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Letter: a  
ა 

Lemma: a1  
Number: 1  
ა1 ჩვენებ. ნაწილაკი აი; აგერ//აჰა. ა, პატონი, ჭკუა უღუნ-და, ათეს აღვენუუ: ი. ყიფშ., გვ. 4 -- აი, ბატონო, ჭკუა თუ აქვს, ამას
ექნება. ა ხორცი, ა ჸვალი, ა ჭკიდი, დოხოდი დო ჭკომი! -- აგერ (//აი) ხორცი, აგერ ყველი, აგერ მჭადი, დაჯექი და ჭამე! 

Lemma: a2  
Number: 2  
ა2 შორსდ. აჰა. ა, თქვათ მეზოჯუნთო? -- აჰა, თქვენც მიბრძანდებით? 

Lemma: a3  
Number: 3  
ა3 მარტივი ზმნისწინი (იშვიათად იხმარება): ა -ხვადუუ შეხვდება; ა -ჸუნუუ წაჰყვება. 

Lemma: a4  
Number: 4  
ა4 სხვათა სიტყვის ნაწილაკი, აღნიშნავს მესამე პირის ნათქვამს, ქართული ო'ს ბადალია: დოკვათი-ა ბრელი-ა ჯალეფი-ა -
- დაჭერიო ბევრიო ხეებიო. ა'ს ზოგჯერ ე ენაცვლება: მორთი-ა//მორთი-ე, მიწიი-ა-ნი //მიწიი-ე-ნი, ქომობრთი-ა -- მოდიო,
რომ მითხარიო, მოვედიო. ა, ე, ო ხმოვნებზე ფუძედამთავრებულთან წინ ჩაერთვის ვ: მა-ვ-ა მეო; შხვა-ვ-ა სხვაო; ბამბე-ვ-ა
ბამბაო; ოზე-ვ-ა ეზოო; თხოლო-ვ-ა თხლეო; კოტო-ვ-ა ქოთანიო... 

Lemma: a5  
Number: 5  
ა5 კავშირებითი მწკრივის მაწარმოებელი სუფიქსი: ჭარუნდ-ა-ს წერდეს; დოჭარუნდ-ა-ს დაწერდეს; დო-ჭარ-ა-ს დაწეროს;
დოუჭარუდ-ა-ს დაეწეროს; ნოჭარუედ-ა-ს {და}წერდეს თურმე. 

Lemma: a6  
Number: 6  
ა6 საწყისის მაწარმოებელი სუფიქსი: ჭარუ-ა წერა; ბირ-ა მღერა, სიმღერა; გურაფ-ა სწავლა... 

Lemma: a7  
Number: 7  
ა7 1. მაწარმოებელი კნინობითი სახელებისა (იშვიათად): ბოშ-ა (შდრ. ბოში) ვაჟა (საკუთ. სახელი); კოჩ-ა (შდრ. კოჩი) კაცა
(საკუთ. სახელი). იხ. ია. 2. რაიმე თვისების მქონეობის ან მსგავსების მაჩვენებლი: ქორაგიდ-ა მუცელი გიდელს რომ
მიუგავს, მუცელგაბერილი; თუმაქუჩურუ-ა თმახუჭუჭა; თოლიგვირ-ა დიდი და ლამაზთვალა. ჸუჯ-ა (ღ ჸუჯამი) ყურიანი;
ჩხვინჯ-ა ცხვირა. 

Lemma: aa  
Number: 8  
აა 1. ჩვენებ. ნაწილაკი აი, აგერ. აავა, დო მუში ოში მანათი ქაწუკვაზინუუ: მ. ხუბ., გვ. 237 -- აიო, და მისი ასი მანეთი წინ
დაუდო (დაუსკუპა). აა, ოკო ოჭოფას ტორონჯინი... მ. ხუბ., გვ. 130 -- აგერ რომ უნდა დაიჭიროს მტრედი... 2. შორსდ.
მისალმებისას გამოწვეული სიამოვნების ან გაოცების გამოსათქმელად. აა! თენა თქვა ზოჯუნთო? -- აა, ეს თქვენ
ბრძანდებით? 

Lemma: aat'  
Number: 9  



Number: 9  
აატ! შორსდ. იხ. ჰაატ! 

Lemma: aba  
Number: 10  
აბა ნაწილაკი, ქართული აბა-ს ბადალი, აღნიშნავს: 1. მოწოდება-წაქეზებას: აბა სი დო აბა მავა: მ. ხუბ., 12 -- აბა შენ და
აბა მეო. აბა, სი გიჩქუ: მ. ხუბ., 9 -- აბა, შენ იცი. 2. კითხვას: კუში სქუა კუ იჸიი..., აბა, მორო, მუ იჸიი? -- კუს შვილი კუ
იქნება..., აბა, სხვა რა იქნება? 3. დამუქრებას: აბა, ჯგირი დიამუშიში სქუა რე დო ვაურს ჸვანაშა! -- აბა, კარგი
დედამისის შვილია და არ წავა ყანაში! 4. დასტურს: აბა! ეჭყორდ კოჩქუ, ართი სქუა ჸუნდუ დო დოუღურუ! -- აბა!
ამოწყდა კაცი, ერთი შვილი (იგულისხმება ვაჟიშვილი) ჰყავდა და მოუკვდა. 5. დანანებას: ბრელი ვეხვეწი, მარა, აბა,
საქმე გაფუნო დალური, ვაგამკეთუ -- ბევრი ვეხვეწე, მაგრამ, აბა, საქმე გაქვს შემოლეული, არ გამიკეთა. იხ. დაბა. 

Lemma: ababara  
Number: 11  
აბაბარა (აბაბარას) სიყვითლის სენი, -- გვინი. შდრ. აფხაზ. აბაბარა (პ. ჭარ.) 

Lemma: abaz-i  
Number: 12  
აბაზ-ი (აბაზის) ოცი კაპიკი, -- აბაზი. ართი აბაზის ქოგაჩუქენქ -- ერთ აბაზს გაჩუქებ. 

Lemma: aban-i  
Number: 13  
აბან-ი (აბანს) ადგილი. ათე აბანს -- ამ ადგილას. იხ. აკანი, არდგილი. შდრ. შქა-აბანი. 

Lemma: abana  
Number: 14  
აბანა (აბანას) აბანო; სამკურნალო წყალი. ქიმერთეს აბანაშა ძღაბი დო ბერქ: მ. ხუბ., 74 -- მივიდნენ აბანოში გოგო და
ბერი. ნოქალაქიში აბანაშა გილურს -- ნოქალაქევის აბანოში დადის. ქუჩა აბანათ: უჩა აბანათ ქიგიოჭუუნი თაქ! -- შავ
აბანოდ დაწვას აქ! (წყევლაა). იხ. ბონუა. 

Lemma: abanua  
Number: 15  
აბანუა (აბანუას) სახელი აბანენს ზმნისა -- აბანოში ბანაობა მკურნალობის მიზნით. გაზარხულს მიდაბრთათ წყარტიბუშა
დო ჯგირო ქიავბანუათ -- გაზაფხულზე წავიდეთ წყალტუბოში და კარგად ვიაბანაოთ (ვიმკურნალოთ). აბანენს (იყენ.
იაბანუანს იაბანოებს, იაბანუუ იაბანოვა, უაბანუაფუ უაბანოვნია, ნოაბანუე(ნ) იაბანოებდა თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ. აბანოში ბანაობს
(მკურნალობს). შდრ. ლაზ. ობონუ დაბანა (ნ. მარი). 

Lemma: abarc'a  
Number: 16  
აბარწა (აბარწას) აივანი, პირმაღი, დერეფანი. ინავა ეწორე აბარწასია: მ. ხუბ., 68 -- ისაო (წინ) დგას აივანზეო. ეშელჷ
აბარწაშა: ი. ყიფშ., გვ. 80 -- ავიდა აივანზე. იხ. ბაჲკონი, მაქდორი. 

Lemma: abadzgeba  
Number: 17  
აბაძგება (აბაძგებას) სახელი აბაძგენს ზმნისა -- ატეხა, აშლა. 

Lemma: abga  
Number: 18  
აბგა, აბუგა, აბჷგა (აბგას, აბუ/ჷგას) აბგა, პატარა ჩანთა. მარგალი ცხენს გეხედუ დო აბგა პუხუს მაბუდუა: ხალხ. სიბრ.,
1, გვ. 82 -- მეგრელი ცხენზე იჯდა და აბგა მხარზე ეკიდაო. 

Lemma: abda  
Number: 19  
აბდა (აბდას) მოსულელო. იხ. აბდა-ბუდა. შდრ. გურ. აბდალი. 

Lemma: abda-buda  
Number: 20  
აბდა-ბუდა (აბდა-ბუდას) აბდა-უბდა, უთავბოლო. ნაბეტანი აბდა-ბუდა კოჩიე -- ნამეტანი აბდა-უბდა კაცია. 

Lemma: abdan-i  
Number: 21  
აბდან-ი (აბდანს) იხ. აბუდანი. 

Lemma: abe  
Number: 22  
აბე (აბეს) ამბავი. გენერალც ახიოლუ თე აბექ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 101 -- გენერალს გაუხარდა ეს ამბავი. იხ. ამბე,
ანბე. 

Lemma: abed-i  
Number: 23  
აბედ-ი (აბედის) იგივეა, რაც ობედი, -- 1. აბედი. დაჩხირიში დაარზამალო კვეს-აბედის ფხვარენდით -- ცეცხლის
დასანთებად კვეს-აბედს ვხმარობდით. 2. გადატ. ძლიერ მაგარი, დაკორძებული. აბედიცალი კანი უღუ -- აბედივით კანი
აქვს. 

Lemma: abedan-i  
Number: 24  
აბედან-ი (აბედანს) ცხენის ბორკილი (მასალები, ვ, გვ. 221). იხ. აბუდანი. 



Lemma: abzinda  
Number: 25  
აბზინდა, აბზინდე (აბზინდა/ე-ს) ბოტან. აბზინდა. იგივეა, რაც ოშაშურია, -- მამულა (ა. მაყ.). შდრ. საბა: აფსინდი. 

Lemma: ablak'ia  
Number: 26  
აბლაკია (აბლაკიას) უხეირო. ართი აბლაკია ცხენი ჸუნდუა -- ერთი უხეირო ცხენი ჰყავდაო. 

Lemma: abnieba  
Number: 27  
აბნიება (აბნიებას) იხ. აბნუალა. 

Lemma: abnuala  
Number: 28  
აბნუალა (აბნუალას) სახელი აბნენს, იბნეუ(ნ) ზმნათა -- აბნევა; არევა. გაჭირებას აბნუალა უჩქუ -- გაჭირვებაში აბნევა
იცის. აბნენს (დააბნუუ დააბნია, დოუბნებუ დაუბნევია, დონობნებუე(ნ), დააბნევდა თურმე) გრდმ. აბნევს. უბნენს (დუუბნუუ დაუბნია,
დუუბნებუ დაუბნევია) გრდმ. სასხვ. ქც. აბნენს ზმნისა -- უბნევს (ჭკუას). იბნეუ(ნ) (დეებნუუ დაიბნა, დაბნიებე{ლ/რე}(ნ) დაბნეულია)
გრდუვ. ვნებ. აბნენს ზმნისა -- იბნევა. ებნეუ(ნ) (დეებნუ დაებნა, დაბნიუებუ დაჰბნევია) გრდუვ. ვნებ. უბნენს ზმნისა -- ებნევა.
იბნენინე(ნ) (დიიბნენინუ შესაძლებელი გახდა დაბნევა -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. აბნენს ზმნისა -- შეიძლება დაიბნეს.
აბნენინე(ნ) (დააბნენინუ შეძლო დაებნია, -- -- , დონობნებუე(ნ) შესძლებია დაბნევა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უბნენს ზმნისა -- შეუძლია
დააბნიოს. ობნუალაფუანს (ობნუალაფუუ აბნევინა, უბნუალაფუაფუ უბნევინებია, ნობნუალაფ{უაფ}უე(ნ) აბნევინებდა თურმე) კაუზ. აბნენს
ზმნისა -- აბნევინებს. მაბნუალი, მაბნუ{უ} მიმღ. მოქმ. {და}მბნევი. ობნუალი, ობნუ{უ} მიმღ. ვნებ. მყ. {და}საბნევი. დაბნებული, დაბნუებული
მიმღ. ვნებ. წარს. დაბნეული. დინაბნუ{ალ}ები მიმღ. ვნებ. წარს. დანაბნევი. დინაბნუ{ალ}ებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. დაბნევის
საფასური. უდუბნებუ მიმღ. უარყ. დაუბნეველი. 

Lemma: abora  
Number: 29  
აბორა, აბოურა (აბორას, აბოურას) საქონლის სადგომი. მიაჩნიათ აფხაზურიდან შეთვისებულად. 

Lemma: aborjeba  
Number: 30  
აბორჯება (აბორჯებას) სახელი აბორჯენს, იბორჯებუ(ნ) ზმნათა -- აბნევა; არევა; რისიმე გაფუჭება არევის გზით. მუჟანს
სახე ქობძირინი, ეებობრჯი ოშინერო: ქხს, 1, გვ. 79 -- როდესაც სახე ვნახე, ავიბენი ასნაირად. აბორჯენს (ეაბორჯუ არია,
ეუბორჯებუ აურევია, ენობორჯებუე(ნ) არევდა თურმე) გრდმ. არევს, ააბნევს. იბორჯენს (ეიბორჯუ აირია, ეუბორჯებუ აურევია) გრდმ.
სათავ. ქც. აბორჯენს ზმნისა -- ირევს თავისას. უბორჯენს (ეუბორჯუ აურია, ეუბორჯებუ აურევია) გრდმ. სასხვ. ქც. აბორჯენს
ზმნისა -- ურევს, უბნევს. იბორჯებუ(ნ) (ეიბორჯუ აირია; აბორჯებე{ლ/რე}(ნ) არეულა, დაბნეულა) გრდუვ. ვნებ. აბორჯენს ზმნისა --
იბნევა, ირევა. ებორჯებუ(ნ) (ეებორჯუ აერია; აბორჯებუ აჰბნევია, არევია) გრდუვ. ვნებ. უბორჯენს ზმნისა -- ერევა, ებნევა.
ობორჯებაფუანს (ობორჯებაფუუ აარევინა, დააბნევინა; უბორჯებაფუაფუ დაუბნევინებია, აურევინებია; ნობორჯებაფუაფუე(ნ) არევინებდა,
აბნევინებდა თურმე) კაუზ. აბორჯენს ზმნისა -- არევინებს, აბნევინებს. {ა}მაბორჯებელი მიმღ. მოქმ. ამბნევი; ამრევი. ობორჯებელი
მიმღ. ვნებ. მყ. ასაბნევი, ასარევი. {ა}ბორჯებული მიმღ. ვნებ. წარს. აბნეული, არეული. {ა}ნაბორჯები მიმღ. ვნებ. წარს. ანაბნევი,
ანარევი. {ა}ნაბორჯებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. აბნევის, არევის საფასური. {ე}უბორჯებუ მიმღ. უარყ. აუბნეველი, აურეველი. 

Lemma: aborjebul-i  
Number: 31  
აბორჯებულ-ი (აბორჯებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. აბორჯენს ზმნისა -- აბნეული, არეული, მხარნაქცევი. აბორჯებული
გილურს -- აბნეული დადის. 

Lemma: abodzoreba  
Number: 32  
აბოძორება (აბოძორებას) სახელი აბოძორენს ზმნისა -- აწეწვა, არევ-დარევა. დამიჯერი, ჩჷრთჷქ, უტუ, ტყურათ
ებობძორებუთუ: მასალ., გვ. 76 -- დამიჯერე, ცდები, უტუ, ტყუილად ავიწეწებით. აბოძორენს (ააბოძორუ აწეწა, ეუბოძორებუ
აუწეწია, ენობოძორებუე(ნ) აწეწდა თურმე) გრდმ. აწეწს; არევს, არევ-დარევს. უბოძორენს (ეუბოძორუ აურ-დაურია, ეუბოძორებუ აურევ-
დაურევია) გრდმ. სასხვ. ქც. აბოძორენს ზმნისა -- ურევს (საქმეს). იბოძორებუ(ნ) (ეიბოძორუ აირია (საქმე), აბოძორებე{ლ/რე}(ნ)
არეულ-დარეულა (საქმე)) გრდუვ. ვნებ. აბოძორენს ზმნისა -- ირევა, იწეწება (საქმე). ებოძორებუ(ნ) (ეებოძორუ აერია, აეწეწა
(საქმე); ებოძორებუ არევია, ასწეწვია (საქმე)) გრდუვ. ვნებ. უბოძორენს ზმნისა -- ერევა, ეწეწება (საქმე). ობოძორებაფუანს
(ობოძორებაფუუ არევინა, აწეწვინა (საქმე); უბოძორებაფუაფუ ურევინებია, უწეწვინებია საქმე; ნობოძორებაფ{უაფ}უე(ნ) არევინებდა,
აწეწვინებდა თურმე საქმეს) კაუზ. აბოძორენს ზმნისა -- არევინებს, აწეწვინებს (საქმეს). {ა}მაბოძორებელი მიმღ. მოქმ. ამრევი,
ამწეწ{ავ}ი (საქმის). {ეჲ}ობოძორებელი მიმღ. ვნებ. მყ. ასარევი, ასაწეწი (საქმე). {ა}ბოძორებული მიმღ. ვნებ. წარს. არეული,
აწეწილი (საქმე). {ა}ნაბოძორები მიმღ. ვნებ. წარს. ანაწეწი (საქმე). {ე}ნაბოძორებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. არევის, აწეწვის საფასური.
{ე}უბოძორებუ მიმღ. უარყ. აურეველი, აუწეწელი (საქმე). 

Lemma: abodzorebul-i  
Number: 33  
აბოძორებულ-ი (აბოძორებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. აბოძორენს ზმნისა -- არეულ-დარეული, აწეწილი (საქმე). 

Lemma: abzhand-i  
Number: 34  
აბჟანდ-ი (აბჟანდის) უზანგი, ავჟანდი. ვითოხუთი კოჩი აბჟანდის ოსხუპუდეს: მ. ხუბ., გვ. 342 -- თხუთმეტი კაცი უზანგს
ეჭიდებოდნენ. 

Lemma: abzhua  
Number: 35  
აბჟუა (აბჟუას) აფხაზეთი. ქება აფუ გოულირი აბჟუა დო ოდიშის: მასალ., გვ. 106 -- ქება აქვს გავარდნილი აფხაზეთსა და
ოდიშში. 

Lemma: abrag-i  
Number: 36  



Number: 36  
აბრაგ-ი (აბრაგის) აბრაგი, ყაჩაღი. ოთხი გორდის გინულებუ ოთხიხოლო აბრაგისჷ: ი. ყიფშ., გვ. 149 -- ოთხი გომბეშო
გადასულა, ოთხივე აბრაგი. 

Lemma: abragala  
Number: 37  
აბრაგალა (აბრაგალას) აბრაგობა, ყაჩაღობა. აბრაგალაშე ქებულიდ კნიაზი ემუხვარი: შ. ბერ., გვ. 81 -- აბრაგობით
ქებული იყო თავადი ემხვარი. 

Lemma: abragoba  
Number: 38  
აბრაგობა (აბრაგობას) აბრაგობა; ყაჩაღობა. ათე აბრაგობაში დროს: ი. ყიფშ., გვ. 105 -- ამ ყაჩაღობის დროს. ოაბრაგუშა
მიდართეს ივაქ დო პაუქ -- სააბრაგოდ წავიდნენ ივანე და პავლე. აბრაგენს (იყენ. იაბრაგენს იაბრაგებს, იაბრაგუ
იაბრაგა, ნოაბრაგებუე(ნ) აბრაგობდა თურმე, ნააბრაგალა) გრდუვ. საშ.-მოქმ. აბრაგობს. 

Lemma: abreshum-i  
Number: 39  
აბრეშუმ-ი (აბრეშუმს) აბრეშუმი. გადატ. აბრეშუმის ჭია; ძაფი, ამ ძაფის ქსოვილი. წი ბრელი აბრეშუმი ოკო დიიბხუნუე --
წელს ბევრი აბრეშუმის ჭია უნდა დავიჯინო. აბრეშუმიშ დარაიას ჸუდეს შუნდუ ჩქიმი დიდა -- აბრეშუმის დარაიას სახლში
ქსოვდა ჩემი დედა. იხ. ჸანჭი. 

Lemma: abuga  
Number: 40  
აბუგა (აბუგას) აბგა. ქედნანწყუ აბუგას: მ. ხუბ., გვ. 19 -- ჩააწყო აბგაში. იხ. აბგა, აბჷგა. 

Lemma: abudan-i  
Number: 41  
აბუდან-ი (აბუდანს) ცხენის რკინის ბორკილი. პატიცემაში მანგიორო აბუდანსჷ ქემირღვანა: მ. ხუბ., გვ. 313 --
პატივისცემის მაგივრად ბორკილს გამიყრიან. იხ. აბედანი, აბურდანი. 

Lemma: abutkar-i  
Number: 42  
აბუთქარ-ი (აბუთქარს) სქელი, მუქანი ქალი. აბუთქარი ოსურიე -- მსუქანი ქალია. 

Lemma: abunt'eba  
Number: 43  
აბუნტება (აბუნტებას) [რუს. бунтовать] ამხედრება, აჯანყება ვისიმე ან რისიმე წინააღმდეგ. 

Lemma: abura  
Number: 44  
აბურა, აბუურა (აბუ{უ}რას) იგივეა, რაც ამბურა, -- ბოსელი. იშენებუ სამაგალითო ჯგჷრი აბუურა: ყაზაყ., 16.04.1930 --
შენდება სამაგალითო კარგი ბოსელი. 

Lemma: aburdan-i  
Number: 45  
აბურდან-ი (აბურდანს) იგივეა, რაც აბუდანი. 

Lemma: abukar-i  
Number: 46  
აბუქარ-ი (აბუქარს) ბაქია, მკვეხარა. აბუქარი ოსური -- ბაქია ქალი. 

Lemma: abuchech-i  
Number: 47  
აბუჩეჩ-ი (აბუჩეჩის) მცენარის სახელი (ი. ყიფშ.). 

Lemma: abudzolapa  
Number: 48  
აბუძოლაფა (აბუძოლაფას) არეულობა; უწესრიგობის დაწყება; ჩოჩქოლი. 

Lemma: abudzolapir-i  
Number: 49  
აბუძოლაფირ-ი (აბუძოლაფირს) მიმღ. ვნებ. წარს. იგივეა, რაც აბოძორებული -- არეული, აწეწილ-დაწეწილი. 

Lemma: abe'ga  
Number: 50  
აბჷგა (აბჷგას) აბგა. გეგმიღჷ აბჷგათჷ მუდგარენი საქონელი: ი. ყიფშ., გვ.74 -- გამოიტანა აბგით რაღაც საქონელი.
იხ. აბუგა. 

Lemma: abshiluri  
Number: 51  
აბშილური უჩა (აბშილური უჩას) ბოტან.ვაზის ჯიში; მტევანი იცოდა მსხვილი, საჭმელად გემრიელი იყო, ღვინოც კარგი
დგებოდა (მასალები, 4, ნაწ. 3, გვ. 154). 

Lemma: abshira  
Number: 52  
აბშირა (აბშირას) სულუგუნის ჩასადები ჩარჩო (მასალები, 4, ნაწ. 1, გვ. 223). აბშირა ჰგავს ნჷგას, მხოლოდ უკეთდება
სახურავი და ყურები (მასალები, 2, ნაწ. 1, გვ. 241). 



Lemma: abxa  
Number: 53  
აბხა (აბხას) 1. ბეჭი; ცხენის წინა ფეხები (მასალები, 3, ნაწ. 2, გვ. 214). 2. საქსოვი მოწყობილობის ნაწილი, სავარცხელი.
ძაფს აბხათი დავტკეპნიდით (მასალები, 2, ნაწ. 2, გვ. 224). 

Lemma: abxaxvil-i  
Number: 54  
აბხახვილ-ი (აბხახვილს) გამოცდილი, ეშმაკი (დ. ფიფია). 

Lemma: agaga  
Number: 55  
აგაგა (აგაგას) ლანდი, ჩრდილი; გამხდარი, სული ძლივს რომ უდგას. აგაგას ქოგუნი ფერი -- აგაგას რომ ჰგავს ისეთი.
შდრ. მაგაგია. 

Lemma: agapa  
Number: 56  
აგაფა (აგაფას) იგივეა, რაც ოგაფა, -- კავი; სახნავი. ოჭუმარეს აგაფა, ხოჯეფი გაგმუნწყუუ : მ. ხუბ., გვ.235 -- დილას კავი,
ხარები გამოუწყო. აგაფას უქანცუა: ქხს, 1, გვ.320 - კავს ვარხევ. 

Lemma: ageesh-i  
Number: 57  
აგეეშ-ი (აგეეშის) ბედკრული, ბედშავი. არამ-ხუტუ აგეეში, ვაჰ, ვაჰ, სო მიიში?! : ა. ცაგ., გვ. 74 -- არამ ხუტუ ბედშავო, ვაჰ,
ვაჰ, სად მიდიოდი?! 

Lemma: agvara  
Number: 58  
აგვარა, აგუ̂არა (აგვარას) ბოსელი; ბაკი, საქონლის უსახურავო სამწყვდევი. ჭყიშიქ ჩხოულეფი გამნორაჸუ აგვარაშა --
მწყემსმა ძროხები შერეკა ბაკში. ეფშა... ორინჯით აგვარა: ეგრისი, გვ. 127 -- სავსე... საქონლით სამწყვდევი. იხ. ამბურა,
მარაკა, ქართა, ხჷკარა. შდრ. აფხაზ. აცანგუარა საქონლის საზაფხულო სადგომი. წანიგუარა წანის (გვარია) სადგომი (ს.
ჯანაშია, 3, გვ. 14). 

Lemma: agvarta  
Number: 59  
აგვართა (აგვართას): აგვართა ორინჯი -- მრავალი საქონელი ერთად (პ. ჭარ.); აურაცხელი, ურიცხვი საქონელი, -- ჯოგი.
ულივ გილეგვარგვასჷდან ლექსერი აგვართა: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 104 -- ულევი დაკუნტრუშობდეს ურიცხვი, აგვართა
(აურაცხელი). გადატ. ხალხის კრებული, ბრბო. შდრ. ი. ჭყ. აგვართა (გურ., მეგრ.) მწყემსისა და მონადირის საყარაულო
ქოხი. 

Lemma: adat-i  
Number: 60  
ადათ-ი (ადათის) ადათი, ჩვეულება. ჩქჷნი ადათი დო წესი ათენერი რე -- ჩვენი ადათი და წესი ასეთია. თაში მიზოჯუნა
ჩქინ ადათ დო წესია: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 128 -- ასე გვიბრძანებს ჩვენი ადათი და წესიო. შდრ. ლაზ. ადეთი ადათი (ნ.
მარი). 

Lemma: adamat'-i  
Number: 61  
ადამატ-ი (ადამატის) ანდამატი. ადამატი მიჩქჷდი დო რკინათ გინიმართიო?: ქხს, 1, გვ. 57 -- ანდამატი მეგონე და
რკინად გადამექეცი? 

Lemma: adamborjishi  
Number: 62  
ადამბორჯიში ამბე (ადამბორჯიში ამბეს) ადამისდროინდელი ამბავი. იხ. ადამჟამიში, ადამშობაში..., მითაჟამიში. 

Lemma: adamian-i  
Number: 63  
ადამიან-ი (ადამიანს) ადამიანი; ქალი. ადამიანქ უწუუ: მ. ხუბ., გვ. 1 -- ქალმა უთხრა. ამდღა ადამიანი მეპუნსია: მ. ხუბ.,
გვ. 119 -- დღეს ქალი მიმყავსო; შდრ. მთიულ. ადამიანი ქალი (ქართ. დიალექტ., გვ. 566) 

Lemma: adamianoba  
Number: 64  
ადამიანობა (ადამიანობას) ადამიანობა. კოჩიქ ადამიანობა ვემიოჸოთას ოკო -- კაცმა ადამიანობა არ უნდა დაკარგოს. 

Lemma: adamier-i  
Number: 65  
ადამიერ-ი (ადამიერს) ადამიანი; ადამიანური. მუ ადამიერ კოჩი რექია, მორთიე?: მ. ხუბ., გვ. 205 -- რა ადამიანური კაცი
ხარ, რომ მოხვედიო? 

Lemma: adamzhamishi  
Number: 66  
ადამჟამიში ზმნზ. ადამისდროინდელი. ისხეი ხანს მის აცოცხლინე, ადამჟამიში რე -- იმდენ ხანს ვინ იცოცხლებს
(შეუძლია იცოცხლოს), ადამისდროინდელია. იხ. ადამბორჯიში. 

Lemma: adamskua  
Number: 67  
ადამსქუა (ადამსქუას) ადამის შვილი. ადამსქუას ძელი ჭყვადუ: ქხს, 2, გვ. 483 -- ადამის შვილს რბილი (ხორცი)
გასწყვეტია. 



Lemma: ada-muda  
Number: 68  
ადა-მუდა (ადა-მუდას) უთავბოლო. იხ. აბდა-ბუდა. 

Lemma: adamur-i  
Number: 69  
ადამურ-ი (ადამურს) ადამიანი, ადამიანური. მუ ადამური სულიერი კოჩი რექია?: მ. ხუბ., გვ. 170 -- რა ადამიანი,
სულიერი კაცი ხარო? შდრ. ადამიერი. 

Lemma: adamshobashi  
Number: 70  
ადამშობაში ზმნზ. ადამისდროინდელი. ასე მა თქვა ამბეს გიწიინთინი, ადამშობაშიე -- ახლა მე თქვენ ამბავს რომ
გეტყვით, ადამისდრინდელია. იხ. ადამბორჯიში, ადამჟამიში. 

Lemma: adashak'-i  
Number: 71  
ადაშაკ-ი (ადაშაკის) სნეულებაა (პ. ჭარ.) 

Lemma: adgil-i  
Number: 72  
ადგილ-ი, ადგი-ი ბ.-მარტ. (ადგილ/რს) ადგილი. მუში ადგირქ ვააგორუ -- თავისი ადგილი ვერ მოძებნა. ეფერ ადგილს
ქოპუას: ი. ყიფშ., გვ. 129 -- ისეთ ადგილას მამყოფა. 

Lemma: adesa  
Number: 73  
ადესა (ადესას) ბოტან. ვაზის ჯიში, -- შეიძლება იყოს თეთრი და შავი; იცის მსხვილი ტევანი, ხშირი და მსხვილი მარცვალი;
ღვინო კარგი დგება (მასალები, 4, ნაწ. 3, გვ. 155). 

Lemma: advala  
Number: 74  
ადვალა (ადვალას) თავისთავზე მიწერა (დ. ფიფია); ამოდება (მაგ., ლაგმისა ცხენისათვის). 

Lemma: adidoreba  
Number: 75  
ადიდორება (ადიდორებას) სახელი ადიდორენს, იდიდორებუუ(ნ) ზმნათა -- ადიდება. იხ. დიდორება. 

Lemma: adicxeba  
Number: 76  
ადიცხება (ადიცხებას) შეწითლება. 

Lemma: adicxebul-i  
Number: 77  
ადიცხებულ-ი (ადიცხებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. შეწითლებული. ლექინ მუნაფაშ მაშვანდებელი ადიცხებული გვალაში
წვანდი რე -- მჩატე ღრუბლის მოსასვენებელი აწითლებული მთის წვერია. 

Lemma: adre  
Number: 78  
ადრე ზმნზ. ადრე. ორდოს ადრე გედირთუ -- დილას ადრე ადგა. 

Lemma: adrez-i  
Number: 79  
ადრეზ-ი (ადრეზის) ადრესი. ქიგემჭარი აკა თიში ადრეზი დო ქიბძირუანქ -- დამიწერე ერთი იმისი ადრესი და ვინახულებ.

Lemma: adreian-i  
Number: 80  
ადრეიან-ი (ადრეიანს) ადრე, ადრიანი; ნაადრევი. ადრეიან ჸოროფაქი ასე ქაშამიჸოთ ხეშა: ქხს, 1, გვ. 68 -- ადრიანმა
სიყვარულმა ახლა მიგდო ხელთ. ადრეიანი ენადგინა ყურდგელიშა წიარს ვამაჭიშენია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 6 -- ადრე
ამდგარ კურდღელს მწევარი ვერ მოასწრებსო. 

Lemma: adrexushe  
Number: 81  
ადრეხუშე, ადრეხუშეს, ადრეხჷშე ზმნზ. ადრიდან. ადრეხჷშე ქომიწურეს კუდელამი მურიცხიქ: მ. ხუბ., გვ. 359 --
ადრიდან მიგვასწავლა კუდიანმა ვარსკვლავმა. 

Lemma: avavai  
Number: 82  
ავავაი შორსდ. ვაგლახ, ვაი, ვაიმე. ავავაი, მუ დროქ მუმოჭიშუ მა! : ქხს, 1, გვ. 163 -- ვაი, ვაი, რა დრომ მომისწრო მე!
ავავაი, ჩქიმი ბედისია: ქხს, 1, გვ. 168 -- ვაგლახ ჩემს ბედსაო! 

Lemma: avai  
Number: 83  
ავაი შორსდ. ვაი, ვაიმე. ავაი, ასე გვალო ბღურუქია : მ. ხუბ., გვ. 115 -- ვაიმე, ახლა მთლად ვკვდებიო. 

Lemma: avre  
Number: 84  
ავრე ზმნზ. აქეთ. ავრე ხვალე ჯალონას მაფშალია ქოკუსანცჷ -- აქეთ მხოლოდ (მარტო) ტყეში ბულბული კვნესის. შდრ.
ევრე. 



ევრე. 

Lemma: avshara  
Number: 85  
ავშარა (ავშარას) ავშარა, ულაგმო აღვირი. ქეუდვი ცხენს ავშარა -- ამოვდევი ცხენს ავშარა. 

Lemma: avshira  
Number: 86  
ავშირა (ავშირას) იგივეა, რაც აბშირა. 

Lemma: avcxura  
Number: 87  
ავცხურა (ავცხურას) გუდის ყველი. `თხის ტყავში, გუდაში ვაგროვებდით რძეს ერთი კვირის განმავლობაში. შემდეგ შიგ
ჩავყრიდით მარილსა და პილპილს, თავს მოვუკრავდით. გუდაში რძე შედედდებოდა. ეს ყველი ინახებოდა რამდენიმე წლის
განმავლობაში. ამგვარად დამზადევულ გუდის ყველს ავცხურას ვუწოდებდით' (მასალები, 4, ნაწ. 1, გვ. 223). 

Lemma: azadeba  
Number: 88  
აზადება (აზადებას) სახელი აზადუუ(ნ)ზმნისა -- შემოგებება, წინ შეხვედრა. აშო ქჷმააზადჷ დო დუდი დუუკრჷ: ქხს, 2, გვ.
20 -- აქით შემოეგება და თავი დაუკრა. 

Lemma: azat-i  
Number: 89  
აზათ-ი (აზათის) აზატი, თავისუფალი. 

Lemma: aza-k'vaza  
Number: 90  
აზა-კვაზა (აზა-კვაზას) კოპწია, კოხტა. აზა-კვაზა ძღაბიე -- კოხტა გოგოა. იხ. კვაზალი, კვაზია. 

Lemma: azap'-i  
Number: 91  
აზაპ-ი (აზაპის) ქალწული. აზაპი ძღაბი ქაშეჸოთუ ხეშა -- ქალწული გოგო ჩაიგდო ხელში. შდრ. იმერ. აზაპი გაუთხოვარი,
ქალწული (ვ. ბერ.). 

Lemma: azara  
Number: 92  
აზარა (აზარას) ოჩხარი. როდესაც მეჯოგე დაზარალდებოდა, მართავდა წვეულებას -- აზარას. მიწვეულები დაზარალებულს
აღუთქვამდნენ შეწევნას საქონლით, ფულით. ჩვეულებრივ შეეწეოდნენ თითო ხბოს (ს. მაკალ., გვ. 193; მასალები, 4, ნაწ. 1,
გვ. 222). 

Lemma: azarmac-i  
Number: 93  
აზარმაც-ი (აზარმაცის) იხ. ოლეკეტი. 

Lemma: aziack'-i  
Number: 94  
აზიაცკ-ი (აზიაცკის) აზიური ჩექმა. აზიაცკი მააძუდუ კუჩხის -- აზიურები ეცვა ფეხზე. 

Lemma: azir-i  
Number: 95  
აზირ-ი (აზირს) იგივეა, რაც აზრი, არზი. თი რიგო აზირეფი გეგმანწყუუ, ირ კოს მოწონს: მ. ხუბ., გვ. 123 -- იმ რიგად
აზრები გამოაწყო, ყველას მოსწონს. 

Lemma: azmax-i  
Number: 96  
აზმახ-ი (აზმახის) გუბე, ტბორი, -- აგვარის გარეთ საქონლის დასაწყურებელი ადგილი. 

Lemma: azr-i  
Number: 97  
აზრ-ი (აზრის) აზრი; აზროვნება, შეხედულება. თიში აზრით, ათაქ ითებუდუ ხურგი -- მისი აზრით, აქ თავდებოდა საზღვარი.
ქაზრიშა გედგინა აზრზე დგომა, რაიმე გადაწყვეტილების მიღება. ართი აზრის გერე -- ერთ აზრზე დგას. ქაზრიში
გაკეთება აზრის გაკეთება; დასკვნის გამოტანა, მოფიქრება. ათაქ გააკეთუ თე ოსურქ აზრი: მ. ხუბ., გვ. 173 -- აქ მოიფიქრა
(გააკეთა აზრი) ამ ქალმა. ქაზრიშ გომონწყუალა აზრის გამოწყობა, -- მოფიქრება: დიდაქ გაგმაანწყუუ აზრი: მ. ხუბ., გვ.
173 -- დედამ მოიფიქრა. ქაზრიში მეჩამა აზრის მიცემა, -- დარიგება, სწავლება. დედიბიქ აზრი მეჩჷ ახალგაზრდას: მ.
ხუბ., გვ. 214 -- დედაბერმა დაარიგა (აზრი მისცა) ახალგაზრდა. ქაზრიში წაულა აზრის წახდომა, -- აზროვნების დაკარგვა.
უკული ჸუდეს ვეცადუდუ, აზრიქ წურთჷ -- შემდეგ სახლში არ იცდიდა, აზროვნება დაკარგა. იხ. არზი. 

Lemma: azreba  
Number: 98  
აზრება (აზრებას) სახელი აზრენს ზმნისა -- აზროვნება. თქვანი გური მუს აზრენს: ქხს, 1, გვ. 51 -- თქვენი გული რას
ფიქრობს (აზრობს). აზრენს (იყენ. იაზრენს იაზრებს, იაზრუ იაზრა, უაზრებუ უაზრ{ებ}ია, ნოაზრებუე(ნ) აზროვნებდა თურმე, -- ნააზრება)
გრდუვ.საშ.-მოქმ. აზროვნებს. 

Lemma: azrovneba  
Number: 99  
აზროვნება (აზროვნებას) აზროვნება. მეხვამილაფირი ბაღანა რე, ჯგირი აზროვნება უღუ -- მიხვედრილი ბავშვია, კარგი
აზროვნება აქვს. 



Lemma: -at  
Number: 100  
-ათ ტოპონიმთა მაწარმოებელი სუფიქსი: თეკლ-ათ-ი, ზან-ათ-ი, აბედ-ათ-ი... შდრ. ლაზ. -ათ: მელი-ათ-ი (ეტიმოლ. ლექს.,
113). 

Lemma: ata-  
Number: 101  
ათა- რთული ზმნისწინი. იხ. ათო-. 

Lemma: atabog-i  
Number: 102  
ათაბოგ-ი (ათაბოგის) ოთხ ბოძზე შემდგარი მაღალი (5-6 მეტრი სიმაღლის) საცხოვრებელი. აკეთებდნენ ჭაობიან
ადგილებში, ღამით კოღოებს რომ არ შეეწუხებინათ (მასალები, 1, გვ. 390). 

Lemma: atavre  
Number: 103  
ათავრე იხ. ათაურე. 

Lemma: ataisha{x}  
Number: 104  
ათაიშა{ხ} ზმნზ. აქამდე. ათაიშახ დუდი ქიმიიღინ...: მ. ხუბ., გვ 224 -- აქამდე თავი რომ მოიტანე. იხ. ათაქიშახ. 

Lemma: atant'ilua  
Number: 105  
ათანტილუა (ათანტილუას) სახელი ათანტილუ(ნ) ზმნისა -- შებმა; გაჭირვებით ზიდვა. ვითი კოჩი ათანტილჷ, მეუღუ
ჩაკალ-ჩაკალით: აია,2, გვ. 62 -- ათი კაცი შებმია და ძლივს ზიდავს, მიაქვთ ბორძიკ-ბარბაცით. 

Lemma: atandzara  
Number: 106  
ათანძარა (ათანძარას) ათასნაირი იხ. ვათანძარა. 

Lemma: atas-i  
Number: 107  
ათას-ი (ათასის) ათასი იხ. ანთასი. 

Lemma: atask'ual-i  
Number: 108  
ათასკუალ-ი, ათასქუალ-ი (ათასკუალ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ათასკუანს ზმნისა -- ტაბიკის ლარი, აპეური. 

Lemma: atasner-i  
Number: 109  
ათასნერ-ი (ათასნერს) ათასნაირი. ათასნერო ზმნზ. ათასნაირად. ათასნერო ქიფიფქრია (//ქიფივრქია) -- ათასნაირად
ვიფიქრეო. 

Lemma: atasobit  
Number: 110  
ათასობით ზმნზ ათასობით, -- მრავალი, დიდძალი. ათასობით კოჩი ღურუდუ -- ათასობით კაცი კვდებოდა. იხ. ანთასობით. 

Lemma: atasc'ilo  
Number: 111  
ათასწილო ზმნზ. ათასწილად. 

Lemma: ataure  
Number: 112  
ათაურე (ათა-ჸურე) ზმნზ. აქედან; აქეთ. ამ მხარეს; აქეთკენ. ათაურე სარკილი დო ათაურე მუნაფილი, ამსერი ჭვიმა
ქუმურს, სი ოჯახრუმაფილი! -- აქეთ (მხარეს) მოწმენდილი, აქეთ მოღრუბლული, ამაღამ წვიმა მოვა, შე ოჯახდაქცეულო! იხ.
ათავრე. შდრ. ეთეურე. 

Lemma: ataure-eteure  
Number: 113  
ათაურე-ეთეურე ზმნზ. აქედან-იქიდან; აქეთ-იქით. 

Lemma: atauren-i  
Number: 114  
ათაურენ-ი (ათაურენს) აქაური, აქეთა მხრისა. თიში ნისა (//ნოსა) ათაურენიე -- მისი რძალი აქაურია (აქედანაა, აქეთ
მხრისაა). შდრ. ეთეურენი; თაურენი. 

Lemma: ataureshe  
Number: 115  
ათაურეშე ზმნზ. აქედან. მეუ ათაურეშე! -- წადი აქედან! 

Lemma: ataureshe-eteureshe  
Number: 116  
ათაურეშე-ეთეურეშე ზმნზ. აქედან-იქიდან. 

Lemma: ataureshes  
Number: 117  



Number: 117  
ათაურეშეს ზმნზ. გეგნიწიმინდი ათაურეშეს! -- გადაიკარგე აქედან! 

Lemma: atak{i}  
Number: 118  
ათაქ{ი} ზმნზ. აქ. ათაქ, ხოლოს, ართი წყარი მეკანკალანს: მ. ხუბ., გვ. 11 -- აქ, ახლოს, ერთი წყალი (მდინარე)
მირაკრაკებს. იხ. თაქი. 

Lemma: atakian-i  
Number: 119  
ათაქიან-ი (ათაქიანს) აქაური. ათაქიანი კოჩი დოგორია, -- უწუუ -- აქაური კაცი მოძებნეო, -- უთხრა. იხ. თაქიანი, აქიანი. 

Lemma: atakine  
Number: 120  
ათაქინე ზმნზ. აქ. ათაქინე დუცუ ქაწჷგოჸვილა: ი. ყიფშ., გვ. 56 -- აქ თავს მოვიკლავ (შენ წინ). იხ. აქინე, თაქინე. 

Lemma: atakineshe  
Number: 121  
ათაქინეშე, ათაქნეშე ზმნზ. აქ. ათე ბოში მითოხე ათაქინეშე ხოლოს: მ. ხუბ., გვ. 59 -- ეს ბიჭი ზის (ქვეშ) აქ ახლოს.
ათაქინეშე ძღაბი დო ბოში წორო რენა: მ. ხუბ., გვ. 249 -- აქ გოგო და ბიჭი თანასწორად არიან. იხ. აქინეშე, თაქინეშე. 

Lemma: atak{i}neshes  
Number: 122  
ათაქ{ი}ნეშეს ზმნზ. აქ. ათაქნეშეს იჸიი დიდი ამბე -- აქ იქნება დიდი ამბავი. იხ. აქ{ი}ნეშე, თაქ{ი}ნეშე. 

Lemma: ata՚ure  
Number: 123  
ათაჸურე იხ. ათაურე. 

Lemma: atash{i}  
Number: 124  
ათაშ{ი} ზმნზ. ასე, აგრე; ამგვარად. ათაშ{ი} ჯგირო იჸიიქ -- ასე კარგად იქნები. იხ. აშ{ი}, თაშ{ი}. 

Lemma: atash{i}ne  
Number: 125  
ათაშ{ი}ნე ზმნზ. ასე. იხ. აშ{ი}ნე, თაშ{ი}ნე. 

Lemma: atash{i}neshe  
Number: 126  
ათაშ{ი}ნეშე, ათაშ{ი}ნეშეს ზმნზ. ასე, ამგვარად; ასეთნაირად, ამნაირად. ნანავა, ათაშინეშე ქიმინუა ართი კოჩიქია: მ.
ხუბ., გვ. 233 -- შვილო (დედაო), ასე (ასეთნაირად) გააკეთაო ერთმა კაცმა. ჩქიმი მუმაქია ათაშნეშე მიწუუა: მ. ხუბ., გვ. 223 -
- ჩემმა მამამო ასე მითხრაო. იხ. აშ{ი}ნეშე{ს}, თაშ{ი}ნეშე{ს}. 

Lemma: atash  
Number: 127  
ათაშ ნამდა კავშირი ასე რომ. ათაშ ნამდა,მუ გოწყინუა: ქხს, 2., გვ. 114 -- ასე რომ, რა მოგაწყინო. 

Lemma: ate  
Number: 128  
ათე ჩვენებ. ნაცვალსახ. ათენა-ს შეკვეცილი სახეა, იხმარება მსაზღვრელად ყველა ბრუნვაში. ათე ძღაბიქ დუუძახუ: მ. ხუბ.,
გვ. 6 -- ამ გოგომ დაუძახა. იხ. თე, ე. 

Lemma: ategvar-i//ategwar-i  
Number: 129  
ათეგვარ-ი//ათეგუ̂არ-ი (ათეგვარს) ამგვარი, ასეთი, ამნაირი, ამის მსგავსი. მუშე მაღოლჷ ათეგვარქ: ქხს, 1, გვ. 159 --
რატომ დამემართა ამგვარი? იხ. ეგვარი, თეგვარი. შდრ. ათეჯგურა. 

Lemma: ate-do-ate  
Number: 130  
ათე-დო-ათე ჩვენ. ნაცვალსახ. ამ და ამ. ათე დო ათე ხანს ნოსა მოჸუნს ათე დროს: მ. ხუბ., გვ. 14 -- ამ და ამ ხანს რძალი
მოჰყავს ამ დროს. 

Lemma: atezuma  
Number: 131  
ათეზუმა, ათეზჷმა (ათეზუმას) ამდენი. იხ. თეზუმა, ეზუმა. 

Lemma: atema՚ia  
Number: 132  
ათემაჸია (ათემაჸიას) იგივეა, რაც ათმაჸა, -- პატარა ჩანთა. მონწყეს კვარამი ათემაჸია, ქაჭყეს ღვინიშ ქაცლაშია: აია,
1, გვ. 19 -- მოხსნეს კვერიანი ჩანთა, თავი მოხსნეს ღვინის ტიკჭორას. 

Lemma: atena  
Number: 133  
ათენა (მრ. რიცხ. ათენ-ეფ-ი) ეს, -- ნაცვალსახელი, მიუთითებს პირველ პირთან ახლო მყოფ საგანზე. ათექ ათენა თქუუ
თაში -- ამან ეს თქვა ასე. ათენაქ სოდე იდას, გიათხოზია, -- უწუუ: მ. ხუბ., გვ. 109 -- ეს სადაც წავა, მისდიეო, -- უთხრა. იხ.
ათე; თენა, ენა, ე. 

Lemma: atenajgua  



Number: 134  
ათენაჯგუა (ათენაჯგუას), ათეჯგურა (ათეჯგურას) ამნაირი, ამის მსგავსი. მითინც ვაუძირ ათენაჯგუა: აია,1, გვ. 24 --
არავის უნახავს ამის მსგავსი. 

Lemma: atene{e}r-i  
Number: 135  
ათენე{ე}რ-ი (ათენე{ე}რს) იგივეა, რაც ათეგვარი, -- ამნაირი, ასეთი. ათენერი საქმე ჩქიმ-ჩქიმიანს მითინს
ვაღოლამუდას -- ამნაირი საქმე ჩემიანს არავის (არ) დამართოდეს. ათენე{ე}რო ზმნზ. ამნაირად, ამგვარად, ასეთნაირად.
ათენერო დევემოჯგირებუთ: მ. ხუბ., გვ. 9 -- ასეთნაირად დავმოყვრდებით. ათენეერო ოჭკომალცჷ ვაარკენცჷ: ქხს., 2, გვ.
40 -- ასეთნაირად საჭმელს არ აკლებს. იხ. თენერი, ენე{ე}რი. 

Lemma: atezham/ns{e'}zmnz.  
Number: 136  
ათეჟამ/ნს{ჷ}ზმნზ. ამ დროს. ათეჟამსჷ ჸვამურიცხამქჷ ქიდეელახჷ: ქხს,11, გვ. 26 -- ამ დროს შუბლვარსკვლავიანი ავად
გახდა. შდრ. ათებორჯი; მითაჟამს. 

Lemma: aterig-i  
Number: 137  
ათერიგ-ი (ათერიგის) ამნაირი, ამ რიგის. ათერიგი ოხერეფი ნოტე შურო ვაჸუას: ქხს,1, გვ. 25 -- ამნაირი (ამ რიგის)
ოხრები ნეტავი სულ არ იყოს. იხ. თერიგი, ერიგი. 

Lemma: atesxii  
Number: 138  
ათესხიი (ათესხი{ი}ს) ამდენი. ათესხიი ოსურეფი ართო ვამიძირუ -- ამდენი ქალი ერთად არ მინახავსნ. იხ. თესხიი,
ესხიი. შდრ. მუსხი{ი}. 

Lemma: ateper-i  
Number: 139  
ათეფერ-ი (ათეფერს) ამნაირი; ამფერი. ათეფერს ვამოპჭიშაფუქ -- ამნაირს (ამფერს) არ მოვსწრებივარ. იხ. თეფერი,
ეფერი. შდრ. გურ. ამფერი. 

Lemma: ate՚ure  
Number: 140  
ათეჸურე იხ. ათაჸურე. 

Lemma: atesh  
Number: 141  
ათეშ ნათეს. ბრუნვა ნაცვალსახელისა ათე(//ათენა), როცა ის მსაზღვრელად არაა ნახმარი. ათეშ{ი} მანგი ამის მსგავსი.
ათეშ{ი} გურიშენი ამის გულისათვის; ათეშ{ი} უკული ამის შემდეგ. ქათეშ მეტო ამის მეტად; ათეშ მეტო თე ქიანას
ვეშილებე ერჩქინა: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 46. -- ამის მეტად ამ ქვეყანაზე არ შეიძლება გაჩენა. იხ. თეშ{ი}, ეშ{ი}. 

Lemma: atesh-i  
Number: 142  
ათეშ-ი კუთვნილებითი ნაცვალსახელი, ათენა ჩვენებ. ნაცვალსახელის შესაბამისი, -- ამისი. ათეში დიდა რდუ უარს -- ამისი
დედა იყო უარზე. ათეში მუმაქი რდუ, ტყვია ოჸოთუნი -- ამისი მამა იყო, ტყვია რომ ესროლა. 

Lemma: atesha{x}  
Number: 143  
ათეშა{ხ} ზმნზ. აქამდე. იხ. თეშა{ხ}, ეშა{ხ}. 

Lemma: atesheni  
Number: 144  
ათეშენი ზმნზ. ამიტომ, ამისათვის. ათეშენი ვამოკორდუ თიში ძირაფა -- ამიტომ არ მინდოდა იმისი ნახვა. იხ. თეშენი,
ეშენი. 

Lemma: atesh{i}ner-i  
Number: 145  
ათეშ{ი}ნერ-ი (ათეშ{ი}ნერს) ამნაირი. ათეშნერი კოჩი ვამიძირუ -- ამნაირი კაცი არ მინახავს. იხ. თეშნერი, ეშნერი. 

Lemma: ateshobas  
Number: 146  
ათეშობას ზმნზ. ამასობაში. ათეშობას ქუმორთუ ნდირქ -- ამასობაში მოვიდა დევი. იხ. თეშობას, ეშობას. 

Lemma: ate-shka  
Number: 147  
ათე-შქა დო თი-შქას ზმნზ. ამასა და იმას შუა. ათე-შქა დო თი-შქას წყარი ვარე მინალჷ: მ. ხუბ., გვ. 139 -- ამასა და იმას
შუა წყალი არ არის გადასასვლელი. 

Lemma: atecal-i  
Number: 148  
ათეცალ-ი (ათეცალ/რს) ამგვარი, ამნაირი, ამისთანა, ასეთი. ათეცალეფი დასაჯას ჩქჷნი პროკურატურაქ: კ. სამუშ., ქხპს,
გვ. 139 -- ამისთანები დასაჯოს ჩვენმა პროკურატურამ. იხ. თეცალი, ეცალი. 

Lemma: atec'k'ala  
Number: 149  
ათეწკალა ამასთან. ათეწკალა დაასახელუ ჩილს : მ. ხუბ., გვ. 26 -- ამასთან დაასახელა (დააბარა) ცოლს. იხ. თეწკალა,
ეწკალა; -წკალა. 



Lemma: atec'k'uma  
Number: 150  
ათეწკუმა, ათეწკჷმა იგივეა, რაც ათეწკალა, -- ამასთან. ათეწკუმა ართო ქოფთქუათი -- ამასთან ერთად ვთქვათ. იხ.
თეწკუ/ჷმა, ეწკუ/ჷმა; - წკუმა, -წკჷმა. 

Lemma: atec'utis  
Number: 151  
ათეწუთის ზმნზ. ამ წუთში, ამ წუთას. ათეწუთის მიდურქ დო ქომიბღა -- ამ წუთში წავალ და მოვიტან. იხ. თეწუთის; შდრ.
თიწუთის. 

Lemma: atec'uns  
Number: 152  
ათეწუნს იგივეა, რაც ათეწუთის. 

Lemma: atejgua  
Number: 153  
ათეჯგუა, ათეჯგურა (ათეჯგუ{რ}ას) ასეთი, ამნაირი; ასე კარგი. ათეჯგურა ბაღანას მუჭო ოკო ვერკინევე: მ. ხუბ., გვ. 1 --
ასეთ (ამნაირ) ბავშვს როგორ უნდა ვეჭიდაო. იხ. თეჯგუ{რ}ა, ეჯგუ{რ}ა. 

Lemma: atina  
Number: 154  
ათინა იგივეა, რაც ათენა -- ეს. მსაზღვრელად გამოყენებისას იხმარება მოკლე (ათი)ფორმით. ათი როკაპიში უჩაში დაში
სოფელი ჸოფე: ქხს, 2, გვ. 20 -- ამ როკაპის უფროსი დის სოფელი ყოფილა. შდრ. თინა, ინა. 

Lemma: atmaq'a  
Number: 155  
ათმაყა (ათმაყას) აფხაზ. ართმაყა -- ტოფსუკა, ჩახვი ერთნაირი (პ. ჭარ.); ათმაყა არის პატარა ჩანთა. შდრ. ჩახვია. 

Lemma: ato-  
Number: 156  
ათო- რთული ზმნისწინი (ა-თო: ა -- მარტივი ზმნისწინია, თო -- ნაწილაკი): 1. ჩვეულებრივ აღნიშნავს მოქმედების
მიმართულებას ქვევიდან ზევით ჰორიზონტალურად. ხოჯიშ უღუშა ათოსქუაფა -- ხარის უღელში შებმა. ხოჯი უღუს
ათადიარსჷნი, გემაჸვენჯიში ბრალი რენია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 186 -- უღელქვეშ ხარი რომ ბალახობს, მიმყოლის
(პატრონის) ბრალიაო. 2. ზმნის უსრულ ფორმას აქცევს სრული სახისად: ათააკვათუ (შდრ. კვათუ ჭრა) ამოაჭრა (ქვევიდან).
3. აწმყოს ფორმას ანიჭებს მყოფადის მნიშვნელობას: ათუურჩანს (შდრ. ურჩანს უშლის) ქვეშ გაუშლის. 

Lemma: atogujua  
Number: 157  
ათოგუჯუა (ათოგუჯუას) სახელი ათაგუჯუუ(ნ) ზმნისა -- დაცობა (ქვევიდან); ხუთვა. ქათმაგუჯუ დო შურიშ ღალა მიჭირს --
შემომაწვა რაღაცაა და სუნთქვა მიჭირს. 

Lemma: atodvala  
Number: 158  
ათოდვალა (ათოდვალას) სახელი ათუდვანს ზმნისა -- ამოდება. 

Lemma: atoluapa  
Number: 159  
ათოლუაფა (ათოლუაფას) სახელი ათოულუანს ზმნისა -- ხელის ქვევიდან ამოვლება. ათუულე ხე ოჭიშის დო ეშე
გეიპონი -- ამოვავლე ხელი წელზე (ქვევიდან) და ზევით ავიყვანე. თუდო ათოულუაფუ ღეჯი, ჩხოუ, ცხენიშა: ი. ყიფშ., გვ.
162 -- ქვევიდან ამოუვლია ღორი, ძროხა, ცხენისათვის. 

Lemma: atonjira  
Number: 160  
ათონჯირა (ათონჯირას) სახელი ათანჯირუუ(ნ)ზმნისა -- ვისიმე ფეხთით ან რისამე ქვევით წოლა. ოკუჩხანეშე ქათაანჯირუ
მუმას -- მამას ფეხთით შეუწვა. იხ. ნჯირა. 

Lemma: atop'onua  
Number: 161  
ათოპონუა (ათოპონუას) სახელი ათააპონანს ზმნისა -- შეყუდება, შებიჯება რისამე. ბიგა ათაპონჷნ დო გერენიე,
ქიმერთია: მ. ხუბ., გვ. 113 -- ჯოხი რომ აქვს შეყუდებული და დგას, მიდიო. 

Lemma: atorduala  
Number: 162  
ათორდუალა (ათორდუალას) სახელი ათაარდუანს ზმნისა -- თან (მასთან) გაზრდა. ჟირი ქაცარი ქათაარდუუ თხას -- ორი
ციკანი გამოზარდა თხასთან. 

Lemma: atorulapa  
Number: 163  
ათორულაფა (ათორულაფას) სახელი ათირულუანს ზმნისა -- ცოტაზე გარბენა, ოდნავ რბენა. გოვალჷნცჷნი, გიიჯინე,
უკული ათირულუანც: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 82 -- რომ გაიელვებს, მიმოიხედავს, მერე (ცოტაზე) გარბის (გაირბენს). 

Lemma: atorghvapa  
Number: 164  
ათორღვაფა (ათორღვაფას) სახელი ათურღვანს ზმნისა -- რისამე ქვევიდან შემოყრა. ფატი ქათუურღუ მუში სქუასჷ
კუჩხისჷ: ი. ყიფშ., გვ 61 -- ფეტვი შეუყარა თავის შვილს ფეხებში. იხ. რღვაფა. 



Lemma: atorshuapa  
Number: 165  
ათორშუაფა (ათორშუაფას) სახელი ათაარშუუ(ნ) ზმნისა -- 1. მუცლის ქვედა ნაწილის (ჭიპს ქვემოთ) ატკივება (ყრუ
ტკივილი). 2. ყურადღების არმიქცევა, იგნორირება. 

Lemma: atorchapa  
Number: 166  
ათორჩაფა (ათორჩაფას) სახელი ათუურჩანს ზმნისა -- ქვეშ ამოგება, დაფენა. თუდო ლები ქათუურჩუ -- ქვეშ ლეიბი
დაუფინა. 

Lemma: atorchkina  
Number: 167  
ათორჩქინა (ათორჩქინას) სახელი ათუ{უ}რჩქინანს ზმნისა -- შეჩენა, შემოჩენა. ქათუურჩქინდუ მუმას -- შეუჩნდა მამას. 

Lemma: atosuma  
Number: 168  
ათოსუმა (ათოსუმას) სახელი ათი{ი}სუნს ზმნისა -- ჩაფსმა. ათოსუმა უჩქჷნი, თის ათოსქირაფათი უჩქჷნია: ხალხ. სიბრ.,
1, გვ 6 -- ჩაფსმა რომ იცის, იმან ამოშრობაც იცისო. 

Lemma: atosumala  
Number: 169  
ათოსუმალა (ათოსუმალას) სახელი ათუუსვანს ზმნისა -- ამოსობა, ამოსმა. ურემს საპონს ქათუუსვანს, ვაღირწკინასინი -
- ურემს საპონს ამოუსვამს, რომ არ იჭრიჭინოს. 

Lemma: atoskirapa  
Number: 170  
ათოსქირაფა (ათოსქირაფას) სახელი ათი{ი}სქირუანს ზმნისა -- ამოშრობა, შეშრობა. ათოსუმა უჩქჷნი, თის
ათოსქირაფათი უჩქჷნია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 6 -- ჩაფსმა რომ იცის, იმან ამოშრობაც იცისო. 

Lemma: atoskuapa  
Number: 171  
ათოსქუაფა (ათოსქუაფას) სახელი ათუ{უ}სქუანს ზმნისა -- შებმა (უღელში). ხიხილერი აგაფას ხოჯეფი ათუვსქუათჷნი: კ.
სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ 159 -- დაფუტუროებულ კავს ხარები რომ შევუბათ. 

Lemma: atot'ant'alua  
Number: 172  
ათოტანტალუა (ათოტანტალუას) სახელი ათა{ა}ტანტალანს ზმნისა -- წმინდად მოჭრა ქვევიდან. ჩხვიჩხვი დო
ჯოლოკეტი ჯინც ქათატანტალუუ -- ფესვი და კლერტა ძირში წმინდად მოჭრა. 

Lemma: atot'urapa  
Number: 173  
ათოტურაფა (ათოტურაფას) სახელი ათუუტურანს ზმნისა -- შეკეთება ცეცხლისა. ჩუანს დიშქა ქათუუტურე! -- ქვაბს შეშა
შეუნთე (შეუკეთე). იხ. ტურაფა. 

Lemma: atopinua  
Number: 174  
ათოფინუა (ათოფინუას) სახელი ათუ{უ}ფინანს ზმნისა -- ამოფენა, ქვეშ დაფენა. ჭაიღერი ქათუუფინუ თუდო -- ჩალის
ღერო დაუფინა ქვეშ. 

Lemma: atoporapa  
Number: 175  
ათოფორაფა (ათოფორაფას) სახელი ათააფორანს ზმნისა -- ამოფარება (ქვევიდან). 

Lemma: atopsuma  
Number: 176  
ათოფსუმა (ათოფსუმას) იხ. ათოსუმა. ათოფსუმაში წამალ ღოლეს დო მაჟია ქოდიჭყუა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 6 -- ჩაფსმის
წამალი გაუკეთეს და მეორე დაიწყოო. 

Lemma: atoghirc'k'in-i  
Number: 177  
ათოღირწკინ-ი (ათოღირწკინს) სახელი ათაღირწკინანს ზმნისა -- ქვევიდან ჭრიჭინი. მაფშალია უღუს უსქუ, ბარბალ
ათაღირწკინანს: ქხს, 1, გვ. 174 -- ბულბული უღელშია შებმული, ქვეშ ბორბალი ჭრიჭინებს. 

Lemma: atoghura  
Number: 178  
ათოღურა (ათოღურას) სახელი ათა{ა}ღურუუ(ნ) ზმნისა -- შეკვდომა. თინეფიში ოდიარეს ათვოღურათჷნი, თის
ვაუჯგუნო... : მ. ხუბ., გვ. 177 -- იმათ ბალახს რომ შევაკვდეთ, იმას არ სჯობია... 

Lemma: ato՚una  
Number: 179  
ათოჸუნა (ათოჸუნას) სახელი ათაჸუნუუ(ნ) ზმნისა -- ქვეშ მოყოლა. ქათაჸუნუ ცაშა, შურქ ვემიაღ შქაშა: კ. სამუშ., ქხპს, გვ.
175 -- გაემართა (შეჰყვა) ცისკენ, სულ ვერ მიიტანა შუამდე (გამოცანა: ნაპერწკალი). 

Lemma: ato՚umurapa  
Number: 180  
ათოჸუმურაფა (ათოჸუმურაფას) სახელი ათიჸუმურუანს ზმნისა -- რეაგირების გარეშე დატოვება; რამეზე თვალის დახუჭვა
(ვითომ არ დაინახა). შდრ. ჸუმური. 



Lemma: ato՚unapil-i  
Number: 181  
ათოჸუნაფილ-ი (ათოჸუნაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ათაჸუნუუ(ნ) ზმნისა -- ქვეშ მოქცეული. 

Lemma: ato՚ujala  
Number: 182  
ათოჸუჯალა, ათოჸუჯაფა (ათოჸუჯალას) სახელი ათიჸუჯანს ზმნისა -- ყურადღების მიუქცევლობა. 

Lemma: atoshvit'apa  
Number: 183  
ათოშვიტაფა (ათოშვიტაფას) სახელი ათიშვიტუანს ზმნისა -- იღლიის ქვეშ ამოდება, ამოღლიავება. 

Lemma: atoshirua  
Number: 184  
ათოშირუა (ათოშირუას) სახელი ათიშირანს ზმნისა -- 1. გაცვეთა. თიზმას გილურს, კუჩხმოდვალქ ქათააშირუ -- იმდენს
დადის, ფეხსაცმელი შემოაცვთა. 2. შეშრობა. ლებიას წყარქ ქათააშირუ -- ლობიოს წყალი შეუშრა. 

Lemma: atoshut'olapa  
Number: 185  
ათოშუტოლაფა (ათოშუტოლაფას) სახელი ათი{ი}შუტოლუანს ზმნისა -- რისამე ამოჩრა (იღლიის ქვეშ). სუმკას
ქათიშუტოლუანს დო მეურს -- ჩანთას ამოიჩრის (ამოიღლიავებს) და მიდის. შდრ. ათოშვიტაფა. 

Lemma: atochineba  
Number: 186  
ათოჩინება (ათოჩინებას) სახელი ათააჩინენს ზმნისა -- შეცნობა, წინასწარ გაგება. მა დროშე ქათუაჩინი, მუ კოჩით
ზოჯუნდუნი -- მე დროზე შევიცანი, რა კაციც ბრძანდებოდა. 

Lemma: atodzicin-i  
Number: 187  
ათოძიცინ-ი (ათოძიცინს) სახელი ათიძიცანს ზმნისა -- ჩუმად სიცილი, ჩაცინება. მუდგარენი ოხიოლჷ, ფერო
ათიძიცუანცი -- რაღაცა უხარია, ისე (იმნაირად) იცინის. 

Lemma: atoc'imindua  
Number: 188  
ათოწიმინდუა (ათოწიმინდუას) სახელი ათუწიმინდანს ზმნისა -- შეწმენდა, გამოწმენდა ქვევიდან. 

Lemma: atoxvarapa  
Number: 189  
ათოხვარაფა (ათოხვარაფას) სახელი ათი{ი}ხვარუანს ზმნისა -- ეშმაკურად, ანგარებით გამოყენება -- მოხმარება.
ნაბეტანი ეშმაკი კოჩი რე, შხვაში ათოხვარაფა უჸორს -- ნამეტანი ეშმაკი კაცია, სხვისი მოხმარა უყვარს. 

Lemma: atoxirapa  
Number: 190  
ათოხირაფა (ათოხირაფას) სახელი ათიხირუანს ზმნისა -- მოპარვა მალულად. კოღონაში ტყობაშე თოფი ქათუხირუაფუ:
ი. ყიფშ., გვ. 127 -- კოღოსაგან მალულად თოფი მოუპარავს. 

Lemma: atoxuna  
Number: 191  
ათოხუნა (ათოხუნას) სახელი ათუდოხოდუუ(ნ) ზმნისა -- ქვეშ შეჯდომა. 

Lemma: atoxusht'urapa  
Number: 192  
ათოხუშტურაფა (ათოხუშტურაფას) სახელი ათიხუშტურუანს ზმნისა -- რაიმე ახირებული სურვილის გაჩენა.
ათუხუშტურანსინი, ქუთეშიშა გეგნალუ -- რომ შეუხუშტურებს, ქუთაისში გაიქცევა (გავარდება). 

Lemma: atojina  
Number: 193  
ათოჯინა (ათოჯინას) სახელი ათაჯინე(ნ) ზმნისა -- შეხედვა ქვევიდან, ამოხედვა. ათაჯინჷნი, ძიქვა ვამააძჷ: ა. ცაგ., გვ. 47
-- ქვევიდან რომ ამოხედა, შარვალი არ აცვია. 

Lemma: ai  
Number: 194  
აი 1. ჩვენებ. ნაწილაკი აი, მიუთითებს იმაზე, რაც თვალწინ არის ან ხდება. აი, ათენერო დოუღორებუნა მეშარეფი -- აი,
ამნაირად მოუტყუებიათ მგზავრები. //მიუთითებს იმაზე, რაც უნდა ითქვას: აი, მუჭო ჸოფერე თე ამბე -- აი, როგორ ყოფილა
ეს ამბავი. 2. ნაწილაკი დამუქრება-დანანებისა: ვაი, ახ; ერთი. აი, თი დროს თექ ქოვფერედიკო! -- ერთი იმ დროს იქ
ვყოფილიყავი! 3. მაცალკ. კავშირი: აი, თაში ქოფქიმინათია, აი, თეში გუაკეთათია, მარა მუთუნქ ვაიშართუ -- აი, ასე
ვქნათო, აი, ისე გავაკეთოთო, მაგრამ არაფერი (არ) გამოვიდა. 

Lemma: aiazon-i  
Number: 195  
აიაზონ-ი, აჲაზონ-ი (აი/ჲაზონს) ალაზანი. ბანძურ-მარტვილურ თქმაში გადატანით აღნიშნავს კარგ მოსავალს, სიუხვეს.
თიჯგუა სიმინდი ჩანს, აჲაზონიე ნანდვიი -- ისეთი სიმინდია, ალაზანია ნამდვილი. 

Lemma: aia-muda  
Number: 196  
აია-მუდა რაღაცნაირი. აია-მუდა კოჩიე -- რაღაცნაირი კაცია. 



Lemma: aia-zheshxa  
Number: 197  
აია-ჟეშხა (აია-ჟეშხას) რელიგ. სადიდმარხვო კვირა დღის სახელი, რიგით მეხუთესი (ი. ყიფშ.). 

Lemma: aie-baie  
Number: 198  
აიე-ბაიე (აიე-ბაიეს) ბოტან. ბაია. 

Lemma: aincha  
Number: 199  
აინჩა (აინჩას) ბოტან. ალუჩა. სიჭვახიე ქუგორკუ-და, მეიჯღონა აინჩას -- სიმჟავე თუ გაკლია, გამოგიგზავნი ალუჩას. იხ.
ალიჩა. 

Lemma: ait'ai  
Number: 200  
აიტაი! შორსდ. საგანგაშო ძახილი საშველად: არიქა! აიტაი, ქიმერთი, ჩხუქ ვემნორთას ჸვანაშა! -- არიქა, მიდი, ძროხა არ
შევიდეს ყანაში! 

Lemma: ait'ai-t'ait'ait  
Number: 201  
აიტაი-ტაიტაით ზმნზ. ძლივ-ძლივობით; შეძახილით. აიტაი-ტაიტაით დუოხონაფე ოზე -- ძლივ-ძლივობით მოვახნევინე
ეზო. 

Lemma: aisha{x}  
Number: 202  
აიშა{ხ}, აჲშა{ხ} ზმნზ. აქამდე. სო რდი აიშახია?: მ. ხუბ., გვ. 257 -- სად იყავი აქამდეო? აიშა მოხიოლჷდჷ რინა -- აქამდე
მიხაროდა ყოფნა. აჲშა დუდი ვაბჯოგჷდჷ: ქხს, 1, გვ. 47 -- აქამდე თავი არ მძულდა. 

Lemma: aishkar-i  
Number: 203  
აიშქარ-ი იხ. ალიშქარი. 

Lemma: aic'oro  
Number: 204  
აიწორო, აჲწორო იხ. ართწორო; არწორო. 

Lemma: ak'a  
Number: 205  
აკა 1. ერთი; არც ერთი; ვერც ერთი; მხოლოდ. აკა სქუა ჸუნდუა -- ერთი შვილი ჰყავდაო. აკა სერი გუმოთანაფეთია: მ.
ხუბ., გვ. 2 -- ერთი ღამე გამათენებინეთო. აკაქ სქანდა ვამათქუუ: ქხს, 1, გვ. 61 -- ერთიც (ვერც ერთი) შენ ვერ გითხარ.
უსქანეთ აკა დღას ვაგაბრზუქ, დაია -- უშენოდ ვერც ერთ დღეს ვერ გავძლებ, დაიკო. მა მიმოჩქუ აკა სქანო: ქხს, 1, გვ. 74
-- მე მიმაჩნია მხოლოდ შენთვის. 2. შედის შედგენილ სიტყვაში პირველ წევრად: აკაბუ{რ}ცხა, აკაბუცუცია, აკაწილი,
აკაწუთი, აკახუალე. 

Lemma: ak'abu{r}cxa  
Number: 206  
აკაბუ{რ}ცხა (აკაბუ{რ}ცხას) პაწაწინა; ძალიან ცოტა, სულ ცოტა; ერთი ბეწო; ფრჩხილისოდენა. აკაბუცხა ბაღანა: ქხს., 1,
გვ. 109 -- პაწაწკინტელა ბავშვი. თენა სი მუშენ ვაგიჩქუ, აკაბუცხა, აკა წილი: ი. ყიფშ., გვ. 125 -- ეს შენ რატომ არ იცი, სულ
ცოტა, სულ ოდნავ. შდრ. ბირცხა. 

Lemma: ak'abucuna  
Number: 207  
აკაბუცუნა, აკაბუცუნია, აკაბუცუცია პაწაწინა, ერთი ბეწო, პაწაწკინტელა. კვიწიწიქ ქააღოლჷ აკაბუცუციაქ: მ. ხუბ., გვ.
274 -- მუწუკი გაუჩნდა (დაემართა) პაწაწკინტელა. შდრ. რაჭ. ერცუცქუნა/ე-ჲ ძალიან პატარა (ვ. ბერ.). 

Lemma: ak'abucxa  
Number: 208  
აკაბუცხა იხ. აკაბურცხა. 

Lemma: ak'ak'a  
Number: 209  
აკაკა (აკაკას) თითო-თითო. 

Lemma: ak'a  
Number: 210  
აკა კაკალ-ი (აკა კაკალ/რს) არც ერთი; მხოლოდ ერთი, მარტო ერთი. აკა კაკალი დაში მეტი მუთუნი ვარე ჩქიმოთი: მ.
ხუბ., გვ. 9 -- მარტო (მხოლოდ) ერთი დის მეტი არავინაა ჩემთვის. აკა კაკალი ვადენდა! -- არც ერთი არ დაინდო! იხ.
კაკალი. 

Lemma: ak'an-i  
Number: 211  
აკან-ი (აკანს/ცჷ) ადგილი, ალაგი; კუთხე, მხარე. ე აკანცჷ ჩქიმი მეტი კოჩი ვადოსქჷლადე: ი. ყიფშ., გვ. 57 -- ამ მხარეს
ჩემს მეტი კაცი (არავინ) არ დარჩენილა. ათეთი თელი აკანს ოდინუანც: ყაზაყ., 11.03. 1930, გვ. 1 -- ამით მთელ მხარეს
(კუთხეს) ღუპავს (კარგავს). მინდორი გინოსჷლონგირი გოფაჩელე შხვა აკანო: მასალ., გვ. 19 -- მინდორი გადასერილი
გადაშლილი სხვა კუთხითაც. შდრ. აბანი. 



Lemma: ak'an-ak'ano  
Number: 212  
აკან-აკანო, აკანო, აკანო-აკანო ზმნზ. აქა-იქ, ალაგ-ალაგ, ადგილ-ადგილ; აგერ. დამორჩილცჷ აკანო-აკანო
გეშანთხორით ართი ბარიში პიცჷ: ყაზაყ., 6.09. 1930, გვ. 2 -- შემოდგომაზე ალაგ-ალაგ ამოთხარეთ ერთი ბარის პირზე.
დიდი ცხაცხუ წჷმოდგ აკანო: მ. ხუბ., გვ. 184 -- დიდი ცაცხვი დგას აგერ (ადგილას). 

Lemma: ak'a-zhans/ce'  
Number: 213  
აკა-ჟანს/ცჷ ზმნზ. ერთ დროს, როდისმე. იხ. აკა. 

Lemma: ak'ardama  
Number: 214  
აკარდამა (აკარდამას) აკალდამა. 

Lemma: ak'asha{x}  
Number: 215  
აკაშა{ხ}, აკაშახუ/ჷ ზმნზ. ერთხელ, ერთჯერ. აკაშა მარცხი ქომოხვადუნ, უკული ნარღება მუს ოხვარუნია: ხალხ. სიბრ., 1,
გვ. 6 -- ერთხელ მარცხი რომ მოხდება, მერე ნაღვლობა რას უშველისო. აკაშახ იშენ ქომოძირია -- ერთხელ მაინც
მაჩვენეო. 

Lemma: ak'acia  
Number: 216  
აკაცია (აკაციას) ბოტან. ეკლის ხე, აკაცია (ა. მაყ.). იხ. ლაკაცი, ლაკანცია. 

Lemma: ak'a-c'il-i  
Number: 217  
აკა-წილ-ი (აკა-წილ/რს) ერთი წილი; სულ ოდნავ. ენა სი მუშენი ვაგიჩქუ, აკაბუცხა, აკა-წილი: ი. ყიფშ., გვ. 125 -- ეს შენ
რატომ არ იცი, სულ ცოტა, სულ ოდნავ. 

Lemma: ak'a-c'utis  
Number: 218  
აკა-წუთის ზმნზ. ერთ წუთს, ცოტა ხანს; უეცრად. გინმოჯინით, პატონი, აკა-წუთის! -- გამომხედეთ, ბატონო, ერთ წუთს! 

Lemma: ak'a-c'uns/c{u}/e'  
Number: 219  
აკა-წუნს/ც{უ}/ჷ ზმნზ. ერთ წამს; ერთ წუთში, უეცრად, მყისვე. ჭკადჷქ განშე ქოიუსხაპუ უგჷნალო აკაწუნცუ: მასალ., გვ. 69
-- მჭედელი განზე გაუხტა უჩინრად მყისვე (ერთ წამში); აკაწუნცუ ბოშეფც ვარცხუდუ: აია, 1, გვ. 19 -- წუთითაც ბიჭებს არ
შორდებოდა. 

Lemma: ak'a-xvale  
Number: 220  
აკა-ხვალე მარტო, მარტოდმარტო (სიტყ.-სიტყ. ერთი მარტო). ართ მინდორცჷ აკა-ხვალე ფაცხა ქოძირესჷ: ქხს, 2, გვ. 28
-- ერთ მინდორზე ერთი მარტო ფაცხა ნახეს. შდრ. ხვათახვალე. 

Lemma: ak'nanak'vera  
Number: 221  
აკნანაკვერა (აკნანაკვერას) მიმღ. ვნებ. წარს. აკონაკვერანს ზმნისა -- შერჩეული, მოკვლეული. შხვადოშხვანერი
ნოჭყვედი დო აკნანაკვერა ლერსეფი -- სხვადასხვა სახის ნაწყვეტი და შერჩეული (მოკვლეული) ლექსები. 

Lemma: ak'nac'q'ora  
Number: 222  
აკნაწყორა (აკნაწყორას) სახელი აკოწყორუნს ზმნისა -- შერეული; შეზავებული. საჸოროფო პიჯი გიღუ აკნაწყორა
ღვინიცალო -- სატრფიალო (საყვარელი) პირი (სახე) გაქვს შერეული ღვინოსავით. 

Lemma: ak'o-  
Number: 223  
აკო- რთული ზმნისწინი (ა-კო: ა მარტივი ზმნისწინია, კო -- ნაწილაკი): 1. მიუთითებს მოქმედების მიმართულებას გარედან
შიგნით: აკო-დოხოდეს ერთად დასხდნენ; აკო-დირთუ შედგა; ზოგიერთ ზმნასთან (უმთავრესად მოძრაობის აღმნიშვნელ) კი
-- ქვევიდან ზევით: აკა-აშქუ ამოუშვა; აკო-სხაპუნს ამოხტება. 2. აწმყოს მწკრივის ფორმას ანიჭებს მყოფადის
მნიშვნელობას: აკო-სქუნს (შდრ. სქუნს ნასკვავს) შენასკვავს. აკო-კჷრჷნს (შდრ. კჷრჷნს კრავს) შეკრავს. 3. უსრულო
ასპექტის ფორმას აქცევს სრულად: აკო-კჷრჷ შეკრა, შებოჭა (შდრ. კჷრჷ კრა, ბოჭა). 

Lemma: ak'obandzghua  
Number: 224  
აკობანძღუა (აკობანძღუას) სახელი აკობანძღუნს ზმნისა -- არევ-დარევა, ჩახლართვა. საქმე აკობანძღუ -- საქმე
ჩახლართა. 

Lemma: ak'obuna  
Number: 225  
აკობუნა (აკობუნას) სახელი აკაბუნუუნა ზმნისა -- შებმა. ჟირხოლოქ გაკიიბესჷ: ი. ყიფშ., გვ. 60 -- ორივე შეიბნენ. 

Lemma: ak'oburacxua  
Number: 226  
აკობურაცხუა (აკობურაცხუას) სახელი აკიბურაცხუუ(ნ) ზმნისა -- შებღუნძვა, შეკრუნჩხვა. თირქ ხე დო კუჩხი
გაკომიბურაცხუ -- თოვლმა ხელ-ფეხი შემიბღუნძა. 

Lemma: ak'ogapa  



Number: 227  
აკოგაფა (აკოგაფას) სახელი აკმაგანს ზმნისა -- აგება, აშენება, აწყობა. ჯარგვალს აკმაგანს -- ჯარგვალს აგებს. 

Lemma: ak'odgina  
Number: 228  
აკოდგინა (აკოდგინას) სახელი აკოდირთუ{უ}(ნ) ზმნისა -- შედედება (რძისა), შეჯგუფება (ხალხისა). ჸვალქ აკოდირთჷ --
ყველი (რძე) შედედდა. ხალხიქ აკოდჷრთჷ -- ხალხი შეჯგუფდა. 

Lemma: ak'odvala  
Number: 229  
აკოდვალა (აკოდვალას) სახელი აკადვალუუ(ნ) ზმნისა -- უკან მიდევნება ბევრისა, გაყოლა. ქაკაადუ ქივანაში ბაღანემქ
-- უკან მიედევნა ქვეყნის ბავშვები. 

Lemma: ak'odvalir-i  
Number: 230  
აკოდვალირ-ი (აკოდვალირს) მიმღ. ვნებ. წარს. აკადვალუუ(ნ) ზმნისა -- უკან მიდევნებული, გაყოლილი ბევრი ვინმე. 

Lemma: ak'ozala  
Number: 231  
აკოზალა (აკოზალას) სახელი აკოზანს ზმნისა -- შეზელვა. დიხა აკოზუუ -- მიწა შეზილა. 

Lemma: ak'ozgumonjil/r-i  
Number: 232  
აკოზგუმონჯილ/რ-ი (აკოზგუმონჯილ/რს) სახელი აკიზგუმონჯუუ(ნ) ზმნისა -- შეერთება, შერწყმა. 

Lemma: ak'ozgumonjua  
Number: 233  
აკოზგუმონჯუა (აკოზგუმონჯუას) სახელი აკიზგუმონჯუუ(ნ) ზმნისა -- შეერთება, შერწყმა. გოღილატირემქ ირქიანაში,
აკიზგუმონჯით! -- პროლეტარებო (გაღლეტილებო) ყველა ქვეყნისა, შეერთდით! 

Lemma: ak'ozghodua  
Number: 234  
აკოზღოდუა (აკოზღოდუას) სახელი აკააზღოდუანს ზმნისა -- დახოცვა, ამოწყვეტა. აკააზღოდუუ უჩა ნდიიში ჯარი --
დახოცა შავი დევის ჯარი. 

Lemma: ak'otartil-i  
Number: 235  
აკოთართილ-ი (აკოთართილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. აკოთართუნს ზმნისა -- დასვრილი, მოთითხნილი. 

Lemma: ak'otartua  
Number: 236  
აკოთართუა (აკოთართუას) სახელი აკოთართუნს ზმნისა -- მაგრად დასვრა, მოთითხნა. ჸვანას ართო აკოთართედუ --
ყანაში მაგრად (ერთიანად) დასვრილიყო. გადატ. გათათხვა, გალანძღვა. მუთუნი ვადუტეს ართიანს, გაკოთართეს
ართმაჟია -- არაფერი დაუტოვეს ერთმანეთს, გათათხეს ერთიმეორე. 

Lemma: ak'oteba  
Number: 237  
აკოთება (აკოთებას) სახელი აკათენს ზმნისა -- დამთავრება. მიკიილჷ მასუმა წანაქჷთი დო აკოთეებასჷ, გოტება
ბორჯისჷ...: ა. ცაგ., გვ. 3 -- გავიდა მესამე წელიც და დამთავრებისას, გაშვების დროს... 

Lemma: ak'otxozin-i  
Number: 238  
აკოთხოზინ-ი (აკოთხოზინს) სახელი აკაათხოზუუ(ნ) ზმნისა -- უკან გაკიდება, მიდევნება. ქაკაათხოზეს ჩილქ, სქუალემქ,
ნისალემქ -- გამოეკიდნენ ცოლი, შვილები, რძლები. 

Lemma: ak'ok'atua  
Number: 239  
აკოკათუა (აკოკათუას) სახელი აკოკათანს ზმნისა -- შეგროვება, შეყრა. ხარხი აკოკათეს -- ხალხი შეაგროვეს. ართიშახ
მუმაქ აკოკათუ სქუალეფი: ი. ყიფშ., გვ. 7 -- ერთხელ მამამ შეაგროვა შვილები. 

Lemma: ak'ok'vait'ua  
Number: 240  
აკოკვაიტუა (აკოკვაიტუას) სახელი აკოკვაიტანს ზმნისა -- ზერგნა, ტკეპნა. 

Lemma: ak'ok'ina  
Number: 241  
აკოკინა (აკოკინას) სახელი აკუუკინანს ზმნისა -- მიწევა ერთმანეთთან, მიახლოვება. ტომარეს დუდი აკუკინუ -- ტომარას
თავი მიუწია (მიუახლოვა). 

Lemma: ak'ok'irua  
Number: 242  
აკოკირუა (აკოკირუას) სახელი აკოკირუნს ზმნისა -- შეკვრა, შებოჭვა. გადატ. უკან გამოკიდება, მიტმასნება. მის რე,
აკმაკირუქინი: ქხს, 1, გვ. 103 -- ვისაა, რომ გამოჰკიდებიხარ. 

Lemma: ak'ok'ichua  
Number: 243  
აკოკიჩუა (აკოკიჩუას) სახელი აკოკიჩუნს ზმნისა -- დაკეცა. გაკოკიჩუ დო ჯიბეშა ქალედვუ: აია, 1, 25 -- დაკეცა და ჯიბეში



ჩაიდო. 

Lemma: ak'ok'orobua  
Number: 244  
აკოკორობუა (აკოკორობუას) სახელი აკოკორობუნს ზმნისა -- შეგროვება, შეკრება; ერთად თავმოყრა. ჩქიმ ქონებას
ქაგუძინა ბაბუშ აკნაკოროფას -- ჩემს ქონებას დავუმატებ ბაბუას ნაგროვებს. ქშურიში აკოკორობუა სულის შეხუთვა. შური
აკმაკორობუუ, ჯგირო ვამათქუე ნინა -- სული შემეხუთება, კარგად ვერ ვლაპარაკობ. იხ. კორობუა. 

Lemma: ak'olandghua  
Number: 245  
აკოლანდღუა (აკოლანდღუას) სახელი აკოლანდღუნს ზმნისა -- ამღვრევა. წყარი აკოლანდღუ -- წყალი აამღვრია. 

Lemma: ak'oleba  
Number: 246  
აკოლება (აკოლებას) სახელი აკილენს ზმნისა -- შემოვლა. ქივანა აკილჷ: მ. ხუბ., გვ. 129 -- ქვეყანა შემოიარა. 

Lemma: ak'omanjua  
Number: 247  
აკომანჯუა (აკომანჯუას) სახელი აკიიმანჯუუ(ნ) ზმნისა -- მოსაღამოება, შებინდება. მუჭოთ აკიიმანჯჷნი, უწუუ ობინეხეშ
მინჯექჷ: ა. ცაგ, გვ. 90 -- როგორც კი მოსაღამოვდა (შებინდდა), უთხრა ვენახის პატრონმა. იხ. მაინჯე, ონჯუა. 

Lemma: ak'omunapa  
Number: 248  
აკომუნაფა (აკომუნაფას) სახელი აკიმუნუანს ზმნისა -- მოღრუბვლა. უცებ აკიმუნუ, დიჭყ გურგინი: მასალ., გვ. 70 -- უცებ
მოიღრუბლა, დაიწყო გრგვინვა. 

Lemma: ak'ondghulapa  
Number: 249  
აკონდღულაფა (აკონდღულაფას) სახელი აკაანდღულუანს ზმნისა -- შედნობა, შედუღება. გაკაანდღულუუ ქუა დო რკინა
-- შეადუღა რკინა და ქვა. 

Lemma: ak'ontxapa  
Number: 250  
აკონთხაფა (აკონთხაფას) სახელი აკაანთხუნა ზმნისა -- შეჯახება. მანგარას აკაანთხეს, დახე ხე ქიმიოგეს ართიანს --
მაგრად შეეჯახნენ, კინაღამ ხელი გაარტყეს ერთმანეთს. 

Lemma: ak'onchvarua  
Number: 251  
აკონჩვარუა (აკონჩვარუას) სახელი აკონჩვარუნს ზმნისა -- გაჭეჭყვა. კოჩქ დუდი გაკუნჩვარ ნგვერც: აია, 1, გვ. 25 --
კაცმა თავი გაუჭეჭყა გველს. 

Lemma: ak'ondzandzua  
Number: 252  
აკონძანძუა (აკონძანძუას) იხ. აკოძანძუა, -- სახელი აკონძანძუნს ზმნისა -- აძენძა. გაკონძანძჷ ჩქიმი გური: ქხს, 1, გვ. 59
-- აძენძა ჩემი გული. 

Lemma: ak'onc'q'uala  
Number: 253  
აკონწყუალა (აკონწყუალას) სახელი აკანწყუნს ზმნისა -- მოწყობა, თავმოყრა. რაზმიში აკონწყუალას ხათეხოლო
შეუდირთჷ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 102 -- რაზმის მოწყობას მაშინათვე შეუდგა. 

Lemma: ak'onc'q'u/e'ma  
Number: 254  
აკონწყუ/ჷმა (აკონწყუ/ჷმას) სახელი აკონწყუ/ჷნს ზმნისა -- დაბეზღება, ენის მიტან-მოტანა. საშიში რე, აკონწყჷმა უჸორს -
- საშიში კაცია, ენის მიტან-მოტანა (დაბეზღება) უყვარს. შდრ. ენოსჷმინაფა. 

Lemma: ak'onch'ira  
Number: 255  
აკონჭირა (აკონჭირას) სახელი აკინჭირანს, აკუნჭირანს ზმნათა -- მოჭერა; შემართვა. ქუა გეჭოფუ ეშე, აკუნჭირჷ ხე დო
აკოტახჷ: მ. ხუბ., 80 -- ქვა აიღო (ზევით), მოუჭირა ხელი და დაამტვრია. აკინჭირანს თე რაში დო ეშე ქოლჷ: მ. ხუბ., 122 --
შეიმართება ეს რაში და ზევით ავარდება. 

Lemma: ak'oonjua  
Number: 256  
აკოონჯუა (აკოონჯუას) საღამო ხანი (ხანს) . შდრ. ონჯუა. 

Lemma: ak'oonjueba  
Number: 257  
აკოონჯუება (აკოონჯუებას) სახელი აკიონჯუებუ(ნ) ზმნისა -- მოსაღამოება. აკიონჯუებუნი, ქოთომი ჯაშა იჭყანს ულას --
რომ მოსაღამოვდება, ქათამი ხეზე იწყებს ასვლას. იხ. ონჯუა. 

Lemma: ak'op'anjua  
Number: 258  
აკოპანჯუა (აკოპანჯუას) სახელი აკოპანჯუნს ზმნისა -- დანგრევა, დანთქმა, დაქცევა. ტუნკი ქიგიაშქუ დუცუ, აკიპანჯჷ
ქიანაქჷ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 93 -- ჯოხი დაარტყა თავზე, დაინთქა ქვეყანა. 

Lemma: ak'op'elet'er-i  



Number: 259  
აკოპელეტერ-ი (აკოპელეტერს) მიმღ. ვნებ. წარს. აკოპელეტანს ზმნისა -- ჯანღით დაბურული. საწყალი შური იწუხებუ,
უჩათ აკოპელეტერი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 8 -- საწყალი სული წუხს, შავი ჯანღით დაბურვილი. 2. დამტვრეული,
გაჩანაგებული. 

Lemma: ak'ozhghvart'ua  
Number: 260  
აკოჟღვარტუა (აკოჟღვარტუას) სახელი აკოჟღვარტუნს ზმნისა -- დამჭლევება, დაჭკნობა. კჷდჷრი აკოჟღვარტუუ დო
თუმა დარჩიოლებჷდჷ -- მკერდი დასჭკნობია და თმა გასთეთრებოდა. 

Lemma: ak'oragad-i  
Number: 261  
აკორაგად-ი (აკორაგადის) სახელი აკარაგადანს ზმნისა -- მიმავლისათვის უკან არაკეთილი სიტყვების მიდევნება; უკან
მილაპარაკება; მოლაპარაკება. ქაკარაგადანს უბადოს -- ცუდს მიადევნებს უკან. აკირაგადეჲს ჯიმალენქ: მ. ხუბ., გვ. 186 -
- მოილაპარაკეს ძმებმა. 

Lemma: ak'ora՚ua  
Number: 262  
აკორაჸუა (აკორაჸუას) სახელი აკორაჸუნს ზმნისა -- ამორეკვა; დაფანტვა. ტორც ირქენც უზოგარო, აკორაჸჷ, აკოფაჩჷ:
მასალ., გვ. 69 -- ტორს იქნევს უზოგავად, გარეკა (მტრები), დაფანტა (დაშალა). 

Lemma: ak'orda{la}  
Number: 263  
აკორდა{ლა} (აკორდა{ლა}-ს) სახელი აკი{ი}რდუუ(ნ) ზმნისა -- შეზრდა, შეხორცება. 

Lemma: ak'orzama  
Number: 264  
აკორზამა (აკორზამას) სახელი აკაარზანს ზმნისა -- დანთება, დაგზება (ცეცხლისა). დაჩხირ აკომირზი ფერი, ნამდა...: ი.
ყიფშ., გვ. 8 -- ცეცხლი დამინთე ისეთი, რომ ... 

Lemma: ak'orta  
Number: 265  
აკორთა, აკორთალა (აკორთა{ლა}ს) სახელი აკაართინუანს ზმნისა -- წაქცევა. უჯინეთ აკორთას: კ. სამუშ., ქართ ზეპ., გვ.
78 -- ვუყურებთ წაქცევას. ჯგჷრი ოსურიში მენდუულცუ ოჯახი დღასჷ ვაკართუუ: კ. სამუშ., ქართ ზეპ., გვ. 107 -- კარგი
ცოლის პატრონს ოჯახი არასოდეს წაექცევა. 

Lemma: ak'ortapa  
Number: 266  
აკორთაფა (აკორთაფას) არევა, წასისინება (ბ. კილანავა). 

Lemma: ak'ortel-i  
Number: 267  
აკორთელ-ი, აკორთინაფილ-ი (აკორთელ/რს, აკორთინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. აკიირთუუ(ნ), აკაართინუანს ზმნათა
-- წაქცეული. 

Lemma: ak'ortinapa  
Number: 268  
აკორთინაფა (აკორთინაფას) სახელი აკაართინუანს ზმნისა -- წაქცევა. მარანი აკურთინუაფუ: ქხს, 1, 220 -- მარანი
წაუქცევია. 

Lemma: ak'origeba  
Number: 269  
აკორიგება (აკორიგებას) სახელი აკაარიგენს ზმნისა -- დარიგება. უკულაშის ნამუ მეუღუდუნი, თითი გაკურიგებუდუ:
აია, 1, გვ. 20 -- უმცროსს რომელიც მიჰქონდა, ისიც დაერიგებინა. 

Lemma: ak'ort'-i  
Number: 270  
აკორტ-ი (აკორტის): შუკაჯგურა მიშაულარი -- შუკასავით შესასვლელი. 

Lemma: ak'ort'q'il-i  
Number: 271  
აკორტყილ-ი (აკორტყილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. აკიირტყუუ(ნ) ზმნისა -- შენასკული. აკორტყილი წარი -- ჯიღა წარბი.
ქუათჷ რე ჟი ორთვალი აკორტყილი, გინორთვილი -- ქვითაა ზევით სახურავი შენასკული, გადახურული. 

Lemma: ak'ort'q'uala  
Number: 272  
აკორტყუალა (აკორტყუალას) სახელი აკირტყუუ(ნ) ზმნისა -- წარბის გადაჭდობა, გადახლართვა. 

Lemma: ak'orula  
Number: 273  
აკორულა (აკორულას) სახელი აკირულე(ნ) ზმნისა -- ამორბენა. 

Lemma: ak'orumapa  
Number: 274  
აკორუმაფა (აკორუმაფას)//აკორუმუა (აკორუმუას) სახელი აკიირუმუუ(ნ), აკაარუმუანს ზმნათა -- დაბნელება, შებნელება;
გადატ. განადგურება, მოსპობა. ქამშაახოლუ თე ჯარს დო აკორუმუ ექიანობა -- შეერია ამ ჯარს და მოსპო იქაურობა. 



Lemma: ak'orumapil-i  
Number: 275  
აკორუმაფილ-ი (აკორუმაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. აკაარუმუანს ზმნისა -- შებნელებული; გადატ. დანგრეული,
მოსპობილი. 

Lemma: ak'orkiala  
Number: 276  
აკორქიალა (აკორქიალას) სახელი აკურქენს ზმნისა -- მოქნევა, გაქუსვლა (ცხენისა). ართი აკორქიალათი ჟი
ქუგუდოხოდუ: მ. ხუბ., გვ. 5 -- ერთი მოქნევით (ცხენისა) ზევით გაჩნდა (კი დაჯდა). 

Lemma: ak'orkuala  
Number: 277  
აკორქუალა (აკორქუალას) იგივეა, რაც აკორქიალა, -- სახელი აკურქენს ზმნისა -- გაქუსვლა. უკული ცხენეფც
აკუვრქეს,ინგირიშა ალელესჷ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 100 -- შემდეგ ცხენები გააქუსლეს, ენგურზე (ენგურის პირას)
მივიდნენ. 

Lemma: ak'orghvapa  
Number: 278  
აკორღვაფა (აკორღვაფას) სახელი აკაარღვანს ზმნისა -- დარღვევა, დანგრევა, დაშლა. ჯიმალობას ვაკომირღვანანია --
ძმობას არ დაგვირღვევენო. ჯგირობუას ფური ოკათჷ, აკარღვანც შაყარელც -- სიკარგეს ცუდი ურევია, დაარღვევს
შეგროვილს. 

Lemma: ak'oserapa  
Number: 279  
აკოსერაფა (აკოსერაფას) სახელი აკისერუანს ზმნისა -- შემოღამება. შდრ. სერი. 

Lemma: ak'oserua  
Number: 280  
აკოსერუა (აკოსერუას) სახელი აკმისერუუ(ნ) ზმნისა -- დაღამება, შეღამება. ჯგირი ოსური აკოსერუას მიახიოლანს,
ჯგირი ცხენი -- გოთანასია: ხალხ. სიბრ., 1. გვ. 189 -- კარგი ცოლი დაღამებას შეხარის, კარგი ცხენი -- გათენებასაო. 

Lemma: ak'osvarua  
Number: 281  
აკოსვარუა (აკოსვარუას) სახელი აკიისვარუუ(ნ) ზმნისა -- შერევა. შხვადოშხვა ზისხირქ აკისვარუ -- სხვადასხვა სისხლი
შეერია. 

Lemma: ak'osk'vil/r-i  
Number: 282  
აკოსკვილ/რ-ი, აკოსქვილ/რი (აკოსკ/ქვილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. აკოსკუნს ზმნისა -- შენასკული. 

Lemma: ak'osk'uala  
Number: 283  
აკოსკუალა (აკოსკუალას), აკოსქუალა (აკოსქუალას) სახელი აკოსკუნს ზმნისა -- შეკვრა, შენასკვა. ძაფი ვაკოსკვა --
ძაფი არ შენასკვო. 

Lemma: ak'osopua  
Number: 284  
აკოსოფუა (აკოსოფუას) სახელი აკოსოფუნს ზმნისა -- დაგლეჯა; რაიმე სიღრმიდან ამოსვლა დაბრკოლების გადალახვით.
მითამ თინა ღეჯის აკოუსოფუდასჷ: ი. ყიფშ., გვ. 105 -- ვითომ ის ღორს დაეგლიჯოს. 

Lemma: ak'ot'alik'er-i  
Number: 285  
აკოტალიკერ-ი (აკოტალიკერს) მიმღ. ვნებ. წარს. აკოტალიკანს ზმნისა -- დასვრილი, გათითხნილი. აფუ ტანი, ხე დო
კუჩხი ართო აკოტალიკერი -- აქვს ტანი, ხელი და ფეხი ერთად (მთლიანად) ამოთითხნილი. 

Lemma: ak'ot'alik'ua  
Number: 286  
აკოტალიკუა (აკოტალიკუას) სახელი აკოტალიკანს ზმნისა -- ამოთითხნა, ამოსვრა. 

Lemma: ak'ot'at'arua  
Number: 287  
აკოტატარუა (აკოტატარუას) სახელი აკოტატარანს ზმნისა -- დაქცევა, მოსპობა; გადატ. გასრესა. გაგლაჸოთეს ტკილი
დო აკოტატარეს ბოში: მ. ხუბ., გვ. 116 -- ჩამოაგდეს ტკილი და გასრისეს ბიჭი. 

Lemma: ak'ot'axua  
Number: 288  
აკოტახუა (აკოტახუას) სახელი აკოტახუნს ზმნისა -- დამტვრევა. ამხანაგურო ქორთხულე, ჩქიმი ჸვანა ვაკომტახე: ქხს,
1, გვ. 222 -- ამხანაგურად გთხოვ, ჩემი ყანა არ მომიტეხო. 

Lemma: ak'ot'urapa  
Number: 289  
აკოტურაფა (აკოტურაფას) სახელი აკუტურანს ზმნისა -- შეკეთება, შენთება. დაჩხირ დოშქირტუნი, ოკო აკუტურუე --
ცეცხლი რომ ჩაქრება, უნდა შეუკეთო (შეშა). 

Lemma: ak'opachua  
Number: 290  
აკოფაჩუა (აკოფაჩუას) სახელი აკოფაჩუნს ზმნისა -- დაშლა. ქამშაკათეს ხალხის დო აკოფაჩეს -- გაერივნენ ხალხში და



დაშალეს. 

Lemma: ak'operxvil-i  
Number: 291  
აკოფერხვილ-ი (აკოფერხვილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. აკიფერხუუ(ნ) ზმნისა -- მოშლილი, დაფეხვილი. 

Lemma: ak'operxua  
Number: 292  
აკოფერხუა (აკოფერხუას) სახელი აკიფერხუუ(ნ) ზმნისა -- დაფეხვა, დაჩაჩანაკება. დიირჩინუ დო აკიფერხუ -- დაბერდა
და დაიფეხვა. შდრ. ძვ. ქართ. ფერჴი. 

Lemma: ak'opirsua  
Number: 293  
აკოფირსუა (აკოფირსუას) სახელი აკააფირსუუ(ნ) ზმნისა -- დაბრმავება, დავსება (თვალისა). თორქ აკაფირსუ დო ათენა
ქიითხუუ -- თვალი დაევსო და ეს შეირთო (ცოლად). 

Lemma: ak'oporua  
Number: 294  
აკოფორუა (აკოფორუას) სახელი აკოფორუნს ზმნისა -- დაფარვა. გადატ. დაღუპვა, სიკვდილი. თიშ აკოფორუას
ქიმუოჭიშუანდე, საყვარელი! -- იმის სიკვდილს (დაფლვას) მოვესწრებოდე, საყვარელი! 

Lemma: ak'oporchua  
Number: 295  
აკოფორჩუა (აკოფორჩუას) სახელი აკიფორჩუუ(ნ) ზმნისა -- მიწვენა. გადატ. განადგურება, მოსპობა. 

Lemma: ak'oporxua  
Number: 296  
აკოფორხუა (აკოფორხუას) იგივეა, რაც აკოფერხუა. 

Lemma: ak'opurapa  
Number: 297  
აკოფურაფა (აკოფურაფას) სახელი აკაფურუანს ზმნისა -- გახურება. მუდგანერი რკინა რდასჷნი, თისჷ აკაფურუანცჷ: კ.
სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 85 -- რა სახის რკინაც არ იყოს, იმასაც გაახურებს. 

Lemma: ak'opuchxolua  
Number: 298  
აკოფუჩხოლუა (აკოფუჩხოლუას) სახელი აკოფუჩხოლუნს ზმნისა -- დაფშვნა, დამსხვრევა. ხეშა ქაშეჸოთუ დო
აკოფუჩხოლუ -- ჩაიგდო ხელში და დაფშვნა. 

Lemma: ak'okartxashel-i  
Number: 299  
აკოქართხაშელ-ი (აკოქართხაშელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. აკოქართხაშანს ზმნისა -- დაგლეჯილი, დაფლეთილი. ჟი ცაშა
მეუღუ მალჷმარეფიში აკოქართხაშელი ტანი დო კუჩხი -- ზევით ცაში მიაქვს მებრძოლების (მეომრების) დაფლეთილი
ტანი და ფეხი. 

Lemma: ak'okosua  
Number: 300  
აკოქოსუა (აკოქოსუას) სახელი აკოქოსუნს ზმნისა -- ნაგვის ერთად შეგროვება. თინა აკოქოსუნს ეს: მ. ხუბ., გვ. 125 -- ის
მოხვეტს ამას. გადატ. განადგურება, მოსპობა. ქჷგოძირანთ ნდემეფიში ღურას, აკოქოსუას: მასალ., გვ. 97 -- დაგანახებთ
დევების სიკვდილს ,(და) დაქცევას (მოსპობას). 

Lemma: ak'oghvazil-i  
Number: 301  
აკოღვაზილ-ი (აკოღვაზილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. აკოღვაზუნს ზმნისა -- მოღუშული. 

Lemma: ak'oghvenchil-i  
Number: 302  
აკოღვენჩილ-ი (აკოღვენჩილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. აკიიღვენჩუუ(ნ) ზმნისა -- უსწორმასწორო; უშნო. 

Lemma: ak'o՚una  
Number: 303  
აკოჸუნა (აკოჸუნას) სახელი აკაჸუნუუ(ნ) ზმნისა -- უკან მიყოლა, მიდევნება. 

Lemma: ak'o՚unapa  
Number: 304  
აკოჸუნაფა (აკოჸუნაფას) სახელი აკიჸუნანს ზმნისა -- ამოყვანა; შედედება (რძისა). წყარიშე მაშქვიდუ გაკიჸუნუ --
წყლიდან {და}მხრჩობი (ვინც იხრჩობოდა) ამოიყვანა. 

Lemma: ak'oshaq'arel-i  
Number: 305  
აკოშაყარელ-ი (აკოშაყარელს) მიმღ. ვნებ. წარს. აკოშაყარანს ზმნისა -- შეგროვილი, ერთად შეყრილი. აკოშაყარელიე
აქ ქიანაში ოსურეფი: მ. ხუბ., გვ. 18 -- შეყრილია აქ ქვეყნის ქალები. 

Lemma: ak'oshaq'arua  
Number: 306  
აკოშაყარუა (აკოშაყარუას) სახელი აკოშაყარანს, აკიიშაყარუუ(ნ) ზმნათა -- შეყრა; შეგროვება. აკიშაყარეს ირკოჩქ: მ.
ხუბ., გვ. 13 -- შეიყარა ყველა. 



Lemma: ak'oshirua  
Number: 307  
აკოშირუა (აკოშირუას) სახელი აკიშირუუ(ნ), აკოშირუნს ზმნათა -- დალევა, გაცვეთა; მოსპობა. ქაკააშირეს თექ --
შემოაცვდათ ეს. 

Lemma: ak'oshk'a  
Number: 308  
აკოშკა, აკოშქა (აკოშკ/ქას) [რუს. окошко ფანჯარა]. აკოშკაშე გინორე, ჩე ბჟალარა მიორე: ი. ყიფშ., გვ. 136 -- ფანჯარაზე
გადმომდგარა, თეთრი მზის სხივები ადგას. ართ დიხას აკოშკაში სჷნთე რე: მ. ხუბ., გვ. 259 -- ერთ ადგილას ფანჯრის
სინათლეა. იხ. ორკე. 

Lemma: ak'oshkvapa//ak'oshkumala  
Number: 309  
აკოშქვაფა//აკოშქუმალა (აკოშქვაფას, აკოშქუმალას) სახელი აკააშქვანს ზმნისა -- ძახვა (ძაფისა). ჩერია დო წყურიშით
დოთუხუნდეს ართ ფათ ბამბეს, უკული აკაშქვანდეს ჟირფათ დო უკული დოწკონდუნდეს -- თითისტრითა და
კვირისთავით დაართავდნენ ბამბას ერთ ფად, შემდეგ ორფად შეაერთებდნენ, დაძახავდნენ და მერე დაწმენდდნენ. 

Lemma: ak'ochargazel-i  
Number: 310  
აკოჩარგაზელ-ი (აკოჩარგაზელ/რ ს) მიმღ. ვნებ. წარს. აკოჩარგაზანს ზმნისა -- არეული; დატკეპნილი. თუმა
აკოჩარგაზელი მაფუნია -- თმა არეულ-დატკეპნილი მაქვსო. 

Lemma: ak'ochixonil-i  
Number: 311  
აკოჩიხონილ-ი (აკოჩიხონილ/რ ს) მიმღ. ვნებ. წარს. აკოჩიხონუნს ზმნისა -- უშნოდ გაკეთებული; დაბალთული. 

Lemma: ak'ochkveshkua  
Number: 312  
აკოჩქვეშქუა, აკოჩქვეჩქუა (აკოჩვეშქუას) სახელი აკოჩქვეშქუნს ზმნისა -- დაჩეჩქვა. ზოსიმე დო ბუჩუნას ართიანი
გაკუვჩქვეშქუნა: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 119 -- ზოსიმე და ბუჩუნას ერთმანეთი მოუჩეჩქვავთ. 

Lemma: ak'ocalir-i  
Number: 313  
აკოცალირ-ი (აკოცალირს) მიმღ. ვნებ. წარს. აკაცალუნს ზმნისა -- დაფლეთილი, მოცელილი. 

Lemma: ak'ocalua  
Number: 314  
აკოცალუა (აკოცალუას) სახელი აკოცალუნს ზმნისა -- მოცელვა, დაცელვა. თეს შეულებუ ლახალა დო ჯერღვეფიში
აკოცალუა: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 64 -- მას შეუძლია დასნეულება და ძარღვების მოცელვა. 

Lemma: ak'ocuma  
Number: 315  
აკოცუმა, აკოცჷმა (აკოცუ/ჷმას) სახელი აკოცენს ზმნისა -- დაშლა. გოთანდუნი, აკოცენა: თ. სახოკ., გვ. 291 -- რომ
გათენდება, დაიშლებიან. ღურადღაშახ ვ'აკოცენს: ი. ყიფშ., გვ. 111 -- სიკვდილამდე (სიკვდილის დღემდე) არ დაიშლება. 

Lemma: ak'ocumil-i  
Number: 316  
აკოცუმილ-ი (აკოცუმილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. აკოცენს ზმნისა -- დაფანტული, დაშლილი. 

Lemma: ak'odzandzil-i  
Number: 317  
აკოძანძილ-ი (აკოძანძილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. აკოძანძუნს ზმნისა -- აძენძილი. 

Lemma: ak'odzandzua  
Number: 318  
აკოძანძუა (აკოძანძუას) სახელი აკოძანძუნს ზმნისა -- აძენძვა. იხ. აკონძანძუა. 

Lemma: ak'odzghvadzghvil/r-i  
Number: 319  
აკოძღვაძღვილ/რ-ი (აკოძღვაძღვილ/რს) სახელი აკოძღვაძღუნს ზმნისა -- გაწუწული, მაგრად დასველებული. 

Lemma: ak'oc'vic'vua  
Number: 320  
აკოწვიწვუა (აკოწვიწუას) სახელი აკოწვიწვუნს ზმნისა -- დაფლეთა. ართმაჟია აკოწვიწვეს -- ერთმანეთი დაფლითეს. 

Lemma: ak'oc'ik'ua  
Number: 321  
აკოწიკუა (აკოწიკუას) სახელი აკოწიკუნს ზმნისა -- ამოსვრა, დასვრა. ართ წიკვილ ღეჩქ შხვათ აკოწიკუა -- ერთმა
დასვრილმა ღორმა სხვაც ამოსვარაო. 

Lemma: ak'oc'q'oril-i  
Number: 322  
აკოწყორილ-ი (აკოწყორილს) მიმღ. ვნებ. წარს. აკოწყორუნს ზმნისა -- შერეული, შეზავებული. ფირუზ აკოწყორილი დო
გაკეთებული მარგალიტი: ქხს, 1, გვ. 113 -- შერეული ფირუზი და გაკეთებული მარგალიტი. 

Lemma: ak'oc'q'orua  



Number: 323  
აკოწყორუა (აკოწყორუას) სახელი აკოწყორუნს ზმნისა -- შერევა, შეზავება; განელება (წყლისა). 

Lemma: ak'oc'q'uma  
Number: 324  
აკოწყუმა (აკოწყუმას) სახელი აკოწყუნს ზმნისა -- დასმენა, დაბეზღება; ენის მიტან-მოტანა. მტერიში აკჷნაწყუმა რე: ი.
ყიფშ., გვ. 110 -- მტრის დასმენილია. 

Lemma: ak'och'argalua  
Number: 325  
აკოჭარგალუა (აკოჭარგალუას) სახელი აკოჭარგალანს ზმნისა -- განადგურება, ამოჟლეტა. მოხანდეში ბჟაქ
გელაბარჩხალუნი, ტერეფი მოსპუ, გაკოჭარგალუუ -- მშრომელის მზე რომ ამოკაშკაშდა, მტრები მოსპო, გაჟლიტა. 

Lemma: ak'och'arxalua  
Number: 326  
აკოჭარხალუა (აკოჭარხალუას) სახელი აკოჭარხალანს ზმნისა -- გაჟლეტა, გაწყვეტა. აკოჭარხალე სქანი ნტერეფი! --
გაწყვიტე შენი მტრები! 

Lemma: ak'och'ireba  
Number: 327  
აკოჭირება (აკოჭირებას) სახელი აკუჭირენს ზმნისა -- გაჭირვება. თეში შეუწუხე გურცუ, თეში აკუჭირე საქმეს,
დუოჸვილაფუა დუცუ: ქხს, 1, გვ. 210 -- ისე შევუწუხებ გულს, ისე გავუჭირვებ საქმეს, მოვაკვლევინებ თავს... 

Lemma: ak'och'irotua  
Number: 328  
აკოჭიროთუა (აკოჭიროთუას) სახელი აკეეჭიროთებუ(ნ) (შური) ზმნისა -- ხუთვა სულისა. შხვა იბირდასი, იძიცანდასი,
აკმაჭიროთუუ შური: შ. ბერ., გვ. 65 -- სხვა რომ მღეროდეს, იცინოდეს, მეხუთება (მეკვრება) სული. 

Lemma: ak'och'k'uch'k'ut'ua  
Number: 329  
აკოჭკუჭკუტუა (აკოჭკუჭკუტუას) სახელი აკოჭკუჭკუტანს ზმნისა -- შეჭუჭკული, გუნდად შეკრული. 

Lemma: ak'och'opua  
Number: 330  
აკოჭოფუა (შურიში) (აკოჭოფუას (შურიში)) სახელი აკოჭოფუნს ზმნისა -- შეკავება, ხუთვა სულისა. 

Lemma: ak'och'uala  
Number: 331  
აკოჭუალა (აკოჭუალას) სახელი აკოჭუნს ზმნისა -- 1. დაწვა. მოხანდეფქ გოკურცხუ-და, დიდებც ბედის ოკუჭუნა: მასალ.,
გვ. 80 -- მშრომელებმა თუ გაიღვიძეს, დიდებს (მდიდრებს) ბედს დაუწვავენ. 2. ძმარვა (გულისა). 

Lemma: ak'och'q'vadir-i  
Number: 332  
აკოჭყვადირ-ი (აკოჭყვადირს) მიმღ. ვნებ. წარს. აკოჭყვიდუნს ზმნისა -- ამოწყვეტილი. ორინჯი აკოჭყვადილი რე: კ.
სამუშ., ქხპს, გვ. 146 -- საქონელი ამოწყვეტილია. 

Lemma: ak'oxak'ua  
Number: 333  
აკოხაკუა (აკოხაკუას) სახელი აკოხაკუნს ზმნისა -- შეგროვება. ნისიათ გაკოფხაკი ჭიჭე საჩუქარი -- ნისიად მოვაგროვე
პატარა საჩუქარი. 

Lemma: ak'oxirak'ua  
Number: 334  
აკოხირაკუა (აკოხირაკუას) სახელი აკოხირიკუნს ზმნისა -- ზედმეტად დაწვა, ხრუკვა. 

Lemma: ak'oxuapa  
Number: 335  
აკოხუაფა (აკოხუაფას) სახელი აკახუანს ზმნისა -- შიგ ჩამხობა, გადამხობა, ზევიდან გადაფარება. 

Lemma: ak'oxuapil-i  
Number: 336  
აკოხუაფილ-ი (აკოხუაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. აკახუანს ზმნისა -- მაღალი მთებით შემოზღუდული ადგილი (პ. ცხად.);
ჩახვეული, ჩაფსკვნილი. კჷდჷრი ალაბი დო გვერდი, ჩხეშა აკოხუაფილი: მასალ., გვ. 106 -- მკერდი ადლ-ნახევარი, თეძო
ჩაფსკვნილი (ჩახვეული). 

Lemma: ak'oxuna  
Number: 337  
აკოხუნა (აკოხუნას) სახელი აკოდოხოდუნა ზმნისა -- ერთად დაჯდომა, დასხდომა. ოსურეფი აკოდოხოდუდეს დაჩხირპის
-- ქალები დასხდებოდნენ ცეცხლის პირას. 

Lemma: ak'oxushel/r-i  
Number: 338  
აკოხუშელ/რ-ი (აკოხუშელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. აკოხუშანს ზმნისა -- ერთად მოგროვებული, მოხვეტილი. 

Lemma: ak'oxushua  
Number: 339  
აკოხუშუა (აკოხუშუას) სახელი აკოხუშანს ზმნისა -- ერთად მოგროვება, მოხვეტა. ტვერს ართო აკოხუშანს -- მტვერს



ერთად მოხვეტს (მოაგროვებს). 

Lemma: ak'ula  
Number: 340  
აკულა (აკულას ღ აკო-ულას) სახელი აკურს ზმნისა -- შედედება (რძისა). კვეთარუაში უკული ქუაცალენთ ვითოხუთი
წუთის, ბჟა აკჷლენს -- კვეთის ჩასხმის შემდეგ ვაცლით თხუთმეტ წუთს, რძე შედედდება. 

Lemma: ak'udala  
Number: 341  
აკუდალა (აკუდალას) ბავშვთა თამაშია: ზურგზე შესმა და ისე ტარება კაცისა. შდრ. იმერ. კუტალება ზურგზე კაცის მოსმა (ვ.
ბერ.). 

Lemma: -al  
Number: 342  
-ალ (//-არ; ფუძისეულ რ-სთან დისიმილაციით) ადამიანის წარმომავლობის აღმნიშვნელი სუფიქსი, ქართული ელ-ის
ბადალი: ჯვარ-ალ-ეფ-ი (ღ ჯვარ-არ-ეფ-ი) ჯვარელები (ჯვარი სოფელია წალენჯიხის რაიონში). არძა ართი ჯვარალეფი
რენია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 77 -- სულ ერთი ჯვარელები არიანო. შდრ. სენაკ-არ-ეფ-ი სენაკელები. 

Lemma: al-i  
Number: 343  
ალ-ი (ალ/რს) ალი. იხ. ალდაჩხირი. 

Lemma: ala1  
Number: 344  
ალა1 რთული ზმნისწინი (ა- და ლა-: ა -- მარტივი ზმნისწინია, ლა -- ნაწილაკი): 1. ჩვეულებრივ აღნიშნავს მიმართულებას
ვისამე გვერდით; ქვევიდან ზევით (ოდნავ) ალმაცერად; გარეთ; ალა-ხუნა -- გარეთ ჯდომა; ვისამე გვერდით ჯდომა:
ვოხექჷნი, ალამიხე -- რომ ვზივარ, გვერდით მიზის. ვორექჷნი, ალამირექ, მეურქჷნი, ალაპუნქ -- რომ ვარ, გვერდით
მიდგახარ, რომ მივდივარ, გვერდით მომყვები. თელ დღას ალახე ჸუდეკარს -- მთელი დღე გარეთ ზის აივანზე. 2. აწმყოს
ფორმას აძლევს მყოფადის მნიშვნელობას: ალა{ა}ჯღონანს ამოაგზავნის (შდრ. ოჯღონანს გზავნის). 3. უსრული ასპექტის
ფორმას აქცევს სრულად: ალა{ა}ჯღონუ ამოაგზავნა (შდრ. ოჯღონუ გზავნა). იხ. ელა-, ილა-. 

Lemma: -ala2  
Number: 345  
-ალა2 დასტურდება ერთ წყება საწყისებში (-ალ-ა: -ა საწყისის მაწარმოებელია, -ლა- -- ინფიქსი): ზ-ალ-ა ზელა (შდრ. ზ-ან-ს
ზელს); ჭ-ალ-ა კერვა (შდრ. ჭ-ან-ს კერავს). 

Lemma: -ala3  
Number: 346  
-ალა3 აწარმოებს აბსტრაქტულ სახელებს: ბოშ-ალა ბიჭობა (შდრ. ბოში ბიჭი); ოსურ-ალა ქალობა (შდრ. ოსური ქალი).
ბოშალაქ ქომიფურინუ: ქხს, 1, გვ. 163 -- ბიჭობა გამიფრინდა. 

Lemma: ala-ala  
Number: 347  
ალა-ალა (ალა-ალას) ადვილი, იოლი; მუქთი. ალა-ალას ნაშიბი ქონება უღუ -- ადვილად (მუქთად) ნაშოვი ქონება აქვს.
შდრ. იმერ. ალა-ალა სიადვილის აღსანიშნავად (ვ. ბერ.). 

Lemma: alab-i  
Number: 348  
ალაბ-ი (ალაბის) იგივეა, რაც არშინი, -- ალაბი, ადლი. სუმენეჩი ალაბი: ი. ყიფშ., გვ. 106 -- სამოცი ადლი. კჷდჷრი ალაბი
დო გვერდი: მასალ., გვ. 106 -- მკერდი ალაბ-ნახევარი. 

Lemma: alabiani  
Number: 349  
ალაბიანი (ალაბიანს) ადლიანი; ერთი ადლის ოდენა. ალაბიანი ქუა გეძჷ თაქ: მ. ხუბ., გვ. 80 -- ერთი ადლის ოდენა ქვა
ძევს აქ. 

Lemma: alabijin-i  
Number: 350  
ალაბიჯინ-ი (ალაბიჯინს) კარში, გარეთ დგომა. ბაღანა ჩხურუს გალე ალაბიჯინუუ -- ბავშვი სიცივეში გარეთ ამყოფა
(დააყენა). 

Lemma: alabijua  
Number: 351  
ალაბიჯუა (ალაბიჯუას) სახელი ალებიჯანს ზმნისა -- ბიჯგება, ბჯენა (რისამე). კეტი ალეებიჯუუ: ი. ყიფშ., გვ. 101 -- ჯოხი
ამოიბიჯგა. 

Lemma: alaborapa  
Number: 352  
ალაბორაფა (ალაბორაფას) სახელი ალმებორუანს ზმნისა -- მოსულელობა. ბრელი ალებორუანს: ქხს, 1, გვ. 200 -- ბევრი
მოისულელებს. 

Lemma: alaborua  
Number: 353  
ალაბორუა (ალაბორუას) მოსულელო. ალაბორუა კოჩი რე, გვალო დონწყილი ვარე -- მოსულელო კაცი არის, მთლად
დაწყობილი არაა. 



Lemma: alabua  
Number: 354  
ალაბუა (ალაბუას) სახელი ალაბანს ზმნისა -- ალაბით (არშინით) გაზომვა. 

Lemma: alagapa  
Number: 355  
ალაგაფა (ალაგაფას) სახელი ალმაგანს ზმნისა -- ჩაგება. ლეკურიში ალაგაფას ქოჩორაქჷ კვარჩხანი ხეში კითი
ქიმკიიკვათჷ: ი. ყიფშ., გვ. 98 -- ლეკურის ჩაგებისას ქოჩორამ მარცხენა ხელის თითი მიიჭრა. 

Lemma: alagapir-i  
Number: 356  
ალაგაფირ-ი (ალაგაფირს) მიმღ. ვნებ. წარს. ალაგანს ზმნისა -- ჩაგებული; ჩარტყმული. ალაგაფირი ხამუ -- ჩარტყმული
(ჩაგებული) დანა. 

Lemma: alage  
Number: 357  
ალაგე (ალაგეს) ალაგი, მხარე. უსამართლობა აშნოძე ოდიშური ალაგეს: ქხს, 1, გვ. 290 -- უსამართლობა ყოფილა
(დებულა) ოდიშის მხარეში. შდრ. ოლაგე. 

Lemma: alagela  
Number: 358  
ალაგელა (ალაგელას) ქანაობა. ალაგელა მეურსია -- რხევით მიდისო. 

Lemma: alagverdulo  
Number: 359  
ალაგვერდულო ზმნზ. უინტერესოდ, უდარდელად. 

Lemma: alagindza  
Number: 360  
ალაგინძა (ალაგინძას) წაგრძელებული რამე. იხ. გინძე. 

Lemma: alagujua  
Number: 361  
ალაგუჯუა (ალაგუჯუას) სახელი ალმეგუჯანს ზმნისა -- ჩადება, ბღუჯვა (ბევრისა). ფარა ჯიბეშა ქალებგუჯი: კ. სამუშ.,
ქართ. ზეპ., გვ. 111 -- ფული ჯიბეში ჩავიბღუჯე. 

Lemma: aladvala  
Number: 362  
ალადვალა (ალადვალას) სახელი ალედვანს ზმნისა -- ჩადება (ჯიბეში). მუთ ქიშუუნი, ჯიბეშა ქალედუ -- რაც (კი) იშოვა,
ჯიბეში ჩაიდო. 

Lemma: alazimapa  
Number: 363  
ალაზიმაფა, ალაზჷმუა (ალაზიმაფას, ალაზჷმუას) სახელი ალაზი/ჷმუუ(ნ) ზმნისა -- შეზომება, დატოლება. ჭიაქ გვერს
ქალაზიმუ დო გოხორცქუა: თ. სახოკ., გვ. 268 -- ჭია გველს დაეტოლა და გასკდაო. ვიშო, მის რე, ალუზჷმე სქანი დუდი?:
კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 47 -- დამეკარგე (იქით), ვისაა, გაუტოლე შენი თავი? 

Lemma: alazghvardal-i  
Number: 364  
ალაზღვარდალ-ი (ალაზღვარდალ/რს) სახელი ალაზღვარდალუ(ნ) ზმნისა -- შოლტივით ტანის მქონის რხევით სიარული
(გვერდით). დღას მუთუნი ვამისხუნუ ცირაშ ალაზღვარდალიშა: ქხს, 1, გვ. 247 -- არაფერი მირჩევნია ცირას გვერდით
(შოლტივით რხევით) სიარულს. 

Lemma: alazon-i  
Number: 365  
ალაზონ-ი (ალაზონს) შამბნარი. შდრ. აჲაზონი. 

Lemma: alatirua  
Number: 366  
ალათირუა (ალათირუას) სახელი ალეთირუუ(ნ) ზმნისა -- შენაცვლება. ხოჯემს ქალეთირუ მეძობელს -- ხარებში
შეენაცვლა მეზობელს. 

Lemma: alak'eteba  
Number: 367  
ალაკეთება (ალაკეთებას) სახელი ალმეკეთუანს ზმნისა -- ძირითად სამუშაოსთან ერთად (გვერდით) რაიმეს კეთება.
ფაცხას ღობუნდეს დო ჸუდეს ალეკეთუანდესია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 140 -- ფაცხას ღობავდნენ და (ამ საქმესთან ერთად)
სახლსაც აკეთებდნენო. 

Lemma: alak'vak'vap-i  
Number: 368  
ალაკვაკვაფ-ი (ალაკვაკვაფის), ალაკვაკუა (ალაკვაკუას) სახელი ალაკვაკუ(ნ) ზმნისა -- კოხტად ყოფნა (ჯდომა) გარეთ;
(ჯიბეში) კოხტად ჩადება რისამე. ჭიჭე ოქრო ქოპუას, ჯიბეს ქალმოკვაკუას: მასალ, 1, გვ. 47 -- პატარა ოქროდ მაქცია
(მქნას), ჯიბეში მომაქცია. 

Lemma: ala-k'vala  
Number: 369  
ალა-კვალა (ალა-კვალას) მსგავსი, თანაბარი; პირწავარდნილი მსგავსი. დიმდარი დო ღარჷბი თეშოთჷ რე ალა-კვალა:



კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 15 -- მდიდარი და ღარიბი მისთვისაა თანაბარი. ზოგჯერ იხმარება რითმისათვის: ალა-კვალა
თხაში ჭვალა -- ალა-კვალა თხის წველა. შდრ. ალი-კვალი პირწავარდნილი (ქეგლ). 

Lemma: alak'vanc'ua  
Number: 370  
ალაკვანწუა (ალაკვანწუას) სახელი ალეკვანწუანს ზმნისა -- კოხტად ჩადება; კოხტად ჩამოკიდება. თითო მოჭკადილი
ყამა არძას ქეგლაკვანწუდეს: ქხს, 1, გვ. 40 -- თითო მოჭედილი ხანჯალი ყველას ეკიდა (კოხტად). შდრ. ალაკვაკვაფი,
ალაკვაკუა. 

Lemma: alak'itxir-i  
Number: 371  
ალაკითხირ-ი (ალაკითხირს) სახელი ალაკითხანს ზმნისა -- კითხვა რჩევის მისაღებად. დუდი წყუმილი კუჩხის მუთას
ელაკითხანსია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 40 -- თავგახსნილი (ჭკვიანი) ფეხს რჩევას არ ჰკითხავსო. 

Lemma: alak'irua  
Number: 372  
ალაკირუა (ალაკირუას) სახელი ალაკირანს ზმნისა -- გვერდით მიბმა, მიკვრა. ე ჩხომი ბოშიქჷ კართეშა ქალეეკირჷ: ა.
ცაგ., გვ. 27 -- ეს თევზი ბიჭმა კალთაზე მიიბა. 

Lemma: alak'usua  
Number: 373  
ალაკუსუა (ალაკუსუას) სახელი ალაკუსანს ზმნისა -- გვერდით კრუსუნი, კრუსუნით თანაგრძნობა. ჯაკელი გინს ხანდუა
დო მოზვერი ალაკუსანდუა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 187 -- ფური ხბოს ბადებდა და მოზვერი გვერდით კრუსუნებდაო (კრუსუნით
თანაუგრძნობდაო). 

Lemma: alal-i  
Number: 374  
ალალ-ი (ალალს), აჲა-ი (აჲარს) ბ.-მარტ. ალალი, მართალი, პატიოსანი. ალალი კოჩიე -- პატიოსანი კაცია. 

Lemma: alalapa  
Number: 375  
ალალაფა (ალალაფას) სახელი ალალუ(ნ) ზმნისა -- ჩამოვარდნა. ეშე ფურტინე, თოლს ქალჷგოლუ: ი. ყიფშ., გვ. 178 --
ზევით რომ ააფურთხო, თვალებში ჩაგივარდება. 

Lemma: alalapar-i  
Number: 376  
ალალაფარ-ი (ალალაფარს) მიმღ. ვნებ. მყ. ალალუ(ნ) ზმნისა -- ჩასავარდნი. ალალაფარი არდგილი უღუ გიმე --
ჩასავარდნი ადგილი აქვს ქვევით. 

Lemma: alalapir-i  
Number: 377  
ალალაფირ-ი (ალალაფირს) მიმღ. ვნებ. წარს. ალალუ(ნ) ზმნისა -- ჩავარდნილი. ალალაფირი ქაღარდი გაშეღუ --
ჩავარდნილი ქაღალდი ამოიღო. 

Lemma: alal-martal-i  
Number: 378  
ალალ-მართალ-ი (ალალ-მართალ/რს) ალალ-მართალი. ალალ-მართალი კოჩის ღორონთი ვამიოდინუანსია -- ალალ-
მართალ კაცს ღმერთი არ დაკარგავსო. 

Lemma: alaloba  
Number: 379  
ალალობა (ალალობას) ალალობა. ალალობა სარალობა რენია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 7 -- ალალობა საბრალობა არისო. 

Lemma: alaluapa  
Number: 380  
ალალუაფა (ალალუაფას) სახელი ალულუანს ზმნისა -- გვერდით ჩავლა. თე ბოშის მოხვადჷ თაქ ალალუაფაქ: მ. ხუბ.,
გვ. 199 -- ამ ბიჭს მოუხდა აქ გვერდით ჩავლა. 

Lemma: ala-mala  
Number: 381  
ალა-მალა (ალა-მალას) უბრალო; ცუდი. ხშირად რითმისათვისაა გამოყენებული (ი. ყიფშ.). ლექსი ჯგირო დობჭარეე, ვა
რდას ოკო ალა-მალა: ი. ყიფშ., გვ. 108 -- ლექსი კარგად რომ დავწერო, არ უნდა იყოს უბრალო(ცუდი). 

Lemma: alamarkapua  
Number: 382  
ალამარქაფუა (ალამარქაფუას) სახელი ალამარქაფანს ზმნისა -- დატოლება; გვერდით მარქაფად ხლება. ცხენით მალუ
კოს კუჩხით მალუ ალამარქაფუდუა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 169 -- ცხენით მიმავალ კაცს ფეხით მიმავალი ეტოლებოდაო
(მისდევდაო). 

Lemma: alamo  
Number: 383  
ალამო ზმნზ. უცბად, უეცრად, მოულოდნელად. ართ ალამო გამკართინუუ ჩქჷნი ცხოვრებაში კეხი -- უეცრად მოაბრუნა
ჩვენი ცხოვრების კეხი. თაშ ალამო გომიჯოგეთჷ: მასალ., გვ. 68 -- ასე უცბად შემიძულეთ. 

Lemma: alamuda  
Number: 384  
ალამუდა რაღაცნაირი, თავისებური; არაორგანიზებული. ალამუდა კოჩი რენია -- რაღაცნაირი კაციაო. 



Lemma: alan-i  
Number: 385  
ალან-ი (ალანს) ალანი; ჩრდილოეთ კავკასიაში მცხოვრები ხალხი; გადატ. ღონიერი, გამბედავი, ვაჟკაცი. ალანსია ცხენი
ვართი ღურელო უდინუ დო ვართი ცოცხალოვა : ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 7 -- ალანსო ცხენი არც მკვდარი დაეკარგება და არც
ცოცხალიო. შდრ. ა. ცაგ., გვ. 72. შენიშვნა 9. 

Lemma: alantxapa  
Number: 386  
ალანთხაფა (ალანთხაფას) სახელი ალანთხუუ(ნ) ზმნისა -- რაღაცის გვერდით დაცემა, ფლატედან გადავარდნა. 

Lemma: alank'irua  
Number: 387  
ალანკირუა (ალანკირუას) სახელი ალმენკირუუ(ნ) ზმნისა -- დაწვა (ზედმეტად), ჩახრუკვა. თორქ ჩილამურით ემაფშუ,
გური ქალუმონკირინი: მ. ხუბ., გვ. 319 -- თვალი ცრემლით ამევსო, გული რომ ჩამხრუკე (ჩამწვი). 

Lemma: alanur-malanur-i  
Number: 388  
ალანურ-მალანურ-ი (ალანურ-მალანურს) ალანურ-მალანური (ვ. თოფ. სიტყ., ვ1, გვ. 297). 

Lemma: alanc'q'vil-i  
Number: 389  
ალანწყვილ-ი (ალანწყვილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ალენწყუუ(ნ) ზმნისა -- დაქცეული, ჩამოქცეული. 

Lemma: alanc'q'uma  
Number: 390  
ალანწყუმა (ალანწყუმას) სახელი ალანწყუნს ზმნისა -- ამოღება, ამოძრობა. უკული გალეენწყჷ ლეკური: ა. ცაგ., გვ. 43 --
შემდეგ ამოიღო (ამოიძრო) ლეკური. 

Lemma: alanch'apa  
Number: 391  
ალანჭაფა (ალანჭაფას) სახელი ალანჭუუ(ნ) ზმნისა -- მიწვდომა. ეშე ვალუანჭი ცასი -- ზევით ვერ ავწვდი ცას. 

Lemma: alanjira  
Number: 392  
ალანჯირა (ალანჯირას) სახელი ალანჯირუუ(ნ) ზმნისა -- გვერდით წოლა. მი{ი}თხუუ ალანჯირა: მ. ხუბ., გვ. 75 --
მოითხოვა (გვერდით) ამოწოლა. შხვა კოჩიშა ვალუნჯირუნ, ეფერი ოსური დოგორით: მ. ხუბ., გვ. 16 -- სხვა კაცთან რომ
არ წოლილა, ისეთი ქალი მოძებნეთ. 

Lemma: alara՚ua  
Number: 393  
ალარაჸუა (ალარაჸუას) სახელი ალარაჸუნს ზმნისა -- ამოდენა, ამორეკვა. 

Lemma: alarginua  
Number: 394  
ალარგინუა (ალარგინუას) სახელი ალერგინუუ(ნ) ზმნისა -- ბრდღვიალი (თვალისა). სქანი თოლეფი მაჭუალი მუჭო
ალერგინუნი: ქხს, 1, გვ. 38 -- შენი მწველი თვალები როგორ ბრდღვიალებს. 

Lemma: alartala  
Number: 395  
ალართალა (ალართალას) სახელი ალურთანს ზმნისა -- აქცევა, ახვევა (გვერდისა). ალურთუ ხასილა -- გვერდი აუქცია. 

Lemma: alartu  
Number: 396  
ალართუ (ალართუს) ასახვევი, ასაქცევი; ჩასახვევი. 

Lemma: alarina  
Number: 397  
ალარინა (ალარინას) სახელი ალარე(ნ), ალადირთუ{უ}(ნ) ზმნათა -- გარეთ დგომა, გვერდში ამოდგომა; ხელის გამართვა
რაიმე საქმეში. ირო გურცუ ალარექ: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 124 -- ყოველთვის გულში დგახარ. ასე ალუურე შხვას: ქხს, 1, გვ. 71
-- ახლა სხვას უდგას (მხარში). 

Lemma: alarinapa  
Number: 398  
ალარინაფა (ალარინაფას) იხ. ალარინა. ქალურინეეს უჩიტელი ჟირხოლო ბაღანენს: მ. ხუბ., გვ. 70 -- (კი) ამოუყენეს
მასწავლებელი ორივე ბავშვს. 

Lemma: alasakvarua  
Number: 399  
ალასაქვარუა (ალასაქვარუას) სახელი ალასაქვარანს ზმნისა -- მთავართან ერთად სხვა საქმის გაკეთება. ოჭკომალიში
კეთებას შხვა მუთუნსით ალმესაქვარუანს -- საჭმლის მომზადებისას სხვა რამესაც აკეთებს (საქმობს). 

Lemma: alasima  
Number: 400  
ალასიმა, ალასიმაფა (ალასიმა{ფა}ს) სახელი ალასიმე(ნ) ზმნისა -- მოსმენა, ჩასმენა. ღეჯიშ მაგორალს ღეჯიში
დღურაფი ალასიმენია -- ღორის მძებნელს ღორის ღრუტუნი ესმისო (ჩაესმისო). 



Lemma: alas-malas  
Number: 401  
ალას-მალას ზმნზ. იხ. ალა-მალა; მალას. ალას-მალას თუნთი გვალას -- ალას-მალას დათვი მთაში. 

Lemma: alasorgua  
Number: 402  
ალასორგუა (ალასორგუას) სახელი ალა{ა}სორგანს ზმნისა -- ბევრის ერთად დება, წყობა (გარეთ). ქოძირუ, დემეფი
კისერკვათილო ათაქ ალასორგჷნი -- ნახა, დევები კისერმოჭრილი აქ რომ ყრია (აწყვია). 

Lemma: alasumala  
Number: 403  
ალასუმალა (ალასუმალას) სახელი ალე{ე}სვანს ზმნისა -- ამოსმა. თოლიშა ქელუოლასიანი, ხეს ველესვანსია: ხალხ.
სიბრ., 1, გვ. 54 -- თვალში რომ ჩაუვარდესო, ხელს არ ამოისვამსო. 

Lemma: alase'mapa  
Number: 404  
ალასჷმაფა (ალასჷმაფას) იხ. ალასიმაფა. წყარიშ ხვარჩალ ალგასჷმე სირინოზიში ხუმაცალო: მასალ., გვ. 111 --
წყლის ჩქაფუნი ჩაგესმის სირინოზის ხმასავით. 

Lemma: alase'ndi  
Number: 405  
ალასჷნდი! (წყევლა): ეშმაკს წაუღიხარ! 

Lemma: alaskuala  
Number: 406  
ალასქუალა (ალასქუალას) სახელი ალმესქუნს ზმნისა -- ბღლარძუნი; გაკვანძა, განასკვა, შეკვრა. ტყურაია ბანძღინითჷ
ბედის გელესქუნქუნი...: მასალ., გვ. 75 -- უბრალო კინკლაობით (ბღლარძუნით) ბედს რომ გაინასკვავ (შეიკრავ)... 

Lemma: alaskuapa  
Number: 407  
ალასქუაფა (ალასქუაფას) სახელი ალმესქუანს ზმნისა -- გამწევი ძალის (ხარის, კამეჩის...) შეზიარება სამეურნეო
სამუშაოების დროს. შდრ. დილაბუნაფა, ელმათირუობა, მოგვერდუობა. 

Lemma: alat'axua  
Number: 408  
ალატახუა (ალატახუას) სახელი ალუტახანს, ალმუტირხუ{უ}(ნ) ზმნათა -- ჩამტვრევა. ქოთომს კვერცხიქ ქალუტირხუ --
ქათამს კვერცხი ჩაუტყდა. კამბეჩიშ მონირზე ხოს ქაქ ქალაარტიხუ: ი. ყიფშ., გვ. 180 -- კამეჩის მონიზლავე (მოქიშპე) ხარს
რქა ჩამოემტვრა. 

Lemma: alat'q'orin-i  
Number: 409  
ალატყორინ-ი (ალატყორინს), ალატყორინუა (ალატყორინუას) სახელი ალმატყორინანს ზმნისა -- ჩაკუება. გერქ
დორჩინუნ, ჭიჭე ტურაქ ჸუს ქალატყორინუა: ხალხ. სიბრ., 1, 26 -- მგელი რომ დაბერდა, პატარა ტურამ ყურში ჩააკუაო. 

Lemma: alapalua  
Number: 410  
ალაფალუა (ალაფალუას) სახელი ალმაფალუნს ზმნისა -- ყლორტის ამოსვლა გვერდით, ამოყლორტვა. რჩინუ ჯაშ ოლე
ლჷლჷ ორგაშე გეურს, ქიდიჭყანს ალაფალუას -- ბებერი ხის გვერდით ჩვილი ნერგი ამოვა, დაიწყებს ამოყლორტვას. 

Lemma: alapare  
Number: 411  
ალაფარე (ალაფარეს) იხ. ლაფარა, ოლაფარე. 

Lemma: alapartxua  
Number: 412  
ალაფართხუა (ალაფართხუას) სახელი ალეფართხუნს ზმნისა -- ამოფერთხვა. ქჸუჯიში ალაფართხუა -- ყურის
გამოფერთხვა; გადატ. ყურადღების მიქცევა, გამახვილება; გონს მოსვლა. გვიანო გელეფართხუ ჸუჯი -- გვიან მოვიდა გონს
(ამოიფერთხა ყური). 

Lemma: alapapin-i  
Number: 413  
ალაფაფინ-ი (ალაფაფინს), ალაფაფუა (ალაფაფუას) სახელი ალეფაფუ(ნ) ზმნისა -- ფარფატი; ბევრის ერთად რევა.
თოლიშ წვანს ალგაფაფუ: ქხს, 1, გვ. 317 -- თვალის წამწამის წვერზე დაგფარფატებს (ირევა). 

Lemma: alaperda  
Number: 414  
ალაფერდა, ელაფერდა (ალაფერდას) ფერდობი, დაქანებული ადგილი, დაფერდება. ჭიჭე ალაფერდა არდგილი რდუ --
ცოტა ფერდობი (ადგილი) იყო. იხ. ფერდი. 

Lemma: alapinua  
Number: 415  
ალაფინუა (ალაფინუას) სახელი ალაფინანს ზმნისა -- დაფენა. სონი ვარდი რე, ქომიწიი, ღვალენს ალგოფინუნი: ქხს, 1,
გვ. 38 -- სადაური ვარდია, მითხარი, ღაწვებზე რომ გაფენია. 

Lemma: alapurckin-i  
Number: 416  
ალაფურცქინ-ი (ალაფურცქინს), ალაფურცქინუა (ალაფურცქინუას) სახელი ალაფურცქინანს ზმნისა -- ჩაჩურჩულება.



კერს ჸუს (//ჸუჯის) ქალაფურცქინი: მ. ხუბ., გვ. 9 -- კერატს ყურში ჩასჩურჩულე. 

Lemma: alapuchapa  
Number: 417  
ალაფუჩაფა, ალაფუჩინ-ი, ალაფუჩუა, (ალაფუჩაფას, ალაფუჩინს, ალაფუჩუას) სახელი ალაფუჩანს ზმნისა -- შეფიცვა,
შემოფიცვა. ართიანს ქალვოფუჩუათი: ქხს, 1, გვ. 329 -- ერთმანეთს შევფიცოთ. იხ. ფუჩი. 

Lemma: alakva  
Number: 418  
ალაქვა (ალაქვას) აფხაზ. ძუ ძაღლი (ალა ძაღლი, ალაქვა ძაღლები). 

Lemma: alakiminua  
Number: 419  
ალაქიმინუა (ალაქიმინუას) იგივეა, რაც ალასაქვარუა, -- სახელი ალექიმინუანს ზმნისა -- ძირითად საქმესთან ერთად
დამატებით რაღაცის კეთება. 

Lemma: alakosua  
Number: 420  
ალაქოსუა (ალაქოსუას) სახელი ალაქოსუნს ზმნისა -- რისამე გვერდის გახვეტა. ღობერიშ ძგალემს ალმაქოსუნს --
ღობის ძირებს (გვერდებს) ხვეტს. გადატ. შთანთქმა. მიშეს ბორჯეფი..., ალმექოსუდეს სოდგენ წკვარამცჷ: მასალ., გვ. 57 --
მიდიოდნენ დროები..., ინთქმებოდნენ სადღაც უფსკრულში. 

Lemma: alakurkul-i  
Number: 421  
ალაქურქულ-ი (ალაქურქულ/რს) სახელი ალაქურქულანს ზმნისა -- ვიშვიში; ოხვრა. წანი იგანც, ბობოხანც, ზღვას
ალაქურქულანს -- წანი (სამხრეთის ქარი) ქრის, ბობოქრობს, ზღვასთან ერთად ვიშვიშებს (ოხრავს). იხ. ქურქული. 

Lemma: alaghala  
Number: 422  
ალაღალა (ალაღალას) სახელი ალეღანს ზმნისა -- ამოღება. 

Lemma: alaghvara  
Number: 423  
ალაღვარა (ალაღვარას) სახელი ალაღვარანს ზმნისა -- ჩაყვირება; ყვირილი (სადღაც). გერქ დიირჩინუნი, ჭიჭე ტურაქ
ჸუს ქალაღვარუუა: ა. ცაგ., გვ. 102 -- მგელი რომ დაბერდა, პატარა ტურამ ყურში ჩააყვირაო. იხ. ღვარა, ღორა. 

Lemma: alaq'urt'-i  
Number: 424  
ალაყურტ-ი, აჲაყურტ-ი ბ.-მარტ. (ალ/ჲაყურტის) ფაფა ტკბილი; ღომისღომის (ფეტვის) ფქვილი რძეში მოხარშული.
ალაყურტის ხოლო ყირტუა ოკონია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 7 -- ალაყურტსაც ყლაპვა უნდაო. შდრ. იმერ. ალაყურტი,
ალაყურტა დანაყილი ნიგვზით გაკეთებული ფაფა (ვ. ბერ., პ. ჯაჯან., ა. ღლ.). 

Lemma: alaq'urq'in-i  
Number: 425  
ალაყურყინ-ი (ალაყურყინს) სახელი ალეყურყინუ(ნ), ალაყურყინუნს ზმნათა -- მუცლის გვრემა, ხმიანობა (ბუყბუყი).
ქვარა ალმაყურყინუ/ჷ -- მუცელი მგვრემს (ბუყბუყებს). 

Lemma: ala՚otama  
Number: 426  
ალაჸოთამა (ალაჸოთამას) სახელი ალაჸოთანს ზმნისა -- ამოგდება, ამოთხრა; ჩაგდება (რისამე). თოლი დო თოლი შქას
ჩხვინდი ვაშაჸუნდასჷნი, ართიანც გალაჸოთანდესია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 53 -- თვალსა და თვალს შორის ცხვირი რომ არ
იყოს (ჩაჰყვებოდეს) ერთმანეთს ამოაგდებდნენო. 

Lemma: ala՚una  
Number: 427  
ალაჸუნა (ალაჸუნას) სახელი ალაჸუნს ზმნისა -- გვერდით გაყოლა, წაყოლა. ათე წყარს ქალაჸუნუ: ი. ყიფშ., გვ. 82 -- ამ
წყალს ჩაუყვა. ვოხექინი, ალამიხე, მეურქინი -- ელაპუნსი: ქხს, 1, გვ. 71 -- როცა ვზივარ, გვერდით მიზის, რომ მივდივარ --
გვერდით მომყვება. 

Lemma: ala՚urua  
Number: 428  
ალაჸურუა (ალაჸურუას) სახელი ალაჸურანს ზმნისა -- ყმუილით ჩაძახება, ჩაყმულვა. დიდი ტურაქ დირჩინუა დო ჭიჭე
ტურაქ ჸუსი ქალაჸურუა: ა. ცან., გვ. 104 -- დიდი ტურა დაბერდა და პატარა ტურამ ყურში ჩააყმუვლაო. 

Lemma: ala՚urshua  
Number: 429  
ალაჸურშუა (ალაჸურშუას) სახელი ალაჸურშუ(ნ) ზმნისა -- დაყუჩება, მიყუჩება. 

Lemma: alashvit'a  
Number: 430  
ალაშვიტა, ალაშუტა (ალაშვიტას) სულელი; ჩურჩუტი. ალაშვიტა კოჩი -- მოსულელო (მოჩურჩუტო) კაცი. შდრ. იმერ.
ელეშუტე სულელი (ვ. ბერ.). 

Lemma: alashvit'apa  
Number: 431  
ალაშვიტაფა (ალაშვიტაფას) იგივეა, რაც ათოშვიტაფა. 



Lemma: alachama  
Number: 432  
ალაჩამა (ალაჩამას) სახელი ალმუჩანს ზმნისა -- რჩევა; რჩევის მიცემა. ელსამეთიში მალჷშა ვართი ულა ელეჩინენია
დო ვართი მოცადინია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 43 -- იერუსალიმში წამსვლელს ვერც წასვლას ურჩევ და ვერც მოცდასო.
მაფშალიას ველუუჩა კვარიაში ნდურებას: მასალ., 1, გვ. 99 -- ბულბულს არ ვურჩევ ყვავთან მდურებას. ალუ{უ}ჩანს (ალუჩუ
ურჩია, ალუჩამუ ურჩევია, ალნოჩამუე(ნ) ურჩევდა თურმე, -- ნარჩევა) გრდმ. სასხვ. ქც. ურჩევს, არიგებს. ალეჩინე(ნ) (ალეჩინუ
შესაძლებელი გახდა რჩევის მიცემა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. შეიძლება რჩევის მიცემა. ალაჩინე(ნ) (ალაჩინუ შეძლო
ერჩია, -- , ალნოჩამუე(ნ) შესძლებია ერჩია) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. შეუძლია ურჩიოს. ალაჩამაფუანს (ალაჩამაფუუ არჩევინა,
ალუჩამაფუაფუ ურჩევინებია, ალნოჩამაფ{უაფ}უე(ნ) არჩევინებდა თურმე) კაუზ. ალუჩანს ზმნისა -- არჩევინებს. ალმაჩამალი მიმღ. მოქმ.
მრჩეველი. ალაჩამილი მიმღ. ვნებ. წარს. რჩეული. ალნაჩემი მიმღ. ვნებ. წარს. ნარჩევი. ალნაჩემუერი მიმღ. ვნებ. წარს. რჩევის
საფასური. 

Lemma: alachamil-i  
Number: 433  
ალაჩამილ-ი (ალაჩამილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ალუჩანს ზმნისა -- რჩეული, რჩევამიცემული, დარიგებული. 

Lemma: alachana  
Number: 434  
ალაჩანა (ალაჩანს) სახელი ალაჩანს ზმნისა -- გვერდით {გა}ხარება (მცენარისა). ღურუში წამალი ლაფარას ალაჩანს,
მარა კოს ვოუჩქუნია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 153 -- სიკვდილის წამალი ლაფაროშია (ხარობს), მაგრამ კაცმა არ იცისო. 

Lemma: alachanapa  
Number: 435  
ალაჩანაფა (ალაჩანაფას) სახელი ალაჩანუ(ნ) ზმნისა -- გაჩრა. კუნდიშ მაჭკომალს კიზი ორტყაფუშა ოკო ალუჩანუდას:
თ. სახოკ., გვ. 141 -- განავლის მჭამელს კოვზი ქამარში უნდა ჰქონდეს გაჩრილიო. 

Lemma: alachvagua  
Number: 436  
ალაჩვაგუა (ალაჩვაგუას) სახელი ალუჩვაგუნს ზმნისა -- 1. ამოკორტნა. ქიმერთი ბაღანაშა, მოჭვაქ თოლი ვალუჩვაგას
-- მიდი ბავშვთან, კრუხმა თვალი არ ამოუკორტნოს. 2. სადმე გდება. თელ დღას კერიას ალუჩვაგუ -- მთელი დღე
კერიასთან აგდია. 

Lemma: alachxurapa  
Number: 437  
ალაჩხურაფა (ალაჩხურაფას) სახელი ალაჩხურუანს ზმნისა -- შემცივნება. მინშა ქალგოჩხურუა, მინშა გუგოფურუა: ქხს,
1, გვ. 102 -- ზოგჯერ შეგამცივნებ, ზოგჯერ შეგახურებ. 

Lemma: alacuna{pa}  
Number: 438  
ალაცუნა{ფა} (ალაცუნა{ფა}ს) სახელი ალაცუნუანს ზმნისა -- გარჭობა; ჩასობა. ი კოჩი ორტყაფუშა თოკის
ქალეცუნუანდუა...,: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 58 -- ის კაცი სარტყელში თოკს გაირჭობდაო. ნამუთ მაზაკვალი რენი, თიშ თოლს
ქალაცუნუას: ქხს, 1, გვ. 25 -- ვინც მზაკვარია, იმის თვალში ჩაასოს. 

Lemma: alacurcin-i  
Number: 439  
ალაცურცინ-ი (ალაცურცინს) სახელი ალაცურცინანს ზმნისა -- ჩაჩურჩულება. ჸუს ქალაცურცინუ,მუდგა რდუნი -- ყურში
ჩასჩურჩულა, რაღაც იყო. შდრ. ფურცქინი. 

Lemma: aladzvena  
Number: 440  
ალაძვენა (ალაძვენას) სახელი ალუძუ(ნ) ზმნისა -- დება რამეში (მაგ., ჯიბეში, სკივრში...). მუშო გოკო სქვამ თოლეფი
ტყურათ ალარძჷდასჷნი: მასალ., 1, გვ. 46 -- რად გინდა ლამაზი თვალები, რომ ტყუილად გქონდეს (გედოს). დიხა დიხას
ალუძუ -- მიწა მიწას უდევს (უძევს) გვერდით. შდრ. ალადვალა. 

Lemma: aladzicin-i  
Number: 441  
ალაძიცინ-ი (ალაძიცინს) სახელი ალეძიცანს ზმნისა -- თავისთვის ოდნავ ჩაცინება. ართი ქალეძიცუ: მ. ხუბ., გვ. 15 --
ერთი ჩაიცინა (ოდნავ). 

Lemma: alac'ik'ua  
Number: 442  
ალაწიკუა (ალაწიკუას) სახელი ალაწიკვანს ზმნისა -- დასვრა. არძა ჯას ქალაწიკვანქჷნი, ნამუს ალადოხოდუქია: ხალხ.
სიბრ., 1, გვ. 83 -- ყველა ხეს (ძირს) თუ დასვრი, რომლის ქვეშ (გვერდით) ჩამოჯდებიო. 

Lemma: alach'vatire  
Number: 443  
ალაჭვათირე (ალაჭვათირეს) ლაფარო. იხ. ოლაჭვათირე. 

Lemma: alach'vil/r-i  
Number: 444  
ალაჭვილ/რ-ი (ალაჭვილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ალმაჭუნს ზმნისა -- დამწვარი. გახარებული იჸიიდუ ჩქიმი გური
ალაჭვილი: ქხს, 1, გვ. 85 -- გახარებული იქნებოდა ჩემი გული დამწვარი. გური ალაჭვირი მაფუ: ი. ყიფშ., გვ. 118 -- გული
დამწვარი მაქვს (გული მწყდება). 

Lemma: alach'irinapa  
Number: 445  
ალაჭირინაფა (ალაჭირინაფას) სახელი ალაჭირინუანს ზმნისა -- მიწოდება. ტყობაშე ბრელი ფარა ქალააჭირინუუ: ი.



ყიფშ., გვ. 44 -- მალულად ბევრი ფული მიაწოდა (ჩაუდო). 

Lemma: alach'k'adua  
Number: 446  
ალაჭკადუა (ალაჭკადუას) სახელი ალაჭკადანს ზმნისა -- გვერდიდან მიჭედვა; გვერდიდან ძლიერი დარტყმა. 

Lemma: alach'k'omua  
Number: 447  
ალაჭკომუა (ალაჭკომუას) სახელი ალაჭკომანს ზმნისა -- შეჭმა. ღარიბ კოჩქ ღეს ქორას ქალაჭკომუ თულეფი: თ.სახოკ.,
289 -- ღარიბმა კაცმა ღორს მუცელშივე შეუჭამა გოჭები. 

Lemma: alach'uala  
Number: 448  
ალაჭუალა (ალაჭუალას) სახელი ალაჭუუ(ნ) ზმნისა -- დაწვა. ქგურიშ ალაჭუალა გადატ. წყენა, გულის დაწყვეტა. გურქ
ქალმაჭუ უნებურო: მასალ., გვ. 33 -- გული დამწყდა უნებურად. 

Lemma: alach'q'vartua  
Number: 449  
ალაჭყვართუა (ალაჭყვართუას) სახელი ალუჭყვართუ(ნ)ზმნისა -- გრძელი რამის ამოდება (გვერდით დება). 

Lemma: alaxach'ua  
Number: 450  
ალახაჭუა (ალახაჭუას) სახელი ალეხაჭუანს ზმნისა -- ჩაჯიბვა, ჩადება. კაპეიკიანს დახურდენა, ჯიბეშა ქელეხაჭუანა: შ.
ბერ., გვ. 93 -- კაპეიკიანს დაახურდავებენ, ჯიბეში ჩაიდებენ. 

Lemma: alaxvarxval-i  
Number: 451  
ალახვარხვალ-ი (ალახვარხვალ/რს) სახელი ალეხვარხვალუ(ნ) ზმნისა -- შიგნით ტრიალი, ხვარხვალი. ჩქიმ გურს
მუთუნ ვახვარუ, თიცალ განგება ალეხვარხვალუ: ქხს, 1, გვ. 58 -- ჩემს გულს არაფერი შველის, ისეთი განგება შემძვრალა
(ხვარხვალებს) შიგ. 

Lemma: alaxuna  
Number: 452  
ალახუნა (ალახუნას) სახელი ალამიხე(ნ) ზმნისა -- გვერდით ჯდომა. ალუხენი, თინაე ჩქიმი ჯიმა -- გვერდით რომ უზის,
ისაა ჩემი ძმა. 

Lemma: alaxunapa  
Number: 453  
ალახუნაფა (ალახუნაფას) იგივეა, რაც ალახუნა -- გვერდით ჯდომა. ნოსაში ალახუნაფა ვაგოკონია-და, კველა
გაითუჸოთია: ა. ცაგ., გვ. 116 -- თუ არ გინდა რძალი გვერდზე გესვას, სკამი გამოაცალეო. 

Lemma: alajina  
Number: 454  
ალაჯინა (ალაჯინას) სახელი ალაჯინე(ნ) ზმნისა -- ზევით შეხედვა (ალმაცერად). ეშე ალააჯინესჷნი, შქაბანდიხას
გინოხორხილი ჸოფე თე ჭყონი: მ. ხუბ., გვ. 3 -- ზევით რომ აიხედეს, შუაადგილას გადახერხილი ყოფილა ეს მუხა. 

Lemma: alajuna  
Number: 455  
ალაჯუნა, აჲაჯუნა (ალ/ჲაჯუნას) უდარდელი; მოხეტიალე. ალაჯუნა კოჩიენია, მუთუნიშ ფირქი ვაუღუნი -- უთავბოლო
(უდარდელი) კაციაო, არაფრის ფიქრი რომ არ აქვს. შდრ. რაჭ. ალაჯუნე უთავბოლოდ მოსიარულე (ვ. ბერ.). 

Lemma: albat  
Number: 456  
ალბათ ჩართული სიტყვა: ალბათ. 

Lemma: alge'de'  
Number: 457  
ალგჷდჷ (ალგჷდჷს) ძაბრისებრი ორმო. 

Lemma: aldachxir-i  
Number: 458  
ალდაჩხირ-ი, ალდაჩხჷრ-ი (ალდაჩხი/ჷრს) ალ-ცეცხლი, აელვარებული, ავარდნილი, გიზგიზა ცეცხლი. სქან ჸოროფა
ჩქიმი გურცჷ ალ-დაჩხირო რზუ დო პჭუნსი: ქხს, 1, გვ. 71 -- შენი სიყვარული ჩემს გულში (ალ-)ცეცხლად ანთია და მწვავს.
მუ ალდაჩხჷრი გჷმორზჷნი, თენა ირკოჩქ ქიჩინით!: მასალ., 1, გვ. 97 -- თუ რა ცეცხლის ალი მდაგავს, ეს ყველამ გაიგეთ
(იცანით)! იხ. დაჩხირი. 

Lemma: aleba  
Number: 459  
ალება (ალებას) 1. თანხმობა, ყაბული (შ. ბერ.); 2. მიტევება, დალოცვა. ირფელი ჭუა გუმოჭყორდუ, მუჟამსჷთი მაშიი
სქანდე ალება: შ. ბერ., გვ. 178 -- ყველა ტკივილი დამავიწყდება, როდესაც მექნება (მეშოვება) შენგან დალოცვა (მიტევება). 

Lemma: alebur-i  
Number: 460  
ალებურ-ი (ალებურს) დალოცვილი (დ. ფიფია). 

Lemma: aleia  
Number: 461  



ალეია (ალეიას) ანთროპ. კნინ. ალე, ალექსანდრე. თეში ალეიაქ თოფი ქააჸოთ: მ. ხუბ., გვ. 159 -- ისე ალემ
(ალექსანდრემ) თოფი ესროლა. 

Lemma: alek'-i  
Number: 462  
ალეკ-ი, აეკ-ი ბ.-მარტ. (ა{ლ}ეკის) მლაშე. ბრელი ჯიმუქ მაჸუუ ღოლამირქ დო ალეკიე -- ბევრი მარილი შემექნა
გაკეთებული (ქმნილი) და მთლად მლაშეა. შდრ. წყითე. 

Lemma: alem-i  
Number: 463  
ალემ-ი (ალემს) ლომი. ალემცალი ლომივით. ალემცალი კოჩი რენია -- ლომივით კაციაო. შდრ. ჸჷლჷმ. 

Lemma: alert'-i  
Number: 464  
ალერტ-ი (ალერტის) ტოპონ. ადგილი ს. კიწიაში; არის ეკლესიაც (მარტვილის რაიონი). ი. ყიფშიძე ალერტს აკავშირებს
ალავერდ-თან. 

Lemma: alert'oba  
Number: 465  
ალერტობა (ალერტობას) რელიგ. დღესასწაული, იმართება 23 აპრილს (ძველი სტილით) სოფ. კიწიაში (მარტვილის
რაიონი). ასევე იმართება მთელ სამეგრელოში. შდრ. იმერ. ალიორტობა (ვ. ბერ.). 

Lemma: alesh-i  
Number: 466  
ალეშ-ი, აეშ-ი (ა{ლ}ეშის) მდარე, ნაკლები ხარისხის. აეში ღვინი რე -- მდარე ღვინოა. შდრ. ალეში მდარე, ნაკლები (ვ.
ბერ.). 

Lemma: al-i  
Number: 467  
ალ-ი (ალ/რს) ალი. 

Lemma: aliarten-i  
Number: 468  
ალიართენ-ი (ალიართენს) მაღალი სიცხე (დ. ფიფია). 

Lemma: ali-dachxir-i  
Number: 469  
ალი-დაჩხირ-ი (ალი-დაჩხირს) იხ. ალდაჩხირი . ალი-დაჩხირი უშქჷრატჷ: ი. ყიფშ., გვ. 163 -- ალიანი ცეცხლი
ჩაუქრობელი. 

Lemma: alincha  
Number: 470  
ალინჩა, ალიჩა, ალუჩა, აინჩა (ალინჩას) ბოტან. ალუჩა. კობუ ალინჩა ბრელი ვეეჭკომე, კიბირს მერკვათუნს -- კუხე
(უმწიფარი) ალუჩას ბევრს ვერ შეჭამ (არ შეიძლება ჭამა), კბილს მოგჭრის (მოგკვეთს). ოსური, კოჩი თის წილუნს, მუჭო
მონდა ალიჩას: ქხს, 1, გვ. 320 -- ქალი, კაცი იმას კრეფს, როგორც მწიფე ალუჩას. 

Lemma: alion-i  
Number: 471  
ალიონ-ი, ალონ-ი, აჲონ-ი (ალიონს, ალონს) განთიადი, ალიონი. შარას გილაბცანცალანთჷ ალიონშე შქასერიშა: ქხს,
1, 294 -- გზაზე დავკანკალებთ ალიონიდან შუაღამემდე. ალონც გემორღვანდესჷ: მასალ., გვ. 86 -- ალიონზე
წამოგვყრიდნენ. ქალიონქ ქოურაჸუუ -- ირიჟრაჟა. აჲონიშახ გებდირთი -- გათენებამდე ავდექი. 

Lemma: alishash  
Number: 472  
ალიშაშ ბუში, ალიჩაშ ბურშ-ი (ალიშაშ, ალიჩაშ ბუ{რ}შის) ბოტან. ალუჩის ბუში, ალუჩის სახეობაა. იხ. ალიჩა. 

Lemma: alishk'ibir-i  
Number: 473  
ალიშკიბირ-ი (ალიშკიბირს) ალის-კბილი, ნიჟარა. ზღვის ჭრელი ლოკოკინას ბუდე, რომელსაც ბავშვებს ჰკიდებენ გულზე
ან აკვანზე, რომ არავინ გათვალოს (თვალი არ ჰკრას). შდრ. იმერ. ალის-კბილი (ვ. ბერ.). 

Lemma: alishk'it'ir-i  
Number: 474  
ალიშკიტირ-ი (ალიშკიტირს) ძაღლთა უფალი (ბ. კილანავა). 

Lemma: alishper-i  
Number: 475  
ალიშფერ-ი (ალიშფერს) ალისფერი; ღია (კაშკაშა) წითელი. ათენა ქოუწიინი, ალიშფერქ ქიგნადუ სახეს -- ეს რომ
ვუთხარი, ალისფერი გადაედო სახეზე. იხ. ალი. 

Lemma: alishkar-i  
Number: 476  
ალიშქარ-ი (ალიშქარს) 1. ალისქარი, წითელი ქარი (ავადმყოფობაა) (ქხს, 1, გვ. 87); ავი ქარი, რომელიც ადამიანს თუ
ჩაუვარდა პირში, ხმას წაართმევს, დაამუნჯებს; 2. ხმის გაკმენდა. ჸოროფას უღალატასჷნი - თიში პიცჷ ალიშქარი: ქხს, 1,
გვ. 87 -- სიყვარულს ვინც უღალატოს, ალისქარი მის პირს. თექჷ მიდგას აუოლას, დუჸვილუდას ალიშქარს: მ. ხუბ., გვ. 318
-- ეს ვისაც წამოსცდეს, მოკლას ალისქარმა? გადატ. სწრაფი, მიხვედრილი. ალიშქარი კოჩიე -- სწრაფი კაცია (საქმეში). იხ.
ორნა. შდრ. იმერ. ალისქარის ჩავარდნა ხმის გაკმენდა (ვ. ბერ.). 



Lemma: alicha  
Number: 477  
ალიჩა (ალიჩას) იხ. ალინჩა. შდრ. ჸალიჩა (ა. მაყ). 

Lemma: almatire  
Number: 478  
ალმათირე (ალმათირეს) იგივეა, რაც მალათირე -- მონაცვლე; გამაამხანაგებელი (ხარის, კამეჩის...). იხ. ალათირუა;
თირუა; მათირე. 

Lemma: almalu  
Number: 479  
ალმალუ (ალმალუს) მიმღ. აწმყ. ალმურს ზმნისა -- ამომავალი. 

Lemma: almangare  
Number: 480  
ალმანგარე (ალმანგარეს) მიმღ. აწმყ. ალანგარს ზმნისა -- ტირილში მოზიარე, თანამგრძნობი. ალმაძიცეს ალმანგარე
უჯგუნია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 7 -- სიცილში მოზიარეს ტირილში მოზიარე სჯობიაო. 

Lemma: almarenje/-i  
Number: 481  
ალმარენჯე/-ი (ალმარენჯეს; ალმარენჯის//ალმარენს) გვერდით (გვერდში) მდგომი. ეში ალმარენჯე კოჩქ დღასი ოკო
ვედელახე: ქხს, 1, გვ. 202 -- მისი გვერდით მდგომი კაცი არასოდეს არ უნდა გახდე ავად. მესიაკონი მართალია თეში
ალმარენჯო ჭკვერო: მასალ., 1, გვ. 78 -- მისანი მართალია მის მრჩევლად და თანატოლად (ჰყავს). შდრ. ალმაჸვენჯი. 

Lemma: almarinu  
Number: 482  
ალმარინუ (ალმარინუს) მიმღ. აწმყ. ალურე(ნ) ზმნისა -- მდგომი, თანამდგომი. ღორონთი, სი გამიხარი ათე მარანიში
ალმარინუ! -- ღმერთო, შენ გამიხარე ამ მარანში მდგომი. 

Lemma: almas-i  
Number: 483  
ალმას-ი, აჲმას-ი (ალ/ჲმასის) ალმასი. ქოძირჷ ჟირი ალმასიჯგურა ბოშეფი: ქხს, 2, გვ. 30 -- ნახა ორი ალმასივით ბიჭი.
შდრ. ლაზ. ელმასი ალმასი (ნ. მარი). 

Lemma: almapuche  
Number: 484  
ალმაფუჩე (ალმაფუჩეს) მიმღ. აწმყ. ალაფუჩანს ზმნისა -- თანამფიცავი. იხ. ფუჩი. 

Lemma: alma՚venj-i  
Number: 485  
ალმაჸვენჯ-ი (ალმაჸვენჯის, ალმაჸვენს) მიმღ. აწმყ. ალაჸუნს ზმნისა -- თანაგამყოლი; მომხრე. ალმაჸვენჯეფი
ბრელიენია, მარა არძაშა ვეენდვინე -- მომხრეები ბევრია, მაგრამ ყველას ვერ ენდობი. შდრ. ალმარენჯი. 

Lemma: almachamal-i  
Number: 486  
ალმაჩამალ-ი (ალმაჩამალ/რს) მიმღ. მოქმ. ალუჩანს ზმნისა -- მრჩეველი. 

Lemma: almacik'e  
Number: 487  
ალმაციკე (ალმაციკეს) მთიან სამეგრელოში თამადას ჰყავს ალმაციკე, რომლის მოვალეობაა, თვალ-ყური ადევნოს
სუფრაზე ღვინის სმას და ეცადოს, ჩხუბი არ ატყდეს, -- მოყურიადე. 

Lemma: almadzagvale  
Number: 488  
ალმაძაგვალე (ალმაძაგვალეს) ქეშიკი (მ. კვირტია). შდრ. ძაგვალი. 

Lemma: almadzgvirine  
Number: 489  
ალმაძგვირინე (ალმაძგვირინეს) მერიქიფე. იხ. ძგვირინი. 

Lemma: almadzice  
Number: 490  
ალმაძიცე (ალმაძიცეს) მიმღ. აწმყ. ალაძიცანს ზმნისა -- სიცილში თანამგრძნობი, მოზიარე. ალმაძიცეს ალმანგარე
უჯგუნია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 7 -- სიცილში მოზიარეს (თანამგრძნობს) ტირილში მოზიარე (თანამგრძნობი) სჯობიაო. 

Lemma: almaxande  
Number: 491  
ალმახანდე (ალმახანდეს) თანამშრომელი; მდივანი. თენა გინობჩჷ აღმასკომიში ალმახანდექ -- ეს გადმომცა
აღმასკომის მდივანმა (თანამშრომელმა). 

Lemma: almaxvare  
Number: 492  
ალმახვარე (ალმახვარეს) მომხმარე. გადატ. მოწყალების და. დოხთური დო თიში ალმახვარექ ქომორთეს ჸუჩა -- ექიმი
და მისი მომხმარე (მოწყალების და) მოვიდნენ სახლში. იხ. მოხვარე. 

Lemma: almaxvenj-i  



Number: 493  
ალმახვენჯ-ი (ალმახვენჯის, ალმახვენს) მიმღ. მოქმ. ალუხე(ნ) ზმნისა -- გვერდით დამჯდომი. 

Lemma: alnazimep-i  
Number: 494  
ალნაზიმეფ-ი (ალნაზიმეფის) მიმღ. ვნებ. წარს. ალაზიმუუ(ნ) ზმნისა -- შენადარები; დანაზომები. 

Lemma: alnasaxa  
Number: 495  
ალნასახა (ალნასახას), ალნასახებუ/ი (ალნასახები/უ-ს) მიმღ. ვნებ. წარს. ჩანასახი, ჩასახული. ალნასახაში მოსოფუათ
დითმოსქიდუნა უსინთელე დიდალეფი -- ჩანასახის მოსპობით (აბორტით) დედები რჩებიან არაჯანმრთელი. 

Lemma: alnachem-i  
Number: 496  
ალნაჩემ-ი (ალნაჩემს) მიმღ. ვნებ. წარს. ალუჩანს ზმნისა -- ნარჩევი. 

Lemma: alnachemuer-i  
Number: 497  
ალნაჩემუერ-ი (ალნაჩემუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. ალუჩანს ზმნისა -- რჩევის საფასური (გასამრჯელო). 

Lemma: alo  
Number: 498  
ალო (ალოს) იხ. ალობა. 

Lemma: aloba  
Number: 499  
ალობა (ალობას) თავისუფლება, ნებართვა. ჩქიმდეჸურე ალობა უღუნია -- ჩემი მხრიდან თავისუფლება აქვსო. ირნერი
ჭუა დეფარებუ, ქჷმაშინი, სქანდე ალობა: კ. სამუშ., ქართ ზეპ., გვ. 26 -- ყოველგვარი სენი მომშორდება, როცა მექნება
შენგან ალობა (თავისუფლება). თქვანდე ველჷთ წყალობას, შებრალება-ალობას: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 130 -- თქვენგან
ველით წყალობას, შებრალება- ალობას (თავისუფლებას). 

Lemma: alon-i  
Number: 500  
ალონ-ი (ალონს) იგივეა, რაც ალჷნი, იალონი, -- აისი, განთიადი, რიჟრაჟი. ართ ოჭუმარესჷ გეიოლჷ ალონიშა: ი. ყიფშ.,
გვ. 57 -- ერთ დილას წამოვარდა გათენებამდე. ქ ალონიში რაჸაფა განთიადის დადგომა. მაჟირა დღასჷ, მუჭო ალონქჷ
ქუურაჸუუნი: ი. ყიფშ., გვ. 58 -- მეორე დღეს, როგორც ირიჟრაჟა (განთიადი დადგა). 

Lemma: alula  
Number: 501  
ალულა (ალულას) სახელი ალურს ზმნისა -- ამოსვლა. ბჟაქჷთი ალულას ქიმიოდირთჷ: ი. ყიფშ., გვ. 82 -- მზეც ამოსვლას
მიადგა. ალუ{უ}ლა ღ ალოულა ღ ალაულა აღმა სვლა, ამოსვლა. 

Lemma: alulir-i  
Number: 502  
ალულირ-ი (ალულირს) მიმღ. ვნებ. წარს. ალურს ზმნისა -- ამოსული. ბჟა დიდიხანიში ალულირი რდუ -- მზე დიდი ხნის
ამოსული იყო. შდრ. დალუური. 

Lemma: alucha  
Number: 503  
ალუჩა (ალუჩას) ბოტან. იხ. ალინჩა. 

Lemma: am1-  
Number: 504  
ამ1- ზმნისწინი (იხმარება იშვიათად): ამნახანტა//ამნახანტჷ ამონახატი; ამნაჭარა//ამნაჭარჷ ამონაწერი... 

Lemma: -am2  
Number: 505  
-ამ2 ქონების სახელთა მაწარმოებელი სუფიქსი, ქართული -იან-ის ბადალი. ჭკიდი ჭკომი ტუტამია, შქაღვინი შვი შურამია,
ჩვარა ნეძი -- ჭირამია: ა. ცაგ., გვ. 8 - მჭადი ჭამე ნაცრიანიო, შუაღვინო სვი სუნიანიო, ფუტურო კაკალი -- ჭირიანიო. ამბექ
მორთჷ: თურქი მოურც ცხენამი დო თოფამეფი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 98 - ამბავი მოვიდა: თურქი მოდის ცხენიანი და
თოფიანები. 

Lemma: am-  
Number: 506  
ამ-, ამუ-, ამჷ- ეს. ცალკე არ იხმარება; დროის აღმნიშვნელ სიტყვასთან ერთად აწარმოებს დროის ზმნიზედას: ამ-დღა//ამუ-
დღა//ამჷ-დღა დღეს (შდრ. დღა დღე); ამ-სერი//ამუ-სერი//ამჷ-სერი ამეღამ...შდრ. ლაზ. ამ//ჰამ. 

Lemma: amazonk'a  
Number: 507  
ამაზონკა (ამაზონკას) ქალის უნაგირის ნაწილი. ცხენზე მჯდარი ქალის მუხლისთავებზე საფენი, -- მოქარგული, ოქრო-
ვერცხლით მოოჭვილი (გ. ელიავა, ალბომი, გვ. 83). 

Lemma: amar(i)  
Number: 508  
ამარ(ი) ჩვენებ. ნაწილაკი აგერ, აგერ აქ; აქ, აი აქ. ამარ, ქითებუ ვითი წანა: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 144 - აგერ, თავდება ათი
წელი. ამარი მეურს, გიოჭიშუანქ - აი აგერ მიდის, დაეწევი. 



Lemma: amar-amar  
Number: 509  
ამარ-ამარ, ამარ-ამარი, ამარ დო ამარ სადაცაა, ძალიან მალე; აგერ-აგერ. ამარ-ამარ დობღურუქ:ქხს, 1, გვ. 100 - საცაა
მოვკვდები. ამარ-ამარი გოვნქილუნა:ქხს, 1, გვ. 195 - აგერ-აგერ (საცაა) დამგლეჯენ. 

Lemma: amarde  
Number: 510  
ამარდე, ამარდეშა{ხ} ზმნზ. იგივეა, რაც ასეშახ, -- აქამდე, სულ ახლო ხანამდე. ამარდეშა თაქ წკარუდუ თიში ფიცარეფი -
აქამდე აქ ეწყო მისი ფიცრები. ამარდეშახ ქორდჷ ანთარიში ხვამა - აქამდე იყო ანთარის ლოცვა. 

Lemma: amare  
Number: 511  
ამარე, ამარეშე, ამარეშეს, ამარინეშე ზმნზ. აგერ, აი აქ. ჟირი გუმოკვანწილი რუსეფი ამარინეშე ქუმუულა: შ. ბერ., გვ.
90 - ორი გამოწყობილი რუსი აგერ მოდიან. თამარა ქამარაკანს ამარეშეს- თამარა მორაკუნებს აგერ. 

Lemma: amar-emer  
Number: 512  
ამარ-ემერ, ამარი-ემერი, ამარი დო ემერი ზმნზ. აგერ-ეგერ, ალაგ-ალაგ, აქა-იქ. ამარ-ემერ ხოლო ქორე ჯვეში კათა -
აგერ-ეგერ კიდევ არის ძველი ხალხი. თირი ამარ-ემერი ხოლო ქოძუ - თოვლი აგერ-ეგერ კიდევ ძევს. 

Lemma: amartuapal-i  
Number: 513  
ამართუაფალ-ი (ამართუაფალს) მიმღ. მოქმ. {ა}ართუანს ზმნისა -- შემაქცევარი. იხ. ართუაფა. 

Lemma: amar{i}-emerian-i  
Number: 514  
ამარ{ი}-ემერიან-ი (ამარ{ი}-ემერიანს) აქაურ-იქაური. ამარ{ი}-ემერიანი ამბეემს ქამაჸუნუდუ -- აქაურ-იქაურ ამბებს
მოჰყვებოდა. 

Lemma: amaghleba  
Number: 515  
ამაღლება (ამაღლებას) რელიგ. ამაღლება, - დღესასწაული, იციან აღდგომის მეორმოცე დღეს. ძირითადად ამ დღეს
ღმერთს სთხოვენ ფუტკრის მომრავლებას და დიდ ღალიანობას. 

Lemma: amach'ishapur-i  
Number: 516  
ამაჭიშაფურ-ი (ამაჭიშაფურს) (ფულის) შემაწევარი. 

Lemma: ambe  
Number: 517  
ამბე, ანბე (ამ/ნბეს) ამბავი. დიდაქ დახვამილუ ამბე: მ. ხუბ., გვ. 2 - დედამ დაახვედრა ამბავი. ქუმაჸუნ თე ნოსაში
მაგორალი კოჩიში ანბეს: მ. ხუბ., გვ. 20 - მოჰყვა ამ რძლის მძებნელი კაცის ამბავს. ნანაია, ნანა-სქუა, მუ რე ამბეფი?: ი.
ყიფშ., გვ. 137 - დედა, დედა-შვილო, რა ამბებია? შდრ. ლაზ. ამბაი ამბავი, ცნობა (ნ. მარი). 

Lemma: ambura  
Number: 518  
ამბურა, ამბუურა (ამბუ{უ}რას) იხ. აბურა. ამბარი, ბოსელი, საძროხე. ქჷდობდგათია მაჟია ამბურა: მ. ხუბ., გვ. 117 -
დავდგათო მეორე ამბარი. 

Lemma: amdgha  
Number: 519  
ამდღა, ამუდღა, ამჷდღა ზმნზ. დღეს. ათაქინე დუცუ ქაწჷგოჸვილა ამუდღა: ი. ყიფშ., გვ. 56 - აქ თავს მოვიკლავ შენს წინ
დღეს. ამდღა -- სქანი, ჭუმან -- შხვაში: ქხს, 1, გვ. 83 - დღეს -- შენი, ხვალ -- სხვისი. იხ. ლაზ. ანდღა დღეს (ნ. მარი). 

Lemma: amdgha  
Number: 520  
ამდღა დო ჭუმე ზმნზ. დღეს და ხვალ. ამდღა დო ჭუმეში მაღურუ ვორექია: მ. ხუბ., გვ. 173 - დღეს თუ (და) ხვალ
მომაკვდავი ვარო. 

Lemma: amdghar-i  
Number: 521  
ამდღარ-ი (ამდღარს) დღევანდელი. გოღანერ სადილს ამდღარი საკაკალო უჯგუნია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 239 - გუშინდელ
სადილს დღევანდელი საუზმე სჯობიაო. ქამდღარი დღა დღევანდელი დღე: წანამოწანაში ამდღარ დღას მა თაქ
იპუაფუქია: მ. ხუბ., გვ. 250 - მომავალი წლის დღევანდელ დღეს მე აქ ვიქნებიო. ქამდღარ ვიშო დღეის იქით: ამდღარ ვიშო
თქვან ოჯახემც ირო ჯგირი ჸოფედას: ქხს, 1, გვ. 15 - დღეის იქით თქვენს ოჯახებში ყოველთვის კარგი ყოფილიყოს.
ქამდღარ(ი) წორი დღეის სწორი: ამდღარ წორს გიშელია ჸუჩა - დღეის სწორს გამოდიო სახლში. ქამდღარ უკული დღეის
იქით (შემდეგ). ქამდღარ წჷმი დღეის შემდეგ, დღეის იქით: ამდღარ წჷმი მა გივოდვა საჸოროფო ოქრო წყუსუ - დღეის
შემდეგ (იქით) მე დავარქმევ საყვარელ ოქროს ჭას. იხ. დღა. 

Lemma: amdgharisha{x}  
Number: 522  
ამდღარიშა{ხ} ზმნზ. დღემდე, დღევანდლამდე. ამდღარიშახ ვამიჩქუდუ - დღევანდლამდე არ ვიცოდი. 

Lemma: amdgharishe  
Number: 523  
ამდღარიშე ზმნზ. დღეიდან, დღევანდელი დღიდან, ამ დღიდან. ამდღარიშე იში შინაფა ვარდას - დღეიდან მისი ხსენება



არ იყოს. 

Lemma: amdgharishoba  
Number: 524  
ამდღარიშობა (ამდღარიშობას) დღევანდელობა. ამდღარიშობა ვამინწყუნა ხეს - დღევანდელობა არ გვიწყობს ხელს. 

Lemma: amdgharish(i)  
Number: 525  
ამდღარიშ(ი) უჯგუშ-ი (ამდღარიში უჯგუშის) დღევანდელზე უკეთესი. ამდღარიში უჯგუში ჭუმანი რე: ქხს, 2, გვ. 40 -
დღევანდელზე უკეთესი ხვალაა. 

Lemma: amdgha-ch'ume  
Number: 526  
ამდღა-ჭუმე ზმნზ . იგივეა, რაც ამდღა დო ჭუმე, -- დღეს-ხვალ. ამდღა-ჭუმე დღას ველიებუნია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 7 -
დღეს-ხვალე არასოდეს დაილევაო. ამდღა-ჭუმეთი ზოთონჯქ ქუმაჭიშუა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 7 - დღეს-ხვალეთი ზამთარმა
მოუსწროო. 

Lemma: amerash  
Number: 527  
ამერაშ გვიმარა (ამერაშ გვიმარას) ბოტან. ტაბელა (ა. მაყ.). 

Lemma: amierishe  
Number: 528  
ამიერიშე ზმნზ . ამიერიდან. ამიერიშე დინაფილი მაფუ იში დუდი - ამიერიდან დაკარგული მყავს იმისი თავი. შდრ.
ამიორიშე. 

Lemma: amind-i  
Number: 529  
ამინდ-ი (ამინდის, ამინს) ამინდი. ამინდი ოჭუმარეშე მერჩქინდუნია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 7 - ამინდი დილიდან
დააჩნდებაო. გლახა ამინდემქ ქოდოდირთუ - ცუდი ამინდები დადგა. 

Lemma: aminji  
Number: 530  
ამინჯი ზმნზ . ამ საღამოს. იხ. ამნინჯი. შდრ. ონჯუა. 

Lemma: amiorishe  
Number: 531  
ამიორიშე ზმნზ . იგივეა, რაც ამიერიშე, -- ამიერიდან. ჩქიმო ამიორიშე დინაფილი რე - ჩემთვის ამიერიდან დაკარგულია. 

Lemma: amiors/c  
Number: 532  
ამიორს/ც ზმნზ . არასოდეს, მის დღეში. ჩქიმი თოლც მუთა შეხვალამუ ამიორც სქანი წონა: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 42 -
ჩემს თვალს არაფერი შეხვედრია მის დღეში შენი წონა. 

Lemma: amnak'val-i  
Number: 533  
ამნაკვალ-ი (ამნაკვალ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ამონაკვალი. თოლი დო წარი ვეწონინე, ამნაკვალი ორე ბჟაში - თვალი და
წარბი არ შეიძლება დაიწუნო, ამონაკვალი არის მზისა. 

Lemma: amna՚venj-i  
Number: 534  
ამნაჸვენჯ-ი (ამნაჸვენჯის, ამნაჸვენს) თან მოყოლილი; მხლებელი. იხ. ჸუნა. 

Lemma: amnach'ara  
Number: 535  
ამნაჭარა (ამნაჭარას) მიმღ. ვნებ. წარს. ამონაწერი. ამნაჭარა ქიმეუღუ - ამონაწერი მიუტანა. იხ. ჭარუა. 

Lemma: amnaxant'e'  
Number: 536  
ამნახანტჷ (ამნახანტჷს) // ამნახანტა (ამნახანტას) მიმღ. ვნებ. წარს. ნახატი; სურათი. ცირაში ამნახანტჷ ქუმკობუ: ქხს, 2,
გვ. 28 - ცირას სურათი (ამონახატი) კიდია. გადატ. ალი-კვალი, ზედმიწევნით მსგავსი. იხ. ხანტუა. 

Lemma: amninji  
Number: 537  
ამნინჯი ზმნზ. ამ საღამოს. ამნინჯი ქუმორთი ჸუდეშა: მ. ხუბ., გვ. 259 - ამ საღამოს მოდი სახლში. იხ. ამინჯი. 

Lemma: amniji  
Number: 538  
ამნიჯი იგივეა, რაც ამინჯი, ამნინჯი, -- საღამოს. ამნიჯი თითი ქომურსი: ქხს, 1, გვ. 189 - საღამოს ისიც მოვა. იხ. ონჯუა;
შდრ. ამუნიჯი. 

Lemma: amo  
Number: 539  
ამო (ამოს) იხ. ჰამო. 

Lemma: amp'our-i  
Number: 540  



ამპოურ-ი, ამპურ-ი (ამპ{ო}ურს) თასმა, აპეური. იხ. ათასქუალი. შდრ. ძვ. ქართ. აპაური. 

Lemma: amseri//amuseri//ame'seri  
Number: 541  
ამსერი//ამუსერი//ამჷსერი ზმნზ. ამეღამ, ამ ღამეს. ამსერი ვამორთუ - ამეღამ არ მოვიდა. მა გომიტე ამუსერი ჯიხაშე - მე
გამიშვი ამეღამ ციხიდან. ქიდირულუ ამჷსერინი, ქიგიასიზმარჷ: მ. ხუბ., გვ. 53 - რომ დაიძინა ამეღამ, დაესიზმრა. იხ. სერი.

Lemma: amserish-i  
Number: 542  
ამსერიშ-ი (ამსერიშის) ამაღამდელი. ამსერიში მოჭყუდუსი, ნა, მუში სისქვამა გოჭყუდუნსი: ქხს, 1, გვ. 17 - ამაღამდელ
პატარძალს, ნა, თავისი სილამაზე გაამზითვებს. 

Lemma: amt'onobil-i  
Number: 543  
ამტონობილ-ი (ამტონობილ/რს) ავტომობილი. პაპა ეშმურს ამტონობილიშანი, ალექ უწუუ: მ. ხუბ., გვ. 172 - მღვდელი
რომ ადის ავტომობილზე, ალექსანდრემ უთხრა. 

Lemma: amu-  
Number: 544  
ამუ- იხ. ამ-. 

Lemma: amudgha  
Number: 545  
ამუდღა ზმნზ. იგივეა, რაც ამდღა. ღუმა თექ ვორდი, ამუდღა აშ ქომოვრთი: ი. ყიფშ., გვ. 12 - წუხელ იქ ვიყავი, დღეს აქ
მოვედი. ამუდღა იდეს: აია, 1, 23 - დღეს იარეს. 

Lemma: amudgha  
Number: 546  
ამუდღა დო ამუსერი იხ. ამდღა დო ამსერი. ამუდღა დო ამუსერი ირიართო თისჷ კითხენდჷ: ა. ცაგ., გვ. 5 - ყოველი დღე
და ღამე სულ (ყოველთვის) იმას ჰკითხავდა. 

Lemma: amudghari  
Number: 547  
ამუდღარი დღა იხ. ამდღარ დღა. ამუდღარი დღა მიპატიებუნია: ა. ცაგ., გვ. 31 - დღევანდელი დღე მიპატიებიაო.
ქამუდღარი დღაში წიმიი(//იშო) დღევანდელი დღის იქით. ამუდღარი დღაში წიმიი სი იჸუაფუქჷ ჩქიმი ბაღჷში მუშეფიში
უნჩაში: ი. ყიფშ., გვ. 91 - დღევანდელი დღის შემდეგ შენ იქნები ჩემი ბაღის მუშების უფროსი. ამუდღარი იშო ართ
წარმოწანას: აია, 1, გვ. 19 - დღეის იქით ერთ წელიწადს. 

Lemma: amunat-i  
Number: 548  
ამუნათ-ი (ამუნათის) ლამაზი; საუკეთესო; ჭკვიანი. ამუნათი სქუა ჸუნსია - კარგი შვილი ჰყავსო. კარცჷ ქიგერე მიდგაში
რენი უძირაფუ ამუნათი სქუა: ი. ყიფშ., გვ. 57 - კართან დგას ვიღაცისაა უნახავი სილამაზის შვილი. 

Lemma: amuseri  
Number: 549  
ამუსერი იხ. ამსერი. თხა დოპილათუ ამუსერია: ქხს, 1, გვ. 189 - თხა დავკლათ ამაღამაო (დამდეგი ღამე). 

Lemma: ame'  
Number: 550  
ამჷ იხ. ამ-, ამუ-. 

Lemma: ame'dgha  
Number: 551  
ამჷდღა ზმნზ. იგივეა, რაც ამუდღა, -- დღეს. ამჷდღა თენა რე: ქხს, 2, გვ. 130 - დღეს ესაა. 

Lemma: ame'seri  
Number: 552  
ამჷსერი იხ. ამსერი, ამუსერი. ამჷსერ თაქ გორჩქინდით: მ. ხუბ., გვ. 15 - ამაღამ აქ გაჩნდითო. 

Lemma: amshv-i  
Number: 553  
ამშვ-ი (ამშვის) ექვსი. ამშვი გოლა გაათუ: ქხს, 2, გვ. 20 - ექვსი მთა გაათავა. ამშვი შაურიში საპონი მიინდომუა: ა. ცან.,
გვ. 132 - ექვსი შაურის საპონი მოინდომაო. შდრ. ლაზ. აში ექვსი (ნ. მარი). 

Lemma: amshv{i}-amshv-i  
Number: 554  
ამშვ{ი}-ამშვ-ი (ამშვ{ი}-ამშვის) ექვს-ექვსი. თიშენიდჷ, ამშვი-ამშვი მართახი ჭკომითჷნი: მ. ხუბ., გვ. 164 - იმიტომ იყო,
ექვს-ექვსი მათრახი რომ დაიმსახურეთ (ჭამეთ). 

Lemma: amshosh-i  
Number: 555  
ამშოშ-ი (ამშოშის) ექვსასი. ამშოში ღ ამშვი+ოში ექვსი+ასი. 

Lemma: amchvasha  
Number: 556  
ამჩვაშა (ამჩვაშას) ბოტან. ცირცელი. იხ. ჩვახა, ჭვახა(ა. მაყ.). 



Lemma: amch'vani//amch'wani//amch'uvani  
Number: 557  
ამჭვანი//ამჭუ̂ანი//ამჭუვანი ზმნზ. ამ დილას, ამ დილით. ამჭვანი არძა ქოთომეფი დოპკუდოლე - ამ დილით ყველა
ქათამს კუდი მოვაცალე. მა დო ჩქიმი მაჭუალი წორო ვორდით ამჭუანი: ქხს, 1, გვ. 154 - მე და ჩემი მწველი ერთად
ვიყავით ამ დილით. ამჭუვანი გუოჯინი: კ. სამუშ., ქართ ზეპ., გვ. 90 - ამ დილას გავხედე (დავათვალიერე). შდრ. ჭუმე. 

Lemma: amxanag-i  
Number: 558  
ამხანაგ-ი (ამხანაგის) ამხანაგი; მეუღლე. ქოძირუ თოლით, მუჭოთ მუში ამხანაგი მოკათუ რენი: მ. ხუბ., გვ. 26 - ნახა
თვალით, როგორც მისი მეუღლე ორსულადაა. 

Lemma: amxara  
Number: 559  
ამხარა (ამხარას) პატარა სახლი ახალჯვარდაწერილთათვის, ახალშეუღლებულთათვის (პ.ჭარ.). მინილ ამხარაშა ცირაქ:
მ. ხუბ., გვ. 136 - შევიდა `ამხარაში' ქალიშვილი. ძღაბი დო ბოშიქ ართო ქუდოსქიდეს ამხარას: აია,1, გვ. 24 - გოგო და ბიჭი
ერთად დარჩნენ ამხარაში. 

Lemma: amjekia  
Number: 560  
ამჯექია (ამჯექიას) ხტუნაობა (საქონლისა). ჩხოუ ამჯექიას ორთუნია - ძროხა ხტუნაობსო (იტყვიან). 

Lemma: -a{n}  
Number: 561  
-ა{ნ} მესამე სუბიექტური პირის ნიშანი მრავლობით რიცხვში: რენ-ა{ნ} არიან (შდრ. რენ-ან-ო? არიან?); ინგარ-ა{ნ} ტირიან
(შდრ. ინგარ-ან-ო? ტირიან?). 

Lemma: -ana1  
Number: 562  
-ანა1 აბსტრაქტული სახელის მაწარმოებელი სუფიქსი, ქართული ობა-ს ბადალი:კოჩ-ანა კაცობა. შდრ. - ალა. 

Lemma: -ana2  
Number: 563  
-ანა2 იხ. - ონა. 

Lemma: anabre  
Number: 564  
ანაბრე! ჯანდაბას; არაფერი ეშველოს! ანაბრე სქანი საქმეს, ქორდა თექია! - ჯანდაბა შენს საქმეს, იყავი იქაო!. იხ.
ალასჷნდი, ანასჷნდი! შდრ. იმერ. ანაბრე (ვ. ბერ.); გურ. ანაბრინი! არაფერი ეშველოს! (ა. ღლ.). 

Lemma: anageba  
Number: 565  
ანაგება აგებულება, სახე, ტანი (ი. ყიფშ.); სამაგალითო. 

Lemma: anagebat  
Number: 566  
ანაგებათ, ანაგებო ზმნზ. სამაგალითოდ. 

Lemma: ananger-i  
Number: 567  
ანანგერ-ი, ანაგერ-ი (ანა{ნ}გერს) უნაგირი. ანანგერი ქჷმნოდგჷ: მ. ხუბ., გვ. 67 - უნაგირი (კი) შეადგა. იხ. ონანგერი. 

Lemma: anartuapuer-i  
Number: 568  
ანართუაფუერ-ი (ანართუაფუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. {ა}ართუანს ზმნისა -- შექცევის საფასური (გასამჯელო). 

Lemma: anartuep-i  
Number: 569  
ანართუეფ-ი (ანართუეფის) მიმღ. ვნებ. წარს. {ა}ართუანს ზმნისა -- შენაქცევი. 

Lemma: anarq'eb-i  
Number: 570  
ანარყებ-ი (ანარყების) მიმღ. ვნებ. წარს. არყენს ზმნისა -- დანაძარი (ადგილიდან). 

Lemma: anarq'ebuer-i  
Number: 571  
ანარყებუერ-ი (ანარყებუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. არყენს ზმნისა -- დაძვრის საფასური. იხ. არყება. 

Lemma: anasun  
Number: 572  
ანასუნ! (სენაკ.). ანასჷნდ! (ზ.-სამურ.): ჯანდაბა! ანასუნ თქვან საქმეს! - ჯანდაბა თქვენს საქმეს! 

Lemma: anapara  
Number: 573  
ანაფარა (ანაფარას) ანაფორა. ანაფარა ფორმათ უღუ, ომაჸალჷ აბრაგებც: მასალ., 1, გვ. 81 - ანაფორა ფორმად აქვს,
მეგობრობს ყაჩაღებთან. 



Lemma: anaghura  
Number: 574  
ანაღურა (ანაღურას) სახელი აღურუუ(ნ) ზმნისა -- შემონაკვდომი. 

Lemma: anac'er-i  
Number: 575  
ანაწერ-ი (ანაწერს) წერა (ბედისა). ნიტე თიში ანაწერს: ქხს, 1, გვ. 94 - ნეტავ მის წერას. ანაწერიში ქიანა - წერაატანილი
ქვეყანა. 

Lemma: anax-ganax-i  
Number: 576  
ანახ-განახ-ი (ანახ-განახის) ძალა, ღონე. ანახ-განახი გიშალუაფირი მაფუ - ღონე გამოლეული მაქვს. 

Lemma: anbe  
Number: 577  
ანბე (ანბეს) ამბავი. თენა მუ ანბე რენია?: ა. ცაგ., გვ. 30 - ეს რა ამბავიაო? თქვანი ანბე: ი. ყიფშ., გვ. 116 - თქვენი ამბავი.
იხ. ამბე. 

Lemma: ang-i  
Number: 578  
ანგ-ი (ანგის) ასლი; შესაფერი. ანგიში მანგი თანგი რე: თ. სახოკ., გვ. 241 - ასლი დედანთან სწორია. შდრ. მანგი. 

Lemma: angaria  
Number: 579  
ანგარია (ანგარიას) გარეგნულობა; შესახედაობა; სახე; ფორმა. გჷრჷნი ანგარიაშე გინსჷ გჷ: ი. ყიფშ., გვ. 194 - ვირი
სიდიდით (გარეგნობით) ხბოს ჰგავს. 

Lemma: angarish-i  
Number: 580  
ანგარიშ-ი (ანგარიშის) ანგარიში. ირფერს მუში ანგარიში უღუ - ყველაფერს თავისი ანგარიში აქვს. ქანგარიშიშ
გაწუალა ანგარიშის გაწევა: გამიწიით ანგარიში დო ქამმეხვარით! -- გამიწიეთ ანგარიში და მომეხმარეთ. ქანგარიშის
მოღორება ანგარიშში მოტყუება. 

Lemma: angarisheba  
Number: 581  
ანგარიშება (ანგარიშებას) სახელი ანგარიშენს ზმნისა -- ანგარიში. ირფერს ანგარიშენდუ - ყველაფერს ანგარიშობდა.
ანგარიშენს (იყენ. იანგარიშენს იანგარიშებს, იანგარიშუ/ჷ იანგარიშა, უანგარიშებუ უანგარიშია, ნოანგარიშებუე(ნ) ანგარიშობდა თურმე, --
ნაანგარიშება) გრდუვ. საშ.-მოქმ. ანგარიშობს. იანგარიშენს (იანგარიშუ იანგარიშა, უანგარიშებუ უანგარიშია) გრდმ. სათავ. ქც.
ანგარიშენს ზმნისა -- იანგარიშებს. უანგარიშენს (უანგარიშუ უანგარიშა, უანგარიშებუ უანგარიშებია) გრდმ. სასხვ. ქც. ანგარიშენს
ზმნისა -- უანგარიშებს. იანგარიშებუუ(ნ) (ქიიანგარიშინუ გაანგარიშებულ იქნა, ქოანგარიშებე{ლ/რე}(ნ) გაანგარიშებულა) გრდუვ. ვნებ.
ანგარიშენს ზმნისა -- ანგარიშდება. იანგარიშინე(ნ) (იანგარიშინუ შესაძლებელი გახდა ანგარიში, ანგარიშებელ/რე(ნ) შესაძლებელი
გამხდარა ანგარიში, -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ანგარიშენს ზმნისა -- შეიძლება ანგარიში. აანგარიშინე(ნ) (აანგარიშინუ შეძლო
ეანგარიშა, -- , ნოანგარიშებუე(ნ) შესძლებია ეანგარიშა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უანგარიშენს ზმნისა -- შეუძლია იანგარიშოს.
ოანგარიშებაფუანს (ოანგარიშებაფუუ აანგარიშებინა, უანგარიშებაფუაფუ უანგარიშებინებია, ნოანგარიშებაფუე(ნ) აანგარიშებინებდა
თურმე) კაუზ. უანგარიშენს ზმნისა -- აანგარიშებინებს. მაანგარიშებელი მიმღ. მოქმ. მოანგარიშე. ოანგარიშებელი მიმღ. ვნებ. მყ.
საანგარიშებელი. ანგარიშებული მიმღ. ვნებ. წარს. ანგარიშებული. ნაანგარიშები მიმღ. ვნებ. წარს. ნაანგარიშები. ნაანგარიშებუერი
მიმღ. ვნებ. წარს. ანგარიშის საფასური. უანგარიშებუ მიმღ. უარყ. უანგარიშო. შდრ. კოროცხუა; ერკება. 

Lemma: angarishebul-i  
Number: 582  
ანგარიშებულ-ი (ანგარიშებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ანგარიშენს ზმნისა -- {გა}ანგარიშებული. ირფერი ანგარიშებული
აფუ - ყველაფერი გაანგარიშებული აქვს. 

Lemma: angaro  
Number: 583  
ანგარო (ანგაროს) ეზოს მწვანე შემოგარენი (გ. ელიავა). 

Lemma: angeloz-i  
Number: 584  
ანგელოზ-ი, ანგილოზ-ი (ანგე/ილოზის) ანგელოზი. სი რექ ჩქიმი ანგელოზი: მასალ., გვ. 68 - შენ ხარ ჩემი ანგელოზი.
სუმი ანგილოზიჯგუა ოსურსქუალეფი ქოხენა: მ. ხუბ., გვ. 3 - სამი ანგელოზივით (ანგელოზის მსგავსი) ქალიშვილები
სხედან. 

Lemma: angvara  
Number: 585  
ანგვარა (ანგვარას) იგივეა, რაც აგვარა. შდრ. ქართა. 

Lemma: angiloz-i  
Number: 586  
ანგილოზ-ი (ანგილოზის) იგივეა, რაც ანგელოზი. 

Lemma: angura  
Number: 587  
ანგურა (ანგურას) 1. აგური. ანგურათიე ჸუდე ნაშენები - აგურითაა სახლი ნაშენები. 2. ქვის დიდი კეცი. ანგურაში ჭკიდი -
კეცის (აგურის) მჭადი. ანგურა მუზმა ხეჭერუენი, წინდა ვამკურცჷ: ხალხ. სიბრ., გვ. 8 - კეცი რამდენიც უნდა ფხიკო, ჭუჭყი
არ გამოუვა. 



Lemma: anda  
Number: 588  
ანდა (ანდას) ნაცვალ. რამდენიმე. ჸუდე ქორე ანდა თოლი: მ. ხუბ., გვ. 7 - სახლი არის რამდენიმე თვალი. 

Lemma: andamier-i  
Number: 589  
ანდამიერ-ი (ანდამიერს) ადამიანური. მუ ანდამიერი კოჩი რექია სი?: მ. ხუბ., გვ. 302 - რა ადამიანი (ადამიანური) კაცი
ხარო შენ? იხ. ადამიერი. 

Lemma: andaner-i  
Number: 590  
ანდანერ-ი (ანდანერს) მრავალნაირი; რამდენიმე სახისა. ანდანერი კოჩი რენია თე ქიანას - რამდენიმენაირი კაციაო ამ
ქვეყანაზე. ანდანერო ზმნზ. ბევრნაირად, მრავალნაირად. ანდანერო ქიმეუდირთი, მარა მუთუნქ ვაგშართუ -
მრავალნაირად მივუდექი, მაგრამ არაფერი გამოვიდა. 

Lemma: andapa  
Number: 591  
ანდაფა (ანდაფას) რამდენიმე ფა. ჸოროფა რე ანდაფა, თოლიში აწოლანდაფა: ა. ცაგ., გვ. 125 - სიყვარულია
მრავალკეცი, მაგრამ წუთიერი (თვალწინ გაელვება). 

Lemma: andaghebul-i  
Number: 592  
ანდაღებულ-ი (ანდაღებულ/რს) სულდგმული; სრულებით არავინ (არაფერი) (ი. ყიფშ.). ართი ოხვამერი გინამი ჩხოუში
მეტი ჩქიმოთ ანდაღებული მუთა იპალუდუვა: ი. ყიფშ., გვ. 44 - ერთი სალოცავი ხბოიანი ძროხის მეტი ჩემთვის სრულებით
არაფერი იყოო (იპოვებოდაო). ჩქიმ მეტი მიკი-მიკილი ანდაღებული კოჩი ვეპალუდუა - ჩემს მეტი ირგვლივ არავინ
(არავითარი) კაცი არ იყო (იპოვებოდაო). 

Lemma: andasha{x}  
Number: 593  
ანდაშა{ხ} ზმნზ. რამდენიმეჯერ. ანდაშახ ქუგვოშინი, მარა... - რამდენიმეჯერ გავახსენე, მაგრამ... 

Lemma: anderz-i  
Number: 594  
ანდერზ-ი (ანდერზის) ანდერძი. მუში ანდრეზის ქჷმკუდირთუ: მ. ხუბ., გვ. 26 - თავისი ანდერძის შესრულებას შეუდგა.
ქანდერზიში გოთირუა ანდერძის გაცვლა. ვეშემლებუ ანდერზიში გოთირუა -- არ შემიძლია ანდერძის გატეხვა (გაცვლა). 

Lemma: andvil-i  
Number: 595  
ანდვილ-ი (ანდვილ/რს) ადვილი. ენა ანდვილი საქმე რე დო ანდვილას იკეთინე - ეს ადვილი საქმეა და ადვილად
გაკეთდება (შეიძლება გაკეთდეს). 

Lemma: andogan-i  
Number: 596  
ანდოგან-ი (ანდოგანს) არე-მარე, კიდეგანი. ლებარდეში ანდოგანი მის შეულებუ ეჭარას: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 115 -
ლებარდეს კიდეგანი ვის შეუძლია აწეროს. გლახას მუთუნც ვაძირჷ ასე ჩქინი ანდოგანც: მასალ., გვ. 114 - ცუდს
ვერაფერს იპოვი ახლა ჩვენს არემარეში. 

Lemma: andresi  
Number: 597  
ანდრესი (ანდრესის) [რუს. адрес მისამართი]. ოსურქ ქიკითხჷ ვეზირიშე ანდრესი: მ. ხუბ., გვ. 143 - ქალმა იკითხა
ვეზირისაგან მისამართი. 

Lemma: andghar-i  
Number: 598  
ანდღარ-ი იხ. ამდღარი. 

Lemma: aneba  
Number: 599  
ანება (ანებას) იხ. ჸანება. 

Lemma: antar-i  
Number: 600  
ანთარ-ი (ანთარს) კოლხურ მითოსში მეცხოველეობის მთავარი ღმერთი. იხ. ჟინი ანთარი. 

Lemma: antas-i  
Number: 601  
ანთას-ი (ანთასის ) ათასი; გადატ. ძალიან ბევრი. ხეჩოში გუდას ანთასი ფუთიში უმოსი ღვინქ ქენანტირჷ: ი. ყიფშ., გვ. 20
- ხეჩოს გუდაში ათას ფუთზე მეტი ღვინო ჩაეტია. ქანთასიშე ართშა{ხ} ათასში ერთხელ, გადატ. იშვიათად. ანთასიშე ართშა
ქომგაკითხანს -- იშვიათად (ათასში ერთხელ) მოგაკითხავს. 

Lemma: antasganishe  
Number: 602  
ანთასგანიშე ზმნზ. ათასი მხრიდან. ანთასგანიშე მუუჯღონეს წერილი - ათასი მხრიდან გამოუგზავნეს წერილი. იხ. განი. 

Lemma: antasdixashe  
Number: 603  
ანთასდიხაშე ზმნზ. ათასი ადგილიდან. იხ. დიხა. 



Lemma: antasisha{x}  
Number: 604  
ანთასიშა{ხ} ზმნზ. ათასჯერ; მრავალჯერ. ანთასიშახ ქოიწიი - ათასჯერ (მრავალჯერ) გითხარი. 

Lemma: antasobit  
Number: 605  
ანთასობით ზმნზ. ათასობით. თაქ ანთასობით გჷმიჩამუუდუ მოხანდეში სქუა: ყაზაყ., 2.07.1931, გვ. 3 - აქ ათასობით
იყიდებოდა მშრომელი კაცის შვილი. 

Lemma: anteba  
Number: 606  
ანთება (ანთებას) ანთება; გომირჩქინდჷ ანთებაქ: ი. ყიფშ., გვ. 159 - გამიჩნდა ანთება. გადატ. ყოჩაღი, ცოცხალი;
ცეცხლივით. ანთება ბაღანა რე -- ყოჩაღი ბავშვი არის. 

Lemma: antxeba  
Number: 607  
ანთხება (ანთხებას) სახელი ანთხენს ზმნისა -- შეშინება. გერი ორინს ანთხენს - მგელი საქონელს აშინებს. 

Lemma: antxebul-i  
Number: 608  
ანთხებულ-ი (ანთხებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ანთხენს ზმნისა -- შეშინებული, დამფრთხალი. ანთხებულ ცხენს ნაბადის
ვაძირანანია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 8 - დამფრთხალ ცხენს ნაბადს არ აჩვენებენო. გამწოსხაპუ ანთხებულო: მასალ., გვ. 110 -
დამფრთხალი წამოვარდა. 

Lemma: ank'ara  
Number: 609  
ანკარა (ანკარას) სუფთა, კამკამა; ტყავზე ბეწვის გასაცილებელი ხსნარი. მზადდებოდა ამგვარად: წყალში ჩაყრიდნენ
ნაცარს, მოურევდნენ, აადუღებდნენ და დადგამდნენ გასაცივებლად. ნაცარი რომ დაილექებოდა, წყალი დგებოდა კამკამა.
ამას ეძახდნენ ანკარას. შდრ. ტუტაწყარი. 

Lemma: ank'ec-i  
Number: 610  
ანკეც-ი (ანკეცის) ანკესი. ჩქიმი გური თეში მიკობუ, მუჭოთი ჩხომი ანკესის: ი. ყიფშ., გვ. 110 - ჩემი გული ისე ჰკიდია,
როგორც თევზი ანკესზე. 

Lemma: ank'ia  
Number: 611  
ანკია (ანკიას) პაპანაქება სიცხე (პ. ჭარ.). იხ. ნკერია. 

Lemma: ano-  
Number: 612  
ანო- რთული ზმნისწინი (ა-ნო: ა -- მარტივი ზმნისწინია, -ნო -- ნაწილაკი). უმეტესად გადმოიცემა ქართული ჩა- ზმნისწინით.
ეფერი მუქ ანგაძირუ: ქხს, 1, გვ. 91 - ისეთი რა მოგეჩვენა. მით ქანაჯინე სქვამი ჩილს: ი. ყიფშ., გვ. 161 - ვინც ჩახედავს
ლამაზ ცოლს. იხ. ენო-, ინო-, ონო-. 

Lemma: ant'ama  
Number: 613  
ანტამა (ანტამას) იხ. ატამა. 

Lemma: ant'ik'a  
Number: 614  
ანტიკა (ანტიკას) კარგი, ლამაზი. ნანდვილი ანტიკა ძღაბიენია - ნამდვილი ლამაზი გოგოაო. 

Lemma: ant'k'a  
Number: 615  
ანტკა (ანტკას): ანტკაქ გუუხორცქუ - ბოქვენის აპკი გაუსკდა. 

Lemma: ant'k'ec-i  
Number: 616  
ანტკეც-ი (ანტკეცის) იგივეა, რაც ანკეცი, -- ანკესი. ჩქიმი გური თეშ მუკობუ, მუჭოთ ჩხომი ანტკეცის: ქხს, 1, გვ. 281 - ჩემი
გული ისე ჰკიდია, როგორც თევზი ანკესზე. 

Lemma: anper  
Number: 617  
ანფერ! შორსდ. აფერუმ! ყოჩაღ! ანფერ სქანი ჩიტობას! ქხს, 1, გვ. 40 - აფერუმ შენს ჩიტობას! 

Lemma: anchxil-i  
Number: 618  
ანჩხილ-ი (ანჩხილს) ბოტან. ანჩხლა. იხ. თუნთიში კუდელი. შდრ. ლაზ. ანჩხოლი (ა. მაყ.). 

Lemma: andzvareba  
Number: 619  
ანძვარება (ანძვარებას) სახელი ანძვარენს, ინძვარებუ(ნ) ზმნათა -- ამძუვნება, ძაღლის ატეხვა. ჯოღორეფი
ანძვარებენა - ძაღლები ამძუვნებულან. გადატ. აქოთება. ანძვარენს (გეიანძვარუ აამძუვნა, ააქოთა; გეუნძვარებუ აუმძუვნებია,
აუქოთებია; ენონძვარებუე(ნ) აამძუვნებდა თურმე) გრდმ. ამძუვნებს, აქოთებს. შდრ. ძუ. ინძვარებუ(ნ) (გეინძვარუ ამძუვნდა,
განძვარებელ/რე(ნ) ამძუვნებულა) გრდუვ. ვნებ. ანძვარენს ზმნისა -- მძუვნდება. 



Lemma: andzvarebul-i  
Number: 620  
ანძვარებულ-ი (ანძვარებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს ანძვარენს ზმნისა -- ამძუვნებული; გადატ. აქოთებული, არეული.
ანძუარებული ჯოღორი- ატეხილი ძაღლი. 

Lemma: andzux-i  
Number: 621  
ანძუხ-ი (ანძუხის) ანწუხი, წვეტიანი სარი. ხალხიქ ვაგამიგანი, ვარა მომოგანა ანძუხის: ქხს, 1, გვ. 232 - ხალხმა არ
გაგვიგოს, თორემ ანწუხზე წამოგვაცვამენ. დოჸვილუნქინი, ორჭოფუნა დო ანძუხის გაცვენა -- რომ მოკლავ, დაგიჭერენ და
ანწუხზე აგაცმევენ. 

Lemma: anc'  
Number: 622  
ანწ, აწ იხ. ანწი. 

Lemma: anc'ala//anc'ola  
Number: 623  
ანწალა//ანწოლა (ანწა/ოლას) ანწალა, ხეზე ჩამოკიდებული ჩალა (ზვინი); ბოსლის თავზე საკვების შესანახი.
ანწალაშორო მიკობჷ ხორცი: მ. ხუბ., გვ. 114 - ანწალას მსგავსად ჰკიდია ხორცი. 

Lemma: anc'i  
Number: 624  
ანწი (//ანწ//აწ) ზმნზ. ახლა; აწი, ამის შემდეგ, მომავალში. ანწი სი ბედნიერი რექია: მ. ხუბ., გვ. 181 - ახლა შენ ბედნიერი
ხარო. ანწი დუცჷ ვაგოძირა: ქხს, 1, გვ. 146 - აწი თავს არ გაჩვენებ. ანწ მუ ფქიმინე, სი ქომიწი: მ. ხუბ., გვ. 18 - მომავალში
რა ვქნა, შენ მითხარი. შდრ. ლაზ. ჰაწი ახლა (ნ. მარი). 

Lemma: anc'ian-i  
Number: 625  
ანწიან-ი (ანწიანს) მომავალი; შემდგომი. ანწიანი საქვარს ქიმკუოჯინათ - მომავალ საქმეს მივხედოთ. ქანწიან წანას
მომავალ წელს, გაისად. ანწიან წანას ჯგირ მოსავალქ ოკო იჸუას - გაისად კარგი მოსავალი უნდა იქნეს. 

Lemma: anc'i/yanisho(t)  
Number: 626  
ანწი/ჲანიშო(თ) ზმნზ. მომავალში, მომავლისათვის. ანწჲანიშო გიჩქჷდანი, მიც დუდიშო ჯგჷრი რსულცჷნი: მ. ხუბ., გვ. 347
- მომავლისათვის იცოდეთ, ვისაც თავისთვის კარგი გსურს. ანწიანიშო ვაგაბედა: ქხს, 1, გვ. 240 - მომავალში არ გაბედო. 

Lemma: anc'i  
Number: 627  
ანწი ვარა ზმნზ. აწი მაინც. ანწი ვარა მის ბშუქ მა?: ქხს, 1, გვ. 164 - აწი მაინც ვიღას ვახსოვარ მე? 

Lemma: anc'ine  
Number: 628  
ანწინე ზმნზ. აწი. მუ მაღოლე მა ანწინე შხვა თეშ მანგი ოხიოლ: აია, 2, გვ. 82 - რა დამემართება მე აწი სხვა ამის მსგავსი
სასიხარულო. 

Lemma: anc'ineshis  
Number: 629  
ანწინეშის ზმნზ. ამის შემდეგ. ათენა მა გიწომჯუმანსია ანწინეშის დო ოშქურჷ: მ. ხუბ., გვ. 228 - ეს მე წამიძღვანიებსო ამის
შემდეგ და ეშინია. 

Lemma: anc'ola  
Number: 630  
ანწოლა (ანწოლას) იხ. ანწალა. 

Lemma: anch'a  
Number: 631  
ანჭა (ანჭას) ბოტან. ქორაფი. იხ. ცხალი (ა. მაყ.). 

Lemma: anj-i  
Number: 632  
ანჯ-ი (ანჯის) ჰაჯი, სპილოს ძვალი (ი. ყიფშ.). ცირა, ანჯი მიგაბარი, მუ ღოლეე, დომიგორი: ი. ყიფშ., გვ. 187 - ცირა, აჯი
(სპილოს ძვალი) მოგაბარე, რა უქენი, მომიძებნე. 

Lemma: anja1  
Number: 633  
ანჯა1 (ანჯას) გასაქანი, საშუალება. გიგოჩინებაფუა თი მანებელეფც, ნამუთი ანჯას ვარზენცჷ ტყაში რდუალასჷნი -
გაგაცნობ იმ მავნებლებს, რომელიც გასაქანს არ აძლევს ტყის (ბალახის) გაზრდას. 

Lemma: anja2  
Number: 634  
ანჯა2 (ანჯას) ბოტან. ხის ჯიშია ერთგვარი, მაღალი არ იზრდება. მისი ფურცელი საქონელს კლავს (მასალები, ტ. ვ, გვ. 282). 

Lemma: anjar-i  
Number: 635  
ანჯარ-ი (ანჯარს) აბჯარი, ყველა იარაღი ერთად (მასალები, ტ. ვ, გვ. 401). ანჯარ(ი) სქანო ხაზჷრი ლე: ი. ყიფშ., გვ. 138; :



ქხს, 1, გვ. 259 - შენი აბჯარი მზადაა. 

Lemma: anjakia  
Number: 636  
ანჯაქია (ანჯაქიას) ზოოლ. ზუთხი (ი. ყიფშ.). 

Lemma: anjer-i  
Number: 637  
ანჯერ-ი (ანჯერს) კარგი ბალახი, მაღალბალახიანი ადგილი. ანჯერიშა გამშუჸონაფუდუ ჩხოუ დო ქაადიარუანდუ -
ანჯერში შეეყვანა ძროხა და აბალახებდა; გადატ. იტყვიან: ანჯერს მიშახენია - ანჯერში ზისო, ე.ი. სადაც ბევრი და კარგი
საჭმელია ან ბევრი ფულის შოვნა შეიძლება. 

Lemma: ayshax  
Number: 638  
აჲშახ ზმნზ. იგივეა, რაც. ასშახ, ასეშახ, -- აქამდე. 

Lemma: aort'k'ash(i)  
Number: 639  
აორტკაშ(ი) ჯერღვი (აორტკაშ(ი) ჯერღვის) აორტის ძარღვი. 

Lemma: aorxeba  
Number: 640  
აორხება (აორხებას) აოხრება. აქიანობა ართიანო ააორხეს -- აქაურობა მთლიანად ააოხრეს. 

Lemma: aoshva  
Number: 641  
აოშვა (აოშვას) ერთხელ მოხნულის ჯვარედინად მეორედ მოხვნა (აბაშა). 

Lemma: ap'a-p'a-p'a  
Number: 642  
აპა-პა-პა! შორსდ. გამოხატავს კატეგორიულ უარყოფას, აკრძალვას, -- არა და არა! აპა-პა-პა! ათენა ვაგმაგონა -
არავითარ შემთხვევაში ეს არ გამაგონო. 

Lemma: ap'ek'un-i  
Number: 643  
აპეკუნ-ი (აპეკუნს) [რუს. опекун მეურვე]. ჩქიმი აპეკუნო ხოლო ვადგორინუუ მითინქ? - ჩემ აპეკუნად ხომ არ დაგაყენა
ვინმემ? 

Lemma: ap'eur-i  
Number: 644  
აპეურ-ი (აპეურს) აპეური. იხ. ტაბიკი, უღუ. 

Lemma: ap'ian-i  
Number: 645  
აპიან-ი (აპიანს) პირობის დადება, დათქმა. თინენქ დოდვეს თეშნერი აპიანი: აია, 1, გვ. 22 - მათ დადეს ასეთნაირი
პირობა. 

Lemma: ap'ril-i  
Number: 646  
აპრილ-ი (აპრილ/რს) აპრილი. იხ. არპილი, თუთა. შდრ. ლაზ. აპრილი აპრილი (ნ. მარი). 

Lemma: ap'urt'ak'-i  
Number: 647  
აპურტაკ-ი (აპურტაკის) ბოტან. შხამა (ა. მაყ.). 

Lemma: ar  
Number: 648  
არ იხ. ართი. 

Lemma: -ar  
Number: 649  
-არ წარმომავლობის სუფიქსია, ქართული ელ-ის შესატყვისი. ბანძ-არ-ი ბანძ-ელ-ი. ბანძარს ოხირალქ ვაშუ დო შხვაშ
ღობერს ქუდი ქემნაჸოთუ დო მიხირუა: თ. სახოკ., გვ. 243 - ბანძელმა მოსაპარი ვერ იშოვა და სხვის ღობეზე ქუდი
გადააგდო და მოიპარაო. ზუგდიდარეფი მოულა: მასალ., გვ. 87 - ზუგდიდელები მოდიან. -არ -> ალ (ფუძისეულ რ-სთან
დისიმილაციით): ჯვარ-ალ-ეფ-ი ჯვარ-ელ-ებ-ი; წაჩხურ-ალ-ეფ-ი: ი. ყიფშ., გვ. 122 - წაჩხურ-ელ-ებ-ი. შდრ. ლაზ. -არ
(ეტიმოლ., გვ. 113). იხ. -ურ. 

Lemma: araba  
Number: 650  
არაბა (არაბას) ურემი. მა დო ჩქიმი არაბა: ქხს, 1, გვ. 37 - მე და ჩემი ურემი. სი ეფერი მუ ბოში დი, ის არაბას
გედვანდინი?: ი. ყიფშ., გვ. 128 - შენ ისეთი რა ბიჭი იყავი, იმას რომ ურემზე დადებდი? 

Lemma: arabia  
Number: 651  
არაბია (არაბიას) არაბული ჯიშის ცხენი (შავი ფერისა). ართი არაბია ცხენი ჸუნდუ - ერთი არაბული (შავი) ცხენი ჰყავდა. 

Lemma: aram-i  



Number: 652  
არამ-ი (არამი) იხ. ჰარამი. 

Lemma: aramxut'u  
Number: 653  
არამხუტუ (არამხუტუს) ზღაპრული გმირი, -- ამირანი (!) 

Lemma: aran-i  
Number: 654  
არან-ი (არანს) ირგვლივ; შემოგარენი. თიში არანს მითა ოხორანს - მის შემოგარენში არავინ სახლობს. შდრ. გოხოლუა. 

Lemma: argama  
Number: 655  
არგამა (არგამას) აშკარა. არგამათჷ ზმნზ. აშკარად; ნებით. არგამათჷ მა ქოფთქვიი: მ. ხუბ., გვ. 317 - აშკარად მე კი
ვთქვი. მი გიძირუ, არგამათ კოჩი მიშუ ხუნდიშა: ქხს, 1, გვ. 196 - ვინ გინახავს, თავის ნებით (აშკარად) კაცი ხუნდისაკენ
(ბორკილისაკენ) მიდიოდა. არგამას ზმნზ. აშკარად. არგამას იჩიებუ ირფერს - აშკარად ამბობს ყველაფერს. 

Lemma: argameba  
Number: 656  
არგამება (არგამებას) სახელი აარგამენს ზმნისა -- {გამო}აშკარავება, {გამო}მჟღავნება. უგამაგო ხანდაშენი კონწარ
საჸალე გეგმუარგამეს - უღირსი შრომისათვის მწარე (სასტიკი) საყვედური გამოუცხადეს. თე რაგადეფქ გეარგამჷ: მ. ხუბ.,
გვ. 291 - ეს ლაპარაკები გამოაშკარავდა. აარგამენს (გაგმაარგამუ გამოაშკარავა, გეგმუარგამებუ გამოუაშკარავებია,
გეგნოარგამებუე(ნ) გამოაშკარავებდა თურმე) გრდმ. ააშკარავებს. უარგამენს (გეგმუარგამუ გამოუაშკარავა, გეგმუარგამებუ
გამოუაშკარავებია) გრდმ. სასხვ. ქც. აარგამენს ზმნისა -- უაშკარავებს. იარგამებუუ(ნ) (გეგმიარგამუ გამოაშკარავდა,
გეგმოარგამებე{ლ/რე}(ნ) გამოაშკარავებულა) გრდუვ. ვნებ. აარგამენს ზმნისა -- აშკარავდება. ეარგამებუუ(ნ) (გეგმეარგამუ
გამოუაშკარავდა, გეგმოარგამებუ გამოაშკარავებია) გრდუვ. ვნებ. უარგამენს ზმნისა -- უაშკარავდება. იარგამინე(ნ) (იარგამინუ
შესაძლებელი გახდა გამოაშკარავება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. აარგამენს ზმნისა -- შეიძლება გამოაშკარავდეს.
აარგამინე(ნ) (აარგამინუ შეძლო გამოეაშკარავებინა, -- , გეგმნოარგამებუე(ნ) შესძლებია გამოაშკარავება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
უარგამენს ზმნისა -- შეუძლია გამოააშკარაოს. ოარგამებაფუანს (ოარგამებაფუუ ააშკარავებინა, უარგამებაფუაფუ
უაშკარავებინებია, ნოარგამებაფუე(ნ) ააშკარავებინებდა თურმე) კაუზ. აარგამენს ზმნისა -- ააშკარავებინებს. მაარგამებელი მიმღ.
მოქმ. მააშკარავებელი. ოარგამებელი მიმღ. ვნებ. მყ. {გამო}სააშკარავებელი. გაარგამებული მიმღ. ვნებ. წარს.
გამოაშკარავებული. გიმნაარგამები მიმღ. ვნებ. წარს. გამონააშკარავები. გიმნოარგამებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. გამოაშკარავების
საფასური. უგუარგამებუ მიმღ. უარყ. გამოუაშკარავებელი. 

Lemma: argvata  
Number: 657  
არგვათა (არგვათას) ბრბო, ხალხი (ი. ყიფშ.); ჯგრო; შესაკრებელი. არგვათა რე კეთებული: მ. ხუბ., გვ. 125 - შესაკრებელი
არის გაკეთებული. მუ კოჩი რექ სი, ჩქიმი არგვათა ჯგუა ჯიმალეფიშა კისერი მემიკვათიე?: მ. ხუბ., გვ. 68 - რა კაცი ხარ
შენ, ჩემ `არგვათის' მსგავს ძმებს კისერი რომ მომიჭერიო? 

Lemma: argun-i  
Number: 658  
არგუნ-ი (არგუნს) ნაჯახი; ცული. არგუნი მიირქუ: ი. ყიფშ., გვ. 9 - ნაჯახი მოიქნია. არგუნცჷ ბურჭული გიოჸოთესია: ხალხ.
სიბრ., 1, გვ. 8 - ცულს წალდი მიაყოლესო (დააგდესო). შდრ. ლაზ. არგუნი ნაჯახი (ნ. მარი). 

Lemma: argunam-i  
Number: 659  
არგუნამ-ი (არგუნამს) ნაჯახიანი; ცულიანი. არგუნამ კოჩქ დუდი მეკვათუ: მ. ხუბ., გვ. 40 - ცულიანმა კაცმა თავი მოჰკვეთა. 

Lemma: argunia  
Number: 660  
არგუნია (არგუნიას) კნინ. პატარა ნაჯახი. არგუნიას ბურჭულია გეუძინესია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 8 - პატარა ცულს პატარა
წალდი (წალდუნა) დაუმატესო. 

Lemma: arguso  
Number: 661  
არგუსო (არგუსოს) აგვისტო. კვირვეში ჭვიმა დუღა რენ დო არგუსოში დაჩხირია: ი. ყიფშ., გვ. 181 - ივლისის წვიმა
მდუღარეა და აგვისტოსი -- ცეცხლიო. იხ. თუთა; მარაშინა თუთა. შდრ. ლაზ. აღუსტოზი აგვისტო (ნ. მარი). 

Lemma: ardgil-i  
Number: 662  
არდგილ-ი (არდგილ/რს) ადგილი. ტყამი არდგილც სვიმონიში გიმუულას არდგილი ვაუღუ - ტყიან ადგილას ზვავის
ჩამოსვლას ადგილი არ აქვს. არდგილიშ ლებიას არდგილიში წყარი ხაშუნსია: თ. სახოკ., გვ. 241 - ადგილის ლობიოს
(იმავე) ადგილის წყალი მოხარშავსო. ქუარდგილო არდგილი უადგილო ადგილი: უარდგილო არდგილს აწუპოტინუ ხე -
უადგილო ადგილას წაუპოტინა ხელი. ქარდგილი უკებუ ადგილი უკავია, გადატ. ადგილი აქვს დათმობილი. 

Lemma: ardgilo-ardgilo  
Number: 663  
არდგილო-არდგილო ზმნზ. ადგილ-ადგილ, აქა-იქ, ალაგ-ალაგ. თიში ნარაგადუშე არდგილო-არდგილო მუთუნქ
ვეგმაგინუ - მისი ნათქვამიდან ადგილ-ადგილ ვერაფერი გავიგე. 

Lemma: ardeba  
Number: 664  
არდება (არდებას) სახელი ირდენს ზმნისა -- აგდება, არაფრად ჩაგდება. საონჯღოროთ ვა დიბტენქ არდება დო
ღალატის: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 89 - სასირცხვოდ არ დავტოვებ აგდებასა და ღალატს. კოჩი დღას ვერდა; გირდუ-და,
დუდი არდებაფევა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 71 - კაცი არასოდეს არ აიგდო; თუ აგიგდო, თავი ააგდებინე. ირდენს (ეირდუ აიგდო,
ეურდებუ აუგდია, ენორდებუე(ნ) აიგდებათა თურმე, - ანაგდება) გრდმ. იგდებს. ირდებუუ(ნ) (იირდუ აგდებულ იქნა, არდებე{ლ/რე}(ნ)



აგდებულა) გრდუვ. ვნებ. ირდენს ზმნისა - იგდება. {ე}ირდინე(ნ) ({ე}ირდინუ შესაძლებელი გახდა აგდება, -- , -- ) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. ეირდენს ზმნისა -- შეიძლება აგდება. {ე}არდინე(ნ) ({ე}ჲარდინუ შეძლო აეგდო, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
ეირდენს ზმნისა - შეუძლია აიგდოს. {ე}ჲორდებაფუანს ({ე}ჲორდებაფუუ ააგდებინა, {ე}ურდებაფუაფუ აუგდებინებია, {ე}ნორდებაფუაფუე(ნ)
ააგდებინებდა თურმე) კაუზ. ეირდენს ზმნისა - ააგდებინებს. {ა/ე}მარდებელი მიმღ. მოქმ. ამგდები (თავისა). {ე}ჲორდებელი მიმღ.
ვნებ. მყ. ასაგდები. {ა/ე}რდებული მიმღ. ვნებ. წარს. აგდებული. {ა/ი}ნარდები მიმღ. ვნებ. წარს. ანაგდები. {ა/ი}ნარდებუერი მიმღ. ვნებ.
წარს. აგდების საფასური. 

Lemma: ardebul-i  
Number: 665  
არდებულ-ი (არდებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ირდენს ზმნისა - აგდებული. დუდი რჸოფუნა არდებული: ქხს, 1, გვ. 214 -
თავი გქონიათ აგდებული. არდებულო ზმნზ. აგდებულად. მა არდებულო გინმოგია მარდი: მ. ხუბ., გვ. 215 - მე აგდებულად
მომესალმეო (გადამიხადეო მადლი). 

Lemma: ardixash-i  
Number: 666  
არდიხაშ-ი (არდიხაშის ღ ართ-დიხაშის) ერთი ადგილის. არდიხაში დჷმახვენც კართეს მუთუნ ვაწუცენც: კ. სამუშ., ქხპს,
გვ. 117 - ერთ ადგილზე (უქმად) მჯდომს კალთაში არაფერი ჩაუცვივა. 

Lemma: are  
Number: 667  
არე (არეს) არე. მეტი არე ქიმეჩით! - მეტი არე (გასაქანი) მიეცით! 

Lemma: areba  
Number: 668  
არება (არებას) არევა. თურქ არება ქჷდიჭყჷ - გვარმა (წარმომადგენელმა) არევა დაიწყო. არენს (არუუ არია, აურებუ აურევია,
ანორებუე(ნ) ანარევა, არევდა თურმე) გრდმ. არევს. ურენს (აურუუ აურია, აურ{უ}ებუ აურევია) გრდმ. სასხვ. ქც. არენს ზმნისა - ურევს.
{ე}ირენე(ნ) ({ე}ირენუ შესაძლებელი გახდა არევა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. არენს ზმნისა - შეიძლება არევა.
ორიებაფუანს (ორიებაფუუ აარევინა, ურიებაფუაფუ ურევინებია, ონორიებაფუე(ნ) აარევინებდა თურმე ) კაუზ. არენს ზმნისა -
არევინებს. მარიებელი მიმღ. მოქმ. ამრევი. ორიებელი მიმღ. ვნებ. მყ. ასარევი. არიებული მიმღ.ვნებ. წარს. არეული. ნარიები მიმღ.
ვნებ. წარს. ანარევი. ნარიებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. არევის საფასური. იხ. არიება. 

Lemma: areshum-i  
Number: 669  
არეშუმ-ი (არეშუმს) აბრეშუმი. არეშუმიში კაბა მოკო: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 30 - აბრეშუმის კაბა მინდა. 

Lemma: arvan-i  
Number: 670  
არვან-ი (არვანს) როდინი, ქვიჯა. ვაასქვანს ნგარა თქვან ვარდიშ თოლენს, გოფაჩილ ატარს, შურამ არვანს - არ
შეშვენის ტირილი თქვენს ვარდის თვალებს, გადაშლილ ხის ჯამს, სუნიან ქვიჯას. შდრ. ქვი{ნ}ჯე. 

Lemma: arz-i  
Number: 671  
არზ-ი (არზის) აზრი. ასქვამანც თექიანას არზი, ხელობა დო რჩქინა: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 121 - ალამაზება ამ ქვეყანას
აზრი, ხელობა და ცოდნა. ურჩქილ მელექსეს, შხვადოშხვა არზეფს: შ. ბერ., გვ. 165 - უსმინა მელექსეს, სხვადასხვა აზრებს.

Lemma: arzian-i  
Number: 672  
არზიან-ი (არზიანს) აზრიანი. ნაფურცინა არზიანო აძირენია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 104 - ნაჩურჩულევი აზრიანი ეჩვენებაო. 

Lemma: arzeba  
Number: 673  
არზება (არზებას) სახელი არზენს ზმნისა - {გა}აზრება. მუჭო ქიმინას ანწინ თის არზენს: მ. ხუბ., გვ. 281 - როგორ მოიქცეს
აწი იმას ფიქრობს (აზრობს). 

Lemma: art-i  
Number: 674  
ართ-ი (ართის) 1. ერთი. ართი ჯიმა დო სუმი და ნოჸუნუე - ერთი ძმა და სამი და ჰყოლია. 2. განუსაზღვრელობითი
ნაცვალსახელი ვიღაც, ვინმე, რაღაც, რომელიღაც. ორდუ ართი ოსური: მ. ხუბ., გვ. 1 - იყო ერთი (ვიღაც) ქალი. 3.
ერთნაირი. ართ დღას ვორეთ არძა - ერთ (ერთნაირ) დღეში ვართ ყველა. 4. სხვა რიცხვით სახელთან ერთად გადმოსცემს
დაახლოებით: ართ ჟირი საჯენი ქიჸუაფუდუ ზღვაპის ძვალი: მ. ხუბ., გვ. 12 - ერთი ორი საჟენი იქნებოდა ზღვის პირას
ძვალი. 5. შორსდ. გამოხატავს მოწონებას, თხოვნას, მუქარას (ხშირად აბა- სთან ერთად). ართი ქიგაბედუდასინი, მა
ვოძირა დღას - აბა (ერთი) რომ გაბედავდეს, მე ვაჩვენებ დღეს (შავ დღეს დავაყრი). ქართი დღა ერთი დღე, გადატ. კარგი
ამბავი. ართი დღა ირკოს ქააში - კარგი ამბავი (კარგი დღე) ყველას შეხვდება. ქართი ლუკა ერთი ლუკმა -- ცოტა. ართი
ლუკა მა ქომუჩია - ცოტა მეც მომეციო. ქართი პიჯი ერთი პირი, ერთსულოვნება. ართი პიჯი ვოუღუნია - ერთი პირი არ
აქვთ (ერთსულოვანი არ არიან). ქართხანს/ც ზმნზ. ერთ ხანს, გარკვეულ დროს. ართხანც... ვაძირეს: ი. ყიფშ., გვ. 105 -
ერთხანს... ვერ ნახეს. 

Lemma: artat{e'}  
Number: 675  
ართათ{ჷ} ზმნზ. ერთად. არძო ნოჸელეფი ვერზენა ართათჷ ახალ ნამაჸას - ყველა ტოტები არ იძლევიან ერთად ახალ
კვირტს. 

Lemma: artalamo  
Number: 676  
ართალამო ზმნზ. ერთბაშად. ართალამო ჩქიმ სქუას ლევანი გევოდვია: თ. სახოკ., გვ. 241 - ერთბაშად ჩემს შვილს
ლევანი დავარქვიო. 



Lemma: artapa  
Number: 677  
ართაფა (ართაფას)// ართუაფა (ართუაფას) სახელი ა/ეთმირთუანს ზმნისა -- შექცევა, შეყოლიება; გართობა. თაში
ქეერთუუ ვით სათიშა: მ. ხუბ., გვ. 217 - ასე შეიყოლია ათ საათამდე. ა/ეთმირთუანს (ეირთუუ გაართო, შეიყოლია; ეურთუაფუ
შეუყოლებია, გაურთვია; ენორთუაფუე(ნ) შეიყოლიებდა, გაართობდა თურმე) გრდმ. იყოლიებს, ირთობს (თავს). ა/ეთმურთუანს
(ეურთუუ გაურთო; ეურთუაფუ გაურთვია, შეუყოლიებია) გრდმ. სასხ. ქც. ეთმირთუანს ზმნისა -- უყოლიებს, ურთობს. ეირთენე(ნ)
(ეირთენუ შესაძლებელი გახდა შეყოლიება, ერთაფელ/რე(ნ) შესაძლებელი გამხდარა შეყოლიება, -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
ეთმირთუანს ზმნისა -- შეიძლება გართობა, შექცევა. ე{ჲ}ართენე(ნ) (ე{ჲ}ართენუ შეძლო შეექცია, -- , ენორთაფუე(ნ) შესძლებია
შექცევა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ეთმურთუანს ზმნისა -- შეუძლია გაართოს, შეიქციოს. ეჲორთუაფუანს (ეჲორთუაფუუ
გაართობინა, ეურთუაფუაფუ გაურთობინებია, ენორთუაფუე(ნ) გაართობინებდა თურმე) კაუზ. ეირთუანს ზმნისა -- გაართობინებს.
ემართუაფალი, ემართუალი მიმღ. მოქმ. გამრთობი. ეჲორთუაფალი მიმღ. ვნებ. მყ. გასართობი. ერთუაფილი მიმღ. ვნებ. წარს.
გართობილი. ენართუეფი მიმღ. ვნებ. წარს. განართობი. ენა/ორთუაფუერი, ენართუერი მიმღ. ვნებ. წარს. გართობის საფასური. 

Lemma: art-art-i  
Number: 678  
ართ-ართ-ი (ართ-ართის) ერთ-ერთი. ართ-ართიქ ოკო მიდაბრთათ ჸუჩა - ერთ-ერთი უნდა წავიდეთ სახლში. 

Lemma: artbork'am-i  
Number: 679  
ართბორკამ-ი (ართბორკამს) ერთფეხიანი. ართბორკამი დო ნაბადამი - ერთფეხიანი და ნაბდიანი (გამოცანა: ბლის ხე). 

Lemma: artbucxa  
Number: 680  
ართბუცხა, არბუცხა (არ{თ}ბუცხას) ცოტა, ძალიან პატარა, ერთცახე. ართბუცხა უბაღუ კოს - ძალიან ცოტა ეყოფა კაცს.
შდრ. აკაბუ{რ}ცხა. 

Lemma: artgan-i  
Number: 681  
ართგან-ი (ართგანს) საკმაოდ ბევრი; ერთი წყება. ართგანიე ხოლო, მარა ბოლოქ ვაგმაშინუ - ძალიან ბევრია კიდევ,
მაგრამ ბოლო არ გამახსენდა. ართგან კათა ვაწუხენცჷ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 13 - ერთი წყება ხალხისა არ სწუხს. 

Lemma: artganishe  
Number: 682  
ართგანიშე ზმნზ. ერთ მხარეს, ცალის მხრით. ართგანიშე ჯა დღას ვეკვათე: თ. სახოკ., გვ. 241 - ცალის მხრით ხე თავის
დღეში ვერ (//არ) მოიჭრება. ნოსა ჸუდეს ართგანიშე გოქოსუნს დო მაჟიაგანიშე ოქოსალს მაჟია ნოსას ქოდუტენსია:
ხალხ. სიბრ. 1, გვ. 106 - რძალი სახლს ერთ მხარეს დაგვის და მეორე მხარის დასაგველად ცოცხს მეორე რძალს
დაუტოვებსო. იხ. ცალგანიშე. 

Lemma: artginam-i  
Number: 683  
ართგინამ-ი (ართგინამს) ერთხბოიანი. იხ. გინი. 

Lemma: artgur-i  
Number: 684  
ართგურ-ი (ართგურს) ერთგული. ელჷ ართგურ მაჸალეშე მუში ჭუაში მალამას: მასალ., გვ. 71 - ელის ერთგული
მეგობრისაგან თავისი ტკივილის მალამოს. ართგურო ზმნზ. ერთგულად. ართგურო ირო გიჸოროფუა: ყაზაყ., 6.03. 1930, გვ.
2 - ერთგულად ყოველთვის შეგიყვარებ. ჭყიში ართგურო ხვამულენს: ქხს, 1, გვ. 203 - მწყემსი ერთგულად ლოცულობს. 

Lemma: ar{t}dros  
Number: 685  
არ{თ}დროს ზმნზ. იგივეა, რაც არ{თ}შვანს, -- ერთ დროს. 

Lemma: arti-alamo  
Number: 686  
ართი-ალამო ზმნზ. იხ. ართალამო, -- ერთბაშად. ართი-ალამო გამკართინუუ ჩქჷნი ცხოვრებაში კეხი: ყაზაყ., 25.02.31,
გვ. 3 - ერთბაშად შემოაბრუნა ჩვენი ცხოვრების კეხი. 

Lemma: artian-i  
Number: 687  
ართიან-ი (ართიანს) საურთიერთო ნაცვალსახელი ერთმანეთი. ნდიქ დო თე ძღაბიქ ართიანი ქიჸოროფეს: მ. ხუბ., გვ. 8 -
მდევმა და ამ გოგომ ერთმანეთი შეიყვარეს. ჩქი ბძირათ ართიანი: ქხს, 1, გვ. 66 - ჩვენ ვნახოთ ერთმანეთი. გამეეთხიის
ართიანს: ი. ყიფშ., გვ. 31 - გამოეთხოვენ ერთმანეთს. ართიან-ართიანცჷ: ერთმანეთ-ერთმანეთს: მაჟირა დღას
ოგჷნაფეეს ართიან-ართიანცჷ: ქხს, 2, გვ. 44 - მეორე დღეს აგრძნობინეს ერთმანეთს (-ერთმანეთს). ართიანო ზმნზ.
ერთიანად. 

Lemma: arti-antaso  
Number: 688  
ართი-ანთასო ზმნზ. ერთიათასად, ათასჯერ მეტად, ბევრად მეტად. 

Lemma: artianizuma  
Number: 689  
ართიანიზუმა (ართიანიზუმას) ერთმანეთის ოდენა. თეს ჸუნს ვითოჟირი ცირასქუა, არძა ართიან(ი)ზუმა: მ. ხუბ., გვ. 50 -
ამას ჰყავს თორმეტი ქალიშვილი -- ყველა ერთმანეთის ოდენა. 

Lemma: artianisha  
Number: 690  
ართიანიშა ერთმანეთისათვის. ჩხვარუა ვა ნოჩქედესჷ დო ართიანიშა ქოუტვეფუდეს: ი. ყიფშ., გვ. 150 - ცეხვა არ



სცოდნიათ და ერთმანეთისათვის ჩაუციათ (ჩაურტყამთ). 

Lemma: artianish(i)  
Number: 691  
ართიანიშ(ი) მამაღალა (ართიანიშ(ი) მამაღალას) ერთმანეთის სიმაღლის. თეს ჸუნს ვითოჟირი ცირასქუა, არძა
ართიანზუმა, ართიანიშ მამაღალა: მ. ხუბ., გვ. 50 - მას ჰყავს თორმეტი ქალიშვილი, ყველა ერთმანეთის ოდენა,
ერთმანეთის სიმაღლისა. 

Lemma: artianish(i)  
Number: 692  
ართიანიშ(ი) მაჸალე (ართიანიშ(ი) მაჸალეს) ერთმანეთის ტოლი. ჟირხოლოსუ ართიანიში მაჸალე ქუმოლსქუა ჸუნდუ:
ი. ყიფშ., გვ. 3 - ორივეს ჰყავდა ერთმანეთის ტოლი ვაჟიშვილი. 

Lemma: artianic'k'ala  
Number: 693  
ართიანიწკალა ერთმანეთთან. ართიანიწკალა ვოუღუნანია ოფულარი - ერთმანეთთან არა აქვთო დასამალი. 

Lemma: artian(i)jgu{r}a  
Number: 694  
ართიან(ი)ჯგუ{რ}ა (ართიანი(ი)ჯგუ{რ}ას) ერთნაირი, ერთმანეთის მსგავსი. ღურა ირკოჩიშოთ ართიანჯგუა რენია: ა. ცაგ.,
გვ. 124 - სიკვდილი ყველასათვის (ყოველი კაცისათვის) ერთნაირი არისო. 

Lemma: artibashad  
Number: 695  
ართიბაშად ზმნზ. ერთბაშად. მინი ართიბაშად აწუკინანც: აია, 1, გვ. 21 - ზოგიერთი ერთბაშად გასწევს. 

Lemma: artibucxa  
Number: 696  
ართიბუცხა (ართიბუცხას) იხ. ართბუცხა, - ერთცახე. 

Lemma: artigan-i  
Number: 697  
ართიგან-ი (ართიგანს) იხ. ართგანი, -- ერთი წყება; საკმაოდ ბევრი. ართიგანი კათაქ ქიდუდეს სკოლაშ კეთება - ერთმა
წყება ხალხმა ითავა სკოლის გაკეთება. 

Lemma: artigur-i  
Number: 698  
ართიგურ-ი (ართიგურს) იხ. ართგური, -- ერთგული. 

Lemma: artidoart-i  
Number: 699  
ართიდოართ-ი (ართიდოართის) ერთ-ერთი. ართიდოართიქ გინოდვი დუდი დო ქიდიგურე ქაღარდი: ი. ყიფშ., გვ. 7 -
ერთ-ერთმა გადადევი თავი და ისწავლე (ქაღალდი შეისწავლე). შდრ. ართ-ართი. 

Lemma: artiecho  
Number: 700  
ართიეჩო ზმნზ. ერთიოცად; ოცზე მეტად. 

Lemma: art{i}mang-i  
Number: 701  
ართ{ი}მანგ-ი (ართ{ი}მანგის) თანაბარი, თანასწორი, თანატოლი. ართ{ი}მანგო ზმნზ. თანაბრად. თასიქ ართიმანგო ოკო
დიითასას - თესლი თანაბრად უნდა დაითესოს. იხ. მანგი. 

Lemma: art{i}mazhira  
Number: 702  
ართ{ი}მაჟირა, ართ{ი}მაჟია (ართ{ი}მაჟი{რ}ას) ერთიმეორე, ერთმანეთი. ართიმაჟირასჷ ქიმუსქუუ: ქხს, 2, გვ. 30 -
ერთიმეორეს მიაბა (მიანასკვა). ტაბაჩა დუჩილითეს ართიმაჟიას: მ. ხუბ., გვ. 37 - დამბაჩა დააცილეს ერთიმეორეს.
ართმაჟირას ხე უნწყუას - ერთიმეორეს ხელი შეუწყოს. 

Lemma: artiner-i  
Number: 703  
ართინერ-ი, ართინეერ-ი (ართინე{ე}რს) ერთნაირი. ართინეერი ჩხომი რენია: ი. ყიფშ., გვ. 36- ერთნაირი თევზი არისო.
ართინერო ზმნზ. ერთნაირად. ირკოჩი (ირი კოჩი) ართინერო ვეზიმენია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 60 - ყველა კაცი ერთნაირად
არ გაიზომებაო. 

Lemma: artiotxo  
Number: 704  
ართიოთხო ზმნზ. ერთი ოთხად; ოთხჯერ მეტად. 

Lemma: arti-zhir-i  
Number: 705  
ართი-ჟირ-ი (ართი-ჟირს) ერთი-ორი. ართი-ჟირი ბერგი ირო ძუდუ ჸუდეს - ერთი-ორი თოხი ყოველთვის გვქონდა (იდო)
სახლში. 

Lemma: arti-zhiro  
Number: 706  
ართი-ჟირო ზმნზ. ერთი-ორად. ორჯერ მეტად, ორმაგად. ოღალექ ართი-ჟირო მძიმექ იჸუუ - ტვირთი (საზიდი) ერთი-ორად



მძიმე შეიქნა. 

Lemma: art{i}p'ijo  
Number: 707  
ართ{ი}პიჯო ზმნზ. ერთპირად, ერთხმად; შეთანხმებულად. 

Lemma: art{i}՚ure  
Number: 708  
ართ{ი}ჸურე (ართიჸურეს) ერთი მხარე. 

Lemma: arti՚uren-i  
Number: 709  
ართიჸურენ-ი (ართიჸურენს) ერთი მხრის. გოსოფუ ართიჸურენი თია ნჯარიში: ი. ყიფშ., გვ. 62 - გაარღვია (გაგლიჯა) ერთ
მხარეს ჯარის ნაწილი. უკული ართი ართიჸურენი ჯიბეშა ქალეეხუნუუ: ი. ყიფშ., გვ. 21 - შემდეგ ერთი ერთი მხრის ჯიბეში
ჩაისვა. 

Lemma: art{i}sha{xe'}//archa{x}  
Number: 710  
ართ{ი}შა{ხჷ}//არჩა{ხ} ზმნზ. ართიშახჷ ოჭუმარესჷ: ი. ყიფშ., გვ. 56 - ერთხელ დილით. ართიშახ ნდიქ უწუუ: მ. ხუბ., გვ. 8 -
ერთხელ მდევმა უთხრა. ართიშა ოჯინჷსჷ ჸოფე თე ბოშინი: ქხს, 2, გვ. 26 - ერთხელ სანადიროდ რომ ყოფილა ეს ბიჭი.
არჩა ჸუდეს ვოხედინი, მინილუ... - ერთხელ სახლში რომ ვიჯექი, შემოვიდა... 

Lemma: artishur-i  
Number: 711  
ართიშურ-ი (ართიშურს) ერთი სული. ართიშური უღუ, თექ ოკო ულა - ერთი სული აქვს, იქ უნდა წასვლა. ართიშურო ზმნზ.
ერთსულოვნად. 

Lemma: artk'ak'al-i  
Number: 712  
ართკაკალ-ი (ართკაკალ/რს), ართკაკალია (ართკაკალიას) არც ერთი; ერთადერთი. არიკის ართკაკალი ტყურა
ვარენია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 13 - არაკში არც ერთი ტყუილი არ არისო. ართკაკალია ვარდუ ჯგირი - არც ერთი არ იყო
კარგი. ართკაკალია სქუაში მეტი ვაჸუნს - ერთადერთი (ერთი კაკალი) შვილის მეტი არ ჰყავს. იხ. კაკალი. 

Lemma: artk'ile  
Number: 713  
ართკილე, ართკჷლ{ე} (ართკი/ჷლეს) ერთი-მკლავი, ერთი კონა. ართ კჷლ ჭა ღირ მანათ ფარა!: ქხს, 1, გვ. 233 - ერთი
კონა ჩალა ღირს მანეთი ფული. იხ. კილე. 

Lemma: artmagur-i  
Number: 714  
ართმაგურ-ი (ართმაგურს) ერთმანეთის მსგავსი, ერთნაირი. მუშენი რე თე ქიანას, მითინი ვა რე ართმაგური?!: კ. სამუშ.,
ქართ. ზეპ., გვ. 14 - რატომ არავინ არაა ამ ქვეყანაზე ერთურთის მაგვარი. 

Lemma: artmazhi{r}a  
Number: 715  
ართმაჟი{რ}ა (ართმაჟი{რ}ას) იხ. ართიმაჟი{რ}ა, -- ერთმანეთი, ერთიმეორე. უბადოში ქადაგება ართმაჟიაში ხანგება
რე: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 144 - აუგის ქადაგება ერთ-ურთის გაგიჟებაა. 

Lemma: art-mitin-i  
Number: 716  
ართ-მითინ-ი (ართ-მითინს) ვინმე, ერთი ვინმე. დიდებუანი ტაბაკის ართ-მითინი ნჯღვერი ოკო: აია, 1, გვ. 66 - დიდებულ
მაგიდას ერთი ვინმე წინამძღოლი უნდა. 

Lemma: art-morkia  
Number: 717  
ართ-მორქია (ართმორქიას) ერთი მოქნევა. ართმორქიათ ზმნზ. ერთი მოქნევით, უეცრად, ერთბაშად. ართმორქიათ ჯა
ვეკვათენია - ერთბაშად (ერთი მოქნევით) ხის მოჭრა არ შეიძლება. ართ-მორქიათ პატჷნეფი ქჷმიფშქვილუათჷ ხეშა: აია,
2, გვ. 85; - ერთი მოქნევით (დაკვრით) ბატონები მოვიგდოთ (მოვშვილდოთ) ხელში. 

Lemma: art-naginu  
Number: 718  
ართ-ნაგინუ (ართ-ნაგინუს) ერთ-ნახბოლარი. ართნაგინუ ჩხოუ რენია - ერთ-ნახბოლარი ძროხააო. იხ. გინი. 

Lemma: artner-i  
Number: 719  
ართნერ-ი (ართნერს) იხ. ართინერი, - ერთნაირი. ართნერო ზმნზ. ერთნაირად. იშენ-იშენი ართნერო თოლით ირო თიში
დუდი დო ხეს ვოუჯინ: მ. ხუბ., გვ. 31 - მაინცდამაინც ერთნაირად თვალით ყოველთვის მის თავსა და ხელს არ უყურა. 

Lemma: arto  
Number: 720  
ართო ზმნზ. ერთად, ერთბაშად, მთლიანად. ართო რინას მუ აწურე: ენგური, გვ. 248 - ერთად ყოფნას რა უდგას წინ. ნდის
მუდურთუ მუში ღონექ ართო: მ. ხუბ., გვ. 5 - მდევს წაუვიდა მისი ღონე ერთბაშად. 

Lemma: artoba  
Number: 721  
ართობა (ართობას) ერთობა. ვორდათ ართობაში სქუა: : ქხს, 1, 289 - ვიყოთ ერთობის შვილი. 



Lemma: artoian-i  
Number: 722  
ართოიან-ი (ართოიანს) ერთიანი, მთლიანი; ერთად. ართოიანი ნახაჩქათი მოსავალი იჸუაფუ: : ქხს, 1, 321 - ერთიანი
ნათოხნით მოსავალი (ბევრი) იქნება. დიხეფიში ართოიანი სიფართაქ იყო ვედეჭიჭორასი - მიწების მთლიანი სიფართე
არ უნდა დაპატარავდეს. 

Lemma: artoghale  
Number: 723  
ართოღალე ზმნზ. ბევრი (სიტყ. სიტყ.: ერთი წასარების ოდენა). ათენა ქიგებგინი, ართოღალე ქიბგარი - ეს რომ გავიგე,
ბევრი (მხრით ერთი წასაღების ოდენა) ვიტირე. 

Lemma: artuapa  
Number: 724  
ართუაფა (ართუაფას) იგივეა, რაც ართაფა. 

Lemma: artkam-i  
Number: 725  
ართქამ-ი (ართქამს) ერთრქიანი. 

Lemma: artghoront-i  
Number: 726  
ართღორონთ-ი (ართღორონს) ღმერთი, ერთი ღმერთი. ართ ღორონთ ორწყე ჩქიმ სიმართლესია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 11
- ღმერთი (ერთი ღმერთი) ხედავს ჩემს სიმართლესო. 

Lemma: art՚ure  
Number: 727  
ართჸურე ზმნზ. ერთ მხარეს. იხ. ართი-ჸურე. 

Lemma: artsha{x}  
Number: 728  
ართშა{ხ} ზმნზ. იხ. ართიშა{ხ}. 

Lemma: artc'oro  
Number: 729  
ართწორო ზმნზ. იგივეა, რაც აიწორო, - ერთიანად, ერთბაშად. თეზჷმა წყარს ართწორო ქოშუნქ: ქხს, 2, გვ. 132 - ამდენ
წყალს ერთიანად სვამ. 

Lemma: artc'unc  
Number: 730  
ართწუნც ზმნზ. ერთწამს. ვა ლურც ართ-წუნც: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 82 - არ სძინავს ერთ წუთს. 

Lemma: artxan-i  
Number: 731  
ართხან-ი (ართხანს) ზმნზ. საკმაო დრო, ერთი ხანი. ართხანიე, ნდიეფი ვამაწუხენსინი - საკმაო დროა, დევები რომ არ
მაწუხებენ. 

Lemma: artxe{l}a  
Number: 732  
ართხე{ლ}ა (ართხე{ლ}ას) ერთი ხნის. ართხეა რენა - ერთი ხნისა არიან. შდრ. მაჩა. 

Lemma: aria  
Number: 733  
არია (არიას) არევა. იხ. არიება. 

Lemma: arideba  
Number: 734  
არიდება (არიდებას) სახელი არიდენს ზმნისა - არიდება. ამარიდი მა საწყალი: ი. ყიფშ., გვ. 108 - ამარიდე მე საწყალი.
არიდენს (არიდუ აარიდა, აურიდებუ აურიდებია, ანორიდებუე(ნ) აარიდებდა თურმე, ანარიდება) გრდმ. არიდებს. ირიდენს (ირიდუ
აირიდა, აურიდებუ აურიდებია) გრდმ. სათავ. ქც. არიდენს ზმნისა -- ირიდებს. ურიდენს (აურიდუ აურიდა, აურიდებუ აურიდებია)
გრდმ. სასხ. ქც. არიდენს ზმნისა -- ურიდებს. ერიდებუ{უ}(ნ) (ერიდუ ერიდა, მორიდებუ მორიდებია) გრდუვ. ვნებ. არიდენს ზმნისა
-- ერიდება. ირიდინე(ნ) (მიირიდინუ შესაძლებელი გახდა მორიდება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. არიდენს ზმნისა -- შეიძლება
მორიდება. არიდინე(ნ) (მაარიდინუ შეძლო მორიდებოდა, -- , მონორიდებუე(ნ) შესძლებია მორიდება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
ურიდენს ზმნისა -- შეუძლია მოერიდოს. ორიდებაფუანს (ორიდებაფუუ არიდებინა, ურიდებაფუაფუ {ა} ურიდებინებია, ნორიდებაფუე(ნ)
თურმე არიდებინებდა) კაუზ. არიდენს ზმნისა -- არიდებინებს. მარიდებელი მიმღ. მოქმ. {მო}მრიდებელი. ორიდებელი მიმღ. ვნებ.
მყ. {მო}სარიდებელი. მორიდებული მიმღ. ვნებ. წარს. მორიდებული. ნარიდები მიმღ. ვნებ. წარს. {მო}ნარიდები. ნა/ორიდებუერი
მიმღ. ვნებ. წარს. მორიდების საფასური. ურიდებუ, უმურიდებუ მიმღ. უარყ. მოურიდებელი. 

Lemma: arieba  
Number: 735  
არიება (არიებას) სახელი არიენს, ერიებუ(ნ) ზმნათა - არევა. საზოგადოება არიებე, ართო გილებუნტებუნა -
საზოგადოება არეულა, ერთად დაბუნტარობენ. იხ. არება. 

Lemma: arik'-i  
Number: 736  
არიკ-ი (არიკის) არაკი, ზღაპარი. არიკის ართკაკალი ტყურა ვარენია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 13 - არაკში არც ერთი ტყუილი
არ არისო. ბაბუჩქიმს ბრელი არიკეფი უჩქუდუ - ბაბუაჩემმა ბევრი არაკ{ებ}ი იცოდა. 



Lemma: arika  
Number: 737  
არიქა! არქა! შორსდ. საგანგაშო შეძახილი საშველად, მისახმარებლად, გასაფრთხილებლად, -- არიქა! დუდმაყარე
რაგადანც: არიქა, დადა, გედია! - თავმაყარი ლაპარაკობს: არიქა, დაიკო, ადექიო! არიქა, მუმეხვარით...: მ. ხუბ., გვ. 177-
არიქა, მიშველეთ... 

Lemma: aric'oro  
Number: 738  
არიწორო ზმნზ. ერთბაშად. ართი კოჩი მიგიდენი წყარცჷ არიწორო ქოშუნცჷ: ი. ყიფშ., გვ. 15 - ერთი კაცი ვიღაც წყალს
ერთბაშად (კი) სვამს. იხ. აიწორო. 

Lemma: ark'a  
Number: 739  
არკა (არკას) არც ერთი, ერთიც არა. მა მუსი ქოვრაგადანქინი, არკას ვახოლუ მართალი: ქხს, 1, გვ. 246 - მე რასაც
ვამბობ, არც ერთს არ ურევია მართალი. შდრ. აკა. 

Lemma: ark'esi  
Number: 740  
არკესი (არკესის) იგივეა, რაც არკეცი, ანკეცი, - ანკესი. არკესით პჭოფუნთ ჩხომს - ანკესით ვიჭერთ თევზს. 

Lemma: ark'ec-i  
Number: 741  
არკეც-ი (არკეცის) იხ. ანკესი, არკესი. 

Lemma: ark'van-i  
Number: 742  
არკვან-ი (არკვანს) აკვანი. არკვანიშა დიშამჷჯანჷქ ვარდიშ პირი მა: ი. ყიფშ., გვ. 136 - აკვანში მიწევხარ ვარდის
კოკორი მე. ძუძუს გარზე, გოლუაფირო, არკვანც ქიკვანწუანქჷნი: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 112 - ძუძუს გაძლევ, შემოგევლე, თან
აკვანსაც რომ გირწევ. შდრ. ონწე. 

Lemma: ark'vanul-i  
Number: 743  
არკვანულ-ი (არკვანულს) სააკვნე, აკვნური. 

Lemma: ark'vian-i  
Number: 744  
არკვიან-ი (არკვიანს) საბერტყის შუა ეკიდა გათლილი ხე კავებით, მას არკვიანი ერქვა (მასალები, ტ. 1, გვ. 380). 

Lemma: ark'ota  
Number: 745  
არკოთა (არკოთას) ბოტან. წყლის ზამბახი (ა. მაყ.). 

Lemma: arp'il-i  
Number: 746  
არპილ-ი (არპილს) აპრილი. თხა არპილიშ თუთაშე იჭყანს ჭვალუას გერგებათუთაშახ - თხა აპრილის თვიდან იწყებს
წველას გიორგობისთვემდე (ნოემბრამდე). 

Lemma: ars-i  
Number: 747  
არს-ი (არსის) არსი. ღორონთი თანდებო მემიჩამჷ, კოჩიშ არსის ვეშვეხიევე...: მ. ხუბ., გვ. 152 - ღმერთი თავდებად
მომიცია, კაცის არსს რომ არ შევეხოო. 

Lemma: arseba  
Number: 748  
არსება (არსებას) სახელი არსებენს ზმნისა - არსებობა. დიხაში ენარჩქინა ვორეთ, დიხათ აბრსებენთ: კ. სამუშ., ქხპს, გვ.
14 - მიწის გაჩენილები ვართ, მიწით ვარსებობთ. ქოარსებე მუთუნი - და, ქჷმეხვარით: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 14 - თუკი
არსებობ რაიმე, დაგვეხმარეთ. არსებენს (იყენ. იარსებენს იარსებებს, იარსებუ იარსება, უარსებებუ უარსებნია, ნოარსებუე(ნ)
არსებობდა თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ. არსებობს. იარსებინე(ნ) (იარსებინუ შესაძლებელი გახდა არსებობა, -- , -- ) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. არსებენს ზმნისა - შეიძლება არსებობა. აარსებინე(ნ) (აარსებინუ შეძლო ეარსება, -- , ნოარსებ{ინ}უე(ნ) შესძლებია
ეარსება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უარსებენს ზმნისა - შეუძლია იარსებოს. ოარსებაფუანს (ოარსებაფუუ აარსებინა, უარსებაფუაფუ
უარსებინებია, ნოარსებაფუე(ნ) აარსებინებდა თურმე) კაუზ. არსებენს ზმნისა - აარსებებინებს. მაარსებელი მიმღ. მოქმ. ვინც
არსებობს. ოარსებელი მიმღ. ვნებ. მყ. რაც არსებობს; რაც უნდა დაარსდეს. არსებული მიმღ. ვნებ. წარს. არსებული. ნაარსები მიმღ.
ვნებ. წარს. ნაარსები. ნა/ოარსებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. არსებობის საფასური. 

Lemma: arsebul-i  
Number: 749  
არსებულ-ი (არსებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. არსებენს ზმნისა - არსებული. 

Lemma: arsxebul-i  
Number: 750  
არსხებულ-ი (არსხებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. არსხენს ზმნისა - დახსნილი, გათავისუფლებული. ათეწკჷმა არსხებულქ
იჸუუ თი დღას ეკატერინეშ ჯიმაქ: მ. ხუბ., გვ. 293 - ამასთან დახსნილ იქნა იმ დღეს ეკატერინეს ძმა. 

Lemma: art'azh-i  
Number: 751  
არტაჟ-ი (არტაჟის) [რუს. этаж სართული]. არტაჟიანი -- სართულიანი: არტაჟიანი ჸუდეს სი ბალკონს გიმარდე: ეკური, გვ.
385 - სართულიან სახლში შენ ბალკონზე იყო (იდგე). 



Lemma: art'ashen-i  
Number: 752  
არტაშენ-ი (არტაშენს) არტაშანი; არტახები. სართიოლი დო სართიოლს ართმაჟირას შითმიაერთენა არტაშენით,
კაღუს გითმიოკირანა წირეხით - სართიოლსა და სართიოლს ერთმეორესთან აერთებენ არტაშანით, მოღუნულ ჯოხს
აკრავენ წნელის დაგრეხილი თოკით. იხ. სართიოლი. 

Lemma: art'k'ec-i  
Number: 753  
არტკეც-ი (არტკეცის) 1. იგივეა, რაც ანტკეცი, არკეცი, -- ანკესი. ოპჭოფუ დო მიკვობუქ, მუჭოთ ჩხომი არტკეცის: მასალ.,
გვ. 30 - დამიჭირა და ვკიდივარ როგორც თევზი ანკესზე. 2. წელკავი (დ. ფიფია). 

Lemma: aruan-i  
Number: 754  
არუან-ი (არუანს) როდინი, დიდი ქვიჯა. შდრ. ქვინჯე. 

Lemma: arka  
Number: 755  
არქა! შორსდ. იხ. არიქა! არქა, კარი გაანჯია!: ქხს, 1, გვ. 271 - არიქა, კარი გააღეო! არქა, ჯიმა, დუცუ იბღა: კ. სამუშ.,
ქხპს, გვ. 119 - არიქა, ძმაო, თავს წავიღებ! 

Lemma: arke  
Number: 756  
არქე (არქეს) წისქვილის ნაწილი; რკინა, რომელზედაც თვალია დაყრდნობილი და ბრუნავს დოლაბი. იხ. სქიბუ. 

Lemma: arkem-i  
Number: 757  
არქემ-ი (არქემს) ზოოლ. აქლემი. ეჩდოვით არქემიშ... ხარგა ორქოს მერჩანქია: მ. ხუბ., გვ. 25 - ოცდახუთი აქლემის...
ტვირთ ოქროს მოგცემო. არქემი თეში ვაშურდუნია...: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 16 - აქლემი ისე არ დაიღლებაო... 

Lemma: arkemish(i)  
Number: 758  
არქემიშ(ი) სქუა (არქემიშ(ი) სქუას) აქლემის შვილი, კოზაკი (პ. ჭარ.). 

Lemma: arkemish(i)  
Number: 759  
არქემიშ(ი) ყელ-ი// ყეი (არქემიშ(ი) ყელ/რს) აქლემის ყელი. არქემიშ ჸეიშე იჭაფუუდუ შამუხია - აქლემის ყელისგან
იკერებოდა შამუხია (იხ.). 

Lemma: arpa  
Number: 760  
არფა (არფას) აფრა, კარის ბოყვი მხოლოდ ერთი მხრით ღრამული (მასალები, ტ. 1, გვ. 379). 

Lemma: arghia  
Number: 761  
არღია (არღიას) ზოოლ. იგივეა, რაც აღიაღი, კაკურია, -- თრითინა, ციყვი (ი. ყიფშ., ლექსკ.). დედოფალა, სინდიოფალა. 

Lemma: arq'an-i  
Number: 762  
არყან-ი (არყანს) ჯოხი. ცხენოდ არაბიქ ქააჸოთჷ არყანი: მ. ხუბ., გვ. 252 - ცხენიანმა არაბმა ესროლა ჯოხი. ქიხვამილუუ
ალიშქერქოუქ ჯგირი გირძე არყანი: მ. ხუბ., გვ. 18 - დაავლო ხელი ალიშქერქოუმ კარგა გრძელ ჯოხს. შდრ. ძვ. ქართ.
არგანი ჯოხი, კვერთხი (ი. აბულ., ლექსკ.). 

Lemma: arq'eba  
Number: 763  
არყება (არყებას) სახელი არყენს ზმნისა - გაყრა, გაძრომა (სულისა); ამოძრავება. შური ამარი გეერყებუ: ი. ყიფშ., გვ. 164
- სული აგერ გაეყრება. არყება (იყენ. ეჲარყენს აყრის, დაძრავს; ეჲარყუ აყარა, დაძრა; ეურყებუ აუყრია, დაუძრავს; ენორყებუე(ნ)
დაძრავდა თურმე, ეყრებოდა თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ. აყრის, ამოძრავებს. ერყებუუ(ნ) (გეერყუუ გაეყარა სული, გარყებუუ
გაჰყრია სული) გრდუვ. ვნებ. ეყრება (სული). არყებული მიმღ. ვნებ. წარს. დაძრული. ანარყები, ანარყებუ მიმღ. ვნებ. წარს.
დანაძარი. ანარყებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. დაძვრის საფასური. 

Lemma: arq'ebul-i  
Number: 764  
არყებულ-ი (არყებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. არყენს ზმნისა- დაძრული. ართო ვორეთ არყებული: ქხს, 1, 206 - ერთად
ვართ დაძრული. 

Lemma: arshin-i  
Number: 765  
არშინ-ი (არშინს) [რუს. аршин არშინი (ზომის ერთეული)]. ართი არშინი ნინა უღუ - ერთი არშინი ენა აქვს (ენაგრძელია). 

Lemma: archa  
Number: 766  
არჩა, არჩა{ხ} (ღ ართ-შა{ხ}) ზმნზ. ერთხელ. არჩახ მა დო მუაჩქიმქ მიდაბრთით ერცქემიში ონადირუშა - ერთხელ მე და
მამაჩემი წავედით არჩვზე (არჩვის) სანადიროდ. არჩა, ჯინუა ჟანს, მუში მაჸვენჯეფს ჩეთხუ - ერთხელ, ნადირობის ჟამს,
თავის მხლებლებს ჩამოშორდა. 

Lemma: archv-i  



Number: 767  
არჩვ-ი (არჩვის) იხ. ლარჩვი. 

Lemma: archu  
Number: 768  
არჩუ, არჩუმ-ი (არჩუს, არჩუმს) ღართის (ჩოხის) ნაწილი. ჩოხას საქილეების მაგიერ ზოგჯერ ვაკერებდით მოგრძო ჯიბეებს,
რომელსაც ვეძახდით საგულეს ან არჩუს (მასალები, ტ. 3, ნაწ. 1, გვ. 246). 

Lemma: arcan-i  
Number: 769  
არცან-ი (არცანს) როდინი (დ. ფიფია). 

Lemma: ardza  
Number: 770  
არძა (არძას) განსაზღვრ. ნაცვალსახ. ყველა; მთლიანად, სულ. კარეფი არძა ეკილერი რდუ: მ. ხუბ., გვ. 7 - კარები ყველა
აკეტილი იყო. არძაწკუმა ქოსხაპუ დო გეშუ თითო ვახტანგური - ყველასთან იცეკვა და შესვა თითო ვახტანგური.
არძა/ოშე ქიმიიღეს ჭიეიჭე - ყველასაგან მოიტანეს ცოტ-ცოტა. ქარძა ართი სულ ერთი: არძა ართი ჯვარალეფი რენანია:
ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 13 - სულ ერთი ჯვარელები არიანო. ქარძა დღა ყველა დღე, მთელი დღე. ქარძაშ უმოსი: უკანასკნელი
ლუკა არძაშ უმოსი გემუან ოკო რდასია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 133 - უკანასკნელი ლუკმა ყველაზე უფრო ტკბილი უნდა
იყოსო. ქარძა შხვა ყველა სხვა: ციგანობათ მირჩქინეს არძა შხვაქ თე რაგადი - ხუმრობად მიიჩნიეს ყველამ (ყველა
სხვამ) ეს ლაპარაკი. 

Lemma: ardzaner-i  
Number: 771  
არძანერ-ი (არძანერს) ყოველნაირი. არძანერი ოჭკომალი ქიმიღეს - ყველანაირი საჭმელი მოიტანეს. 

Lemma: ardzashoian-i  
Number: 772  
არძაშოიან-ი (არძაშოიანს) ყველასათვის. 

Lemma: ardzo  
Number: 773  
არძო (არძოს) იგივეა, რაც არძა, -- ყველა. ხურჯუნსჷ ქენააკორობჷ არძო: ქხს, 2, გვ. 18 - ხურჯინში ჩააყარა ყველა. ჯა დო
ქუაქ არძოქ იკიირთჷ: ქხს, 2, გვ. 20 - ხე და ქვა ყველა წაიქცა. ჩქიმი ჭუა თითეულო არძო ხოლო სო მათქუე: ქხს, 1, გვ. 66
- თითოეული ჩემი სატკივარი ყველა ერთად სად შემიძლია ვთქვა. 

Lemma: arc'ialebur-i  
Number: 774  
არწიალებურ-ი (არწიალებურს) აწრიალებული. 

Lemma: arc'oro  
Number: 775  
არწორო ზმნზ. ერთბაშად. გეჸინტჷ არწორო: ი. ყიფშ., გვ. 17 - გადაყლაპა ერთბაშად. შდრ. აიწორო. 

Lemma: arc'uns  
Number: 776  
არწუნს ზმნზ. ერთ წამში. არწუნს ათაქ მომიცადი! - ერთ წამს აქ დამიცადე! 

Lemma: arch'eleba  
Number: 777  
არჭელება (არჭელებას) იხ. რჭელება. 

Lemma: arxa  
Number: 778  
არხა (არხას) იგივეა, რაც ახრა, -- პიტალო, სალი კლდე. თიჯგურა არხას ქიმიოდირთჷ, ეშე თოლი ვაანჭუუ: მ. ხუბ., გვ.
109 - ისეთ სალ კლდეს მიადგა, ზევით თვალი ვერ მისწვდება. 

Lemma: arxama  
Number: 779  
არხამა (არხამას) საუნჯე, ძვირფასი ნივთებისაგან დახვავებული სიმდიდრე (კ. სამუშია). მშრომელც გური ეხარებუ,
გააჯინენი არხამას: მასალ., გვ. 116 - მშრომელის გული ხარობს, რომ შეჰყურებს არხამას (საუნჯეს). გოქუჩუჩელი
გილუულუ ატლასი დო არხამაში: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 56 - აყვავებული დადიხარ ატლასი და საუნჯითა. 

Lemma: arxian-i  
Number: 780  
არხიან-ი (არხიანს) არხეინი, მხიარული, კარგი ხასიათის. არხიანი კოჩიე - მხიარული (კარგი ხასიათის) კაცია. შდრ.
ქარქაშა. 

Lemma: asa  
Number: 781  
ასა! ღორის გასადენი შეძახილი: ასა, ღეჯი, სი ოხერი! - ასა, ღორო, შე ოხერო! 

Lemma: asabia  
Number: 782  
ასაბია (ასაბიას) მიცვალებულის გასვენებაზე შორიდან მოსული ჭირისუფლის (ნათესავ-მოკეთეთა) მხლებლები (ქეგლ).
ანდა ასაბია ორდუ ონგარუს - რამდენიმე ასაბია იყო ტირილში (სატირალში). ასაბია მოჸუნდუ ონგარუშა - ასაბია
მოჰყვებოდა სატირალში. 



Lemma: asa-gasa  
Number: 783  
ასა-გასა (ასა-გასას) სახსრები; შესაძლებლობა; კიდე-განი; ტანი. ჭინჭაქ თქუუა: ასა-გასა მომიგორია დო კარდილა
უკული მუკაბუნევა: ა. ცაგ., გვ. 129 - ჭინჭრაქამ თქვა: სახსრები გამისინჯეთ და ქვაბი მერე ჩამოკიდეთო. არძას ვოუღუდუ
თიში ასა-გასა, ჟირი ღეჯი მორდუკონი - ყველას არ ჰქონდა იმისი შესაძლებლობა, რომ ორი ღორი გაეზარდა. დიდი უღუ
ასა-გასა: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 13 - დიდი აქვს კიდე-განი. 

Lemma: asal-i  
Number: 784  
ასალ-ი (ასალს) ასალი; უნაგირის ნაწილი, თოქალთოს ქვეშ საფენი. შდრ. ქეგლ: ასალი ცხენის ზურგზე გადასაფარებელი
ქსოვილი. იხ. ამაზონკა. 

Lemma: asa-nasa  
Number: 785  
ასა-ნასა (!) (ასა-ნასას) იგივეა, რაც ასა-გასა, - ტანი. ჭინჭაქ თქუა: ასა-ნასა გომისინჯით დო ჩქიმი ოხაშალი კარდილა
თეშ მიკაბუნეთია: თ. სახოკ., გვ. 268 - ჭინჭრაქამ თქვაო: ტანი გამისინჯეთ და ჩემი მოსახარში კარდალა (ქვაბი) ისე
ჩამოკიდეთო. 

Lemma: ase  
Number: 786  
ასე ზმნზ. ახლა, ამჟამად, ამ მომენტში. ასე, მუჟანსჷთი გერიაქჷ დოღურუ ნი...: ა. ცაგ., გვ. 27 - ახლა, როდესაც გერია
მოკვდა... ასე მათ ფიფქრენქ: მ. ხუბ., გვ. 34 - ახლა მეც ვფიქრობ. 

Lemma: aseian-i  
Number: 787  
ასეიან-ი, ასეჲან-ი (ასეი/ჲანს) ახლანდელი. ასეიანი მუნერი რე?: ი. ყიფშ., გვ. 128 - ახლანდელი როგორია? ასეიანი
დროებას პატის ცენა ქონებას: ენგური, გვ. 250 - ახლანდელ დროში პატივს სცემენ ქონებას. შდრ. თიწკმაიანი. 

Lemma: aserde  
Number: 788  
ასერდე ზმნზ. სულ ახლახან, ეს-ეს არის. ასერდეშა{ხ}- ამ ხნობამდე. მაშინეს: ასერდეშა არძო ორდესია თაქი: კ. სამუშ.,
ქართ. ზეპ., გვ. 99 - მოახსენეს: ამ ხნობამდე ყველა იყოვო აქ. 

Lemma: asesha{xe'/u}  
Number: 789  
ასეშა{ხჷ/უ} ზმნზ. აქამდე; ამ დრომდე; დღემდე. ასეშახჷ ორაგადუშა ვე მჷგოთინითია: ი. ყიფშ., გვ. 61 - აქამდე
სალაპარაკოდ ვერ გავბედეთ მოსვლაო. ასეშახ ჯგირო ვორდი: ი. ყიფშ., გვ. 128 - დღემდე კარგად ვიყავი. მარა ასეშა
მუთა აქიმინედჷ: ქხს, 2, გვ. 38 - მაგრამ ამ დრომდე ვერაფერს გააკეთებდა. იხ. ასე. 

Lemma: ase  
Number: 790  
ასე ხოლო ზმნზ. ახლავე. მიდეჸონი ასე ხოლო: მ. ხუბ., გვ. 54 - წაიყვანე ახლავე. გედი, ძღაბი, ასე ხოლო! - ადექი, გოგო,
ახლავე! 

Lemma: ask'ilada  
Number: 791  
ასკილადა (ასკილადას) სახელი ასკიდუუ(ნ) ზმნისა - შერჩენა. იხ. სკილადა. 

Lemma: ask'iladir-i  
Number: 792  
ასკილადირ-ი (ასკილადირს) მიმღ. ვნებ. წარს. ასკიდუუ(ნ) ზმნისა - შერჩენილი. იხ. ასქილადირი. 

Lemma: asmancxvar-i  
Number: 793  
ასმანცხვარ-ი (ასმანცხვარს) შორი, უსაზღვრო ადგილი, უკიდეგანო. სი ასე ქიდგოხუნუნი ასმანცხვარს (წყევლაა)! - შენ
ახლა დაგსვა შორს (უკიდეგანო ადგილას)! 

Lemma: aso  
Number: 794  
ასო (ასოს) ასო, penis. ათენა ქჷმუსქუაფუ ოსურს ქომონჯიშ ასოშა: მ. ხუბ., გვ. 258 - ეს მოუბამს ქალს ქმრის ასოსათვის. 

Lemma: asruleba  
Number: 795  
ასრულება (ასრულებას) სახელი ასრულენს ზმნისა - ასრულება. ამისრული გურიში ნდომა!: ი. ყიფშ., გვ. 120 - ამისრულე
გულის ნდომა!. ასრულენს (აასრულუ აასრულა, აუსრულებუ აუსრულებია, ანოსრულებუე(ნ) ასრულებდა თურმე, ანასრულება ) გრდმ.
ასრულებს. ისრულენს (ეისრულუ აისრულა, ეუსრულებუ აუსრულებია) გრდმ. სათავ. ქც. ასრულენს ზმნისა - ისრულებს. უსრულენს
(აუსრულუ აუსრულა, აუსრულებუ აუსრულებია) გრდმ. სასხ. ქც. ასრულენს ზმნისა - უსრულებს. ისრულებუ(ნ) (იისრულუ ასრულდა,
ასრულებე{რე}(ნ)} ასრულებულა) გრდუვ. ვნებ. ასრულენს ზმნისა - სრულდება. ესრულებუ(ნ) (ეესრულუ აუსრულდა, ესრულებუ
ასრულებია) გრდუვ. ვნებ. უსრულენს ზმნისა - უსრულდება. იისრულინე(ნ) (იისრულინუ შესაძლებელი გახდა ასრულება, -- , -- )
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ასრულენს ზმნისა - შეიძლება ასრულდეს. ეასრულინე(ნ) (ეასრულინუ შეძლო აესრულებინა, -- ,
ენოსრულებუე(ნ) შესძლებია ასრულება) გრდუვ.შესაძლ. ვნებ. უსრულენს ზმნისა - შეუძლია აასრულოს. ოსრულებაფუანს
(ოსრულებაფუუ აასრულებინა, უსრულებაფუაფუ აუსრულებინებია, ონოსრულებაფუე(ნ) ასრულებინებდა თურმე) კაუზ. ასრულენს ზმნისა -
ასრულებინებს. ამსრულებელი მიმღ. მოქმ. {შე} მსრულებელი. ოსრულებელი მიმღ. ვნებ. მყ. {შე} სასრულებელი. ასრულებული მიმღ.
ვნებ. წარს. {შე} სრულებული. ნასრულები მიმღ. ვნებ. წარს. {შე} ნასრულები. ანასრუებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. შესრულების
საფასური. 



Lemma: asrulebul-i  
Number: 796  
ასრულებულ-ი (ასრულებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ასრულენს ზმნისა - ასრულებული. 

Lemma: askilada  
Number: 797  
ასქილადა (ასქილადას) იხ. ასკილადა, სკილადა. 

Lemma: askiladir-i  
Number: 798  
ასქილადირ-ი (ასქილადირს) მიმღ. ვნებ. წარს. ასქიდუუ(ნ) ზმნისა - შერჩენილი. იხ. ასკილადირი. 

Lemma: assha{x}  
Number: 799  
ასშა{ხ}, ასშახი/უ/ჷ ზმნზ. იგივეა, რაც ასეშახ, - აქამდე. ასშახ შხვეფსი ვოგურუანდ(ი): ქხს, 1, 163 - აქამდე სხვებს
ვასწავლიდი. შდრ. აჲშახ. 

Lemma: at'  
Number: 800  
ატ! შორსდ. განწყობის შეძახილი. ატ! სი ლუპარკი, მუსიე რაგადანქიენი? - ატ! შე, რასაა რომ ლაპარაკობ? 

Lemma: at'ama  
Number: 801  
ატამა (ატამას) ბოტან. ატამი(ა. მაყ.). ვარდიშ უჯგუში რე გოპიორილი ატამა: ი. ყიფშ., გვ. 164 - ვარდს სჯობია (უკეთესი
არის) აყვავებული ატამი. ატამაშ პირიში თარი ატარი - ატმის ყვავილის მსგავსი ატარი (ხის ჯამი). ატმის სახეობანი:
საგვიანო ჸვინთელი - საგვიანო ყვითელი; საადრიო - საადრეო (რაც ადრე მოდის); ტყარი - ტყისა (დამყნობიდი არ არის);
წკაში - სახლეჩი; ხორო//ხურო - სახრავი. შდრ. ლაზ. ანტამა, ატამბა ატამი (ნ. მარი). 

Lemma: at'azha  
Number: 802  
ატაჟა (ატაჟას) [რუს.этаж სართული]. ვორეთია... ვითოჟირი - ხოლო მაჟირა ატაჟასია: მ. ხუბ., გვ. 50 -
ვართო...თორმეტივე მეორე სართულზეო. 

Lemma: at'azhia  
Number: 803  
ატაჟია (ატაჟიას) კნინ. ერთსართულიანი სახლი. თექია, -- უწუუ, -- ატაჟია გედგუნია ართია: მ. ხუბ., გვ. 134 - იქო, --
უთხრა, -- სახლი (ერთსართულიანი) დგასო ერთიო. იხ. ატაჟა. 

Lemma: at'ar-i  
Number: 804  
ატარ-ი (ატარს) ხის ღრმა თეფში, -- ჯამი. ლუკმაქ გამლაიოლუა პიჯიშე-და, ატარს ვარა ქიგელასია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ.
80 - ლუკმა თუ გამოგივარდა პირიდან, ჯამში მაინც ჩავარდესო. ატარიში სახე ბძირი: ი. ყიფშ., გვ. 184 - ატარის სახე ვნახე.
ვაასქვანს ნგარა თქვან ვარდიშ თოლენს, გოფაჩირ ატარს, შურამ არვანს - არ შვენის ტირილი თქვენს ვარდის
თვალებს, გაშლილ ჯამს, სუნიან რონოდას. ქატარი კალამიში ხის ღრმა თეფში, ჯამი, რომელსაც მწყემსები იყენებენ
მაწვნის დასასხმელად. ქატარი დიხაში თიხის თეფში, ფიალა. იხ. ბარქაში/ია, კობ/პიტა, სარღა. 

Lemma: at'at'e-bat'at'e//at'at'k'e-bat'at'k'e  
Number: 805  
ატატე-ბატატე//ატატკე-ბატატკე საცერზე რტყმევის დროს გამოცემული ხმა. ატატე-ბატატე, გიჩქ დო ვაგარაგადე -ატატე-
ბატატე, იცი და ვერ იტყვი (გამოცანა: საცერი). 

Lemma: at'at'ia  
Number: 806  
ატატია (ატატიას) ფაფუკი. ატატია თირი - ფაფუკი თოვლი. ატატია თირი უჯინე ზეიმს - ფაფუკი თოვლი უყურებს ზეიმს. 

Lemma: at'eba  
Number: 807  
ატება (ატებას) სახელი აატენს ზმნისა -- შერჩენა, შეტოვება. ქაავოტუათ ირფელ თესია: მ. ხუბ., გვ. 238 - შევარჩინოთ
ყველაფერი ამასო. გალია ხეს ქამოტუუ: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 127 - გალია ხელში შემატოვა. აატენს (ქაატუუ შეატოვა, ქოუტებუ
შეუტოვებია, ქანოტებუე(ნ) თურმე შეარჩენდა, შენარჩენა) გრდმ. შეარჩენს. ეიტენს (ეიტუუ შეირჩინა, ეუტებუ შეურჩენია) გრდმ.
სათავ. ქც. აატენს ზმნისა -- შეარჩენს. ეჲოტენს (ეჲოტუუ შეარჩინა, ეუტებუ შეურჩენია) გრდმ. შეარჩენს. ეიტენე(ნ) (ეიტენუ
შესაძლებელი გახდა შერჩენა, -- , -- ) გრუვ. შესაძლ. ვნებ. ეიტენს ზმნისა -- შეიძლება შეტოვება. ეატენე(ნ) (ეატენუ შეძლო
შეერჩინა, -- , ენოტებუე(ნ) შესძლებია შერჩენა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. აატენს ზმნისა -- შეუძლია შეატოვოს. ეჲოტებაფუანს
(ეჲოტებაფუუ შეატოვებინა, ეუტებაფუაფუ შეუტოვებინებია, ენოტებაფუე(ნ) შეატოვებინებდა თურმე) კაუზ. აატენს ზმნისა --
შეატოვებინებს. {ა/ე}მატებელი მიმღ. მოქმ. {შე}მრჩენი. {ა/ე}ჲოტებელი მიმღ. ვნებ. მყ. {შე}სარჩენი. {ა/ე}ტებული მიმღ. ვნებ. წარს.
{შე}რჩენილი. {ა/ე}ნატები მიმღ. ვნებ. წარს. {შე}ნარჩენი. {ა/ე}ნოტებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. შენარჩუნების, შეტოვების საფასური.
ა{/ე}უტებუ მიმღ. უარყ. შეურჩენელი. 

Lemma: at'ebul-i  
Number: 808  
ატებულ-ი (ატებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. აატენს ზმნისა -- შეტოვებული. 

Lemma: at'ert'eba  
Number: 809  
ატერტება (ატერტებას) სახელი ეტერტებუ(ნ) ზმნისა -- აფოროჯება; დაწინწკვლა, აჭრელება. ტანქ გეიატერტუ - ტანი
აუფოთლდა (ფორეჯები დააყარა). ეტერტებუ(ნ) (ეეტერტებუ(ნ) დაეწინწკლება, ეეტერტუ დაეწინწკლა, ატერტებუუ დასწინწკვლია,
ენოტერტებუე(ნ) დაეწინწკლებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ეწინწკლება, უჭრელდება. 



Lemma: at'ert'ebul-i  
Number: 810  
ატერტებულ-ი (ატერტებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეტერტებუ(ნ) ზმნისა -- აფოთლილი, აფოროჯებული, დაწინწკლული.
ტანი ატერტებული აფუ - ტანი დაწინწკლული (აფოროჯებული) აქვს. 

Lemma: at'vechai  
Number: 811  
ატვეჩაი (ატვეჩაის) [რუს.отвечай პასუხისმგებელი]. სი ჯანგოჭე, მა ვორექ ატვეჩაი(ს) - შენ ჯავრი ნუ გაქვს (გჭირს), მე ვარ
პასუხისმგებელი. 

Lemma: at'ot'eba  
Number: 812  
ატოტება (შურიში) სახელი ეტოტებუ(ნ) ზმნისა -- აშფოთება, აღელვება (სულისა). ქობძირი შორიშენი, ემეტოტჷ ხეთე
შურქუ: მასალ., გვ. 110 - შორიდან რომ დავინახე, ამიშფოთდა უმალ სული. უტოტენს (აუტოტუ აუშფოთა, აუტოტებუ აუშფოთებია)
გრდმ. სასხ. ქც. უშფოთებს (სულს). ეტოტებუ(ნ) (ეეტოტუ აუშფოთდა, ატოტებუ შური აშფოთებია სული, ენოტეტებუე(ნ) შური
შეუშფოთდებოდა თურმე სული ) გრდუვ. ვნებ. უტოტენს ზმნისა -- უშფოთდება (სული). ამატოტებელი მიმღ. მოქმ. ამშფოთებელი
(სულისა). აატოტებელი მიმღ. ვნებ. მყ. ასაშფოთებელი. ატოტებული მიმღ. ვნებ. წარს. აშფოთებული. ანატოტებუ/ი მიმღ. ვნებ. წარს.
ანაშფოთები. 

Lemma: at'ot'ebul-i  
Number: 813  
ატოტებულ-ი (ატოტებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეტოტებუ(ნ) ზმნისა -- აშფოთებული (სული). 

Lemma: at'raoz-i  
Number: 814  
ატრაოზ-ი (ატრაოზის) ეშმაკი, გაიძვერა, არასანდო. ატრაოზი კოჩიენია, -- თქუანა ეშმაკი კოჩიშენი - ატრაოზი კაციაო, -
იტყვიან ეშმაკ კაცზე. 

Lemma: at'q'urapa  
Number: 815  
ატყურაფა (ატყურაფას) სახელი აატყურუანს ზმნისა -- შეტყუება. იხ. ტყურაფა. 

Lemma: au  
Number: 816  
აუ! შორსდ. აუ! 

Lemma: auarebel-i  
Number: 817  
აუარებელ-ი (აუარებელ/რს) აუარებელი, ძალიან ბევრი, ურიცხვი. ქიდირულუანქ, ქოიცენა ართი აუარებელი: კ. სამუშ.,
ქხპს, გვ. 147 - დაიძინებ, გიცვივდებიან ერთად უთვალავი (აუარებელი). 

Lemma: aure  
Number: 818  
აურე (ღ ა-ჸურე), აუ̂რე, ავრე ზმნზ. აქედან, ამ მხრიდან; აქეთ, აქეთკენ. აურე მუთას გოხვარუქ: ქხს, 1, გვ. 195 - აქედან
ვერაფერს გეხმარები. ნამუქი სი გიწუუ, ავრე მითინს ვემკურთუმუნიანი, თი ბოში დუ - რომელმაც შენ გითხრა, აქეთ
არავის არ გამოუვლია, ის ბიჭი იყო. იხ. ათაურე, თაურე; ჸურე. 

Lemma: aure-teure  
Number: 819  
აურე-თეურე, აურე დო თეურე ზმნზ. აქეთ-იქიდან, აქედან და იქიდან. 

Lemma: auren-i  
Number: 820  
აურენ-ი (აურენს) აქაური, აქეთური (მოლაპარაკისაკენ მყოფი). აურენი მითინი ვანოკათუე - აქეთური არავინ ერია
(ნარევა). იხ. თაურენი. 

Lemma: auren-teuren-i  
Number: 821  
აურენ-თეურენ-ი, აურენი დო თეურენ-ი (აურენ-თეურენს, აურენი დო თეურენს) აქაურ-იქაური, აქეთური და იქითური. იხ.
ათაურენ-ეთეურენი. 

Lemma: aurenoba  
Number: 822  
აურენობა (აურენობას) აქაურობა. 

Lemma: aureshe  
Number: 823  
აურეშე, აურეშეს ზმნზ. აქეთკენ, აქეთ მხარეს, აქეთა მხრიდან. აურეშეს მითინს ვაძირუ - აქეთკენ (აქეთ მხარეს) ვერავის
(ვერ) ნახავ. აურეშე ვემიირთე - აქედან (აქეთა მხრიდან) ვერ მიხვალ. იხ. თაურეშე. 

Lemma: aucileber-i  
Number: 824  
აუცილებერ-ი (აუცილებერს) აუცილებელი. 

Lemma: -ap-  
Number: 825  



-აფ- ბოლოსართი წარმოადგენს თემის ნიშანს (ზმნებში), ქართული -ებ-ის შესატყვისი (გ. როგავა); გვხვდება საწყისებში ა
სუფიქსის წინ: -აფ-ა: ჩხონ-აფ-ა ცხონ-ებ-ა, გურ-აფ-ა სწავლა, თან-აფ-ა აღდგომა (შდრ. თან-დ-უ თენდება). დინ-აფ-ა
დაკარგვა. შდრ. ეტიმოლ., გვ. 111. იხ. -ა5. 

Lemma: apan-i  
Number: 826  
აფან-ი (აფანს) შუბლთეთრი, ნიკორა (პ. ჭარ.). ჩქიმი ჩხოუ აფანი რე - ჩემი ძროხა ნიკორაა. ჸვა დო ნიჩვი ჩე უღუნი,
უძახუნა აფანიას - შუბლი და სახე თეთრი რომ აქვს, უძახიან აფანიას. აფანია კამბეში - ნიკორა კამეჩი. იხ. კიოფამი,
ნიკუ̂რა, ჸვარჩე, ჸვასტური. 

Lemma: aptara  
Number: 827  
აფთარა (აფთარას) ქართა, საქონლის დასამწყვდევი შემოღობილი ადგილი (პ. ცხად., ძიებ., გვ. 15). შდრ. აფხაზ. ააფთრა
მწყემსების საზამთრო სადგომი ბარში. 

Lemma: apiceroba  
Number: 828  
აფიცერობა (აფიცერობას) აფიცრობა. სალდათი აფიცერობას ღურაშა ელჷნია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 120 - სალდათი
(ჯარისკაცი) აფიცრობას სიკვდილამდე ელისო. 

Lemma: aporonjeba  
Number: 829  
აფორონჯება (აფორონჯებას) სახელი ეთმიფორონჯებუ(ნ) ზმნისა -- აფორეჯება. პამანდორი მალას ეიფორონჯებუ(ნ) -
პამიდორი მალე შეწითლდება. ეთმიფორონჯებუ(ნ) (ეიფორენჯებუ(ნ) აფორეჯდება, ეიფორონჯუ აფორეჯდა, აფორონჯებერე(ნ)
აფორეჯებულა, ენოფორონჯებუე(ნ) აფორეჯდებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ფორეჯდება, ფორეჯიანი ხდება. 

Lemma: aporonjebul-i  
Number: 830  
აფორონჯებულ-ი (აფორონჯებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეთმიფორონჯებუ(ნ) ზმნისა -- აფორეჯებული, რაც აფორეჯდა,
ფორეჯების მქონე გახდა. 

Lemma: apra  
Number: 831  
აფრა (აფრას) ხის სახლის ნაწილი, აფრა, ბოყვი (ი. ყიფშ., პ. ჭარ.). 

Lemma: apsta  
Number: 832  
აფსთა (აფსთას) აფხაზ. მდინარე, ხეობა (ი. ყიფშ., პ. ჭარ.). შდრ. ღალი. 

Lemma: apso  
Number: 833  
აფსო (აფსოს) იხ. ასო. ჩხოუში აფსო - ძროხის ასო. 

Lemma: apu(n)  
Number: 834  
აფუ(ნ) აქვს, არის; ერგება, ეკუთვნის, მოხვდება. დიდას ქაფუნია ნასხაპა-და, სქუათ ქოსხაპუნსია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 38 -
დედას თუ უცეკვია (აქვს ნაცეკვი), შვილიც იცეკვებსო. ჭუკის ღურა აფუდუა კატუში ლაჸაფი: ა. ცან., გვ. 129 - თაგვისათვის
სიკვდილი იყოო კატის თამაში. გიორგი ჩინებული ვა აფუ მუშ დიდა დო მუმას: მ. ხუბ., გვ. 153 - გიორგი ცნობილი არ აქვს
(ჰყავს) მის დედასა და მამას. აფუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრის მწკრივებში). იხ. ტაბულა ხხ3. 

Lemma: apun-i  
Number: 835  
აფუნ-ი (აფუნს) აფხაზ. გაზაფხული (ი. ყიფშ., პ. ჭარ.); გაზაფხულის დასაწყისი, ხვნა-თესვის დრო. გაზაფხულის პირი (კ.
სამუშ.). არძოშ უსქვამაში აფუნი ენიე, -- უწიია: მ. ხუბ., გვ. 221 - ყველაზე ულამაზესი გაზაფხულიაო, -- უთხარიო. თურმე
აფუნს ჸაზახიშა ქიმისარსალუ გვერქია: ი. ყიფშ., გვ. 174 - თურმე გაზაფხულზე გლეხთან მოსრიალდა გველიო. იხ.
გაზარხული. 

Lemma: apunoba  
Number: 836  
აფუნობა (აფუნობას) გაზაფხული . მოღუღუნჷნცჷ აფუნობა, რინა წჷმი მინჭუანცჷ - მოღუღუნებს გაზაფხული, ყოფა წინ
მიისწრაფის. ადრე აფუნობას ორინჯი მეურც მინდორიშა - ადრე გაზაფხულზე საქონელი მიდის მინდვრად. 

Lemma: apshara1  
Number: 837  
აფშარა1 (აფშარას) ავშარა, ულაგმო აღვირი. 

Lemma: apshara2  
Number: 838  
აფშარა2 (აფშარას) ხის ჭურჭელია ერთგვარი, ხმარობენ ყველის ჩასაწყობად; თავსდება 7-10 სულგუნი. მწყემსები აფშარაში
აყენებენ მაწონსაც. გინოქიმინილი ჸვალს აფშარას დინობდვანდით - გადაზელილ (გარდაქმნილ) ყველს აფშარაში
ვდებდით. 

Lemma: apshilur-i  
Number: 839  
აფშილურ-ი (აფშილურს) ბოტან. მაღლარი თეთრი ყურძნის ჯიშია ერთგვარი. შდრ. გვარი აფშილავა. 



Lemma: apshirha  
Number: 840  
აფშირჰა (აფშირჰას) აფხაზ. ხის ჭურჭელი მაწვნის ჩასაყენებლად (ი. ყიფშ.). იხ. აფშარა2. 

Lemma: apshika  
Number: 841  
აფშიქა (აფშიქას) ქილა (დ. ფიფია). 

Lemma: apxa1  
Number: 842  
აფხა1 (აფხას) ბეჭი; მხარი. აფხაქ გაიწუოლჷ ობრის: მ. ხუბ., გვ. 27 - ბეჭი გაუვარდა ორბს. გინიშ აფხა, გურ დო ჩხონჩხი:
ქხს, 1, 303 - ხბოს ბეჭი, გული და ღვიძლი. ქაფხაშ დუდი ბეჭის ძვლის კაკნატელა, ხრტილოვანი დაბოლოება. 

Lemma: apxa2  
Number: 843  
აფხა2 (აფხას) ბეჭი; საქსოვი დაზგის ნაწილი (სავარცხელი). ოშუალს (ძაფის) დობრშუნდით, ქამშურღვანდით დიორდე
ზინგის დო უკული აფხას - საქსოვს (ძაფს) დავქსელავდით, გავუყრიდით ჯერ ზინგში და მერე აფხაში (ბეჭში). (შდრ.
მასალები, ტ. 2, ნაწ. 2, გვ. 217). შდრ. ქეგლ ბეჭი2. 

Lemma: apxaza  
Number: 844  
აფხაზა (აფხაზას) აფხაზი. აფხაზა ნაკარუს გიხვამანდუა: ი. ყიფშ., გვ. 179 - აფხაზი ნაკარავზე ილოცებოდაო. 

Lemma: apxanak'-i  
Number: 845  
აფხანაკ-ი (აფხანაკის) ამხანაგი. ართი აფხანაკიქ მაჟირა აფხანაკის უწუუ: ი. ყიფშ., გვ. 3 - ერთმა ამხანაგმა მეორე
ამხანაგს უთხრა. 

Lemma: apxva  
Number: 846  
აფხვა (აფხვას) იგივეა, რაც აფხა2- საქსოვი დაზგის ნაწილი, ბეჭი. 

Lemma: ak  
Number: 847  
აქ, აქი, აქუ, აქჷ ზმნზ. აქ, ამ ადგილას. მიუთითებს მოლაპარაკის მყოფობის ადგილზე (საპირისპიროა: ექ). აქ ჸუდეში
უნჩაში მა ვორექია - აქ სახლის უფროსი მე ვარო. აქია მითინს ვამურთუმუნია - აქო არავინ არ მოსულაო. იხ. ათაქ, თაქ.
შდრ. ლაზ. ჰაქო, ჰაქ აქ (ნ. მარი). 

Lemma: aka-ak  
Number: 848  
აქა-აქ ზმნზ. აგერ-ეგერ. იხ. ექა-აქ. აქა-აქ ქააკათუ მონდაქ - აგერ-ეგერ გაერია მწიფე. 

Lemma: akenteleba  
Number: 849  
აქენთელება (აქენთელებას) სახელი ეექენთელებუ(ნ) ზმნისა - მეტისმეტი დაღლა და ქშინვა. იხ. ქენთელუა. 

Lemma: akentelebul-i  
Number: 850  
აქენთელებულ-ი (აქენთელებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეექენთელებუ(ნ) ზმნისა - ქშენაავარდნილი, აქშენილი. 

Lemma: akian-i  
Number: 851  
აქიან-ი (აქიანს) აქაური. გუუმორძგვას... არძო აქიანი მარჩქილეს: ი. ყიფშ., გვ. 188 - გაუმარჯოს... ყველა აქაურ
მსმენელს. ისხუნეესჷ აქიანი ღურაშა ვიშოიანი გინოლაფა: ი. ყიფშ., გვ. 74 - არჩიეს აქაურ სიკვდილს იქით{ური}
გადავარდნა. იხ. ათაქიანი, თაქიანი; შდრ. ექიანი. 

Lemma: akianoba  
Number: 852  
აქიანობა (აქიანობას) აქაურობა (საპირისპიროა: თექიანობა). 

Lemma: akile  
Number: 853  
აქილე, აქიე ზმნზ. აქეთ; შემდეგ. თიშ აქილე მა დიბრჩინი: ქხს, 1, გვ. 164 - მას აქეთ მე დავბერდი. მუაჩქიმს აქილე
ქოძირუნქ: მ. ხუბ., გვ. 50 - მამაჩემს აქეთ ნახავ. იხ. ვიქილე. 

Lemma: akile-vikile  
Number: 854  
აქილე-ვიქილე, აქილე დო ვიქილე ზმნზ. აქეთ-იქეთ, აქეთ და იქით. 

Lemma: akimua  
Number: 855  
აქიმუა (აქიმუას) სახელი აქიმენს ზმნისა - ექიმობა. 

Lemma: akine  
Number: 856  
აქინე ზმნზ. აქ, ამ ადგილას. აქინე მითა მიწონებუ ეშ მაკეთებელი - აქ არავინ მეგულება ამის გამკეთებელი. იხ. ათაქინე,



აქინე ზმნზ. აქ, ამ ადგილას. აქინე მითა მიწონებუ ეშ მაკეთებელი - აქ არავინ მეგულება ამის გამკეთებელი. იხ. ათაქინე,
თაქინე. შდრ. ექინე. 

Lemma: akineshe  
Number: 857  
აქინეშე, აქინეშეს ზმნზ. აქ. აქინეშეს ნდემეფი გილუულა: ი. ყიფშ., გვ. 57 - აქ მდევები დადიან. აქინეშე მუ ოკოდუ
დავითია ჸვერესია?: ქხს, 1, გვ. 246 - აქ რა უნდოდა დავითია ბრმასო? იხ. ათაქინეშე, თაქინეშეს. შდრ. ექინეშე,
ექინეშეს. 

Lemma: akineshis  
Number: 858  
აქინეშის ზმნზ. იგივეა, რაც აქინეშეს. აქინეშის ნდემეფი გილუულან...: ქხს,2, გვ. 40 - აქ დევები დადიან. 

Lemma: akoroba  
Number: 859  
აქორობა (აქორობას) აქაურობა. ჯვარი აქორობას, მა თურქიში ონთირალი!: მ. ხუბ., გვ. 349- ჯვარი (სწერია) აქაურობას,
მე თურქის სათრევი! 

Lemma: ake'  
Number: 860  
აქჷ ზმნზ. იხ. აქ. აქჷ მუსჷ ორთჷქჷ?: ი. ყიფშ., გვ. 15 - აქ რას შვები? 

Lemma: agha  
Number: 861  
აღა (აღას) ლაღა. ქაღაშ გინოსუმალა ლაღას გადასმა, გასწორება. 

Lemma: aghapa  
Number: 862  
აღაფა (აღაფას) სახელი ააღანს ზმნისა -- მოშორება (თვალისა). გვალას თოლც აღანქჷნი, დობერას უჯინექჷ: კ. სამუშ.,
ქართ. ზეპ., გვ. 116 - მთას თვალს რომ მოაშორებ, უყურებ მინდორ-ველს. აღანს (ააღუ მოაშორა, აუღაფუ მოუშორებია, ანოღებუე(ნ)
ააშორებდა თურმე) გრდმ. აშორებს (თვალს). იხ. ეღაფა. 

Lemma: aghaja  
Number: 863  
აღაჯა (აღაჯას) სახლის თავხე. იხ. ომპა. 

Lemma: aghvir-i  
Number: 864  
აღვირ-ი (აღვირს) აღვირი. 

Lemma: aghiareba  
Number: 865  
აღიარება (აღიარებას) სახელი აღიარენს ზმნისა -- აღიარება. 

Lemma: aghiagh-i  
Number: 866  
აღიაღ-ი (აღიაღის) ზოოლ. იგივეა, რაც არღია, -- თრითინა, დედოფალა. აღიაღი დო კვინორი ჯაშე ჯაშა მეცოჸუნა -
თრითინა და სიასამური ხიდან ხეზე მიხტიან. იხ. კაკურია. 

Lemma: aghitkma  
Number: 867  
აღითქმა (აღითქმას) აღთქმა. თიწკჷმა გეგლაანწყჷ აღითქმა: მ. ხუბ., გვ. 128 - მაშინ ჩამოართვა აღთქმა. 

Lemma: aghura  
Number: 868  
აღურა (აღურას) შეკვდომა, შემოკვდომა. იხ. ღურა. 

Lemma: aq'areba  
Number: 869  
აყარება (აყარებას) იხ. ეყარება; ყარება. 

Lemma: aq'va  
Number: 870  
აყვა (აყვას) საქონლის ზურგის უკანა ნაწილი კუდუსუნამდე. 

Lemma: aq'vaq'va  
Number: 871  
აყვაყვა (აყვაყვას) კისერი (მასალები, ტ. 3, ნაწ. 2, გვ. 214). 

Lemma: aq'ujixa  
Number: 872  
აყუჯიხა (აყუჯიხას) ტოპონ. ქ. სოხუმი (ი. ყიფშ.). აყუჯიხა მუნაფილი, აფხაზეფი ჟღჷრაფილი: ი. ყიფშ., გვ. 121 - აყუ-ციხე
მოღრუბლული, აფხაზები დამჭკნარი. 

Lemma: a՚a1  
Number: 873  
აჸა1 შორსდ. აჰა. იხმარება რისამე მიწოდება-მიცემისას. აჸა, თენა რე შხუ̂ა ჟირი ქანქარი...: ა. ცაგ., გვ. 93 - აჰა, ესაა სხვა



ორი ქანქარი. 

Lemma: a՚a2  
Number: 874  
აჸა2 უარყოფის ნაწილაკი: არა. ვამგაჩინენო თენეფიშა მუში კუთვნილი? -- აჸა! - არ შეგიძლია მისცე ამათ თავიანთი
კუთვნილი? -- არა! 

Lemma: a՚areba  
Number: 875  
აჸარება (აჸარებას) იხ. აყარება, ეყარება. თაქი უარესი აჸარებაქ იყუუ ქიჸანაშიქჷ: ა. ცაგ., გვ. 19 - აქ უფრო მეტი
(უარესი) ამოძრავება შეიქნა ქვეყნისა. მუგიდა რდჷ ნი, ირფელქ გეიჸარჷ: ი. ყიფშ., გვ. 31 - რაღაც იყო, ყველაფერი
ამოძრავდა. 

Lemma: a՚oneba  
Number: 876  
აჸონება (აჸონებას) გაოცება (დ. ფიფია). 

Lemma: a՚ure  
Number: 877  
აჸურე ზმნზ. იხ. აურე, -- აქეთ, აქეთკენ; ამ მხარეს. სო მეურქჷ აჸურე?: ი. ყიფშ., გვ. 13 - სად მიდიხარ აქეთკენ? 

Lemma: a՚ureshe  
Number: 878  
აჸურეშე, აურეშეს ზმნზ. იხ. აურეშე, აურეშეს, -- აქეთკენ, აქედან. აჸურეშე ქიმიანგარა ირი კათა: ი. ყიფშ., გვ. 76 - აქედან
თანაუგრძნობენ (ტირილით) ყველა. 

Lemma: ash  
Number: 879  
აშ! შორსდ. საქონლის (ძროხა, ხარი...) გასადენი შეძახილი. აშ, აშ, სი ოხერი, ღობერი ვაგომტახა! - აშ, აშ, შე ოხერო,
ღობე არ გამიტეხო! აშ, აშია, -- უწუ დო ჭინჷთ იში ქარაჸჷ: ქხს, 2, გვ. 190 - აშ, აშიო, -- უთხრა და წკნელით გადენა იქით. 

Lemma: ash  
Number: 880  
აშ, აში ზმნზ. აქ, აქეთ; ასე. ამუდღა აშ ქომოვრთი: ი. ყიფშ., გვ. 12 - დღეს აქ (აქეთ) მოვედი. აში ვეშილებე - ასე არ
შეიძლება. მორთი აში! - მოდი აქეთ (აქ)! 

Lemma: asha-  
Number: 881  
აშა- რთული ზმნისწინი (ა-შა; ა- მარტივი ზმნისწინია, -შა- ნაწილაკი) გადმოსცემს მოქმედებას შუაში (ზევიდან ქვევით ან
ქვევიდან ზევით); მნიშვნელობით შეესატყვისება ქართულ ჩა-ს. აშა-ნჯირა ჩაწოლა, აშა-რინა ჩადგომა... იგივეა, რაც ეშა-,
იშა-. 

Lemma: ashabareba  
Number: 882  
აშაბარება, აშაბარუა (აშაბარებას, აშაბრუას) სახელი აშმაბარენს ზმნისა -- ჩაბარება. ხე ქიმეთხჷ ძღაბის, მუმას
ქაშაბარჷ: ი. ყიფშ., გვ. 106 - ხელი მოჰკიდა გოგოს, მამას ჩააბარა. იხ. ბარება. 

Lemma: ashadgidgonua  
Number: 883  
აშადგიდგონუა (აშადგიდგონუას) სახელი აშადგიდგონუნს, აშედგიდგონუუ(ნ) ზმნათა -- ტალახში ამოგანგვლა, ძლიერ
დასვრა. იხ. დგიდგონუა. 

Lemma: ashadvala  
Number: 884  
აშადვალა (აშადვალას) სახელი აშადვანს ზმნისა -- ჩადება (შუაში). იხ. დვალა, ძვენა. 

Lemma: ashadiarua  
Number: 885  
აშადიარუა (აშადიარუას) სახელი აშედიარც ზმნისა -- შუაში ბალახი. რაში ტყასჷ ქაშედიარცჷ: ი. ყიფშ., გვ. 85 - რაში
ტყეში ბალახობს. იხ. დიარუა. 

Lemma: ashazindua  
Number: 886  
აშაზინდუა (აშაზინდუას) სახელი აშაზინდუნს ზმნისა -- ამოზიდვა, ამოთრევა. იხ. ზინდუა. 

Lemma: ashateba  
Number: 887  
აშათება (აშათებას) სახელი აშეთებუ(ნ) ზმნისა -- გამოლევა. იხ. თება. 

Lemma: ashatirinua  
Number: 888  
აშათირინუა (აშათირინუას) სახელი აშათირინუნს ზმნისა -- თანგვა. დოფა, დაჩხირ გენიას რკინა აშათირინჷნცჷ: აია, 2,
გვ. 58 - ნაკვერჩხლების გეენიაში ითანგება რკინის ფენა. 

Lemma: ashak'atapa//ashak'atin-i  
Number: 889  



აშაკათაფა//აშაკათინ-ი (აშაკათაფას, აშაკათინს) სახელი აშაკათუუ(ნ) ზმნისა -- გარევა; ჩარევა. ქაშააკათჷ ნდემემცჷ: ი.
ყიფშ., გვ. 88 - ჩაერია (დაერია) დევებს. ქაშაკათჷ ხენწჷფე დო მუში ჯარც: ი. ყიფშ., გვ. 106 - დაერია ხელმწიფესა და მის
ჯარს. იხ. კათაფა, კათინი. 

Lemma: ashak'ineba  
Number: 890  
აშაკინება (აშაკინებას) სახელი აშააკინენს ზმნისა -- შემოკავება ეზოსი ან სხვა რამის. იხ. კინება. 

Lemma: ashak'iont'-i  
Number: 891  
აშაკიონტ-ი (აშაკიონტის) სახელი აშეკიონტუ(ნ) ზმნისა -- შიგ ტრიალი. დიმუნუ, ჩქინ სოფელც კუმა აშეკიონტჷდჷ: კ.
სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 155 - მოიღრუბლა, ჩვენს სოფელში კვამლი ტრიალებდა (შიგნით). იხ. კიონტი. 

Lemma: ashalapa  
Number: 892  
აშალაფა (აშალაფას) სახელი აშალუ(ნ) ზმნისა -- ჩავარდნა. 

Lemma: ashalapir-i  
Number: 893  
აშალაფირ-ი (აშალაფირს) მიმღ. ვნებ. წარს. აშალუუ(ნ) ზმნისა -- ჩავარდნილი (შუაში). 

Lemma: ashalieba  
Number: 894  
აშალიება (აშალიებას) სახელი აშელიებუ(ნ) ზმნისა -- თანდათან გათავება, შემოლევა. შარასჷ ორზოლქჷ ქაშეელიისჷ:
ქხს, 2, გვ. 28 - გზაზე საგზალი შემოელიათ. იხ. ლიება. 

Lemma: ashamindoria  
Number: 895  
აშამინდორია (აშამინდორიას) შუაში პატარა მინდორი (მაგ., ტყეში). ქოჯღუნაფუნ დო მუკი-მუკი გოუსქუ თი
აშამინდორია ტყასჷ: ი. ყიფშ., გვ. 62 - გაძღოლია და ირგვლივ შეუკრავს ტყეში ის პატარა მინდორი. შდრ. ვერჩე. იხ.
მინდორი. 

Lemma: ashandghulapa  
Number: 896  
აშანდღულაფა (აშანდღულაფას) სახელი აშმანდღულუ(ნ) ზმნისა -- ჩადნობა, შემოდნობა. უკულ რენო მაკეთენქჷ, ხეს
ქაშგონდღულუქუნი?!: მასალ., გვ. 53 - შემდეგაა, რომ გამაკეთებ (გამახარებ), ხელში რომ შემოგადნები?! იხ. ნდღულაფა. 

Lemma: ashant'e'ra  
Number: 897  
აშანტჷრა (აშანტჷრას) სახელი აშენტჷრუუ(ნ) ზმნისა -- ჩატევა. ხეშა აშგანტჷრე დო ჸუდეს ვემნინტჷრე - ხელში ჩაგეტევა
და სახლში ვერ შეეტევა. იხ. ნტჷრა. 

Lemma: ashanjira  
Number: 898  
აშანჯირა (აშანჯირას) სახელი აშენჯირუუ(ნ) ზმნისა -- ჩაწოლა. ჩელა ლეტას ქაშენჯირი, ინკორი დო იკვაზია: ი. ყიფშ.,
გვ. 167 - ჩელა, ტალახში ჩაწექი, იცოხნე და იკოხტავე. იხ. ნჯირა. 

Lemma: ashar-bashari  
Number: 899  
აშარ-ბაშარი აშარ-ბაშარი ილენდუა დო მუნტური კუჩხის მიშ{მ}ატახანდუა: თ. სახოკ., გვ. 243 - აშარ-ბაშარი ომობდაო
და მატლი შიგ ფეხებს იმტვრევდაო. 

Lemma: asharginapa  
Number: 900  
აშარგინაფა (აშარგინაფას) სახელი აშერგინუუ(ნ) ზმნისა -- ჩაგორება. კოღონაშა უბაზჷ დო ოშე ქაშურგინუაფუ: ი. ყიფშ.,
გვ. 127 - კოღოსთვის უსვრია და იქით ჩაუგორებია. იხ. რგინაფა. 

Lemma: asharina  
Number: 901  
აშარინა (აშარინას) სახელი აშარე(ნ) ზმნისა -- ჩადგომა. აშვორეთ კჷსერიშა ჩქჷნი ზისხირიში ღვარს: შ. ბერ., გვ. 69 -
ვდგავართ (შიგნით) კისრამდე ჩვენი სისხლის ღვარში. შქას წყარი აშარე - შუაში წყალი დგას. 

Lemma: ashaserua  
Number: 902  
აშასერუა (აშასერუას) სახელი აშმესერუუ(ნ) ზმნისა -- შემოღამება. ხე დო ხეს ქაშმასერუ - ხელ და ხელ შუა შემომაღამდა.
ქაშაასერესჷ დო შარასჷ ქჷდიიბარგეს: ი. ყიფშ., გვ. 67 - შემოაღამდათ და გზაზე დაბანაკდნენ. 

Lemma: ashasvirin-i  
Number: 903  
აშასვირინ-ი (აშასვირინს) სახელი აშესვირინანს ზმნისა -- (შიგ) გაოგნებული დგომა. ქოძირეს, ბოში აშესვირინანცი ნი:
ი. ყიფშ., გვ. 105 - ნახეს, ბიჭი შუაში რომ დგას გაოგნებული. იხ. სვირინი. 

Lemma: ashaski/e'lada  
Number: 904  
აშასქი/ჷლადა (აშასქი/ჷლადას) სახელი აშმასქჷდუ(ნ) ზმნისა -- დარჩენა, ჩარჩენა. სი ხოლო თი რიგ დიხას
ქაშაასქჷდჷქ...: მ. ხუბ., გვ. 179 - შენც იმ რიგის ადგილას ჩარჩები. გოღანდალერ დედიბიქ ქაშმოსქიდუ ხესია: ქხს, 1, 207
- გაძვალტყავებული დედაბერი შემრჩა (ჩამრჩა) ხელშიო. იხ. სქი/ჷლადა. 



Lemma: ashat'axua  
Number: 905  
აშატახუა (აშატახუას) სახელი აშატახანს, აშეტახანს ზმნათა -- ჩამტვრევა; სიმინდის შერჩევით შეტეხვა. გადატ. იაფად
ყიდვა, ჩაგდება ხელში. 

Lemma: ashat'k'archal-i  
Number: 906  
აშატკარჩალ-ი (აშატკარჩალ/რს) სახელი აშატკარჩალანს ზმნისა -- შიგ ტკარცალი. ძღაბეფი აშატკარჩალანა, ბოშეფი
აშახორხოშანა: ქხს, 1, გვ. 320 - შიგ ქალები (გოგოები) ტკარცალებენ, ბიჭები ხორხოცობენ. იხ. ტკარჩალი. 

Lemma: ashat'oxua  
Number: 907  
აშატოხუა (აშატოხუას) იხ. ეშატოხუა. 

Lemma: ashat'q'urapa  
Number: 908  
აშატყურაფა (აშატყურაფას) სახელი აშმატყურუანს ზმნისა -- შეტყუება, მოტყუებით მიცემა. მინჯეს ინა ღურელი აფუდ,
ოკოდ აშატყურუკონი - პატრონისთვის ის მკვდარი იყო, უნდოდა შეეტყუებინა. იხ. ტყურაფა. 

Lemma: ashapurinua  
Number: 909  
აშაფურინუა (აშაფურინუას) სახელი აშაფურინანს ზმნისა -- (შიგ) ჩაფრენა; შეფრენა (მაღლა). ჯორქ გინირთჷ მუმულო,
ქაშააფურინჷ ჯაშა: ი. ყიფშ., გვ. 10 - ჯორი გადაიქცა მამლად, შეფრინდა ხეზე. იხ. ფურინუა. 

Lemma: ashakvachal-i  
Number: 910  
აშაქვაჩალ-ი (აშაქვაჩალ/რს) სახელი აშექვაჩალუ{უ}(ნ) ზმნისა -- შიგნით შარიშური. შხვაშხვანერი ცირტუსებც ბაღჷს
აშეფქვაჩალჷთ: მასალ., გვ. 121 - მრავალსახის ციტრუსებში ბაღში ვშარიშურობთ. იხ. ქვაჩალი. 

Lemma: ashakosap-i  
Number: 911  
აშაქოსაფ-ი (აშაქოსაფის) სახელი აშაქოსანს, აშექოსუუ(ნ) ზმნათა -- დამარცხება; გასაზავებლად შუაში ჩადგომა.
ქუმუტყობაფ მოხუჯურო, ქაშუქოსაფ ლებიშა: ქხს, 1, გვ. 191 - მიპარვია მოხერხებულად, (შიგ) დაუნარცხებია ლეიბზე. იხ.
ქოსაფი. 

Lemma: ashaghala  
Number: 912  
აშაღალა (აშაღალას) სახელი აშეღანს ზმნისა -- ამოტანა. იხ. ღალა. 

Lemma: ashaghit'onua  
Number: 913  
აშაღიტონუა (აშაღიტონუას) სახელი აშაღიტონუნს ზმნისა -- ამოღრუტნა. გური გაშუღიტონუ დო თეში ქუდუტებუდუ -
გული ამოუღრუტნია და ისე დაუტოვებია. იხ. ღიტონუა. 

Lemma: ashaghuc'ua  
Number: 914  
აშაღუწუა (აშაღუწუას) სახელი აშაღუწუნს ზმნისა -- ამოწრუპვა. გაშუღუწუ ოთხ(ი) ლაგვანი ღვინია - ამოუწრუპავს ოთხი
ქვევრი ღვინოო. იხ. ღუწუა. 

Lemma: asha՚idir-i  
Number: 915  
აშაჸიდირ-ი (აშაჸიდირს) სახელი აშეჸიდენს ზმნისა -- 1. წინასწარ დაგეგმილი საყიდლების შეძენისას დამატებით
(შიგადაშიგ) რამის ყიდვა; 2. გამოსყიდვა. ჸუდე ჯიმადიშე გაშეჸიდუ - სახლი ბიძისგან გამოისყიდა. 

Lemma: asha՚otama  
Number: 916  
აშაჸოთამა (აშაჸოთამას) სახელი აშაჸოთანს ზმნისა -- ამოგდება; ჩაგდება. ქაშეჸოთუ ხეშა - ჩაიგდო ხელში. ირფელამო
გაშაჸოთუ - ყველაფრიანად ამოაგდო იხ. ჸოთამა. 

Lemma: asha՚una  
Number: 917  
აშაჸუნა (აშაჸუნას) სახელი აშაჸუნს ზმნისა -- გაყოლა; ამოყვანა. ქაშააჸუნჷ ტყას: მ. ხუბ., გვ. 122 - გაჰყვა (შიგნით) ტყეს. 

Lemma: asha՚unapa  
Number: 918  
აშაჸუნაფა (აშაჸუნაფას) სახელი აშაჸუნს ზმნისა -- ჩაყოლიება; ამოყვანა. წყარიშე მაშქვიდუ აშაჸუნს - წყლიდან მხრჩობი
(დასახრჩობად განწირული) ამოჰყავს. იხ. ჸუნაფა. 

Lemma: asha՚urshua  
Number: 919  
აშაჸურშუა (აშაჸურშუას) სახელი აშაჸურშუ(ნ) ზმნისა -- ჩაყუჟვა. ჯალონას მაფშალია აშაჸურშუ დო აშებირც - ხეებში
(ხელნარში) ბულბული ჩაყუჟულა და მღერის. იხ. ჸურშუა. 

Lemma: asha՚ucin-i  
Number: 920  
აშაჸუცინ-ი (აშაჸუცინს) სახელი აშაჸუცუ(ნ) ზმნისა -- ჩაცუცქება. აშაჸუცუდუ ჸუდეწკუმა - ჩაცუცქული იყო სახლთან. იხ.



ჸუცინი. 

Lemma: asha՚ucinel-i  
Number: 921  
აშაჸუცინელ-ი (აშაჸუცინელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. აშაჸუცუ(ნ) ზმნისა -- ჩაცუცქული. ძღაბიშორო აშაჸუცინელო ფსჷნს: მ.
ხუბ., გვ. 175 - გოგოსავით ჩაცუცქული ფსამს. 

Lemma: ashachanapa  
Number: 922  
აშაჩანაფა (აშაჩანაფას) სახელი აშაჩანუანს ზმნისა -- ამოყოფა (ხელის, თავის). იხ. ჩანაფა. 

Lemma: ashachilata  
Number: 923  
აშაჩილათა (აშაჩილათას) სახელი აშმაჩირთუ(ნ) ზმნისა -- შეცდომა; ერთმანეთში არევით შეშლა. ართიშახ პაპასით
ქაშაჩირთუნია - ერთხელ მღვდელსაც შეეშლებაო. იხ. ჩილათა. 

Lemma: ashachilatir-i  
Number: 924  
აშაჩილათირ-ი (აშაჩილათირს) მიმღ. ვნებ. წარს. აშაჩირთუ(ნ) ზმნისა -- შეშლილი, შემცდარი. აშაჩილათჷრო... თეურეშე
ურულუნა: ი. ყიფშ., გვ. 62 - შეცდომით... იქითკენ გაქცეულან (ურბენიათ). 

Lemma: ashacik'apa/i  
Number: 925  
აშაციკაფა/ი (აშაციკაფა/ი-ს) სახელი აშაციკუანს ზმნისა -- ჩასობა. ათაქ ქაშაციკჷ მუში საგანინ, ქოძირჷ: მ. ხუბ., გვ. 105 -
აქ ჩასობილი რომაა მისი ისარი, ნახა. 

Lemma: ashacuma  
Number: 926  
აშაცუმა (აშაცუმას) სახელი აშაცენს ზმნისა -- დაცვენა. ირკოჩქ დიხას ქაშაციუ - ყველა (ყველა კაცი) მიწაზე დაცვივდა. 

Lemma: ashadzvena  
Number: 927  
აშაძვენა (აშაძვენას) სახელი აშაძუ(ნ) ზმნისა -- შუაში დება. უსამართლობა აშინოძე ოდიშური ალაგეს: ი. ყიფშ., გვ. 149 -
უსამართლობა დებულა ოდიშის მხარეს. იხ. ძვენა. შდრ. აშადვალა. 

Lemma: ashadzirapa  
Number: 928  
აშაძირაფა (აშაძირაფას) სახელი აშეძირე(ნ) ზმნისა -- ჩენა, გამოჩენა. ცირეფც თეში აშაძირექ, მუჭოთ ვარდი
გჷნაფალა: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 42 - გოგოებს შორის ისე სჩანხარ, როგორც ვარდი გაფურჩქვნილი. იხ. ძირაფა. 

Lemma: ashac'imindua  
Number: 929  
აშაწიმინდუა (აშაწიმინდუას) იხ. ეშაწიმინდუა. 

Lemma: ashach'k'omua  
Number: 930  
აშაჭკომუა (აშაჭკომუას) სახელი აშაჭკომანს ზმნისა -- {შემო}ჭამა. ჯუნა-ჯუნათ ჩხვინდი ქაშეჭკომესია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ.
196 - კოცნა-კოცნით ცხვირი გადაიყოლესო (შემოეჭამათო). იხ. ჭკომუა. 

Lemma: ashach'q'olada  
Number: 931  
აშაჭყოლადა (აშაჭყოლადას) სახელი აშმაჭყორდუ(ნ) ზმნისა -- დავიწყება. მუმაში შური ქიშაჭყოლადჷ, ბაბუსჷ
იფშუანსჷ (//იფუჩუანს): ა. ცაგ., გვ. 83; ი. ყიფშ., გვ. 177 - მამის სული დავიწყებია, ბაბუას იფიცებდაო. იხ. ჭყოლადა. 

Lemma: ashaxolapa  
Number: 932  
აშახოლაფა (აშახოლაფას) სახელი აშახოლუუ(ნ) ზმნისა -- გარევა; ჩარევა. 

Lemma: ashaxuna  
Number: 933  
აშახუნა (აშახუნას) სახელი აშახე(ნ), აშმადოხოდუ(ნ) ზმნათა -- ჩაჯდომა. ჩელა! ანწი მობაღჷნა ტვერ დო ლეტაში
აშახუნა ი. ყიფშ., გვ. 168 - ჩელა! აწი გვეყოფა მტვერსა და ტალახში ჩაჯდომა. 

Lemma: ashajina  
Number: 934  
აშაჯინა (აშაჯინას) სახელი აშმეჯინე(ნ) ზმნისა -- ჩახედვა. სარჩიმელიაში სამართალს ართი ქაშმოჯინეს ი. ყიფშ., გვ.
154 - სარჩიმელიას სამართალში ერთი ჩამახედეს. იხ. ჯინა. 

Lemma: ashi  
Number: 935  
აში! შორსდ. საქონლის (ძროხა, ხარი) გასადენი შეძახილი. იხ. აშ! 

Lemma: ashi  
Number: 936  
აში ზმნზ. ასე. აში ვეშილებე - ასე არ შეიძლება. იხ. ათაში, თაში. 

Lemma: ashinard-i  



Number: 937  
აშინარდ-ი (აშინარდის) სახელი აშმერდუუ(ნ) ზმნისა -- შიგ ნაზარდი. ჩიტი ვორდი, ზესქვი ვორდი, წყარიში აშინარდი
ვორდი: ქხს, 1, გვ. 12 - ჩიტი ვიყავ, შაშვი ვიყავ, წყალში გაზრდილი ვიყავ. იხ. რდუალა. 

Lemma: ashma՚venj-i  
Number: 938  
აშმაჸვენჯ-ი (აშმაჸვენჯის, აშმაჸვენს) მიმღ. მოქმ. შუამავალი. 

Lemma: ashma՚venjur-i  
Number: 939  
აშმაჸვენჯურ-ი (აშმაჸვენჯურს) საშუამავლო. 

Lemma: asho-  
Number: 940  
აშო- რთული ზმნისწინი (ა-შო-: ა -- მარტივი ზმნისწინია, შო- -- ნაწილაკი) გადმოსცემს მოქმედებას შუაში. იხ. აშა-. 

Lemma: asho  
Number: 941  
აშო ზმნზ. აქეთ, აქეთკენ, აქეთ მხარეს (საპირისპიროა ვიშო). აშო ქაწოხვალამუნა შხვა კათა: ქხს, 2, გვ. 26 - აქეთ
შეხვედრიათ სხვა ხალხი. ბოში გეშეჸონეს აშო: მ. ხუბ., გვ. 134 - ბიჭი ამოიყვანეს აქეთ. მორთი აშო!: ქხს, 2, გვ. 32 - მოდი
აქეთ! შდრ. ლაზ. ჰაშო, აშო აქეთ (ნ. მარი). 

Lemma: asho-asho  
Number: 942  
აშო-აშო ზმნზ. აქეთ-აქეთ. აშო-აშო გუთმოლუდას თეში: მ. ხუბ., გვ. 36 - აქეთ-აქეთ რომ ვარდებოდეს ისე. შდრ. ვიშო-ვიშო.

Lemma: asho  
Number: 943  
აშო დო აშო ზმნზ. აქეთ და აქეთ. აშო დო აშო უჯგუშო ქორჩქინდუ - აქეთ და აქეთ უკეთესად გამოჩნდა. 

Lemma: ashot(i)  
Number: 944  
აშოთ(ი) ზმნზ. -თ(ი)- ნაწილაკდართული აშო: აქეთაც. იხ. ვიშოთი. 

Lemma: ashotia  
Number: 945  
აშოთია (აშოთიას) აქეთია. აშოთია ვიშოთია რენია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 16 - აქეთია იქითია არისო. 

Lemma: ashoian-i  
Number: 946  
აშოიან-ი (აშოიანს) აქეთური, აქეთ მხარეს; აქეთა ხნის. ფარა ვამიღუდუ აშოიანი ოლურიში მეტი - ფული არ მქონდა
აქეთ (აქეთური) წამოსასვლელის მეტი. აშოიანი მუთა მიჩქუ - აქეთა ხნისა არაფერი ვიცი. 

Lemma: ashonans  
Number: 947  
აშონანს, აშონას ზმნზ. აქეთობას. ჩქიმდა მიკილი აშონანს: მ. ხუბ., გვ. 17 - ჩემთან გამოიარე აქეთობას. ვიშონანს ატამას
ხოწჷნდუა დო აშონანს ატამაშ ნახოწას ჭკუმუნდუა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 48 - იქითობისას ატამს თლიდაო და აქეთობისას
ატამის ნათალს ჭამდაო. იხ. ვიშონას. 

Lemma: ashort'ia  
Number: 948  
აშორტია (კოჩი) ულამაზო და თანაც უკულტურო კაცზე იტყვიან. 

Lemma: ashriala  
Number: 949  
აშრიალა (აშრიალას) ჯოხზე ჩამოცმული ძუის მახე (მასალები, ტ. ვ, გვ. 143). შდრ. საბა: აშრიალა საქორე ბადე. 

Lemma: ashe'  
Number: 950  
აშჷ ზმნზ. იხ. აში, -- აქეთ. აშჷ გჷმიილი, დედიბი!: ქხს, 2, გვ. 42 - აქეთ გამოდი, დედაბერო! 

Lemma: ashe'moteba  
Number: 951  
აშჷმოთება (აშჷმოთებას) სახელი აშჷმოთენს ზმნისა -- აშფოთება. თე გარმებაქ ყაზაყეფიში მანგარი აშჷმოთება
გჷმიწვიუ - ამ გარემოებამ გლეხების მაგარი აღშფოთება გამოიწვია. იხ. შჷმოთი. 

Lemma: ashkarat  
Number: 952  
აშქარათ ზმნზ. აშკარად. მა ეს აშქარათ ბღვარა: ქხს, 1, გვ. 96 - მე ამას აშკარად ვყვირი. 

Lemma: ashxara  
Number: 953  
აშხარა (აშხარას) არამზადა (დ. ფიფია). 

Lemma: ashxireba  
Number: 954  
აშხირება (აშხირებას) სახელი ეშხირებუუ(ნ) ზმნისა -- ხშირი ყივილი, ყვირილი. მუმულენქ ეშხირუნი, თიწკუმა დოღურუ -



მამლები რომ აყივლდნენ, მაშინ მოკვდა. მუ ორდუ, ღუმა თქვა ეშხირითინი ცხენეფიშენი? - რა იყო, წუხელ თქვენ რომ
ახმიანდით ცხენებისა გამო? ეეშხირებუ(ნ) (ეეშხირუ ახმიანდა, აშხირებელე(ნ) ახმაურებულა, ანოშხირებუე(ნ) ახმაურდებოდა თურმე)
გრდუვ. ვნებ. ხშირი ყივილი იქნება გათენებისას, ახმიანდება. აშხირებული მიმღ. ვნებ. წარს. ახმიანებული; ახშირებული,
გათენების ჟამს ყივილის სიხშირე. 

Lemma: achemeba  
Number: 955  
აჩემება (აჩემებას) სახელი ეეჩემენს ზმნისა -- აჩემება. მაჟირა ქალაქიშა ოკო ვიდე, ეეჩემჷ: ი. ყიფშ., გვ. 6 - მეორე
ქალაქში უნდა წავიდე, აიჩემა. იხ. ჩემება. 

Lemma: achu  
Number: 956  
აჩუ (აჩუს) ზოოლ. ცხენი. ჯგირი აჩუს გეხე - კარგ ცხენზე ზის. 

Lemma: achu  
Number: 957  
აჩუ! აჩუ! შორსდ. შეძახილი ცხენების გასარეკად. აჩუ, ცხენი, სი ოხერი! - აჩუ, ცხენო, შე ოხერო! 

Lemma: achua  
Number: 958  
აჩუა (აჩუას) ცხენი ბავშვის ენაზე. იხ. აჩუ. 

Lemma: achkara  
Number: 959  
აჩქარა ზმნზ. იგივეა, რაც აშქარა, -- აშკარა. აჩქარათ იჸუუ საქმეშ გოჯინაქ: მ. ხუბ., გვ. 293 - აშკარად მოხდა საქმის
გახედვა. 

Lemma: achxurapa  
Number: 960  
აჩხურაფა (აჩხურაფას) სახელი ათმიჩხურუანს ზმნისა -- შეცივნება. ვა ვორექ ჯგირო, მაჩხურუაფუ მუდგარენი - არ ვარ
კარგად, მაცივნებს რაღაც. იხ. ჩხურუ. 

Lemma: aca  
Number: 961  
აცა, ფსა! შორსდ. ღორის გასაგდები შეძახილი. იხ. ასა. 

Lemma: aca-baca  
Number: 962  
აცა-ბაცა (ღ *ბაცა-ბაცა, -- ი. ყიფშ., გვ. 0132) მოხეტიალე, მაწანწალა (შდრ. ბაცუა). ტურა, აცა-ბაცა-ვოდა, სოიშა
მიოცაცა?: მასალ., გვ. 59 - ტურა, ცოცვა-ცოცვით-ვოდა, საითკენ მიცოცავ? 

Lemma: aci  
Number: 963  
აცი! შორსდ. თხის გასაგდები შეძახილი. 

Lemma: adzga-badzga  
Number: 964  
აძგა-ბაძგა (ღ *ბაძგა-ბაძგა, -- ი. ყიფშ., გვ. 0132) ბაძგი, ბაძგარია მცენარეა, -- ბირკა (ა. მაყ.). აძგა-ბაძგა, ჯორიშ ხარგა:
ი. ყიფშ., გვ. 184 - აძგა-ბაძგა, ჯორის ასაკიდებელი (გამოცანა: ხურმა). 

Lemma: adzmax-i  
Number: 965  
აძმახ-ი, აძმახ{ჷ} (აძმახჷს) გუბე. შდრ. პ. ცხად., ტოპონ., გვ. 28. 

Lemma: adzoreba  
Number: 966  
აძორება (აძორებას) იგივეა, რაც ანძორება, -- ამძორება. იხ. ნძორი, ძორი. 

Lemma: ac'  
Number: 967  
აწ, აწი ზმნზ. აწი, ამიერიდან, ამის შემდეგ. აწ სიცოცხლე ვამოკო - აწი სიცოცხლე არ მინდა. აწი ქიმიოჸიევა: ი. ყიფშ., გვ.
28 - ამის შემდეგ მიაყივლეო. აბა, აწი არჩქილითი თიში პატიოსნებასუ: ქხს, 1, გვ. 216 - აბა, აწი უსმინეთ მის პატიოსნებას.
იხ. ანწი; შდრ. ლაზ. ჰაწი, აწი ახლა, ამჟამად (ნ. მარი). 

Lemma: ac'a-uc'at  
Number: 968  
აწა-უწათ ზმნზ. სასწრაფოდ, უმალ, უსწრაფესად. შდრ. აჭი-გაჭით. 

Lemma: ac'aporal-i  
Number: 969  
აწაფორალ-ი (აწაფორალს) წინსაფარი. შდრ. ფორუა. 

Lemma: ac'ian-i  
Number: 970  
აწიან-ი (აწიანს) მომავალი, ამის შემდეგი. აწიანი ამბეემს პკითხენქი-და, გიწიინქ - მომავალ ამბავებს თუ მკითხავ,
გეტყვი. აწიანი ჩქინი საქმეშენი იბჩუათ - მომავალ ჩვენს საქმეზე ვისაუბროთ. იხ. ანწიანი. 



Lemma: ac'it(i)  
Number: 971  
აწით(ი) -თ(ი)- ნაწილაკდართული აწი-. აწითი მუოთ გავაგირძალა: ქხს, 2, გვ. 22 - აწიც რად გავაგრძელო. 

Lemma: ac'{i}ne  
Number: 972  
აწ{ი}ნე, აწ{ჷ}ნე ზმნზ. ახლა; ამის შემდეგ, მომავალში (ი. ყიფშ.). იხ. აწი. 

Lemma: ac'{i}neshe  
Number: 973  
აწ{ი}ნეშე, აწ{ჷ}ნეშე ზმნზ. აწი, ამის შემდეგ. აწნეშე მოსასვანჯე რე თენა: მ. ხუბ., გვ. 42 - ამის შემდეგ მოსასვენებელი არის
ეს. 

Lemma: ac'{i}neshes  
Number: 974  
აწ{ი}ნეშეს, აწ{ი}ნეშის, აწ{ჷ}ნეშის ზმნზ. იგივეა, რაც აწ{ი}ნეშე, -- მომავალში, ამის შემდეგ. აწნეშის გიბჯინი ვიშო-აშო: მ.
ხუბ., გვ. 42 - ამის შემდეგ გავიხედე იქით-აქეთ. 

Lemma: ac'k'a-bac'k'a  
Number: 975  
აწკა-ბაწკა (ღ *ბაწკა-ბაწკა) შდრ. ბაწკუა ფრთხილი სიარული. აწკა-ბაწკა ჯორიში ხარგა - აწკა-ბაწკა ჯორის ტვირთი. 

Lemma: ac'o-  
Number: 976  
აწო- რთული ზმნისწინია (ა-წო-: ა -- მარტივი ზმნისწინი, წო- -- ნაწილაკი). ძირითადი დანიშნულებაა, გამოხატოს წინ
მიმდინარე მოქმედება: აწო-ხვალამა წინ დახვედრა; აწო-ჸუნა წინ გაძღოლა; აწო-ხუნა წინ ჯდომა... 

Lemma: ac'odvala  
Number: 977  
აწოდვალა (აწოდვალას) სახელი აწუდვანს ზმნისა -- წინ დადება. ჩხუს აწუდუ ხორცი დო ნგერს -- ჭა: თ. სახოკ., გვ. 265 -
ძროხას წინ დაუდო ხორცი და მგელს -- ჩალა. იხ. დვალა. 

Lemma: ac'ozadapa  
Number: 978  
აწოზადაფა, აწოზადება (აწოზადაფას, აწოზადებას) სახელი აწაზადუუ(ნ) ზმნისა -- წინ შეგებება. მარღანიაქ ქეწაზად: კ.
სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 95 - მარღანია შეეგება. იხ. ზადება. 

Lemma: ac'ok'erk'el-i  
Number: 979  
აწოკერკელ-ი (აწოკერკელ/რს) წინ გაგორება. წოხოლე ქაწაკერკელ: აია, 1, გვ. 26 - წინ გაუგორდა. იხ. კერკელი. 

Lemma: ac'ok'vatua  
Number: 980  
აწოკვათუა (აწოკვათუას) სახელი აწააკვათანს ზმნისა -- მოჭრა (გზისა); სიარულის დროს წინ რისამე მოჭრა. ქაწაკვათჷ
ჯორიშ გეხუნელ კოჩქ შარა: მ. ხუბ., გვ. 275 - მოუჭრა გზა ჯორზე მჯდარმა კაცმა. 

Lemma: ac'ok'unt'a  
Number: 981  
აწოკუნტა (აწოკუნტას) მოკლე. სიმართლეში შარა ცაშა მიონჭ, სიმტყუნე ირო აწოკუნტა რე: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ.
118 - სიმართლის გზა ცამდე მისწვდება, მტყუვნისა -- მუდამ მოკლეა. 

Lemma: ac'olandapa  
Number: 982  
აწოლანდაფა (აწოლანდაფას) სახელი აწმალანდუუ(ნ) ზმნისა -- (წინ) დალანდვა, გაელვება. ჸოროფა რე ანდა ფა,
თოლიში აწოლანდაფა - სიყვარული მრავალკეცია, თვალის წინ გაელვება. იხ. ლანდუა. 

Lemma: ac'marine  
Number: 983  
აწმარინე (აწმარინეს) მიმღ. აწმყ. წინ მდგომი. 

Lemma: ac'orina  
Number: 984  
აწორინა (აწორინას) სახელი აწურე(ნ)(ღ აწო-ურე) ზმნისა -- წინ დგომა. ართო რინას მუ აწურე: ენგური, გვ. 248 - ერთად
ყოფნას წინ რა უდგას. 

Lemma: ac'orinapa  
Number: 985  
აწორინაფა (აწორინაფას) სახელი აწურინუანს ზმნისა -- წინ დაყენება. შხვაშ დო მუშის დოკათანა, თუმას ქაწირინუანა -
სხვისას და თავისას მოაგროვებენ, თმას წინ დაიყენებენ. იხ. რინაფა. 

Lemma: ac'orumua  
Number: 986  
აწორუმუა (აწორუმუას) სახელი აწარუმუუ(ნ) ზმნისა -- თვალწინ დაბნელება. თოლს ქაწჷმორუმუ, ტანქ დომიჭყჷ ხუალა:
ი. ყიფშ., გვ. 156 - თვალწინ დამიბნელდა, ტანმა დამიწყო რღვევა. იხ. რუმე, რუმუა. 

Lemma: ac'orkuala  
Number: 987  



აწორქუალა (აწორქუალას) სახელი აწმურქენს ზმნისა -- მოქნევა წინ სარბენად. ცხენს ქამნუოსხაპი დო აწურქილი -
ცხენს შემოვახტი და გავაქციე (წინ). იხ. რქუალა. 

Lemma: ac'osorgua  
Number: 988  
აწოსორგუა (აწოსორგუას) სახელი აწუსორგუ(ნ) ზმნისა -- წინ უყრია. მიში ნარდი, მიში სქუა, მის რე აწუსორგუქუნი: ქხს,
1, გვ. 286 - ვისი გაზრდილი, ვისი შვილი, ვის წინ ვაგდივარ (ვემსახურები). იხ. სორგუა. 

Lemma: ac'osxap'ua  
Number: 989  
აწოსხაპუა (აწოსხაპუას) სახელი აწასხაპანს ზმნისა -- წინ დახტომა. თინა აშო მოლურს დო კართეშა ქაწგოსხაპანსია: მ.
ხუბ., გვ. 209 - ის აქეთ წამოვა და კალთაში (წინ) დაგახტებაო. იხ. სხაპუა. 

Lemma: ac'oporapa  
Number: 990  
აწოფორაფა (აწოფორაფას) სახელი აწააფორუუ(ნ) ზმნისა -- წაფარება. თოლც სჷნთექჷ მემიდინჷ, აწმოფორჷ
მუნაფილი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 42 - თვალში სინათლე დამეკარგა, მეფარება წინ ღრუბელი. იხ. ფორაფა. 

Lemma: ac'o՚venj-i  
Number: 991  
აწოჸვენჯ-ი (აწოჸვენჯის, აწოჸვენს) წინამძღოლი. აწოჸვენჯი ზიტყვა - წანამძღვარი სიტყვა. 

Lemma: ac'o՚vilua  
Number: 992  
აწოჸვილუა (აწოჸვილუას) სახელი აწმიჸვილანს ზმნისა -- წინ მოკვლა; სიარულში წინ რისამე მოკვლა. ათაქინე დუცუ
ქაწჷგოჸვილა ამუდღა: ი. ყიფშ., გვ. 56 - აქა თავს შენს წინ მოვიკლავ დღეს. იხ. ჸვილუა. 

Lemma: ac'o՚otama  
Number: 993  
აწოჸოთამა (აწოჸოთამას) სახელი აწუჸოთანს ზმნისა -- წინ დაგდება (დაყრა). აწმუჸოთა ნაცალას: ქხს, 1, გვ. 204 - წინ
ვუყრი თივას (ნათიბს). იხ. ჸოთამა. 

Lemma: ac'o՚una  
Number: 994  
აწოჸუნა (აწოჸუნას) სახელი აწოჸუნს ზმნისა -- (წინ) წაძღოლა. ვართ აწიჸუნინე, ვართი ეკიჸუნინე: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 46
- ვერც წინ წარუძღვები, ვერც უკან გაჰყვები. იხ. ჸუნა. 

Lemma: ac'odzvena  
Number: 995  
აწოძვენა (აწოძვენას) სახელი აწუძუ(ნ) ზმნისა -- წინ დება. ოჭკუმალო აწჷვძჷთუ ნგერეფი დო მელა-ტურემს: ი. ყიფშ., გვ.
168 - საჭმელად მგლებისა და ტურა-მელების წინ ვართ დადებული. იხ. ძვენა. 

Lemma: ac'odzira  
Number: 996  
აწოძირა, აწოძირაფა (აწოძირას, აწოძირაფას) სახელი აწმაძირუ{უ}(ნ) ზმნისა -- (წინ) ჩვენება (ლანდება), მოჩვენება.
სოთინი აწაძირუუდუ ნდემი-და, დუცუ სოფუნდუ: ი. ყიფშ., გვ. 55 - სადმე თუ მოელანდებოდა დევი, თავს გლეჯდა. იხ. ძირა,
ძირაფა. 

Lemma: ac'oc'orapa  
Number: 997  
აწოწორაფა (აწოწორაფას) სახელი აწუწორუანს ზმნისა -- გასწრება. იხ. წორაფა. 

Lemma: ac'och'q'vartapi  
Number: 998  
აწოჭყვართაფი, აწოჭყვართუა (აწოჭყვართაფის, აწოჭყვართუას) სახელი აწუჭყვართუ(ნ) ზმნისა -- წინ გაშოლტვა. ჩქიმო
ირო სანატრელი, მის რე აწუჭყვართჷქჷნი?: მასალ., გვ. 31 - ჩემთვის მუდამ სანატრელო, ვის წინაა, რომ გაშოლტილხარ? 

Lemma: ac'oxabak'ap-i  
Number: 999  
აწოხაბაკაფ-ი, აწოხაბა{რ}კუა (აწოხაბაკაფას, აწოხაბა{რ}კუას) სახელი აწმახაბა{რ}კუუ(ნ) ზმნისა -- ფეხებში ბლანდვა,
ფეხებში (წინ) ვარდნა და ამით გადაადგილებაში ხელის შეშლა. მა დამიჯერი, ვაწმახაბაკა შარას! - მე დამიჯერე, წინ არ
დამხვდე (გადაადგილებაში ხელი არ შემიშალო) გზაზე. 

Lemma: ac'oxvalama  
Number: 1000  
აწოხვალამა (აწოხვალამას) სახელი აწოხვადუ(ნ) ზმნისა -- (წინ) შეხვედრა. ჩქიმი თია დოჭვიმი დო ქაწობხვადი ჩქიმი
დღას: ი. ყიფშ., გვ. 140 - ჩემი წილი იწვიმე და წინ დამხვდი ჩემს დღეში (ჩემს სიცოცხლეში). 

Lemma: ac'oxvilapa  
Number: 1001  
აწოხვილაფა (აწოხვილაფას) სახელი აწახვილუუნს, აწახვილუუ(ნ) ზმნათა -- სადმე (წინ) ნახვა. ჸუდეკარს ქაწაახვილუუ
- აივანზე (წინ) ნახა. 

Lemma: ac'oxuna  
Number: 1002  
აწოხუნა (აწოხუნას) სახელი აწოხე(ნ) ზმნისა -- წინ ჯდომა. ბალკონს აწუოხერქი, ხეს მიკებუ კეტი ღულა: ეკური, გვ. 389 -
აივანზე ვზივარ (წინ), ხელში მიჭირავს მოღუნული ჯოხი. 



Lemma: ac'oxunapa  
Number: 1003  
აწოხუნაფა (აწოხუნაფას) სახელი აწმახუნუანს ზმნისა -- (წინ) დასმა. ათე ბაღანა ქაწუუხუნეს - ეს ბავშვი მიუგდეს (წინ
დაუსვეს), იტყვიან, როდესაც არაკანონიერი გზით ნაშობს სხვას დაუსვამენ. იხ. ხუნაფა. 

Lemma: ac'ojgvajgvapa  
Number: 1004  
აწოჯგვაჯგვაფა (აწოჯგვაჯგვაფას) სახელი აწუჯგვაჯგუანს ზმნისა -- წინ დაგდება ძლიერად. გერი,... ლევანს
ქაწუჯგვაჯგვე: მ. ხუბ., გვ. 12 - მგელო, ... ლევანს დაუგდე წინ. იხ. ჯგვაჯგვაფი/ა. 

Lemma: ac'e'ne  
Number: 1005  
აწჷნე ზმნზ. იხ. აწინე, - აწი, ამის შემდეგ. ჩქჷ აწჷნე მის ვოკოთჷ?: ი. ყიფშ., გვ. 124 - ჩვენ აწი ვის ვუნდივართ? 

Lemma: ach'a-gach'a(t)  
Number: 1006  
აჭა-გაჭა(თ) ზმნზ გაჭირვებით, მთელი ძალის დაძაბვით. აჭა-გაჭათ მიიშუა - ძლივს, გაჭირვებით მიდიოდაო. იხ. აჭი-გაჭით.

Lemma: ach'erch'eba  
Number: 1007  
აჭერჭება (აჭერჭებას) სახელი ააჭერჭენს ზმნისა -- აჭრელება იხ. ჭერჭო, ჭერჭება. 

Lemma: ach'v-i  
Number: 1008  
აჭვ-ი (აჭვის) ახო, გატეხილი ყამირი (გ. ელიავა). 

Lemma: ach'i-gach'i(t)  
Number: 1009  
აჭი-გაჭი(თ), აჭ{ი} დო გაჭი(თ) იგივეა, რაც აჭა-გაჭათ, -- გაჭირვებით, გამალებით, მთელი ძალის დაძაბვით; ფეხდაფეხ.
ქიმირულე აჭი-გაჭით - მორბის მთელი ძალით. აჭი-გაჭით ქიმუოჭიშე - გაჭირვებით მივუსწარი. ქოძირ, ... ბოთლი
წყარამი ქჷმუღუნ დო აჭიდოგაჭით ქჷმირუენ...: მ. ხუბ., გვ. 58 - ნახა, ... რომ ბოთლი წყლიანი მოაქვს და მთელი ძალის
დაძაბვით მორბის... ქჷმოთხოზ აჭ-დო-გაჭით ნდემი: მ. ხუბ., გვ. 79 - მოსდევს ფეხდაფეხ დევი. 

Lemma: ach'iroteba  
Number: 1010  
აჭიროთება (გურიში) (გურიშ აჭიროთებას) სახელი ეჭიროთებუ(ნ) (გური) ზმნისა -- შეწუხება (შეჭირვება) გულისა.
დინაფირს ვაძირუნსინი, თიწკმა ეჭიროთებუ გური კოს - დაკარგულს რომ ვერ ნახავს, მაშინ {შე}უწუხდება (შეუჭირვდება)
გული კაცს. 

Lemma: ach'ishapa  
Number: 1011  
აჭიშაფა (აჭიშაფას) სახელი ააჭიშუანს ზმნისა -- შეწევნა; საჩუქრის მიცემა. 

Lemma: ach'ishapur-i  
Number: 1012  
აჭიშაფურ-ი (აჭიშაფურს) შესაწევი. აჭიშაფური ქიმეუღუ - შესაწევი მიუტანა. 

Lemma: ax  
Number: 1013  
ახ! შორსდ. გამოხატავს: 1. ნატვრას. ახ, ნიტე, ეთი ჯა აკირთუდასინი! - ახ, ნეტავი, ის ხე რომ წაიქცეოდეს! 2. დანანებას. ახ,
მუ ჯგირო აფუდუ საქმე ენწყილირი - ახ, რა კარგად ჰქონდა საქმე აწყობილი... 

Lemma: axaal-i  
Number: 1014  
ახაალ-ი, ახალ-ი (ახა{ა}ლ/რს) ახალი. ბოში დო ცირა თოლიგვირა, ახაალი აკნაკათა: `ეგრისი', გვ. 127 - ქალი და ვაჟი
ჟუჟუნათვალებიანი, ახალშეყრილი. 

Lemma: axavai  
Number: 1015  
ახავაი, ახავაჲ შორსდ. მწუხარების, სინანულის გამომხატველი: ვაი, ვაჰმე, ვაგლახ. ახავაი, ჩქიმი დღას!: ი. ყიფშ., გვ. 139 -
ვაი, ჩემს დღეს (სიცოცხლეს). ახავაი, ჩქიმი ცოდა!: ქხს, 1, გვ. 76 - ვაჰმე, ჩემი ცოდვა! ახავაჲ, სიღარიბე მუ გლახა რე ი
ოხერი: ქხს, 1, გვ. 298 - ვაგლახ, სიღარიბე რა ცუდია ის ოხერი. ახა-ვაი! ცოდა გური, უდარდელო ქოპოუნი!: ი. ყიფშ., გვ.
129 - ვაჰმე, ცოდვა გულო, უდარდელად მამყოფა (მქნა). 

Lemma: axai  
Number: 1016  
ახაი (ახარს) იხ. ახალი. 

Lemma: axal-i  
Number: 1017  
ახალ-ი (ახალ/რს) ახალი. ახალი კუჩხმოდვალი ქუმუწვაწუაფუ - ახალი ფეხსაცმელი ჩაუცვამს (კოხტად). 

Lemma: axalgazda  
Number: 1018  
ახალგაზდა (ახალგაზდას), ახალიგაზდა (ახალ{ი}გაზდას) ახალგაზრდა. ახალგაზდა ბოშეფი: კ. სამუშ., გვ. 133 -
ახალგაზრდა ბიჭები. გაგული რდეჷ ახალიგაზდა: ი. ყიფშ., გვ. 157 - გაგული იყო ახალგაზრდა. იხ. ახალობა. 



Lemma: axaleba  
Number: 1019  
ახალება (ახალებას) იხ. გაახალება. 

Lemma: axal  
Number: 1020  
ახალ თუთა (ახალ თუთას) ახალი მთვარე. ახალ თუთას მიოჯინუ - ახალ მთვარეს შეხედა. 

Lemma: axaloba  
Number: 1021  
ახალობა (ახალობას) ახალგაზრდობა, ყმაწვილობა; სიყრმე. ჰაი, მუ დრო გამაშინე, მუკულირი ახალობა: მასალ., გვ. 54
- ჰაი, რა დრო მახსენდება, გარდასული ყმაწვილობა. ახალობას მუთ ბწანდჷნი, ირფელი ართო გამომტერ: კ. სამუშ.,
ქართ. ზეპ., გვ. 17 - ახალგაზრდობაში რაც მწამდა, ყველაფერი ერთად (სუყველა) გადამამტერა. იხ. ახალგაზდა. 

Lemma: axalzhashxa  
Number: 1022  
ახალჟაშხა (ახალჟაშხას) ახალკვირა (დღე). აღდგომის მომდევნო კვირა დღე, რომელიც ითვლება ქალთა აღდგომადაც. 

Lemma: axalrdala  
Number: 1023  
ახალრდალა (ახალრდალას) ახალგაზრდობა. შდრ. ახალგაზდა. 

Lemma: axalux-i  
Number: 1024  
ახალუხ-ი (ახალუხის), ახაჲუხ-ი (ახაჲუხის) ახალუხი. ახალუხი იკერებოდა მატყლგარეული აბრეშუმისაგან, ბამბეგარეული
აბრეშუმისაგან და აბრეშუმისაგან (მასალები, ტ. 3, ნაწ. 1, გვ. 246). 

Lemma: axalc'ana  
Number: 1025  
ახალწანა (ახალწანას) ახალი წელი. ახალწანას მიგახვამანთ, -- ბრელი ახალწანას: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 103 -
ახალ წელს მოგილოცავთ, -- ბევრ ახალწელს. იხ. წანა. 

Lemma: axaskarebul-i  
Number: 1026  
ახასქარებულ-ი (ახასქარებულს) მიმღ. ვნებ. წარს. გაბრწყინებული. წჷ ბჟაქ გჷშაკერზაფილი ახასქარებულო ქჷდუუჭყჷ
ქეჸანას გეხვიჩინი: ყაზაყ., 1.05.1931, გვ. 3 - წელს მზემ გამორჩეული ბრწყინვალებით დაუწყო ქვეყანას (ზევიდან) ციმციმი. 

Lemma: axasho  
Number: 1027  
ახაშო ზმნზ ახლად, ახლიდან, ახლებურად, ხელახლა. ახაშო ქიმკაჸუნუ ჸუდეშ კეთებას - ახლიდან დაიწყო (მიჰყვა)
სახლის კეთება. შდრ. ხეახაშო. 

Lemma: axeshra  
Number: 1028  
ახეშრა (ახეშრას) ბოტან. შავი ბალახია, იზრდება ადამიანის სიმაღლისა და თეთრი ყვავილები აქვს (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 1,
გვ. 216). 

Lemma: axvalama  
Number: 1029  
ახვალამა, ახვამილაფა (ახვამილაფას) სახელი ახვადუ(ნ) ზმნისა -- შეხვედრა. ბადიდიში ახვალამაქ ბოშის ძალამი
ახიოლ: აია, 1; 96, გვ. 22 - მოხუცთან შეხვედრა ბიჭს ძალიან გაუხარდა. ართი დიდი ტყაქჷ ქუუხვადჷ: ქხს, 2, გვ. 24 - ერთი
დიდი ტყე შეხვდა. ქაახვადჷ... ხენწიფეში სქუასჷ: ა. ცაგ., გვ. 39 - შეხვდა ... ხელმწიფის შვილს. 

Lemma: axvalamir-i  
Number: 1030  
ახვალამირ-ი (ახვალამირს) მიმღ. ვნებ. წარს. ახვადუუ(ნ) ზმნისა -- შეხვედრილი. უწუუ ახვალამირი კოჩქჷ: ი. ყიფშ., გვ.
23 - უთხრა შეხვედრილმა კაცმა. 

Lemma: axi  
Number: 1031  
ახი (ახის) ახი, სამართლიანი, კუთვნილი. მუთ გოჭენი, ირფელი ახი რე სქანოთ - რაც გჭირს, ყველაფერი ახია შენთვის.
ახი ვარდუო ჩქიმო, მუს ბგორუნდი - ახი არ იყო ჩემთვის, რას დავეძებდი. 

Lemma: axira  
Number: 1032  
ახირა, ახჷრა (ახი/ჷრას) იხ. ახრა, -- სალი კლდე, კორტოხი (მასალები, ტ. ვ, გვ. 141). 

Lemma: axirapa  
Number: 1033  
ახირაფა (ახირაფას) შეპარება. იხ. ათო-ხირაფა. 

Lemma: axirapil-i  
Number: 1034  
ახირაფილ-ი (ახირაფილს) მიმღ. ვნებ. წარს. ათმიხირუანს ზმნისა -- შეუმჩნეველი, ქურდული. ოთახუშა მინოილებ კუჩხი
ათოხირაფილო: ქხს, 1 გვ. 123 - ოთახში შესულხარ ფეხაკრეფით (ქურდულად). იხ. ხირუა. 



Lemma: axirebul-i  
Number: 1035  
ახირებულ-ი (ახირებულ/რს) არაჩვეულებრივი, ძვირფასი; გადატ. უბრალო. ირფელი ოქრულობა რე მუკაქუნსჷნ, ვარა
ახირებულიენო?: მ. ხუბ., გვ. 143 - ყველაფერი ძვირფასია (ოქროულობაა), რომ აცვია, თორემ უბრალოა? ახირებულო
ზმნზ. ახირებულად, უჩვეულოდ; ცუდად, უბრალოდ. თე რაში ახირებულო მიკვოკირია: ი. ყიფშ., გვ. 33 - ეს რაში ცუდად
(ახირებულად) მივაბიო. 

Lemma: axk'ara  
Number: 1036  
ახკარა (ახკარას) იგივეა, რაც ხეკარა, -- საქონლის სადგომად შემოკავებული ადგილი (პ. ცხად., ძიებ., გვ. 16). 

Lemma: axleba  
Number: 1037  
ახლება (ახლებას) იხ. დაახლება, -- ახლოვება. 

Lemma: axnareba  
Number: 1038  
ახნარება (ახნარებას) სახელი ახნარენს ზმნისა -- აღშფოთება. გიმოფთქუნთ ჩქჷნი ჭყორინც დო ახნარებას ტყურაში
ეკოწამებაშენი: ყაზაყ., 26.03.1930, გვ. 1 - გამოვთქვამთ ჩვენს წყრომასა და აღშფოთებას ტყუილის დაწამებისთვის. მუქუ
რე, ცირა, აგახნარჷ, მუს რე იხორხოშჷქჷნი? - რამაა, გოგოვ, რომ აგახმიანა (აგაშფოთა), რასაა, რომ ხორხოცობ?
ახნარენს (აახნარუ ააშფოთა, აუხნარებუ აუშფოთებია, ანოხნარებუე(ნ) ააშფოთებდა თურმე, ანაშფოთება) გრდმ. აშფოთებს,
ახმიანებს. 

Lemma: axnarebul-i  
Number: 1039  
ახნარებულ-ი (ახნარებულ/რს) მიმღ. ვმენ. წარს. ახნარენს ზმნისა -- აშფოთებული. დააჸანება ოკო, ახნარებული რე
კოჩი - დაწყნარება უნდა, აღშფოთებულია კაცი. 

Lemma: axonch'k'oreba  
Number: 1040  
ახონჭკორება (ახონჭკორებას) სახელი ათმიხონჭკორებუ(ნ) ზმნისა -- სიმწიფეში შესვლა (ხილის, სიმინდის...). ატამა დო
სხული ათმიხონჭკორებუ - ატამი და მსხალი სიმწიფეში შედის. ათმიხონჭკორებუ (ნ) (ეიხონჭკორუ შემწიფდა, ახონჭკორებე{რე}(ნ)
შემწიფებულა) გრდუვ. ვნებ. სიმწიფეში შედის. შდრ. ხონჭკა. 

Lemma: axonch'k'orebul-i  
Number: 1041  
ახონჭკორებულ-ი (ახონჭკორებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. სიმწიფეში შესული, შემწიფებული. ჩქინი ატამა
ახონჭკორებული რე, მალას დომონდიდუ - ჩვენი ატამი სიმწიფეშია შესული, მალე დამწიფდება. 

Lemma: axoshkoreba  
Number: 1042  
ახოშქორება (ახოშქორებას) სახელი ათმიხოშქორებუ(ნ) ზმნისა -- შეღვინიანება. გეშვეს ღვინი დო ჭე ეიხოშქორესინი,
თიწკუმა ქუმორთუ თიქით - შესვეს (დალიეს) ღვინო და ცოტა რომ შეღვინიანდნენ, მაშინ მოვიდა ისიც. ეთმიხოშქორებუ(ნ)
(ეიხოშქორუ შეღვინიანდა, ეხოშქორებე{რე}(ნ) შეღვინიანებულა) გრდუვ. ვნებ. შეღვინიანდება. 

Lemma: axoshkorebul-i  
Number: 1043  
ახოშქორებულ-ი (ახოშქორებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეიხოშქორებუ(ნ) ზმნისა -- შეღვინიანებული. 

Lemma: axra  
Number: 1044  
ახრა (ახრას; მრ.რ. ახრ-ეფ-ი) ციცაბო, შვეულკლდოვანი მთა; ჭიუხი. ადგილი მთაში (ფერდობი), რომელსაც ძროხა, თხა,
ცხვარი საძოვრად ვერ უდგება. იქ ბალახობს ჯიხვი, არჩვი... ერცქემს პილუნთ არხემს - არჩვს ვკლავთ ჭიუხებში. ვარა
რჸუნდას რაში ცხენი, ახრა-კჷრდეთ მაფურინე - ან გყავდეს რაში-ცხენი, ახრა-კლდეებში მფრინავი. შხვაგანიშე უჯინენი,
ვორწყექ ახრა-ჩეგემეფც: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 116 - სხვა მხარეზე რომ გავიხედო (ვიყურო), ვხედავ ციცაბოს,
უფსკრულებს. 

Lemma: axshara  
Number: 1045  
ახშარა (ახშარას) ბოტან. ბალახია ერთგვარი, მაკინდოს ჰგავს, იზრდება მაღალი და მსხვილი. მოჭრიან, გაატყავებენ და
ისე აჭმევენ ცხვარსა და თხას. შემოდგომაზე ქრება. მას ადამიანიც კი სჭამს (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 1, გვ. 216). შდრ. ახეშრა. 

Lemma: axshireba  
Number: 1046  
ახშირება (ახშირებას) იგივეა, რაც აშხირება, სახელი ეიხშირებუ(ნ) ზმნისა -- რისამე ხშირად გაკეთება, ახშირება.
...მუმულეფიშ ახშირება, მენძელეფიშ აშინება: ქხს, 1, გვ. 9 - მამლების ახშირება (ხშირი ყივილი), მასპინძლების აშენება. 

Lemma: aja-baja  
Number: 1047  
აჯა-ბაჯა (ღ *ბაჯა-ბაჯა; აჯა-ბაჯას) მსხვილი ფეხების მქონე, მძიმედ მოსიარულე, მოიმახი, ფეხებმოქცეული,
ფეხებმოჩორთილი. აჯა-ბაჯა კოჩიენია - აჯა-ბაჯა კაციაო. იხ. ბაჯუა, გილაბაჯუა. შდრ. იმერ. აჯა-ბაჯა მოიმახი,
ფეხებმოქცეული (ვ. ბერ.); გურ. აჯი-ბაჯი კოჭლი, გარდიგარდმო სიარული (ა. ღლ.). 

Lemma: aja-buja  
Number: 1048  
აჯა-ბუჯა (აჯა-ბუჯას) თავისებური, გაურკვეველი მოქმედების კაცი. აჯა-ბუჯა კოჩიენია, თქუანა, ნამუთ ვართი ღვინი რე
დო ვართი წყარი - `აჯა-ბუჯა' კაციაო, - იტყვიან, რომელიც არც ღვინოა და არც წყალი. 



Lemma: ajam-i  
Number: 1049  
აჯამ-ი (აჯამს) გაუგებარი, უგუნური; ჯიუტი. 

Lemma: ajamet-i  
Number: 1050  
აჯამეთ-ი (აჯამეთის) ხშირი ტყე. გადატ. ძალიან მოსავლიანი ადგილი. აჯამეთიჯგურა სიმინდი უჩანსია - აჯამეთივით
(ძალიან კარგი) სიმინდი უთესიაო. 

Lemma: ajamush-i  
Number: 1051  
აჯამუშ-ი (აჯამუშის) ჯიუტი. იხ. აჯამი; შდრ. აჯია. 

Lemma: aja-muja  
Number: 1052  
აჯა-მუჯა (აჯა-მუჯას) გაურკვევლად მოლაპარაკე. 

Lemma: ajga-bajga  
Number: 1053  
აჯგა-ბაჯგა (ღ *ბაჯგა-ბაჯგა; აჯგა-ბაჯგას) იგივეა, რაც აჯა-ბაჯა, -- მსხვილფეხებიანის ტლანქი, ბაჯბაჯით სიარული. აჯგა-
ბაჯგას მეურს - მიბაჯბაჯებს. შდრ. ბაჯგი. 

Lemma: ajia  
Number: 1054  
აჯია (აჯიას) 1. უჭკუო, რეგვენი; ჯიუტი. აჯია კოჩიე, ეშე მუთუნი ვაიშურს - ჯიუტი კაცია, ამისგან არაფერი გამოვა. ინეფი
ხარხი ხო ვარენა, აჯიეფიენანია - ისინი ხალხი ხომ არ არიან, აჯიებიაო (ჯიუტებიაო). 2. ქალის სახელი (ზღაპრებში).
ათენას, ათე ძღაბის, ჯოხო აჯია დო მეცნიერიე: მ. ხუბ., გვ. 217 - ამას, ამ გოგოს, ჰქვია აჯია და გულთმისანია. 

Letter: b  
ბ 

Lemma: b-  
Number: 1055  
ბ- ა) პირველი პირის სუბიექტის ნიშანი თანხმოვნით ფუძედაწყებულ ზმნებში (ძირითადად ზუგდიდურ-სამურზაყანოულში):
მიდე-ბ-სერგელჷქია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 81 - წავეთრევიო; ბ-ჸოფექია: ქხს, 2, გვ. 46 - ვყოფილვარო; ბ-ჭყალე: ი. ყიფშ., გვ.
143 - ვწყევლი; ბა-ბ-რგჷნქ - ვმარგლავ; ქი-ბ-გინი - ვიგრძენი. იხ. ვ. ბ) პირველი პირის ობიექტის ნიშანი თანხმოვნების წინ:
ბ-ჭუნსუ: ი. ყიფშ., გვ. 125 - მწვავს; ბ-თხილანს მწყემსავს... S1-ისა და O1-ის ნიშნად გარკვეულ პოზიციაში ბ-ს ეკვივალენტად
გამოდის: ვ, მ, პ, ფ. 

Lemma: ba  
Number: 1056  
ბა (ღ ბაბა) მიმართვა მამისადმი: მამა! ბა, გომიტე ჭალეშა ტანიშ ობონუშა! - მამა, გამიშვი ჭალაში (ტანის) საბანაოდ! 

Lemma: baba  
Number: 1057  
ბაბა (ბაბას) 1. მამა. თუნთიქ მეგერიასჷ-და, ბაბა დუუძახია: ი. ყიფშ., გვ. 176 - დათვი თუ მოგერიოს, ბაბა (მამა) დაუძახეო.
ვაშჷ ბაბა დო ნანა: ეგრ., გვ. 130 - არ ახსოვს მამა და დედა. ბაბავა, მუ იგურევა სი თე ვით წანას: მ. ხუბ., გვ. 129 - მამაო,
რა ისწავლეო შენ ამ ათი წლის მანძილზე (ამ ათ წელს). ქბაბას უღუ ჩხონაფა მამას აქვს ცხონება: ბაბას უღუ ჩხონაფა, მეუ
სქანი თიშა! - მამას აქვს ცხონება, წადი შენს სახლში! იხ. მუმა. შდრ. ლაზ. ბაბა მამა (ნ. მარი). 2. შორსდ. მიმართვა მამა.
მეუ, ბაბა, მეუ ჸუჩა!- წადი, მამა, წადი სახლში! მიდეღი ჸუდეშა, ბაბა, სქანოთ უჯგუნია!- წაიღე, მამა, შენთვის სჯობიაო! 

Lemma: baba-ge  
Number: 1058  
ბაბა-გე მიმართვა: მამა გენაცვალოს. ქემმეხვარი, ბაბაგე, გემმოჭოფაფე ათე ოღალე!- მომეშველე, მამა გენაცვალოს,
ამაღებინე ეს ტვირთი (წასაღები)! ბაბა-გე, ქიმმოჭირინე ათე ბიგა!- მამა გენაცვალოს, მომაწოდე ის ჯოხი! იხ. -გე. შდრ.
მუასქანიგე. 

Lemma: babati  
Number: 1059  
ბაბათი (ბაბათის) მამის სახლი, მამის ოჯახი (ბაბათიღ ბაბაშ-თი ბაბას ოჯახი). მიდამიჸონი ბაბათიშა- წამიყვანე ბაბას
(მამის) ოჯახში. იხ. თი. 

Lemma: babaia  
Number: 1060  
ბაბაია (ბაბაიას) კნინ. ბაბაია; მამიკო. ჩქიმი ბაბაია ქორექი-და, მიდამიჯუმე ჸვანაშა! - ჩემი ბაბაია თუ ხარ, წამიყვანე
ყანაში. ნანაიას ბაბაია ტყურათ ვაჯუდუნია: თ. სახოკ., გვ. 254 - დედიკოს მამიკო ტყუილად არ აკოცებსო. იხ. ბაბა. 

Lemma: baba-k'och-i  
Number: 1061  
ბაბა-კოჩ-ი (ბაბა-კოჩის, ბაბა-კოს) უფროსი, მამა-კაცი. ქუურჩქილი, ბაბაკოჩი რაგადანს - უსმინე, უფროსი კაცი (მამა-



კაცი) ლაპარაკობს. 

Lemma: baba-me  
Number: 1062  
ბაბა-მე შორსდ. ფიცილის ფორმულა: მამის მადლმა! სქანოთ უჯგუ, ბაბამე, დამიჯერი! - შენთვის სჯობია, მამის მადლმა,
დამიჯერე! იხ. -მე; შდრ. მუმალობა. 

Lemma: babaskan-i  
Number: 1063  
ბაბასქან-ი (ბაბასქანს) მამაშენი. ბაბა-სქანი აქი ვარე: ი. ყიფშ., გვ. 138 - მამაშენი აქ არ არის. შდრ. მუ{მ}ასქანი. 

Lemma: baba-skua  
Number: 1064  
ბაბა-სქუა შორსდ. ფიცილის ფორმულა: მამა-შვილობამ. ასე მიმართავს მამა შვილს ან ასაკით უფროს ახალგაზრდას. სო
ულია, ბაბა-სქუავა, -- უწუუ!: მ. ხუბ., გვ. 283 - სად მიდიხარო, მამა-შვილობამ, -- უთხრა. ჯგირი, ბაბასქუავა, -- უწუუ პაპაქ:
მ. ხუბ., გვ. 159 - კარგი, მამაშვილობამ, -- უთხრა მღვდელმა. 

Lemma: babaghuza  
Number: 1065  
ბაბაღუზა (ბაბაღუზას) უხასიათო (პიროვნება). 

Lemma: baba-shuri  
Number: 1066  
ბაბა-შური შორსდ. ფიცილის ფორმულა: მამა-სულო. გამარჯობა, ბაბა-შური! - გამარჯობა, მამა-სულო! შდრ. ბაბაშურაი (ა.
ღლ. საკ. სახ., გვ. 79). 

Lemma: babash-shurume  
Number: 1067  
ბაბაშ-შურუმე, ბაბაი-შურუმე შორსდ. ფიცილის ფორმულა: მამის სულს ვფიცავ. ბაბაიშურუმე, ვადაინდენქ, ვამორთა
ხოლოშა! - მამის სულს ვფიცავ, არ დაგინდობ, არ მოხვიდე ახლოს. შდრ. დიაჩქიმი{შ}-შურუმე. 

Lemma: babash  
Number: 1068  
ბაბაშ ჭირი შორსდ. ფიცილის ფორმულა: მამის ჭირი, ე.ი. მამას ჰქონდეს მისი ჭირი. ნამჷ რე თაში ღურჭულანსი, ბაბაშ
ჭირი, -- მიწითია!: ი. ყიფშ., გვ. 173 - რომელია, ასე რომ ჭიკჭიკებს, მამის ჭირი, მითხარითო! 

Lemma: babachapil-i  
Number: 1069  
ბაბაჩაფილ-ი (ბაბაჩაფილ/რს) იგივეა, რაც მუმაჩაფილი, -- მამადმოგებული, მამადნაფიცი. ათენა რე ჩქიმი ბაბაჩაფილი
- ესაა ჩემი მამადმოგებული. იხ. ჩაფილი; შდრ. დიდაჩაფილი. 

Lemma: babachia  
Number: 1070  
ბაბაჩია (ბაბაჩიას) კნინ. -- მოფერ. მამიკო. სო მეზოჯუნქ, ბაბაჩია? - სად მიბრძანდები, მამიკო? ჩქიმი ბაბაჩია ქორექი-
და, ქომორთი ჩქიმდა - ჩემი მამიკო თუ ხარ, მოდი ჩემთან. შდრ. მამაჩია, მამუჩი{ა}. იხ. -ჩია. 

Lemma: babk'ot-i  
Number: 1071  
ბაბკოთ-ი (ბაბკოთის) ტოპონ. ბაბაკოჩის (მამა-კაცის) გამონაყოფი ადგილი (ღ ბაბა-კოჩიშ-თი მამა კაცის ოჯახი). იხ. თი.
შდრ. გ. ელიავა, კატალ., გვ. 16. 

Lemma: babu  
Number: 1072  
ბაბუ (ბაბუს) ბაბუა. ჩქიმი ბაბუ, ჯგირი ბაბუ: ქხს, 1, გვ. 167 - ჩემი ბაბუა, კარგი ბაბუა. ბაბუს მოთა ჭკუას ოგურუანდუა:
ხალხ. სიტყ., 1, გვ. 17 - ბაბუას შვილიშვილი ჭკუას ასწავლიდაო. მაფუდუ ბაბშე (ღ ბაბუშე) დჷნაგურეფი: კ. სამუშ., ქართ.
ზეპ., გვ. 25 - მქონდა ბაბუასაგან დასწავლილი. იხ. პაპუ, ჯამა, შამა, იმპუ. 

Lemma: babushar-i  
Number: 1073  
ბაბუშარ-ი (ბაბუშარს) ბაბუას შთამომავალი. ბაბუ-შარ-ეფ-ი - ბაბუა-სან-ებ-ი (იმერ.). ბაბუშარეფიშა მეურქ --
ბაბუასანებთან (ბაბუას ოჯახის წევრებთან) მივდივარ. იხ. -შარ. 

Lemma: babushi  
Number: 1074  
ბაბუში (ბაბუშის) ბაბუას ნაშიერი; ბაბუასი. 

Lemma: babushoba  
Number: 1075  
ბაბუშობა (ბაბუშობას) ბაბუასობა, ბაბუას დრო (ძველი დრო); ბაბუშობაში ბაბუასდროინდელი. ბაბუშობაში ცურუეფით
გობანდილი, გოკინილი: მასალ., გვ. 18 - მამა-პაპეული (ბაბუას-დროინდელი) სუროთი დაბლანდული, შეფენილი. იხ. ბაბუ. 

Lemma: babushur-i  
Number: 1076  
ბაბუშურ-ი (ბაბუშურს) მამაპაპეული. 

Lemma: babuchia  
Number: 1077  



ბაბუჩია (ბაბუჩიას) კნინ.-მოფერ. ბაბუკო. 

Lemma: babuchkim-i  
Number: 1078  
ბაბუჩქიმ-ი (ბაბუჩქიმს) ბაბუაჩემი. ბაბუჩქიმი ჭკვერი კოჩი რდუ - ბაბუაჩემი ჭკვიანი კაცი იყო. 

Lemma: babuchkin-i  
Number: 1079  
ბაბუჩქინ-ი (ბაბუჩქინს) ბაბუაჩვენი. ბაბუჩქინქ ასერდე (//ასედე) ღურუ - ბაბუაჩვენი ახლო ხანს (ცოტა ხნის წინ) მოკვდა
(გარდაიცვალა). 

Lemma: baga  
Number: 1080  
ბაგა (ბაგას) იგივეა, რაც ფინახარი (პ. ჭარ.). შდრ. ბოგა. 

Lemma: bager-i  
Number: 1081  
ბაგერ-ი (ბაგერს) ბაგირი, მსხვილი თოკი (პ. ჭარ.). 

Lemma: bagva  
Number: 1082  
ბაგვა (ბაგვას): ბაგვა საქონელი - მალე რომ იღლება ისეთი საქონელი. 

Lemma: bagvap-i  
Number: 1083  
ბაგვაფ-ი (ბაგვაფი), ბაგუა (ბაგუას) სახელი იბაგუანს, ბაგუნს ზმნათა -- ბრიგვა; ბრაგვანი, ბრაგუნი. კიდირიშა
იბაგუანდუ ხეს - მკერდზე ირტყამდა (იბრაგუნებდა) ხელს. ვადუჯერუნი, დობაგუ მანგარას - რომ არ დაუჯერა, მობრიგა
მაგრად. გეგლანთხუ ჯაშე დო დიხას გაჸარებაფუ ბაგვაფი - ჩამოვარდა ხიდან და მიწაზე გაადინა ბრაგვანი. ბაგუნს
(დობაგუნს მობრიგავს, დობაგუ მობრიგა, დოუბაგუ მოუბრიგავს, დონობაგუე(ნ) მობრიგავდა თურმე) გრდმ. ბრიგავს, ბეგვავს. იბაგუანს
(იბაგუუ იბრაგუნა, უბაგუაფუ უბრაგუნებია) გრდმ. სათავ. ქც. ბაგუნს ზმნისა -- იბრაგუნებს, მაგრად ირტყამს. უბაგუანს (უბაგუუ
უბრაგუნა, უბაგუაფუ უბრაგუნებია) გრდმ. სასხვ. ქც. ბაგუნს ზმნისა -- უბრაგუნებს, უბაგუნებს. იბაგუუ(ნ) (დიიბაგუ მოიბრიგა,
დობაგვე{ლ/რე}(ნ) მობრეგილა) გრდუვ. ვნებ. ბაგუნს ზმნისა -- იბრიგება, იბეგვება. აბაგუუ(ნ) (დააბაგუ მოებრიგა, დობაგუუ
მოჰბრეგვია) გრდუვ. ვნებ. უბაგუნს ზმნისა -- ებრიგება, ებეგვება. ობაგვაფუანს (ობაგვაფუუ მოაბრეგვინა, უბაგვაფუაფუ
უბრეგვინებია, ნობაგვაფუაფუე(ნ) აბრეგვინებდა თურმე) კაუზ. ბაგუნს ზმნისა -- აბრეგვინებს, აბეგვინებს. მაბაგვალი მიმღ. მოქმ.
{მო}მბეგვავი. ობაგვალი მიმღ. ვნებ. მყ. {მო}საბეგვი. ბაგვილი მიმღ. ვნებ. წარს. {მო}ბეგვილი. ნაბაგვა მიმღ. ვნებ. წარს.
{მო}ნაბეგვი. ნაბაგუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {მო}ბეგვის საფასური. უბაგუ, უდუბაგუ მიმღ. უარყ. მოუბეგვავი. 

Lemma: bagua  
Number: 1084  
ბაგუა (ბაგუას) სახელი ბაგუნს ზმნათა -- მაგრად ცემა, -- ბეგვა. 

Lemma: bad  
Number: 1085  
ბად იხ. უბადო. 

Lemma: bada  
Number: 1086  
ბადა (ბადას) დაბნეული, უთავბოლო. ბადა კოჩი - დაბნეულად, უთავბოლოდ მოსიარულე კაცი. იხ. ბადაფი, ბადუა. 

Lemma: badadia  
Number: 1087  
ბადადია (ბადადიას) ბოტან. ხვართქლა. იხ. დიხაშ სურო, დიხაში ცურუ, მაბჷრა, მაბურა (ა. მაყ.). 

Lemma: badal-i  
Number: 1088  
ბადალ-ი, ბადაი (ბადალ/რს) 1. ბადალი, ტოლი, სწორი. იში ბადაი კოჩი ჩქინ სოფერს ვამშარე - იმისი ბადალი (ტოლი)
კაცი ჩვენს სოფელში არავინაა (არავინ დგას). შდრ. მანგი. 2. უთავბოლო, დაბნეული ლაპარაკი, ბჟუტური. იში
ბადარქ(//ბადალქ) გური შეუწუხუ მახაჩქალემს (//მახაჩქაემს) - იმისმა ბჟუტურმა გული შეუწუხა მთოხნელებს. იხ.
ბადალუა; ბარდალი. 

Lemma: badala  
Number: 1089  
ბადალა (ბადალას) ვისაც ბოდიალი, ბჟუტური სჩვევია, -- ბჟუტურა. 

Lemma: badaler-i  
Number: 1090  
ბადალერ-ი (ბადალერს) მიმღ. ვნებ. წარს. ბადალანს ზმნისა -- ნაბოდიალები. 

Lemma: badalua  
Number: 1091  
ბადალუა (ბადალუას) იგივეა, რაც ბადალი (მნიშვნ. -- 2), -- სახელი ბადალანს ზმნისა -- ბოდვა; უთავბოლო ლაპარაკი,
ბჟუტური, ყრანტალი. მუსი რე ბადალანქინი? - რასაა, რომ ბოდავ? ბადალანს (ბადალუუ იბჟუტურა, უბადალუუ უბჟუტურია,
ნობადალუე(ნ) ნაბჟუტურება) გრდმ. ბოდავს, ბჟუტურობს. ობადალაფუანს (ობადალაფუუ აბჟუტურებინა, უბადალაფუაფუ
უბჟუტურებინებია, ნობადალაფუ{აფუ}ე(ნ) აბჟუტურებინებდა თურმე) კაუზ. ბადალანს ზმნისა -- აბჟუტურებინებს. მაბადალარი, ბადალა
მიმღ. მოქმ. ბჟუტურა, ბოდიალა. ობადალარი მიმღ. ვნებ. მყ. საბოდიალო, საბჟუტურო. ბადალერი მიმღ. ვნებ. წარს. ნაბჟუტურები,
ნაბოდიალები. ნაბადალა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაბჟუტურები, ნაბოდიალები. ნა/ობადალუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ბჟუტურის საფასური.
შდრ. პატალი. 



Lemma: bade  
Number: 1092  
ბადე (ბადეს) ბადე. ბადეთ ჭოფუნა ჩხომს, მიმინოს - ბადით იჭერენ თევზს, მიმინოს. თევზის დასაჭერი ბადის სახეები:
მოსა ბადე მოსასმელი ბადე, ონთირ ბადე სათრევი ბადე, სასროლი ბადე სასროლი ბადე, კუჭულამ ბადე წვერიანი ბადე.
შდრ. ლაზ. ბოდა ბადე ხილის საკრეფად (ნ. მარი). 

Lemma: badeba1  
Number: 1093  
ბადება1 (ბადებას) სახელი ბადენს ზმნისა -- დაბადება, გაჩენა, წარმოშობა. ართის ჸვილ, მაჟიას აბადე - ერთს კლავ,
მეორეს აბადებ (აჩენ). ვარენფერც უძინანთ, ვერჩქინდჷნ, ფერც აბადენთ: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 137 - მონაჭორს უმატებთ,
გაუჩენელს აბადებთ. ბადენს (დაბადუ დაბადა, დოუბადებუ დაუბადებია, დონობადებუე(ნ) დანაბადება) გრდმ. ბადებს. იბადებუ(ნ)
(დიიბადუ დაიბადა, დაბადებე{ლე}(ნ) დაბადებულა) გრდუვ. ვნებ. ბადენს ზმნისა -- იბადება. ებადებუ(ნ) (დეებადუ დაებადა, დაბადებუ
დაჰბადებია) გრდუვ. ვნებ. უბადენს ზმნისა -- ებადება. აბადინე(ნ) (აბადინუ შეძლო დაებადა, -- , დონობადინუე(ნ) შესძლებია
დაებადა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უბადენს ზმნისა -- შეუძლია დაბადოს. ობადებაფუანს (ობადებაფუუ აბადებინა, უბადებაფუაფუ
{და}უბადებინებია, ნობადებაფუე(ნ) თურმე აბადებინებდა ) კაუზ. ბადენს ზმნისა -- აბადებინებს. მაბადებელი მიმღ. მოქმ.
{და}მბადებელი. ობადებელი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}საბადებელი. {და}ბადებული მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ბადებული. დინაბად{ებ}ი მიმღ.
ვნებ. წარს. დანაბადი. დონა/ობადებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. დაბადების საფასური. უდუბადებუ მიმღ. ვნებ. წარს. დაუბადებელი.
შდრ. ხალა. 

Lemma: badeba2  
Number: 1094  
ბადება2 (ბადებას) სახელი ობადუ(ნ) ზმნისა -- რისამე ქონება. მუთა მიღუ, მუთა მობადუ - არაფერი მაქვს, არაფერი
მაბადია. შიილებე, ბრელი მუთუნი მობადუდასი, მარა შხვაშო ვამოკო - შეიძლება, ბევრი რამე მქონდეს (მებადოს),
მაგრამ სხვისთვის არ მინდა. შდრ. პალუა. 

Lemma: badia  
Number: 1095  
ბადია (ბადიას) პატარა ბადე. ქომუჩი ბადია, ქინოგირღვა სხულს - მომეცი ბადია, ჩაგიყრი მსხალს. ბადიაღ ბადე-ა. იხ.
ნობადია. 

Lemma: badiam-i  
Number: 1096  
ბადიამ-ი (ბადიამსღ ბადე-ამ-ს) ბადიანი. მიდეეჸონჷ ოში ბადიამი კოჩი: ი. ყიფშ., გვ. 36 - წაიყვანა ასი ბადიანი კაცი. 

Lemma: badid-i  
Number: 1097  
ბადიდ-ი (ბადიდის, ბადის) ბერიკაცი, მოხუცებული (კაცი), მოხუცი. ართი ბადიდი ქოჸოფე: ა. ცაგ., გვ. 34 - ერთი
მოხუცებული (კაცი) ყოფილა. თის ხოლო ქეჸოროფჷ თე ბადიდიქ: მ. ხუბ., გვ. 128 - იმასაც შეუყვარდა ეს ბერიკაცი
(მოხუცი). ბადიდც ოჭიშ გოუტჷბუუ: მასალ., გვ. 62 - ბერიკაცს ზურგი გაუთბო. ქჷმორთ ათე ბადიდიშა როშაპიქ: მ. ხუბ., გვ.
59 - მოვიდა ამ ბერიკაცთან როშაპი. ბადიდეფი დიგორით: ქხს, 1, გვ. 177 - ბერიკაცები მოიძებნეთ. ბადიდიღ ბაბა-დიდი
(არნ. ჩიქ. შდრ. ლექსკ., გვ. 41; ს. ჟღ. შდრ. ფონ., გვ. 163). იხ. დედიბი. შდრ. ლაზ. ბადი მოხუცი (ნ. მარი). 

Lemma: badid-k'och-i  
Number: 1098  
ბადიდ-კოჩ-ი (ბადიდ-კოს) მოხუცი. სიტყ.-სიტყვ. ბებერი-კაცი. შდრ. ბოშ-კოჩი. 

Lemma: badish-i  
Number: 1099  
ბადიშ-ი (ბადიშის) შვილიშვილი. შდრ. მოთა. აჭარ., გურ., იმერ. ბადიში შვილიშვილი (ა. ღლ.). 

Lemma: badrizhan-i  
Number: 1100  
ბადრიჟან-ი (ბადრიჟანს) ბოტან. ბადრიჯანი. იხ. პატრიჟანი. 

Lemma: badua  
Number: 1101  
ბადუა (ბადუას) სახელი ობადანს ზმნისა -- უძალო, ღონემიხდილი სიარული; შეუძლებლობით ნელი და ზანტი სიარული.
ნაბეტანი დიირჩინუ დო ძიუთ გიაბადანს - ნამეტანი დაბერდა და ძლივს დადის. მეურს შარასინი, მიობადანს - რომ
მიდის გზაზე, უილაჯოდ მიდის. იხ. გილა-ბადუა; შდრ. გურ. ბადუნი უშნოდ, უაზროდ სიარული (გ. შარაშ.). 

Lemma: baduria  
Number: 1102  
ბადურია (ბადურიას) კნინ. ბადისებურად ნაქსოვი რამ. იხ. ნობადურია. 

Lemma: bade'd-i  
Number: 1103  
ბადჷდ-ი (ბადჷდის) იხ. ბადიდი. ალას-მალას, თუნთი გვალას, დედჷბი ყებურს, ბადჷდი ჸვანას - ალას-მალას, დათვი
მთაში, ბებერი ქალი კერიაზე, ბერიკაცი ყანაში. ბადჷდიქჷ ქჷმორთჷ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 19 - ბერიკაცი მოვიდა.
ქბადჷდკოჩი ბერიკაცი: ბადჷდკოჩი ღურუდუ: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 168 - ბერიკაცი კვდებოდა. 

Lemma: baz-i  
Number: 1104  
ბაზ-ი (ბაზის) ზოოლ. დიდი ბუზი (ი. ყიფშ.); ბუზი (პ. ჭარ.); ფრთიანი ყვითელი მწერი, ფუტკარს ჩამოჰგავს (ქეგლ); შხამიანი
დიდი მწერი, ბზიკს ჩამოგავს (აჭარ., შ. ნიჟარ.). გაანჯჷ დო ქჷმლახვილუუ ჟირი ბაზეფი: ი. ყიფშ., გვ. 66 - გააღო და
დაინახა (შიგნით) ორი ბუზი. თისუ ეკოთხოზუდესუ ჭანდეფი დო ბაზიცალო...: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 153 - მას უკან მისდევდნენ



ხარაბუზა და ბუზივით. შდრ. ჭანდი. 

Lemma: bazar-i  
Number: 1105  
ბაზარ-ი (ბაზარს) ბაზარი. ბანძას ჟაშხა დღას ჯგირი ბაზარი უჩქუდუ - ბანძაში კვირა დღეს კარგი ბაზარი იცოდა. 

Lemma: bazarua  
Number: 1106  
ბაზარუა (ბაზარუას) ბაზრობა. ამჭუანი ადრე გებდირთი დო მიიბავზარე - ამ დილას ადრე ავდექი და მოვიბაზრე. 

Lemma: bazap-i  
Number: 1107  
ბაზაფ-ი (ბაზაფის) სახელი აბაზუუ(ნ), უბაზუანს, ობაზუანს ზმნათა -- ბეზვა, ძლიერად დარტყმა, მაგრად ცემა; დახეთქება;
ხმაურით დაგდება. სიფარშივექ ქორჩქინდჷნი, გურშა იბაზუანთჷნი: მასალ., გვ. 95 - სიყალბე რომ გამოჩნდა, მკერდზე
იცემთ. გერქ მიოგუ დუდი დო ლევანს ქაწუბაზუ: მ. ხუბ., გვ. 12 - მგელმა დაარტყა თავი და ლევანს დაუგდო წინ. ღურა
დღაშა ვაგმოჭყორდუ, გორდიქ დუმობაზუუნი: ქხს, 1, გვ. 20 - სიკვდილამდე არ დამავიწყდება, ბაყაყმა რომ (ძირს)
დამახეთქა. მინდორს გებაზუ ემერი!: ქხს, 1, გვ. 20 - მინდორზე გდია ეგერ! ბაზუნს (დობაზუ მაგრად ცემა, დოუბაზუ მაგრად
უცემია, დონობაზუე(ნ) მაგრად სცემდა თურმე) გრდმ. მაგრად სცემს. ობაზუანს (დააბაზუუ დაახეთქა, დოუბაზუაფუ დაუხეთქებია,
დონობაზაფუე(ნ) დაახეთქებდა თურმე) გრდმ. ახეთქებს (ძირს). იბაზუანს (იბაზუუ ირტყა, უბაზუაფუ ურტყია) გრდმ. სათავ. ქც. ბაზუნს
ზმნისა -- ირტყამს მაგრად. უბაზუანს(უბაზუუ ურტყა, უბაზუაფუ ურტყია) გრდმ. სასხვ. ქც. ბაზუნს ზმნისა -- ურტყამდა მაგრად.
აბაზუუ(ნ) (დააბაზუ დაეხეთქა, დობაზაფე{ლ/რ}ე(ნ) დახეთქებულა) გრდუვ. ვნებ. ეხეთქება. იბაზე(ნ) (იბაზუ შესაძლებელი გახდა ცემა, --
, ნობაზუე(ნ) შესაძლებელი ყოფილა ცემა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ბაზუნს ზმნისა -- შეიძლება იცემოს. აბაზე(ნ) (აბაზუ შეძლო ეცემა,
-- , ნობაზუე(ნ) შესძლებია ეცემა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უბაზუნს ზმნისა -- შეუძლია ცემოს. ობაზაფუანს (ობაზაფუუ აცემინა,
უბაზაფუაფუ უცემინებია, ნობაზაფუაფუე(ნ) აცემინებდა თურმე) კაუზ. ბაზუნს ზმნისა -- აცემინებს. მაბაზალი, მაბაზაფალი მიმღ. მოქმ.
მცემელი, მრტყმელი; წამქცევი. დობაზაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. დაცემული (მაგრად). ობაზალი მიმღ. ვნებ. მყ. საცემი (მაგრად).
ნაბაზა, ნაბაზეფ-ი მიმღ. ვნებ. წარს. ნაცემი, ნარტყამი. ნა/ობაზუერი მიმღ. ვნებ. წარს. გასამჯელო ცემისათვის. იხ. ბაზუა. შდრ.
ლაზ. ბაზუმს სცემს; ქართ. ბეზვა (ეტიმოლ., გვ. 48). 

Lemma: baze  
Number: 1108  
ბაზე (ბაზეს) სიმწიფეში შესული (ლობიო, სიმინდი...). ქბაზე ლებია სიმწიფეში შესული ლობიო, რომელიც პარკიანად არ
იჭმევა, მაგრამ არც მარცვალია კარგად გამხმარი. 

Lemma: bazo  
Number: 1109  
ბაზო (ბაზოს) ხის კარის თავები. ხის კარებს თავსა და ბოლოში ჰქონდა ბაზო (მასალები, 1, გვ. 393). 

Lemma: bazua  
Number: 1110  
ბაზუა (ბაზუას) იხ. ბეზუა, -- იგივეა, რაც ბაზაფი, -- მაგრად ცემა; გამეტებული დარტყმა; დახეთქება, დაგდება, -- ბეზვა. 

Lemma: bataria  
Number: 1111  
ბათარია (ბათარიას) გრძელი ქუფე(იხ.) -- ქვაყრილი, ზამთარში თევზის დასაბუდებლად (შდრ. პ. ცხად., ძიებ., გვ. 19). 

Lemma: batval-i  
Number: 1112  
ბათვალ-ი (ბათვალ/რს) სახელი იბათვალუ(ნ) ზმნისა -- მსუქნის(მაგ., ბავშვის, დათვის ბელის...) სირბილი. ბაღანა მეურს,
მიიბათვალუ - ბავშვი მიდის, მირბის. მიიფში სანაკიშა, თუნთიში ნაბათვალა ბძირი - მივდიოდი სენაკში, დათვის ნარბენი
ვნახე. 

Lemma: batil-i  
Number: 1113  
ბათილ-ი (ბათილ/რს) ბათილი, გაუქმებული, ქვითი; ძალადაკარგული. ქბათილ/რს ვორექ გავსწორდით, ერთმანეთის
არაფერი გვმართებს. გერქ უწუუ თუნთის: მა დო სი ბათირს ვორეთია - მგელმა უთხრა დათვს: მე და შენ ბათილს ვართო. 

Lemma: batileba  
Number: 1114  
ბათილება (ბათილებას) სახელი აბათილენს ზმნისა -- გაუქმება; ძალის, მნიშვნელობის დაკარგვა. მუში მოქმედალათ
ირფელს აღას გინმუსვანს, აბათილენს - თავისი მოქმედებით ყველაფერს აღას უსვამს, აბათილებს. აბათილენს (გააბათილუ
გააბათილა, გოუბათილებუ გაუბათილებია, გონობათილებუე(ნ) გააბათილებდა თურმე) გრდმ. აბათილებს. უბათილენს (გუუბათილუ
გაუბათილა, გუუბათილებუ გაუბათილებია) გრდმ. სასხვ. ქც. აბათილენს ზმნისა -- უბათილებს. იბათილებუ(ნ) (გიიბათილუ
გაბათილდა, გაბათილებე{ლე}(ნ) გაბათილებულა) გრდუვ. ვნებ. აბათილენს ზმნისა -- ბათილდება. ებათილებუ(ნ)(გეებათილუ
გაუბათილდა, გაბათილებუ გაჰბათილებია) გრდუვ. ვნებ. უბათილენს ზმნისა -- უბათილდება. იბათილინე(ნ) (იბათილინუ
შესაძლებელი გახდა გაბათილება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. აბათილენს ზმნისა -- შეიძლება გაბათილება. აბათილინე(ნ)
(აბათილინუ შეძლო გაებათილებინა, -- , გონობათილებუე(ნ) შესძლებია გაებათილებინა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უბათილენს ზმნისა --
შეუძლია გააბათილოს. ობათილებაფუანს (ობათილებაფუუ აბათილებინა, უბათილებაფუაფუ {გა}უბათილებინებია, გონობათილებაფუე(ნ)
გააბათილებინებდა თურმე) კაუზ. აბათილენს ზმნისა -- აბათილებინებს. მაბათილებელი მიმღ. მოქმ. {გა}მბათილებელი.
ობათილებელი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}საბათილებელი. გაბათილებული მიმღ. ვნებ. წარს. გაბათილებული. გინაბათილებუ მიმღ. ვნებ.
წარს. განაბათილები. გინა/ობათილებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. გაბათილების საფასური. უგუბათილებუ მიმღ. უარყ. გაუბათილებელი. 

Lemma: batman-i  
Number: 1115  
ბათმან-ი (ბათმანს) საწყაო (მარცვლეულის, ფქვილის...), უდრიდა ნახევარ ფუთს, 8 კგ-ს. ჟირი ბათმანი ართი ფუთი რე -
ორი ბათმანი ერთი ფუთია. იხ. კოთხო, ორგვედელა, ქილა (ს. მაკალ., გვ. 187). შდრ. ლაზ. ბათმანი სახელურიანი თიხის
ჭურჭელი წყლისათვის (ნ. მარი). 



Lemma: batura  
Number: 1116  
ბათურა (ბათურას) ძაღლის მსუქანი ლეკვი, თამაშის მოყვარული. გადატ. მსუქანი, ბუთხუზა (ბავშვი). ქომორთი ჩქიმდა,
ჩქიმი ბათურა ბოში! -- მოდი ჩემთან, ჩემო ბუთხუზა ბიჭო! 

Lemma: baturua  
Number: 1117  
ბათურუა (ბათურუას) ცუდად, ბალახის დაფარვით თოხნა, მაგ., სიმინდისა; სწრაფად თოხნის დროს ბალახს ფარავენ მიწის
მოყრით (ს. ბანძა). მუჭო დოიბათურუუნა ამდღა ჸვანა! -- როგორ ცუდად (ბალახის დამალვით) გაგითოხნიათ დღეს ყანა!
ქეგვაშქვათ ბერგი, ქიმუობათურუათ დო მიფშვათ ჸუჩა! -- დავარტყათ თოხი, მივაბათუროთ და წავიდეთ სახლში!
ბათურანს (გობათურუუ გათოხნა, გოუბათურუუ გაუთოხნია, გონობათურუე(ნ) გათოხნიდა თურმე) გრდმ. ცუდად თოხნის. მაბათურალი მიმღ.
მოქმ. ცუდად გამთოხნი. ობათურალი მიმღ. ვნებ. მყ. ცუდად გასათოხნი. ნაბათურუ მიმღ. ვნებ. წარს. ცუდად განათოხნი.
ნაბათურუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ცუდად გათოხნის საფასური. 

Lemma: batkap-i  
Number: 1118  
ბათქაფ-ი (ბათქაფის) 1. თოფის გავარდნის ხმა (პ. ჭარ.). თოფის ხშირი სროლის ხმა; ბათქა-ბუთქი. ახალწანას გეტირხუდუ
თოფეფიში ბათქაფი -- ახალწელს ატყდებოდა თოფების ბათქა-ბუთქი. 2. ჩაგდება, ჩავარდნა (ხმის გამოცემით). თუდო
ქუნაბათქჷ წყარც: მასალ., გვ. 110 - ბათქანი მოადინა ქვევით წყალში. ლებიაშ ხაშუას ნოშქერს ქიმნაბათქუანს: ქხს, 1,
გვ. 212 - ლობიოს ხარშვისას ნახშირს ჩააგდებს (დიდს). 3. ძლიერ ცემა; ღონივრად და განუწყვეტლივ დარტყმა; ტოკვა.
გეკუბათქუნქ ოფარეს - დაუბეგვავ ზურგს. ბათქაფი ქიდომიჭუ გურქუ - ტოკვა დამიწყო გულმა. 

Lemma: batkil-i  
Number: 1119  
ბათქილ-ი (ბათქილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ბათქუნს ზმნისა -- მაგრად ნაცემი. იხ. ბათქუა. 

Lemma: batkin-i  
Number: 1120  
ბათქინ-ი (ბათქინს) იგივეა, რაც ბათქაფი(მნიშვნ. -- 3). ბათქინი დომიჭყჷ გურქჷ - ტოკვა დამიწყო გულმა. 

Lemma: batkua  
Number: 1121  
ბათქუა (ბათქუას) იგივეა, რაც ბათქაფი, -- ბეთქვა, ბრეგვა. თოფიქ გოლუ, გობათქუ - თოფი გავარდა, გაადინა ბათქუნი.
ბორკის ხეს ქემეთხუნა, თხორილც ქინაბათქუანა: ქხს, 1, გვ. 280 - ფეხში ხელს წაავლებენ, თხრილში ჩააგდებენ.
ქთუთუმიში ბათქუა თუთუნის გაბოლება: თუთუმც ქუთუბათქუანა: ქხს, 1, გვ. 280 -- თამბაქოს გააბოლებენ. ბათქუნს (დობათქუ
დაბრიგა, დუუბათქუ დაუბრეგია, დონობათქუე(ნ) დაბრეგავდა თურმე) გრდმ. მაგრად სცემს, ბრიგავს, ბეთქავს. იბათქუუ(ნ) (დიიბათქუ
მაგრად იცემა, დობათქე{რე}(ნ) მაგრად ცემულ იქნა) გრდუვ. ვნებ. ბათქუნს ზმნისა -- იცემება. აბათქუუ(ნ) (დააბათქუ მაგრად დაეცა,
ეცემა; დობათქუუ მაგრად უცემია თურმე) გრდუვ. ვნებ. უბათქუნს ზმნისა -- მაგრად ეცემა. იბათქე(ნ) (იბათქუ შესაძლებელი გახდა
მაგრად ცემა, დობათქელ/რე(ნ) შესაძლებელი გამხდარა მაგრად ცემა, დონაბათქუე(ნ) შესძლებია მაგრად ცემა) გრდუვ. შესაძლ.
ვნებ. ბათქუნს ზმნისა -- შეიძლება მაგრად იცემოს (ცემა). აბათქე(ნ) (აბათქუ შეძლო ეცემა, -- , დონაბათქუე(ნ) შესძლებია ეცემა )
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უბათქუნს ზმნისა -- შეუძლია ცემოს. ობათქაფუანს (ობათქაფუუ მაგრად აცემინა, უბათქაფუაფუ მაგრად
უცემინებია, ნობათქაფუაფუე(ნ) მაგრად აცემინებდა თურმე) კაუზ. ბათქუნს ზმნისა -- მაგრად აცემინებს. მაბათქალი მიმღ. მოქმ.
მცემელი, გამლახავი. ობათქალი მიმღ. ვნებ. მყ. საცემი, გასალახი. ბათქილი მიმღ. ვნებ. წარს. ცემული, გალახული. ნაბათქა მიმღ.
ვნებ. წარს. ნაცემი, განალახი. ნაბათქუერი მიმღ. ვნებ. წარს. მაგრად ცემისათვის, გალახვისათვის გასამრჯელო. უბათქუ, უდუბათქუ
მიმღ. უარყ. უცემი, გაულახავი. იხ. ბეთქუა. 

Lemma: baia  
Number: 1122  
ბაია (ბაიას) ბოტან. იგივეა, რაც ბაიე. აია რე, ბაია რე , ბაიაშ წორი თანაფა რე - აიაა, ბაიაა, ბაიას სწორი აღდგომაა. 

Lemma: baia-zheshxa  
Number: 1123  
ბაია-ჟეშხა (ბაია-ჟეშხას) დიდმარხვის მეექვსე კვირა (ი. ყიფშ.). იხ. ჟაშხა. 

Lemma: baie  
Number: 1124  
ბაიე (ბაიეს) ბოტან. ბაია (ა. მაყ.). ყვითელყვავილებიანი ბალახია ერთგვარი. ცხვარს იცავდა ყოველგვარი
ავადმყოფობისაგან (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 1, გვ. 222). ბაიეს გითმიკირანდეს ბორკიშა დო უკული სანთელიში ჭიჭე
კვარკვანტელი ბურთიჯგურას გითმიკირანდეს და ათაშ კურნალენდეს რემატიზმას - ბაიას იკრავდნენ წვივზე და შემდეგ
სანთლის პატარა ბურთს დაიკრავდნენ და ასე მკურნალობდნენ რევმატიზმს. // გადატ. ყვითელი. ბაიაშ ფერი გინოძუ -
ყვითელი (ბაიას) ფერი აძევს. ქდუდბაია თავყვითელა. იხ. ბაია/ე ჟაშხა. 

Lemma: baik'art'-i  
Number: 1125  
ბაიკარტ-ი (ბაიკარტის) გულმკერდის არე (!). ქბაიკარტიში გოსოფუა: აბა , ქიგასოფანა ბაიკარტის -- აბა, შემოაგლეჯენ
ბაიკარტს. ქომიცუეს თე კათაქ დო ქიგმოსოფეს ბაიკარტი -- მომცვივდა ეს ხალხი და შემომაგლიჯეს ბაიკარტი (შდრ. ქეგლ
ბაიკა). შდრ. საბა: ბალიკარტი ძაღლის ჭანგი ნამეტნავი. 

Lemma: baioba  
Number: 1126  
ბაიობა (ბაიობას) რელიგ. საეკლესიო დღესასწაული, -- ბზობა. ამ დროისათვის ჰყვავის ბაია და მის ყვითელი ფერის
ყვავილს მოაყრიან სახლში. აქედან დაერქვა დღესასწაულს ბაიობა (პ. ჭარ.). 

Lemma: bairamoba  
Number: 1127  
ბაირამობა (ბაირამობას) ბაირამობა, -- დღესასწაული. აბა, ბოშეფი, მუურქიით ღვინიშ შუმას, ბაირამობა გიღუნა ამდღა
- აბა, ბიჭებო, მოუსვით (მოუქნიეთ) ღვინის სმას, დღესასწაული გაქვთ დღეს. 



Lemma: bairagh-i  
Number: 1128  
ბაირაღ-ი (ბაირაღის) იგივეა, რაც ბეერაღი -- დროშა. დღახუემს ბაირაღეფი გიიმუღუნა - დღესასწაულებზე დროშები
გამოაქვთ. 

Lemma: baiser-i  
Number: 1129  
ბაისერ-ი (ბაისერს) მიმღ. ვნებ. წარს. ბაისანს ზმნისა -- {და}ტკეპნილი. 

Lemma: baisua  
Number: 1130  
ბაისუა (ბაისუას) სახელი ბაისანს, იბაისუუ(ნ) ზმნათა -- თელვა, ტკეპნა; აბურდვა. ლები ხვარებაშე იბაისუუ დო სიტიბა
უდინუ - ლეიბი ხმარებისგან იტკეპნება და სითბო ეკარგება. აკობაისუას თქუანა, მუჟანსით თომა აკიჩარგაზუუ დო
გიშანწყუალა ძნელიენი - `აკობაისუას' იტყვიან, როდესაც თმა აიბურდება და ძნელია გამოსაწყობად. ბაისანს (დობაისუ
დატკეპნა, დოუბაისუუ დაუტკეპნია, დონობაისუე(ნ) დატკეპნიდა თურმე ) გრდმ. ტკეპნის. იბაისუ{უ}(ნ) (დიიბაისუ დაიტკეპნა,
დობაისე{ლე}(ნ) დატკეპნილა) გრდუვ. ვნებ. ბაისანს ზმნისა -- იტკეპნება. ობაისარი მიმღ. ვნებ. მყ. სატკეპნი. ბაისერი მიმღ. ვნებ.
წარს. დატკეპნილი. 

Lemma: baish-i  
Number: 1131  
ბაიშ-ი (ბაიშის) იგივეა, რაც ბალიში, -- ბალიში. ბაიშიშ პიჯი ბალიშის პირი. 

Lemma: bak'-i  
Number: 1132  
ბაკ-ი (ბაკის) ბაკი. შდრ. ლაზ. ბაკი (ნ. მარი); ტოპონ. ნაბაკევი (ი. ყიფშ.). 

Lemma: bak'a-buk'-i  
Number: 1133  
ბაკა-ბუკ-ი (ბაკა-ბუკის) ბაკი-ბუკი. კუჩხიში ბაკა-ბუკი ირჩქილედუ - ფეხის ბაკა-ბუკი ისმოდა. 

Lemma: bak'ak'-i  
Number: 1134  
ბაკაკ-ი (ბაკაკის) ზოოლ. კაკაბი. ბაკაკი უჯგუ სისქვამაშე, ოშინერო ღაფილი რე: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 105 -- ბაკაკი
(კაკაბი?!) სჯობს სილამაზით, ასნაირად შეღებილია. თხიის ბაკაკის, მუში ბირა ირკოც ქჷგაგონჷკონი: კ. სამუშ., ქართ.
ზეპ., გვ. 105 -- თხოვეს ბაკაკის, რომ მისი სიმღერა ყველას გააგონოს. 

Lemma: bak'aria  
Number: 1135  
ბაკარია (ბაკარიას) ბოტან. ბირკა. იხ. მციგუა, ბაძგარია (ა. მაყ.). ბაკარია ნოღვე ჩხოუს კუდელს დო თოლს ქომმოგუ --
ბირკა ჰქონია ძროხას კუდზე და თვალზე მომარტყა. 

Lemma: bak'ap-i  
Number: 1136  
ბაკაფ-ი (ბაკაფის) ბაკუნი. თე ბორც ჸუჯი ქჷკლაკინდეს ცხენიშ კუჩხიშ ბაკაფისჷ: მასალ., გვ. 72 -- ამ დროს ყური
მოჰკრეს ცხენის ფეხის ბაკუნს.... ბაკაფ-ბაკაფი ბაკუნ-ბაკუნი: მიოჯინუნი, ბაკაფ-ბაკაფ ქიმეუღ კუჩხემს -- რომ შეხედა,
ბაკუნ-ბაკუნი მიაქვს ფეხებს. 

Lemma: bak'va  
Number: 1137  
ბაკვა (ბაკვას) თხის ნავარცხნი. თხას გორცხონუნა წმინდა ორცხონჯითინი, გიშეღანს თომას. ათეს უძახუნა ბაკვას --
თხას რომ დავარცხნიან წმინდა სავარცხლით, გამოიტანს თმას. ამას ეძახიან ბაკვას. ოსურეფი ბაკვას ხვარენა
ფაფალიკაში ოშუალო -- ქალები ბაკვას ხმარობენ ფუფაიკის მოსაქსოვად. ქბაკვა მონტყორი უხეში მატყლი. შდრ. ბეწვა
მონტყორი. 

Lemma: bak'il-i  
Number: 1138  
ბაკილ-ი (ბაკილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ბაკუნს ზმნისა -- დაბეკნილი, დატკეპნილი. არდგილქ კვალეფიშქას ბაკილო
ვადოსქიდას: ყაზაყ., 16.05.1930, გვ. 2 -- ადგილი კვლებს შორის დატკეპნილი არ დარჩეს. შდრ. ჭაბაკერი. 

Lemma: bak'in-i  
Number: 1139  
ბაკინ-ი (ბაკინს) ბაკუნი. 

Lemma: bak'ua  
Number: 1140  
ბაკუა (ბაკუას), ბეკუა (ბეკუას) სახელი ბაკუნს ზმნისა -- 1. მაგრად ცემა, დარტყმა; 2. ბეკნა, ტკეპნა, ზერგნა. თო, ძღაბი,
ქუმორთუ-და, გეკუბაკუნქ ოფარეს: მ. ხუბ., გვ. 350 - გაჩერდი, გოგო, თუ მოვიდა, დავუზელ ზურგს (ცემით). გერდუ ართ
ადგილს დო გიიბაკუდუ - იდგა ერთ ადგილას და ტკეპნიდა. ბაკუნს (დობაკუ დატკეპნა, ცემა; დოუბაკუ დაუტკეპნია, უცემია;
დონობაკუე(ნ) ტკეპნიდა, სცემდა თურმე) გრდმ. ტკეპნის; სცემს (მაგრად). უბაკუნს (დუუბაკუ დაუტკეპნა, სცემა; დუუბაკუ დაუტკეპნია,
უცემია) გრდმ. სასხვ. ქც. უტკეპნის; ურტყამს, სცემს (მაგრად). იბაკუუ(ნ) (დიიბაკუ დაიტკეპნა, დობაკე{ლე}(ნ) დატკეპნილა) გრდუვ.
ვნებ. ბაკუნს ზმნისა -- იტკეპნება. იბაკე(ნ)(იბაკუ შესაძლებელი გახდა დატკეპნა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ბაკუნს ზმნისა --
შეიძლება ტკეპნა, მაგრად ცემა. აბაკე(ნ) (აბაკუ შეძლო დაეტკეპნა, -- , დონობაკუე(ნ) შესძლებია დატკეპნა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
უბაკუნს ზმნისა -- შეუძლია ტკეპნოს, მაგრად ცემოს. ობაკაფუანს (ობაკაფუუ {და}ატკეპნინა, უბაკაფუაფუ {და}უტკეპნინებია,
ნობაკაფუე (ნ) ატკეპნინებდა თურმე) კაუზ. ბაკუნს ზმნისა -- ატკეპნინებს, აცემინებს (მაგრად). მაბაკალი მიმღ. მოქმ. მტკეპნელი;
მაგრად მცემი. ობაკალი მიმღ. ვნებ. მყ. სატკეპნი; მაგრად საცემი. ბაკილი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ტკეპნილი; მაგრად ნაცემი.
ნაბაკა მიმღ. ვნებ. წარს. ნატკეპნი; ნაცემი. ნა/ობაკუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ტკეპნის, მაგრად ცემის გასამრჯელო. 



Lemma: bak'urua  
Number: 1141  
ბაკურუა (ბაკურუას) 1. ბაკუნით სიარული. თელი დღას გილებაკურუ დო საწმოხონოს მუთას აკეთენს -- მთელ დღეს
დაბაკუნობს და სამომავლოს არაფერს აკეთებს. 2. ქვეშ ამოდებით მაგრად ცემა. ფერი დუუბაკურუუდუ, ართ მარას
გეუჯანუდუ -- ისე უცემია, ერთ კვირას იწვა. შდრ. ბაკუა. 

Lemma: balaban-i  
Number: 1142  
ბალაბან-ი (ბალაბანს) ჭკვიანი, ჭკუადამჯდარი (დ. ფიფია). 

Lemma: balagar-i  
Number: 1143  
ბალაგარ-ი (ბალაგარს), ბალანგარ-ი (ბალანგარს) ოხერი, ტიალი, ონავარი; წყეული (ი. ყიფშ.). კაცი მოუსმინარი (საბა).
დუდი ქობსოფი კოდმე-ტკირს, ბალანგარს: ი. ყიფშ., გვ. 140 -- თავი მივარტყვი (მაგრად) კბოდე-ტკილს, წყეულს. კაკლარი
ბალაგარი ჯითა-ჯინცჷ ქათაკვათი: მასალ., გვ. 75 -- ოხერი ეკალი (ბარდი) ძირში მოჭერი. თეშენი რე, შხვა-შხვა ჭკუა,
ბალაგარეფი, არაგუუნი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 14 -- ამიტომაა, სხვადასხვა ჭკუა, ონავარნი, ეჯახება. შდრ. გურ.
ბალანგარაი უსუფთაო, უწესრიგო (გ. შარაშ.). 

Lemma: balagua  
Number: 1144  
ბალაგუა (ბალაგუას) სახელი ბალაგანს ზმნისა -- დასვრა (მაგრად); ჩაყრა, ჩატენა (უწესრიგოდ). ბალაგანს (მობალაგანს
მოსვრის, მობალაგუუ მოსვარა, მოუბალაგუუ მოუსვრია, მონობალაგუე(ნ) მოსვრიდა თურმე) გრდმ. სვრის. 

Lemma: balaver-i  
Number: 1145  
ბალავერ-ი (ბალავერს) ბალავერი. ჸუდეში ბალავერი - სახლის ბალავერი. 

Lemma: balangar-i  
Number: 1146  
ბალანგარ-ი იხ. ბალაგარი. ბალანგარი ქარქ ელელუ: შ. ბერ., გვ. 152 - წყეული ქარი ამოვარდა. 

Lemma: balant'ar-i  
Number: 1147  
ბალანტარ-ი (ბალანტარს) ბარდნარი. კაკლარი დო ბალანტარი ჯითაჯინც ქათაკვათი: აია, 2, გვ. 85 - ეკალი და
ბარდნარი ძირიანად ამოთხარე (ძირისძირში ჩაჭერი). 

Lemma: balish-i  
Number: 1148  
ბალიშ-ი (ბალიშის) იგივეა, რაც ბაიში, -- ბალიში. დოჭუუ ძღაბიქ ბალიში: მ. ხუბ., გვ. 13 - შეკერა გოგომ ბალიში.
ქუნაგირიში ბალიში უნაგირის ბალიში, ტყავის ბალიში კეხზე დასადები, მეტწილად მატყლით გატენილი. ქჸუჯბაიში (ჸუჯიშ
ბა{ლ}იში) ყურთბალიში. 

Lemma: balishua  
Number: 1149  
ბალიშუა (ბალიშუას) სახელი ბალიშანს ზმნისა -- ფიგურ. მაგრად ცემა, ბალიშივით გაბრტყელება. ქაშეჸოთუ ხეშა-და,
დობალიშანს - თუ ჩაიგდო ხელში, მაგრად სცემს (ბალიშივით გააბრტყელებს). ბალიშანს (დობალიშუუ მაგრად სცემა,
დოუბალიშუუ მაგრად უცემია, დონობალიშუე(ნ) მაგრად სცემდა თურმე ) გრდმ . მაგრად სცემს. 

Lemma: balk'on-i  
Number: 1150  
ბალკონ-ი (ბალკონს) [რუს. балкон ბალკონი აივანი]. მუ ჟი გილარე ბალკონს: მ. ხუბ., გვ. 267 - თვითონ ზევით დგას
აივანზე. არტაჟიანი ჸუდეს სი ბალკონს გიმარდე!: ქხს, 1, გვ. 128 - სართულიან სახლში შენ ბალკონზე რომ იდგე!. ართი
ბაჲკონამი ჸუდე დგუ - ერთი ბალკონიანი სახლი დგას. იხ. აბარწა, ლაბარწა. 

Lemma: balot'-i  
Number: 1151  
ბალოტ-ი (ბალ/ჲოტის) [რუს. болото ჭაობი; ტალახიანი ადგილი]. ჯვეში ჟღები დო ბალოტის ვორწყეთ ეშასქჷრაფილც:
მასალ., გვ. 119 - ძველ ჭანჭრობსა და ჭაობს ვხედავთ ამომშრალს. ეიშა ჟღები დო ბალოტის ასე ვორწყეთ გვალო სქირს:
ქხს, 1, გვ. 318 - უწინ ჭანჭრობსა და ჭაობს ახლა ვხედავთ მთლად მშრალს. 

Lemma: bambazia  
Number: 1152  
ბამბაზია (ბამბაზიას) ბამბის თბილი ქსოვილი, რბილი, ბუსუსიანი (ქეგლ). იხ. ფანელი. 

Lemma: bambe  
Number: 1153  
ბამბე (ბამბეს) ბამბა. ჯვეშო თაქით თასუნდეს ბამბეს - ძველად აქაც თესავდნენ ბამბას. ბამბეშე შუნდეს ხამიენს -
ბამბისგან ქსოვდნენ ხამს. ქბამბეშ რაჸუა ბამბის პენტვა. ქბამბეში თუხუა ბამბის დართვა. ქბამბეშ ჩიჩიხუა ბამბის ჩიჩიხში
გატარება მარცვლების გაცლის მიზნით. ქბამბეშ უშქური ბამბის ვაშლი, ბამბის ნაყოფი (გაშლამდე). ქბამბეშ წკა ბამბის
კურკა. იხ. ბანბე. 

Lemma: bambe  
Number: 1154  
ბამბე უშქურ-ი (ბამბე უშქურს) ბოტან. ვაშლის სახეობაა, რბილია, როგორც ბამბა. იხ. უშქური. 

Lemma: bambiam-i  



Number: 1155  
ბამბიამ-ი (ბამბიამსღ ბამბე-ამ-ი) ბამბიანი. იხ. ბამბე. 

Lemma: bambua  
Number: 1156  
ბამბუა (ბამბუას) სახელი ბამბუნს ზმნისა -- {და}ბამბვა. ბამბუნს (დობამბუ დაბამბა, დოუბამბუ დაუბამბავს, დობობამბუე(ნ)
დაბამბავდა თურმე) გრდმ. ბამბავს, ბამბას დებს. იბამბუნს(დიიბამბუ დაიბამბა, დოუბამბუ დაუბამბავს) გრდმ. სათავ. ქც. ბამბუნს
ზმნისა -- იბამბავს. უბამბუნს(დუუბამბუ დაუბამბა, დუუბამბუ დაუბამბავს) გრდმ. სასხვ. ქც. ბამბუნს ზმნისა -- უბამბავს.
იბამბუუ(ნ)(დიიბამბუ დაიბამბა, დობამბე{რე}(ნ) დაბამბულა) გრდუვ. ვნებ. ბამბუნს ზმნისა -- იბამბება. აბამბუუ(ნ) (დააბამბუ დაებამბა,
დობამბუუ დაჰბამბვია) გრდუვ. ვნებ. ბამბუნს ზმნისა -- ებამბება. ობამბაფუანს (ობამბაფუუ {და}აბამბვინა, უბამბაფუაფუ
{და}უბამბვინებია, ნობამბაფ{უაფ}უე (ნ) აბამბვინებდა თურმე) კაუზ. ბამბუნს ზმნისა -- აბამბვინებს. მაბამბალი მიმღ. მოქმ.
{და}მბამბავი. ობამბალი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}საბამბი. ბამბილი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ბამბული. ნაბამბა მიმღ. ვნებ. წარს.
{და}ნაბამბი. ნა/ობამბუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ბამბვის საფასური. უბამბუ, უდუბამბუ მიმღ. უარყ. დაუბამბავი. 

Lemma: ban-i  
Number: 1157  
ბან-ი (ბანს) ბანი; დაბალი, ბოხი ხმა. აბა, ბოშეფი, ჯგირი ბანი! - აბა, ბიჭებო, კარგი ბანი! 

Lemma: banbe  
Number: 1158  
ბანბე (ბანბეს) იხ. ბამბე. ბანბეჯგურა დო ბჟაშ ურჩიაში - ბამბის მსგავსი და რძეზე უფრო თეთრი (გამოცანა: თოვლი). 

Lemma: bandal-i  
Number: 1159  
ბანდალ-ი (ბანდალ/რს) 1. ბარბაცი, ბანდალი; ღონემიხდილის ქანაობით სიარული; აქა იქ მივლა-მოვლა (საბა). მუჭო
შუმილი კოჩიშორო იბანდალუქ? - როგორ მთვრალი კაცივით ქანაობ? ამდღა გეიბანდალუ, ჟირი მარა რე ჯანუნი - დღეს
აბანდალდა, ორი კვირაა, რომ წევს. თიშენ ოკო მოჭირუდას, კიბირ მაბანდალუუნი!: ქხს, 1, გვ. 20 - ამის გამო უნდა
მჭირდეს, კბილი რომ მერყევა! შდრ. ლაზ. ობანდალუ ბარბაცი; გურ. ბანდალი ბორძიკი, ქანაობა სიარულის დროს
სისუსტის ან სიმთვრალის მიზეზით (ს. ჟღ.). იხ. ბადუა, ბანცალი, ჩანგალი. 2. ქალის საკუთარი სახელი. 

Lemma: bandale  
Number: 1160  
ბანდალე (ბანდალეს) ბანდალა, რქოსანი ცხოველების (აგრეთვე ცხენის) დაავადება. ამას აჩენს მავნე სოკო, რომელიც
პარაზიტობს მცენარე ლაკარტიაზე და ჩაჰყვება ხოლმე ცხოველს ძოვის დროს (ქეგლ). 

Lemma: bandalua  
Number: 1161  
ბანდალუა (ბანდალუას) სახელი ბანდალანს ზმნისა -- ბარბაცი, რყევა, ქანაობა, ბანდალით სიარული, -- იგივეა, რაც
ბანდალი. ბანდალანს (იყენ. იბანდალუ იბარბაცა, უბანდალუუ უბარბაცია, ნობანდალუე(ნ) ბარბაცებდა თურმე) გრდუვ საშ.-მოქმ.
ბანდალით დადის, ბარბაცებს. იბანდალუ(ნ)(იბანდალუ იბარბაცა, უბანდალინუ უბარბაცია, ნობანდალუე(ნ) ბარბაცებდა თურმე)
გრდუვ. ვნებ. ბანდალებს. იხ. ბანცალი, ჩანგალი. 

Lemma: bandil-i  
Number: 1162  
ბანდილ-ი (ბანდილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ბანდუნს ზმნისა -- დაბანდული, დაბლანდული. ბაბშობაში ცურუეფით
გობანდილი, მოფინილი: მასალ., გვ. 18 - ბაბუასდროინდელი სუროებით დაბლანდული, შეფენილი. 

Lemma: bandua  
Number: 1163  
ბანდუა (ბანდუნს) სახელი ბანდუნს ზმნისა -- ბანდვა, ბლანდვა; ხლართვა. ბანდუნს (დობანდუ დაბლანდა, დოუბაბდუ
დაუბლანდავს, დონობანდუე(ნ) დაბლანდავდა თურმე) გრდმ. ბლანდავს. იბანდუნს(დიიბანდუ დაიბლანდა, დოუბანდუ დაუბლანდავს)
გრდმ. სათავ. ქც. ბანდუნს ზმნისა -- იბლანდავს. უბანდუნს(დუუბანდუ დაუბლანდა, დუუბანდუ დაუბლანდავს) გრდმ. სასხვ. ქც.
ბანდუნს ზმნისა -- უბლანდავს. იბანდუუ(ნ)(დიიბანდუ დაიბლანდა, დობანდე{ლე}(ნ) დაბლანდულა) გრდუვ. ვნებ. ბანდუნს ზმნისა --
იბლანდება. აბანდუუ(ნ) (დააბანდუ დაებლანდა, დობანდუუ დაჰბლანდვია) გრდუვ. ვნებ. უბანდუნს ზმნისა -- ებლანდება.
ობანდაფუანს (ობანდაფუუ {და}აბლანდვინა, უბანდაფუაფუ {და}უბლანდვინებია, ნობანდაფ{უაფ}უე(ნ) აბლანდვინებდა თურმე) კაუზ.
ბანდუნს ზმნისა -- აბლანდვინებს. მაბანდალი მიმღ. მოქმ. მბლანდველი. ობანდალი მიმღ. ვნებ. მყ. საბლანდი. ბანდილი მიმღ.
ვნებ. წარს. {და}ბლანდული. ნაბანდა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაბლანდი. ნა/ობანდუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ბლანდვის საფასური. უბანდუ,
უდუბანდუ მიმღ. უარყ. დაუბლანდავი. 

Lemma: bandur-i  
Number: 1164  
ბანდურ-ი (ბანდურს) კოჭი. 

Lemma: bandgh-i  
Number: 1165  
ბანდღ-ი, ბონდღი (ბანდღის) 1. ფარდა, რომელიც ჰყოფს მუცლისა და გულმკერდის ღრუებს, -- დიაფრაგმა. 2. შიგნეულს
რომ ადევს (აკრავს) თხელი ქონი. ტოლუმბაშიშოთ გიმაანწყუნა ოჸვილურიში დუს, თის ბანდღის გინააფინანა -
თამადისთვის რომ გამოაწყობენ საკლავის თავს, იმას ბანდღს გადააფენენ. მუჟამსით ჸვარუნანი, ჸვაჯკაკალს ბანდღი
გოძუ მიკ-მიკი დო თენა ოკო ჩაურცხინუანი - როდესაც კოდავენ (ყვერავენ), ყვერის კაკალს აპკი ადევს, ეს უნდა
ჩამოაშორონ. ქგურიში ბანდღი გულის აპკი. შდრ. რაჭ. ფანთხი ბანდღი, ქსელი (ვ. ბერ.). 

Lemma: bandghil-i  
Number: 1166  
ბანდღილ-ი (ბანდღილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ბანდღუნს ზმნისა -- დაბანდული. 

Lemma: bandghua//bondghua  
Number: 1167  



ბანდღუა//ბონდღუა (ბა/ონდღუას) იგივეა, რაც ბანდუა, -- ბანდვა, ქსელვა. 

Lemma: bank'a  
Number: 1168  
ბანკა (ბანკას) თიხის ჭურჭელია ერთგვარი, -- ჯამი (ს. მაკალ., გვ. 220). 

Lemma: bant'-i  
Number: 1169  
ბანტ-ი (ბანტის) ბანტი. ხენწიფექ კისერიში ბანტი გიინწყჷ: ი. ყიფშ., გვ. 98 - ხელმწიფემ კისრის ბანტი გაიხსნა. 

Lemma: bancal-i  
Number: 1170  
ბანცალ-ი (ბანცალ/რს) იგივეა, რაც ბანდალი, -- ბარბაცი, ტორტმანი, -- ბანცალი. ლოგინიშე გეედირთუ დო ბანცალით
მიდართუ ჸუჩა - ლოგინიდან ადგა და ბარბაცით წავიდა სახლში. შდრ. გურ., იმერ. ბანცალი ბანდალი, ბარბაცი, ცანცარი (ვ.
ბერ., ა. ღლ.). 

Lemma: bancala  
Number: 1171  
ბანცალა (ბანცალას) ვისაც აბანცალებს, აბარბაცებს. 

Lemma: bancale  
Number: 1172  
ბანცალე (ბანცალეას) ცხოველთა ავადმყოფობა, ბანცალი. შდრ. იმერ. ბანცალა ძაღლის ავადმყოფობაა, ქარებივით
გაუდგება ტანში (ვ. ბერ.). 

Lemma: bancalua  
Number: 1173  
ბანცალუა (ბანცალუას) სახელი ბანცალანს ზმნისა -- ბანცალი, ბარბაცი, ტორტმანი. შუმილი კოჩიშორო მიიბანცალუდუ
ამჭუანი - მთვრალი კაცივით მიბარბაცებდა ამ დილას. ბანცალანს (იყენ. იბანცალუ იბარბაცა, უბანცალუუ უბარბაცია) გრდუვ.
საშ.-მოქმ. ბარბაცობს, ბანცალობს. იბანცალუ(ნ)(იბანცალუ იბარბაცა, უბანცალინუ უბარბაცია, ნობანცალუე(ნ) ბარბაცებდა თურმე)
გრდუვ. ვნებ. ბარბაცებს. აბანცალუუ(ნ)(აბანცალუ აბარბაცა, ბანცალებუ უბარბაცნია) გრდუვ. ვნებ. ბანცალანს ზმნისა --
ებარბაცება, ებანცალება. ობანცალაფუანს (ობანცალაფუუ აბანცალებინა, უბანცალაფუაფუ უბანცალებინებია, ნობანცალებაფუე(ნ)
აბანცალებინებდა თურმე) კაუზ. ბანცალანს ზმნისა -- აბანცალებინებს, აბარბაცებინებს. ბანცალა ვისაც აბარბაცებს,
აბანცალებს. ობანცალარი მიმღ. ვნებ. მყ. საბარბაცო, საბანცალო. ნობანცალუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ბანცალის, ბარბაცის
საფასური. იხ. ბანდალი, ჩანგალი. 

Lemma: bandzgh-i  
Number: 1174  
ბანძღ-ი (ბანძღის) დავა, დავიდარაბა, აყალ-მაყალი, ალიაქოთი; ჩხუბი. ორე თხირიში დო ბანძღი: შ. ბერ., გვ. 157 - არის
გაწევ-გამოწევა (გლეჯა) და ჩხუბი. ხანეფი მუსხი დაჭირდ ულას დო თექ თინეფიში ბანძღისჷნ, დანიშნული რე: მ. ხუბ., გვ.
36 - დრო (დროები) რამდენი დასჭირდება წასვლას და იქ იმათ დავიდარაბას, დანიშნულია. ბანძღი უჸორსი, ფერი კოჩი რე
- შფოთი რომ უყვარს, ისეთი (იმფერი) კაცია. შდრ. იმერ. ბანძღი ხიფათი, უბედურება (ვ. ბერ.). 

Lemma: bandzghap-i  
Number: 1175  
ბანძღაფ-ი (ბანძღაფის) იხ. ბანძღუა. 

Lemma: bandzghian-i  
Number: 1176  
ბანძღიან-ი (ბანძღიანს) შარიანი, შფოთიანი; დავიდარაბიანი. ო, ჯიმა, მუ ბანძღიანი კოჩიექი! - ო, ძმაო, რა შფოთიანი
(შარიანი) კაცი ხარ! 

Lemma: bandzghil/r-i  
Number: 1177  
ბანძღილ/რ-ი (ბანძღილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. არეული, ჩახლართული. უკმაკური ჭკადირი, ეშმაკიში ბანძღირი: ი. ყიფშ.,
გვ. 184 - უკუღმართად გაჭედილი, ეშმაკისაგან დახლართული (გამოცანა: ნაჭა). კინოხიშე დოსქჷლადე საქმე
აკობანძღილეფი: მასალ., გვ. 82 - ძველი დროიდან დარჩენილა საქმე დახლართულები. იხ. ბანძღუა. 

Lemma: bandzghin-i  
Number: 1178  
ბანძღინ-ი (ბანძღინს) ბღლარძუნი, ცოდვილობა. ტყურაია ბანძღინითჷ ბედის გელესქუნქინი: მასალ., გვ. 75 - უბრალო
ბღლარძუნით ბედს რომ გაინასკვავ (შეიკრავ). 

Lemma: bandzghua  
Number: 1179  
ბანძღუა (ბანძღუას) სახელი ბანძღუნს ზმნისა -- ბღლარძუნი; არევა, ხლართვა. უარესო ბანძღჷნც: აია, 1, გვ. 20 - უარესად
ხლართავს (ბურდავს). მირიგით, ნუ ინებენთ საქმეშ {აკო}ბანძღუას: მ. ხუბ., გვ. 351 - მორიგდით, ნუ ინებებთ საქმის
ჩახლართვას. შარას გილებანძღუ: ქხს, 1, გვ. 234 - გზაზე ბღლაძუნობს. ძაფის ნიბანძღუნქ! - ძაფს ნუ ხლართავ! ბანძღუნს
(დობანძღუ დახლართა, დოუბანძღუ დაუხლართავს, დონობანძღუე(ნ) დახლართავდა თურმე) გრდმ. ხლართავს, რევს.
იბანძღუნს(დიიბანძღუ დაიხლართა, დოუბანძღუ დაუხლართავს) გრდმ. სათავ. ქც. ბანძღუნს ზმნისა -- ირევს, იხლართავს.
უბანძღუნს(დუუბანძღუ დაუხლართა, დუუბანძღუ დაუხლართავს) გრდმ. სასხვ. ქც. ბანძღუნს ზმნისა -- ურევს, უხლართავს.
იბანძღუუ(ნ)(დიიბანძღუ დაიხლართა, დობანძღე{რე}(ნ) დახლართულა) გრდუვ. ვნებ. ბანძღუნს ზმნისა -- იხლართება. აბანძღუუ(ნ)
(დააბანძღუ დაეხლართა, დობანძღუუ დახლართვია) გრდუვ. ვნებ. უბანძღუნს ზმნისა -- ეხლართება. იბანძღე(ნ) (იბანძღუ
შესაძლებელი გახდა არევა, ხლართვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ბანძღუნს ზმნისა -- შეიძლება არევა, ხლართვა.
აბანძღე(ნ) (აბანძღუ შეძლო დაეხლართა, აერია; -- ; დონობანძღუე(ნ) შესძლებია დაეხლართა თურმე) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
უბანძღუნს ზმნისა -- შეუძლია აურიოს, დახლართოს. ობანძღაფუანს (ობანძღაფუუ {და}ახლართვინა, აარევინა; უბანძღაფუაფუ
აურევინებია, {და}უხლართვინებია; ნობანძღაფაფუე(ნ) არევინებდა, ახლართვინებდა თურმე) კაუზ. ბანძღუნს ზმნისა --



არევინებს, ახლართვინებს. მაბანძღალი მიმღ. მოქმ. ამრევი, {და}მხლართავი. ობანძღალი მიმღ. ვნებ. მყ. ასარევი,
{და}სახლართი. ბანძღილი მიმღ. ვნებ. წარს. არეული, {და}ხლართული. ნაბანძღა მიმღ. ვნებ. წარს. ანარევი, {და}ნახლართი.
ნა/ობანძღუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ხლართვის, არევის საფასური. უბანძღუ, უდუბანძღუ მიმღ. უარყ. {და}უხლართავი. 

Lemma: banch'apa/-i  
Number: 1180  
ბანჭაფა/-ი (ბანჭაფა/ი-ს) სახელი ბანჭუნს ზმნისა -- მაგრად ცემის ხმა; დარტყმა; მაგრად დაცემა დიდი რამისა. იში ოჭის
მეუღუდუ ბანჭაფი - იმის ზურგს გაჰქონდა ხმაური (ცემის ძლიერი ხმა). ფერი დობანჭაფე(ნ), ეშე ვეედგინუუ - ისე მაგრად
დაცემულა, ზევით ვერ ამდგარა. ბანჭუნს (დობანჭუ მაგრად სცემა, დოუბანჭუ უცემია მაგრად, დონობანჭუე(ნ) სცემდა თურმე მაგრად)
გრდმ. მაგრად სცემს. იბანჭუანს(იბანჭუუ ირტყა, უბანჭუაფუ ურტყია) გრდმ. სათავ. ქც. ბანჭუნს ზმნისა -- ირტყამს მაგრად.
უბანჭუანს(უბანჭუუ ურტყა მაგრად, უბანჭუაფუ ურტყია მაგრად) გრდმ. სასხვ. ქც. ბანჭუნს ზმნისა -- ურტყამს მაგრად.
იბანჭუუ(ნ)(დიიბანჭუ იცემა, დობანჭე{რე}(ნ) ნაცემ{ი} იქნა) გრდუვ. ვნებ. ბანჭუნს ზმნისა -- იცემება, ნაცემი ხდება. აბანჭუუ(ნ)
(დააბანჭუ დაეცა, დობანჭაფე{ლ/რე}(ნ) დაცემულა მაგრად, დონობანჭაფუე(ნ) დაეცემოდა თურმე მაგრად) გრდუვ. ვნებ. ეცემა მაგრად.
იბანჭე(ნ) (იბანჭუ შესაძლებელი გახდა მაგრად ცემა, -- , ნობანჭუე(ნ) შესაძლებელი ყოფილა მაგრად ცემა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
ბანჭუნს ზმნისა -- შეიძლება მაგრად (გამეტებით) იცემოს. აბანჭე(ნ) (აბანჭუ შეძლო ეცემა, -- , დონობანჭუე(ნ) შესძლებია მაგრად
ეცემა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. -- შეუძლია მაგრად სცემოს. ობანჭაფუანს (ობანჭაფუუ აცემინა, უბანჭაფუაფუ უცემინებია, ნობანჭაფუე(ნ)
აცემინებდა თურმე) კაუზ. ბანჭუნს ზმნისა -- აცემინებს მაგრად. მაბანჭ{აფ}ალი მიმღ. მოქმ. მცემელი (მაგრად). ობანჭ{აფ}ალი
მიმღ. ვნებ. მყ. საცემი. {დო}ბანჭ{აფ}ილი მიმღ. ვნებ. წარს. მაგრად დაცემული. ნაბანჭა, დინაბანჭეფი მიმღ. ვნებ. წარს. ნაცემი;
მაგრად დანაცემი. ნა/ობანჭ{აფ}უერი მიმღ. ვნებ. წარს. მაგრად ცემის საფასური. უდუბანჭაფუ მიმღ. უარყ. დაუცემელი, მაგრად
წაუქცეველი. 

Lemma: banch'apil-i  
Number: 1181  
ბანჭაფილ-ი (ბანჭაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ბანჭუნს, აბანჭუუ(ნ) ზმნათა -- მაგრად ნაცემი; ძლიერად წაქცეული (ხმის
გამოცემით). 

Lemma: banch'ua  
Number: 1182  
ბანჭუა (ბანჭუას) იხ. ბანჭაფი. 

Lemma: banjar-i  
Number: 1183  
ბანჯარ-ი, ბაჯარ-ი (ბა{ნ}ჯარს) ბოტან. შალაფა. იხ. წალამი, კალამი (ა. მაყ.) 

Lemma: bayk'on-i  
Number: 1184  
ბაჲკონ-ი (ბაჲკონს) იხ. ბალკონი. 

Lemma: baysh-i  
Number: 1185  
ბაჲშ-ი (ბაჲშის) იხ. ბალიში. 

Lemma: bazh-i  
Number: 1186  
ბაჟ-ი (ბაჟის) გარკვეული გადასახადი, -- ბაჟი. მეწისქვილექ ნაქუერი ბაჟი გეეჭოფუ - მეწისქვილემ დაფქვის საფასური --
ბაჟი აიღო. ნინას ძვალი ვოუღუნია დო სიტყვას -- ბაჟი: თ. სახოკ., გვ. 254 - ენას ძვალი არ აქვსო და სიტყვას -- ბაჟიო. 

Lemma: bazha  
Number: 1187  
ბაჟა (ბაჟას) ნიგვზის წვენი, -- ბაჟე. ქბაჟაშ საწებელი ბაჟის წვენი. 

Lemma: bazhil-i  
Number: 1188  
ბაჟილ-ი (ბაჟილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ბაჟუნს ზმნისა -- 1. დაბაჟული; 2. ნიგვზის საწებელში ჩადებული. 

Lemma: bazhua  
Number: 1189  
ბაჟუა (ბაჟუას) სახელი ბაჟუნს ზმნისა -- დაბაჟვა, ბაჟის დადება. მოხანდეფი მუსით გიმაჩამუშა გამშეღანდესინი,
ირფელს ბაჟუნდეს - გლეხები (მშრომელები) რასაც გასაყიდად შემოიტანდნენ, ყველაფერზე ბაჟს ახდევინებდნენ. ბაჟუნს
(დობაჟუ ბაჟი დაადო, დოუბაჟუ ბაჟი დაუდვია, დონობაჟუე(ნ) ბაჟს დაადებდა თურმე) გრდმ. ბაჟს ადებს. უბაჟუნს (დუუბაჟუ ბაჟი დაადვა,
დუუბაჟუ ბაჟი დაუდვია, დონობაჟუე(ნ) ბაჟს დაადებდა თურმე) გრდმ. სასხვ. ქც. ბაჟუნს ზმნისა -- ბაჟს ადებს. იბაჟუუ(ნ) (დიიბაჟუ ბაჟი
დაედო, დობაჟე{რე}(ნ) ბაჟი დადებულა) გრდუვ. ვნებ. ბაჟუნს ზმნისა -- იბაჟება. აბაჟუუ(ნ) (დააბაჟუ ბაჟი დაედო, დობაჟუუ ბაჟი
დასდებია) გრდუვ. ვნებ. უბაჟუნს ზმნისა -- ბაჟი ედება, ებაჟება. იბაჟე(ნ) (იბაჟუ შესაძლებელი გახდა დაბაჟვა, -- , -- ) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. ბაჟუნს ზმნისა -- შეიძლება დაბაჟვა (ბაჟის დადება). აბაჟე(ნ) (აბაჟუ შეძლო დაებაჟა, -- , დონობაჟუე(ნ) შესძლებია
ბაჟის დადება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უბაჟუნს ზმნისა -- შეუძლია დაბაჟოს. ობაჟაფუანს (ობაჟაფუუ {და}აბაჟვინა, უბაჟაფუაფუ
{და}უბაჟვინებია, ნობაჟაფუე(ნ) აბაჟვინებდა თურმე) კაუზ. ბაჟუნს ზმნისა -- აბაჟვინებს. მაბაჟალი მიმღ. მოქმ. {და}მბაჟველი.
ობაჟალი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}საბაჟავი. ბაჟილი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ბაჟული, ბაჟდადებული. ნაბაჟა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაბაჟი.
ნაბაჟუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ბაჟვის საფასური. უბაჟუ, უდუბაჟუ მიმღ. უარყ. {და}უბაჟავი. 

Lemma: bar-i  
Number: 1190  
ბარ-ი (ბარს) ბარი. წიფური ვართი ბარო ირგუ დო ვართი ტარო - წიფელი არც ბარად ვარგა და არც ტარად. ბერგი, ბარი
დო ფირწალი საბზადი ჸუდეში მაჟია თორს მიაძუ - თოხი, ბარი და ფიწალი სამზადი (სადაც საჭმელი მზადდება, ქუხნა)
სახლის მეორე თვალში ძევს. 

Lemma: bara  
Number: 1191  



ბარა, ბარაფ-ი, ბარაფა (ბარას, ბარაფის) სახელი უბარს ზმნისა -- ბერვა. რაში უბარდჷნ, თინა რდჷ ორგილუანდჷნი...:
მ. ხუბ., გვ. 127 - რაში რომ უბერავდა, ის იყო რომ აგრილებდა. უბარუ, უბარუ დო იშო გოხორცქუ - უბერა, უბერა და გასკდა
იქით. ქშურიში ბარა, შურიში დობარაფა სულის დაბერვა: შური დოუბარუნი, თოლი გაანჯუ - სული რომ დაუბერა, თვალი
გაახილა. უბარს (დუუბარუ დაუბერა, დუუბარუუ დაუბერავს, დონობარუე(ნ) დაუბერავდა თურმე) გრდმ. უბერავს. იბარე(ნ) (იბარუ
შესაძლებელი გახდა დაბერვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უბარს ზმნისა -- შეიძლება ბერვა (სულისა). აბარე(ნ) (აბარუ შეძლო
ებერა (სული), ბარუუ ბარვია) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უბარს ზმნისა -- შეუძლია უბეროს (სული). ობარაფუანს (ობარაფუუ აბერვინა,
უბარაფუაფუ უბერვინებია, ნობარაფუე(ნ) აბერვინებდა თურმე) კაუზ. უბარს ზმნისა -- აბერვინებს (სულს). მაბარალი (შურიში) მიმღ.
მოქმ. მბერავი (სულისა). ობარალი მიმღ. ვნებ. მყ. საბერავი (სულისა). ნაბარა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაბერი. ნა/ობარუერი მიმღ. ვნებ.
წარს. ბერვის გასამრჯელო. უბარუ მიმღ. უარყ. {და}უბერავი. იხ. ბარუა. შდრ. ლაზ. ბარ: ობარუ ბერვა (ნ. მარი.). 

Lemma: barach'a  
Number: 1192  
ბარაჭა (ბარაჭას) გამხდარი. ქოპუნს ართი მუნდბარაჭა ჩხოუ - მყავს ერთი გამხდარი ძროხა. 

Lemma: barbal-i  
Number: 1193  
ბარბალ-ი (ბარბალ/რს) 1. ბორბალი. მაფშალია უღუს უსქუ, ბარბალი ათაღირწკინანს: ქხს, 1, გვ. 174 - ბულბული
უღელშია შებმული, ქვეშ ბორბალი მიჭრიჭინებს. წისქვილიში ბარბალს აკეთენდეს თხომუშე, ბულიშე, ვარა ჭყონიშე -
წისქვილის ბორბალს აკეთებდნენ თხმელისაგან, ბლისგან ანდა მუხისაგან. 2.ერბოს გასაკეთებელი ხელსაწყო. 3. ცეცხლის
ალის მოძრაობა და ხმაური, -- ბრიალი, გიზგიზი. დაჩხირი ფერი დაარზუ, იბარბალუ - ცეცხლი ისეთი დაანთო (დააგზო),
ბრიალებს. დაჩხირს ბარბალი მეუღუდუ - ცეცხლს ბრიალი გაჰქონდა. იხ. ბარბაჩი. შდრ. გურ. ბარბალი ცეცხლის ალის
ბრიალი, პრიალი (გ. შარაშ.). 

Lemma: barbale1  
Number: 1194  
ბარბალე1 (ბარბალეს) თიხის ჭურჭლის გასაკეთებელი მოწყობილობის ნაწილი, -- ბორბალი. იხ. გუგულე, დედო. 

Lemma: barbale2  
Number: 1195  
ბარბალე2 (ბარბალეს) უძველესი წარმართული ღვთაება. ჩხოროწყუში, ლესიჭინეში, ბარბალობა დღას `ბარბალეში
ოხვამუშა მოჸუნდეს ძღაბი, სქუა ქემეჩუკონი' -ბარბალობა დღეს `ბარბალეს სალოცავზე მოჰყავდათ გოგო, რომ შვილი
მიეცა' (გ. ელიავა, ალბ., გვ. 84). 

Lemma: barbaloba  
Number: 1196  
ბარბალობა (ბარბალობას) რელიგ. 4 დეკემბერს (ძვ. სტილით) წმინდა ბარბალეს დღესასწაული. ხალხის აზრით, 4
დეკემბრიდან სამი დღის მანძილზე მზე არ იძვრის, ხოლო შემდეგ დღე მატებას იწყებსო. შდრ. ბარბალობა (ქეგლ).
ბარბალობა -- ნაყოფიერების მომცემი ღვთაების დღესასწაული (გ. ელიავა, ალბ., გვ. 84). 

Lemma: barbanch-i  
Number: 1197  
ბარბანჩ-ი (ბარბანჩის) იგივეა, რაც ბარბაჩი, ბორბოჩი, -- ბრიალი. მისით შეულებუ დააჸანასჷნ გაფა, ბარბანჩი
ელახონ ქარიში - ვისაც შეუძლია დააწყნაროს ქროლა, ბრიალი აღმოსავლეთის ქარისა. 

Lemma: barbanchia  
Number: 1198  
ბარბანჩია (ბარბანჩიას) გიზგიზა. ბარბანჩია დაჩხირი - გიზგიზა ცეცხლი. 

Lemma: barbanj-i  
Number: 1199  
ბარბანჯ-ი (ბარბანჯის) პარპაში (პ. ჭარ.). 

Lemma: barbat'ua  
Number: 1200  
ბარბატუა (ბარბატუას) იხ. გინო-ბარბატუა. 

Lemma: barbashi  
Number: 1201  
ბარბაში ვარდ-ი (ბარბაში ვარდის) ბოტან. ბალბა, ბალბიფოთოლა (ა. მაყ.). 

Lemma: barbach-i  
Number: 1202  
ბარბაჩ-ი (ბარბაჩის) გიზგიზი, ბრიალი. იხ. ბარბანჩი, ბორბოჩი. 

Lemma: barbachia  
Number: 1203  
ბარბაჩია (ბარბაჩიას) იგივეა, რაც ბარბანჩია, -- გიზგიზა. ქიდომირზი აკა ბარბაჩია დაჩხირი - დამინთე ერთი გიზგიზა
ცეცხლი. 

Lemma: barbachua  
Number: 1204  
ბარბაჩუა (ბარბაჩუას) სახელი ბარბაჩანს ზმნისა -- გიზგიზი, ბრიალი, ცეცხლის ერთბაშად ძლიერ მოკიდება და ალის
ავარდნა, აბდღვიალება. . ათე დაჩხირი ვამოპწონს, ნაბეტანს იბარბაჩუ, ბუხარს ვემანტუასი - ეს ცეცხლი არ მომწონს,
ნამეტანს ბრიალებს, ბუხარს არ მოეკიდოს. ბარბაჩანს (იყენ. იბარბაჩუ იგიზგიზა, უბარბაჩუუ უგიზგიზებია, ნობარბაჩუე(ნ) გიზგიზებდა
თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ. გიზგიზებს, ბრიალებს. იბარბაჩუ(ნ) (იბარბაჩუ იგიზგიზა, უბარბაჩინუ უგიზგიზებია, ნობარბაჩუე(ნ) გიზგიზებდა
თურმე) გრდუვ. ვნებ. გიზგიზებს. ობარბაჩალი, ობარბაჩალია მიმღ. ვნებ. მყ. საგიზგიზო. {ე}ბარბაჩელი მიმღ. ვნებ. წარს.



აგიზგიზებული. 

Lemma: barbace  
Number: 1205  
ბარბაცე (ბარბაცეს) წითელი ქარი; ბავშვის (ბიჭის) სასქესო ორგანოს ავადმყოფობა, შარდი უკავდება, წვავს შარდვისას და
ექავება. ხალხური მედიცინით: მურყნის (თხმელის) მუგუზალზე აშარდვინებენ და ამით არჩენენ. 

Lemma: barg-i  
Number: 1206  
ბარგ-ი (ბარგის), ბარგჷ (ბარგჷს) 1. ტანსაცმელი. ბარგი ოკო ქჷმკიქუნე, მუთა გოხვარ მეტია: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 131 -
ტანსაცმელი უნდა ჩაიცვა, არაფერი გიშველის მეტიო. ძღაბი, გედი მალასჷ დო ქიმკიქუნი ბარგია!: მ. ხუბ., გვ. 357 -
გოგოვ! ადექი მალე და ჩაიცვი ტანსაცმელიო! ბარგჷ გიღუდას, ვამგკოქუნდას: ქხს, 1, გვ. 336 - ტანსაცმელი გქონდეს, არ
გეცვას. ქბარგიშ გიმოთირუა ტანსაცმლის გამოცვლა. 2. ბარგი, ქონება. თუთაშა დიფრთუქ დო ბარგი კირილო
ქჷდმოხვამილევა: მ. ხუბ., გვ. 146 - (ერთ) თვემდე დავბრუნდები და ბარგი (ქონება) შეკრული დამახვედრეო (წასაღებად). 

Lemma: bargil-i  
Number: 1207  
ბარგილ-ი (ბარგილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ბარგუნს ზმნისა -- გათოხნილი, გამარგლული. იხ. ბარგუა. 

Lemma: bargua1  
Number: 1208  
ბარგუა1 (ბარგუას) სახელი ბარგუნს ზმნისა -- მარგვლა, პირველი თოხნა. სინჯაქ თქუუა: ჩქიმი ბერგი ქომუჩასინი, ჰო, მუ
ჯგირი ბარგუა მიჩქუნია - სიძემ თქვაო: ჩემი თოხი რომ მომცა, ჰო, რა კარგი თოხნა ვიციო. ქოგიჸოთანქ ბარგუას: ქხს, 1,
გვ. 127 - მოგიგდებ მარგვლაში. ჸვანას ბარგუნც: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 82 - ყანას მარგლავს. ვა ხაჩქე, ვა გაჸე;
დოხაჩქე დო ვა ბარგე, ტყა გაჸე : ი. ყიფშ., გვ. 182 - არ გათოხნო, არ გექნება (მოსავალი); რომ გათოხნო და არ
გამარგლო, ტყე (ბალახი) გექნება. ბარგუნს (გობარგუ გამარგლა, გოუბარგუ გაუმარგლავს, გონობარგუე(ნ) გამარგლავდა თურმე)
გრდმ. მარგლავს. იბარგუნს (გიიბარგუ გაიმარგლა, გოუბარგუ გაუმარგლავს) გრდმ. სათავ. ქც. ბარგუნს ზმნისა -- იმარგლავს.
უბარგუნს (გუუბარგუ გაუმარგლა, გუუბარგუ გაუმარგლავს) გრდმ. სასხ. ქც.. ბარგუნს ზმნისა -- უმარგლავს. იბარგუუ(ნ) (გიიბარგუ
გაიმარგლა, გობარგე{ლე}(ნ) გამარგლულა) გრდუვ. ვნებ. ბარგუნს ზმნისა -- იმარგლება. აბარგუუ(ნ) (გააბარგუ გაემარგლა,
გობარგუუ გამარგვლია) გრდუვ. ვნებ. უბარგუნს ზმნისა -- ემარგლება. იბარგე(ნ) (იბარგუ შესაძლებელი გახდა გამარგვლა, -- ,
ნობარგუე(ნ) შესაძლებელი ყოფილა გამარგვლა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ბარგუნს ზმნისა -- შეიძლება გამარგვლა. აბარგე(ნ)
(აბარგუ შეძლო გაემარგლა, -- , გონობარგუე(ნ) შესძლებია გამარგვლა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უბარგუნს ზმნისა -- შეუძლია
გამარგლოს. ობარგაფუანს (ობარგაფუუ ამარგვლინა, უბარგაფუაფუ უმარგვლინებია, ნობარგაფ{უაფ}უე(ნ) ამარგვლინებდა თურმე )
კაუზ. ბარგუნს ზმნისა -- ამარგვლინებს. მაბარგალი მიმღ. მოქმ. {გა}მმარგლავი. ობარგალი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}სამარგლი.
ბარგილი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}მარგლული. ნაბარგა მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნამარგლი. ნაბარგუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}მარგვლის
საფასური. უბარგუ, უგუბარგუ მიმღ. უარყ. {გა}უმარგლავი. იხ. ბერგი; შდრ. მაჟირუა, ხაჩქუა; ლაზ. ბერგი: ობერგუ მარგვლა (ნ.
მარი.). 

Lemma: bargua2  
Number: 1209  
ბარგუა2 (ბარგუას) სახელი იბარგუუ(ნ) ზმნისა -- დაბანაკება, ბინის დადება; გაჩერება. მუჭო თიქ თქუნ, თეში ქიდებარგეს:
მ. ხუბ., გვ. 12 - როგორც მან თქვა, ისე დაბანაკდნენ (დაბარგდნენ). სუმ თუთასჷ ჩქინ სოფელც ქობარგუდუ ეთი ჯარი: კ.
სამუშ., ქხპს, გვ. 155 - სამი თვე ჩვენს სოფელში იყო დაბანაკებული ის ჯარი. იბარგუუ(ნ) (დიიბარგუ დაბანაკდა, დობარგელე(ნ)
დაბანაკებულა, დონობარგუე(ნ) დაბანაკდებოდა თურმე ) გრდუვ. ვნებ. ბანაკდება. შდრ. ბარგი. 

Lemma: bard-i  
Number: 1210  
ბარდ-ი (ბარდის) ბარდი. ოკოსერუაშა ქიმთიცად ბარდის: მ. ხუბ., გვ. 60 - დაღამებამდე დაიცადა ბარდში. შდრ. ლაზ.
ბარდი ზვინი (ნ. მარი.); გურ. ბარდი ეკლიანი მცენარე, ეკალ-ბარდი (ა. ღლ.). იმერ. ბარდი ვენახისა, კვახისა და მისთანათა
ფოთოლი(ვ. ბერ.). იხ. შორდი. 

Lemma: bardal-i  
Number: 1211  
ბარდალ-ი (ბარდალ/რს) იგივეა, რაც ბადალი, -- უაზრო, უშინაარსო, უთავბოლო, არეულ-დარეული ლაპარაკი;
დაუფარავად ყველაფრის თქმა, -- ბჟუტური. იხ. ბარდღალი; შდრ. ბუდინი. 

Lemma: bardap-i  
Number: 1212  
ბარდაფ-ი (ბარდაფის) იგივეა, რაც ბარდუა(მნიშ. 3). 

Lemma: bardgal-i  
Number: 1213  
ბარდგალ-ი (ბარდგალ/რს) უთავბოლო ლაპარაკი, ლაყბობა; როშვა. ბარდგალანს (ქობარდგალუუ წამოროშა, ქუუბარდგალუუ
წამოუროშავს, ქონობარდგალუე(ნ) წამოროშავდა თურმე ) გრდმ. როშავს, ლაყბობს. 

Lemma: bardv-i  
Number: 1214  
ბარდვ-ი (ბარდვის) იგივეა, რაც ბარდი. ბარდვი, ჯალეფი დო ჯიკი ჭყიშის ოშქურინუანც: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 82 -
ბარდი, ხეები და ჯირკი მწყემსს შიშსა ჰგვრის. 

Lemma: bardil-i  
Number: 1215  
ბარდილ-ი (ბარდილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ბურდუნს ზმნისა -- აბურდული. იხ. ბარდუა. 

Lemma: bardon-i/a  
Number: 1216  



ბარდონ-ი/ა (ბარდონს, ბარდონას) ბარდნარი, ბარდით დაფარული ადგილი. იხ. ტყალონი. შდრ. საბა. ბარდნალი ბარდებ
ჴშირი. 

Lemma: bardu  
Number: 1217  
ბარდუ (ბარდუს) იგივეა, რაც ბარდი. 

Lemma: bardua  
Number: 1218  
ბარდუა (ბარდუას) სახელი ბარდუნს ზმნისა -- ბარდით დაფარვა; დახლართვა, აბურდვა, ერთმანეთში არევა (მაგ.,
ძაფის...). ხე ვამოკინდა ძაფის, ვეებარდას - ხელი არ მოჰკიდო ძაფს, არ დაიხლართოს (აიბურდოს). ბარდუნს (ბარდუ
აბურდა, უბარდუ აუბურდავს, ნობარდუე(ნ) ბურდავდა თურმე) გრდმ. ბურდავს. იბარდუნს (დიიბარდუ აიბურდა, დოუბარდუ დაუბურდავს)
გრდმ. სათავ. ქც. ბარდუნს ზმნისა -- იბურდავს. უბარდუნს (დუუბარდუ დაუბურდა, დუუბარდუ დაუბარდავს) გრდმ. სასხ. ქც..
ბარდუნს ზმნისა -- უბურდავს; ბარდით უფარავს. იბარდუუ(ნ) (დიიბარდუ აიბურდა, დობარდე{ლე}(ნ) აბურდულა) გრდუვ. ვნებ.
ბარდუნს ზმნისა -- იბურდება; ბარდით იფარება. აბარდუუ(ნ) (დააბარდუ აებურდა, დობარდუუ აჰბურდვია) გრდუვ. ვნებ.
უბარდუნს ზმნისა -- ებურდება, ერთმანეთში ერევა. ობარდაფუანს (ობარდაფუუ აბურდვინა, უბარდაფუაფუ {ა}უბურდვინებია,
ნობარდაფ{უაფ}უე(ნ) აბურდვინებდა თურმე ) კაუზ. ბარდუნს ზმნისა -- აბურდვინებს; ბარდით აფარვინებს. მაბარდალი მიმღ. მოქმ.
{ა}მბურდველი. ობარდალი მიმღ. ვნებ. მყ. {ა}საბურდი. {დო}ბარდილი მიმღ. ვნებ. წარს. {ა}ბურდული; ბარდით დაფარული. ნაბარდა
მიმღ. ვნებ. წარს. {ა}ნაბურდი. ნაბარდუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {ა}ბურდვის საფასური. უბარდუ მიმღ. უარყ. {ა}უბურდავი. 2. ბარდნა,
მსხვილ ფანტელებად თოვა. აში ქოთუუ, ქობარდუ-და, ამსერიშა ართ საჯენს დოთუნს - ასე თუ ითოვა, ბარდნა, ღამემდე
ერთ საჟენს მოთოვს. 3. ძლივს სიარული, ლასლასი. ემერეშე მიობარდანს - ეგერ მილასლასებს. 

Lemma: bardghal-i  
Number: 1219  
ბარდღალ-ი (ბარდღალ/რს) 1. ბავშვის მიერ ენის ადგმა და რაღაცეების თქმა; 2. უაზრო, უშინაარსო, დაუფიქრებელი
ლაპარაკი; დაუფარავად ყველაფრის თქმა, -- ბჟუტური. ირფელს ართო ბარდღალანს: ქხს, 1, გვ. 252 - ყველაფერს ერთად
ლაპარაკობს (ბჟუტურებს). შდრ. გურ. ბარდღალი (ს. ჟღ. ზან.). 

Lemma: bardghala  
Number: 1220  
ბარდღალა (ბარდღალას) ვისაც ბარდღალი, ბჟუტური სჩვევია, -- ბჟუტურა. 

Lemma: bardghaler-i  
Number: 1221  
ბარდღალერ-ი (ბარდღალერს) მიმღ. ვნებ. წარს. ნაბჟუტურები, დაუკვირვებლად ნათქვამი. ირფელი ბარდღალერი აფუ -
ყველაფერი ნაბჟუტურები (დაუკვირვებლად ნათქვამი) აქვს. 

Lemma: bardghalua  
Number: 1222  
ბარდღალუა (ბარდღალუას) იგივეა, რაც ბარდღალი, -- სახელი ბარდღალანს ზმნისა -- უაზრო, უშინაარსო, გაუგებარი და
დაუფიქრებელი ლაპარაკი; დაუფარავად ყველაფრის თქმა, -- ბჟუტური. ბარდღალანს (ბარდღალუუ იბჟუტურა, უბარდღალუუ
უბჟუტურია, ნობარდღალუე(ნ) ბჟუტურებდა თურმე) გრდმ. ბჟუტურობს. ობარდღალაფუანს (ობარდღალაფუუ აბჟუტურებინა,
უბარდღალაფუაფუ უბჟუტურებინებია, ნობარდღალაფ{უაფ}უე(ნ) აბჟუტურებინებდა თურმე) კაუზ. ბარდღალანს ზმნისა --
აბჟუტურებინებს. ბარდღალა ბჟუტურა. ობარდღალარი მიმღ. ვნებ. მყ. საბჟუტურო. ბარდღალერი მიმღ. ვნებ. წარს. ნაბჟუტურები.
ნაბარდღალა/უ მიმღ. ვნებ. წარს. ნაბჟუტური. ნა/ობარდღალუერ-ი მიმღ. ვნებ. წარს. ბჟუტურისათვის გასამრჯელო. 

Lemma: bardghap-i  
Number: 1223  
ბარდღაფ-ი (ბარდღაფის) იგივეა, რაც ბარდღინი, ბარდღუა, -- ბორდღვა. 

Lemma: bardghin-i  
Number: 1224  
ბარდღინ-ი (ბარდღინს) იხ. ბარდღუა. 

Lemma: bardghua  
Number: 1225  
ბარდღუა (ბარდღუას) სახელი ობარდღანს ზმნისა -- 1. ბორდღვა, ფორთხვა, ძლივს სიარული. მევოჯინიო, ამარეშეს
ვამაბარდღანსო ჩქიმი თოლიშ სინათე - რომ შევხედე, აგერ არ მოფორთხავს ჩემი თვალის სინათლე. მეურს,
მიობარდღანს ჸუდეშა - მიდის, მიბორდღავს სახლში. ობარდღანს (ობარდღუუ იფორთხა, უბარდღინუ უფორთხავს, უბორდღავს;
ნობარდღინუე(ნ) ბორდღავდა, ფორთხავდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. წაბორდღდება, ბორდღვით წავა. იხ. ბორდღუა. 2. პარტყუნი;
სუსტი, უძლური გარტყმა; არამყარად რისამე გაკეთება. ქობარდღუ მუდგა რდუნი ღვანწკის - წაუპარტყუნა რაღაც იყო
ლოყაზე. ქიმკურინუდუ გიტარაშა დო მიკიბარდღუდუ - მიმდგარიყო გიტარას და უპარტყუნებდა. უბარდღუანს (უბარდღუუ
უპარტყუნა, უბარდღუაფუ უპარტყუნებია, ნობარდღუაფუე(ნ) უპარტყუნებდა თურმე) გრდუვ. სასხ. ქც. უპარტყუნებს. იხ. პარტყაფი,
ფართხაფი. 

Lemma: bareba  
Number: 1226  
ბარება (ბარებას) სახელი აბარენს ზმნისა -- {ჩა}ბარება. თუნთის ოსქალეს აბარენდესია - დათვს საფუტკრეს
აბარებდნენო. იში შური შხვას ობარჷდჷ: ი. ყიფშ., გვ. 34 - იმის სული სხვას ებარა. აბარენს (აბარუ {და}აბარა, უბარებუ
{და}უბარებია, ნობარებუე(ნ) ნაბარება, აბარებდა თურმე) გრდმ. აბარებს. იბარენს (დიიბარუ დაიბარა, დოუბარებუ დაუბარებია)
გრდმ. სათავ. ქც. აბარენს ზმნისა -- იბარებს. უბარენს (დუუბარუ დაუბარა, დოუბარებუ დაუბარებია) გრდმ. სასხ. ქც.. აბარენს
ზმნისა -- უბარებს. იბარინე(ნ) (იბარინუ შესაძლებელი გახდა დაბარება, -- , დონობარებუე(ნ) შესაძლებელი ყოფილა დაბარება)
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. აბარენს ზმნისა -- შეიძლება დაბარება; ჩაბარება. აბარინე(ნ) (აბარინუ შეძლო დაებარებინა, -- ,
დონობარებუე(ნ) შესძლებია დაბარება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უბარენს ზმნისა -- შეუძლია დააბაროს. ობარებაფუანს (ობარეფაფუუ
აბარებინა, უბარებაფუაფუ უბარებინებია, ნობარებაფ{უაფ}უე(ნ) აბარებინებდა თურმე ) კაუზ. აბარენს ზმნისა -- აბარებინებს.
მაბარებელი მიმღ. მოქმ. {და}მბარებელი, ჩამბარებელი. ობარებელი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}საბარებელი, ჩასაბარებელი. ბარებული
მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ბარებული, ჩაბარებული. ნაბარები მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნაბარები, ჩანაბარები. ნა/ობარებუერი მიმღ. ვნებ.



წარს. დაბარების, ჩაბარების საფასური. უბარებუ, უდუბარებუ მიმღ. უარყ. {და}უბარებელი, ჩაუბარებელი. 

Lemma: barebul-i  
Number: 1227  
ბარებულ-ი (ბარებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. აბარენს ზმნისა -- დაბარებული, ჩაბარებული. 

Lemma: bartvi  
Number: 1228  
ბართვი (ბართვის) ბუჩქი. ბართვი დო ჯაში ჯინჯი ის ოშკურინუანს: შ. ბერ., გვ. 127; ქხს, 1, გვ. 203 - ბუჩქი და ხის ძირი მას
აშინებს. 

Lemma: barie  
Number: 1229  
ბარიე (ბარიეს) თიკუნია= გაბერილი. პაულე//პაუე ბარიე - პავლე გაბერილი. 

Lemma: barili  
Number: 1230  
ბარილი (ბარილს) მიმღ. ვნებ. წარს. ბარუნს ზმნისა - 1. გაბერილი; 2. დაბარული. 

Lemma: barishna  
Number: 1231  
ბარიშნა (ბარიშნას) [რუს. барышня ქალიშვილი]. ასე აბრეშუმი მიკაქუნს ბარიშნა დო დედიბენს: შ. ბერ., გვ. 63 - ახლა
აბრეშუმი აცვია ქალიშვილსა და დედაბერს. მუ ამბე რე, ბარიშნეფი?!: ქხს, 1, გვ. 177 - რა ამბავია, ქალიშვილებო?! 

Lemma: bark'alua  
Number: 1232  
ბარკალუა (ბარკალუას) სახელი ბარკალანს ზმნისა -- ბორძიკი, ბარბაცი. ონდეთ გილებაბრკალჷქჷ: ეგრისი, გვ. 131 -
ძლივს დავბარბაცებ. ობარკალუანს (ობარკალუუ აბარბაცა, უბარკალუაფუ უბარბაცებია) გრდმ. აბარბაცებს, აბორძიკებს.
იბარკალუ(ნ) (იბარკალუ იბარბაცა, უბარკალუუ//უბარკალინუ უბარბაცია, ნობარკალუე(ნ) ბარბაცებდა თურმე, -- ნაბარბაცება) გრდუვ.
ვნებ. ბარბაცებს. 

Lemma: bark'anapa  
Number: 1233  
ბარკანაფა (ბარკანაფას) იხ. ებარკანუა. 

Lemma: baro  
Number: 1234  
ბარო ზმნზ. ბარემ; მაშ. ბარო კჷსერ გეჲთომკვათი, შემიწირი სქანი ბუხუ: მ. ხუბ., გვ. 310 - ბარემ კისერი გამომჭერი,
შემიწირე შენი ბუხუ. იში ამბე ირიკოს ქარჩქინუნ ბარო: ქხს, 1, გვ. 202 - იმისი ამბავი ყველას (ყველა კაცს) აცოდინა ბარემ. 

Lemma: barsala  
Number: 1235  
ბარსალა (ბარსალას) აყლაყუდა. ნესტორიშა მუ ოკოდუ ჭითა ქორთუ ბარსალას - ნესტორთან რა უნდოდა წითურ
ქართველს, აყლაყუდას. 

Lemma: barsap-i  
Number: 1236  
ბარსაფ-ი (ბარსაფის) სახელი აბარსუუ(ნ) ზმნისა -- დიდი ტანის ადამიანის დაცემა, -- ბრაგვანი. ქიდაანთხუუ, ვარა
ბარსაფის გააჸარებაფუანს, ქიდააცხაკუუ - დაეცემა, თორემ ბრაგვანს გაადენს, უხმოდ დაეცემა (პატარა რამ). აბარსუუ(ნ)
(დააბარსუ დაეცა მაგრად ხმის გამოცემით, ქოდობარსაფე{რე}(ნ) დაცემულა მაგრად, ქოდნობარსუე(ნ) მაგრად დაეცემოდა თურმე)
გრდუვ. ვნებ. ეცემა მაგრად. 

Lemma: barsop-i  
Number: 1237  
ბარსოფ-ი (ბარსოფის) ვეებერთელა, საოცრად დიდი ვინმე. დიდი ბარსოფი მიჩქუდუ - დიდი ვინმე მეგონა. დიდი
ბარსოფი მაფუ ასე თენა - დიდი ვინმე მყავს ახლა ეს. 

Lemma: barsopu  
Number: 1238  
ბარსოფუ (ბარსოფუს) იხ. ბარსოფი. 

Lemma: barsua  
Number: 1239  
ბარსუა (ბარსუას) სახელი ბარსუნს ზმნისა -- რისამე მაგრად დარტყმა. ქობარსუ ქურცი (კუჩხი) მაღურუუს - მაგრად
ჩაარტყა ქუსლი (ფეხი) მომაკვდავს. ბარსუნს (ქობარსუ ჩაარტყა მაგრად, ქოუბარსუ ჩაურტყამს, ქონობარსუე(ნ) ჩაარტამდა
(ნარტყამა) თურმე) გრდმ. არტყამს მაგრად. 

Lemma: bart'q'-i  
Number: 1240  
ბარტყ-ი (ბარტყის) ბარტყი. ზესქვიშ ბარტყი - შაშვის ბარტყი. 

Lemma: bart'q'ap-i  
Number: 1241  
ბარტყაფ-ი (ბარტყაფის) სახელი აბარტყუ(ნ) ზმნისა -- ბარტყანი. სქანიჯგურა მოშაირე გინი ქომიბარტყუაფუ: ქხს, 1, გვ.
237 - შენისთანა მოშაირე განზე (გადაღმა) გადამიგდია. ირი კუჩხიშ გინოდგუმას აბარტყუუ - ფეხის ყოველ გადადგმაზე
ბარტყანს ადენს. აბარტყუუ(ნ) (დააბარტყუ რბილად დაეცა, დობარტყაფე{რე}(ნ) რბილად დაცემულა, ნობარტყაფუე(ნ) რბილად ეცემოდა
თურმე) გრდუვ. ვნებ. რბილად ეცემა. ობარტყუანს (დააბარტყუუ ძირს დასცა რბილად, დოუბარტყუაფუ ძირს დაუცია რბილად)



გრდმ. ძირს სცემს რბილად. {დო}მაბარტყაფალი მიმღ. მოქმ. დამცემი (რბილად). {და}აბარტყაფალი მიმღ. ვნებ. მყ. დასაცემი
(რბილად); დასაბერტყებელი. {დო}ბარტყაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. დაცემული (რბილად); დაბერტყებული. {დო}ნაბარტყეფი მიმღ.
ვნებ. წარს. დანაცემი (რბილად). {დო}ნა/ობარტყაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. რბილად დაცემის გასამრჯელო. უდუბარტყაფუ მიმღ.
უარყ. ძირს რბილად დაუცემელი; დაუბერტყებელი. 

Lemma: bart'q'ir-i  
Number: 1242  
ბარტყირ-ი (ბარტყირს) მიმღ. ვნებ. წარს ბარტყუნს ზმნისა -- დაბერტყილი. 

Lemma: bart'q'u  
Number: 1243  
ბარტყუ (ბარტყუს) ხის რგოლი, რომელიც ორჩხაშეს ნაწილია. ორჩხაშეს (იხ.) ბლის ქერქისაგან აკეთებდნენ. ბლის ქერქს
(ბულიშს) მოგრძოდ გამოვჭრიდით რამდენიმე ცალს. ხის ჯოხზე წამოვაცმევდით რამდენიმე ცალ ბულიშს, ზევიდან კიდევ
დავუცობდით ბარტყუს (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 3, გვ. 159). 

Lemma: bart'q'ua  
Number: 1244  
ბარტყუა (ბარტყუას) სახელი ბარტყუნს ზმნისა -- 1. ბერტყვა, ფერთხვა. შქართუნეფი გაგმიღუ დო გობარტყუ - საბნები
გამოიტანა და გაბერტყა. ბარტყუნს (გობარტყუ გაბერტყა, გოუბარტყუ გაუბერტყავს, გონობარტყუე(ნ) გაბერტყავდა თურმე) გრდმ.
ბერტყავს. მაბარტყალი მიმღ. მოქმ. მბერტყავი. ობარტყალი მიმღ. ვნებ. მყ. საბერტყი. ბარტყილ/რი მიმღ. ვნებ. წარს.
{და}ბერტყილი. ნაბარტყა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაბერტყი. ნაბარტყუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ბერტყვის საფასური. 2. რბილად
გარტყმა; პერტყვა (ხელისა). თიქით ქობარტყუ ხე - იმანაც გაარტყა (რბილად) ხელი. ქობარტყუნს (ქობარტყუ წაუპარტყუნა,
ქოუბარტყუ წაუპარტყუნებია, ქონობარტყუე(ნ) წაუპარტყუნებდა თურმე) გრდმ. წაუპარტყუნებს, პერტყავს (ხელს). 3. ბარტყობა,
გამრავლება (ითქმის ფრინველებზე). დადული ზესქვი კვერცხის გეხე, ასე ბარტყუაში დრო რე - დედალი შაშვი კვერცხზე
ზის, ახლა ბარტყობის დროა. ბარტყენს (იყენ. იბარტყუ იბარტყა, უბარტყინუ უბარტყია, ნობარტყუე(ნ) ბარტყობდა თურმე) გრდუვ.
საშ.-მოქმ. ბარტყობს. იბარტყანს (იბარტყუ იბარტყა, უბარტყებუ უბარტყია) გრდმ. ვნებ. იბარტყებს. ობარტყებაფუანს
(ობარტყებაფუუ აბარტყვინა, უბარტყებაფუაფუ უბარტყვინებია, ნობარტყებაფუე(ნ) აბარტყვინებდა თურმე) კაუზ. ბარტყენს ზმნისა --
აბარტყვინებს. ობარტყალი მიმღ. ვნებ. მყ. საბარტყი. 

Lemma: baru1  
Number: 1245  
ბარუ1 (ბარუს) ენტომ. მსხვილი, ჭრელი, ბუსუსებიანი მატლი ერთგვარი, -- მუხლუხო. ის ბალახთან, მცენარის ფოთოლთან
ერთად თუ ჩაჰყვა ცხოველს, გაბერავს და ვეღარ იცოხნება. ბარუ{უ} დიდი გვედერია დო კუნტა მუნტური რე - ბარუ დიდი,
მსხვილი და მოკლე მატლია. შდრ. რაჭ. ბერაო მუხლუხო (ვ. ბერ.). 

Lemma: baru2  
Number: 1246  
ბარუ2 (ბარუს) ავადმყოფობაა, რომელსაც იწვევს ბარუ -- მატლი. მიმართავენ ასეთ მკურნალობას: პიროვნებამ, ვისაც ბარუ
მოკლული ჰყავს შიშველი ფეხით, საქონელს ფერდში სამჯერ უნდა მოუსვას (ან ჩაარტყას) და თქვას: `ბარუ მოვკალი,
ავადმყოფი მორჩეს!'. შდრ. ს. მაკალ., გვ. 194. 

Lemma: barua1  
Number: 1247  
ბარუა1 (ბარუას) სახელი ბარუნს ზმნისა -- ბარვა, ბარით მიწის დამუშავება. ობინეხეს ვბარუნქ - ვენახს ვბარავ. გაზარხუს
ნაჸონემს ოკო გააბარენი - გაზაფხულზე ნამყენები უნდა შემობარო. ბარუნს (დობარუ დაბარა, დოუბარუ დაუბარავს, დონობარუე(ნ)
დაბარავდა თურმე) გრდმ. ბარავს. იბარუნს (დიიბარუ დაიბარა, დოუბარუ დაუბარავს) გრდმ. სათავ. ქც. იბარავს თავისას.
უბარუნს (დუუბარუ დაუბარა, დოუბარუ დაუბარავს) გრდმ. სასხ. ქც.. ბარუნს ზმნისა -- უბარავს. იბარუუ(ნ) (დიიბარუ დაიბარა ის,
დობარე{ლე}(ნ) დაბარულა) გრდუვ. ვნებ. ბარუნს ზმნისა -- იბარება. აბარუუ(ნ) (დააბარუ დაებარა, დობარუუ დაჰბარვია) გრდუვ.
სასხვ. ქც. უბარუნს ზმნისა -- ებარება. იბარე(ნ) (იბარუ შესაძლებელი გახდა დაბარვა, -- , {დო}ნობარუე(ნ) შესაძლებელი ყოფილა
დაბარვა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ბარუნს ზმნისა -- შეიძლება {და}ბარვა. აბარე(ნ) (აბარუ შეძლო დაებარა, -- , {დო}ნობარუე(ნ)
შესძლებია დაებარა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უბარუნს ზმნისა -- შეუძლია {და}ბაროს. ობარაფუანს (ობარაფუუ აბარვინა,
უბარაფუაფუ უბარვინებია, ნობარაფუე(ნ) აბარვინებდა თურმე ) კაუზ. ბარუნს ზმნისა -- აბარვინებს. მაბარალი მიმღ. მოქმ.
{და}მბარავი. ობარალი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}საბარ{ავ}ი. ბარილი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ბარული. ნაბარა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაბარი.
ნა/ობარუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ბარვის საფასური. უბარუ მიმღ. უარყ. {და}უბარავი. 

Lemma: barua2  
Number: 1248  
ბარუა2 (ბარუას) იგივეა, რაც მბარუა, ბარა, ბარაფი, -- ბერვა, გა-ბერვა. ქ შურიში ბარა, ბარაფი, ბარუა სულის ბერვა.
პიჯით ათეს ქოუმბარც: მ. ხუბ., გვ. 179 - პირით ამას (კი) უბერავს. 

Lemma: barkash-i  
Number: 1249  
ბარქაშ-ი (ბარქაშის), ბარქაშია (ბარქაშიას) 1. მოღრმო თეფში (საბა); პატარა გობი (პ.ჭარ.); პატარა გობი (მასალები, ტ. 2,
ნაწ. 1, გვ. 242). შდრ. ატარი, გვაბალა; ნისორი, სარღა. 2. გადატ. ხმამაღლა ლაპარაკი. ირჩქილე... მანგარი ხარხაში დო
წჷმობარქაში აფიცერიში: ყაზაყ., 7.11.1931, გვ. 3 - ისმის... მაგარი ხორხოცი და ხმამაღალი ლაპარაკი ოფიცრისა.
ბარქაშიათ რაგადი უჸორს - ხმამაღლა (//ბრტყელ-ბრტყელი) ლაპარაკი უყვარს. 

Lemma: barshal-i  
Number: 1250  
ბარშალ-ი (ბარშალ/რს) იგივეა, რაც ბარჩალი, -- უდარდელი და ხალისიანი ლაპარაკი. 

Lemma: barshala  
Number: 1251  
ბარშალა (კოჩი) ვისაც ბევრი და ხალისიანი ლაპარაკი უყვარს. 

Lemma: barchal-i  



Number: 1252  
ბარჩალ-ი (ბარჩალ/რს) ხალისიანი ლაპარაკი. მიშებარჩალუ კემეში ჸუდეშარეფიწკუმა - (უდარდელად) ლაპარაკობს
კემეს (კლიმენტის) სახლის წევრებთან. გილურს მეზობელებიშა დო გილაბარჩალანს - დადის მეზობლებში და
ლაპარაკობს. ბარჩალანს (იყენ. იბარჩალუ ილაპარაკა ხალისიანად, უბარჩალუუ//უბარჩალინუ ულაპარაკია ხალისიანად, ნობარჩალუე(ნ)
ხალისიანად ლაპარაკობდა თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ. ხალისით ლაპარაკობს. იბარჩალუ(ნ) (იბარჩალუ ხალისიანად
ილაპარაკა, უბარჩალინუ ხალისიანად ულაპარაკია, ნობარჩალუე(ნ) ხალისიანად ლაპარაკობდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ხალისიანად
ლაპარაკობს. 

Lemma: barchxal-i  
Number: 1253  
ბარჩხალ-ი (ბარჩხალ/რს) კაშკაში, ბრწყინვა, ბზინვა, ელვარება; სხივების ფრქვევა. სქანი თოლეფიში ჩხორია გვალო
ბჟაში ბარჩხალი რე: ქხს, 1, გვ. 74 - შენი თვალების სხივები მთლად მზის ელვარებაა. ცასჷ თუთაში მოჯგჷრე გჷმათანე
ბარჩხალანცჷ - ცაზე მთვარის მოკეთე გამთენებელი (ვარსკვლავი) კაშკაშებს. ირდიხაშე ელექტრონიში ნოთე
ინაბარჩხალანც: მასალ., გვ. 116 - ყოველი მხრიდან ელექტრონის ნათურა ბრწყინავს. ბარჩხალანს (ბარჩხალუუ იკაშკაშა,
უბარჩხალუუ უკაშკაშია, ნობარჩხალუე(ნ) კაშკაშებდა თურმე, ნაკაშკაშება) გრდუვ. საშ.-მოქმ.. კაშკაშებს. 

Lemma: barchxala  
Number: 1254  
ბარჩხალა (ბარჩხალას) რასაც ბარჩხალი (კაშკაში, ჩახჩახი) გააქვს, -- ჩახჩახა. 

Lemma: barckarckala  
Number: 1255  
ბარცქარცქალა (ბარცქარცქალას) იხ. ბაცარცქალა. 

Lemma: barcx-i  
Number: 1256  
ბარცხ-ი (ბარცხის) ბოტან. 1. თაგვისარა. იხ. ბარცხვინია, ბარწკვინია, მარწკვინტია, ქოცხოცხო (ა. მაყ.). ირიდიხა
ფორილი რდჷ ბარცხიჷ -- უსარგებლო ჯათჷ - ყველაფერი (ყოველი ადგილი) დაფარული იყო თაგვისარა -- უსარგებლო
ხით; 2. ეკლიანი ბარდი. 

Lemma: barcxel-i  
Number: 1257  
ბარცხელ-ი (ბარცხელ/რს) ბოტან. ბაძგი. იხ. ბარცხინი (ა. მაყ.). 

Lemma: barcxvinia  
Number: 1258  
ბარცხვინია (ბარცხვინიას) ბოტან. 1. თაგვისარა. იხ. ბარცხი, ბარწკვინია, მარწკვინტია, ქოცხოცხო (ა. მაყ.). 2. ეკლიანი
ჩირგვი (დ. ფიფია). 

Lemma: barcxin-i  
Number: 1259  
ბარცხინ-ი (ბარცხინს) ბოტან. ბაძგი (ა. მაყ.). 

Lemma: barcxon-i  
Number: 1260  
ბარცხონ-ი (ბარცხონს) ბაძგნარი. 

Lemma: ba{r}dzgal-i  
Number: 1261  
ბა{რ}ძგალ-ი (ბა{რ}ძგალ/რს) გულის ჩქარი ცემა, ძაგძაგი, ძიგძიგი. გური უბარძგალანდუ - გული უცემდა (ჩქარა).
ბარძგალანს (იყენ. ბარძგალუუ იძაგძაგა, უბარძგალუუ უძაგძაგია, ნობარძგალუე(ნ) ძაგძაგებდა თურმე, ნაძაგძაგება ) გრდუვ. საშ.-მოქმ.
ძაგძაგებს. იბარძგალუ(ნ) (იბარძგალუ იძაგძაგა, უბარძგალინუ უძაგძაგია, ნობარძგალუე(ნ) ძაგძაგებდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ძაგძაგებს.
შდრ. იმერ. ბარძგალი კანკალი, ძაგძაგი, ძიგძიგი (ვ. ბერ.). 

Lemma: bardzgh-i  
Number: 1262  
ბარძღ-ი (ბარძღის) 1. პატარა ტანის კაცი. კოს იშენი ქოგუდას, ბარძღიჯგუა რე - კაცს მაინც ჰგავდეს, ბარძღის მსგავსია.
შდრ. ბაჭი; იმერ. ბარძღი პატარა ტანის კაცი (ვ. ბერ.). 

Lemma: bardzghal-i  
Number: 1263  
ბარძღალ-ი (ბარძღალ/რს) 1. პატარა ტანის კაცის საქმიანობა, მცდელობა; ჩალიჩი, ვაინაჩრობა. გადატ. საქმის ზერელედ
გაკეთება (მიფუჩეჩება). მუთუნი ვეშულებუ, მარა იშენი იბარძღალუ - არაფერი შეუძლია, მაგრამ მაინც ჩალიჩობს
(მოუსვენრობს). გური ვეგუძუდუ საქმეშა დო ონჯუაშოთ ქიმკაბარძღალუუ - გული არ მიუვიდა საქმეზე და საღამოსათვის
მიაფუჩეჩა. იბარძღალუ(ნ) (იბარძღალუ იჩალიჩა, უბარძღალინუ უჩალიჩია, ნობარძღალუე(ნ) ჩალიჩობდა რაღაცას თურმე) გრდუვ.
ვნებ. ჩალიჩობს, მოუსვენრობს, მცდელობს რაღაცის გაკეთებას. 2. პატარა ტანის კაცის (ბავშვის!) სიარული. გილურს
გილებარძღალუ - დადის, დაღოღიალებს. გილაბარძღანს (გილაბარძღუუ იღოღიალა, გილუბარძღინუ უღოღიალებია,
გილნობარძღალუე(ნ) დაღოღიალებდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. დაღოღიალებს, დაღოღავს. 

Lemma: bardzghin-i  
Number: 1264  
ბარძღინ-ი (ბარძღინს) 1. პატარის (კაცი, ბავშვი...) ჯდომა. სტორს მიკობარძუ აკაბურცხა მუდგარენი - მაგიდასთან ზის
პაწაწინა (ერთცახე) რაღაც. 2. გადატ. ხეტება. სერით გილაბარძღანქ: ქხს, 2, გვ. 481 - ღამით დაეხეტები. იხ. ბარძღი. 

Lemma: barc'k'venia  
Number: 1265  
ბარწკვენია (ბარწკვენიას) ბოტან. ლემა (ა. მაყ.). 



Lemma: barc'k'vinia  
Number: 1266  
ბარწკვინია (ბარწკვინიას) ბოტან. თაგვისარა. იხ. ბარცხინია, ბარცხი, მარწყვინტია, ქოცხოცხო (ა. მაყ.). ბარწკვინია გჷ
ბზაკალს, ძიგირამი რე, ბუხარს წიმინდანა თით - თაგვისარა ჰგავს ბზას, ეკლიანია, ბუხარს წმენდენ იმით. 

Lemma: barch'q'ach'q'-i  
Number: 1267  
ბარჭყაჭყ-ი (ბარჭყაჭყის) იხ. ბაჭაჭყი. 

Lemma: barch'q'il-i  
Number: 1268  
ბარჭყილ-ი (ბარჭყილს): ბარჭყილი ხუმა -- გაბზარული ხმა. 

Lemma: barch'q'ua  
Number: 1269  
ბარჭყუა (ბარჭყუას) სახელი აბარჭყუუ(ნ) ზმნისა -- გაბზარვა (ხმისა). ბორიას აბარჭყუუ ხუმა: გვიმარა, გვ. 46 - ქარს
ებზარება ხმა. აბარჭყუუ(ნ) (გააბარჭყუ გაებზარა, გობარჭყუუ გაჰბზარვია, გონობარჭყუე გაებზარებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ებზარება
(ხმა). 

Lemma: barxal-i  
Number: 1270  
ბარხალ-ი (ბარხალ/რს) ბრახუნი, ბრაგუნი. კარცჷ ქჷმკუ ბარხალე: ქხს, 1, გვ. 73 - კარს დაუბრახუნე. იბარხალუ(ნ)
(იბარხალუ იბრახუნა, უბარხალინუ უბრახუნია, ნობარხალუე(ნ) ბრახუნობდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ბრახუნობს, ბრაგუნობს. 

Lemma: barjap-i  
Number: 1271  
ბარჯაფ-ი (ბარჯაფის) ბაჯბაჯი, ცუდად სიარული (პ. ჭარ.); არევ-დარევა. იხ. ბარჯუა. 

Lemma: barjg-i  
Number: 1272  
ბარჯგ-ი (ბარჯგის) ბოძი, სარი, ბოძკინტი; ორკაპიანი ჯოხი. ზღვა პის ართი ბარჯგი ქეკოშქუნ დო ბარჯგის ქიმკოკირუ
ართი ცირა: მ. ხუბ., გვ. 11 - ზღვის პირას ერთი ბოძი ასვია და ბოძზე არის მიკრული (მიბმული) ერთი გოგო. ართ ბარჯგიშა
ჭინი ვემკიღობენია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 8 - ერთ სარს წკნელი არ მიეღობებაო (არ შეიძლება მიეღობოს). ბარჯგო
ქეთუდგი: ქხს, 1, გვ. 219 - ბოძად შეუყენე. შდრ. იმერ., გურ. ბარჯგი ბოძი, ბურჯი, სვეტი (ს. ჟღ., ა. ღლ.). 

Lemma: barjga  
Number: 1273  
ბარჯგა (ჯა) იხ. ხაბარჯგა. 

Lemma: barjgua  
Number: 1274  
ბარჯგუა (ბარჯგუას) მძლავრი, ღონიერი სიარული. სო რე, ძღაბეფი, მიობარჯგანთინი? - სადაა, გოგოებო, რომ
მიდიხართ? იხ. ბაჯგუა. 

Lemma: barjin-i  
Number: 1275  
ბარჯინ-ი (ბარჯინს) იხ. ბარჯუა. 

Lemma: barjua  
Number: 1276  
ბარჯუა (ბარჯუას) სახელი ბარჯუნს ზმნისა -- აქექვა; არევა, აწეწვა; ჩხრეკა. ვეუბარჯა ნორჩალი - არ აურიო ლოგინი.
გეუბარჯუ თომა - აუწეწა თმა. ბარჯუნს (ებარჯუ არია, ეუბარჯუ აურევია, ენობარჯუე(ნ) არევდა თურმე) გრდმ. რევს, წეწავს.
იბარჯუნს (ეიბარჯუ აირია, ეუბარჯუ აურევია) გრდმ. სათავ. ქც. ბარჯუნს ზმნისა -- ირევს. უბარჯუნს (ეუბარჯუ აურია, ეუბარჯუ აურევია
მისთვის) გრდმ. სასხ. ქც.. ბარჯუნს ზმნისა -- ურევს. იბარჯუ{უ}(ნ) (ეიბარჯუ აირია, ებარჯე{ლე}(ნ) არეულა ) გრდუვ. ვნებ. ბარჯუნს
ზმნისა -- ირევა. აბარჯუ{უ}(ნ) (ეჲაბარჯუ აერია, ებარჯუუ არევია) გრდუვ. ვნებ. უბარჯუნს ზმნისა -- ერევა . ობარჯაფუანს
(ობარჯაფუუ {ა}არევინა, უბარჯაფუაფუ {ა}ურევინებია, ნობარჯაფუ{აფუ}ე(ნ) არევინებდა თურმე ) კაუზ. ბარჯუნს ზმნისა -- არევინებს.
{ე}მაბარჯალი მიმღ. მოქმ. ამრევი, ამწეწი. ეჲობარჯალი მიმღ. ვნებ. მყ. ასარევი, ასაწეწი. {ე}ბარჯილი მიმღ. ვნებ. წარს. არეული,
აწეწილი. {ე}ნაბარჯა მიმღ. ვნებ. წარს. ანარევი, ანაწეწი. {ე}ნა/ობარჯუერი მიმღ. ვნებ. წარს. არევისათვის, აწეწისათვის
გასამრჯელო. {ე}უბარჯუ მიმღ. უარყ. აურეველი. იხ. ე-ბარჯუა. 

Lemma: barjgha  
Number: 1277  
ბარჯღა (ბარჯღას) იხ. ქაბარჯღა. 

Lemma: barjghil-i  
Number: 1278  
ბარჯღილ-ი (ბარჯღილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ბარჯღუნს ზმნისა -- აჭრელებული. 

Lemma: barjghinapa  
Number: 1279  
ბარჯღინაფა (ბარჯღინაფას) იხ. ბირჯღინაფა. 

Lemma: barjghua  
Number: 1280  
ბარჯღუა (ბარჯღუას) სახელი ბარჯღუნს ზმნისა -- აჭრელება; მოჭრა (თვალისა). ვალი კოს თოლემს უბარჯღუნს - ელვა
კაცს თვალებს უჭრელებს (სჭრის). ბჟაში ჩხორია კოს თოლეფს უბარჯღუნს - მზის სხივები კაცს თვალებს სჭრის



(უჭრელებს). ბარჯღუნს (დობარჯღუ ააჭრელა, დოუბარჯღუ აუჭრელებია, დონობარჯღუე(ნ) ააჭრელებდა თურმე, ანაჭრელება) გრდმ.
აჭრელებს, სჭრის (თვალს). უბარჯღუნს (ეუბარჯღუ აუჭრელა, ეუბარჯღუ აუჭრელებია) გრდმ. სასხვ. ქც. ბარჯღუნს ზმნისა --
უჭრელებს, სჭრის (თვალს). იბარჯღუ{უ}(ნ) (დიიბარჯღუ აჭრელდა, დობარჯღე{ლე}(ნ) აჭრელებულა) გრდუვ. ვნებ. ბარჯღუნს ზმნისა -
- ჭრელდება. აბარჯღუ{უ}(ნ) (დააბარჯღუ აუჭრელდა, დობარჯღუუ ასჭრელებია ) გრდუვ. ვნებ. უბარჯღუნს ზმნისა -- უჭრელდება.
მაბარჯღალი მიმღ. მოქმ. ამჭრელებელი; მომჭრელი (თვალისა). ობარჯღალი მიმღ. ვნებ. მყ. ასაჭრელებელი; მოსაჭრელი.
ბარჯღილი მიმღ. ვნებ. წარს. აჭრელებული; მოჭრილი. 

Lemma: basarsxala  
Number: 1281  
ბასარსხალა (ბასარსხალას) ჩვეულებრივ დასტურდება მრავლობითი რიცხვის ფორმით: ბასხარხალ-ეფ-ი (ბასხარსხალ-
ემ/ნ-ს) პატარა ბავშვები. იხ. ვათანძარა, ჩინჩი. შდრ. გურ. ბასარსხლები ბარტყები ჩიტისა, იტყვიან აგრეთვე, პაწაწა
ბალღებზედაც (ი. ჭყ.). 

Lemma: basila  
Number: 1282  
ბასილა (ბასილას) დიდი ქონიანი მჭადი (ს. მაკალ., გვ. 295). 

Lemma: bask'a  
Number: 1283  
ბასკა (ბასკას) ხის ლარტყა, რომელსაც ყავრის დასამაგრებლად აჭედებენ. ყავარზე დასაჭედი გათლილი ხე (პ. ჭარ.). შდრ.
გურ., იმერ. ბასკა, ბასკი ყავარზე დაჭედებული გათლილი ხე (ვ. ბერ.). 

Lemma: bat'-i1  
Number: 1284  
ბატ-ი1 (ბატის) ზოოლ. ბატი. მუსხი ბატეფი ქოჸუნა ჸუდეშარემს? - რამდენი ბატ{ებ}ი ჰყავთ სახლისიანებს? იხ. ზ.-სამ.
ღორღონჯი; ქართ. ღერღეტი. 

Lemma: bat'-i2  
Number: 1285  
ბატ-ი2 (ბატის) ზ.-სამ. ზაქი, კამეჩის შვილი ერთ წლამდე, -- კოზაკი. იხ. ბატია, ბატკი; ღოღო. 

Lemma: bat'a  
Number: 1286  
ბატა მოფერებითი მიმართვა ქალისადმი (ი. ყიფშ.). მუ გოკო თაქჷ, ბატა?: ა. ცაგ., გვ. 57; ი. ყიფშ., გვ. 46 - რა გინდა აქ,
ბატა? მუ ბქიმინა, ბატა, სქანოთ ღურელქ მა?!: შ. ბერ., გვ. 170 - რა ვქნა, ბატა, შენთვის მკვდარმა?! შდრ. ლაზ. ბატა
რბილი, სუსტი; მშიშარა (ნ. მარი). 

Lemma: bat'al-i  
Number: 1287  
ბატალ-ი (ბატალ/რს) როშვა; ყველაფრის დაუფიქრებლად თქმა. მუთ ნინას ქიმაადირთუნი, ირფერს ბატალანს - რაც
ენაზე მოადგება, ყველაფერს ამბობს (დაუფიქრებლად). ბატალანს (იყენ. ბატალუუ იბჟუტური; უბატალუუ უბჟუტურია; ნობატალუე(ნ)
ბჟუტურებდა თურმე, -- ნაბჟუტურება) გრდმ. ბჟუტურობს. 

Lemma: bat'ap-i  
Number: 1288  
ბატაფ-ი (ბატაფის) იგივეა, რაც ბატუა. 

Lemma: bat'ia  
Number: 1289  
ბატია (ბატიას) იგივეა, რაც ბატი2, ბატკი, -- კამეჩის ნაშიერი, ზაქი. კამბეში ჩე ბატიას დღას ვაქიმინუნსია: თ. სახოკ., გვ.
249 - კამეჩი თეთრ ზაქს თავის დღეში არ მოიგებსო. ბატიაღ ბატიკა (ი. ჯავახ., ქართ. და კავკ. ბუნ., გვ. 191). 

Lemma: bat'k'-i  
Number: 1290  
ბატკ-ი (ბატკის) 1. იგივეა, რაც ბატი2, -- კამეჩის ნაშიერი, ზაქი. შდრ. ღოღო. 2. ჩვილი ციკანი. ნაჩიჩქა ქაცარს ბატკის
უძახუნა - ჩვილ ციკანს ბატკს ეძახიან; ერთი წლის თხა, დედალი (ა. ჩიქ., სახ. ფუძ. აგებ., გვ. 15). შდრ. საბა: ბატკი ჩჩვილი
თიკანი; გურ. ბატკი შემოდგომაზე ნაშობი შინაური საქონელი (ი. ჭყ., ა. ღლ.). 

Lemma: bat'ua  
Number: 1291  
ბატუა (ბატუას) ბოტვა, დიდი ნაბიჯებით სიარული, ბატივით სვლა; გადატ. უაზრო სიარული. ამარეშე მააბატანს - აგერ
მოაბოტებს. ობატანს (ობატუუ აბოტა, უბატინუ უბოტებია, ნობატუე(ნ) აბოტებდა თურმე) გრდმ. აბოტებს. 

Lemma: bakval-i  
Number: 1292  
ბაქვალ-ი (ბაქვალ/რს) ბოხ ხმაზე ლაპარაკი. ბაქვალანს (ბაქვალუუ ბოხ ხმაზე ილაპარაკა, უბაქვალუუ ულაპარაკნია,
ნობაქვალუე(ნ) ლაპარაკობდა თურმე) გრდმ. ლაპარაკობს (ბოხ ხმაზე). 

Lemma: bakvala  
Number: 1293  
ბაქვალა (ბაქვალას) ბოხ ხმაზე მოლაპარაკე. ბაქვალა კოჩი რე - ბოხ ხმაზე მოლაპარაკე კაცია. 

Lemma: bakin-i  
Number: 1294  
ბაქინ-ი (ბაქინს) ბაქიობა, კვეხნა, ტრაბახი. მუსი რე, თენა იბაქუნი?- რასაა, ეს რომ ტრაბახობს? შდრ. ბახინი. 



Lemma: bakulua  
Number: 1295  
ბაქულუა (ბაქულუას) სახელი ბაქულენს ზმნისა -- ბაქიაობა, ტრაბახი. ბაქულენს (იყენ. იბაქუ იტრაბახა, უბაქინუ//უბაქულუუ
უტრაბახია, ნობაქინუე(ნ)//ნობაქულუე(ნ) ტრაბახობდა თურმე, ნატრაბახება) გრდუვ. საშ.-მოქმ. ტრაბახობს. 

Lemma: bakura  
Number: 1296  
ბაქურა (ბაქურას) მსუქანი და თამაშის მოყვარული პატარა ძაღლის ზოგადი სახელი. შდრ. გურ. ბაქურა მსუქანი ძაღლის
სახელი (გ. შარაშ.). 

Lemma: bagh-i  
Number: 1297  
ბაღ-ი (ბაღის), ბაღჷ (ბაღჷს) 1. ბაღი. ბაღჷს ვორდი, ვარდი ბძირი...: მასალ., გვ. 32 - ბაღში ვიყავი, ვარდი ვნახე...
მიწონებუ სქვამი ბაღი: ენგური, გვ. 248 - მეგულება ლამაზი ბაღი. 2. ხულა. ბაღეფ ეფშა, მარან(ი) ეფშა, შხურ დო თხათ --
ამხარა: ეგრ., გვ. 127 - ხულა სავსე, მარანი სავსე, ცხვრითა და თხით -- ამხარა. ბაღიში ორთვალს, ცხვინს დოფულუ -
ბეღელის სახურავზე, სხვენზე დამალა. ბაღჷ-სა და ხულა-ს შორის ის განსხვავებაა, რომ ბაღ{ჷ} უფრო დიდია, ხულა კი
მომცრო (ს. მაკალ., გვ. 249). 3. სარიტუალო ქოხი (სახლის უკანა მხარეს). იხ. ბაღუ. 

Lemma: baghal-i  
Number: 1298  
ბაღალ-ი (ბაღალს) მაღალ და ბოხ ხმაზე ლაპარაკი (მ. ძაძ., 2, გვ. 161). 

Lemma: baghana  
Number: 1299  
ბაღანა (ბაღანას) ბავშვი, ბალღი. ათეჯგურა ბაღანას მუჭო ოკო ვერკინევე: მ. ხუბ., გვ. 1 - ასეთ ბავშვს როგორ უნდა
ვეჭიდავოო. ქბაღანა კოჩი ახალგაზრდა (სიტყ.-სიტყ. ბავშვი კაცი): დიორდე იშა მუ მიითხუე, ბაღანა კოჩიე - ჯერ იმას რა
შეიძლება მოსთხოვო, ახალგაზრდაა. შდრ. საბა: ბაღანა მცირე ტყუჱ. რაჭ., ზ. აჭარ. ბაღვი ბავშვი, ბალღი (ვ. ბერ., შ.
ნიჟარ.); იმერ., გურ., ფშ. ბაღანა-ი//ბაღანე (ა. ღლ.). 

Lemma: baghanoba  
Number: 1300  
ბაღანობა (ბაღანობას) ბავშვობა, ბალღობა. ათაში მოქცია ბაღანობა რე - ასე მოქცევა ბავშვობაა. მუქჷ რდჷ
გიგასიზმარჷ ბაღანობასუ?: მ. ხუბ., გვ. 58 - რა იყო, რომ დაგესიზმრა ბავშვობაში? მუში ბაღანობაში ნაჸოროფუ: მ. ხუბ.,
გვ. 220 - მისი ბავშვობისას შენაყვარები. იხ. სიბაღანე 

Lemma: baghanur-i  
Number: 1301  
ბაღანურ-ი (ბაღანურს) ბავშვური. ბაღანურო მუქ იჸუნი, ვართი ღირუ იშ გოშინა: მ. ხუბ., გვ. 323 - ბავშვურად რაც იყო,
არც ღირს იმისი გახსენება. კოჩანასჷ ვადასქვანც ბაღანურო გილებრულე: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 72 - კაცობას არ
შეშვენის ბავშვურად რომ ვირბინო. 

Lemma: bagheba  
Number: 1302  
ბაღება (ბაღებას) სახელი ბაღუ(ნ), ობაღუ(ნ) ზმნათა -- კმარება; საკმარისობა, რისამე ყოფნობა. ჩქიმ ჭირ ვამობაღუდუო,
შხვაში ვეგიბძინიკონი?: ქხს, 1, გვ. 39 - ჩემი ჭირი არ მეყოფოდა, რომ სხვისი არ დამემატებინა. ათეზჷმა კათა ბაბღუთ დო
დუბაღუთ ჩქია: მ. ხუბ., გვ. 40 - ამდენი ხალხი საკმარისი ვართ და ვეყოფით ჩვენო. ბაღუ(ნ) ( -- , -- , -- , ნობაღუე(ნ) ნაკმარება)
გრდუვ. სტატიკ. საკმარისია. უბაღუ(ნ) (დოუბაღუ(ნ) ეყოფა, დოუბაღუ ეყო, დაბაღებუ საკმარისი გამხდარა, დონობაღებუე(ნ) ეყოფოდა
თურმე) გრდუვ. სტატიკ. ეყოფა. იხ. ბაღინაფა. 

Lemma: baghebul-i  
Number: 1303  
ბაღებულ-ი (ბაღებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ობაღუ(ნ) ზმნისა -- საკმაო, საკმარისი. 

Lemma: baghinapa  
Number: 1304  
ბაღინაფა (ბაღინაფას) სახელი ობაღინუანს ზმნისა -- მყოფნობა რისამე, საკმარისობა. მუთ უღუდუნი, თის უბაღინუანდუ -
რაც ჰქონდა, იმას ამყოფინებდა. ობაღინუანს (ობაღინუუ ამყოფინა, უბაღინუაფუ უმყოფინებია, ნობაღინაფუე(ნ) ამყოფინებდა თურმე)
გრდმ. ამყოფინებს. იბაღინუანს (იბაღინუუ იმყოფინა, უბაღინუაფუ უმყოფინებია) გრდმ. სათავ. ქც. ობაღინუანს ზმნისა --
იმყოფინებს. უბაღინუანს (უბაღინუუ უმყოფინა, უბაღინუაფუ უმყოფინებია) გრდმ. სასხ. ქც. ობაღინუანს ზმნისა -- უმყოფინებს.
იბაღინე(ნ), იბაღინენე(ნ) (იბაღინენუ შესაძლებელი გახდა კმარება, ბაღინაფელ/რე(ნ) შესაძლებელი გამხდარა კმარება,
ნობაღინაფუე(ნ) შესაძლებელი ყოფილა კმარება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ობაღინუანს ზმნისა -- შეიძლება კმარება, ყოფინება.
აბაღინე(ნ), აბაღინენე(ნ) (აბაღინენუ შეძლო ეკმარებინა, -- , ნობაღინებუე(ნ) შესძლებია ეკმარებინა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
უბაღინუანს ზმნისა -- შეუძლია აკმაროს, ამყოფინოს. ობაღინაფუანს (ობაღინაფუუ ამყოფინებინა, უბაღინაფუაფუ
უმყოფინებინებია, ნობაღინებაფუე(ნ) ამყოფინებინებდა თურმე ) კაუზ. ობაღინუანს ზმნისა -- ამყოფინებინებს. მაბაღინაფალი მიმღ.
მოქმ. მყოფინებელი, მკმარებელი. ობაღინ{აფ}ალი მიმღ. ვნებ. მყ. სამყოფინებელი, სამყოფი. ბაღინაფილი, ბაღებული მიმღ. ვნებ.
წარს. ნამყოფინები. ნაბაღინეფი მიმღ. ვნებ. წარს. ნამყოფინები. ნა/ობაღინაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. მყოფინების საფასური.
უბაღინაფუ მიმღ. უარყ. უკმარისი, უმყოფინებელი. 

Lemma: baghinapil-i  
Number: 1305  
ბაღინაფილ-ი (ბაღინაფილ/რს) იხ. ბაღინელი. 

Lemma: baghinel-i  
Number: 1306  
ბაღინელ-ი (ბაღინელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. უბაღუ(ნ), ობაღინუანს ზმნათა -- საკმარისი, ნამყოფინები, კმაყოფილი. 

Lemma: baghire  



Number: 1307  
ბაღირე, ბაღჷრე (ბაღი/ჷრეს) ზოოლ. ბეღურა. ართი დღა ბაღირესით ქოხვადუნია: თ. სახოკ., გვ. 242 - ერთი დღე
ბეღურასაც ხვდებაო. ოკიამხანაგჷ ბაღირექ დო ჭუკიქ: მ. ხუბ., გვ. 47 - შეამხანაგდა ბეღურა და თაგვი. 

Lemma: baghishi  
Number: 1308  
ბაღიში მუჸ-ი (ბაღიში მუჸის) ბოტან. ჟოლო. იხ. იმღვა, ინღვა (ა. მაყ.). 

Lemma: baghishi  
Number: 1309  
ბაღიში უშქურ-ი (ბაღიში უშქურს) ბოტან. ხომანდული (ა. მაყ.). 

Lemma: baghu  
Number: 1310  
ბაღუ (ბაღუს), ბაღჷ (ბაღჷს) 1. პროდუქტის (დაფშვნილი სიმინდის, ფქვილ-ღერღილის, ყველის, კვერცხის...) შესანახი
ადგილი, -- ბეღელი, ხულა. ჭუკი ბაღუს შქირენით ვაღურუნია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 179 - თაგვი ბეღელში შიმშილით არ
მოკვდებაო. ბაღუშა მინილუ დო სიმინდი გაგმიღუ - ბეღელში შევიდა და სიმინდი გამოიტანა. ბაღუეფი გააკეთეს: მ. ხუბ.,
გვ. 114 - ბეღლები გააკეთეს. ბაღ გეუდგჷ ართი: მ. ხუბ., გვ. 105 - ბეღელი უდგას ერთი. ბაღუღ ბაღულ. შდრ. ბაღულამი
ჸუდე ბეღლიანი სახლი. შდრ. ლაზ. ბაღუ ბეღელი (ნ. მარი.). იხ. ბაღი2. 2. 200 ცალი ყავარი ერთად დალაგებული, ერთი
ბეღლის გადასახურავად საკმარისი; 200 ცალი ყავარი (ს. მაკალ., გვ. 228). მუდა ბაღუ ყავარი დუუბაღუ თე ჸუდეს
ორთვალო? - რამდენი ბაღუ ყავარი ეყოფა ამ სახლს გადასახურავად (სახურავად). ყავარს მინდორს ბაღურო
ქიდაანწყუნდეს: მასალები, ტ. ვ, გვ. 288 - მინდორში ყავარს 200-200 ცალად დააწყობდნენ. 

Lemma: baghuam-i  
Number: 1311  
ბაღუამ-ი (ბაღუამს) ბეღლიანი. ბაღუამი ჸუდე გედგუ - ბეღლიანი სახლი დგას. იხ. ბაღუ. 

Lemma: baghur-i  
Number: 1312  
ბაღურ-ი იხ. ბაღუ2. 

Lemma: baghur-i  
Number: 1313  
ბაღურ-ი ჩიტი (ბაღური ჩიტის) ბეღურა, ბეღლის ჩიტი. 

Lemma: baghe'  
Number: 1314  
ბაღჷ (ბაღჷს) იგივეა, რაც ბაღი; ბაღუ. 1. ბაღი. ბაღჷ რგილი: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 161 - ბაღი გრილი. თე ბაღჷს
ქენმოხუნუასია: ი. ყიფშ., გვ. 48 - ამ ბაღში ჩამსვაო. ნამუ ბაღჷსჷ ინოჩანცჷ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 32 - რომელ ბაღში
დგას. 2. ბეღელი. ხეშა ქაშგანტირე, ბაღჷს ვენთინტირე - ხელში ჩაგეტევა, ბეღელში -- არა (გამოცან: ჭოკი). 

Lemma: baghe're  
Number: 1315  
ბაღჷრე (ბაღჷრეს) იგივეა, რაც ბაღირე, -- ბეღურა. ბაღჷრე, ღუმუში მახირალც, ღუმუ ქუუღუნო ხაზჷრია?: ი. ყიფშ., გვ.
147 - ბეღურას, ღომის ქურდს, ღომი თუ აქვს მომარაგებული? 

Lemma: baghcha  
Number: 1316  
ბაღჩა (ბაღჩას) ბაღი, ბაღჩა. ბაღჩას ვარდი ჩანდასუნი...- ბაღჩაში ვარდი რომ ხარობდეს... 

Lemma: baq'aq'-i  
Number: 1317  
ბაყაყ-ი (ბაყაყის) ბოტან. ოპუნცია. იხ. ყაყაია, ჟვაბუში ვარდი (ა. მაყ.). 

Lemma: baq'v-i  
Number: 1318  
ბაყვ-ი (ბაყვის) მონა, მორჩილი. დიო ხოლო ბედი-იღბალიში უბრალო ბაყვი ვორეთი: შ. ბერ., გვ. 12 - ჯერ კიდევ ბედ-
იღბლის უბრალო მონა ვართ. დიო მუ აჩქვენუნია, ნამდვილი ბაყვი რენია - ჯერ რა ეცოდინებაო, ნამდვილი მონა არისო. 

Lemma: ba՚val-i  
Number: 1319  
ბაჸვალ-ი (ბაჸვალ/რს) მსუქანი ადამიანის სირბილი ბაყბაყს რომ გამოსცემს ისე; ბლაყუნი. ჩქიმი ბოში მიბაჸვალუ
ამარეშეს - ჩემი ბიჭი მორბის აგერ. მუს გილებაჸვალუქ, ვადგახუნენო? - რას დაბლაყუნობ, ვერ დაჯდები. იბაჸვალუ(ნ)
(ქიმიბაჸვალუ მობლაყუნდა, ქიმუბაჸვალინუ მობლაყუნებულა, ქომნობაჸვალუე(ნ) მობლაყუნდებოდა თურმე) გრდმ. ირბენს (ბაყბაყით),
იბლაყუნებს. 

Lemma: ba՚vin-i  
Number: 1320  
ბაჸვინ-ი (ბაჸვინს) ღონივრად (ხმის გამოცემით) დაცემა. ქიდაანთხუ, ქიდაბაჸუ - დაეცა, დაბაყუნდა. დონთხაფა დო
დობაჸვინი შხვადოშხვა რე: დონთხაფა ხუმათი -- დობაჸვინიე - დაცემა და ბაყუნი სხვადასხვაა: დაცემა ხმით --
დობაჸვინია. აბაჸუუ(ნ) (ქიდაბაჸუ დაეცა, ქოდობაჸვაფე{ლ/რე}(ნ) დაცემულა, ქოდნობაჸუე(ნ)//ქოდნობაჸვაფუე(ნ) დაეცემოდა თურმე) გრდუვ.
ეცემა ბაყუნით (ხმის გამოცემით). შდრ. იმერ. ბაყუნი ღონივრად რტყმევა (ვ. ბერ.). 

Lemma: ba՚ir-i  
Number: 1321  
ბაჸირ-ი (ბაჸირს) მიმღ. ვნებ. წარს. ბაჸუნს ზმნისა -- განიავებული. იხ. ბაჸუა. 



Lemma: ba՚ua  
Number: 1322  
ბაჸუა (ბაჸუას) სახელი ბაჸუნს ზმნისა -- 1. მარცვლის {გა}ნიავება; 2. ბერტყვა, ცემა. სიმინს წისქვილიშა ღალაშახ ბაჸუნა -
სიმინდს წისქვილში წაღებამდე ანიავებენ. სკანიცალი ცირა მუთ მოკო? სიმინს გილაბაჸუნქი!: ქხს, 1, გვ. 126; ეკური, გვ.
384- შენისთანა ქალი რად მინდა? სიმინდს (გობით) მიანიავ-მოანიავებს. ღუმუ ლიბუ ჸოფუდეს დო ნოჸურს
ქიიშაბაჸანდეს: ქხს, 1, გვ. 291 - ღომი რბილი მოსვლოდათ და ჩენჩოს ანიავებდნენ (შიგნით). 3. გადატ. დაყრა. ქობაჸანს
ტყურემს ყრის ტყუილებს. მუჭო ობაჸანს თირს! - როგორ ყრის თოვლს! . ქწიმობაჸუა მინდორიშა მინდორზე დაყრა:
მინდორს წიმობაჸუნა მარდავანეფი - მინდორზე ყრიან (დაბანაკებული არიან) მოლდავანები. ბაჸუნს (გობაჸუ გაანიავა;
გოუბაჸუ გაუნიავებია; ნობაჸუე(ნ) ანიავებდა თურმე, -- ნანიავება) გრდმ. ანიავებს. იბაჸუნს (გიიბაჸუ გაინიავა, გოუბაჸუ გაუნიავებია)
გრდმ. სათავ. ქც. ბაჸუნს ზმნისა -- ინიავებს (მარცვლებს). უბაჸუნს (გუუბაჸუ გაუნიავა, გოუბაჸუ გაუნიავებია) გრდმ. სასხ. ქც.
ბაჸუნს ზმნისა -- უნიავებს. იბაჸუ{უ}(ნ) (გიიბაჸუ განიავდა, გობაჸე{ლ/რე}(ნ) განიავებულა) გრდუვ. ვნებ. ბაჸუნს ზმნისა -- ნიავდება.
აბაჸუუ(ნ) (გააბაჸუ გაუნიავდა, გობაჸუუ განიავებია) გრდუვ. ვნებ. უბაჸუნს ზმნისა -- უნიავდება. იბაჸე(ნ) (იბაჸუ შესაძლებელი
დახდა {გა}ნიავება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ბაჸუნს ზმნისა -- შეიძლება {გა}ნიავება. აბაჸე(ნ) (აბაჸუ შეძლო {გა}ენიავებია, -- ,
ნობაჸუე(ნ) შესძლებია {გა}ნიავება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უბაჸუნს ზმნისა -- შეუძლია {გა}ანიავოს. ობაჸაფუანს (ობაჸაფუუ
{გა}ანიავებინა, უბაჸაფუაფუ {გა}უნიავებინებია, ნობაჸაფუაფუე(ნ) ანიავებინებდა თურმე ) კაუზ. ბაჸუნს ზმნისა -- ანიავებინებს.
მაბაჸარი მიმღ. მოქმ. {გა}მნიავებელი. ობაჸარი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}სანიავებელი. ბაჸირი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნიავებული. ნაბაჸა
მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნანიავები. ნა/ობაჸუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნიავებისათვის გასამრჯელო. უგუბაჸუ მიმღ. უარყ.
{გა}უნიავებელი. იხ. ფიორუა, ხიორუა. 

Lemma: bashlaq'v-i  
Number: 1323  
ბაშლაყვ-ი, ბაშლაყუ, ბაშლაყჷ (ბაშლაყუს) ყაბალახი. ნოტე გინმორთინუას... ვარა ქვიშორ ბაშლაყუო: ქხს, 1, გვ. 99 -
ნეტავი გადამაქცია... ან ქვიშისფერ ყაბალახად. 

Lemma: bashmala  
Number: 1324  
ბაშმალა (ბაშმალას) ბოტან. იაპონური ზღმარტლი, ლოქვა (ა. მაყ.). 

Lemma: bashya՚u  
Number: 1325  
ბაშჲაჸუ (ბაშჲაჸუს) ბ.-მარტ. ყაბალახი. იხ. ბაშლაყუ. 

Lemma: bacha  
Number: 1326  
ბაჩა (ბაჩას) 1. ბაჩანა; პატარა, ტანმორჩილი (ადამიანი, საქონელი...); მშვიდი, თვინიერი. ქჷმორთჷ ართ გოცია ჭკოლა
ბაჩაქ: მ. ხუბ., გვ. 121 - მოვიდა ერთ პატარა გამხდარი ცხენუკა. ბაჩას, მუზმა კოს უჩქჷნ, თიზმა უჩქ: მ. ხუბ., გვ. 122 - ბაჩამ
(პატარა ცხენმა), რამდენიც კაცმა იცის, იმდენი იცის. // ბაჩა თიკუნია: სო მეურს ე ბაჩა თაურე? - სად მიდის ეს ბაჩა აქეთ? 2.
მშვიდი, თვინიერი. იხ. ბაჩალა. შდრ ლეჩხ., მთიულ., გუდამ. ბაჩა პატარა ტანის საქონელი საერთოდ (ქეგლ, ა. ღლ.). 

Lemma: bachaia  
Number: 1327  
ბაჩაია (ბაჩაიას) კნინ. იხ. ბაჩა. 

Lemma: bachal-i  
Number: 1328  
ბაჩალ-ი (ბაჩალ/რს) იხ. ბარჩალი, -- ხალისიანი ლაპარაკი. 

Lemma: bachala  
Number: 1329  
ბაჩალა (ბაჩალას) მშვიდი, თვინიერი (მ. ძაძ., 2, გვ. 29). 

Lemma: bachachia  
Number: 1330  
ბაჩაჩია (ბაჩაჩიას) კნინ. ბაჩუნა, თვინიერი, მშვიდი, წყნარი. ხარს გითულენი, კუჩხის ვეუკინანსია, თიჯგურა ბაჩაჩია
რენია -ფეხებს შუა რომ გაუარო, ფეხს არ აწევსო, ისეთი თვინიერია (მშვიდიაო). ბაჩა-ჩია -> ბაჩაჩია. იხ. -ჩია. 

Lemma: bachval-i  
Number: 1331  
ბაჩვალ-ი (ბაჩვალ/რს) სასიამოვნო ლაპარაკი. იში ბაჩვალიშა გორჩქილუნანი აკა - იმის ლაპარაკისათვის გასმენინათ
ერთი. ბაჩვალანს (ბაჩვალუუ სასიამოვნოდ ილაპარაკა, უბაჩვალუუ ულაპარაკია საამოდ, ნობაჩვალუე(ნ) სასიამოვნოდ ლაპარაკობდა
თურმე) გრდმ. ლაპარაკობს სასიამოვნოდ. 

Lemma: bachua  
Number: 1332  
ბაჩუა (ბაჩუას) ბაჩუნი, უძლური სიარული (მოხუცის). ბაბუჩქიმი მააბაჩანს ამარი - ბაბუაჩემი მობაჩუნობს აგერ. ობაჩანს
(ქიმააბაჩუუ მობაჩუნდა, ქომუბაჩუუ მობაჩუნებულა, ქომნობაჩუე(ნ) მობაჩუნდებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. წაბაჩუნდება. 

Lemma: -baca  
Number: 1333  
-ბაცა რთული ფუძის მეორე შემადგენელი ნაწილი. აცა-ბაცა. 

Lemma: bacala  
Number: 1334  
ბაცალა (ბაცალას) ტანად პატარა, მაგრამ ჩქარად მოსიარულე (პირი). 

Lemma: bacap-i  



Number: 1335  
ბაცაფ-ი (ბაცაფის) ფეხაკრეფით, ნელი ნაბიჯით სიარული. იხ. ბაცუა. 

Lemma: bacik'uk'u  
Number: 1336  
ბაციკუკუ (ბაციკუკუს) ბარცაკალი, ხის საწოლის ნაწილი, ბაცანკალი. ე ბაღანეფი ბაციკუკუცალო ქიგიადოხოდუნა
უკახალენ კიბეს - ეს ბავშვები ბარცაკალის მსგავსად ჩამოჯდებიან უკანა კიბეზე. 

Lemma: bacu  
Number: 1337  
ბაცუ (ბაცუს) ბოტან. ზღმარტლი. იხ. ცქუმუნტური, ცხუმუნტური (ა. მაყ.). 

Lemma: bacua  
Number: 1338  
ბაცუა (ბაცუას) სახელი ობაცანს ზმნისა -- ბეცება; ფეხაკრეფით სიარული, ჩუმად ფეხისწვერებზე მიპარვა; ცუნცული. დაბა,
ქოჸუნცჷ დო ვარი, თიშა მივობაცა - აბა, ჰყავს თუ არა, იმაზე მივდივარ (მიპარვით). მიობაცანს (ქიმიობაცუუ მიცუნცულდა,
ქემეუბაცინუ მიცუნცულებულა, მინობაცუე(ნ) მიცუნცულდებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. მიცუნცულდება (მიპარვით). 

Lemma: badzadz-i  
Number: 1339  
ბაძაძ-ი (ბაძაძის) მიზეზი. 

Lemma: badzg-i  
Number: 1340  
ბაძგ-ი (ბაძგის) ბოტან. ეკლიანი მცენარეა ერთგვარი, -- ბაძგი. იხ. ბაძგარია; შდრ. გურ. ბაძგი ეკლიანი მცენარე (ა. ღლ.). 

Lemma: badzgal-i  
Number: 1341  
ბაძგალ-ი (ბაძგალ/რს) თრთოლა, კანკალი; ძგერა. გურქ ქიდომიჭყუ ბაძგალი - გულმა დამიწყო ძგერა. ბაძგალანს (იყენ.
ბაძგალუუ იკანკალა, იძგერა; უბაძგალუუ უძგერია, ნობაძგალუე(ნ) ნაძგერა, ძგერდა თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ. ძგერს, კანკალებს.
იბაძგალუ(ნ) (იბაძგალუ იძგერა, უბაძგალინუ უძგერია, ნობაძგალუე(ნ) ძგერდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ძგერს (გული), თრთის. შდრ.
ფაცქალი. 

Lemma: badzgania  
Number: 1342  
ბაძგანია (ბაძგანიას) ბანჯგვლიანი. ბაძგანია კუჩხეფი ეთოდგუ - ბანჯგვლიანი ფეხები აქვს (უდგას ქვევიდან). 

Lemma: badzgar-i  
Number: 1343  
ბაძგარ-ი (ბაძგარს) ეკალი. ქიმიიღუ შხაშხი, ათეში მაგინძა ბაძგარეფი მიკოჩანდუნი ფერი - მოიტანა შაშხი, გრძელი
ბანჯგვლები რომ ჰქონდა ისეთი. იხ. ბაძგი. 

Lemma: badzgaria  
Number: 1344  
ბაძგარია (ბაძგარიას) ბოტან. ბირკა. იხ. მციგუა, ბაკარია (ა. მაყ.). შდრ. საბა: ბაძგარი ეკლიანი ბარდნარი. 

Lemma: badze'gal-i  
Number: 1345  
ბაძჷგალ-ი (ბაძჷგალ/რს) იგივეა, რაც ბაძგალი, -- თრთოლა, ფანცქალი, ძგერა. გურიში ბაძჷგალქჷ გეუოლჷ: ა. ცაგ., გვ.
18 - გულის ფანცქალი აუვარდა 

Lemma: badzghal-i  
Number: 1346  
ბაძღალ-ი (ბაძღალ/რს) ვაინაჩრობა; რისამე გაკეთების მცდელობა; ჩლატუნი, ულაზათოდ სიარული. ჭკოლაქ
ქჷდიბაძღალუუ, კუდელც ქჷდუქვაჩალუუ: მასალ., გვ. 62 - მჭლემ ჩლატუნი წამოიწყო, კუდი შეაფოფინა. იბაძღალუ(ნ)
(იბაძღალუ ივაინაჩრა, უბაძღალინუ უვაინაჩრებია, ნობაძღალუე(ნ) ვაინაჩრობდა თურმე) გრდმ. ცდილობს რაღაცის გაკეთებას,
ვაინაჩრობს. // გადატ. უაზროდ ლაპარაკი. 

Lemma: badzghvapa  
Number: 1347  
ბაძღვაფა (ბაძღვაფას) სახელი ობაძღვანს ზმნისა -- პატარა ტანის, უშნო შესახედაობის სიარული. 

Lemma: badzghvin-i  
Number: 1348  
ბაძღვინ-ი (ბაძღვინს) იხ. ბაძღინი. 

Lemma: badzghil-i  
Number: 1349  
ბაძღილ-ი (ბაძღილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ბაძღუნს ზმნისა -- ცუდად ნაღობი ღობე. მიკო-ბაძღილი ცუდად ნაკეთები. 

Lemma: badzghin-i  
Number: 1350  
ბაძღინ-ი (ბაძღინს) პატარა რისამე გდება. ეთექ ბაძღჷ - იქ აგდია (პატარა რამ). ჭჷნუეფი გებაძღჷდჷა - წკნელები ეყარა
(ცოტა რაოდენობით). ბაძღუ(ნ) ( -- , -- , -- , ნობაძღუე(ნ) ეგდო თურმე) გრდუვ. სტატიკ. გდია პატარა ვიღაც (ან რაღაც). 

Lemma: badzghua  
Number: 1351  



ბაძღუა (ბაძღუას) სახელი ბაძღუნს ზმნისა -- უშნოდ რაიმეს გაკეთება; მეჩხრად და უშნოდ ღობვა. ღობერს ბაძღუნს -
ღობეს უშნოდ ღობავს. ბაძღუნს (გობაძღუ უშნოდ გააკეთა, გოუბაძღუ უშნოდ გაუკეთებია, გონობაძღუე(ნ) უშნოდ გააკეთებდა თურმე)
გრდმ. უშნოდ აკეთებს; ღობავს. შდრ. გურ. ბანძღვა (ს. ჟღ. ზან., გვ. 225). 

Lemma: badzghula  
Number: 1352  
ბაძღულა (ბაძღულას)//ბაძღურა თხუპნია; საქმის უშნოდ, უსუფთაოდ მკეთებელი (მ. ძაძ., 2, გვ. 29). 

Lemma: bac'ar-i  
Number: 1353  
ბაწარ-ი (ბაწარს) ბაწარი. ქიგიოტოულე ბაწარით ჩხოუ - დააბი ბაწრით ძროხა. ართი ჯიმა ღურუდუა, მაჟირა ბაწარს
წკუმოტუნდუა: თ. სახოკ., გვ. 242 - ერთი ძმა კვდებოდაო, მეორე ბაწარს გრეხდაო. 

Lemma: bac'aria  
Number: 1354  
ბაწარია (ბაწარიას) კნინ. ბაწარი. ართი ჩქიმი ბაწარია ვხეშეე...: ი. ყიფშ., გვ. 183 - ერთი ჩემი ბაწარი ვკეცე... იხ.
ნობაწარია. 

Lemma: bac'k'alua  
Number: 1355  
ბაწკალუა (ბაწკალუას) ფეხაკრეფით ჩქარა გადასვლა. იხ. ბაწკუა. 

Lemma: bac'k'aria  
Number: 1356  
ბაწკარია (ბაწკარიას) ბოტან. ორკბილა. იხ. მაკიფია, მალაკიფა, მალიკიფა, უჩა ბაწკარია (ა. მაყ.). 

Lemma: bac'k'ap-i  
Number: 1357  
ბაწკაფ-ი (ბაწკაფის) იხ. ბაწკუა. 

Lemma: bac'k'ua  
Number: 1358  
ბაწკუა (ბაწკუას) სახელი ობაწკანს ზმნისა -- ფეხაკრეფით, კოხტად (კოპწიად) სიარული. ფერი ბოში ქომუჩანი, ტუფლით
გიაბაწკანდას: ქხს, 1, გვ. 252 - ისეთი ბიჭი მოგვცა, ტუფლით კოპწიად დადიოდეს. ობაწკანს (ობაწკუუ კოპწიად, კოხტად
მივიდა; უბაწკინუ კოხტად მისულა; ნობაწკუე(ნ) კოხტად და ფეხაკრეფით მიდიოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. კოხტად და ფეხაკრეფით
წავა. 

Lemma: bach'-i  
Number: 1359  
ბაჭ-ი (ბაჭის) დაბალი ტანის პირი. ჭიჭე დო გვედერეს//გვეძერეს უძახუნა ბაჭის - პატარას და მსხვილს ეძახიან ბაჭის.
შდრ. პახუ. 

Lemma: bach'a1  
Number: 1360  
ბაჭა1 (ბაჭას) ბოტან. მაღალი მოცვი. იხ. მაჸურზენე, მელეშიაში ჯა, ჯაშმელიშია, ცინყა (ა. მაყ.). 

Lemma: bach'a2  
Number: 1361  
ბაჭა2 (ბაჭას) 1. ზოოლ. საქონლის ბორა. იხ. გჷრდღჷბია, გირჯღიბე. 2. ტკიპა. გადატ. პატარა, ტანდაბალი (პირი). 

Lemma: bach'a-bach'a  
Number: 1362  
ბაჭა-ბაჭა (ბაჭა-ბაჭას) ძალიან პატარა (პატარ-პატარა). 

Lemma: bach'am-i  
Number: 1363  
ბაჭამ-ი (ბაჭამს) ტკიპიანი. ბაჭამი ჩხოუ - ტკიპა რომ ჰყავს ისეთი ძროხა. ბაჭამი კოს მიდაჸუნუა - ღარიბ (ტკიპიან) კაცს
გაჰყვაო (ცოლად). 

Lemma: bach'ach'q'-i  
Number: 1364  
ბაჭაჭყ-ი, ბაჭყაჭყ-ი (ბაჭ{ყ}აჭყის) 1. ბაჭაჭყი; მრგვალი ჯოხი, სიგრძეზედ ორად გაყოფილი, მეუნაგრენი ხმარობენ ტყავის
გასაჭიმად, -- ჭიმი (ვ. ბერ.). 2. მაჯის სიმსხო ხეს ერთი ბოლო წაწვეტებული ჰქონდა სარივით, ხოლო სწორად გადაჭრილი
თავი ოთხათ ჰქონდა გაპობილი. სწორედ ამ ნაპობში ჩასდებდნენ ხოლმე ანთებულ სანთელს (მასალები, ტ. ვ, გვ. 379). 3.
ორად გაყოფილ მრგვალ ხეს ურა ცხენს უკეთებენ ყურზე დაჯდომის წინ. ბაჭაჭყი ოკო გუუკეთენია ცხენს ჸუს, ვარა იშა
ვეგიხუნენია - ბაჭაჭყი უნდა გაუკეთოო ცხენს ყურზე, თორემ იმაზე არ შეიძლებაო დაჯდომა. 

Lemma: baxal-i  
Number: 1365  
ბახალ-ი (ბახალ/რს) მაღალ ხმაზე უშნოდ ლაპარაკი (მ. ძაძ., 2, გვ. 161). 

Lemma: baxarxala  
Number: 1366  
ბახარხალა (ბახარხალას) წვრილი (პატარა) ბავშვები. ბახარხალეფი ჸუნსია ჸუდესი - წვრილი ბავშვები ჰყავსო სახლში.
იხ. ბასარსხალეფი, ვათანძარა. შდრ. იმერ. ბახარხალა წვრილი ბავშვები (ვ. ბერ.). 



Lemma: baxeba  
Number: 1367  
ბახება (ბახებას) სახელი აბახენს, იბახებუ(ნ) ზმნათა -- გაბახება, შერცხვენა, სახელის გატეხა. ვაღოლამუნ ფერი ღოლჷ,
საონჯღოროთ გააბახჷ - რაც არასდროს დამართნია, ისეთი უქნა, სამარცხვინოდ გააბახა. აბახენს (გააბახუ გააბახა, გოუბახებუ
გაუბახებია, გონობახებუე(ნ) გააბახებდა თურმე) გრდმ. აბახებს. იბახენს (გიიბახუ გაიბახა, გოუბახებუ გაუბახებია) გრდმ. სათავ. ქც.
აბახენს ზმნისა -- იბახებს თავს, გაიტეხავს სახელს. იბახებუ(ნ) (გიიბახუ//გეებახუ გაბახდა, გაბახებე{ლ/რე}(ნ) გაბახებულა) გრდუვ.
ვნებ. აბახენს ზმნისა -- ბახდება, უტყდება სახელი. {გა}მაბახებელი მიმღ. მოქმ. გამბახებელი. გააბახებელი მიმღ. ვნებ. მყ.
გასაბახებელი. გაბახებული მიმღ. ვნებ. წარს. გაბახებული. განაბახები მიმღ. ვნებ. წარს. განაბახები. განაბახებუერი მიმღ. ვნებ.
წარს. გაბახების საფასური. უგუბახებუ მიმღ. უარყ. გაუბახებელი. 

Lemma: baxva  
Number: 1368  
ბახვა (ბახვას) დიდი, მსხვილი (ნიგოზი, თხილი...). ქბახვა პარკი დომფალი (პარკი). ბახვა პარკიე, ნამუსით ჟირი,
ხანდახან სუმი, ჸანჭი ართო დინოხენა დო პარკუნანი - დომფალი (პარკი) არის, რომელშიაც ორი, ზოგჯერ სამი,
აბრეშუმის ჭია ერთად შიგ ზიან და პარკავენ. ბახვა პარკიშე ვეშეშუ ძაფი - დომფალი პარკიდან არ ამოვიდოდა ძაფი. იხ.
ბოხო. შდრ. წრუანი, წიკვილი, ჭყანჭყა, ჭყვანჭყვა პარკი. 

Lemma: baxval-i  
Number: 1369  
ბახვალ-ი (ბახვალ/რს) მსუქანი ბავშვის სირბილი. იხ. გილა-ბახვალი. 

Lemma: baxvap-i  
Number: 1370  
ბახვაფ-ი (ბახვაფის) სახელი იბახუანს ზმნისა -- ბრახუნი, ბრაგუნი. კჷდჷრიშა იბახუუ ხე, თენა ქიგეგონუნი - მკერდზე
იბრაგუნა ხელი, ეს რომ გაიგონა. მიკობახვაფით გეთებუნ დო ჭუაშე ხათეხოლო სქილადირი იპიქ: მ. ხუბ., გვ. 32 -
მიბრახუნება გათავდება და სატკივრისაგან მაშინათვე მორჩენილი ვიქნები. იბახუანს (იბახუუ იბრახუნა, უბახუაფუ უბრახუნებია,
ნობახვაფუე(ნ) იბრახუნებდა თურმე) იბრახუნებს. უბახუანს (უბახუუ უბრახუნა, უბახუაფუ უბრახუნებია) გრდმ. სასხვ. ქც. უბრახუნებს.
იბახვენე(ნ) (იბახვენუ შესაძლებელი გახდა ბრახუნი, -- , -- ) გრდუვ.შესაძლ. ვნებ. იბახუანს ზმნისა -- შეიძლება იბრახუნოს.
აბახვენე(ნ) (აბახვენუ შეძლო ებრახუნა, -- , ნობახუე(ნ) შესძლებია ბრახუნი) გრდუვ.შესაძლ. ვნებ. უბახუანს ზმნისა -- შეუძლია
აბრახუნოს. ობახვაფუანს(ნ) (ობახვაფუუ აბრახუნებინა, უბახვაფუაფუ უბრახუნებინებია, ნობახვაფ{უაფ}უე(ნ) აბრახუნებინებდა თურმე)
კაუზ. უბახუანს ზმნისა -- აბრახუნებინებს. მაბახვაფალი მიმღ. მოქმ. {და}მბრახუნებელი. ობახვაფალი მიმღ. ვნებ. მყ.
{და}საბრახუნებელი. ნაბახვეფი მიმღ. ვნებ. წარს. ნაბრახუნები. ნა/ობახვაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ბრახუნისათვის გასამრჯელო.
იხ. ბახუა. შდრ. ლაზ. ბახ: ბახუფ ვურტყამ კაცს (ნ. მარი). 

Lemma: baxin-i  
Number: 1371  
ბახინ-ი (ბახინს) ბახი, რიხი, რიხიანობა; ბაქიობა, ტრაბახი. შორ-შორიშე იბახჷნა: ქხს, 1, გვ. 268 - შორ-შორიდან
რიხიანობენ. იბახუ(ნ) (იბახუ ირიხიანა, იტრაბახა; უბახინუ უტრაბახია, ნობახინუე(ნ) ტრაბახობდა თურმე) გრდმ. ტრაბახობს,
რიხიანობს. 

Lemma: baxua  
Number: 1372  
ბახუა (ბახუას) ბახვაფი; გე-ბახუა. 

Lemma: baxcha  
Number: 1373  
ბახჩა (ბახჩას) ბაღჩა. ჩქიმ ბახჩას მაფუ ნარდი - ჩემს ბაღჩაში მყავს გაზრდილი. 

Lemma: baja  
Number: 1374  
ბაჯა (ბაჯას) პირი, რომლისთვის დამახასიათებელია ჩუმად ყოფნა ან რაიმე საქმის ჩუმად გაკეთება. 

Lemma: bajal-i  
Number: 1375  
ბაჯალ-ი (ბაჯალ/რს) 1. ჩუმად და უსიტყვოდ სიარული ან რაიმე საქმის {გა}კეთება. იბაჯალუ(ნ) (იბაჯალუ ჩუმად აკეთა,
უბაჯალინუ ჩუმად უკეთებია, ნობაჯალუე(ნ) ჩუმად აკეთებდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ჩუმად თავისთვის აკეთებს რაღაცას (საქმეს). 2.
სასიამოვნო ლაპარაკი. ბაჯალანს(ნ) (ბაჯალუუ ილაპარაკა, უბაჯალუუ ულაპარაკნია, ნობაჯალუე(ნ) ლაპარაკობდა თურმე) გრდმ.
სასიამოვნოდ ლაპარაკობს. იხ. ბაჩალი. 

Lemma: bajala  
Number: 1376  
ბაჯალა (ბაჯალას) ჩუმად და უსიტყვოდ საქმის მკეთებელი. 

Lemma: bajalapa  
Number: 1377  
ბაჯალაფა (ბაჯალაფას) დაწყნარება, დამშვიდება. იხ. ბაჯალუა. 

Lemma: bajalua  
Number: 1378  
ბაჯალუა (ბაჯალუას) სახელი ბაჯალანს ზმნისა -- მოფერებით დამშვიდება, დაწყნარება. ბაღანა ონწეშე გეშეჸონუ,
მააბაჯალუუ დო კონი ქაშანჯირუუ - ბავშვი აკვნიდან ამოიყვანა, ზურგზე ხელის მოსმით (მოფერებით) დაამშვიდა და
ჩააწვინა ისევ. ბაჯალანს (გობაჯალუუ დაამშვიდა, გოუბაჯალუუ დაუმშვიდებია, გონობაჯალუე(ნ) დაამშვიდებდა თურმე) გრდმ.
ამშვიდებს, აწყნარებს (მოფერებით). მაბაჯალარი მიმღ. მოქმ. {და}მწყნარებელი. ობაჯალარი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}საწყნარებელი.
გობაჯალერი მიმღ. ვნებ. წარს. დაწყნარებული. ნაბაჯალერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნაწყნარები. ნა/ობაჯალუერი მიმღ. ვნებ. წარს.
დაწყნარების, დამშვიდების საფასური. 

Lemma: bajar-i  



Number: 1379  
ბაჯარ-ი (ბაჯარს) ბოტან. შალაფა. იხ. ბანჯარი, წალამი, კალამი (ა. მაყ.). 

Lemma: bajgalua  
Number: 1380  
ბაჯგალუა (ბაჯგალუას) სახელი ბაჯგალანს ზმნისა -- წინდაუხედავად ლაპარაკი, ლაყბობა. ირფერს, მუთ ნინას
ქიმაადირთუნი, ბაჯგალანს - ყველაფერს, რაც ენაზე (კი) მოადგება, წინდაუხედავად ამბობს. ბაჯგალანს (ბაჯგალუუ ილაყბა,
წინდაუხედავად ილაპარაკა; უბაჯგალუუ ულაყბია; ნობაჯგალუე(ნ) ლაყბობდა თურმე, ნალაყბევა) გრდმ. ლაყბობს, წინდაუხედავად
ყველაფერს ლაპარაკობს. 

Lemma: bajgap-i  
Number: 1381  
ბაჯგაფ-ი (ბაჯგაფის) მძლავრი და მყარი ნაბიჯებით სიარული. მეურს, მიობაჯგანს შარას ქომოლკოჩიცალო - მიდის,
(მყარად) მიაბიჯებს გზაზე ვაჟკაცივით. ობაჯგანს (მიობაჯგანს მყარი ნაბიჯებით მიდის, ქიმიობაჯგუუ მყარი ნაბიჯებით მივიდა,
ქემეუბაჯგინუ(ნ) მყარი ნაბიჯებით მისულა, ქიმინობაჯგუე(ნ) მყარი ნაბიჯებით მივიდოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. მყარი ნაბიჯებით წავა. 

Lemma: bajgval-i  
Number: 1382  
ბაჯგვალ-ი (ბაჯგვალ/რს) სასიამოვნო ლაპარაკი. ბაჯგვალანს (ბაჯგვალუუ ილაპარაკა, უბაჯგვალუუ ულაპარაკია, ნობაჯგვალუე(ნ)
ლაპარაკობდა თურმე) გრდმ. სასიამოვნოდ ლაპარაკობს. 

Lemma: bajgua  
Number: 1383  
ბაჯგუა (ბაჯგუას) იგივეა, რაც ბაჯგაფი, -- მძლავრი ნაბიჯებით სიარული. 

Lemma: bajula  
Number: 1384  
ბაჯულა (ბაჯულას) საქმის ძალზე ნელა, გაჭიანურებით, ზოგჯერ უნიათოდ მკეთებელი. 

Lemma: be  
Number: 1385  
ბე (ბეს) ბე. პიჯი ვადოიხუას, ბე გაგწუღი - პირობა არ დაგირღვიოს, ბე გამოართვი. 

Lemma: beb-i  
Number: 1386  
ბებ-ი (ბების) ბებია. ბები ძაამი საჸოროფო რე - ბებია ძალიან საყვარელია. ბებიქ მოჩინუა - ბებიამ დამაბარაო. ბებიშ
ნაჭკომა ჸომურქ მოთას კიბირი მეკვათუა - ბებიას ნაჭამმა ტყემალმა შვილიშვილს კბილი მოკვეთაო (მოსჭრაო). იხ. დადი.

Lemma: bebel-i  
Number: 1387  
ბებელ-ი (ბებელს) ძაღლის განავალი. 

Lemma: bebelua  
Number: 1388  
ბებელუა (ბებელუას) სახელი გიობებელანს ზმნისა -- წაბილწვა. სი უბედური კოჩი რდი -- ჯოღორქ ქიგგობებელუუ: ქხს,
1, გვ. 258 - შენ უბედური კაცი იყავი -- , ძაღმა წაგბილწა (დაგაკურკლა). იხ. ბებელი. 

Lemma: bebi-ge  
Number: 1389  
ბები-გე! მიმართვა: ბებიგე, აკა ბიგა ქომმოჭირინე! - ბებია გენაცვალოს, ერთი ჯოხი მომაწოდე! 

Lemma: bebi՚ure  
Number: 1390  
ბებიჸურე (ღ ბებიშ-ჸურე) ზმნზ. ბებიას მხარეს (მხრიდან). ბებიჸურე მუთუნი ვერჩქილე - ბებიას მხრიდან არაფერი არ
ისმის. იხ. ჸურე. 

Lemma: beg-i  
Number: 1391  
ბეგ-ი (ბეგის) კბოდე, ფლატე (გ. ელიავა). 

Lemma: begvil-i  
Number: 1392  
ბეგვილ-ი (ბეგვილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ბეგუნს ზმნისა -- დაბეგვილი. იხ. ბეგუა. 

Lemma: begua  
Number: 1393  
ბეგუა, ბეგვუა (ბეგუას) სახელი ბეგუნს ზმნისა -- ბეგვა, მაგრად ცემა, დაჟეჟვა. ირო მარდის გიგანცია, მუდგა მანგარ
ბეგვენია - ყოველთვის მადლობას გეუბნებაო (გიხდისო), რამდენიც მაგრად არ ბეგვო. იზდოს დუბეგუდუ მანგარას -
ასიდორეს დაუჟეჟავს მაგრად. ბეგუნს (დობეგუ დაბეგვა, დოუბეგუ დაუბეგვავს, დონობეგუე(ნ) დაბეგვავდა თურმე) გრდმ. ბეგვავს,
ჟეჟავს. ობეგვაფუანს (ობეგვაფუუ {და}აბეგვინა, უბეგვაფუაფუ უბეგვინებია, ნობეგვაფუე(ნ) აბეგვინებდა თურმე) კაუზ. ბეგუნს ზმნისა --
აბეგვინებს, აჟეჟვინებს. მაბეგვალი მიმღ. მოქმ. {და}მბეგვავი. ობეგვალი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}საბეგვავი. ბეგვილი მიმღ. ვნებ. წარს.
{და}ბეგვილი. ნაბეგვა მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნაბეგვი. ნა/ობეგ{ვ}უერი მიმღ. ვნებ. წარს. დაბეგვისათვის გასამრჯელო. იხ. ბეზუა. 

Lemma: bed-i  
Number: 1394  
ბედ-ი (ბედის//ბეს) ბედი. პრიველი ბედი ბედი რე, უკულიანი -- გვერდი რე - პირველი ბედი ბედი არის, შემდეგი -
ნახევარია. ბედი ქომუჩი დო წყარს გემოჸოთია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 18 - ბედი მომეცი და წყალში გადამაგდეო. ათე ამბე



მუნოღვენო ჩქიმი უბედური ბეს?: მ. ხუბ., გვ. 324 - ეს ამბავი მონაქონა ჩემს უბედურ ბედს. ქბედი დო ხანიჭვილი უბედური
(ბედი და ხანდამწვარი): ბოშ, მუშენი დამიწონი, სი ბედი დო ხანი ჭვილი!: მასალ., გვ. 47 - ბიჭო, რატომ დამიწუნე, შე ბედ --
და ხანდამწვარო! ქბედი უტჷბჷ ბედი სწყალობს (უთბობს). ქბედი კარს ქიმიოდირთუ ბედი კარზე მიადგება. ქბედიში
მედინაფა გაუბედურება, ბედის დაკარგვა: ბედი ვაადინუეო ოკო, ვარა მაჟირაშა ვაგაშიი - ბედი არ უნდა დაკარგო,
თორემ მეორედ არ მოვა (არ გეშოვება). ქბედო გეჭარუ ბედისწერა: თინემს ათენა ბედო გეჭარუნა - იმათ ეს ბედისწერად
აქვთ (ბედად აწერიათ). ქბედიშ გორუა ბედის ძებნა: ბედიშ ოგორუშა ოკო მიდავრთევე: ი. ყიფშ., გვ. 23 - ბედის საძებრად
უნდა წავიდეო. ქბედი სქანი დალური: ბედი სქანი დალუური, ჯვარს მუოთ ალეელი?: ი. ყიფშ., გვ. 160 - ბედდაკარგულო,
ჯვარში რად ამოხვედი? ქუჩა ბედი შავი ბედი, -- უბედური. უჩა ბედიში ჸოფე - უბედური, შავი ბედისა ყოფილა. შდრ. ლაზ.
ბედი ბედი (ნ. მარი). 

Lemma: bedan-i  
Number: 1395  
ბედან-ი (ბედანს) ჩოხის შემადგენელი ნაწილი. ჩოხა შესდგებოდა რამოდენიმე ნაწილისაგან: უკანა ბედანი (ზურგი), წინა
ორი ბედანი და კალთები (მასალები, ტ. 3, ნაწ. 1, გვ. 247). 

Lemma: bedaur-i  
Number: 1396  
ბედაურ-ი (ბედაურს) ბედაური. ბედაურქ ქჷკნოსქჷდჷ: ი. ყიფშ., გვ. 146 - ბედაური (უკან) ჩამორჩა. 

Lemma: bede  
Number: 1397  
ბედე (ბედეს) ტაბაკის (ტაბლას) მსგავსი იყო; მასზე ამოჭრილი იყო ჯამები, რომელშიაც ჩაასხამდნენ თბილ შეჭამადს და
ამოუდებდნენ ღომს ან მჭადს (ს. მაკალ., 249). 

Lemma: bedeba  
Number: 1398  
ბედება (ბედებას) სახელი ბედენს ზმნისა -- 1. {გა}ბედვა. ...ინა თიშო რინა ჸოფე, მით ჭოფუას ქობედჷნი: ი. ყიფშ., გვ. 143
- ...ის იმისთვის ყოფნა ყოფილა, ვინც დაჭერას ბედავს. თინა გააბედჷნ, თინა მანგარი გურამი კოს ვაგაბედინე - ის რომ
გაბედავს, იმას მაგარი გულიანი კაცი ვერ გაბედავს (შეუძლია გაბედოს). ბედენს (გაბედუ გაბედა, გოუბედებუ გაუბედავს,
გონობედ{ებ}უე(ნ) გაბედავდა თურმე, განაბედა) გრდმ. ბედავს. უბედენს (გუუბედუ გაუბედა, გუუბედებუ გაუბედავს) გრდმ. სასხვ. ქც.
ბედენს ზმნისა -- უბედავს. იბედინე(ნ) (გიიბედინუ შესაძლებელი გახდა გაბედვა, -- , -- ) გრდუვ.შესაძლ. ვნებ. ბედენს ზმნისა --
შეიძლება გაბედვა. აბედინე(ნ) (გააბედინუ შეძლო გაებედა, -- , გონობედებუე(ნ) შესძლებია გაბედება) გრდუვ.შესაძლ. ვნებ.
უბედენს ზმნისა -- შეუძლია გაბედოს. ობედებაფუანს (ობედებაფუუ {გა}აბედვინა, უბედებაფუაფუ {გა}უბედვინებია, ნობედებაფუე(ნ)
აბედვინებდა თურმე) კაუზ. ბედენს ზმნისა -- აბედვინებს.. მაბედებელი მიმღ. მოქმ. {გა}მბედავი. ობედებელი მიმღ. ვნებ. მყ.
{გა}საბედებელი. გინაბედები მიმღ. ვნებ. წარს. განაბედები. გინა/ობედებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. გაბედვისათვის გასამრჯელო.
უგუბედებუ მიმღ. უარყ. გაუბედავი. 2. დაბედება. კეთებული თინა ჸოფე, მის ჸოროფა ობედჷნი: ი. ყიფშ., გვ. 143 -
გაკეთებული (ბედნიერი) ის ყოფილა, ვისაც სიყვარული ებედება. იგებ უჯგუშ ბედიქ გებედანი: აია, 1, გვ. 19 - ეგების
უკეთესი ბედი გებედოთ. ობედუ/ჷ (ებედუ {და}ებედა, ბედებუ დაჰბედებია, დონობედებუე(ნ) დაებედებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ.
ებედება. 

Lemma: bed{i}k'iril-i  
Number: 1399  
ბედ{ი}კირილ-ი (ბედ{ი}კირილს) ბედკრული, ბედშეკრული. ათაში აღოლჷ ეთი ბედიკირილი ბოშისჷ: ა. ცაგ., გვ. 7 - ასე
დაემართა იმ ბედკრულ ბიჭს. 

Lemma: bediner-i  
Number: 1400  
ბედინერ-ი (ბედინერს) ბედნიერი. ბედინერი კოჩი რე - ბედნიერი კაცია. იხ. უბედური. 

Lemma: bedinera  
Number: 1401  
ბედინერა (ბედინერას) სიმღერაა ერთგვარი. იხ. კუჩხა-ბედინერი. 

Lemma: bedish-ch'ara  
Number: 1402  
ბედიშ-ჭარა (ბედიშ-ჭარას) ბედის წერა. გეკომიჭუ ბედიშ ჭარა: ქხს, 1, გვ. 83 - დამიწვა ბედისწერა. 

Lemma: bedish-ch'uala  
Number: 1403  
ბედიშ-ჭუალა (ბედიშ-ჭუალას) ბედის დაწვა. თურმე დინაფილი პოფუ, ჩქიმი ბედიშ ჭუალა!: ი. ყიფშ., გვ. 156 - თურმე
დაკარგული მყოლია, ჩემი ბედის დაწვა (ბედნიერება)! 

Lemma: bed{i}ch'vil/r-i  
Number: 1404  
ბედ{ი}ჭვილ/რ-ი (ბედ{ი}ჭვილ/რს) ბედდამწვარი. ჩილი ნათხიირი პუნს, ბედიჭვირი-საცოდარს: ი. ყიფშ., გვ. 140 - ცოლი
ნათხოვი მყავს, ბედდამწვარ -- საცოდავს. ბოში, აშო ქინმოჯინი, სი უხანე, ბედიჭვირი: ქხს, 1, გვ. 143 - ბიჭო, აქეთ
შემომხედე, შე უხანოვ, ბედდამწვარო. მუ ფქიმინა ბედი ჭვილქუ?: ი. ყიფშ., გვ. 119 - რა ვქნა ბედდამწვარმა?
ქბედიკოჭვირი ბედდამწვარი. 

Lemma: bednier-i  
Number: 1405  
ბედნიერ-ი (ბედნიერს) იხ. ბედინერი, -- ბედნიერი. ბედნიერი მაჭიშუანცია დო უბედური ვაჩანცია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 18
- ბედნიერი მოასწრებსო და უბედური არ აჭმევსო. ქბედნიერაშე ბედნიერად: ვეზირეფქ ქუდოსკიდეს დო იცხოვრეს
ბედნიერაშე - ვეზირები დარჩნენ და იცხოვრეს ბედნიერად. 

Lemma: bedniera  
Number: 1406  



ბედნიერა (ბედნიერას) იხ. ბედინერა, -- სიმღერაა. `ჟამიერც' დო `ბედნიერას' თანასწორო ირთჷნდესჷ: კ. სამუშ., ქართ.
ზეპ. გვ. 51 -- `ჟამიერს' და `ბედნიერას' თანასწორად იყოფდნენ. 

Lemma: bedua  
Number: 1407  
ბედუა (ბედუას) იხ. ბედება. 

Lemma: bedxalir-i  
Number: 1408  
ბედხალირ-ი (ბედხალირს) იგივეა, რაც ბედჭვილი. იხ. ხალირი. 

Lemma: bezap-i  
Number: 1409  
ბეზაფ-ი (ბეზაფის) მაგრად (ხმის გამოცემით) დარტყმა, ცემა. იში ოჭიშის ბეზაფიში ხმა ართი ვერსის ირჩქილედუ - იმის
ზურგზე დარტმის ხმა ერთ ვერსზე ისმოდა. იხ. ბეზუა. 

Lemma: bezere  
Number: 1410  
ბეზერე (ბეზერიას) უშნოდ მსხვილი. ბეზერე კოჩიე - მსხვილი (უშნოდ) კაცია. ბეზერე თოლეფი ალადგუ - მსხვილი
თვალები აქვს (უდგას). 

Lemma: bezeria  
Number: 1411  
ბეზერია (ბეზერიას) კნინ. მსხვილი. ნაბეტანი ბეზერია ბაღანა ქოჸუნს - ნამეტანი მსხვილი (მსუქანი) ბავშვი (კი) ჰყავს.
შდრ. ლეჩხ. ბეზინი დიდი, მსხვილი (მ. ჩიქ.; ა. ღლ.). 

Lemma: bezil-i  
Number: 1412  
ბეზილ-ი (ბეზილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ბეზუნს ზმნისა -- მაგრად ნაცემი (ნარტყამი). 

Lemma: bezmet'-i  
Number: 1413  
ბეზმეტ-ი (ბეზმეტის) ხელის სასწორი (თან სატარებელი). 

Lemma: bezua  
Number: 1414  
ბეზუა (ბეზუას) იხ. ბაზუა, -- სახელი ბეზუნს ზმნისა -- 1. მაგრად (ხმის გამოცემით) დარტყმა, ცემა. თინა თის უბეზუანდუნი,
გური მეგაჭუუდუ - ის იმას რომ ურტყამდა (ხმის გამოცემით), გული დაგეწვებოდა. ბეზუნს (დობეზუ მაგრად სცემა, დოუბეზუ
მაგრად უცემია, დონობეზუე(ნ) მაგრად სცემდა თურმე) გრდმ. მაგრად სცემს. იბეზუანს (იბეზუუ ირტყა, უბეზუაფუ ურტყია) გრდმ.
სათავ. ქც. ბეზუნს ზმნისა -- ირტყამს. უბეზუანს (უბეზუუ ურტყა, უბეზუაფუ ურტყია) გრდმ. სასხ. ქც.. ბეზუნს ზმნისა -- ურტყამს.
იბეზუ{უ}(ნ) (დიიბეზუ იცემა, დობეზე{ლე}(ნ) ცემულა) გრდუვ. ვნებ. ბეზუნს ზმნისა -- იცემება. აბეზუ{უ}(ნ) (დააბეზუ ეცემა, დობეზუუ
სცემია) გრდუვ. ვნებ. უბეზუნს ზმნისა -- ეცემება. იბეზე(ნ) (იბეზუ შესაძლებელი გახდა ცემა, -- , {დო}ნობეზუე(ნ) შესაძლებელი
ყოფილა ცემა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ბეზუნს ზმნისა -- შეიძლება იცემოს (ცემა). აბეზე(ნ) (აბეზუ შეძლო ეცემა, -- , დონობეზუე(ნ)
შესძლებია ცემა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უბეზუნს ზმნისა -- შეუძლია სცემოს მაგრად. ობეზაფუანს (ობეზაფუუ აცემინა, უბეზაფუაფუ
უცემინებია, ნობეზაფუაფუე(ნ) აცემინებდა თურმე ) კაუზ. ბეზუნს ზმნისა -- აცემინებს. მაბეზალი მიმღ. მოქმ. მცემელი. ობეზალი მიმღ.
ვნებ. მყ. საცემი. ბეზილი მიმღ. ვნებ. წარს. ნაცემი (ცემული). ნაბეზა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაცემი, მაგრად განალახი. ნა/ობეზუერი
მიმღ. ვნებ. წარს. ცემის საფასური. უბეზუ, უდუბეზუ მიმღ. უარყ. უცემი, გაულახავი (მაგრად). იხ. დო-ბეზუა. 2. თოფის სროლა
ძლიერი ხმის გამოცემით. თოფი დუუკასუდუ ჯიმუთ დო ოჭიშიშა ქუბეზუდუ - თოფი დაუტენია მარილით და ზურგში უსვრია
(გაურტყამს). ქობეზუნს (ქობეზუ ესროლა, ქოუბეზუ უსვრია, ქონობეზუე(ნ) ესროდა თურმე ) გრდმ. ესვრის. 3. მაგრად გაძღომა, ბევრის
ჭამა. ძაამი გეგმიბევზი იმ დღას ხორცით - მაგრად გამოვძეხი იმ დღეს ხორცით. //გადატ. ძალზე გავსება, გატენვა. სერით
გორდოჸუ გიიბეზუუდუ ჩხომით დო ოჭუმარეს გევორთინუანდით - ღამით გიდელი (საგანგებოდ მოწნული თევზის
დასაჭერად) გაიტენებოდა თევზით და დილით ავაბრუნებდით. შდრ. იმერ. გამო-ბეზვა ძალზე გაძღომა (ვ. ბერ.). 

Lemma: betkar-i  
Number: 1415  
ბეთქარ-ი (ბეთქარს) ბექთარი. ბეთქარიჯგურა ჩინთი რენია - ბექთარის მსგავსი ჩითიაო. 

Lemma: betkere  
Number: 1416  
ბეთქერე (ბეთქერეს), ბეთქერია (ბეთქერიას) კოხტად მსუქანი, პუტკუნა. ქომორთი აშო ჩქიმდა, ჩქიმი ბეთქერია ძღაბი! -
მოდი აქ ჩემთან, ჩემო პუტკუნა გოგოვ! შდრ. ბეჸვერე. 

Lemma: betkil/r-i  
Number: 1417  
ბეთქილ/რ-ი (ბეთქილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ბეთქუნს ზმნისა -- გალახული, ნაცემი. 

Lemma: betkua  
Number: 1418  
ბეთქუა (ბეთქუას) სახელი ბეთქუნს ზმნისა -- მობეგვა, მაგრად ცემა, მიტყეპვა. გილარჩინელი იში ხე, დუუბეთქუდუ
მანგარას - ჩამობერებული მისი ხელი, მიუბეგვავს მაგრად. გურქ მუურთუ დო დობეთქუ მუში ბოში - გული მოუვიდა და
მაგრად მიბეგვა თავისი ბიჭი. // გადატ. რისამე მაგრად ავსება. ოჩხომუშა მიდართეს დო ვალიშ მამალს ჟირი კარაჩხა
ჩხომით გობეთქეს - სათევზაოდ წავიდნენ და ელვის სისწრაფით ორი პატარა კალათი თევზით გატენეს (აავსეს მაგრად).
ბეთქუნს (დობეთქუ მაგრად ცემა, დოუბეთქუ მაგრად უცემია, დონობეთქუე(ნ) მაგრად სცემდა თურმე, ნაცემა) გრდმ. სცემს (მაგრად).
იბეთქუუ(ნ) (დიიბეთქუ იცემა, დობეთქე{რე}(ნ) ნაცემი იქნა) გრდუვ. ვნებ. ბეთქუნს ზმნისა -- იცემება, ილახება. იბეთქე(ნ) (იბეთქუ
შესაძლებელი გახდა მაგრად ცემა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ბეთქუნს ზმნისა -- შეიძლება მაგრად იცემოს. აბეთქე(ნ)
(აბეთქუ შეძლო ეცემა, -- , ნობეთქუე(ნ) შესძლებია ცემა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უბეთქუნს ზმნისა -- შეუძლია მაგრად ცემოს.
ობეთქაფუანს (ობეთქაფუუ აცემინა, უბეთქაფუაფუ უცემინებია, ნობეთქაფუ{აფუ}ე(ნ) აცემინებდა თურმე) კაუზ. ბეთქუნს ზმნისა -- მაგრად



აცემინა, გაალახვინა. მაბეთქალი მიმღ. მოქმ. მცემი, გამლახველი (მაგრად). ობეთქალი მიმღ. ვნებ. მყ. საცემი, გასალახი.
ბეთქილ/რი მიმღ. ვნებ. წარს. გალახული, ნაცემი. ნაბეთქა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაცემი. ნა/ობეთქუერი მიმღ. ვნებ. წარს. გასამრჯელო
ცემისათვის. უდუბეთქუ მიმღ. უარყ. უცემი, გაულახავი. შდრ. ბათქუა; გურ. ბეთქვა ცემა, ბეგვა, რტყმევა, მიტყეპვა (ა. ღლ.). 

Lemma: bek'a  
Number: 1419  
ბეკა (ბეკა) მაწანწალა. ქბეკა ჯოღორი მაწანწალა ძაღლი: მუჭო ბეკა ჯოღორიცალო გილურქ სოფერს - როგორ
მაწანწალა ძაღლივით დადიხარ სოფელში. 

Lemma: bek'ap-i  
Number: 1420  
ბეკაფ-ი (ბეკაფის) მაგრად ცემა. იხ. ბეკუა. შდრ. ჯგვეჯგუა. 

Lemma: bek'in-i  
Number: 1421  
ბეკინ-ი (ბეკინს) იგივეა, რაც ბაკაფი, ბაკუა, -- მაგრად ცემა; ბაკუნით (კაკუნით) სიარული. იხ. გილა-ბეკინი. 

Lemma: bek'ua  
Number: 1422  
ბეკუა (ბეკუას) სახელი ბეკუნს ზმნისა -- მაგრად ცემა, გალახვა. გაჩენდი, ვარ გეიბეკუნქ ხასილას - გაჩერდი, თორემ
მაგრად გცემ (ბაკუნს გავადენ შენს გვერდზე). ბეკუნს (დობეკუ ცემა, დოუბეკუ უცემია, დონობეკუე(ნ) სცემდა თურმე) გრდმ. სცემს
მაგრად, {გა}ლახავს. შდრ. იმერ., ლეჩხ. ბეყვა ღონივრად რტყმევა, ძალზე გალახვა (ვ. ბერ., მ. ჩიქ.). 

Lemma: belasned-i  
Number: 1423  
ბელასნედ-ი (ბელასნედის) ცუდი (დ. ფიფია). 

Lemma: belek'ua  
Number: 1424  
ბელეკუა (ბელეკუას) სახელი ბელეკანს ზმნისა -- ხეთქა, ხლეჩა, გაპობა. იგივეა, რაც ფელეკუა, -- აპობს, ხლეჩს. ჭვენს,
ვალუნს, მერეხანს, მეხი ჭყონს ბელეკანს: შ. ბერ., გვ. 127 - წვიმს, ელავს, დელგმაა (თავსხმაა), მეხი მუხას აპობს (ხლეჩს). 

Lemma: belenua  
Number: 1425  
ბელენუა (ბელენუას) სახელი ბელენანს ზმნისა -- ბღავილი; ძლიერი ტირილი. ბელენანს (ბელენუუ იბღავლა, უბელენუუ
უბღავლია, ნობელენუე(ნ) ბღაოდა თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ. ძლიერ ბღავის, ხმამაღლა ტირის. 

Lemma: belio  
Number: 1426  
ბელიო, ბილიო (ბე/ილიოს) [რუს. белье თეთრეული, საცვალი]. ვოხვეწუდი, ბელიო გეგმომთირესიკონი - ვეხვეწებოდი,
თეთრეული (საცვალი) რომ გამოეცვალათ. 

Lemma: ben-i  
Number: 1427  
ბენ-ი (ბენს) სახმარი (ა. ცაგ.); თავისუფალი. ღვინი ვეკითხესია -- ოხვამერი დო ბენი - ღვინო არ იკითხესო -- სალოცავი
და სახმარი (!). სამეგრელოში სხვადასხვა დღესასწაულისა თუ კერპისათვის განკუთვნილი იყო საგანგებო ქვევრი (მაგ.,
ოდაბადე, შქვითული, სამგარიო და სხვ.). ამ ქვევრებს საერთოდ ოხვამერს ეძახდნენ. ამ ქვევრებიდან ზოგი საოჯახო იყო,
ზოგი -- პიროვნული. მაგ., ოდუდია-სამგარიო ოჯახის უფროს მამაკაცსა და უფროს ვაჟიშვილს ეკუთვნოდა. პიროვნული
ქვევრი პატრონის გარდაცვალების შემდეგ ხდებოდა ბენი, ე.ი. თავისუფალი (ს. მაკალ., გვ. 327). 

Lemma: bendela  
Number: 1428  
ბენდელა, ბენდელე (ბენდელა/ეს) იგივეა, რაც ჸალა, -- ცოფი, ცოფიანი. ბენდელას ქუჩამინუდუ გაჭირებულიშა -
ცოფიანს (ძაღლს) უკბენია გაჭირვებულისათვის. ქჷდეჸანებჷ ბენდელა ქარი - დაწყნარდება ცოფიანი ქარი. ბენდელე
ოჭირუ, მუჭო მეურს თე ჯოღორია? - ცოფი სჭირს, როგორ მიდის ეს ძაღლი? გადატ. მოყიალე. 

Lemma: beneba  
Number: 1429  
ბენება (ბენებას) დაგზნება (დ. ფიფია). მეტყობუნც, ნანა, დაჩხირც აბენენც: აია, 1, გვ. 19 - მალულად მიდის, დედა,
ცეცხლს აგზნებს (ანთებს). 

Lemma: benex-i  
Number: 1430  
ბენეხ-ი (ბენეხის) ბოტან. ვაზი, ვენახი. იხ. ბინეხი. 

Lemma: bent'ere  
Number: 1431  
ბენტერე, ბეტერე, ბეტერია (ბე{ნ}ტერე/ია-ს) ბენტერა, ჩერჩეტი, ყეყეჩი, შტერი, გამოთაყვანებული. ბენტერია კოჩი
ბენტერა კაცი. 

Lemma: bendzgh-i  
Number: 1432  
ბენძღ-ი (ბენძღის) ძალიან ძველი. შდრ. იმერ., გურ. ბენძღი ძველი, დამპალი, გაფუჭებული (ვ. ბერ., ა. ღლ.). 

Lemma: bench'ap-i  
Number: 1433  
ბენჭაფ-ი (ბენჭაფის) იგივეა, რაც ბანჭაფი. 



Lemma: bench'ua  
Number: 1434  
ბენჭუა (ბენჭუას) იგივეა, რაც ბანჭუა. იხ. ბანჭაფი. 

Lemma: bezhane  
Number: 1435  
ბეჟანე (ბეჟანეს) ბოტან. შავწამალა. იხ. გერგეუჩა, გერგოუჩა (ა. მაყ.). 

Lemma: bezhel-i  
Number: 1436  
ბეჟელ-ი (ბეჟელ/რს) იგივეა, რაც პეჟელი, -- ბღავილი; გადატ. ძლიერი და უშნო ტირილი. შდრ. გურ. ბღეჟელი ცხვრის,
ხბოს ბღავილი (ი. ჭყ., გ. შარაშ., ა. ღლ.). 

Lemma: bezhelua  
Number: 1437  
ბეჟელუა (ბეჟელუას) სახელი ბეჟელანს ზმნისა -- ღრიალი, ხმამაღლა ტირილი. მუჭო ჩხოუცალო გებეჟელანს თაქ -
როგორ ძროხასავით ბღავის (ყვირის) აქ. ბეჟელანს (ბეჟელუუ იბღავლა, უბეჟელუუ უბღავლია, ნობეჟელუე(ნ) ბღაოდა თურმე) გრდუვ.
საშ.-მოქმ. ბღავის, ხმამაღლა ტირის. 

Lemma: bezhua  
Number: 1438  
ბეჟუა (ბეჟუას) სახელი ბეჟუნს ზმნისა -- {და}ბეჟვა; მაგრად ცემა. ბეჟუნს (დობეჟუ დაბეჟა, დოუბეჟუ დაუბეჟავს, დონობეჟუე(ნ)
დაბეჟავდა თურმე) გრდმ. მაგრად ცემს, -- ბეჟავს. 

Lemma: beragh-i  
Number: 1439  
ბერაღ-ი, ბერაყი (ბერაღ/ყის) ბაირაღი, დროშა. ბერაყისჷ ეჭოფუნცუ სამანცარი უტუშ ჯარი: მასალ., გვ. 78 - ბაირაღს
აიღებს საოცარი უტუს ჯარი. ბერაღისჷ ეჭოფუნცუ: აია, 1, გვ. 90 - დროშას აიღებს. შდრ. ტოპონ. ნაბერაღუ (ჩხოროწყუს
რაიონი). 

Lemma: berg-i  
Number: 1440  
ბერგ-ი (ბერგის) თოხი. ბერგი დიხას ვადაჩირთუნია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 19 - თოხი მიწას არ ასცდებაო. ბერგის მანგარი
მორქია ოკო - თოხს მაგარი მოქნევა უნდა. ბერგიში (თოხის) სახეობანი: გეჭელ/რი დაკერებული // გიადვალირი
ჩამოდებული // გიაჭკადირი ჩამოჭედილი, გოლაში//გოჲაში მთის, გურული//გურუი გურული, ოჩქონაია საჩიჩქნი,
ორტვინიში//ორტვიიში ბოსტნის, რზენიში დაბლობის, ღუმუში ღომის, ჩუნეშური (ჩუნეში სოფელია), ჩენგი ჩენგი,
ჩქინებურა ჩვენებური, ჭკიდიში მჭადის (ჭკიდი -- მარცვლოვანი მცენარე). შდრ. ლაზ. ბერგი, ბერჯი თოხი (ნ. მარი). იხ.
ბარგუა. 

Lemma: bergia  
Number: 1441  
ბერგია (ბერგიას) კნინ. პატარა თოხი. იხ. ნობერგია. 

Lemma: berdena  
Number: 1442  
ბერდენა (ბერდენას) ბერდენა, ერთვაზნიანი შაშხანა. ბერდენაში პატრონა...: ქხს, 1, გვ. 66 - ბერდენის პატრონა. დუდიშა
მივგანქ ბერდენაში პატრონას: `ენგური', გვ. 249 - თავში მივიხლი (მივირტყამ) ბერდენის პატრონას. // გადატ. ყოჩაღი,
ჩქარი. ბერდენა კოჩიენია -- ყოჩაღი კაციაო. 

Lemma: berdgheia  
Number: 1443  
ბერდღეია (ბერდღეიას) მბობღავი, მფორთხავი. ბერდღეია ბაღანა -- მფორთხავი ბავშვი. 

Lemma: berdghin-i  
Number: 1444  
ბერდღინ-ი (ბერდღინს) იხ. გილა-ბერდღინი. 

Lemma: berdghua  
Number: 1445  
ბერდღუა (ბერდღუას) იხ. ბარდღუა. 

Lemma: bereketi  
Number: 1446  
ბერექეთი (ბერექეთის) ბარაქა. ბერექეთიანი ბარაქიანი. ხვე დო ბერექეთიანი მაღაზა დო ხარა: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ.,
გვ. 104 - ხვავიან-ბარაქიანი სასიმინდე და ხალანი. ნამთინი ვარე სიფთა -- ბერექეთი - არც ერთი არაა სიფთა -- ბარაქა. 

Lemma: berzele  
Number: 1447  
ბერზელე (ბერზელეს) იხ. ბეზერე, -- ძალიან დიდი და ფართო. მუჭო უბირზანს მუში ბერზელე თოლეფია! - როგორ
დაჭყეტილი აქვს მისი დიდი და ფართო თვალებიო! 

Lemma: bert-i  
Number: 1448  
ბერთ-ი (ბერთის), ბერტი (ბერტის) ბელტი. დამორჩულს ოკო იხონას, მუთი შილებენი ბერთი-ბერთო ერაგვაფილო:
ყაზაყ., 1.06. 1930, გვ. 3 - შემოდგომაზე უნდა მოიხნას, რაც შეიძლება ბელტი-ბელტად აყრილად. 



Lemma: berzhghel-i  
Number: 1449  
ბერჟღელ-ი (ბერჟღელ/რს) იხ. ბერჯღელი. 

Lemma: bersa  
Number: 1450  
ბერსა (ბერსას) თიხის ცომის საზელი ფიცარი, რამდენიმე ფიცრის შეკვრით შედგენილი (თიხის ჭურჭლის მოსამზადებელი
ხელსაწყო) (მასალები, ტ. 2, ნაწ. 1, გვ. 222). 

Lemma: bersap-i  
Number: 1451  
ბერსაფ-ი (ბერსაფის) ცემა მძიმე რითიმე. 

Lemma: bersela  
Number: 1452  
ბერსელა (ბერსელას) ჩაფსკვნილი. 

Lemma: bert'i  
Number: 1453  
ბერტი (ბერტის) იხ. ბერთი, -- ბელტი. მუთ ბერტეფი ვარენო ეთმოცენს თე ხონუასინი: მ. ხუბ., გვ. 56 - რაც ბელტები არაა,
რომ იყრება ამ ხვნისას. 

Lemma: bert'ua  
Number: 1454  
ბერტუა (ბერტუას) სახელი ბერტუნს ზმნისა -- ყრა. მუჭო ობერტანს თირს - როგორ ყრის თოვლს. იხ. გიმო-ბერტუა. 

Lemma: bert'q'ua  
Number: 1455  
ბერტყუა (ბერტყუას) ბერტყვა; მაგრად ცემა. 

Lemma: beru  
Number: 1456  
ბერუ, ბერუხა (ბერუს, ბერუხას) ძველი, ხნიერი. ბერუხას თქუანა ჯვეში, დახანიერებულიშენი - ბერუხას იტყვიან ძველზე,
ხნოვანზე. შდრ. მთიულ. ბერჴენი დაბერებული ჯიხვი (ა. ღლ.). 

Lemma: berc'e{l}a  
Number: 1457  
ბერწე{ლ}ა (ბერწე{ლ}ას) ნიგვზის წენგო. კაჭალია ნეძის (// ნეს) გალე გოძუნი, თინა რე ბერწე{ლ}ა - კაკალი ნიგვზის
გარე კანი -- ესაა ბერწე{ლ}ა. ბერწელას იყენებენ მატერიის შესაღებავად. იხ. დაცხი; ღენჭეპო. შდრ. ბერწელი ნიგვზის
წენგო (მ. ალავ.). 

Lemma: berc'ul-i  
Number: 1458  
ბერწულ-ი (ბერწულ/რს) ბოტან. ბროწეული (ა. მაყ.). მატერიას ვღაფუნდით ბერწულიშ კანიშა ნახაშათი - მატერიას
ვღებავდით ბროწეულის კანის ნახარშით. შდრ. ლაზ. ბერწეული, ბრეწეული ბროწეული (ა. მაყ.). 

Lemma: berc'ulona  
Number: 1459  
ბერწულონა (ბერწულონას) ადგილი, სადაც ბროწეულის ბევრი ხე დგას. 

Lemma: berjek'-i  
Number: 1460  
ბერჯეკ-ი (ბერჯეკის) მაგარი (დ. ფიფია). 

Lemma: berjghel-i  
Number: 1461  
ბერჯღელ-ი (ბერჯელ/რს) იგივეა, რაც ბერჟღელი, -- ბღავილი; ღრიალი; ხმამაღლა ტირილი. ჩხოუცალო ბერჯღელანს -
ძროხასავით ბღავის. ბერჯღელანს (ბერჯღელუუ იბღავლა, უბერჯღელუუ უბღავლია, ნობერჯღელუე(ნ) ბღაოდა თურმე) გრდუვ. საშ.-
მოქმ. ბღავის. შდრ. ლაზ. ობეჯღინუ გინება, გაბრაზება (ნ. მარი); გურ. ბღეჯელი ხბოს გაბმული ბღავილი; ბავშვის
თავშეუკავებელი, ხმამაღალი ტირილი, ღრიალი (ა. ღლ.). 

Lemma: besa  
Number: 1462  
ბესა (ბესას) ძველი სახლის შესასვლელ კარებში ოსხირზე დადებული ხელის სიფართის ხე (მასალები, 1, გვ. 386). 

Lemma: besk'ua  
Number: 1463  
ბესკუა (ბესკუას) იხ. გიმო-ბესკუა. 

Lemma: besman-i  
Number: 1464  
ბესმან-ი (ბესმანს) იგივეა, რაც ბესა (მასალები, ტ. 1, გვ. 387). 

Lemma: bet'ar-i  
Number: 1465  
ბეტარ-ი (ბეტარს) ბოტი, დაუკიდავი თხა. უკვაკუ ოჩის ბეტარს უწიინა - დაუკოდავ ვაცს ბეტარს ეტყვიან. შდრ. თიღი. 



Lemma: bet'ere  
Number: 1466  
ბეტერე, ბეტერია, (ბეტერეს, ბეტერიას) იხ. ბენტერე, -- ბენტერა, ჩერჩეტი, შტერი. შდრ. თუშ. ბეტეჲ მოსულელო ადამიანი
(ა. ღლ.). 

Lemma: bet'k'-i  
Number: 1467  
ბეტკ-ი (ბეტკის) კალათის ძირისა და გვერდის ფართე ტკეჩები (პ. ჭარ.). კალათის დასაწნავად იყენებენ ბეტკსა და ტკეცს.
საგანგებოდ დამუშავებული ზოგი ხის (თხილი, აკაცია...) მსხვილი და სწორი ტოტის სიგრძივ ანახეთქი არის ბეტკი, ხოლო
წვრილი ტოტისა -- ტკეცი (მასალები, ტ. 2, ნაწ. 1, გვ. 242). ბეტკი აქვს საცერსაც (ტკიბირს), მასზე მაგრდება მჭედა (ძუის
ძირი) (იქვე, გვ. 211). 

Lemma: bekap-i  
Number: 1468  
ბექაფ-ი (ბექაფის) ბაქიობა. იხ. ბექუა. 

Lemma: bekua  
Number: 1469  
ბექუა (ბექუას) სახელი იბექუ(ნ) ზმნისა -- ბაქიობა. ბერეგის იბექჷდი, დუდი მიკოიძჷდჷ ცაშა: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 114 -
ხმელეთზე ბაქიობდი, თავით ებჯინებოდი ცასა. იბექუ{უ}(ნ) (იბექუ იბაქიავა, უბექინუ უბაქიავნია) გრდუვ. ვნებ. ბაქიობს. 

Lemma: beghap-i  
Number: 1470  
ბეღაფ-ი (ბეღაფის) ბაქიობა; ტყუილების ფრქვევა (მ. ძაძ., 2, გვ. 30). 

Lemma: beghel-i  
Number: 1471  
ბეღელ-ი (ბეღელს) ბღავილი; ხმამაღლა ლაპარაკი. 

Lemma: begher-i  
Number: 1472  
ბეღერ-ი (ბეღერს) ბაქია. 

Lemma: beghua  
Number: 1473  
ბეღუა (ბეღუას) იგივეა, რაც ბექუა, -- სახელი იბეღუ(ნ) ზმნისა -- ტყუილის თქმა; ბაქიობა. ნაბეტანს იბეღუ - ნამეტანს
ბაქიობს. იბეღუ(ნ) ( -- , -- , ნობეღინუე(ნ) ბაქიობდა თურმე) გრდუვ. სტატიკ. ტყუილებს ამბობს; ბაქიობს. 

Lemma: be՚e  
Number: 1474  
ბეჸე (ბეჸეს) იგივეა, რაც როფე, -- 1. როფი, გეჯა. ბეჸე -- გრძელი ხე გათლილი და სიგრძეზე ამოღარული საქონლის
დასარწყულებლად. 2. წისქვილის ნაწილი, -- ღარი. აკეთებდნენ ხისგან, შემდეგ ფიცრებისაგან. თავი ფართო აქვს, შემდეგ
ვიწროვდება (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 3, გვ. 223). ღეჯიქ დირძღუა დო ბეჸე (როფე) ნიჩვით დუდგიმე გამნართინუა: ხალხ.
სიბრ., 1, გვ. 148 - ღორი გაძღაო და როფი დრუნჩით თავდაღმა გადააბრუნაო. 

Lemma: be՚el-i  
Number: 1475  
ბეჸელ-ი (ბეჸელს) იგივეა, რაც ბეღელი, -- ბღავილი; ხმამაღლა ლაპარაკი; ძახილი. 

Lemma: be՚vere  
Number: 1476  
ბეჸვერე, ბეჸვერია (ბეჸვერეს, ბეჸვერიას) ბეყერა; ტანად დაბალი და მსუქანი. ქომორთუ ჩქიმი ბეჸვერე (ბეჸვერია)
ბოშიქ - მოვიდა ჩემი ბეყერა ბიჭი. შდრ. გურ. ბეყერა უშნოდ გასუქებული -- გაბერილი კაცი (გ. შარაშ.). იხ. ბეთქერე,
ბეთქერია. 

Lemma: be՚ua  
Number: 1477  
ბეჸუა (ბეჸუას) სახელი ბეჸუნს ზმნისა -- 1. მაგრად ცემა, ძალზე გალახვა. მანგარას დობეჸუ - მაგრად გალახა. ბეჸუნს
(დობეჸუ გალახა მაგრად, დოუბეჸუ მაგრად გაულახავს, დონობეჸუე(ნ) მაგრად გალახავდა თურმე) გრდმ. მაგრად გალახავს. იხ.
ბეკუა; დობეჸუა. შდრ. იმერ., ლეჩხ. ბეყვა ღონივრად რტყმევა, ძალზე გალახვა, დასეყვა, დაძნეყვა (ვ. ბერ., მ. ჩიქ., ა. ღლ.).
2. გაძღომა, მუცლის გამოტენა. იხ. გიმო-ბეჸუა. შდრ. იმერ. გაბეყილი გაბერილი, დიდმუცლიანი (ვ. ბერ.). 

Lemma: besht'el-i  
Number: 1478  
ბეშტელ-ი, ბეშტილ-ი (ბეშტე/ილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ბეშტუნს ზმნისა -- დაბეჭდილი. გადატ. წესიერი, პუნქტუალური,
მართალი, სიტყვის კაცი. ბეშტელი ზიტყვა- დაბეჭდილი სიტყვა. ბეშტილი კოჩიე- წესიერი, სიტყვის კაცია. 

Lemma: besht'ua  
Number: 1479  
ბეშტუა (ბეშტუას) სახელი ბეშტუნს ზმნისა -- ბეჭდვა. ქართიშა მიდეღუ დო დააბეშტაფუუ - თბილისში წაიღო და
დააბეჭდვინა. წიგნის ობეშტაფუანს - წიგნს აბეჭდვინებს. ბეშტუნს (დობეშტუ დაბეჭდა, დოუბეშტუ დაუბეჭდავს, დონობეშტუე(ნ)
დაბეჭდავდა თურმე) გრდმ. ბეჭდავს. იბეშტუნს (დიიბეშტუ დაიბეჭდა, დოუბეშტუ დაუბეჭდავს) გრდმ. სათავ. ქც. ბეშტუნს ზმნისა --
იბეჭდავს თავისას. უბეშტუნს (დუუბეშტუ დაუბეჭდა, დუუბეშტუ დაუბეჭდავს) გრდმ. სასხ. ქც. ბეშტუნს ზმნისა -- უბეჭდავს მისას.
იბეშტუუ(ნ) (დიიბეშტუ დაიბეჭდა, დობეშტე{რე}(ნ) დაბეჭდილა) გრდუვ. ვნებ. ბეშტუნს ზმნისა -- იბეჭდება. აბეშტუუ(ნ) (დააბეშტუ
დაებეჭდა, დობეშტუუ დაჰბეჭდვია) გრდუვ. ვნებ. უბეშტუნს ზმნისა -- ებეჭდება. იბეშტე(ნ) (იბეშტუ შესაძლებელი გახდა დაბეჭდვა, -
- , -- , ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ბეშტუნს ზმნისა -- შეიძლება დაიბეჭდოს (ბეჭდვა). აბეშტე(ნ) (აბეშტუ შეძლო ებეჭდა, -- ,
დონობეშტუე(ნ) შესძლებია დაბეჭდვა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უბეშტუნს ზმნისა -- შეუძლია დაბეჭდოს ობეშტაფუანს (ობეშტაფუუ



აბეჭდვინა, უბეშტაფუაფუ უბეჭდვინებია, ნობეშტაფუ{აფუ}ე(ნ) აბეჭდვინებდა თურმე ) კაუზ. ბეშტუნს ზმნისა -- აბეჭდვინებს. მაბეშტალი
მიმღ. მოქმ. მბეჭდავი. ობეშტალი მიმღ. ვნებ. მყ. საბეჭდი. ბეშტელი, ბეშტილი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ბეჭდილი. ნაბეშტა მიმღ. ვნებ.
წარს. ნაბეჭდი. ნა/ობეშტუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ბეჭდვის გასამრჯელო. უბეშტუ, უდუბეშტუ მიმღ. უარყ. დაუბეჭდავი. 

Lemma: becha1  
Number: 1480  
ბეჩა1 შორსდ. ბეჩა! ვიშო დემენთხიი, ბეჩა!: ქხს, 1, გვ. 124 - იქით დამეთხოვე, ბეჩაო! შურო ვა ნორღვე, ბეჩა, ჭკუა!:
ეკური, გვ. 389 - სულ არ გქონია, ბეჩა, ჭკუა! 

Lemma: becha2  
Number: 1481  
ბეჩა2 (ბეჩას) დიდი, მაღალი და მოსული. ბეჩა ოსურიენია თქუანა, დიდი ტანიში ოსურიშენი - ბეჩა ქალიაო იტყვიან,
დიდი ტანის ქალზე. შდრ. ქერექენი. 

Lemma: becha3  
Number: 1482  
ბეჩა3 (ბეჩას) ბეჩო; გამოქვაბული; ღრუ მდინარეში, სადაც ბუდობს თევზი. გვალას დოგორეს ართი ფოქვა (ბეჩა) და თექი
ქიმთიბარგესჷ: ი. ყიფშ., გვ. 56 - მთაში მოძებნეს ერთი ბეჩო და იქ დაბარგდნენ. ბეჩემს მითოხე ჩხომი - ბეჩოებში ზის
თევზი. იხ. ონძილე; ფეჩერი; ფოქვა, ფოთქი//ფოთქვა; ჩიბე. 

Lemma: becho  
Number: 1483  
ბეჩო, ბეჩუ (ბეჩო/უ-ს) იგივეა, რაც ბეჩა3, -- ბეჩო. ის მუშა ოშქურუ ჭვიმაშა, ბეჩუს მითოხე - იმას არ ეშინია წვიმისა, ბეჩოში
ზის. 

Lemma: bechola  
Number: 1484  
ბეჩოლა (ბეჩოლას) გამოქვაბული, ღრმული (გ. ელიავა). 

Lemma: bechxeria  
Number: 1485  
ბეჩხერია (ბეჩხერიას) სინათლიანი. ბეჩხერია ძღაბი - სინათლიანი გოგო. შდრ. ხვეჩერია. 

Lemma: bedzgh-i  
Number: 1486  
ბეძღ-ი (ბეძღის) ლითონის ძველი ჭურჭელი (დ. ფიფია). 

Lemma: bedzghere  
Number: 1487  
ბეძღერე, ბეზღერე (ბეძღერეს) პატარა; დაბალი ტანის მახინჯი ბავშვი, კაცი. ჭიჭე რე, ბეძღერე - პატარაა, დაბალი
(მახინჯი). შდრ. იმერ. ბანძღი დაბალი ტანის კაცი (ვ. ბერ.). 

Lemma: bedzgheria  
Number: 1488  
ბეძღერია (ბეძღერიას) იხ. ბეძღერე. კნინ. პატარა, ციცქნა. მუქ მეგეწონუ, აკაბუცხა რე, ბეძღერია - რა მოგეწონა, ერთი
ციცქნაა, პაწია. 

Lemma: bedzghvere  
Number: 1489  
ბეძღვერე, ბეძღვერია (ბეძღვერე/ია-ს) იგივეა, რაც ბეძღერე, ბეძღერია, -- პატარა ტანის კაცი. 

Lemma: bec'v-i  
Number: 1490  
ბეწვ-ი (ბეწვის) ავადმყოფობაა ერთგვარი, ემართება ძროხას, ძუძუები უმაგრდება. ბეწვი აღოლე ახალი მინაგები ჩხოუს,
ძუძუს ბჟა გეგლაკათუუ, ეშხუარებუ დო გინს ვეიწინუანს. ვეშულორცი, ვარდა ნუზუ ვეთულოლე-და, გინირთუუ კუთ (იხ.)
დო წაურს - ბეწვი ემართება ახალმოგებულ ძროხას, ძუძუებში რძე ჩამოუდის (უმაგრდება), უსივდება (უმსხვილდება) და ხბოს
არ აწოვებს. თუ არ შეულოცე, ანდა ნაძვი არ შეუბოლე, გადაექცევა კუდ და გაფუჭდება. შდრ. წყისე. 

Lemma: bec'va  
Number: 1491  
ბეწვა (ბეწვას) ბეწვი. ბეწვა მონტყორი -- კარგი ხარისხის (ბეწვიანი) მატყლი. შდრ. ბაკვა მონტყორი. 

Lemma: bec'k'ua  
Number: 1492  
ბეწკუა (ბეწკუას) იხ. გილა-ბეწკუა. 

Lemma: bech'-i  
Number: 1493  
ბეჭ-ი (ბეჭის) ბეჭი. მუდგარენი, ბეჭის თუდო მაჭუ - რაღაცაა, ბეჭის ქვემოთ მტკივა. გინიში ბეჭი - ხბოს ბეჭი. ქბეჭიშ დუდი
ბეჭის თავი, ადგილი ბეჭების შესაყართან. შდრ. აფხა. 

Lemma: bech'dua  
Number: 1494  
ბეჭდუა (ბეჭდუას) იგივეა, რაც ბეშტუა. 

Lemma: bech'et'-i  



Number: 1495  
ბეჭეტ-ი (ბეჭეტის) ბეჭედი. მიდგაქიენ ქჷმორთჷ დო ბეჭეტი ქჷმააგჷ ხეს: მ. ხუბ., გვ. 241 - ვიღაც მოვიდა და ბეჭედი
ჩამოაცვა ხელზე. ქბეჭეტიში გეშქუმალა ბეჭდის დასმა (დაკვრა): ბაბაგე, ათე ქარღარდიშა ქიგემიშქვი ბეჭეტი - მამა თუ
გწამს, ამ ქაღალდზე დამირტყი ბეჭედი. ქიში ზიტყვა ბეჭეტიე იმისი სიტყვა ბეჭედია; გადატ. მის სიტყვას დიდი ძალა აქვს:
ინა ქოთქუანსჷნი, ვეგნურთანს, იში ზიტყვა ბეჭეტი რე - ის რომ იტყვის, არ გადაუხვევს, მისი სიტყვა ბეჭედი არის. იხ.
მარწკინდი. 

Lemma: bech'va  
Number: 1496  
ბეჭვა (ბეჭვას) ბეწვა. ბეჭვა მონტყორი -- ბეწვა მატყლი. 

Lemma: bech'il-i  
Number: 1497  
ბეჭილ-ი (ბეჭილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ბეჭუნს ზმნისა -- {და}წნული, {და}გრეხილი. ბეჭილი თუმა - დაწნული თმა, ნაწნავი.
ბეჭილი ჸვალი - დაწნული ყველი. 

Lemma: bech'ua  
Number: 1498  
ბეჭუა (ბეჭუას) სახელი ბეჭუნს ზმნისა -- {და}წვნა. ნუზუს ჸალეფი აკუბეჭ ჯგჷრ ცირაში თუმა-ცალო: მასალ., გვ. 111 - ნაძვს
ტოტები დაუწნავს კარგი ცირას თმასავითა. ართი ბეჭუა თუთუმი - ერთი დაწვნა თუთუნი. ბეჭუნს (დობეჭუ დაწნა, დოუბეჭუ
დაუწნავს, დონობეჭუე(ნ) დაწნავდა თურმე, -- დანაწნავა) გრდმ. წნავს. იბეჭუნს (დიიბეჭუ დაიწნა, დოუბეჭუ დაუწნავს) გრდმ. სათავ. ქც.
ბეჭუნს ზმნისა -- იწნავს თავისას. უბეჭუნს (დოუბეჭუ დაუწნა, დუუბეჭუ დაუწნავს) გრდმ. სასხ. ქც. ბეჭუნს ზმნისა -- უწნავს.
იბეჭუ{უ}(ნ) (დიიბეჭუ დაიწნა ის, დობეჭე{რე}(ნ) დაწნულა) გრდუვ. ვნებ. ბეჭუნს ზმნისა -- იწვნება. აბეჭუუ(ნ) (დააბეჭუ დაეწნა, დობეჭუუ
დასწვნია) გრდუვ. ვნებ. უბეჭუნს ზმნისა -- ეწვნება. იბეჭე(ნ) (იბეჭუ შესაძლებელი გახდა დაწვნა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
ბეჭუნს ზმნისა -- შეიძლება დაიწნას. აბეჭე(ნ) (აბეჭუ შეძლო დაეწნა, -- , დონობეჭუე(ნ) შესძლებია დაწვნა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
უბეჭუნს ზმნისა -- შეუძლია დაწნას. ობეჭაფუანს (ობეჭაფუუ დააწვნევინა, უბეჭაფუაფუ დაუწვნევინებია, ნობეჭაფუ{აფუ}ე(ნ)
აწვნევინებდა თურმე ) კაუზ. ბეჭუნს ზმნისა -- აწვნევინებს. მაბეჭალი მიმღ. მოქმ. {და}მწნავი. ობეჭალი მიმღ. ვნებ. მყ. საწნავი.
ბეჭილი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}წნული. ნაბეჭა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაწნავი. ნა/ობეჭუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}წვნის გასამრჯელო.
უბეჭუ მიმღ. უარყ. {და}უწნავი. 

Lemma: bexve  
Number: 1499  
ბეხვე იხ. ბეხვერე. 

Lemma: bexvere  
Number: 1500  
ბეხვერე, ბეხვერია (ბეხვერე/ია-ს) მსხვილი, ჩასუქებული; ფუნჩულა, გათქვირული, ფუმფულა. ჩქიმი ბეხვერია ცირა!: ქხს,
1, გვ. 175 - ჩემო ფუნთუშა გოგოვ! ართი ცირა ბეხვერესუ, მა მიჸორსუნ, ქუჩქუ მუსუ!: ქხს, 1, გვ. 82 - ერთმა ფუნთუშა გოგომ
იცის, მე რომ მიყვარს. ბეხვე ძუძუეფც ჩქიმი ხელეფით ... ართო მობგანა: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 77 - სავსე (ფუმფულა)
ძუძუებს ჩემი ხელებით ... ერთბაშად მოვქნი. შდრ. პეხვერია, ფეხვერია. 

Lemma: bexrek'-i  
Number: 1501  
ბეხრეკ-ი, ბეხრიკ-ი (ბეხრეკის, ბეხრიკის) ბეხრეკი, სუსტი, გამხდარი, უშნოდ დაბერებული. შდრ. ხუგეგი, ჯოხრიკი. 

Lemma: bejit-i  
Number: 1502  
ბეჯით-ი (ბეჯითის) ბეჯითი. ბეჯითო ზმნზ. ბეჯითად, ნამდვილად. ბეჯითო მაღურუუ ვორექია: ა. ცაგ., გვ. 56 - ნამდვილად
მომაკვდავი ვარო. 

Lemma: bejitala  
Number: 1503  
ბეჯითალა (ბეჯითალას) ბეჯითობა. ირ საქმეს ბეჯითალა ოკო - ყოველ საქმეს ბეჯითობა უნდა. 

Lemma: bejitua  
Number: 1504  
ბეჯითუა (ბეჯითუას) სახელი ბეჯითენს ზმნისა -- ბეჯითობა. მუშ საქმეს ბეჯითენს - თავის საქმეში ბეჯითობს. ბეჯითენს
(იყენ. იბეჯითუ იბეჯითა, უბეჯითებუ, უბეჯითია, ნობეჯითებუე(ნ) ბეჯითობდა თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ. ბეჯითობს. 

Lemma: bejik'-i  
Number: 1505  
ბეჯიკ-ი (ბეჯიკის) სვანი. ბეჯიკიჯგუა ბოში რენია - სვანივით ბიჭი არისო. 

Lemma: bejil-i  
Number: 1506  
ბეჯილ-ი (ბეჯილს) მიმღ. ვნებ. წარს. გრეხილი. ჯიხაშ ხოლოს ფაცხა რე, მეწკუმონტილი დო მებეჯილი - ციხის ახლოს
ფაცხაა, მიწნული და მიგრეხილი. 

Lemma: behel-i  
Number: 1507  
ბეჰელ-ი (ბეჰელს) მაღალ ხმაზე ტირილი. 

Lemma: bzadeba  
Number: 1508  
ბზადება (ბზადებას) სახელი აბზადენს ზმნისა -- მზადება. გაბზადი, ქეგედოხოდი დო დილაფურცქინი: მ. ხუბ., გვ. 32 -
გაამზადე, დააჯექი და ჩასჩურჩულე. ართი მარუო რე ქუნობზადებუექ ჩქიმი ორკინეთ: ი. ყიფშ., გვ. 19 - ერთი კვირაა,
ემზადები ჩემთან საჭიდაოდ. აბზადენს (გააბზადუ გაამზადა, გოუბზადებუ გაუმზადებია, გონობზადებუე(ნ) გაამზადებდა თურმე) გრდმ.



ამზადებს. იბზადენს (გიიბზადუ გაიმზადა, გოუბზადებუ გაუმზადებია) გრდმ. სათავ. ქც. აბზადენს ზმნისა -- იმზადებს. უბზადენს
(გუუბზადუ გაუმზადა, გუუბზადებუ გაუმზადებია) გრდმ. სასხ. ქც. აბზადენს ზმნისა -- უმზადებს. იბზადებუუ(ნ) (გიიბზადუ გამზადდა,
გაბზადებე{ლ/რე}(ნ) გამზადებულა) გრდუვ. ვნებ. ამზადენს ზმნისა -- მზადდება. ებზადებუუ(ნ) (გეებზადუ გამზადდა, გაბზადებუუ
გამზადებია) გრდუვ. ვნებ. უბზადენს ზმნისა -- უმზადდება. იბზადინე(ნ) (იბზადინუ შესაძლებელი გახდა {გა}მზადება, -- , -- )
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. აბზადენს ზმნისა -- შეიძლება გამზადდეს. აბზადინე(ნ) (აბზადინუ შეძლო {გა}ემზადებინა, -- , გონობზადებუე(ნ)
შესძლებია გამზადება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უბზადენს ზმნისა -- შეუძლია {გა}ამზადოს. ობზადებაფუანს (ობზადებაფუუ
ამზადებინა, უბზადებაფუაფუ უმზადებინებია, ნობზადებაფუე(ნ) ამზადებინებდა თურმე ) კაუზ. აბზადენს ზმნისა -- ამზადებინებს.
მაბზადებელი მიმღ. მოქმ. {გა}მამზადებელი. ობზადებელი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}სამზადებელი. გაბზადებული მიმღ. ვნებ. წარს.
გამზადებული. ნაბზადები მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნამზადები. ნაბზადებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}მზადების საფასური. უგუბზადებუ
მიმღ. უარყ. გაუმზადებელი. შდრ. ბზე. 

Lemma: bzak'al-i  
Number: 1509  
ბზაკალ-ი, ზაკალ-ი (ბზაკალ/რს) ბოტან. ბზა. ჯორი გედგჷ ბზაკალიში: ქხს, 1, გვ. 339 - ჯორა უდგას ბზისა. 

Lemma: bzang-i  
Number: 1510  
ბზანგ-ი (ბზანგის) ზოოლ. ზაქი; კამეჩის ერთი-ორი წლის შვილი (პ. ჭარ.; მასალები, ტ. 4, ნაწ. 1, გვ. 220). ბზანგი რე
კამბეშიში წანმოწანერი ბატი - ბზანგია კამეჩის ერთი წლის ზაქი (შვილი). 

Lemma: bzarxul-i  
Number: 1511  
ბზარხულ-ი, ზარხულ-ი ({ბ}ზარხულ/რს) ზაფხული. ბზარხულს მოჩხუპჷნა გოლოფა: ი. ყიფშ., გვ. 162 - ზაფხულში
გვეჩხუბება გვალვა. 

Lemma: bzaxal-i  
Number: 1512  
ბზახალ-ი, ზახალ-ი ({ბ}ზახალ/რს) მძახალი. მოლათჷრეთ პუნდუ ბზახალი: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 148 - მოზიარედ მყავდა
მძახალი. 

Lemma: bze  
Number: 1513  
ბზე (ბზეს) მზა, მზამზარეული. ბზეში პატონი კეკიე (რე): თ. სახოკ., გვ. 243 - მზამზარეულის ბატონი კეკი არის. ბზეთ ზმნზ.
მზად: ირფელი ბზეეთჷ დომიქიმინი: ა. ცაგ., გვ. 91 - ყველაფერი მზამზარეულად (კარგად) გამიკეთე. შდრ. საბზადი. 

Lemma: bzit-i  
Number: 1514  
ბზით-ი (ბზითის) მზითევი. ბზითი მუთა მაპალუუ: ი. ყიფშ., გვ. 114 - მზითევი არაფერი გამაჩნია. შდრ. ოჭყუდური. 

Lemma: bziteba  
Number: 1515  
ბზითება (ბზითებას) სახელი აბზითენს ზმნისა -- {გა}მზითვება. მუნეფიშ ოსურსქუალეფც ჭკორეფც აბზითენდესჷნი: კ.
სამუშ., ქხპს, გვ. 163 - თავიანთ ქალიშვილებს ყმებს რომ ატანდნენ მზითევში. აბზითენს (გააბზითუ გაამზითვა, გოუბზითებუ
გაუმზითვებია, გონობზითებუე(ნ) გაამზითვებდა თურმე) გრდმ. ამზითვებს. უბზითენს (გუუბზითუ გაუმზითვა, გუუბზითებუ გაუმზითვებია)
გრდმ. სასხვ. ქც. აბზითენს ზმნისა -- უმზითვებს. იბზითებუ{უ}(ნ) (გეებზითუ გამზითვდა, გაბზითებე{ლე}(ნ) გამზითვებულა) გრდუვ.
ვნებ. აბზითენს ზმნისა -- მზითვდება. ემზითებუუ(ნ) (გეებზითუ გაუმზითვდა, გაბზითებუ გამზითვებია) გრდუვ. ვნებ. უბზითენს
ზმნისა -- უმზითვდება. იბზითე(ნ), იბზითინე(ნ) (იბზითინუ შესაძლებელი გახდა გამზითვება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
აბზითენს ზმნისა -- შეიძლება გამზითვდეს (გამზითვება). აბზითე(ნ), აბზითინე(ნ) (აბზითინუ შეძლო გაემზითვებინა, -- ,
გონობზითებუე(ნ) შესძლებია გამზითვება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უბზითენს ზმნისა -- შეუძლია გაამზითვოს. ობზითებაფუანს
(ობზითებაფუუ {გა}ამზითვებინა, უბზითებაფუაფუ {გა}უმზითვებინებია, ნობზითებაფუე(ნ) ამზითვინებდა თურმე ) კაუზ. აბზითენს ზმნისა --
ამზითვინებს. მაბზითებელი მიმღ. მოქმ. {გა}მამზითვებელი. ობზითებელიმიმღ. ვნებ. მყ. {გა}სამზითვებელი. გაბზითებული მიმღ. ვნებ.
წარს. გამზითვებული. ნაბზითები მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნამზითვები. ნა/ობზითებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}მზითვების საფასური
(გასამრჯელო). უგუბზითებუ მიმღ. უარყ. გაუმზითვებელი. 

Lemma: bzing-i  
Number: 1516  
ბზინგ-ი (ბზინგის) დგიმი (პ. ჭარ.); საქსოვი დაზგის ნაწილი. 

Lemma: bzindua  
Number: 1517  
ბზინდუა, ზინდუა ({ბ}ზინდუას) სახელი ბზინდუნს ზმნისა -- {გა}ჭიმვა, {გა}წელვა. ჭიაქ, -- გიბზინდუქ დო გვერი იპიქია,
გიბზინდჷ დო გოხორცქუა: ხალხ. სიბრ., 1713 - ჭიამ, -- გავიწელები და გველი ვიქნებიო, გაიწელა და გასკდაო. იხ. გო-
ბზინდუა; ზინდუა. 

Lemma: bzisinaxe  
Number: 1518  
ბზისინახე, ბზისნახე, ბზისჷნახე (ბზისი/ჷნახეს) მზეთუნახავი. ართ ბზისინახე რე, ცირა: მ. ხუბ., გვ. 130 - ერთი
მზეთუნახავი არის, ცირა. დინახალე დინახორანსინი, თეს ნოჸვე ბზისჷნახე - შიგნით რომ სახლობს, ამას ჰყოლია
მზეთუნახავი. 

Lemma: bziske  
Number: 1519  
ბზისქე (ბზისქეს) ადრე ნაშობი, რომ არ ეკუთვნის ისე. ბზისქეთ ქოხუუ ქაცარია, -- თქუანა, ვააკუთნუდუნი, თეში
ქოხუნსუნი - ადრე გააჩინა ციკანიო, იტყვიან, რომ არ ეკუთვნის (დროის თვალსაზრისით), ისე შობს. ბზისქე ქაცარი თხის
მიერ ადრე ნაშობი ციკანი. შდრ. ბატკი. 

Lemma: bzotonj-i  



Number: 1520  
ბზოთონჯ-ი, ზოთონჯი ({ბ}ზოთონჯის, {ბ}ზოთონს) ზამთარი. ბზოთონც თჷრი მოჩხუპუნა, ბზარხულს მოჩხუპჷნა
გოლოფა: ი. ყიფშ., გვ. 162 - ზამთარში თოვლი გვებრძვის (გვეჩხუბება), ზაფხულში გვებრძვის გვალვა. 

Lemma: bze't-i  
Number: 1521  
ბზჷთ-ი (ბზჷთის) იხ. ბზითი. 

Lemma: bze'se'naxe-i  
Number: 1522  
ბზჷსჷნახე-ი იხ. ბზისინახე, -- მზეთუნახავი. 

Lemma: bzghil-i  
Number: 1523  
ბზღილ-ი (ბზღილ/რს) იხ. ზღილი, ძღილი. 

Lemma: bia1  
Number: 1524  
ბია1 (ბიას) ბოტან. კომში. ბიას ჯგირი შური უჩქუ - ბიამ კარგი სუნი იცის. 

Lemma: bia2  
Number: 1525  
ბია2 (ბიას) ზოოლ. ჩიტია ერთგვარი. ჯარგვალს წვინარიში ოჭოფალო ინახუნუანდეს კიდჷს, ბიას, ჩიტის - ჯარგვალში
წავის დასაჭერად ჩასვამდნენ კოდალას, ბიას, ჩიტს. 

Lemma: biba  
Number: 1526  
ბიბა რაც ბიბინებს. იხ. პიპა, ფიფა; შდრ. ბიბინი. 

Lemma: bibil-i  
Number: 1527  
ბიბილ-ი (ბიბილ/რს) ბიბილო. შდრ. ლაზ. ბიბილი ბიბილო (ნ. მარი). 

Lemma: bibilo  
Number: 1528  
ბიბილო ბულ-ი (ბიბილო ბულ/რს) ბოტან. ალუბალი. იხ. ბიბიშ ბული. 

Lemma: bibin-i  
Number: 1529  
ბიბინ-ი (ბიბინს) ბიბინი. იხ. პიპინი, ფიფინი. 

Lemma: bibishi  
Number: 1530  
ბიბიში ბულ-ი (ბიბიში ბულ/რს) ბოტან. იგივეა, რაც ბიბილო ბული, -- ალუბალი. 

Lemma: biga  
Number: 1531  
ბიგა (ბიგას) ჯოხი, ხელჯოხი. ქჷმააღალაფუუ ართი ხომულა ბიგა: ა. ცაგ., გვ. 44 - მოატანინა ერთი გამხმარი ჯოხი. კოჩი
ღულა ბიგასით ქეგიახვილუუ: ი. ყიფშ., გვ. 178 - კაცს მოღუნული ჯოხიც დასჭირდება. შდრ. ლაზ. ბიგა ჯოხი (ნ. მარი); იმერ.
ბიგა ორკაპა ჯოხი; აჭარ. ბიგილი ორი ან სამთითა თივის ასაღები ჯოხი (შ. ნიჟარ.). 

Lemma: bigva  
Number: 1532  
ბიგვა (ბიგვას), ბიგვალ-ი (ბიგვალ/რს) მსხვილი ადამიანი. 

Lemma: bida  
Number: 1533  
ბიდა (ბიდას), ბიდალ-ი (ბიდალ/რს) ჩლუნგი. 

Lemma: bidin-i  
Number: 1534  
ბიდინ-ი (ბიდინს) გულუბრყვილო, მიამიტი ყურება. გერე ემერეშე დო იბიდინანს - დგას ეგერ და გულუბრყვილოდ
იყურება. იბიდინანს (იბიდინუუ გულუბრყვილოდ იყურა, უბიდინუუ გულუბრყვილოდ უყურებია) გრდუვ. ვნებ. გულუბრყვილოდ
იყურება. იხ. გე-ბიდინი. 

Lemma: biza  
Number: 1535  
ბიზა (ბიზას), ბიზალ-ი (ბიზალ/რს) მსხვილი, გაბერილი რამ. ბიზა დუდი უღუ - მსხვილი თავი აქვს. 

Lemma: bizin-i  
Number: 1536  
ბიზინ-ი (ბიზინს) იხ. ბიზინაფა. 

Lemma: bizinapa  
Number: 1537  
ბიზინაფა (ბიზინაფას) სახელი ბიზონდუ(ნ), იბიზინანს, ობიზინუანს ზმნათა -- გასივება, გაბერვა. უბიზონდუუ კუჩხი-



უსივდება ფეხი. // გადატ. ძალზე გაძღომა, ჭამით გაბერვა// სიკვდილი. მკვდარი რომ სივდება (იბერება), ამიტომ
იწყევლებიან: გოგობიზინუუ ღორონთქ- გაგასივა ღმერთმა, ე.ი. მოგკლა ღმერთმაო. ობიზინუანს (გააბიზინუუ გაასივა,
გოუბიზინუაფუ გაუსივებია, გონობიზინაფუე(ნ) გაასივებდა თურმე) გრდმ. გაასივებს; გადატ. კლავს. იბიზინანს (იბიზინუუ გასივებული
იყო, უბიზინუუ გასივებული ყოფილა) გრდუვ. ვნებ. გასივებული ჩანს. ბიზონდუ(ნ) (გობიზონდუ გასივდა, გობიზინაფე{რე}(ნ) გასივებულა)
გრდუვ. ვნებ. სივდება. ბიზინაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}სივებული. ობიზინაფალი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}სასივებელი;
სასიკვდილო. იხ. გო-ბიზინაფა. შდრ. იმერ. გაბიზინება ძალზე გაძღომა, გავსება, გაბერვა (ვ. ბერ.). 

Lemma: bitkal-i  
Number: 1538  
ბითქალ-ი (ბითქალს) მსხვილი (მ. ძაძ., 2, გვ. 31). 

Lemma: bitkinapa  
Number: 1539  
ბითქინაფა (ბითქინაფას) სახელი ბითქონდუ(ნ), იბითქინანს ზმნათა -- ძალზე გასუქება; გასივება. ჩქიმი ბითქინუა ძღაბი!
- ჩემი მსუქანი გოგო! ბითქონდუ(ნ) (გობითქონდუ ძალზე გასუქდა, გობითქინაფე{ლ/რე}(ნ) ძალზე გასუქებულა, გონობითქინუე(ნ) ძალზე
გასუქდებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ძალზე სუქდება, სივდება. იბითქინანს//ობითქინანს ( -- , -- , ნობითქინუე(ნ) ძალზე მსუქნად
გამოიყურებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ძალზე მსხვილად (მსუქნად) გამოიყურება. 

Lemma: bik'al-i  
Number: 1540  
ბიკალ-ი (ბიკალს) მაგარი (დ. ფიფია). 

Lemma: bik'v-i  
Number: 1541  
ბიკვ-ი (ბიკვის), ბუკი (ბუკის) ბიკვი, ამოძირკული ხის ფესვი. ამოგდებულ ხის ფესვს ეძახიან ბიკვის. შდრ. ბუკი. 

Lemma: bik'i-bok'-i  
Number: 1542  
ბიკი-ბოკ-ი (ბიკი-ბოკის) მიკიბულ-მოკიბული. 

Lemma: bilbash-i  
Number: 1543  
ბილბაშ-ი (ბილბაშის) თამადის მოადგილე. ღვინი ქიდაახვამუ ბილბაშის - ღვინო გადაულოცა თამადის მოადგილეს --
ბილბაშს. ტოლუმბაშის ვავშკიდა დო ბილბაში ქახუნე: ქხს, 1, გვ. 180 - თამადას არ ვკადრებ და თამადის მოადგილე გასვი
(გარეთ). 

Lemma: bilio  
Number: 1544  
ბილიო (ბილიოს) იგივეა, რაც ბელიო. ბილიო გეგმითირევა, მუკგოქუნსუნ: მ. ხუბ., გვ. 136 - საცვლები გამოიცვალეო,
რომ გაცვიაო. ბოშალას ჩემენქი დო ბილიოს გილანახუნქი: ქხს, 1, გვ. 127 - ბიჭობას ჩემობ და თეთრეულს კი ჰრეცხავ. 

Lemma: bimbil-i  
Number: 1545  
ბიმბილ-ი (ბიმბილ/რს) თხილის ყვავილი, -- ბიმბილი. 

Lemma: bimbilo  
Number: 1546  
ბიმბილო (ბიმბილოს) იხ. ბიბილო. 

Lemma: bimbilua  
Number: 1547  
ბიმბილუა (ბიმბილუას) იხ. გო-ბიმბილუა. 

Lemma: bina  
Number: 1548  
ბინა (ბინას) ბინა. ირი დიხას მიღუ ბინა: ი. ყიფშ., გვ. 159 - ყველგან (ყოველ ადგილას) მაქვს ბინა. სქანწკჷმა მოკო მა
ბინა: კ. სამუშ., გვ. 122 - შენთან მინდა მე ბინა. ქბინაში მერჩქინა ბინის მიჩენა; გადატ. დასაფლავება. ღურელს
ქიმურჩქინუ ბინა - მკვდარს მიუჩინა ბინა (დაასაფლავა). 

Lemma: binam-i  
Number: 1549  
ბინამ-ი (ბინამს) ბინიანი. იხ. უბინე. 

Lemma: bind-i  
Number: 1550  
ბინდ-ი (ბინდის) სიო, ნელი ქარი, ნიავი. გითვორექ ცაცხვი ჯინს, ბინდი მიქაქალუანს: ი. ყიფშ., გვ. 133 - ვდგავარ ცაცხვის
ძირის ქვეშ, ნიავი მიქროლავს. ქბინდიში გაფა სიოს ქროლა, ნიავი. ქბინდიში ქაქალი ნიავის ქროლა. 

Lemma: bineba  
Number: 1551  
ბინება (ბინებას) სახელი აბინენს ზმნისა -- და-ბინავება. ათე ართი ოთახუს მუში და ქუდააბინუუ: მ. ხუბ., გვ. 7 - ამ ერთ
ოთახში თავისი და დააბინავა. აბინენს (დააბინუ{უ} დააბინავა, დოუბინებუ დაუბინავებია, დონობინებუე(ნ) დააბინავებდა თურმე) გრდმ.
აბინავებს. იბინებუუ(ნ) (დეებინუ//დიიბინუ დაბინავდა, დაბინებე{რე}(ნ) დაბინავებულა) გრდუვ. ვნებ. აბინენს ზმნისა -- ბინავდება.
ებინებუ{უ}(ნ) (დეებინუ დაუბინავდა, დობინებუუ დაჰბინებია) გრდუვ. ვნებ. უბინენს ზმნისა -- უბინავდება. ობინებაფუანს
(ობინებაფუუ {და}აბინავებინა, უბინებაფუაფუ {და}უბინავებინებია, ნობინებაფუე(ნ) აბინავებინებდა თურმე ) კაუზ. აბინენს ზმნისა --
აბინავებინებს. დამაბინებელი მიმღ. მოქმ. დამბინავებელი. დააბინებელი მიმღ. ვნებ. მყ. დასაბინავებელი. დაბინებული მიმღ. ვნებ.
წარს. დაბინავებული. დანაბინები/უ მიმღ. ვნებ. წარს. დანაბინავები. დანაბინებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. დაბინავების საფასური.



უდუბინებუ მიმღ. უარყ. დაუბინავებელი. იხ. და-ბინება. 

Lemma: binex-i  
Number: 1552  
ბინეხ-ი (ბინეხის) ბოტან. ვენახი, ვაზი (ა. მაყ.). ჯგირი ბინეხი უჩანს - კარგი ვენახი აქვს. ბინეხის მიკულესია დო ბურეხის
გინაგეს მარდია: თ. სახოკ., გვ. 243 - ვაზს გვერდი აუარეს და ბურეხს მისცეს სალამიო. ცხენს მიოგ მართახი --
გინაართინუუ ბინეხო: მ. ხუბ., გვ. 51 - ცხენს დაარტყა მათრახი -- გადააქცია ვენახად. იხ. ობინეხე. შდრ. ლაზ. ბინეხი ვაზი
(ნ. მარი). 

Lemma: binexam-i  
Number: 1553  
ბინეხამ-ი (ბინეხამს) ვენახიანი, ვაზიანი. ბინეხამი ჯას მიკულეს დო უბინეხეს ქოდაახვამეს: ი. ყიფშ., გვ. 180 - ვაზიან ხეს
გაუარეს და უვაზოს დაულოცეს. შდრ. უბინეხე. 

Lemma: binil-i  
Number: 1554  
ბინილ-ი (ბინილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ბინუნს ზმნისა -- შებნეული. 

Lemma: binua  
Number: 1555  
ბინუა (ბინუას) სახელი ბინუნს ზმნისა -- {შე}ბნევა. ძიქვას იბინუნს - შარვალს იბნევს. ბლუზა ვააბინე, ფულაქი ვეგუდგუ -
ხალათს ვერ იბნევს, ღილი არ უკერია. ქთოლიშ ბინუა თვალის მოკვრა: ხეშე აკა ვაგუტებუ, ნამუს თოლი ობინუ: აია, 1,
გვ. 20 - არც ერთი ხელიდან არ გაუშვა, რომელსაც თვალი მოჰკრა (დაასო). ბინუნს (გობინუ ღილი შეკრა, გოუბინუ ღილი
შეუკრავს, გონობინუე(ნ) ღილს კრავდა თურმე) გრდმ. ღილს კრავს, აბნევს. იბინუნს (გიიბინუ შეიკრა ღილი, გოუბინუ შეუკრავს
ღილი) გრდმ. სათავ. ქც. ბინუნს ზმნისა -- იბნევს, კრავს. უბინუნს (გუუბინუ შეუბნია, შეუკრა ღილი; გუუბინუ შეუბნევია, შეუკრავს
ღილი) გრდმ. სასხ. ქც. ბინუნს ზმნისა -- უკრავს, უბნევს ღილს. იბინუუ(ნ) (გიიბინუ თიქ შეიკრა, შეიბნა იგი; გობინე{რე}(ნ) შეკრულა
ღილი) გრდუვ. ვნებ. ბინუნს ზმნისა -- იბნევა, იკვრება. აბინუუ(ნ) (გააბინუ შეებნა, შეეკრა; გობინუუ შეჰკვრია, შეჰბნევია) გრდუვ.
ვნებ. უბინუნს ზმნისა -- ებნევა, ეკვრება. იბინე(ნ) (იბინუ შესაძლებელი გახდა შებნევა, ბინელ/რე(ნ) შესაძლებელი გამხდარა
შებნევა, -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ბინუნს ზმნისა -- შეიძლება შეიბნეს. აბინე(ნ) (აბინუ შეძლო შეებნია, გობინუუ შეჰბნევია,
გონობინუე(ნ) შესძლებია შებნევა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უბინუნს ზმნისა -- შეუძლია შეაბნიოს. ობინაფუანს (ობინაფუუ
{შე}აბნევინა, უბინაფუაფუ {შე}უბნევინებია, ნობინაფუაფუე(ნ) აბნევინებდა თურმე ) კაუზ. ბინუნს ზმნისა -- შეაბნევინებს. მაბინალი მიმღ.
მოქმ. {შე}მბნევი. ობინალი მიმღ. ვნებ. მყ. {შე}საბნევი. {გო}ბინილი მიმღ. ვნებ. წარს. {შე}ბნეული. ნაბინა მიმღ. ვნებ. წარს.
{შე}ნაბნევი. ნა/ობინუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {შე}ბნევის საფასური (გასამრჯელო). უბინუ მიმღ. უარყ. {შე}უბნევი. იხ. გო-ბინუა. 

Lemma: binul/r-i  
Number: 1556  
ბინულ/რ-ი (ბინულ/რს) წყარი ბინული, წყაროს წყალი (ქეგლ). ბინული წყარეფი მუშით გითმურს კირდეშე, ვარდა
იშმაფუნს დიხაშე - ბინური წყლები თავისით გამოდის კლდიდან, ან ამოდუღს მიწიდან. 

Lemma: bindzur-i  
Number: 1557  
ბინძურ-ი (ბინძურს) ბინძური; ჭუჭყიანი. 

Lemma: bindzureba  
Number: 1558  
ბინძურება (ბინძურებას) სახელი აბინძურენს ზმნისა -- {გა}ბინძურება. ბაღანეფი, ვაგაბინძურათ თაქიანობა - ბალღებო,
არ გააბინძუროთ აქაურობა. აბინძურენს (აბინძურუ აბინძურა, უბინძურებუ უბინძურებია, ნობინძურებუე(ნ) აბინძურებდა თურმე) გრდმ.
აბინძურებს. იბინძურენს (გიიბინძურუ გაიბინძურა, გოუბინძურებუ გაუბინძურებია) გრდმ. სათავ. ქც. აბინძურენს ზმნისა --
იბინძურებს. უბინძურენს (გუუბინძურუ გაუბინძურა, გუუბინძურებუ გაუბინძურებია) გრდმ. სასხ. ქც.. აბინძურენს ზმნისა --
უბინძურებს. იბინძურებუ{უ}(ნ) (გეებინძურუ გაბინძურდა, გაბინძურებე{რე}(ნ) გაბინძურებულა) გრდუვ. ვნებ. აბინძურენს ზმნისა --
ბინძურდება. ებინძურებუ{უ}(ნ) (გეებინძურუ გაუბინძურდა, გობინძურებუუ გაჰბინძურებია) გრდუვ. ვნებ. აბინძურენს ზმნისა --
უბინძურდება. იბინძურინე(ნ) (იბინძურინუ შესაძლებელი გახდა გაბინძურება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. აბინძურენს ზმნისა --
შეიძლება გაბინძურება. აბინძურინე(ნ) (გააბინძურინუ შეძლო გაებინძურებინა, -- , გონობინძურებუე(ნ) შესძლებია გაბინძურება)
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უბინძურენს ზმნისა -- შეუძლია გააბინძუროს. ობინძურებაფუანს (ობინძურებაფუუ {გა}აბინძურებინა,
უბინძურებაფუაფუ {გა}უბინძურებინებია, ნობინძურებაფუე(ნ) აბინძურებინებდა თურმე ) კაუზ. აბინძურენს ზმნისა -- აბინძურებინებს.
მაბინძურებელი მიმღ. მოქმ. {გა}მბინძურებელი. ობინძურებელი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}საბინძურებელი. {გა}ბინძურებული მიმღ. ვნებ.
წარს. {გა}ბინძურებული. ნაბინძურები/უ მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნაბინძურები. ნა/ობინძურებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ბინძურების
საფასური. უგუბინძურებუ მიმღ. უარყ. {გა}უბინძურებელი. იხ. გა-ბინძურება. 

Lemma: biorapa  
Number: 1559  
ბიორაფა (ბიორაფას) იხ. ფიორაფა. 

Lemma: biorua  
Number: 1560  
ბიორუა (ბიორუას) იგივეა, რაც ფიორუა, -- სახელი ობიორუანს ზმნისა -- სროლა, გდება. გურქ მუურთუ დო მინდორიშა
ქააბიორუუ ორკოლი - გაბრაზდა (გული მოუვიდა) და მინდორში ისროლა დოქი. ობიორუანს (ქააბიორუუ ისროლა, ქუუბიორუაფუ
უსროლია, ქონობიორაფუე(ნ) ისროდა თურმე) გრდმ. ისვრის ფრიალით. 

Lemma: bizhghet-i  
Number: 1561  
ბიჟღეთ-ი (ბიჟღეთის) ჩრდილოეთი (დ. ფიფია). 

Lemma: bira  
Number: 1562  
ბირა (ბირას) მღერა, სიმღერა; გალობა. ნორჩქენა ფშვენიერი... ბირა: ი. ყიფშ., გვ. 164 - გცოდნიათ მშვენიერი... სიმღერა.
მაფშალიაში ჰამო ბირა ვარდის მიკმარულუანსი: ენგური, გვ. 248 - ბულბულის ტკბილი სიმღერა ვარდს აძინებს. ართი



იბირსინი, თიწკჷმა მაჟია ინგარსია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 10 - ერთი რომ მღერის, მაშინ მეორე ტირისო. ქბირა დო ლაჸაფი
სიმღერა და თამაში: ქეგეეგონუ ხონარი ბირა დო ლაჸაფიში: ა. ცაგ., გვ. 95 - გაიგონა ხმა სიმღერა და თამაშის. ქბირა -
ხიოლი სიმღერა-მხიარულება: ინეფიში ბირა-ხიოლი ქარიატა გვალეფი დო ცაშა მიონჭუ: ყაზაყ., 1.05.1931, გვ. 3 - იმათი
სიმღერა-მხიარულება მაღალ მთებსა და ცას სწვდება. იბირს (იბირუ იმღერა, უბირუ უმღერია, ნობირუე(ნ) მღეროდა თურმე,
ნამღერა) გრდმ. მღერის. უბირს (უბირუ უმღერა, უბირუ უმღერია) გრდმ. სასხ. ქც. იბირს ზმნისა -- უმღერს. იბირე(ნ) (იბირუ
შესაძლებელი გახდა მღერა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. იბირს ზმნისა -- შეიძლება მღერა (სიმღერა). აბირე(ნ) (აბირუ შეძლო
ემღერა, -- , ნობირუე(ნ) შესძლებია მღერა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უბირს ზმნისა -- შეუძლია იმღეროს. ობირაფუანს (ობირაფუუ
ამღერინა, უბირაფუაფუ უმღერინებია, ნობირაფუე(ნ) ამღერინებდა თურმე) კაუზ. იბირს ზმნისა -- ამღერინებს. მაბირე, მაბირუ მიმღ.
აწმყ. მომღერალი. ობირე, ობირუ მიმღ. ვნებ. მყ. სამღერი, სასიმღერო. ნაბირამიმღ. ვნებ. წარს. ნამღერი. ნა/ობირუერი მიმღ. ვნებ.
წარს. გასამრჯელო სიმღერისათვის. იხ. ობირეში; შდრ. ლაზ. ბირაფა//ობირუ თამაში; სიმღერა (ნ. მარი). 

Lemma: birapa  
Number: 1563  
ბირაფა (ბირაფას) იგივეა, რაც ბირა, -- 1. ამღერება; სიმღერა. იხ. გე-ბირა{ფა}. 2. გადაბირება; ცდუნება. 

Lemma: birbal-i  
Number: 1564  
ბირბალ-ი (ბირბალს) დრუნჩა, ქვედა ტუჩსქელი პიროვნება. ლეფშქვი ბირბალი, ქვარა გიდალი, ბოლო კვირსალი,
დიხაში ოფირსალი: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 168 - ტუჩებდრუნჩა, მუცელი -- გამობერილი, ბოლო კუშტალი, მიწაში ჩასაფლავი
(გამოცანა: ქვევრი). 

Lemma: birbil-i  
Number: 1565  
ბირბილ-ი (ბირბილს) 1. თხილის ყვავილი, ბიმბილი. ახალ წანას მუგახვამანთ ბირბილი დო სურო: ქხს, 1, გვ. 9 - ახალ
წელს მოგილოცავთ თხილის ყვავილი და სურო. იხ. კვიკვილი, ხვიხვილი. 2. ჭრაქის ფითილის ნაწვი. კოჭობიში საგურეს
დუს უღუდუ ნაჭვი, ნამუსით მონტებაშა გილაჸოთანდეს. ათე ნაჭვის უძახუდეს ბირბილს - ჭრაქის საგულეს თავში
ჰქონდა ნაწვი, რომელსაც მოკიდებამდე ჩამოაგდებდნენ. ამ ნაწვს ეძახოდნენ ბირბილს. 3. დაფის, დაირის ყურები (ეტიმ., გვ.
54). 

Lemma: birbilami  
Number: 1566  
ბირბილამი (ბირბილამს) ბიმბილიანი. ბირბილამი ოჸუჯეფი ჸუცუ კულურღვათი - ბიმბილიანი საყურეები ყურში
გავუყაროთ. 

Lemma: birginapa  
Number: 1567  
ბირგინაფა (ბირგინაფას) სახელი ბირგონდუ(ნ) ზმნისა -- {გა}ხევება, {გა}მაგრება, {გა}შუქება; {გა}ხამება. იხ. გო-
ბირგინაფა. 

Lemma: birgul-i  
Number: 1568  
ბირგულ-ი, ბურგულ-ი (ბი/ურგულ/რს) მუხლი. ხე დო ბირგული მიმტყუნენც: მასალ., გვ. 55 - ხელი და მუხლი არ მერჩის
(მტყუნობს). დიაჩქიმს ხე გეიწუღე, ბირგულს ქაჯუდია: მ. ხუბ., გვ. 50 - დედაჩემს ხელს როცა ჩამოართმევ, მუხლზე აკოცეო.
მა ხუთ კოჩი ყამათ პილი, იქ ამშვ კოჩი -- ბირგულით: მასალ., გვ. 89 - მე ხუთი კაცი ხანჯლით მოვკალი, იმან ექვსი კაცი --
მუხლით. ზღვა ბირგულიშა მანჭუნია: თ. სახოკ., გვ. 248 - ზღვა მუხლამდე სწვდებაო (გადატ. ბედნიერია). ქბირგულს
გენთხაფა მუხლებზე დაცემა, -- დაჩოქება: ბირგულს ქეგიანთხეს დო ქოთხის ალეს: ქხს, 2, გვ. 144 - დაიჩოქნენ და თხოვეს
ალეს. ქბირგულიშა რჯგინა სირბილში ჯობნა: ორჯგინჷ ეშმაკის ი კოჩქ ბირგულიშა დო შქა შარას ქიგლეტუ: მ. ხუბ., გვ.
57 - აჯობა ეშმაკს იმ კაცმა სირბილში და შუა გზაზე დატოვა. ქჯგირი ბირგულიში ცხენი ფეხმარდი, კარგი მორბენალი:
ჯგჷრ ბირგულიშ ცხენიცალო დიხაშ გურცუ გითმახორცქჷ: მასალ., გვ. 63 - ფეხმარდ ცხენივით მიწის გულს ასკდება. .
ქბირგულიში მაგჷნძა მუხლის სიგრძის, -- პატარა, პაწაწინა: ქოძირესჷ ბირგულიში მაგჷნძა კოჩი: ი. ყიფშ., გვ. 16 - ნახეს
პატარა (მუხლის სიგრძის) კაცი. . ქბირგულიშ დოშქვაფა დაჩოქება (მუხლის დაშვება): ვალიში დროს ბირგულც ოშქვანც:
კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 82 - ელვის დროს იჩოქებს (მუხლს უშვებს). შდრ. ლაზ. ბურგული მუხლი (ნ. მარი). 

Lemma: birgulam-i  
Number: 1569  
ბირგულამ-ი (ბირგულამს) მუხლიანი, მუხლის მქონე; გამძლე; მაგრად სირბილის შემძლე. ბირგულამი ძალამი რე: ქხს, 1,
გვ. 223 - მუხლის მხრივ სანაქებოა (ძალიანია). რჩინუ გერქუ, ბირგულამქ, ქომძირ, სქვერ დოქინჩუნი: ქხს, 1, გვ. 179 -
ბებერმა მგელმა, მუხლიანმა, მინახავს, შველი რომ გაძაგრა. 

Lemma: birgulit  
Number: 1570  
ბირგულით გადატ. სირბილით. გამათხოზჷ ბირგულით სქვერს: მ. ხუბ., გვ. 113 - გამოეკიდა სირბილით შველს. 

Lemma: birgulish  
Number: 1571  
ბირგულიშ კვარ-ი (ბირგულიშ კვარს) მუხლის-კვერი, მუხლისთავი. 

Lemma: birgulua  
Number: 1572  
ბირგულუა (ბირგულუას) იხ. წიმო-ბირგულუა. 

Lemma: birda  
Number: 1573  
ბირდა (ბირდას) ბლუჩუნა, ბოთე. იხ. ბირდინა. 

Lemma: birdabir-i  
Number: 1574  



ბირდაბირ-ი (ბირდაბირს) ხორხი -- გამწე ხერხი, რომლითაც ორი პირისპირ მდგარი კაცი ხერხავს. 

Lemma: birdin-i  
Number: 1575  
ბირდინ-ი (ბირდინს) იხ. ბირდინუა. 

Lemma: birdina  
Number: 1576  
ბირდინა (ბირდინას) იგივეა, რაც ბირდა. 

Lemma: birdinua  
Number: 1577  
ბირდინუა (ბირდინუას) სახელი იბირდინანს ზმნისა -- ბოთესავით ყურება. იბირდინუუ, იბირდინუუ დო უკული მიდართუ -
იყურა, იყურა (ბოთესავით) და შემდეგ წავიდა.. იბირდინანს (იბირდინუუ იყურა, უბირდინუუ უყურებია, ნობირდინუე(ნ) იყურებოდა
თურმე ბოთესავით) გრდუვ. ვნებ. იყურება ბოთესავით. 

Lemma: birdu-bardu  
Number: 1578  
ბირდუ-ბარდუ აბდაუბდა; უაზრობა. არამკითხეზე იტყვიან, როცა აკეთებ რასმე შენით, სხვის უთხოვნელად და არავინ
გიმადლის. ბირდუ-ბარდუ, მი გიმარდუ!: თ. სახოკ., გვ. 243 - ბირდუ-ბარდუ, ვინ გიმადლის! 

Lemma: birdgha  
Number: 1579  
ბირდღა (ბირდღას) იხ. ბირდღალი. 

Lemma: birdghal-i  
Number: 1580  
ბირდღალ-ი (ბირდღალ/რს) ვისაც უშინაარსო ლაპარაკი (ბარდღალი) სჩვევია. 

Lemma: birdghin-i  
Number: 1581  
ბირდღინ-ი (ბირდღინს) ამაყად, ზვიადად ყურება; თავის დაჭერა. იბირდღინას, მარა მუთა შეულებუ - ამაყად იყურება,
მაგრამ არაფერი შეუძლია. იბირდღინანს (იბირდღინუუ ზვიადად იყურა; უბირდღინუუ ზვიადად, ამაყად უყურებია; ნობირდღინუე(ნ)
ამაყად იყურებოდა თურმე იქ) გრდუვ. ვნებ. ამაყად, ზვიადად იყურება. 

Lemma: birza  
Number: 1582  
ბირზა, ბირზალ-ი (ბირზა{ლ}-ს) დიდი, მსხვილი. რთული სიტყვის მეორე ნაწილი: თოლი - ბირზა მსხვილ-თვალა,
დიდთვალებიანი. შდრ. ბერზელე, ბეზერე. 

Lemma: birzin-i  
Number: 1583  
ბირზინ-ი (ბირზინს), ბირზინაფა (ბირზინაფას),სახელი ობირზინუანს, უბირზანს ზმნათა -- ჭყლეტა, ბრიალი, კარკვლა
(თვალისა). უბირზანს თოლეფი - დაჭყეტილი აქვს თვალები. მუს ობირზინუანქ თოლემს? - რას სჭყეტ თვალებს?
გიძირუდუკო, მუჭო ობირზინუანდუ თოლენსინი! -- უნდა გენახა, როგორ ჭყეტდა (აბრიალებდა) თვალებს! უბირზანს(იყენ.
გუუბირზონდუ დაეჭყიტა, გობირზინაფუ დასჭყეტია) გრდუვ. საშ.-ვნებ. დაჭყეტილი აქვს (თვალები). ობირზინუანს (ობირზინუუ დაჭყიტა
თვალები, უბირზინუაფუ დაუჭყეტია, ნობირზინაფუე(ნ) ჭყეტდა თურმე) გრდმ. ჭყეტს, აბრიალებს (თვალებს). უბირზონდუ(ნ)
(გუუბირზონდუ დაეჭყიტა თვალები გაკვირვებისაგან, გობირზინაფუ დასჭყეტია) გრდუვ. სასხ. ქც. ობირზინუანს ზმნისა --
უფართოვდება (თვალები). 

Lemma: birzinapil-i  
Number: 1584  
ბირზინაფილ-ი (ბირზინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ობირზინუანს ზმნისა -- {და}ჭყეტილი. 

Lemma: birin-i  
Number: 1585  
ბირინ-ი (ბირინს) {გა}ოგნება, }გა}შტერება; იქით-აქეთ უაზრო, გაოგნებული, გაშტერებული ყურება (ცქერა). მუჭო რე,
გილებირინანსინი - როგორ არის, რომ გაოგნებული დადის (//იყურება). იბირინანს (იბირინუუ გაოგნებული იყურა, უბირინუუ
გაოგნებული უყურებია, ნობირინუე(ნ) გაოგებული იყურებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. გაოგნებული, გაშტერებული იყურება.
ობირინანს იგივეა, რაც იბირინანს. ბირონდუ(ნ) (გობირონდუ გაშტერდა, გობირინაფე{ლ/რე}(ნ) გაშტერებულა) გრდუვ. ვნებ. შტერდება,
ოგნდება.. 

Lemma: birinapa  
Number: 1586  
ბირინაფა (ბირინაფას) იხ. ბირინი; გობირინაფა. 

Lemma: birk'-i  
Number: 1587  
ბირკ-ი (ბირკის) ჯოხი (მასალები, ტ. 2, ნაწ. 1, გვ. 225). 

Lemma: birk'a  
Number: 1588  
ბირკა (ბირკას) საქონლის ყურზე დადებული სერი, ნიშანი. 

Lemma: birk'ul-i  
Number: 1589  
ბირკულ-ი (ბირკულს) რიკული, მოაჯირი. იხ. ბრიკული. შდრ. იმერ. ბირკვილი რიკული (ვ. ბერ.). 



Lemma: birsa  
Number: 1590  
ბირსა (ბირსას), ბირსალ-ი (ბირსალს) ძალიან მსხვილი, ფართო. თოლიბირსა{ლი} თვალფართო. 

Lemma: birt'q'a  
Number: 1591  
ბირტყა (ბირტყას) ბრტყელი. 

Lemma: birua  
Number: 1592  
ბირუა (ბირუას) იგივეა, რაც ბირა, -- სიმღერა. თექი დიფშაყარჷდით გალობა დო ბირუათი: მ. ხუბ., გვ. 344 - იქ
შევგროვდებოდით გალობა და სიმღერით. 

Lemma: birq'v-i  
Number: 1593  
ბირყვ-ი (ბირყვის) ბრიყვი. მუ ბირყვი რე ჸოფექჷნი: მასალ., გვ. 35 - რა ბრიყვი ყოფილხარ. 

Lemma: birchxin-i  
Number: 1594  
ბირჩხინ-ი (ბირჩხინს) კარგად გამოყურება, -- ბრწყინვა. ელმალუ ჩხანაცალო ობირჩხინანს - ამომავალ მზესავით (მზის
მსგავსად) ბრწყინავს. 

Lemma: birchxinapa  
Number: 1595  
ბირჩხინაფა (ბირჩხინაფას) იხ. ფირჩხინაფა. 

Lemma: bircxa  
Number: 1596  
ბირცხა (ბირცხას) ფრჩხილი. ბირცხა გეკონწყჷ: ი. ყიფშ., გვ. 95 - ფრჩხილი მოხსნა (მოგლიჯა). ქიწიმინდანს ხეში
ბირცხას - იწმენდს ხელის ფრჩხილს. ხვარჩინი ვა შიბუდესჷნი, ბირცხათ ქოდუგაფუდეს (ღუმუ): ი. ყიფშ., გვ. 150 -
ხვარჩინი რომ ვერ ეშოვათ, ფრჩხილით ამოუღიათ (დაუგიათ ღომი). ქიწიმინდას ხეში ბირცხეფს: მ. ხუბ., გვ. 34 - იწმენდს
ხელის ფრჩხილებს. ქბირცხაში ნოლი ფრჩხილის ღრძილი: ბირცხაში ნოლი დოჭყოლუუ: ი. ყიფშ., გვ. 112 - ფრჩხილის
`ღრძილი' დასჭრია. ქთოლიში ბირცხა თვალის ფრჩხილი, -- უჩნდება საქონელს და დანით ამოკვეთენ. ქურემიში ბირცხა
ურმის ფრჩხილი: ურემიში ბირცხას ქუმოკიდი ხე მანგარას - ურმის ფრჩხილს მოჰკიდე ხელი მაგრად. იხ. ბუცხა. შდრ.
ლაზ. ბუცხა ფრჩხილი; ფოცხი (ეტიმოლ., გვ. 61). 

Lemma: bircxinapa  
Number: 1597  
ბირცხინაფა, ბირცხინუა (ბირცხინაფას, ბირცხინუას) სახელი ობირცხინუანს, უბირცხანს ზმნათა -- ჭყეტა (თვალისა),
ცქვიტად ყურება. უბირცხანს თოლი - დაცქვეტილი (დაჭყეტილი) აქვს თვალი. ობირცხინუანს (ობირცხინუუ ჭყიტა, უბირცხინუაფუ
უჭყეტია, ნობირცხინ{აფ}უე(ნ) ჭყეტდა თურმე) გრდმ. ჭყეტს თვალებს, ცქვიტად იყურება. 

Lemma: birdzgha  
Number: 1598  
ბირძღა, ბირძღვა (ბირძღ{ვ}ას) იგივეა, რაც ბიძღა, -- პატარა, პაწაწინა. 

Lemma: birdzghap-i  
Number: 1599  
ბირძღაფ-ი, ბირძღაფა (ბირძღაფა/ი-ს) სახელი აბირძღუუ(ნ), იბირძღუანს ზმნათა -- პოტინება, პოტინი; ბღაუჭი; ხელში
აყვანა, ატატება. ველანჭუქჷნი თის, ველაბირძღავა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 47 - რომ ვერ აწვდები, იმას ნუ წაეპოტინებიო.
ბაღანა ქიბირძღუუ დო მიდეჸონუ - ბავშვი აიტატა და წაიყვანა. იბირძღუანს (იბირძღუუ აიტატა, უბირძღუაფუ აუტატებია,
ნობირძღაფუე(ნ) იტატებდა თურმე) გრდმ. იტატებს, იკიდებს. აბირძღუუ(ნ) (მააბირძღუ ჩამოეკიდა, წაეპოტინა; მობირძღაფუ
წაჰპოტინებია, ჩამოჰკიდებია) გრდუვ. ვნებ. ეპოტინება, ეკიდება. ობირძღუ(ნ) (მააბირძღუ ჩამოეკიდა, მობირძღაფუ ჩამოჰკიდებია)
გრდუვ. ვნებ. ეკიდება,ებღაუჭება. {მი}იბირძღინე(ნ) (მიიბირძღინუ შესაძლებელი გახდა ჩამოკიდება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ.
ვნებ. აბირძღუუ(ნ) ზმნისა -- შეიძლება ჩამოკიდება. {მა}აბირძღინე(ნ) (მააბირძღინუ შეძლო ჩამოჰკიდებოდა, -- ,
მონობირძღინაფუე(ნ) შესძლებია ჩამოკიდება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. აბირძღუუ(ნ) ზმნისა -- შეუძლია ჩამოეკიდოს.
ობირძღაფუანს (ობირძღაფუუ {ა}ატატებინა, უბირძღაფუაფუ {ა}უტატებინებია, ნობირძღა{ფუა}ფუე(ნ) {ა}ატატებინებდა, ააკიდებინებდა
თურმე) კაუზ. აბირძღუუ(ნ) ზმნისა -- აბღაუჭებინებს, ატატებინებს. მაბირძღ{აფ}ალი მიმღ. მოქმ. ამტატებელი, ამკიდებელი.
ობირძღ{აფ}ალი მიმღ. ვნებ. მყ. ასატატებელი, ასაკიდებელი. ბირძღაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. ატატებული, აკიდებული. ნაბირძღეფი
მიმღ. ვნებ. წარს. ანატატები, ანაკიდები. ნა/ობირძღ{აფ}უერი მიმღ. ვნებ. წარს. ატატების, აკიდების საფასური. შდრ. ძღირკაფა. 

Lemma: birdzghapil-i  
Number: 1600  
ბირძღაფილ-ი (ბირძღაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ობირძღაფუანს ზმნისა -- ატატებული, ხელში აყვანილი; ზურგზე
მოკიდებული. 

Lemma: birdzghva  
Number: 1601  
ბირძღვა იხ. ბიძღა. 

Lemma: birdzghin-i  
Number: 1602  
ბირძღინ-ი (ბირძღინს) 1. გაგულისება, გამომწვევად ყურება, ქცევა; 2. ჩამოკიდება; 3. გაფშეკა, გაშეშება (ფეხისა). იხ.
ბირძღინაფა; მობირძღინი. 

Lemma: birdzghinapa  



Number: 1603  
ბირძღინაფა (ბირძღინაფას) სახელი იბირძღინანს, ბირძღონდუ(ნ) ზმნათა -- 1. გაგულისება. აკაბუცხა მუთუნიშენი
ბირძღონდუ - პატარა რაღაცის (ერთი ბეწოს) გამო გულისდება (ბრაზდება). ბირძღონდუ(ნ) (გობირძღონდუ გაგულისდა,
გობირძღინაფე{ლ/რე}(ნ) გაგულისებულა) გრდუვ. ვნებ. გულისდება, ბრაზდება. შდრ. იმერ. ბირძღინი ძალზე გაგულისება, გულზე
შეკვდომა (ვ. ბერ.). 2. ფშეკა, გაშეშება. გაშერებულ ღვინიშ მინჯეს კუჩხი უბირძღინუაფუ: ქხს, 1, გვ. 222 - გაგიჟებულ
ღვინის პატრონს ფეხი {გა}უფშეკია. ობირძღინუანს (ობირძღინუუ {გა}ფშიკა; გოუბირძღინუაფუ გაუფშეკია; გონობირძღინაფუე(ნ)
გაფშეკდა, გაუშვერდა თურმე) გრდმ. ფშეკს, უშვერს (ფეხს). უბირძღინუანს (უბირძღინუუ გაუშვირა; უბირძღინუაფუ გაუფშეკია,
გაუშვერია) გრდმ. სასხვ. ქც. უშვერს, უფშეკს. მაბირძღინაფალი მიმღ. მოქმ. ვინც ფეხს ფშეკს; იშვერს. ობირძღინაფალი მიმღ. ვნებ.
მყ. საფშეკი, {გა}საშვერი. ბირძღინაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ფშეკილი, {გა}შვერილი. ნაბირძღინეფი მიმღ. ვნებ. წარს.
{გა}ნაფშეკი, {გა}ნაშვერი. ნა/ობირძღინაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. გაფშეკის, გაშვერის საფასური. 

Lemma: birc'a{l-i}  
Number: 1604  
ბირწა{ლ-ი} (ბირწა{ლ}ს) გაბერწებული. 

Lemma: birja{l-i}  
Number: 1605  
ბირჯა{ლ-ი} (ბირჯა{ლ}ს) 1. მშვიდი, წყნარი, დინჯი. 2. ფართო. თოლიბირჯა -- თვალფართო; თვალებწყნარი. შდრ. პირჭა. 

Lemma: birjghinapa  
Number: 1606  
ბირჯღინაფა (ბირჯღინაფას) იგივეა, რაც ბირძღინაფა(მნიშვ. 2). ფშეკა, გაშვერა (ფეხისა). 

Lemma: bisk'vin-i  
Number: 1607  
ბისკვინ-ი (ბისკვინს) მკვრივი აგებულება; სავსე, მკვრივი და მაგარი აგებულების პირზე ამბობენ: გვარიანს იბისკვინანს -
კარგად, მკვრივად გამოიყურება (სახეზე). 

Lemma: bisk'on-i  
Number: 1608  
ბისკონ-ი (ბისკონს) იხ. ბისკონუა. 

Lemma: bisk'onil-i  
Number: 1609  
ბისკონილ-ი, გობისკონილ-ი ({გო}ბისკონილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ბისკონუნს ზმნისა -- {და}ჩქმეტილი. 

Lemma: bisk'onua  
Number: 1610  
ბისკონუა (ბისკონუას) სახელი ბისკონუნს ზმნისა -- ჩქმეტა, ბრწკენა, პწკენა, წიწკნა. ბაღანაში ბისკონუა უჸორდუ -
ბავშვის ჩქმეტა უყვარდა. // გადატ. მოხვეჭა. თიზმა ქიბისკონუა, თიზმა ქიხინტკორუა, ნამდა ქვერსემი ჸუდე ქიგიდგუა -
იმდენი წიწკნა, იმდენი მოთალა (ცოტა-ცოტა), რომ უშველებელი სახლი დაიდგაო. ბისკონუნს (დობისკონუ დაჩქმიტა, დოუბისკონუ
დაუჩქმეტია, დონობისკონუე(ნ) დაჩქმეტდა თურმე) გრდმ. ჩქმეტს. იბისკონუნს (დიიბისკონუ დაიჩქმიტა, დოუბისკონუ დაუჩქმეტია) გრდმ.
სათავ. ქც. ბისკონუნს ზმნისა -- იჩქმეტს (სახეს). უბისკონუნს (დუუბისკონუ დაუჩქმიტა, დუუბისკონუ დაუჩქმეტია) გრდმ. სასხ. ქც.
ბისკონუნს ზმნისა -- უჩქმეტს. იბისკონუ{უ}(ნ) (დიიბისკონუ დაიჩქმიტა ის, დობისკონე{რე}(ნ) დაჩქმეტილა) გრდუვ. ვნებ. ბისკონუნს
ზმნისა -- იჩქმიტება. აბისკონუ{უ}(ნ) (დააბისკონუ დაეჩქმიტა, დობისკონუუ დასჩქმეტია) გრდუვ. ვნებ. უბისკონუნს ზმნისა --
ეჩქმიტება. ობისკონაფუანს (ობისკონაფუუ აჩქმეტინა, უბისკონაფუაფუ უჩქმეტინებია, ნობისკონაფუე(ნ) აჩქმეტინებდა თურმე ) კაუზ.
ბისკონუნს ზმნისა -- აჩქმეტინებს, აპწკენინებს. ობისკონალი მიმღ.ვნებ. მყ. საჩქმეტელი, საჩქმეტი. {გო}ბისკონილი მიმღ. ვნებ.
წარს. დაჩქმეტილი. ნაბისკონა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაჩქმეტი. ნა/ობისკონუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ჩქმეტისათვის საჩუქარი. უბისკონუ,
უდუბისკონუ მიმღ. უარყ. დაუჩქმეტი. 

Lemma: biskonua  
Number: 1611  
ბისქონუა იხ. ბისკონუა. 

Lemma: bit'a  
Number: 1612  
ბიტა (ბიტას) იგივეა, რაც ბეტერია -- უდარდელი, უნაღვლო. ბიტა კოჩი რე - უდარდელი კაცია. 

Lemma: bit'in-i  
Number: 1613  
ბიტინ-ი (ბიტინს) უაზრო, უდარდელი, უნაღვლო ყურება. მუჭო იბიტინანს ე მინჯეღურელი! - როგორ უდარდელად იყურება
ეს პატრონმკვდარი! იბიტინანს (იბიტინუუ უდარდელად იყურა, უბიტინუუ უდარდელად უყურებია, ნობიტინუე(ნ) უდარდელად
იყურებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. უდარდელად იყურება. ობიტინანს (ობიტინუუ უდარდელად იყურა, უბიტინუაფუ უდარდელად
უყურებია) გრდუვ. ვნებ. უდარდელად იყურება. 

Lemma: bit'k'inapil-i  
Number: 1614  
ბიტკინაფილ-ი (ბიტკინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ბიტკონდუ(ნ) ზმნისა -- გაპიტკინებული. 

Lemma: bit'k'inua  
Number: 1615  
ბიტკინუა (ბიტკინუას) სახელი ბიტკონდუ(ნ) ზმნისა -- გაპიტკინება, ძალზე გასუქება. ბიტკონდუ(ნ) (გობიტკონდუ გაპიტკინდა,
გობიტკინაფე{რე}(ნ) გაპიტკინებულა) გრდუვ. ვნებ. პიტკინდება, სუქდება. შდრ. გურ. პუტკუნა გასუქებული (გ. შარაშ., ა. ღლ.). 

Lemma: bighal-i  
Number: 1616  
ბიღალ-ი (ბიღალ/რს) მუცელგაბერილი. 



Lemma: bighina  
Number: 1617  
ბიღინა (ბიღინას) მუცელგამობერილი. იხ. ბიღალი. 

Lemma: bi՚va  
Number: 1618  
ბიჸვა, ბიჸვალ-ი (ბიჸვა{ლ/რს}) გაბერილი. ბიჸვალი ქვარამი კოჩი რე - გაბერილმუცლიანი კაცია. 

Lemma: bi՚vin-i  
Number: 1619  
ბიჸვინ-ი (ბიჸვინს) იხ. ჸვიბინი, -- დაბღვერილი ყურება. 

Lemma: bishk'al-i  
Number: 1620  
ბიშკალ-ი, ბიშკალია (ბიშკალს, ბიშკალიას) სახეგაბრწყინებული; ფართოსახიანი. ბიშკალია კოჩიე - სახეგაბრწყინებული
კაცია. 

Lemma: bisht'-i  
Number: 1621  
ბიშტ-ი (ბიშტის) ლენჩი, შტერი. ნანდვილი ბიშტი რე - ნამდვილი სულელია. შდრ. ლეჩხ. ბიშტი ლენჩი, შტერი (მ. ალავ., ა.
ღლ.). 

Lemma: bichvin-i  
Number: 1622  
ბიჩვინ-ი (ბიჩვინს) უდარდელად დგომა (ღაღაცის მოლოდინში). მევოჯინინი, ქიგიიბიჩვინანდუ თექ - რომ შევხედე,
უდარდელად კი იდგა იქ. იბიჩვინანს, ობიჩვინანს (იბიჩვინუუ უდარდელად იყურა, უბიჩვინუუ უდარდელად უყურებია, ნობიჩვინუე(ნ)
უდარდელად იყურებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. უდარდელად იყურება. 

Lemma: bicik'e  
Number: 1623  
ბიციკე (ბიციკეს) თხა. ნანდვილი ბიციკე რე - ნამდვილი თხაა. ბიციკეში ხორცი ქიიჸიდიო? - თხის ხორცი იყიდე? შდრ.
რაჭ. ბეციკი პატარა თხა (შ. ძიძ., ა. ღლ.); იმერ. ბიცინკელა პატარა, ჩია ტანის უჯიშო საქონელი (ი. ქავთ., ა. ღლ.). 

Lemma: bico  
Number: 1624  
ბიცო (ბიცოს) ბიცოლა. ბიცოქ უწუუ: მ. ხუბ., გვ. 53 - ბიცოლამ უთხრა. 

Lemma: -bicxa  
Number: 1625  
-ბიცხა იხ. ბურცხა, ბუცხა. 

Lemma: bicxinua  
Number: 1626  
ბიცხინუა იგივეა, რაც ბირცხინაფა, ბირცხინუა. 

Lemma: bidz-i  
Number: 1627  
ბიძ-ი (ბიძის) ბიძა. შდრ. ჯიჯი. 

Lemma: bidzg-i  
Number: 1628  
ბიძგ-ი (ბიძგის) ბიძგი. ქბიძგიშ(ი) მეჩამა ხელის შეწყობა. ჭიჭე ბიძგი ვემეჩი-და, მუთუნი ვეიშურს - პატარა ხელი თუ არ
შეუწყვე (არ უბიძგე), არაფერი არ გამოვა. 

Lemma: bidzgap-i  
Number: 1629  
ბიძგაფ-ი, ბიძგაფა (ბიძგაფა/ი-ს) სახელი უბიძგუანს ზმნისა -- ხელის შეწყობა; ხელის კვრა, -- ბიძგება. დაანები დუდი, ნუ
უბიძგუა! - დაანებე თავი, ნუ უბიძგებ! ჭიჭე დობიძგაფა ოკო დო ქანაასხაპანს - პატარა ბიძგება უნდა და ჩახტება.
უბიძგუანს (უბიძგუუ უბიძგა, უბიძგუაფუ უბიძგებია, ნობიძგაფუე(ნ) უბიძგებდა თურმე, -- ნაბიძგება) გრდმ. სასხვ. ქც. უბიძგებს; ხელს
უწყობს. ობიძგაფუანს (ობიძგაფუუ აბიძგვინა, უბიძგაფუაფუ უბიძგვინებია, ნობიძგაფუე(ნ) აბიძგვინებდა თურმე) კაუზ. უბიძგუანს ზმნისა
-- აბიძგვინებს, ხელს აკვრევინებს. მაბიძგაფალი მიმღ. მოქმ. მაბიძგებელი; ხელის შემწყობი. ობიძგაფალი მიმღ. ვნებ. მყ.
საბიძგებელი. ბიძგაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. ბიძგებული. ნაბიძგეფი მიმღ. ვნებ. წარს. ნაბიძგები. ნა/ობიძგაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს.
ბიძგებისათვის გასამრჯელო. უბიძგაფუ მიმღ. უარყ. უბიძგებელი. 

Lemma: bidzgvinapa  
Number: 1630  
ბიძგვინაფა (ბიძგვინაფას) იხ. გო-ბიძგვინაფა, -- აბურძგვნა. 

Lemma: bidzgua1  
Number: 1631  
ბიძგუა1 (ბიძგუას) სახელი აბიძგუუ(ნ) ზმნისა -- 1. ჩხერა. ძვარქ ქიგმაბიძგუ კისერს - ძვალი გამეჩხირა კისერში. 2.
გაბურძგვნა. 

Lemma: bidzgua2  
Number: 1632  



ბიძგუა2 (ბიძგუას) იხ. ძგიბუა, -- ღრიჭოს გმანვა, ჭმანვა. 

Lemma: bidzia  
Number: 1633  
ბიძია (ბიძიას) იგივეა, რაც ბიძი, -- ბიძა. სქანი ბიძიას ვაუფულა მუთუნი - შენს ბიძიას არ დაუმალო არაფერი. 

Lemma: bidzitkvan-i  
Number: 1634  
ბიძითქვან-ი (ბიძითქვანს) თქვენი ბიძა, ბიძა-თქვენი. 

Lemma: bidzisk'an-i  
Number: 1635  
ბიძისკან-ი (ბიძისკანს) ბიძაშენი. იხ. ბიძისქანი. 

Lemma: bidzisk'ua  
Number: 1636  
ბიძისკუა, ბიძისქუა (ბიძისკუას, ბიძისქუას) ბიძაშვილი. ბიძისკუალეფი - ბიძაშვილები. 

Lemma: bidziskan-i  
Number: 1637  
ბიძისქან-ი (ბიძისქანს) ბიძაშენი. ბიძისქანი გეფჩინებაფე - ბიძაშენი გავიცანი. 

Lemma: bidzishi  
Number: 1638  
ბიძიში მანგიორ-ი (ბიძიში მანგიორს) ბიძის მაგიერი. ათენა ბიძიში მანგიორი მაფუ - ეს ბიძის მაგივრად მყავს
მოგებული. 

Lemma: bidzichkim-i  
Number: 1639  
ბიძიჩქიმ-ი (ბიძიჩქიმს) ბიძაჩემი. 

Lemma: bidzichkin-i  
Number: 1640  
ბიძიჩქინ-ი (ბიძიჩქინს) ბიძაჩვენი. 

Lemma: bidzgha  
Number: 1641  
ბიძღა, ბიძღალ-ი (ბიძღა{ლ/რ}ს) უსახური, პატარა, ჯუჯა. აკაბურცხა კოჩი რე, ბიძღალი - პატარა (ერთცახე) კაცი არის,
ჯუჯა. იხ. ბირძღა. 

Lemma: bidzghva  
Number: 1642  
ბიძღვა (ბიძღვას) უსახური, შეუხედავი; პატარა ტანის, -- ჯუჯა. იხ. ბირძღ{ვ}ა. 

Lemma: bidzghin-i  
Number: 1643  
ბიძღინ-ი (ბიძღინს), ბიძღინაფა (ბიძღინაფას) იხ. ბირძღინი, ბირძღინაფა. რაშის ჭკადუნდესუ დო გორდიქ ხოლო
კუჩხი გაბიძღინუუა - რაშს ჭედავდნენ და გომბეშომაც ფეხი გაიშვირაო. 

Lemma: bic'k'-i  
Number: 1644  
ბიწკ-ი (ბიწკის) ფეხის წვერი, ცერი. კუჩხიშ(ი) ბიწკი ვიწყუნეე: ქხს, 1, გვ. 271 - ფეხის წვერი ვიტკინე. ქბიწკის გერინა
ცერზე დგომა, გადატ. მზადყოფნა. მუთუნს დაავალენქინი, ბიწკის გერე - რაიმეს რომ დაავალებ, მზადაა (ცერზე დგას).
ქბიწკიშ გექიმინუა ცერულის ქმნა, ცერულის დავლა (ცეკვა). თუნთის სხაპუა ვა დაშვენს, ბიწკის გიორთუდასჷნი!: ქხს, 1,
გვ. 112 - დათვს ცეკვა არ დაშვენდება, ცერზე რომ ტრიალებდეს (ცერულსაც რომ უვლიდეს). 

Lemma: bic'k'ant'ia  
Number: 1645  
ბიწკანტია (ბიწკანტიას) 1. ცერული ცეკვა. თეში სხაპუნდუ, ბიწკანტიას გიორთუდუ - ისე ცეკვავდა, ცერულს აკეთებდა. 2.
დანით თამაშის ერთ-ერთი სახეობაა. 3. წუღაწკუმა მადვალარი წუღასთან ჩასაცმელი; ოჩოფეხი (მ. ძაძ., 2, გვ. 32). 

Lemma: bic'k'in-i  
Number: 1646  
ბიწკინ-ი (ბიწკინს) ფეხის წვერზე სიარული, ფრთხილად სიარული; გადატ. ბრწყინვალება. ხეს რიზინი მიკინებ დო შარას
გილებიბწკინა: ქხს, 1, გვ. 245 - ხელში რეზინი მიჭირავს და გზაზე ვდგავარ ფეხშიშველი(!).მუში ოზე დო ოდასჷ მუ რე
მულებიწკინანცჷ - მის ეზოსა და ოდაში თვითონ არის რომ ბრწყინავს. 

Lemma: bic'k'ola  
Number: 1647  
ბიწკოლა (ბიწკოლას) მორიდებული, ფეხის წვერზე მოსიარულე. ძალამი ბიწკოლა კოჩიე - ძალიან მორიდებული კაცია.
შდრ. ბიწკი. 

Lemma: bic'k'onua  
Number: 1648  
ბიწკონუა (ბიწკონუას) იგივეა, რაც ბისკონუა, -- ბრწკენა, პწკენა. 



Lemma: bic'k'or-i  
Number: 1649  
ბიწკორ-ი (ბიწკორს) ფეხის წვერები (მ. ძაძ., 2, 32). შდრ. ბიწკი. 

Lemma: bich'a-bich'a  
Number: 1650  
ბიჭა-ბიჭა (ბიჭა-ბიჭას) ბიჭ-ბუჭი; პატარ-პატარა. ბიჭა-ბიჭა ბაღანემქ აკიშაყარეს - ბიჭ-ბუჭი ბავშვები შეიყარნენ. 

Lemma: bich'ak'ia  
Number: 1651  
ბიჭაკია (ბიჭაკიას) ორ პარალელურ ძელზე დაჭედებული ფიცარი ქვის, ხრეშის, აგურის თუ სხვა რამის გადასატანად;
საკაცე; ჯალამბარი. ბიჭაკიას ქიგედვეს დო თეში გემნიღეს ჸუჩა - საკაცეზე დადვეს და ისე შეიტანეს სახლში. მოზელილ
მიწას მოვჭრიდით და ბიჭაკიათი გადაგვქონდა (მასალები, ტ. 1, გვ. 402). შდრ. იმერ. ბიჯაგი საკაცე (ვ. ბერ.). 

Lemma: bich'eba  
Number: 1652  
ბიჭება (ბიჭებას) სახელი იბიჭებუ(ნ) ზმნისა -- გადაგვარება, დაჩიავება; გაფუჭება. ტანო ჭიჭე ახაიგაზდა კოჩანენსინი,
იტყუნა, მიიბიჭუ ქიანაქია - ტანად პატარა ახალგაზრდა რომ კაცობს, იტყვიან, გადაგვარდა (მობიჭდა) ქვეყანაო. ენა ოკო
გავაკეთათინი, ვარდა დიხა იბიჭებუ - ეს უნდა გავაკეთოთ, არადა მიწა ფუჭდება. იბიჭებუ(ნ) (მიიბიჭუ დაჩიავდა, მობიჭებერე(ნ)
დაჩიავებულა, მონობიჭებუე(ნ) დაჩიავდებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ჩიავდება. იხ. მო-ბიჭება. 

Lemma: bixva  
Number: 1653  
ბიხვა (ბიხვას), ბიხვალ-ი (ბიხვა{ლ/რ}ს) 1. ბუთხუზა, ლამაზი, გაპუტკუნებული. 2. მრგვალი; კარგად გამომცხვარი. 

Lemma: bixvin-i  
Number: 1654  
ბიხვინ-ი (ბიხვინს) იხ. ბიხვინაფა. 

Lemma: bixvinapa  
Number: 1655  
ბიხვინაფა (ბიხვინაფას) სახელი ობიხვინუანს, ბიხვონდუ(ნ) ზმნათა -- გავსება-გალამაზება; გასუქება, -- ფუნჩულა. დიდი
ბორქომი თის გილებიხვინანდჷ: მ. ხუბ., გვ. 183 - დიდი ბოქლომი მასზე ეკიდა. დიირძღეს ჯგირო ოჭკომალით,
გობიხონდეს: მ. ხუბ., გვ. 182 - გაძღნენ კარგად საჭმლით, გაივსნენ (გაიბერნენ). იბიხვინანს (გობიხვონდუ გასუქდა,
გობიხვინაფელ/რე(ნ) გასუქებულა, გონობიხვინაფუე(ნ) გასუქდებოდა თურმე) გრდუვ. საშ.-ვნებ. მკვრივად და მსუქნად გამოიყურება.
ობიხვინანს იგივეა, რაც იბიხვინანს. ბიხონდუ(ნ) (გობიხონდუ გასუქდა, გობიხვინაფე{რე}(ნ) გასუქებულა) გრდუვ. ვნებ. ივსება,
სუქდება. ობიხვინაფუანს (ობიხვინაფუუ {გა}ასუქებინა, უბიხვინაფუაფუ {გა}უსუქებინებია, ნობიხვინაფუე(ნ) ასუქებინებდა თურმე ) კაუზ.
ობიხვინუანს ზმნისა -- ასუქებინებს. {გო}ბიხვინაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. გასუქებული, ფუნჩულა. {გო}ნაბიხვინეფი მიმღ. ვნებ. წარს.
განასუქები. {გო}ნა/ობიხვინაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ფუნჩულად გახდომის საფასური. იხ. გო-ბიხვინაფა. 

Lemma: bixua  
Number: 1656  
ბიხუა (ბიხუას) სახელი ბიხუნს ზმნისა -- მსხვილი ლუკმებით მადიანად ჭამა (ბევრისა). ართი ბუხანკა ქობალს დობიხუნს,
ქიმეჩი-და - ერთ ბუხანკა პურს შეჭამს, თუ მისცემ. ბიხუნს (დობიხუ მადიანად ჭამა, დოუბიხუ მადიანად უჭამია, დონობიხუე(ნ)
მადიანდ ჭამდა თურმე) გრდმ. მადიანად ჭამს; სანსლავს. მაბიხვალი მიმღ. მოქმ. ვისაც მადიანად ჭამა უყვარს. ობიხვალი მიმღ.
ვნებ. მყ. მადიანად საჭმელი. ნაბიხვა მიმღ. ვნებ. წარს. ნადიანად ნაჭამი. ნა/ობიხუერი მიმღ. ვნებ. წარს. მადიანად ჭამის
საფასური. 

Lemma: bij-i(bijis)  
Number: 1657  
ბიჯ-ი(ბიჯის) იხ. ბიჯგი. 

Lemma: bijapa  
Number: 1658  
ბიჯაფა (ბიჯაფას) სახელი ობიჯუანს ზმნისა -- ბჯენა; ბიჯება; ფეხის გადადგმა, სიარული. სქანი კუჩხიში გინობიჯაფა
ჸუდეშე ვეჸიი - შენი ფეხის გადადგმა სახლიდან არ იქნება. ონდეთ ობიჯუანდუ კუჩხის - ძლივს ადგამდა ფეხს. ქხეში
გობიჯაფა ხელის გარდიგარდმო გადება: ხე ქჷგააბიჯე ბადიდიქ კარს: მ. ხუბ., გვ. 139 - ხელი გარდიგარდმო გასდო
მოხუცმა კარზე. ქკუჩხიშ გებიჯაფა არაფრად ჩაგდება (ფეხის დადგმა): ძალამს ქორთხიინთ, კუჩხი ვეგმობიჯუათინი -
ძალიან გთხოვთ, რომ ფეხი არ დამაბიჯოთ (ანგარიში გამიწიოთ). ობიჯუანს (ობიჯუუ აბიჯა, უბიჯუაფუ უბიჯებია, ნობიჯაფუე(ნ)
აბიჯებდა თურმე) გრდმ. აბიჯებს, ადგამს (ფეხს). იბიჯენე(ნ) (იბიჯენუ შესაძლებელი გახდა გადაბიჯება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ.
ვნებ. ობიჯუანს ზმნისა -- შეიძლება გადაბიჯება. აბიჯენე(ნ) (აბიჯენუ შეძლო გადაებიჯა, -- , ნობიჯაფუე(ნ) შესძლებია გადაბიჯება)
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ობიჯუანს ზმნისა -- შეუძლია გადააბიჯოს. ობიჯაფუანს (ობიჯაფუუ {გადა}აბიჯებინა, უბიჯაფუაფუ
{გადა}უბიჯებინებია, ნობიჯაფუ{აფუ}ე(ნ) აბიჯებინებდა თურმე ) კაუზ. ობიჯუანს ზმნისა -- აბიჯებინებს, ნაბიჯს ადგმევინებს.
მაბიჯაფალი მიმღ. მოქმ. {გადა}მბიჯებელი. ობიჯაფალი მიმღ. ვნებ. მყ. {გადა}საბიჯი, {გადა}საბიჯებელი. {გო}ბიჯაფილი მიმღ. ვნებ.
წარს. {გადა}ბიჯებული. {გო}ნაბიჯეფი მიმღ. ვნებ. წარს. {გადა}ნაბიჯები. {გო}ნობიჯაფუერ-ი მიმღ. ვნებ. წარს. {გადა}ბიჯების
საფასური. იხ. გე-ბიჯაფა. 

Lemma: bijg-i  
Number: 1659  
ბიჯგ-ი (ბიჯგის) ბიჯი; საყრდენი; პატარა ბოძი, -- ბიჯგი. ათე ჸუდეს ბიჯგეფი ოკო, ვარა ქარი აკართინუანს - ამ სახლს
სამაგრები უნდა, თორემ ქარი წააქცევს. შდრ. იმერ. საბიჯგარაჲ (ვ. ბერ.). იხ. ოხობიჯი, ხობიჯი. 

Lemma: bijgapa  
Number: 1660  
ბიჯგაფა (ბიჯგაფას) იგივეა, რაც ბიჯაფა, -- სახელი ობიჯგუანს ზმნისა -- {და}დგმა(ფეხისა), {გადა}ბიჯება. ართ კოც კუჩხი
მელე-მოლე ქუგუბიჯგუაფჷ: მ. ხუბ., გვ. 270 - ერთ კაცს ფეხი იქით-აქეთ (გაღმა-გამოღმა) გაუდგამს. კუჩხიში გებიჯგაფა
დო ვიშ ქიდაანთხ - ფეხის დადგმა და დაეცა იქით. 



Lemma: bijgva  
Number: 1661  
ბიჯგვა, ბიჯგვალ-ი (ბიჯგვა{ლ}ს) ჯმუხი. ჩქიმი ბიჯგვა ბოში - ჩემი ჯმუხი ბიჭი// კაცის სახელიცაა. შდრ. ბიჯგვაიაშ(ი)
წყურგილი (პ. ცხად., ტოპონ. გვ. 134). 

Lemma: bijginapa  
Number: 1662  
ბიჯგინაფა (ბიჯგინაფას) იხ. გო-ბიჯგინაფა. 

Lemma: bijginapil-i  
Number: 1663  
ბიჯგინაფილ-ი (ბიჯგინაფილ/რს) იხ. გო-ბიჯგინაფილი. 

Lemma: bijgua  
Number: 1664  
ბიჯგუა (ბიჯგუას)//ბიჯუა (ბიჯუას) იგივეა, რაც ბიჯგაფა, -- ბიჯება, დგმა ფეხისა; ბჯენა, გამაგრება. ჩქიმი მეტი შხვა
გიღალატუ, განიშე უბიჯგუნა კუჩხი: მ. ხუბ., გვ. 320 - ჩემს მეტი სხვა გიღალატებს, განზე უდგათ ფეხი. 

Lemma: bijin-i  
Number: 1665  
ბიჯინ-ი (ბიჯინს) დგომა. 

Lemma: bijua  
Number: 1666  
ბიჯუა (ბიჯუას ) იხ. ბიჯაფა, ბიჯგუა. 

Lemma: blarch'ua  
Number: 1667  
ბლარჭუა (ბლარჭუას) {და}წვნა. სარებზე გაბმულ ქსელს ჯაჭვით ამოვიღებდით -- დოვბლარჭუნდით დავწნავდით
(მასალები, ტ. 2, ნაწ. 2, გვ. 231). შდრ. ციხუა. 

Lemma: blik'v-i  
Number: 1668  
ბლიკვ-ი (ბლიკვის) მჯიღი, მუშტი, მუჭი. 

Lemma: bluza  
Number: 1669  
ბლუზა (ბლუზას) [რუს. блуза ხალათი]. ნოტე გინმორთინუას ჭითა ბლუზათ, ვარა ღართო: ქხს, 1, გვ. 99 - ნეტავი
გადამაქცია წითელ ხალათად, ანდა ჩოხად. 

Lemma: blomat  
Number: 1670  
ბლომათ, ბლომას ზმნზ. ბლომად. ირ წანას სიმინს ბლომათ გიმიჩანს - ყოველ წელს სიმინდს ბლომად ჰყიდის. ბლომას
ორდუ ირფელი - ბლომად იყო ყველაფერი. 

Lemma: bobolia  
Number: 1671  
ბობოლია (ბობოლიას) იხ. ბორბოლია. ბობოლიაში მოსა ობობას ქსელი. ბობოლიაში მოსაცალო მიკოხე - ობობას
ქსელივით (მშვიდად) ზის. სუსთი რე, ბობოიაშ მოსას ქოგუ - სუსტია, ობობას ქსელს ჰგავს. 

Lemma: bobokua  
Number: 1672  
ბობოქუა (ბობოქუას) სახელი იბობოქუ(ნ) ზმნისა -- ხმამაღლა ლაპარაკი. იბობოქუ(ნ) ( -- , იბობოქუ ხმამაღლა ილაპარაკა,
უბობოქინუ ხმამაღლა ულაპარაკნია, ნობობოქუე(ნ) ხმამაღლა ლაპარაკობდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. უშნოდ ლაპარაკობს ხმამაღლა.
იხ. ბობოხი; შდრ. რაჭ. ბოქბოქი უშნოდ ხმამაღლა ლაპარაკი, შოქშოქი (ვ. ბერ.). 

Lemma: bobox-i  
Number: 1673  
ბობოხ-ი (ბობოხის) ბოხი ხმით ლაპარაკი, ბუხბუხი; ტრაბახი. ვართი სქანი ბობოთი მოკო დო ვართი სქანი ბობოხია: თ.
სახოკ., გვ. 247 - არც შენი ბობოთი მინდა და არც შენი ბობოხიო (მაღალი ხმით ლაპარაკი). წანჷ იგანც, ბობოხანც - წანი
(დასავლეთის ქარი) ქრის, ხმაურობს. ვაი, სქანიშენი, ქუთარია, მუს გოხვარჷ ბობოხია: ქხს, 1, გვ. 174 - ვაი, შენ თავს,
ქუთარია, რას გიშველის ტრაბახიო! 

Lemma: boboxa  
Number: 1674  
ბობოხა (ბობოხას) ვინც ბუხბუხებს. ბობოხა კოჩი - ბუხბუხა (მაღალი ხმით ლაპარაკის მოყვარული) კაცი. 

Lemma: boboxua  
Number: 1675  
ბობოხუა (ბობოხუას) სახელი იბობოხუ(ნ) ზმნისა -- ხმამაღალი ლაპარაკი, -- ბუხბუხი. მუს იბობოხუქ თექ, მეუ ჸუჩა! - რას
ბუხბუხებ იქ, წადი სახლში! აქ მუს დინიბობოხუქ?: ქხს, 1, გვ. 261 - აქ რას რიხიანობ (ბუხბუხებ)? იბობოხუ(ნ) (იბობოხუ
იბუხბუხა, უბობოხინუ უბუხბუხია, ნობობოხუე(ნ) ბუხბუხებდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ბუხბუხებს. 

Lemma: bobr-i  
Number: 1676  
ბობრ-ი (ბობრის) ქერა. ბობრი კოჩი - ქერა კაცი. იხ. ბორბი, ჩეჩმანი. შდრ. იმერ. ბობრი ქერა (ვ. ბერ.). 



Lemma: boga  
Number: 1677  
ბოგა (ბოგას) 1. ბოგა, ბოგირი. ჭინუში ღობერი გააკეთეს, ბულიში ბოგა ქიგოდგეს - წნელის ღობე გააკეთეს, ბლის ბოგა
(პატარა ხიდი) გადეს. 2. ბაგა; გომის (გომურის) ხის იატაკი. ბოგასჷ ქიგეღვარანცია უდიდოლი გინი: ა. ცაგ., გვ. 64 - ბაგაზე
ბღავისო უდედო ხბო. შდრ. საბა: ბოგა მცირე ჴიდი. 

Lemma: bogver-i  
Number: 1678  
ბოგვერ-ი (ბოგვერს) ბოტან. ურო. იხ. გაჯაჯა, ჩე ტყა, ჩე ოდიარე (ა. მაყ.). ბოგვერონი ადგილი, სადაც ბევრი ბოგვერია.
ბოგვერი თიკუნიცაა. 

Lemma: bogil-i  
Number: 1679  
ბოგილ-ი (ბოგილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ბოგუნს ზმნისა -- გაბოგილი (ხიდი გადებული). თინა გობოგილიენია: მ. ხუბ., გვ.
183 - ის ხიდგადებულიაო. 

Lemma: bogir-i  
Number: 1680  
ბოგირ-ი (ბოგირს) იგივეა, რაც ბოგა, -- 1. ბოგა. ბადიდიქ გედოხოდჷ ბოგირს: ი. ყიფშ., გვ. 41 - ბებერი დაჯდა ბოგირზე
(პატარა ხიდზე). 2. მიმღ. ვნებ. წარს. ბოგუნს ზმნისა -- მოფიცრული, გაბოგილი. შდრ. საბა: ბოგირი ბოგას უდიდე მცირე
ჴიდი. 

Lemma: bogishbog-i  
Number: 1681  
ბოგიშბოგ-ი (ბოგიშბოგის) ძალიან შორეული; ყვავი-ჩხიკვის მამიდა. დაანები დუდი ბოგიშბოგის! - დაანებე თავი ყვავი-
ჩხიკვის მამიდას! ბოგიშ ბოგიშ ბოგი მაფუ: გვიმარა, გვ. 32 - ყვავი-ჩხიკვის მამიდად მერგება. 

Lemma: bogua  
Number: 1682  
ბოგუა (ბოგუას) სახელი ბოგუნს ზმნისა -- 1. ბოგირის გადება; გაბოგვა. ქობოგუნა მოროჟაც: ი. ყიფშ., გვ. 159 - ბოგავენ
მოროჟას. ინგჷრ(ი) გებობგი ემერი: ქხს, 1, გვ. 219 - ენგური გავბოგე ეგერ. 2. ბაგის დაგება. ოკო გობობგე ორინჯიში
გიოჯირალო ზოთონს - უნდა ბაგა დავაგო საქონლის დასაწოლად ზამთარში. ბოგუნს (გობოგუ გაბოგა, ხიდი გადო; გოუბოგუ
გაუბოგავს; გონობოგუე(ნ) გაბოგავდა თურმე) გრდმ. ბოგავს, ხიდს სდებს; ბაგას აგებს. იბოგუ{უ}(ნ) (გიიბოგუ ხიდი გაიდო, ბაგა
დაიგო; გობოგე{რე}(ნ) ხიდი გადებულა, ბაგა დაგებულა) გრდუვ. ვნებ. ბოგუნს ზმნისა -- ხიდი იდება; ბაგა იგება. აბოგუ{უ}(ნ)
(გააბოგუ ხიდი გაედო, ბაგა დაეგო; გობოგუუ ხიდი გასდებია, ბაგა დაჰგებია) გრდუვ. ვნებ. უბოგუნს ზმნისა -- ბოგირი ეგება, ბაგა
ეგება. იბოგე(ნ) (იბოგუ შესაძლებელი გახდა ბოგირის გადება, ბაგის დაგება; -- ; -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ბოგუნს ზმნისა --
შეიძლება ხიდის გადება, ბაგის დაგება. აბოგე(ნ) (აბოგუ შეძლო გაებოგა, ბაგა დაეგო; -- ; გონობოგუე(ნ) შესძლებია გაბოგვა, ბაგის
დაგება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უბოგუნს ზმნისა -- შეუძლია გაბოგოს, ბაგა დააგოს. ობოგაფუანს (ობოგაფუუ ხიდი გაადებინა,
ბაგა დააგებინა; უბოგაფუაფუ ხიდი გაუდებინებია, ბაგა დაუგებინებია; ნობოგ{აფუ}აფუე(ნ) ხიდს {გა}ადებინებდა, ბაგას {და}აგებინებდა
თურმე ) კაუზ. ბოგუნს ზმნისა -- ხიდს ადებინებს, ბაგას აგებინებს. მაბოგალი მიმღ. მოქმ. ხიდის გამდები; ბაგის დამგები.
ობოგალი მიმღ. ვნებ. მყ. გასახიდი; ბაგა-დასაგები (ადგილი). ბოგილი, ბოგირი მიმღ. ვნებ. წარს. ხიდგადებული; ბაგადაგებული.
ნაბოგა მიმღ. ვნებ. წარს. ხიდგანადები, ბაგანაგები. ნა/ობოგუერი მიმღ. ვნებ. წარს. გასამრჯელო ხიდის გადებისათვის, ბაგის
დაგებისათვის. უბოგუ, უგუბოგუ მიმღ. უარყ. გაუხიდავი, გაუბოგავი. 

Lemma: bodeba  
Number: 1683  
ბოდება (ბოდებას) ბოდვა. იხ. ბორდიში. 

Lemma: boderia  
Number: 1684  
ბოდერია (ბოდერიას), ბოდორია (ბოდორიას) ბოტან. ბალბა (ა. მაყ.). სუმი ჯინჯი ბოდერია დომიჭვი დო დომიხაში: ი.
ყიფშ., გვ. 112; ქხს, 1, გვ. 172 - სამი ძირი ბალბა შემიწვი და მომიხარშე. 

Lemma: bodish-i  
Number: 1685  
ბოდიშ-ი (ბოდიშის) ბოდიში. თქვანიწკუმა დიდი ბოდიშის, მინავათის ვორეთ, პატონი! - თქვენთან დიდ ბოდიშს, პატიებას
ვართ, ბატონო! ქბოდიშიში თხუალა ბოდიშის თხოვნა (მოხდა): დიდი ბოდიშის რთხულენთ! - დიდ ბოდიშს გთხოვთ! 

Lemma: bodishua  
Number: 1686  
ბოდიშუა (ბოდიშუას) ბოდიშის მოხდა. 

Lemma: bodoria  
Number: 1687  
ბოდორია (ბოდორიას) იხ. ბოდერია. 

Lemma: bodua  
Number: 1688  
ბოდუა (ბოდუას) იგივეა, რაც ბოდება, -- სახელი ბოდენს ზმნისა -- ბოდვა. მუს რაგადანქ, მუს ბოდენქ? - რას ლაპარაკობ,
რას ბოდავ? ბოდენს მუდგასიენი - ბოდავს რაღაცასაა. ბოდენს (იყენ. იბოდუ იბოდა, უბოდებუ//უბოდუუ უბოდავს,
ნობოდუე(ნ)//ნობოდებუე(ნ) ბოდავდა თურმე, -- ნაბოდავა) გრდუვ. საშ.-მოქმ. ბოდავს. აბოდუაფუ(ნ) (აბოდუ{უ} ებოდა, ბოდებუ ჰბოდებია)
გრდუვ. ვნებ. აბოდებს, ებოდება. ობოდებაფუანს (ობოდებაფუუ აბოდვინა, უბოდებაფუაფუ უბოდვინებია, ნობოდებაფუ{აფუ}ე(ნ)
აბოდვინებდა თურმე) კაუზ. ბოდენს ზმნისა -- აბოდვინებს. მაბოდებელი მიმღ. მოქმ. მბოდებელი. ობოდებელ/რი მიმღ. ვნებ. მყ.
საბოდებელი. ნაბოდები, ნაბოდა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაბოდები. ნა/ობოდებუერი, ნაბოდუერი მიმღ. ვნებ. წარს. გასამრჯელო
ბოდვისათვის. 



Lemma: bodghor-i  
Number: 1689  
ბოდღორ-ი (ბოდღორს) ბანჯგვლი. შდრ. ბოძოძი. 

Lemma: bodghoram-i  
Number: 1690  
ბოდღორამ-ი (ბოდღორამს) ბანჯგვლიანი (პ. ჭარ.). შდრ. ბოძოძამი. 

Lemma: bozala  
Number: 1691  
ბოზალა (ბოზალას) ბოზობა. უკული ბოზალა ქიდიჭყუ - შემდეგ ბოზობა დაიწყო. 

Lemma: bote  
Number: 1692  
ბოთე (ბოთეს) ბოთე. 

Lemma: boteia  
Number: 1693  
ბოთეია (ბოთეიას) ბოთე. ბოთეია კოჩი რე, იშა ჭკუა ვეეკითხირე - ბოთე კაცია, იმას ჭკუას ვერ ჰკითხავ (არ შეიძლება
ჰკითხო). 

Lemma: botil-i  
Number: 1694  
ბოთილ-ი (ბოთილს) ბოთლი. ბოთილცჷ ქინააბუ: ი. ყიფშ., გვ. 96 - ბოთლში ჩაასხა. ართ-ჟირ ბოთილ ღვინს ასეთ გეშუნს
- ერთ-ორ ბოთლ ღვინოს ახლაც დალევს (შესვამს). 

Lemma: boturia  
Number: 1695  
ბოთურია (ბოთურიას) იხ. ბათურია, -- ბოთვერა, ბათურა, -- ძაღლის ზოგადი სახელი. 

Lemma: boi  
Number: 1696  
ბოი (ღ ბოში) მიმართვ. მეგრულში იგივე დატვირთვა აქვს, რაც კაცო-ს ქართულში. მუ გოკო, ბოი! - რა გინდა, კაცო!
ქუმორთი აში, ბოი! - მოდი აქ, კაცო. ბოი! მიმართვის ფორმად იხმარება ყველასთან (ქალთან, კაცთან). 

Lemma: bok'on-i  
Number: 1697  
ბოკონ-ი (ბოკონს) ბოკონი; ქვის ან მორის ბოძები, რომელზედაც დაყრდნობილია ფიცრული სახლის (ე.წ. ოდის) საძირკვლე
დირეები (ქეგლ). ჸუდეს ჯვეშო ჯაშ ბოკონემს გითიორინუანდეს - სახლს ძველად ხის ბოკონებზე აყენებდნენ. შდრ.
ძეკვენი. 

Lemma: bok'onam-i  
Number: 1698  
ბოკონამ-ი (ბოკონამს) ბოკონიანი. ქბოკონამი ჸუდე ბოკონიანი სახლი. 

Lemma: boleba  
Number: 1699  
ბოლება (ბოლებას) იხ. და-ბოლება. 

Lemma: bolo  
Number: 1700  
ბოლო (ბოლოს) ბოლო. ლეჩქვი ბირბალი, ქვარაგიდალი, ბოლოკვირსალი, დიხაშ ოფირსალი: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 168 -
ტუჩებდრუნჩა, მუცელ გამობერილი, ბოლო კუშტულა, მიწაში ჩასაფლავი (გამოცანა: ქვევრი). ბოლოს ზმნზ. ბოლოს: ხალხიქ
მით ოგვანუუნი, ბოლოს არძა ონგარუუა: ა. ცაგ., გვ. 130 - ხალხმა ვინც გაასუქა, ბოლოს ყველა აატირაო. ბოლოსჷ
ორჯგინჷ ბოშიქჷ: ქხს, 2, გვ. 26 - ბოლოს აჯობა ბიჭმა. ქბოლოში მოღება ბოლოს მოღება, გადატ. მოკვლა. ქდუდი დო
ბოლო თავი და ბოლო: დუდი დო ბოლო ვემეურჩქ საქმეშა - თავი და ბოლო არ უჩანს საქმეს. ქდუდიშე ბოლოშა{ხ}
თავიდან ბოლომდე: კაკალ-კაკალო გეუნწყუ დუდიშე ბოლოშახ - კაკალ-კაკალ აუხსნა თავიდან ბოლომდე. 

Lemma: boloq'urc'am-i  
Number: 1701  
ბოლოყურწამ-ი (ბოლოყურწამს) ძირფესვიანად, ბოლოყუნწიანად. ათეცალი კათა ბოლოყურწამო ოკო გეშუოჸოთათი -
ასეთი ხალხი ბოლოყუნწიანად (ძირფესვიანად) უნდა ამოვაგდოთ. 

Lemma: bolua  
Number: 1702  
ბოლუა (ბოლუას) სახელი ბოლენს ზმნისა -- ბოლვა. ბოლენს (იყენ. იბოლენს იბოლებს, იბოლუ იბოლა, უბოლებუ/უბოლუუ
უბოლებია, ნობოლუე(ნ)///ნობოლებუე(ნ) ბოლავდა თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ. ბოლავს. 

Lemma: bomboro  
Number: 1703  
ბომბორო (ბომბოროს) ბომბორა, დიდბეწვიანი (ძაღლი). ართი დიდი ბომბორო ჯოღორი ჸუნს - ერთი დიდი ბომბორა
ძაღლი ჰყავს. შდრ. ძონძორო. 

Lemma: bon-i  
Number: 1704  
ბონ-ი (ბონს) სწორი, პირდაპირი; ბრტყელი ზედაპირი (მ. კვირტია). შარა დომგორესჷ ბონი: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 164 - გზა
გამოგვინახეს სწორი. შდრ. თინჷ, მანგი, წორი. 



Lemma: bonas  
Number: 1705  
ბონას, ბონაას ზმნზ. პირდაპირ, სწორად. შარა ბონას თექ მეურს - გზა პირდაპირ იქ მიდის. ბონააშე ზმნზ. სწორად,
პირდაპირ. დუს გეგანთხუუ მერეთ ბონაას - თავზე დაგეცემა სასწაულად პირდაპირ (ზუსტად). 

Lemma: bond-i  
Number: 1706  
ბონდ-ი (ბონდის, ბონს) ბონდი; საცალფეხო ხიდი. მეენარეფი ადრე ბონდით მინმიშეს წყარს - გაღმელები ძველად
ბონდით გადმოდიოდნენ წყალზე (მდინარეზე). 

Lemma: bondil-i  
Number: 1707  
ბონდილ-ი (ბონდილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ბონდუნს ზმნისა -- 1. დაქსელილი, დაწნული. 2.ბადე. 

Lemma: bondish-i  
Number: 1708  
ბონდიშ-ი (ბონდიშის) ბონდის ხიდი. ჩქიმი დღა დალუური, ქიმიკოძჷ ბონდიშისჷ: ქხს, 1, გვ. 209 - ჩემი დღე დალეული
მიგდებულია ბონდის ხიდზე. შდრ. ბონდი. 

Lemma: bondor-i  
Number: 1709  
ბონდორ-ი (ბონდორს) მოსილული, მოშლამული, მოსწორებული ადგილი (გ. ელიავა). 

Lemma: bondua  
Number: 1710  
ბონდუა (ბონდუას) სახელი ბონდუნს ზმნისა -- {მო}ქსელვა, {და}წვნა. თუდოლე ბონდუნს ნჯაში ნუჸუენს - ქვევით წნავს ხის
ტოტებს. ბონდუნს (დობონდუ დაწნა, დოუბონდუ დაუწნავს, დონობონდუე(ნ) დაწნავდა თურმე) გრდმ. წნავს. იბონდუნს (დიიბონდუ
დაიწნა, დოუბონდუ დაუწნავს) გრდმ. სათავ. ქც. ბონდუნს ზმნისა -- იწნავს. უბონდუნს (დუუბონდუ დაუწნა, დუუბონდუ დაუწნავს) გრდმ.
სასხ. ქც. ბონდუნს ზმნისა -- უწნავს. იბონდუ{უ}(ნ) (დიიბონდუ დაიწნა, დობონდე{რე}(ნ) დაწნულა) გრდუვ. ვნებ. ბონდუნს ზმნისა --
იწვნება. აბონდუუ(ნ) (დააბონდუ დაეწნა, დობონდუუ დასწვნია) გრდუვ. ვნებ. უბონდუნს ზმნისა -- ეწვნება. აბონდე(ნ) (აბონდუ
შეძლო დაეწნა, -- , დონობონდუე(ნ) შესძლებია დაწვნა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უბონდუნს ზმნისა -- შეუძლია მოწნას.
ობონდაფუანს (ობონდაფუუ აწვნევინა, უბონდაფუაფუ უწვნევინებია, ნობონდაფუ{აფუ}(ნ) აწვნევინებდა თურმე ) კაუზ. ბონდუნს ზმნისა --
აწვნევინებს. მაბონდალი მიმღ. მოქმ. მწნავი, მწვნელი. ობონდალი მიმღ. ვნებ. მყ. საწნავი. ბონდილ/რი მიმღ. ვნებ. წარს. დაწნული.
ნაბონდა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაწნავი. ნა/ობონდუერი მიმღ. ვნებ. წარს. გასამრჯელო წვნისათვის. უბონდუ, უდუბონდუ მიმღ. უარყ.
დაუწნავი. 

Lemma: bondgh-i  
Number: 1711  
ბონდღ-ი (ბონდღის) 1. ბანდღი; ქსელი. ობობაში ბონდღი ობობას ქსელი. ბორბოლიაქ დობონდღუა - ობობამ ქსელი
გაავლო (დაქსელა). 2. ქონი, რომელიც აქვს ნაწლავებს. შდრ. იმერ. ბანდღი ქსელი (ვ. ბერ.). 

Lemma: bondghil-i  
Number: 1712  
ბონდღილ-ი (ბონდღილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს ბონდღუნსზმნისა -- დაქსელილი, დაბლანდული. ფუთქურით გობონდღილცჷ
ცურუშ ნაბადი გინაქუნც: მასალ., გვ. 19 - ხავსით დაბლანდულს სუროს ნაბადი წამოუსხამს. 

Lemma: bondghua  
Number: 1713  
ბონდღუა (ბონდღუას) სახელი ბონდღუნს ზმნისა -- ქსელვა, ბლანდვა. ობობა ბონდღუნს - ობობა ქსელავს. ფუთქურით
გობონდღუნს - ხავსით დაფარავს (დაქსელავს). ბჟას მინობონდღუნსინი, თის ხოლო ქინვობუნთ ებროშოთ - რძეს (თავზე)
რომ მოედება, იმასაც ჩავასხამთ ერბოსათვის. ბონდღუნს (დობონდღუ დაქსელა, დოუბონდღუ დაუქსელავს, დონობონდღუე(ნ)
დაქსელავდა თურმე) გრდმ. ქსელს აბამს. უბონდღუნს (დუუბონდღუ ქსელი გაუბა, დუუბონდღუ ქსელი გაუბამს) გრდმ. სასხ. ქც.
ბონდღუნს ზმნისა -- ქსელს უბამს, უბლანდავს. იბონდღუუ(ნ) (დიიბონდღუ ქსელი გაიბა, დობონდღე{რე}(ნ) ქსელი გაბმულა) გრდუვ.
ვნებ. ბონდღუნს ზმნისა -- იქსელება, ქსელი იბმება. აბონდღუუ(ნ) (დააბონდღუ ქსელი გაება, დობონდღუუ ქსელი გაჰბმია) გრდუვ.
ვნებ. უბონდღუნს ზმნისა -- ექსელება. ობონდღაფუანს (ობონდღაფუუ დააქსელვინა, უბონდღაფუაფუ ქსელი გაუბმევინებია,
ნობონდღაფუე(ნ) ქსელს აბმევინებდა თურმე ) კაუზ. ბონდღუნს ზმნისა -- ქსელს აბმევინებს. მაბონდღალი მიმღ. მოქმ.
{და}მქსელავი, მბლანდველი. ობონდღალი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}საქსელი, {და}საბლანდი. ბონდღილი მიმღ. ვნებ. წარს.
{და}ქსელილი, {და}ბლანდული. ნაბონდღა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაქსელი, ნაბლანდი. ნა/ობონდღუერი მიმღ. ვნებ. წარს. გასამრჯელო
ბლანდვისათვის. უბონდღუ მიმღ. უარყ. {და}უბლანდავი, {და}უქსელავი. 

Lemma: bonil-i  
Number: 1714  
ბონილ-ი (ბონილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ბონუნს ზმნისა -- {და}ბანილი. იხ. ბონუა. 

Lemma: bonua  
Number: 1715  
ბონუა (ბონუას) სახელი ბონუნს ზმნისა -- {და}ბანა. მეღეჯეშ ჩილი ონჯუას დიჭყანს პიჯიშ ბონუას: თ. სახოკ., გვ. 253 -
მეღორის ცოლი საღამოს დაიწყებს პირის ბანას. ქოთი ბონდუ, ქოთი რცხონდუ: ქხს, 1, გვ. 214 - კიდეც ჰბანდა, კიდეც
ვარცხნიდა. პიც უბონცჷ ხიოლწკჷმა შეწყორილი ჩილამური: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 70 - პირსახეს უბანს ცრემლები
სიხარულთან შერწყმული (შერეული). ბონს, ბონუნს (გობონუ დაჰბანა, გოუბონუ დაუბანია, გონობონუე(ნ) დაჰბანდა თურმე) გრდმ.
ჰბანს. იბონს (გიიბონუ დაიბანა, გოუბონუ დაუბანია) გრდმ. სათავ. ქც. ბონუნს ზმნისა -- იბანს თავისას. უბონს (გუუბონუ დაუბანა,
გუუბონუ დაუბანია) გრდმ. სასხ. ქც. ბონუნს ზმნისა -- უბანს. იბონუუ(ნ) (გიიბონუ დაბანილ იქნა, გობონე{ლე}(ნ) დაბანილა) გრდუვ.
ვნებ. ბონუნს ზმნისა -- იბანება. იბონე(ნ) (იბონუ შესაძლებელი გახდა დაბანა, -- , ნობონუე(ნ) შესაძლებელი ყოფილა დაბანა)
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ბონს ზმნისა -- შეიძლება დაბანილ იქნეს (დაბანა). აბონე(ნ) (აბონუ შეძლო დაებანა, -- , ნობონუე(ნ)
შესძლებია დაბანა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უბონს ზმნისა -- შეუძლია დაბანოს. ობონაფუანს (ობონაფუუ {და}აბანინა, უბონაფუაფუ
{და}უბანინებია, ნობონაფუ{აფუ}ე(ნ) აბანინებდა თურმე ) კაუზ. ბონუნს ზმნისა -- აბანინებს. მაბონალი მიმღ. მოქმ. {და}მბანი. ობონალი



მიმღ. ვნებ. მყ. {და}საბანი. ბონილი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ბანილი. ნაბონა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაბანი. ნაბონუერი მიმღ. ვნებ. წარს.
{და}ბანისათვის გასამრჯელო. უბონუ, უგუბონუ მიმღ. უარყ. {და}უბანელი. იხ. აბანა; შდრ. ლაზ. ობონუ ბანა (ნ. მარი). 

Lemma: boncho  
Number: 1716  
ბონჩო (ბონჩოს) იგივეა, რაც ბორო (პ. ჭარ.). 

Lemma: bonchoro  
Number: 1717  
ბონჩორო (ბონჩოროს) ბუნჩულა; მამაკაცის საკუთარი სახელიცაა. ბონჩორო ბაღანა რე- ბუნჩულა ბავშვია. 

Lemma: bonchxap-i  
Number: 1718  
ბონჩხაფ-ი (ბონჩხაფის) ბრდღვინვა; ღრიალი (პ. ჭარ.). 

Lemma: bondzgor-i  
Number: 1719  
ბონძგორ-ი (ბონძგორს) იხ. ბონძორი. 

Lemma: bondzor-i  
Number: 1720  
ბონძორ-ი (ბონძორს) გამოუცვლელი, უშნოდ აჩეჩილი ბალანი საქონელზე, -- ბომბორა. 

Lemma: bondzoram-i  
Number: 1721  
ბონძორამ-ი (ბონძორამს) ბომბორიანი. 

Lemma: borala  
Number: 1722  
ბორალა (ბორალას) სისულელე, სიბრიყვე. შდრ. სიბორუე. იხ. ბორო. 

Lemma: borb-i  
Number: 1723  
ბორბ-ი (ბორბის) ბობრი, ქერა. იხ. ბობრი; შდრ. ბორბიტე. 

Lemma: borbal-i  
Number: 1724  
ბორბალ-ი (ბორბალ/რს) იხ. ბარბალი. 

Lemma: borbit'e  
Number: 1725  
ბორბიტე (ბორბიტეს) იგივეა, რაც ბორბი, -- ქერა. ვიშო, ბოში, ბორბიტე!: ქხს, 1, გვ. 148 - იქით, ბიჭო, თეთრგვრემანო.
[ბორბიტეეღ ბორბ-იტე]. 

Lemma: borboza  
Number: 1726  
ბორბოზა (ბორბოზას) ახურებული და მოუსვენარი პირუტყვი (მ. ძაძ., 2, გვ. 33). 

Lemma: borbolia  
Number: 1727  
ბორბოლია (ბორბო{ლ}იას) ობობა. ბორბოლიაქ მუში ნამოსას ქიმშეშქვიდუა: აია, 96, 1, გვ. 32 - ობობა თავისსავე
ქსელში ჩაიხრჩოო. ბორბოლიეფქ დობხართეს დო დომორცუეს: გვიმარა, გვ. 44 - ობობებმა დაგვხლართეს და
დაგვაქციეს. ქბორბოლიაში მოსა ობობას ქსელი. ჭუკი დო კატუ მიკობორკუ ბორბოლიაშ ნამოსას: ქხს, 1, გვ. 209 - თაგვი
და კატა მიბორკილია ობობას ქსელზე. ქბორბოლიაში მოსაჯგურა კოჩი ობობას ქსელისნაირი კაცი, გადატ. რბილი,
კეთილი, საყვარელი: ბორბოლიაშ მოსაჯგურა კოჩიე, ლუბაშა ალახუნაფალი - ობობას ქსელისნაირი კაცია, უბეში
ჩასასმელი. შდრ. ლაზ. ბომბულა ობობა (ნ. მარი). საბა: ბობოლი დიდრონი ჭიაჭუა; გურ. ბორბალაი ობობა (ა. ღლ.); იმერ.,
გურ. ბობორიკა/ე-ი ობობა (ა. ღლ.). 

Lemma: borbonch-i  
Number: 1728  
ბორბონჩ-ი (ბორბონჩის) იგივეა, რაც ბარბა{ნ}ჩი, -- ბურბური, ბრიალი, გიზგიზი. ბორბონჩია დაჩხირი - ბრიალა (გიზგიზა)
ცეცხლი. 

Lemma: bordish-i  
Number: 1729  
ბორდიშ-ი (ბორდიშის) ბოდვა. ჸოროფას უჩქუ... ლურიწკჷმა ბორდიში: მასალ., გვ. 48 - სიყვარულმა იცის... ძილის დროს
ბოდვა. შდრ. ბოდუა. 

Lemma: bordishua  
Number: 1730  
ბორდიშუა (ბორდიშუას) სახელი ბორდიშანს ზმნისა -- ბოდვა, ბოდება. გაჩენდი, ნუ ბორდიშანქ, ამბე ვაიჩქუნი -
გაჩერდი, ნუ ბოდავ, ამბავი რომ არ იცი. ბორდიშანს (ბორდიშუუ იბოდა, უბორდიშუუ უბოდავს, ნობორდიშუე(ნ) ბოდავდა თურმე) გრდმ.
ბოდავს. ობორდიშაფუანს (ობორდიშაფუუ აბოდვინა, უბორდიშაფუაფუ უბოდვინებია, ნობორდიშაფუე(ნ) აბოდვინებდა თურმე ) კაუზ.
ბორდიშანს ზმნისა -- აბოდვინებს. მაბორდიშალი მიმღ. მოქმ. მბოდავი. ობორდიშალი მიმღ. ვნებ. მყ. საბოდავი. ნაბორდიშა მიმღ.
ვნებ. წარს. ნაბოდავი. ნაბორდიშუერი მიმღ. ვნებ. წარს. გასამრჯელო ბოდვისათვის. 

Lemma: bordghin-i  



Number: 1731  
ბორდღინ-ი (ბორდღინს) ბორდღვა. 

Lemma: bordghua  
Number: 1732  
ბორდღუა (ბორდღუას) სახელი ბორდღუნს ზმნისა -- ბორდღვა; `ჩჩჳლთაგან ოთხზე სიარული'(საბა). იხ. ბარდღუა,
ბერდღუა. 

Lemma: boreba  
Number: 1733  
ბორება (ბორებას) სახელი აბორენს ზმნისა -- {გა}სულელება; გაბრუება. ფერი კოჩი ვეჸიი, თიქი ვაგაბორასინი: ქხს, 1,
გვ. 35 - ისეთი კაცი არ იქნება, მან რომ არ გაასულელოს. ჩქჷნ ჸანჭეფიში ლახალა რე სუსტება დო აბორება: კ. სამუშ.,
ქხპს, გვ. 148 - ჩვენი (აბრეშუმის) ჭიების ავადმყოფობა არის მისუსტება და გაბრუება. ჸოროფაქ... გამახანგუ, გამაბორუ:
ქხს, 1, გვ. 73 - სიყვარულმა... გამაგიჟა, გამასულელა. აბორენს (გააბორუ გაასულელა, გუუბორებუ გაუსულელებია, გონობორებუე(ნ)
გაასულელებდა თურმე) გრდმ. აგიჟებს, ასულელებს. იბორენს (გიიბორუ გაისულელა, გოუბორებუ გაუსულელებია) გრდმ. სათავ.
ქც. აბორენს ზმნისა -- ისულელებს თავს. იბორებუ{უ}(ნ) (გიიბორუ//გეებორუ გასულელდა, გაბორებე{ლე}(ნ) გასულელებულა) გრდუვ.
ვნებ. აბორენს ზმნისა -- სულელდება. იბორინე(ნ) (იბორინუ შესაძლებელი გახდა გასულელება, -- , გონობორებუე(ნ) შესაძლებელი
ყოფილა გასულელება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. აბორენს ზმნისა -- შეიძლება გასულელება. ობორებაფუანს (ობორებაფუუ
ასულელებინა, უბორებაფუაფუ უსულელებინებია, ნობორებაფუე(ნ) ასულელებინებდა თურმე ) კაუზ. აბორენს ზმნისა --
ასულელებინებს. მაბორებელი მიმღ. მოქმ. {გა}მსულელებელი. ობორებელი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}სასულელებელი. {გა}ბორებული
მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}სულელებული. {გა}ნაბორები მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნასულელები. {გა}ნაბორებუერი მიმღ. ვნებ. წარს.
გასამჯელო {გა}სულელებისათვის. უგუბორებუ მიმღ. უარყ. {გა}უსულელებელი. 

Lemma: borebul-i  
Number: 1734  
ბორებულ-ი (ბორებულ/რს) იხ. გაბორებული. 

Lemma: borzal-i  
Number: 1735  
ბორზალ-ი (ბორზალ/რს) ბოძალი, ორწვერა ისარი; შუბი. ქიგუაშქვათ ბორზალი დო დოურეკათ თინენს ზარა: მ. ხუბ., გვ.
308 - დავარტყათ ბოძალი და მოვგვაროთ (დავურეკოთ) იმათ შიში. ჯეგეშ ბორზალი გენთხაფილი (ქომიძირუდას) სკან
უჯგუშ ჸოროფილს: ს. მაკალ., გვ. 336 - წმინდა გიორგის ბოძალი დაცემული (მენახოს) შენს საუკეთესო საყვარელს
(წყევლაა). გურც ბორზალი გენთხაფილი, თოლც -- ლახვარი...- გულზე ბოძალი დაცემული, თვალზე -- ლახვარი... 

Lemma: bortua  
Number: 1736  
ბორთუა (ბორთუას) ხმამაღლა, ყვირილით ლაპარაკი (მ. ძაძ., 2, გვ. 162). 

Lemma: boria  
Number: 1737  
ბორია (ბორიას) ქარი; სიო, ნიავი. ბორია თჷრს კვახუნს დო ვიშო იღანს - ქარი თოვლს ადნობს და მიაქვს იქით. ბორია
ირქენც, შერენც...: კ. სამუშ., ქართ ზეპ., გვ. 81 - ქარი ქრის, ბობოქრობს... ბორიაში მაჩიჩალს ბორია მიდეღანსია: ხალხ.
სიბრ., გვ. 125 - ქარის დამპეპლავს ქარი წაიღებსო. ბორია იხმარება ზუგდიდურ-სამურზაყანოულ კილოში, სენაკურში --
ქარი. გამონაკლისია ქარბორია. ბორიას სახეები: გირგალი-ბორია გრიგალი; გურული-ბორია სამხრეთის, სამხრეთ-
დასავლეთის ქარი; ზღვაური-ბორია ზღვის, დასავლეთის ქარი; მასკური-ბორია მთის ქარი, ქრის ხეობებში; ჟინ{ი}-ბორია
ზევითა, აღმოსავლეთის ქარი; წანი-ბორია სამხრეთის ქარი; ჯვარული-ბორია ჯვარის მხრიდან მქროლი ქარი. ამ
შესიტყვებებში შეიძლება ბორია გამოვტოვოთ და ვთქვათ: გირგალი, გურული, ზღვაური, მასკური, წანი, ჯვარული იგანს
ქრის (ი. ყიფშ.). შდრ. `ვეფხისტყაოსანი': ბორიო (`ნარგისთათ იძრვის ბორიო, ვარდსა ზრავს, იანვარია'; სტროფი 1456,4:
ბორიო ჩრდილოეთის ქარი, ზამთრის ცივი ქარი (ლექსიკონი); გურ. ბორიო, ბორია ნელი ქარი, სიო (ა. ღლ.); ბორიო ცივი,
ძლიერი ქარი ჩრდილოეთისა (ქეგლ). იხ. ბორუა; ქარბორია. 

Lemma: boriash(i)  
Number: 1738  
ბორიაშ(ი) ოხვამერ-ი (ბორიაშ(ი) ოხვამერს) რელიგ. ქარის სალოცავი. ამ ცერემონიალს ასრულებდნენ ქარის წინააღმდეგ
სიმინდის დატაროების დროს. ოჯახის უფროსი თავად დაკლავდა წიწილას, შეწვავდა, წაიღებდა ყანაში და იქ
დაილოცებოდა, რომ ქარს არ გაეფუჭებინა მისი ყანა; წიწილასაც მარტო შეჭამდა იქ (ს. მაკალ., გვ. 331). 

Lemma: bork'-i  
Number: 1739  
ბორკ-ი (ბორკის) ფეხი; ბარკალი (ფრინველის, საქონლის, ცხენის...); გადატ. ადამიანზედაც იტყვიან. ჭირქას ბორკიქ
ქააჩანუ: თ. სახოკ., გვ. 268 - ჭიქას ფეხი შეედგა (გამოება). ჯგირ ბორკის გერე - კარგ ფეხზე დგას. მუჭომი შქვერთიჯგურა
ბორკეფი ათოდგუ - როგორი სწორი ფეხები (ბარკლები) აქვს (უდგას). შუმილი კოჩი მჷკოჯან სტოლსჷნ, თეს ოჸოთ დო
ბორკეფ ქათატახ: მ. ხუბ., გვ. 58 - მთვრალი კაცი მიწოლილი რომ არის მაგიდასთან, ამას ესროლა და ფეხები (ბარკლები)
მოამტვრია. იხ. ებარკანუა. შდრ. გურ. ბორკო ხის მორის ნაჭერი, რომელზედაც დგამენ ჭურჭელს (ა. ღლ.). 

Lemma: bork'am-i  
Number: 1740  
ბორკამ-ი (ბორკამს) ფეხიანი, ბარკლიანი. მაღალი ბორკამი ქოთომეფი ჸუნს - მაღალი ფეხიანი (ბარკლიანი) ქათმები
ჰყავს. ართი ბორკამი -- ნაბადამი: ა. ცან., გვ. 138 - ერთფეხა (ერთფეხიანი) და ნაბდიანი (გამოცანა: ბლის ხე). იხ. ბორკი. 

Lemma: bork'il-i  
Number: 1741  
ბორკილ-ი (ბორკილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ბორკუნს ზმნისა -- დაბორკილი. ბორკილი ვორექ უსაშველეთჷ: კ. სამუშ.,
ქართ.ზეპ., გვ. 22 - შებორკილი ვარ უსაშველოდ. ბორკილ ღეჯიშა ვაწორე: ქხს, 1, გვ. 223 - დაბორკილ ღორს ვერ
გაუსწრებს. 

Lemma: bork'ilua  



Number: 1742  
ბორკილუა (ბორკილუას) იგივეა, რაც ბორკუა. ოკობორკილუუ დო თხორილს ქიდნარაგუუ - დაბორკა და თხრილში
ჩააგდო. 

Lemma: bork'icocoro  
Number: 1743  
ბორკიცოცორო (ბორკიცოცოროს) ფეხებსუსტი. იხ. ცოცორო. 

Lemma: bork'ua  
Number: 1744  
ბორკუა (ბორკუას) სახელი ბორკუნს ზმნისა -- ბორკვა. ჭუკი დო კატუ მიკობორკუ ბორბოლიაშ ნამოსას: ქხს, 1, გვ. 209 -
თაგვი და კატაა მიბორკილი ობობას ქსელზე. დობორკჷნდეს ყაზაყის, უღუს ქჷგედგჷნდეს: მ. ხუბ., გვ. 342 - დაბორკავდნენ
გლეხს, უღელს დაადგამდნენ. ქუმუურც დო დორბორკჷნცჷ: კ.სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 12 - მოვა და დაგბორკავს. ბორკუნს
(დობორკუ დაბორკა, დოუბორკუ დაუბორკავს, დონობორკუე(ნ) დაბორკავდა თურმე) გრდმ. ბორკავს. იბორკუნს (დიიბორკუ დაიბორკა,
დოუბორკუ დაუბორკავს) გრდმ. სათავ. ქც. ბორკუნს ზმნისა -- იბორკავს თავისას. უბორკუნს (დუუბორკუ დაუბორკა, დუუბორკუ
დაუბორკავს) გრდმ. სასხ. ქც. ბორკუნს ზმნისა -- უბორკავს. იბორკუ{უ}(ნ) (დიიბორკუ თიქ დაიბორკა ის, დობორკე{ლე}(ნ)
დაბორკილა) გრდუვ. ვნებ. ბორკუნს ზმნისა -- იბორკება. აბორკუუ(ნ) (დააბორკუ დაებორკა, დობორკუუ დაჰბორკვია) გრდუვ.
ვნებ. უბორკუნს ზმნისა -- ებორკება. იბორკე(ნ) (იბორკუ შესაძლებელი გახდა დაბორკვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ბორკუნს
ზმნისა -- შეიძლება დაიბორკოს. აბორკე(ნ) (აბორკუ შეძლო დაებორკა, -- , {დო}ნობორკუე(ნ) შესძლებია დაბორკვა) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. უბორკუნს ზმნისა -- შეუძლია დაბორკოს. ობორკაფუანს (ობორკაფუუ {და}აბორკვინა, უბორკაფუაფუ უბორკვინებია,
ნობორკაფუე(ნ) აბორკვინებდა თურმე ) კაუზ. ბორკუნს ზმნისა -- აბორკვინებს. მაბორკალი მიმღ. მოქმ. {და}მბორკავი. ობორკალი
მიმღ. ვნებ. მყ. {და}საბორკავი; საბორკი, ბორკილი. ბორკილი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ბორკილი. ნაბორკა მიმღ. ვნებ. წარს.
{და}ნაბორკი. ნაბორკუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ბორკვის საფასური. უბორკუ, უდუბორკუ მიმღ. უარყ. {და}უბორკავი. 

Lemma: boro  
Number: 1745  
ბორო (ბოროს) სულელი, შტერი, ბრიყვი; ჭკუათხელი. აშო ჩელა, ბორო ჩელა!: ი. ყიფშ., გვ. 166 - აქეთ, ჩელა, ბრიყვო
ჩელავ! ქიდეებადჷ ათე ძღაბის ართი ბორო ბაღანაქ: მ. ხუბ., გვ. 295 - გაუჩნდა (დაებადა) ამ გოგოს ერთი სულელი ბავშვი.
ირკოჩიში ართგური კოჩი ბორო რე: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 123 - ყველას (ყველა კაცის) ერთგული კაცი სულელია.
ქბორო პაპაში ნანათა სულელი მღვდლის მონათლული; გადატ. ჩერჩეტი, ბრიყვი, სულელი. შდრ. ტვინგალი, ფოჩო,
ხანგა. 

Lemma: borobua  
Number: 1746  
ბორობუა (ბორობუას) სისულელე, ბრიყვობა. თეცალ ბორობუაშენი ბრელშა გაკოღუჭეს: მასალ., გვ. 98 - ასეთი
სისულელისათვის ბევრჯერ დაიჭირეს. 

Lemma: boroia  
Number: 1747  
ბოროია (ბოროიას) კნინ. მოსულელო, მობრიყვო. ბოროია კოჩი რე - მოსულელო კაცია. 

Lemma: borsoba  
Number: 1748  
ბორსობა (ბორსობას) ბოსლობა (ი. ყიფშ.). 

Lemma: borua  
Number: 1749  
ბორუა (ბორუას) სახელი ბორუნს ზმნისა -- ბორიას (ქარის) ქროლა; თოვლით დაფარვა. კარკალეშა ზღუ̂აური
გეგნობორუნს, ზღუ̂აური ორჯგინანს ბორიას - ხანდისხან ზღვაური (ზღვიდან მოანბერი ქარი) აჯობებს ბორიას. ჰამო
შურით ეიოშანს მუკნაბორა ჭარგა პირი - ტკბილი (საამო) სუნით აავსებს მიმქრალი (მინაქროლი) ჭრელი პირი. ბორუნს
(დობორუ ქარმა წააქცია, დუუბორუ ქარს წაუქცევია, დონობორუე(ნ) ქარი წააქცევდა თურმე) გრდმ. ქარი ქრის, ქარი აქცევს. ნაბორუ{უ}
მიმღ. ვნებ. წარს. ქარით წანაქცევი, -- ნაქარალი. 

Lemma: borkom-i  
Number: 1750  
ბორქომ-ი (ბორქომს) ბოქლომი. დიდი ბორქომი თის გილებიხვინანდჷ: მ. ხუბ., გვ. 183 - დიდი ბოქლომი მასზე ეკიდა.
მინუვლათჷ მინიბლენქჷ, ბორქომი ქიგეძჷდასჷნი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 45 - შესვლით შევალ, ბოქლომიც რომ ედოს. 

Lemma: borchxap-i  
Number: 1751  
ბორჩხაფ-ი (ბორჩხაფის) ყვირილი; ბრდღვინვა (პ. ჭარ.); გუგუნი. 

Lemma: bordzal-i  
Number: 1752  
ბორძალ-ი (ბორძალ/რს) მეხი (დ. ფიფია). 

Lemma: bordzali  
Number: 1753  
ბორძალი შარა (ბორძალი შარას) გზაჯვარედინი. ქიმიოდირთეს სუმი ბორძალი შარას: ქხს, 2, გვ. 270 - მიადგნენ სამი
გზის შესაყარს, ანუ გზაჯვარედინს. შდრ. ძვ. ქართ. მებოძირი გზაჯვარედინი (ი. აბულ., ლექსიკ.). 

Lemma: borj-i  
Number: 1754  
ბორჯ-ი (ბორჯის, ბორს/ც{უ/ჷ}) დრო, ჟამი; ვადა. ბორჯი, ირფელი სი გობარჷ: ქხს, 1, გვ. 157 - დროვ, ყველაფერი შენ
გაბარია. ბორჯიქ ჯგირქ მორთუა - დრო კარგი მოვიდაო. ...ფერი ბორჯისჷ მართახიქჷ ქჷგააშინე: ი. ყიფშ., გვ. 14 - ...ამ
დროს მათრახი გაახსენდა. ი ბორც თე როკითი სქვამი ჭყონი რდჷ: აია, 2, გვ. 89 - იმ დროს ეს როკიც კარგი მუხა იყო. მუ
ბორცჷთი მუმაქ ქეშიტყუნი: აია, 1, გვ. 21 - რა დროსაც (როცა კი) მამამ შეიტყო. ბორჯიში მოდირაკილი - დროის (დროით)



მოხრილი; გადატ. დაბერებული. მიშეს ბორჯეფი, ბორჯეფც გეჸუნდეს: ეგრისი, გვ. 130 - ჟამნი კვალდაკვალ რბოდენ
უწყვეტად (მიდიოდნენ დროები, დროებს მიჰყვებოდნენ). დროის გადმომცემი სიტყვებისა და შესიტყვებების ერთი წყება
ასეთია: ათე-ჟამი ეს დრო (აწმყო); ბჟა-დულა მზის ჩასვლა; ბჟა-ილულა მზის ამოსვლა; გიართელი გადახრილი (მზე რომ
გადაიხრება); გოთანა გათენება; დაუქვება დაუქმება; მითაჟამი შორეული წარსული; მოგოთანე გამთენიის დრო; მოდგამი
მომავალი; მოჟამი მომავალი დრო; მოღია გათენების დრო, ცისკარი; მუმალჷ ბორჯი//ჟამი მომავალი დრო; მუმულიშ
ჸიმა მამლის ყივილის დრო; ნაოსორიშენს//ნოოსორიშენს ნავახშმეს; ნოსერიბენი შუაღამის შემდეგ (შდრ. სერი);
ოდრო//ორდო დილა; ოკოსერუა ბორჯი შეღამების დრო; ონჯუა საღამო; ონდღე შუადღე; ოსერიშობა-ბორჯი ვახშმობის
დრო; ოჭუმარე დილა; რიჟუ-რაჟუ რიჟ-რაჟი; სადღემუშოთ სამომავლოდ; შქასერი შუაღამე; წირუა-ბორჯი//ჟამი წირვის
დრო; ჭიფე სადილობა სადილობამდე (წვრილი სადილობა) და სხვ. შდრ. გურ. ბორჯი დრო (ა. ღლ.). 

Lemma: borjg-i  
Number: 1755  
ბორჯგ-ი (ბორჯგის) იგივეა, რაც ბარჯგი. 

Lemma: borjga  
Number: 1756  
ბორჯგა (ბორჯგას), ბორჯგალ-ი (ბორჯგალ-ს) ბორჯღლი, გაშლილი ტოტები. ჸვილირ ღეს აბარწას გითმაბუნუანდეს
კიფიშ ბაწარით, ვარდა კაღუთ, ნამუსით სუმი ბორჯგალი უღუდუ - დაკლულ ღორს აივანზე ჰკიდებდნენ სელის ბაწრით,
ანდა კაუჭით, რომელსაც სამი ტოტი ჰქონდა. შდრ. იმერ. ბორჯგი გაუთლელი ხის სვეტი, ბოძი, ბარჯგი (მ. ალავ., ა. ღლ.). 

Lemma: borjgam-i  
Number: 1757  
ბორჯგამ-ი (ბორჯგამს) ტოტებიანი. ბორჯგამი დუდი უღუდუ - ტოტებიანი თავი ჰქონდა. 

Lemma: borjeba  
Number: 1758  
ბორჯება (ბორჯებას) იხ. აბორჯება. 

Lemma: borjgh-i  
Number: 1759  
ბორჯღ-ი (ბორჯღის) ბორჯღლი. 

Lemma: borjghik'-i  
Number: 1760  
ბორჯღიკ-ი (ბორჯღიკის) არეული, ჩამოუყალიბებელი ლაპარაკი; მოუსვენრობა; ღვარჭნა. იბორჯღიკუ - არეულად
ლაპარაკობს. 

Lemma: borjgholam-i  
Number: 1761  
ბორჯღოლამ-ი (ბორჯღოლამს) ჯა ბორჯღლიანი (გაშლილტოტებიანი) ხე. 

Lemma: borjghua  
Number: 1762  
ბორჯღუა (ბორჯღუას) ტოტებად გაშლა. 

Lemma: bot'o  
Number: 1763  
ბოტო (ბოტოს) უჭკუო, სულელი. 

Lemma: bot'oria  
Number: 1764  
ბოტორია (ბოტორიას) ჩურჩუტი; მოსულელო. გვალო ბოტორია კოჩიე -- მთლად ჩურჩუტი კაცია. 

Lemma: bot'oro  
Number: 1765  
ბოტორო (ბოტოროს) იგივეა, რაც ბოტორია. 

Lemma: bokv-i  
Number: 1766  
ბოქვ-ი (ბოქვის), ბოქვა (ბოქვას)1. ბოლქვი. ისლის ძველი ძირები (მასალები, 1, გვ. 389). სუმი-ოთხი ბოლქვემს ქიმინუნს
- სამ-ოთხ ბოლქვს გამოიღებს. 2. ჭაობში აქა-იქ დარჩენილი პატარა ბექობი, სადაც ფეხის დადგმა შეიძლება (ბ. კილ.). 

Lemma: boko  
Number: 1767  
ბოქო (ბოქოს) იგივეა, რაც ბოქვი, ბოქვა. 

Lemma: boko-boko{t}  
Number: 1768  
ბოქო-ბოქო{თ} ზმნზ. ბოლქვა-ბოლქვად. ოისირეს ისირი ბოქო-ბოქოთ ჩანდუ, ბოქოეფი დაშორებული რდუ ცინდას,
ვარა ართი ტკუს - საისლეში ისლი ბოლქვა-ბოლქვად იყო, ბოლქვები დაშორებული იყო ციდაზე ან ერთ მტკაველზე. 

Lemma: bokur-i  
Number: 1769  
ბოქურ-ი (ბოქურს) ბოკვერი, ლეკვი (პ. ჭარ.). 

Lemma: bogho  
Number: 1770  



ბოღო (ბოღოს), ბოღორიას (ბოღორიას) იხ. ბოხო, ბოხორია. შდრ. ფოხორია. 

Lemma: boq'v-i  
Number: 1771  
ბოყვ-ი (ბოყვის) ბოყვი, აფრა. ფიცრული სახლის კედლებში ვერტიკალურად დაყენებული სქელი ფიცარი, ორივე მხრიდან
ამოღარული, რომელშიაც სვამენ კედლის ფიცრებს. ბოყვი იყო დიდი და პატარა. ყველაზე დიდი იყო შუაში დასაყენებელი
(მასალები, ტ. 1, გვ. 378). შდრ. გურ., იმერ. ბოყვი (ა. ღლ.). შდრ. ქილიქი. 

Lemma: boq'vish  
Number: 1772  
ბოყვიშ ორღომალ-ი (ბოყვიშ ორღომალ/რს) ბოყვის ღარების ამოსაღები ხელსაწყო. 

Lemma: boq'in-i  
Number: 1773  
ბოყინ-ი (ბოყინს) იხ. ბოჸინი. 

Lemma: bo՚in-i  
Number: 1774  
ბოჸინ-ი (ბოჸინს) ბოყინი. ობოყინაფუანს, თიზმა ჭკომუ ლებია დო ჭკიდი - აბოყინებს, იმდენი ჭამა ლობიო და მჭადი.
შხირას მობოჸინაფუანს - ხშირად მაბოყინებს. ბოჸინუნს (ბოჸინუ იბოყინა, უბოჸინუ უბოყინია, ნობოჸინუე(ნ) ბოყინობდა თურმე)
გრდუვ. საშ.-მოქმ. ბოყინობს. ობოჸინაფუანს (ობოჸინაფუუ აბოყინა, უბოჸინაფუაფუ უბოყინებია, ნობოჸინაფუე(ნ) აბოყინებდა თურმე)
გრდუვ. აბოყინებს. შდრ. ჯიჸინი. 

Lemma: bosh-i  
Number: 1775  
ბოშ-ი (ბოშის) ბიჭი. ქიმერთი, ბოში, დუუძახი აში! - მიდი, ბიჭო, დაუძახე აქით! ბოში მინი ართი გერს ქიგეხე, მინიშა --
მაჟირასჷ: ი. ყიფშ., გვ. 14 - ბიჭი ხან ერთ მგელზე ზის, ზოგჯერ -- მეორეზე. ე ბოშიქ მუურქუ ლეკური: ი. ყიფშ., გვ. 28 - ამ
ბიჭმა მოუქნია ლეკური. იხ. ბოი. 

Lemma: boshala  
Number: 1776  
ბოშალა (ბოშალას) ახალგაზრდობა, სიყრმე, ჭაბუკობა, ბიჭობა. ჩქიმ ბოშალა სი გოგირთუ: ქხს, 1, გვ. 51 - ჩემი ვაჟკაცობა
შენ გაგიყვია. ჩქიმ(ი) ბოშალა ვავძირჷნ თის, ჩქიმ სირჩჷნა ნჷმ ოძირჷ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 17 - ჩემს სიყრმეს ვინც
არ მოსწრებია, ნუ იხილოს ჩემი სიბერე. ბოშალას ჩემენქი დო ბილიოს გილანახუნქი: ეკური, გვ. 384 - ბიჭობას ჩემობ და
თეთრეულს (საცვალს) ჰრეცხავ. 

Lemma: bosham-i  
Number: 1777  
ბოშამ-ი (ბოშამს) ბიჭიანი. ბოშამო ზმნზ. ბიჭიანად. ბოშამო მიდართუ ჸუდეშა - ბიჭიანად წავიდა სახლში. 

Lemma: boshia  
Number: 1778  
ბოშია (ბოშიას) კნინ. ბიჭუნა. ახ, მიში რექ, მიშ ბედიში, მი ბედნიერ ბოშიაში?: მასალ., გვ. 32 - ახ, ვისი ხარ, ვისი ბედისა,
ვინ ბედნიერი ბიჭუნასი? 

Lemma: bosh{i}k'ata  
Number: 1779  
ბოშ{ი}კათა (ბოშ{ი}კათას) ყმაწვილები, ვაჟკაცები, ახალგაზრდობა (სიტყვა-სიტყვ. ბიჭი -- ხალხი. საპირისპ. ოსურკათა).
ასეიანი ბოშკათეფი: ქხს, 1, გვ. 210 - ახლანდელი ყმაწვილები (ყმაწვილ-კაცები). ბადიდკოჩი ნტერი მაფუ, ბოშკათეფი
ცხენი მაფუ: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 167 - ბერიკაცი მტრად მყავს, ვაჟკაცები ცხენად მყავს. სქანიცალი ბოშკათეფი ვაგახარენთ
ოსურეფც!: მასალ., გვ. 44 - შენისთანა ვაჟკაცები არ გაახარებენ ცოლებს! შდრ. ჯიმა-კათა. 

Lemma: boshi-skua  
Number: 1780  
ბოში-სქუა (ბოში-სქუას) ვაჟიშვილი. იხ. ქომოლსქუა; შდრ. ცირა-სქუა. 

Lemma: boshk'och-i  
Number: 1781  
ბოშკოჩ-ი (ბოშკოჩის, ბოშკოს) ვაჟკაცი; ყმაწვილი, ვაჟიშვილი, ახალგაზრდა. ართი ბოში-კოჩი გეხე ართი რაშის: მ. ხუბ.,
გვ. 27 - ერთი ახალგაზრდა (ბიჭი-კაცი) ზის ერთ რაშზე. ბოშიკოჩი, მუსუთ თქუანქჷნი, მუკუდირთი ქუაცალო: ქხს, 1, გვ. 160
- ვაჟკაცო, რასაც იტყვი, ამოუდექ ქვასავით. ბოშალაშე მოჩილათა ბოში-კოჩიშოთ მუ ძნელი რე!: ი. ყიფშ., გვ. 128 -
ბიჭობიდან დაშორება ვაჟკაცისთვის რა ძნელია! შდრ. ბადიდ-კოჩი. 

Lemma: boshur-i  
Number: 1782  
ბოშურ-ი (ბოშურს) ბიჭური. ბოშურო ზმნზ. ბიჭურად. წოხოლე ქაუხვადჷ ბოშურო მონწყილი ცირაქ: მ. ხუბ., გვ. 207 - წინ
(კი) დაუხვდა ბიჭურად გამოწყობილი ცირა. გიღაჭჷ ბოშურო თუმა - გაიკრიჭა ბიჭურად თმა. 

Lemma: boshur-boshala  
Number: 1783  
ბოშურ-ბოშალა (ბოშურ-ბოშალას) კაცურ-კაცობა; სიტყვ.-სიტყ. ბიჭურ-ბიჭობა. ...ბოშურ-ბოშალაში, კოჩურ-კოჩანაში
სქვამი პეული: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 77 - ...კაცურ-კაცობისა (ბიჭურ-ბიჭობისა), ვაჟკაცობის (კაცურ-კაცობის) ნაზი
ყვავილი. 

Lemma: bochi  
Number: 1784  
ბოჩი მოფერ. მიმართვ. ბოჩი! (ღ ბოჩია). ივ. ჯავახიშვილის აზრით, ბოჩი წარმართობისდროინდელი ღვთაების სახელი



უნდა იყოს. შდრ. ლაზ. ბოჩი მამალი ცხვარი (ნ. მარი). 

Lemma: bocho  
Number: 1785  
ბოჩო (ღ ბოჩორო) 1. მიმართვაა, -- საკუთარი სახელიცაა; 2. წყნარი. ბოჩო კოჩიე - თვინიერი, წყნარი, ბუნჩულა კაცია. 

Lemma: bochoro  
Number: 1786  
ბოჩორო (ბოჩოროს) იხ. ბოჩო. 

Lemma: bochoria  
Number: 1787  
ბოჩორია (ბოჩორიას) კნინ. პატარა და ბუნჩულა. ბოჩორია კოჩიე - პატარა კაცია. იხ. ბოცორო. 

Lemma: bochochia  
Number: 1788  
ბოჩოჩია (ბოჩოჩიას) კნინ.-მოფერ. ბიჭუნა. ჩქიმი ბოჩოჩია, მორთი აშო!- ჩემო ბიჭუნავ, მოდი აქეთ! 

Lemma: bocoro  
Number: 1789  
ბოცორო (ბოცოროს) კნინ. პატარა. ბოცორო კოჩიე - პატარა კაცია. შდრ. ბოჩორო. 

Lemma: bocua  
Number: 1790  
ბოცუა (ბოცუას)იხ. გე-ბოცუა. 

Lemma: bockver-i  
Number: 1791  
ბოცქვერ-ი (ბოცქვერს) ბოცვერი. ბოცქვერიში ხორცი პჭკომათია - ბოცვრის ხორცი ვჭამოთო. შდრ. იმერ., რაჭ. ბოცქვერი
ბოცვერი (ვ. ბერ., ა. ღლ.). 

Lemma: bocx-i  
Number: 1792  
ბოცხ-ი (ბოცხის) ფოცხი. შდრ. ბუცხი. 

Lemma: bocxua(bocxuas)  
Number: 1793  
ბოცხუა(ბოცხუას) იგივეა, რაც ბუცხუა, -- სახელი ბუცხუნს ზმნისა -- ფოცხვა. 

Lemma: bodzor-i  
Number: 1794  
ბოძორ-ი (ბოძორს), ბონძორ-ი (ბონძორს) -- ბანჯგვლი; სქელი, გრძელი და უხეში ბალანი (ძაღლისა, დათვისა და სხვ.);
გადატ. ადამიანის ხშირი და მსხვილი თმა ტანზე. ათე ბორჯის ბოძორცჷ ქჷმანტუუ დაჩხჷრქჷ: ი. ყიფშ., გვ. 62 - ამ დროს
ბანჯგვლს მოეკიდა ცეცხლი. მუზმა ბოძორი გოჩანდუ ტანს - რამდენი ბანჯგვლი ჰქონდა ტანზე. 

Lemma: bodzoram-i  
Number: 1795  
ბოძორამ-ი (ბოძორამს) ბანჯგვლიანი. ბოძორამი//ბოძორია ჯოღორი -- ბანჯგვლიანი ძაღლი. ართი ბოძორამი ჩხოუ ჸუნს
-- ერთი ბანჯგვლიანი ძროხა ჰყავს. 

Lemma: boc'oria  
Number: 1796  
ბოწორია (ბოწორიას) გრძელბეწვიანი. შდრ. ბოწოწი. 

Lemma: boc'oc'-i  
Number: 1797  
ბოწოწ-ი (ბოწოწის) ბუწუწი (პ. ჭარ.).; ბეწვი; ცუდი და თხელი თმა. იში ქუს ბოწოწი გითააბუ -- იმის ქუდს ბეწვი ჰკიდია.
ბოწოწიში ქუდი გიორთუ -- ბეწვის ქუდი ახურავს. 

Lemma: boc'oc'am-i  
Number: 1798  
ბოწოწამ-ი (ბოწოწამს) ბეწვიანი; ცუდი და თხელთმიანი. ბოწოწამი ქუდი -- ბეწვიანი ქუდი. 

Lemma: boc'oc'ia  
Number: 1799  
ბოწოწია კნინ. ბუწუწი. თხას ქვარას ბოწოწია გითაბუ -- თხას მუცელზე ბუწუწი ჰკიდია. შდრ. გურ. ბოწოწო სიმინდის ფოჩვი
(ვ. ბერ.). 

Lemma: boch'k'a  
Number: 1800  
ბოჭკა (ბოჭკას) 1. [რუს. бочка კასრი]. ართ ბოჭკას ართიქ ქუმკუდირთუ, მაჟია ბოჭკას -- მაჟირაქ დო ქიდიიჭყეს ღვინიშ
შუმა -- ერთ კასრთან ერთი დადგა (მიუდგა), მეორესთან -- მეორე და დაიწყეს ღვინის სმა. 2. იგივეა, რაც ბოჯგუა -- ორკაპი.
ბოჭკა ჯა -- ბორჯღლიანი ხე (პ. ჭარ.). ბოჭკა ჯა ორკაპა ხე (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 2, გვ. 146). შდრ. გურ. ბოჭიკო თავტოტიანი
ბოძი (პ. ჯაჯან., ა. ღლ.). 

Lemma: boch'k'ak'ent'-i  
Number: 1801  



ბოჭკაკენტ-ი (ბოჭკაკენტის) იგივეა, რაც ბორჯგაკენტი, -- ბორჯღლიანი, მრავალტოტებიანი ჯოხი. იხ. ბორჯგა. 

Lemma: boch'k'at'ia  
Number: 1802  
ბოჭკატია (ბოჭკატიას) განტოტილი; შეერთებული თითები. 

Lemma: boch'ok'-i  
Number: 1803  
ბოჭოკ-ი (ბოჭოკის) პოჭოკი, პოჭიკი; ფეხის ძვალი მუხლის ქვემოთ. ჩლიქიანი ცხოველის (გოჭის, თხის...) ფეხი. ხორცის
ვამასქიდუქი-და, ბოჭოკიში ნატყაბარა იშენი ქიმეჩია -- ხორცს თუ ვერ შეელევი, პოჭოკის ტყავი (ნატყავები) მაინც
მიეციო. შდრ. იმერ., გურ. პოჭოკი გოჭის ფეხი (ვ. ბერ.; ს. ჟღ.; ა. ღლ.). 

Lemma: boxo  
Number: 1804  
ბოხო (ბოხოს) დიდი, მსხვილი. უშქურემს ბოხო-ბოხოს გიშმაგორუნდუ -- ვაშლებს მსხვილ-მსხვილს არჩევდა. 

Lemma: boxoria  
Number: 1805  
ბოხორია (ბოხორიას) მსხვილი, დიდი. ბოხორია-ბოხორია უშქურეფი -- მსხვილი ვაშლები. შდრ. ბოხორო. 

Lemma: boxoro  
Number: 1806  
ბოხორო (ბოხოროს) იგივეა, რაც ბოხო, -- მსხვილი, დიდი. ბოხორო ბაღანა -- მსხვილი, დიდი ბავშვი. ბოხორო-ბოხორო
მსხვილ-მსხვილი. შდრ. აჭარ. ბოხოხა დიდი (აჭარ. დიალექტ. დარგ.ლექსკ., გვ. 15). 

Lemma: boxorua  
Number: 1807  
ბოხორუა (ბოხორუას) იგივეა, რაც ბოხორია, -- დიდი, მოდიდო. ბოხორუა უშქურეფი -- მომსხვილო (მსხვილი) ვაშლები.
ბოხორუაღ ბოხოროა. 

Lemma: boxoch'ia  
Number: 1808  
ბოხოჭია (ბოხოჭიას) მსხვილი ჭია საერთოდ (ზოგადი სახელია). დიდი, შხუ დო რგვალ ჭიას უძახუნა ბოხოჭიას -- დიდ,
მსხვილ და მრგვალ ჭიას ეძახიან ბოხოჭიას. 

Lemma: boxox-i  
Number: 1809  
ბოხოხ-ი, ბოხოხია (ბოხოხი/ია-ს) ბოხოხი, ცხვრის ტყავის ქუდი. დუცუ გიორთუ ბოხოხია -- თავს ახურავს ბოხოხი. 

Lemma: boxcha  
Number: 1810  
ბოხჩა (ბოხჩას) ბოხჩა. ბოხჩა გილაბუ ორტყაფუს -- ბოხჩა ჰკიდია სარტყელზე. 

Lemma: bojg-i  
Number: 1811  
ბოჯგ-ი იხ. ბორჯგი; ბარჯგი. 

Lemma: bzha  
Number: 1812  
ბჟა (ღ ბჟალ; ბჟას) 1. მზე. პიჯო ბჟა რექ, თოლო -- ვარდი: ქხს, 1, გვ. 49 - პირად მზე ხარ, თვალად -- ვარდი. ბჟაქ გიფაჩ
დო ქიჭანეს ოსურეფი დოხორეშა: მ. ხუბ., გვ. 18 - მზე გაიშალა და მოიხმეს ქალები სასახლეში. თუთას ვავორწყექ დო
ბჟას: ქხს, 1, გვ. 56 - მთვარეს ვერ ვხედავ და მზეს. ქბჟაშ ალულა მზის ამოსვლა: მუჟამც ბჟაშ ალალჷშე ჭითათ დიღაფჷ
ირფელქ... - როდესაც აღმოსავლეთიდან (მზის ამოსასვლელიდან) წითლად შეიღება ყველაფერი... ქბჟაშ ეკინა მზის აწევა.
ბჟაქ ეკჷნჷ ეშე-ეშე: მასალ., გვ. 65 - მზემ აიწია ზევით-ზევით (მაღლა-მაღლა). ქბჟაშ დილულა მზის ჩასვლა. ბჟაშ
დილულაში უკული იჭყაფუ სხაპუა დო ბირა - მზის ჩასვლის შემდეგ იწყება ცეკვა და სიმღერა. ქბჟაში ეულა მზის ამოსვლა.
დიდებაქ მეეშინჷ ამუდღარი ბჟაში ეულას!: ი. ყიფშ., გვ. 132 - დიდება მოხსენდა დღევანდელ მზის ამოსვლას! ქბჟაშ
ჩხორია მზის სხივი. ბჟაშ ჩხორიას განშუტყობუ: ქხს, 1, გვ. 316 - მზის სხივი (შიგ) შეპარულა. ქუშულადუ ბჟაში მარდიმე
დაუღლელი მზის მადლმა (ფიცილის ფორმულა). ქბჟაში უძირაფუ მზის უნახავი: ქააძირეს ართი ძღაბი, ბჟაში უძირაფუ: მ.
ხუბ., გვ. 223 - ანახეს ერთი გოგო, მზის უნახავი. შდრ. ზისუნახე მზეთუნახავი. შდრ. ლაზ. ბჟორა, მჟორა მზე (ნ. მარი). 2. რძე.
ბჟათი ბონეს დო წოხოლეიანიცალო გინირთუ - რძით დაბანეს და წინანდელივით გადაიქცა. ნანაში ჰამო ბჟა: მასალ., გვ.
17 - დედის ტკბილი რძე. ქბჟაში იკორთა რძის შედედება. შდრ. ლაზ. ბჯა//მჯა//ბჟა რძე (ეტიმოლ., გვ. 288). იხ. მაბჟალია. 

Lemma: bzhadalu/e'  
Number: 1813  
ბჟადალუ/ჷ (ბჟადალუ/ჷს), ბჟადაჲუ (ბჟადაჲუს) დასავლეთი, მზის ჩასასვლელი (დასავალი). ბჟაიოლუშე სი რექი დო
ბჟადალუშე მა საწყალი: ქხს, 1, გვ. 144 - აღმოსავლეთით (მზის ამოსასვლელისაკენ) შენ ხარ და დასავლეთით (მზის
ჩასასვლელისაკენ) მე საწყალი. უჩა ნდი ცხოვრენს უჩა ზღვას ბჟადალჷშე: მ. ხუბ., გვ. 29 - შავი დევი ცხოვრობს შავი
ზღვის დასავლეთით. ბჟაშდაალუ//ბჟაშ დილულა მზის ჩასვლა. შდრ. დელახონი. 

Lemma: bzhadalushi  
Number: 1814  
ბჟადალუში ქარი (ბჟადალუში ქარს) დასავლეთის ქარი. 

Lemma: bzhadale'shi  
Number: 1815  
ბჟადალჷში მხარე (ბჟადალჷში მხარეს) დასავლეთის მხარე. ბჟადალჷში მხარეშე ინგჷრი გჷშაგვარგვალანც: ქხს, 1,
გვ. 323- დასავლეთის მხრიდან ენგური მოთუხთუხებს. ბჟადალჷშე ჯალონასჷ, სქვამი პირეფით დოჸურილცჷ, მაფშალია



გურიჭვილო აშაჸურშუ - დასავლეთით ტყეში, ლამაზი ყვავილებით დახუნძულში, ბულბული გულდამწვრად ჩაყუჟულა. 

Lemma: bzha  
Number: 1816  
ბჟა დო თუთა (ბჟა დო თუთას) მზე და მთვარე. ბჟა დო თუთაქჷ... ბოლოს დოხვამესჷ დო გუუტესჷ: ი. ყიფშ., გვ. 31- მზე და
მთვარემ... ბოლოს დალოცეს და გაუშვეს. სიზმარო ბჟა დო თუთაი შქას ვორდი: მ. ხუბ., გვ. 58- სიზმრად მზისა და მთვარის
შუა ვიყავი. ბჟა დო თუთას ქოგურაფუ იში ჭირი-მა!: მასალ., გვ. 17- მზესა და მთვარეს დამსგავსებია, მისი ჭირიმე! 

Lemma: bzhadula  
Number: 1817  
ბჟადულა (ბჟადულასღ ბჟაში-დილულას) მზის ჩასვლა. თეთ ძინულენს შეჸერონი ირ ბჟადულას დო ირ ალიონს - ამით
მატულობს ყვავილთა ყლორტები ყოველი მზისჩასვლისა და ყოველი ამოსვლისას. 

Lemma: bzhaeiolu  
Number: 1818  
ბჟაეიოლუ, ბჟაიოლუ (ბჟა{ე}იოლუს) აღმოსავლეთი. მისჷთ შარა მერჩამუნი ზუგდიდიშე ბჟაიოლცჷ: მასალ., გვ. 18 -
ვისაც მგზავრობა მოგიხდა ზუგდიდიდან აღმოსავლეთით. ბჟაიოლუშე სი რექ დო ბჟადალუშე მა საწყალი: ქხს, 1, გვ. 144-
აღმოსავლეთით შენ ხარ და დასავლეთით მე საწყალი. ბჟაიოლუღ ბჟაშ მზის + იოლუ ამოსავალი: აღმოსავლეთი (ვ. თოფ.,
ქესს, 1, გვ. 301). 

Lemma: bzhaiolushi  
Number: 1819  
ბჟაიოლუში ქარი (ბჟაიოლუში ქარს) აღმოსავლეთის ქარი. 

Lemma: bzhak'e  
Number: 1820  
ბჟაკე (ბჟაკეს) წვერი (ი. ყიფშ.). ბჟაკე ოშუმეში -- ულვაში (პ. ჭარ.). ბჟაკეს ვამომქანჩუა: ქხს, 1, გვ. 258 - წვერებს ნუ
მომქაჩავ. თხაში ბჟაკე - თხის წვერები. პ. ჭარაიას აზრით, ნასესხებია აფხაზურიდან აჟაკჲა წვერი. შდრ. ფრიმული. 

Lemma: bzhak'epipa  
Number: 1821  
ბჟაკეფიფა (ბჟაკეფიფას) წვერფოფინა, დიდწვერიანი. მიდაღალას ვეგგოტალე, ბჟაკეფიფა, სი ცანცალა!: მასალ., გვ.
81 - წართმევას არ შეგარჩენ, წვერფოფინა, შე ქერქეტავ!. იხ. ფიფა. 

Lemma: bzhalam-i  
Number: 1822  
ბჟალამ-ი (ბჟალამს) რძიანი. იხ. ბჟა2. ბჟალამი ჭირქა- რძიანი ჭიქა. 

Lemma: bzhalara  
Number: 1823  
ბჟალარა (ბჟალარას) მზეობა, მზიანობა, მზიანი (ადგილი); მზის ბზინვა; მზის მომძლავრებული სხივები. აკოშკაშე გინორე,
ჩე ბჟალარა მიორე: ქხს, 1, გვ. 138 - ფანჯარაზეა გადმომდგარი, თეთრი მზის შუქი ადგას. მუჟამც შური ხერენცჷნი,
ბჟალარა დო სჷნთე რე: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 8 - როდესაც სული ხარობს, მზიანობა და სინათლეა. სიმართე
ცხოვრებაში ბჟალარა რე - სიმართლე ცხოვრების მზეობაა. სახე ბჟალარშა გიგუ, თოლი დო წარი -- ყურიაშა: კ. სამუშ.,
ქხპს, გვ. 121 - სახე მზის ბზინვას გიგავს, თვალი და წარბი -- ყურყუმასა. იხ. ბჟა. შდრ. ჩხანაია. 

Lemma: bzhale  
Number: 1824  
ბჟალე (ბჟალე) ბოტან. ღორის ქადა (ა. მაყ.). 

Lemma: bzhalua  
Number: 1825  
ბჟალუა (ბჟალუას) იხ. გებჟალუა, გებჟალია. 

Lemma: bzhanour-i  
Number: 1826  
ბჟანოურ-ი (ბჟანოურს) ბოტან. ვაზის ჯიშია ერთგვარი. ბჟანოურიღ ბჟაში-ნოჸური მზის-ჩენჩო. 

Lemma: bzha  
Number: 1827  
ბჟა ოლე (ბჟა ოლეს) აღმოსავლეთი. ბჟა ოლე მეურცჷ: ქხს, 2, გვ. 40 - აღმოსავლეთისაკენ (მზის აღმოსავალისაკენ) მიდის.
შდრ. ბჟაიოლუ. 

Lemma: bzhashi  
Number: 1828  
ბჟაში ალალჷ (ბჟაში ალალჷს) აღმოსავლეთი. მუჟამც ბჟაში ალალჷშე ჭითათ დიღაფუ ირფერქჷ... - როდესაც
აღმოსავლეთიდან წითლად შეიღება ყველაფერი... 

Lemma: bzhashi  
Number: 1829  
ბჟაში სინთეში მოშორება (ბჟაში სინთეში მოშორებას) მზის სინათლის მოშორება, გადატ. სიკვდილი. ბჟაშ სინთეს
მააშორჷ უწამო დო გური ნირგა: ი. ყიფშ., გვ. 174- მოკლა (მზის სინათლეს მოაშორა) ურწმუნო და გულღრძო. 

Lemma: bzhashudzirapu  
Number: 1830  
ბჟაშუძირაფუ (ბჟაშუძირაფუს) იგივეა, რაც ზისუნახე, -- მზისუნახავი. 



Lemma: bzhashxa//zhashxa  
Number: 1831  
ბჟაშხა//ჟაშხა ({ბ}ჟაშხას) კვირა, მზის დღე. ბჟაშხაღ ბჟაში მზის+დღა დღე -- მზის დღე (ი. ყიფშ., გრამატ., გვ. 0130; ვ. თოფ.,
ქესს, 1, გვ. 302). იხ. ჟაშხა. 

Lemma: bzhac'ur-i  
Number: 1832  
ბჟაწურ-ი (ბჟაწურს) ბოტან. კეწერა (ა. მაყ.). ბჟაწურიღ ბჟაში-წურუა რძის წურვა. 

Lemma: bzhe  
Number: 1833  
ბჟე (ბჟეს) მჟავე. ბჟე წყარი მჟავე წყალი. ჭყიშემქ ბჟე წყარი ქოძირეს ათაქ, ლებარდეს - მწყემსებმა მჟავე წყალი ნახეს
აქ, ლებარდეში. იხ. ჟე. 

Lemma: bzheba  
Number: 1834  
ბჟება (ბჟებას) იხ. დაბჟება. 

Lemma: bzher-i  
Number: 1835  
ბჟერ-ი (ბჟერს) მზიანი. ბჟერიღ ბჟა-ერ-ი- მზიანი. შდრ. ჭკვერი ჭკვიანი. ბჟერიშ გოლა ტოპონ. მზიანი მთა (მარტვილის
რაიონში). 

Lemma: bzhinapa  
Number: 1836  
ბჟინაფა (ბჟინაფას), ჟინაფა (ჟინაფას), სახელი ო{ბ}ჟინუანს ზმნისა -- გამზევება, გამზეურება, მზეზე გაფენა. დიდი
ძუძუეფი კარიშა გეუძუნია ობჟინაფუშა: ქხს, 2, გვ. 28 - დიდი ძუძუები კარზე უდევსო გასამზეურებლად. გეგოჸოთანა
საფულეშე დო ღურელს გჷგობჟინუანა - ამოგაგდებენ საფლავიდან და მკვდარს გაგამზევებენ (გაგამზეურებენ).
ო{ბ}ჟინუანს (გააბჟინუუ გაამზევა, გოუბჟინუაფუ გაუმზევებია, გონობჟინ{უ}აფუე(ნ) გაამზევებდა თურმე) გრდმ. ამზევებს, ამზეურებს.
იბჟინუანს (გიიბჟინუუ გაიმზევა, გოუბჟინუაფუ გაუმზევებია) გრდმ. სათავ. ქც. ობჟინუანს ზმნისა -- იმზევებს. უბჟინუანს (გუუბჟინუუ
გაუმზევა, გუუბჟინუაფუ გაუმზევებია) გრდმ. სასხ. ქც. ობჟინუანს ზმნისა -- უმზევებს. იბჟინუაფუ{უ}(ნ) (გიიბჟინუუ გამზევდა,
გობჟინაფე{რე}(ნ) გამზევებულა) გრდუვ. ვნებ. ობჟინუანს ზმნისა -- მზევდება, მზეურდება. აბჟინუაფუ{უ}(ნ) (გააბჟინუ გაუმზევდა,
გობჟინაფუ გამზევებია) გრდუვ. ვნებ. უბჟინუანს ზმნისა -- უმზევდება. იბჟინე(ნ) (იბჟინუ შესაძლებელი გახდა გამზევება, -- , -- )
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ობჟინუანს ზმნისა -- შეიძლება გამზეურდეს. აბჟინე(ნ) (აბჟინუ შეძლო გაემზეურებია, -- , {გო}ნობჟინაფუე(ნ)
შესძლებია გამზეურება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უბჟინუანს ზმნისა -- შეუძლია გაამზეუროს. ობჟინაფუანს (ობჟინაფუუ ამზევებინა,
უბჟინაფუაფუ უმზევ{ებ}ინებია, ნობჟინაფუე(ნ) ამზევებინებდა თურმე კაუზ. ობჟინუანს ზმნისა -- ამზევ{ებ}ინებს, ამზეურებინებს.
მაბჟინაფალი მიმღ. მოქმ. {გა}მზევებელი, გამამზეურებელი. ობჟინაფალი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}სამზევებელი, გასამზეურებელი.
გობჟინაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}მზევებული, გამზეურებული. ნაბჟინეფი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნამზევები, განამზეურები.
ნა/ობჟინაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}მზევებისათვის გასამრჯელო. უბჟინაფუ, უგუბჟინაფუ მიმღ. უარყ. {გა}უმზევებელი,
გაუმზეურებელი. იხ. გო-ბჟინაფა. 

Lemma: bzhinapil-i  
Number: 1837  
ბჟინაფილ-ი (ბჟინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ობჟინუანს ზმნისა -- გამზეურებული. 

Lemma: bzhol-i  
Number: 1838  
ბჟოლ-ი (ბჟოლს) ბოტან. თუთა, თუთის ხე. იხ. მჟოლი, ჯამპი, ჯაპი (ა. მაყ.). შდრ. ლაზ. მჟოლი თუთა (ნ. მარი). 

Lemma: bzhou  
Number: 1839  
ბჟოუ (ბჟოუს) სულელი, ჩერჩეტი (პ. ჭარ.); ხეპრე, გაუთლელი, უზრდელი (ლაპარაკის დროს მოპირდაპირეს რომ
აწყვეტინებს). შდრ. ჟოლო. 

Lemma: bzhgher-i  
Number: 1840  
ბჟღერ-ი (ბჟღერს) სინოტივე; შარდი, შარდის სუნი. ბჟღერი მულახვილუნი, ეფერ არდგილს ქამლახვილანა ჩხოუს -
სინოტივე რომ არის, ისეთ ადგილას დაამწყვდევენ ძროხას. ბჟღერიში შური ინთხანს - შარდის სუნია. 

Lemma: bzhghi/e'rapa  
Number: 1841  
ბჟღი/ჷრაფა, ჟღი/ჷრაფა ({ბ}ჟღი/ჷრაფას) სახელი ობჟღირუანს, ჟღირუ(ნ) ზმნათა -- ჭკნობა. ვართი ბჟღჷრჷ, ვართი
ხუმუ, თინა მიდგაშ ნარგი რენი!: მასალ., გვ. 45- არც ჭკნება, არც ხმება, ის ვიღაცის დარგულია! ცუნჯქჷ ვადგობჟღირუას:
ქხს, 1, გვ. 95- ცვარმა (ნამმა) არ დაგაჭკნოს. ობჟღირუანს (დააბჟღირუუ დააჭკნო, დოუბჟღირუაფუ დაუჭკნია, დონობჟღირაფუე(ნ)
დააჭკნობდა თურმე) გრდმ. აჭკნობს. იბჟღირუანს (დიიბჟღირუუ დაიჭკნო, დოუბჟღირუაფუ დაუჭკნია) გრდმ. სათავ. ქც. ობჟღირუანს
ზმნისა -- იჭკნობს. უბჟღირუანს (დუუბჟღირუუ დაუჭკნო, დუუბჟღირუაფუ დაუჭკნია) გრდმ. სასხ. ქც. ობჟღირუანს ზმნისა -- უჭკნობს.
ბჟღირუ(ნ) (დობჟღირუ დაჭკნა, დობჟღირაფე{ლე}(ნ) დამჭკნარა) გრდუვ. ვნებ. ობჟღირუანს ზმნისა -- ჭკნება. უბჟღირუ(ნ) (დუუბჟღირუ
დაუჭკნა, დობჟღირუუ დასჭკნობია) გრდუვ. ვნებ. უჭკნება. ობჟღირაფუანს (ობჟღირაფუუ {და}აჭკნობინა, უბჟღირაფუაფუ
{და}უჭკნობინებია, ნობჟღირაფ{უაფ}უე(ნ) აჭკნობინებდა თურმე ) კაუზ. ობჟღირაფუანს ზმნისა -- აჭკნობინებს. მაბჟღი/ჷრაფალი მიმღ.
მოქმ. მჭკნობი. ობჟღი/ჷრაფალი მიმღ. ვნებ. მყ. საჭკნობი. ბჟღი/ჷრაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}მჭკნარი. ნაბჟღი/ჷრეფი მიმღ. ვნებ.
წარს. {და}ნამჭკნარი ნა/ობჟღი/ჷრაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ჭკნობის საფასური. უბჟღი/ჷრაფუ მიმღ. უარყ. უჭკნობი. 

Lemma: bzhghi/e'rapil-i  
Number: 1842  
ბჟღი/ჷრაფილ-ი (ბჟღი/ჷრაფილს) მიმღ. ვნებ. წარს. ბჟღი/ჷრუ(ნ) ზმნისა -- დამჭკნარი. ბჟღჷრაფილი რე დაბადებაშე: კ.
სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 76- დამჭკნარია დაბადებიდან. 



Lemma: bral-i  
Number: 1843  
ბრალ-ი (ბრალს) ბრალი; დანაშაული, შეცოდება. ქომისხუნუ დოპილასი ათე ბრალქ: ი. ყიფშ., გვ. 159- მირჩევნია
მომკლას ამ დანაშაულმა. მუ ბრალი რე მიღუნია?: მ. ხუბ., გვ. 178- რა ბრალია, რომ მაქვს? 

Lemma: braleba  
Number: 1844  
ბრალება (ბრალებას) სახელი აბრალენს ზმნისა -- 1. {და}ბრალება; 2. შეცოდება. ირი კოჩი უჸორსუ დო ინა კოცჷ ვა
აბრალუ: ი. ყიფშ., გვ. 130- ყველა (ყოველი კაცი) უყვარს და ის არავის (კაცს) არ ებრალება (ეცოდება). აბრალენქინი,
ნანდვილო ქოიჩქუნო, თიშ ნაკეთები რენი? - რომ აბრალებ, ნამდვილად იცი, რომ იმისი გაკეთებული არის? აბრალენს
(დააბრალუ დააბრალა, დოუბრალებუ დაუბრალებია, დონობრალებუე(ნ) დააბრალებდა თურმე) გრდმ. აბრალებს; აცოდებს. იბრალენს
(დიიბრალუ დაიბრალა, დოუბრალებუ დაუბრალებია) გრდმ. სათავ. ქც. აბრალენს ზმნისა -- იბრალებს თავისას; იცოდებს.
ობრალუ(ნ) (შეებრალუ შეებრალა, შებრალებუ შეჰბრალებია, შენობრალებუე(ნ) შეებრალებოდა თურმე) გრდმ. ვნებ. აბრალენს
ზმნისა -- ებრალება, ეცოდება. იბრალინე(ნ) (იბრალინუ შესაძლებელი გახდა დაბრალება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
აბრალენს ზმნისა -- შეიძლება დაბრალდეს; შეცოდებულ იქნეს. ობრალებაფუანს (ობრალებაფუუ {შე}აბრალებინა, შეაცოდა;
უბრალებაფუაფუ {შე}უბრალებინებია, შეუცოდებინებია; ნობრალებაფუე(ნ) აბრალებინებდა, აცოდებინებდა თურმე ) კაუზ. აბრალენს
ზმნისა -- აბრალებინებს, აცოდებინებს. დამაბრალებელი მიმღ. მოქმ. დამბრალებელი. დააბრალებელი მიმღ. ვნებ. მყ.
დასაბრალებელი. დაბრალებული მიმღ. ვნებ. წარს. დაბრალებული. დონაბრალები მიმღ. ვნებ. წარს. დანაბრალები.
დონაბრალებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. დაბრალების საფასური. უდუბრალებუ მიმღ. უარყ. დაუბრალებელი. 

Lemma: braloba  
Number: 1845  
ბრალობა (ბრალობას) ბრალი, ბრალდება, დანაშაული. ვართ(ი) ეკიდვინე შხვაშა ბრალობა: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ.
119- სხვას ვერ დასდებ რაიმე ბრალს. 

Lemma: brangua  
Number: 1846  
ბრანგუა (ბრანგუას) სახელი იბრანგუუ(ნ) ზმნისა -- მაგრად (ზომაზე მეტად) დათრობა. გობრანგელედუ დო ქიმიიშუ
ჸუდეშა - ძალზე დამთვრალიყო და მიდიოდა სახლში. იბრანგუუ(ნ) (გიიბრანგუ დათვრა ძალზე, გობრანგე{ლე}(ნ) დამთვრალა
ძალზე, გონობრანგუე(ნ) ძალზე დათვრებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. თვრება. გობრანგილი მიმღ. ვნებ. წარს. მთვრალი ძლიერ. იხ.
გო-ბრანგუა. 

Lemma: brancua  
Number: 1847  
ბრანცუა, ბრანცალუა (ბრანც{ალ}უას) ბრაცუნი, მთვრალი კაცის უხეირო, ბარბაცით სიარული. იხ. გილა-ბრანცუა. 

Lemma: brancale  
Number: 1848  
ბრანცალე (ბრანცალეს) იგივეა, რაც ბანცალე, -- ძაღლის ავადმყოფობაა, ქარებივით გაუდგება ტანში და ბარბაცებს. შდრ.
იმერ. ბანცალა (ვ. ბერ.). 

Lemma: brandzua  
Number: 1849  
ბრანძუა (ბრანძუას) სახელი ბრანძუნს ზმნისა -- არევ-დარევა, აბურდვა, აშლა. ბრანძუნს(ნ) (დობრანძუ აბურდა, დოუბრანძუ
აუბურდავს, დონობრანძუე(ნ) არევდა თურმე) გრდმ. რევს, ბურდავს, შლის. 

Lemma: branc'-i  
Number: 1850  
ბრანწ-ი (ბრანწის) ბრაწი. გამოსაჯავრებლად, ნიშნის მოსაგებად აწეული ცერის ჩვენება (ქეგლ). ქბრანწის ქიგიოხუნუუ:
ბრაწზე დასვა.შდრ. იმერ., გურ. ბრაწი ნიშნის მოსაგებად ნახმარი სიტყვა: ბრაწი შენ! (ა. ღლ.). 

Lemma: branjua  
Number: 1851  
ბრანჯუა (ბრანჯუას) იხ. ბრანძუა. 

Lemma: breia  
Number: 1852  
ბრეია! შორსდ. შეძახილი საქონლისადმი. ბრეია, -- უწუუ დო ჸუდეშა ქჷმორთჷ აშო: მ. ხუბ., გვ. 120- ბრეია, -- უთხრა და
სახლში მოვიდა აქეთ. შდრ. ბრეი შეძახილი ცხვრისათვის (ქეგლ). 

Lemma: brel-i  
Number: 1853  
ბრელ-ი, ბრეელ-ი, ბურელ-ი, ბჷრელ-ი, ბრეი (ბრელ/რს, ბუ/ჷრელს) ბევრი. თი არდგილს ბრეელი ხვითოეფი გვერს
ქუუსქუდჷ: ი. ყიფშ., გვ. 23- იმ ადგილას ბევრი ხვითოები გველს დაუდვია. ბრელი იდეს თაში: მ. ხუბ., გვ. 3- ბევრი იარეს
ასე. ღვინქი ბრელქ იჸუუ: ი. ყიფშ., გვ. 1- ღვინო ბევრი მოვიდა (იქნა). მოტყობუნსჷ, უმარდჷ ბრელსჷ: ი. ყიფშ., გვ. 175-
მოიპარება, ემადლება ბევრს. დიდას ენა ბრელცჷ ვაახიოლჷ: ქხს, 2, გვ. 40- დედას ეს ბევრს არ უხარია. ბრელშახ(ი) ზმნზ.
ბევრჯერ: ბრელშახი მიიმდომი სქანი აშაჭყოლიდაფა: ი. ყიფშ., გვ. 119 - ბევრჯერ მოვინდომე შენი დავიწყება. შდრ. იმერ.
ბრევლი, გურ. ბრეუ̂ლი ბევრი (ა. ღლ.). 

Lemma: breleba  
Number: 1854  
ბრელება, ბრალება (ბრე/ალებას) სახელი აბრალენს, აბრელენს ზმნათა -- {გა}მრავლება. სიმინს აბრელენა თასით -
სიმინდს ამრავლებენ თესლით. აბრელენს (გააბრელუ გაამრავლა, გოუბრელებუ გაუმრავლებია, გონობრელებუე(ნ) გაამრავლებდა
თურმე) გრდმ. ამრავლებს. უბრელენს (გუუბრელუ გაუმრავლა, გუუბრელებუ გაუმრავლებია) გრდმ. სასხ. ქც. აბრელენს ზმნისა --
უმრავლებს. იბრელებუ(ნ) (გიიბრელუ გამრავლდა, გაბრელებე{რე}(ნ) გამრავლებულა) გრდუვ. ვნებ. აბრელენს ზმნისა --
მრავლდება. ებრელებუ(ნ) (გეებრელუ გაუმრავლდა, გაბრელებუ გამრავლებია) გრდუვ. ვნებ. უბრელენს ზმნისა -- უმრავლდება.



იბრელინე(ნ) (იბრელინუ შესაძლებელი გახდა გამრავლება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. აბრელენს ზმნისა -- შეიძლება
გამრავლება. აბრელინე(ნ) (აბრელინუ შეძლო გაემრავლებინა, -- , გონობრელებუე(ნ) შესძლებია გამრავლება) გრდუვ. შესაძლ.
ვნებ. უბრელენს ზმნისა -- შეუძლია გაამრავლოს. ობრელებაფუანს (ობრელებაფუუ ამრავლებინა, უბრელებაფუაფუ
უმრავლებინებია, ნობრელებაფუ{აფუ}ე(ნ) ამრავლებინებდა თურმე) კაუზ. აბრელენს ზმნისა -- ამრავლებინებს. მაბრელებელი მიმღ.
მოქმ. {გა}მმრავლებელი. ობრელებელი მიმღ. ვნებ. მყ. სამრავლებელი. {გა}ბრელებული მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}მრავლებული.
ნაბრელები მიმღ. ვნებ. წარს. ნამრავლები. ნაბრელებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}მრავლების საფასური. 

Lemma: brel-brel-i  
Number: 1855  
ბრელ-ბრელ-ი ბევრი-ბევრი; სულ ბევრი; სულ ბევრი რომ ვთქვათ (დაახლოებით). ბრელი-ბრელი... ქიჸუაფუდუ ართი ოში
კოჩი - ბევრი-ბევრი... იქნებოდა ერთი ასი კაცი. 

Lemma: brelishe  
Number: 1856  
ბრელიშე ბრელი ძალიან ბევრი. ბრელიშე ბრელს ვაუძირუ - ძალიან ბევრს არ უნახავს. 

Lemma: brelicalo  
Number: 1857  
ბრელიცალო ზმნზ. ბევრის მსგავსად, ბევრისნაირად. ბრელიცალო ვაფშქიდურენქ - ბევრისნაირად არ ვკადრულობ. 

Lemma: brel(i)c'ilo  
Number: 1858  
ბრელ(ი)წილო ზმნზ. მეტწილად, უფრო ხშირად. ბრელიწილო აბედათარეფი უჩანდუ - მეტწილად აბედათელები მეტობდა. 

Lemma: brel(i)xans  
Number: 1859  
ბრელ(ი)ხანს ზმნზ. ბევრხანს, დიდხანს. ბრელხანს ვამაჯინინე - დიდხანს ვერ დავიცდი (ვუყურებ). ბრელხანიში გარზება
ჯგჷრი რე: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 122 - დიდიხნის გაძლება კარგი არის. 

Lemma: brel(i)jgura  
Number: 1860  
ბრელ(ი)ჯგურა (ღ ბრელიშ-გურა) ზმნზ. ბევრნაირი, ბევრის მსგავსი. 

Lemma: brelner-i  
Number: 1861  
ბრელნერ-ი (ბრელნერს) ბევრნაირი. ბრელნერს თქუანა, მარა სი ვაურჩქილა - ბევრნაირს იტყვიან, მაგრამ შენ არ
უსმინო. ბრელ(ი)ნერო ზმნზ. ბევრნაირად. ბრელნერო ეცადუ, მარა მუთუნქ ვაიშურთუ - ბევრნაირად ეცადა, მაგრამ
არაფერი გამოუვიდა. 

Lemma: brelo  
Number: 1862  
ბრელო ზმნზ. ბევრად, უფრო მეტად. ბრელო უჩანდუ ბაღანეფი ოსურემს - ბევრად მეტობდა (უფრო მეტი იყო) ბავშვები
ქალებს. 

Lemma: brec'ul-i  
Number: 1863  
ბრეწულ-ი (ბრეწულს) იხ. ბერწული. შდრ. ლაზ. ბერწეული, ბრეწეული (ა. მაყ.). 

Lemma: brial-i  
Number: 1864  
ბრიალ-ი (ბრიალს) ძლიერი ნათება, ელვარება, -- ბრიალი. ქიდაარზუ მანგარი დაჩხირი, კებურს ბრიალი მეუღუდუ -
დაანთო მაგარი ცეცხლი, კერიას ბრიალი გაჰქონდა. ქთოლიში ბრიალი თვალის ბრიალი. ქომორთ ღაჭალით, თოლიში
ბრიალით, გორაფათი - მოვიდა ჩხუბით, თვალის ბრიალით, გინებით. 

Lemma: brik'ul-i  
Number: 1865  
ბრიკულ-ი (ბრიკულს) იხ. ბირკული. 

Lemma: brinc-i  
Number: 1866  
ბრინც-ი (ბრინცის) ბრუციანი, ბეცი, ელამი. ვერა ბრინცის ვეჩინენქო? - ვერა ბრუციანს არ იცნობ? იხ. ბრუცი. 

Lemma: brinj-i  
Number: 1867  
ბრინჯ-ი (ბრინჯის, ბრინს) ბრინჯი. იხ. ორზა. 

Lemma: bru  
Number: 1868  
ბრუ (ბრუს) იგივეა, რაც ბორო, -- ჩერჩეტი, სულელი. ბრუ კოჩი რე - ჩერჩეტი კაცია. 

Lemma: brula  
Number: 1869  
ბრულა (ბრულას) იხ. რულა. 

Lemma: bruo  
Number: 1870  
ბრუო (ბრუოს) იგივეა, რაც რუო. გოჭყვიდჷ არძა ათე ბრუო კოჩიშ მეტი: მ. ხუბ., გვ. 168 - გაწყვიტე ყველა ამ რვა კაცის



მეტი. ბრუო უღუ კამბეში - რვა უღელი კამეჩი. შდრ. ლაზ. ორვე რვა (ნ. მარი). 

Lemma: bsuma  
Number: 1871  
ბსუმა, ბსჷმა (ბსუ/ჷმას) იგივეა, რაც ფსუმა, სუმა, -- ფსმა, შარდვა. მიიშჷ თე ოსური დო გითიობსჷნდჷ ჟი ნდემცჷ: ი.
ყიფშ., გვ. 60 - მიდიოდა ეს ქალი და აფსამდა ზევით დევს. 

Lemma: bska  
Number: 1872  
ბსქა (ბსქას) იგივეა, რაც სქა, -- ფუტკარი. მუჭოთ მუხურიში ბსქა თოფურს, ართის ეკოთხოზუ ოში - როგორც მუხურის
ფუტკარი თაფლს, (ისე) ერთს მისდევს (უკან) ასი. 

Lemma: bskel-i  
Number: 1873  
ბსქელ-ი (ბსქელს) იხ. სქელი. 

Lemma: bubu  
Number: 1874  
ბუბუ (ბუბუს) რბილი, ფაფუკი. ბუბუ წიწილა - ახლადგამოჩეკილი წიწილა. იხ. ბუმბუ, ფუმფუ. 

Lemma: buga  
Number: 1875  
ბუგა (ბუგას) უვიცი; ჩლუნგი, ლენჩი; სულელი; რეგვენი. ნანდვილი ბუგა კოჩიე - ნამდვილი სულელი კაცია. გენია ურას
დოხენდჷნც, ბუგა ხენდილც ონტინუანც: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 14 - გენია (გენიოსი) ურას გახედნის, ბეცი გახედნილს
გააქცევს. მა უსქანეთ სოლე იბრგუქ, ჩქიმი ხინჯი, ჩქიმი ბუგა: მ. ხუბ., გვ. 355 - მე უშენოდ საიდან ვივარგებ, ჩემო ხიდო,
ჩემო ჩლუნგო! 

Lemma: bugolua  
Number: 1876  
ბუგოლუა (ბუგოლუას) სახელი მიაბუგოლუუ(ნ) ზმნისა -- შეზრდა (ძვლისა), შეხორცება. არწივს... ქიმიაბუგოლ ჭიჭე სუაქ:
მ. ხუბ., გვ. 48 - არწივს... ცოტად შეეზარდა ფრთა. მიაბუგოლუუ(ნ) (მიაბუგოლუ შეეზარდა, მებუგოლუუ შეზრდია, მენობუგოლუე(ნ)
შეეზრდებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. შეეზრდება ერთმანეთს (ძვალი). მემაბუგოლარი მიმღ. მოქმ. შემზრდელი (ძვალი).
მიობუგოლარი მიმღ. ვნებ. მყ. შესაზრდელი. მებუგოლირი მიმღ. ვნებ. წარს. შეზრდილი. მენაბუგოლა მიმღ. ვნებ. წარს. შენაზარი. 

Lemma: bude  
Number: 1877  
ბუდე (ბუდეს) 1. ბუდე. მარჭიხოლი ირ გაზარხულს ბუდეს ვააკეთენს, დინატების მააკითხანს - მერცხალი ყოველ
გაზაფხულს ბუდეს არ აკეთებს, დატოვებულს მოაკითხავს. 2. მომყოლი. გინიშ ბუდე ხბოს მომყოლი ბუდე. 

Lemma: budin-i  
Number: 1878  
ბუდინ-ი (ბუდინს) ბუნდოვანი, გაურკვეველი ლაპარაკი; ყველაფერზე და რეალურად არაფერზე ლაპარაკი, -- დუდუნი. იხ.
ბუდინუა. შდრ. ლეჩხ. ბუდუნი დუდღუნი (მ. ალავ.). 

Lemma: budina  
Number: 1879  
ბუდინა (ბუდინას) ვისაც ბუდინი (გაურკვეველი ლაპარაკი) სჩვევია. 

Lemma: budinua  
Number: 1880  
ბუდინუა (ბუდინუას) სახელი ბუდინუნს ზმნისა -- დუდუნი, გაურკვეველი ლაპარაკი. მუთუნქ ვეგმაგინუ, ბუდინუნს
მუდგასიენი - ვერაფერი (ვერ) გავიგე, დუდუნებს რაღაცასაა. ბუდინუნს (ბუდინუ იდუდუნა, უბუდინუ უდუდუნია, ნობუდინუე(ნ)
დუდუნებდა თურმე) გრდმ. დუდუნებს, გაურკვევლად ლაპარაკობს. იბუდინუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის
მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. დუდუნებს, გაურკვევლად ლაპარაკობს. 

Lemma: budol-i  
Number: 1881  
ბუდოლ-ი (ბუდოლ/რს) უთავბოლო, უმიზნო საქმიანობა; უმიზნო ფაცი-ფუცი; ბოდიალი. ნოსაში თელი დღარიში ბუდოლს
დიანთილი ვემითმენს - რძლის მთელი დღის უთავბოლო, უმიზნო საქმიანობას დედამთილი არ მოითმენს. 

Lemma: budola  
Number: 1882  
ბუდოლა (ბუდოლას) ვისაც ბუდოლი (უთავბოლო საქმიანობა) ახასიათებს, -- ბოდიალა. 

Lemma: budolua  
Number: 1883  
ბუდოლუა (ბუდოლუას) სახელი იბუდოლუ(ნ) ზმნისა -- უთავბოლო საქმიანობა, უმიზნო ფაცი-ფუცი; ბოდიალი. მუ რე
გიბუდოლუნანი, თქვანი დაბადება ჭვილი?: მ. ხუბ., გვ. 356 - რა არის რომ გიბოდიალიათ, თქვენი დაბადება დამწვარი?
იბუდოლუ(ნ) (იბუდოლუ იბოდიალა, უბუდოლინუ უბოდიალია, ნობუდოლუე(ნ) ბოდიალობდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. უთავბოლოდ
რაღაცას საქმიანობს, ბოდიალობს. 

Lemma: budon-i  
Number: 1884  
ბუდონ-ი (ბუდონს) მრავალი ყლორტის, თავთავის ან ბალახის ერთად (ზერელედ) გლეჯა. 

Lemma: budonil-i  
Number: 1885  



ბუდონილ-ი (ბუდონილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ბუდონუნს ზმნისა -- გაურჩევლად მოკრეფილი, მოგლეჯილი ბალახი. 

Lemma: budonua  
Number: 1886  
ბუდონუა (ბუდონუას) სახელი ბუდონუნს ზმნისა -- მარცვლეულის თავთავის, ბალახის ერთად და უხეშად გლეჯა;
გაურჩევლად კრეფა. ჩაის ვაწიინანი, ბუდონუნა - ჩაის კი არ კრეფენ, გლეჯენ (განურჩევლად); ბურდნიან. ბუდონუნს
(დობუდონუ დაგლიჯა, დოუბუდონუ დაუგლეჯია, დონობუდონუე(ნ) დაგლეჯდა თურმე) გრდმ. გლეჯს, გაურჩევლად კრეფს (ბალახს ან
სხვა რასმე), -- ბურდნის. აბუდონე(ნ) (აბუდონუ შეძლო გლეჯით ეკრიფა, -- , ნობუდონუე(ნ) შესძლებია განურჩევლად კრეფა)
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უბუდონუნსზმნისა -- შეუძლია განურჩევლად კრიფოს, ბურდნოს. ობუდონაფუანს (ობუდონაფუუ
აკრეფინა, უბუდონაფუაფუ უკრეფინებია, ნობუდონაფუაფუე(ნ) აკრეფინებდა თურმე ) კაუზ. ბუდონუნს ზმნისა -- აკრეფინებს
(გაურჩევლად), აბურდნინებს. მაბუდონალი მიმღ. მოქმ. {მო}მკრეფი (გაურჩევლად), მბურდნელი. ობუდონალი მიმღ. ვნებ. მყ.
{მო}საკრეფი, საბურდნი. ბუდონილი მიმღ. ვნებ. წარს. {მო}კრეფილი (გაურჩევლად). ნაბუდონა მიმღ. ვნებ. წარს. {მო}ნაკრეფი,
ნაბურდნი. ნა/ობუდონუერი მიმღ. ვნებ. წარს. განურჩევლად {მო}კრეფისათვის გასამრჯელო. უბუდონუ მიმღ. უარყ. {მო}უკრეფელი
(გაურჩევლად). 

Lemma: budorua  
Number: 1887  
ბუდორუა (ბუდორუას) იგივეა, რაც ბუდონუა. 

Lemma: budurua  
Number: 1888  
ბუდურუა (ბუდურუას) სახელი ბუდურანს ზმნისა -- ბუდობა. თაქ ბუდურანს, თაქ პირანს ჩქიმ მუმალ ჩხორია: ქხს, 1, გვ.
317 - აქ ბუდობს, აქ ყვავის ჩემი მომავალი სხივი. ბუდურანს (იყენ. იბუდურუუ იბუდა, უბუდურუუ უბუდია, ნობუდურუე(ნ) ბუდობდა
თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ. ბუდურანს ზმნისა -- ბუდობს. 

Lemma: buzin-i  
Number: 1889  
ბუზინ-ი (ბუზინს) კუილი. იხ. ბუთქინი, პუზინი, ტყორინი (ი. ყიფშ.). 

Lemma: buzina  
Number: 1890  
ბუზინა (ბუზინას) ვისაც ბუზინი სჩვევია; გადატ. ცრუ, მატყუარა (კაცი). 

Lemma: buzinua  
Number: 1891  
ბუზინუა (ბუზინუას) სახელი ბუზინუნს ზმნისა -- კუება//გადატ. გაურკვეველი, ზერელე ლაპარაკი; ტყუილის თქმა. ბუზინუნს
(გობუზინუ გააკუა, გოუბუზინუ გაუკუებია, გონობუზინუე(ნ) გააკუებდა თურმე) გრდმ. აკუებს; ტყუილებს აფრქვევს. 

Lemma: buzu  
Number: 1892  
ბუზუ (ბუზუს) წაბლის ბუდე. ჭუბურქ ბუზუშე გიშელუა დო თქუა: ფუ, სო მიშნოფხვექია?: თ. სახოკ., გვ. 268 - წაბლი (თავისი)
ბუდიდან გამოვიდა და თქვა: ფუ, სად ვმჯდარვარო? იხ. ქაცუ, ქუქუ, ქუცი. 

Lemma: buzuk'-i  
Number: 1893  
ბუზუკ-ი (ბუზუკის) მუწუკი, სხმო. ტანს ბუზუკეფი უღუ - ტანზე მუწუკები აქვს. შდრ. იმერ. ბზუკა/ე-ჲ მუწუკი, სხმო (ვ. ბერ.). 

Lemma: buzuk'el/r-i  
Number: 1894  
ბუზუკელ/რ-ი (ბუზუკელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ბუზუკანს ზმნისა -- დამუწუკებული. ტანი გვალო ბუზუკელი აფუ - ტანი
მთლად დამუწუკებული აქვს. 

Lemma: buzuk'ua  
Number: 1895  
ბუზუკუა (ბუზუკუას) სახელი ბუზუკანს ზმნისა -- {და}მუწუკება. ტანს უბუზუკანს მუდგარენი - ტანს უმუწუკებს რაღაცაა.
ბუზუკანს (დობუზუკუუ დამუწუკდა, დობუზუკე{რე}(ნ) დამუწუკებულა, დონობუზუკუე(ნ) დამუწუკდებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. მუწუკდება.
უბუზუკანს (დუუბუზუკუუ დაუმუწუკა, დუუბუზუკუუ დაუმუწუკებია) გრდუვ. ვნებ. სასხ. ქც. უმუწუკდება. ბუზუკერი მიმღ. ვნებ. წარს.
{და}მუწუკებული. ნაბუზუკა მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნამუწუკები. იხ. დო-ბუზუკუა. 

Lemma: buta  
Number: 1896  
ბუთა (ბუთას): ნაბუთუ მონტყორი გაზაფხულზე გაკრეჭილი მატყლი. შდრ. აფხაზ. აბთუა (პ. ჭარ.). იხ. ნაბუთუ. შდრ. ხევს.
ბუთუთი ხშირმატყლიანის ეპითეტი (ა. ჭინჭ., ა. ღლ.); ფშაური ბუთქვი ხშირი და გრძელი ბეწვის მქონე, ბეწვგაბუებული
(ქეგლ). 

Lemma: butkin-i  
Number: 1897  
ბუთქინ-ი (ბუთქინს) ძლიერი ხმის გამოცემა. გაკუება// გადატ. დიდი ტყუილის თქმა. იხ. ბუზინი, პუზინი, პურჭინი, ტყორინი. 

Lemma: butkina  
Number: 1898  
ბუთქინა (ბუთქინას) ცრუ, ბევრი ტყუილის მოყვარული. 

Lemma: butkinua  
Number: 1899  
ბუთქინუა (ბუთქინუას) სახელი ბუთქინუნს ზმნისა -- ხმამაღალი გაკუება. ბუთქინუნს (გობუთქინუ გააკუა, გოუბუთქინუ
გაუკუებია, გონობუთქინუე(ნ) გააკუებდა თურმე) გრდმ. აკუებს ძლიერ. 



Lemma: buk'-i  
Number: 1900  
ბუკ-ი (ბუკის) 1. ჯირკი, კუნძი, ხის დიდი მორი, რომელსაც ზამთარში შუაცეცხლს დაუდებენ და ნელ-ნელა იწვის (ი. ყიფშ.).
ბუკის ონდეთ ონტებუდუ: მასალ., გვ. 77 - ჯირკს ოდნავ ეკიდა. თოფი გინაბუ ბუკიშ მაშხვა: მ. ხუბ., გვ. 30 - თოფი ჰკიდია
ბუკის სიმსხო. შდრ. გურ. ბუკი დიდი კუნძი (ა. ღლ.). იხ. ობუკალე. 2. ხის მორი, ქვა ან რკინა შუაცეცხლზე (კერიაზე) შეშის
თავის დასადებად. 3. სკა. გამოთლილი მორი ფუტკრისათვის. სკაში//ფსკაში ბუკი ფუტკრის სკა (ი. ყიფშ.). ბუკი ქიგეგიდგჷ-
და, სკა მუშით მითილენცია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 20 - სკა თუ გიდგას, ფუტკარი თავისით შევაო. შდრ. გურ. ბუკი სკა (ა. ღლ.). 

Lemma: buk'iot'-i  
Number: 1901  
ბუკიოტ-ი (ბუკიოტის) ზოოლ. ბუ. ამდღა თელი დღას ბუკიოტი რკიანს - დღეს მთელი დღე ბუ კივის. შდრ. ღუ. 

Lemma: bul-i  
Number: 1902  
ბულ-ი, ბუი (ბულ/რს) ბოტან. ბალი. მიში ბული, მიში სხული: თ. სახოკ., გვ. 253 - ვისი ბალი, ვისი მსხალი. მუჟანსით ბულს
ტყები მუკურსჷ-ნი, თიმწკალა ოკო ტყაბარუე: ი. ყიფშ., გვ. 180 - როდესაც ბალს ტყავი გაუვა, მაშინ უნდა გაატყავო. ბლის
სახეები: ბიბილო ბული ბიბილო ბალი; კარტა ბული უჯიშო ბალი; კოლო ბული ბალამწარა; ნაჸონა ბული ნამყენი ბალი;
ოჭიფო ბული წვრილი ბალი; ტყარ ბული ტყის ბალი, ბალამწარა; უჩა ბული შავი ბალი; უჯიშო ბული უჯიშო ბალი; ქვიშნა
ბული ალუბალი; ჩე ბული თეთრი ბალი; ჭითა ბული წითელი ბალი; ჭიფე ბული წვრილი ბალი. შდრ. ლაზ. ბული ბალი (ა.
მაყ., ნ. მარი). 

Lemma: bulek'-i  
Number: 1903  
ბულეკ-ი, ბუეკ-ი, ბუჲეკ-ი (ბუ{ლ}ეკის) ბოტან. ბოლოკი. ბულეკი (ბუეკი) შიილებე ორდას ჩე დო ჭითა: ჩე ბულეკი, ჭითა
ბულეკი - ბოლოკი შეიძლება იყოს თეთრი და წითელი: თეთრი ბოლოკი, წითელი ბოლოკი. იხ. მებულეკიე. შდრ. ლაზ.
ბულეკი ბოლოკი (ნ. მარი). 

Lemma: buliskua  
Number: 1904  
ბულისქუა (ბულისქუას) წაგლეჯა (დ. ფიფია). 

Lemma: bulish-i  
Number: 1905  
ბულიშ-ი (ბულიშის) 1. ბლისა, -- ბლის კანი. მკათათვეში ბალს ხდიან კანს, რომელსაც ეძახიან ბულიშს. ბულიშისაგან
აკეთებენ ორჩხუშის (სარცხი); ბულიშს ხმარობენ ქვევრის დასახურავადაც: ჯერ ბულიშს დაადებდნენ, შემდეგ ზემოდან -- ქვას
და თიხით ან მოზელილი ნაცრით შემოლესავდნენ (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 3,. გვ. 153). 2. ტოპონიმი ბულიში (ხობის რაიონი).
იხ. ორგუ, ორჩხუში. 

Lemma: bulish  
Number: 1906  
ბულიშ ტყებ-ი (ბულიშ ტყების) ბლის ტყავი, ლაფანი, რომელსაც იყენებენ ქვევრის დასახურავად. იხ. ბულიში. 

Lemma: bulish  
Number: 1907  
ბულიშ ცხიმურ-ი (ბულიშ ცხიმურს) ბოტან. არყის ხე. იხ. გვალაშ ბული, ჭყერია (ა. მაყ.). 

Lemma: bulon-i  
Number: 1908  
ბულონ-ი (ბულონს) ადგილი, სადაც ბევრი ბალი (ხე) დგას, -- ბალნარი. 

Lemma: buma1//buna  
Number: 1909  
ბუმა1//ბუნა (ბუმ/ნას) სახელი ობუნს ზმნისა -- სხმა, ღვრა, {გადა}ქცევა. ირიართო წყარი ობუ დო საჯენს წყარი ქჷმლააბჷ
ოთახჷს: მ. ხუბ., გვ. 271 - სულ წყალი ასხა და საჯენზე წყალი (შიგ) შეასხა ოთახში. ღვინიშ დობუმა ცოდა რე - ღვინის
დასხმა ცოდვაა. ობუნს (ობუ ასხა, უბუმუ უსხია, ნობუმუე(ნ) ასხამდა თურმე) გრდმ. ასხამს. იბუნს (გიიბუ დაისხა, გეუბუმუ დაუსხამს)
გრდმ. სათავ. ქც. ობუნს ზმნისა -- ისხამს. უბუნს (გეუბუ დაუსხა, გეუბუმუ დაუსხამს) გრდმ. სასხ. ქც. ობუნს ზმნისა -- უსხამს.
იბუმუ{უ}(ნ) (დიიბუ დაისხა ის, დობუმე{ლ/რე}(ნ) დასხმულა) გრდუვ. ვნებ. ობუნს ზმნისა -- ისხმება. აბუმუუ(ნ) (გიაბუ დაესხა, გებუმუ
დასხმია) გრდუვ. ვნებ. უბუნს ზმნისა -- ესხმება. იბინე(ნ) (იბინუ შესაძლებელი გახდა დასხმა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
ობუნს ზმნისა -- შეიძლება დასხმა. აბინე(ნ) (აბინუ შეძლო დაესხა, -- , გინნობუმუე(ნ) შესძლებია გადასხმა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
უბუნს ზმნისა -- შეუძლია დაასხას. ობუმაფუანს (ობუმაფუუ ასხმევინა, უბუმაფუაფუ უსხმევინებია, ნობუმაფუე(ნ) ასხმევინებდა თურმე)
კაუზ. ობუნს ზმნისა -- ასხმევინებს. მაბუმალი მიმღ. მოქმ. {გადა}მსხმელი. ობუმალი მიმღ. ვნებ. მყ. {გადა}სასხმელი. ბუმილი მიმღ.
ვნებ. წარს. {გადა}სხმული. ნაბუმა მიმღ. ვნებ. წარს. {გადა}ნასხამი. ნა/ობუმიერი მიმღ. ვნებ. წარს. გადასხმის საფასური. უბუმუ
მიმღ. უარყ. {გადა}უსხმელი. იხ. გებუმა, დობუმა. 

Lemma: buma2  
Number: 1910  
ბუმა2, ბუმაფა (ბუმა{ფა}-ს), ბუნაფა (ბუნაფას) სახელი აბუნუუ(ნ) ზმნისა -- ბმა. იხ. გე-ბუმაფა, გინო-ბუმაფა, გო-ბუმაფა,
დინო-ბუმაფა, ე-ბუმაფა, მე-ბუმაფა, მიკო-ბუმაფა, მო-ბუმაფა... 

Lemma: buma3  
Number: 1911  
ბუმა3, ბუნა (შურიში) სულის ბმა, განაბვა; გადატ. გაჩუმება, გაჩერება. შურიში ბუმა ვარდუ - სიჩუმე იყო (სიტყ.-სიტყ.: სულის
ბმა არ იყო). ქშურიში უბუმუ სულგანაბული: ყაზაყ შური უბუმუ რე: მასალ., 1, გვ. 67 - გლეხი სულგანაბულია. 

Lemma: bumashnik'-i  



Number: 1912  
ბუმაშნიკ-ი (ბუმაშნიკის) [რუს. бумажник საფულე]. გელეეღჷ ბუმაშნიკი: ი. ყიფშ., გვ. 85 - ამოიღო საფულე. 

Lemma: bumbu  
Number: 1913  
ბუმბუ (ბუმბუს) 1. ზოოლ. თაგვი (გ. ელიავა). 2. რბილი, ფაფუკი. 

Lemma: bumbul-i  
Number: 1914  
ბუმბულ-ი (ბუმბულ/რს) ბუმბული; ბუმბულის საბანი (ლეიბი). ბუმბული დობჭეე(//დოპჭეე) ემერი: ი. ყიფშ., გვ. 128 -
ბუმბული (საბანი) შევკერე ეგერ. გორდის ბუმბულს ურჩანდეს დო ფუჩეჩიშა, ფუჩეჩიშა, -- იძახუდუ: ა. ცაგ., გვ. 103 -
გომბეშოს ბუმბულს უგებდნენ და ფუჩეჩ-ფუჩეჩში, -- იძახოდაო. ბუმბულიშ მანგიორო თუდო გიბკერკელჷქ პოლსუ: ი. ყიფშ.,
გვ. 151 - ბუმბულის ნაცვლად (მაგიერ) ქვევით ვკოტრიალობ იატაკზე. 

Lemma: bume  
Number: 1915  
ბუმე (ბუმეს): ბუმე წყარი დიდი ღელე (გ. ელიავა.... ტოპ. კატალ., გვ. 58); დაგუბებული წყალი. 

Lemma: buna  
Number: 1916  
ბუნა იხ. ბუმა1. 

Lemma: buna  
Number: 1917  
ბუნა (ბუნას) ჯგუფი, გუნდი; სახე, სახეობა. მუშეფიში მაჟირა ბუნაქ გერჩქინდჷ - მუშების მეორე გუნდი გაჩნდა. არახისიში
რჯულეფი ირთუუ ჟირი ბუნათი - არახისის რჯული იყოფა ორ სახეობად. შდრ. ლეჩხ. ბუნა გუნდი, ჯგუფი (მ. ჩიქ., ა. ღლ.). 

Lemma: buna-bunat  
Number: 1918  
ბუნა-ბუნათ ზმნზ. გუნდ-გუნდად, ჯგუფ-ჯგუფად. ბუნა-ბუნათ მოსოფუნც უმუხარცქო ჩქინი ჯარი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 103
- გუნდ-გუნდად წინ მოარღვევს შეუწყვეტლად ჩვენი ჯარი. მუ რე, თესხიი ლესქერი ბუნა-ბუნათ მესოფუნცუ?!: კ. სამუშ.,
ქართ. ზეპ., გვ. 128 - რაა, ამდენი ჯარი ჯგუფ-ჯგუფად რომ წინ მიარღვევს?! 

Lemma: bunapa  
Number: 1919  
ბუნაფა (ბანუფას) სახელი ობუნუანს ზმნისა -- შებმა. ხოჯეფი ქუუბუნუუ უღუს - ხარები შეაბა უღელში. უბუნუანს (უბუნუუ შეუბა,
უბუნუაფუ შეუბამს, ნობუნაფუე(ნ) შეუბამდა თურმე) გრდმ. სასხ. ქც. შეუბამს (უღელში). იბუნე(ნ), იბუნენე(ნ) (იბუნენუ შესაძლებელი
გახდა შებმა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უბუნუანს ზმნისა -- შეიძლება შეიბას (უღელში). აბუნე(ნ), აბუნენე(ნ) (აბუნენუ შეძლო
შეება, -- , ნობუნაფუე(ნ) შესძლებია შებმა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უბუნუანს ზმნისა -- შეუძლია შეუბას (უღელში). მაბუნაფალი მიმღ.
მოქმ. {შე}მბმელი. ობუნაფალი მიმღ. ვნებ. მყ. {შე}საბმელი. ბუნაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. {შე}ბმული. ნაბუნეფი მიმღ. ვნებ. წარს.
{შე}ნაბამი. 

Lemma: bunbul-i  
Number: 1920  
ბუნბულ-ი (ბუნბულ/რს) იხ. ბუმბული. 

Lemma: bundgha  
Number: 1921  
ბუნდღა (ბუნდღას) იგივეა, რაც ბურდღა, -- ბურტყლი. სქანი ბუნდღა ვაბძირა თაქ! - დაიკარგე აქედან (სიტყ.-სიტყვ: შენი
ბურტყლი არ ვნახო აქ!)! შდრ. იმერ. ბუნდღა ბურტყლი (ვ. ბერ.). 

Lemma: buneba  
Number: 1922  
ბუნება (ბუნებას) ბუნება. ბუნებითჷ ვორექ უჩა: ი. ყიფშ., გვ. 114 - ბუნებით ვარ შავი. 

Lemma: bunebur-i  
Number: 1923  
ბუნებურ-ი (ბუნებურს) ბუნებრივი. ჩქჷნიწკჷმა გაშხირებული რე ართინერი ბუნებური წვირე, ნამუსუთი უძახჷნა
ტკილცჷნი: ყაზაყ., 21.06.1930, გვ. 2 - ჩვენთან ხშირია ერთნაირი ბუნებრივი ნაკელი, რომელსაც ეძახიან ტკილს. 

Lemma: bunex-i  
Number: 1924  
ბუნეხ-ი (ბუნეხის) ბოტან. ვაზი, ვენახი. ჸურზენიში ჸოროფათი ბუნეხის ჯუნუ{ნ}დესია: ა. ცან., გვ. 125 - ყურძნის
სიყვარულით ვაზს კოცნიდნენო. იხ. ბინეხი. 

Lemma: bunik'-i  
Number: 1925  
ბუნიკ-ი (ბუნიკის) მშვილდის თავი. 

Lemma: bunt'-i  
Number: 1926  
ბუნტ-ი (ბუნტის) [რუს. бунт ამბოხება, ბუნტი]. 

Lemma: bunt'ak'ia  
Number: 1927  
ბუნტაკია (ბუნტაკიას) დაპირისპირება. გეტირხუ (იჸუუ) ბუნტაკიაქ - ატყდა (შეიქნა) დაპირისპირება. შდრ. ბუნტი. 



Lemma: bunt'ala  
Number: 1928  
ბუნტალა (ბუნტალას) ბუნტი, ბუნტობა; ამბოხება. 

Lemma: bunch-i  
Number: 1929  
ბუნჩ-ი (ბუნჩის) 1. იგივეა, რაც ბონჩო, -- სულელი, აბუჩი (პ. ჭარ.); 2. იგივეა, რაც ჭანი, -- ბერწი. ვეეტირხუ დო მუთუნი
ვააკონი, თის უძახუნა ბუნჩის - რომ არ ატყდება და არაფერი არ უნდა, იმას ეძახიან ბუნჩის. ბუნჩი საქონელი რენია-
ბერწი საქონელიაო. 

Lemma: buyek'-i  
Number: 1930  
ბუჲეკ-ი (ბუჲეკის) ბოლოკი. ჯგირი ბუჲეკი უჩანს - კარგი ბოლოკი აქვს. იხ. ბულეკი. 

Lemma: buzhua  
Number: 1931  
ბუჟუა (ბუჟუას) სახელი ბუჟანს ზმნისა -- ფუჟვა, ჩუჟვა, ცეცხლის ცუდად ნთება. ბუჟუუ ბამბექ წყინარ-წყინარას- ბამბას
წყნარ-წყნარად ეკიდა (ფუჟავდა). ბუჟანს//ფუჟანს (ბუჟუუ ცუდად ეკიდა, უბუჟუუ უფუჟავს, ნობუჟუე(ნ) ფუჟავდა თურმე) გრდუვ.
ფუჟავს, ჩუჟავს. 

Lemma: buzhuzh-i  
Number: 1932  
ბუჟუჟ-ი (ბუჟუჟის) ბოჭკო, ხაო (პ. ჭარ.). 

Lemma: buzhuzham-i  
Number: 1933  
ბუჟუჟამ-ი (ბუჟუჟამს) ხაოიანი (პ. ჭარ.). 

Lemma: bura՚il-i  
Number: 1934  
ბურაჸილ-ი (ბურაჸილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ბურაჸუნს ზმნისა -- მობუზული, მოკრუნჩხული, მოგრეხილი. იხ. ბურაჸუა. 

Lemma: bura՚ua  
Number: 1935  
ბურაჸუა (ბურაჸუას) სახელი ბურაჸუნს ზმნისა -- მოკრუნჩხვა, სიცივისაგან მობუზვა (პ. ჭარ.), მოკუნტვა, მოჭერა სიცივისაგან
(ი. ყიფშ.). ხექ დომიბურჸჷ ჩხურუშე - ხელი წამერთვა სიცივისაგან (ი. ყიფშ.). ბურაჸუნს (დობურაჸუ/ჷ მოკრუნჩხა, დოუბურაჸუ/ჷ
მოუკრუნჩხავს, დონობურაჸუე(ნ) მოკრუნჩხავდა თურმე) გრდმ. კრუნჩხავს, კუტავს, უჭერს (სიცივე). 

Lemma: buracxua  
Number: 1936  
ბურაცხუა, ბურიცხუა (ბურ/იცხუას) სახელი ბურაცხუნს, იბურაცხუუ(ნ) ზმნათა -- ბღუნძვა (პ. ჭარ.), კრუნჩხვა; მოკაკვა.
მუდგა მოჭენი, ხეს მიბურაცხანს - რაღაცა მჭირს, ხელს მიბღუნძავს (მიკრუნჩხავს). ბურაცხანს (დობურაცხუუ დაბღუნძა,
დაკრუნჩხა; დოუბურაცხუუ დაუბღუნძავს, დაუკრუნჩხავს; დონობურაცხუე(ნ) დაკრუნჩხავდა, დაბღუნძავდა თურმე) გრდმ. კრუნჩხავს,
ბღუნძავს. იბურიცხუუ(ნ) (დიიბურიცხუ დაიბღუნძა, დობურიცხელ/რე(ნ) დაბღუნძულა, დონობურაცხუე(ნ) დაიბღუნძებოდა თურმე) გრდუვ.
ვნებ. იბღუნძება, იკრუნჩხება. 

Lemma: burax-i  
Number: 1937  
ბურახ-ი (ბურახის) იხ. ბურეხი. 

Lemma: burbu  
Number: 1938  
ბურბუ (ბურბუს) ზოოლ. ღამურა. იხ. მესერიაშ ჭუკი; ოხვამეშ ჭუკი. შდრ. ლაზ. ბურბუ ღამურა (ნ. მარი). 

Lemma: burgol-i  
Number: 1939  
ბურგოლ-ი (ბურგოლ/რს), ბურგონ-ი (ბურგონს) ბრაგუნი, ბრახუნი, ხმაური (ძლიერი). საბზად ჸუდეშე ბურგოლი ირჩქილე
- სამზადი სახლიდან (სამზარეულოდან) ბრაგუნი ისმის. სივა ციხეს ტახუნქ დო ბურგონ იჸინია: მ. ხუბ., გვ. 253 - შენო ციხეს
სტეხ და ბრაგუნი იქნებაო. ბოლო დროს კარიშ ბურგონი ქირჩქილე გალე: მ. ხუბ., გვ. 226 - ბოლო დროს კარის ბრაგუნი
ისმის გარეთ. იხ. პურკონი. შდრ. ლაზ. ბრანგალ ფეხით ბრახუნი (ნ. მარი). 

Lemma: burgolua//burgonua  
Number: 1940  
ბურგოლუა//ბურგონუა (ბურგოლ/ნუას) სახელი იბურგონუ(ნ) ზმნისა -- ბრაგუნით, ბრახუნით, ხმაურით კეთება რისამე.
მუზმას იბურგოლუნი, თიში მოხე ვარე - რამდენსაც ბრახუნობს, იმისი მკეთებელი არაა. //გადატ. ხმაურით, დიდი ძალის
მეშვეობით დამუშავება -- დათხრა: დობურგონეს ჯალეფი, დოთასეს ქობალი: მ. ხუბ., გვ. 114 - დათხარეს ხეები, დათესეს
პური. უჭკუო დო უგუნური კებურს (ყებურს) ეკიბურგონუნია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 138 - უჭკუო და უგუნური კერასთან
დიდგულობსო (დაბრაგუნობსო). ბურგონუნს (დობურგონუ დიდი ძალით დაამუშავა, დოუბურგონუ დაუმუშავებია, დონობურგონუე(ნ)
დაამუშავებდა თურმე) გრდმ. დიდი ძალის გამოყენებით ამუშავებს, თხრის. იბურგონუ(ნ) ( -- , იბურგონუ იბრაგუნა, უბურგონინუ
უბრაგუნია, ნობურგონუე(ნ) ბრაგუნობდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ბრაგუნობს, ბრახუნობს. 

Lemma: burgon-i  
Number: 1941  
ბურგონ-ი (ბურგონს) იგივეა, რაც ბურგოლი, -- ბრაგუნი. 

Lemma: burgul-i  



Number: 1942  
ბურგულ-ი (ბურგულს) იხ. ბირგული. 

Lemma: burd-i  
Number: 1943  
ბურდ-ი (ბურდის) 1. უვარგისი, ცუდი რამ; მაგ., ძველი ქსოვილი ანდა მარცვლეულის ჩალა. // გადატ. პიროვნება, რომელსაც
საქმის სუფთად კეთება არ შეუძლია, -- ფეთხუმი. სითი ბურდი, მათი ბურდი, წორო გეკოვდვათი დუდი: ქხს, 1, გვ. 154 - შენც
ცუდი (ფეთხუმი), მეც ცუდი (ფეთხუმი), ერთად მივდოთ თავი. 2. აბრეშუმის ძაფი. აბრეშუმის პარკიდან პირველად რომ ძაფი
ამოდის, მსხვილია და მას ბურდი ძაფს ეძახიან. 3. ეკალ-ბარდი; ნაყარ-ნუყარი, წვრილმანების გროვა. 

Lemma: burda  
Number: 1944  
ბურდა (ბურდას) იგივეა, რაც ბურდინა, -- დუდღუნა, ბურტყუნა. 

Lemma: burdashi//burdanashi  
Number: 1945  
ბურდაში//ბურდანაში მეჩამა ცეცხლის გაჩაღება, შენთება; შებოლება. ქემეჩუ ბურდანა - ცეცხლი შეუნთო, ე.ი. შეუტია. //
გადატ. შეწუხება. აურე ჩაიშ ფაბრიკაქ ქომუჩუ ბურდანა - აქედან ჩაის ფაბრიკამ კვამლით შემაწუხა. შდრ. იმერ. ბურდანა
გამდგარი კვამლი (ვ. ბერ.). 

Lemma: burdil-i  
Number: 1946  
ბურდილ-ი (ბურდილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ბურდუნსზმნისა -- აბურდული. იხ. ბურდუა. 

Lemma: burdin-i  
Number: 1947  
ბურდინ-ი (ბურდინს) ბურდღუნი, ბურტყუნი, გაურკვეველი ლაპარაკი; ბლუკუნი. ქოთქვიი, მუ გოკონი, ბურდინს დაანები
დუდი! - თქვი, რა გინდა, ბურდღუნს დაანებე თავი! შდრ. ბუდინი. 

Lemma: burdina  
Number: 1948  
ბურდინა (ბურდინას) ვისაც გაურკვეველი ლაპარაკი, დუდღუნი ახასიათებს, -- დუდღუნა. იხ. ბურდინი, ბურდა. 

Lemma: burdinua  
Number: 1949  
ბურდინუა (ბურდინუას) სახელი ბურდინუნს ზმნისა -- ბურდღუნი, დუდღუნი, გაურკვევლად ლაპარაკი; ენაბლუობა. ნინა
ვაარაგადე, გვალო ბურდინუნს - ვერ ლაპარაკობს, მთლად დუდღუნებს (ბურდღუნებს). დონწყიირო ქომიწიი, მუ გოკო,
მუს ბურდინუნქ? - დალაგებულად მითხარი, რა გინდა, რას ბურდღუნებ? ბურდინუნს (ქობურდინუნს იბურდღუნებს, ბურდინუ
იბურდღუნა, უბურდინუ უბურდღუნია, ნობურდინუე(ნ) ბურდღუნებდა თურმე) გრდმ. ბურდღუნებს. ნაბურდინა მიმღ. ვნებ. წარს.
გაურკვევლად ნათქვამი, ნაბურტყუნები. ნა/ობურდინუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ბურტყუნისათვის გასამრჯელო. 

Lemma: burdonua  
Number: 1950  
ბურდონუა (ბურდონუას) სახელი ბურდონუნს ზმნისა -- ბურდნა; პუტვა დაუდევრად. იხ. პუტონუა. ბურდონუნს (დობურდონუ
დაბურდნა, დოუბურდონუ დაუბურდნავს, დონობურდონუე(ნ) დაბურდნიდა თურმე) გრდმ. ბურდნის; დაუდევრად პუტავს (მაგ.,
ბალახს...). 

Lemma: burdua  
Number: 1951  
ბურდუა (ბურდუას) სახელი ბურდუნს ზმნისა -- ბურდვა, აბურდვა, აწეწ-დაწეწვა, არევ-დარევა (მაგ., ძაფის გროვისა). ძაფი
ვებურდა - ძაფი არ აბურდო. ბურდუნს (გებურდუ აბურდა, გეუბურდუ აუბურდავს, გენობურდუე(ნ) აბურდავდა თურმე) გრდმ. ბურდავს.
იბურდუნს (გეიბურდუ აიბურდა, გეუბურდუ აუბურდავს) გრდმ. სათავ. ქც. ბურდუნს ზმნისა -- იბურდავს თავისას. უბურდუნს (გეუბურდუ
აუბურდა, გეუბურდუ აუბურდავს) გრდმ. სასხ. ქც. ბურდუნს ზმნისა -- უბურდავს მისას. იბურდუუ(ნ) (გეიბურდუ აიბურდა, გებურდე{ლე}(ნ)
აბურდულა) გრდუვ. ვნებ. ბურდუნს ზმნისა -- იბურდება. აბურდუ{უ}(ნ) (გეიაბურდუ აებურდა, გებურდუუ აჰბურდვია) გრდუვ. ვნებ.
უბურდუნს ზმნისა -- ებურდება. იბურდე(ნ) (იბურდუ შესაძლებელი გახდა აბურდვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ბურდუნს ზმნისა
-- შეიძლება აბურდვა. აბურდე(ნ) (აბურდუ შეძლო აებურდა, -- , ენობურდუე(ნ) შესძლებია აბურდვა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
უბურდუნს ზმნისა -- შეუძლია აბურდოს. ობურდაფუანს (ობურდაფუუ აბურდვინა, უბურდაფუაფუ უბურდვინებია, ნობურდაფუე(ნ)
აბურდვინებდა თურმე) კაუზ. ბურდავს ზმნისა -- აბურდვინებს. მაბურდალი მიმღ. მოქმ. {ა}მბურდველი. ობურდალი მიმღ. ვნებ. მყ.
{ა}საბურდ{ავ}ი. ბურდილი მიმღ. ვნებ. წარს. {ა}ბურდული ნაბურდა მიმღ. ვნებ. წარს. {ა}ნაბურდი. ნა/ობურდუერი მიმღ. ვნებ. წარს.
{ა}ბურდვის საფასური. უბურდუ მიმღ. უარყ. {ა}უბურდავი. იხ. დო-ბურდუა. 

Lemma: burdgha  
Number: 1952  
ბურდღა, ბუნდღა (ბურ/ნდღას) ბალანი, ბურტყლი; ბუმბული. ჭინჭას ბურდღა ჩუთხინე: ქხს, 1, გვ. 21 - ჭინჭრაქას ბურტყლი
გავაცალე. ეფერი მართახი ქიგმაშქვია, ბურდღაქ მუკოცუასიე: მ. ხუბ., გვ. 49 - ისეთი მათრახი დამარტყი, ბალანი რომ
გაცვივდესო. გიშელეს, ბურდღაშე ზისნახე ცირენქ: მ. ხუბ., გვ. 59 - გამოვიდნენ ბურტყლიდან მზეთუნახავი ცირები. ქსი
ჯოღორიში ბურდღა! შე ძაღლის ბალანო! გადატ. მოფერ. იგულისხმება კეთილი, კარგი, სასიამოვნო ვინმე. ქბურდღაშ
ძირაფა ბალნის ნახვა; გადატ. ამოკვეთა ვინმესი: სქანი, ბურდღა ვავძირა თექ! - შენი ფეხი არ იყოს იქ (შენი ბალანი არ
ვნახო იქ!). იში, ბურდღა ვამიძირუ - იმისი ბუნდღა არ მინახავს, ე.ი. ის არ ყოფილა. შდრ. იმერ. ბუნდღა ბურტყლი (ვ. ბერ.);
გურ., აჭარ. ბურდღა ფრინველის ბუმბული (ს. ჟღ.; შ. ნიჟარ.; ა. ღლ.). 

Lemma: burdgham-i  
Number: 1953  
ბურდღამ-ი (ბურდღამს) ბალნიანი, ბურტყლიანი; ხშირბუმბულიანი. ჭორფა (//ჭოროფა) წანას გეჯერდჷნა ბურდღამ
ჩაფლა ხოჯიშის: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 144 - ნოტიო წელიწადს დასჯერდებიან ბურტყლიან ქალამანს ხარისას. 

Lemma: burdghin-i  



Number: 1954  
ბურდღინ-ი (ბურდღინს) ბურდღუნი, ბუტბუტი, ბურტყუნი (ი. ყიფშ.); ბუზღუნი. ბურდღინი ქიმიოტე დო გოთინილო ქომიწიი
ამბე - ბურდღუნი მოატოვე და გამართულად მითხარი ამბავი. შდრ. ლაზ. ბუნდღინი ბუზღუნი (ეტიმოლ., გვ. 59); გურ.
ბურდღული ბუტბუტი, გაურკვეველი ლაპარაკი (ს. ჟღ); აჭარ. გაურკვეველი ლაპარაკი (შ. ნიჟარ.). 

Lemma: burdghina  
Number: 1955  
ბურდღინა (ბურდღინას) ბურდღუნა, ბურტყუნა, ბუზღუნა; გაურკვევლად მოლაპარაკე; გადატ. დათვი. შდრ. ბურდინა. 

Lemma: burdghinua  
Number: 1956  
ბურდღინუა (ბურდღინუას) იგივეა, რაც ბურდინუა, სახელი ბურდღინუნს ზმნისა -- ბურდღუნი, ბურტყუნი, ბუზღუნი;
გაურკვეველი ლაპარაკი. მუდგასიე, ბურდღინუნს, ვეგმაგინუ, მუ ოკონი - რაღაცასაა ბურდღუნებს, ვერ გავიგე, რა უნდა.
თუნთუშორო ბურდღინჷნცჷ: აია, 2, გვ. 64 - დათვივით ბურდღუნებს. ბურდღინუნს (ბურდღინუ//იბურდღინუ იბურდღუნა, უბურდღინუ
უბურდღუნია, ნობურდღინუე(ნ) ბურდღუნებდა თურმე) გრდმ. ბურდღუნებს. შდრ. პურტყინუა. 

Lemma: burdghon-i  
Number: 1957  
ბურდღონ-ი (ბურდღონს), ბურდღონუა (ბურდღონუას) სახელი ბურდღონუნს ზმნისა -- ბდღვნა, ბრდღვნა, პტკვნა;
ფრინველის ბუმბულის გაცლა; უშნოდ კრეფა, გლეჯა. ოდიარეს ბურდღონუნს - ბალახს გლეჯს. გეტახეს ჩხუბი დო ბარგი
ქაგააბურდღონეს ართიანს - ატეხეს ჩხუბი და ტანსაცმელი შემოაძარცვეს ერთმანეთს. ბურდღონუნს (დობურდღონუ
დაბდღვნა, დოუბურდღონუ დაუბდღვნია, დონობურდღონუე(ნ) დაბდღვნიდა თურმე) გრდმ. ბდღვნის, პტკვნის. იბურდღონუნს
(დიიბურდღონუ დაიგლიჯა, დაიბდღვნა; დუუბურდღონუ დაუბდღვნია) გრდმ. სათავ. ქც. ბურდღონუნს ზმნისა -- იბდღვნის.
უბურდღონუნს (დუუბურდღონუ დაუბდღვნა, დუუბურდღონუ დაუბდღვნია) გრდმ. სასხ. ქც. ბურდღონუნს ზმნისა -- უბდღვნის, უგლეჯს.
იბურდღონუუ(ნ) (დიიბურდღონუ დაიბდღვნა, დობურდღონე{ლე}(ნ) დაბდღვნილა) გრდუვ. ვნებ. ბურდღონუნს ზმნისა -- იბდღვნება.
აბურდღონუ{უ}(ნ) (დააბურდღონუ დაებდღვნა, დობურდღონუუ დაჰბდღვნია) გრდუვ. ვნებ. უბურდღონუნს ზმნისა -- ებდღვნება,
ეპტკვნება; ეგლიჯება. იბურდღონე(ნ) (იბურდღონუ შესაძლებელი გახდა ბდღვნა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ბურდღონუნს
ზმნისა -- შეიძლება ბდღვნა. აბურდღონე(ნ) (აბურდღონუ შეძლო გაებდღვნა, -- , ნობურდღონუე(ნ) შესძლებია გაებდღვნა) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. უბურდღონუნს ზმნისა -- შეუძლია ბდღვნას, პტკვნას. ობურდღონაფუანს (ობურდღონაფუუ აბდღვნევინა,
უბურდღონაფუაფუ უბდღვნევინებია, ნობურდღონაფუე(ნ) აბდღვნევინებდა თურმე) კაუზ. ბურდღონუნს ზმნისა -- აბდღვნევინებს,
აგლეჯინებს. მაბურდღონალი მიმღ. მოქმ. მგლეჯი, მბდღვნელი. ობურდღონალი მიმღ. ვნებ. მყ. საგლეჯი, საბდღვნელი.
{გო}ბურდღონილი მიმღ. ვნებ. წარს. დაგლეჯილი, {და}ბდღვნილი. ნაბურდღონა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაგლეჯი, ნაბდღვნი.
ნაბურდღონუერი მიმღ. ვნებ. წარს. გლეჯის, ბდღვნის საფასური. უბურდღონუ მიმღ. უარყ. {და}უგლეჯელი, {და}უბდღვნელი. იხ.
ბურტყონუა. 

Lemma: burdghonil-i  
Number: 1958  
ბურდღონილ-ი (ბურდღონილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ბურდღონუნს ზმნისა -- გაბდღვნილი, შემოძარცვული, შემოგლეჯილი.
ბურდღონილი ბარგი მიკაქუნს - დაგლეჯილი ტანსაცმელი აცვია. 

Lemma: burel-i  
Number: 1959  
ბურელ-ი, ბრელ-ი, ბრე-ი (ბურელ/რს, ბრელ/რს) ბევრი. ბურელს ლებია გაგმუჩამუდუ დო ჸუდეშა მიიშეს - ბევრს ლობიო
გაეყიდა და სახლში მიდიოდნენ. იხ. ბრელი. 

Lemma: burech'q'-i  
Number: 1960  
ბურეჭყ-ი (ბურეჭყის) იხ. ბაჭაჭყი, -- შუაზე გაპობილი ჯოხი, რომელსაც ხარაზები იყენებდნენ ტყავის გასაწელად. შდრ. გურ.
ბურეჭყი ხის პატარა ბორბალი, რომელსაც ხმარობენ ქვაბში მოხარშული ლობიოს ამოსალესავად (ა. ღლ.); ორკაპი (საბა). 

Lemma: burex-i  
Number: 1961  
ბურეხ-ი (ბურეხის) ბოტან. უსურვაზი; გარეული ვენახი (ი. ყიფშ.). ბინეხის მიკულესია დო ბურეხის გინაგეს მარდია
(ქოდახვამესია): თ. სახოკ., გვ. 243 - ვაზს გვერდი აუარეს და ბურეხს მისცეს სალამიო (მადლი მოახსენესო). იხ.
ტყარბინეხი, ჩიტიშ ჸურძენი (ა. მაყ.). შდრ. ბურახი მსხვილღეროიანი მაღალი ბალახი, -- ლიხი (ქეგლ). 

Lemma: burzghin-i  
Number: 1962  
ბურზღინ-ი (ბურზღინს) იხ. ბურძღინი. 

Lemma: burzghol-i  
Number: 1963  
ბურზღოლ-ი (ბურზღოლ/რს) იხ. ბუძღოლი. 

Lemma: burt-i  
Number: 1964  
ბურთ-ი (ბურთის) ბურთი. ტყებიში, მეშიში ბურთი -- ტყავის ბურთი. შდრ. ლაზ. ბულთი ბურთი (ნ. მარი). 

Lemma: burtua  
Number: 1965  
ბურთუა (ბურთუას) სახელი ბურთენს ზმნისა -- ბურთაობა. რდჷ ბურთუა: აია, 1, გვ. 24 - იყო ბურთაობა. ჯგირო ბურთენს -
კარგად ბურთაობს. ჭვენიერობას (იხ.) ბანძას ბურთენდეს მეშიშ ტყებიშე ჭერი ბურთით - ჭვენიერობას (დღესასწაული
იყო) ბანძაში ბურთაობდნენ ტყავისაგან შეკერილი ბურთით. ბურთენს (იბურთუუ იბურთავა, უბურთუუ უბურთავია, ნობურთუე(ნ)
ბურთაობდა თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ. ბურთაობს. მაბურთე, მაბურთუ მიმღ. აწმყ. მობურთალი. ობურთე//ობურთუ//ობურთალი მიმღ.
ვნებ. მყ. საბურთალი. ნაბურთა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაბურთალი. ნა/ობურთუერი მიმღ. ვნებ. წარს. გასამრჯელო ბურთაობისათვის. 

Lemma: buril-i  



Number: 1966  
ბურილ-ი (ბურილს) მიმღ. ვნებ. წარს. ბურუნს ზმნისა -- დაბურული, დაფარული. 

Lemma: burin-i  
Number: 1967  
ბურინ-ი (ბურინს) 1. გასროლა ტრიალ-ტრიალით (პ. ჭარ.); ტყორცნა; 2. ქროლვა; თარეში. ართიშახ, ქისეში წინადღას,
ქიმიბურინუ პატონიში მოურექ - ერთხელ, შობის წინადღეს, ჩამოიქროლა ბატონის მოურავმა. იხ. ბურინაფა. 

Lemma: burinapa  
Number: 1968  
ბურინაფა (ბურინაფას), ბურინუა (ბურინუას) სახელი ობურინუანს, იბურინუ(ნ) ზმნათა -- ენერგიულად ტყორცნა, გასროლა
რისამე; გაქროლვა. გეგნაბურინუუ ვითოჟირი ხოლო დუდი: მ. ხუბ., გვ. 184 - გადაყარა (ძლიერი მოქნევით) თორმეტივე
თავი. ირფელი მინდორიშა ქააბურინუუ - ყველაფერი მინდორში ენერგიულად გადაყარა (ისროლა). იბურინუ(ნ) ( -- , იბურინუ
ქროლვით იარა, უბურინუ უქროლია, ნობურინუე(ნ) ქროლვით დადიოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ქროლვით დადის. ობურინუანს
(ქააბურინუუ ტყორცნა, ისროლა; უბურინუაფუ უტყორცნია; ნობურინაფუე(ნ) ტყორცნიდა თურმე) გრდმ. ტყორცნის, გადააგდებს, გაისვრის
(ძლიერად). ობურინაფუანს (ობურინაფუუ ატყორცნინა, ასროლინა; უბურინაფუაფუ უსროლინებია, უტყორცნინებია; ნობურინაფუე(ნ)
ატყორცნინებდა, ასროლინებდა თურმე) კაუზ. ობურინუანს ზმნისა -- ატყორცნინებს, ასროლინებს. მაბურინ{აფ}ალი მიმღ. მოქმ.
მტყორცნელი, მსროლელი (რისამე). ობურინ{აფ}ალი მიმღ. ვნებ. მყ. სატყორცნი, სასროლი. ნაბურინეფი მიმღ. ვნებ. წარს.
ნატყორცნი, ნასროლი. ნაბურინ{აფ}უერი მიმღ. ვნებ. წარს. ტყორცნის, სროლის საფასური. უბურინ{აფ}უ მიმღ. უარყ. უტყორცნი,
გაუსროლელი. 

Lemma: burin-burinit  
Number: 1969  
ბურინ-ბურინით ზმნზ. ძლიერი ქროლვით, ტრიალ-ტრიალით. ბურინ-ბურინით გინილჷ ნანწყვი, კაკლარონი ტყას:
მასალ., გვ. 71 - ქროლვით გადაიარა მეწყერი (და) შამბნარი ტყეში. 

Lemma: buricxel-i  
Number: 1970  
ბურიცხელ-ი (ბურიცხელს) მიმღ. ვნებ. წარს. ბურიცხუნს ზმნისა -- მოკრუნჩხული. მინდორც რკინა ხონჷნცჷ, ტიოზი რე
ბურიცხელი: ყაზაყ., 21.06.1930, გვ. 3 - მინდორს ხნავს რკინა, დიდი მინდორი არის მოკრუნჩხული. 

Lemma: buricxua  
Number: 1971  
ბურიცხუა (ბურიცხუას) იხ. ბურაცხუა, ბურაჸუა, -- კრუნჩხვა, ბუზვა. კუჩხი დო ხეს ჸინი მიბურიცხუნს - ფეხსა და ხელს
ყინული მიკრუნჩხავს. 

Lemma: buric'-i  
Number: 1972  
ბურიწ-ი (ბურიწის) გლეჯა, ფხრეწა. ბურიწი ოჸარებაფუუ ჸუჩა- მოვარდა (გლეჯა გაადინა) სახლში. შდრ. ლაზ.
ობრუწუ//ობრიწუ დახევა (ეტიმოლ., გვ. 60). 

Lemma: buric'il-i  
Number: 1973  
ბურიწილ-ი (ბურიწილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ბურიწუნს ზმნისა -- გაფხრეწილი. 

Lemma: buric'ua  
Number: 1974  
ბურიწუა (ბურიწუას) სახელი ბურიწუნს ზმნისა -- ფხრეწა, გლეჯა. ნააბურიწაფუანქ ეთი ქარღარდის - ნუ დააფხრეწინებ იმ
ქაღალდს. ბურიწუნს (დობურიწუ დაფხრიწა, დოუბურიწუ დაუფხრეწია, დონობურიწუე(ნ) დაფხრეწდა თურმე) გრდმ. ფხრეწს, გლეჯს,
ხევს. უბურიწუნს (დუუბურიწუ დაუფხრიწა, დუუბურიწუ დაუფხრეწია) გრდმ. სასხ. ქც. ბურიწუნს ზმნისა -- უფხრეწს. ობურიწაფუანს
(ობურიწაფუუ აფხრეწინა, უბურიწაფუაფუ უფხრეწინებია, ნობურიწაფუე(ნ) აფხრეწინებდა თურმე) კაუზ. ბურიწუნს ზმნისა -- აფხრეწინებს.
ობურიწალი მიმღ. ვნებ. მყ. საფხრეწი. ბურიწილი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ფხრეწილი. ნაბურიწა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაფხრეწი.
ნობურიწუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ფხრეწის საფასური. უდუბურიწუ მიმღ. უარყ. {და}უფხრეწელი. 

Lemma: burk'a  
Number: 1975  
ბურკა (ბურკას) ნაგულა, ნაქუჩი, სიმინდის ტაროს მარცვალშემოცლილი ნაწილი; ნაქურჩალი (ი. ყიფშ.). ბურკა სიმინდი
იგივეა, რაც მარსა სიმინდი. იხ. გუნგა. შდრ. გურ., იმერ. ბურკა კურკა (ვ. ბერ., ს. ჟღ., ა. ღლ.). 

Lemma: burnab-i  
Number: 1976  
ბურნაბ-ი (ბურნაბის) ბოტან. უნაბი. იხ. უნაბი (ა. მაყ.). 

Lemma: bursa  
Number: 1977  
ბურსა, ბურსალ-ი (ბურსა{ლ}ს) ძლიერი, ღონიერი; ჭიდაობა რომ ეხერხება. ჩქიმი ბურსა ბოში - ჩემი ძლიერი ბიჭი. იხ.
ბურსაფი. 

Lemma: bursap-i  
Number: 1978  
ბურსაფ-ი (ბურსაფის), ბურსუა (ბურსუას) სახელი აბურსუუ(ნ) ზმნისა -- ბუცება, დაჯახება; ძგერება; ნავარდი; ბორგვა,
შფოთვა; საქონლის კუნტრუში. ბურსაფია დო ტვერო მიდეღუ ირფელი- ბუცება და მტვრად წაიღო ყველაფერი. ნამუსუთ
აბურსუნი, ნამთინი ვეგეურინუაფუ კუჩხიშა - რომელსაც დაეჯახა, არც ერთი არ დაუყენებია ფეხზე. გიბურსუა, გისოფუა,
ვიშო-აშო გორთინუა: მასალ., გვ. 36 - გაქაჩავებ, გწეწავ, იქით-აქით გატრიალებ. მოხანდეფც თოლც ურძღანცჷ სქან
ბარბალიშ გინაბურსა: ქხს, 1, გვ. 322 - მშრომელებს თვალს უძღებს შენი ბორბლის დანაფხრეწი. კამბეშეფი ჯგირი ჸუნსუ,
დღაშ დო სერით მიბურსანა: ქხს, 1, გვ. 36 - კამეჩები კარგი ჰყავს, დღე და ღამ გლიჯინით მიდიან. ბაბა-სქანი უჸვაჲჭარე
თურქეფს მიშაბურსანსია - მამაშენი უბედური თურქებთან ომობს (შიგ ტრიალებს). ქდუდიშ ბურსუა დიხაშა: თავის მიწაში



კვრა. გადატ. დამარხვა. ჭუმე ონჯუას დიხაშა ქუბურსუნა დუს - ხვალ საღამოს მიწაში უკრავენ თავს (დამარხავენ).
აბურსუ{უ}(ნ) (ქააბურსუ ებუცა, დაეჯახა; ქობურსაფუ დასჯახებია; ქონობურს{აფ}უე(ნ) დაეჯახებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ეჯახება.
იბურსანს (იბურსუუ იტრიალა ძლიერ, უბურსუაფუ უტრიალია ძლიერად, ნობურსუე(ნ) ძლიერ ტრიალებდა თურმე) გრდუვ. ვნებ.
ტრიალებს (ძლიერ), იქით-აქეთ ეხეთქება. იხ. მითო-ბურსაფი, მიშა-ბურსაფი. შდრ. რაჭ. ბურსალი, ბურსალობა ნავარდი,
ტრიალი (შ. ძიძ.). 

Lemma: bursua1  
Number: 1979  
ბურსუა1 (ბურსუას) იხ. ბურსაფი. 

Lemma: bursua2  
Number: 1980  
ბურსუა2 (ბურსუას) საქონლის თამაში. შდრ. ტორიშუა. 

Lemma: bursuk'-i  
Number: 1981  
ბურსუკ-ი (ბურსუკის) მოუსავლიანი, მწირი, უნაყოფო (ადგილი). ბურსუკი დიხა - მწირი, მოუსავლიანი მიწა. ბურსუკი თხა
რე, ნამუთ იგვანუუ, ქაცარს ხანს, მარა ბჟა ვაუღუ დო იშ ქაცარს შხვას მეუხუნუანა - ბურსუკი თხა არის, რომელიც
სუქდება, ციკანს შობს, მაგრამ რძე არ აქვს და იმის ციკანს სხვას მიუჯენენ. 

Lemma: bursulia  
Number: 1982  
ბურსულია (ბურსულიას) მრგვალი, გამობურცული (მ. ძაძ., 2, გვ. 34). 

Lemma: burt'q'-i  
Number: 1983  
ბურტყ-ი (ბურტყის) რბილი. იხ. ბუტყუ. 

Lemma: burt'q'a  
Number: 1984  
ბურტყა (ბურტყას) ბოტან. იგივეა, რაც ბურტყალე. 

Lemma: burt'q'ale  
Number: 1985  
ბურტყალე (ბურტყალეს) ბოტან. ფუჩფუჩა (ა.მაყ.). 

Lemma: burt'q'in-i  
Number: 1986  
ბურტყინ-ი (ბურტყინს) ბურტყუნი. იხ. ბურტყინუა. 

Lemma: burt'q'ina  
Number: 1987  
ბურტყინა (ბურტყინას) ბურტყუნა; ვისაც ბურტყუნი ახასიათებს. 

Lemma: burt'q'inua  
Number: 1988  
ბურტყინუა (ბურტყინუას) სახელი ბურტყინუნს ზმნისა -- ბურტყუნი, დაბალი ხმით გაურკვევლად ლაპარაკი. ვამარჩქილე
იშა, ქიდიჭყანს ბურტყინუას - არ შემიძლია ვუსმინო მას, დაიწყებს ბურტყუნს. ბურტყინუნს (იყენ. იბურტყინუ იბურტყუნა,
უბურტყინუ{უ} უბურტყუნია, ნობურტყინუე(ნ) ბურტყუნებდა თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ. ბურტყუნებს. ნაბურტყინა მიმღ. ვნებ. წარს.
ნაბურტყუნი. 

Lemma: burt'q'onua  
Number: 1989  
ბურტყონუა (ბურტყონუას) იგივეა, რაც ბურდღონუა, -- სახელი ბურტყონუნს ზმნისა -- ბრტყვნა, ბუმბულის გაცლა, პტკვნა.
ქოთომს ბურტყონუნს, ჯგირო ვააპუტორე - ქათამს ბრტყვნის, კარგად ვერ პუტავს. 

Lemma: burt'q'u  
Number: 1990  
ბურტყუ (ბურტყუს) რბილი. 

Lemma: burua  
Number: 1991  
ბურუა (ბურუას) იგივეა, რაც ფორუა, -- სახელი ბურუნს ზმნისა -- {და}ბურვა, დაფარება (პ. ჭარ.). ბურუნს (დობურუ დაფარა,
დოუბურუ დაუფარავს, დონობურუე(ნ) დააფარებდა თურმე) გრდმ. აფარებს, ბურავს. იბურუნს (დიიბურუ დაიფარა, დოუბურუ
დაუფარებია) გრდმ. სათავ. ქც. ბურუნს ზმნისა -- იბურავს, იფარებს. უბურუნს (დუუბურუ დაუბურა, დუუბურუ დაუბურავს) გრდმ.
სასხ. ქც. ბურუნს ზმნისა -- უბურავს, უფარავს. იბირუუ(ნ) (დიიბურუ დაიფარა, დაიბურა; დობურე{ლე}(ნ) დაბურულა) გრდუვ. ვნებ.
ბურუნს ზმნისა -- იბურება, იფარება. აბურუუ(ნ) (დააბურუ დაეფარა, დაებურა; დობურუუ დაჰბურვია, დაჰფარვია) გრდუვ. ვნებ.
უბურუნს ზმნისა -- ებურება, ეფარება. ობურაფუანს (ობურაფუუ აბურვინა, უბურაფუაფუ {და}უბურვინებია, ნობურაფუე(ნ) აბურვინებდა
თურმე) კაუზ. ბურუნს ზმნისა -- აბურვინებს, აფარვინებს. მაბურალი მიმღ. მოქმ. {და}მბურველი, დამფარავი. ობურალი მიმღ.
ვნებ. მყ. {და}საბურავი, დასაფარავი. {დო}ბურილი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ბურული, {და}ფარული. ნაბურა მიმღ. ვნებ. წარს.
{და}ნაბური, {და}ნაფარები. უდუბურუ მიმღ. უარყ. დაუბურავი, დაუფარავი. 

Lemma: burul-i  
Number: 1992  
ბურულ-ი (ბურულ/რს) ბოტან. მცენარეა (მასალები, ტ. 1, გვ. 396). 



Lemma: burgh-i1  
Number: 1993  
ბურღ-ი1 (ბურღის) ბოტან. ბუერა(ა. მაყ.). ტყის ხშირფოთლიანი მცენარე (ი. ყიფშ.). მაღალი, ფართოფოთლოვანი მცენარე.
ფოთლები ქოლგას წააგავს. შემოდგომამდე არ ეკარება საქონელი (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 1, გვ. 216). შდრ. ლაზ. ბურღი
ხშირფოთლიანი ტყის მცენარე (ნ. მარი). 

Lemma: burgh-i2  
Number: 1994  
ბურღ-ი2 (ბურღის) ბურღი. შდრ. ლაზ. ბურღი ბურღი (ნ. მარი). 

Lemma: burgha1  
Number: 1995  
ბურღა1 (ბურღას) 1. ბოტან. ჭაობიანი ადგილის მცენარე, აქვს ფართო ფოთლები, ისხამს თეთრ ყვავილს (ი. ყიფშ.), -- ბუერა.

Lemma: burgha2  
Number: 1996  
ბურღა2 (ბურღას) სასიმღერო ბატონყმობის დროისა: ვო ბურღა დო ბურღა -- ვოდა, ჩე ფრიმული ფჩანცჷ: მასალ., გვ. 59 -
ჰაი ბურღა და ბურღა-ვოდა, თეთრი წვერი მახვევია (მაქვს). 

Lemma: burghin-i  
Number: 1997  
ბურღინ-ი (ბურღინს) იხ. ბურხინი. 

Lemma: burghina  
Number: 1998  
ბურღინა (ბურღინას) იხ. ბურხინა, -- ბაქია; მოლაყბე. 

Lemma: burghua  
Number: 1999  
ბურღუა (ბურღუას) სახელი ბურღუნს ზმნისა -- {გა}ბურღვა. ოთხალეში კარი გაკლაბურღჷ დო გითილე: მ. ხუბ., გვ. 287 -
სათხის კარი გაბურღა და გამოვიდა. ბურღუნს (გობურღუ გაბურღა, გოუბურღუ გაუბურღავს, გონობურღუე(ნ) გაბურღავდა თურმე)
გრდმ. ბურღავს. უბურღუნს (გუუბურღუ გაუბურღა, გუუბურღუ გაუბურღავს) გრდმ. სასხ. ქც. ბურღუნს ზმნისა -- უბურღავს.
იბურღუუ(ნ) (გიიბურღუ გაიბურღა, გობურღე{ლე}(ნ) გაბურღულა) გრდუვ. ვნებ. ბურღუნს ზმნისა -- იბურღება. აბურღუუ(ნ) (გააბურღუ
გაებურღა, გობურღუუ გაჰბურღვია) გრდუვ. ვნებ. უბურღუნს ზმნისა -- ებურღება. იბურღე(ნ) (იბურღუ შესაძლებელი გახდა
გაბურღვა, გობურღე{ლე}(ნ) შესაძლებელი გამხდარა გაბურღვა, გონობურღუე(ნ) შესაძლებელი ყოფილა გაბურღვა) გრდუვ. შესაძლ.
ვნებ. ბურღუნს ზმნისა -- შეიძლება გაიბურღოს. აბურღე(ნ) (აბურღუ შეძლო გაებურღა, -- , გონობურღუე(ნ) შესძლებია გაებურღა)
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უბურღუნს ზმნისა -- შეუძლია გაბურღოს. ობურღაფუანს (გააბურღაფუუ გააბურღვინა, გუუბურღაფუაფუ
გაუბურღვინებია, გონობურღაფუე(ნ) გააბურღვინებდა თურმე) კაუზ. ბურღუნს ზმნისა -- აბურღვინებს. მაბურღალი მიმღ. მოქმ.
მბურღავი. ობურღალი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}საბურღი. {გო}ბურღილი მიმღ. ვნებ. წარს. გაბურღული. ნაბურღა მიმღ. ვნებ. წარს.
ნაბურღი. ნაბურღუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ბურღვისათვის გასამრჯელო (საფასური). უბურღუ, უგუბურღუ მიმღ. უარყ. გაუბურღავი. 

Lemma: bursh-i  
Number: 2000  
ბურშ-ი (ბურშის) ბუში, ნაბიჭვარი. 

Lemma: burchx-i  
Number: 2001  
ბურჩხ-ი (ბურჩხის) ბოტან. ბურჩხა. ბურჩხი, მელკუდა დო ჭყორტოტი -- არძო ართო ცალირი რე: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 146 -
ბურჩხა, მელაკუდა და მწყრისფეხა -- ყველა ერთიანად მოთიბულია. იხ. ჯალაღინი. შდრ. ლაზ. ბურჩხი ბურჩხა (ა. მაყ.). 

Lemma: burchxolua  
Number: 2002  
ბურჩხოლუა (ბურჩხოლუას) იგივეა, რაც ფუ{რ}ჩხოლუა. 

Lemma: burcua  
Number: 2003  
ბურცუა (ბურცუას) იგივეა, რაც ბურსუა, -- ბუცება, დატაკება, დაძგერება, დაჯახება. აბურცჷ დემც დო გეგნოკვათჷ ოთხი
დუდი: მ. ხუბ., გვ. 184 - დაეტაკა დევს და გადაჭრა ოთხი თავი. აბურცუუ(ნ) (ქააბურცუ დაეძგერა, ეკვეთა; ქობურცუუ დასძგერებია,
ჰკვეთებია; ქონობურცუე(ნ) დაეძგერებოდა, ეკვეთებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. დაეძგერება, დაეჯახება, ეკვეთება, დაებუცება. 

Lemma: burcx-i  
Number: 2004  
ბურცხ-ი (ბურცხის) ფოცხი. აკა ბურცხი ქომოთხიი - ერთი ფოცხი მათხოვე. ბურცხით ბურცხაანა - ფოცხით ფოცხავენ. იხ.
ბუცხი. შდრ. იმერ. ფორჩხი ფოცხი (ვ. ბერ.). 

Lemma: -burcxa  
Number: 2005  
-ბურცხა, -ბუცხა ბეწვა, ფინჩხა, ციცქნა, -- იხმარება რიცხვით სახელთან აკა ერთი: აკა-ბურცხა, აკა-ბუცხა ერთი ბეწვა,
ერთი ფინჩხა, ერთი ციცქნა; ერთცახე; სულ მცირე. ძალიან პატარა. დიდი ვამოკი აკაბურცხათ მიბაღუ - დიდი არ მინდა,
ერთი ბეწვაც მეყოფა. შდრ. ფუნჩხა. 

Lemma: burcxale  
Number: 2006  
ბურცხალე (ბურცხალეს) ბოტან. ღიჭა. იხ. გინიში ჯონჯღო (ა. მაყ.). 

Lemma: bu{r}cxel-i  



Number: 2007  
ბუ{რ}ცხელ-ი (ბუ{რ}ცხელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ბუ{რ}ცხანს ზმნისა -- მოფოცხილი. 

Lemma: burcxishi  
Number: 2008  
ბურცხიში კილა (ბურცხიში კილას) გასაღები; ფოცხის კბილანების მსგავსი, კბილებიანი გასაღები (გ. ელიავა). 

Lemma: burcxua  
Number: 2009  
ბურცხუა, ბუცხუა (ბუ{რ}ცხუას) სახელი ბუ{რ}ცხანს ზმნისა -- ფოცხვა. ოზეს გინმობურცხანს ჩხვე{რ}კით - ეზოს ფოცხავს
გამხმარი ტოტებით (ხისა). ბურცხანს (ბურცხუუ ფოცხა, უბურცხუუ უფოცხავს, ნობურცხუე(ნ) ფოცხავდა თურმე) გრდმ. ფოცხავს.
უბურცხანს (უბურცხუუ გაუფოცხა, უბურცხუუ გაუფოცხავს) გრდმ. სასხ. ქც. ბურცხანს ზმნისა -- უფოცხავს. იბურცხუუ(ნ) (დიიბურცხუ
დაიფოცხა, დობურცხე{ლე}(ნ) დაფოცხილა) გრდუვ. ვნებ. ბურცხანს ზმნისა -- იფოცხება. აბურცხუუ(ნ) (დააბურცხუ დაეფოცხა,
დობურცხუუ დაჰფოცხვია) გრდუვ. ვნებ. უბურცხანს ზმნისა -- ეფოცხება. აბურცხე(ნ) (დააბურცხუ შეძლო დაეფოცხა, -- , დონობურცხუე(ნ)
შესძლებია დაფოცხვა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უბურცხანს ზმნისა -- შეუძლია დაფოცხოს. ობურცხაფუანს (ობურცხაფუუ
აფოცხვინა, უბურცხაფუაფუ უფოცხვინებია, ნობურცხაფუე(ნ) აფოცხვინებდა თურმე) კაუზ. ბურცხანს ზმნისა -- აფოცხვინებს.
მაბურცხალი მიმღ. მოქმ. {და}მფოცხავი. ობურცხალი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}საფოცხ{ავ}ი. ბურცხელი მიმღ. ვნებ. წარს. დაფოცხილი.
ნაბურცხა მიმღ. ვნებ. წარს. დანაფოცხი. ნაბურცხუერი მიმღ. ვნებ. წარს. დაფოცხვის საფასური. უდუბურცხუ მიმღ. უარყ.
დაუფოცხველი. 

Lemma: burdzg-i  
Number: 2010  
ბურძგ-ი (ბურძგის) იხ. ბუძგი. 

Lemma: bu{r}dzga  
Number: 2011  
ბუ{რ}ძგა (ბუ{რ}ძგას) მუდამ აბურძგნული ბუმბულის მქონე (მაგ., ქათამი). 

Lemma: burdzgonua  
Number: 2012  
ბურძგონუა (ბურძგონუას) იხ. ბუძგორუა. 

Lemma: burdzghin-i  
Number: 2013  
ბურძღინ-ი (ბურძღინს), ბურძღინაფა (ბურძღინაფას) სახელი უბირძღონდუ(ნ), იბურძღინუ(ნ) ზმნათა -- 1. გაღვიძება,
გამოფხიზლება; 2. დაბუჟება (ფეხის, ხელის). კუჩხი მიბურძღონდუ - ფეხი მიბუჟდება. ირფელი იბურძღინჷ, არძო
იკურცხინუანცჷ, უჩა სერი იტყობუ დო დღაში მურცუ, მოჭვიანც - ყველაფერი ფხიზლდება (მოძრაობას იწყებს), ყველა
იღვიძებს, შავი ღამე იმალება და დღე მოდის, მოქრის. თე ძღაბის მუდგარენი, ტანქჷ დუჭყჷ ბურძღინაფა - ამ გოგოს
რაღაცაა, ტანმა დაუწყო გამოფხიზლება (დაეწყო ტანის აყრა). იბურძღინუ(ნ) (გიიბურძღინუ გამოფხიზლდა, გობურძღინაფელე(ნ)
გამოფხიზლებულა, გონობურძღინაფუე(ნ) გამოფხიზლდებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ფხიზლდება, იწყებს განძრევა -- მოძრაობას.
ბურძღონდუ(ნ) (დობურძღონდუ დაბუჟდება, დობურძღინაფე{ლე}(ნ) დაბუჟებულა, დონობურძღინუე(ნ) დაბუჟდებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ.
ბუჟდება. 

Lemma: burdzghol-i  
Number: 2014  
ბურძღოლ-ი (ბურძღოლ/რს), ბურძღოლუა (ბურძღოლუას) იხ. ბუძღოლი, ბუძღოლუა. 

Lemma: burc'ap-i  
Number: 2015  
ბურწაფ-ი (ბურწაფის) ხმაურით მოვარდნა (მოსვლა). ვალიშ მამალას ბურწაფი გააჸარებაფუუ - ელვის სისწრაფით
გრიალი გაადინა. იხ. ბურწინი. 

Lemma: burc'em-i  
Number: 2016  
ბურწემ-ი, ბურწენ-ი (ბურწემ/ნს), ბურწინ-ი (ბურწინს) დიდი კასრი; ხის დიდი ბუყუნი (იხ.). ბურწენს ხმარობენ სიმინდის
ჩასაყრელად. იტევს 70 ფუთს (მასალები, ტ. 2, ნაწ. 1, გვ. 228). ნოსა -- გითოწიოლირი, დიანთილი ქოგუ ბურწემსია -
რძალი -- გამოწანწკლული (ტანწვრილი), დედამთილი ჰგავს კასრსო. შდრ. გურ. ბურწინი დიდი საღვინე ჭურჭელი, კასრი (ი.
ჭყონ.). 

Lemma: burc'in-i  
Number: 2017  
ბურწინ-ი (ბურწინს) ზარბაზანიში -- ზარბაზნის გრუხუნი (ი. ყიფშ.); დიდი ხმის გამოცემა. შდრ. პურჭინი. 

Lemma: burch'-i  
Number: 2018  
ბურჭ-ი (ბურჭის) ბერწი, ურწანი. ქოჸუნს ართი ბურჭი ჩხოუ - ჰყავს ერთი ბერწი ძროხა. გადატ. შეიძლება ითქვას ქალზე
(დამცირების მიზნით). შდრ. უსქე. 

Lemma: burch'in-i  
Number: 2019  
ბურჭინ-ი (ბურჭინს) იგივეა, რაც პურჭინი, -- პრუწუნი, კუილი. 

Lemma: burch'ul-i  
Number: 2020  
ბურჭულ-ი (ბურჭულ/რს) წალდი. ბურჭული გეჭოფ, ტყაშა მეუ...: ქხს, 1, გვ. 201 - წალდი აიღე, ტყეში წადი...
ბერგი-ბურჭულიში ნამუშეერი ქიიჸიდასჷ: ი. ყიფშ., გვ. 182 - თოხ-წალდის ნამუშევარი იქნებოდეს. ბურჭულამი წალდიანი.
თუნთიქ მიდართჷ-ბურჭულამო: მ. ხუბ., გვ. 269 - დათვი წავიდა წალდიანად. 



Lemma: burch'ulia  
Number: 2021  
ბურჭულია (ბურჭულიას) კნინ. წალდუნა. ბურჭულიას არგუნიათ გეუძინესია: თ. სახოკ., გვ. 241 - წალდუნას ცულდუნაც (!)
დაუმატესო. 

Lemma: burch'ulua  
Number: 2022  
ბურჭულუა (ბურჭულუას) სახელი ბურჭულანს ზმნისა -- 1. გაწალდვა, გადაწალდვა. ჯაპეფი არძო გეგნობურჭულეს -
თუთის ხეები ყველა გადაწალდეს (წალდით გადაჭრეს). ბურჭულანს (გეგნობურჭულანს გადაწალდავს, გეგნობურჭულუუ გადაწალდა,
გეგნუ{უ}ბურჭულუუ გადაუწალდავს, გეგნობურჭულუე(ნ) გადაწალდავდა თურმე) გრდმ. წალდავს (ჭრის) ხის ტოტებს. 2. გადატ.
ლაყბობა. ვაუჯერდით ართიანც, კერძოთ-იბუბრჭულუდით - არ ვუჯერებდით ერთმანეთს, კერძოდ (ცალ-ცალკე)
ვლაპარაკობდით რაღაცას (ვლაყბობდით). იბურჭულუ(ნ) (იბურჭულუ ილაყბა, უბურჭულინუ ულაყბია, ნობურჭულუე(ნ) ლაყბობდა
თურმე) გრდმ. ლაყბობს. 3. უმიზნო სიარული, ხეტიალი. თელი დღას უდუდეთ გილებურჭულანა - მთელი დღე უთავოდ
დაეხეტებიან. 

Lemma: burxin-i  
Number: 2023  
ბურხინ-ი (ბურხინს) ხმამაღლა, რიხით ლაპარაკი, -- ბრუხუნი. 

Lemma: burxinua  
Number: 2024  
ბურხინუა (ბურხინუას) სახელი ბურხინუნს ზმნისა -- ხმამაღლა, რიხით ლაპარაკი. მუსიე ბურხინუნსინი, ვაჸინენო ჸუჩა? -
რასაა რომ ბრუხუნებს, ვერ წავა (შეუძლია წავიდეს) სახლში? ბურხინუნს (ბურხინუ იბრუხუნა, უბურხინუ უბრუხუნია, ნობურხინუე(ნ)
ბრუხუნებდა თურმე) გრდმ. ბრუხუნებს. იბურხინუ(ნ) (იბურხინუ იბრუხუნა, უბურხინუ უბრუხუნია, ნობურხინუე(ნ) ბრუხუნებდა თურმე)
გრდუვ. ვნებ. ბრუხუნებს. 

Lemma: burj-i  
Number: 2025  
ბურჯ-ი (ბურჯის) შფოთი. 

Lemma: burja  
Number: 2026  
ბურჯა (ბურჯას): ბურჯა კოჩი - შფოთიანი (ბღლაძუნა) კაცი. შდრ. ბურჯონა. 

Lemma: burjap-i  
Number: 2027  
ბურჯაფ-ი (ბურჯაფის) სახელი იბურჯანს ზმნისა -- ბორგვა, შფოთვა; ბღლარძუნი; ბრძოლა. ვარე ჯგირო, იბურჯანს
მუდგარენი - არაა კარგად, შფოთავს რაღაცაა. იბურჯანს (იბურჯუუ იბორგა, უბურჯუუ უბორგავს, ნობურჯუე(ნ) ბორგავდა თურმე)
გრდუვ. ვნებ. ბორგავს, შფოთავს; ბღლარძუნობს. 

Lemma: burjgon-i  
Number: 2028  
ბურჯგონ-ი (ბურჯგონს) ზელა, სრესა, ჟღვლემა; ხელის გასმა მაგრად. ნტერქ ქუდუჭყუ გობურჯგონი, ულენც ტანც მუ
ალუძუნი - მტერმა დაუწყო ბღლაძუნი, უსინჯავს (ჩხრეკს) ტანს, რა უძევს (შიგნით). 

Lemma: burjgonil-i  
Number: 2029  
ბურჯგონილ-ი (ბურჯგონილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ბურჯგონუნს ზმნისა -- დაჟღვლემილი, გაბურჯგნული. 

Lemma: burjgonua  
Number: 2030  
ბურჯგონუა (ბურჯგონუას) სახელი ბურჯგონუნს ზმნისა -- ბურჯგნა, სრესა, ჟღვლემა. ქაშეჸოთუ ცირა ხეშა დო ქუდუჭყჷ
ბურჯგონუა - ჩაიგდო ცირა ხელში და დაუწყო ჟღვლემა (ბურჯგნა). ბურჯგონუნს (გობურჯგონუ დაჟღვლიმა, გოუბორჯგონუ
დაუჟღვლემია, გონობურჯგონუე(ნ) დაჟღვლემდა თურმე) გრდმ. სრესს, ბურჯგნის, ჟღვლემს. ობურჯგონაფუანს (ობურჯგონაფუუ
აბურჯგნინა, აჟღვლემინა; უბურჯგონაფუაფუ უბუჯგნინებია, უჟღვლემინებია; ნობურჯგონაფუე(ნ) აბურჯგნინებდა, აჟღვლემინებდა
თურმე) კაუზ. ბურჯგონუნს ზმნისა -- აბურჯგნინებს. აჟღვლემინებს. მაბურჯგონალი მიმღ. მოქმ. მბურჯგნელი, მჟღვლემელი.
ობურჯგონალი მიმღ. ვნებ. მყ. საბურჯგნი, საჟღვლემი. ბურჯგონილი მიმღ. ვნებ. წარს. გაბურჯგნილი, გაჟღვლემილი. ნაბურჯგონა
მიმღ. ვნებ. წარს. ნაბურჯგნი, ნაჟღვლემი. ნაბურჯგონუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ბურჯგნის, ჟღვლემის საფასური. უბურჯგონუ,
უგუბურჯგონუ მიმღ. უარყ. გაუბურჯგნი, გაუჟღვლემელი. 

Lemma: burjon-i  
Number: 2031  
ბურჯონ-ი (ბურჯონს) ბორგვა; ბღლაძუნი; ფათური (ხელისა). 

Lemma: burjona  
Number: 2032  
ბურჯონა (ბურჯონას) ვისაც ბურჯონი სჩვევია, -- გადატ. მოუსვენარი, მშოვნელი (პირი); ჩალიჩა. 

Lemma: burjonua  
Number: 2033  
ბურჯონუა (ბურჯონუას) იხ. ბურჯგონუა. 

Lemma: burjua1  
Number: 2034  
ბურჯუა1 (ბურჯუას) იგივეა, რაც ბურჯაფი, -- სახელი იბურჯანს ზმნისა -- ბორგვა, შფოთვა; ჭიდაობა, ბრძოლა. ჯვარული



კოჩი, ლაგუჯამი, დუს(ჷ) მინჷგაბურჯანც: ქხს, 1, გვ. 171 - ჯვარელი კაცი, გუდიანი, თავზე დაგბღლაძუნობს. გვალო მუთუ
ვაპჭყორდით, ცოდა მიბურჯუანანი: შ. ბერ., გვ. 69 - მთლად რატომ არ გავწყდით, ჩვენ რომ ცოდვა დაგვტრიალებს
(გვეჭიდავება). მოცოდუქ ნამეტანს, ტყურათ გუმაბურჯანქჷნი: ქხს, 1, გვ. 101 - ძალზე მეცოდები, ტყუილად რომ
დამტრიალებ. ქოგუალე ჸოროფას, მუჭო გილებურჯანსუნი: ქხს, 1, გვ. 37 - შემოვევლე სიყვარულს, როგორ
დაბორიალობს. მუ გვერშაპი მულუუხე, ლუბას უბურჯუანსჷნი - რა გველეშაპი უზის (შიგ), უბეში რომ ეჭიდება. ბურჯანს
(იბურჯუუ იშფოთა, იბორგა; უბურჯუუ უშფოთავს, უბორგავს; ნობურჯუე(ნ) ბორგავდა, შფოთავდა თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ. ბორგავს,
შფოთავს; იბრძვის. იბურჯანს (იბურჯუუ იშფოთა, იბორგა; უბურჯაფუ//უბურჯუუ უშფოთია, უბორგავს) გრდუვ. ვნებ. შფოთავს,
ბორგავს. იბურჯაფუ(ნ) (იბურჯუუ იშფოთა, იბორგა; უბურჯაფუ უშფოთვია, უბორგავს) გრდუვ. ვნებ. ბორგავს. ობურჯაფუანს
(ობურჯაფუუ აშფოთვინა, აბორგვინა; უბურჯაფუაფუ უბორგვინებია, უშფოთვინებია; ნობურჯაფუ{აფუ}ე(ნ) აშფოთვინებდა, აბორგვინებდა
თურმე) კაუზ. ბურჯანს ზმნისა -- აშფოთვინებს, აბორგვინებს. მაბურჯალი მიმღ. მოქმ. მშფოთველი, მბორგავი. ობურჯალი მიმღ.
ვნებ. მყ. საშფოთველი, საბორგავი. ნაბურჯა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაშფოთი, ნაბორგი. ნა/ობურჯუერი მიმღ. ვნებ. წარს. შფოთვის,
ბორგვის საფასური. 

Lemma: burjua2  
Number: 2035  
ბურჯუა2 (ბურჯუას) ბურჟუა, ბურჟუაზია. მუშაშ ქჲანა სარკილი დო ბურჯუეფიშ მუნაფილი: მ. ხუბ., გვ. 308 - მუშის ქვეყანა
მოწმენდილი და ბურჟუების მოღრუბლული. 

Lemma: burjuadzia  
Number: 2036  
ბურჯუაძია (ბურჯუაძიას) ბურჟუაზია. ბურჯუაძიაში დღალეფი კოროცხილი რდუ - ბურჟუაზიის დღეები დათვლილი იყო. 

Lemma: busk'a//buska  
Number: 2037  
ბუსკა//ბუსქა (ბუსკ/ქას) 1. ხარის ან კამეჩის სახელი. ოგაფას ქოუსქვე ჩქიმი ბუსკა (//ბუსქა) - კავს შევუბი ჩემი ბუსკა
(ხარი). აშო ბუსკა, ვიშო ჩელა, ნჯარით ვორექ ნდღვილაფირი - აქეთ ბუსკა (ხარი), იქით ჩელა (თეთრონი), ჯავრითა ვარ
დამდნარი. 2. მსუქანი, ბუთხუზა, ჩაფსკვნილი. ჩქიმი ბუსკა ბოში - ჩემი ჩაფსკვნილი ბიჭი. შდრ. იმერ., გურ. ბუსკუნჭულაჲ
დაბალი ტანის, ჩაფსკვნილი (ვ. ბერ., ა. ღლ.). აჭარ. ბუსკუტაჲ ბუთხუზა, ჯანიანი, ჯან-ღონით სავსე ბავშვი (შ. ნიჟარ.). 

Lemma: busk'ul-i  
Number: 2038  
ბუსკულ-ი (ბუსკულ/რს) ბურცი, -- ბუშტივით ამობურცული რამ; მეჭეჭი. ბუსკული მიკოჩანს ჯას - ბურცი აქვს (ამოსული) ხეს. 

Lemma: busk'ulam-i  
Number: 2039  
ბუსკულამ-ი კოპეშია (ბუსკულამ(ი) კოპეშიას) ბოტან. მეჭეჭიანი გოგრა. იხ. ხოკორია, ტკიანი კოპეშია (ა. მაყ.). 

Lemma: busk'ulua  
Number: 2040  
ბუსკულუა (ბუსკულუას) იხ. ე-ბუსკულუა. 

Lemma: buska  
Number: 2041  
ბუსქა (ბუსქას) იგივეა, რაც ბუსკა, -- ხარი. ჭკოლათ პუნსუ ჩქიმი ბუსქა: ი. ყიფშ., გვ. 166 - გამხდარი მყავს ჩემი ხარი.
ხანდაშ ქართას გაკიბკათით რკინაშ ბუსქაქ, ყაზაყ-მუშაქ: ქხს, 1, გვ. 321 - შრომის წრეს შევუერთდით რკინის ხარი, გლეხი
-- მუშა. 

Lemma: but'in-i  
Number: 2042  
ბუტინ-ი (ბუტინს) იხ. ბუდინი. 

Lemma: but'ina  
Number: 2043  
ბუტინა (ბუტინას) იხ. ბუდინა, -- ვისაც გაურკვევლად ლაპარაკი სჩვევია. 

Lemma: but'ut'-i  
Number: 2044  
ბუტუტ-ი (ბუტუტის) 1. ენტომ. ქინქლა, მუმლი. შდრ. ბუტუტია. 2. მამაკაცის საკუთარი სახელი (ა. ღლ., სახელ.). 

Lemma: but'ut'ia  
Number: 2045  
ბუტუტია (ბუტუტიას) ენტომ. კოღო; ჭიანჭველა (ი. ყიფშ.). მფრინავი ჭიანჭველა (გ. როგავა). ბუტუტიას ფსუა ქაჩანუნი,
თიწკჷმა მიკოდინუნია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 21 - ჭიანჭველას ფრთა რომ გამოებმება, მაშინ {გადა}იკარგებაო. ბუტუტიეფი
ეშუვლა დო უკეთენა ლიშისია: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 148 - ჭიანჭველები ადიან და უკეთებენ ნემსსაო. ბუტუტიაღ ბუტუ-ტია
(კნინ.) (გ. როგ., ისტ. ფონ., გვ. 59). 

Lemma: but'ut'q'ia  
Number: 2046  
ბუტუტყია (ბუტუტყიას) იხ. ბუტყატყია. 

Lemma: but'q'at'q'ia  
Number: 2047  
ბუტყატყია (ბუტყატყიას) რბილი, ფაფუკი. შდრ. საბა: ბურტყლი სხვილი ბუნბული. იხ. ბუტყუ. 

Lemma: but'q'u  
Number: 2048  



ბუტყუ (ბუტყუს) რბილი. შდრ. ბუტყატყია. 

Lemma: bukil-i  
Number: 2049  
ბუქილ-ი (ბუქილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ბუქუნს ზმნისა -- გაბუქული. 

Lemma: buki-shux-i  
Number: 2050  
ბუქი-შუხ-ი (ბუქი-შუხის) ქარიშხალი, კორიანტელი. ბჟადალჷშე უცებას ბუქი-შუხიქ გელასოფუ - დასავლეთიდან უცბად
ქარიშხალი ამოვარდა. იხ. შუხი. 

Lemma: buknar-i  
Number: 2051  
ბუქნარ-ი (ბუქნარს) ბუქნა, ბუქნაობა. ჯარც ბუქნარც აშართჷდჷნი!: მასალ., გვ. 106 - ჯარში რომ ბუქნაობდა (ბუქნას
აკეთებდა). სქანი ჸუდესი ბუქნარი, ჩქიმი ჸუდეს მუთუნ ვარი: ა. ცან., გვ. 119 - შენს სახლში ბუქნაო და ჩემსაში -
არაფერიო. 

Lemma: buknari-lapshur-i  
Number: 2052  
ბუქნარი-ლაფშურ-ი (ბუქნარი-ლაფშურს) ცხენის სირბილი, როცა ერთდოულად გააქვს წინა მარჯვენა და უკანა მარცხენა
ფეხი და პირიქით. 

Lemma: bukolua  
Number: 2053  
ბუქოლუა (ბუქოლუას) სახელი ბუქოლუნს ზმნისა -- ბუქნაობა; შენავარდება. არძოქ ათიბუქოლეს დო ქოგომიციის ართო
ტანს: შ. ბერ., გვ. 190 - ყველამ ჩაიბუქნა (შეინავარდა) და შემომაცვივდნენ ერთად ტანზე. იბუქოლუ(ნ) (იბუქოლუ იბუქნავა,
უბუქოლუუ უბუქნავია, ნობუქოლუე(ნ) ბუქნაობდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ბუქნაობს. 

Lemma: bukonua  
Number: 2054  
ბუქონუა (ბუქონუას) სახელი ბუქონუნს ზმნისა -- ჩუჩქნა (პ. ჭარ.), ჩიჩქნა; ხვნა ღრმად. ენწერეფც მებუქონჷნც უშულად
რკინაში ხოჯი - ეწრებს ხნავს (ძლიერად და ღრმად) მოუღლელი რკინის ხარი (ტრაქტორი). ბუქონუნს (დობუქონუ მოხნა,
დოუბუქონუ მოუხნავს, დონობუქონუე(ნ) ხნავდა თურმე) გრდმ. ხნავს ღრმად. 

Lemma: bukua  
Number: 2055  
ბუქუა (ბუქუას) სახელი ბუქუნს ზმნისა -- {გა}ბუქვა. აკაბუცხა მუთუნს დიდო გინართინუანს, ბუქუნს - პაწაწინა რამეს დიდად
გადააქცევს, ბუქავს. ბუქუნს (გობუქუ გაბუქა, გოუბუქუ გაუბუქავს, გონობუქუე(ნ) გაბუქავდა თურმე) გრდმ. ბუქავს. იბუქუ{უ}(ნ) (გიიბუქუ
გაბუქდა, გობუქე{ლე}(ნ) გაბუქულა) გრდუვ. ვნებ. ბუქუნს ზმნისა -- ბუქდება. აბუქუუ(ნ) (გააბუქუ გაუბუქდა, გობუქუუ გაჰბუქებია) გრდუვ.
ვნებ. უბუქუნს ზმნისა -- უბუქდება. იბუქე(ნ), იბუქინე(ნ) (იბუქინუ შესაძლებელი გახდა გაბუქვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
ბუქუნს ზმნისა -- შეიძლება გაიბუქოს. აბუქე(ნ), აბუქინე(ნ) (აბუქინუ შეძლო გაებუქა, -- , გონობუქუე(ნ) შესძლებია გაბუქვა) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. უბუქუნს ზმნისა -- შეუძლია გაბუქოს. ობუქაფუანს (ობუქაფუუ აბუქვინა, უბუქაფუაფუ უბუქვინებია, ნობუქაფუე(ნ)
აბუქვინებდა თურმე) კაუზ. ბუქუნს ზმნისა -- აბუქვინებს. მაბუქალი მიმღ. მოქმ. {გა}მბუქავი. ობუქალი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}საბუქი.
ბუქილი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ბუქული. ნაბუქა მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნაბუქი. ნა/ობუქუერი მიმღ. ვნებ. წარს. გაბუქვის საფასური. 

Lemma: bukula  
Number: 2056  
ბუქულა (ბუქულას) ვისაც {გა}ბუქვა ახასიათებს, ბუქია. იშა ვერჩქილე, ართი ბუქულა კოჩი რე - იმის მოსმენა არ
შეიძლება, ერთი ბაქია კაცია. 

Lemma: bukuloba  
Number: 2057  
ბუქულობა (ბუქულობას) ბაქიობა. ვამორგუნა ბუქულობა - არ გვარგია ტრაბახი (ბაქიობა). 

Lemma: bugha  
Number: 2058  
ბუღა (ბუღას) ზოოლ. ბუღა, კურო. 

Lemma: bughaz-i  
Number: 2059  
ბუღაზ-ი (ბუღაზის) მდიდარი, მაძღარი. ბუღაზი ქივანა რენია, ჯიმა, რძღელია - მდიდარი ქვეყანა არისო, ძმაო, მაღძარიო.

Lemma: bughina  
Number: 2060  
ბუღინა (ბუღინას) იგივეა, რაც ჩუღინა, -- მატყუარა, ტყუილების მოყვარული. 

Lemma: bughinua  
Number: 2061  
ბუღინუა (ბუღინუას) სახელი ბუღინუნს ზმნისა -- ტყუილის ან საკუთარი თავის საქებარი სიტყვების თქმა. იხ. ჩუღინუა. 

Lemma: bughl-i  
Number: 2062  
ბუღლ-ი (ბუღლის) რბილი, ფუმფულა. მონაჸინა დიხა ბუღლიჯგურა რე - მონაყინი მიწა ფუმფულასავითაა. 

Lemma: buq'aq'ia  
Number: 2063  
ბუყაყია (ბუყაყიას) რბილი; ფაფუკი. იხ. ბუტყატყია. 



Lemma: buq'in-i  
Number: 2064  
ბუყინ-ი (ბუყინს), ბუყუნ-ი (ბუყუნს) ხისგან საგანგებოდ დამზადებული ჭურჭელი, კასრი, რომელსაც იყენებენ რძის
ჩასასხმელად, მაწვნის შესადედებლად; ხშირად მარცვლეულის (სიმინდის), ფქვილის ჩასაყრელად. აკეთებენ ასე: ხეს (სჯობს
თხმელა) მოჭრიან, მორს შიგნიდან წკეპლარით (იხ.) ამოთლიან, ქვევიდან უკეთებენ ძირს. ტანი ხე ნედლი უნდა იყოს, ხოლო
საძირე მასალა -- მშრალი. ტანი რომ გაშრება, მოუჭერს. რომ არ გასკდეს, გარედან უკეთებენ ორდუხს (=ხის სალტეს) ზევით
და ქვევით (ქვევით შეიძლება გაუკეთდეს ორიც). ხელის მოსაკიდებლად უკეთებენ ყურს და სახურავს (მასალები, ტ. 2, ნაწ. 1,
გვ. 228). ჭუკეფი ქიგენთხაფუნა ართი კოჩიშ კარესჷ (დო) ბუყინი ეკურთინეეს: ქხს, 1, გვ. 221 - თაგვები დასცემიან ერთი
კაცის კარავს (და) ბუყინი (=მაწვნის დასაყენებელი ხის ჭურჭელი) წაუქციეს. შდრ. ბურწენი. 

Lemma: buq'un-i  
Number: 2065  
ბუყუნ-ი (ბუყუნს) იხ. ბუყინი. 

Lemma: bu՚in-i  
Number: 2066  
ბუჸინ-ი (ბუჸინს) ბლუკუნი, ბლუყუნი, გაურკვევლად ლაპარაკი. იხ. ჯოჸინი. შდრ. გურ. ბლუყუნი//ბლიყინი გაუგებარი
ლაპარაკი (ს. ჟღ., ზან., გვ. 225). 

Lemma: bu՚ina  
Number: 2067  
ბუჸინა (ბუჸინას) ვინც ბლუკუნებს, -- ბლუკუნა, ბლუყუნა. მუ ოკო ე ბუჸინას ჩქიმდა? - რა უნდა ამ ბლუკუნას ჩემთან? 

Lemma: bu՚inua  
Number: 2068  
ბუჸინუა (ბუჸინუას) სახელი ბუჸინუნს ზმნისა -- ბლუკუნი, ბლუყუნი. მუს გებუჸინუნს, ღორონდგიე, მუ ოკო? - რას
ბლუკუნებს, თუ ღმერთი გწამს, რა უნდა? ნინას გითეუჭოფანს მუდგარენი დო ბუჸინუნს - ენას უჭერს რაღაცაა და
ბლუკუნებს. ბუჸინუნს (ბუჸინუ იბლუყუნა, უბუჸინუ უბლუყუნია, ნობუჸინუე(ნ) ბლუყუნებდა თურმე) გრდმ. ბლუყუნებს. იბუჸინუ(ნ) ( -- ,
იბუყინუ იბლუყუნა, უბუყინუ უბლუყუნია, ნობუყინუე(ნ) ბლუყუნებდა თურმე) გრდმ. იბლუყუნებს. ობუჸინაფუანს(ობუჸინაფუუ
აბლუყუნებინა, უბუჸინაფუაფუ უბლუყუნებინებია, ნობუჸინაფუ{აფუ}ე(ნ) აბლუყუნებინებდა თურმე) კაუზ. ბუჸინუნს ზმნისა --
აბლუყუნებინებს. 

Lemma: bu՚onua  
Number: 2069  
ბუჸონუა (ბუჸონუას) სახელი ბუჸონუნს ზმნისა -- უშნოდ ჭამა. 

Lemma: bu՚un-i  
Number: 2070  
ბუჸუნ-ი (ბუჸუნს) იგივეა, რაც ბუყინი. მოჭყუდუ -- კუნთხუსუ, მარწვენი -- ბუჸუნსუ: ქხს, 1, გვ. 13 - პატარძალი -- კუთხეში,
მაწონი -- ქილაში. 

Lemma: bush-i  
Number: 2071  
ბუშ-ი (ბუშის) იხ. ბურში; შდრ. ბოში. 

Lemma: busht-i  
Number: 2072  
ბუშთ-ი (ბუშთის) იხ. ბუშტი. 

Lemma: busht'-i  
Number: 2073  
ბუშტ-ი (ბუშტის) 1. ბუშტი. ქნარღველიშ ბუშტი ნაღვლის ბუშტი. ქშარდიშ ბუშტი შარდის ბუშტი. 2. ქოთნის თავის
მოსაკრავი, როცა შიგ ჩასხმულია კოხა (მასალები, ტ. 3, ნაწ. 2, გვ. 213). 

Lemma: bushkinua  
Number: 2074  
ბუშქინუა (ბუშქინუას) ტყუილის თქმა. ვაურჩქია ის, ბუშქინუნს - არ უსმინო მას, ტყუილს ამბობს (აფრქვევს). ბუშქინუნს
(ბუშქინუ ტყუილი თქვა, უბუშქინუ ტყუილი უთქვამს, ნობუშქინუე(ნ) ტყუილს ამბობდა თურმე) გრდმ. ტყუილს ამბობს, ტყუის. 

Lemma: buchuq'-i  
Number: 2075  
ბუჩუყ-ი (ბუჩუყის) ხურდად დარჩენილი წვრილი ფული (ვ. ბერ.). ბუჩუყი ვამიღუ - ფული არ მაქვს. 

Lemma: bucut'-i  
Number: 2076  
ბუცუტ-ი (ბუცუტის) ასავალ-დასავალი, კვალი. იში ბუცუტი ვაუძირო კოს - იმისი ასავალ-დასავალი არ უნახავს არავის
(კაცს). იხ. ბუძუხი. 

Lemma: -bucucia  
Number: 2077  
-ბუცუცია იხ. აკა-ბუცუცია, -- ძალიან პატარა, პაწაწინა, პაწაწკინტელა. 

Lemma: bucx-i  
Number: 2078  
ბუცხ-ი (ბუცხის) იხ. ბურცხი, -- ფოცხი. სქანი ბუცხი ქომოთხიი! - შენი ფოცხი მათხოვე! შდრ. ლაზ. ბუცხი ფოცხი (ნ. მარი). 



Lemma: -bucxa//-bicxa  
Number: 2079  
-ბუცხა//-ბიცხა იხ. -ბურცხა. იხმარება რიცხვით სახელებთან: ართ(ი)- და აკა-: ართ(ი)-ბუცხა ძალიან პატარა, პაწაწინა.
აკა-ბუცხა ერთი ბეწო, ერთი ფრჩხილის ოდენა. იხ. ბირცხა. შდრ. ლაზ. ბუცხა ფრჩხილი (ნ. მარი). 

Lemma: bucxap-i  
Number: 2080  
ბუცხაფ-ი (ბუცხაფის) იგივეა, რაც ბუცხუა, -- ფოცხვა. უბადო დღა მაარენი, თხალეფი იბუცხაანა კუჩხეფით, ჸუჯემს
უფართხუანა - ცუდი ამინდი (დღე) რომ ახლოვდება (მოადგება), თხები ფეხებით იფოცხებიან, ყურებს აფართხუნებენ. 

Lemma: bucxua  
Number: 2081  
ბუცხუა (ბუცხუას) იგივეა, რაც ბუცრხუა, -- ფოცხვა. ორტვინობაში დიხას გეგნობუცხაანა, ბერტემს გეგნიღანა - საბოსტნე
ადგილს გადაფოცხავენ, ბელტებს გადაიტანენ. 

Lemma: budzg-i  
Number: 2082  
ბუძგ-ი (ბუძგის) ბუძგი, ეკლები წაბლის ნაყოფზე. ქბუძგიშ გოკვახუა ეკლის შესობა: ბუძგიქ ქიგაკვახუ ტანს - ეკალივით
შეესო ტანზე; ბუძგიშორო ქაგმაკვახუ, მუდგადუნი ტანს - ბუძგივით გამერჭო, რაღაც იყო ტანზე. შდრ. ლეჩხ. ბუძგვი
წაბლის ეკლიანი საფარი (მ. ალავ.). 

Lemma: budzga  
Number: 2083  
ბუძგა (ბუძგას) იგივეა, რაც ბუძგი. 

Lemma: budzgorua  
Number: 2084  
ბუძგორუა (ბუძგორუას) იხ. გობუძგორუა -- სისველისაგან გაწეწვა, გაბურძგნა (თმისა, ბალნისა). 

Lemma: budzgul-i  
Number: 2085  
ბუძგულ-ი (ბუძგულს) თმა, ჯაგარი (ი. ყიფშ.). შდრ. ბუძგური. 

Lemma: budzgur-i  
Number: 2086  
ბუძგურ-ი (ბუძგურს), ბუძგურია (ბუძგურიას) ბუძგი; ბურძგალი; ბუსუსი, გინგლი (პ. ჭარ.). ბუძგურია გჷმოდირთუდჷ კანს,
თე ლერსის მიკითხენდესჷნი - ბუძგი შემომადგებოდა კანზე, ამ ლექსს რომ მიკითხავდნენ. ტანს ბუძგურქ გუმამილუ -
ტანზე ბუსუსი (გინგლი) გამომივიდა (ე.ი. თმა ამებურძგნა). ქბუძგურიში გოკვახუა გაბურძგვნა (ბუსუსის გამოსვლა). შდრ.
საბა ბუძგური ეკლით დაბარდული. 

Lemma: budzguram-i  
Number: 2087  
ბუძგურამ-ი (ბუძგურამს) ბურძგლიანი, ბუსუსიანი. 

Lemma: budzgurua  
Number: 2088  
ბუძგურუა (ბუძგურუას) ხშირთმიანი. ბუძგურუა კოჩიე - ხშირთმიანი (ტანზე) კაცია. 

Lemma: budzol-i  
Number: 2089  
ბუძოლ-ი (ბუძოლ/რს) შფოთი, არეულობა; რია-რია, რევა (პ. ჭარ.). ხალხიშ ბუძოლს შვიდას უჯინედუ - ხალხის
არეულობას მშვიდად უყურებდა. 

Lemma: budzolia  
Number: 2090  
ბუძოლია (ბუძოლიას) შფოთი, არეულობა, აურზაური. იჸუუ ბუძოლიაქ - შეიქნა შფოთი. იჸუუ ბუძოლიაქ დო ირ კოჩქ
თეურე მიდერულჷ: მ. ხუბ., გვ. 76 - შეიქნა შფოთი და ყველა (ყველა კაცი) იქითკენ გაიქცა. 

Lemma: budzolua  
Number: 2091  
ბუძოლუა (ბუძოლუას) სახელი იბუძოლუ(ნ) ზმნისა -- შფოთი, არეულობა, აურზაური, რევა. მუკი-მუკი ჸაზახეფი სკაცალო
მიბუძოლუანდუ: შ. ბერ., გვ. 99 - ირგვლივ რუსი ჯარისკაცები ფუტკარივით მეხვეოდა. ხალხი იბუძოლუდუ - ხალხი ირეოდა.
ფერიეფი, ტყაში მაფა გურს გიბუძოლუანს - ფერიები, ტყის მეფე გულზე გეხვევიან. იბუძოლუ(ნ) ( -- , იბუძოლუ იშფოთა,
იფუთფუთა; უბუძოლინუ უშფოთია; ნობუძოლუე(ნ) ირეოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ირევა, ფუთფუთებს, შფოთავს. 

Lemma: budzu  
Number: 2092  
ბუძუ (ბუძუს) ბუძო, ურდულის გასაყრელი ყურები; ჭრაქის ჩამოსადებად დატოვებული ადგილი. ბოყვის თოლუნდეს
ჯვეშონი, კარიშ ლურეში კიათხუმალო დო კოჭობიში გილადვალარო იტენდენს ბუძუემს - ბოყვს რომ თლიდნენ
ძველად, კარის ურდულის გასაყრელად და ჭრაქის ჩამოსადებად ტოვებდნენ ბუძოებს. // გადატ. იტყვიან, რასმე რომ
დაჰპირდებიან, -- წასაქეზებლად. ა, ჯოღორ{ი}, ლალი, ლალია, ბუძუს გიმაძუ ღუმურგილი დო ჸვალია: თ. სახოკ., გვ. 243
- ა, ძაღლო, იყეფე, იყეფე, ბუძოზე დევს ცივი ღომი და ყველიო. 

Lemma: budzux-i  
Number: 2093  
ბუძუხ-ი (ბუძუხის) სახსენებელი; ასავალ-დასავალი, გზა-კვალი. იში ბუძუხი ვაუძირუ კოჩის - იმის ნიშან-კვალი არ უნახავს
კაცს. შდრ. ბუცუტი. 



Lemma: budzgh-i  
Number: 2094  
ბუძღ-ი (ბუძღის), ბუძღუ (ბუძღუს) შმორი; სიბინძურე. ბუძღიშ შური შმორის, სიბინძურის სუნი. მუდგარენი ბუძღიშ შური
ითხანს - რაღაცაა შმორის, სიბინძურის სუნი დგას. უკვაკუ თხაში, ბეტარიში ხორცის ბუძღუშ შური უთხანს - დაუკოდავი
თხის, ბეტარის ხორცს შმორის სუნი ასდის. 

Lemma: budzgha  
Number: 2095  
ბუძღა (ბუძღას) მუნი (ბ. კილანავა). 

Lemma: budzgham-i  
Number: 2096  
ბუძღამ-ი (ბუძღამს) სიბინძურის სუნის მქონე; შმორიანი. ჰატ, სი ბუძღამი ნდი!: მ. ხუბ., გვ. 4 - ჰატ, შე ბინძურო მდევო! ნუზჷ
ბუძღამი, გემნომიჸონია!: მ. ხუბ., გვ. 79 - ნაძვო სუნიანო, გადამიყვანეო! 

Lemma: budzghol-i  
Number: 2097  
ბუძღოლ-ი (ბუძღოლ/რს), ბუძღოლუა (ბუძღოლუას) 1. საქმის ზერელედ (უგვანოდ) და უსუფთაოდ გაკეთება; ფართი-
ფურთით, ფაფხურით, ფაცურით კეთება; 2. დასვრა, თხუპნა. ათეჯგურა ბუძღოლით საქმე ვეეკითინე - ასეთი ფაფხურით
საქმე არ გაკეთდება (არ შეიძლება გაკეთდეს). ბაღანური ბუძღოლია, კუკლა -- მოჭყუდობაია: მ. ხუბ., გვ. 329 - ბავშვური
ფაფხურიო, კუკლა -- პატარძლობაო. ამდღარ დღას იბუძღოლუ, მარა მუთუნი ვეიშმალე - დღევანდელ დღეს ფაციფუცობს
(რაღაცას), მაგრამ არაფერი არ გამოსდის. იბუძღოლუ(ნ) (იბუძღოლუდას იჸყაფუ(ნ) იფაფხურებს, იბუძღოლუ იფაფხურა, უბუძღოლინუ
უფაფხურია, ნობუძღოლუე(ნ) ფაფხურობდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ფაფხურობს, უგვანად რაღაცას აკეთებს. 

Lemma: budzgholir-i  
Number: 2098  
ბუძღოლირ-ი (ბუძღოლირს) მიმღ. ვნებ. წარს. ბუძღოლუნს ზმნისა -- 1. დასვრილი, მოთხუპნული; 2. უგვანად გაკეთებული
რამ. 

Lemma: budzghon-i  
Number: 2099  
ბუძღონ-ი (ბუძღონს) იხ. ბურძღოლი. 

Lemma: budzghu  
Number: 2100  
ბუძღუ (ბუძღუს) იხ. ბუძღი. 

Lemma: buc'k'-i  
Number: 2101  
ბუწკ-ი (ბუწკის) ერთი მწიკვი (გ. ელიავა). 

Lemma: buch'on-i  
Number: 2102  
ბუჭონ-ი (ბუჭონს) ბოჭვა. 

Lemma: buch'ona  
Number: 2103  
ბუჭონა (ბუჭონას) ვინც ბოჭავს, შოულობს. ბუჭონა კოჩი - მბოჭველი (მშოვნელი) კაცი. 

Lemma: buch'onua  
Number: 2104  
ბუჭონუა (ბუჭონუას) სახელი ბუჭონუნს ზმნისა -- ბოჭვა, შეგროვება. ფარას ბუჭონუნს - ფულს ბოჭავს. ბუჭონუნს (დობუჭონუ
მობოჭა, დოუბუჭონუ მოუბოჭავს, დონობუჭონუე(ნ) მობოჭავდა თურმე) გრდმ. ბოჭავს. 

Lemma: buch'u  
Number: 2105  
ბუჭუ, ბუჭუჲა (ბუჭუჲას) ანთროპ. ბუჭუ. 

Lemma: buxar-i  
Number: 2106  
ბუხარ-ი (ბუხარს) ბუხარი. დიისერუნი, ბუხარიშა მითილუ: ი. ყიფშ., გვ. 6 - რომ დაღამდა, ბუხარში შევიდა. 

Lemma: buxaram-i  
Number: 2107  
ბუხარამ-ი (ბუხარამს) ბუხრიანი, ბუხრის მქონე. იშენი-იშენი ბუხარამი ოკო ორდასია ჸანჭიშ ოთახუ - მაინცდამაინც
ბუხრიანი უნდა იყოსო ყაჭის ოთახი. 

Lemma: buxarishi-kud-i  
Number: 2108  
ბუხარიში-ქუდ-ი (ბუხარიში-ქუს) ბუხრის ქუდი, კრაველის ქუდი. ბუხარიში ქუდი გიორთუ ართის: მ. ხუბ., გვ. 73 - კრაველის
ქუდი ახურავს ერთს. 

Lemma: buxu  
Number: 2109  
ბუხუ (ბუხუს), ბუხუტ-ი//ბუხუტია (ბუხუტის, ბუხუტიას) ანთროპ. ბუხუტი. 



Lemma: buxuria  
Number: 2110  
ბუხურია (ბუხურიას) იგივეა, რაც ბოხორია. 

Lemma: bujga  
Number: 2111  
ბუჯგა (ბუჯგას) სასულგუნედ მოუსვლელი ყველი (გ. ელიავა). 

Lemma: bujgin-i  
Number: 2112  
ბუჯგინ-ი (ბუჯგინს), ბუჯგინუა (ბუჯგინუას) სახელი ბუჯგინჷნც ზმნისა -- სასიამოვნო საუბარი. 

Lemma: bujgina  
Number: 2113  
ბუჯგინა (ბუჯგინას) ბევრისა და სასიამოვნოდ მოლაპარაკე. 

Lemma: bujgol-i  
Number: 2114  
ბუჯგოლ-ი (ბუჯგოლს) იგივეა, რაც ბუჯგინი, -- სასიამოვნო საუბარი. 

Lemma: bujgola  
Number: 2115  
ბუჯგოლა (ბუჯგოლას) იხ. ბუჯგინა, -- სასიამოვნოდ მოლაპარაკე. 

Lemma: bujgolir-i  
Number: 2116  
ბუჯგოლირ-ი (ბუჯგოლირს) მიმღ. ვნებ. წარს. ბუჯგოლუნს ზმნისა -- უშნოდ გათლილი, გაკეთებული; ოღრო-ჩოღრო.
ბუჯგოლირი დოსქიდუ სელეგინი, ნაკუზოლა ვამოჭყვიდი-და - უშნო დარჩება სულუგუნი, თუ კუზები არ მოაცილე. 

Lemma: bujgolua  
Number: 2117  
ბუჯგოლუა (ბუჯგოლუას) სახელი ბუჯგოლუნს ზმნისა -- უშნოდ კეთება რისამე; ოღრო-ჩოღროდ გათლა (მაგ., ხის...). ჯა
სქვამას გოთოლი-მაქი, უწიი, იქ გობუჯგოლუ - ხე ლამაზად გათალე-მეთქი, ვუთხარი, იმან უშნოდ, ოღრო-ჩოღროდ
გათალა. ბუჯგოლუნს (გობუჯგოლუ უშნოდ გათალა, გააკეთა; გუუბუჯგოლუ უშნოდ გაუთლია, გაუკეთებია; გონობუჯგოლუე(ნ) უშნოდ
გათლიდა, გააკეთებდა თურმე) გრდმ. უშნოდ თლის, აკეთებს რასმე. ბუჯგოლირი მიმღ. ვნებ. წარს. უშნოდ (ოღრო-ჩოღროდ)
გათლილი, გაკეთებული რამ. ნაბუჯგოლა მიმღ. ვნებ. წარს. უშნოდ (ოღრო-ჩოღროდ) ნათალი, ნაკეთები რამ. ნა/ობუჯგოლუერი
მიმღ. ვნებ. წარს. უშნოდ (ოღრო-ჩოღროდ) გათლის, გაკეთების საფასური. 

Lemma: bujol-i  
Number: 2118  
ბუჯოლ-ი (ბუჯოლ/რს) საქმის ნელა კეთება, ფაფხური. 

Lemma: bujola  
Number: 2119  
ბუჯოლა (ბუჯოლას) საქმის ძალზე ნელა, ბოლომოუბმელად მკეთებელი. 

Lemma: bujolua  
Number: 2120  
ბუჯოლუა (ბუჯოლუას) სახელი იბუჯოლუ(ნ) ზმნისა -- საქმის ნელა კეთება; ფაფხური. ორდოშე ონჯუაშა იბუჯოლუ, მარა
ხეშე მუთუნი ვეიშმალე - დილიდან საღამომდე აკეთებს რაღაცას, მაგრამ ხელიდან არაფერი გამოსდის. 

Lemma: bujora  
Number: 2121  
ბუჯორა (ბუჯორას) ერთად თავმომყრელი; მომგლეჯი (მაგ., ბალახის ან სხვა რამისა...). 

Lemma: bujuj-i  
Number: 2122  
ბუჯუჯ-ი (ბუჯუჯის) ბუჯუჯის თქუანა, კუჭის გოჩანს დინახალენი თიშენი - ბუჯუჯს იტყვიან, კუჭს შიგნით რომ აქვს იმაზე. 

Lemma: be'rel-i  
Number: 2123  
ბჷრელ-ი (ბჷრელს) იგივეა, რაც ბურელი. მუ გიწუა მა ბჷრელი?: ი. ყიფშ., გვ. 175 - რა გითხრა მე ბევრი? 

Lemma: be'dze'ge'r-i  
Number: 2124  
ბჷძჷგჷრ-ი (ბჷძჷგჷრს) ბოტან. შინდი. შდრ. ბძგირი (ა. მაყ.). 

Lemma: bghala  
Number: 2125  
ბღალა (ბღალას) შეძლება. ბღალა რშებუდასჷ, ჯიმა, დიდი მაფა აიეტიში: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 128 - შეძლება გქონებოდეს
(მოგცემოდეს), ძმაო, დიდი მეფე აიეტისა. 

Lemma: bshapa  
Number: 2126  
ბშაფა (ბშაფას) იგივეა, რაც ფშაფა, -- ავსება. ათე არდგილქ ოკო ეიბშას - ეს ადგილი უნდა ამოივსოს. 

Lemma: bshxir-i  



Number: 2127  
ბშხირ-ი (ბშხირს) იგივეა, რაც შხირი. ბშხირიე ათეჯგურა შემთხვევეფი - ხშირია ასეთი შემთხვევები. 

Lemma: bshxiras  
Number: 2128  
ბშხირას ზმნზ. ხშირად. ქოთ ბშხირას ბძირუნდით: ქხს, 1, გვ. 193 - კიდეც ხშირად ვნახავდით. იხ. შხირას. 

Lemma: bshxu  
Number: 2129  
ბშხუ (ბშხუს) იხ. შხუ, -- მსხვილი. შდრ. ფშხუ. 

Lemma: bdzgide  
Number: 2130  
ბძგიდე (ბძგიდეს) კიდე. 

Lemma: bdzgir-i  
Number: 2131  
ბძგირ-ი (ბძგირს) ბოტან. შინდი (ა. მაყ.). ი. ყიფშიძეს აქვს ფორმა ბჷგჷძჷრი, რაც ამჟამად იშვიათია. 

Letter: g  
გ 

Lemma: g  
Number: 2132  
გ მეორე პირის ობიექტის ნიშანი ზმნებში ხმოვანთა წინ: გ-აწყუნუ გეტკინა; გ-ეჸოროფუ შეგიყვარდა;გ-იღუ გაქვს; გ-ოკო
გინდა; შდრ. ლაზ. გ: გიღუნ გაქვს. 

Lemma: ga1-  
Number: 2133  
გა1- მარტივი ზმნისწინი. 1. აწმყოს ფორმას აძლევს მყოფადის მნიშვნელობას: ძღაბის გა-ათხიინს გოგოს გაათხოვებს
(შდრ. ათხიინს ათხოვებს). ღუმუს გა-აკეთენს ღომს გააკეთებს (შდრ. აკეთენს აკეთებს). 2. ზმნის უსრულო სახის ფორმას
აქცევს სრული სახისად: ჸუდე გა-აშენუ სახლი გააშენა (შდრ. აშენუ აშენა). იხ. გე-, გი-, გუ-, გჷ-.შდრ. ლაზ. გა-. 

Lemma: ga2-  
Number: 2134  
გა2- ზოგჯერ ქო ნაწილაკის ფუნქციას ასრულებს: გამკოფსქიდი (კი) მივრჩი; იფშელი ჯაშა, ეთექი გამკოფსქიდი: ი. ყიფშ.,
გვ.46 -- ავედი ხეზე, იქ (კი) მივრჩი. 

Lemma: ga3-  
Number: 2135  
გა3- ნაწილაკი ქართული ღა'ს შესატყვისია ნაცვალსახელებში: მიგიდა//მიდჷგა ვიღაცა; მუგიდა//მუდიგა//მუდგა რაღაც;
ნამუგიდა//ნამუდიგა რომელიღაც. 

Lemma: ga4  
Number: 2136  
გა4 (გას) ბორცვი, გორაკი, სერი; მხარე. მოლენი გას გიგოძახასჷ-და, მელენც გიოძახი: ხალხ.სიბრ., 1, გვ. 95 -- გამოღმა
მხარეს თუ დაგაყვედროს (დაგძახოს), გაღმა დააყვედრე... გა დო გასჷ გივოსხაპი:ქხს, 1, გვ. 285 -- გორაკებს გადავახტი.
შდრ. გაბარი, გაშარეფი, გაშფერდი. 

Lemma: ga  
Number: 2137  
გა (ღ გალ; გა-ს; მრ. რიცხ.: გალ-ეფ-ი) ურმის ძირითადი ნაწილი, ზესადგარი, ხელნა (ურმისა). შდრ. გაში ნერჩი, გაში
ჸვაჯეფი; ურემიში ჩართი. 

Lemma: gaagebel-i  
Number: 2138  
გააგებელ-ი (გააგებელ/რს) მიმღ.ვნებ.მყ. გეეგენს ზმნისა -- გასაგები. 

Lemma: gaadindarebel-i  
Number: 2139  
გაადინდარებელ-ი (გაადინდარებელ/რს) მიმღ.ვნებ.მყ. გაანდიდარენს ზმნისა -- გასამდიდრებელი. იხ. დინდარი. 

Lemma: gaazarebel-i  
Number: 2140  
გააზარებელ-ი (გააზარებელ/რს) მიმღ.ვნებ.მყ. გააზარენს ზმნისა -- გასაცილებელი. 

Lemma: gaazebel-i  
Number: 2141  
გააზებელ-ი (გააზებელ/რს) მიმღ.ვნებ.მყ. გააზენს ზმნისა -- გასაზავებელი. 



Lemma: gaatanapal-i  
Number: 2142  
გაათანაფალ-ი (გაათანაფალ/რს) მიმღ.ვნებ.მყ. გაათანუანს ზმნისა -- გასათენებელი. სერი აფუ გაათანაფალი -- ღამე
აქვს გასათენებელი. 

Lemma: gaatirsinapal-i  
Number: 2143  
გაათირსინაფალ-ი (გაათირსინაფალ/რს) მიმღ.ვნებ. მყ. გაათირსინუანს ზმნისა -- გასავსები. 

Lemma: gaatxual-i  
Number: 2144  
გაათხუალ-ი (გაათხუალ/რს) მიმღ.ვნებ.მყ. გაათხიინს ზმნისა -- გასათხოვარი. 

Lemma: gaak'inal-i  
Number: 2145  
გააკინალ-ი (გააკინალ/რს) მიმღ.ვნებ.მყ. გუუკინანს ზმნისა -- გასაწევი, გასაგანიერებელი. 

Lemma: gaama  
Number: 2146  
გაამა შემცვლელი, მოადგილე (ი. ყიფშ.). გაამათ ზმნზ. ნაცვლად, გამო. ჟჷრიხოლო იბირდესჷ მოწყინებაშ გაამათჷ: ი.
ყიფშ., გვ. 172 -- ორივე მღეროდნენ მოწყენილობის ნაცვლად (გამო). იქჷ გაამათჷ უწუუ: ა. ცაგ., გვ. 91 -- იმან ნაცვლად
უთხრა. თეში გაამათ ამის მაგივრად (გამო). იხ. გამა. 

Lemma: gaama-k'ata  
Number: 2147  
გაამა-კათა (გაამა-კათას) წარმომადგენელი, შემცვლელი ხალხი. მაჟირა დღას მორთესჷ ხენწიფეში გაამა-კათაქჷ: ა.
ცაგ., გვ. 49 -- მეორე დღეს მოვიდნენ ხელმწიფის წარმომადგენლები (გამოგზავნილები). 

Lemma: gaankarebel-i  
Number: 2148  
გაანქარებელ-ი (გაანქარებელ/რს) მიმღ.ვნებ.მყ. გაანქარენს ზმნისა -- გასაქრობი. 

Lemma: gaarchkinal-i  
Number: 2149  
გაარჩქინალ-ი (გაარჩქინალ/რს) მიმღ.ვნებ.მყ. გაარჩქინანს ზმნისა -- გასაჩენი. 

Lemma: gaasorebel-i  
Number: 2150  
გაასორებელ-ი (გაასორებელ/რს) მიმღ.ვნებ.მყ. გეესორებუ(ნ) ზმნისა -- გასაოცებელი. 

Lemma: gaasurebel-i  
Number: 2151  
გაასურებელ-ი (გაასურებელ/რს) მიმღ.ვნებ.მყ. გეესურენს ზმნისა -- გასასტუმრებელი. 

Lemma: gaasxap'al-i  
Number: 2152  
გაასხაპალ-ი (გაასხაპალ/რს) მიმღ.ვნებ.მყ. გოსხაპუნს ზმნისა -- გადასახტომი. 

Lemma: gaasxap'u  
Number: 2153  
გაასხაპუ (გაასხაპუს) იგივეა, რაც გაასხაპალი -- გადასახტომი. 

Lemma: gaat'axal-i  
Number: 2154  
გაატახალ-ი (გაატახალ/რს) მიმღ.ვნებ.მყ. გოტახუნს ზმნისა -- გასატეხი, გასატეხელი. 

Lemma: gaat'axu  
Number: 2155  
გაატახუ (გაატახუს) იგივეა, რაც გაატახალი. მოლართეს... გაატახჷშა: ა. ცაგ., გვ. 35 -- წამოვიდნენ... გასატეხად. 

Lemma: gaachinebapal-i  
Number: 2156  
გააჩინებაფალ-ი (გააჩინებაფალ/რს) მიმღ.ვნებ.მყ. გააჩინებაფუანს ზმნისა -- გასაცნობი. 

Lemma: gaach'q'olidar-i  
Number: 2157  
გააჭყოლიდარ-ი (გააჭყოლიდარს) მიმღ.ვნებ.წარს. გააჭყოლიდანს ზმნისა -- დასავიწყარი. 

Lemma: gaaxaleba  
Number: 2158  
გაახალება (გაახალებას) სახელი გაახალენს ზმნისა -- გაახლება. იხ. ახალება. 

Lemma: gabatileba  
Number: 2159  
გაბათილება (გაბათილებას) სახელი გააბათილენს ზმნისა -- გაბათილება. ნგერი დო მუში ფერი ტურა, ფიფქრე,
გააბათილე: აია, 2, გვ. 87 -- მგელი და მისი ფერი ტურა, ვფიქრობ, გააბათილო. 



Lemma: gabari  
Number: 2160  
გაბარი (გაბარს) ზეგანი; სწორზედაპირიანი ბორცვი; მაღალი სერი. ქიმიოდირთ ართ გაბარცჷ: ი. ყიფშ., გვ. 57 -- მიადგა
ერთ სწორზედაპირიან ბორცვს. ი. ყიფშიძის ვარაუდით, გაბარიღ გა გოლა+ბარი (ბარი). 

Lemma: gabaxeba  
Number: 2161  
გაბახება (გაბახებას) სახელი გააბახენს ზმნისა -- სახელის გატეხვა, შერცხვენა. ცირეფიში ეკოჸუნათ ნანდული დუც
გებახე: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 109 -- გოგოების დევნით (უკან მიყოლით) ნამდვილად თავს შეირცხვენ. იში ძღაბი გააბახჷ
-- იმის გოგოს სახელი გაუტეხა. გააბახენს (გააბახუ/ჷ შეარცხვინა, გუუბახებუ/ჷ შეურცხვენია, გენობახებუე(ნ) შეარცხვენდა
თურმე, -- შენარცხვენა) გრდმ. შეარცხვენს, სახელს გაუტეხს. 

Lemma: gabedeba  
Number: 2162  
გაბედება (გაბედებას) სახელი გაბედენს ზმნისა -- გაბედება; რისიმე თამამად, შეუპოვრად გაკეთება; მოურიდებლობა.
ქოჩორაშა მუთუნი ვა გაბედინედჷ: ი. ყიფშ., გვ. 100 -- ქოჩორას ვერაფერს ვერ უბედავდნენ (შეეძლოთ გაებედა). 

Lemma: gabzarxuli  
Number: 2163  
გაბზარხული (გაბზარხულ/რს) გაზაფხული. ზესქვი, ... ამარ მუურც გაბზარხული: კ.სამუშ. ქხპს., გვ. 130 -- შაშვო, ... აგერ
მოდის გაზაფხული. იხ. აფუნი. 

Lemma: gaboreba  
Number: 2164  
გაბორება (გაბორებას) სახელი გააბორენს, გეებორებუ(ნ) ზმნათა -- გაოგნება, გაბრუება, გაშტერება. ენა მუჭო გეეგონუ,
მაფშალიაქ გეებორუ: ი. ყიფშ., გვ. 171 -- ეს როგორც გაიგონა, ბულბული გაოგნდა. იხ. ბორო. 

Lemma: gaborebul-i  
Number: 2165  
გაბორებულ-ი (გაბორებულს) მიმღ.ვნებ.წარს. გააბორენს ზმნისა -- გაოგნებული. შიშიში გაბორებული ვორექ: ქხს, გვ. 91
-- შიშისაგან (შიშის) გაოგნებული ვარ. ჯაბიში გაბორებულქ ჸუდეშა ქომორთუ: მ. ხუბ., გვ. 1 -- ჯავრისაგან (ჯავრით)
გაოგნებული (გაშტერებული) სახლში მოვიდა. 

Lemma: gaborjeba  
Number: 2166  
გაბორჯება (გაბორჯებას) სახელი აბორჯენს, იბორჯებუ(ნ) ზმნათა -- გაწვალება, დაბნევა, შეფერხება (პ. ჭარ.,); არევა.
გეიაბორჯუ საქმექ -- აერია საქმე. მუქ გეიბორჯუ დო სქუათ გეიაბორჯუ -- თავად აირია (დაიბნა) და შვილიც დააბნია. იხ.
ბორჯი. შდრ.იმერ.,გურ.,თუშ. გაბორჯება დროგადაუწყვეტლად შეფერხება საქმისა (ა.ღლ.). 

Lemma: gaborjebul-i  
Number: 2167  
გაბორჯებულ-ი (გაბორჯებულ/რს) მიმღ.ვნებ.წარს. გააბორჯენს ზმნისა -- არეული, დაბნეული, შეფერხებული. საქმე
გააბორჯებული აფუ -- საქმე არეული აქვს. 

Lemma: gabraleba  
Number: 2168  
გაბრალება (გაბრალებას) სახელი გააბრალენს ზმნისა -- გამრავლება. ბრელი ქაცარი გააბრალუ -- მრავალი ციკანი
გაამრავლა. 

Lemma: gabrech'q'-i  
Number: 2169  
გაბრეჭყ-ი (გაბრეჭყის) . ქ გაბრეჭყით ჩხომიშ ჭუალა -- ჯოხს გააპობენ და შიგ თავ-ბოლო შექცევით შეაწყობენ თევზს და
წვავენ. ამას ეძახიან გაბრეჭყით თევზის შეწვას (მასალები, ტ. ვ, გვ. 74.) 

Lemma: gabskeleba  
Number: 2170  
გაბსქელება (გაბსქელებას) სახელი გააბსქელენს ზმნისა -- გასქელება. შდრ. ბსქელი. 

Lemma: gagab-i  
Number: 2171  
გაგაბ-ი (გაგაბის) ღომის მოხარშვის, ხარჩოს მომზადების დროს მოყენებული ქონი, ქაფი. 

Lemma: gagaminjoba  
Number: 2172  
გაგამინჯობა (გაგამინჯობას) მძლავრი სიცხე. 

Lemma: gagania  
Number: 2173  
გაგანია (გაგანიას) გაგანია; დიდი, ძლიერი სიცხე (პ. ჭარ.); პაპანაქება. ვამაჸინე სოთინი ე გაგანია სინჩხეს -- ვერ წავალ
(არ შემიძლია წასვლა) არსად ამ პაპანაქებაში. გაგანია სინჩხე -- ძლიერი სიცხე. შდრ. იმერ., გურ. გაგანია/ი დიდი,
ძლიერი, მაგ., სიცხე (ვ.ბერ., ს.ჟღ., ა.ღლ.). 

Lemma: gagap-i  
Number: 2174  
გაგაფ-ი (გაგაფის) სახელი ოგაგანს ზმნისა -- ძლივს სიარული, ლასლასი. მეურსინი, მიოგაგანს -- რომ მიდის,
მილასლასებს. გიაჸუნუუ მუში შარას დო ოგაგანს -- გაჰყვება თავის გზას და წალასლასდება. ოგაგანს (ოგაგუუ



წალასლასდა, უგაგუუ წალასლასებულა, ნოგაგუე(ნ) წალასლასდებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. წალასლასდება. იხ. მაგაგია. 

Lemma: gagach-i  
Number: 2175  
გაგაჩ-ი (გაგაჩის) იგივეა, რაც ოჭიშიში ძვალი -- ხერხემალი (პ. ჭარ.); ბეჭისა და ბეჭის შუა ნაწილი (მასალები, ტ.3, ნაწ. 2,
გვ. 214.); ქედი (კ. სამუშ.,ქართ. ზეპ., გვ.143.); ხერხემალი (ი. ყიფშ.). იხ. გორგალი. 

Lemma: gageba  
Number: 2176  
გაგება (გაგებას) სახელი გეგენს ზმნისა -- გაგება. ვა გჷგეგებუ ჩქიმი ჭუა: ი. ყიფშ., გვ. 164 -- არ გესმის (გაგეგება) ჩემი
ტკივილი. გეგეგებუ ჯგირ დო ფური: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 142 -- გაგეგება ავ-კარგი. ვაგჷგეგებუ, გიჸორცჷნი, ვარა მისი
ონდურუქუნი: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 120 -- ვერ გებულობ (ვინმე), გიყვარს, ანდა ვინმეს თუ ემდური. გეეგენს (გეეგუ გაიგო, გუუგებუ
გაუგია, გონოგებუე(ნ) გაიგებდა თურმე, -- განაგება) გრდმ. გაიგებს. გუუგენს (გუუგუ გაუგო, გუუგებუ გაუგია, გონოგებუე(ნ) გაიგებდა
თურმე, -- განაგება) გრდმ. სასხვ. ქც. გეეგენს ზმნისა -- გაუგებს. გიიგებუუ(ნ) (გიიგინუ გაგებულ იქნა,გაგებელე(ნ) გაგებულა)
გარდუვ. ვნებ. გეეგენს ზმნისა -- გაიგება. გეეგებე(ნ)//გიიგინე(ნ) (გიიგინუ შესაძლებელი გახდა გაგება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ.
ვნებ. გეეგენს ზმნისა -- შეიძლება გაგება. გააგინე(ნ) (გააგინუ შეძლო გაეგო, -- , გონოგებუე(ნ) შესძლებია გაგება) გრდუვ. შესაძლ.
ვნებ. გუუგენს ზმნისა -- შეუძლია გაიგოს. გააგებაფუანს (გააგებაფუუ გააგებინა, გუუგებაფუაფუ გაუგებინებია, გინოგებაფუე(ნ)
გააგებინებდა თურმე) კაუზ. გეეგენს ზმნისა -- გააგებინებს. გამაგებელი მიმღ.მოქ. გამგები. გააგებელი მიმღ.ვნებ.მყ. გასაგები.
გაგებული მიმღ.ვნებ.წარს. გაგებული. განაგები მიმღ.ვნებ.წარს. განაგები. განაგებუერი მიმღ.ვნებ.წარს. გაგების საფასური. უგუგებუ,
უგუგებელი მიმღ.უარყ. გაუგებელი. 

Lemma: gagebapa  
Number: 2177  
გაგებაფა (გაგებაფას) სახელი გააგებაფუანს ზმნისა -- გაგებინება. უჩაში დალეფი გაგებაფუანა დიდა დო მუმასჷ: მ.
ხუბ., გვ. 61 -- უფროსი დები გააგებინებენ დედ-მამას. 

Lemma: gagebul-i  
Number: 2178  
გაგებულ-ი (გაგებულ/რს) მიმღ.ვნებ.წარს. გეეგენს ზმნისა -- გაგონილი; გაგებული; მიხვედრილი; შეგნებული. გაგებული
კოჩი რეთი დო საქვარცით გაგებულო მეუდირთუთ -- გაგებული კაცი ხართ და საქმესაც შეგნებულად მიუდგებით. 

Lemma: gageskua  
Number: 2179  
გაგესქუა (გაგესქუას) მზარეული; ყასაბი, რომელიც ემსახურება ქორწილს, ქელეხს (ბ. კილანავა). იხ. საგაგესქუო. 

Lemma: gagin-i  
Number: 2180  
გაგინ-ი (გაგინს) ლასლასი, უღონო სიარული. შდრ. გაგაფი. 

Lemma: gagindzareba  
Number: 2181  
გაგინძარება, გაგირძალება (გაგინძარებას, გაგირძალებას) სახელი გააგინძარენს, გააგირძალენს ზმნათა --
გაგრძელება. იხ. გინძარება. 

Lemma: gagindzoreba  
Number: 2182  
გაგინძორება (გაგინძორებას) იხ. გინძორება; გინძე. 

Lemma: gagirdzaleba  
Number: 2183  
გაგირძალება (გაგირძალებას) იხ. გირძალება. შდრ. გინძე. 

Lemma: gagona  
Number: 2184  
გაგონა, გაგონება (გაგონას, გაგონებას) სახელი გააგონენს, გეეგონენს ზმნათა -- გაგონება, გაგება, შესმენა. ენა
ირფელი ქიგეეგონუ: ი. ყიფშ., გვ. 6 -- ეს ყველაფერი გაიგონა. მორჩილება უჯგუნია, -- მიშეთ გამიგონებუნი: ი. ყიფშ., გვ.
153 -- მორჩილება სჯობია, -- ვისგანაც გამიგონია. გავათეთ რაგადი დო ქიმემიჩით გაგონება!: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 117 --
გავათავეთ ლაპარაკი და მიმიქციეთ ყურადღება (მიეცით გაგონება)! ქგაგონას რინა გაგონება (გაგონებაში ყოფნა). მა თაშ
ვორექ გაგონას: ქხპს, 1, გვ. 66 -- მე ასე მაქვს გაგონილი. გააგონენს (გააგონუ გააგონა, გუუგონებუ გაუგონებია, გონოგება{ფ}უე(ნ)
გააგონებდა თურმე) გრდმ. გააგონებს. გიიგონენს//გეეგონენს (გიიგონუ გაიგონა, გუუგონებუ გაუგონია) გრდმ. სათავ. ქც.
გააგონენს ზმნისა -- გაიგონებს. გუუგონენს (გუუგონუ გაუგონა, გუუგონებუ გაუგონია) გრდმ. სასხვ. ქც. გეეგონენს ზმნისა --
გაუგონებს. გიიგონებუუ(ნ) (გიიგონუ გაგონილ იქნა, გაგონებელე(ნ) გაგონილა) გრდუვ. ვნებ. გეეგონენს ზმნისა -- გაგონილი
იქნება. გიიგონინე(ნ) (გიიგონინუ შესაძლებელი გახდა გაგონება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. გეეგონენს ზმნისა -- შეიძლება
გაგონება. გააგონინე(ნ) (გააგონინუ შეძლო გაეგონა, -- , გონოგონებუე(ნ) შესძლებია გაგონება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. გუუგონენს
ზმნისა -- შეუძლია გააგონოს. გააგონებაფუანს (გააგონებაფუუ გააგონებინა, გუუგონებაფუაფუ გაუგონებინებია, გონოგონებაფუე(ნ)
გააგონებინებდა თურმე) კაუზ. გეეგონენს ზმნისა -- გააგონებინებს. გამაგონებელი მიმღ. მოქმ. გამგონებელი. გააგონებელი
მიმღ.ვნებ.მყ. გასაგონებელი. გაგონილი მიმღ.ვნებ.წარს. გაგონილი. განაგონი მიმღ.ვნებ.წარს. განაგონი. განაგონებუერი
მიმღ.ვნებ.წარს. გაგონების საფასური. უგუგონებუ მიმღ.უარყ. გაუგონარი. 

Lemma: gagonil-i  
Number: 2185  
გაგონილ-ი (გაგონილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გეეგონენს ზმნისა -- გაგონილი, გაგებული. 

Lemma: gagua  
Number: 2186  
გაგუა (გაგუას) იგივეა, რაც გაგაფი -- ძლივ-ძლივობით სიარული, ლასლასი. შდრ. ოგაგაია. იხ. მე-გაგუა. 



Lemma: gagulia  
Number: 2187  
გაგულია (გაგულიას) ბლაგვი, ჩლუნგი. (ი. ყიფშ., პ. ჭარ.). შდრ. ლაგვეგვი, ჩანგულია. 

Lemma: gagulier-i  
Number: 2188  
გაგულიერ-ი (გაგულიერს) იგივეა, რაც გაგულია -- ბლაგვი, ჩლუნგი (ი. ყიფშ.). გაგულიერი -- ბლაგვიანი, სიბლაგვის
მქონე. შდრ. უკვათირე. 

Lemma: gaguru  
Number: 2189  
გაგურუ (გაგურუს) დაბალი, ბრტყელი ბორცვი (პ. ცხად., ტოპონ., გვ. 99). 

Lemma: gagurjela//gargujela  
Number: 2190  
გაგურჯელა//გარგუჯელა (გაგურჯელას) გვირგვინი; ჩიხტაკოპი, ქალების თავსაბური. ქალები კაკულარს ზევით იხურავდენ
სირმით გაწყობილ გაგურჯელას (მასალები, ტ.3, ნაწ. 1, გვ. 242); მოქსოვილი იყო აბრეშუმისაგან, ფოჩებიანი (ჩახვი-ჩახვაში).
თავმომწონე ვაჟები კისერზე იკეთებდენ (იქვე, გვ. 244). შდრ. კაკულა. 

Lemma: gaguchoba  
Number: 2191  
გაგუჩობა (გაგუჩობას) სიჩლუნგე (პ. ჭარ.). იხ. ლაგვა, ლაგვეგობა. 

Lemma: gaguja  
Number: 2192  
გაგუჯა (გაგუჯას) ქსოვილი, რომელიც `ისე იქსოვებოდა, როგორც ლეჩაქი' (მასალები, ტ.3, ნაწ. 1, გვ. 248). 

Lemma: gada  
Number: 2193  
გადა მოფერებითი მიმართვა: საყვარელო! ქომორთი აში ჩქიმდა, ჩქიმი გადა ძღაბი! -- მოდი აქ ჩემთან, ჩემო საყვარელო
გოგონა! შდრ. ინგილ. გადაჲ ვაჟი, ბიჭი (ა. ღლ.). 

Lemma: gadabanat  
Number: 2194  
გადაბანათ ზმნზ. იგივეა, რაც გადაბანო, -- დახრილად. ჸუდეში გადაბანათ რთუალა -- სახლის დახრილად გადახურვა. 

Lemma: gadabano  
Number: 2195  
გადაბანო ზმნზ. გარდიგარდმო. ათე ჸუდე ჩხოტათი რე რთვილი დო ეთინა -- გადაბანო -- ეს სახლი დაშვებულადაა
დახურული და ის -- გარდიგარდმო. შდრ. ჩხოტათ. 

Lemma: gadalua  
Number: 2196  
გადალუა (გადალუას) სახელი მიიგადალუ(ნ) ზმნისა -- მსუქნის, მუცელგაბერილი ბავშვის სირბილი. ამარე ქიმიგადალუ
ჩქიმი ბოში -- აგერ მოდის (მსუქანზე იტყვიან) ჩემი ბიჭი. იგადალუ(ნ) (ქიმიიგადალუ თიქ მოირბინა მან, ქუმუუგადალინუ მოურბენია,
ქიმნოგადალუე(ნ) მოირბენდა თურმე) გარდუვ. ვნებ. დარბის. იხ. გიდალი. 

Lemma: gadar-i  
Number: 2197  
გადარ-ი (გადარს) დავა (დ. ფიფია). 

Lemma: gadarieba  
Number: 2198  
გადარიება (გადარიებას) სახელი გედირიებუ(ნ) ზმნისა -- გადარევა. ხანქ გედერუუ: მ. ხუბ., გვ. 16 -- ხანი გადაირია. 

Lemma: gadajvaro  
Number: 2199  
გადაჯვარო ზმნზ. ჯვარედინად. თენა ამსერი გადაჯვარო ქჷდაანწკარჷ: მ. ხუბ., გვ. 154 -- ეს ამაღამ ჯვარედინად დააწყო. 

Lemma: gadindareba  
Number: 2200  
გადინდარება (გადინდარებას) სახელი გეედინარებუ(ნ) ზმნისა -- გამდიდრება. გეეკეთჷ ე ბოშიქჷ, გეედინდარჷ: ა. ცაგ.,
გვ. 4 -- გაკეთდა ეს ბიჭი, გამდიდრდა. იხ. დინდარი. 

Lemma: ga  
Number: 2201  
გა დო გას ზმნზ. სერ და სერზე, ბორცვიდან ბორცვზე. გა დო გასჷ გივოსხაპი: ი. ყიფშ., გვ. 141 -- ბორცვიდან ბორცვზე
გადავახტი. იხ. გა. 

Lemma: gadua  
Number: 2202  
გადუა იხ. გადალუა. 

Lemma: gadghaneba  
Number: 2203  
გადღანება (გადაღანებას) სახელი გუუდღანენს ზმნისა -- გაკვირვება; დაძრახვა, დაწუნება; მოქმედების, საქციელის
დაგმობა. იხ. დღანება. 



Lemma: gaepeba  
Number: 2204  
გაეფება (გაეფებას) სახელი გაეფენს ზმნისა -- გაეფება. მოფიქრება გამიეფი: ი. ყიფშ., გვ. 108 -- მოფიქრება გამიაფე.
გეეფუ ირფელქჷნი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 71 -- რომ გაიაფდა ყველაფერი. იხ. ეფი. 

Lemma: gaval-i  
Number: 2205  
გავალ-ი (გავალს) იგივეა, რაც ნაგავალჷ -- ნავნები საქონლისა ყანაში (პ.ჭარ.), ზარალი. ლომი კინი გავალს ორთჷ:
ლომი ისევ ზარალს შვება (აზიანებს). 

Lemma: gavitareba  
Number: 2206  
გავითარება (გავითარებას) სახელი გაავითარენს ზმნისა -- განვითარება. გაავითარენს (გაავითარუ განავითარა, გუუვითარებუ
განუვითარებია, გონოვითარებუე(ნ) განავითარებდა თურმე, -- განავითარება) გრდმ. განავითარებს. გიივითარენს (გიივითარუ
განივითარა, გუუვითარებუ განუვითარებია) გრდმ. სათავ. ქც. გაავითარენს ზმნისა -- განივითარებს. გუუვითარენს (გუუვითარუ
განუვითარა, გუუვითარებუ განუვითარებია) გრდმ. სასხვ. ქც. გაავითარენს ზმნისა -- განუვითარებს. გეევითარებუ{უ}(ნ)
(გეევითარუ განვითარდა, გავითარებე{ლე}(ნ) განვითარებულა) გრდუვ. ვნებ. გაავითარენს ზმნისა -- განვითარდება.
გიივითარინე(ნ) (გიივითარინუ შესაძლებელი გახდა განვითარება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. გაავითარენს ზმნისა --
შეიძლება განვითარება. გაავითარინე(ნ) (გაავითარინუ შეძლო გაევითარებინა, -- , გონოვითარებუე(ნ) შესძლებია გავითარება)
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. გაავითარენს ზმნისა -- შეუძლია განავითაროს. გაავითარებაფუანს (გაავითარებაფუუ განავითარებინა,
გუუვითარებაფუაფუ განუვითარებინებია, გონოვითარებაფუე(ნ) განავითარებინებდა თურმე) კაუზ. გაავითარენს ზმნისა --
განავითარებინებს. გამავითარებელი მიმღ. მოქმ. განმავითარებელი. გაავითარებელი მიმღ.ვნებ.მყ. გასავითარებელი.
გავითარებული მიმღ.ვნებ.წარს. განვითარებული. განავითარები მიმღ.ვნებ.წარს. განავითარები. განავითარებუერი მიმღ.ვნებ.წარს.
განვითარების საფასური. უგუვითარებუ მიმღ.უარყ. განუვითარებელი. 

Lemma: gavitarebul-i  
Number: 2207  
გავითარებულ-ი (გავითარებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გაავითარენს ზმნისა -- განვითარებული. 

Lemma: gavr-i  
Number: 2208  
გავრ-ი (ცხენი) ცუდი გასახედნი (ცხენი). გავრი ცხენი რენია, -- იტყვიან ცუდად გასახედნ ცხენზე. 

Lemma: gazareba  
Number: 2209  
გაზარება (გაზარებას) სახელი გააზარენს ზმნისა -- გაცილება. ჸუდეშახ გააზარენს, აბა, მუს იქუნს: -- სახლამდე
გააცილებს, აბა, რას იზამს. გააზარენს (გააზარუ გააცილა, გუუზარებუ გაუცილებია, გონოზარებუე(ნ) გააცილებდა თურმე) გრდმ.
გააცილებს. გიიზარინე(ნ) (გიიზარინუ შესაძლებელი გახდა გაცილება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძ. ვნებ. აზარენს ზმნისა -- შეიძლება
გაცილება. გააზარინე(ნ) (გააზარინუ შეძლო გაეცილებინა, -- , გონოზარებუე(ნ) შესძლებია გაცილება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
უზარენს ზმნისა -- შეუძლია გააცილოს. გააზარებაფუანს (გააზარებაფუუ გააცილებინა, გუუზარებაფუაფუ გაუცილებინებია,
გონოზარებაფუე(ნ) გააცილებინებდა თურმე) კაუზ. გააზარენს ზმნისა -- გააცილებინებს. გამაზარებელი მიმღ. მოქმ. გამცილებელი.
გააზარებელი მიმღ.ვნებ.მყ. გასაცილებელი. გაზარებული მიმღ.ვნებ.წარს. გაცილებული. განაზარები მიმღ.ვნებ.წარს. განაცილები.
განაზარებუერი მიმღ.ვნებ.წარს. გაცილების საფასური. უგუზარებუ მიმღ.უარყ. გაუცილებელი. 

Lemma: gazarebul-i  
Number: 2210  
გაზარებულ-ი (გაზარებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გააზარენს ზმნისა -- გაცილებული. 

Lemma: gazarxul-i  
Number: 2211  
გაზარხულ-ი (გაზარხულ/რს) გაზაფხული. ირო გაზარხული რე დო საქორთუოს უძახჷნა: კ. სამუშ., მასალ., 17 --
ყოველთვის გაზაფხულია და საქართველოს ეძახიან. შდრ. ზარხული. 

Lemma: gazda  
Number: 2212  
გაზდა (გაზდას) ახალგაზრდა. შდრ. გაზდობა. 

Lemma: gazdoba  
Number: 2213  
გაზდობა (გაზდობას) ახალგაზრდობა. მარა ასე ისურენც გაზდობა დო ორჩინელც: ი. ყიფშ., გვ., 158 -- მაგრამ ახლა
ისურვებს ახალგაზრდობასა და სიბერეში. 

Lemma: gaze  
Number: 2214  
გაზე (გაზეს) ფეხი, ბარძაყი. გილი ვიშო-აშო დო გაზე გოზინდი! -- გაიარე იქით-აქეთ და ფეხები გაჭიმე! გაზეს სოიშახ
ქეგერენი, მუთა უჭირს -- სანამდე ფეხზე დგას, არაფერი უჭირს. გაზეს ვეითმარინე -- ფეხზე ვერ დგას (არ შეუძლია დგომა).
შდრ. განთხი, კუჩხი. 

Lemma: gazeba  
Number: 2215  
გაზება (გაზებას) სახელი გააზენს ზმნისა -- გაზავება. ქომაჭიშუუ ართი კოჩქ ინეფს დო გააზუუ: ი. ყიფშ., გვ., 21 --
მოუსწრო ერთმა კაცმა მათ და გააზავა. 

Lemma: gazebul-i  
Number: 2216  
გაზებულ-ი (გაზებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გააზენს ზმნისა -- გაზავებული. 



Lemma: gazulukeba  
Number: 2217  
გაზულუქება (გაზულუქებას) სახელი გააზულუქენს ზმნისა -- გალაღება, განებივრება. იხ. ზულუქი. 

Lemma: gazulukebul-i  
Number: 2218  
გაზულუქებულ-ი (გაზულუქებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გააზულუქენს ზმნისა -- გალაღებული. 

Lemma: gazureba  
Number: 2219  
გაზურება (გაზურებას) სახელი გააზურენს, გოზურდუუ(ნ) ზმნათა -- გაზარმაცება; შეშინება, გალაჩრება. კოჩქ ვაგოზურდა
ხანდა დო ლჷმათ, რინას დაღალი თია საღალე: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 9 -- კაცი არ უნდა შეშინდე შრომითა და ომით,
ყოფნას აართვი წილი ხვედრილი. იხ. ზურება. შდრ. ლაზ. ზურა ძუ, დედალი (ი. ყიფშ.). 

Lemma: gatavisupaleba  
Number: 2220  
გათავისუფალება (გათავისუფალებას) სახელი ათავისუფალენს ზმნისა -- გათავისუფლება. გაათავისუფალ ოსურეფი: კ.
სამუშ., ქხპს., გვ., 165 -- გაათავისუფლა ქალები. 

Lemma: gatamameba  
Number: 2221  
გათამამება (გათამამებას) სახელი გაათამამენს ზმნისა -- გათამამება. გეფთამამითჷ იმენდ თქვანითჷ: მასალ., გვ., 7 --
გავთამამდით იმედით თქვენით. 

Lemma: gateba  
Number: 2222  
გათება (გათებას) სახელი გაათენს ზმნისა -- გათავება; გადატ. დაუძლურება. ეჩი წანა გაათუუ: მ. ხუბ., გვ. 2 -- ოცი წელი
გაათავა. დღას ვეჸუუ გათე{ე}ბაქ: ქხს., 1, გვ. 79 -- (არასოდეს) არ იქნა გათავება. ათე ამშვი გოლა გაათუნი...: ქხს., 2, გვ.
20 -- ეს ექვსი მთა რომ გაათავა... 

Lemma: gateleba  
Number: 2223  
გათელება (გათელებას) სახელი გაათელენს ზმნისა -- გამთელება, გაცოცხლება. ღურელეფიშე მითინქჷ
გეეთელასინი...: ა. ცაგ., გვ. 96 -- მკვდრებიდან ვინმე რომ გაცოცხლდეს (გამთელდეს)... არძოქჷ გეეთელესჷ: ი. ყიფშ., გვ.
35 -- ყველა გაცოცხლდა. 

Lemma: ga{a}teleber-i  
Number: 2224  
გა{ა}თელებერ-ი (გა{ა}თელებერს) მიმღ.ვნებ.მყ. გასამთელებელი; გასაცოცხლებელი. ქიმეჩუ დასურო ღურელიში
გათელებერი წამალია: მ. ხუბ., გვ. 11 -- მისცა მართლაც მკვდრის გასაცოცხლებელი წამალიო. 

Lemma: gatelebul-i  
Number: 2225  
გათელებულ-ი (გათელებულ/რს) მიმღ.ვნებ.წარს. გაათელენს ზმნისა -- გამთელებული; გაცოცხლებული. 

Lemma: gatitxareba  
Number: 2226  
გათითხარება (გათითხარებას) სახელი გაათითხარენს ზმნისა -- გათხელება. ქობალიშ ზელს გაათითხარენს -- პურის
ცომს გაათხელებს. 

Lemma: gatitxarebul-i  
Number: 2227  
გათითხარებულ-ი (გათითხარებულ/რს) მიმღ.ვნებ.წარს. გაათითხარენს ზმნისა -- გათხელებული. თუმა გათითხარებული
აფუ -- თმა გათხელებული აქვს. 

Lemma: gatitxoreba  
Number: 2228  
გათითხორება (გათითხორებას) იგივეა, რაც გათითხარება. 

Lemma: gatolc'onebul-i  
Number: 2229  
გათოლწონებულ-ი (გათოლწონებულ/რს) მიმღ.ვნებ.წარს. გეეთოლწონენს ზმნისა -- გათვალისწინებული. პლანით ენა
გათოლწონებული რე -- გეგმით ეს გათვალისწინებული არის. 

Lemma: gatxil/r-i  
Number: 2230  
გათხილ/რ-ი (გათხილ/რს) მიმღ.ვნებ.წარს. გაათხილინს ზმნისა -- გათხოვილი. სუმი ცირასკუალეფი გათხილი აფუ --
სამი ქალიშვილი გათხოვილი ჰყავს. შდრ. ლაზ. გამათხუერი გათხოვილი (ნ. მარი). 

Lemma: gatxileba  
Number: 2231  
გათხილება (გათხილებას) სახელი გაათხილენს ზმნისა -- გაფრთხილება. ბოშეფი ძალამი გაათხილჷ ქხს. 2, გვ. 30 --
ბიჭები ძალიან გააფრთხილა. 

Lemma: gatxilebul-i  
Number: 2232  



გათხილებულ-ი (გათხილებულ/რს) მიმღ.ვნებ.წარს. გაათხილენს ზმნისა -- გაფრთხილებული. მეძობელეფი
გათხილებული ჸუნდუ -- მეზობლები გაფრთხილებული ჰყავდა. 

Lemma: gatxuala  
Number: 2233  
გათხუალა (გათხუალას) სახელი გაათხიინს ზმნისა -- გათხოვება. {სი}გათხუალა გოკო: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 30 --
{შენ} გათხოვება გინდა. დაშ გათხუალას აპირენთია, გეებგი -- დის გათხოვებას აპირებთო, გავიგე. 

Lemma: gatxueba  
Number: 2234  
გათხუება (გათხუებას) იხ. გათხუალა. 

Lemma: gak'andioreba  
Number: 2235  
გაკანდიორება (გაკანდიორებას) სახელი გააკანდიორენს, გეეკანდიორებუ(ნ) ზმნათა -- გაკადნიერება. იხ. კანდიორი,
კანდიორება. 

Lemma: gak'e  
Number: 2236  
გაკე (ქა) გაშლილი (რქა). მუჟანსით თხას გოფაჩილო გეჩანს ქალეფინი, თქუანა: გაკე გეჩანს ქავა -- როდესაც თხას
გაშლილად აქვს (ადგას) რქები, იტყვიან: გაშლილი აქვს რქაო. შდრ. ყურწა. 

Lemma: gak'ebul-i  
Number: 2237  
გაკებულ-ი (გაკებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გააკენს ზმნისა -- შეკავებული. გადატ. შემოკავებული ადგილი, სადაც ჩასვამენ
ხოლმე გინემს (ხბოებს), ქაცარემს (ციკნებს) და სხვ. შდრ. აგვარა, გოჭოფილი; ქართა. 

Lemma: gak'eteba  
Number: 2238  
გაკეთება (გაკეთებას) სახელი გააკეთენს ზმნისა -- გაკეთება. შხვასჷ ანწი გავაკეთე: ი. ყიფშ., გვ. 16 -- სხვას აწი
გავაკეთებ. ართო გეებკეთათ ბინა: ი. ყიფშ., გვ. 147 -- ერთად გავიკეთოთ ბინა. 

Lemma: gak'etebul-i  
Number: 2239  
გაკეთებულ-ი (გაკეთებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გააკეთენს ზმნისა -- გაკეთებული. იში გაკეთებული მუთა მიძირჷ --
იმისი გაკეთებული არაფერი მინახავს. 

Lemma: gak'virapa  
Number: 2240  
გაკვირაფა (გაკვირაფას) იგივეა, რაც გაკვერება. 

Lemma: gak'vireba  
Number: 2241  
გაკვირება, გაკვერება (გაკვე/ირებას) სახელი გუუკვერდუ(ნ) ზმნისა -- გაკვირვება. თე ცირასჷთი უკვერდჷ ათეში
ფულუა: ა. ცაგ., გვ. 31 -- ამ ცირასაც (გოგოს) უკვირდა ამის დამალვა. მაფაქ გეეკვირჷ: ი. ყიფშ., გვ. 49 -- მეფემ გაიკვირვა. 

Lemma: gak'{i}la  
Number: 2242  
გაკ{ი}ლა -- ზერთული ზმნისწინი (გა-კი-ლა: მარტივ გა - ზმნისწინს დაერთვის -კა-//-კი- და - ლა - ნაწილაკები):
1.ჩვეულებრივ აღნიშნავს მიმართულებას იქიდან აქეთ -- პირველი ან მეორე პირისაკენ; ქართულად უმთავრესად
გადმოიცემა გამო -- ზმნისწინით (ზოგჯერ ჩამო- თი): გაკლა - ჯღონუ გამოაგზავნა; გაკ{ი}ლა - რჩქინუ გამო-აჩინა; გაკ{ი}ლა
- რღუუ ჩამო-ყარა. შდრ. კილა. 2. ზმნის უსრული სახის ფორმას აქცევს სრული სახისად: გვალაშე გაკლა-აჯღონუ -- მთიდან
ჩამოაგზავნა (შდრ. ოჯღონუ აგზავნა). გაკლა-არჩქინუ გამო-აჩინა. (შდრ. ორჩქინუ აჩინა). 3. აწმყოს მწკრივის ფორმას
აძლევს მყოფადის მნიშვნელობას: გაკლა-აჯღონანს გამოაგზავნის (შდრ. ოჯღონანს აგზავნის); გაკლა-არჩქინანს გამო-
აჩენს (შდრ. ორჩქინანს აჩენს). 

Lemma: gak'inal-i  
Number: 2243  
გაკინალ-ი (გაკინალ/რს) იხ. გააკინალი. 

Lemma: gak'ineba  
Number: 2244  
გაკინება (გაკინებას) სახელი გააკინენს ზმნისა -- 1. შეზღუდვა, შეჩერება. 2. შემოზღუდვა, შემოკავება. 

Lemma: gak'iral-i  
Number: 2245  
გაკირალ-ი (გაკირალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. გოკირუნს ზმნისა -- შესახვევი. 

Lemma: gak'nanc'q'uma  
Number: 2246  
გაკნანწყუმა (გაკნანწყუმას) მიმღ. ვნებ. წარს. გაკონწყუნს ზმნისა -- მონაჩმახი, დაბეზღებით ნათქვამი. გირაგადუქ, ვა
დეჯერა ტერეფიში გაკნანწყუმა!: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 31 -- გეუბნები, არ დაიჯერო მტრების დაბეზღებით ნათქვამი
(მონაჩმახი). 

Lemma: gak'o  
Number: 2247  
გაკო -- რთული ზმნისწინი (გა-კო: მარტივი ზმნისწინი გა- და ნაწილაკი -კო-): 1. ჩვეულებრივ აღნიშნავს მიმართულებას



აქედან იქეთ -- მესამე პირისაკენ: გაკო-პკათა შევაგროვებ. ვაიბაღუ-და, ხოლო შხვეფც გაკოპკათა: კ. სამუშ., ქართ. პოეზ.,
გვ. 47 -- თუ არ გეყოფა, კიდევ სხვებს შევაგროვებ. გაკო-ბუმა შებმა. ჟირიხოლოქ გაკიიბესჷ: ქხს., 2, გვ. 46 -- ორივე
შეიბნენ. 2. აწმყოს მწკრივის ფორმას აძლევს მყოფადის მნიშვნელობას: გაკო-კირუნს შეკრავს (შდრ. კირუნს კრავს); გაკო-
კორობუნს შეაგროვებს (შდრ. კორობუნს კრებს). 3. ზმნის უსრული სახის ფორმას აქცევს სრული სახისად: გაკო-ფალისუუ
მოშალა; თხორილი გაკო-ფალისეს: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 89 -- თხრილი მოშალეს (შდრ. ფალისუუ შალა); გაკო-
შაყარუუ შეყარა, შეკრიბა (შდრ. შაყარუუ კრიბა, აგროვა): გაკოშაყარუუ ნდემეფი: ი. ყიფშ., გვ. 65 -- შეყარა ერთად
დევები. 

Lemma: gak'oburdghonil-i  
Number: 2248  
გაკობურდღონილ-ი (გაკობურდღონილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გაკობურდღონუნს ზმნისა -- დაფლეთილი. ჸუდეშა
გაკობურდღონილი მუკაქვენჯით გეკლასალუ -- სახლში დაფლეთილი ჩასაცმლით (ტანსაცმლით) ჩამობრძანდა. 

Lemma: gak'onc'q'e'ma  
Number: 2249  
გაკონწყჷმა (გაკონწყჷმა) სახელი გაკონწყჷნს ზმნისა -- დაბეზღება. 

Lemma: gak'oonjua  
Number: 2250  
გაკოონჯუა (გაკოონჯუას)//აკოონჯუა საღამო ჟამი. თელ დღას თექ ვორდი დო გაკოონჯუას ივდი ჸუდეშა -- მთელი დღე
იქ ვიყავი და საღამო ჟამს (მოსაღამოებულზე) წავედი სახლში. შდრ. ონჯუა. 

Lemma: gak'ocimil-i  
Number: 2251  
გაკოციმილ-ი (გაკოციმილს) მიმღ. ვნებ. წარს. გაკოცენს ზმნისა -- დარღვეული, დაშლილი. 

Lemma: gala  
Number: 2252  
გალა -- რთული ზმნისწინი (მარტივი გა- და ნაწილაკი ლა-) ჩვეულებრივ გადმოცემს თანაობას. იხ. გილა. 

Lemma: galat'oz-i  
Number: 2253  
გალატოზ-ი (გალატოზის) იგივეა, რაც კალატოზი. 

Lemma: gala՚una  
Number: 2254  
გალაჸუნა (გალაჸუნას) სახელი გალაჸუნს ზმნისა -- თან ტარება. გილურქინი, გალაპუნს: ქხს., 1, გვ. 95 -- რომ დავდივარ,
თან დამყვება. 

Lemma: galaxon-i  
Number: 2255  
გალახონ-ი (გალახონს) დაბლა მხარე. 

Lemma: galaxonur-i  
Number: 2256  
გალახონურ-ი (გალახონურს) დაბლა მხრისა. შდრ. ელახონური. 

Lemma: galajina  
Number: 2257  
გალაჯინა (გალაჯინას) სახელი გალეეჯინე(ნ) ზმნისა -- ჩამოხედვა. კართეშა გალეეჯინჷ: ა. ცაგ., გვ. 28 -- კალთაზე
ჩაიხედა. 

Lemma: gale  
Number: 2258  
გალე ზმნზ. 1. გარეთ (საპირისპ. დინახალე). ხათე-ხოლო გაგმაალესჷ გალე: ქხს., 1, გვ. 46 -- მაშინათვე გამოვარდნენ
გარეთ. გალე ატლასი, დინახალე ათასი -- გარეთ ატლასი, შიგნით ათასი (გამოცანა: ბროწეული). 2. თანდებულად
გამოიყენება და ნიშნავს: გარეთ, გარდა, გარეშე. ჟი მოკოროცხილეფიში გალე, ტყა ირზენც ზომიერი სიშუას: ყაზაყ.,
21.03.1930, გვ. 3 -- ზევით ჩამოთვლილის გარდა, ტყე იძლევა ზომიერ სინოტივეს. მუთი ოზეშ გალე ქოძირეე, ოზეშა
გამჷნაჸოთია: ი. ყიფშ., გვ. 23 -- რაც ეზოს გარეთ ნახო, ეზოში შემოაგდეო. შდრ. ლაზ. გალე გარეთ (ნ. მარი). 

Lemma: gale-gale  
Number: 2259  
გალე-გალე ზმნზ. გარე-გარე, გარედან. ოხვამეს პაპა რე დო გალე-გალე აბრაგანც: მასალ., გვ. 81 -- საყდარში
მღვდელია და გარე-გარე ყაჩაღობს. გალე-გალე სი დეფარი: ქხს., 1, გვ. 186 -- გარედან შენ დაიფარე. 

Lemma: galeian-i  
Number: 2260  
გალეიან-ი (გალეიანს) გარეთა, გარეთური (საპირისპ. დინახალეიანი). გალეიანი კარი -- გარეთა კარი. 

Lemma: galen-i  
Number: 2261  
გალენ-ი (გალენს) გარეთა, გარეული. გალენი ჭუკიქჷ დჷნახალენი ჭუკი გეგინორაჸუა: ა. ცაგ., გვ. 81 -- გარეულმა
თაგვმა შინაური გააგდოო. დააჭყჷ ულა დო მიდართჷ გალენი ქიანაშა: მ. ხუბ., გვ. 130 -- დაიწყო სვლა და წავიდა გარეულ
ქვეყანაში (საზღვარგარეთ). 

Lemma: galenish-i  
Number: 2262  



გალენიშ-ი (გალენიშის) 1. ოჯახის გარდაცვლილი წევრის საპატივცემლო დღესასწაული, როდესაც ოჯახში ავადმყოფია (ი.
ყიფშ.). 2. მხეცი. შდრ. ორთა (ი. ყიფშ.). 

Lemma: galenmara  
Number: 2263  
გალენმარა, გაენმარა ბ. - მარტ. (გალენმარას) -- მომავალი კვირა (სიტყვ.-სიტყ. გარე+კვირა). გაენმარას ოკო
მიდაბრთე ქართიშა -- მომავალ კვირას უნდა წავიდე თბილისში. იხ. მარა. 

Lemma: galia  
Number: 2264  
გალია (გალიას) გალია. ვირი მაფშალიაცალო გალიას მითისვისვინანს: ი. ყიფშ., გვ. 146 -- ვირი ბულბულივით გალიაში
თავმოწონებით იყურება. თი ტორონჯი თი გალიათ ჸუდეს ოკო მობრდიკონი: კ. სამუშ., ქხპს., გვ. 127 -- ის მტრედი იმ
გალიით სახლში უნდა გამეზარდა. 

Lemma: galoba  
Number: 2265  
გალობა (გალობას) გალობა. მაფშალია სქვამი გალობათი ოშუმუანს გოლა დო ტყას -- ბულბული ლამაზი გალობით
ათრობს მთასა და ტყეს. 

Lemma: galua  
Number: 2266  
გალუა იხ. მოგალუა. 

Lemma: galuapar-i  
Number: 2267  
გალუაფარ-ი (გალუაფარს)//გაალუაფარ-ი მიმღ. ვნებ. მყ. სანაცვალო, შემოსავლები. ირ გაჭირებაში გალუაფარი...: ქხს.,
1, გვ. 46 -- ყოველი გაჭირვების სანაცვლო (შემოსავლები)... შდრ. გოლუაფა. 

Lemma: galula  
Number: 2268  
გალულა (გალულას) სახელი გალურს ზმნისა -- ამოსვლა. ბჟაქ გალართ -- მზე ამოვიდა. იხ. ალულა; დილულა. 

Lemma: gale'njeba  
Number: 2269  
გალჷნჯება (გალჷნჯებას) სახელი გაგელჷნჯებუ(ნ) ზმნისა -- სპილენძად ქცევა. ... ოქროთ მიგორჩქ, პატიი ვაცე,
გაგელჷნჯებუ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 23 -- ...ოქროდ მიგაჩნია, პატივი რომ არ სცე, სპილენძად გექცევა. იხ. ლჷნჯი. 

Lemma: gama1-  
Number: 2270  
გამა1- იხ. გიმო-. 

Lemma: gama2  
Number: 2271  
გამა2 იხ. მე-გამა. 

Lemma: gama3  
Number: 2272  
გამა3 მაგიერი, სამაგიერო, სანაცვლო; მსგავსი. თეში გამა ვა ბღოლე - და, მა პოფერექ ჯოღორია: მასალ., გვ. 63 -- ამის
სამაგიერო თუ არ ვუყო (ვუქნა), მე ვყოფილვარ ძაღლიო. მუ რღოლა თეში გამა ჯგირობუავა: მ. ხუბ., გვ. 200 -- რა გიყო
ამის სანაცვლო სიკარგეო. გამა პასუხი მუ ღოლი?: მ. ხუბ., გვ. 319 -- მაგიერი პასუხი რა უქენი? სქანი გამა-შო ჩქიმი რენი-
შო: ქხს., 1, გვ. 277 -- შენი დარი-თქო ჩემთვის ვინ არის-თქო. ქ გამა კათა მაგიერი, შემცვლელი ხალხი. გამათ{ჷ} ზმნზ.
სამაგიეროდ, ნაცვლად. მა სი გობლახიე, გამათ მა ოკო გოლარხევე: მ. ხუბ., გვ. 45 -- შენ მე რომ გამლახეო, სამაგიეროდ
მე უნდა გაგლახოო. ვარიაში გამათჷ `ქოს' თქუანდე: მასალ., გვ. 21 -- უარის ნაცვლად `ჰოს' ამბობდე. 

Lemma: gamaatxuebel/r-i  
Number: 2273  
გამაათხუებელ/რ-ი (გამაათხუებელ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. გამოსათხოვარი, გამოსათხოვებელი. 

Lemma: gamatane  
Number: 2274  
გამათანე, გიმათანე, გომათანე (გამათანეს) გათენების დრო; გამთენებელი. შდრ. გოთანა. იხ. მოგოთანე. 

Lemma: gamamorsebel-i  
Number: 2275  
გამამორსებელ-ი (გამამორსებულ/რს) მიმღ. მოქმ. გამორსენს ზმნისა -- გამომცდელი. 

Lemma: gamangareba  
Number: 2276  
გამანგარება (გამანგარებას) სახელი გაამანგარენს ზმნისა -- გამაგრება. გეემანგარუ იშენი ბოშიქ დუდი: მ. ხუბ., გვ. 4 --
გაიმაგრა მაინც ბიჭმა თავი. სქანი გამანგარებაქ ნტერიში გური ონგარუუ -- შენმა გამაგრებამ მტრის გული აატირა. 

Lemma: gamangarebul-i  
Number: 2277  
გამანგარებულ-ი (გამანგარებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გამაგრებული. 

Lemma: gamangeba  



Number: 2278  
გამანგება (გამანგებას) სახელი გაამანგენს ზმნისა -- დამსგავსება. იხ. მანგი. 

Lemma: gamanjebul-i  
Number: 2279  
გამანჯებულ-ი (გამანჯებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გაამანჯენს ზმნისა -- გაბმული, გამართული;დაწყებული (გალობა,
სიმღერა). 

Lemma: gamanjua  
Number: 2280  
გამანჯუა (გამანჯუას) სახელი გაამანჯენს ზმნისა -- გაბმა. ჩიტეფქჷთი გაამანჯეს ჭვიტაფი დო რშვინი: ი. ყიფშ., გვ. 170 --
ჩიტებმაც გააბეს ჟღურტული (ჭიკჭიკი) და სტვენა. 

Lemma: gamargeba  
Number: 2281  
გამარგება (გამარგებას) სახელი გაამარგენს ზმნისა -- გამაგრება. ნდემიშ მორდილქჷ გური გაუმარგჷ: ქხს., 2, გვ. 28 --
დევის გაზრდილმა გული გაუმაგრა. 

Lemma: gamarteba  
Number: 2282  
გამართება (გამართებას) სახელი გაამართენს ზმნისა -- გამართლება. 

Lemma: gamart'eba  
Number: 2283  
გამარტება (გამარტებას) მარტის დადგომა. გამარტებას ზმნზ. მარტის დადგომისას. გამარტებას იჭყანდეს ჸვანაში
ხონუას -- მარტის დადგომისას იწყებდნენ ყანის ხვნას. გამარტებას თასუნდეს ბამბეს -- მარტის დადგომისას თესავდნენ
ბამბას. ქგამარტებაში ქაცარი მარტის თვეში დაბადებული ციკანი. გამარტებაში ქაცარი ოკო იპიდენი, თის უღუ ჯგირი
გემო -- მარტის თვის ციკანი უნდა ვიყიდო, იმას აქვს კარგი გემო. ქ მარტიშ დალიას ნაქიმინა ქაცარი მარტის ბოლოს
დაბადებული ციკანი. შდრ. მარტი. 

Lemma: gamarj{v}eba  
Number: 2284  
გამარჯ{ვ}ება (გამარჯვებას) გამარჯობა. გამარჯება ჯგჷრი სქანი!: ი. ყიფშ., გვ. 14 -- გამარჯობა კარგი შენი. ჟირ-სუმიშა
ქოუწუუ გამარჯება: მ. ხუბ., გვ. 288 -- ორ-სამჯერ უთხრა გამარჯობა. უწის ართიანც გამარჯვება-გომორძგუა -- უთხრეს
ერთმანეთს გამარჯობა-გაგიმარჯოს. 

Lemma: gamagh  
Number: 2285  
გამაღ, გამაღეთ ზმნზ. განგებ, განზრახ; მოჩვენებით, მოსაჩვენებლად. უნჩაშეფიში გამაღეთ შორ-შორიშე გოგორანდი:
მასალ., გვ. 38. -- უფროსების მოსაჩვენებლად (შორ) შორიდან გაგინებდი. ათეჯგურა ქეფულაშოთ გამაღეთ ოკნაკათა:
აია., 1, გვ. 20 -- ამისი მსგავსი ქეიფისათვის განზრახ შეგროვებული. იხ. სიგამაღე. 

Lemma: gamacaleber-i  
Number: 2286  
გამაცალებერ-ი (გამაცალებერს) მიმღ მოქმ. დამცლელი. არძა სხეულიში მაწუალი ჯერღვიში გამაცალაბერი: კ. სამუშ.,
ქხპს., გვ. 147 -- ყველა სხეულის მწოველი, ძარღვების დამცლელი. 

Lemma: gamaxarebel-i  
Number: 2287  
გამახარებელ-ი (გამახარებელ/რს) მიმღ მოქმ. ვინც ახარებს, გამხარებელი. ჩქიმი თოლც ჩქიმი გამახარებელი
ქააძირი: ი. ყიფშ., გვ. 186 -- ჩემს თვალს ჩემი გამხარებელი აჩვენე. 

Lemma: game  
Number: 2288  
გამე -- რთული ზმნისწინი. იხ. გამო-, გიმო-. ჸუდეშა გამეეჸონჷ: ი. ყიფშ., გვ. 25 -- სახლში შემოიყვანა. 

Lemma: gameba  
Number: 2289  
გამება (გამებას) სახელი უგამენს ზმნისა -- მიგება; თქმა; პასუხის გაცემა. მაჸალეს უგამებუ: ი. ყიფშ., გვ. 171 -- მეგობარს
უპასუხნია. ეშენი თქვა ვეშიწუხათ, მა უგამენქ ისია -- ამაზე თქვენ არ შეწუხდეთ, მე ვუპასუხებ (სამაგიეროს) მასო.
ბადიდქ თაში უგამ -- ბებერმა ასე მიუგო. უგამენს (უგამუ უპასუხა, უგამებუ უპასუხია, ნოგამებუე(ნ) უპასუხებდა თურმე
სამაგიეროს) გრდმ. სასხვ. ქც. სამაგიეროს უპასუხებს. იხ. გამა3. 

Lemma: gamer-i  
Number: 2290  
გამერ-ი (გამერს), გამირ-ი (გამირს) სახლის ჭერის ან იატაკის ქვეშ გადებული ხეები, რომლებზედაც აჭედებენ ფიცარს. 

Lemma: gam{i}to  
Number: 2291  
გამ{ი}თო -- ზერთული ზმნისწინი (გა-მი-თო: მარტივ მი - ზმნისწინს ერთვის გა- და თო- ნაწილაკები). იხ. მითო-. 

Lemma: gam{i}k'o  
Number: 2292  
გამ{ი}კო -- ზერთული ზმნისწინი (გა-მი-კო: მარტივ მი - ზმნისწინს დაერთვის გა- და კო- ნაწილაკები): 1. აღნიშნავს
მიმართულებას იქიდან აქეთ. გადმოიცემა ქართული ჩამო-, გადმო- ზმნისწინებით: გამ{ი}კო - ლუ ჩამოვარდა; გამ{ი}კა -
ანთხუ გადმოვარდა, ჩამოვარდა. 2. აწმყოს მწკრივის ფორმისაგან აწარმოებს მყოფადს: გამ{ი}კოსოფუნს ჩამო-გლეჯს



(შდრ. სოფუნს გლეჯს); გამ{ი}კი-იღანს გამო-იტანს (შდრ. იღანს წაიღებს). 3. ზმნის უსრული სახის ფორმას აქცევს სრული
სახისად: გამ{ი}კო-სოფუ ჩამო-გლიჯა (შდრ. სოფუ გლიჯა). გამ{ი}კო-ხირცქუ ჩამო-ხეთქა (შდრ. ხირცქუ ხეთქა). 

Lemma: gam{i}no  
Number: 2293  
გამ{ი}ნო -- ზერთული ზმნისწინი (გა-მი-ნო: მარტივ მი-/მუ- ზმნისწინს ერთვის გა- და ნო- ნაწილაკები). ...თინა
გამუნართინევა: ი. ყიფშ., გვ. 33 -- ...ის გადმოაბრუნეო. იხ. მინო-. 

Lemma: gamnamorsa  
Number: 2294  
გამნამორსა, გამნამორსებუ (გამნამორსას) მიმღ ვნებ. წარს. გამორსენს ზმნისა -- გამონაცადი. ირფელი აფუ
გამნამორსა -- ყველაფერი აქვს გამონაცადი. 

Lemma: gamnamorsuer-i  
Number: 2295  
გამნამორსუერ-ი, გამნამორსებუერ-ი (გამნამორსუერს) მიმღ ვნებ. წარს. გამორსენს ზმნისა -- გასამრჯელო
გამოცდისათვის. 

Lemma: gamnarq'-i  
Number: 2296  
გამნარყ-ი, გამუნარყ-ი (გამ{უ}ნარყის) შთამომავლობა, ნაშიერი; გამონაყარი. ჩქიმი გამნარყი რე: სქუალეფი,
მოთალეფი დო თინეფიში სქუალეფი -- ჩემი შთამომავლობა არის: შვილები, შვილიშვილები და მათი შვილები. გამნარყი
უფრო ვიწროა, თური -- ფართო. შდრ. თური; იმერ. ნაგრამი შთამომავლობა. 

Lemma: gamnach'q'an-i  
Number: 2297  
გამნაჭყან-ი (გამნაჭყანს) ნაშიერი; შთამომავლობა. 

Lemma: gamo1  
Number: 2298  
გამო1 -- იგივეა, რაც გემო-, გიმო-,გომო-, რთული ზმნისწინი (გა- და -მო) შეთვისებულია ქართულიდან: გამო-რინა გამო-
დგომა... 

Lemma: gamo2  
Number: 2299  
გამო2 თანდებული (იხმარება ნათესაობით ბრუნვაში დასმულ სახელთან), -- მიაჩნიათ ქართულიდან შეთვისებულად.
ქაკატყობჷ უკახალე, ათე დემიშა ოშქურუნ, თიშ გამო: მ. ხუბ., გვ. 297 -- მალულად მიეპარა (მიჰყვა) უკან, ამ დევის რომ
ეშინია, იმის გამო. 

Lemma: gamotxozin-i  
Number: 2300  
გამოთხოზინ-ი (გამოთხოზინს) გამოკიდება, გამოდევნება. გამუათხოზენ, ვამაჭოფე: ქხს., 1, გვ. 163 -- რომ გამოვეკიდო,
ვერ დავიჭერ. 

Lemma: gamotxuala//gamotxueba  
Number: 2301  
გამოთხუალა//გამოთხუება (გამოთხუალას, გამოთხუებას) სახელი გამეეთხუებუ(ნ) ზმნისა -- გამოთხოვება;
გამომშვიდობება. გამოთხუალა თენეფიში ვე ერაგადე: ი. ყიფშ., გვ. 31 -- ამათი გამოთხოვება არ შეიძლება ითქვას.
გამეეთხუუ მალაზონცჷ: ი. ყიფშ., გვ. 75 -- გამოეთხოვა მოლაზონს. 

Lemma: gamok'vanc'ua  
Number: 2302  
გამოკვანწუა (გამოკვანწუას) სახელი გაგმოკვანწუნს, გეგმიკვანწუუ(ნ) ზმნათა -- გამოწყობა; მოკაზმვა. გაგმიკვანწუ დო
მიდართუ დიარაშა -- გამოეწყო (კოხტად) და წავიდა ქორწილში 

Lemma: gamont'eba  
Number: 2303  
გამონტება (გამონტებას) სახელი გამუნტენს ზმნისა -- ბრაზით გამოკიდება, გამონთება. 

Lemma: gamork'eba  
Number: 2304  
გამორკება (გამორკებას) სახელი გამაკორდუუ(ნ) ზმნისა -- გამოკლება. იხ. რკება. 

Lemma: gamorseba  
Number: 2305  
გამორსება (გამორსებას) სახელი გამორსენს, გაგმირსებუუ(ნ) ზმნათა -- გამოცდა, შემოწმება. დადიაქ იფირქჷ
`გამობრსენქია': ი. ყიფშ., გვ. 160 -- დადიანმა იფიქრა `გამოვცდიო'. გამორსება ოკო ჩქიმია: მ. ხუბ., გვ. 17 -- გამოცდა უნდა
ჩემიო. გამორსენს (გამორსუ გამოცადა, გუმუურსებუ გამოუცდია, გომ{ო}ნორსებუე(ნ) გამოცდიდა თურმე) გრდმ. გამოცდის.
გაგმირსებუუ(ნ) (გაგმირსუ გამოიცადა, გაგმორსებე{ლ/რე}(ნ) გამოცდილა, გაგმნორსებუე(ნ) გამოცდიდა თურმე ) გრდუვ. ვნებ.
გამორსენს ზმნისა -- გამოიცდება. გაგმაარსებაფუანს (გაგმაარსებაფუუ გამოაცდევინა, გაგმუურსებაფუაფუ გამოუცდევინებია,
გაგმნორსებაფუე(ნ) გამოაცდევინებდა თურმე) კაუზ. გამორსენს ზმნისა -- გამოაცდევინებს. გამამორსებელი მიმღ. მოქმ.
გამომცდელი, შემმოწმებელი. გამაარსებელი მიმღ.ვნებ.მყ. გამოსაცდელი. გამორსილი, გამორსებული მიმღ.ვნებ.წარს. გამოცდილი.
გამნამორსა მიმღ.ვნებ.წარს. გამონაცადი. გამნამორსებუერი მიმღ.ვნებ.წარს. გამოცდის საფასური (გასამრჯელო). უგმუმორსებუ
მიმღ.უარყ. გამოუცდელი. 

Lemma: gamorsil-i  



Number: 2306  
გამორსილ-ი, გამორსებულ-ი (გამორსილ/რს, გამორსებულ/რს) მიმღ ვნებ. წარს. გამორსენს ზმნისა -- გამოცდილი.
ბიძიჩქიმი გამორსილი კოჩი რდუ -- ბიძაჩემი გამოცდილი კაცი იყო. 

Lemma: gamorsxa  
Number: 2307  
გამორსხა (გამორსხას) სახელი გიმიირსხენს, გაგმიირსხებუუ(ნ) ზმნათა -- გამოხსნა; გამოსავალი. ოდიარე ვებშუენი,
ვამიღუ გამორსხა დო შარა: ქხს., 1, გვ. 233 -- ბალახი რომ არ ვიშოვო, არ მაქვს გამოსავალი (გზა). 

Lemma: gamordzgvebul-i  
Number: 2308  
გამორძგვებულ-ი (გამორძგვებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გეემორძგვენს ზმნისა -- გამარჯვებული. იხ. მორძგვი. 

Lemma: gamostil-i  
Number: 2309  
გამოსთილ-ი (გამოსთილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გამოცდილი. ვორდი ეში გამოსთილი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 36 --
ვიყავი ამაში გამოცდილი. გურაფილი, გამოსთილი, ვარდიშ პირიში მასქვამა: კ. სამუშ., ქხპს., გვ. 140 -- ნასწავლი,
გამოცდილი, ვარდის პირივით ლამაზი. 

Lemma: gamostileba  
Number: 2310  
გამოსთილება (გამოსთილებას) გამოცდილება. გამოსთილება უღუნა: ყაზაყ., 6.03.1930, გვ. 4 -- გამოცდილება აქვთ. 

Lemma: gamocxadeba  
Number: 2311  
გამოცხადება (გამოცხადებას) სახელი გაგმუცხადენს ზმნისა -- გამოცხადება. კოჩიშ ტერობა გოკონ-და, მოჯგირალა
გამუცხადი: თ. სახოკ., გვ. 250 -- კაცის მტრობა თუ გინდა, მოკეთობა გამოუცხადე. 

Lemma: gamua1  
Number: 2312  
გამუა1 (გამუას) იგივეა, რაც გამება, -- სახელი მოგამუ(ნ) ზმნისა -- პასუხი; შეხვედრა. ღვარანც: `მობრთი ოთხუუშა,
ღაჭალით მოგამუნა' -- ყვირის: `მოვედი სათხოვნელად, ყვირილით მხვდებიან'. 

Lemma: gamua2  
Number: 2313  
გამუა2 (გამუას) სახელი გამუნს ზმნისა -- ცემა; გუემა (ეტიმოლ., გვ. 143) 

Lemma: gam{u}k'u  
Number: 2314  
გამ{უ}კუ -- ზერთული ზმნისწინი. იხ. მი/უკო-. კისერს გამკუტახუნქია: მ. ხუბ., გვ. 11 -- კისერს მოვსტეხო. 

Lemma: game'sadek-i  
Number: 2315  
გამჷსადექ-ი (გამჷსადექის) მიმღ. ვნებ. მყ. გამაადირთუ(ნ) ზმნისა -- გამოსადეგი. მუთუნ საქმეშოთ გამჷსადექი ვა რდჷ:
მ. ხუბ., გვ. 222 -- არავითარი საქმისათვის გამოსადეგი არ იყო. 

Lemma: gamchineba  
Number: 2316  
გამჩინება (გამჩინებას) განაჩენი. სო გეუდვეს გამჩინება: ი. ყიფშ., გვ. 158 -- სად გამოუტანეს (დაუდვეს) განაჩენი.
სამართალი ვა მიკითხეს, ვა მიგორეს განჩინება: ი. ყიფშ., გვ. 152 -- სიმართლე არ მკითხეს, არ მიძებნეს განაჩენი. 

Lemma: gamc'areba  
Number: 2317  
გამწარება (გამწარებას) სახელი გაამწარენს ზმნისა -- გამწარება. იშენი მალას გეემწარი: ი. ყიფშ., გვ. 154 -- მასზე მალე
გავმწარდი (წყევლაა). 

Lemma: gan-i  
Number: 2318  
გან-ი (განს) 1. მხარე. ამდღა ჩაი მის ვა უჩქ... ჩქინი განც: კ. სამუშ., ქხპს., გვ. 160 -- დღეს ჩაი ვინ არ იცის... ჩვენს მხარეს.
სქანი განს ხარენს: მ. ხუბ., გვ. 322 -- შენს მხარეს ხარობს. განიშე ზმნზ. მხრიდან; მხარეს, განზე, შიგა ადგილიდან
გარეთკენ. ართი განიშე წყარპიჯი რდჷ: ი. ყიფშ., გვ. 82 -- ერთ მხარეს წყლისპირი იყო. სახელი ვამარაგადე დო
ათაურენ განიშე რე: ქხს., 1, გვ. 251 -- სახელს ვერ ვიტყვი და აქაური მხრიდანაა. განიშე ტყობაშე ბრელი ფარა
ქილააჭირინუუ: ა. ცაგ., გვ. 53 -- განზე ფარულად ბევრი ფული მიაწოდა. 2. განი. განი უღუდუ სუმი საჯენი -- განი ჰქონდა
სამი საჟენი. 

Lemma: ganagon-i  
Number: 2319  
განაგონ-ი (განაგონს) განაგონი. განაგონს ნაძირეფი უჯგუნია -- განაგონს ნანახი სჯობსო. 

Lemma: ganagoneb-i  
Number: 2320  
განაგონებ-ი (განაგონების) იგივეა, რაც განაგონი. 

Lemma: ganateba  
Number: 2321  
განათება (განათებას) სახელი გაანათენს ზმნისა -- 1. განათება. კოჭობიქ გაანათუ სამზადი -- ჭრაქმა გაანათა



სამზარეულო. 2. გადატ. ცხონება, ნათელში ყოფნა. იში შური გაანათას ქიანაში გორჩქინუუქ -- მისი სული გაანათოს
(ნათელში ამყოფოს) ქვეყნის გამჩენმა. 

Lemma: ganatxua  
Number: 2322  
განათხუა (განათხუას) სახელი გეთხუებუუ(ნ) ზმნისა -- განათხოვი. ჸუდეს ქოჸუნს ართი განათხუა ძღაბი -- სახლში ჰყავს
ერთი განათხოვი გოგო. 

Lemma: gananc'areb-i  
Number: 2323  
განანწარებ-ი (განანწარების) მიმღ. ვნებ. წარს. გაანწარენს ზმნისა -- განამწარები. 

Lemma: gananc'arebuer-i  
Number: 2324  
განანწარებუერ-ი (განანწარებუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. გაანწარენს ზმნისა -- გასამრჯელო გამწარებისათვის. 

Lemma: ganarcheneba  
Number: 2325  
განარჩენება (განარჩენებას) სახელი განარჩენს ზმნისა -- გარჩევა. ბოლოს ქჷდოდოხოდჷ დო განარჩენდჷ სუდიშორო:
ი. ყიფშ., გვ. 157 -- ბოლოს დაჯდა და გაარჩევდა (საქმეს) მოსამართლესავით. 

Lemma: ganachen-i  
Number: 2326  
განაჩენ-ი (განაჩენს) განაჩენი; მნიშვნელობა. ქგანაჩენიში მეჩამა ანგარიშის გაწევა, მნიშვნელობის მიცემა. რაგიდანს
მუშოთ, კოჩი ვაარძენს განაჩენს -- ლაპარაკობს თავისთვის, კაცი არ უწევს ანგარიშს. ის მუთა განაჩენს მევჩანქ -- იმას
არავითარ მნიშვნელობას არ მივსცემ. განაჩენი გაგმუღეს ხუალა -- განაჩენი გამოუტანეს დახვრეტა. ჟირხოლოში
საჩიარი მიირჩქილუუ დო ათე განაჩენი ქჷდოდუ: ი. ყიფშ., გვ. 44 -- ორივეს საჩივარი მოისმინა და ეს განაჩენი გამოიტანა
(დადო). ჩქიმი ჭკუა -- განაჩენით ქაანა გჷმორძღელი მაფუ: ი. ყიფშ., გვ. 184 -- ჩემი ჭკუა -- გონებით (განჩინებით) ქვეყანა
გამძღარი მყავს. 

Lemma: ganach'ir-i  
Number: 2327  
განაჭირ-ი (განაჭირს) მიმღ. ვნებ. წარს. გააჭირენს ზმნისა -- განაჭირი, გაჭირვებული. ასე ლეხი მა ბჯანუქ, თიში
ჸოროფათ განაჭირი: ი. ყიფშ., გვ. 118 -- ახლა ავადმყოფი მე ვწევარ, მისი სიყვარულით გაჭირვებული. 

Lemma: ganach'k'ada  
Number: 2328  
განაჭკადა (განაჭყადას) მიმღ. ვნებ. წარს. გოჭკადუნს ზმნისა -- განაჭედი; ძველი ხიდის ადგილი. ინგირი განაჭკადას
გოსხაპუ: ი. ყიფშ., გვ. 160 -- ენგურ განაჭედზე (ხიდგაჭედილზე) გადახტა. 

Lemma: gangal-i  
Number: 2329  
განგალ-ი (განგალ/რს) სისუსტის გამო ქანაობით ძლივს სიარული, ბარბაცი. განგალით მეურსია (მიიგანგალუნია), --
იტყუნა, მუჟანსით განთხის ჭყანა ვაუღუნი დო ძიუთ მეურსინი -- განგალით მიდისო (მიბარბაცებსო), -- იტყვიან, როდესაც
ფეხებში ძალა არ აქვს და ძლივს მიდის. გვალო მიდართუ ხეშე, მიიგანგალუ(ნ) -- მთლად წავიდა ხელიდან, მიბარბაცებს. 

Lemma: gangala  
Number: 2330  
განგალა (განგალას) ბარბაცა (ვინც ფეხზე ძლივს დგას და ირხევა). შდრ. გინგალი. 

Lemma: gan-ganishe  
Number: 2331  
გან-განიშე ზმნზ. გან-განზე; ცოტა იქით, მოშორებით. ინეფს უსხუნუნა, ათე საქვარს გან-განიშე მეურდე დო ვააკათე:
ქხს., 1, გვ. 324 -- იმათ ურჩევნიათ, ამ საქმეს განზე ედგე და არ გაერიო. 

Lemma: gangap-i  
Number: 2332  
განგაფ-ი (განგაფის) სახელი ოგანგანს ზმნისა -- ღონღილი; ავადმყოფის ძლივს სიარული (პ. ჭარ.). ძიუთ მეურს,
მიოგანგანს -- ძლივს მიდის, მიღონღილებს. ოგანგანს (ოგანგუუ წაღონღილდა; უგანგუუ წაღონღილებულა; ნოგანგუე(ნ)
წაღონღილდებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. წაღონღილდება. 

Lemma: gangeba  
Number: 2333  
განგება (განგებას) განგება, უზენაესი ძალა; ბედისწერა. ჩქინ რინაში ჯგირ დო ფური ბუნებაში განგება რე: კ. სამუშ.,
ქხპს., გვ. 144 -- ჩვენი ყოფ{ნ}ის კარგი და ცუდი ბუნების განგებაა. განგებაქჷ დჷგახვამუ: ი. ყიფშ., გვ. 108 -- განგებამ
დაგილოცა. 

Lemma: gangua  
Number: 2334  
განგუა (განგუას) იგივეა, რაც განგაფი. 

Lemma: gangula  
Number: 2335  
განგულა (განგულას) უკბილოდ მღეჭავი. 

Lemma: gandar-i  
Number: 2336  



განდარ-ი (განდარს) იხ. გილაგანდარი. 

Lemma: gandaro  
Number: 2337  
განდარო ზმნზ. თითქმის. განდარო იში ნარკები ვარე -- თითქმის იმისი ნაკლები არ არის. 

Lemma: gandeba  
Number: 2338  
განდება (განდებას) სახელი გაანდენს ზმნისა -- განდობა. მის გუანდა თე წვალებანი, მათ ვამიჩქჷ -- ვის გავანდო ეს
წვალება, მეც არ ვიცი. 

Lemma: gandel-i  
Number: 2339  
განდელ-ი (განდელ/რს) გამდელი, გამზრდელი (პ. ჭარ.). 

Lemma: gandoganit  
Number: 2340  
განდოგანით ზმნზ. განდაგან; განის მიმართულებით; გარდიგარდმო. თე კოჩიქ განდოგანით ქაჸოთჷ: მ. ხუბ., გვ. 227 -- ამ
კაცმა განდაგან ისროლა. განდოგანით ხონუა -- გარდიგარდმო ხვნა. 

Lemma: ganebo  
Number: 2341  
განებო ზმნზ. აგერ-ეგერ. განებო ძუ თირინი, თის მუჩუფი ჯოხო -- აგერ-ეგერ რომ ძევს თოვლი, იმას მუჩუფი (იხ.) ჰქვია. 

Lemma: gantx-i  
Number: 2342  
განთხ-ი (განთხის) ბარძაყ-წვივი; ბაყვი (დ.ფიფია); ფეხის ნაწილი მუხლსა და კოჭს შორის (ი. ყიფშ.); ფეხების ღონე. ჰამო
სიტყვათ მოგრთამეს, განთხი მერკვათესია: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 75 -- ტკბილი სიტყვით მოგქრთამეს, წვივი
მოგჭრესო. თიზმა ქიგლავრთი, განთხიქ გეგთომიოლუა -- იმდენი ვიარე, ძალიან დავიღალე (ფეხებში ღონე
გამომელია). განთხიშა ვე თვა(ა)რინენა: ქხს., 1, გვ. 266 -- ფეხზე ვერ დგანან. ქგანთხიში გერინა ფეხზე დგომა, გადატ.
დაყენება. ოჯახი განთხის ქიგიორინუუ -- ოჯახი ფეხზე დააყენა. ქგანთხიში გითოღალა ძლიერ დაღლა (ფეხებში
ძალის გამოღება). ქგანთხიშ გითოღვანდალუა ფეხებში ძალის გამოცლა. მიდგას ინაჯინასინი, განთხის
გაითუღვანდილანც -- ვისაც არ უნდა ჩახედოს, ფეხში ძალას გამოაცლის. შდრ. გაზე, კუჩხი. 

Lemma: gantxghalir-i  
Number: 2343  
განთხღალირ-ი (განთხღალირს) დაღლილი (ფეხგამოცლილი). განთხღალირი ბესა შქასერს მიშუ მუში ჸუჩა --
დაღლილი ბესა შუაღამეს მიდიოდა თავის სახლში. 

Lemma: gani  
Number: 2344  
განი დო განით ზმნზ. იხ. განდოგანით. 

Lemma: ganimik'e  
Number: 2345  
განიმიკე ზმნზ განზე. ირო ინგირც გინოთხოზჷ, ვეგნურთანცჷ განიმიკე: ქხს., 1, გვ. 340 -- სულ ენგურს გასდევს, არ
გადაუხვევს განზე. იხ. მიკე. 

Lemma: ganishe  
Number: 2346  
განიშე ზმნზ განზე, გვერდზე. 

Lemma: ganishi  
Number: 2347  
განიში (განიშის) განის; მხრის. თქვან ჸურენი განიში რე: მასალ., გვ. 48 -- თქვენი მხრიდანაა. საქომონჯო გორილი მაფუ,
გრანიცული განიში რე: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 43 -- საქმარო მოძებნილი მყავს, საზღვარგარეთის მხრიდანაა. 

Lemma: ganishi  
Number: 2348  
განიში კარ-ი (განიში კარს) გვერდითი კარი. განიში კარით გინილეს: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 96 -- გვერდითი (განის)
კარიდან გავიდნენ. 

Lemma: ganishi  
Number: 2349  
განიში კეთება (განიში კეთებას) გვერდის აქცევა; გადატ. მოტყუება. არძა განს უკეთენს -- ყველა ატყუებს (გვერდს
უქცევს). 

Lemma: ganishi  
Number: 2350  
განიში ჸუდე (განიში ჸუდეს) განის სახლი. საგანგებოდ დახერხილი ფიცრებისაგან ნაგები სახლი, ერთოთახიანი (გ.
ელიავა... ალბ., გვ. 9) 

Lemma: ganish  
Number: 2351  
განიშ ხორხ-ი (განიშ ხორხის) ბირდაბირი. 

Lemma: ganoba  



Number: 2352  
განობა (განობას) მხარე, უბანი. თე ლექსიქ მიერთვას თელი ჩქინი განობას: შ. ბერ., გვ. 93 -- ეს ლექსი მიერთვას მთელ
ჩვენს უბანს (მხარეს). ღორონთქ დამიფარჷ ანწ რუსეფიშ განობას: ი. ყიფშ., გვ. 157 -- ღმერთმა დამიფაროს აწი რუსების
მხარეს. 

Lemma: gano-gano  
Number: 2353  
განო-განო ზმნზ. ადგილ-ადგილ. 

Lemma: ganua  
Number: 2354  
განუა (განუას) სახელი განუნს ზმნისა -- ხბოს მიერ ძუძუს მოწოვა ძროხის მოწველამდე, -- მოგენვა. გინს ოგანაფუანა
ჩხოუს ჭვალუაშახ -- ხბოს აგენვინებენ ძროხას მოწველამდე. გოუტე გინი, ოკო ვოგანაფუე, ოჭვალარი მაფუ -- გაუშვი
ხბო, უნდა ვაწოვო, მოსაწველი მყავს. განუნს (მოგანუ მოწოვა,მოუგანუ მოუწოვია, მონოგანუე(ნ) მოწოვდა თურმე) გრდმ. წოვს,
გენავს. აგანე(ნ) (აგანუ შეძლო მოეწოვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძ. ვნებ. განუნს ზმნისა -- შეუძლია მოწოვოს. ოგანაფუანს (ოგანაფუუ
მოაწოვინა, უგანაფუაფუ უწოვებინებია, ნოგანაფუე(ნ) აწოვინებდა თურმე) კაუზ. განუნს ზმნისა -- აგენვინებს, აწოვინებს (ხბოს).
მაგანალი მიმღ. მოქმ. მწოველი. ოგანალი მიმღ.ვნებ.მყ. საწოვი. მოგანილი მიმღ.ვნებ.წარს. მოწოვილი. მონაგანა მიმღ.ვნებ.წარს.
მონაწოვი. მონაგანუერი მიმღ.ვნებ.წარს. წოვის საფასური. უმუგანუ მიმღ.უარყ. მოუწოველი, მოუგენავი. იხ. გენი, მოგანუა. შდრ.
იმერ. გენვა (ვ. ბერ.). 

Lemma: gankareba  
Number: 2355  
განქარება (განქარებას) სახელი გაანქარენს ზმნისა -- გაქრობა. ფუი, თეში გაანქარი! -- ფუი, ისე გააქრე! გაანქარენს
(გაანქარუ გააქრო, გუუნქარებუ გაუქრია, გონონქარებუე(ნ) გააქრობდა თურმე, -- განაქრობა) გრდმ. გააქრობს. გუუნქარენს (გუუნქარუ
გაუქრო, გუუნქარებუ გაუქრია) გრდმ. სასხვ. ქც. გაანქარენს ზმნისა -- გაუქრობს. გიინქარებუ{უ}(ნ) (გიინქარუ გაქრა,
განქარებე{ლ/რე}(ნ)) გრდუვ. ვნებ. გაანქარენს ზმნისა -- გაქრება. გიინქარინე(ნ) (გიინქარინუ შესაძლებელი გახდა გაქრობა, -- , -- )
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. გაანქარენს ზმნისა -- შეიძლება გაქრობა. გაანქარინე(ნ) (გაანქარინუ შეძლო გაექრო, -- , გონონქარებუე(ნ)
შესძლებია გაექრო) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. გუუნქარენს ზმნისა -- შეუძლია გააქროს. გაანქარებაფუანს (გაანქარებაფუუ
გააქრობინა, გუუნქარებაფუაფუ გაუქრობინებია, გონონქარებაფუე(ნ) გააქრობინებდა თურმე) კაუზ. გაანქარენს ზმნისა --
გააქრობინებს. გამანქარებელი მიმღ. მოქმ. გამქრობი. გაანქარებელი მიმღ.ვნებ.მყ. გასაქრობი. განქარებული მიმღ.ვნებ.წარს.
გაქრობილი. განანქარები მიმღ.ვნებ.წარს. განაქრობი. განანქარებუერი მიმღ.ვნებ.წარს. გაქრობის საფასური. უგუნქარებუ
მიმღ.უარყ. გაუქრობელი. 

Lemma: gankarebul-i  
Number: 2356  
განქარებულ-ი (განქარებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გაანქარენს ზმნისა -- გაქრობილი. 

Lemma: ganshe  
Number: 2357  
განშე ზმნზ. იგივეა, რაც განიშე, - განზე. განშე ულა მიმდომი-და...: ქხს., 1, გვ. 86 -- განზე წასვლა თუ მოვინდომე... 

Lemma: ganch-i  
Number: 2358  
განჩ-ი (განჩის) გადაკვრით, ქარაგმით ლაპარაკი; საყვედურის თქმა. ჸოროფასუ ვაკო ეზმა განჩი: ქხს., 1, გვ. 92 --
სიყვარულს არ უნდა ამდენი გადაკრული თქმა. განჩის მუშენ თქუა? -- გადაკრულს რატომ იტყვი? 

Lemma: ganchineba  
Number: 2359  
განჩინება (განჩინებას) გადაწყვეტილება, დადგენილება, განაჩენი. მა მიგორეს განჩინება: ი. ყიფშ., გვ. 152 -- მე
გამომიტანეს (მიძებნეს) განაჩენი. დუდი ქიგმოდგჷმაფეჲ დიო განჩინებაშა: მ. ხუბ., გვ. 318 -- თავი დამადგმევინე ჯერ
განაჩენზე. ქ განჩინებაში გედვალა სამართლის დადგენა. ჩონგურ სი მუ შეგილებუ, ვეგიგადვე განჩინება -- ჩონგურო,
შენ რა შეგიძლია, ვერ დაადგენ სამართალს. 

Lemma: gandz-i  
Number: 2360  
განძ-ი (განძის) 1. განძი. მუთუნი განძი ვეეჭვალე -- არავითარი განძი არ შეიძლება მოიპოვო უბრალოდ (მოიწველოს). 2.
გუდას აკეთენანი, ტყაბარუაში უკული, უკახალე დოსქიდუ დიდი, ფართო არდგილი, ნამუსით უკეთენა ჯაშ ფიცარს, -
ათეს უძახუნა განძის -- გუდას რომ აკეთებენ, გატყავების შემდეგ, უკან დარჩება დიდი, ფართო ადგილი, რომელსაც
უკეთებენ ხის ფიცარს, - ამას ეძახიან განძს. 

Lemma: gandzaleba  
Number: 2361  
განძალება (განძალებას) სახელი გეენძალებუ(ნ) ზმნისა -- გაძლიერება. იხ. ნძალა. 

Lemma: gandzxans/c  
Number: 2362  
განძხანს/ც ზმნზ ხნის მანძილზე; მანამდე. თქვანი ჯგურა სუმარეფი თაქ გაჩერდჷნიენი, ი განძხანც პალტოემც ხეც
ქიდეპკენთია -- თქვენისთანა სტუმრები აქ რომ გაჩერდებიან, მანამდე (იმ ხნის მანძილზე) პალტოებს ხელში დავიჭერთო. 

Lemma: ganc'areba  
Number: 2363  
განწარება (განწარებას) სახელი გაანწარენს ზმნისა -- გამწარება. მა სიცოცხლე გამიმწარჷ: ი. ყიფშ., გვ. 159 -- მე
სიცოცხლე გამიმწარა. იხ. ნწარე. 

Lemma: ganc'arebul-i  
Number: 2364  
განწარებულ-ი (განწარებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გაანწარენს ზმნისა -- გამწარებული. ართი განწარებული ობრიქჷ



ხოლო ქეგიოფურინჷ: ა. ცაგ., გვ. 29 -- ერთი გამწარებული ორბიც დააფრინდა. 

Lemma: ganc'valeba  
Number: 2365  
განწვალება (განწვალებას) სახელი გაანწვალენს ზმნისა -- გაწვალება. გაანწვალუნი, ქოჟღიფუ ღვანწკის -- რომ
გააწვალა, გააწნა ლოყაზე. 

Lemma: ganc'valebul-i  
Number: 2366  
განწვალებულ-ი (განწვალებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გაანწვალენს ზმნისა -- გაწვალებული. განწვალებული დღა უღუ --
გაწვალებულია (გაწვალებული დღე აქვს). 

Lemma: ganch'ireba  
Number: 2367  
განჭირება (განჭირებას) გაჭირვება. ნანა, მუშე გჷმაშინე ჩქიმი დუდიში განჭირება?: ი. ყიფშ., გვ. 152 -- დედა, რატომ
გამახსენდება ჩემი თავის გაჭირვება. 

Lemma: ganjareba  
Number: 2368  
განჯარება (განჯარებას) სახელი გაანჯარენს ზმნისა -- გაღიზიანება, გაჯავრება. თისჷ გეენჯარჷ დო ვა აკორდჷ ჸუდეშა
მინუულა: ა. ცაგ., გვ. 95 -- იმას გაუჯავრდა და არ უნდოდა სახლში შემოსვლა. იხ. ნჯარი. 

Lemma: ganjarebul-i  
Number: 2369  
განჯარებულ-ი (განჯარებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გაანჯარენს ზმნისა -- გაჯავრებული. 

Lemma: gaoceba  
Number: 2370  
გაოცება (გაოცებას) სახელი გააოცენს ზმნისა გაოცება. გეოცუ ირ კოჩქ: მ. ხუბ., გვ. 1 -- გაოცდა ყველა (ყველა კაცი). 

Lemma: gap'at'ieba  
Number: 2371  
გაპატიება (გაპატიებას) სახელი გააპატიენს ზმნისა -- მიწის განოყიერება, გაპატივება. 

Lemma: gap'at'oneba  
Number: 2372  
გაპატონება (გაპატონებას) სახელი გააპატონენს ზმნისა -- გაბატონება. იხ. პატონი. 

Lemma: gap'ek'eba  
Number: 2373  
გაპეკება (გაპეკებას) სახელი გააპეკენს ზმნისა -- გაამაყება. მუთუნი დიხას ჯგჷრი ვარე ცირასქუაში გაპეკება: კ. სამუშ.,
ქართ. ზეპ., გვ. 44 -- არსად კარგი არ არის ქალიშვილის ამაყობა. 

Lemma: gap'ek'ebul-i  
Number: 2374  
გაპეკებულ-ი (გაპეკებულს) მიმღ. ვნებ. წარს. გეეპეკებუ(ნ) ზმნისა -- გაამაყებული. 

Lemma: gap'ireba  
Number: 2375  
გაპირება (გაპირებას) სახელი გააპირენს ზმნისა -- დაპირება. ულა გააპირეს დო გაგმენწყიისჷ: ა. ცაგ., გვ. 13 -- წასვლა
დააპირეს და გამოეწყვნენ. 

Lemma: gazhghameba  
Number: 2376  
გაჟღამება (გაჟღამებას) სახელი გააჟღამენს, გიიჟღამებუუ(ნ) ზმნათა -- გამჟღავნება. გადატ. გაბრაზება, გამწარება. ათე
ამბე ქიგეგუნი, გეჟღამუ -- ეს ამბავი რომ გაიგო, გაბრაზდა (გამწარდა). იხ. ჟღამი. 

Lemma: gara  
Number: 2377  
გარა (გარას) იგივეა, რაც ნგარა, -- სახელი იგარს ზმნისა -- ტირილი. გარა გიიჭყესჷ: ი. ყიფშ., გვ. 31 -- ტირილი დაიწყეს.
ბაღანა თელი დღას იგარდუ -- ბავშვი მთელი დღე ტიროდა. ვადიმგარათ, ვარე შარა: ქხს., 1, გვ. 185 -- არ ვიტიროთ,
არაა გზა. ა{ნ}გარინუაფუ (მხოლოდ აწმყოს წრის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. ეტირება. 

Lemma: garabad-i  
Number: 2378  
გარაბად-ი (გარაბადის) 1. საკიდებელი (ი. ყიფშ.), ხარიხა. გარაბადი გუუკეთია დო თიშა მიდართუა კინტირქ დო
კოპეშიაქ -- ლატანი (ხარიხა) გავუკეთეო და იმაზე წავიდაო კიტრი და კვახი (ვაზზე არ ითქმის). 2. ურმის ნაწილი.
საცხირეებს დავაცობდით გარაბადს (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 2, გვ. 148). 3. სახლის წინაკარის ბოძებს შორის სამაგრი
ლარტყა (გ. ელიავა). შდრ. ფშაური გარანგი ლატანი, ხარიხა (ა. ღლ.). 

Lemma: garagan-i  
Number: 2379  
გარაგან-ი (გარაგანს) 1. გრიგალი; ქარ-ბუქი ჭექა-ქუხილთან ერთად. მა გოხოლჷქ მაცი ფიფია გარაგანი: ქხს., 1, გვ. 262
-- მე გახლავარ მაცი ფიფია გარაგანი. შდრ. მერეხი. 2. მერხი, შინნაკეთი სკამ-ლოგინი (გ. ელიავა). 

Lemma: garam-i  
Number: 2380  



გარამ-ი (გარამს) უფსკრული; კასტრული ჭა საერთოდ (პ. ცხად.). ქუას ჸურუმს გევოჸოთა, გარამ-დურუმს -- ქვას ღრმა
წყალში ჩავაგდებ, უფსკრულში. შდრ. დურუმი, ფაფალა, ქარსამი; ჸურუმი. 

Lemma: garameba  
Number: 2381  
გარამება (გარამებას) გარემოება. კითხესჷ დედჷბისჷ გარამება: ი. ყიფშ., გვ. 63 -- ჰკითხეს დედაბერს გარემოება. 

Lemma: gargaz-i  
Number: 2382  
გარგაზ-ი (გარგაზის) ტრიალი (კვამლის, ნისლის...); გიზგიზი (ცეცხლის); უშნო ხმაური. 

Lemma: gargazel-i  
Number: 2383  
გარგაზელ-ი (გარგაზელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გარგაზანს ზმნისა -- უშნოდ დახვეული. 

Lemma: gargazia  
Number: 2384  
გარგაზია (გარგაზიას) გიზგიზა (ცეცხლი). შდრ. გარგანჯია. 

Lemma: gargazua  
Number: 2385  
გარგაზუა (გარგაზუას) სახელი გარგაზანს, იგარგაზუ(ნ) ზმნათა -- 1. გიზგიზი (ცეცხლისა); 2. დახვევა; ტრიალი (კვამლის,
ნისლის...). დაჩხირი იგარგაზუ ნაბეტანს -- ცეცხლი ბრიალებს (გიზგიზებს) ნამეტანს. ჭაშ ღერს გოგარგაზაფუდუ
სახელჭყერი -- ჩალის ღეროს შემოხვეოდა სახელწყეული (გველი). სიმინდი შიმე ჸოფე დო წისქვილქ დოგარგაზუუ --
სიმინდი სველი (ნესტიანი) ყოფილა და წისქვილმა დაახვია. ირფელი ართიანს ქიმიოგარგაზუუ -- ყველაფერი ერთმანეთს
დაახვია (უშნოდ). გარგაზანს (დოგარგაზუუ უშნოდ დაახვია; დუუგარგაზუუ უშნოდ დაუხვევია; დონოგარგაზუე(ნ) უშნოდ დაახვევდა,
აბურდავდა თურმე) გრდმ. უშნოდ ახვევს, ბურდავს. უგარგაზანს (დუუგარგაზუუ უშნოდ დაუხვია, დუუგარგაზუუ უშნოდ დაუხვევია)
გრდმ. სასხვ. ქც. გარგაზანს ზმნისა -- უშნოდ უხვევს. იგარგაზუუ(ნ) (დიიგარგაზუ უშნოდ დაიხვა, დოგარგაზე{ლ/რე}(ნ) უშნოდ
დახვევულა) გრდუვ. ვნებ. გარგაზანს ზმნისა -- უშნოდ იხვევა. აგარგაზუუ(ნ) (დააგარგაზუ უშნოდ დაეხვია, დოგარგაზუუ უშნოდ
დახვევია) გრდუვ. ვნებ. უგარგაზანს ზმნისა -- უშნოდ ეხვევა (მას). იგარგაზე(ნ) (იგარგაზუ შესაძლებელი გახდა უშნოდ დახვევა
(ტკეპნა); -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. გარგაზანს ზმნისა -- შეიძლება დახვევა. აგარგაზე(ნ) (აგარგაზუ შეძლო {და}ეხვია, -- ,
დონოგარგაზუე(ნ) შესძლებია დახვევა, დაეხვია) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უგარგაზანს ზმნისა -- შეუძლია {და}ახვიოს.
ოგარგაზაფუანს (ოგარგაზაფუუ {და}ახვევინა, უგარგაზაფუაფუ {და}უხვევინებია, ნოგარგაზაფუე(ნ) ახვევინებდა თურმე) კაუზ. გარგაზანს
ზმნისა -- ახვევინებს. მაგარგაზალი მიმღ. მოქმ. {და}მხვევი, {და}მტკეპნი. ოგარგაზალი მიმღ.ვნებ.მყ. {და}სახვევი. გარგაზელი
მიმღ.ვნებ.წარს. {და}ხვეული. ნაგარგაზა მიმღ.ვნებ.წარს. {და}ნახვევი. ნაგარგაზუერი მიმღ.ვნებ.წარს. {და}ხვევის საფასური.
უგარგაზუ მიმღ.უარყ. {და}უხვეველი. შდრ. ჩარგაზუა. 

Lemma: garganch-i  
Number: 2386  
გარგანჩ-ი (გარგანჩის) გიზგიზი, ბრიალი (ცეცხლისა). დაჩხირს მეუღუდუ გარგანჩი -- ცეცხლს გაჰქონდა გიზგიზი
(ბრიალი). იხ. გარგანჯი. 

Lemma: garganchia//garganjia  
Number: 2387  
გარგანჩია//გარგანჯია (გარგანჩ/ჯიას) დაჩხირი: 1. გიზგიზა ცეცხლი, ხმაურს რომ გამოსცემს ისეთი, -- ბრიალა ცეცხლი.
თუდო გარგანჩია დაჩხირი ქეთურზუ: მ. ხუბ., გვ. 7 -- ქვევით (ქვეშ) გიზგიზა (ბრიალა) ცეცხლი დაუნთო (დაუგზო). ფერი
გარგანჯია დაჩხირი ქიდაარზუ, იში ილახუნა ქოღირუდუ -- ისეთი გუზგუზა ცეცხლი დაანთო, იმის (გვერდით) ჯდომა კი
ღირდა. ქ გარგანჯია სინჩხე ძლიერი სიცხე. შქადღას, გარგანჯია სინჩხეს, მიდეჸონუ ბაღანა ჸუდეშა -- შუადღეს, ძლიერ
სიცხეში, წაიყვანა ბავშვი სახლში. 2. გარგანჯია გვარიცაა. გარგანჯიხეში ოზეშ განიშე ქორდიო? -- გარგანჯიას ქალის
ეზოს მხარეს იყავი? გარგანჯიაში ნადოხორუს გიოხორანს -- გარგანჯიას ნასახლარზე სახლობს. 

Lemma: garganj-i  
Number: 2388  
გარგანჯ-ი (გარგანჯის) იგივეა, რაც გარგანჩი - გიზგიზი, ბრიალი ცეცხლისა. 

Lemma: garganjua  
Number: 2389  
გარგანჯუა (გარგანჯუას) სახელი იგარგანჯუ(ნ) ზმნისა -- გიზგიზი, ბრიალი (ცეცხლისა). დიშქა ვამწუძინა, ნაბეტანს
იგარგანჯუ დაჩხირი -- შეშა არ დაუმატო, ნამეტანს გიზგიზებს ცეცხლი. წიფურიში დაჩხირი უგარგანჯუანდუ კარდილას --
წიფლის ცეცხლი უგიზგიზებდა ქვაბს. გადატ. წყლის ხმაურით დინება. ღუმა წყარს ქუმუძინუდუ დო მიიგარგანჯუდუ --
წუხელ წყალს (მდინარეს) მოემატა და დიდი ხმაურით მიედინებოდა. იგარგანჯუ(ნ) (იგარგანჯუ იგიზგიზა; უგარგანჯინუ
უგიზგიზ{ებ}ია; ნოგარგანჯ{ინ}უე(ნ) გიზგიზებდა, ხმაურობდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. გიზგიზებს (ცეცხლი); ძლიერ ხმაურობს (მდინარე).
უგარგანჯუანს (უგარგანჯუუ უგიზგიზა, უგარგანჯუაფუ უგიზგიზებია) გრდმ. სასხვ. ქც. გარგანჯანს ზმნისა -- უგიზგიზებს (ცეცხლი);
ხმაურით ეხეთქება (მდინარე) რაღაცას (მაგ., ნაპირს). 

Lemma: gargat'-i  
Number: 2390  
გარგატ-ი (გარგატის) იგივეა, რაც გარგაზი; 1. ტრიალი (კვამლის, ნისლის, მტვრის...); ორმოტრიალი; დიდი ხმაური,
უწესრიგო კამათი. გეტირხჷ უგუგებელი გარგატი, ჭყოლუა დო ჸვილუა: ყაზაყ., 26.08.1930, გვ. 3 -- ატყდა უსარგებლო
ორმოტრიალი, დაჭრა და მკვლელობა. ორე ართი გარგატი: მ. ხუბ., გვ. 18 -- არის ერთი ხმაური - უწესრიგო კამათი. 2.
ბეტკი, რომელიც გიდელს (კალათს) თავზე უკეთდება. კალათს დავწნავდით, გადავუსწორებდით ბეტკებს თავებს,
დავადებდით გარგატს და ტკეცით დავამაგრებდით (მასალები, ტ. 2, ნაწ. 1, გვ. 244). 

Lemma: gargat'el-i  
Number: 2391  
გარგატელ-ი (გარგატელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გარგატანს ზმნისა -- დახვეული. 



Lemma: gargat'ua  
Number: 2392  
გარგატუა (გარგატუას) სახელი გარგატანს ზმნისა -- დახვევა; ტრიალი (კვამლის, ნისლის...), უწესრიგო ხმაურ-კამათი.
მუშენი რე, ეთექ თეზმა ხარხი იგარგატუნი? -- რატომაა, იქ ამდენი ხალხი რომ ტრიალებს? გარგატანს (დოგარგატუუ
დაახვია, დუუგარგატუუ დაუხვევია, დონოგარგატუე(ნ) დაახვევდა თურმე) გრდმ. ახვევს. იგარგატანს (დიიგარგატუ დაიხვია, დუუგარგატუუ
დაუხვევია) გრდმ. სათავ. ქც. გარგატანს ზმნისა -- იხვევს. უგარგატანს (დუუგარგატუუ დაუხვია, დუუგარგატუუ დაუხვევია) გრდმ.
სასხვ. ქც. გარგატანს ზმნისა -- უხვევს. იგარგატუუ(ნ) (დიიგარგატუ დაიხვა, დოგარგატელ/რე(ნ) დახვეულა) გრდუვ. ვნებ.
გარგატანს ზმნისა -- იხვევა. აგარგატუუ(ნ) (დააგარგატუ დაეხვია, დოგარგატუუ დახვევია) გრდუვ. ვნებ. უგარგატანს ზმნისა --
ეხვევა. იგარგატე(ნ) (იგარგატუ შესაძლებელი გახდა დახვევა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. გარგატანს ზმნისა -- შეიძლება
დაიხვეს. აგარგატე(ნ), აგარგატენე(ნ) (აგარგატუ//აგარგატენუ შეძლო დაეხვია, -- , ნოგარგატუე(ნ) შესძლებია დაეხვია) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. უგარგატანს ზმნისა -- შეუძლია დაახვიოს. ოგარგატაფუანს (ოგარგატაფუუ დაახვევინა, უგარგატაფუაფუ
დაუხვევინებია, ნოგარგატაფუე(ნ) ახვევინებდა თურმე) კაუზ. გარგატანს ზმნისა -- ახვევინებს. მაგარგატალი მიმღ. მოქმ.
{და}მხვევი. ოგარგატალი მიმღ.ვნებ.მყ. {და}სახვევი. გარგატერი მიმღ.ვნებ.წარს{და}ხვეული. ნაგარგატა მიმღ.ვნებ.წარს.
{და}ნახვევი. ნაგარგატუერი მიმღ.ვნებ.წარს. {და}ხვევის საფასური. უგარგატუ, უდუგარგატუ მიმღ.უარყ. {და}უხვეველი. შდრ.
კარკა{ნ}ტი. 

Lemma: gargvaleburs  
Number: 2393  
გარგვალებურს ზმნზ. განმავლობაში, მანძილზე. ოთხი თუთა გარგვარებურს გითოჯანუდუ ლოგინს -- ოთხი თვის
მანძილზე იწვა ლოგინში. 

Lemma: gargueba  
Number: 2394  
გარგუება (გარგუებას) გლოვა; გლოვაში ჩავარდნა. იხ. რგუება; რგუალა. 

Lemma: garguebul-i  
Number: 2395  
გარგუებულ-ი (გარგუებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. რგულენს ზმნისა -- გლოვილი; გაუბედურებული. გურს პჭუნს ე
გარგუებული -- გულს მწვავს ეს გლოვაში ჩავარდნილი (გლოვილი). გარგუებული იში დუდი! -- გაუბედურებული იმისი თავი!
(წყევლაა). 

Lemma: gargunjela  
Number: 2396  
გარგუნჯელა (გარგუნჯელას) იგივეა, რაც გაგურჯელა, -- გვირგვინი, ქალის თავსაბური. გვალაში წვანდის ოსქვანც
თჷრიშ(ი) გარგუნჯელა: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 18 -- მთის წვერს ალამაზებს (შვენის) თოვლის გვირგვინი. 

Lemma: garda1  
Number: 2397  
გარდა1 (გარდას) სარმა. მუ ფქიმინა, ვა დამინდეს, სოფელქ დომიჸოთუ გარდა: შ. ბერ., გვ. 140 -- რა ვქნა, არ
დამინდვეს, სოფელმა დამიდო (დამიგდო) სარმა. დონჯირელ ოსურს კოჩი გარდას მიკმუჸოთანდუა: თ. სახოკია, გვ. 246 --
დაწოლილ ქალს კაცი სარმას უდებდაო (წასაქცევად). იხ. გარდღა, გარჯღა. 

Lemma: garda2  
Number: 2398  
გარდა2 თანდებული: გარდა (ი. ყიფშ.). გვალო დიხაქ დინწყვასჷნი, სქანი გარდა შხვას ვეპუნა: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ.
34 -- მთლად მიწა რომ დაიქცეს, შენს გარდა სხვას არ წავიყვან. ჯიმილეფიში გარდა ჸუდეშა ქომორთეს მეძობელემქ --
ძმების გარდა სახლში მოვიდნენ მეზობლები. 

Lemma: gardap-i  
Number: 2399  
გარდაფ-ი (გარდაფის) იხ. გილა-გარდაფი, -- უდარდელი სიარული. 

Lemma: gardua  
Number: 2400  
გარდუა (გარდუას) 1. ისლის სახურავის გრძელი ლარტყებით დამაგრება. ისირით რთუალაში ბორჯის ჭოკემს
(ლარტყემს) გედვანა დო გიოკირანა ისირიში დაამარგებელო, -- ათეს ჯოხო გარდუა -- ისლით გადახურვის დროს
ლარტყებს დაადებენ და დააკრავენ ისლის დასამაგრებლად, -- ამას ჰქვია გარდუა. შდრ. რთუალა. 2. ულამაზოდ,
უწესრიგოდ (ალაგ-ალაგ) გადაჭრა, მაგ., ჩაის, ბალახის... 

Lemma: gardgha  
Number: 2401  
გარდღა (გარდღას) იგივეა, რაც გარდა, გარჯღა, -- 1. სარმა. გარდღა ქუდუჸოთუ -- სარმა გაუკეთა (დაუდო). 2. წვივი (დ.
ფიფია). 

Lemma: garebul-i  
Number: 2402  
გარებულ-ი (გარებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. იგარს ზმნისა -- ატირებული. მუმაქ გარებულო უწუუ: მ. ხუბ., გვ. 59 -- მამამ
ატირებულად უთხრა. 

Lemma: garemoeba  
Number: 2403  
გარემოება (გარემოებას) გარემოება. ირფელი გარემოება მააშინჷ: ი. ყიფშ., გვ. 14 -- ყველა გარემოება მოახსენა. იხ.
გარმება. 

Lemma: gareshe  
Number: 2404  



გარეშე (გარეშეს) გარეშე, უცხო. ართ გარეშე სახენწიფოშა მიშეელჷ: ი. ყიფშ., გვ. 76 -- ერთ უცხო (გარეშე)
სახელმწიფოში შევიდა. 

Lemma: garze//gardze  
Number: 2405  
გარზე//გარძე (გარზ/ძეს) გამძლე. თიში გარზე მარკინე გაიშაგორია: მ. ხუბ., გვ. 12 -- იმისი გამძლე მოჭიდავე ამოარჩიეო.
იში გარზექ მუთუნქ ვეჸუ: მ. ხუბ., გვ. 1 -- იმისი გამძლე ვერავინ (არაფერი) იქნა. 

Lemma: garzeba  
Number: 2406  
გარზება (გარზებას) სახელი გუურზუ(ნ), გაარზებაფუანს ზმნათა -- გაძლება. ჭირს გარზება ოკონია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ.
176 -- ჭირს გაძლება უნდაო. მუ კოჩი ექია, მა გამირზიე?: ი. ყიფშ., გვ. 32 -- რა კაცი ხარო, მე რომ გამიძელიო? მემიჩქ,
ვაგურზ ბოშეფია: ქხს., 1, გვ. 18 -- მგონი, ბიჭები ვერ გაუძლებენ. ღორონთქ ქჷგარზინუას: ქხს., 1, გვ. 53 -- ღმერთმა
გააძლებინოს. გარზუ{უ}(ნ) (გარზუ გაძლო, გარზებე{რე}(ნ) გაძლებულა, გონორზებუე(ნ) გაძლებდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. გაძლებს.
გუურზუ(ნ) (გუურზუ გაუძლო, გარზებუ გასძლებია) გრდმ. სასხვ. ქც. გარზუ(ნ) ზმნისა -- გაუძლებს. გაარზინუანს (გაარზინუუ
გააძლებინა, გოურზინუაფუ გაუძლებინებია) კაუზ. გარზუ(ნ) ზმნისა -- გააძლებინებს. გიირზინუანს (გიირზინუ{უ} გაიძლებინა,
გუურზინუაფუ გაუძლებინებია) კაუზ სათავ. ქც. გაარზინუანს ზმნისა -- გააძლებინებს თავისთვის. გუურზინუანს(ნ) (გუურზინუუ
გააძლებინა მისთვის, გუურზინუაფუ გაუძლებინებია) კაუზ. სასხვ. ქც. გაარზინუანს ზმნისა -- გააძლებინებს მისთვის.
გიირზინე(ნ) (გიირზინუ შესაძლებელი გახდა გაძლება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. გუურზუ(ნ) ზმნისა -- შეიძლება გაძლება.
გაარზინე(ნ) (გაარზინუ შეძლო გაეძლო, გონორზებუე(ნ) შესძლებია გაძლება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. გუურზუ(ნ) ზმნისა -- შეუძლია
გაძლოს. გაარზებაფუანს (გაარზებაფუუ გააძლებინა, გუურზებაფუაფუ გაუძლებინებია, გონორზებაფუე(ნ) გააძლებინებდა თურმე) კაუზ.
გუურზუ(ნ) ზმნისა -- გააძლებინებს. გამარზებელი მიმღ. მოქმ. გამძლები. გაარზებელი მიმღ.ვნებ.მყ. გასაძლები. გარზებული
მიმღ.ვნებ.წარს. გაძლებული. განარზები მიმღ.ვნებ.წარს. განაძლები. განარზებუერი მიმღ.ვნებ.წარს. გაძლების საფასური.
უგურზებუ მიმღ.უარყ. გაუძლებელი. 

Lemma: garzebul-i  
Number: 2407  
გარზებულ-ი (გარზებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გარზუ(ნ) ზმნისა -- გაძლებული. 

Lemma: gartveba  
Number: 2408  
გართვება (გართვებას) სახელი გეერთვებუუ(ნ) ზმნისა -- გართობა. გეერთვებუუ(ნ) (გეერთ(ვ)უ გაერთო, გართვებე{ლ/რ}ე(ნ)
გართობილა, გენორთვებუე(ნ) გაერთობოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. გაერთობა. 

Lemma: garigeba  
Number: 2409  
გარიგება (გარიგებას) სახელი გაარიგენს ზმნისა -- გარიგება, მორიგება; დაზავება. გეერიგეს ფასიშა: მ. ხუბ., გვ. 21 --
მორიგდნენ ფასში. ოსურო გურიგეს პაპაშ სქუა: მ. ხუბ., გვ. 63 -- ცოლად გაურიგეს მღვდლის შვილი. გაირიგენთ სქვამ
ცირას: კ. სამუშ., ქხპს., გვ. 125 -- გაგირიგებთ ლამაზ ცირას. ართი კოჩქჷ ქუმორთუ დო ოსურც გირიგენქია: მასალ., გვ.
100 -- ერთი კაცი მოვიდა და ცოლს გაგირიგებო. გაარიგენს (გაარიგუ მოარიგა, გოურიგებუ მოურიგებია, გონორიგებუე(ნ) მოარიგებდა
თურმე) გრდმ. მოარიგებს. გიირიგენს (გიირიგუ გაირიგა, გუურიგებუ გაურიგებია თავისათვის) გრდმ. სათავ. ქც. გაარიგენს
ზმნისა -- გაირიგებს. გუურიგენს (გუურიგუ გაურიგა, გუურიგებუ გაურიგებია) გრდმ. სასხვ. ქც. გაარიგენს ზმნისა -- გაურიგებს.
გიირიგებუ{უ}(ნ) (გიირიგუ გარიგდა, გარიგებე{ლ}/რე(ნ) გარიგებულა) გრდუვ. ვნებ. გაარიგენს ზმნისა -- გარიგდება.
გეერიგებუ{უ}(ნ) (გეერიგუ გაურიგდა, გარიგებუ გარიგებია) გარდუვ. ვნებ გუურიგენს ზმნისა -- გაურიგდება. გიირიგინე(ნ)
(გიირიგინუ შესაძლებელი გახდა გარიგება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. გაარიგენს ზმნისა -- შეიძლება გარიგება.
გაარიგინე(ნ) (გაარიგინუ შეძლო გარიგებოდა, -- , გონორიგებუე(ნ) შესძლებია გარიგება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. გუურიგენს ზმნისა -
- შეუძლია გაარიგოს. გაარიგებაფუანს (გა{ა}რიგებაფუუ გაარიგებინა, გუ{უ}რიგებაფუაფუ გაურიგებინებია, გონორიგებაფუე(ნ)
გაარიგებინებდა თურმე) კაუზ. გაარიგენს ზმნისა -- გაარიგებინებს. გამარიგებელი მიმღ. მოქმ. გამრიგებელი. გაარიგებელი
მიმღ.ვნებ.მყ. გასარიგებელი. გარიგებული მიმღ.ვნებ.წარს. გარიგებული. განარიგები მიმღ.ვნებ.წარს. განარიგები. განარიგებუერი
მიმღ.ვნებ.წარს. გარიგების საფასური. უგურიგებუ მიმღ.უარყ. გაურიგებელი. 

Lemma: garigebul-i  
Number: 2410  
გარიგებულ-ი (გარიგებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გაარიგენს ზმნისა -- გარიგებული; დაზავებული. 

Lemma: garieba  
Number: 2411  
გარიება (გარიებას) სახელი გერიებუ(ნ) ზმნისა -- გადარევა. გეერიუ ე კოჩქ, გინიილუ დო მიდართჷ: მ. ხუბ., გვ. 201 --
გადაირია ეს კაცი, გადავიდა და წავიდა. 

Lemma: garisxeba  
Number: 2412  
გარისხება (გარისხებას) სახელი გეერისხებუ(ნ) ზმნისა -- განრისხება, გაბრაზება. ასე გვალო გეერისხჷ ხენწიფექ: ა.
ცაგ., გვ. 22 -- ახლა მთლად განრისხდა ხელმწიფე. 

Lemma: gark'vieba  
Number: 2413  
გარკვიება (გარკვიებას) სახელი გაარკვიენს, გეერკვიებუ(ნ) ზმნათა -- გარკვევა. 

Lemma: gark'viebul-i  
Number: 2414  
გარკვიებულ-ი (გარკვიებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გაარკვიენს ზმნისა -- გარკვეული. 

Lemma: garmeba  
Number: 2415  
გარმება (გარმებას) გარემოება. ჩქჷ მიჩქჷნა თე გარმება -- ჩვენ ვიცით ეს გარემოება. 



Lemma: garoz-i  
Number: 2416  
გაროზ-ი (გაროზის) ნაქსოვი მოსასხამი, გაროზი. გაროზიში შარფი უღუდუ -- გაროზის შარფი ჰქონდა. 

Lemma: garghvinjebul-i  
Number: 2417  
გარღვინჯებულ-ი (გარღვინჯებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გამძვინვარებული, გააფთრებული. 

Lemma: garq'a  
Number: 2418  
გარყა (გარყას), გარყება (გარყებას) სახელი გეერყებუ(ნ) ზმნისა -- გაყრა, მოშორება; გაყოფა. თე ჯიმალენქ გერყესინი,
მა ამშვი წანელი ვორდი -- ეს ძმები რომ გაიყარნენ, მე ექვსი წლისა ვიყავი. ეს გეერყი დო შხვას შეერყი: ქხს, 2, გვ. 480 --
ამას გაეყარე და სხვას შეეყარე. გეერყებუუ(ნ) (გეერყუ გაიყარა, გარყებუ გაჰყრია, გონორყებუე(ნ) გაეყრებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ.
გაეყრება, გაშორდება. გარყებული მიმღ. ვნებ. წარს. გაყრილი, მოშორებული. განარყი, განარყები/უ მიმღ. ვნებ. წარს. განაყოფი,
განაყარი. 

Lemma: garcheleba  
Number: 2419  
გარჩელება (გარჩელებას), გარჩიოლება (გარჩიოლებას) სახელი გაარჩიოლენს ზმნისა -- გათეთრება. იხ. ჩე, ჩელა. 

Lemma: garchelebul-i  
Number: 2420  
გარჩელებულ-ი (გარჩელებულ/რს), გარჩიოლებულ-ი (გარჩიოლებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გაარჩელენს ზმნისა --
გათეთრებული. 

Lemma: garchieba  
Number: 2421  
გარჩიება (გარჩიებას) სახელი გაარჩიენს ზმნისა -- 1. გარჩევა (საქმისა); 2. გათეთრება. 

Lemma: garchioleba  
Number: 2422  
გარჩიოლება (გარჩიოლებას) იგივეა, რაც გარჩელება. 

Lemma: garchxeleba  
Number: 2423  
გარჩხელება (გარჩხელებას) სახელი გაარჩხელენს ზმნისა -- გაცხელება. წყარი გაარჩხელუ -- წყალი გააცხელა. იხ.
რჩხელება. შდრ. ჩხე. 

Lemma: garchxelebul-i  
Number: 2424  
გარჩხელებულ-ი (გარჩხელებულს) მიმღ. ვნებ. წარს. გაარჩხელენს ზმნისა -- გაცხელებული. გარჩხელებული წყარი --
გაცხელებული წყალი. 

Lemma: gardzax{e'}  
Number: 2425  
გარძახ{ჷ} ზმნზ. განზრახ. ჭე-ხანს ულა მინდომჷ გარძახ: მ. ხუბ., გვ. 201 -- ცოტა-ხანს წასვლა მოინდომა განზრახ. გარძახჷ
ოჭოფუ ფინა: ქხს., 2, გვ. 32 -- განზრახ დაიჭირა ფინია. 

Lemma: gardzeba  
Number: 2426  
გარძება (გარძებას) იგივეა, რაც გარზება. 

Lemma: garja//garjeba  
Number: 2427  
გარჯა//გარჯება (გარჯებას) სახელი გეერჯებუ(ნ) ზმნისა -- გარჯა. 

Lemma: garjaq'an-i  
Number: 2428  
გარჯაყან-ი (გარჯაყანს) ფეხმარდი და გამძლე ცხენი. ნოჸუნუე(ნ) ართი გარჯაყანი -- ჰყოლია (ნაყოლება) ერთი
ფეხმარდი ცხენი. 

Lemma: garjgha  
Number: 2429  
გარჯღა (გარჯღას) იხ. გარდა, გარდღა, -- სარმა. 

Lemma: gasatxuar-i  
Number: 2430  
გასათხუარ-ი (გასათხუარს) გასათხოვარი . მოჭყუდუქ მოჭყუდუ ვორექია, ძღაბიქ გასათხუარი ვორექია დო ჸუდექ
უხუშუო ქოდოსქიდუა -- პატარძალმა პატარძალი ვარო, გოგომ გასათხოვარი ვარო და სახლი დაუგველი დარჩაო. 

Lemma: gasak'vir-i  
Number: 2431  
გასაკვირ-ი (გასაკვირს)//გასაკვირე (გასაკვირეს) გასაკვირი. გებგი ანბე გასაკვირი: კ. სამუშ., ქხპს. გვ. 135 -- გავიგე
ამბავი გასაკვირი. 

Lemma: gasak'viret{i}//gasak'viro  
Number: 2432  



გასაკვირეთ{ი}//გასაკვირო ზმნზ. გასაკვირეთი გუუკვირდეს: ი. ყიფშ., გვ. 4 -- გასაკვირად გაუკვირდათ. გასაკვირო
დაასქიდეს: ი. ყიფშ., გვ. 20 -- გასაკვირად დარჩათ. გასაკვირო მოქმედენც: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 143 -- გასაკვირად
მოქმედებს. 

Lemma: gasal-i  
Number: 2433  
გასალ-ი (გასალს) გასასვლელი, საქონლის გამოსაშვები ადგილი. გაკებულს ართ არდგილს გასალი უღუდუ --
სამწყვდევს ერთ ადგილას გასასვლელი ჰქონდა. 

Lemma: gasandzaleber-i  
Number: 2434  
გასანძალებერ-ი (გასანძალებერს) მიმღ. ვნებ. მყ. გასაძლიერებელი. 

Lemma: gasarxul-i  
Number: 2435  
გასარხულ-ი (გასარხულ/რს) განზრახული. გორდეფც შაყარუა ნოღვე გასარხული შქა მარტისჷ: ი. ყიფშ., გვ. 149 --
ბაყაყებს შეყრა ჰქონიათ განზრახული შუა მარტს. 

Lemma: gasarjeba  
Number: 2436  
გასარჯება (გასარჯებას) გარჯა; მოქცევა. იხ. გარჯება. 

Lemma: gasasurebel-i  
Number: 2437  
გასასურებელ-ი (გასასურებელ/რს) გასასტუმრებელი. ჯგირ{ი} სუმარი ჯგირ{ი} გასასურებელი რენია: თ. სახოკ., გვ. 270
-- კარგი სტუმარი კარგი გასასტუმრებელი არისო. 

Lemma: gasashine  
Number: 2438  
გასაშინე (გასაშინეს) იხ. გააშინალი, -- მოსაგონარი, გასახსენებელი; სახსოვარი. ძვირფასი რექ საიმენდო, ირ მინუტიშ
გასაშინე: მასალ., გვ. 46 -- ძვირფასი ხარ, საიმედო, ყოველ წუთს მოსაგონარი. 

Lemma: gasachem-i  
Number: 2439  
გასაჩემ-ი (გასაჩემს) გასაკვირი. გასაჩემი ამბექ აღოლუ თე საწყარს -- გასაკვირი ამბავი დაემართა ამ საწყალს. იხ.
გაჩემება. 

Lemma: gasach'ir-i  
Number: 2440  
გასაჭირ-ი (გასაჭირს) გასაჭირი. ირი ჩქჷნ{ჷ} გასაჭირიშე თინა ბთხილანა: ი. ყიფშ., გვ. 137 -- ყოველი ჩვენი
გასაჭირისაგან ის გვიცავს. 

Lemma: gasach'q'olide  
Number: 2441  
გასაჭყოლიდე (გასაჭყოლიდეს) იგივეა, რაც გააჭყოლიდარი, - დასავიწყარი. თეში გასაჭყოლიდე რე, ელუდე დო ვა
მორთას: მასალ., გვ. 47 -- ამის დასავიწყარი არის, ელოდებოდე და არ მოვიდეს. 

Lemma: gasajoge  
Number: 2442  
გასაჯოგე (გასაჯოგეს) შესაძულებელი, საზიზღარი. 

Lemma: gasinica  
Number: 2443  
გასინიცა (გასინიცას) [რუს. гостиница სასტუმრო]. ართი გასინიცა რე თექ: მ. ხუბ., გვ. 130 -- ერთი სასტუმრო არის იქ. 

Lemma: gasoreba  
Number: 2444  
გასორება (გასორებას) სახელი გაასორენს, გეესორებუ(ნ) ზმნათა - გაკვირვება, გაოცება, განცვიფრება; დაბნევა. ბოშიქ,
თეში მაძირაფუქ, გესორ: აია, 1, გვ. 21 -- ამის მნახველი ბიჭი გაოცდა. 

Lemma: gasorebul-i  
Number: 2445  
გასორებულ-ი (გასორებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გაასორენს ზმნისა -- გაკვირვებული, გარინდებული, გაოცებული.
ჯალაბიქჷთი ქჷქშ აკურცხუ, გასორებულქ ართ შვანცჷ: მასალ., გვ. 70 -- ჯალაბმაც გამოიღვიძა დაბნეულმა ერთხანს.
ირკოჩი გასორებული რდჷ: აია, 1, გვ. 26 -- ყველა გაოცებული იყო. 

Lemma: gasuneleba  
Number: 2446  
გასუნელება (გასუნელებას) სახელი გაასუნელენს ზმნისა - გასულელება. 

Lemma: gasureba  
Number: 2447  
გასურება (გასურებას) სახელი გაასურენს, გეესურენს ზმნათა - 1.დასრულება, დამთავრება. მაფშალიაქ გასურუ ბირა: ი.
ყიფშ., გვ. 170 -- ბულბულმა დაასრულა სიმღერა. 2.გასტუმრება. მუთ ვალი ქოუღუდუნი, გეესურუ -- რაც ვალი ჰქონდა,
გაისტუმრა. 

Lemma: gasurebul-i  



Number: 2448  
გასურებულ-ი (გასურებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გაასურენს ზმნისა -- 1. გასტუმრებული. 2. დამთავრებული. გასურებული
ობირუ -- დამთავრებული სიმღერა. 

Lemma: gaskvameba  
Number: 2449  
გასქვამება (გასქვამებას) სახელი გაასქვამენს ზმნისა - გალამაზება. უსქვამეფი გამასქვამით: კ. სამუშ., ქხპს., გვ. 130 --
ულამაზოები გაგვალამაზეთ. 

Lemma: gasxap'u  
Number: 2450  
გასხაპუ (გასხაპუს) გასახტომი ადგილი. იხ. სხაპუა. 

Lemma: gat'ebel-i  
Number: 2451  
გატებელ-ი (გატებელ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. გუუტენს ზმნისა -- გასაშვები. გატებელი ზისხირ იყო გუტუევა: ხალხ. სიბრ., 1,
გვ. 22 -- გასაშვები სისხლი უნდა გაუშვაო. იხ. გოტება. 

Lemma: gat'q'abeba  
Number: 2452  
გატყაბება (გატყაბებას) სახელი გაატყაბენს, გეეტყაბებუ(ნ) ზმნათა -- იგივეა, რაც გატყარება, - გატყიურება. იხ. ტყაბი. 

Lemma: gat'q'areba  
Number: 2453  
გატყარება (გატყარებას) სახელი გაატყარენს, გეეტყარებუ(ნ) ზმნათა -- გატყიურება, გაველურება. ჩქიმ ტორონჯი
გატყარებე: კ. სამუშ., ქხპს., გვ. 127 -- ჩემი მტრედი გაველურებულა. 

Lemma: gat'q'arebul-i  
Number: 2454  
გატყარებულ-ი (გატყარებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გაატყარენს ზმნისა -- გაველურებული. ირო ალუურდჷ გატყარებული
ბოშისჷ: ი. ყიფშ., გვ. 62 -- ყოველთვის (გვერდით) ედგა გაველურებულ ბიჭს. გატყარებე(ლენ) ჩქიმი ჸუდე: გვიმრა, გვ. 22 --
გაველურებულა (გატყიურებულა) ჩემი სახლი (ეზო-კარი). 

Lemma: gat'q'uneba  
Number: 2455  
გატყუნება (გატყუნებას) სახელი გაატყუნენს ზმნისა - გამტყუნება. 

Lemma: gat'q'unebul-i  
Number: 2456  
გატყუნებულ-ი (გატყუნებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გაატყუნენს ზმნისა -- გამტყუნებული. 

Lemma: gat'q'uria  
Number: 2457  
გატყურია (გატყურიას) მატყუარა, ცრუ (პ. ჭარ.). ორდჷ ართი გატყურია, ესე იგი ტყურა უჩქჷდჷნი ფერი კოჩი: მ. ხუბ., გვ.
191 -- იყო ერთი მატყუარა, ესე იგი ტყუილი რომ იცოდა ისეთი კაცი. გატყურიაშ ჩილი ხიოლიშ კეთებული რდუა: თ.
სახოკ., გვ. 244 -- ტყუილას (მატყუარას) ცოლი სიხარულით აშენებული იყოო. იხ. მეტყურიე, მეტყურანჯე. 

Lemma: gaubedureba  
Number: 2458  
გაუბედურება (გაუბედურებას) სახელი გააუბედურენს ზმნისა - გაუბედურება. გააუბედურენს თე ძღაბისით --
გააუბედურებს ამ გოგოსაც. 

Lemma: gaubedurebul-i  
Number: 2459  
გაუბედურებულ-ი (გაუბედურებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გააუბედურენს ზმნისა -- გაუბედურებული. ჸოროფათი
გაუბედურებული ადამიანს ირფელით გაუბედურებული ქუჯგუნია -- სიყვარულით გაუბედურებულ ადამიანს ყველაფრით
გაუბედურებული სჯობიაო. 

Lemma: gaurebul-i  
Number: 2460  
გაურებულ-ი (გაურებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ნაპატივები. გაურებული ცხენი -- ნაპატივები ცხენი. 

Lemma: gaupurasheba  
Number: 2461  
გაუფურაშება (გაუფურაშებას) სახელი გააუფურაშენს ზმნისა - გაუარესება. იხ. უფრაში, უფურაში. 

Lemma: gaukveba  
Number: 2462  
გაუქვება (გაუქვებას) სახელი გააუქვენს ზმნისა - გაუქმება. იხ. უქვი. 

Lemma: gaukvebul-i  
Number: 2463  
გაუქვებულ-ი (გაუქვებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გააუქვენს ზმნისა -- გაუქმებული. 

Lemma: gauchareba//gauchoreba  
Number: 2464  
გაუჩარება//გაუჩორება (გაუჩა/ორებას) სახელი გააუჩა/ორენს ზმნისა - გაშავება. იხ. უჩა, უჩარება. 



Lemma: gaucharebul-i  
Number: 2465  
გაუჩარებულ-ი (გაუჩარებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გააუჩარენს ზმნისა -- გაშავებული. 

Lemma: gauchasheba  
Number: 2466  
გაუჩაშება (გაუჩაშებას) სახელი გააუჩაშენს ზმნისა - გაუფროსება. იხ. უჩაში. 

Lemma: gauchashebul-i  
Number: 2467  
გაუჩაშებულ-ი (გაუჩაშებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გააუჩაშენს ზმნისა -- გაუფროსებული. 

Lemma: gauxe  
Number: 2468  
გაუხე (გაუხესღ გაგუხეს) გაგუას ქალი. იხ. ხე. 

Lemma: gapa1  
Number: 2469  
გაფა1 იხ. მე-გაფა მიგნება. 

Lemma: gapa2  
Number: 2470  
გაფა2 იხ. ა/ელა-გაფა -- დანის, ხანჯლის, ხმლის ჩაგება ქარქაშში; ამ იარაღის ჩარტყმა, ჩაცემა. 

Lemma: gapa3  
Number: 2471  
გაფა3 იხ. გე-გაფა დაჩვევა. 

Lemma: gapa4  
Number: 2472  
გაფა4 იხ. გინო-გაფა გადახდა. 

Lemma: gapa5  
Number: 2473  
გაფა5 იხ. გიშა-გაფა გატიხვრა, გაწოლვა. 

Lemma: gapa6  
Number: 2474  
გაფა6 იხ. დო-გაფა დაგება რისიმე; მაგ., იატაკის; ქვაბიდან ღომის ამოღება და დაგება. 

Lemma: gapa7  
Number: 2475  
გაფა7 იხ. გე-გაფა, დო-გაფა ქროლვა, ქარის დაბერვა. 

Lemma: gapa8  
Number: 2476  
გაფა8 იხ. ე-გაფა აგება (კედლის...). 

Lemma: gapa9  
Number: 2477  
გაფა9 იხ. ე/იკო-გაფა ერთად აგება სხვადასხვა მხრიდან. 

Lemma: gapa10  
Number: 2478  
გაფა10 იხ. მო-გაფა წამოცმა, წამოგება (თითზე, ხელზე...). 

Lemma: gapa11  
Number: 2479  
გაფა11 იხ. გვენა მსგავსება. 

Lemma: gapareba  
Number: 2480  
გაფარება (გაფარებას) სახელი გააფარენს ზმნისა - ფულად ქცევა, გაფულება. სი მიიხვარი, გააფარი: ი. ყიფშ., გვ. 165 --
შენ მოიხმარე, ფულად აქციე. ირფელი ართო გამიფარი: ქხს., 1, გვ. 114 -- ყველაფერი ერთად ფულად მიქციე. იხ. ფარა. 

Lemma: gapenteba  
Number: 2481  
გაფენთება (გაფენთებას) სახელი გააფენთენს ზმნისა - დაფეთება. სი ჭე ჸურუ ქორექჷ დო უცბაშე გიჩქ გაფენთება: კ.
სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 44 -- შენ ცოტა ხამი ხარ და უცბად იცი დაფეთება. 

Lemma: gapil-i1  
Number: 2482  
გაფილ-ი1 (გაფილ/რს): გაფილი ურემი -- ჭკიდიში (იხ.) ურემზე დიდი, უფრო მაღალბორბლიანი (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 2, გვ.



147). 

Lemma: gapil-i2  
Number: 2483  
გაფილ-ი2 (გაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გაფა ფუძისგან. შესაბამის ზმნისწინებთან აქვს შესაბამისი მნიშვნელობა. ჸუდე ვა
უღუ გაფილია: ი. ყიფშ., გვ. 147 -- სახლი არ აქვს აგებულიო. გე-გაფილი დაჩვეული; გინო-გაფილი გადახდილი; მო-
გაფილი წამოცმული და ა.შ. 

Lemma: gapirka  
Number: 2484  
გაფირქა, გაფირქება (გაფირქას, გაფირქებას) სახელი გეეფირქენს ზმნისა - გაფიქრება. ვადასჷ მერჩა გაკითხა დო
გაფირქაშისია: ი. ყიფშ., გვ. 75 -- დროს (ვადას) მოგცემ გაკითხვისა და გაფიქრებისაო. 

Lemma: gapoceba  
Number: 2485  
გაფოცება (გაფოცებას) სახელი გეეფოცებუ(ნ) ზმნისა - დაფრთხობა; შეკრთომა. 

Lemma: gapu.  
Number: 2486  
გაფუ. იხ. აფუ, მაფუ, -- აღნიშნავს ქონებას, ყოლას; სურვილს. ჩქიმი გური ჭვილი გაფუ: ქხს., 1, გვ. 95 -- ჩემი გული
დამწვარი გაქვს. თიში ზალა დო ჭუალასჷ ხელეფ გაფუდ ხჷრაჭილი: მასალ., გვ. 101 -- იმის ზელასა და ცხობაში ხელები
გქონდა დამწვარი (დახრუკული). ათე ოსური დიდა გაფუ -- ეს ქალი დედაა (შენი; დედად მოგდის). გური ვა გაფუნო
ოჭკომალიშა? -- არ გინდა საჭმელი? (იხ. ტაბულა ხხ3). 

Lemma: gapshxireba  
Number: 2487  
გაფშხირება (გაფშხირებას) სახელი გეეფშხირებუ(ნ) ზმნისა - გახშირება; გამოხშირვა. არახისიში გაფხშირება --
არახისის გამოხშირვა. იხ. ფშხირი. 

Lemma: gapxazteba  
Number: 2488  
გაფხაზთება (გაფხაზთებას) სახელი გეფხაზთებუ(ნ) ზმნისა - გათავება. შერყას (იხ.) მუთ დჷჸვილჷნ'ნი, თექ ოკო
გეფხაზთას, ოკო გეეთუას -- შერყაზე რაც (რომ) დაიკვლება, ეს უნდა გათავდეს. 

Lemma: gakareba  
Number: 2489  
გაქარება (გაქარებას) სახელი გააქარენს ზმნისა - გაქრობა. ფუი, თეში გააქარი!: ი. ყიფშ., გვ. 187 -- ფუი, ასე გააქრე! იხ.
განქარება. 

Lemma: gakireba  
Number: 2490  
გაქირება (გაქირებას) სახელი გააქირენს ზმნისა - გაქირავება. იხ. ქირა, ქირება. 

Lemma: gakopit'ebul-i  
Number: 2491  
გაქოფიტებულ-ი (გაქოფიტებულს) მიმღ. ვნებ. წარს. ტლანქი (პ. ჭარ.). 

Lemma: gagha  
Number: 2492  
გაღა (გაღას) ჭკუა (დ. ფიფია); შეწყალების გრძნობა. შურო გაღა ვანორღვენო? -- სრულებით ჭკუა არ გქონია? შურო გაღა
ვანორღვენო: აია., 1, გვ. 21 -- სრულებით შეწყალების გრძნობა არ გქონია. 

Lemma: gaghalua  
Number: 2493  
გაღალუა (გაღალუას) სახელი გააღალენს ზმნისა - გულმოსული, გაბრაზებული ლაპარაკი. 

Lemma: gaghejeba  
Number: 2494  
გაღეჯება (გაღეჯებას) სახელი გეეღეჯებუ(ნ) ზმნისა - გაღორება; გაძუნწება. იხ. ღეჯი. 

Lemma: gaghejebul-i  
Number: 2495  
გაღეჯებულ-ი (გაღეჯებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გეეღეჯებუ(ნ) ზმნისა -- გაღორებული; გაძუნწებული. 

Lemma: gaghier-i  
Number: 2496  
გაღიერ-ი (გაღიერს) ჭკვიანი, საზრიანი. შდრ. უგაღე. 

Lemma: gaghoronteba  
Number: 2497  
გაღორონთება (გაღორონთება) სახელი გააღორონთენს ზმნისა - გაღმერთება. გოცქვანა, გაღორონთენა, მუკი-მუკი
გიცქვირინანა -- გაქებენ, გაღმერთებენ, ირგვლივ გითვალთვალებენ. 

Lemma: gaghorontebul-i  
Number: 2498  
გაღორონთებულ-ი (გაღორონთებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გააღორონთენს ზმნისა -- გაღმერთებული. 



Lemma: gaghulaneba  
Number: 2499  
გაღულანება (გაღულანებას) სახელი გააღულანენს ზმნისა -- გამრუდება. იხ. ღულა. 

Lemma: gaghuleba  
Number: 2500  
გაღულება (გაღულებას) იგივეა, რაც გაღულანება, -- სახელი გააღულენს ზმნისა -- გამტყუნება. 

Lemma: gaq'al-i  
Number: 2501  
გაყალ-ი (გაყალს) ლაპარაკი. იხ. გიყალი. 

Lemma: gaq'alua  
Number: 2502  
გაყალუა (გაყალუას) სახელი გაყალანც ზმნისა -- უშნო საუბარი. 

Lemma: gaq'ana  
Number: 2503  
გაყანა (გაყანას) არაქათი, ქანცი. არკვანც აშარკიანც დო ვაფ{უ} ნგარაში გაყანა: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 86 -- აკვანში
კივის (შიგ) და არ აქვს ტირილის ქანცი (არაქათი). 

Lemma: ga՚aleba  
Number: 2504  
გაჸალება (გაჸალებას) სახელი გეჸალებუ(ნ) ზმნისა - გაცოფება, გაბრაზება. ჯიმუშიერქჷ გეეჸალჷ: ი. ყიფშ., გვ. 74 --
ჯიმუშიერი გაცოფდა. გებჸალი დო დიბჭყი ლალუა: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 64 -- გავცოფდი და დავიწყე ყეფა. 

Lemma: ga՚alebul-i  
Number: 2505  
გაჸალებულ-ი (გაჸალებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გეჸალებუ(ნ) ზმნისა -- გაცოფებული. 

Lemma: ga՚unapal-i  
Number: 2506  
გაჸუნაფალ-ი (გაჸუნაფალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. გააჸუნუანს ზმნისა -- გასაყვანი, შემოსავლები. 

Lemma: gasharep-i  
Number: 2507  
გაშარეფ-ი (გაშარეფ/მ-ს) სერზე მცხოვრებნი (მოსახლენი). გაშარეფიში წყურგილი -- სერზე მცხოვრებთა წყარო. გა-შარ-
ეფ-ი სერ-ისან-ებ-ი. იხ. გა. 

Lemma: gashdud-i  
Number: 2508  
გაშდუდ-ი (გაშდუს) ურმის გას თავი. 

Lemma: gashereba  
Number: 2509  
გაშერება, გაშთერება (გაშერებას, გაშთერებას) სახელი გააშერენს//გააშთერენს ზმნათა - გაშტერება, გადარევა.
ჩქჷნით ვა მომწონუანა სიბოშეთჷ გევშერათი: ი. ყიფშ., გვ. 126 -- ჩვენიც არ მოგვიწონებენ ახალგაზრდობით რომ
გავშტერდეთ (გადავირიოთ). მუშენ თაში გამაშთერი?!: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 36 -- რატომ ასე გადამრიე?! იხ. შთერი. 

Lemma: gash  
Number: 2510  
გაშ ნერჩ-ი (გაშ ნერჩის) ურმის ნაწილი. იხ. გა2. 

Lemma: gashperd-i  
Number: 2511  
გაშფერდ-ი (გაშფერდის) ტოპონ. სოფლის სახელია. გაშ-ფერდ-ი სერის-ფერდობი (ი.ყიფშ.). შდრ. გა, გაბარი. 

Lemma: gash  
Number: 2512  
გაშ ჸვაჯეფ-ი (გაშ ჸვაჯეფ/მს) ურმის ნაწილი. იხ. გა2. 

Lemma: gashxvapereba  
Number: 2513  
გაშხვაფერება (გაშხვაფერებას) სახელი გააშხვაფერენს ზმნისა -- გადასხვაფერება. მუთუნით ვაგეშხვაფერებუ --
არაფრით არ გადასხვაფერდება. იხ. შხვა. 

Lemma: gashxuareba  
Number: 2514  
გაშხუარება (გაშხუარებას) სახელი გააშხუარენს ზმნისა -- გამსხვილება. იხ. შხუ. 

Lemma: gachak'vireba  
Number: 2515  
გაჩაკვირება (გაჩაკვირებას) სახელი გეეჩაკვირენს ზმნისა -- გაკვირვება, დაეჭვიანება, შეფიქრიანება. იხ. ჩაკვირება. 

Lemma: gachemeba  



Number: 2516  
გაჩემება (გაჩემებას) სახელი გაჩენდუუ(ნ) ზმნისა -- 1. გაოცება, გაკვირვება; 2. გაჩერება. ვაგაფჩენდიო, -- თქუ კერქ: ი.
ყიფშ., გვ. 9 -- არ გამიკვირდაო, -- თქვა კერატმა. ე ბოშიში რაში გააჩემჷ: ა. ცაგ., გვ. 30 -- ამ ბიჭის რაში გააჩერა. სი
ზღვაპის გაჩენდია: მ. ხუბ., გვ. 12 -- შენ ზღვისპირას გაჩერდიო. შდრ. საბა: გაჩემება თჳს გონებად ჩავარდნა. 

Lemma: gachemebul-i  
Number: 2517  
გაჩემებულ-ი (გაჩემებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გაშტერებული, გაოცებული. ნჯარიში გაჩემებული კოჩი: კ. სამუშ., ქართ.
ზეპ., გვ. 52 -- ჯავრის გაოცებული კაცი. გაჩემებული თოლეფით შორშე ვაგიჯინედიკო: ქხს., 1, გვ. 52 -- გაშტერებული
(გაჩერებული) თვალებით შორიდან არ მეყურებინა (შენთვის). 

Lemma: gachineba  
Number: 2518  
გაჩინება, გაჩინებაფა (გაჩინება{ფა}ს) სახელი გეეჩინებაფუანს ზმნისა -- გაცნობა. უია, სია ვა გაჩინებუა დო მა ურქია!:
მ. ხუბ., გვ. 247 -- უიო, შენო ვერ იცანიო და მე წავალო. რაგადის ქუკათუუ მუჰამბიქ გაჩინებაში სიტყვეფი: მ. ხუბ., გვ. 28 --
ლაპარაკს გაურია მუჰამბმა გაცნობის სიტყვები. მუჟანს გაგიჩინებენი, ჭარილი მაფუ: მ. ხუბ., გვ. 309 -- როდესაც გაგიცანი,
დაწერილი მაქვს. თი კოც სქანი საქმე ვაგაჩინებაფუვავა კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 123 -- იმ კაცს შენი საქმე არ გააცნოვო. 

Lemma: gacadeba  
Number: 2519  
გაცადება (გაცადებას) სახელი გაცადენს ზმნისა -- გამოცდა. 

Lemma: gaciganeba  
Number: 2520  
გაციგანება (გაციგანებას) სახელი გააციგანენს ზმნისა -- გამასხარავება, გაციგნება. 

Lemma: gacileba  
Number: 2521  
გაცილება (გაცილებას) სახელი გააცილენს ზმნისა -- გაცილება. 

Lemma: gacocxaleba  
Number: 2522  
გაცოცხალება (გაცოცხალებას) სახელი გააცოცხალენს, გეეცოხალებუ(ნ) ზმნათა -- გაცოცხლება. ქიგიობჷ გერიასინი,
გეეცოცხალჷ: ა. ცაგ., გვ. 24 -- რომ დაასხა გერიას, გაცოცხლდა. ჯიმალენცჷთი გუოცოცხალებაფუანქ სქანი
მახვამილაფარი ნდისია: ი. ყიფშ., გვ. 80 -- ძმებსაც გავაცოცხლებინებ შენს გამტაცებელ დევსო. 

Lemma: gacudeba  
Number: 2523  
გაცუდება (გაცუდებას) სახელი გააცუდენს ზმნისა -- გაწბილება; გაცუდება. ვაგმაცუდავა ჯაყვაშენია: მ. ხუბ., გვ. 193 -- არ
გამაწბილო (გამაცუდო) ჯაყვისათვისო. ჩილიში ნარაგადჷქჷ ვა გააცუდინჷ: ი. ყიფშ., გვ. 47 -- ცოლის ნალაპარაკევი არ
გააწბილა. 

Lemma: gacxadeba  
Number: 2524  
გაცხადება (გაცხადებას) სახელი გააცხადენს ზმნისა -- გამხელა; გაცხადება. ანწი უჯგუ გაცხადება: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ.,
გვ. 41 -- აწი სჯობია გაცხადება. ვართი ექჷ გააცხადჷ: ა. ცაგ., გვ. 11 -- არც ამან გააცხადა. 

Lemma: gadzigeba  
Number: 2525  
გაძიგება (გაძიგებას) რელიგ. აღინიშნებოდა დიდი მარხვის 24-ე დღეს, ოთხშაბათს (დაწვრილებით იხ. ი. ყიფშ.,
ლექსიკონი, გვ. 374). 

Lemma: gadzigia  
Number: 2526  
გაძიგია (გაძიგიას) იხ. გაძიგება. 

Lemma: gadzical-i  
Number: 2527  
გაძიცალ-ი (გაძიცალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. გასაცინი, დასაცინი. თქვანი ანბე გაძიცალო კოსუთ ვა გაგონათი: ი. ყიფშ., გვ.
116 -- თქვენი ამბავი დასაცინად კაცსაც არ გააგონოთ. იხ. გოძიცა. 

Lemma: gadzidzeba  
Number: 2528  
გაძიძება (გაძიძებას) სახელი გააძიძენს ზმნისა -- გაძიძავება. 

Lemma: gadzidzebul-i  
Number: 2529  
გაძიძებულ-ი (გაძიძებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გააძიძენს ზმნისა -- გაძიძავებული. ბაღანა გაძიძებული ჸუნდუ შხვა
სოფერს -- ბავშვი გაძიძავებული ჰყავდა სხვა სოფელში. 

Lemma: gadzgh-i  
Number: 2530  
გაძღ-ი (გაძღის) იგივეა, რაც გაძღა. გაძღიქ თქუა: მის უღუნი, ხოლო თისია -- გაძღიმ თქვაო: ვისაც აქვს, კიდევ იმასაო.
შდრ. იმერ. გაძღია იტყვიან გამორჩენის მოყვარულ ადამიანზე, რომელიც სხვის პურ-მარილში გაძღება და უბოდიშოდ წავა
(ი. ქავთ.). 

Lemma: gadzgha  



Number: 2531  
გაძღა (გაძღას) კრუხ-წიწილების დასამწყვდევი ღობური, მოგრძო გალია, -- ძარი. მეურცუ დო მეხონუნც, ქვარა გორდიშა
ქოუგუ, ოჭიში გორდა გაძღაშა: კ. სამუშ., ქხპს., გვ. 174 -- მიდის და მიხოხავს, მუცელი ბაყაყს მიუგავს, ზურგი -- გორდა
გაძღას. 

Lemma: gadzghik'ia  
Number: 2532  
გაძღიკია (გაძღიკიას): მუჭო გაძღიკიას ქოგუქია -- როგორ გაძღიკიას გავხარო. იხ. გაძღა. შდრ. გურ. გაძღიკია ჭამის
ღმერთი. 

Lemma: gac'valeba  
Number: 2533  
გაწვალება (გაწვალებას) გაწვალება. იხ. წვალება. 

Lemma: gac'vieba  
Number: 2534  
გაწვიება (გაწვიებას) გაწვევა. იხ. წვიება. 

Lemma: gac'imdoreba  
Number: 2535  
გაწიმდორება (გაწიმდორებას) სახელი გააწიმდორენს ზმნისა -- გაჭუჭყიანება. 

Lemma: gach'itareba  
Number: 2536  
გაჭითარება, გაჭითორება (გაჭითა/ორებას) სახელი გააჭითა/ორენს ზმნისა -- გაწითლება. მორწვანე ქაღარდიქ
გეჭითორჷ-და, წარმაქი იჸუაფუ მეტი -- მომწვანი ქაღალდი თუ გაწითლდა, შაბიამანი იქნება მეტი. შდრ. ჭითა. 

Lemma: gach'ireba  
Number: 2537  
გაჭირება (გაჭირებას) სახელი გუუჭირენს, გუუჭირდუუ(ნ) ზმნათა -- გაჭირვება. გაჭირებას გაჭირება მოჸუნსია: ხალხ.
სიბრ., 1, გვ. 22 -- გაჭირვებას გაჭირვება მოჰყვებაო. გაჭირება თესჷ ჯოხო: ი. ყიფშ., გვ. 152 -- გაჭირვება ამას ჰქვია. 

Lemma: gach'irebul-i  
Number: 2538  
გაჭირებულ-ი (გაჭირებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გუუჭირენს, გოუჭირდუუ(ნ) ზმნათა -- გაჭირვებული. ხენწიფეში ცირა
თეჯგურა გაჭირებული რე: ი. ყიფშ., გვ. 6 -- ხელმწიფის ქალიშვილი ასეთი გაჭირვებულია. ორდუ ართი გაჭირებული
კოჩი: მ. ხუბ., გვ. 23 -- იყო ერთი გაჭირვებული კაცი. 

Lemma: gach'q'vadal-i  
Number: 2539  
გაჭყვადალ-ი (გაჭყვადალ/რსღ გააჭყვადალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. გოჭყვიდუნს ზმნისა -- გასაწყვეტი. 

Lemma: gach'q'vadu  
Number: 2540  
გაჭყვადუ (გაჭყვადუსღ გააჭყვადუს) იგივეა, რაც გაჭყვადალი, - გასაწყვეტი. 

Lemma: gaxa  
Number: 2541  
გახა, გახარია -- მოფერებითი მიმართვა. დამანები დუდი, გახა, ჩქიმი გაჭირება მიბაღუ -- დამანებე თავი, გახა, ჩემი
გაჭირვება მეყოფა. შდრ. მახა, მახარია. 

Lemma: gaxazireba  
Number: 2542  
გახაზირება (გახაზირებას) სახელი გაახაზირენს ზმნისა -- გამზადება. იხ. ხაზირება. 

Lemma: gaxangeba  
Number: 2543  
გახანგება (გახანგებას) სახელი გაახანგენს ზმნისა -- გაგიჟება, გაცოფება. მაოთხას უჩქუ გახანგება: ი. ყიფშ., გვ. 181 --
მეოთხეზე (მეოთხემ) იცის გაგიჟება. სიშერაშა მუთა მირკჷ, ღორონთუ -- მე, გეევხანგი: ი. ყიფშ., გვ. 109 -- სიგიჟემდე
(სიშტერემდე) არაფერი მიკლია, ღმერთმანი, გავგიჟდი. 

Lemma: gaxangebul-i  
Number: 2544  
გახანგებულ-ი (გახანგებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გაახანგენს, გეეხანგებუ(ნ) ზმნათა -- გაგიჟებული, გადარეული.
გილეშას გახანგებული, ათენა რე საცოდალი: მასალ., გვ. 27 -- დადიოდეს გაგიჟებული, ეს არის საცოდავი. 

Lemma: gaxangul-i  
Number: 2545  
გახანგულ-ი (გახანგულ/რს) იგივეა, რაც გახანგებული, - გაგიჟებული, გადარეული. 

Lemma: gaxareba  
Number: 2546  
გახარება (გახარებას) სახელი გაახარენს ზმნისა -- გახარება. გაჭირება ვაუძირუნი, თის გახარება ვაუჩქჷნია: ხალხ.
სიბრძ., 1, გვ. 22 -- ვისაც გაჭირვება არ უნახავს, იმან გახარება არ იცისო. ღორონთი, სი გაახარი ჩქიმი ჩილი დო სქუა!: ი.
ყიფშ., გვ. 185 -- ღმერთო, შენ გაახარე ჩემი ცოლი და შვილი! დღას ვა გებხარებუთუ: ი. ყიფშ., გვ. 167 -- არასოდეს არ
გავიხარებთ. 



Lemma: gaxarebul-i  
Number: 2547  
გახარებულ-ი (გახარებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გაახარენს, გეეხარებუუ(ნ) ზმნათა -- გახარებული. თელი გახარებული
დო ღურელი არძო ჩხონაფილი: ი. ყიფშ., გვ. 143 -- ცოცხალი (მთელი) გახარებული და მკვდარი ყველა ცხონებული.
მოლართჷ გახარებულქუ მუში მუმაში დოხორეშა: ქხს., 2, გვ. 44 -- წამოვიდა გახარებული თავისი მამის სასახლეში. 

Lemma: gaxarjeba  
Number: 2548  
გახარჯება (გახარჯებას) სახელი გაახარჯენს ზმნისა -- დახარჯვა. იხ. ხარჯება. 

Lemma: gaxe  
Number: 2549  
გახე (გახეს) 1. საქსოვი დაზგის ნაწილი (მასალები, ტ. 2, ნაწ. 2, გვ. 225); ჩარჩო, რომელსაც იყენებდნენ დასაქსელად (იქვე,
გვ. 229). 2. კბილების შესამჭიდროვებელი (კიბირიში ეკაკინალი) (იქვე, გვ. 226) 

Lemma: gaxerxeba  
Number: 2550  
გახერხება (გახერხებას) სახელი გაახერხენს ზმნისა -- გახერხება. კისერქ ქიიშუ-და, უღუ ირო გეხერხინენია: ხალხ.
სიბრ., 1, გვ. 68 -- კისერი თუ იშოვება, უღელი ყოველთვის მოხერხდებაო. 

Lemma: gaxirzeba  
Number: 2551  
გახირზება (გახირზებას) სახელი გაახირზენს, გეეხირზებუუ(ნ) ზმნათა -- გახიზვნა. 

Lemma: gaxirzebul-i  
Number: 2552  
გახირზებულ-ი (გახირზებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გაახირზენს, გეეხირზებუუ(ნ) ზმნათა -- გახიზნული. 

Lemma: gaxo  
Number: 2553  
გახო ზმნზ. ახლომახლო. გახო მითინი ვაგუხორანს -- ახლომახლო არავინ უსახლია. გახოს სიახლოვეს. ნძორი, ზისხირი
რდჷ-და თე გახოს, ბადიდქ წიაკალი ვადიტუ სარხოს: აია., 1, გვ. 22 -- მძორი, სისხლი თუ იყო სიახლოვეს, მოხუცმა
უმცირესი ნაწილი არ დატოვა ახლო-მახლო. 

Lemma: gaxok'ia  
Number: 2554  
გახოკია (გახოკიას) ბოტან. ცხენისკუდა. იხ. ფაშატიში კუდელი (ა. მაყ.). 

Lemma: gaxuzeba  
Number: 2555  
გახუზება (გახუზებას) სახელი გაახუზენს ზმნისა -- გახურება, გალაღება. 

Lemma: gaxuzebul-i  
Number: 2556  
გახუზებულ-ი (გახუზებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გაახუზენს, გეეხუზებუუ(ნ) ზმნათა -- გახარებული, გალაღებული.
გახუზებული აფუ გური ჯგირიშ ჭკომუა დო შუმათი -- გალაღებული აქვს გული კარგის ჭამითა და სმით. გახუზებულ
გვანილ ხოც ხოჯურ ქაქიმინაფუუ: მასალ., გვ. 65 -- გალაღებულ მსუქან ხარს ხარული (კუნტრუში) აქნევინა. 

Lemma: gaja1  
Number: 2557  
გაჯა1 (გაჯას) მთლიანი ხე. გაჯას უღუდუ მიშატოხილი, მიშაახუნაფალი -- გაჯას ჰქონდა ამოტეხილი, ჩასაჯენი. გაჯაღ
გაში ჯა. 

Lemma: gaja2  
Number: 2558  
გაჯა2 მიმართვა. მორთი აშო ჩქიმდა, გაჯა! -- მოდი აქეთ ჩემთან, გაჯა! იხ. გვაჯა. შდრ. გაჯაბა. 

Lemma: gajaba  
Number: 2559  
გაჯაბა (გაჯაბას) პატარა ტანის კაცი. შდრ. ბარძღი; ქვენჯერია. 

Lemma: gajar-i  
Number: 2560  
გაჯარ-ი (გაჯარს) ქვიანი, მშრალი ადგილი. 

Lemma: gajaj-i  
Number: 2561  
გაჯაჯ-ი (გაჯაჯის) დაავადებაა ერთგვარი, უჩნდება თხას, ციკანს. თხას (ქაცარს!) უჩხვეპურანს პის(//პიჯის) დო ათეს
უძახუნა გაჯაჯის -- თხას (ციკანს!) აყრის პირზე და ამას ეძახიან გაჯაჯის. 

Lemma: gajaja  
Number: 2562  
გაჯაჯა (გაჯაჯას) ბოტან. ურო. იხ. ბოგვერი, ჩე ოდიარე, ჩე ტყა. (ა. მაყ.). 

Lemma: ge-1  
Number: 2563  



გე-1 მარტივი ზმნისწინი. 1.ჩვეულებრივ აღნიშნავს მიმართულებას ზევიდან ქვევით: გე-ჯინა დახედვა; გე-ხუნა დაჯდომა; გე-
ჸუნა გაყოლა უკან. 2. ზმნის უსრული სახის ფორმას აქცევს სრული სახისად: გე-წუუ მოწოვა (შდრ. წუუ წოვა); გე-შუ შესვა
(შდრ. შუ სვა). 3. აწმყოს ფორმას აძლევს მყოფადის მნიშვნელობას: გე-შუნს შესვამს (შდრ. შუნს სვამს); გე-ჩურუნს
გაცურავს (შდრ. ჩურუნს ცურავს). იხ. გა-. შდრ. ლაზ. გე-. 

Lemma: ge-2  
Number: 2564  
გე-2 გარკვეულ შემთხვევებში დადასტურების ქო ნაწილაკის ბადალია. გე-ეკორობჷ : ი. ყიფშ., გვ. 25 -- კი აკრიბა (შდრ. ე-
კორობუ აკრიბა); გე-ე-ჭოფეს : ი. ყიფშ., გვ. 107 -- კი აიღეს. 

Lemma: -ge3  
Number: 2565  
-გე3 ფიცილის ნაწილაკი, დაერთვის გარკვეულ სიტყვებს, როგორიცაა: დიდა დედა, ბაბა მამა, ბაბუ ბაბუა, ბები ბებია, სქუა
შვილი, ჯიმა ძმა, ბიძი ბიძა, თოლი თვალი, შური სული, ღორონთი ღმერთი. მუ ბქიმინა, ბაბაგე: ქხს., 1, გვ. 21 -- რა ვქნა,
ბაბა. სქუაგე, გიჸორდას სით სქანი ქიჸანა! : შ. ბერ., გვ. 158 -- შვილობამ, გიყვარდეს შენც შენი ქვეყანა! ირო ორდა
მახარია, თოლიგე დო შურიგე!: ქხს., 1, გვ. 315 -- სულ იყავი მახარია, თოლიგე და შურიგე! ღორონთიგე ღორონცჷ
ქოკითხი!: ი. ყიფშ., გვ. 70 -- ღმერთს გაფიცებ, ღმერთს ჰკითხე! 

Lemma: ge-  
Number: 2566  
გე- -- -ე პრეფიქს-სუფიქსი ძირითადად ფერის აღმნიშვნელ სახელებთან გამოხატავს ოდნაობას (ხარისხს). გე-რჩ-ე ზევიდან
ოდნავ თეთრი (შდრ. {რ}ჩე თეთრი); გე-უჩ-ე ზევიდან ოდნავ შავი (შდრ. უჩა შავი); გე-ჭით-ე ზევიდან ოდნავ წითელი (შდრ.
ჭითა წითელი); გე-ყვინთ-ე ზევიდან ოდნავ ყვითელი (შდრ. ყვინთელი ყვითელი). შდრ. გო -- ე, მო -- ე. 

Lemma: geba1  
Number: 2567  
გება1 იხ. გა-გება. 

Lemma: geba2  
Number: 2568  
გება2 იხ. მო-გება. 

Lemma: geba3  
Number: 2569  
გება3 იხ. წა-გება. 

Lemma: gebaxua  
Number: 2570  
გებახუა (გებახუას) სახელი გებახუ(ნ), გებახუნს ზმნათა - 1. გებახუა ქუდიში -- დახურვა ქუდისა; 2. სიამოვნებით ბევრი
სასმლის დალევა. 

Lemma: geben-i  
Number: 2571  
გებენ-ი (გებენს) ძლიერი, გაბედული. გებენი კოჩიე -- ძლიერი კაცია. გადმოცემით პირველი იმპერიალისტური ომის დროს
შავ ზღვაში გერმანიის ორი წყალქვეშა ნავი დაცურავდა ბესლაუ და გებენი. ეს უკანასკნელი სახელია გამოყენებული
გადატანით ძლიერის, გაბედულის აღსანიშნად. 

Lemma: gebira  
Number: 2572  
გებირა, გებირაფა, გებირუა (გებირას, გებირაფას, გებირუას) სახელი გიობირანს ზმნისა - დამღერება. ქჷდიიჭყჷ
მეგამა დო გებირუა: ი. ყიფშ., გვ. 99 -- დაიწყო დაკვრა და დამღერება. 

Lemma: gebija  
Number: 2573  
გებიჯა, გებიჯაფა (გებიჯა{ფა}-ს) სახელი გიობიჯანს ზმნისა - დაბიჯება, დადგმა. გიობიჯუუ კჷდჷრც კუჩხი: ქხს., 2, გვ. 46 --
დააბიჯა მკერდზე ფეხი. 

Lemma: gebijgapa  
Number: 2574  
გებიჯგაფა (გებიჯგაფას) იგივეა, რაც გებიჯა. გვერს კუჩხი ქიგიობიჯგე-და, ქოგაჩამუ: ი. ყიფშ., გვ. 180 -- გველს ფეხი თუ
დააბიჯე, გიკბენს. 

Lemma: gebijin-i  
Number: 2575  
გებიჯინ-ი (გებიჯინს) დადგომა. ეთექიანი გებიჯინიშა მუთა უსხუნუ -- იქაურ დგომას არაფერი ურჩევნია. 

Lemma: gebogua  
Number: 2576  
გებოგუა (გებოგუას) სახელი გებოგუნს ზმნისა - ხიდის გადება, გახიდვა. ინგჷრი გებობგი ემერი: : ი. ყიფშ., გვ. 128 --
ენგურზე ხიდი გავდევი (გავხიდე) ეგერ. 

Lemma: gebocua  
Number: 2577  
გებოცუა (გებოცუას) სახელი გიობოცანს ზმნისა - ძალით დაწვა (მაგ., სახლისა). გიობოცანს (გიობოცუ დაწვა, გეუბოცაფუ
დაუწვავს, გენობოცუე(ნ) დაწვავდა თურმე) გრდმ. დაწვავს. გიიბოცუუ(ნ) (გიიბოცუ დაიწვა, გებოც{ელ/რ}ე(ნ) დამწვარა) გრდუვ. ვნებ.



წარს. დაიწვება. გებოცილი მიმღ.ვნებ.წარს. დამწვარი (ძალით). 

Lemma: gebzhalapa  
Number: 2578  
გებჟალაფა (გებჟალაფას) სახელი გიობჟალანს ზმნისა - პიტნითა და მარილით შეკმაზული გადაზელილი ყველი
(სულგუნი). ახალო გინოქიმინილ ჸვალს (სელეგინს) პიტინე დო ჯიმუ -- კაკილით დოკმაზუნანი, ათეს გებჟალაფას
უძახუნა -- ახლად გადახარშულ (გარდაქმნილ) ყველს (სულგუნს) პიტნითა და დანაყილი მარილით რომ შეკმაზავენ, ამას
გებჟალაფას ეძახიან. შდრ. ბჟა. 

Lemma: gebzhalia  
Number: 2579  
გებჟალია (გებჟალიას) ახალი სულგუნი პიტნითა და მარილით შეკმაზული (რძე რომ გასდის). იხ. გებჟალაფა. 

Lemma: gebsuma  
Number: 2580  
გებსუმა (გებსუმას) სახელი გიობსუნს ზმნისა -- დაფსმა. თე ოსური გითიობსჷნდჷ ჟი ნდემცჷ: ქხს., 2, გვ. 46 -- ეს ქალი
აფსამდა ზევით დევს. შდრ. ფსუმა. 

Lemma: gebuma  
Number: 2581  
გებუმა (გებუმას) სახელი გიობუნს ზმნისა - დასხმა. ქიგიობჷ გერიასჷნი, გეეცოცხალჷ: ქხს., 2, გვ. 24 -- გერიას რომ
დაასხა, გაცოცხლდა. 

Lemma: gebuna{pa}  
Number: 2582  
გებუნა{ფა} (გებუნა{ფა}-ს) სახელი გიობუ(ნ), გიობუნუანს ზმნათა - დაბმა, დაკიდება. ჟი გემობუჷ ჯაჭვი ხუსუ: ი. ყიფშ., გვ.
150 -- ზევიდან (ზევით) მკიდია ჯაჭვი მხარზე. დოწკუმონტჷ დო შქვილიშა ქიგუბუნუუ: ი. ყიფშ., გვ. 57 -- დაგრიხა და
მშვილდზე გაუკიდა. 

Lemma: gegapa1  
Number: 2583  
გეგაფა1 (გეგაფას) სახელი გეუგანს, გიოგანს ზმნათა -- 1. დაბერვა (ზევიდან); 2. დაგება (ტარისა რაიმე იარაღზე, მაგ.,
ნაჯახზე...). ჟი ბორი გემიგანს: ი. ყიფშ., გვ. 140 -- ზევიდან ქარი დამიბერავს. ბერგიშა ტარი ქიგემიგუ -- თოხზე ტარი
დამიგო. იხ. გაფა. 

Lemma: gegapa2  
Number: 2584  
გეგაფა2 (გეგაფას) სახელი გიაგუუ(ნ) ზმნისა -- დაჩვევა, მიჩვევა. მუსით გიაგუქია, თიშა მიაგუქია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 100
-- რასაც მიეჩვევი, იმას მიაგნებო. გიოგუანს (გიოგუუ დააჩვია, გეუგუაფუ დაუჩვევია, გენოგაფუე(ნ) დაეჩვეოდა თურმე) გრდმ.
დააჩვევს. გიაგუ{უ}(ნ) (გიაგუ დაეჩვია, გეგაფუ დასჩვევია) გრდუვ. ვნებ. დაეჩვევა. გიოგუაფუანს (გიოგუაფუუ დააჩვევინა, გეუგუაფუაფუ
დაუჩვევინებია, გენოგუაფ{უაფ}უე(ნ) დააჩვევინებდა თურმე) კაუზ. გიოგუანს ზმნისა -- დააჩვევინებს. გემაგაფალი მიმღ. მოქმ.
დამჩვევი. გიოგაფალი მიმღ.ვნებ.მყ. დასაჩვევი. გეგაფილი მიმღ.ვნებ.წარს. დაჩვეული. გენაგეფი მიმღ.ვნებ.წარს. დანაჩვევი.
გენაგაფუერი მიმღ.ვნებ.წარს. დაჩვევის საფასური. უგუგაფუ მიმღ.უარყ. დაუჩვეველი. 

Lemma: gegapil-i  
Number: 2585  
გეგაფილ-ი (გეგაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გიოგუანს, გიაგუუ(ნ) ზმნათა -- დაჩვეული. გეგაფილ/რს გედვალირი
უჯგუნია, გედვალირს გინიგანა დო გეგაფილიშა მუთუნი ვეღოლენია: ა. ცან., გვ. 102 -- დაჩვეულს დავალებული სჯობია,
ვალს გადაიხდი, დაჩვეულს კი ვერ გადააჩვევო (ვერაფერს უზამო). 

Lemma: gege  
Number: 2586  
გეგე (გეგეს) იგივეა, რაც ჯეგე, - წმინდა გიორგი (ი. ყიფშ.). 

Lemma: gegenia  
Number: 2587  
გეგენია (გეგენიას) იგივეა, რაც გეენია, ღაღაჩია, -- 1. დიდალიანი ცეცხლი. ქუმუნტენდით ოისირეს დო გუორჩქინანდით
გეგენია დაჩხირს -- მოვუკიდებდით საისლეს (ადგილს) და გავაჩენდით გიზგიზა (ალიან) ცეცხლს. 2. გაგანია, მცხუნვარე,
მეტისმეტად ცხელი (ამინდი). 

Lemma: gegech'k'or-i  
Number: 2588  
გეგეჭკორ-ი (გეგეჭკორს) გვარია. გეგეჭკორი ღ გეგეშ // ჯეგეშ // ჯგეგეშ წმინდა გიორგი+ ჭკორი ყმა -- წმინდა გიორგის
ყმა (ვ. თოფურია). 

Lemma: geg{i}la  
Number: 2589  
გეგ{ი}ლა -- ზერთული ზმნისწინი (გე-გი-ლა-: გე- და ლა -- ნაწილაკებია, გი-(//გე- ) -- მარტივი ზმნისწინი): გეგილა-ნწყუ
ჩამოხსნა (შდრ. ნწყუ {ჩამო}ხსნა). იხ. გილა-. 

Lemma: geg{i}mo  
Number: 2590  
გეგ{ი}მო -- ზერთული ზმნისწინი (გე-გი-მო-: გე- დადასტურების ნაწილაკია, გი-(გე-) და მო- -- მარტივი ზმნისწინები).
გეგმაანწყუუღ გე-გი-მო-ონწყუუ გამოაწყო. იხ. გიმო-. 

Lemma: gegoril-i  



Number: 2591  
გეგორილ-ი (გეგორილს) მიმღ. ვნებ. წარს. გიოგორუანს ზმნისა -- მიგნებული. მუში ფრინველი დო მუში ბედიშა დიო
ვარე გეგორილი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 69 -- მის ფრინველსა და მის ბედზე ჯერ არაა მიგნებული. 

Lemma: gegorua  
Number: 2592  
გეგორუა (გეგორუას) სახელი გიოგორუანს ზმნისა -- მიგნება, მოძებნა. 

Lemma: gedacua  
Number: 2593  
გედაცუა (გედაცუას) სახელი გედაცუნს ზმნისა -- სიამოვნებითა და შეუსვენებლად სასმლის (მაგ., ღვინის) დალევა. გედაცუ
ჟირი ჭირქა ღვინი -- დალია ორი ჭიქა ღვინო. 

Lemma: gedgina  
Number: 2594  
გედგინა (გედგინას) სახელი გიოდირთუ(ნ) ზმნისა -- დადგომა. ლეხის დუს ქიგიოდირთჷ: ი. ყიფშ., გვ. 11 -- ავადმყოფს
თავზე დაადგა. 

Lemma: gedguma  
Number: 2595  
გედგუმა, გედგჷმა (გედგუ/ჷმას) სახელი გედგუნს ზმნისა -- დადგმა. ინეფიში დიხაშა კუჩხიში გედგჷმაშათი
ოშქურუდესჷ: ი. ყიფშ., გვ. 81 -- იმათ მიწაზე ფეხის დადგმაზედაც ეშინოდათ. ქიგედგჷ რაშის ონანგერი: ი. ყიფშ., გვ. 79 --
დაადგა რაშს უნაგირი. 

Lemma: gedvala  
Number: 2596  
გედვალა (გედვალას) სახელი გედვანს ზმნისა -- 1. დადება, დარქმევა. თის გითვოდვანქ მუჰამბის: მ. ხუბ., გვ. 26 -- იმას
ვარქმევ (ვადებ) მუჰამბის. სახელს მუშა გივოდვანქ: ქხს., 1, გვ. 214 -- სახელს რისთვის დავარქმევ. 2. ვალის დადება.
ფარაქ ქიგიადუ -- ფული დაედო. 

Lemma: gedvalir-i  
Number: 2597  
გედვალირ-ი (გედვალირს) მიმღ. ვნებ. წარს. გიოდვანს ზმნისა -- დადებული. გეგაფირს გედვალირი უჯგუნია,
გედვალირი გინიგინე, გეგაფილი -- ვარია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 23 -- დაჩვეულს დადებული სჯობიაო, დადებული (ვალი)
გადაიხდება, დაჩვეული არ გასწორდებაო. 

Lemma: gedi  
Number: 2598  
გედი! ბრძან. ედგინა ზმნისა, იგივეა, რაც გედირთი!, -- ადე! გედი, გობაღუ ეზმა ლური! -- ადე, გეყოფა ამდენი ძილი! 

Lemma: gedinapa  
Number: 2599  
გედინაფა (გედინაფას) სახელი გიოდინუუ(ნ) ზმნისა -- გადაყოლა. ქუვორწყექ ჩქიმ საქმეს, ტყურათ ქიგერდინაფუქუ: კ.
სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 36 -- კი ვხედავ ჩემს საქმეს, ტყუილად რომ გადაგყოლივარ. ათე ცირას ქიგებდინაფუდა მავა: ი.
ყიფშ., გვ. 63 -- ამ გოგოს მე გადავყოლოდეო. 

Lemma: geenia  
Number: 2600  
გეენია (გეენიას) დაჩხირი -- ალიანი, გიზგიზა, დიდი, ძლიერი ცეცხლი. ქიმი{ი}ღი ხომლა დიშქა დო ქოდაარზი აკა
გეენია დაჩხირი! -- მოიტანე ხმელი შეშა და დაანთე (დააგზე) ერთი გიზგიზა ცეცხლი. შდრ. ჯანდაბა. 

Lemma: gezimapa  
Number: 2601  
გეზიმაფა (გეზიმაფას) სახელი გეუზიმუანს ზმნისა -- დამიზნება. გეუზიმუუ თოფი დო ქააჸოთუ -- დაუმიზნა თოფი და კი
ესროლა. 

Lemma: gezimela  
Number: 2602  
გეზიმელა (გეზიმელას) მიმღ. გეუზიმუანს ზმნისა -- ვინც ეზომება, -- დამზომებელი. გეზიმელას მაჸალეშა შეუთხუუ: ი.
ყიფშ., გვ. 171 -- დამზომებელს მეგობრისათვის უთხოვია. 

Lemma: getasua  
Number: 2603  
გეთასუა (გეთასუას) სახელი გიოთასანს ზმნისა -- დათესვა. ორტვინს ჭე პურასქიათ ქეგვოთასი -- ბოსტანში ცოტა პრასიც
დავთესე. შდრ. ლაზ. გეთასულე ბოსტნეულის, მწვანილის დასათესად გამზადებული, გაფხვიერებული და განოყიერებული
ადგილი (აჭარ. დიალექტ. ლექსკ., 4, გვ. 62). 

Lemma: geteba  
Number: 2604  
გეთება (გეთებას) სახელი გეუთენს ზმნისა -- რისამე დამატება. 

Lemma: getvatvapa  
Number: 2605  
გეთვათვაფა (გეთვათვაფას) სახელი გეუთვათუანს ზმნისა -- თათუნი, მოთათუნება. ქოდოდგი სკამი, გეუთვათვე ხე,
გედი, მუასკანიგე! -- დადგი სკამი, მოუთათუნე ხელი, ადექ(ი), მამას გაფიცებ (გამოცანა: მჭადი). გეუთვათუანს (გეუთვათუუ
მოუთათუნა, გეუთვათუაფუ მოუთათუნებია, გენოთვათვაფუე(ნ) მოუთათუნებდა თურმე). გრდმ. სასხვ. ქც. მოუთათუნებს (ზემოდან). 



Lemma: getvalua  
Number: 2606  
გეთვალუა (გეთვალუას) სახელი გიოთვალანს ზმნისა -- დატირება (მოთქმით). ტყობაშე გემოთვალანან დო გომილუანა
ხე დო დუს: ი. ყიფშ., გვ. 155 -- მალულად დამიტირებენ (მოთქმით) და შემომავლებენ ხელსა და თავს. 

Lemma: getime-  
Number: 2607  
გეთიმე-, გეთმე- ზმნისწინი (გე-თიმე-//გე-თმე-: გე- მარტივი ზმნისწინია, თიმე-// თმე- ღ თი+მე ნაწილაკები; ზმნას შეიძლება
დაერთოს მხოლოდ აწმყოს წრის მწკრივებში და აძლევს უსრულ სახეს): გე-თჷმე-ვგონენქ -- მესმის (შდრ. გეევგონენქ
გავიგონებ). იხ. თიმე-. 

Lemma: getinua  
Number: 2608  
გეთინუა (გეთინუას) სახელი გეუთინანს ზმნისა -- გაღუნულის რამეზე გამართვა, გასწორება; პირდაპირ (სწორად) წასვლა. 

Lemma: geto  
Number: 2609  
გეთო -- რთული ზმნისწინი (გე-თო-: გე- მარტივი ზმნისწინია, თო- ნაწილაკი). იხ. გითო-. გეთო-ჸუნელი ჭვიმა -- ჟუჟუნა
(გამოყოლილი) წვიმა (პ. ჭარ.). 

Lemma: getumala  
Number: 2610  
გეთუმალა (გეთუმალას) იგივეა, რაც გერთუმალა, -- სახელი გეთმიითვანს ზმნისა -- დახურვა. ბოში, მუ რე გიგოთუნი? --
ბიჭო, რაა, რომ გახურავს? 

Lemma: getxapa  
Number: 2611  
გეთხაფა (გეთხაფას) სახელი გიათხუუ(ნ) ზმნისა -- დაცემა. 

Lemma: getxozini  
Number: 2612  
გეთხოზინი (გეთხოზინს) სახელი გეათხოზუუ(ნ) ზმნისა -- მიდევნება. დადევნება. ჩქიმი წეარ-მეძობარი ვაქიგეთხოზჷნო
შხვასჷ!: ა. ცაგ., გვ. 62 -- ჩემი მწევარ-მეძებარი კი არ მისდევს სხვას. კჷნოხ რუსეფი გეფთხოზჷნა: ი. ყიფშ., გვ. 157 -- უკან
რუსები მომსდევენ. ხატი გერთხოზ სანწუული: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 139 -- ხატი მოგსდევს სასწაული. 

Lemma: getxozinel-i  
Number: 2613  
გეთხოზინელ-ი (გეთხოზინელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გეათხოზუუ(ნ) ზმნისა -- მიდევნებული. 

Lemma: getxorua  
Number: 2614  
გეთხორუა (გეთხორუას) სახელი გიოთხორანს ზმნისა -- ცოტაზე გათხრა; დამარხვა (ზევიდან). ჭე ქიგიოთხორი ხოლო --
ცოტა გათხარე (სიღრმეში) კიდევ. ბაღანა დიდას ქიგიოთხორუ -- ბავშვი დედაზე დამარხა. 

Lemma: gek'ak'ua  
Number: 2615  
გეკაკუა (გეკაკუას) სახელი გეკაკუნს, გიოკაკანს ზმნათა -- 1. დანაყვა; მუნეფიში მადჷლოსანეფი წვანელს
გიოკაკანდეს: ი. ყიფშ., გვ. 150 -- მათი მანდილოსნები მწვანილს დაანაყავდნენ. 2. ხის სახლის, ბოსლის ან სხვა ნაგებობის
დაშლისას ნიშნის დადება შემდეგ აწყობის გასაადვილებლად. იხ. კაკუა; ეკაკუა. 

Lemma: gek'ashua  
Number: 2616  
გეკაშუა (გეკაშუას) სახელი გიოკაშანს ზმნისა -- ამოსუნთქვა; ღრმა სუნთქვით მწუხარების გამოხატვა. შორიშე გეკაშჷნა
შურს: ი. ყიფშ., გვ. 155 -- შორიდან წუხან (სუნთქავენ). 

Lemma: gek'erk'el-i  
Number: 2617  
გეკერკელ-ი (გეკერკელს) გორაობა. თუდო გიბკერკელუქ პოლსუ: ი. ყიფშ., გვ. 151 -- ქვევით ვგორაობ იატაკზე.
გიიკერკელუ(ნ) ( -- , გიიკერკელუ იგორავა, გეუკერკელინუ უგორავია, გენოკერკელუე(ნ) გორაობდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. გორაობს,
კოტრიალობს. 

Lemma: gek'vak'vin-i  
Number: 2618  
გეკვაკვინ-ი (გეკვაკვინს) იგივეა რაც გეკვაკუა. 

Lemma: gek'vak'ua  
Number: 2619  
გეკვაკუა (გეკვაკუას) სახელი გეკვაკუ(ნ) ზმნისა -- დაჯდომა (იტყვიან პატარაზე, ანდა გადატ. შეგნებულად როცა უნდათ
დაამცირონ). ქიმერთუ დო ქიგიაკვაკუ ლოგინს -- მივიდა და დაჯდა ლოგინზე. იხ. კვაკუა. შდრ. ცხაკუა. 

Lemma: gek'itxapa  
Number: 2620  
გეკითხაფა, გეკითხუა (გეკითხაფას, გეკითხუას) სახელი გიაკითხანს ზმნისა -- 1. მიკითხვა; უკან მიყოლა; 2. სიტყვის
შებრუნება. გეკითხაფას მი ბედჷდჷ: მასალ., გვ. 115 -- სიტყვის შებრუნებას ვინ გაბედავდა. ქუგუაკითხუათ, თი ქუა მეფჩით
ჩქინ, თი ოსურს: მ. ხუბ., გვ. 84 -- მივაკითხოთ, ჩვენ ქვა რომ მივეცით, იმ ქალს. 

Lemma: gek'itxir-i  



Number: 2621  
გეკითხირ-ი (გეკითხირს) იგივეა, რაც გეკითხაფა, -- სახელი გიაკითხანს ზმნისა -- მიკითხვა; უკან მიდევნება. 

Lemma: gek'ila-//gek'la-  
Number: 2622  
გეკილა-//გეკლა- რთული ზმნისწინი (გე-კილა-: გე- დადასტურების ნაწილაკია, -კილა- ზმნისწინი): გეკ{ი}ლა-კითხუუ
ჩამოაკითხა; გეკ{ი}ლუ-ურღუუ გაუყარა; გეკლერანტალუ შქასერს (შდრ. რანტალი ხეტიალი) -- მოხეტიალდა შუაღამეს. იხ.
კილა-. 

Lemma: gek'ina1  
Number: 2623  
გეკინა1 (გეკინას) სახელი გეუკინანს, გიიკინანს ზმნათა -- დახრა. თუდო გეუკინი დუსუ დო თეში მინილი! -- დაბლა
დახარე თავი და ისე შემოდი! შდრ. გეკონა. 

Lemma: gek'ina2  
Number: 2624  
გეკინა2 (გეკინას) სახელი გიაკინუუ(ნ) ზმნისა -- ხვნის დროს კავის (გუთნის) უკან მიყოლა (გუთნისდედობის გაწევა). გეკინს
(იყენ. გიაკინუუ(ნ) იგუთნისდედებს, გიაკინუ იგუთნისდედა, გეუკინალუ უგუთნისდედებია, გენოკინუე(ნ) იგუთნისდედებდა თურმე)
გრდუვ. საშ. მოქმ. გუთნისდედობს. იხ. კინახონა. 

Lemma: gek'inel-i  
Number: 2625  
გეკინელ-ი (გეკინელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გეუკინანს ზმნისა -- დახრილი. გეკინელო ზმნზ. დახრილად. დუდგეკინელო
გილურს -- თავდახრილად დადის. 

Lemma: gek'izhin-i  
Number: 2626  
გეკიჟინ-ი, გეკიჟინუა (გეკიჟინს, გეკიჟინუას) სახელი გიოკიჟინანს ზმნისა -- დაყვირება; ყიჟინი. ქიგიოკიჟინჷ ართი დო
გეგნოსხაპუ -- დასცა ყიჟინი და გადახტა. ეფერი ქიგიოკიჟინი, ნამუდა კერს ოჭიშიქ მეხორცქასჷნი: მ. ხუბ., გვ. 9 -- ისეთი
მიაყვირე, რომ კერატს ზურგი მოსწყდეს. 

Lemma: gek'irua  
Number: 2627  
გეკირუა (გეკირუას) სახელი გიოკირანს ზმნისა -- დაბმა (რამეზე). მუდგარენ წამალს გეთქაკირანა: მ. ხუბ., გვ. 15 --
რაღაც წამალს ადებენ. 

Lemma: gek'o-  
Number: 2628  
გეკო- რთული ზმნისწინი (გე- მარტივი ზმნისწინია და კო- ნაწილაკი). ქართულად შეიძლება გადმოიცეს გამო- ზმნისწინით.
გეკოკითხჷ დედიბის, მუჟამცჷ მუულა ნდემეფინი: ი. ყიფშ., გვ. 57 -- გამოჰკითხა დედაბერს, როდის მოვლენ დევები.
შდრ. ეკო-. 

Lemma: gek'ona  
Number: 2629  
გეკონა (გეკონას) სახელი გეუკონანს ზმნისა -- დახრა, დაბლა დაწევა. ოსურს ეუკონანქინ, თუთა რე, გეუკონანქინ, ტატა
რე -- ქალს რომ ასწევ, მთვარეა, რომ დასწევ, ნაცარია. გიიკონანს (გიიკონუ დაიხარა, გეკონე{ლ/რე}(ნ) დახრილა, გენოკონუე(ნ)
დაიხრებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. გეუკონანს ზმნისა -- დაიხრება. გეუკონანს (გეუკონუ დახარა, გეუკონუუ დაუხრია) გრდმ. სასხვ.
ქც. დაუხრის. გიიკონე(ნ), გიიკონინე(ნ) (გიიკონინუ შესაძლებელი გახდა დახრა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. გეუკონანს
ზმნისა -- შეიძლება დახრა. გეაკონინე(ნ) (გეაკონინუ შეძლო დახრილიყო, -- , გენოკონ{ინ}უე(ნ) შესძლებია დახრა) გრდუვ. შესაძლ.
ვნებ. შეუძლია დახაროს. გიოკონაფუანს (გიოკონაფუუ დაახრევინა, გეუკონაფუაფუ დაუხრევინებია, გენოკონაფუე(ნ) დაახრევინებდა
თურმე) კაუზ. გეუკონანს ზმნისა -- დაახრევინებს. გემაკონალი მიმღ. მოქმ. დამხრელი, დამწევი. გიოკონალი მიმღ.ვნებ.მყ.
დასახრელი, დასაწევი. გეკონელი მიმღ.ვნებ.წარს. დახრილი, დაწეული. გენაკონა მიმღ.ვნებ.წარს. დანახრელი, დანაწევი.
გენაკონუერი მიმღ.ვნებ.წარს. დახრის საფასური. უგუკონუ მიმღ.უარყ. დაუხრელი. 

Lemma: gek'op'ilit'ua  
Number: 2630  
გეკოპილიტუა (გეკოპილიტუას) სახელი გეკოპილიტანს ზმნისა -- დაჩეხა, დაქუცმაცება (შეშის, მორის...). 

Lemma: gek'op'it'ua  
Number: 2631  
გეკოპიტუა (გეკოპიტუას) სახელი გეკოპიტანს ზმნისა -- გასწორება, -- ითქმის ნათესზე. ქიგიოკოპიტუუ, ე.ი. გაასწორა. 

Lemma: gek'ula  
Number: 2632  
გეკულა (დღა) რელიგ. ეძახიან ისეთ დღეს, როდესაც, ხალხის წარმოდგენით, შენალოცი ჭრის. ასეთი დღეებია: თახაშხა
სამშაბათი, ცა{ა}შხა ხუთშაბათი, საბატონი შაბათი. გეკულა დღაშ ნახვამა მითმაალე, ნახვამა ჭკირუნს -- გეკულა დღის
შენალოცი უხდება (ჭრის). 

Lemma: gek'umebul-i  
Number: 2633  
გეკუმებულ-ი (გეკუმებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გეუკუმუანს ზმნისა -- დაკვამლებული. დაჩხირი შქირატას გერე,
გეკუმებული რე, დოფაშა რე მეულირი -- ცეცხლი ჩაქრობაზეა დამდგარი, დაკვამლებულია, ნაკვერჩხლამდეა მისული. იხ.
კუმა. 

Lemma: gela1  
Number: 2634  



გელა1 (გელას) დამბლა (მ. კვირტია). საქონლის ავადმყოფობაა, შეეყრება ძროხას, ზურგი ასტკივდება, ადგომა ეზარება და
გორაობს. ულოცავენ, აჭრიან ყურს და სისხლს გამოუშვებენ (ს. მაკალ., გვ. 194). შდრ. გერცემული. 

Lemma: gela2  
Number: 2635  
გელა2 (გელას) ლურსმის ამოსაძრობი ორკაპი ლომი. შდრ.ზ.იმერ. გელა ლურსმნის ამოსაძრობი ორკაპი რკინა (ბ.
წერეთ.). 

Lemma: gela3-  
Number: 2636  
გელა3- რთული ზმნისწინი (გე- მარტივი ზმნისწინია და ლა- ნაწილაკი). ქართულად გადმოიცემა ამო- ზმნისწინით. გელა-
ნწყუმა -- ამოძრობა, ამოღება. შდრ. გილა-. 

Lemma: gelazantalua  
Number: 2637  
გელაზანთალუა (გელაზანთალუას) სახელი გელაზანთალანს/ც ზმნისა -- ამობრწყინება. მუჟანცჷ გოთანდჷ დო ბჟათი
გელაზანთალანცი...: ყაზაყ., 16.07.1930, გვ. 3 -- როდესაც გათენდება და მზეც ამობრწყინდება... 

Lemma: gelalua  
Number: 2638  
გელალუა (გელალუას) სახელი გიოლალანს ზმნისა -- დაყეფება. 

Lemma: gelanc'q'uma  
Number: 2639  
გელანწყუმა (გელანწყუმას) სახელი გელანწყუნს ზმნისა -- ამოძრობა, ამოღება. ლეკური გელანწყჷ დო გაჯინედჷ: ქხს.,
2, გვ. 36 -- ლეკური ამოიღო და სინჯავდა (გახედავდა). ჭინჭას ხასილა გელამწყი: ი. ყიფშ., გვ. 128 -- ჭინჭრაქას გვერდი
ამოვაძვრე. 

Lemma: gelapa  
Number: 2640  
გელაფა (გელაფას) სახელი გიოლუუ(ნ), გეიოლუუ(ნ) ზმნათა -- გადავარდნა, წამოვარდნა; ჩავარდნა. გიოლუ წყარს დო
მელე გემნოჩურუ -- გადავარდა წყალში და გაღმა გაცურა. ალონქჷ ქუურაჸუუნი, გეიოლჷ ბოშიქჷ: ი. ყიფშ., გვ. 58 --
ალიონმა რომ უწია (მოაღწია), წამოვარდა ბიჭი. ჯაქ გიოლუ -- ხე გადავარდა (თავქვე დაეშვა). გიოლუუ(ნ) (გიოლუ
გადავარდა, გელაფე{რე}(ნ) გადავარდნილა, გენოლაფუე(ნ) გადავარდებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. გადავარდება. გეჲოლუუ(ნ)
(გეჲოლუ წამოვარდა, გელაფელ/რე(ნ) წამოვარდნილა) გრდუვ. ვნებ. წამოვარდება. გემალაფუ მიმღ. მოქმ. გადამვარდნი. გიოლაფუ
მიმღ.ვნებ.მყ. გადასავარდნი. გელაფირი მიმღ.ვნებ.წარს. გადავარდნილი. გენალეფი მიმღ.ვნებ.წარს. გადანავარდნი.
გენალაფუერი მიმღ.ვნებ. წარს. გადავარდნის საფასური. 

Lemma: gela՚ape  
Number: 2641  
გელაჸაფე ორინჯი (გელაჸაღ შ ორინჯის--ორინს)მოთამაშე (თამაშის მოყვარული) საქონელი. შდრ. ლაჸაფი. 

Lemma: gelaxok'ir-i  
Number: 2642  
გელახოკირ-ი (გელახოკირს) მიმღ. ვნებ. წარს. გელახოკუნს ზმნისა -- ჩამოპარსული. ირი კოჩი ოშუმეში-გელახოკირი
ქოძირჷ: ა. ცაგ., გვ. 49 -- ყველა (ყველა კაცი) ულვაშ-ჩამოპარსული ნახა. 

Lemma: gelaxon-i  
Number: 2643  
გელახონ-ი (გელახონს) დასავლეთი. შდრ. ბჟადალუ; ელახონი. 

Lemma: gelaxonur-i  
Number: 2644  
გელახონურ-ი (გელახონურს) დასავლური. 

Lemma: gele  
Number: 2645  
გელე, გილე ზმნზ. გვერდით ალმაცრივ, მაღლიდან ალმაცრივ დაბლისაკენ. 

Lemma: gelurje  
Number: 2646  
გელურჯე (გელურჯეს) ზევიდან ოდნავ ლურჯი. შდრ. გოლურჯე. 

Lemma: gem-i  
Number: 2647  
გემ-ი (გემს) გემი. შდრ. ჭკუჯი; ლაზ. გემი გემი (ნ. მარი). 

Lemma: gemainjet  
Number: 2648  
გემაინჯეთ, გემაინჯეს{უ} ზმნზ. საღამო ჟამს, მოსაღამოვებულზე. გემაინჯეთ მიდართეს -- მოსაღამოვებულზე წავიდნენ. 

Lemma: gemak'inal-i  
Number: 2649  
გემაკინალ-ი (გემაკონალ/რს) მიმღ მოქმ. გეუკინანს ზმნისა 1. დაბლა დამწევი; 2. გუთნისდედა. 

Lemma: gemak'onal-i  



Number: 2650  
გემაკონალ-ი (გემაკონალ/რს) იგივეა, რაც გემაკინალი (მნიშ. -- 1). 

Lemma: gemantxapal-i  
Number: 2651  
გემანთხაფალ-ი (გემანთხაფალ/რს) მიმღ მოქმ. გიანთხუუ(ნ) ზმნისა -- დამცემი. 

Lemma: gema՚venj-i  
Number: 2652  
გემაჸვენჯ-ი (გემაჸვენჯის, გემაჸვენს) მიმღ მოქმ. გეჸუნს ზმნისა -- მიმყოლი. ხოჯი უღუსუ ათადიარსჷნი, გემაჸვენჯიშ
ბრალი რენია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 186 -- უღელქვეშ ხარი რომ ბალახობს, მიმყოლის (პატრონის) ბრალიაო. 

Lemma: gemaxvenj-i  
Number: 2653  
გემახვენჯ-ი (გემახვენჯის, გემახვენს) მიმღ მოქმ. გედოხოდუ(ნ) ზმნისა -- დამჯდომი. 

Lemma: geme  
Number: 2654  
გემე ზმნზ. ქვევით. გემე მიდართუ დო გიინდუ -- ქვევით (სიღრმეში) წავიდა და ჩაიძირა. 

Lemma: gemeba  
Number: 2655  
გემება (გემებას) სახელი იგემენს, იგემებუუ(ნ) ზმნათა -- გემება. ათაქ ქუმაგემი დუდი -- აქ მაგემე თავი. აგემენს (ქააგემუ
აგემა, ქუუგემებუ უგემებია, ქონოგემებუე(ნ) აგემებდა თურმე) გრდმ. აგემებს. იგემენს (იგემუ იგემა, უგემებუ უგემებია) გრდმ. სათავ. ქც.
აგემენს ზმნისა -- იგემებს თავისას. იგემებუუ(ნ) (იგემუ გემებულ იქნა, გემებე{რე}(ნ) გემებულა) გრდუვ. ვნებ. აგემენს ზმნისა --
გემებული ხდება. ეგემებუუ(ნ) (ეგემუ ეგემა, გემებუუ გემებია) გრდუვ. ვნებ. აგემენს ზმნისა -- ეგემება. ოგემუ(ნ) (ეგემუ ეგემა, გემებუ
გემებია, ნოგემებუე(ნ) ეგემებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ეგემება. აგემე(ნ)//აგემინე (ნ)(აგემინუ შეძლო ეგემებინა, -- , ნოგემებუე(ნ)
შესძლებია გემება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. აგემენს ზმნისა -- შეუძლია აგემოს. იგემე(ნ)//იგემინე (ნ)(იგემინუ შესაძლებელი
გახდა გემება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. აგემენს ზმნისა -- შეიძლება გემება. ოგემებაფუანს (ოგემებაფუუ აგემებინა,
უგემებაფუაფუ უგემებინებია, ნოგემებაფუ{აფუ}ე(ნ) აგემებინებდა თურმე) კაუზ. აგემენს ზმნისა -- აგემებინებს. მაგემებელი მიმღ. მოქმ.
მგემებელი. ოგემებელი მიმღ.ვნებ.მყ. საგემებელი. გემებული მიმღ.ვნებ.წარს. გემებული. ნაგემებ/ფი მიმღ.ვნებ.წარს. ნაგემები.
ნაგემებუერი მიმღ.ვნებ.წარს. გემების საფასური. უგემებუ მიმღ.უარყ. უგემებელი. 

Lemma: gemebul-i  
Number: 2656  
გემებულ-ი (გემებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გემებული. 

Lemma: geme-geme  
Number: 2657  
გემე-გემე ზმნზ. ქვევით-ქვევით. გემე დო გემე -- ქვევით და ქვევით. 

Lemma: gemk'o-  
Number: 2658  
გემკო-, გემიკო- ზერთული ზმნისწინი (გე-მი-კო-: გე- დადასტურების ნაწილაკია, მე-//მი- -- მარტივი ზმნისწინი, კო- --
ნაწილაკი). 1. ჩვეულებრივ აღნიშნავს მიმართულებას იქიდან აქეთ გემ(ი)კო-ტახუ მოტეხა, გემკა-აჸოთუ -- ჩამოაგდო
(აქეთ). 2. აწმყოს მწკრივის ფორმას აძლევს მყოფადის მნიშვნელობას: გემკო-ტახუნს მოტეხავს (შდრ. ტახუნს ტეხავს);
გემკა-არჩქინანს გამოაჩენს (შდრ. ორჩქინანს აჩენს). 3. ზმნის უსრული სახის ფორმას აქცევს სრული სახისად: გემკოტახუ
მოტეხა (შდრ. ტახუ ტეხა); გემკაარჩქინუ გამოაჩინა (შდრ. ორჩქინუ აჩინა). 

Lemma: gemo-  
Number: 2659  
გემო- იგივეა, რაც გამო-, გიმო-, გომო- რთული ზმნისწინი (გე-ღ გო- და მო-). 

Lemma: gemo  
Number: 2660  
გემო, გიმო (გე/იმოს) გემო. გემოს მეჩანს უგემურს: ი. ყიფშ., გვ. 181 -- გემოს მისცემს უგემურს. ოჭკომალს გემო იყო
გოუსინჯე -- საჭმელს გემო უნდა გაუსინჯო. გემოშა ზმნზ. გემოზე: ჩქი გემოშა იპითია: მ. ხუბ., გვ. 8 -- ჩვენ გემოზე
ვიქნებითო. ქ პიჯიშ გემო პირის გემო: ის ვოუღუ პიჯიშ გემო -- იმას არ აქვს პირის გემო. ქ გემოშ გაგება გემოს
გაგება, გასინჯვა, მოწონება: ართიშახ ქუგუგუ გემო-და, უკული ვეჩერთხებუ -- ერთხელ თუ გაუგო გემო, შემდეგ არ
ჩამოშორდება. ქ გემოშ გეჸუნაფა გემოს დაყოლება, ჩატანება: ოჭკომი, ქიტკაჸუნე გემო! -- შეჭამე ჩააყოლე გემო! იხ.
გემება. 

Lemma: gemoian-i  
Number: 2661  
გემოიან-ი (გემოიანს) იგივეა, რაც გემუანი, -- გემრიელი. გემოიანქ ქიმაჸი{ი}-და, ზითის ვამგოღალაფუა: ქხს., 1, გვ. 191
-- გემრიელი თუ მექენი, მზითევს არ მოგატანინებ. იხ. გემო. 

Lemma: gemorina  
Number: 2662  
გემორინა (გემორინას) იხ. გიმორინა. 

Lemma: gemuan-i  
Number: 2663  
გემუან-ი, გიმუან-ი (გე/იმუანს) იგივეა, რაც გემოიანი, -- გემრიელი, ტკბილი (საპირისპ. უგემური უგემური). მუ ორდუა, სი
გემუანი მილამჭკომევე?: მ. ხუბ., გვ. 306 -- რა იყოვო, შენ გემრიელი რომ მაჭამეო? გემუანი მაფუ რინა: ქხს., 1, გვ. 42 --
საამური (გემრიელი) მაქვს ყოფნა. გემუანი < გემო-ამ-ი. შდრ. ჰამო. 



Lemma: gemuaneba  
Number: 2664  
გემუანება (გემუანებას) სახელი აგემუანენს ზმნისა -- დატკბობა, გაგემრიელება. სიცოცხლე ორჩინუეს ნაბეტანი
იგემუანებუნია -- სიცოცხლე სიბერეში ნამეტანი ტკბილი ხდება (გემრიელდებაო). აგემუანენს (დააგემუანუ დაატკბო,
დოუგემუანებუ დაუტკბია, დონოგემუანებუე(ნ) დაატკბობდა თურმე) გრდმ. ატკბობს. იგემუანენს (დიიგემუანუ დაიტკბო, დუუგემუანებუ
დაუტკბია) გრდმ. სათავ. ქც. აგემუანენს ზმნისა -- იტკბობს. უგემუანენს (დუუგემუანუ დაუტკბო, დუუგებუანებუ დაუტკბია მისი) გრდმ.
სასხვ. ქც. აგემუანენს ზმნისა -- უტკბობს. იგემუანებუ{უ}(ნ) (დიიგემუანუ თიქ დატკბა ის, დაგემუანებე{ლ}/რე(ნ) დამტკბარა) გრდუვ.
ვნებ. აგემუანენს ზმნისა -- ტკბება. ეგემუანებუ{უ}(ნ) (დეეგემუანუ დაუტკბა, დაგემუანებუ დასტკბობია) გრდუვ. ვნებ. აგემუანენს
ზმნისა -- უტკბება. იგემუანინე(ნ) (დიიგემუანინუ შესაძლებელი გახდა დატკბობა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. აგემუანენს ზმნისა
-- შეიძლება დატკბობა (დატკბეს). აგემუანინე(ნ) (დააგემუანინუ შეძლო დაეტკბო, -- , დონოგემუანებუე(ნ) შესძლებია დაეტკბო)
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უგემუანენს ზმნისა -- შეუძლია დაატკბოს. ოგემუანებაფუანს (დააგემუანებაფუუ დაატკბობინა,
დუუგემუანებაფუფუ დაუტკბობინებია, დონოგემუანებაფ{უაფ}უე(ნ) დაატკბობინებდა თურმე) კაუზ. აგემუანენს ზმნისა -- ატკბობინებს.
მაგემუანებელი მიმღ. მოქმ. {და}მტკბობი. ოგემუანებელი მიმღ.ვნებ.მყ. {და}სატკბობი. დაგემუანებული მიმღ.ვნებ.წარს. დატკბობილი.
დანაგემუანები მიმღ.ვნებ.წარს. დანატკბობი. დანაგემუანებუერი მიმღ.ვნებ.წარს. დატკბობის საფასური. 

Lemma: gemunch'oir-i  
Number: 2665  
გემუნჭოირ-ი (გემუნჭოირს) მუჭადქცეული, დაგვალული. მუჭო გემუნჭოირი აფუ ჩხვინდი -- როგორ პატარა ცხვირი აქვს.
იხ. მუნჭი. 

Lemma: gen-i  
Number: 2666  
გენ-ი, გინ-ი (გე/ინს) ხბო. ჭვალუაშახ გენი იყო მიაშქვე ჩხოუშა -- მოწველამდე ხბო უნდა მიუშვა ძროხასთან. ფუჯი გინი --
ფური ხბო, ხოჯი გინი -- ხარი ხბო. იხ. განუა, ოგინე. შდრ. ლაზ. გჲენი//ჯენი ხბო (ნ. მარი). 

Lemma: genagapuer-i  
Number: 2667  
გენაგაფუერ-ი (გენაგაფუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. გიაგუუ(ნ) ზმნისა -- დაჩვევის საფასური. 

Lemma: genagep-i  
Number: 2668  
გენაგეფ-ი (გენაგეფის) მიმღ. ვნებ. წარს. გიაგუუ(ნ) ზმნისა -- დანაჩვევი. 

Lemma: genam-i  
Number: 2669  
გენამ-ი, გინამ-ი (გე/ინამს) ხბოიანი. გენამი/გინამი ჩხოუ -- ხბოიანი ძროხა. შდრ. უგე/ინო უხბო. 

Lemma: gena{n}jira  
Number: 2670  
გენა{ნ}ჯირა (გენა{ნ}ჯირას) მიმღ. ვნებ. წარს. გეჯანუ(ნ) ზმნისა -- დანაწოლი. ხასილასჷ კანი ვეგებძჷ ფიცარიში
გენანჯირა: ი. ყიფშ., გვ. 152 -- გვერდზე კანი არ მადევს ფიცარზე {და}ნაწოლი. ჩქიმი ჭითა მოზვერიში გენაჯირას დელო
დღასუ ვეურს -- ჩემი წითელი მოზვრის {და}ნაწოლზე მდელო არასოდეს არ ამოვა (გამოცანა: ცეცხლი). 

Lemma: genac'on-i  
Number: 2671  
გენაწონ-ი (გენაწონს/ც) შედარებით. შხვაშ გენაწონც ინა მეტის ირზენც -- სხვასთან შედარებით ის მეტს იძლევა. თე
ბორჯიში გენაწონც -- ამ დროსთან შედარებით. იშ გენაწონს ენა მორე?: ი. ყიფშ., გვ. 170 -- იმასთან შედარებით ეს რაა? 

Lemma: gengere  
Number: 2672  
გენგერე (გენგერეს) გამხდარი და უშნოდ მაღალი. ართ დემი კოჩი ქობძირი, გენგერი -- ერთი დევი კაცი ვნახე, მაღალი
და გამხდარი. შდრ. ქენქერე. 

Lemma: gentuala  
Number: 2673  
გენთუალა (გენთუალას) სახელი გიონთუნს ზმნისა -- დათოვება. ჩქიმი ჭიჭე ორტვინიას დღას ვეგიონთჷნცჷ: ი. ყიფშ., გვ.
183 -- ჩემს პატარა ბოსტანს არასოდეს არ დაათოვს (გამოცანა: ნიგოზი). 

Lemma: gentxapa1  
Number: 2674  
გენთხაფა1 (გენთხაფას) სახელი გიანთხუუ(ნ) ზმნისა -- დაცემა, თავდასხმა. მითინი ვაბედჷდჷ ინეფიში გენთხაფასჷ: ი.
ყიფშ., გვ. 81 -- ვერავინ ბედავდა მათზე თავდასხმას (დაცემას). მარტიშ თუთა დალიას სერით გიანთხესია: კ. სამუშ., ქხპს,
გვ. 135 -- მარტის თვის დასასრულს ღამით დაეცნენო. ქუაშ წვანს ქიგიანთხჷ: მ. ხუბ., გვ. 62 -- ქვის წვერს კი დაეცა.
გიანთხუუ(ნ) (გიანთხუ დაეცა, გენთხაფუ დასცემია, გენონთხაფუე(ნ) დაეცემოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. დაეცემა. გემანთხაფალი მიმღ.
მოქმ. დამცემი; ყაჩაღი. გიონთხაფალი მიმღ.ვნებ.მყ. დასაცემი. გენთხაფილი მიმღ.ვნებ.წარს. დაცემული. გენანთხეფი
მიმღ.ვნებ.წარს. დანაცემი. გენანთხაფუერი მიმღ.ვნებ.წარს. დაცემის საფასური. 

Lemma: gentxapa2  
Number: 2675  
გენთხაფა2 (გენთხაფას) სახელი გეუნთხუანს ზმნისა -- დაყნოსვა. შური გეუნთხუუ დო მიდართუ -- დაყნოსა და წავიდა. იხ.
ნთხაფა. 

Lemma: gentxapil-i  
Number: 2676  
გენთხაფილ-ი (გენთხაფილ/რს) მიმღ ვნებ. წარს. გიანთხუუ(ნ) ზმნისა -- დაცემული. უეცარო გენთხაფილი კოც მუ
ორდუნი, ვაუჩქუდუ: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 155 -- უეცარი იყო (ეს) თავდასხმა, რა იყო, კაცმა არ იცოდა (უეცრად თავდასხმულმა



კაცმა არ იცოდა, რა იყო). გენთხაფილო ზმნზ. თავდასხმით: მეჸუნდეს ძღაბ დო ბოში გენთხაფილო -- ძათანძალო: კ.
სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 102 -- მიჰყავდათ გოგო-ბიჭები ძალიან ჩქარა (თავდასხმით) და მიძალებით. 

Lemma: genia  
Number: 2677  
გენია (გენიას) იგივეა, რაც გეენია, -- გიზგიზა (ცეცხლი). გერზ გენია ნაცაცხალი: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 158 -- ანთია გიზგიზა
ნაპერწკალი. ვორექ ბედიში დატანჯული, ჭვილ გენია დაჩხირით: ქხს., 1, გვ. 68 -- ვარ ბედის დატანჯული, დამწვარი გენია
ცეცხლით. 

Lemma: genk'iril-i  
Number: 2678  
გენკირილ-ი (გენკირილს) მიმღ ვნებ. წარს. ზევიდან დახრუკული, დამწვარი (მაგრად). ნუზ გეჭვილ, ნუზ გენკირილი, მა-
ხოლო ქუმოხუნე მელევა -- ნაძვო დამწვარო, ნაძვო დახრაკულო, მეც გამიყვანე გაღმაო. 

Lemma: gent'ira  
Number: 2679  
გენტირა (გენტირას) სახელი გიანტირე(ნ) ზმნისა -- დატევა. დიდი ჯგირობუა ნამთინე კოსი ვეგიანტირენია: ა. ცან., გვ.
104 -- დიდი ბედნიერება (კარგობა) ზოგიერთ კაცს არ დაეტევაო. 

Lemma: gendzaleba  
Number: 2680  
გენძალება (გენძალებას) სახელი გიანძალებუუ(ნ) ზმნისა -- დაძალება. გენძალებას გენძალებათ ქუპასუხესია --
დაძალებას დაძალებით (ძალას ძალით) უპასუხესო. 

Lemma: gendzgilapa  
Number: 2681  
გენძგილაფა, გენძგილუა (გენძგილაფას, გენძგილუას) სახელი გიონძგილუ(ნ), გიინძგილანს ზმნათა -- გაჩრა, გაჩხერა.
მართახი ნინძგიშა ქიგინძგილუუ: მ. ხუბ., გვ. 62 -- მათრახი ნისკარტზე გაიჩხირა. შდრ. ნინძგი. 

Lemma: genc'k'arua  
Number: 2682  
გენწკარუა (გენწკარუას) სახელი გიონწკარანს ზმნისა -- დაწყობა. ჯგირი დო სქვამი ურემცჷ ქიგიონწკარჷ: ი. ყიფშ., გვ.
78 -- კარგი და ლამაზი ურემზე (კი) დააწყო. 

Lemma: genc'q'uala  
Number: 2683  
გენწყუალა (გენწყუალას) სახელი ქიგინწყუნს ზმნისა -- 1. დაწყობა რისამე ერთმანეთზე; 2. ჩაქცევა, ჩანგრევა. ათაქ
ქეგენწყველედა დიხაუჩათ! -- აქ ჩაქცეულიყავ ოხრად (შავმიწად) (წყევლაა!). იხ. ნწყუალა. 

Lemma: genc'q'uapa  
Number: 2684  
გენწყუაფა (გენწყუაფას) სახელი გიონწყუნს ზმნისა -- დაწყობა. თინეფი არძო ქიგუუნწყუაფუდუ ნისორიშა: ი. ყიფშ., გვ.
22 -- ისინი ყველაფერი (კი) დაეწყო გობზე. 

Lemma: gench'ira  
Number: 2685  
გენჭირა (გენჭირას) სახელი გეუნჭირანს ზმნისა -- დაჭერა (ზევიდან). ისჷ გეუნჭირა კუჩხისჷ: ი. ყიფშ., გვ. 19 -- იმას
დავაჭერ ფეხს. ურემს მუჭოთ გეუნჭირანსჷნი, თეში მიოღირწკინანს: ი. ყიფშ., გვ. 180 -- ურემს როგორც დააჭერ, ისე
დაიჭრიალებს. 

Lemma: genjira  
Number: 2686  
გენჯირა (გენჯირას) სახელი გიანჯირუუ(ნ) ზმნისა -- რამეზე დაწოლა. ჸორი ვენტირედუა დო კერი ჟი გეთმანჯირუდუა: თ.
სახოკ., გვ. 271 -- დედაღორი ვერ ეტეოდა და ტახი ზედ აწვებოდაო. შდრ. დონჯირა. 

Lemma: geonjuet  
Number: 2687  
გეონჯუეთ ზმნზ. შესაღამოებულზე, საღამო ჟამს. იხ. ონჯუა. 

Lemma: gep'irt'olua  
Number: 2688  
გეპირტოლუა (გეპირტოლუას) სახელი გიოპირტოლანს ზმნისა -- მოტეხვა, დამტვრევა. მიოგჷ უშქურც დო ჯინცჷ
ქიგიოპირტოლჷ: ი. ყიფშ., გვ. 63 -- დაარტყა ვაშლს და ძირში მოტეხა. იხ. პირტოლი. 

Lemma: gep'ijorua  
Number: 2689  
გეპიჯორუა (გეპიჯორუას) სახელი გიოპიჯორანს ზმნისა -- ლამაზად დაკერება. 

Lemma: gep'onua  
Number: 2690  
გეპონუა (გეპონუას) სახელი გიაპონუუ(ნ) ზმნისა -- დაყრდნობა. ათე პოლიტიკა გჷთმიაპონუუ: ყაზაყ., 06.03.1930, გვ. 1 --
ეს პოლიტიკა ემყარება (ეყრდნობა). 

Lemma: gep'ranch'ua  
Number: 2691  
გეპრანჭუა (გეპრანჭუას) სახელი გეპრანჭუ(ნ) ზმნისა -- დიდი რისამე დება (ჯდომა). ემერეშე გეპრანჭუ -- ეგერ დევს (ზის).
იხ. პრანჭუა. 



Lemma: gezhgertini  
Number: 2692  
გეჟგერთინი (გეჟგერთინს) ადგილზე ენერგიული ფართხალი. 

Lemma: gezhvekua  
Number: 2693  
გეჟვექუა (გეჟვექუას) სახელი გეჟვექუნს ზმნისა -- უშნოდ ცეკვა, ტლინკაობა. 

Lemma: ger-i  
Number: 2694  
გერ-ი, ნგერ-ი (გერს, ნგერს) ზოოლ. მგელი. გერი სოროს ინორე, ჟიშე გინი გინორე: ი.ყიფშ., გვ. 148 -- მგელი სოროში
დგას (შიგნით), ზევიდან ხბოა გადმომდგარი. შარას ქეწობხვადეს ბრელი გერენქ: ი. ყიფშ., გვ. 46 -- გზაზე შემომხვდნენ
ბევრი მგლები. თი, ჩქიმი მახვამილაფარი, ოჭკომუ გერენქჷ: ა. ცაგ., გვ. 57 -- ის, ჩემი მომტაცებელი, შეჭამა მგელმა.
შდრ. ლაზ. მგერი, მგუ̂ერი მგელი (ნ. მარი). 

Lemma: geragad-i  
Number: 2695  
გერაგად-ი (გერაგადის) სახელი გიორაგადანს ზმნისა -- დამატება ლაპარაკისა; დალაპარაკება. უჩა ხენწიფე
ვადჷგანებენსია, -- გიორაგადესჷ: ქხს., 2, გვ. 22 -- შავი ხელმწიფე არ დაგანებებსო, -- ზედ დაალაპარაკეს. უშქურქუ მუშენ
რჸვილუა? -- გიორაგადეს: ი. ყიფშ., გვ. 107 -- ვაშლმა რატომ მოგკლაო? -- დაალაპარაკეს. იხ. რაგადი. 

Lemma: geragvapa  
Number: 2696  
გერაგვაფა (გერაგვაფას) სახელი გიორაგუანს ზმნისა -- დაგდება. ცხენიშა ქეგურაგვეს: მ. ხუბ., გვ. 68 -- ცხენზე დაუგდეს. 

Lemma: geran-i  
Number: 2697  
გერან-ი (გერანს) მაგარი ზამთარი (დ. ფიფია); ძალიან ცივი; გადამეტებული, -- დიდი თოვლი (ქხს., 1, გვ. 232). გერანუაში
ლერსი: მასალ., გვ. 113 -- ლექსი დიდ თოვლზე. 

Lemma: geranjua  
Number: 2698  
გერანჯუა (გერანჯუას) სახელი გერანჯუნს ზმნისა -- ერთბაშად (გადაკვრით) შესმა. გერანჯუნს (გერანჯუ გადაკვრით
დალია, გეურანჯუ(ნ) გადაკვრით დაულევია, გენორანჯუე(ნ) გადაკვრით დალევდა თურმე) გრდმ. გადაკვრით (ერთბაშად)
დალევს. შდრ. გერუჯუა. 

Lemma: gera՚apa  
Number: 2699  
გერაჸაფა (გერაჸაფას) სახელი გეურაჸუანს ზმნისა -- დაკარება. გეურაჸესჷ ხე დო ოჭოფესჷ ხამიში მინჯე: ა. ცაგ., გვ. 59
-- დააკარეს (წაავლეს) ხელი და დაიჭირეს დანის პატრონი. 

Lemma: gergebatuta  
Number: 2700  
გერგებათუთა (გერგებათუთას) გერგობათუთა (გერგობათუთას) გიორგობისთვე, ნოემბერი. გერგობათუთას
გეგნჷმოხორეს ჟირი წანათ -- გიორგობისთვეში გადამასახლეს ორი წლით. შდრ. გერგე//ჯეგე. 

Lemma: gergez-i  
Number: 2701  
გერგეზ-ი (გერგეზის) 1. დიდი და ძლიერი, -- გოლიათი; 2. გმირი. ნანდული გერგეზი რე -- ნამდვილი გოლიათია. თელი
თურქეთი იძანძალ, თიცალი გერგეზეფი გარე: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 79 -- მთელი თურქეთი ზანზარებს, ისეთი
გოლიათები ახვევია გარს. ხანდაში გერგეზი -- შრომის გმირი. 

Lemma: gergel-i  
Number: 2702  
გერგელ-ი (გერგელს) იგივეა, რაც კერკელი, -- გორაობა; გორება. ათე ჸუდეს ათეჯგურაშ გერგელი ორკუდუ -- ამ სახლს
ამის მსგავსი გორაობა აკლდა. ბრელ ოშ(ი) წანაქჷ გეგნიგერგელუ ჭყონიშ ოჭიშის: ეგრისი, გვ. 130 -- მრავალი ასი წელი
გადაგორდა მუხის ზურგზე. მუშით მიგერგელუნ, ფერი კრაოტი ქჷმააღალაფუუ -- მისით რომ მიგორავს, ისეთი ტახტი
მოატანინა. ოგერგელუანს (ოგერგელუუ აგორავა, უგერგელუაფუ უგორავებია) გრდმ. აგორავებს. იგერგელუ{უ}(ნ) (იგერგელუ
იგორავა, უგერგელინუ უგორავია, ნოგერგელუე(ნ) გორაობდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. იგორავებს, გორაობს. იგერგელინე(ნ)
(იგერგელინუ შესაძლებელი გახდა გორაობა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ოგერგელუანს ზმნისა -- შეიძლება იგორაოს,
გორაობა. ოგერგელაფუანს (ოგერგელაფუუ აგორავებინა, უგერგელაფუაფუ უგორავებინებია, ნოგერგელაფუე(ნ) აგორავებინებდა
თურმე) კაუზ. ოგერგელუანს ზმნისა -- აგორავებინებს. მაგერგელ{აფ}არი მიმღ. მოქმ. მგორებელი. ოგერგელ{აფ}არი მიმღ.ვნებ.მყ.
საგორებელი. გერგელ{აფ}ირი მიმღ.ვნებ.წარს. გაგორებული. ნაგერგელეფი მიმღ.ვნებ.წარს. ნაგორები. ნაგერგელ{აფ}უერი
მიმღ.ვნებ.წარს. გორების საფასური. უგერგელ{აფ}უ მიმღ.უარყ. გაუგორებელი. 

Lemma: gergelapa  
Number: 2703  
გერგელაფა (გერგელაფას) იხ. გერგელი. 

Lemma: gergen-i  
Number: 2704  
გერგენ-ი (გერგენს) იგივეა, რაც გერგეზი, -- დიდი, მაღალი; გოლიათი. გერგენი კოჩი რდუ -- გოლიათი კაცი იყო. შდრ.
ქერექენი. 

Lemma: gergenj-i  
Number: 2705  



გერგენჯ-ი (გერგენჯის, გერგენს) იგივეა, რაც გერგეზი, -- დიდი, ბუმბერაზი, ძლიერი, -- გოლიათი. 

Lemma: gergeucha  
Number: 2706  
გერგეუჩა, გერგოუჩა (გერგეუჩას, გერგოუჩას) ბოტან. შავწამალა. იხ. ბეჟანე (ა. მაყ.). 

Lemma: gergiapa  
Number: 2707  
გერგიაფა (გერგიაფას) სახელი გიორგიდუუ(ნ) ზმნისა -- გაცივება. 

Lemma: gergil-i  
Number: 2708  
გერგილ-ი (გერგილს) მიმღ. ვნებ. წარს. გერგუნს ზმნისა დაგლეჯილ-დაფლეთილი. 

Lemma: gergin-i  
Number: 2709  
გერგინ-ი (გერგინს) ძლიერი მოძრაობა, მოუსვენრობა. იხ. გილაგერგინი. 

Lemma: gerginapa  
Number: 2710  
გერგინაფა (გერგინაფას) სახელი გიორგინუანს ზმნისა -- დაგორება. გოლაშე დიდი ჯა გეურგინუაფუდეს -- მთიდან დიდი
ხე დაეგორებინათ. იხ. რგინაფა. 

Lemma: gergua  
Number: 2711  
გერგუა (გერგუას) სახელი გერგუნს ზმნისა -- ყვლეფა (კანისა); ფლეთა; ფხეკა. ბირგული გეგნუგერგუდუ -- მუხლი
გადაეყვლიფა. იხ. გინოგერგუა. 

Lemma: gerguala  
Number: 2712  
გერგუალა, გერგუაფა (გერგუალას, გერგუაფას) სახელი გიორგუანს ზმნისა -- დარგვა (ზევიდან). 

Lemma: gere  
Number: 2713  
გერე (გერეს) მომრევი, მჯობი. გერეში გერე ირო ჸოფერე(ნ) დო ირო იჸინია -- მომრევის მომრევი ყოველთვის ყოფილა
და ყოველთვის იქნებაო. ხვალე ართი მიწონებუ თე ქიანას ჩქიმი გერე: მასალ., გვ. 96 -- მარტო ერთი მეგულე
ამქვეყნად ჩემი მჯობი. იხ. რია, მორია. 

Lemma: gerenj-i  
Number: 2714  
გერენჯ-ი (გერენჯის, გერენს) იგივეა, რაც გერე, -- მიმღ. მოქმ. მომრევი. 

Lemma: gerzama  
Number: 2715  
გერზამა (გერზამას) სახელი გიორზანს ზმნისა -- რამეზე დანთება, დაგზება. დუცუ გიორზჷ თაკარა ჩხანა: მასალ., გვ. 57 --
თავს დაჰქათქათებს მზე თაკარა. 

Lemma: gerta  
Number: 2716  
გერთა, გერთაფა (გერთაფას) სახელი გიორთანს ზმნისა -- დართვა, დახვევა. კონჭას გიორთანს ძაფის -- კოჭზე
{და}ახვევს ძაფს. 

Lemma: gertapil-i  
Number: 2717  
გერთაფილ-ი (გერთაფილ/რს) მიმღ ვნებ. წარს. გიორთანს ზმნისა -- დართული. მარსაე კიფიშ ნოჭკერეფი, ნამუშათ
გერთაფილი რე ძაფი -- მასრაა კანაფის ნაჭრები, რომელზედაც დართულია ძაფი. იხ. გერთაფა. 

Lemma: gertumala  
Number: 2718  
გერთუმალა (გერთუმალას) იგივეა, რაც გეთუმალა, -- დახურვა (ქუდისა), დახურვა რისამე. დუც ბჟა გიორთუდეს ქუდო:
ქხს., 1, გვ. 23 -- თავზე მზე ეხურათ ქუდად. ნამ ქჷანაშა მეურქნი, თი ქჷანაში ქუდი გირთვია: ა. ცან., გვ. 115 -- რომელ
ქვეყანაში მიხვალ, იმ ქვეყნის ქუდი დაიხურეო. ოთხი ჯიმალენს ართი ქუდი გიორთუნა: ი. ყიფშ., გვ. 183 -- ოთხ ძმას (ძმებს)
ერთი ქუდი ახურავთ (გამოცანა: ტაბლა). 

Lemma: geria  
Number: 2719  
გერია (გერიას) კნინ. საკუთარი სახელი: მგელა, გელა. გერიაღ გერი+ა. იხ. გერი. 

Lemma: geri  
Number: 2720  
გერი დო ტურა (გერი დო ტურას) მგელი და ტურა. ჩქი ჩქინ დუსუ ბღალატენთ, გერ'დო ტურას ვამარგენთ: ი. ყიფშ., გვ.
168 -- ჩვენ ჩვენ თავს ვღალატობთ, მგელსა და ტურას ვამაგრებთ. 

Lemma: gerina  
Number: 2721  
გერინა (გერინას) სახელი გერე(ნ), გიორე(ნ) ზმნათა -- დადგომა. დოხუნა დო გერინას ართი ფასი უღუნია: ხალხ. სიბრ.,
1, გვ. 39 -- ჯდომასა და დგომას ერთი ფასი აქვსო. ქიგიორინეს გურგენი შორც: ი. ყიფშ., გვ. 107 -- დააყენეს გურგენი შორს.



ვადმაჯირე, ვეგმარინე, ვადმახუნე ართ(ი) დიხაშა: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 21 -- ვერ დავწვები, ვერ დავდგები, ვერ
დავჯდები ერთ ადგილზე. იხ. რინა. 

Lemma: gerinapa  
Number: 2722  
გერინაფა (გერინაფას) იგივეა, რაც გერინა, -- დაყენება; დადგომა. ხამუში პიჯიშ გერინაფა -- დანის პირის დაყენება.
ეცალი ჸოროფა გოდინუანც, ვეგორინუანც სწორი შარასჷ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 22 -- ასეთი სიყვარული დაგღუპავს,
არ დაგაყენებს სწორ გზაზე. 

Lemma: gerinel-i  
Number: 2723  
გერინელ-ი (გერინელ/რს) მიმღ ვნებ. წარს. გერე(ნ), გიორინუანს ზმნათა -- დამდგარი. გინორჩქ ჟირი ალაბით
გერინელი რაშეფს: მ. ხუბ., გვ. 29 -- ორი არშინით უფრო მაღალია დამდგარ რაშებზე. 

Lemma: geri՚in-i  
Number: 2724  
გერიჸინ-ი (გერიჸინს) სახელი გიირიჸინანს ზმნისა -- გამართული დგომა (ბრიყულად); დაყუდება. დუდი სარკე დო კუჩხი
რკინა სჷნთეს იბრზე, გიბრიჸინა: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 172 -- თავი სარკისა და ფეხი რკინისა სინათლეს ვიძლევი,
გამართული ვდგავარ (გამოცანა: ლამპა). 

Lemma: gerish(i)  
Number: 2725  
გერიშ(ი) გემახვენჯ-ი (გერიშ(ი) გემახვენჯის//გემახვენს) ალქაჯი (სიტყ.-სიტყ.: მგელზე მჯდომი). გერიშ გემახვენს ვაგუ --
ალქაჯს (მეტად ცელქს) არ ჰგავს. იხ. გერი. 

Lemma: geroba  
Number: 2726  
გერობა (გერობას) მგლობა. გერსჷ გერობაქჷ გიოსქიდუა დო ტურაქჷ ქიჸანა დონწყუა: ი. ყიფშ., გვ. 176 -- მგელს
მგლობა დარჩა და ტურამ ქვეყანა ამოაგდოო. გერი გერობას დღას ვემიშალუნსია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 24 -- მგელი
მგლობას არასოდეს არ მოიშლისო. 

Lemma: geroxil-i  
Number: 2727  
გეროხილ-ი (გეროხილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გიოროხანს ზმნისა -- ჩახერგილი, ხერგდაყრილი ადგილი. იხ. როხი. 

Lemma: geroxua  
Number: 2728  
გეროხუა (გეროხუას) სახელი გიოროხანს ზმნისა -- ზვინად დება; დახერგვა. გეროხუდუ, -- როხო ქუალეფი გეძუდუ --
ხერგი ეყარა, -- დიდი ქვები იდო. იხ. როხუა. 

Lemma: gersxuapa  
Number: 2729  
გერსხუაფა (გერსხუაფას) სახელი გიორსხუანს ზმნისა -- დაშენება; დაფუძნება რამეზე. იხ. ოსხირი. შდრ. გერცხუალა. 

Lemma: gerulapa  
Number: 2730  
გერულაფა (გერულაფას) სახელი გირულუანს ზმნისა -- 1. რამეზე დაძინება; 2. ცხენის გარბენინება. 

Lemma: gerumapa  
Number: 2731  
გერუმაფა (გერუმაფას) სახელი გიორუმუანს ზმნისა -- დაქცევა, განადგურება, დამრუმება. 

Lemma: gerupua  
Number: 2732  
გერუფუა (გერუფუას) სახელი გერუფუნს ზმნისა -- ბევრის დალევა ერთბაშად. 

Lemma: gerujua  
Number: 2733  
გერუჯუა (გერუჯუას) იგივეა, რაც გერანჯუა. 

Lemma: gerkalua  
Number: 2734  
გერქალუა (გერქალუას) სახელი გიორქალანს ზმნისა -- რქებზე თოკის დახვევა. ქიგიორქალუ ჩხოუს ბაწარი -- რქებზე
დაახვია თოკი ძროხას. შდრ. რქალუა; იმერ.გურ. სარქვა საქონლის დაბმა რქებით (ვ. ბერ., ა. ღლ.). 

Lemma: gerghvapa  
Number: 2735  
გერღვაფა (გერღვაფას) სახელი გიორღვანს ზმნისა -- დაყრა. ქვილითიში გერღვაფაშა შურ(ი) მიგალე: კ. სამუშ., ქართ.
ზეპ., გვ. 46 -- ქვირითის დაყრაზე სული გელტვის (მიგდის). 

Lemma: gerghuapa  
Number: 2736  
გერღუაფა (გერღუაფას) სახელი გიირღუაფუუ(ნ) ზმნისა -- დაშლა; დალღობა. ჩედიხა, კირი ქიგირღუაფუდუ -- თეთრი
მიწა, კირი გალღვებოდა (დაიშლებოდა). 

Lemma: gershvinua  
Number: 2737  



გერშვინუა (გერშვინუას) სახელი გიორშვინანს ზმნისა -- დასტვენა. ჭკადჷქ ცხენც ქჷმნალჷ, ქიგიოკიჟინ, ქიგიორშვინ:
მასალ., გვ. 69 -- მჭედელი ცხენს მოევლო (ზედ), დასცა ყიჟინა და დაასტვინა. გადატ. დახარჯვა (ფულისა). მუთ ქუუღუდუნი,
სასადილოს ქიგიორშვინუ -- რაც ჰქონდა, სასადილოში დახარჯა. 

Lemma: gershumapa  
Number: 2738  
გერშუმაფა (თოლიში) თვალის შევლება, შემჩნევა. ქეგვორშუმე თოლი, ჯგირი ბოშიე -- შევამჩნიე (შევავლე თვალი),
კარგი ბიჭია. 

Lemma: gerche  
Number: 2739  
გერჩე (გერჩეს) ზევიდან ოდნავ თეთრი. 

Lemma: gerchina  
Number: 2740  
გერჩინა (გერჩინას) სახელი გიირჩინუუ(ნ) ზმნისა -- დაბერება. იხ. რჩინუ. 

Lemma: gerchkvana  
Number: 2741  
გერჩქვანა, გერჩქვანაფა (გერჩქვანა{ფა} ს) სახელი გიარჩქვანუუ(ნ) ზმნისა -- დაჩვევა. შდრ. ნარჩქვანუ. 

Lemma: gerchkina  
Number: 2742  
გერჩქინა (გერჩქინას) სახელი გერჩქინდუ(ნ) ზმნისა 1. გაჩენა, მოსვლა. თოლიში გოვალაფას თექ გერჩქინდჷ -- თვალის
გაელვების (დახამხამების) უმალ იქ გაჩნდა. იხ. რჩქინდუ. 2. ამაგის დადება, გაწევა (ვინმეზე, რამეზე). მურო მუ ჯგირ(ი)
გემირჩქჷდ: ქხს., 1, გვ. 266 -- რა კარგი (მათთვის მქონდა ნაქნარი). 3. დამჩნევა. თირს ნაქურქ ქიგიორჩქინდუ -- თოვლს
ნაკვალევი დააჩნდა. 

Lemma: gerchkindia  
Number: 2743  
გერჩქინდია (გერჩქინდიას) გაჩნდიო; საკუთარი სახელი. 

Lemma: gercem-i  
Number: 2744  
გერცემ-ი (გერცემს), გერცემულ-ი (გერცემულს) პირუტყვის ავადმყოფობაა ერთგვარი. ასტკივდება თირკმელები და
სიმწრით ზურგზე გორაობს (ს. მაკალ., გვ. 194). 

Lemma: gercxuala  
Number: 2745  
გერცხუალა (გერცხუალას) სახელი გიორცხუანს ზმნისა -- დაფუძნება; დაგება, დაშენება რამეზე. სწორეთ თიწკმა
ქიგუურცხუ ასმათიქ ბესას მახე -- სწორედ მაშინ დაუგო (დააფუძნა) ასმათმა ბესას მახე. 

Lemma: gerdzghel-i  
Number: 2746  
გერძღელ-ი (გერძღელ/რს) მიმღ ვნებ. წარს. გიარძღუუ(ნ) ზმნისა -- გამძღარი (დამძღარი!). სუმარი სუმარია დო მენძელი
გერძღელია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 124 -- სტუმარი სტუმარიო და მასპინძელი გამძღარიო. 

Lemma: gerc'q'vatua  
Number: 2747  
გერწყვათუა (გერწყვათუას) სახელი გიორწყვათუ(ნ) ზმნისა -- დაწყობა (თმის, ხელის...). სახე ანგელოზიშ გიღუ, სირმაში
გეგორწყვათუ თომა: ი. ყიფშ., გვ. 120 -- სახე ანგელოზის გაქვს, სირმის გაწყვია თმა. 

Lemma: gerjgina  
Number: 2748  
გერჯგინა (გერჯგინას) სახელი გიორჯგინანს ზმნისა -- ჯობნა. რუსემქ ფოფორი ქიჩანუუ, მუჟამც გიმორჯგინესჷნი: ი.
ყიფშ., გვ. 156 -- რუსებმა ფრთები შეისხეს (გამოიბეს), როდესაც გვაჯობეს. შდრ.ლაზ. ჯგინ: ვოჯგინამ ვჯობნი (ნ. მარი.).

Lemma: gesangua  
Number: 2749  
გესანგუა (გესანგუას) სახელი გიისანგუუ(ნ) ზმნისა -- მაგრად დაკვრა (რამეზე). მუქ აღოლუ თის, ქიგისანგუო თექ,
ქიგიჸინუო? -- რა დაემართა მას, დაეკრა (მაგრად) იქ, დაეყინა? 

Lemma: gesarte//gesarti  
Number: 2750  
გესართე//გესართი (გესართეს, გესართის) სართი, დასამატებელი. გესართე/ი ვამიღუდუ დო ვამაჸიდირუ პალტოქ --
დასამატებელი არ მქონდა და ვერ ვიყიდე პალტო. 

Lemma: gesarjginet  
Number: 2751  
გესარჯგინეთ ზმნზ. საჯობნელად, საძლევად. ... მარა ხვალე უშიშრობა გესარჯგინეთ ვადაბაღ -- ...მაგრამ მარტო
უშიშრობა საჯობნელად არ კმარა. 

Lemma: gesadzine  
Number: 2752  
გესაძინე (გესაძინეს) ზედამხედველი (დ. ფიფია). 

Lemma: gesaxvilape  



Number: 2753  
გესახვილაფე (გესახვილაფეს) საჭირო. არძაში გესახვილაფე რე: აია, 2, გვ. 77 -- ყველასათვის საჭიროა. იხ.
გეხვილაფა. 

Lemma: geserapa  
Number: 2754  
გესერაფა (გესერაფას) იგივეა, რაც გესერუა, -- სახელი გიასერუუ(ნ) ზმნისა -- 1. დაღამება. ათი ახალგაზრდა ბოშიკოს
ქიგიასერუ: მ. ხუბ., გვ. 1 -- ამ ახალგაზრდა ვაჟკაცს შემოაღამდა (დააღამდა). 2. ღამის გასათევად დარჩენა სადმე, --
გადაღამება. იხ. სერი. 

Lemma: geserel-i  
Number: 2755  
გესერელ-ი (გესერელს) მიმღ. ვნებ. წარს. გიასერუუ(ნ) ზმნისა -- დაღამებული; მგზავრი. მა ვორექია გესერელი კოჩი: მ.
ხუბ., გვ. 152 -- მე ვარო შემოღამებული კაცი (მგზავრი). 

Lemma: gesvanja  
Number: 2756  
გესვანჯა, გესვანჯაფა (გესვანჯ{აფ}ას) სახელი გიოსვანჯუანს ზმნისა -- მოსვენება; დასვენება (მკვდრის). იხ. სვანჯა{ფა}. 

Lemma: gesvanjel-i  
Number: 2757  
გესვანჯელ-ი, გესვანჯაფილ-ი (გესვანჯელ/რს, გესვანჯაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გიოსვანჯუანს ზმნისა --
დასვენებული (მკვდარი). 

Lemma: gesinjeba  
Number: 2758  
გესინჯება (გესინჯებას) სახელი გიასინჯებუ(ნ) ზმნისა -- ჩასიძება, ზედსიძედ შესვლა. იხ. სინჯა. 

Lemma: gesinjebul-i  
Number: 2759  
გესინჯებულ-ი (გესინჯებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გიასინჯებუ(ნ) ზმნისა -- ჩასიძებული, სიძედშესული. 

Lemma: gesirot'ua  
Number: 2760  
გესიროტუა (გესიროტუას) სახელი გიოსიროტანს ზმნისა -- გასრესა; გაწყვეტა. მოთუსუ თე ნდიემს დო ფოსო-უჩათ
ქიგიოსიროტუ -- მოუსვა ამ დევებს და მთლიანად (ფესვ-შავად) გაწყვიტა. 

Lemma: gesopua  
Number: 2761  
გესოფუა (გესოფუას) სახელი გესოფუნს ზმნისა -- აგლეჯა; დაგლეჯა; დახეთქება. გეისოფუ დუდიშე თუმა: ი. ყიფშ., გვ. 57 --
აიგლიჯა თავიდან თმა. იხ. სოფუა. 

Lemma: geskilada  
Number: 2762  
გესქილადა (გესქილადას) სახელი გიოსქიდუ(ნ) ზმნისა -- შერჩენა; დარჩენა. წყარიში მელე გეედეე დო წყარიშ მოლე
გეგოსქიდჷნია : ა. ცან., გვ. 128 -- წყლის გაღმა შეედავე და წყლის გამოღმა შეგრჩებაო. ჯიმაშ მიდნაღელი ჯიმას
ვეგიოსქიდუნია -- ძმის წართმეული ძმას არ შერჩებაო. ტყურა ულა გიოსქიდუნია: მ. ხუბ., გვ. 21 -- ტყუილად წასვლა
დარჩებაო. იხ. სქილადა. 

Lemma: geskiladir-i  
Number: 2763  
გესქილადირ-ი (გესქილადირს) მიმღ. ვნებ. წარს. გიოსქიდუუ(ნ) ზმნისა -- შერჩენილი, დარჩენილი. ნდიში ღურაში უკული
გესქილადირი რე: მ. ხუბ., გვ. 30 -- დევის სიკვდილის შემდეგ დარჩენილია. 

Lemma: gesxap'ua  
Number: 2764  
გესხაპუა (გესხაპუას) სახელი გიოსხაპანს ზმნისა -- დახტომა რამეზე. გა დო გასჷ გივოსხაპი : ი. ყიფშ., გვ. 141 --
ბორცვიდან ბორცვზე გადავხტი. ბოშიქ დიინჭირჷ დო ჟი ქიგიოსხაპუ : ი. ყიფშ., გვ. 106 -- ბიჭი გამოქანდა და ზედ დაახტა. 

Lemma: get'at'ua  
Number: 2765  
გეტატუა (გეტატუას) სახელი გეუტატუანს ზმნისა -- დათათუნება, თათუნი, ცაცუნი. ოქროში სკამც გივოხექ დო გევტატუა
ხეს: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 168 -- ოქროს სკამზე ვზივარ და ვუტატანებ (ვუთათუნებ) ხელს. 

Lemma: get'eba  
Number: 2766  
გეტება (გეტებას) სახელი გიიტენს ზმნისა -- შერჩენა, შეტოვება. სახენწიფოს მა გიბტენქია -- სახელმწიფოს მე
დავიტოვებო. 

Lemma: get'ebul-i  
Number: 2767  
გეტებულ-ი (გეტებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გიიტენს ზმნისა -- შენარჩუნებული, დატოვებული. სახენწჷფო გეტებული
მაჸინანია: მ. ხუბ., გვ. 252 -- სახელმწიფო შენარჩუნებული (დატოვებული) გვექნებაო. 

Lemma: get'irin-i  
Number: 2768  
გეტირინ-ი (გეტირინს) იგივეა, რაც გეტირუა. 



Lemma: get'irua  
Number: 2769  
გეტირუა (გეტირუას) იგივეა, რაც გენტირა, -- სახელი გიიტირე(ნ) ზმნისა -- დატევა (რამეზე). ვავაი, ვეგიპტირი, ვავაი,
ვეგიპტირის, რაგადანა: მ. ხუბ., გვ. 110 -- ვავაი, ვერ დავეტიე, ვავაი, ვერ დავეტიეს, ლაპარაკობენ. 

Lemma: get'olua//get'oulua  
Number: 2770  
გეტოლუა//გეტოულუა (გეტოლუას) იგივეა, რაც გეკირუა, -- საქონლის დაბმა (ბალახზე...). მიდეჸონი ჩხოუ დო მინდორს
ქიგიოტოულეე! -- წაიყვანე ძროხა და მინდორზე დააბი! გიოტოულანს (გიოტოულუუ დააბა, გეუტოულუუ დაუბამს, გენოტოულუე(ნ)
დააბამდა თურმე) გრდმ. დააბამს. გიიტოულინე(ნ) (გიიტოულინუ შესაძლებელი გახდა დაბმა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
გიოტოულანს ზმნისა -- შეიძლება დაიბას. გიატოულინე(ნ) (გიატოულინუ შეძლო დაება, -- , გენოტოულუე(ნ) შესძლებია დაება,
დაბმა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. გეუტოულანს ზმნისა -- შეუძლია დააბას. გიოტოულაფუანს (გიოტოულაფუუ დააბმევინა,
გეუტოულაფუაფუ დაუბმევინებია, გენოტოულაფუე(ნ) დააბმევინებდა თურმე) კაუზ. გიოტოულანს ზმნისა -- დააბმევინებდა.
გემატოულარი მიმღ. მოქმ. დამბმელი. გიოტოულარი მიმღ.ვნებ.მყ. დასაბამი. გეტოულერი მიმღ.ვნებ.წარს. დაბმული. გენატოულა
მიმღ.ვნებ.წარს. დანაბამი. გენატოულუერი მიმღ.ვნებ.წარს. დაბმის საფასური. შდრ. გეკირუა. 

Lemma: get'q'obua  
Number: 2771  
გეტყობუა (გეტყობუას) სახელი გიოტყობანს ზმნისა -- ჩასაფრება. მუ რე ორთინუანსიე? დო ქიგეუტყობეს ართ დღას
თაქ: მ. ხუბ., გვ. 262 -- რა არის რომ აბრუნებსო და ჩაუსაფრდნენ ერთ დღეს აქ. იხ. ტყობუა, ტყობაშე. 

Lemma: gepapalua  
Number: 2772  
გეფაფალუა (გეფაფალუას) სახელი გიოფაფალანს ზმნისა -- დაფერფლვა. ჸოროფილიშო ზოგებული დაჩხჷრქ
ქიგიოფაფალუუ : მასალ., გვ. 28 -- შეყვარებულისათვის დაზოგილი ცეცხლმა დაფერფლა. იხ. ფაფალუა. 

Lemma: gepaq'vin-i  
Number: 2773  
გეფაყვინ-ი (გეფაყვინს) დიდი რამის ფუყედ დება. შდრ. იმერ. ფაყვე ზომაზე დიდი ტანისამოსი (ი. ჭაყ.). შდრ. გეფახვინი. 

Lemma: gepaxvin-i  
Number: 2774  
გეფახვინ-ი (გეფახვინს) იგივეა, რაც გეფაყვინი, -- დიდი რამის ფუყედ დება. ქუდი გიოფახუ დუს -- ქუდი (სრულად)
ახურავს თავზე. იხ. ფახვინი. 

Lemma: geporapa  
Number: 2775  
გეფორაფა (გეფორაფას) სახელი გიოფორანს ზმნისა -- დაფარება. ზერს ჟიდო ქიგუოფორანდით ჭუბურიშ ფურცელსი --
ცომს ზევიდან დავაფარებდით წაბლის ფოთოლს. 

Lemma: geporua  
Number: 2776  
გეფორუა (გეფორუას) იგივეა, რაც გეფორაფა, -- დაფარვა. 

Lemma: gepurin-i  
Number: 2777  
გეფურინ-ი (გეფურინს) დაფრენა. კერს კისერს ქიგიოფურინია : მ. ხუბ., გვ. 9 -- ტახს კისერზე დააფრინდიო. 

Lemma: gepurinua  
Number: 2778  
გეფურინუა (გეფურინუას) სახელი გიოფურინანს ზმნისა -- დაფრენა. ართი განწარებული ობრიქჷ ხოლო ქეგიოფურინჷ
თე ბოშისჷ ხუსჷ : ა. ცაგ., გვ. 29 -- ერთი გამწარებული ორბიც დააფრინდა ამ ბიჭს მხარზე. 

Lemma: gepushua  
Number: 2779  
გეფუშუა (გეფუშუას) სახელი გეფუშანს ზმნისა -- დაფშვინვა, დაქშენა. მორო გურაფა მუ მაფუდუ, წიგნებს
გევოფუშანდინი -- მართლა სწავლა რას მარგებდა,თუ წიგნებზე ვიფშვინებდი. 

Lemma: gepuchxolir-i  
Number: 2780  
გეფუჩხოლირ-ი (გეფუჩხოლირს) მიმღ. ვნებ. წარს. გიოფუჩხოლანს ზმნისა -- დაფშვნილი. გეფუჩხოლირი ჸვალი --
დაფშვნილი, პიტნით შეკმაზული ყველი. 

Lemma: gepuchxolua  
Number: 2781  
გეფუჩხოლუა (გეფუჩხოლუას) სახელი გიოფუჩხოლანს ზმნისა -- დაფშვნა. თექ ქიგიოფუჩხოლჷ ე დიდი ქუა : ა. ცაგ., გვ.
34 -- იქვე დაფშვნა ეს დიდი ქვა. შდრ. ფუჩხოლია, ფუჩხოლუა. 

Lemma: gekenchua  
Number: 2782  
გექენჩუა (გექენჩუას) სახელი გექენჩუნს ზმნისა -- თავდავიწყებით ხტომით ცეკვა; ხტომა. თავადი დო ჟინოსქუა კისერც
გიგოქენჩანდჷნი: მასალ., გვ. 60 -- თავადი და აზნაური კისერზე რომ გახტებოდნენ. იხ. ქენჩუა. 

Lemma: gekekua  
Number: 2783  
გექექუა (გექექუას) სახელი გექექუნს ზმნისა -- ხტომა (ადგილზე). სხაპუა ვანოჩქვე დო თინა თექ გექექუნდუნი, ოძიცედუ



-- ცეკვა არ სცოდნია და ის იქ რომ ხტოდა, სასაცილო იყო. //გადატ. გაქცევა. თე ამბეშ გაგონება დო, ქიგიოქექუ -- ამ ამბის
გაგონება და, გაიქცა. 

Lemma: gekiminua  
Number: 2784  
გექიმინუა (გექიმინუას) სახელი გიოქიმინანს ზმნისა -- გადახარშვა (ყველისა). ჸვალი ნამუ ნისორს გევოქიმინა? --
ყველი რომელ გობზე გარდავქმნა? ჸვალი ოკო გეგნოვქიმინე -- ყველი უნდა გადავხარშო (გარდავქმნა). 

Lemma: gekoneba  
Number: 2785  
გექონება (გექონებას) სახელი გიიქონებუ(ნ) ზმნისა -- ჩანავება. დაჩხირი ქიგექონებედჷ, ბუკის ძიუოთ ონტებუდუ აია, 2,
გვ. 87 -- ცეცხლი ჩანავებულიყო, ჯირკს ძლივს (ოდნავ) ეკიდა. 

Lemma: gekosua  
Number: 2786  
გექოსუა (გექოსუას) სახელი გექოსუნს ზმნისა -- ახვეტა, დაგვა. ტვერი გექოსუ -- მტვერი ახვეტა. //გადატ. გაწყვეტა,
მოსპობა. დიხა-უჩათ ქიგიოქოსეს ჯალეფი -- მთლიანად (მიწა-შავად) მოსპეს (გაკაფეს) ხეები. 

Lemma: gekt'al-i  
Number: 2787  
გექტალ-ი (გექტალს) ქალამნის (კანიშ ჩაფულას) ჩაცმისას ფეხზე ღართის (იხ.) ნაჭრებს იხვევდნენ. მას (ღართის ნაჭრებს)
გექტალს უწოდებდნენ (მასალები, ტ. 3, ნაწ. 1, გვ. 244). შდრ. გაქიტალი. 

Lemma: gekunal-i  
Number: 2788  
გექუნალ-ი (გექუნალ/რს) საბანი; დასახური. ნორჩალი დო გექუნალობა ჩქიმდა დოგირჩაფუნია: ქხს., 1, გვ. 65 -- ლეიბი
და საბანი ჩემთვის გაგიშლია. 

Lemma: gekunaloba  
Number: 2789  
გექუნალობა (გექუნალობას) საბნები; ზედსაფარი. ნორჩალი დო გექუნალობა (გოხოლუნა) აბრეშუმი დო ყაზნაყი: მ.
ხუბ., გვ. 35 -- ქვეშსაგები (ლეიბი) და გადასახურავები (საბნები) გახლავთ აბრეშუმისა და ყასნაყით (საქსოვი ჩხირით)
ნაქსოვი. 

Lemma: gekurt'umua  
Number: 2790  
გექურტუმუა (გექურტუმუას) სახელი გიოქურტუმანს ზმნისა -- ქურტუმოს გაკეთება, -- ჩალის დაზვინვა (დაჩერგილება). 

Lemma: geghazapa  
Number: 2791  
გეღაზაფა (გეღაზაფას) სახელი გეუღაზუანს ზმნისა -- დაწერა, დახაზვა. იხ. ღაზუა. 

Lemma: geghani  
Number: 2792  
გეღანი, გიღანი ზმნზ. ზეგ. ამდღარიში უჯგუში ჭუმანი რე, ჭუმანიში უჯგუში გეღანი: ი. ყიფშ., გვ. 56 -- დღევანდელზე
უკეთესია ხვალ, ხვალის უკეთესი ზეგ. მეურს ე ბაღანა ამდღა, ჭუმე, გეღანი: მ. ხუბ., გვ. 53 -- მიდის ეს ბავშვი დღეს, ხვალ,
ზეგ. თაქ გჷვორჩქინა ჭუმე ონჯუაშე გეღან ორდოშა: მ. ხუბ., გვ. 16 -- აქ გავაჩენ ხვალ საღამოდან ზეგ დილამდე. შდრ.
ლაზ. გენდღანი ზეგ (ნ. მარი). 

Lemma: geghaner-i  
Number: 2793  
გეღანერ-ი (გეღანერს) ზეგინდელი. იხ. გეღანი. შდრ. გოღა{ნ}. 

Lemma: geghvantapa  
Number: 2794  
გეღვანთაფა (გეღვანთაფას) დაღვენთება (პ.ჭარ.). სანთელი ვეგიოღვენთუა ბარგის -- სანთელი არ დააღვენთო
ტანსაცმელზე. 

Lemma: geghvarua  
Number: 2795  
გეღვარუა (გეღვარუას) სახელი გეღვარანს ზმნისა -- ყვირილი, ბღავილი. ბოგასჷ ქიგეღვარანცია უდიდოლი გინი: ა.
ცაგ., გვ. 64 -- ბოსლის ხის იატაკზე ყვირისო (ბღავისო) უდედო ხბო. 

Lemma: geghobil/r-i  
Number: 2796  
გეღობილ/რ-ი (გეღობილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გეღობუნს ზმნისა -- დაღობილი (რამეზე). 

Lemma: geghu  
Number: 2797  
გეღუ (გეღუს) დახრილი, გაღუნული; მრუდე. შდრ. ღუნუა. 

Lemma: geghula  
Number: 2798  
გეღულა (გეღულას) იგივეა, რაც გეღუ. 

Lemma: geghura  
Number: 2799  



გეღურა (გეღურას) სახელი გეღურუ(ნ) ზმნისა -- დაკვდომა. ძიგირიშ გინარდის ძიგირიშ გეღურა უსხუნუნია: თ. სახოკ.,
გვ. 266 -- ეკალზე გაზრდილს ეკალზე დაკვდომა ურჩევნიაო. 

Lemma: geghukam-i  
Number: 2800  
გეღუქამ-ი (გეღუქამსღ გეღულა+ქამ-ს) მრუდერქიანი. მუჟანსით თხას გეღუ აფუ ქანი, გეღუქამ თხას უძახუნა -- როდესაც
თხას მრუდე (გაღუნული) აქვს რქა, მრუდერქიან თხას ეძახიან. შდრ. ღულა. 

Lemma: geq'aq'ua  
Number: 2801  
გეყაყუა (გეყაყუას) სახელი გეყაყუნს ზმნისა -- ბევრის დალევა (ჭამა). 

Lemma: geq'int'ua  
Number: 2802  
გეყინტუა (გეყინტუას) სახელი გეყინტუნს ზმნისა -- გადაყლაპვა. ზესქვიქ... უკული გეყინტუა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 49 --
შაშვმა...მერე გადაყლაპაო. 

Lemma: ge՚varchal-i  
Number: 2803  
გეჸვარჩალ-ი (გეჸვარჩალს), გეჸვარჩალუა (გეჸვარჩალუას) სახელი გეჸვარჩალანს ზმნისა -- როშვა, ყბედობა,
ლაქლაქი, ტარტარი. 

Lemma: ge՚venj-i  
Number: 2804  
გეჸვენჯ-ი (გეჸვენჯის, გეჸვენს) მიმღ. მოქმ. ვინც ან რაც (უკან) მიჰყვება, მიმყოლი; მემკვიდრე; მომდევნო. უკახალე
გეჸუნცჷ გეჸვენჯი: ი. ყიფშ., გვ. 91 -- უკან მიჰყვება მომდევნო (პირი). მუზარბიიში გეჸვენჯქჷ ხათე ხოლო გაგმიჸუნუ
რაში: ქხს., 2, გვ. 48-49 -- მუზარბიის მემკვიდრემ (მიმყოლმა) მაშინათვე გამოიყვანა რაში. გეჸვენჯი დღახუ რდუ
ბაიობა -- მომდევნო დღესასწაული იყო ბაიობა. შდრ. დოჸვენჯი; მოჸვენჯი. 

Lemma: ge՚vilapa  
Number: 2805  
გეჸვილაფა (გეჸვილაფას)//გეჸვილუა (გეჸვილუას) სახელი გიოჸვილანს ზმნისა -- დაკვლა. // გადატ. მიცვალებულის
სახელზე ორმოცზე ან წლისთავზე მსხვერპლის შეწირვა (ხარის, ძროხის...), აღაპი. გეჸვილაფა//გეჸვილუა შიილებე
ჟარნეჩისით დო წანაში დუსით -- დაკვლა (საქონლისა) შეიძლება ორმოცზეც და წლის თავზეც. 

Lemma: ge՚vilua  
Number: 2806  
გეჸვილუა (გეჸვილუას), გეჸვილა, გეჸვია ბ.- მარტ. (გეჸვილას, გეჸვიას), სახელი გეჸვილანს ზმნისა -- კნავილი. მუჭო
კატუცალო გეჸვილანს -- როგორ კატასავით კნავის. 

Lemma: ge՚vinte  
Number: 2807  
გეჸვინთე (გეჸვინთეს) ოდნავ ყვითელი (ზევიდან). შდრ. გოჸვინთე. 

Lemma: ge՚int'ua  
Number: 2808  
გეჸინტუა (გეჸინტუას) სახელი გეჸინტუნს ზმნისა -- გადაყლაპვა. პასუხი ვადაცალჷნ თეშ, გეჸინტჷ თენა: მ. ხუბ., გვ. 246 --
პასუხი რომ არ დააცალა, ისე გადაყლაპა ეს. 

Lemma: ge՚otama  
Number: 2809  
გეჸოთამა (გეჸოთამას) სახელი გიოჸოთანს ზმნისა -- გადაგდება. ნწყჷმარი... გიოჸოთასჷ ტომბა დურუმცუ: კ. სამუშ.,
ქხპს, გვ. 138 -- ენატანია... გადააგდოს ღრმა მორევში. // გადატ. მთაში საგანგებოდ შერჩეულ ადგილას ხის მორების
დაგორება (მასალები, ტ. ვ, გვ. 254). 

Lemma: ge՚otamir-i  
Number: 2810  
გეჸოთამირ-ი (გეჸოთამირს) მიმღ. ვნებ. წარს. გიოჸოთანს ზმნისა -- გადაგდებული. გჷ მაფობა ცაში მოსაბადესჷ, ზღუ̂აშა
გეჸოთამირსჷ: ა. ცაგ., გვ. 89 -- ჰგავს მეფობა ცის მოსასმელ ბადეს, ზღვაში გადაგდებულს. 

Lemma: ge՚onil/r-i  
Number: 2811  
გეჸონილ/რ-ი (გეჸონილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გიოჸონანს ზმნისა -- დამყნობილი. 

Lemma: ge՚onua  
Number: 2812  
გეჸონუა (გეჸონუას) სახელი გიოჸონანს ზმნისა -- დამყნობა. ათაქ მუთ ჯაპემს ქაარწყეთინი, არძა ჩქიმი გენაჸონა რე --
აქ რასაც თუთის ხეებს ხედავთ, ყველა ჩემი დამყნობილია. 

Lemma: ge՚una  
Number: 2813  
გეჸუნა (გეჸუნას) სახელი გიაჸუნუუ(ნ) ზმნისა -- მიყოლა (უკან); დადგომა. გიაჸუნუ დო იდჷ მუში შარაშა: ი. ყიფშ., გვ. 32 --
დაადგა და წავიდა თავის გზაზე. ქიგიაჸუნუ ართი ნდიიქჷ: ა. ცაგ., გვ. 12 -- მიჰყვა (უკან) ერთი დევი. ჭეხანიში უკული სი
ქიგჷმაჸუნია: ი. ყიფშ., გვ. 61 -- ცოტა ხნის შემდეგ შენ გამომყევიო (უკან). შდრ. გეჸვენჯი. 

Lemma: ge՚ucin-i  
Number: 2814  



გეჸუცინ-ი (გეჸუვინს) სახელი გი{ი}ჸუცუუ(ნ) ზმნისა -- ჩაცუცქება, ჩაყუნცვა. თე გერი ქიგეჸუცუ ართ დიხას: მ. ხუბ., გვ. 23 --
ეს მგელი ჩაცუცქებულია ერთ ადგილას.. 

Lemma: ge՚ucinel-i  
Number: 2815  
გეჸუცინელ-ი (გეჸუცინელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გიჸუცუუ(ნ) ზმნისა -- ჩაცუცქებული, ჩაყუნცული. 

Lemma: gesha1-  
Number: 2816  
გეშა1- რთული ზმნისწინი (გე- და შა-: გე- მარტივი ზმნისწინია, შა- ნაწილაკი). 1.ჩვეულებრივ აღნიშნავს მიმართულებას
ქვევიდან ზევით. ქართულად გადმოიცემა ამო-, გამო- ზმნისწინებით: გეშა-აჸოთუ ამო-აგდო; გეშა-ჭოფუ გამო-იჭირა. 2.
ზმნის უსრული სახის ფორმას აქცევს სრული სახისად: გეშა-აჸოთუ ამოაგდო (შდრ. ოჸოთუ აგდო, ესროლა); გეშა-აშენუ
ამოაშენა (შდრ. აშენუ აშენა). 3. აწმყოს ფორმას აძლევს მყოფადის მნიშვნელობას: გეშა-აშენენს ამოაშენებს (შდრ.
აშენენს აშენებს); გეშა-აჩანუანს ამოჰყოფს (შდრ. ოჩანუანს ჰყოფს, აჩენს თავს). 

Lemma: gesha2  
Number: 2817  
გეშა2 თანდებული (იხმარება ნათესაობით ბრუნვაში დასმულ სახელთან) აღნიშნავს: გამო-, გარდა, -გან, -თვის, პირობაზე,
შედარებით, შორის. წყარი სიქექაში გეშა ჟი ქჷმნოდოხოდჷ -- წყალი სიმჩატის გამო ზევით მოექცევა (მოაჯდება). გვალას
ჭურუ ცქვაფილი რე ათე ნადირობაშ გეშა: მასალ., გვ. 109 -- მთაში ჭურუ ქებულია ამ ნადირობისათვის (გამო). რჩქინდუ
თე ლახალა გლახა მიკოლუაფაში გეშა: ყაზაყ., 26.03.1930, გვ. 3 -- ჩნდება ეს ავადმყოფობა ცუდი მოვლის გამო (მიზეზით).
ტყვიაშ გეშა ნაჭყოლას წამალი ოსქილიდუანც: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 115 -- ტყვიისაგან დაჭრილს წამალი განკურნავს.
კიდაჭი დო წყირიშ გეშა ნამუთ ქეშეპოთი ხეშა...: ქხს., 1, გვ. 301 -- ბაღლინჯოსა (კედლისტილი) და რწყილის გარდა,
რომელიც ჩავიგდე ხელში... სქანი - გეშა დობღურენი, ჭიჭეს მათი გოცოდუდა -- შენთვის რომ მოვკვდე, ცოტა მეც
გეცოდებოდე. ძამი კოჩი ვაპოფექო უიარაღო კოჩიშ გეშა!: ქხს., 1, გვ. 301 -- კარგი კაცი არ ვყოფილვარ უიარაღო კაცის
პირობაზე! სქანი გეშა ინა უბედური კოჩი რე -- შენთან შედარებით ის უბედური კაცია. ეთინაქ ოკო იჸუკო გომორძგვილქ
თე ზესქვი დო ტურაშ გეშა: მ. ხუბ., გვ. 242 -- ის უნდა ყოფილიყო გამატჯვებული ამ შაშვსა და ტურას შორის. ეთი
ოსურეფიში გეშა თქვა პატონეფი ზოჯუნთი -- იმ ქალებთან შედარებით თქვენ ბატონები ბრძანდებით. შდრ. გეწონს. 

Lemma: geshak'an-i  
Number: 2818  
გეშაკან-ი (გეშაკანს) სახელი გეშაკანს ზმნისა -- საყვედური, წამოყვედრება. გეშაკანს ვაუჯგუნო, ჟირი ზიტყვათ
დიიხენდი: მ. ხუბ., გვ. 352 -- საყვედურს არ სჯობია, ორი სიტყვით დაიხევდი. 

Lemma: geshalapa  
Number: 2819  
გეშალაფა (გეშალაფას) სახელი გეშალუ(ნ) ზმნისა -- ამოვარდნა. უგეჸვენჯეთჷ გეშალჷ: ი. ყიფშ., გვ. 57 -- უმემკვიდრეოდ
ამოვარდა (გაწყდა). 

Lemma: gesharapa  
Number: 2820  
გეშარაფა (გეშარაფას) გადატ. გზაში ღამის მოსწრება. მეუ ჸუჩა, ვეგიშარუა -- წადი სახლში, ნუ დაიღამებ (გზაში). შდრ.
გესერაფა. 

Lemma: gesharta  
Number: 2821  
გეშართა (გეშართას) სახელი გეშართუნს ზმნისა -- გამოყოფა. გეშართეს ჟირი კოჩი დო მიდააჩქვეს -- ორი კაცი
გამოყვეს და გაგზავნეს. გეშართუნს (გეშართუ გამოყო, გეშუურთუ გამოუყვია, გეშნორთუე(ნ) გამოჰყოფდა თურმე) გრდმ. გამოყოფს.
გეშირთუნს (გეშიირთუ გამოიყო, გეშუ{უ}რთუ გამოუყვია) გრდმ. სათავ. ქც. გეშართუნს ზმნისა -- გამოიყოფს. გეშუ{უ}რთუნს
(გეშუ{უ}რთუ გამოუყო, გეშუ{უ}რთუ გამოუყვია) გრდმ. სასხვ. ქც. გეშართუნს ზმნისა -- გამოუყოფს. გიშიირთუუ(ნ), გეშეერთუუ(ნ)
(გიშიირთუ, გეშეერთუ გამოიყო, გეშართე{ლე}(ნ) ) გრდუვ. ვნებ. გეშართუნს ზმნისა -- გამოიყოფა. გეშაართუუ(ნ) (გეშაართუ გამოეყო,
გეშართუუ გამოჰყოფია) გრდუვ. ვნებ. გეშურთუნს ზმნისა -- გამოეყოფა. გიშიირთინე(ნ) (გიშიირთინუ შესაძლებელი გახდა
გამოყოფა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. გეშართუნს ზმნისა -- შეიძლება გამოიყოს. გაშაართინე(ნ) (გაშაართინუ შეძლო
გამოეყო, -- , გეშნორთუე(ნ) შესძლებია გამოეყო) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. გეშუ{უ}რთუნს ზმნისა -- შეუძლია გამოყოს.
გეშაართაფუანს (გეშაართაფუუ გამოაყოფინა, გეშუურთაფუაფუ გამოუყოფინებია, გეშნორთაფუე(ნ) გამოაყოფინებდა თურმე) კაუზ.
გეშართუნს ზმნისა -- გამოაყოფინებს. გე/იშმართალი, გიშმართუ მიმღ. მოქმ. გამომყოფი. გაშაართალი მიმღ.ვნებ.მყ. გამოსაყოფი.
გიშართილი მიმღ.ვნებ.წარს. გამოყოფილი. გიშნართი მიმღ.ვნებ.წარს. გამონაყოფი. გიშნართუერი მიმღ.ვნებ.წარს. გამოყოფის
საფასური. უგშურთუ მიმღ.უარყ. გამოუყოფელი. 

Lemma: geshartia  
Number: 2822  
გეშართია (გეშართიას) ჯგუფი, რომელსაც გამოყოფდნენ სათვალთვალოდ ბავშვთა გამტაცებლებისაგან დასაცავად. 

Lemma: geshasargalapa  
Number: 2823  
გეშასარგალაფა (გეშასარგალაფას) სახელი გეჲშასარგალუანს ზმნისა -- გათრევა (შუაში). ჸვანას ბერგი თეში
გეჲშასარგალუენი, იშენი მაალენია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 154 -- ყანაში თოხი ისე რომ გაათრიო (შუაში), მაინც მოუხდებაო. 

Lemma: gesha՚una{pa}  
Number: 2824  
გეშაჸუნა{ფა} (გეშაჸუნა{ფა}ს) სახელი გეშაჸუნუუ(ნ) ზმნისა -- ამოყოლა. ... ხათე გეშაჸუნუ თი სახეში ჩხომქჷ: ა. ცაგ., გვ.
27 -- ...მაშინვე ამოჰყვა ამ სახის თევზი. 

Lemma: geshibil-i  
Number: 2825  
გეშიბილ-ი (გეშიბილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გიოშიბანს ზმნისა -- დაწნული (თმა). 



Lemma: geshibua  
Number: 2826  
გეშიბუა (გეშიბუას) სახელი გიოშიბანს ზმნისა -- დაწვნა (თმის). ნდიისჷ კუჩხისჷ ეუჸუნუუ დო დუდიშა ქიგიოშიბუ: ი.
ყიფშ., გვ. 19 -- დევს ფეხიდან დაუწყო და თავამდე დააწნა. 

Lemma: geshiril-i  
Number: 2827  
გეშირილ-ი (გეშირილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გიოშირანს ზმნისა -- გალეული, გაცვეთილი. 

Lemma: geshirua  
Number: 2828  
გეშირუა (გეშირუას) სახელი გიაშირუუ(ნ) ზმნისა -- გალევა, დაცვეთა. კიბირქ ქიგიაშირუ -- კბილი გაუცვთა. 

Lemma: geshuma{pa}  
Number: 2829  
გეშუმა{ფა} (გეშუმა{ფა}ს) სახელი გეშუნს, გიოშუანს ზმნათა -- დალევა; სასმლის დაყოლება. სი გეშუნქჷ დო მა ვა ფჩანქ:
ი. ყიფშ., გვ. 132 -- შენ დალევ და მა არ დამალევინებ. გეეშვია, გეეშვია ახალი დო ჯვეეშია!: ი. ყიფშ., გვ. 131 -- დალიეო,
დალიეო ახალი და ძველიო! თიქით ქიგიოშუუ ჯინჯიშახ -- იმანაც დალია ძირამდე. 

Lemma: geshurapa  
Number: 2830  
გეშურაფა (გეშურაფას) სახელი გეუშურუანს ზმნისა -- დაყნოსვა (ზევიდან). 

Lemma: geshe'ril-i  
Number: 2831  
გეშჷრილ-ი (გეშჷრილ/რს) იხ. გეშირილი. კიბირი გეშჷრილი მაფუ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 78 -- კბილი დალეული მაქვს.

Lemma: geshkvapa  
Number: 2832  
გეშქვაფა (გეშქვაფას) სახელი გიაშქვანს ზმნისა -- დარტყმა, დასობა. უროს გიაშქვანს -- უროს დაარტყამს. ქიგიაშქუ
მართახი: ი. ყიფშ., გვ. 74 -- დაარტყა მათრახი. 

Lemma: geshkumala  
Number: 2833  
გეშქუმალა (გეშქუმალას) იგივეა, რაც გეშქვაფა, -- 1. დარტყმა (მესრის, სარის); 2. ჩასობა. ქიგიაშქვი ეთი რაზმონიკისჷ,
ქიგიაშქვი!: ი. ყიფშ., გვ. 20 -- დაარტყი იმ ყაჩაღს, დაარტყი! ართი გეშქუმალათი გოტახუ კარი: მ. ხუბ., გვ. 3 -- ერთი
დარტყმით გატეხა კარი. ქღვარაში გეშქუმალა ყვირილი: ქიგიაშქვეს ღვარაფი დემქ დო მუში ოსურქ -- იყვირეს
(დაარტყეს ყვირილი) დევმა და მისმა ცოლმა. 

Lemma: geshxomapa  
Number: 2834  
გეშხომაფა (გეშხომაფას) სახელი გეუშხომუანს ზმნისა -- დაბედება. ე თუთაშხა დღას ღურა ვეგეუშხომუუო ი ოჯახის! --
ამ ორშაბათ დღეს სიკვდილი არ დააბედა იმ ოჯახს! 

Lemma: gecha  
Number: 2835  
გეჩა (გეჩას) ფაცერი; ხის დიდი გობი, -- გეჯა. მით გიოჯინე გეჩას{ია}, ღორონთი თის მეჩანს{ია}: ი. ყიფშ., გვ. 182 -- ვინც
დახედავს ფაცერსაო, ღმერთი იმას მისცემსო. ქ გეჩას გელაფა გეჩაზე დავარდნა, -- გადატ. სხვის ხელში ჩავარდნა. სქანი
გეჩას დღას ვეგებლჷქ!: ხალხ. სიბრ., 1 გვ. 126 -- შენს გეჩაზე არასოდეს დავვარდები (ე.ი. ხელში არ ჩაგივარდები, შენზე
დამოკიდებული არ ვიქნები). 

Lemma: gechana  
Number: 2836  
გეჩანა (გეჩანას) სახელი გეჩანს ზმნისა -- გახარება, დგმა (მცენარეულისა საერთოდ). ჯა გემიჩანს ჸუდეშ ოწოხოლე -- ხე
მიდგას სახლის წინ. შდრ. ძვ.ქართ. ცენება. 

Lemma: gechanapa  
Number: 2837  
გეჩანაფა (გეჩანაფას) იხ. გეჩანუა. 

Lemma: gechanua  
Number: 2838  
გეჩანუა (გეჩანუას) სახელი გიაჩანუუ(ნ) ზმნისა -- დარჭობა, დასობა. ბრელი ხანიში უკული საგანქ დიხას ქიგიაჩანუ: ი.
ყიფშ., გვ. 84 -- დიდი ხნის შემდეგ ისარი მიწაში ჩაერჭო. გადატ. დგმა (მცენარეულისა). 

Lemma: gechapa  
Number: 2839  
გეჩაფა (დუდიში) გაქცევა. გერემქ აშო, გიმე, გეჩეს დუდი -- მგლები აქეთ, ქვევით, გაიქცნენ (მისცეს თავი). 

Lemma: gechilatil/r-i  
Number: 2840  
გეჩილათილ/რ-ი (გეჩილათილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გეიოჩირთუ(ნ) ზმნისა -- აცდენილი. გაფილი გეჩილათილი დო
ჩილათირი წურაფილი: ი. ყიფშ., გვ. 143 -- გადახდილი-გაცდენილი და გაცდენილი -- მითითებული. 

Lemma: gechirkinapa  
Number: 2841  



გეჩირქინაფა (გეჩირქინაფას) სახელი გეუჩირქონდუ(ნ) ზმნისა -- აბურძგნა, ყალყზე დაყენება (თმისა). კოჩქჷ ქოძირჷნი,
გეძგვირონდჷ დო თომაქ გეუჩირქონდჷ: ი. ყიფშ., გვ. 19 -- კაცმა რომ ნახა, აილეწა და თმა ყალყზე დაუდგა. 

Lemma: gechicholua  
Number: 2842  
გეჩიჩოლუა (გეჩიჩოლუას) სახელი გიოჩიჩოლანს ზმნისა -- დაფშვნა. ჸუდეს ჯაქ ქიგიანთხუ დო ქიგიოჩიჩოლუ -- სახლს
ხე დაეცა და დაფშვნა. 

Lemma: gechxanapa  
Number: 2843  
გეჩხანაფა (გეჩხანაფას) სახელი გეუჩხანუანს ზმნისა -- დასიცხვა, დამზეურება. ბჟაქ გეუჩხანუუ დო იჭუუ ირფელი -- მზემ
დასიცხა (დაამზევა) და იწვება ყველაფერი. ბჟაქჷ მუჟანსჷთი ილეელჷნი, გეუჩხანუუ: ა. ცაგ., გვ. 87 -- მზე როდესაც
ამოვიდა, დაამზეურა. იხ. ჩხანა. 

Lemma: gechxvilata  
Number: 2844  
გეჩხვილათა (გეჩხვილათას) სახელი გეუჩხვირთუუ(ნ) ზმნისა -- ასხლეტა (ფეხისა). გემიჩხვირთუ კუჩხიქინი, ართი ხუთი
მეტრი მოლაბრთი კერკელით -- რომ ამისხლტა ფეხი, ერთი ხუთი მეტრი წამოვედი გორაობით. 

Lemma: gechxomapa  
Number: 2845  
გეჩხომაფა (გეჩხომაფას) სახელი გეუჩხომუანს ზმნისა -- დაბედება. იხ. გეშხომაფა. 

Lemma: gecadin-i  
Number: 2846  
გეცადინ-ი (გეცადინს) სახელი გიიცადუუ(ნ) ზმნისა -- დაცდა. გიოცადინეეს თაქ: მ. ხუბ., გვ. 201 -- მოაცდევინეს აქ.
ქომოლ-კოჩი ქორენ-და ვარა, მა ოსურწკჷმა ვე გიფცადუქია: მ. ხუბ., გვ. 175 -- ვაჟკაცი თუ არის, თორემ მე ქალთან არ
დავიცდიო. 

Lemma: gecvacua  
Number: 2847  
გეცვაცუა (გეცვაცუას) სახელი გეცვაცუნს ზმნისა -- შესმა, ცოტას დალევა. გეცვაცვიო ღუმა? -- დალიე წუხელ? 

Lemma: gecik'apa  
Number: 2848  
გეციკაფა (გეციკაფას) სახელი გიოციკანს ზმნისა -- რაიმეს არაღრმად დასობა, ოდნავ ჩასობა. ვო-ვო, იოსიკა, მუჭომი
ღუმუს გიოციკა?: ი. ყიფშ., გვ. 182 -- ვო-ვო, იოსიკა, როგორ ღომს დაასობ? კალკალე კოჩი ლიშის ქიგიოციკუანსია, თიშ
მანგიორო არგუნს გენწყუნსია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 63 -- ზოგიერთი კაცი ნემსს ჩაასობსო, მის ნაცვლად ნაჯახს ამოიღებსო. 

Lemma: gecik'in-i  
Number: 2849  
გეციკინ-ი (გეციკინს) ეულად დგომა; უმიზნოდ დგომა. თელ დღას ბაზარს გიიციკინანს -- მთელი დღე ბაზარში უმიზნოდ
დგას. 

Lemma: geci՚vin-i  
Number: 2850  
გეციჸვინ-ი (გეციჸვინსას) სახელი გიიციჸვინანს ზმნისა -- ძლივს დგომა, დება. ონდეთ გეციჸუ -- ოდნავ დევს (დგას). 

Lemma: gecicua  
Number: 2851  
გეციცუა (გეციცუას) სახელი გეციცუ(ნ) ზმნისა -- წკიპზე შეყენება, ოდნავ ჩამოდება რისამე. ჯგირო ქიგლადვი, გეციცუ დო
ვაგლალას -- კარგად ჩამოდევი, ოდნავ (წკიპზე) დევს და არ ჩამოვარდეს. იხ. ციცი. 

Lemma: gecuma  
Number: 2852  
გეცუმა (გეცუმას) სახელი გეცენს ზმნისა -- დაცვენა. წყარს გეცენს ჩქიმი დარდი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 28 -- წყალში
გადაცვივდება ჩემი დარდი. 

Lemma: gecunapa  
Number: 2853  
გეცუნაფა (გეცუნაფას) სახელი გიოცუნუანს ზმნისა -- დასობა, დარჭობა (არაღრმად). შდრ. გეციკაფა. 

Lemma: gec{k}ickin-i  
Number: 2854  
გეც{ქ}იცქინ-ი (გეც{ქ}იცქინს) სახელი გიიც{ქ}იცქინანს ზმნისა -- მხიარულება, უზომო სიცილი. იხ. ცქიცქინი. შდრ. იმერ.
ციცქინი სიყვარულით, აღტაცებით ცქერა (ქეგლ); გურ. ციცქირი მსუნაგი მოლოდინით ცქერა (გ. შარაშ.). 

Lemma: gecxvacxua  
Number: 2855  
გეცხვაცხუა (გეცხვაცხუას) იგივეა, რაც გეცვაცუა, -- შესმა, დალევა (ცოტასი). 

Lemma: gedzargin-i  
Number: 2856  
გეძარგინ-ი (გეძარგინს) გადატ. დება, გდება. ჭკოლა ცხენს გეძარგუდუ დო თეში ქიმიფენდურუდუ -- მჭლე ცხენზე იჯდა
(იდო) და ისე მიფარფაშებდა. 

Lemma: gedzaxin-i  



Number: 2857  
გეძახინ-ი (გეძახინს) სახელი გიოძახანს ზმნისა -- დაძახება, დაყვირება. ვაშუნცუნ, ის დუდ განები, ვეგიოძახა,
ვამწაჸვალა: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 142 -- ვინც არ სვამს, მას თავი გაანებე, არ დააყვედრო, ნუ დასძრახავ. მოლენი გას
გიგოძახასჷ-და, მელენც გიოძახი დო მოლენი ვარა გიგოსქჷდჷნია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 95 -- გამოღმა მხარეს თუ
დაგაყვედროს (დაგძახოს), გაღმა დააყვედრე და გამოღმა მაინც დაგრჩებაო. 

Lemma: gedzvena  
Number: 2858  
გეძვენა (გეძვენას) სახელი გეაძვენუ{უ}(ნ) ზმნისა -- დადება; მართება (ფულისა...). ბორო ვარდასჷნ, ჭკვერს ფასი
ვაგიაძვენუ{უ}: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 19 -- სულელი რომ არ იყოს, ჭკვიანს ფასი არ დაედებოდა. ინა თექ გინოძე{რ}დჷ: ი.
ყიფშ., გვ. 106 -- ის იქ იდო (თურმე). 

Lemma: gedzina  
Number: 2859  
გეძინა (გეძინას) სახელი გეუძინანს ზმნისა -- დამატება. ტყვია ქიგუვძინესჷ დო კინჩხის ქიგერდგესია: კ. სამუშ., ქართ.
ზეპ., გვ. 75 -- ტყვია დაუმატეს და ქედზე დაგადგესო. 

Lemma: gedzira{pa}  
Number: 2860  
გეძირა{ფა} (გეძირა{ფა}ს) სახელი გეიაძირუუ(ნ) ზმნისა -- 1. აჩემება; 2. დასიზმრება; მოჩვენება. თედო ჯას გუჭყანჭყჷდჷ,
თინა ქიგებძირაფუდუ: მასალ., გვ. 108 -- თედო ხეს გაეჭყლიტა, ის დამსიზმრებოდა. გემოძირუ ჩქიმი ცხენი: ი. ყიფშ., გვ.
151 -- მესიზმრება ჩემი ცხენი. სისმარქ ცხადო ქიგიაძირ, ბედის ვაკო საყვენდჷრი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 70 -- სიზმარი
ცხადად მოეჩვენა, ბედს არ უნდა საყვედური. 

Lemma: gedzica  
Number: 2861  
გეძიცა (გეძაცას) სახელი გიოძიცანს ზმნისა -- დაცინვა. თინეფი ითამუ გეძიცას მიპირენა: ყაზაყ., 11.03.1930, გვ. 1 --
ისინი ვითომ დაცინვას გვიპირებენ. 

Lemma: gedzicin-i  
Number: 2862  
გეძიცინ-ი (გეძიცინს) იგივეა, რაც გეძიცა, -- დაცინვა. გიდელს ონტუდუ დო ღვარღვალი გეთმიაძიცენდუ: ი. ყიფშ., გვ.
180 -- გიდელს ცეცხლი ეკიდა და სახელური დასცინოდა. ლაგუჯის ხე ვედინაჩანუენი, თეში ვეგიაძიცავა: თ. სახოკ., გვ.
251 -- ხალთა-გუდაში სანამ ხელი არ ჩაყო, ისე არ დასცინოო. დინდარიშა ვეშინარტებენია დო ღარიბიშა ვეგიძიცინენია
-- მდიდარზე არ შეიძლება შენატრება და ღარიბზე არ შეიძლება დაცინვა. 

Lemma: gec'ak'indeba  
Number: 2863  
გეწაკინდება (გეწაკინდებას) სახელი გიაწაკინდებუ(ნ) ზმნისა -- წაკიდება. უკული ვეშეფხვალამუქ დიხაში
გეწაკინდებას: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 91 -- მერე არ შევხვედრივარ მიწისათვის წაჩხუბებას. 

Lemma: gec'ana  
Number: 2864  
გეწანა (გეწანას) მომავალი წლის შემდეგ. 

Lemma: gec'anas  
Number: 2865  
გეწანას ზმნზ. გაისის, მომავალი წლის შემდეგ. გეწანასით მიდაბრთათ ლებარდეშა -- გაისის შემდეგაც წავიდეთ
ლებარდეში. წი (წჷ) მუთუნქ ვაგაკეთინუ-და, წანას ბძირათ, გეწანას მუთუნი ვაახვარუნ, თეში მაათენქ თე ჸუდეს --
წელს თუ ვერაფერი გააკეთე (შეძელი გააკეთო), მომავალ წელს ვნახოთ, მომავალი წლის შემდეგ არაფერი ეშველება, ისე
მოათავებ ამ სახლს. 

Lemma: gec'ac'apa  
Number: 2866  
გეწაწაფა (გეწაწაფას) სახელი გეუწაწუანს ზმნისა -- დაწება. ქეგეუწაწუასჷ მუში კითიშ წვანჯი წყარსჷ: ა. ცაგ., გვ. 96 --
დააწოს (დააკაროს) თავისი თითის წვერი წყალზე. 

Lemma: gec'ac'apil-i  
Number: 2867  
გეწაწაფილ-ი (გეწაწაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გეუწაწუანს ზმნისა -- დაწებული. 

Lemma: gec'-gec'i  
Number: 2868  
გეწ-გეწი, გეწჷ-გეწჷ ზმნზ. ზედიზედ. გეწ-გეწი ქააშუუ ბაღანემქ -- ზედიზედ შეეძინა (ეშოვა) ბავშვები. 

Lemma: gec'irua  
Number: 2869  
გეწირუა (გეწირუას) სახელი გეწირუნს ზმნისა -- ამოწურვა, ამოწრეტა. ზღვა კიზით გეიწირუნია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 50 --
ზღვა კოვზით დაიწრიტებაო (დაილევაო). 

Lemma: gec'k'uril-i  
Number: 2870  
გეწკურილ-ი (გეწკურილს) მიმღ. ვნებ. წარს. გიიწკურანს ზმნისა -- დაწკურვა (ხელისა), გადაჯვარედინება ხელებისა
მკერდზე; გადატ. ჩამქრალი. უსქანეთ გეწკურილი მაფუ რინა -- უშენოდ ჩამქრალია ჩემი ყოფა. 

Lemma: gec'k'urua  
Number: 2871  



გეწკურუა (გეწკურუას) სახელი გიიწკურანს ზმნისა -- დაწკურვა, მოჭუტვა, დახუჭვა (თვალისა); გადაჯვარედინება (ხელისა).
გვალე ქაგიწკურუ თოლი, კოს დოღურუნი, აჩქვენუდუ -- მთლად დაწკურა თვალი, კაცს ეგონებოდა, რომ მოკვდა. დუდიშ
რსიოლქ გემიოლჷ დო თოლეფი ქოგიბწკური: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 118 -- თავბრუხვევა ამივარდა და შემეკრა თვალის
ლული (დავიწკურე). 

Lemma: gec'ons  
Number: 2872  
გეწონს ზმნზ. შედარებით. იშ გეწონს ეს მუ უჭირს -- იმასთან შედარებით ამას რა უჭირს. ჩქიმ გეწონს თქვა ახალგაზდეფი
რეთ -- ჩემთან შედარებით თქვენ ახალგაზრდები ხართ. შდრ. გეშა, გეშახ. 

Lemma: gec'onua  
Number: 2873  
გეწონუა (გეწონუას) სახელი გეუწონანს ზმნისა -- წონის დროს დამატება, -- დაწონვა. 

Lemma: gec'uapa  
Number: 2874  
გეწუაფა (გეწუაფას) სახელი გეუწუანს ზმნისა -- ჩაწება. მა თოფურს გეუწუანქ -- მე თაფლს ჩავაწებ. იხ. გეწაწაფა. 

Lemma: gec'urapa  
Number: 2875  
გეწურაფა (გეწურაფას) სახელი გიოწურუანს ზმნისა -- 1. დამიზნება, მიშვერა. გეუწურუუ დო ქჷქთაჸათ ეთი ჩიტი
გასაკვირი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 70 -- დაუმიზნა და ჩამოაგდო ის ჩიტი საკვირველი. თოფი ქიგემიწურუ: ქხს, 1, გვ. 271 --
თოფი დამიმიზნა (მომიშვირა). ნამუს გეიწურუანქჷნი, არძას გორხუ შქათხაბანც!: მასალ., გვ. 90 -- ვისაც კი დაგიმიზნებ,
ყველას გაგხვრეტ შუაზე! 2. დარიგება, სწავლება, მითითება. ყაჩაღიშ არდგილი ქიგიოწურეს -- ყაჩაღის ადგილი ასწავლეს.
ბაღანას ქიგიოწურე ქაღარდი! -- ბავშვს ასწავლე ქაღალდი. დიდაშე რდუ გეწურაფა, ვაბღოლიკო კოც უბადო: კ. სამუშ.,
ქხპს, გვ. 135 -- დედისგან იყო დარიგება, არ მექნა ვინმესთვის ავი. 

Lemma: gec'urapil-i  
Number: 2876  
გეწურაფილ-ი (გეწურაფილს) მიმღ. ვნებ. წარს. გიოწურუანს ზმნისა -- დამიზნებული; დარიგებული, ნასწავლი. დღას
ვაგიბანძღუ შარა, გეწურაფილ ღორონთიში: აია, 1, გვ. 34 -- არასოდეს აირევა გზა, ღმერთისაგან ნასწავლი. 

Lemma: gech'abapa  
Number: 2877  
გეჭაბაფა (გეჭაბაფას) სახელი გიოჭაბანს ზმნისა -- დაწებება. კაბეს ხოლო ჟი გიოჭაბესია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 6 -- კაბეს
(კამეჩს) კიდევ დაადესო (ზედ დააწებესო). იხ. ჭაბუ. 

Lemma: gech'ala  
Number: 2878  
გეჭალა (გეჭალას) სახელი გიოჭანს ზმნისა -- დაკერება. გიოჭალც ქიგიოჭანც, ძიქვას ქიგიობუჯულანც: მასალ., გვ. 93 --
დასაკერავს დააკერებს, შარვალს დამიკონკავს. 

Lemma: gech'arapa  
Number: 2879  
გეჭარაფა (გეჭარაფას) იგივეა, რაც გეჭარუა, -- დაწერა. მუთმოხვად ქაღარდის გეჭარაფათი: ყაზაყ., 6.03.1930, გვ. 1 --
ხდება ქაღალდზე დაწერაც. 

Lemma: gech'arua  
Number: 2880  
გეჭარუა (გეჭარუას) სახელი გიოჭარანს ზმნისა -- დაწერა. თირს ქიმეჩუა დო ჸინს ქიგიოჭარუა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 52 --
თოვლს მისცაო და ყინულს დააწერაო. 

Lemma: gech'el/r-i  
Number: 2881  
გეჭელ/რ-ი (გეჭელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გიოჭანს ზმნისა -- დაკერილი. ხარცქილ(ი) ძიქვაში მენდუული, ანთას(ი) დიხას
გეჭელიში: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 58 -- დახეული შარვლის ამარა, ათას ადგილას დაკერებულისა. 

Lemma: gech'vatap-i  
Number: 2882  
გეჭვათაფ-ი (გეჭვათაფის) სახელი გიოჭვათანს ზმნისა -- დაწვეთება. იხ. ჭვათი. 

Lemma: gech'vatua  
Number: 2883  
გეჭვათუა (გეჭვათუას) იგივეა, რაც გეჭვათაფი, -- სახელი გიოჭვათანს ზმნისა -- დაწვეთება. გითიოჭვათანდუ ჭვიმა დო
დოოჸორდუ -- აწვეთებდა წვიმა და დალპა. 

Lemma: gech'vaxapa  
Number: 2884  
გეჭვახაფა (გეჭვახაფას) სახელი გიიჭვახუანს ზმნისა -- მომჟავება. ბოლოს არძა ბული გიჭვახუანსია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ.
19 -- ბოლოს ყველა ბალი მოიმჟავებსო. იხ. ჭვახე. 

Lemma: gech'vil/r-i  
Number: 2885  
გეჭვილ/რ-ი (გეჭვილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გიოჭუანს ზმნისა -- დამწვარი. 

Lemma: gech'ishapa  
Number: 2886  



გეჭიშაფა (გეჭიშაფას) სახელი გიოჭიშუანს ზმნისა -- დაწევა. წყირშა წიარს ვეგიაჭიშე: ქხს, 1, გვ. 225 -- რწყილს მწევარი
ვერ დაეწევა. გეჭიშაფა დო გიწოლუაფა -- დაწევა და გასწრება. 

Lemma: gech'ishapil-i  
Number: 2887  
გეჭიშაფილ-ი (გეჭიშაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გიოჭიშუანს ზმნისა -- დაწეული. შარიქა გეჭიშაფილი რე: ქხს, 1, გვ. 185
-- შარიქა დაეწია (მისწრებულია). 

Lemma: gech'k'adua  
Number: 2888  
გეჭკადუა (გეჭკადუას) სახელი გიოჭკადანს ზმნისა -- დაჭედება. ჸუდე გებჭკადი ემერი: ი. ყიფშ., გვ. 128 -- სახლი ავჭედე
ეგერ. 

Lemma: gech'k'uril-i  
Number: 2889  
გეჭკურილ-ი (გეჭკურილს) იხ. გეწკურილი. 

Lemma: gech'k'urua  
Number: 2890  
გეჭკურუა (გეჭკურუას) იგივეა, რაც გეწკურუა, სახელი გიიჭკურანს ზმნისა -- ხელების გადაჭდობა, ხელების ჯვარედინად
დაკრეფა (მიცვალებულისა...). ხელეფი ქიგეუჭკური -- ხელები გადაუჭდე. 

Lemma: gech'onch'ua  
Number: 2891  
გეჭონჭუა (გეჭონჭუას) სახელი გიოჭონჭანს ზმნისა -- დაჭინჭება (პ. ჭარ.). 

Lemma: gech'opapa  
Number: 2892  
გეჭოფაფა (გეჭოფაფას) იგივეა, რაც გეწურაფა, -- სახელი გეუჭოფუანს ზმნისა -- დამიზნება; მიშვერა. თიწკჷმა ტაბანჩა
ქიგუჭოფეე სივა: მ. ხუბ., გვ. 253 -- მაშინ დამბაჩა დაუმიზნე შენო. 

Lemma: gech'opua  
Number: 2893  
გეჭოფუა (გეჭოფუას) სახელი გიოჭოფანს ზმნისა -- 1. დაჭერა. ღვინიში მახენჯი თხოლოს გიოჭოფესია -- ღვინის ქურდი
მთხლეზე დაიჭირესო. 2. ზევიდან ყუდება (დახრა) (რამეზე). ხილიში ჸალეფი გიოჭოფუნი, თიშ მანგას მუკე-მუკე
ნთხორილი ოკო ქჷგუუჸუნუათ: ყაზაყ., 6.06.1930, გვ. 4 -- ხილის ტოტები რომ დამართ დახრილია, იმის გასწვრივ (სწორზე)
ირგვლივ თხრილი უნდა შემოვაყოლოთ. 

Lemma: gech'uapa  
Number: 2894  
გეჭუაფა (გეჭუაფას) სახელი გიოჭუანს ზმნისა -- დაწვა (რამეზე). 

Lemma: gech'q'apa  
Number: 2895  
გეჭყაფა (გეჭყაფას) სახელი გიიჭყანს ზმნისა -- დაწყება. ქიგიიჭყანცჷ ღვარაფის: ი. ყიფშ., გვ. 86 -- დაიწყებს ყვირილს.
ბოშიქ უჯგუშო ქიგიიჭყჷ ჯინუა: ი. ყიფშ., გვ. 57 -- ბიჭმა უკეთესად დაიწყო ნადირობა. შდრ. ლაზ. ჭკ: გეჭკაფუ დაწყება
(ნ. მარი). 

Lemma: gech'q'vap'ir-i  
Number: 2896  
გეჭყვაპირ-ი (გეჭყვაპირს) მიმღ. ვნებ. წარს. გიაჭყვაპუუ(ნ) ზმნისა -- დაჭყლეტილი; პაჭუა ცხვირის მქონე. ჩხვინდი
გეჭყვაპილი უღუ -- ცხვირი დაჭყლეტილი აქვს. იხ. ჩხვინ{დ}გეჭყვაპირი. 

Lemma: gech'q'vartua  
Number: 2897  
გეჭყვართუა (გეჭყვართუას) სახელი გიოჭყვართუ(ნ) ზმნისა -- ლამაზად დალაგება. ხეხუ კჷდჷრც ქეგიიჭყვართი, აწი
ქოხუტი: ი. ყიფშ., გვ. 137 -- ხელი მკერდზე დაიწყვე (ლამაზად), აწი მშვიდად დაიძინე. შდრ. შხვართი. 

Lemma: gech'q'vart'ap-i  
Number: 2898  
გეჭყვარტაფ-ი (გეჭყვარტაფის) სახელი გიოჭყვარტანს ზმნისა -- დაშხეფება, შხეფის ფრქვევა, შხეფების დაცემა. ჯაშე
ცუნდი მიკოლუნი, გიაჭყვარტუ ჟი ქუასჷ -- ხიდან ნამი რომ ჩამოვარდება, დაეშხეფება ზევით ქვას. 

Lemma: gech'q'vart'ua  
Number: 2899  
გეჭყვარტუა (გეჭყვარტუას) იგივეა, რაც გეჭყვარტაფა, -- შხეფების დაცემა. ღუმუქ ქიგმოჭყვარტუ -- ღომი დამეშხეფა. 

Lemma: gech'q'int'olua  
Number: 2900  
გეჭყინტოლუა (გეჭყინტოლუას) სახელი გიოჭყინტოლანს ზმნისა -- დაჭყლეტა. 

Lemma: gexabak'in-i  
Number: 2901  
გეხაბაკინ-ი (გეხაბაკინს) იხ. გეხაბაკუა. 

Lemma: gexabak'ua  
Number: 2902  



გეხაბაკუა (გეხაბაკუას) სახელი გიიხაბაკუ(ნ) ზმნისა -- ხმის გამოცემით ერთ ადგილზე ტრიალი. გორჩქინელენს
გიბხაბაკუთ, უგურჩქინუ მის გარჩქინე: შ. ბერ., გვ. 136 -- წინაპრებზე (წინაპრების მონაპოვარზე) ვტრიალებთ, გაუჩენელი
ვის შეუძლია გააჩინოს. 

Lemma: gexant'ua  
Number: 2903  
გეხანტუა (გეხანტუას) სახელი გიოხანტანს, გიოხანტუ(ნ) ზმნათა -- რამეზე დახატვა. // გადატ. მოწონება. ვეგიოხანტუ იში
ძირაფა -- არ მოსწონს (ახატია) მისი ნახვა. 

Lemma: gexarckua  
Number: 2904  
გეხარცქუა (გეხარცქუას) სახელი გიოხირცქანს ზმნისა -- დასკდომა. ათე მარკინექ პარკიშორო ვაქიგეხორცქუო: მ. ხუბ.,
გვ. 1 -- ეს მოჭიდავე პარკივით არ დაასკდა. 

Lemma: gexachkapa  
Number: 2905  
გეხაჩქაფა (გეხაჩქაფას) სახელი გეუხაჩქუანს ზმნისა -- ოდნავ გათოხნა. შქირენს ართო გოჭყორდანი, ჸვანას
ვეგუხაჩქუანა: შ. ბერ., გვ. 93 -- შიმშილით ერთად რომ გაწყდნენ, ყანას ოდნავ არ გათოხნიან. 

Lemma: gexvalua  
Number: 2906  
გეხვალუა (გეხვალუას) სახელი ქიგიოხვალანს ზმნისა -- ჩახველება. ჭიშკარიშა ქომორთე(ე), ართი `ჸჰე' ქიგიოხვალი:
ქხს, 1, გვ. 42 -- ჭიშკართან რომ მოხვიდე, ერთი `ჸჰე' ჩაახველე. 

Lemma: gexvilapa  
Number: 2907  
გეხვილაფა (გეხვილაფას) სახელი გიახვილუუ(ნ) ზმნისა -- დანახვა; დაჭირვება; წასწრება არაწესიერ საქციელზე. კოჩი
ღულა ბიგასით ქეგიახვილუუ: ი. ყიფშ., გვ. 178 -- კაცს მოღუნული ჯოხიც დასჭირდება. ჩქიმი სენს მეტი ჩილამური
ქიგვოხვილევა-და, მიდაგიჯუმანქია დათია: მ. ხუბ., გვ. 11 -- ჩემს თეფშზე მეტი ცრემლი თუ დავინახე, წაგიყვან დადო. 

Lemma: gexviler-i  
Number: 2908  
გეხვილერ-ი, გეხვილირ-ი (გეხვილე/ირს) მიმღ. ვნებ. წარს. გიოხვილანს ზმნისა -- დაჭირვებული. 

Lemma: gexviliash  
Number: 2909  
გეხვილიაშ კარი (გეხვილიაშ კარს) აუცილებლად საჭირო კარი. გეხვილიაშ კარს გევოხორანქია -- აუცილებლად რომ
დაგჭირდები, ისეთ კარზე ვსახლობო. იხ. გეხვილუა. 

Lemma: gexvilua  
Number: 2910  
გეხვილუა (გეხვილუას) იგივეა, რაც გეხვილაფა, -- დაჭირვება, საჭიროდ გახდომა; წასწრება. მა ხოლო ქეგმახვილუქ
მუდგას იჸიინი -- მეც დაგჭირდები რაღაცაში იქნება. 

Lemma: gexibil/r-i  
Number: 2911  
გეხიბილ/რ-ი (გეხიბილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გეხიბუ(ნ), გიოხიბანს ზმნათა -- ჩახერგილი; ერთმანეთზე დაყრილი,
დაგროვილი (ხეები, ქვები...). 

Lemma: gexibua  
Number: 2912  
გეხიბუა (გეხიბუას) სახელი გიოხიბანს ზმნისა -- დაგროვება, ერთად დაყრა (ხეების, ქვების, ძვლების...). ართი-ჟირი
საჯენი ქიჸუაფუდუ ზღვაპის ძვალი გეხიბუდუნი -- ერთი-ორი საჟენი იქნებოდა, ზღვის პირას ძვლები რომ ეყარა. 

Lemma: gexilondzua  
Number: 2913  
გეხილონძუა (გეხილონძუას) სახელი გიიხილონძუუ(ნ) ზმნისა -- დამტვრევა, დამსხვრევა (რამეზე). 

Lemma: gexint'k'ua  
Number: 2914  
გეხინტკუა (გეხინტკუას) სახელი გიოხინტკანს ზმნისა -- დაჭდევა. ჯას ქიგიოხინტკანდენს მიონიშნებელო -- ხეს
დაჭდევდნენ (ჭდეს დაადებდნენ) მისანიშნებლად. 

Lemma: gexorgua  
Number: 2915  
გეხორგუა (გეხორგუას) სახელი გიოხორგანს ზმნისა -- დახერგვა. იხ. ხორგი. 

Lemma: gexorin-i  
Number: 2916  
გეხორინ-ი (გეხორინს) დასახლება. 

Lemma: gexorua  
Number: 2917  
გეხორუა (გეხორუას) იგივეა, რაც გეხორინი, -- სახელი გიიხორუუ(ნ) ზმნისა -- დასახლება. ოიაში ნოხორიის კოიაქ
ქიგიხორუა: ა. ცან., გვ. 116 -- ოიას ნასახლარზე კოია დასახლდაო. 

Lemma: gexorckua  



Number: 2918  
გეხორცქუა (გეხორცქუას) იხ. გეხარცქუა, -- დასკდომა. 

Lemma: gexuna  
Number: 2919  
გეხუნა (გეხუნას) სახელი გეხე(ნ) ზმნისა -- 1. დაჯდომა. ჯგირი ცხენემცჷ გეხენან დო მეურქენა მართახისჷ: ი. ყიფშ., გვ.
149 -- კარგ ცხენებზე სხედან და მიაქნევენ მათრახს. 2. დამჩნევა. ირო ქუუხვენთქუანდე, დღას ვე გიოდოხოდ -- სულ რომ
ურტყამდე (თავგამოდებით), არასოდეს არ დაემჩნევა (გამოცანა: წყალი). 

Lemma: gexunapa  
Number: 2920  
გეხუნაფა (გეხუნაფას) სახელი გიიხუნუანს ზმნისა -- დაჯენა. ქიგიხუნუუ დო იჸონჷ: ა. ცაგ., გვ. 32 -- დაიჯინა და წაიყვანა. 

Lemma: gexunapil-i  
Number: 2921  
გეხუნაფილ-ი (გეხუნაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გიოხუნუანს ზმნისა -- დაჯენილი. ძალით გეხუნაფილ მოჭვას წიწილა
ვეიშაჸუნინენია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 170 -- ძალით დაჯენილი კრუხი წიწილას ვერ გამოჩეკავსო (არ შეუძლია გამოჩეკოს). 

Lemma: gexunel-i  
Number: 2922  
გეხუნელ-ი (გეხუნელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გეხე(ნ) ზმნისა -- დამჯდარი. ჯორიში გეხუნელო ქჷმორთუა: ა. ცაგ., გვ. 54 --
ჯორზე დამჯდარი მოვიდაო. 

Lemma: gexut'orua  
Number: 2923  
გეხუტორუა (გეხუტორუას) სახელი გიოხუტორანს ზმნისა -- ძირში მოკვნეტა; საქონლის მიერ ბალახის ძირამდე მოძოვა.
ჯინჯიშა ქიგეუხუტორაფუდუ -- ძირამდე მოეკვნიტა. 

Lemma: gejereba  
Number: 2924  
გეჯერება (გეჯერებას) სახელი გეჯერდუ(ნ) ზმნისა -- დაჯერება, დაკმაყოფილება. მუთ გიღუნი, თის გეჯერდია: ხალხ.
სიბრ., 1, გვ. 98 -- რაც გაქვს, იმას დასჯერდიო. ჭორფა (ჭოროფა) წანას გეჯერდჷნა ბურდღამ ჩაფლა ხოჯიშის: კ. სამუშ.,
ქხპს, გვ. 144 -- ნოტიო წელიწადს დასჯერდებიან ბურტყლიან ქალამანს ხარისას. 

Lemma: gejej-i  
Number: 2925  
გეჯეჯ-ი (გეჯეჯის) წყლული; გეჯეჯი. შდრ. გურ.ლეჩხ. გეჯეჯი. მუნი თუ გაძნელდა, გეჯეჯად გადაიქცევა, ტყავი დაუსკდება
პირუტყვს და ჩირქი დის (ი. ჭყ.). ჭუჭყი, უსუფთაობა, მწვირი (მ. ჩიქ.). 

Lemma: gejejer-i  
Number: 2926  
გეჯეჯერ-ი (გეჯეჯერს) მიმღ. ვნებ. წარს. გეჯეჯანს ზმნისა -- დაწყლულებული, დამუწუკებული. ღეს გეჯეჯერი კანი უღუ --
ღორს დაწყლულებული კანი აქვს. ჯანჷდჷ თიში ჭიშქარი-კარსჷ გეჯეჯერი დო ირცუუდჷ: ა. ცაგ., გვ. 96 -- იწვა მის ჭიშკარ-
კარზე დამუწუკებული და თმა ცვივოდა (იქუცებოდა). 

Lemma: gejejua  
Number: 2927  
გეჯეჯუა (გეჯეჯუას) სახელი გეჯეჯანს ზმნისა -- დაწყლულება, დამუწუკება; გამაგრება კანისა და შემდეგ დასკდომა, რაც
აჩენს წყლულებს და ჩირქი დის. გორმეხი ლახალა რე, აღოლე ღეს გაე კანს, უგეჯეჯანს -- გორმეხი ავადმყოფობაა,
ემართება ღორს გარე კანზე, უგეჯეჯავს. შდრ. გორმეხი. გეჯეჯანს (დოგეჯეჯუუ დააწყლულა, დუუგეჯეჯუუ დაუწყლულა, დონოგეჯეჯუე(ნ)
დააწყლულებდა თურმე) გრდმ. აწყლულებს. უგეჯეჯანს (დოუგეჯეჯუუ დაუწყლულა, დუუგეჯეჯუუ დაუწყლულებია) გრდმ. სასხვ. ქც.
გეჯეჯანს ზმნისა -- უწყლულებს. აგეჯეჯუუ(ნ) (დააგეჯეჯუ დაუწყლულდა, დოგეჯეჯუუ დასწყლულებია) გრდუვ. ვნებ. უგეჯეჯანს
ზმნისა -- უწყლულდება.. გეჯეჯერი მიმღ.ვნებ.წარს. დაწყლულებული. ნაგეჯეჯა მიმღ.ვნებ.წარს. დანაწყლულები. 

Lemma: gejvarzua  
Number: 2928  
გეჯვარზუა (გეჯვარზუას) სახელი გიოჯვარზანს ზმნისა -- ლურსმნის მაგრად დაჭედება. ლუსმანი ქიგიოჯვარზუ --
ლურსმანი მაგრად დააჭედა. 

Lemma: gejina  
Number: 2929  
გეჯინა (გეჯინას) სახელი გიოჯინე(ნ) ზმნისა -- დახედვა. გიოჯინე{რ}დჷ სარკესჷ: ი. ყიფშ., გვ. 105 -- დახედავდა სარკეს.
მით გიოჯინე გეჩასია, ღორონთი თის მეჩანსია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 90 -- ვინც დახედავს ვარცლსო, ღმერთი იმას
მისცემსო. ართ ოჭუმარეს გევოჯინინი, მეუტებუდეს ხვარხვალი: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 148 -- ერთ დილას რომ დავხედე,
შეეწყვიტათ მოძრაობა (ხვანცალი). 

Lemma: gejira  
Number: 2930  
გეჯირა (გეჯირას) სახელი გიიჯირუუ(ნ) ზმნისა -- დაწოლა. უჩა ჯოღორი კარც გეჯან, ვართ მინგაშქვანც, ვართ გაჩამუ: კ.
სამუშ., ქხპს, გვ. 174 -- შავი ძაღლი კარზე წევს, არც შეგიშვებს, არც გიკბენს (გამოცანა: ბოქლომი). 

Lemma: gejirghin-i  
Number: 2931  
გეჯირღინ-ი (გეჯირღინს) სახელი გიიჯირღინანს ზმნისა -- მძლავრი დგომა. ართი გვერდი საათის თექ გიიჯირღინანდუ -
- ერთი ნახევარი საათი იქ იდგა (მძლავრად). 

Lemma: -gva  



Number: 2932  
-გვა, -გუა ერთი წყება მეგრული გვარების მაწარმოებელი ბოლოსართი. გა-გუა, ლო-გუა, სი-გუა, ძი-გუა... (გ. როგავა). 

Lemma: gvabala  
Number: 2933  
გვაბალა (გვაბალას) იგივეა, რაც ბარქაშია, -- ხის პატარა გობი (მასალები, ტ. 2, ნაწ. 1, გვ. 228). შდრ. ნისორი, სარღა. 

Lemma: gvaban-i  
Number: 2934  
გვაბან-ი (გვაბანს) იხ. გუბანი, -- აკვნის ლეიბი (პ. ჭარ.). შდრ. აფხაზ. აგვაბან. 

Lemma: gvabana  
Number: 2935  
გვაბანა (გვაბანას) წამოსასხამი, -- მზადდებოდა მატყლისაგან, -- ნაბადივით თოვლში, ქარსა და წვიმაში ზევით
ჩასაცმელად. გვაბანა მუხლამდე იყო, სახელოიანი (მასალები, ტ. 3, ნაწ. 1, გვ. 244-245); ქეჩა (ბ. კილანავა). 

Lemma: gvagva  
Number: 2936  
გვაგვა (გვაგვას): გვაგვა პარკი -- აბრეშუმის მსხვილი და მრგვალი პარკი. გვაგვა პარკი მოშხვე რე, იშე ძაფი ვეშმურს --
გვაგვა პარკი მომსხოა, იქიდან ძაფი არ ამოდის. სქირე გვაგვა პარკის დოწეწუნდეს -- მშრალ გვაგვა პარკს დაწეწავდნენ.
შდრ. ბახვა. 

Lemma: gvagval-i  
Number: 2937  
გვაგვალ-ი (გვაგვალ/რს) იხ. გვანგვალი. 

Lemma: gvagvap-i  
Number: 2938  
გვაგვაფ-ი (გვაგვაფის) მომრგვალო საგნის მაგრად დაცემის ხმა (პ. ჭარ); ძლიერი ცემა, ბრაგვანი; მაგრად გადაგდება..
სქანიჯგუა მოლექსეფი განშე ქომიგვაგუაფ(უ): ქხს., 1, გვ. 235 -- შენისთანა მოლექსენი განზე კი გადამიგდია. გეგლანთხუ
ჯაშე დო გვაგვაფი გააჸარებაფუუ -- ჩამოვარდა ხიდან და ბრაგვანი გაადინა. 

Lemma: gvagvil/r-i  
Number: 2939  
გვაგვილ/რ-ი (გვაგვილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გვაგუნს ზმნისა -- გვემილი, დაბეგვილი, დაბეჟილი. უჩადღაში გინაჭყეფი
გვაგვილი ხე დო ნაჩაქური: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 14 -- შავი დღის დანაწყები გვემილი ხელი და ქუსლის ნერჩი. 

Lemma: gvagua  
Number: 2940  
გვაგუა (გვაგუას) სახელი გვაგუნს ზმნისა -- დაბეჟვა; დაბეგვა; მაგრად ცემა; გვემა. დოგვაგუ მანგარას -- სცემა მაგრად.
კიდირიშა იგვაგუანდუ ხეს -- მკერდზე იცემდა (მაგრად) ხელს. გვაგუნს (დოგვაგუ სცემა მაგრად, დუუგვაგუ უცემია მაგრად,
დონოგვაგუე(ნ) სცემდა თურმე) გრდმ. მაგრად სცემს, ბეგვავს. იგვაგუანს (იგვაგუუ ირტყა მაგრად, უგვაგუაფუ ურტყია მაგრად) გრდმ.
სათავ. ქც. გვაგუნს ზმნისა -- ირტყამს თავისას. უგვაგუანს (უგვაგუუ ურტყა მაგრად, უგვაგუაფუ ურტყია მაგრად) გრდმ. სასხვ. ქც.
გვაგუნს ზმნისა -- ურტყამს მაგრად. იგვაგუუ(ნ) (დიიგვაგუ დაიბეგვა ის, დოგვაგვე{რე}(ნ) დაბეგვილა) გრდუვ. ვნებ. გვაგუნს ზმნისა
-- იცემება, იგვემება, იბეგვება. აგვაგუუ(ნ) (დააგვაგუ ეცემა, დოგვაგუუ სცემია მაგრად) გრდუვ. ვნებ. უგვაგუნს ზმნისა -- ეცემება,
ეგვემება, ებეგვება. იგვაგვე(ნ) (დიიგვაგუ შესაძლებელი გახდა ცემა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. გვაგუნს ზმნისა -- შეიძლება
დაბეგვა (დაიბეგვოს), დაჟეჟვა. აგვაგვე(ნ) (დააგვაგუ შეძლო დაებეგვა, -- , დონოგვაგუე(ნ) შესძლებია დაებეგვა) გრდუვ. შესაძლ.
ვნებ. უგვაგუნს ზმნისა -- შეუძლია დაბეგვოს, დაჟეჟოს. ოგვაგვაფუანს (ოგვაგვაფუუ აცემინა მაგრად, უგვაგვაფუაფუ უცემინებია
მაგრად, ნოგვაგვაფუე(ნ) აცემინებდა მაგრად) კაუზ. გვაგუნს ზმნისა -- აცემინებს მაგრად, აბეგვინებს. მაგვაგვალი მიმღ. მოქმ.
მაგრად მცემელი, დამბეგვავი. ოგვაგვალი მიმღ. ვნებ. მყ. მაგრად საცემი, დასაბეგვი. გვაგვილ/რი მიმღ. ვნებ. წარს. მაგრად
ცემული, დაბეგვილი. ნაგვაგვა მიმღ. ვნებ. წარს. მაგრად ნაცემი, დანაბეგვი. ნაგვაგუერი მიმღ. ვნებ. წარს. მაგრად ცემის, ბეგვის
საფასური. უგვაგუ, უდუგვაგუ მიმღ. უარყ. დაუბეგვავი. 

Lemma: gvada  
Number: 2941  
გვადა (გვადას) ანთროპ. გვადა კეკელია მელექსე რდუ -- გვადა კეკელია მელექსე იყო. 

Lemma: gvadabardzgha  
Number: 2942  
გვადაბარძღა (გვადაბარძღას) დაჩიავებული, დაგვალული (გ. ელიავა). 

Lemma: gvadal-i  
Number: 2943  
გვადალ-ი (გვადალ/რს) დაბლისა და მსუქნის ნელა, ლამაზად სირბილი, გვანგვალი. მოურს, მიიგვადალუ -- მოდის,
მოგვანგვალებს. შდრ.ლეჩხ. გვანგვალი. 

Lemma: gvadi  
Number: 2944  
გვადი! მოფერებითი მიმართვა: დონდლო! სო რდი ამდღა, გვადი? -- სად იყავი დღეს გვადი? შდრ. გვადა; იხ. გვაჯი. 

Lemma: gvadua  
Number: 2945  
გვადუა (გვადუას) სახელი გვადუნს ზმნისა -- ღომის (ღომისღომის) თავთავისათვის ჩალისა და ღეროების მოცლა. შდრ.
ჩაჩუა. 

Lemma: gvala1  
Number: 2946  



გვალა1 (გვალას) იგივეა, რაც გოლა, გოჲა, -- მთა. გინიილჷ ართი გვალა: ი. ყიფშ., გვ. 74 -- გადავიდა ერთი მთა. ვარა
გვალას ოკო ონჭჷდე, ვარა ზღვას -- ან მთას უნდა სწვდებოდე ან ზღვას. ინტჷ კჷნი თი გვალაშა: ი. ყიფშ., გვ. 61 -- გაიქცა
ისევ იმ მთაში. გვალეფიშე ხობწყარი მიშხუმინ ქჷრიცალო -- მთებიდან ხობისწყალი მოშხუის ქორივით. შდრ. ტოპონ.
ჩეგვალა//ჩეგოლა თეთრი მთა. გვალაშ ბაღ-მარანი -- თხა; გვალაშ ბორკი -- მთის ძირი; გვალაში კართე -- მთის
კალთა; გვალაში კიზი -- მთის კოვზი (ხისაა); გვალაში ქვინჯი -- მთის ძირი; გვალაში ჩიტი -- მთის ჩიტი. 

Lemma: gvala2  
Number: 2947  
გვალა2 ზმნზ. მთლად. გვალა უკანასკნელი გაჭირება მიღუ ასე: მ. ხუბ., გვ. 110 -- მთლად უკანასკნელი გაჭირვება
მაქვს ახლა. გვალა ართო ზმნზ. მთლიანად (მთლად ერთად). შდრ. გვალას. 

Lemma: gvalara  
Number: 2948  
გვალარა (გვალარას) იგივეა, რაც გუ̂ალარა, -- ირფელი უწუნდური, მუთ წყარს დინოხენი -- ყველაფერი უწმინდური, რაც
წყალში ზის. ათაურე დუღა ფუნს, ათაურე ქეჸანაში გვალარა ქენოხე: მ. ხუბ., გვ. 111 -- აქეთ (მხარეს) წყალი დუღს, აქეთ
(მხარეს) ქვეყნის უწმინდური ზის. 

Lemma: gvalas(e')  
Number: 2949  
გვალას(ჷ) ზმნზ. მთლად. გვალას გობკვათჷ დო გიშეებლენქია: ი. ყიფშ., გვ. 48 -- მთლად გავჭრი და გამოვალო.
გვალას მუშენ გაგაჯოგი: ქხს., 1, გვ. 41 -- მთლად რად შეგძულდი. შდრ. გვალე, გვალო. 

Lemma: gvalashi  
Number: 2950  
გვალაში ბულ-ი (გვალაში ბულ/რს) ბოტან. არყის ხე. იხ. ბულიშ ცხიმური, ჭყერია (ა. მაყ.). 

Lemma: gvale  
Number: 2951  
გვალე ზმნზ. მთლად. გვალე ვარე საქიმე დინაფილი -- მთლად არაა საქმე დაკარგული. 

Lemma: gvalo  
Number: 2952  
გვალო, გვაჲო ბ.- მარტ. ზმნზ. მთლად; სულ. გეეჸალჷ გვალო: ი. ყიფშ., გვ. 37 -- გადაირია მთლად. ღორონთქ გვალო
გჷმაჭყორუ: ქხს., 1, გვ. 73 -- ღმერთი მთლად გამიწყრა. ამდღა გვალო შხვანერ დღა რე, გვალო: ქხს., 1, გვ. 91 -- დღეს
სულ სხვანაირი დღეა, სულ. გვაჲო ღორონთი გოჭყორუუ: ქხს., 1, გვ. 209 -- მთლად ღმერთი გასწყრომია. ქგვალო ვარდა
მთლიანად თუ არა. გვალო ვარდა, ჭიჭეს იშენ ქუმუოღალაფუანქ -- მთლად თუ არა, ცოტას მაინც მოვატანინებ. 

Lemma: gvalobua  
Number: 2953  
გვალობუა (გვალობუას) მთიანობა, მთაზე ყოფნის დრო (მასალები, ტ. ვ, გვ. 140). ართი გვალობუა სუმი თუთა რე -- ერთი
მთიანობა სამი თვეა. იხ. გვალა. 

Lemma: gvalur-i  
Number: 2954  
გვალურ-ი (გვალურს) მთის, მთიური. ფაჩუნს სუალენს ქარი გვალური -- შლის ფრთებს მთის ქარი. 

Lemma: gvam-i  
Number: 2955  
გვამ-ი (გვამს) ნაგავი; ნეხვი, ნაკელი, პატივი. (ი. ყიფშ., პ. ჭარ.). გვამი დუშაყარუუ დო ქჷდუტუუ: მ. ხუბ., გვ. 113 -- ნაგავი
შეუგროვა და დაუტოვა. გვამი გაგთუუწიმინდეთ ჸანჭის კანიში დონჯირაშახ -- ნეხვი გამოუწმინდეთ აბრეშუმის ჭიას
(ყაჭს) კანში დაწოლამდე. გვამით ეფშა უღუ ჸუდე -- ნაგვით სავსე აქვს სახლი. იხ. ნახუშა. შდრ.გურ. გვანი ნაგავი (ვ.
ბერ.). 

Lemma: gvamaza  
Number: 2956  
გვამაზა (გვამაზას) კოხტად, ტანის რხევით მოსიარულე. 

Lemma: gvamazua  
Number: 2957  
გვამაზუა (გვამაზუას) სახელი მიიგვამაზუ(ნ) ზმნისა -- აჩქარებული და კოხტა (ტანის რხევით) სიარული. 

Lemma: gvamil-i  
Number: 2958  
გვამილ-ი (გვამილს) მიმღ. ვნებ. წარს. გვამუნს ზმნისა -- დანაგვიანებული. 

Lemma: gvamua  
Number: 2959  
გვამუა (გვამუას) სახელი გვამუნს ზმნისა -- დასვრა ნაგვით, დანაგვიანება. გვამუნს (დოგვამუ ნაგვით დასვარა, დუუგვამუ
დაუნაგვიანებია, დონოგვამუე(ნ) დაანაგვიანებდა თურმე) გრდმ. ანაგვიანებს. უგვამუნს (დუუგვამუ დაუნაგვიანა, დუუგამუ
დაუნაგვიანებია) გრდმ. სასხვ. ქც. გვამუნს ზმნისა -- უნაგვიანებს. იგვამუუ(ნ) (დოიგვამუ დანაგვიანდა, დოგვამე{რე}(ნ)
დანაგვიანებულა) გრდუვ. ვნებ. გვამუნს ზმნისა -- ნაგვიანდება. აგვამუუ(ნ) (დააგვამუ დაუნაგვიანდა, დოგვამუუ დანაგვიანებია)
გრდუვ. უგვამუნს ზმნისა -- უნაგვიანდება. იგვამე(ნ) (იგვამუ შესაძლებელი გახდა დანაგვიანება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
გვამუნს ზმნისა -- შეიძლება დანაგვიანდეს. აგვამე(ნ) (აგვამუ შეძლო დაენაგვიანებინა, -- , ნოგვამუე(ნ) შესძლებია დანაგვიანება)
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უგვამუნს ზმნისა -- შეუძლია დაანაგვიანოს. ოგვამ{ებ}აფუანს (ოგვამ{ებ}აფუუ დაანაგვიანებინა,
უგვამ{ებ}აფუაფუ დაუნაგვიანებინებია, ნოგვამ{ებ}აფუე(ნ) ანაგვიანებინებდა თურმე) კაუზ. გვამუნს ზმნისა -- ანაგვიანებინებს. მაგვამალი
მიმღ. მოქმ. {და}მნაგვიანებელი. ოგვამალი მიმღ.ვნებ.მყ. {და}სანაგვიანებელი. მოგვამილი მიმღ.ვნებ.წარს. დანაგვიანებული.



ნაგვამა, ნაგვამუ მიმღ.ვნებ.წარს. {და}ნანაგვიანები. ნაგვამუერი მიმღ.ვნებ.წარს. {და}ნაგვიანების საფასური. 

Lemma: gvamshaq'arel-i  
Number: 2960  
გვამშაყარელ-ი (გვამშაყარელს) ნაგვის გროვა (ნაგავშეგროვებული). თე ძღაბიქ შაყარუუ სხული დო მიშაჯანჷ
გვამშაყარელს: მ. ხუბ., გვ. 113 -- ამ გოგომ აგროვა მსხალი და შიგ წევს ნაგვის გროვაში. 

Lemma: gvana{pa}  
Number: 2961  
გვანა{ფა} (გვანა{ფა}ს) სახელი იგვანუუ(ნ), ოგვანუანს ზმნათა -- 1. გასუქება. გვანაფა შელორცათ ვეჸუაფუ: ხალხ. სიბრ,
1, გვ. 27 -- გასუქება შელოცვით არ იქნება. ხალხიქ მით ოგვანუუნი, ბოლოს არძა ონგარუუა: ხალხ. სიბრ, 1, გვ. 181 --
ხალხმა ვინც გაასუქა, ბოლოს ყველა ატირაო. ეგებ ანწი დიგვანას: ქხს., 1, გვ. 206 -- ეგების აწი გასუქდეს. 2. დამსგავსება.
მოთაში ბაბუშა მეგვანაფა ვაგაჭირდუ -- შვილიშვილის ბაბუას მიმსგავსება არ გაჭირდება. ოგვანუანს (დააგვანუუ გაასუქა,
დუუგვანუაფუ გაუსუქებია, ნოგვანაფუე(ნ) ასუქებდა თურმე) გრდმ. ასუქებს. უგვანუანს (დუუგვანუუ გაუსუქა, დუუგვანუაფუ გაუსუქებია) გრდმ.
სასხვ. ქც. ოგვანუანს ზმნისა -- უსუქებს. იგვანუუ(ნ) (დიიგვანუ გასუქდა, დოგვანე{რე}(ნ)) გრდუვ. ვნებ. ოგვანუანს ზმნისა -- სუქდება.
აგვანუუ(ნ) (დააგვანუ გაუსუქდა, დოგვანუუ გასუქებია) გრდუვ. ვნებ. უგვანუანს ზმნისა -- უსუქდება. იგვანენე(ნ) (იგვანენუ
შესაძლებელი გახდა გასუქება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ოგვანუანს ზმნისა -- შეიძლება გასუქება. აგვანენე(ნ) (აგვანენუ
შეძლო გაესუქებინა, -- , ნოგვანაფუე(ნ) შესძლებია გასუქება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უგვანუანს ზმნისა -- შეუძლია გაასუქოს.
ოგვანაფუანს (ოგვანაფუუ {გა}ასუქებინა, უგვანაფუაფუ {გა}უსუქებინებია, ნოგვანაფუე(ნ) ასუქებინებდა თურმე) კაუზ. ოგვანუანს ზმნისა
-- ასუქებინებს. მაგვან{აფ}ალი, მაგვანუ მიმღ. მოქმ. {გა}მსუქებელი. ოგვან{აფ}ალი, ოგვანუ მიმღ.ვნებ.მყ. {გა}სასუქებელი. გვანილი,
გვანაფილი მიმღ.ვნებ.წარს. მსუქანი. ნაგვანეფი მიმღ.ვნებ.წარს. ნასუქები. ნაგვან{აფ}უერი მიმღ.ვნებ.წარს. გასუქების საფასური. 

Lemma: gvangval-i//gwangwal-i  
Number: 2962  
გვანგვალ-ი//გუ̂ანგუ̂ალ-ი (გუანგუალ/რს) იგივეა, რაც გვანგალი, -- მსუქანი პიროვნების (ბავშვი, ქალი, კაცი) კოხტა,
მოხდენილი სიარული, გოგმანი; მოკლე ნაბიჯებით სვლა დაბალი, ჩამრგვალებული ადამიანისა. ჩქიმი სქვამი და ბეხვერია
ცირა ამარე ქიმიგვანგვალუ -- ჩემი ლამაზი და მსუქანი ცირა აგერ მოგოგმანებს. მიიგვანგალუ(ნ) (ქიმიიგვანგვალუ
მოგოგმანდა, ქუმუუგვანგვალინუ მოგოგმანებულა, ქუმნოგვანგვალუე(ნ) მოგოგმანდებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. მოგოგმანებს. შდრ.
კვანკვალი, ქვანქვალი; ღვანღვალი, ხვანხვალი; ძვ. ქართ. გვალე;.ლეჩხ. გვანგვალი (მ. ალავ., მ. ჩიქ.), იმერ.
გვანგვალი (პ. გაჩ.). 

Lemma: gvanil/r-i  
Number: 2963  
გვანილ/რ-ი (გვანილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ოგვანუანს ზმნისა -- მსუქანი (საპირისპ. ჭკოლა). გინიშ აფხა, გური დო
ჩხონჩხი, ართო გვანილ, ართო ქონი: მასალ., გვ. 82 -- ხბოს ბეჭი, გული და ღვიძლი მთლად (სულ) მსუქანი, სულ ქონი.
ღეჯეფს აკას ვათხოზუ -- გვანილი დო ჭკოლასუნი: ქხს, 1., გვ. 223 -- ღორებს არც ერთს არ გამოეკიდება -- მსუქანსა და
მჭლეს. გვანილ ღეჯიქ თქუა: გერს ქომირკინუასია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 27 -- მსუქანმა ღორმა თქვაო: მგელს დამაჭიდაო.
შდრ. ლაზ. გუ̂ანერი მსუქანი (ნ. მარი). ქ თოთოთ გვანილი ჩვილად მსუქანი. 

Lemma: gvanil-gvanil-i  
Number: 2964  
გვანილ-გვანილ-ი (გვანილ-გვანილ/რს) მსუქან-მსუქანი. გვანილ-გვანილ კირიბეფით ქვარა აფუდეს რძღელი: ქხს, 1,
გვ. 288 -- მსუქან-მსუქანი ბატკნებით მუცელი ჰქონდათ მაძღარი. დოჸვილუ... გვანილ-გვანილ ხოჯეფი: მ. ხუბ., გვ. 39 --
დაკლა... მსუქან-მსუქანი ხარები. 

Lemma: gvandzgha  
Number: 2965  
გვანძღა (გვანძღას) პატარა ტანის. ჭიჭე რე, გვანძღა -- პატარაა, პატარა ტანის. 

Lemma: gvayo  
Number: 2966  
გვაჲო ბ.- მარტ. ზმნზ. მთლად, სულ. იხ. გვალო. 

Lemma: gvar-i  
Number: 2967  
გვარ-ი (გვარს) 1. გვარი. გოუმორძგვას... თიშ ნათესე, თიში გვარც!: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 125 -- გაუმარჯოს მის ნათესავს,
მის გვარს. 2. რთული ფუძის მეორე შემადგენელი ნაწილი: -გვარი, -ნაირი: ათე-გვარი ამგვარი; თე-გვარი ამგვარი... მუშე
მაღოლ ათე გვარქ?: ი. ყიფშ., გვ. 159 -- რატომ დამემართა ამგვარი? ქჷმობრთი თე გვარი ბორჯიშა: აია, 1, გვ. 21 --
მოვედი ამნაირ (ამგვარ) დრომდე. 

Lemma: gvargvaz-i  
Number: 2968  
გვარგვაზ-ი (გვარგვაზის), გვარგვას-ი (გვარგვასის) გურგური; ხალხის ერთად ხმაურით სიარული; მრავლის ერთად რევა.
შდრ.გურ. გურგუსი მრავალი ადამიანის უწესრიგო ხმაურობა და მოძრაობა-მღელვარება (გ. შარაშ., ა. ღლ.). 

Lemma: gvargvazel-i  
Number: 2969  
გვარგვაზელ-ი (გვარგვაზელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გვარგვაზანს, იგვარგვაზუ(ნ) ზმნათა -- დაკოშტებული. 

Lemma: gvargvazua  
Number: 2970  
გვარგვაზუა (გვარგვაზუას) სახელი გვარგვაზანს, იგვარგვაზუ(ნ) ზმნათა -- მრავლის ერთად რევა და ხმიანობა;
დაკოშტება (ბამბის, მატყლის). ცას მუნაფა მიიგვარგვაზუ, თუდო ნირსი მიიგორგოთ -- ცაზე ღრუბელი კოშტებად შეკრული
მიდის, ქვევით ნისლი ჯგუფად მიდის. აბაშას ქუმუძინუუ დო მიიგვარგვაზუ -- აბაშას მოუმატნია და ხმაურით (ტალღების
ტრიალით) მიდის. გვარგვაზანს (დოგვარგვაზუუ დააკოშტა, დუუგვარგვაზუუ დაუკოშტებია, დონოგვარგვაზუე(ნ) კოშტად კრავდა თურმე,
ირეოდა ბევრი ერთად) გრდმ. კოშტად კრავს. უგვარგვაზანს (დუუგვარგვაზუუ კოშტად შეუკრა, დუუგვარგვაზუუ კოშტად შეუკრავს)
გრდმ. სასხვ. ქც. გვარგვაზანს ზმნისა -- კოშტად უკრავს. იგვარგვაზუუ(ნ) (დიიგვარგვაზუ დაკოშტდა, დოგვარგვაზე{ლ/რე}(ნ)



დაკოშტებულა) გრდუვ. ვნებ. გვარგვაზანს ზმნისა -- კოშტდება, კოშტად იკვრება. აგვარგვაზუუ(ნ) (დააგვარგვაზუ დაუკოშტდა,
დოგვარგვაზუუ დაჰკოშტებია) გრდუვ. ვნებ. უგვარგვაზანს ზმნისა -- უკოშტდება. ოგვარგვაზაფუანს (ოგვარგვაზაფუუ დააკოშტინა,
უგვარგვაზაფუაფუ დაუკოშტინებია, ნოგვარგვაზაფუე(ნ) აკოშტინებდა თურმე) კაუზ. გვარგვაზანს ზმნისა -- აკოშტებინებს. მაგვარგვაზალი
მიმღ. მოქმ. {და}მკოშტებელი. ოგვარგვაზალი მიმღ.ვნებ.მყ. {და}საკოშტებელი. გვარგვაზელ/რი მიმღ.ვნებ.წარს. {და}კოშტებული.
ნაგვარგვაზა მიმღ.ვნებ.წარს. {და}ნაკოშტები. ნაგვარგვაზუერი მიმღ.ვნებ.წარს. {და}კოშტების საფასური. შდრ. კვარკვაშუა. 

Lemma: gvargvat-i  
Number: 2971  
გვარგვათ-ი (გვარგვათის), გუ̂არგუ̂ათ-ი (გუ̂არგუ̂ათის) შეჯგუფება, მრავლის ერთად რევა. აკიგვარგვათუ რაშენქ: მ. ხუბ.,
გვ. 126 -- შეჯგუფდა (აირია ერთმანეთში) რაშები. იხ. აკო-გვარგვათი. შდრ. აგვართა. 

Lemma: gvargvatua  
Number: 2972  
გვარგვათუა (გვარგვათუას) სახელი გვარგვათანს ზმნისა -- მრავლის რევა, შეჯგუფება. 

Lemma: gvargval-i//gwargwal-i  
Number: 2973  
გვარგვალ-ი//გუ̂არგუ̂ალ-ი (გუ̂არგუ̂ალ/რს) ძლიერი დუღილი, თუხთუხი, ქაფქაფი, ჩუხჩუხი. ამარ-ემერი წყურგილეფი
გვარგვალით ეშმაფუნცუ: აია, 1, გვ. 25 -- აგერ-ეგერ წყაროები თუხთუხით იფრქვევა (ქვევიდან). 

Lemma: gvargvalapir-i  
Number: 2974  
გვარგვალაფირ-ი (გვარგვალაფირს) მიმღ. ვნებ. წარს. გვარგვალანს ზმნისა -- ძლიერ ადუღებული, აჩუხჩუხებული. 

Lemma: gvargvaler-i  
Number: 2975  
გვარგვალერ-ი (გვარგვალერს) მიმღ. ვნებ. წარს. გვარგვალანს ზმნისა -- ძლიერ ადუღებული, ათუხთუხებული. 

Lemma: gvargvalit'a  
Number: 2976  
გვარგვალიტა (გვარგვალიტას) ბოტან. ცერცველა. იხ. კვარიაში ხაჯი, ყურდგელიშ ლებია (ა. მაყ.). 

Lemma: gvargvalua  
Number: 2977  
გვარგვალუა (გვარგვალუას) იგივეა, რაც გვარგვალი, -- სახელი გვარგვალანს ზმნისა -- ძლიერი დუღილი, ადუღებული
წყლის თუხთუხი, ჩუხჩუხი, ქაფქაფი. დუღა გვარგვალანცია: მასალ., გვ. 122 -- მდუღარე თუხთუხებსო. გვარგვალანს თე
წყარი ირიათო: მ. ხუბ., გვ. 78 -- დუღს (ძლიერ) ეს წყალი სულ. გვარგვალანს (გვარგვალუუ ითუხთუხა, უგვარგვალუუ უთუხთუხია,
ნოგვარგვალუე(ნ) თუხთუხებდა თურმე) გრდმ. საშ. მოქმ. თუხთუხებს. ოგვარგვალაფუანს (ოგვარგვალაფუუ ათუხთუხებინა,
უგვარგვალაფუაფუ უთუხთუხებინებია, ნოგვარგვალაფუე(ნ) ათუხთუხებინებდა თურმე) კაუზ. გვარგვალანს ზმნისა ათუხთუხებინებს.
მაგვარგვალ{აფ}არი მიმღ. მოქმ. ამთუხთუხებელი. ოგვარგვალ{აფ}არი მიმღ. ვნებ. მყ ასათუხთუხებელი. გვარგვალერი მიმღ.ვნებ.წარს.
ათუხთუხებული. ნაგვარგვალეფი მიმღ.ვნებ.წარს. ანათუხთუხები. ნა/ოგვარგვალ{აფ}უერი მიმღ.ვნებ.წარს. ათუხთუხების საფასური.
უგვარგვალაფუ მიმღ.უარყ. აუთუხთუხებელი. შდრ. კვარხალი, ჯარღალი (წყლისა). 

Lemma: gvargvas-i  
Number: 2978  
გვარგვას-ი (გვარგვასის) იგივეა, რაც გვარგვაზი. ულიუ გილეგვარგვასუდანი, ლუსქერი -- აგვართა: ეგრისი, გვ. 127 --
ულევი ერთადშეკრული ხმაურით დადიოდნენ, ლუსქერი -- ურიცხვი. 

Lemma: gvareba  
Number: 2979  
გვარება (გვარებას) სახელი აგვარენს ზმნისა -- გვარება. მეუ ჸუდეშა დო ოსორიშეში საკითხი მააგვარი! -- წადი სახლში
და ვახშმის საკითხი მოაგვარე! აგვარენს (მააგვარუ მოაგვარა, მოუგვარებუ მოუგვარებია, მონოგვარებუე(ნ) მოაგვარებდა თურმე)
გრდმ. აგვარებს. იგვარენს (მიიგვარუ მოიგვარა, მუუგვარებუ მოუგვარებია) გრდმ. სათავ. ქც. აგვარენს ზმნისა -- იგვარებს.
უგვარენს (მუუგვარუ მოუგვარა, მუუგვარებუ მოუგვარებია) გრდმ. სასხვ. ქც. აგვარენს ზმნისა -- უგვარებს. იგვარებუუ(ნ) (მიიგვარუ
მოგვარდა, მოგვარებ{ელ/რ}ე(ნ) მოგვარებულა) გრდუვ. ვნებ. აგვარენს ზმნისა -- გვარდება. ეგვარებუუ(ნ) (მეეგვარუ მოუგვარდა,
მოგვარებუუ მოჰგვარებია) გრდუვ. ვნებ. უგვარენს ზმნისა -- იგვარინე(ნ) (იგვარინუ შესაძლებელი გახდა მოგვარება, -- , -- )
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. აგვარენს ზმნისა -- შეიძლება მოგვარდეს. აგვარინე(ნ) (აგვარინუ შეძლო მოეგვარებინა, -- ,
მონოგვარებუე(ნ) შესძლებია მოგვარება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უგვარენს ზმნისა -- შეუძლია მოაგვაროს. ოგვარებაფუანს
(ოგვარებაფუუ აგვარებინა, უგვარებაფუაფუ უგვარებინებია, ნოგვარებაფუ{აფუ}ე(ნ) აგვარებინებდა თურმე) კაუზ. აგვარენს ზმნისა --
აგვარებინებს. მომაგვარებელი მიმღ. მოქმ. მომგვარებელი. მააგვარებელი მიმღ.ვნებ.მყ. მოსაგვარებელი. მოგვარებული
მიმღ.ვნებ.წარს. მოგვარებული. მონაგვარებუ მიმღ.ვნებ.წარს. მონაგვარები. მონაგვარებუერი მიმღ.ვნებ.წარს. მოგვარების
საფასური. უმუგვარებუ მიმღ.უარყ. მოუგვარებელი. შდრ. მოხაზირება. 

Lemma: gvarta  
Number: 2980  
გვართა (გვართას) ზვირთი; დიდი ტალღა; ბოლქვი; გროვა. ზღვა ილჷნს დო კალკალეშა გვართაშ გოლეფი ერტებუნი:
ქხს, 1, გვ. 161 -- ზღვა ღელავს და ზოგჯერ ტალღის მთები გაექცევა. შდრ. აგვართა. 

Lemma: gvarta-gvartat/s  
Number: 2981  
გვართა-გვართათ/ს ზმნზ. გროვა -- გროვად, ჯგუფ-ჯგუფად; ბოლქვა-ბოლქვად. გვართა-გვართა მუკოხორცჷ, ქუაშ კიდას
მუკმაფუნცუ:მასალ., გვ. 18 -- (ტალღა) გროვა-გროვად მოხეთქს, ქვის კედელს ედუღება. 

Lemma: gvarian-i  
Number: 2982  
გვარიან-ი (გვარიანს) გვარიანი; რიგიანი, საკმაოდ კარგი. -- მუჭომი მოსავალი {ო}რდუ წი თაქინე? -- გვარიანი,
პატონი!: ი. ყიფშ., გვ. 1 -- როგორი მოსავალი იყო წელს აქ? -- გვარიანი, ბატონო! მიკილჷ ართი გვარიანი ხანქ: ქხს.,



2, გვ. 168 -- გაიარა გვარიანმა ხანმა. იხ. ჭე. შდრ. იმერ.გურ. გვარიანი რიგიანი, კარგს ჩამოღმა (ი. ჭყ.). 

Lemma: gvarianide  
Number: 2983  
გვარიანიდე ზმნზ. საკმაოდ. არძო მეოჯახექ მუში ოზეში ართი კუნთხუსუ ოკო გეშანთხორასი გვარიანიდე კაბეტი
სანახვერო ორუმე: ყაზაყ., 1.01.1931, გვ. 4 -- ყველა მეოჯახემ მისი ეზოს ერთ კუთხეში უნდა ამოთხაროს გვარიანი
(საკმაოდ) დიდი სანაგვე ორმო. 

Lemma: gvaroba  
Number: 2984  
გვარობა (გვარობას) გვარობა. დუდი მებჩი სიავეს, კუჩხი გეგშაბდგი გვარობას: ი. ყიფშ., გვ. 157 -- თავი მივეცი სიავეს,
ფეხი ჩავდგი გვარობას. 

Lemma: gvarsalia  
Number: 2985  
გვარსალია (გვარსალიას) დიდი, ზორბა, მსხვილი. 

Lemma: gvarskualoba  
Number: 2986  
გვარსქუალობა (გვარსქუალობას) გვარიშვილობა. მუჭოთ გვარსქუალობათი, თეში სიქომოლეთ ჯგირი, კოჩური კოჩი
ჸოფე -- როგორც გვარიშვილობით, ისე სივაჟკაცით კარგი კაცური კაცი ყოფილა. იხ. სქუა. 

Lemma: gvaj-i  
Number: 2987  
გვაჯ-ი (გვაჯის) იხ. გვაჯა. 

Lemma: gvaja  
Number: 2988  
გვაჯა (გვაჯას) 1. პატარა ტანის, დაბალი; დაგვაჯული. ართი გვაჯა კოჩიე -- ერთი პატარა კაცია. 2. მოფერებითი მიმართვა
პატარისადმი. მორთი აშო, გვაჯა, სი! -- მოდი აქეთ, გვაჯა, შენ! სო მეურქი, გვაჯა? -- სად მიდიხარ, გვაჯა? იხ. გვეჯე. შდრ.
იმერ. გვაჯა დაბალი, პატარა ტანის, ჯუჯა (ვ. ბერ.). 

Lemma: gvajal-i  
Number: 2989  
გვაჯალ-ი (გვაჯალ/რს) პატარა ტანის ადამიანის კოხტად სიარული. 

Lemma: gvajap-i  
Number: 2990  
გვაჯაფ-ი (გვაჯაფის) იხ. გვაჯალი. 

Lemma: gvajia  
Number: 2991  
გვაჯია (გვაჯიას) `ქვის სატეხად ვხმარობდით წამალს, რომელსაც გვაჯიას ეძახდნენ' (მასალები, ტ. 1, გვ. 402); გვარჯილა. 

Lemma: gvajila  
Number: 2992  
გვაჯილა (გვაჯილას) გვარჯილა (ი. ყიფშ.). სქან(ი) წურწუფა, სქან(ი) გვაჯილა, სქან(ი) სანთელო, სქან(ი) კაჟინა!: ქხს, 1,
გვ. 171 -- შენი წუმწუმა (გოგირდი), შენი გვარჯილა, შენ სანთლად შენი კაჟინა! 

Lemma: gvajin-i  
Number: 2993  
გვაჯინ-ი (გვაჯინს) იხ. გვაჯაფი, გვაჯუა. 

Lemma: gvajua  
Number: 2994  
გვაჯუა (გვაჯუას) სახელი ოგვაჯანს ზმნისა -- პატარა ტანის ადამიანის სიარული. მევოჯინინი, ამარ ვემიოგვაჯანსო ჩქიმი
ბოში -- რომ შევხედე, აგერ არ მიდის (კოტად) ჩემი ბიჭი. ოგვაჯანს (ოგვაჯუუ წავიდა კოხტად, უგვაჯუუ წასულა კოხტად,
ნოგვაჯუე(ნ) მიდიოდა თურმე კოხტად) გრდუვ. საშ. მოქმ. წავა (კოხტად). 

Lemma: gvegv-i  
Number: 2995  
გვეგვ-ი (გვეგვის) 1. თიხის მუშტისოდენა გამხმარი ცომი (მასალები, ტ. 2, ნაწ. 1, გვ. 223). 2. ის ბეტკი (იხ.), რომელსაც
კალათს ნაპირზე უკეთებენ (მასალები, ტ. 2, ნაწ. 1, გვ. 243). 3. ქვაბის ქვესადგამი, ხისგან გამზადებული (მ. ელიავა). შდრ.
კვეკვი. 

Lemma: gvegve{re}  
Number: 2996  
გვეგვე{რე} (გვეგვე{რე}ს) მსხვილი. შდრ. კვეკვერე, ქვექვერე. 

Lemma: gvegveria  
Number: 2997  
გვეგვერია (გვეგვერიას) ოდნავ მსხვილი. 

Lemma: gvegua  
Number: 2998  
გვეგუა (გვეგუას) იგივეა, რაც გვაგუა, -- გვემა, მაგრად გამეტებით ცემა. თიშ მანწარათ დოგვეგუ, ხუთი-ვარა დღას
ქიგეუჯანუდუ -- ისე გამეტებით (მწარედ) გვემა (ცემა), ხუთიოდე დღეს (კი) იწვა. 



Lemma: gvezeria  
Number: 2999  
გვეზერია (გვეზერიას) იგივეა, რაც კვეზერია, -- კოხტა; ჩაპუტკუნებული, ჩამრგვალებული. 

Lemma: gvena  
Number: 3000  
გვენა (გვენას) სახელი გუ//გჷ ზმნისა -- 1. მსგავსება. ქვარა-შხუ დო კისერ-ჭიფე, კოჩიშ სახეს ვაგჷდჷნი: მასალ., გვ. 45 --
მუცელ-მსხვილი, კისერ-წვრილი, კაცის სახეს რომ არ ჰგავდა. თეში გჷნა თე ძღაბეფი ართიანს: მ. ხუბ., გვ. 246 -- ისე
ჰგვანან ეს გოგოები ერთმანეთს. კოჩიშ ნარინჯის ვა გჷ: ი. ყიფშ., გვ. 6 -- კაცის ნამყოფს არ ჰგავს. თე ბოშისჷ რაგადი
ჯიმუშიერიშა ნოგუევენია: ი. ყიფშ., გვ. 78 -- ამ ბიჭის ლაპარაკი ჯიმუშიერისას ჰგავსო (ნამსგავსება). ჩილი დო ქომონჯი
ართიანს ვაგუ-და, ნათხირი იჸინია: ა. ცან., გვ. 126 -- ცოლი და ქმარი ერთმანეთს თუ არ ჰგავს, ნათხოვი იქნებაო. 2. ჩანს,
ეტყობა. გჷ, ამსერი ვადართინენა ინემს -- ჩანს (ეტყობა), ამაღამ ვერ დაბრუნდებიან ისინი. გუ(ნ)//გჷ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს
წრისა და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. სტატიკ. ჰგავს (დაწვრილებით იხ. ტაბულა ხხ1). 

Lemma: gver-i  
Number: 3001  
გვერ-ი (გვერს), გუ̂ერ-ი (გუ̂ერს), ნგვერ-ი (ნგვერს) 1. გველი. ჭითა გვერი ქოძირჷ: ი. ყიფშ., გვ. 23 -- წითელი გველი კი
ნახა. გითილჷ ჟირი დიდი გვერქჷ: ქხს, 2, გვ. 24 -- გამოძვრა ორი დიდი გველი. ბრელი ხვითოეფი გვერს ქუუსქუუდჷ: ი.
ყიფშ., გვ. 23 -- ბევრი ხვითოები გველს დაედო. იკიკათჷ გვერენქ ბრელქ: ქხს, 2, გვ. 24 -- შეგროვდა გველები ბევრი. ჟირ
გვერენქ ქჷმთოხვადასია: მ. ხუბ., გვ. 135 -- ორი გველი დახვდესო იქ. 2. ლანძღ. გადატ. ბოროტი, გაიძვერა ადამიანი.
თიშე დანდება ვეჸუაფუ, გუ̂ერი კოჩიე -- იმისგან დანდობა არ იქნება, გველი კაცია. ქ გვერიში ნაჩამინა გველის
ნაკბენი. ქგვერიში ნაჩამინაშორო ზმნზ. გველის ნაკბენივით, თითქოს გველმა უკბინა. გამწოლუ გვერიში
ნაჩამინაშორო -- წამოვარდა გველის ნაკბენივით. იხ. სახელუშინაფუ, სახელჭყელი, უჩაღართამი, შურდინაფილი... 

Lemma: gvergu  
Number: 3002  
გვერგუ ბლომად არის (დ. ფიფია). 

Lemma: gverd-i  
Number: 3003  
გვერდ-ი (გვერდის), გუ̂ერდ-ი (გუ̂ერდის) ნახევარი. გვერდი წანას ქიმიიშჷ: ი. ყიფშ., გვ. 76 -- ნახევარ წელს მიდიოდა.
ბედიში გვერდი ცადა რენია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 19 -- ბედის მონახევრე ცდააო. გვერდი სი დო გვერდი მავა: ი. ყიფშ., გვ.
039 -- ნახევარი შენ და ნახევარი მეო. მარა გვერდის მიდამჷღანა: ი. ყიფშ., გვ. 166 -- მაგრამ ნახევარს წამართმევენ.
გვერდო ზმნზ. ნახევრად. გვერდო ქორე ღურელი-და, მუთუნი ვარია: მ. ხუბ., გვ. 19 -- ნახევრად თუ არის მკვდარი,
არაფერიაო. ქ გვერდი დღაში ოლუ, -- გადატ. მანძილის საზომი ერთეული. გვერდი დღაში ოლჷს ქჷმააჭიშუუ ათე ჭიჭე
ბოშიქ: ი. ყიფშ., გვ. 52 -- ნახევარი დღის სავალზე მიუსწრო ამ პატარა ბიჭმა. იხ. მოგვერდი, მოგვერდიე; ოგვერდალო.
შდრ. ლაზ. გვერდი//გვერდახა ნახევარი (აჭარ. დიალექტ. ლექსკ., 4, გვ. 62). 

Lemma: gverded-i  
Number: 3004  
გვერდედ-ი (გვერდედის) ნახევარ-ნახევარი. გვერდედი ქიმეჩეს -- ნახევარ-ნახევარი (კი) მისცეს. გვერდედიღ გვერდ-
გვერდი. 

Lemma: gverdikila  
Number: 3005  
გვერდიქილა (გვერდიქილას) ხის ჭურჭელია მარცვლეულისა და ფქვილეულის საზომად: ნახევარქილიანი. ქილას (იხ.)
აკეთებდნენ ისე, როგორც ბუყუნს, გვერდიქილას ისე, როგორც ქილას (მასალები, ტ. 2, ნაწ. 1, გვ. 230). 

Lemma: gverdulo  
Number: 3006  
გვერდულო ზმნზ. გვერდულად, ცერად, დაქანებულად. გვერდულო მიდართუ -- გვერდულად წავიდა. 

Lemma: gverele  
Number: 3007  
გვერელე (გვერელეს) ბოტან. გვირილა. ტორონჯიცალო ნაზი გვერელე, არძას სი უჯგუქ, მუ გავაგრძელა: შ. ბერ., გვ.
148 -- მტრედივით ნაზო გვირილავ, ყველას შენ სჯობიხარ, რა გავაგრძელო. 

Lemma: gverishi  
Number: 3008  
გვერიში დუდიში მახოკალ-ი (გვერიში დუდიში მახოკალ/რს) ენტომ. მწერია ერთგვარი (სიტყ.-სიტყვ.: გველის თავის
მპარსავი). გადატ. იტყვიან კაცზე გვერიშ დუდიშ მახოკალი კოჩიენია -- მღლეტელი, მძარცველი კაციაო. 

Lemma: gverishi-lak'art'-i  
Number: 3009  
გვერიში-ლაკარტ-ი (გვერიში ლაკარტის) ბოტან. ჩვეულებრივი მატიტელა. იხ. კამპეტი (ა. მაყ.). 

Lemma: gverishi-suru//curu  
Number: 3010  
გვერიში-სურუ//ცურუ (გვერიში სურუს//ცურუს) ბოტან. გველის სურო. იხ. მურხვანტალა (ა. მაყ.). 

Lemma: gverishi-ce'mua//ce'm՚ua  
Number: 3011  
გვერიში-ცჷმუა//ცჷმჸუა (გვერიში ცჷმ{ჸ}უას) ბოტან. გველის მარწყვი (ა. მაყ.). 

Lemma: gverishi-c'ic'ila  
Number: 3012  



გვერიში-წიწილა (გვერიში წიწილას) ზოოლ. გველის წიწილა. გადატ. საზიზღარი, საძაგელი (უმთავრესად ითქმის
ბავშვებზე). ინა ვადაგინდენს, გვერიში წიწილა რე -- ის არ დაგინდობს, გველის წიწილაა. 

Lemma: gvershap'-i  
Number: 3013  
გვერშაპ-ი (გვერშაპის) ზოოლ. გველეშაპი, ვეშაპი, -- გადატ. ძალიან დიდი. გვერშაპი ხოჯეფი რჸუნდასჷნი: ქხს., 1, გვ. 336
-- გველეშაპი ხარები რომ გყავდეს. გვერშაპი, მა გიზოჯჷნქ, ლეხის დეთხუე: ი. ყიფშ., გვ. 11 -- გველეშაპო, მე გიბრძანებ,
ავადმყოფს რომ დაეთხოვო. მუში სქუა, ჟირი ჯოღორეფი, გვერშაპეფი, ქეკოჸუნა უკახალე: მ. ხუბ., გვ. 65 -- მისი შვილი,
ორი ძაღლები, გველეშაპები, კი მიჰყვებიან უკან. 

Lemma: gvedze  
Number: 3014  
გვეძე მოფერ. პატარა, კოპწია. გვეძე, ჯვარი გიწერსი!: ი. ყიფშ., გვ. 137 -- პატარავ, ჯვარი გწერია! ღუტი-ღუტი, გვეძე
ბოში: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 157 -- ძილი ნებისა, კოპწია ბიჭო (ძილი ნებისა, გვეძე ბიჭო). 

Lemma: gvedzere  
Number: 3015  
გვეძერე (გვეძერეს) პატარა და ჩასუქებულ-ჩაპუტკუნებული. გვეძერე ბაღანა რე -- ჩაპუტკუნებული ბავშვია. 

Lemma: gvedzghere  
Number: 3016  
გვეძღერე (გვეძღერეს) ძალიან პატარა. ჭიჭე ტანიში ბაღანა რე, გვეძღერე -- პატარა ტანის ბავშვია, დაგვალული. შდრ.
ბეძღერე; გურ., ზ.- იმერ., ლეჩხ. გვინძღი გაბერილი და მსხვილი ჯუჯა კაცი (ა. ღლ.). 

Lemma: gvedzgheria  
Number: 3017  
გვეძღერია (გვეძღერიას) იგივეა, რაც გვეძღერე. 

Lemma: gvexua  
Number: 3018  
გვეხუა (გვეხუას) იხ. გიმო-გვახუა. 

Lemma: gveje  
Number: 3019  
გვეჯე (გვეჯეს) დაბალი და ჩაფსკვნილი. ჯგირი ბოშიე, მარა გვეჯეე -- კარგი ბიჭია, მაგრამ დაგვაჯულია. იხ. გვაჯა. 

Lemma: gvejere  
Number: 3020  
გვეჯერე (გვეჯერეს) იგივეა, რაც გვეჯე. 

Lemma: gvian-i  
Number: 3021  
გვიან-ი (გვიანს) გვიანი. გვიანი რდუ -- გვიანი იყო. გვიანო ზმნზ. გვიან. გვიანო გეებგი თე ამბე -- გვიან გავიგე ეს ამბავი.
ომბოლიში კვარი გვიანო გჷთიჭუნია -- ობლის კვერი გვიან გამოიწვებაო. 

Lemma: gvianisha{x}  
Number: 3022  
გვიანიშა{ხ} ზმნზ. გვიანობამდე. გვიანობაშახ ალახედეს ყებურს -- გვიანობამდე ისხდნენ კერიასთან (კერიის პირას). 

Lemma: gvianeba  
Number: 3023  
გვიანება (გვიანებას) სახელი აგვიანენს ზმნისა -- დაგვიანება. იხ. გვიანუა. 

Lemma: gvianua  
Number: 3024  
გვიანუა (გვიანუას) სახელი აგვიანენს ზმნისა -- გვიანება. კუნტა კუჩხი ჩანს დო თიშენი იგვიანუანსია -- მოკლე ფეხი აბია
და იმიტომ იგვიანებსო. დეგვიანეს წყარიშ მოღალა...: მ. ხუბ., გვ. 57 -- დააგვიანეს წყლის მოტანა... აგვიანენს,
ოგვიანუანს (დააგვიანუ{უ} დააგვიანა, დუუგვიანებუ დაუგვიანებია, დონოგვიანებუე(ნ) დააგვიანებდა თურმე) გრდმ. აგვიანებს.
იგვიანენს, იგვიანუანს (დიიგვიანუუ დაიგვიანა, დუუგვიანუაფუ დაუგვიანებია) გრდუვ. მოქმ. აგვიანენს ზმნისა -- იგვიანებს.
იგვიანე(ნ), იგვიანინე(ნ) (იგვიანინუ შესაძლებელი გახდა დაგვიანება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. აგვიანენს ზმნისა --
შეიძლება დაგვიანება. აგვიანე(ნ), აგვიანინე(ნ) (აგვიანინუ შეძლო დაეგვიანებია, -- , დონოგვიანუე(ნ) შესძლებია დაგვიანება)
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. აგვიანენს ზმნისა -- შეუძლია დააგვიანოს. ოგვიანებაფუანს (ოგვიანებაფუუ {და}აგვიანებინა, უგვიანებაფუაფუ
{და}უგვიანებინებია, ნოგვიანებაფუე(ნ) {და}აგვიანინებდა თურმე) კაუზ. აგვიანენს ზმნისა -- აგვიანებებინებს. დამაგვიანე,
მაგვიანებელი მიმღ. მოქმ. დამგვიანებელი. ოგვიანებელი, ოგვიანე მიმღ.ვნებ.მყ. {და}საგვიანებელი. დაგვიანებული მიმღ.ვნებ.წარს.
დაგვიანებული. ნაგვიანე, ნაგვიანებუ მიმღ.ვნებ.წარს. {და}ნაგვიანები. ნაგვიანუერი, ნაგვიანებუერი მიმღ.ვნებ.წარს. {და}გვიანების
საფასური. უდუგვიანებუ მიმღ.უარყ. დაუგვიანებელი. 

Lemma: gvibal-i  
Number: 3025  
გვიბალ-ი (გვიბალ/რს) მსუქანი, მსხვილი. 

Lemma: gvibe  
Number: 3026  
გვიბე (გვიბეს) ზოოლ. პატარა თევზია, ცხოვრობს პატარა მდინარეში, წითელი ფხები აქვს (მასალები, ტ. ვ, გვ. 74). 

Lemma: gvigva  
Number: 3027  



გვიგვა, გვიგვალ-ი (გვიგვა{ლ}ს) მსხვილი; მსუქანი. დუდიგვიგვა (ღ დუდიგვიგვალი) თავმსხვილი. იხ. გვიგვინი. შდრ.
დუდიკვიკვა, კვიკვა. 

Lemma: gvigvil-i  
Number: 3028  
გვიგვილ-ი (გვიგვილ/რს), გვიგვი-ი (გვიგვირს) 1. თხმელის, ნიგვზის, თხილის, წაბლის ყვავილი; კვირტი, კოკორი;
კვირხილა. 2. ბღუჯა, კოშტი მატყლისა, ბამბისა (ი. ყიფშ., პ. ჭარ.). ლუღიში გვიგვილი გოწყჷრტჷნი, მალურს ზანთი დო
მუკუჩირქოლუე ოკო გვერიში ნაჩამინას -- ლეღვის კვირტი რომ გაიჭყლიტება, წამოვა სითხე (ზეთი) და უნდა წაუსვა
გველის ნაკბენზე. შდრ. კვიკვილი, ხვიხვილი. 

Lemma: gvigvin-i  
Number: 3029  
გვიგვინ-ი (გვიგვინს) იხ. გვიგვინაფა, -- მსხვილის, მსუქნის გამოხედვა-ყურება. 

Lemma: gvigvinapa  
Number: 3030  
გვიგვინაფა (გვიგვინაფას) სახელი გვიგონდუ(ნ) ზმნისა -- შეშუპება, გაფუება, გასივება; ის, რაც მსხვილად მოჩანს.
თოლეფქ დუუგვიგვონდუ თეზმა ნგარათი -- თვალები დაუსივდა ამდენი ტირილით. იგვიგვინანს (იგვიგვინუუ შეშუპდა,
გაფუვდა, უგვიგვინუუ შეშუპებულა, გაფუვებულა) გრდუვ. ვნებ. მსხვილად და შეშუპებულად ჩანს. ოგვიგვინანს (ოგვიგვინუუ
გაფუვდა, შეშუპდა, უგვიგვინუუ შეშუპებულა, გაფუებულა) გრდუვ. ვნებ. შეშუპებულია, დამსხვილებულია. ოგვიგვინუანს
(ოგვიგვინუუ ააფუვა, უგვიგვინუაფუ გაუფუვებია, ნოგვიგვინაფუე(ნ) აფუვებდა თურმე) გრდმ. ასივებს, აფუვებს, აშუპებს. გვიგონდუ(ნ)
(დოგვიგონდუ გაფუვდა, დოგვიგვინაფე{ლ/რე}(ნ) გაფუებულა, დონოგვიგვინაფუე(ნ) აფუვდებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ოგვიგვინანს ზმნისა
-- ფუვდება, სივდება, შუპდება. უგვიგონდუ(ნ) (დუუგვიგონდუ შეუშუპდა, დოგვიგვინაფუ შეშუპებია) გრდუვ. ვნებ. სასხვ. ქც.
ოგვიგვინუანს ზმნისა -- უსივდება, უფუვდება, უშუპდება. 

Lemma: gvigvinapili  
Number: 3031  
გვიგვინაფილი (გვიგვინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გასივებული, გაფუებული, შეშუპებული, დამსხვილებული. 

Lemma: gvidal-i  
Number: 3032  
გვიდალ-ი (გვიდალს) ჩამრგვალებული. 

Lemma: gviz-i  
Number: 3033  
გვიზ-ი (გვიზის) წინ გამოშვერილი მუცელი (პ. ჭარ.). იხ. გვიზალი. შდრ.გურ. გვიზი დიდი მუცელი (ა. ღლ.). 

Lemma: gviza  
Number: 3034  
გვიზა, გვიზალ-ი (გვიზა{ლ}ს) ჩამსხვილებული. შდრ. ქვიზალი. 

Lemma: gvim-i  
Number: 3035  
გვიმ-ი (გვიმს) 1. ჭის თავი. აკეთებდნენ მოღობილს, მთლიანი ხისაგან, ქვისაგან; ხშირი იყო გამომწვარი თიხისა. ამჟამად
აკეთებენ ბეტონისას. შდრ. მასალები, ტ. 2, ნაწ. 1, გვ. 239. 2. გვიმი ქვირიში -- ფქვილის ჩასაყრელი ჭურჭელი. მზადდებოდა
ხისა ან თიხისა, ჰგავს ჭის გვიმს. შდრ. საბა: გვიმი ჯურღმულის (ჭის) თორნე წყალთათჳს. 

Lemma: gvimara  
Number: 3036  
გვიმარა (გვიმარას), გვიმორა (გვიმორას), გუმარა (გუმარას) ბოტან. ეწრის გვიმრა. უსარიგოთ დინაფილი გვიმარა დო
ინჭირია: ქხს., 1, გვ. 320 -- უსარგებლოდ დაკარგული გვიმრა და ანწლი. ლალა კოჩი გვიმარაშ ღობერს ღობუნდუა: ხალხ.
სიტყ., 1, გვ. 79 -- ზარმაცი კაცი გვიმრის ღობეს ღობავდაო. როდესაც ყურძენი დაიჭყლიტებოდა, დააფარებდნენ გვიმრას და
ამით სწურავდნენ ღვინოს (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 3, გვ. 156). იხ. გუმარა; ალაგვიმორია. შდრ. სვან. გვიმორ, ხოლა გვიმორ
(ა. მაყ.). 

Lemma: gvimarashi  
Number: 3037  
გვიმარაში ჯინჯ-ი (გვიმარაში ჯინს) მეჭეჭი. 

Lemma: gvimaron-i  
Number: 3038  
გვიმარონ-ი (გვიმარონს) გვიმნარი, გვიმრიანი ადგილი. დიიშუმუნა დო უკული მითოძუნა გვიმარონს -- დათვრებიან და
შემდეგ გვიმრიან ადგილზე წვანან. იხ. გუმარონი. 

Lemma: gvimora  
Number: 3039  
გვიმორა (გვიმორას) იხ. გვიმარა. 

Lemma: gvindghal-i  
Number: 3040  
გვინდღალ-ი (გვინდღალს) დაბალი და უშნოდ ჩამსხვილებული. 

Lemma: gvindzgh-i  
Number: 3041  
გვინძღ-ი (გვინძღის) ეკლიანი ბუჩქი. ქიმერთი ეთექ, ქოძირი, მუ რე გიიგვიძღინანსინი -- მიდი იქ, ნახე, რაა, რომ რაღაც
პატარა ჩანს. თქუანა: გვინძღიჯგურა კოჩიენია -- იტყვიან: გვინძღივით კაციაო, ე.ი. ტანით პატარა კაციაო. შდრ. გურ.
გვინძღი ეკლიანი ბუჩქი (ვ. ბერ.), გაბერილი და მსხვილი, ჯუჯა კაცი (ა. ღლ.) 



Lemma: gvindzgha  
Number: 3042  
გვინძღა, გვინძღალ-ი (გვინძღა{ლ}ს) პატარა, ჯუჯა კაცი. ქომორთჷ ართი გვინძღალი კოჩქჷ -- მოვიდა ერთი ჩია
(დაბალი) კაცი. 

Lemma: gvinjal-i  
Number: 3043  
გვინჯალ-ი (გვინჯალს) დაბალი და მსხვილი. შდრ. გვინძღალი. 

Lemma: gvinjghal-i  
Number: 3044  
გვინჯღალ-ი (გვინჯღალს) იგივეა, რაც გვინძღალი, გვინჯალი, -- ჩია; დაბალი და გაბღენძილი. 

Lemma: gvira  
Number: 3045  
გვირა, გვირალ-ი (გვირალს) დიდი, განიერი (ი. ყიფშ.); ჟუჟუნა. ...სქანი თოლი ფართო გვირა: ი. ყიფშ., გვ. 164 -- ...შენი
თვალი ფართო ჟუჟუნა. ჩხვინდი-ხვიფა, თოლი-გვირა, თუმა-კუნტა, კიროკილი: ქხს, 1, გვ. 38 -- ცხვირი-პაჭუა, თვალი-
ჟუჟუნა, თმა-მოკლე, ხუჭუჭა. თოლი გვირა, პიჯი-სქვამი, ლარჭემიშა გიგუ ტანი: ქხს, 1, გვ. 58 -- თვალი ჟუჟუნა, პირად
ლამაზი, ლერწამს გიგავს ტანი. შდრ. ხვირა, ხვიჩა. 

Lemma: gvirab-i  
Number: 3046  
გვირაბ-ი (გვირაბის) გვირაბი, გამოქვაბული (ი. ყიფშ.). 

Lemma: gviral-i  
Number: 3047  
გვირალ-ი (თოლი) იგივეა, რაც გვირა, -- ფართე, განიერი; ბდღვიალა, ჟუჟუნა (თვალი). კიბირი ბროლი, თოლი გვირალი,
ტანი ზღვინდალი, კონიერო: შ. ბერ., გვ. 119 -- კბილი ბროლი, თვალი ფართე (მხიარული), ტანი წერწეტა (აშოლტილი),
ზომიერი. 

Lemma: gvirgvin-i  
Number: 3048  
გვირგვინ-ი (გვირგვინს) იგივეა, რაც გურგინი, -- 1. გვირგვინი. მა ვე - შემილებუ გვირგვინიში გედგჷმა: ი. ყიფშ., გვ. 103
-- მე არ შემიძლია გვირგვინის დადგმა. ქგვირგვინიში მათირე ხელისმომკიდე. 2. თავზე წერტილი, საიდანაც თმა
მიიმართება ირგვლივ და ამით იქმნება წრე, ქოჩორი. ხალხში არის ასეთი თქმა: ათე ბაღანას ჟირი გვირგვინი უღუნია დო
ჟირი ოსურს გიმითირანსია -- ამ ბავშვს ორი გვირგვინი აქვსო და ორ ქალს გამოიცვლისო. 

Lemma: gvirgvinua  
Number: 3049  
გვირგვინუა (გვირგვინუას) იგივეა, რაც გურგინუა(მნიშვ. -- 1), -- სახელი აგვირგვინენს ზმნისა -- გვირგვინის დადგმა.
ხენწიფექ დიდი ამბეთ დაგვირგვინ თინეფი: აია, 1, გვ. 24 -- ხელმწიფემ დიდის ამბით გვირგვინი დაადგა მათ. 

Lemma: gvirdil-i  
Number: 3050  
გვირდილ-ი (გვირდილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გვირდუნს ზმნისა -- უშნოდ დაგლეჯილი, დაწყვეტილი. 

Lemma: gvirdua  
Number: 3051  
გვირდუა (გვირდუას) სახელი გვირდუნს ზმნისა -- ბევრის (თავთავის, ყლორტების...) ერთბაშად გლეჯა. გვირდუნს
(დოგვირდუ დაგლიჯა, მოწყვიტა; დუუგვირდუ დაუგლეჯია, მოუწყვეტია; დონოგვირდუე(ნ) დაგლეჯდა, მოწყვეტდა თურმე) გრდმ. გლეჯს,
წყვეტს (ბევრს ერთად). ოგვირდალი მიმღ. ვნებ. მყ. საგლეჯი, საწყვეტი. გვირდილი მიმღ. ვნებ. წარს. დაგლეჯილი, დაწყვეტილი.
ნაგვირდა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაგლეჯი, ნაწყვეტი. ნაგვირდუერი მიმღ.ვნებ.წარს. ერთბაშად გლეჯის, წყვეტის საფასური. 

Lemma: gvirisht'-i  
Number: 3052  
გვირიშტ-ი (გვირიშტის) გვირისტი. შდრ.გურ. გვირიშტი გვირისტი (ა. ღლ.). 

Lemma: gvirisht'ua  
Number: 3053  
გვირიშტუა (გვირიშტუას) სახელი გვირიშტანს ზმნისა -- დაგვირისტება. გვირიშტუნს (დოგვირიშტუ დააგვირისტა, დუუგვირიშტუ
დაუგვირისტებია, დონოგვირიშტუე(ნ) დააგვირისტებდა თურმე) გრდმ. აგვირისტებს. იხ. დო-გვირიშტუა. 

Lemma: gvirxal-i  
Number: 3054  
გვირხალ-ი (გვირხალს) ჩამსხვილებული და მედიდური (მ. ძაძ. 2, გვ. 39). 

Lemma: gvighal-i  
Number: 3055  
გვიღალ-ი (გვიღალს) უშნოდ მუცელწამობერილი (მ. ძაძ. 2, გვ. 39). 

Lemma: gvichal-i  
Number: 3056  
გვიჩალ-ი (გვიჩალს) მომცრო და გადაშლილი სახისა (მ. ძაძ. 2, გვ. 40). 

Lemma: gvix-i  
Number: 3057  



გვიხ-ი (გვიხის) იგივეა, რაც გუხუ, ბოკონი. 1. მორის ბოძები, რომლებზედაც დაყრდნობილია ფიცრული სახლის (ოდის)
საძირკვლე დირეები, -- ბოკონი. ჸუდე გვიხის გერენია -- სახლი ხის მორებზე დგასო. 2. ჩალის დასაზვინი ბოძი, -- გუხუ.
გვიხის ქიდააშქვანა დო დააზვინანა ჭას, მუხუდოში ცქვეცქვის -- ბოძს დაასობენ და დაზვინავენ ჩალას, სოიოს ნამჯას. 

Lemma: gvixal-i  
Number: 3058  
გვიხალ-ი (გვიხალს) იგივეა, რაც გვირხალი, -- გაბერილი (გვიხივით), მსხვილი. 

Lemma: gvijal-i  
Number: 3059  
გვიჯალ-ი (გვიჯალს) იგივეა, რაც გვაჯა, -- დაბალი, პატარა ტანის. 

Lemma: gvijin-i  
Number: 3060  
გვიჯინ-ი (გვიჯინს) ბრგედ და კოხტად გამო{ი}ყურება. სი, ჩქიმი მანგარალი ხუტუ, სო რე ოგვიჯინანქჷნი!: ქხს., 1, გვ. 341
-- შენ, ჩემო დამტირებელო ხუტუ, სად ხარ უწყინარო და ბრგე (ვაჟკაცო)! 

Lemma: gi-  
Number: 3061  
გი- მარტივი ზმნისწინი, იგივეა, რაც გე- (მისი ვარიანტი). გე- -> გი-ს ხმოვნებთან (გარდა უ'სი) მეზობლობაში. შდრ. გე-ჯინა
დახედვა და გი-ოჯინუ გადასახედი; გე-შქუმალა დარტყმა და გი-აშქუ დაარტყა; გე-უხანტაფუ დაუხატავს ზევით და გი-
ოხანტუ ზედ დაახატა; . გე-ხუნა დაჯდომა და გი-იხუნუანს დაიჯენს. ასევე რთულ ზმნისწინებში: გილა-(ღ გე-ლა-), გითო-(ღ
გე-თო) და ა.შ. 

Lemma: giarzena  
Number: 3062  
გიარზენა (გიარზენას) ჩავაკება. 

Lemma: giarzenia  
Number: 3063  
გიარზენია (გიარზენიას) კნინ. პატარა ჩავაკება. 

Lemma: gibua  
Number: 3064  
გიბუა, გჷბუა (გი/ჷბუას) სახელი გიბუნს, გჷბჷნს ზმნათა -- 1. გბობა, ხარშვა (აბრეშუმის პარკის, აბედის...). დომფალს
(აბრეშუმის პარკს) ხარშავდნენ, ხოლო შემდეგ ოგიდეშით (იხ.) ამოჰქონდათ აბრეშუმის ძაფი. ამ პროცესს ეძახოდნენ
გი/ჷბუას. შდრ. საბა: გბობა ხარშვა; ლაზ. ოგუბუ ხარშვა (ნ. მარი). 2. გამეტებით ცემა მათრახით, წნელით ან სხვა
ელასტიური საგნით. ქიმიაკათუ ჸუდეშა დო დოგიბუ მართახით -- მიუვარდა სახლში და სცემა მათრახით. გიბუნს, გჷბჷნს/ც
(დოგიბუ მოხარშა, ცემა; დოუგიბუ მოუხარშავს, უცემია; დონოგიბუე(ნ) მოხარშავდა, სცემდა თურმე) გრდმ. ხარშავს, სცემს მათრახით,
წნელით... უგიბუნს, უგჷბჷნს/ც (დუუგიბუ მოუხარშა, სცემა; დუუგიბუ მოუხარშავს, უცემია) გრდმ. სასხვ. ქც. გიბუნს ზმნისა --
უხარშავს, უცემს მაგრად მათრახით. იგიბუუ(ნ), იგჷბუუ(ნ) (დიიგიბუ მოიხარშა, გაილახა; დოგიბე{ლ/რე}(ნ) მოხარშულა, გალახულა
მაგრად მათრახით...) გრდუვ. ვნებ. გიბუნს ზმნისა -- იხარშება, იცემება მათრახით. იგიბე(ნ), იგჷბე(ნ) (იგიბუ შესაძლებელი
გახდა მოხარშვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. გიბუნს ზმნისა -- შეიძლება მოიხარშოს, შეიძლება მათრახით (წნელით)
მაგრად იცემოს. აგიბე(ნ), აგჷბე(ნ) (აგიბუ შეძლო მოეხარშა, ეცემა; -- ; ნოგიბუე(ნ) შესძლებია მოეხარშა, ეცემა მაგრად) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. უგიბუნს ზმნისა -- შეუძლია მოხარშოს, მათრახით (წნელით...) მაგრად ცემოს. ოგიბაფუანს, ოგჷბაფუანს
(ოგიბაფუუ ახარშვინა, აცემინა; უგიბაფუაფუ უხარშვინებია, უცემინებია; ნოგიბაფუე(ნ) ახარშვინებდა, აცემინებდა თურმე) კაუზ. გიბუნს
ზმნისა -- ახარშვინებს, აცემინებს. მაგი/ჷბალი მიმღ. მოქმ. მხარშველი, მცემელი. ოგი/ჷბალი მიმღ.ვნებ.მყ. მოსახარში, საცემი.
გი/ჷბილი მიმღ.ვნებ.წარს. მოხარშული, ნაცემი, გალახული. ნაგი/ჷბა მიმღ.ვნებ.წარს. ნახარში, ნაცემი. ნაგი/ჷბუერი
მიმღ.ვნებ.წარს. მოხარშვის, ცემის საფასური. უგი/ჷბუ მიმღ.უარყ. მოუხარშავი, გაულახავი. შდრ. გიმუა. 

Lemma: gigib-i  
Number: 3065  
გიგიბ-ი, გჷგჷბ-ი (გიგიბის) ბოტან. სოჭი (ა. მაყ). გჷგჷბი კჷრდე არდგილემს ირდუუ(ნ) -- სოჭი კლდე ადგილებში იზრდება.
გიგიბიჯგურა კოჩიენია -- სოჭის მსგავსი კაციაო, -- იტყვიან ისეთ კაცზე, რომელიც მაღალია და თანაც ლამაზი აღნაგობისა. 

Lemma: gigin-i  
Number: 3066  
გიგინ-ი (გიგინს) ბორიალი. ვართი ცას ონჭჷ, ვართი დიხას, ჯა დო ჯას გიმეგიგანს: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 46 -- არც ცას
წვდება, არც მიწას, ხე და ხე დაბორიალობს. 

Lemma: gigon-i  
Number: 3067  
გიგონ-ი (გიგონს), გიგონუა (გიგონუას) სახელი გიგონუნს ზმნისა -- გიგნა, კიკნა ბალახისა; მოხოხნა. ოდიარე ვაჩანს დო
თელი დღას ჩხოულეფი რეჭეკის გიიგიგონუნა -- ბალახი არ არის და ძროხები მთელი დღე ქვიან ადგილზე იგიგნებიან
(იციცქნებიან). გიგონუნს (გიგონუ კიკნა, უგიგონუ უკიკნია, ნოგიგონუე(ნ) კიკნიდა თურმე) გრდმ. კიკნის, გიგნის (ბალახს). შდრ.
გი{რ}გონი, კიკონი. 

Lemma: gida  
Number: 3068  
გიდა, გიდალ-ი (გიდა{ლ}ს) გაბერილი. ქორაგიდა//ქვარაგიდალი მუცელ-გაბერილი; მუცელი გიდელს უგავს. მუჭო რე ენა
გინორთელე, მუჭო უგიდანს ქორა? -- როგორ არის ეს გადაქცეული, როგორ გაბერვია მუცელი? შდრ. გიდელი. 

Lemma: gidel-i  
Number: 3069  
გიდელ-ი, გჷდელ-ი; გიდე-ი (გი/ჷდელ/რს) გიდელი. ყურძნის საკრეფი მოგრძო, თავფართო და ბოლო ვიწრო გოდორი.
გიდლის ნაწილებია: კუშტული (წვერი), ტკეჩი, ლანჩა, თავჭერბა, ღვარღვალი. გიდელი იჭუდუა დო ღვარღვალი
იძიცანდუა: თ. სახოკ., გვ. 244 -- გიდელი იწვოდაო და ღვარღვალი იცინოდაო. მუში ცხენი გიდელო გინართინუუ: მ. ხუბ.,



გვ. 51 -- თავისი ცხენი გიდლად გადააქცია. შდრ. ლაზ. გუდელი გიდელი (ნ. მარი). 

Lemma: gidelam-i  
Number: 3070  
გიდელამ-ი (გიდელამს) გიდლიანი. გოგიმორძგუა, -- უწუუ გიდელამ კოჩქ: მ. ხუბ., გვ. 51 -- გაგიმარჯოსო, -- უთხრა
გიდლიანმა კაცმა. 

Lemma: gidi  
Number: 3071  
გიდი (თურქ. - სპარს. ქითი ქვეყანა, სამყარო, -- ქეგლ). ქაი გიდი: აი გიდი, მუ დროსიე, დიბრჩინინი! -- აი გიდი, რა
დროსაა, რომ დავბერდი! შდრ. ლაზ. გიდი. 

Lemma: gidin-i  
Number: 3072  
გიდინ-ი, გიდინაფა (გიდინს, გიდინაფას) სახელი გიდონდუ(ნ), უგიდანს ზმნათა -- გიდელივით გაბერვა (მუცლისა).
დეეკვირ, დეეკვირ, მუჭო რე, ქორაქ გუუგიდონდუნი! -- დააკვირდი, დააკვირდი, როგორაა, მუცელი რომ გაებერა!
უგიდანს (გოუგიდონდუუ გაებერება, გოუგიდონდუ გაებერა, გოგიდინაფუ გაჰბერვია, გონოგიდინუე(ნ)//გონოგიდინაფუე(ნ) გაებერებოდა თურმე)
გრდუვ. საშ.-ვნებ. გაბერილი აქვს (გიდელივით). გიდონდუ(ნ) (გოგიდონდუ გაიბერა, გოგიდინაფერე(ნ)) გრდუვ. ვნებ. იბერება
გიდელივით. გოგიდინაფილ-ი მიმღ.ვნებ.წარს. გაბერილი გიდელივით. შდრ. ქვარაგიდა, ქვარაგოგიდინაფილი. 

Lemma: gitak'inal-i  
Number: 3073  
გითაკინალ-ი (გითაკინალ/რს) მიმღ.ვნებ.წარს. გითუკინანს ზმნისა -- გამოსაწევი. 

Lemma: gitalu  
Number: 3074  
გითალუ (გითალუს) მიმღ.ვნებ.მყ. გითურს ზმნისა -- ქვეშ გასასვლელი. ჸორშიშ თუდო გითალჷ რე -- კოშკის ქვევით
გასასვლელია. 

Lemma: gite  
Number: 3075  
გითე ზმნზ. ქვევიდან, ქვედა მხრით, ქვემორე; განივად, გვერდულად. გეგთაჸოთუ გითე -- გამოაგდო ქვედა მხრიდან გარეთ.
იხ. გჷთე. შდრ. ზმნისწ. გითო-. 

Lemma: gitmazindal-i  
Number: 3076  
გითმაზინდალ-ი (გითმაზინდალ/რს) მიმღ.მოქმ. გითუზინდუნს ზმნისა -- გამომთრევი. სქანი გითმაზინდალს სქანი დუდი
დო ბორკი! -- შენს გამომთრევს (მომშობიარებელს) შენი თავი და ფეხი! 

Lemma: gitmachamal-i  
Number: 3077  
გითმაჩამალ-ი (გითმაჩამალ/რს) მიმღ.მოქმ. გითოჩანს ზმნისა -- გამცემი, მოღალატე. 

Lemma: gitnazota  
Number: 3078  
გითნაზოთა (გითნაზოთას) მიმღ.ვნებ. წარს. გითიზოთუანს ზმნისა -- გამონაზამთრი. გითნაზოთა ორინს გუნია --
გამონაზამთრ საქონელს ჰგავსო, -- იტყვიან ძალიან გამხდარ კაცზე. შდრ. ზოთონჯი. 

Lemma: gito-  
Number: 3079  
გითო-, გჷთო- რთული ზმნისწინი (გი-თო: მარტივი ზმნისწინი გი-/გე- და ნაწილაკი -თო-): 1.ჩვეულებრივ აღნიშნავს
მიმართულებას ქვევიდან (შიგნიდან) გარეთ ან რაიმეს ქვევით ყოფნას; ქართულად შეიძლება გადმოიცეს გა-, გამო-
ზმნისწინებით: გათო-ჸოთამა გამოგდება; გითო-ჩინა შიგნიდან (ქვევიდან) შემოთვლა; გითო-ჯინა გამოხედვა ქვევიდან --
გვერდულად; გითო-ხუნა რაიმეს ქვეშ ჯდომა; გითო-რინა ქვეშ დგომა. 2. აწმყოს მწკრივს აძლევს მყოფადის მნიშვნელობას:
გითო-ცირუნს გამოცრის (შდრ. ცირუნს ცრის); გითო-ჭკადუ გამოჭედა (შდრ. ჭკადუ ჭედა). 3. ზმნის უსრული სახის ფორმას
აქცევს სრული სახისად: გითა-აკეთენს შემოაკეთებს (შდრ. აკეთენს აკეთებს); გითა-აჯღონანს გამოაგზავნის შიგნიდან
(შდრ. ოჯღონანს აგზავნის). შდრ. ითო-; მითო-. 

Lemma: gitobarua  
Number: 3080  
გითობარუა (გითობარუას) სახელი გითობარუნს ზმნისა -- გამობარვა. 

Lemma: gitobumapa  
Number: 3081  
გითობუმაფა (გითობუმაფას) სახელი გითაბუმუანს ზმნისა -- ჩამოკიდება. 

Lemma: gitogorda  
Number: 3082  
გითოგორდა (გითოგორდას) გამოზნექილი, გამოწეული; ირიბი. 

Lemma: gitogorua  
Number: 3083  
გითოგორუა (გითოგორუას) სახელი გითოგორუნს ზმნისა -- გამოძებნა. ბოლოს გეითოგორუ მუში ჯიმა -- ბოლოს
გამოძებნა თავისი ძმა. 

Lemma: gitozoteba  
Number: 3084  



გითოზოთება (გითოზოთებას), გითოზოთუა (გითოზოთუას) სახელი გეითიზოთენს ზმნისა -- გამოზამთრება. იხ. ზოთონჯი. 

Lemma: gitotirua  
Number: 3085  
გითოთირუა (გითოთირუას) სახელი გითმუთირანს ზმნისა -- გამოცვლა, გამონაცვლება. 

Lemma: gitok'vart'ua  
Number: 3086  
გითოკვარტუა (გითოკვარტუას) სახელი გითუკვარტანს ზმნისა -- ცოტაზე წიხლის გამოკვრა, -- გამოწიხვლა. ქასაგანს
ჭიჭე გეითუკვარტუ -- ქვეშსადგამს (ურმისას) ცოტაზე გამოუკვანტა (წიხლით ცოტაზე გამოწია). იხ. კვარტი. 

Lemma: gitok'vaxua  
Number: 3087  
გითოკვახუა (გითოკვახუას) სახელი გეითუკვახუნს ზმნისა -- გამოტენა. //გადატ. ლანძღვა, გინება. თიზმა ქააგორუ,
გეჲთუკვახუ ირფელი -- იმდენი აგინა, გამოუტენა (გამოულანძღა) ყველა. 

Lemma: gitok'venc'el-i  
Number: 3088  
გითოკვენწელ-ი (გითოკვენწელ/რს) ჩამოკიდება. იხ. კვე{ნ}წელი. 

Lemma: gitok'vet'el-i  
Number: 3089  
გითოკვეტელ-ი (გითოკვეტელ/რს) ჩამოკიდება. 

Lemma: gitolarapa  
Number: 3090  
გითოლარაფა (გითოლარაფას) სახელი გითაალარუ(ნ) ზმნისა -- ჰკიდია. გითაალარუდუ გირძე სატევარი -- ეკიდა
გრძელი სატევარი. 

Lemma: gitolapa  
Number: 3091  
გითოლაფა (გითოლაფას) სახელი გაგთაალუუ(ნ) ზმნისა -- გამოვარდნა. ენა ქჷგეგონჷ ბეჟანქჷნი, გაგჷთაალჷ დო
მიდართჷ: ი. ყიფშ., გვ. 105 -- ეს რომ გაიგონა ბეჟანმა, გამოვარდა და წავიდა. 

Lemma: gitolek'ua  
Number: 3092  
გითოლეკუა (გითოლეკუას) სახელი გითაალეკანს ზმნისა -- ქვეშ დალექვა; ქვეშ ბევრის ყრა. იხ. ლეკი. 

Lemma: gitolendia  
Number: 3093  
გითოლენდია (გითოლენდიას) გვარია ასეთი. //გადატ. ეშმაკი, ცბიერი პიროვნება. ნანდული გითოლენდია რენია --
ნამდვილი გითოლენდიაა (ეშმაკი, მატყუარაა). 

Lemma: gitolendua  
Number: 3094  
გითოლენდუა (გითოლენდუას) სახელი გეჲთოლენდუნს ზმნისა -- გაქცევა, გაცლა (რაიმე ადგილიდან). ასე თაქ
ვაგაჩენდა, გეჲთოლენდი თაურე -- ახლა აქ არ გაჩერდე, გაიქეცი აქედან. 

Lemma: gitolu  
Number: 3095  
გითოლუ, გჷთოლჷ (გითოლუს) მიმღ. ვნებ. წარს. გითმურს ზმნისა -- ქვეშ გასასვლელი. შდრ. გითალუ. 

Lemma: gitoluapa  
Number: 3096  
გითოლუაფა (გითოლუაფას) სახელი გითაალუანს ზმნისა -- დაღუპვა; ჩაძირვა. ქვერსემიაუჩათ გითალუუ ოჯახი --
უფსკრულში ჩაძირა (დაღუპა) ოჯახი. ათე დემქ გეეჭოფჷ თე ბოში დო ბირგულიშა თეთ გითაალუუ თაქ: მ. ხუბ., გვ. 297 --
ამ დევმა აიყვანა ეს ბიჭი და მუხლამდე ესეც ჩაძირა აქ. 

Lemma: gitonarkua  
Number: 3097  
გითონარქუა (გითონარქუას) ყელის გამოჭრა (დ. ფიფია). 

Lemma: gitontxapa  
Number: 3098  
გითონთხაფა (გითონთხაფას) სახელი გითაანთხუუ(ნ) ზმნისა -- ჩამოვარდნა, ჩავარდნა (საიდანღაც). ჭინჭაქ ჯაშე
ქჷგთაანთხჷ: ი. ყიფშ., გვ. 128 -- ჭინჭრაქა ხიდან ჩამოვარდა. 

Lemma: gitontxorua  
Number: 3099  
გითონთხორუა (გითონთხორუას) სახელი გითონთხორუნს ზმნისა -- გამოთხრა. თუდო ჯინჯი გეითუნთხორუ ჯაპის --
ქვევით ძირი გამოუთხარა თუთას. 

Lemma: gitont'e'ra  
Number: 3100  
გითონტჷრა (გითონტჷრას) სახელი გითინტჷრუუ(ნ) ზმნისა -- გამოტევა. ვაითანტჷრენი, ი ძვალც კვარია ხოლო
ვამუნდომენცია ყინტუას: ხალხ. სიბრ. 1, გვ. 44 -- რომ არ გამოეტევა, იმ ძვალს ყვავიც არ მოუნდომებსო გადაყლაპვას. 



Lemma: gitonc'ilir-i  
Number: 3101  
გითონწილირ-ი (გითონწილირს) მიმღ.ვნებ.წარს. გითონწილუნს ზმნისა -- გამოკრეფილი. 

Lemma: gitonc'q'uma  
Number: 3102  
გითონწყუმა (გითონწყუმას) სახელი გითონწყუნს ზმნისა -- გამოხსნა. კამბეში გეგთუნწყესია დო ხოჯი ქუსქვესია: ხალხ.
სიბრ., 1, გვ. 63 -- კამეჩი გამოხსნესო და ხარი შეუბესო. 

Lemma: gitonch'apil-i  
Number: 3103  
გითონჭაფილ-ი (გითონჭაფილ/რს) მიმღ.ვნებ.წარს. გამოცრილი. ქვირი გვალო გითონჭაფილი ვარე -- ფქვილი მთლად
გამოცრილი არ არის. 

Lemma: gitonjira  
Number: 3104  
გითონჯირა (გითონჯირას) სახელი გითინჯირუუ(ნ) ზმნისა -- (ქვეშ) დაწოლა. რგილი წყარი გეშუ, მირგილუუ დო ოროს
ქიითინჯირუ -- გრილი წყალი შესვა, მოიგრილა და ჩრდილის ქვეშ დაწვა. 

Lemma: gitora՚ua  
Number: 3105  
გითორაჸუა (გითორაჸუას) სახელი გითორაჸუნს ზმნისა -- გამოდევნა, გამორეკვა. უკუდელე ჩხოუ კუდელამს ჭანჯის
გითიორაჸანდუა: ა. ცან., გვ. 120 -- უკუდო ძროხა კუდის მქონეს (კუდიანს) ბუზს უგერიებდაო (ურეკავდაო). 

Lemma: gitorzinua  
Number: 3106  
გითორზინუა (გითორზინუას) სახელი გეგთორზინუნს ზმნისა -- გამობზინვა, გამობრწყინვა. სერით გერიში თოლი
გითმორზინუნს -- ღამით მგლის თვალი {გამო}ბზინავს, {გამო}ბრწყინავს. 

Lemma: gitorina  
Number: 3107  
გითორინა (გითორინას) სახელი გითორე(ნ) ზმნისა -- რისამე ქვეშ დგომა. ჯაში თუდო გითორდჷნი, თიქჷ გეეჭოფუ
ქაშქვილი: ი. ყიფშ., გვ. 17 -- ხის ქვეშ რომ იდგა, იმან აიღო მშვილდი. 

Lemma: gitorulapa  
Number: 3108  
გითორულაფა (გითორულაფას) სახელი გითირულუანს ზმნისა -- გამორბენა. მუჭო ხოლოშა მიანჭესჷნი, გაგთირულუ
დო ქჷმააზადჷ -- როგორც კი მიუახლოვდნენ (ახლოს მიაღწიეს), გამოირბინა და წინ შეეგება. 

Lemma: gitorshvinil-i  
Number: 3109  
გითორშვინილ-ი (გითორშვინილ/რს) მიმღ.ვნებ. წარს. გამოსტვენილი; გადატ. ღარიბი, უქონელი. გითორშვინილი რე,
მუთუნი ვააპალუ -- ღარიბია, არაფერი არ აბადია. 

Lemma: gitorche  
Number: 3110  
გითორჩე (გითორჩეს) ოდნავ თეთრი, -- მოთეთრო. ჩხოუს უკახალენი კუჩხეფი გითორჩე აფუ -- ძროხას უკანა ფეხები
მოთეთრო აქვს. ჩხოუ ძუძუწკუმა გითორჩეე -- ძროხა ძუძუსთან მოთეთროა. იხ. ჩე//რჩე. შდრ. კუჩხმერჩე, კუდელმერჩე;
პირჩე, დურჩე. 

Lemma: gitorchkina  
Number: 3111  
გითორჩქინა (გითორჩქინას) სახელი გითორჩქინდუ(ნ) ზმნისა -- გამოჩენა. ცხენი შურო ვა გითორჩქჷ: ი. ყიფშ., გვ. 149 --
ცხენი სრულებით არ ჩანს. 

Lemma: gitorchxuala  
Number: 3112  
გითორჩხუალა (გითორჩხუალას) სახელი გითორჩხუნს ზმნისა -- გამორეცხვა. 

Lemma: gitorcieba  
Number: 3113  
გითორციება (გითორციებას) სახელი გეითიირციებუ(ნ) ზმნისა -- დალევა. //გადატ. გაღატაკება. ქონებას ქონება
ვემკუძინი - და, ვიშ გეითირციებუ კოჩი -- ქონებას ქონება თუ არ მიუმატე, გაღატაკდება კაცი იქით. 

Lemma: gitosirot'ua  
Number: 3114  
გითოსიროტუა (გითოსიროტუას) სახელი გეგთოსიროტუნს ზმნისა -- გამოგლესა. გაითოსიროტჷ ჟიშე ზელი ლეტათი: მ.
ხუბ., გვ. 285 -- გამოგლისა ზევიდან მოზელილი ტალახით. 

Lemma: gitosopua  
Number: 3115  
გითოსოფუა (გითოსოფუას) სახელი გეგთოსოფუნს ზმნისა -- გამოგლეჯა, გამოხეთქვა. ჭინჭაშ ზჷსხჷრქ გაგთოსოფუ: ი.
ყიფშ., გვ. 128 -- ჭინჭრაქის სისხლმა გამოხეთქა. ჭკორი უღუს გეგთუსოფუ: აია, 2, გვ. 85 -- ყმა უღელს გამოგლიჯა. 

Lemma: gitosxap'ua  
Number: 3116  
გითოსხაპუა (გითოსხაპუას) სახელი გეგთოსხაპუნს ზმნისა -- გამოხტომა. გაითოსხაპუ დო მიდართჷ: ი. ყიფშ., გვ. 57 --



გამოხტა და წავიდა. 

Lemma: gitot'axua  
Number: 3117  
გითოტახუა (გითოტახუა) სახელი გითოტახუნს ზმნისა -- გამოტეხვა. 

Lemma: gitot'ibapa  
Number: 3118  
გითოტიბაფა, გითოტჷბაფა (გითოტი/ჷბაფას) სახელი გეგთოტჷბუ(ნ) ზმნისა -- გამოთბობა. გაზარხულცჷ, სოიშახ
გჷთოტჷბუდასჷნი...: ყაზაყ., 6.03.1930, გვ. 2 -- გაზაფხულზე, სანამდე გამოთბებოდეს... 

Lemma: gitot'q'urapa  
Number: 3119  
გითოტყურაფა (გითოტყურაფას) სახელი გეგთიტყურუანს ზმნისა -- გატყუება. იხ. ტყურაფა. 

Lemma: gitula  
Number: 3120  
გითულა (გითულას) სახელი გითურს ზმნისა -- გამოსვლა. ათე დროს გოთილჷ ჟირი დიდი გვერქჷ: ა. ცაგ., გვ. 24 -- ამ
დროს გამოვიდა ორი დიდი გველი. ექი-ექი გოგიფაჩი, გითოგილი ქუალეფი: ი. ყიფშ., გვ. 122 -- აგერ-ეგერ გაგიშალე,
გამოვედი ქვების ქვევიდან. 

Lemma: gitopalua  
Number: 3121  
გითოფალუა (გითოფალუას) სახელი გითოფალუნს ზმნისა -- გამოყვავილება, გამოსვლა. მუ გურზუ დო მუ მუცადუ
ჩხანაში გითოფალუას: ქხს., 1, გვ. 167 -- რა გაუძლებს და რა მოუცდის მზის გამოსვლას (აყვავებას). 

Lemma: gitopantalua  
Number: 3122  
გითოფანთალუა (გითოფანთალუას) სახელი გითოფანთალანს ზმნისა -- ბანდალი. ჯინჯიღულაში მოკიონტაფილი
ქჷგთიფანთალჷდჷ სასადილოს -- ღვინისგან (ძირმუდის მიერ) გაბრუებული (დარეტიანებული) კი ბანდალებდა
სასადილოში. 

Lemma: gitokabulua  
Number: 3123  
გითოქაბულუა (გითოქაბულუას) სახელი გითოქაბულანს ზმნისა -- ძროხის მიერ ხბოს მოშორება, ძუძუს არწოვება. იხ.
ქაბულა. 

Lemma: gitokvarkvash-i  
Number: 3124  
გითოქვარქვაშ-ი (გითოქვარქვაშის) სახელი გითიიქვარქვაშუ(ნ) ზმნისა -- რისამე შიგნით სასიამოვნო ტრიალი. ჯაშ ჯინს
გითიიქვარქვაშუდუ -- ხის ძირას ტრიალებდა (სასიამოვნოდ). // გადატ. გაწმენდა. 

Lemma: gitokvarkvashel-i  
Number: 3125  
გითოქვარქვაშელ-ი (გითოქვარქვაშელ/რს) მიმღ.ვნებ.წარს გითოქვარქვაშანს ზმნისა -- გამოწმენდილი. ჰოუ, ჰოუ, მუ
ჯგირი რე ჸვანა გითოქვარქვაშელი: ქხს., 1, გვ. 36 -- ჰეი, ჰეი, რა კარგია ყანა გამოწმენდილი (გამოსუფთავებული). 

Lemma: gitoghala  
Number: 3126  
გითოღალა (გითოღალას) სახელი გითიიღანს ზმნისა -- ქვევიდან გამოტანა. გაგთიღუ დო ქიმეჩუ -- გამოიტანა და მისცა. 

Lemma: gitoghalir-i  
Number: 3127  
გითოღალირ-ი (გითოღალირს) მიმღ.ვნებ.წარს. გითიღანს ზმნისა -- ქვევიდან გამოტანილი. გადატ. ქვეშქვეშა (ეშმაკი)
კაცი. 

Lemma: gitoghvatapi  
Number: 3128  
გითოღვათაფი, გითოღვათუა (გითოღვათაფის, გითოღვათუას) სახელი გითუღვათუანს ზმნისა -- ფახური, ხამხამი
(თვალისა). ხანი ეშახე... დო გითუღვათუანს ნოშქერჯგურა უჩა თოლეფს -- ხანი ზის... და აფახურებს ნახშირის მსგავს შავ
თვალებს. 

Lemma: gitoghvandal-i  
Number: 3129  
გითოღვანდალ-ი (გითოღვანდალ/რს) სახელი გითოღვანდალანს ზმნისა -- მოკვეთა; ძალის დაკარგვა, დასუსტება;
გასუფთავება. მიდგას ინაჯინასჷნი, განთხის გაითუღვანდალანცჷ -- ვისაც არ უნდა ჩახედოს, მუხლებს მოჰკვეთს. 

Lemma: gitoghula  
Number: 3130  
გითოღულა (გითოღულას) ოდნავ გაღუნული. გითოღულა ჯა -- გაღუნული ხე. 

Lemma: gitoghuzhol-i  
Number: 3131  
გითოღუჟოლ-ი (გითოღუჟოლ/რს) სახელი გითაღუჟოლუ{უ}(ნ) ზმნისა -- მოხვევა (კისერზე). ცირენქ კისერს
ქეითაძღირკეს, ქეითაღუჟოლეს: მ. ხუბ., გვ. 5 -- გოგოები კისერზე ჩამოეკიდნენ, მოეხვივნენ. 

Lemma: gitoq'irzapa  



Number: 3132  
გითოყირზაფა (გითოყირზაფას) ჩამოხრჩობა (დ. ფიფია). 

Lemma: gito՚vantua  
Number: 3133  
გითოჸვანთუა (გითოჸვანთუას) სახელი გითოჸვანთუნს ზმნისა -- თვლემა, ყვინთვა. გითოჯანუ ლოგინს დო
გითოჸვანთუნს -- წევს ლოგინში და ყვინთავს. 

Lemma: gito՚otama  
Number: 3134  
გითოჸოთამა (გითოჸოთამას) სახელი გითაჸოთანს ზმნისა -- გამოგდება. სუმარიში ულა გოკონია-და, ორთუმელი
გეგითუჸოთია: თ. სახოკ., გვ. 258 -- სტუმრის წასვლა თუ გინდა, სასთუმალი გამოუგდეო. 

Lemma: gito՚una{pa}  
Number: 3135  
გითოჸუნა{ფა} (გითოჸუნა{ფა}ს) სახელი გაგთიჸუნანს ზმნისა -- გამოყვანა. ქუას ელუკინჷ დო გაითიჸუნუ ბოში: ი. ყიფშ.,
გვ. 56 -- ქვა (ოდნავ) ასწია და გამოიყვანა ბიჭი. 

Lemma: gito՚unel-i  
Number: 3136  
გითოჸუნელ-ი (გითოჸუნელ/რს) მიმღ.ვნებ.წარს. გითოჸუნს ზმნისა -- გამოყვანილი. გადატ. უწყვეტი, გახანგრძლივებული.
გითოჸუნელი ჭვიმა -- უწყვეტი, ჟუჟუნა წვიმა. 

Lemma: gitoshkvida{pa}  
Number: 3137  
გითოშქვიდა{ფა} (გითოშქვიდა{ფა}ს) სახელი გითაშქვიდუანს ზმნისა -- ჩამოხრჩობა. კოს ირფელს მიდუღანა, უკული
გითაშქვიდუანა: ი. ყიფშ., გვ. 138 -- კაცს ყველაფერს წაართმევენ, შემდეგ ჩამოახრჩობენ. ქ გითოშქვიდაფა დუდიში თავის
ჩამოხრჩობა. 

Lemma: gitochama  
Number: 3138  
გითოჩამა (გითოჩამას) სახელი გეგთოჩანს ზმნისა -- ღალატი; გაცემა (გაყიდვის მიზნით). ვითშა დუდს გითიჩანს ართი
ცალხე ქვირიშენი: ქხს., 1, გვ. 183 -- ათჯერ თავს ყიდის ერთი მუჭა (ცალხელი) ფქვილისათვის. 

Lemma: gitochanapa  
Number: 3139  
გითოჩანაფა (დუდიში) სახელი გითაჩანუანს ზმნისა -- გამოჩენა, გამოყოფა (თავისა). გაგთაჩანუანა დუდემს -- გამოყოფენ
თავებს. 

Lemma: gitochik'inapa  
Number: 3140  
გითოჩიკინაფა (გითოჩიკინაფას) სახელი გითაჩიკინუანს ზმნისა -- გამოშვერა, გამოჩენა. ქილორს დუდი ფულირი უღუდუ
დო კუდელი გითუჩიკანდუა: თ. სახოკ., გვ. 260 -- ხოხობს თავი დამალული ჰქონდა და კუდი უჩანდაო (გამოშვერილი
ჰქონდაო). 

Lemma: gitochkina  
Number: 3141  
გითოჩქინა (გითოჩქინას) სახელი გითუჩქუ(ნ) ზმნისა -- გამოჩენა. ვარჩხილ-ოქროთ გოჭკადილეფც პიჯიშ სახე
ვათუვჩქჷდეს: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 144 -- ვერცხლ-ოქროთი მოჭედილებს პირის სახე არ უჩანდათ. 

Lemma: gitochxak'ua  
Number: 3142  
გითოჩხაკუა (გითოჩხაკუას) სახელი გითმოჩხაკუნს ზმნისა -- გამოწველა, ცოტა რძის მოწველა. შდრ. გითოცხაკუა. 

Lemma: gitochxanapa  
Number: 3143  
გითოჩხანაფა (გითოჩხანაფას) სახელი გეგთიჩხანუანს ზმნისა -- მზის გამონათება, გამომზიანება. ჭვიმა გაგნიღუ დო
გეგთიჩხანუუ -- წვიმა გადაიღო და მზე გამოვიდა (გამომზიანდა). 

Lemma: gitochxirk'ua  
Number: 3144  
გითოჩხირკუა (გითოჩხირკუას) სახელი გითოჩხირკანს, გითიჩხირკუუ(ნ) ზმნათა -- გამოჩხრეკა. ქოთომქ ჩხირკუუ,
ჩხირკუუ დო ხამი გეითოჩხირკუუა -- ქათამმა ჩხრიკა, ჩხრიკა და დანა გამოჩხრიკაო. 

Lemma: gitocirua  
Number: 3145  
გითოცირუა (გითოცირუას) სახელი გეითოცირუნს ზმნისა -- გამოცრა. ქვირი გეითოცირუ -- ფქვილი გამოცრა. 

Lemma: gitocuma  
Number: 3146  
გითოცუმა (გითოცუმას) სახელი გითოცენს ზმნისა -- გამოცვენა. იხ. ცუმა. 

Lemma: gitodzgvandzgval-i  
Number: 3147  
გითოძგვანძგვალ-ი (გითოძგვანძგვალ/რს) სახელი გეითოძგვანძგვალანს ზმნისა -- გაბრაზებულის საყვედურით
რაღაცის თქმა. 



Lemma: gitodzirapa  
Number: 3148  
გითოძირაფა (გითოძირაფას) სახელი გითააძირუანს ზმნისა -- გამოჩენა. ხეფორჩაშე გჷთააძირუანც ღუში დუსჷ: ი.
ყიფშ., გვ. 54 -- სახოლოდან გამოაჩენს ბუს თავს. 

Lemma: gitoc'iloril-i  
Number: 3149  
გითოწილორილ-ი (გითოწილორილ/რს) მიმღ.ვნებ.წარს. გეითიწილორუუ(ნ) ზმნისა -- გამოწერწეტებული. ნოსა
გითოწილორილი, დიანთილი ქოგუდუ ბუკისია -- რძალი ტანწერწეტა, დედამთილი ჰგავდა ბუკსო. 

Lemma: gitoc'inapa  
Number: 3150  
გითოწინაფა (გითოწინაფას) სახელი გითააწინუანს ზმნისა -- ხბოს მიშვება გამოსაწოვად მოწველის შემდეგ. 

Lemma: gitoc'irua  
Number: 3151  
გითოწირუა (გითოწირუას) სახელი გეითოწირუნს ზმნისა -- გამოწურვა. ხორცი მანგარო დიხაშუნი, უკული წყარი ოკო
გეჲთუწირათ -- ხორცი მაგრად რომ მოიხარშება, შემდეგ წყალი უნდა გამოვუწუროთ. 

Lemma: gitoch'irinapa  
Number: 3152  
გითოჭირინაფა (გითოჭირინაფას) სახელი გეითაჭირინუანს ზმნისა -- რისამე გამოწოდება ქვევიდან. გადატ. გამოჩენა.
პაპაქ გეითაჭირინუუ ფრიმული ტოხილი ფიცარიშე: მ. ხუბ., გვ. 287 -- მღვდელმა გამოაწოდა (გამოაჩინა) წვერი
გამოტეხილი (სატეხით) ფიცრიდან. 

Lemma: gitoch'k'adua  
Number: 3153  
გითოჭკადუა (გითოჭკადუას) სახელი გეითოჭკადუნს ზმნისა -- გამოჭედვა. ოსიმინდე თუდო გეითოჭკადუ -- სასიმინდე
ქვევით გამოჭედა. 

Lemma: gitoch'uala  
Number: 3154  
გითოჭუალა (გითოჭუალას) სახელი გეითოჭუნს ზმნისა -- გამოწვა, გამოცხობა. ომბოლიში კვარი გვიანო გჷთიიჭუნია: ი.
ყიფშ., გვ. 180 -- ობლის კვერი გვიან გამოცხვებაო (გამოიწვებაო). 

Lemma: gitoxeili  
Number: 3155  
გითოხეილი კირდე (გითოხეილი კირდეს) გამოქვაბული (გამორღვეული კლდე) (პ. ჭარ.). შდრ. ფოქვა. 

Lemma: gitoxvamil-i  
Number: 3156  
გითოხვამილ-ი (გითოხვამილ/რს) მიმღ.ვნებ.წარს. გეგთუხვამანს ზმნისა -- გამოლოცვილი. 

Lemma: gitoxvamua  
Number: 3157  
გითოხვამუა (გითოხვამუას) სახელი გეგთიხვამანს ზმნისა -- გამოლოცვა. 

Lemma: gitoxvarxvaler-i  
Number: 3158  
გითოხვარხვალერ-ი (გითოხვარხვალერს) მიმღ.ვნებ.წარს. გითოხვარხვალანს ზმნისა -- გამოსუფთავებული; სუფთად
გამოთოხნილი (გათოხნილი). 

Lemma: gitoxvarxvalua  
Number: 3159  
გითოხვარხვალუა (გითოხვარხვალუას) სახელი გითოხვარხვალანს ზმნისა -- გამოსუფთავება; ყანის სუფთად გათოხნა
ბალახი რომ არ დარჩეს ისე; საღომე ღერღილის გამორეცხვა. 

Lemma: gitoxvilapa  
Number: 3160  
გითოხვილაფა (გითოხვილაფას) სახელი გითახვილუანს ზმნისა -- დანახვა (შემჩნევა) რისამე ქვეშ. ქიგთახვილუ
მიდგენი ჯასი: აია, 1, გვ. 21 -- შენიშნა ვიღაც ხის ქვეშ. 

Lemma: gitoxirua  
Number: 3161  
გითოხირუა (თოლიში) სახელი გეითოხირს (თოლს) ზმნისა -- ჩათვლემა (სიტყ. - სიტყ. გამოპარვა თვალისა). ვოხედინი,
თოლი გეითუხირუდუ -- რომ ვიჯექი, ჩამთვლემოდა (თვალი გამომპარვია). 

Lemma: gitoxuala  
Number: 3162  
გითოხუალა (გითოხუალას) სახელი გეითოხუნს ზმნისა -- გამოხვრეტა; გამორღვევა. თუდო გჷთოხუ ემერი: ი. ყიფშ., გვ.
128 -- ქვევით გახვრიტა ეგერ. 

Lemma: gitoxuna  
Number: 3163  
გითოხუნა (გითოხუნას) სახელი გითოხე(ნ) ზმნისა -- რისამე ქვეშ ჯდომა. 

Lemma: gitojergil-i  



Number: 3164  
გითოჯერგილ-ი (გითოჯერგილ/რს) მიმღ.ვნებ. წარს. გითოჯერგუნს ზმნისა -- გამობრძმედილი, გამოჯეკილი. გითოჯერგიი
ოსურიე -- გამოჯეკილი ქალია. 

Lemma: gitojergua  
Number: 3165  
გითოჯერგუა (გითოჯერგუას) სახელი გეითიჯერგუუ(ნ) ზმნისა -- გამოჯეკვა, გამობრძმედა, გამოწრთობა. მუში სქუალეფი
გეითორჯერგუ ჯგირო -- მისი შვილები გამოჯეკა კარგად. შდრ. ჯერგი. 

Lemma: gitojina  
Number: 3166  
გითოჯინა (გითოჯინას) სახელი გითიიჯინე(ნ) ზმნისა -- გამოხედვა. შიო ჭინჭა, სი ოხერი! გურით გითმოჯინექჷნი: ი.
ყიფშ., გვ. 127 -- იქით ჭინჭრაქავ, შე ოხერო! გულით რომ მსინჯავ (გამომხედავ). ჩქიმი გითოჯინაშენი ხუთიკაა მიდჷგალე:
ი. ყიფშ., გვ. 122 -- ჩემი გამოხედვისათვის ხუთი-წილი წაგივა. 

Lemma: gitula  
Number: 3167  
გითულა (გითულას) სახელი გითურს ზმნისა -- გასვლა, გაძვრომა. კოჩი ლიშიში ჸურწის გითილენსია -- კაცი ნემსის
ყუნწში გაძვრებაო (გავაო). 

Lemma: gila-  
Number: 3168  
გილა- რთული ზმნისწინი (გი-ლა: მარტივი ზმნისწინი გი-/გე- და ნაწილაკი -ლა-): 1. ჩვეულებრივ აღნიშნავს მიმართულებას
ზევიდან ქვევით (ოდნავ დაბლა) ; ქართულად შეიძლება გადმოიცეს ჩამო-, მიმო- ზმნისწინებით: გილა-დვალა ჩამოდება;
გილა-ხუნა ჩამოჯდომა; ასევე ინტენსიურ მოძრაობას იქით-აქეთ: გილა-სხაპუა ხტუნაობა იქით-აქეთ; გილა-თასუა თესვა
იქით-აქეთ; გილა-ტახუა მტვრევა იქით აქეთ. 2. აწმყოს მწკრივს აძლევს მყოფადის მნიშვნელობას: გილა-ტახუნს
ჩამოამტვრევს (შდრ. ტახუნს ამტვრევს); გილა-აჸოთანს ჩამოაგდებს (შდრ. ოჸოთანს აგდებს). 3. ზმნის უსრული სახის
ფორმას აქცევს სრული სახისად: გილა-თოლუ ჩამოთალა (შდრ. თოლუ თალა); გაგლა-ჭვალუ ჩამოწველა (შდრ. ჭვალუ
წველა). 

Lemma: gilabadua  
Number: 3169  
გილაბადუა (გილაბადუას) სახელი გილაბადანს ზმნისა -- ლასლასი. ძალამი დიირჩინუ, ძიუთ გილაბადანს -- ძალიან
დაბერდა, ძლივს დალასლასებს. 

Lemma: gilabark'al-i  
Number: 3170  
გილაბარკალ-ი (გილაბარკალ/რს) დაბარბაცება, ბარბაცით სიარული. ონდეთ გილებაბრკალჷქჷ: კ. სამუშ. ქართ. ზეპ.,
გვ. 17 -- ძლივსღა დავბარბაცებ. 

Lemma: gilabart'q'ap-i  
Number: 3171  
გილაბარტყაფ-ი (გილაბარტყაფის) სახელი გილააბარტყუუ(ნ) ზმნისა -- ჩამოვარდნა. 

Lemma: gilabarjua  
Number: 3172  
გილაბარჯუა (გილაბარჯუას) სახელი გილაბარჯანს ზმნისა -- ბორიალი. სერით გილაბარჯანქ: ქხს, 2, გვ. 482 -- ღამით
დაბორიალებ. 

Lemma: gilaba՚val-i  
Number: 3173  
გილაბაჸვალ-ი (გილაბაჸვალ/რს) ბლაყუნი, დაბლაყუნება. გილურს, გილებაჸვალუ -- დადის, დაბლაყუნებს. 

Lemma: gilabacua  
Number: 3174  
გილაბაცუა (გილაბაცუას) სახელი გილააბაცანს ზმნისა -- ფეხაკრეფით სიარული. 

Lemma: gilabaxval-i  
Number: 3175  
გილაბახვალ-ი (გილაბახვალ/რს) მსუქანი ბავშვის იქით-აქეთ სიარული (სირბილი). 

Lemma: gilabuma{pa}  
Number: 3176  
გილაბუმა{ფა} (გილაბუმა{ფა}ს) სახელი გილაბუნუანს ზმნისა -- ჩამოკიდება. ჩქჷმი თოფი... ვა ქიგილაბუნო შხვას: ი.
ყიფშ., გვ. 140 -- ჩემი თოფი... არ კი ჰკიდია სხვას. 

Lemma: gilaburdghin-i  
Number: 3177  
გილაბურდღინ-ი (გილაბურდღინს) ბურდღუნი. გილურს, გილაბურდღინუნს -- დადის, დაბურდღუნებს. იხ. ბურდღინი. 

Lemma: gilaburch'ul-i  
Number: 3178  
გილაბურჭულ-ი (გილაბურჭულ/რს) გადატ. უთავბოლო სიარული, ხეტიალი. დუდი დაანები გილაბურჭულს, საქმეს
ქუმოკიდი ხე -- თავი დაანებე ხეტიალს, საქმეს მოჰკიდე ხელი. 

Lemma: gilagagin-i  
Number: 3179  



გილაგაგინ-ი (გილაგაგინს) უძლურის სიარული, ლასლასი. გილაგაგანს, გილულა ვაშულებუ -- ძლივს დადის
(დალასლასებს), სიარული არ შეუძლია. 

Lemma: gilagandar-i  
Number: 3180  
გილაგანდარ-ი (გილაგანდარს) უთავბოლო სიარული, ხეტიალი. 

Lemma: gilagapa  
Number: 3181  
გილაგაფა (გილაგაფას) სახელი გილაგანს ზმნისა -- კიაფი; ქროლვა. ირო ჭვიტე გილაგანც სქან მაღაზაშ ჭერცია --
ყოველთვის სინათლე კიაფობს შენი ბეღლის ჭერშიო. 

Lemma: gilagvargvas-i  
Number: 3182  
გილაგვარგვას-ი (გილაგვარგვასის) დაკუნტრუშება. ულივ გილეგვარგვასჷდან ლექსერი, აგვართა: კ. სამუშ., ქართ.
ზეპ., გვ. 104 -- ულევად დაკუნტრუშობდეს ურიცხვი აგვართა (აურაცხელი). 

Lemma: gilagvardalua  
Number: 3183  
გილაგვარდალუა (გილაგვარდალუას) თამბაქოს ფოთლების შეკვრიდან ნაწილის უხეშად ჩამოჭრა (ბ. კილანავა). 

Lemma: gilagibonua  
Number: 3184  
გილაგიბონუა (გილაგიბონუას) სახელი გილეგიბონუ(ნ) ზმნისა -- დიდი, უშნო რამის მიმოსვლა. მუჭო კამბეშიცალო
გილეგიბონუ -- როგორ კამეჩივით მიმოდის. შდრ. ჩიქ.,შდრ. ლექსკ., გვ. 261-262. 

Lemma: gilagigoni  
Number: 3185  
გილაგიგონი (გილაგიგონს) ბალახობა (იქ, სადაც ბალახი არ არის), კიკნა. 

Lemma: giladargap-i  
Number: 3186  
გილადარგაფ-ი (გილადარგაფის) სახელი გილადარგანს ზმნისა -- ხეტიალი. ჸუდეს ვეეცადუ, გილადარგანს -- სახლში
არ იცდის, დახეტიალობს. 

Lemma: giladguma  
Number: 3187  
გილადგუმა (გილადგუმას) სახელი გილადგუნს ზმნისა -- დადგმა, ჩამოდგმა. სი ქორშჷნო კუჩხი კუჩხის გილა(რ)დგინი?:
ქხს., 1, გვ. 45 -- შენ გახსოვს, ფეხი ფეხზე რომ დაგადგი? 

Lemma: giladerghapi  
Number: 3188  
გილადერღაფი (ნინაში) (გილადერღაფის) სახელი გილუდერღუანს (ნინას) ზმნისა -- ლაყბობა. მუსიე, ჯიმა, ე ნინას
გილუდერღუანქინი? -- რასაა, ძმაო, რომ ლაყბობ (ენას ატარტარებ)? 

Lemma: giladerghua  
Number: 3189  
გილადერღუა (გილადერღუას) სახელი გილედერღუ(ნ) ზმნისა -- ხეტიალი. 

Lemma: giladvalir-i  
Number: 3190  
გილადვალირ-ი (გილადვალირს) მიმღ.ვნებ.წარს. გილადვანს ზმნისა -- ჩამოდებული. //გადატ. უდარდელი, უნაღვლო;
ზარმაცი. გილადვალირი კოჩი რე, მუთუნიში მაქიმინალი ვარე -- უდარდელი კაცია, არაფრის გამკეთებელი არ არის.
შდრ. უნარღელა (კოჩი). 

Lemma: giladiarua  
Number: 3191  
გილადიარუა (გილადიარუას) სახელი გილედიარს ზმნისა -- ბალახობა. გურალალი კოჩი მეიდანს გილედიარდუა: თ.
სახოკ., გვ. 245 -- გულალალი კაცი მოედანზე დაბალახობდაო (შოულობდა საჭმელსაო). 

Lemma: giladirgon-i  
Number: 3192  
გილადირგონ-ი (გილადირგონს), გილადრიგონი (გილადრიგონს) იქით-აქეთ დრიგინ-დრიგინით სიარული. შდრ.
დირგონი. 

Lemma: giladghiriz-i  
Number: 3193  
გილადღირიზ-ი (გილადღირიზის) იქით-აქეთ დაუოკებელი სიარული; რისამე ჩამოხევა ძალით. 

Lemma: gilavalua  
Number: 3194  
გილავალუა (გილავალუას) სახელი გილევალუ(ნ) ზმნისა -- გაელვება. გადატ. ხეტიალი. მეურს დღაშით, მარა კოჩი
ვეგლევალჷ: მ. ხუბ., გვ. 151 -- მიდის დღისით, მაგრამ არავინ (კაცი) არ არის (დაელავს). 

Lemma: gilavarval-i  
Number: 3195  
გილავარვალ-ი (გილავარვალ/რს) იქით-აქეთ ვარვალი. //გადატ. ნავარდი. სუსტი რექ დო ვეშგალებე, თეში



გილევარვალია: ქხს., 1, გვ. 178 -- სუსტი ხარ და არ შეგიძლია, ისე ინავარდეო. 

Lemma: gilazindua  
Number: 3196  
გილაზინდუა (გილაზინდუას) სახელი გილაზინდუნს ზმნისა -- ზიდვა იქით-აქეთ. კატუშ ცინდალიცალო გილუზინდუ
ბაღანა -- კატის კნუტივით ზიდავს (იქით-აქეთ) ბავშვს. 

Lemma: gilazirua  
Number: 3197  
გილაზირუა (გილაზირუას) სახელი გილაზირუუ(ნ) ზმნისა -- ცალ მხარეს დაგროვება, ჩამოწოლა. კირტექ დუუშინდუ დო
გეგლააზირუ ართგანიშე -- ყბა გაუსივდა და ჩამოუწვა (ჩირქი) ერთ მხარეს. 

Lemma: gilazumin-i  
Number: 3198  
გილაზუმინ-ი (გილაზუმინს) სახელი გილაზუმინუნს ზმნისა -- იქით-აქეთ (სიარულით) ზმუილი, ზუზუნი. 

Lemma: gilatarxal-i  
Number: 3199  
გილათარხალ-ი (გილათარხარს) ხეტიალი, უმიზნო სიარული (იქეთ-აქეთ). 

Lemma: gilatirkon-i  
Number: 3200  
გილათირქონ-ი (გილათირქონს) ღონიერად გამეტებით სირბილი (იქეთ-აქეთ). 

Lemma: gilatirkua  
Number: 3201  
გილათირქუა (გილათირქუას) სახელი გილათირქუნს ზმნისა -- იქით-აქეთ თრევა, მიმოთრევა. 

Lemma: gilatirxon-i  
Number: 3202  
გილათირხონ-ი (გილათირხონს) იგივეა, რაც გილათირქონი. 

Lemma: gilatxapa  
Number: 3203  
გილათხაფა (გილათხაფას) სახელი გილაათხუუ(ნ) ზმნისა -- ჩამოვარდნა. ვეგილათხა დო ვა დოღურა!: ი. ყიფშ., გვ. 133 -
- არ ჩამოვარდე და არ მოკვდე! 

Lemma: gilatxozin-i  
Number: 3204  
გილათხოზინ-ი (გილათხოზინს) სახელი გილათხოზუ(ნ) ზმნისა -- დევა (კვალდაკვალ). გილართხოზუქ ლანდიშორო
ოჭმარეშე ონჯუაშა: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 121 -- დაგდევ ლანდივით დილიდან საღამომდე. 

Lemma: gilatxuala  
Number: 3205  
გილათხუალა (გილათხუალას) სახელი გილათხუენს ზმნისა -- თხოვნა. მის გიღუ ჯვეში ნაქუა -- თიში გილათხუალა: ი.
ყიფშ., გვ. 161 -- ვის გაქვს ძველი დაფქული (ნაფქვი) -- იმისი თხოვნა (წარა-მარა). 

Lemma: gilak'vadac-i  
Number: 3206  
გილაკვადაც-ი (გილაკვადაცის) სახელი გილეკვადაცუ(ნ) ზმნისა -- დაკუნტრუშება. მუჭო რე ლამარა? მუ უჭირს,
ქიგლეკვადაცუ! -- როგორაა ლამარა? რა უჭირს, დაკუნტრუშობს! შდრ. კვადაცია. 

Lemma: gilak'vatua  
Number: 3207  
გილაკვათუა (გილაკვათუას) სახელი გილაკვათუნს ზმნისა -- ჩამოჭრა; წარა-მარა ჭრა. პატჷნეფქ ეცოდესუ, ვარა დუცუ
ქეგლუკვათანდეს: ი. ყიფშ., გვ. 150 -- ბატონები შეეცოდნენ, თორემ თავს დააჭრიდნენ (ჩამოაჭრიდნენ). აკაბუცხა
ჯალეფიში გილაკვათუა ვარე კოჩანა -- პატარა (ერთცახე, ერთი ბეწო) ხეების წარა-მარა ჭრა არაა კაცობა. 

Lemma: gilak'vant'il-i  
Number: 3208  
გილაკვანტილ-ი (გილაკვანტილ/რს) ხეტიალი. ხალხი ასე ნაბეტანს გილეკვანტილუ, გილეტირკონუ -- ხალხი ახლა
ნამეტანს დახეტიალობს, დარბის. იხ. კვანტალი. 

Lemma: gilak'vanc'in-i  
Number: 3209  
გილაკვანწინ-ი (გილაკვანწინს) სეირნობა, კოპწიაობა. სით(ი) გიჸორცჷ, თისჷთ უჸორქ, გილეკვანწით იშა-აშო: კ. სამუშ.,
ქართ. ზეპ., გვ. 29 -- შენც გიყვარს, მასაც უყვარხარ, ისეირნეთ (იკოპწიალეთ) იქით-აქეთ. 

Lemma: gilak'vat'al-i  
Number: 3210  
გილაკვატალ-ი (გილაკვატალ/რს) იხვისებური სიარული. იხ. კვატა. 

Lemma: gilak'vec'elua  
Number: 3211  
გილაკვეწელუა (გილაკვეწელუას) სახელი ქიგლიკვეწელუანს ზმნისა -- ჩამოკიდება. კისერს ქიგიიბკვეწელე არძო
სქანი ქაღარდეფი: შ. ბერ., გვ. 185 -- კისერზე ჩამოვიკიდე ყველა შენი ქაღალდები. 



Lemma: gilak'virapa  
Number: 3212  
გილაკვირაფა (გილაკვირაფას) სახელი გილეეკვირუანს ზმნისა -- გაკვირვება. იხ. გილაჩაკვირაფა. 

Lemma: gilak'ina  
Number: 3213  
გილაკინა (გილაკინას) სახელი გილეკინანს ზმნისა -- ჩამოწევა (ოდნავ). გილეკინი, ჸუს ოკო გიწუენი -- ჩამოიწიე, ყურში
უნდა გითხრა. 

Lemma: gilak'irua  
Number: 3214  
გილაკირუა (გილაკირუას) სახელი გილააკირანს, გილაკირუ(ნ) ზმნათა -- დაბმა. შქა რკინაშშარას გილვოკირუდე: ქხს.,
1, გვ. 77 -- შუა რკინიგზაზე რომ ვიყო დაბმული. 

Lemma: gilalagval-i  
Number: 3215  
გილალაგვალ-ი (გილალაგვალ/რს) უმიზნოდ იქით-აქეთ სირბილი, დაჩერჩეტება. შდრ. ლაგვა. 

Lemma: gilalapa  
Number: 3216  
გილალაფა (გილალაფას) სახელი გილალუ(ნ) ზმნისა -- გაფუჭება, წახდენა; ჩამოვარდნა. მონდას ოჸოთანდეს, კობუქ
გეგილალჷ: ი. ყიფშ., გვ. 176 -- მწიფეს ესროდნენ, კუხე ჩამოვარდა. 

Lemma: gilalapir-i  
Number: 3217  
გილალაფირ-ი (გილალაფირს) მიმღ. ვნებ. წარს. გილალუ(ნ) ზმნისა -- ჩამოვარდნილი; გაფუჭებული. გილალაფირი
ბაღანაე -- გაფუჭებული ბავშვია. იხ. გილალუაფირი. 

Lemma: gilalaxua  
Number: 3218  
გილალახუა (გილალახუას) სახელი გილალახუნს ზმნისა -- ცემა. შარას გილალახესჷ-ნი, ინა ვარდჷ ჩქიმი ბრალი: ი.
ყიფშ., გვ. 154 -- გზაზე რომ სცემეს, ის არ იყო ჩემი ბრალი. 

Lemma: gilal{u}  
Number: 3219  
გილალ{უ} (გილალუს) მიმღ. ვნებ. მყ. გილურს ზმნისა -- სასიარულო (იქით-აქეთ). 

Lemma: gilaluapa  
Number: 3220  
გილალუაფა (გილალუაფას) სახელი გილმურს ზმნისა -- გაფუჭება. ჭვიმა რე, ვეგლალუა კუჩხმოდვალი -- წვიმაა, არ
გააფუჭო ფეხსაცმელი. 

Lemma: gilaluapir-i  
Number: 3221  
გილალუაფირ-ი (გილალუაფირს) მიმღ.ვნებ.წარს. გილალუანს ზმნისა -- გაფუჭებული. 

Lemma: gilambaril-i  
Number: 3222  
გილამბარილ-ი (გილამბარილს) მიმღ. ვნებ. წარს. გილემბარუუ(ნ) ზმნისა -- ჩამობერილი. 

Lemma: gilambarua  
Number: 3223  
გილამბარუა (გილამბარუას) სახელი გილემბარუუ(ნ) ზმნისა -- 1. ჩამობერვა; 2. ჩამოსივება. 

Lemma: gilangara  
Number: 3224  
გილანგარა (გილანგარას) სახელი გილენგარს ზმნისა -- 1. ტირილით იქით-აქეთ სიარული. თელ დღას გილურს დო
გილენგარს -- მთელი დღე დადის და ტირის (იქით-აქეთ). უკულ(ი) გვიანი რე ჩილამურით გილანგარა: კ. სამუშ., ქართ.
ზეპ., გვ. 8 -- შემდეგ გვიანია ცრემლით ტირილი (იქით-აქეთ). 2. ორმოცზე (მკვდრის გარდაცვალებიდან მეორმოცე
დღეს) იკრიბებიან, მიდიან სასაფლაოზე და დასტირიან მიცვალებულს, -- ამას ეძახიან გილანგარას. გილანგარა
ხშირად ორმოცის ნაცვლად იხმარება. მუდოშოთ იყუაფუ ამბროსიშ გილანგარა? -- როდისთვის იქნება ამბროსის
ორმოცი (ჩამოტირება)? შდრ. ნგარა. 

Lemma: gilantxapa  
Number: 3225  
გილანთხაფა (გილანთხაფას) სახელი გილანთხუუ(ნ) ზმნისა -- ჩამოვარდნა. ასე გეგლანთხასინი, მა ქოდმაბრალენსია:
თ. სახოკ., გვ. 250 -- ახლა რომ ჩამოვარდეს, მე დამაბრალებსო. 

Lemma: gilantxapil-i  
Number: 3226  
გილანთხაფილ-ი (გილანთხაფილ/რს) მიმღ.ვნებ.წარს გილანთხუუ(ნ) ზმნისა -- ჩამოვარდნილი. ზაკაიკი გილანთხაფილი
რე რაშის: მ. ხუბ., გვ. 31 -- ზაკაიკი ჩამოვარდნილია რაშიდან. 

Lemma: gilantxirish-i  
Number: 3227  
გილანთხირიშ-ი (გილანთხირიშის) იქით-აქეთ თარეში. შარეფიში ხეკუა დო თირიში გილანთხირიშიქ: მ. ხუბ., გვ. 359 --
გზების ფხეკა და თოვლში თარეში (იქით-აქეთ). 



Lemma: gilankvalua  
Number: 3228  
გილანქვალუა (გილანქვალუას) სახელი გილანქვალანს ზმნისა -- უმიზნო სიარული, ხეტიალი. თელი დღას
გილანქვალანს, ოჯახის მუთუნს ვაარგუ -- მთელი დღე დახეტიალობს, ოჯახს არაფერს არგია. 

Lemma: gilankilua  
Number: 3229  
გილანქილუა (გილანქილუას) სახელი გილენქილუ(ნ) ზმნისა -- თარეში; თავის ნებაზე ნავარდი. ხვალე გილენქილუნა
შხვაში გჷნაკებუ ტყას -- მარტო დანავარდობენ სხვის შემონაკავებ ტყეში. 

Lemma: gilancorua  
Number: 3230  
გილანცორუა (გილანცორუას) სახელი გილანცორუნს ზმნისა -- ხტომით სიარული. 

Lemma: gilanc'q'uala  
Number: 3231  
გილანწყუალა (გილანწყუალას) სახელი გილმენწყუუ(ნ) ზმნისა -- ჩამოქცევა. კოდექ გეგლენწყუ დო დინახალე
ქიდნაანთხუ -- კბოდე ჩამოიქცა და შიგნით ჩავარდა. ჯეგე გიორგიშ რაში სარკოთ დიხას გილანწყუნც: კ. სამუშ., ქართ.
ზეპ., გვ. 82 -- წმინდა გიორგის რაში საარაკოდ მიწას სძრავს (ჩამოაქცევს). 

Lemma: gilanc'q'{u}ma  
Number: 3232  
გილანწყ{უ}მა (გილანწყ{უ}მას) სახელი გილანწყუნს ზმნისა -- ჩამორთმევა; ჩამოხსნა. ათე ბოშიში ხენწიფექ გეგლანწყუ
მაჟირა ხენწიფეს მუში ქიანა: მ. ხუბ., გვ. 1 -- ამ ბიჭის ხელმწიფემ ჩამოართვა მეორე ხელმწიფეს მისი ქვეყანა.
გეგლანწყეს ღუმუ: მ. ხუბ., გვ. 191 -- ჩამოხსნეს ღომი. 

Lemma: gilanc'q'umir-i  
Number: 3233  
გილანწყუმირ-ი (გილანწყუმირს) მიმღ .ვნებ. წარს. გილანწყუნს ზმნისა -- ჩამორთმეული; ჩამოხსნილი. თენერი სიტყვა
მაფუ გილანწყუმირი: მ. ხუბ., გვ. 17 -- ასეთი სიტყვა მაქვს ჩამორთმეული. 

Lemma: gilanch'ira  
Number: 3234  
გილანჭირა (გილანჭირას) სახელი გილუნჭირანს ზმნისა -- დაჭერა ფეხისა ზევიდან ქვევით. 

Lemma: gilap'arp'alua  
Number: 3235  
გილაპარპალუა (გილაპარპალუას) სახელი გილეპარპალუ(ნ) ზმნისა -- პარპაში. უპაპური ქეჸანას მელა
გილაპარპალანც: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 134 -- უმღვდლო ქვეყანაში მელა დაპარპაშებსო. 

Lemma: gilap'ranch'ua  
Number: 3236  
გილაპრანჭუა (გილაპრანჭუას) სახელი გილუპრანჭუ(ნ) ზმნის, -- გადატ. სვენება, დება. მუთ უდგუ შური ე დიდა უბედურს,
მუში მაშხვა კოჩი გილუპრანჭუ კრაოტიშა! -- რით უდგას სული ამ დედა უბედურს, რისი სიმსხო კაცი უსვენია ტახტზე! 

Lemma: gilazhgirton-i  
Number: 3237  
გილაჟგირთონ-ი (გილაჟგირთონს) ხმაურით აქეთ-იქით სირბილი (ჟვერში, ახალამოყრილ სიმინდებში, მაღალ ბალახში). 

Lemma: gilazhumin-i  
Number: 3238  
გილაჟუმინ-ი (გილაჟუმინს) ქროლა (იქით-აქეთ). ბორია გილეჟუმინუნი, ფერი ჸუდეს მიღუ ბინა -- ქარი რომ დაქრის,
ისეთ სახლში მაქვს ბინა. 

Lemma: gilaragad-i  
Number: 3239  
გილარაგად-ი (გილარაგადის) სახელი გილარაგადანს ზმნისა -- ლაპარაკი (იქით-აქეთ სიარულისას). მუს რე
გილარაგადანს?: ქხს., 1, გვ. 307 -- რასაა, რომ დალაპარაკობს. იხ. რაგადი. 

Lemma: gilarant'al-i  
Number: 3240  
გილარანტალ-ი (გილარანტალ/რს) უმიზნო სიარული, ბოდიალი. მუჭო უჭყეშურ თხაცალო გილერანტალუნა -- როგორ
უმწყემსურ თხასავით დაბოდიალებენ. შდრ. რენტი. 

Lemma: gilarazhal-i  
Number: 3241  
გილარაჟალ-ი (გილარაჟალ/რს) უთავბოლო სიარული, ხეტიალი. გილარაჟანს სოფერს დო ჸუდეს საქვარიში
მაკეთებელი მითინი ვარე -- დაეხეტება სოფელში და სახლში საქმის გამკეთებელი არავინაა. 

Lemma: gilarakval-i  
Number: 3242  
გილარაქვალ-ი (გილარაქვალ/რს) ხმამაღლა უთავბოლო ლაპარაკი და ასე სიარული. თელ დღას გილარაქვალანს --
მთელი დღე ხმამაღლა უთავბოლოდ ლაპარაკობს. 

Lemma: gilara՚ua  
Number: 3243  



გილარაჸუა (გილარაჸუას) სახელი გილარაჸუნს ზმნისა -- იქით-აქეთ რისამე გარეკვა. ბატენს გილარაჸუნქი: ეკური, გვ.
384 -- ბატებს დაერეკები (იქით-აქეთ). 

Lemma: gilargin-i  
Number: 3244  
გილარგინ-ი (გილარგინს) გორაობა (იქით-აქეთ). 

Lemma: gilarde  
Number: 3245  
გილარდე (გილარდეს) დებილი; უდარდელი; შტერი; ზარმაცი; სულერთია კაცი. ჸოროფილი პუნს გილარდე: ქხს., 1, გვ.
238 -- შეყვარებული მყავს დებილი. შდრ. ლაგვა, ლალა. 

Lemma: gilarvila  
Number: 3246  
გილარვილა (გილარვილას) იხ. გილარულა. 

Lemma: gilarzena  
Number: 3247  
გილარზენა (გილარზენას) ოდნავ ვაკე, გავაკებული ადგილი. შდრ. რზენი. 

Lemma: gilarta  
Number: 3248  
გილართა, გილართა ბორჯი (გილართას) ზმნზ. ნაშუადღევი, მზის გადახრის შემდეგი დრო. ბადიდის ქჷმააშქირენ აწ დო
ამარი გილართა ქორენ: მ. ხუბ., გვ. 139 -- ბებერს (კაცს) მოშივდა აწი და აგერ მოსაღამოვებული კია. ირო თქვანდა
მაჯინუაფუ ოჭუმარე დო გილართას: შ. ბერ., გვ. 152 -- სულ თქვენ გიყურებთ დილას და საღამოს. გილართა-ბორჯისჷ
ბოშიქ მიოჯინუო, ქოძირჷ: ქხს., 2, გვ. 42 -- ნაშუადღევს (მზის გადახრის ჟამს) ბიჭმა რომ შეხედა, ნახა. 

Lemma: gilarte  
Number: 3249  
გილართე იგივეა, რაც გილართა, -- დაბინდება. გილართეს ზმნზ. დაბინდებისას. აბა, მორო, გილართეს, მუს აკეთე
კილართე: ქხს., 1, გვ. 325 -- აბა, მორო, დაბინდებისას რას აკეთებ, (რომ) გამოხვიდე. 

Lemma: gilartel-i  
Number: 3250  
გილართელ-ი (გილართელ/რს) მიმღ.ვნებ.წარს გილერთანს ზმნისა -- 1. დახრილი; ჩამობურცული. ლეფშქვი
გილართელი მაფუ, მობკვათჷნა, მობჩეხჷნა, ჯინჯი ირო თელი მაფუ: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 167 -- ტუჩი ჩამობურცული მაქვს,
მომჭრიან, მომჩეხავენ, ძირი მუდამ მთელი მაქვს (გამოცანა: კალათი). 2. ზმნზ. საღამო ჟამი. გილართელი ბორჯი
სამხრობის ჟამი. სწორეთ გილართელ ბორჯის გოხოლუდი ჭალადის: ქხს., 1, გვ. 337 -- სწორედ სამხრობის ჟამს გახლდი
ჭალადიდში. ოშ მანათი ხეს ფარა ოსურს მეჩეს გილართელს: ქხს., 1, გვ. 311 -- ასი მანეთი ხელზე ფული ქალს მისცეს
საღამო ჟამს. 

Lemma: gilarsiol-i  
Number: 3251  
გილარსიოლ-ი (გილარსიოლ/რს) იქით-აქეთ სრიალი; ტრიალი. გილერსიოლუ ონდღეში ლური -- ტრიალებს შუადღის
ძილი. 

Lemma: gilarula  
Number: 3252  
გილარულა (გილარულას) სახელი გილერულე(ნ) ზმნისა -- სირბილი (იქით-აქეთ). გილებრული ტყა დო ტყას: ი. ყიფშ.,
გვ. 157 -- ვირბინე ტყე-ტყეში (ტყე და ტყე). 

Lemma: gilarkalua  
Number: 3253  
გილარქალუა (გილარქალუას) სახელი გილერქალუ(ნ) ზმნისა -- გადატ. ხეტიალი (აწყვეტილი). ათე ჸვანჯამგერიში
ოჭკომალი ჩხოუ ვეედიარს, გილურს, გილერქალუ -- ეს მგლის შესაჭმელი ძროხა არ ბალახობს, დადის, დახეტიალობს
(რქის ქნევით). გილერქალუ(ნ) ( -- , -- , -- , გილნორქალუე(ნ) დახეტიალობდა თურმე) გრდუვ. სტატიკ. (რქის ქნევით)
დახეტიალობს. 

Lemma: gilarshvinua  
Number: 3254  
გილარშვინუა (გილარშვინუას) სახელი გილარშვინუნს ზმნისა -- სტვენა (იქით-აქეთ), გადატ. უსაქმურად ხეტიალი.
გილურს დო გილარშვინუნს -- დადის და უსაქმოდ დახეტიალობს. 

Lemma: gilarchapa  
Number: 3255  
გილარჩაფა (გილარჩაფას) სახელი გილარჩანს ზმნისა -- დაგება. ლოგინს ვეგლაგირჩუ ქეჩა: ქხს., 1, გვ. 124 -- ლოგინზე
არ გიგია ქეჩა. 

Lemma: gilarchi/e'na  
Number: 3256  
გილარჩი/ჷნა (გილარჩი/ჷნას) სახელი გილარჩინუანს ზმნისა -- დაბერება, ჩამობერება. მარა იშენ(ი) მისხუნუნა, მუდგა
რდასჷნ(ი), გილარჩჷნა: ეგრისი, გვ. 131 -- მაგრამ მაინც გვირჩევნია, რაც უნდა რომ იყოს, დაბერება (ჩამობერება). იხ.
რჩინუ, რჩინაფა. 

Lemma: gilasargal-i  
Number: 3257  
გილასარგალ-ი (გილასარგალ/რს) თრევა, ჩოჩიალი. კუჩხი ელაფირი გაფუ სოფელც გილასარგალით: კ. სამუშ., ქართ.



ზეპ., გვ. 35 -- ფეხი დაკოჟრილი გაქვს სოფელში თრევით (ჩოჩიალით). იხ. სარგალი. 

Lemma: gilasarsal-i  
Number: 3258  
გილასარსალ-ი (გილასარსალ/რს) სრიალი. სუსთი რექი დო ვეშგალებე თეში გილასარსალია -- სუსტი ხარ და ვერ
შეძლებ ისე სრიალს (იქით-აქეთ). იხ. სარსალი. 

Lemma: gilasarghap-i  
Number: 3259  
გილასარღაფ-ი (გილასარღაფის) ხეტიალი უმიზნოდ. გილასარღაფიშა მუთა უსხუნუ -- უმიზნოდ სიარულს (ხეტიალს)
არაფერი ურჩევნია. 

Lemma: gilasakua  
Number: 3260  
გილასაქუა (გილასაქუას) სახელი გილეესაქუ(ნ) ზმნისა -- რხევით სიარული. გადატ. ხეტიალი. 

Lemma: gilasekurua  
Number: 3261  
გილასექურუა (გილასექურუას) სახელი გილეესექურუ(ნ) ზმნისა -- უმაქნისი სიარული, ხეტიალი. 

Lemma: gilasvanjapa/i  
Number: 3262  
გილასვანჯაფა/ი (გილასვანჯაფა/ი-ს) სახელი გილასვანჯუანს ზმნისა -- დასვენება. ლიგინცჷ ქიგლასვანჯუ: ი. ყიფშ., გვ.
81 -- ლოგინზე ასვენია. 

Lemma: gilasvarap-i  
Number: 3263  
გილასვარაფ-ი (გილასვარაფის) სახელი გილასვარანს ზმნისა -- დალაგებულად, მწყობრად მოძრაობა; გადატ. უქმად
სიარული. თელი დღას მუთუნს ვააკეთენს, უსაქმურო გილასვარანს -- მთელი დღე არაფერს აკეთებს, უსაქმოდ დადის. 

Lemma: gilasvartua  
Number: 3264  
გილასვართუა (გილასვართუას) სახელი გილასვართანს ზმნისა -- სვირთალის (აწოწილის) უსარგებლო სიარული,
ხეტიალი. 

Lemma: gilasvart'ua  
Number: 3265  
გილასვარტუა (გილასვარტუას) იგივეა, რაც გილასვართუა. 

Lemma: gilasvasvap-i  
Number: 3266  
გილასვასვაფ-ი (გილასვასვაფის) სახელი გილასვასვანს ზმნისა -- წყნარად და კოხტად სიარული. გილურს,
გილასვასვანს უწყინარო -- დადის, უწყინრად მიდი-მოდის. 

Lemma: gilasumala  
Number: 3267  
გილასუმალა (გილასუმალას) სახელი გილუსვანს, გილესვანს ზმნათა -- ჩამოსმა. ფრიმულიშა ხე ქიგლესუ: მ. ხუბ., გვ.
15 -- წვერზე ხელი ჩამოისვა. იხ. სუმალა. 

Lemma: gilasunaval-i  
Number: 3268  
გილასუნავალ-ი (გილასუნავალს) ხმარობდნენ ფალიაზე წამლის დასაჯენად (მასალები, ტ. ვ, გვ. 141). 

Lemma: gilaskilada  
Number: 3269  
გილასქილადა (გილასქილადას) სახელი გილასქიდუ(ნ) ზმნისა -- მოგება; ჩამორჩენა. ჯგირი სუმარც უბადო მენძელი
გილასქიდუნია -- კარგ სტუმარს უბედური მასპინძელი ჩამორჩებაო. 

Lemma: gilaskiled-i  
Number: 3270  
გილასქილედ-ი (გილასქილედის) მონაგები. იხ. გილნასქილედი. 

Lemma: gilasxap'ua  
Number: 3271  
გილასხაპუა (გილასხაპუას) სახელი გილასხაპუნს ზმნისა -- ჩამოხტომა; ხტომა იქით-აქეთ. ქემერთჷ ნდიიში ჭიშქარიშა
დო გაგლასხაპჷ: ა. ცაგ., გვ. 20 -- მოვიდა დევის ჭიშკართან და ჩამოხტა. 

Lemma: gilat'ant'al-i  
Number: 3272  
გილატანტალ-ი (გილატანტალ/რს) უმიზნო, უთავბოლო სიარული, -- ხეტიალი, წანწალი. 

Lemma: gilat'ark'al-i  
Number: 3273  
გილატარკალ-ი (გილატარკალ/რს) შილიფად და ტანმჩატედ სიარული; ხეტიალი. გილეტარკალუ შერიცალო დო
გორგიდუ -- ტიტველი დადის (დახეტიალობს) და გაცივდა. შდრ. ტარკალე. 

Lemma: gilat'ark'ap-i  



Number: 3274  
გილატარკაფ-ი (გილატარკაფის) იგივეა, რაც გილატარკალი, -- სახელი გილაატარკანს ზმნისა -- უმიზნო სიარული,
ხეტიალი. 

Lemma: gilat'axua  
Number: 3275  
გილატახუა (გილატახუას) სახელი გილატახუნს ზმნისა -- ცოტას მოტეხვა, ჩამომტვრევა. შქირენულო ქორძირასი,
ჭკიდის ვეგლაიტახჷნცი -- მშიერი რომ გნახოს, მჭადს არ მოგიტეხს. 

Lemma: gilat'ajal-i  
Number: 3276  
გილატაჯალ-ი (გილატაჯალ/რს) უმიზნო, უთავბოლო სიარული, -- ხეტიალი. 

Lemma: gilat'eba  
Number: 3277  
გილატება (გილატებას) სახელი გილეტენს ზმნისა -- დატოვება; გადატ. ჩამოდენა. ასე გვალო გორჭიპელე, ჟვეპური
ლეჩქვის ქეგლატებუ: ი. ყიფშ., გვ. 171 -- ახლა მთლად გაჭიმულა, ქაფი ტუჩზე ჩამოსდის. ქუგლამიტენს შკა შარას: ქხს, 1,
გვ. 211 -- დამტოვებს შუა გზაზე. 

Lemma: gilat'ent'er-i  
Number: 3278  
გილატენტერ-ი (გილატენტერს) უაზროდ სიარული, წანწალი, ტანტალი, ხეტიალი, ტუნტული. სო გილეტენტერუნი, მუსით
ვაუჩქუ -- სად დატუნტულებს, თვითონაც არ იცის. 

Lemma: gilat'irk'on-i  
Number: 3279  
გილატირკონ-ი (გილატირკონს) თავგამოდებული სირბილი (იქით-აქეთ). ხალხი ასე ნაბეტანს გილეტირკონუ -- ხალხი
ახლა ნამეტანს თავგამოდებით დარბის (აქეთ-იქით). 

Lemma: gilat'k'ap'ur-i  
Number: 3280  
გილატკაპურ-ი (გილატკაპურს) ტლაპოში სიარული. ახალი წანა ვამითვინენცჷ ლეტამი შარეფცჷ გილატკაპურცუ:
ყაზაყ., 1.01.1931, გვ. 3 -- ახალი წელი არ მოითმენს ტალახიან გზებზე სიარულს. 

Lemma: gilat'k'ichin-i  
Number: 3281  
გილატკიჩინ-ი (გილატკიჩინს) გაბერვა, გატკიცინება. პიჩვანც, პიჩვანც, ქვარა გილაიტკიჩანც: ი. ყიფშ., გვ. 181 --
მარხვას, მარხვას მუცელი გაგიტკიცინდა (გაგიმაგრდა). 

Lemma: gilat'rashal-i  
Number: 3282  
გილატრაშალ-ი (გილატრაშალ/რს) ითქმის უმთავრესად ქალზე, რომელსაც უკითხავად, უზედამხედველოდ სიარული
უყვარს. მუჭო უჭყეშურო გილეტრაშალუნა -- როგორ უმწყემსურად (უპატრონოდ) დაწანწალებენ. 

Lemma: gilapartxua  
Number: 3283  
გილაფართხუა (გილაფართხუას) სახელი გილაფართხუნს ზმნისა -- ფერთხვა; დალაგება; გადატ. ჩათვლა. ჸუდენს
გილაფართხუნქი: ეკური, გვ. 384 -- სახლებს ფერთხავ. ეში რაგადი გერიაქჷ ჸუჯიშათი ვე- გილეეფართხუუ: ა. ცაგ., გვ. 19
-- ამაზე (ამის) ლაპარაკი გერიამ არაფრად ჩააგდო (ამაზე ყურიც არ გააფართხუნა). 

Lemma: gilaparzua  
Number: 3284  
გილაფარზუა (გილაფარზუა) სახელი გილაფარზუნს ზმნისა -- მაგარი ხველებით იქით-აქეთ სიარული. გილურს დო
გილაფარზუნს -- დადის და იქით-აქეთ {და}ახველებს. 

Lemma: gilapark'ua  
Number: 3285  
გილაფარკუა (გილაფარკუას) სახელი გილუფარკუანს ზმნისა -- ბოლება თამბაქოსი. მარებელი გილურცუ (დო) თუთუმც
გილუვფარკუანც: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 106 -- მაჭანკალი მიდი-მოდის (და) თუთუნს დააბოლებს. 

Lemma: gilaparckal-i  
Number: 3286  
გილაფარცქალ-ი (გილაფარცქალ/რს) ფართი-ფურთობა, ფაფხურობა. გილურს, გილეფარცქალუ -- დადის,
დაფაფხურობს. 

Lemma: gilapapin-i  
Number: 3287  
გილაფაფინ-ი (გილაფაფინს), გილაფაფუა (გილაფაფუას) სახელი გილაფაფანს, გილეეფაფუ(ნ) ზმნათა -- წანწალი,
ხეტიალი. ესჷთ ვაგჷ შხვა ძღაბეფი თაქი გილეფაფუნი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 20 -- ამასაც არ ჰგავს სხვა გოგოები, აქ
რომ დაწანწალებენ. სკანდე გვალო გოჯოგერი ვიშო-აშო გილვოფაფა -- შენგან მთლად შეძულებული იქით-აქეთ
დავწანწალებ. 

Lemma: gilapendur-i  
Number: 3288  
გილაფენდურ-ი (გილაფენდურს) ფუნდრუკი. გილურს, გილეფენდურუ -- დადის, დაფუნდრუკებს. 

Lemma: gilaperxvin-i  



Number: 3289  
გილაფერხვინ-ი (გილაფერხვინს) დაფეხვილის სიარული (იქეთ-აქეთ). 

Lemma: gilapexua  
Number: 3290  
გილაფეხუა (გილაფეხუას) სახელი გილეფეხუ(ნ) ზმნისა, იგივეა, რაც გილაფერხვინი, -- ძლივს კოჭლობით სიარული. 

Lemma: gilapinua  
Number: 3291  
გილაფინუა (გილაფინუას) სახელი გილაფინანს ზმნისა -- დაფენა. სქან ლოგინს ქეგლმოფინასი: ი. ყიფშ., გვ. 126 -- შენს
ლოგინს გადამფინა. 

Lemma: gilapior-i  
Number: 3292  
გილაფიორ-ი (გილაფიორს) ფარფატი; წაღმა-უკუღმა ბრუნვით, ტრიალით მოძრაობა. მევოჯინინი, ქიგლეფიორუდუ --
რომ შევხედე, დაფარფატებდა. ჩქჷნი გილაფიორი ლე: ი. ყიფშ., გვ. 126 -- ჩვენი დაფარფატებაა. 

Lemma: gilapirchxinua  
Number: 3293  
გილაფირჩხინუა (გილაფირჩხინუას) სახელი გილუფირჩხანს ზმნისა -- ხელის გაშვერა, გაშლა. 

Lemma: gilaporua  
Number: 3294  
გილაფორუა (გილაფორუას) სახელი გილაფორანს ზმნისა -- ჩამოფარება. სუა გილე ქიგლეფორუ: ი. ყიფშ., გვ. 171 --
ფრთა დაბლა ჩამოიფარა. 

Lemma: gilaporpot'-i  
Number: 3295  
გილაფორფოტ-ი (გილაფორფოტის) ფუსფუსი. ათე ძღაბი გილეფორფოტუ მუდგარენი -- ეს გოგო დაფუსფუსებს
რაღაცაა. 

Lemma: gilapopor-i  
Number: 3296  
გილაფოფორ-ი (გილაფოფორს) ფარფაში. გოხოლუას ვეგგარინე, თიცალც გილეფოფორუნა: მასალ., გვ. 95 --
სიახლოვეს (გარშემო) ვერ დადგები, ისე დაფარფაშობენ. 

Lemma: gilaputon-i  
Number: 3297  
გილაფუთონ-ი (გილაფუთონს) ფათური, ხელების ფათურით რისამე ძებნა. უშნოთ გილეფუთონუ -- უშნოდ დაფათურობს
(აფათურებს ხელებს). 

Lemma: gilapulua  
Number: 3298  
გილაფულუა (გილაფულუას) სახელი გილაფულუნს ზმნისა -- დამალვა. სოიდგენ გილეფულუუ -- სადღაც იმალება. 

Lemma: gilapurinua  
Number: 3299  
გილაფურინუა (გილაფურინუას) სახელი გილაფურინუნს ზმნისა -- ფრენა (იქით-აქეთ). გილვოფურინი ჩიტიცალო,
გჷთვაგვაგვი ჯიკიცალო: ი. ყიფშ., გვ. 183 -- ჩამოვფრინდი ჩიტივით, ჩამოვვარდი ჯირკივითა. ქიანას სი გილაფურინუნქ
მიკი-მიკი...: მ. ხუბ., გვ. 11 -- ქვეყანაზე შენ დაფრინავ ირგვლივ... 

Lemma: gilapurckin-i  
Number: 3300  
გილაფურცქინ-ი (გილაფურცქინს) ჩურჩულით სიარული იქით-აქეთ. მუშ დუდიშოთ გილაფურცქინუნს -- თავის თავისთვის
დაჩურჩულებს (დაფუჩუნებს). შდრ. ფუჩუნი. 

Lemma: gilapurcxol-i  
Number: 3301  
გილაფურცხოლ-ი (გილაფურცხოლ/რს) ფაცური; ფაცაფუცით სიარული. ვესვანჯუ,თელი დღას გილეფურცხოლუ -- არ
ისვენებს, მთელი დღე ფაცურობს (ფაციფუცობს). 

Lemma: gilapurxon-i  
Number: 3302  
გილაფურხონ-ი (გილაფურხონს) გაგულისებულის ხმაურით სიარული იქით-აქეთ; რაიმეს გაბრაზებით კეთება. 

Lemma: gilapushua  
Number: 3303  
გილაფუშუა (გილაფუშუას) სახელი გილაფუშანს ზმნისა -- ფშვინვით სიარული (იქით-აქეთ). ინა ნჯარიშღურელი
გილაფუშანც -- ის ჯავრისაგან (მკვდარი) დაფშვინავს. 

Lemma: gilapucorua  
Number: 3304  
გილაფუცორუა (გილაფუცორუას) სახელი გილეფუცორუ(ნ) ზმნისა -- ფაცურით სიარული. 

Lemma: gilakankal-i  
Number: 3305  
გილაქანქალ-ი (გილაქანქალ/რს) იგივეა, რაც გილაქაქალი, -- ფამფალით, ქანაობით სვლა (სიარული) იქით-აქეთ. 



Lemma: gilakanchal-i  
Number: 3306  
გილაქანჩალ-ი (გილაქანჩალ/რს) ქიჩავით სიარული (იქით-აქეთ); ბარბაცი. 

Lemma: gilakanchin-i  
Number: 3307  
გილაქანჩინ-ი (გილაქანჩინს) იქით-აქეთ ენერგიული სიარული; ქაჩვით სიარული. 

Lemma: gilakarkash-i  
Number: 3308  
გილაქარქაშ-ი (გილაქარქაშის) ხეტიალი. 

Lemma: gilakakal-i  
Number: 3309  
გილაქაქალ-ი (გილაქაქალ/რს) ქანაობით სიარული. 

Lemma: gilakajal-i  
Number: 3310  
გილაქაჯალ-ი (გილაქაჯალ/რს) ხეტიალი ქაჯივით. 

Lemma: gilakeshua  
Number: 3311  
გილაქეშუა (გილაქეშუას) სახელი გილაქეშანს ზმნისა -- ქოშინით, ქშენით, ხვნეშით სვლა. ვავორწექჷნი, შურცუ ბკაშ,
ვორწყექჷნი, გილაფქეშა: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 36 -- რომ არ ვხედავ, სული კვნესის, რომ ვხედავ, დავალ ქოშინით. 

Lemma: gilakvazua  
Number: 3312  
გილაქვაზუა (გილაქვაზუას) სახელი გილექვეზუ(ნ) ზმნისა -- გოგმანით, კოხტად სიარული. გადატ. ხეტიალი. 

Lemma: gilakvakval-i  
Number: 3313  
გილაქვაქვალ-ი (გილაქვაქვალ/რს) მოხდენილად, კოხტად სიარული. იში ჯინაშა მუთა მისხუნუ, თინა გილექვაქვალუნი
-- იმის ყურებას არაფერი მირჩევნია, ის რომ კოხტად (მოხდენილად) დადის. იხ. სარსალი, ქვა{რ}ქვალი, ქვაცალი. შდრ.
იმერ. ქვანქვალი კოხტად, მოხდენილად სვლა (ვ. ბერ.). 

Lemma: gilakvacal-i  
Number: 3314  
გილაქვაცალ-ი (გილაქვაცალ/რს) ტანით პატარის ცუნცულით სიარული (სირბილი). 

Lemma: gilakvetin-i  
Number: 3315  
გილაქვეთინ-ი (გილაქვეთინს) სახელი გილექვეთუ(ნ) ზმნისა -- ხეტიალი. 

Lemma: gilakvekvin-i  
Number: 3316  
გილაქვექვინ-ი (გილაქვექვინს) ტყუილუბრალოდ სიარული, ხეტიალი. სო გილეშუ, სო გილექვექუდუნი, მითინს ვაუჩქუ -
- სად დადიოდა, სად დახეტიალობდა, არავინ იცის. შდრ. გილაქვექური. 

Lemma: gilakvekur-i  
Number: 3317  
გილაქვექურ-ი (გილაქვექურს) იგივეა, რაც გილაქვექვინი, -- ტყუილუბრალოდ სიარული, ხეტიალი. შდრ. ქართ., გურ.
ქანქური ტყუილუბრალოდ ტანის რხევა (ა. ღლ.). 

Lemma: gilakimunua  
Number: 3318  
გილაქიმუნუა (გილაქიმინუას) სახელი გილაქიმინუნს ზმნისა -- ჩამოქნა. სანთელიში გილაქიმინუა -- სანთლის ჩამოქნა. 

Lemma: gilakinua  
Number: 3319  
გილაქინუა, გილაქჷნუა (გილაქი/ჷნუას) სახელი გილექი/ჷნანს ზმნისა -- ქერქეტი; ჩერჩეტი. სქან(ი) ჸოროფაქ გამახანგ,
ჸალაცალო გილეფქჷნა: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 33 -- შენმა ტრფობამ გამაგიჟა, ცოფიანივით დავქერქეტობ. თხალეფცჷ
ვადიარენა დო გილექინანა: ყაზაყ., 6.06.1930, გვ. 4 -- თხები ვერ ბალახობენ და დაქერქეტობენ (დაწანწალებენ). ეს
ოხიოლჷ, მუში მონა რდე, გაშთერებული გილექჷნანდე: მასალ., გვ. 22 -- მას უხარია, მისი მონა იყო, გაშტერებული
დაწანწალებდე. 

Lemma: gilakirkin-i  
Number: 3320  
გილაქირქინ-ი (გილაქირქინს) ხმამაღლა უშნო სიცილი. უშნოთ გილურს დო გილექირქინანს -- უშნოდ დადის და
დაქირქილებს. 

Lemma: gilakit'ol-i  
Number: 3321  
გილაქიტოლ-ი (გილაქიტოლ/რს) გაწამაწია. დოპილუნი, ქომისხუნუ თეზმა გილაქიტოლიშა: ქხს, 1, გვ. 237 -- რომ
მომკლა, მირჩევნია ამდენ გაწამაწიას. 

Lemma: gilakurkul-i  



Number: 3322  
გილაქურქულ-ი (გილაქურქულ/რს) ქვითქვითი; ნაძალადევი კვნესა. ქოთომი, მუს გილაქურქულა? -- ქათამო, რას
დაქვითქვითებ? 

Lemma: gilakukua  
Number: 3323  
გილაქუქუა (გილაქუქუას) სახელი გილაქუქუ(ნ) ზმნისა -- წამოცუცქება რამეზე. 

Lemma: gilake'nua  
Number: 3324  
გილაქჷნუა (გილაქჷნუას) იხ. გილაქინუა. 

Lemma: gilaghala  
Number: 3325  
გილაღალა (გილაღალას) სახელი გილეღანს ზმნისა -- ტარება აქეთ-იქით. იში ღალა ზღვას ქჷგჷლუუღუ: ი. ყიფშ., გვ. 6 -
- იმის ქონებას, ტვირთს ზღვა დაატარებს. 

Lemma: gilaghanghal-i  
Number: 3326  
გილაღანღალ-ი (გილაღანღალ/რს) ცოცხალმკვდარი, ძლივ-ძლივობით სიარული, უძალოდ ხეტიალი. ძიუთ გილურს,
გილეღანღალუ -- ძლივს დადის, დაღანღალობს. 

Lemma: gilagharghal-i  
Number: 3327  
გილაღარღალ-ი (გილაღარღალ/რს) იგივეა, რაც გილაღანღალი, -- ძლივძლივობით სიარული. 

Lemma: gilagharch'al-i  
Number: 3328  
გილაღარჭალ-ი (გილაღარჭალს) რყევით იქით-აქეთ უმიზნო სიარული, ხეტიალი. 

Lemma: gilagherghet'-i  
Number: 3329  
გილაღერღეტ-ი (გილაღერღეტის) უმიზნო სიარული, ხეტიალი, ბატივით სიარული (იქით-აქეთ). გილურსი დო
გილეღერღეტუ -- დადის და დაღერღეტობს. შდრ. ქიზიყ. ღერღეტი (ს. მენთეშ., ა. ღლ.). 

Lemma: gilaghet'ur-i  
Number: 3330  
გილაღეტურ-ი (გილაღეტურს) უსაქმოდ სიარული, ხეტიალი, ხეტება. იხ. ღეტური//ღენტური. 

Lemma: gilaghvank'ua  
Number: 3331  
გილაღვანკუა (გილაღვანკუას) სახელი გილეღვანკუუ(ნ) ზმნისა -- ძლივს სიარული, ლასლასი; მოხრილის სვლა იქით-
აქეთ. აზრიში გოჩიჩინაფილი დალიებურ გილვოღვანკა: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 122 -- აზრით გამოშტერებული მილეული
დავლასლასებ. შდრ. ღვანკილი, მოღვანკილი. 

Lemma: gilaghvanc'k'al-i  
Number: 3332  
გილაღვანწკალ-ი (გილაღვანწკალ/რს) ჭიაყელას მსგავსი ვინმეს (მაღლისა და გამხდრის) სიარული. იხ. ღვენწკი. 

Lemma: gilaghinchin-i  
Number: 3333  
გილაღინჩინ-ი (გილაღინჩინს) ყოყლოჩინობა, ყოყლოჩინას სიარული. ირო ქობჭყალენთ, მარა თეში ქიგლეღინჩინანც:
მასალ., გვ. 80 -- ყოველთვის ვწყევლით, მაგრამ მაინც დაყოყლოჩინობს (ამპარტავნად დადის). 

Lemma: gilaghich'ua  
Number: 3334  
გილაღიჭუა (გილაღიჭუას) სახელი გილუღიჭანს ზმნისა -- დაკრეჭა (კბილებისა). პაპეფც ქვარაში ორძღაფალო კიბირი
გილუღიჭანდეს -- მღვდლები მუცლის გასაძღომად კბილებდაკრეჭილი დადიოდნენ. 

Lemma: gilaghoghua  
Number: 3335  
გილაღოღუა (გილაღოღუას) სახელი გილაღოღუნს ზმნისა -- ღოღვით იქით-აქეთ სიარული, ღონღიალი. 

Lemma: gilaghura  
Number: 3336  
გილაღურა (გილაღურას) სახელი გილაღურუ(ნ) ზმნისა -- {და}კვდომა (გზაზე). ბოში, მუშე გილაღურუქ უდუღალებელი
ზას!: ი. ყიფშ., გვ. 134 -- ბიჭო, რატომ დააკვდები დაუღლელ გზას! შარას ქიგლაღურუ -- გზაზე კი მოკვდა. 

Lemma: gilaq'arq'al-i  
Number: 3337  
გილაყარყალ-ი (გილაყარყალს) ყიალი, ხეტიალი. 

Lemma: gila՚vangal-i  
Number: 3338  
გილაჸვანგალ-ი (გილაჸვანგალ/რს) ხეტიალი, ბორიალი. ტყურათ გილეჸვანგალუ, მუთუნი ვაიშალე -- ტყუილად
დაბორიალობს, არაფერი გამოუვა. 



Lemma: gila՚vantap-i  
Number: 3339  
გილაჸვანთაფ-ი (გილაჸვანთაფის) ბაჯბაჯით სიარული. 

Lemma: gila՚vajal-i  
Number: 3340  
გილაჸვაჯალ-ი (გილაჸვაჯალ/რს) უსაქმური სიარული, ხეტიალი. შდრ. ჸვაჯი. 

Lemma: gila՚vintua  
Number: 3341  
გილაჸვინთუა (გილაჸვინთუას) სახელი გილეჸვინთანს ზმნისა -- ყვინთვა, თვლემა; ყვინთაობა. სქანი გოჯოგელი
ჸოროფა განიშე გილეჸვინთანსჷნი -- შენი შეძულებული ტრფობა განზე ყვინთავს (თვლემს). 

Lemma: gila՚{v}irin-i  
Number: 3342  
გილაჸ{ვ}ირინ-ი (გილაჸ{ვ}ირინს) გამოშტერებულად უთავბოლო სიარული, ხეტიალი. 

Lemma: gila՚otama  
Number: 3343  
გილაჸოთამა (გილაჸოთამას) ჩამოგდება; გადატ. გამორჩენა (მაგ. ფულისა...). 

Lemma: gila՚unapa  
Number: 3344  
გილაჸუნაფა (გილაჸუნაფას) სახელი გილაჸუნს ზმნისა -- წაყვან-წამოყვანა. აიშა ხეთ გილაჸუნდესი, ასე ქიშქიდუუ
მუშით... -- აქამდე ხელით დაჰყავდათ, ახლა იკადრა თავისით... 

Lemma: gila՚ucin-i  
Number: 3345  
გილაჸუცინ-ი (გილაჸუცინს) ჩამოცუცქება. კოჩი დირჩინუნი, შარას გილეჸუცუნია ...: ხალხ. სიტყვ., 1, გვ. 71 -- კაცი რომ
დაბერდება, გზაზე ჩაიმუხლებსო (ჩაიცუცქებსო)... 

Lemma: gila՚ujorapa  
Number: 3346  
გილაჸუჯორაფა (გილაჸუჯორაფას) სახელი გილეჸუჯორუანს ზმნისა -- ყურად არ მიღება, ყურადღების არ მიქცევა. ათე
ამბე ქიგეგუნი, შურო ვეგლეჸუჯორუუ -- ეს ამბავი რომ გაიგო, სრულებით არ იღო ყურად. 

Lemma: gilashurishua  
Number: 3347  
გილაშურიშუა (გილაშურიშუას) ყნოსვით რისამე ძებნა, -- სუნსული. 

Lemma: gilashkvartua  
Number: 3348  
გილაშქვართუა (გილაშქვართუას) სახელი გეგლაშქვართუუ(ნ) ზმნისა -- ლერწამივით სწორად ჩამოშვება. დუს გაკირუნ,
ექ გოლჷ დო გეგლაშქვართუ თომაქ: მ. ხუბ., გვ. 140 -- თავზე რომ ახვევია, ეს გავარდა და ჩამოეშალა (ლერწამივით)
თმა. შდრ. გილაშხვართუა. 

Lemma: gilashkvapa  
Number: 3349  
გილაშქვაფა (გილაშქვაფას) სახელი გილეშქვანს ზმნისა -- ჩამოშვება. 

Lemma: gilashkvapil-i  
Number: 3350  
გილაშქვაფილ-ი (გილაშქვაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გეგლუშქვანს ზმნისა -- ჩამოშვებული. გილაშქვაფილი ოჸალეში
-- ჩამოშვებული საყელო. შდრ. ტოპონ. გილაშქვაფილი დავაკება მაღალი მთის კალთაზე (პ. ცხად., ტოპონ., გვ. 119). 

Lemma: gilashkirton-i  
Number: 3351  
გილაშქირთონ-ი (გილაშქირთონს) მაღალ ბალახში ან ახლადაღმოცენებულ ტყეში სიარულის (სირბილის) დროს
გამოცემული ხმა. დათაქ ვადჷგოგურუას სერიში გილაშქირთონი: მ. ხუბ., გვ. 356 -- დათამ არ გასწავლოს ღამით
ბალახებში (ტყეში) სირბილი. 

Lemma: gilashxvartin-i  
Number: 3352  
გილაშხვართინ-ი (გილაშხვართინს) ტანით მაღალი ადამიანის გაჭიმვით წოლა. გური მეგაჭუუდუ, თეშ მადიდა ბოში
გილაშხვართუდუ ლოგინსინი -- გული დაგეწვებოდა, ამ სიდიდის ბიჭი რომ გაშხვართული იწვა ლოგინზე. შდრ. იმერ.გურ.
გაშხვართული გაშლით, სწორად, გაჭიმვით გაწოლილი (ქეგლ); აშხვართვა ტანით მაღლა ასული, ანუ მაღლათ გაზრდა
ადამიანისა გინა მცენარისა (ი. ჭყ.). 

Lemma: gilachak'al-i  
Number: 3353  
გილაჩაკალ-ი (გილაჩაკალ/რს) ბარბაცით, ჩაქჩაქით სიარული. გეშუნს აკაბუცხა ღვინს დო უკული გილეჩაკალუ --
შესვამს ცოტა ღვინოს და შემდეგ დაჩაქჩაქებს (დაბარბაცებს). 

Lemma: gilachak'virapa  
Number: 3354  
გილაჩაკვირაფა (გილაჩაკვირაფას) სახელი გილეჩაკვირუანს ზმნისა -- გაკვირვება. ათე ამბე მუთუნო ვანაჸოთუ, შურო
ვეგლეჩაკვირუუ -- ეს ამბავი არაფრად არ ჩააგდო, სრულებით არ გაუკვირვებია. 



Lemma: gilachangal-i  
Number: 3355  
გილაჩანგალ-ი (გილაჩანგალ/რს) ბარბაცით იქით-აქეთ სიარული. ხათე ლური ქუმალენა, იშო-აშო გილეჩანგალუნა --
მაშინათვე ძილი მოერევათ (მოუვათ), იქით-აქეთ დაბარბაცებენ. 

Lemma: gilachachua  
Number: 3356  
გილაჩაჩუა (გილაჩაჩუას) სახელი გილეჩაჩუ(ნ) ზმნისა -- ჩოჩვა, თრევა (იქით-აქეთ). 

Lemma: gilacherchel-i  
Number: 3357  
გილაჩერჩელ-ი (გილაჩერჩელ/რს) იქით-აქეთ თრევა. 

Lemma: gilachvagap-i  
Number: 3358  
გილაჩვაგაფ-ი (გილაჩვაგაფის) ყიალი, ხეტიალი. ხოლო ჯგირი, გილვოჩვაგანქინი, ვაიკვენსო? -- კიდევ კარგი, რომ
დავჩერჩეტობ, არ გიკვირს? იხ. ჩვაგა. 

Lemma: gilachvartap-i  
Number: 3359  
გილაჩვართაფ-ი (გილაჩვართაფის) ფეხმრუდის სიარული. იხ. ჩვართა. 

Lemma: gilachvachvin-i  
Number: 3360  
გილაჩვაჩვინ-ი (გილაჩვაჩვინს) ჩამოჩაჩულის სიარული. 

Lemma: gilachion-i  
Number: 3361  
გილაჩიონ-ი (გილაჩიონს) ცხვირის დაცემინება. ართო წარიში ეკუნა დო ჩხვინდიში გილაჩიონი რე: ი. ყიფშ., გვ. 126 --
ერთად წარბის აწევა და ცხვირის დაცემინებაა. იხ. ჩიონი. 

Lemma: gilachxvarua  
Number: 3362  
გილაჩხვარუა (გილაჩხვარუა) სახელი გილაჩხვარუნს ზმნისა -- ცეხვა. დუდი თიშენი მორწონსო, ღუმუს
გილაჩხვარუნქი?: ქხს, 1, გვ. 126 -- თავი იმიტომ მოგწონს, რომ ღომს სცეხვავ? 

Lemma: gilachxilit'ua  
Number: 3363  
გილაჩხილიტუა (გილაჩხილიტუას) სახელი გილეჩხილიტუ(ნ) ზმნისა -- სხლეტა; სხლეტით სიარული, რბენა. ცხენს
გილაჩხილიტუანს -- ცხენს სხლეტით არბენინებს. იხ. ჩხილიტი. 

Lemma: gilacancal-i  
Number: 3364  
გილაცანცალ-ი (გილაცანცალ/რს) ცანცალით სიარული. შარას გილაბცანცალანთჷ ალიონიშე შქასერიშა: ი. ყიფშ., გვ.
166 -- გზაზე დავცანცალებთ (დავცუნცულებთ) გათენებიდან შუაღამემდე. 

Lemma: gilacarkal-i  
Number: 3365  
გილაცარქალ-ი (გილაცარქალ/რს) ზედმეტი, უმიზნო მოძრაობა. 

Lemma: gilacakval-i  
Number: 3366  
გილაცაქვალ-ი (გილაცაქვალ/რს) იგივეა, რაც გილაქვაცალი, -- პატარის კოხტად სირბილი. ჭიჭე ტურა გილექვაცალუ
ლაფში გილართელია -- პატარა ტურა დარბის (დაცუნცულებს) ტუჩებჩამოვარდნილიო. 

Lemma: gilacik'in-i  
Number: 3367  
გილაციკინ-ი (გილაციკინს) თავაწეული სიარული //გადატ. თავმომწონედ სიარული. გილეციკინანს, ქიანა მუში უჩქუ --
თავმომწონედ დადის, ქვეყანა მისი ჰგონია. 

Lemma: gilaco՚in-i  
Number: 3368  
გილაცოჸინ-ი (გილაცოჸინს) ცალფეხზე ხტუნვით სიარული, ასკინკილა. 

Lemma: gilaco՚ua  
Number: 3369  
გილაცოჸუა (გილაცოჸუას) იგივეა, რაც გილაცოჸინი, -- სახელი გილაცოჸუნს ზმნისა -- ასკინკილა. 

Lemma: gilacocua  
Number: 3370  
გილაცოცუა (გილაცოცუას) სახელი გილაცოცუნს ზმნისა -- დაცოცვა. წყინარას გილურს, გილაცოცუნს -- წყნარად დადის,
დაცოცავს. 

Lemma: gilacuma  
Number: 3371  
გილაცუმა (გილაცუმას) სახელი გილაცენს ზმნისა -- ჩამოცვენა. ჯგირო ქიდაანწყილი, ვარა გეგლაცენს -- კარგად



დააწყვე, თორემ ჩამოცვივდება. 

Lemma: gilacurcin-i  
Number: 3372  
გილაცურცინ-ი (გილაცურცინს) ჩუმად, ჩურჩულით ლაპარაკი. თოჸუჯი ოკო ქათხუანი `უჩა ღართამეფიში' (გვერეფიში)
გილაცურცინს -- თვალყური უნდა მიაქციონ (ათხოვონ) `შავჩოხიანების' (გველების) ჩურჩულით ლაპარაკს. 

Lemma: gilacuxeba  
Number: 3373  
გილაცუხება (გილაცუხებას) სახელი გილაცუხენს ზმნისა, -- გადატ. თაღლითობა, გაიძვერობა. თიში საშველი
ვენოჸოფუე, ჯვეშებურო გილურს დო გილაცუხენს -- იმისი საშველი არ იქნება, ძველებურად დადის და თაღლითობს. იხ.
ცუხი. 

Lemma: gilackarckal-i  
Number: 3374  
გილაცქარცქალ-ი (გილაცქარცქალ/რს) უთავბოლოდ და ერთად სირბილი. წიწილემს მოჭვა ვაჸუნსი-და, გლახა
ორდალიე, უპრაგონოთ გილეცქარცქალუნა -- წიწილებს კრუხი თუ არ ჰყავთ, ცუდი გასაზრდელია, უთავბოლოდ დარბიან. 

Lemma: gilackvarap-i  
Number: 3375  
გილაცქვარაფ-ი (გილაცქვარაფის) სახელი გილაცქვარანს ზმნისა -- ნელა, შეუმჩნევლად სიარული. სო გილურს, სო
გილაცქვარანს, თელი დღა გინოლაფირი ლე ჸუდეშენი? -- სად დადის, სად დაცუნცულებს, მთელი დღე გადავარდნილი
არის სახლიდან. 

Lemma: gilackvackval-i  
Number: 3376  
გილაცქვაცქვალ-ი (გილაცქვაცქვალ/რს) ცუნცული. ტურაცალო გილეცქვაცქვალუ(ნ) -- ტურასავით დაცუნცულებს. 

Lemma: gilacki{r}ckin-i  
Number: 3377  
გილაცქი{რ}ცქინ-ი (გილაცქი{რ}ცქინს) უშნოდ სიცილი. ვასქვანს იშ მახანა ოსურს გილაცქირცქინი -- არ შეშვენის იმის
ხნის ქალს უშნოდ (უადგილო) სიცილი. 

Lemma: gilacxak'ua  
Number: 3378  
გილაცხაკუა (გილაცხაკუას) სახელი გილაცხაკანს ზმნისა -- მოკლე და ჩქარი ნაბიჯით სიარული. 

Lemma: gilacxvabar-i  
Number: 3379  
გილაცხვაბარ-ი (გილაცხვაბარს) ძლივს სიარული; დაფხაჭუნობა. დიაჩქიმი გილეცხვაბარ მოპურახილი ვალეფით --
დედაჩემი დაფხაჭუნობს ვალებით მოხრილი. 

Lemma: gilacxvant'al-i  
Number: 3380  
გილაცხვანტალ-ი (გილაცხვანტალ/რს) მოუსვენრად ყოფნა; ენერგიული, მონდომებული სიარული. თელი დღას
გილეცხვანტალუ, მარა იშენითი ვააშუუ -- მთელი დღე ირბინა (მონდომებით), მაგრამ მაინც ვერ იშოვა. შდრ. ცხვანტი. 

Lemma: giladzagval-i  
Number: 3381  
გილაძაგვალ-ი (გილაძაგვალ/რს) ძუნძულით სიარული (რბენა) იქით-აქეთ. 

Lemma: giladzagin-i  
Number: 3382  
გილაძაგინ-ი (გილაძაგინს) ხეტიალი, თრევა. თელ დღას ტყურათ გილნოძაგინუე(ნ) ქართის -- მთელი დღე ტყუილად
დაეხეტებოდა თურმე თბილისში. იხ. ძაგინი. 

Lemma: giladzagua  
Number: 3383  
გილაძაგუა (გილაძაგუას) იგივეა, რაც გილაძაგინი, -- სახელი გილაძაგანს ზმნისა -- თრევა, უმიზნო სიარული, ხეტიალი. 

Lemma: giladzak'ap-i  
Number: 3384  
გილაძაკაფ-ი (გილაძაკაფის) სახელი გილაძაკანს ზმნისა -- ხეტიალი; თრევა. ძუნკალი კოს ვუწიინთ, ირო შხვაშ ჸუჩა
გილაძაკანს დო მუში ჸუდეს ვაჩერდუ -- წუნკალ (ძუნწ) კაცს ვეტყვით, ყოველთვის სხვის სახლში დადის (დაეთრევა) და
თავის სახლში არ ჩერდება. 

Lemma: giladzgva{n}dzgvali  
Number: 3385  
გილაძგვა{ნ}ძგვალი (გილაძგვა{ნ}ძგვალ/რს) იქით-აქეთ მძიმე-მძიმედ სირბილი, ძუნძული. ბრელი გილეძგვანძაგვალუ,
მარა მითინქ მუთუნი ვემეჩუ -- ბევრი იძუნძულა, მაგრამ არავინ არაფერი მისცა. 

Lemma: giladzva{n}dzval-i  
Number: 3386  
გილაძვა{ნ}ძვალ-ი (გილაძვა{ნ}ძვალ/რს) იქით-აქეთ ძუნძული. ბრელი გილეძვა{ნ}ძვალუ -- ბევრი იძუნძულა. მიდგენი
ქვერსემი მინდორც ომაღურეთ ქიგლეძვაძვალუ -- ვიღაც უშველებელი მინდორზე დაუზოგავად დაძუნძულებს. 

Lemma: giladzvardzvin-i  



Number: 3387  
გილაძვარძვინ-ი (გილაძვარძვინს) იქით-აქეთ ხეტება. მუჟამც დადია გილეძვარძუდუ, კოჩიში შურით ორდუ ვაჭრობა:
ყაზაყ., 2.07.1931,გვ. 3 -- როდესაც დადიანი დაეხეტებოდა, კაცის სულით იყო ვაჭრობა. 

Lemma: giladzvena  
Number: 3388  
გილაძვენა (გილაძვენას) სახელი გილუძუ(ნ) ზმნისა -- დება, დადება. ხეშა გილამიძჷ დუდი: ი. ყიფშ., გვ. 150 -- ხელზე
მიდევს თავი. 

Lemma: giladzghabua  
Number: 3389  
გილაძღაბუა (გილაძღაბუას) იგივეა, რაც გილაჯღაბუა. 

Lemma: giladzghvabal-i  
Number: 3390  
გილაძღვაბალ-ი (გილაძღვაბალ/რს) პატარის ძლივს სიარული. ქორშუნო, მუჭომი აკაბუცხა გილეძღვაბალუდუნი? --
გახსოვს, როგორი პატარა დადიოდა (ძლივს). 

Lemma: giladzghvabin-i  
Number: 3391  
გილაძღვაბინ-ი (გილაძღვაბინს) იგივეა, რაც გილაძღვაბალი. 

Lemma: giladzghvarua  
Number: 3392  
გილაძღვარუა (გილაძღვარუას) სახელი გილაძღვარანს ზმნისა -- ძლივს სიარული. ხვალე გილაძღვარანს -- მარტო
დადის. 

Lemma: gilac'anc'alua  
Number: 3393  
გილაწანწალუა (გილაწანწალუას) სახელი გილეწანწალუ(ნ) ზმნისა -- დაწანწალება. ჸუდეს ვაჩენდუ, გილეწანწალუ --
სახლში არ ჩერდება, დაწანწალებს. 

Lemma: gilac'ark'ap-i  
Number: 3394  
გილაწარკაფ-ი (გილაწარკაფის) სახელი გილეწარკუ(ნ) ზმნისა -- ხეტიალი; წრიალი. ჸუდეს გური ვაუცადუ,
გილაწარკაფიშა მუთა უსხუნუ -- სახლში გული არ უჩერდება, ხეტიალს არაფერი ურჩევნია (ამბობენ ქალზე). 

Lemma: gilac'arc'al-i  
Number: 3395  
გილაწარწალ-ი (გილაწარწალ/რს) მოუსვენრად ყოფნა; წანწალი, წოწიალი. იხ. წარწალი. 

Lemma: gilac'ior-i  
Number: 3396  
გილაწიორ-ი (გილაწიორს) წოწიალი, წრიალი. ბრელი გილეწიორუ ამუდღა, მარა განაჩენი მითინქ ვემეჩუ -- ბევრი
იწრიალა დღეს, მაგრამ ანგარიში არავინ გაუწია. იხ. წიორი. 

Lemma: gilac'k'arua  
Number: 3397  
გილაწკარუა (გილაწკარუას) სახელი გილაწკარანს ზმნისა -- დაწყობა, დალაგება. კართეეშა ქიგლეწკარჷ: ი. ყიფშ., გვ.
25 -- კალთაზე დაიწყო. 

Lemma: gilac'k'idua  
Number: 3398  
გილაწკიდუა (გილაწკიდუას) სახელი გილააწკიდანს ზმნისა -- დაწყობა, დალაგება (მჭიდროდ). არძო... ჟი ქიგილაწკიდჷ:
ქხს, 2, გვ. 14 -- ყველა... ზევით დააწყო. ათაში თითო-თითოთ დოჸვილჷ დო ჟი ქიგილააწკიდჷ: ა. ცაგ., გვ. 12 -- ასე თითო-
თითოდ მოკლა და ზევით დააწყო. 

Lemma: gilac'uma  
Number: 3399  
გილაწუმა (გილაწუმას) სახელი გილაწენს ზმნისა -- ჩამოსხმა, ჩამოღვრა. ჯას თოფური გილმაწენს: ი. ყიფშ., გვ. 6 --
ხიდან თაფლი იღვრება. 

Lemma: gilach'arua  
Number: 3400  
გილაჭარუა (გილაჭარუას) სახელი გილაჭარუნს ზმნისა -- მიმოწერა; ჩამოწერა. თის რე გილებჭაროუთ: ი. ყიფშ., გვ. 162 -
- იმასაა, რომ ვწერთ. 

Lemma: gilach'arch'al-i  
Number: 3401  
გილაჭარჭალ-ი (გილაჭარჭალ/რს) ჭაჭანი; ბევრის ხმიანობა. გილეჭარჭალუდეს დო ჭკვერემქ ჸუჯი ვაათხუეს --
ხმაურობდნენ და უფროსებმა (ჭკვიანებმა) ყურადღება არ მიაქციეს (ყური არ ათხოვეს). იხ. ჭარჭალი. 

Lemma: gilach'ach'q'al-i  
Number: 3402  
გილაჭაჭყალ-ი (გილაჭაჭყალ/რს) იქით-აქეთ სიარული და ჭაჭყანი. ნაბეტანს გილაჭაჭყალანს, ვადოშურდუნო? --
ნამეტანს ჭაჭყანებს, არ დაიღლება? იხ. ჭაჭყალი. 



Lemma: gilach'valua  
Number: 3403  
გილაჭვალუა (გილაჭვალუას) სახელი გილაჭვალუნს ზმნისა -- წველა. ცირათ დუდი მეგიღუნ დო თხალენს
გილაჭვალუნქი! -- ქალიშვილად თავი მოგაქვს და თხებს (კი) სწველი! 

Lemma: gilach'varch'val-i  
Number: 3404  
გილაჭვარჭვალ-ი (გილაჭვარჭვალ/რს) წანწკარით ჩამოსვლა რისამე. თოლც ჩილამური გოპუნცუ დო ღვანწკის
გილმაჭვარჭვალუ: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 126 -- თვალი ცრემლით მევსება და ღაწვზე წანწკარით ჩამომდის. იხ.
ჭვარჭვალი. 

Lemma: gilach'k'adua  
Number: 3405  
გილაჭკადუა (გილაჭკადუას) სახელი გილაჭკადუნს ზმნისა -- დაჭედვა. ბაზარიშა მიდურქი დო ცხენებს გილაჭკადუნქი:
ქხს, 1, გვ. 127 -- ბაზარში წახვალ და ცხენებს სჭედავ. იხ. ჭკადუ. 

Lemma: gilaxabak'-i  
Number: 3406  
გილახაბაკ-ი (გიახაბაკის) სახელი გილეხაბაკუ(ნ) ზმნისა -- ლასლასი, ძლივს სიარული; სიარული რაღაც ხმის გამოცემით.
ძიუთ გილურს, გილეხაბაკუ -- ძლივს დადის, დალასლასებს. იხ. ხაბაკი. 

Lemma: gilaxak'ua  
Number: 3407  
გილახაკუა (გილახაკუას) სახელი გილეხაკუ(ნ) ზმნისა -- ხანხალი. გილვოხაკა, გილვოჯღარკა, სი-ჩქიმ სირუმაში კაკა!:
ქხს, 1, გვ. 248 -- დავხანხალებ, დავლაყლაყებ, შენ-ჩემი სირმის ღილ-კილოვ! 

Lemma: gilaxartua  
Number: 3408  
გილახართუა (გილახართუას) სახელი გილახართანს ზმნისა -- ხლართვა. ცხენიშა აკას ვეგიახუნე, დროგენს
გილუხართუანა: შ. ბერ., გვ. 93 -- ცხენზე არც ერთს არ შეუძლია დაჯდომა, დროგებს ხლართავენ. 

Lemma: gilaxarua  
Number: 3409  
გილახარუა (გილახარუას) სახელი გილახარუნს ზმნისა -- თოვლის გაკვალვა. ასე თხილამურამო, მუთი რე,
ქიგლებხაროუთ: ი. ყიფშ., გვ. 162 -- ახლა თხილამურით, რაც არის, ვკვალავთ (თოვლს). იხ. ხარი. 

Lemma: gilaxvexvin-i  
Number: 3410  
გილახვეხვინ-ი (გილახვეხვინს) ხეტიალი, წოწიალი. დიირჩინუ, მარა იშენი ვაჩენდუ ჸუდეს, გილეხვეხუ -- დაბერდა,
მაგრამ მაინც არ ჩერდება სახლში, დახეტიალობს (ძლივძლივობით). იხ. ხვეხვინი. 

Lemma: gilaxvil{u}apa  
Number: 3411  
გილახვილ{უ}აფა (გილახვილ{უ}აფას) სახელი გილახვილუანს ზმნისა -- მოულოდნელად ნახვა. სტოლიშა
ქჷგლუხვილუაფუნა ჩქჷმი ნაჭარა ქაღარდეფი -- მაგიდაზე დაუნახავთ (მოულოდნელად) ჩემი ნაწერი ქაღალდები. 

Lemma: gilaxvichin-i  
Number: 3412  
გილახვიჩინ-ი (გილახვიჩინს) გაბადრული სახით სიარული. ვარდიშგური ფულირი გაფუ, სახეთ გილეხვიჩინა: ქხს, 1, გვ.
75 -- ვარდის გული დამალული გაქვს, სახით გაბადრული დადიხარ. იხ. ხვიჩინი. 

Lemma: gilaxirtap-i  
Number: 3413  
გილახირთაფ-ი (გილახირთაფის) სახელი გილუხირთანს ზმნისა: გილუხირთანს ქორა, -- იტყვიან ორსულ ქალზე; გადატ.
ღიპიან კაცზე, -- გაბერილის სიარული. 

Lemma: gilaxisht'api  
Number: 3414  
გილახიშტაფი (გილახიშტაფის) სახელი გილეხიშტაფუ(ნ) ზმნისა -- თავგასული საქციელი; თავხედი პიროვნების
მოურიდებელი მოქცევა. იხ. ხიშტაფი. 

Lemma: gilaxok'ua  
Number: 3415  
გილახოკუა (გილახოკუას) სახელი გილახოკუნს ზმნისა -- ჩამოპარსვა. ცალი ოშუმეში ვეეგინასი, თეში გეგლახოკია: ა.
ცაგ., გვ. 49 -- ცალი ულვაში რომ არ იგრძნოს, ისე ჩამოპარსეო. 

Lemma: gilaxon-i  
Number: 3416  
გილახონ-ი (გილახონს) დასავლეთი. შდრ. ელახონი, გილართე. 

Lemma: gilaxuna  
Number: 3417  
გილახუნა (გილახუნას) სახელი გილახე(ნ) ზმნისა -- ჩამოჯდომა. ჯაშა ყვარილს ვაგილახუნე: ი. ყიფშ., გვ. 161 -- ხეზე
ყვერული ვერ ჩამოჯდება. ართი უნოჸელე ჯარს უკუჩხე ჩიტი გილახედ: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 174 -- ერთ უტოტო ხეზე უფეხო
ჩიტი იჯდა. 

Lemma: gilaxunil-i  



Number: 3418  
გილახუნილ-ი (გილახუნილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გილადოხოდუ(ნ) ზმნისა -- ჩამომჯდარი. მაფშალია რე მაბირეთ ჟინი
გილახუნილო: ი. ყიფშ., გვ. 169 -- ბულბული არის მომღერლად ზევით ჩამომჯდარი. 

Lemma: gilaxut'or-i  
Number: 3419  
გილახუტორ-ი (გილახუტორს) ხრამუნი. დღაშით გილურს ჩქიჩქჷცალო, შანქარს გილახუტორუნს: ქხს, 1, გვ. 181 --
დღისით დადის ბალღივით (ჩვილივით), შაქარს ახრამუნებს. იხ. ხუტორი. 

Lemma: gilajargal-i  
Number: 3420  
გილაჯარგალ-ი (გილაჯარგალ/რს) ჯლიგინი, ჩქარი და ხმაურიანი სიარული. იში მოსვანჯა ვარე, გილეჯარგალუ -- იმის
მოსვენება არაა, დაჯლიგინებს. იხ. ჯარგალი. 

Lemma: gilajargua  
Number: 3421  
გილაჯარგუა (გილაჯარგუას) სახელი გილაჯარგანს ზმნისა -- დიდი ნაბიჯებით სიარული, -- დალაჯვა, -- ხეტიალი. შდრ.
ჯარგა. 

Lemma: gilajakal-i  
Number: 3422  
გილაჯაქალ-ი (გილაჯაქალ/რს) ბორიალი; ქაჯივით უთავბოლო სიარული. იხ. ჯაქალი. 

Lemma: gilajgvajgvin-i  
Number: 3423  
გილაჯგვაჯგვინ-ი (გილაჯგვაჯგვინს) ზვიადად სიარული (ხმის გამოცემით); ჯახუნით სიარული. 

Lemma: gilajvat'ua  
Number: 3424  
გილაჯვატუა (გილაჯვატუას) სახელი გილაჯვატანს ზმნისა -- მძიმედ სიარული, აჩაბაჩად სვლა. იხ. ჯვატა. 

Lemma: gilajina  
Number: 3425  
გილაჯინა (გილაჯინას) სახელი გილეჯინე(ნ) ზმნისა -- ყურება; ჩამოხედვა. ძღაბიშ წესი თენერი რე, გილმეჯინე წელიშა:
ქხს, 1, გვ. 103 -- გოგოს წესი ასეთია, იყურება წელზე. 

Lemma: gilajghabua  
Number: 3426  
გილაჯღაბუა (გილაჯღაბუას) სახელი გილაჯღაბუნს ზმნისა -- ჯღაბნა, უთავბოლოდ წერა ვინმეს დასამცირებლად. 

Lemma: gilajghark'ua  
Number: 3427  
გილაჯღარკუა (გილაჯღარკუას) სახელი გილაჯღარკუ(ნ) ზმნისა -- ჯღარკივით გდება. გილვოხაკა, გილვოჯღარკა, სი-
ჩქიმ სირუმაში კაკა: ქხს, 1, გვ. 248 -- დავხანხალებ, დავლაყლაყებ (ჯღარკივით დავდივარ), შენ-ჩემი სირმის ღილ-კილოვ. 

Lemma: gile  
Number: 3428  
გილე ზმნზ. დაბლა, დაღმა. იხ. გელე. სუა გილე ქიგლეფორუ: ი. ყიფშ., გვ. 171 -- ფრთა დაბლა ჩამოიფარა. 

Lemma: gilmagergele  
Number: 3429  
გილმაგერგელე (გილმაგერგელეს) მიმღ. მოქმ. გილეგერგელუ(ნ) ზმნისა -- მგორავი. იხ. გერგელუა. 

Lemma: gilmalu  
Number: 3430  
გილმალუ (გილმალუს) მიმღ. მოქმ. გილურს ზმნისა -- მოსიარულე იქით-აქეთ. 

Lemma: gilnadargha  
Number: 3431  
გილნადარღა (გილნადარღას) მიმღ. ვნებ. წარს. გილედერღუ(ნ) ზმნისა -- ნახეტიალები. 

Lemma: gilnadarghuer-i  
Number: 3432  
გილნადარღუერ-ი (გილნადარღუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. გილედერღუ(ნ) ზმნისა -- ხეტიალისათვის გასამრჯელო. 

Lemma: gilnaskiled-i  
Number: 3433  
გილნასქილედ-ი (გილნასქილედის) მიმღ. ვნებ. წარს. გილასქიდუ(ნ) ზმნისა -- ჩამონარჩენი; მონაგები. 

Lemma: gilnace'ma  
Number: 3434  
გილნაცჷმა (გილნაცჷმას) მიმღ. ვნებ. წარს. გილაცენს ზმნისა -- ჩამონაცვენი. დორძღელედჷკო თი დინდარიში
ტაბაკიშე გილნაცჷმა ფუჩხათჷ: ა. ცაგ., გვ. 96 -- გამძღარიყო იმ მდიდრის ტაბლიდან (მაგიდიდან) ჩამონაცვენი ნამცეცებით.

Lemma: gilosil/r-i  
Number: 3435  
გილოსილ/რ-ი (გილოსილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გილოსუნს ზმნისა -- გაგლესილი. 



Lemma: gilosua  
Number: 3436  
გილოსუა (გილოსუას) სახელი გილოსუნს ზმნისა -- გლესა. ფაცხა დინახალე დო გალეშე გოგილოსუ ჭითა დიხაშ
ლეტათი -- ფაცხა შიგნით და გარედან გაგლისა წითელი მიწის ტალახით. გილოსუნს (გოგილოსუ გაგლისა, გუუგილოსუ
გაუგლესია, გონოგილოსუე(ნ) გაგლესდა თურმე) გრდმ. გლესს. იგილოსუნს (გიიგილოსუ გაიგლისა, გუუგილოსუ გაუგლესია) გრდმ.
სასხვ. ქც. გილოსუნს ზმნისა -- იგლესს. უგილოსუნს (გუუგილოსუ გაუგლისა, გუუგილოსუ გაუგლესია) გრდმ. სასხვ. ქც. გილოსუნს
ზმნისა -- უგლესს. იგილოსუუ(ნ) (გიიგილოსუ გაიგლისა, გოგილოსე{ლ/რე}(ნ) ) გრდუვ. ვნებ. გილოსუნს ზმნისა -- იგლისება.
აგილოსუუ(ნ) (გააგილოსუ გაეგლისა, გოგილოსუუ გაჰგლესია) გრდუვ. ვნებ. უგილოსუნს ზმნისა -- ეგლისება. იგილოსე(ნ) (იგილოსუ
შესაძლებელი გახდა გაგლესა -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. გილოსუნს ზმნისა -- შეიძლება {გა}გლესა (გაიგლისოს).
აგილოსე(ნ) (აგილოსუ შეძლო {გა}ეგლისა, -- , გონოგილოსუე(ნ) შესძლებია გაგლესა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უგილოსუნს ზმნისა --
შეუძლია {გა}გლისოს. ოგილოსაფუანს (ოგილოსაფუუ აგლესინა, უგილოსაფუაფუ უგლესინებია, ნოგილოსაფუ{აფუ}ე(ნ) აგლესინებდა
თურმე) კაუზ. გილოსუნს ზმნისა -- აგლესინებს. მაგილოსარი მიმღ. მოქმ. მგლესი. ოგილოსარი მიმღ.ვნებ.მყ. საგლესი. გილოსირი
მიმღ.ვნებ.წარს. {გა}გლესილი. ნაგილოსა მიმღ.ვნებ.წარს. ნაგლესი. ნაგილოსუერი მიმღ.ვნებ.წარს. {გა}გლესისათვის
გასამრჯელო. უგუგილოსუ მიმღ.უარყ. {გა}უგლესი. 

Lemma: giloula  
Number: 3437  
გილოულა, გილულა (გილ{ო}ულას) სახელი გილურს ზმნისა -- სიარული იქით-აქეთ. გილურქჷნი, გილაპუნც -- როცა
დავდივარ, თან დამყვება. 

Lemma: gilula  
Number: 3438  
გილულა (გილულას) იგივეა, რაც გილოულა, -- სიარული (იქით-აქეთ). გილულა დააჭყჷ: ი. ყიფშ., გვ. 56 -- სიარული
დაიწყო. 

Lemma: gima-  
Number: 3439  
გიმა- იხ. გიმო-. 

Lemma: gimabumal-i  
Number: 3440  
გიმაბუმალ-ი (გიმაბუმალ/რს) მიმღ. მოქმ. გიიბუნს ზმნისა -- დამსხმელი. მუნეფიში ძღაბი ღვინიშ გიმაბუმალო
ქიგირინეს: ქხს, 2, გვ. 134 -- თავიანთი გოგო ღვინის დამსხმელად დაიყენეს. 

Lemma: gimagebel-i  
Number: 3441  
გიმაგებელ-ი (გიმაგებელ/რს) მიმღ. მოქმ. გეეგენს ზმნისა -- გამგები. 

Lemma: gimagone  
Number: 3442  
გიმაგონე (გიმაგონეს) მიმღ. მოქმ. გამგონე, მომსმენი. 

Lemma: gimadvala  
Number: 3443  
გიმადვალა (გიმადვალას) სახელი გიმადვანს ზმნისა -- ჩამოდება. საზოთო უშქურს ცხვინს გიმაბდვანდით -- საზამთრო
ვაშლს სხვენზე ჩამოვდებდით. 

Lemma: gimatane  
Number: 3444  
გიმათანე მურიცხ-ი (გიმათანე მურიცხის) ცისკარი (პ. ჭარ.). შდრ. გოთანა. 

Lemma: gimatil-i  
Number: 3445  
გიმათილ-ი (გიმათილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გიმათუნს ზმნისა -- ჩამოთოვლილი. გიმათილს, ნოქურს თუდო, წყარიში
რაჩხალი აზარუდუ: ქხს, 1, გვ. 315 -- ჩამოთოვლილს, ბილიკს ქვემოთ, წყლის ჩხრიალი ეგებებოდა. 

Lemma: gimatiral-i  
Number: 3446  
გიმათირალ-ი (გიმათირალს) მიმღ. ვნებ. მყ. გიმოთირანს ზმნისა -- გამოსაცვლელი. 

Lemma: gimatirsinapal-i  
Number: 3447  
გიმათირსინაფალ-ი (გიმათირსინაფალ/რს) მიმღ. მოქ. გაათირსინუანს ზმნისა -- გამვსებ{ელ}ი. 

Lemma: gimatuala  
Number: 3448  
გიმათუალა (გიმათუალას) სახელი გიმათუნს ზმნისა -- ჩამოთოვა. მუზმა ხანი რე, გვალა გიმათუნი? -- რამდენი ხანია,
მთა რომ ჩამოთოვლა. 

Lemma: gimatuta  
Number: 3449  
გიმათუთა, გუმათუთა, გჷმათუთა (გი/ჷმათუთას) მკათათვე, მწიფობის თვე, ოქტომბერი (ი. ყიფშ., პ. ჭარ.). გიმათუთაღ
გიმუა თუთაღ გიმუაში თუთა -- მკის, ტეხის თვე. ამ თვეში ტეხდნენ, მკიდენ ღომს. სადარაჯოს გეურეთ გიმათუთაში
ნაშიბუს: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 158 -- დარაჯად უდგეხართ ოქტომბრის მონაპოვარს. იხ. გიმუა. 

Lemma: gimatxuebel-i  



Number: 3450  
გიმათხუებელ-ი (გიმათხუებელ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. გიმეთხუებუ(ნ) ზმნისა -- გამოსათხოვარი. 

Lemma: gimak'vet'elua  
Number: 3451  
გიმაკვეტელუა (გიმაკვეტელუას) სახელი გიმაკვეტელუუ(ნ) ზმნისა -- ჩამოკიდება. ბოლოსჷ გჷძღჷბია ქჷგმაკვეტელუუ:
ი. ყიფშ., გვ. 65 -- ბოლოს კალათა (გიდელი) ჩამოეკიდება. 

Lemma: gimak'ina  
Number: 3452  
გიმაკინა (გიმაკინას) სახელი გიმეკინანს ზმნისა -- ჩამოწევა, დახრა. მაღალქ ვეგმეკინუ, დაბალქ ვეიკინუ დო ჯუნაქ
ვაშედირთუა -- მაღალმა არ ჩამოიწია, დაბალმა არ აიწია და კოცნა არ შედგაო. 

Lemma: gimak'inel-i  
Number: 3453  
გიმაკინელ-ი (გიმაკინელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გიმეკინანს ზმნისა -- ჩამოწეული. უჯგუშ ვარდის ონჯღორეშე გიმაკინელ
აფუდ დუდი: შ. ბერ., გვ. 162 -- უკეთეს ყვავილს სირცხვილისგან ჩამოწეული (დახრილი) ჰქონდა თავი. 

Lemma: gimalapa  
Number: 3454  
გიმალაფა (გიმალაფას) სახელი გიმალუ(ნ) ზმნისა -- ჩამოვარდნა. 

Lemma: gimantxapa  
Number: 3455  
გიმანთხაფა (გიმანთხაფას) სახელი გეგმანთხუუ(ნ) ზმნისა -- ჩამოვარდნა. ჯაშე გეგმაანთხუ -- ხიდან ჩამოვარდა. 

Lemma: gimantxapal-i  
Number: 3456  
გიმანთხაფალ-ი (გიმანთხაფალ/რს) 1. მიმღ. მოქმ. დამცემი, გამტაცებელი. გიმანთხაფალქ ქჷმორთჷ დო მუშენ ოკო
იბჯინათ?!: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 132 -- გამტაცებელი მოვიდა და რატომ უნდა ვუყუროთ?! 2. მიმღ. ვნებ. მყ. ჩამოსავარდნი.
მზათ რდუ გიმანთხაფალო -- მზად იყო ჩამოსავარდნად. 

Lemma: gimanc'q'uma  
Number: 3457  
გიმანწყუმა (გიმანწყუმას) სახელი გიმანწყუნს ზმნისა -- ჩამოხსნა. 

Lemma: gimanjira  
Number: 3458  
გიმანჯირა (გიმანჯირას) სახელი გიმენჯირუუ(ნ) ზმნისა -- ჩამოწოლა; ზევით წოლა. 

Lemma: gimara  
Number: 3459  
გიმარა (გიმარას) ბოტან. გვიმრა. იხ. გვიმარა. 

Lemma: gimarenj-i  
Number: 3460  
გიმარენჯ-ი (გიმარენჯის, გიმარენს) მიმღ. აწმყ. ზედამდგომი; ზემდგომი. 

Lemma: gimarina  
Number: 3461  
გიმარინა (გიმარინას) სახელი გიმარე(ნ) ზმნისა -- ჩამოდგომა, მაღალ რამეზე დგომა. 

Lemma: gimaron-i  
Number: 3462  
გიმარონ-ი (გიმარონს) იხ. გვიმარონი, -- გვიმრნარი. იხ. გიმარა. 

Lemma: gimarula  
Number: 3463  
გიმარულა (გიმარულას) სახელი გიმერულე(ნ) ზმნისა -- ჩამორბენა. 

Lemma: gimasopal-i  
Number: 3464  
გიმასოფალ-ი (გიმასოფალ/რს) მიმღ. მოქმ. გოსოფუნს ზმნისა -- გამგლეჯი. 

Lemma: gimat'axua  
Number: 3465  
გიმატახუა (გიმატახუას) შემოდგომა, სიმინდის ტეხვის დრო. ასე გიმატახუა რე(ნ) -- ახლა შემოდგომაა (ტეხვის დრო). 

Lemma: gima՚venj-i  
Number: 3466  
გიმაჸვენჯ-ი (გიმაჸვენჯის, გიმაჸვენს) მიმღ. მოქმ. ვინც მიყვება რასმე, მიმყოლი; მომდევნო. არძას ჭკომუნს გუთანიში
გიმაჸვენჯი კოჩი: მ. ხუბ., გვ. 56 -- ყველას ჭამს გუთნის გამყოლი კაცი. 

Lemma: gima՚una  
Number: 3467  
გიმაჸუნა (გიმაჸუნას) სახელი გიმეჸონანს ზმნისა -- ჩამოყვანა. 



Lemma: gima՚unapil-i  
Number: 3468  
გიმაჸუნაფილ-ი (გიმაჸუნაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გიმეჸონანს ზმნისა -- ჩამოყვანილი. ცაშე გიმაჸუნაფილი თე
ქიანას რდილი რექ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 37 -- ციდან ჩამოყვანილი ამ ქვეყნად გაზრდილი ხარ. 

Lemma: gimashine  
Number: 3469  
გიმაშინე (გიმაშინეს) მიმღ. მოქმ. გიიშინანს ზმნისა -- გამხსენებელი. გიმაშინე ჯგირი ნოჸვე(ნ) -- გამხსენებელი კარგი
ჰყოლია. იხ. გოშინა. 

Lemma: gimachamal-i  
Number: 3470  
გიმაჩამალ-ი (გიმაჩამალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. გიმოჩანს ზმნისა -- გასაყიდი. მიდეჸონუ თინეფი ბაზარიშა გიმაჩამალო --
წაიყვანა ისინი ბაზარში გასაყიდად. 

Lemma: gimadzvena  
Number: 3471  
გიმაძვენა (გიმაძვენას) სახელი გიმაძუ(ნ) ზმნისა -- ზევით დადება. ჭყონქ თქუა: ოში წანას ცხვენს ქჷგმვოძუდია დო
დახე დოფხუმაფექია: ა. ცან., გვ. 130 -- მუხამ თქვაო: ასი წელი სხვენზე ვიდევი და კინაღამ გავხმარვარო. 

Lemma: gimac'urapal-i  
Number: 3472  
გიმაწურაფალ-ი (გიმაწურაფალ/რს) მიმღ. მოქმ. გიოწურუანს ზმნისა -- მასწავლებელი. ტყაში კულტურაში
გიმაწურაფალი: ყაზაყ., 21.03.1930, გვ. 3 -- ტყის კულტურის მასწავლებელი. 

Lemma: gimaxvenj-i  
Number: 3473  
გიმახვენჯ-ი (გიმახვენჯის, გიმახვენს) მიმღ. მოქმ. გედოხოდუ(ნ) ზმნისა -- დამჯდომი. ოკოდჷ ცასჷ ქიმკაშჷრჷკონი
გიმახვენჯი: ი. ყიფშ., გვ. 61 -- უნდოდა ცაზე რომ მიეცვითა (მიერისა) დამჯდომი. 

Lemma: gimaxona  
Number: 3474  
გიმახონა (გიმახონას) დაღმართი. შდრ. დიკოხონი. 

Lemma: gime  
Number: 3475  
გიმე, გჷმე ზმნზ. დაბლა, ძირს, თავქვე, ქვევით; აქეთ. გიმელჷ გიმე: ი. ყიფშ., გვ. 81 -- ჩამოვიდა ქვევით. ვართ ეშე
ეშეხოტე, ვართ გიმე გიმეხოტე: თ. სახოკ., გვ. 247 -- არც ზევით მოფხან, ვერც ქვევით მოფხან (ჩამოფხან). ვაჭიშუანც
შურდგჷმილი, ფერდის მიჟუმინუ გიმე: მასალ., გვ. 69 -- ვერ მოასწრებს სულდგმული, ფერდობზე თავქვე მიქრის. კოჩქ თიშ
გიმე ღურასჷნი, თეს ვა ხოლჷ ბედი გრამი: მასალ., გვ. 55 -- კაცი მას აქეთ (ქვევით) რომ მოკვდეს, მას არ ახლავს ბედი
გრამი. შდრ. სვან. გიმ მიწა. 

Lemma: gime-gime  
Number: 3476  
გიმე-გიმე, გჷმე-გჷმე ზმნზ. ქვევით-ქვევით. გიმე-გიმე მიიფში -- ქვევით-ქვევით მივდიოდი. 

Lemma: gime  
Number: 3477  
გიმე დო გიმე ზმნზ. ქვევით და ქვევით. 

Lemma: gimil-i  
Number: 3478  
გიმილ-ი, გჷმილ-ი (გი/ჷმილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გი/ჷმუნს ზმნისა -- მომკილი. 

Lemma: gimmale'  
Number: 3479  
გიმმალჷ (გიმმალჷს/ც) მიმღ. მოქმ. გამომსვლელი, -- გადატ. იგივეა, რაც კვიწიწი, -- რაც გამოდის, მუწუკი, ბმო (პ. ჭარ.). 

Lemma: gimnazota//gimnazoteb-i  
Number: 3480  
გიმნაზოთა//გიმნაზოთებ-ი (გიმნაზოთას//გიმნაზოთების) მიმღ. ვნებ. წარს. გიმიზოთენს//გიმიზოთუანს ზმნათა --
გამონაზამთრი. თაქ გიმნაზოთების ქოგუ -- აქ გამონაზამთრს ჰგავს. იხ. ზოთონჯი. 

Lemma: gimnazotuer-i  
Number: 3481  
გიმნაზოთუერ-ი, გიმნაზოთებუერ-ი (გიმნაზოთ{ებ}უერს) მიმღ. ვნებ. წარს. გიმიზოთენს ზმნისა -- გამოზამთრებისათვის
გასამრჯელო. 

Lemma: gimnatira  
Number: 3482  
გიმნათირა (გიმნათირას) მიმღ. ვნებ. წარს. გიმოთირანს ზმნისა -- გამონაცვალი. 

Lemma: gimnarq'-i  
Number: 3483  
გიმნარყ-ი (გიმნარყის) გამონაყოფი, განაყოფი. 

Lemma: gimnach'q'an-i  



Number: 3484  
გიმნაჭყან-ი (გიმნაჭყანს) შთამომავალი, შთამომავლობა. სუმოია პატარაიაში გიმნაჭყანი რენა თენეფი -- სუმოია
(სიმონი) პატარაიას შთამომავალი არიან ესენი. 

Lemma: gimo-1  
Number: 3485  
გიმო-1 იგივეა, რაც გამო-, გემო-, გომო-, რთული ზმნისწინი (გი-მო: მარტივი ზმნისწინებია გე-//გი- და მო-): 1.ჩვეულებრივ
აღნიშნავს მიმართულებას შიგნიდან გარეთ. ქართულად გადმოიცემა გამო-, ჩამო- ზმნისწინით: გიმო-თახვალუა გამორეცხვა
სუფთად; გიმო-თიშუა გამოთიშვა. 2. აწმყოს მწკრივს აძლევს მყოფადის მნიშვნელობას: გიმაანთხუუ ჩამოვარდება (შდრ.
ანთხუუ ვარდება); გიმიინწყუაფუ გამოეწყობა (შდრ. ინწყუაფუ ეწყობა). 3. ზმნის უსრული სახის ფორმას აქცევს სრული
სახისად: გიმო-ჩოლუუ გამოცალა (შდრ. ჩოლუუ ცალა). შდრ. გიმა-. 

Lemma: gimo2  
Number: 3486  
გიმო2, გემო (გე/იმოს) გემო. კინოჸვენჯიში გიმო ნოღვე: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 67 -- მომყოლის გემო ჰქონია. ქოთ მიღუნა
რინაში გიმო: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 163 -- კიდეც გვაქვს ყოფნის გემო. შურო გიმოს ვეტალენც: ი. ყიფშ., გვ. 156 -- სრულებით
გემოს არ ტოვებს. ეცად(ი), თაქ ორდე გიმოთ რინელი: ეგრისი, გვ. 132 -- ეცადე, აქ იყო ყოფნით დამტკბარი. სი გიმოშა
გილაგულე: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 72 -- შენ გემოზე სეირნობ. 

Lemma: gimobert'ua  
Number: 3487  
გიმობერტუა (გიმობერტუას) სახელი გიმობერტუნს ზმნისა -- გამოყრა ტანზე წითელა ბატონებისას. 

Lemma: gimobruzhua  
Number: 3488  
გიმობრუჟუა (გიმობრუჟუას) სახელი გეგმიბრუჟუუ(ნ) ზმნისა -- გამობრუშვა. შდრ. იმერ. გამობრუშვა ძალზე დათრობა (ვ.
ბერ.). 

Lemma: gimogvexua  
Number: 3489  
გიმოგვეხუა (გიმოგვეხუას) სახელი გეგმიგვეხუუ(ნ) ზმნისა -- მაგრად გაძღომა. 

Lemma: gimodgina  
Number: 3490  
გიმოდგინა (გიმოდგინას) სახელი გიმოდირთუ(ნ) ზმნისა -- გამოდგომა. 

Lemma: gimodrangua  
Number: 3491  
გიმოდრანგუა (გიმოდრანგუას) სახელი გეგმიდრანგუუ(ნ) ზმნისა -- კოხტად გამოწყობა-ჩაცმა. 

Lemma: gimozadapa  
Number: 3492  
გიმოზადაფა (გიმოზადაფას) სახელი გიმააზადუუ(ნ) ზმნისა -- შესახვედრად გამოსვლა, გამოგებება. გეგმაზადეს
სუმარემს -- გამოეგებნენ, -- გამოვიდნენ სტუმრებთან შესახვედრად. 

Lemma: gimozep'ua  
Number: 3493  
გიმოზეპუა (გიმოზეპუა) სახელი გეგმიზეპუუ(ნ) ზმნისა -- გამოძღომა. გეგმიზეპეს მანგარას -- გამოძღნენ მაგრად. 

Lemma: gimozojua  
Number: 3494  
გიმოზოჯუა (გიმოზოჯუას) სახელი გეგმოზოჯუნს ზმნისა -- გამობრძანება. ცხენიშე გეგმუზოჯუნა: ი. ყიფშ., გვ. 158 --
ცხენიდან ჩამობრძანებულან. 

Lemma: gimotaxvaler-i  
Number: 3495  
გიმოთახვალერ-ი (გიმოთახვალერს) მიმღ. ვნებ. წარს. გეგმოთახვალანს ზმნისა -- გამოსუფთავებული. 

Lemma: gimotaxvalua  
Number: 3496  
გიმოთახვალუა (გიმოთახვალუას), გიმოთახუა (გიმოთახუას) სახელი გეგმოთახუნს, გეგმოთახვალანს ზმნათა --
ნჯღრევით გამორეცხვა, გამოსუფთავება. 

Lemma: gimotira  
Number: 3497  
გიმოთირა, გიმოთირუა (გიმოთირუას) სახელი გიმოთირანს ზმნისა -- გამოცვლა. 

Lemma: gimotirel-i  
Number: 3498  
გიმოთირელ-ი (გიმოთირანს) მიმღ. ვნებ. წარს. გიმოთირანს ზმნისა -- გამოცვლილი. 

Lemma: gimotishua  
Number: 3499  
გიმოთიშუა (გიმოთიშუას) სახელი გიმოთიშუნს ზმნისა -- გამოთიშვა. ცხოვრებაში დიარაშე დროქი გიმობთიშუ მა: შ.
ბერ., გვ. 170 -- ცხოვრების ქორწილიდან დრომ გამომთიშა მე. 



Lemma: gimotorsua  
Number: 3500  
გიმოთორსუა (გიმოთორსუას) სახელი გეგმოთორსუნს ზმნისა -- გამოყრა. თე ლახალას უჩქჷ ჭითათ გჷმორღვაფა,
გჷმოთორსუა -- ამ ავადმყოფობამ იცის წითლად გამოყრა. 

Lemma: gimotkvinua  
Number: 3501  
გიმოთქვინუა (გიმოთქვინუას) სახელი გიმოთქვიინს ზმნისა -- გამოთქმა. მუ რე თეში მიზეზი, ვეგმითქვინუ სიმართლექ:
შ. ბერ., გვ. 136 -- რა არის ამის მიზეზი, სიმართლე ვერ გამოითქვა. 

Lemma: gimotxuala  
Number: 3502  
გიმოთხუალა (გიმოთხუალას) სახელი გიმეეთხუებუ(ნ) ზმნისა -- გამოთხოვება. ართმაჟიას თელო დო ღურელო
გეგმეთხიის -- ერთიმეორეს ცოცხლად და მკვდარად გამოეთხოვნენ. 

Lemma: gimotxueba  
Number: 3503  
გიმოთხუება (გიმოთხუებას) იხ. გიმოთხუალა. 

Lemma: gimotxuebur-i  
Number: 3504  
გიმოთხუებურ-ი (გიმოთხუებურს) მიმღ. ვნებ. წარს. გეგმეთხუებუ(ნ) ზმნისა -- გამოთხოვებული. 

Lemma: gimok'vanc'il-i  
Number: 3505  
გიმოკვანწილ-ი (გიმოკვანწილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გეგმიკვანწუუ(ნ), გეგმოკვანწუნს ზმნათა -- კოხტად გამოწყობილი. 

Lemma: gimok'vanc'ua  
Number: 3506  
გიმოკვანწუა (გიმოკვანწუას) სახელი გეგმიკვანწუუ(ნ) ზმნისა -- კოხტად გამოწყობა. 

Lemma: gimok'vet'elua  
Number: 3507  
გიმოკვეტელუა (გიმოკვეტელუას) სახელი გიმააკვეტელუ(ნ) ზმნისა -- ჩამოკიდება. ბოლოს გჷრძღჷბია ქჷგმაკვეტელუუ:
ქხს, 2, გვ. 30 -- ბოლოს კალათი ჩამოჰკიდა. 

Lemma: gimok'itxir-i  
Number: 3508  
გიმოკითხირ-ი (გიმოკითხირს) სახელი გიმოკითხენს ზმნისა -- გამოკითხვა. 

Lemma: gimok'iler-i  
Number: 3509  
გიმოკილერ-ი (გიმოკილერს) მიმღ. ვნებ. წარს. გიმოკილანს ზმნისა -- გამოკეტილი. ჸუდე გიმოკილერი რე: კ. სამუშ.,
ქხპს, გვ. 144 -- სახლი გამოკეტილია. 

Lemma: gimok'ilua  
Number: 3510  
გიმოკილუა (გიმოკილუას) სახელი გიმოკილანს ზმნისა -- გამოკეტვა. 

Lemma: gimol-i  
Number: 3511  
გიმოლ-ი, გიმოლუ (გიმოლ/რს, გიმოლუს) მიმღ. ვნებ. მყ. გიმურს ზმნისა -- გამოსასვლელი. საშუალებაქ ქუმაშის ჸუდეშ
კარი-გიმოლის: მ. ხუბ., გვ. 359 -- საშუალება შევძელით გვეშოვა სახლის კარ-გამოსავალზე. 

Lemma: gimolapa  
Number: 3512  
გიმოლაფა (გიმოლაფას) სახელი გიმოლუ(ნ) ზმნისა -- გამოვარდნა. დიო ხოლო ვეგჷმოლაფე: ი. ყიფშ., გვ. 15 -- ჯერ
კიდევ არ გამოვარდნილა. 

Lemma: gimolieba  
Number: 3513  
გიმოლიება (გიმოლიებას) სახელი გეგმილიებუ(ნ) ზმნისა -- გამოლევა. გეგმილუუ სიმინქ -- გამოილია სიმინდი. 

Lemma: gimoliebur-i  
Number: 3514  
გიმოლიებურ-ი (გიმოლიებურს) მიმღ. ვნებ. წარს. გეგმილიებუ(ნ) ზმნისა -- გამოლეული. გიმოლიებურიე -- გამოლეულია. 

Lemma: gimolu/e'  
Number: 3515  
გიმოლუ/ჷ (გიმოლუ/ჷ-ს) გამოსასვლელი. იხ. გიმოლი, გიმულა. 

Lemma: gimoluapa  
Number: 3516  
გიმოლუაფა (გიმოლუაფას) სახელი გიმულუანს ზმნისა -- გამოვლება. პიჯიშა გეგმილუუ ონტკა -- პირში გამოივლო
არაყი. 

Lemma: gimontxapa  



Number: 3517  
გიმონთხაფა (გიმონთხაფას) სახელი გეგმანთხუუ(ნ) ზმნისა -- ჩამოვარდნა. ცხენიშა მის ვეგეუხუნუნი, ვართი
გიმანთხაფენია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 169 -- ცხენზე ვინც არ შემჯდარა, არც ჩამოვარდნილაო. კოჩქ ჯაშე გეგმაანთხუ, თუდო
გვერქ ქააჩუ: ი. ყიფშ., გვ. 179 -- კაცი ხიდან ჩამოვარდა, ქვევით გველმა უკბინა. 

Lemma: gimonc'q'iil-i  
Number: 3518  
გიმონწყიილ-ი (გიმონწყიილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გეგმინწყუაფუ(ნ) ზმნისა -- გამოწყობილი. გიმონწყიილი ზისნახე
გამნიჸონეს -- გამოწყობილი მზეთუნახავი შემოიყვანეს. 

Lemma: gimonc'q'uala  
Number: 3519  
გიმონწყუალა (გიმონწყუალას) სახელი გეგმინწყუუ(ნ) ზმნისა -- გამოწყობა; ჩაცმა; გადატ. სუფრის მომზადება. ათე
მინუტის გეგჷმიინწყიი დო მოლმაჸუნი: ი. ყიფშ., გვ. 56 -- ამ წუთში გამოეწყვე და წამომყევი. 

Lemma: gimop'ent'ereba  
Number: 3520  
გიმოპენტერება (გიმოპენტერებას) სახელი გეგმიპენტერებუ(ნ) ზმნისა -- გამოთაყვანება, გამოჩერჩეტება,
გამობენტერება. დირჩინუუ კოჩინი, ნამთინე გეგმიპენტერებუ -- კაცი რომ დაბერდება, ზოგიერთი გამოჩერჩეტდება. იხ.
ბენტერი. 

Lemma: gimoragvin-i  
Number: 3521  
გიმორაგვინ-ი (გიმორაგვინს) სახელი გეგმაარაგუუ(ნ) ზმნისა -- გამოვარდნა. ათენა ქიგეგონუნი გეგმაარაგუ ჸუდეშე --
ეს რომ გაიგონა, გამოვარდა სახლიდან. 

Lemma: gimorguala  
Number: 3522  
გიმორგუალა (გიმორგუალას) სახელი გიმირგუენს ზმნისა -- გამოგლოვა. 

Lemma: gimortil-i  
Number: 3523  
გიმორთილ-ი (გიმორთილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გიმორთუნს ზმნისა -- გამორთული, გამოყოფილი. უნჩაში ჯიმა
გიმორთილი რე შხვეფიშე -- უფროსი ძმა გამოყოფილია სხვებისგან. 

Lemma: gimortuala  
Number: 3524  
გიმორთუალა (გიმორთუალას) სახელი გეგმორთუნს ზმნისა -- გამორთვა; გამოყოფა. 

Lemma: gimorina  
Number: 3525  
გიმორინა, გიმორინაფა (გიმორინა{ფა}ს) სახელი გიმირინუანს, გიმაადირთუ(ნ) ზმნათა -- გამოდგომა. გიმორინათ,
ფიფრქენქ, ვაგმადირთუ -- გამოდგომით, ვფიქრობ, არ გამოადგება. 

Lemma: gimorinel-i  
Number: 3526  
გიმორინელ-ი (გიმორინელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გიმოდირთუ(ნ) ზმნისა -- გამომდგარი. ამარ ქითებუ ვითი წანა -- სინჩხე
გიმორინელი რე: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 144 -- აგერ თავდება ათი წელი -- სიცხე გამოყენებულია. 

Lemma: gimorula  
Number: 3527  
გიმორულა (გიმორულას) სახელი გეგმირულუ(ნ) ზმნისა -- გამორბენა. გაგმირულუ დო ინტჷ მუში თიშა: ი. ყიფშ., გვ. 9 --
გამოიქცა (გამოირბინა) და გაიქცა თავის სახლში. იხ. რულა. 

Lemma: gimorghvapa  
Number: 3528  
გიმორღვაფა (გიმორღვაფას) სახელი გიმაარღვანს ზმნისა -- გამოყრა. არძო გალე გეგმაარღუ -- ყველა გარეთ
გამოყარა. 

Lemma: gimorghvapil-i  
Number: 3529  
გიმორღვაფილ-ი (გიმორღვაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გიმაარღვანს ზმნისა -- გამოყრილი. გიმორღვაფილი კათა თექ
ირუუდუ -- გამოყრილი ხალხი იქ ირეოდა. 

Lemma: gimorchkina  
Number: 3530  
გიმორჩქინა (გიმორჩქინას) სახელი გიმაარჩქინანს ზმნისა -- გამოჩენა. მუნეფიში მამულშენი გეგმირჩქინანი
ქომოლობა: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 101 -- თავიანთი მამულისთვის გამოიჩინონ ვაჟკაცობა. 

Lemma: gimorchkinel-i  
Number: 3531  
გიმორჩქინელ-ი (გიმორჩქინელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გიმიირჩქინანს ზმნისა -- გამოჩენილი; გამხელილი.
გიმორჩქინელი კოჩი რე -- გამოჩენილი კაცია. გიმორჩქინელი ჭირი კოს ვაჸვილუნს, ფულირი - ქო -- გამხელილი ჭირი
კაცს არ მოკლავს, დამალული - კი. 

Lemma: gimordzghapa  
Number: 3532  



გიმორძღაფა (გიმორძღაფას) სახელი გიმაარძღანს ზმნისა -- გამოძღობა. 

Lemma: gimordzghel-i  
Number: 3533  
გიმორძღელ-ი (გიმორძღელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გიმარძღანს, გიმიირძღუუ(ნ) ზმნათა -- გამომძღარი. ქიანა
გიმორძღელი ჸუნდუ -- ქვეყანა გამომძღარი ჰყავდა. 

Lemma: gimosvanjapa  
Number: 3534  
გიმოსვანჯაფა (გიმოსვანჯაფას) სახელი გიმაასვანჯუანს ზმნისა -- გამოსვენება. 

Lemma: gimosvanjapil-i  
Number: 3535  
გიმოსვანჯაფილ-ი (გიმოსვანჯაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გეგმაასვანჯუანს ზმნისა -- გამოსვენებული. ღურელი დიო
გიმოსვანჯაფილი ვარდუ, მორთესინი -- მკვდარი ჯერ გამოსვენებული არ იყო, რომ მოვიდნენ. 

Lemma: gimosk'il-i  
Number: 3536  
გიმოსკილ-ი (გიმოსკილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გიმოსკუნს ზმნისა -- კვერცხის დებადამთავრებული ქათამი. 

Lemma: gimosk'uala  
Number: 3537  
გიმოსკუალა (გიმოსკუალას) სახელი გეგმოსკუნს ზმნისა -- 1. კვერცხის დადებას რომ დაამთავრებს ქათამი, იტყვიან
გეგმოოსკუუა. 2. გადატ. ნაყოფის გამოტანა. კინტირქ ჭვიმაში უკული გეგმოსკუუ -- კიტრმა წვიმის შემდეგ ნაყოფი
გამოიღო. შდრ. სკუა. 

Lemma: gimosopua  
Number: 3538  
გიმოსოფუა (გიმოსოფუას) სახელი გიმისოფუნს ზმნისა -- გამოგლეჯა. გიმისოფანს ჩელა ღვას: ი. ყიფშ., გვ. 139 --
შემოიგლეჯს ჩელა ლოყას. 

Lemma: gimoskirapa  
Number: 3539  
გიმოსქირაფა (გიმოსქირაფას) სახელი გიმაასქირუანს, გიმოსქირუ(ნ) ზმნათა -- გამოშრობა. 

Lemma: gimoskirapil-i  
Number: 3540  
გიმოსქირაფილ-ი (გიმოსქირაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გიმოსქირუ(ნ) ზმნისა -- გამომშრალი. 

Lemma: gimoskuala  
Number: 3541  
გიმოსქუალა (გიმოსქუალას) იხ. გიმოსკუალა. 

Lemma: gimosxap'ua  
Number: 3542  
გიმოსხაპუა (გიმოსხაპუას) სახელი გეგმოსხაპუნს ზმნისა -- გამოხტომა. გაგმოსხაპჷ სქვერქჷ: ა. ცაგ., გვ. 25 -- გამოხტა
შველი. 

Lemma: gimot'axua  
Number: 3543  
გიმოტახუა (გიმოტახუას) სახელი გიმოტახუნს ზმნისა -- გამოტეხა. 

Lemma: gimot'ert'ua  
Number: 3544  
გიმოტერტუა (გიმოტერტუას) სახელი გიმოტერტუნს ზმნისა -- გამოყრა. კისერე პატონემქ ქააღოლუ დო ტანს გეგმააღუ,
გეგმოტერტუ -- კისერა ბატონები შეეყარა (დაემართა) და ტანზე გამოაყარა, წერტილებად გამოყარა. 

Lemma: gimot'k'archal-i  
Number: 3545  
გიმოტკარჩალ-ი (გიმოტკარჩალ/რს) გამოტკრციალი. იშე იშებხარხალე, გიმე გიმებტკარჩალე... -- ზევით ავხოხდე,
ქვევით ჩამოვტკრციალდე... 

Lemma: gimot'orsua  
Number: 3546  
გიმოტორსუა იხ. გიმოთორსუა. 

Lemma: gimot'q'urapa  
Number: 3547  
გიმოტყურაფა (გიმოტყურაფას) სახელი გეგმიტყურუანს ზმნისა -- გამოტყუება. 

Lemma: gimopent'ereba  
Number: 3548  
გიმოფენტერება (გიმოფენტერებას) იხ. გიმოპენტერება. 

Lemma: gimopert'ua  
Number: 3549  
გიმოფერტუა (გიმოფერტუას) სახელი გიმოფერტუნს ზმნისა -- გამოყრა სხეულზე (რაიმე ავადმყოფობით გამოწვეული) --



გამოფოთვლა. 

Lemma: gimopurinua  
Number: 3550  
გიმოფურინუა (გიმოფურინუას) სახელი გიმოფურინუნს ზმნისა -- გამოფრენა; ირგვლივ ფრენა. ბოშეფი გიმოფურინანა
შავარდენი-ქირიცალო: ქხს, 1, გვ. 153 -- ბიჭები შემომციცინებენ (მაფრინდებიან ირგვლივ) ქორ-შევარდენსავით. სუმი
მარჭიხოლქჷ გაგმოფურინჷ: ა. ცაგ., გვ. 25 -- სამი მერცხალი გამოფრინდა. 

Lemma: gimokankalua  
Number: 3551  
გიმოქანქალუა (გიმოქანქალუას) სახელი გეგმიქანქალუუ(ნ) ზმნისა -- შიმშილით გამოფიტვა. შქირენქ გეგმოქანქალუუ,
გაზეს ძიუთ გერე -- შიმშილმა გამოფიტა, ფეხზე ძლივს დგას. 

Lemma: gimokvarkvashua  
Number: 3552  
გიმოქვარქვაშუა (გიმოქვარქვაშუას) სახელი გეგმოქვარქვაშანს ზმნისა -- გამოსუფთავება, გამოკრიალება. ჯგჷრი
იჸუაფუ აფთიაკის გეგმოქვარქვაშანდანინი -- კარგი იქნება, აფთიაქს რომ გამოაკრიალებდნენ. 

Lemma: gimokikinapa  
Number: 3553  
გიმოქიქინაფა (გიმოქიქინაფას) სახელი გეგმაქიქინუანს ზმნისა -- გამოშრობა. 

Lemma: gimokikinapil-i  
Number: 3554  
გიმოქიქინაფილ-ი (გიმოქიქინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გეგმაქიქინუანს ზმნისა -- ძლიერ გამომშრალი. 

Lemma: gimokosua  
Number: 3555  
გიმოქოსუა (გიმოქოსუას) სახელი გიმოქოსუნს ზმნისა -- გამოხვეტა, გამოგვა. ამდღა ჸუდე ჟირიშახ გიმოქოსუ -- დღეს
სახლი ორჯერ გამოხვეტა. 

Lemma: gimoghala  
Number: 3556  
გიმოღალა (გიმოღალას) სახელი გეგმიიღანს ზმნისა -- გამოტანა. ქ ხეში გიმოღალა ხელის გამოტანა. // გადატ. თავის
გამოჩენა. ათე ჸუდეში შენებაში დროს მანგარას გიმიიღუ ხე -- ამ სახლის აშენების დროს მაგრად (გამოიტანა ხელი)
გამოიჩინა თავი. ქ ნინაში გიმოღალა ენის გამოტანა// ყბედობა. 

Lemma: gimoghalapua  
Number: 3557  
გიმოღალაფუა (გიმოღალაფუას) სახელი გეგმაღალაფუანს ზმნისა -- გამოტანინება. თიჯგუა ჸურძენი გეგმაღალაფუუ,
სუმი კალათი ქიგაჩანუუ: მ. ხუბ., გვ. 51 -- ისეთი ყურძენი გამოატანინა, სამი კალათი ესხმება. 

Lemma: gimo՚otama  
Number: 3558  
გიმოჸოთამა (გიმოჸოთამას) სახელი გეგმაჸოთანს ზმნისა -- გამოგდება. ბოში გალე გაგმაჸოთეს: მ. ხუბ., გვ. 11 -- ბიჭი
გარეთ გამოაგდეს. 

Lemma: gimo՚onapa(gimo՚onapas)  
Number: 3559  
გიმოჸონაფა(გიმოჸონაფას) სახელი გაგმიჸონანს ზმნისა -- გამოყვანა. გაგმიჸონჷ დო ხურჯუნი გჷმონწყილი
ქიგნაბუმუუ: მ. ხუბ., გვ. 121 -- გამოიყვანა და ხურჯინი გამოწყობილი კი გადაკიდა. 

Lemma: gimoshiganua  
Number: 3560  
გიმოშიგანუა (გიმოშიგანუას) სახელი გაგმოშიგანანს ზმნისა -- გამოშიგვნა. ღეჯი გეგმოშიგანეს -- ღორი გამოშიგნეს. 

Lemma: gimochama  
Number: 3561  
გიმოჩამა (გიმოჩამას) სახელი გომოჩანს ზმნისა -- გაყიდვა; გაცემა. სო უმოსი ეფას გჷმიჩამუ-მაქჷ?: ი. ყიფშ., გვ. 2 -- სად
უფრო იაფად იყიდება-მეთქი? გაგმოჩი დო ჯგირი ფასის მერჩანა: ი. ყიფშ., გვ. 10 -- გაყიდე და კარგ ფასს მოგცემენ.
გიმოჩამას წყათუნდე დო ძმარო გინგართუდასჷნი?: ქხს, 1, გვ. 336 -- გაყიდვისას წყალს ურევდე და ძმრად გექცეოდეს? 

Lemma: gimochamil-i  
Number: 3562  
გიმოჩამილ-ი (გიმოჩამილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გიმოჩანს ზმნისა -- გაყიდული. გიმოჩამილიე, ჯიმა, თე ქიანავა! --
გაყიდულია, ძმაო, ეს ქვეყანაო. 

Lemma: gimochichinapa  
Number: 3563  
გიმოჩიჩინაფა (გიმოჩიჩინაფას) სახელი გიმოჩიჩონდუ(ნ) ზმნისა -- ძლიერ გამომშრალი. 

Lemma: gimochichinapil-i  
Number: 3564  
გიმოჩიჩინაფილ-ი (გიმოჩიჩინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გიმოჩიჩონდუ(ნ) ზმნისა -- ძალიან გამომშრალი. შდრ.
გიმოსქირაფილი. 

Lemma: gimocada  



Number: 3565  
გიმოცადა, გიმოცადება (გიმოცადებას) სახელი გიმოცადენს ზმნისა -- გამოცდა. გაგმოცადეს ე ბოში ნადირუას --
გამოცადეს ეს ბიჭი ნადირობაში. 

Lemma: gimodzaxin-i  
Number: 3566  
გიმოძახინ-ი (გიმოძახინს) სახელი გეგმიძახუ(ნ) ზმნისა -- გამოძახილი, გამოძახება. გაგმიძახეს ჯარიშა ოულუშა --
გამოიძახეს ჯარში წასასვლელად. 

Lemma: gimodzia  
Number: 3567  
გიმოძია (გიმოძიას) სახელი გიმიიძენს ზმნისა -- გამოძიება. ეში ნება სი მიქ მერჩუ, ენა გიმიძიათინი -- ამის ნება შენ ვინ
მოგცა, ეს რომ გამოიძიოთ. 

Lemma: gimoc'iarel-i  
Number: 3568  
გიმოწიარელ-ი (გიმოწიარელს) მიმღ. ვნებ. წარს. წელწვრილი, ძალიან გამხდარი. შდრ. წიარი. 

Lemma: gimoc'imindua  
Number: 3569  
გიმოწიმინდუა (გიმოწიმინდუას) სახელი გიმოწიმინდანს ზმნისა -- გამოწმენდა. ოცხენეში გიმოწიმინდუას მიიფხვარუა:
ი. ყიფშ., გვ. 90 -- საცხენის გამოწმენდაში მოვიხმარ. 

Lemma: gimoc'k'arua  
Number: 3570  
გიმოწკარუა (გიმოწკარუას) სახელი გაგმაწკარანს ზმნისა -- გამოწყობა, გამომწკრივება. თითო-თითოთ გალე
გაგმიწკარეს: მ. ხუბ., გვ. 18 -- თითო-თითოდ გარეთ გამოვიდნენ (გამოეწყვნენ, გამომწკრივდნენ). 

Lemma: gimoc'q'vartalua  
Number: 3571  
გიმოწყვართალუა (გიმოწყვართალუას) სახელი გეგმიწყვართალუ(ნ) ზმნისა -- გამოგოგმანება. თე ცირაქ ჸუდეშე
გეგმიწყვართალუ -- ეს ცირა სახლიდან გამოგოგმანდა. 

Lemma: gimoch'oropapa  
Number: 3572  
გიმოჭოროფაფა (გიმოჭოროფაფას) სახელი გაგმიჭოროფუანს ზმნისა -- დაკმაყოფილება. სქანი თოლიში მეჯინათ გური
გაგმომიჭოროფი!: შ. ბერ., გვ. 156 -- შენი თვალის შეხედვით დამაკმაყოფილე (გული გამიწყლიანე). იხ. ჭოროფა. 

Lemma: gimoch'opapa  
Number: 3573  
გიმოჭოფაფა (გიმოჭოფაფას) სახელი გიმა{ა}ჭოფუანს ზმნისა -- გამოყოფა, გამოშვერა. დუდი გაგმაჭოფუუ დო ხათე
მინილუ მილახალე -- თავი გამოყო და მაშინვე შევიდა შიგნით. 

Lemma: gimoxabak'er-i  
Number: 3574  
გიმოხაბაკერ-ი (გიმოხაბაკერს) მიმღ. ვნებ. წარს. გიმოხაბაკანს ზმნისა -- ცარიელი, დაცლილი (ავეჯისაგან). გედგუ ართი
გიმოხაბაკერი ჸუდე -- დგას ერთი დაცარიელებული სახლი. 

Lemma: gimoxabak'ua  
Number: 3575  
გიმოხაბაკუა (გიმოხაბაკუას) სახელი გაგმოხაბაკანს ზმნისა -- საიდანმე (ოჯახი, ოთახი, სახლი...) ყველაფრის (ავეჯის)
გატანა. მუთუნ ვადუტეს ჸუდეს, გაგმოხაბაკეს -- არაფერი არ დაუტოვეს სახლში, ყველაფერი (ხაბაკი) წაიღეს. 

Lemma: gimoxak'ua  
Number: 3576  
გიმოხაკუა (გიმოხაკუას) სახელი გაგმიხაკუუ(ნ) ზმნისა -- გამოტვინება, გამოჩერჩეტება. მუთუნი ქააპალუდუ დუსი-და, თის
ხოლო გაგმუხაკუნდეს -- თუ რამე მოეპოვებოდა თავში, იმასაც გამოაცლიდნენ (გამოატვინებდნენ). 

Lemma: gimoxet'ereba  
Number: 3577  
გიმოხეტერება (გიმოხეტერებას) სახელი გაგმახეტერენს ზმნისა -- გამოჩერჩეტება. დირჩინუუ კოჩინი, უკული
გაგმიხეტერებუ -- კაცი რომ დაბერდება, შემდეგ გამოჩერჩეტდება. იხ. ხეტერი. 

Lemma: gimoxirz{el}eba  
Number: 3578  
გიმოხირზ{ელ}ება (გიმოხირზ{ელ}ებას) სახელი გაგმიხირზ{ელ}ებუ(ნ) ზმნისა -- გამოფხიზლება. ქააცალი ჭიჭე დო
გაგმიხირზ{ელ}ებუ -- აცადე ცოტა და გამოფხიზლდება. 

Lemma: gimoxurxut'eba  
Number: 3579  
გიმოხურხუტება (გიმოხურხუტებას) იგივეა, რაც გიმოხეტერება, -- გამოჩერჩეტება, გამობენტერება. 

Lemma: gimoxushil-i  
Number: 3580  
გიმოხუშილ-ი (გიმოხუშილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გიმოხუშუნს ზმნისა -- გამოხვეტილი. გიმოხუშილი ჸუდე -- გამოხვეტილი
სახლი. 



Lemma: gimoxushua  
Number: 3581  
გიმოხუშუა (გიმოხუშუას) იგივეა, რაც გიმოქოსუა, -- სახელი გიმოხუშუნს ზმნისა -- გამოხვეტა. ჸუდეში გიმოხუშუა
ოსურიში საქმე რე -- სახლის გამოხვეტა ქალის საქმეა. 

Lemma: gimojgvajgvap-i  
Number: 3582  
გიმოჯგვაჯგვაფ-ი (გიმოჯგვაჯგვაფის) სახელი გაგმაჯგვაჯგუუ(ნ) ზმნისა -- ჯიქურ, მოურიდებლად გამოსვლა (ხმაურით).
გაგმაჯგვაჯგუ ნდემქ: ქხს, 2, გვ. 28 -- გამოვარდა დევი. 

Lemma: gimojina  
Number: 3583  
გიმოჯინა (გიმოჯინა) სახელი გიმიიჯინე ზმნისა -- გამოხედვა. ცირაქ გჷმიჯინჷნი, ქოძირჷ, ბოში მოურცი: ი. ყიფშ., გვ.
105 -- ცირამ რომ გამოიხედა, ნახა, ბიჭი მოდის. 

Lemma: gimojghona  
Number: 3584  
გიმოჯღონა (გიმოჯღონას) სახელი გიმააჯღონანს ზმნისა -- გამოგზავნა (გარეთ). 

Lemma: gimua  
Number: 3585  
გიმუა, გჷმუა (გი/ჷმუას) სახელი გი/ჷმუნს ზმნისა -- ღომის თავთავის მოტეხა, მოწყვეტა (მოჭრა), {მო}მკა. ღუმუს
დოგიმუნდეს დო ხულას ქიმლარღვანდეს ოსქირაფალო -- ღომს (ღომისღომს) მომკიდნენ და ხულაში შეყრიდნენ
გასაშრობად. ჩხვერე ხოლო ჭიჭე კაკლეფი ორდუ,თისი ხამუთი ბგიმუნდით -- ფეტვი კიდევ წვრილი (პატარა) მარცვლები
იყო, იმას დანით ვმკიდით. გიმუნს, გჷმუნს (მოგი/ჷმუ მომკა, მუუგი/ჷმუ მოუმკია, მონოგი/ჷმუე(ნ) მომკიდა თურმე) გრდმ. მკის.
იგი/ჷმუნს (მიიგი/ჷმუ მოიმკო, მუუგი/ჷმუ მოუმკია) გრდმ. სათავ. ქც. გიმუნს ზმნისა -- იმკის. უგი/ჷმუნს(მუუგი/ჷმუ მოუმკო, მუუგი/ჷმუ
მოუმკია) გრდმ. სასხვ. ქც. გიმუნს ზმნისა -- უმკის. იგი/ჷმუუ(ნ) (მიიგი/ჷმუ მომკილ იქნა, მოგი/ჷმე{ლე}(ნ) მომკილა) გრდუვ. ვნებ.
გი/ჷმუნს ზმნისა -- იმკება. აგი/ჷმუუ(ნ) (დააგი/ჷმუ მოემკო, დოგიმუუ მომკია) გრდუვ. ვნებ. უგი/ჷმუნს ზმნისა -- ემკება. იგი/ჷმე(ნ)
(იგი/ჷმუ შესაძლებელი გახდა მომკა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. გი/ჷმუნს ზმნისა -- შეიძლება მოიმკას. აგი/ჷმე(ნ) (აგი/ჷმუ
შეძლო მოემკა, -- , ნოგი/ჷმუე(ნ) შესძლებია მომკა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უგი/ჷმუნს ზმნისა -- შეუძლია მომკას. ოგი/ჷმაფუანს
(ოგი/ჷმაფუუ {მო}ამკევინა, უგი/ჷმაფუაფუ {მო}უმკევინებია, ნოგი/ჷმაფუ{აფუ}ე(ნ) ამკევინებდა თურმე). კაუზ. გი/ჷმუნს ზმნისა --
ამკევინებს. მაგი/ჷმალი მიმღ. მოქმ. {მო}მკელი. ოგი/ჷმალი მიმღ.ვნებ.მყ. {მო}სამკელი. გი/ჷმილი მიმღ.ვნებ.წარს. }მო}მკილი.
ნაგი/ჷმა მიმღ.ვნებ.წარს. {მო}ნამკი. ნაგი/ჷმუერი მიმღ.ვნებ.წარს. {მო}მკის საფასური. უგი/ჷმუ, უმუგი/ჷმუ მიმღ.უარყ. მოუმკელი.
შდრ.ლაზ. ონგიმუ ღომის თავთავის მოჭრა (აჭარ. დიალექტ. დარგ. ლექსკ., 4, გვ. 60). 

Lemma: gimuan-i  
Number: 3586  
გიმუან-ი (გიმუანს) იგივეა, რაც გემუანი, -- გემრიელი. არძოშ უმოს გიმუანი -- ევაში ბაღიში პირველი ხილი -- ყველაზე
უფრო გემრიელი -- ევას ბაღის პირველი ხილი. იხ. გიმო. 

Lemma: gimula  
Number: 3587  
გიმულა (გიმულას) იგივეა, რაც გიმოულა, -- გამოსვლა. ქიანაშა გიმუვლებუ, გოვკეთებუ თაქი ბინა: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ.,
გვ. 20 -- (დაბლა) ქვეყნად გამოსულა და დაუდვია აქ ბინა. 

Lemma: gin-i  
Number: 3588  
გინ-ი (გინს) იგივეა, რაც გენი, -- ხბო ერთ წლამდე. ჩქიმი ჯორს გინი მოჸუნდუა: ი. ყიფშ., გვ. 43 -- ჩემს ჯორს ხბო
მოჰყვებოდაო. ჩხუს გინს უგინუანსინი, ათე ბორჯის ბჟა გეშუშუმუდუ კარდიაშე -- ძროხას ხბოს რომ აწოვებს, ამ დროს
რძე ამოესვა ქვაბიდან. ქ გინიში ბუდე ხბოს ბუდე, ქ გინიში ოსარე ხბოს პერანგი, მომყოლი. ქ
გითოზოთებული//გითოზოთელი გინი გამოზამთრებული ხბო. ქ დამორჩილიში გინი შემოდგომის ხბო. ფუჯიგინი ფური
ხბო. ხოჯგინი ხარი ხბო. შდრ. ქაბლა. 

Lemma: ginaakunal-i  
Number: 3589  
გინააქუნალ-ი (გინააქუნალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. გინააქუნანს ზმნისა -- გადასახურავი 

Lemma: ginabijgep-i  
Number: 3590  
გინაბიჯგეფ-ი (გინაბიჯგეფის) იგივეა, რაც გინაბიჯებუ, -- დანადგამი, დანაბიჯები. ქიიჩინჷ მუში ჯიმალეფიში რაშეფიში
კუჩხიში გინაბიჯგეფი: ი. ყიფშ., გვ. 79 -- იცნო მისი ძმების რაშების ფეხის დანაბიჯები. 

Lemma: ginabijebu  
Number: 3591  
გინაბიჯებუ (გინაბიჯებუს) მიმღ. ვნებ. წარს. გიობიჯუანს ზმნისა -- დანაბიჯები. იში კუჩხიშ გინაბიჯებუშა კუჩხი ვარე
გიოდგუმალია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 62 -- იმის ფეხის დანაბიჯებზე ფეხი არაა დასადგმელიო. 

Lemma: ginadge'ma  
Number: 3592  
გინადგჷმა (გინადგჷმას) მიმღ. ვნებ. წარს. გედგუნს ზმნისა -- დანადგამი. რაშიში ფოლოში გინადგჷმა ქიიჩინჷ: ი. ყიფშ.,
გვ. 79 -- რაშის ფლოქვის დანადგამი იცნო. 

Lemma: ginatanapuer-i  
Number: 3593  
გინათანაფუერ-ი (გინათანაფუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. გაათანუანს ზმნისა -- გასამრჯელო გათენებისათვის. 

Lemma: ginatxua  



Number: 3594  
გინათხუა (გინათხუას) მიმღ. ვნებ. წარს. გაათხიინს ზმნისა -- განათხოვები. 

Lemma: ginak'vata  
Number: 3595  
გინაკვათა (გინაკვათას) მიმღ. ვნებ. წარს. გოკვათუნს ზმნისა -- განაჭერი, გადანაჭერი. გინაკვათა თხირიშ არდგილს: მ.
ხუბ., გვ. 145 -- გადანაჭერი თხილის ადგილას. 

Lemma: ginala  
Number: 3596  
გინალა (გინალას) სახელი იგინანს ზმნისა -- შეგრძნება. 

Lemma: ginalapu  
Number: 3597  
გინალაფუ (გინალაფუს) მიმღ. ვნებ. მყ. გინოლუ(ნ) ზმნისა -- გადასავარდნი 

Lemma: ginalu  
Number: 3598  
გინალუ (გინალუს) მიმღ. ვნებ. წარს. გინურს ზმნისა -- 1. გადასასვლელი; 2. გადასავარდნი ადგილი. 

Lemma: ginaluapuer-i  
Number: 3599  
გინალუაფუერ-ი (გინალუაფუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. გინაფულენს, გინილუენს ზმნათა -- 1. შეგრძნების საფასური; 2.
გასამრჯელო თავზე შემოვლებისათვის. 

Lemma: ginam-i  
Number: 3600  
გინამ-ი (გინამს) იგივეა, რაც გენამი, -- ხბოიანი. გინამი ჩხოუ -- ხბოიანი ძროხა. 

Lemma: ginanke'rapal-i  
Number: 3601  
გინანქჷრაფალ-ი (გინანქჷრაფალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. გინმინქჷრუანს ზმნისა -- გასაქარვებელი. მა ვარიას ფთქუანდი-
და, ჯარიში გინანქჷრაფალო: კ. სამუშ. ქართ. ზეპ., გვ. 58 -- მე უარს თუ ვიტყოდი, ჯავრის გასაქარვებლად. 

Lemma: ginanjira  
Number: 3602  
გინანჯირა (გინანჯირას) მიმღ. ვნებ. წარს. გიინჯირუუ(ნ) ზმნისა -- დანაწოლი. ოსურიშ გინანჯირა ნაბადის ჭვიმა
გიშაჸოთანსია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 111 -- ქალის დანაწოლ ნაბადს წვიმა გაატანსო. 

Lemma: ginaragad-i  
Number: 3603  
გინარაგად-ი (გინარაგადის) მიმღ. ვნებ. წარს. გიორაგადანს ზმნისა -- დანამადლები, დანალაპარაკები. გინარაგადა
მუთუნი ვარენია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 27 -- დანამადლები (დანალაპარაკები) არაფერი არ არისო (ვარგაო). 

Lemma: ginardi  
Number: 3604  
გინარდი (გინარდის) მიმღ. ვნებ. წარს. გიირდუუ(ნ) ზმნისა -- გაზრდილი (დანაზრდი). ძიგირიშ გინარდის ძიგირიშ
გეღურა უსხუნუნია: თ. სახოკ., გვ. 266 -- ეკალზე გაზრდილს ეკალზე დაკვდომა ურჩევნია. 

Lemma: ginarzeb-i  
Number: 3605  
გინარზებ-ი (გინარზების) მიმღ. ვნებ. წარს. გუურზუ(ნ) ზმნისა -- განაძლები. 

Lemma: ginarzebuer-i  
Number: 3606  
გინარზებუერ-ი (გინარზებუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. გუურზუ(ნ) ზმნისა -- გაძლების საფასური. 

Lemma: ginart-i  
Number: 3607  
გინართ-ი (გინართის) მიმღ. ვნებ. წარს. გორთუნს ზმნისა -- განაყოფი. თინეფიში გინართი რე -- იმათი განაყოფია. 

Lemma: ginartuapal-i  
Number: 3608  
გინართუაფალ-ი (გინართუაფალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. გინმართუანს ზმნისა -- გასართობელი. სი რდი ჩქიმი ანგელოზი,
შურიში გინართუაფალი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 37 -- შენ იყავ ჩემი ანგელოზი, სულისა გასართობელი. 

Lemma: ginarchkina  
Number: 3609  
გინარჩქინა (გინარჩქინას) მიმღ. ვნებ. წარს. გორჩქინდუ(ნ) ზმნისა -- განაჩენი. კოჩიშ გინარჩქინა რე ირფელი უბადო --
კაცის განაჩენია ყველა ცუდი. 

Lemma: ginaskiled-i  
Number: 3610  
გინასქილედ-ი (გინასქილედის) მიმღ. ვნებ. წარს. გესქიდუუ(ნ) ზმნისა -- ნარჩენი (დარჩენილი). გინასქილედი
ოჭკუმალეფი მოინალე ბოშიქჷ ნისორითჷ ქიმიღუ: ი. ყიფშ., გვ. 93 -- ნარჩენი საჭმელები მოსამსახურე ბიჭმა გობით
მოიტანა. 



Lemma: ginat'arozu  
Number: 3611  
გინატაროზუ (გინატაროზუს) მიმღ. ვნებ. წარს. გიიტაროზებუ(ნ) ზმნისა -- გამონადარები. საბატონიში გინატაროზუ ჟაშხა
ნასადილ{ევ}იშა, თუთაშხაშ(ი) -- თუთაშახია: თ. სახოკ., გვ. 257 -- შაბათის გამოდარება კვირა ნასადილევამდეო,
ორშაბათისა -- თვემდეო. 

Lemma: ginapa  
Number: 3612  
გინაფა, გჷნაფა (გი/ჷნაფას) 1.სახელი იგი/ჷნანს ზმნისა -- შეგრძნება, გაგება, შეტყობა. მარა სოლეგიდა რდჷნი,
ქუუგინაფუდუ ათე მაფაში მუარხესჷ: ა. ცაგ., გვ. 42 -- მაგრამ საიდანღაც იყო, გაუგია ამ მეფის მოსამსახურეს. მა ქიბგინი,
მარა ორთუმელიშე დუთქ ვეიმაჭოფუ -- მე შევიტყვე (გავიგე), მაგრამ სასთუმლიდან თავი ვერ შევძელი ამეწია. კუჩხიში
ხუმა ქიბგინი -- ფეხის ხმა გავიგე. გინაფულენს (იყენ. იგინუ იგრძნო, უგინაფუ უგვრძვნია, ნოგინაფუე(ნ) გრძნობდა თურმე) გრდუვ.
საშ. -- მოქმ. გრძნობს, გებულობს. იგინანს (იგინუ იგრძნო, უგინაფუ უგვრძვნია) გრდმ. სათავ. ქც. იგრძნობს, შეიტყობს. უგინანს
(უგინუ უგრძნო, უგინაფუ უგრძვნია). გრდმ. სასხვ. ქც. უგრძნობს, გაუგებს, შეუტყობს. აგინინე(ნ) (აგინინუ შეძლო ეგრძნო, -- ,
ნოგინებუე(ნ) შესძლებია ეგრძნო). გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. შეუძლია იგრძნოს, გაიგოს. ოგინაფუანს (ოგინაფუუ აგრძნობინა, უგინაფუაფუ
უგრძნობინებია, ნოგინაფუ{აფუ}ე(ნ) აგრძნობინებდა თურმე) კაუზ. გინაფულენს ზმნისა -- აგრძნობინებს. მაგინაფალი მიმღ. მოქმ.
გამგები, {შე}მტყობი, {შე}მგრძნობი. ოგინაფალი მიმღ.ვნებ.მყ.გასაგები, {შე}სატყობი, {შე}საგრძნობი. გინაფილი მიმღ.ვნებ.წარს.
{გა}გებული, {შე}ტყობილი. ნაგინა, ნაგინეფი მიმღ.ვნებ.წარს. {გა}გებული, {შე}ნატყობი. ნაგინაფუერი მიმღ.ვნებ.წარს. გაგების,
შეტყობის გასამრჯელო. უგინაფუ მიმღ.უარყ. გაუგებელი, შეუგრძნობელი, შეუტყობინებელი. შდრ.ლაზ. ოგნუ მიხვედრა,
ოგნაფუ გაგება (ნ. მარი). 2. ხბოს წოვება, საწოვად მიშვება. ჩხოუს გინს უგინუანდუნი, ათე ბორჯის კარდიაშე კატუს ბჟა
გეშუშუმუდუ -- ძროხას ხბოს რომ აწოვებდა, ამ დროს ქვაბიდან კატას რძე შეუსვამს. ოგინუანს (ოგინუუ მოაწოვა, უგინუაფუ
მოუწოვებია, ნოგინუაფუე(ნ) აწოვებდა თურმე) გრდმ. აწოვებს. უგინუანს (უგინუუ აწოვა, უგინუაფუ უწოვებია) გრდმ. სასხვ. ქც.
ოგინუანს ზმნისა -- აწოვებს. 

Lemma: ginapala  
Number: 3613  
გინაფალა (გინაფალას) 1. იგივეა, რაც გინაფა; 2.მიმღ. ვნებ. წარს. ფალუნს ზმნისა, -- აღმონაცენები; გამონაყარი,
გამონასხამი ტოტი ხეზე. იხ. ფალუა. 

Lemma: ginaporal-i  
Number: 3614  
გინაფორალ-ი (გინაფორალს) მიმღ. ვნებ. მყ. გინმაფორანს ზმნისა -- 1. გადასახურავი, ტირილის დროს (მკვდრის
გასვენებისას) ოჯახში დახმარების სახით მიტანილი ფული ან სხვა რამ. მუჭო გეგი, გინაფორალით ინგარსო ღურელს? --
როგორ გაიგე, გადასახურავით ტირის მკვდარს? 2. გადასაფარებელი. სტოლიშ გინაფორალი ქიმიიღით! -- მაგიდის
გადასაფარებელი მოიტანეთ. 

Lemma: gina՚a/otamal-i  
Number: 3615  
გინაჸა/ოთამალ-ი (გინაჸა/ოთამალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. გინაჸა/ოთანს ზმნისა -- 1. გადასაგდები. 2. ქორწილში სიძე-
პატარძლისათვის მირთმეული (გადაგდებული) საჩუქარი (ძირითადად ფული), რომელიც ცხადდებოდა. 

Lemma: gina՚otem-i  
Number: 3616  
გინაჸოთემ-ი (გინაჸოთემს) მიმღ. ვნებ. წარს. გააჸოთანს ზმნისა -- განაგდები, უდღეოდშობილი (ხბო...). 

Lemma: ginacxiral-i  
Number: 3617  
გინაცხირალ-ი (გინაცხირალს) მიმღ. ვნებ. წარს. მოსაფარდაგებელი (მ. კვირტია). იხ. ცხირუა. 

Lemma: ginadzicebu  
Number: 3618  
გინაძიცებუ (გინაძიცებუს) მიმღ. ვნებ. წარს. გიოძიცანს ზმნისა -- დანაცინი. კოც გინაძიცებუ -- თოლიშ სიჯღარუეში მეტი
-- ირფელი ართუნია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 77 -- კაცს დანაცინი -- თვალის სიჭრელის მეტი -- ყველაფერი მოუბრუნდებაო. 

Lemma: ginac'onu  
Number: 3619  
გინაწონუ (გინაწონუს) მაღალი ადგილი, საიდანაც გამოჩნდება გაშლილი არე, ხეობა, დაბლობი (პ. ცხადაია). 

Lemma: ginach'v-i  
Number: 3620  
გინაჭვ-ი (გინაჭვის) მიმღ. ვნებ. წარს. გიიჭუუ(ნ) ზმნისა -- მინაწვი, მიმწვარი. 

Lemma: ginach'q'vid{ir}al-i  
Number: 3621  
გინაჭყვიდ{ირ}ალ-ი (გინაჭყვიდ{ირ}ალს) მიმღ. ვნებ. მყ. გინოჭყვიდუნს ზმნისა -- გადასაწყვეტი. ენა ვარე ანდვილო
გინაჭყვიდ{ირ}ალი -- ეს არაა ადვილად გადასაწყვეტი. 

Lemma: gingal-i  
Number: 3622  
გინგალ-ი (გინგალს) მაღალი და მსხვილი (დ. ფიფია). 

Lemma: gingin-i  
Number: 3623  
გინგინ-ი, გიგინ-ი (გი{ნ}გინს) მაღალი ვინმეს ან რამის არამყარი დგომა. მიოჯინი, ღორონდგიე, ემერ მუჭო
გიიგინგინანს? -- შეხედე, თუ ღმერთი გწამს, ეგერ როგორ აშოლტილი დგას? ართი ჯა გიიგინგინანდუ მინდორს -- ერთი
ხე იდგა მინდორზე. იგინგინანს (გიიგინგინუუ აშოლტილი იდგა, გუუგინგინუაფუ აშოლტილი მდგარა, გინოგინგინუე(ნ) აშოლტილი იდგა
თურმე) გრდუვ. ვნებ. აშოლტილი დგას. 



Lemma: gingol-i  
Number: 3624  
გინგოლ-ი (გინგოლს) ღინღლი (ი. ყიფშ.). 

Lemma: gingolir-i  
Number: 3625  
გინგოლირ-ი (გინგოლირს) მიმღ. ვნებ. წარს. დასვრილი (შ. ბერ.), ამოგანგლული. შდრ. მოწიკვილი. 

Lemma: gingolua  
Number: 3626  
გინგოლუა (გინგოლუას) სახელი გინგოლუნს ზმნისა -- დასვრა, ამოგანგვლა. მანათიანი ქუდი გიღუ ჯვეშიჯგუა,
გინგოლირი: შ. ბერ., გვ. 111 -- მანეთიანი ქუდი გაქვს ძველისთანა, დასვრილი. გინგოლუნს (დოგინგოლუ დასვარა,
დუუგინგოლუ დაუსვრია, დონოგინგოლუე(ნ) დასვრიდა თურმე) გრდმ. სვრის, განგლავს. იგინგოლუნს (დიიგინგოლუ დაისვარა,
დუუგინგოლუ დაუსვრია). გრდმ. სათავ. ქც. გინგოლუნს ზმნისა -- ისვრის, იგანგლავს. უგინგოლუნს (დუუგინგოლუ დაუსვარა,
დუუგინგოლუ დაუსვრია). გრდმ. სასხვ. ქც. გინგოლუნს ზმნისა -- უსვრის, უგანგლავს. აგინგოლუუ(ნ) (დააგინგოლუ დაესვარა,
დოგინგოლუუ დასვრია). გრდუვ. ვნებ. უგინგოლუნს ზმნისა -- ესვრება, ეგანგლება. გინგოლირ-ი (გინგოლირს)
მიმღ.ვნებ.წარს. დასვრილი, გაგანგლული. შდრ. თართუა, წიკუა. 

Lemma: ginda  
Number: 3627  
გინდა მაპირისპ. კავშირი გინდა, თუნდ. სქან(ი) ფერაფა თეში პილუნს, მიშუმუდას გინდა ბანგი: ი. ყიფშ., გვ. 109 -- შენი
ფერება ისე მკლავს, დამელიოს გინდა ბანგი. გინდა პილი, გინდ მაცოცხლი, გინდა წყარცჷ მოშქვიდეე: ი. ყიფშ., გვ. 119 -
- გინდა მომკალი, გინდა მაცოცხლე, გინდა წყალში დამახვრჩვე. 

Lemma: gindel-i  
Number: 3628  
გინდელ-ი (გინდელ/რს) იგივეა, რაც გიდელი, -- გიდელი. ქჷმომიღითია გინდელი: მ. ხუბ., გვ. 305 -- მომიტანეთო
გიდელი. 

Lemma: gindghal-i  
Number: 3629  
გინდღალ-ი (გინდღალს) მომცრო და უშნოდ ჩასუქებული. 

Lemma: gineba  
Number: 3630  
გინება (გინებას) იგივეა, რაც გინაფა, -- გაგება, შეტყობა, შეგრძნება. 

Lemma: ginebapa  
Number: 3631  
გინებაფა (გინებაფას) იგივეა, რაც გინაფა, გინება. თენა ხოჲო ქუოგინებაფეე -- ესეც ვაგრძნობინე. 

Lemma: gini  
Number: 3632  
გინი, გინიი ზმნზ. გაღმა; იქით, იქითა მხარეს. ჟირი ვერსის გინი ქოლჷ: ქხს, 1, გვ. 219 -- ორი ვერსის იქით გადავარდა.
ბრელი უთმინუ ნოსას დო ბოლოს გინიი ქაახუნუუ -- ბევრი უთმინა რძალს და ბოლოს იქით მხარეს (კი) დააჯინა (გაუშვა). 

Lemma: ginishi  
Number: 3633  
გინიში ჯონჯღო (გინიში ჯონჯღოს) ბოტან. ღიჭა. იხ. ბურცხალე (ა. მაყ.). 

Lemma: ginmal{u}  
Number: 3634  
გინმალ{უ} (გინმალუს) მიმღ. მოქმ. გინურს ზმნისა -- გადამსვლელი. 

Lemma: ginmarenj-i  
Number: 3635  
გინმარენჯ-ი (გინმარენჯი-ს, გინმარენს) მიმღ. მოქმ. გინაადირთუ(ნ) ზმნისა -- გადამდგომი, მოსარჩლე. 

Lemma: ginma՚otamal-i  
Number: 3636  
გინმაჸოთამალ-ი (გინმაჸოთამალ/რს) მიმღ. მოქმ. გინაჸოთანს ზმნისა -- გადამგდები. 

Lemma: ginnalasa  
Number: 3637  
გინნალასა (გინნალასას) მიმღ. ვნებ. წარს. გინოლასუნს ზმნისა -- გადანაშალი; შენაშალი (ჭკუიდან). 

Lemma: ginnara՚a  
Number: 3638  
გინნარაჸა (გინნარაჸას) მიმღ. ვნებ. წარს. გინორაჸუნს ზმნისა -- გადანადენი. მეურც მუმაშ გინნარაჸა -- მიდის მამის
განაგდები (ოჯახიდან). 

Lemma: ginnaskiled-i  
Number: 3639  
გინნასქილედ-ი (გინნასქილედის) მიმღ. ვნებ. წარს. გინოსქიდუ(ნ) ზმნისა -- გადანარჩენი. 

Lemma: ginnajina  



Number: 3640  
გინნაჯინა (გინნაჯინას) მიმღ. ვნებ. წარს. გინაჯინე(ნ) ზმნისა -- გადანახედი. ჯგირი დო ფურიში გინნაჯინა -- კარგისა და
ცუდის გადანახედი. 

Lemma: gino1  
Number: 3641  
გინო1 ზმნზ. გაღმა, გადაღმა; იქით, იქით მხარეს. თიში შუქიქჷ ე ბოში ოზეში გინო გაგჷნაჸოთჷ: ა. ცაგ., გვ. 10 -- იმის შუქმა
ეს ბიჭი ეზოში იქით მხარეს გადააგდო. ნოსალეფს გოჯოგუუნ დო გინო რობუშა ქუურაგუაფუნა: ი. ყიფშ., გვ. 42 -- რძლებს
შესძულებიათ და გაღმა ხევში გადაუგდიათ. 

Lemma: gino2-  
Number: 3642  
გინო2- რთული ზმნისწინი (გი-ნო: მარტივი ზმნისწინია გე-//გი- და ნაწილაკი -ნო-): 1.ჩვეულებრივ აღნიშნავს მიმართულებას
აქედან იქით მესამე პირისაკენ. ქართულში შეიძლება გადმოიცეს გადა- ზმნისწინით: გინო-ჸოთამა გადა-გდება;. გინო-
ხუნაფა გადა-ჯენა; გინო-ჯინა გადახედვა. 2. აწმყოს მწკრივს აძლევს მყოფადის მნიშვნელობას: გინააჸოთანს(ღ გინო-
ოჸოთანს) გადააგდებს (შდრ. ოჸოთანს აგდებს); გინააბუნს (ღ გინო-ობუნს) გადაასხამს (შდრ. ობუნს ასხამს). 3. ზმნის
უსრული სახის ფორმას აქცევს სრული სახისად: გინააბუ გადაასხა (შდრ. ობუ ასხა), გინააზარუ გააცილა (შდრ. აზარუ
აცილა). 

Lemma: ginoalabua  
Number: 3643  
გინოალაბუა (გინოალაბუას) სახელი გინოალაბანს ზმნისა -- გადაზომვა. შდრ. ალაბი. 

Lemma: ginoba  
Number: 3644  
გინობა (გინობას) ხბობა. ართი ჩხოუ ეჩდოართი გინობას ქოპუნდჷ -- ერთი ძროხა ოცდაერთ ხბობას (ხბოს მოგებას)
მყავდა. იხ. გინი. 

Lemma: ginobarbat'el-i  
Number: 3645  
გინობარბატელ-ი (გინობარბატელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გინიბარბატუუ(ნ) ზმნისა -- გადაბრუნებული (მაგ., ტუჩი). 

Lemma: ginobarbat'ua  
Number: 3646  
გინობარბატუა (გინობარბატუას) სახელი გინიბარბატუუ(ნ) ზმნისა -- გადაბრუნება ტუჩისა ან სხვა რისამე. 

Lemma: ginobijgapa  
Number: 3647  
გინობიჯგაფა (გინობიჯგაფას) სახელი გინააბიჯგუანს ზმნისა -- გადაბიჯება. 

Lemma: ginobuma  
Number: 3648  
გინობუმა (გინობუმას) სახელი გინააბუნს ზმნისა -- გადასხმა. წყარი... ქიმიბღათ (დო) ქიგნუვობათ ლევანს: მ. ხუბ., გვ. 11
-- წყალი... მოვიტანოთ (და) გადავასხათ ლევანს. 

Lemma: ginobumapa  
Number: 3649  
გინობუმაფა (გინობუმაფას) სახელი გინააბუნუანს ზმნისა -- გადაკიდება. გინჷმობუ კისერს ძუა: ი. ყიფშ., გვ. 108 -- მკიდია
კისერზე ძუა. ორზოლი... ქედნანწყუ აბუგას, გინიბუმუ ხუჯიშა: მ. ხუბ., გვ. 19 -- საგზალი... ჩააწყო აბგაში, გადაიკიდა
მხარზე. 

Lemma: ginobumapil/r-i  
Number: 3650  
გინობუმაფილ/რ-ი (გინობუმაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გინააბუნუანს ზმნისა -- გადაკიდებული. მანგარო
გინობუმაფირი რდესჷ: ა. ცაგ., გვ. 60 -- მაგრად გადაკიდებული იყვნენ. 

Lemma: ginoburinapa  
Number: 3651  
გინობურინაფა (გინობურინაფას) სახელი გინააბურინუანს ზმნისა -- მძლავრად და ფრიალით გადაგდება (შორს).
მეკვათჷ დუდი დო გალავანს ვიშო გეგნაბურინუუ: ი. ყიფშ., გვ. 21-22 -- მოსჭრა თავი და გალავანზე გადააგდო იქით. 

Lemma: ginogardua  
Number: 3652  
გინოგარდუა (გინოგარდუას) სახელი გინოგარდუნს ზმნისა -- გადახურვა (მაგ., სახლისა). 

Lemma: ginogapa  
Number: 3653  
გინოგაფა (გინოგაფას) სახელი გინიიგანს, გინააგანს ზმნათა -- გადახდა. უზოჯჷ მუში პატონქჷ... გინოგაფა თიში: ა.
ცაგ., გვ. 89 -- უბრძანა მისმა ბატონმა... გადახდა მისი. ქ გინოგაფა მარდიში მადლის მიგებება, გადახდა. ხუთიშა მარდი
ვეგჷნაგასი, ვაუღუ საშველი -- ხუთჯერ მადლი რომ არ მიაგოს, არ აქვს საშველი. 

Lemma: ginogapil/r-i  
Number: 3654  
გინოგაფილ/რ-ი (გინოგაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გინმიგანს ზმნისა -- გადახდილი. გინოდვალირს გინოგაფირი
უჯგუნია: თ. სახოკ., გვ. 244 -- გადადებულს გადახდილი სჯობიაო. 



Lemma: ginogergil-i  
Number: 3655  
გინოგერგილ-ი (გინოგერგილს) მიმღ. ვნებ. წარს. გეგნოგერგუნს ზმნისა -- გადაცვეთილი. 

Lemma: ginogergua  
Number: 3656  
გინოგერგუა (გინოგერგუას) სახელი გეგნიგერგუუ(ნ) ზმნისა -- გადაყვლეფა (მაგ., მუხლის კანისა). 

Lemma: ginogibua  
Number: 3657  
გინოგიბუა (გინოგიბუანს) სახელი გინოგიბუნს ზმნისა -- გადაწვა; განადგურება. დაჩხირქ გეგნოგიბუ თექიანობა --
ცეცხლმა გადაწვა იქაურობა. 

Lemma: ginogiroxua  
Number: 3658  
გინოგიროხუა (გინოგიროხუას) სახელი გინოგიროხუნს ზმნისა -- გადაგრეხა. 

Lemma: ginodvala  
Number: 3659  
გინოდვალა (გინოდვალას) სახელი გინოდვანს ზმნისა -- გადადება. გინოდვალა საქმეში ვერგუ -- საქმის გადადება არ
ვარგა. 

Lemma: ginodvalir-i  
Number: 3660  
გინოდვალირ-ი (გინოდვალირს) მიმღ. ვნებ. წარს. გინოდვანს ზმნისა -- გადადებული. გინოდვალირს გინოგაფილი
უჯგუნია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 28 -- გადადებულს გადახდილი სჯობიაო. 

Lemma: ginodinapa  
Number: 3661  
გინოდინაფა (გინოდინაფას) სახელი გინაადინუ(ნ) ზმნისა -- 1. გადაგება; 2. გაქცევა, გადაკარგვა. ნდიქჷ ხათეხოლო
გეგჷნოდინჷ: ი. ყიფშ., გვ. 81 -- დევი მაშინათვე გადაიკარგა. 

Lemma: ginodinapil/r-i  
Number: 3662  
გინოდინაფილ/რ-ი (გინოდინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გინაადინუ(ნ) ზმნისა -- გადაგებული, გადაყოლილი;
გადაკარგული. ჩილი დო სკუას გინოდინაფილი კოჩიე -- ცოლ-შვილს გადაგებული კაცია. 

Lemma: ginovareba  
Number: 3663  
გინოვარება (გინოვარებას) სახელი გინივარენს ზმნისა -- გადაუარება, უარის თქმა. ბოლოს თენა ვეგნივარა, სქანი
პიჯით მამონენქინი: მ. ხუბ., გვ. 316 -- ბოლოს ეს არ იუარო, შენი პირით რომ მამონებ. 

Lemma: ginovirviler-i  
Number: 3664  
გინოვირვილერ-ი (გინოვირვილერს) მიმღ. ვნებ. წარს. გადაშიშვლებული. 

Lemma: ginozareba  
Number: 3665  
გინოზარება (გინოზარებას) სახელი გინააზარენს ზმნისა -- გაცილება. ჟჷრ(ი) ჩქიმ წოხოლე გეგნაზარ: კ. სამუშ., ქართ.
ზეპ., გვ. 86 -- ორი ჩემს წინ გააცილა. 

Lemma: ginozik'il-i  
Number: 3666  
გინოზიკილ-ი (გინოზიკილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გინოზიკუნს ზმნისა -- გადაყოლებული (გადაცილებული). წუღის
შეკერვისას ტყავი ერთი თითის სიფართეზე იყო გინოზიკილი (გადაყოლებული) (მასალები, ტ. 3, ნაწ. 1, გვ. 243). 

Lemma: ginozimil-i  
Number: 3667  
გინოზიმილ-ი (გინოზიმილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გინოზიმუნს ზმნისა -- გადაზომილი. 

Lemma: ginozimua  
Number: 3668  
გინოზიმუა (გინოზიმუას) სახელი გინოზიმუნს ზმნისა -- გადაზომვა. 

Lemma: ginozindua  
Number: 3669  
გინოზინდუა (გინოზინდუას) სახელი გინოზინდუნს ზმნისა -- გადაჭიმვა. 

Lemma: ginoziril-i  
Number: 3670  
გინოზირილ-ი (გინოზირილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გინოზირუნს ზმნისა -- გადაწონილი. სქანჸურე რე ჭეთ გინოზირილი --
შენს მხარესაა ცოტათი გადაწონილი. 

Lemma: ginozirua  
Number: 3671  
გინოზირუა (გინოზირუას) სახელი გინოზირუნს ზმნისა -- გადაწონვა. 



Lemma: ginozuapa  
Number: 3672  
გინოზუაფა (გინოზუაფას) სახელი გინოზუანს ზმნისა -- გაზნექა. ლარტყა ჸორადილი რე დო ჟიშე სიმძიმა
ქიგიანჯირუუნი, გინზუაფუ თი ადგილი -- ლარტყა როცა დამპალია და ზევიდან სიმძიმე დააწვება, ჩაიზნიქება (დაბლა
დაიწევს) ის ადგილი. 

Lemma: ginot{i}  
Number: 3673  
გინოთ{ი} ზმნზ. იქიდან, გაღმა. მინჷთი იბრულიაო დო გინოთი ვორულეე: ა. ცაგ., გვ. 64 -- შიგნით შევირბინე და იქიდან
ვარბენინე. მინით იბრულია-ოდა, გინოთი ვორულეი: ი. ყიფშ., გვ. 141 -- შიგნით ვირბინეო-ოდა, იქიდან (გაღმა)
ვარბენინე. შდრ. მინჷთი//მინით. 

Lemma: ginotantaler-i  
Number: 3674  
გინოთანთალერ-ი (გინოთანთალერს) მიმღ. ვნებ. წარს. გაფითრებული, აკანკალებული. მი რექია, -- დოუძახ შიშიშ
გინოთანთალერქ -- ვინ ხარო, -- დაუძახა შიშისგან გაფითრებულმა (აკანკალებულმა). 

Lemma: ginotantil-i  
Number: 3675  
გინოთანთილ-ი (გინოთანთილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გინითანთუუ(ნ) ზმნისა -- გადათეთრებული; გადაფითრებული. 

Lemma: ginotantua  
Number: 3676  
გინოთანთუა (გინოთანთუას) სახელი გინოთანთუნს ზმნისა -- გადათეთრება, მკვდრისფერის დადება. ეს შურო ველჷდ,
ღურელიშორო გეგნითანთ -- ამას სრულებით არ მოელოდა, მკვდრის მსგავსად გაფითრდა. 

Lemma: ginotirua  
Number: 3677  
გინოთირუა (გინოთირუას) სახელი გინოთირანს ზმნისა -- გადაცვლა. მეჩხოულეს არდგილი ვეგნათირე -- მეძროხე
(მწყემსი) ადგილს ვერ შეიცვლის. ითამ საჸოროფო რდას დო სახელც გინომთირანდე: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 37 --
ვითომ საყვარელი იყოს და სახელს მიცვლიდე. 

Lemma: ginotxozin-i  
Number: 3678  
გინოთხოზინ-ი (გინოთხოზინს) სახელი გინაათხოზუუ(ნ) ზმნისა -- გადაყოლა; გამოკიდება. 

Lemma: ginok'atapa  
Number: 3679  
გინოკათაფა (გინოკათაფას) სახელი გინიკათუანს ზმნისა -- 1. გადენა. ტყვია ხათე-ხოლო ტურინს გინიკათუანს ეშე: მ.
ხუბ., გვ. 18 -- ტყვია მაშინათვე გლეჯას გაადენს ზევით. 2. განცდა, გადატანა თავის თავზე. კოჩქჷ ბრელი წუხარება
გინიიკათუუ -- კაცმა ბევრი მწუხარება განიცადა (გადაიტანა) თავის თავზე. 

Lemma: ginok'vatua  
Number: 3680  
გინოკვათუა (გინოკვათუას) სახელი გინოკვათუნს ზმნისა -- გადაჭრა. ჯა შქას გეგნოკვათუ -- ხე შუაზე გადაჭრა. 

Lemma: ginok'idua  
Number: 3681  
გინოკიდუა (გინოკიდუას) სახელი გინოკიდუნს ზმნისა -- გადატიხვრა. ჸუდე შქას გეგნოკიდუ -- სახლი შუაზე გადატიხრა. 

Lemma: ginok'iler-i  
Number: 3682  
გინოკილერ-ი (გინოკილერს) მიმღ. ვნებ. წარს. გინოკილანს ზმნისა -- გადაკეტილი. გინოკილერი რდუ არძო შარა --
გადაკეტილი იყო ყველა გზა. 

Lemma: ginok'ilua  
Number: 3683  
გინოკილუა (გინოკილუას) სახელი გინოკილანს ზმნისა -- გადაკეტვა. ათაქ გინმივკილუქ, უკული ვაფშუ -- აქ ვიკეტები,
შემდეგ არ მახსოვს. 

Lemma: ginok'ina  
Number: 3684  
გინოკინა (გინოკინას) სახელი გინიკინანს ზმნისა -- გადაწევა, გადახრა. ნოსაშ დილახუნაფა ვაგოკონია-და, კველას
გინუკინია: თ. სახოკ., გვ. 255 -- რძლის გვერდით ამოჯდომა თუ არ გინდა, ჯორკო გადასწიეო. //გადატ. ჭკუიდან შეშლა. 

Lemma: ginok'inel-i  
Number: 3685  
გინოკინელ-ი (გინოკინელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გინიკინანს ზმნისა -- გადაწეული, გადახრილი. გინოკინელი მაფუ
ღურაში დღა -- გადაწეული მაქვს სიკვდილის დღე. გადატ. შეშლილი (ჭკუიდან). 

Lemma: ginok'ork'olapa  
Number: 3686  
გინოკორკოლაფა (გინოკორკოლაფას) სახელი გინააკორკოლუანს ზმნისა -- გადაგორება. 

Lemma: ginok'ork'olapir-i  
Number: 3687  
გინოკორკოლაფირ-ი (გინოკორკოლაფირს) მიმღ. ვნებ. წარს. გინააკორკოლუანს ზმნისა -- გადაგორებული. ქოძირჷ



გინოკორკოლაფირი ქუა -- ნახა გადაგორებული ქვა. 

Lemma: ginok'e'na  
Number: 3688  
გინოკჷნა იგივეა, რაც გინოკინა. ის ოკო იშო-იშო ხანცჷ გინოვკჷნასჷნი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 11 -- მას უნდა, იქით-
იქით ხანს (დროს) რომ გადაუწიოს. 

Lemma: ginok'e'zhin-i  
Number: 3689  
გინოკჷჟინ-ი (გინოკჷჟინს) სახელი გინოკჷჟინუნს ზმნისა -- გადაყვირილი. ირ ონჯუას ოკო გინაკჷჟინჷკო მუში
ღჷმალასჷ: ი. ყიფშ., გვ. 55 -- ყოველ საღამოს უნდა გადაეყვირა თავისი სამფლობელოსათვის. იხ. კჷჟინი. 

Lemma: ginolasir-i  
Number: 3690  
გინოლასირ-ი (გინოლასირს) მიმღ. ვნებ. წარს. გინოლასუნს ზმნისა -- 1. გადარეული, გაგიჟებული. კჷდჷ ჯას მიკიკაკჷ,
ხანგა, გინოლასირია: ი. ყიფშ., გვ. 147 -- კოდალა ხეს უკაკუნებს, გიჟი, გადარეულიო. 2. გადაშლილი. 

Lemma: ginolasua  
Number: 3691  
გინოლასუა (გინოლასუას) სახელი გინოლასუნს ზმნისა -- 1. გადარევა, გაგიჟება, შეშლა ჭკუაზე. 2. გადაშლა. თე სუმარენქ
ჭკუაშე მუშე გინიილასჷ?: ი. ყიფშ., გვ. 132 -- ეს სტუმრები ჭკუიდან რატომ შეიშალა? 

Lemma: ginolapa  
Number: 3692  
გინოლაფა (გინოლაფას) სახელი გინოლუ(ნ) ზმნისა -- გადავარდნა. გინოლაფა მინდომჷ: ი. ყიფშ., გვ. 74 -- გადავარდნა
მოინდომა. 

Lemma: ginolapir-i  
Number: 3693  
გინოლაფირ-ი (გინოლაფირს) მიმღ. ვნებ. წარს. გინოლუ(ნ) ზმნისა -- გადავარდნილი. თიში იონწყჷმუშა ვორექჷ
გინოლაფირია: ი. ყიფშ., გვ. 76 -- იმის ასახსნელად ვარ გადავარდნილიო. 

Lemma: ginolapu  
Number: 3694  
გინოლაფუ (გინოლაფუს) იგივეა, რაც გინალაფარი -- გადასავარდნი. შდრ. დიკოლაფუ. 

Lemma: ginolaxua  
Number: 3695  
გინოლახუა (გინოლახუას) სახელი გინოლახუნს ზმნისა -- გადალახვა, წინააღმდეგობის დაძლევა. 

Lemma: ginolendua  
Number: 3696  
გინოლენდუა (გინოლენდუას) სახელი გინოლენდუნს ზმნისა -- გადახტომა. ღობერს აიწორო გეგნოლენდუ -- ღობეზე
ერთბაშად გადახტა. 

Lemma: ginolu  
Number: 3697  
გინოლუ (გინოლუს) მიმღ. ვნებ. მყ. გინოლუ(ნ) ზმნისა -- 1. გადასავარდნი; 2. გადასასვლელი. შდრ. გითოლუ. 

Lemma: ginoluapa  
Number: 3698  
გინოლუაფა (გინოლუაფას) სახელი გინულუანს ზმნისა -- გადავლა, გადავლება; შემოვლება. ჩქიმი დუცუ ურემიშ
ბარბალიშ მეტი ირფელს გინულუაფუნია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 163 -- ჩემს თავზე ურმის თვლის მეტს ყველაფერს
გადაუვლიაო. წყარი ქიგნილეე ჯგირო -- წყალი გადაივლე კარგად. 

Lemma: ginoluapir-i  
Number: 3699  
გინოლუაფირ-ი (გინოლუაფირს) მიმღ. ვნებ. წარს. გინულუანს ზმნისა -- გადავლებული (წყალი); გადავლილი (ამბავი). 

Lemma: ginolurjua  
Number: 3700  
გინოლურჯუა (გინოლურჯუას) სახელი გეგნოლურჯუნს ზმნისა -- გადაწვა. დაჩხირი გურჩქინდუ ვალიშ მამალას დო
ართო გეგნილურჯუნია: მ. ხუბ., გვ. 23 -- ცეცხლი გაუჩნდება ელვის სისწრაფით და მთლიანად გადაიწვებაო. 

Lemma: ginondghulapa  
Number: 3701  
გინონდღულაფა (გინონდღულაფას) სახელი გინანდღულუანს ზმნისა -- გადადნობა. 

Lemma: ginondghulapir-i  
Number: 3702  
გინონდღულაფირ-ი (გინონდღულაფირს) მიმღ. ვნებ. წარს. გინანდღულუანს ზმნისა -- გადადნობილი. 

Lemma: ginontxapa  
Number: 3703  
გინონთხაფა (გინონთხაფას) სახელი გინაანთხუუ(ნ) ზმნისა -- გადავარდნა. 

Lemma: gino{n}t'k'varua  



Number: 3704  
გინო{ნ}ტკვარუა (გინო{ნ}ტკვარუას) სახელი გინო{ნ}ტკვარუნს ზმნისა -- გადაკვნეტა, გადატკვერა. 

Lemma: ginonkelua  
Number: 3705  
გინონქელუა (გინონქელუას) სახელი გეგნონქელუნს ზმნისა -- გადაქელვა, გადათელვა. 

Lemma: ginonkerua  
Number: 3706  
გინონქერუა (გინონქერუას) სახელი გეგნონქერუნს ზმნისა -- გადახტომა. კჷრდეშე გეგნონქერუ -- კლდიდან გადახტა. 

Lemma: ginonkverua  
Number: 3707  
გინონქვერუა (გინონქვერუას) იგივეა, რაც გინონქერუა. 

Lemma: ginonkilua  
Number: 3708  
გინონქილუა იგივეა, რაც გინონქელუა, -- გადაქელვა, გადათელვა; გადატყავება, გადაჭრა. დუდი გეგნონქილუ ნდირს --
თავი გადაჭრა დევს. 

Lemma: ginoncorua  
Number: 3709  
გინონცორუა (გინონცორუას) სახელი გინონცორუნს ზმნისა -- გადახტომა. 

Lemma: ginondzalua  
Number: 3710  
გინონძალუა (გინონძალუას) სახელი გეგნონძალუნს ზმნისა -- გადაძალვა, გადაძლევა. 

Lemma: ginondzvareba  
Number: 3711  
გინონძვარება (გინონძვარებას) სახელი გეგნინძვარებუ(ნ) ზმნისა -- გადაშენება; წათრევა. 

Lemma: ginonc'q'uma  
Number: 3712  
გინონწყუმა (გინონწყუმას) იხ. გინოწყუმა. 

Lemma: ginonch'apa  
Number: 3713  
გინონჭაფა (გინონჭაფას) სახელი გეგნანჭუუ(ნ) ზმნისა -- გადაწვდომა. იში ნინა თელ ქიანას გეგნაანჭუუ -- იმისი ენა
მთელ ქვეყანას გადასწვდება. 

Lemma: ginop'enjeba  
Number: 3714  
გინოპენჯება (გინოპენჯებას) სახელი გინაპენჯენს ზმნისა -- გადაპატიჟება. 

Lemma: ginozhgirtonil-i  
Number: 3715  
გინოჟგირთონილ-ი (გინოჟგირთონილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გინოჟგირთონუნს ზმნისა -- გადათელილი. ჸვანაქ
ორინჯიში გინოჟგირთონირქ ქიდოხვადუ -- ყანა საქონლისგან გადათელილი (კი) დახვდა. 

Lemma: ginozhgirtonua  
Number: 3716  
გინოჟგირთონუა (გინოჟგირთონუას) სახელი გეგნოჟგირთონუნს ზმნისა -- გადათელვა. ოდიარე გეგნოჟგირთონუ --
ბალახი გადათელა. 

Lemma: ginozhvengua  
Number: 3717  
გინოჟვენგუა (გინოჟვენგუას) სახელი გეგნოჟვენგუნს ზმნისა -- ენერგიულად გადახტომა. 

Lemma: ginozhghipua  
Number: 3718  
გინოჟღიფუა (გინოჟღიფუას) სახელი გინიიჟღიფუნს ზმნისა -- გადაშვლეპა; უკან დაბრუნება რისამე (გაბრაზებით);
ენერგიულად გადახდა (ქუდისა). დუს ქიგნააჟღიფუ ფარა -- გაბრაზებულმა უკან დაუბრუნა ფული. ქუდი გეგნიჟღიფუ -- ქუდი
გადაიშვლიპა. 

Lemma: ginorabadel-i  
Number: 3719  
გინორაბადელ-ი (გინორაბადელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გინორაბადანს ზმნისა, -- გადატ. გადაფენილი, გადაშლილი. ჩეთ
ქორდუ მინდორი გინორაბადელი -- თეთრად იყო მინდორი მოფენილი. 

Lemma: ginoragvapa  
Number: 3720  
გინორაგვაფა (გინორაგვაფას) სახელი გინმარაგუანს ზმნისა -- გადაგდება (ძლიერად). სუმხოლო სქუა გეგნურაგუუ
ზღვაშა -- სამივე შვილი გადაუგდო (ძალით) ზღვაში. 

Lemma: ginoranc'k'il-i  
Number: 3721  



გინორანწკილ-ი (გინორანწკილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გინორანწკუნს ზმნისა -- ჩამწკრივებული. შდრ. რა{ნ}წკი. 

Lemma: ginora՚ua  
Number: 3722  
გინორაჸუა (გინორაჸუას) სახელი გეგნორაჸუნს ზმნისა -- გადარეკვა; გაგდება. გალენი ჭუკიქჷ დჷნახალენი ჭუკი
გეგნორაჸუა: ი. ყიფშ., გვ. 176 -- გარეშე (გარეულმა) თაგვმა შინაური თაგვი გადადენაო (გააგდოო). 

Lemma: ginorgalua  
Number: 3723  
გინორგალუა (გინორგალუას) სახელი გინორგალუნს ზმნისა -- გადახურვა (სახლისა). მუჟამს ჸუდეს ისირით
გერთუნდესინი, უკულნეშეს ჭოკებს გედვანდეს გააჩემებელო, ათეს უძახუდეს გინორგალუას -- როდესაც სახლს ისლით
დახურავდნენ, შემდეგ ჭოკებს ადებდნენ გასაჩერებლად, ამას ეძახოდნენ გინორგალუა-ს. 

Lemma: ginorginapa  
Number: 3724  
გინორგინაფა (გინორგინაფას) სახელი გინაარგინუანს ზმნისა -- გადაგორება. ჯა ბიჭაკიათ გეგნაარგინუუ -- ხე
ხელკეტით გადააგორა. 

Lemma: ginorginapil-i  
Number: 3725  
გინორგინაფილ-ი (გინორგინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გინაარგინუანს ზმნისა -- გადაგორებული; გადაჩეხილი. ეგებ
რობუს დილაძუდე, ძალიში გინორგინაფილი: ქხს, 1, გვ. 228 -- იქნებ ხრამში იდო ძალად გადაჩეხილი. 

Lemma: ginorguapa  
Number: 3726  
გინორგუაფა (გინორგუაფას), გინორგუალა (გინორგუალას) სახელი გინაარგუანს ზმნისა -- გადარგვა. ვეშილებე
მექანიკურო გინორგუალა: ყაზაყ., 6.03.1930, გვ. 1 -- არ შეიძლება მექანიკურად გადარგვა. იხ. რგუალა. 

Lemma: ginorenjua  
Number: 3727  
გინორენჯუა (გინორენჯუას) სახელი გეგნორენჯუნს ზმნისა -- ენერგიულად გადახტომა. 

Lemma: ginort-i  
Number: 3728  
გინორთ-ი (გინორთის) გადახვევა. მუთა გიჩქჷ გინორთიში -- არაფერი იცი გადახვევისა. 

Lemma: ginorta  
Number: 3729  
გინორთა, გინორთალა1 (გინორთა{ლა}-ს) სახელი გინუურთანს ზმნისა -- გადახვევა. ვეგნოურთი ჩქიმ შარას: ქხს, 1, გვ.
31 -- არ გადავუხვიე ჩემს გზას. გინუურთანს (გინუურთუ გადაუხვია, გინუურთაფუ გადაუხვევია, გინნორთაფუე(ნ) გადაუხვევდა თურმე)
გრდმ. გადაუხვევს. გინაართაფუანს (გინაართაფუუ გადაახვევინა, გინუურთაფუაფუ გადაუხვევინებია, გინნორთაფუ{აფუ}ე(ნ)
გადაახვევინებდა თურმე) კაუზ. გინურთანს ზმნისა -- გადაახვევინებს. გინმართალი მიმღ. მოქმ. გადამხვევი (გზიდან).
გინაართალი მიმღ.ვნებ.მყ. გადასახვევი. გინორთელი მიმღ.ვნებ.წარს. გადახვეული; გადახრილი. გინ{ნ}ართუ{უ} მიმღ.ვნებ.წარს.
გადასახვევი. გინნართუერი მიმღ.ვნებ.წარს. გადახვევის საფასური. უგნურთუ მიმღ.უარყ გადაუხვევი. 

Lemma: ginorta  
Number: 3730  
გინორთა, გინორთალა2 (გინორთა{ლა}-ს) სახელი გინა{ა}რთინუანს, გინი{ი}რთუუ(ნ) ზმნათა -- გადაქცევა, გახდომა.
ხათეხოლო ჯგირო გინიფრთუქია: მ. ხუბ., გვ. 8 -- მაშინვე კარგად გადავიქცევიო. ქიდეელახჷ დო შურმალაფუო
გინიირთჷ: ი. ყიფშ., გვ. 85 -- ავად გახდა და მომაკვდავად (სულთმობრძავად) გადაიქცა. ეში გინგორთინუა, ჯოღორს ბაბას
უძახჷდევე: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 43 -- ისე გაგხდი (გადაგაქცევ), ძაღლს ბაბას უძახოდეო. გინიირთუ{უ}(ნ) (გინირთუ გადაიქცა,
გინორთე{ლე}(ნ) გადაქცეულა, გინნორთუე(ნ) გადაიქცეოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. გადაიქცევა, გახდება. გინაართუუ(ნ) (გინაართუ
გადაექცა, გინორთუუ გადაჰქცევია) გრდუვ. ვნებ. გადაექცა, გაუხდა. გინაართინუანს (გინაართინუუ გადააქცია, გინუურთინუაფუ
გადაუქცევია) გრდმ. გადააქცევს, გახდის. გინაართინაფუანს (გინაართინაფუუ გადააქცევინა, გინურთინაფუაფუ გადაუქცევინებია,
გინნორთინაფუ{აფუ}ე(ნ) გადააქცევინებდა) კაუზ. გინაართინუანს ზმნისა -- გადააქცევინებს. 

Lemma: ginortapa  
Number: 3731  
გინორთაფა (გინორთაფას) იგივეა, რაც გინორთა, გინორთალა (მნიშვნ. 1) -- გადახვევა. მუში სიტყვას გინურთუ -- თავის
სიტყვას გადაუხვია. ძაფიში გინორთაფა -- ძაფის გადახვევა. 

Lemma: ginortel-i  
Number: 3732  
გინორთელ-ი (გინორთელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გინორთუუ(ნ), გინურთანს ზმნათა -- 1.გადაქცეული, გარდაქმნილი.
ქომოლკოჩო გინორთელ ოსურიშა გვერს ხოლო ოშქურუნია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 144 -- მამაკაცად გადაქცეული ქალისა
გველსაც ეშინია. 2. გადახრილი. ათე ჸუდე გინორთელი მაძირე -- ეს სახლი გადახრილი მეჩვენება. გინორთელი ვამიწუა -
- გადახრილი (სიტყვა) არ მითხრა. 3. გულწასული. ძაბა გინორთელი ხუტას ლიშის უკეთენდუ -- ძაბა (სახელია) გულწასულ
ხუტას ნემსს უკეთებდა. 

Lemma: ginortinapa  
Number: 3733  
გინორთინაფა (გინორთინაფას) სახელი გინაართინუანს ზმნისა -- გადაბრუნება. გამნაართინუუ ქუანი, ქოძირუ: ი. ყიფშ.,
გვ. 64 -- ქვა რომ გადააბრუნა, ნახა. 

Lemma: ginortuala  
Number: 3734  



გინორთუალა (გინორთუალას) იხ. რთუალა. 

Lemma: ginortuapa  
Number: 3735  
გინორთუაფა (გინორთუაფას) სახელი გინაართუანს ზმნისა -- 1. გადახვევა. იხ. გინორთაფა. 2. გადაყოლიება, გართობა. ქ
გურიში გინორთუაფა გულის გადაყოლიება, -- გადატ. დარდის გაქარვება. 

Lemma: ginorina  
Number: 3736  
გინორინა (გინორინას) სახელი გინაადირთუ(ნ), გინოდირთუ(ნ) ზმნათა -- 1. მაღლიდან გადმოდგომა. აკოშკაშე გინორე,
ჩე ბჟალარა მიორე: ი. ყიფშ., გვ. 136 -- ფანჯრიდან არის გადმომდგარი, თეთრი მზის სხივი ადგას. თხილამურიში
გინორინას ელაფირი მაფუ ფერი: ი. ყიფშ., გვ. 162 -- თხილამურის დგომით დაკარგული მაქვს ფერი. 2. გამოსარჩლება.
მუშ სქუას გინარე -- თავის შვილს ესარჩლება. 

Lemma: ginorinel-i  
Number: 3737  
გინორინელ-ი (გინორინელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გინაადირთუ(ნ) ზმნისა -- გადმომდგარი. 

Lemma: ginori՚in-i  
Number: 3738  
გინორიჸინ-ი (გინორიჸინს) სახელი გინირიჸინანს ზმნისა -- ლაღად და ამაყად გადმოდგომა. ჟიმოლეშე სქვამი გოლა,
ჩქონჩქი - კჷრდემორიჸილცჷ ძიხვი გინირიჸინანცი -- ზემოთკენ ლამაზი მთა, პიტალო კლდე - კლდეშემართულზე ჯიხვი
ამაყად გადმომდგარა. 

Lemma: ginorobu  
Number: 3739  
გინორობუ (გინორობუს) იქით მხარეს ხევი, ხრამი; გაღმა ხევი. 

Lemma: ginort'q'ip'ua  
Number: 3740  
გინორტყიპუა (გინორტყიპუას) იგივეა, რაც გინოფერჩელუა, -- გადაყვლეფა. 

Lemma: ginorula  
Number: 3741  
გინორულა (გინორულას) სახელი გინიირულე(ნ) ზმნისა -- გადარბენა. 

Lemma: ginorkuala  
Number: 3742  
გინორქუალა (გინორქუალას) სახელი გინუურქენს ზმნისა -- გადაქროლვა, გადაქნევა. გინუ{უ}რქუუ ხე მანგარას --
გადაუქნია ხელი მაგრად. 

Lemma: ginorghvapa  
Number: 3743  
გინორღვაფა (გინორღვაფას) იგივეა, რაც გინოღვაფა, -- გადაყრა. ვეზირენქ ხათე ხოლო გეგნარღვეს: მ. ხუბ., გვ. 15 --
ვეზირებმა მაშინვე გადაყარეს. 

Lemma: ginorshvil-i  
Number: 3744  
გინორშვილ-ი (გინორშვილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გინორშუნს ზმნისა -- გადაქსელილი. სოდგარენი გობჭარეს რკინაში
გინორშვილიშა: მასალ., გვ. 86 -- სადღაც გაგვამწესეს (გაგვწერეს) რკინით გადაქსელილში (ციხეში). 

Lemma: ginorshumapa  
Number: 3745  
გინორშუმაფა (გინორშუმაფას) სახელი გინიირშუმუანს ზმნისა -- ღრძობა. კუჩხი გეგნიირშუმუუ -- ფეხი იღრძო. 

Lemma: ginorshumapil-i  
Number: 3746  
გინორშუმაფილ-ი (გინორშუმაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გინიირშუმუანს ზმნისა -- ნაღრძობი, ღრძობილი. 

Lemma: ginorchapa  
Number: 3747  
გინორჩაფა (გინორჩაფას) სახელი გინაარჩანს ზმნისა -- გადაფენა; გადაფარება. ირფელი ართო მოწყინაფე, ცას
მუნაფა ქჷგნორჩაფ -- ყველაფერი ერთად მოწყენილა, ცას ღრუბელი გადაჰფარებია. 

Lemma: ginorchapil-i  
Number: 3748  
გინორჩაფილ-ი (გინორჩაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გინაარჩანს ზმნისა -- გადაფარებული. 

Lemma: ginorchkvanapa  
Number: 3749  
გინორჩქვანაფა (გინორჩქვანაფას) სახელი გინა{ა}რჩქვანუუ(ნ) ზმნისა -- გადაჩვევა. ნარჩქვანუში (გერჩქვანელიში)
გინორჩქვანაფაში უჯგუშიე უგურჩქვანაფა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 104 -- დაჩვეულის გადაჩვევაზე უკეთესია დაუჩვევლობა. 

Lemma: ginorchkvanapil-i  
Number: 3750  
გინორჩქვანაფილ-ი (გინორჩქვანაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გინაარჩქვანუანს ზმნისა -- გადაჩვეული. 



Lemma: ginorchkila  
Number: 3751  
გინორჩქილა (გინორჩქილას) სახელი გინაარჩქილე(ნ) ზმნისა -- გადახედვა. 

Lemma: ginorchkina  
Number: 3752  
გინორჩქინა (გინორჩქინას) სახელი გინაარჩქინანს, გინორჩქუ(ნ) ზმნათა -- გადაჩენა. კუჩხი გინორჩქუდუ კრაოტის --
ფეხი გადაჩენილი იყო საწოლზე. 

Lemma: ginorch'ip'ua  
Number: 3753  
გინორჭიპუა (გინორჭიპუას) სახელი გინაარჭიპანს ზმნისა -- გადაჭიმვა. გეგნორჭიპუნი, ვიშ გოხორცქჷ -- რომ გადაჭიმა,
გასკდა იქით. 

Lemma: ginorjgina  
Number: 3754  
გინორჯგინა (გინორჯგინას) სახელი გინაარჯგინანს ზმნისა -- ჯობნა, ჯობნება. ბოლო დროს ღალატით გინარჯგინუ
ტერქია: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 156 -- ბოლო დროს ღალატით აჯობა მტერმაო. 

Lemma: ginosadua  
Number: 3755  
გინოსადუა (გინოსადუას) სახელი გეგნუსადენს ზმნისა -- აღვირით მიბმა. გიმელეს რაშენს თექ, ქეგნუსადეს დო
ბაღანეფს აკუჭოფეს დუდი: მ. ხუბ., გვ. 127 -- ჩამოვიდნენ რაშებიდან იქ, აღვირით მიაბეს და ბავშვებს დაუჭირეს თავი. 

Lemma: ginosasil-i  
Number: 3756  
გინოსასილ-ი (გინოსასილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გინოსასუნს ზმნისა -- გადავსებული. 

Lemma: ginosasua  
Number: 3757  
გინოსასუა (გინოსასუას) სახელი გინაასასანს ზმნისა -- გადავსება. შდრ. მოსასუა. 

Lemma: ginosvanjapa  
Number: 3758  
გინოსვანჯაფა (გინოსვანჯაფას) სახელი გინაასვანჯუანს ზმნისა -- გადასვენება (მკვდრისა). 

Lemma: ginosirkua  
Number: 3759  
გინოსირქუა (გინოსირქუას) სახელი გეგნოსირქუნს ზმნისა -- გადალოკვა. 

Lemma: ginosk'ilidapa  
Number: 3760  
გინოსკილიდაფა, გინოსქილიდაფა (გინოსკ/ქილიდაფას) იგივეა, რაც გინოსკილადა//გინოსქილადა, -- გადარჩენა. სი
ათე ლახალაშე გინმოსკილიდევა! -- შენ ამ ავადმყოფობისაგან გადამარჩინეო. 

Lemma: ginosk'ip'onua  
Number: 3761  
გინოსკიპონუა (გინოსკიპონუას) სახელი გინოსკიპონუნს ზმნისა -- გადაჭამა, გადატეხა (ძირში). 

Lemma: ginosk'op'ua  
Number: 3762  
გინოსკოპუა (გინოსკოპუას) სახელი გეგნუსკოპუნს ზმნისა -- გადაკეტვა, ჩაგმანვა. გეგნუსკოპი ფირქენს ოვლარი
(ოულარი) -- ჩაუგმანე ფიქრებს სავალი (გზა). 

Lemma: ginosopua  
Number: 3763  
გინოსოფუა (გინოსოფუას) სახელი გინოსოფუნს ზმნისა -- გადახევა, გადაგლეჯა. 

Lemma: ginosumala  
Number: 3764  
გინოსუმალა (გინოსუმალას) სახელი გინუუსვანს ზმნისა -- გადასმა. ნამთინექჷ დუდიშა ხეში გინოსუმალა ქჷდიიჭყჷ: ი.
ყიფშ., გვ. 92 -- ზოგიერთმა თავზე ხელის გადასმა დაიწყო. 

Lemma: ginosumarapa  
Number: 3765  
გინოსუმარაფა (გინოსუმარაფას) სახელი გინისუმარუანს ზმნისა -- დიდხანს სტუმრად ყოფნა. შდრ. სუმარი. 

Lemma: ginose'longir-i  
Number: 3766  
გინოსჷლონგირ-ი (გინოსჷლონგირს) მიმღ. ვნებ. წარს. გინოსჷლონგუნს ზმნისა -- გადასწორებული, სულუგუნივით
გადაპრიალებული. ...უჯინექჷ კარაკანო მინდორ გინოსჷლონგირი: ქხს, 1, გვ. 316 -- ...ხედავ მკაფიოდ, მინდორ
გადასწორებული. მინდორ გინოსჷლონგირი გოფაჩელე შხვა აკანო: მასალ., გვ. 19 -- მინდორი გადასერილი გადაშლილა
სხვა კუთხითაც... 

Lemma: ginose'longua  
Number: 3767  
გინოსჷლონგუა (გინოსჷლონგუას) სახელი გინოსჷლონგუნს ზმნისა -- გადასწორება (სულუგუნივით). 



Lemma: ginoskilada  
Number: 3768  
გინოსქილადა (გინოსქილადას) სახელი გინოსქიდუ(ნ) ზმნისა -- გადარჩენა. არძას გინოფსქილადუქი...: ქხს, 1, გვ. 68 --
ყველას გადავრჩენივარ... მა სი გინმოსქიდუდენი, ინა ღორონთქ ვაბღოლას: ენგური, გვ. 248 -- მე შენ რომ
გადამირჩებოდე, ის ღმერთმა არ ქნას (არ დამმართოს). 

Lemma: ginoskiladir-i  
Number: 3769  
გინოსქილადირ-ი (გინოსქილადირს) მიმღ. ვნებ. წარს. გინოსქიდუ(ნ) ზმნისა -- გადარჩენილი. ზღვაში გინოსქილადირი
ცუნდიქ დააშქვიდუა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 50 -- ზღვას გადარჩენილი ნამმა დაახრჩოო. 

Lemma: ginosxap'ua  
Number: 3770  
გინოსხაპუა (გინოსხაპუას) სახელი გინოსხაპუნს ზმნისა -- გადახტომა. 

Lemma: ginot'eba  
Number: 3771  
გინოტება (გინოტებას) სახელი გინაატენს ზმნისა -- გადარჩენა. ე ბოშიქჷ გინაატუუ ღურაშე ე ირემი: ა. ცაგ., გვ. 29 -- ამ
ბიჭმა გადაარჩინა სიკვდილს ეს ირემი. 

Lemma: ginot'irk'onua  
Number: 3772  
გინოტირკონუა (გინოტირკონუას) სახელი გეგნიტირკონუუ(ნ) ზმნისა -- გადარბენა. სწრაფას გეგნიტირკონუ მინდორი --
სწრაფად გადაირბინა მინდორი. 

Lemma: ginot'k'archal-i  
Number: 3773  
გინოტკარჩალ-ი (გინოტკარჩალ/რს) სახელი გეგნიტკარჩალეს ზმნისა -- ტკრციალით გადასვლა, გადაფრენა.
შქურინაფილ ტორონჯენქ გოლა გეგნიტკარჩალეს: ქხს, 1, გვ. 167 -- დამფრთხალმა მტრედებმა მთა ტკრციალით
გადაიარეს (გადაიფრინეს). 

Lemma: ginot'urinua  
Number: 3774  
გინოტურინუა (გინოტურინუას) სახელი გეგნოტურინუნს ზმნისა -- გადახტომა; გადაგდება; ხმაურით გადაფრენა
(ფრინველისა). 

Lemma: ginopalua  
Number: 3775  
გინოფალუა (გინოფალუას) სახელი გეგნოფალუნს ზმნისა -- ამოსვლა, აღმოცენება. გეგნოფალჷ ოთხი დუდიქ: მ. ხუბ.,
გვ. 184 -- ამოვიდა ოთხი თავი. 

Lemma: ginopachil-i  
Number: 3776  
გინოფაჩილ-ი (გინოფაჩილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გინოფაჩუნს ზმნისა -- გადაშლილი. 

Lemma: ginopachua  
Number: 3777  
გინოფაჩუა (გინოფაჩუას) სახელი გინოფაჩუნს ზმნისა -- გადაშლა. 

Lemma: ginopaxua  
Number: 3778  
გინოფახუა (გინოფახუას) სახელი ქიგნაფახუუ(ნ) ზმნისა -- წამოკოსება. ნაბადი გინაფახუდეს -- ნაბადი ჰქონდათ
წამოკიდებული (წამოკოსებული). ქორგა ქიგნაფახუდეს: ქხს, 1, გვ. 231 -- ქოლგა წამოუკოსებიათ. 

Lemma: ginoperchelua  
Number: 3779  
გინოფერჩელუა (გინოფერჩელუას) სახელი გინოფერჩელანს ზმნისა -- კანის (ტყავის) გადაძრობა. 

Lemma: ginopina  
Number: 3780  
გინოფინა, გინოფინუა (გინოფინ{უ}ას) სახელი გინააფინანს ზმნისა -- გადაფენა. გინააფინანდესჷ ტკილცჷ დო
ოხუმუანდესჷ: ი. ყიფშ., გვ. 56 -- გადააფენდნენ ტკილზე და ახმობდნენ. 

Lemma: ginopiorapa  
Number: 3781  
გინოფიორაფა (გინოფიორაფას) სახელი გინაფიორუანს ზმნისა -- გადაგდება, გადაფრიალება (ენერგიულად). 

Lemma: ginoporapa  
Number: 3782  
გინოფორაფა (გინოფორაფას) სახელი გინააფორანს ზმნისა -- გადაფარება. ქიცას ქიგნაფორანა დო კოც ვანაჯინუანა:
კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 134 -- მანდილს გადააფარებენ და კაცს არ შეახედებენ. 

Lemma: ginoporua  
Number: 3783  
გინოფორუა (გინოფორუას) სახელი გინააფორანს ზმნისა -- 1. გადახურვა, გადაფარება. 2. გადატ. შესაწირი; ქელეხში
(ტირილში) მიტანილი გადასახურავი. მუჟანს გარა იჸუაფუნიე, ქიგნმოფორანს ჟირი მანათი დო გვერდისია: მ. ხუბ., გვ.



72 -- როდესაც ტირილი იქნებაო, გადამხურავს ორ მანეთსა და ნახევარსო. 

Lemma: ginopulua  
Number: 3784  
გინოფულუა (გინოფულუას) სახელი გინოფულუნს ზმნისა -- გადამალვა. 

Lemma: ginopunapa  
Number: 3785  
გინოფუნაფა (გინოფუნაფას) სახელი გინააფუნუანს ზმნისა -- გადადუღება. 

Lemma: ginopurapa  
Number: 3786  
გინოფურაფა (გინოფურაფას) სახელი გინააფურუანს ზმნისა -- გადახურება. 

Lemma: ginopurapil-i  
Number: 3787  
გინოფურაფილ-ი (გინოფურაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გინააფურუანს ზმნისა -- გადახურებული. 

Lemma: ginopurt'inua  
Number: 3788  
გინოფურტინუა (გინოფურტინუას) სახელი გინააფურტინანს ზმნისა -- გადაფურთხება. ნდიქჷ ქიგნაფურტინჷ
ჟირხოლოსჷ დო გააცოცხალჷ: ი. ყიფშ., გვ. 81 -- დევმა გადააფურთხა ორივეს და გააცოცხლა. იხ. ფურტინი. 

Lemma: ginopuchonapa  
Number: 3789  
გინოფუჩონაფა (გინოფუჩონაფას) სახელი გინუუფუჩონუანს ზმნისა -- მოფერებით გადასმა (ხელისა). თიქ სუმიშა ვარენო
ხე ქიგნუფუჩონუ-და, ტყვია... ხათე ხოლო ეშელენს: მ. ხუბ., გვ. 16 -- იმან თუ სამჯერ (არ არის) ხელი გადაუსვა, ტყვია...
მაშინვე ამოვა. 

Lemma: ginopucxonua  
Number: 3790  
გინოფუცხონუა (გინოფუცხონუას) სახელი გინოფუცხონუნს ზმნისა -- გადაცოცხვა. ვეშილებეენო, ართი ცალიხე დიხა
გამჷნოფუბცხონეე?: ქხს, 2, გვ. 46 -- არ შეიძლება, ერთი მუჭა (ცალი ხელი) მიწა მომაშორო (გადამიცოცხო)? 

Lemma: ginokankal-i  
Number: 3791  
გინოქანქალ-ი (გინოქანქალ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გეგნიქანქალუ(ნ) ზმნისა -- მსუბუქად, მაგრად ჩქარა გადასვლა. 

Lemma: ginokanchua  
Number: 3792  
გინოქანჩუა (გინოქანჩუას) სახელი გინოქანჩუ(ნ) ზმნისა -- გადაქაჩვა, გადაშოლტვა. კურკუციას გინოქანჩ გინოხულ
სუკიშ დუს: ქხს, 1, გვ. 316 -- შემაღლებულზე გადაშოლტილია გადამხობილი (გაღმური) გორაკის თავზე. 

Lemma: ginokarakua  
Number: 3793  
გინოქარაქუა (გინოქარაქუას) სახელი გინოქარაქანს ზმნისა -- ჩაგდებით (გამოტოვებით) საქმის გაკეთება; მაგ., თოხნის
დროს აგერ-ეგერ თოხნა. ექი-ექ ქოთქუუ, ქიგნუქარაქუუ -- აგერ-ეგერ თქვა, ჩაგდებით თქვა. 

Lemma: ginokargil-i  
Number: 3794  
გინოქარგილ-ი (გინოქარგილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გეგნოქარგუნს ზმნისა -- გადაქარგული. ხიოლენცჷ თოლი, გური
ქიანა -- გინოქარგილითჷ -- მხიარულობს თვალი, გული ქვეყანა -- გადაქარგულითა. 

Lemma: ginokenchua  
Number: 3795  
გინოქენჩუა (გინოქენჩუას) სახელი გეგნოქენჩუნს ზმნისა -- გადახტომა. 

Lemma: ginokvarkvalua  
Number: 3796  
გინოქვარქვალუა (გინოქვარქვალუას) სახელი გეგნოქვარქვალანს ზმნისა -- გადასუფთავება. მინდორი
გეგნოქვარქვალუუ -- მინდორი გადაასუფთავა (გადაწმინდა). 

Lemma: ginokvachaler-i  
Number: 3797  
გინოქვაჩალერ-ი (გინოქვაჩალერს) მიმღ. ვნებ. წარს. გინოქვაჩალანს ზმნისა -- გადაფურჩქნული, გადაშლილი;
გადაქოჩრილი. გუმორძგუა... ჩქინი სქვამი საქორთუოს -- ჩაით გინოქვაჩალერს: ქხს, 1, გვ. 313 -- გამარჯვება... ჩვენს
ლამაზ საქართველოს -- ჩაით გადაფურჩქნულს (გადაქოჩრილს). 

Lemma: ginokvach{al}ua  
Number: 3798  
გინოქვაჩ{ალ}უა (გინოქვაჩ{ალ}უას) სახელი გინააქვაჩალანს, გინოქვაჩუ(ნ) ზმნათა -- გადაშლა, გადაფურჩქნა. ჟიშე
თუმა სჷრჷმიში გინოქვაჩუ ჟი ჩხეშასჷ -- ზევიდან სირმის თმა გადაშლია ზევით ბეჭებზე. 

Lemma: ginokvendua  
Number: 3799  
გინოქვენდუა (გინოქვენდუას) სახელი გეგნოქვენდუნს ზმნისა -- გადახტომა. 



Lemma: ginokvenj-i  
Number: 3800  
გინოქვენჯ-ი (გინოქვენჯის, გინოქვენს) მიმღ. ვნებ. წარს. გინიქუნანს ზმნისა -- მოსასხამი; ზევიდან გადასაფარებელი. 

Lemma: ginokiminua  
Number: 3801  
გინოქიმინუა (გინოქიმინუას) სახელი გეგნოქიმინუნს ზმნისა -- გარდაქმნა; ჭყინტი ყველის გადახარშვა სულუგუნის
გასაკეთებლად. გინოქიმინუაში უკული თუდო დოსქიდუდჷ ჭვეჭვერეშ ჸვალი, უგნუქიმინჷ -- (ყველის) გადაზელვის
(გარდაქმნის) შემდეგ დაბლა დარჩებოდა ჩვილი ყველი, გარდაუქმნელი. 

Lemma: ginokiorapa  
Number: 3802  
გინოქიორაფა (გინოქიორაფას) სახელი გეგნუქიორუანს ზმნისა -- გადაფრქვევა, გადაყრა (ფხვიერი რისამე). წურწუფა
სქირას ოკო გინუუქიორუათი: ყაზაყ., 16.03.1930, გვ. 3 -- გოგირდი მშრალად უნდა გადავაფრქვიოთ. ჸვალს ჯიმუს
ქიგნუქიორუანთ ჟი დო თუდო -- ყველს მარილს გადავაყრით ზევით და ქვევით. 

Lemma: ginokirua  
Number: 3803  
გინოქირუა (გინოქირუას) სახელი გინააქირუანს (შურს) ზმნისა -- გაქარვება (სულისა), გადაყოლიება. სი ხოლოშე
ვაგორწყექ, პლატოკის გინმოქირუა შურს: ქხს, 1, გვ. 131 -- შენ ახლოდან ვერ გხედავ, ცხვირსახოცს ვაყოლებ სულს. 

Lemma: ginokirchinapa  
Number: 3804  
გინოქირჩინაფა (გინოქირჩინაფას) იგივეა, რაც გინოქურჩინაფა. 

Lemma: ginokirchonua  
Number: 3805  
გინოქირჩონუა (გინოქირჩონუას) სახელი გინიქირჩონუნს ზმნისა -- გადატყავება, გადაყვლეფა. კუჩხიში ბირგული
გეგნიქირჩონუ -- ფეხის მუხლი გადაიტყავა (გადაიყვლიფა). 

Lemma: ginokuminapa  
Number: 3806  
გინოქუმინაფა, გინოქუმინუა (გინოქუმინაფას, გინოქუმინუას) სახელი გინააქუმინუანს ზმნისა -- გადასხურება,
გადავლება, გადასხმა. ართი ვედრა წყარი ქიგნაქუმინუუ დუს -- ერთი ვედრო წყალი გადაასხა თავზე. 

Lemma: ginokuna  
Number: 3807  
გინოქუნა (გინოქუნას) სახელი გინააქუნანს ზმნისა -- გადახურვა, წამოსხმა. თე ზჷსნახენს გჷნაქჷნს შქართუნი: მ. ხუბ.,
გვ. 78 -- ამ მზეთუნახავებს ახურავს საბანი. ქიგნიქუნუ ნაბადი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 89 -- წამოისხა ნაბადი. დუც
ბაშლაყუ კჷნაკჷრჷ, ქიგნუქუნუუ ნაბადი: მასალ., გვ. 71 -- ყაბალახი (აქვს) თავს წაკრული, წამოუსხამს (მას) ნაბადი. 

Lemma: ginokurchinapa  
Number: 3808  
გინოქურჩინაფა (გინოქურჩინაფას) სახელი გინააქურჩინუანს ზმნისა -- გადასხმა (ერთბაშად), გადაღვრა დიდი
რაოდენობის სითხისა. ხეშა დუღა ქიგნიქურჩინუუ -- ხელზე მდუღარე გადაისხა (დიდი რაოდენობით) 

Lemma: ginokuchuchel-i  
Number: 3809  
გინოქუჩუჩელ-ი (გინოქუჩუჩელს) მიმღ. ვნებ. წარს. გინოქუჩუჩანს ზმნისა -- გადაქოჩრილი. გოლეფი ელგორჯგიმინანა,
ჩაით გინოქუჩუჩელი: ქხს, 1, გვ. 314 -- (ბრგე) მთები გვერდით გიდგანან (ამაყად) ჩაით გადაქოჩრილები. შდრ. ქუჩუჩი. 

Lemma: ginokuchuchua  
Number: 3810  
გინოქუჩუჩუა (გინოქუჩუჩუას) სახელი გეგნოქუჩუჩანს ზმნისა -- გადაქოჩვრა. 

Lemma: ginoghala  
Number: 3811  
გინოღალა (გინოღალას) სახელი გეგნიღანს ზმნისა -- გადატანა. ხე ქჷმოუთხჷმუნა დო დომიჭყეს გინოღალა: კ. სამუშ.,
ქხპს, გვ. 118 -- ხელი ჩაუვლიათ და დამიწყეს გადატანა (გადაგდება). 

Lemma: ginoghandzgua  
Number: 3812  
გინოღანძგუა (გინოღანძგუას) სახელი გეგნოღანძგუნს ზმნისა -- გადაკვნეტა, გადახვრა. მახა ნარგეფიში კვირტემს
(//კვირტეფც) ფოსვეფი - წკიმა გინოღანძგანც(ი): ყაზაყ., 6.03.1930, გვ. 2 -- მახრა ნერგების კვირტებს ფესვებთან
გადაკვნეტს (გადახრავს). 

Lemma: ginoghanjgua  
Number: 3813  
გინოღანჯგუა (გინოღანჯგუას) სახელი გინოღანჯგუნს ზმნისა -- გადაღიჯნა, თმის უსწორ-მასწოროდ გადაკრეჭა
მაკრატლით ან მანქანით. მუჭოე, ეშა დუდი გეგნუღანჯგუნანი? -- როგორაა, ამისთვის თავი რომ გადაუღიჯნიათ. იხ.
ღანჯგუა. შდრ. ღაჭუა. 

Lemma: ginoghach'ua  
Number: 3814  
გინოღაჭუა (გინოღაჭუას) სახელი გეგნოღაჭუნს ზმნისა -- გადაკრეჭა. თომა გეგნოღაჭეს -- თმა გადაკრიჭეს. 

Lemma: ginoghvandaler-i  



Number: 3815  
გინოღვანდალერ-ი (გინოღვანდალერს) მიმღ. ვნებ. წარს. გეგნოღვანდალანს ზმნისა -- სუფთად გადარეცხილი,
გაკრიალებული. 

Lemma: ginoghvandalua  
Number: 3816  
გინოღვანდალუა (გინოღვანდალუას) სახელი გეგნოღვანდალანს ზმნისა -- სუფთად გადარეცხვა, გაკრიალება. 

Lemma: ginoghvarc'k'aler-i  
Number: 3817  
გინოღვარწკალერ-ი (გინოღვარწკალერს) მიმღ. ვნებ. წარს. გეგნოღვარწკალანს ზმნისა -- ძალზე სუფთად, პირწმინდად
გადარეცხილი, გადაკრიალებული. 

Lemma: ginoghvarc'k'alua  
Number: 3818  
გინოღვარწკალუა (გინოღვარწკალუას) სახელი გეგნოღვარწკალანს ზმნისა -- ძალზე სუფთად გადარეცხვა,
გადაკრიალება. ტაბაკი გეგნოღვარწკალუუ -- მაგიდა გადააკრიალა. 

Lemma: ginoghvapa  
Number: 3819  
გინოღვაფა იგივეა, რაც გინორღვაფა, -- გადაყრა. ჟიდო ტუტას ქიგუოღვანდით -- ზევით ნაცარს დავაყრიდით. 

Lemma: ginoghilit'ua  
Number: 3820  
გინოღილიტუა (გინოღილიტუას) სახელი გინოღილიტუნს ზმნისა -- გადაღლეტა, გადაყვლეფა (კანისა). 

Lemma: ginoghirtonil-i  
Number: 3821  
გინოღირთონილ-ი (გინოღირთონილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გინოღირთონუნს ზმნისა -- გადაყვლეფილი. 

Lemma: ginoghirtonua  
Number: 3822  
გინოღირთონუა (გინოღირთონუას) სახელი გინოღირთონუნს ზმნისა -- გადაყვლეფა, გადაგლეჯა (კანისა). 

Lemma: ginoghit'inapil-i  
Number: 3823  
გინოღიტინაფილ-ი (გინოღიტინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გეგნიღიტინუანს ზმნისა -- გადაღეღილი (მკერდი). 

Lemma: ginoghijonua  
Number: 3824  
გინოღიჯონუა (გინოღიჯონუას) იგივეა, რაც გინოღანჯგუა, -- სახელი გეგნოღიჯონუნს ზმნისა -- თმის უსწორ-მასწოროდ
გადაჭრა, -- გადაღიჯნა. 

Lemma: ginoghobua  
Number: 3825  
გინოღობუა (გინოღობუას) სახელი გეგნოღობუნს ზმნისა -- გადაღობვა. ჯვეში ღობერი დობხუათი, ახალი
ქეგნუოღობუათი -- ძველი ღობე დავარღვიოთ, ახალი გადავღობოთ. 

Lemma: ginoghuzua  
Number: 3826  
გინოღუზუა (გინოღუზუას) სახელი გინოღუზუნს ზმნისა -- გადაღუნვა. 

Lemma: ginoghuzholua  
Number: 3827  
გინოღუჟოლუა (გინოღუჟოლუას) სახელი ქეგნაღუჟოლუუ(ნ) ზმნისა -- გადახვევა. ქეგნაღუჟოლეს ართიანს დო
გოჯვიდეს -- გადაეხვივნენ ერთმანეთს და გადაკოცნეს. ქიმიირულჷ დო გჷგჷნააღუჟოლჷ კისერსჷ დო აჯუდუუდჷ თისჷ: ა.
ცაგ., გვ. 95 -- მოირბინა და გადაეხვია კისერზე და ჰკოცნიდა მას. 

Lemma: ginoghura  
Number: 3828  
გინოღურა (გურიში) გაბრაზება (გულზე გადაკვდომა). მუშო გოკო ისოფე, გინაღურე გურცუნი -- რად გინდა, რომ
იბრძოლო, გაბრაზდე (გულს გადააკვდე). 

Lemma: gino՚arua  
Number: 3829  
გინოჸარუა (გინოჸარუას) სახელი გინიჸარუე(ნ) ზმნისა -- გადაკარება. იალონი რე, ბორია ვარე, გინიჸარუ, გეტაროსუ --
იალონია, ქარი არაა, გადაიკარა, გამოიდარა. 

Lemma: gino՚arshua  
Number: 3830  
გინოჸარშუა (გინოჸარშუას) სახელი გეგნოჸარშუნს ზმნისა -- გადაწიდვნა. შდრ. გინოჸონაფა. 

Lemma: gino՚vantil-i  
Number: 3831  
გინოჸვანთილ-ი (გინოჸვანთილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გადაყვითლებული. ოქროთ გინოჸვანთილი რე -- ოქროთია
გადაყვითლებული. 



Lemma: gino՚vilir-i  
Number: 3832  
გინოჸვილირ-ი (გინოჸვილირს) მიმღ. ვნებ. წარს. ჸვილუნს ზმნისა -- გადაკლული. //გადატ. ფერ-გინოჸვილირი ფერ-
დაკარგული, გაფითრებული. 

Lemma: gino՚int'ua  
Number: 3833  
გინოჸინტუა (გინოჸინტუას) სახელი გინოჸინტუნს ზმნისა -- გადაყლაპვა. არძა გვერშაპიქ გეგნოჸინტუ: მ. ხუბ., გვ. 12 --
ყველა ვეშაპმა გადაყლაპა. 

Lemma: gino՚otama  
Number: 3834  
გინოჸოთამა (გინოჸოთამას) სახელი გინააჸა/ოთანს ზმნისა -- 1. გადაგდება, გაგდება. კატუ სოდგა გინაჸათენი, იშენ
კუჩხით დასხაპანსია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 65 -- კატა სადაც არ უნდა გადააგდო, მაინც ფეხით დახტებაო. მუმაქ გოლახჷ სქუა
დო გეგნაჸოთ ჸდეშე: ი. ყიფშ., გვ. 11 -- მამამ სცემა შვილი და გააგდო სახლიდან. 2. ძველად სამეგრელოში წესად ყოფილა
ქორწილში გინოჸოთამა: ფულის ან სხვა ნივთიერი საჩუქრის მიტანა. საჩუქრის მიმტანი და საჩუქარი ცხადდებოდა
სუფრაზე. ფარაშ გინოჸოთამა ქჷდიიჭყეს: მ. ხუბ., გვ. 186 -- ფულის გადაგდება (საჩუქრად მირთმევა) დაიწყეს. 

Lemma: gino՚onapa  
Number: 3835  
გინოჸონაფა (გინოჸონაფას) სახელი გინიჸონანს ზმნისა -- გადაყვანა. ეჩდოვით მარტის ზუგიდი გეგნომიჸონეს: ი.
ყიფშ., გვ. 154 -- ოცდაათ მარტს ზუგდიდს (ზუგდიდზე გავლით) გადამიყვანეს. 2. გადაწიდვნა ვაზისა. შდრ. გინოჸარშუა.

Lemma: gino՚una  
Number: 3836  
გინოჸუნა, გინოჸუნალა (გინოჸუნა{ლა}ს) სახელი გინააჸუნუუ(ნ) ზმნისა -- თან გადაყოლა. მუსუ ჯოხო გინოჸუნა?: კ.
სამუშ., ქართ.ზეპ., გვ. 31 -- რას ჰქვია გადაყოლა? 

Lemma: gino՚unapa  
Number: 3837  
გინოჸუნაფა (გინოჸუნაფას) სახელი ქიგნუუჸუნუანს ზმნისა -- 1. გადაწვნა, გადაკვრა. მართახიში გინოჸუნაფა მათრახის
გადაკვრა, გადაწვნა: თითო მართახი მუში ჯიმალენს ქიგნუჸუნუუ დო მიდართუ -- თითო მათრახი თავის ძმებს გადააწნა
და წავიდა. 2. რისამე ზედა ნაწილის მოწვნა (მაგ., კალათის, გიდლის, ღობის...). 3. შემოყოლება, შემოვლება ირგვლივ.
ჸვანაშა ჸორადილი ღობერე გინოჸუნუე -- ყანაზე დამპალი ღობე ჰქონია შემოვლებული. 

Lemma: ginoshvashvaler-i  
Number: 3838  
გინოშვაშვალერ-ი (გინოშვაშვალერს) მიმღ. ვნებ. წარს. გინოშვაშვალანს ზმნისა -- გადაბიბინებული. ირო
გინოშვაშვალერი თქვან(ი) ორტვინ(ი) დო ჸვანა:ეგრისი, გვ. 127 -- ყოველთვის გადაბიბინებული იყოს თქვენი ბოსტანი და
ყანა. 

Lemma: ginosholua  
Number: 3839  
გინოშოლუა (გინოშოლუას) სახელი გეგნოშოლუნს ზმნისა -- დაპკურება, გადასველება. წყარიშ ნაშქვიდასია წყარს
გინუშოლუანდესია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 174 -- წყალში დამხვრჩალს წყალს აპკურებდნენო. 

Lemma: ginoshulada  
Number: 3840  
გინოშულადა (გინოშულადას) სახელი გინოშურდუ(ნ) ზმნისა -- გადაღლა. 

Lemma: ginoshulua  
Number: 3841  
გინოშულუა (გინოშულუას) სახელი გინოშოლანს ზმნისა -- გადართვა ძაფისა. აკა ძაფი გეგნომიშულე -- ერთი ძაფი
გადამირთე. 

Lemma: ginoshkvapa  
Number: 3842  
გინოშქვაფა (გინოშქვაფას) სახელი გინააშქვანს ზმნისა -- 1. გაშვება. ორინჯი კარს გეგნააშქუ -- საქონელი გაუშვა კარში
(კარს გარეთ). 2. გადაქცევა. გვალას რზენო გინააშქვანს -- მთას დაბლობად გადააქცევს. ძღაბი, სქანი დუდი
გინომიშქვას ბანძურ თუხარიკი ცხენო: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 133 -- გოგოვ, შენი თავი გადამიქცია ბანძურ თოხარიკ ცხენად. 

Lemma: ginoshkumala  
Number: 3843  
გინოშქუმალა (გინოშქუმალას) იგივეა, რაც გინოშქვაფა. 

Lemma: ginoshxapaler-i  
Number: 3844  
გინოშხაფალერ-ი (გინოშხაფალერს) მიმღ. ვნებ. წარს. გეგნოშხაფალანს ზმნისა -- შხაპმოსხურებული. ოჭმარეში ცუნჯით
გინოშხაფალერი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 18 -- დილის ნამით შხაპმოსხურებული. 

Lemma: ginochama  
Number: 3845  
გინოჩამა (გინოჩამას) სახელი გინოჩანს ზმნისა -- 1. გადაცემა. ათე ამბე ზაკაიკიქ გეგნოჩუ მუჰამბის: მ. ხუბ., გვ. 35 -- ეს
ამბავი ზაკაიკიმ გადასცა მუჰამბის. 2. გადატ. ანათემა -- შეჩვენება, დაწყევლა. გინოჩამა (გადაცემა) ხდება გარკვეული
რელიგიური რიტუარის დაცვით: მეუნა ოხვამეშა, საწირეშა მეუღუნა სანთელი დო ფარა. ოზეს ცხაცხუს ქიმკააშქვანა
ლისმარს დო გინოჩანა -- ჭყენა -- მიდიან ეკლესიაში, საწირში მიაქვთ სანთელი და ფული. ეზოში ცაცხვზე მიაჭედებენ
ლურსმანს და გადასცემენ -- წყევლიან. ეს რიტუარი განსაკუთრებული ძალისად ითვლებოდა ილორის ეკლესიაში (იხ. ს.



მაკალ., გვ. 348-355). 

Lemma: ginochamil-i  
Number: 3846  
გინოჩამილ-ი (გინოჩამილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გინოჩანს ზმნისა -- გადაცემული; რელიგ. გადაცემული -- დაწყევლილი.
//გადატ. გინოჩამილი ჭვიმა განუწყვეტელი წვიმა. გინოჩამილო ჭვინს განუწყვეტლად წვიმს. 

Lemma: ginochargazel-i  
Number: 3847  
გინოჩარგაზელ-ი (გინოჩარგაზელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გეგნოჩარგაზანს ზმნისა -- გადათელილი, გადაქელილი. 

Lemma: ginochargazua  
Number: 3848  
გინოჩარგაზუა (გინოჩარგაზუას) სახელი გეგნოჩარგაზანს ზმნისა -- გადათელვა, გადაქელვა. ორინჯი გინმოჩარგაზანს
ახალი ეული ტყას -- საქონელი თელავს ახლადამოსულ ბალახს (ტყეს). 

Lemma: ginocharkalapa  
Number: 3849  
გინოჩარქალაფა (გინოჩარქალაფას) სახელი გინუჩარქალუანს ზმნისა -- ოდნავ გადაწევა; გადასმა; გადაჩანჩალება
(რამეზე). 

Lemma: ginochachua  
Number: 3850  
გინოჩაჩუა (გინოჩაჩუას) სახელი გინოჩაჩუნს ზმნისა -- ჩოჩვით გადასვლა, ძლივს გადასვლა. 

Lemma: ginochilatir-i  
Number: 3851  
გინოჩილათირ-ი (გინოჩილათირს) მიმღ. ვნებ. წარს. გინააჩირთუ(ნ) ზმნისა -- გადაცდენილი, გადაშორებული. ჭე
გინოჩილათირი დჷ საჩილოს, ფერ დროს: მ. ხუბ., გვ. 195 -- ცოტა გადაცდენილი (გადაშორებული) იყო ცოლის შერთვის
დროს. 

Lemma: ginochilitapa  
Number: 3852  
გინოჩილითაფა (გინოჩილითაფას) სახელი გეგნაჩილითუანს ზმნისა -- გადაცდენა, აცდენა; დროის გადამეტება. გა დო
გას გივოსხაპი დო გინიფჩილითეი: ი. ყიფშ., გვ. 141 -- ბორცვსა და ბორცვს დავახტი და ავიცდინე (გადავიცდინე). 

Lemma: ginocholua  
Number: 3853  
გინოჩოლუა (გინოჩოლუას) სახელი გინოჩოლანს ზმნისა -- გადაცლა, დაცლა. ურემი გეგნოჩოლეს -- ურემი გადაცალეს. 

Lemma: ginochochua  
Number: 3854  
გინოჩოჩუა (გინოჩოჩუას) იგივეა, რაც გინოჩაჩუა, -- გადაჩოჩვა. ხმელო გეგნოჩოჩანი დო ყულეთ ზღაშა ინილანი: კ.
სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 103 -- ხმელეთი ჩოჩვით გაიარონ და ყულევში ზღვაში ჩავიდნენ. 

Lemma: ginochurua  
Number: 3855  
გინოჩურუა (გინოჩურუას) სახელი გეგნოჩურუნს ზმნისა -- გადაცურვა. ინგირი გემნოჩურესჷ დო თინეფიშა ქიმერთეს: კ.
სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 100 -- ენგური გადაცურეს და იმათთან მივიდნენ. 

Lemma: ginochkvapa  
Number: 3856  
გინოჩქვაფა (გინოჩქვაფას) იხ. გინოშქვაფა, -- . გადაქცევა, გახდომა. სქანი დუდი გინომჩქვას აბაზიან ქობალო: ქხს, 1,
გვ. 247 -- შენი თავი გადამიქცია აბაზიან პურად. ბურჭულიში ოკვათალი არგუნიში ოკვათალო გინაჩქვესია -- წალდით
მოსაჭრელი ნაჯახის მოსაჭრელად გახადესო. 

Lemma: ginocandua  
Number: 3857  
გინოცანდუა (გინოცანდუას) სახელი გეგნოცანდუნს ზმნისა -- ცანდის (იხ.) გადაწევა. 

Lemma: ginoco՚ua  
Number: 3858  
გინოცოჸუა (გინოცოჸუას) სახელი გეგნოცოჸუნს ზმნისა -- გადახტომა. ოლაგეს ფერი ჯგირო გეგნოცოჸუ, ბოშალაქ
ქიგმაშინუ -- ოლაგეზე ისე კარგად გადახტა, ბიჭობა გამახსენდა. 

Lemma: ginocuma  
Number: 3859  
გინოცუმა, გინოცჷმა (გინოცუმას) სახელი გინოცენს ზმნისა -- გადაცვენა. ნდიენსჷ ნორღვაქ ქიგნაციოუ -- დევებს
ღადარი გადააცვივდა. 

Lemma: ginocundel/ri  
Number: 3860  
გინოცუნდელ/რი (გინოცუნდელ/რს) იგივეა, რაც გინოცუნჯელი, -- მიმღ. ვნებ. წარს. გინოცუნდანს ზმნისა -- გადანამული.
დინოჭვილ შურიშ ორინალიე შჷ ოპირეში გინოცუნდერი -- ჩამწვარი სულის (შეყვარებულის) სამყოფელია სველი
საყვავილე გადანამული. 

Lemma: ginocxalua  



Number: 3861  
გინოცხალუა (გინოცხალუას) სახელი გინოცხალუნს ზმნისა -- გადატრუსვა, გადარუჯვა. 

Lemma: ginocxacxua  
Number: 3862  
გინოცხაცხუა (გინოცხაცხუას) სახელი გინოცხაცხუნს ზმნისა -- ცუდად გადაბელვა, ტოტების უშნოდ გადაჭრა. ათე ჯამპიქ
ჯგირო ვეგინგაკვათუო, მუჭოე გინოიცხაცხუნი -- ეს თუთის ხე კარგად ვერ გადაჭერი, როგორაა, რომ უშნოდ გადაგიჭრია. 

Lemma: ginocxo{n}t'ua  
Number: 3863  
გინოცხო{ნ}ტუა (გინოცხო{ნ}ტუას) სახელი გინოცხო{ნ}ტუნს ზმნისა -- გადასხეპა, ტოტების გადაჭრა, გადაბელვა. მიკაჸუნი
ასე დო ათე ჯალეფი არძო გეგნოცხოტი! -- მიჰყევი ახლა და ეს ხეები ყველა გადასხეპე! 

Lemma: ginodzaleba  
Number: 3864  
გინოძალება (გინოძალებას) სახელი გინოძალენს ზმნისა -- გადაძალვა. კურცხე ვორდე მოკოდასი, გინობძალენს ხათე
ლური: ქხს, 1, გვ. 59 -- რომც მინდოდეს მღვიძარე ვიყო, გადამძალავს მაშინვე ძილი. 

Lemma: ginodzalua  
Number: 3865  
გინოძალუა (გინოძალუას) იგივეა, რაც გინოძალება. გინოძალუაშა მიდართ საქმექ -- გადაძალებაზე წავიდა საქმე. 

Lemma: ginodzaxin-i  
Number: 3866  
გინოძახინ-ი (გინოძახინს) სახელი გინააძახანს ზმნისა -- გადაძახილი. მეძობელქ მეძობელს გინააძახუ: გილაძახინით
საქმე ვეკეთებენია -- მეზობელმა მეზობელს გადასძახა: ძახილით (იქით-აქეთ სიარულის დროს) საქმე არ შეიძლება
გაკეთდესო. 

Lemma: ginodzirapa  
Number: 3867  
გინოძირაფა (გინოძირაფას) სახელი გინიძირუანს ზმნისა -- გადანახულება (ქალისა). ოსურიში გინააძირაფუშა
მიდეჸუნეს -- ქალის გადასანახულებლად წაიყვანეს. 

Lemma: ginoc'vieba  
Number: 3868  
გინოწვიება (გინოწვიებას) სახელი გინიიწვიენს ზმნისა -- გადაწვევა, სტუმრად მიპატიჟება. გეგნიწვიეს მულირი
სუმარეფი -- გადაიწვიეს მოსული სტუმრები. 

Lemma: ginoc'imindua  
Number: 3869  
გინოწიმინდუა (გინოწიმინდუას) სახელი გინოწიმინდანს ზმნისა -- გადაწმენდა. ოხვამე გეგნოწიმინდეს -- ეკლესია (ეზო)
გადაწმინდეს. 

Lemma: ginoc'inapil-i  
Number: 3870  
გინოწინაფილ-ი (გინოწინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. წველაშეწყვეტილი. 

Lemma: ginoc'irua  
Number: 3871  
გინოწირუა (გინოწირუას) სახელი გინოწირუნს ზმნისა -- გადაწურვა. 

Lemma: ginoc'k'idua  
Number: 3872  
გინოწკიდუა (გინოწკიდუას) სახელი გინააწკიდანს ზმნისა -- გადაწყობა. 

Lemma: ginoc'onua  
Number: 3873  
გინოწონუა (გინოწონუას) სახელი გინოწონუნს ზმნისა -- გადაწონა. 

Lemma: ginoc'uma  
Number: 3874  
გინოწუმა (გინოწუმას) სახელი გინააწენს, გინოწენს ზმნათა -- გადასხმა. მუუღუდუნი შარას წვენქ გეგნუ{უ}წუუ -- რომ
მოჰქონდა, გზაზე წვენი გადაექცა (გადაესხა). 

Lemma: ginoc'q'uma  
Number: 3875  
გინოწყუმა (გინოწყუმას) სახელი გეგნაწყუნს ზმნისა -- გადახდა. დიდკოჩურო ხედესუ დო გინგიწყუნდეს ნაბადისუ: ქხს,
1, გვ. 230 -- დიდკაცურად ისხდნენ და იხდიდნენ ნაბადს. 

Lemma: ginoch'arua  
Number: 3876  
გინოჭარუა (გინოჭარუას) სახელი გინოჭარუნს ზმნისა -- გადაწერა. 

Lemma: ginoch'varua  
Number: 3877  
გინოჭვარუა (გინოჭვარუას) სახელი გეგნოჭვარუნს ზმნისა -- გადაკაფვა (ცეცხლით). ჩქინი კუნთხუ, ჩქინი განც
კაკლარონი გეგნოჭვარეს: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 160 -- ჩვენი კუთხე, ჩვენს მხარეში ეკლიანი (ეკალნარი) გადაკაფეს. 



Lemma: ginoch'vengua  
Number: 3878  
გინოჭვენგუა (გინოჭვენგუას) სახელი გეგნოჭვენგუნს ზმნისა -- გადახტომა (ძლიერად). 

Lemma: ginoch'vil-i  
Number: 3879  
გინოჭვილ-ი (გინოჭვილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გინოჭუნს ზმნისა -- გადამწვარი. ვარწყექო ათე გინოჭვირი დიხასი?: მ.
ხუბ., გვ. 23 -- ვერ ხედავ ამ გადამწვარ მიწასო? 

Lemma: ginoch'itareba  
Number: 3880  
გინოჭითარება (გინოჭითარებას) სახელი გეგნაჭითარენს ზმნისა -- გადაწითლება. შდრ. ჭითა. 

Lemma: ginoch'irin{u}apa  
Number: 3881  
გინოჭირინ{უ}აფა (გინოჭირინ{უ}აფას) სახელი გინააჭირინუანს ზმნისა -- გადაწვდენა; გადაწოდება. შონს ჸუჯი სო
გიღუნია, კითხესია დო მაჟია ჸუჯიშა გინმიჭირინდუა ხე: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 157 -- სვანს ყური სად გაქვსო, ჰკითხესო და
მეორე ყურისაკენ გადაიწვდინაო ხელი. 

Lemma: ginoch'k'adil-i  
Number: 3882  
გინოჭკადილ-ი (გინოჭკადილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გინააჭკადანს ზმნისა -- გადაჭედილი. 

Lemma: ginoch'k'adua  
Number: 3883  
გინოჭკადუა (გინოჭკადუას) სახელი გინაჭკადანს ზმნისა -- გადაჭედვა. 

Lemma: ginoch'k'iril-i  
Number: 3884  
გინოჭკირილ-ი (გინოჭკირილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გინოჭკირუნს ზმნისა -- გადაჭრილი. 

Lemma: ginoch'k'irua  
Number: 3885  
გინოჭკირუა (გინოჭკირუას) სახელი გინოჭკირუნს ზმნისა -- გადაჭრა. 

Lemma: ginoch'q'va/idil-i  
Number: 3886  
გინოჭყვა/იდილ-ი (გინოჭყვა/იდილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გინოჭყვიდუნს ზმნისა -- გადაწყვეტილი. დღას მუთუნი
ვამისხუნუ საქმე გინოჭყვადილიშა: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 41 -- მის დღეში არა მირჩევნია რა (არაფერი) გადაწყვეტილ
საქმეს. ვა დეეურჩჷ დიდა დო მუმაში გინოჭყვიდილი საქმეს: ი. ყიფშ., გვ. 47 -- არ დაემორჩილა დედ- მამის გადაწყვეტილ
საქმეს. 

Lemma: ginoch'q'vadua  
Number: 3887  
გინოჭყვადუა (გინოჭყვადუას) სახელი გინოჭყვიდუნს ზმნისა -- გადაწყვეტა. გინოჭყვიდჷ პაპაქ: ი. ყიფშ., გვ. 9 --
გადაწყვიტა მღვდელმა. ამდღა გინოჭყოდჷ ჩქიმი ჸვაიჭარა: ქხს, 2, გვ. 42 -- დღეს გადაწყდება ჩემი ბედისწერა. 

Lemma: ginoch'q'vidua  
Number: 3888  
გინოჭყვიდუა (გინოჭყვიდუას) იგივეა, რაც გინოჭყვადუა, -- გადაწყვეტა. არძოქ შქვიდაფა გინუჭყვიდუ: მ. ხუბ., გვ. 14 --
ყველამ დახრჩობა გადაუწყვიტა. 

Lemma: ginox  
Number: 3889  
გინოხ, გინოხჷ ზმნზ. გაღმა, გადაღმა, იმ მხარეს; იქით. გეეჭოფუ ე ბაღანა დო გინოხ გეგნახუნუუ -- აიყვანა (აიღო) ეს
ბავშვი და გაღმა გადასვა. ვითოჟირი გოლაში გინოხჷ...: ა. ცაგ., გვ. 18 -- თორმეტი მთის გადაღმა. შდრ. კინოხ. 

Lemma: ginoxashua  
Number: 3890  
გინოხაშუა (გინოხაშუას) სახელი გინოხაშუნს ზმნისა -- გადახარშვა. ირფელც ძოკო გინოხაშჷნც: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ.
83 -- ყველაფერს ძოკო გადახარშავს. 

Lemma: ginoxvarchaler-i  
Number: 3891  
გინოხვარჩალერ-ი (გინოხვარჩალერს) მიმღ. ვნებ. წარს. გინოხვარჩალანს ზმნისა -- წყლისგან პირწმინდად
გადარეცხილი. 

Lemma: ginoxirzua  
Number: 3892  
გინოხირზუა (გინოხირზუას) სახელი გინმიხირზუუ(ნ) ზმნისა -- გადახიზვნა. 

Lemma: ginoxomapil-i  
Number: 3893  
გინოხომაფილ-ი (გინოხომაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გეგნოხომუ(ნ) ზმნისა -- გადამხმარი. 

Lemma: ginoxon-i1  



Number: 3894  
გინოხონ-ი1 (გინოხონს) მიმღ. ვნებ. წარს. გეხუნა ზმნისა -- ნაჯდომი. გინოხონი ცხენსი ქოგუ: ქხს, 1, გვ. 207 -- ნაჯდომ
ცხენს ჰგავს. 

Lemma: ginoxon-i2  
Number: 3895  
გინოხონ-ი2 (გინოხონს) გაღმელი, იქითური, იქითა მხრისა, იმიერი. მინოხონი, გინოხონი -- აკა ვარე წიმოხონი --
გამოღმელი, გაღმელი, -- არც ერთი არაა მომავლისა. ნონადირუე თე ტყას გინოხონი ხენწიფეში სქუა: მ. ხუბ., გვ. 75 --
ნადირობდა თურმე (ნანადირება) ამ ტყეში გაღმელი ხელმწიფის შვილი. 

Lemma: ginoxon-i3  
Number: 3896  
გინოხონ-ი3 (დიხა) გადახნული მიწა; გაღმა მიწა (პ. ცხად., კატალ., გვ. 41). 

Lemma: ginoxonil-i  
Number: 3897  
გინოხონილ-ი (გინოხონილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გინოხონუნს ზმნისა -- გადახნული. 

Lemma: ginoxonua  
Number: 3898  
გინოხონუა (გინოხონუას) სახელი გეგნოხონუნს ზმნისა -- გადახვნა. 

Lemma: ginoxora{pa}  
Number: 3899  
გინოხორა{ფა} (გინოხორა{ფა}ს) სახელი გინაახორუანს ზმნისა -- გადასახლება. მუში მარკინე ბოში გეგნახორუ შორი
ქიანაშა: მ. ხუბ., გვ. 2 -- თავისი მოჭიდავე ბიჭი გადაასახლა შორ ქვეყანაში. 

Lemma: ginoxorin-i  
Number: 3900  
გინოხორინ-ი (გინოხორინს) გადასახლება, სამოსახლო ადგილის შეცვლა. 

Lemma: ginoxorxil-i  
Number: 3901  
გინოხორხილ-ი (გინოხორხილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გინოხორხუნს ზმნისა -- გადახერხილი. შქაბანდიხას გინოხორხილი
ჸოფე: მ. ხუბ., გვ. 3 -- შუა ადგილას გადახერხილი ყოფილა. 

Lemma: ginoxorxua  
Number: 3902  
გინოხორხუა (გინოხორხუას) სახელი გინოხორხუნს ზმნისა -- გადახერხვა. 

Lemma: ginoxuala  
Number: 3903  
გინოხუალა (გინოხუალას) სახელი გინოხუნს ზმნისა -- გადარღვევა. 

Lemma: ginoxul-i  
Number: 3904  
გინოხულ-ი (გინოხულს) გადამხობილი; გაღმური. კურკუციას გინოქანჩ გინოხულ სუკიშ დუს: ქხს, 1, გვ. 316 --
შემაღლებულზე გადაშოლტილია გადამხობილი (გაღმური) გორაკის თავზე (!) 

Lemma: ginoxuna  
Number: 3905  
გინოხუნა (გინოხუნას) სახელი გინოხე(ნ) ზმნისა -- გადაჯდომა. ჟი გინოხენია ოდასჷ: ი. ყიფშ., გვ. 75 -- ზევითაა
გადამჯდარიო სახლში. 

Lemma: ginoxunapa  
Number: 3906  
გინოხუნაფა (გინოხუნაფას) სახელი გინახუნუანს ზმნისა -- გადასმა. 

Lemma: ginoxunapil-i  
Number: 3907  
გინოხუნაფილ-ი (გინოხუნაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გინახუნუანს ზმნისა -- გადასმული. 

Lemma: ginoxurchinapa  
Number: 3908  
გინოხურჩინაფა (გინოხურჩინაფას) სახელი გინაახურჩინუანს ზმნისა -- გადაჩხრიალება, ერთბაშად გადასხმა. ქუასჷ
ქიგნახურჩინუუ ჟი: ი. ყიფშ., გვ. 68 -- ქვაზე გადააჩხრიალა ზევით. იდომუშამო ქუასჷ ქიგნახურჩინეევა დო დოსქიდუნია:
ქხს, 2, გვ. 36 -- ყველაფრიანად ქვაზე გადააჩხრიალეო და მორჩებაო. 

Lemma: ginojalagua  
Number: 3909  
გინოჯალაგუა (გინოჯალაგუას) სახელი გინოჯალაგანს ზმნისა -- გადათელვა, გადაჯეგვა. გეგნოჯალაგუ ჯვეში სიჰამა:
ყაზაყ., 17.08.1931, გვ. 3 -- გადათელა ძველი სიტკბოება. 

Lemma: ginojilik'ua  
Number: 3910  
გინოჯილიკუა (გინოჯილიკუას) სახელი გინაჯილიკანს ზმნისა -- გახეთქვა (გულისა). გურცუ გინმაჯილიკანა მადინაფუ



კულაკეფც -- გულს უხეთქავენ დასაღუპავ კულაკებს. 

Lemma: ginojina  
Number: 3911  
გინოჯინა (გინოჯინას) სახელი გინა{ა}ჯინანს ზმნისა -- გადახედვა. გინაჯინჷნი, დაში მათხუალი ჸოფერდჷ: ი. ყიფშ., გვ.
27 -- რომ გადახედა, დის მთხოვნელი ყოფილა. 

Lemma: ginojira  
Number: 3912  
გინოჯირა (გინოჯირას) სახელი გინიჯირუუ(ნ) ზმნისა -- გადაწოლა. მჷკიირთჷ აშო დო გინოჯანჷ ბალკონს: მ. ხუბ., გვ.
199 -- მობრუნდა აქეთ და გადაწოლილია მოაჯირზე. 

Lemma: ginojudua  
Number: 3913  
გინოჯუდუა (გინოჯუდუას) სახელი გინოჯუდუნს ზმნისა -- გადაკოცნა. 

Lemma: ginojghona  
Number: 3914  
გინოჯღონა (გინოჯღონას) სახელი გინააჯღონანს ზმნისა -- გადაგზავნა. მაჟირა დღას გეგჷნაჯღონეს ქაღარდეფი: ი.
ყიფშ., გვ. 91 -- მეორე დღეს გადააგზავნეს ქაღალდები. 

Lemma: ginula  
Number: 3915  
გინულა (გინულას) სახელი გინურს ზმნისა -- გადასვლა. 

Lemma: ginulir-i  
Number: 3916  
გინულირ-ი (გინულირს) მიმღ. ვნებ. წარს. გინურს ზმნისა -- გადასული. ოსურ გინულირს ჸვანა ულირი
(ოდიარემორებული) უჯგუნია: თ. სახოკ., გვ. 255 -- სახლიდან წასულ ცოლს წასული (=წამხდარი // ბალახმორეული) ყანა
სჯობიაო. დიდაში გინუულირი ქვირასჷ ნგერი ოჭკუმუნცუ: ი. ყიფშ., გვ. 177 -- დედას გადასულ (წინ მორბენალ) კვიცს
მგელი შესჭამსო. 

Lemma: gindzareba  
Number: 3917  
გინძარება, გინძორება (გინძა/ორებას) სახელი აგინძარენს ზმნისა -- გაგრძელება. ეზმა მუ გავაგინძარა, დოჸვილჷ თე
ბოში: მ. ხუბ., გვ. 235 -- ამდენი რა გავაგრძელო, მოკლა ეს ბიჭი. უკული კინი გაგინძარეს შარა: აია, 1, გვ. 26 -- შემდეგ ისევ
გააგრძელეს გზა. აგინძარენს, აგინძორენს (გააგინძა/ორუ გააგრძელა, გუუგინძა /ორებუ გაუგრძელებია, გონოგინძა/ორებუე(ნ)
გააგრძელებდა თურმე) გრდმ. აგრძელებს. იგინძა/ორენს (გიიგინძა/ორუ გაიგრძელა, გუუგინძა/ორებუ გაუგრძელებია) გრდმ. სათავ.
ქც. აგინძა/ორენს ზმნისა -- იგრძელებს. უგინძა/ორენს (გუუგინძა/ორუ გაუგრძელა, გუუგინძა/ორებუ გაუგრძელებია) გრდმ. სასხვ. ქც.
აგინძა/ორენს ზმნისა -- უგრძელებს. იგინძა/ორებუუ(ნ) (გიიგინძა/ორუ გაგრძელდა, გაგინძა/ორებე{ლე}(ნ) გაგრძელებულა) გრდუვ.
ვნებ. აგინძა/ორენს ზმნისა -- გრძელდება. ეგინძა/ორებუუ(ნ) (გეეგინძა/ორუ გაუგრძელდა, გაგინძა/ორებუუ გაჰგრძელებია) გრდუვ.
ვნებ. უგინძა/ორენს ზმნისა -- უგრძელდება. იგინძა/ორინე(ნ) (იგინძა/ორინუ შესაძლებელი გახდა გაგრძელება, -- , -- ) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. აგინძა/ორენს ზმნისა -- შეიძლება გაგრძელდეს. აგინძა/ორინე(ნ) (აგინძა/ორინუ შეძლო {გა}ეგრძელებინა, -- ,
გონოგინძა/ორებუე(ნ) შესძლებია გაგრძელება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უგინძა/ორენს ზმნისა -- შეუძლია {გა}აგრძელოს.
ოგინძა/ორებაფუანს (ოგინძა/ორებაფუუ {გა}აგრძელებინა, უგინძა/ორებაფუაფუ {გა}უგრძელებინებია, ნოგინძა/ორებაფუე(ნ)
აგრძელებინებდა თურმე) კაუზ. აგინძა/ორენს ზმნისა -- აგრძელებინებს. მაგინძა/ორებელი მიმღ. მოქმ. {გა}მგრძელებელი.
ოგინძა/ორებელი მიმღ.ვნებ.მყ. {გა}საგრძელებელი. გაგინძა/ორებული მიმღ.ვნებ.წარს. {გა}გრძელებული. ნაგინძა/ორები
მიმღ.ვნებ.წარს. {გა}ნაგრძელები. ნაგინძა/ორებუერი მიმღ.ვნებ.წარს. {გა}გრძელების საფასური. უგუგინძა/ორებუ მიმღ.უარყ.
{გა}უგრძელებელი. 

Lemma: gindzas  
Number: 3918  
გინძას ზმნზ. გრძლად. გინძას ვეეჩუა! -- გრძლად ნუ ილაპარაკებ! 

Lemma: gindze//ge'ndze//girdze//ge'dze//gidze  
Number: 3919  
გინძე//გჷნძე//გირძე//გჷძე//გიძე (გი{ნ}ძეს, გი/ჷრძეს) გრძელი. გინძექ ვადიკინუ, კუნტაქ ველანჭუ, ჯუდაქ მედინუა: თ.
სახოკ., გვ. 244 -- გრძელმა არ დაიწია, მოკლე ვერ მისწვდა, კოცნა დაიკარგაო. ჟირი კუჩხი გჷნძე უღუ -- ორი ფეხი
გრძელი აქვს. გიძე ჭოკა ქიმომიღი -- გრძელი ჯოხი მომიტანე. იხ. ელაგინძა, ლაგინძია; სიგინძა//სიგირძა. შდრ.ლაზ.
გინძე, გუნძე გრძელი (ნ. მარი). 

Lemma: gindzevadam-i  
Number: 3920  
გინძევადამ-ი (გინძევადამს) გრძელვადიანი. ბანკიშა მეურქჷ, გინძევადამი სისხი ოკო გეპჭოფე -- ბანკში მივდივარ
გრძელვადიანი სესხი უნდა ავიღო. 

Lemma: gindze  
Number: 3921  
გინძე პატრიჟან-ი (გინძე პატრიჟანს) ბოტან. ბადრიჯანი. შდრ. ლაზ. ფატიჯანი (ა. მაყ.). 

Lemma: gindzoreba  
Number: 3922  
გინძორება (გინძორებას) იგივეა, რაც გინძარება. 

Lemma: gindzghal-i  
Number: 3923  
გინძღალ-ი (გინძღალს) პატარა და გაბღენძილი (მ. ძაძ.). 



Lemma: ginjghal-i  
Number: 3924  
გინჯღალ-ი (გინჯღალს) იგივეა, რაც გინძღალი, -- პატარა და გაბღენძილი, მედიდური (მ. ძაძ.). 

Lemma: giogapal-i  
Number: 3925  
გიოგაფალ-ი (გიოგაფალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. გიაგუუ(ნ) ზმნისა -- დასაჩვევი. 

Lemma: giodgumal-i  
Number: 3926  
გიოდგუმალ-ი (გიოდგუმალ/რს), გიოდგუმუ (გიოდგუმუს) მიმღ. ვნებ. მყ. გედგუნს ზმნისა -- 1. დასადგმელი, დასადგამი.
იში კუჩხიშ გინაბიჯგებუშა კუჩხი ვარე გიოდგუმალია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 62 -- მისი ფეხის დანადგამზე ფეხი არაა
დასადგმელიო. 2. დასაკერებელი. ფულაქი მაფუ გიოდგუმალი -- ფოლაქი მაქვს დასაკერებელი. 

Lemma: giodvalar-i  
Number: 3927  
გიოდვალარ-ი (გიოდვალარს) მიმღ. ვნებ. მყ. გედვანს ზმნისა -- დასადები, ჩამოსადები. კოჭობიში გიოდვალარი ორდუ
ჯაშე კეთებული -- ჭრაქის დასადგამი (დასადები) იყო ხისგან გაკეთებული. 

Lemma: giozua  
Number: 3928  
გიოზუა (გიოზუას) იგივეა, რაც გიოსუა, -- გოზვა, გლესა; თხუპნა. 

Lemma: giotanapal-i  
Number: 3929  
გიოთანაფალ-ი (გიოთანაფალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. გაათანუანს ზმნისა -- გასათენებელი. სერიში გიოთანაფალქ სოთინი
ვა მაშიის: ი. ყიფშ., გვ. 22 -- ღამის გასათენებელი ვერსად ვერ ვიშოვეთ. 

Lemma: giotolar-i  
Number: 3930  
გიოთოლარ-ი (გიოთოლარს) მიმღ. ვნებ. მყ. გითოლანს ზმნისა -- დასათლელი. ბორო დუდი ჯგუნჯგიშ გიოთოლარიენია:
ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 19 -- სულელი თავი სარის (ბარჯგის) დასათლელიაო. 

Lemma: gioit'a  
Number: 3931  
გიოიტა (გიოიტას) ანთროპ. გიოიტაღ გიორგიტა. 

Lemma: giok'inal-i  
Number: 3932  
გიოკინალ-ი (გიოკინალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. გეუკინანს ზმნისა -- დასახრელი. 

Lemma: giolapu  
Number: 3933  
გიოლაფუ (გიოლაფუს) მიმღ.ვნებ.მყ. გიოლუ(ნ) ზმნისა -- გადასავარდნი (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 3, გვ. 221). შდრ. გინალაფუ. 

Lemma: giontxapal-i  
Number: 3934  
გიონთხაფალ-ი (გიონთხაფალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. გიანთხუუ(ნ) ზმნისა -- დასაცემი. გიონთხაფალი შხვა მითინი
ვაძირესო? -- დასაცემი სხვა ვინმე ვერ ნახეს? 

Lemma: giontxapu  
Number: 3935  
გიონთხაფუ (გიონთხაფუს) იგივეა, რაც გიონთხაფალი, -- დასაცემი. 

Lemma: giora՚apal-i  
Number: 3936  
გიორაჸაფალ-ი (გიორაჸაფალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. გეურაჸუანს ზმნისა -- ხელდასაკარებელი. გადატ. სახელდახელო. 

Lemma: giorginapal-i  
Number: 3937  
გიორგინაფალ-ი (გიორგინაფალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. გიორგინუანს ზმნისა -- დასაგორებელი. გოლას ქუა მიკოძუნი,
რზენიშ გიორგინაფალი: ქხს, 1, გვ. 145 -- მთის (ფერდობზე) ქვა რომ აგდია (ძევს), ბარად დასაგორებელი. 

Lemma: giorenj-i  
Number: 3938  
გიორენჯ-ი (გიორენჯის, გიორენს) მიმღ. ვნებ. მყ. გერე(ნ) ზმნისა -- დასადგომი. გიორენჯი არდგილქ ვამაშუუ --
დასადგომი ადგილი ვერ ვიშოვე. 

Lemma: giortumalar-i  
Number: 3939  
გიორთუმალარ-ი (გიორთუმალარს) მიმღ. ვნებ. მყ. გიირთვანს ზმნისა -- თავსახური, თავდასახურავი; თავსაბური. 

Lemma: giorghvapu  
Number: 3940  
გიორღვაფუ (გიორღვაფუს) მიმღ. ვნებ. მყ. გიორღვანს ზმნისა -- გადასაყრელი (მაგ., მორებისა, შეშისა მთიდან);
დასაყრელი. 



Lemma: gioserapal-i  
Number: 3941  
გიოსერაფალ-ი (გიოსერაფალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. გიისერუანს ზმნისა -- გადასაღამებელი, ღამის გასათენებელი. 

Lemma: giosua  
Number: 3942  
გიოსუა (გიოსუა) სახელი გი{ლ}ოსუნს ზმნისა -- გლესა. იხ. გილოსუა. 

Lemma: giokunal-i  
Number: 3943  
გიოქუნალ-ი (გიოქუნალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. გიოქუნანს ზმნისა -- დასახურავი. შდრ. მიკაქუნალი ჩასაცმელი. იხ. გექუნა. 

Lemma: gio՚vilar-i  
Number: 3944  
გიოჸვილარ-ი (გიოჸვილარს) მიმღ. ვნებ. მყ. გიოჸვილანს ზმნისა -- დასაკლავი (ადგილი); შესაწირი (მკვდრის). 

Lemma: gio՚otamal-i  
Number: 3945  
გიოჸოთამალ-ი (გიოჸოთამალ/რს), გიოჸოთამუ (გიოჸოთამუს) მიმღ. ვნებ. მყ. გიოჸოთანს ზმნისა -- გადასაგდები, ხის
(მორის) დასაცურებელი ღარი მთაში. შდრ. გიორღვაფუ; ტოპონ. გიოჸოთამალი (პ. ცხად., ტოპ., გვ. 42). 

Lemma: gio՚ucinal-i  
Number: 3946  
გიოჸუცინალ-ი (გიოჸუცინალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. გეჸუცუ(ნ), გიიჸუცუუ(ნ) ზმნათა -- ჩასაცუცქებელი. ყურდგელც
გიოჸუცინალქ ვაშუუა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 152 -- კურდღელმა ჩასაცუცქებელი ვერ იშოვაო. 

Lemma: gioch'q'apal-i  
Number: 3947  
გიოჭყაფალ-ი (გიოჭყაფალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. დასაწყისი. იხ. გიოჭყაფუ. 

Lemma: gioch'q'apu  
Number: 3948  
გიოჭყაფუ (გიოჭყაფუს) მიმღ. ვნებ. მყ. გიიჭყანს ზმნისა -- დასაწყისი. თენა რდჷ... წანაში დალიას დო წანაში
გიოჭყაფუსუ -- ეს იყო... წლის დასასრულს და წლის დასაწყისში. იხ. გეჭყაფა. 

Lemma: gioxvenj-i  
Number: 3949  
გიოხვენჯ-ი (გიოხვენჩქ, გიოხვენჯის, გიოხვენს) მიმღ. ვნებ. მყ. გეხე(ნ) ზმნისა -- საჯდომი. რაშიშა გიოხვენჩქ ქჷმაჸის-
და, ჩქი იშენ მებდინაფეთ!: მ. ხუბ., გვ. 164 -- რაშზე დასაჯდომი თუ შეგვექნა, ჩვენ მაინც დავღუპულვართო! შდრ.
ოხვენჯი; იხ. გეხუნა. 

Lemma: gioxunal-i  
Number: 3950  
გიოხუნალ-ი (გიოხუნალ/რს) იგივეა, რაც გიოხვენჯი, -- მიმღ. ვნებ. მყ. გედოხოდუ(ნ) ზმნისა -- დასაჯდომი. ვო, ლაფშა
ძურგუში დო გიოხუნალი ხუტუში: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 48 -- ლაფშა ძურგუსი და დასაჯდომი -- ხუტუსი. 

Lemma: giojinal-i  
Number: 3951  
გიოჯინალ-ი (გიოჯინალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. გიოჯინე(ნ) ზმნისა -- დასახედი. გიოჯინალი სარკე მიღუ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ.,
გვ. 55 -- დასახედი სარკე მაქვს. 

Lemma: gizhe  
Number: 3952  
გიჟე (გიჟეს): გიჟე წყარი -- განელებული, ნელ-თბილი წყალი (არც ცხელი და არც ცივი). შდრ. ბჟე. იხ. მოგიჟე. 

Lemma: gir-i  
Number: 3953  
გირ-ი, გჷრ-ი (გი/ჷრს) შედედებული რძის ნაწური, -- შრატი. ხინტკირიაქ ონოღია გირიშ ფაფირს ქიგიოდინუუა --
ხინტკირიამ ონოღია შრატის ფაფას გადააყოლაო. შდრ. წაქა, წურუქი. 

Lemma: giraxua  
Number: 3954  
გირახუა (გირახუას) იხ. გიროხუა. 

Lemma: girgal-i  
Number: 3955  
გირგალ-ი (გირგალს), გირგა-ი (გირგარს) გრიგალი. გელაჲუ გირგარქი-და, გლახათ მიდურს ჩქინი საქმე -- თუ
ამოვარდა გრიგალი, ცუდად წავა ჩვენი საქმე. შდრ. ჭაიკონი. 

Lemma: girgalur-i  
Number: 3956  
გირგალურ-ი (გირგალურს) ცხენის სირბილის ერთ-ერთი სახეობა. გირგალურ ულაში ბორჯის ცხენი ჯოღორიცალო
მიირულე -- გრიგალური სვლის დროს ცხენი ძაღლივით მირბის. 

Lemma: girgat'-i  
Number: 3957  



გირგატ-ი (გირგატის) ლარტყა, რომელსაც იყენებენ ცეკას (იხ.) თავგადასაღობად; ღობის გადასაღობი მსხვილი წნელი. 

Lemma: girgvin-i  
Number: 3958  
გირგვინ-ი (გირგვინს), გირგინ-ი (გირგინს), გურგინ-ი (გურგინს) გვირგვინი (ი. ყიფშ.). ქ გირგვინიში//გირგინიში
გედგუმა გვირგვინის დადგმა. გირგვინი ოკო გიიბდგეე ათე ცირაწკჷმა: ი. ყიფშ., გვ. 46 -- გვირგვინი უნდა დავიდგა ამ
ქალიშვილთან. ნება ვამეჩეს სქუას გირგვინიში გედგჷმაში: ი. ყიფშ., გვ. 46 -- ნება არ მისცეს შვილს გვირგვინის
დადგმისა. ხათეე გირგინი ქიგეუდგესჷ თი ცირაშა: ა. ცაგ., გვ. 42 -- მაშინვე გვირგვინი დაუდგეს იმ ცირასთან. იხ.
გურგინი. 

Lemma: girgin-i  
Number: 3959  
გირგინ-ი (გირგინს) გრიალი. სუდაბეკერ მიგირგინუ გვალეფი-გუნაჭკირასია -- სუდაბეკერი მიგრიალებს (გრგვინვით,
გრიალით მიდის) მთებ-გაჭრილშიო. 

Lemma: girgoit'a  
Number: 3960  
გირგოიტა (გირგოიტას) საკუთ. სახელი, კნინ. გრიგოლი. გირგოლიტა -> გირგოიტა. 

Lemma: girgol-i  
Number: 3961  
გირგოლ-ი (გირგოლ/რს), გირგოლუა (გირგოლუას) სახელი გირგოლუნს ზმნისა -- 1. ღრღნა, ხვრა, ლოღნა, ხრამუნით
ჭამა. კიბირი ვეგიაპალუნა დო ნოლით ეკიგირგოლუნა: ქხს, 1, გვ. 252 -- კბილები არ აბადიათ და ღრძილებით
ილოღნებიან. 2. ხმაურით, გრიალით წასვლა. მიირულე, მიიგირგოლუ -- მირბის, მიგრიალებს. გირგოლუნს
(დოგირგოლუ დახრა, დაღრღნა; დუუგირგოლუ დაუხრავს, დონოგირგოლუე(ნ) დახრავდა თურმე) გრდმ. ღრღნის, ლოღნის, ხრავს.
მიიგირგოლუ(ნ) (ქიმიიგირგოლუუ(ნ) მოგრიალდება, ქიმიგირგოლუ მოგრიალდა, ქუმუგირგოლინუ მოგრიალებულა,
ქომნოგირგოლუე(ნ) მოგრიალდებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. მიგრიალებს. შდრ. გირგონი. 

Lemma: girgon-i  
Number: 3962  
გირგონ-ი (გირგონს), გირგონუა (გირგონუას) იგივეა, რაც გირგოლი, გირგოლუა, -- ღრღნა, ხვრა, ხუხნა. კიბირეფი
ჯგირი გედგუდუ დო ოჭკომუ, უცფაშე დოგირგონუ -- კბილები კარგი ჰქონდა (ედგა) და შეჭამა, უცბად შეახრამუნა.
გირგონუნს (დოგირგონუნს შეახრამუნებს, დოგირგონუ შეახრამუნა, დოუგირგონუ შეუხრამუნებია, დონოგირგონუე(ნ) შეახრამუნებდა
თურმე) გრდმ. ახრამუნებს, ღრღნის, ხრავს. იგირგონე(ნ) (იგირგონუ შესაძლებელი გახდა შეხრამუნება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ.
ვნებ. გირგონუნს ზმნისა -- შეიძლება შეხრამუნება (ღრღნა). აგირგონე(ნ) (აგირგონუ შეძლო შეხრამუნება, -- , ნოგირგონუე(ნ)
შესძლებია შეხრამუნება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უგირგონუნს ზმნისა -- შეუძლია შეახრამუნოს, დაღრღნას, დახრას.
ოგირგონაფუანს (დააგირგონაფუანს შეახრამუნებინებს, დააგირგონაფუუ შეახრამუნებინა, დუუგირგონაფუაფუ შეუხრამუნებინებია,
დონოგირგონაფუე(ნ) შეახრამუნებინებდა თურმე) კაუზ. გირგონუნს ზმნისა -- ახრამუნებინებს. მაგირგონალი მიმღ. მოქმ.
{შე}მხრამუნებელი, {და}მღრღნელი. ოგირგონალი მიმღ.ვნებ.მყ. {შე}სახრამუნებელი, სახრავი. გირგონილი მიმღ.ვნებ.წარს.
{შე}ხრამუნებული, დახრული. ნაგირგონა მიმღ.ვნებ.წარს. {შე}ნახრამუნები, ნახრავი. ნაგირგონუერი მიმღ.ვნებ.წარს.
{შე}ხრამუნების, ხვრის საფასური. უგირგონუ, უდუგირგონუ მიმღ.უარყ. უხრავი, შეუხრამუნებელი. შდრ. კირკონი, ქირქონი,
ღირღონი, ხირხონი. 

Lemma: girgonil-i  
Number: 3963  
გირგონილ-ი (გირგონილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გირგონუნს ზმნისა -- შეხრამუნებული, დახრული. 

Lemma: girdon-i  
Number: 3964  
გირდონ-ი (გირდონს), გირდონუა (გირდონუას) სახელი გირდონუნს ზმნისა -- გლეჯა; უშნოდ ჭრა. მა უწიი: სქვამას
დოჭკირი ათე ოდიარე-მაქი, მარა იქ გირდონუა ქუდუჭყუ -- მე ვუთხარი: ლამაზად მოჭერი ეს ბალახი-მეთქი, მაგრამ მან
დაგლიჯა (უშნოდ მოჭრა). გირდონუნს (დოგირდონუ დაგლიჯა, დუუგირდონუ დაუგლეჯია, დონოგირდონუე(ნ) დაგლეჯდა თურმე) გრდმ.
გლეჯს, უშნოდ ჭრის. უგირდონუნს (დუუგირდონუ დაუგლიჯა, დუუგირდონუ დაუგლეჯია) გრდმ. სასხვ. ქც. გირდონუნს ზმნისა --
უგლეჯს. იგირდონუუ(ნ) (დიიგირდონუ დაიგლიჯა, დოგირდონე{ლე}(ნ) დაგლეჯილა) გრდუვ. ვნებ. გირდონუნს ზმნისა -- იგლიჯება.
აგირდონუუ(ნ) (დააგირდონუ დაეგლიჯა, დოგირდონუუ დაჰგლეჯია) გრდუვ. ვნებ. უგირდონუნს ზმნისა -- ეგლიჯება. იგირდონე(ნ)
(იგირდონუ შესაძლებელი გახდა დაგლეჯა, გირდონე{რე}(ნ) შესაძლებელი გამხდარა გლეჯა, ნოგირდონუე(ნ) შესაძლებელი ყოფილა
გლეჯა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. გირდონუნს ზმნისა -- შეიძლება გლეჯა. აგირდონე(ნ) (აგირდონუ შეძლო ეგლიჯა, -- , ნოგირდონუე(ნ)
შესძლებია გლეჯა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უგირდონუნს ზმნისა -- შეუძლია გლიჯოს. ოგირდონაფუანს (ოგირდონაფუუ აგლეჯინა,
უგირდონაფუაფუ უგლეჯინებია, ნოგირდონაფუე(ნ) აგლეჯინებდა თურმე) კაუზ. გირდონუნს ზმნისა -- აგლეჯინებს. მაგირდონალი მიმღ.
მოქმ. {და}მგლეჯი. ოგირდონალი მიმღ.ვნებ.მყ. {და}საგლეჯი. გირდონილი მიმღ.ვნებ.წარს. {და}გლეჯილი. ნაგირდონა
მიმღ.ვნებ.წარს. {და}ნაგლეჯი. ნაგირდონუერი მიმღ.ვნებ.წარს. გლეჯის საფასური. უგირდონუ, უდუგირდონუ მიმღ.უარყ.
დაუგლეჯელი. 

Lemma: girdonil-i  
Number: 3965  
გირდონილ-ი (გირდონილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გირდონუნს ზმნისა -- {და}გლეჯილი. 

Lemma: girdghal-i  
Number: 3966  
გირდღალ-ი (გირდღალ/რს) უშნოდ დაბალი (მ. ძაძ.). 

Lemma: girdghibe  
Number: 3967  
გირდღიბე (გირდღიბეს) ზოოლ. ჯღიბა, ტკიპი. იხ. გჷრდღჷბე//გჷრდღჷბა, გირჯღიბე. შდრ. ბაჭა (ი. ყიფშ.). 

Lemma: gireba  
Number: 3968  



გირება (გირებას), დაგირება (დაგირებას) სახელი აგირენს ზმნისა -- დაგირავება. ირფელს ართო დავაგირენქ: ქხს, 1,
გვ. 122 -- ყველაფერს ერთად დავაგირავებ. ტანისამოსით გაგმინწყუუ დო დიდა დო მუმა ქიდაგირუუ: მ. ხუბ., გვ. 130 --
ტანსაცმლით გამოეწყო და დედ-მამა დააგირავა. 

Lemma: girze  
Number: 3969  
გირზე (გირზეს) იგივეა, რაც გინძე, გირძე. 

Lemma: girin-i  
Number: 3970  
გირინ-ი (გირინს), გჷრჷნ-ი (გჷრჷნს) ზოოლ. ვირი. გირინი მუშო ვირს აკეთენს, შხვაშო-ჯორს: ი. ყიფშ., გვ. 178 -- ვირი
თავისთვის ვირს აკეთებს, სხვისთვის-ჯორს. ჯაბუას გირინიშ ბედი ვოუღუდუა: თ. სახოკ., გვ. 270 -- ჯაბუას ვირის ბედი არ
ჰქონდაო. გირინს მუ აფუ კილიალესა, კისერს გიობუდასუნი: ქხს, 1, გვ. 102 -- ვირისათვის რაა კრიალოსანი, ყელზე
რომ ეკიდოს. ქ გირინიში კვარტი ვირის წიხლი: გირინიში კვარტიქ ოკო ვეგეწყინასია -- ვირის წიხლი არ უნდა
გეწყინოსო. ქ გირინი კოჩი ვირი კაცი, გადატ. უტაქტო პიროვნება. იხ. ყოკინი, გოყინი. შდრ. ლაზ. გურუნი ვირი (ნ.
მარი). 

Lemma: girinishi  
Number: 3971  
გირინიში ძია (გირინიში ძიას) ბოტან. ჩალამძივი. იხ. დიხაში ძია (ა. მაყ.). 

Lemma: girix-i  
Number: 3972  
გირიხ-ი (გირიხის) გრეხა. იხ. გირიხუა. 

Lemma: girixua  
Number: 3973  
გირიხუა (გირიხუას) იხ. გიროხუა. 

Lemma: girochua  
Number: 3974  
გიროჩუა (გიროჩუას) სახელი გიროჩუნს ზმნისა, -- იგივეა, რაც გიროხუა, წკუმონტუა. 

Lemma: giroxili  
Number: 3975  
გიროხილი (გიროხილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დაგრეხილი, {და}კლაკნილი. სო რე ფურკი გიროხილი -- სადაა კვამლი
დაკლაკნილი. 

Lemma: giroxua  
Number: 3976  
გიროხუა (გიროხუას) სახელი გიროხუნს ზმნისა -- გრეხა. ვააკო ეს გიროხუა, მუთ ორაგადე გიღუნი, ქუუწიი! -- არ უნდა
ამას გრეხა, რაც სათქმელი გაქვს, უთხარი. გიროხუნს (დოგიროხუ დაგრიხა, დუუგიროხუ დაუგრეხია, დონოგიროხუე(ნ) დაგრეხდა
თურმე) გრდმ. გრეხს. იგიროხუნს (დიიგიროხუ დაიგრიხა, დუუგიროხუ დაუგრეხია) გრდმ. სათავ. ქც. გიროხუნს ზმნისა -- იგრეხს.
უგიროხუნს (დუუგიროხუ დაუგრიხა, დუუგიროხუ დაუგრეხია) გრდმ. სასხვ. ქც. გიროხუნს ზმნისა -- უგრეხს. იგიროხუუ(ნ) (დიიგიროხუ
დაიგრიხა, დოგიროხე{ლე}(ნ) დაგრეხილა) გრდუვ. ვნებ. გიროხუნს ზმნისა -- იგრიხება. აგიროხუუ(ნ) (დააგიროხუ დაეგრიხა,
დოგიროხუუ დაჰგრეხია) გრდუვ. ვნებ. უგიროხუნს ზმნისა -- ეგრიხება. იგიროხე(ნ) (იგიროხუ შესაძლებელი გახდა გრეხა,
გიროხელ/რე(ნ) შესაძლებელი გამხდარა გრეხა, -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. გიროხუნს ზმნისა -- შეიძლება გრეხა. აგიროხე(ნ)
(აგიროხუ შეძლო დაეგრიხა, -- , ნოგიროხუე(ნ) შესძლებია გრეხა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უგიროხუნს ზმნისა -- შეუძლია დაგრიხოს.
ოგიროხაფუანს (ოგიროხაფუუ დააგრეხინა, უგიროხაფუაფუ უგრეხინებია, ნოგიროხაფუე(ნ) აგრეხინებდა თურმე) კაუზ. გიროხუნს
ზმნისა -- აგრეხინებს. მაგიროხალი მიმღ. მოქმ. {და}მგრეხი. ოგიროხალი მიმღ.ვნებ.მყ. {და}საგრეხი. გიროხილი მიმღ.ვნებ.წარს.
{და}გრეხილი. ნაგიროხა მიმღ.ვნებ.წარს. ნაგრეხი. ნაგიროხუერი მიმღ.ვნებ.წარს. გრეხის საფასური. უგიროხუ მიმღ.უარყ.
{და}უგრეხელი. 

Lemma: girchkilapa  
Number: 3977  
გირჩქილაფა (გირჩქილაფას) ჭრიჭინი. გოღა წყარი ქოუღუდ დო ამდღა დუუჭყაფუ გირჩქილაფა: ქხს, 1, გვ. 183 -- გუშინ
წყალი ჰქონდა და დღეს დაუწყია ჭრიჭინი. 

Lemma: girdze  
Number: 3978  
გირძე, გჷრძე (გი/ჷრძეს) იხ. გინძე, გიძე; უგირძაში. შდრ. ლაგირძია. 

Lemma: girdzoleba  
Number: 3979  
გირძოლება (გირძოლებას) იგივეა, რაც გინძარება, გინძორება. ჩხვინდიქ დემეგირძოლუ დო წიარიშა ქომიგ ქვარა:
ქხს, 1, გვ. 298 -- ცხვირი დამიგრძელდა და მწევარს მიგავს მუცელი. 

Lemma: girdzona  
Number: 3980  
გირძონა (გირძონას) გრძელი ყანა. გირძონაღ გირძე+ჸონა გრძელი ყანა (პ. ცხად., ძიებ., გვ. 22). 

Lemma: girjon-i  
Number: 3981  
გირჯონ-ი (გირჯონს), გირჯონუა (გირჯონუას) სახელი გირჯონუნს ზმნისა -- გლეჯა, ფლეთა; ტყავება. ღობერს
ღობუნდუნი, ხე აკაციაში ბარჯგიშა ქიმკიგირჯონუ დო ზისხირქ ქირჩინით მალართუ -- ღობეს რომ{ ღობავდა, ხელი
აკაციის ბარჯგზე მიიგლიჯა და სისხლი ღვარად წამოვიდა. ტყების ვატყაბარანსინი, გირჯონუნს -- ტყავს კი არ ატყავებს,
გლეჯს. გირჯონუნს (გოგირჯონუ გაატყავა გლეჯით, გუუგირჯონუ გლეჯით გაუტყავებია, გონოგირჯონუე(ნ) გლეჯით გაატყავებდა თურმე)



გრდმ. გლეჯით ატყავებს. იგირჯონუნს (გიიგირჯონუ გაიტყავა, გუუგირჯონუ გაუტყავებია) გრდმ. სათავ. ქც. გირჯონუნს ზმნისა --
იგლეჯს, იტყავებს. უგირჯონუნს (გუუგირჯონუ გაუგლიჯა, გადაუტყავა; გუუგირჯონუ გაუგლეჯია, გაუტყავებია) გრდმ. სასხვ. ქც.
გირჯონუნს ზმნისა -- უგლეჯს, უტყავებს. იგირჯონუუ(ნ) (გიიგირჯონუ გაიგლიჯა, გოგირჯონე{ლე}(ნ) გაგლეჯილა) გრდუვ. ვნებ.
გირჯონუნს ზმნისა -- იგლიჯება, ტყავდება. აგირჯონუუ(ნ) (გააგირჯონუ გადაეტყავა, გოგირჯონუუ გადატყავებია) გრდუვ. ვნებ.
უგირჯონუნს ზმნისა -- ეგლიჯება, ეტყავება. იგირჯონე(ნ) (იგირჯონუ შესაძლებელი გახდა ტყავება, გირჯონე{ლე}(ნ) შესაძლებელი
გამხდარა ტყავება, -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. გირჯონუნს ზმნისა -- შეიძლება გლეჯა, ტყავება. აგირჯონე(ნ) (აგირჯონუ შეძლო
{გა}ეტყავებინა, -- , ნოგირჯონუე(ნ) შესძლებია {გა}ტყავება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უგირჯონუნს ზმნისა -- შეუძლია {გადა}გლიჯოს,
{გადა}ატყავოს. ოგირჯონაფუანს (ოგირჯონაფუუ აგლეჯინა, უგირჯონაფუაფუ უგლეჯინებია, ნოგირჯონაფუე(ნ) აგლეჯინებდა თურმე) კაუზ.
გირჯონუნს ზმნისა -- აგლეჯინებს, ატყავებინებს უხეშად. მაგირჯონალი მიმღ. მოქმ. მგლეჯი, გლეჯით მტყავებელი. ოგირჯონალი
მიმღ.ვნებ.მყ. საგლეჯი, გასატყავებელი (ძალით). გირჯონილი მიმღ.ვნებ.წარს. გლეჯით გატყავებული. ნაგირჯონა, ნაგირჯონუ
მიმღ.ვნებ.წარს. გლეჯით ნატყავები. ნაგირჯონუერი მიმღ.ვნებ.წარს. გლეჯით გატყავების საფასური. უგირჯონუ მიმღ.უარყ.
{და}უგლეჯელი, გაუტყავებელი (ძალით). იხ. კიჭონი, ქი{რ}ჩონი. 

Lemma: girjonil-i  
Number: 3982  
გირჯონილ-ი (გირჯონილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გირჯონუნს ზმნისა -- გლეჯით გატყავებული. 

Lemma: girjghibe  
Number: 3983  
გირჯღიბე (გირჯღიბეს), გჷრდღჷბე (გჷრდღჷბეს) ზოოლ. ჯღიბა,ტკიპა (ი. ყიფშ., პ. ჭარ.). შდრ. ბაჭა. 

Lemma: git'arash  
Number: 3984  
გიტარაშ ლაჸაფ-ი (გიტარაშ ლაჸაფის) გიტარის დაკვრა (სიტყვ.-სიტყ.: გიტარის თამაში). ართ დიხას გიტარას
ქოლაჸაფენს კოჩინ, ქოძირჷ: მ. ხუბ., გვ. 196 -- ერთ ადგილას გიტარას რომ უკრავს კაცი, ნახა. 

Lemma: gighani  
Number: 3985  
გიღანი ზმნზ. ზეგ. ამუდღა რე, ჭუმე რე, გიღანი რე: ი. ყიფშ., გვ. 23 -- დღესაა, ხვალაა, ზეგაა. შდრ. გეღანი; გოღა. 

Lemma: gighaner-i  
Number: 3986  
გიღანერ-ი (გიღანერს) ზეგინდელი. 

Lemma: giq'al-i  
Number: 3987  
გიყალ-ი (გიყალს) მომცრო, მუცელგაბერილი და მედიდური (მ. ძაძ.). 

Lemma: gish  
Number: 3988  
გიშ! გიშ! ხბოს მოსახმობი შეძახილი. 

Lemma: gisha-//gish-  
Number: 3989  
გიშა-//გიშ- რთული ზმნისწინი (გი-შა: გე-//გი- მარტივი ზმნისწინი და ნაწილაკი -შა-): 1.ჩვეულებრივ აღნიშნავს
მიმართულებას იქიდან აქეთ. გიშ-ნაგორა გამონარჩევი,. გიშა-ლაფა გამოვარდნა. 2. აწმყოს მწკრივს აძლევს მყოფადის
მნიშვნელობას: გიშა-გორუნს გამოარჩევს, გამოძებნის (შდრ. გორუნს ეძებს), გიშა-აკურცხინუანს გამოაღვიძებს (შდრ.
ოკურცხინუანს აღვიძებს). 3. ზმნის უსრული სახის ფორმას აქცევს სრული სახისად: გიშა-არჩქინუ გამოაჩინა (შდრ.
ორჩქინუ აჩინა), გიშა-არღუ გამოყარა (შდრ. ორღუ ყარა)... 

Lemma: gishagapa  
Number: 3990  
გიშაგაფა (გიშაგაფას) სახელი გიშააგანს ზმნისა -- გატიხვრა. 

Lemma: gishagoral-i  
Number: 3991  
გიშაგორალ-ი (გიშაგორალს) მიმღ. ვნებ. მყ. გიშაგორუნს ზმნისა -- გამოსარჩევი. 

Lemma: gishagorua  
Number: 3992  
გიშაგორუა (გიშაგორუას) სახელი გიშაგორუნს ზმნისა -- გამორჩევა. ღურუ ჯგირი დო ფურს ვეჲშაგორუნსია: ხალხ.
სიბრ., 1, გვ. 152 -- სიკვდილი კარგსა და ცუდს არ არჩევსო. შქირენს გიშაგორუა ვაუჩქუნია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 159 --
შიმშილმა გამორჩევა არ იცისო. 

Lemma: gishak'erzapa  
Number: 3993  
გიშაკერზაფა (გიშაკერზაფას) სახელი გიშმაკერზანს ზმნისა -- გამორჩევა, განკერძოება. 

Lemma: gishak'erzapil-i  
Number: 3994  
გიშაკერზაფილ-ი (გიშაკერზაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გიშმაკერზანს ზმნისა -- გამორჩეული, განკერძოებული.
გიშაკერზაფილო ზმნზ. გამორჩეულად. წჷ ბჟაქ გჷშაკერზაფილო ქჷდუუჭყჷ ქეჸანას გეხვიჩინი: ყაზაყ., 1.05.1931, გვ. 3 --
წელს მზემ გამორჩეულად (კი) დაუწყო ქვეყანას დაბრწყინება (დაკაშკაშება). 

Lemma: gishak'urcxinapa  
Number: 3995  
გიშაკურცხინაფა (გიშაკურცხინაფას) სახელი გიშაკურცხინუანს ზმნისა -- გამოღვიძება. 



Lemma: gishalasir-i  
Number: 3996  
გიშალასირ-ი (გიშალასირს) მიმღ. ვნებ. წარს. გიშალასუნს ზმნისა -- ამოშლილი. 

Lemma: gishalapa  
Number: 3997  
გიშალაფა (გიშალაფას) სახელი გიშალუ(ნ) ზმნისა -- გამოვარდნა. მუშენ გიშაბლი ქიანასია: მ. ხუბ., გვ. 16 -- რატომ
გამოვვარდი (შევრცხვი) ქვეყანაზეო. 

Lemma: gishalu  
Number: 3998  
გიშალუ, გჷშალჷ (გიშალუს) მიმღ. ვნებ. მყ. გიშურს ზმნისა -- გამოსასვლელი. . გიშალუს ზმნზ. გასასვლელში. ჩხეშას
ქუჭირინუუ გვალაქ გიშალუს: მ. ხუბ., გვ. 124 -- ბეჭამდე მიწვდა მთა გასასვლელში. 

Lemma: gishanc'q'uala  
Number: 3999  
გიშანწყუალა (გიშანწყუალას) სახელი გიშანწყუნს ზმნისა -- ამოხსნა; გამორჩევა; გადატ. ჯანმრთელობის გამოკეთება.
ათე მოჩინელი ამბეში გიშანწყუალო იჸუუ ხენწიფეში დოხორეს სხუნუაქ: მ. ხუბ., გვ. 54 -- ამ შემოთვლილი ამბის
გასარჩევად (ამოსახსნელად) შეიქნა ხელმწიფის სასახლეში სხდომა. 

Lemma: gishark'eba  
Number: 4000  
გიშარკება (გიშარკებას) სახელი გიშარკენს ზმნისა -- გამოკლება ბევრიდან ნაწილისა. 

Lemma: gisharchkina  
Number: 4001  
გიშარჩქინა (გიშარჩქინას) სახელი გიშაარჩქინანს ზმნისა -- გამოჩენა. ართ დიხას, ზღვაში თუდო, ქვიშას დუდი
ქეგშუურჩქუ: ი. ყიფშ., გვ. 103 -- ერთ ადგილას, ზღვის ქვეშ, ქვიშაში (კი) უჩანს თავი. 

Lemma: gishasxunua  
Number: 4002  
გიშასხუნუა (გიშასხუნუას) სახელი გიშასხუნუნს ზმნისა -- გამორჩევა; გამოკრეფა. 

Lemma: gishat'axua  
Number: 4003  
გიშატახუა (გიშატახუას) სახელი გიშატახუნს ზმნისა -- გამოტეხა. 

Lemma: gishakankil-i  
Number: 4004  
გიშაქანქილ-ი (გიშაქანქილს) მიმღ. ვნებ. წარს. გიშააქანქუუ(ნ) ზმნისა -- გამოქექილი, გამოფიტული. სიაბარა
გიშაქანქილი აფუ: ყაზაყ., 21.09.1930, გვ. 3 -- ჯან-ღონე გამოქექილი (გამოფიტული) აქვს. 

Lemma: gishakankua  
Number: 4005  
გიშაქანქუა (გიშაქანქუას) სახელი გიშააქანქუუ(ნ) ზმნისა -- გამოქექვა, გამოფიტვა. სიაბარაქ გიშააქანქუ დო ვარე
სინთელუანი -- ჯან-ღონე გამოექექა (გამოეფიტა) და არაა ჯანმრთელი. 

Lemma: gishakvikvin-i  
Number: 4006  
გიშაქვიქვინ-ი (გიშაქვიქვინს) გამოსვლა ფაფუკი რისამე, მაგ., ბამბის... ბამბე მიკიღანდუ უშქურს, თინა დომონდუდუნი,
დოხორცქუდუ დო აშო გეიშაქვიქვონდუდუ ბამბე -- ბამბა გამოისხამდა (გამოიტანდა) ვაშლს, ის რომ დამწიფდებოდა,
დასკდებოდა და გარეთ (აქეთ) გამოვიდოდა (ფაფუკი) ბამბა. 

Lemma: gishaghala  
Number: 4007  
გიშაღალა (გიშაღალას) სახელი გიშეღანს ზმნისა -- გამოტანა. მუ ეფერი კოჩი ორდე, ვა გიშეღა რაგადისჷ: ი. ყიფშ., გვ.
149 -- როგორი კაცი უნდა იყო, ვერ გამოიტან ლაპარაკიდან (ვერაფერს). თის გური გეგჷშუღი: ი. ყიფშ., გვ. 6 -- ის შევაწუხე
(იმას გული გამოვუტანე). 

Lemma: gishaghvapa  
Number: 4008  
გიშაღვაფა (გიშაღვაფას) სახელი გიშააღვანს ზმნისა -- გამოყრა. 

Lemma: gishaghvapil-i  
Number: 4009  
გიშაღვაფილ-ი (გიშაღვაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გიშააღვანს ზმნისა -- გამოყრილი. კილეგიშაღვაფილ ულა: მ. ხუბ.,
გვ. 35 -- მკლავგაყრილი სვლა. 

Lemma: gishaghura  
Number: 4010  
გიშაღურა (გიშაღურას) სიკვდილი (გამოკვდომა); გადატ. შერცხვენა, წახდომა. კოცჷ გეიშაღურიო? -- შერცხვი (მოკვდი)
კაცებს შორის? 

Lemma: gisha՚otama  
Number: 4011  
გიშაჸოთამა (გიშაჸოთამას) სახელი გიშაჸოთანს ზმნისა -- 1. გამოგდება. 2. საქვეყნოდ თავის მოჭრა (შერცხვენა). ფერი



უწუუ, ქიანას გეიშაჸოთუ -- ისეთი რამ უთხრა, საქვეყნოდ შეარცხვინა. 3. გაჟონვა (წვიმისა). ოსურიში გინაჯირა ნაბადის
ჭვიმა გიშაჸოთანსია: თ. სახოკ., გვ. 255 -- ქალის დანაწოლ ნაბადს წვიმა გაატანსო. 

Lemma: gisha՚onapa  
Number: 4012  
გიშაჸონაფა, გიშაჸუნაფა (გიშაჸო/უნაფას) სახელი გიშეჸო/უნანს ზმნისა -- გამოყვანა, გამოჩეკა. ინკუბაციაში
გჷშნაჸუნეფი ჸანჭი მიხედეს ახალი: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 148 -- ინკუბატორის გამოყვანილი აბრეშუმის ჭია გვყავდა (გვეჯდა)
ახალი. გური გიშამ(ი)ჸუნუაფუ: ქხს, 1, გვ. 159 -- (გული გადამიყოლებია) დამვიწყებია. 

Lemma: gisha՚onapil-i  
Number: 4013  
გიშაჸონაფილ-ი (გიშაჸონაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გიშეჸონანს ზმნისა -- გამოყვანილი. 

Lemma: gishashkvapa//gishashkumala  
Number: 4014  
გიშაშქვაფა//გიშაშქუმალა (გიშაშქვაფას, გიშაშქუმალას) სახელი გიშაშქვანს ზმნისა -- გამოშვება (დროისა). ხენწჷფეშ
ცირასქუა ძღაბი დროს გიშეშქვანს დო არზენს ოჭკომალს: მ. ხუბ., გვ. 54 -- ხელმწიფის ქალიშვილი გოგო დროს
გამოუშვებს (დროგამოშვებით) და აძლევს საჭმელს. 

Lemma: gishachak'ua  
Number: 4015  
გიშაჩაკუა (გიშაჩაკუას) სახელი გიშაჩაკუნს ზმნისა -- გამოჩეკა. დითა, ქოთომს გეგშუჩაკუ -- დითა, ქათამს გამოუჩეკია. 

Lemma: gishachilata  
Number: 4016  
გიშაჩილათა (გიშაჩილათას) სახელი გეგშაჩირთუუ(ნ) ზმნისა -- შეშლა; ჩამორჩენა. კოსჷ... ჸუნდასჷნი ოში შხური დო
თინეფიშე ართიქჷ გეგჷშააჩირთასი...: ა. ცაგ., გვ. 89 -- კაცს... რომ ჰყავდეს ასი ცხვარი და ამათგან ერთიც რომ
ჩამორჩეს... 

Lemma: gishachineba  
Number: 4017  
გიშაჩინება (გიშაჩინებას) სახელი გეიშეჩინენს ზმნისა -- გამოცნობა. სი ვეიშგაჩინებექია: მ. ხუბ., გვ. 50 -- შენ ვერ
გამომიცნობო. 

Lemma: gishachkvena  
Number: 4018  
გიშაჩქვენა (გიშაჩქვენას) სახელი გიშაჩქუ(ნ) ზმნისა -- გამოჩენა. შხვა ცირენს თქვა გიშაჩქუთ: მ. ხუბ., გვ. 325 -- სხვა
ქალიშვილებში შენ ჩანხარ (გამოჩენილი ხარ). 

Lemma: gishac'vi{l}a  
Number: 4019  
გიშაწვი{ლ}ა, გიშაწვიება (გიშაწვიას, გიშაწვიებას) სახელი გიშეეწვიენს ზმნისა -- გამოწვევა. 

Lemma: gishac'irad{u}a  
Number: 4020  
გიშაწირად{უ}ა, გიშაწირდუა (გიშაწირადუას) სახელი გიშმეწირიდანს ზმნისა -- მშრალი (დაწრეტილი) ადგილით
სიარული. გეიშეწირიდე დო თეში მაჲართი! -- გამოიმშრალე (დაწრეტილი ადგილი შეარჩიე) და ისე წამოდი! იხ. წირდე. 

Lemma: gishach'k'omua  
Number: 4021  
გიშაჭკომუა (გიშაჭკომუას) სახელი გეიშაჭკუნს ზმნისა -- {გა}მოჭამა; ჭამით გავლა. ბაზარს ქობარს გეჲშაჭკუნქია-და,
კაბას ქოიჸიდენქია -- ბაზარს თუ პურის ჭამით გაივლი, კაბას გიყიდიო. 

Lemma: gishach'opua  
Number: 4022  
გიშაჭოფუა (გიშაჭოფუას) სახელი გიშაჭოფუნს ზმნისა -- ბევრში რომელიმეს გამოჭერა. ათე ცხენემს გეიშაჭოფი, ნამუთ
მეგეწონებუნი -- ამ ცხენებში გამოიჭირე, რომელიც მოგეწონება. 

Lemma: gishach'uala  
Number: 4023  
გიშაჭუალა (გიშაჭუალას) სახელი გიშაჭუნს ზმნისა -- 1. გამოწვა; 2. გამოცხობა. 

Lemma: gishaxunapa  
Number: 4024  
გიშახუნაფა (გიშახუნაფას) სახელი გიშაახუნუანს ზმნისა -- გამოსხმა, გამოყვანა, გამოცალკევება. იხ. ხუნაფა. 

Lemma: gishe  
Number: 4025  
გიშე, გუშე, გჷშე ზმნზ. შიგნიდან გარეთ; შუა ადგილიდან გარეთ. გაგშაჸოთუ გიშე -- გამოაგდო გარეთ (შიგნიდან). 

Lemma: gishmagoral-i  
Number: 4026  
გიშმაგორალ-ი (გიშმაგორალს) მიმღ. მოქმ. გიშაგორუნს ზმნისა -- გამომრჩეველი. 

Lemma: gishnagora  
Number: 4027  
გიშნაგორა (გიშნაგორას) მიმღ. ვნებ. წარს. გიშაგორუნს ზმნისა -- გამონარჩევი; რჩეული. თინა გიშნაგორა მაფუ: ი.



ყიფშ., გვ. 114 -- ის გამორჩეული (გამონარჩევი) მყავს. გიშნაგორა მალიმარი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 98 -- გამორჩეული
მებრძოლი. 

Lemma: gishula  
Number: 4028  
გიშულა (გიშულას) სახელი გიშურს ზმნისა -- გამოსვლა. ღორონთქ ჸუას თე საქმეში გიშულავა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 151 --
ღმერთმა ქნას ამ საქმის გამოსვლაო. ჟირო შუკას ვეეშეშეს: ქხს, 1, გვ. 193 -- ორ (-ორად) შუკაში არ გავიდოდნენ [ვეეშეშეს
ღ ვეგიშეშეს]. გიშეელჷ ხანქჷ: ა. ცაგ., გვ. 11 -- გამოვიდა ხანი. გიშართჷ ხანქჷნი: ი. ყიფშ., გვ. 27 -- რომ გავიდა დრო
(ხანი). ქ კანიშე გიშულა კანის გამოცვლა. ჸანჭი კანიშე გიშელენსინი, თიწკუმა ოკო თოჸუჯი -- აბრეშუმის ჭია კანს რომ
გამოიცვლის (გამოვა), მაშინ უნდა თვალ-ყური. 

Lemma: gishulir-i  
Number: 4029  
გიშულირ-ი (გიშულირს) მიმღ. ვნებ. წარს. გიშურს ზმნისა -- გამოსული; მომდევნო. გიშულირიში გაზარხულს -- მომდევნო
გაზაფხულზე. გიშულირიში გაზარხულს ჯგირ სქირუ დღას ოისირეს გეგნოჭუნა -- მომდევნო გაზაფხულზე კარგ მშრალ
დღეს საისლეს გადაწვავენ (შდრ. მასალები, ტ. 1, გვ. 389). 

Lemma: gidzal-i  
Number: 4030  
გიძალ-ი (გიძალს) ჩია. გიძალი კოჩი -- ჩია კაცი. 

Lemma: gidze  
Number: 4031  
გიძე (გიძეს) იგივეა, რაც გინძე, გირძე. გიძე ამბე ვემეჩუა! -- გრძელი ამბავი არ მიამბო! 

Lemma: gidzgh-i  
Number: 4032  
გიძღ-ი, გიძღუ, გჷძღჷ (გიძღი/უს, გჷძღჷს) ძარი (პ. ჭარ.); გალია. დოღობეს გიძღუ დო ქუმუსქვეს თოკი: მ. ხუბ., გვ. 149 --
მოწნეს ძარი და (კი) გამოუბეს თოკი. მუჭო გიძღის ქოგუქია! -- როგორ გიძღს(ძარს) ჰგავხარო! 

Lemma: gidzghuam-i  
Number: 4033  
გიძღუამ-ი (გიძღუამს) ძარიანი. ათე გიორგიქ გიძღუამო ქეჲთანთხუ თუდონ ქივანას: მ. ხუბ., გვ. 150 -- ეს გიორგი
ძარიანად ჩავარდა ქვედა ქვეყანაში. 

Lemma: gic'o  
Number: 4034  
გიწო - რთული ზმნისწინი (გი- და წო-: მარტივი ზმნისწინი გე-//გი- და ნაწილაკი -წო-): 1.ჩვეულებრივ აღნიშნავს
მიმართულებას იქიდან აქეთ. ქართულად გადმოიცემა გა- და გამო-- ზმნისწინებით: გიწო-ღალა გამორთმევა,. გიწო-
ციცქონუა გამო-ცინცვლა, მოტყუებით გამორთმევა. 2. აწმყოს მწკრივს აძლევს მყოფადის მნიშვნელობას: გიწო-ციცქონუნს
გამოცინცლავს (შდრ. ციცქონუნს ცინცლავს), გეგწო-ტყურანს მოტყუებით გამოართმევს (შდრ. ტყურანს ართმევს
მოტყუებით). 3. ზმნის უსრული სახის ფორმას აქცევს სრული სახისად: გეიწო-ტყურუუ გამოსტყუა (შდრ. ტყურუუ სტყუა). 

Lemma: gic'oluapa  
Number: 4035  
გიწოლუაფა (გიწოლუაფას) სახელი გიწულუანს ზმნისა -- გასწრება. ღარიბიქ მიწიკინი, შელებუანც გუწუულუ: კ. სამუშ.,
ქხპს, გვ. 160 -- ღარიბმა წამოიწია, შეძლებულს გაუსწრო. 

Lemma: gic'ot'q'urua  
Number: 4036  
გიწოტყურუა (გიწოტყურუას) სახელი გიწოტყურანს ზმნისა -- გამოტყუება. არძას ჯგირი გურით დუდი გეიწოტყურუ: მ.
ხუბ., გვ. 27 -- ყველას კარგი გულით თავი გამოსტყუა. 

Lemma: gic'oghala  
Number: 4037  
გიწოღალა (გიწოღალას) სახელი გეგწუღანს ზმნისა -- გამორთმევა. სი შურცუ ვაგწომიღა: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 36 --
შენ სულს არ გამომართმევ. ქ პიჯალაში გიწოღალა პირობის გამორთმევა. ძღაბი დო ბოშიქ პიჯალა გეგწუღეს ართიანს
-- გოგო-ბიჭმა პირობა მისცეს ერთმანეთს. ქ ხეში გიწოღალა ხელის ჩამორთმევა, მისალმება. გეგწუუღეს ხე ართიანსჷ: ი.
ყიფშ., გვ. 87 -- მიესალმნენ (ჩამოართვეს ხელი) ერთმანეთს. 

Lemma: gic'ocickonua  
Number: 4038  
გიწოციცქონუა (გიწოციცქონუას) სახელი გეიწოციცქონუნს ზმნისა -- გამოცინცვლა. გეიწოციცქონუ ჭიჭე-ჭიჭეთ ირფელი
-- გამოცინცლა ცოტ-ცოტად ყველაფერი. 

Lemma: gixoporchil-i  
Number: 4039  
გიხოფორჩილ-ი (გიხოფორჩილს) მიმღ. ვნებ. წარს. გიიხოფორჩუუ(ნ) ზმნისა -- მოფენილი. ბაღჩა უღუდუ სამოთხეცალი,
სქვამი პირეფით გიხოფორჩილი: აია, 1, გვ. 19 -- ბახჩა ჰქონდა სამოთხისნაირი, ლამაზი კოკრებით მოფენილი. 

Lemma: gijal-i  
Number: 4040  
გიჯალ-ი (გიჯალს) დაბალი და მსხვილი, -- ჩაფსკვნილი. 

Lemma: glarja  
Number: 4041  
გლარჯა (გლარჯას) გლაჯუნა; ვისაც უხეშად სიარული სჩვევია. ჩქი პუნდეს უჩიტელი, გლარჯას უძახუდეს -- ჩვენ გვყავდა



მასწავლებელი, გლარჯას ეძახოდნენ. 

Lemma: glarjua  
Number: 4042  
გლარჯუა (გლარჯუას) სახელი გილაგლარჯანს ზმნისა -- გლაჯუნით სიარული, უხეშად სიარული, -- ჯლაგუნი. შდრ. იმერ.,
გურ. გლაჯუნი, გლარჯუნი ხმაურობით სიარული (ვ. ბერ., ა. ღლ.). 

Lemma: glaxa  
Number: 4043  
გლახა (გლახას) ცუდი. გლახა სქუას გლახა ჯოღორი უჯგუნია -- ცუდ შვილს ცუდი ძაღლი სჯობსო. ოში გლახა მაშიიბელს
ართი ჯგირი მაჩუალი უჯგუ -- ას ცუდ მშოვნელს ერთი კარგი შემნახველი სჯობია. გლახა კურო დიდას მიკართუნია: თ.
სახოკ., გვ. 245 -- ცუდი კურო დედას მოუბრუნდებაო. შარას გლახა დღაქ ქომჷმოჭიშეს: ი. ყიფშ., გვ. 22 -- გზაში ცუდმა დღემ
მოგვისწროვო. გლახათ უღუ საქმე: მ. ხუბ., გვ. 5 -- ცუდად აქვს საქმე. შდრ. ჩიჩიე. 

Lemma: glaxas  
Number: 4044  
გლახას ზმნზ. ცუდად. გლახას გინირთუ -- ცუდად გახდა. 

Lemma: glov-i  
Number: 4045  
გლოვ-ი (გლოვის) შალაშინის ერთ-ერთი სახეობაა: ლამფის ნაპირების მრგვლად ამოსაღები. შდრ. ზ.იმერ. გლოვი (პ.
გაჩეჩ., ა. ღლ.). 

Lemma: gmoxon-i  
Number: 4046  
გმოხონ-ი (გმოხონს) გაღმა. გმოხონ ჭალე -- გაღმა ჭალა (გ. ელიავა, ტოპ. კატ., გვ. 20). შდრ. დინოხონი, დიკოხონი,
ეკოხონი, ეწოხონი, წიმოხონი. იხ. ხონ. 

Lemma: go-  
Number: 4047  
გო- მარტივი ზმნისწინი: 1.ჩვეულებრივ აღნიშნავს მიმართულებას, რაც შიგნიდან გარეთ სიბრტყეზე ჰორიზონტალურად ან
რისამე ირგვლივ ხდება. ქართული გა- ზმნისწინის ფონეტიკურ-ფუნქციურ შესატყვისს წარმოადგენს; შეიძლება გადმოიცეს
გა- და შემო- ზმნისწინებით: გო-ტება გა-შვება, გო-რჩქინა გა-ჩენა, გო-რინა ირგვლივ დგომა, გო-ხა{რ}ჩქუა (ირგვლივ)
შემო-თოხნა, გო-ხუნა (ირგვლივ) შემო-ჯდომა. 2. აწმყოს მწკრივს აძლევს მყოფადის მნიშვნელობას: გო-ფაჩუნს გაშლის
(შდრ. ფაჩუნს შლის), გო-უტენს გაუშვებს (შდრ. უტენს უშვებს). 3. ზმნის უსრული სახის ფორმას აქცევს სრული სახისად: გო-
თირუუ გაცვალა (შდრ. თირუუ ცვალა), გო-ხორცქუ გასკდა (შდრ. ხორცქუ {გა}სკდა). შდრ. ლაზ. გო- (ნ. მარი). 

Lemma: gobaranch'ul-i  
Number: 4048  
გობარანჭულ-ი (გობარანჭულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ვეებერთელა, დიდი. გობარანჭული ოთახი ვეებერთელა, დიდი
ოთახი (მასალები, ტ. 1, გვ. 381). 

Lemma: gobargua  
Number: 4049  
გობარგუა (გობარგუას) სახელი გობარგუნს ზმნისა -- 1. გამარგვლა; რისამე ირგვლივ თოხნა. ჯიმუში მათასალი მუს
გაბარგანსია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 192 -- მარილის მთესველი რას გამარგლავსო. 2. ირგვლივ დაბანაკება. მუკი-მუკი
გომიბარგჷ შუფამი რისეფიში ჯარი: ი. ყიფშ., გვ. 154 -- ირგვლივ დაბანაკებული მყავს შუბიანი რუსის ჯარი. 

Lemma: gobarua  
Number: 4050  
გობარუა (გობარუას) სახელი გააბარანს, გობარუნს ზმნათა -- 1. შემობარვა; 2. გაბერვა. 

Lemma: gobarchxal-i  
Number: 4051  
გობარჩხალ-ი (გობარჩხალ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გააბარჩხალუ(ნ) ზმნისა -- კაშკაში, გაბრწყინება. თოლი,
ბჟალარაცალო გააბარჩხალუ -- თვალები მზესავით (მზის მსგავსად) უკაშკაშებს (უბრწყინავს). 

Lemma: gobarchxil-i  
Number: 4052  
გობარჩხილ-ი (გობარჩხილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გობარჩხუნს ზმნისა -- გაფარჩხული. გობარჩხილი ჯინჯი --
გაფარჩხული ძირი. იხ. ბარჩხუა. 

Lemma: gobajaler-i  
Number: 4053  
გობაჯალერ-ი (გობაჯალერს) მიმღ. ვნებ. წარს. გობაჯალანს ზმნისა -- დაწყნარებული, დამშვიდებული. 

Lemma: gobajalua  
Number: 4054  
გობაჯალუა (გობაჯალუას) სახელი გობაჯალანს ზმნისა -- დაწყნარება, დამშვიდება. აკვნიდან ბავშვს ამოიყვანენ ხოლმე,
სხეულზე, განსაკუთრებით ზურგზე, ხელს უსვამენ და შემდეგ ისევ აწვენენ. ამას გობაჯალუა-ს ეძახიან. 

Lemma: gobe՚ua  
Number: 4055  
გობეჸუა (გობეჸუას) სახელი გიბეჸუუ(ნ) ზმნისა -- გაბეყვა, მაგრად გაძღომა. 

Lemma: gobzindua  
Number: 4056  



გობზინდუა (გობზინდუას) სახელი გობზინდუნს ზმნისა -- გაზიდვა. 

Lemma: gobizinapa  
Number: 4057  
გობიზინაფა (გობიზინაფას) სახელი გობიზონდუ(ნ), გააბიზინუანს ზმნათა -- დატენა; არაბუნებრივი გავსება, გაბერვა;
გადატ. სიკვდილი. მუ სქანი ღურა გოკო, მუ სქანი გობიზინაფა -- რა შენი სიკვდილი გინდა, რა შენი (გაბერვით) სიკვდილი.
შდრ. ლეჩხ., აჭარ. გაბიზინება ფერდების ამოვსება, სისავსე (მ. ჩიქ.); გავსება, დატენა (შ. ნიჟარ.). იხ. ბიზინაფა. 

Lemma: gobimbier-i  
Number: 4058  
გობიმბიერ-ი (გობიმბიერს) მიმღ. ვნებ. წარს. გობიმბიანს ზმნისა -- გაბიბინებული. 

Lemma: gobiric'er-i  
Number: 4059  
გობირიწერ-ი (გობირიწერს) მიმღ. ვნებ. წარს. გობირიწანს ზმნისა -- დაფხრეწილი. 

Lemma: gobirua  
Number: 4060  
გობირუა (გობირუას) სახელი გააბირანს ზმნისა -- ირგვლივ მღერა; ამღერება. ნინა გოგიბირუაფუ: ი. ყიფშ., გვ. 113 -- ენა
აგიმღერებია. გობირუნ დო, გოლუაფირო, იბირი -- გემღერება და, შემოგევლე, იმღერე. 

Lemma: gobirdzghinapa  
Number: 4061  
გობირძღინაფა (გობირძღინაფას) სახელი გააბირძღინუანს, გობირძღონდუ(ნ) ზმნათა -- გაბღენძა; გაფშეკა, ფეხის
გაშვერა. კამბეშის ჭკადჷნდესია დო გორდიქ კუჩხი გაბირძღინუა, მა ხოლო დობჭკადითია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 63 --
კამეჩს ჭედავდნენო და ბაყაყმა ფეხი გაიშვირაო, -- მეც დამჭედეთო. 

Lemma: gobirjgin-i  
Number: 4062  
გობირჯგინ-ი, გობირჯგინაფა (გობირჯგინს, გობირჯგინაფას) სახელი გააბირჯგინუანს ზმნისა -- გაფშეკა, გაფარჩხვა,
გაშეშება (ფეხისა). კუჩხი გააბირჯგინუუ და არდგილიშე ვედიქანცუუ -- ფეხი გაფშიკა (გაფარჩხა) და ადგილიდან არ
დაიძრა. იხ. ბირჯგინაფა. შდრ. გობირძღინაფა. 

Lemma: gobirjginapil-i  
Number: 4063  
გობირჯგინაფილ-ი (გობირჯგინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გააბირჯგინუანს ზმნისა -- გაშეშებული, გახევებული,
გაქვავებული; გამხმარი, გაციებული (მაგრად). გობირჯგინაფილი ჭკიდ დო ჸვალს მუ ფჩანს -- ცივ (გაქვავებულ) მჭადსა და
ყველს რა მაჭმევს. 

Lemma: gobidzgvinapa  
Number: 4064  
გობიძგვინაფა (გობიძგვინაფას) სახელი გობიძგვონდუ(ნ) ზმნისა -- გაბურძგვნა. 

Lemma: gobidzgvinapil-i  
Number: 4065  
გობიძგვინაფილ-ი (გობიძგვინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გობიძგვონდუ(ნ) ზმნისა -- გაბურძგნული. 

Lemma: gobixvinapa  
Number: 4066  
გობიხვინაფა (გობიხვინაფას) სახელი გობიხვონდუ(ნ) ზმნისა -- გაბუება, გაფუნჩულება, გასუქება. 

Lemma: gobixvinapil-i  
Number: 4067  
გობიხვინაფილ-ი (გობიხვინაფილ/რს) იგივეა, რაც გოფიხვინაფილი, -- მიმღ. ვნებ. წარს. გობიხვონდუ(ნ) ზმნისა --
გაბუებული, გაფუნჩულებული, გასუქებული. 

Lemma: gobijginapa  
Number: 4068  
გობიჯგინაფა (გობიჯგინაფას) იგივეა, რაც გობირჯგინაფა, -- სახელი გააბიჯგინუანს ზმნისა -- გაშეშება. 

Lemma: gobondghil-i  
Number: 4069  
გობონდღილ-ი (გობონდღილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გობონდღუნს ზმნისა -- დაქსელილი, ბონდღით დაფარული.
ბაბუშობაში ცურუეფით გობონდღილი, გოფინილი -- ბაბუასდროინდელი სუროებით დაქსელილი, დაფარული. 

Lemma: gobondghua  
Number: 4070  
გობონდღუა (გობონდღუას) სახელი გობონდღუნს ზმნისა -- დაქსელვა. 

Lemma: gobonil-i  
Number: 4071  
გობონილ-ი (გობონილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გობონს ზმნისა -- გაბანილი. მესიშ(ი) ჭვიმათ გობონილი: კ. სამუშ., ქართ.
ზეპ., გვ. 18 -- მაისის წვიმით განბანილი. გადატ. გაძარცული, გაქურდული. 

Lemma: gobonua  
Number: 4072  
გობონუა (გობონუას) სახელი გობონს, გობონუნს ზმნათა -- გაბანა. ბაღანა გობონუ ტიბუ წყარით -- ბავშვი დაბანა თბილი



წყლით. გადატ. გაძარცვა, გაქურდვა. 

Lemma: gobzhinapa  
Number: 4073  
გობჟინაფა (გობჟინაფას) სახელი გააბჟინუანს ზმნისა -- გამზეურება. 

Lemma: gobzhinapil-i  
Number: 4074  
გობჟინაფილ-ი (გობჟინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გააბჟინუანს ზმნისა -- გამზეურებული. 

Lemma: gobrangil-i  
Number: 4075  
გობრანგილ-ი (გობრანგილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გობრანგუნს ზმნისა -- ძლიერ, ზომაზე მეტად მთვრალი. ღვინით
გობრანგილი მიიშუ -- ღვინით ზომაზე მეტად მთვრალი მიდიოდა. 

Lemma: gobrangua  
Number: 4076  
გობრანგუა (გობრანუას) სახელი გობრანგუნს ზმნისა -- ძლიერ დათრობა. დიიშუმეს, გიიბრანგეს დო მიდართეს --
დათვრენ, ძლიერ ბევრი შესვეს და წავიდნენ. 

Lemma: gobulak'a  
Number: 4077  
გობულაკა (გობულაკას) გაგლეჯა. მუ გოხორცქუა დო მუ გობულაკავა!: თ. სახოკ., გვ. 253 -- რა გაფხრეწა და რა
გაგლეჯაო! 

Lemma: gobuma  
Number: 4078  
გობუმა (გობუმას) სახელი გააბუნს ზმნისა -- შესხმა (წყლის...). ქუგაბუ ნაფთი დო დოჭუ: მ. ხუბ., გვ. 5 -- შეასხა ნავთი და
დაწვა. 

Lemma: gobunapa  
Number: 4079  
გობუნაფა (გობუნაფას) სახელი გააბუნუანს ზმნისა -- გაბმა (თოკის, ძაფის...). ონჯუას ჯა დო ჯაშ შქას ქიგაბუნუუ ბაწარი -
- საღამოს ხესა და ხეს შორის (შუა) გააბა ბაწარი. 

Lemma: gobunapil-i  
Number: 4080  
გობუნაფილ-ი (გობუნაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გააბუნუანს ზმნისა -- გაბმული. გობუნაფილი ხორხი გაბმული ხერხი.
შდრ. შქვინდიში ხორხი. 

Lemma: goburdghonil-i  
Number: 4081  
გობურდღონილ-ი (გობურდღონილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გობურდღონუნს ზმნისა -- 1. ბანჯგვლიანი; 2. გაბდღვნილი. 

Lemma: goburdghonua  
Number: 4082  
გობურდღონუა (გობურდღონუას) სახელი გობურდღონუნს ზმნისა -- გაბდღვნა, ბუმბულის გაცლა; გლეჯა (ბრჭყალებით,
ფრჩხილებით). 

Lemma: goburdzgonil-i  
Number: 4083  
გობურძგონილ-ი (გობურძგონილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გობურძგონუნს ზმნისა -- გაბურძგნილი. სახე გობურძგონილი
აფუ -- სახე გაბურძგნილი აქვს. 

Lemma: goburdzgonua  
Number: 4084  
გობურძგონუა (გობურძგონუას) სახელი გობურძგონუნს ზმნისა -- გაბურძგნა. 

Lemma: gobudzolin-i  
Number: 4085  
გობუძოლინ-ი (გობუძოლინს) ვინმეს ან რისამე ირგვლივ რევა. ყაზახიში სქუალეფქ ქიგიბუბძოლითჷ შინო: კ. სამუშ.,
ქხპს, გვ. 163 -- გლეხის შვილებმა შევიშნოვეთ სიკოხტავე. იხ. ბუძოლი. 

Lemma: gobudzgholir-i  
Number: 4086  
გობუძღოლირ-ი (გობუძღოლირს) მიმღ. ვნებ. წარს. გობუძღოლუნს ზმნისა -- გასვრილი, გათხუპნული; გადატ. ზერელედ
გაკეთებული რამ. 

Lemma: gobudzgholua  
Number: 4087  
გობუძღოლუა (გობუძღოლუას) სახელი გობუძღოლუნს ზმნისა -- ზერელედ რისმე გაკეთება; გათხუპნა. 

Lemma: gobujgolua  
Number: 4088  
გობუჯგოლუა (გობუჯგოლუას) სახელი გობუჯგოლუნს ზმნისა -- უშნოდ გათლა, რისამე ულამაზოდ გაკეთება. 

Lemma: gogergil-i  



Number: 4089  
გოგერგილ-ი (გოგერგილს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოგერგუნს ზმნისა -- გაღლეტილი; გაფხეკილი; გადატ. უსინდისო, გაიძვერა,
გაქნილი. 

Lemma: gogergua  
Number: 4090  
გოგერგუა (გოგერგუას) სახელი გოგერგუნს, გიიგერგუუ(ნ) ზმნათა -- გაღლეტა; გაფხეკა; გადატ. გაიძვერობა. ღარიბი
ყაზახიქ თქუა: ე ზოთონჯი კუჩხუჩაფულეთ გობგერგია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 147 -- ღარიბმა გლეხმა თქვაო: ეს ზამთარი
უქალამნოდ (უფეხსაცმლოდ) გავღლიტეო. 

Lemma: gogvagvaler-i  
Number: 4091  
გოგვაგვალერ-ი (გოგვაგვალერს) ოხერ-ტიალი (დ. ფიფია). გოგვარგვალერს ზმნზ. განმავლობაში. ართი წანა
გოგვარგვალერს უჩა ვამკუნწყუმუ -- ერთი წლის განმავლობაში შავი არ გაუხდია. 

Lemma: gogingolir-i  
Number: 4092  
გოგინგოლირ-ი (გოგინგოლირს) გამწვირიანებული (დ. ფიფია); ამოგანგლილი. 

Lemma: gogore  
Number: 4093  
გოგორე (გოგორეს) გოგორა, პატარა ურმის თვალი (პ. ჭარ.); ძველად ურემს ეძახდნენ (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 2, გვ. 146). 

Lemma: gogua  
Number: 4094  
გოგუა (გოგუას) სახელი გოგუნს ზმნისა -- გოგვა. იხ. გილაგოგუა. 

Lemma: goguguler-i  
Number: 4095  
გოგუგულერ-ი (გოგუგულერს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოგუგულანს ზმნისა -- კვირტგამოსული (ხე), აკვირტებული. 

Lemma: goguleba  
Number: 4096  
გოგულება (გოგულებას) [რუს. гулять სეირნობა]. სახელი გააგულენს ზმნისა -- გასეირნება. გონებუნ-და, დოზოჯი დო,
ვარდა გოგულებაფუა: ი. ყიფშ., გვ. 120 -- თუ გნებავს, დაბრძანდი და, არადა გაგასეირნებ. 

Lemma: gogujua  
Number: 4097  
გოგუჯუა (გოგუჯუას) სახელი გოგუჯუნს ზმნისა -- ცხვირში გატენა გაცივების (სურდოს) გამო; შეფუთნა. 

Lemma: godandaler-i  
Number: 4098  
გოდანდალერ-ი (გოდანდალერს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოდანდალანს ზმნისა -- 1. ძლიერ ალესილი; 2. წმინდად გაპარსული;
გადატ. გატლეკილი (გრძელი ენის პატრონი). 

Lemma: godandalua  
Number: 4099  
გოდანდალუა (გოდანდალუას) სახელი გოდანდალანს ზმნისა -- 1. სუფთად გაპარსვა; 2. ძლიერ გალესვა. გადატ.
გატლეკა, ენად გაკრეფა. 

Lemma: godargaler-i  
Number: 4100  
გოდარგალერ-ი (გოდარგალერს) მიმღ. ვნებ. წარს. ენაგატლეკილი, მოლაყბე. 

Lemma: godacua  
Number: 4101  
გოდაცუა (გოდაცუას) სახელი გოდაცუნს ზმნისა -- უკანმოუხედავად გაქცევა. გადატ. გავსება რითიმე (ფული, ავეჯი...)
ოჯახისა. 

Lemma: godgedgil-i  
Number: 4102  
გოდგედგილ-ი (გოდგედგილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოდგედგუნს ზმნისა -- მაგრად გავსებული, გატენილი. გადატ.
ენაგრძელი (და მოურიდებელი) ქალი, ენამყრალი, -- კაპასი. 

Lemma: godgina1  
Number: 4103  
გოდგინა1 (გოდგინას), გოდგინუა (გოდგინუას) სახელი გაადგინანს ზმნისა -- მოსუქება, -- გაპუტული გოჭის, ინდაურის,
ქათმის... მდუღარეში ჩადება და შემდეგ ცივ წყალში ამოვლება, კანი რომ გაუმაგრდეს. ქოთომი ოკო გაადგინე, -- ხორციქ
ვეგიმონჭკუ-და, ბურდღა ვეჩირცხინე -- ქათამი უნდა მოასუქო, -- ხორცი თუ არ განმტკიცდა, ბუსუსებს ვერ მოაშორებ.
გაადგინანს (გაადგინუ მოასუქა, გუუდგინუუ მოუსუქებია, გონოდგინუე(ნ) მოასუქებდა თურმე) გრდმ. მოასუქებს. გაადგინაფუანს
(გაადგინაფუუ მოასუქებინა, გუუდგინაფუაფუ მოუსუქებინებია, გონოდგინაფუე(ნ) მოასუქებინებდა თურმე) კაუზ. გაადგინანს ზმნისა --
მოასუქებინებს. გომადგინალი მიმღ. მოქმ. მომსუქებელი. გაადგინალი მიმღ.ვნებ.მყ. მოსასუქებელი. გოდგინელ/რი მიმღ.ვნებ.წარს.
მოსუქებული. გონადგინა მიმღ.ვნებ.წარს. მონასუქები. უგუდგინუ მიმღ.უარყ. მოუსუქებელი. 

Lemma: godgina2  
Number: 4104  



გოდგინა2 (გოდგინას) სახელი გოდირთუ(ნ) ზმნისა -- დადგომა. გოდირთუ ჭვიმაქ დადგა წვიმები, -- იტყვიან, როცა წვიმები
ხანგრძლივად გრძელდება. 

Lemma: godginel/r-i  
Number: 4105  
გოდგინელ/რ-ი (გოდგინელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. 1. ჩამდგარი (წყალი); 2. გაბერილი, მოსუქებული (ქათამი, ინდაური...).
ლექსის ხოლო მუჭო უწინქ თქვანიჯგურა ქორა გოდგინერს: ქხს, 1, გვ. 235 -- ლექსს როგორ ვეტყვი თქვენსავით
მუცელგაბერილს. იხ. გოდგინა1. 

Lemma: godguma  
Number: 4106  
გოდგუმა (გოდგუმას) სახელი გოდგუნს ზმნისა -- გადგმა; გადადგმა (ფეხისა). ართი კუჩის ვაგოდგუნდუ: ქხს, 1, გვ. 330 --
ერთ ფეხს არ გადადგამდა. ჭიჭე ხინჯი ქიგოდგეს -- პატარა ხიდი გადგეს. 

Lemma: godvala  
Number: 4107  
გოდვალა (გოდვალას) სახელი გოდვანს ზმნისა -- გადება; შალითის ჩამოცმა. 

Lemma: godirak'il-i  
Number: 4108  
გოდირაკილ-ი (გოდირაკილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოდირკუ(ნ) ზმნისა -- გადრეკილი. 

Lemma: godirgil-i  
Number: 4109  
გოდირგილ-ი (გოდირგილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. თავხედი, უსირცხვილო; წამგლეჯი, ღლეტია. ართი გოდირგილი ოსური
რე, მუთუნიშა ონჯღორე ვოუჩქუ - ფერი -- ერთი თავხედი (ღლეტია) ქალია, არაფრისა რცხვენია ისეთი (არაფერზე
სირცხვილი არ იცის). შდრ. დირგუუ. 

Lemma: godirginapa  
Number: 4110  
გოდირგინაფა (გოდირგინაფას) სახელი გოდირგონდუ(ნ) ზმნისა -- ძალზე (ზედმეტად) გასუქება. 

Lemma: godirinapil-i  
Number: 4111  
გოდირინაფილ-ი (გოდირინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოდირონდუ(ნ) ზმნისა -- ძალიან ცხელი, გავარვალებული. 

Lemma: godo  
Number: 4112  
გოდო (გოდოს) საქსოვი დაზგის ნაწილი: სავარცხლის დაფები (მასალები, ტ. 2, ნაწ. 2, გვ. 226). შდრ. გოდორო. 

Lemma: godor-i  
Number: 4113  
გოდორ-ი (გოდორს) იგივეა, რაც ტანი ჸუდე, -- სახლის ტანი. 

Lemma: godoro  
Number: 4114  
გოდორო (გოდოროს) გოდორივით მრგვალი; გაბერილი. ქოჸუნს ართი გოდორო ბაღანა -- კი ჰყავს ერთი
ჩამრგვალებული ბავშვი. ქვარაგოდორო, დუდი მოკაღულერი, ჰო, მუს ილაჸაფუ დიდაღურელი: ა. ცან., გვ. 133 --
მუცელგამობერილი, თავმოგრეხილი, რა კარგად უკრავს, ის დედამკვდარი (გამოცანა: ჩონგური). 

Lemma: godor՚ude  
Number: 4115  
გოდორჸუდე (გოდორჸუდეს) დაუმთავრებელი სახლი (კარ-ფანჯარა ჩაუსმელი ან იატაკდაუგებელი), რომელშიაც ცხოვრება
არ შეიძლება. შდრ. კიდაჸუდე. 

Lemma: gode'rik'ua  
Number: 4116  
გოდჷრიკუა (გოდჷრიკუას) სახელი გოდჷრიკუნს ზმნისა -- გადრეკა. ჯგუნჯგი ირო გიდჷრიკანც ჭიფე ჭჷნჷ-სახჷრეს: კ.
სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 90 -- ბოძი მუდამ შემოიღუნავს წვრილსა წკნელსა-სახრეს. 

Lemma: godghirizua  
Number: 4117  
გოდღირიზუა (გოდღირიზუას) სახელი გიდღირიზუნს ზმნისა -- დადღლეზა; გაფხრეწა, გახევა. 

Lemma: govalapa1  
Number: 4118  
გოვალაფა1 (გოვალაფას) სახელი გოვალუნს ზმნისა -- გაელვება. ჭიჭე ხანქ ქიჸუუ დო გოვალჷ, გოგურგინჷ: მ. ხუბ., გვ.
61 -- ცოტა ხანი გავიდა და გაიელვა, დაიგრგვინა. ქ გოვალაფაშ მამალას გაელვების სისწრაფეში. გოვალაფაში მამალას
ტყეები გამკვონწყით ვიშო: მასალ., გვ. 111 -- ელვის სისწრაფით ტყავი გავაცალეთ (მას) იქით. შდრ. ვალი. 

Lemma: govalapa2  
Number: 4119  
გოვალაფა2 (გოვალაფას) სახელი გაავალაფუანს ზმნისა -- გაკარება; გახარება (მცენარისა). თი არდგილს მუთუნს
ვაგავალაფუანს -- იმ ადგილზე არაფერს გააკარებს (გაახარებს). 

Lemma: govalua  



Number: 4120  
გოვალუა (გოვალუას) იგივეა, რაც გოვალაფა1. 

Lemma: govarvaler-i  
Number: 4121  
გოვარვალერ-ი (გოვარვალერს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოვარვალანს ზმნისა -- გავარვარებული. 

Lemma: govark'aler-i  
Number: 4122  
გოვარკალერ-ი (გოვარკალერს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოვარკალანს ზმნისა -- გაკრიალებული. 

Lemma: gozak'vil-i  
Number: 4123  
გოზაკვილ-ი (გოზაკვილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოზაკუნს ზმნისა -- გათვალული, თვალნაცემი. ნანდვილას გოზაკვილი რე
-- ნამდვილად გათვალულია. 

Lemma: gozak'ua  
Number: 4124  
გოზაკუა (გოზაკუას) სახელი გოზაკუნს, გიიზაკუუ(ნ) ზმნათა -- გათვალვა. 

Lemma: gozangua  
Number: 4125  
გოზანგუა (გოზანგუას) სახელი გოზანგუნს ზმნისა -- გასვრა, გათხვრა მოსქო თხიერ მასაში. 

Lemma: gozantaler-i  
Number: 4126  
გოზანთალერ-ი (გოზანთალერს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოზანთალანს ზმნისა -- 1. გავარვალებული. 2. რაიმე სქელი სითხით
დასვრილი, გაზინთული. 

Lemma: gozginjinapa  
Number: 4127  
გოზგინჯინაფა (გოზგინჯინაფას) სახელი გააზგინჯინუანს, გოზგინჯონდუ(ნ) ზმნათა -- გამკვრივება. 

Lemma: gozginjinapil-i  
Number: 4128  
გოზგინჯინაფილ-ი (გოზგინჯინაფილ/რს) სახელი გოზგინჯონდუ(ნ) ზმნისა -- გამკვრივებული. 

Lemma: gozizinapa  
Number: 4129  
გოზიზინაფა (გოზიზინაფას) სახელი გააზიზინუანს, გოზიზონდუ(ნ) ზმნათა -- გაზიზინება, ძალიან გავსება; გადატ. გასუქება.

Lemma: gozizinapil-i  
Number: 4130  
გოზიზინაფილ-ი (გოზიზინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოზიზონდუ(ნ) ზმნისა -- გაზიზინებული, ძალიან გავსებული;
გასუქებული (ავადმყოფობით). შდრ. იმერ., ლეჩხ. გაზიზინებული გავსებული, გატენილი (მ. ალავ., ა. ღლ.). 

Lemma: gozik'inapa  
Number: 4131  
გოზიკინაფა (გოზიკინაფას) სახელი გოზიკონდუ(ნ), გააზიკინუანს ზმნათა -- სიკვდილი. ღორონთი გააზიკინუანს --
ღმერთი მოკლავს. თიში გოზიკინაფა ქომიძირუდასი, სო რე ეზმა ხანს -- იმისი სიკვდილი (კი) მენახოს, სადაა ამდენ ხანს. 

Lemma: gozik'inapil-i  
Number: 4132  
გოზიკინაფილ-ი (გოზიკინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოზიკონდუ(ნ) ზმნისა -- მკვდარი. ქოძირუ გოზიკინაფილი -- ნახა
მკვდარი. 

Lemma: gozilok'ua  
Number: 4133  
გოზილოკუა (გოზილოკუას) სახელი გიიზილოკუუ(ნ) ზმნისა -- გაზმორება; საქონლის სხეულის წელში გაჭიმვა გაზნექით.
ოჭუმარეს გეედირთუნი, გიიზილოკუანს -- დილით რომ ადგება, გაიზმორება. 

Lemma: gozimua  
Number: 4134  
გოზიმუა (გოზიმუას) სახელი გოზიმუნს ზმნისა -- გაზომვა. 

Lemma: gozindua  
Number: 4135  
გოზინდუა (გოზინდუას) სახელი გოზინდუნს ზმნისა -- გაზიდვა, გაჭიმვა. ბაწარი გობზინდით ჸუდე დო ქუხნაში შქას --
ბაწარი გავჭიმეთ სახლსა და სამზარეულოს შორის. ჭიაქ, - გიბზინდუქ დო გვერი იპიქია, გიზინდუ დო გოხორცქუა: თ.
სახოკ., გვ. 268 -- ჭიამ, - გავიჭიმები და გველი გავხდებიო, გაიჭიმა და გასკდა. 

Lemma: gozioril-i  
Number: 4136  
გოზიორილ-ი (გოზიორილს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოზიორუნს ზმნისა -- გაბზარული. 

Lemma: goziorua  



Number: 4137  
გოზიორუა (გოზიორუას) სახელი გოზიორუნს, გიიზიორუუ(ნ) ზმნათა -- გაბზარვა. დერგიქ გიიზიორუ -- ხალანი გაიბზარა. 

Lemma: gozirkinapil-i  
Number: 4138  
გოზირქინაფილ-ი (გოზირქინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოზირქონდუ(ნ) ზმნისა -- გასუქებული, გასქელებული. 

Lemma: gozisxirel-i  
Number: 4139  
გოზისხირელ-ი (გოზისხირელს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოზისხირანს ზმნისა -- გასისხლიანებული. 

Lemma: gozisxirua  
Number: 4140  
გოზისხირუა, გოზჷსხირუა (გოზისხირუას) სახელი გოზისხირანს ზმნისა -- გასისხლიანება. 

Lemma: gozla  
Number: 4141  
გოზლა (გოზლას) იგივეა, რაც გოზნა. 

Lemma: gozna  
Number: 4142  
გოზნა (გოზნას) დიდი ვინმე; ნეხვი. მუ დიდი გოზნათ მიგორჩქუ დუდი? -- რა დიდ ვინმედ მიგაჩნია თავი? შდრ. იმერ.
გოზლა ნეხვი ერთად დაყრილი (ვ. ბერ., ა. ღლ.). 

Lemma: gozontalapir-i  
Number: 4143  
გოზონთალაფირ-ი (გოზონთალაფირს) მიმღ. ვნებ. წარს. გახურებული (დ. ფიფია). 

Lemma: gozghvindinapa  
Number: 4144  
გოზღვინდინაფა (გოზღვინდინაფას) სახელი გოზღვინდონდუ(ნ) ზმნისა -- შეღერება; ასაკში შესვლა, მომწიფება. 

Lemma: got  
Number: 4145  
გოთ ზმნზ. კიდეც, კიდევაც. გოთ გამათხოზუ: მ. ხუბ., გვ. 228 -- კიდეც გამოეკიდა. 

Lemma: gotalua  
Number: 4146  
გოთალუა (გოთალუას) სახელი გოთალუნს ზმნისა -- გათელვა. 

Lemma: gotana  
Number: 4147  
გოთანა (გოთანას) გათენება, განთიადი. იშოთ ვაჸოფე დღასჷ გოთანა: მასალ., გვ. 57 -- მისთვის არასოდეს გათენებულა
(ყოფილა განთიადი). გოთანაქ ქჷმადჷრთჷ -- გათენება შეიქნა (მოადგა). გოთანას - გჷმათანე, დო ირო - ჩქიმი
ხურხიჩელა: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 117 -- გათენებისას - ცისკრის ვარსკვლავი, და მუდამ - ჩემი თეთრყელა. ქ გოთანა ბორჯის
გათენებისას, გათენების ჟამს. გოთანა ბორჯის გეედირთჷნი: ი. ყიფშ., გვ. 54 -- გათენებისას რომ ადგა. სი გიჯინუუ...
პირველ დღაში გოთანაშა: ქხს, 1, გვ. 158 -- შენ გიყურებია... პირველ დღის გათენებამდე. გოთანაშახჷ თექი ორდჷ: ქხს, 2,
გვ. 14 -- გათენებამდე იქ იყო. შდრ. გოსინთე, მოღია, რიჟურაჟუ. 

Lemma: gotanapa  
Number: 4148  
გოთანაფა (გოთანაფას) სახელი გაათანუანს ზმნისა -- გათენება. ჩქიმი მიკულაშახჷ ვა გაათანუავა: ი. ყიფშ., გვ. 27 --
ჩემს გამოვლამდე არ გაათენოო. თანაფაქჷ გომითანდჷ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 34 -- აღდგომა გამითენდა. გაათანუანს
(გაათანუუ გაათენა, გუუთანაფუაფუ გაუთენებია, გონოთანაფუე(ნ) გაათენებდა თურმე) გრდმ. გაათენებს. გიითანუანს (გიითანუუ გაითენა,
გუუთანუაფუ გაუთენებია) გრდმ. სათავ. ქც. გაათანუანს ზმნისა -- გაითენებს. გუუთანუანს (გუუთანუუ გაუთენა, გუუთანუაფუ
გაუთენებია) გრდმ. სასხვ. ქც. გაათანუანს ზმნისა -- გაუთენებს. გაათანაფუანს (გაათანაფუუ გაათენებინა, გუუთანაფუაფუ
გაუთენებინებია, გონოთანაფუე(ნ) გაათენებინებდა თურმე) კაუზ. გაათანუანს ზმნისა -- გაათენებინებს. გიმათანაფალი, გიმათანუ
მიმღ. მოქმ. გამთენებელი. გაათანაფალი, გიმათანე მიმღ.ვნებ.მყ. გასათენებელი. გოთანაფილი, გოთანელი მიმღ.ვნებ.წარს.
გათენებული. გონათანეფი, გონათანუ მიმღ.ვნებ.წარს. განათენები. გონათანაფუერი, გონათანუერი მიმღ.ვნებ. გათენების საფასური.
უგუთანაფუ, უგუთანუ მიმღ.უარყ. გაუთენებელი. იხ. თანაფა. შდრ. ლაზ. ოთანუ გათენება (ნ. მარი) 

Lemma: gotanapili  
Number: 4149  
გოთანაფილი, გოთანელ-ი (გოთანაფილ/რს, გოთანელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გათენებული. თიწკჷმავა ჩქიმოთია
თანაფა გოთანელი იჸუაფუნია: მ. ხუბ., გვ. 183 -- მაშინო ჩემთვისო აღდგომა გათენებული იქნებაო. 

Lemma: gotantaler-i  
Number: 4150  
გოთანთალერ-ი (გოთანთალერს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოთანთალანს ზმნისა -- ძალიან გაქათქათებული, სუფთა.
გოთანთალერ ნორჩალს მითოჯანუ -- გაკრიალებულ ლოგინში წევს. 

Lemma: gotantalua  
Number: 4151  
გოთანთალუა (გოთანთალუას) სახელი გოთანთალანს ზმნისა -- ძალიან გასუფთავება, გაქათქათება. 

Lemma: gotanua  
Number: 4152  



გოთანუა (გოთანუას) იგივეა, რაც გოთანაფა, -- გათენება. გოთანდუნი, აკოცენა: თ. სახოკ., გვ. 261 -- რომ გათენდება,
დაიფანტებიან. 

Lemma: gotartaler-i  
Number: 4153  
გოთართალერ-ი (გოთართალერს) მიმღ. ვნებ. წარს. გავარვალებული. იხ. თართალი. 

Lemma: gote  
Number: 4154  
გოთე (გოთეს) ყათლაღი; სწორი, თავისუფალი და ნათელი ადგილი; ტყის პირი (დ. ფიფია). ტყას, გოთე არდგირს, კარე
ქიდოდგეს -- ტყეში, ყათლაღ ადგილას, კარავი (კი) დადგეს. აკისერუნ, გითილჷ გოთეშა: მ. ხუბ., გვ. 60 -- რომ დაღამდა,
გამოვიდა ყათლაღ (თავისუფალ) ადგილას. სიტყვაში გოთე თე იგივე ელემენტად მიაჩნია პ. ჭარაიას, რაც სიტყვებში: გა-
თე-ნა, სინ-თე. 

Lemma: gotvaler-i  
Number: 4155  
გოთვალერ-ი (გოთვალერს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოთვალუნს ზმნისა -- გათვალული, თვალნაცემი. ნათოლე ოჭე,
გოთვალერიე -- თვალნაცემია, გათვალულია. 

Lemma: gotvalua  
Number: 4156  
გოთვალუა (გოთვალუას) სახელი გოთვალუნს ზმნისა -- გათვალვა. 

Lemma: goti//got  
Number: 4157  
გოთი//გოთ ზმნზ. კიდეც, კიდევაც. გოთ გამათხოზჷ (დო) ოჭოფჷ...: მ. ხუბ., გვ. 228 -- კიდეც გამოეკიდა (და) დაიჭირა... გოთი
წეეკინდჷ მუში ოსურც: მ. ხუბ., გვ. 193 -- კიდეც წაეკიდა (წაეჩხუბა) თავის ცოლს. 

Lemma: gotinil-i  
Number: 4158  
გოთინილ-ი (გოთინილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოთინუნს ზმნისა -- გამართული. გოთინილი მაფუ შარა: კ. სამუშ., ქართ.
ზეპ., გვ. 118 -- გამართული მაქვს გზა. 

Lemma: gotinua  
Number: 4159  
გოთინუა (გოთინუას) სახელი გოთინუნს ზმნისა -- გამართვა, გასწორება; პირდაპირ წასვლა. იხ. თინუ. 

Lemma: gotiorapa  
Number: 4160  
გოთიორაფა (გოთიორაფას) სახელი გიითიორუანს ზმნისა -- წვიმის დროს სადმე თავის შეფარება; გადაკარება. 

Lemma: gotirel-i  
Number: 4161  
გოთირელ-ი (გოთირელს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოთირანს ზმნისა -- გაცვლილი. 

Lemma: gotirtinapa  
Number: 4162  
გოთირთინაფა (გოთირთინაფას) სახელი გაათირთინუანს ზმნისა -- ძლიერ გაცხელება, გახურება. 

Lemma: gotirtinapil-i  
Number: 4163  
გოთირთინაფილ-ი (გოთირთინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გაათირთინუანს ზმნისა -- გახურებული; აღგზნებული.
გოთირთინაფილი ყაზაყიქ ვემერთუო?: მ. ხუბ., გვ. 273 -- გახურებული (აგზნებული) გლეხი არ მივიდა? 

Lemma: gotirtolir-i  
Number: 4164  
გოთირთოლირ-ი (გოთირთოლირს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოთირთოლუნს ზმნისა -- შეხუხული, გახუხული. 

Lemma: gotirtolua  
Number: 4165  
გოთირთოლუა (გოთირთოლუას) სახელი გოთირთოლუნს ზმნისა -- შეხუხვა, გახუხვა, კანის ოდნავ შეხრუკვა. ჩქარენდუ
დო ჭკიდი გალეხუშე გოთირთოლუ, გურქ გილუშუჭუქ ქოდოსქიდუ -- ჩქარობდა და მჭადი გარედან შეხუხა (გახუხა), გული
გამოუმცხვარი კი დარჩა. 

Lemma: gotirsinapa  
Number: 4166  
გოთირსინაფა (გოთირსინაფას) სახელი გოთირსონდუ(ნ), გაათირსინუანს ზმნათა -- გავსება; გადატ. გასუქება. ნაბეტანი
გოთირსონდუ ბოლო დროს -- ნამეტანი გასუქდა (გაივსო) ბოლო დროს. 

Lemma: gotirsinapil-i  
Number: 4167  
გოთირსინაფილ-ი (გოთირსინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოთირსონდუ(ნ) ზმნისა -- ზედმეტად გავსებული; გადატ.
გასუქებული. 

Lemma: gotirua  
Number: 4168  
გოთირუა, გოთჷრუა (გოთი/ჷრუას) სახელი გოთირანს ზმნისა -- გაცვლა. სი მუს გჷმათჷრეედი?: ი. ყიფშ., გვ. 174 -- შენ რა



გამოგცვლიდა? ქ ხეში გოთირუა ხელის გაცვლა, ხელის ჩამორთმევა. მუ რაგადი ოკო, ხეს გუთირანს: მ. ხუბ., გვ. 35 -- რა
თქმა უნდა, ხელს ჩამოართმევს. 

Lemma: gotirkinapa  
Number: 4169  
გოთირქინაფა (გოთირქინაფას) სახელი გოთირქონდუ(ნ) ზმნისა -- ზომაზე მეტად გავსება, გასუქება. შდრ. გოდირგინაფა,
გოტირკინაფა. 

Lemma: gotirxinapa  
Number: 4170  
გოთირხინაფა (გოთირხინაფას) იგივეა, რაც გოთირსინაფა, -- სახელი გაათირხინუანს ზმნისა -- გავსება. ძუძუეფი
ონჯუაშოთ გუუთირხონდუნა -- ძუძუები საღამოსათვის გაევსებათ (ძროხებს). 

Lemma: gotirxinapil-i  
Number: 4171  
გოთირხინაფილ-ი (გოთირხინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოთირხონდუ(ნ) ზმნისა -- გავსებული. დოკჷლეს კარეფი დო
ქჷნახვილეს ძუძუგოთირხინაფილი რაშეფი დინახალე: მ. ხუბ., გვ. 125 -- დაკეტეს კარები და ჩაამწყვდიეს
ძუძუებგავსებული რაშები შიგნით. 

Lemma: gote'rua  
Number: 4172  
გოთჷრუა (გოთჷრუას) იხ. გოთირუა. 

Lemma: gotok'il-i  
Number: 4173  
გოთოკილ-ი (გოთოკილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოთოკუნს ზმნისა -- გათოკილი. 

Lemma: gotok'ua  
Number: 4174  
გოთოკუა (გოთოკუას) სახელი გოთოკუნს ზმნისა -- გათოკვა. გოფთოკესჷ-და, იმენდ მოსქიდუ: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 151 --
თუ გამთოკეს, იმედი მრჩება. 

Lemma: gotolir-i  
Number: 4175  
გოთოლირ-ი (გოთოლირს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოთოლუნს ზმნისა -- 1. გათლილი. გადატ. ადამიანზე იტყვიან: გოთოლირი
კოჩიენია -- ცხოვრებაში გამოსული კაციაო. 2. იგივეა, რაც გოთვალერი, -- გათვალული. 

Lemma: gotolua  
Number: 4176  
გოთოლუა (გოთოლუას) სახელი გოთოლუნს ზმნისა -- 1. გათლა. თედო, გოთოლი ჩერია!: ი. ყიფშ., გვ. 131 -- თედო,
გათალე ჩერია! 2. იგივეა, რაც გოთვალუა, -- გათვალვა. ბაღანა ნანდვილო გოთოლეს -- ბავშვი ნამდვილად გათვალეს. 

Lemma: gotomua  
Number: 4177  
გოთომუა, გოთონუა (გოთომ/ნუას) სახელი გოთონუანს, გოთომუდუ(ნ) ზმნათა -- მიმსგავსება, მოჩვენება. გურც ჯულაბი
ალუხვილჷ, გოთონუანც მუთ თოფური: მასალ., გვ. 66 -- გულში შხამ-გესლი უმწყვდევია, მოგაჩვენებს როგორც თაფლს.
ხონარ უღუდ მუთ გურგინი, თოლეფ გოთომუდუ ვალო: მასალ., გვ. 72 -- ხმა ჰქონდა ვით ქუხილი, თვალები ელვის
მინამგვანი (თვალები გეჩვენებოდა ელვად). 

Lemma: gotorsil-i  
Number: 4178  
გოთორსილ-ი (გოთორსილს) მიმღ. ვნებ. წარს. გიითორსუუ(ნ) ზმნისა -- დახუნძლული. ჯაპი ჯამკაკალით გოთორსილიე --
თუთის ხე თუთათი დახუნძლულია (ბევრი ასხია). 

Lemma: gotkvartkvaler-i  
Number: 4179  
გოთქვართქვალერ-ი (გოთქვართქვალერს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოთქვართქვალანს ზმნისა -- გარუჯული. 

Lemma: gotkvartkvalua  
Number: 4180  
გოთქვართქვალუა (გოთქვართქვალუას) სახელი გოთქვართქვალანს ზმნისა -- გარუჯვა. 

Lemma: gotkvishinapa  
Number: 4181  
გოთქვიშინაფა (გოთქვიშინაფას) სახელი გოთქვიშონდუ(ნ) ზმნისა -- გათქვირება; ქალი რომ ასაკში შედის და ძუძუ-
მკერდი ევსება ან საქონელი სუქდება -- იტყვიან გოთქვიშინაფა-ს (პ. ჭარ.); გასუქება. 

Lemma: gotkvishinapil-i  
Number: 4182  
გოთქვიშინაფილ-ი (გოთქვიშინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოთქვიშონდუ(ნ) ზმნისა -- გათქვირებული, სისხლ-ხორცით
სავსე, ტანსავსე, ჩასუქებული. 

Lemma: gotxilua  
Number: 4183  
გოთხილუა (გოთხილუას) სახელი გაათხილენს ზმნისა -- შენახება (დ. ფიფია), გაფრთხილება; მომწყემსვა. ბოშეფი
ძალამი გაათხილჷ: ი. ყიფშ., გვ. 64 -- ბიჭები ძალიან გააფრთხილა. 



Lemma: gotxirishua  
Number: 4184  
გოთხირიშუა (გოთხირიშუას) სახელი გოთხირიშუნს ზმნისა -- გახევა, გაგლეჯა, -- გათხლეშა. 

Lemma: gotxipil/r-i  
Number: 4185  
გოთხიფილ/რ-ი (გოტხიფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოთხიფუნს ზმნისა -- გათხვრილი, გათხიფული. 

Lemma: gotxipua  
Number: 4186  
გოთხიფუა (გოთხიფუას) სახელი გოთხიფუნს ზმნისა -- გათხვრა, გათითხნა, გათხიფვა. 

Lemma: gotxozin-i  
Number: 4187  
გოთხოზინ-ი (გოთხოზინს) სახელი გოთხოზუ(ნ) ზმნისა -- დევნა, ვლება ირგვლივ. მა სიზმარო გორთხოზუქუ მიმინო დო
ქირიცალო: ენგური, გვ. 249 -- მე სიზმრად გარს გევლები მიმინო და ქორივით. 

Lemma: gotxoril-i  
Number: 4188  
გოთხორილ-ი (გოთხორილს) მიმღ. ვნებ. წარს. გაათხორანს ზმნისა -- ირგვლივ გათხრილი. გოთხორილიე მიკი-მიკი --
შემოთხრილია ირგვლივ. 

Lemma: gotxorua  
Number: 4189  
გოთხორუა (გოთხორუას) სახელი გაათხორანს ზმნისა -- შემოთხრა (ირგვლივ). ათენა ქოგაათხორჷ: ი. ყიფშ., გვ. 5 -- ეს
შემოათხარა. 

Lemma: gok'aliper-i  
Number: 4190  
გოკალიფერ-ი (გოკალიფერს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოკალიფანს ზმნისა -- დაცარიელებული; ხელცარიელი. 

Lemma: gok'alipua  
Number: 4191  
გოკალიფუა (გოკალიფუას) სახელი გოკალიფანს ზმნისა -- დაცარიელება. 

Lemma: gok'amach'el/r-i  
Number: 4192  
გოკამაჭელ/რ-ი (გოკამაჭელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოკამაჭანს ზმნისა -- თმა-დაგლეჯილ-გაწეწილი. 

Lemma: gok'amach'ua  
Number: 4193  
გოკამაჭუა (გოკამაჭუას) სახელი გოკამაჭანს ზმნისა -- თმის გლეჯა, წეწვა. თუმა გიიკამაჭუუ -- თმა დაიგლიჯ-გაიწეწა.
თომა ქიგაკამაჭუუ -- თმები დააგლიჯა. 

Lemma: gok'ant'arua  
Number: 4194  
გოკანტარუა (გოკანტარუას) სახელი გოკატარანს ზმნისა -- ხის ტოტისათვის პატარა ტოტებისა და ფოთლების გაცლა.
შდრ. გოცხო{ნ}ტუა. 

Lemma: gok'ark'at'el-i  
Number: 4195  
გოკარკატელ-ი (გოკარკატელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გააკარკატანს ზმნისა -- შემოხვეული; ხილის (ვაშლი, მსხალი,
ატამი...) ბევრის სხმა. ატამათ გოკარკატელიე -- ატმით დახუნძლულია (ბევრი ასხია). 

Lemma: gok'ark'at'ua  
Number: 4196  
გოკარკატუა (გოკარკატუას) სახელი გააკარკატანს ზმნისა -- შემოხვევა; ბევრის სხმა (ხილისა). ხეშა ქიგიიკარკატუუ
თოკი -- ხელზე შემოიხვია თოკი. 

Lemma: gok'vashir-i  
Number: 4197  
გოკვაშირ-ი (გოკვაშირს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოკვაშუნს ზმნისა -- გაჭედილი, დაცული, გატენილი. ჩხვინდი გოკვაშირი მაფუ
დო შური ვამაღინე -- ცხვირი დაცული მაქვს და ვერ ვსუნთქავ (სული ვერ მიმაქვს). 

Lemma: gok'vashua  
Number: 4198  
გოკვაშუა (გოკვაშუას) სახელი გოკვაშუნს ზმნისა -- დაცვა, გატენა, გაჭედვა. 

Lemma: gok'vaxil-i  
Number: 4199  
გოკვახილ-ი (გოკვახილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოკვახუნს ზმნისა -- გაკვეხებული, გაჩხერილი, გაკვეტებული. 

Lemma: gok'vaxua  
Number: 4200  
გოკვახუა (გოკვახუას) სახელი გოკვახუნს ზმნისა -- გაკვეხება, გაჩხერა, გაკვეტება. კისერს ქიგააკვახუ მუდგაქიენი დო
ვააჸირტე -- კისერში გაეჩხირა რაღაცაა და ვერ ყლაპავს. 



Lemma: gok'vizinapa  
Number: 4201  
გოკვიზინაფა (გოკვიზინაფას) სახელი გოკვიზონდუ(ნ) ზმნისა -- გაამაყება; გაგულისება; გაბღენძა, გაფხორვა. ათენა
ქოუწიინი, გოკვიზონდუ -- ეს რომ ვუთხარი, გაგულისდა. 

Lemma: gok'vizinapil-i  
Number: 4202  
გოკვიზინაფილ-ი (გოკვიზინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოკვიზონდუ(ნ) ზმნისა -- გაბღენძილი, გაგულისებული. 

Lemma: gok'virt'el-i  
Number: 4203  
გოკვირტელ-ი (გოკვირტელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოკვირტანს, გიკვირტუუ(ნ) ზმნათა -- გაკვირტული, კვირტგამოსული. 

Lemma: gok'idua  
Number: 4204  
გოკიდუა (გოკიდუას) სახელი გოკიდუნს ზმნისა -- გატიხვრა. ჸუდე შქას გოკიდუ -- სახლი შუაზე გატიხრა. 

Lemma: gok'ik'onua  
Number: 4205  
გოკიკონუა (გოკიკონუას) სახელი გოკიკონუნს ზმნისა -- გაკიკნა. 

Lemma: gok'ilada  
Number: 4206  
გოკილადა (გოკილადას) სახელი გოკირდუ(ნ) ზმნისა -- გაშეშება; გაოცება, გაკვირვება. გოკილადე დო მუთუნ
ვაუთქუალუ -- გაშეშებულა და ვერაფერი ვერ უთქვამს. ღურა დო გოკილადა სქანი! -- სიკვდილი და გაშეშება შენი!
(წყევლაა). 

Lemma: gok'iladir-i  
Number: 4207  
გოკილადირ-ი (გოკილადირს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოკირდუ(ნ) ზმნისა -- გაოცებული; გაკვირვებული. გოკილადირი იჯინედუ
-- გაოცებული იყურებოდა. 

Lemma: gok'ina  
Number: 4208  
გოკინა (გოკინას) სახელი გიიკინანს ზმნისა -- გაწევა. გუკუნ ე ბოშიქ დო ვიშო გოსოფუ ე ძაფი: მ. ხუბ., გვ. 2 -- გასწია ამ
ბიჭმა და ეს ძაფი გახია იქით. 

Lemma: gok'inel-i  
Number: 4209  
გოკინელ-ი (გოკინელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოკინუნს ზმნისა -- შემოკავებული (ადგილი). კუროქ კურო გეგნაწიფუ დო
გეგნობორსუ გოკინელი -- კურომ კუროს გადაბღავლა და გადალახა გოკინელი. 

Lemma: gok'iril-i  
Number: 4210  
გოკირილ-ი (გოკირილს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოკირუნს ზმნისა -- შეხვეული, შეკრული. დუდი გოკირილი აფუ -- თავი
შეხვეული აქვს. 

Lemma: gok'irt'onil-i  
Number: 4211  
გოკირტონილ-ი (გოკირტონილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოკირტონუნს ზმნისა -- გაკორტნილი; გაბრდღვნილი. 

Lemma: gok'irua  
Number: 4212  
გოკირუა (გოკირუას) სახელი გოკირუნს ზმნისა -- გახვევა, შეკვრა. ბაწარით გოკირუ მანგარას -- თოკით შეკრა მაგრად. 

Lemma: gok'ichua  
Number: 4213  
გოკიჩუა (გოკიჩუას) სახელი გოკიჩუნს ზმნისა -- გაკეცვა. 

Lemma: gok'ich'onua  
Number: 4214  
გოკიჭონუა (გოკიჭონუას) სახელი გოკიჭონუნს ზმნისა -- თმების დაგლეჯა. თომა ქიგააკიჭონუ დო იში ღორა ქიანას
გინო{რ}ჩქუდუ -- თმა დააგლიჯა და იმისი ყვირილი მთელ ქვეყანაზე ისმოდა. 

Lemma: gok'op'it'ua  
Number: 4215  
გოკოპიტუა (გოკოპიტუას) სახელი გოკოპიტანს ზმნისა -- გაკოპიტება (პ. ჭარ.). 

Lemma: gok'och'ak'al-i  
Number: 4216  
გოკოჭაკალ-ი (გოკოჭაკალ/რს) სახელი გოკოჭაკუნს ზმნისა -- არევ-დარევა (საქმისა). გოკოჭაკუა საქმე -- არივ-დარიაო
საქმე. 

Lemma: gok'urcxa  
Number: 4217  
გოკურცხა (გოკურცხას), გოკურცხინ-ი (გოკურცხინს), გოკურცხინაფა (გოკურცხინაფას) სახელი გააკურცხინუანს,
გოკურცხუ(ნ) ზმნათა -- გაღვიძება. მა ვეშემილებუნია გოკურცხინაფა: მ. ხუბ., გვ. 131 -- მე არ შემიძლიაო გაღვიძება. ათაქ



კოჩი ჯანჷნ, თინა გომიკურცხინეთია: მ. ხუბ., გვ. 131 -- აქ კაცი რომ წევს, ის გამოღვიძეთო. მაჟირა ქაჸოთჷნი,
გიიკურცხინუ: ი. ყიფშ., გვ. 21 -- მეორე რომ ესროლა, გაიღვიძა. გოპკურცხიო, სინთე ქორე: ქხს, 1, გვ. 176 -- რომ
გავიღვიძე, სინათლეა. უცბაშე გიკურცხინუუ: ი. ყიფშ., გვ. 103 -- უცბად გაიღვიძა. 

Lemma: gok'urcxinapil/r-i  
Number: 4218  
გოკურცხინაფილ/რ-ი (გოკურცხინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოკურცხუ(ნ) ზმნისა -- გაღვიძებული. დოჩხანერი
შეჸერონი ფალუნს გოკურცხინაფირი -- დასიცხული ყლორტები ხარობს გაღვიძებული. 

Lemma: gok'e'ler-i  
Number: 4219  
გოკჷლერ-ი (გოკილერს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოკჷლანს ზმნისა -- გამოკეტილი. ჸუდე არძა გოკჷლერც კოჩი
ვამლეპალუდეს: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 113 -- ყველა გამოკეტილ სახლში კაცის ჭაჭანება არ იყო. 

Lemma: gok'e'zhin-i  
Number: 4220  
გოკჷჟინ-ი (გოკჷჟინს), გოკჷჟინუა (გოკჷჟინუას) სახელი გოკჷჟინუნს ზმნისა -- ყვირილი. ფერი დღა ღორონთიში ვარე,
თიქ ვაგოკჷჟინასჷნი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 108 -- ისეთი დღე ღვთისა არ არის, იმან რომ არ იყვიროს. 

Lemma: gola  
Number: 4221  
გოლა (გოლას) იგივეა, რაც გვალა, -- მთა. გინიილ ამშვი გოლა: ა. ცაგ., გვ. 19 -- გადაიარა ექვსი მთა. ქიმისვანჯჷ ართი
გოლაში თუდო: ი. ყიფშ., გვ. 21 -- დაისვენა ერთი მთის ქვეშ. შდრ. ლაზ. გოლა მთა (ნ. მარი). 

Lemma: gola-  
Number: 4222  
გოლა- რთული ზმნისწინი. იხ. გილა-. 

Lemma: goladirua  
Number: 4223  
გოლადირუა (გოლადირუას) სახელი გოლადირანს ზმნისა -- განედლება. ბიგაქ... გეელადირჷ დო ფურცელი გაგჷმიღჷ:
ა. ცაგ., გვ. 44 -- ჯოხი... განედლდა და ფოთოლი გამოისხა. შდრ. ლადირი. 

Lemma: goladogolat  
Number: 4224  
გოლადოგოლათ ზმნზ. მთა და მთა. მოლართუ გოლადოგოლათ -- წამოვიდა მთა-მთა. 

Lemma: golalua  
Number: 4225  
გოლალუა (გოლალუას) სახელი გოლალუნს ზმნისა -- შეყეფა. ჸუდეს ჯოღორქ ართიშახ გოლალასინი, თინათ საქმეე --
სახლში ძაღლმა ერთხელაც რომ შეჰყეფოს, ესეც საქმეა. 

Lemma: golandzghil-i  
Number: 4226  
გოლანძღილ-ი (გოლანძღილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოლანძღუნს ზმნისა -- გალანძღული. 

Lemma: golandzghua  
Number: 4227  
გოლანძღუა (გოლანძღუას) სახელი გოლანძღუნს ზმნისა -- გალანძღვა. გოლანძღუაშა ისხუნუუ ფარაში გაფა: მ. ხუბ., გვ.
118 -- გალანძღვას არჩია ფულის გადახდა. 

Lemma: golarte-borji  
Number: 4228  
გოლართე-ბორჯი, გოლართე-ბორჯის ზმნზ. იგივეა, რაც გილართე-ბორჯი, -- საღამო ჟამი. 

Lemma: golasirel-i  
Number: 4229  
გოლასირელ-ი (გოლასირელს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოლასირანს ზმნისა -- გალესილი. 

Lemma: golasirua  
Number: 4230  
გოლასირუა (გოლასირუას) სახელი გოლასირანს ზმნისა -- გალესვა. მეწამალექ გოლასირუ ლეკური: ი. ყიფშ., გვ. 11 --
მეწამლემ გალესა ლეკური. 

Lemma: golapa  
Number: 4231  
გოლაფა (გოლაფას) სახელი გოლუ(ნ) ზმნისა -- 1. გავარდნა, გაქცევა. გოლ ხონარქ: მ. ხუბ., გვ. 14 -- გავარდა ხმა.
თოფიში გოლაფაქ იჸუ: მ. ხუბ., გვ. 31 -- თოფის გავარდნა იქნა. 2. შეკრთომა. დამიანექ გაალ უცებუ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ.,
გვ. 70 -- დამიანე უცებ შეკრთა. გაალჷ ცირაში დიდაქჷ: ი. ყიფშ., გვ. 64 -- შეკრთა გოგოს დედა. 3. გაძრობა. ორტყაფუქ
გოლჷ -- სარტყელი გაძვრა. 

Lemma: gola՚ap-i  
Number: 4232  
გოლაჸაფ-ი (გოლაჸაფის) სახელი გალაჸაფუ(ნ) ზმნისა -- ირგვლივ თამაში. კატუ დო ლაკვიცალო გალაჸაფუნა
ართიანც: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 65 -- კატა და ლეკვივით ეთამაშებიან ერთმანეთს. 

Lemma: gola՚apin-i//golaapin-i  



Number: 4233  
გოლაჸაფინ-ი//გოლააფინ-ი (გოლა{ჸ}აფინს) იგივეა, რაც გოლაჸაფი. 

Lemma: golaxil/r-i  
Number: 4234  
გოლახილ/რ-ი (გოლახილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოლახუნს ზმნისა -- გალახული; ნაცემი. 

Lemma: golaxua  
Number: 4235  
გოლახუა (გოლახუას) სახელი გოლახუნს ზმნისა -- გალახვა, ცემა; წყენა. გებგი ანბე გასაკვირი, ოსური გოლახესია: კ.
სამუშ., ქხპს, გვ. 135 -- გავიგე ამბავი გასაკვირი, ქალი გალახესო. შარაქ ძალამი გოლახუ -- გზამ ძალიან აწყინა. 

Lemma: goleba  
Number: 4236  
გოლება (გოლებას) სახელი გიილენს ზმნისა -- გავლა, შემოვლა; შემოვლება. ძღაბიქჷ გაათუ სტოლიში გოლება: ი.
ყიფშ., გვ. 93 -- გოგომ დაამთავრა მაგიდის შემოვლა. მოლართია, სქუა, დო ტყას გოლებაფუა ჩქიმსია: მ. ხუბ., გვ. 70 --
წამოდიო, შვილო, და ტყეს შემოგატარებო. მიჩქუ, ჭარუათი მუთუნი ვაგიმალე -- ვიცი, წერით არაფერი არ გამივა.
გიმილეს გალე დო გილეს: მ. ხუბ., გვ. 4 -- გამოვიდნენ გარეთ და გაიარეს. 

Lemma: golebur-i  
Number: 4237  
გოლებურ-ი (გოლებურს) მიმღ. ვნებ. წარს. გილენს ზმნისა -- გავლილი, შემოვლილი. გოლებური რენა -- შემოვლილი
არიან. 

Lemma: golvapir-i  
Number: 4238  
გოლვაფირ-ი (გოლვაფირს) მიმღ. ვნებ. წარს. გულუანს ზმნისა -- შემოვლებული. გოლვაფირო შემოგევლე: ქომიწი,
გოლვაფირო, მუჟამიშა გიჯინა?: ენგური, გვ. 246 -- მითხარი, გენაცვალე, როდემდე გელოდო (გიყურო)? შდრ. გოლუა,
გოლუაფა. 

Lemma: golieba  
Number: 4239  
გოლიება (გოლიებას) სახელი გეულიებუ(ნ) ზმნისა -- შემოლევა. ჯიმა-მაჸალე ქჷგოლიებუ, ვემეხვალამუ, მუდა
ინგარას: მასალ., გვ. 57 -- ძმა-თანატოლი შემოლევია, ვერ მიმხვდარა, რამდენი იტიროს. 

Lemma: golinapa  
Number: 4240  
გოლინაფა (გოლინაფას) სახელი გაალინუანს ზმნისა -- გატარება აქეთ-იქით (მაგ., ცხენისა). რულაში უკული ცხენს
გაალინუანა -- სირბილის შემდეგ ცხენს გაატარებენ. 

Lemma: golir-i  
Number: 4241  
გოლირ-ი (გოლირს) დაგვალული (დ. ფიფია). 

Lemma: golipua  
Number: 4242  
გოლიფუა (გოლიფუას) სახელი გოლიფუნს ზმნისა -- გალიფვა, გაპოხვა, გასანთვლა, გაქონვა. 

Lemma: golighonua  
Number: 4243  
გოლიღონუა (გოლიღონუას) სახელი გოლიღონუნს ზმნისა -- გალოღნა; ლოღნით ჭამა. 

Lemma: gololua  
Number: 4244  
გოლოლუა (გოლოლუას) სახელი გოლოლუნს ზმნისა -- გამურვა; გაბოლვა. 

Lemma: golont'k'ir-i  
Number: 4245  
გოლონტკირ-ი (გოლონტკირს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოლონტკუნს ზმნისა -- გალოშნილი, გალოკილი. 

Lemma: golont'k'ua  
Number: 4246  
გოლონტკუა (გოლონტკუას) სახელი გოლონტკუნს ზმნისა -- გალოშნა, გალოკვა (პ. ჭარ.). შდრ. სირქუა. 

Lemma: golopa  
Number: 4247  
გოლოფა (გოლოფას) გვალვა. ჩქიმი გურს გოლოფა რე: მ. ხუბ., გვ. 349 -- ჩემს გულში გვალვა არის. გოლოფა წანაში
ქონებათ დუდი ვაციკინუათ!: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 147 -- გვალვიანი წლის ქონებით ნუ გაიბღინძებით! გოლოფას ლატ(ი)
დისორმუუდ ლენჭყონა დო ნაღვარჷს: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 145 -- გვალვისას სიმინდის ბარაქა იყო ჭყანტიან და
ნაღვარევში (ადგილებში). შდრ. ჭოროფა. 

Lemma: golopir-i  
Number: 4248  
გოლოფირ-ი (გოლოფირს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოლოფუნს ზმნისა -- მოგვალული; გამხმარი. დიხა ვეხონე, მანგარასი რე
გოლოფირი -- არ შეიძლება მიწის მოხვნა, მაგარი გვალვაა (გაგვალულია). 

Lemma: golopua  



Number: 4249  
გოლოფუა (გოლოფუას) სახელი გოლოფუნს ზმნისა -- მოგვალვა, გვალვის დადგომა. სქან დო ჩქიმი ჸოროფას მალას
ქიგაგოლოფანს: ქხს, 1, გვ. 141 -- შენსა და ჩემს სიყვარულს მალე მოგვალავს. გოლოფუნს (გოგოლოფუნს გაგვალავს,
გოგოლოფუ გაგვალა, გუუგოლოფუ გაუგვალავს, გონოგოლოფუე(ნ) გაგვალავდა თურმე) გრდმ. გვალავს, გვალვას იჭერს.
გოლოფირ-ი მიმღ.ვნებ.წარს. მოგვალული მაგოლოფარი, მაგოლოფუ მიმღ. მოქმ. გვალვის დაწყების პირი ჩანს. შდრ.
გოლოფა. 

Lemma: golua  
Number: 4250  
გოლუა, გოლუაფა (გოლუა{ფა}ს) სახელი გუულუანს ზმნისა -- 1. შემოვლება. სკანი ჭირი, სკან გოლუა, ნანა: ქხს, 1, გვ. 53
-- შენი ჭირიმე, შენ შემოგევლე, ნანა. ხოლოთ თენა გიჩქჷდასჷ, სქან გოლუა მა მეურქჷ: მ. ხუბ., გვ. 317 -- მხოლოდ ეს
იცოდე, შენზე შემოვლებული მე მივდივარ. ქოგუალე თისი მა: ქხს, 1, გვ. 67 -- შემოვევლე მას მე. იშენით ქოგორლუაფუდა:
ქხს, 1, გვ. 80 -- მაინც კი შემოგვლებოდე. 2. გავლება (სარეცხისა). ონახვალს წყარი გულუუ დო ოსქირუანს -- სარეცხს
წყალი გაავლო და აშრობს. გუულუანს (გუულუუ შემოავლო, გაავლო; გუულუაფუ შემოუვლია (თავი), გაუვლია (წყალი);
გონოლუაფუე(ნ) გაავლებდა თურმე წყალს, თავს შემოავლებდა) გრდმ. სასხვ. ქც. შემოავლებს თავს, გაავლებს წყალს.
გიილუანს (გიილუუ შემოივლო, გუულუაფუ შემოუვლია) გრდმ. სათავ. ქც. გუულუანს ზმნისა -- შემოივლებს. გიილენე(ნ) (გიილენუ
შესაძლებელი გახდა შემოვლება, -- , გონოლინუე(ნ) შესაძლებელი ყოფილა გავლება, შემოვლება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
გუულუანს ზმნისა -- შეიძლება შემოვლება, გავლება წყლისა. გაალენე(ნ) (გაალენუ შეძლო შემოვლებოდა, გაევლო (წყალი); --
, -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. გუულუანს ზმნისა -- შეუძლია შემოავლოს (თავი), გაავლოს (წყალი). გაალუაფუანს (გაალუაფუუ
შემოავლებინა, გაავლებინა; გუულუაფუაფუ შემოუვლინებია, გაუვლებინებია (წყალი); გონოლუაფუე(ნ) შემოავლებინებდა თურმე,
გაავლებინებდა თურმე (წყალს)) კაუზ. გუულუანს ზმნისა -- შემოავლებინებს (თავს), გაავლებინებს (წყალს). გომალუაფარი,
გომალუაფუ მიმღ. მოქმ. შემომვლები; გამვლები. გაალუაფარი, გაალუაფუ მიმღ.ვნებ.მყ. გასავლები; შემოსავლები. გოლუაფირი
მიმღ.ვნებ.წარს. შემოვლებული; გავლებული. გონალუეფი მიმღ.ვნებ.წარს. შემონავლები; განავლები. გო/უნალუაფუერი
მიმღ.ვნებ.წარს. შემოვლების, გავლების საფასური. უგულუაფუ მიმღ.უარყ. შემოუვლებელი; გაუვლებელი. 

Lemma: goluapir-i  
Number: 4251  
გოლუაფირ-ი (გოლუაფირს) იგივეა, რაც გოლვაფირი, -- მიმღ. ვნებ. წარს. გოულუანს ზმნისა -- შემოვლებული.
გოლუაფირო ზმნზ. იმის მაგიერ, ნაცვლად. თიში გოლუაფირო ულუდას! -- იმის მაგიერ (ნაცვლად) - შემოვლებულად
წასულიყოს! გოლუაფირო საალერსო შორსდ. გენაცვალე. ძუძუს გარზე, გოლუაფირო, არკვანც ქიკვანწუაუქჷნი: კ. სამუშ.,
ქხპს, გვ. 112 -- ძუძუს გაწოვებ (გაძლევ), შემოგევლე, თან აკვანსაც რომ გირწევ. ქონმოჯინი, გოლუაფირო, თოლ-გვირალი
ჩქიმი ცირა!: მასალ., გვ. 43 -- შემომხედე, გენაცვალე, თვალ-ჟუჟუნა ჩემო ცირა! სქანგოლუაფირო შენ შემოგევლე, შენ
გენაცვალე. სქანგოლუაფირო, ქობალი ქომომიღი! -- შენ გენაცვალე (შემოგევლე), პური მომიტანე! შდრ. სქანი
ჭირიმა. 

Lemma: golursua  
Number: 4252  
გოლურსუა (გოლურსუას) სახელი გიილურსუუ(ნ) ზმნისა -- გაჩუმება, გატრუნვა, გალურსვა. 

Lemma: golurje  
Number: 4253  
გოლურჯე (გოლურჯეს) ოდნავ ლურჯი. იხ. ლურჯი. 

Lemma: golurjil-i  
Number: 4254  
გოლურჯილ-ი (გოლურჯილს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოლურჯუნს ზმნისა -- გარუჯული. უჩარდია ვაიჩქუდა, ჩხანათ ვორექ
გოლურჯილი -- შავი არ გეგონო, მზითა ვარ გარუჯული. შდრ. გოთქვართქვალერი. 

Lemma: gomanua  
Number: 4255  
გომანუა (გომანუას) სახელი გომანუნს ზმნისა -- გატრუსვა. 

Lemma: gomandzgilishal-i  
Number: 4256  
გომანძგილიშალ-ი (გომანძგილიშალ/რს) მიმღ. მოქმ. გონძგილიშანს ზმნისა -- გამხლეჩი. 

Lemma: gomartaxua  
Number: 4257  
გომართახუა (გომართახუას) სახელი გომართახანს ზმნისა -- გამათრახება, მათრახით ცემა, გადატ. გალანძღვა. 

Lemma: gomarsil-i  
Number: 4258  
გომარსილ-ი (გომარსილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გომარსუნს ზმნისა -- შემოღობილი, მესერშემოვლებული. 

Lemma: gomarsua  
Number: 4259  
გომარსუა (გომარსუას) სახელი გომარსუნს ზმნისა -- შემოღობვა, მესრის შემოვლება. 

Lemma: gomarchkine  
Number: 4260  
გომარჩქინე (გომარჩქინეს) მიმღ. მოქმ. გაარჩქინანს ზმნისა -- გამჩენი, დამდგენი. ოთხი ვეზირი სამართალიში
გომარჩქინეთჷ ნოხვენ{ჷ}: ა. ცაგ., გვ. 52 -- ოთხი ვეზირი სიმართლის გამჩენად (დამდგენად) ეჯდა. 

Lemma: gombaril-i  
Number: 4261  
გომბარილ-ი (გომბარილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გომბარუნს ზმნისა -- გაბერილი. 



Lemma: gombarua  
Number: 4262  
გომბარუა (გომბარუას) სახელი გომბარუნს ზმნისა -- გაბერვა. გოზიდელე, გომბარელე, დუდი ქელუზიმუაფუ: ი. ყიფშ.,
გვ. 171 -- გაზიდულა, გაბერილა, თავი მიუზომებია. 

Lemma: gombesho  
Number: 4263  
გომბეშო (გომბეშოს) ზოოლ. გომბეშო. შდრ. ჟვაბუ. 

Lemma: gombuiak'ir-i  
Number: 4264  
გომბუიაკირ-ი (გომბუიაკირს) მსუქანი, გაპუტკუნებული. ქოჸუნა ართი გომბუიაკირი ბაღანა დო თის უჯინე თელი ოჯახი -
- კი ჰყავთ ერთი პუტკუნა ბავშვი და მას უყურებს მთელი ოჯახი. 

Lemma: gomindoria  
Number: 4265  
გომინდორია (გომინდორიას) პატარა მინდორი, -- ითქმის ტყიან ან ოღრო-ჩოღრო ადგილას პატარა ვაკე-მინდორზე. 

Lemma: gominj-i  
Number: 4266  
გომინჯ-ი (გომინჯის, გომინს) გომიჯი, ტკბილი კვერები; საშობაო კვერი (დ. ფიფია). ართი გომინჯი ქობალი, ართი
ორკოლი ღვინი..., სქანი ჸვილუა მარდი რენია: მ. ხუბ., გვ. 170 -- ერთი გომიჯი პური, ერთი დოქი ღვინო..., შენი
მოკვლა მადლიაო. შდრ. ლეჩხ., აჭარ., რაჭ. გომიჯი (ა. ღლ.). 

Lemma: gomich-i  
Number: 4267  
გომიჩ-ი (გომიჩის) ზოოლ. კამბეში, კამეჩი (დ. ფიფია) 

Lemma: gomnoxoni  
Number: 4268  
გომნოხონი (ჭალე) გადახნული ჭალა (გ. ელიავა..., ტოპ. კატ., გვ. 22). 

Lemma: gomo-  
Number: 4269  
გომო- იხ. გიმო-. 

Lemma: gomotxuala  
Number: 4270  
გომოთხუალა (გომოთხუალას) სახელი გემეეთხუებუ(ნ) ზმნისა -- გამოთხოვება. გომოთხუალა თენეფიში ვეერაგადეე: ა.
ცაგ., გვ. 18 -- ამათი გამოთხოვება არ ითქმის. 

Lemma: gomoragvapa  
Number: 4271  
გომორაგვაფა (გომორაგვაფას) სახელი გაგმაარაგუუ(ნ) ზმნისა -- გამოვარდნა. ენა თე ოსურქ ქოძირუევე,
გაგმაარაგუა: ი. ყიფშ., გვ. 44 -- ეს ამ ქალმა რომ ნახაო, გამოვარდაო. 

Lemma: gomorina  
Number: 4272  
გომორინა (გომორინას) სახელი გომაადირთუ(ნ) ზმნისა -- გამოდგომა. მიოჯინალო სქამი რე, მარა გომორინაში მუ
მუგოშინა -- შესახედავად ლამაზია, მაგრამ გამოდგომაზე რა მოგახსენო. 

Lemma: gomorseba  
Number: 4273  
გომორსება (გომორსებას) სახელი გომორსენს ზმნისა -- გამოცდა; განცდა. მორთი დო გომორსითია: მ. ხუბ., გვ. 2 -- მოდი
და გამოსცადეთო. დიო ძღაბი რექ, ვა გოიმორსებუ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 23 -- ჯერ გოგო ხარ, არ განგიცდია
(გამოგიცდია). 

Lemma: gomorsil-i  
Number: 4274  
გომორსილ-ი (გომორსილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გომორსენს, გიიმორსებუ(ნ) ზმნათა -- გამოცდილი, გასინჯული. 

Lemma: gomorchkina  
Number: 4275  
გომორჩქინა (გომორჩქინას) სახელი გეგმაარჩქინანს ზმნისა -- გამოჩენა. სი კოღონათ გჷმორჩქინდჷქ თიწკმა: ი. ყიფშ.,
გვ. 21 -- შენ კოღოდ გამოჩნდები მასთან. 

Lemma: gomorcieba  
Number: 4276  
გომორციება (გომორციებას) სახელი გეგმიირციებუ(ნ) ზმნისა -- გამოფიტვა. 

Lemma: gomorciebul-i  
Number: 4277  
გომორციებულ-ი (გომორციებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გეგმირციებუ(ნ) ზმნისა -- გამოფიტული. 

Lemma: gomordzgvil-i  
Number: 4278  
გომორძგვილ-ი (გომორძგვილ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. გიიმორძგვენს ზმნისა -- გამარჯვებული. გომორძგვილს ველასხაპა,



დონთხაფილს ვეგიოსხაპა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 31 -- გამარჯვებულს არ ეცეკვო, წაქცეულს არ დაახტე. გომორძგვილი
ორდუ თი ხენწიფე: მ. ხუბ., გვ. 26 -- გამარჯვებული იყო ის ხელმწიფე. გომორძგვილო ზმნზ. გამარჯვებულად. ახიოლჷ,
მუჟამცჷ ქოძირჷ მუში ჯიმა გომორძგვილო: ი. ყიფშ., გვ. 61 -- გაუხარდა, როდესაც (კი) ნახა მისი ძმა გამარჯვებულად.
გომორძგვილო იბთვალუნქი ჩქიმი დუცი -- გამარჯვებულად ვთვლი ჩემს თავს. შდრ. მორძგვი. 

Lemma: gomordzgua  
Number: 4279  
გომორძგუა (გომორძგუას) სახელი გიიმორძგვენს ზმნისა -- გამარჯვება. გომორძგუა ჯგირი სქანი!: ი. ყიფშ., გვ. 14 --
გამარჯობა კარგი შენი! გომორძგუა ჯგირი ბოშისია! - უწუუ ახუ̂ალამირი კოჩქჷ: ა. ცაგ., გვ. 2 -- გამარჯვება კარგ ბიჭსო! -
უთხრა ახალმოსულმა კაცმა. გოუმორძგვას, გოუმორძგვას მაბირე დო მასხაპალც: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 125 -- გაუმარჯოს,
გაუმარჯოს მომღერალსა და მოცეკვავეს. გიიმორძგვენს (გიიმორძგუ გაიმარჯვა, გუუმორძგვებუ გაუმარჯვნია, გონომორძგვებუე(ნ)
გაიმარჯვებდა თურმე) გრდმ. გაიმარჯვებს. გიიმორძგვინე(ნ) (გიიმორძგვინუ შესაძლებელი გახდა გამარჯვება, -- , -- ) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. შეიძლება გამარჯვება. გაამორძგვინე(ნ) (გაამორძგვინუ შეძლო გაემარჯვნა, -- , გონომორძგვებუე(ნ) შესძლებია
გაემარჯვნა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. შეუძლია გაიმარჯვოს. გოომორძგვებაფუანს (გოომორძგვებაფუუ გაამარჯვებინა,
გუუმორძგვებაფუაფუ გაუმარჯვებინებია, გონომორძგვებაფუე(ნ) გაამარჯვებინებდა თურმე) კაუზ. გიიმორძგვენს ზმნისა --
გაამარჯვებინებს. გომომორძგვებელი მიმღ. მოქმ. გამმარჯვებელი. გაამორძგვებელი მიმღ.ვნებ.მყ. გასამარჯვებელი. გომორძგვილი
მიმღ.ვნებ.წარს. გამარჯვებული. გონომორძგვები მიმღ.ვნებ.წარს. განამარჯვები. გონომორძგვებუერი მიმღ.ვნებ.წარს. გამარჯვების
საფასური. უგუმორძგვებუ მიმღ.უარყ. გაუმარჯვებელი.. 

Lemma: gomosergelapa  
Number: 4280  
გომოსერგელაფა (გომოსერგელაფას) სახელი გიმასერგელუანს ზმნისა -- გამოთრევა. აშჷ გაგჷმისერგელი, დედიბი!:
ი. ყიფშ., გვ. 59 -- აქეთ გამოეთრიე, დედაბერო! 

Lemma: gomochama  
Number: 4281  
გომოჩამა (გომოჩამას) სახელი გომოჩანს ზმნისა -- გაყიდვა. ართი ცხენი პუნც დო ეთის გეგმოფჩა -- ერთი ცხენი მყავს
და იმას გავყიდი. 

Lemma: gomocxadeba  
Number: 4282  
გომოცხადება (გომოცხადებას) სახელი გოგჷმუუცხადენს ზმნისა -- გამოცხადება. ენა ქოგჷმუუცხადეს ჟირხოლო
აფხანაკებს: ი. ყიფშ., გვ. 5 -- ეს გამოუცხადეს ორივე ამხანაგ{ებ}ს. 

Lemma: gomoc'k'arua  
Number: 4283  
გომოწკარუა (გომოწკარუას) სახელი გეგმააწკარანს, გეგმიწკარუუ(ნ) ზმნათა -- გამომწკრივება, გამოსვლა, გამოწყობა.
თითო-თითოთ გალე გეგმიწკარეს: მ. ხუბ., გვ. 18 -- თითო-თითოდ გარეთ გამოვიდნენ (გამომწკრივდნენ). 

Lemma: gomoxak'ua  
Number: 4284  
გომოხაკუა (გომოხაკუას) სახელი გეგმიხაკუ(ნ) ზმნისა -- გამოტვინება, გამოჩურჩუტება. დიირჩინუ დო გვალო გეგმიიხაკუ
-- დაბერდა და მთლად გამოჩერჩეტდა. 

Lemma: gona  
Number: 4285  
გონა იხ. გაგონა. 

Lemma: gonatil-i  
Number: 4286  
გონათილ-ი (გონათილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გონათუნს ზმნისა -- განათებული. ქოძირჷ..., მუჭო გონათილი რე ირი დიხა:
მ. ხუბ., გვ. 245 -- ნახა..., როგორ განათებულია ყველაფერი. 

Lemma: gonatua  
Number: 4287  
გონათუა (გონათუას) სახელი გონათუნს ზმნისა -- განათება. თიწკჷმა გონათჷნცია დო ვალი თინა რენია: ი. ყიფშ., გვ. 75
-- მაშინ გაანათებსო და ელვა ისააო. 

Lemma: gonackvil-i  
Number: 4288  
გონაცქვილ-ი (გონაცქვილს) მიმღ. ვნებ. წარს. გონაცქუნს ზმნისა -- გაცრეცილი (გ. ელიავა). 

Lemma: gonbarua  
Number: 4289  
გონბარუა (გონბარუას) იხ. გომბარუა. 

Lemma: gonger-i  
Number: 4290  
გონგერ-ი (გონგერს) სქელი, მაგარი, კარგი ხარისხის (ტყავი). გონგერი ტყები ოჭიშიში ტყებიე, სქელი დო მანგარი --
გონგერის ტყავი ზურგის ტყავია, სქელი და მაგარი. 

Lemma: gonduala  
Number: 4291  
გონდუალა (გონდუალას) სახელი გაანდუანს ზმნისა -- ჩაძირვა. ჩურუა ვანოჩქვე დო წყარს გიინდუ -- ცურვა არ სცოდნია
და წყალში ჩაიძირა. 

Lemma: gondghvilapa  



Number: 4292  
გონდღვილაფა (გონდღვილაფას) სახელი გაანდღვილუანს, გონდღვილუ(ნ) ზმნათა -- გადნობა. 

Lemma: gondghvilapir-i  
Number: 4293  
გონდღვილაფირ-ი (გონდღვილაფირს) მიმღ. ვნებ. წარს. გაანდღვილუანს, გონდღვილუ(ნ) ზმნათა -- გადნობილი,
გამდნარი. 

Lemma: gondghvirinapil-i  
Number: 4294  
გონდღვირინაფილ-ი (გონდღვირინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გონდღვირონდუ(ნ) ზმნისა -- გაბუტული, გაბღვერილი;
გაბერილი. 

Lemma: gondghilinapir-i  
Number: 4295  
გონდღილინაფირ-ი (გონდღილინაფირს) მიმღ. ვნებ. წარს. გონდღილონდუ(ნ) ზმნისა -- უზომოდ (უშნოდ) გასუქებული. 

Lemma: goneba1  
Number: 4296  
გონება1 (გონებას) გონება, ჭკუა. ალბათ ვარდ მუშ გონებას, ვარა ენა მუჭო იფირქუ -- ალბათ არ იყო თავის ჭკუაზე,
თორემ ეს როგორ იფიქრა. გიღუ შხვაში მეტი აზრი, გონება დო ჭკუა: ქხს, 1, გვ. 82 -- გაქვს სხვაზე მეტი აზრი, გონება და
ჭკუა. 

Lemma: goneba2  
Number: 4297  
გონება2 (გონებას) დარდი. მდიდარი ირო ხიოლს რე, ღარიბ(ი) ღურუ გონებას: ქხს, 1, გვ. 299 -- მდიდარი ყოველთვის
სიხარულშია, ღარიბი კვდება დარდით. ვორექ ირო გონებას: ქხს, 1, გვ. 82 -- ვარ ყოველთვის დარდში. ვო, ჩქიმ ცოდა,
შხვა უჸორს-და, თეშ გონება დოპილუნსუ: ქხს, 1, გვ. 82 -- ვაი, ჩემი ცოდვა, თუ სხვა უყვარს, ამის დარდი მომკლავს. 

Lemma: goneba3  
Number: 4298  
გონება3 (გონებას) იხ. გაგონება. 

Lemma: goneba4  
Number: 4299  
გონება4 (გონებას) იხ. მოგონება. 

Lemma: gonia  
Number: 4300  
გონია (გონიას) გონიო. 

Lemma: gonichvinapa  
Number: 4301  
გონიჩვინაფა (გონიჩვინაფას) სახელი გაანიჩვინუანს, გონიჩვონდუ(ნ) ზმნათა -- ცხვირის ჩამოშვება. შდრ. ნიჩვი. 

Lemma: gonok'ina  
Number: 4302  
გონოკინა (გონოკინას) იგივეა, რაც გინოკინა, -- გადაწევა, გადახვევა. მოსამართექ სამართალს იშენი ვეგინუუკინჷ: ი.
ყიფშ., გვ. 44 -- მოსამართლემ სამართალს მაინც არ გადაუხვია. 

Lemma: gonomordzgveb-i  
Number: 4303  
გონომორძგვებ-ი (გონომორძგვების) მიმღ. ვნებ. წარს. გიიმორძგვენს, გაამორძგვებაფუანს ზმნათა -- განამარჯვები. 

Lemma: gonomordzgvebuer-i  
Number: 4304  
გონომორძგვებუერ-ი (გონომორძგვებუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. გაამორძგვებაფუანს, გიიმორძგვენს ზმნათა --
გასამრჯელო გამარჯვებისათვის. 

Lemma: gonort-i  
Number: 4305  
გონორთ-ი (გონორთის) მიმღ. ვნებ. წარს. გორთუნს ზმნისა -- განაყოფი. 

Lemma: gonoske'lada  
Number: 4306  
გონოსქჷლადა (გონოსქჷლადას) იგივეა, რაც გინოსქილადა, -- გადარჩენა. ბრელი სარკო შეფხვალამუ, არძოს
გინოფსქჷლადჷქ: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 142 -- ბევრი საარაკო შემხვედრია, ყველას გადავრჩენილვარ (მშვიდობიანად). 

Lemma: gono՚una  
Number: 4307  
გონოჸუნა (გონოჸუნას) იხ. გინოჸუნა. 

Lemma: gonua  
Number: 4308  
გონუა (გონუას) სახელი ოგონუ(ნ) ზმნისა -- ფიქრი; ჩაგონება. უგონებუს გოგონუანს ღორონთიშე მოცხადებულს --
გაუგონარს გაფიქრებინებს ღმერთისაგან გაცხადებულს. მიდაღალა გოგონჷ-და, ეცალ კანონი სოთინი ვაძჷ: მასალ., გვ.



81 -- წართმევას თუ ფიქრობ, ასეთი კანონი არსად არ არის (არ ძევს). პირველც თექი დოხორინი, მუ ეშმაკიქ ოგონუუ?!: კ.
სამუშ., ქხპს, გვ. 146 -- პირველად იქ რომ დასახლდა, რა ეშმაკმა აფიქრებინა (ჩააგონა)?! გონუენს (იყენ. იგონუ იფიქრა,
უგონებუ უფიქრია, ნოგონუე(ნ) ფიქრობდა თურმე) გრდუვ. საშ. -- მოქმ. ფიქრობს. ოგონუანს (ოგონუუ აფიქრა, უგონუაფუ უფიქრებია)
გრდმ. აფიქრებს. ოგონ{უ}აფუანს (ოგონ{უ}აფუუ აფიქრებინა, უგონ{უ}აფუაფუ უფიქრებინებია, ნოგონ{უ}აფუე(ნ) აფიქრებინებდა თურმე)
კაუზ. გონუენს ზმნისა -- აფიქრებინებს. გონერი მიმღ.ვნებ.წარს. გონიერი, დაფიქრებული. ნაგონუერი მიმღ.ვნებ.წარს.
დაფიქრების საფასური. შდრ. ლაზ. მოგონუ მოგონება (ეტიმოლ., გვ. 83). 

Lemma: gonkilir-i  
Number: 4309  
გონქილირ-ი (გონქილირს) მიმღ. ვნებ. წარს. გონქილუნს ზმნისა -- დაფლეთილი, დაგლეჯილი. 

Lemma: gonkilua  
Number: 4310  
გონქილუა (გონქილუას) სახელი გონქილუნს ზმნისა -- გაგლეჯა, დაფლეთა, გაქელვა. თოლი ქჷმაკინდესჷ-და, მუჭო
შქასჷ გონქილჷნა: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 110 -- თვალი თუ შეავლეს, შუაზე გაქელავენ. 

Lemma: gonkirapa  
Number: 4311  
გონქირაფა (გონქირაფას) სახელი გაანქირუანს ზმნისა -- გაქრობა; გაშეშება. თირქ მუშ მამალას გონქირუ -- თოვლი რა
სწრაფად გაქრა. შიშიშე გონქირაფედუ -- შიშისაგან გაშეშებულიყო. გენქირუ კოჩიქ ონჯღორეთი -- გაშეშდა კაცი
სირცხვილით. 

Lemma: gonkirapil-i  
Number: 4312  
გონქირაფილ-ი (გონქირაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გონქირუ(ნ), გაანქირუანს ზმნათა -- გაოგნებული, გაშეშებული,
გაქრობილი. გურ(ი) მაფუ გონქირაფილი: კ. სამუშ.,ქართ. ზეპ., გვ. 59 -- გული მაქვს გაშეშებული. ნჯარით გონქირაფილი
ვორექ -- ჯავრით გაშეშებული (გაოგნებული) ვარ. 

Lemma: gonchurua  
Number: 4313  
გონჩურუა (გონჩურუას) სახელი გონჩურუნს ზმნისა -- გაცურვა. ბუგაშ გური ნოდია რე, გენია პოპორც გონჩურუანც: კ.
სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 14 -- ბეცი გულმხდალი არის (გონებაჩლუნგის გული მშიშარაა), გენია ღვარცოფში გაცურავებს. 

Lemma: gondzgeril-i  
Number: 4314  
გონძგერილ-ი (გონძგერილს) მიმღ. ვნებ. წარს. გიინძგერუუ(ნ) ზმნისა -- ზომაზე მეტად გამძღარი. 

Lemma: gondzgvirinapil/r-i  
Number: 4315  
გონძგვირინაფილ/რ-ი (გონძგვირინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გონძგვირონდუ(ნ) ზმნისა -- სირცხვილისაგან
გაოგნებული, გაშეშებული. 

Lemma: gondzgilua  
Number: 4316  
გონძგილუა (გონძგილუას) სახელი გონძგილუნს ზმნისა -- გახლეჩა. სიმინდიშ ტარს გოვნძგილუნთ დო ქობძირუნთ,
სიმინდი ხომილაენ დო ხონჭკანი -- სიმინდის ტაროს გავხლეჩთ და ვნახავთ, სიმინდი გამხმარია თუ უმწიფარი. //გადატ.
ძლიერ გავსება. კალათი დუდიშა გონძგილუ სიმინდით -- კალათი თავამდე გაავსო სიმინდით. 

Lemma: gondzexua  
Number: 4317  
გონძეხუა (გონძეხუას) სახელი გიინძეხუუ(ნ) ზმნისა -- ბევრის ჭამა, უზომოდ გაძღომა, ამოროხვა (პ. ჭარ.). 

Lemma: gonc'q'iil-i  
Number: 4318  
გონწყიილ-ი (გონწყიილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გაანწყუნს ზმნისა -- გაწყობილი. ტყასჷ ართი სირმაში გონწყიილი კოჩი
ქიმთორე: ი. ყიფშ., გვ. 70 -- ტყეში ერთი სირმით გაწყობილი კაცი არის. 

Lemma: gonc'q'uala  
Number: 4319  
გონწყუალა (გონწყუალას) სახელი გაანწყუნს ზმნისა -- გაწყობა. გაანწყუუ კამპანია: ი. ყიფშ., გვ. 16 -- მოაწყო კამპანია.
სი დოზოჯი, მა გალინა, სტოლს ვაგჷგონწყუაფუა: ი. ყიფშ., გვ. 120 -- შენ დაბრძანდი, მე გემსახურები, მაგიდას არ
გაგაწყობინებ. 

Lemma: gonc'q'uma  
Number: 4320  
გონწყუმა (გონწყუმას) სახელი გონწყუნს ზმნისა -- გახსნა. გიინწყჷ დიხაქჷ დო ეშელჷ ნდემქჷ: ი. ყიფშ., გვ. 60 -- გაიხსნა
მიწა და ამოვიდა დევი. გონწყუმას გომიცუუ: ქხს, 1, გვ. 240 -- გახსნისას დამებნა (დამიცვივდა). 

Lemma: gonc'q'umil-i  
Number: 4321  
გონწყუმილ-ი (გონწყუმილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გონწყუნს ზმნისა -- გახსნილი. ჭიშკარი გონწყუმილი აფუდუ -- ჭიშკარი
გახსნილი ჰქონდა. 

Lemma: gonch'a  
Number: 4322  
გონჭა (გონჭას), გონჭაფა (გონჭაფას) სახელი გაანჭუუ(ნ) ზმნისა -- წვდომა, გაწვდომა. ქიანას ქაგაანჭ, იაგვანს
ვამნაანჭ: ა. ცან., გვ. 141 -- ქვეყანას კი გასწვდა, ქვევრს კი ვერა (გამოცანა: ფული). ირფელს ართო მინ განჭუნია: ხალხ.



სიბრ., 1, გვ. 62 -- ყველაფერს ერთად ვინ გასწვდებაო. გონჭა კოჩი -- წვდომია კაცი (ვინც ყველაფერს სწვდება). 

Lemma: gonch'q'orua  
Number: 4323  
გონჭყორუა (გონჭყორუას) სახელი გაა{ნ}ჭყორუუ(ნ) ზმნისა -- გაწყრომა. ვაგჷგანჭყორას ღორონთქჷ დო რაში ვა
ჭკომავა: ი. ყიფშ., გვ. 81 -- ღმერთი არ გაგიწყრეს და რაში არ შეჭამოო. 

Lemma: gonj-i  
Number: 4324  
გონჯ-ი (გონჯის) გოჯი. ართი გონჯი დიხა ვამიღ მეტი -- ერთი გოჯი მიწა არ მაქვს ზედმეტი. 

Lemma: gonjama  
Number: 4325  
გონჯამა (გონჯამას) სახელი გაანჯანს ზმნისა -- გაღება (კარისა), გახელა (თვალისა). კარიში გონჯამა დო ბჟაში უძირაფუ
ქჷმაზადუუ: მ. ხუბ., გვ. 35 -- კარის გაღება და მზეთუნახავი მოეგებება. ოჭმარეს ვაგმანჯენა ჸუდეფიში კარეფი: კ. სამუშ.,
ქხპს, გვ. 135 -- დილას ვერ გავაღებთ სახლის კარებს. თოლი გაანჯუ -- თვალი გაახილა. 

Lemma: gonjamil-i  
Number: 4326  
გონჯამილ-ი (გონჯამილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გაანჯანს ზმნისა -- გაღებული, გახსნილი. აკოშკა გონჯამილჷ უღუ: ი.
ყიფშ., გვ. 103 -- ფანჯარა გაღებული აქვს. 

Lemma: gonjgilinapa  
Number: 4327  
გონჯგილინაფა (გონჯგილინაფას) სახელი გონჯგილონდუ(ნ) ზმნისა -- მოსული პირის ვაჟკაცური სიარული (მ. ძაძ.). 

Lemma: gonjilak'a  
Number: 4328  
გონჯილაკა (გონჯილაკას) სახელი გონჯილიკონდუ(ნ) ზმნისა -- გაგლეჯა; გაფხრეწა. მუ გოხარცქა დო მუ გონჯილაკავა:
ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 97 -- რა გასკდომა და რა გაგლეჯაო. 

Lemma: goya  
Number: 4329  
გოჲა (გოთას) იხ. გოლა. 

Lemma: goonjuet  
Number: 4330  
გოონჯუეთ ზმნზ. მოსაღამოვებულზე, საღამო ჟამის დადგომისას. 

Lemma: gop'eulua  
Number: 4331  
გოპეულუა (გოპეულუას) სახელი გოპეულანს ზმნისა -- აყვავილება, კვირტის გამოღება. გოპეულუუ ირ დიხასჷ გურაფა
დო რჩქინა -- ტვინქჷ -- აყვავილდა (აყვავდა) ყველგან სწავლა და ცოდნა -- ტვინი. 

Lemma: gop'ip'inapa  
Number: 4332  
გოპიპინაფა (გოპიპინაფას) სახელი გააპიპინუანს, გოპიპონდუ(ნ) ზმნათა -- პირამდე გავსება, გაპიპინება. 

Lemma: gop'ioril-i  
Number: 4333  
გოპიორილ-ი (გოპიორილს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოპიორანს ზმნისა -- აყვავილებული, კვირტგამოტანილი. 

Lemma: gop'iorua  
Number: 4334  
გოპიორუა (გოპიორუას) იგივეა, რაც გოპეულუა, -- სახელი გოპიორანს ზმნისა -- აყვავილება, კვირტის გამოტანა,
კვირტვა. 

Lemma: gop'irel-i  
Number: 4335  
გოპირელ-ი (გოპირელს) იხ. გოპიორილი, -- მიმღ. ვნებ. წარს. გოპირანს ზმნისა -- აყვავებული, გაღივებული. თიშენ(ი)
ვორეთ გოპირელი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 88 -- იმიტომ ვართ აყვავებული. არძა თქვანი ლეხეფი რე ქუჩეჩელ დო
გოპირელი: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 129 -- ყველა თქვენი ავადმყოფია, გაშლილი და აყვავებული. 

Lemma: gop'irua  
Number: 4336  
გოპირუა (გოპირუას) სახელი გოპირანს ზმნისა -- აყვავილება, კვირტის გამოტანა. გაზარხულს ირფელი გოპირანს --
გაზაფხულზე ყველაფერი აყვავილდება (კვირტს გამოიტანს). შდრ. პირი. 

Lemma: gop'irch'inapa  
Number: 4337  
გოპირჭინაფა (გოპირჭინაფას) სახელი გააპირჭინუანს, გოპირჭონდუ(ნ) ზმნათა -- დაპრაწვა (თვალისა).; ძლიერ
გაბრაზება, გაგულისება. ქ გურს გინოპირჭინაფა გადატ. ძლიერ გაბრაზება. გურს ქიგნაპირჭონდუქ, აბა, მუ იჸიი --
გაბრაზდები, აბა, რა იქნება. 

Lemma: gop'irch'inapil-i  
Number: 4338  
გოპირჭინაფილ-ი (გოპირჭინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოპირჭონდუ(ნ) ზმნისა -- გადმოკარკლული (თვალები). გორდი



მინდორს მესხაპუნს თოლი გოპირჭინაფილი -- ბაყაყი მინდორში მიხტის თვალებგადმოკარკლული. 

Lemma: gop'iskvinapa  
Number: 4339  
გოპისქვინაფა (გოპისქვინაფას) სახელი გოპისქვონდუ(ნ) ზმნისა -- გასუქება, გაპუტკუნება. 

Lemma: gop'iskvinapil-i  
Number: 4340  
გოპისქვინაფილ-ი (გოპისქვინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოპისქვონდუ(ნ) ზმნისა -- გაპუტკუნებული. 

Lemma: gop'ixvinapil-i  
Number: 4341  
გოპიხვინაფილ-ი (გოპიხვინაფილ/რს) იგივეა, რაც გობ/ფიხვინაფილი, -- მიმღ. ვნებ. წარს. გოპიხვონდუ(ნ) ზმნისა --
გასუქებული, გაპუტკუნებული. 

Lemma: gop'ut'oril-i  
Number: 4342  
გოპუტორილ-ი (გოპუტორილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოპუტორუნს ზმნისა -- გაპუტული. 

Lemma: gop'ut'orua  
Number: 4343  
გოპუტორუა (გოპუტორუას) სახელი გოპუტორუნს ზმნისა -- გაპუტვა. ქოთომი ჯგირო გოპუტორუ -- ქათამი კარგად გაპუტა. 

Lemma: gozhazhil-i  
Number: 4344  
გოჟაჟილ-ი (გოჟაჟილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოჟაჟუნს,გიჟაჟუუ(ნ) ზმნათა -- გაჟეჟილი. გოჟაჟილც გოკვათილი უჯგუნია:
ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 31 -- გაჟეჟილს გაჭრილი (გაკვეთილი) ჯობიაო. 

Lemma: gozharzhalapa  
Number: 4345  
გოჟარჟალაფა (გოჟარჟალაფას) სახელი გააჟარჟალუანს ზმნისა -- გაჟრჟოლება, აკანკალება. 

Lemma: gozhvep'urel-i  
Number: 4346  
გოჟვეპურელ-ი (გოჟვეპურელს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოჟვეპურანს ზმნისა -- გაქაფული. 

Lemma: gozhvep'urua  
Number: 4347  
გოჟვეპურუა (გოჟვეპურუას) სახელი გოჟვეპურანს ზმნისა -- გაქაფვა. 

Lemma: gozhvizhvinapa  
Number: 4348  
გოჟვიჟვინაფა (გოჟვიჟვინაფას) სახელი გააჟვიჟვინუანს, გოჟვიჟვონდუ(ნ) ზმნათა -- გასივება თვალებისა; გადატ.
თვალების გაცისკროვნება კარგი რისმე ნახვისას. 

Lemma: gozhvirinapa  
Number: 4349  
გოჟვირინაფა (გოჟვირინაფას) სახელი გოჟვირონდუუ(ნ) ზმნისა -- სწრაფად გაზრდა, სიმაღლეზე წასვლა. ბოლოს
ნაბეტანი გოჟვირონდუ სიმინდქ -- ბოლოს ნამეტანი აიყარა (სიმაღლეზე) სიმინდმა. 

Lemma: gozhvirinapil-i  
Number: 4350  
გოჟვირინაფილ-ი (გოჟვირინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოჟვირონდუუ(ნ) ზმნისა -- სწრაფად გაზრდილი, ტანაყრილი. 

Lemma: gozhidua  
Number: 4351  
გოჟიდუა (გოჟიდუას) სახელი გოჟიდუნს ზმნისა -- გაჭიმვა. ძაფის გობჟიდუნდით დო გუაკეთენდით კვირკვის -- ძაფს
გავჭიმავდით და გავაკეთებდით გორგალს. 

Lemma: gozhinapa  
Number: 4352  
გოჟინაფა (გოჟინაფას) სახელი გააჟინუანს ზმნისა -- გამზეურება. ნორჩალიში გოჟინაფა მოკო -- ლოგინის (საბანი,
ლეიბი...) გამზეურება მინდა. ჯვეშო ქიდააშქვანდეს ხარბოჯგა ბარჯგემს, ქუგოდვანდეს სწორი ჭოკემს დო თეს
ქიგნაქუნანდეს ნორჩარს, მუდოსით ჩხანას ნორჩალიში გოჟინაფა ოკოდესინი -- ძველად დაასობდნენ კაპებიან
ბარჯგებს, გადებდნენ სწორ ჯოხებს და გადააფენდნენ ლოგინს, როდესაც მზეზე გამზეურება უნდოდათ. 

Lemma: gozhinapil-i  
Number: 4353  
გოჟინაფილ-ი (გოჟინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გააჟინუანს ზმნისა -- გამზეურებული. გოჟინაფილი ნორჩალი --
გამზეურებული ლოგინი. 

Lemma: gozhizhinapa  
Number: 4354  
გოჟიჟინაფა (გოჟიჟინაფას) სახელი გოჟიჟონდუ(ნ) ზმნისა -- გაჟღენთა; გაჟიჟინება. 

Lemma: gozhizhinapil-i  
Number: 4355  



გოჟიჟინაფილ-ი (გოჟიჟინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოჟიჟონდუ(ნ) ზმნისა -- გაჟღენთილი, ძლიერ დასველებული, --
გაჟიჟინებული. 

Lemma: gozhizhghinapa  
Number: 4356  
გოჟიჟღინაფა (გოჟიჟღინაფას) სახელი გოჟიჟღონდუ(ნ) ზმნისა -- გაჟინჟღილება. 

Lemma: gozhizhghinapil-i  
Number: 4357  
გოჟიჟღინაფილ-ი (გოჟიჟღინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოჟიჟღონდუ(ნ) ზმნისა -- გაჟინჟღილებული, ჭარბსისხლიანი. 

Lemma: gozhipil-i  
Number: 4358  
გოჟიფილ-ი (გოჟიფილს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოჟიფუნს(ნ) ზმნისა -- გაშლილი, გამართული. გოჟიფილო ონჭჷ ცაშა: აია, 1,
გვ. 22 -- ამართულად წვდება ცას. 

Lemma: gozhipua  
Number: 4359  
გოჟიფუა (ძაფიში) 1. მოთელვა (ძაფისა); 2. გამართვა, გაშლა. შდრ. გოჟიდუა. 

Lemma: gozho  
Number: 4360  
გოჟო (გოჟოს) 1. წისქვილის ნაწილი, პატარა ოთხკუთხა ყუთი მთლიანი ხისგან გამოთლილი ან ფიცრებისაგან შეკრული
გოჟოს პირი, რომელიც წისქვილის ზედა ქვის პირის სისწორეზეა, ვიწროა, რადგან სწორედ აქედან იყრება მარცვალი
წისქვილის ქვებში (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 3, გვ. 224). 2. საქონლის ავადმყოფობაა ერთგვარი; ბავშვებშიაც ჩნდება,
მუცლის გაბერვას იწვევს (გ. ელიავა). 

Lemma: gora  
Number: 4361  
გორა (გორას) საწყაოა ერთგვარი (პ. ჭარ.). შდრ. საბა: გორა საწყავია, 26 დოქს შთაიტევს. 

Lemma: gorabadel-i  
Number: 4362  
გორაბადელ-ი (გორაბადელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გორაბადანს ზმნისა -- დახუნძლული (ხილით). 

Lemma: gorabadua  
Number: 4363  
გორაბადუა (გორაბადუას) სახელი გორაბადანს ზმნისა -- ბევრის მოსხმა (ხილისა). 

Lemma: goragad-i  
Number: 4364  
გორაგად-ი (გორაგადის) ლაპარაკი ერთმანეთში, -- გასაუბრება ერთმანეთში. გორაგადეს ართიანი - წკალა: მ. ხუბ., გვ.
27 -- გაისაუბრეს ერთმანეთში. 

Lemma: gorapa1  
Number: 4365  
გორაფა1 (გორაფას) სახელი ოგორანს ზმნისა -- გალანძღვა, ძაგება, გინება, გმობა. პატჷნი იშხანც, იგორაფუ, თითო-
თითო არძას ქაჩჷ: მასალ., გვ. 70 -- ბატონი ანჩხლობს, იგინება, თითო-თითოდ ყველას უკბინა. ნაჸიდერ ჩხოუს ჭვალჷნან
დო ოგორანა მარდუალს: ქხს, 1, გვ. 169 -- ნაყიდ ძროხას წველიან და აგინებენ გამზრდელს. ოგორანს (ოგორუ აგინა,
უგორაფუ უგინებია, ნოგორაფუე(ნ) ნაგინება, აგინებდა თურმე) გრდმ. აგინებს. უგორანს (უგორუ უგინა, უგორაფუ უგინებია)
გრდმ. სასხვ. ქც. ოგორანს ზმნისა -- უგინებს. იგორაფუ(ნ) (იგორუ იგინა, გორაფე{ლ/რე}(ნ) გინებულა) გრდუვ. ვნებ.
ოგორანს ზმნისა -- იგინება. იგორინე(ნ) (იგორინუ შესაძლებელი გახდა გინება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ოგორანს
ზმნისა -- შეიძლება გინება. აგორინე(ნ) (აგორინუ შეძლო ეგინებინა, -- , ნოგორაფუე(ნ) შესძლებია გინება) გრდუვ. შესაძლ.
ვნებ. უგორანს ზმნისა -- შეუძლია აგინოს. ოგორაფუანს (ოგორაფუუ აგინებინა, უგორაფუაფუ უგინებინებია, ნოგორაფუ{აფუ}ე(ნ)
აგინებინებდა თურმე) კაუზ. ოგორანს ზმნისა -- აგინებინებს. მაგორაფალი მიმღ. ვნებ. მგინებელი. ოგორაფალი
მიმღ.ვნებ.მყ. საგინებელი. გორაფილი მიმღ.ვნებ.წარს. გინებული. ნაგორეფი მიმღ.ვნებ.წარს. ნაგინები. ნაგორაფუერი
მიმღ.ვნებ.წარს. გინების საფასური, გასამრჯელო. უგორაფუ მიმღ.უარყ. {შე}უგინებელი. შდრ. ლაზ. ბგორამ ვიგინები (ნ.
მარი). 

Lemma: gorapa2  
Number: 4366  
გორაფა2 (გორაფას) იხ. მეგორაფა. 

Lemma: gorapa3  
Number: 4367  
გორაფა3 (გორაფას) იხ. მოგორაფა. 

Lemma: gora՚ir-i  
Number: 4368  
გორაჸირ-ი (გორაჸირს) მიმღ. ვნებ. წარს. გორაჸუნს ზმნისა -- გარეკილი; მოგერიებული. //გადატ. ტანაყრილი. ქ
გორაჸირი ძღაბი ახალგაზრდა, მაღალი და ლამაზი ტანის გოგო. შდრ. გორდილი ძღაბი. 

Lemma: gora՚ua  
Number: 4369  
გორაჸუა (გორაჸუას) სახელი გარაჸანს, გორაჸუნს ზმნათა -- გარეკვა; მოგერიება (ბუზის); გაფერთხვა. უკუდელე ჩქოუ
კუდელამს ჭანჯის გითიორაჸანდუა: ი. ყიფშ., გვ. 178 -- უკუდო ძროხა კუდიანს ბუზს უგერიებდაო. ირი ალიანი დო



ჩალიანი ქჷგაარაჸი: ი. ყიფშ., გვ. 186 -- ყველა ალიანი და ჩალიანი მოუგერიე. ეშელი ნეძი გორაჸი, გიმელი, ღეჯი
გორაჸი! -- ადი ნიგოზი გაფერთხე, ჩამოდი, ღორი გადენე. შორდით ჭანდის (// ჭანს) გარაჸანდჷ -- ნეშოთი ბუზს უგერიებდა.

Lemma: gorgal-i  
Number: 4370  
გორგალ-ი, გორგა-ი (გორგალ/რს) ხერხემალი, ზურგი. გორგალი ეჭვილი მოხანდეფი გილაკუსანდეს -- ზურგ-ამწვარი
მშრომელები დაკრუსუნებდნენ. ქ გორგალიში ძვალი ხერხემლის ძვალი. იხ. ნაგორგალი. შდრ. გორგაჩი. 

Lemma: gorgalam-i  
Number: 4371  
გორგალამ-ი (გორგალამს) ხერხემლიანი. დუხვამუდა ღორონს... კინჩხამო დო გორგალამო: ქხს, 1, გვ. 31 --
დალოცვილიყვე ღმერთისაგან... მხრებიანად და ზურგიანად (ხერხემლიანად). 

Lemma: gorgach-i  
Number: 4372  
გორგაჩ-ი (გორგაჩის) იგივეა, რაც გორგალი, -- ხერხემალი (ი. ყიფშ.). 

Lemma: gorgil-i  
Number: 4373  
გორგილ-ი (გორგილს) მორგვი, კუნძი. ართ არდგილს აუზი ქორე კეთებული, მუკ-მუკი-ლანჯეფიში გორგილი: მ. ხუბ., გვ.
42 -- ერთ ადგილას აუზია გაკეთებული, ირგვლივ -- კოპიტების მორგვი. 

Lemma: gorgilapa  
Number: 4374  
გორგილაფა (გორგილაფას) სახელი გაარგილუანს ზმნისა -- გაგრილება, გაციება. გორგილაფაქ ანთებათ გინმართჷ: ი.
ყიფშ., გვ. 160 -- გაციება ანთებად გადამექცა. გომირგილუასჷ ჩქიმი ნინა: ა. ცაგ., გვ. 96 -- გამიგრილოს ჩემი ენა. ოთახჷქ
კინე გორგიდჷ თე დროს: მ. ხუბ., გვ. 271 -- ოთახი კვლავ გაცივდა ამ დროს. სერით სინჩხეს მარზენსი დო დღაშით
გუმორგილუანს: ქხს, 1, გვ. 142 -- ღამით სიცხეს მაძლევს და დღისით მაცივებს. 

Lemma: gorgilapir-i  
Number: 4375  
გორგილაფირ-ი (გორგილაფირს) მიმღ. ვნებ. წარს. გორგიდუ(ნ) ზმნისა -- გაცივებული, გაგრილებული. გალე
გორგილაფირი რე, დინახალე ჩხე რე: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 176 -- გარედან ცივია, შიგნით ცხელია. იხ. გორგილაფა. 

Lemma: gorginjil-i  
Number: 4376  
გორგინჯილ-ი (გორგინჯილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გორგინჯუნს ზმნისა -- გაგლეჯილი, დაფლეთილი. ტყვიეფით
გორგინჯილი კოჩი ვორექ -- ტყვიებით დაფლეთილი კაცი ვარ. 

Lemma: gorginjua  
Number: 4377  
გორგინჯუა (გორგინჯუას) სახელი გორგინჯუნს ზმნისა -- გაგლეჯა. შქას გორგინჯუ -- შუაზე გაგლიჯა. 

Lemma: gorgozep-i  
Number: 4378  
გორგოზეფ-ი (გორგოზემს) ხორკლები. კოპეშიას გორგოზეფი გოძუ -- კვახს ხორკლები აძევს (ირგვლივ). 

Lemma: gorgot-i  
Number: 4379  
გორგოთ-ი (გორგოთის) ბდღვირი, კორიანტელი. გორგოთი ორქიში, კუმაში, ტუ̂ერიში -- ბოლქვად ადენა ორთქლის,
კვამლის, მტვრისა. ქონტკაში გორგოთი თავთავი არაყი, -- სპირტი. გორგოთიში გითოღალაქ ვაშგოჭყორდას --
გორგოთის გამოღება არ დაგავიწყდეს. 

Lemma: gorgotua  
Number: 4380  
გორგოთუა (გორგოთუას) სახელი იგორგოთუ(ნ) ზმნისა -- ბოლქვად ადენა რისამე, -- კორიანტელი. ცას მუნაფა
მიიგვარგვასუ, თუდო ნირსი მიგორგოთჷ -- ცაზე ღრუბელი მიდის (ტრიალით), ქვევით ნისლი ბოლქვებად მიედინება.
წყარი მიიგორგოთუ -- წყალი ტრიალით მიექანება. //გადატ. ხმამაღლა ექსტაზით ლაპარაკი. შდრ. გვარგვაზი, გვარგვასი.

Lemma: gorgol-i1  
Number: 4381  
გორგოლ-ი1 (გორგოლს) იგივეა, რაც გორგოლია, -- ბორბალი, საგორავი. 

Lemma: gorgol-i2  
Number: 4382  
გორგოლ-ი2 (გორგოლს) გორვა. იხ. გორგოლუა. დიკოხონს თიშ გორგოლიშა უჯინუუ -- დაღმართზე მისი გორვისათვის
უყურებია. 

Lemma: gorgolapa  
Number: 4383  
გორგოლაფა (გორგოლაფას) იხ. გორგოლუა. 

Lemma: gorgole  
Number: 4384  
გორგოლე (გორგოლეს), გორგოე (გორგოეს) ცალუღელა ურემი. გეიწუონი (//გეგ{ი}წუჸონი), წიე, გიორგის გორგოლე --
გამოართვი, ბიჭო, გიორგის ცალუღელა ურემი. 



Lemma: gorgo{l}ia  
Number: 4385  
გორგო{ლ}ია (გორგო{ლ}იას) გორგოლა, პატარა ბორბალი, საგორავი. თეი დღას გორგოიას გიაფთხოზუდი -- მთელ დღე
ბორბალს დავსდევდი. 

Lemma: gorgolua  
Number: 4386  
გორგოლუა (გორგოლუას) სახელი მიიგორგოლუ(ნ) ზმნისა -- გორვა, გორება. კაჭკას ოგორგოლუანს -- ურიკას
გააგორებს. ოგორგოლუანს (ოგორგოლუუ გააგორა, უგორგოლუაფუ უგორებია, ნოგორგოლუე(ნ) აგორებდა თურმე, -- ნაგორავა) გრდმ.
აგორავებს, აგორებს. იგორგოლუუ(ნ) (იგორგოლუ იგორა, გორგოლაფერე(ნ) გორებულა) გრდმ. ვნებ. იგორებს. იგორგოლე(ნ)
(იგორგოლუ შესაძლებელი გახდა გორება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ოგორგოლუანს ზმნისა -- შეიძლება გორება.
აგორგოლე(ნ) (აგორგოლუ შეძლო ეგორებინა, -- , ნოგორგოლაფუე(ნ) შესძლებია გორება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უგორგოლუანს
ზმნისა -- შეუძლია აგორავოს (აგოროს). ოგორგოლაფუანს (ოგორგოლაფუუ აგორვებინა, უგორგოლაფუაფუ უგორვინებია,
ნოგორგოლაფუ{აფუ}ე(ნ) აგორვინებდა თურმე) კაუზ. ოგორგოლუანს ზმნისა -- აგორვინებს. მაგორგოლ{აფ}არი მიმღ. მოქმ.
მგორებელი. ოგორგოლ{აფ}არი მიმღ.ვნებ.მყ. საგორებელი. ნაგორგოლა, ნაგორგოლეფი მიმღ.ვნებ.წარს. ნაგორები.
ნაგორგოლ{აფ}უერი მიმღ.ვნებ.წარს. გორების საფასური. უგორგოლაფუ მიმღ.უარყ. {გა}უგორებელი. 

Lemma: gord-i  
Number: 4387  
გორდ-ი (გორდის) ზოოლ. გომბეშო, დიდი ბაყაყი (გ. როგავა). ოთხი გორდის გინულებუ...: ი. ყიფშ., გვ. 149 -- ოთხი ბაყაყი
გადმოსულა... მეურცუ დო მეხოხჷნც საჸოროფო ფაცხაშა; ქვარა გორდიშა ქოუგუ, ოჭიში-გორდა გაძღაშა?: კ. სამუშ.,
ქხპს, გვ. 174 -- მიდის და მიხოხავს საყვარელ ფაცხაში; მუცელი ბაყაყს მიუგავს, ზურგი - გორდა გაძღას (გალიას) (გამოცანა:
აბრეშუმის ჭია). გორდის ბუმბულს ურჩანდეს -- გომბეშოს ბუმბულს უგებდნენ. შდრ. ჟვაბუ. კაციაშ გორდი დიდი ბაყაყი --
კაციას (გვარია) ბაყაყი. გორდი ტოპონ. ხონის რაიონში, დადიანების საზაფხულო რეზიდენცია. 

Lemma: gorda  
Number: 4388  
გორდა (გორდას) ირიბი (ი. ყიფშ.); ზურგჩაზნექილი, მრუდე (პ. ჭარ.). გითო-გორდა გამოზნექილი, აშაგორდა ჩაზნექილი.
გორდა ცხენი ზურგჩაზნექილი ცხენი: შურო მუთას მოხვარჷნა გორდა ცხენიში ენაბუცხა: მასალ., გვ. 117 -- სულ
ვერაფერს (ვერ) გვშველის გორდა ცხენის ანაფხოჭი. შლაპა... ღოლით კოჭოჭამი, ვარა ხასლა მითოგორდა: შ. ბერ., გვ.
108 -- შლაპა... ქენით წოწოლა, ან გვერდი შეზნექილი. 

Lemma: gordgabaler-i  
Number: 4389  
გორდგაბალერ-ი (გორდგაბალერს) მიმღ. ვნებ. წარს. ყბედი, გატლეკილი. გორდგაბალერი ოსური -- ყბედი,
ენაგატლეკილი ქალი. 

Lemma: gordil-i  
Number: 4390  
გორდილ-ი (გორდილს) მიმღ. ვნებ. წარს. გიირდუუ(ნ) ზმნისა -- გაზრდილი; ზრდადასრულებული. ანწი გორდილი კოჩი
ვორექ: აია, 1, გვ. 21 -- აწი ზრდადასრულებული კაცი ვარ. გორდილი ძღაბი ცოტა ხნიერი და ბევრი რისამე მცოდნე
გოგო. შდრ. გორაჸირი ძღაბი. იხ. რდუალა. 

Lemma: gordi-zhvabu  
Number: 4391  
გორდი-ჟვაბუ ზოოლ. დიდი ბაყაყი. გორდი ჯაში ხის ბაყაყი. იხ. გორდი. 

Lemma: gordoq'ua  
Number: 4392  
გორდოყუა (გორდოყუას) გომბიო. მუს გუ, ჯიმა, თე გორდოყუა ბაღანა? -- რას ჰგავს, ძმაო, ეს გომბიო ბავშვი. 

Lemma: gordo՚u  
Number: 4393  
გორდოჸუ (გორდოჸუს) გოდორყური; ვიწრობოლოიანი დაწნული მაღალი კალათა თევზის დასაჭერად, წააგავს გიდელს
(კონუსის მოყვანილობისაა) იხ. კუნო. 

Lemma: gorduala  
Number: 4394  
გორდუალა (გორდუალას) სახელი გაარდუუ(ნ) ზმნისა -- ირგვლივ გაზრდა, შემოზრდა. 

Lemma: gordu-zhvabu(gordu-zhvabus)  
Number: 4395  
გორდუ-ჟვაბუ(გორდუ-ჟვაბუს) იგივეა, რაც გორდი-ჟვაბუ. გორდუ-ჟვაბუ დიდი რე, ბეჸვერია, ქორა უღუ დიდი დო გოჩანს
ქაცვეფი, ძიგირიჯგუა -- `გორდუ-ჟვაბუ' დიდია, გაბერილი, მუცელი აქვს დიდი და ასხია ქაცვები, ეკლების მსგავსი. 

Lemma: gore  
Number: 4396  
გორე (გორეს) გორაკი, პატარა მთა (ი. ყიფშ.). შდრ. გოლა. 

Lemma: gorzama  
Number: 4397  
გორზამა (გორზამას) სახელი გაარზანს ზმნისა -- დანთება (დაგზება) ირგვლივ. ირო უშქირატუ ქუგმორზი თაკარი --
ყოველთვის ჩაუქრობელი დამინთე (ირგვლივ) გიზგიზა (ცეცხლი). 

Lemma: gorzinapa  
Number: 4398  



გორზინაფა (გორზინაფას) სახელი გაარზინუანს ზმნისა -- გაძლება. ვარდის მუ გარზინუანს: ქხს, 1, გვ. 60 -- ვარდს რა
გააძლებინებს. ზოთონც ჩხურუ ივარვალ, წუთის ვა გგორზინუანც: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 66 -- ზამთრობით სიცივე
სუფევს, წუთს არ გაგაძლებინებს. 

Lemma: gorta  
Number: 4399  
გორთა (გორთას) იგივეა, რაც დორთა. 

Lemma: gortapa  
Number: 4400  
გორთაფა (გორთაფას) სახელი გაართუანს ზმნისა -- შემოხვევა. შდრ. გერთაფა; იხ. რთაფა. 

Lemma: gortapil-i  
Number: 4401  
გორთაფილ-ი (გორთაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გიორთუანს ზმნისა -- შემოვლებული, დახვეული. მოტორ(ი)
ინოზუმინჷნც რემენეფი გორთააფილი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 117 -- მოტორი დაბზუის ღვედებით შემოვლებული. 

Lemma: gortel-i  
Number: 4402  
გორთელ-ი (გორთელს) მიმღ. ვნებ. წარს. გინირთუუ(ნ) ზმნისა -- გადაქცეული, გამხდარი. ქაარწყექო..., ძღაბი დო ბოში
ტორონჯო გინორთელენი: მ. ხუბ., გვ. 62 -- ხედავ..., გოგო და ბიჭი მტრედად გადაქცეული რომ არიან. 

Lemma: gortil-i  
Number: 4403  
გორთილ-ი (გორთილს) მიმღ. ვნებ. წარს. გორთუნს ზმნისა -- გაყოფილი. 

Lemma: gortuala  
Number: 4404  
გორთუალა (გორთუალას) სახელი გორთუნს ზმნისა -- გაყოფა. ჯიმაქ ჯიმას უწუ გორთუალაშ დროს: თ. სახოკ., გვ. 251 --
ძმამ ძმას უთხრა გაყოფის დროს. გიირთეს, მუთი ნაშიბი უღუდესჷნი: ი. ყიფშ., გვ. 11 -- გაიყვეს, რაც ნაშოვი ჰქონდათ. მუში
სახენწიფოთი გვერდი გუურთჷ: ა. ცაგ., გვ. 51 -- თავისი სახელმწიფოც ნახევარი გაუყო. 

Lemma: gortuma  
Number: 4405  
გორთუმა (გორთუმას) სახელი გინიირთუუ(ნ) ზმნისა -- გადაქცევა, გახდომა. მუქ ათენა ქოთქუუ დო უძირაფუო გორთჷ: ი.
ყიფშ., გვ. 11 -- მან ეს თქვა და უნახავი გახდა. ქომოლი ვორდი, ოსურო გოვრთი, ჩქიმი ვაპუნდუ, შხვაში მოვრდი: ა. ცან.,
გვ. 134 -- კაცი ვიყავ, ქალი გავხდი, ჩემი არ მყავდა, სხვისი გავზარდე (გამოცანა: ყვერული). ძღაბი უარესო გორთუმე: მ.
ხუბ., გვ. 10 -- გოგო უარესად გამხდარა. 

Lemma: goritonil-i  
Number: 4406  
გორითონილ-ი (გორითონილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გორითონუნს ზმნისა -- ხორცისაგან გაძარცული, ხორცგაცლილი. 

Lemma: goritonua  
Number: 4407  
გორითონუა (გორითონუას) სახელი გორითონუნს ზმნისა -- ხორცის გაცლა. 

Lemma: goril-i  
Number: 4408  
გორილ-ი (გორილს) მიმღ. ვნებ. წარს. გორუნს ზმნისა -- ძებნილი. 

Lemma: gorin-i  
Number: 4409  
გორინ-ი, გორინა (გორინას) სახელი გოუდირთუ(ნ) ზმნისა -- დგომა (ირგვლივ); შემოდგომა. მუს გომირექ, მუ გოკო? --
რას მიდგახარ, რა გინდა ჩემგან? მუს გომირექ ლანძღუას: ეკური, გვ. 384 -- რას მომდგომიხარ სალანძღავად? კრუგომ
ქჷგომიდჷრთეს: ი. ყიფშ., გვ. 157 -- ირგვლივ შემომიდგნენ. 

Lemma: gorinel-i  
Number: 4410  
გორინელ-ი (გორინელს) მიმღ. ვნებ. წარს. გუურე(ნ) ზმნისა -- (ირგვლივ) შემომდგარი; გამომდგარი, ნაწრთობი
(სროლაში). თოფი მიღუ გორინელი: ქხს, 1, გვ. 263 -- თოფი მაქვს ნაწრთობი (სროლაში). 

Lemma: gorizhinapa  
Number: 4411  
გორიჟინაფა (გორიჟინაფას) სახელი გაარიჟინუანს ზმნისა -- დაპრაწვა. სი შხვა გორი საოსურო, თოლი ჯგჷრო
გარიჟინე!: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 43 -- შენ სხვა ეძებე საცოლოდ, თვალი კარგად დაპრაწე! 

Lemma: goriskvinapa  
Number: 4412  
გორისქვინაფა (გორისქვინაფას) სახელი გორისქვონდუ(ნ) ზმნისა -- ძლიერ გამაგრება. 

Lemma: goriskvinapil-i  
Number: 4413  
გორისქვინაფილ-ი (გორისქვინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გორისქვონდუ(ნ) ზმნისა -- ძლიერ გამაგრებული. 

Lemma: gori՚inapa  
Number: 4414  



გორიჸინაფა (გორიჸინაფას) სახელი გორიჸონდუ(ნ) ზმნისა -- ყელყელაობა, ყელის დაგრძელება და მოღერება. მინშე ეშე
გორიჸონდჷ, ანთხებულო ქჷგიჯინე -- ზოგჯერ ზევით ყელს მოიღერებს, შეშინებულად გაიხედავს (იქით-აქეთ). 

Lemma: goriconil-i  
Number: 4415  
გორიცონილ-ი (გორიცონილს) მიმღ. ვნებ. წარს. გორიცონუნს ზმნისა -- ძვლისათვის ხორცი ბოლომდე მოცილებული,
ხორცგაცლილი. ჩქიმი ცხენი... ეგებ რობუს დინოძჷნდა, ძალიში გინორგინაფილი, თუნთიში გორიცონილი: შ. ბერ., გვ.
79 -- ჩემი ცხენი... ეგების ხრამში ძევს, ძალით გადაგორებული, დათვის მიერ ხორცგაცლილი. 

Lemma: gormex-i  
Number: 4416  
გორმეხ-ი (გორმეხის) კანის ავადმყოფობაა, ემართება ღორს. გორმეხი აღოლე ღეს (//ღეჯის) გალე კანს დო
დუუხორცქუ, დოგეგეჯანს, -- გეჯეჯი კანი უღუ -- გორმეხი ემართება ღორს გარეთ კანზე და დაუსკდება, დაუმუწუკდება და
გეჯეჯი კანი აქვს. შდრ. ლეჩხ. გორმეხა ღორის ჭირი (მ. ჩიქ., ა. ღლ.). 

Lemma: goro  
Number: 4417  
გორო (გოროს): გორო ქობალი გორა (ცხობა) პური. ფორმის მაღალი პური (ფურნისა). პაპაქ ართი გორო
ქობალი...ქიმიღუ: მ. ხუბ., გვ. 170 -- მღვდელმა ერთი გორა პური მოიტანა. 

Lemma: goroz-i  
Number: 4418  
გოროზ-ი (გოროზის) დიდი, მაღალი. 

Lemma: goroxua  
Number: 4419  
გოროხუა (გოროხუას) სახელი გოროხუნს ზმნისა -- გაბერტყვა. გეპჭოფი ნოხი,ჯგირო გობროხი: მასალ., გვ. 26 -- ავიღე
ნოხი, კარგად გავბერტყე. ჯვეში ჸუდე დოჭვასი დო ახალ ჸუდე გოროხას: ქხს, 1,. გვ. 248 -- ძველი სახლი დაწვას და ახალი
სახლი დაბერტყოს. 

Lemma: gorzhial-i  
Number: 4420  
გორჟიალ-ი (გორჟიალს) გაჟრიალება. ათე ამბე ქიგებგინი, ტანს გომირჟიალუუ -- ეს ამბავი რომ გავიგე, ტანში
გამაჟრიალა. 

Lemma: gorsap'il-i  
Number: 4421  
გორსაპილ-ი (გორსაპილს) მიმღ. ვნებ. წარს. გორსაპუნს ზმნისა -- 1. დაღლილი; სავსე (დ. ფიფია). ოგვერდალეს ხეთ
პჭოფუნდი ნარულა დო გორსაპილც -- ნახევარს ხელით ვიჭერდი ნარბენსა და დაღლილს. 2. გატრუნული სიბრაზით;
ძლიერ გაბრაზებული. გორსაპილი ხედუა -- გატრუნული იჯდაო. 3. ზომაზე მეტად გამძღარი და გაბერილი. 

Lemma: gorsialer-i  
Number: 4422  
გორსიალერ-ი (გორსიალერს) მიმღ. ვნებ. წარს. გაარსიალუანს ზმნისა -- გაპრიალებული, გასრიალებული. მარქვი
ზაკაიშ ჯაშე იკეთებუუ, გორსიალერი პიჯი უღუნი ფერი -- მარქვი ბზის ხისგან კეთდება, სრიალა (გასრიალებული) პირი
რომ აქვს ისეთი. 

Lemma: gorsiminapa  
Number: 4423  
გორსიმინაფა (გორსიმინაფას) სახელი გორსიმონდუ(ნ) ზმნისა -- გალურსვა, სულის განაბვა, კუშტად მზერა, გარინდვა.
ათენა ქუუწიინი, გორსიმონდუ -- ეს რომ ვუთხარი, გაინაბა. შდრ. გოსვირინაფა. 

Lemma: gorsiminapil-i  
Number: 4424  
გორსიმინაფილ-ი (გორსიმინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გორსიმონდუ(ნ) ზმნისა -- გალურსული, გატრუნული. 

Lemma: gorsiol-i  
Number: 4425  
გორსიოლ-ი (გორსიოლს) ირგვლივ ტრიალი, სრიალი. მიკი-მიკი გაარსიოლუ, მარა მუთაქ აკეთინუ -- ირგვლივ
უტრიალა, მაგრამ ვერაფერი გააკეთა. ქ დუდიში რსიოლი თავბრუს სხმა (ხვევა). 

Lemma: gorsxap'aler-i  
Number: 4426  
გორსხაპალერ-ი (გორსხაპალერს) მიმღ. ვნებ. წარს. სხაპა-სხუპით მოლაპარაკე; გატლეკილი. 

Lemma: gorsxip'ua  
Number: 4427  
გორსხიპუა (გორსხიპუას) სახელი გაარსხიპუ(ნ) ზმნისა -- ტანზე მჭიდროდ შემოკვრა რისამე. ნაბეტანს გაარსხიპუ ტანს
კაბა -- ნამეტანი მჭიდროდ ეკვრის ტანზე კაბა. 

Lemma: gort'uapa  
Number: 4428  
გორტუაფა (გორტუაფას) სახელი გაარტუანს, გიირტუაფუუ(ნ) ზმნათა -- გადნობა, გალხობა. 

Lemma: gort'uapil-i  
Number: 4429  
გორტუაფილ-ი (გორტუაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გაარტუანს, გიირტუაფუუ(ნ) ზმნათა -- გამდნარი, გალხობილი. 



Lemma: gorua  
Number: 4430  
გორუა (გორუას) სახელი გორუნს ზმნისა -- ძებნა. უკული იჸუუ ართი რკიებაქჷ, გორუაქჷ: ა. ცაგ., გვ. 6 -- შემდეგ იქნა ერთი
კივილი, ძებნა. უბადო კოჩი უბადო ოჭოფალი ცხენს გორუნს -- უბედური (ცუდი) კაცი უბედურ (ცუდ) დასაჭერ ცხენს ეძებს.
იში ჯიბეს ვ'ეგორუუდუ ჩე ფარა: ი. ყიფშ., გვ. 157 -- იმის ჯიბეში არ მოიძებნებოდა თეთრი ფული. მა მუშე ბგორჷნდი?: ი.
ყიფშ., გვ. 19 -- მე რატომ მეძებდი? მუჲ გოკონა გორათინი?: ი. ყიფშ., გვ. 116 -- რა გინდათ, რომ მოძებნოთ? გორუნს
(დოგორუ მოძებნა, დუუგორუ მოუძებნია, ნოგორუე(ნ) ძებნიდა თურმე) გრდმ. ძებნის. იგორუნს (დიიგორუ მოიძებნა, დუუგორუ
მოუძებნია) გრდმ. სათავ. ქც. გორუნს ზმნისა -- იძებნის. უგორუნს (დუუგორუ მოუძებნა, დუუგორუ მოუძებნია) გრდმ. სასხვ.
ქც. გორუნს ზმნისა -- უძებნის. იგორუუ(ნ) (დიიგორუ მოიძებნა, დოგორე{ლე}(ნ) მოძებნილა) გრდუვ. ვნებ. გორუნს ზმნისა --
იძებნება. აგორუუ(ნ) (დააგორუ მოეძებნა, დოგორუუ მოსძებნია) გრდუვ. ვნებ. უგორუნს ზმნისა -- ეძებნება. იგორე(ნ) (იგორუ
შესაძლებელი გახდა მოძებნა, დოგორელე(ნ) შესაძლებელი გამხდარა მოძებნა, დონოგორუე(ნ) შესაძლებელი ყოფილა
მოძებნა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. გორუნს ზმნისა -- შეიძლება მოიძებნოს. აგორე(ნ) (აგორუ შეძლო მოეძებნა, -- ,
დონოგორუე(ნ) შესძლებია მოეძებნა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უგორუნს ზმნისა -- შეუძლია მოძებნოს. ოგორაფუანს
(ოგორაფუუ აძებნინა, უგორაფუაფუ უძებნინებია, ნოგორაფუ{აფუ}ე(ნ) აძებნინებდა თურმე) კაუზ. გორუნს ზმნისა -- აძებნინებს.
მაგორალი, მაგორუ{უ} მიმღ. მოქმ. მძებნელი. ოგორალი, ოგორუ{უ} მიმღ.ვნებ.მყ. საძებნელი. გორილი მიმღ.ვნებ.წარს. ძებნილი.
ნაგორა, ნაგორუ მიმღ.ვნებ.წარს. ნაძებნი. ნაგორუერი მიმღ.ვნებ.წარს. ძებნის საფასური. უგორუ, უდუგორუ მიმღ.უარყ.
მოუძებნელი. შდრ. ლაზ. ოგორუ ძებნა (ნ. მარი). 

Lemma: gorulapa  
Number: 4431  
გორულაფა (გორულაფას) სახელი გაარულუანს ზმნისა -- გაჭენება, გარბენინება. ონჯუას ჭაეს ცხენს გაარულუანდუ --
საღამოს ჭალაში ცხენს გაარბენინებდა. 

Lemma: gorkia  
Number: 4432  
გორქია (გორქიას) სახელი გუურქენს ზმნისა -- გაქნევა. გოურქუუ დო მიდართ აბედათიშა -- გაუქნია და წავიდა აბედათში.

Lemma: gorkiala  
Number: 4433  
გორქიალა (გორქიალას) იგივეა, რაც გორქია, -- გაქნევა. არძო ცხენი თუხარიკი რენია, დუდიში გორქიალა უჭირსია
ვარა -- ყველა ცხენი თოხარიკიაო, თავის გაქნევა (განძრევა) უჭირს თორემო. 

Lemma: gorkuala  
Number: 4434  
გორქუალა (გორქუალას) იგივეა, რაც გორქია, გორქიალა, -- 1. გაქნევა; 2. გაქანება; ჩქარა წასვლა, გაკურცხვლა. გურქის
ხანიში დოხორეშა: მ. ხუბ., გვ. 18 -- გაქანდნენ ხანის სასახლეში. გურქუუ სფიჩქასჷნ, პოლს რგოლი ქიგეძ: მ. ხუბ., გვ. 40 --
რომ გაუქნია ასანთს, იატაკზე რგოლი ძევს. გუურქუ ლეკური დო შქააბანს გიიღჷ: ი. ყიფშ., გვ. 31 -- გაუქნია ლეკური და
შუაზე გაიტანა. ბაღანაქ გოურქუუ ჸუდეშა -- ბავშვმა მოკურცხლა შინ (სახლში). 

Lemma: gorghvapa  
Number: 4435  
გორღვაფა (გორღვაფას) სახელი გაარღვანს ზმნისა -- შემოყრა (ირგვლივ). სიმონს ჯინს მაჟირუას ბრელი დიხას
გაარღვანა -- სიმინდს ძირში მეორედ გათოხნისას ბევრ მიწას შემოაყრიან. 

Lemma: gorghiminapa  
Number: 4436  
გორღიმინაფა (გორღიმინაფას) სახელი გაარღიმინუანს ზმნისა -- დაბჩენა. პიჯიში გორღიმინაფა -- პირის დაბჩენა.
გაარღიმინუანდუ პისინი, იში ხმა აბაშაპის ირჩქიედუ -- რომ დააბჩენდა პირს, იმისი ხმა აბაშის პირას ისმოდა. 

Lemma: gorghiminapil-i  
Number: 4437  
გორღიმინაფილ-ი (გორღიმინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გაარღიმინუანს ზმნისა -- პირდაფჩენილი, პირდაღებული
(ფართოდ). 

Lemma: gorq'ipinapa  
Number: 4438  
გორყიფინაფა (გორყიფინაფას) სახელი გორყიფონდუ(ნ) ზმნისა -- აყუდება. თეში მაგინძა ყაზახი თექ გირყიფინანდუნი,
გური მეგაჭუდუ -- ამ სიგრძის კაცი იქ რომ იყო აყუდებული, შეგეცოდებოდა (გულს დაგწვავდა). 

Lemma: gorq'ipinapil-i  
Number: 4439  
გორყიფინაფილ-ი (გორყიფინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გორყიფონდუ(ნ) ზმნისა -- აყლაყუდა, ახმახი.
გორყიფინაფილი ჸაზახი -- ახმახი (აყლაყუდა) გლეხი. 

Lemma: gorshuala  
Number: 4440  
გორშუალა (გორშუალას) სახელი გაარშუანს ზმნისა -- (ირგვლივ) შემოქსოვა. 

Lemma: gorchapa  
Number: 4441  
გორჩაფა (გორჩაფას) სახელი გაარჩანს ზმნისა -- გაშლა, დაგება (ლოგინის). ლოგინი გაარჩუ -- ლოგინი გაშალა. 

Lemma: gorchapil-i  
Number: 4442  
გორჩაფილ-ი (გორჩაფილ/რს) იგივეა, რაც გორჩელი, -- გაშლილი, დაგებული. 



Lemma: gorche  
Number: 4443  
გორჩე (გორჩეს) ოდნავ თეთრი. იხ. ჩე, რჩე. შდრ. მორჩე. 

Lemma: gorchel-i  
Number: 4444  
გორჩელ-ი (გორჩელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გაარჩანს ზმნისა -- გაშლილი, დაგებული (ლოგინი). ბჟაში უძირაფუ გორჩელი
ნორჩალს ქეშახე: მ. ხუბ., გვ. 33 -- მზეთუნახავი გაშლილ ლოგინზე ზის. ყებურს მუშებკერკელჷქ ჯვეში ნაბადიაში
გორჩელს: ი. ყიფშ., გვ. 154 -- კერაზე ვკოტრიალობ ძველ ნაბად-გაშლილზე. 

Lemma: gorchvil-i  
Number: 4445  
გორჩვილ-ი (გორჩვილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გორჩუნს ზმნისა -- გაძარცვული. ჯათ გორჩვილი რე -- ხეც გაძარცვულია. 

Lemma: gorchil-i  
Number: 4446  
გორჩილ-ი (გორჩილს) მიმღ. ვნებ. წარს. იგივეა, რაც გორჩელი, გორჩაფილი. არეშუმიში ნოხით გორჩილი: აია, 1, გვ. 19
-- აბრეშუმის ნოხდაგებული. 

Lemma: gorchuala  
Number: 4447  
გორჩუალა (გორჩუალას) სახელი გორჩუნს, გიირჩუუ(ნ) ზმნათა -- გაძარცვა. ჸურცალემქჷ ქიგიანთხესჷ, გორჩვესჷ
თინა: ა. ცაგ., გვ. 94 -- ყაჩაღები დაესხნენ, გაძარცვეს ის. 

Lemma: gorchkila  
Number: 4448  
გორჩქილა (გორჩქილას) სახელი გაარჩქილე(ნ) ზმნისა -- (იქით-აქეთ) გახედვა; მოსმენა; დათვალიერება. გაარჩქილჷ,
გააჯინჷ: ი. ყიფშ., გვ. 173 -- გახედა, გასინჯა. გიირჩქილუო, ქჷგეეგონჷ ე ბოშიქჷ ნდემიში ხუმა: ი. ყიფშ., გვ. 58 -- გაიხედა
(იქით-აქეთ), გაიგონა ამ ბიჭმა დევის ხმა. 

Lemma: gorchkina  
Number: 4449  
გორჩქინა (გორჩქინას) სახელი გაარჩქინანს, გორჩქინდუ(ნ) ზმნათა -- გაჩენა. ვორწყექ, მუჭო ჭვირი რე გორჩქინა დო
ჩქიმი დღა: ქხს, 1, გვ. 89 -- ვხედავ, როგორ დამწვარია გაჩენა და ჩემი დღე. ტყას მითახალე გორჩქინდჷ: ი. ყიფშ., გვ. 79 --
ტყეში შიგნით გაჩნდა. გურსუ ჭლექის გომირჩქინანქ: ი. ყიფშ., გვ. 110 -- გულში ჭლექს გამიჩენ. 

Lemma: gorchkinel-i  
Number: 4450  
გორჩქინელ-ი (გორჩქინელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გაარჩქინანს, გორჩქინდუ(ნ) ზმნათა -- გაჩენილი. ბუნებაშე
გორჩქინელც მუშენი რე, ვართჷთჷნი: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 138 -- ბუნებისგან გაჩენილს რატომაა, რომ არ აკეთებთ. ანთება
მაფუ გორჩქინელი: ქხს, 1, გვ. 51 -- ანთება მაქვს გაჩენილი. 

Lemma: gorchkinua  
Number: 4451  
გორჩქინუა (გორჩქინუას) იგივეა, რაც გორჩქინა, -- გაჩენა, დადგენა. დიიჭყჷ ეფერი მართალი სამართალიში
გორჩქინუა: ი. ყიფშ., გვ. 43 -- დაიწყო ისეთი მართალი სიმართლის დადგენა. 

Lemma: gorchkinu{u}  
Number: 4452  
გორჩქინუ{უ} (გორჩქინუ{უ}ს) მიმღ. მოქმ. 1. გამჩენი; 2. ღმერთი; დასაბამი. ქიანაში გორჩქინუუშე თეს ჸოროფას უძახჷნა:
კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 29 -- ქვეყნიერების გაჩენიდან მას სიყვარულს ეძახიან. სუმოში სუმენეჩი დო სუმი ხელუაში
გორჩქინუუ: ი. ყიფშ., გვ. 187 -- სამასსამოცი და სამი ხელობის გამჩენი. გორჩქინუუს ვოხვეწჷთ `ჭახანც ქომუჩი ხოლო
რინა!': ეგრისი, გვ. 131 -- გამჩენს ვეხვეწებით `ცოტა ხნით მომეც ყოფნის ნება' (კიდევ ყოფნა). 

Lemma: gorchxil-i  
Number: 4453  
გორჩხილ-ი (გორჩხილს) მიმღ. ვნებ. წარს. გორჩხუნს ზმნისა -- გარეცხილი. 

Lemma: gorchxuala  
Number: 4454  
გორჩხუალა (გორჩხუალას) სახელი გორჩხუნს, გიირჩხუუ(ნ) ზმნათა -- გარეცხვა. 

Lemma: gorcvil-i  
Number: 4455  
გორცვილ-ი (გორცვილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გიირცუუ(ნ) ზმნისა -- გაცვენილი (თმა). თომა გორცვილი აფუ -- თმა
გაცვენილი აქვს. გორცვილი არდგილი -- ხრიოკი. 

Lemma: gorcuala  
Number: 4456  
გორცუალა (გორცუალას) სახელი გიირცუუ(ნ) ზმნისა -- გაცვენა (თმისა). კანიში გორცუალაში ბორჯის იზღოდუუ
უმოსურეთ ჸანჭი -- კანის გაცვენის (გამოცვლის) დროს იხოცება უმეტესად აბრეშუმის ჭია. 

Lemma: gorcxonil-i  
Number: 4457  
გორცხონილ-ი (გორცხონილ/რს) სახელი გორცხონუნს ზმნისა -- დავარცხნილი. 

Lemma: gorcxonua  



Number: 4458  
გორცხონუა (გორცხონუას) სახელი გორცხონუნს ზმნისა -- დავარცხნა. 

Lemma: gordzghik'ua  
Number: 4459  
გორძღიკუა (გორძღიკუას) სახელი გაარძღიკუ(ნ) ზმნისა -- გადახვევა. ქიმიაზადჷ ბოშისჷ, გააძღირკჷ-გააჯუნუ დო ქეეჩუ
ირფელი: ქხს, 2, გვ. 42 -- მიეგება ბიჭს, გადაეხვია-გადაკოცნა და უამბო ყველაფერი. 

Lemma: gorc'k'iminapa  
Number: 4460  
გორწკიმინაფა (გორწკიმინაფას) სახელი გორწკიმონდუ(ნ) ზმნისა -- გალურსვა, გატრუნვა. 

Lemma: gorc'k'inil-i  
Number: 4461  
გორწკინილ-ი (გორწკინილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გორწინუნს ზმნისა -- გაპატიოსნებული, -- მიცვალებულის მიმართ
სათანადო წესების შესრულება. //გადატ. გაშეშებული (ყურება). 

Lemma: gorc'k'inua  
Number: 4462  
გორწკინუა (გორწკინუას) სახელი გორწკინუნს ზმნისა -- 1. მიცვალებულის გაპატიოსნება. 2. გაბრწყინება. გორწკინუნს
(გორწკინუ გააპატიოსნა, გოურწკინუ გაუპატიოსნებია, გონორწკინუე(ნ) გააპატიოსნებდა თურმე) გრდმ. გააპატიოსნებს;
გაიბრწყინებს.. 

Lemma: gorch'ip'il-i  
Number: 4463  
გორჭიპილ-ი (გორჭიპილს) მიმღ. ვნებ. წარს. გორჭიპუნს ზმნისა -- გაჭიმული (ზედმეტად). ასე გვალო გორჭიპელე: ი.
ყიფშ., გვ. 171 -- ახლა მთლად გაჭიმულა. იხ. გორჭიპუა. 

Lemma: gorch'ip'ua  
Number: 4464  
გორჭიპუა (გორჭიპუას) სახელი გორჭიპუნს ზმნისა -- გაჭიმვა (ზედმეტად). ვემედინა, ვაგოხორცქა, ნაბეტანი გორჭიპექი:
ი. ყიფშ., გვ. 172 -- არ დაიკარგო, არ გასკდე, ნამეტანი გაჭიმულხარ. კუჩხი გურჭიპუ: ი. ყიფშ., გვ. 172 -- ფეხი გაუჭიმავს
(ძალიან). ქ კუჩხიში გორჭიპუა გადატ. სიკვდილი. გორჭიპუ კუჩხი გაჭიმა ფეხი, -- მოკვდა. 

Lemma: gorxvil-i  
Number: 4465  
გორხვილ-ი (გორხვილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გორხუნს ზმნისა -- გახვრეტილი. კიდა გორხვილი რე -- კედელი
გახვრეტილია. 

Lemma: gorxuala  
Number: 4466  
გორხუალა (გორხუალას) სახელი გორხუნს ზმნისა -- გახვრეტა. გოფრხვი ქუა დო ფიცარი: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 167 --
გავხვრიტე ქვა და ფიცარი. 

Lemma: gosaliser-i  
Number: 4467  
გოსალისერ-ი (გოსალისერს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოსალისანს ზმნისა -- ძალიან მაძღარი. ოჭკომალი პჭკომი ასე,
გოსალისერი ვორექ -- საჭმელი ვჭამე ახლა, ძალიან მაძღარი ვარ. 

Lemma: gosamarel-i  
Number: 4468  
გოსამარელ-ი (გოსამარელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გიისამარუუ(ნ) ზმნისა -- გატრუნული. გოსამარელი მიკოხედუ
კუნთხუსუ -- გატრუნული იჯდა კუთხეში. 

Lemma: gosamarua  
Number: 4469  
გოსამარუა (გოსამარუას) სახელი გიისამარუუ(ნ) ზმნისა -- გატრუნვა. პის ქუუწიინი, ხმა ვეკიღუ, გიისამარუ -- პირში რომ
ვუთხარი, ხმა გაკმინდა, გაიტრუნა. 

Lemma: gosandak'el-i  
Number: 4470  
გოსანდაკელ-ი (გოსანდაკელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოსანდაკანს (ნინას) ზმნისა -- გატლეკილი, ბევრს რომ ლაპარაკობს,
-- მეტიჩრულად მოლაპარაკე. მუ გოსანდაკელი ბაღანა რე! -- რა გატლეკილი (ენის) ბავშვია. იხ. სანდაკუა (ნინაში). 

Lemma: gosandaler-i  
Number: 4471  
გოსანდალერ-ი (გოსანდალერს) მიმღ. ვნებ. წარს. იგივეა, რაც გოსანდაკელი. 

Lemma: gosantua  
Number: 4472  
გოსანთუა (გოსანთუას) სახელი გოსანთუნს ზმნისა -- ძლიერ გაყინვა. 

Lemma: gosaranjel-i  
Number: 4473  
გოსარანჯელ-ი (გოსარანჯელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოსარანჯანს ზმნისა -- გაგლესილი; სარანჯივით პრიალა ზედაპირი.
დიდ-დიდი ხეების ქვეშ გადმოღვრილი თაფლი (კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 125). ვორწყექ... სადღემუშოთ გოჸინილი, ჯიშთით
გოსარანჯელეფც: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 116 -- ვხედავ... სამუდამოდ გაყინულს, ჯიშთით (მყინვარი) შემოსალტულებს. 



Lemma: gosaranjua  
Number: 4474  
გოსარანჯუა (გოსარანჯუას) სახელი გოსარანჯანს ზმნისა -- გაგლესა (სარაჯით -- ფიჭით). იხ. სარანჯი. 

Lemma: gosargalua  
Number: 4475  
გოსარგალუა (გოსარგალუას) სახელი გოსარგალუანს ზმნისა -- თრევა, ჩოჩიალით შემოტარება. მა თიქ ვეშმაშუ-და,
მარან გჷმოსარგალე: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 128 -- მე ის თუ ვერ ამოვსვი, მარანი შემომატარე (ჩოჩიალით). 

Lemma: gosark'il-i  
Number: 4476  
გოსარკილ-ი (გოსარკილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოსარკუნს ზმნისა -- მოწმენდილი (ცა). თუდოლეშე მუნაფილი,
ჟიმოლეშე გოსარკილი: ქხს, 1, გვ. 284 -- ქვემოთკენ მოღრუბლული, ზემოთკენ -- მოწმენდილი. 

Lemma: gosark'ua  
Number: 4477  
გოსარკუა (გოსარკუას) სახელი გოსარკუნს ზმნისა -- მოწმენდა. ეზმა ჭვიმეფიში უკული ძიუთ ვეგოსარკუო? -- ამდენი
წვიმების შემდეგ ძლივს არ მოიწმინდა? 

Lemma: gosashine  
Number: 4478  
გოსაშინე (გოსაშინეს) მიმღ. ვნებ. მყ. გააშინანს ზმნისა -- მოსაგონარი, გასახსენებელი. ონაგერი გოსაშინეთ ჸუდეს
რდას: ი. ყიფშ., გვ. 155 -- უნაგირი გასახსენებლად სახლში იყოს. ძვირფასი რექ საიმენდო, ირ მინუტიში გოსაშინე: ქხს, 1,
გვ. 94 -- ძვირფასი ხარ, საიმედო, ყოველ წუთს მოსაგონარი. 

Lemma: gosajoge  
Number: 4479  
გოსაჯოგე (გოსაჯოგეს) მიმღ. ვნებ. მყ. გააჯოგუუ(ნ) ზმნისა -- შესაძულებელი, საზიზღარი. 

Lemma: gosvilua  
Number: 4480  
გოსვილუა (გოსვილუას) სახელი გოსვილანს ზმნისა -- გაფცქვნა; გამუსვრა. თოლიშ მამალას გოსვილუუ ართი ქოთომი -
- თვალის დახამხამებაში მუსრი გაავლო ერთ ქათამს. 

Lemma: gosvirtinapa  
Number: 4481  
გოსვირთინაფა (გოსვირთინაფას) სახელი გაასვირთინუანს ზმნისა -- წაგრძელება (ცხვირისა). მუჭო გოგისვირთინუაფუ
ჩხვინდინი, ქიმკაჯინი ოჯახის -- როგორ წაგიგრძელებია ცხვირი, მიხედე ოჯახს. გადატ. უკმაყოფილება. პოტიკიაშენი
გაასვირთინუანს ჩხვინს -- უბრალო რამისათვისაა უკმაყოფილო. 

Lemma: gosvirinapa  
Number: 4482  
გოსვირინაფა (გოსვირინაფას) სახელი გოსვირონდუ(ნ) ზმნისა -- გაოცება. გოსვირონდუ, ათენა ქუწუესინი -- გაოცდა, ეს
რომ უთხრეს. შდრ. გორსიმინაფა. 

Lemma: gosvirinapil-i  
Number: 4483  
გოსვირინაფილ-ი (გოსვირინაფილ/რს) სახელი გოსვირონდუ(ნ) ზმნისა -- გაოცებული. გოსვირინაფილო გერდუ --
გაოცებული იდგა. 

Lemma: gosvisvinapa  
Number: 4484  
გოსვისვინაფა (გოსვისვინაფას) სახელი გოსვისონდუ(ნ) ზმნისა -- გატრუნვა, ხმაგაკმენდილი ყურება. 

Lemma: gosia  
Number: 4485  
გოსია (გოსიას): ქ გოსიაშ ქიმინუა გასავსავება (ხელისა); მკვეთრად უარის თქმა. გოსია ქიმინუ, ათენა ქიგეეგონუნი --
გაასავსავა (ხელები), ეს რომ გაიგონა. 

Lemma: gosiborua  
Number: 4486  
გოსიბორუა (გოსიბორუას) სახელი გოსიბორანს ზმნისა -- გაჭრა. ოკო ძღაბი ჸვალიშორო შქას გობსიბორათიე: აია, 1,
გვ. 26 -- გოგო ყველივით შუაზე უნდა გავჭრათო. 

Lemma: gosintapa  
Number: 4487  
გოსინთაფა (გოსინთაფას) განათება. 

Lemma: gosintorua  
Number: 4488  
გოსინთორუა (გოსინთორუას) სახელი გოსინთორუნს ზმნისა -- გამონათება; სინათლის შეტანა. ჰე, ჩხორია ყაზაყიში,
გობარჩხალე, გისინთორი! -- ჰე, გლეხის სხივებო, გამოაკაშკაშე, გამოანათე! შდრ. სინთე. 

Lemma: gosirot'il-i  
Number: 4489  
გოსიროტილ-ი (გოსიროტილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოსიროტუნს ზმნისა -- 1. გაოგნებული, გაშტერებული. ინა ხმას



ვეკმიიღანს, გოსიროტილი რე -- ის ხმას არ იღებს, გაოგნებულია. 2. გაგლესილი. 3. გასრესილი. 

Lemma: gosirot'ua  
Number: 4490  
გოსიროტუა (გოსიროტუნს) სახელი გოსიროტუნს ზმნისა -- 1. ამბე ქეჩუესინი, გიისიროტუ -- ამბავი რომ მოახსენეს,
გაოგნდა. 2. გაგლესა. ბუხარი გოსიროტუ ლეტათი -- ბუხარი გაგლისა ტალახით. 3. გასრესა. კუჩხით გოსიროტუ ღვენწკი --
ფეხით გასრისა ჭია. 

Lemma: gosirkil-i  
Number: 4491  
გოსირქილ-ი (გოსირქილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოსირქუნს ზმნისა -- გალოკილი. 

Lemma: gosirkua  
Number: 4492  
გოსირქუა (გოსირქუას) სახელი გოსირქუნს ზმნისა -- გალოკვა. თოფურიში გჷმმაჩამალი კითის ირო გისირქუნსია:
სალხ. სიბრ., 1, გვ. 55 -- თაფლის გამყიდველი თითს ყოველთვის გაილოკავსო. 

Lemma: gosirghinapa  
Number: 4493  
გოსირღინაფა (გოსირღინაფას) სახელი გოსირღონდუ(ნ) ზმნისა -- სიმაღლეში სწრაფი და უზომო გაზრდა. შდრ. სირღა. 

Lemma: gosirghinapil-i  
Number: 4494  
გოსირღინაფილ-ი (გოსირღინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოსირღონდუ(ნ) ზმნისა -- ძალიან მაღალი, ახმახი;
აშოლტილი. 

Lemma: gosisinapa  
Number: 4495  
გოსისინაფა (გოსისინაფას) სახელი გოსისონდუ(ნ) ზმნისა -- 1. გატრუნვა; 2. გასისინება, -- ძალიან გაძღომა და გაბერვა.
არძო გოსისინაფენა თე ბოშიში მეჯინათჷ -- ყველა გამძღარა ამ ბიჭის ყურებით. კალმახიქჷ გოსინსონდუ დო თუთას
ელაჯინჷ -- კალმახი გაიტრუნა და მთვარეს ახედა. 

Lemma: gosisinapil-i  
Number: 4496  
გოსისინაფილ-ი (გოსისინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოსისონდუ(ნ) ზმნისა -- 1. გასისინებული; ძალიან გამძღარი და
გაბერილი. 2. გატრუნული. შაყარელი კათა გოსისინაფილი უჯინედეს -- შეგროვილი ხალხი გატრუნული უყურებდა. 

Lemma: gosk'ilada  
Number: 4497  
გოსკილადა (გოსკილადას) იხ. გოსქილადა. 

Lemma: gosk'inchinapa  
Number: 4498  
გოსკინჩინაფა (გოსკინჩინაფას) სახელი გოსკინჩონდუ(ნ) ზმნისა -- გამკვრივება, გამაგრება (კანისა). ჩქიმი ნახაჩქა
სიმინდითი კისერი გოგისკინჩინე: ქხს, 1, გვ. 222 -- ჩემი ნათოხნი სიმინდით კისერი გაგისქელე (გაგიმაგრე, გაგიმკვრივე). 

Lemma: gosk'inchinapil-i  
Number: 4499  
გოსკინჩინაფილ-ი (გოსკინჩინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გაასკინჩინუანს, გოსკიჩონდუ(ნ) ზმნათა -- გამკვრივებული,
გამაგრებული. 

Lemma: gosorgil-i  
Number: 4500  
გოსორგილ-ი (გოსორგილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოსორგუ(ნ), გოსორგუნს ზმნათა -- დახუნძლული. ე უშქური ვადუმარგუ,
ნაბეტანი გოსორგილი რე უშქურითი -- ეს ვაშლი (ხე) ვერ გაუძლებს, ძალიან დახუნძლულია ვაშლით (ნაყოფი). 

Lemma: gosorgua  
Number: 4501  
გოსორგუა (გოსორგუას) სახელი გოსორგუ(ნ), გოსორგუნს ზმნათა -- დახუნძვლა, ბევრის სხმა; ყრა. შქა ტაბაკის ხედესჷ
დო საკურთხი გოუსორგუდეს: მ. ხუბ., გვ. 344 -- შუა მაგიდას უსხდნენ და საკურთხი ირგვლივ ეყარათ. 

Lemma: gosopil-i  
Number: 4502  
გოსოფილ-ი (გოსოფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოსოფუნს ზმნისა -- გაგლეჯილი, გაწყვეტილი. 

Lemma: gosopua  
Number: 4503  
გოსოფუა (გოსოფუას) სახელი გოსოფუნს ზმნისა -- 1. გაგლეჯა, გახევა; 2.ირგვლივ ტრიალი. ექი ნებით ვემნაშქვანდეს,
გოუსოფუნა ძალითია: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 131 -- იქ ნებით არ უშვებდნენ, შეჭრილან ძალითაო. ქ ღართიში გოსოფუა
ახალუხის გახევა, გაგლეჯა. // გადატ. დაბეჯითებით მოწვევა, მოპატიჟება (კაცის მიერ). ქ კართეში გოსოფუა კალთის
დაგლეჯა, დახევა. // გადატ. დაბეჯითებით მოწვევა (ქალის მიერ). 

Lemma: gosopur-i  
Number: 4504  
გოსოფურ-ი (გოსოფურს) კარგი, შესანიშნავი (დ. ფიფია). 

Lemma: gosumala  



Number: 4505  
გოსუმალა (გოსუმალას) სახელი გოუსვანს ზმნისა -- გასმა, მოსმა; საჩქაროდ, შეუჩერებლად წასვლა. გოუსვათ, ჩქიმი
ჩელა, ზუგიდიშე დარჩელიშა! -- მოვუსვათ, ჩემო ჩელა, ზუგდიდიდან დარჩელში. ენა ბოშიქჷ ქიგეეგონჷნი, ხათე გუუსჷ
დო ეშელჷ: ა. ცაგ., გვ. 30 -- ეს ბიჭმა რომ გაიგონა, მაშინვე მოუსვა და ავიდა. ქ გოსუმალა კუჩხიში გასმა ფეხისა, -- ცეკვა. 

Lemma: gosumalir-i  
Number: 4506  
გოსუმალირ-ი (გოსუმალირს) მიმღ. ვნებ. წარს. გუუსვანს ზმნისა -- გასმული; საჩქაროდ, შეუნელებლად წასვლა. ქ
გოსუმალირი ულა საჩქაროდ წასვლა, შეუჩერებელი სიარული. მოლართუ გოსუმალირო ნდემიში მორდილიშა: ქხს, 2,
გვ. 28 -- წამოვიდა სწრაფად დევის გაზრდილისაკენ. 

Lemma: gosurdil-i  
Number: 4507  
გოსურდილ-ი (გოსურდილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოსურდუნს ზმნისა -- გასუდრული, შესუდრული. წოლაში გოსურდილი
ფანარეფი აშარწკჷნჷნდჷ ამარი-ემერი -- ჭვარტლით შესუდრული ფარნები ბრწყინავდა აგერ-ეგერ. გინოჭყვიდეს,
ტყუანქ დიშქვიდჷკონ თოკით, უჩაში გოსურდილო: მ. ხუბ., გვ. 291 -- გადაწყვიტეს, მტყუანი დამხვრჩვალიყო თოკით, შავში
შესუდრულად. 

Lemma: gosurdua  
Number: 4508  
გოსურდუა (გოსურდუას) სახელი გოსურდუნს ზმნისა -- გასუდვრა, სუდრის გადაფარება (მკვდრისთვის). 

Lemma: gosupurel-i  
Number: 4509  
გოსუფურელ-ი (გოსუფურელს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოსუფურანს ზმნისა -- გაძარცული. გოსუფურელი ვორექ, მუთუნი
ვამაპალუუ -- გაძარც{ვ}ული ვარ, არაფერი არ გამაჩნია. 

Lemma: gosupurua  
Number: 4510  
გოსუფურუა (გოსუფურუას) სახელი გოსუფურანს ზმნისა -- გაძარცვა, არაფრის დატოვება. გოფსუფურეს, მუთუნი
ვადომიტეს -- გამძარცვეს, არაფერი არ დამიტოვეს. 

Lemma: gose'ntorua  
Number: 4511  
გოსჷნთორუა (გოსჷნთორუას) სახელი გუუსჷნთორენს ზმნისა -- განათება. მუნაფაშ(ი) წკვერემ(ი) სი გომისჷნთორი --
ღრუბლის წყვდიადი შენ გამინათე. 

Lemma: goskanchua  
Number: 4512  
გოსქანჩუა (გოსქანჩუას) სახელი გოსქანჩუნს ზმნისა -- 1. დაჭერა. იში მეულა დო გოსქანჩეს -- იმისი მისვლა და
დაიჭირეს. 2. მაგრად გაყინვა. ღუმა მანგარის უჸინუ დო ირფელი გუუსქანჩუ -- წუხელ მაგრად უყინავს და ყველაფერი
მაგრად შეუკრავს. შდრ. ზ. -იმერ. გასკანჩვა გაკოჭვა, დაჭერა (ბ. წერეთ., ა. ღლ.). 

Lemma: goskvir-i  
Number: 4513  
გოსქვირ-ი (გოსქვირს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოსქუნს ზმნისა -- გასკვნილი, გაკვანძული. ქ სქიბუ გოსქვირი ხრილი
(წისქვილისა). სქიბუ გოსქვირი ყაზახის წანმოწანაში ოსქილიდაფარო მაძირუნია: თ. სახოკ., გვ. 259 -- ხრილი
(წისქვილისა) გლეხს მთელი წლის სამყოფად მოეჩვენებაო. 

Lemma: goskilada  
Number: 4514  
გოსქილადა (გოსქილადას) სახელი გოსქიდუ(ნ) ზმნისა -- გარჩენა, გაჩხერა; გაშტერება, გაჩემება. ტყვიაქ... კილეს
ქჷმოხვადუა დო დინახალე ქჷგოსქიდუ: მ. ხუბ., გვ. 15 -- ტყვია... მკლავში მოხვდაო და შიგ გარჩა. გოსქიდჷ ე კათაქ: მ.
ხუბ., გვ. 176 -- გაშტერდა (გაშეშდა) ეს ხალხი. ქ გოსქილადა თოლიში გაშტერება თვალისა: მუჭო თოლი გოსქილად: ქხს,
1, გვ. 190 -- თვალი როგორ გაშტერებია. 

Lemma: goskiladir-i  
Number: 4515  
გოსქილადირ-ი (გოსქილადირს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოსქიდუ(ნ) ზმნისა -- 1. გარჩენილი, გაჩხერილი; 2. გაჩემებული,
გაშტერებული, გაჩუმებული, გაშეშებული. სქუა გოჩილათირი რე, მუმა გოსქილადირი -- შვილი გაცდენილია, მამა --
გაშეშებული (გაკვირვებული). 

Lemma: goskinchinapil-i  
Number: 4516  
გოსქინჩინაფილ-ი (გოსქინჩინაფილ/რს) იგივეა, რაც გოსკინჩინაფილი, -- გაშეშებული, გამკვრივებული. 

Lemma: goskirapa  
Number: 4517  
გოსქირაფა (გოსქირაფას) სახელი გაასქირუანს ზმნისა -- 1. გაშრობა. შოლირი ძიქვა გაასქირუუ -- სველი შარვალი
გააშრო. 2. გაშეშება, გაშტერება. გოსქირუ კოჩიქ, თენა ქააძირესინი -- გაშრა (გაშეშდა) კაცი, ეს რომ აჩვენეს. 

Lemma: goskirapil-i  
Number: 4518  
გოსქირაფილ-ი (გოსქირაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოსქირუ(ნ) ზმნისა -- გამშრალი; გაშეშებული. ზისხირ
გოსქირაფილი მაფუ: ქხს, 1, გვ. 60 -- სისხლი გამშრალი მაქვს. 

Lemma: goskuala  



Number: 4519  
გოსქუალა (გოსქუალას) სახელი გოსქუნს ზმნისა -- 1.გაკვანძა, გასკვნა; შებმა. მუკი-მუკი გოუსქუ თი აშამინდორია
ტყასჷ: ი. ყიფშ., გვ. 62 -- ირგვლივ შეუკრავს ტყის დავაკება. იხ. სქუალა, სკუალა. 2. გარემოცვა (დ. ფიფია). 

Lemma: goskuapa  
Number: 4520  
გოსქუაფა (გოსქუაფას) სახელი გაასქუანს ზმნისა -- გაბმა, შემობმა. მუკი-მუკი ბაწარი ქოგუსქუუ -- ირგვლივ ბაწარი
შემოაბა. 

Lemma: goskuapil/r-i  
Number: 4521  
გოსქუაფილ/რ-ი (გოსქუაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გაასქუანს ზმნისა -- გაბმული. გოსქუაფილი რე ქართი დო ჸუდეშ
შქას -- გაბმულია თბილისსა და სახლს შორის. 

Lemma: gosxap'ua  
Number: 4522  
გოსხაპუა (გოსხაპუას) სახელი გოსხაპუნს ზმნისა -- 1. გახტომა, გადახტომა. ეს გოსხაპუნს, ინწრო არდგილიე -- ამას
გახტება, ვიწრო ადგილია. 2. ირგვლივ ცეკვა. უკული შხვეფქუ გასხაპანი -- შემდეგ სხვები ეცეკვონ (ირგვლივ). შდრ.
გაასხაპუ. 

Lemma: gosxirtinua  
Number: 4523  
გოსხირთინუა (გოსხირთინუას) სახელი გოსხირთინუნს ზმნისა -- გაბრაზებით რისამე თქმა. ქომორთჷ, ართი
გოსხირთინუ დო მიდართჷ -- მოვიდა, ერთი გაბრაზებით რაღაც თქვა და წავიდა. 

Lemma: gosxup'ua  
Number: 4524  
გოსხუპუა (გოსხუპუას) სახელი გოსხუპუნს ზმნისა -- გადახვევა (მოსაფერებლად). გამეეთხიის ართიანსჷ, გოჯუდესჷ,
გოსხუპესჷ დო მიდართჷ ბოშიქჷ: ქხს, 2, გვ. 20 -- გამოეთხოვნენ ერთმანეთს, გადაკოცნეს, გადაეხვივნენ და წავიდა ბიჭი. 

Lemma: got'abak'el-i  
Number: 4525  
გოტაბაკელ-ი (გოტაბაკელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოტაბაკანს ზმნისა -- მოსუფთავებული; ტაბლასავით მოწმენდილი.
გააჯინეს ჯინსჷნი, მიკმიკი გოტაბაკელი ქორე: მ. ხუბ., გვ. 3 -- რომ გახედეს ძირს, ირგვლივ მოწმენდილი კი არის. 

Lemma: got'abacel-i  
Number: 4526  
გოტაბაცელ-ი (გოტაბაცელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. იგივეა, რაც გოტაბაკელი. 

Lemma: got'aleba  
Number: 4527  
გოტალება (გოტალებას) იგივეა, რაც გოტება, -- გაშვება. ენა ოჸვილარი ვარენია დო გატალებაფოუ: ი. ყიფშ., გვ. 106 --
ეს მოსაკლავი არააო და გააშვებინა. წისქვილიშა გოგიტალენქ: ქხს, 1, გვ. 239 -- წისქვილში გაგიშვებ. 

Lemma: got'alik'er-i  
Number: 4528  
გოტალიკერ-ი (გოტალიკერს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოტალიკანს ზმნისა -- გაშიშვლებული, გატიტვლებული. გადატ.
ამოთხუპნული. 

Lemma: got'alik'ua  
Number: 4529  
გოტალიკუა (გოტალიკუას) სახელი გოტალიკანს ზმნისა -- 1. გაშიშვლება, გატიტვლება. 2. გასვრა, ამოთხვრა. 

Lemma: got'ant'al-i  
Number: 4530  
გოტანტალ-ი (გოტანტალს) ირგვლივ ტრიალი, ფუსფუსი ყურადღების აღმოსაჩენად. ვაჩარცხიებუ, გაატანტალუდუ -- არ
მოშორებია, ირგვლივ ტრიალებდა. 

Lemma: got'ant'alua  
Number: 4531  
გოტანტალუა (გოტანტალუას) სახელი გოტატალანს ზმნისა -- ძლიერ გასუფთავება. თეში გოტანტალუუ, ართი ღერი
თუმა ვემკიპალუუდუ -- ისე გაასუფთავა, ერთი ღერი თმა არ იყო (ჩანდა). 

Lemma: got'ark'aler-i  
Number: 4532  
გოტარკალერ-ი (გოტარკალერს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოტარკალანს ზმნისა -- გაშიშვლებული, გატიტვლებული. // გადატ.
გატლეკილი, ენაგრძელი. გოტარკალერი არდგილს ქიგიიხორუ -- გაშიშვლებულ ადგილზე დასახლდა. გოტარკალერი
ძღაბეფი -- ენაგატლეკილი გოგოები. 

Lemma: got'ark'alua  
Number: 4533  
გოტარკალუა (გოტარკალუა) სახელი გოტარკალანს ზმნისა -- გატიტვლება, გაშიშვლება. //გადატ. გატლეკვა (ენით). შდრ.
ტარკალე. 

Lemma: got'arozua  
Number: 4534  
გოტაროზუა (გოტაროზუას) სახელი გიიტაროზუუ(ნ) ზმნისა -- კარგი ამინდის (ტაროსის) გამოსვლა, -- გამოდარება. 



Lemma: got'axil/r-i  
Number: 4535  
გოტახილ/რ-ი (გოტახილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოტახუნს ზმნისა -- გატეხილი. ქ გოტახილი რაგადი გატეხილი ლაპარაკი.
// გადატ. სიმართლის თქმა. გოტახილი რაგადი უჸორს -- პირდაპირი (სიმართლის) თქმა უყვარს. 

Lemma: got'axua  
Number: 4536  
გოტახუა (გოტახუას) სახელი გოტახუნს ზმნისა -- გატეხა. პიჯიშ გოტახუას დუდიში გოტახუა უჯგუნია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ.
116 -- პირის გატეხას თავის გატეხა სჯობიაო. მა თი სადგჷმცჷ გოპტახჷნქი: ი. ყიფშ., გვ. 63 -- მე იმ სადგომს გავტეხ. კოჩი
ვარ, ქუა გოტჷრხჷ!: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 72 -- კაცი კი არა, ქვა გატყდება! 

Lemma: got'eba  
Number: 4537  
გოტება (გოტებას) სახელი გაატებაფუანს, გუუტენს ზმნათა -- გაშვება, განტევება. შიიბხვეწი ზალოგით მა გოტება: ი.
ყიფშ., გვ. 154 -- შევეხვეწე გასამრჯელოთი მე გაშვება. მათი გომიტეთია: ა. ცაგ., გვ. 11 -- მეც გამიშვითო. ბოლო დროს
გომჷტეის: ი. ყიფშ., გვ. 156 -- ბოლო დროს გამიშვეს. ქ შურიში გოტება სულის გაშვება. //გადატ. სიკვდილი. ხათე გოტენცჷ
შურცია: ი. ყიფშ., გვ. 73 -- მაშინვე მოკვდებაო. შდრ. შურიში გოღვინტუა; ქ გოტება ხეშე ხელიდან გაშვება. //გადატ.
მიტოვება. ხეშე აკა ვაგუტებუ -- ხელიდან არც ერთი არ გაუშვია. 

Lemma: got'ebul-i  
Number: 4538  
გოტებულ-ი (გოტებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გუუტენს ზმნისა -- გაშვებული. მითინც ვადართინუ როსტომიშა გოტებულც --
ვერავინ შეძლო დაბრუნება როსტომთან გაშვებულმა. 

Lemma: got'venil-i  
Number: 4539  
გოტვენილ-ი (გოტვენილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოტვენუნს ზმნისა -- ტვინით სავსე. გადატ. ძლიერ გავსებული. 

Lemma: got'vit'vil-i  
Number: 4540  
გოტვიტვილ-ი (გოტვიტვილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოტვიტუნს ზმნისა -- გაპოტნილი. თუმა გოტვიტვილი აფუ -- თმა
გაპოტნილი აქვს. 

Lemma: got'vit'ua  
Number: 4541  
გოტვიტუა (გოტვიტუას) სახელი გოტვიტუნს ზმნისა -- გაპოტნა (თმისა). თუმას ქიგაატვიტვანს -- თმას შეაპოტნის. 

Lemma: got'ibapa  
Number: 4542  
გოტიბაფა, გოტჷბაფა (გოტიბაფას) სახელი გაატიბუანს, გოტიბუ(ნ) ზმნათა -- გათბობა. დაჩხირით გომიტჷბეჲა
ოჭკომალი: მ. ხუბ., გვ. 178 -- ცეცხლით გამითბეო საჭმელი. ქ ღორინთიში გოტიბაფა ღმერთის (ღვთის) გათბობა, --
მომადლება. ღორონთი გოტიბაფუდას ოსურცჷ დო ქომოლცჷ: ი. ყიფშ., გვ. 132 -- ღვთის მადლი (ბედნიერება) სწეოდეს
ქალსა და კაცს. 

Lemma: got'ibapil-i  
Number: 4543  
გოტიბაფილ-ი (გოტიბაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გამთბარი, გათბობილი. გოტიბაფილი წყარი გამთბარი წყალი. 

Lemma: got'ibin-i  
Number: 4544  
გოტიბინ-ი (გოტიბინს), გოტიბინაფა (გოტიბინაფას იგივეა, რაც გოტიბაფა, -- გათბობა. //გადატ. წყალობა, მფარველობა
ღვთისა. სუჯუნა მისით უტიბუნი, ღუმუ თის აჸინია -- სუჯუნა (სუჯუნის ხატი) ვისაც სწყალობს (ათბობს), ღომიც (ღომისღომი)
იმას მოუვაო. ღორონთქ გოგიტიბუ, ბაბა, სქანი ჭირი! -- ღმერთი გწყალობდეს (გათბობდეს), ბაბა, შენი ჭირიმე! ბაღანაქ
თქუუა: ბიძიში ოხვამური ბაბას გოტიბინაფუდასია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 18 -- ბავშვმა თქვაო: ბიძის სალოცავი მამას
მოეგოსო (გასთბობოდესო). მა სი გოგიტიბინუა ღორონს -- მე შენ დაგსჯი (არ მოგცემ ღვთის სითბოს-მადლს). 

Lemma: got'ibur-i  
Number: 4545  
გოტიბურ-ი (გოტიბურს) სითბოს დადგომა. გოტიბურს ზმნზ. დათბობის შემდეგ: გოტიბურს ქაშეფხვადათ -- რომ დათბება,
შევხდეთ. 

Lemma: got'irk'il-i  
Number: 4546  
გოტირკილ-ი (გოტირკილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გატლეკილი; არაფრის მქონე, ღარიბი. //გადატ. უსირცხვილო, წამგლეჯი. ე
გოტირკილი დიხას მუქ ოკო მორთას -- ამ გატლეკილ მიწაზე რა უნდა მოვიდეს. 

Lemma: got'irk'inapa  
Number: 4547  
გოტირკინაფა (გოტირკინაფას) სახელი გოტირკონდუ(ნ) ზმნისა -- ზომაზე მეტად გაძღომა, გასუქება; გავსება, გაბერვა.
მუჭო დიიგვანუ, გოტირკონდუ -- როგორ გასუქდა, გაიბერა. იხ. ტირკინაფა; შდრ. გოდირგინაფა; გოთირქინაფა. 

Lemma: got'irk'inapil-i  
Number: 4548  
გოტირკინაფილ-ი (გოტირკინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ზომაზე მეტად გამძღარი, გაბერილი; გადატ. გასუქებული. 

Lemma: got'irxu(n)  



Number: 4549  
გოტირხუ(ნ) იხ. ტირხუ. 

Lemma: got'it'inapil-i  
Number: 4550  
გოტიტინაფილ-ი (გოტიტინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოტიტონდუ(ნ) ზმნისა -- გადავსებული. იხ. გოწიწინაფილი. 

Lemma: got'k'achil-i  
Number: 4551  
გოტკაჩილ-ი (გოტკაჩილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოტკაჩუნს ზმნისა -- გაჭედილი; შეკრული, შემჭიდროვებული. 

Lemma: got'k'achua  
Number: 4552  
გოტკაჩუა (გოტკაჩუას) სახელი გოტკაჩუნს ზმნისა -- გაჭედვა რისამე. უჭუ-უხაშჷში მაჭკუმალც კიბირი გაკუტკაჩი: ი.
ყიფშ., გვ. 187 -- მოუხარშავის მჭამელს კბილები გაუჭედე (ერთმანეთთან მიუჭედე) (წყევლაა). 

Lemma: got'k'vart'k'valer-i  
Number: 4553  
გოტკვარტკვალერ-ი (გოტკვარტკვალერს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოუტკვარტკვალანს ზმნისა -- გარუჯული, ალაგ-ალაგ
დამწვარი. გაზე ართო გოტკვარტკვალერი აფუ -- წვივი მთლად გარუჯული აქვს. 

Lemma: got'k'vart'k'valua  
Number: 4554  
გოტკვარტკვალუა (გოტკვარტკვალუას) სახელი გოტკვარტკვალანს ზმნისა -- გარუჯვა, ალაგ-ალაგ დაწვა. კუჩხემს
ნიმეუჭოფუანქ დაჩხირს, ვარა გაზეს გოგიტკვარტკვალანს -- ფეხებს ნუ მიუშვერ ცეცხლს, თორემ წვივს გაგირუჯავს. 

Lemma: got'k'ichinapa  
Number: 4555  
გოტკიჩინაფა (გოტკიჩინაფას) სახელი გაატკიჩინუანს, გოტკიჩონდუ(ნ) ზმნათა -- გატკიცინება, გამაგრება. ქორაქ
გომიტკიჩონდუ, მუდგარენი -- მუცელი გამიტკიცინდა (გამიმაგრდა), რაღაცაა. 

Lemma: got'k'ichinapil-i  
Number: 4556  
გოტკიჩინაფილ-ი (გოტკიჩინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გაატკიჩინუანს, გოტკიჩონდუ(ნ) ზმნათა -- ძალიან
გამაგრებული, გატკიცინებული. გოტკიჩინაფილი ქორა -- გატკიცინებული (ძალზე გამაგრებული) მუცელი. 

Lemma: got'orxu  
Number: 4557  
გოტორხუ იხ. გოტირხუ. ციხე დინახალეშე გოტორხუნია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 168 -- ციხე შიგნიდან ტყდებაო. შდრ.
გოტახუა. 

Lemma: got'rashaler-i  
Number: 4558  
გოტრაშალერ-ი (გოტრაშალერს) იგივეა, რაც გოტრეშილი, -- მიმღ. ვნებ. წარს. ენაგრძელი, ენაწასული. დიდი ნინა
გოტრაშალერი//გოტრეშილი ოსური ქორენ, ქო -- დიდი ენაწასული ქალი არის, კი. 

Lemma: got'rik'inapa  
Number: 4559  
გოტრიკინაფა (გოტრიკინაფას) იგივეა, რაც გოტირკინაფა, -- ძალიან გაძღომა, გაბერვა. 

Lemma: got'ucil-i  
Number: 4560  
გოტუცილ-ი (გოტუცილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოტუცუნს ზმნისა -- გატრუსული. 

Lemma: got'ucua  
Number: 4561  
გოტუცუა (გოტუცუას) სახელი გოტუცუნს ზმნისა -- გატრუსვა. თუს დოჸვილუნანი, დუღათი გოტუცუნა -- გოჭს რომ
დაკლავენ, მდუღარე წყლით თმას გააცლიან. 

Lemma: got'q'abarel-i  
Number: 4562  
გოტყაბარელ-ი (გოტყაბარელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოტყაბარანს ზმნისა -- გატყავებული. მინოსინჯაფირი კოჩის
გოტყაბარელი მელია ქუჯგუნია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 91 -- ჩასიძებულ კაცს გატყავებული მელია სჯობიაო. 

Lemma: got'q'abarua  
Number: 4563  
გოტყაბარუა (გოტყაბარუას) სახელი გოტყაბარანს ზმნისა -- გატყავება. ჩხოუ გოტყაბარესია დო ხამუ კუდელს
მიკატახესია -- ძროხა გაატყავესო და დანა კუდზე მიატეხესო. იხ. ტყაბარუა. შდრ. ტყები. 

Lemma: got'q'ap'urel-i  
Number: 4564  
გოტყაპურელ-ი (გოტყაპურელს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოტყაპურანს ზმნისა -- გათხუპნილი, უშნოდ შელესილი. ართი
გოტყაპურელი ჸუდე გეუდგუ -- ერთი გათხუპნული სახლი უდგას. 

Lemma: got'q'ap'urua  
Number: 4565  
გოტყაპურუა (გოტყაპურუას) სახელი გოტყაპურანს ზმნისა -- გათითხნა, გატიტყნა. ლასირუა ის ვანოჩქვე დო



გოტყაპურუუ -- ლესვა მას არ სცოდნია და გატიტყნა. 

Lemma: got'q'vacua  
Number: 4566  
გოტყვაცუა (გოტყვაცუას) სახელი გოტყვაცუნს ზმნისა -- ქუხილი. მუზმას გოვალუნსინი, თიზმა გოტყვაცასჷნი, ქიანასი
კოჩი ვადოსქიდუნია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 97 -- რამდენსაც იელვებს, იმდენი რომ იქუხოს, ქვეყანაზე კაცი არ დარჩებაო.
გოტყვაცჷ დო გოვალჷ: ი. ყიფშ., გვ. 37 -- იქუხა და გაიელვა. იხ. ტყვაცი. 

Lemma: got'q'vicinapil-i  
Number: 4567  
გოტყვიცინაფილ-ი (გოტყვიცინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოტყვიცონდუ(ნ) ზმნისა -- გატკიცინებული. 

Lemma: got'q'it'q'onil-i  
Number: 4568  
გოტყიტყონილ-ი (გოტყიტყონილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოტყიტყონუნს ზმნისა -- გატიტყნილი. 

Lemma: got'q'it'q'onua  
Number: 4569  
გოტყიტყონუა (გოტყიტყონუას) სახელი გოტყიტყონუნს ზმნისა -- გატიტყნა. ლეტათ გოტყიტყონუნს ფაცხას -- ტალახით
გატიტყნის ფაცხას. 

Lemma: goula  
Number: 4570  
გოულა (გოულას) სახელი გაალე(ნ) ზმნისა -- გავლენა; გასავალი. ქუღუ დო ვარი მუთუნი გოულა საქმეში წჷმაკინალო --
აქვს თუ არა რაიმე გავლენა საქმის წინ წასაწევად. მუჭომი გოულა უღუ თეს -- როგორი გავლენა აქვს ამას. ეწკჷმა მუთაქ
გომირთჷ: ი. ყიფშ., გვ. 44 -- ამასთან არაფერი გამივიდა. 

Lemma: goulir-i  
Number: 4571  
გოულირ-ი (გოულირს) მიმღ. ვნებ. წარს. გუურს ზმნისა -- გადაქცეული; გავლილი. ნანდულც ვორექ ლანდო გოულირი: კ.
სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 61 -- ნამდვილად ვარ ლანდად ქცეული. დაჩხირო გოულირი ვორექ: ი. ყიფშ., გვ. 144 -- ცეცხლად
გადაქცეული ვარ. 

Lemma: gopalir-i  
Number: 4572  
გოფალირ-ი (გოფალირს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოფალუნს ზმნისა -- გაფურჩქნული, აყვავებული. გოფალირც ვოხედითჷ: კ.
სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 50 -- გაფურჩქნულში ვიჯექით. 

Lemma: gopalua  
Number: 4573  
გოფალუა (გოფალუას) სახელი გოფალუნს ზმნისა -- გახარება (მცენარისა), აყვავება. ათეშმეტო თე ქიანას ვეშილებე
ერჩქინა დო გოფალუა: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 46 -- ამის გარდა (ამაზე მეტად) ამ ქვეყნად არ შეიძლება გაჩენა და
გახარება. 

Lemma: goparakel-i  
Number: 4574  
გოფარაქელ-ი (გოფარაქელს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოფარაქანს ზმნისა -- ფარღალალა; გაფარღალალებული. 

Lemma: gopardagua  
Number: 4575  
გოფარდაგუა (გოფარდაგუას) სახელი გოფარდაგანს ზმნისა -- შუაზე გატიხვრა. 

Lemma: gopartxal-i  
Number: 4576  
გოფართხალ-ი (გოფართხალ/რს) სახელი გოფართხალანს ზმნისა -- გაფართხალება, ამოძრავება ფართხალით;
გაფანტვა. ურიადნიკ დო მუშ კაზაკებც თხაცალო გოფართხალანც: მასალ., გვ. 90 -- ურიადნიკს და მის კაზაკებს
თხებსავით გაფანტავს. 

Lemma: gopartxalua  
Number: 4577  
გოფართხალუა (გოფართხალუას) სახელი გოფართხალანს ზმნისა, -- იგივეა, რაც გოფართხალი, -- ფართხალით
ამოძრავება; აფართხალება. 

Lemma: gopartxil-i  
Number: 4578  
გოფართხილ-ი (გოფართხილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოფართხუნს ზმნისა -- გაფერთხილი. ჸუდე გოფართხილი აფუ --
სახლი გაფერთხილი აქვს. 

Lemma: gopartxua  
Number: 4579  
გოფართხუა (გოფართხუას) სახელი გოფართხუნს ზმნისა -- გაფერთხვა. გეგმიღუ გალე დო გოფართხუ -- გაიტანა გარეთ
და გაფერთხა. 

Lemma: goparsalua  
Number: 4580  
გოფარსალუა (გოფარსალუას) სახელი გოფარსალანს ზმნისა -- რისამე შეძენის დიდი სურვილი. ქ შურიში გოფარსალუა
სულის განტევება: 1. სიკვდილი. შური გოფარსალუუ -- მოკვდა. 2. დიდი სურვილი შეძენისა. შური გოფარსალუუ, სოშახ



უჸიდენდესინი -- სული განუტევა, სანამდე უყიდდნენ. სერი შურსუ გოფარსალანს -- ღამე მოკვდება (ღამე თავდება). 

Lemma: goparpal-i  
Number: 4581  
გოფარფალ-ი (გოფარფალს) ირგვლივ ფარფატი. ოთიფურცუ ჭარგა პირემც გაფარფალ ფარფალია: აია, 1, გვ. 25 --
სათივეში ჭრელი ყვავილების ირგვლივ დაფარფატებს პეპელა. 

Lemma: gopachil/r-i  
Number: 4582  
გოფაჩილ/რ-ი (გოფაჩილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოფაჩუნს ზმნისა -- გაფანტული, გაშლილი. მაფშალიაშოთ გოფაჩირიში
ვარდიში მინჯე რდასო კვარია?!: ი. ყიფშ., გვ. 125 -- ბულბულისთვის გაშლილი ვარდის პატრონი იყოს ყვავი?! ერბიანი,
გოფაჩილი, ბჟაში ნარდი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 18 -- ეშხიანი, გადაშლილი, მზის ნაზარდი. 

Lemma: gopachua  
Number: 4583  
გოფაჩუა (გოფაჩუას) სახელი გოფაჩუნს ზმნისა -- გაშლა. ბჟაქ გიფაჩ: მ. ხუბ., გვ. 18 -- მზე ამოვიდა (გაიშალა). 

Lemma: gopacap-i  
Number: 4584  
გოფაცაფ-ი (გოფაცაფის) სახელი გაფაცუ{ნ} ზმნისა -- ფაციცი, მოვლა, ყურადღების მიქცევა. ჭანდის შორდით გარაჸანდჷ,
გაფაცჷდჷ, გაცაცჷდჷ: მასალ., გვ. 66 -- ბუზს ნეშოთი უგერიებდა, უვლიდა, ცეცებით ეფერებოდა. იხ. ფაცაფი. 

Lemma: goperchvelua  
Number: 4585  
გოფერჩველუა (გოფერჩველუას) სახელი გოფერჩველანს ზმნისა -- გაფცქვნა. შდრ. ფერჩი. 

Lemma: gopinil-i  
Number: 4586  
გოფინილ-ი (გოფინილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოფინუნს ზმნისა -- გაფენილი, მოფენილი. 

Lemma: gopinua  
Number: 4587  
გოფინუა (გოფინუას) სახელი გოფინუნს ზმნისა -- გაფენა; გაშლა. ნოხი კრაოტის ქიგნაფინუ -- ნოხი ტახტზე გადაფინა. 

Lemma: gopizhvinapa  
Number: 4588  
გოფიჟვინაფა (გოფიჟვინაფას) სახელი გოფიჟვონდუ(ნ) ზმნისა -- შეშუპება. ღვინიში შუმაშე გოფიჟვონდუ დო იში
დღალეფი კოროცხილი რე -- ღვინის სმისგან შეშუპდა და მისი დღეები დათვლილია. 

Lemma: gopizhvinapil-i  
Number: 4589  
გოფიჟვინაფილ-ი (გოფიჟვინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოფიჟვონდუ(ნ) ზმნისა -- შეშუპებული. 

Lemma: gopi՚vinapil-i  
Number: 4590  
გოფიჸვინაფილ-ი (გოფიჸვინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოფიჸვონდუ(ნ) ზმნისა -- გაფუყული. 

Lemma: gopishkvinapa  
Number: 4591  
გოფიშქვინაფა (გოფიშქვინაფას) სახელი გოფიშქვონდუ(ნ) ზმნისა -- გაფურჩქნა. დეძღაბუნი, გოფიშქვონდუ -- რომ
დაქალდა, გაიფურჩქნა. 

Lemma: gopishkvinapil-i  
Number: 4592  
გოფიშქვინაფილ-ი (გოფიშქვინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოფიშქვონდუ(ნ) ზმნისა -- გაფურჩქნული, იტყვიან
ახალგაზრდა გოგონაზე (ქალზედაც!). ართი გოფიშქვინაფილი ძღაბი მილუხე ჸუჩა -- ერთი გაფურჩქნული გოგო უზის
სახლში. 

Lemma: gopichinapa  
Number: 4593  
გოფიჩინაფა (გოფიჩინაფას) სახელი გოფიჩონდუ(ნ) ზმნისა -- გადაფიჩინება, სუნთქვის შეკვრა ტირილის დროს.
გეგნოფიჩონდუ გარაშ დროს -- გადაფიჩინდა ტირილის დროს. იხ. ფიჩინი. 

Lemma: gopichxua  
Number: 4594  
გოფიჩხუა (გოფიჩხუას) სახელი გოფიჩხონდუ(ნ) ზმნისა -- გაკილვა, დაძრახვა. ეშმაკურო ვა გამგანი, მითინქ
ვაგმაფიჩხანი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 33 -- ეშმაკურად არ გაგვიგონ, არავინ არ გაგვკილოს. 

Lemma: gopixvinapil-i  
Number: 4595  
გოფიხვინაფილ-ი (გოფიხვინაფილ/რს) იგივეა, რაც გობიხვინაფილი, -- მიმღ. ვნებ. წარს. გოფიხვონდუ(ნ) ზმნისა --
ფაფუკად ქცეული, გაბუებული. 

Lemma: goponil-i  
Number: 4596  
გოფონილ-ი (გოფონილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოფონუნს ზმნისა -- გაფონილი, ფონს გასული. ქუგოკონ-და ოლუშარა
გოხარილი, გოფონირი... -- თუ გინდა სავალი გზა გაკვალული, გაფონილი... 



Lemma: goponua  
Number: 4597  
გოფონუა (გოფონუას) სახელი გოფონუნს ზმნისა -- გაფონება, ფონს გასვლა. წყარს თუდო მინილუ, გოფონუ -- წყალში
ქვევით გადავიდა, გაფონა. უჩა ზღვაში ფართო განი სქან ჸოროფათ გოფომნია: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 158 -- შავი ზღვის
ფართო განი შენი სიყვარულით გავფონეო. 

Lemma: gopor{ap}il-i  
Number: 4598  
გოფორ{აფ}ილ-ი (გოფორ{აფ}ილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოფორუნს ზმნისა -- შემოფარული (ირგვლივ). ირ დოხაშე
გოფორილი რდუ -- ყოველი მხრიდან შემოფარული იყო. ფუთქურით გოფორილცჷ ცურუში ნაბადი გინაქუნს: აია, 2, გვ. 65
-- ხავსით შემოფარულს სუროს ნაბადი ახურავს. 

Lemma: goporua  
Number: 4599  
გოფორუა (გოფორუას) სახელი გააფორანს ზმნისა -- შემოფარება. ირგანით რჩელენს გააფორანს -- ყოველი მხრიდან
თეთრებს შემოაფარებს. 

Lemma: goporchxua  
Number: 4600  
გოფორჩხუა (გოფორჩხუას) სახელი გოფორჩხუნს ზმნისა -- გაფარცხვა. 

Lemma: gopurapa  
Number: 4601  
გოფურაფა (გოფურაფას) სახელი გააფურუანს ზმნისა -- გახურება. რკინა... მუჟამცჷთი გოფურუნი, ჩეთჷ
დიცხურცხინუანც: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 85 -- როდესაც გახურდება, თეთრად მცხუნვარებს. ჯიმალეფი,... ართიანი
გუვოფურუათ -- ძმებო,... ერთმანეთი გავახუროთ. 

Lemma: gopurapil-i  
Number: 4602  
გოფურაფილ-ი (გოფურაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გააფურუანს ზმნისა -- გახურებული. ნწყჷმარც რაგვაფუდას უჩა
ღურუუ, ტყვია გოფურაფილი: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 138 -- ენატანიას დასტაკებოდეს შავი სიკვდილი, ტყვია გახურებული. 

Lemma: gopurchonil-i  
Number: 4603  
გოფურჩონილ-ი (გოფურჩონილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოფურჩონუნს ზმნისა -- გაფცქვნილი. ყაჩაღეფიშე გოფურჩონილქ
ქომორთჷ -- ყაჩაღებისაგან გაფცქვნილი მოვიდა. 

Lemma: gopurchonua  
Number: 4604  
გოფურჩონუა (გოფურჩონუას) სახელი გოფურჩონუნს ზმნისა -- გაფცქვნა; სიმინდის ტაროზე ფუჩეჩის გაცლა. ქაშეჸოთეს
ხეშა-და, გოფურჩონუნა -- თუ ჩაიგდეს ხელში, გაფცქვნიან. შდრ. ფურჩა. 

Lemma: gopurckonua  
Number: 4605  
გოფურცქონუა (გოფურჩცქონუას) სახელი გოფურცქონუნს ზმნისა -- გაფცქვნა. 

Lemma: gopushkut'el-i  
Number: 4606  
გოფუშქუტელ-ი (გოფუშქუტელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოფუშქუტანს ზმნისა -- გაფურჩქნილი. გოფუშქუტელი იშვაშვალჷქ,
ქჷგჷგალე!: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 46 -- გაფურჩქნილი ხასხასებ, შემოგევლე! მაფშალია აშეღურჭულ გოფუშქუტელ(ი)
მინდორეფც: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 116 -- ბულბული დაჭიკჭიკობს გაფურჩქნილ მინდვრებში. 

Lemma: gopuchonapa  
Number: 4607  
გოფუჩონაფა (გოფუჩონაფას) სახელი გოუფუჩონუანს ზმნისა -- ხელის გადასმა, მოფერება. ნანა, მუ შინოლებუე ძღაბიშ
გოფუჩონაფას -- დედა, რა შეუძლია (შენაძლება) გოგოსთვის ხელის მოსმას (მოფერებას). ეგებ ქუგომფუჩონუე: ი. ყიფშ.,
გვ. 126 -- ეგების ხელი მომისვა, მომეფერო. ქუგუფუჩონუუ ხე, მარა მუთუნი ვაძირუ -- მოუსვა ხელი, მაგრამ ვერაფერი ვერ
ნახა. ქიმერთჷ, გოფუჩონჷ: ი. ყიფშ., გვ. 85 -- მივიდა, ხელი მოუსვა. იხ. ფუჩონი. 

Lemma: gopuchonil-i  
Number: 4608  
გოფუჩონილ-ი (გოფუჩონილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოფუჩონუნს ზმნისა -- ხელგადასმული, მოფერებული.
ოჭიშგოფუჩონილ ბაღანას კინიი ქინაანჯირუანა ონწეს -- ზურგზე ხელგადასმულ ბავშვს ისევ დააწვენენ აკვანში. 

Lemma: gopuchonua  
Number: 4609  
გოფუჩონუა (გოფუჩონუას) იგივეა, რაც გოფუჩონაფა. 

Lemma: gopsha  
Number: 4610  
გოფშა (გოფშას) სავსე. გოფშა თუთა სავსე მთვარე. ართი გოფშა კორთხო გიშელენს -- ერთი სავსე კოთხო გამოვა. 

Lemma: gopshapa  
Number: 4611  
გოფშაფა (გოფშაფას) სახელი გააფშანს ზმნისა -- გავსება. გააფშანს ართი კალათი სიმინს დო ქიმერჩანს -- გაავსებს
ერთ კალათ სიმინდს და მოგცემს. 



Lemma: gopshapil-i  
Number: 4612  
გოფშაფილ-ი (გოფშაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გააფშანს ზმნისა -- გავსებული. ხორცით ვორექ გოფშაფილი: კ. სამუშ.,
ქართ. ზეპ., გვ. 117 -- ხორცით ვარ გავსებული. გოფშაფილო ზმნზ. გავსებულად, გაბმულად: მაყარეფი, შუმილეფი,
გოფშაფილო იბირდესჷ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 51 -- მაყრები, მთვრალები, გაბმულად მღეროდნენ. 

Lemma: gokamachel-i  
Number: 4613  
გოქამაჩელ-ი (გოქამაჩელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოქამაჩანს ზმნისა -- გატყავებული. 

Lemma: gokamachua  
Number: 4614  
გოქამაჩუა (გოქამაჩუას) სახელი გოქამაჩანს ზმნისა -- გატყავება. 

Lemma: gokankaler-i  
Number: 4615  
გოქანქალერ-ი (გოქანქალერს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოქანქალანს ზმნისა -- გაქათქათებული. 

Lemma: gokankalua  
Number: 4616  
გოქანქალუა (გოქანქალუას) სახელი გოქანქალანს ზმნისა -- ძალიან სუფთად გარეცხვა, -- გაქათქათება. 

Lemma: gokanchil-i  
Number: 4617  
გოქანჩილ-ი (გოქანჩილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოქანჩუნს ზმნისა -- შეკრული; გაქაჩული; გადატ. ძლიერ გაყინული. ღუმა
მანგარას უჸინუ, ირფელი გოქანჩილი რე -- წუხელ მაგრად უყინავს, ყველაფერი გაქაჩულია. 

Lemma: gokanchua  
Number: 4618  
გოქანჩუა (გოქანჩუას) სახელი გოქანჩუნს ზმნისა -- გაქაჩვა. ოჭოფეს დო გოქანჩეს -- დაიჭირეს და გაქაჩეს. //გადატ.
გაყინვა (მაგრად). ღუმა ჸინს გუუქანჩუ ირფელი -- წუხელ ყინვას გაუქაჩავს ყველაფერი. 

Lemma: gokaril-i  
Number: 4619  
გოქარილ-ი (გოქარილს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოქარუნს ზმნისა -- გაქარული, გამოფიტული. გოქარილი ვორეთ, მარა ვე
მჷმაშქვანა ტკვარჩელიში: ი. ყიფშ., გვ. 166 -- გამოფიტული (გამოქარული) ვართ, მაგრამ არ მიგვიშვებენ ტყვარჩელში. 

Lemma: gokekil-i  
Number: 4620  
გოქექილ-ი (გოქექილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოგმოქექუნს ზმნისა -- გამოქექილი, ეშმაკი. დიდი გომოქექილი კოჩიე --
დიდი გამოქექილი კაცია. 

Lemma: gokekua  
Number: 4621  
გოქექუა (გოქექუას) სახელი გოქექუნს ზმნისა -- 1. გაქცევა, გაქუსვლა. გამათხოზეს ოჭოფალო, მარა გოქექუ --
გამოეკიდნენ დასაჭერად, მაგრამ გაიქცა. 2. გამოქექვა, გაეშმაკება. მიდეჸონუ ქართიშა დო გეგმოქექუ მანგარას --
წაიყვანა თბილისში და გამოაწრთო (გაეშმაკების თვალსაზრისით) მაგრად. 

Lemma: gokvarkvaler-i  
Number: 4622  
გოქვარქვალერ-ი (გოქვარქვალერს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოქვარქვალანს ზმნისა -- გასუფთავებული, გაწმენდილი.
გონოქვარქვალერი ოზე -- გასუფთავებული ეზო. 

Lemma: gokvarkvalua  
Number: 4623  
გოქვარქვალუა (გოქვარქვალუას) სახელი გოქვარქვალანს ზმნისა -- მაგრად გასუფთავება, გაწმენდა. 

Lemma: gokvarkvash-i  
Number: 4624  
გოქვარქვაშ-ი (გოქვარქვაშის) ირგვლივ ტრიალი; ფუსფუსი. 

Lemma: gokvarkvashel-i  
Number: 4625  
გოქვარქვაშელ-ი (გოქვარქვაშელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოქვარქვაშანს ზმნისა -- გასუფთავებული, გაკრიალებული.
გოქვარქვაშელი მინდორეფი გიჯინენა, გელჷნა: ქხს, 1, გვ. 322 -- გაკრიალებული მინდვრები გიცდიან, გელიან. 

Lemma: gokvarkvashua  
Number: 4626  
გოქვარქვაშუა (გოქვარქვაშუას) სახელი გოქვარქვაშანს ზმნისა -- გასუფთავება, გაწმენდა. შდრ. გოქვარქვალუა. 

Lemma: gokvakval-i  
Number: 4627  
გოქვაქვალ-ი (გოქვაქვალ/რს) სახელი გააქვაქვალუ(ნ) ზმნისა -- ვინმეს ირგვლივ ტრიალი, ფუსფუსი. ვეერცხიებუ,
გააქვაქვალუ -- არ შორდება, ირგვლივ ტრიალებს (მასთან). შდრ. გოქვაცალი. 

Lemma: gokvacal{in}-i  



Number: 4628  
გოქვაცალ{ინ}-ი (გოქვაცალ{ინ}ს) მოუცილებლად ირგვლივ ტრიალი. ვეჩერთხუუ, თელი დღას გააქვაცალუდუ -- არ
ჩამოშორდა, მთელი დღე გარს უტრიალებდა. 

Lemma: gokvishua  
Number: 4629  
გოქვიშუა (გოქვიშუას) სახელი გოქვიშუნს ზმნისა -- სადინარის გაჭედვა სილით ან სხვა რითიმე. 

Lemma: gokvichinapa  
Number: 4630  
გოქვიჩინაფა (გოქვიჩინაფას) სახელი გოქვიჩონდუ(ნ) ზმნისა -- გაბადვრა, გაფურჩქნა, გადაშლა (ყვავილისა). გოხოლუას
ვემკათინა, თიცალც გაქვიჩინუანა: მასალ., გვ. 95 -- სიახლოვეს ვერ მიბედავ (გაბედავ გავლას), ისე განზე გაშლიან. 

Lemma: gokionua  
Number: 4631  
გოქიონუა (გოქიონუას) სახელი გოქიონუნს ზმნისა -- დამთქნარება. შდრ. ქიონი. 

Lemma: gokirua  
Number: 4632  
გოქირუა, გონქირუა (გო{ნ}ქირუას) სახელი გო{ნ}ქირუ(ნ) ზმნისა -- გაცივება (ითქმის, მაგ., მოხარშულ ფხალზე, ცივ წყალს
რომ დაასხამენ); გაშრობა (მოულოდნელი უსიამოვნო ამბის გაგებისას). შდრ. არნ. ჩიქ. შდრ. ლექსკ., გვ. 339. 

Lemma: gokirchonua  
Number: 4633  
გოქირჩონუა (გოქირჩონუას) სახელი გოქირჩონუნს ზმნისა -- მაგრად გატყავება; გადატყავება. 

Lemma: gokit'il/r-i  
Number: 4634  
გოქიტილ/რ-ი (გოქიტილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოქიტუნს ზმნისა -- გახვეული; შესუდრული.... ქალაქი უჩათ გოქიტილი
რენიე: მ. ხუბ., გვ. 12 -- ...ქალაქი შავად შესუდრული რომააო. 

Lemma: gokit'ua  
Number: 4635  
გოქიტუა (გოქიტუას) სახელი გოქიტუნს ზმნისა -- შეხვევა, გახვევა. ქიმერთჷ თიშა დო გუუქიტჷ თი ჭყოლირი: ა. ცაგ., გვ.
94 -- მივიდა იმასთან და შეუხვია ის დაჭრილი (ადგილი). 

Lemma: gokikinapa  
Number: 4636  
გოქიქინაფა (გოქიქინაფას) სახელი გააქიქინუანს ზმნისა -- 1. გაღება, დაფჩენა (პირისა). გააქიქინუუ ნოჸორი: ი. ყიფშ.,
გვ. 59 -- გააღო (დააფჩინა) პირი. 2. ძლიერ გამოშრობა რისამე. ქარემქ გეგმაქიქინეს დიშქა -- ქარებმა გამოაშრეს შეშა. 

Lemma: gokikinapil/r-i  
Number: 4637  
გოქიქინაფილ/რ-ი (გოქიქინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გააქიქინუანს ზმნისა -- გაღებული, დაფჩენილი (პირი). 

Lemma: gokurua  
Number: 4638  
გოქურუა (გოქურუას) სახელი გოქურუნს ზმნისა -- გაქცევა, მოქუსვლა. ჩქჷ ჩქჷნი დუდიშო გოფქურუნთ: შ. ბერ., გვ. 102 --
ჩვენ ჩვენი თავისთვის მოვქუსლავთ. 

Lemma: gokukuchel-i  
Number: 4639  
გოქუქუჩელ-ი (გოქუქუჩელ/რს) იგივეა, რაც გოქუჩუჩელი, -- გაფურჩქნული. 

Lemma: gokuchuchel-i  
Number: 4640  
გოქუჩუჩელ-ი (გოქუჩუჩელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. იგივეა, რაც გოქუქუჩელი, -- გაფურჩქნული. პირი პირო გოქუჩუჩელი
სამოთხეში ბაღჷს რექჷ ევლირი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 27 -- ვარდი ვარდად გაფურჩქნული სამოთხის ბაღში ხარ
ამოსული. მაფშალიაშო გოქუჩუჩელი ვარდიშ მინჯეთჷ რდასო კვარია?!: მასალ., გვ. 22 -- ბულბულისათვის
გაფურჩქნული ვარდის პატრონად იყოს ყვავი?! შდრ. ქუჩუჩი. 

Lemma: gokucil/r-i  
Number: 4641  
გოქუცილ/რ-ი (გოქუცილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გაქუცული; ეშმაკი. დიდი გოქუცილი ყაზახი რე -- დიდი გაქუცული (ეშმაკი)
გლეხია. 

Lemma: gokucua  
Number: 4642  
გოქუცუა (გოქუცუას) სახელი გოქუცუნს ზმნისა -- გაქუცვა. 

Lemma: gogha  
Number: 4643  
გოღა, გოღვა ზმნზ. გუშინ. გოღა სო ორდი?: ი. ყიფშ., გვ. 13 -- გუშინ სად იყავი? გოღა ხეთას გოხოლუდი: ქხს, 1, გვ. 20 --
გუშინ ხეთას გახლდი. გოღა თექი ვორდი, ამუდღა აშო ქჷმობრთი: ქხს, 2, გვ. 36 -- გუშინ იქ ვიყავი დღეს აქეთ მოვედი.
//გადატ. სულ ცოტა ხნის წინ, ახლო წარსულში. გოღა ჩხომუაში ნებას ირზენდენს, ამუდღა მუქ აღოლეს -- გუშინ
(ახლო წარსულში) თევზაობის ნებას იძლეოდნენ, დღეს რა მოუვიდათ. შდრ. ლაზ. ღომან გუშინ (ნ. მარი); ხევს., მოხ.
ძოღან წასულ კვირას (ა. შან.); ამას წინათ, ცოტა ხნის წინათ (ა. ღლ.). 



Lemma: goghala  
Number: 4644  
გოღალა (გოღალას) სახელი გიიღანს ზმნისა -- გატანა; გაჭრა; გაღება, გახსნა. ჯამპიშ ნოჸელას შვები ოკო გოუღენი --
თუთის ხის ტოტს კანი უნდა გაუღო (გაუხსნა). ლეკური გურქიუ დო გიიღჷ ჟირხოლო: მ. ხუბ., გვ. 114 -- გაუქნია ლეკური და
გაიტანა (გაჭრა) ორივე. ჩონგური, ნიკერკეჲუქ, ვარა დუს გოგიღანქ ტვერიცაჲო: ქხს, 1, გვ. 180 -- ჩონგურო, ნუ გორაობ,
თორემ (თავს) გადაგიქცევ მტვრად. 

Lemma: goghalir-i  
Number: 4645  
გოღალირ-ი (გოღალირს) მიმღ. ვნებ. წარს. გიიღანს ზმნისა -- გახსნილი; გადატ. გაჭრილი. 

Lemma: goghandaler-i  
Number: 4646  
გოღანდალერ-ი (გოღანდალერს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოღანდალანს ზმნისა -- გაძვალტყავებული, გამხდარი. //გადატ.
გაღარიბებული. გოღანდალერი დედიბიქ ქაშმოსქიდუ ხესია: ქხს, 1, გვ. 207 -- გაძვალტყავებული დედაბერი შემრჩა
ხელშიო. 

Lemma: goghandalua  
Number: 4647  
გოღანდალუა (გოღამდალუას) სახელი გოღანდალანს ზმნისა -- გაძვალტყავება, გახდომა; გადატ. გაღარიბება,
გაღატაკება. შდრ. ღანდალა. 

Lemma: goghaner-i  
Number: 4648  
გოღანერ-ი (გოღანერს) გუშინდელი. გოღანერი სადილს ამდღარი საკაკალო უჯგუნია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 32 --
გუშინდელ სადილს დღევანდელი საუზმე სჯობიაო. გოღანერი უარესი ღოლუ: მ. ხუბ., გვ. 187 -- გუშინდელზე უარესი უქნა.
ქ გოღანერი ბაღანა გუშინდელი ბავშვი; გადატ. ძალიან ახალგაზრდა, გამოუცდელი. გოღანერი ბაღანა მუსი რე,
ბედუნი, დუს ვეგებდოხოდესო გვალო -- გუშინდელი ბავშვი რასაა, რომ ბედავს, თავზე არ დაგვაჯდა მთლად. ქ
გოღანერ აშო, გოღანერიშ აშო გუშინდელს აქეთ, გუშინდელი დღის შემდეგ. იხ. გეღანერი. შდრ. ლაზ. ღომანერი
გუშინდელი (ნ. მარი). 

Lemma: goghaseri  
Number: 4649  
გოღასერი, გოღასერს ზმნზ. გუშინღამ, გუშინდელი დღის წინა ღამეს. გოღა ხეთას გოხოლჷდი, გოღასერი - ჭალადიდცჷ:
ქხს, 1, გვ. 229 -- გუშინ ხეთაში გახლდი, გუშინღამ - ჭალადიდში. იხ. გოღა, სერი. 

Lemma: goghac'o  
Number: 4650  
გოღაწო, გოღვაწო ზმნზ. გუშინწინ. შდრ. ძოღან. 

Lemma: goghac'oxner-i  
Number: 4651  
გოღაწოხნერ-ი (გოღაწოხნერს) გუშინწინდელი. თენა გოღაწოხნერიე დო ამდღა ოჭკომალო ვერგ -- ეს გუშინწინდელია
და დღეს საჭმელად არ ვარგა. 

Lemma: goghac'ox{u}  
Number: 4652  
გოღაწოხ{უ}, გოღაწოხჷ ზმნზ. იგივეა, რაც გოღაწო, -- გუშინწინ. გოღა ხეთას გოხოლუდი, გოღაწოხუ-ჭალადის: ქხს, 1,
გვ. 20 -- გუშინ ხეთას გახლდი, გუშინწინ -ჭალადიდში. 

Lemma: goghach'il-i  
Number: 4653  
გოღაჭილ-ი (გოღაჭილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოღაჭუნს ზმნისა -- გაკრეჭილი. 

Lemma: goghach'ua  
Number: 4654  
გოღაჭუა (გოღაჭუას) სახელი გოღაჭუნს ზმნისა -- გაკრეჭა. პაპა გოღაჭა-და, გოღაჭია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 114 -- მღვდელს
თუ გაკრეჭ, გაკრიჭეო. 

Lemma: gogherghua  
Number: 4655  
გოღერღუა (გოღერღუას) სახელი გოღერღუნს ზმნისა -- გაქცევა. თიწკჷმა გეუჯიკუუ უნჩაშიქ დო გოღერღჷ მუშ ოთახჷშა:
მ. ხუბ., გვ. 200 -- მაშინ დაუჯიკავა უფროსმა და გაიქცა თავის ოთახში. 

Lemma: goghvarua  
Number: 4656  
გოღვარუა (გოღვარუას) სახელი გოღვარანს ზმნისა -- დაყვირება. 

Lemma: goghvarghvil-i  
Number: 4657  
გოღვარღვილ-ი (გოღვარღვილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გააღვარღუ(ნ) ზმნისა -- შემოსეული, ბევრი რომ ჰყავს დასეული. 

Lemma: goghvarghvin-i  
Number: 4658  
გოღვარღვინ-ი (გოღვარღვინს) იხ. გოღვარღუა. 



Lemma: goghvarghua  
Number: 4659  
გოღვარღუა (გოღვარღუას) სახელი გააღვარღუ(ნ) ზმნისა -- ბევრის დასევა ერთად. ბოშეფი გაღვარღუდესჷნი, იშო
დიჭყეს კჷნოკჷნა -- ბიჭები ბევრი რომ ესია, დაიწყეს იქით დახევა (უკან). 

Lemma: goghvarc'k'alua  
Number: 4660  
გოღვარწკალუა (გოღვარწკალუას) სახელი გოღვარწკალანს ზმნისა -- გაკრიალება. 

Lemma: goghvizinapil-i  
Number: 4661  
გოღვიზინაფილ-ი (გოღვიზინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოღვიზონდუ(ნ) ზმნისა -- დაბღვერილი, გაფხორილი.
გოღვიზინაფილი იჯინე -- დაბღვერილი იყურება. 

Lemma: goghvitkinapil-i  
Number: 4662  
გოღვითქინაფილ-ი (გოღვითქინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოღვითქონდუ(ნ) ზმნისა -- დაბღვერილი, გაფხორილი. 

Lemma: goghvint'ua  
Number: 4663  
გოღვინტუა (გოღვინტუას) სახელი გოღვინტანს ზმნისა -- გაფრთხობა. ქგოღვინტუა შურიში გაფრთხობა სულისა;
სიკვდილი. გოგოღვინტაფუანს შურსუ: ქხს, 1, გვ. 189 -- გაგაფრთხობინებს სულს. 

Lemma: goghvindzgin-i  
Number: 4664  
გოღვინძგინ-ი (გოღვინძგინს) ოდნავ გაცინება. ათე ამბე ქოუწიინი, ჭე გიიღვინძგინუუ -- ეს ამბავი რომ ვუთხარი, ცოტა
გაიღიმა. 

Lemma: goghvinjgin-i  
Number: 4665  
გოღვინჯგინ-ი (გოღვინჯგინს) იგივეა, რაც გოღვინძგინი. 

Lemma: goghvighvinapa  
Number: 4666  
გოღვიღვინაფა (გოღვიღვინაფას) სახელი გააღვიღვინუანს, გოღვიღვონდუ(ნ) ზმნათა -- გასუქება; გაღვივება, გაფუვება.
დიგვანუ, ღვანწკემქ გუუღვიღვონდუ -- გასუქდა, ღაწვები გაუღვივდა (გაუფუვდა). 

Lemma: goghvighvinapil-i  
Number: 4667  
გოღვიღვინაფილ-ი (გოღვიღვინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოღვიღვონდუ(ნ) ზმნისა -- გაღვივებული, გაფუვებული.
გოღვიღვინაფილი რე -- გაღვივებულია. 

Lemma: goghia  
Number: 4668  
გოღია (გოღიას) ღია. გოღია არდგილი -- ღია ადგილი. გოღიეთ ქიდოსქილადუ -- ღიად დარჩენია. შდრ. გოთე, გოსინთე.

Lemma: goghilat'ir-i  
Number: 4669  
გოღილატირ-ი (გოღილატირს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოღილიტუნს ზმნისა -- გაღლეტილი; ძალიან ღარიბი, ღატაკი. 

Lemma: goghilit'ua  
Number: 4670  
გოღილიტუა (გოღილიტუას) სახელი გოღილიტუნს ზმნისა -- გაღლეტა. 

Lemma: goghilozhua  
Number: 4671  
გოღილოჟუა (გოღილოჟუას) სახელი გააღილოჟუუ(ნ) ზმნისა -- შემოხვევა. 

Lemma: goghilua  
Number: 4672  
გოღილუა (გოღილუას) სახელი გოღილუნს ზმნისა -- გაქცევა. 

Lemma: goghinjginua  
Number: 4673  
გოღინჯგინუა (გოღინჯგინუას) სახელი გიიღინჯგინანს ზმნისა -- კრეჭა, გაღრეჯა. 

Lemma: goghirtonua  
Number: 4674  
გოღირთონუა (გოღირთონუას) სახელი გოღირთონუნს ზმნისა -- გაყვლეფა, გატყავება; გლეჯა (ხორცისა, კანისა...). ძვალი
თეში გოღირთონუ, ხორცი ვემკუტებუ -- ძვალი ისე დაფლითა, ხორცი არ დაუტოვებია (ძვალზე). 

Lemma: goghiric'ua  
Number: 4675  
გოღირიწუა (გოღირიწუას) სახელი გოღირიწუნს ზმნისა -- გახევა, გაგლეჯა. 

Lemma: goghit'inapa  
Number: 4676  



გოღიტინაფა (გოღიტინაფას) სახელი გააღიტინუანს ზმნისა -- გაღეღა, გახსნა, გადაშლა (მკერდისა). 

Lemma: goghit'inapil-i  
Number: 4677  
გოღიტინაფილ-ი (გოღიტინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გააღიტინუანს ზმნისა -- 1.გაღეღილი, გახსნილი. 2. რთული ფუძის
მეორე შემადგენელი ნაწილი: კჷდირგოღიტინაფილი -- მკერდგაღეღილი. 

Lemma: goghiua  
Number: 4678  
გოღიუა (გოღიუას) იგივეა, რაც გოღილუა, -- სახელი გოღიუნს ზმნისა -- გაქცევა. თეში გაგონება'დო, გოღიუ -- ამის
გაგონება და გაიქცა. 

Lemma: goghighonil-i  
Number: 4679  
გოღიღონილ-ი (გოღიღონილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოღიღონუნს ზმნისა -- გაღურღნილი. 

Lemma: goghighonua  
Number: 4680  
გოღიღონუა (გოღიღონუას) სახელი გოღიღონუნს ზმნისა -- გაღურღნა. 

Lemma: goghich'inapa  
Number: 4681  
გოღიჭინაფა (გოღიჭინაფას) სახელი გააღიჭინუანს, გოღიჭონდუ(ნ) ზმნათა -- გაღეღა, გახსნა, გაშლა. 

Lemma: goghich'inapil-i  
Number: 4682  
გოღიჭინაფილ-ი (გოღიჭინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გააღიჭინუანს, გოღიჭონდუ(ნ) ზმნათა -- გაღეღილი, გადახსნილი,
გადაშლილი. 

Lemma: goghijgonil-i  
Number: 4683  
გოღიჯგონილ-ი (გოღიჯგონილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოღიჯგონუნს ზმნისა -- გაღიჯნილი. 

Lemma: goghijgonua  
Number: 4684  
გოღიჯგონუა (გოღიჯგონუას) სახელი გოღიჯგონუნს ზმნისა -- უსწორ-მასწოროდ გაჭრა, -- გაღიჯნა. 

Lemma: goghobin-i  
Number: 4685  
გოღობინ-ი (გოღობინს) შემოღობვა, გარსშემორტყმა. 

Lemma: goghobua  
Number: 4686  
გოღობუა (გოღობუას) სახელი გოღობუნს ზმნისა -- შემოღობვა, გაღობვა. (ინა) იშო დობჭვათი დო ქიგიბღობათ კარაია:
ქხს, 1, გვ. 54 -- (ის) იქით დავწვათ და შემოვღობოთ კარავი. 

Lemma: goghurinua  
Number: 4687  
გოღურინუა (გოღურინუას) იგივეა, რაც გოღურღუა. 

Lemma: goghurghua  
Number: 4688  
გოღურღუა (გოღურღუას) სახელი გოღურღუნს ზმნისა -- გაქცევა. ჩიტიქ გეიწერტუ ხეშე დო გოღურღუ -- ჩიტი დაუსხლტა
ხელიდან და გაიქცა. 

Lemma: goghurc'k'olir-i  
Number: 4689  
გოღურწკოლირ-ი (გოღურწკოლირს) მიმღ. ვნებ. წარს. იგივეა, რაც გოწკირწკოლირი. 

Lemma: goghurc'k'olua  
Number: 4690  
გოღურწკოლუა (გოღურწკოლუას) იგივეა, რაც გოწკირწკოლუა. 

Lemma: goghurch'ul-i  
Number: 4691  
გოღურჭულ-ი (გოღურჭულ/რს) (ირგვლივ) ჭიკჭიკი. ვორდი მაბირე მა მაფშალია, გუგაღურჭული, გუგოპუაფე: ქხს, 1, გვ.
46 -- ვიყავ მომღერალი მე ბულბული, გიჭიკჭიკე, აგაყვავილე. 

Lemma: goghurjol-i  
Number: 4692  
გოღურჯოლ-ი (გოღურჯოლ/რს) ხვევნა. ჩქჷნ გოღურჯოლი შეჸელიში გორჩქინარე: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 46 -- ჩვენი
ხვევნა დუყის გაჩენაა. ხენწჷფეში სქუა დო ცირაქ გააღურჯოლეს ართიანცჷ: ი. ყიფშ., გვ. 67 -- ხელმწიფის შვილი და გოგო
შემოეხვივნენ ერთმანეთს. 

Lemma: goghushkoril-i  
Number: 4693  
გოღუშქორილ-ი (გოღუშქორილს) მიმღ. ვნებ. წარს. გაშავებული. 



Lemma: goq'-i  
Number: 4694  
გოყ-ი (გოყის) ჩოჩორი. ათენა ჩქიმი გოყი რე -- ესაა ჩემი ჩოჩორი. 

Lemma: goq'aq'il-i  
Number: 4695  
გოყაყილ-ი (გოყაყილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოყაყუნს ზმნისა -- გაყეყილი. 

Lemma: goq'viq'vinapa  
Number: 4696  
გოყვიყვინაფა (გოყვიყვინაფას) სახელი გოყვიყვონდუ(ნ) ზმნისა -- 1. ძლიერ გასუქება (სახეზე). 2. გაწყრომა. 

Lemma: goq'in-i  
Number: 4697  
გოყინ-ი (გოყინს) იხ. გოყი, -- ვირი (პ. ჭარ.). შდრ. ყოკინი. ართი გოყინია ბაღანა ქოჸუნს -- ერთი პატარა ბავშვი (კი)
ჰყავს. 

Lemma: go՚vinte  
Number: 4698  
გოჸვინთე (გოჸვინთეს) ირგვლივ ოდნავ ყვითელი. შდრ. ჸვინთელი; გეჸვინთე. 

Lemma: go՚virinapa  
Number: 4699  
გოჸვირინაფა (გოჸვირინაფას) სახელი გოჸვირონდუ(ნ) ზმნისა -- გაოგნება, გაშტერება. 

Lemma: go՚il-i  
Number: 4700  
გოჸილ-ი (გოჸილს) გაწყობილი. ჸუდე გეუდგჷდ ორქოთ გოჸილი: აია, 1, გვ. 19 -- სახლი ედგა ოქროცურვილი (ოქროთი
გაწყობილი). 

Lemma: go՚inil-i  
Number: 4701  
გოჸინილ-ი (გოჸინილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოჸინუნს ზმნისა -- გაყინული. ვორწყექ... სადღემუშოთ გოჸინილი ჯიშთით
გოსარანჯელეფც: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 116 -- ვხედავ... სამუდამოდ გაყინული ჯიშთით შემოსალტულებს. 

Lemma: go՚inua  
Number: 4702  
გოჸინუა (გოჸინუას) სახელი გოჸინუნს ზმნისა -- გაყინვა. ამსერი წყარს გოჸინუნს -- ამეღამ წყალს გაყინავს. შდრ. ჸინი. 

Lemma: go՚otama  
Number: 4703  
გოჸოთამა (გოჸოთამას) სახელი გააჸოთანს ზმნისა -- გასროლა; გაგდება. // ითქმის ძროხაზე, რომელიც ნაადრევად
მოიცილებს ხბოს (დააგდებს): გინი გააჸოთუ -- ხბო გააგდო. 

Lemma: go՚otamil-i  
Number: 4704  
გოჸოთამილ-ი (გოჸოთამილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გააჸოთანს ზმნისა -- გაგდებული, მოჭრილი. ათე მავითოჟირაში დუდი
გვალო ვაჸოფე გოჸოთამილი: მ. ხუბ., გვ. 8 -- ეს მეთორმეტე თავი მთლად არ ყოფილა გაგდებული (მოჭრილი). გადატ.
ძროხის მიერ მაკეობის ვადის დამთავრებამდე დაგდებული ნაშიერი. 

Lemma: go՚otinapa  
Number: 4705  
გოჸოთინაფა (გოჸოთინაფას) იხ. გოჸოთამა, -- გაგდებინება 

Lemma: go՚onapa  
Number: 4706  
გოჸონაფა (გოჸონაფას) სახელი გიიჸონანს ზმნისა -- გაყვანა; გასვლა. თურმე მუთუნი ვაგნოჸვე: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 118 --
თურმე არაფერი არ გავა. 

Lemma: go՚una  
Number: 4707  
გოჸუნა (გოჸუნას) სახელი გოჸუნს ზმნისა -- შემოვლება, შემოყოლება. ეზოს მიკი-მიკი ქუაში ხიბირი გუჸუნს: მ. ხუბ., გვ. 7 -
- ეზოს ორგვლივ ქვის ყორე გაჰყვება. ათე ბოშიქ გააჸუნუ თე ჸუდეს: მ. ხუბ., გვ. 167 -- ამ ბიჭმა შემოუარა ამ სახლს. ფერი
ძიქვა ქომუჩას, ფართო სირმა გოჸუნდას: ი. ყიფშ., გვ. 113 -- ისეთი შარვალი მომცა, ფართე სირმა რომ ჰქონდეს
შემოყოლებული. თჷრიში კჷდალა გოპუნა, კჷლერი რე შარეფი: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 134 -- თოვლის კედელი გარს გვავლია,
ჩაკეტილია გზები. 

Lemma: go՚unapa  
Number: 4708  
გოჸუნაფა (გოჸუნაფას) სახელი გიიჸუნუანს ზმნისა -- შემოვლება; გაყვანა. მარგალი გოხირეს დო ღობერს უკული
გითმიჸუნუანდუა: თ. სახოკ., გვ. 251 -- მეგრელი გაქურდეს და ღობე შემდეგ შემოავლოო (ეზო-კარსო). შდრ. გოჸუნა. 

Lemma: go՚ursil-i  
Number: 4709  
გოჸურსილ-ი (გოჸურსილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გიჸურსუუ(ნ) ზმნისა -- გაჩუმებული. გოჸურსილი მიკოხედუ სტორს --
გაჩუმებული იჯდა მაგიდასთან. 



Lemma: go՚ursua  
Number: 4710  
გოჸურსუა (გოჸურსუას) სახელი გიჸურსუუ(ნ) ზმნისა -- გაჩუმება, წყნარად ყოფნა. ათე ამბე ქევეჩიინი, გოჸურსუ -- ეს
ამბავი რომ ვუამბე, გაჩუმდა. 

Lemma: go՚urshua  
Number: 4711  
გოჸურშუა (გოჸურშუას) იგივეა, რაც გოჸურსუა. 

Lemma: go՚ujorapa  
Number: 4712  
გოჸუჯორაფა (გოჸუჯორაფას) სახელი გიჸუჯორუანს ზმნისა -- ყურადღების მიქცევა, ყურად ღება. 

Lemma: go՚ujua  
Number: 4713  
გოჸუჯუა (გოჸუჯუას) სახელი გიჸუჯანს ზმნისა -- ყურადღების მიქცევა, -- დაცვა. შდრ. თოჸუჯიშ მეჩამა. 

Lemma: goshalir-i  
Number: 4714  
გოშალირ-ი (გოშალირს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოშალუნს ზმნისა -- გაშლილი. გვალეფც ფოქვეფი რე, -- ჩქჷნი სადგჷმუ
გოშალირი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 117 -- მთებში გამოქვაბულებია, -- ჩვენი სადგომი გაშლილი. 

Lemma: gosharshaler-i  
Number: 4715  
გოშარშალერ-ი (გოშარშალერს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოშარშალანს ზმნისა -- გაშანშალებული. გოშარშალერი წერილი
ქიმეუჯღონუ ჸუჩა -- გაშანშალებული (გრძლად დაწერილი) წერილი გაუგზავნა სახლში. 

Lemma: gosharshalua  
Number: 4716  
გოშარშალუა (გოშარშალუას) სახელი გოშარშალანს ზმნისა -- გაშანშალება; ვრცლად, გრძლად დაწერა (წერილისა).
გოშარშალუუ დო ქიმეუჯღონუ წერილი -- გააშანშალა და გაუგზავნა წერილი. 

Lemma: goshach'q'oladu  
Number: 4717  
გოშაჭყოლადუ (გოშაჭყოლადუს) მიმღ. ვნებ. მყ. დასავიწყარი. თიში გოშაჭყოლადუ რე -- ელუქ დო ვამურსინი: ქხს, 1,
გვ. 81 -- მისი დასავიწყებელია -- რომ ელი და არ მოვა. 

Lemma: goshershil-i  
Number: 4718  
გოშერშილ-ი (გოშერშილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოშერშუნს ზმნისა -- გაგლესილი; გაზინთული; გაჟღენთილი. ძოკო წინდაშ
გოშერშილი მილიონიშა ნახართა რე: მასალ., გვ. 60 -- ძოკო ჭუჭყით გაგლესილი მილიონჯერ ნაწამებია (დანახლართია).
გადატ. ძლიერ გამძღარი, ანდა ბევრღვინოდალეული. ღვინით გოშერშილი რენია -- ღვინით გაჟღენთილიაო. 

Lemma: goshina  
Number: 4719  
გოშინა (გოშინას) სახელი გააშინანს, გააშინუუ(ნ) ზმნათა -- გახსენება. ჸოროფაში გოშინა ვაშინერც ორჩინელც: კ.
სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 40 -- სიყვარულის გახსენება არ ეგების სიბერეში. მუში ანბეეში გოშინაქჷ კინი შეაწუხუ: ა. ცაგ., გვ.
24 -- მისი ამბის გახსენებამ ისევ შეაწუხა. ჩქიმი გურიშ მწუხარება ნოტე ვა გჷმაშინედას: ი. ყიფშ., გვ. 129 -- ჩემი გულის
მწუხარება ნეტავი არ გამახსენდებოდეს. ქჷგააშინჷ ჭკუ̂ერი კოჩიში დჷნაგურეფიქჷ: ი. ყიფშ., გვ. 23 -- გაახსენდა ჭკვიანი
კაცის ნასწავლები. 

Lemma: goshishinapa  
Number: 4720  
გოშიშინაფა (გოშიშინაფას) სახელი გოშიშონდუ(ნ) ზმნისა -- გასისინება, ძალიან გაძღომა, გაბერვა (საჭმლით). თეში
გოშიშონდუ, ვეიადგინუ -- ისე გასისინდა, ვერ შეძლო ადგომა. 

Lemma: goshkapaler-i  
Number: 4721  
გოშქაფალერ-ი (გოშქაფალერს) მიმღ. ვნებ. მყ. დანამული. ალიონი ცუნდიშ გოშქაფალერი რე -- ალიონის ცვარით
დანამულია. 

Lemma: goshkvapa  
Number: 4722  
გოშქვაფა (გოშქვაფას) იგივეა, რაც გოშქუმალა, გოჩქვაფა. 

Lemma: goshkvapil/r-i  
Number: 4723  
გოშქვაფილ/რ-ი (გოშქვაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გაშვებული, აღიარებული. ინა გოშქვაფირი მახენჯი რე -- ის
აღიარებული ქურდია. 

Lemma: goshkvilua  
Number: 4724  
გოშქვილუა (გოშქვილუას) სახელი გოშქვილანს ზმნისა -- მოშვილდვა. ბოშიქჷ გოშქვილუუ საგანი: ი. ყიფშ., გვ. 58 --
ბიჭმა მოშვილდა ისარი. 

Lemma: goshkumala  



Number: 4725  
გოშქუმალა (გოშქუმალას) სახელი გააშქვანს ზმნისა -- გახდომა, გადაქცევა. თეშ გჷგოშქვა, ონჯღორეშე გილაჸუნდათ
ორი-ორით: მასალ., გვ. 91 -- ისე გაგხდი, რომ სირცხვილით დაჰყავდეთ ორი-ორით (იხ.). 

Lemma: goshxvartil-i  
Number: 4726  
გოშხვართილ-ი (გოშხვართილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გიშხვართუუ(ნ) ზმნისა -- გაშხვართული, -- გაშლით, სწორად,
გაჭიმვით გაწოლილი. 

Lemma: goshxvartua  
Number: 4727  
გოშხვართუა (გოშხვართუას) სახელი გიიშხვართუუ(ნ) ზმნისა -- გაშხვართვა, -- გაშლით, სწორად, გაჭიმვით გაწოლა. აბა,
ჩქიმი ბოში, გოფაჩი კუჩხი, გიიშხვართი! -- აბა, ჩემო ბიჭო, გაშალე ფეხი, გაიშხვართე! 

Lemma: goshxue  
Number: 4728  
გოშხუე (გოშხუეს) ოდნავ მსხვილი. 

Lemma: goshxuede  
Number: 4729  
გოშხუედე (გოშხუედეს) ოდნავ მსხვილი ადგილი. გოშხუდე არდგილს ქომოკიდი ხე -- შემსხვილებულ ადგილზე მოკიდე
ხელი. 

Lemma: gochak'ua  
Number: 4730  
გოჩაკუა (გოჩაკუას) სახელი გოჩაკუნს ზმნისა -- გამოჩეკვა. მუში დროს გოჩაკუნა წიწილეფი -- თავის დროზე გამოჩეკავენ
წიწილები. 

Lemma: gochama  
Number: 4731  
გოჩამა (გოჩამას) სახელი გოჩანს ზმნისა -- გაცემა. ქ გოჩამა გურიში მიხვედრა; ჩაფიქრება. ირფელს გურიში გოჩამა
ოკონია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 62 -- ყველაფერს მიხვედრა უნდაო. გუუჩუ გურინი, ქიმეხვადუ -- რომ ჩაფიქრდა, მიხვდა. გუჩუ
გური ზაკაიკიქ: მ. ხუბ., გვ. 30 -- ჩაფიქრდა ზაკაიკი. ქ გოჩამა შურიში სულის გაცემა, აყროლება... შური გოჩუნი, თიწკუმა
ქიმეხვადეს -- რომ აყროლდა, მაშინ მიხვდნენ. 

Lemma: gochana  
Number: 4732  
გოჩანა (გოჩანას) სახელი გოჩანს ზმნისა -- ბმა, სხმა (რისამე ნაყოფისა, თმისა...). პიჯი ვაუხოკუ დო დიდი თომა გოჩანს --
პირი არ გაუპარსავს და დიდი თმა აქვს. სხურს წი მანგარას გოჩანს -- მსხალს წელს მაგრად ასხია. 

Lemma: gochvarchvaler-i  
Number: 4733  
გოჩვარჩვალერ-ი (გოჩვარჩვალერს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოჩვარჩვალანს ზმნისა -- გაშავებული; ცეცხლით გარედან ოდნავ
გაშავებული, შერუჯული. ჩხანას წიმოხედიო, მუჭო გოჩვარჩვალერექინი -- მზეზე იჯექი, როგორ გაშავებულხარ. 

Lemma: gochvarchvalua  
Number: 4734  
გოჩვარჩვალუა (გოჩვარჩვალუას) სახელი გოჩვარჩვალანს, გიიჩვარჩვალუუ(ნ) ზმნათა -- შერუჯვა, -- გარედან ოდნავ
გაშავება. დაჩხირს ვამწუჭოფუა, ვარა გიიჩვარჩვალუუ -- არ მიუშვირო ცეცხლს, თორემ გაშავდება (გარედან), --
გაირუჯება. 

Lemma: gochik'inapa  
Number: 4735  
გოჩიკინაფა (გოჩიკინაფას) სახელი გააჩიკინუანს, გოჩიკონდუ(ნ) ზმნათა -- გაშეშება, გახევება, გაქვავება. ათე ამბე
ქომიწუუნი, თომაქ გოჩიკონდუ -- ეს ამბავი რომ მითხრა, თმა გახევდა. ქ კუჩხიში გოჩიკინაფა, -- გადატ. სიკვდილი. კუჩხი
გააჩიკინუუ -- გაფშიკა ფეხი, -- მოკვდა. შდრ. ჩიკი. 

Lemma: gochik'inapil-i  
Number: 4736  
გოჩიკინაფილ-ი (გოჩიკინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გააჩიკინუანს, გოჩიკონდუ(ნ) ზმნათა -- გაშეშებული, გაფშიკებული,
გახევებული. 

Lemma: gochilata  
Number: 4737  
გოჩილათა (გოჩილათას) სახელი გააჩილითუანს, გოჩირთუ(ნ) ზმნათა -- გაცდენა. გოჩირთუ, დაანები დუდი! -- გაცდება,
დაანებე თავი! 

Lemma: gochilatir-i  
Number: 4738  
გოჩილათირ-ი (გოჩილათირს) მიმღ. ვნებ. წარს. გააჩილითუანს, გოჩირთუ(ნ) ზმნათა -- გაცდენილი. ამდღარი დღა
გოჩილათირი მაფუ -- დღევანდელი დღე გაცდენილი მაქვს. 

Lemma: gochinebapa  
Number: 4739  
გოჩინებაფა (გოჩინებაფას) იხ. გაჩინებაფა. 

Lemma: gochionua  



Number: 4740  
გოჩიონუა (გოჩიონუას) სახელი გოჩიონუნს ზმნისა -- ცხვირის დაცემინება, დაცხიკვება. კოს გააჩიონაფუანსინი,
ჯგირობუა ოკო ქუუზალე -- კაცი ცხვირს რომ დააცემინებს, ჯანმრთელობა (კარგობა) უნდა უსურვო. შდრ. ჩიონი. 

Lemma: gochirkinapa  
Number: 4741  
გოჩირქინაფა (თომაში) (გოჩირქინაფას) სახელი გააჩირქინუანს, გოჩირქონდუ(ნ) ზმნათა -- გაშეშება, გახევება (თმის).
იგივეა, რაც გოჩიკინაფა (იხ.). 

Lemma: gochirxinapa  
Number: 4742  
გოჩირხინაფა (გოჩირხინაფას) სახელი გააჩირხინუანს, გოჩირხონდუ(ნ) ზმნათა -- გაამაყება; გათამამება.
მეჭჷრინაფეფი კალ-კანეშა ხეს უწყონც დუდიში ნაბეტანო დაიმედებას, გოჩირხინაფას: ყაზაყ., 6.03.1930, გვ. 1 --
მიღწევები ხანდისხან ხელს უწყობს თავის ნამეტნავად დაიმედებას, გაამაყებას. 

Lemma: gochirxinapil/r-i  
Number: 4743  
გოჩირხინაფილ/რ-ი (გოჩირხინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გააჩირხინუანს, გოჩირხონდუ(ნ) ზმნათა -- გაამაყებული;
გათამამებული. 

Lemma: gochichinapa  
Number: 4744  
გოჩიჩინაფა (გოჩიჩინაფას) სახელი გააჩიჩინუანს, გოჩიჩონდუ(ნ) ზმნათა -- გახევება; გაშეშება; სახტად დარჩენა უეცარი.
მოულოდნელი ამბის გაგებით ან მოქმედებით. ათენა ქომიწუუნი, ნინაქ ვეკმაღინუ, გოვჩიჩონდი -- ეს რომ მითხრა, ენა
ვერ მოვაბრუნე, გავხევდი (გავშეშდი). ირკოჩქ ართო გოჩიჩონდჷ: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 141 -- ყველა ერთად სახტად დარჩა. 

Lemma: gochichinapil-i  
Number: 4745  
გოჩიჩინაფილ-ი (გოჩიჩინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გააჩიჩინუანს, გოჩიჩონდუ(ნ) ზმნათა -- გაშეშებული, სახტად
დარჩენილი. ჯარით რენა გოჩიჩინაფილი -- ჯავრით არიან გაშეშებული. შიშიში გოჩიჩინაფილი: ქხს, 1, გვ. 260 -- შიშით
გაშეშებული. 

Lemma: gocholer-i  
Number: 4746  
გოჩოლერ-ი (გოჩოლერს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოჩოლანს ზმნისა -- გაცლილი. ჸუდე ორდუ გოჩოლერი -- სახლი იყო
გაცლილი. 

Lemma: gocholua  
Number: 4747  
გოჩოლუა (გოჩოლუას) სახელი გოჩოლანს ზმნისა -- გაცლა, დაცლა. ირფელიშე გოჩოლეესჷ: ი. ყიფშ., გვ. 24 --
ყველაფრისგან გაცალეს. 

Lemma: gochurua  
Number: 4748  
გოჩურუა (გოჩურუას) სახელი გოჩურუნს ზმნისა -- გაცურვა. წყარი გოჩურჷ დო მუმულს დუუძახჷ: ი. ყიფშ., გვ. 28 -- წყალი
გაცურა და მამალს დაუძახა. 

Lemma: gochkvapa  
Number: 4749  
გოჩქვაფა, გოშქვაფა (გოშქვაფას) სახელი გააჩქვანს ზმნისა -- 1. გადაქცევა, გახდომა. ჩქჷნი გჷნაჭკადა ხინჯი, ხეთე
გაჩქჷ ტვერი-ცალო!: მ. ხუბ., გვ. 346 -- ჩვენი განაჭედი ხიდი, მაშინვე აქცია მტვრად. კუჩხი ვარჩანციე, კუჩხამო
გუგოჩქვანქია: მ. ხუბ., გვ. 187 -- ფეხი რომ არ გაქვს (გაბია), ფეხიანად გადაგაქცევო. ე ოსურქ ნდემი ჭანდო გააჩქუ: ი.
ყიფშ., გვ. 60 -- ამ ქალმა დევი ბუზად აქცია. 2. დაგზავნა (ხალხისა). თელი სახენწიფოს გააჩქუ კათა -- მთელ
სახელმწიფოში გააგზავნა ხალხი. 

Lemma: gochxanapa  
Number: 4750  
გოჩხანაფა (გოჩხანაფას) სახელი გიიჩხანუანს ზმნისა -- მზის გამოსვლა, გამონათება. შდრ. ჩხანა. 

Lemma: gochxap'apa  
Number: 4751  
გოჩხაპაფა (გოჩხაპაფას) სახელი გააჩხაპანს ზმნისა -- დასხურება, შესხურება. ტიეფი ვარენო ტანი ჯას დო ვარა
ჸალეფც ქიმკოხენა-და, ვაბაღჷ გოჩხაპაფა ხვალე: ყაზაყ., 26.05.1930, გვ. 4 -- ტილი ხის ტანს ანდა ტოტებს თუ აზით, არ
კმარა შესხურება მარტო. იხ. ჩხაპაფა; ჩხაპუა. 

Lemma: gochxap'il-i  
Number: 4752  
გოჩხაპილ-ი (გოჩხაპილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გააჩხაპანს ზმნისა -- შესხურებული. 

Lemma: gochxachxua  
Number: 4753  
გოჩხაჩხუა (გოჩხაჩხუას) სახელი გოუჩხაჩხუნს ზმნისა -- ხმაბაძ. გაკვრა, გაკვესება; გაჩხაკუნება. სპიჩქას
გოუჩხაჩხუანქინი, ათეშ მაშორას ქამანტებუ ბენზინს -- ასანთს რომ გააჩხაკუნებ, ამ სიშორეზე მოეკიდება ბენზინს. 

Lemma: gochxvizhil/r-i  
Number: 4754  
გოჩხვიჟილ/რ-ი (გოჩხვიჟილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოჩხვიჟუნს ზმნისა -- გაკაწრული. ჩქჷმ ოსურც ხე გოჩხვიჟილი აფუ --



ჩემს ქალს ხელი გაკაწრული აქვს. 

Lemma: gochxvizhua  
Number: 4755  
გოჩხვიჟუა (გოჩხვიჟუას) სახელი გოჩხვიჟუნს ზმნისა -- გაკაწვრა. ხე გიიჩხვიჟუ ჯაყვათი -- ხელი გაიკაწრა ჯაყვით. 

Lemma: gochxik'inapil-i  
Number: 4756  
გოჩხიკინაფილ-ი (გოჩხიკინაფილ/რს) იხ. გოჩხირკინაფილი. 

Lemma: gochxirk'inapa  
Number: 4757  
გოჩხირკინაფა (გორჩხირკინაფას) სახელი გააჩხირკინუანს, გოჩხირკონდუ(ნ) ზმნათა -- გაჩხიკინება, გახმობა. ქობარქ
გოჩხირკონდუ დო ვეეჭკომე -- პური გაჩხიკინდა (გახმა) და არ შეიძლება ჭამა. 

Lemma: gochxirk'inapil-i  
Number: 4758  
გოჩხირკინაფილ-ი (გოჩხირკინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გააჩხირკინუანს, გოჩხირკონდუ(ნ) ზმნათა -- გაჩხიკინებული,
გამხმარი, გამომშრალი. ქოძუ ქობალი, მარა გოჩხირკინაფილიე ნავარი -- არის (ძევს) პური, მაგრამ გაჩხიკინებულია
ოხერი. 

Lemma: gochxirk'ua  
Number: 4759  
გოჩხირკუა (გოჩხირკუას) სახელი გოჩხირკანს ზმნისა -- გაჩხრეკა. 

Lemma: gochxot'il-i  
Number: 4760  
გოჩხოტილ-ი (გოჩხოტილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოჩხოტუნს ზმნისა -- გაკაწრული, გასერილი. 

Lemma: gochxot'ua  
Number: 4761  
გოჩხოტუა (გოჩხოტუას) სახელი გოჩხოტუნს ზმნისა -- გაკაწვრა, გაფხაჭნა, გასერვა. კანი გოუჩხოტუ ჭე -- კანი გაუკაწრავს
ცოტა. 

Lemma: gochxe'rua  
Number: 4762  
გოჩხჷრუა (გოჩხჷრუას) სახელი გოჩხჷრანცჷ ზმნისა -- ჩხრიალით წამოსვლა; ჩახჩახი. გოცენცჷ დო გოჩხჷრანცჷ,
ნტერეფც ოშქურინუანც: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 85 -- იფანტება, ჩახჩახებს, მტრებს შიშის ზარს სცემს. 

Lemma: gocancalapa  
Number: 4763  
გოცანცალაფა (გოცანცალაფას) იხ. გოცანცალუა. 

Lemma: gocancalua  
Number: 4764  
გოცანცალუა (გოცანცალუას) სახელი გოუცანცალუანს ზმნისა -- გაცანცარება. ჸოროფაქ დინომილუ დო გურს
გომიცანცალუ: შ. ბერ., გვ. 185 -- სიყვარული შემეყარა და გული გამიცანცარა. 

Lemma: gocacap-i  
Number: 4765  
გოცაცაფ-ი (გოცაცაფის) სახელი გააცაცუ(ნ) ზმნისა -- ლოლიაობა, მეტისმეტი მზრუნველობა. ჭანდის შორდით
გარაჸანდჷ, გაფაცჷდჷ, გაცაცჷდჷ: მასალ., გვ. 66 -- ნეშოთი ბუზს უგერიებდა, სიფრთხილით უვლიდა, ელოლიავებოდა. 

Lemma: gocacxapa  
Number: 4766  
გოცაცხაფა (გოცაცხაფას) სახელი გოუცაცხუანს ზმნისა -- პკურება. ალ-დაჩხირით იბჭუუქუ, ქჷგმოცაცხე წყარია: ქხს, 1,
გვ. 73 -- ცეცხლის ალით ვიწვი, მომაპკურე წყალიო. 

Lemma: gocercua  
Number: 4767  
გოცერცუა (გოცერცუას) სახელი გოცერცუნს ზმნისა -- გაცრეცა. გიიცერცუ, მუდგაქ აღოლუნი -- გაიცრიცა, რაღაც
დაემართა. 

Lemma: gocvarcvil-i  
Number: 4768  
გოცვარცვილ-ი (გოცვაცვილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოცვარცვუნს, გიიცვარცუუ(ნ) ზმნათა -- გაძარცული, გაცარცული. 

Lemma: gocvarcua  
Number: 4769  
გოცვარცუა (გოცვარცუას) სახელი გოცვარცუნს ზმნისა -- გაძარცვა, გაცარცვა. დედიბის მუთუნი ქააპალუ-და, გოცვარცუ -
- დედაბერს თუ რამე ებადა, გაძარცვა. 

Lemma: gocia  
Number: 4770  
გოცია (გოციას) პატარა. ქჷმორთჷ ართ გოცია ჭკოლა ბაჩაქ: მ. ხუბ., გვ. 121 -- მოვიდა ერთი (გოცია) გამხდარი პატარა
ცხენი. 



Lemma: gociril-i  
Number: 4771  
გოცირილ-ი (გოცირილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოცირუნს ზმნისა -- გაცრილი. გოცირილი ქვირი უღუ -- გაცრილი ფქვილი
აქვს. იხ. გოცირუა. 

Lemma: gociricel-i  
Number: 4772  
გოცირიცელ-ი (გოცირიცელს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოცირიცანს ზმნისა -- გაცრეცილი. 

Lemma: gocirocua  
Number: 4773  
გოციროცუა (გოციროცუას) სახელი გიიციროცუუ(ნ), გოციროცუნს ზმნათა -- გაცრეცა. 

Lemma: gocirua  
Number: 4774  
გოცირუა (გოცირუას) სახელი გოცირუნს ზმნისა -- გაცრა. ქამაცალი, გოფცირუნქ ქვირს დო უკული მიდეღი -- მაცალე,
გავცრი ფქვილს და მერე წაიღე. 

Lemma: goci{r}ghinapa  
Number: 4775  
გოცი{რ}ღინაფა (გოცი{რ}ღინაფას) სახელი გოცი{რ}ღონდუ(ნ) ზმნისა -- პატარა რისამე გაშეშება, გახევება. 

Lemma: gocirconil-i  
Number: 4776  
გოცირცონილ-ი (გოცირცონილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოცირცონუნს ზმნისა -- გაცრეცილი; ზერელედ კანგაცლილი,
გაქუცული. 

Lemma: gocirconua  
Number: 4777  
გოცირცონუა (გოცირცონუას) სახელი გოცირცონუნს ზმნისა -- გაცრეცა; კანის ოდნავ აცლა. კიკირს გუუცირცონუ პალტო -
- ჩირჩილს გაუცრეცია პალტო. 

Lemma: gocicinapa  
Number: 4778  
გოციცინაფა იხ. დოციცინაფა, ციცინაფა. 

Lemma: gockvirina{pa}  
Number: 4779  
გოცქვირინა{ფა} (გოცქვირინა{ფა}ს) სახელი გააცქვირინუუ(ნ) (ჸუჯი) ზმნისა -- ცქვეტა (ყურისა). გულუა დო მერჭულექ
ჸუჯი გაცქვირინეს: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 97 -- გულუამ და მერჭულემ (მაშინვე) ყური ცქვიტეს. ბოშემქ ჸუჯი
გააცქვირინესჷ: ი. ყიფშ., გვ. 93 -- ბიჭებმა ყური ცქვიტეს. 

Lemma: gockirat'ua  
Number: 4780  
გოცქირატუა (გოცქირატუას) სახელი გოცქირტუ(ნ) ზმნისა -- გასკდომა. გოცქირტუ, ხე მუნჭირინი -- გასკდა, ხელი რომ
მოვუჭირე. შდრ. წყილატუა. 

Lemma: goc{k}ickonil-i  
Number: 4781  
გოც{ქ}იცქონილ-ი (გოც{ქ}იცქონილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოცქიცქონუნს ზმნისა -- გაციცქნილი. ციცქა (ერთი ბეწო)
აცლილი. გოცქიცქონილი ჭკიდი ქიგეუტებუდუ -- გაციცქნილი მჭადი დაეტოვებინა. 

Lemma: goc{k}ickonua  
Number: 4782  
გოც{ქ}იცქონუა (გოც{ქ}იცქონუას) სახელი გოც{ქ}იცქონუნს ზმნისა -- გაციცქნა. ოჭკომალს გოც{ქ}იცქონუნს დო
ქიმიოტენს -- საჭმელს გაციცქნის და მიატოვებს. 

Lemma: gocxabak'el-i  
Number: 4783  
გოცხაბაკელ-ი (გოცხაბაკელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოცხაბაკანს ზმნისა -- გაფხაჭნილი, გაკაწრული; გადატ. ძალიან
გამხდარი. 

Lemma: gocxabak'ua  
Number: 4784  
გოცხაბაკუა (გოცხაბაკუას) სახელი გოცხაბაკანს ზმნისა -- გაფხაჭნილს. შდრ. ცხაბარუა. 

Lemma: gocxabarel-i  
Number: 4785  
გოცხაბარელ-ი (გოცხაბარელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოცხაბარანს ზმნისა -- გაკაწრული. ხე გოცხაბარელი უღუ -- ხელი
გაკაწრული აქვს. 

Lemma: gocxabarua  
Number: 4786  
გოცხაბარუა (გოცხაბარუას) სახელი გოცხაბარანს ზმნისა -- გაკაწვრა. კატუს ხე ვამოკიდა, ვაგორცხაბარუას -- კატას
ხელი არ მოჰკიდო, არ გაგკაწროს. 

Lemma: gocxant'il-i  



Number: 4787  
გოცხანტილ-ი (გოცხანტილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოცხანტუნს ზმნისა -- ოდნავ გაჭრილი. ხე გოცხანტილი მაფუ დო,
ჯიმუქ ქუმოხვადუნი, დოპჭუ -- ხელი ოდნავ გაჭრილი მაქვს და, მარილი რომ მოხვდა, დამწვა. 

Lemma: gocxant'ua  
Number: 4788  
გოცხანტუა (გოცხანტუას) სახელი გოცხანტუნს ზმნისა -- ოდნავ გაჭრა (არაღრმად). ჯაყვათ ხე ვეგიცხანტა -- ჯაყვით ხელი
არ გაიკაწრო (ოდნავ). 

Lemma: gocxvant'al-i  
Number: 4789  
გოცხვანტალ-ი (გოცხვანტალ/რს) იხ. გოცხვანტალუა. 

Lemma: gocxvant'aler-i  
Number: 4790  
გოცხვანტალერ-ი (გოცხვანტალერს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოცხვანტალანს ზმნისა -- ტოტებდაჭრილი, გასხეპილი.
გოცხვანტალერი ჯა -- ტოტებდაჭრილი, გასხეპილი ხე. // გადატ. მარდი, სწრაფი; ენამოსწრებული. გოცხვანტალერი
ბაღანა რე -- ცოცხალი, მარდი; ენაგრძელი ბავშვია. 

Lemma: gocxvant'alua  
Number: 4791  
გოცხვანტალუა (გოცხვანტუას) სახელი გოცხვანტალანს ზმნისა -- ტოტების მოჭრა, გასხეპვა, გაროკვა. არძო აკაცია
გოცხვანტალუუ, ოღობალო ოკო -- ყველა აკაცია გასხეპა, გასაღობად უნდა. შდრ. ცხვანტი. 

Lemma: gocxibinapa  
Number: 4792  
გოცხიბინაფა (გოცხიბინაფას) სახელი გააცხიბინუანს ზმნისა -- დაჭყეტა (თვალისა). // გადატ. თვალის დაჭერა რამეზე ან
ვინმეზე. ოსურს ქოძირუნსინი, გააცხიბინუანს თორს -- ქალს რომ ნახავს, დაჭყეტს თვალს. 

Lemma: godzagua  
Number: 4793  
გოძაგუა (გოძაგუას) სახელი გოძაგუნს ზმნისა -- ძაგება, გალანძღვა. ქიჸოთუ დო გოძაგუ მანგარას -- ჩაიგდო (ხელში) და
გალანძღა მაგრად. // გადატ. უხეიროდ გათოხნა. 

Lemma: godzagurel-i  
Number: 4794  
გოძაგურელ-ი (გოძაგურელს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოძაგურანს ზმნისა -- გალანძღული. გოძაგურელქ დიირთუ ჸუდეშა --
გალანძღული დაბრუნდა სახლში. იხ. გოძაგურუა. 

Lemma: godzagurua  
Number: 4795  
გოძაგურუა (გოძაგურუას) სახელი გოძაგურანს ზმნისა -- გალანძღვა. გოძაგურუუ მანგარას -- გალანძღა მაგრად. იხ.
ძაგური. 

Lemma: godzapua  
Number: 4796  
გოძაფუა (გოძაფუას) სახელი გოძაფუნს ზმნისა -- გაძაფვა; ხიდის გადება. ინგჷრ(ი) გოუძაფუნა, ქობოგუნა მოროჟაც: ქხს,
1, გვ. 256 -- ენგურზე დაკიდული ხიდი გაუკეთებიათ (გაუძაფავთ), ბოგირს დებენ (ბოგავენ) მოროჟაზე. 

Lemma: godzgedzgil/r-i  
Number: 4797  
გოძგეძგილ/რ-ი, გოძეძგილ/რ-ი (გოძ{გ}ეძგირს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოძგეძგუნს ზმნისა -- გატენილი, გაძეძგილი,
გავსებული. ლივერი პიჯიშა გოძგეძგილი აფუდუ ტყვიეფითი -- რევოლვერი პირამდე გატენილი ჰქონდა ტყვიებით. 

Lemma: godzgedzgua  
Number: 4798  
გოძგეძგუა (გოძგეძგუას) სახელი გოძგეძგუნს ზმნისა -- გაძეძგვა, გატენა, ძალიან გავსება. ლივერი გოძგეძგუ ტყვიფით --
რევოლვერი გაძეძგვა ტყვიებით. იხ. ძგეძგუა. 

Lemma: godzgibil/r-i  
Number: 4799  
გოძგიბილ/რ-ი (გოძგიბილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოძგიბუნს ზმნისა -- გატენილი; დაგმანული. 

Lemma: godzgibua  
Number: 4800  
გოძგიბუა (გოძგიბუას) სახელი გოძგიბუნს ზმნისა -- გატენა; დაგმანვა. ჯიბე გიიძგიბუ ფარეფით -- ჯიბე გაიტენა ფულებით.
ჭვიტე გოძგიბუ -- ჭუჭრუტანა დაგმანა. 

Lemma: godzgidzginapa  
Number: 4801  
გოძგიძგინაფა (გოძგიძგინაფას) სახელი გააძგიძგინუანს, გიიძგიძგინანს ზმნათა -- ძალად გაცინება; უგულოდ გაცინება
კბილების გამოჩენით. კიბირი გააძგიძგინუუ, ათე ამბე ქუწიინი -- ძალით გაიცინა (კბილების გამოჩენით), ეს ამბავი რომ
ვუთხარი. 

Lemma: godzendzghil/r-i  
Number: 4802  
გოძენძღილ/რ-ი (გოძენძღილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოძენძღუნს ზმნისა -- გავსებული, გატენილი. ტანი გოძენძღილი აფუ



შხვადოშხვა ლახარათი -- ტანი გატენილი აქვს სხვადასხვა ავადმყოფობით. 

Lemma: godzendzghua  
Number: 4803  
გოძენძღუა (გოძენძღუას) სახელი გოძენძღუნს ზმნისა -- გავსება, გატენა. 

Lemma: godzvena  
Number: 4804  
გოძვენა (გოძვენას) სახელი გოძუ(ნ) ზმნისა -- ირგვლივ დება, კვრა. ტყები გობძჷდ, ნოჸელეფი ოსქუდუ: მასალ., გვ. 58 --
ტყავი ეკრა, ტოტები ამკობდა. ქოძირჷ, წყარცჷ ქჷგოძჷ ჩხომი: ი. ყიფშ., გვ. 69 -- (კი) ნახა, წყალზე გადებულია თევზი. მუთა
გოძჷ აწი გოთანაშა: მ. ხუბ., გვ. 286 -- არაფერი უკლია (დევს) აწი გათენებამდე. 

Lemma: godzviginapa  
Number: 4805  
გოძვიგინაფა (გოძვიგინაფას) სახელი გააძვიგინუანს, გოძვიგონდუ(ნ) ზმნათა -- გახევება; გაბურძნა. 

Lemma: godzviginapil-i  
Number: 4806  
გოძვიგინაფილ-ი (გოძვიგინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გააძვიგინუანს, გოძვიგონდუ(ნ) ზმნათა -- გაბურძნული;
გახევებული. ენეფი თაქ ქჷდიიტუუ ფრიმულ დო ოშუმეშ გოძვიგინაფილო: მ. ხუბ., გვ. 227 -- ესენი აქ (კი) დატოვა წვერი
და ულვაშ გახევებული (გაშეშებული). იხ. გოძვიგინაფა. 

Lemma: godzina  
Number: 4807  
გოძინა (გოძინას) სახელი გოუძინანს ზმნისა -- მომატება. ათეცალი გენთხაფასჷ მეპარტიეფქ გოუძინეს: კ. სამუშ., ქართ.
ზეპ., გვ. 103 -- ასეთ თავდასხმას მეპარტიებმა მოუმატეს. 

Lemma: godzinel-i  
Number: 4808  
გოძინელ-ი (გოძინელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოუძინანს ზმნისა -- მომატებული. გოძინელიე ხირუა დო აბრაგალა --
მომატებულია ქურდობა და აბრაგობა. 

Lemma: godzirgonil-i  
Number: 4809  
გოძირგონილ-ი (გოძირგონილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოძირგონუნს ზმნისა -- გაძვალტყავებული. ქჷმუუჸონესჷ ქოჩორას
ართი გოძირგონილი ცხენი: ი. ყიფშ., გვ. 94 -- მოუყვანეს ქოჩორას ერთი გაძვალტყავებული ცხენი. 

Lemma: godzirgonua  
Number: 4810  
გოძირგონუა (გოძირგონუას) სახელი გოძირგონუნს ზმნისა -- გაძვალტყავება. 

Lemma: godzica  
Number: 4811  
გოძიცა, გოძიცინ-ი (გოძიცას, გოძიცინს) გაცინება. გოძიცინი ინეფიში ძვირასჷ იჸიირდჷ: ი. ყიფშ., გვ. 72 -- იმათი
გაცინება იშვიათად (ძვირად) იქნებოდა. იხ. ძიცა. 

Lemma: godzicinapa  
Number: 4812  
გოძიცინაფა (გოძიცინაფას) იხ. გოძიცა, გოძიცინი. 

Lemma: godzic{in}el-i  
Number: 4813  
გოძიც{ინ}ელ-ი (გოძიც{ინ}ელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გიიძიცანს ზმნისა -- გაცინებული. თოლეფი გაფუ გოძიცელი: მასალ.,
გვ. 93 -- თვალები გაქვს მოცინარი. 

Lemma: godzidzgonil-i  
Number: 4814  
გოძიძგონილ-ი (გოძიძგონილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოძიძგონუნს ზმნისა -- გაძიძგნილი. ეგებ რობუს დინოძუდე...
თუნთიში გოძიძგონილი...: ქხს, 1, გვ. 228 -- იქნებ ხრამში იდო... დათვის ნაძიძგნი (გაძიძგნილი). 

Lemma: godzidzgonua  
Number: 4815  
გოძიძგონუა (გოძიძგონუას) სახელი გოძიძგონუნს ზმნისა -- გაძიძგნა. ძერას დო კვარიას გუძიძგონუდეს -- ძერას და
ყვავს გაეძიძგნათ. 

Lemma: godzo  
Number: 4816  
გოძო (გოძოს) 1. ჩია. გოძო ბაღანა პატარა (ჩია) ბავშვი. 2. გამხდარი, სუსტი. გამოყენებულია თიკუნად: გოძო ფაღვა. 

Lemma: godzgharua  
Number: 4817  
გოძღარუა (გოძღარუას) სახელი გოძღარუნს ზმნისა -- დასერვა. 

Lemma: godzghedzghil/r-i  
Number: 4818  
გოძღეძღილ/რ-ი (გოძღეძღილ/რს) იგივეა, რაც გოძგეძგილი, -- მიმღ. ვნებ. წარს. გოძღეძღუნს ზმნისა -- გატენილი. 



Lemma: godzghvadzghvil-i  
Number: 4819  
გოძღვაძღვილ-ი (გოძღვაძღვილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოძღვაძღუნს, გიიძღვაძღუუ(ნ) ზმნისა -- გაწუწული, ერთიანად
დასველებული, გალუმპული. 

Lemma: godzghvadzghua  
Number: 4820  
გოძღვაძღუა (გოძღვაძღუას) სახელი გოძღვაძღუნს ზმნისა -- გაწუწვა, ერთიანად დასველება. ჭვიმაქ ქამაჭიშუუ შარას
დო გიიძღვაძღუ -- წვიმამ მოუსწრო გზაზე და გაიწუწა. 

Lemma: godzghik'inapa  
Number: 4821  
გოძღიკინაფა (გოძღიკინაფას) სახელი გოძღიკონდუ(ნ) ზმნისა -- გაბღენძა. მუთუნს ქუწიინქინი, გოძღიკონდუ -- რამეს
რომ ეტყვი, გაიბღინძება. შდრ. ჯღირკინაფა. 

Lemma: godzghik'inapil-i  
Number: 4822  
გოძღიკინაფილ-ი (გოძღიკინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოძღიკონდუ(ნ) ზმნისა -- გაბღენძილი. 

Lemma: godzghirk'inapil-i  
Number: 4823  
გოძღირკინაფილ-ი (გოძღირკინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოძღირკონდუ(ნ) ზმნისა -- გამხდარი. შდრ.
გოჯღირკინაფილი. 

Lemma: godzghirk'ua  
Number: 4824  
გოძღირკუა (გოძღირკუას) სახელი გოძღირკუნს ზმნისა -- მოხვევა. გააძღირკუ, გააჯუნუ დო ქემეჩუ ირფელი: ი. ყიფშ.,
გვ. 58 -- მოეხვია, გადაკოცნა და მისცა ყველაფერი. 

Lemma: godzgho  
Number: 4825  
გოძღო მიმართვა მოფერებით: მორთი აშო, ჩქიმი გოძღო! -- მოდი აქ, ჩემო გოძღო! ჩქიმი გოძღო ძღაბი (ბოში)! -- ჩემი
გოძღო გოგო (ბიჭი)! შდრ. გოძღორო. იმერ. გონძღო დიდი გამოშვერილი მუცელი, გვიზი (ვ. ბერ.). 

Lemma: godzghok'o  
Number: 4826  
გოძღოკო (გოძღოკოს) საწინწკარა. დიანთირქ უწუუვა ნოსას: გოძღოკო მა ჩქიმი ჸუდეს მიჸორსია, სქან ჸუდეს ჩე
ხორცი მოკონია -- დედამთილმა უთხრა რძალს: ქათმის საწინწკარა ჩემს სახლში მიყვარსო, შენს სახლში თეთრი ხორცი
მინდაო. 

Lemma: godzghoria  
Number: 4827  
გოძღორია (გოძღორიას) მოფერ. დიდი, გაბერილი. ჩქიმი გოძღორია ძღაბი -- ჩემი გაბერილი გოგო. 

Lemma: godzghoro  
Number: 4828  
გოძღორო (გოძღოროს) დაბალი და მუცელგამოშვერილი (-გამობერილი). 

Lemma: godzghodzgho  
Number: 4829  
გოძღოძღო (გოძღოძღოს) იგივეა, რაც გოძღოკო, -- ფრინველის, მაგ., ქათმის, ზურგის (ხერხემლის) ძვალი მკერდის
მომყოლი წვრილი ნეკნებით, -- საწინწკარა; ფერდი (ქათმისა) (ბ. კილანავა). სინდისიერი მართუალი მუშო გოძღოძღოს
დიტენცია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 123 -- სინდისიერი გამყოფი თავისთვის გოძღოძღოს (ქათმის ზურგისა და მკერდის
მომყოლი წვრილი ნეკნები) დაიტოვებსო. შდრ. გურ. გუძუნძღო ფრინველის მკერდი (ი. ჭყ.). 

Lemma: goc'vic'vil-i  
Number: 4830  
გოწვიწვილ-ი (გოწვიწვილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოწვიწუნს ზმნისა -- გაწეწილი. ღვა დო თომა გოწვიწვილი -- ლოყა და
თმა გაწეწილი. 

Lemma: goc'vic'ua  
Number: 4831  
გოწვიწუა (გოწვიწუას) სახელი გოწვიწუნს ზმნისა -- გაწეწა. 

Lemma: goc'iboril-i  
Number: 4832  
გოწიბორილ-ი (გოწიბორილს) წვრილი (დ. ფიფია); გამხდარი. 

Lemma: goc'ilir-i  
Number: 4833  
გოწილირ-ი (გოწილირს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოწილუნს ზმნისა -- გაკრეფილი. გოწილირი ხომა -- გაკრეფილი ხურმა. 

Lemma: goc'ilixir-i  
Number: 4834  
გოწილიხირ-ი (გოწილიხირს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოწილიხუნს ზმნისა -- გაწურული. 

Lemma: goc'ilixua  



Number: 4835  
გოწილიხუა (გოწილიხუას) სახელი გოწილიხუნს ზმნისა -- გაწურვა. მუნჭირჷ ხე დო გოწილიხჷ: ი. ყიფშ., გვ. 40 --
მოუჭირა ხელი და გაწურა. შდრ. გოწირუა. 

Lemma: goc'ilua  
Number: 4836  
გოწილუა (გოწილუას) სახელი გოწილუნს ზმნისა -- გაკრეფა. უშქურს (ხვიმას) გოწილუნს დო დამზადებას ჩააბარენს --
ვაშლს (ხურმას) გაკრეფს და დამზადებას ჩააბარებს. 

Lemma: goc'imindel-i  
Number: 4837  
გოწიმინდელ-ი (გოწიმინდელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოწიმინდანს ზმნისა -- გაწმენდილი. გადატ. სასიკვდილო.
გოწიმინდელი იში დუდი, სორე თეშახ? -- გაწმენდილი (სასიკვდილო) იმისი თავი, სად არის აქამდე? 

Lemma: goc'imindua  
Number: 4838  
გოწიმინდუა (გოწიმინდუას) სახელი გოწიმინდანს ზმნისა -- გაწმენდა. გუწიმინდუუ ურგებელი: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 161 --
გაუწმინდა უსარგებლო. 

Lemma: goc'iril-i  
Number: 4839  
გოწირილ-ი (გოწირილს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოწირუნს ზმნისა -- გაწურული. 

Lemma: goc'k'virinapil-i  
Number: 4840  
გოწკვირინაფილ-ი, გოწკურინაფილ-ი (გოწკვი/ურინაფილს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოწკვირონდუ(ნ), გააწკვირინუანს
ზმნათა -- შუბლშეკრული; ცხვირაბზეკილი. 

Lemma: goc'k'ip'at'el-i  
Number: 4841  
გოწკიპატელ-ი (გოწკიპატელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოწკიპატანს ზმნისა -- გატენილი, გავსებული, გაჭედილი. ჯარით
გოწკიპატელი რდჷ რუხიში დიდი ჯიხა ფართო: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 100 -- ჯარით გატენილი იყო რუხის დიდი ციხე
ფართო. 

Lemma: goc'k'ip'at'ua  
Number: 4842  
გოწკიპატუა (გოწკიპატუას) სახელი გოწკიპატანს ზმნისა -- გატენა, გაჭედვა. მანქანა ხალხით გოწკიპატუუ -- მანქანა
ხალხით გაჭედა. 

Lemma: goc'k'iril-i  
Number: 4843  
გოწკირილ-ი (გოწკირილს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოწკირუნს ზმნისა -- გაპობილი, გაჩეხილი. სუმი ნოწკერია გოწკირილი: ი.
ყიფშ., გვ. 185 -- (შეშის) სამი ნაჭერი გაპობილი. 

Lemma: goc'k'irua  
Number: 4844  
გოწკირუა (გოწკირუას) სახელი გოწკირუნს ზმნისა -- გაპობა, გაჩეხვა. დუდი შქაშა გუუწკირუ -- თავი შუაზე გაუპო. 

Lemma: goc'k'irc'k'olir-i  
Number: 4845  
გოწკირწკოლირ-ი (გოწკირწკოლირს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოწკირწკოლუნს ზმნისა -- გაკრიალებული, გასუფთავებული. იში
ეზო-კარი ირო გოწკირწკოლირიე -- იმისი ეზო-კარი ყოველთვის გაწკრიალებულია (გაკრიალებულია). 

Lemma: goc'k'irc'k'olua  
Number: 4846  
გოწკირწკოლუა (გოწკირწკოლუას) სახელი გოწკირწკოლუნს ზმნისა -- გაკრიალება, გასუფთავება. ჯგირო გოწკირწკოლუ
-- კარგად გააკრიალა. 

Lemma: goc'o-  
Number: 4847  
გოწო- რთული ზმნისწინი. იხ.გეწო-, გიწო-, გუწო-. 

Lemma: goc'onel/r-i  
Number: 4848  
გოწონელ/რ-ი (გოწონელ/რს) შარშანდელი. შქირენ დღასი ვამიძირუ, გოწონერ დო წირიშ მეტი: ქხს, 1, გვ. 298 --
შიმშილი არასდროს მინახავს შარშანდელისა და წლევანდელის მეტი. მარა წჷ ბრელ(ი) აშენგარც გოწონერ ნაჸვანჷს: კ.
სამუშ., ქხპს, გვ. 145 -- მაგრამ წელს ბევრი ტირის შარშანდელ ნაყანევში. შდრ. გოწოს. 

Lemma: goc'onel  
Number: 4849  
გოწონელ წანას ზმნზ. შარშანდელ წელს. 

Lemma: goc'os  
Number: 4850  
გოწოს, გოწოსჷ ზმნზ. შარშან. გოწოსჷ ქასაგანი ვოჸოთი ჟი ცასჷ: ი. ყიფშ., გვ. 15 -- შარშან ისარი ვესროლე ზევით ცას.
გოწოს ჩქიმი სქუა ცხენს ორულუანდუა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 32 -- შარშან ჩემი შვილი ცხენს არბენინებდაო. შდრ. ულირ
წანას; წი. 



Lemma: goc'ox  
Number: 4851  
გოწოხ, გოწოხჷ ზმნზ. შარშანწინ. ბირა ირჩქილედუ გოწოს დო გოწოხ -- სიმღერა ისმოდა შარშან და შარშანწინ. 

Lemma: goc'oxon-i  
Number: 4852  
გოწოხონ-ი, გოწოხონს ზმნზ. შარშანწინდელი. 

Lemma: goc'oxoner-i  
Number: 4853  
გოწოხონერ-ი (გოწოხონერს) შარშანწინდელი. გოწოხონერი ღვინი -- შარშანწინდელი ღვინო. 

Lemma: goc'uma  
Number: 4854  
გოწუმა (გოწუმას) სახელი გააწენს ზმნისა -- შესხმა, შემოსხმა (წყლის). ოსურც წყარქ ქჷგააწეუ: მ. ხუბ., გვ. 178 -- ქალს
წყალი (კი) შემოესხა. 

Lemma: goc'umil-i  
Number: 4855  
გოწუმილ-ი (გოწუმილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გააწენს ზმნისა -- შესხმული 

Lemma: goc'q'anc'q'il-i  
Number: 4856  
გოწყანწყილ-ი (გოწყანწყილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოწყანწყუნს ზმნისა -- გაჭეჭყილი. შდრ. გოჭყანჭყილი. 

Lemma: goc'q'anc'q'ua  
Number: 4857  
გოწყანწყუა (გოწყანწყუას) სახელი გოწყანწყუნს ზმნისა -- გაჭეჭყვა. ვაგოწყანწყას, მუუთხილუას -- არ გაჭეჭყოს,
გაუფრთხილდეს. შდრ. ჭყაჭყუა. 

Lemma: goc'q'umir-i  
Number: 4858  
გოწყუმირ-ი (გოწყუმირს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოწყუნს ზმნისა -- გახსნილი. ჯერღვი სკვირი გოწყუმირი: ი. ყიფშ., გვ. 185 --
გაფსკვნილი ძარღვი გახსნილი. 

Lemma: goch'abil-i  
Number: 4859  
გოჭაბილ-ი (გოჭაბილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოჭაბუნს ზმნისა -- გაწებილი. შპალერით გოჭაბილი კიდა -- შპალერით
გაწებილი კედელი. 

Lemma: goch'abua  
Number: 4860  
გოჭაბუა (გოჭაბუას) სახელი გოჭაბუნს ზმნისა -- გაწებვა. ხვარჩინი ვაშიბუდესჷნი, ხეთჷთი გოუჭაბუდეს: ი. ყიფშ., გვ. 150
-- ჩოგანი რომ ვერ უშოვიათ, ხელით გაუწებავთ. შდრ. ჭაბუ. 

Lemma: goch'ala  
Number: 4861  
გოჭალა (გოჭალას) სახელი გოჭანს ზმნისა -- გაკერვა. ათე ძიქვას გოჭალა ვააკოდუო? -- ამ შარვალს გაკერვა არ
უნდოდა? შდრ. გოჭელი. 

Lemma: goch'ark'anel-i  
Number: 4862  
გოჭარკანელ-ი (გოჭარკანელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გიიჭარკანუუ(ნ) ზმნისა -- ნაყოფით დახუნძლული. ართი
გოჭარკანელი უშქური ქიგედგჷნი, ქოძირესჷ: ქხს, 2, გვ. 28 -- ერთი ნაყოფით დახუნძლული ვაშლი რომ დგას, ნახეს. 

Lemma: goch'ark'anua  
Number: 4863  
გოჭარკანუა (გოჭარკანუას) სახელი გიიჭარკანუუ(ნ) ზმნისა -- მთლად დაფარვა, დახუნძვლა (ი. ყიფშ.). 

Lemma: goch'ach'il-i  
Number: 4864  
გოჭაჭილ-ი (გოჭაჭილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოჭაჭუნს ზმნისა -- ერთად ასხმული (შეკრული) ხილი ან ხილის ჩირი; გადატ.
ყურძნის, უნაბის... დიდი რაოდენობით შეჭმისას შეიძლება კუჭმა ვერ მოინელოს, ასეთ შემთხვევაში იტყვიან: გოჭაჭილი
რენია -- შეკრული არისო. 

Lemma: goch'ach'ua  
Number: 4865  
გოჭაჭუა (გოჭაჭუას) სახელი გოჭაჭუნს ზმნისა -- შეკვრა. თიზმა ურნაბი უჭკომუ, გოუჭაჭუ -- იმდენი უნაბი უჭამია,
შეუკრავს. შდრ. ჭაჭუა. 

Lemma: goch'el/r-i  
Number: 4866  
გოჭელ/რ-ი (გოჭელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოჭანს ზმნისა -- გაკერილი. ჩე ძაფითი რე გოჭელი -- თეთრი ძაფითაა
გაკერილი. 

Lemma: goch'itinapa  



Number: 4867  
გოჭითინაფა (გოჭითინაფას) სახელი გააჭითინუანს, გოჭითონდუ(ნ) ზმნათა -- გაწითლება. ათენა ქუწიინი, გოჭითონდუ -
- ეს რომ ვუთხარი, გაწითლდა. იხ. ჭითა. 

Lemma: goch'imua  
Number: 4868  
გოჭიმუა (გოჭიმუას) სახელი გოჭიმუნს ზმნისა -- გაჭიმვა. ქააცალი, თოკის გოჭიმუნს -- აცალე, თოკს გაჭიმავს. იხ. ჭიმუა;
შდრ. გოზინდუა. 

Lemma: goch'irk'inapa  
Number: 4869  
გოჭირკინაფა (გოჭირკინაფას) სახელი გააჭირკინუანს ზმნისა -- გაშეშება (ფეხისა). 

Lemma: goch'ipe  
Number: 4870  
გოჭიფე, გოჭჷფე (გოჭი/ჷფეს) ვიწრობი. გოჭიფე არდგილი -- ვიწრობი. 

Lemma: goch'ich'inapa  
Number: 4871  
გოჭიჭინაფა (გოჭიჭინაფას) სახელი გოჭიჭონდუ(ნ) ზმნისა -- ძლიერ გაბრაზება; გაბრაზებისაგან გაბერვა. ათე ამბე
ქიგეგუნი, გოჭიჭონდუ -- ეს ამბავი რომ გაიგო, გაბრაზდა ძლიერ. ქ გურს გოჭიჭინაფა გადატ. ძლიერ გაბრაზება. ხათე
გურს ქიგნაჭიჭონდუ -- მაშინათვე გაბრაზდება. 

Lemma: goch'ich'inapil-i  
Number: 4872  
გოჭიჭინაფილ-ი (გოჭიჭინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოჭიჭონდუ(ნ) ზმნისა -- გულმოსული; ძალიან გაბრაზებული. 

Lemma: goch'k'adil/r-i  
Number: 4873  
გოჭკადილ/რ-ი (გოჭკადილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოჭკადუნს ზმნისა -- გაჭედილი. ვარჩხილ-ოქროთ გოჭკადილეფც
პიჯიშ სახე გათუვჩქჷდეს: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 144 -- ვერცხლ-ოქროთი მოჭედილებს პირის სახე უჩანდათ. 

Lemma: goch'k'adua  
Number: 4874  
გოჭკადუა (გოჭკადუას) სახელი გოჭკადუნს ზმნისა -- 1. გაჭედვა; შემოჭედვა; 2. ძელ-ფიცრის ხიდის გადება. შდრ. ჭკადუ. 

Lemma: goch'k'iril-i  
Number: 4875  
გოჭკირილ-ი (გოჭკირილს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოჭკირუნს ზმნისა -- გაჭრილი. ხე გოჭკირილი აფუ -- ხელი გაჭრილი აქვს.
გადატ. გამოკვეთილად, გადაჭრით მთქმელი. მარჩქილე ათეჯგურა გოჭკირილი კოჩი: იშო ქო `ქო' რე, უარი -- `უარი' --
მესმის ასეთი გაჭრილი კაცი: იმისი კი არის `კი', უარი -- `უარი'. 

Lemma: goch'k'irua  
Number: 4876  
გოჭკირუა (გოჭკირუას) სახელი გოჭკირუნს ზმნისა -- გაჭრა. მუურქუ ბოშიქჷ ლეკური დო შქააბანსჷ გოჭკირჷ: ა. ცაგ., გვ.
11 -- მოუქნია ბიჭმა ხმალი და შუაზე გაჭრა. არგუნს ვაჭკირუნ, თინა ნინაქ გოჭკირუა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 8 -- ნაჯახმა რომ
ვერ გაჭრა, ის ენამ გაჭრაო. 

Lemma: goch'k'omua  
Number: 4877  
გოჭკომუა (გოჭკომუას) სახელი გოჭკომუნს ზმნისა -- რისამე ირგვლივ შემოჭამა; ჭამით მეორე მხარეს გასვლა, -- რისამე
გაჭმა. გოჭკომუ დო გითილუ -- გაჭამა და გავიდა. 

Lemma: goch'k'omur-i  
Number: 4878  
გოჭკომურ-ი (გოჭკომურს) ტრადიციული სამასპინძლო. ყოფილა წესი: თავადები მიდიოდნენ გლეხებთან, სვამდნენ და
ჭამდნენ, ამას ეძახდნენ გოჭკომურ-ს. /იხ. მ. კვირტია, `ბურღა': გაზ. `ნაპერწკალი',# 24, 23.02.1978/. 

Lemma: goch'opil-i  
Number: 4879  
გოჭოფილ-ი (გოჭოფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოჭოფუნს ზმნისა -- 1. შემოკავებული ადგილი საქონლის სადგომად;
სამწყვდევი. ორინჯი გოჭოფილიშა ინურენია -- საქონელი შემოკავებულ ადგილას, სამწყვდევში უყენიაო. შდრ. საჩხე.
ტოპონ. გოჭოფილი შემოკავებული ადგილი (პ. ცხად., ტოპონ., გვ. 28). იხ. გაკებული. 2. გაჭედილი; უხერხულ
მდგომარეობაში ჩავარდნილი. გოჭოფილი რე, ვაუჩქუ, მუ ქიმინასინი -- გაჭედილია, არ იცის, რა ქნას. 

Lemma: goch'opua  
Number: 4880  
გოჭოფუა (გოჭოფუას) სახელი გოჭოფუნს, გიიჭოფუუ(ნ) ზმნათა -- 1. უხერხულ მდგომარეობაში ჩავარდნით თავშეკავება
(უთქმელობა). ათენა ქუუწიინი, გიიჭოფუ, მუთუნქ ვაარაგადუუ -- ეს რომ ვუთხარი თავი შეიკავა, ვერაფერი ვერ თქვა. 2.
გადაკეტვა. ღალუ გოჭოფუ -- ღელე გადაკეტა. 

Lemma: goch'q'apa  
Number: 4881  
გოჭყაფა (გოჭყაფას) სახელი გააჭყანს ზმნისა -- რისამე შექმნა; გაჩენა; დაწყება; დაწესება. ტყას დებად, ტყას დესახ,
გჷშელჷ დო სამართალ გაჭყ: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 170 -- ტყეში დაიბადა, ტყეში ჩაისახა, გამოვიდა და სამართალი გააჩინა
(გამოცანა: ადლი). ჯვეშშე გოჭყაფე, ჩქჷნდა მონჭაფე: მასალ., გვ. 26 -- ძველთაგან ქმნილა, ჩვენამდე მოღწეულა. 



Lemma: goch'q'apil-i  
Number: 4882  
გოჭყაფილ-ი (გოჭყაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გააჭყანს ზმნისა -- გაჩენილი, დაწესებული. 

Lemma: goch'q'ach'q'il-i  
Number: 4883  
გოჭყაჭყილ-ი (გოჭყაჭყილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოჭყაჭყუნს ზმნისა -- გასრესილი, გაჭეჭყილი. 

Lemma: goch'q'ach'q'ua  
Number: 4884  
გოჭყაჭყუა (გოჭყაჭყუას) სახელი გოჭყაჭყუნს ზმნისა -- გასრესა, გაჭეჭყა. 

Lemma: goch'q'vada  
Number: 4885  
გოჭყვადა, გოჭყვადუა (გოჭყვად{უ}ას) სახელი გოჭყვიდუნს, გოჭყორდუ(ნ) ზმნათა -- გაწყვეტა. ქიანას ირკოჩქ
გოჭყორდუ-და, ბოლოს ქუმომგორუანს: ქხს, 1, გვ. 81 -- ქვეყანაზე თუ ყველა გაწყდა, ბოლოს მომაკითხავს (მომძებნის). 

Lemma: goch'q'vartil-i  
Number: 4886  
გოჭყვართილ-ი (გოჭყვართილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოჭყვართუნს, გიიჭყვართუუ(ნ) ზმნათა -- ფეხგამართული,
ფეხგაშლილი, ფეხგაჭიმული. 

Lemma: goch'q'vartua  
Number: 4887  
გოჭყვართუა (გოჭყვართუნს) სახელი გოჭყვართუნს ზმნისა -- გაშლა, გაჭიმვა (ფეხისა). გოჭყვართი კუჩხი! -- გაშალე
(გამართე) ფეხი! 

Lemma: goch'q'vart'ua  
Number: 4888  
გოჭყვარტუა (გოჭყვარტუას) სახელი გააჭყვარტანს ზმნისა -- შეშხეფება. დიიკონი ვიშო, ღუმუ პარტყალას დო
ვაგოჭყვარტას -- დაიწიე იქით, ღომი ფუხფუხებს და არ შეგეშხეფოს. 

Lemma: goch'q'vidua  
Number: 4889  
გოჭყვიდუა (გოჭყვიდუას) იგივეა, რაც გოჭყვადუა, -- გაწყვეტა. არძო ართო გოჭყვიდჷ: ი. ყიფშ., გვ. 106 -- ყველა ერთად
გაწყვიტა. 

Lemma: goch'q'olada  
Number: 4890  
გოჭყოლადა (გოჭყოლადას) სახელი გააჭყოლიდუანს, გააჭყორდუ(ნ) ზმნათა -- დავიწყება. დღას ვა გიჭყოლიდუანს: ი.
ყიფშ., გვ. 116 -- არასოდეს არ დაივიწყებს. გვალო ვა გჷგოჭყორდჷდეე: ი. ყიფშ., გვ. 144 -- მთლად არ დაგავიწყდებოდე.
სი ჸუდეშა ქიმეურქინ, მა გუგოჭყორდუქია: მ. ხუბ., გვ. 63 -- შენ სახლში რომ მიხვალ, მე დაგავიწყდებიო. შდრ. ლაზ.
გოჭკონდინუ დავიწყება (აჭარ. დიალექტ. ლექსიკ., 4, გვ. 62). 

Lemma: goch'q'oladir-i  
Number: 4891  
გოჭყოლადირ-ი (გოჭყოლადირს) მიმღ. ვნებ. წარს. გააჭყოლიდუანს, გააჭყორდუუ(ნ) ზმნათა -- დავიწყებული. 

Lemma: goch'q'olidapa  
Number: 4892  
გოჭყოლიდაფა (გოჭყოლიდაფას) იხ. გოჭყოლადა. 

Lemma: goch'q'ora{la}  
Number: 4893  
გოჭყორა{ლა} (გოჭყორა{ლა}-ს) სახელი გააჭყორუუ(ნ) ზმნისა -- გაწყრომა. ენენქ გააჭყორესჷ: ი. ყიფშ., გვ. 27 -- ესენი
გაუწყრნენ. ღორონთი კოს გაჭყორუნი, ჭკუას მიდუღანსია: თ. სახოკ., გვ. 242 -- ღმერთი კაცს რომ გაუწყრება, ჭკუას
წაართმევს. იხ. გოჭყორინი. 

Lemma: goch'q'orel-i  
Number: 4894  
გოჭყორელ-ი (გოჭყორელს) მიმღ. ვნებ. წარს. გააჭყორუუ(ნ) ზმნისა -- გამწყრალი, გაბუტული. //გადატ. ავი, უბედური.
ღორონთიშე გოჭყორელი კოჩიე -- ღვთისგან დაწყევლილი კაცია. 

Lemma: goch'q'orin-i  
Number: 4895  
გოჭყორინ-ი (გოჭყორინს) იგივეა, რაც გოჭყორა{ლა}, -- გაწყრომა, დატუქსვა. გოჭყორინს იშა ვაუმოქმედებუ, ჸუჯით
ვაგუფართხუაფუ -- გაწყრომას მასზე არ უმოქმედია, ყურიც არ გაუფერთხავს (გაუფართხუნებია). 

Lemma: goch'q'udua  
Number: 4896  
გოჭყუდუა (გოჭყუდუას) სახელი გოჭყუდუნს ზმნისა -- გამზითვება. იში საჩუქარი ჟირი ცირასქუას გოჭყუდუნს -- მისი
საჩუქარი ორ ქალიშვილს გაამზითვებს. ამსერიში მოჭყუდუსი, ნა, მუშ სისქვამა გოჭყუდუნსი: ქხს, 1, გვ. 17 -- ამაღამდელ
პატარძალს, ნა, თავისი სილამაზე გაამზითვებს. შდრ. მოჭყუდუ. 

Lemma: goxak'ua  
Number: 4897  
გოხაკუა (გოხაკუას) იხ. გოხეკუა. 



Lemma: goxaril-i  
Number: 4898  
გოხარილ-ი (გოხარილს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოხარუნს ზმნისა -- 1. გაკვალული (თოვლი). გედირთუნი, თირი გოხარილი
ქოძირუ -- რომ ადგა, თოვლი გაკვალული (კი) ნახა. 2. გამოშიგნული. გოხარილი ჩხომი -- გამოშიგნული თევზი. 

Lemma: goxarua  
Number: 4899  
გოხარუა (გოხარუას) სახელი გოხარუნს ზმნისა -- 1. გაკვალვა. თირს გოხარუნა თეში, ნამუდა ჟირი კოჩქ ართიანს
ალულუასინი -- თოვლს გაკვალავენ ისე, რომ ორმა კაცმა ერთმანეთს (გვერდი) აუარონ. იხ. ხარი. 2. გამოშიგვნა. 

Lemma: goxarcka  
Number: 4900  
გოხარცქა (გოხარცქას) სახელი გოხირცქუნს, გოხორცქუ(ნ) ზმნათა -- გასკდომა, გაფხრეწა. მუ გოხარცქა დო მუ
გონჯილაკუავა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 97 -- რა გაფხრეწა და რა გაგლეჯაო. ჭიაქ იზინდ, იზინდ დო შქას გოხორცქუა -- ჭია
იჭიმა, იჭიმა და შუაზე გასკდაო. 

Lemma: goxarckil-i  
Number: 4901  
გოხარცქილ-ი (გოხარცქილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოხორცქუ(ნ) ზმნისა -- გამსკდარი. გურით გოხარცქილი ნდემქ
ქჷმააჭირინუუ -- გულით გამსკდარმა (გაბრაზებულმა) დევმა კი მოაღწია. 

Lemma: goxarckua  
Number: 4902  
გოხარცქუა (გოხარცქუას) იგივეა, რაც გოხარცქა. 

Lemma: goxarch'al-i  
Number: 4903  
გოხარჭალ-ი (გოხარჭალ/რს) იგივეა, რაც გოხარჭალუა, -- ქვაბის (ან სხვა რისამე) დანით გაფხეკისას გამოცემული ხმა. 

Lemma: goxarch'aler-i  
Number: 4904  
გოხარჭალერ-ი (გოხარჭალერს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოხარჭალანს ზმნისა -- გაკრიალებული, გასუფთავებული. 

Lemma: goxarch'alua  
Number: 4905  
გოხარჭალუა (გოხარჭალუას) სახელი გოხარჭალანს ზმნისა -- გაკრიალება, გასუფთავება. მიდეღუ კარდილა დო
გოხარჭალუუ -- წაიღო ქვაბი და გააკრიალა. 

Lemma: goxachkil-i  
Number: 4906  
გოხაჩქილ-ი (გოხაჩქილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოხაჩქუნს ზმნისა -- გათოხნილი. ჸვანა ვარე ჯგირო გოხაჩქილი -- ყანა
არ არის კარგად გათოხნილი. 

Lemma: goxachkua  
Number: 4907  
გოხაჩქუა (გოხაჩქუას) სახელი გოხაჩქუნს ზმნისა -- გათოხნა; შემოთოხნა (ირგვლივ). სიმინს ოკო ჯგირო გოხაჩქუა --
სიმინდს უნდა კარგად გათოხნა. სიმინდიშ ჯინს ოკო გოხაჩქუა დო დიხაში გორღვაფა -- სიმინდის ძირს უნდა შემოთოხნა
და მიწის შემოყრა. შდრ. ხარჩქუა. 

Lemma: goxek'il-i  
Number: 4908  
გოხეკილ-ი (გოხეკილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოხეკუნს ზმნისა -- გაფხეკილი, გადაფხეკილი. ოსქუ გოხეკილი რენო? --
საღორე გაფხეკილია. გადატ. უქონელი, გაღატაკებული. ართი გოხეკილი ჸუდე გეუდგუ -- ერთი გაცარიელებული
(გაფხეკილი) სახლი უდგას. ართი გოხეკილი ყაზაყი რე -- ერთი ღარიბი გლეხია. 

Lemma: goxek'ua  
Number: 4909  
გოხეკუა (გოხეკუას) სახელი გოხეკუნს ზმნისა -- გაფხეკა. ტაბაკი ჯგირო გოხეკი! -- მაგიდა (ტაბლა) კარგად გაფხიკე! 

Lemma: goxvalama  
Number: 4910  
გოხვალამა (გოხვალამას) სახელი გოუხვადუ(ნ) ზმნისა -- მიხვედრა. გოუხვადუ თინეფიში ნაფიქრებუს -- მიხვდა იმათ
ნაფიქრალს. შდრ. გოხვამილაფა. 

Lemma: goxvalamir-i  
Number: 4911  
გოხვალამირ-ი (გოხვალამირს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოხვადუ(ნ) ზმნისა -- მიხვედრილი. გოხვალამირი კოჩი რე --
მიხვედრილი კაცია. 

Lemma: goxvalua  
Number: 4912  
გოხვალუა (გოხვალუას) სახელი გოხვალუნს ზმნისა -- დახველება. ნამთინექ გოხვალჷ მანგარაშე: ი. ყიფშ., გვ. 92 --
ზოგიერთმა დაახველა მაგრად. 

Lemma: goxvamilapa  
Number: 4913  



გოხვამილაფა (გოხვამილაფას) იგივეა, რაც გოხვალამა. 

Lemma: goxvamlapir-i  
Number: 4914  
გოხვამლაფირ-ი (გოხვამლაფირს) იგივეა, რაც გოხვალამირი, -- მიხვედრილი, შეგნებული. (ორენა) გოხვამლაფირი
მოხანდეფი თიში დამაფასებელი: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 159 -- (არიან) შეგნებული მშრომელები მისი დამფასებელი. 

Lemma: goxvamua  
Number: 4915  
გოხვამუა (გოხვამუას) სახელი გიიხვამანს ზმნისა -- სუფრაზე პირველი ჭიქით დალოცვა. ღვინიში გოხვამუა: ი. ყიფშ., გვ.
132 -- ღვინით დალოცვა. 

Lemma: goxvarchaler-i  
Number: 4916  
გოხვარჩალერ-ი (გოხვარჩალერს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოხვარჩალანს ზმნისა -- სუფთად გარეცხილი, გაკრიალებული. 

Lemma: goxvarchalua  
Number: 4917  
გოხვარჩალუა (გოხვარჩალუას) სახელი გოხვარჩალანს ზმნისა -- სუფთად გარეცხვა, დაბანა; გაწკრიალება. 

Lemma: goxvaxvil-i  
Number: 4918  
გოხვახვილ-ი (გოხვახვილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოხვახუნს ზმნისა -- შებურული; რამეთი შეხვეული, შეფუთნილი.
გოხვახვილი რე, სურდო ოჭირუ -- შეფუთნილია, სურდო ჭირს. 

Lemma: goxvaxua  
Number: 4919  
გოხვახუა (გოხვახუას) სახელი გოხვახუნს ზმნისა -- შებურვა, შეფუთნა. ტიბას გიიხვახვი დუდი, ვაგორგიდა -- თბილად
შეიბურე თავი, არ გაცივდე. 

Lemma: goxvichinapil-i  
Number: 4920  
გოხვიჩინაფილ-ი (გოხვიჩინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოხვიჩონდუ(ნ) ზმნისა -- გაბადრული. გოხვიჩინაფილი სახეთი
ქომორთუ -- გაბადრული სახით მოვიდა. 

Lemma: goxibir-i  
Number: 4921  
გოხიბირ-ი (გოხიბირს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოხიბუნს ზმნისა -- გახერგილი. 

Lemma: goxibua  
Number: 4922  
გოხიბუა (გოხიბუას) სახელი გოხიბუნს ზმნისა -- გახერგვა. გოლაშე გიმნაღელი ჯალეფით გოხიბუ წყარი -- მთიდან
ჩამონატანი ხეებით გახერგა წყალი (მდინარე). 

Lemma: goxik'inapa  
Number: 4923  
გოხიკინაფა (გოხიკინაფას) სახელი გაახიკინუანს, გოხიკონდუ(ნ) ზმნათა -- ძალიან გამოშრობა, გახმობა. ჭკიდი ბრელ
ხანს ვალაპონა, ვაგოხიკონდას -- მჭადი დიდ ხანს არ ააყუდო, არ გამოშრეს (ძალიან). შდრ. იმერ. გურ. ხიკინი,
გახიკინება გამხმარი, ცეცხლზე გაფიცხებული, მზეზე დამწვარი (ა. ღლ., ვ. ბერ.). 

Lemma: goxik'inapil-i  
Number: 4924  
გოხიკინაფილ-ი (გოხიკინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოხიკონდუ(ნ) ზმნისა -- ძალიან გამომშრალი, გამხმარი;
გაფიცხებული. გოხიკინაფილი ჭკის მუ ფჩანსია! -- გამომშრალ (გამხმარ) მჭადს რა მაჭმევსო! 

Lemma: goxinapa  
Number: 4925  
გოხინაფა (გოხინაფას) სახელი გოხინდუ(ნ) ზმნისა -- გაწვირიანება, გაჭუჭყიანება. იხ. ხინდა. 

Lemma: goxirat'a  
Number: 4926  
გოხირატა (გოხირატას) სახელი გიიხირიტუ(ნ) ზმნისა -- გარღვევა. ძიქვაქ გიიხირიტუ -- შარვალი გაირღვა. შდრ.
ხვირიტე. 

Lemma: goxirat'il-i  
Number: 4927  
გოხირატილ-ი (გოხირატილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოხირიტუნს ზმნისა -- გარღვეული. გოხირატილი ძიქვა მააძუ --
გარღვეული შარვალი აცვია. 

Lemma: goxirzel-i  
Number: 4928  
გოხირზელ-ი (გოხირზელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოხირზუნს ზმნისა -- გახიზნული. 

Lemma: goxirzua  
Number: 4929  
გოხირზუა (გოხირზუას) სახელი გოხირზუნს ზმნისა -- გახიზვნა. ხათეხოლო გეხირზესჷ, ჸუდე დიტეს ხვალახეთ: კ. სამუშ.,
ქართ. ზეპ., გვ. 99 -- მაშინათვე გაიხიზნენ, სახლი დატოვეს მარტოკა. შდრ. ხირზანი. 



Lemma: goxiril-i  
Number: 4930  
გოხირილ-ი (გოხირილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოხირუნს ზმნისა -- გაქურდული. ხამი... გოხირილი კოჩიში ქორას
ქოძირესჷ: ი. ყიფშ., გვ. 24 -- დანა... გაქურდული კაცის მუცელში ნახეს. 

Lemma: goxirua  
Number: 4931  
გოხირუა (გოხირუას) სახელი გოხირუნს ზმნისა -- გაქურდვა. ჸუდე გოხირჷ: ა. ცაგ., გვ. 6 -- სახლი გაქურდა. 

Lemma: goxich'onua  
Number: 4932  
გოხიჭონუა (გოხიჭონუას) სახელი გოხიჭონუნს ზმნისა -- გაღრღნა, გახვრა (მაგ., ძვლისა...). გოხიჭონუნს (გოხიჭონუ
გაღრღნა, გოუხიჭონუ გაუღრღნია, გონოხიჭონუე(ნ) გაღრღნიდა თურმე) გრდმ. გაღრღნის, გახრავს.. 

Lemma: goxolua  
Number: 4933  
გოხოლუა, გოხოლუას ზმნზ. ირგვლივ, სიახლოვეს, შემოგარენში. გოხოლუას ვეგარინე, თიცალც გილეფოფორჷნა:
მასალ., გვ. 95 -- სიახლოვეს ვერ დადგები, ისე დაფარფაშობენ. ჩქჷნ გოხოლუას მითინი ვაახორანს -- ჩვენს
შემოგარენში არავინ არ სახლობს. შდრ. არანი. 

Lemma: goxomapa  
Number: 4934  
გოხომაფა (გოხომაფას) სახელი გოხომუ(ნ) ზმნისა -- გახმობა. 

Lemma: goxomapil-i  
Number: 4935  
გოხომაფილ-ი (გოხომაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოხომუ(ნ) ზმნისა -- გამხმარი. 

Lemma: goxon-i  
Number: 4936  
გოხონ-ი (გოხონს) ფართოდ გაწეული ადგილი სერის გარდიგარდმო (პ. ცხად., კატალ., გვ.27). 

Lemma: goxorgua  
Number: 4937  
გოხორგუა (გოხორგუას) სახელი გოხორგუნს ზმნისა -- გახერგვა. 

Lemma: goxorckua  
Number: 4938  
გოხორცქუა (გოხორცქუას) იგივეა, რაც გოხარცქუა, -- გასკდომა, გაფხრეწა, გაგლეჯა. მუ გოხორცქუა დო მუ
გობულაკავა!: თ. სახოკ., გვ. 253 -- რა გაფხრეწა და რა გაგლეჯაო! 

Lemma: goxorxili  
Number: 4939  
გოხორხილი (გოხორხილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოხორხუნს ზმნისა -- გახერხილი. გადატ. ჩაჭრილ-ჩაცვეთილი; გზა-
გადასასვლელი სერზე, გორაკზე. შდრ. ტოპონ. ხირხი. 

Lemma: goxoc'ua  
Number: 4940  
გოხოწუა (გოხოწუას) სახელი გოხოწუნს ზმნისა -- კანის გაცლა; გახვეწა. 

Lemma: goxuapa  
Number: 4941  
გოხუაფა (გოხუაფას) სახელი გაახუანს ზმნისა -- მიწის შემოყრა; შემოხვევა. 

Lemma: goxumapil-i  
Number: 4942  
გოხუმაფილ-ი (გოხუმაფილ/რს) იგივეა, რაც გოხომაფილი. 

Lemma: goxuna  
Number: 4943  
გოხუნა (გოხუნას) სახელი გუუდოხოდუ(ნ) ზმნისა -- ჯდომა (ირგვლივ რისამე). მუკი-მუკი ქუგუხუნუნა დაჩხირიშა: ა. ცაგ.,
გვ. 12 -- ირგვლივ შემომჯდარან ცეცხლთან. 

Lemma: goxunapa  
Number: 4944  
გოხუნაფა (გოხუნაფას) იგივეა, რაც გოხუნა, -- ჩაჯენა; დასხდომა (ირგვლივ). მუკორთელც ნტერიში გემეფი ქჷგუხუნუუ
წკურუმცია: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 162 -- მობრუნებულზე მტრის გემები ჩააჯინა (ჩაძირა) უფსკრულშიო. 

Lemma: goxurgua  
Number: 4945  
გოხურგუა (გოხურგუას) სახელი გოხურგუნს ზმნისა -- საზღვრის, სამანის დადება, -- განსაზღვრა. იხ. ხურგი. 

Lemma: goxut'olapa  
Number: 4946  
გოხუტოლაფა (გოხუტოლაფას) სახელი გიიხუტოლუანს ზმნისა -- გულში ჩაკვრა. კჷდჷრც ქოგიხუტოლუა, რჩანქჷ
ძუძუსი: ი. ყიფშ., გვ. 137 -- მკერდში ჩაგიკრავ, გაჭმევ ძუძუს. 



Lemma: goxut'olua  
Number: 4947  
გოხუტოლუა (გოხუტოლუას) იგივეა, რაც გოხუტოლაფა, -- მკერდში ჩაკვრა. შდრ. ხუტოლი. 

Lemma: goxe'rje'k'el-i  
Number: 4948  
გოხჷრჯჷკელ-ი (გოხჷრჯჷკელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დაკორძებული. მარა თე როკი გოხჷრჯჷკელი იშენ ურზჷდ ორთაში
რსიოლცჷ: ეგრისი., გვ. 130 -- მაგრამ ეს დაკორძებული როკი მაინც უძლებდა ორთისა ტრიალს. 

Lemma: goxe't'onil-i  
Number: 4949  
გოხჷტონილ-ი (გოხიტონილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოხჷტონუნს ზმნისა -- გახრული; რაც დახრეს. გოხჷტონილი ძვალი --
გამოხრული ძვალი. 

Lemma: goxe't'onua  
Number: 4950  
გოხჷტონუა (გოხჷტონუას) სახელი გოხჷტონუნს ზმნისა -- გამოხვრა. ძვალც ძელქ ვადელიასჷნი, ეში ვაგუხჷტონუანცია
კოჩი: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 170 -- ძვალს რბილი რომ არ დაელიოს, ისე კაცი არ დაუწყებსო ხვრას. 

Lemma: goj-i  
Number: 4951  
გოჯ-ი (გოჯის, გოს) გორა. შდრ. ციხე-გოჯი (ეტიმოლ., გვ. 149) 

Lemma: gojama  
Number: 4952  
გოჯამა (გოჯამას) იგივეა, რაც გონჯამა, -- სახელი გააჯანს ზმნისა -- გაღება. ჸოროფილს ქობძირუნქინ(ი), გუმაჯამუ ცაში
კარი: ქხს, 1, გვ. 70 -- შეყვარებულს რომ ვნახავ, გამეხსნება ცის კარი. 

Lemma: gojamil/r-i  
Number: 4953  
გოჯამილ/რ-ი (გოჯამილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გააჯანს ზმნისა -- გაღებული. კარი გოჯამილი ქიდოსქილადუ -- კარი
გაღებული დარჩენია. იხ. გონჯამილი. 

Lemma: gojgijginapa  
Number: 4954  
გოჯგიჯგინაფა იხ. გოჯიჯგინაფა. 

Lemma: gojvanjvil-i  
Number: 4955  
გოჯვანჯვილ-ი (გოჯვანჯვილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოჯვანჯუნს ზმნისა -- შეფუთნული, გახვეული. იუკა გამკინწყუ დო თით
გოჯვაჯვილო ქჷმორთჷ ჸუდეშა: მ. ხუბ., გვ. 140 -- ქვედა კაბა გაიძრო და იმით შეფუთნული მოვიდა სახლში. 

Lemma: gojvarzua  
Number: 4956  
გოჯვარზუა (გოჯვარზუას) სახელი გოჯვარზუნს ზმნისა -- ძლიერი ხმის გამოცემა გასროლით. ფერი გოჯვარზუ ფილთა
თოფიქ, ხალხის შიშით გურქ გუუხორცქუ -- ისე მაღალი ხმით გავარდა ფილთა თოფი, ხალხს შიშით გული გაუსკდა. 

Lemma: gojvijvinapa  
Number: 4957  
გოჯვიჯვინაფა (გოჯვიჯვინაფას) სახელი გააჯვიჯვინუანს, გოჯვიჯვონდუ(ნ) ზმნათა -- გაჯირჯვება (პ. ჭარ.), გაბერვა;
გასიება. თე ამბე ქუუწიინი, გოჯვიჯონდუ -- ეს ამბავი რომ ვუთხარი, გაჯირჯვდა (გაიბერა). ნიჩვიქ გუუჯვიჯვონდუ -- ცხვირ-
პირი გაუსივდა. 

Lemma: gojvijvinapil/r-i  
Number: 4958  
გოჯვიჯვინაფილ/რ-ი (გოჯვიჯვინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გააჯვიჯვინუანს, გუუჯვიჯვონდუ(ნ) ზმნათა -- გაჯირჯვებული,
გაბერილი, გასივებული. 

Lemma: gojina  
Number: 4959  
გოჯინა (გოჯინას) სახელი გააჯინე(ნ) ზმნისა -- გახედვა; გასინჯვა. მეურქი ქიანაში გაჯინუშა: მ. ხუბ., გვ. 2 -- მივდივარ
ქვეყნის გასახედად. გიიჯინჷ, მიიჯინჷ იშო-აშო: ი. ყიფშ., გვ. 80 -- გაიხედა, გამოიხედა იქით-აქეთ. ლეკური გელანწყჷ დო
გაჯინედჷ: ქხს, 2, გვ. 36 -- ლეკური ამოიღო და სინჯავდა. გიიჯინუნი, ჸუდე ქოძირუ: ი. ყიფშ., გვ. 6 -- რომ გაიხედა, სახლი
(კი) ნახა. წუთ(ი) სოფელც გიბჯინეთ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 106 -- წუთისოფელს მოვსინჯავთ (მიმოვიხედავთ). 

Lemma: gojinel-i  
Number: 4960  
გოჯინელ-ი (გოჯინელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გააჯინე(ნ) ზმნისა -- 1. მოწონებული; კარგი გარეგნობის მქონე. გოჯინელი
ძღაბი რე -- კარგი შესახედაობის გოგოა. 2. მიმოხედული, მნახველი. ზღვა დო გვალა ლებური აფუ, გოჯინელი რე ქიანას
-- ზღვა და მთა მოვლილი აქვს, (ბევრი) ქვეყნის მნახველია. 

Lemma: gojirkil/r-i  
Number: 4961  
გოჯირქილ/რ-ი (გოჯირქილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოჯირქუნს ზმნისა -- გაწმენდილი (ჩვრით ან სხვა რამით). გოჯირქილი
სენეფი -- გაწმენდილი თეფშები. 



Lemma: gojirkua  
Number: 4962  
გოჯირქუა (გოჯირქუას) სახელი გოჯირქუნს ზმნისა -- გამშრალება, გაწმენდა (ჩვრით ან სხვა რამით). შოლირი
არდგილეფი ჯგირო გოჯირქუ -- სველი ადგილები კარგად გაამშრალა. 

Lemma: gojirjinapa  
Number: 4963  
გოჯირჯინაფა თუმაში (გოჯირჯინაფას) სახელი გოუჯირჯონდუუ(ნ) ზმნისა -- თმის ყალყზე დადგომა (შიშისაგან ანდა ისე).
შდრ. ჯურჯა. 

Lemma: gojirjinapil/r-i  
Number: 4964  
გოჯირჯინაფილ/რ-ი (გოჯირჯინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოუჯირჯონდუუ(ნ) ზმნისა -- ყალყზე დამდგარი, აშვერილი
(თმა). 

Lemma: gojijginapa  
Number: 4965  
გოჯიჯგინაფა, გოჯგიჯგინაფა (გოჯიჯგინაფას) სახელი გააჯიჯგინუანს ზმნისა -- პირის დაფჩენა. გააჯიჯგინუუ ნოჸორი --
დააფჩინა პირი. იხ. ჯიჯგინი. 

Lemma: gojoga{pa}  
Number: 4966  
გოჯოგა{ფა} (გოჯოგა{ფა}ს) სახელი გააჯოგუუ(ნ) ზმნისა -- შეძულება. ჩქიმ'დო სქანი გოჯოგაფა მტერიში აკჷნაწყმა რე:
ი. ყიფშ., გვ. 110 -- ჩემი და შენი შეძულება (ერთმანეთის) მტრის დასმენის შედეგია. ჩქინი გოჯოგაფაშენი მუ ჯგირობუა
შიიძინი -- ჩვენი შეძულებისათვის რა სიკარგე (სიკეთე) შეიძინე. 

Lemma: gojog{ap}il-i  
Number: 4967  
გოჯოგ{აფ}ილ-ი (გოჯოგ{აფ}ილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გააჯოგუანს ზმნისა -- შეძულებული. კოჩიში გოჯოგაფილს
ღორონთი ვეგიჯოგუანსია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 76 -- კაცის შეძულებულს ღმერთი არ შეიძულებსო. 

Lemma: gojogel/r-i  
Number: 4968  
გოჯოგელ/რ-ი (გოჯოგელ/რს) იგივეა, რაც გოჯოგაფილი, -- შეძულებული. საწყალც, მინჯეშ გოჯოგელც, ვალი თოლეფც
უბარჯღჷნც: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 81 -- საწყალს, პატრონის მოძულებულს, ელვა თვალებს უსერავს. იშენით გოჯოგერი
ვორექ: ი. ყიფშ., გვ. 5 -- მაინც შეძულებული ვარ. 

Lemma: gojogua  
Number: 4969  
გოჯოგუა (გოჯოგუას) იგივეა, რაც გოჯოგაფა. 

Lemma: gojorua  
Number: 4970  
გოჯორუა (გოჯორუას) სახელი გოჯორუნს ზმნისა -- გაჯორვა, გაწყრომა, გალანძღვა, დატუქსვა. 

Lemma: gojuda  
Number: 4971  
გოჯუდა, გოჯუდუა (გოჯუდ{უ}ას) სახელი გააჯუდუ(ნ) ზმნისა -- გადაკოცნა. გოჯუდესჷ, გოსხუპესჷ დო მიდართჷ ბოშიქჷ: ი.
ყიფშ., გვ. 31 -- გადაკოცნეს, გადაეხვივნენ და წავიდა ბიჭი. მინიილუ ნდიენქჷ დო გააჯუდესჷ ართიანსჷ: ა. ცაგ., გვ. 14 --
შევიდა დევები და გადაკოცნეს ერთმანეთი. 

Lemma: gojumapa  
Number: 4972  
გოჯუმაფა (გოჯუმაფას) სიმარჯვე, გამბედაობა. ეის დოგიძახუნანი, თექი ოკო გოჯუმაფა: ქხს, 1, გვ. 304 -- ეის რომ
დაგიძახებენ, იქ უნდა სიმარჯვე. გადატ. თან წაყვანა. 

Lemma: gojumapil-i  
Number: 4973  
გოჯუმაფილ-ი (გოჯუმაფილს) გაბედული. გოჯუმაფილი კოჩი -- გაბედული კაცი. 

Lemma: gojuna  
Number: 4974  
გოჯუნა (გოჯუნას) იგივეა, რაც გოჯუდა. გააჯუნეს ართიანც: აია, 1, გვ. 20 -- გადაკოცნეს ერთმანეთი. 

Lemma: gojunua  
Number: 4975  
გოჯუნუა (გოჯუნუას) იგივეა, რაც გოჯუნა, გოჯუდუა. გობჯუნუნს დო გობსხუპუნს -- გადამკოცნის და შემომეხვევა. 

Lemma: gojghanjghil/r-i  
Number: 4976  
გოჯღანჯღილ/რ-ი (გოჯღანჯღილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოჯღანჯღუნს ზმნისა -- გათელილი; გასრესილი. გოჟაჟილს
(გოჯღანჯღილს) გოკვათილი (გოტახილი) უჯგუნია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 31 -- გასრესილს გაკვეთილი სჯობიაო. 

Lemma: gojghanjghua  
Number: 4977  
გოჯღანჯღუა (გოჯღანჯღუას) სახელი გოჯღანჯღუნს ზმნისა -- გასრესა, გათელვა; გაჟეჟა. 



Lemma: gojghirk'inapa  
Number: 4978  
გოჯღირკინაფა (გოჯღირკინაფას) სახელი გააჯღირკინუანს, გოჯღირკონდუ(ნ) ზმნათა -- ძლიერ გახდომა; გამოხმობა,
გამოშრობა. 

Lemma: gojghirk'inapil/r-i  
Number: 4979  
გოჯღირკინაფილ/რ-ი (გოჯღირკინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გააჯღირკინუანს, გოჯღირკონდუ(ნ) ზმნათა -- ძალიან
გამხდარი, გამხმარი. 

Lemma: granica  
Number: 4980  
გრანიცა (გრანიცას) [რუს. граница საზღვარი] საზღვარგარეთი. გრანიცეფიშა პარახოდეფი გილალედეს: ი. ყიფშ., გვ. 3 --
საზღვარგარეთ გემები დაუდიოდათ. 

Lemma: granicul-i  
Number: 4981  
გრანიცულ-ი (გრანიცულ/რს) საზღვარგარეთული, უცხოური (ენა). ინეფი თიცალი ნოსას გორჷნც, გრანიცულც
ირჩქილენი: კ სამუშ. ქხპს, გვ. 140 -- ისინი ისეთ რძალს ეძებენ, უცხო ენა რომ ესმის. 

Lemma: grenjua  
Number: 4982  
გრენჯუა (გრენჯუას) იხ. გრინჯუა. 

Lemma: grex-i  
Number: 4983  
გრეხ-ი (გრეხის) 1. ბოტან. ვაზის ერთგვარი ჯიშია, თეთრი, ისხამს მსხვილ მარცვალს, ღვინო დგება კარგი (ს. მაკალათია,
გვ. 189). 2. კალათის ზევით გადასადები (გადასაწნავი). კალათიში ჟი გინადვალარს გრეხის უძახუნა -- კალათის ზევით
გადასადებს გრეხს ეძახიან. 

Lemma: gril-i  
Number: 4984  
გრილ-ი (გრილს) გრილი. ქ გრილი შური სიგრილე. გრილი შურს ზმნზ. მზე რომ გადაიხრება და სიგრილე დადგება. ასე
ოკო ქემუოტუე ხაჩქუა, ონჯუას, გრილი შურს ქიმკუოხაჩქანქ -- ახლა უნდა მივატოვო თოხნა, საღამოს, სიგრილეში
მივათოხნი. 

Lemma: grinjua  
Number: 4985  
გრინჯუა (გრინჯუას) სახელი გრინჯუნს ზმნისა -- დაბეგვა, მაგრად ცემა (წნელით, მათრახით, ჯოხით...). გაჩერდი, ვარა
დოიგრინჯუნქ ხასილას -- გაჩერდი, თორემ დაგიბეგვავ გვერდებს. გრინჯუნს (დოგრინჯუ დაბეგვა, დოუგრინჯუ დაუბეგვავს,
დონოგრინჯუე(ნ) დაბეგვავდა თურმე) გრდმ. ბეგვავს, მაგრად ცემს. უგრინჯუნს (დუუგრინჯუ დაუბეგვა, დუუგრინჯუ დაუბეგვავს) გრდმ.
სასხვ. ქც. გრინჯუნს ზმნისა -- უბეგვავს. იგრინჯუუ(ნ) (დიიგრინჯუ დაიბეგვა, დოგრინჯე{ლე}(ნ) დაბეგვილა) გრდუვ. ვნებ. გრინჯუნს
ზმნისა -- იბეგვება. აგრინჯუუ(ნ) (დააგრინჯუ დაებეგვა, დოგრინჯუუ დაჰბეგვია) გრდუვ. ვნებ. უგრინჯუს ზმნისა -- ებეგვება, მაგრად
ეცემება. იგრინჯე(ნ) (ინგრიჯუ შესაძლებელი გახდა დაბეგვა, გრინჯელ/რე(ნ) შესაძლებელი გამხდარა დაბეგვა, -- ) გრდუვ. შესაძლ.
ვნებ. გრინჯუნს ზმნისა -- შეიძლება მაგრად ცემა, დაბეგვა. აგრინჯე(ნ) (აგრინჯუ შეძლო მაგრად ეცემა, -- , დონოგრინჯუე(ნ)
შესძლებია მაგრად ცემა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უგრინჯუნს ზმნისა -- შეუძლია მაგრად ცემოს, დაბეგვოს. ოგრინჯაფუანს
(ოგრინჯაფუუ აბეგვინა, უგრინჯაფუაფუ უბეგვინებია, ნოგრინჯაფუ{აფუ}ე(ნ) აბეგვინებდა თურმე) კაუზ. გრინჯუნს ზმნისა -- აბეგვინა,
აცემინა მაგრად. მაგრინჯალი მიმღ. მოქმ. მბეგვავი, მაგრად მცემელი. ოგრინჯალი მიმღ.ვნებ.მყ. საბეგვავი, მაგრად საცემი.
დოგრინჯილი მიმღ.ვნებ.წარს. დაბეგვილი, მაგრად ნაცემი. ნაგრინჯა მიმღ.ვნებ.წარს. ნაბეგვი, მაგრად ნაცემი. ნაგრინჯუერი
მიმღ.ვნებ.წარს. დაბეგვის, ცემის საფასური. უდუგრინჯუ მიმღ.უარყ. {და}უბეგვავი, მაგრად უცემი. 

Lemma: grosh-i  
Number: 4986  
გროშ-ი (გროშის) რუსული ფულის ერთეული (ი. ყიფშ.). გადატ. ძალიან ცოტა -- კაპიკი (ქეგლ). იში ჯიბეს ვეგორუუდუ ჩე
ფარა დო ვართი გროში: ი. ყიფშ., გვ. 157 -- მის ჯიბეში არ მოიძებნებოდა თეთრი ფული და არც კაპიკი. შდრ. ლაზ.
გროში (ნ. მარი). 

Lemma: gruat  
Number: 4987  
გრუათ ზმნზ. იგივეა, რაც რგუათ, -- ბევრი ერთად, ჯგუფად. ჸუდეშა ბაღანეფი გიალე გრუათ -- სახლში ბავშვები დაუდის
ჯგუფად. იხ. გუათ; რგუათ. 

Lemma: grdznoba  
Number: 4988  
გრძნობა (გრძნობას) გრძნობა. ჩქინი გრძნობა, ღირსეული, გევობირათ ჩონგურებს: ენგური., გვ. 248 -- ჩვენი გრძნობა,
ღირსეული, დავამღეროთ ჩონგურებზე. 

Lemma: gu  
Number: 4989  
გუ (გუს) ზოოლ. მწყერჩიტა (გ. ელიავა). შდრ. გჷ. 

Lemma: gu  
Number: 4990  
გუ იხ. გვენა. 

Lemma: gua  
Number: 4991  



გუა (გუას) ურმისათვის ხისგან გამოთლილ მთლიან ბორბალს უტოვებდნენ მორგვის მაგიერს. ამას (ამ ნაწილს) ძველად
გუა-ს ეძახდნენ (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 2, გვ. 146). 

Lemma: guat  
Number: 4992  
გუათ ზმნზ. ერთად, ჯგუფად. 

Lemma: gua-guat  
Number: 4993  
გუა-გუათ ზმნზ. იგივეა, რაც რგუა, -- გუნდ-გუნდად, ერთად, ჯგუფად. წერო გუა-გუათ მეფურინუნა -- წეროები ერთად
(ჯგუფად) მიფრენენ. 

Lemma: guale  
Number: 4994  
გუალე, გუაე,გვალო, გვაჲო ზმნზ. მთლად, მთლიანად, სავსებით. გვალე მუში ჯიმას გუ -- მთლად თავის ძმას ჰგავს. 

Lemma: gub-i  
Number: 4995  
გუბ-ი (გუბის) ტვიფი, ჰაერი კვამლივით შესქელებული (დ. ჩუბინ.). მუნაფილი ქორე, მარა გუბიე -- მოღრუბლული კი არის,
მაგრამ ტვიფია. შდრ. ქვ. იმერ. გვიფი ტვიფი, ჰაერში გამდგარი კვამლი (მ. ალავ., 3); ზ. იმერ. გვიბი ნისლიანი, კვამლიანი
ამინდი თოვლის შემდეგ. 

Lemma: gubazua  
Number: 4996  
გუბაზუა (გუბაზუას) სახელი იგუბაზენს ზმნისა -- გუბაზება (ლაღობა). ჩქიმ სიწკონდექ იგუბაზას ცხენიშ ძუა-ლაგამით --
ჩემმა სიწმინდემ იგუბაზოს (ილაღობოს) ცხენის ძუა-ლაგმით. 

Lemma: gubir-i  
Number: 4997  
გუბირ-ი (გობირს) მიმღ. ვნებ. წარს. გუბუნს ზმნისა -- დაგუბული. სინჩხე იზმა ვარე, მუზმათ დოგუბირი ჰაერიე -- სიცხე
იმდენი არაა, რამდენადაც დაგუბული ჰაერია. იხ. გუბუა. 

Lemma: gubua  
Number: 4998  
გუბუა (გუბუას) სახელი გუბუნს ზმნისა -- დაგუბება, დაგუბვა. წყარს გუბუნა დო უკული უტენა -- წყალს გუბავენ და შემდეგ
უშვებენ. ჰაერქ დიიგუბუ, სოთინურეშე ვეეგანს -- ჰაერი დაგუბდა, არსაიდან არ უბერავს. გუბუნს (დოგუბუ დაგუბა, დოუგუბუ
დაუგუბავს, დონოგუბუე(ნ) დაგუბავდა თურმე) გრდმ. გუბავს. იგუბუნს (დიიგუბუ დაიგუბა, დუუგუბუ დაუგუბავს) გრდმ. სათავ. ქც. გუბუნს
ზმნისა -- იგუბავს თავისთვის. უგუბუნს (დუუგუბუ დაუგუბა, დუუგუბუ დაუგუბავს) გრდმ. სასხვ. ქც. გუბუნს ზმნისა -- უგუბავს მისას.
იგუბუუ(ნ) (დიიგუბუ დაგუბდა, დოგუბე{ლე}(ნ) დაგუბულა) გრდუვ. ვნებ. გუბუნს ზმნისა -- გუბდება. აგუბუუ(ნ) (დააგუბუ დაუგუბდა,
დოგუბუუ დაჰგუბვია) გრდუვ. ვნებ. გუბუნს ზმნისა -- უგუბდება. იგუბე(ნ) (იგუბუ შესაძლებელი გახდა დაგუბება, -- , -- ) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. გუბუნს ზმნისა -- შეიძლება დაგუბება. აგუბე(ნ) (აგუბუ შეძლო დაეგუბა, -- , დონოგუბუე(ნ) შესძლებია დაგუბება)
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უგუბუნს ზმნისა -- შეუძლია დააგუბოს. ოგუბაფუანს (ოგუბაფუუ აგუბვინა, უგუბაფუაფუ უგუბვინებია,
ნოგუბაფუე(ნ) აგუბვინებდა თურმე) კაუზ. გუბუნს ზმნისა -- აგუბვინებს. მაგუბალი მიმღ. მოქმ. {და}მგუბებელი. ოგუბალი მიმღ.ვნებ.მყ.
{და}საგუბებელი. {დო}გუბილი მიმღ.ვნებ.წარს. {და}გუბებული. ნაგუბა მიმღ.ვნებ.წარს. {და}ნაგუბი. ნაგუბუერი მიმღ.ვნებ.წარს.
{და}გუბების საფასური. უგუბუ, უდუგუბუ მიმღ.უარყ. {და}უგუბებელი. 

Lemma: guga  
Number: 4999  
გუგა (გუგას) იგივეა, რაც გუნგა, -- ნაქუჩი, ნაგული. სიმინს დოჩიჩოლუნანი, დოსქიდუ გუგა (გუნგა) -- სიმინდს რომ
დაფშვნიან, დარჩება ნაგული. 

Lemma: guga  
Number: 5000  
გუგა კოჩ-ი (გუგა კოს) მარტოდმარტო დარჩენილი, მარტოხელა კაცი (პ. ჭარ.). 

Lemma: gugerishi  
Number: 5001  
გუგერიში ჯარალა (გუგერიში ჯარალას) რელიგ. დღეობაა. აღნიშნავენ 15 ივნისს (ძველი სტილით) სოფ. კიწიაში
(მარტვილის რაიონი). გუგერი უბანია სოფ კიწიაში. 

Lemma: gugu  
Number: 5002  
გუგუ (გუგუს) ანთროპ. გუგუ. შდრ. კუკუ. გუგუღ გუგული. 

Lemma: guguba  
Number: 5003  
გუგუბა (გუგუბას) საქონლის მკერდი. საქონლის ხერხემლიდან გამოსული მკერდის ყაფაზის შემკვრელი ბრტყელი,
მოხრილი ძვლები. გვერდის ნაჭრები (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 1, გვ. 223). შდრ. გოძღოძღო; კჷრდაში. 

Lemma: gugul-i1  
Number: 5004  
გუგულ-ი1 (გუგულ/რს) ბოტან. დიდი ხვართქლა. იხ. კუკუ (ა. მაყ.). 

Lemma: gugul-i2  
Number: 5005  
გუგულ-ი2 (გუგულ/რს) ზოოლ. გუგული. ირჩქილე მარჭიხოლიში ჭირხოლი დო `ხაჩქით, ბარგით', - გუგულიში: კ. სამუშ.,



ქხპს, გვ. 131 -- ისმის მერცხლის ჭიკჭიკი და თოხნეთ, მარგლეთ - გუგულისა. შდრ. ლაზ. გუგული გუგული (ნ. მარი). 

Lemma: gugule  
Number: 5006  
გუგულე (გუგულეს) თიხის ჭურჭლის გასაკეთებელი მოწყობილობის ნაწილი -- ბზის ან აკაციის ხელსაწყო, რომელიც
მაგრდება ფიცარზე. გუგულეზე ამოტეხილი იყო ადგილი, რომელშიც იდგა ბორბალი (მასალები, ტ. 2, ნაწ. 1, გვ. 222). ქვის
ნახვრეტში მაგრად, უძრავად ჩაჯიფთული ხეა (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 3, გვ. 226). 

Lemma: guguler-i  
Number: 5007  
გუგულერ-ი (გუგულერს) კვირტგამოსული. იხ. გოგუგუერი. 

Lemma: gugulua  
Number: 5008  
გუგულუა (გუგულუას) სახელი გუგულანს ზმნისა -- კვირტის გამოღება, გამოკვირტვა. ჯალემქ ქიდიიჭყეს გოგუგულუა-
კვირტეფიში გიმოღალა -- ხეებმა დაიწყეს კვირტების გამოტანა. გუგულანს (გოგუგულუუ კვირტი გამოიღო, გუუგუგულუუ კვირტი
გამოუღია) გრდმ. ბუტკოვდება, კვირტი გამოაქვს. გუგულერ-ი მიმღ. ვნებ. წარს. გამოკვირტებული. 

Lemma: guda  
Number: 5009  
გუდა (გუდას) გუდა. მუქ გუდას უკახალე ქუმკააფულუ: ი. ყიფშ., გვ. 9 -- თვითონ გუდას უკან მიემალა. ეშმაკის ღვინი
ვაუღუდუა დო გუდას ბარუნდუა (ორტუანდუა) -- ეშმაკს ღვინო არ ჰქონდაო და გუდას ბერავდაო (ალბობდაო). შდრ.
ლაზ. გუდა გუდა (ნ. მარი). 

Lemma: gudor-i  
Number: 5010  
გუდორ-ი (გუდორს) იხ. გუდორუა. 

Lemma: gudorua  
Number: 5011  
გუდორუა (გუდორუას) სახელი გუდორუნს ზმნისა -- ტკვერა, ხვრა; ხრამუნით ჭამა (თხილის, ძვლის...). დოჩული ათე
თხირი, ვარა დოგუდორუნა -- დამალე (შეინახე) ეს თხილი, თორემ ჩაახრამუნებენ. გუდორუნს (დოგუდორუ ჩატკვირა,
დუუგუდორუ ჩაუტკვერია, დონოგუდორუე(ნ) ჩატკვერდა თურმე) გრდმ. ტკვერს, ახრამუნებს. იგუდორუუ(ნ) (დიიგუდორუ შეხრამუნდა,
დოგუდორე{ლე}(ნ) შეხრამუნებულა) გრდმ. ვნებ. გუდორუნს ზმნისა -- შეხრამუნდება. იგუდორე(ნ) (იგუდორუ შესაძლებელი გახდა
შეხრამუნება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. გუდორუნს ზმნისა -- შეიძლება შეხრამუნება. აგუდორე(ნ) (აგუდორუ შეძლო
შეეხრამუნა, -- , დონოგუდორუე(ნ) შესძლებია შეხრამუნება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. გუდორუნს ზმნისა -- შეუძლია შეახრამუნოს.
ოგუდორაფუანს (ოგუდორაფუ შეახრამუნებინა, უგუდორაფუაფუ შეუხრამუნებინებია, ნოგუდორაფუე(ნ) შეახრამუნებდა თურმე ) კაუზ.
გუდორუნს ზმნისა -- ახრამუნებინებს. მაგუდორალი მიმღ. მოქმ. {შე}მხრამუნებელი. ოგუდორალი მიმღ.ვნებ.მყ.
{შე}სახრამუნებელი. გუდორილი მიმღ.ვნებ.წარს. {შე}ხრამუნებული. ნაგუდორა მიმღ.ვნებ.წარს. {შე}ნახრამუნები. ნაგუდორუერი
მიმღ.ვნებ.წარს. {შე}ხრამუნების საფასური. უგუდორუ მიმღ.უარყ. {შე}უხრამუნებელი. შდრ. დგუმორუა; ხუტორუა. 

Lemma: gudu  
Number: 5012  
გუდუ (გუდუს) ანთროპ. გუდუ; //გადატ. ჩასუქებული (იტყვიან ბავშვზე): ქუმორთუ ჩქიმი გუდუ ბოშიქ! -- მოვიდა ჩემი მსუქანი
ბიჭი! იხ. გუდურია. 

Lemma: guduba  
Number: 5013  
გუდუბა (გუდუბას) პატარა კალათი. იხ. კალათი. 

Lemma: gudur-i1  
Number: 5014  
გუდურ-ი1 (გუდურს) ერთი მხარი შეშა; შეშის კონა მხარზე შესადები. 

Lemma: gudur-i2  
Number: 5015  
გუდურ-ი2 (გუდურს) ბოტან. თეთრი ვაზი, რომელიც ხურმის, თხმელის, ვაშლისა და ჭუტა მსხლის მაღალ ხეებზე ყოფილა
მიშვებული (გ. ელიავა..., ტოპონ. კატალ., გვ. 24). 

Lemma: guduria  
Number: 5016  
გუდურია, გუდურუა (გუდურიას) მოფერ. ბუთხუზა, -- იტყვიან მსუქან და ლამაზ ბავშვზე: ჩქიმი გუდურია ბოში! -- ჩემი
ბუთხუზა ბიჭი! შდრ. გუდუ. 

Lemma: gutaazr-i  
Number: 5017  
გუთააზრ-ი (გუთააზრის) გულთმისანი, გულთამხილველი. ათე კოჩი ორდუ გუთააზრი -- ეს კაცი იყო გულთმისანი. 

Lemma: gute  
Number: 5018  
გუთე ზმნზ. იხ. გითე, -- იქით. 

Lemma: gula  
Number: 5019  
გულა (გულას) სახელი გურს ზმნისა -- 1. გასვლა, გასავალი, მაზანდა. ჭე მუთუნი ქოღირუდუ, მუჟანსუ უღუდუ დიდი გულა:
ქხს, 1, გვ. 216 -- ცოტა რამედ ღირდა, როცა ჰქონდა დიდი მაზანდა (გავლა). ათეწკჷმა ვაგუურცუ მოთვინება, ვართი ჭკუა:



მასალ., გვ. 28 -- ამასთან არაფერი გავა, არც ჭკუა, (არც) მოთმინება. მუთუნქჷ ვემეეხვარჷ, მუთუნქჷ ვაგუურთჷ ე ბოშისჷ:
ა. ცაგ., გვ. 5 -- არაფერი არ ეშველა, არაფერი არ გაუვიდა ამ ბიჭს. 2.გავლენა. დიდი გულა უღუ -- დიდი გავლენა აქვს. გურს
( -- , -- , -- , გონოვე(ნ) გაუვიდოდა თურმე) გრდუვ. სტატიკ. გავა. თავისებური ზმნა: პირნაკლია, რიცხვნაკლი, მწკრივნაკლი... 

Lemma: gulband-i  
Number: 5020  
გულბანდ-ი (გულბანდის) სენაკი; ოთახი. პაპაქ კარი გოუნჯუ დო გულბანდის მილახე: მ. ხუბ., გვ. 226 -- მღვდელმა კარი
გაუღო და სენაკში ზის. ქიგედჷრთუ გულბანდიში შქა კარეფიწკჷმა -- დადგა სენაკის შუა კარებთან. 

Lemma: guleba1  
Number: 5021  
გულება1 (გულებას) [რუს. гулять სეირნობა], -- სახელი გულენს ზმნისა. თელქიანა მიანარტჷ თქვან გილუვლა, გულებას:
კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 50 -- მთელი ქვეყანა შენატრის თქვენს სიარულ-სეირნობას. ხენწიფექ ოგულებუშა მიდართჷ
კარეტათჷ: ი. ყიფშ., გვ. 90 -- ხელმწიფე სასეირნოდ წავიდა კარეტით. მუჟამ გოკონ, დოზოჯი დო ვარა გოგულებაფუა:
მასალ., გვ. 34 -- როცა გინდა დაბრძანდი და არადა გასეირნებ. გულენს (იყენ. იგულუუ ისეირნა, უგულებუ უსეირნია, ნოგულებუე(ნ)
სეირნობდა თურმე) გრდუვ. საშ. -- მოქმ. სეირნობს. იგულენე(ნ) (იგულენუ შესაძლებელი გახდა სეირნობა, -- , -- ) შესაძლ. ვნებ.
გულენს ზმნისა -- შეიძლება სეირნობა. აგულენე(ნ) (აგულენუ შეძლო ესეირნა, -- , ნოგულებუე(ნ) შესძლებია სეირნობა) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. გულენს ზმნისა -- შეუძლია ასეირნოს. ოგულებაფუანს (ოგულებაფუუ ასეირნებინა, უგულებაფუაფუ უსეირნებინებია,
ნოგულებაფუ(ნ) ასეირნებინებდა თურმე ) კაუზ. გულენს ზმნისა -- ასეირნებინებს. მაგულებელი მიმღ. მოქმ. მასეირნებელი.
ოგულებელი მიმღ.ვნებ.მყ. სასეირნო. ნაგულები მიმღ.ვნებ.წარს. ნასეირნები. ნაგულებუერი მიმღ.ვნებ.წარს. სეირნობის საფასური. 

Lemma: guleba2  
Number: 5022  
გულება2 (გულებას) სახელი ოგულუ(ნ) ზმნისა -- გულვება. თექ ოგულ მუში მანგი -- იქ ეგულება თავისი მსგავსი. ოგულუ(ნ)
( -- , -- , -- , ნოგულებუე(ნ) ეგულებოდა თურმე) გრდუვ. სტატიკ. ეგულება. 

Lemma: gulemanj-i  
Number: 5023  
გულემანჯ-ი (გულემანჯის) პურის, ლავაშის, ღვეზელისა და კვერის (ზევიდან) გადასასმელი. მზადდებოდა ამგვარად: ცხელ
წყალში ჩაყრიდნენ ცივ წყალში წინასწარ დასველებულ ფქვილს, მოურევდნენ, ფქვილი გაიხსნებოდა და გასქელდებოდა. ეს
იყო გულემანჯი (მასალები, ტ. 3, ნაწ. 2, გვ. 212). 

Lemma: gulvapiro  
Number: 5024  
გულვაფირო იგივეა, რაც გოლვაფირო, -- შემოგევლე. სით ქიჩქარი, გულვაფირო, მულაქ ვედგეგვიანას: ენგური, გვ. 248
-- შენც იჩქარე, შემოგევლე, მოსვლა არ დაგაგვიანდეს! 

Lemma: gultaazr-i  
Number: 5025  
გულთააზრ-ი (გულთააზრის) იგივეა, რაც გუთააზრი, -- გულთმისანი, გულთამხილველი, წინასწარმეტყველი. ბელთაგან-
ტარიელი გულთააზრი რდჷ: ი. ყიფშ., გვ. 103 -- ბელთაგან-ტარიელი გულთმისანი იყო. ათე ცირა ორე გულთააზრი: მ.
ხუბ., გვ. 60 -- ეს გოგო არის გულთმისანი. შდრ. ლეჩხ. გულთამეცნიერი, გულთმეცარი; გურ. გულთოიჯი (ა. ღლ.). 

Lemma: gulir-i  
Number: 5026  
გულირ-ი (გულირს) მიმღ. ვნებ. წარს. გავლენიანი. იხ. გულა. 

Lemma: gumatane  
Number: 5027  
გუმათანე (გუმათანეს) იგივეა, რაც გიმათანე, -- გამთენებელი. გუმათანე მურიცხი -- გამთენებელი ვარსკვლავი, ცისკარი.
შდრ. გოთანაფა. 

Lemma: gumatuta  
Number: 5028  
გუმათუთა (გუმათუთას) იგივეა, რაც გიმათუთა, -- ოქტომბერი. შდრ. ლაზ. გუმაშ თუთა ოქტომბრის თვე. გუმა -- ოქტომბერი
(აჭარ. დარგ. ლექსკ., 4, გვ. 62). 

Lemma: gumanate  
Number: 5029  
გუმანათე (გუმანათეს) მიმღ. მოქმ. გაანათენს ზმნისა -- გამანათენებელი. გუმანათე ცაში კარს ხე დო კუჩხის გუთგულუა:
ქხს, 1, გვ. 317 -- გამთენებელ ცისკარს ხელ-ფეხს შემოვავლებ. შდრ. განათება. 

Lemma: gumankirapal-i  
Number: 5030  
გუმანქირაფალ-ი (გუმანქირაფალ/რს) მიმღ. მოქმ. გაანქირუანს ზმნისა -- გამქრობი. ქიდნიჭუანს ჩე პეროჟი, გურიშ
გუმანქირაფალი -- ჩაიწვავს თეთრი ქაფი, გულის წამღები (გამქრობი). 

Lemma: gumara  
Number: 5031  
გუმარა (გუმარას) ბოტან. ეწრის გვიმრა. იხ. გვიმარა (ა. მაყ.). 

Lemma: gumarchkenj-i  
Number: 5032  
გუმარჩქენჯ-ი (გუმარჩქენჯის, გუმარჩქენს) მიმღ. მოქმ. გაარჩქინანს ზმნისა -- გამჩენი. კოჩიშ ჭირიში გუმარჩქენჯი
მუთუნი ვარე ათეჯგურა: შ. ბერ., გვ. 182 -- კაცის ჭირის გამჩენი არაფერი არაა ასეთი. 



Lemma: gumaskvamebel-i  
Number: 5033  
გუმასქვამებელ-ი (გუმასქვამებელ/რს) მიმღ. მოქმ. გაასქვამენს ზმნისა -- გამლამაზებელი. კოჩიშ გუმასქვამებელი: ქხს,
1, გვ. 47 -- კაცის გამლამაზებელი. 

Lemma: gumaxarebel-i  
Number: 5034  
გუმახარებელ-ი (გუმახარებელ/რს) მიმღ. მოქმ. გაახარენს ზმნისა -- გამხარებელი. გურიშ გუმახარებელი: ქხს, 1, გვ. 121
-- გულის გამხარებელი. 

Lemma: gume  
Number: 5035  
გუმე (წყარი) (გუმეს) გუბე, დაგუბული წყალი. 

Lemma: gumin-i  
Number: 5036  
გუმინ-ი (გუმინს) იგივეა, რაც ღუმინი, ხუმინი, -- სიღრმეში ყრუ ხმაური, შხრიალი. შდრ. კუმინი, ქუმინი. 

Lemma: guminua  
Number: 5037  
გუმინუა (გუმინუას) სახელი გუმინუნს ზმნისა -- სიღრმეში ჩამდინარე წყლის ყრუ ხმაური, -- შხრიალი. მოგუმინუნს დიდი
წყარი: ქხს, 1, გვ. 238 -- მოშხუის (მოშხრიალებს) დიდი წყალი. გუმინუნს (გუმინუ იშხრიალა, უგუმინუ უშხრიალია,
ნოგუმინუე(ნ) შხრიალებდა თურმე) გრდუვ. საშ. -- მოქმ. შხრიალებს. შდრ. კუმინუა, ქუმინუა, ღუმინუა, ხუმინუა. 

Lemma: gumnart-i  
Number: 5038  
გუმნართ-ი (გუმნართის) მიმღ. ვნებ. წარს. გიმართუუ(ნ) ზმნისა -- გამონაყოფი. 

Lemma: gumnarq'-i  
Number: 5039  
გუმნარყ-ი (გუმნარყის) იგივეა, რაც გიმნარყი, გუმუნარყი, -- განაყარი, გამონაყოფი; ჩამომავალი. 

Lemma: gumodgina  
Number: 5040  
გუმოდგინა (გუმოდგინას) იგივეა, რაც გომოდგინა, -- გამოდგომა. 

Lemma: gumotinua  
Number: 5041  
გუმოთინუა (გუმოთინუა) იგივეა, რაც გომოთინუა, -- 1. გასწორება. წისქვილიში ქუალეფიში დინახალენი პიჯეფიში
გუმოთინუა -- წისქვილის ქვების შიდა პირების გასწორება. 2. გარეთ გამოსვლის გაბედვა. გალე ვაგუმათინანს -- ვერ
გაბედავს გარეთ გამოსვლას. იხ. თინუ. 

Lemma: gumotira,gumotirua  
Number: 5042  
გუმოთირა,გუმოთირუა (გუმოთირ{უ}ას) იგივეა, რაც გომოთირ{უ}ა, -- გამოცვლა. 

Lemma: gumonc'q'uala  
Number: 5043  
გუმონწყუალა (გუმონწყუალას) იგივეა, რაც გომონწყუალა, -- გამოწყობა. ჯგირი დუქანი გოგუმანწყიის: ი. ყიფშ., გვ. 3 --
კარგი დუქანი გამოაწყვეს. 

Lemma: gumor-i  
Number: 5044  
გუმორ-ი (გუმორს) იგივეა, რაც დგუმორი, -- ტკვერა, ხმაურით ჭამა. შდრ. გუდორი. 

Lemma: gumortuala  
Number: 5045  
გუმორთუალა (გუმორთუალას) სახელი გიმაართუუ(ნ) ზმნისა -- გამოყოფა. 

Lemma: gumorina  
Number: 5046  
გუმორინა (გუმორინას) იგივეა, რაც გომორინა, -- გამოდგომა; დადგომა (სიმაღლეზე). ჩხორო დღაში ოლუს გუმარე: მ.
ხუბ., გვ. 10 -- ცხრა დღის სასიარულოზე დგას. 

Lemma: gumorinapa  
Number: 5047  
გუმორინაფა (გუმორინაფას) იგივეა, რაც გომორინა. 

Lemma: gumorghvapil-i  
Number: 5048  
გუმორღვაფილ-ი (გუმორღვაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გაგმაარღვანს ზმნისა -- გამოყრილი. 

Lemma: gumorchkina  
Number: 5049  
გუმორჩქინა (გუმორჩქინას) იგივეა, რაც გომორჩქინა. 

Lemma: gumorchkinel-i  



Number: 5050  
გუმორჩქინელ-ი (გუმორჩქინელს) იგივეა, რაც გომორჩქინელი. 

Lemma: gumordzgvil-i  
Number: 5051  
გუმორძგვილ-ი, გჷმორძგვილ-ი (გუმორძგვილ/რს) იგივეა, რაც გომორძგვილი, -- გამარჯვებული. 

Lemma: gumordzguala  
Number: 5052  
გუმორძგუალა (გუმორძგუალას) იგივეა, რაც გომორძგუა. 

Lemma: gumoc'uborel-i  
Number: 5053  
გუმოწუბორელ-ი (გუმოწუბორელს) გამხდარი. გუმოწუბორელი საქონელი -თელი საქონელი, მებჟალე ვარე დო უმოსი
ცხჷნტჷ გუშმურს -- გამხდარი, ჯანმრთელი (მთელი) საქონელი მერძევე არაა და უფრო ცქვიტი გამოდის. 

Lemma: gumoch'axnak'el-i  
Number: 5054  
გუმოჭახნაკელ-ი (გუმოჭახნაკელს) მიმღ. ვნებ. წარს. გუმოჭახნაკანს ზმნისა -- გამოქანდაკებული (დ. ფიფია). 

Lemma: gumoch'axnak'ua  
Number: 5055  
გუმოჭახნაკუა (გუმოჭახნაკუას) სახელი გუმოჭახნაკანს ზმნისა -- გამოქანდაკება. 

Lemma: gumula  
Number: 5056  
გუმულა (გუმულას) სახელი გუმურს ზმნისა -- გამოსვლა. ჭკიჭკიტიას სუა გუმულენსჷნი, თიწკმა ჭყორდუ -- ჭიანჭველას
ფრთა რომ გამოუა, მაშინ წყდება. 

Lemma: gumunarq'-i  
Number: 5057  
გუმუნარყ-ი (გუმუნარყის) მიმღ. ვნებ. წარს. ჩამომავალი; გამონაყოფი. ირო კურცხე, უშულად - გუმუნარყი თაკარიში: ქხს,
1, გვ. 318 -- სულ მღვიძარე, დაუღლელი, -- ჩამომავალი თაკარისა (ენერგიული, სწრაფი). 

Lemma: guna  
Number: 5058  
გუნა (გუნას) იხ. გვენა. 

Lemma: gunapa  
Number: 5059  
გუნაფა (გუნაფას) დამწიფება (დ. ფიფია). 

Lemma: gunapil-i  
Number: 5060  
გუნაფილ-ი (გუნაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დამწიფებული. გუნაფილი ხილი -- დამწიფებული ხილი. 

Lemma: gunga  
Number: 5061  
გუნგა (გუნგას) იგივეა, რაც გუგა, -- ნაქუჩი, ნაგულა. სიმინს ორღვანს, გუნგას ჩუანს: ქხს, 1, გვ. 211 -- სიმინდს ყრის,
ნაქუჩს ინახავს. 

Lemma: gundashi  
Number: 5062  
გუნდაში ჯა (გუნდაში ჯას) ბოტან. პირამიდული კვიპაროზი (ა. მაყ.). 

Lemma: guneba  
Number: 5063  
გუნება (გუნებას) ბუნება; გუნება. გუნებაში ძაჲას ფთხიინქ, თქვანი ოჯახი ორდას ირო ჯგირონი -- ბუნების ძალას ვთხოვ,
რომ თქვენი ოჯახი იყოს ყოველთვის კარგად. გუნებით სოდეთ ვარენი, ღალა ვეშილებე იში: მ. ხუბ., გვ. 346 -- ბუნებით
სადაც არ არის, მისი წაღება არ შეიძლება. თურქეფი მანგარ ვაჸოფენა, გუნებითი რენა ზურა -- თურქები მაგარი არ
ყოფილან, ბუნებით არიან მშიშარა. ასე გუნებას იფირქჷ ალექ: ქხს, 2, გვ. 154 -- ახლა გუნებაში გაიფიქრა ალემ. 

Lemma: gur-i  
Number: 5064  
გურ-ი (გურს) 1. გული. გიღუ გური კჷნი ჯვეში: ი. ყიფშ., გვ. 174 -- გაქვს გული ისევ ძველი. ჩქიმი გური სქანიწკჷმა რე: ქხს,
1, გვ. 43 -- ჩემი გული შენთანაა. გურცუ ღანჯიქ ქჷმკჷმასუ: ეგრისი, გვ. 131 -- გულს ჟანგი მომეკიდა (წამესვა). გურც ქიმებჩი
ტჷბჷ ტყვია: ი. ყიფშ., გვ. 159 -- გულში მივეცი ცხელი (თბილი) ტყვია. პიჯით ჯუდას გურით ჯუდა მისხუნუ -- პირით კოცნას
გულით კოცნა მირჩევნია. სქანი გურიში საგურეს ჭიჭე ადგილი ქოდომიტე!: ეგრისი, გვ. 129 -- შენი გულის საგულეში ცოტა
ადგილი დამიტოვე. ქგურიშ გაგანიერება გულის გაგანივრება. ქგურიშ ფიცარი გულის ფიცარი. 2. ნაყოფის შიგნითა
ნაწილი, ჩვეულებრივ ქერქში, ნაჭუჭში მოთავსებული: თხირიშ გური თხილის გული. ნეძიშ გური ნიგვზის გული. კვერცხიშ
გური კვერცხის გული. 3. რისამე ყველაზე ღრმა ან ცენტრალური ნაწილი (ამ მნიშვნელობით უფრო ხშირად იხმარება რთულ
ფუძეში შქა სიტყვასთან ერთად). შქაგური შუაგული. ჩხანაშ გური მზის გული. გურჩხანას ზმნზ. მზის გულში. 4. ყოველგვარი
სახის ემოციები და გრძნობები: გურქ მუურთუ გული მოუვიდა, გაბრაზდა. გურქ დოჭყორდ გული დაწყდა, ეწყინა. გურქ
აწყუნუ გული ეტკინა. გურქ ქიმიაჩუ გული მიეცა, დაიმედდა. გურქ ვადამორჩილინუ გული ვერ დაიმორჩილა, თავი ვერ
შეიკავა. გურქ დეემშვიდუ გული დაუმშვიდდა, დაწყნარდა. გური დოჭუ გული დაწვა. 5. ორგანული შეგრძნებები: ქგური
ერიებუ გული ერევა. ქგურს ეკმოჭუნს გულწვა აქვს. ქ გურით ჯინა გულით ყურება. გადატ. გულმოსული ყურება.
ქხეშქაგური ხელის შუაგული. ქდიდი გური უღუ დიდი გული აქვს. ქგური ვაუღუ გული არ აქვს. ქ გურს ორკუ გულს აკლია,



რაღაც აკლია. ქ გურც მიკორინა გულს მიდგომა. გადატ. სიამოვნება. თე რაგადი ვამკჷმორე შურო გურცუ: აია, 2, გვ. 85 --
ეს ლაპარაკი არ მსიამოვნებს(აღარ მოდის გულთან ახლოს). ქართგური ერთგული: ართგურიში კოჩი -- ერთგული კაცი.
ქგურიში ბანდღი დიაფრაგმა. ქგურიშ ბაძგალი გულის კანკალი. სიბოშეში სიჩქარეთჷ გურიშ ბაძგალქჷ გეუოლჷ: ი.
ყიფშ., გვ. 31 -- სიჭაბუკის სიჩქარით გულის კანკალი აუვარდა. ქგურიშ დანდება გულის დანდობა: ნარტი შემსრული,
დჷმანდი გური -- ნატვრა შემისრულე, დამინდე გული. ქგურიში დარდი გულის დარდი. ქგურიშ ვარდი გულის ვარდი.
ქგურიშ კარიშ გონწყუმა გულის კარის გაღება: გურიში კარქჷ გაანწყჷ: ქხს, 2, გვ. 22 -- გულის კარი გაეხსნა. ქგურიშ
ეშაღალა გულის ამოღება. //გადატ. შეწუხება: თის გური გეგჷშუღი: ი. ყიფშ., გვ. 6 -- ის შეაწუხე (იმას გული ამოუღე). ქგურიშ
მოჸონაფა გულის მოყვანა. //გადატ. გაბრაზება: ართ შვანს ვეზირქ გური ქუმაჸონებაფუ: მ. ხუბ., გვ. 1 -- ერთ დროს
ვეზირმა გააბრაზა (გული მოაყვანინა). ქგურიშ გედვალა გულის დადება. ქგურიშ ეჸოთამა გულის აგდება. ქგურიშა
ალაჸოთამა გულში ჩაგდება: ათე ბოშიქ გურიშა ქალეჸოთუ თე ძღაბი -- ამ ბიჭმა გულში ჩაიგდო ეს გოგო. ქგურიშა
(//გურს) გედგუმა გულზე დადგომა: ბია დო ჩქინობურა კობეშია ხათე გურს ქიგიადგუმუუ კოს -- კომში და ჩვენებური კვახი
მაშინვე გულზე (კი) დაადგება კაცს. ქგურიშა მოკათაფა გულზე მოვარდნა: ქორთურს თიჯგურას ქოიწიინა, გურიშა
ქომოჲკათუანა -- ქართულს ისეთს გეტყვიან, გულს შეგიღონებენ. ქგურიშა//გურს გეხანტუა გულზე ხატება: აბა, თინა
ვარენო, გურს გიოხანტუნი -- აბა, ის არ არის, გულზე რომ ახატია; ვეგიოხანტუ გურს თიში ძირაფა -- არ ახატია გულზე
(არ ეპიტნავება) მისი ნახვა. ქგურიშ აკოლაფა გულის ამოვარდნა: თიზმა ქირუულუ, გურქ გაკუოლუ -- იმდენი ირბინა,
გული ამოუვარდა. ქგურიშ აკულა გულის ამოსვლა, გაბრაზება: ბრელი ითმინუ დო აკულუ გურქ -- ბევრი ითმინა და
ამოუვიდა გული (გაბრაზდა). ქგურიშა მოხვამილაფა გულზე მოხვედრა: ჩქიმი ნარაგადუ, მუდგა ჯგირი ვარდასინი, იშენი
გურს მითმოხვადუ -- ჩემი ნათქვამი, რამდენიც კარგი არ იყოს, მაინც გულს ხვდება. ქგურიშა ხეში გედვალა გულზე ხელის
დადება: გურიშა ხე ქიგიდვი დო მართალი ქოთქვიი! -- გულზე ხელი დაიდევი და მართალი (კი) თქვი! ქგურიშა ხეში
გეწკურუა გულზე ხელის ჯვარედინად დადება: დოღურუნი, გურიშა ხე ქიგეუწკურუ -- რომ მოკვდა, გულზე ხელი
ჯვარედინად დაუდო. ქგურიშა ხუტოლაფა გულში ჩახუტება: თიჯგურა ჯგირი ბაღანა რე, გურიშა ქიხუტოლუა -- ისეთი
კარგი ბავშვია, გულში ჩაიხუტებ. ქგურიში გაკეთება გულის გაკეთება, იმედის მიცემა. ქგურიში გარზება გულის გაძლება:
გურქ ვაგუურზუ თეზმა გაჭირებას დო გურქ გუუხორცქუ -- გულმა ვერ გაუძლო ამდენ გაჭირვებას და გული გაუსკდა.
ქგურიში გახარება გულის გახარება: გურქ გემეხარ, ქორძირინი -- გამიხარდა, რომ გნახე. ქგურიში გინორთუაფა გულის
გადაყოლება, გართობა: მეზობელიშა გინიბლი, ჭე გურს გინუორთუანქ-მაქი -- მეზობელთან გადავედი, ცოტას
გავერთობი-მეთქი (გულს გადავაყოლებ). ქგურიში გინოფაჩუა გულის გადაშლა: გური გეგნუფაჩუ, ირფელი ქოუწუუ --
გული გადაუშალა, ყველაფერი უთხრა. ქგურიში//გურს გინოხარცქუა გულზე გასკდომა, ძალიან გაბრაზება: დიო გურს
ქიგნაახირცქუ დო უკული ქიდუჭყუ ფერაფი -- ჯერ გააბრაზა (გულზე გახეთქა) და შემდეგ დაუწყო ფერება. ქგურიში
გიშაჸუნაფა გულის გადაყოლიება, დავიწყება: გური გიშუოჸუნე დო ვიშ ქიდმოსქიდუ ჸუდეს -- დამავიწყდა (გული
გადავაყოლე) და დამრჩა იქით სახლში. ქგურიში გოტახუა გულის გატეხვა: გურქ გუუტირხუ -- გული გაუტყდა. ქგურიში
გოჩამა დაფიქრება: მა სქანი სკუალობაშენი უარს ქოფთქუანქ, აკეთენქინი, გური გუჩი -- მე შენს შვილობაზე უარს
ვიტყვი, რომ აკეთებ, დაფიქრდი. ქგურიში ელაჩამა გულის მოწოდება: გური ველმუჩანდუ დო ვააკოდუ ულა -- გული უარს
ეუბნებოდა (არ მოუწოდებდა!) და არ უნდოდა წასვლა. ქგურიში ეშაღალა გულის ამოღება: გურს გელებღანქ დო
ქიმერჩანქ -- გულს ამოვიღებ და მოგცემ. ქგურიში მეულა გულის მისვლა, ნდომა: გურქ ვემეირთუ-და, ეში მუთუნი
ვაგიშგალე -- გული თუ არ მიგივიდა, ისე არაფერი არ გამოგივა. ქგურიშ ოსარე გულის პერანგი. ქგურიშ კვარი გულის
კვერი -- აცხობდნენ კვერს შუაში ჯვარს უკეთებდნენ (მასალები, ტ. 3, ნაწ. 2, გვ. 212). ქგურიშ მალამა გულის მალამო:
დაბადებუშე თაშ(ი) ერჩქინელი, - გურიშ(ი) მალამა, შურიშ(ი) ჩხონაფა: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 26 -- დაბადებიდან ასეა
გაჩენილი, -- გულის მალამო, სულის ცხონება. ქგურიში მოდმაღალარი აბეზარი (გულის წამრთმევი). ქგურიში მიდულა
გულის წასვლა: გურქ მიდურთუ დო ვიშ ქიდაანთხუ -- გული წაუვიდა და დაეცა იქით. ქგურიში მიკორთა გულის მობრუნება:
ჭყორუდუ, ასე გურქ მიკართუ -- წყრებოდა და ახლა გული მოუბრუნდა. ქგურიში მოგება გულის მოგება: თიში გურქ
ვემიიგინუ მუთუნით -- იმისი გულის მოგება არ იქნა არაფრით. ქგურიში მოღალა გაბრაზება, გულის მოსვლა: ოსურქ გური
მიიღუ დო ოფარე აშო ქურთინუუ: მ. ხუბ., გვ. 273 -- ქალი გაბრაზდა და ზურგი შეუბრუნა აქეთ. ქგურიში მუკორთინაფა
გულის მობრუნება: სოლე გური გამკურთინუკონი, თიშენი დააღორჷ: ი. ყიფშ., გვ. 66 -- როგორმე გული რომ
მოებრუნებინა, იმიტომ მოატყუა. ქგურიში მულა გულის მოსვლა, გაბრაზება: ხენწიფეს მურთჷ გურქ: მ. ხუბ., გვ. 53 --
ხელმწიფე გაბრაზდა; შდრ. გურმულირი. ქგურიში ნდომა სურვილი, გულის ნდომა: ამისრული გურიში ნდომა: ი. ყიფშ., გვ.
120 -- ამისრულე სურვილი. ქგურიში ნტება გულის წასვლა: გურქუ მენტუ თიში მანგო დო ხვეწა ქუდუჭყი -- გული წამივიდა
იმის მაგივრად და ხვეწნა დავუწყე. ქგურიში ოჸვილარი გულის მოსაკლავი: დიდაში გურიში ოჸვილარი საქმე სქუაქ ოკო
ვააკეთას -- დედის გულის მოსაკლავი საქმე შვილმა არ უნდა გააკეთოს. ქგურიში მეჩამა გულის მიცემა, გაფიქრება: გური
ოკო მეუჩე საქმეს -- გული უნდა მისცე (გაიფიქრო) საქმეს. ქგურიში რკება გულის კლება: საქმეს დღას ოკო ვემიარკე
გური -- საქმეს არასოდეს არ უნდა მიაკლო გული. ქგურიშ შქაშა გორთუალა გულის შუაზე გაყოფა, ძალიან წყენა: ჩქიმი
ღურა, თიში მეჯინუს, გური შქაშა გიგართუუდუ -- ჩემი სიკვდილი, იმის შემხედვარეს, გული შუაზე გაგეყოფოდა (ძალიან
გეწყინებოდა). ქგურიში შქირატა გულის ჩაქრობა, ხალისის დაკარგვა: გურქ დოშქირტუ, ვორექ ძორი: ქხს, 1, გვ. 61 --
ხალისი დავკარგე (გული ჩაქრა), ვარ მძორი. ქგურიში ჩამა მიხვედრა; დაკვირვება, დაფიქრება: გურც(უ) ქოუჩა,
ქჷვოცადუქ: ქხს, 1, გვ. 73 -- დავფიქრდები, შევეცდები; გურქ ვააჩინჷ, მუქიმინჷკო!: ი. ყიფშ., გვ. 54 -- ვერ მიხვდა, რა
ექნა. ქგურიში ღურა გულის სიკვდილი, ძალიან წყენა: დოსქილადირი ბოშემსჷ გურქუ დუუღურჷ: ი. ყიფშ., გვ. 92 --
დარჩენილ ბიჭებს ძალიან ეწყინა (გული მოუკვდა). ქგურიში წაულა გულის წასვლა, გულყრა. ქგურიში წყუნა გულის
ტკივილი, წყენა. ქგურიში ჭუა გულის ტკივილი: გურიშ ჭუა მეპუნს თქვანი: ქხს, 1, გვ. 29 -- გულისტკივილი მიმყვება
თქვენი. სქანი დო ჩქიმი გურიშ ჭუა ლექსო ქომობირუუნი: ენგური, გვ. 249 -- შენი და ჩემი გულისტკივილი ლექსად
მამღერა. ქგურიში ჭყვადუა გულის დაწყვეტა, წყენა: გურქ დოჭყორდუ, დიარაშა ვებჯუმენი -- გული დაწყდა,
ქორწილში რომ არ წავიყვანე. ქგურიშ(ი) ჯიბე გულის ჯიბე: გურიშ ჯიბეს იპიქი: ქხს, 1, გვ. 113 -- გულის ჯიბეში
ვიქნები. შდრ. ლაზ. გური გული (ნ. მარი). 

Lemma: gura  
Number: 5065  
გურა (გურას) გულადი; გულიანი, ბრაზიანი. გურა კოჩი რე -- გულადი კაცია. შდრ. დიდგურა. 

Lemma: guralal-i  
Number: 5066  
გურალალ-ი (გურალალს) გულალალი. გურალალი კოჩი მეიდანს გილედიარდუა: თ. სახოკ., გვ. 245 -- გულალალი კაცი
მოედანზე შოულობდა საჭმელსაო. 

Lemma: guralach'vil/r-i  
Number: 5067  
გურალაჭვილ/რ-ი (გურალაჭვილ/რს) გულდამწვარი. გურალაჭვილც ემიტახჷნც ჭუა-ჯაბის: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 18 --
გულდამწვარს ამიტეხს ტკივილსა და ჯავრს. იხ. გურელაჭვილი. 

Lemma: guram-i  



Number: 5068  
გურამ-ი (გურამს) გულიანი, გულითადი. შდრ. ლაზ. გურონი მამაცი, მხნე, გულიანი (ნ. მარი). 

Lemma: gurapa  
Number: 5069  
გურაფა (გურაფას) სახელი ოგურუანს, გურაფულენს ზმნათა -- 1. სწავლა; სწავლება. პაპაქ ქიგეუჭყუ მეშარეს
ქაღარდიში გურაფა: ი. ყიფშ., გვ. 7 -- მღვდელმა დაუწყო მოგზაურს ქაღალდის სწავლა. გურაფას დითმიჭყანანია: ი.
ყიფშ., გვ. 117 -- სწავლას იწყებენო. ხანგას ოგურუანდესია დო ჭკვერქ ქჷდიგურუა -- სულელს ასწავლიდნენ და ჭკვიანმა
ისწავლაო. თენა ხოლო ნდის დუგურუაფუდუ: მ. ხუბ., გვ. 10 -- ესეც დევს უსწავლებია. მით ჯგჷრო იგურუანს, ინა უჸორს
მაგურაფალს: ი. ყიფშ., გვ. 116 -- ვინც კარგად ისწავლის, ის უყვარს მასწავლებელს. გურაფულენს (იყენ. იგურუუ ისწავლა;
უგურუაფუ უსწავლია; ნოგურაფუე(ნ) სწავლობდა თურმე, -- ნასწავლება) გრდუვ. საშ. - მოქმ. სწავლობს. იგურუანს (იგურუუ ისწავლა,
უგურუაფუ უსწავლია) გრდმ. სათავ. ქც. გურაფულენს ზმნისა -- ისწავლის. ოგურუანს (ოგურუუ ასწავლა, უგურუაფუ უსწავლებია)
გრდმ. ასწავლის. იგურე(ნ), იგურენე(ნ) (იგურენუ შესაძლებელი გახდა სწავლა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. გურაფულენს
ზმნისა -- შეიძლება სწავლა. აგურე(ნ), აგურენე(ნ) (აგურენუ შეძლო ესწავლებინა, -- , ნოგურაფუე(ნ) შესძლებია სწავლა) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. -- შეუძლია ისწავლოს. მაგურაფალი, მაგურაფუ მიმღ. მოქმ. მასწავლებელი, ვინც უნდა ასწავლოს ან ასწავლის.
ოგურაფალი, ოგურაფუ მიმღ.ვნებ.მყ. სასწავლებელი, შესასწავლი. გურაფილი მიმღ.ვნებ.წარს. ნასწავლი. ნაგურეფი მიმღ.ვნებ.წარს.
ნასწავლი. ნაგურაფუერი მიმღ.ვნებ.წარს. სწავლის საფასური. უგურაფუ მიმღ.უარყ. უსწავლელი. შდრ. ლაზ. გურ: დო-ვიგურამ
ვსწავლობ (ნ. მარი). 2. დამსგავსება, დამგვანება. ბჟა დო თუთას ქოგურაფუ იში ჭირი მა!: მასალ., გვ. 17 -- მზეს და
მთვარეს დამსგავსებია, მისი ჭირი მე! ხენწჷფეშ სქუას ქოგურაფუქ: ი. ყიფშ., გვ. 136 -- ხელმწიფის შვილს
დამსგავსებიხარ. ოგურუანს (ოგურუუ ამსგავსა; უგურუაფუ უმსგავსებია; ნოგურუაფუე(ნ) ამსგავსებდა თურმე, -- ნამსგავსება)
გრდმ. ამსგავსებს. იგურუანს (იგურუუ იმსგავსა თავის თავზე, უგურუაფუ უმსგავსებია) გრდმ. სათავ. ქც. ოგურუანს ზმნისა --
იმსგავსებს თავის თავზე. უგურუანს (უგურუუ ამსგავსა, უგურუაფუ უმსგავსებია) გრდმ. სასხვ. ქც. ოგურუანს ზმნისა --
ამსგავსებს. შდრ. გუ(ნ) ჰგავს. იხ. გვენა. 

Lemma: gurapil-i  
Number: 5070  
გურაფილ-ი (გურაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გურაფულენს, ოგურუანს ზმნათა -- 1. ნასწავლი. ჯგჷრი გურაფილი კოჩი რე
-- კარგი ნასწავლი კაცია. 2. მიმსგავსებული, შედარებული. ართ მარულეს ოცქვანა დო რაშიშა რე გურაფილი: მასალ., გვ.
105 -- ერთ მარულას აქებენ და რაშსაა შედარებული (მიმსგავსებული). 

Lemma: gurashach'k'iril-i  
Number: 5071  
გურაშაჭკირილ-ი (გურაშაჭკირილს) გულამოჭრილი. 

Lemma: gurachichkorebul-i  
Number: 5072  
გურაჩიჩქორებულ-ი (გურაჩიჩქორებულ/რს) გულაჩვილებული. 

Lemma: gurgedvalir-i  
Number: 5073  
გურგედვალირ-ი (გურგედვალირს) გულდადებული. გურგედვალირო ზმნზ. გულდადებით. ირ საქმეს გურგედვალირო
აკეთენს -- ყოველ საქმეს გულდადებით აკეთებს. 

Lemma: gurgin-i  
Number: 5074  
გურგინ-ი (გურგინს) იგივეა, რაც გვირგვინი, -- 1. გვირგვინი. ქ გურგინიში გედგუმა ჯვარისწერა: ჩქჷ გურგინი
გიბდგითჷნი, აფუნი რდჷ შხაფალერი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 50 -- ჩვენ გვირგვინი რომ დავიდგით, გაზაფხული იყო
დანამული. პაპა გჷმილენდასჷ დო გურგინც გემიდგჷნდანჷნი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 46 -- მღვდელი გამოვიდოდეს და
გვირგვინს რომ დაგვადგამდეს. ჟირი გურგინი უღუ, ჟირი ოსურს გიმითირანს -- ორი გვირგვინი აქვს (თავზე), ორ ცოლს
გამოიცვლის. 2. გრგვინვა, ქუხილი. გურგინი რჩქილას ულასუნს: ქხს, 1, გვ. 203 -- გრგვინვა სმენას უხშობს (უშლის).
ქჷმორთჷ მუდგაქირენი გურგინით, ტყვაცით -- მოვიდა რაღაცა გრგვინვით, მეხით. შდრ. ლაზ. გურგულამს გრგვინავს
(ნ. მარი). 

Lemma: gurginua  
Number: 5075  
გურგინუა (გურგინუას) სახელი გურგინუნს ზმნისა -- 1. გვირგვინის დადგმა, ჯვარისწერა. გინოჭყვიდეს გურგინუა ჟაშხა
დღას: მ. ხუბ., გვ. 6 -- გადაწყვიტეს ჯვარისწერა კვირა დღეს. 2. გრგვინვა, ქუხილი. გოტყვაცჷ დო გოვალჷ დო გოგურგინჷ:
ა. ცაგ., გვ. 29 -- მეხი გავარდა, გაიელვა და იქუხა. გოფურაფილ რკინას ურო გიანთხუუ დო გურგინჷნც: მასალ., გვ. 62 --
გახურებულ რკინას ურო ეცემა და გრგვინავს. მუზმას გურგინჷნსჷნი, იზმას ვაჭვენსია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 97 -- რამდენს
ქუხს, იმდენს არ წვიმსო. გურგინუნს (გოგურგინუ იგრგვინა, გუუგურგინუ უგრგვინავს, ნოგურგინუე(ნ) გრგვინავდა თურმე) გრდუვ.
გრგვინავს. 

Lemma: gurgonc'q'umil/r-i  
Number: 5076  
გურგონწყუმილ/რ-ი (გურგონწყუმილ/რს) გულღია, გულგახსნილი, გულწრფელი. გურგონწყუმირი კოჩიწკუმა რაგადი
გოსიამუნუ კოს -- გულგახსნილ კაცთან ლაპარაკი გსიამოვნებს კაცს. 

Lemma: gurgop'irch'inapil/r-i  
Number: 5077  
გურგოპირჭინაფილ/რ-ი (გურგოპირჭინაფილ/რს) გაგულისებული, გულმოსული (ძლიერ). 

Lemma: gurgot'axil/r-i  
Number: 5078  
გურგოტახილ/რ-ი (გურგოტახილ/რს) გულგატეხილი, ვისაც გული გაუტყდა (ვისმეზე ან რამეზე). გურგოტახილი
კოჩიჯგურა უბედური მითინი ვარე ქიანას -- გულგატეხილი კაცისთანა უბედური არავინაა ქვეყანაზე. 

Lemma: gurgopachil/r-i  



Number: 5079  
გურგოფაჩილ/რ-ი (გურგოფაჩილ/რს) გულღია, გულგაშლილი. გურგოფაჩილო ზმნზ. გულღიად: გურგოფაჩილო
დითმოხვადუ მუშოთ საჸოროფო ხალხის -- გულღიად ხვდება მისთვის საყვარელ ხალხს. 

Lemma: gurgoxarckil/r-i  
Number: 5080  
გურგოხარცქილ/რ-ი (გურგოხარცქილ/რს) გულგახეთქილი, გულგამსკდარი. გურგოხარცქილი ხედუ ჸუდეს დო
ჭიშკარიშე იჯინედუ -- გულგახეთქილი იჯდა სახლში და ჭიშკრისკენ იყურებოდა. 

Lemma: gurguzia  
Number: 5081  
გურგუზია (გურგუზიას): გურგუზია თუმა -- სქელი (ხშირი) და შავი (გრუზა) თმა. შდრ. იმერ. გურგუზანი მოჭირვებული შავი
(ვ. ბერ.). 

Lemma: gurgum-i  
Number: 5082  
გურგუმ-ი (გურგუმს) ტოპონ. გორა, რომელიც გადასცქერის კურორტ სქურს აღმოსავლეთიდან (პ. ცხად.). თე რზენიში
დათებუსუ დო გურგუმი გვალაში ჯინცჷ -- ამ დაბლობის დასასრულში და გურგუმი მთის ძირას. ბჟაიოლჷშე თე სქურიშა
გურგუმი გვალასჷ ქაწურინჷ -- მზის ამოსავლისკენ (ე.ი. აღმოსავლეთით) ამ სკურისათვის გურგუმი მთა წამომდგარა (წინ). 

Lemma: gurguma  
Number: 5083  
გურგუმა (გურგუმას) თქეში (?). ზღვა ედჷრთ გვალაცალო, წყარ დუც მებწენა გურგუმა: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 118 -- ზღვა
ადგება მთასავით, წყლის თქეში თავს გვეღვრება. 

Lemma: gurguc'a  
Number: 5084  
გურგუწა (გურგუწას) ძალიან მწარე. იხ. ქურქენაწა(მ. კვირტია)//ქურქენწი. 

Lemma: gurdandebul-i  
Number: 5085  
გურდანდებულ-ი (გურდანდებულ/რს) გულდანდობილი. გურდანდებულო// გურდანდულო ზმნზ. გულდანდობით. მეფთხათ
ხე ჭვეში მოჸუნაფას გურდანდებულო -- მოვკიდოთ ხელი ჭვავის მოყვანას გულდანდობით. 

Lemma: gurdark'ebul-i  
Number: 5086  
გურდარკებულ-ი (გურდარკებულ/რს) გულდაკლებული. გურდარკებულო ზმნზ. გულდაკლებულად. თელ გურსუ დო შურს
დინმაშუანს საქვარს, გურდარკებულო მუთუნს ვააკეთენს -- მთელ გულსა და სულს აქსოვს საქმეში, გულდაკლებულად
არაფერს არ აკეთებს. 

Lemma: gurdoguro  
Number: 5087  
გურდოგურო ზმნზ. გულდაგულ, პირდაპირ, პირისპირ, შეუპოვრად, უშიშრად. 

Lemma: gureba  
Number: 5088  
გურება (გურებას) სახელი გურენს ზმნისა -- გულობა, გულით ნდომება. გური იშენი გურენც -- გული მაინც გულობს. ართო
რინას მუ აწურე, მუჟამს გური ქოგურენს: ენგური, გვ. 248 -- ერთად ყოფნას რა უდგას წინ, როდესაც გული გულობს. 

Lemma: gurebsha  
Number: 5089  
გურებშა (გურებშას) გულსავსე. გურებშა კოჩი რე -- გულსავსე კაცია. გილეჸონი გუმორძგვილი, გურებშა დო
კუნთხხვამილი -- ატარე გამარჯვებული, გულსავსე და კუთხედალოცვილი. 

Lemma: gurek'ok'usel-i  
Number: 5090  
გურეკოკუსელ-ი (გურეკოკუსელ/რს) გულამოსკვნილი. გურეკოკუსელი ბწუხენდი, სო რექ სი, ჩქიმი სულიკო? --
გულამოსკვნილი ვწუხდი, სადა ხარ შენ, ჩემო სულიკო? 

Lemma: gurelapil-i  
Number: 5091  
გურელაფილ-ი (გურელაფილ/რს) გულავარდნილი. 

Lemma: gurelach'vil/r-i  
Number: 5092  
გურელაჭვილ/რ-ი (გურელაჭვილ/რს) გულდამწვარი. 

Lemma: gure՚otamil-i  
Number: 5093  
გურეჸოთამილ-ი (გურეჸოთამილ/რს) გულავარდნილი, გულგრილი. გურეჸოთამილო ზმნზ. საქმეშა გური ვეგეუძუ,
გურეჸოთამილო მუშენს -- საქმეზე გული არ უდევს, გულავარდნილად მუშაობს. 

Lemma: gurtamam-i  
Number: 5094  
გურთამამ-ი (გურთამამს) თამამი. გურთამამო ზმნზ. თამამად. გემორძგუ-და, გურთამამო ზეზეფინას ქადჷრთას: კ.
სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 68 -- თუ გაიმარჯვა, თამამად ზეზეფინას მიადგეს. 



Lemma: gurtan-i  
Number: 5095  
გურთან-ი (გურთანს) გუთანი. ეჩი უღუ გურთანით ქოხონჷნც ართი კოჩი: მ. ხუბ., გვ. 270 -- ოცი უღელი გუთნით (კი) ხნავს
ერთი კაცი. ჟი ტყას ვევოფალაფუა, ირემც გურთანს გეუსქუა: მასალ., გვ. 32 -- ზევით ბალახს არ ვახარებ, ირემს გუთანში
შევაბამ. 

Lemma: gurtutkil-i  
Number: 5096  
გურთუთქილ-ი (გურთუთქილ/რს) გულდათუთქული. გურთუთქირი კოჩი რე -- გულდათუთქული კაცია. 

Lemma: guriap'op'orebul-i  
Number: 5097  
გურიაპოპორებულ-ი (გურიაპოპორებულ/რს) გულაზვირთებული. გურიაპოპორებულქუ გჷშელ აშო ჯალონასჷ --
გულაზვირთებული გამოვიდა აქეთ ტყიდან (ხეებიდან). 

Lemma: guri  
Number: 5098  
გური აფუ გული ერჩის, უნდა. 

Lemma: gurigagat  
Number: 5099  
გურიგაგათ ზმნზ. უგულოდ (დ. ფიფია). 

Lemma: gurigedvalir-i  
Number: 5100  
გურიგედვალირ-ი (გურიგედვალირს) იხ. გურგედვალირი, - გულდადებული. 

Lemma: guri  
Number: 5101  
გური დო შურ-ი (გური დო შურს) გული და სული. კოჩიში გური დო შური რე -- კაცის გული და სულია. 

Lemma: guri  
Number: 5102  
გური დო ჩხონჩხ-ი (გური დო ჩხონჩხის) გული და ღვიძლი. გინიში აფხა, გურ დო ჩხონჩხი, მეპუტალერი ართო ქონი: კ.
სამუშ., ქხპს, გვ. 157 -- ხბოს ბეჭი, გულ-ღვიძლი, მთლად ჩახვეული ქონი. 

Lemma: guri  
Number: 5103  
გური დო ჯერღვეფ-ი (გური დო ჯერღვეფის) გული და ძარღვები. წყარი გური დო ჯერღვეფიში წამალო რე
გორჩქინელი: ქხს, 1, გვ. 327 -- წყალი გულისა და ძარღვების წამლად არის გაჩენილი. 

Lemma: gurit  
Number: 5104  
გურით ზმნზ. გულით, გრძნობით, განწყობით. გურით ოკოდუ -- გულით უნდოდა. ქგურითჷ გოხარცქილი გულით გახეთქილი;
გადატ. ძალიან გაბრაზებული. გურითჷ გოხარცქილი ნდემქჷ ქჷმორთჷ -- გაბრაზებული დევი მოვიდა. 

Lemma: gurik'och-i  
Number: 5105  
გურიკოჩ-ი (გურიკოს) გულიანი კაცი, გაბედული კაცი. იხ. გურკოჩი. 

Lemma: gurimoch've  
Number: 5106  
გურიმოჭვე (გურიმოჭვეს) გულშემატკივარი, ვისაც გული ეწვის. გურიმოჭვე გეთვალუას ჟი ბორია გემიგანს: ქხს, 1, გვ.
209 -- გულდამწველ დატირებას ზევით ქარი დაუქროლებს. 

Lemma: gurimulir-i  
Number: 5107  
გურიმულირ-ი (გურიმულირს) გულმოსული. თიჯგუა გურიმულირი ქორდჷ: ი. ყიფშ., გვ. 81 -- ისეთი გულმოსული იყო. 

Lemma: gurinapa  
Number: 5108  
გურინაფა, ეგურინაფა (გურინაფას, ეგურინაფას): ქონჯღორეში ეგურინაფა შერცხვენა. 

Lemma: gur{i}sach'o  
Number: 5109  
გურ{ი}საჭო (გურისაჭოს) იგივეა, რაც გუროჭვალი, -- გულ{და}საწვავი, გულსაწველი. ირ კოჩიში გურისაჭო ჩქჷნი
ჩილამურით გარა: ი. ყიფშ., გვ. 154 -- ყველას (ყოველი კაცის) გულსაწვავია ჩვენი ცრემლით ტირილი. ჩქიმ ტერს
მოშორებუდასუ გურისაჭო ჸოროფილი: ქხს, 1, გვ. 143 -- ჩემ მტერს მოშორებოდეს გულ{და}საწვავი შეყვარებული. 

Lemma: gurisheba  
Number: 5110  
გურიშება (გურიშებას) გაგულისება. 

Lemma: gurisheni  
Number: 5111  
გურიშენი იხმარება თანდებულად: გულისათვის, -თვის, გამო. სქანი გურიშენიე, მა თენა მოჭენი -- შენი გულისათვისაა, მე
ეს რომ მჭირს. სქანი გურიშენი ტყურათი იგუო ლევანქ ჩხორო თუმანი: მ. ხუბ., გვ. 11 -- შენი გულისათვის ტყუილად



გადაიხადა ლევანმა ცხრა თუმანი. 

Lemma: gurisht-i  
Number: 5112  
გურიშთ-ი (გურიშთის) გვირისტი (პ. ჭარ.). 

Lemma: gurishtel-i  
Number: 5113  
გურიშთელ-ი (გურიშთელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გურიშთანს ზმნისა -- {და}გვირისტებული. 

Lemma: gurishtua  
Number: 5114  
გურიშთუა (გურიშთუას) სახელი გურიშთანს ზმნისა -- ცუდად კერვა, დაგვირისტება. მუჭო დოგიგურიშთუნია, სი რღია -
მარძგვანი გითოსოფირია! -- როგორ დაგიგვირისტებია, შე იღლია - მარჯვენა გამოგლეჯილოო! (წყევლაა). გურიშთანს
(დოგურიშთუუ დააგვირისტა, დოუგურიშთუუ დაუგვირისტებია, დონოგურიშთუე(ნ) დააგვირისტებდა თურმე) გრდმ. აგვირისტებს.
უგურიშთანს (დუუგურიშთუუ დაუგვირისტა, დუუგურიშთუუ დაუგვირისტებია) გრდმ. სასხვ. ქც. გურიშთანს ზმნისა -- უგვირისტებს.
იგურიშთუუ(ნ) (დიიგურიშთუ დაგვირისტდა, დოგურიშთე{ლე}(ნ) დაგვირისტებულა) გრდუვ. ვნებ. გურიშთანს ზმნისა -- იგვირისტება.
აგურიშთუუ(ნ) (დააგურიშთუ დაეგვირისტა, დოგურიშთუუ დაჰგვირისტებია) გრდუვ. ვნებ. უგურიშთანს ზმნისა -- ეგვირისტება.
იგურიშთე(ნ) (იგურიშთუ შესაძლებელი გახდა დაგვირისტება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. გურიშთანს ზმნისა -- შეუძლია
დაგვირისტება. აგურიშთე(ნ) (აგურიშთუ შეძლო დაეგვირისტა, -- , ნოგურიშთუე(ნ) შესძლებია დაგვირისტება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
უგვირიშთანს ზმნისა -- შეუძლია დააგვირისტოს. ოგურიშთაფუანს (ოგურიშთაფუუ აგვირისტინა, უგურიშთაფუაფუ უგვირისტინებია,
ნოგურიშთაფუე(ნ) აგვირისტინებდა თურმე) კაუზ. გურიშთანს ზმნისა -- აგვირისტინებს. მაგურიშთალი მიმღ. მოქმ.
{და}მგვირისტებელი. ოგურიშთალი მიმღ.ვნებ.მყ. {და}საგვირისტებელი. გურიშთელი მიმღ.ვნებ.წარს. {და}გვირისტებული.
ნაგურიშთა მიმღ.ვნებ.წარს. {და}ნაგვირისტები. ნაგურიშთუერი მიმღ.ვნებ.წარს. {და}გვირისტების საფასური. უგურიშთუ მიმღ.უარყ.
{და}უგვირისტებელი. 

Lemma: gurichama  
Number: 5115  
გურიჩამა (გურიჩამას) დაკვირვება, მიხვედრა. შდრ. ქ გურიში ჩამა. იხ. გური. 

Lemma: gurichamilo  
Number: 5116  
გურიჩამილო ზმნზ. დაკვირვებით. გური-ჩამილო ტერც უჯინე: აია, 1, გვ. 22 -- დაკვირვებით მტერს უყურებს. 

Lemma: guric'q'ul-i  
Number: 5117  
გურიწყულ-ი (გურიწყულს) გულისხმიერი. 

Lemma: guric'q'ulo  
Number: 5118  
გურიწყულო ზმნზ. გულწრფელად, გულმოდგინედ; გულისყურით. საჭირო რე, გურიწყულო ქიმეფთხათ საქვარც ხე: ყაზაყ.,
26.03.1930, გვ. 3 -- საჭიროა, გულისყურით (გულწრფელად) მოვკიდოთ საქმეს ხელი. 

Lemma: gurich'vil-i  
Number: 5119  
გურიჭვილ-ი (გურიჭვილ/რს) გულდამწვარი. გურიჭვირო ზმნზ. გულდამწვრად: გურიჭვილო დომინგარით: ქხს, 1, გვ. 29 --
გულდამწვრად დამიტირეთ. მაფშალია, მუ ამბე რე, გურიჭვირო ჭვიტანქუნი?: ქხს, 1, გვ. 142 -- იადონო, რა ამბავია,
გულდამწვარი რომ უსტვენ? 

Lemma: gurich'ita  
Number: 5120  
გურიჭითა (გურიჭითას) ზოოლ. სკვინჩა, გულწითელა (ი. ყიფშ.). გურიჭითა ქოძირჷ ღურელი: ი. ყიფშ., გვ. 41 --
გულწითელა ნახა მკვდარი. 

Lemma: gurich'ua  
Number: 5121  
გურიჭუა, გურიიჭუა (გური{ი}ჭუას) გულისტკივილი. ტყობიშე ირო ინგარს ბოში, დინიტეს თუდონი თიში გურიჭუათი: მ.
ხუბ., გვ. 6 -- მალულად სულ ტირის ბიჭი, ქვევით რომ ჩატოვეს იმისი გულისტკივილით. დასურო ჩქიმი გურიჭუა ქუუღუნან-
და: მ. ხუბ., გვ. 33 -- მართლაც ჩემი გულისტკივილი თუ აქვთ. 

Lemma: gurich'q'olir-i  
Number: 5122  
გურიჭყოლირ-ი (გურიჭყოლირს) გულდაკოდილი. მაჸალეში გურიჭყოლირს თოლს ზჷსხჷრი მორიებუ: ი. ყიფშ., გვ. 171 -
- მოკეთისგან გულდაკოდილს თვალზე სისხლი მორევია. 

Lemma: gurixarckil-i  
Number: 5123  
გურიხარცქილ-ი (გურიხარცქილ/რს) გულგახეთქილი. დღაშიში ხანდათ გურიხარცქილემც: აია, 2, გვ. 78 -- დღის შრომით
გულგახეთქილებს. 

Lemma: gurixviva  
Number: 5124  
გურიხვივა (გურიხვივას) იგივეა, რაც გურიხვივალი, გურიხვიხვალი, -- გასუქებული გული. გურიხვივას (გურიხვიხვალს)
კვარიხვივა (კვერიხვივალი, კვერიხვიხვალი) უჯგუნუა: ა. ცან., გვ. 103; ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 33 -- გასუქებულ გულს
გაფუებული კვერი სჯობიაო. 

Lemma: gurk'etiloba  



Number: 5125  
გურკეთილობა (გურკეთილობას) გულკეთილობა. ჩქიმ გურკეთილობაქ ჩქიმი დუდი ჩქიმ ქომონს ვამახვარუა: თ.
სახოკ., გვ. 256 -- ჩემმა გულკეთილობამ ჩემი თავი ჩემს ქამარს არ მოახმარაო. 

Lemma: gur-k'idir-i  
Number: 5126  
გურ-კიდირ-ი (გურ-კიდირს) გულმკერდი. 

Lemma: gur-k'izi  
Number: 5127  
გურ-კიზი (გურ-კიზის) გულის კოვზი. გურ-კიზის გიმაშქვანცჷნი, გიშმოჸოთანც ხასილაშა: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 126 --
გულისკოვზზე რომ დამარტყამს, გამწვდება გვერდებამდე. 

Lemma: gurk'ochi  
Number: 5128  
გურკოჩი (გურკოჩის) იგივეა, რაც გურიკოჩი, -- გულის კაცი, გულიანი კაცი. ანთროპ.: გურიკოჩა//გურკოჩა. 

Lemma: gurlaxir-i  
Number: 5129  
გურლახირ-ი (გურლახირს) გულმკვდარი, გულნაცემი. მა ჩქიმ ჸუდეს ვოჯანუქ სქან ჸოროფაშ გურლახირი: ქხს, 1, გვ. 61 -
- მე ჩემს სახლში ვწევარ შენი სიყვარულით გულმკვდარი (ნაცემი). 

Lemma: gurmangar-i  
Number: 5130  
გურმანგარ-ი (გურმანგარს) გულმაგარი. 

Lemma: gurmeshiril-i  
Number: 5131  
გურმეშირილ-ი (გურმეშირილს) გულწასული, გულგაცვეთილი. გურმეშირილი პატონეფი მინდორს ქიმწოყირტანდეს:
ქხს, 1, გვ. 291 -- გულწასული ბატონები მინდორში იყლაპებოდნენ. 

Lemma: gurmech'via  
Number: 5132  
გურმეჭვია (გურმეჭვიას) 1. ზოოლ. გულწითელა (ჩიტია). {მაფშალია}... ზოთონც გურმეჭვია რე დო ზარხულც თხოზჷ
ფარფალიას: მასალ., გვ. 198 -- {ბულბული}... ზამთარში გულწითელაა და ზაფხულში დასდევს პეპელას. შდრ. გურიჭითა. 2.
იგივეა, რაც გურიმოჭვე, -- გასაჭირის გულთან მიმტანი. 

Lemma: gurmoch've  
Number: 5133  
გურმოჭვე (გურმოჭვეს) იგივეა, რაც გურიმოჭვე. 

Lemma: gurmulir-i  
Number: 5134  
გურმულირ-ი (გურმულირს) იგივეა, რაც გურიმულირი, -- გულმოსული, გაბრაზებული. გურმულირქჷ თიჯგურა ვათქუა,
შერიგებაში დროს ონჯღორე გიჩქჷდასია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 33 -- გულმოსულმა ისეთი არ თქვა, (რომ) შერიგების დროს
გრცხვენოდესო (სირცხვილი იცოდეო). გურმულირო ზმნზ. გულმოსულად: მალასოფუ გვერშაპიქ გურმულირო: მ. ხუბ., გვ.
12 -- წამოვიდა ვეშაპი გაბრაზებულად. 

Lemma: gurmc'uxare  
Number: 5135  
გურმწუხარე (გურმწუხარეს) გულმწუხარე. გურმწუხარეთ ზმნზ. გულმწუხარედ. ვორდი გურმწუხარეთ: მასალ., გვ. 97 --
ვიყავი გულმწუხარედ. 

Lemma: gurnirga  
Number: 5136  
გურნირგა (გურნირგას) გულღრძო. ნაბეტანი გურნირგა კოჩიე -- ნამეტანი გულღრძო კაცია. შდრ. ნირგა. 

Lemma: guroch'val-i  
Number: 5137  
გუროჭვალ-ი (გუროჭვალ/რს) გულსაწვავი. 

Lemma: gurzhghamian-i  
Number: 5138  
გურჟღამიან-ი (გურჟღამიანს) გულღძო, გულშხამიანი. შდრ. გურღანჯამი. 

Lemma: gurrgil-i  
Number: 5139  
გურრგილ-ი (გურრგილს) გულგრილი. 

Lemma: gursach'o  
Number: 5140  
გურსაჭო იხ. გურისაჭო. 

Lemma: gurt'ibu  
Number: 5141  
გურტიბუ (გურტიბუს) გულთბილი. გურტიბუ კოჩი -- გულთბილი კაცი. 



Lemma: gurul-i  
Number: 5142  
გურულ-ი (გურულ/რს) გურული, -- ქარის ერთ-ერთი სახეობა: სამხრეთ-დასავლეთის მხრიდან ქარი. ოჭუმარეში გურული-
ჸუჩა ირული, ონჯუაში გურული- ნოდიშა ირული: ა. ცან., გვ. 117 -- დილის გურული (ქარი) - სახლში გაიქეცი, საღამოს
გურული (ქარი) - ნადს მიაშურე (ნადისთვის გაიქეცი). გურული ურქენს, დოჭვინს -- გურული (ქარი) ქრის, იწვიმებს.
შდრ. ზღოური, წანი, ჯვარული. 

Lemma: gurugut'axu  
Number: 5143  
გურუგუტახუ (გურუგუტახუს) გულგაუტეხელი. გურუგუტახუ კუჭუ ბაბუ -- გულგაუტეხელი კუჭუ ბაბუა. 

Lemma: gurucha  
Number: 5144  
გურუჩა (გურუჩას) გულშავი, ვისაც გული შავი აქვს, ე.ი. ბოროტია. გურუჩა კოჩიე -- გულშავი კაცია. შდრ. გურჩე. 

Lemma: gurghanjam-i  
Number: 5145  
გურღანჯამ-ი (გურღანჯამს) გულღვარძლიანი, გულმრუდე. ნაბეტანი გურღანჯამი კოჩიე -- ნამეტანი გულღვარძლიანი
კაცია. იხ. ღანჯი. 

Lemma: gurghia  
Number: 5146  
გურღია (გურღიას) გულღია. გურღია კოჩიე -- გულღია კაცია. 

Lemma: gurghurel-i  
Number: 5147  
გურღურელ-ი (გურღურელს) გულმკვდარი. იხ. ღურელი. 

Lemma: gurq'vintel-i  
Number: 5148  
გურყვინთელ-ი (გურყვინთელ/რს) ზოოლ. მკერდყვითელი, ჩიტია ერთგვარი, -- მოლაღური. 

Lemma: gur՚vilir-i  
Number: 5149  
გურჸვილირ-ი (გურჸვილირს) გულმკვდარი. 

Lemma: gur՚vintel-i  
Number: 5150  
გურჸვინთელ-ი (გურჸვინთელ/რს) იგივეა, რაც გურყვინთელი. 

Lemma: gursheshiril-i  
Number: 5151  
გურშეშირილ-ი (გურშეშირილს) გულწასული, გულგაცვეთილი. გურშეშირილი პატონეფი მინდორს ქიმწოყირტანდეს --
გულწასული ბატონები მინდორში იყლაპებოდნენ. 

Lemma: gurchamil-i  
Number: 5152  
გურჩამილ-ი (გურჩამილ/რს), გურგოჩამილ-ი (გურგოჩამილ/რს) გააზრებული. გურჩამილო ზმნზ. გააზრებულად.
გურჩამილო მიაჸუნი საქვარს! -- გააზრებულად მიჰყევი საქმეს! გურჩამილო ტერც უჯინე: აია, 1, გვ. 22 -- გულდაჯერებით
უმზერს (უყურებს) მტერს. 

Lemma: gurchkichku  
Number: 5153  
გურჩქიჩქუ (გურჩქიჩქუს) გულჩვილი. იგივეა, რაც ჩქიჩქუგურამი -- გულჩვილიანი. გურჩქიჩქუ ბაღანა რე, ხათე ნგარას
იჭყანს -- გულჩვილი ბავშვია, მაშინვე ტირილს იწყებს. 

Lemma: gurchkichkuala  
Number: 5154  
გურჩქიჩქუალა (გურჩქიჩქუალას) გულჩვილობა. გურჩქიჩქუალას ვამოგიწონუანქ -- გულჩვილობას არ მოგიწონებ. 

Lemma: gurc'ite  
Number: 5155  
გურწითე (გურწითეს) ზოოლ. გულწითელი (ჩიტია). აინთარი, მაინთარი... გურწითე დო კვანთარი: ქხს, 1, გვ. 246 --
აინთარი, მაინთარი... გულწითელა და ტყის ქათამი. შდრ. გურჭითა. 

Lemma: gurc'ic'k'-i  
Number: 5156  
გურწიწკ-ი (გურწიწკის) გულზიზღიანი. გურწიწკი ბაღანაე -- გულზიზღიანი ბავშვია. შდრ. გურ. გულწიწკი (ვ. ბერ.). 

Lemma: gurc'q'ul-i  
Number: 5157  
გურწყულ-ი (გურწყულს) გულისყური (პ. ჭარ.); გულმოდგინე. გური წყულ იფხანდენქ, ნახეჭეჭს ქომუჩანა: აია, 1, გვ. 22 --
გულმოდგინედ რომ ვშრომობ, ნაფცქვენს მომიგდებენ (მომცემენ). 

Lemma: gurch'vil-i  
Number: 5158  
გურჭვილ-ი (გურჭვილ/რს) იგივეა, რაც გურიჭვილი, -- გულდამწვარი. 



Lemma: gur-ch'k'ua  
Number: 5159  
გურ-ჭკუა (გურ-ჭკუას) გული და ჭკუა. ჩქიმ გურ-ჭკუაქ მიჭყოლოფუ: ქხს, 1, გვ. 89 -- ჩემმა გულმა (და) ჭკუამ მიწყალობა. 

Lemma: gurch'ua  
Number: 5160  
გურჭუა (გურჭუას) იგივეა, რაც გურიჭუა, გურიიჭუა, -- გულისტკივილი, სიბრალული. გურჭუაქ გემიოლუ -- გულისტკივილი
ამივარდა. 

Lemma: gurch'q'vadir-i  
Number: 5161  
გურჭყვადირ-ი (გურჭყვადირს) გულდაწყვეტილი. 

Lemma: gurxalis-i  
Number: 5162  
გურხალის-ი (გურხალისის) ხალისი. გურხალისო ზმნზ. ხალისით. გჷშამიწვე მა ლერსიშა გურხალისო სი ფოფორით:
მასალ., გვ. 91 -- გამომიწვევ მე სალექსოდ გულხალისით შენ ფარფაშით. 

Lemma: gurxvilir-i  
Number: 5163  
გურხვილირ-ი (გურხვილირს) გულდახურული, გულდამწყვდეული. 

Lemma: gurxvixval-i  
Number: 5164  
გურხვიხვალ-ი (გურხვიხვალს) იგივეა, რაც გურიხვიხვა, -- გაქსუებული გული. გურხვიხვალსია კვერხვიხვალი უჯგუნია --
გაქსუებულ გულს გაფუებული კვერი სჯობიაო. 

Lemma: gurjibe  
Number: 5165  
გურჯიბე (გურჯიბეს) გულის ჯიბე. გურჯიბეს იპუაფუდი: ი. ყიფშ., გვ. 165 -- გულჯიბეში ვიქნებოდი. 

Lemma: gurjin-i  
Number: 5166  
გურჯინ-ი (გურჯინს), გურჯინაფა (გურჯინაფას) სახელი ოგურჯინუანს ზმნისა -- დიდი რაოდენობით სითხის ერთბაშად
გადასხმა, გადაღვრა, გადაქცევა. კოსტაშ თხორუას ოზეს ონტკა ოგურჯინეს დო ოგურჯინეს -- კოსტას დამარხვისას ეზოში
არაყი ღვარეს და ღვარეს. იგურჯინუ(ნ), მიიგურჯინუ(ნ) (იგურჯინუ ხმაურით იღვრება, უგურჯინუ ხმაურით დაღვრილა, ნოგურჯინუე(ნ)
იღვრებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ღვარად მიდის, იღვრება (ხმაურით). ოგურჯინუანს (ოგურჯინუუ {გადა}ღვარა ბევრი ხმაურით,
უგურჯინუაფუ გადაუღვრია ხმის გამოცემით) გრდმ. აქცევს, ღვრის დიდი რაოდენობით. ოგურჯინაფუანს (ოგურჯინაფუუ
{გადა}აღვრევინა, უგურჯინაფუაფუ უღვრევინებია, ნოგურჯინაფუე(ნ) {გადა}აღვრევინებდა თურმე) კაუზ. ოგურჯინუანს ზმნისა --
აღვრევინებს. ოგურჯინაფალი მიმღ.ვნებ.მყ. {გადა}საღვრელი. ნაგურჯინეფი მიმღ.ვნებ.წარს. {გადა}ნაღვარი. 

Lemma: gurjon-i  
Number: 5167  
გურჯონ-ი (გურჯონს), გურჯონუა (გურჯონუას) იხ. გირჯონი, გირჯონუა. 

Lemma: gurjua  
Number: 5168  
გურჯუა (გურჯუას) სახელი გურჯუნს ზმნისა -- 1. უზომოდ სმა (ღვინის, წყლის...). ჯგირო გურჯუნს ღვინს -- კარგად სვამს
ღვინოს. თამადაქ ყანწი დაახვამუნი, თეთ გეგურჯუ -- თამადამ ყანწი რომ დაულოცა (გადმოსცა), ესეც შესვა. გურჯუნს
(გეგურჯუ შესვა სიამოვნებით; გეუგურჯუ შეუსვამს; გენოგურჯუე(ნ) შესვამდა თურმე, -- შენასვამა) გრდმ. სვამს (ბევრს). ოგურჯაფუანს
(ოგურჯაფუუ {და}ალევინა, უგურჯაფუაფუ {და}ულევინებია, ნოგურჯაფუ{აფუ}ე(ნ) {და}ალევინებდა თურმე) კაუზ. გურჯუნს ზმნისა --
ალევინებს. მაგურჯალი მიმღ.მოქმ. {შე}მსმელი (ბევრისა). ოგურჯალი მიმღ.ვნებ.მყ. {შე}სასმელი. ნაგურჯა მიმღ.ვნებ.წარს.
{შე}ნასვამი. ნაგურჯუერი მიმღ.ვნებ.წარს. შესმის საფასური. 2. ჩქარი დინება (მდინარისა). შკას მეგურჯუნს ხობიშ წყარი: ქხს,
1, გვ. 64 -- შუაში მოგელავს (მოედინება) ხობისწყალი. 

Lemma: gurjuba  
Number: 5169  
გურჯუბა (გურჯუბას) პატარა კალათა (პ. ჭარ.). 

Lemma: gut'ura  
Number: 5170  
გუტურა (გუტურას) ზოოლ. თევზია ერთგვარი. 

Lemma: guulir-i  
Number: 5171  
გუულირ-ი (გუულირს) მიმღ. ვნებ. წარს. გუურს ზმნისა -- გასული. სქანი დო ჩქიმი ჸოროფას გუულირი აფუ ვადა: ი. ყიფშ.,
გვ. 119 -- შენსა და ჩემს სიყვარულს გასული აქვს ვადა. 

Lemma: gupua  
Number: 5172  
გუფუა (გუფუას) იგივეა, რაც გუბუა, -- ჩაგუბება (პირში). 

Lemma: gushia  
Number: 5173  
გუშია (გუშიას) ზოოლ. ვირი. 



Lemma: gushulir-i  
Number: 5174  
გუშულირ-ი (გუშულირს) მიმღ. ვნებ. წარს. გუშურს ზმნისა -- გამოსული. 

Lemma: gudzuba  
Number: 5175  
გუძუბა (გუძუბას) ამაღლებული ადგილი, პატარა გორაკი (ბ. კილანავა). 

Lemma: guc'u  
Number: 5176  
გუწუ (გუწუს) ზოოლ. თევზია ერთგვარი. 

Lemma: guxu  
Number: 5177  
გუხუ (გუხუს) იგივეა, რაც გვიხი, -- 1. ბოძი (კარის, ჩალის...). გუხუ ქიდმოშქუმალაფეე, ჭა ოკო დუორზვინე -- ბოძი
დამასობინე, ჩალა უნდა დავზვინო. შდრ. ბარჯგი. 2. ურმის ბორბლებში გაყრილი ღერძი. 

Lemma: gujmaxan-i  
Number: 5178  
გუჯმახან-ი (გუჯმახანს), გუჯმახარ-ი (გუჯმახარს) ანთროპ. გუჯმახარი. 

Lemma: gujon-i  
Number: 5179  
გუჯონ-ი (გუჯონს), გუჯონუა (გუჯონუას) სახელი გუჯონუნს ზმნისა -- ნედლი საჭმელის (ბოსტნეულის) ბღუჯა-ბღუჯად ჭამა.
გუჯონუნს (დოგუჯონუნს შეჭამს, დოგუჯონუ შეჭამა, დოუგუჯონუ შეუჭამია, დონოგუჯონუე(ნ) შეჭამდა თურმე) გრდმ. ბღუჯა-ბღუჯად ჭამს. 

Lemma: gujua  
Number: 5180  
გუჯუა (გუჯუას) სახელი გუჯუნს ზმნისა -- ამოვსება (რითიმე ნახვრეტისა); {ჩა}ტენა; ჩხერა. კისერს ქიგმაგუჯუ მუდგაქირენი
დო მოშქვიდუანს -- კისერში გამეჩხირა რაღაცაა და მახჩობს. კისერს ქიგააგუჯუ ძვალქ დო დახე დააშქვიდუუ -- კისერში
გაეჩხირა ძვალი და კინაღამ დაახრჩო. გუჯუნს (გოგუჯუ გატენა, გაჩხირა; გუუგუჯუ გაუტენია; გონოგუჯუე(ნ) გატენიდა თურმე) გრდმ.
ტენის; აცობს. იგუჯუნს (გიიგუჯუ გაიტენა, გუუგუჯუ გაუტენია) გრდმ. სათავ. ქც. გუჯუნს ზმნისა -- იტენის. უგუჯუნს (გუუგუჯუ გაუტენა,
გუუგუჯუ გაუტენია) გრდმ. სასხვ. ქც. გუჯუნს ზმნისა -- უტენის; უცობს. იგუჯუუ(ნ) (გიიგუჯუ გაიტენა ის, გოგუჯელ/რე(ნ) გატენილა)
გრდუვ. ვნებ. გუჯუნს ზმნისა -- იტენება. აგუჯუუ(ნ) (გააგუჯუ გაეტენა, გოგუჯუუ გასტენია) გრდუვ. ვნებ. უგუჯუნს ზმნისა -- ეტენება.
აგუჯე(ნ) (აგუჯუ შეძლო გაეტენა, -- , ნოგუჯუე(ნ) შესძლებია გატენა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უგუჯუნს ზმნისა -- შეუძლია გატენოს.
ოგუჯაფუანს (ოგუჯაფუუ გაატენინა, უგუჯაფუაფუ უტენებინებია, ნოგუჯაფუე(ნ) ატენინებდა თურმე) კაუზ. გუჯუნს ზმნისა -- ატენინებს;
აცობინებს. მაგუჯალი მიმღ. მოქმ. {გა}მტენი, {და}მცობი. ოგუჯალი მიმღ.ვნებ.მყ. {გა}სატენი, {და}საცობი. გოგუჯილი მიმღ.ვნებ.წარს.
{გა}ტენილი. ნაგუჯა მიმღ.ვნებ.წარს. {გა}ნატენი. ნაგუჯუერი მიმღ.ვნებ.წარს. {გა}ტენის საფასური. უგუჯუ, უგუგუჯუ მიმღ.უარყ.
გაუტენელი. 

Lemma: gujuj-i  
Number: 5181  
გუჯუჯ-ი (გუჯუჯის) ბუჟუჟი; საქონლის ფაშვის ხაო. 

Lemma: gwerd-i  
Number: 5182  
გუ̂ერდ-ი (გუ̂ერდის) იხ. გვერდი. გუ̂ერდი სი დო გუ̂ერდი მავა -- ნახევარი შენ და ნახევარი მეო. 

Lemma: gwer-i  
Number: 5183  
გუ̂ერ-ი (გუ̂ერს) იხ. გვერი. ე გუ̂ერითი ოზეშა გამჷნაჸოთჷ: ა. ცაგ., გვ. 4 -- ეს გველიც ეზოში შემოაგდო. 

Lemma: gwershap'-i  
Number: 5184  
გუ̂ერშაპ-ი (გუ̂ერშაპის) ზოოლ. გველეშაპი. 

Lemma: ge'(n)  
Number: 5185  
გჷ(ნ) ჰგავს. იხ. გვენა. 

Lemma: ge'  
Number: 5186  
გჷ (გჷს) ზოოლ. იგივეა, რაც კვათარა, კვანთარი, -- როჭო, ტყის ქათამი (ი. ყიფშ.). 

Lemma: ge'bora  
Number: 5187  
გჷბორა (გჷბორას) ოთხით მოარული (მ. ძაძ.). 

Lemma: ge'bua  
Number: 5188  
გჷბუა (გჷბუას) იხ. გიბუა. 

Lemma: ge'gib-i  
Number: 5189  
გჷგიბ-ი (გჷგიბის) იხ. გიგიბი. 

Lemma: ge'gonua  



Number: 5190  
გჷგონუა (გჷგონუას) იხ. გიგონუა. 

Lemma: ge'da  
Number: 5191  
გჷდა! ადე რა! (ადექი!). 

Lemma: ge'da  
Number: 5192  
გჷდა საბან-ი (გჷდა საბანს) გუდა (გუდის მსგავსი) საბანი. უკაცრათ, მუშენ გილგობჷ თეჯგუა გჷდა საბანი დო თეჯგუა
ჯვეშ ლეკური?: მ. ხუბ., გვ. 275 -- უკაცრავად, რატომ გკიდია ასეთი გუდა-საბანი და ასეთი ძველი ლეკური? 

Lemma: ge'del-i  
Number: 5193  
გჷდელ-ი (გჷდელ/რს) იხ. გიდელი. გჷდელს ონტუუდუა დო ღვარღვალი გიაძიცანდუა: ი. ყიფშ., გვ. 180 -- გიდელს
ცეცხლი ეკიდა და კავი დასცინოდაო. 

Lemma: ge'te  
Number: 5194  
გჷთე ზმნზ. იხ. გითე, -- განზე, გარეთ. 

Lemma: ge'larde  
Number: 5195  
გჷლარდე (გჷლარდეს) იხ. გილარდე. გჷლარდე სქუაშ არიკი: მ. ხუბ., გვ. 232 -- დებილი (უდარდელი) შვილის არაკი. 

Lemma: ge'laxa  
Number: 5196  
გჷლახა (გჷლახას) იხ. გილახა. შხვაშ(ი) ჯგჷრიშა სქან გჷლახა საშველ(ი) ვარე, ვესხუნუვე: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ.
107 -- სხვის კარგზე შენი ცუდი შველა არაა, რომ არ ირჩიო. 

Lemma: ge'le'va  
Number: 5197  
გჷლჷვა (გჷლჷვას) ძელი. თე ქიანა გჷლჷვა რე დო ცხოვრება - ალდაჩხჷრი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 14 -- ეს ქვეყანა
ძელი არის და ცხოვრება -- ცეცხლის ალი. 

Lemma: ge'ma-  
Number: 5198  
გჷმა- იხ. ზმნისწინი გიმა-. 

Lemma: ge'ma  
Number: 5199  
გჷმა (გჷმას) იხ. გიმა (შდრ. გიმათუთა). დღასჷ მისჷ გაგონებუ შქა გჷმასჷ თჷრა?: ა. ცაგ., გვ. 63; ი. ყიფშ., გვ. 142 --
ოდესმე ვინმეს გაუგონია შუა მკაში (ე.ი. ოქტომბერში) თოვლობა (თოვლის მოსვლა)? გადატ. ნამჯა. ვახაჩქელა,
ვაბარგელა, გჷმას გიოღურჭულეი!: ქხს, 1, გვ. 157; მასალ., გვ. 56 -- არმთოხნელო, არმმარგვლელო, ნამჯაზე იჭიკჭიკე! 

Lemma: ge'maargameba  
Number: 5200  
გჷმაარგამება (გჷმაარგამებას) იხ. გიმოარგამება. დარსულებული ტექსტი ამუდღა გჷმიარგამებუ: ყაზაყ., 6.03.1930,
გვ. 1 -- დასრულებული ტექსტი დღეს გამოქვეყნდება. 

Lemma: ge'matane  
Number: 5201  
გჷმათანე (გჷმათანეს) იხ. გიმათანე. ცასჷ თუთაში მოჯგჷრე გჷმათანე ბარჩხალანცჷ -- ცაზე მთვარის მოკეთე
(ნათესავი) ცისკრის ვარსკვლავი (გამთენებელი) კაშკაშებს. ქაშქვილი დო ქასაგანი ქააჸოთია ეთი გჷმათანე
მურიცხისია: მ. ხუბ., გვ. 209 -- მშვილდ-ისარი ესროლეო იმ ცისკრის (გამთენებელ) ვარსკვლავსო. 

Lemma: ge'matuta  
Number: 5202  
გჷმათუთა (გჷმათუთას) იხ. გიმათუთა. არძას ართო გეკჷგოღვა გჷმათუთაშ ფაცალო: ქხს, 1, გვ. 190 -- ყველას ერთად
დაგფანტავ ოქტომბრის (მკათათვის) ფოთოლივით. 

Lemma: ge'male'  
Number: 5203  
გჷმალჷ (გჷმალჷს) იხ. გიმალუ. 

Lemma: ge'mare  
Number: 5204  
გჷმარე (გჷმარეს) იხ. გუმარა. 

Lemma: ge'marchkine  
Number: 5205  
გჷმარჩქინე (გჷმარჩქინეს) მიმღ. მოქმ. გაარჩქინანს ზმნისა -- გამჩენი. მოვსპათ ლახალაში გჷმარჩქინე ბაცილეფი --
მოვსპოთ ავადმყოფობის გამჩენი ბაცილები. 

Lemma: ge'majine  
Number: 5206  
გჷმაჯინე (გჷმაჯინეს) მიმღ. მოქმ. გააჯინე(ნ) ზმნისა -- გამსინჯავი, გამხედი. თქვის გჷმაჯინე კათაქ: მ. ხუბ., გვ. 16 -- თქვეს



გამსინჯავმა ხალხმა. 

Lemma: ge'me  
Number: 5207  
გჷმე იხ. გიმე. 

Lemma: ge'mmachamu  
Number: 5208  
გჷმმაჩამუ (გჷმმაჩამუს) მიმღ. მოქმ. გჷმოჩანს ზმნისა -- გამყიდველი. გჷმმაჩამუ გებულენს, მინჯე ვაჩინებულენს: ქხს, 2,
გვ. 465 -- გამყიდველი გებულობს (იგებს), პატრონი ვეღარ ცნობს (გამოცანა: კუბო). 

Lemma: ge'mnarq'-i  
Number: 5209  
გჷმნარყ-ი (გჷმნარყის) იხ. გიმნარყი. 

Lemma: ge'mo-  
Number: 5210  
გჷმო- იხ. გიმო-. 

Lemma: ge'motira  
Number: 5211  
გჷმოთირა იხ. გიმოთირა. ირჷკოც უკვე თაშინერი გჷმოთირა: აია, 2, გვ. 79 -- ყველას უკვირს ამნაირი გამოცვლა. 

Lemma: ge'morenj-i  
Number: 5212  
გჷმორენჯ-ი (გჷმორენჯის) მიმღ. ვნებ. მყ. გჷმიირინუანს ზმნისა -- გამოსაყენებელი. 

Lemma: ge'morchkinel-i  
Number: 5213  
გჷმორჩქინელ-ი (გჷმორჩქინელ/რს) იხ. გიმორჩქინელი. ანთასი აზრეფი უსოფუანც გჷმორჩქინელი დო ფულირი: კ.
სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 69 -- ათასი აზრები აწუხებს გამოაშკარავებული და დამალული. 

Lemma: ge'mordzgvil-i  
Number: 5214  
გჷმორძგვილ-ი (გჷმორძგვილ/რს) იხ. გუმორძგვილი. დადია ლევანჷ გჷმორძგვილქჷ მაფას გინაბუ ლაფი: ა. ცაგ., გვ.
65 -- ლევან დადიანმა გამარჯვებულმა მეფეს გადაასხა ლაფი. 

Lemma: ge'mochama  
Number: 5215  
გჷმოჩამა (გჷმოჩამას) იხ. გიმოჩამა. 

Lemma: ge'mocadua  
Number: 5216  
გჷმოცადუა (გჷმოცადუას) იხ. გიმოცადება. 

Lemma: ge'mua  
Number: 5217  
გჷმუა (გჷმუას) იხ. გიმუა. 

Lemma: ge'nala  
Number: 5218  
გჷნალა (გჷნალას) იხ. გინალა. 

Lemma: ge'narchkina  
Number: 5219  
გჷნარჩქინა (გჷნარჩქინას) იხ. გინარჩქინა. ღორონთიში გჷნარჩქინა: ი. ყიფშ., გვ. 146 -- ღმერთის გაჩენილი. 

Lemma: ge'napa  
Number: 5220  
გჷნაფა (გჷნაფას) იხ. გინაფა. იგივეა, რაც გჷნალა. აკას ვა უგჷნაფუ თეში გითოტყობუა -- არც ერთს არ უგრძვნია
(შეუტყვია) ამის გაპარვა. 

Lemma: ge'napala  
Number: 5221  
გჷნაფალა (გჷნაფალას) იხ. გინაფალა. ბაღჩაშ ვარდი მშვენიერი ვძირი ახალ-გჷნაფალა: ი. ყიფშ., გვ. 109 -- ბახჩის
ვარდი მშვენიერი ვნახე ახალი ყლორტგამოსული. გჷნაფალათ გოსორგელე წჷრდეშ(ი) კართე: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ.
18 -- ნაზარდ ყლორტებით დახუნძლულა წმინდისა კალთა. 

Lemma: ge'napil-i  
Number: 5222  
გჷნაფილ-ი (გჷნაფილ/რს) იხ. გინაფილი. ტანცჷ მაფუ გჷნაფილი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 42 -- უწინარეს ტანმა მიგრძნო
(ტანში მაქვს ნაგრძნობი). 

Lemma: ge'nox  
Number: 5223  
გჷნოხ ზმნზ. იხ. გინოხ. გვალაშ გჷნოხ -- მთის გაღმა. 



Lemma: ge'n-per-i  
Number: 5224  
გჷნ-ფერ-ი (გჷნ-ფერს) იხ. გუნ-ფერი. 

Lemma: ge'ndzas  
Number: 5225  
გჷნძას ზმნზ. იხ. გინძას. 

Lemma: ge'ndze  
Number: 5226  
გჷნძე (გჷნძეს) იხ. გინძე. ხუთი გჷნძე ბიგეფი -- ხუთი გრძელი ჯოხები. ჩხვინდი გჷნძე -- ცხვირი გრძელი. გჷნძექ ვა
მოდჷრკჷ: ი. ყიფშ., გვ. 177 -- გრძელი არ მოიხარა. 

Lemma: ge'rginua  
Number: 5227  
გჷრგინუა (გჷრგინუას) იხ. გურგინუა. გოთანა რე, ტრაქტორქჷთი გოგჷრგინჷ ჭალე, რზენცჷ: ყაზაყ., 26.03.1931, გვ. 3 --
ალიონია (გათენებაა), ტრაქტორმაც დაიგრგვინა ჭალა-დაბლობზე. 

Lemma: ge'rgolua  
Number: 5228  
გჷრგოლუა (გჷრგოლუას) იხ. გირგოლუა. ტურა ქიმკუურე ჯას, ქოგჷრგოლჷნც: მ. ხუბ., გვ. 287 -- ტურა მიდგომია ხეს,
ახრამუნებს. 

Lemma: ge'rdonua  
Number: 5229  
გჷრდონუა (გჷრდონუას) იხ. გირდონუა. 

Lemma: ge'rdghe'//ge'rdghe'be  
Number: 5230  
გჷრდღჷ//გჷრდღჷბე (გჷრდღჷბეს) იხ. გირჯღიბე, -- ჯღიბა, ტკიპი (ი. ყიფშ., პ. ჭარ.). ბორა -- ერთგვარი ფრთიანი მწერი,
რომლის ჭუპრებიც ხშირად პარაზიტობენ ძროხის (ხარის) კანქვეშ... (ქეგლ). 

Lemma: ge'rdghe'be  
Number: 5231  
გჷრდღჷბე (გჷრდღჷბეს) იხ. გჷრდღჷ. 

Lemma: ge'rex-i  
Number: 5232  
გჷრეხ-ი (გჷრეხის) ბოტან. ვაზის ჯიში; შავი, მაგარი და გემრიელი მარცვალი იცოდა, დიდ მტევანს ისხამდა (მასალები, ტ. 4,
ნაწ. 3, გვ. 154). 

Lemma: ge'rochua  
Number: 5233  
გჷროჩუა (გჷროჩუას) იხ. გიროჩუა. 

Lemma: ge'roxil-i  
Number: 5234  
გჷროხილ-ი (გჷროხილ/რს) იხ. გიროხილი. 

Lemma: ge'roxua  
Number: 5235  
გჷროხუა (გჷროხუას) იხ. გიროხუა. 

Lemma: ge'rojua  
Number: 5236  
გჷროჯუა (გჷროჯუას) დიდი საგნის დახვევა (მ. ძაძ., 2, გვ. 41). 

Lemma: ge're'n-i  
Number: 5237  
გჷრჷნ-ი (გჷრჷნს) იხ. გირინი. გჷრჷნი მეურს მარჩქილეთ: ი. ყიფშ., გვ. 169 -- ვირი მიდის მსმენელად. გჷრჷნიში ტვინი
ოჭკუმას: მ. ხუბ., გვ. 289 -- ვირის ტვინი შეჭამოს. 

Lemma: ge'rdze  
Number: 5238  
გჷრძე (გჷრძეს) იხ. გირძე, გინძე. შდრ. ლაგჷრძია; ტოპონ. გჷრძელია ტობა წაგრძელებული მორევი (პ. ცხად., გვ. 118). 

Lemma: ge'rjghibe  
Number: 5239  
გჷრჯღიბე (გჷრჯღიბეს) იხ. გირჯღიბე. შდრ. გჷრდღჷბე. 

Lemma: ge'shak'erdzapili  
Number: 5240  
გჷშაკერძაფილი (გჷშაკერძაფილს) მიმღ. ვნებ. წარს. გამორჩეული, გამოყოფილი, განსაკუთრებული. გჷშაკერძაფილი
თოჸუჯი: ყაზაყ., 26.06.1930, გვ. 1 -- განსაკუთრებული თვალ-ყური. 

Lemma: ge'shale'  
Number: 5241  



გჷშალჷ (გჷშალჷს) იხ. გიშალუ. გჷშალჷს ზმნზ. გასასვლელში: შუშელიში გჷშალჷსჷ, ჩქონჩქი კჷრდე მორიჸილცჷ,
თოლიში ოჭირინაფუსუ, ძიხვი წჷმოციცჷ ტკილცჷ... -- შიშველის (ადგილია მთაში) გასასვლელში, კლდოვან
კედელწამოშვერილზე, თვალუწვდენელ (თვალის მისაწვდომ, თვალსაწიერ) ადგილას, ჯიხვი წამოსკუპებულია ტკილზე. 

Lemma: ge'shaxunapa  
Number: 5242  
გჷშახუნაფა (გჷშახუნაფას) იგივეა, რაც გიშახუნაფა. მთაში მიმავალი მწყემსები შეამხანაგდებოდნენ და ცხვარს
ერთმანეთში შეურევდნენ, ერთადაც უვლიდნენ. უკან მობრუნებისას, ბუნებრივ საჩეხში, მაგ., კლდეებით შემოზღუდულ
მინდორზე, ცხვარს თავს მოუყრიდნენ და თითოეული მწყემსი თავ-თავის ცხვარს გამოარჩევდა, გამოსვამდა (პ. ცხად.,
ტოპონ., გვ. 44). 

Lemma: ge'shnagora  
Number: 5243  
გჷშნაგორა (გჷშნაგორას) იხ. გიშნაგორა. სი ვამწუენი, მა ვამიჩქჷნო, გჷშნაგორა ვორექჷნი?: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ.
56 -- შენ რომ არ მითხრა, მე არ ვიცი, გამონარჩევი რომ ვარ. თელ ქიანაშ არძა კუნთხუს გჷშნაგორათ მიორჩქჷნა:
მასალ., გვ. 17 -- მთელი ქვეყნის ყველა კუთხეში რჩეულად (ის) მიაჩნიათ. 

Lemma: ge'dzgh-i  
Number: 5244  
გჷძღ-ი (გჷძღის) ძარი, დიდი კალათა. გჷძღიქ თქუა: უღუნ ხოლო თისია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 29 -- კალათამ თქვაო: რომ
აქვს, კიდევ იმასო. 

Lemma: ge'dzghe'  
Number: 5245  
გჷძღჷ (გჷძღჷს) იგივეა, რაც გჷძღი, -- კალათა; ძარი. გჷძღჷ დოღობით დო თექ ქიმთაახუნეთია: მ. ხუბ., გვ. 300 -- ძარი
დაწანით და იქ შეაჯინეთო. თელი დო ლეხი ქოთომეფქ ცალ-ცალკე იჸუას ხვილირქჷ გჷძღჷსჷნი: ყაზაყ., 6.07.1930, გვ. 4
-- ჯანმრთელი და ავადმყოფი ქათმები ცალ-ცალკე უნდა იქნას დამწყვდეული კალათში (ძარში). 

Lemma: ge'dzghe'bia  
Number: 5246  
გჷძღჷბია (გჷძღჷბიას) კნინ. იგივეა, რაც გჷძღი. დოღობუ გჷძღჷბია: ი. ყიფშ., გვ. 65 -- მოწნა კალათა. 

Lemma: ge'jonua  
Number: 5247  
გჷჯონუა (გჷჯონუას) იხ. გუჯონუა. 

Letter: d  
დ 

Lemma: d1  
Number: 5248  
დ1 ვნებითი გვარის საწარმოებელი სუფიქსია ზმნებში (იშვიათად დასტურდება): დოშქურონ-დ-უ შეშინდა, გოჭითონ-დ-უ
გაწითლდა, გოჩიჩონ-დ-უ გაშეშდა, გოსისონ-დ-უ გაიტრუნა... 

Lemma: -d2  
Number: 5249  
-დ2 სავრცობია პირველი სერიის მწკრივებში (აწმყოსა და მყოფადის გარდა): ხანტუნ-დ-უ ხატავდა, დო-ხანტუნ-დ-უ
დახატავდა; ხანტუნ-დ-ა-ს ხატავდეს, დო-ხანტუნ-დ-ა-ს დახატავდეს; ხანტუნ-დ-უ-კო(ნ) რომ ხატავდეს, დო-ხანტუნ-დ-უ-კო(ნ)
რომ დახატავდეს... 

Lemma: da1  
Number: 5250  
და1 1. ნაწილაკია, წარმოშობით კავშირი.ხშირად იხმარება კითხვის გამეორების შემდეგ პასუხის წინ: -- მუს ქეშანთია? --
მუსია-და, ვაი მუში წაულავა!: ქხს, 2, გვ. 16 -- რას ქშინავთო? -- რასაო-და, ვაი იმის წახდენაო! მა სო მეურქჷ-და, ჩქიმი
ბედიში ოგორუშა ურქია: მ.ხუბ., გვ. 23 -- მე სად მივდივარ-და, ჩემი ბედის საძებნელად წავალო. ათენა მუშოთ მოკონია-
და, ოთანაფეთ ოკო დოპილევა -- ეს რისთვის მინდა-და, სააღდგომოდ უნდა დავკლაო. // ზოგჯერ შორისდებულის
ფუნქციით გვევლინება; მიღებული ჩანს დაბა-საგან (დაბა -> და): მოლართია აკავა დო ქჷგომჯინითია, და ქირგჷნ დო
ვარიე?: მ.ხუბ., გვ. 119 -- წამოდიო ერთიო და გამისინჯეთო (შემიხედეთო), აბა ვარგა თუ არაო?; დაბა ქიმთააჯინია, და
მუჭომი თოლირიენიე: მ.ხუბ., გვ. 120 -- აბა შეხედეო (ქვეშ), აბა, როგორი გათლილიაო. 2. ერთვის კავშირებს, ზმნიზედებს,
ნაცვალსახელებს: მუჭო-და -- როგორ-და; მინი-და ვინ-და; მუ-და რამდენი?, რა-და; თი-და იმდენი. სოიდგა (ღ სო-გი-და-
გა) ყველგან; მიდგა (ღ მინ-და-გა) ვიღაც, ნებისმიერი; მუდგა (ღ მუ- და-გა) რაღაცა; ნამდგა (ნამუ-და-გა) რომელიმე,
რომელიღაცა. 

Lemma: da2  
Number: 5251  
და2 მაქვემდებარებელი კავშირია თუ; ახლავს დამოკიდებული წინადადების შემასმენელს: ვა ბარგი-და, ტყა გაჸიინია:
ი.ყიფშ., გვ. 182 -- თუ არ გამარგლე, ბალახი მოერევაო (ბალახი გექნებაო). მეჩხუბი, ჩხონჩხამი ქორექია-და: მ.ხუბ., გვ. 4 --
მეჩხუბე, თუ გულადი ხარო. უმიზეზოთ ვემგარი-და, ჩქიმ ცხოვრება დოჭვედას: ქხს, 1, გვ. 15 -- უმიზეზოდ თუ არ ვიტირე,
ჩემი ცხოვრება დაიწვას. 



Lemma: da3  
Number: 5252  
და3 თანდებულია, დაერთვის კუთვნილებით ნაცვალსახელებს (ჩქიმ-ი, სქან-ი, ჩქინ-ი, თქვან-ი), შეიძლება გადმოიცეს -
თვის, -კენ, -თან თანდებულებით: ჩქიმ-და ჩემთან, სქან-და შენთან: ჩქიმ-და ქუმორთას, ვავძირუ-და, სქან-და მიდართას --
ჩემთან მოვიდეს, თუ არ მნახა, შენთან (შენკენ) წამოვიდეს. სქან-და პასუხი მიაჩენი, სიცოცხლე რე თიში რინა: ქხს, 1,
გვ.55 -- შენთვის რომ პასუხის მიცემა შეუძლია, სიცოცხლეა მისი ყოფნა. ჩქიმ-და ქუმურქჷნი, ღვინს ყურჭუნქ, სქან-და
ქიმურქჷნი, თოლეფს წკურუნქ: ხალხ.სიტყ., გვ. 163 -- ჩემსას მოხვალ, ღვინოს ყლურჭავ, შენსას მოვალ, თვალებს ხუჭავ.
შდრ. ლაზ. ჩქიმ-და ჩემთვის, ჩემკენ; ძვ.ქართ. ჩემდა, ჩუ̂ენდა. 

Lemma: da-4  
Number: 5253  
და-4 მარტივი ზმნისწინია, უმეტესწილად დასტურდება ქართულთან საერთო ძირებში: 1. აღნიშნავს ჰორიზონტალურ
მიმართულებას: და-მოჯგირება დანათესავება; და-კინება დაჭერა (ხელში), დაკავება; და-კაბეტება გაზრდა, დიდად
გახდომა, და-ჩიჩილება დაგლახება... 2. აწმყოს ფორმის აძლევს მყოფადის მნიშვნელობას: და-ამოჯგირენს (შდრ.
ამოჯგირენს ანათესავებს), და-აკინებაფუანს (შდრ. ოკინებაფუანს აჭერინებს ხელში). 3. უსრული სახის ფორმას აქცევს
სრული სახისად: და-აჩიჩილუ (შდრ. აჩიჩილუ აგლახა), და-აკაბეტუ (შდრ. აკაბეტუ ადიდა, ზარდა) 

Lemma: da  
Number: 5254  
და (ღ დალ; შდრ. დალ-ეფ-ი დები, დალ-ემ/ნ-ს დებს) და. ყოფენა სუმი და დო სუმი ჯიმა -- ყოფილან სამი და და სამი ძმა.
დალეფი ვა ძირესჷ: ი. ყიფშ., გვ. 27 -- დები ვერ ნახეს. ქიმერთუნი, ქომაზადჷ მუში დალიენქჷ: ა.ცაგ., გვ. 14 -- რომ
მოვიდა, (კი) მოეგება მისი დაიკოები. შდრ. ლაზ. და და (ნ. მარი). 

Lemma: daabumal-i  
Number: 5255  
დააბუმალ-ი (დააბუმალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. დააბუნს ზმნისა -- დასაღვრელი, დასასხმელი. 

Lemma: daadginal-i  
Number: 5256  
დაადგინალ-ი (დაადგინალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. დაადგინანს ზმნისა -- დასადგენი, დასაყრდენი. 

Lemma: daak'vanc'al-i  
Number: 5257  
დააკვანწალ-ი (დააკვანწალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. დააკვანწანს ზმნისა -- ლამაზად დასაწყობი, დასალაგებელი... 

Lemma: daandebel-i  
Number: 5258  
დაანდებელ-ი (დაანდებელ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. დეენდენს ზმნისა -- დასანდობი. 

Lemma: daantxapal-i  
Number: 5259  
დაანთხაფალ-ი (დაანთხაფალ/რს), დაანთხაფუ (დაანთხაფუს) მიმღ. ვნებ. მყ. დაანთხუუ(ნ) ზმნისა -- დასაცემი. 

Lemma: daanc'q'ual-i  
Number: 5260  
დაანწყუალ-ი (დაანწყუალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. დაანწყუნს ზმნისა -- დასაწყობი. 

Lemma: daap'einjebel-i  
Number: 5261  
დააპეინჯებელ-ი (დააპეინჯებელ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. დააპეინჯენს ზმნისა -- დასაპატიჟებელი. 

Lemma: daarinapal-i  
Number: 5262  
დაარინაფალ-ი (დაარინაფალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. დაარინუანს ზმნისა -- დასაყენებელი. 

Lemma: daarulapar-i  
Number: 5263  
დაარულაფარ-ი (დაარულაფარს) მიმღ. ვნებ. მყ. დაარულუანს ზმნისა -- დასაძინებელი. სანარტიაქჷ ქჷდიინჯირჷ
დაარულაფალონი, ქიმერთჷ თიშა...: ა. ცაგ., გვ. 42 -- სანარტია რომ დაწვა დასაძინებლად, მივიდა მასთან. 

Lemma: daapasebel-i  
Number: 5264  
დააფასებელ-ი (დააფასებელ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. დააფასენს ზმნისა -- დასაფასებელი. დააფასებელი კოჩიე --
დასაფასებელი კაცია. 

Lemma: daapentebel-i  
Number: 5265  
დააფენთებელ-ი (დააფენთებელ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. დააფენთენს ზმნისა -- დასაფეთებელი. 

Lemma: daapinal-i  
Number: 5266  
დააფინალ-ი (დააფინალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. დააფინანს ზმნისა -- დასაფენი. დააფინალო გიმოდირთუ -- დასაფენად
გამოდგება. 

Lemma: daa՚ucinal-i  
Number: 5267  



დააჸუცინალ-ი (დააჸუცინალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. დააჸუცინუანს, დიიჸუცუუ(ნ) ზმნათა -- ჩასაცუცქებელი. 

Lemma: daashkumalar-i  
Number: 5268  
დააშქუმალარ-ი (დააშქუმალარს) მიმღ. ვნებ. მყ. დააშქვანს ზმნისა -- ჩასასობი, დასასობი. 

Lemma: daachok{in}al-i  
Number: 5269  
დააჩოქ{ინ}ალ-ი (დააჩოქ{ინ}ალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. დიიჩოქუუ(ნ), დააჩოქინუანს ზმნათა -- დასაჩოქებელი. 

Lemma: daacik'al-i  
Number: 5270  
დააციკალ-ი (დააციკალ/რს) იგივეა, რაც დააციკაფალი. 

Lemma: daacik'apal-i  
Number: 5271  
დააციკაფალ-ი (დააციკაფალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. დააციკუანს, ზმნისა -- დასასობი (პატარა და წვრილი რისამე). 

Lemma: daacunapal-i  
Number: 5272  
დააცუნაფალ-ი (დააცუნაფალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. დააცუნუანს ზმნისა -- დასასობი, დასარჭობი.. 

Lemma: daadzaxebel-i  
Number: 5273  
დააძახებელ-ი (დააძახებელ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. დუუძახუ(ნ) ზმნისა -- დასაძახებელი, მოსაპატიჟებელი. 

Lemma: daac'k'ap'ular-i  
Number: 5274  
დააწკაპულარ-ი (დააწკაპულარს) მიმღ. ვნებ. მყ. დააწკაპულანს ზმნისა -- წვრილად დასაჭრელი, დასათლელი რამე. 

Lemma: daac'k'aral-i  
Number: 5275  
დააწკარალ-ი (დააწკარალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. დააწკარანს ზმნისა -- დასაწყობი. 

Lemma: daac'k'idal-i  
Number: 5276  
დააწკიდალ-ი (დააწკიდალ/რს) სახელი დააწკიდანს ზმნისა -- დასაწყობი. 

Lemma: daaxleba  
Number: 5277  
დაახლება (დაახლებას) სახელი დაახლენს ზმნისა -- დაახლოება. დეახლჷ ჯგირო: მ.ხუბ., გვ. 75 -- დაუახლოვდა კარგად. 

Lemma: daaxlebur-i  
Number: 5278  
დაახლებურ-ი (დაახლებურს) მიმღ. ვნებ.წარს. დაახლენს ზმნისა -- დაახლოებული. 

Lemma: daaxoral-i  
Number: 5279  
დაახორალ-ი (დაახორალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. დაახორუანს ზმნისა -- დასასახლებელი. დაახორალი ადგილი --
დასასახლებელი ადგილი. 

Lemma: daaxorinal-i  
Number: 5280  
დაახორინალ-ი (დაახორინალ/რს) იგივეა, რაც დაახორალი. 

Lemma: daaxunal-i  
Number: 5281  
დაახუნალ-ი (დაახუნალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. დაახუნუანს ზმნისა -- დასაჯენი, დასაჯდომი. ჯგირი დაახუნალი ადგილი რე --
კარგი დასაჯდომი ადგილი არის. 

Lemma: daajerebel-i  
Number: 5282  
დააჯერებელ-ი (დააჯერებელ/რს) მიმღ. ვნებ.მყ. დააჯერენს ზმნისა -- დასაჯერებელი. 

Lemma: daajveshebel-i  
Number: 5283  
დააჯვეშებელ-ი (დააჯვეშებელ/რს) მიმღ. ვნებ.მყ. დააჯვეშენს ზმნისა -- დასაძველებელი. 

Lemma: daajimalebel-i  
Number: 5284  
დააჯიმალებელ-ი (დააჯიმალებელ/რს) მიმღ. ვნებ.მყ. დააჯიმალენს ზმნისა -- დასაძმობილებელი. დააჯიმალებელი
სტაქანი გეშვეს -- დასაძმობილებელი ჭიქა (ღვინო, არაყი...) დალიეს. შდრ. ჯიმა. 

Lemma: daba  
Number: 5285  
დაბა შორსდ. აბა. ქაჸოთია, დაბა, ეთი ჯას, დაბა, მაასოფენია-და: მ.ხუბ., გვ. 180 -- ესროლეო, აბა, იმ ხეს, აბა, თუ
მოგლეჯსო. დაბა, მინჷმაშქვითია:ქხს, 1, გვ. 285 -- აბა, შემიშვითო. 



Lemma: dabadeba  
Number: 5286  
დაბადება (დაბადებას) სახელი დაბედენს, დეებადებუ(ნ) ზმნათა -- დაბადება.. დროქჷ ქომორთუ ბაღანაში დაბადებაში:
ი. ყიფშ., გვ. 83 -- დრო მოვიდა ბავშვის დაბადებისა. ტყას დებად, ტყას დესახ, გჷშჷლჷ დო `დიდ' დიძახ: კ. სამუშ. ,ქხპს, გვ.
170 -- ტყეში დაიბადა, ტყეში ჩაისახა, გამოვიდა და დიდ დაიძახა (გამოცანა: ხელკავი, ხის ურო). ქდაბადებაში დღა
დაბადების დღე. 

Lemma: dabadebu  
Number: 5287  
დაბადებუ (დაბადებუს) 1. დამბადებელი. დაბადებუშე თაშ(ი) ერჩქინელი, -- გურიშ(ი) მალამა, შურიში ჩხონაფა: კ.
სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 26 -- დამბადებლისაგან ასე შექმნილი, -- გულის მალამოვ, სულის ცხონებავ... 2. დაბადება. დაბადებუს
ვოჭყაფუა: აია, 2, გვ. 87 -- დაბადებას ვაწყევლინებ. 

Lemma: dabal-i  
Number: 5288  
დაბალ-ი (დაბალ/რს) დაბალი. დაბალქ ვეიკუნუ, მაღალქ ვეგმიკუნუა დო ჯვიდაქ ვაშედირთუა -- დაბალმა არ აიწია,
მაღალმა არ დაიწია და კოცნა არ შედგაო. ქდაბალი დიხა -- დაბალი ადგილი (მიწა). 

Lemma: dabaleba  
Number: 5289  
დაბალება (დაბალებას) სახელი დაადაბალენს, იდაბალებუ(ნ) ზმნათა -- დადაბლება. დუუშქვი ჭიჭე, დაადაბალი! --
დაუშვი ცოტა, დაადაბლა. დაადაბალენს (დაადაბალუ დაადაბლა, დუუდაბალებუ დაუდაბლებია, დონოდადაბალებუე(ნ) დაადაბლებდა
თურმე). გრდმ. დაადაბლებს. დიიდაბალენს (დიიდაბალუ დაიდაბლა, დუუდაბალებუ დაუდაბლებია). გრდმ. სათავ. ქც.
დაადაბალენს ზმნისა -- დაიდაბლებს. დუუდაბალენს (დუუდაბალუ დაუდაბლა, დუუდაბალებუ დაუდაბლებია) გრდმ სასხვ. ქც.
დაადაბალენს ზმნისა -- დაუდაბლებს. დიიდაბალებუ(ნ) (დიიდაბალუ დადაბლდა, დადაბალებე{რე}(ნ) დადაბლებულა) გრდუვ. ვნებ.
დაადაბალენს ზმნისა -- დადაბლდება. დეედაბალებუ(ნ) (დეედაბალუ დაედაბლა, დადაბალებუ დასდაბლებია) გრდუვ. ვნებ.
დუუდაბალენს ზმნისა -- დაუდაბლდება. დიიდაბალინე(ნ) (დიიდაბალინუ შესაძლებელი გახდა დადაბლება, -- , -- ) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. დაადაბალენს ზმნისა -- შეიძლება დადაბლდეს. დაადაბალინე(ნ) (დაადაბალინუ შეძლო დაედაბლებინა, -- ,
დონოდაბალებუე(ნ) შესძლებია დადაბლება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. დუუდაბალენს ზმნისა -- შეუძლია დაადაბლოს.
დაადაბალებაფუანს (დაადაბალებაფუუ დაადაბლებინა, დუუდაბალებაფუაფუ დაუდაბლებინებია, დონოდაბალებაფუე(ნ)
დაადაბლებინებდა თურმე) კაუზ. დაადაბალენს ზმნისა -- დაადაბლებინებს. მადაბალებელი მიმღ. მოქმ. {და}მდაბლებელი.
ოდაბალებელი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}სადაბლებელი. დადაბალებური მიმღ. ვნებ. წარს. დადაბლებული. დანადაბალებუ მიმღ. ვნებ. წარს.
დანადაბლები. ნადაბალებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}დაბლების საფასური. უდუდაბალებუ მიმღ. უარყ. დაუდაბლებელი. 

Lemma: dabaloba  
Number: 5290  
დაბალობა (დაბალობას) სიდაბლე. ვარა მუთუ ეინწყინე... ჩქინი სიჩიჩიე -- დაბალობა? -- ან რით აიხსნება... ჩვენი
სიგლახე -- სიდაბლე (დამცირება)? 

Lemma: dabaluep-i  
Number: 5291  
დაბალუეფ-ი (დაბალუეფ/მ/ნ-ს) დაბლობები, დაბალი ადგილები. პრიველი დაბალუემს ოკო ხონუა, დროშე დიითასანინი
-- პირველად დაბლობებს (დაბალ ადგილებს) უნდა მოხვნა, დროზე რომ დაითესოს. 

Lemma: dabargeba  
Number: 5292  
დაბარგება (დაბარგებას) სახელი დააბარგენს,დეებარგებუ(ნ) ზმნათა -- დაბარგება, რაიმე ბარგის დალაგება,
დაბინავება. მუჭო თიქ თქუნ, თეში ქიდებარგეს: მ. ხუბ., გვ. 12 -- როგორც მან თქვა, ისე დაბარგდნენ. 

Lemma: dabareba  
Number: 5293  
დაბარება (დაბარებას) სახელი დააბარენს, დეებარენს ზმნათა -- დაბარება; ჩაბარება. დიიბარენდუ დო თი დროს
ვემერთუკონი,ვაი, იში დღას! -- დაიბარებდა და იმ დროს რომ არ მისულიყო, ვაი, იმის დღეს! ამუდღა დო ჭუმე ფარა ოკო
დაბარანინ...: მ. ხუბ., გვ. 21 -- დღეს და (თუ) ხვალ ფული უნდა ჩააბარონ. 

Lemma: dabagheba  
Number: 5294  
დაბაღება (დაბაღებას) სახელი დუუბაღუ(ნ), დეებაღინუანს ზმნათა -- დაკმაყოფილება; ყოფნა. დუუბაღჷ მარჩქილესჷ: ა.
ცაგ., გვ. 22 -- ეყოფა მსმენელს. მიქიმინჷნი, დჷმობაღჷ: ი. ყიფშ., გვ. 159 -- რაც მიქნია, მეყოფა. საკაკალოთ ვა
დაბაღეფჷ!: ი. ყიფშ., გვ. 41 -- საუზმედ არ ეყო თურმე! 

Lemma: dabineba  
Number: 5295  
დაბინება (დაბინებას) სახელი დააბინენს ზმნისა -- დაბინავება. ნჯორი ოდიარეშა გუუტესჷ დო ქჷდეებინეესჷ: ი. ყიფშ.,
გვ. 13 -- ჯორი ბალახზე გაუშვეს და დაბინავდნენ. ართი ოთახუს მუში და ქუდააბინუუ: მ. ხუბ., გვ. 7 -- ერთ ოთახში მისი და
დააბინავა. 

Lemma: dabnieba  
Number: 5296  
დაბნიება (დაბნიებას) სახელი დააბნიენს ზმნისა -- დაბნევა. 

Lemma: daboleba  
Number: 5297  
დაბოლება (დაბოლებას) სახელი დააბოლენს ზმნისა -- დაბოლავება. დააბოლუუ მეშარექ: მ. ხუბ., გვ. 24 -- დააბოლავა
მგზავრმა. 



Lemma: dabzheba  
Number: 5298  
დაბჟება (დაბჟებას) სახელი დეებჟებუ(ნ) ზმნისა -- დაძმარება, დამჟავება, დაჭანგება (ღვინისა). 

Lemma: dabraleba  
Number: 5299  
დაბრალება (დაბრალებას) სახელი დააბრალენს ზმნისა -- დაბრალება. 

Lemma: dagemuaneba  
Number: 5300  
დაგემუანება (დაგემუანება) სახელი დააგემუანენს ზმნისა -- დაგემრიელება, დატკბილება. მუჟანცჷ თისჷ
გეშარღვანანიე, ჸურძენი დეგიმუანებუნია: ი. ყიფშ., გვ. 71 -- როდესაც იმას ამოყრიანო, ყურძენი დატკბილდებაო. იხ.
გემუანი. 

Lemma: dagvegv-i  
Number: 5301  
დაგვეგვ-ი (დაგვეგვის) ჩლუნგი, ბლაგვი. იხ. გაგულია, ჩანგულია, უკვათური. 

Lemma: dagvianeba  
Number: 5302  
დაგვიანება (დაგვიანებას) სახელი დააგვიანენს ზმნისა -- დაგვიანება. მულაქ ვედგეგვიანას: ენგური, გვ. 248 -- მოსვლა
არ დაგაგვიანდეს. 

Lemma: dagindzareba  
Number: 5303  
დაგინძარება, დაგინძორება (დაგინძა/ორებას) სახელი დააგინძარენს//დააგინძორენს ზმნისა -- დაგრძელება. 

Lemma: dagwa  
Number: 5304  
დაგუ̂ა (დაგუ̂ას) ყრუ. ი. ყიფშიძეს აქვს დაგჳა, რომელიც მიაჩნია აფხაზურიდან ნასესხებ ფორმად. ასევე თვლის მას პ.
ჭარაია (შდრ. აფხაზ. ადაგვა ყრუ). იხ. ჸუნგა. 

Lemma: dad-i  
Number: 5305  
დად-ი (დადის) ბებია (ი. ყიფშ.), დიდდედა (პ. ჭარ.). ბებერი. დიდაქჷ, ბაბუქჷ, დადიქჷ დო არძო მუშიანემქჷ ქჷმაზადეს: ი.
ყიფშ., გვ. 104 -- დედა, ბაბუა, ბებია და ყველა თავისიანები მოეგებნენ. დადისჷ კიბირი ვა ჩანსჷ დო შხვაში ჯოგჷ: ა. ცაგ.,
გვ. 83 -- ბებერს კბილი არ აქვს და სხვისი ეჯავრება. დადი ფეფიკო, ბაბუ პეტრე, დეინდა დარია დო ჯიმადი ვალოდია
აცხადენს -- ბებია ფეფიკო, ბაბუა პეტრე, დეიდა დარია და ბიძა ვალოდია აცხადებენ. ქდადი-ჩქიმი ბებია-ჩემი: დადი-ჩქიმქ
დომიჩინუა: მ. ხუბ., გვ. 39 -- ბებია-ჩემმა დამიბარაო. ჩქიმი ჸოროფილ ბაღანა რე -- დადი-ჩქიმიში მახანა რე: ქხს., 1, გვ.
251 -- ჩემი შეყვარებული ბავშვია -- ბებიაჩემის ხნისაა. ქდად-სქანი ბებიაშენი; დადსქანიში ვაგოკონო? -- ბებიაშენის არ
გინდა? ქდად-ჩქინი ბებია-ჩვენი. შდრ. დადბეჩა ბრძენი (დარბაისელი) ბებია (მასალ., გვ. 34, სქოლიო). შდრ. ლაზ. დადი
ბიცოლა (ნ. მარი). 

Lemma: dada  
Number: 5306  
დადა (დადას) 1. დაია, დაიკო. დუდმაყარე რაგადანც: -- არიქა, დადა, გედია!: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 26; 131 -- თავმაყარი
ლაპარაკობს: -- არიქა, დაიკო, ადექიო! ჩქიმ ამბეს მოგოშინა, ჩქიმი კატო, ჩქიმი დადა! : შ. ბერ., გვ. 140 -- ჩემს ამბავს
მოგახსენებ, ჩემო კატო, ჩემო დაიკო! მუ გოსქილიდუანს, დადავა? :მ. ხუბ., გვ. .8 -- რა მოგარჩენსო, დაიკოვო? 2. დედა,
მამა. მეგრულად სიტყვით დადა საალერსოდ უხმობენ უფროსნი ყმაწვილებს. შვილებიც მამას სახლში ეძახიან დადა. ბაბუას
(პაპას) -- დიდი დადა. აფხაზურშიც საალერსოდ მიმართავენ მამაკაცებს, უფრო კი ამ სიტყვით მიმართავენ მოხუცებს (პ.
ჭარ.). 3. მდადე, დადე (პ. ჭარ.). 4. დადა, დადი მიმართვის ფორმაა სვანურ-მეგრულში. ეს სახელი დიდედას ნიშნავს და დიდი
პატივისცემის გამომხატველ მიმართვად იხმარება (მასალ., გვ. 34). 

Lemma: dadaia  
Number: 5307  
დადაია (დადაიას) კნინ. -- მოფერ. დაიკო. ჩქიმი დადაია, გამიხარი გური! -- ჩემო დაიკო, გამიხარე გული ! იხ. დადა (მნიშ.
1). 

Lemma: dadamania  
Number: 5308  
დადამანია (დადამანიას): დადა+მარია დაო მარიამ. ადამანია, დადამანია, მელე სუმი ჭყონი მიკოდგუნი, მოვკვათა
დო ვარია?:ქხს, 2, გვ. 484 -- ადამანია, დადმანია, გაღმა რომ სამი მუხა დგას -- მოვჭრა თუ არაო? 

Lemma: dadareba  
Number: 5309  
დადარება (დადარებას) სახელი დეედარებუ(ნ) ზმნისა -- დამგზავრება; დამსგავსება. მიფშითინი, თიქ დემედარეს დო
ართო მიდაფრთით -- რომ მივდიოდით, ის დაგვემგზავრა და ერთად წავედით. 

Lemma: dadap-i  
Number: 5310  
დადაფ-ი (დადაფის) ძალზე ნელი სიარული, ნელი მოძრაობა. მიოდადანს -- ძალზე ნელა მიდის. 

Lemma: dade  
Number: 5311  
დადე (დადეს) მდადი, მდადე, პატარძლის მაყარი ქალი, მეჯვარე. მოჭყუდუს ვავშკიდა დო დადე ქახუნე: ქხს, 1, გვ. 180 --
პატარძალს არ ვკადრებ და მდადი (გარეთ) გასვი. შდრ. ლაზ. დადე მდადე (ნ. მარი); საბა: მდადი -- დიაცი, სძლის მაყარი. 



Lemma: dadia  
Number: 5312  
დადია (დადიას) სამეგრელოს მთავარი; ბატონი. დადიას ჩქინი ნინა რჷსიცალო არჩქილე: აია, 2, გვ. 87 -- დადიანს ჩვენი
ენა რუსის მსგავსად ესმის. 

Lemma: dadiash  
Number: 5313  
დადიაშ ხოჯ-ი, დადიაჲხოჯ-ი ბ.-მარტ. (დადიაშ/ჲხოჯის,დადიაშ/ჲხოს) 1. დადიანის ხარი. 2. ბოტან. ბალახია ერთგვარი
(ეკლიანი). 3. დიდრქებიანი ხოჭოა ერთგვარი, -- ხარაბუზა. 

Lemma: dadobua  
Number: 5314  
დადობუა (დადობუას) მდადობა, მდადედ ყოფნა. ჰაი, მუ დრო გჷმაშინე... დადობუა, მაყარობა: მასალ., გვ. 54 -- ჰაი, რა
დრო გამახსენდება... მდადობა, (და) მაყრობა. შდრ. დადე. 

Lemma: dadomeba  
Number: 5315  
დადომება (დადომებას) სახელი დაადომენს ზმნისა -- დაწყნარება, დადუმება. ოჭიშის გუუკეთენქ ლიშის დო
დუანდომენქია -- ზურგში გავუკეთებ ნემსს და დავაწყნარებო. 

Lemma: da  
Number: 5316  
და დო ჯიმა (და დო ჯიმას) და-ძმა, და და ძმა. და დო ჯიმა კოს ჸუნსინი, ის მუ უჯგუ! -- და და ძმა კაცს რომ ჰყავს, იმას რა
სჯობია. 

Lemma: dadojimaloba  
Number: 5317  
დადოჯიმალობა (დადოჯიმალობას) დაძმობა. 

Lemma: dadul-i  
Number: 5318  
დადულ-ი (დადულ/რს) დედალი (საპირისპ. მუმული). ართი დადული დო ართი მუმული ქომიჸიდით: მ. ხუბ., გვ. 63 -- ერთი
დედალი და ერთი მამალი მიყიდეთ. შდრ. ლაზ. დადული დედალი (ნ. მარი). 

Lemma: dadu{l}ia,dadu՚ia  
Number: 5319  
დადუ{ლ}ია,დადუჸია (დადუ{ლ}იას, დადუჸიას) პატარა ქათამი; ვარია (საპირისპ. მუმუ{ლ}ია, მუმუჸია). 

Lemma: dadghal-i  
Number: 5320  
დადღალ-ი (დადღალ/რს) უკმაყოფილო კილოთი ლაპარაკი, ჯაჯღანი. თელი დღას დადღალანს, იში გაჩერებაქ ვეჸუ{უ} -
- მთელი დღე ჯაჯღანებს, იმისი გაჩერება არ იქნა. დადღალანს (იყენ. დადღალუუ იჯაჯღანა, უდადღალუ{უ} უჯაჯღანია, ნოდადღალუე(ნ)
ჯაჯღანებდა თურმე) გრდმ. ჯაჯღანებს. 

Lemma: dad(i)chkim-i  
Number: 5321  
დად(ი)ჩქიმ-ი (დად(ი)ჩქიმს) ბებიაჩემი. დადჩქიმიში მახანა რე -- ბებიაჩემის ხნისაა. გადატ. ძალიან დიდი ხნისა. შდრ.
დადი. 

Lemma: dava  
Number: 5322  
დავა (დავას) დავა. იხ. დება. შდრ. ლაზ. დავა დავა (ნ. მარი). 

Lemma: davaleba  
Number: 5323  
დავალება (დავალებას) სახელი დაავალენს ზმნისა -- დავალება. მუსით ქიდავალენქინი, გააკეთენს -- რასაც დაავალებ,
გააკეთებს. დაავალენს (დაავალუ დაავალა, დუუვალებუ დაუვალებია, დონოვალებუე(ნ) დაავალებდა თურმე) გრდმ. დაავალებს.
დიივალენს (დიივალუ დაივალა, დუუვალებუ დაუვალებია) გრდმ. სათავ. ქც. დაავალენს ზმნისა -- დაივალებს. დიივალინე(ნ)
(დიივალინუ შესაძლებელი გახდა დავალება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. დაავალენს ზმნისა -- შეიძლება დავალება.
დაავალინე(ნ) (დაავალინუ შეძლო დაევალებინა, -- , დონოვალებუე(ნ) შესძლებია დავალება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. დაავალენს
ზმნისა -- შეუძლია დაავალოს. დაავალებაფუანს (დაავალებაფუუ დაავალებინა, დუუვალებაფუაფუ დაუვალებინებია,
დონოვალებაფუ{აფუ}ე(ნ) დაავალებინებდა თურმე) კაუზ. დაავალენს ზმნისა -- დაავალებინებს. დიმავალებელი მიმღ. მოქმ.
დამვალებელი. დაავალებელი მიმღ. ვნებ. მყ. დასავალებელი. დავალებული მიმღ. ვნებ. წარს. დავალებული.. დანავალები მიმღ.
ვნებ. წარს. დანავალები. დანავალებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. დავალების საფასური. უდუვალებუ მიმღ. უარყ. დაუვალებელი. 

Lemma: davalebul-i  
Number: 5324  
დავალებულ-ი (დავალებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დაავალენს ზმნისა -- დავალებული. 

Lemma: daveria  
Number: 5325  
დავერია (დავერიას) [რუს доверие ნდობა]. მუთუნერი დავერია ვაუღუ , დავერია დინაფილი აფუ -- არავითარი ნდობა არ
აქვს, ნდობა დაკარგული აქვს. 

Lemma: davtar-i  
Number: 5326  
დავთარ-ი (დავთარს) დავთარი. ქ დავთარიში დინაფა დავთრის დაკარგვა; გადატ. დაბნევა,გზა-კვალის არევა. ქ



დავთარიში მინორთა დავთრის გადაბრუნება; გადატ დაბნევა. ათეზმა უბედურებაშე გემნაართუ დავთარქ, ვაუჩქუ, მუ
ქიმინასინი -- ამდენი უბედურებით დაიბნა, არ იცის, რა აკეთოს (ქნას). 

Lemma: davtardinapil-i  
Number: 5327  
დავთარდინაფილ-ი (დავთარდინაფილ/რს) დავთარდაკარგული, არეული, დაბნეული. დავთარდინაფილი კოჩიე --
დაბნეული კაცია. 

Lemma: davi{l}a  
Number: 5328  
დავი{ლ}ა (დავი{ლა}ს) დამბლა. დავილაში გენთხაფა დამბლა, სისხლის ჩაქცევა. დავილაქ ქიგიანთხუ დო წანმოწანა
რე ლოგინს მითოჯანუნი -- დამბლა დაეცა და წელიწადია ლოგინში წევს. შდრ. გურ.,იმერ. დავლა დამბლა (ა. ღლ., ვ. ბერ.).

Lemma: dazareba  
Number: 5329  
დაზარება (დაზარებას) სახელი დეეზარებუ(ნ) ზმნისა -- დაზარება. ნაბადიშ ხეთ ღალაქ დაგეზარუა-და, კაღუს
კომკუჸოთი დო თეშ ოსარგალევა: თ. სახოკ., გვ. 254 -- ნაბდის ხელით წაღება თუ დაგეზაროს, კავს მოაბი და იმით
ათრიეო. ვიშო მიოჸოთი ათე წუთის,მა სი გირჩენქჷ, ვედგეზარას!: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 22 -- იქით დაკარგე ამ
წუთშივე, მე შენ გირჩევ, არ დაიზარო (დაგეზაროს)! 

Lemma: dazga  
Number: 5330  
დაზგა, დაძგა (დაზგას, დაძგას) დაზგა. 

Lemma: dazeba  
Number: 5331  
დაზება (დაზებას) სახელი დააზენს ზმნისა -- დაზავება. მიოჯინი სქანი ღორონს დო სი დჷმაზეეთია: ი. ყიფშ., გვ. 44 --
შეხედე შენს ღმერთს და შენ დაგვაზავეო. 

Lemma: daziareba  
Number: 5332  
დაზიარება (დაზიარებას) სახელი დააზიარენს ზმნისა -- ზიარება. სი დამაზიარი პაპაშ მოჭიშაფა: ი ყიფშ., გვ. 118 -- შენ
დამაზიარე მღვდლის მოსწრებამდე. 

Lemma: dazogeba  
Number: 5333  
დაზოგება (დაზოგებას) სახელი დაზოგენს ზმნისა -- დაზოგვა. 

Lemma: dazoteba  
Number: 5334  
დაზოთება (დაზოთებას) სახელი დააზოთენს, დეეზოთებუ(ნ) ზმნათა -- დაზამთრება. წჷ ადრე დეეზოთჷ -- წელს ადრე
დაზამთრდა. 

Lemma: datatureba  
Number: 5335  
დათათურება (დათათურებას) სახელი დაათათურენს ზმნისა -- დაშოშმინება. ქიმევრთითი დო დუათათურითია
მაჩხუპეფი -- მივედით და დავაშოშმინეთო მოჩხუბრები. 

Lemma: datalapuchel-i  
Number: 5336  
დათალაფუჩელ-ი (დათალაფუჩელ/რს) დად დაფიცებული, დობილი. 

Lemma: datebu  
Number: 5337  
დათებუ (დათებუს) ბოლო; დასასრული. თე რზენიში დათებუსუ დო გურგუმი გვალაში ჯინცუ -- ამ დაბლობის ბოლოს და
უფსკრული მთის ძირში. 

Lemma: datvineba  
Number: 5338  
დათვინება (დათვინებას) სახელი დუუთვინენს ზმნისა -- დათმობა, დამშვიდება. კჷლე მანგარო ასე ვორექჷ, დუცუ
ვავარზე დათვინებასჷ: კ სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 23 -- მკლავძლიერად ახლა ვარ, თავს არ ვაძლევ დათმობის ნებას. მარა
ადგილი გახანგებაქ მოფირქებას დაუთვინჷ:კ სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 70 -- მაგრამ ადგილი სიგიჟემ საზრიანობას დაუთმო. 

Lemma: datmeba  
Number: 5339  
დათმება (დათმებას) სახელი დათმენს ზმნისა -- დათმობა. 

Lemma: datxia  
Number: 5340  
დათხია, დათხიება (დათხიას, დათხიებას) სახელი დეეთხიებუ(ნ) ზმნისა -- დათხოვება, დაშორება. მა სქანი დათხია
ვეშემილებუ მუთუნინერო: ი ყიფშ., გვ. 83 -- მე შენი დათხოვება (მოშორება) არ შემიძლია არანაირად. უჭკუე კოჩის ჭირი
(გაჭირება) ვედეთხიებუნია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 139 -- უჭკუო კაცს გაჭირვება არ მოშორდებაო. მარას ვადგეთხიებუდუ:
მასალ., გვ. 115 -- კვირას (ერთი კვირის მანძილზე) არ მოგცილდებოდა. 

Lemma: datxinapa  
Number: 5341  
დათხინაფა (დათხინაფას) სახელი დუუთხინუანს ზმნისა -- მოშორება, ჩამოცილება; გაშველება. დეპირუ დათხინაფა



სომეხი დო რუსობაში: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 153 -- შეჰპირდა ჩამოცილება სომხისა და რუსობისა. ვაქალა შური, ვარა
დაითხინუა დუცია: მ. ხუბ., გვ. 68 -- გაჩუმდი (არ ამოიღო სული), თორემ მოგაშორებ თავსო (მოგკლავო). თინემს
დუთხინუაფუნა: ქხს, 1, გვ. 215 -- იმათ გაუშველებიათ. 

Lemma: datxinapil/r-i  
Number: 5342  
დათხინაფილ/რ-ი (დათხინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დეეთხინუანს ზმნისა -- მოშორებული. შორშა დათხინაფილ მაფუ
აქჲან ცხოვრებაში ღურუ: მ. ხუბ., გვ. 345 -- შორს მოცილებული მაქვს აქაური ცხოვრების სიკვდილი. 

Lemma: datxuala  
Number: 5343  
დათხუალა (დათხუალას) იხ. დათხია, დათხიება. 

Lemma: datxul-i  
Number: 5344  
დათხულ-ი (დათხულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დეეთხუებუ(ნ) ზმნისა -- აკრძალული, დათხოვნილი. ექიმეფიშე დათხულიე:
ქხს, 1, გვ. 57 -- ექიმებისაგან დათხოვნილია (აკრძალულია). 

Lemma: daia  
Number: 5345  
დაია (დაიას) კნინობ. დაიკო. შვიდებით, დაიავა!: ქხს, 2, გვ. 154 -- მშვიდობით დაიკო! ინა იცალი ბოში ვარე, ჩქიმ დაიას
მოწონსჷნი!: -- მ. ხუბ., გვ. 357 -- ის ისეთი ბიჭი არ არის, ჩემს დაიკოს რომ მოსწონს. 

Lemma: daiger-i  
Number: 5346  
დაიგერ-ი (დაიგერს) მიმღ. ვნებ. წარს. დაიგანს ზმნისა -- გათხუპნული, გალუნგული. 

Lemma: daigua  
Number: 5347  
დაიგუა (დაიგუას) სახელი დაიგანს ზმნისა -- გალუნგვა, დასვრა, თხუპნა. გოწიმინდე, ირფერს ნიდაიგანქ! -- გაწმინდე,
ყველაფერს ნუ თხუპნი! დაიგანს (მოდაიგუუ მოთხუპნა, მუუდაიგუუ მოუთხუპნია, მონოდაიგუე(ნ) მოთხუპნიდა თურმე) გრდმ. სვრის,
თხუპნის. იდაიგანს (მიიდაიგუუ მოითხუპნა, მუუდაიგუუ მოუთხუპნია) გრდმ. სათავ. ქც. დაიგანს ზმნისა -- ითხუპნის. უდაიგანს
(მუუდაიგუუ მოუთხუპნა, გაუსვარა, მუუდაიგუუ გაუსვრია) გრდმ. სასხვ. ქც. დაიგანს ზმნისა -- უთხუპნის, უსვრის. იდაიგუუ(ნ) (მიიდაიგუ
მოითხუპნა, მოდაიგე{რე}(ნ) მოთხუპნულა) გრდუვ. ვნებ. დაიგანს ზმნისა -- ითხუპნება. ადაიგუუ(ნ) (მაადაიგუ მოეთხუპნა, მოდაიგუუ
მოსთხუპნია) გრდუვ. ვნებ. უდაიგანს ზმნისა -- ეთხუპნება. იდაიგე(ნ) (იდაიგუ შესაძლებელი გახდა თხუპნა, -- , -- ) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. დაიგანს ზმნისა -- შეიძლება გაითხუპნოს. ადაიგე(ნ) (ადაიგუ შეძლო გაეთხუპნა, -- , ნოდაიგუე(ნ) შესძლებია
გაეთხუპნა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უდაიგანს ზმნისა -- შეუძლია გათხუპნოს. ოდაიგაფუანს (ოდაიგაფუუ გაათხუპნინა, უდაიგაფუაფუ
გაუთხუპნინებია, ნოდაიგაფუე(ნ) ათხუპნინებდა თურმე) კაუზ. დაიგანს ზმნისა -- ათხუპნინებს. მადაიგალ/რი მიმღ. მოქმ.
მთხუპნელი. ოდაიგალ/რი მიმღ. ვნებ. მყ. სათხუპნი. დაიგელ/რი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}თხუპნილი. ნადაიგა მიმღ. ვნ. წარს. ნათხუპნი.
ნადაიგუერი მიმღ. ვნებ. წარს. თხუპნის საფასური. უდაიგუ, უდუდაიგუ მიმღ. უარყ. გაუთხუპნელი. 

Lemma: dak'abet'eba  
Number: 5348  
დაკაბეტება (დაკაბეტებას) სახელი დეეკაბეტებუ(ნ) ზმნისა -- გაზრდა, გადიდება. ანწი გვალე დეეკაბეტჷ ხრისტაგანქჷ:
ი. ყიფშ., გვ. 84 -- აწი მთლად გაიზარდა ხრისტაგანი. შდრ. კაბეტი. 

Lemma: dak'eba  
Number: 5349  
დაკება (დაკებას) სახელი დეეკენს ზმნისა -- დაკავება, დაჭერა. ხეს დაკებაქ ოკო ვაგაიჭირდასინი -- ხელში დაკავება არ
უნდა გაგიჭირდეს. მილიციას ვადაკენუ -- მილიციამ ვერ დააკავა (დაიჭირა). დეეკენს (დეეკუუ დაიკავა, დუუკებუ დაუკავებია,
დონოკებუე(ნ) დაიკავებდა თურმე) გრდმ. დაიკავებს. დუუკენს (დუუკუუ დაუკავა, დუუკებუ დაუკავებია) გრდმ. სასხვ. ქც. დეეკენს
ზმნისა -- დაუკავებს. დიიკინე(ნ)//დეეკენე(ნ) (დიიკენუ//დეეკენუ შესაძლებელი გახდა დაკავება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
დეეკენს ზმნისა -- შეიძლება დაკავება. დააკენე(ნ) (დააკენუ შეძლო დაეკავებინა, -- , დონოკებუე(ნ) შესძლებია დაკავება
(დაეკავებინა)) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. დუუკენს ზმნისა -- შეუძლია დაიკავოს. დააკებაფუანს (დააკებაფუუ დააკავებინა,
დუუკებაფუაფუ დაუკავებინებია, დონოკებაფუე(ნ) დააკავებინებდა თურმე) კაუზ. დეეკენს ზმნისა -- დააკავებინებს. დამაკებელი მიმღ.
მოქმ დამკავებელი. დააკებელი მიმღ. ვნებ. მყ. დასაკავებელი. დაკებული მიმღ. ვნებ. წარს. დაკავებული. დანაკები მიმღ. ვნებ.
წარს. დანაკავები. დანაკებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. დაკავების საფასური. უდუკებუ მიმღ. უარყ. დაუკავებელი. 

Lemma: dak'ebel-i  
Number: 5350  
დაკებელ-ი (დაკებელ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. დეეკენს ზმნისა -- დასაკავებელი, დასაჭერი (ხელში). აკა იშო ქჷმოჸუნე
სანთელი ხეში დაკებელი! მასალ., გვ. 53 -- ერთი იქით გამატანე სანთელი ხელში დასაჭერი! 

Lemma: dak'ebul-i  
Number: 5351  
დაკებულ-ი (დაკებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დეეკენს ზმნისა -- დაკავებელი. 

Lemma: dak'virdeba  
Number: 5352  
დაკვირდება (დაკვირდებას) სახელი დეეკვირდებუ(ნ) ზმნისა -- დამკვიდრება. ჩქინი მეჭჷრინაფეფქ დეკვირდასი: ყაზაყ.,
6.03.1930, გვ. 1 -- ჩვენი მიღწევები დამკვიდრდეს. 

Lemma: dak'vireba  
Number: 5353  
დაკვირება (დაკვირებას) სახელი დეეკვირებუ(ნ) ზმნისა -- დაკვირვება. ბოშიქ ჩიტეფს დეეკვირჷ: ი. ყიფშ., გვ. 173 -- ბიჭი
ჩიტებს დააკვირდა. ქდაკვირვებაში მეჩამა დაკვირვება: დიდი დაკვირება მეფჩი დო გევაჸუნი: მ. ხუბ., გვ. 42 -- დიდად
დავაკვირდი და გავყევი. 



Lemma: dak'ileba  
Number: 5354  
დაკილება (დაკილებას) სახელი დააკილენს, დეეკილებუუ(ნ) ზმნათა -- დანაკლიანება, ნაკლის მქონედ გახდომა. უკილე
ბოშკოჩი რდუ დო სირჩინუეს დეეკილუ -- უნაკლო ვაჟკაცი იყო და სიბერეში დანაკლიანდა. დებკილი დო ქობღურუქ:
ი.ყიფშ., გვ. 165 -- დავკილიანდი და ვკვდები. დააკილენს (დააკილუ დაანაკლიანა, დუუკილებუ დაუნაკლიანებია, დონოკილებუე(ნ)
დაანაკლიანებდა თურმე) გრდმ. დაანაკლიანებს. დიიკილებუ(ნ) (დიიკილუ დანაკლიანდა, დაკილებე{რე}(ნ) დანაკლიანებულა)
გრდუვ. ვნებ. დააკილენს ზმნისა -- დანაკლიანდება. დეეკილებუ{უ}(ნ) (დეეკილუ დაუნაკლიანდა, დაკილებუუ დანაკლიანებია)
გრდუვ. ვნებ. დუუკილენს ზმნისა -- დაუნაკლიანდება. დააკილებელი მიმღ. ვნებ. მყ. დასაკილიანებელი. დაკილებულ/რი მიმღ.
ვნებ. წარს. დანაკლიანებული. უდუკილებუ მიმღ. უარყ. დაუკილიანებელი. შდრ. კილი. 

Lemma: dak'ilebul/r-i  
Number: 5355  
დაკილებულ/რ-ი (დაკილებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დეეკილებუ(ნ) ზმნისა -- დანაკლიანებული. 

Lemma: dak'ineba  
Number: 5356  
დაკინება (დაკინებას) იხ. დაკება. 

Lemma: dak'iral-i  
Number: 5357  
დაკირალ-ი (დაკირალს) მიმღ. ვნებ. მყ. დააკირანს ზმნისა -- დასაბმელი. დაკირალი ქომიშით დო დანჯირალს მა
ქიფშინქია: თ. სახოკ., გვ. 270 -- დასაბმელი მიშოვეთ და დასაწოლს მე ვიშოვიო. 

Lemma: dak'unt'areba  
Number: 5358  
დაკუნტარება (დაკუნტარებას) სახელი დააკუნტარენს ზმნისა -- დამოკლება. იხ. კუნტა. 

Lemma: dak'unt'arebul-i  
Number: 5359  
დაკუნტარებულ-ი (დაკუნტარებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დააკუნტარენს ზმნისა -- დამოკლებული. 

Lemma: dak'unt'eba  
Number: 5360  
დაკუნტება (დაკუნტებას) სახელი დააკუნტენს, დეეკუნტებუ(ნ) ზმნათა -- დაკუტება. კესას ნაბეტანი გლახა ორჩინუეშიქ
აჭარუ, დეეკუნტუ -- კესარიას ნამეტანი ცუდი სიბერე შეხვდა, დაკუტდა. ე ლახარა დააკუნტენს -- ეს ავადმყოფობა
დააკუტებს. კუჩხეფი დამიკუნტასი დო სოთინი ვა გჷმალინედას: ი. ყიფშ., გვ. 129 -- ფეხები დამიკუტოს და არსად არ
შემეძლოს გავლა. იხ. კუნტი. 

Lemma: dal-i  
Number: 5361  
დალ-ი (დალუ) ორწევრადი სიტყვის შემადგენლობაში შემავალი. მაგ., ბჟა-დალ-ი დასავლეთი (სიტყ. -- სიტყვ. მზის-
დასავალი). შდრ. იოლი. 

Lemma: dalal-i  
Number: 5362  
დალალ-ი (დალალს) იგივეა, რაც კაკულა. 

Lemma: dalamuseba  
Number: 5363  
დალამუსება (დალამუსებას) სახელი დაალამუსენს ზმნისა -- {მი}ნდობის რწმენით აღვსება; დანამუსება. ჯგირო
დალამუსეს დო ალონ ბორჯის მიდართეს: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ.,. გვ. 100 -- მინდობის რწმენით აღავსეს (დაანამუსეს) და
ალიონზე წავიდნენ. დაალამუსენს (დაალამუსუ დანამუსა, დუულამუსებუ დაუნამუსებია, დონოლამუსებუე(ნ) დაანამუსებდა თურმე) გრდმ.
დაანამუსებს. შდრ. ლამუსი. 

Lemma: dalar-i  
Number: 5364  
დალარ-ი (დალარს) დალალი. 

Lemma: dalak-i  
Number: 5365  
დალაქ-ი, დაჲაქ-ი (დალაქის, დაჲაქის) დალაქი, პარიკმახერი. 

Lemma: dalaxeba  
Number: 5366  
დალახება (დალახებას) სახელი დეელახებუ(ნ) ზმნისა -- ავად გახდომა. ათე ჟამსჷ ჸვამურიცხამქჷ ქიდეელახჷ: ა. ცაგ.,
გვ. 25 -- ამ დროს შუბლვარსკვლავიანი ავად გახდა. თიქ ხოლო ქიდმელახუ: მ. ხუბ., გვ. 9 -- ისიც ავად გამიხდა.
დაალახუანს (დაალახუუ ავად გახადა, დუულახუაფუ ავად გაუხდია) გრდმ. ავად გახდის. დეელახებუუ(ნ) (დეელახუ ავად გახდა,
დალახებე{ლ/რე}(ნ) ავად გამხდარა, დონოლახებუე(ნ) ავად გახდებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ავად გახდება. დალახებული მიმღ. ვნებ.
წარს. ავად გამხდარი, დაავადებული. დინალახები მიმღ. ვნებ. წარს. ავად განახდომი. უდულახებუ მიმღ. უარყ. ავად გაუმხდარი.
იხ. ლახალა; ლეხი. 

Lemma: dalaxebul/r-i  
Number: 5367  
დალახებულ/რ-ი (დალახებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დეელახებუ(ნ) ზმნისა -- ავად გამხდარი, დაავადებული. შდრ.
სინთელუანი. 



Lemma: daleba  
Number: 5368  
დალება (დალებას) სახელი დაალენს ზმნისა -- დალევა, გათავება. 

Lemma: dalia  
Number: 5369  
დალია (დალიას) ბოლო, დამლევი, დასასრული (კვირის, თვის...). თენა რდჷ კვირკვეში დალია -- ეს იყო ივლისის
დამლევი. დალიას ზმნზ. დამლევს, დასასრულს, ბოლოს. მარტიშ თუთა დალიას სერით გიანთხესია: კ. სამუშ., ქხპს, გვ.
135 -- მარტის თვის დამლევს ღამით დაესხნენო. სქანი ჸოროფა ვეგინმაღე თე თუთაში დალიაშა: შ. ბერ., გვ. 186 -- შენს
სიყვარულს ვერ გადავიტან ამ თვის ბოლომდე. 

Lemma: dalibareba  
Number: 5370  
დალიბარება (დალიბარებას) სახელი დაალიბარენს, დეელიბარებუუ(ნ) ზმნათა -- დარბილება. ხომლა ჸვალი უკიბირექ
დალიბარ დო დოსქინჩუ: ქხს, 1, გვ. 179 -- გამხმარი ყველი უკბილომ დაარბილა და გადასანსლა. იხ. ლიბუ. 

Lemma: dalibarebel-i  
Number: 5371  
დალიბარებელ-ი (დალიბარებელ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. დაალიბარენს ზმნისა -- დასარბილებელი. 

Lemma: dalibarebul-i  
Number: 5372  
დალიბარებულ-ი (დალიბარებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დაალიბარენს, დეელიბარებუუ(ნ) ზმნათა -- დარბილებული. 

Lemma: dalieba  
Number: 5373  
დალიება (დალიებას) სახელი დეელიებუ(ნ) ზმნისა -- 1. გათავება, დალევა. მუჟანსჷნი დიშქაქჷ დალიებაშა
ქიმიოჭირინუუნი: ი. ყიფშ., გვ. 47 -- როცა შეშა გათავდა (დალევას მიაღწია). თქვანო საუჯგუშო ორე, ბედი ვა
დელიათჷნი!: მ. ხუბ., გვ. 358 -- თქვენთვის უკეთესია, ბედი რომ არ დაილიოთ!. ბზითი დელიებუნანი, სო დიხასი
ითხორუნა:ქხს, 1, გვ. 192 -- მზითევი რომ დაელევათ (გაუთავდებათ), სად მიწაში ჩაძვრებიან (დაიმარხებიან). დაალიენს
(დაალიუ გაათავა; დუულიებუ გაუთავებია, დაულევია; დონოლიებუე(ნ) დალევდა, გაათავებდა თურმე) გრდმ. დალევს, გაათავებს.
დუულიენს (დუულიუ დაულია, გაუთავა; დუულიებუ დაულევია; გაუთავებია) გრდმ. სასხვ. ქც. დაალიენს ზმნისა გაუთავებს,
დაულევს. დიილიებუუ(ნ) (დიილიუ დაილია, დალიებე{ლ/რე}(ნ) დალეულა) გრდუვ. ვნებ. დაალიენს ზმნისა -- დაილევა.
დეელიებუუ(ნ) (დეელიუ დაელია, დალიებუუ დალევია, გასთავებია) გრდუვ. ვნებ. დუულიენს ზმნისა -- დაელევა.
დაალიებაფუანს (დაალიებაფუუ გაათავებინა, დუულიებაფუაფუ გაუთავებინებია, დონოლიებაფუე(ნ) გაათავებინებდა თურმე) კაუზ.
დაალიენს ზმნისა -- გაათავებინებს, მოალევინებს. დამალიებერი მიმღ. მოქ. გამთავებელი, დამლევი. დაალიებერი მიმღ. ვნებ.
მყ. გასათავებელი, მოსალევი. დალიებური, დალუური მიმღ. ვნებ. წარს. გათავებული, მილეული. დანალიები მიმღ. ვნებ. მყ.
გათავებული, მონალევი. უდულიებუ მიმღ. უარყ. გაუთავებელი, დაულეველი; ურიცხვი. 

Lemma: daliebur-i  
Number: 5374  
დალიებურ-ი (დალიებურს) იგივეა, რაც დალუური, -- დაპატარავებული, მილეული. აზრით გოჩიჩინაფილი დალიებური
გილვოღვანწკა: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 122 -- აზრით გაშტერებული მილეული დავსანსალებ. 

Lemma: dalir-i  
Number: 5375  
დალირ-ი (დალირს) იგივეა, რაც დალიებური, -- გათავებული, დალეული. 

Lemma: daloba  
Number: 5376  
დალობა (დალობას) დობა. შურო ქორწანს დალობა-და, გურს ქორჭუნდა უბედური: შ.ბერ., გვ. 141 -- სულ თუ გწამს დობა,
გულს გწვავდე უბედური. იხ. და. 

Lemma: dalua  
Number: 5377  
დალუა (დალუას) იგივეა, რაც დალიება -- გათავება, დალევა. მა აწ ის მითა მოძირანს, ჩქიმი ცხოვრება დაბლუენი: ი.
ყიფშ., გვ. 155 -- მე აწი მას არავინ მაჩვენებს, ჩემი ცხოვრება რომ დავლიო. 

Lemma: dalueba  
Number: 5378  
დალუება (დალუებას) იგივეა, რაც დალიება, დალუა. 

Lemma: daluur-i  
Number: 5379  
დალუურ-ი (დალუურს) იგივეა, რაც დალიებური, -- მიმღ ვნებ. წარს. დაალიენს,დეელიებუ(ნ) ზმნათა -- გათავებული,
მილეული. ჩქიმი დღა დალუური ქიმიკოძჷ ბონდიშისჷ: ა. ცაგ., გვ. 62 -- ჩემი დღე დალეული ქეა მიდებული ბონდის ხიდზე. 

Lemma: damaz-i  
Number: 5380  
დამაზ-ი (დამაზის) ბოტან. კორკიმელი, ქლიავის ნაირსახეობა, ჭანჭურის მსგავსი, -- დამასხი. 

Lemma: damak'eba  
Number: 5381  
დამაკება (დამაკებას) სახელი დაამაკენს ზმნისა -- დამაკება. 

Lemma: damangeba  
Number: 5382  



დამანგება (დამანგებას) სახელი დაამანგენს ზმნისა -- დაპირდაპირება. ყორშიში კარქ თენემც დემანგ: აია, 1, გვ. 23 --
კოშკის კარები მათ გაუპირდაპირდა. 

Lemma: damap'eijebel-i  
Number: 5383  
დამაპეიჯებელ-ი (დამაპეიჯებელ/რს) მიმღ. მოქმ დააპეიჯენს ზმნისა -- დამპატიჯებელი. გაგმორთეს დამაპეიჯებელი
კათა -- გამოყვეს დამპატიჟებელი (გამომწვევი) ხალხი. 

Lemma: damargeba  
Number: 5384  
დამარგება (დამარგებას) სახელი დაამარგენს ზმნისა -- დამაგრება, რამეზე მიმაგრება; გაჩერება. გეეჸალჷ გვალო დო
ვა დემარგინჷ: ი. ყიფშ., გვ. 74 -- გადაირია მთლად და ვერ დაამაგრეს. ითამ დამანუგეშეს გური ქჷდამიმაგრეს: ი. ყიფშ.,
გვ. 157 -- ვითომ დამანუგეშეს, გული გამიმაგრეს. დუუმარგენს (დუუმარგუ დაუმაგრა, დუუმარგებუ დაუმაგრებია) გრდმ. სასხვ. ქც.
დაამარგენს ზმნისა -- დაუმაგრებს. დიიმარგებუუ(ნ) (დიიმარგუ დამაგრდა, დომარგებე{ლ/რე}(ნ) დამაგრებულა) გრდუვ. ვნებ.
დაამარგენს ზმნისა -- დამაგრდება. დეემარგებუუ(ნ) (დეემარგუ დაუმაგრდა, დამარგებუუ დამაგრებია) გრდუვ. ვნებ. დუუმარგენს
ზმნისა -- დაუმაგრდება. დიიმარგინე(ნ) (დიიმარგინუ შესაძლებელი გახდა დამაგრება, -- , დონომარგებუე(ნ) შესაძლებელი ყოფილა
დამაგრება) გრდუვ. შესაძლ ვნებ. დაამარგენს ზმნისა. -- შეიძლება დამაგრება (დამაგრდეს). დაამარგინე(ნ) (დაამარგინუ
შეძლო დაემაგრებინა, -- , დონომარგებუე(ნ) შესძლებია დაემაგრებინა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. დუუმარგენს ზმნისა -- შეუძლია
დაამაგროს. დაამარგებაფუანს (დაამარგებაფუუ დაამაგრებინა, დუუმარგებაფუაფუ დაუმაგრებინებია, დონომარგებაფუე(ნ)
დაამაგრებინებდა თურმე) კაუზ. დაამარგენს ზმნისა -- დაამაგრებინებს. დამამარგებელი მიმღ. მოქ. დამამაგრებელი.
დაამარგებელი მიმღ. ვნებ. მყ. დასამაგრებელი. დამარგებული მიმღ. ვნებ. წარს. დამაგრებული. დანამარგები მიმღ. ვნებ. წარს.
დანამაგრები. დანამარგებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. დაუმაგრებელი. უდუ{უ}მარგებუ მიმღ. უარყ. დაუმაგრებელი. 

Lemma: damargebul-i  
Number: 5385  
დამარგებულ-ი (დამარგებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დაამარგენს ზმნისა -- დამაგრებული, გაჩერებული. 

Lemma: damardeba  
Number: 5386  
დამარდება (დამარდებას) სახელი დაამარდუ(ნ) ზმნისა -- დამადლება. მუდგა ჯგჷრი რღოლუენი, იშენი
ვადამიმარდჷქჷ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 36 -- რაც გინდა სიკეთე გიყო, მაინც არ დამიმადლებ (იქნები მადლიერი). იხ.
მარდი. 

Lemma: damardebul-i  
Number: 5387  
დამარდებულ-ი (დამარდებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დაამარდუუ(ნ) ზმნისა -- დამადლებული. 

Lemma: damark'ebel-i  
Number: 5388  
დამარკებელ-ი (დამარკებელ/რს) მიმღ. მოქმ. დაარკენს ზმნისა -- დამკლები. 

Lemma: damapentebel-i  
Number: 5389  
დამაფენთებელ-ი (დამაფენთებელ/რს) მიმღ. მოქმ. დააფენთენს ზმნისა -- დამფეთებელი, დამფრთხობი. 

Lemma: damaghaleba  
Number: 5390  
დამაღალება (დამაღალებას) სახელი დაამაღალენს ზმნისა -- ამაღლება, დამაღლება. სქანი რინას შხვაშის ვა
მუვძინანა, მუსხიშახ ეშე ვა დემაღალე: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 9 -- შენს ყოფნას სხვისას არ მიუმატებენ, რამდენადაც
ზევით არ ამაღლდე. დაამაღალენს (დაამაღალუ აამაღლა, მაღალი გახადა; დუუმაღალებუ აუმაღლებია; დონომაღალებუე(ნ)
აამაღლებდა თურმე) გრდმ. ამაღლებს, მაღალს გახდის. დუუმაღალენს (დუუმაღალუ აუმაღლა, დუუმაღალებუ აუმაღლებია) გრდმ.
სასხვ. ქც. დაამაღალენს ზმნისა -- აუმაღლებს. დიიმაღალებუუ(ნ), დეემაღალებუუ(ნ) (დეემაღალუ ამაღლდა,
დამაღალებე{ლ/რე}(ნ) ამაღლებულა, მაღალი გამხდარა) გრდუვ. ვნებ. დაამაღალენს ზმნისა -- ამაღლდება, მაღალი გახდება.
დიიმაღალინე(ნ), დეემაღალინე(ნ) (დეემაღალინუ შესაძლებელი გახდა ამაღლება, -- , დონომაღალებუე(ნ) შესაძლებელი ყოფილა
ამაღლება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. დაამაღალენს ზმნისა -- შეიძლება ამაღლება. დაამაღალინე(ნ) (დაამაღალინუ შეძლო
აემაღლებინა, -- , დონომაღალებუე(ნ) შესძლებია დამაღლება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. დუუმაღალენს ზმნისა -- შეუძლია მაღალი
გახადოს (აამაღლოს). დაამაღალებაფუანს (დაამაღალებაფუუ აამაღლებინა, დუუმაღალებაფუაფუ აუმაღლებინებია,
დონომაღალებაფუე(ნ) აამაღლებინებდა თურმე) კაუზ. დაამაღალენს ზმნისა -- აამაღლებინებს. დამამაღალებელი მიმღ. მოქმ.
ამმაღლებელი. დაამაღალებელი მიმღ. ვნებ. მყ. ასამაღლებელი. დამაღალებული მიმღ. ვნებ. წარს. ამაღლებული. დანამაღალები/უ
მიმღ. ვნებ. წარს. ანამაღლები. დანამაღალებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ამაღლების საფასური. უდუმაღალებუ მიმღ. უარყ.
აუმაღლებელი. 

Lemma: damaghulanebel-i  
Number: 5391  
დამაღულანებელ-ი (დამაღულანებელ/რს) მიმღ. მოქმ. დააღულანენს ზმნისა -- გამმრუდებელი. 

Lemma: dama՚aleba  
Number: 5392  
დამაჸალება (დამაჸალებას) სახელი დამაჸალენს ზმნისა -- დამეგობრება. ექი დეემაჸალჷ ართი ხეხომლა კოცჷ: ი
ყიფშ., გვ. 50 -- ეს დაუმეგობრდა ერთ ხელგამხმარ კაცს. შდრ. მაჸალე. 

Lemma: dama՚anebel-i  
Number: 5393  
დამაჸანებელ-ი (დამაჸანებელ/რს) მიმღ. მოქმ. დააჸანენს ზმნისა -- დამამშვიდებელი, დამაწყნარებელი. 

Lemma: damaca  
Number: 5394  



დამაცა (დამაცას) ტანად პატარა და სწრაფად მოსიარულე. 

Lemma: damacer-i  
Number: 5395  
დამაცერ-ი (დამაცერს) მიმღ. ვნებ.წარს. დამაცანს ზმნისა -- გაპარსული; გადატ. გაქურდული. 

Lemma: damacua  
Number: 5396  
დამაცუა (დამაცანს) სახელი დამაცანს ზმნისა -- გაპარსვა (სუფთად); გასუფთავება. გადატ. პირწმინდად გაქურდვა, -- ისე
გაქურდვა არაფერს რომ არ დატოვებენ. მახენჯემს მინულებუნა დო გუუდამაცუუნა -- ქურდები შესულან და პირწმინდად
(არაფერი დაუტოვებიათ ისე) გაუქურდევთ (გაუპარსავთ). დამაცანს (გოდამაცუუ გაპარსა; გუუდამაცუუ გაუპარსავს, გაუქურდავს;
გონოდამაცუე(ნ) გაპარსავდა, გაქურდავდა თურმე) გრდმ. პარსავს; ქურდავს. იდამაცანს (გიიდამაცუუ გაიპარსა; გუუდამაცუუ
გაუპარსავს, გაუქურდავს) გრდმ. სათავ. ქც. დამაცანს ზმნისა -- იპარსავს. მადამაცალი მიმღ. მოქმ. {გა}მპარსავი, გადატ.
გამქურდავი. ოდამაცალი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}საპარსი; გასაქურდი. გოდამაცელ/რს მიმღ. ვნებ. წარს. გაპარსული; გაქურდული
პირწმინდად. გინადამაცა მიმღ. ვნებ. წარს. განაპარსი; განაქურდი. გინადამაცუერი მიმღ. ვნებ. წარს. სუფთად გაპარსვის
საფასური. 

Lemma: damaxolebel-i  
Number: 5397  
დამახოლებელ-ი (დამახოლებელ/რს) მიმღ. მოქმ. დაახოლენს ზმნისა -- დამახლოვებელი. 

Lemma: damonk'ateba  
Number: 5398  
დამონკათება (დამონკათებას) სახელი დაამონკათენს ზმნისა -- დაორსულება. ძღაბიქ დემონკათჷ: ი ყიფშ., გვ. 83 --
გოგო დაორსულდა. იხ. დაუხენება. 

Lemma: damonk'eba  
Number: 5399  
დამონკება (დამონკებას) სახელი დაამონკენს, დეემონკებუ(ნ) ზმნათა -- დამძიმება. 

Lemma: damorchil-i  
Number: 5400  
დამორჩილ-ი (დამორჩილ/რს) შემოდგომა. წიწილენს დამორჩილს ეიარკენანია: თ. სახოკ., გვ. 267 -- წიწილებს
შემოდგომაზე თვლიანო. დამორჩილიში ჭანდიცალო მაჩამინჯე რენია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 35 -- შემოდგომის ბუზივით
იკბინებაო. ქდამორჩილიში გინი შემოდგომის ხბო. ქ დამორჩილიში დოდგინა შემოდგომის დადგომა. ქდამორჩილიში
გინუვლა შემოდგომის დამლევი (გასვლა) დამორჩილიღ დღა-მორჩილი დღე-მოკლე (გ.როგავა).დამორჩილიღ და-
მორჩვა ფოთლების ტოტების გაცლა (ი. ყიფშ., ლექსიკ., გვ. 228). 

Lemma: damorchileba  
Number: 5401  
დამორჩილება (დამორჩილებას) სახელი დაამორჩილენს, დეემორჩილებუ(ნ) ზმნათა -- დაპატარავება; დამონება,
დამორჩილება. ტომარეშე სიმინდი გაგშეღი, დაამორჩილი, ვარა ვეიმაჭოფე -- ტომრიდან ამოიღე სიმინდი, დააცოტავე,
თორემ ვერ ავწევ. 

Lemma: damorchilebul-i  
Number: 5402  
დამორჩილებულ-ი (დამორჩილებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დაამორჩილენს ზმნისა -- დაპატარავებული, დაცოტავებული;
დამორჩილებული. 

Lemma: damorchilishi  
Number: 5403  
დამორჩილიში ვარდ-ი (დამორჩილიში ვარდის) ბოტან. ქრიზანთემა. იხ. ზოთონჯიში ვარდი (ა. მაყ.). 

Lemma: damojgireba  
Number: 5404  
დამოჯგირება (დამოჯგირებას) სახელი დაამოჯგირენს, დეემოჯგირებუ(ნ) ზმნათა -- მოკეთედ გახდომა, დამოყვრება,
დანათესავება, დამეგობრება. მეჩხომექ, ხარაზიქ დო მეწამალექ დეემოჯგირესჷ ართიანსჷ: ი ყიფშ., გვ. 11 -- მეთევზე,
ხარაზი და მეწამლე დამეგობრდნენ ერთმანეთში. ათენერო დევემოჯგირებუთ : მ. ხუბ., გვ. 9 -- ამნაირად დავემოყვრებით.
დაამოჯგირენს (დაამოჯგირუ დაამოყვრა, დუუმოჯგირებუ დაუმოყვრებია, დონომოჯგირებუე(ნ) დაამოყვრებდა თურმე) გრდმ.
დაამოყვრებს, დაამეგობრებს, დაანათესავებს. დეემოჯგირებუუ(ნ) (დეემოჯგირუ დაუმოყვრდა, დამოჯგირებუუ დამოყვრებია)
გრდუვ. ვნებ. დაამოჯგირენს ზმნისა -- დაუმოყვრდება, დაუნათესავდება დაამოჯგირებელი მიმღ.ვნებ.მყ. დასამოყვრებელი.
დამოჯგირებული მიმღ.ვნებ.წარს. დამოყვრებული. იხ. მოჯგირე. 

Lemma: damzhueba  
Number: 5405  
დამჟუება (დამჟუებას) სახელი დემჟუებუ(ნ) ზმნისა -- დამჟავება, დაძმარება. გეფშვინი,გეთუა, ვაფშვინი -- დემჟუა: ხალხ.
სიბრ., გვ. 23 -- (რომ) დავლიე, გათავდაო, (რომ) არ დავლიე, დამჟავდაო (დაძმარდაო). დეემჟუებუ(ნ) (დეემჟუუ დამჟავდა,
დამჟუებე{რე}(ნ) დამჟავებულა, დონომჟუებუე(ნ) დამჟავდებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. დამჟავდება. დამჟუებული მიმღ. ვნებ. წარს.
დამჟავებული. 

Lemma: damt'ereba  
Number: 5406  
დამტერება (დამტერებას) სახელი დეემტერებუ(ნ) ზმნისა -- დამტერება. გერარდიქ დამტერჷ დო ვამუჩჷ ცხენითი ულაში
ნება: ი. ყიფშ., გვ. 154 -- გერარდი დამემტერა და არ მომცა ცხენით წასვლის ნება. 

Lemma: damt'k'iceba  
Number: 5407  



დამტკიცება (დამტკიცებას) სახელი დაამტკიცენს ზმნისა -- დამტკიცება. (გოკო) უჭკუობა დამიმტკიცე, გამახანგე,
გამაშტერე?!: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 143 -- (გინდა) უჭკუობა დამიმტკიცო, გამაგიჟო, გამაშტერო?! 

Lemma: damueba  
Number: 5408  
დამუება (დამუებას) სახელი დემუებუ(ნ) ზმნისა -- დამწიფება, მოსვლა. დიო კობუე, დემუებუ დო დოპწილათ -- ჯერ კუხეა,
დამწიფდება და მოვკრიფოთ. დეემუებუუ(ნ) (დეემუჲუ დამწიფდა, დამუებელ{რე}(ნ) დამწიფებულა, დონომუებუე(ნ) დამწიფდებოდა
თურმე) გრდუვ. ვნებ. დამწიფდება. 

Lemma: damuebur-i  
Number: 5409  
დამუებურ-ი (დამუებურს) მიმღ. ვნებ. წარს. დეემუებუ(ნ) ზმნისა -- დამწიფებული. დამუებული უშქური -- სიმწიფეში შესული
ვაშლი. 

Lemma: damuleba  
Number: 5410  
დამულება (დამულებას) იგივეა, რაც დამუება. შდრ. მულა. 

Lemma: damunc'eba  
Number: 5411  
დამუნწება (დამუნწებას) სახელი დეემუნწებუ(ნ) ზმნისა -- აბრეშუმის ჭიის დაბერება, უვარგისად გახდომა (იბერება და
კვდება). იმუნწებუუ(ნ) (დიიმუნწებუუ(ნ)//დეემუნწებუუ(ნ) უვარგისი გახდება, დეემუნწუ//დიიმუნწუ უვარგისი გახდა, დამუნწებელ/რე(ნ) უვარგისი
გამხდარა დონომუნწებუე(ნ) უვარგისი გახდებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. აბრეშუმის ჭია უვარგისი ხდება. დამუნწებული მიმღ. ვნებ.
წარს. უვარგისი აბრეშუმის ჭია (დაბერებული). 

Lemma: damunc'ebul-i  
Number: 5412  
დამუნწებულ-ი (დამუნწებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დეემუნწებუ(ნ) ზმნისა -- დაბერებული, უვარგისი, ცოცხზე რომ ვერ
ადის, ისეთი აბრეშუმის ჭია. 

Lemma: damunjeba  
Number: 5413  
დამუნჯება (დამუნჯებას) სახელი დაამუნჯენს, დიიმუნჯებუ(ნ) ზმნათა -- დამუნჯება. შური, სქანი ჸოროფაქ დამამუნჯუ,
დამაჸუნგუ -- სულო, შენმა სიყვარულმა დამამუნჯა, დამაყრუა. დემუნჯებუქ, დეჸუნგებუქ დო თოლეფც წკურუნქუნი: კ.
სამუშ., ქხპს, გვ. 120 -- დამუნჯდები, დაყრუვდები და თვალებს რომ ნაბავ. იხ. მუნჯი. 

Lemma: damdzimeteba  
Number: 5414  
დამძიმეთება (დამძიმეთებას) სახელი დაამძიმეთენს, დეემძიმეთებუ(ნ) ზმნათა -- დაორსულება, დაფეხმძიმება. 

Lemma: dan-i  
Number: 5415  
დან-ი (დანს) წისქვილის ნაწილი, დირე. 'სარეკელას ირიბად წაჭრილი ფართე პირი ზედ ქვაზე უდევს, ხოლო ზევითა ვიწრო
ბოლო უდევს დანზე.დანი კი, ერთის მხრივ, ტრაპეზზე იქვე აღმართულ პატარა ბოძზეა დამაგრებული, ხოლო მეორე ბოლო
გოჟოს ჩაჭრილ ნაპირზე უდევს' (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 3, გვ. 224). 

Lemma: danandeb-i  
Number: 5416  
დანანდებ-ი (დანანდების) მიმღ. ვნებ. წარს. დეენდენს ზმნისა -- დანანდობი. 

Lemma: danandebuer-i  
Number: 5417  
დანანდებუერ-ი (დანანდებუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. დეენდენს ზმნისა -- გასამრჯელო დანდობისათვის. 

Lemma: danap'eijebu  
Number: 5418  
დანაპეიჯებუ (დანაპეიჯებუს) მიმღ. ვნებ. წარს. დაპეიჯენს ზმნისა -- დანაპატიჟები. 

Lemma: danap'eij{eb}uer-i  
Number: 5419  
დანაპეიჯ{ებ}უერ-ი (დანაპეიჯ{ებ}უერს) მიმღ. ვნებ. წარს. დაპეიჯენს ზმნისა -- გასამრჯელო დაპატიჟებისათვის. 

Lemma: danargheba  
Number: 5420  
დანარღება (დანარღებას) სახელი დეენარღებუ(ნ) ზმნისა -- დანანება. უკულ(ი) ღურა ვადმენარღებ(უ), სოდგა მიღუდას
ბინა: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 28 -- შემდეგ სიკვდილი არ დამენანება, სადაც გინდა მქონდეს ბინა. იხ. ნარღი. 

Lemma: danaureb-i  
Number: 5421  
დანაურებ-ი (დანაურების) მიმღ. ვნებ. წარს. დააურენს ზმნისა -- დანამშვიდები. 

Lemma: danaurebuer-i  
Number: 5422  
დანაურებუერ-ი (დანაურებუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. დააურენს ზმნისა -- გასამრჯელო დამშვიდებისათვის. 

Lemma: danaukv-i  
Number: 5423  



დანაუქვ-ი (დანაუქვის) მიმღ. ვნებ. წარს. დააუქვენს ზმნისა -- დანაუქმები; უქმე დღის დანადგომი. ჩქიმ(ი) ჸუდეშა სი
ქჷმორთი დანაუქვი ონჯუასი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 54 -- ჩემს სახლში შენ მოდი უქმე დღის (დანაუქმებ) საღამოჟამს.
დანაუხენებუერ-ი (დანაუხენებუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. დააუხენენს ზმნისა -- გასამრჯელო დაორსულებისათვის. 

Lemma: dana՚anebu  
Number: 5424  
დანაჸანებუ (დანაჸანებუს) მიმღ. ვნებ. წარს. დააჸანენს ზმნისა -- დანაწყნარები, დანამშვიდები. 

Lemma: dana՚anebuer-i  
Number: 5425  
დანაჸანებუერ-ი (დანაჸანებუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. დააჸანენს ზმნისა -- დამშვიდების (დაწყნარების) საფასური
(გასამრჯელო). 

Lemma: danashvideb-i  
Number: 5426  
დანაშვიდებ-ი (დანაშვიდების) მიმღ. ვნებ. წარს. დააშვიდენს ზმნისა -- დანამშვიდები. 

Lemma: danashvidebuer-i  
Number: 5427  
დანაშვიდებუერ-ი (დანაშვიდებუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. დააშვიდენს ზმნისა -- დამშვიდების საფასური. 

Lemma: danashoul-i  
Number: 5428  
დანაშოულ-ი (დანაშოულ/რს) დანაშაული. უმოსი დჷმაშებული დანაშოულიში მაფორალი კოჩი რე: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ.,
გვ. 123 -- მეტი დამნაშავე დანაშაულის დამფარავი კაცია. 

Lemma: danashur-i  
Number: 5429  
დანაშურ-ი (დანაშურს) იგივეა, რაც დანაშოული, -- დანაშაული. დანაშური მეუტუათ, ჯგირი საქმეს უძინათ:მ. ხუბ., გვ. 352
-- დანაშაული მივუტევოთ, კარგ საქმეს ვუმატოთ. 

Lemma: danaxolebu  
Number: 5430  
დანახოლებუ (დანახოლებუს) მიმღ. ვნებ. წარს. დაახოლენს, დეეხოლებუ(ნ) ზმნათა -- დანაახლოები. 

Lemma: danaxolebuer-i  
Number: 5431  
დანახოლებუერ-ი (დანახოლებუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. დაახოლენს ზმნისა -- გასამრჯელო დაახლოებისათვის. 

Lemma: danajvesheb-i  
Number: 5432  
დანაჯვეშებ-ი (დანაჯვეშების) მიმღ. ვნებ. წარს. დააჯვეშენს, დეეჯვეშებუ(ნ) ზმნათა -- დანაძველები. 

Lemma: danajveshebuer-i  
Number: 5433  
დანაჯვეშებუერ-ი (დანაჯვეშებუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. დააჯვეშენს ზმნისა -- . გასამრჯელო დაძველებისთვის. 

Lemma: dandabaleba  
Number: 5434  
დანდაბალება (დანდაბალებას) სახელი დეენდაბალებუ(ნ) ზმნისა -- დადაბლება. მითი დეენდაბალენსი მუში დუსჷნი,
თინა ეემაღალებუ: ა. ცაგ., გვ. 97 -- ვინც თავს დაიმდაბლებს, ის ამაღლდება. 

Lemma: dandal-i1  
Number: 5435  
დანდალ-ი1 (დანდალს) ურმის ნაწილი, -- დანდალი; ხელნებში გაყრილი ლარტყა ფიცრების დასამაგრებლად. 

Lemma: dandal-i2  
Number: 5436  
დანდალ-ი2 (დანდალ/რს) ტლიკინი. ნინაში დანდალი ენის ტლიკინი. 

Lemma: dandaler-i  
Number: 5437  
დანდალერ-ი (დანდალერს) იხ. გოდანდალერი; ნინაგოდანდალერი. 

Lemma: dandalua1  
Number: 5438  
დანდალუა1 (ნინაში) იგივეა, რაც დანდალი (ნინაში). უდანდალუანს (ნინას) (უდანდალუუ ნინა ატლიკინა ენა, უდანდალუაფუ ნინაშა
უტლიკინებია ენისთვის, ნოდანდალაფუე(ნ) ნინას ატლიკინებდა თურმე ენას) გრდმ ატლიკინებს ენას. 

Lemma: dandalua2  
Number: 5439  
დანდალუა2 (დანდალუას) სახელი დანდალანს ზმნისა -- 1. წმინდად მოჭრა, მოსხეპა. თოლიში გოვალაფაში მამალას
გეგნოდანდალუუ დუდი -- თვალის დახამხამებაში (გაელვების მანძილზე) გადასხიპა თავი. დუდი გეგნოდანდალუუ: ქხს, 1,
გვ. 273 -- თავი გადასხიპა. 2. წმინდად გაპარსვა. პის (პიჯის) უდანდალანს დალაქი -- პირს უპარსავს პარიკმახერი.
დანდალანს (გოდანდალუუ გაპარსა, გუუდანდალუუ გაუპარსავს, გონოდანდალუე(ნ) გაპარსავდა თურმე) გრდმ. პარსავს; სხიპავს.
უდანდალანს (გუუდანდალუუ გაუპარსა, გუუდანდალუუ გაუპარსავს) გრდმ. სასხვ. ქც. დანდალანს ზმნისა -- უპარსავს.



იდანდალუუ(ნ) (გიიდანდალუ გაიპარსა, გაპარსულ იქნა; გოდანდალე{რე}(ნ) გაპარსულა) გრდუვ. ვნებ. დანდალანს ზმნისა --
იპარსება. ადანდალუუ(ნ) (გაადანდალუ გაეპარსა, გოდანდალუუ გაჰპარსვია) გრდუვ. ვნებ. უდანდალანს ზმნისა -- ეპარსება.
იდანდალე (ნ) (იდანდალუ შესაძლებელი გახდა გაპარსვა, -- , გონოდანდალუე(ნ) შესაძლებელი ყოფილა გაპარსვა) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. დანდალანს ზმნისა -- შეიძლება გაპარსვა. ადანდალე(ნ) (ადანდალუ შეძლო გაეპარსა, -- , გონოდანდალუე(ნ)
შესძლებია გაპარსვა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უდანდალანს ზმნისა -- შეუძლია გაპარსოს. ოდანდალაფუანს (ოდანდალაფუუ
აპარსვინა, უდანდალაფუაფუ უპარსვინებია, ნოდანდალაფუ{აფუ}ე(ნ) აპარსვინებდა თურმე) კაუზ. დანდალანს ზმნისა -- აპარსვინებს.
მადანდალარი მიმღ. მოქმ. {გა}მპარსავი; {გა}მსხეპი. ოდანდალარი მიმღ. ვნებ მყ. {გა}საპარსი; {გა}სასხეპი. გოდანდალერი მიმღ.
ვნებ. წარს. გაპარსული; გადასხეპილი. გონადანდალა მიმღ. ვნებ. წარს. განაპარსი; გადანასხეპი. გონადანდალუერი მიმღ. ვნებ
წარს. გაპარსვის, გადასხეპის საფასური. 

Lemma: dandeba  
Number: 5440  
დანდება, დანდვება (დანდ{ვ}ებას) სახელი დეენდენს ზმნისა -- დანდობა. მითინ კოჩი ვადანდინე -- ვართ მოჯგირე,
ვართი ნტერი: მასალ., გვ. 67 -- არაკაცს არ დაინდობს -- არც მოყვარეს, არცა მტერსა. დეენდენს (დეენდუ დაინდო, დუუნდებუ
დაუნდვია, დონონდებუე(ნ) დაინდობდა თურმე) გრდმ. დაინდობს. დიინდენს (დიინდუ დაინდო, დუუნდებუ დაუნდვია) გრდმ. დაინდობს.
შდრ. დეენდენს. დიინდინე(ნ) (დიინდინუ შესაძლებელი გახდა დანდობა, -- , -- ) გრდუვ.შესაძ. ვნებ. დეენდენს ზმნისა --
შეიძლება დაინდოს (დანდობა). დაანდინე(ნ) (დაანდინუ შეძლო დაენდო, -- , დონონდებუუ(ნ) შესძლებია დაენდო) გრდუვ.შესაძ.
ვნებ. დეენდენს ზმნისა -- შეუძლია {და}ინდოს (დაენდოს). დაანდებაფუანს (დაანდებაფუუ დაანდობინა, დუუნდებაფუაფუ
დაუნდობინებია, დონონდებაფუე(ნ) დაანდობინებდა თურმე) კაუზ. დეენდენს ზმნისა -- დაანდობინებს. დამანდებელი მიმღ. მოქმ.
დამნდობი, დამნდობელი. დაანდებელი მიმღ. ვნებ. მყ. დასანდობი, დასანდობელი. დანდებული მიმღ. ვნებ. წარს. დანდობილი.
დანანდები მიმღ. ვნებ. წარს. დანანდობი. დანანდებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. დანდობის საფასური. უდუნდებუ მიმღ. უარყ.
დაუნდობელი. 

Lemma: dandebul-i  
Number: 5441  
დანდებულ-ი (დანდებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დეენდენს ზმნისა -- დანდობილი. მითინ ვარე დანდებული -- არავინაა
დანდობილი. 

Lemma: dandin-i  
Number: 5442  
დანდინ-ი (დანდინს) ტანტალი (დ.ფიფია). 

Lemma: dandureba  
Number: 5443  
დანდურება (დანდურებას) სახელი დეენდურებუ(ნ) ზმნისა -- დამდურება. 

Lemma: danebeba  
Number: 5444  
დანებება (დანებებას) სახელი დაანებენს ზმნისა -- დანებება (თავისა). ეს ჩქი ვადმანებენა ჩქინი უჩაშია: მ. ხუბ., გვ. 5 --
ამას ჩვენ არ დაგვანებებს ჩვენი უფროსიო. ჩქი ქიმერჩანთია, მარა უჩა ხენწიფე ვა დჷგანებენსია: ა. ცაგ., გვ. 22 -- ჩვენ
მოგცემთო, მაგრამ შავი ხელმწიფე არ დაგანებებსო. დაანებენს (დაანებუ დაანება, დოუნებებუ დაუნებებია, დონონებებუე(ნ)
დაანებებდა თურმე) გრდმ. დაანებებს. დიინებინე(ნ) (დიინებინუ შესაძლებელი გახდა დანებება, -- , -- ) გრდუვ.შესაძ. ვნებ.
დაანებენს ზმნისა -- შეიძლება დანებება. დაანებინე(ნ) (დაანებინუ შეძლო დაენებებინა, -- , დონონებებუე(ნ) შესძლებია დანებება)
გრდუვ.შესაძ. ვნებ. დაანებენს ზმნისა -- შეუძლია დაანებოს. დაანებაფუანს (დაანებაფუუ დაანებებინა, დოუნებებაფუაფუ(ნ)
დაუნებინებია, დონონებებაფუე(ნ) დაანებებინებდა თურმე) კაუზ. დაანებენს ზმნისა -- დაანებინებს. დიმანებებელი მიმღ. მოქმ.
დამნებებელი. დაანებებელი მიმღ. ვნებ. მყ. დასანებებელი. დანებებული მიმღ. ვნებ. წარს. დანებებული. დანანებები მიმღ. ვნებ.
წარს. დანანებები. დანანებ{ებ}უერი მიმღ. ვნებ. წარს. დანებების საფასური. უდუნებებუ მიმღ. უარყ. დაუნებებელი. 

Lemma: danebebul-i  
Number: 5445  
დანებებულ-ი (დანებებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დაანებენს ზმნისა -- დანებებული. 

Lemma: danezureba  
Number: 5446  
დანეზურება (დანეზურებას) სახელი დაანეზურენს ზმნისა -- მონაშენიანება. ათე თასით დავანეზურენქია ხაბურზაკის --
ამ თესლით მოვაშენიანებო საზამთროს. 

Lemma: daneleba  
Number: 5447  
დანელება (დანელებას) სახელი დაანელენს ზმნისა -- მოსპობა; დანელება, განელება, მონელება. სქანი დანელებუშა
გახოლი თაქია: მ. ხუბ., გვ. 4 -- შენ მოსანელებლად (მოსასპობად) მოვედი (გეახელი) აქაო. დიშქას ონტებუნი, ფეჩი
გოფურაფილიე დო უკული დეენელებუ -- შეშას რომ უკიდია, ღუმელი გახურებულია და შემდეგ განელდება. 

Lemma: danelebul-i  
Number: 5448  
დანელებულ-ი (დანელებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დაანელენს ზმნისა -- დანელებული, განელებული ცეცხლი. 

Lemma: danirzeba  
Number: 5449  
დანირზება (დანირზებას) სახელი დეენირზებუ(ნ) ზმნისა -- დანიზლავება. წჷმახჷ დეენირზეს: ი. ყიფშ., გვ. 16 --
(პირველად) ჯერ დანიზლავდნენ. 

Lemma: danirzebul-i  
Number: 5450  
დანირზებულ-ი (დანირზებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დეენირზებუ(ნ) ზმნისა -- დანიზლავებული. 

Lemma: danoz-i  



Number: 5451  
დანოზ-ი (დანოზის) იგივეა, რაც დანოსი. ღორონთქ თი კოჩი დოჭყუას, ჩქიმი დანოზი ოჯღონჷნი -- ღმერთმა ის კაცი
დასწყევლოს, ჩემზე დასმენა რომ გაგზავნა. 

Lemma: danozeba  
Number: 5452  
დანოზება (დანოზებას) იგივეა, რაც დანეზურება -- გასაშენებლად, განაშენიანებისათვის დატოვება რისამე, მაგ.,
მცენარეულის თესლისა. ქინძის გუოხომუანქ, თასის ვარა ქიდამნოზენს უკულიანიშოთი -- ქინძს გავახმობ, თესლი მაინც
გამინაშენიანებს შემდეგისათვის. 

Lemma: danos-i  
Number: 5453  
დანოს-ი (დანოსის) [რუს. донос დასმენა] დასმენა, დაბეზღება ირ მარას მუშამჷღანა შხვა დო შხვანერ დანოსენს: ი.
ყიფშ., გვ. 154 -- ყოველ კვირას შემომიტანენ სხვადასხვანაირ დასმენებს. ასე დანოსიში მეს ჯგირს კოჩი ვა მჷრაგადჷ: ი.
ყიფშ., გვ. 155 -- ახლა დაბეზღების მეტს კარგს არავინ (კაცი) არ მეუბნება. 

Lemma: dant'ire  
Number: 5454  
დანტირე (დანტირეს) მიმღ. ვნებ. მყ. დაანტირუუ(ნ) ზმნისა -- დასატევი. 

Lemma: danugesheba  
Number: 5455  
დანუგეშება (დანუგეშებას) სახელი დაანუგეშენს ზმნისა -- დანუგეშება. ითამუ დამანუგეშეს, გური ქჷდამიმარგეს: ი.
ყიფშ., გვ. 157 -- ვითომ დამანუგეშეს, გული გამიმაგრეს. 

Lemma: danchxe'r-i  
Number: 5456  
დანჩხჷრ-ი (დანჩხჷრს) იგივეა, რაც დაჩხირი -- ცეცხლი. დაჩხჷრს დოჭვეს ფიცარეფი : ი. ყიფშ., გვ. 138 -- ცეცხლში დაწვეს
ფიცრები. დაჩხჷრო გოულირი ვორექ: ი. ყიფშ., გვ. 144 -- ცეცხლად ვარ გადაქცეული. 

Lemma: dancxi  
Number: 5457  
დანცხი (დანცხის) იგივეა, რაც დაცხი, -- თხელი გარსი. კვერცხიში დანცხი -- კვერცხის თხელი გარსი, რომელიც აქვს
ნაჭუჭსა და ცილას შორის. 

Lemma: dandzaleba  
Number: 5458  
დანძალება (დანძალებას) სახელი დოუნძალენს ზმნისა -- დაძალება. დოუნძალით დო ქჷმკაქუნით, ისჷ ჩერჩელაფა
მალე!: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 133 -- დააძალეთ და ჩააცვით, იმას თრევა მოუხდება! 

Lemma: danjareba  
Number: 5459  
დანჯარება (დანჯარებას) შური, დახარბება. შხვაშ(ი) სიკეთეში დანჯარება გურცუ დაგიძაბუნენცჷ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ.,
გვ. 11 -- სხვისი სიკეთის შური გულს დაგიძაბუნებს. 

Lemma: danjiral-i  
Number: 5460  
დანჯირალ-ი (დანჯირალ/რს) იგივეა, რაც დანჯირე, -- მიმღ. ვნებ. მყ. დიინჯირუუ(ნ) ზმნისა -- დასაწოლი, საწოლი.
დაკირალი ქომიშით დო დანჯირალს მა ქიფშინქია: თ. სახოკ., გვ. 270 -- დასაბამი მიშოვეთ და საწოლს მე ვიშოვიო. 

Lemma: danjire  
Number: 5461  
დანჯირე (დანჯირეს) იგივეა, რაც დანჯირალი -- მიმღ. ვნებ. მყ. დიინჯირუუ(ნ) ზმნისა -- საწოლი. დანჯირეშ მეტი
ვამოკონა: მასალ., გვ. 110 -- საწოლის მეტი არ გვინდა. მი გიგორჷნდ დანჯირეს : ქხს, გვ. 283 -- ვინ დაგიდევდა დასაწოლს.

Lemma: daondgheba  
Number: 5462  
დაონდღება (დაონდღებას) სახელი დეონდღებუ(ნ) ზმნისა -- მოშუადღევება. იხ. ონდღე. 

Lemma: daonjghoreba  
Number: 5463  
დაონჯღორება (დაონჯღორებას) სახელი დეეონჯღორუანს ზმნისა -- დამორცხვება. იხ. ონჯღორე. 

Lemma: daorxeba  
Number: 5464  
დაორხება (დაორხებას) სახელი დააორხენს ზმნისა -- გაოხრება. ჯალეფი დუუორხებუნა ნდემემც: ი. ყიფშ., გვ. 85 -- ხეები
გაუოხრებიათ დევებს. 

Lemma: dap'e{i}jeba  
Number: 5465  
დაპე{ი}ჯება (დაპე{ი}ჯებას) სახელი დააპე{ი}ჯენს ზმნისა -- დაპატიჟება. მაჟირა დღას დემქ ჸუდეშა დააპეიჯჷ: ი. ყიფშ.,
გვ. 41 -- მეორე დღეს დევმა სახლში დაპატიჟა. დააპე{ი}ჯენს (დააპე{ი}ჯუ დაპატიჟა, დუუპე{ი}ჯებუ დაუპატიჟებია, დონოპე{ი}ჯებუე(ნ)
დაპატიჟებდა თურმე) გრდმ. დაპატიჟებს. იპე{ი}ჯინუანს (დიიპე{ი}ჯინუუ დაიპატიჟა თავი, დუუპე{ი}ჯინუაფუ დაუპატიჟებია თავი) გრდმ.
სათავ. ქც. დააპე{ი}ჯენს ზმნისა -- იპატიჟებს თავს. დუუპე{ი}ჯენს (დუუპე{ი}ჯუ დაუპატიჟა, დუ-უპე{ი}ჯებუ დაუპატიჟებია) გრდმ. სასხვ.
ქც. დააპეიჯენს ზმნისა -- დაუპატიჟა. დიიპე{ი}ჯინე(ნ) (დიიპე{ი}ჯინუ შესაძლებელი გახდა დაპატიჟება, -- , დონოპეიჯებუე(ნ)
შესაძლებელი ყოფილა დაპატიჟება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. დააპე{ი}ჯენს ზმნისა -- შეიძლება დაპატიჟება. დააპე{ი}ჯინე(ნ)
(დააპე{ი}ჯინუ შეძლო დაეპატიჟა, -- , დონოპე{ი}ჯებუე(ნ) შესძლებია დაპატიჟება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. დუპე{ი}ჯენს ზმნისა --



შეუძლია დაპატიჟოს. დააპე{ი}ჯაფუანს (დააპე{ი}ჯაფუუ დააპატიჟებინა, დუუპე{ი}ჯებაფუაფუ დაუპატიჟებინებია, დონოპე{ი}ჯებაფუე(ნ)
დააპატიჟებინებდა თურმე) კაუზ. დააპე{ი}ჯენს ზმნისა -- დააპატიჟებინა (თავი). დამაპე{ი}ჯებელი მიმღ. მოქმ. დამპატიჟებელი.
დააპე{ი}ჯებელი მიმღ. ვნებ. მყ. დასაპატიჟებელი. დაპე{ი}ჯებული მიმღ. ვნებ. წარს. დაპატიჟებული. დანაპე{ი}ჯებუ/ი მიმღ. ვნებ. წარს.
დანაპატიჟები. დანაპე{ი}ჯებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. დაპატიჟების საფასური. უდუპე{ი}ჯებუ მიმღ. უარყ. დაუპატიჟებელი. 

Lemma: dap'enjeba  
Number: 5466  
დაპენჯება (დაპენჯებას) იგივეა, რაც დაპეიჯება, -- დაპატიჟება. მის დაპენჯე? -- დადიას : ქხს, 1, გვ. 30 -- ვის დაპატიჟებ?
-- დადიანს. 

Lemma: dap'ezheba  
Number: 5467  
დაპეჟება (დაპეჟებას) იგივეა, რაც დაპეიჯება, -- დაპატიჟება (პ. ჭარ.). 

Lemma: dap'ejebul-i  
Number: 5468  
დაპეჯებულ-ი (დაპეჯებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დააპეიჯენს ზმნისა -- დაპატიჟებული. ბრელი კოჩი ჸუნდეს
დაპეჯებული: ი.ყიფშ., გვ. 83 -- ბევრი კაცი ჰყავდათ დაპატიჟებული. 

Lemma: dap'ireba  
Number: 5469  
დაპირება (დაპირებას) სახელი დეეპირებუ(ნ) ზმნისა -- დაპირება. ვეშეილებუ-და, ვედეპირავა: ხალხ. სიბრ., გვ. 47 -- თუ
არ შეგიძლია, არ დაჰპირდეო. 

Lemma: daraba  
Number: 5470  
დარაბა (დარაბას) დარაბა. 

Lemma: daragad-i  
Number: 5471  
დარაგად-ი (დარაგადის), დარაგადება (დარაგადებას) სახელი დეერაგადებუ(ნ) ზმნისა -- დალაპარაკება. ჰამო ნინათ
დიმერაგადი! -- ტკბილი ენით დამელაპარაკე. იხ. რაგადი. 

Lemma: daraia  
Number: 5472  
დარაია (დარაიას) აბრეშუმის ქსოვილი (ი. ყიფშ.), აბრეშუმის თავმოსასხამი (ს. მაკალ., გვ. 210). 

Lemma: darana  
Number: 5473  
დარანა (დარანას) ბრიალა ცეცხლი. დარანა მონტუუ კუჩხის -- ცეცხლი მიკიდია ფეხზე. გადატ. მაგარი არაყი. ონტკა --
ნანდვილი დარანა რე -- არაყი ნამდვილი ცეცხლია (ე.ი. ძალიან მაგარია). 

Lemma: darajeba  
Number: 5474  
დარაჯება (დარაჯებას), დარაჯუა (დარაჯუას) სახელი უდურაჯუ(ნ) ზმნისა -- დარაჯობა. დუუჭყუ დარაჯუა: -- ი. ყიფშ., გვ. 9
-- დაუწყო დარაჯობა. მუ-ჩქინს მათი ქუუდარაჯუქია: ი. ყიფშ., გვ. 27 -- მამაჩვენს მეც (კი) ვუდარაჯებო. თითო სერსჷ
საფულეესჷ ქომიდარაჯითია: ა. ცაგ., გვ. 10 -- თითო ღამე საფლავზე (კი) მიდარაჯეთო. დარაჯენს (მხოლოდ აწმყოს წრისა
და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. სტატ. დარაჯობს. უდარაჯენს (უდარაჯუ უდარაჯა, უდარაჯებუ უდარაჯნია) გრდუვ. სასხვ. ქც.
დარაჯენს ზმნისა -- უდარაჯებს. იდარაჯინე(ნ) (იდარაჯინუ შესაძლებელი გახდა დარაჯობა, -- , ნოდარაჯებუე(ნ) შესაძლებელი
ყოფილა დარაჯება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. დარაჯენს ზმნისა -- შეიძლება დადარაჯდეს (იდარაჯოს). ადარაჯინე(ნ) (ადარაჯინუ
შეძლო ედარაჯნა, -- , ნოდარაჯებუე(ნ) შესძლებია დარაჯება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უდარაჯენს ზმნისა -- შეუძლია უდარაჯოს.
ოდარაჯებაფუანს (ოდარაჯებაფუუ ადარაჯებინა, უდარაჯებაფუაფუ უდარაჯებინებია, ნოდარაჯებაფუე(ნ) ადარაჯებინებდა თურმე) კაუზ.
უდარაჯენს ზმნისა -- ადარაჯებინებს. მადარაჯებელი მიმღ. მოქმ. მდარაჯებელი. ოდარაჯებელი მიმღ. ვნებ. მყ. სადარაჯებელი.
დადარაჯებული მიმღ. ვნებ. წარს. დადარაჯებული. ნადარაჯები მიმღ. ვნებ. წარს. ნადარაჯები. ნადარაჯებუერი მიმღ. ვნებ. წარს.
დარაჯობის საფასური. 

Lemma: darga  
Number: 5475  
დარგა (დარგას) ზოოლ. დედალი თხა ერთ წლამდე, უშობელი. იხ. თხა. შდრ. ოჩაგა. 

Lemma: dargal-i  
Number: 5476  
დარგალ-ი (დარგალ/რს) ლაქლაქი, ტლიკინი, ყბედობა. გერე დო უდარგალუანს ნინას -- დგას და ყბედობს (ატლიკინებს
ენას). დარგალანს (იყენ. დარგალუუ იტლიკინა; უდარგალუუ უტლიკინია, უყბედია; ნოდარგალუე(ნ) ტლიკინებდა თურმე) გრდმ.
ტლიკინებს, ყბედობს. უდარგალუანს (უდარგალუუ ნინა ატლიკინა ენა, უდარგალუაფუ ნინაშა უტლიკინებია ენისათვის) გრდმ.
ატლიკინებს. გოდარგალერი მიმღ. ვნებ. წარს. გატლეკილი. შდრ. დარღალი, ტარკალი (ნინაში). 

Lemma: dargala  
Number: 5477  
დარგალა (დარგალას) ვინც ტლიკინებს, ყბედობს. ნინა -- დარგალა კოჩიე -- ენა-ტლიკინა (ყბედი) კაცია. 

Lemma: dargap-i  
Number: 5478  
დარგაფ-ი (დარგაფის) უმიზნო სიარული, ხეტიალი. იხ. გილადარგაფი. 

Lemma: darguapal-i  
Number: 5479  



დარგუაფალ-ი (დარგუაფალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. დაარგუანს ზმნისა -- დასარგავი. 

Lemma: dard-i  
Number: 5480  
დარდ-ი (დარდის, დარს) დარდი, მწუხარება. თი ბაღანაში დარდი მიღუ -- იმ ბავშვის დარდი მაქვს. სიხალისექ
დამეთხოუ, დარდიქ გურს დემეხოლუ: ი. ყიფშ., გვ. 129 -- სიხალისე მომშორდა, დარდი გულთან დამიახლოვდა. დარდით
გური ფულირ(ი) გაფუ: ენგური., გვ. 246 -- დარდით გული დაფარული გაქვს. შდრ. ლაზ. დერდი დარდი (ნ.მარი). 

Lemma: dardal-i  
Number: 5481  
დარდალ-ი (დარდალ/რს) ნინაში -- 1. მოსაბეზრებელი ლაპარაკი, ყბედობა ნინას უდარდალუანს აკაწუნს (წუთის)
ვაგაჩერდუ -- ყბედობს, ერთ წუთსაც არ გაჩერდება. ნინაშ დარდალი ქიმიოტე! ყბედობა (რატრატი). მიატოვე! იხ. ნინაშ
დარგალი. 2. ცხელების დროს მაღალი ტემპერატურის გამო თრთოლა, კანკალი; ძლიერი ხურვება, გავარვალება. ბაღანას
სინჩხე უდარდალუანს -- ბავშვს ცხელება (სიცხე) აქვს. 3. თრთოლა, ძაგძაგი. თელ ზავოდის მაშინეფი გიბურინ,
დარდალანც: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 85 -- მთელ ქარხანაში მანქანები დაქრიან, ძაგძაგებენ (თრთიან). შდრ. ლაზ.
ოდარდალუ თრთოლა, ძრწოლა, კანკალი. (ნ.მარი). იხ. თართალი, ტარტალი. 

Lemma: dardalapa  
Number: 5482  
დარდალაფა (დარდალაფას) სახელი იდარდალუ(ნ) ზმნისა -- ძლიერი გახურება, გავარვალება. ოდარდალუანს
(გაადარდალუუ გაახურა, გოუდარდალუაფუ გაუხურებია, გონოდარდალაფუე(ნ) გაახურებდა თურმე) გრდმ. ძლიერ ახურებს. იდარდალუ(ნ)
(გიიდარდალუ გახურდა, გოდარდალერე(ნ) ძლიერ გახურებულა) გრდუვ. ვნებ. ძლიერ ხურდება. ოდარდალაფუანს (გაადარდალაფუუ
გაახურებინა, გუუდარდალაფუაფუ გაუხურებინებია, გონოდარდალაფუე(ნ) გაახურებინებდა თურმე) კაუზ. ოდარდალუანს ზმნისა --
ახურებინებს. მადარდალ{აფ}არი მიმღ. მოქმ. {გა}მხურებელი (ძლიერ). ოდარდალ{აფ}არი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}სახურებელი.
დარდალერი, გოდარდალაფირი მიმღ. ვნებ. წარს. გახურებული. გონადარდალეფი მიმღ. ვნებ. წარს. განახურები. გონოდარდალაფური
მიმღ. ვნებ. წარს. გახურების საფასური. 

Lemma: dardalapir-i  
Number: 5483  
დარდალაფირ-ი (დარდალაფირს) იგივეა, რაც დარდალერი. 

Lemma: dardaler-i  
Number: 5484  
დარდალერ-ი (დარდალერს) მიმღ. ვნებ. წარს. იდარდალუ(ნ) ზმნისა -- ძლიერ გახურებული. 

Lemma: dardalua  
Number: 5485  
დარდალუა (დარდალუას) იხ. დარდალაფა. 

Lemma: dardeba  
Number: 5486  
დარდება (დარდებას) სახელი დარდენს ზმნისა -- დარდობა. ბრელს დარდენს -- ბევრს დარდობს. დარდენს (იყენ. იდარდუ
იდარდა, უდარდებუ უდარდია, ნოდარდებუე(ნ) დარდობდა თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ. დარდობს. იდარდენს (იდარდუ იდარდა,
უდარდებუ უდარდია) გრდმ. სათავ. ქც. დარდენს ზმნისა -- იდარდებს. იდარდე(ნ) // იდარდინე(ნ) (იდარდინუ შესაძლებელი გახდა
დარდი, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. დარდენს ზმნისა -- შეიძლება დარდი. ადარდე(ნ) // ადარდინე(ნ) (ადარდინუ შეძლო
ედარდა, -- , ნოდარდებუე(ნ) შესძლებია დარდი) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. დარდენს ზმნისა -- შეუძლია იდარდოს. ოდარდებაფუანს
(ოდარდებაფუუ ადარდებინა, უდარდებაფუაფუ უდარდებინებია, ნოდარდებაფუე(ნ) ადარდებინებდა თურმე) გრდუვ. კაუზ. დარდენს
ზმნისა -- ადარდებინებს. მადარდებელი მიმღ. მოქმ. მდარდებელი. ოდარდებელი მიმღ. ვნებ. მყ. სადარდებელი. დარდებული მიმღ.
ვნებ. წარს. ნადარდები. ნადარდები (ნადარდებუ) მიმღ. ვნებ. წარს. ნადარდები. ნადარდებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. დარდების
საფასური. უდარდებუ, უდარდელი მიმღ. უარყ. უდარდებელი. 

Lemma: dardebul-i  
Number: 5487  
დარდებულ-ი (დარდებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დარდენს ზმნისა -- ნადარდები. 

Lemma: dardimard-i  
Number: 5488  
დარდიმარდ-ი (დარდიმარდის) დარდიმანდი. ძირი, მი რე დარდი-მარდი: ი. ყიფშ., გვ. 173 -- ნახე, ვინაა დარდიმანდი. 

Lemma: dardua  
Number: 5489  
დარდუა (დარდუას) იხ. გიმო-დარდუა. 

Lemma: dare  
Number: 5490  
დარე (დარეს) მდარე, ცუდი, უვარგისი. ათე სკუალეფიშე ართი დარე ორდუ, ნარკები -- ამ შვილებიდან ერთი მდარე იყო,
ნაკლული. დარე კოჩი -- მდარე კაცი. შდრ. ლოღო, ჲოღო. 

Lemma: dareba  
Number: 5491  
დარება (დარებას) სახელი ადარენს ზმნისა -- შედარება. სწორეთ მითინ ვა გოდარ, თამარ მეფეშ ტოლი რექ: მასალ., გვ.
31 -- სწორედ ვერავინ გედრება, თამარ მეფის ტოლი ხარ. ადარენს (ადარუ შეადარა, უდარებუ შეუდარებია, ნოდარებუე(ნ)
ადარებდა თურმე) გრდმ. ადარებს. იდარენს (შიიდარუ შეიდარა, შეუდარებუ შეუდარებია) გრდმ. სათავ. ქც. ადარენს ზმნისა --
იდარებს. უდარენს (შეუდარუ შეუდარა, შეუდარებუ შეუდარებია) გრდმ. სასხვ.ქც. ადარენს ზმნისა -- უდარებს. იდარებუ{უ}(ნ)
(შიიდარუ შედარდა, შედარებე{ლე}(ნ) შედარებულა) გრდუვ. ვნებ. ადარენს ზმნისა -- დარდება. ედარებუ{უ}(ნ) (შეედარუ შეუდარდა,
შედარებუ{უ} შე{ს}დარებია) გრდუვ. ვნებ. უდარენს ზმნისა -- ედრება, უდარდება. იდარინე(ნ) (იდარინუ შესაძლებელი გახდა
შედარება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ადარენს ზმნისა -- შეიძლება შედარდეს. ადარინე(ნ) (ადარინუ შეძლო შეედარებინა, --



, ნოდარებუე(ნ) შესძლებია შედარება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უდარენს ზმნისა -- შეუძლია შეადაროს. ოდარებაფუანს (ოდარებაფუუ
შეადარებინა, უდარებაფუაფუ შეუდარებინებია, ნოდარებაფუე(ნ) ადარებინებდა თურმე) კაუზ. ადარენს ზმნისა -- ადარებინებს.
მადარებელი მიმღ. მოქმ. {შე}მდარებელი. ოდარებელი მიმღ. ვნებ. მყ. {შე}სადარებელი. დარებული მიმღ. ვნებ. წარს.
{შე}დარებული. ნადარები მიმღ. ვნებ. წარს. {შე}ნადარები. ნადარებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {შე}დარების საფასური. უდარებუ,
უშუდარებუ მიმღ. უარყ. შეუდარებელი. 

Lemma: darebul-i  
Number: 5492  
დარებულ-ი (დარებულ/რს) იხ. შედარებული. 

Lemma: darenj-i  
Number: 5493  
დარენჯ-ი დაარენჯ-ი (დაარენჯის, და{ა}რენს) მიმღ. ვნებ. მყ. დაარინუანს ზმნისა -- 1. სამყოფი, სადგომი. ათე დემეფიშ
ჸუდე მუქ დარენჯო გეეჭოფუ: მ. ხუბ., გვ. 240 -- ეს დევების სახლი მან სამყოფად (სადგომად) აიღო (დაიკავა). თინეფიში
სქუალეფი დედამიწაშ დარენჯეფო გილეშეს: ქხს, გვ. 23 -- მათი შვილები დედამიწაზე სამყოფლად დადიოდნენ... 2.
მოსაშენებელი, გასამრავლებელი. დარენჯი ქოთომეფი გაიშაგორუ -- მოსაშენებელი ქათმები გამოარჩია. შდრ.
ორინჯი; საწმოხონო, სანაშენო საქონელი. 

Lemma: darigeba  
Number: 5494  
დარიგება (დარიგებას) სახელი დაარიგენს ზმნისა -- დარიგება. ირო ვარზენდი დარიგებას: ი. ყიფშ., გვ. 158 -- სულ
ვაძლევდი დარიგებას. დაარიგენს (დაარიგუ დაარიგა, დოურიგებუ დაურიგებია, დონორიგებუე(ნ) დაარიგებდა თურმე) გრდმ.
დაარიგებს. დუურიგენს (დუურიგუ დაურიგა, დუურიგებუ დაურიგებია) გრდმ. სასხვ. ქც. დაარიგენს ზმნისა -- დაურიგებს.
დიირიგებუ{უ}(ნ) (დიირიგუ დარიგდა, დარიგება მიეცა; დორიგებე{ლე}(ნ) დარიგებულა, დარიგება იქნა მიცემული) გრდუვ. ვნებ.
დაარიგენს ზმნისა -- დარიგდება, დარიგება მიეცემა. დიირიგინე(ნ) (დიირიგინუ შესაძლებელი გახდა დარიგება, -- , -- )
გრდუვ.შესაძლ. ვნებ. დაარიგენს ზმნისა -- შეიძლება დარიგების მიცემა; შეიძლება დარიგება (რისამე). დაარიგინე(ნ)
(დაარიგინუ შეძლო დაერიგებინა, -- , დონორიგებუე(ნ) შესძლებია დაერიგებინა) გრდუვ.შესაძლ. ვნებ. დუურიგენს ზმნისა -- შეუძლია
დაარიგოს. დაარიგებაფუანს (დაარიგებაფუუ დაარიგებინა, დუურიგებაფუაფუ დაურიგებინებია, დონორიგებაფუე(ნ) დაარიგებდა თურმე)
კაუზ. დაარიგენს ზმნისა -- დაარიგებინებს,დარიგებას მიაცემინებს. დამარიგებელი მიმღ. მოქმ. დამრიგებელი, ვინც დარიგებას
იძლევა. დაარიგებელი მიმღ. ვნებ. მყ. დასარიგებელი. დარიგებული მიმღ. ვნებ. წარს. დარიგებული. დანარიგებუ მიმღ.ვნებ. წარს.
დანარიგები. დანარიგებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. დარიგების საფასური. უდურიგებუ მიმღ. უარყ. დაურიგებელი. 

Lemma: darigebul-i  
Number: 5495  
დარიგებულ-ი (დარიგებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დაარიგენს ზმნისა -- დარიგებული; ვისაც დარიგება მიეცა. 

Lemma: dark'eba  
Number: 5496  
დარკება (დარკებას) სახელი დაარკენს, დააკორდუ(ნ) ზმნათა -- დაკლება. შურო ბედი ქოგიღუნ-და,ეგებ ვადჷმოკორდე:
ი. ყიფშ., გვ. 135 -- სულ თუ ბედი (კი) გაქვს, ეგების არ დამაკლდე. ართი წანა მუნაწიიქ დიირკჷ: ი. ყიფშ. გვ. 20 -- ერთ წელს
მოსავალმა დაიკლო. მიგიდგა წკუმა ზოჯუნდე, პატჲოსნება ვა დჷგოკორდუ: მ. ხუბ. გვ. 310 -- ვისთანაც არ უნდა
ბრძანდებოდე, პატიოსნება არ დაგაკლდება. 

Lemma: dark'ebul-i  
Number: 5497  
დარკებულ-ი (დარკებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დაარკენს ზმნისა -- დაკლებული. 

Lemma: darsxeba  
Number: 5498  
დარსხება (დარსხებას) სახელი დეერსხენს ზმნისა -- დახსნა. ჩქი ჩქინი ნძალა დამირსხენა: ი. ყიფშ., გვ. 169 -- ჩვენ ჩვენი
ძალა დაგვიხსნის. მა დემერსხი: აია, 1, გვ. 26 -- მე დამეხსენი. 

Lemma: darsxebul-i  
Number: 5499  
დარსხებულ-ი (დარსხებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დეერსხენს ზმნისა -- დახსნილი. ასე დარსხებული რე -- ახლა
დახსნილია. 

Lemma: darua  
Number: 5500  
დარუა (დარუას) სახელი დარუნს ზმნისა -- დაჩაგვრა. წი ნაბეტანი გებდარი -- წელს მეტისმეტად დავიჩაგრე. თის
დარუნს -- იმას ჩაგრავს. თი კოჩიქ მა გევდარუ -- იმ კაცმა მე დამჩაგრა. დარუნს (დოდარუ დაჩაგრა, დუუდარუ დაუჩაგრავს,
დონოდარუე(ნ) დაჩაგრავდა თურმე) გრდმ. ჩაგრავს. იდარუნს (დიიდარუ დაიჩაგრა, დუუდარუ დაუჩაგრავს) გრდმ. სათავ. ქც. დარუნს
ზმნისა -- იჩაგრავს (თავს). უდარუნს (დუუდარუ დაუჩაგრა, დუუდარუ დაუჩაგრავს) გრდმ. სასხვ. ქც. დარუნს ზმნისა -- უჩაგრავს.
იდარუ{უ}ნ (დიიდარუ დაიჩაგრა, დოდარე{ლე}(ნ) დაჩაგრულა) გრდუვ. ვნებ. დარუნს ზმნისა -- იჩაგრება. ადარუ{უ}(ნ) (დაადარუ
დაეჩაგრა, დოდარუუ დასჩაგვრია) გრდუვ. ვნებ. უდარუნს ზმნისა -- ეჩაგრება. იდარე(ნ) (დიიდარუ შესაძლებელი გახდა ჩაგვრა, --
, -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. დარუნს ზმნისა -- შეიძლება დაიჩაგროს. ადარე(ნ) (დაადარუ შეძლო დაეჩაგრა, -- , დონოდარებუე(ნ)
შესძლებია დაეჩაგრა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უდარუნს ზმნისა -- შეუძლია დაჩაგროს. ოდარაფუანს (ოდარაფუუ {და}აჩაგვრინა,
უდარაფუაფუ დაუჩაგვრინებია, ნოდარაფუ{აფუ}ე(ნ) აჩაგვრინებდა თურმე) კაუზ. დარუნს ზმნისა -- აჩაგვრინებს. მადარალი მიმღ. მოქმ.
მჩაგვრელი. ოდარალი მიმღ. ვნებ. მყ. საჩაგრავი, საჩაგრი. დოდარილი მიმღ. ვნებ. წარს. დაჩაგრული. ნადარა მიმღ.ვნებ. წარს.
ნაჩაგრი. ნადარუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ჩაგვრის საფასური. უდარუ, უდუდარუ მიმღ. უარყ. დაუჩაგრავი. 

Lemma: darkial-i  
Number: 5501  
დარქიალ-ი (დარქიალ/რს) დასაქნევი, -- მარაო (დ. ფიფია). 

Lemma: darghal-i  
Number: 5502  



დარღალ-ი (ნინაში) ტლიკინი, ლაყბობა. შდრ. დარგალი, ტარკალი (ნინაში). იმერ. ტარღალი ღარღალი, ყბედობა (ვ.
ბერ.). 

Lemma: darghalua  
Number: 5503  
დარღალუა (დარღალუას) სახელი უდარღალუანს ზმნისა -- ლაყბობა, ხმამაღლა ლაპარაკი. მუსიე, თენა ნინას
უდარღალუანსინი, ვაგაჩემინენო დიხაგიორღვაფალი? რასაა, ეს ენას რომ ატარტალებს, ვერ გააჩერებს
მიწადასაყრელს? დარღალანს (დარღალუუ ატარტალა ენა, უდარღალუუ უტარტალებია, ნოდარღალუე(ნ) ატარტალებდა თურმე)
გრდმ. ყბედობს, ლაქლაქებს. უდარღალუანს (უდარღალუუ ატარტალა, უდარღალუაფუ უტარტალებია, ნოდარღალაფუე(ნ)
ატარტალებდა თურმე) გრდმ. ატარტალებს (ენას). იხ. დერღაფი, ტერკაფი. 

Lemma: darghua  
Number: 5504  
დარღუა (დარღუას) იხ. დერღუა. 

Lemma: darch-i  
Number: 5505  
დარჩ-ი (დარჩის) იგივეა, რაც გეჩა, -- თევზის საჭერი, წნელით დაწნული ღარისნაირი მახე (პ. ცხად., ძიებან., გვ. 18). 

Lemma: darchkaleba  
Number: 5506  
დარჩქალება (დარჩქალებას) სახელი დაარჩქალენს ზმნისა -- დამშვიდება, დაწყნარება. თქვან ძირაფაქ ვამაჭარ, გურ
მუთუნქ ვადამრჩქალ: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 126 -- თქვენი ნახვა არ მეღირსა, გული არაფერმა დამიმშვიდა. 

Lemma: darcieba  
Number: 5507  
დარციება (დარციებას) სახელი დეერციებუ(ნ) ზმნისა -- დალევა, გაცვეთა. კიბირემქ დეერციუ -- კბილები გაცვთა. 

Lemma: darc'umeba  
Number: 5508  
დარწუმება (დარწუმებას) სახელი დაარწუმენს ზმნისა -- დარწმუნება. ეთიწკჷმა დერწუმჷ: მ. ხუბ., გვ. 123 -- მაშინ
დარწმუნდა. 

Lemma: darxineba  
Number: 5509  
დარხინება (დარხინებას) სახელი დუურხინდუ(ნ) ზმნისა -- დალხენა. კოჩი გაჭირებას ლიშიში ყუნწის კილელენსია დო
დარხინებას კარს ვამნიტირენია -- კაცი გაჭირვებისას ნემსის ყუნწში გაძვრებაო და დალხინებისას კარში არ შემოეტევაო.
კოჩის... დურხინდჷნ, თიწკჷმა კარს ვაგმინტირენია. ხალხ. სიბრ, 1, გვ. 70 -- კაცს... რომ დაულხინდება, კარში არ
გამოეტევაო. 

Lemma: darxinebul-i  
Number: 5510  
დარხინებულ-ი (დარხინებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დუურხინდუ(ნ) ზმნისა -- დალხინებული. დღასჷ ვავორდი
დარხინებული: მასალ., გვ. 28 -- არასოდეს ვიყავი დალხინებული. 

Lemma: darjak'-i  
Number: 5511  
დარჯაკ-ი (დარჯაკის) დარჯაკი, დარჯაგი. ლითონის ჩამოსასხმელი ყალიბი (ქეგლ); ტყვიის ყალიბი, ტყვია (ი. ყიფშ.).
დარჯაკიში ნასოფაქ ჟირი ვერსის გინი ქოლჷ: ი. ყიფშ., გვ. -- დარჯაგის (ტყვიის ყალიბის) ნაგლეჯი ორი ვერსის იქით
(გაღმა) გადავარდა. არდგილი უღუ ცადას არტელიში დარჯაკიშე გიშასხაპუას: ყაზაყ., 6.03.1930, გვ. 1 -- ადგილი აქვს
ცდას არტელის ყალიბიდან გამოხტომისა. 

Lemma: dasabagh-i  
Number: 5512  
დასაბაღ-ი //დასაბაღუ (დასაბაღი/უ-ს) მიმღ. ვნებ. მყ. დააბაღუუ(ნ) ზმნისა -- საკმაო, საკმარისი, სამყოფი. ხათე ოკო
ბზირათჷ თიმ დღაში დასაბაღი ფარა: ქხს, გვ. 185 -- მაშინვე უნდა მოვაგროვოთ იმ დღისათვის საკმარისი ფული. ართი
წანაში დასაბაღი ორზოლი დომიჭვითია: ი. ყიფშ., გვ. 31 -- ერთი წლის სამყოფი საგზალი გამომიცხვეთო. იხ. დაბაღება. 

Lemma: dasadeba  
Number: 5513  
დასადება (დასადებას) სახელი დაასადენს ზმნისა -- სადავის მოწევა; სადავით მიბმა. გიმეელჷ რაშისჷ, დაასადუ: ი.
ყიფშ., გვ. 94,21 -- ჩამოვიდა რაშიდან, სადავით მიაბა. დაასადენს (დაასადუ სადავით დააბა, დუუსადებუ სადავით დაუბამს,
დინოსადებუე(ნ) სადავით დააბამდა თურმე) გრდმ. სადავით დააბამს. იხ. სადიო (ი. ყიფშ.). 

Lemma: dasanart'-i  
Number: 5514  
დასანარტ-ი (დასანარტის) სანატრო. 

Lemma: dasanjar-i  
Number: 5515  
დასანჯარ-ი (დასანჯარს) მიმღ. ვნებ. მყ. დაანჯარენს ზმნისა -- დასახარბებელი.ღვანწკი ჭითა, უშქურჯგუა, ირ კოჩიში
დასანჯარი: ი. ყიფშ., გვ. 146 -- ლოყა წითელი, ვაშლივით, ყველას (ყოველი კაცის) დასახარბებელი. იხ. დანჯარება. 

Lemma: dasauk'uni  
Number: 5516  
დასაუკუნი (დასაუკუნს) წყევლაა, -- უკანასკნელი. დასაუკუნი ჸოფედას სქანოთ ამდღარი დღა! -- უკანასკნელი
ყოფილიყოს შენთვის დღევანდელი დღე! დასაუკუნიში ჭკომუა რჸოფუდასია! -- უკანასკნელი ჭამა ყოფილიყოსო! 



Lemma: dasapleba  
Number: 5517  
დასაფლება (დასაფლებას) დასაფლავება. დიდი ამბეთ დაასაფლუ მუამუში -- დიდი ამბით დაასაფლავა მამამისი.
დაასაფლენს (დაასაფლუ დაასაფლავა, დუუსაფლებუ დაუსაფლავებია, დინოსაფლებუე(ნ) დაასაფლავებდა თურმე) გრდმ.
დაასაფლავებს. 

Lemma: dasapuleba  
Number: 5518  
დასაფულება (დასაფულებას) იგივეა, რაც დასაფლება, -- დასაფლავება. 

Lemma: dasakance  
Number: 5519  
დასაქანცე (დასაქანცეს) განძრევის საშუალება (სიტყ. -- სიტყ.: საძრაობა), -- გასაქანი. თქვანიშენი მუთას ბზოგე, მუთუნ
დასაქანცე რდას: ქხს, 1, გვ. 308 -- თქვენთვის არას დავზოგავ, რაიმე საშუალება (გასაქანი) რომ იყოს. შდრ. დოქანცაფა. 

Lemma: dasakancu  
Number: 5520  
დასაქანცუ (დასაქანცუს) იგივეა,რაც დასაქანცე, -- მიმღ. ვნებ. მყ. დააქანცუ(ნ) ზმნისა -- გასაქანი (სამოძრაო), განძრევის
საშუალება. დასაქანცუს ვემერჩანს, მუფერ ორდე მარგებელი: ქხს, 1, გვ. 301 -- გასაქანს (განძრევის საშუალებას) არ
მოგცემს, რაც უნდა იყო ვაჟკაცი (მარგებელი). 

Lemma: dasaxeba  
Number: 5521  
დასახება (დასახებას) სახელი დეესახებუ(ნ) ზმნისა -- ჩასახვა. ტყას დეებადუ, ტყას დეესახუ -- ტყეში დაიბადა, ტყეში
ჩაისახა. 

Lemma: dasaxeleba  
Number: 5522  
დასახელება (დასახელებას) სახელი დაასახელენს ზმნისა -- დასახელება. თიში სახელი დო გვარი დაასახელუ -- იმისი
სახელი და გვარი დაასახელა. გადატ. დავალება, დაბარება. ათეწკალა დასახელუ ჩილს: მ. ხუბ., გვ. 26 -- ამასთან
დაავალა ცოლს. 

Lemma: dasajeba  
Number: 5523  
დასაჯება (დასაჯებას) სახელი დასაჯენს ზმნისა -- დასჯა. სქანი დასაჯება ღორონცჷ ოკოდუა: ი. ყიფშ., გვ. 14 -- შენი
დასჯა ღმერთს უნდოდაო. 

Lemma: dasinchxeba  
Number: 5524  
დასინჩხება (დასინჩხებას) სახელი დეესინჩხებუ(ნ) ზმნისა -- დასიცხვა, სიცხისაგან შეწუხება, სიცხის ვნება. დასინჩხებას
ქონი მითმალე წამალო -- დასიცხვას ქონი უხდება წამლად. დეესინჩხუ დო იშონთანს -- დაისიცხა და შფოთავს. 

Lemma: dasinchxebuli  
Number: 5525  
დასინჩხებული (დასინჩხებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დეესინჩხებუ(ნ) ზმნისა -- დასიცხული. დასინჩხებული კამბეშიცალო
გილეშონთანდეს -- დასიცხული კამეჩივით შფოთავდნენ. 

Lemma: dask'ua  
Number: 5526  
დასკუა (დასქუას) იგივეა, რაც დასქუა -- დისშვილი, დისწული. იჩინენდათ, ჩქიმი დასკუა რე! -- იცნობდეთ, ჩემი
დისშვილია! შდრ. ჯიმასკუა. 

Lemma: dask'uala  
Number: 5527  
დასკუალა (დასკუალას) დისშვილობა. ჯგირი დასკუალა უღუნა -- კარგი დისშვილობა აქვთ. 

Lemma: dask'uoba  
Number: 5528  
დასკუობა (დასკუობას) იგივეა, რაც დასკუალა -- დისშვილობა. 

Lemma: dasruleba  
Number: 5529  
დასრულება (დასრულებას) სახელი დაასრულენს ზმნისა -- დასრულება. 

Lemma: dasuro  
Number: 5530  
დასურო ზმნზ. მართლა, ნამვილად, დასტურ. დასურო ქჷმუურცუ ე ნდემი: ი. ყიფშ., გვ. 59 -- მართლაც მიდის ეს დევი. ეგებუ
დასურო ეშელუკო დო ქუმორთასიე: მ. ხუბ., გვ. 6 -- ეგების მართლა ამოვიდა და მოვიდესო. ათე ჩქიმი სადღეგრძელო
დასურო ამინ ჸუას! -- ეს ჩემი სადღეგრძელო მართლაც ამინ იყოს. 

Lemma: dasusteba  
Number: 5531  
დასუსთება, დასუსტება (დასუსთ/ტებას) სახელი დაასუსთენს, დეესუსთებუ(ნ) ზმნათა -- დასუსტება. მუჟამი
დებსუსთებუქჷნი, დორჩელის ქეშემჯიროუქუ: ი. ყიფშ., გვ. 163 -- -- როდესაც დავსუსტდები, დაგებულზე (გაშლილზე)
დავწვები. ირფელამო დეებსუსტი: ი. ყიფშ., გვ. 155 -- ყოველმხრივ დავსუსტდი. 



Lemma: dasustebuli  
Number: 5532  
დასუსთებული (დასუსთებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დეესუსთებუ(ნ) ზმნისა -- დასუსტებული. 

Lemma: dasuptoreba  
Number: 5533  
დასუფთორება (დასუფთორებას) სახელი დაასუფთორენს ზმნისა -- დასუფთავება. ოზეს დაასუფთორენს -- ეზოს
დაასუფთავებს. 

Lemma: daskveba  
Number: 5534  
დასქვება (დასქვებას) სახელი დაასქვანს, დეესქვებუ(ნ) ზმნათა -- დამშვენება. კოჩანასჷ ვადასქვანც ბაღანურო
გილებრულე: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 72 -- თავმოყვრობას (კაცობას!) არ შეშვენის, ბავშვურად რომ დავრბოდე. 

Lemma: daskiladapar-i  
Number: 5535  
დასქილადაფარ-ი (დასქილადაფარსღ დაასქილადაფარს) მიმღ. ვნებ. მყ. დაასქილიდუანს ზმნისა -- დასარჩენი. შხვა
საშველი ვამიღუდუ თქვანი დასქილიდაფარი -- სხვა საშუალება არ მქონდა თქვენი დასარჩენი. 

Lemma: daskineba  
Number: 5536  
დასქინება (დასქინებას) სახელი დაასქინანს ზმნისა -- ქადილი. არძა დუცუ გიოტორხჷ მუში უწესო დასქინება: ყველა
თავზე დაატყდება მისი უწესო ქადილი. იხ. რცქინი. 

Lemma: daskua  
Number: 5537  
დასქუა (დასქუასღ დაშ-სქუას) იგივეა,რაც დასკუა, -- დისშვილი, დისწული. შდრ. ჯიმასქუა. 

Lemma: dat'anjeba  
Number: 5538  
დატანჯება (დატანჯებას) სახელი დატანჯენს ზმნისა -- დატანჯვა. 

Lemma: dat'anjebuli(dat'anjebul/rs)  
Number: 5539  
დატანჯებული(დატანჯებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დატანჯენს ზმნისა -- დატანჯული. ჸოროფილშე დატანჯულ მის გიძირუ
ჩქიმიცალი: ქხს, გვ. 64 -- სატრფოსაგან დატანჯული ვის გინახავს ჩემისთანა. 

Lemma: dat'q'veba  
Number: 5540  
დატყვება (დატყვებას) სახელი დეეტყვებუ(ნ) ზმნისა -- დატყობა. 

Lemma: daula  
Number: 5541  
დაულა (დაულას) დამბლა. ქუმორხვადჷ დაულაშორო, შურც გაკოიჭოფუნცჷნი: ი.ყიფშ., გვ. 164 -- შეგხვდება
დამბლასავით, სულს რომ შეგიკრავს. შდრ. დავია. 

Lemma: daura  
Number: 5542  
დაურა (დაურას) დაირა (პ. ჭარ.). 

Lemma: daureba  
Number: 5543  
დაურება (დაურებას) სახელი დააურენს ზმნისა -- ძალით დამშვიდება, დაწყნარება; დარიგება. აკა დააური თი ბოში, ქეჩიი
მანგარას! -- ერთი დააწყნარე ის ბიჭი, ელაპარაკე მაგრად! დააურენს (დააურუ დაამშვიდა, დოურებუ დაუმშვიდებია, დონოურებუე(ნ)
დაამშვიდებდა თურმე) გრდმ. დაამშვიდებს. დიიურენს დუც (დიიურუ დაიმშვიდა, დუურებუ დაუმშვიდებია) გრდმ. სათავ. ქც.
დააურენს ზმნისა -- დაიმშვიდებს თავს. დუურენს (დუურუ დაუმშვიდა, დუურებუ დაუმშვიდებს) გრდმ. სასხვ. ქც. დააურენს ზმნისა -
- დაუმშვიდებს მისას. დიურებუუ(ნ) (დიიურუ დამშვიდდა, დაურებე{ლე}(ნ) დამშვიდებულა) გრდუვ. ვნებ. დააურენს ზმნისა --
დამშვიდდება. დააურინე(ნ) (დააურინუ შეძლო დაემშვიდებინა, -- , დონოურებუე(ნ) შესძლებია დამშვიდება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
დააურენს ზმნისა -- შეუძლია დაამშვიდოს. დააურებაფუანს (დააურებაფუუ დაამშვიდებინა, დუურებაფუაფუ დაუმშვიდებინებია,
დონოურებაფუე(ნ) დაამშვიდებდა თურმე) კაუზ. დააურენს ზმნისა -- დაამშვიდებს. დამაურებელი მიმღ. მოქმ. დამამშვიდებელი.
დააურებელი მიმღ. ვნებ. მყ. დასამშვიდებელი. დაურებული მიმღ. ვნებ. წარს. დამშვიდებული. დანაურები მიმღ.ვნებ. წარს.
დანამშვიდები. დანაურებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. დამშვიდების საფასური. უდუურებუ მიმღ. უარყ. დაუმშვიდებელი. 

Lemma: daurebuli(daurebul/rs)  
Number: 5544  
დაურებული(დაურებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დააურენს ზმნისა -- ძალით დამშვიდებული, დაწყნარებული. 

Lemma: daukveba  
Number: 5545  
დაუქვება (დაუქვებას) სახელი დააუქვენს ზმნისა -- დაუქმება, უქმე დღის დადგომა; დღის ნაწილი დაღამებამდე. ურიეფი
ობიშხა ონჯუას დააუქვენა ჟაშხა ოჭუმარეშახ -- ებრაელები პარასკევ საღამოს დააუქმებენ კვირა დილამდე. ჩქიმი
ჸუდეშა სი ქჷმორთი დანაუქვი ონჯუას -- ჩემს სახლში შენ მოდი დანაუქმებ (უქმედამდგარ) საღამოს. იხ. უქვი. 

Lemma: daukvebuli  
Number: 5546  
დაუქვებული (დაუქვებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დააუქვენს ზმნისა -- დაუქმებული, უქმედამდგარი. დაუქვებული რე -- უქმე
დამდგარია. 



Lemma: dauxeneba  
Number: 5547  
დაუხენება (დაუხენებას) სახელი დააუხენენს, დეუხენებუ(ნ) ზმნათა -- დაორსულება. ე ზჷსჷნახექ დეეუხენჷ: ი. ყიფშ., გვ.
54 -- ეს მზეთუნახავი დაორსულდა. ცაცი-ცაცით დედჷბიქ დეუხენუა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 168 -- ცაცი-ცაცით დედაბერი
დაორსულდაო. დააუხენენს (დააუხენუ დააორსულა, დოუხენებუ დაუორსულებია, დონოუხენებუე(ნ) დააორსულებდა თურმე) გრდმ.
დააორსულებს. დუუხენენს (დუუხენუ დაუორსულა, დუუხენებუ დაუორსულებია) გრდმ. სასხვ. ქც. დააუხენენს ზმნისა --
დაუორსულებს. დიიუხენებუ{უ}(ნ) (დიიუხენუ დაორსულდა, დაუხენებე{ლე}(ნ) დაორსულებულა) გრდუვ. ვნებ. დააუხენენს ზმნისა --
დაორსულდება. დეეუხენებუუ(ნ) იხ. დიიუხენებუუ(ნ). დააუხენინე(ნ) (დააუხენინუ შეძლო დაეორსულებინა, -- , დონოუხენებუე(ნ)
შესძლებია დაორსულება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. დუუხენენს ზმნისა -- შეუძლია დააორსულოს. დაუხენებაფუანს (დააუხენებაფუუ
დააორსულებინა, დუუხენებაფუაფუ დაუორსულებინებია, დონოუხენებაფუ{აფუ}ე(ნ) დააორსულებინებდა თურმე) კაუზ. დააუხენენს
ზმნისა -- დააორსულებინებს. დიმაუხენებელი მიმღ. მოქმ. დამორსულებელი, ვინც აორსულებს. დააუხენებელი მიმღ. ვნებ. მყ.
დასაორსულებელი. დაუხენებული მიმღ. ვნებ. წარს. დაორსულებული. დანაუხენები მიმღ.ვნებ. წარს. დანაორსულები.
დანაუხენებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. დაორსულების საფასური. უდუუხენებუ მიმღ. უარყ. დაუორსულებელი. იხ. უხენო. 

Lemma: dauxenebel-i  
Number: 5548  
დაუხენებელ-ი (დაუხენებელ/რსღ დააუხენებელ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. დააუხენენს ზმნისა -- დასაორსულებელი. შდრ.
ოუხენებელი. 

Lemma: dauxenebul-i  
Number: 5549  
დაუხენებულ-ი (დაუხენებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დააუხენენს ზმნისა -- დაორსულებული. 

Lemma: dap-i  
Number: 5550  
დაფ-ი (დაფის) ბოტან. დაფნა. შდრ. ლაზ. დეფნე (ა. მაყ.). 

Lemma: dapenteba  
Number: 5551  
დაფენთება (დაფენთებას) სახელი დააფენთენს ზმნისა -- დაფეთება. ვადააფენთა სქანი საღარია, ვარა უკული
ვეეჭოფე -- არ დააფეთო შენი საღარია, თორემ შემდეგ არ შეიძლება დაჭერა. დააფენთენს (დააფენთუ დააფეთა, დუუფენთებუ
დაუფეთებია, დონოფენთებუე(ნ) დააფეთებდა თურმე) გრდმ. დააფრთხობს, დააფეთებს. დუუფენთენს (დუუფენთუ დაუფეთა,
დუუფენთებუ დაუფეთებია) გრდმ. სასხვ. ქც. დააფენთენს ზმნისა -- დაუფეთებს. დიიფენთებუუ(ნ) (დიიფენთუ დაფეთდა,
დოფენთებე{ლე}(ნ) დაფეთებულა) გრდუვ. ვნებ. დააფენთენს ზმნისა -- დაფეთდება. დეეფენთებუუ (დეეფენთუ დაუფეთდა, დაფენთებუ
დაჰფეთებია) გრდუვ. ვნებ. დუუფენთენს ზმნისა -- დაუფეთდება. დიიფენთინე(ნ) (დიიფენთინუ შესაძლებელი გახდა დაფეთება,
-- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. დააფენთენს ზმნისა -- შეიძლება დაფეთება. დააფენთინე(ნ) (დააფენთინუ შეძლო დაეფეთებინა, --
დონოფენთებუე(ნ) შესძლებია დაფეთება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. დუუფენთენს ზმნისა -- შეუძლია დააფეთოს. დააფენთებაფუანს
(დააფენთებაფუუ დააფეთებინა, დუუფენთებაფუაფუ დაუფეთებინებია, დონოფენთებაფუ{აფუ}ე(ნ) დააფეთებინებდა თურმე) კაუზ.
დააფენთენს ზმნისა -- დააფეთებინებს. დამაფენთებელი მიმღ.მოქმ. დამფრთხობი, დამფეთებელი. დააფენთებელი მიმღ. ვნებ. მყ.
დასაფეთებელი. დაფენთებული მიმღ. ვნებ. წარს. დაფეთებული. დანაფენთები მიმღ. ვნებ. წარს. დანაფეთები. დანაფენთებუერი მიმღ.
ვნებ. წარს. დაფეთების საფასური. უდუფენთებუ მიმღ. უარყ. დაუფეთებელი. 

Lemma: dapentebul-i  
Number: 5552  
დაფენთებულ-ი (დაფენთებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დააფენთენს ზმნისა -- დაფეთებული. 

Lemma: dapirkeba  
Number: 5553  
დაფირქება (დაფირქებას) სახელი დააფირქენს, დეეფირქებუ(ნ) ზმნათა -- დაფიქრება. ე ბოშიქ დეეფირქჷ ძალამი: ი.
ყიფშ., გვ. 26 -- ეს ბიჭი დაფიქრდა ძალიან. ჭე დეეფირქჷ: ა. ცაგ., გვ. 22 -- ცოტა დაფიქრდა. იხ. ფირქი. 

Lemma: dapirkebul-i  
Number: 5554  
დაფირქებულ-ი (დაფირქებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დააფირქენს, დეეფირქებუ(ნ) ზმნებისა -- დაფიქრებული. 

Lemma: dapuchil-i  
Number: 5555  
დაფუჩილ-ი (დაფუჩილ/რსღ და-ფუჩილი და-ფიცული) დობილი. შდრ. დაჩაფილი. 

Lemma: dakekeba  
Number: 5556  
დაქექება (დაქექებას) იგივეა, რაც დალექინება, -- შემსუბუქება. დაქექებუ თეთ ოღალე -- შემსუბუქებია ამით ტვირთი. იხ.
ქექე. 

Lemma: dakekebul-i  
Number: 5557  
დაქექებულ-ი (დაქექებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დეექექებუ(ნ) ზმნისა -- შემსუბუქებული. 

Lemma: dagh-i  
Number: 5558  
დაღ-ი (დაღის) დაღი. ხაინდრაშ დაღი უღუ ჩქიმ ცხენს -- ხაინდრავას დაღი აქვს ჩემს ცხენს. 

Lemma: daghazua  
Number: 5559  
დაღაზუა (დაღაზუას) სახელი დაღაზანს ზმნისა -- წერა. იხ. ღაზი. 



Lemma: daghale  
Number: 5560  
დაღალე (დაღალეს). იხ. დაღალება. შდრ. ღალა. 

Lemma: daghaleba  
Number: 5561  
დაღალება (დაღალებას) 1. ართმევა, ჩამორჩენა; 2. შემატება, შეძენა (პ. ჭარ.). კოჩქ ვაგოზურდა ხანდა დო ლჷმათ,
რინას დაღალე თია საღალე: ეგრისი, გვ. 132; კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 9 -- კაცო, არ შედრკე შრომა და ომით, ყოფნას
აართვი ღალა წილ-ხვედრი... იხ. ღალა. 

Lemma: daghamak'eba  
Number: 5562  
დაღამაკება (დაღამაკებას) სახელი დააღამაკენს, დეეღამაკებუ(ნ) ზმნათა -- დაუძლურება, დასუსტება,დაინვალიდება.
ათექ მუჭო დეეღამაკუ დო ეთიქ მუჭო გეეზულუქუა: -- ეს როგორ დასუსტდა (დაუძლურდა) და ის როგორ გასუქდა. გვალო
დეეღამაკუ ე გაჭირებულქ -- მთლად დაუძლურდა ეს გაჭირვებული.. დააღამაკენს (დააღამაკუ დააუძლურა, დუუღამაკებუ
დაუუძლურებია, დონოღამაკებუე(ნ) დააუძლურებდა თურმე) გრდმ. დააუძლურებს. დიიღამაკებუ(ნ) (დიიღამაკუ დასუსტდა,
დაუძლურდა; დოღამაკებე{ლე}(ნ) დასუსტებულა) გრდუვ. ვნებ. დააღამაკენს ზმნისა -- დასუსტდება, დაუძლურდება.
დააღამაკებაფუანს (დააღამაკებაფუუ დაასუსტებინა, დუუღამაკებაფუაფუ დაუსუსტებინებია, დონოღამაკებაფუე(ნ) დაასუსტებინებდა
თურმე) კაუზ. დააღამაკენს ზმნისა -- დაასუსტებინებს. დამაღამაკებელი მიმღ.მოქმ. დამსუსტებელი, დამაუძლურებელი.
დააღამაკებელი მიმღ. ვნებ. მყ. დასასუსტებელი, დასაუძლურებელი. დაღამაკებული მიმღ. ვნებ. წარს. დასუსტებული,
დაუძლურებული. დანაღამაკები მიმღ. ვნებ. წარს. დანასუსტები, დანაუძლურები. დანაღამაკებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. დასუსტების,
დაუძლურების საფასური. უდუღამაკებუ მიმღ.უარყ. დაუსუსტებელი, დაუუძლურებელი. იხ. ღამაკი; ღამაკა. 

Lemma: daghamak'ebul-i  
Number: 5563  
დაღამაკებულ-ი (დაღამაკებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დააღამაკენს ზმნისა -- დასუსტებული, დაუძლურებული; გადატ.
ძლიერ გაღარიბებული. დაღამაკებული ორინჯიე -- გამხდარი საქონელია. 

Lemma: daghar-i  
Number: 5564  
დაღარ-ი (დაღარს) სუსტი, უძლური. ჭე დაღარი ხოჯეფი ქომისკუ უღუშა -- ცოტა სუსტი ხარები მიბია უღელში. 

Lemma: dagharibeba  
Number: 5565  
დაღარიბება (დაღარიბებას) სახელი დააღარიბენს ზმნისა -- დაღარიბება. მუჟამს მუნეფიში სოფელი
დუუღარიბებუნანი: ი. ყიფშ., გვ. 12 -- როდესაც თავიანთი სოფელი დაუღარიბებიათ. იხ. ღარიბი. 

Lemma: daghil-i  
Number: 5566  
დაღილ-ი (დაღილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დაღუნს ზმნისა -- დადაღული. 

Lemma: daghonebul-i  
Number: 5567  
დაღონებულ-ი (დაღონებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დეეღონებუ(ნ) ზმნისა -- დაღონებული, ნაღვლიანი, დამწუხრებული.
მიდართჷ დაღონებულო ბოშიქჷ: ა. ცაგ., გვ. 32 -- წავიდა დაღონებულად ბიჭი. 

Lemma: daghoreba  
Number: 5568  
დაღორება (დაღორებას) სახელი დააღორენს ზმნისა -- მოტყუება, მოღორება. იშა ვა გისხუნუნანო, დუდი
ვადიღორათინი?: ი. ყიფშ., გვ. 116 -- იმას არ გირჩევნიათ, რომ თავი არ მოიტყუოთ. მელე ენგირი, მოლე
სკურჩა-დაგაღორე, მუს მუჩა?: ი. ყიფშ., გვ. 113 -- გაღმა ენგური, გამოღმა სკურჩა, რომ მოგატყუო, რას მომცემ?
დაღორებექ, სი საკოჩი! კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 129 მოტყუებულხარ, შე (საბრალო) კაცო! დააღორენს (დააღორუ მოატყუა,
დოუღორებუ მოუტყუებია, დონოღორებუე(ნ) მოატყუებდა თურმე) გრდმ. მოატყუებს. დიიღორენს (დიიღორუ მიიტყუა, დუუღორებუ
მოუტყუებია) გრდმ. სათავ. ქც. დააღორენს ზმნისა -- მოიტყუებს თავს. დიიღორებუ{უ}(ნ) (დიიღორუ მოტყუვდა, დაღორებე{ლე}(ნ)
მოტყუებულა) გრდუვ. ვნებ. დააღორენს ზმნისა -- მოტყუვდება. დეეღორებუ{უ}(ნ) იხ. დიიღორებუუ, -- მოტყუვდება.
დიიღორინე(ნ) (დიიღორინუ შესაძლებელი გახდა მოტყუება, -- დონოღორებუე(ნ) შესაძლებელი ყოფილა მოტყუება) გრდუვ. შესაძლ.
ვნებ. დააღორენს ზმნისა -- შეიძლება მოტყუება. დააღორინე(ნ) (დააღორინუ შეძლო მოეტყუებინა, -- , დონოღორებუე(ნ) შესძლებია
მოტყუება) გრდუვ. შესაძლ. ვნ. დააღორენს ზმნისა -- შეუძლია მოატყუოს. დააღორებაფუანს (დააღორებაფუუ მოატყუებინა,
დუუღორებაფუაფუ მოუტყუებინებია, დონოღორებაფუე(ნ) მოატყუებინებდა თურმე) კაუზ. დააღორენს ზმნისა -- მოატყუებინებს.
დამაღორებელი მიმღ.მოქმ. მომტყუებელი. დააღორებელი მიმღ. ვნებ. მყ. მოსატყუებელი. დაღორებული მიმღ. ვნებ. წარს.
მოტყუებული. დანაღორები მიმღ. ვნებ. წარს. მონატყუები. დანაღორებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. მოტყუების საფასური. უდუღორებუ
მიმღ. უარყ. მოუტყუებელი. 

Lemma: daghorebul-i  
Number: 5569  
დაღორებულ-ი (დაღორებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დააღორენს ზმნისა -- მოტყუებული. 

Lemma: daghua  
Number: 5570  
დაღუა (დაღუას) სახელი დაღუნს ზმნისა -- {და}დაღვა. გოფურაფილი შანთით მუნს დოდაღეს: მ. ხუბ., გვ. 74 --
გახურებული შანთით საჯდომზე დადაღეს. დობდაღით მაზაკვალი -- დავდაღეთ მზაკვარი. დაღუნს (დოდაღუ დადაღა, დუუდაღუ
დაუდაღავს, დონოდაღუე(ნ) დადაღავდა თურმე) გრდმ. დაღავს. უდაღუნს (დუუდაღუ დაუდაღა, დუუდაღუ დაუდაღავს) გრდმ. სასხვ. ქც.
დაღუნს ზმნისა -- უდაღავს. იდაღუუ(ნ) (დიიდაღუ დაიდაღა, დოდაღე{ლ/რე}(ნ) დადაღულა) გრდუვ. ვნებ. დაღუნს ზმნისა -- იდაღება.
ადაღუუ(ნ) (დაადაღუ დაედაღა, დოდაღუუ დასდაღვია) გრდუვ. ვნებ. უდაღუნს ზმნისა -- ედაღება. იდაღე(ნ)//იდაღინე(ნ)
(იდაღუ//იდაღინუ შესაძლებელი გახდა დადაღვა, -- , დონოდაღუე(ნ) შესაძლებელი ყოფილა დადაღვა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. დაღუნს
ზმნისა -- შეიძლება დადაღვა. ადაღე(ნ)//ადაღინე(ნ) (ადაღუ//ადაღინუ შეძლო დაედაღა, -- , დონოდაღუე(ნ) შესძლებია დაედაღა)
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უდაღუნს ზმნისა -- შეუძლია დადაღოს. ოდაღაფუანს (ოდაღაფუუ ადაღვინა, უდაღაფუაფუ უდაღვინებია,



ნოდაღაფუე(ნ) ადაღვინებდა თურმე) კაუზ. დაღუნს ზმნისა -- ადაღვინებდა. მადაღალი მიმღ.მოქმ. მდაღველი. ოდაღალი მიმღ.ვნებ.
მყ. {და}სადაღი. დაღილი მიმღ.ვნებ. წარს. {და}დაღული. ნადაღა მიმღ.ვნებ. წარს. {და}ნადაღი. ნადაღუერი მიმღ.ვნებ. წარს.
{და}დაღვის საფასური. უდუდაღუ მიმღ.უარყ. დაუდაღავი. 

Lemma: daghulaneba  
Number: 5571  
დაღულანება (დაღულანებას) სახელი დააღულანენს ზმნისა -- გამრუდება. ლარტყეფი დაღულანებე -- ლარტყები
გამრუდებულა. დააღულანენს (დააღულანუ გაამრუდა, დოუღულანებუ გაუმრუდებია, დონოღულანებუე(ნ) გაამრუდებდა თურმე) გრდმ.
გაამრუდებს. დიიღულანებუ(ნ) (დიიღულანუ გამრუდდა, დაღულაბე{რე}(ნ) გამრუდებულა) გრდუვ. ვნებ. დააღულანენს ზმნისა --
გამრუდდება. დააღულანებაფუანს (დააღულანებაფუუ გაამრუდებინა, დუუღულანებაფუაფუ გაუმრუდებინებია, დონოღულანებაფუე(ნ)
გაამრუდებინებდა თურმე) კაუზ. დააღულანენს ზმნისა -- გაამრუდებინებს. დამაღულანებელი მიმღ.მოქმ. გამმრუდებელი.
დააღულანებელი მიმღ. ვნებ. მყ. გასამრუდებელი. დაღულანებული მიმღ. ვნებ. წარს. გამრუდებული. დანაღულანები მიმღ. ვნებ. წარს.
განამრუდები. დანაღულანებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. გამრუდების საფასური. უდუღულანებუ მიმღ. უარყ. გაუმრუდებელი. 

Lemma: daq'abuleba  
Number: 5572  
დაყაბულება (დაყაბულებას) სახელი დეეყაბულებუ(ნ) ზმნისა -- დათანხმება, დაყაბულება. ჯიმალემქ დეყაბულეს: აია, 1,
გვ. 20 -- ძმები დათანხმდნენ. დეეყაბულებუ(ნ) (დეეყაბულუ დათანხმდა, დაყაბულებუუ დასთანხმებია, დენოყაბულებუე(ნ)
დასთანხმდებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. დათანხმდება. 

Lemma: daq'oneba  
Number: 5573  
დაყონება (დაყონებას) დაყოვნება, დაგვიანება. ონჯუა-ონუასჷ (ონჯუასჷ!) დაყონება დააჭყჷ: ი. ყიფშ., გვ. 57 -- საღამო-
საღამოს დაყოვნება დაიწყო. 

Lemma: da՚aneba  
Number: 5574  
დაჸანება (დაჸანებას) სახელი დააჸანენს ზმნისა -- დაამება, დამშვიდება, დაწყნარება. მისით შეულებ დააჸანასჷნ გაფა,
ბარბანჩი ელახონ ქარიშ -- ვისაც შეუძლია დააწყნაროს (დაამშვიდოს) ქროლა, გიზგიზი აღმოსავლეთის ქარისა.წამალი
გეფშვინი, ჭუა დამიჸანუ -- წამალი რომ დავლიე, ტკივილი დამიამა. ქარქ დეანუ (დეჸანუ) -- ქარი ჩადგა. დააჸანენს
(დააჸანუ დააწყნარა, დუუჸანებუ დაუწყნარებია, დონოჸანებუე(ნ) დააწყნარებდა თურმე) გრდმ. დააწყნარებს. დიიჸანენს (დიიჸანუ
დაიწყნარა, დუუჸანებუ დაუწყნარებია) გრდმ. სათავ. ქც. დააჸანენს ზმნისა -- დაიწყნარებს თავს. დუუჸანენს (დუუჸანუ დაუწყნარა,
დუუჸანებუ დაუწყნარებია) გრდმ. სასხვ. ქც. დააჸანენს ზმნისა -- დაუწყნარებს. დიჸანებუ{უ}(ნ) (დიიჸანუ დაწყნარდა, დაჸანებე{რე}(ნ)
დაწყნარებულა) გრდუვ. ვნებ. დააჸანენს ზმნისა -- დაწყნარდება, დამშვიდდება. დიიჸანინე(ნ) (დიიჸანინუ შესაძლებელი გახდა
დაწყნარება, -- , დონოჸანებუე(ნ) შესაძლებელი ყოფილა დაწყნარება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. დააჸანენს ზმნისა -- შეიძლება
დაწყნარება. დააჸანინე(ნ) (დააჸანინუ შეძლო დაეწყნარებინა, -- , დონოჸანებუე(ნ) შესძლებია დაეწყნარებინა) გრდუვ. შესაძლ.
ვნებ. დააჸანენს ზმნისა -- შეუძლია დააწყნაროს, დაამშვიდოს. დააჸანებაფუანს (და{ა}ჸანებაფუუ დააწყნარებინა, დუუჸანებაფუაფუ
დაუწყნარებინებია, დონოჸანებაფუე(ნ) დააწყნარებინებდა თურმე) კაუზ. დააჸანენს ზმნისა -- დააწყნარებინა, დაამშვიდებინა.
დამაჸანებელი მიმღ.მოქმ. დამწყნარებელი, დამამშვიდებელი. დააჸანებელი მიმღ. ვნებ. მყ. დასაწყნარებელი, დასამშვიდებელი.
დაჸანებული მიმღ. ვნებ. წარს. დაწყნარებული; ჩამდგარი ქარი. დანაჸანები მიმღ. ვნებ. წარს. დანამშვიდები. დანაჸანებუერი მიმღ.
ვნებ. წარს. დაწყნარების, დამშვიდების საფასური. უდუჸანებუ მიმღ.უარყ. დაუწყნარებელი, დაუმშვიდებელი. 

Lemma: da՚anebel-i  
Number: 5575  
დაჸანებელ-ი (დაჸანებელ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. დააჸანენს ზმნისა -- დასაწყნარებელი, დასამშვიდებელი. 

Lemma: da՚anebul-i  
Number: 5576  
დაჸანებულ-ი (დაჸანებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დააჸანენს ზმნისა -- დაწყნარებული, დამშვიდებული; ჩამდგარი (ქარი).
ქარი დაჸანებულიე, ჭა იკირე -- ქარი ჩამდგარია, ჩალა შეიძლება შეიკრას. 

Lemma: da՚vereba  
Number: 5577  
დაჸვერება (დაჸვერებას) სახელი დააჸვერენს ზმნისა -- დაბრმავება. .ჟირიხოლო თორქჷ დეეჸვერჷ: ი. ყიფშ. გვ. 36 --
ორივე თვალი დაუბრმავდა. დააჸვერენს (დააჸვერუ დააბრმავა, დუუჸვერებუ დაუბრმავებია, დონოჸვერებუე(ნ) დააბრმავებდა თურმე)
გრდმ. დააბრმავა. დიიჸვერენს (დიიჸვერუ დაიბრმავა, დუუჸვერებუ დაუბრმავებია) გრდმ. სათავ. ქც. დაჸვერენს ზმნისა --
დაიბრმავებს (თავს). დუუჸვერენს (დუუჸვერუ დაუბრმავა, დუუჸვერებუ(ნ) დაუბრმავებია) გრდმ. სასხვ. ქც. დააჸვერენს ზმნისა --
დაუბრმავებს. დიიჸვერებუ{უ}(ნ) (დიიჸვერუ დაბრმავდა, დაჸვერებე{რე}(ნ) დაბრმავეებულა) გრდუვ. ვნებ. დააჸვერენს ზმნისა --
დაბრმავდება. დეეჸვერებუ{უ}(ნ) (დეეჸვერუ დაბრმავდა, დაჸვერებუ დაჰბრმავებია) გრდუვ. ვნებ. დუუჸვერენს ზმნისა --
დაუბრმავდება, შეიძლება დაბრმავდეს. დააჸვერებაფუანს (დააჸვერებაფუუ დააბრმავებინა, დუუჸვერებაფუაფუ დაუბრმავებინებია,
დონოჸვერებაფუე(ნ) დააბრმავებინებდა თურმე) კაუზ. დააჸვერენს ზმნისა -- დააბრმავებინებს. დიმაჸვერებელი მიმღ. მოქმ.
დამბრმავებელი. დააჸვერებელი მიმღ. ვნებ. მყ. დასაბრმავებელი. დაჸვერებული მიმღ. ვნებ. წარს. დაბრმავებული. დანაჸვერები
მიმღ. ვნებ. წარს. დანაბრმავები. დანაჸვერებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. დაბრმავების საფასური. უდუჸვერებუ მიმღ. უარყ.
დაუბრმავებელი. 

Lemma: da՚verebul-i  
Number: 5578  
დაჸვერებულ-ი (დაჸვერებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დააჸვერენს ზმნისა -- დაბრმავებული. 

Lemma: da՚onil/r-i  
Number: 5579  
დაჸონილ/რ-ი, დაჸონერ-ი (დაჸონილ/რს=და-ჸონილი და-ნამყენი) ნახევარდა, შეძენილი და (დედინაცვლის ან
მამინაცვლის ქალიშვილი). იხ. დაფუჩილი. შდრ. ჯიმაჸონილ/რი. 

Lemma: da՚ungeba  
Number: 5580  
დაჸუნგება (დაჸუნგებას) სახელი დააჸუნგენს ზმნისა -- დაყრუება. დემუნჯებუქ, დეჸუნგებუქ დო თოლეფც წკურუნქუნი: კ.



სამუშ., ქხპს, გვ. 120 -- დამუნჯდები, დაყრუვდები და თვალებს ხუჭავ(ნაბავ). დააჸუნგენს (დააჸუნგუ დააყრუა, დუუჸუნგებუ
დაუყრუებია, დონოჸუნგებუე(ნ) დააყრუებდა თურმე) გრდმ. დააყრუებს. დიიჸუნგენს (დიიჸუნგუ დაიყრუა, დუუჸუნგებუ დაუყრუებია)
გრდმ. სათავ. ქც. დააჸუნგენს ზმნისა -- დაიყრუებს თავს. დუუჸუნგენს (დუუჸუნგუ დაუყრუვა, დუუჸუნგებუ დაუყრუვებია) გრდმ.
სასხვ. ქც. დააჸუნგენს ზმნისა -- დაუყრუებს. დიიჸუნგებუუ(ნ) (დიიჸუნგუ დაყრუვდა, დაჸუნგებე{რე}(ნ) დაყრუებულა) გრდუვ. ვნებ.
დააჸუნგენს ზმნისა -- დაყრუვდება. დეეჸუნგებუუ(ნ) (დეეჸუნგუ დაუყრუვდა, დაჸუნგებუ დაჰყრუებია) გრდუვ. ვნებ. დუუჸუნგენს
ზმნისა -- და{უ}ყრუვდება. დააჸუნგინე(ნ) (დააჸუნგინუ შეძლო დაეყრუებინა, -- , დონოჸუნგებუე(ნ) შესძლებია დაყრუება) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. დუუჸუნგენს ზმნისა -- შეუძლია დააყრუოს. დააჸუნგებაფუანს (დააჸუნგებაფუუ დააყრუვებინა, დუუჸუნგებაფუაფუ
დაუყრუვებინებია, დონოჸუნგებაფუე(ნ) დააყრუვებინებდა თურმე) კაუზ. დააჸუნგენს ზმნისა -- დააყრუვებინებს. და/იმაჸუნგებელი
მიმღ. მოქმ. დამყრუებელი. დააჸუნგებელი მიმღ. ვნებ. მყ. დასაყრუებელი. დაჸუნგებული მიმღ. ვნებ. წარს. დაყრუებული.
და/ინაჸუნგები მიმღ. ვნებ. წარს. დანაყრუები. და/ინაჸუნგებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. დაყრუების საფასური. იხ. ჸუნგა. 

Lemma: da՚ungebel-i  
Number: 5581  
დაჸუნგებელ-ი (დაჸუნგებელ/რსღ დააჸუნგებელ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. დააჸუნგენს ზმნისა -- დასაყრუებელი. 

Lemma: da՚ungebul-i  
Number: 5582  
დაჸუნგებულ-ი (დაჸუნგებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დააჸუნგენს ზმნისა -- დაყრუებული. 

Lemma: dasheba  
Number: 5583  
დაშება (დაშებას) სახელი დააშენს ზმნისა -- დაშავება. ვემეფხვადი, მუ დუაშე: მასალ., გვ. 20 -- ვერ მივხვდი, რა დავაშავე.
დააშენს (დააშუუ დააშავა, დოუშებუ დაუშავებია, დონოშებუე(ნ) დააშავებდა თურმე) გრდმ. დააშავებს. დუუშენს (დუუშუ{უ} დაუშავა,
დუუშებუ დაუშავებია) გრდმ. სასხვ. ქც. დააშენს ზმნისა -- დაუშავებს. დიიშენე(ნ) (დიიშენუ შესაძლებელი გახდა დაშავება, -- , -- )
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. დააშენს ზმნისა -- შეიძლება დაშავება. დააშენე(ნ) (დააშენუ შეძლო დაეშავებინა, -- დონოშებუე(ნ)
შესძლებია დაეშავებინა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. დუუშენს ზმნისა -- შეუძლია დააშავოს. დააშებაფუანს (დააშებაფუუ
დააშავებინა, დუუშებაფუაფუ დაუშავებინებია, დონოშებაფუე(ნ) დააშავებინებდა თურმე). კაუზ. დააშენს ზმნისა -- დააშავებინებს.
და/ომაშებელი მიმღ. მოქმ. დამშავებელი. დააშებელი მიმღ. ვნებ. მყ. დასაშავებელი. დაშებული მიმღ. ვნებ. წარს. დაშავებული.
დანაშებუ/ი მიმღ. ვნებ. წარს. დანაშავები. დანაშებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. დაშავების საფასური. უდუშებუ მიმღ. უარყ. დაუშავებელი. 

Lemma: dashebel-i  
Number: 5584  
დაშებელ-ი (დაშებელ/რსღ და-აშებელ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. დააშენს ზმნისა -- დასაშავებელი. 

Lemma: dashebul-i  
Number: 5585  
დაშებულ-ი (დაშებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დააშენს ზმნისა -- დაშავებული. 

Lemma: dashvideba  
Number: 5586  
დაშვიდება (დაშვიდებას) სახელი დააშვიდენს ზმნისა -- დამშვიდება. ბაღანა დაარჩქალუ, დაამშვიდუ -- ბავშვი
დააწყნარა, დაამშვიდა. დააშვიდენს (დააშვიდუ დაამშვიდა, დოუშვიდებუ დაუმშვიდებია, დონოშვიდებუე(ნ) დაამშვიდებდა თურმე)
გრდმ. დაამშვიდებს. დიიშვიდენს (დიიშვიდუ დაიმშვიდა, დუუშვიდებუ დაუმშვიდებია) გრდმ. სათავ. ქც. დააშვიდენს ზმნისა --
დაიმშვიდებს თავს. დუუშვიდენს (დუუშვიდუ დაუმშვიდა, დუუშვიდებუ დაუმშვიდებია) გრდმ. სასხვ. ქც. დააშვიდენს ზმნისა --
დაუმშვიდებს. დიიშვიდებუუ(ნ) (დიიშვიდუ დამშვიდდა, დაშვიდებე{ლე}(ნ) დამშვიდებულა) გრდუვ. ვნებ. დააშვიდენს ზმნისა --
დამშვიდდება. დიიშვიდინე(ნ) (დიიშვიდინუ შესაძლებელი გახდა დამშვიდება, -- , დონოშვიდებუე(ნ) შესაძლებელი ყოფილა
დამშვიდება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. დააშვიდენს ზმნისა -- შეიძლება დამშვიდდეს (დამშვიდება). დააშვიდინე(ნ) (დააშვიდინუ
შეძლო დაემშვიდებინა, -- , დონოშვიდებუე(ნ) შესძლებია დამშვიდება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. დუუშვიდენს ზმნისა -- შეუძლია
დაამშვიდოს. დააშვიდებაფუანს (დააშვიდებაფუუ დაამშვიდებინა, დუუშვიდებაფუაფუ დაუმშვიდებინებია, დონოშვიდებაფუე(ნ)
დაამშვიდებდა თურმე) კაუზ. დააშვიდენს ზმნისა -- დაამშვიდებინებს. და/იმაშვიდებელი მიმღ. მოქმ. დამშვიდებელი.
დააშვიდებელი მიმღ. ვნებ. მყ. დასამშვიდებელი. დაშვიდებული მიმღ. ვნებ. წარს. დამშვიდებული. დანაშვიდებუ მიმღ. ვნებ. წარს.
დანამშვიდები. დანაშვიდებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. დამშვიდების საფასური. უდუშვიდებუ მიმღ. უარყ. დაუმშვიდებელი. იხ. შვიდება.

Lemma: dashvidebel-i  
Number: 5587  
დაშვიდებელ-ი (დაშვიდებელ/რსღ დააშვიდებელ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. დააშვიდენს ზმნისა -- დასამშვიდებელი. 

Lemma: dashvidebul-i  
Number: 5588  
დაშვიდებულ-ი (დაშვიდებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დააშვიდენს ზმნისა -- დამშვიდებული. 

Lemma: dashisheba  
Number: 5589  
დაშიშება (დაშიშებას) სახელი დეეშიშებუ(ნ) ზმნისა -- შეშინება. ალექ დეშიშჷ: ქხს, 2, გვ. 150 -- ალე (ალექსანდრე)
შეშინდა. 

Lemma: dashmangior-i//daymangior-i  
Number: 5590  
დაშმანგიორ-ი//დაჲმანგიორ-ი (დაშ/ჲმანგიორს) დისმაგიერი. შდრ. ლაზ. დამანგაფერი ძიძიშვილი (ქალი) (ნ. მარი). 

Lemma: dashna  
Number: 5591  
დაშნა (დაშნას) გრძელი და ბრტყელპირიანი დანა ყავრის დასაპობად; ტარი მოკლე აქვს. ოსტატი საყავრე მორს -- ლარჩვს
-- ჩადებდა ხუნდში, შემდეგ დაშნას დაადებდა ლარჩვს, დაარტყამდე კვეკვა-ს და ძარღვის მიხედვით დაშნის გადაწევ-
გადმოწევით დახსნიდა ყავარს (ს. მაკალ., გვ. 227). 

Lemma: dashusheba  



Number: 5592  
დაშუშება (დაშუშებას) დაშუშება, მოშუშება (ტკივილისა). 

Lemma: dashxuareba  
Number: 5593  
დაშხუარება (დაშხუარებას) სახელი დააშხუარენს ზმნისა -- დამსხვილება. ენა დაიშხუარებუ დო მუნერო მითურღვანქ? --
ეს დაგიმსხვილებია და როგორ გაუყრი? იხ. შხუ. 

Lemma: dacha  
Number: 5594  
დაჩა (დაჩას) [რუს. дача კურორტი]. წი, ზარხულს, ჩილ დო სქუას დაჩაშა ვაუტენქო? -- წელს, ზაფხულში, ცოლ-შვილს
კურორტზე არ უშვებ? 

Lemma: dachapanebul-i  
Number: 5595  
დაჩაფანებულ-ი (დაჩაფანებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დააჩაფანენს ზმნისა -- დაჩიავებული. 

Lemma: dachapanua  
Number: 5596  
დაჩაფანუა (დაჩაფანუას) სახელი დააჩაფანენს, დეეჩაფანებუ(ნ) ზმნათა -- დაჩიავება. შურქუ დეჩაფანასჷ-და, ხერენც
ნძორი, თიში ტერი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 8 -- სული რომ (თუ) დაჩიავდება, ხარობს მძორი, მისი მტერი. დააჩაფანენს
(დააჩაფანუ დააჩიავა, დუუჩაფანებუ დაუჩიავებია, დონოჩაფანუე(ნ) დააჩიავებდა თურმე) გრდმ. დააჩიავებს.
დე{ე}ჩაფანებუ{უ}(ნ)//დი{ი}ჩაფანებუ{უ}(ნ) (დიიჩაფანუ დაჩიავდა, დოჩაფანებე{ლე}(ნ) დაჩიავებულა) გრდუვ. ვნებ. დააჩაფანენს
ზმნისა -- დაჩიავდება. დაჩაფანებული მიმღ. ვნებ. წარს. დაჩიავებული. 

Lemma: dachapil/r-i  
Number: 5597  
დაჩაფილ/რ-ი (დაჩაფილ/რს) დობილი; დის ნაცვლად შერჩეული, -- დის მაგიერი, დის ნაცვალი. იხ. ჩაფილი. შდრ. ჸონერი.

Lemma: dachemeba  
Number: 5598  
დაჩემება (დაჩემებას) სახელი დეეჩემენს ზმნისა -- 1. დაჩემება. მიჸორქ, მიჸორქ!, -- დეფჩემე დო ირო ართის
გევორდე?!: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 125 -- მიყვარხარ, მიყვარხარ! -- დავიჩემო და მუდამ ერთზე ვიდგე?! 2. დავალება. ბოშიქჷ
დააჩემუ ცირასჷ: ი. ყიფშ., გვ. 65; ქხს, 2, გვ. 32 -- ბიჭმა დაავალა გოგოს. 

Lemma: dachemebul-i  
Number: 5599  
დაჩემებულ-ი (დაჩემებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დააჩემენს ზმნისა -- დავალებული. თე უნჩაშიშა აფუ დაჩემებული თეშ
ჭოფუა: მ. ხუბ., გვ. 201 -- ამ უფროსისათვის აქვს დავალებული ამის დაჭერა. 

Lemma: dachichieba  
Number: 5600  
დაჩიჩიება (დაჩიჩიებას) სახელი დააჩიჩიენს, დეეჩიჩიებუ(ნ) ზმნათა -- დაგლახება. გურქ დოღურუ, დეჩიჩუუ: კ. სამუშ.,
ქხპს, გვ. 152 -- გული მოკვდა, დაგლახავდა. დააჩიჩიენს (დააჩიჩუუ დააგლახავა, დუუჩიჩიებუ დაუგლახავებია, დონოჩიჩიებუე(ნ)
დააგლახავებდა თურმე) გრდმ. დააგლახავებს. დიიჩიჩიენს (დიიჩიჩიუ დაიგლახავა, დუუჩიჩიებუ დაუგლახავებია) გრდმ.
სათავ. ქც. დააჩიჩიენს ზმნისა -- დაიგლახავებს თავს. დეეჩიჩიებუ(ნ)//დიიჩიჩიებუ(ნ) (დეეჩიჩიუ//დიიჩიჩიუ დაგლახდა,
დაჩიჩიებე{ლე}(ნ) დაგლახებულა) გრდუვ. ვნებ. დააჩიჩიენს ზმნისა დაგლახდება. და/იმაჩიჩიებელი მიმღ.მოქმ.
დამგლახ{ავ}ებელი. დააჩიჩიებელი მიმღ. ვნებ. მყ. დასაგლახავებელი. დაჩიჩიებული მიმღ. ვნებ. წარს. დაგლახავებული.
დანაჩიჩიებუ მიმღ. ვნებ. წარს. დანაგლახავები. დანაჩიჩიებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. დაგლახავების საფასური. იხ. ჩიჩიე,
ჩიჩიება. 

Lemma: dachkareba  
Number: 5601  
დაჩქარება (დაჩქარებას) სახელი დააჩქარენს ზმნისა -- დაჩქარება. 

Lemma: dachxir-i  
Number: 5602  
დაჩხირ-ი, დაჩხჷრ-ი(დაჩხი/ჷრს), დანჩხირ-ი, დანჩხჷრ-ი (დანჩხი/ჷრს) ცეცხლი. ოკარზჷ ძალამი დიდი დაჩხჷრი: ი.
ყიფშ., გვ. 47 -- დაანთო ძალიან დიდი ცეცხლი. დაჩხირი მუში მაჰამა რენი, თიში მანწარა რენია -- ცეცხლი რამდენად
ტკბილია, იმდენი მწარეაო. ბოშიქ ქიმერთჷ თე დაჩხჷრიშა: მ. ხუბ., გვ. 298 -- ბიჭი მივიდა ამ ცეცხლთან. ქდაჩხირო ულა
ცეცხლად წასვლა, გადატ. ცეცხლი უკიდია, უკიდურესი მდგომარეობაა. დაჩხირო მეურს ქიანა: ქხს, 2, გვ. 142 -- იწვის
(ნადგურდება) ქვეყანა. შდრ. ლაზ. დაჩხური//დაჩხირი ცეცხლი (ნ. მარი). 

Lemma: dachxir-genia  
Number: 5603  
დაჩხირ-გენია (დაჩხირ-გენიას) ძლიერი, ჯოჯოხეთური ცეცხლი. ვარწყექო, სქან(ი) ჸოროფაქ დაჩხჷრგენიათ ქჷმმანტუუ:
კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 31 -- ვერ ხედავ, შენი სიყვარული ცეცხლის გენიად (ჯოჯოხეთურ ცეცხლად)მომენთო (მომეკიდა).
დაჩხირ-გენიას ინა ვაგურზუ -- ჯოჯოხეთურ ცეცხლს ის ვერ გაუძლებს. 

Lemma: dachxirishi  
Number: 5604  
დაჩხირიში გექონება (დაჩხირიში გექონებას) ცეცხლის ჩაქრობა, მინავლება. ნუზუ მალას ითებუდუ, დაჩხჷრ
ქიგექონებედუ!: მასალ., გვ. 77 -- ნაძვი მალე თავდებოდა, ცეცხლი ჩაქრობაზე იყო (მინავლებულიყო). 

Lemma: dachxirp'iji  
Number: 5605  
დაჩხირპიჯი (დაჩხირპისღ დაჩხირიშპიჯის) ცეცხლისპირი. დაჩხირპის ზმნზ. ცეცხლისპირას, ცეცხლისპირად. დაჩხირპის



ეკოჯანუდჷ გვალაშ მაშხვა კოჩი -- ცეცხლისპირად იწვა მთის სიმსხო კაცი. დაჩხირიპიც შხვადო შხვას ბადიდი ორთ
ოჭკომალც -- ცეცხლისპირას მოხუცი აკეთებს სხვადასხვა საჭმელს. 

Lemma: dacaleba  
Number: 5606  
დაცალება (დაცალებას) სახელი დააცალენს ზმნისა -- დაცალება. თქვან ნინალა დამაცალით: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 130 --
თქვენი სამსახური დამაცალეთ! ამდღარი დღა დამიცალებუნანია: მ. ხუბ., გვ. 60 -- დღევანდელი დღე დაგვიცალებიაო.
დააცალენს (დააცალუ დააცალა, დუუცალებუ დაუცილებია, დონოცალებუე(ნ) დააცლიდა თურმე) გრდმ. დააცლის. დიიცალინე(ნ)
(დიიცალინუ შესაძლებელი გახდა დაცალება, -- , დონოცალებუე(ნ) შესაძლებელი ყოფილა დაცალება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
დააცალენს ზმნისა -- შეიძლება დაცალება. დააცალინე(ნ) (დააცალინუ შეძლო დაეცალებინა, -- , დონოცალებუე(ნ) შესძლებია
დაცალება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. დააცალენს ზმნისა -- შეუძლია დააცალოს. დააცალებაფუანს (დააცალებაფუუ დააცალებინა,
დუუცალებაფუაფუ დაუცალებინებია, დონოცალებაფუე(ნ) დააცალებინებდა თურმე) კაუზ. დააცალენს ზმნისა -- დააცალებინებს.
და/ომაცალებელი მიმღ.მოქმ. დამცალებელი. დააცალებელი მიმღ. ვნებ. მყ. დასაცალებელი. დაცალებული მიმღ. ვნებ. წარს.
დაცალებული. და/ინაცალებუ/ი მიმღ. ვნებ. წარს. დანაცალები. და/ინაცალებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. დაცალების საფასური.
უდუცალებუ მიმღ. უარყ. დაუცალებელი; არდასაცალებელი (წყევლაა). 

Lemma: dacalebel-i  
Number: 5607  
დაცალებელ-ი (დაცალებელ/რსღ დააცალებელ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. დააცალენს ზმნისა -- დასაცალებელი. 

Lemma: dacalebul-i  
Number: 5608  
დაცალებულ-ი (დაცალებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დააცალენს ზმნისა -- დაცალებული. სი ვადაცალებული! შე
არდასაცალებელო! (წყევლაა). 

Lemma: dacandeba  
Number: 5609  
დაცანდება (დაცანდებას) სახელი დააცანდენს ზმნისა -- უღელზე ცანდის (იხ.) გადაჩოჩება. 

Lemma: dacap-i  
Number: 5610  
დაცაფ-ი (დაცაფის), დაცუა (დაცუას) სახელი დაცუნს ზმნისა -- ტკეცა, მაგრად გარტყმა; გალაწუნება; გარტყმისას
გამოცემული ხმა. დაცჷ ცხენს მართახი დო მინილჷ დვორეციშა: მ. ხუბ., გვ. 151 -- დაარტყა (მაგრად) მათრახი ცხენს და
შევიდა სასახლეში. ეს კალმახი ულაჸაფუ, კუდელც გეუდაცუანცჷ -- ამას კალმახი უთამაშებს, კუდს უტკაცუნებს
(უტლაშუნებს). ქდაცაფი ნინაში ლაყბობა: უდაცუანს ნინას -- ლაყბობს. ქდაცუა ღვინიში შესმა ღვინისა. ბოლოს ღვინით
ეფშა ყანწით გედაცუ -- ბოლოს ღვინით სავსე ყანწიც დალია. დაცუნს (დოდაცუ ცემა (მაგრად), დოუდაცუ უცემია, დონოდაცუე(ნ)
სცემდა თურმე) გრდმ. სცემს; არტყამს მაგრად. იდაცუნს (იდაცუ ირტყა, უდაცუ დაურტყამს) გრდმ. სათავ. ქც. დაცუნს ზმნისა --
მაგრად ირტყამს (თავისას). უდაცუნს (უდაცუ ურტყა, უდაცუ დაურტყამს) გრდმ. სასხვ ქც. დაცუნს ზმნისა -- ურტყამს მაგრად.
იდაცუუ(ნ) (დიიდაცუ იცემა, დოდაცე{ლე}(ნ) ცემულა) გრდუვ. ვნებ. დაცუნს ზმნისა -- იცემება. ადაცუუ(ნ) (დაადაცუ ეცემა, დოდაცუუ
სცემია) გარდუვ. ვნებ. უდაცუნს ზმნისა -- ეცემება. იდაცე(ნ), იდაცინე(ნ) (დიდაც{ინ}უ შესაძლებელი გახდა ცემა, -- , დონოდაცუე(ნ)
შესაძლებელი ყოფილა მაგრად ცემა) გრდუვ. შესაძლ ვნებ. დაცუნს ზმნისა -- შეიძლება მაგრად ცემა. ადაცე(ნ), ადაცინე(ნ)
(დაადაცუ შეძლო ეცემა, -- , დონოდაცუე(ნ) შესძლებია მაგრად ცემა) გრდუვ. ვნებ. უდაცუნს ზმნისა -- შეუძლია მაგრად სცემოს.
ოდაცაფუანს (დაადაცაფუუ აცემინა, დუუდაცაფუაფუ უცემინებია, დონოდაცაფუე(ნ) აცემინებდა თურმე) კაუზ. დაცუნს ზმნისა -- აცემინებს
(მაგრად). მადაცალი მიმღ.მოქმ. მცემელი, ვინც სცემს (მაგრად). ოდაცალი მიმღ. ვნებ. მყ. საცემი. დოდაცილი მიმღ. ვნებ. წარს.
ნაცემი; გადატ. შემკული, მოჭედილი (ძვირფასეულობით). ნადაცა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაცემი. ნადაცუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ცემის
საფასური. უდაცუ, უდუდაცუ მიმღ. უარყ. უცემი, უცემელი. 

Lemma: dacveba  
Number: 5611  
დაცვება (დაცვებას) სახელი დეეცვენს ზმნისა -- დაცვა. 

Lemma: dacil-i  
Number: 5612  
დაცილ-ი (დაცილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დაცუნს ზმნისა -- ნაცემი. გადატ. შემკული; ლამაზად მორთული, მოჭედილი. შდრ.
მოდაცილი. 

Lemma: dacua  
Number: 5613  
დაცუა (დაცუას) იხ. დაცაფი. 

Lemma: dacx-i  
Number: 5614  
დაცხ-ი (დაცხის) თხელი გარსი. დაცხია ახალ ნიგოზს თხელი კანი რომ აქვს. ტყები დო ხორციში შქას უღუ დაცხი -- ტყავსა
და ხორცს შორის აქვს დაცხი. 

Lemma: dacxadeba  
Number: 5615  
დაცხადება (დაცხადებას) სახელი დეეცხადებუ(ნ) ზმნისა -- დაგვიანება, დაყოვნება. კოჩი დეეგვიანუანსინი, თქუანა:
დეეცხადუა -- კაცი რომ დაიგვიანებს, იტყვიან: დაყოვნდაო. ხორცი დეეცხადებუნი, დოჸორდუ -- ხორცი რომ დაყოვნდება,
დალპება. დეეცხადებუ{უ}(ნ) (დეეცხადუ დაყოვნდა, დაცხადებე{ლე}(ნ) დაყოვნებულა, დონოცხადებუე(ნ) დაყოვნდებოდა თურმე) გრდუვ.
ვნებ. დაყოვნდება; დააგვიანდება. 

Lemma: dacxadebul-i  
Number: 5616  
დაცხადებულ-ი (დაცხადებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დეეცხადებუ(ნ) ზმნისა -- დაყოვნებული, დაგვიანებული.
ქდაცხადებული ღურელი -- დაყოვნებული, დიდი ხნის მკვდარი. დაცხადებული ღურელი აწუძუდას წოხოლენი, თეში
იქცუუ -- დიდი ხნის მკვდარი წინ რომ ედოს, ისე იქცევა. 



Lemma: dadzagheba  
Number: 5617  
დაძაღება (დაძაღებას) სახელი დეეძაღებუ(ნ) ზმნისა -- დამძაღება. ნეძი წართუმე, დაძაღებე -- ნიგოზი წამხდარა,
დამძაღებულა. დეეძაღებუ{უ}(ნ) (დეეძაღუ დამძაღდა, დაძაღებე{ლე}(ნ) დამძაღებულა, დონოძაღებუე(ნ) დამძაღდებოდა თურმე) გრდუვ.
ვნებ. დამძაღდება. დაძაღებული მიმღ. ვნებ. წარს. დამძაღებული. იხ. ძაღე. 

Lemma: dadzaghebul-i  
Number: 5618  
დაძაღებულ-ი (დაძაღებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დეეძაღებუ(ნ) ზმნისა -- დამძაღებული. დაძაღებული ნეძი მუჩიო? --
დამძაღებული ნიგოზი მომეცი? 

Lemma: dadzaxeba  
Number: 5619  
დაძახება (დაძახებას) სახელი დუუძახუუ(ნ) ზმნისა -- დაძახება. დუუძახჷ როკაპიქჷ: ქხს, 2, გვ. 20 -- დაუძახა როკაპმა.
დუუძახუუ (დუუძახუ დაუძახა, დუუძახინუ დაუძახნია, დონოძახებუე(ნ) დაუძახებდა თურმე) გრდმ. დაუძახებს. იხ. დოძახინი. 

Lemma: dadzga  
Number: 5620  
დაძგა, დაზგა (დაძ/ზგას) დაზგა. 

Lemma: dadzmareba  
Number: 5621  
დაძმარება (დაძმარებას) სახელი დააძმარენს ზმნისა -- დაძმარება. 

Lemma: dadzmarebul-i  
Number: 5622  
დაძმარებულ-ი (დაძმარებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დააძმარენს ზმნისა -- დაძმარებული; დამჟავებული ბოსტნეული
(საგანგებოდ), მაგ., პრასი, მხალი, კიტრი, პამიდორი..., -- მწნილი. დაძმარებული ქოიღუ-და, ქომუჩი! -- მწნილი თუ გაქვს,
მომეცი. 

Lemma: dac'imdoreba  
Number: 5623  
დაწიმდორება (დაწიმდორებას) იგივეა, რაც დაწინდარება -- გაჭუჭყიანება. იხ. წიმდა//წინდა; წიმდორება, წინდარება. 

Lemma: dac'imdorebul-i  
Number: 5624  
დაწიმდორებულ-ი (დაწიმდორებულ/რს) იგივეა, რაც დაწინდარებული -- მიმღ. ვნებ. წარს. დაჭუჭყიანებული. 

Lemma: dac'indareba  
Number: 5625  
დაწინდარება (დაწინდარებას) იხ. წინდარება. 

Lemma: dac'indarebul-i  
Number: 5626  
დაწინდარებულ-ი (დაწინდარებულ/რს) იგივეა, რაც დაწიმდორებული. 

Lemma: dac'oneba  
Number: 5627  
დაწონება, დაწუნება (დაწო/უნებას) სახელი დეეწო/უნენს ზმნისა -- დაწუნება. მა ფიფქრენქ, ის ვადაწონებე -- მე
ვფიქრობ, რომ ის ვერ დაიწუნებს. ირფელ დიიწონეს -- ყველაფერი დაიწუნეს. დიიწონენს (დიიწონუ დაიწუნა, დოუწონებუ
დაუწუნია, დონოწონებუე(ნ) დაიწუნებდა თურმე) გრდმ. დაიწუნებს. დეეწონენს იხ. დიიწონენს. დუუწონენს (დუუწონუ დაუწუნა,
დუუწონებუ დაუწუნებია) გრდმ. სასხვ ქც. დაუწუნებს. დიიწონინე(ნ) (დიიწონინუ შესაძლებელი გახდა დაწუნება, -- , დონოწონებუე(ნ)
შესაძლებელი ყოფილა დაწუნება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. დიიწუნენს ზმნისა -- შეიძლება დაწუნება. დააწონინე(ნ) (დააწონინუ
შეძლო დაეწუნებინა, -- , დონოწონებუე(ნ) შესძლებია დაწუნება) გარდუვ. შესაძლ. ვნებ. დუუწონენს ზმნისა -- შეუძლია დაიწუნოს.
დააწონებაფუანს (დააწონებაფუუ დააწუნებინა, დუუწონებაფუაფუ დაუწუნებინებია, დონოწონებაფუე(ნ) დააწუნებინებდა თურმე) კაუზ.
დეეწონენს ზმნისა -- დააწუნებინებს. დამაწონებელი მიმღ.მოქმ. დამწუნებელი. დააწონებელი მიმღ. ვნებ. მყ. დასაწუნებელი.
დაწონებული მიმღ. ვნებ. წარს. დაწუნებული. და/ინაწონები მიმღ. ვნებ. წარს. დანაწუნები. და/ინაწონებუერი მიმღ. ვნებ. წარს.
დაწუნების საფასური. უდუწონებუ მიმღ. უარყ. დაუწუნებელი. 

Lemma: dac'onebel-i  
Number: 5628  
დაწონებელ-ი (დაწონებელ/რსღ დააწონებელ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. დეეწონენს ზმნისა -- დასაწუნებელი. 

Lemma: dac'onebul-i  
Number: 5629  
დაწონებულ-ი (დაწონებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დეეწონენს ზმნისა -- დაწუნებული. 

Lemma: dac'q'nareba  
Number: 5630  
დაწყნარება (დაწყნარებას) სახელი დააწყნარენს ზმნისა -- დაწყნარება. მუჟამცჷთი დეწყნარესჷნი, გურგენც მოთხოუ
ბეჟანქ: ი. ყიფშ., გვ. 107 -- როდესაც დაწყნარდნენ, გურგენს მოსთხოვა ბეჟანმა. 

Lemma: dach'ipareba  
Number: 5631  
დაჭიფარება (დაჭიფარებას) სახელი დააჭიფარენს ზმნისა -- დაწვრილება. იხ. ჭიფე. 



Lemma: dach'k'vereba  
Number: 5632  
დაჭკვერება (დაჭკვერებას) სახელი დააჭკვერენს, დეეჭკვერებუ(ნ) ზმნათა -- დაჭკვიანება. იშო-იშო კოჩო გჷშეელჷ,
დეჭკვერჷ: მ. ხუბ., გვ. 174 -- იქით-იქით კაცად გამოვიდა, დაჭკვიანდა. იხ. ჭკვერი. 

Lemma: daxarbeba  
Number: 5633  
დახარბება (დახარბებას) სახელი დეეხარბებუ(ნ) ზმნისა -- დახარბება. დახარბებუ თიშ სიდიდა: ი. ყიფშ., გვ. 171 --
დახარბებია იმისი სიდიდე. იხ. ხარბი, ხაბრი. 

Lemma: daxareba  
Number: 5634  
დახარება (დახარებას) სახელი დუუხარენს ზმნისა -- უარის თქმა; დაკავება, დაჭერა. ბინეხიში დუმარგუაფალიშა ღვინი
ვედეხარებე: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 19 -- ვაზის დამრგველს ღვინოზე უარი არ ეთქმის. 

Lemma: daxe  
Number: 5635  
დახე ზმნიზ. კინაღამ, თითქმის. დახე დოპილესჷ: ი. ყიფშ., გვ. 160 -- კინაღამ მომკლეს. დახე კჷდირი გიიფსოფი: ი. ყიფშ.,
გვ. 163 -- კინაღამ მკერდი გავიგლიჯე. შარობუაქ გეგჷნძორუ დახე დედამიწაშ(ი) ძგაშა -- მგზავრობა გაგრძელდა თითქმის
დედამიწის კიდემდე. იხ. ჯახე. 

Lemma: daxeba  
Number: 5636  
დახება (დახებას) სახელი დუუხენს ზმნისა -- დახევა. უკახალე დუუხი ხოს! -- უკან დაუხიე ხარს. 

Lemma: daxe-daxe  
Number: 5637  
დახე-დახე ზმნიზ. კინაღამ, აგერ-აგერ, თითქმის. ასე ოჩეჩე დახე-დახე გიშულირ რე ხვარებაშე -- ახლა საჩეჩი თითქმის
გამოსულია ხმარებიდან. ჭკუაშე გინიბლი დახე- დახე: ქხს, 1, გვ. 176 -- ჭკუიდან შევიშალე კინაღამ. სქან ჸოროფაქ
ჭკუაშე გეგნომიჸონუ დახე-დახე -- შენმა სიყვარულმა ჭკუიდან გადამიყვანა აგერ-აგერ. 

Lemma: daxede{e}  
Number: 5638  
დახედე{ე} ზმნზ. კინაღამ. ღორონთქჷ გომანჭყორუა დო ბადიდიქია დახედეე დოპილუა: ა. ცაგ., გვ. 60 -- ღმერთი
გამიწყრაო და ბებერმა კინაღამ მომკლაო. შდრ. დახე. 

Lemma: daxe  
Number: 5639  
დახე ვარა//ვარი ზმნიზ. კინაღამ. დახე ვარა ქანგარინუ: ქხს, 1, გვ. 269 -- კინაღამ იტირა. 

Lemma: daxeceba  
Number: 5640  
დახეცება (დახეცებას) დახემსება. იხ. ხეცა. 

Lemma: daxvareba  
Number: 5641  
დახვარება (დახვარებას) სახელი დეეხვარებუ(ნ) ზმნისა -- დახმარება. მეზობელს ოკო დეეხვარე დო სით
დეგეხვარებუნა -- მეზობელს უნდა დაეხმარო და შენც დაგეხმარებიან. დეეხვარებუ(ნ) (დეეხვარუ დაეხმარა, დახვარებუ
დახმარებია) გრდუვ. ვნებ. დაეხმარება. დიიხვარინე(ნ) (დიიხვარინუ შესაძლებელი გახდა დახმარება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ.
ვნებ. დეეხვარებუ(ნ) ზმნისა -- შეიძლება დახმარება. დაახვარინე(ნ) (დაახვარინუ შეძლო დახმარებოდა, -- , დონოხვარებუე(ნ)
შესძლებია დახმარება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. დეეხვარებუ(ნ) ზმნისა -- შეუძლია დაეხმაროს. და/იმახვარებელი მიმღ.მოქმ.
დამხმარებელი. დაახვარებელი მიმღ. ვნებ. მყ. დასახმარებელი. დინახვარები/უ მიმღ. ვნებ. წარს. დანახმარები. დინახვარებუერი
მიმღ. ვნებ. წარს. დახმარების საფასური. უდუხვარებუ მიმღ. უარყ. დაუხმარებელი. 

Lemma: daxvarebel-i  
Number: 5642  
დახვარებელ-ი (დახვარებელ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. დეეხვარებუ(ნ) ზმნისა -- დასახმარებელი. 

Lemma: daxmareba  
Number: 5643  
დახმარება (დახმარებას) ) იგივეა, რაც დახვარება, -- სახელი დეეხმარებუ(ნ) ზმნისა -- დახმარება. ქდახმარებაში მეჩამა
დახმარება, დახმარების მიცემა: მუზმა დახმარება მეჩჷნი, იშ ანგარიშ მის ათქუე?!: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 114 -- რამდენი
დახმარებაც მისცა, იმისი ანგარიში ვის შეუძლია თქვას?! 

Lemma: daxoleba  
Number: 5644  
დახოლება (დახოლებას) სახელი დაახოლენს, დეეხოლებუ(ნ) ზმნათა -- დაახლოება. სქანი დო ჩქიმი დახოლება, ნანა,
მუჭომი მარდი რე!: ქხს, 1, გვ. 151 -- შენი და ჩემი დაახლოება, დედა, რა (როგორი) მადლია! დეეხოლჷ მუშ ჸუდეს: მ. ხუბ.,
გვ. 17 -- დაუახლოვდა თავის სახლს. დარდიქ გურს დემეხოლუ: ი. ყიფშ., გვ. 129 -- დარდი გულში დამიახლოვდა.
დეხოლენი, დიჭუუქუ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 19 -- რომ დაუახლოვდე, დაიწვები. დაახოლენს (დაახოლუ დაახლოვა,
დუუხოლებუ დაუახლოებია, დონოხოლებუე(ნ) დაახლოებდა თურმე) გრდმ. დაახლოებს. დიიხოლენს (დიიხოლუ დაიახლოვა, დუუხოლებუ
დაუახლოებია) გრდმ. სათავ. ქც. დაახოლენს ზმნისა -- დაიახლოებს. დუუხოლენს (დუუხოლუ დაუახლოვა, დუუხოლებუ
დაუახლოებია) გრდმ. სასხვ. ქც. დაახოლენს ზმნისა -- დაუახლოებს. დიიხოლებუუ(ნ) (დიიხოლუ დაახლოვდა, დაახოლებე{ლე}(ნ)
დაახლოებულა) გრდუვ. ვნებ. დაახოლენს ზმნისა -- დაახლოვდება. დეეხოლებუუ(ნ) (დეეხოლუ დაუახლოვდა, დახოლებუ
დაახლოებია) გრდუვ. ვნებ. დაახოლენს ზმნისა -- დაუახლოვდება. დიიხოლინე(ნ) (დიიხოლინუ შესაძლებელი გახდა
დაახლოება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. დაახოლენს ზმნისა -- შეიძლება დაახლოება. დაახოლინე(ნ) (დაახოლინუ შეძლო
დაახლოებოდა, -- , დონოხოლებუე(ნ) შესძლებია დაახლოება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. დუუხოლენს ზმნისა -- შეუძლია დაახლოს.



დაახოლებაფუანს (დაახოლებაფუუ დაახლოებინა, დუუხოლებაფუაფუ დაუახლოებინებია, დონოხოლებაფუე(ნ) დაახლოებინებდა თურმე)
კაუზ. დაახოლენს ზმნისა -- დაახლოებინებს. დიმახოლებელ/რი მიმღ.მოქმ. დამაახლოებელი. დაახოლებელ/რი მიმღ. ვნებ. მყ.
დასაახლოებელი. დახოლებური მიმღ. ვნებ. წარს. დაახლოებული. დანახოლებუ მიმღ. ვნებ. წარს. დანაახლოები. დანახოლებუერი
მიმღ. ვნებ. წარს. დაახლოების საფასური. უდუხოლებუ მიმღ. უარყ. დაუახლოებელი. 

Lemma: daxolebur-i  
Number: 5645  
დახოლებურ-ი (დახოლებურს) მიმღ. ვნებ. წარს. დაახოლენს ზმნისა -- დაახლოებული. მუდგა ეფერი რჩჷნ ვარდე დო
დახოლებური საბოლას...: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 11 -- რაგინდ ისეთი ბებერი იყო და დაახლოებული დასასრულს...
დახოლებურო ზმნზ. დაახლოებით. ეჩი გირვანქა მოწამალერი ლაიტი დასაბაღჷ რე დახოლებურო ართი ორთალი
დიხაში მარღვაფალო: ყაზაყ., 6.03. 1930, გვ. 2 -- ოცი გირვანქა მოწამლული სიმინდი საკმარისია დაახლოებით ერთი ქცევა
მიწაზე (მიწის) მოსაყრელად. 

Lemma: daxunal-i  
Number: 5646  
დახუნალ-ი (დახუნალ/რსღ დაახუნალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. დოხოდუ(ნ) ზმნისა -- დასაჯდომი. 

Lemma: daxoneba  
Number: 5647  
დახონება (დახონებას) სახელი დეეხონენს ზმნისა -- მარხვა. მა სი გაჸუნუდენი, იმ დღარი დღაშა დეხონი: ქხს, 1, გვ. 102
-- მე სანამ არ წამოგყვები, მანამ (იმ დღემდე) იმარხულე. 

Lemma: dajereba  
Number: 5648  
დაჯერება (დაჯერებას) სახელი დააჯერენს, დეეჯერენს ზმნათა -- დაჯერება. ე ბოშიქჷ ვა დუუჯერჷ: ა. ცაგ., გვ. 15 -- ამ
ბიჭმა არ დაუჯერა. იშენი ვა დეჯერესჷ: ი. ყიფშ., გვ. 106 -- მაინც არ დაიჯერეს. ვადაგიჯერუ სიავა-და...: მ. ხუბ., გვ. 9 -- შენ
თუ არ დაგიჯერაო... დააჯერენს (დააჯერუ დააჯერა, დუუჯერებუ დაუჯერებია, დონოჯერებუე(ნ) დაიჯერებდა თურმე) გრდმ. დააჯერებს.
დიიჯერენს (დიიჯერუ დაიჯერა, დუუჯერებუ დაუჯერებია) გრდმ. სათავ. ქც. დააჯერენს ზმნისა -- დაიჯერებს. დუუჯერენს (დუუჯერუ
დაუჯერა, დუუჯერებუ დაუჯერებია) გრდმ. სასხვ. ქც. დააჯერენს ზმნისა -- დაუჯერებს. დიიჯერინე(ნ) (დიიჯერინუ შესაძლებელი
გახდა დაჯერება, -- , -- ) გრდუვ. ვნებ. დააჯერენს ზმნისა -- შეიძლება დაჯერება. დააჯერინე(ნ) (დააჯერინუ შეძლო
დაეჯერებინა, -- , დონოჯერებუე(ნ) შესძლებია დაეჯერებინა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. დააჯერენს ზმნისა -- შეუძლია დააჯეროს.
დააჯერებაფუანს (დააჯერებაფუუ დააჯერებინა, დუუჯერებაფუაფუ დაუჯერებინებია, დონოჯერებაფუე(ნ) დააჯერებინებდა თურმე) კაუზ.
დააჯერებს ზმნისა -- დააჯერებინებს. დომაჯერებელი მიმღ.მოქმ. დამჯერებელი. დააჯერებელი მიმღ. ვნებ. მყ. დასაჯერებელი.
დაჯერებული მიმღ. ვნებ. წარს. დაჯერებული. დონაჯერებუ/ი მიმღ. ვნებ. წარს. დანაჯერები. დონაჯერებუერი მიმღ. ვნებ. წარს.
დაჯერების საფასური. უდუჯერებელი მიმღ. უარყ. დაუჯერებელი. 

Lemma: dajerebul-i  
Number: 5649  
დაჯერებულ-ი (დაჯერებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დააჯერენს ზმნისა -- დაჯერებული. 

Lemma: dajvesheba  
Number: 5650  
დაჯვეშება (დაჯვეშებას) სახელი დააჯვეშენს, დეეჯვეშებუ(ნ) ზმნათა -- დაძველება. ღვინს დააჯვეშენქინი, უჯგუშიე --
ღვინოს რომ დააძველებ, უკეთესია. დააჯვეშენს (დააჯვეშუ დააძველა, დუუჯვეშებუ დაუძველებია, დონოჯვეშებუე(ნ) დააძველებდა
თურმე) გრდმ. დააძველებს. დეეჯვეშებუ{უ}(ნ) (დეეჯვეშუ დაძველდა, დაჯვეშებე{ლე}(ნ) დაძველებულა) გრდუვ. ვნებ. დააჯვეშენს
ზმნისა -- დაძველდება. დიიჯვეშებუ{უ}(ნ) იხ. დეეჯვეშებუ{უ}. დიიჯვეშინე(ნ) (დიიჯვეშინუ შესაძლებელი გახდა დაძველება, -- ,
დონოჯვეშებუე(ნ) შესაძლებელი ყოფილა დაძველება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. დააჯვეშენს ზმნისა -- შეიძლება დაძველება.
დააჯვეშინე(ნ) (დააჯვეშინუ შეძლო დაეძველებინა, -- , დონოჯვეშებუე(ნ) შესძლებია დაეძველებინა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
დუუჯვეშენს ზმნისა -- შეუძლია დააძველოს. დააჯვეშებაფუანს (დააჯვეშებაფუუ დააძველებინა, დუუჯვეშებაფუაფუ დაუძველებინებია,
დონოჯვეშებაფუე(ნ) დააძველებინებდა თურმე) კაუზ. დააჯვეშენს ზმნისა -- დააძველებინებს. დო/იმაჯვეშებელი, დიმაჯვეშალი
მიმღ.მოქმ. დამძველებელი. დააჯვეშებელი, დააჯვეშალი მიმღ. ვნებ. მყ. დასაძველებელი. დაჯვეშებულ/რი მიმღ. ვნებ. წარს.
დაძველებული, ძველი. დანაჯვეშები/უ მიმღ. ვნებ. წარს. დანაძველები. დანაჯვეშებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. დაძველების საფასური.
უდუჯვეშებუ მიმღ. უარყ. დაუძველებელი. იხ. ჯვეში. 

Lemma: dajveshebul-i  
Number: 5651  
დაჯვეშებულ-ი (დაჯვეშებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დააჯვეშენს ზმნისა -- დაძველებული. დაჯვეშებულ ჸოროფაქჷ ასე
ქაშომჸოთჷ ხეშა: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 36 -- ძველმა (დაძველებულმა) სიყვარულმა ახლა ჩამიგდო ხელში. 

Lemma: dajimaleba  
Number: 5652  
დაჯიმალება (დაჯიმალებას) სახელი დააჯიმალენს, დეეჯიმალებუ(ნ) ზმნათა -- დაძმობილება. ლევანი მურს სქანი
დაჯიმალებუშა: მ. ხუბ., გვ. 9 -- ლევანი მოდის შენს დასაძმობილებლად. დააჯიმალენს (დააჯიმალუ დააძმობილა,
დუუჯიმალებუ დაუძმობილებია, დონოჯიმალებუე(ნ) დააძმობილებდა თურმე) გრდმ. დააძმობილებს. დიიჯიმალენს (დიიჯიმალუ{უ}
დაიძმობილა, დუუჯიმალებუ{უ} დაუძმობილებია) გრდმ. სათავ. ქც. დააჯიმალენს ზმნისა -- დაიძმობილებს (ძმად გაიხდის).
დუუჯიმალენს (დუუჯიმალუ{უ} დაუძმობილა, დუუჯიმალებუ{უ} დაუძმობილებია) გრდმ. სასხვ. ქც. დააჯიმალენს ზმნისა --
დაუძმობილებს, ძმად გაუხდის. დეეჯიმალებუ{უ}(ნ) (დეეჯიმალუ დაეძმობილა, დაჯიმალებუ დასძმობილებია) გრდუვ. ვნებ.
დააჯიმალენს ზმნისა -- დაეძმობილება (ძმად გაუხდება). დიიჯიმალე(ნ), დიიჯიმალინე(ნ) (დიიჯიმალინუ შესაძლებელი
გახდა დაძმობილება, -- , დონოჯიმალინუე(ნ) შესაძლებელი ყოფილა დაძმობილება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. დააჯიმალენს
ზმნისა -- შეიძლება დაძმობილება (ძმად გახდომა). დააჯიმალე(ნ), დააჯიმალინე(ნ) (დააჯიმალინუ შეძლო
დასძმობილებოდა, -- , დონოჯიმალებუე(ნ) შესძლებია დასძმობილებოდა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. დუუჯიმალენს ზმნისა --
შეუძლია დაიძმობილოს (ძმად გაიხადოს). დააჯიმალებაფუანს (დააჯიმალებაფუუ დააძმობილებინა, დუუჯიმალებაფუაფუ
დაუძმობილებია, დონოჯიმალებაფუე(ნ) დააძმობილებინებდა თურმე) კაუზ. დააჯიმალენს ზმნისა -- დააძმობილებინებს.
და/იმაჯიმალებელი მიმღ.მოქმ. დამძმობილებელი, ძმად გამხდომი. დააჯიმალებელი მიმღ. ვნებ. მყ. დასაძმობილებელი.
დაჯიმალებული მიმღ. ვნებ. წარს. დაძმობილებული. დო/ინაჯიმალებუ/ი მიმღ. ვნებ. წარს. დანაძმობილები.
დინაჯიმალებუერი//დონოჯიმალებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. დაძმობილების საფასური. უდუჯიმალებუ მიმღ. უარყ. დაუძმობილებელი
. შდრ. საჯიმალო. 



Lemma: dajimalebel-i  
Number: 5653  
დაჯიმალებელ-ი (დაჯიმალებელ/რსღ დააჯიმალებელ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. დააჯიმალენს ზმნისა -- დასაძმობილებელი. 

Lemma: dajimalebul/r-i  
Number: 5654  
დაჯიმალებულ/რ-ი (დაჯიმალებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დააჯიმალენს ზმნისა -- დაძმობილებული. თენეფი -- გერი დო
ლევანი - ორენა დაჯიმალებული -- ესენი-მგელი და ლევანი -- არიან დაძმობილებული. 

Lemma: dgabal-i  
Number: 5655  
დგაბალ-ი (დგაბალ/რს) იხ. რდგაბალი (ნინაში) -- ლაყბობა, უთავბოლო ლაპარაკი. 

Lemma: dgabura  
Number: 5656  
დგაბურა (დგაბურას), გდაბურია (დგაბურიას) -- თხუპნია. ნაბეტანი დგაბურია რე -- ნამეტანი თხუპნიაა. 

Lemma: dgadgapi  
Number: 5657  
დგადგაფი (დგადგაფის) ბრეგვის, მაგრად ცემის დროს გამოცემული ხმა, -- ბრაგუნი. იში დგადგაფიში ხუმა მაჟირა
სოფერს ირჩქილედუა -- იმისი ბრაგვის ხმა მეორე სოფელში ისმოდაო. 

Lemma: dgadgil-i  
Number: 5658  
დგადგილ-ი (დგადგილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დგადგუნს ზმნისა -- მაგრად ნაცემი. 

Lemma: dgadgua  
Number: 5659  
დგადგუა (დგადგუას) სახელი დგადგუნს ზმნისა -- ბრეგვა, ბრიგვა, მაგრად ცემა; გაშოლტვა; ტყლაშუნი (მათრახისა).
გომანწვალუნი, დობდგადგი მანგარასი დო გომირსონდუ -- რომ გამაწვალა, ვცემე მაგრად და გაიტრუნა. ცალირი კეხი
მუნუდგუ დო უდგადგუანს მართახის: ქხს, 1, გვ. 201 -- ცალმხარეს გადაწონილი კეხი აქვს დადგმული და უტყლაშუნებს
(უბრაგუნებს) მათრახს. დგადგუნს (დოდგადგუ მაგრად სცემა, დუუდგადგუ მაგრად უცემია, დონოდგადგუე(ნ) მაგრად სცემდა თურმე)
გრდმ. სცემს, ბრეგვავს. უდგადგუანს (უდგადგუუ ურტყა, უდგადგუაფუ ურტყია, ნოდგადგაფუე(ნ) ურტყამდა თურმე) გრდმ. ურტყამს
(ჯოხს...). უდგადგუნს (დუუდგადგუ სცემა, დუუდგადუ უცემია) გრდმ. სასხვ. ქც. დგადგუნს ზმნისა -- უცემს მაგრად (მას).
იდგადგუ{უ}(ნ) (დიიდგადგუ იცემა, დოდგადგე{ლე}(ნ) ცემულა) გრდუვ. ვნებ. იცემება (მაგრად). იდგადგე(ნ) (იდგადგუ შესაძლებელი
გახდა ცემა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უდგადგუნს ზმნისა -- შეიძლება იცემოს (ცემა). ადგადგე(ნ) (ადგადგუ შეძლო მაგრად
ეცემა, -- , დონოდგადგუე(ნ) შესძლებია მაგრად ეცემა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. დგადგუნს ზმნისა -- შეუძლია მაგრად ცემოს.
ოდგადგაფუანს (ოდგადგაფუუ აცემინა, უდგადგაფუაფუ უცემინებია, ნოდგადგაფუე(ნ) აცემინებდა თურმე) კაუზ. დგადგუნს ზმნისა --
აცემინებს. მადგადგალი მიმღ.მოქმ. მაგრად მცემელი, დამბრეგავი. ოდგადგალი მიმღ. ვნებ. მყ. საცემი. {დო}დგადგილ/რი მიმღ. ვნებ.
წარს. ცემული, მობრეგვილი. ნადგადგა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაცემი, ნაბრეგვი. ნადგადგუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ცემის საფასური.
უდგადგუ, უდუუდგადგუ მიმღ. უარყ. მაგრად უცემელი, დაუბრიგავი. იხ. დგედგუა, ტკატკუა. 

Lemma: dgardgal-i  
Number: 5660  
დგარდგალ-ი (დგარდგალ/რს) დგანდგარი, დგრიალი, გრიალი. ქიმიოგანდეს ჭოკის დო ჩერტიშე იჸუაფუდუ ნეძიში
დგარდგალი -- ქვევიდან მიარტყამდნენ (გრძელ) ჯოხს და ჩელტიდან ნიგოზი ხმაურით (დგანდგარით, გრიალით)
ჩამოცვივდებოდა. ბაღანემქ დგარდგალით მიდართეს (მიდედგარდგალეს) ჸუჩა -- ბავშვები ხმაურით (დგრიალით)
წავიდნენ სახლში. //გადატ. უთავბოლოდ ლაპარაკი ბევრისა, ლაყბობა. ქნინაში დგარდგალი: უდგარდგალუანს ნინას
უადგილოდ, უთავბოლოდ ლაპარაკობს, ლაყბობს. შდრ. დგერდგელი. 

Lemma: dgedgua  
Number: 5661  
დგედგუა (დგედგუას) იგივეა, რაც დგადგუა. 

Lemma: dgerdgel-i  
Number: 5662  
დგერდგელ-ი (დგერდგელ/რს) იგივეა, რაც დგარდგალი, -- დგრიალი. 

Lemma: dgvadgua  
Number: 5663  
დგვადგუა (დგვადგუას) იგივეა, რაც დგადგუა, -- მაგრად ცემა. 

Lemma: dgvardgvali  
Number: 5664  
დგვარდგვალი (დგვარდგვალ/რს) -- 1. დაგვა, თუთქვა სევდაში ალი გჷმაფარფალ, შური დო გური მადგვარდგვალუ:
ქხს, 1, გვ. 58 -- სევდის ალი გარს მედება, სული და გული მედაგება. 2. ზათქით სროლა, გრიალი. იჸუუ თოფეფიში
დგვარდგვალქ -- შეიქნა თოფების გრიალი. ტკვარტკვალი,თქვართქვალი. 

Lemma: dgvardgvaler-i  
Number: 5665  
დგვარდგვალერ-ი (დგვარდგვალერს) მიმღ. ვნებ. წარს. დგვარდგვალანს ზმნისა -- მაგრად დამწვარი, დათუთქული,
დადაგული. 

Lemma: dgvardgvalua  
Number: 5666  
დგვარდგვალუა (დგვარდგვალუას) სახელი დგვარდგვალანს ზმნისა -- ძლიერ დაწვა, დათუთქვა; დაგვა. შურქი დო



გურქი დჷმადგვარდგვალჷ: მასალ., გვ. 22 -- სული და გული დამეთუთქა (წვითა და დაგვით). ბჭუნს, ბკჷრჷნს,
ბდგვარდგვალანც: ქხს, 1, გვ. 57 -- მწვავს, მხრაკავს, მდაგავს. დგვარდგვალანს (დოდგვარდგვალუუ დაწვა, დოუდგვარდგვალუუ
დაუწვავს, დონოდგვარდგვალუე(ნ) ძლიერ დასწვავდა) გრდმ. წვავს ძლიერ. იდგვარდგვალანს (დიიდგვარდგვალუუ დაიწვა,
დუუდგვარდგვალუუ დაუწვავს) გრდმ. სათავ. ქც. დგვარდგვალანს ზმნისა -- იწვავს (მაგრად). იდგვარდგვალუუ(ნ)
(დიიდგვარდგვალუ დაიწვა ის, დოდგვარდგვალე{რე}(ნ) დამწვარა) გრდუვ. ვნებ. დგვარდგვალანს ზმნისა -- იწვება.
ადგვარდგვალუუ(ნ) (დაადგვარდგვალუ დაეწვა, დოდგვარდგვალუუ დასწვია) გრდუვ. ვნებ. უდგვარდგვალანს ზმნისა -- ეწვის.
ოდგვარდგვალაფუანს (ოდგვარდგვალაფუუ დააწვევინა, უდგვარდგვალაფუაფუ დაუწვევინებია, ნოდგვარდგვალაფუე(ნ)
დააწვევინებდა თურმე) კაუზ. დგვარდგვალანს ზმნისა -- აწვევინებს. მადგვარდგვალარი მიმღ.მოქმ. მწველი; ვინც ძლიერ
წვავს, დაგავს. ოდგვარდგვალარი მიმღ. ვნებ. მყ. საწველი; რასაც ძლიერ {და}წვავენ, {და}დაგავენ. დგვარდგვალერი მიმღ.
ვნებ. წარს. {და}მწვარი, {და}დაგული. ნადგვარდგვალა მიმღ. ვნებ. წარს. ძლიერ {და}ნაწვი, {და}ნადაგი. ნადგვარდგვალუერი
მიმღ. ვნებ. წარს. ძლიერ {და}წვის, {და}დაგვის საფასური. უდგვარდგვალუ მიმღ. უარყ. დაუწვავი, დაუდაგავი. შდრ.
ტკვარტკვალუა. 

Lemma: dgvarua  
Number: 5667  
დგვარუა (დგვარუას) სახელი დგვარუნს ზმნისა -- ტკვერა; რისამე მაგრის ჩაკვრეხა ისე, რომ ხმა გამოდიოდეს; ხრამუნი.
კიბირეფი ორგუდუ და თხირს დგვარუნდუ -- კბილები უვარგოდა და თხილს ტკვერ{ავ}და. ქამლეჸოთუ პიჯიშა დო
დოდგვარუ -- ჩაიგდო პირში და დაკვნიტა (დატკვირა). დგვარუნს (დოდგვარუ დატკვირა, დუუდგვარუ დაუტკვერია, დონოდგვარუე(ნ)
დატკვერდა თურმე) გრდმ. ტკვერს, ახრამუნებს. იდგვარე(ნ) (დიიდგვარუ შესაძლებელი გახდა ტკვერა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ.
ვნებ. დგვარუნს ზმნისა -- შეიძლება ტკვერა. ადგვარე(ნ) (დაადგვარუ შეძლო ჩაეტკვირა, -- , დონოდგვარუე(ნ) შესძლებია ტკვერა)
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უდგვარუნს ზმნისა -- შეუძლია ჩატკვიროს. ოდგვარაფუანს (ოდგვარაფუუ ატკვერინა, უდგვარაფუაფუ
უტკვერინებია, ნოდგვარაფუე(ნ) ატკვერინებდა თურმე) კაუზ. დგვარუნს ზმნისა -- აკვნეტინებს, ატკვერინებს. მადგვარალი,
მადგვარუ{უ} მიმღ.მოქმ. მკვნეტელი, მტკვერელი. ოდგვარალი მიმღ. ვნებ. მყ. საკვნეტი, სატკვერი. დოდგვარილი მიმღ. ვნებ. წარს.
დაკვნეტილი, დატკვერილი. ნადგვარა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაკვნეტი, ნატკვერი. ნადგვარუერი მიმღ. ვნებ. წარს. კვნეტის, ტკვერის
საფასური. უდგვარუ, უდუდგვარუ მიმღ. უარყ. უკვნეტი, უტკვერი.... იხ. დგუმორი; ტკუმორი, ხუჭორი. შდრ. იმერ. დგვარა-დგური
ღორულად ჭამა; რისამე მაგრის ჩაკვრეხა (ვ. ბერ., ა. ღლ.). 

Lemma: dgvapin-i  
Number: 5668  
დგვაფინ-ი (დგვაფინს) ხმაურით (ხმის გამოცემით) ჩავარდნა წყალში, ტლაპოში. ლეტას ქინოდგვაფერე -- ტალახში
ჩავარდნილა. შდრ. ტყვაპინი. 

Lemma: dgvapua  
Number: 5669  
დგვაფუა (დგვაფუას) სახელი დგვაფუნს ზმნისა -- ხმის გამოცემით ჩავარდნა წყალში, ტლაპოში, ტალახში...// გადატ.
თქვლეფა; ხარბად, შეუსვენებლად და ხმაურით ჭამა ან შესმა რაიმე სითხისა (წყლის, ღვინის...) გეეჭოფუ უშველებერი
ყანწი დო გედგვაფუ -- აიღო უშველებელი ყანწი და შესვა (ხმაურით). ადგვაფუუ(ნ) (ქინაადგვაფუ ჩავარდა, ქონოდგვაფელ/რე(ნ)
ჩავარდნილა, ქონნოდგვაფუე(ნ) ჩავარდებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ვარდება ტლაპოში. იხ. თქვაფუა; ტყვაპუა. 

Lemma: dgvedgve  
Number: 5670  
დგვედგვე, დგვედგვერე (დგვედგვეს, დგვედგვერეს) სქელი სითხე. 

Lemma: dgvena  
Number: 5671  
დგვენა (დგვენას) სახელი დგუნს, უდგუ(ნ) ზმნათა -- დგმა. ბრელი ღვინი ქიდგვენუ-და, თიშა მიჯოხონა ნგარა: ქხს, 1, გვ.
185 -- ბევრი ღვინო თუ იქნება (იდგმება), მისთვის გვიქვია ტირილი. დგუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის
მწკრივებში) გრდუვ. სტატ. დგას. იხ. დგინა// დგუმა. 

Lemma: dgvepana  
Number: 5672  
დგვეფანა (დგვეფანას) თხელტალახიანი, ტლაპო ადგილი, -- ლაფი. გვარიანი დგვეფანა მაფუნა გიშაულარი -- გვარიანი
(კარგი) ტლაპო გვაქვს გასავლელი. შდრ. დგვეფო. 

Lemma: dgvepin-i  
Number: 5673  
დგვეფინ-ი (დგვეფინს) ტლაპუნი; ტლაპოში (ლაფში) სიარული ხმის გამოცემით. იხ. დინოდგვეფინი. შდრ. გურ. დგაფუნი
წყალში ფართხალი (ა. ღლ.). 

Lemma: dgvepo  
Number: 5674  
დგვეფო (დგვეფოს) ტლაპო. დგვეფოს ქიდნაანთხუ -- ტლაპოში ჩავარდა. 

Lemma: dgvepua  
Number: 5675  
დგვეფუა (დგვეფუას) სახელი დგვეფუნს ზმნისა -- 1. ძლიერი დარტყმა (ბოხი ხმის გამოცემით). მეუ თაურე, ვარა
დორდგვეფუნა -- წადი აქედან, თორემ მაგრად გცემენ. შდრ. იმერ. დგვეფა ისეთი გარტყმა, რომ ბოხი ხმა გავიდეს (ვ. ბერ.,
ა. ღლ.). 2. ტლაპოში ხმის გამოცემით სიარული. იგივეა, რაც დგვეფინი. 

Lemma: dgvindgv-i  
Number: 5676  
დგვინდგვ-ი (დგვინდგვის), დგვინდგუ (დგვინდგუს) დინდგელი; ფისი (ი. ყიფშ.). შდრ. ლაზ. დინდგუ, დუნდგა შავი ცვილი
(ნ. მარი; ეტიმოლ., გვ. 104). 

Lemma: dgidga  
Number: 5677  
დგიდგა, დგიდგალ-ი (დგიდგალ/რს) ძლიერ მსუქანი, მსხვილი. 



Lemma: dgim-i  
Number: 5678  
დგიმ-ი (დგიმს) საქსოვი დაზგა. 

Lemma: dgima  
Number: 5679  
დგიმა (დგიმას) იხ. დგუმა. 

Lemma: dgina  
Number: 5680  
დგინა (დგინას) სახელი ოდგინანს ზმნისა -- დგენა, დგომა; დაყენება. ღვინს ოდგინანს -- ღვინოს აყენებს. ოდგინანს
(დაადგინუ დაადგინა, დააყენა; დუუდგინუუ დაუდგენია, დაუყენებია; ნოდგინუე(ნ) ადგენდა, აყენებდა თურმე) გრდმ. ადგენს, აყენებს.
უდგინანს (დუუდგინუ დაუდგინა, დაუყენა; დუუდგინუუ დაუდგენია, დაუყენებია) გრდმ. სასხვ. ქც. ოდგინანს ზმნისა -- უყენებს;
უვსებს თვალს. იდგინე(ნ) (დიიდგინუ შესაძლებელი გახდა დაყენება, დოდგინელ/რე(ნ) შესაძლებელი გამხდარა დაყენება;
დონოდგინუე(ნ) შესაძლებელი ყოფილა დაყენება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ოდგინანს ზმნისა -- შეიძლება დადგენა,დაყენება.
ადგინე(ნ) (დაადგინუ შეძლო დაეყენებინა, -- , დონოდგინუე(ნ) შესძლებია დადგენა, დაყენება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უდგინანს
ზმნისა -- შეუძლია დაადგინოს, დააყენოს. ოდგინაფუანს (დაადგინაფუუ დააყენებინა, დუუდგინაფუაფუ დაუყენებინებია,
დონოდგინაფუე(ნ) დააყენებინებდა თურმე) კაუზ. ოდგინანს ზმნისა -- აყენებინებს, ადგენინებს (რასმე). მადგინალი, მადგინუ{უ}
მიმღ.მოქმ. {და}მდგენი, ვინც ადგენს; {და}მყენებელი (მაგ., ღვინის). ოდგინალი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}სადგენი, {და}საყენებელი.
დოდგინელი მიმღ. ვნებ. წარს. დადგენილი,დაყენებული. დონადგინა მიმღ. ვნებ. წარს. დანადგენი. დონადგინუერი მიმღ. ვნებ. წარს.
დადგენის საფასური. უდგინუ, უდუდგინუ მიმღ. უარყ. დაუდგენელი. 

Lemma: dgirdgin-i  
Number: 5681  
დგირდგინ-ი (დგირდგინს), დგირდგინუა (დგირდგინუას) სახელი დგირდგინუნს ზმნისა -- დგრიალი, დგანდგარი, ძლიერი
ხმაური, გრიალი. ტრაქტორიშ დგირდგინიშ ხმა ირჩქილედუ -- ტრაქტორის დგანდგარის ხმა ისმოდა. ნი დგირდგინუნქ,
მეუ ჸუჩა! -- ნუ დგანდგარებ (ხმაურობ), წადი სახლში! ქდგირდგინა კოჩი ხმაურიანი, ხმამაღლა ლაპარაკის მოყვარული
კაცი. დგირდგინუნს ( -- ,დგირდგინუ იდგანდგარა,უდგირდგინუ უდგანდგარია, ნოდგირდგინუე(ნ) დგანდგარებდა თურმე) გრდუვ.
დგანდგარებს, დგანდგარი გააქვს. ოდგირდგინაფუანს (ოდგირდგინაფუუ ადგანდგარებინა, უდგირდგინაფუაფუ უდგანდგარებინებია,
ნოდგირდგინაფუე(ნ) ადგანდგარებინებდა თურმე) კაუზ. დგირდგინუნს ზმნისა -- ადგანდგარებინებს. მადგირდგინალი, მადგირდგინე
მიმღ. მოქმ. მოდგანდგარე, ვისაც ან რასაც ძლიერი ხმაური შეუძლია. ოდგირდგინალი, ოდგირდგინე მიმღ. ვნებ. მყ. სახმაურო
(ძლიერი), სადგანდგარო. ნადგირდგინა მიმღ. ვნებ. წარს. ნადგანდგარები. ნადგირდინუერი მიმღ. ვნებ. წარს. დგანდარის
საფასური. შდრ. დგურდგინი, ტკირტკინი, თქირთქინი. 

Lemma: dgirdgon-i  
Number: 5682  
დგირდგონ-ი (დგირდგონს), დგირდგონუა (დგირდგონუას) სახელი დგირდგონუნს ზმნისა -- ძლიერ დასვრა; მოსვრა
(სახის, ტუჩ-პირისა), -- მოთხუპნა. ხვიპი სენით ქაწუდგი ფაფირინი, ვაიჩქუდუო, მიიდგირდგონუდუნი -- ღრმა თეფშით
რომ (წინ) დაუდგი ფაფა, არ იცოდი, რომ მოითხუპნებოდა. დგირდგონუნს (მოდგირდგონუ მოთხუპნა, მუუდგირდგონუ მოუთხუპნია,
მონოდგირდგონუე(ნ) მოთხუპნიდა თურმე) გრდმ. თხუპნის. იდგირდგონუნს (მიიდგირდგონუ მოითხუპნა, მუუდგირდგონუ მოუთხუპნია)
გრდმ. სათავ. ქც. დგირდგონუნს ზმნისა -- ითხუპნის, ისვრის. იდგირდგონუ{უ}(ნ) (მიიდგირდგონუ მოითხუპნა, მოდგირდონე{რე}(ნ) )
გრდუვ. ვნებ. დგირდგონუნს ზმნისა -- ითხუპნება, ისვრება. ადგირდგონუ{უ}(ნ) (მაადგირდგონუ მოეთხუპნა, მოდგირდგონუუ
მოსთხუპნია) გრდუვ. ვნებ. უდგირდგონუნს ზმნისა -- ეთხუპნება. ოდგირდგონაფუანს (მაადგირდგონაფუუ მოათხუპნინა,
მუუდგირდგონაფუაფუ მოუთხუპნებინებია, მონოდგირდგონაფუე(ნ) მოათხუპნინებდა თურმე) კაუზ. დგირდგონუნს ზმნისა --
მოათხუპნინებს. მადგირდგონალი, დგირდგონა მიმღ.მოქმ. მთხუპნელი, თხუპნია. ოდგირდგონალი მიმღ. ვნებ. მყ. სათხუპნი.
მოდგირდგონილი მიმღ. ვნებ. წარს. მოთხუპნული. მონადგირდგონა მიმღ. ვნებ. წარს. მონათხუპნი. მონადგირდგონუერი მიმღ. ვნებ.
წარს. მოთხუპნის საფასური. უდგირდონუ, უმუდგირდონუ მიმღ. უარყ. მოუთხუპნელი. 

Lemma: dgirdgona  
Number: 5683  
დგირდგონა (დგირდგონას) თხუპნია. შდრ. მადგირდგონალი. 

Lemma: dgirdgua  
Number: 5684  
დგირდგუა (დგირდგუას) კუჭის აშლილობის გამო წარა-მარა გარეთ გასვლა, ამის შედეგად დასვრა. დგირდგანს (მოდგირდგუუ
მოსვარა, მოუდგირდგუუ მოუსვრია, მონოდგირდგუე(ნ) მოსვრიდა თურმე). გრდმ. სვრის. 

Lemma: dgomareba  
Number: 5685  
დგომარება (დგომარებას) მდგომარეობა. დგომარება ვამიწყუნცუ ხეს -- მდგომარეობა არ მიწყობს ხელს. მუჭო
გაგმითირჷ დგომარებაქ! -- როგორ შეიცვალა მდგომარეობა! 

Lemma: dgomur-i  
Number: 5686  
დგომურ-ი (დგომურს) ბოტან. სიმინდის ჯიშია ერთგვარი, ტანად -- დაბალი, საადრეო. შდრ. კიტაია. 

Lemma: dgudgil-i  
Number: 5687  
დგუდგილ-ი (დგუდგილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დგუდგუნს ზმნისა -- დათუთქული, მაგრად დამწვარი. 

Lemma: dgudgua  
Number: 5688  
დგუდგუა (დგუდგუას) სახელი დგუდგუნს ზმნისა -- ძლიერ დაწვა, თუთქვა, ბუგვა (მდუღრით ან ცეცხლით). ვამკააჭა
სარხოს, ვადიდუდგა დუღათი -- არ მიეკარო ახლოს, არ დაიწვა მდუღრით (დაიმდუღრო). დგუდგუნს (დოდგუდგუ დათუთქა,
დუუდგუდგუ დაუთუთქავს, დონოდგუდგუე(ნ) დათუთქავდა თურმე) გრდმ. თუთქავს, ბუგავს. იდგუდგუნს (დიიდგუდგუ დაითუთქა,
დუუდგუდგუ დაუთუთქავს) გრდმ. სასხვ. ქც. დგუდგუნს ზმნისა -- ითუთქავს, იბუგავს. უდგუდგუნს (დუუდგუდგუ დაუთუთქა, დუუდგუდგუ



დაუთუთქავს) გრდმ. სასხვ. ქც. დგუდგუნს ზმნისა -- უთუთქავს, უბუგავს. იდგუდგუ{უ}(ნ) (დიიდგუდგუ დაითუთქა, დოდგუდგე{რე}(ნ)
დათუთქულა) გრდუვ. ვნებ. დგუდგუნს ზმნისა -- ითუთქება. ადგუდგუ{უ}(ნ) (დაადგუდგუ დაეთუთქა, დოდგუდგუუ დასთუთქვია)
გრდუვ. ვნებ. უდგუდგუნს ზმნისა -- ეთუთქება. იდგუდგე(ნ) (დიიდგუდგუ შესაძლებელი გახდა დათუთქვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ.
ვნებ. დგუდგუნს ზმნისა -- შეიძლება დაითუთქოს. ადგუდგე(ნ) (დაადგუდგუ შეძლო დაეთუთქა, -- , დონოდგუდგუე(ნ) შესძლებია
დათუთქვა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უდგუდგუნს ზმნისა -- შეუძლია დათუთქოს. ოდგუდგაფუანს (ოდგუდგაფუუ დაათუთქვინა,
უდგუდგაფუაფუ დაუთუთქვინებია, ნოდგუდგაფუე(ნ) ათუთქვინებდა თურმე) კაუზ. დგუდგუნს ზმნისა -- ათუთქვინებს. მადგუდგალი
მიმღ.მოქმ. {და}მთუთქავი. ოდგუდგალი მიმღ. ვნებ. მყ. სათუთქავი, {და}საბუგი. დგუდგილი მიმღ. ვნებ. წარს. დათუთქული,
დაბუგული. ნადგუდგა მიმღ. ვნებ. წარს. ნათუთქი, ნაბუგი. ნადგუდგუერი მიმღ. ვნებ. წარს. თუთქვის, ბუგვის საფასური. 

Lemma: dguma  
Number: 5689  
დგუმა (დგუმას), დგჷმა (დგჷმას) სახელი დგუნს ზმნისა -- დადგმა. ქოძირჷ, ჯგჷრი ჸუდეს დგჷნს -- ნახა, კარგ სახლს
დგამს. ქოძირჷ... მავითოჟირას ჭე შური ქუდგუნი: მ. ხუბ., გვ. 8 -- ნახა, მეთორმეტეს ცოტა სული უდგას. ქუდგუნიავო ის
შური?: მ. ხუბ., გვ. 122 -- უდგასო მას სული? სი ქეშემიტყვია, სო უდგუნი შური: ი. ყიფშ., გვ. 65 -- შენ გამიგეო (შემიტყვეო),
სად უდგასო სული. დგუ/ჷნს (დოდგუ დადგა, დოუდგუმუ დაუდგამს, დონოდგუმუე(ნ) დადგამდა თურმე) გრდმ. დგამს. იდგუნს (დიიდგუ
დაიდგა, დუუდგუმუ დაუდგამს) გრდმ. სათავ. ქც. დგუნს ზმნისა -- იდგამს. უდგუნს (დუუდგუ დაუდგა, დუუდგუმუ დაუდგამს) გრდმ. სასხვ.
ქც. დგუნს ზმნისა -- უდგამს. იდგუმუუ(ნ) (დიიდგუ დაიდგა ის, დოდგუმე{ლე}(ნ) დადგმულა) გრდუვ. ვნებ.დგუნს ზმნისა -- იდგმება.
ადგუმუუ(ნ) (დაადგუ დაედგა, დოდგუმუუ დასდგმია) გრდუვ. ვნებ. უდგუნს ზმნისა -- ედგმება. ოდგუმაფუანს (ოდგუმაფუუ
დაადგმევინა, უდგუმაფუაფუ დაუდგმევინებია, ნოდგუმაფუე(ნ) ადგმევინებდა თურმე) კაუზ. დგუნს ზმნისა -- ადგმევინებს. მადგუმალი,
მადგუმუუ, დგუმუ მიმღ.მოქმ. {და}მდგმელი. ოდგუმალი, ოდგუმური, ოდგუმუ მიმღ. ვნებ. მყ. {და}სადგმელი. დოდგუმილ/რი მიმღ. ვნებ.
წარს. დადგმული. დინადგუმა, დონადგუმუ მიმღ. ვნებ. წარს. დანადგამი. დონადგუმერი, დონადგუმუერი მიმღ. ვნებ. წარს. დადგმის
საფასური. უდგუმუ, უდუდგუმუ მიმღ. უარყ. დაუდგმელი. 

Lemma: dgumil/r-i  
Number: 5690  
დგუმილ/რ-ი (დგუმილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დგუნს ზმნისა -- დგმული, მიდგმული; მიკერებული. 

Lemma: dgumor-i  
Number: 5691  
დგუმორ-ი (დგუმორს), დგუმორუა (დგუმორუას) რისამე მაგრის ჩაკვრეხა, ტკვერა, კვნეტა; კვნეტის დროს გამოცემული ხმა.
კიბირეფი ორგუ და თხირი დოდგუმორუ -- კბილები უვარგა და თხილი დაკვნიტა (დატკვერა). დგუმორუნს (დოდგუმორუ
დატკვირა, დოუდგუმორუ დაუტკვერია, დონოდგუმორუე(ნ) დატკვერდა თურმე) გრდმ. ტკვერს. იდგუმორე(ნ) (იდგუმორუ შესაძლებელი
გახდა ტკვერა, დგუმორე{ლე}(ნ) შესაძლებელი გამხდარა ტკვერა, -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. დგუმორუნს ზმნისა -- შეიძლება
ტკვერა. ადგუმორე(ნ) (ადგუმორუ შეძლო ჩაეტკვირა, -- ,ნოდგუმორუე(ნ) შესძლებია დატკვერა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. დგუმორუნს
ზმნისა -- შეუძლია ტკვიროს. ოდგუმორაფუანს (ოდგუმორაფუუ ატკვერინა, უდგუმორაფუაფუ უტკვერინებია, ნოდგუმორაფუაფუე(ნ)
ატკვერინებდა თურმე) კაუზ. დგუმორუნს ზმნისა -- ატკვერინებს. მადგუმორალი მიმღ.მოქმ. მტკვერი. ოდგუმორალი მიმღ. ვნებ. მყ.
სატკვერი. დგუმორილი მიმღ. ვნებ. წარს. ნატკვერი. ნადგუმორა მიმღ. ვნებ. წარს. ნატკვერი. ნადგუმორუერი მიმღ. ვნებ. წარს.
ტკვერის საფასური. უდგუმორუ, უდუდგუმორუ მიმღ. უარყ. დაუტკვერელი. შდრ. იმერ. დგვარა-დგური ღორულად ჭამა, რისამე
მაგრის ჩაკვრეხა (ვ. ბერ.). 

Lemma: dgumoril-i  
Number: 5692  
დგუმორილ-ი (დგუმორილს) მიმღ. ვნებ. წარს. დგუმორუნს ზმნისა -- დატკვერილი. 

Lemma: dgurdgin-i  
Number: 5693  
დგურდგინ-ი (დგურდგინს) იგივეა, რაც დგირდგინი, -- 1. დგრიალი; ბევრის ერთად გაფრენის ხმა. შდრ. ტკურტკინი. 2.
ხშირი და ძლიერი სროლის ხმა. 

Lemma: dgurdginua  
Number: 5694  
დგურდგინუა (დგურდგინუას) იგივეა, რაც დგურდგინი, -- სახელი დგურდგინუნს ზმნისა -- დგრიალი, ძლიერი ხმაური.
ეფერ თოლემს ურგინუა, დუღას გალგოდგურდგინუა: ქხს, 1, გვ. 241 -- ისეთ თვალებს აბრიალებ, მდუღარეს ჩაგასხამ
(დგაფუნით). 

Lemma: dge'ma  
Number: 5695  
დგჷმა (დგჷმას) იხ. დგუმა. 

Lemma: dge'na  
Number: 5696  
დგჷნა (დგჷნას) იხ. დგინა. 

Lemma: dge'rdgoni  
Number: 5697  
დგჷრდგონი (დგჷრდგონს) იხ. დგირდგონი. 

Lemma: de  
Number: 5698  
დე შემოკლებული დეე, -- შორსდ. აღნიშნავს მოწოდებას: დაე. დე, ჩქჷნ(ი) საქმექ გინაჩას თაქიან საზოგადოებას: კ.
სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 113 -- დე ჩვენი საქმე გადაეცეს აქაურ საზოგადოებას. 

Lemma: _de  
Number: 5699  
-- დე თანდებული. მნიშვნელობით შესატყვისია ქართულ გან-ის; დაერთვის პირველი და მეორე პირის ნაცვალსახელების
(ორსავე რიცხვში) ნათესაობითი ბრუნვის ფორმას: ჩქიმ-დე ჩემგან, ჩქინ-დე ჩვენგან; სქან-დე შენგან, თქვან-დე თქვენგან.
თქვან დუდქ ვადმოღურასჷნი, ჩქიმდე სახელქ ვაგაღან: მასალ., გვ. 90 -- თქვენი თავი არ მომიკვდეს, ჩემგან სახელს ვერ



წაიღებთ. თქვანდე ველჷდა მოხვარას: მ. ხუბ., გვ. 74 -- თქვენგან ველოდე დახმარებას... 

Lemma: _de  
Number: 5700  
-- დე ნაწილაკი. დასტურდება ზოგიერთ ზმნიზედაში: კითხვითში: სო-დე? სად? (შდრ. სო? სად?); დროისა: ამარ-დე სულ
ახლო ხანს (შდრ. ამარ ახლა); ადგილისა: დიკორ-დე შიგნით (შდრ. დიკოხ გაღმა). 

Lemma: _de  
Number: 5701  
-- დე განუსაზღ. ნაწილაკი. მინ, ნანა? ენა მუთა -- დე რე -- ვინ დედა? ეს არაფერი შვილია. 

Lemma: dea  
Number: 5702  
დეა (ღ დედა) შემოკლებული ფორმა მიმართვისას დედა: დეა, ათენა ქიგემჭე! -- დედა, ეს დამიკერე! 

Lemma: deba  
Number: 5703  
დება (დებას), დეება (დეებას) სახელი დავენს, ოდუუ(ნ) ზმნათა -- დავა, დაობა. წყარიში მელე გეედეე დო წყარიში
მოლე გეგოსქიდჷნია: ა. ცაგ., გვ. 81 -- წყლის (წყალს) გაღმა შეედავე (გაედავე) და წყლის (წყალს) გამოღმა დაგრჩებაო.
მიმინო ჭყორსი ოდებუ: ქხს, 1, გვ. 227 -- მიმინო მწყერს ედავება. დავენს (იყენ. იდავენს იდავებს, იდუუ იდავა, უდებუ უდავია,
ნოდებუე(ნ) დაობდა თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ. დაობს. იდე{ე}ბუ{უ}(ნ) (იდუუ იდავა, დებე{ლე}(ნ) დავებულა) გრდუვ. ვნებ. დავენს
ზმნისა -- იდავება. ედე{ე}ბუ{უ}(ნ) (ედუუ ედავა, დებუ{უ} დავებია) გრდუვ. ვნებ. დავენს ზმნისა -- ედავება. ოდუუ(ნ) (იყენ. ედუუ
ედავა, უდეებუ უდავ{ნი}ა) გრდმ. ედავება. იდე{ე}ნე(ნ) (იდე{ე}ნუ შესაძლებელი გახდა დავა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. დავენს
ზმნისა -- შეიძლება იდავოს. ადე{ე}ნე(ნ) (ადე{ე}ნუ შეძლო ედავა, -- , შენოდებუე(ნ) შესძლებია შედავება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
დავენს ზმნისა -- შეუძლია ედავოს. ოდე{ე}ბაფუანს (ოდებაფუუ ადავებინა, უდებაფუაფუ უდავებინებია, ნოდებაფუაფუე(ნ)
ადავებინებდა თურმე) კაუზ. დავენს ზმნისა -- ადავებინებს. მადე{ე}ბელი//მადე მიმღ.მოქმ. მდავებელი. ოდე{ე}ბელი//ოდე მიმღ. ვნებ.
მყ. სადავო. დებული მიმღ. ვნებ. წარს. ნადავი, ნადავები. ნადები მიმღ. ვნებ. წარს. ნადავი, რაც დავის საგანი გამხდარა.
ნადებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. დავის საფასური. უდებუ მიმღ. უარყ. უდავო. 

Lemma: debareba  
Number: 5704  
დებარება (დებარებას) მდებარეობა. დებარება ვამინწყუ/ონა ხეს -- მდებარეობა არ გვიწყობს ხელს. 

Lemma: debul/r-i  
Number: 5705  
დებულ/რ-ი (დებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დავენს ზმნისა -- დავის საგანი. 

Lemma: deda  
Number: 5706  
დედა (დედას) იგივეა, რაც დიდა. 

Lemma: deda  
Number: 5707  
დედა (დიდა) შორსდ. წამოძახილი გაკვირვების, გაოცების გამოსახატავად. დედა, მუ ჸოფენა ენეფი, ენეფიში მათანგი
მუთა მიძირუ! -- დედა, რა ყოფილან ესენი, ამათი მსგავსი არაფერი მინახავს! დედა, დედა, დედა!... მუ კოჩიე ღურელი! --
დედა, დედა, დედა!...რა კაცია მკვდარი! ვაი, დედა, დობღური, პუმენცჷ! ი. ყიფშ., გვ. 15 -- ვაი, დედა, მოვკვდი, მწყურია! 

Lemma: dedage  
Number: 5708  
დედაგე მიმართვა. დედა თუ გიყვარს, დედა თუ გწამს (დაახლოებით); დედა გენაცვალოს! აკა, დედაგე, ეთი ბიგა
ქიმმოჭირინე! -- ერთი, დედა გენაცვალოს, ის ჯოხი მომაწოდე! იხ. -გე. 

Lemma: dedai/ya  
Number: 5709  
დედაი/ჲა! შორსდ. გაკვირვებისა და შიშის გამომხატველი. დედაჲა, მუ მარჩქილე ენა! -- დედა, რა მესმის ეს! შდრ. დედაჲა
(ვ. ბერ.); იხ. დიდაია, ნანაია. 

Lemma: dedalobu  
Number: 5710  
დედალობუ (დედალობუს) ზოოლ. თრითინა, სინდიოფალა. შდრ. საბა: დედალუბი ქრცვინი; იმერ. დედალობია, ლეჩხ.
დედალობა თრითინა, დედოფალა (მ. ჩიქ., მ. ალავ., ა. ღლ.). 

Lemma: dedame  
Number: 5711  
დედამე შორსდ. ფიცილის ფორმულა. გააკეთი, ვარა, დედამე, ინანენქ -- გააკეთე, თორემ,დედას გეფიცები, ინანებ. შდრ.
ბაბამე. 

Lemma: dedamok'a  
Number: 5712  
დედამოკა (დედამოკას) ტოპონ. ს. ნოქალაქევთან (სენაკის რაიონი) მდინარე ტეხურზე არის ძალიან ვიწრო ადგილი,
რომელსაც დედამოკას ეძახიან. არის გადმოცემა: თურქი დამპყრობლები მისდევდნენო ორსულ ქალს, რომელიც ამ
ადგილას გადახტა მდ. ტეხურზე (ტეხირზე) და გავიდა სამშვიდობოს. ამიტომ ამ ადგილს ეწოდაო დედა-მოკაღ დედა-
მოკათუ//მონკათუ -- დედა-ორსული. შდრ. მოკა, მოკათუ. 

Lemma: dedamosa  
Number: 5713  
დედამოსა (დედამოსას) შდრ. ბორბოლიაში მოსა. 



Lemma: deda-p'at'on-i  
Number: 5714  
დედა-პატონ-ი (დედა-პატონს) დედა-ბატონი, ქალბატონი. დედა-პატონი, ქოფცით პატიი, აშო მოზოჯით! -- ქალბატონო
(დედა-ბატონო), გვეცით პატივი, აქეთ მობრძანდით! 

Lemma: deda-shuri  
Number: 5715  
დედა-შური შორსდ. გაკვირვების გამომხატველი. დედა-შური, მუ გოკოდუა აქ ადამიანს: მ. ხუბ., გვ. 43 -- დედა (დედა-
სულო), რა გინდოდაო აქ ქალს. 

Lemma: dedib-i  
Number: 5716  
დედიბ-ი (დედიბის) დედჷბ-ი (დედჷბის) დედაბერი, მოხუცი ქალი. დედიბ კებურს ეკოხე დო მუში ოშუალსი შუნსი: ქხს, 1,
გვ. 188 -- დედაბერი კერიასთან ზის და თავის საქსოვს ქსოვს. ართშა დედიბის ხოლო ქამარცხინუ კურდღელქ: ხალხ.
სიბრ., 1, გვ. 13 -- ერთხელ დედაბერსაც შემოემარცხა კურდღელი. ალას-მალას, თუნთი გვალას, დედიბი ყებურს: ი. ყიფშ.,
გვ. 188 -- ალას-მალას,დათვი მთაში, დედაბერი კერიაზე. დედჷბის ვითოჟირი სოფელი ოცოდჷდუა დო დედჷბი მითინს
ვაცოდჷდუა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 36 -- დედაბერს თორმეტი სოფელი ეცოდებოდაო და დედაბერი არავის არ
ეცოდებოდაო. შდრ. ბადიდი. 

Lemma: dedmania  
Number: 5717  
დედმანია (დედმანიას) ბებია ქალი (პ. ჭარ.). დედმანია ორდუ ბაღანეფიში ემაჸონაფალი ოსური -- დედმანია იყო
ბავშვების ამყვანი ქალი, რომელიც ბავშვს მაკრატლით ჭიპს შეაჭრიდა და ბავშვს შეახვევდა (ა. მაკალ., გვ. 272) შდრ. გურ.
დედამანია ბებია ქალი (ი. ჭყონ.). 

Lemma: dedo  
Number: 5718  
დედო (დედოს) 1. კავის ძირითადი ნაწილი, ტანი, რომელსაც უბამენ უღელს. 2. უღლის მთავარი ნაწილი, რომელშიაც
გაყრილია ტაბიკები და წირეხით (იხ.) უერთდება კავის ტანს (შდრ. გ. ელიავა, ალბ., გვ. 57). 

Lemma: dedomania  
Number: 5719  
დედომანია (დედომანიას) იგივეა, რაც დედმანია. 

Lemma: dedomic'a  
Number: 5720  
დედომიწა (დედომიწას) დედამიწა. დედომიწას ვარე იში მანგი ქომოლსქუავა -- დედამიწაზე არ არის იმისი მსგავსი
ვაჟკაციო. 

Lemma: dedopa{l}-i  
Number: 5721  
დედოფა{ლ}-ი (დედოფა{ლ}/რს) დედოფალი. შდრ. დედჷფალი. 

Lemma: dedu  
Number: 5722  
დედუ! შორსდ. გამოხატავს მწუხარებას: უი; დედა! დედუ, მუჭო მედინ ი კოჩქ -- უი, როგორ დაიღუპა ის კაცი! 

Lemma: dedu{l}e  
Number: 5723  
დედუ{ლ}ე (დედუ{ლ}ეს) დედულეთი. ჩქიმ დედუეშა მეურქ -- ჩემს დედულეთში მივდივარ. 

Lemma: dede'b-i  
Number: 5724  
დედჷბ-ი (დედჷბის) იხ. დედიბი. 

Lemma: dede'pal-i  
Number: 5725  
დედჷფალ-ი (დედჷფალს) იგივეა, რაც დედოფალი. ქოძირჷ, მუში დიდა ქოხე დედჷფალიშორო: მ. ხუბ., გვ. 117 -- ნახა,
თავისი დედა (კი) ზის დედოფალივით. 

Lemma: dede'paloba  
Number: 5726  
დედჷფალობა (დედჷფალობას) დედოფლობა. დედჷფალობა სი გოსქჷ დო ოკო ვორდე მაფა მა -- დედოფლობა შენ
გშვენის და უნდა ვიყო მეფე მე. 

Lemma: dedpania  
Number: 5727  
დედფანია (დედფანიას) იგივეა, რაც დედ{ო}მანია, -- ბებია ქალი. 

Lemma: deeba  
Number: 5728  
დეება (დეებას) იხ. დება. 

Lemma: deezhan-i  
Number: 5729  
დეეჟან-ი (დეეჟანს) დერეჟან-ი (დერეჟანს) დილიჟანი. ჯვეშო დეეჟანით//დერეჟანით გილეფშით -- ძველად დილიჟანით



დავდიოდით. 

Lemma: dei1  
Number: 5730  
დეი1 (დეი-ქ, დეი-ს...;დეი-ეფ-ი) დევი. ქჷმოურს, ჩე რაშის გეხენ, ფერი დეი: მ. ხუბ., გვ. 209 -- მოდის, თეთრ რაშზე რომ
ზის, ისეთი დევი. უწუუ თე ბოშიქ თი დეის: მ. ხუბ., გვ. 210 -- უთხრა ამ ბიჭმა იმ დევს. თექ ხორცის ქოხაშჷნდჷ დიეფი: მ.
ხუბ., გვ. 209 -- იქ ხორცს ხარშავდა დევები. უწუუ დეინც: მ. ხუბ., გვ. 210 -- უთხრა დევებს. ქიდიიჭყეს დეიენქ ეშულა ჯიხაშა:
მ. ხუბ., გვ. 210 -- დაიწყეს დევებმა ამოსვლა ციხეში. 

Lemma: dei2  
Number: 5731  
დეი2 (დეის) დეიდა. სქანი დეჲქ გიჭანუა: მ. ხუბ., გვ. 74 -- შენმა დეიდამ დაგიბარაო (მოგიხმოო). ჩქიმი დეი ქორექი-და,
ჟაშხას ქომორთი! -- ჩემი დეიდა თუ ხარ, კვირას მოდი! 

Lemma: dei3  
Number: 5732  
დეი3 (დეის) დიდი. ათენეფი დო ეთექ მილამიძუნი თინეფი, დეი-დეი ბუჸუნეფიე -- ესენი და იქ რომ მიდევს ისინი, დიდი-
დიდი ხის ჭურჭლებია. 

Lemma: deida  
Number: 5733  
დეიდა (დეიდას, დეიდი-ეფ-ი) დეიდა. იხ. დეი2. ჟირი დეიდა პუნს -- ორი დეიდა მყავს. დეიდიეფი ათამამენა -- დეიდები
ათამამებენ. 

Lemma: deidask'an-i  
Number: 5734  
დეიდასკან-ი, დეიდასქან-ი (დეიდასკანს, დეიდასქანს) დეიდაშენი, შენი დეიდა. დეიდასკანიშა ქომირაგადე --
დეიდაშენს უთხარი. 

Lemma: deidask'ua  
Number: 5735  
დეიდასკუა (დეიდასკუასღ დეიდაშ-სკუას დეიდის-შვილი; დეიდასკუალ-ეფ-ი, დეიდასკუალემ/ნ-ს დეიდაშვილებს) დეიდის
შვილი -- დეიდაშვილი. 

Lemma: deidachkim-i  
Number: 5736  
დეიდაჩქიმ-ი (დეიდაჩქიმს) დეიდაჩემი. 

Lemma: dek'obuna  
Number: 5737  
დეკობუნა (დეკობუნას) სახელი დეკააბუნს ზმნისა -- ჩასხმა პირში. იხ. ბუნა. 

Lemma: dela  
Number: 5738  
დელა რთული ზმნისწინი. იხ. დილა -- . 

Lemma: delamoc'-i  
Number: 5739  
დელამოწ-ი (დელამოწის) შედედებული რძე ყველის ამოღებამდე, -- დელამოტი, დელამუწი; დელამა. კასრში შედედებულ
ყველს -- დელამოწს -- ხელით აგროვებენ და ხელით სწურავენ (ს. მაკალ., გვ. 192) 

Lemma: delmaxore  
Number: 5740  
დელმახორე (დელმახორეს) მეზობელი, ვინც გვერდით სახლობს. დელმახორეში ოსური: მ. ხუბ., გვ. 14 -- გვერდით
მოსახლის ცოლი. ქიმერთ ხოლოშავო, ა, მუში დელმახორეშ ოსური: მ. ხუბ., გვ. 17 -- მივიდა ახლოს, ა, მისი გვერდით
მოსახლის ცოლი. იხ. დოლმახორე. 

Lemma: delo  
Number: 5741  
დელო (დელოს) ბალახი, -- მდელო. ჩქიმი ჭითა მოზვერიში გინაჯირას დღას დელო ვეურს -- ჩემი წითელი მოზვრის
ნაწოლზე არასოდეს მდელო არ ამოვა. 

Lemma: delpania  
Number: 5742  
დელფანია (დელფანიას) იგივეა, რაც დედმანია. 

Lemma: dem-i1  
Number: 5743  
დემ-ი1 (დენ-ქ, დემ-ს), ნდემ-ი (ნდემს), დი-ი//ნდი-ი ({ნ}დირს), იგივეა, რაც დეი(მნიშვნ. 1) -- დევი. დემი ვორექ ქუთარია:
ქხს, 1, გვ. 174 -- დევი ვარ ქუთარია. ქემუნჯირალჷ ართი დემი ჯგურა კოს თე წყარიშა დო ქოშუნს: მ. ხუბ., გვ. 56 -- (ქე)
მიწოლილა ერთი დევის მსგავსი კაცი ამ წყალთან და სვამს. ქიკჷნიიხუნუუ ხუს დენქ ბადიდი: ი. ყიფშ., გვ. 42 -- (ქე) დაისვა
მხარზე დევმა მოხუცი კაცი. ქდემიშ კოჩი დევკაცი. დემიშკოც გინააშქვა ტუტლაშ ინახუნაფალო: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ.
12 -- დევკაცს (დევის კაცს) გადააქცევ აყიროში ჩასასმელად. 

Lemma: dem-i2  
Number: 5744  



დემ-ი2 (დემს) დიდი. დემი დოხორე დიდი სასახლე (ი. ყიფშ.)//ნდემ-ი (ნდემს) ნდემი სქუა ნოჸვე -- დიდი შვილი ჰყოლია. 

Lemma: demishi  
Number: 5745  
დემიში ჭემ-ი (დემიში ჭემს) ბოტან. შვიტა. იხ. თუნთიში ჭემი, მაჭყვადური (ა. მაყ.). 

Lemma: denacima  
Number: 5746  
დენაციმა (დენაციმას) მიმღ. ვნებ. წარს. დოცენს ზმნისა -- ნაყარი. 

Lemma: derg-i  
Number: 5747  
დერგ-ი (დერგის) დერგი, თიხის სახურავიანი ჭურჭელი ყველის ჩასადებად, ბოსტნეულის ჩასამწნილებლად. დერგი ჭურის
მსგავსია, ოღონდ თავი და ძირი ფართო აქვს. ჟირი დერგი კაზლა ჸვალი: ქხს, 1, გვ. 216 -- ორი დერგი (იმერული) ყველი.
ქომონს ჸვალი ონარღუდუა დო ოსურს დერგი: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 144 -- ქმარს ყველი ენანებოდაო და ცოლს -- დერგი.
ქნადერგუ ჸვალი დერგში შენანახი ყველი. შდრ. ლაზ. დერგი თიხის ჭურჭელი სახურავით (ნ. მარი) 

Lemma: dergua  
Number: 5748  
დერგუა (დერგუას) სახელი უდერგუანს ზმნისა, -- დერგუა ნინაში, -- ლაყბობა. უდერგუანს ნინას, ნიტე მუთუნიში
მაკეთებელი რდას! -- ლაყბობს, ნეტავი რაიმეს გამკეთებელი იყოს! 

Lemma: derezhan-i  
Number: 5749  
დერეჟან-ი (დერეჟანს) დილიჟანი. ულა... უჯგუში რე ფაიტონით, ვარდა დერეჟანით: ი. ყიფშ., გვ. 1 -- წასვლა... უკეთესია
ფაიტონით, ანდა დილიჟანით. შდრ. დეეჟანი. 

Lemma: derghapi  
Number: 5750  
დერღაფი (დერღაფის): დერღაფი//დარღაფი ნინაში -- ენად გაკრეფა, ბევრი ლაპარაკი, -- ლაყბობა. ჩქიმი სინჯაში
მოჸვენჩქ (//მოჸვენჯიქ) უდერღუუ ნინას დო უდერღუუ -- ჩემი სიძის მომყოლმა ილაყბა და ილაყბა. უდერღუანს (უდერღუუ
ნინა ილაყბა, უდერღუაფუ ნინა ულაყბია, ნოდერღაფუე(ნ) ნინას ლაყბობდა თურმე) გრდმ. ლაყბობს. მადერღაფალი მიმღ.მოქმ. მოლაყბე.
ოდერღაფალი მიმღ. ვნებ. მყ. სალაყბო. ნადერღეფი მიმღ. ვნებ. წარს. ნალაყბი. ნადერღაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ლაყბობისათვის
საფასური. იხ. ტერკაფი (ნინაში). 

Lemma: derghia  
Number: 5751  
დერღია (დერღიას) იგივეა, რაც დორღია, -- მოლაყბე. ნინადერღია -- მოლაყბე. 

Lemma: derghua  
Number: 5752  
დერღუა (დერღუას) იხ. გილადერღუა, -- ხეტიალი, უსაქმური სიარული. იხ. დარღუა. 

Lemma: decua  
Number: 5753  
დეცუა (დეცუას) იგივეა, რაც დაცუა. 

Lemma: decap-i  
Number: 5754  
დეცაფ-ი (დეცაფის) იხ. დაცაფი, -- მაგრად დარტყმისას გამოცემული ხმა. იხ. დეცუა. 

Lemma: dexa  
Number: 5755  
დეხა (დეხას) იხ. დიხა (ი. ყიფშ.). 

Lemma: dvala  
Number: 5756  
დვალა (დვალას) სახელი დვანს ზმნისა -- დება. გაზარხურს ჩიტეფი კვერცხიში დვალას გაათენანი, უკული იმოჭვებუნა
-- გაზაფხულზე ჩიტები კვერცხის დებას რომ გაათავებენ, შემდეგ კრუხდებიან. ტკილიშა მუთა აღოლე, მარა დუცუ
ვაუდვანცჷ -- ტკილს ვერაფერს გაუკეთებს, მაგრამ თავს მაინც არ უდებს. დვანს (დოდუ დადო, დუუდვალუ დაუდვია, დონოდვალუე(ნ)
დადებდა თურმე) გრდმ. დებს. იდვანს (დიიდუ დაიდო, დუუდვალუ დაუდვია) გრდმ. სათავ. ქც. დვანს ზმნისა -- იდებს თავისას.
უდვანს (დუუდუ დაუდო, დუუდვალუ დაუდვია) გრდმ. სასხვ. ქც. დვანს ზმნისა -- უდებს მისას. იდვალუ{უ}(ნ) (დიიდუ დადებულ იქნა,
დოდვალე{რე}(ნ) დადებულა) გრდუვ. ვნებ. დვანს ზმნისა -- იდება. ადვალუ{უ}(ნ)(დაადუ დაედო, დოდვალუუ დასდებია) გრდუვ. ვნებ.
უდვანს ზმნისა -- ედება, დადებული უხდება. იდვე(ნ)//იდვინე(ნ) (დიიდუ//დიოდვინუ შესაძლებელი გახდა დადება, დოდვალე{რე}(ნ)
შესაძლებელი გამხდარა დადება, -- ) გრდუვ. ვნებ. დვანს ზმნისა -- შეიძლება დაიდოს. ადვე(ნ)//ადვინე(ნ)(დაადუ//დაადვინუ
შეძლო დაედო, -- დონოდვალუე(ნ) შესძლებია დაედვა) გრდუვ. ვნებ. უდვანს ზმნისა -- შეუძლია დადოს. ოდვალაფუანს
(ოდვალაფუუ დაადებინა, უდვალაფუაფუ დაუდებინებია ნოდვალაფუაფუე(ნ) ადებინებდა თურმე) კაუზ. დვანს ზმნისა -- ადებინებს.
მადვალარი, მადვალუ მიმღ.მოქმ. მდებელი, მდები. ოდვალარი მიმღ. ვნებ. მყ. დასადები. დოდვალირი მიმღ. ვნებ. წარს. დადებული.
ნადველი მიმღ. ვნებ. წარს. ნადები. ნადვალუერი მიმღ. ვნებ. წარს. დადების საფასური. უდვალუ, უდუდვალუ მიმღ. უარყ. დაუდებელი.
შდრ. ლაზ. დვ: დოდვალუ//დოდვაფუ დადება (ნ. მარი). იხ. ძვენა. 

Lemma: dvalir-i  
Number: 5757  
დვალირ-ი (დვალირს) მიმღ. ვნებ. წარს. დვანს ზმნისა -- დადებული. იხ. მედვალირი. 

Lemma: dvardval-i  



Number: 5758  
დვარდვალ-ი (დვარდვალ/რს) უშნოდ და ურცხვად ლაპარაკი, ყველაფრის თქმა, -- როშვა, ყბედობა. მუს
დვარდვალანსინი, კინიი მუს ვაუჩქუ -- რას როშავს, ისევ მან არ იცის. დვარდვალანს (დვარდვალუუ იროშა, უდვარდვალუუ
უროშავს, ნოდვარდვალუე(ნ) როშავდა თურმე) გრდმ. როშავს,როტავს, ყველაფერს ამბობს (რაც ენაზე მოადგება).
იდვარდვალუ(ნ) ( -- ,იდვარდვალუ იროშა, უდვარდვალინუ უროშავს, ნოდვარდვალუე(ნ)//ნოდვარდვალინუე(ნ) როშავდა თურმე) გრდუვ. ვნებ.
როშავს, ლაყბობს. ოდვარდვალაფუანს (ოდვარდვალაფუუ აროშვინა, უდვარდვალაფუაფუ უროშვინებია ნოდვარდვალაფუე(ნ)
აროშვინებდა თურმე) კაუზ. დვარდვალანს ზმნისა -- აროშვინებს. შდრ. იმერ. დვარდვალი უშნოდ და ურცხვად ლაპარაკი, --
ჩვარჩვალი (ვ. ბერ.). 

Lemma: dvardvala  
Number: 5759  
დვარდვალა (დვარდვალას) მოლაყბე; მროშავი. 

Lemma: dvardvalua  
Number: 5760  
დვარდვალუა (დვარდვალუას) იგივეა, რაც დვარდვალი, -- სახელი დვარდვალანს ზმნისა -- როშვა, როტვა, ყბედობა. 

Lemma: dvema  
Number: 5761  
დვემა (დვემას) იგივეა, რაც ჯვემა, -- წკუმონტუა თუთუმი -- გრეხა (გრეხილი) თუთუნი. სუმი დვემა თუთუმი ქუმომჯღუნუ --
სამი გრეხილი თუთუნი გამომიგზავნა. 

Lemma: dvendveria  
Number: 5762  
დვენდვერია (დვენდვერიას): დვენდვერია კოჩი უწყინარი კაცი. 

Lemma: dvidvili  
Number: 5763  
დვიდვილი (დვიდვილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დვიდუნს ზმნისა -- უშნოდ დაგლეჯილი (ბალახი...). 

Lemma: dvidua  
Number: 5764  
დვიდუა (დვიდუას) სახელი დვიდუნს ზმნისა -- უშნოდ, ანგარიშმიუცემლად გლეჯა, ძლიერ პუტვა, წყვეტა (ბალახის,
ფოთლის ან სხვა რამისა). ნიდვიდუ ოდიარეს! -- უშნოდ ნუ გლეჯ (პუტავ) ბალახს! დვიდუნს (დვიდუ გლიჯა უშნოდ, უდვიდუ
უგლეჯია, ნოდვიდუე(ნ) გლეჯდა თურმე) გრდმ. გლეჯს უშნოდ, პუტავს. უდვიდუნს (უდვიდუ უგლიჯა, უდვიდუ უგლეჯია) გრდმ. სასხვ ქც.
დვიდუნს ზმნისა -- უგლეჯს, უპუტავს. იდვიდუ{უ}(ნ) (იდვიდუ იგლიჯა ის, დვიდვე{ლე}(ნ) გლეჯილა ) გრდუვ. ვნებ. დვიდუნს ზმნისა --
იგლიჯება. იდვიდვე(ნ) (იდვიდუ შესაძლებელი გახდა გლეჯა, დვიდველე(ნ) შესაძლებელი გამხდარა გლეჯა, ნოდვიდუე(ნ)
შესაძლებელი ყოფილა გლეჯა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. დვიდუნს ზმნისა -- შეიძლება გლეჯა. ადვიდვე(ნ) (ადვიდუ შეძლო
ეგლიჯა, -- , ნოდვიდუე(ნ) შესძლებია გლეჯა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უდვიდუნს ზმნისა -- შეუძლია გლიჯოს. ოდვიდვაფუანს
(ოდვიდვაფუუ აგლეჯინა, უდვიდვაფუაფუ უგლეჯინებია, ნოდვიდვაფუე(ნ) აგლეჯინებდა თურმე) კაუზ. დვიდუნს ზმნისა -- აგლეჯინებს.
მადვიდვალი მიმღ.მოქმ. უშნოდ მგლეჯი, მკრეფი. ოდვიდვალი მიმღ. ვნებ. მყ. საგლეჯი, უშნოდ საკრეფი. დვიდვილი მიმღ. ვნებ.
წარს. დაგლეჯილი, ნაკრეფი უშნოდ. ნადვიდვა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაგლეჯი, ნაკრეფი უშნოდ. ნადვიდუერი მიმღ. ვნებ. წარს. უშნოდ
გლეჯის საფასური. 

Lemma: dvindval-i  
Number: 5765  
დვინდვალ-ი (დვინდვალ/რს) მშვიდი, წყნარი. 

Lemma: dviral-i  
Number: 5766  
დვირალ-ი (დვირალ/რს) დინჯი. 

Lemma: dvire  
Number: 5767  
დვირე (დვირეს) სახლის თავხე. იხ. ომპა. 

Lemma: dvirin-i  
Number: 5768  
დვირინ-ი (დვირინს) გამოშტერებული ყურება. მუჭო რე იჯინენი, იდვირინანს მუდგარენი -- როგორაა, რომ იყურება,
გამოშტერებული იხედება რაღაცა. იდვირინანს (იდვირინუუ გამოშტერებული იყურა, უდვირინუუ გამოშტერებული უყურებია,
ნოდვირინუე(ნ) გამოშტერებული იყურებოდა თურმე) გრდუვ. გამოშტერებული იყურება. ოდვირინანს იგივეა, რაც იდვირინანს.
შდრ. დღვირინი2. 

Lemma: di  
Number: 5769  
დი (დის) დევი. ოსური მიდეღჷ კაჟამ დიქ: ქხს, 2, გვ. 148 -- ქალი წაიყვანა (წაიღო) კაჟამ დევმა. 

Lemma: di-1  
Number: 5770  
დი-1 მარტივი ზმნისწინი, იგივეა, რაც დო-. 

Lemma: di  
Number: 5771  
დი! შორსდ. გამოხატავს დიდგულობას, დაყვედრებას. დი, მუსი რე ბედუნი! -- დი, რასაა, რომ ბედავს! 

Lemma: di//rdi//ordi  



Number: 5772  
დი//რდი//ორდი იხ. რინა, -- ყოფნა. სი ეფერი მუ ბოში დი: ი. ყიფშ., გვ. 128 -- შენ ისეთი რა ბიჭი იყავი. 

Lemma: dia1  
Number: 5773  
დია1 (ღ დიდა) დედა, -- შედის პირველ შემადგენელ ნაწილად: დია-მუში (ღ დიდა-მუში) დედამისი, დია-სქანი (ღ დიდა-
სქანი) დედაშენი, დია-ჩქიმი დედაჩემი, დია-ჩქინი დედაჩვენი. ასევე: დია-ნთილი (ღ დიდა-ნთილ/რი) დედამთილი... 

Lemma: dia2  
Number: 5774  
დია2 შორსდ. გამოხატავს გაოცებას, გაკვირვებას, შეშფოთებას. იგივეა,რაც დედა! (იხ.). დია, ხოჲო თაქიექო? -- დედა,
კიდევ აქა ხარ? დია, პატონი, მუს მიწინთ: ქხს, 1, გვ. 307 -- დედა, ბატონო, რას მეტყვით? მაფა, დია, დია, დია! მომიცადი
ათაქია: ა. ცაგ., გვ. 65 -- მეფევ, დედა, დედა, დედა! მომიცადე აქო! დია, მისი რე ვორწყექინი? -- დედა, ვისაა, რომ
ვხედავ?! 

Lemma: diabuma  
Number: 5775  
დიაბუმა (დიაბუმას), დიაბუმუ (დიაბუმუს) ერთ უღელში შესაბმელი. ართი დიაბუმა/უ ხოჯი -- ერთ უღელში შესაბმელი
ცალი ხარი. ხოჯეფი ართმაჟიაშა დიჲუბუდეს -- ხარები ერთმანეთთან ჰყავდათ შებმული. ორ ოჯახს თითო ხარი ჰყავდა
ხოლმე და უღელში ერთად უბამდნენ (ხვნის, თესვის დროს, ურემში...). ამას ეძახიან დიაბუმუ/ა ხოჯი. 

Lemma: diak'on-i  
Number: 5776  
დიაკონ-ი (დიაკონს) დიაკვანი. პაპა ზოგენდუა დო დიაკონი ხვარენდუა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 114 -- მღვდელი იზოგავდა და
დიაკვანი ხმარობდაო. პაპა რძღელს დიაკონითი რძღელი უჩქუდუა -- მღვდელ-გამძღარს დიაკვანიც გამძღარი ეგონაო..
ქიდეკინჷ დიაკონო: ი. ყიფშ., გვ. 8 -- დაიყენა დიაკვნად. 

Lemma: diak'onoba  
Number: 5777  
დიაკონობა (დიაკონობას) დიაკვნობა. დიაკონობას იბგურუანქია: მ. ხუბ., გვ. 263 -- დიაკვნობას ვსწავლობო. 

Lemma: diamush-i  
Number: 5778  
დიამუშ-ი (დიამუშის)//დიდამუშ-ი (დიდამუშის) დედამისი. უწუუ დიდამუშის უკულაში სქუაქ: მ. ხუბ., გვ. 121 -- უთხრა
დედამისს უმცროსმა შვილმა. 

Lemma: diantil/r-i  
Number: 5779  
დიანთილ/რ-ი (დიანთილ/რს) დედამთილი, სიდედრი (მეგრული არ არჩევს). დახე დიანთილ დოჸვილუ რევოლვერ
კასირით: ქხს, 1, გვ. 216 -- კინაღამ სიდედრი მოკლა დატენილი რევოლვრით. ქიიჭანუ ათე მუში სინჯა დო უწუუ
დიანთირქჷ: ა. ცაგ., გვ. 56 -- მოიხმო ეს მისი სიძე და უთხრა სიდედრმა. დიანთირი ღ დია-ნთირ-ი შემცვლელი დედა (ი.
ყიფშ.). (შდრ. თირუა ცვლა). შდრ. ლაზ. დამთირე დედამთილი, სიდედრი (ნ. მარი). 

Lemma: diantiloba  
Number: 5780  
დიანთილობა (დიანთილობას) დედამთილობა. დიანთილობა და ნოსალა ჟირხოლო გუმომირსებუნია -- დედამთილობა
და რძლობა ორივე გამომიცდიაო. 

Lemma: diar-i  
Number: 5781  
დიარ-ი (დიარს) ბალახობა, ძოვნა. უჯინექ, მუდოს მეეწყინებუ ჩხოუს დიარინი -- ვუყურებ, როდის მოსწყინდება ძროხას
ძოვნა. 

Lemma: diara  
Number: 5782  
დიარა (დიარას) ქორწილი; ლხინი. მენძელიშ უმუშო დიარა ვეჸუაფუნია: თ. სახოკ., გვ. 252 -- მასპინძლის გარეშე
ქორწილი არ იქნებაო. იჸუუ დიარაქჷ ძალამქჷ: ა. ცაგ., გვ. 13 -- იქნა ქორწილი ძალიან. იჸოუ ხარებაქ, დიარა დო რხინქ:
ი. ყიფშ., გვ. 107 -- იქნა ხარება, ქორწილი და ლხინი. ირო ნგარას ვორწყექი დო დღას ვავორწყექ დიარას: ქხს, 1, გვ. 170
-- ყოველთვის ტირილში ვარ და არასოდეს არ ვხედავ ლხინს. შდრ. ლაზ. გჲარი საჭმელი, გჲარობა პურის ჭამა (ნ. მარი);
სვან. დიარ პური. 

Lemma: diarapa  
Number: 5783  
დიარაფა (დიარაფას), დიარუა (დიარუას) სახელი ოდიარუანს, იდიარს ზმნათა -- 1. ჭმევა, დაპურება. ოკო მიჩქუდანი
წიწილეფიში მიკოლუაფა დო დიარაფა -- უნდა ვიცოდეთ წიწილების მოვლა და დაპურება. მუში ხეთი ჭკომუა ვეშეულებუ
დო ბაღანაცალო ვოდიარუანქ -- მისი ხელით ჭამა არ შეუძლია და ბავშვივით ვაპურებ (ვაჭმევ). 2. ბალახობა, ძოვება.
მუდგა ოდიარუენი, იშენი უღუ გერიში ღანჯა: მასალ., გვ. 69 -- რამდენიც უნდა გამოკვებო, მაინც აქვს მგლის ღვარძლი.
ჩხოუ ოდიარუშა გოუტუუ -- ძროხა საბალახოდ გაუშვა. ცუნჯელ ნდოლოს გილედიარა -- ნამიან მდელოზე დაბალახობენ.
შდრ. ბაღანაში დიარაფა -- ბავშვის ჭმევა (დაპურება); ქოთომიში დიარაფა -- ქათმის ჭმევა (დაპურება); ხოჯიში დიარაფა -
- ხარის ძოვება. იდიარს (იდიარუ იბალახა, უდიარუუ უბალახია, ნოდიარუე(ნ) ბალახობდა თურმე) გრდმ. ბალახობს, ძოვს. იდიარე(ნ)
(იდიარუ შესაძლებელი გახდა ბალახობა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. იდიარს ზმნისა -- შეიძლება იბალახოს. ადიარე(ნ)
(ადიარუ შეძლო ებალახა, ნოდიარუე(ნ) შესძლებია ებალახა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. იდიარს ზმნისა -- შეუძლია იბალახოს.
ოდიარუანს (ოდიარუუ აბალახა, უდიარუაფუ უბალახებია) გრდმ. აბალახებს, აძოვებს; საჭმელს აჭმევს. ოდიარაფუანს (ოდიარაფუუ
აბალახებინა, უდიარაფუაფუ უბალახებინებია, ნოდიარაფუ{აფუ}ე(ნ) აბალახებინებდა) კაუზ. ოდიარუანს ზმნისა -- აბალახებინებს,
აძოვებინებს; აჭმევინებს, აპურებინებს. მადიარალი, მადიარაფალი, მადიარე მიმღ.მოქმ. მობალახე, მძოველი; მჭმელი. ოდიარალი,
ოდიარაფალი; ოდიარე მიმღ. ვნებ. მყ. საბალახო; დასაპურებელი; საძოვი; ბალახი. დიარელი, დიარაფილი მიმღ. ვნებ. წარს.



ნაბალახები; ნაჭამი; გამძღარი. ნადიარა, ნადიარეფი მიმღ. ვნებ. წარს. ნაბალახები; ნაძოვი; ნაჭამი, ნაჭმევი. ნადიარუერი,
ნადიარაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ბალახობის, ძოვის; ჭამის საფასური. უდიარუ, უდიარაფუ მიმღ. უარყ. უბალახებელი; უჭმელი. 

Lemma: diarapil-i  
Number: 5784  
დიარაფილ-ი (დიარაფილ/რს) იგივეა, რაც დიარელი. 

Lemma: diarel-i  
Number: 5785  
დიარელ-ი (დიარელს) მიმღ. ვნებ. წარს. იდიარს, ოდიარუანს ზმნათა -- ნაბალახები; ნაჭმევი. 

Lemma: diarua  
Number: 5786  
დიარუა (დიარუას) იგივეა, რაც დიარაფა. 

Lemma: diask'an-i  
Number: 5787  
დიასკან-ი (დიასკანსღ დიდა-სკანს) დედაშენი. ... დიასკანქი მუშა რხუ{უ}: ქხს, 1, გვ. 128 -- ... დედაშენმა რად გშვა? 

Lemma: diaskan-i  
Number: 5788  
დიასქან-ი (დიასქანსს) იგივეა, რაც დიასკანი. ლანძღირ ღურელიში მინჯე -- დიასქანი უბედური: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 150 -
- გალანძღული მკვდრის პატრონი -- დედაშენი უბედური. 

Lemma: diachkim-i  
Number: 5789  
დიაჩქიმ-ი (დიაჩქიმსღ დიდა-ჩქიმს) დედაჩემი. ღუმა სიზმარი მიღუდუნი, მუშა უჩქუ, დიაჩქიმი?: ქხს, 1, გვ. 26 -- წუხელ
სიზმარი რომ მქონდა, რას ნიშნავს (რად იცის), დედაჩემო? დიდა ჩქიმი შთერი რე: მასალ., გვ. 42 -- დედაჩემი შტერია.
ბჟა{რე} დიაჩქიმი, თუთა -- მუაჩქიმი?: ქხს, 1, გვ. 10 -- მზე დედაა ჩემი, მთვარე -- მამაჩემი. ქდიაჩქიმი ქოპწანსი-და
(ფიცილი): დედაჩემი თუ მწამს. ქდიაჩქიმიში შურუმე (ფიცილი): დედაჩემის სულს ვფიცავ. დიაჩქიმიში შურმე, ვაგოიტე
მუთუნ ქესა მარჩილით -- დედაჩემის სულს ვფიცავ, არ გაგიშვებ არავითარ შემთხვევაში (არავითარ ქისა ვერცხლით). 

Lemma: diax  
Number: 5790  
დიახ, დიახუ, იახ ნაწილაკი გამოხატავს დასტურს, თანხმობას: დიახ, კი, ნამდვილად. დიახ//დიახუ იხმარება სენაკურ
კილოში, იახ -- ზუგდ. -- სამურზაყანოულში (ი. ყიფშ.). 

Lemma: diaxut{u}  
Number: 5791  
დიახუთ{უ}, დიახჷთჷ ნაწილაკი: დიახ, დიახაც, მართლაც, სწორედ, ნამდვილად, კიდევაც. დიახუთ ვემერჩა სქან თუთუმს --
დიახაც არ მოგცემ შენს თუთუნს. ე ბოშიქ დიახჷთ ვეჩინ: მ. ხუბ., გვ. 63 -- ამ ბიჭმა დიახაც ვერ იცნო. 

Lemma: did-i  
Number: 5792  
დიდ-ი (დიდის, დის) დიდი. რაგადანა, დიდი კოჩი რენია -- ამბობენ, დიდი კაცი არისო. დიდი შიიწუხეს თე იშაგორილი
კოჩეფქუ: ი. ყიფშ., გვ. 4 -- დიდად შეწუხდნენ ეს ამორჩეული კაცები. დიდო ზმნიზ. ძლიერ, დიდად. წჷ დიდო ინძალჷ
ქარემქჷ: წელს დიდად იმძლავრა ქარებმა. შდრ. ლაზ. დიდი დიდი; დიდო ძლიერ (ნ. მარი). 

Lemma: dida  
Number: 5793  
დიდა (დიდას; დიდალ-ეფ-ი დედები)// დია დედა. ანწი, დიდა, ძირაფაშა!: ქხს, 1, გვ. 342 -- აწი, დედავ, ნახვამდის! ჩქინ(ი)
დიდალეფი ფაფრიკას რე, მინ-ჸვანას: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 164 -- ჩვენი დედები ფაბრიკაშია, ზოგი-ყანაში. ქდიდაში
გეძაგალუა დედის ძუნძული: დიდა გეუძაგალუუ -- დედა უძუნძულა; გადატ. მუსრი გაავლო. ოჭკომალს დიდა გეუძაგალუუ
-- მუსრი გაავლო საჭმელს, მთლიანად შეჭამა. ქდიდაში ნგარაფა დედის ტირება, გადატ. ცუდი დღის დაყრა, ავი საქმის
დამართება. ქოთი დიდა უნგარეს: ი. ყიფშ., გვ. 157 -- კიდევაც დედა უტირეს -- ავი საქმე დამართეს. ოჭკომალი მუთუ
ქოძუდუნი, დიდა უნგარეს -- საჭმელს, რაც იდო (სუფრაზე), დედა უტირეს -- მუსრი გაავლეს (ერთიანად შეჭამეს). 

Lemma: didage//diage(mxolod  
Number: 5794  
დიდაგე//დიაგე(მხოლოდ სახელობით ბრუნვაში) მოფერებითი, საფიცარი სიტყვა, როცა დედა-ქალი მიმართავს შვილს ან,
საერთოდ, ახალგაზრდას რაღაც თხოვნით; შინაარსობლივად ქართულში მისი შესატყვისი ჩანს დედილამ, დედილას: დედა
თუ გიყვარს; დედა გენაცვალოს. დიდაგე, აკა ეთი კველა ქომმოჭირინე! -- დედილამ (დედა გენაცვალოს), ერთი ეს ჯორკო
(კველა) მომაწოდე. იხ. -- გე. 

Lemma: dida  
Number: 5795  
დიდა დო მუმა (დიდა დო მუმას) დედ-მამა. უწუუ დიდა დო მუმასჷ: ი. ყიფშ., გვ. 31 -- უთხრა დედ-მამას. ჩქიმი მეტი
ქომოლსკუა ჩქიმი დიდა დო მუმას ვაჸუნდუ: მ. ხუბ., გვ. 34 -- ჩემს მეტი ვაჟიშვილი ჩემს დედ-მამას არ ჰყავდა. გლახა სქუა
დიდა დო მუმაში ძვალიშ მატახალი რენია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 30 -- ცუდი შვილი დედ-მამის ძვლის მტეხველიაო. 

Lemma: dida  
Number: 5796  
დიდა დო სქუა (დიდა დო სქუას; დიდა დო სქუალ-ეფ/მ/ნ-ს) დედა-შვილი. დიდა დო სქუაშ ჸოროფა გვალო შხვა რე --
დედა-შვილის სიყვარული მთლად სხვაა. დიდა დო სქუალენს აკურაგადუაფუნა -- დედა-შვილებს მოულაპარაკებიათ. 

Lemma: didala  
Number: 5797  



დიდალა (დიდალას) დედობა. დიდალას მუთუნ ვეწუუდირთუ -- დედობას არაფერი არ დაუდგება. 

Lemma: didaloba  
Number: 5798  
დიდალობა (დიდალობას) იგივეა, რაც დიდალა, -- დედობა. მუს გოხვარჷნია ჩქიმი დიდალობავა?: მ. ხუბ., გვ. 244 -- რას
გიშველისო ჩემი დედობაო?. დიდალობათ რთხიინთ, ათენა მიდეღათინი -- დედობით გთხოვთ, ეს რომ წაიღოთ. 

Lemma: didam-i  
Number: 5799  
დიდამ-ი (დიდამს) დედიანი. დიდამი გინი მოჸუნს -- დედიანი ხბო მოჰყავს. დიდამო ზმნიზ. დედიანად. დიდამო გაკუსოფუ
გერს -- დედიანად (დედასთან ერთად) დაუგლეჯია მგელს. 

Lemma: didaosur-i  
Number: 5800  
დიდაოსურ-ი (დიდაოსურს) დედა-ქალი. ათე დიდა ოსურქ ბრელიშა განიფიქრჷ დუდიში ჸვილუა: მ. ხუბ., გვ. 27 -- ამ
დედა ქალმა ბევრჯერ გაიფიქრა თავის მოკვლა. 

Lemma: didar-i  
Number: 5801  
დიდარ-ი (დიდარს), დინდარ-ი (დინდარს) მდიდარი. დიდარი ართ დღას ღურუ, ღარიბი -- ირი დღას: ი. ყიფშ., გვ. 179 --
მდიდარი ერთ დღეს კვდება, ღარიბი -- ყოველდღე. რადგანს დიდარი კოჩიში სქუა რდჷნ, გუტეს: მ. ხუბ., გვ. 40 -- რადგან
მდიდარი კაცის შვილი იყო, გაუშვეს. 

Lemma: didareba  
Number: 5802  
დიდარება (დიდარებას) სახელი ადიდარენს, იდიდარებუ(ნ) ზმნათა -- გადიდება. იხ. დიდება. შდრ. დიდორება. 

Lemma: didask'a  
Number: 5803  
დიდასკა (დიდასკას; დიდასკალ-ეფ-ი დედა ფუტკრები) დედაფუტკარი. 

Lemma: dida-sk'ua  
Number: 5804  
დიდა-სკუა (დიდა-სკუას; დიდა-სკუალეფი დედა-შვილები) დედა-შვილი (იშვიათია). იხ. დიდა დო სკუა. 

Lemma: didask'ualoba  
Number: 5805  
დიდასკუალობა (დიდასკუალობას) დედაშვილობა. დიდასკუალობას, ეთი კარანჩხა ქომომიღი! -- დედაშვილობას, ის
პატარა კალათი მომიტანე! 

Lemma: didaska  
Number: 5806  
დიდასქა (დიდასქას) იგივეა, რაც დიდასკა. 

Lemma: dida-skua  
Number: 5807  
დიდა-სქუა (დიდა-სქუას) იგივეა, რაც დიდა-სკუა, -- დედა-შვილი. 

Lemma: didaskualoba  
Number: 5808  
დიდასქუალობა (დიდასქუალობას) იგივეა, რაც დიდასკუალობა, -- დედაშვილობა. დიდასქუალობა ქორწანსი-და,
მაჟირაშა ვათქუა თეჯგურა საარიკო -- დედაშვილობა თუ გწამს, მეორეჯერ არ თქვა ასეთი საარაკო. 

Lemma: didaskualur-i  
Number: 5809  
დიდასქუალურ-ი (დიდასქუალურს) დედაშვილური. ნანდული დიდასქუალური ჸოროფა უღუნა -- ნამდვილი
დედაშვილური სიყვარული აქვთ. დიდასქუალურო ზმნზ. დედაშვილურად. 

Lemma: didaghurel-i  
Number: 5810  
დიდაღურელ-ი (დიდაღურელ/რს) შორსდ. ჰაი დედასა! (სიტყვ. -- სიტყვ.: დედამკვდარი) ამბობენ დანანების დროს. ჰა,
დიდაღურელი, ვემუოჭიშე, გააჭყორუ ღორონთქ! -- ჰა, ჰაი დედასა! (დედამკვდარი) ვერ მივუსწარი, გაუწყრა ღმერთი!
ქვარაგოდორო, დუდი მოკაღულერი, ჰო, მუს ილაჸაფუ, დიდაღურელი! -- მუცელგაბერილი, თავი მოხრილი, ჰო, რას
თამაშობს, დედამკვდარი! შდრ. ჯიმაღურელი. 

Lemma: dida՚vilir-i  
Number: 5811  
დიდაჸვილირ-ი (დიდაჸვილირს) დედამოკლული. ოზეს ქინოღვარანცია დიდაჸვილირი გინი!: მასალ., გვ. 59 -- ეზოში
ბღავისო დედამოკლული ხბო. 

Lemma: dida՚oner-i  
Number: 5812  
დიდაჸონერ-ი, დიდაჸონირ-ი, დიდაჸონი-ი (დიდაჸონერს, დიდაჸონილ/რს) დედინაცვალი. დიდაჸონერიში//
დიდაჸონირიში ტყები ჟი სხვენს გიმაფორუდუა დო თუდო სქუაჸონერს ოშქურუდუა: თ. სახოკ., გვ. 246 -- დედინაცვლის
ტყავი ზევით სხვენზე ეფარა და ქვევით გერს ეშინოდაო. დიდაჸონერი მირაგადუ: მეუ, ხინკი დოხინკოლი! -- დედინაცვალი
მეუბნება, წადი, ფიჩხი დაამტვრიე! დიდაჸონერი ზუგ. -- სამურზ. კილოში გვხვდება, დიდაჸონირი -- სენაკურში.
დიდაჸონირი -- დედა-ყნობილი. შდრ. ჸონუა მყნობა. აქედან: მიმღ. ჸონირი// ჸონერი ნამყენი, ყნობილი. იხ. ჸონერი. 



Lemma: didash-art-i  
Number: 5813  
დიდაშ-ართ-ი (დიდაშ-ართის) დედისერთა. მა თიში მოჸოროფე -- მუმაშ ომბოლი, დიდაშ ართი: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 135 --
მე მისი მოსიყვარულე -- მამით ობოლი, დედისერთა. 

Lemma: didashian-i  
Number: 5814  
დიდაშიან-ი (დიდაშიანს) დედის მხრივ ახლობლები, შთამომავალნი, -- დედისანი. დიდაშიანი უნწარაში რე,ეჩდოხუთი
მოდგმაშა მეურს -- დედისიანები უმწარესია, ოცდახუთ მოდგმამდე მიდის. 

Lemma: didashma՚vilar-i  
Number: 5815  
დიდაშმაჸვილარ-ი (დიდაშმაჸვილარს) შორსდ. დედისმკვლელი!, -- ამბობენ დანანების დროს. დოპჭუა,
დიდაშმაჸვილარქ, დო აკა აშო ქიმკუჯინუდუკოვე!: მ. ხუბ., გვ. 199 -- დამწვაო, დედისმკვლელმა, და ერთხელ აქეთ
მოეხედაო ნეტავი. 

Lemma: didashoro  
Number: 5816  
დიდაშორო ზმნზ. დედისებურად, დედის მსგავსად. 

Lemma: didachapil/r-i  
Number: 5817  
დიდაჩაფილ/რ-ი (დიდაჩაფილ/რს) დედობილი, დედის მაგიერი, დედად მოგებული. ჩაფილ/რი-ს (ნაცვალი, მოგებული)
წესი ცნობილია სამეგრელოში (იშვიათად ახლაც გვხვდება): დედის გარდაცვალების შემთხვევაში შვილი (ვაჟი) ირჩევს
ახლობელ, ასაკით შესაბამის, ქალბატონს (ნათესავი არ შეიძლება) და თხოვს, დედის მაგივრობა გაუწიოს. ორმოცი დღის
მიწურულს მიდის ამ ქალთან. ის მაკრატლით კეფაზე აჭრის თმას (თომაში მიკოჸოთამა -- თმის ჩამოგდება), თან ლოცავს.
თმას აძლევს პატრონს. ამის შემდეგ ეს ქალი ითვლება დედის მაგივრად, მოგებულად. ტრადიციით მოგებულმა შვილმა
დედობილი უნდა ჩაასვენოს კუბოში. აღნიშნული ცერემონიალის შემდეგ შვილობილი იკრეჭს თმას, იპარსავს პირს და მიდის
სასაფლაოზე ნამდვილი დედის ჩამოტირილზე (გილანგარუშა), ანდა წვერმოშვებული მიდის დედის საფლავთან. აქ
ჩატარებული ცერემონიალის შემდეგ მხოლოდ გაკრეჭილ -- გაპარსული ბრუნდება შინ. იხ. ჩაფილი. 

Lemma: dida-chkim-i  
Number: 5818  
დიდა-ჩქიმ-ი (დიდა-ჩქიმს) იგივეა, რაც დიაჩქიმი, -- დედაჩემი. ჭუმე მეურქ დიდა ჩქიმიშა: მ. ხუბ., გვ. 33 -- ხვალ მივდივარ
დედაჩემთან. 

Lemma: didachke'n-i  
Number: 5819  
დიდაჩქჷნ-ი (დიდაჩქჷნს) იგივეა, რაც დიაჩქინი, -- დედაჩვენი. დიდაჩქჷნი გონებათჷ ჟითუო რე ნდღულაფირი: კ. სამუშ.,
ქართ. ზეპ., გვ. 87 -- დედაჩვენი ჩვენზე ფიქრით (გონებით) ზეზეურადაა დამდნარი. 

Lemma: didachxou  
Number: 5820  
დიდაჩხოუ (დიდაჩხოუს) დედაძროხა. ...ათე ოსურს, თი გინიში დიდაჩხოუში მინჯეს, ქიმეჩანია: ი. ყიფშ., გვ. 44 -- ამ
ქალს, იმ ხბოს დედაძროხის პატრონს, მისცენო. 

Lemma: didacxen-i  
Number: 5821  
დიდაცხენ-ი (დიდაცხენს) დედაცხენი. დიდაცხენი ხო ვაიძირუ? -- დედაცხენი ხომ არ გინახავს? 

Lemma: didbabu  
Number: 5822  
დიდბაბუ (დიდბაბუს) დიდი ბაბუა. 

Lemma: didginapa  
Number: 5823  
დიდგინაფა (დიდგინაფას) სახელი დიდგონდუ(ნ) ზმნისა -- ძლიერ გასუქება. ბრელს ჭკუნს დო დოდიდგონდუ -- ბევრს
ჭამს და ძალიან გასუქდა. დიდგონდუ{უ}(ნ) (დოდიდგონდუ გასუქდა, დოდიდგინაფე{რე}(ნ) გასუქებულა, დონოდიდგინაფუე(ნ) გასუქდებოდა
თურმე) გრდუვ. ვნებ. სუქდება ძლიერ. დიდგინაფილ/რი მიმღ. ვნებ. წარს. ძალიან გასუქებული. 

Lemma: didginapil/r-i  
Number: 5824  
დიდგინაფილ/რ-ი (დიდგინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დიდგონდუ(ნ) ზმნისა -- ძალიან გასუქებული. 

Lemma: didgura  
Number: 5825  
დიდგურა (დიდგურას) დიდგულა, ამპარტავანი. დიდგურა კოჩი რე -- დიდგულა კაცია. 

Lemma: didguram-i  
Number: 5826  
დიდგურამ-ი (დიდგურამს) იგივეა, რაც დიდგურა, -- დიდგულიანი. 

Lemma: didgureba  
Number: 5827  
დიდგურება (დიდგურებას) სახელი დიდგურენს ზმნისა -- დიდგულობა. მიში მენდი უღუ, ათეში მანწარათი
დიდგურენსინი? -- ვისი იმედი აქვს, ასე მწვავედ რომ დიდგულობს? დიდგურენს (იყენ. გეედიდგურუ გადიდგულდა,



გადიდგურებე{რე}(ნ) გადიდგულებულა) გრდუვ. საშ.-ვნებ. დიდგულობს. ადიდგურენს (გაადიდგურუ გაადიდგულა, გუუდიდგურებუ{უ}
გაუდიდგულებია, გონოდიდგურებუე(ნ) გაადიდგულებდა თურმე) გრდმ. ადიდგულებს. იდიდგურებუ{უ}(ნ) (გეედიდგურუ გადიდგულდა,
გადიდგურებე{ლე}(ნ) გადიდგულებულა) გრდმ. ვნებ. დიდგურენს ზმნისა -- დიდგულობს. ადიდგურენე(ნ) (ადიდგურენუ შეძლო
ედიდგულა, -- ნოდიდგურებუე(ნ) შესძლებია ედიდგულა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. დიდგურენს ზმნისა -- შეუძლია იდიდგულოს.
ოდიდგურებაფუანს (ოდიდგურებაფუუ ადიდგულებინა, უდიდგურებაფუაფუ უდიდგულებინებია, ნოდიდგურებაფუე(ნ) ადიდგულებინებდა
თურმე) კაუზ. დიდგურენს ზმნისა -- ადიდგულებინებს. მადიდგურებელი მიმღ.მოქმ. მადიდგულებელი. ოდიდგურებელი მიმღ. ვნებ.
მყ. სადიდგულებელი. გადიდგურებული მიმღ. ვნებ. წარს. გადიდგულებული. ნადიდგურებუ/ი მიმღ. ვნებ. წარს. ნადიდგულები
ნადიდგურებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. დიდგულების საფასური. 

Lemma: did-did-  
Number: 5828  
დიდ-დიდ- ი(დიდ-დიდის) დიდ-დიდი. შდრ. მოდიდო. 

Lemma: diddudam-i  
Number: 5829  
დიდდუდამ-ი (დიდდუდამს) დიდთავიანი. დიდდუდამი ბაღანა ჸუნს -- დიდთავა (დიდთავიანი) ბავშვი ჰყავს. შდრ.
დუდირიგვა. 

Lemma: dideba  
Number: 5830  
დიდება (დიდებას), დიდარება (დიდარებას) სახელი ადიდენს, ადიდარენს ზმნათა -- 1. დიდება. დიდება დო მოწყალება
ქიჸანაშო სი გოსქვამუ: ი. ყიფშ., გვ. 108 -- დიდება და მოწყალება ქვეყნისათვის შენ შეგშვენის. 2. გადიდება. გაადიდუ მუში
საქმე -- გაადიდა თავისი საქმე. ადიდენს (ადიდუ ადიდა, უდიდებუ უდიდებია, ნოდიდებუე(ნ) ადიდებდა თურმე) გრდმ. ადიდებს.
იდიდენს (იდიდუ იდიდა, უდიდებუ უდიდებია) გრდმ. სათავ ქც. ადიდენს ზმნისა -- იდიდებს. უდიდენს (გუუდიდუ გაუდიდა, გუუდიდებუ
გაუდიდებია) გრდმ. სასხვ. ქც. ადიდენს ზმნისა -- უდიდებს. იდიდებუ{უ}(ნ) (გეედიდუ გადიდდა, გადიდებე{რე}(ნ) გადიდებულა)
გრდუვ. ვნებ. ადიდენს ზმნისა -- დიდდება. ედიდებუ{უ}(ნ) (გეედიდუ გაუდიდდა, გუდიდებუუ გასდიდებია) გრდუვ. ვნებ. უდიდენს
ზმნისა -- უდიდდება. იდიდინე(ნ) (იდიდინუ შესაძლებელი გახდა გადიდება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ადიდენს ზმნისა --
შეიძლება გადიდდეს. ადიდინე(ნ) (აადიდინუ შეძლო გაედიდებინა, -- , გონოდიდებუე(ნ) შესძლებია გაედიდებინა) გრდუვ. ვნებ.
უდიდენს ზმნისა -- შეუძლია გაადიდოს. ოდიდებაფუანს (ოდიდებაფუუ ადიდებინა, უდიდებაფუაფუ უდიდებინებია, ნოდიდებაფუე(ნ)
ადიდებინებდა თურმე) კაუზ. ადიდენს ზმნისა -- ადიდებინებს. მადიდებელი მიმღ.მოქმ. მადიდებელი, მდიდებელი. ოდიდებელი
მიმღ. ვნებ. მყ. სადიდებელი. გადიდებული მიმღ. ვნებ. წარს. გადიდებული. ნადიდებუ/ი მიმღ. ვნებ. წარს. ნადიდები. ნადიდებუერი
მიმღ. ვნებ. წარს. გადიდების საფასური. უგუდიდებუ მიმღ.უარყ. გაუდიდებელი. 

Lemma: didebuan-i  
Number: 5831  
დიდებუან-ი (დიდებუანს) დიდებული. გოთანდ, დიდებუან ბჟაქ ფართას გელაფარჩხალუუ: მასალ., გვ. 62 -- გათენდა,
დიდებული მზე ფართედ ამოჩახჩახდა. 

Lemma: didebul-i  
Number: 5832  
დიდებულ-ი (დიდებულ/რს) დიდებული, დიადი, ჩინებული. დიდებული კათაქ შეეხვეწეს: ი. ყიფშ., გვ. 5 -- დიდებული ხალხი
შეეხვეწნენ. 

Lemma: didtiram-i  
Number: 5833  
დიდთირამ-ი (დიდთირამს) დიდთოვლიანი. დიდთირამი წანა რდუ -- დიდთოვლიანი წელი იყო. 

Lemma: didtolam-i  
Number: 5834  
დიდთოლამ-ი (დიდთოლამს) დიდთვალა, დიდთვალიანი. დიდთოლამი კოჩიქ ქომორთუ -- დიდთვალიანი კაცი (კი)
მოვიდა. 

Lemma: didi  
Number: 5835  
დიდი ბუ (დიდი ბუს) ბოტან. ზარნაშო (პ. ჭარ.). 

Lemma: didi  
Number: 5836  
დიდი დო ჭიჭე (დიდი დო ჭიჭეს) დიდ-პატარა, დიდი და პატარა. ღორონთქ გუუმორძგვას დიდი დო ჭიჭეს: ი. ყიფშ., გვ.
132 -- ღმერთმა გაუმარჯოს დიდსა და პატარას. დიდამო დო ჭიჭეამო//დიდიამო დო ჭიჭეამო ზმნზ. დიდიან-პატარიანად. 

Lemma: didik'an-i  
Number: 5837  
დიდიკან-ი (დიდიკანს) აბრეშუმის ჭიის მეოთხე კანი. ქდიდკანიში დონჯირა: ჸანჭი დიდკანს ჯანუ -- აბრეშუმის ჭია
დიდკანში წევს. ქდიდკანიშე გითულა -- დიდკანიდან გამოსვლა, -- მეოთხედ კანის გამოცვლაზე იტყვიან. იხ. საცირო. შდრ.
იმერ. დიდიკანი აბრეშუმის ჭიის მეოთხე კანი (ვ. ბერ.). 

Lemma: did{i}k'iz-i  
Number: 5838  
დიდ{ი}კიზ-ი (დიდ{ი}კიზის) დიდი კოვზი. ჯაში დიდიკიზი ქუჸიდირუ -- ხის დიდი კოვზი უყიდია. 

Lemma: didi  
Number: 5839  
დიდი კით-ი, დიდი კინთ-ი (დიდი კი{ნ}თის) დიდი თითი, ცერი. 

Lemma: didi  
Number: 5840  



დიდი კოჩ-ი (დიდი კოჩის, დიდი კოს) დიდი კაცი. 

Lemma: didi  
Number: 5841  
დიდი ნეძ-ი (დიდი ნეძის, დიდი ნეს) დიდი ნიგოზი (ხე). არის ტოპონ. დიდინეძი//დიდნეძი (სოფელია). 

Lemma: didi  
Number: 5842  
დიდი ოხვამე (დიდი ოხვამეს) დიდი ეკლესია. 

Lemma: didi  
Number: 5843  
დიდი ოხვამერ-ი (დიდი ოხვამერს): დიდი ოხვამერი ლაგვანი ქვევრი (ლაგვანი), რომელშიაც საგანგებოდ ასხამდნენ
ღვინოს და გათვალისწინებული იყო დიდი ოხვამერი-სათვის (დიდი სალოცავი) (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 3, გვ. 156). მინ
ხვამურენს ოდაბადეს, მინ ხვამურენს დიდი ოხვამერს -- ზოგი ლოცულობს დაბადების დღეს, ზოგი ლოცულობს დიდ
სალოცავს. 

Lemma: didi  
Number: 5844  
დიდი პიჩვან-ი (დიდი პიჩვანს) დიდი მარხვა. იხ. პიჩვანი. 

Lemma: didishe  
Number: 5845  
დიდიშე დიდ-ი (დიდიშე დიდის) დიდზე დიდი, უდიდესი. ცხოვრენა დო რენა დიდიშე დიდი ცქვაფილო: მ. ხუბ., გვ. 33 --
ცხოვრობენ და არიან დიდზე დიდად ქებულად. შდრ. უდიდაში. 

Lemma: didich'q'on-i  
Number: 5846  
დიდიჭყონ-ი (დიდიჭყონს) 1. დიდი მუხა. 2. ტოპონ. დიდიჭყონი -- სოფელი მარტვილის რაიონში. 

Lemma: didi  
Number: 5847  
დიდი ხაშ-ი (დიდი ხაშის) ცომი, რომლისგანაც აცხობენ პურს. 

Lemma: didi  
Number: 5848  
დიდი ხორხ-ი (დიდი ხორხის) დიდი ხერხი. 

Lemma: didk'ata  
Number: 5849  
დიდკათა (დიდკათას) დიდი ხალხი. 

Lemma: didk'ochana  
Number: 5850  
დიდკოჩანა (დიდკოჩანას) დიდკაცობა. უჸორს დიდკოჩანა -- უყვარს დიდკაცობა. 

Lemma: didk'ochur-i  
Number: 5851  
დიდკოჩურ-ი (დიდკოჩურს) დიდკაცური. დიდ-კოჩური რინა-ჸოფაშა მიშეელუ: ა. ცაგ., გვ. 4 -- დიდკაცურ ყოფაში შევიდა.
დიდკოჩურო ზმნზ. დიდკაცურად. დიდკოჩურო ხედესუ: ქხს, 1, გვ. 230 -- დიდკაცურად ისხდნენ. 

Lemma: dido  
Number: 5852  
დიდო ზმნზ. დიდად, მეტად, ძალიან. წი დიდო ინძალუ ქარქ -- წელს დიდად (მეტად) იძალა ქარმა. ეცალ რინას დიდო
უჯგუ, შუროთ ქიანასჷ ვარდე: ი. ყიფშ., გვ. 166 -- ასეთ ყოფნას დიდად სჯობია, სრულიად არ იყო ამ ქვეყანაზე. 

Lemma: didoba  
Number: 5853  
დიდობა (დიდობას) სიდიდე; უფროსობა. დიდობას ვააღოლე ათეჯგურა -- დიდი რომ გახდება, არ დაემართება ასეთი. 

Lemma: dido  
Number: 5854  
დიდო დიდ-ი (დიდო დიდის, დიდო დის) იგივეა, რაც დიდიშე დიდი, -- დიდად დიდი, უდიდესი. დიდო დიდი საქმე რე ათე
ბაღანაში კოჩურ შარაშა გერინაფა -- დიდად დიდი (უდიდესი) საქმეა ამ ბავშვის კაცურ გზაზე დაყენება. 

Lemma: didoreba  
Number: 5855  
დიდორება (დიდორებას) იგივეა, რაც დიდარება, დიდება, -- სახელი ადიდორენს ზმნისა -- გადიდება. ყაზაყეფიში
დიხაში სიფართაქ ჟჷრიშახ უმოსო გედიდორჷ -- გლეხების მიწის სიფართე ორჯერ უფრო გადიდდა. დრო დო ხანიშ
უკული დედიდორუნ, უწუუ ბაღანაქ (...დიდას): მ. ხუბ., გვ. 301 -- დრო და ხანის შემდეგ რომ გადიდდა (გაიზარდა), უთხრა
ბავშვმა (...დედას). 

Lemma: didp'ichvan-i  
Number: 5856  
დიდპიჩვან-ი (დიდპიჩვანს) იგივეა, რაც დიდი პიჩვანი. დიდიპიჩვანს ხონურენა -- დიდმარხვაზე მარხულობენ. 

Lemma: didu  



Number: 5857  
დიდუ! შორსდ. წამოძახილი გაკვირვების, გაოცების, მწუხარების გამოსახატავად, -- დედა, დედავ. დიდუ! მუ ლატი
უჭკომუნა, ვარა მუ ჯგირ ტარამი: ქხს, 1, გვ. 184 -- დედა! რა სიმინდი უჭამიათ, ან რა კარგ-ტაროიანი. ჭუბურქ მუში ქაცუ
ქოძირუანი, დიდუ, სო მიშნოფხვექია, თქუა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 179 -- წაბლმა თავისი ქაცვი რომ დაინახა, დიდუ, სად
(რაში) ვიჯექი თურმეო, თქვაო. იხ. დედუ! 

Lemma: did-ushveleber-i  
Number: 5858  
დიდ-უშველებერ-ი (დიდ-უშველებერს) დიდი-უსაშველო, უდიდესი. დიდუშველებერი ჸუდეში კეთება ქუდუჭყაფუ -- დიდი-
უსაშველო სახლის კეთება დაუწყია. 

Lemma: didparam-i  
Number: 5859  
დიდფარამ-ი (დიდფარამს) დიდფულიანი. ჩქჷნ სოფელს თეში მანგი დიდფარამი კოჩი მაჟჷრა ვარე -- ჩვენს სოფელში
ამის მსგავსი დიდფულიანი კაცი მეორე არაა. 

Lemma: didkalam-i  
Number: 5860  
დიდქალამ-ი, დიდქამ-ი (დიდქალამს, დიდქამს) დიდრქიანი. დიდქალამი თხალეფი გოცილჷნანია, გარაგუნანია
მეტის: მ. ხუბ., გვ. 306 -- დიდრქიანი თხები გეცილებიანო, გეჯახებიანო (გირქენენო) მეტს. იხ. ქა. 

Lemma: didkvaram-i  
Number: 5861  
დიდქვარამ-ი (დიდქვარამს) დიდმუცლიანი. ბრელც შუნც დო ქვარაქჷ მაარდუ, დიდქვარამო გინირთუ -- ბევრს სვამს და
მუცელი გაეზარდა, დიდმუცლიანად იქცა (გახდა). იხ. ქვარა. 

Lemma: didghvabuna  
Number: 5862  
დიდღვაბუნა (დიდღვაბუნას) ტოპონ. სოფელია. {დიდღვაბუნაღ დიდ-დღვაბ-უნა}. შდრ. დღვანა (სოფელია), დღვაბაფი. 

Lemma: didghvanc'k'am-i  
Number: 5863  
დიდღვანწკამ-ი (დიდღვანწკამს) დიდლოყებიანი. იხ. ღვანწკი. 

Lemma: didghon-i  
Number: 5864  
დიდღონ-ი (დიდღონს) თითხნა, თხუპნა, სვრა. იხ. დიდღონუა. 

Lemma: didghonil-i  
Number: 5865  
დიდღონილ-ი (დიდღონილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დიდღონუნს ზმნისა -- გათითხნილი, გათხუპნული. 

Lemma: didghonua  
Number: 5866  
დიდღონუა (დიდღონუას) სახელი დიდღონუნს ზმნისა, -- იგივეა, რაც დიდღონი -- თითხნა, თხუპნა, სვრა, -- დიდღნა.
ფაფირით პის იდიდღონუნს, ქიმკააჯინი ბაღანას! -- ფაფით პირს ითითხნის, მიხედე ბავშვს! დიდღონუნს (დიდღონუ თითხნა,
უდიდღონუ უთითხნია, ნოდიდღონუე(ნ) თითხნიდა თურმე) გრდმ. თითხნის, დიდღნის. იდიდღონუნს (მიიდიდღონუ მოითითხნა,
მოუდიდღონუ მოუთუთხნია) გრდმ. სათავ. ქც. დიდღონუნს ზმნისა -- ითითხნის. უდიდღონუნს (მუუდიდღონუ მოუთითხნა, მუუდიდღონუ
მოუთუთხნია) გრდმ. სასხვ. ქც. დიდღონუნს ზმნისა -- უთითხნის. იდიდღონუ{უ}(ნ) (მიიდიდღონუ მოითითხნა, მოდიდღონე{რე}(ნ)
მოთითხნილა) გრდუვ. ვნებ. დიდღონუნს ზმნისა -- ითითხნება, იდიდღნება. ადიდღონუუ(ნ) (მაადიდღონუ მოეთითხნა,
მოდიდღონუუ მოსთითხნია) გრდუვ. ვნებ. უდიდღონუნს ზმნისა -- ეთითხნება, ედიდღნება. ადიდღონე(ნ) (ადიდღონუ შეძლო
მოეთითხნა, -- , მონოდიდღონუე(ნ) შესძლებია მოეთითხნა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უდიდღონუნს ზმნისა -- შეუძლია მოთითხნოს,
მოთხუპნოს. ოდიდღონაფუანს (ოდიდღონაფუუ ათითხნინა, უდიდღონაფუაფუ უთითხნინებია, ნოდიდღონაფუე(ნ) ათითხნინებდა თურმე)
კაუზ. დიდღონუნს ზმნისა -- ათითხნინებს, ათხუპნინებს. მადიდღონალი მიმღ.მოქმ. მთითხნელი, მთხუპნელი. ოდიდღონალი მიმღ.
ვნებ. მყ. სათითხნელი, სათხუპნი. დიდღონილ/რი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}თითხნილი, {გა}თხუპნილი. ნადიდღონა მიმღ. ვნებ. წარს.
ნათითხნი, ნათხუპნი. ნადიდღონუერი მიმღ. ვნებ. წარს. თითხნის, თხუპნის საფასური. უდიდღონუ, უმუდიდღონუ მიმღ.უარყ.
მოუთხუპნელი. იხ. თითხონუა, ტიტყონუა. 

Lemma: did՚vam-i  
Number: 5867  
დიდჸვამ-ი (დიდჸვამს) დიდშუბლიანი, დიდშუბლა. იხ. ჸვა. 

Lemma: did՚ujam-i  
Number: 5868  
დიდჸუჯამ-ი (დიდჸუჯამს) დიდყურა, დიდყურებიანი. იხ. ჸუჯი. 

Lemma: didchkvam-i  
Number: 5869  
დიდჩქვამ-ი (დიდჩქვამს) დიდეშვებიანი. კერი თხოზჷ დიდჩქვამი: ი. ყიფშ., გვ. 121 -- კერატი სდევს დიდეშვებიანი. იხ.
ჩქვა. 

Lemma: didchxvindam-i  
Number: 5870  
დიდჩხვინდამ-ი (დიდჩხვინდამს) დიდცხვირა, დიდცხვირიანი. იხ. ჩხვინდი. 

Lemma: dit  
Number: 5871  



დით! შორსდ. გაკვირვებას გამოხატავს. დით! დობღურე, ქომისხუნუ, ვემადგინე, გიჩქჷდას!: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 131 --
დედა! მოვკვდე, მირჩევნია, ვერ ავდგები, იცოდე! დით!დით! ჩქინი ცოდა, მუ უბედრობა რე ენა? -- დედა, დედა! ჩვენი
ცოდვა, რა უბედურება არის ეს? 

Lemma: dita  
Number: 5872  
დითა შორსდ. იგივეა,რაც დით! გამოხატავს. გაკვირვებას, განცვიფრებას, წუხილს... დითა, დითა, ჩქიმიშენი, დითა, ჩქიმი
ბრალი! დითა, მუ რე, ბღოლესჷნი, დუდიგასოფალი! -- დედა, დედა, ჩემი ცოდვა! დედა, ჩემი ბრალი! დედა, რაა, რომ
მიქნეს, თავგასატეხი! დითა! ეს მუს ორწყე ჩქიმი თოლეფი! -- დედა, ამას რას ხედავს ჩემი თვალები? დითა! საყვარელია,
სქანიმახელა დედიბის მუ სუფთა დუდი ნორღვენია: მ. ხუბ., გვ. 140 -- დედა! საყვარელო, შენი ხნის ბებერს რა სუფთა
თავი გქონიაო. 

Lemma: ditu  
Number: 5873  
დითუ! იგივეა, რაც დით! დითა! ვაი. დითუ, ალევა, გვერდ სახენწიფო ჯარი ხოლო ქომირენანია: ქხს, 2, გვ. 152 -- ვაი,
ალე, ნახევარი სახელმწიფო ჯარი კიდევ გვყავსო. 

Lemma: di-i  
Number: 5874  
დი-ი იგივეა, რაც დი, -- (დიის; დი-ეფ-ი დევები. დი-ემ-ქ//დი-ენ-ქ; დი-ემ-ს//დი-ენ-ს...) იხ. დემი, -- დევი. ოჭოფესჷ დო
კითხესჷ დიენქჷ: ა. ცაგ., გვ. 12 -- დაიჭირეს და ჰკითხეს დევებმა. დიენს მუკულუუ დო არძოს გამეეთხუ: ი. ყიფშ., გვ. 31 --
შემოუარა დევებს და ყველას გამოეთხოვა. 

Lemma: diixvamu  
Number: 5875  
დიიხვამუ იხ. ხვამა. ქდიიხვამუ მუში დიდებაქ! დიიხვამუ მუში სახერქ! (ლოცვაა): -- დაილოცოს მისი დიდება! დაილოცოს
მისი სახელი! დიიხვამჷ მუშ დიდებაქ, ღორონს ვწირე მადლობას: შ. ბერ., გვ. 80 -- დაილოცოს მისი დიდება, ღმერთს
ვწირავ მადლობას. 

Lemma: dik'a{a}lapu  
Number: 5876  
დიკა{ა}ლაფუ (დიკა{ა}ლაფუს) ჩასავარდნი, ჩამოსავარდნი. დიკა-ალაფუღ დიკო-ოლაფუ. 

Lemma: dik'al{u}  
Number: 5877  
დიკალ{უ} (დიკალუს) ჩასასვლელი. დიკალუღ დიკა-ალუღ დიკო-ოლუ. 

Lemma: dik'al  
Number: 5878  
დიკალ ფერდ-ი (დიკალ ფერდის) ჩასასვლელი ფერდობი. 

Lemma: dik'e  
Number: 5879  
დიკე, დჷკე ზმნზ. დაბლა, ქვევით. 

Lemma: dik'i  
Number: 5880  
დიკი, დიკიი ზმნზ. იგივეა, რაც დიკე, -- ქვევით, დაბლა. (საპირისპ. ეკე, ეკი.) ათე კოჩიში დიკი წყარი ართი ყინტი ვემურს:
მ. ხუბ., გვ. 56 -- ამ კაცის იქით (ქვევით) წყალი ერთი წვეთიც არ მიდის. 

Lemma: dik'o  
Number: 5881  
დიკო -- რთული ზმნისწინი (დი-კო-: მარტივი ზმინწინი დი-(ღ დე-) და ნაწილაკი კო-) ზმნიზედური წარმომავლობისაა. 1.
ჩვეულებრივ აღნიშნავს მიმართულებას ზევიდან ქვევით (საპირისპიროა: გეკო-); ქართულად შეიძლება გადმოიცეს ჩა-,
ჩამო-, შემო- ზმნისწინებით: დიკააჯღონანსღ დიკო-ოჯღონანს ჩამოაგზავნის (შდრ. ოჯღონანს აგზავნის), დიკააჩინანსღ
დიკო-ოჩინანს შემოთვლის (შდრ. ოჩინანს თვლის, აბარებს). 2. ზმნის უსრული სახის ფორმას აქცევს სრული სახისად:
დიკიიღუღ დიკო-იღუ ჩამოიტანა (შდრ. იღუ იტანა), შარა დიკააშენუღ დოკო-აშენუ გზა ჩამოაშენა დაბლა (შდრ. აშენუ
აშენა). 3. აწმყოს ფორმას აძლევს მყოფადის მნიშვნელობას: დიკო-დგუნს ჩადგამს (შდრ. დგუნს დგამს), დიკა-ახუნუანს
ჩააჯენს (შდრ. ოხუნუანს აჯენს). დიკო -- ზმნისწინს თავში თუ დაერთო დადასტურების გე-, გო- ნაწილაკები, მაშინ იკარგება
რთული ზმნისწინის ი და უშუალო მეზობლობაში მოხვედრილი დკ -> ტკ-ს (ასიმილაციით): გეტკააჯღონუღ გე-დიკო-ოჯღუნუ
ქე ჩამოაგზავნა, გეტკააჩქუღ გე-დიკო-ოჩქუ ჩამოაგზავნა ადამიანი. 

Lemma: dik'odabal-i  
Number: 5882  
დიკოდაბალ-ი (დიკოდაბალ/რს), დიკოდაბალია (დიკოდაბალიას) დაბალი ადგილი, დადაბლება. იში ჸუდე
დიკოდაბალიას დიკოდგუ -- იმისი სახლი დაბალ ადგილას (დადაბლებაზე; ქვემოთ) დგას. 

Lemma: dik'ol-i  
Number: 5883  
დიკოლ-ი (დიკოლ/რს) დაღმართი. შდრ. დიკოლიში. 

Lemma: dik'olapu  
Number: 5884  
დიკოლაფუ (დიკოლაფუს) იგივეა, რაც დიკალაფუ, -- ჩასავარდნი (ადგილი). შდრ. გინოლაფუ, მიკოლაფუ. 

Lemma: dik'o{l}ish-i  
Number: 5885  



დიკო{ლ}იშ-ი (დიკო{ლ}იშის) ტოპონ. დაღმართისა (პ. ცხად., კატალ., გვ.97). 

Lemma: dik'olu  
Number: 5886  
დიკოლუ (დიკოლუს) იგივეა, რაც დიკალუ, დიკოლი, -- ჩასასვლელი. 

Lemma: dik'ora՚ua  
Number: 5887  
დიკორაჸუა (დიკორაჸუას) სახელი დიკორაჸუნს ზმნისა -- ჩამორეკვა, ჩამოდენა (საქონლისა). 

Lemma: dik'oghala  
Number: 5888  
დიკოღალა (დიკოღალას) სახელი დიკიიღანს ზმნისა -- ჩამოტანა. 

Lemma: dik'oq'int'ua  
Number: 5889  
დიკოყინტუა (დიკოყინტუას) სახელი დიკიიყინტუანს ზმნისა -- ჩაყლაპვა. ნდემქ მაანჭჷ კარიშა დო ოკო დედჷბი
ქჷიტიყინტუასი: ი. ყიფშ., გვ. 58 -- დევმა მოაღწია კარამდე და უნდა დედაბერი გადაყლაპოს... იხ. ყინტუა. 

Lemma: dik'o՚otama  
Number: 5890  
დიკოჸოთამა (დიკოჸოთამას) სახელი დიკააჸოთანს ზმნისა -- გადაყლაპვა; ჩაგდება (პირში, ხახაში). ნდემქ... ოკო დედჷბი
ქჷიტიიჸოთასი: ი. ყიფშ., გვ. 58 -- დევმა დედაბერი უნდა გადაყლაპოს. 

Lemma: dik'oxo  
Number: 5891  
დიკოხო ზმნზ. დაბლა. დიკოხო ცხოვრენს -- დაბლა, ქვევით ცხოვრობს. 

Lemma: dik'oxon-i  
Number: 5892  
დიკოხონ-ი, დჷკოხონ-ი (დი/ჷკოხონს) დაღმართი (საპირისპიროა ეკოხონი). ეკოხონს დიკოხონი მოჸუნსია: ხალხ. სიბრ.,
1, გვ. 42 -- აღმართს დაღმართი მოსდევსო. ეკოხონს ეკირული, დიკოხონს დიკირული: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 42 -- აღმართი
ამოირბინე, დაღმართი ჩამოირბინე. დიკოხონსჷ ზმნზ. დაღმართზე. ქუა არძო... თე დიკოხონსჷ მიიკერკელჷდჷ: ი. ყიფშ.,
გვ. 31 -- ქვა ყველა ამ დაღმართზე მიგორავდა. 

Lemma: dik'oxonia  
Number: 5893  
დიკოხონია (დიკოხონიას) კნინობ. პატარა დაღმართი. დიკოხონია არდგილი რდუ -- ჩაღრმავებული (პატარა დაღმართი)
ადგილი იყო (საპირისპირო ეკოხონია). 

Lemma: dik'oxu  
Number: 5894  
დიკოხუ, დჷკოხჷ ზმნზ. ქვევით, დაბლა მხარეს (საპირისპირო ეკოხუ). შდრ. დიკე. 

Lemma: dik'oxushe//de'k'oxe'she  
Number: 5895  
დიკოხუშე//დჷკოხჷშე ზმნზ. ქვევიდან, დაბლა მხრიდან; დაღმართიდან. ხონარი გეეგონჷ დიკოხჷშე: ი. ყიფშ., გვ. 31 -- ხმა
გაიგონა ქვევიდან. დიკოხუშე მუდგარენი მანგარი ხუმა ირჩქილე! -- ქვევიდან რაღაც მაგარი ხმა ისმის! 

Lemma: dik'ojghona  
Number: 5896  
დიკოჯღონა (დიკოჯღონას) სახელი დიკააჯღონანს ზმნისა -- ჩამოგზავნა. 

Lemma: dik'ula  
Number: 5897  
დიკულა (დიკულასღ დიკოულას) სახელი დიკუ{უ}რს ზმნისა -- ჩამოსვლა, ჩასვლა. დჷკიილესჷ ართი წყარიპიცჷ: ი. ყიფშ.,
გვ. 15 -- ჩავიდნენ ერთ წყლისპირას. შურო ვეტკურქ -- სრულებით არ ჩავალ (ვეტკურქღ ვე-დიკო-ურქ: ი ხმოვანი
იკარგება, დკ ასიმილაციით გვაძლევს ტკ -> ტ-ს; ოუ -> უუ -> უ'ს). 

Lemma: dila1  
Number: 5898  
დილა1 (დილას) დილა. დილა მშვიდობის, პატონი! -- დილა მშვიდობის, ბატონო! შდრ. ორდო//ოდრო;ოჭუმარე. 

Lemma: dila2  
Number: 5899  
დილა2 -- რთული ზმნისწინი (დი- და ლა-: მარტივი ზმნისწინი დი-ღ დე- და ნაწილაკი ლა -- ) 1. ჩვეულებრივ აღნიშნავს
მიმართულებას ზევიდან ქვევით ალმაცერად, გვერდით; ქართულად შეიძლება გადმოიცეს ჩა-, ჩამო- ზმნისწინებით: ყამაში
დილა-გაფა ჩარტყმა (ჩასობა) ხანჯლისა, გალე დილა-ხუნა გარეთ ჩამოჯდომა. 2. ზმნის უსრული სახის ფორმას აქცევს
სრული სახისად: დილა-აჯინუ ჩამოხედა ალმაცერად (შდრ. უჯინუ უყურა), დილა-ცუუ ჩაცვივდა (შდრ. ცუუ ცვივდა). 3. აწმყოს
ფორმას აძლევს მყოფადის მნიშვნელობას: დილა-ახუნუანს გარეთ დასვამს (შდრ. ოხუნუანს სვამს), დილა-აგაფუანს
ჩააგებინებს (შდრ. ოგაფუანს აგებინებს ხანჯალს). 

Lemma: dilabunapa  
Number: 5900  
დილაბუნაფა (დილაბუნაფას) სახელი დილუუბუნუანს ზმნისა -- ჩამოკიდება; ცალ-ცალი ხარის ერთ უღელში შებმა.
ართიანიშა დილუუბუნა ხოჯეფი -- ერთმანეთთან შებმული ჰყავთ ხარები. შდრ. ალასქუაფა. 



Lemma: dilagar-i  
Number: 5901  
დილაგარ-ი (დილაგარს)//ჯილანგარ-ი (ჯილანგარს) ძალიან ძლიერი. ე დილაგარი ამარე მესოფუნს -- ეს დილაგარი
აგერ მიდის (მიგლიჯინობს). ჯილანგარიჯგურა კოჩიენია, -- თქუანა -- ჯილანგარის მსგავსი კაციაო, -- იტყვიან. 

Lemma: dilak'ina  
Number: 5902  
დილაკინა (დილაკინას) სახელი დილეკინანს ზმნისა -- ოდნავ ჩაწევა. ვად{ი}ლეკინუ ე კოჩიქ -- არ ჩაიწია ამ კაცმა. 

Lemma: dilalu/e'  
Number: 5903  
დილალუ/ჷ (დილალუს) მიმღ. ვნებ. მყ. დილურს ზმნისა -- ჩასასვლელი. ბჟაქ დილალჷშა ქჷმერთჷნი, ცხენი ქინჯიროუ:
მ. ხუბ., გვ. 181 -- მზე ჩასვლაზე რომ მივიდა, ცხენი (ქე) წვება. 

Lemma: dilangara  
Number: 5904  
დილანგარა (დილანგარას) სახელი დილენგარს ზმნისა -- გარეთ ტირილი. ქოძირჷ ართი სქვამი ცირა, დილენგარსჷ
ჯაში ჯინსჷ: ა. ცაგ., გვ. 57 -- ნახა ერთი ლამაზი ცირა, ტირის ხის ძირში. 

Lemma: dilant'ira  
Number: 5905  
დილანტირა (დილანტირას) სახელი დილენტირე(ნ) ზმნისა -- დატევა (გვერდით). ეშ კოჩიშ გურს ვე დჷლენტირე, მახა,
ბრელი ჸოროფილი: ი. ყიფშ., გვ. 125 -- ისე კაცის გულში არ დაეტევა, საყვარელო, ბევრი შეყვარებული. 

Lemma: dilanjira  
Number: 5906  
დილანჯირა (დილანჯირას) სახელი დილენჯირუუ(ნ) ზმნისა -- გვერდით წოლა, ამოწოლა. 

Lemma: dilacuma  
Number: 5907  
დილაცუმა (დილაცუმას) სახელი დილაცენს ზმნისა -- ჩაცვენა. ნაბორუუ თირიშორო ტვერი დილაბცენსჷ თოლსუ: ი.
ყიფშ., გვ. 151 -- ნაქარი თოვლის მსგავსად მტვერი ჩამაცვივდება თვალში. 

Lemma: diladzvena  
Number: 5908  
დილაძვენა (დილაძვენას) სახელი დილაძუ(ნ) ზმნისა -- დება. ჯიბეს ვედილაგიძუ გროში, ხოჯენს გილუხართუანქ:
ეკური, გვ. 386 -- ჯიბეში არ გიძევს გროში, ხარები იქეთ-აქეთ დაგყავს (თოკით). 

Lemma: dilaxuna  
Number: 5909  
დილახუნა (დილახუნას), დილახუნაფა (დილახუნაფას) სახელი დილმუხუნუანს ზმნისა -- გვერდით {ამო}ჯდომა. ნოსაში
დილახუნაფა ვაგოკონია-და, კველას გინუკუნია: თ. სახოკ., გვ. 255 -- რძლის გვერდით ამოჯდომა თუ არ გინდა, ჯორკო
გადასწიეო. 

Lemma: dilula  
Number: 5910  
დილულა (დილულას) სახელი დილურს ზმნისა -- ჩასვლა. 

Lemma: dimak'ar-i  
Number: 5911  
დიმაკარ-ი (დიმაკარს) კუტკარი (გ. ელიავა), კუტი-კარი. 

Lemma: dimak'iral-i  
Number: 5912  
დიმაკირალ-ი (დიმაკირალს) მიმღ. მოქმ. დააკირანს ზმნისა -- დამბმელი. 

Lemma: dimdar-i  
Number: 5913  
დიმდარ-ი (დიმდარს) მდიდარი. ღარიბი რექჷნი, ვეენარღა, დიმდარი რექჷნი, ვეეფახა: ხალხ. სიბრ., გვ. 147 -- ღარიბი
(თუ) ხარ -- არ ინაღვლო, მდიდარი (თუ) ხარ -- არ იზვავო. უჭკუე დიმდარს ჭკვერი ღარიბი უჯგუნია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 138
-- უჭკუო მდიდარს ჭკვიანი ღარიბი სჯობიაო. ღარიბი ვორექ, დიმდარც მეჸუნც ჩქიმი სქვამი ჸოროფილი: ქხს, 1, გვ. 37 --
ღარიბი ვარ, მდიდარს მიჰყავს ჩემი ლამაზი შეყვარებული. დიმდარი დო ღარჷბი თეშოთჷ რე ალა-კვალა: კ. სამუშ., ქართ.
ზეპ., გვ. 15 -- მდიდარი და ღარიბი მისთვისაა თანაბარი. 

Lemma: din  
Number: 5914  
დინ ზმნზ. იხ. დინი. 

Lemma: dinabad-i  
Number: 5915  
დინაბად-ი, დინაბად-ჷ (დინაბადი/ჷს) მიმღ. ვნებ. წარს. დეებადებუ(ნ) ზმნისა -- დანაბადი. თენა დუო სქანი რაგადჷ, სი
ნწყვირი დღაში დინაბადჷ: ი. ყიფშ., გვ. 115 -- ეს იყო შენი ლაპარაკი, შე უბედურ (დაქცეულ) დღეს დანაბადო! 

Lemma: dinabuma  
Number: 5916  
დინაბუმა (დინაბუმას) მიმღ. ვნებ. წარს. დააბუნს ზმნისა -- დანასხამი. ათე წყარი აქ ვარე დინაბუმა -- ეს წყალი აქ არაა



დანასხამი. 

Lemma: dinak'eb-i  
Number: 5917  
დინაკებ-ი (დინაკების) მიმღ. ვნებ. წარს. დეეკენს ზმნისა -- დანაკავები. ათე თოფი დიორდეშე ხეს ვარე დინაკები -- ეს
თოფი ჯერჯერობით ხელში არაა დანაკავები (დანაჭერი). 

Lemma: dinandebuer-i  
Number: 5918  
დინანდებუერ-ი (დინანდებუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. დეენდენს ზმნისა -- დანდობის საფასური. 

Lemma: dinand{v}eb-i  
Number: 5919  
დინანდ{ვ}ებ-ი (დინანდ{ვ}ების) მიმღ. ვნებ. წარს. დეენდ{ვ}ენს ზმნისა -- დანანდობი. 

Lemma: dinare  
Number: 5920  
დინარე (დინარეს) მდინარე. დინარე წყარი მეურსია ამარია: მ. ხუბ., გვ. 150 -- მდინარე წყალი მიდისო აგერო. 

Lemma: dinartin-i  
Number: 5921  
დინართინ-ი (დინართინს) მიმღ. ვნებ. წარს. დიირთუუ(ნ) ზმნისა -- დანაბრუნები. 

Lemma: dinartinuer-i  
Number: 5922  
დინართინუერ-ი (დინართინუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. დიირთუუ(ნ), დაართინუანს ზმნებისა -- დაბრუნების საფასური
(გასამრჯელო). 

Lemma: dinaskiled-i  
Number: 5923  
დინასქილედ-ი (დინასქილედის) მიმღ. ვნებ. წარს. დოსქიდუ(ნ) ზმნისა -- დანარჩენი, ნარჩენი. 

Lemma: dinaskiledu  
Number: 5924  
დინასქილედუ (დინასქილედუს) იგივეა, რაც დინასქილედი, -- ნარჩენი. 

Lemma: dinaskileduer-i  
Number: 5925  
დინასქილედუერ-ი (დინასქილედუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. დოსქიდუ(ნ) ზმნისა -- დარჩენის საფასური (გასამრჯელო). 

Lemma: dinapa  
Number: 5926  
დინაფა, დჷნაფა (დი/ჷნაფას; მრავლობითში ენაცვლება ცუმა) სახელი დინუ//დჷნჷ, ოდინუანს ზმნათა -- დაკარგვა;
დაღუპვა. მეზობელიში დინაფა გოკონია-და, ტკიბირი ვაუვარავა: თ. სახოკ., გვ. 252 -- მეზობლის დაკარგვა თუ გინდაო,
საცერი არ დაუჭიროო. გილვორექჷ დინაფასჷ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 52 -- დამდგარი ვარ დაღუპვას (დაღუპვის გზაზე).
ვართ წყარს დინურთუმუ, ვართ დინაფერე: ი. ყიფშ., გვ. 5 -- არც წყალი ჩასულა, არც დაკარგულა. თხაქ მისით უდინუნი,
დღაქ თის უდინუა: თ. სახოკ., გვ. 248 -- თხა ვისაც დაეკარგა, დღეც იმას დაეკარგაო. დინუ(ნ) (მედინუ დაიკარგება, დაიკარგა;
მრ. რიცხ.: მეცუ{უ} დაიკარგნენ; მედინაფე{ლე} დაკარგულა; მენოდინაფუე(ნ) დაიკარგებოდა თურმე. მრ. რიცხ.: მენოცუმუე(ნ)
დაიკარგებოდნენ თურმე) გრდუვ. ვნებ. იკარგება. ოდინუანს (მიოდინუუ//მიორღუ დაკარგა, დაღუპა; მეუდინუაფუ//მეურღვაფუ
დაუკარგავს, დაუღუპავს; მენოდინაფუე(ნ)//მენორღვაფუე(ნ) დაკარგავდა, დაღუპავდა თურმე) გრდმ. კარგავს, ღუპავს. იდინუანს
(მიიდინუუ დაიკარგა, დაიღუპა; მეუდინუაფუ დაუკარგავს, დაუღუპავს) გრდმ. სათავ. ქც. ოდინუანს ზმნისა -- იკარგავს, იღუპავს
თავს, თავისას. უდინუანს (მეუდინუუ დაუკარგა, მეუდინუაფუ დაუკარგავს) გარდმ. სასხვ. ქც. ოდინუანს ზმნისა -- უკარგავს.
იდინე(ნ), იდინინე(ნ) (იდინინუ შესაძლებელი გახდა დაკარგვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ოდინუანს ზმნისა -- შეიძლება
დაკარგვა (დაიკარგოს) ადინე(ნ), ადინინე(ნ) (ადინინუ შეძლო დაეკარგა, დაეღუპა; -- ; მენოდინაფუე(ნ) შესძლებია დაკარგვა,
დაღუპვა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უდინუანს ზმნისა -- შეუძლია დაკარგოს, დაღუპოს. ოდინაფუანს (ოდინაფუუ დააკარგვინა,
უდინაფუაფუ დაუკარგვინებია, ნოდინაფუე(ნ) დააკარგვინებდა თურმე) კაუზ. ოდინუანს ზმნისა -- აკარგვინებს, აღუპვინებს.
მადინაფალი, მადინაფუ მიმღ.მოქმ. დამკარგავი, დამღუპველი. ოდინაფალი, ოდინაფუ მიმღ. ვნებ. მყ. დასაკარგი, დასაღუპი. დინაფილი
მიმღ. ვნებ. წარს. დაკარგული, დაღუპული. ნადინეფი მიმღ. ვნებ. წარს. დანაკარგი. ნადინაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. დაკარგვის
საფასური. უდინაფუ მიმღ.უარყ. დაუკარგავი. შდრ. ლაზ. დინ: ქაგოვოდინაფ ვკარგავ(ნ. მარი). 

Lemma: dinapenteb-i  
Number: 5927  
დინაფენთებ-ი (დინაფენთების) მიმღ. ვნებ. წარს. დააფენთენს ზმნისა -- დანაფეთები. 

Lemma: dinapentebuer-i  
Number: 5928  
დინაფენთებუერ-ი (დინაფენთებუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. დააფენთენს ზმნისა -- დაფეთების საფასური. 

Lemma: dinapil-i  
Number: 5929  
დინაფილ-ი (დინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დინუ(ნ) ზმნისა -- დაკარგული, დაღუპული. ჩქიმი დინაფილი ძღაბი
ჩონგურცჷ მეუგანც: ი. ყიფშ., გვ. 99 -- ჩემი დაკარგული გოგო ჩონგურს დაუკრავს. მუთუნ ქაარაგადაფე ეთი ჩქიმოთ
დინაფილს!: ი. ყიფშ., გვ. 119 -- რაიმე ათქმევინე იმ ჩემთვის დაკარგულს! 

Lemma: dinapina  
Number: 5930  
დინაფინა (დინაფინას) მიმღ. ვნებ. წარს. დააფინანს ზმნისა -- დანაფენი. 



Lemma: dinapinuer-i  
Number: 5931  
დინაფინუერ-ი (დინაფინუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. დააფინანს ზმნისა -- დაფენის საფასური. 

Lemma: dinachina  
Number: 5932  
დინაჩინა (დინაჩინას) მიმღ. ვნებ. წარს. დიიჩინანს ზმნისა -- დანაბარები. მუაჩქიმიში დინაჩინაქ დჷმაღარიბუა: მ. ხუბ.,
გვ. 41 -- მამაჩემის დანაბარებმა დამაღარიბაო. იხ. დოჩინა. 

Lemma: dinachinuer-i  
Number: 5933  
დინაჩინუერ-ი (დინაჩინუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. დიიჩინანს ზმნისა -- გასამრჯელო დაბარებისათვის. 

Lemma: dinaxale  
Number: 5934  
დინახალე, დჷნახალე, დინოხოლე, დჷნოხჷლე ზმნზ. შიგნით, შიგ (ი ყიფშ., პ. ჭარ.). დიიჭყეს დინახალე რაგადი: მ. ხუბ.,
გვ. 20 -- დაიწყეს შიგნით ლაპარაკი. მიინილუ ბოშიქ დინახალე: მ. ხუბ., გვ. 3 -- შევიდა ბიჭი შიგნით. იხ. მინახალე,
მულახალე. შდრ. ლაზ. დოლოხე შიგნით (ნ. მარი). 

Lemma: dinaxaleian-i  
Number: 5935  
დინახალეიან-ი (დინახალეიანს) იგივეა, რაც დინახალენი, -- შიგნითა, შიგნითური. 

Lemma: dinaxalen-i  
Number: 5936  
დინახალენ-ი (დინახალენს), დინოხოლენ-ი, დჷნოხჷლენ-ი (დი/ჷნოხო/ჷლენს) შიგნითური, შიგნითა (საპირისპ.
გალენი). გალენი ჭუკიქჷ დინახალენი ჭუკი გეგინორაჸუა: ა. ცაგ., გვ. 81 -- გარეთა თაგვმა შიგნითა თაგვი გადარეკაო. იხ.
მინახალე, მულახალე. შდრ. ლაზ. დოლოხენი შიგნითური (ნ. მარი). 

Lemma: dinaxalencalo  
Number: 5937  
დინახალენცალო ზმნზ. შიგნითასავით, შინაურივით. დინახალენცალო ირჯოუ -- შინაურივით იქცევა. 

Lemma: dinaxalenjgu{r}a  
Number: 5938  
დინახალენჯგუ{რ}ა (დინახალენჯგუ{რ}ას) შიგნითას მსგავსი. დინახალენჯგუ{რ}ა ვარე, მარა მუს იქუნქ? -- შიგნითას
მსგავსი არაა, მაგრამ რას იზამ? 

Lemma: dinaxaleshe  
Number: 5939  
დინახალეშე ზმნზ. შიგნიდან. ძღაბიქჷ კარი დინახალეშე დოკილჷ: ი. ყიფშ., გვ. 103 -- გოგომ კარი შიგნიდან დაკეტა.
დინახალეშე გჷმააძახჷ ოჩო-კოჩქჷ: ა. ცაგ., გვ. 41 -- შიგნიდან გამოსძახა ვაც-კაცმა. 

Lemma: dinaxaleshes  
Number: 5940  
დინახალეშეს ზმნზ. იგივეა, რაც დინახალე. 

Lemma: dinaxushe{s}  
Number: 5941  
დინახუშე{ს} ზმნზ. იგივეა, რაც დინახალეშე, -- დინახლეშე. 

Lemma: dindar-i  
Number: 5942  
დინდარ-ი (დინდარს) იგივეა, რაც დიმდარი, -- მდიდარი. ჸოფე ართი დინდარი კოჩი: მ. ხუბ., გვ. 195 -- ყოფილა ერთი
მდიდარი კაცი. დინდარენქ დეღარიბ: ქხს, 1, გვ. 174 -- მდიდრები გაღარიბდნენ. 

Lemma: dindareba  
Number: 5943  
დინდარება (დინდარებას) სახელი ადინდარენს, იდინდარებუ(ნ) ზმნათა -- გამდიდრება. გეეკეთჷ ე ბოშიქ, გეედინდარჷ:
ი. ყიფშ., გვ. 24 -- გაკეთდა ეს ბიჭი, გამდიდრდა. ადინდარენს (გაადინდარუ გაამდიდრა, გუუდინდარებუ გაუმდიდრებია,
გონოდინდარებუე(ნ) გაამდიდრებდა თურმე) გრდმ. ამდიდრებს. იდინდარებუ{უ}(ნ) (გეედინდარუ გამდიდრდა, გადინდარებე{ლ/რე}(ნ)
გამდიდრებულა) გრდუვ. ვნებ. ადინდარენს ზმნისა -- მდიდრდება. ოდინდარებაფუანს (ოდინდარებაფუუ გაამდიდრებინა,
უდინდარებაფუაფუ გაუმდიდრებინებია, ნოდინდარებაფუე(ნ) ამდიდრებინებდა თურმე) კაუზ. ადინდარენს ზმნისა -- ამდიდრებინებს.
მადინდარებელი მიმღ.მოქმ. {გა}მდიდრებელი. ოდინდარებელი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}სამდიდრებელი. გადინდარებული მიმღ. ვნებ. წარს.
გამდიდრებული. ნადინდარები მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნამდიდრები. ნადინდარებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. გამდიდრების საფასური.
უგუდინდარებუ მიმღ. უარყ. გაუმდიდრებელი. 

Lemma: dindgil-i  
Number: 5944  
დინდგილ-ი (დინდგილ/რს) დინდგელი, სკის შავი ცვილი. შდრ. ლაზ. დუნდგა დინდგელი, სკის შავი ცვილი (ნ. მარი). 

Lemma: dini  
Number: 5945  
დინი ზმნზ. შიგნით, შიგ. ქიდნაჸოთეს დიდი ქუა დინი: მ. ხუბ., გვ. 3 -- ჩააგდეს დიდი ქვა შიგნით. ათე ჟირი ჯიმალენქ
ბაწარი დინი ქედნაჸოთეს: მ. ხუბ., გვ. 6 -- ამ ორმა ძმამ (ძმებმა) ბაწარი შიგნით ჩააგდეს. 



Lemma: dinnadguma  
Number: 5946  
დინნადგუმა (დინნადგუმას) მიმღ. ვნებ. წარს. დინოდგუნს ზმნისა -- ჩანადგამი. დინნადგუმა ვარჩქუ -- ჩანადგამი არ ჩანს. 

Lemma: dinnadgumuer-i  
Number: 5947  
დინნადგუმუერ-ი (დინნადგუმუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. დინოდგუნს ზმნისა -- ჩადგმის საფასური. ათენა მიირთვით
დინნადგუმუერი -- ეს მიირთვით ჩადგმის ფასი (გასამრჯელო). 

Lemma: dinnatxora  
Number: 5948  
დინნათხორა (დინნათხორას) მიმღ. ვნებ. წარს. დინაათხორანს ზმნისა -- ჩანათხარი (სიღრმეში). დინნათხორა რე დო
მუუთხილეთ! -- ჩათხრილია (სიღრმეში ჩანათხარია) და მოუფრთხილდით! 

Lemma: dinnatxoruer-i  
Number: 5949  
დინნათხორუერ-ი (დინნათხორუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. დინაათხორანს ზმნისა -- ჩათხრის (სიღრმეში თხრის) საფასური
(გასამრჯელო). 

Lemma: dinnalep-i  
Number: 5950  
დინნალეფ-ი (დინნალეფის) მიმღ. ვნებ. წარს. დინმოლუ(ნ) ზმნისა -- ჩანავარდნი. ორომეს რე დინნალეფი -- ორმოშია
ჩანავარდნი. 

Lemma: dinnantxep-i  
Number: 5951  
დინნანთხეფ-ი (დინნანთხეფის) მიმღ. ვნებ. წარს. დინაანთხუუ(ნ) ზმნისა -- ჩანავარდნი. ართიშახ დინნანთხეფი მაჟიაშახ
ვადნანთხუნია -- ერთხელ ჩანავარდნი მეორეჯერ არ ჩავარდებაო. 

Lemma: dinnaragvep-i  
Number: 5952  
დინნარაგვეფ-ი (დინნარაგვეფის) მიმღ. ვნებ. წარს. დინაარაგუანს ზმნისა -- ჩანაგდები, ჩანავარდნი (ძალით). რჩქუ,
ძალითი რე დინნარაგვეფი -- ჩანს, ძალითაა ჩანაგდები. 

Lemma: dinnarghvapuer-i  
Number: 5953  
დინნარღვაფუერ-ი (დინნარღვაფუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. დინაარღვანს ზმნისა -- ჩაყრის საფასური. 

Lemma: dinnarghvep-i  
Number: 5954  
დინნარღვეფ-ი (დინნარღვეფის) მიმღ. ვნებ. წარს. დინაარღვანს ზმნისა -- ჩანაყრელი, ჩანაყარი. 

Lemma: dinnarchina  
Number: 5955  
დინნარჩინა (დინნარჩინას) მიმღ. ვნებ. წარს. დინაარჩინუანს ზმნისა -- ჩანაბერები; შინაბერა. 

Lemma: dinnarchinuer-i  
Number: 5956  
დინნარჩინუერ-ი (დინნარჩინუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. დინაარჩინუანს ზმნისა -- ჩაბერების საფასური. 

Lemma: dinnasvanjep-i  
Number: 5957  
დინნასვანჯეფ-ი (დინნასვანჯეფის) მიმღ. ვნებ. წარს. დინასვანჯუანს ზმნისა -- ჩანასვენები (კუბოში). 

Lemma: dinnasvanjuer-i  
Number: 5958  
დინნასვანჯუერ-ი (დინნასვანჯუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. დინასვანჯუანს ზმნისა -- ჩასვენების საფასური. 

Lemma: dinnasopa  
Number: 5959  
დინნასოფა (დინნასოფას) მიმღ. ვნებ. წარს. დინაასოფანს ზმნისა -- ჩანაგლეჯი. 

Lemma: dinnasopuer-i  
Number: 5960  
დინნასოფუერ-ი (დინნასოფუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. დინაასოფანს ზმნისა -- ჩაგლეჯის საფასური. 

Lemma: dinnaskiladuer-i  
Number: 5961  
დინნასქილადუერ-ი (დინნასქილადუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. დინოსქიდუ(ნ) ზმნისა -- დარჩენის, ჩარჩენის საფასური. 

Lemma: dinnaskiled-i  
Number: 5962  
დინნასქილედ-ი (დინნასქილედის) მიმღ. ვნებ. წარს. დინოსქიდუ(ნ) ზმნისა -- დანარჩენი, ჩანარჩენი. 

Lemma: dinnat'eb-i  
Number: 5963  
დინნატებ-ი (დინნატების) მიმღ. ვნებ. წარს. დინიტენს ზმნისა -- დანატოვები, ჩანატოვები. 



Lemma: dinnat'ebueri  
Number: 5964  
დინნატებუერი (დინნატებუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. დინიტენს ზმნისა -- დატოვების, ჩატოვების საფასური. 

Lemma: dinnaghvapuer-i  
Number: 5965  
დინნაღვაფუერ-ი (დინნაღვაფუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. დინაღვანს ზმნისა -- ჩაყრის საფასური. 

Lemma: dinnaghvep-i  
Number: 5966  
დინნაღვეფ-ი (დინნაღვეფის) მიმღ. ვნებ. წარს. დინაღვანს ზმნისა -- ჩანაყარი, რაც ჩაყარეს. 

Lemma: dinna՚otamuer-i  
Number: 5967  
დინნაჸოთამუერ-ი (დინნაჸოთამუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. დინააჸოთანს ზმნისა -- ჩაგდების საფასური. 

Lemma: dinna՚otem-i  
Number: 5968  
დინნაჸოთემ-ი (დინნაჸოთემს) მიმღ. ვნებ. წარს. დინააჸოთანს ზმნისა -- ჩანაგდები, რაც ჩააგდეს. 

Lemma: dinna՚una  
Number: 5969  
დინნაჸუნა (დინნაჸუნას) მიმღ. ვნებ. წარს. დინააჸუნუუ(ნ) ზმნისა -- ჩანაყოლი, ვინც ჩაჰყვა. 

Lemma: dinna՚unuer-i  
Number: 5970  
დინნაჸუნუერ-ი (დინნაჸუნუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. დინააჸუნუუ(ნ) ზმნისა -- ჩაყოლის საფასური. 

Lemma: dinnashkvida  
Number: 5971  
დინნაშქვიდა (დინნაშქვიდას) მიმღ. ვნებ. წარს. დინააშქვიდუანს ზმნისა -- ჩანახრჩობი, ვინც ჩაიხრჩო. 

Lemma: dinnachanep-i  
Number: 5972  
დინნაჩანეფ-ი (დინნაჩანეფის) მიმღ. ვნებ. წარს. დინააჩანუანს ზმნისა -- ჩანაყოფი, ვინც ჩაყო. 

Lemma: dinnachanuer-i  
Number: 5973  
დინნაჩანუერ-ი (დინნაჩანუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. დინააჩანუანს ზმნისა -- (ხელის) ჩაყოფის საფასური. 

Lemma: dinnachkvep-i//dinnachkumel-i  
Number: 5974  
დინნაჩქვეფ-ი//დინნაჩქუმელ-ი (დინნაჩქვეფის//დინნაჩქუმელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დინააჩქვანს ზმნისა -- ჩანაგზავნი,
ჩაგზავნილი, ვინც ჩააგზავნეს. 

Lemma: dinnachkva/epuer-i//dinnachkumeluer-i  
Number: 5975  
დინნაჩქვა/ეფუერ-ი//დინნაჩქუმელუერ-ი (დინნაჩქვა/ეფუერს//დინნაჩქუმელუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. დინააჩქვანს ზმნისა
-- ჩაგზავნის საფასური, გასამრჯელო ჩაგზავნისათვის. 

Lemma: dinnacunapuer-i  
Number: 5976  
დინნაცუნაფუერ-ი (დინნაცუნაფუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. დინააცუნუანს ზმნისა -- ჩასობის (წვეტიანი რისამე) საფასური. 

Lemma: dinnacunep-i  
Number: 5977  
დინნაცუნეფ-ი (დინნაცუნეფის) მიმღ. ვნებ. წარს. დინააცუნუანს ზმნისა -- ჩანასობი; რაც ჩაასვეს. 

Lemma: dinnac{k}acka  
Number: 5978  
დინნაც{ქ}აცქა (დინნაც{ქ}აცქას) მიმღ. ვნებ. წარს. დინააც{ქ}აცქანს ზმნისა -- ჩანამტვრევი რაიმე მაგარი სხეულით. 

Lemma: dinnac'ac'apuer-i  
Number: 5979  
დინნაწაწაფუერ-ი (დინნაწაწაფუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. დინააწაწუანს ზმნისა -- ჩაწების საფასური, მაგ., კალმისა
სამელნეში;პურის, მჭადის ან სხვა რისამე წვენში. 

Lemma: dinnac'ac'ep-i  
Number: 5980  
დინნაწაწეფ-ი (დინნაწაწეფის) მიმღ. ვნებ. წარს. დინააწაწუანს ზმნისა -- ჩანაწები, რაც ჩააწეს. 

Lemma: dinnach'ara  
Number: 5981  
დინნაჭარა (დინნაჭარას) მიმღ. ვნებ. წარს. დინააჭარანს ზმნისა -- ჩანაწერი. 

Lemma: dinnach'aruer-i  



Number: 5982  
დინნაჭარუერ-ი (დინნაჭარუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. დინააჭარანს ზმნისა -- ჩაწერის საფასური, გასამრჯელო. 

Lemma: dinnach'irina//dinnach'irinep-i  
Number: 5983  
დინნაჭირინა//დინნაჭირინეფ-ი (დინნაჭირინას//დინნაჭირინეფის) მიმღ. ვნებ. წარს. დინააჭირინუანს ზმნისა --
ჩანაწოდები. 

Lemma: dinnach'irinuer-i  
Number: 5984  
დინნაჭირინუერ-ი, დინნაჭირინაფუერ-ი (დინნაჭირინ{აფ}უერს) მიმღ. ვნებ. წარს. დინააჭირინუანს ზმნისა -- ჩაწოდების
საფასური, გასამრჯელო. 

Lemma: dinnaxuna//dinnaxunep-i  
Number: 5985  
დინნახუნა//დინნახუნეფ-ი (დინნახუნას//დინნახუნეფის) მიმღ. ვნებ. წარს. დინახუნუანს, დინოდოხოდუ(ნ) ზმნათა --
ნაჯდომი, დანაჯენი. 

Lemma: dinnaxunapuer-i//dinnaxunuer-i  
Number: 5986  
დინნახუნაფუერ-ი//დინნახუნუერ-ი (დინნახუნაფუერს//დინნახუნუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. დინახუნუანს, დინოდოხოდუ(ნ)
ზმნათა -- ჩაჯდომის საფასური, გასამრჯელო. 

Lemma: dinnaxusha  
Number: 5987  
დინნახუშა (დინნახუშას) მიმღ. ვნებ. წარს. დინაახუშანს ზმნისა -- ერთი მოსმით ჩანაყარი. 

Lemma: dinnaxushuer-i  
Number: 5988  
დინნახუშუერ-ი (დინნახუშუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. დინაახუშანს ზმნისა -- ერთი მოსმით ჩაყრის საფასური, გასამრჯელო. 

Lemma: dino1  
Number: 5989  
დინო1 (დინოს) ეთნოგრ. ერთ გვარში დიდი პაპის შთამომავალნი. გვარში გამოიყოფოდა თური, რომელიც იყოფოდა
დინო-ებად. დინო სისხლით უფრო ახლო ნათესაობის აღმნიშვნელია, ვიდრე თური. დიარას თელი ჩქინი დინო არძა
ვორდითია -- ქორწილში მთელი ჩვენი დინო ყველა ვიყავითო. ჩქინ დინოს ათეჯგურა კოჩი ვაიშარდელე -- ჩვენს დინოში
ასეთი კაცი არ გამოზრდილა. იხ. თური, ნოჸო. 

Lemma: dino-2  
Number: 5990  
დინო-2 რთული ზმნისწინი (დი- და ნო-: მარტივი ზმნისწინი დიღ და//დე- და ნაწილაკი -- ნო-) 1. ჩვეულებრივ აღნიშნავს
მიმართულებას ზევიდან ქვევით (სიღრმეში); ქართულად შეიძლება გადმოიცეს ჩა-, ჩამო- ზმნისწინებით: დინო-ჸოთამა შიგ
ჩაგდება, დინო-ბარუა ჩაბერვა. დინო-დგუმა ჩადგმა სულისა -- გაცოცხლება. 2. ზმნის უსრული სახის ფორმას აქცევს სრული
სახისად: დინა-აჸოთუ ჩააგდო (შდრ. ოჸოთუ აგდო), დინა-აკასუ ჩატენა (შდრ. კასუ ტენა). 3. აწმყოს ფორმას აძლევს
მყოფადის მნიშვნელობას: დინა-არღვანს ჩაყრის (შდრ. ორღვანს ყრის), დინო-სქიდუ ჩარჩება (შდრ. სქიდუ რჩება). იხ.
დინო-. 

Lemma: dinobarua  
Number: 5991  
დინობარუა (დინობარუას) სახელი დინუუბარს ზმნისა -- ჩაბერვა (სულისა). დინუბარჷ შური დო გეიოდგინჷ: ქხს, 2, გვ. 18
-- ჩა{უ}ბერა სული და ააყენა. 

Lemma: dinodguma  
Number: 5992  
დინოდგუმა (დინოდგუმას) სახელი დინოდგუნს, დინუუდგუნს ზმნათა -- ჩადგმა (სულისა, ფეხისა...); გაცოცხლება. თექი
მუჭოთი სანარტიაქჷ კუჩხი ქიდინოდგჷნი, ხათეე დუუსქიდჷ: ა. ცაგ., გვ. 44 -- იქ სანარტიამ როგორც კი ფეხი ჩადგა,
მაშინათვე მოურჩა. მუდგა დასუსთებული რდე, ქინოგიდგჷნც შურცია: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 143 -- რაც გინდა დასუსტებული
იყო, ჩაგიდგამს სულსო. 

Lemma: dinodgumil-i  
Number: 5993  
დინოდგუმილ-ი (დინოდგუმილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დინოდგუნს ზმნისა -- ჩადგმული. ჯგირო რე დინოდგუმილი --
კარგად არის ჩადგმული. 

Lemma: dinodgumu  
Number: 5994  
დინოდგუმუ (დინოდგუმუს) იგივეა, რაც დინმადგუმალი, -- მიმღ. მოქმ. დინუუდგუნს ზმნისა -- ჩამდგმელი. ჩქიმი შურიში
დინოდგუმუ, სინათლე დო ვალიშ მანგი: ი. ყიფშ., გვ. 108 -- ჩემი სულის ჩამდგმელი, სინათლე და ელვის მსგავსი. 

Lemma: dinodvala  
Number: 5995  
დინოდვალა (დინოდვალას) სახელი დინოდვანს ზმნისა -- ჩადება. 

Lemma: dinodinapa  
Number: 5996  
დინოდინაფა (დინოდინაფას) სახელი დინოდინუ(ნ) ზმნისა -- ჩაკარგვა. 



Lemma: dinozirua  
Number: 5997  
დინოზირუა (დინოზირუას) სახელი დინააზირანს ზმნისა -- ჩაგროვება. 

Lemma: dinotik'inua  
Number: 5998  
დინოთიკინუა (დინოთიკინუას) სახელი დინაათიკინანს ზმნისა -- ჩაფხორვა. მუთუნს ქუწიინქინი, ქიდნგოთიკინანს --
რასმე რომ ეტყვი, ჩაგფხორავს (ინდაურივით). 

Lemma: dinotxozin-i  
Number: 5999  
დინოთხოზინ-ი (დინოთხოზინს) სახელი დინათხოზუუ(ნ) ზმნისა -- ჩადევნება. 

Lemma: dinotxoril-i  
Number: 6000  
დინოთხორილ-ი (დინოთხორილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დინაათხორანს ზმნისა -- ჩათხრილი. ართი არდგილი
დინოთხორილი რდუ -- ერთი ადგილი ჩათხრილი იყო. 

Lemma: dinotxorua  
Number: 6001  
დინოთხორუა (დინოთხორუას) სახელი დინაათხორანს ზმნისა -- ჩათხრა (სიღრმეში). დიხა ქიდნაათხორუ -- მიწა
ჩათხარა (სიღრმეში). 

Lemma: dinok'irt'onua  
Number: 6002  
დინოკირტონუა (დინოკირტონუას) სახელი დინიკირტონუ(ნ) ზმნისა -- კირტნა, კორტნა, ჩხიკინი (შიგნით). ართი ქაცარი
ქოპუნდუ, ეზოს დინიკირტონუდუ: ი. ყიფშ., გვ. 131 -- ერთი ციკანი მყავდა, ეზოში იკირტნებოდა (ბალახობდა). 

Lemma: dinolalua  
Number: 6003  
დინოლალუა (დინოლალუას) სახელი დინოლალუნს ზმნისა -- ყეფა (შიგნით). ურგებელი ჯოღორი შხვაში ჸუდეს
დინოლალუნსია: თ. სახოკ., გვ. 259 -- გამოუსადეგარი (უვარგისი) ძაღლი სხვის სახლში ყეფსო. 

Lemma: dinolapa  
Number: 6004  
დინოლაფა (დინოლაფას) სახელი დინოლუ(ნ) ზმნისა -- ჩავარდნა. ჩქჷნ ცოდას ვენალა დო ხარხი ვაკოკათუა: კ. სამუშ.,
ქხპს, გვ. 132 -- ჩვენს ცოდვაში არ ჩავარდე და ხალხი არ მოაგროვო. 

Lemma: dinolapir-i  
Number: 6005  
დინოლაფირ-ი (დინოლაფირს) მიმღ. ვნებ. წარს. დინოლუ(ნ) ზმნისა -- ჩავარდნილი. ოლენტყეშისი რე დინოლაფირი --
ტლაპოში (საფლობში) არის ჩავარდნილი. 

Lemma: dinolent'q'ua  
Number: 6006  
დინოლენტყუა (დინოლენტყუას) სახელი დინილენტყუ(ნ) ზმნისა -- ტლაპოში ტრიალი, წოლა. ღეჯი ოლენტყეშის
დინილენტყუ -- ღორი ტლაპოში (ლაფში) გორაობს, წევს. 

Lemma: dinontxapa  
Number: 6007  
დინონთხაფა (დინონთხაფას) სახელი დინანთხუუ(ნ) ზმნისა -- ჩავარდნა. თხორილს ქიდნანთხუ -- თხრილში (ქე) ჩავარდა.

Lemma: dinontxapil-i  
Number: 6008  
დინონთხაფილ-ი (დინონთხაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დინაანთხუუ(ნ) ზმნისა -- ჩავარდნილი. დინონთხაფილი კოჩი --
ჩავარდნილი კაცი. 

Lemma: dinonc'q'uala  
Number: 6009  
დინონწყუალა (დინონწყუალას) სახელი დინაანწყუნს ზმნისა -- ჩაწყობა. 

Lemma: dinoragvapa  
Number: 6010  
დინორაგვაფა (დინორაგვაფას) სახელი დინაარაგუანს ზმნისა -- ჩაგდება. იშო ქინაარაგუუ წყარს ნოხირო ართ დიხას:
მ. ხუბ., გვ. 227 -- იქით (კი) ჩააგდო წყალში მალულად ერთ ადგილას. 

Lemma: dinorina  
Number: 6011  
დინორინა (დინორინას) სახელი დინორე(ნ) ზმნისა -- ჩადგომა. დინახალე ოჩოკოჩი დინორდჷ: ი. ყიფშ., გვ. 49 -- შიგნით
ვაცკაცი იდგა. 

Lemma: dinorghvapa  
Number: 6012  
დინორღვაფა (დინორღვაფას) სახელი დინაარღვანს ზმნისა -- ჩაყრა. ე ბადიდი წყარს დინჷმაარღვანს: ი. ყიფშ., გვ. 41 -
- ეს მოხუცებული წყალში ყრის. 



Lemma: dinorghvapil-i  
Number: 6013  
დინორღვაფილ-ი (დინორღვაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დინაარღვანს ზმნისა -- ჩაყრილი. ბრელი ფარა
დინორღვაფილი აფუ -- ბევრი ფული აქვს ჩაყრილი. 

Lemma: dinorghoma  
Number: 6014  
დინორღომა (დინორღომას) ჩაღრმავებული (ადგილი). იხ. რღომა. 

Lemma: dinorchinel-i  
Number: 6015  
დინორჩინელ-ი (დინორჩინელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დინი{ი}რჩინუუ(ნ) ზმნისა -- ჩაბერებული, შინაბერა. 

Lemma: dinorchin{u}a  
Number: 6016  
დინორჩინ{უ}ა (დინორჩინ{უ}ას) სახელი დინირჩინუუ(ნ) ზმნისა -- ჩაბერება. უოსურეთ, უქომონჯეთ, ვორწყეთ ბრელი
ქიდნორჩჷნენი: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 138 -- უცოლოდ, უქმროდ, ვხედავ ბევრი რომ ჩაბერებულა. იხ. რჩინუ. 

Lemma: dinorcuala  
Number: 6017  
დინორცუალა (დინორცუალას) სახელი დინაარცუანს ზმნისა -- (შიგნით) ცვენა; გადატ. ჩადნობა. ქიდნიირცჷ კოჩქ თექ: მ.
ხუბ., გვ. 127 -- შიგნით ჩაიყვლიფა //ჩადნა კაცი იქ. 

Lemma: dinosvanjapa  
Number: 6018  
დინოსვანჯაფა (დინოსვანჯაფას) სახელი დინაასვანჯუანს ზმნისა -- ჩასვენება (კუბოში). კუბოს ქიდნუოსვანჯუათ: მ. ხუბ.,
გვ. 13 -- კუბოში ჩავასვენოთ. კუბოს ქინმოსვანჯუანა, უჩა დიხას დოფობრუნა: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 10 -- კუბოში
ჩამასვენებენ, შავ მიწაში დამფარავენ. 

Lemma: dinosopil-i  
Number: 6019  
დინოსოფილ-ი (დინოსოფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დინაასოფანს ზმნისა -- ჩაგლეჯილი, ჩაწყვეტილი. დიხა გვერდი
არშინს დინოსოფილიე გიმენ ფერი: მ. ხუბ., გვ. 1 -- მიწა ნახევარ არშინზე ქვევით რომ ჩაგლეჯილია ისეთი. 

Lemma: dinosopua  
Number: 6020  
დინოსოფუა (დინოსოფუას) სახელი დინაასოფანს ზმნისა -- ჩაგლეჯა, ჩაწყვეტა. დიხას ართ არდგილს დინიოსოფანს --
მიწას ერთ ადგილზე {ჩა}გლეჯს. 

Lemma: dinoskilada  
Number: 6021  
დინოსქილადა (დინოსქილადას) სახელი დინოსქიდუ(ნ) ზმნისა -- ჩარჩენა (რამეში). მუ ქიმინას ბოშიქ, ქედნოსქიდუ
ხვალე: მ. ხუბ., გვ.5 -- რა ქნას ბიჭმა, ჩარჩა მარტო. იხ. სქილადა. 

Lemma: dinoskiladir-i  
Number: 6022  
დინოსქილადირ-ი (დინოსქილადირს) მიმღ. ვნებ. წარს. დინოსქიდუ(ნ) ზმნისა -- ჩარჩენილი. 

Lemma: dinot'eba  
Number: 6023  
დინოტება (დინოტებას) სახელი დინიიტენს ზმნისა -- ჩატოვება. უკული სი ვეშაიჸონანან დო დინახალე
ქედნოიტენანიე...: მ. ხუბ., გვ. 5 -- შემდეგ შენ არ ამოგიყვანენ და შიგნით ჩაგტოვებენო... ...ქეშილებე, სი გვალო თაქ
ქედნოიტუანიე: მ. ხუბ., გვ. 5 -- შეიძლება, შენ მთლად აქ ჩაგტოვონო. 

Lemma: dinot'ebul-i  
Number: 6024  
დინოტებულ-ი (დინოტებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დინიიტენს ზმნისა -- ჩატოვებული. ათე დინოტებული ბოშიქ ხოლო
ვაქუმორთუო!: მ. ხუბ., გვ. 6 -- ეს ჩატოვებული ბიჭიც (ქე) არ მოვიდა! 

Lemma: dinot'q'vap'ua  
Number: 6025  
დინოტყვაპუა (დინოტყვაპუას) სახელი დინატყვაპანს ზმნისა -- ტყაპანის გადენა, ჩავარდნა წყალში, ლაფში. ათენერო
ქობძირინი, გურქ ქინმატყვაპუ -- ასეთნაირად რომ დავინახე, გულმა ტყაპანი გაადინა. 

Lemma: dinopapin-i  
Number: 6026  
დინოფაფინ-ი (დინოფაფინს) რევა, რიალი. ხალხი დინიფაფუ -- ხალხი ირევა. 

Lemma: dinokekua  
Number: 6027  
დინოქექუა (დინოქექუას) სახელი დინააქექანს ზმნისა -- ჩახტომა (რაიმე სიმაღლიდან). 

Lemma: dinokosua  
Number: 6028  
დინოქოსუა (დინოქოსუას) სახელი დინიიქოსუ{უ}(ნ) ზმნისა -- ჩავარდნა (მოულოდნელად რაიმე სიღრმეში ან საქმეში). 

Lemma: dinoghvapa  



Number: 6029  
დინოღვაფა (დინოღვაფას) იგივეა, რაც დინორღვაფა. (ნოჸური) ვაუცირუდესი, თეში ქინუღვაფუდეს: ქხს, 1, გვ. 291 --
(ჩენჩო) არ გაეცრათ, ისე ჩაეყარათ. 

Lemma: dinoghvapil-i  
Number: 6030  
დინოღვაფილ-ი (დინოღვაფილ/რს) იგივეა, რაც დინორღვაფილი. 

Lemma: dino՚otama  
Number: 6031  
დინოჸოთამა (დინოჸოთამას) სახელი დინააჸოთანს ზმნისა -- ჩაგდება. ბაწარი ვარდუო, დინაჸოთესჷნი: მ. ხუბ., გვ. 5 --
თოკი არ იყო, რომ ჩააგდეს. ქიდნაჸოთეს დიდი ქუა დინი: მ. ხუბ., გვ. 3 -- ჩააგდეს დიდი ქვა შიგნით. 

Lemma: dini՚otamil-i  
Number: 6032  
დინიჸოთამილ-ი (დინოჸოთამილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დინააჸოთანს ზმნისა -- ჩაგდებული. 

Lemma: dino՚una  
Number: 6033  
დინოჸუნა (დინოჸუნას) სახელი დინააჸუნუუ(ნ) ზმნისა -- ჩაყოლა. საფულეშა გედნაჸუნენი, იშენი მუთუნი ვაიშურს --
საფლავში რომ ჩაჰყვე, მაინც არაფერი არ გამოვა. 

Lemma: dino՚unel-i  
Number: 6034  
დინოჸუნელ-ი (დინოჸუნელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დინააჸუნუუ(ნ) ზმნისა -- ჩაყოლილი. 

Lemma: dinoshkvida  
Number: 6035  
დინოშქვიდა (დინოშქვიდას) სახელი დინიშქვიდუუ(ნ) ზმნისა -- ჩახრჩობა. ჯოღორქ თხაშ ნახაშას ქედნიშვიდუა: თ.
სახოკ., გვ. 271 -- ძაღლი თხის ნახარშში ჩაიხრჩოო. 

Lemma: dinoshkvidel-i  
Number: 6036  
დინოშქვიდელ-ი (დინოშქვიდელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დინიშქვიდუუ(ნ) ზმნისა -- ჩამხრჩვალი. 

Lemma: dinochanapa  
Number: 6037  
დინოჩანაფა (დინოჩანაფას) სახელი დინააჩანუანს ზმნისა -- ჩაყოფა. ათაქ კუჩხი ქიდჷნააჩანეე...: ა. ცაგ., გვ. 44; ი.
ყიფშ., გვ. 51 -- აქ ფეხი ჩაყავი. ლაგუჯის ხე ვედინაჩანუენი, თეში ვეგიაძიცავა: თ. სახოკ., გვ. 251 -- ხალთა-გუდაში სანამ
ხელი არ ჩაყო, ისე არ დასცინოო. 

Lemma: dinochanapil-i  
Number: 6038  
დინოჩანაფილ-ი (დინოჩანაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დინააჩანუანს ზმნისა -- ჩაყოფილი. 

Lemma: dinochkvapa//dinochkumala  
Number: 6039  
დინოჩქვაფა//დინოჩქუმალა (დინოჩქვაფას// დინოჩქუმალას) სახელი დინააჩქვანს ზმნისა -- ჩაგზავნა. ათაქ ათე
უკულაში ჯიმა გედნაჩქვეს: მ. ხუბ., გვ. 134 -- აქ ეს უმცროსი ძმა ჩაგზავნეს. 

Lemma: dinocima  
Number: 6040  
დინოციმა (დინოციმას) იხ. დინოცუმა. 

Lemma: dinocuma  
Number: 6041  
დინოცუმა (დინოცუმას) სახელი დინოცენს ზმნისა -- ჩაცვენა. 

Lemma: dinocunapa  
Number: 6042  
დინოცუნაფა (დინოცუნაფას) სახელი დინააცუნუანს ზმნისა -- ჩაყოფა; ჩასობა (წვეტიანი რისამე). ნამდგა ბედაური დუს
დინაცუნუანს თესჷნი: მ. ხუბ., გვ. 121 -- რომელი ბედაური თავს ჩაყოფს ამაში. 

Lemma: dinocunapil-i  
Number: 6043  
დინოცუნაფილ-ი (დინოცუნაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დინააცუნუანს ზმნისა -- ჩასობილი. 

Lemma: dinoc{k}ackil-i  
Number: 6044  
დინოც{ქ}აცქილ-ი (დინოც{ქ}აცქილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დინააც{ქ}აცქანს ზმნისა -- ჩამტვრეული მაგარი რითიმე. 

Lemma: dinoc{k}ackua  
Number: 6045  
დინოც{ქ}აცქუა (დინოც{ქ}აცქუას) სახელი დინააც{ქ}აცქანს ზმნისა -- ცეცქვა; ჩამტვრევა ჩაქუჩით, ქვით ან სხვა წვეტიანი
რამით (მაგ., თავის...). ქედნუც{ქ}აცქუ დუდი ქუათი: -- ჩაუმტვრია თავი ქვით. 

Lemma: dinodzaxin-i  



Number: 6046  
დინოძახინ-ი (დინოძახინს) ჩაძახება. ქედნაძახუ(ნ) მანგარასინი, გაჩენდუ -- მაგრად რომ ჩასძახა, გაჩერდა. 

Lemma: dinodzica  
Number: 6047  
დინოძიცა, დინოძიცინ-ი (დინოძიცას, დინოძიცინს) სახელი დინააძიცანს ზმნისა -- ჩაცინება. 

Lemma: dinoc'ac'apa/-i  
Number: 6048  
დინოწაწაფა/-ი (დინოწაწაფა/ი-ს) სახელი დინააწაწუანს, დინმუწაწუანს ზმნათა -- ჩაწება. მელანს ქიდნუწაწუუ რუჩქა --
მელანში ჩააწო კალმისტარი. წვენს ართი ლუკა ქედნუწაწუუ -- წვენში ერთი ლუკმა ჩააწო. 

Lemma: dinoc'ac'apil-i  
Number: 6049  
დინოწაწაფილ-ი (დინოწაწაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დინუწაწუანს ზმნისა -- ჩაწებული, რაც ჩააწეს. 

Lemma: dinoc'ik'ua  
Number: 6050  
დინოწიკუა (დინოწიკუას) სახელი დინააწიკვანს ზმნისა -- დასვრა, ჩასვრა. 

Lemma: dinoc'k'arua  
Number: 6051  
დინოწკარუა (დინოწკარუას) სახელი დინააწკარანს ზმნისა -- ჩაწყობა. 

Lemma: dinoc'uma  
Number: 6052  
დინოწუმა (დინოწუმას) სახელი დინოწენს ზმნისა -- ჩასხმა, ჩაქცევა. 

Lemma: dinoch'aril-i  
Number: 6053  
დინოჭარილ-ი (დინოჭარილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დინააჭარანს, დინიიჭარუუ(ნ) ზმნებისა -- ჩაწერილი. 

Lemma: dinoch'arua  
Number: 6054  
დინოჭარუა (დინოჭარუას) სახელი დინააჭარანს, დინიიჭარანს ზმნათა -- ჩაწერა. ირფელი ქიდნიიჭარუ -- ყველაფერი
ჩაიწერა. 

Lemma: dinoch'vimua  
Number: 6055  
დინოჭვიმუა (დინოჭვიმუას) სახელი დინააჭვინს ზმნისა -- ჩაწვიმება. 

Lemma: dinoch'irin{ap}a  
Number: 6056  
დინოჭირინ{აფ}ა (დინოჭირინ{აფ}ას) სახელი დინააჭირინუანს ზმნისა -- ჩაწოდება. დიდი კიბე ქედნაჭირინუუ -- დიდი
კიბე ჩააწოდა. 

Lemma: dinoch'irinapil-i  
Number: 6057  
დინოჭირინაფილ-ი (დინოჭირინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დინააჭირინუანს ზმნისა -- ჩაწოდებული. 

Lemma: dinoch'q'ap'al-i  
Number: 6058  
დინოჭყაპალ-ი (დინოჭყაპალ/რს) სახელი დინიიჭყაპალუ(ნ) ზმნისა -- (შიგნით) ჭყუმპალაობა. ამდღა თელი დღა წყარს
დინიჭყვაპალუ -- დღეს მთელი დღე წყალში ჭყუმპალაობს. 

Lemma: dinoch'q'vidua  
Number: 6059  
დინოჭყვიდუა (დინოჭყვიდუას) სახელი დინააჭყვიდანს ზმნისა -- ჩაწყვეტა. 

Lemma: dinox  
Number: 6060  
დინოხ ზმნზ. შიგ, შიგნით. შდრ. გინოხ; წიმოხ. 

Lemma: dinoxishe  
Number: 6061  
დინოხიშე, დინოხუშე ზმნზ. შიგნიდან. დინოხიშე მა დოფთხილა, გალე-გალე სი დეფარი: ქხს, 1, გვ. 186 -- შიგნიდან მე
ვუყარაულებ, გარე-გარე (გარედან) შენ დაიფარე. 

Lemma: dinoxle  
Number: 6062  
დინოხლე ზმნზ. შიგნით, შიგ. ათე შაყარუას დინოხლე აკაბუცხა უთანხმებას ვაშიბუ არდგილი -- ამ შეკრების შიგნით
პაწაწინა უთანხმოებას არ ჰქონია (შეძენია) ადგილი. 

Lemma: dinoxleshe  
Number: 6063  
დინოხლეშე ზმნზ. შიგნიდან. ...ნამუთ შიილებე, დინოხლეშე გიმიბრინუათი -- ...რომელიც შეიძლება, შიგნიდან
გამოვიყენოთ. შდრ. დინახალეშე. 



Lemma: dinoxole  
Number: 6064  
დინოხოლე ზმნზ. იგივეა, რაც დინოხლე, დინახალე, -- შიგნით. გალე ანტლასი, დინოხოლე ანთასი: ი. ყიფშ., გვ. 182 --
გარეთ ატლასი, შიგნით ათასი (გამოცანა: ბროწეული). დინოხოლე მულაჯანუნია ართი ჯგირი ძღაბია: მ. ხუბ., გვ. 134 --
შიგნით წევსო ერთი კარგი გოგოო. დაუნიშნჷ დრო დო დროშ დინოხოლე ოკო ქიმეჩას: მ. ხუბ., გვ. 72 -- დაუნიშნა დრო და
დროის შიგნით უნდა მისცეს. 

Lemma: dinoxolen-i  
Number: 6065  
დინოხოლენ-ი (დინოხოლენს) იგივეა, რაც დინახალენი, -- შიგნითა, შინაგანი, შინაური (საპირისპ. გალენი). დინოხოლენ
ბარგი წიმიდე ორდას!: მ. ხუბ., გვ. 275 -- შიგნითა ტანსაცმელი წმინდა იყოს! ათე ხალხი დინოხოლენარეფი რენანია -- ეს
ხალხი შინაურები არიანო. 

Lemma: dinoxon-i  
Number: 6066  
დინოხონ-ი, დინოხონია (დინოხონს, დინოხონიას) ჩაღრმავებული ადგილი (საპირისპ. ეკოხონი, ეკოხონია). 

Lemma: dinoxuna  
Number: 6067  
დინოხუნა (დინოხუნას) სახელი დინოდოხოდუ(ნ), დინოხე(ნ) ზმნათა -- ჩაჯდომა. წყარი კალაპოტის ქედნოდოხოდუნია
დო ოსურს მუთუნი ვახვარუნია -- წყალი კალაპოტში ჩაჯდებაო და ქალს არაფერი (არ) უშველისო. ტყვია ეფერი დიხას
დინნოხვე: მ. ხუბ., გვ. 16 -- ტყვია ისეთ ადგილზე იჯდა თურმე. გეშანთხორუ დიხა დო თექ ქიდნახუნუ: მ. ხუბ., გვ. 12 --
ამოთხარა მიწა და იქ ჩააჯინა. 

Lemma: dinoxushua  
Number: 6068  
დინოხუშუა (დინოხუშუას) სახელი დინაახუშანს ზმნისა -- ერთად (მოსმით) ჩაყრა რისამე, მაგ., დაცვენილი ფოთლის ან
ბევრი სხვადასხვა ნივთისა... ჯგირს ქიდნაახუშანა ჭკუსჷ (ჭკუჯსჷ): ა. ცაგ., გვ. 89 -- კარგს ერთბაშად (მოსმით) ჩაყრიან
ჭურჭელში. 

Lemma: dinoxe'le  
Number: 6069  
დინოხჷლე იგივეა, რაც დინოხოლე, დინახალე, -- შიგნით. ირფელი ქიიჸიი ხუთ წანაში დინოხჷლე -- ყველაფერი იქნება
ხუთი წლის შიგნით. 

Lemma: dinojina  
Number: 6070  
დინოჯინა (დინოჯინას) სახელი დინააჯინე ზმნისა -- ჩახედვა. 

Lemma: dinula  
Number: 6071  
დინულა (დინულას) სახელი დინმუურს ზმნისა -- ჩასვლა. ვართი წყარს დინურთუმუ, -- ვართ დინაფერე: ი. ყიფშ., გვ. 5 --
არც წყალი ჩასულა, არც დაკარგულა. ართ წყარიშა დინილესჷ: ა. ცაგ., გვ. 24 -- ერთ წყალში ჩავიდნენ. 

Lemma: dine'narghvep-i  
Number: 6072  
დინჷნარღვეფ-ი (დინჷნარღვეფის) იგივეა, რაც დინნარღვეფი, -- ჩანაყარი, რაც ჩაყარეს. თეში დინჷნარღვეფი ქვირითჷ
ჩხომენქჷ ძალამი დიიგვანესჷ: ი. ყიფშ., გვ. 36 -- ამის მიერ ჩაყრილი (ჩანაყარი) ფქვილით თევზები ძალიან გასუქდნენ. 

Lemma: dio  
Number: 6073  
დიო ზმნზ. ჯერ, ჯერჯერობით; პირველ რიგში. დიო ხეს ქიმეჩი დო უკული ქააჯუდი პის: ი. ყიფშ., გვ. 118 -- ჯერ ხელში მიეცი
და შემდეგ აკოცე პირზე. დიო სი ეშელი დო უკული მა გეშამიჸონია: მ. ხუბ., გვ. 5 -- ჯერ შენ ადი და შემდეგ მე ამომიყვანეო.
დიო ახალი ვორექ: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 120 -- ჯერ ახალი ვარ. 

Lemma: diode  
Number: 6074  
დიოდე ზმნზ. ჯერ, ჯერჯერობით. საქმე უკული გავაკეთათ, დევეხოლათ დიოდე: ეკური., გვ. 382; ქხს, 1, გვ. 125 -- საქმე
შემდეგ გავაკეთოთ, დავახლოვდეთ ჯერ (ჯერჯერობით). შური მიდგუ დიოდე: ქხს, 1, გვ. 34 -- სული მიდგას ჯერჯერობით. 

Lemma: dio  
Number: 6075  
დიო დღა, დიო დღარო ზმნზ. ჯერჯერობით, დღესდღეობით. სქანი დუდიქ ორაგადეთ მა დიო დღა ვამაშუუ: ქხს, 1, გვ. 61 --
შენი თავი სალაპარაკოდ მე ჯერჯერობით ვერ ვიშოვე. დიო დღარო ქებული რე: ი. ყიფშ., გვ. 162 -- ჯერჯერობით ქებულია.
დიო დღარო ათენა გეეჭოფი! -- ჯერჯერობით ეს აიღე! 

Lemma: diot  
Number: 6076  
დიოთ ზმნზ. -თ ნაწილაკდართული დიო (დიო-თ). დიოთ ვარე შქირატილი -- ჯერაც არაა ჩამქრალი. დიოთ ქოგიღუ ჭუა --
ჯერაც გაქვს ტკივილი. 

Lemma: diorde  
Number: 6077  
დიორდე ზმნზ. იგივეა, რაც დიოდე, -- ჯერ, ჯერჯერობით. დიორდე ის ვაატაკჷ: ა. ცაგ., გვ. 23; ი. ყიფშ., გვ.34 -- ჯერ იმას არ
დაეჯახა. თეში მამანგარა ბოში დიორდე მითინსჷ ვოუძირჷ: ი. ყიფშ., გვ. 84 -- ამის სიმაგრის (სიძლიერის) ბიჭი ჯერ
არავის არ უნახავს. მა დიორდე ვაბრძღექია ლაჸაფიში ჯინათია: ი. ყიფშ., გვ. 65 -- მე ჯერ არ გავმძღარვარ თამაშის



ყურებითო. 

Lemma: diordeshe  
Number: 6078  
დიორდეშე, დიორდეშეს, დიორდეშის ზმნზ. იგივეა, რაც დიორდე. დიორდეშე ჭვინდუ, უკული თუალა ქედიჭყუ -- ჯერ
წვიმდა, შემდეგ თოვა დაიწყო. ინა მა დიორდეშის ვამომიღალ: მ. ხუბ., გვ. 17 -- ის მე ჯერ არ მომიტანია. 

Lemma: diopachat  
Number: 6079  
დიოფაჩათ ზმნზ. შილიფად, ხალვათად (ჩაცმა). ოსურპატჷნი დიოფაჩათ ჯანჷდჷ დო ჰამას ლურდუ: მასალ., გვ. 66 --
ქალბატონი ხალვათად (ჩაცმული) იწვა და ტკბილად ეძინა. 

Lemma: dio  
Number: 6080  
დიო ხოლო ზმნზ. ჯერ კიდევ, ჯერაც. დიო ხოლო იმენდი რე: ი. ყიფშ., გვ. 144 -- ჯერ კიდევ იმედია. დიო ხოლო იმენდი რე,
ჭიჭეს ვარა ქორშუდეე: ქხს, 1, გვ. 45 -- ჯერ კიდევ იმედია, ცოტათი მაინც გახსოვდე. 

Lemma: dirak'a  
Number: 6081  
დირაკა (დირაკას) დრეკა, ღუნვა. იხ. დირაკუა. 

Lemma: dirak'il-i  
Number: 6082  
დირაკილ-ი (დირაკილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დირიკუნს, იდირიკუუ(ნ) ზმნათა -- მოხრილი, მოდრეკილი, მოღუნული.
სიფარშივე გემტკიცებუ, დირაკილი ნინას თქუა: მ. ხუბ., გვ. 351; ქხს, 1, გვ. 311 -- სიყალბე გიმტკიცდება, ცბიერ
(გადრეკილ) ენას იტყვი. 

Lemma: dirak'ua  
Number: 6083  
დირაკუა (დირაკუას) იხ. დირიკუა, დჷრჷკუა. 

Lemma: dirgap-i  
Number: 6084  
დირგაფ-ი (დირგაფის), დირგუა (დირგუას) სახელი ადირგუუ(ნ) ზმნისა -- დაჯახება, დატაკება; რაიმეს ჩარტყმა, ჩაცემა
ღრმად და მაგრად, მაგ., დანის... ბრელი ვააცალჷ დო ქაადირგეს ართიანცჷ: ი. ყიფშ., გვ. 81 -- ბევრი არ აცალა და
დაეჯახნენ ერთმანეთს. დირგაფია დო ხამი ვიშო ქაადირგაფუუ ქორას -- დარტყმაო და დანა იქით ქე ჩაარტყა მუცელში. 

Lemma: dirgin-i1  
Number: 6085  
დირგინ-ი1 (დირგინს), დირგინაფა (დირგინაფას) სახელი დირგონდუ(ნ), იდირგინანს ზმნათა -- დაჯახება, გადატ. ძლიერ
გასუქება. თიზმას შუნსუ დო ჭკუნს, გოდირგონდუუ, აბა, მუ იჸიი? -- იმდენს სვამს და ჭამს, გასუქდება (ძალიან), აბა, რა
იქნება? დირგონდუ(ნ) (გოდირგონდუ გასუქდა, გოდირგინაფე{რე}(ნ) გასუქებულა) გრდუვ. ვნებ. სუქდება. იდირგინანს (მხოლოდ
აწმყოს წრისა და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. მსუქნად გამოიყურება,გასუქებულია. ოდირგინანს იგივეა, რაც
იდირგინანს. გოდირგინაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. უზომოდ გასუქებული. იხ. ტირკინი. 

Lemma: dirgin-i2  
Number: 6086  
დირგინ-ი2 (დირგინს)//დირგონ-ი (დირგონს) ხმის გამიცემით სირბილი, -- დრიგინ-დრიგით სირბილი.
მიიდირგინუ(ნ)//მიიდირგონუ(ნ) (ქიმიიდირგინუუ(ნ)//ქიმიდირგონუუ(ნ) მოირბენს ხმაურით, ქიმიიდირგინუ//ქიმიდირგონუ მოირბინა ხმაურით,
ქუმუუდირგინუ//ქუმუუდირგონუ მოურბენია ხმაურით -- დრიგინით, ქომნოდირგინუე(ნ)//ქიმნოდირგონუე(ნ) მოირბენდა თურმე დრიგინით --
ხმაურით) გრდუვ. ვნებ. მირბის ხმაურით, მიდირგინებს. შდრ. თირქინი//თირქონი, ტირკინი//ტირკონი. 

Lemma: dirginapil-i  
Number: 6087  
დირგინაფილ-ი (დირგინაფილს) მიმღ. ვნებ. წარს. იდირგინანს, დირგონდუ(ნ) ზმნებისა -- ძლიერ, ზომაზე მეტად
გასუქებული. 

Lemma: dirgu  
Number: 6088  
დირგუ (დირგუს) იხ. დირგუუ. 

Lemma: dirgua  
Number: 6089  
დირგუა (დირგუას) სახელი დირგუნს ზმნისა -- ენერგიული, ძლიერი ქმედება: 1. ჩარტყმა, ჩარჭობა, მაგ.,დანის, ხანჯლის.
დირგუ ხამუ კიდირს დო მაჟირაგანიშე გაკლაჭიბაფუუ -- ჩაარტყა დანა მკერდში და მეორე მხარეს გამოვიდა. ზღვას
ქოდირგუ დუდი -- ზღვას ჰკრა თავი. 2. ჩაყოფა ხელისა. თიქ ხე ვადირგასინი, ვეშეულებუ -- იმან ხელი რომ არ ჩაყოს
(ჰკრას), არ შეუძლია. 3. შეჯახება, დატაკება. კილედოკილეშა ქაადირგეს ართიანს -- მკლავდამკლავ შეეჯახნენ
ერთმანეთს. 4. ძლიერი, ღონიერი სიარული; ამოსვლა (კვამლისა). მიიშუ შარას, მიიდირგუდუუ -- მიდიოდა გზაზე,
ენერგიულად მიდიოდა. კუმა მედირგუნდუ უბედურო ბუხარიშე -- კვამლი მიდიოდა უბედურად ბუხრიდან. დირგუნს (ქოდირგუ
ჩაარტყა, შეეჯახა; ქუუდირგუ ჩაურტყამს,შესჯახებია; ქონოდირგუე(ნ) ჩაარტყამდა, შეეჯახებოდა თურმე) გრდმ. არტყამს, ჩასცემს,
ეჯახება. ადირგუუ(ნ) (ქაადირგუ დაეჯახა, ქოდირგაფუ შესჯახებია) გრდუვ. ვნებ. დირგუნს ზმნისა -- ეჯახება; ეცემა; ერჭობა.
იდირგუნს (იდირგუ ჩაირტყა, ჩაიცა; უდირგუ ჩაურტყამს, ჩაუცია) გრდმ. სათავ. ქც. დირგუნს ზმნისა -- ჩაირტყამს, ჩაიცემს.
იდირგე(ნ) (იდირგუ შესაძლებელი გახდა ჩარტყმა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. დირგუნს ზმნისა -- შეიძლება ჩარტყმა.
ადირგე(ნ) (ადირგუ შეძლო ჩაერტყა, -- , ნოდირგუე(ნ) შესძლებია ჩაერტყა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. დირგუნს ზმნისა -- შეუძლია
ჩაარტყას, ჩასცხოს, ჩაარჭოს. ოდირგაფაფუანს (ოდირგაფაფუუ ჩაარტყმევინა, ჩაასობინა; უდირგაფაფუაფუ ჩაურტყმევინებია,
ჩაუცხებინებია; ნოდირგაფაფუე(ნ) ჩაარტყმევინებდა, ჩააცხებინებდა თურმე) კაუზ. დირგუნს ზმნისა -- ჩაარტყმევინებს,



ჩააცხებინებს. მადირგალი, დირგუ{უ}, დირგა მიმღ.მოქმ. ჩამცხები, ჩამრტყმელი, ჩამსობი; გადატ. ღლეტია, წამრთმევი. ოდირგალი,
ოდირგუ მიმღ. ვნებ. მყ. ჩასაცხები, ჩასარტყმელი. გოდირგილი მიმღ. ვნებ. წარს. ჩარტყმული; გადატ. უსირცხვილო; ვისაც
შეუძლია ღლეტა, წამგლეჯობა. ნადირგა მიმღ. ვნებ. წარს. ჩანარტყამი, ჩანაცხები; გადატ. ნაღლეტი, წანაგლეჯი. ნადირგუერი
მიმღ. ვნებ. წარს. ჩარტყმის, ჩასობის საფასური; გადატ. წართმევის, წაღლეტის საფასური. 

Lemma: dirgu{u}  
Number: 6090  
დირგუ{უ} (დირგუ{უ}ს) მიმღ. მოქმ. ეჲოდირგანს ზმნისა -- ღლეტია; წამგლეჯი, წამრთმევი. დირგუუ კოჩი რე -- წამგლეჯი
კაცია. იხ. ტირკუუ. 

Lemma: dirdin-i  
Number: 6091  
დირდინ-ი (დირდინს), დირდინუა (დირდინუას) სახელი დირდინუნს ზმნისა -- უთავბოლო და დაბალი ხმით ლაპარაკი, --
დუდუნი. იშა დუდი მიჩინენო, მუჭო დირდინუნსინი -- იმაზე თავის მიცემა შეიძლება (ნათქვამის გაგება), როგორაა, რომ
გაურკვევლად ლაპარაკობს, -- დუდუნებს. მუს დირდინუნს, მუთუნქ ვეგმაგინუ -- რას დუდუნებს, ვერაფერი ვერ გავიგე.
დირდინუნს (დირდინუ იდუდუნა, უდირდინუ უდუდუნია, ნოდირდინუე(ნ) დუდუნებდა თურმე) გრდმ. დუდუნებს, გაურკვევლად
ლაპარაკობს. იდურდინუ(ნ) (იდურდინუ იდუდუნა, უდირდინუ უდუდუნია, ნოდურდინუე(ნ) დუდუნებდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. დუდუნებს.
იხ. თირთინი, ტირტინი. 

Lemma: dirdina  
Number: 6092  
დირდინა (დირდინას) ვისაც დუდუნით ლაპარაკი სჩვევია, -- დუდუნა. 

Lemma: dirdinapa  
Number: 6093  
დირდინაფა (დირდინაფას) სახელი ოდირდინუანს, დირდონდუ(ნ) ზმნათა -- ზომაზე მეტად გახურება, -- გავარვალება.
ფეჩიქ თეში გოდირდონდუ, ხოლოშა ვემირთე -- ღუმელი ისე გავარვალდა, ახლოს არ შეიძლება მისვლა. დირდონდუ(ნ)
(გოდირდონდუ გავარვალდა, გოდირდინაფე{ლე}(ნ) გავარვალებულა, გონოდირდინაფუე(ნ) გავარვალდებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ.
ვარვალდება, ძლიერ ხურდება. ოდირდინუანს (ოდირდინუუ გაახურა ძალიან, უდირდინუაფუ გაუხურებია ძალიან, ნოდირდინაფუე(ნ)
ძლიერ გაახურებდა თურმე) გრდმ. ახურებს ძალიან, ავარვალებს. ოდირდინაფუანს (ოდირდინაფუუ გაახურებინა ძალიან,
უდირდინაფუაფუ გაუხურებინებია, ნოდირდინაფუე(ნ) ახურებინებდა თურმე) კაუზ. ოდირდინუანს ზმნისა -- გაახურებინებს.
მადირდინაფალი მიმღ.მოქმ. {გა}მხურებელი. ოდირდინაფალი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}სახურებელი. დირდინაფილი მიმღ. ვნებ. წარს.
{გა}ხურებული. ნადირდინეფი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნახურები. ნადირდინაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ხურების საფასური. 

Lemma: dirdinapil-i  
Number: 6094  
დირდინაფილ-ი (დირდინაფილ/რს) იხ. გოდირდინაფილი. 

Lemma: dirdol-i  
Number: 6095  
დირდოლ-ი (დირდოლ/რს), დირდოლუა (დირდოლუას) იგივეა, რაც თირთოლი, -- სახელი იდირდოლუ(ნ) ზმნისა -- ფაცა-
ფუცი, ფაფხური, ფართი-ფურთი. ჩქარი ბაღანა რე, იდირდოლუ -- ჩქარი ბავშვია, ფაფხურობს. იდირდოლუ(ნ) (იდირდოლუ
იფაფხურა, უდირდოლუუ//უდირდოლინუ უფაფხურია, ნოდირდოლუე(ნ) ფაფხურობდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ფაფხურობს, ფაციფუცობს. 

Lemma: dirdola  
Number: 6096  
დირდოლა (დირდოლას) ვისაც ფართი -- ფურთი (ფაფხური) უყვარს, -- ფართიფურთა, ფაფხურა. 

Lemma: dirdghin-i//dghirdghin-i  
Number: 6097  
დირდღინ-ი//დღირდღინ-ი (დ{ღ}ირდღინს) დუდღუნი, -- ცხვირში ლაპარაკი. მუთუნს ვეგეეგენს კოჩი, დ{ღ}ირდღინუნს --
ვერაფერს გაიგებს კაცი, დუდღუნებს. დირდღინუნს (დირდღინუ იდუდღუნა, უდირდღინუ უდუდღუნია, ნოდირდღინუე(ნ) დუდღუნებდა
თურმე) გრდმ. დუდღუნით ლაპარაკობს. ადირდღინე(ნ) (ადირდღინუ შეძლო ედუდღუნა, -- , ნოდირდღინუე(ნ) შესძლებია ედუდღუნა)
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. შეუძლია იდუდღუნოს. ოდირდღინაფუანს (ოდირდღინაფუუ ადუდღუნებინა, უდირდღინაფუაფუ
უდუდღუნებინებია, ნოდირდღინაფუე(ნ) ადუდღუნებინებდა თურმე) კაუზ. დირდღინუნს ზმნისა -- ადუდღუნებინებს. მადირდღინე
მიმღ.აწმყ. მოდუდღუნე, დუდღუნა. ოდირდღინე მიმღ. ვნებ. მყ. სადუდღუნო. ნადირდღინა მიმღ. ვნებ. წარს. ნადუდღუნი.
ნადირდღინუერი მიმღ. ვნებ. წარს. დუდღუნის საფასური. იხ. თირთხინი, ტირტყინი. 

Lemma: dirdghina  
Number: 6098  
დირდღინა (დირდღინას) ვისაც დუდღუნი სჩვევია, -- დუდღუნა. 

Lemma: dire  
Number: 6099  
დირე, დჷრე (დი/ჷრეს) დვირე, სახლის ძელი (პ. ჭარ.). ბიგა, ნამუსით კილურღვანა კარენს ოკილარონი -- ჯოხი,
რომელსაც უყრიან კარებს დასაკეტად. 

Lemma: dirt  
Number: 6100  
დირთ იხ. დგინა. 

Lemma: dirik'il-i  
Number: 6101  
დირიკილ-ი (დირიკილ/რს) იგივეა, რაც დირაკილი, -- მოღუნული, მოხრილი, მოდრეკილი. 

Lemma: dirik'ua  
Number: 6102  



დირიკუა (დირიკუას) სახელი დირიკუნს, დირკუ(ნ) ზმნათა -- დრეკა, ზნექა, ღუნვა. ჸინჩას უკებუდუ დუდი, მარა უკული
მოდირკუ -- ყინჩად ეკავა თავი, მაგრამ შემდეგ მოიდრიკა. მოდირკჷ დასურო ნუზუქ: მ. ხუბ., გვ. 78 -- მოიხარა (მოიდრიკა)
მართლა ნაძვი. მოვდირიკი ცა, მოვკორობი მურიცხეფი -- მოვდრიკე ცა, მოვაგროვე ვარსკვლავები. კუნტაქ ვეელანჭუ,
მაღალქ ვა მოდირკუ დო ჯუნაქ ვეეჸუა -- დაბალი (მოკლე) ვერ აწვდა, მაღალი არ მოიხარა (მოიდრიკა) და კოცნა არ
შედგა (იქნა) დირიკუნს (მოდირიკუ მოდრიკა, მუუდირიკუ მოუდრეკია, მონოდირიკუე(ნ) მოდრეკდა თურმე) გრდმ. დრეკს. იდირიკუნს
(მიიდირიკუ მოიდრიკა, მუუდირიკუ მოუდრეკია) გრდმ. სათავ. ქც. დირიკუნს ზმნისა -- იდრეკს თავისას. უდირიკუნს (მუუდირიკუ
მოუდრიკა, მუუდირიკუ მოუდრეკია) გრდმ. სასხვ. ქც. დირიკუნს ზმნისა -- უდრეკს. იდირიკუ{უ}(ნ) (მიიდირიკუ მოიდრიკა ის,
მოდირიკე{ლე}(ნ) მოდრეკილა) გრდუვ. ვნებ. დირიკუნს ზმნისა -- იდრიკება. ადირიკუუ(ნ) (მაადირიკუ მოედრიკა, მოდირიკუუ
მოსდრეკია) გრდუვ. ვნებ. უდირიკუნს ზმნისა -- ედრიკება იდირიკე(ნ) (იდირიკუ შესაძლებელი გახდა მოდრეკა, -- , -- ) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. დირიკუნს ზმნისა -- შეიძლება მოიდრიკოს (მოდრეკა). ადირიკე(ნ) (ადირიკუ შეძლო მოედრიკა, -- , მონოდირიკუე(ნ)
შესძლებია მოედრიკა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უდირიკუნს ზმნისა -- შეუძლია მოდრიკოს. ოდირიკაფუანს (ოდირიკაფუუ
ადრეკინა, უდირიკაფუაფუ უდრეკინებია, ნოდირიკაფუე(ნ) ადრეკინებდა თურმე) კაუზ. დირიკუნს ზმნისა -- ადრეკინებს. მადირიკალი
მიმღ.მოქმ. {მო}მდრეკი. ოდირიკალი მიმღ. ვნებ. მყ. {მო}სადრეკი. დირიკილი მიმღ. ვნებ. წარს. {მო}დრეკილი. ნადირიკა მიმღ.
ვნებ. წარს. {მო}ნადრეკი. ნადირიკუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {მო}დრეკის საფასური. უდირიკუ, უმუდირიკუ მიმღ. უარყ. მოუდრეკელი.
შდრ. ლაზ. დრიკ: ოდრიკუ, ონდრიკუ მოხრა (ნ. მარი). 

Lemma: dirinapa  
Number: 6103  
დირინაფა (დირინაფას) იგივეა, რაც დირდინაფა. 

Lemma: dirsik'-i  
Number: 6104  
დირსიკ-ი (დირსიკის), დჷრსჷკ-ი (დჷრსჷკის) გლახა, ყველაფრის მკადრებელი. ჩიჩიე ყაზაყიშენი თქუანა: დჷრსჷკი
რენია -- გლახა გლეხზე იტყვიან დირსიკიაო. 

Lemma: dirsua  
Number: 6105  
დირსუა (დირსუას) სახელი დირსანს ზმნისა -- კვნესა (ხმამაღლა). სქიბუ მეუღუნი, თით დირსანსია დო ტკიბირი მეუღუნი,
თითია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 127 -- წისქვილის ქვა რომ მიაქვს, ისიც კვნესისო (ხმამაღლა) და საცერი რომ მიაქვს, ისიცო.
დირსანს (იყენ. დირსუუ იკვნესა, უდირსუუ უკვნესია, ნოდირსუე(ნ) კვნესოდა თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ. კვნესის. 

Lemma: dirpa//de'rpa  
Number: 6106  
დირფა//დჷრფა (დი/ჷრფას) მწვავე რამე. ქიმეფჩა დირფას -- მივცემ მწვავე რასმე (მაგ., მაგარი არყის შესმისას იტყვიან). 

Lemma: dirghal-i  
Number: 6107  
დირღალ-ი (დირღალს) უშნოდ მაღალი და დიდი, -- ზორზოხი. 

Lemma: dirghin-i  
Number: 6108  
დირღინ-ი (დირღინს) უშნო გამოხედვა (ყურება). იხ. დირღინუა. შდრ. დირღალი. 

Lemma: dirghinua  
Number: 6109  
დირღინუა (დირღინუას) სახელი იდირღინანს ზმნისა -- უშნოდ, უხეშად, გამოხედვა. იდირღინანს (იდირღინუუ უხეშად იყურა;
უდირღინუუ უხეშად, უშნოდ უყურებია; ნოდირღინუე(ნ) უშნოდ იყურებოდა თურმე) გრდუვ. უშნოდ, უხეშად იყურება. 

Lemma: dirche  
Number: 6110  
დირჩე (დირჩეს) ბოტან. იგივეა, რაც ჯირჩე, -- უცუნა (გ. როგავა). 

Lemma: dirxap-i  
Number: 6111  
დირხაფ-ი (დირხაფის) ოხვრა, კვნესა. 

Lemma: dirxv-i  
Number: 6112  
დირხვ-ი (დირხვის) იგივეა, რაც ჯონჯი. 

Lemma: dit'a  
Number: 6113  
დიტა (დიტას) ბოტან. ბალახია ერთგვარი. 

Lemma: diq'in-i  
Number: 6114  
დიყინ-ი (დიყინს) იგივეა, რაც ძიყინი. 

Lemma: di՚e  
Number: 6115  
დიჸე (დიჸეს) ბოტან. დიყი. იხ. ფალახარჯი, ღოღე, ღოღელია (ა. მაყ.). შდრ. საბა დიყა. 

Lemma: disha  
Number: 6116  
დიშა -- რთული ზმნისწინი (დი- და შა-: მარტივი ზმნისწინი დი-//დე-და ნაწილაკი -შა-) 1. ჩვეულებრივ აღნიშნავს
მიმართულებას ზევიდან ქვევით -- შიგნით, შუაში (საპირისპ. გიშა-). ქართულად შეიძლება გადმოიცეს ჩა- მარტივი
ზმნისწინით: დიშა-სხაპუა შუაში ჩახტომა; დიშა-ლაფა ჩაგდება შუაში. 2. ზმნის უსრული სახის ფორმას აქცევს სრული



სახისად: დიშა-სხაპუ ჩახტა (შდრ. სხაპუ ხტა), დიშე-ეტუუ ჩატოვა (შდრ. იტუუ და-ტოვა). 3. აწმყოს ფორმას აძლევს
მყოფადის მნიშვნელობას: დიშე-ენჯირუუ ჩაწვება (შდრ. ინჯირუუ წვება), დიშა-ასხაპანს ჩახტება (შდრ. სხაპუნს ხტება). 

Lemma: dishadguma  
Number: 6117  
დიშადგუმა (დიშადგუმას) სახელი დიშადგუნს ზმნისა -- ჩადგმა. 

Lemma: dishalapa  
Number: 6118  
დიშალაფა (დიშალაფას) სახელი დიშალუ(ნ) ზმნისა -- ჩავარდნა. ირი სქანი დოჯირასი სერით ქედჷშვუოლუქ ხეშა: ი.
ყიფშ., გვ. 126 -- ყოველი შენი დაწოლისას ღამით ჩავუვარდება ხელში. 

Lemma: dishanjira  
Number: 6119  
დიშანჯირა (დიშანჯირას) სახელი დიშაანჯირუანს, დიშეენჯირუუ(ნ) ზმნათა -- ჩაწოლა. არკვანიშა დიშამიჯანუქ: ი. ყიფშ.,
გვ. 136 -- აკვანში მიწევხარ. 

Lemma: dishasxap'ua  
Number: 6120  
დიშასხაპუა (დიშასხაპუას) სახელი დიშაასხაპანს ზმნისა -- ჩახტომა. დინჭირჷ დო შქასჷ ქედიშასხაპუ: ა. ცაგ., გვ. 12; ი.
ყიფშ., გვ. 27 -- მოიმართა და შუაში ჩახტა. 

Lemma: dishat'eba  
Number: 6121  
დიშატება (დიშატებას) სახელი დიშეეტე{ე}ნს ზმნისა -- ჩატოვება. ქუას ქიგიაშქუ ლეკური დო თექი ქიდიშეეტუ: ა. ცაგ.,
გვ. 13; ი. ყიფშ., გვ. 28 -- ქვას დაარტყა ლეკური და იქ ჩატოვა. 

Lemma: disha՚unapa  
Number: 6122  
დიშაჸუნაფა (დიშაჸუნაფას) სახელი დიშაჸუნუანს ზმნისა -- ჩაყოლიება, ჩაყოლება. თოლეფც ვადშაჸუნდას ჩხვინდინი,
თოლეფი ოთოლეს ვადინტჷრინე -- თვალებს (შუაში) ცხვირი რომ არ ჩაჰყვებოდეს, თვალები ბუდეში (სათვალეში)
შეიძლება არ დაეტიოს. 

Lemma: dishach'arua  
Number: 6123  
დიშაჭარუა (დიშაჭარუას) სახელი დიშააჭარანს ზმნისა -- ჩაწერა. 

Lemma: dishaxol{ap}a  
Number: 6124  
დიშახოლ{აფ}ა (დიშახოლ{აფ}ას) სახელი დიშახოლუუ(ნ) ზმნისა -- ჩარევა; გარევა. ქეგედოხოდ რაშისჷ, ქოდიშახოლჷ
დო ართიანსჷ ქემიოზღოდუუ: ა. ცაგ., გვ. 22 -- დაჯდა რაშზე, გაერია და ერთმანეთს შეახოცა (მოსპო). 

Lemma: dishaxuna  
Number: 6125  
დიშახუნა (დიშახუნას) სახელი დიშახე(ნ) ზმნისა -- ჩაჯდომა. დიშუოხექ ჩილამურს: ქხს, 1, გვ. 105 -- ვზივარ ცრემლში. 

Lemma: dishajina  
Number: 6126  
დიშაჯინა (დიშაჯინას) სახელი დიშააჯინე(ნ) ზმნისა -- ჩახედვა. პიც ცახორცი გამჷნგონწყი, დიშგოჯინი მა!: ი. ყიფშ., გვ.
136 -- პირზე თავსაკრავი გადაგხსენი, ჩაგხედე მე! 

Lemma: dishajira  
Number: 6127  
დიშაჯირა (დიშაჯირას) იხ. დიშანჯირა. 

Lemma: dishk'a  
Number: 6128  
დიშკა (დიშკას) იხ. დიშქა. 

Lemma: dishnalep-i  
Number: 6129  
დიშნალეფ-ი (დიშნალეფის) მიმღ. ვნებ. წარს. დიშალუ(ნ) ზმნისა -- ჩანავარდნი. 

Lemma: dishnanjira  
Number: 6130  
დიშნანჯირა (დიშნანჯირას) მიმღ. ვნებ. წარს. დიშენჯირუუ(ნ) ზმნისა -- ჩანაწოლი. 

Lemma: dishnasxap'a  
Number: 6131  
დიშნასხაპა (დიშნასხაპას) მიმღ. ვნებ. წარს. დიშაასხაპანს ზმნისა -- ჩანახტომი. 

Lemma: dishnasxap'uer-i  
Number: 6132  
დიშნასხაპუერ-ი (დიშნასხაპუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. დიშასხაპანს ზმნისა -- ჩახტომის გასამრჯელო (საფასური). 

Lemma: dishnat'eb-i  
Number: 6133  



დიშნატებ-ი (დიშნატების) მიმღ. ვნებ. წარს. დიშეეტენს ზმნისა -- ჩანატოვები. 

Lemma: dishna՚unapuer-i  
Number: 6134  
დიშნაჸუნაფუერ-ი (დიშნაჸუნაფუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. დიშაჸუნუანს ზმნისა -- ჩაყოლების საფასური, გასამრჯელო. 

Lemma: dishna՚unep-i  
Number: 6135  
დიშნაჸუნეფ-ი (დიშნაჸუნეფის) მიმღ. ვნებ. წარს. დიშაჸუნუანს ზმნისა -- ჩანაყოლები. 

Lemma: dishnaxola  
Number: 6136  
დიშნახოლა, დიშნახოლეფ-ი (დიშნახოლას, დიშნახოლეფის) მიმღ. ვნებ. წარს. დიშახოლუუ(ნ) ზმნისა -- ჩანარევი,
განარევი. 

Lemma: dishnaxuna  
Number: 6137  
დიშნახუნა (დიშნახუნას) მიმღ. ვნებ. წარს. დიშადოხოდუ(ნ) ზმნისა -- ჩანაჯდომი. 

Lemma: dishnaxunuer-i  
Number: 6138  
დიშნახუნუერ-ი (დიშნახუნუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. დიშადოხოდუ(ნ) ზმნისა -- ჩაჯდომის საფასური. 

Lemma: dishnajina  
Number: 6139  
დიშნაჯინა (დიშნაჯინას) მიმღ. ვნებ. წარს. დიშეეჯინე(ნ) ზმნისა -- ჩანახედი (შუაში). 

Lemma: dishka  
Number: 6140  
დიშქა (დიშქას; მრ. რიცხ.: დიშქ-ეფ-ი შეშები) შეშა. ურემქ დიშქა ვამიიღუ-და, თვითონ დიშქა რე: ი. ყიფშ., გვ. 178 --
ურემმა თუ შეშა არ მოიტანა, თვითონ შეშაა. მუჟანსჷთი დიშქაქჷ... დალიებაშა ქიმიოჭირინუნი... ა.ცაგ., გვ. 39 -- როდესაც
შეშამ დალევას (გათავებას) მიაღწია... დიშქასჷ კვათჷნცჷ: ი.ყიფშ., გვ. 19 -- შეშას ჭრის. შდრ. ლაზ. დიშკა//დიშქა შეშა (ნ.
მარი). 

Lemma: dical-i  
Number: 6141  
დიცალ-ი (დიცალს) გატკიცინებული (მ. ძაძ.); ხორციანი (დ. ფიფია). 

Lemma: dicxe  
Number: 6142  
დიცხე (დიცხეს): დიცხე გორგალი წითელი რგოლი. სარკილ ცას ველუნს დიცხე გორგალი -- მოწმენდილ ცაზე ელავს
წითელი რგოლი. 

Lemma: dixa  
Number: 6143  
დიხა (დიხას) იგივეა, რაც დეხა, -- მიწა, ადგილი (ი. ყიფშ., პ. ჭარ.); თიხა. გეშათხორუ დიხა: მ. ხუბ., გვ. 12 -- ამოთხარა
მიწა. ნთხორილ დიხას ქინახუნეს: ი. ყიფშ., გვ. 106 -- გათხრილ მიწაში (კი) ჩააჯინეს. დიხაში ენარჩქინა ვორეთ, დიხათ
აბრსებენთ: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 14 -- მიწის გაჩენილი ვართ, მიწით ვარსებობთ. დიხას ზმნზ. ადგილზე, ადგილას. თექი
ქამიხვადუა ართ დიხასია: მ. ხუბ., გვ. 20 -- ეს შემომხვდაო ერთ ადგილასო. დიხა შიილებე ორდასინი (მიწა შეიძლება
იყოს): ბურსუკი მოუსავლიანი; დაბალი//დაბაი დიხა (წყარამი) დაბლობი -- წყლიანი; ლაზი ძნელად მოსახნავი; ლაქვათი -
- ქვიშაცალი ცენსჷნი ფერი ქვიშასავით რომ ცვივა ისეთი; ლეტონა ჭაობიანი; მელიჭვილი//მეიჭვირი მოუსავლიანი;
ობჟარე მზიანი, შდრ. ოჩხანე მზიანი; ოკანკაფუ მზიანი, სადაც მზე კანკალებს; ონწარე -- ჭყეჭყი არდგილი ჭაობიანი
ადგილი; ონწყვაშე რღვევადი ადგილი; ორომე უმზეო, ბნელი ადგილი; ოჸოფარე მოსავლიანი (ჸოფა მოსავალი) შდრ.
უჸოფარე მოუსავლიანი; უჩადიხა შავი მიწა; ტკილი, -- შეჰქონდათ მიწის გასანოყიერებლად; ფაქარი; ფუთქურამი
ხავსიანი; ფურსი//ფურსაკი მოუსავლიანი; ქუამი ქვიანი// ქუალონი ქვიანი; ღორღი (დიხა) ღორღი (მიწა); შხოშხორია
გაპოხიერებული; ჩედიხა თეთრი მიწა, რომელსაც იყენებენ თავის დასაბანად; ჩეჸვა წყლიანი დაბლობი; ძელი, ძეი დიხა
რბილი, უქვო მიწა; ჭითა დიხა წითელი მიწა, საგოზავად ვარგისი; ჭუბერ დიხა//დიხაჭუბერი. შდრ. ჩედიხა. შდრ. ლაზ. დიხა
მიწა, ნიადაგი (ნ. მარი). 

Lemma: dixa{t}-gech'vil-i  
Number: 6144  
დიხა{თ}-გეჭვილ-ი (დიხა{თ}-გეჭვილ/რს) მიწა{დ}-დამწვარი. 

Lemma: dixat-gech'uala  
Number: 6145  
დიხათ-გეჭუალა (დიხათ გეჭუალას): მიწიანად -- დაწვა (წყევლაა). სქან ჸუდეშა მა მუ მოკო, დიხათ ქიგერჭუდასჷნი:ქხს,
1, გვ. 101 -- შენ სახლში მე რა მინდა, დაგეწვას (და) დაგიმიწდეს. 

Lemma: dixak'urzue  
Number: 6146  
დიხაკურზუე (დიხაკურზუეს) ტოპონ. ამაღლებული ადგილი (ს. აბედათი, მარტვილის რაიონი). შდრ. დიხაეკურზუელი. 

Lemma: dixarxvil-i  
Number: 6147  
დიხარხვილ-ი (დიხარხვილ/რს) მიწახვრელი, -- სორო. შდრ. ომანე. 

Lemma: dixas(e')  



Number: 6148  
დიხას(ჷ) ზმნზ. მიწაზე; გადატ. ქვეყანაზე. ჸოროფას მერიებუნ, დიხას ფერი მუთუნ ვარე:ქხს, 1, გვ. 90 -- სიყვარულს რომ
მოერევა, ქვეყანაზე (მიწაზე) ისეთი არაფერი არაა. 

Lemma: dixa-samare  
Number: 6149  
დიხა-სამარე (დიხა-სამარეს) საფლავი. წყჷრი დიხა-სამარეს!: ი. ყიფშ., გვ. 187 -- რწყილი სამარეში (მიწა-სამარეში). 

Lemma: dixa-ucha  
Number: 6150  
დიხა-უჩა (დიხა-უჩას) მიწა-შავი. ქუმუურც ნდემი დო დიხა-უჩას ქჷმონწყუნცი: ქხს, 2, გვ. 42 -- მოდის დევი და ანგრევს
(აქცევს) ყველაფერს (მიწა-შავს სპობს-წყვეტს, -- აქცევს ქვეყანას). დიხა-უჩათ ზმნზ. მიწა-შავად. დიხაუჩათ ქიგენწყვედას
ექიანობა (წყევლაა!) -- დაიქცეს იქაურობა! (სიტყ.-სიტყვ.: მიწაშავად დაიქცეს იქაურობა. 

Lemma: dixaq'int'uu  
Number: 6151  
დიხაყინტუუ (დიხაყინტუუს) მიწაყლაპია. დიხაყინტუუ კოჩქჷ უწუუ: ი. ყიფშ., გვ. 15 -- მიწაყლაპია კაცმა უთხრა. 

Lemma: dixash-txir-i  
Number: 6152  
დიხაშ-თხირ-ი (დიხაშ-თხირს) ბოტან. მიწის თხილი, არაქისი (ა. მაყ.). 

Lemma: dixashi-k'och-i  
Number: 6153  
დიხაში-კოჩ-ი, დიხაჲკოჩ-ი (დიხაშიკოჩის//კოს) მიწის კაცი, -- იტყვიან ტანდაბალ კაცზე. დიხას ვეგერჩქუ, დიხაში კოჩიე --
მიწაზე არ ჩანს, მიწის კაცია. 

Lemma: dixashi  
Number: 6154  
დიხაში ლებია (დიხაში ლებიას) ბოტან. ძაძა. იხ. ჩე ჭიფე ლებია, ჩე ჩხირა ლებია (ა. მაყ.). 

Lemma: dixashi  
Number: 6155  
დიხაში მელიშია (დიხაში მელიშიას) ბოტან. ძაღლყურძენა. იხ. ჯოღორიში მაყურძენია, ღვინჯა-ღვინჯა, უჩა ტყა (ა.
მაყ.). 

Lemma: dixashi-nc'alua  
Number: 6156  
დიხაში-ნწალუა (დიხაში-ნწალუას), დიხანწალუა (დიხანწალუას) მიწის ძვრა. ორდუ ზღუვაში ლჷმა, დიხაში ნწალუა --
იყო ზღვის ღელვა (ომი), მიწისძვრა. დიხაქ დინწალუ: მ. ხუბ., გვ. 4 -- მიწა შეინძრა. 

Lemma: dixashi  
Number: 6157  
დიხაში ნწყუალა (დიხაში ნწყუალას) მიწის დაქცევა. გვალო დიხაქ დინწყვასჷნი, სქანი გარდა შხვას ვეპუნა: კ. სამუშ.,
ქართ. ზეპ., გვ. 34 -- ქვეყანა (მიწა) მთლად რომ დაიქცეს, სხვას არ შევირთავ შენს გარდა. 

Lemma: dixashi  
Number: 6158  
დიხაში ოგაფურ-ი (დიხაში ოგაფურს) მიწის გადასახადი, -- ღალა. 

Lemma: dixashi  
Number: 6159  
დიხაში სურო (დიხაში სუროს) ბოტან. ხვართქლა. იხ. მაბურა,მაბჷრა, დიხაში ცურუ, ბადადია (ა. მაყ.). 

Lemma: dixashi  
Number: 6160  
დიხაში უშქურ-ი (დიხაში უშქურს) ბოტან. მიწავაშლა. შდრ. ლაზ. დიხა უშქური (ა. მაყ.). 

Lemma: dixashi  
Number: 6161  
დიხაში ფერ-ი (დიხაში ფერს) მიწის ფერი. დიხაში ფერი გინოძუდუ -- მიწის ფერი ედო. 

Lemma: dixashi  
Number: 6162  
დიხაში ცურუ (დიხაში ცურუს) ბოტან. იგივეა, რაც დიხაში სურო. 

Lemma: dixashi  
Number: 6163  
დიხაში ძია (დიხაში ძიას) ბოტან. ჩალამძივი. იხ. გირინიში ძია (ა. მაყ.). 

Lemma: dixashi  
Number: 6164  
დიხაში ჭუბურ-ი (დიხაში ჭუბურს) ბოტან. წვრილყვავილა, ცხენისწაბლა. იხ. რუსული ჭუბური (ა. მაყ.). 

Lemma: dixash  
Number: 6165  
დიხაშ წვერა (დიხაშ წვერას) ზოოლ. მიწის წვერა, -- მდინარის თევზია, მოშავო, ულვაშებიანი. 



Lemma: dixashxo  
Number: 6166  
დიხაშხო (დიხაშხოს) მოსავლიანი, გაპოხიერებული მიწა. შდრ. იმერ. გურ. დიხაშხო -- კარგი მოსავლიანი მიწა (გ. შარაშ., ვ.
ბერ., ა. ღლ.); საბა: დიხაშხო მიწა დახეთქილი. ი. ყიფშიძე: დიხაშხო სოფელია ქუთაისის მაზრაში; -- დიხაშხო გურიაში
ცნობილი ხარისხის ნიადაგის სახელწოდებაა. ო. ჭურღულია: დიხაშხოღ დიხა-შხოღ დიხა შხოშხორია. შხოშხორია
ხორკლებიანი, -- მეტად ნაყოფიერ მიწაზედაც იტყვიან : შხოშხორია დიხა -- გაპოხიერებული მიწა. 

Lemma: dixash  
Number: 6167  
დიხაშ ხოჯ-ი (დიხაშ ხოჯის//ხოს) ზოოლ. ერთგვარი ხოჭო -- ხარაბუა, ხარაბუზა (სიტყ.-სიტყ. მიწის ხარი). 

Lemma: dixa-c'q'ar-i  
Number: 6168  
დიხა-წყარ-ი (დიხა-წყარს) მიწა-წყალი, გადატ. მამული. ათეზუმა დიხა-წყარი უღუნია -- ამდენი მიწა-წყალი (მამული)
აქვსო. 

Lemma: dixach'uberi  
Number: 6169  
დიხაჭუბერი (დიხაჭუბერს) თეთრი მიწა, რომელსაც ხმარობენ თავის დასაბანად საპნის ნაცვლად (ი. ყიფშ.); წითელი მიწა
თიხის ჭურჭლის გასაკეთებლად (მასალები, ტ. 3, ნაწ.2, გვ. 209 210) 

Lemma: dixek'i  
Number: 6170  
დიხეკი! ბრძან. დაიკარგე! მეუ ათე წუთის, დიხეკი თაურე! -- წადი ამ წუთას, დაიკარგე აქედან! 

Lemma: do1  
Number: 6171  
დო1 1. მაერთებელი (მაჯგუფებელი) კავშირი ფრაზის ორი ერთგვარი წევრისა ან ორი წინადადებისა. ქართული და'ს
ფონეტიკურ-სემანტიკური ეკვივალენტი. ოსური დო კოჩი -- ქალი და კაცი; დიდა დო სქუა დედა და შვილი; ჭიჭე დო დიდი
პატარა და დიდი. ვადობჭვა დო ვადობხაშა ქხს, 1, გვ. 73 -- არ დამწვა და არ მომხარშო. მა ხვალე ვორექ დო სი
ქუმუურქო? -- მე მარტო ვარ და შენ მოხვალ. 2. მაერთებელი კავშირი კომპოზიტებში: ა) ფუძეგაორკეცებულ ზმნიზედებში:.
ვიშო დო ვიშო -- იქით და იქით, თუდო დო თუდო ქვევით და ქვევით, გალე დო გალე გარეთ და გარეთ; ბ) რთულ
რაოდენობით რიცხვით სახელებში: ვითოჟირი (ღ ვით-დო-ჟირი) თორმეტი; ვითოხუთი (ღ ვით-დო-ხუთი) თხუთმეტი;
ვითაამშვი (ღ ვით-დო-ამშვი) თექვსმეტი... ეჩდოართი ოცდაერთი, ეჩდოვითი ოცდაათი, სუმენეჩიდოვითაანთხი (ღ *სუმ-
ონ-ეჩი-დო-ვით-დო-ოთხი) სამოცდათოთხმეტი. 

Lemma: do2  
Number: 6172  
დო2 მაერთებელი კავშირი ორი სიტყვისა, სემანტიკურად თუ-ს ბადალი: ქოიჩქუ-და, მინი მააჩქუ: ოსური დო კოჩი -- თუ
იცი, ვინ გამოაგზავნა: ქალი თუ კაცი? წყარი გოკონ დო ღვინი? -- წყალი გინდა თუ ღვინო? ღორონთი აკეთენსო კოსუ დო
ეშმაკი? ი. ყიფშ., გვ. 6 -- ღმერთი აკეთებს კაცს თუ ეშმაკი? ნამუ კაჭაში ათოჸოთამა უჯგუ: დინახალენი დო გალენი? --
რომელი სარმის გამოდება სჯობია: შინაგანი თუ გარეგანი? ოკოდუ დო ვაკოდუნი, პატონიშო ღეჯი იშენ ოკო მორდუკონი -
- უნდოდა თუ არ უნდოდა, ბატონისთვის ღორი მაინც უნდა გაეზარდა. 

Lemma: do3  
Number: 6173  
დო3 ნაწილაკი, წარმოშობით მაერთებელი კავშირი: ა) დაერთვის ზმნას და ქართულად შეიძლება გადმოიცეს და ან თუ
ნაწილაკებით: მუშა გომოფჩანქია-დო, სქანი ქონებაშა ქიმერჩანქია, -- უწუუ: მ. ხუბ., გვ. 279 -- რამდენად გავყიდიო-და,
შენს ქონებაზე (კი) მოგცემო, -- უთხრა (შდრ. მუ ღირჷნია-და, სქანი ქონებავა, -- უწუუ: მ. ხუბ., გვ. 279 -- რა ღირსო-და, შენი
ქონებაო, -- უთხრა). ქოთომს ქოსილი ვამააძირე, მუს გეუჩხირკუავა დო: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 143 -- ქათამს დაგვილი
თვალის დასანახად არ უნდა, რა გავჩხრიკოვო და. გური მიფაცქალალანდუ, უარია ვამიწუას -- მაქი-დო -- გული მიცემდა,
უარი არ მითხრას -- მეთქი-და. ითამ უწიინქიო-დო? -- ვითამ ეტყვი თუ?;ბ) აწარმოებს ადგილის ზმნიზედებს: შხვადო (ღ
შხვა-დო) სხვაგან. თუდო (ღ თუ-დო) ქვედა, ჟიდო (ღ ჟი-დო) ზევით, ზედა (შდრ. ჟიდონი ზედა). 

Lemma: do4  
Number: 6174  
დო4 მარტივი ზმნისწინი: 1. ჩვეულებრივ აღნიშნავს მიმართულებას ზევიდან ქვევით (საპირისპიროა ე-). ქართული და-ს
ფონეტიკურ-სემანტიკური შესატყვისია: დო-ტება დატოვება: დიდაქ მუშენ დოგიტუუ?: ქხს, 1, გვ. 71 -- დედამ რად გშობა
(დაგტოვა)? დო-ბაზაფა დაბერტყება, დო-ნთხაფა დაცემა: დონთხაფა დო დობაზაფა ართიენია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 39 --
დაცემა და დაბერტყება ერთი არისო. დო-ჸვილუა დაკვლა: დოჸვილენი, ზისხირი ვაურსია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 39 -- რომ
დაკლა, სისხლი არ გამოუვაო. 2. უსრული სახის ფორმას აქცევს სრული სახისად: ჭვე დო-თასუ ჭვავი დათესა (შდრ. ჭვე
თასუ ჭვავი თესა); წერილი დო-ჭარუ წერილი დაწერა (შდრ. ჭარუ წერა). 3. აწმყოს ფორმას ანიჭებს მყოფადის
მნიშვნელობას: ბაღანას და-ასქილიდუანს ბავშვს მოარჩენს (შდრ. ოსქილიდუანს არჩენს), ორტვინს დო-ბარუნს ბოსტანს
დაბარავს (შდრ. ბარუნს ბარავს). 4. ზოგჯერ ზმნას უცვლის მნიშვნელობას: დო-ხვადუ დახვდა (შდრ. შე-ხვადუ შეხვდა, მო-
ხვადუ მოხვდა); დეეთხუუ დაშორდა, დაითხოვა (შდრ. გეეთხუუ გათხოვდა). შდრ. ლაზ. დო-//დუ-//დვ-: დოღურუ მოკვდა
(ეტიმოლ., გვ. 93-94). 

Lemma: dobazapa  
Number: 6175  
დობაზაფა (დობაზაფას) სახელი დააბაზუუ(ნ) ზმნისა -- მძიმედ დაცემა (ხმის გამოცემით). 

Lemma: dobatkapa/-i  
Number: 6176  
დობათქაფა/-ი (დობათქაფა/ი-ს) სახელი დააბათქუუ(ნ) ზმნისა -- დიდი რისამე მაგრად დაცემა. 



Lemma: dobatkua  
Number: 6177  
დობათქუა (დობათქუას) სახელი დობათქუნს ზმნისა -- დაბეგვა; მაგრად დარტყმა; დაცემა. 

Lemma: dobak'ua  
Number: 6178  
დობაკუა (დობაკუას) სახელი დობაკუნს ზმნისა -- დატკეპნა, დაბეკნა. კაბექ (კამბეშიქ) ქოთ დოხონუ, ქოთ დობაკუა:
ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 63 -- კაბემ (კამეჩმა) კიდეც მოხნა და კიდეც დატკეპნაო (ნახნავი). // გადატ. მაგრად ცემა. 

Lemma: dobak'il-i  
Number: 6179  
დობაკილ-ი (დობაკილ/რს) იხ. ბაკილი. 

Lemma: dobambil-i  
Number: 6180  
დობამბილ-ი (დობამბილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დობამბუნს ზმნისა -- დაბამბული. გადატ. მდიდარი, ყველაფრით სავსე.
დობამბილი ოჯახი უღუდუ -- მდიდარი ოჯახი ჰქონდა. 

Lemma: dobambua  
Number: 6181  
დობამბუა (დობამბუას) სახელი დობამბუნს ზმნისა -- დაბამბვა. იხ. ბამბე. 

Lemma: dobargil-i  
Number: 6182  
დობარგილ-ი (დობარგილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დიიბარგუუ(ნ) ზმნისა -- დაბანაკებული. რუხის დობარგილი ორდჷ ჩქჷნ
დო რუსიშ ჯარი ართო: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 100 -- რუხში დაბანაკებული იყო ჩვენი და რუსის ჯარი ერთად. 

Lemma: dobargua  
Number: 6183  
დობარგუა (დობარგუას) სახელი დააბარგანს, დიიბარგუუ(ნ) ზმნათა -- დაბანაკება. შდრ. ბარგი. 

Lemma: dobarsapa  
Number: 6184  
დობარსაფა (დობარსაფას) სახელი დააბარსუუ(ნ) ზმნისა -- მძიმედ დაცემა. შდრ. დობაზაფა. 

Lemma: dobart'q'apa  
Number: 6185  
დობარტყაფა (დობარტყაფას) სახელი დააბარტყუუ(ნ) ზმნისა -- დაბერტყება. 

Lemma: dobart'q'ua  
Number: 6186  
დობარტყუა (დობარტყუას) სახელი დობარტყუნს ზმნისა -- დაბერტყვა. 

Lemma: dobezua  
Number: 6187  
დობეზუა (დობეზუას) სახელი დობეზუნს; ქიდააბეზანს ზმნათა -- 1. გამეტებულად, მაგრად ცემა. თეში დობეზუ, ართი
მარას გეუჯანუდუ -- ისე მაგრად სცემა, ერთი კვირა იწვა თურმე (ეწვა თურმე). 2. ბევრი რისამე ერთად დაყრა. ქობალიში
ქვირი ქიდააბეზეს -- პურის ფქვილი ბევრი მოიტანეს (დაყარეს). შდრ. დოზეპუა. 

Lemma: dobek'ua  
Number: 6188  
დობეკუა (დობეკუას) იხ. დობეჸუა. 

Lemma: dobera  
Number: 6189  
დობერა (დობერას) დობირა. პატარა ეული გორაკი; მაღალბალახიან ყანაზეც იტყვიან (ბ. კილანავა); დობილო; ვაკე
ადგილი სახნავ-სათესად გამოსაყენებელი. ჩაით გინოქვაჩალერიე დობერა დო ლაკადათი: ქხს, 1, გვ. 319 -- ჩაით
გადაქოჩრილია დაბლობი და გორაკებიც. გვალას თოლც აღანქჷნი, დობერას უჯინექჷ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 116 --
მთას თვალს რომ მოაშორებ, გასცქერი მინდორ-ველს. იხ. ლაკადა. შდრ. გურ. დობირა, დობირო საუკეთესო ნიადაგი
(ვაზის გასაშენებლად) (ქეგლ) 

Lemma: dobera{r}zen-i  
Number: 6190  
დობერა{რ}ზენ-ი (დობერა{რ}ზენს) ტოპონ. სოფელია მარტვილის რაიონში. დობერა{რ}ზენიღ დობირა+რზენი
დობილო+ვაკე (ვ. თოფურია). 

Lemma: dobizinapa  
Number: 6191  
დობიზინაფა (დობიზინაფას) სახელი დობიზონდუ(ნ) ზმნისა -- ძლიერ გასივება; გატკიცინება. გადატ. ზომაზე მეტად
გასუქება. 

Lemma: dobinil-i  
Number: 6192  
დობინილ-ი (დობინილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დობინუნს ზმნისა -- დაბნეული (საბნევით). 

Lemma: dobinua  
Number: 6193  



დობინუა (დობინუას) სახელი დობინუნს ზმნისა -- დაბნევა საბნევით. კანცხუთ დობინუ -- ქინძისთავით დააბნია. 

Lemma: dobiric'ua  
Number: 6194  
დობირიწუა (დობირიწუას) სახელი დობირიწუნს ზმნისა -- დაფხრეწა. 

Lemma: dobijgapa  
Number: 6195  
დობიჯგაფა (დობიჯგაფას) სახელი დააბიჯგუანს ზმნისა -- დადგმა (ფეხისა). 

Lemma: dobork'il-i  
Number: 6196  
დობორკილ-ი (დობორკილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დობორკუნს ზმნისა -- დაბორკილი. დობორკილ ცხენემს გუუტენა
მინდორიშა -- დაბორკილ ცხენებს გაუშვებენ მინდორზე. 

Lemma: dobork'ua  
Number: 6197  
დობორკუა (დობორკუას) სახელი დობორკუნს ზმნისა -- დაბორკვა. ქუმურცუ დო დორბორკუნსუ -- მოვა და დაგბორკავს.
იხ. ბორკი. 

Lemma: dobzhghirapa  
Number: 6198  
დობჟღირაფა (დობჟღირაფას) სახელი დააბჟღირუანს ზმნისა -- დაჭკნობა. ცუნჯქჷ ვადგობჟღირუას: ქხს, 1, გვ. 95 --
ცვარმა (ნამმა) არ დაგაჭკნოს. 

Lemma: dobrandzua  
Number: 6199  
დობრანძუა (დობრანძუას) სახელი დობრანძუნს ზმნისა -- დაბურდვა. 

Lemma: dobuzuk'ua  
Number: 6200  
დობუზუკუა (დობუზუკუას) სახელი დობუზუკანს ზმნისა -- დამუწუკება. ხე ართო დოუბუზუკუუ -- ხელი მთლიანად დაუმუწუკა. 

Lemma: dobuma  
Number: 6201  
დობუმა, დობუნა (დობუმას) სახელი დააბუნს ზმნისა -- დასხმა, დაქცევა. შდრ. დოწუმა. 

Lemma: dobumil-i  
Number: 6202  
დობუმილ-ი (დობუმილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დააბუნს ზმნისა -- დასხმული. შდრ. დოწუმილი. 

Lemma: doburjapa  
Number: 6203  
დობურჯაფა (დობურჯაფას) სახელი დუუბურჯანს ზმნისა -- შენჯღრევა. ...ართის ქოდოიბურჯუა: თ. სახოკ., გვ. 258 -- ერთს
კარგად შეგანჯღრევ. 

Lemma: dog-i  
Number: 6204  
დოგ-ი, დონგ-ი (დო{ნ}გის) ბოტან. მდოგვი. (ა. მაყ.). 

Lemma: dogarua  
Number: 6205  
დოგარუა (დოგარუას) სახელი დიიგარს ზმნისა -- დატირება. ვადიმგარათ, ვარე შარა: ქხს, 1, გვ. 185 -- რომ არ ვიტიროთ,
არაა გზა. 

Lemma: dogapa  
Number: 6206  
დოგაფა (დოგაფას) სახელი დააგანს ზმნისა -- დაგება; ღომის ამოღება და ტაბაკზე დაგება (მასალები, ტ. 3, ნაწ. 2, გვ. 206).
ხვარჩინი ვაშიბუდესჷნი, ბირცხათ ქოდუგაფუდეს: ი. ყიფშ., გვ. 150 -- ჩოგანი რომ ვერ ეშოვათ, ფრჩხილით (კი)
დაუგიათ. იხ. გაფა. 

Lemma: dogapil/r-i  
Number: 6207  
დოგაფილ/რ-ი (დოგაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დააგანს ზმნისა -- დაგებული. გადატ. ჩამოყალიბებული, სრულყოფილი.
დოგაფილი ჸაზახი რე -- დაგებული (სრულყოფილი) გლეხია. 

Lemma: dogvanua  
Number: 6208  
დოგვანუა (დოგვანუას) სახელი დააგვანუანს, დიიგვანუუ(ნ) ზმნათა -- გასუქება. ღეჯქ დიგვანუა: თ. სახოკ., გვ. 262 --
ღორი გასუქდაო. თეში დინჷნარღვეფი ქუ̂ირითი ჩხომენქჷ ძალამი დიგვანესჷ: ა. ცაგ., გვ. 27 -- ამის ჩანაყარი ფქვილით
თევზები ძალიან დასუქდნენ. 

Lemma: dogorapa  
Number: 6209  
დოგორაფა (დოგორაფას) სახელი დააგორანს ზმნისა -- შეგინება. 

Lemma: dogorua  



Number: 6210  
დოგორუა (დოგორუას) სახელი დოგორუნს ზმნისა -- მოძებნა. ფერ წამალი დომიგორი, თე ჭუაშე დობსქიდეე: ი. ყიფშ.,
გვ. 119 -- ისეთი წამალი მომიძებნე, ამ სატკივრისგან რომ მოვჩე. გვალასჷ დოგორეს ართი ფოქვა: ი. ყიფშ., გვ. 56 -- მთაში
მოძებნეს ერთი გამოქვაბული. 

Lemma: dogrinjua  
Number: 6211  
დოგრინჯუა (დოგრინჯუას) იხ. გრინჯუა. 

Lemma: dogubil/r-i  
Number: 6212  
დოგუბილ/რ-ი (დოგუბილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დოგუბუნს, დიიგუბუუ(ნ) ზმნათა -- დაგუბული. ჩხომეფი ჸუნა დოგუბირ
წყარს -- თევზები ჰყავთ დამდგარ წყალში. ამდღა დოგუბირი ჰაერი რე -- დღეს დაგუბული ჰაერია. 

Lemma: dogubua  
Number: 6213  
დოგუბუა (დოგუბუას) სახელი დოგუბუნს ზმნისა -- დაგუბვა. შდრ. იმერ. გვიბი, გუბი ნისლიანი, კვამლიანი ამინდი. 

Lemma: dogurapa  
Number: 6214  
დოგურაფა (დოგურაფას) სახელი დააგურუანს, დიიგურუანს ზმნათა -- დასწავლა. ოჭკომალიში კეთება ქოდომგურევა:
ი. ყიფშ., გვ. 90 -- საჭმლის კეთება დამისწავლეო. ქიდიგურე ქაღარდი: ი. ყიფშ., გვ. 7 -- ისწავლე ქაღალდი. 

Lemma: dodgima  
Number: 6215  
დოდგიმა (დოდგიმას) სახელი დოდგუნს ზმნისა -- დადგმა. სუმიშახჷ გამნიირთჷ დო პიჯიშე ქჷდიიდგჷ: ა. ცაგ., გვ. 21 --
სამჯერ გადაბრუნდა და პირაღმა დაიდგა. 

Lemma: dodgimiri  
Number: 6216  
დოდგიმირი (დოდგიმირს) იგივეა, რაც კაპუნობა. ხალხში დარჩენილია ასეთი თქმულება: წარმართობის დროს, როდესაც
მეგრელები დიდჭყონს -- დიდმუხას -- თაყვანსა სცემდნენ, მას მსხვერპლად სწირავდნენ ღორებსო, რომელთაც შიგ მუხაში
შესდგამდნენ -- დოდგუმა -- და ამიტომ ამ სალოცავსაც დოდგიმირი ეწოდაო (ა. მაკალ., გვ. 309). 

Lemma: dodgina  
Number: 6217  
დოდგინა (დოდგინას) სახელი დაადგინანს ზმნისა -- დადგენა. ხენწიფეთ ქოდაადგინეს: ი. ყიფშ., გვ. 7 -- ხელმწიფედ
დაადგინეს (დააყენეს). ქდოდგინა თოლიში თვალის დაყენება: თოლქ დუდირთჷ თვალის ჩინი, მხედველობა დაკარგა.
თოლქ დუდირთჷ ხენწჷფეს: მ. ხუბ., გვ. 66 -- თვალის ჩინი დაკარგა (დაბრმავდა) ხელმწიფე. 

Lemma: dodginel-i  
Number: 6218  
დოდგინელ-ი (დოდგინელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დუუდგინანს ზმნისა -- დადგენილი; გადატ. დაბრმავებული. თოლი აფუ
დოდგინელი -- დაბრმავებულია. 

Lemma: dodginua  
Number: 6219  
დოდგინუა (თოფიში) თოფის დაყენება. დაასობდნენ ორ სარს, მათზე მოაბამდნენ გატენილ თოფს, რომელიც ჩახმახზე იყო
შეყენებული. ჩახმახის ფეხს მიაბამდნენ მოჭოუშიას. თოკის მეორე ბოლოს გზის გაღმა ხეზე მიაბამდნენ მაგრად. თუ დათვი ამ
ადგილებში მოხვდებოდა, ის აუცილებლად მოედებოდა მოჭიშუას. გასწევდა თოკს, თოფი გავარდებოდა და დათვი კვდებოდა
(მასალები, ტ. ვ, გვ. 140-141). 

Lemma: dodguma  
Number: 6220  
დოდგუმა (დოდგუმას) იგივეა, რაც დოდგიმა, -- სახელი დოდგუნს ზმნისა -- დაყენება, დადგმა; შემზადება. ჟირი კოკა
ღვინი ქჷდოდგჷ: ა. ცაგ., გვ. 35 -- ორი კოკა ღვინო დააყენა (დადგა). დოდგი სკამი, გეუთვათვე ხე, გედი მუასკანიგე --
დადგი სკამი, მოუთათუნე ხელი, ადე, მამა თუ გიყვარს (გამოცანა: მჭადი კეცზე). 

Lemma: dodgumil-i  
Number: 6221  
დოდგუმილ-ი (დოდგუმილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დოდგუნს ზმნისა -- დადგმული. ღუმუ ზელი, ხორცი ხაშილი, ტაბაკი
დოდგუმილი, -- სინჯაქ ვამორთუა: თ. სახოკ., გვ. 262 -- ღომი ჩაზელილი, ხორცი მოხარშული, ტაბლა დადგმული, -- სიძე არ
მოვიდაო. 

Lemma: dodvala  
Number: 6222  
დოდვალა (დოდვალას) სახელი დოდვანს ზმნისა -- დადება. ბოშიქჷ... დოჸვილჷ დო თექი ქიდოდუ: ა. ცაგ., გვ. 12 --
ბიჭმა... მოკლა და იქ (კი) დადო. 

Lemma: dodvalir-i  
Number: 6223  
დოდვალირ-ი (დოდვალირს) მიმღ. ვნებ. წარს. დოდვანს ზმნისა -- დადებული... სიტყვა მაფუ გილანწყუმირი დო
დოდვალირი: მ. ხუბ., გვ. 17 -- ...სიტყვა მაქვს ჩამორთმეული და დადებული. 

Lemma: dodirgua  
Number: 6224  
დოდირგუა (დოდირგუას) სახელი დოდირგუნს ზმნისა -- 1. ბევრი საჭმლის ერთბაშად და უშნოდ (ღორულად) ჭამა.



ქომუღეს ოჭკომალინი, დოდირგუ -- საჭმელი რომ მოიტანეს, ღორმუცლურად შეჭამა. 2. რაიმე მაგარი საგნით ან
მუჯლუგუნით ცემა. 

Lemma: dodurinapa  
Number: 6225  
დოდურინაფა (დოდურინაფას) სახელი დუუდირინუანს ზმნისა -- ელვისებურად მოკვეთა (თავისა). დიხაშა ქჷდუუდირინუუ
დუდი: ი. ყიფშ., გვ. 58 -- მოჰკვეთა თავი; სიტყვ.-სიტყვ.: მიწისკენ გააფრინა (უეცრად) მისი თავი ხმაურით. იხ. დურინი. 

Lemma: dovalapa  
Number: 6226  
დოვალაფა (დოვალაფას) სახელი დუუვალუანს ზმნისა -- გაელვება; დახამხამება// გადატ. დარხევა, დანძრევა. ოკო
უჯინესიკო თოკიში დოვალაფას -- უნდა ეყურებინათ თოკის დარხევაზე. ჟიროში მართახი გიაშქვენი, ვადუვალუანს
თოლს -- ორასი მათრახი რომ დაარტყა, არ დაახამხამებს თვალს. დუვალუ თოკისჷ: ქხს, 1, გვ. 34 -- დაანძრია თოკი.
თოლიშ დოვალაფაში მამალას: ი. ყიფშ., გვ. 57 -- თვალის დახამხამების მანძილზე (სისწრაფით). 

Lemma: do  
Number: 6227  
დო ვარ{ი} კავშირი თუ, თუ არა. მა ქიიბტყუქ დო იჸიინ დო ვარი, ჯარი ვამოჭე -- მე ვიტყვი და იქნება თუ არა, ჯავრი არ
მჭირს. უშქურ გოკონო დო ვარ სხული? -- ვაშლი გინდა თუ მსხალი? ნებას ქჷმარზენქ დო ვარია, ოსური ქიფთხუევე?: მ.
ხუბ., გვ. 131 -- ნებას მაძლევ თუ არაო, ცოლი რომ შევირთოო? კითის თვალუნს: წჷ ბღურუქ დო ვარ წანას?: მასალ., გვ. 54
-- თითზე თვლის: წელს მოვკვდები თუ გაისად?. 

Lemma: dozabak'el-i  
Number: 6228  
დოზაბაკელ-ი (დოზაბაკელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დოუზაბაკუანს ზმნისა -- ადგილიდან დაძრული. დოზაბაკელით ვარდუ --
ადგილიდან დაძრულიც კი არ იყო. იხ. დოზაბაკუა. 

Lemma: dozabak'ua  
Number: 6229  
დოზაბაკუა (დოზაბაკუას) სახელი დუზაბაკუანს ზმნისა -- ადგილიდან დაძვრა. უკული ვადომიზაბაკუაფუ თეურეშე კუჩხი -
- შემდეგ იქითკენ ფეხი არ გამინძრევია. 

Lemma: dozanch'apa  
Number: 6230  
დოზანჭაფა (დოზანჭაფას) სახელი დააზანჭუუ(ნ) ზმნისა -- ზღართანი, ასეთი დაცემის ხმა. ქაწვახაბაკი ჯიკის დო ეფერი
დუაზანჭი, ეშე ვეიმადგინუ -- წამოვედე ჯორკოს და ისე ძლიერ დავეცი, ზევით ვერ ავდექი. 

Lemma: dozarap-i  
Number: 6231  
დოზარაფ-ი (დოზარაფის) ადგილიდან დაძვრა. 

Lemma: dozarzal-i  
Number: 6232  
დოზარზალ-ი (დოზარზალს) დაზანზარება. 

Lemma: dozarzalua  
Number: 6233  
დოზარზალუა (დოზარზალუას) სახელი დუუზარზალუანს ზმნისა -- დაზანზარება. ეფერი მიოღორუუ, თელ ქიანას
დოუზარზალუუ -- ისეთი მიაყვირა, მთელი ქვეყანა დააზანზარა. 

Lemma: dozartapa  
Number: 6234  
დოზართაფა (დოზართაფას) იგივეა, რაც დოზანჭაფა, -- მაგრად დაცემა, ზღართანი. 

Lemma: dozarua  
Number: 6235  
დოზარუა (დოზარუას) იგივეა, რაც დოზარაფი, -- სახელი დუუზარუანს ზმნისა -- დაძვრა (ადგილიდან). არდგილიშე
ვედმაზარეს -- ადგილიდან ვერ დავძარით. 

Lemma: dozapril-i  
Number: 6236  
დოზაფრილ-ი (დოზაფრილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დიიზაფრუუ(ნ) ზმნისა -- დაზაფრული. ქორძირი დო დოზაფრილც
თელო დაჩხჷრ(ი) ქჷმომინტე: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 20 -- გნახე და დაზაფრულს მთლად ცეცხლი მომიკიდე. 

Lemma: dozachua  
Number: 6237  
დოზაჩუა (დოზაჩუას) სახელი დოზაჩუნს ზმნისა -- გაწყრომა რჩევა-დარიგებით. ქაშიჸოთუ ხეშა დო დოზაჩუ მანგარას --
ჩაიგდო ხელში და გაუწყრა (რჩევა-დარიგებით) მაგრად. 

Lemma: dozep'ua  
Number: 6238  
დოზეპუა (დოზეპუას) სახელი დიიზეპუუ(ნ) ზმნისა -- 1. ბლომად დაყრა, დახვავება; 2. მაგრად ცემა. 

Lemma: dozvinil-i  
Number: 6239  
დოზვინილ-ი (დოზვინილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დააზვინანს ზმნისა -- დაზვინული, ზვინად დადგმული. ჭა მიკოსურებული,
დოზვინილი აფუ -- ჩალა მოსტუმრებული, დაზვინული აქვს. 



Lemma: dozvinua  
Number: 6240  
დოზვინუა (დოზვინუას) სახელი დააზვინანს ზმნისა -- დაზვინვა, ზვინის დადგმა. ჭა ქიდააზვინუ -- ჩალა ზვინად დადგა, --
დაზვინა. შდრ. ზვინი. 

Lemma: dozizinapa  
Number: 6241  
დოზიზინაფა (დოზიზინაფას) სახელი დოზიზონდუ(ნ) ზმნისა -- გასივება; მუწუკის ჩირქით გავსება.// გადატ. არაბუნებრივად
გასუქება, გაზიზინება. 

Lemma: dozizinapil-i  
Number: 6242  
დოზიზინაფილ-ი (დოზიზინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დააზიზინუანს, დოზიზონდუ(ნ) ზმნათა -- გასივებული; (მუწუკი)
გავსებული ჩირქით.// გადატ. არაბუნებრივად გასუქებული, გაზიზინებული. შდრ. ლეჩხ. იმერ. გაზიზინებული ძალიან
გავსებული, გატენილი; გადატ. ძალიან გამძღარი, ძალიან გასუქებული. 

Lemma: dozok'ul-i  
Number: 6243  
დოზოკულ-ი (დოზოკულ/რს), დოზოკულუა (დოზოკულუას) სახელი დოუზოკულანს ზმნისა -- რჩევა-დარიგება, რჩევა-
დარიგების მიცემა. ჯგჷრ მუთუნემც დუუზოკულანც -- კარგ რამეებს ურჩევს. იხ. ზოკული. 

Lemma: dozok'uler-i  
Number: 6244  
დოზოკულერ-ი (დოზოკულერს) მიმღ. ვნებ. წარს. დოუზოკულანს ზმნისა -- რჩევა-დარიგება მიცემული. 

Lemma: dozojua  
Number: 6245  
დოზოჯუა (დოზოჯუას) სახელი დოზოჯუნს ზმნისა -- დაბრძანება. სი დოზოჯი, მა გალინა: ი. ყიფშ., გვ. 120 -- შენ
დაბრძანდი, მე გემსახურები. 

Lemma: dozuk'ol-i  
Number: 6246  
დოზუკოლ-ი (დოზუკოლ/რს) იგივეა, რაც დოზოკული, -- რჩევა, დარიგება. ჯგირ საქმეში დოზუკოლი ჭკუა რე დო გაგება:
კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 144 -- კარგი საქმის რჩევა ჭკუაა და გაგება. 

Lemma: dozghodua  
Number: 6247  
დოზღოდუა (დოზღოდუას) სახელი დააზღოდუანს, დიიზღოდუუ(ნ) ზმნათა -- დახოცვა, გაწყვეტა. არძო ართო დაძღოდოუ:
ი. ყიფშ., გვ. 105 -- ყველა ერთად დახოცა (გაწყვიტა). დაზღოდუუ ფარფალქჷ...: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 146 -- მუსრი გაავლო
(დახოცა) პეპელამ. 

Lemma: dotvalir-i  
Number: 6248  
დოთვალირ-ი (დოთვალირს) მიმღ. ვნებ. წარს. დოთვალუნს ზმნისა -- დათვლილი. 

Lemma: dotvalua  
Number: 6249  
დოთვალუა (დოთვალუას) სახელი დოთვალუნს ზმნისა -- დათვლა. მუ ხანიე, ვამიძირუქინი, დოთვალი დო ქიგიშინი! --
რა ხანია, არ მინახიხარ, დათვალე და გაიხსენე! 

Lemma: dotvineba  
Number: 6250  
დოთვინება (დოთვინებას) იგივეა, რაც მოთვინება, -- სახელი დეეთვინენს ზმნისა -- მოთმენა. მუთ უნჩაშის ხვადუდჷნი,
თი ზომაშა ქუდუთვინი: მ. ხუბ., გვ. 361 -- რაც უფროსს ხვდებოდა, იმ ზომაზე მოვუთმინე. 

Lemma: dotirel-i  
Number: 6251  
დოთირელ-ი (დოთირელს) იხ. დოთჷრელი. 

Lemma: dotixua  
Number: 6252  
დოთიხუა (დოთიხუას) დაჩემება (დ. ფიფია). 

Lemma: dotolorapa  
Number: 6253  
დოთოლორაფა (დოთოლორაფას) სახელი დაათოლორენს ზმნისა -- დათვალიერება. შდრ. თოლი. 

Lemma: dotorsua  
Number: 6254  
დოთორსუა (დოთორსუას) სახელი დოთორსუნს ზმნისა -- უხვად მოპნევა, მოსავლის უხვად მოსვლა. გადატ. დაუზოგავად
ცემა. 

Lemma: dotutkir-i  
Number: 6255  
დოთუთქირ-ი (დოთუთქირს) მიმღ. ვნებ. წარს. დოთუთქუნს ზმნისა -- დათუთქული. 



Lemma: dote'ra  
Number: 6256  
დოთჷრა (დოთჷრას), დოთჷრუა (დოთჷრუას) სახელი დიითჷრანსზმნისა -- გამოცვლა. ჯვეში კანი დიიბთჷრე: ი. ყიფშ., გვ.
174 -- ძველი კანი გამოვიცვალე. დითჷრე ნერი, ქომუჩი გური: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 51 -- შეიცვალე იერი, მომეცი გული. 

Lemma: dote'rel-i  
Number: 6257  
დოთჷრელ-ი (დოთჷრელ/რს) იგივეა, რაც დოთირელი, -- მიმღ. ვნებ. წარს. დოთჷრანს ზმნისა -- შეცვლილი. წყარი ხჷმა --
დოთჷრელი გვალეფიშე მოხუფუნს -- წყალი ხმა-შეცვლილი მთებიდან მოქუხს. 

Lemma: dotxapa  
Number: 6258  
დოთხაფა (დოთხაფას) იხ. დონთხაფა. 

Lemma: dotxinapa  
Number: 6259  
დოთხინაფა (დოთხინაფას) სახელი დოუთხინუანს ზმნისა -- ჩამოცილება. დეთხინუუ თე ცირა ბოშიქ: მ. ხუბ., გვ. 6 --
ჩამოიცილა ეს გოგო ბიჭმა. 

Lemma: dotxinapil-i  
Number: 6260  
დოთხინაფილ-ი (დოთხინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დეეთხინუანს ზმნისა -- ჩამოცილებული. 

Lemma: dotxorua  
Number: 6261  
დოთხორუა (დოთხორუას) სახელი დოთხორუნს ზმნისა -- 1. დათხრა; გათხრა. ჟირხოლო თორსჷ დოფთხორჷნქია: ა.
ცაგ., გვ. 52 -- ორსავე თვალს დავთხრიო. 2. დამარხვა. დიივთხორუნქ საფულეს: ი. ყიფშ., გვ. 130 -- გავითხრი საფლავს.
მუჭო დოღურუნი, დოთხორეს: ი. ყიფშ., გვ. 26 -- როგორც კი მოკვდა, დამარხეს. 

Lemma: dok'ak'alua  
Number: 6262  
დოკაკალუა (დოკაკალუას) სახელი დააკაკალუანს, დეეკაკალებუ(ნ) ზმნათა -- შიმშილის ოდნავ დაკმაყოფილება.
ბადიდიქ თქუუ: დეეპკაკალია ამსერი: ა. ცაგ., გვ. 36 -- მოხუცმა თქვა: შიმშილი დავიკმაყოფილეო ამეღამ შდრ. საკაკალო.

Lemma: dok'andzua  
Number: 6263  
დოკანძუა (დოკანძუას) სახელი დოკანძუნს ზმნისა -- შეკაზმვა. გაგონება დო თი წუთის დობკანძით არძაქ ცხენი: კ.
სამუშ., ქხპს, გვ. 113 -- გაგონება და იმ წუთს შევკაზმეთ ყველამ ცხენი. 

Lemma: dok'arua//dok'orua  
Number: 6264  
დოკარუა//დოკორუა (დოკა/ორუას) სახელი დეეკა/ორებუ(ნ) ზმნისა -- დაკარვება. თექ ოხორანს, თექ ოკორანს: მ. ხუბ.,
გვ. 235 -- იქ სახლობს, იქაა დაკარვებული. შდრ. კარე. 

Lemma: dok'vatua  
Number: 6265  
დოკვათუა (დოკვათუას) სახელი დოუკვათუნს ზმნისა -- დაკვეთა, შეკვეთა. ვამიღუნია ასე დო სუმი დღა დუკვათჷ: მ. ხუბ.,
გვ. 225 -- არ მაქვსო ახლა და სამი დღე დაუკვეთა. 

Lemma: dok'vanc'apa  
Number: 6266  
დოკვანწაფა (დოკვანწაფას) სახელი დააკვანწუანს, დოკვანწუნს ზმნათა -- კოხტად, ლამაზად დადება, დალაგება.
ირფელი დუკვანწუ დო თეში ქიდიტუუ -- ყველაფერი კოხტად დაალაგა და ისე დატოვა. შდრ. კვანწაფა/ი. 

Lemma: dok'vanc'il-i  
Number: 6267  
დოკვანწილ-ი (დოკვანწილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დოკვანწუნს ზმნისა -- ყველაფერი კოხტად და ლამაზად დალაგებული.
დოკვანწილი კოჩი -- კოპწია კაცი. 

Lemma: dok'vanc'iloba  
Number: 6268  
დოკვანწილობა (დოკვანწილობას) მორთულობა; კოპწიაობა. ასქვამანც დოკვანწილობა: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 49 --
ალამაზებს მორთულობა (კოპწიაობა). შდრ. კვანწია. 

Lemma: dok'vach'alua  
Number: 6269  
დოკვაჭალუა (დოკვაჭალუას) სახელი დიიკვაჭალუანს ზმნისა -- კოხტად მიხვრა-მოხვრა, დატრიალება. ...ირფელი
შევარსულია დო დიკვაჭალუუ დო მიდართჷ: მ. ხუბ., გვ. 126 -- ...ყველაფერი შევასრულეო და დატრიალდა (კოხტად) და
წავიდა. 

Lemma: dok'ibirel-i  
Number: 6270  
დოკიბირელ-ი (დოკიბირელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დოკიბირანს ზმნისა -- დაკბილული, დაკბენილი. გერქ თხა დოკიბირუუ
-- მგელმა თხა დაკბინა. შდრ. კიბირი. 

Lemma: dok'ibirua  
Number: 6271  



დოკიბირუა (დოკიბირუას) სახელი დოკიბირანს ზმნისა -- დაკბილვა, კბენა. 

Lemma: dok'ilua  
Number: 6272  
დოკილუა, დოკჷლუა (დოკი/ჷლუას) -- სახელი დოკი/ჷლანს ზმნისა -- დაკეტვა. ნდემი ჭანდო გააჩქუ დო კიდჷბანცჷ
დოკჷლუუ: ი. ყიფშ., გვ. 60 -- დევი ბუზად აქცია და კიდობანში დაკეტა. 

Lemma: dok'ina  
Number: 6273  
დოკინა (დოკინას) სახელი დუუკინანს ზმნისა -- დაწევა, დახრა; დაჭერა ხელში. დუს გიმე დუკინ: მ. ხუბ., გვ. 18 -- თავი
დაბლა დახარა. კოჩი განიშე დიკინანდუ:ქხს, 1, გვ. 168 -- კაცი განზე გაიწევდა. 

Lemma: dok'inel-i//dok'onel-i  
Number: 6274  
დოკინელ-ი//დოკონელ-ი (დოკი/ონელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დუუკი/ონანს ზმნისა -- დახრილი; გაწეული. 

Lemma: dok'int'orapa  
Number: 6275  
დოკინტორაფა (დოკინტორაფას), დოკინტორუა (დოკინტორუას) სახელი დუუკინტორუანს ზმნისა -- კირტნა, ჩხიკინი.
ვადუუკირტონუა, ვეგეგემიზეზას -- ნუ კირტნი, არ გაგიმიზეზდეს. 

Lemma: dok'iril-i  
Number: 6276  
დოკირილ-ი (დოკირილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დააკირანს ზმნისა -- დაბმული. დოკირილი ხოჯი გეიაშქუ -- დაბმული ხარი
აუშვა. 

Lemma: dok'irua  
Number: 6277  
დოკირუა (დოკირუას) სახელი დააკირანს ზმნისა -- დაბმა; შეკვრა. ხოს ქათ დააკირანა, კოს ნინათი: ხარს რქით
დააბამენ, კაცს ენით. ძალამ მანგარო დოკირჷ: ი. ყიფშ., გვ. 5 0 -- ძალიან მაგრად შეკრა. 

Lemma: dok'irc'imel-i  
Number: 6278  
დოკირწიმელ-ი (დოკირწიმელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დახუნძლული. სხული გვალო დოკირწიმელი რდუ -- მსხალი მთლად
დახუნძლული იყო. 

Lemma: dok'ichua  
Number: 6279  
დოკიჩუა (დოკიჩუას) სახელი დოკიჩუნს ზმნისა -- დაკეცვა. 

Lemma: dok'ona  
Number: 6280  
დოკონა (დოკონას) იგივეა, რაც დოკინა, -- გაწევა, დაწევა; დახრა. ქეშეფხვადი მა თი დროს, კინი აშო დიიპკონი:ქხს, 1,
გვ. 39 -- შევხვდი მე იმ დროს, ისევ აქეთ დავიხიე (დავიწიე). 

Lemma: dok'onchua  
Number: 6281  
დოკონჩუა (დოკონჩუას) სახელი დოკონჩუნს ზმნისა -- მაგრად შეზღუდვა; დამწყვდევა, დაბმა. გვალო დოკონჩენი, თინათ
ვეშილებე -- მთლად რომ შეზღუდო, ისიც არ შეიძლება. 

Lemma: dok'orobua  
Number: 6282  
დოკორობუა (დოკორობუას) სახელი დოკორობუნს ზმნისა -- დაგროვება, შეგროვება; შეკრება. ე ბოში ჭკირილი ექი-ექი
წჷმოძჷნი, დოკორობუ: ა. ცაგ., გვ. 16 -- ეს ბიჭი დაჭრილი აგერ-ეგერ რომ დევს, შეაგროვა (შეკრიბა). 

Lemma: dok'orua  
Number: 6283  
დოკორუა (დოკორუას) იგივეა, რაც დოკარუა, -- კარვის გაკეთება, დაკარვება. უკული დიხორჷ, დიკორჷ: მ. ხუბ., გვ. 112 --
შემდეგ დასახლდა, დაკარავდა. 

Lemma: dok'unt'oreba  
Number: 6284  
დოკუნტორება (დოკუნტორებას) იგივეა, რაც დაკუნტარება, -- დამოკლება. 

Lemma: dok'up'ril-i  
Number: 6285  
დოკუპრილ-ი (დოკუპრილს) მიმღ. ვნებ. წარს. დიიკუპრუუ(ნ) ზმნისა -- დახუთული. ამდღა დოკუპრილი (//დოკუპრიი)
სინჩხე რე -- დღეს დახუთული სიცხეა. შდრ. კუპრი. 

Lemma: dok'up'rua  
Number: 6286  
დოკუპრუა (დოკუპრუას) სახელი დიიკუპრუუ(ნ) ზმნისა -- დახუთვა (ჰაერისა). ჰაერქ ნაბეტანი დიიკუპრუ -- ჰაერი
ნამეტნავად დაიხუთა. 

Lemma: dok'ushinapa  
Number: 6287  
დოკუშინაფა (დოკუშინაფას) სახელი დიიკუშინუანს ზმნისა -- ამოკვნესება (პ.ჭარ.). გომირსინაფილი მითოჯანუდუ



ლოგინს, ართი ვადუუკუშინუაფუ -- გალურსული იწვა ლოგინში, ერთი არ ამოუკვნესია. 

Lemma: dok'e'na  
Number: 6288  
დოკჷნა (დოკჷნას) იგივეა, რაც დოკინა, -- დაწევა; დაკავება, დაჭერა (ხელში). ხეს ქჷდმოკჷნუვას: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ.
30 -- ხელში მყავდეს ჩაბღუჯვილი (ხელში დამაკავებინოს). 

Lemma: dok'e'rua  
Number: 6289  
დოკჷრუა (დოკჷრუას) იხ. დოკირუა, -- დაბმა. მუჭო-და, ქჷდგოკჷრა: ი. ყიფშ., გვ. 19 -- როგორ-და, დაგაბამ. თჷრქ თეში
დობკჷრესჷ...: ი. ყიფშ., გვ. 161 -- თოვლმა ისე შეგვკრეს... 

Lemma: dolab-i  
Number: 6290  
დოლაბ-ი (დოლაბის) დოლაბი, წისქვილის ქვა. 

Lemma: dolasua  
Number: 6291  
დოლასუა (დოლასუას) სახელი დოულასუნს ზმნისა -- დაშლა. მარიგებელემქ ჩხუპი დოულასეს: ი. ყიფშ., გვ. 107 --
მომრიგებლებმა ჩხუბი დაუშალეს. 

Lemma: dolasirua  
Number: 6292  
დოლასირუა (დოლასირუას) სახელი დოლასირანს ზმნისა -- ამოლესვა. კოჩქ... დოლასირუუ დო ქოჩუ: ი. ყიფშ., გვ. 6 --
კაცმა... ამოლესა და დაალევინა. 

Lemma: dolapa  
Number: 6293  
დოლაფა (დოლაფას) სახელი დოლუ(ნ) ზმნისა -- დავარდნა. 

Lemma: dolapir-i  
Number: 6294  
დოლაფირ-ი (დოლაფირს) მიმღ. ვნებ. წარს. დოლუ(ნ) ზმნისა -- დავარდნილი, დაგდებული. 

Lemma: dolbend-i  
Number: 6295  
დოლბენდ-ი (დოლბენდის, დოლბენს) დოლბანდი. 

Lemma: doleba  
Number: 6296  
დოლება (დოლებას) სახელი დიილენს ზმნისა -- დავლა, დათვალიერება; დატარება, გაჩხრეკა. ლევანქ არძო ოთახუეფი
დილუ: მ. ხუბ., გვ. 7 -- ლევანმა ყველა ოთახი დაიარა. ართი გიტარა ქომუჩუნი, სოფელი დომოლინუუნი: ენგური, გვ. 249 -
- ერთი გიტარა მომცეს (მქონდეს), სოფელი დამატარა. 

Lemma: dolinua  
Number: 6297  
დოლინუა (დოლინუას) იგივეა, რაც დოლება, -- სახელი დაალინუანს ზმნისა -- დავლა, შემოტარება. ხეს თხვირი
ქომუჩას, სოფელი დომოლინუას: ი. ყიფშ., გვ. 129 -- ხელში თხორი (კი) მომცა, სოფელი დამატარა. მოლეღესჷ ღურელი
დო ირი დიხა დაალინესჷ: ა. ცაგ., გვ. 48 -- წამოიღეს მკვდარი და ყველგან (ყველა მიწა-ადგილი) შემოატარეს. 

Lemma: dolmaxore  
Number: 6298  
დოლმახორე (დოლმახორეს) მონა; მოჯალაბე ყმა, რომელიც წარმოადგენდა მებატონის სრულ საკუთრებას (ს. მაკალ., გვ.
164). ჭკორი უღუს გეგთორაჸე, ადუდშულე დოლმახორე: მასალ., გვ. 76 -- ყმა უღლიდან რომ აუშვა (გამორეკო),
ათავისუფლო დოლმახორე (გვერდით მოსახლე). კჷპა რექო..., დადიაში დოლმახორე, ჩიჩუაში საწინდარი: მასალ., გვ.
101 -- კიპა ხარ..., დადიანის დოლმახორევ, ჩიჩუას საწინდარო! 

Lemma: dolo  
Number: 6299  
დოლო (დოლოს), ნდოლო (ნდოლოს) მდელო. და ჯიმაში ღურას ქიგეგენსიანი, თექ დოლო დოხომუნია -- და ძმის
სიკვდილს რომ გაიგებს, იქ მდელო გახმებაო. გითუორექ ოროს, ვტიტუნქ დოლოს -- ვდგავარ ჩრდილში, ვწიწკნი მდელოს.
ვამწინჯირა დოლოს, ვაგორგიდა! -- არ წამოწვე მდელოზე, არ გაცივდე! 

Lemma: dolok'et'-i  
Number: 6300  
დოლოკეტ-ი (დოლოკეტის) ბოტან. გლერტა. იხ. ღეჯიშ კეტი, ჯოლოკეტი (ა. მაყ.). 

Lemma: dolon-i  
Number: 6301  
დოლონ-ი (დოლონს) მდელოვანი (ადგილი). 

Lemma: doluapa  
Number: 6302  
დოლუაფა (დოლუაფას) სახელი დაალუანს ზმნისა -- წვერიანი რისამე, მაგ., დანის, ხანჯლის, სადგისის... რბილ რამეში --
ხორცში -- ჩასობა, ჩარჭობა. გელეეღჷ ოდგიში, კისერსჷ ქიგიობიჯჷ დო დაალუ: ა. ცაგ., გვ. 35 -- ამოიღო სადგისი, კისერზე
დააბჯინა და ჩაასო. 



Lemma: doluapiri  
Number: 6303  
დოლუაფირი (დოლუაფირს) მიმღ. ვნებ. წარს. დაალუანს ზმნისა -- ჩასობილი, ჩარჭობილი (რბილ რამეში). ყამა ქოძირუ
ტარიშა დოლუაფირი -- ყამა ნახა ტარამდე ჩარჭობილი (ჩასობილი). 

Lemma: dolur-i/a  
Number: 6304  
დოლურ-ი/ა (დოლურას) იხ. დორვილაფა, დორულაფა. 

Lemma: dolurapa  
Number: 6305  
დოლურაფა (დოლურაფას) იგივეა, რაც დორულაფა, -- სახელი დაალურუანს ზმნისა -- დაძინება. იმ სერს ვა
დულურუაფუ:მ. ხუბ., გვ. 223 -- იმ ღამეს არ დაუძინია. მუჟანსჷთი სანარტიაქ ქჷდიინჯირჷ დაალურაფალო...: ი. ყიფშ., გვ.
50 -- როდესაც სანარტია დაწვა დასაძინებლად... 

Lemma: domabumal-i  
Number: 6306  
დომაბუმალ-ი (დომაბუმალ/რს) მიმღ. მოქმ. დააბუნს ზმნისა -- დამსხმელი, დამქცევი. 

Lemma: domadginal-i  
Number: 6307  
დომადგინალ-ი (დომადგინალ/რს) მიმღ. მოქმ. დაადგინანს ზმნისა -- დამდგენი, დამყენებელი. 

Lemma: domantxapal-i  
Number: 6308  
დომანთხაფალ-ი (დომანთხაფალ/რს), დომანთხაფუ (დომანთხაფუს) მიმღ. მოქმ. დაანთხუუ(ნ) ზმნისა -- წამქცევი, ვინც
უნდა წაიქცეს. 

Lemma: domark'iebel-i  
Number: 6309  
დომარკიებელ-ი (დომარკიებელ/რს) მიმღ. მოქმ. კვალის მომძებნი (ნადირობის დროს) (ა. ცაგ., გვ. 76). 

Lemma: doma՚unal-i  
Number: 6310  
დომაჸუნალ-ი (დომაჸუნალ/რს) მიმღ. მოქმ. დააჸუნუუ(ნ) ზმნისა -- დამყოლი. 

Lemma: doma՚ucinapal-i  
Number: 6311  
დომაჸუცინაფალ-ი (დომაჸუცინაფალ/რს), დომაჸუცინე (დომაჸუცინეს) მიმღ. მოქმ. დიიჸუცუ(ნ) ზმნისა -- ჩამცუცქებელი. 

Lemma: domashkvapal-i  
Number: 6312  
დომაშქვაფალ-ი (დომაშქვაფალ/რს), დომაშქუმალარ-ი (დომაშქუმალარს) მიმღ. მოქმ. დამსობი. 

Lemma: domachilitapar-i  
Number: 6313  
დომაჩილითაფარ-ი (დომაჩილითაფარს) მიმღ. მოქმ. დააჩილითუანს ზმნისა -- ამცდენი. 

Lemma: domachinal-i  
Number: 6314  
დომაჩინალ-ი (დომაჩინალ/რს) მიმღ. მოქმ. დიიჩინანს ზმნისა -- ვინც იბარებს, დამბარებელი. 

Lemma: domacik'apal-i  
Number: 6315  
დომაციკაფალ-ი (დომაციკაფალ/რს) მიმღ. მოქმ. დააციკუანს ზმნისა -- არამყარად დამსობი (ჩამრჭობი). 

Lemma: domacunapal-i  
Number: 6316  
დომაცუნაფალ-ი (დომაცუნაფალ/რს) მიმღ. მოქმ. დააცუნუანს ზმნისა -- დამსობი. 

Lemma: domaxvamilapar-i  
Number: 6317  
დომახვამილაფარ-ი (დომახვამილაფარს), დომახვამილაფუ (დომახვამილაფუს) მიმღ. მოქმ. დოხვადუ(ნ) ზმნისა --
დამხვედრი. 

Lemma: domaxvenj-i  
Number: 6318  
დომახვენჯ-ი (დომახვენჯის, დომახვენს) მიმღ. მოქმ. დოხოდუ(ნ) ზმნისა -- დამჯდომი. 

Lemma: dolmaxore  
Number: 6319  
დოლმახორე (დოლმახორეს) იხ. დელმახორე. ქოთი დოლმახორე ვორდა სქანი დო სქანი მახორობას
ინიბჯარგალქია: აია, 1, გვ. 26 -- კიდეც შენი მოჯალაბე ვიყო, შენს სახლ-კარში ვიღონღილებო. 

Lemma: dombala//dompala  
Number: 6320  
დომბალა//დომფალა პარკი (დომბალა//დომფალა პარკის) აბრეშუმის ჭიის მეორე ხარისხის პარკი. შდრ. ხასპარკი



(მასალები, ტ. 2, გვ. 230). 

Lemma: dombalua  
Number: 6321  
დომბალუა (დომბალუას) სახელი დაამბალუანს ზმნისა -- დანარცხება. ხასლა წყუნაფილი მაფუ გორდიქ
დუმომბალუნი:ქხს, 1, გვ. 231 -- გვერდი ნატკენი მაქვს, ბაყაყმა რომ დამანარცხა. 

Lemma: dome  
Number: 6322  
დომე (დომეს) ანთროპ. ბერძნ. დომენტი, დომენტიანე. ათე ლექსი დოგიჭარუ სქანი დომე მაბირექ:ქხს, 1, გვ. 110 -- ეს
ლექსი დაგიწერა შენმა დომენტიანე მომღერალმა. 

Lemma: domeba  
Number: 6323  
დომება (დომებას) სახელი დომენს ზმნისა -- მონდომება.პაპა დო მუშ ოსურქ ცეკა ქჷმიიბუნეს დო ულა მიდომეს:მ. ხუბ.,
გვ. 286 -- მღვდელმა და მისმა ცოლმა კალათი მოიკიდეს (ზურგზე) და წასვლა მოინდომეს. დომენს (იყენ. მიიდომუ მოინდომა,
მუუდომებუ მოუნდომებია, მონოდომებუე(ნ) მოინდომებდა თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ. ნდომობს. ადომენს (მაადომუ მოანდომა, მოუდომებუ
მოუნდომებია, მონოდომებუე(ნ) მოუნდებოდა თურმე) გრდმ. ანდომებს. უდომენს (მუუდომუ მოუნდომა, მოუდომებუ მოუნდომებია,
მონოდომებუე(ნ) მოუნდომებდა თურმე) გრდმ. სასხვ. ქც. დომენს ზმნისა -- უნდომებს. ადომინე(ნ) (ადომინუ შეძლო მოენდომებინა,
-- ,მონოდომინუე(ნ) შესძლებია მონდომება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ადომენს ზმნისა -- შეუძლია მოინდომოს. ოდომებაფუანს
(ოდომებაფუუ {მო}ანდომინა, უდომებაფუაფუ {მო}უნდომებინებია, ნოდომებაფუ{აფუ}ე(ნ) ანდომებინებდა თურმე) კაუზ. დომენს ზმნისა --
ანდომებინებს. მადომებელი მიმღ.მოქმ. {მო}მნდომებელი. ოდომებელი მიმღ. ვნებ. მყ. {მო}სანდომებელი. მოდომებული მიმღ. ვნებ.
წარს. მონდომებული. ნადომები, ნადომებუ მიმღ. ვნებ. წარს. {მო}ნანდომები. ნადომებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {მო}ნდომების
საფასური. უდომებელი, უმუ{უ}დომებუ მიმღ. უარყ. მოუნდომებელი. 

Lemma: domerexua  
Number: 6324  
დომერეხუა (დომერეხუას) სახელი დომერეხანს ზმნისა -- დაქუხება; ჭექა-ქუხილით წამოსული თქეში. გადატ.
გაანადგურებს, მოსპობს. დომერეხანც სამართალი წონა-სამართალიში ნტერც:კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 134 -- სამართალი
დააქუხებს წონა-სამართლის მტერს. იხ. მერეხი. 

Lemma: domunapa  
Number: 6325  
დომუნაფა (დომუნაფას) სახელი დიმუნუანს ზმნისა -- მოღრუბვლა. გიძიცანქინი, ცა ისარკუუ, მოწყინდუქინი, დიმუნუაფუ
-- რომ გაიცინებ, ცა იწმინდება, რომ მოიწყენ, მოიღრუბლება. დიმუნუ ჩქინ სოფელც:კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 146 -- მოიღრუბლა
ჩვენს სოფელში. იხ. მუნაფა. 

Lemma: dompala  
Number: 6326  
დომფალა (დომფალას) იგივეა, რაც დომბალა, -- აბრეშუმის ორჭიანი პარკი. შდრ. ქვ. იმერ. დომფალა აბრეშუმის პარკი,
რომელშიდაც ორი ჭიაა (ვ. ბერ.). 

Lemma: donabuma  
Number: 6327  
დონაბუმა (დონაბუმას) მიმღ. ვნებ. წარს. დააბუნს ზმნისა -- დანასხამი, დანაქცევი. 

Lemma: donabumueri  
Number: 6328  
დონაბუმუერი (დონაბუმუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. დააბუნს ზმნისა -- დასხმის, დაქცევის საფასური. 

Lemma: donadgina  
Number: 6329  
დონადგინა (დონადგინას) მიმღ. ვნებ. წარს. დაადგინანს ზმნისა -- დანადგენი. 

Lemma: donadginuer-i  
Number: 6330  
დონადგინუერ-ი (დონადგინუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. დაადგინანს ზმნისა -- დადგენის საფასური. 

Lemma: donak'vanc'apuer-i  
Number: 6331  
დონაკვანწაფუერ-ი (დონაკვანწაფუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. დააკვანწუანს ზმნისა -- ლამაზად დაწყობის საფასური. 

Lemma: donak'vanc'ep-i  
Number: 6332  
დონაკვანწეფ-ი (დონაკვანწეფის) მიმღ. ვნებ. წარს. დააკვანწუანს ზმნისა -- ლამაზად, კოხტად დაწყობილი (დანაწყობი). 

Lemma: donalagen-i  
Number: 6333  
დონალაგენ-ი (დონალაგენს) მიმღ. ვნებ. წარს. დაალაგენს ზმნისა -- დანალაგები. გადატ. შემოდგომას ჭირნახულის
მილაგება, ადგილის მიჩენა. დონალაგენს ზმნზ. შემოდგომაზე ჭირნახულის მილაგების შემდეგი დრო. შდრ. დამორჩილი,
ეჭოფუა, მოწია. 

Lemma: donashkumaluer-i  
Number: 6334  
დონაშქუმალუერ-ი (დონაშქუმალუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. დააშქვანს ზმნისა -- დასობის საფასური. 

Lemma: donashkumel-i  



Number: 6335  
დონაშქუმელ-ი (დონაშქუმელს) მიმღ. ვნებ. წარს. დააშქვანს ზმნისა -- დანასობი. 

Lemma: donachilatep-i  
Number: 6336  
დონაჩილათეფ-ი (დონაჩილათეფის) მიმღ. ვნებ. წარს. დააჩილითუანს ზმნისა -- დანაცდენი. 

Lemma: donachilatuer-i  
Number: 6337  
დონაჩილათუერ-ი (დონაჩილათუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. დააჩილითუანს ზმნისა -- დაცდენის, აცდენის საფასური. 

Lemma: donachina  
Number: 6338  
დონაჩინა (დონაჩინას) მიმღ. ვნებ. წარს. დუუჩინანს ზმნისა -- დანაბარები. 

Lemma: donachinuer-i  
Number: 6339  
დონაჩინუერ-ი (დონაჩინუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. დუუჩინანს ზმნისა -- დაბარების საფასური. 

Lemma: donachokina  
Number: 6340  
დონაჩოქინა (დონაჩოქინას) მიმღ. ვნებ. წარს. დააჩოქინუანს, დიიჩოქუუ(ნ) ზმნათა -- დანაჩოქები. 

Lemma: donachokinuer-i  
Number: 6341  
დონაჩოქინუერ-ი (დონაჩოქინუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. დააჩოქინუანს, დიიჩოქუუ(ნ) ზმნათა -- დაჩოქების საფასური. 

Lemma: donacima  
Number: 6342  
დონაციმა (დონაციმას) მიმღ. ვნებ. წარს. დოცენს ზმნისა -- ნაყარი, რაც ჩამოიყარა. 

Lemma: donadzaxina  
Number: 6343  
დონაძახინა (დონაძახინას) მიმღ. ვნებ. წარს. დუუძახუუ(ნ) ზმნისა -- დანაძახები. იხ. დოძახინი. 

Lemma: donadzaxinuer-i  
Number: 6344  
დონაძახინუერ-ი (დონაძახინუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. დუუძახუუ(ნ) ზმნისა -- დაძახების საფასური. 

Lemma: donac'k'ara  
Number: 6345  
დონაწკარა (დონაწკარას) მიმღ. ვნებ. წარს. დააწკარანს ზმნისა -- დანაწყობი. 

Lemma: donac'k'aruer-i  
Number: 6346  
დონაწკარუერ-ი (დონაწკარუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. დააწკარანს ზმნისა -- დაწყობის საფასური. 

Lemma: donaxorina  
Number: 6347  
დონახორინა (დონახორინას) მიმღ. ვნებ. წარს. დიიხორუუ(ნ) ზმნისა -- დანასახლები. 

Lemma: donaxoruer-i  
Number: 6348  
დონახორუერ-ი (დონახორუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. დიიხორუუ(ნ) ზმნისა -- დასახლების საფასური. 

Lemma: donaxuna  
Number: 6349  
დონახუნა (დონახუნას) მიმღ. ვნებ. წარს. დაახუნუანს, დოხოდუ(ნ) ზმნათა -- დანაჯდომი. 

Lemma: donaxunuer-i  
Number: 6350  
დონახუნუერ-ი (დონახუნუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. დაახუნუანს, დოხოდუ(ნ) ზმნათა -- დაჯდომის საფასური. 

Lemma: dong-i  
Number: 6351  
დონგ-ი (დონგის), დონგვ-ი (დონგვის) ბოტან. მდოგვი (ა. მაყ.). 

Lemma: dongara  
Number: 6352  
დონგარა (დონგარას) სახელი დიინგარს ზმნისა -- დატირება. თეში დიინგარეს... მუმა: ი. ყიფშ., გვ. 79 -- ისე დაიტირეს...
მამა. დომინგარით გურიჭვილო: ქხს, 1, გვ. 29 -- დამიტირეთ გულდამწვრად. 

Lemma: dongaril-i  
Number: 6353  
დონგარილ-ი (დონგარილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დიინგარს ზმნისა -- დატირებული. 

Lemma: dondvala  



Number: 6354  
დონდვალა (დონდვალას) სახელი დაანდუანს, დიინდუუ(ნ) ზმნათა -- ჩაფლობა, ჩაძირვა. 

Lemma: dondoro  
Number: 6355  
დონდორო (დონდოროს) დონდლო, დონდლე, დუნე, მოშვებული, ზანტი; მოუხერხებელი. შდრ. რაჭ. დონდლე ტლანქი,
მოუხეშავი (ვ. ბერ.). 

Lemma: dondghvabia  
Number: 6356  
დონდღვაბია (დონდღვაბიას) ბოტან. იგივეა, რაც პაპასქირი, -- ვაზის ჯიშია ერთგვარი, ისხამს შავ და წვრილ მარცვალს,
დგება მდარე ხარისხის ღვინო (ს. მაკალ., გვ. 189). 

Lemma: dondghulapa  
Number: 6357  
დონდღულაფა (დონდღულაფას) სახელი დაანდღულუანს ზმნისა -- დადნობა. ზარხულც სჷნჩხე დორჭუნცუ დო უფით
დჷგონდღულუანცჷ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 66 -- ზაფხულში სიცხე დაგწვავს და ოფლად დაგადნობს. 

Lemma: do{n}txapa  
Number: 6358  
დო{ნ}თხაფა (დო{ნ}თხაფას) სახელი დაა{ნ}თხუუ(ნ) ზმნისა -- დაცემა, წაქცევა. დონთხაფა დო დობაზაფა ართიენია:
ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 39 -- დაცემა და დაბერტყება ერთიაო. მიქჷთ დანთხჷნ, ვეიადგინჷ: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 114 -- ვინც დაეცა,
ვერ შეძლო წამოდგომა. 

Lemma: dontxapil/r-i  
Number: 6359  
დონთხაფილ/რ-ი (დონთხაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დაანთხუუ(ნ) ზმნისა -- დავარდნილი, წაქცეული; დასუსტებული.
დონთხაფილი მითას დაარაგვენია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 39 -- წაქცეულს ვერავინ წააქცევსო. დონთხაფილი ორინჯი
დავარდნილი (დასუსტებული) საქონელი (ხარი, ძროხა...). 

Lemma: dontxorua  
Number: 6360  
დონთხორუა (დონთხორუას) სახელი დონთხორუნს ზმნისა -- დამარხვა. ფუი, თეცალეფქ დინთხორი!..: კ. სამუშ., ქართ.
ზეპ., გვ. 30 -- ფუი, ასეთები დაიმარხეთ!.. ჩქიმი საფულეეს დონთხორია: ი. ყიფშ., გვ. 53 -- ჩემს საფლავში დამარხეო.
გეეჭოფეს დო დონთხორეს: ი. ყიფშ., გვ. 107 -- აიღეს და დამარხეს. შდრ. ნთხორილი. 

Lemma: donk'elua  
Number: 6361  
დონკელუა (დონკელუას) სახელი დაანკელანს ზმნისა -- ბევრი რისამე ერთად დაყრა. მუ თჷრი დუნკელაფუ ღუმა -- რა
თოვლი დაუხვავებია (დაუყრია) წუხელ. 

Lemma: dont'e'ra  
Number: 6362  
დონტჷრა (დონტჷრას) სახელი დაანტჷრე(ნ) ზმნისა -- დატევა. თოლეფც ვაშაჸუნდას ოშქათ ჩხვინდინი, თოლეფი
ოთოლეს ვადინტჷრინე: ეგრისი, გვ. 132 -- თვალებს შუა რომ ცხვირი არ იყოს, თვალები ბუდეში არ შეიძლება დაატიო. 

Lemma: dont'e'rapa  
Number: 6363  
დონტჷრაფა იხ. დონტჷრა. 

Lemma: donkirapa  
Number: 6364  
დონქირაფა (დონქირაფას)//დონქირუა (დონქირუას) სახელი დაანქირუანს ზმნისა -- დადნობა; გაქრობა. მიშ ჸოროფას
ვდარდენდეე, არძო დომინქირუას: ი. ყიფშ., გვ. 129 -- ვის სიყვარულსაც რომ ვდარდობდე, ყველა გააქროს (დაადნოს).
თირქ დონქირუ -- თოვლი გადნა (გაქრა). 

Lemma: donc'eril-i  
Number: 6365  
დონწერილ-ი (დონწერილს) მიმღ. ვნებ. წარს. დიინწერუუ(ნ) ზმნისა -- შემოსილი შავი სუდარით. ხალხი უჩათიე
დონწერილი -- ხალხი შავითაა შემოსილი. 

Lemma: donc'erua  
Number: 6366  
დონწერუა (დონწერუას) სახელი დონწერუნს, დიინწერუუ(ნ) ზმნათა -- შემოსვა, ჩვეულებრივ, შავი სამოსლით, ოჯახის
წევრის სიკვდილთან დაკავშირებით; წუხილი. 

Lemma: do{n}c'k'aril-i  
Number: 6367  
დო{ნ}წკარილ-ი (დო{ნ}წკარილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დაა{ნ}წკარანს ზმნისა -- დაწყობილი, დალაგებული. 

Lemma: do{n}c'k'arua  
Number: 6368  
დო{ნ}წკარუა (დო{ნ}წკარუას) სახელი დაა{ნ}წკარანს ზმნისა -- დაწყობა, დალაგება. ბარგის ართო დაანწკარანანია: მ.
ხუბ., გვ. 244 -- ტანსაცმელს (ბარგს) ერთად დააწყობენო. 

Lemma: donc'q'vir-i  
Number: 6369  



დონწყვირ-ი (დონწყვირს) მიმღ. ვნებ. წარს. დონწყუნს, დიინწყუუ(ნ) ზმნათა -- ჩაძირული; დანგრეული, დაქცეული. ვო,
დონწყვირი ობიშხასჷ ვადიიბშქვიდიო წყარსჷ: ა. ცაგ., გვ. 61; ი. ყიფშ., გვ. 140 -- ვო, დასაქცევ პარასკევს არ დავიხრჩვი
წყალში. 

Lemma: donc'q'il-i  
Number: 6370  
დონწყილ-ი (დონწყილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დაანწყუნს ზმნისა -- დაწყობილი. 

Lemma: donc'q'iloba  
Number: 6371  
დონწყილობა (დონწყილობას) წყობილება; წყობა. ათე დონწყილობაქ ვაგმოდირთუა -- ეს წყობილება არ გამოდგაო. 

Lemma: donc'q'ua{la}  
Number: 6372  
დონწყუა{ლა} (დონწყუა{ლა}ს) სახელი დაანწყუნს, დიინწყაფუ(ნ) ზმნათა -- 1. დანგრევა, დაქცევა; ჩაძირვა. ნდემქ
დონწყუ თელ ქიანა -- დევმა დაანგრია მთელი ქვეყანა. ლეტას იშო დიმწყვია: ქხს, 1, გვ. 269 -- ტალახში (იქით)
ჩავიძირეო. 2. დაწყობა. ქუდაანწყის თაში: მ. ხუბ., გვ. 9 -- დააწყვეს ასე. ზღვა დო გვალა, ცა დო დიხა მუშუში ადგის
დანწყოუნი...: ქხს, 1, გვ. 296 -- ზღვა და მთა, ცა და მიწა თავ-თავის ადგილას ვინც დააწყო... 

Lemma: donc'q'uapa  
Number: 6373  
დონწყუაფა (დონწყუაფას) იგივეა, რაც დონწყუალა, -- დაწყობა, დალაგება. ნწყჷმარეფი ვა რდასჷნი, ქიანა
ქჷდინწყუაფუდუ -- ენატანიები რომ არ იყოს, ქვეყანა დაეწყობოდა. 

Lemma: donc'q'uma  
Number: 6374  
დონწყუმა (დონწყუმას) სახელი დონწყუნს ზმნისა -- დახსნა; ხორცის (ქათმის, გოჭის...) სახსრებში ნაჭრებად დახსნა. თუ დო
ქოთომეფი გვალო ჯგირო დონწყუ -- გოჭი და ქათმები ძალიან კარგად დახსნა. 2. ამბის მიტანა, გათქმა, დაბეზღება,
დასმენა, გამხელა (ვინმესთან). 

Lemma: donch'ira  
Number: 6375  
დონჭირა (დონჭირას) სახელი დიინჭირანს ზმნისა -- ნახტომის გაკეთება, -- სკუპი. დიინჭირჷ დო შქასჷ ქედიშასხაპუ: ი.
ყიფშ., გვ. 27 -- ისკუპა და შუაში ჩახტა. ბოშიქ დიინჭირჷ დო ჟი ქიგიოსხაპუ: ი. ყიფშ., გვ. 106 -- ბიჭმა ისკუპა და ზევით (კი)
დაახტა. ანარკია გჷშაილი, ჟჷრ(ი) დონჭირა გოფსხაპინი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 117 -- ანაკლია გავიარე, ორ ნახტომზე
რომ ვისკუპე. 

Lemma: donjira  
Number: 6376  
დონჯირა (დონჯირას) სახელი დიინჯირუუ(ნ) ზმნისა -- დაწოლა. ირფელამო მანწვალას, ვართი დამაჯირედას: ი. ყიფშ.,
გვ. 129 -- ყველაფრიანად მაწვალოს, დაწოლაც რომ არ შემეძლოს. დონჯირაშ უგემუანაში მტერს ვაჸოფუდას მუთუნია:
ხალხ.სიბრ., 1, გვ. 39 -- დაწოლაზე უგემრიელესი მტერს არ ჰქონოდეს არაფერიო. 

Lemma: donjirel-i  
Number: 6377  
დონჯირელ-ი (დონჯირელს) მიმღ. ვნებ. წარს. დიინჯირუუ(ნ) ზმნისა -- დაწოლილი. დონჯირელ ოსურს კოჩი გარდას
მუკმუჸოთანდუა:ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 39 -- დაწოლილ ქალს კაცი სარმას უდებდა წასაქცევადო. 

Lemma: donjghvilir-i  
Number: 6378  
დონჯღვილირ-ი (დონჯღვილირს) მიმღ. ვნებ. წარს. დონჯღვილუნს ზმნისა -- შებოჭილი მაგრად. 

Lemma: donjghvilua  
Number: 6379  
დონჯღვილუა (დონჯღვილუას) სახელი დონჯღვილუნს ზმნისა -- შებოჭვა, მაგრად შეკვრა. გადატ. მუჯლუგუნით მაგრად
ცემა. 

Lemma: dop'elet'ua  
Number: 6380  
დოპელეტუა (დოპელეტუას) სახელი დოპელეტანს ზმნისა -- დალეწვა, დამტვრევა. დოპელეტანს (დოპელეტუუ დალეწა,
დოუპელეტუუ დაულეწავს, დონოპელეტუე(ნ) დალეწავდა თურმე) გრდმ. დალეწავს. 

Lemma: dop'ichua  
Number: 6381  
დოპიჩუა (დოპიჩუას) მარხვის დაწყება, -- დაურწყება. დოპიჩუაქ ქჷმორთ დო გამნვორთინე კაპუნია: ქხს, 1, გვ. 65 --
მარხვა მოვიდა და გადავაბრუნე კაპუნია. იხ. პიჩვანი. 

Lemma: dop'ranch'apa  
Number: 6382  
დოპრანჭაფა (დოპრანჭაფას), დოპრანჭუა (დოპრანჭუას) სახელი დააპრანჭუუ(ნ) ზმნისა -- გადატ. დადგმა დიდი რისამე.
მუში მაშხვა ჸუდე დააპრანჭუუ, ჯიმა, ი კოჩიქ -- რისი სიმსხო სახლი დადგა, ძმაო, იმ კაცმა. 

Lemma: dozhazhua  
Number: 6383  
დოჟაჟუა (დოჟაჟუას) სახელი დოჟაჟუნს ზმნისა -- გალახვა; დაჟეჟვა. 

Lemma: dozhgartap-i  



Number: 6384  
დოჟგართაფ-ი (დოჟგართაფის), დოჟგართაფა (დოჟგართაფას) სახელი დააჟგართუანს, დააჟგართუუ(ნ) ზმნათა --
დაფერთხება. მუ დანთხი დო მუ დაჟგართი: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 97 -- რა დაეცი და რა დაეფერთხე. ეშ მამაღალა კოჩქ
ქჷდააჟგართუ -- ამ სიმაღლის კაცი დაეხეთქა (დაეფერთხა). 

Lemma: dozhvarua  
Number: 6385  
დოჟვარუა (დოჟვარუას) სახელი დოჟვარუნს ზმნისა -- 1. ძლიერ ცემა; დაჟვერვა. 2. ტანში მტვრევა დაქანცვით ან
გაციებით. შდრ. იმერ. ჟვარუნი ჟვერვა, რტყმევა (ვ. ბერ.); ლაზ. ოჟვარუ შოლტვა, წკეპლა (ნ. მარი). 

Lemma: dozhizhinapa  
Number: 6386  
დოჟიჟინაფა (დოჟიჟინაფას) სახელი დოჟიჟონდუ(ნ) ზმნისა -- გაჟღენთა, გაჟიჟინება, სითხის ჩადგომა. ჯალეფი მინდორს
წიმოძუდუ დო ჭვიმაშე დოჟიჟონდუ -- ხეები მინდორზე იდო და წვიმისაგან გაჟიჟინდა. 

Lemma: dozhizhinapil-i  
Number: 6387  
დოჟიჟინაფილ-ი (დოჟიჟინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. დოჟიჟონდუ(ნ) ზმნისა -- გაჟღენთილი, გაჟიჟინებული, სითხე
ჩამდგარი. 

Lemma: dozhghart'apa  
Number: 6388  
დოჟღარტაფა (დოჟღარტაფას) სახელი დააჟღარტუუ(ნ) ზმნისა -- დაცემა, დაგდება სუსტის, მსუბუქისა. 

Lemma: dozhghvep'il/r-i  
Number: 6389  
დოჟღვეპილ/რ-ი (დოჟღვეპილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დოჟღვეპუნს ზმნისა -- დაღუდღუდებული; ღუდუდებდაყრილი. პატარა
მეჭეჭების მსგავსი მუწუკებით დაყრილი კანი. 

Lemma: dozhghvep'ua  
Number: 6390  
დოჟღვეპუა (დოჟღვეპუას) სახელი დოჟღვეპუნს ზმნისა -- დაღუდღუდება. კანის მეჭეჭების მსგავსი პატარა მუწუკებით
დაყრა; დასუსხვა. 

Lemma: dora  
Number: 6391  
დორა (დორას) ყველის ჩასაწყობი ხის ჭურჭელი (მასალები., ტ. 2, ნაწ. 1, გვ. 226); ნახევარი კოკა (პ. ჭარ.). შდრ. დერგი. 

Lemma: doragad-i  
Number: 6392  
დორაგად-ი (დორაგადის) დალაპარაკება. არძას დაბრაგადებუქუ, ვორდი ეში გამოსთილი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 36 -
- ყველას დავლაპარაკებივარ, ვიყავი ამაში გამოცდილი. შდრ. რაგადი. 

Lemma: doragadapa  
Number: 6393  
დორაგადაფა იხ. დორაგადი. 

Lemma: doragvapa  
Number: 6394  
დორაგვაფა (დორაგვაფას) სახელი დაარაგუანს ზმნისა -- დაცემა; წაქცევა (ძლიერ). ქჷმეთხჷ ხე, გამჷნაართინუ დო
ქჷდაარაგუუ დიხას: ა. ცაგ., გვ. 41 -- მოკიდა ხელი, გადმოაბრუნა და წააქცია მიწაზე. ითამ დოღურიკონი თეში, დუდი
ქჷდირაგვევა იშო: მ. ხუბ., გვ. 193 -- ვითომ რომ მოკვდი, ისე თავი წაიქციე (მოაჩვენეო) იქით. 

Lemma: doragvapil-i  
Number: 6395  
დორაგვაფილ-ი (დორაგვაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დაარაგუანს ზმნისა -- წაქცეული. 

Lemma: dorangua  
Number: 6396  
დორანგუა (დორანგუას) სახელი დორანგუნს ზმნისა -- დანგრევა, მოსპობა.დოტახ, დორანგვ, ვადიტუა ნტერიში ბუდეს
მუთუნია: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 162 -- დაამსხვრიე, დაანგრიე, არ დატოვო მტრის ბუდეში არაფერი. 

Lemma: dorginjua  
Number: 6397  
დორგინჯუა (დორგინჯუას) სახელი დორგინჯუნს ზმნისა -- დაგლეჯა, შოლტით მაგრად ცემა.გური მააჸონებაფუუნი,
დორგინჯუ მანგარას -- გული რომ მოაყვანინა, შოლტით ცემა მაგრად. 

Lemma: dorguala  
Number: 6398  
დორგუალა (დორგუალას) სახელი დიირგუნს ზმნისა -- გლოვება.ჟარნეჩ დღას დომირგიით: ქხს, 1, გვ. 271 -- ორმოც დღეს
მიგლოვეთ. 

Lemma: dorguapa  
Number: 6399  
დორგუაფა (დორგუაფას) სახელი დაარგუანს ზმნისა -- დარგვა.ლუღი დო ატამა ქიდაარგუუ -- ლეღვი და ატამი დარგო. 

Lemma: dorguapil/r-i  



Number: 6400  
დორგუაფილ/რ-ი (დორგუაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დაარგუანს ზმნისა -- დარგული. 

Lemma: dord-i  
Number: 6401  
დორდ-ი (დორდის) დონდლო, დუნე, ზანტი. 

Lemma: dordin-i  
Number: 6402  
დორდინ-ი (დორდინს) დროის გაყვანა; სიზარმაცე. 

Lemma: doregvesh-i  
Number: 6403  
დორეგვეშ-ი (დორეგვეშის) თიკუნია. იხ. რეგუა. 

Lemma: doremezua  
Number: 6404  
დორემეზუა (დორემეზუას) სახელი დორემეზანს ზმნისა -- გაკიცხვა, დაგმობა.კოს ართშახ ქიგიოჭოფანქ ტყურას,
მაჟიაშახინ, ოკო დორემეზუენი -- კაცს ერთხელ რომ დაიჭერ ტყუილზე, მეორეჯერ, უნდა გაკიცხო. 

Lemma: dorvilapa  
Number: 6405  
დორვილაფა (დორვილაფას) იგივეა, რაც დორულაფა, დოლურაფა, -- სახელი დიირვილუანს ზმნისა -- დაძინება. 

Lemma: dorvilapir-i  
Number: 6406  
დორვილაფირ-ი (დორვილაფირს) იგივეა, რაც დორულაფირი, -- მიმღ. ვნებ. წარს. დაარვილუანს ზმნისა -- დაძინებული. 

Lemma: dorzama  
Number: 6407  
დორზამა (დორზამას) სახელი დაარზანს ზმნისა -- დანთება. დაჩხირს დაარზანს -- ცეცხლს დაანთებს. 

Lemma: dorzamil/r-i  
Number: 6408  
დორზამილ/რ-ი (დორზამილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დაარზანს ზმნისა -- დანთებული. სუმი წანა რე აშუვორექ ალი-
დაჩხერც დორზამილც -- სამი წელია შუაში ვდგავარ დანთებულ ალ-ცეცხლში. სქამი ქჷდუდგჷ დახუნალო ჸებურც,
დაჩხჷრც დორზამილც -- სკამი დაუდგა დასაჯდომად კერის პირას, დანთებულ (დაგზნებულ) ცეცხლთან. 

Lemma: dorzial-i  
Number: 6409  
დორზიალ-ი (დორზიალს) ბზრიალი.ელე დოურზიალე, ცაშა ქოვოფურინე: ქხს, 1, გვ. 13 -- აღმა შევაბზრიალე, ცაში
ავაფრინე. შდრ. რზიალი. 

Lemma: dorta  
Number: 6410  
დორთა (დორთას), დორთალა (დორთალას) სახელი დიირთუუ(ნ) ზმნისა -- 1. დაბრუნება; გასაქანი. ცირაქ ვემეჩჷ დორთა
დო ქიმკაახვილჷ: ი. ყიფშ., გვ. 66 -- ცირამ არ მისცა გასაქანი და მიამწყვდია. ვა ველჷდი დორთას: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 117 -
- არ ველოდი დაბრუნებას. დუუჩინჷ ნდემეფცჷ, მუში დორთაშა უყარაულესკონი: ი. ყიფშ., გვ. 65 -- დაუბარა დევებს, მის
დაბრუნებამდე რომ ეყარაულათ. მიდგაქ... დირთას ჸუდეშან, თიქ ქიმკაჭარას თე შარას: მ. ხუბ., გვ. 146 -- ვინც...
დაბრუნდეს სახლში, იმან მიაწეროს ამ გზას. 2. შეცვლა აზრისა, უარყოფა. აზრი დორთუ -- აზრი შეცვალა. 

Lemma: dortapa  
Number: 6411  
დორთაფა (დორთაფას) სახელი დუურთანს ზმნისა -- ბრუნება, დატრიალება. ჩხვინს ართი ქუდურთუ გურმულირო --
ცხვირი ერთი შეატრიალა გულმოსულად. სი ვარენო გიჯინუნი დიხაშ პირველ დორთაშა: ქხს, 1, გვ. 157 -- განა შენ არ
გიყურებია დედამიწის პირველ შემოტრიალებისათვის. 

Lemma: dortel-i  
Number: 6412  
დორთელ-ი (დორთელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დიირთუუ(ნ) ზმნისა -- დაბრუნებული, დატრიალებული. რახან ვაძირეს
დორთელი მუში გერიანი, ქიგიაჸუნესჷ: ა. ცაგ., გვ. 24 -- რადგანაც ვერ ნახეს დაბრუნებული მისი გერია, გაჰყვნენ (კვალს).
თევრენ დორთელი თაქ კოც ვაუძირ: ეგრისი, გვ. 132 -- იქიდან დაბრუნებული აქ კაცს არ უნახავს. 

Lemma: dortin-i  
Number: 6413  
დორთინ-ი, დორთინა, დორთინაფა (დორთინას, დორთინა{ფა}ს) იგივეა, რაც დორთა, დორთალა, -- დაბრუნება.
დიფრთი დო მოფრთინი ჩქიმი ტორონჯიში ბინაშა...: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 127 -- დავბრუნდი და რომ მოვედი ჩემი მტრედის
ბინაში.... დუურთინუ აფხანაკიქ სიტყვა: ი. ყიფშ., გვ. 3 -- დაუბრუნა ამხანაგმა სიტყვა. ენა დირთინუუ: მ. ხუბ., გვ. 190 -- ეს
დაიბრუნა. 

Lemma: dorimizua  
Number: 6414  
დორიმიზუა (დორიმიზუას) იხ. დორემეზუა, -- სახელი დორიმიზანს ზმნისა -- 1. სხვას ხმას რომ არ ამოაღებინებს, --
ჩაჩუმება. 2. გამეტებით ცემა. დორიმიზანს (დორიმიზუუ ჩააჩუმა, დოურიმიზუუ ჩაუჩუმებია, დონორიმიზუე(ნ) ჩააჩუმებდა თურმე) გრდმ.
ხმას არ ამოაღებინებს, ჩააჩუმებს; მაგრად სცემს. 

Lemma: dorina  



Number: 6415  
დორინა (დორინას) იხ. რინა, -- ყოფნა, არსებობა; დაყენება, დადგომა. ანწი წორო დობდჷრთათჷ: ი. ყიფშ., გვ. 174 -- აწი
თანაბრად ვიყოთ (ვიარსებოთ). ქჷდომიდირთი ქირაშა სუმი წანაში ბორჯითჷ: ა. ცაგ., გვ. 2 -- დამიდექი ქირაზე სამი წლის
დროით (სამი წლით). 

Lemma: dorinapa  
Number: 6416  
დორინაფა (დორინაფას) იგივეა, რაც დორინა, -- დაყენება, დადგომა; გაჩერება. ღვინიშ დორინაფას მუში წესი უღუ --
ღვინის დაყენებას თავისი წესი აქვს მითინქჷ ვა დომირინეესჷ ჩქჷ : ა. ცაგ., გვ. 30 -- არავინ არ დაგვიყენა ჩვენ. ჩქიმი
ცოდა შაყარელი სოთინი ვადგორინუანც!: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 143 -- ჩემი ცოდვა დაგროვილი არსად არ დაგაყენებს. 

Lemma: dorinel-i  
Number: 6417  
დორინელ-ი (დორინელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დაარინუანს ზმნისა -- დაყენებული, დამდგარი. ჯგირო დორინელი ღვინი
უღუ -- კარგად დაყენებული ღვინო აქვს. 

Lemma: dorisinapa  
Number: 6418  
დორისინაფა (დორისინაფას) სახელი დორისონდუ(ნ) ზმნისა -- ძლიერ გასივება. ხე დო კუჩხიქ დუურისონდუ -- ხელ-ფეხი
გაუსივდა (ძალიან). 

Lemma: dorisinapil/r-i  
Number: 6419  
დორისინაფილ/რ-ი (დორისინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დორისონდუ(ნ) ზმნისა -- გასივებული (ძალიან). ნიჩვი
დორისინაფილი აფუ -- ტუჩი გასივებული აქვს. 

Lemma: dork'ap'ua  
Number: 6420  
დორკაპუა (დორკაპუას) სახელი დორკაპუნს ზმნისა -- წვრილად დაჭრა, დაკეპვა. 

Lemma: doro  
Number: 6421  
დორო (დოროს) ტუჩი. 

Lemma: doronchxir-i  
Number: 6422  
დორონჩხირ-ი (დორონჩხირს) მიმღ. ვნებ. წარს. დორონჩხუნს ზმნისა -- დახუნძლული. დორონჩხირი ფიმფამი ტარი ჰამო
ჭკჷრჭკინით იჭყანს რდუალას -- დახუნძლული ბეწვიანი ტარო (სიმინდისა) საამო ჭრიჭინით იწყებს ზრდას. 

Lemma: doropil-i  
Number: 6423  
დოროფილ-ი (დოროფილს) სავსე (დ. ფიფია). 

Lemma: dorskin-i/a  
Number: 6424  
დორსქინ-ი/ა (დორსქინას), დორსქინაფა (დორსქინაფას) სახელი დაარსქინანს ზმნისა -- დაქადნება, დამუქრება.
დაარსქინუ დო ქოთ ქოღოლუ -- დაემუქრა და კიდეც უქნა (გაუკეთა). შდრ. რსქინი. 

Lemma: dorsxuala  
Number: 6425  
დორსხუალა (დორსხუალას) იგივეა, რაც დორსხუაფა, დორცხუაფა. 

Lemma: dorsxuapa  
Number: 6426  
დორსხუაფა (დორსხუაფას), დორცხუაფა (დორცხუაფას) იგივეა, რაც დორსხუალა, -- სახელი დაარსხუანს ზმნისა --
დაფუძნება, საძირკვლის ჩაყრა. იჭყანა ჸუდეში დორსხუაფას -- იწყებენ სახლის დაფუძნებას. მომავალიშო დაარსხუანს
საქიმეს -- მომავლისათვის დააფუძნებს საქმეს. 

Lemma: dorulapa  
Number: 6427  
დორულაფა (დორულაფას) იგივეა, რაც დორვილაფა, -- სახელი დიირულუანს ზმნისა -- დაძინება. დიირულე აწი, ნანა,
თოლეფი დოჭუტი!: ი. ყიფშ., გვ. 137 -- დაიძინე აწი, დედა, თვალები დახუჭე! ართ დორულაფას წყარი ხოლო
ქიდირულუანსია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 9 -- ერთ დაძინებას წყალიც კი დაიძინებსო. ქოჩორას ქოდორულაფუ ჯაში ჯინცჷ: ი.
ყიფშ., გვ. 91 -- ქოჩორას დასძინებია ხის ძირას. 

Lemma: dorumua  
Number: 6428  
დორუმუა (დორუმუას) სახელი დაარუმუანს ზმნისა -- დაბნელება; გადატ. დაქცევა, მოსპობა. დაარუმუუ ექიანობა --
დაანგრია (დააქცია) იქაურობა. დღა-ამდღარი დიირუმუუ, მარა წჷმი იჯინით: მასალ., გვ. 97 -- დღევანდელი დღე
დაბნელდება, მაგრამ წინ იცქირეთ. შდრ. რუმე. 

Lemma: dorungua  
Number: 6429  
დორუნგუა (დორუნგუას) სახელი დაარუნგუ(ნ) ზმნისა -- დაჩლუნგება; დაბნელება.ირ ღონეს ხვარენდეს, ყაზაყეფიში
გაგება დარუნგესკონი -- ყოველ ღონეს ხმარობდნენ, რომ გლეხების გაგება დაეჩლუნგებიათ. იხ. რუნგუა. 

Lemma: dorghamil/r-i  



Number: 6430  
დორღამილ/რ-ი (დორღამილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დორღამუნს ზმნისა -- დაღარული. 

Lemma: dorghamua  
Number: 6431  
დორღამუა (დორღამუას) სახელი დორღამუნს ზმნისა -- დაღარვა, ღარების გაკეთება. 

Lemma: dorghvapa  
Number: 6432  
დორღვაფა (დორღვაფას) სახელი დაარღვანს ზმნისა -- დაყრა, ბნევა, ფანტვა. ქთულეფიში დორღვაფა გოჭების დაყრა:
ღეჯი თულემს დაარღვანს. შდრ. : ჩხოუ გინს ხანს -- ძროხა ხბოს შობს, ანდა: დაახუნუანს დააჯენს. ცხენქ კვიცი ქიდააშქუ
-- ცხენმა კვიცი დასცა. შდრ. დოჸოთამა. 

Lemma: dorghia  
Number: 6433  
დორღია (დორღიას) ვისაც ბევრი ლაპარაკი სჩვევია, -- მოლაყბე. ნინადორღია კოჩიენია -- მოლაყბე კაციაო. შდრ.
დერღაფი, დერღია. 

Lemma: dorghiir-i  
Number: 6434  
დორღიირ-ი (დორღიირს) მიმღ. ვნებ. წარს. -- დახეული, დარღვეული; დაცვენილი; გადატ. ღარიბი. ჸუდე ჯგირი მიღუნია,
მარა დორღიირი რენია -- სახლი კარგი მაქვსო, მაგრამ დაცვენილი არისო. დორღიირი ოჯახი უღუნია -- ღარიბი ოჯახი
აქვსო. 

Lemma: dorshvil-i  
Number: 6435  
დორშვილ-ი (დორშვილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დორშუნს ზმნისა -- 1. იგივეა, რაც დორშუაფირი, -- დაქსელილი, აბრეშუმის
ძაფდაფუძნებული. 2. ძალიან გავრცელებული, მოდებული. წითელე პატონეფით დორშვილიე სოფელი -- წითელა
ბატონები მოდებულია სოფელში. 

Lemma: dorshuala  
Number: 6436  
დორშუალა (დორშუალას) სახელი დაარშუანს ზმნისა -- 1. დაქსელვა; აბრეშუმის ძაფით ქსოვის დაფუძნება. მუს
დაარშუანქჷნი, თის მეირშუანა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 100 -- რის დათესვასაც დაიწყებ (მოქსოვ), იმასვე გაგიგრძელებენ
(მოგიქსოვენ). ძაფი ქიდაარშუუ, მალას პარკუას ქიდიიჭყანს -- ძაფი დააფუძნა (დაქსელა), მალე პარკვას (პარკის
გაკეთებას) დაიწყებს. 2. მოდება, ძალიან გავრცელება (ავადმყოფობის...). იხ. რშუალა; შდრ. რშუაფა. 

Lemma: dorshuapa  
Number: 6437  
დორშუაფა (დორშუაფას) იგივეა, რაც დორშუალა -- მნიშვნ. -- 1: ბრილიანტით დჷნარშუა, სირმათ მინაშუა რექ: მასალ.,
1, გვ. 31 -- ბრილიანტით დანაქსელი, სირმით მონაქსოვი ხარ. ჸანჭის ქუდურშუაფუ -- აბრეშუმის ჭიას დაუქსელავს. ჩე
ქუდუორშვე, ჭითა ქიშვოშიი, უჩათ გეკვოფში: ა. ცან., გვ. 141 -- თეთრი დავაწნე, წითელი ჩავაქსოვე, შავით გავავსე
(გამოცანა: ყურძენი იზაბელა). 

Lemma: dorshuapir-i  
Number: 6438  
დორშუაფირ-ი (დორშუაფირს) მიმღ. ვნებ. წარს. იგივეა, რაც დორშვილი -- მნიშვნ.1 -- დაქსელილი, აბრეშუმის
ძაფდაფუძნებული. 

Lemma: dorchapa  
Number: 6439  
დორჩაფა (დორჩაფას) სახელი დაარჩანს ზმნისა -- დაგება, გაშლა (ლოგინისა...). ჩქიმდა დოგირჩაფუნია: ქხს, 1, გვ. 65 --
ჩემთვის გაგიშლიაო. წყარიშ მელე დოგირჩაო?: ი. ყიფშ., გვ. 134 -- წყლის გაღმა გაგიშალო? შდრ. ნორჩალი. 

Lemma: dorchel-i  
Number: 6440  
დორჩელ-ი (დორჩელ/რს), დორჩაფილ/რ-ი (დორჩაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დაარჩანს ზმნისა -- დაგებული, გაშლილი;
დაწოლილი. დორჩელს ქეშემჯიროუქუ: ი. ყიფშ., გვ. 163 -- გაშლილში ჩავწვები. კუჩხი აშაბდგი ფურცელემც,
მილიონობით დორჩაფილც -- ფეხი ჩავდგი ფოთლებში, მილიონობით გაშლილს (დაწოლილს). 

Lemma: dorchina  
Number: 6441  
დორჩინა (დორჩინას), დორჩინუა (დორჩინუას) სახელი დიირჩინუუ(ნ) ზმნისა -- დაბერება. ქოჩი, ქოჩი-ში ძახინით გინქ
დირჩინუა: თ. სახოკ., გვ. 261 -- ქოჩი, ქოჩი-ს (ფუჩინო, ფუჩინო-ს) ძახილში ხბო ხელში შემოაბერდათო. შდრ. რჩინუ. 

Lemma: dorchkalapa  
Number: 6442  
დორჩქალაფა (დორჩქალაფას) იგივეა, რაც დორჩქალუა. 

Lemma: dorchkalua  
Number: 6443  
დორჩქალუა (დორჩქალუას) სახელი დაარჩქალუანს ზმნისა -- დამშვიდება, დაწყნარება; დაყუჩება. დაჩხჷრგენიაქ
გომირჩქინდჷნი, გური მუთ დუვორჩქალუა?: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 64 -- ცეცხლის ალმური გამიჩნდა, გული რითღა
დავიმშვიდო? შენწობას მერჩანთია, გური ქოდომჷრჩქალეს: შ. ბერ., გვ. 78 -- შემწეობას მოგცემთო, გული დამიმშვიდეს. 

Lemma: dorchkvana  
Number: 6444  



დორჩქვანა (დორჩქვანას) სახელი დაარჩქვანუანს, დაარჩქვანუუ(ნ) ზმნათა -- დაჩვევა, მიჩვევა. დუორჩქვანე ჸუდეშ
რინას -- (ძლივს) მივაჩვიე სახლში ყოფნას. 

Lemma: dorchkvanil-i  
Number: 6445  
დორჩქვანილ-ი (დორჩქვანილ/რს), დორჩქვანერ-ი (დორჩქვანერს) მიმღ. ვნებ. წარს. დაარჩქვანუანს ზმნისა --
დაჩვეული. იხ. დორჩქვანა. 

Lemma: dorckina  
Number: 6446  
დორცქინა (დორცქინას) სახელი დაარცქინანს ზმნისა -- დამუქრება, დაქადნება. ქჷდაარცქინჷ თეურე: მ. ხუბ., გვ. 129 --
დაემუქრა იქიდან. შდრ. რცქინი. 

Lemma: dorcxuapa  
Number: 6447  
დორცხუაფა (დორცხუაფას) იგივეა, რაც დორსხუაფა, დორსხუალა, -- სახელი დაარცხუანს ზმნისა -- დაწესება;
დაფუძნება, დაარსება. ვახთა მეფეში კანონი რე -- ღორონც დოურცხუაფუნი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 114 -- ვახტანგ
მეფის კანონი არის -- ღმერთს რომ დაუწესებია. 

Lemma: dorcxuapil/r-i  
Number: 6448  
დორცხუაფილ/რ-ი (დორცხუაფილ/რს) იგივეა, რაც დორსხუაფილი, -- მიმღ. ვნებ. წარს. დაარცხუანს ზმნისა --
დაწესებული, დაფუძნებული. 

Lemma: dordzama  
Number: 6449  
დორძამა (დორძამას) იხ. დორზამა. 

Lemma: dordzghapa  
Number: 6450  
დორძღაფა (დორძღაფას) სახელი დაარძღანს, დიირძღუუ(ნ) ზმნათა -- გაძღომა. პაპა დო მუშ ჩილიცალო დიბრძღია: თ.
სახოკ., გვ. 256 -- მღვდელი და მისი ცოლივით გავძეხიო. გოლაშა იშევლენთიე, ღვინით დოგორძღანქია: ი. ყიფშ., გვ. 21 --
მთაზე რომ ავალთო, ღვინით გაგაძღებო. 

Lemma: dorch'vinua  
Number: 6451  
დორჭვინუა (დორჭვინუას) სახელი დორჭვინუნს ზმნისა -- გაწკეპვლა. დორჭვინუ მანგარას -- გაწკეპლა მაგრად. შდრ.
ჭინუ. 

Lemma: dorch'ip'ua  
Number: 6452  
დორჭიპუა (დორჭიპუას) სახელი დორჭიპუნს ზმნისა -- {გა}დატვირთვა, დაყურსვა. ურემი დიშქათ დორჭიპეს დო
მიდეეღეს -- ურემი შეშით დატვირთეს (მაგრად) და წაიღეს. 

Lemma: dorch'ip'il-i  
Number: 6453  
დორჭიპილ-ი (დორჭიპილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დორჭიპუნს ზმნისა -- ერთობ დატვირთული, დაყურსული. ვალით
დორჭიპილი რე: მასალ., გვ. 37 -- ვალით დაყურსულია. 

Lemma: dorxvel-i  
Number: 6454  
დორხველ-ი (დორხველ/რს) საკუთარი; სათითაო. იჸუაფუთუ თეში, მუჭო დორხველი ჸუდესჷნი -- იქნებით ისე, როგორც
საკუთარ სახლში. ირფელი სქანი დორხველი ვარენიაო: აია, 1, გვ. 26 -- ყველაფერი შენი საკუთრება არ არისო.
დორხველო ზმნზ. საკუთრად, მთლიანად. მა ქომოკო, სი დორხველო საუკუნოთ ჩქიმი ორდე: ქხს, 1, გვ. 71 -- მე მინდა,
შენ საკუთრად საუკუნოდ ჩემი იყო. დორხველო არძა ენეფც... იშენ უღუ გერიშ ღანჯა: მასალ., გვ. 69 -- სათითაოდ ყველა
ამათ... მაინც აქვთ მგლისა ღვარძლი. 

Lemma: dosangua  
Number: 6455  
დოსანგუა (დოსანგუას) სახელი დოსანგუნს ზმნისა -- მაგრად ცემა; მაგრად დაკეტვა (მაგ., კარის). გემნიჸონუ ოთახუშა
დო დოსანგუ -- შეიყვანა ოთახში და ცემა (მაგრად). ჸუდეში კარეფი დოსანგუ -- სახლის კარები დაკეტა (მაგრად). 

Lemma: dosart-i  
Number: 6456  
დოსართ-ი (დოსართის), დოსართე (დოსართეს) მიმღ. ვნებ. მყ. დირთუუ(ნ) ზმნისა -- მოსაბრუნებელი, გადატ. გასაქანი,
შეღავათი. დოსართი არდგილი ვარდუა -- მოსაბრუნებელი ადგილი არ იყოო. ოდიარეს დოსართე ოკო ქიმეფჩათ --
ბალახს გასაქანი უნდა მივსცეთ. მეტი დოსართი ვაუღუდუ, ვააკეთუკონი -- მეტი საშუალება (გასაქანი) არ ჰქონდა, რომ არ
გაეკეთებინა. შდრ. დორთა. 

Lemma: dosakan-i  
Number: 6457  
დოსაქან-ი (დოსაქანს) მიმღ. ვნებ. მყ. გასაქანი. იგივეა, რაც დოსაქანცი. ტყა ვაარზენს დოსაქანს ქარს -- ტყე არ აძლევს
გასაქანს ქარს. იხ. ქანუა. 

Lemma: dosakanel-i  
Number: 6458  
დოსაქანელ-ი (დოსაქანელს) იგივეა, რაც დოსაქანი, -- გასაქანი. დოსაქანელს ვემერჩანს, ორდე ფერი მუდგა ნდემი --



გასაქანს არ მოგცემს, იყო ისეთი როგორც დევი. 

Lemma: dosakanc-i  
Number: 6459  
დოსაქანც-ი (დოსაქანცის) იგივეა, რაც დოსაქანი, -- გასაქანი. ვემეჩესჷ დოსაქანცი, მუჭოთ ძერა ორთჷ გვერცჷ -- არ
მისცეს გასაქანი, როგორც ძერა უშვება გველს. ტყა ბორიას ვარზენც დოსაქანცის -- ტყე ქარს არ აძლევს გასაქანს. იხ.
დასაქანცუ. 

Lemma: doserua  
Number: 6460  
დოსერუა (დოსერუას) სახელი დაასერუანს ზმნისა -- დაღამება. ღორონს თხუულენდუ: მალას დაასერევა: ი. ყიფშ., გვ.
180 -- ღმერთს სთხოვდა: მალე დააღამეო. დიისერუნი, ბუხარიშა მითილუ: ი. ყიფშ., გვ. 6 -- რომ დაღამდა, ბუხარში
შევიდა. შდრ. სერი. 

Lemma: dosvanjapa  
Number: 6461  
დოსვანჯაფა (დოსვანჯაფას) სახელი დაასვანჯუანს ზმნისა -- დასვენება. ღურელიში დოსვანჯაფა მკვდრის დასვენება.
შდრ. სვანჯა, შვანდა. 

Lemma: dosvanjapir-i  
Number: 6462  
დოსვანჯაფირ-ი (დოსვანჯაფირს) მიმღ. ვნებ. წარს. დაასვანჯუანს ზმნისა -- დასვენებული (მკვდარი; ხატი...).
დოსვანჯაფირი ხატის მითინი ხეს მოკიდენდუო! -- დასვენებულ ხატს ვინმე ხელს მოკიდებდა! 

Lemma: dosk'vap'ua  
Number: 6463  
დოსკვაპუა (დოსკვაპუას) სახელი დაასკვაპუუ(ნ) ზმნისა -- დასკუპება. 

Lemma: dosorgapa  
Number: 6464  
დოსორგაფა (დოსორგაფას), დოსორგუა (დოსორგუას) სახელი დაასორგანს ზმნისა -- დაყრა (უხვად), დახვავება;
დახუნძვლა (ხილით ან სხვა ნაყოფით...). დუჸვილუნა ანთასი ხოჯი დო ქჷდუსორგაფუნა ოშუმალი დო ოჭკუმალი: მ. ხუბ.,
გვ. 57 -- დაუკლავთ ათასი ხარი და დაუხვავებიათ სასმელი და საჭმელი. იმუფშუათ, ჯიმალეფი, ქიდვოსორგათ მოსავალი:
კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 84 -- ვიმუშაოთ, ძმებო, დავახვავოთ მოსავალი. 

Lemma: dosorgil-i  
Number: 6465  
დოსორგილ-ი (დოსორგილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დაასორგანს ზმნისა -- დახვავებული; დახუნძლული (ნაყოფით). ირფელი
დოსორგილი რე -- ყველაფერი დახვავებულია. 

Lemma: dosopua  
Number: 6466  
დოსოფუა (დოსოფუას) სახელი დოსოფუნს ზმნისა -- დაგლეჯა, დახევა. ეშელენა, დოჭარჷნა, გიმელენა, დოსოფუნა: ი.
ყიფშ., გვ. 153 -- ავლენ, დაწერენ, ჩამოვლენ, დახევენ. 

Lemma: doso՚ua  
Number: 6467  
დოსოჸუა (დოსოჸუას) სახელი დოსოჸუნს ზმნისა -- რისამე მაგრად გაკეთება; მაგ., ოჭკომალი დოსოჸუ -- საჭმელი
ჩახეთქა. 

Lemma: dost'-i  
Number: 6468  
დოსტ-ი (დოსტის) თურქ. -- სპარს. ამხანაგი; მეგობარი; ძვირფასი. ჩქიმი ჯიმაკოჩიში დოსტი რე -- ჩემი ძმაკაცის
მეგობარია. შდრ. ლაზ. დოსტი მეგობარი (ნ. მარი). 

Lemma: doskvamapa  
Number: 6469  
დოსქვამაფა (დოსქვამაფას) სახელი დაასქვამუანს ზმნისა -- შეფერება, შესაბამისობა. სქუალენქ მუჭო
დაასქვანდჷდჷნი, თეში დიინგარეს: ი. ყიფშ., გვ. 79 -- შვილებმა როგორც შეჰფეროდა, ისე დაიტირეს. ტყურათ ნინას
დუსქვამეთჷ: მ. ხუბ., გვ. 316 -- ტყუილად ენა გაალამაზეთ. იხ. სქვამი. 

Lemma: doskilada  
Number: 6470  
დოსქილადა, დოსქჷლადა (დოსქი/ჷლადას) სახელი დოსქიდუუ(ნ) ზმნისა -- 1. დარჩენა; მორჩენა (ავადმყოფობისაგან).
ფერი წამალი დომიგორი, თე ჭუაშე დობსქიდეე: ქხს, გვ. 40 -- ისეთი წამალი მომიძებნე, რომ ამ სატკივრისაგან მოვრჩე.
ფართას ქჷდობსქჷლადჷდ ჩქიმი ოხვამეში კარი: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 156 -- ფართედ (ღიად) დამრჩენოდა ჩემი ეკლესიის
კარი. ე აკანც ჩქიმი მეტი კოჩი ვა დოსქჷლადე: ი. ყიფშ., გვ. 57 -- ამ მხარეში ჩემს მეტი კაცი არ დარჩენილა. ...თინა
ოგაჭოფენია-და, -- დოსქჷდუქია: ა. ცაგ., გვ. 27 -- ...იმას თუ დაიჭერო, მორჩებიო. 2. მოლოგინება, მომშობიარება. ღუმა
თამარა დოსქილადე დო ბოში ქეშეძინებუ -- წუხელ თამარს უმშობიარია და ბიჭი შესძენია. 

Lemma: doskiladil/r-i  
Number: 6471  
დოსქილადილ/რ-ი (დოსქილადილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დოსქიდუუ(ნ) ზმნისა -- დარჩენილი; მორჩენილი
(სატკივრისაგან). მუთი დოსქილადირი ჯარი ქოჸუნდჷნი, არძო ჩააბარჷ: ი. ყიფშ., გვ. 34 -- რაც დარჩენილი ჯარი ჰყავდა,
ყველა ჩააბარა. თე ჭუაშე დოსქილადირი რე -- ამ სატკივრისგან მორჩენილია. 

Lemma: doskiladu/e'  



Number: 6472  
დოსქილადუ/ჷ (დოსქილადუ/ჷს) იგივეა, რაც დოსქილადირი, -- დარჩენილი. ვარა გვალო დოღურენი, დოსქილადჷს მის
აბარე: ყაზაყ.,16.03.1930, გვ. 3 -- ან მთლად რომ მოკვდე, დარჩენილს ვის აბარებ. 

Lemma: doskilidapa  
Number: 6473  
დოსქილიდაფა (დოსქილიდაფას) იგივეა, რაც დოსქილადა, -- მორჩენა (სატკივრისაგან); დატოვება, დარჩენა. ირ ჭუაშე
დჷგოსქილიდუანქია: ა. ცაგ., გვ. 43 -- ყოველი სატკივრისაგან მოგარჩენო. ჩქი დჷვოსქილიდაფუანთ სქანი აკა კაკალი
სქუას!: მ. ხუბ., გვ. 16 -- ჩვენ მოვარჩენინებთ შენს ერთ კაკალ (ერთადერთ) შვილს. 

Lemma: doske'rapa  
Number: 6474  
დოსქჷრაფა (დოსქჷრაფას) სახელი დაასქჷრუანს ზმნისა -- დაშრობა. მელანი დოისქჷრუაფუ: ი. ყიფშ., გვ. 165 -- მელანი
დაგიშვრია. იხ. სქირუ. 

Lemma: doske'rapil/r-i  
Number: 6475  
დოსქჷრაფილ/რ-ი (დოსქჷრაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დაასქჷრუანს ზმნისა -- დამშრალი. 

Lemma: dosxunua  
Number: 6476  
დოსხუნუა (დოსხუნუას) სახელი დოსხუნუნს ზმნისა -- მარჩიელობა, რჩევა. დომისხუნით თეში წამალი: ი. ყიფშ., გვ. 164 --
მირჩიეთ ამის წამალი. დოსხუნუ თეცალი საქმე -- არჩია ასეთი საქმე. იხ. სხუნუ. 

Lemma: dot'aleba  
Number: 6477  
დოტალება (დოტალებას) სახელი დიიტალენს ზმნისა -- დატოვება. ისჷ ქჷდუტალებუ ჩქჷჩქჷ ტყასჷ: ი. ყიფშ., გვ. 62 --
იმას დაუტოვებია ჩვილი ტყეში. მა დომიტალენქო?: ქხს, 1, გვ. 208 -- მე დამტოვებ? შდრ. დოტება. 

Lemma: dot'at'arua  
Number: 6478  
დოტატარუა (დოტატარუას) სახელი დოტატარანს ზმნისა -- 1. დაქცევა; 2. დატატანება. 

Lemma: dot'axua  
Number: 6479  
დოტახუა (დოტახუას) სახელი დოტახუნს ზმნისა -- დამტვრევა. გორდებც ლაზუტი დუტახჷნა: ი. ყიფშ., გვ. 149 -- ბაყაყებს
სიმინდი დაუმტვრევიათ. 

Lemma: dot'eba  
Number: 6480  
დოტება (დოტებას) იგივეა, რაც დოტალება, -- სახელი დიიტენს ზმნისა -- დატოვება. ჸუდეს ქიდიპტევა: მ. ხუბ., გვ. 19 --
სახლში დავტოვეო. კვინორქ ონადირუშა მიდართუა დო ტყები ქიდიტუა: ა. ცან., გვ. 109 -- კვერნა სანადიროდ წავიდა და
ტყავი (იქ) დატოვაო. მუთუნი ვადომიტებუნა, ვართი კირზა, ვართი ჩოგანი:ქხს, 1, გვ. 216 -- არაფერი არ დაგვიტოვებია,
არც სუთი, არც ჩოგანი. იხ. ტება. 

Lemma: dot'era  
Number: 6481  
დოტერა, დოტირა//დონტირა (დოტე/ირას, დონტირას) სახელი დიი{ნ}ტე/ირუუ(ნ) ზმნისა -- დარჩენა; დატევა. ქოფხვადუნ
დო ქომიღუდას, ჸუდეს ქუდოპტერედიკო: მ. ხუბ., გვ. 325 -- მხვდება და მქონდეს, სახლში დავტეულიყავი. 

Lemma: dot'k'achapa  
Number: 6482  
დოტკაჩაფა (დოტკაჩაფას) სახელი დაატკაჩუუ(ნ) ზმნისა -- მაგრად დაცემა (ხმის გამოცემით). ფერო ქიდაატკაჩუ, ათაქ
ქიგევგი იში ხმა -- ისე მაგრად დაეცა (ტკაცანი გაადინა), აქ გავიგე (გავიგონე) იმისი ხმა. იხ. ტკაჩაფი. 

Lemma: dot'oxua  
Number: 6483  
დოტოხუა (დოტოხუას) სახელი დოტოხუნს ზმნისა -- მაგრად ცემა; გადატ. მადიანად ბევრის შეჭმა. გამკუუღი ჭკიდი დო
ლებია დო დოტოხუ -- გამოუტანე მჭადი და ლობიო და მადიანად შეჭამა. 

Lemma: dot'q'obin-i  
Number: 6484  
დოტყობინ-ი (დოტყობინს), დოტყობინაფა (დოტყობინაფას) სახელი დაატყობინუანს ზმნისა -- დამალვა. გირინქ დუდი
დიტყობინუა დო ტურაქ კუდელი ქამაჭკომუა: ა. ცან., გვ. 103 -- ვირმა თავი დამალა და მელამ კუდი მოაჭამაო. ძღაბი
ნდის დატყობინუანდუ: მ. ხუბ., გვ. 8 -- გოგო დევს დამალავდა. 

Lemma: dot'q'obinapa  
Number: 6485  
დოტყობინაფა (დოტყობინაფას) იხ. დოტყობინი. 

Lemma: dountua  
Number: 6486  
დოუნთუა (დოუნთუას) სახელი დოუნთანს ზმნისა -- დაუთოება. ძიქვა დომიუნთე, ბაბაგე! -- შარვალი დამიუთავე, მამა
გენაცვალოს! იხ. უნთო. 

Lemma: dopa  
Number: 6487  



დოფა (დოფას) ნაკვერჩხალი, ღადარი; ღველფი (პ. ჭარ.); ნაცარი (ი. ყიფშ.). დოფა რე დაჩხჷრამი ტუტა -- დოფა არის
ცეცხლიანი ნაცარი. დოფა ქიმნაარღუ ნდემცჷ დუცუ: ი. ყიფშ., გვ. 61 -- ნაცარი გადააყარა დევს თავზე. უშქირატჷ დოფა
ბჭუნცუ -- ჩაუმქრალი ღადარი მწვავს. 

Lemma: dopa-al-i  
Number: 6488  
დოფა-ალ-ი (დოფა-ალ/რს) ღველფი-ალი. კოჩი დაჩხჷრით იჭუუდას, ცხჷროკუნდას დოფა-ალი: ქხს, 1, გვ. 98 -- კაცი რომ
ცეცხლით იწვოდეს, ხრუკავდეს ღველფი-ალი. 

Lemma: dopa-dachxe'r-i  
Number: 6489  
დოფა-დაჩხჷრ-ი (დოფა-დაჩხჷრს) გიზგიზა ცეცხლი. დოფა-დაჩხჷრიში ალი გურცუ მითაკარუანც: მასალ., გვ. 29 --
მოგიზგიზე ცეცხლის ალი გულს თაკარად მედება. იხ. დჷფა. 

Lemma: dopazhvapa  
Number: 6490  
დოფაჟვაფა (დოფაჟვაფას) სახელი დააფაჟუუ(ნ) ზმნისა -- ფუყე რისამე დავარდნა, ფუყედ დაცემა. ჟვაბუცალო
ქიდააფაჟუუ -- ბაყაყივით დავარდება. 

Lemma: dopara  
Number: 6491  
დოფარა (დოფარას) დაუმუშავებელი რქა. ყანწისათვის საჭიროა ჯიხვის ან ხარის დოფარა (მასალები, ტ. 2, ნაწ. 1, გვ. 234). 

Lemma: dopartxal-i  
Number: 6492  
დოფართხალ-ი (დოფართხალ/რს), დოფართხალუა (დოფართხალუას) სახელი დოფართხალანს, დიიფართხალუანს
ზმნათა -- ფართხალი; დაფერთხვა. დიფართხალეს დო გიშელეს ბურდღაშე ზისნახე ცირენქ: მ. ხუბ., გვ. 59 --
გაფართხალდნენ და გამოვიდნენ ბალნიდან მზეთუნახავი გოგოები. დუუფართხალუუ დო გეჭოფჷნ, გორდიქ გეიაჸუნ:
მ. ხუბ., გვ. 105 -- რომ დააფართხალა და აიღო, ბაყაყი აჰყვა. იხ. ფართხალი. 

Lemma: dopapapa  
Number: 6493  
დოფაფაფა (დოფაფაფას) სახელი დუუფაფუანს ზმნისა -- 1. დახამხამება (თვალისა). თოლი ვადაფაფაფუ -- თვალი არ
დაახამხამებინა. 2. დაფრიალება. 

Lemma: dopachapa  
Number: 6494  
დოფაჩაფა (დოფაჩაფას) სახელი დუუფაჩუანს ზმნისა -- მორევა. 

Lemma: dopacxua  
Number: 6495  
დოფაცხუა (დოფაცხუას) სახელი ქიდააფაცხუუ(ნ) ზმნისა -- მჩატედ. დაცემა (ტანით პატარისა). მა სი გიწიინქ,
ქიდანთხინი, ქიდააბაზუუდი, ქიდაფაცხუუდი დიხას -- მე შენ გეტყვი, რომ დაეცი, დაეხეთქებოდი, უბრალოდ დაეცემოდი. 

Lemma: dopach'vapa  
Number: 6496  
დოფაჭვაფა (დოფაჭვაფას) სახელი დუფაჭუანს ზმნისა -- დახამხამება (თვალისა). გადატ. მსუბუქად დაცემა. შდრ. ფიჭვი. 

Lemma: dopaxvapa  
Number: 6497  
დოფახვაფა (დოფახვაფას), დოფახვინ-ი (დოფახვინს) დავარდნა, დაცემა (მსუბუქად). 

Lemma: dopercxel-i  
Number: 6498  
დოფერცხელ-ი (დოფერცხელ/რს) კოტრიალი; გადაკოტრიალება. დიიფერცხელია ვოდა!: ქხს, 1, გვ. 286 --
გადაკოტრიალდიო ვოდა! 

Lemma: dopercxelin-i  
Number: 6499  
დოფერცხელინ-ი (დოფერცხელინს) იგივეა, რაც დოფერცხელი, -- კოტრიალი; გაკოტრიალება. 

Lemma: dopinua  
Number: 6500  
დოფინუა (დოფინუას) სახელი დააფინანს ზმნისა -- დაფენა. 

Lemma: dopicolir-i  
Number: 6501  
დოფიცოლირ-ი (დოფიცოლირს) მიმღ. ვნებ. წარს. დოფიცოლუნს ზმნისა -- წვრილად დაჭრილი. 

Lemma: dopicolua  
Number: 6502  
დოფიცოლუა (დოფიცოლუას) სახელი დოფიცოლუნს ზმნისა -- წვრილად დაჭრა. შდრ. ფიცი. 

Lemma: doporil-i  
Number: 6503  
დოფორილ-ი (დოფორილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დოფორუნს ზმნისა -- დაფარული. პიჯი-სახე აფუ დოფორილი -- პირ-სახე
აქვს დაფარული. 



Lemma: doporua  
Number: 6504  
დოფორუა (დოფორუას) სახელი დოფორუნს ზმნისა -- დაფარვა. კუბოს ქინმოსვანჯუანა, უჩა დიხათ დოფობრუნა: კ.
სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 10 -- კუბოში ჩამასვენებენ, შავი მიწით დამფარავენ. 

Lemma: doporchua  
Number: 6505  
დოფორჩუა (დოფორჩუას) სახელი დააფორჩანს, დიიფორჩუუ(ნ) ზმნათა -- დახვავება. დიიფორჩუუ ჟიჟირი პირი --
დახვავდება ორ-ორი კვირტი. 

Lemma: dopulua  
Number: 6506  
დოფულუა (დოფულუას) სახელი დოფულუნს ზმნისა -- დამალვა. ქუაში თუდო დოვფული ეზოს: ი. ყიფშ., გვ. 6 -- ქვის ქვეშ
დავმალე ეზოში. დუდი დოუფულუნა: ი. ყიფშ., გვ. 158 -- თავი დაუმალავთ. 

Lemma: dopurt'in-i  
Number: 6507  
დოფურტინ-ი, დოფურტინუა (დოფურტინს, დოფურტინუას) სახელი დააფურტინანს ზმნისა -- დაფურთხება. მინი
ქუდვოფურტინანქ: მ. ხუბ., გვ. 20 -- ზოგჯერ დავაფურთხებ. შდრ. ფურტინი. 

Lemma: dopshinapa  
Number: 6508  
დოფშინაფა (დოფშინაფას) სახელი დოფშინდუუ(ნ) ზმნისა -- გასივება. მანგიორი ქორღოლითჷ, გური დოგიფშინეთჷ:
მასალ., გვ. 115 -- მაგიერი გაგიკეთეთ (გიყავით), გული გაგისივეთ. შდრ. შინაფა. 

Lemma: dokanchap-i/a  
Number: 6509  
დოქანჩაფ-ი/ა (დოქანჩაფა/-ი-ს) სახელი დუუქანჩუანს, დიქანჩუუ(ნ) ზმნათა -- დაქაჩვა. დიქანჩუუ კატუქ: მ. ხუბ., გვ. 85 --
გაიქაჩა კატა. ჸოროფაქ გური მეფსოფუ, ტანსჷ ქუდომიქანჩუნი: მ. ხუბ., გვ. 320 -- სიყვარულმა გული მომგლიჯა, ტანზე
რომ დამიქაჩავა. 

Lemma: dokancal-i  
Number: 6510  
დოქანცალ-ი (დოქანცალ/რს), დოქანცაფა (დოქანცაფას) სახელი დუუქანცუანს ზმნისა -- დარხევა; დარწევა, განძრევა.
ჯა, ნამ ქორდ მაფალუუ, წვანდის ქჷდუქანცალუუ: მასალ., გვ. 62 -- გაფურჩქვნის მდომმა ხემ კენწერო შეარხია. იხ.
ქანცალი. 

Lemma: dokancalua  
Number: 6511  
დოქანცალუა (დოქანცალუას) იგივეა, რაც დოქანცალი, დოქანცალაფა, -- განძრევა, დარხევა. მურიცხეფცჷ
ქჷდუქანცალუუ: ი. ყიფშ., გვ. 60 -- ვარსკვლავები გაანძრია. 

Lemma: dokancapa  
Number: 6512  
დოქანცაფა, დოქანცალაფა (დოქანც{ალ}აფას) იგივეა, რაც დოქანცალი. დუდიში დოქანცაფა ოზარ, ვარა არძა ცხენი
თუხარიკი რენია: თ. სახოკ., გვ. 246 -- თავის განძრევა ეზარება, თორემ ყველა ცხენი თუხარიკი არისო. უშქურს დოუქანცე -
- ვაშლი დაარხიე. ნდემი ქუმუურცი, სოდე გეხექი, თექი ვა დიქანცუავა: ი. ყიფშ., გვ. 58 -- დევი რომ მოვა, სადაც ზიხარ, იქ
არ შეირხეო (დაინძრეო). 

Lemma: dokvakvapa  
Number: 6513  
დოქვაქვაფა (დოქვაქვაფას) სახელი ქიდააქვაქუანს ზმნისა -- დაჯენა (მჩატედ). ხათე ქოდვოქვაქუანქ გიმე -- მაშინათვე
დავაჯენ ძირს. იხ. ქვაქვაფი. 

Lemma: dokvachalua  
Number: 6514  
დოქვაჩალუა (დოქვაჩალუას) სახელი დუქვაჩალუანს ზმნისა -- ქიცინი, შეფოფინება. ჭკოლაქ ქჷდიბაძღალუუ, კუდელც
ქჷდუქვაჩალუუ: მასალ., გვ. 62 -- მჭლემ ჩლატუნი წამოიწყო, (და) კუდი შეაფოფინა (გააქიცინა). 

Lemma: dokvishua  
Number: 6515  
დოქვიშუა (დოქვიშუას) სახელი დოქვიშუნს ზმნისა -- დასილვა, დაქვიშვა. ტარჩენი ქიმიძინანდუნი, გინილენდუ დო
ჭალემს დოქვიშუნდუ -- ტარჩენი (მდინარეა მარტვილის რაიონში) რომ მოიმატებდა, გადავიდოდა და ჭალებს დასილავდა. 

Lemma: dokisua  
Number: 6516  
დოქისუა (დოქისუას) დამხობა (დ. ფიფია). 

Lemma: dokosua  
Number: 6517  
დოქოსუა (დოქოსუას) სახელი დოქოსუნს ზმნისა -- 1. გახვეტა; 2. გატაცება, გაქანება, გაქრობა. ესაბედი დუუქოსჷ ალექსი
დგებია პუხუსია: ი. ყიფშ., გვ. 112 -- ელისაბედი გაუქვრია (გაუტაცნია) ალექსი დგებია (დგებუაძე) კუზიანსო. დოქოსჷ დო
გოლაშა ქიმიჸუნჷ: მ. ხუბ., გვ. 176 -- გააქრო და მთაში მოიყვანა. გიანთხჷ... ე ბოშისჷ დო ჰეერიშა დოქოსჷ: ა. ცაგ., გვ. 31
-- დაეცა ამ ბიჭს და ჰაერში გაიტაცა (გააქრო). 

Lemma: dokuna  



Number: 6518  
დოქუნა (დოქუნას) სახელი დოქუნუნს, დიქუნუუ(ნ) ზმნათა -- დაფარვა, ზევიდან დახურვა. დუუქუნუნა ნოშოთი დო
დუუჭყაფუნა ღვარა: ი. ყიფშ., გვ. 12 -- დაუფარავთ ფოთლებით და დაუწყიათ ყვირილი. 

Lemma: dokunil-i  
Number: 6519  
დოქუნილ-ი (დოქუნილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დოქუნუნს ზმნისა -- დაფარული. 

Lemma: dokurchinapa  
Number: 6520  
დოქურჩინაფა (დოქურჩინაფას) სახელი დააქურჩინუანს ზმნისა -- დაღვრა, დაქცევა (წყლის, ღვინის...). გეშეღუ ინჭაშე
წყარი დო ქიდააქურჩინუ -- ამოიღო ჭიდან წყალი და დაღვარა. 

Lemma: doghalua  
Number: 6521  
დოღალუა (დოღალუას) სახელი დოღალუნს ზმნისა -- დაშინება. იქჷ ნტერი დოღალჷ დო გაკუძახჷ მოხანდეფცჷ: ყაზაყ.,
26.03.1931, გვ. 3 -- იმან მტერი შეაშინა და მოიხმო მშრომელები. დიიღალუ იტყვიან ჩვილ ბავშვზე: ბაღანაქ დიიღალუ --
ბავშვი ძლიერ დაშინდა (გ. როგავა ამ ძირს უკავშირებს სვან. ყალ'ს, რომელიც გვაქვს მა-ყალ შიში). 

Lemma: doghankua  
Number: 6522  
დოღანქუა (დოღანქუას) სახელი დოღანქჷნს ზმნისა -- ბევრი საჭმლის შეჭმა. სინონიმია ოჭკომუ შეჭამა ზმნისა. 

Lemma: doghanjalapa  
Number: 6523  
დოღანჯალაფა (დოღანჯალაფას) სახელი დუუღანჯალუანს ზმნისა -- შენჯღრევა. ქუმოკიდუ კიდირს ხე დო დუღანჯალუუ
-- მოჰკიდა მკერდზე ხელი და დაანჯღრია. 

Lemma: dogharghaler-i  
Number: 6524  
დოღარღალერ-ი (დოღარღალერს) მიმღ. ვნებ. წარს. მაკე პირუტყვი, რომელიც მოგების პირასაა. ღეჯი მაკე რე,
დოღარღალერი -- ღორი მაკეა, დღე დღეზე მომგები. 

Lemma: doghvantapa  
Number: 6525  
დოღვანთაფა (დოღვანთაფას) სახელი დააღვანთანს ზმნისა -- დაღვენთება. 

Lemma: doghvanch'k'ua  
Number: 6526  
დოღვანჭკუა (დოღვანჭკუას) სახელი დოღვანჭკუნს ზმნისა -- გრეხით უშნოდ შეჭმა. 

Lemma: doghvarghvil-i  
Number: 6527  
დოღვარღვილ-ი (დოღვარღვილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დოღვარღუნს ზმნისა -- დახუნძლული (ნაყოფით). 

Lemma: doghvarghua  
Number: 6528  
დოღვარღუა (დოღვარღუას) სახელი დიიღვარღუუ(ნ) ზმნისა -- დახუნძვა, ბევრი ნაყოფის სხმა. 

Lemma: doghvat'ua  
Number: 6529  
დოღვატუა (დოღვატუას) სახელი დააღვატუუ(ნ) ზმნისა -- კოხტად დაწოლა. ართო ქიდიბღვატათია -- ერთად დავწვეთო
(კოხტად). 

Lemma: doghvapa  
Number: 6530  
დოღვაფა (დოღვაფას) იგივეა, რაც დორღვაფა, -- სახელი დააღვანს ზმნისა -- დაყრა. 

Lemma: doghinchua  
Number: 6531  
დოღინჩუა (დოღინჩუას) სახელი დოღინჩუნს ზმნისა -- ბლომად და ხარბად ჭამა. ოჭკომალი გემკუუღესი დო დოღინჩუ --
საჭმელი გამოუტანეს და ბლომად (ხარბად) შეჭამა. 

Lemma: doghirghonua  
Number: 6532  
დოღირღონუა (დოღირღონუას) სახელი დოღირღონუნს ზმნისა -- დაღრღნა. 

Lemma: doghl-i  
Number: 6533  
დოღლ-ი (დოღლის) ეშმაკი (შესამჩნევად). ნაბეტანი დოღლი კოჩიე -- ნამეტანი ეშმაკი კაცია. 

Lemma: doghobua  
Number: 6534  
დოღობუა (დოღობუას) სახელი დოღობუნს ზმნისა -- დაღობვა. დოღობუ გჷძღჷბია: ი. ყიფშ., გვ. 65 -- დაღობა ძარი
(კალათი). 

Lemma: doghranjua  



Number: 6535  
დოღრანჯუა (დოღრანჯუას) სახელი დოღრანჯუნს, დიიღრანჯუუ(ნ) ზმნათა -- დაღრეჯა. 

Lemma: doghuzil-i  
Number: 6536  
დოღუზილ-ი (დოღუზილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დოღუზუნს ზმნისა -- ჩამოზნექილი, დახრილი. გადატ. მოღუშული,
შუბლშეკრული. 

Lemma: doghup'il/r-i  
Number: 6537  
დოღუპილ/რ-ი (დოღუპილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დოღუპუნს ზმნისა -- დაღუპული. 

Lemma: doghup'ua  
Number: 6538  
დოღუპუა (დოღუპუას) სახელი დოღუპუნს ზმნისა -- დაღუპვა. ღორონს დუუღუპუდას ჩიჩუაში მაჸვილარი: ი. ყიფშ., გვ. 155
-- ღმერთმა დაღუპოს ჩიჩუას მკვლელი. 

Lemma: doghura  
Number: 6539  
დოღურა (დოღურას) სახელი დოღურუ(ნ) ზმნისა -- სიკვდილი, კვდომა. ვორწყედინი, თეში დომიღურუ მუმაქ: თ. სახოკ.,
გვ. 247 -- რომ ვუყურებდი, ისე მომიკვდა მამა. ვა გილათხა დო ვა დოღურა: ი. ყიფშ., გვ. 133 -- არ ჩამოვარდე და არ
მოკვდე. 

Lemma: doghushkorua  
Number: 6540  
დოღუშქორუა (დოღუშქორუას) სახელი დოღუშქორჷნს ზმნისა -- ხმის გამოცემით ხარბად ჭამა. იხ. ღუშქორი; შდრ.
ხუშქორუა. 

Lemma: doghuch'ua  
Number: 6541  
დოღუჭუა (დოღუჭუას) სახელი დოღუჭუნს ზმნისა -- დაჭმუჭნა, ხელებში მჭიდროდ დაჭერა ვისიმე ან რისამე (ი. ყიფშ).
აფხაზეფი კუჭუ -- კუჭუ ქორთუენს დუუღუჭუ: ი. ყიფშ., გვ. 121 -- აფხაზები პატარ -- პატარა (ტანად) ქართველებს ხელებში
მჭიდროდ დაუჭერიათ (დაუჭმუჭნიათ). 

Lemma: doghe'shkonua  
Number: 6542  
დოღჷშქონუა (დოღჷშქონუას) იგივეა, რაც დოღუშქორუა, -- სახელი დოღჷშქონჷნს ზმნისა -- ხმაურით ხარბად ჭამა. 

Lemma: doq'aq'ap-i  
Number: 6543  
დოყაყაფ-ი (დოყაყაფის) სახელი დააყაყუუ(ნ) ზმნისა -- დაგდება, დავარდნა. ქუმორთუ დო ქიდააყაყუ ჟვაბუცალო --
მოვიდა და დაეგდო ბაყაყივით. 

Lemma: doq'aq'ut'el-i  
Number: 6544  
დოყაყუტელ-ი (დოყაყუტელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დიიყაყუტუუ(ნ) ზმნისა -- დახუნძლული (ნაყოფით, კვირტებით...). 

Lemma: doq'vap'ua  
Number: 6545  
დოყვაპუა (დოყვაპუას) სახელი დოყვაპუნს ზმნისა -- შეჭმა (მშვიდად). იხ. დოკვაპუა. 

Lemma: doq'vaq'vil-i  
Number: 6546  
დოყვაყვილ-ი (დოყვაყვილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დოყვაყუნს ზმნისა -- ძალიან სველი, გაწუწული. უფიში დოყვაყვილი --
ოფლით სველი, -- გაოფლიანებული. 

Lemma: doq'vaq'ua  
Number: 6547  
დოყვაყუა (დოყვაყუას) სახელი დააყვაყუუ(ნ), დიიყვაყუუ(ნ) ზმნათა -- ჩუმად, უპრეტენზიოდ ჯდომა. ქუმორთუ დო
ქიდააყვაყუ კებურწკუმა -- მოვიდა და დაჯდა კერიასთან. გადატ. გაწუწვა.შდრ. ყაყაფი. 

Lemma: doq'lo  
Number: 6548  
დოყლო (დოყლოს) მაღალი და ზანტი; დოყლაპია, ლოყო; უდარდელი, უფხო, უუნარო. დოყლო კოჩი რე -- დოყლაპია
კაცია. შდრ. იმერ. დოყო მაღალი და ზანტი; დოყლაპია, მოუხერხებელი, ლოყო (ი. ქავთ.). 

Lemma: doq'uril-i  
Number: 6549  
დოყურილ-ი (დოყურილს) იგივეა, რაც დოჸურილი, დოჸურწილი. 

Lemma: doq'urc'il-i  
Number: 6550  
დოყურწილ-ი (დოყურწილ/რს), დოჸურწილ-ი (დოჸურწილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დიიყურწუუ(ნ) ზმნისა -- დახუნძლული,
კარგად მოსხმული (ხეხილი). შდრ. იმერ. დაკუნწლული. 

Lemma: doq'urc'ua  
Number: 6551  



დოყურწუა (დოყურწუას), დოჸურწუა (დოჸურწუას) სახელი დიიყურწუუ(ნ), დიიჸურწუუ(ნ) ზმნათა -- დახუნძვლა (ხილით). 

Lemma: doq'e'rt'onua  
Number: 6552  
დოყჷრტონუა (დოყჷრტონუას) სახელი დოყჷრტონჷნს ზმნისა -- შეჭმა, გადაყლაპვა. იხ. ყჷრტონუა. 

Lemma: do՚arshua  
Number: 6553  
დოჸარშუა (დოჸარშუას) სახელი დააჸარშანს ზმნისა -- გადაწინდვა. ბინეხი გეშახომუნი, დოჸარშუნა(//გეგნოჸარშუნა) --
ვაზი რომ გახმება, გადაწინდავენ. შდრ. ჸა. 

Lemma: do՚venj-i  
Number: 6554  
დოჸვენჯ-ი (დოჸვენჯის, დოჸვენს) მიმღ. აწმყ. დააჸუნუუ(ნ) ზმნისა -- დამყოლი, ვინც ადვილად დაჰყვება. ჯგჷრი კოჩი რე,
ირფელს დჷგაჸუნუუ, დოჸვენჯი რე -- კარგი კაცია, ყველაფერზე დაგყვება, დამყოლია. შდრ. დომაჸუნალი. 

Lemma: do՚vilua  
Number: 6555  
დოჸვილუა (დოჸვილუას) სახელი დოჸვილუნს ზმნისა -- დაკვლა. ვემიოჸიავა, ვარა დორჸვილუნქია: ა. ცაგ., გვ. 12 -- არ
მიაყივლო, თორემ მოგკლავო. ფულირი ჭირქ კოჩი დოჸვილუა -- დაფარულმა ჭირმა კაცი მოკლაო (დაკლაო). სით
დორჸვილუნცჷ დო მათი: ი. ყიფშ., გვ. 18 -- შენც მოგკლავს და მეც. 

Lemma: do՚ia  
Number: 6556  
დოჸია (დოჸიას)//დუჸია (დუჸიას) ზ. -- სამურზ. ქათამი (ი. ყიფშ.). შდრ. დადულია, ვარიჸა. 

Lemma: do՚otama  
Number: 6557  
დოჸოთამა (დოჸოთამას) სახელი დააჸოთანს ზმნისა -- დაგდება. ჩქიმ ფუჯიაქ გინი ქიდააჸოთუ -- ჩემმა ძროხამ (ფუჯიამ)
ხბო დააგდო (მოიგო). 

Lemma: do՚onil-i  
Number: 6558  
დოჸონილ-ი (დოჸონილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დიიჸონუუ(ნ) ზმნისა -- ღამის გასათევად დაბუდებული ქათმები. ქოთომეფი
დოჸონილი რენანია -- ქათმები დაბუდებული არიანო. 

Lemma: do՚onua  
Number: 6559  
დოჸონუა (დოჸონუას) სახელი დიიჸონუუ(ნ) ზმნისა -- 1. ქათმის დაბუდება ხეზე ან ოკარიეში (იხ.) საღამოს. ქოთომქ
ქიდიჸონუ -- ქათამი დაბუდდა (ღამის გასათევად). 2. დამყნობა. ათე ბინეხიში ნწარეს არძას დოჸონუნა -- ამ ვაზის მწარეს
ყველას დაამყნობენ. 

Lemma: do՚orada  
Number: 6560  
დოჸორადა (დოჸორადას) სახელი დოჸორდუ(ნ) ზმნისა -- დალპობა. ვაგიოწკარა ართმაჟიას, ვარა დოჸორდუ -- არ
დააწყო ერთმანეთზე, თორემ დალპება. ართი ჸორადილი უშქური ოში შხვას დოჸორიდუნს: ი. ყიფშ., გვ. 179 -- ერთი
დამპალი ვაშლი ას სხვას დაალპობს. 

Lemma: do՚orua  
Number: 6561  
დოჸორუა (დოჸორუას) სახელი დააჸორანს, დიიჸორუუ(ნ) ზმნათა -- ქვის კედლის (ყორეს) აშენება. 

Lemma: do՚una  
Number: 6562  
დოჸუნა (დოჸუნას) სახელი დააჸუნუუ(ნ) ზმნისა -- დაყოლა, თანხმობა. დაჸუნუ ჯიმაქ დას: მ. ხუბ., გვ. 7 -- დაჰყვა ძმა დას.
დიდას ირო დიპუნუა: ეკური, გვ. 382 -- დედას ყოველთვის დავიყოლიებ. 

Lemma: do՚unapa  
Number: 6563  
დოჸუნაფა (ნებაშა) იგივეა, რაც დოჸუნა, -- დაყოლა (ნებაზე). ქიდააჸუუნი ნებაშა დო ბრელს მიიგენქ -- დაჰყევი ნებაზე
და ბევრს მოიგებ. 

Lemma: do՚unil-i  
Number: 6564  
დოჸუნილ-ი (დოჸუნილს) მიმღ. ვნებ. წარს. დოჸუნუნს ზმნისა -- დახუნძლული. ჯა ადესათჷ რდჷ დოჸუნილი -- ხე ადესით
(ყურძენია) იყო დახუნძლული. 

Lemma: do՚uril-i  
Number: 6565  
დოჸურილ-ი (დოჸურილს) იგივეა, რაც დოჸუნილი, -- მიმღ. ვნებ. წარს. დიჸურუუ(ნ) ზმნისა -- დახუნძლული, ბევრი რამის
სხმა (მაგ., ხილის). ჟი, შუშელც, ასქვამანც მელიშია დოჸურილი -- ზევით, შიშველს (ადგილს), ალამაზებს მოცვი
დახუნძლული (ნაყოფით). 

Lemma: do՚ursua  
Number: 6566  
დოჸურსუა (დოჸურსუას) სახელი დიიჸურსუუ(ნ) ზმნისა -- დაყურსვა (პ. ჭარ.), გაჩუმება. ქიდიიჸურსუ თეში, ნამდა ითამ
შურო ვაგუგონებუდუკო -- გაყუჩდა ისე, რომ თითქოს სრულებით არ გაეგონოს. 



Lemma: do՚urua  
Number: 6567  
დოჸურუა (დოჸურუას) სახელი დიიჸურუუ(ნ) ზმნისა -- დახუნძვლა, ბევრის სხმა (ხილისა). ატამაქ დიიჸურუ -- ატამი
დაიხუნძლა. 

Lemma: do՚urshil-i  
Number: 6568  
დოჸურშილ-ი (დოჸურშილს) იგივეა, რაც დოჸურილი, -- მიმღ. ვნებ. წარს. დიიჸურშუუ(ნ) ზმნისა -- დახუნძლული (ნაყოფით).
სლივაში ნოჸიეფი დოჸურშილიე -- ქლიავის ტოტები დახუნძლულია (ნაყოფით). 

Lemma: do՚urshua  
Number: 6569  
დოჸურშუა (დოჸურშუას) იგივეა, რაც დოჸურუა, -- სახელი დიიჸურშუუ(ნ) ზმნისა -- 1. ბევრის სხმა (ნაყოფისა) დახუნძვლა.
ჸუდეს ლუღის ბრელი მიკოჩანდუ, დოჸურშეედუ -- სახლში ლეღვს ბევრი ესხა, დახუნძლულიყო. 2. გაყუჩება; დაბუდება
(ფრინველის). 

Lemma: do՚u{r}chel-i  
Number: 6570  
დოჸუ{რ}ჩელ-ი (დოჸუ{რ}ჩელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დიჸურჩუუ(ნ) ზმნისა -- დასაძინებლად დაბუდებული ფრინველი;
მიყუჩებული. დოჸურჩელი ქოთომი -- დასაძინებლად დაბუდებული, მიყუჩებული ქათამი. 

Lemma: do՚u{r}chua  
Number: 6571  
დოჸუ{რ}ჩუა (დოჸუ{რ}ჩუას) იგივეა, რაც დოჸურშუა, -- სახელი დიიჸუ{რ}ჩუუ(ნ) ზმნისა -- ბუდეში ან ხეზე დაჯდომა და ჩუმად
ყოფნა დაძინების წინ; დაყუჩება, მიჩუმება (ფრინველისა). ონჯუას ჩეთჷ ვა დიჸურჩა, ვარა ჭუმე მა სი მუ რჩა?: ი. ყიფშ., გვ.
148 -- საღამოს თეთრად არ დაბუდდე, თორემ ხვალ მე შენ რა გაჭამო? ჩქიმი შური ფურინელი თიშ ოროს დიიჸურჩუ -- ჩემი
სული გაფრენილი მის ჩრდილში მიყუჩდა (დაბუდდა). 

Lemma: do՚urc'il-i  
Number: 6572  
დოჸურწილ-ი (დოჸურწილ/რს) იგივეა, რაც დოჸურილი, დოჸურშილი, -- მიმღ. ვნებ. წარს. დიჸურწუუ(ნ) ზმნისა --
დახუნძლული (ნაყოფით). წი უშქურეფი დოჸურწილიე -- წელს ვაშლები დახუნძლულია. 

Lemma: do՚urc'ua  
Number: 6573  
დოჸურწუა (დოჸურწუას) იგივეა, რაც დოჸურუა, დოჸურშუა, -- სახელი დიიჸურწუუ(ნ) ზმნისა -- დახუნძვლა, ბევრის სხმა
(ნაყოფისა). ბინეხი დიჸურწუუ დო ვარინი, გაზარხულს ქორჩქინდუ -- ვენახი დაიხუნძლება თუ არა, გაზაფხულზე
გამოჩნდება. 

Lemma: do՚ucin-i  
Number: 6574  
დოჸუცინ-ი (დოჸუცინს) სახელი დიიჸუცუუ(ნ) ზმნისა -- ჩაჯდომა, დაცუცქება. გეტირხუ ჸოთამაქინი, ქოდიჸუცუ -- რომ
ატყდა სროლა, ჩაცუცქდა. დიო ოღალუამო ვადუჸუცინუნია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 39 -- ჯერ ბარგმოკიდებულად არ
ჩაცუცქებულაო. დიჸუცუ{უ}(ნ) (დიიჸუცუ ჩაცუცქდა, დუუჸუცინუ ჩაცუცქებულა, დონოჸუცინუე(ნ) ჩაცუცქდებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ.
ჩაცუცქდება. დააჸუცინუანს (დააჸუცინუუ ჩააცუცქა, დუუჸუცინუაფუ ჩაუცუცქებია) გრდმ. ჩააცუცქებს. დიიჸუცინე(ნ) (დიიჸუცინუ
შესაძლებელი გახდა ჩაცუცქება, -- , დონოჸუცინუე(ნ) შესაძლებელი ყოფილა ჩაცუცქება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. დააჸუცინუანს
ზმნისა -- შეიძლება ჩაცუცქდეს. დააჸუცინე(ნ) (დააჸუცინუ შეძლო ჩაცუცქებულიყო, -- , დონოჸუცინუე(ნ) შესძლებია ჩაცუცქება) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. დააჸუცინუანს ზმნისა -- შეუძლია ჩაცუცქდეს; ჩააცუცქოს. დააჸუცინაფუანს (დააჸუცინაფუუ ჩააცუცქებინა,
დუუჸუცინაფუაფუ ჩაუცუცქებინებია, დონოჸუცინაფუე(ნ) ჩააცუცქებინებდა თურმე) კაუზ. დააჸუცინუანს ზმნისა -- ჩააცუცქებინებს.
დო/იმაჸუცინალი, დიმაჸუცინე მიმღ.მოქმ. ჩამცუცქებელი. დააჸუცინალი მიმღ. ვნებ. მყ. ჩასაცუცქებელი. დოჸუცინელი მიმღ. ვნებ. წარს.
ჩაცუცქებული. დო/ინაჸუცინა მიმღ. ვნებ. წარს. ჩანაცუცქები. დო/ინაჸუცინუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ჩაცუცქების საფასური. უდუჸუცინუ
მიმღ. უარყ. ჩაუცუცქებელი. 

Lemma: do՚ucinel-i  
Number: 6575  
დოჸუცინელ-ი (დოჸუცინელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დიიჸუცუუ(ნ) ზმნისა -- ჩაცუცქებული. დოჸუცინელო ზმნზ. ჩაცუცქებულად:
დოჸუცინელო დიდხანს ვაგარზუ კოჩი -- ჩაცუცქებულად დიდხანს ვერ გაძლებს კაცი. 

Lemma: doshak'-i  
Number: 6576  
დოშაკ-ი (დოშაკის) მრგვალი. დოშაკი ჯალეფი -- მრგვალი, გაუთლელი ხეები (მასალები, 1, გვ. 392-4). 

Lemma: doshampurel-i  
Number: 6577  
დოშამფურელ-ი (დოშამფურელს) მიმღ. ვნებ. წარს. დოშამფურანს ზმნისა -- წამახული, წაწვეტებული, წვერწათლილი.
დოშამფურელი მასარეფი წაწვეტებული (წვერწათლილი) მესრები. 

Lemma: doshampurua  
Number: 6578  
დოშამფურუა (დოშამფურუას) სახელი დოშამფურანს ზმნისა -- წაწვეტება; წათლა წვრილად, შამფურივით. მასარემს
დუუშამფურანდით დუდემს -- მესრებს წავუთლიდით (შამფურივით) თავებს. იხ. შამფური. 

Lemma: doshapatua  
Number: 6579  
დოშაფათუა (დოშაფათუას) სახელი დოშაფათანს ზმნისა -- ერთბაშად გაჟლეტა, დახოცვა. დიიშაფათუ წიწილემქ --
დაიხოცა წიწილები. შდრ. გურ. დაშხამფალება: ჭუჭულები დაშხამფალდნენ -- წიწილები დაიხოცნენ (ს. ჟღ. ზანიზ., გვ. 228). 



Lemma: doshaq'arua  
Number: 6580  
დოშაყარუა (დოშაყარუას) სახელი დოშაყარანს ზმნისა -- შეგროვება. მუში ვეზირეფი დოშაყარუუ: ი. ყიფშ., გვ. 91 --
თავისი ვეზირები შეაგროვა. 

Lemma: doshvandapa  
Number: 6581  
დოშვანდაფა (დოშვანდაფას) იგივეა, რაც დოსვანჯაფა, -- დასვენება. 

Lemma: doshirua  
Number: 6582  
დოშირუა (დოშირუას) სახელი დოშირუნს ზმნისა -- გაცვეთა, დალევა რისამე. ხამუქ დიიშირუ -- დანა გაცვთა (დაილია).
გადატ. გაწყვეტა, მუსრის გავლება. ქეთშახოლუ დო ლეკურით დოშირუ ქიანა ხალხი -- გაერია და ლეკურით გაწყვიტა
(დალია) ქვეყანა ხალხი. 

Lemma: doshk'vapa//doshkvapa  
Number: 6583  
დოშკვაფა//დოშქვაფა (დოშკ/ქვაფას) სახელი დააშკ/ქვანს ზმნისა -- 1. დასობა. მასარს დააშკ/ქვანს -- მესერს დაასობს. 2.
დაშვება. ჩხოუ მალას ძუძუემს დიიშკ/ქვანს -- ძროხა მალე ძუძუებს დაუშვებს (ხბოს მოგების წინ). // გადატ. ცხენქ კვიცი
ქიდააშქუ -- ცხენმა კვიცი დაუშვა (დაბადა). 

Lemma: doshk'vapil-i//doshkvapil-i  
Number: 6584  
დოშკვაფილ-ი//დოშქვაფილ-ი (დოშკ/ქვაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დააშკ/ქვანს ზმნისა -- 1. დასობილი; 2. დაშვებული
(ძუძუ ძროხის, ხოლო კვიცი ცხენის მიერ). 

Lemma: doshk'umala  
Number: 6585  
დოშკუმალა (დოშკუმალას) იხ. დოშქუმალა. 

Lemma: dosholua  
Number: 6586  
დოშოლუა (დოშოლუას) სახელი დოშოლუნს ზმნისა -- დასველება. წყარი ქოჩი, წოხოლენი კუჩხეფი ვა დიშოლანჷ ნი,
თეში: ი. ყიფშ., გვ. 8 -- წყალი დაალევინე, წინა ფეხები რომ არ დაისველონ, ისე. 

Lemma: doshulada  
Number: 6587  
დოშულადა (დოშულადას) სახელი დოშურდუ(ნ) ზმნისა -- დაღლა. დოშულადენ დო ქეკჷნოსქჷლადე: ქხს, 2, გვ. 26 --
დაღლილა და ჩამორჩენილა. მემიჩქჷ, დოშურდი: ი. ყიფშ., გვ. 137 -- მგონია, დაიღალე. 

Lemma: doshkva  
Number: 6588  
დოშქვა (დოშქვას) კენჭებით თამაშის სახეობა -- დაშვება. ხუთ ქუაშე (კენჭაშე) ართის ოჸოთანა ჟი, ოთხის დააშქვანა
თუდო. უკული კინიი ოჸოთანა კენჭას ჟი დო ოთხის -- თუდო დოშქუმალირს -- ეთმეჭოფუნა -- ხუთი ქვიდან (კენჭიდან)
ერთს ისვრიან ზევით, ოთხს კი დაუშვებენ ქვევით. შემდეგ ისევ ისვრიან კენჭს ზევით და ოთხს -- ქვევით დაშვებულს --
იღებენ. 

Lemma: doshkvapa  
Number: 6589  
დოშქვაფა (დოშქვაფას) იგივეა, რაც დოშკვაფა, -- 1. დაშვება; წაქცევა. ჩქიმი მარკინექ ვარენო, ქუდაშქუ სქანი-და: მ.
ხუბ., გვ. 1 -- ჩემმა მოჭიდავემ (არ არის) თუ წააქცია (დაუშვა) შენი... გეეჭოფუ თე ბოშიქჷ ნდემი... დო ქჷდააშქუ: ი. ყიფშ.,
გვ. 60 -- აიღო ამ ბიჭმა დევი... და წააქცია (დაუშვა). ცხენი ქვირას დააშქვანს -- ცხენი კვიცს დაუშვებს. 2. დასობა (ბოძის,
მესრის...). 

Lemma: doshkvapil-i  
Number: 6590  
დოშქვაფილ-ი (დოშქვაფილ/რს) იხ. დოშკვაფილი. 

Lemma: doshkirat'a  
Number: 6591  
დოშქირატა, დოშქირატუა (დოშქირატ{უ}ას) სახელი დოშქირიტუნს, დოშქირტუ(ნ) ზმნათა -- ჩაქრობა. ათე ზისხირქ
სანთელი დუუშქირიტჷ:ქხს, 2, გვ. 13 -- ამ სისხლმა სანთელი ჩაუქრო. იხ. შქირატა//შქირატუა; შქირიტუა. 

Lemma: doshkire't'il-i  
Number: 6592  
დოშქირჷტილ-ი (დოშქირჷტილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დოშქირჷტუნს ზმნისა -- ჩამქრალი. 

Lemma: doshkumala  
Number: 6593  
დოშქუმალა (დოშქუმალას) იგივეა, რაც დოშკუმალა; დოშქვაფა, -- 1. დაშვება, წაქცევა; 2. დასობა. თითო კუჩხიში
დოშქუმალათი დიხას გვერდი არშინს დინიოსოფანს: მ. ხუბ., გვ. 1 -- თითო ფეხის დასობით მიწას ნახევარ არშინზე გლეჯს
(ქვევით). გიდელს დუუშქვანდუ ჟიდოხუშე -- გიდელს დაუშვებდა ზევიდან. მასარს დააშქვანდუ -- მესერს დაასობდა.
გადატ. კვიცის გაჩენა. ართი ვითოხუთიშა ფაშატის ქიდააშქვანცია: მ. ხუბ., გვ. 180 -- ერთი თხუთმეტ დღეში კვიცს
დაუშვებსო (მოიგებსო). დააშქვანს (დააშქუ დაასო, დაუშვა; დუუშქვაფუ დაუსვამს, დაუშვია; დონოშქუმალუე(ნ) დაასობდა, დაუშვებდა
თურმე) გრდმ. დაასობს; დაუშვებს; წააქცევს. დიიშქვანს (დიიშქუ დაიშვა; დუუშქვაფუ დაუსვამს, დაუშვია) გრდმ.სათავ. ქც.
დააშქვანს ზმნისა -- დაისვამს; დაიშვებს (ძუძუებს). დუუშქვანს (დუუშქუ დაუშვა; დუუშქვაფუ დაუსვამს, დაუშვია) გრდმ. სასხვ. ქც.



დააშქვანს ზმნისა -- დაუსვამს; დაუშვებს. დიიშქვაფუ{უ}(ნ) (დიიშქუ დასობილ იქნა, დაიშვა; დოშქვაფე{რე} დასობილა,
დაშვებულა) გრდუვ. ვნებ. დააშქვანს ზმნისა -- დაისობა, დაიშვება. დააშქვაფუ{უ}(ნ) (დააშქუ დაესვა, დაეშვა; დოშქვაფუუ
დასობია, დაშვებია) გრდუვ. ვნებ. დააშქვანს ზმნისა -- დაესობა, დაეშვება. დიიშქვინე(ნ) (დიიშქვინუ შესაძლებელი გახდა
დაშვება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. დააშქვანს ზმნისა -- შეიძლება დასობა, დაშვება. დააშქვინე(ნ) (დააშქვინუ შეძლო
დაეშვა,დაესვა; -- დონოშქუმალუე(ნ) შესძლებია დასობა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. დააშქვანს ზმნისა -- შეუძლია დაუშვას, დაასოს.
დააშქვაფუანს (დააშქვაფუუ დაასობინა, დააშვებინა; დუუშქვაფუაფუ დაუსობინებია, დაუშვებინებია, დონოშქვაფუ{აფუ}ე(ნ) დაასობინებდა,
დააშვებინებდა) კაუზ. დააშქვანს ზმნისა -- დაასობინებს, დააშვებინებს. დააშქუმალაფუანს (დააშქუმალაფუუ დაასობინა,
დააშვებინა; დუუშქუმალაფუაფუ დაუსობინებია, დაუშვებინებია, დონოშქუმალაფუაფუე(ნ) დაასობინებდა, დააშვებინებდა თურმე) კაუზ.
დააშქვანს ზმნისა -- დააშვებინებს, დაასობინებინებს. დომაშქვაფალი//დომაშქუმალარი//დომაშქუმალი მიმღ.მოქმ. დამსობი,
დამშვები. დააშქვაფალი//დააშქუმალარი//დააშქუმალი მიმღ. ვნებ. მყ. დასასობი; დასაშვები. დოშქვაფილ/რი//დოშქუმალირი მიმღ. ვნებ.
წარს. დაშვებული, დასობილი. დონაშქვეფი//დონაშქუმელი მიმღ. ვნებ. წარს. დანასობი; დანაშვები. დონოშქვა/ეფუერი//დონოშქუმალუერი
მიმღ. ვნებ. წარს. დასობის, დაშვების საფასური. უდუშქვაფუ//უდუშქუმალუ მიმღ. უარყ. დაუსობი//დაუსობელი;
დაუშვები//დაუშვებელი. 

Lemma: doshkumalir-i  
Number: 6594  
დოშქუმალირ-ი (დოშქუმალირს) მიმღ. ვნებ. წარს. დააშქვანს//დიშქვაფუუ(ნ) ზმნათა -- დასობილი; დაშვებული. 

Lemma: doshkurin-i  
Number: 6595  
დოშქურინ-ი, დოშქურინაფა (დოშქურინს, დოშქურინაფას) სახელი დააშქურინუანს, დოშქურონდუ(ნ) ზმნათა -- დაშინება.
ცირაქ დოშქურონდჷ:ა. ცაგ., გვ. 88 -- გოგო შეშინდა. არძაქჷ დოშქურონდუა:ი. ყიფშ., გვ. 33 -- ყველა შეშინდაო. 

Lemma: doshke'shkonua  
Number: 6596  
დოშქჷშქონუა (დოშქჷშქონუას) სახელი დოშქჷშქონჷნს ზმნისა -- უშნოდ და ხარბად შეჭმა. დოშქჷშქონჷნს (დოშქჷშქონჷ
ხარბად შეჭამა, დოუშქჷშქონჷ ხარბად შეუჭამია, დონოშქჷშქონუე(ნ) ხარბად შეჭამდა თურმე) გრდმ. შეჭამს (ხარბად და უშნოდ). 

Lemma: dochak'alap-i  
Number: 6597  
დოჩაკალაფ-ი, დოჩაკალაფა (დოჩაკალაფი/ა-ს) სახელი დიიჩაკალუანს ზმნისა -- დაბარბაცება. ხე მიოგუნი,
დიიჩაკალუუ -- ხელი რომ მიარტყა, დაბარბაცდა. დიჩაკალუუ ცხენქ:მ. ხუბ., გვ. 136 -- დაბარბაცდა ცხენი. დიიჩაკალუანს
(დიიჩაკალუუ დაბარბაცდა, დუუჩაკალუაფუ დაბარბაცებულა, დონოჩაკალუე(ნ) დაბარბაცდებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. დაბარბაცდება. 

Lemma: dochanapa  
Number: 6598  
დოჩანაფა (დოჩანაფას) სახელი დააჩანუანს ზმნისა -- დახრა. ირ კოჩქ ართო დიხას ქჷდაჩანუუ დუდი: მ. ხუბ., გვ. 18 --
ყველამ (ყველა კაცმა) ერთად მიწაზე დახარა თავი. მონწყუ ართი ჭყონი, დუდინე ქჷდააჩანუუ დიხასჷ:ა. ცაგ., გვ. 21 --
მოგლიჯა ერთი მუხა, თავქვე დაასო მიწაში. 

Lemma: dochangalapa  
Number: 6599  
დოჩანგალაფა (დოჩანგალაფას) სახელი დიიჩანგალუანს ზმნისა -- დაბარბაცება; წაფორხილება. იხ. ჩანგალი. 

Lemma: docharkalapa  
Number: 6600  
დოჩარქალაფა (დოჩარქალაფას) სახელი დიიჩარქალუანს ზმნისა -- წაბარბაცება. იხ. ჩარქალი. 

Lemma: docharxap-i  
Number: 6601  
დოჩარხაფ-ი (დოჩარხაფის) სახელი დიიჩარხუანს ზმნისა -- დაჩემება (თავისად მიჩნევა); განძრევა.ღორონთქ ვე
შევრსულუ, ვარა ჭიჭე ვადუვჩარხუაფუ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 80 -- ღმერთმა არ შეუსრულა, თორემ ცოტა არ უზრუნია
(იჩემებდა). იხ. ჩარხაფი. 

Lemma: dochachua  
Number: 6602  
დოჩაჩუა (დოჩაჩუას) სახელი დოჩაჩუნს ზმნისა -- დაცეხვა. 

Lemma: dochilata  
Number: 6603  
დოჩილათა (დოჩილათას) სახელი დააჩილითუანს, დააჩირთუუ(ნ) ზმნათა -- დაცილება. დუჩირთჷ დო ლაგვანს
ქიმიოგჷ: მ. ხუბ., გვ. 260 -- აუცდა და ქვევრს მოახვედრა. ანდაშა ქააჸოთუ დო არძა დაჩილითუუ -- რამდენჯერმე ესროლა
და ყველა დააცილა. 

Lemma: dochilitapa  
Number: 6604  
დოჩილითაფა (დოჩილითაფას) იგივეა, რაც დოჩილითა, -- აცდენა; აცილება. უბადო ჭუა სი დომიჩილითეე: ი. ყიფშ., გვ.
187 -- უბადო ტკივილი შენ ამიცდინე. დაჩილითუანა ართიანს მუში ტაბაჩას: მ. ხუბ., გვ. 36 -- ააცდენენ ერთმანეთს
თავიანთ დამბაჩას. ტყვიას ვადოუჩილითუა -- ტყვიას არ ავაცდენ. 

Lemma: dochina  
Number: 6605  
დოჩინა (დოჩინას) სახელი დუუჩინანს, დიიჩინანს ზმნათა -- დაბარება; მცნება. მუშ იმენდის დომიჩინანქ?: ი. ყიფშ., გვ.
110 -- რის იმედს დამიბარებ? სიტყვა ვადმოჩინაფეს: შ. ბერ., გვ. 192 -- სიტყვა არ დამაბარებინეს. ბოშიქ შვიდობა
დუჩინუ: მ. ხუბ., გვ. 1 -- ბიჭმა მშვიდობა დაუბარა. 

Lemma: dochinel-i  



Number: 6606  
დოჩინელ-ი (დოჩინელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დიიჩინანს ზმნისა -- დაბარებული. დიდა დო მუმაში დოჩინელი მიღუნია: ი.
ყიფშ., გვ. 75 -- დედ-მამის დაბარებული მაქვსო. 

Lemma: dochicholua  
Number: 6607  
დოჩიჩოლუა (დოჩიჩოლუას) სახელი დოჩიჩოლუნს ზმნისა -- დაფშვნა (სიმინდისა). ახალწანაში უკული დოჩიჩოლუნა
სიმინს -- ახალწლის შემდეგ დაფშვნიან სიმინდს. 

Lemma: dochokin-i  
Number: 6608  
დოჩოქინ-ი (დოჩოქინს) დაჩოქება. ქუდაჩოქინუუ სუმხოლო: მ. ხუბ., გვ. 2 -- დააჩოქა სამივე. 

Lemma: dochokinel-i  
Number: 6609  
დოჩოქინელ-ი (დოჩოქინელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დიიჩოქუუ(ნ) ზმნისა -- დაჩოქილი. დოჩოქინელო ზმნზ. დაჩოქილად.
დოჩოქინელო ქამააზადუ -- დაჩოქილი მოეგება. პატიი ცჷ დოჩოქინელო: ი. ყიფშ., გვ. 98 -- პატივი სცა დაჩოქილად. 

Lemma: dochokua  
Number: 6610  
დოჩოქუა (დოჩოქუას) იგივეა, რაც დოჩოქინი, -- სახელი დიიჩოქუუ(ნ) ზმნისა -- დაჩოქვა. ხოლოშა ქიმერთესჷნი,
ქჷდიჩოქესჷ: ი. ყიფშ., გვ. 96 -- ახლოს რომ მივიდნენ, დაიჩოქეს. 

Lemma: dochuala  
Number: 6611  
დოჩუალა (დოჩუალას) სახელი დოჩუანს ზმნისა -- შენახვა, დამალვა. ჩქიმია თია დოფჩუათ, სქანი თია ოპჭკომათ: თ.
სახოკ., გვ. 264 -- ჩემი არჩივი შევინახოთ, შენი არჩივი შევჭამოთ. თექი დოჩუუ:ი. ყიფშ., გვ. 58 -- იქ შეინახა. დოჩუვანა
ფაქტურას: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 139 -- შეინახავენ (დამალავენ) ფაქტურას. ქუჩა დიხას დოჩუალა შავ მიწაში შენახვა, გადატ.
დამარხვა: მათი ვა მაცოცხლასი დო უჩა დიხას დოფჩოუნი: ი. ყიფშ., გვ. 129 -- მეც არ მაცოცხლოს და შავ მიწაში
დამმარხოს (ნეტავი). 

Lemma: dochualir-i  
Number: 6612  
დოჩუალირ-ი (დოჩუალირს) მიმღ. ვნებ. წარს. დოჩუანს ზმნისა -- შენახული, დამალული. 

Lemma: doche'chonua  
Number: 6613  
დოჩჷჩონუა (დოჩჷჩონუას) სახელი დოჩჷჩონჷნს ზმნისა -- ხარბად (დაფშვნით) ჭამა. ოჭკომალი გამკუღესინი, დოჩჷჩონჷ
-- საჭმელი რომ გამოუტანეს, ხარბად (თითქოს დაფშვნაო ისე) შეჭამა. 

Lemma: dochkarchkaler-i  
Number: 6614  
დოჩქარჩქალერ-ი (დოჩქარჩქალერს) მიმღ. ვნებ. წარს. დოჩქარჩქალანს ზმნისა -- მსხვილად დაღერღილი. 

Lemma: dochkachkua  
Number: 6615  
დოჩქაჩქუა (დოჩქაჩქუას) სახელი დოჩქაჩქუნს ზმნისა -- დაჩეჩქვა. 

Lemma: dochkvaner-i  
Number: 6616  
დოჩქვანერ-ი (დოჩქვანერს) იგივეა, რაც დორჩქვანერი, დორჩქვანილ/რი, -- მიმღ. ვნებ. წარს. დააჩქვანუანს ზმნისა --
დაჩვეული. შური, ლჷმას დოჩქვანერი, ეწუხებუ -- სული, ბრძოლას დაჩვეული, უწუხს. 

Lemma: dochkvachkvapa  
Number: 6617  
დოჩქვაჩქვაფა (დოჩქვაჩქვაფას) სახელი დააჩქვაჩქუუ(ნ) ზმნისა -- ძალიან მაგრად დაცემა, დახეთქება, დანარცხება.
ფერი დააჩქვაჩქუ, ძიუთ ედირთუ -- ისე დაეხეთქა, ძლივს ადგა. დააჩქვაჩქუუ(ნ) (დააჩქვაჩქუ დაეხეთქა, დოჩქვაჩქვაფ{ერ}ე(ნ)
ძლიერ დახეთქებულა) გრდუვ. ვნებ. დაეხეთქება, დაებერტყება. 

Lemma: dochxaner-i  
Number: 6618  
დოჩხანერ-ი (დოჩხანერს) მიმღ. ვნებ. წარს. დასიცხული. დოჩხანერი შეჸერონი ფალუნს გოკურცხინაფილი --
დასიცხული (დამზევებული) დუყები ხარობს გაღვიძებული. 

Lemma: dochxvat'il-i  
Number: 6619  
დოჩხვატილ-ი (დოჩხვატილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დოჩხვატუნს ზმნისა -- დაჩხვლეტილი. 

Lemma: dochxvat'ua  
Number: 6620  
დოჩხვატუა (დოჩხვატუას) სახელი დოჩხვატუნს ზმნისა -- დაჩხვლეტა. 

Lemma: docalua  
Number: 6621  
დოცალუა (დოცალუას) სახელი დოცალუნს ზმნისა -- დაცელვა; დაჭრა. 

Lemma: docamul/rua  



Number: 6622  
დოცამულ/რუა (დოცამულ/რუას) სახელი დოცამულ/რანს ზმნისა -- წვრილად დაჭრა; პატარა ნაჭრებად დაქუცმაცება (ი.
ყიფშ.). ე ბოშიქჷ ცამულერო დოცამულუუ ნდემი: ი. ყიფშ., გვ. 61 -- ამ ბიჭმა ნაკუწებად დააქუცმაცა დევი. 

Lemma: docancalua  
Number: 6623  
დოცანცალუა (დოცანცალუას) სახელი დუუცანცალუანს ზმნისა -- დაცანცალება, შეზანზარება. ქალაქიქჷ დიიცანცალუ: ა.
ცაგ., გვ. 32 -- ქალაქი დაცანცალდა (შეზანზარდა). 

Lemma: dociganapa  
Number: 6624  
დოციგანაფა (დოციგანაფას), დოციგანუა (დოციგანუას) სახელი დუუციგანუანს ზმნისა -- გამასხრება. დღას მითინს ვა
დუციგანუანდჷ: მ. ხუბ., გვ. 173 -- არასოდეს არავის გაემასხრებოდა. დუუციგანუანს (დუუციგანუუ გაემასხრა, დუუციგანუაფუ
გამასხრებია, დონოციგანუე(ნ) გაემასხრებოდა თურმე) გრდმ. გაემასხრება. 

Lemma: dociganapil-i  
Number: 6625  
დოციგანაფილ-ი (დოციგანაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დუუციგანუანს ზმნისა -- გამასხარავებული, ვისაც
გაუმასხარავდნენ. 

Lemma: docik'apa  
Number: 6626  
დოციკაფა (დოციკაფას) სახელი დააციკუანს ზმნისა -- არამყარად დასობა; რისამე (მესრის, ჯოხის...) ფომფლედ, ზერელედ
დასობა. მასარი ჯგირო ქიდააშქვი, ნიდაციკუანქ! -- მესერი კარგად ჩაასვი, არამყარად ნუ დაასობ! 

Lemma: docik'apil-i//docik'el-i  
Number: 6627  
დოციკაფილ-ი//დოციკელ-ი (დოციკაფილ/რს, დოციკელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დააციკუანს ზმნისა -- ფომფლედ
(არამყარად) დასობილი. 

Lemma: docima  
Number: 6628  
დოციმა (დოციმას)//დოცუმა (დოცუმას) სახელი დოცენს ზმნისა -- დაცვენა. დიდ ჯას დიდი ნახაფული დუცენსია: თ.
სახოკ., გვ. 246 -- დიდ ხეს დიდი ნაფოტი დაუცვივდებაო. 

Lemma: docimil-i//documil-i  
Number: 6629  
დოციმილ-ი//დოცუმილ-ი (დოცი/უმილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დოცენს ზმნისა -- დაცვენილი, დაცვივნული. 

Lemma: docunapa  
Number: 6630  
დოცუნაფა (დოცუნაფას) იხ. დოციკაფა, -- სახელი დააცუნუანს ზმნისა -- პატარა რისამე (მაგ., ჯოხის...) დასობა. 

Lemma: docunapil-i  
Number: 6631  
დოცუნაფილ-ი (დოცუნაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დააცუნუანს ზმნისა -- ფომფლედ დასობილი. 

Lemma: dockackua  
Number: 6632  
დოცქაცქუა (დოცქაცქუას) სახელი დოცქაცქუნს ზმნისა -- ჩატეხვა (ოდნავ). კვერცხი დოცქაცქუ -- კვერცხი ჩაამტვრია
(რამდენიმე ადგილას). 

Lemma: dockvapa  
Number: 6633  
დოცქვაფა (დოცქვაფას) სახელი დიიცქვანს ზმნისა -- ტრაბახი, თავის ქება. ბრელი დიხას დომიცქვაფუ: ი. ყიფშ., გვ. 109 -
- ბევრ ადგილას მიქია (მიტრაბახია). დიიცქუ ჩილიწკჷმა: ი. ყიფშ., გვ. 21 -- დაიტრაბახა ცოლთან. 

Lemma: dockumala  
Number: 6634  
დოცქუმალა (დოცქუმალას) იგივეა, რაც დოცქვაფა. 

Lemma: dockumorua  
Number: 6635  
დოცქუმორუა (დოცქუმორუას) იგივეა, რაც დოცამურუა, -- სახელი დოცქუმორუნს ზმნისა -- წვრილ-წვრილად დაჭრა. 

Lemma: docxak'in-i  
Number: 6636  
დოცხაკინ-ი (დოცხაკინს), დოცხაკუა (დოცხაკუას) სახელი დააცხაკუუ(ნ) ზმნისა -- ტანით, მოცულობით პატარის დაცემა,
დავარდნა. მა სი გიწიინქი-დო, ვადაჟგართას, ქიდააცხაკუუ -- მე შენ გეტყვი-და, არ გაიშხლართოს, დავარდება. იხ.
ცხაკინი. 

Lemma: docxirua  
Number: 6637  
დოცხირუა (დოცხირუას) სახელი დოცხირუნს ზმნისა -- 1. დაცხრილვა, ბევრგან გახვრეტა. 2. დარწყმა (პ. ჭარ.), მახის
დაგება. 

Lemma: docxorua  



Number: 6638  
დოცხორუა (დოცხორუას) სახელი დიიცხორენს ზმნისა -- რჩენა, ცხოვრება თავისა. თქვა მუთუნი გიღუნან-და, დუდი
დიიცხორათი ნი: ი. ყიფშ., გვ. 116 -- თქვენ რაიმე თუ გაქვთ, თავი რომ ირჩინოთ (იცხოვროთ). 

Lemma: dodza՚valua  
Number: 6639  
დოძაჸვალუა (დოძაჸვალუას) სახელი დიიძაჸვალუანს ზმნისა -- შეკუნტრუშება. დიძაჸვალუუ ექ დო გეგნოწუუ, ართიქ
დო ჟირქ კურთაშა ქალუწუნ...: მ. ხუბ., გვ. 106 -- შეკუნტრუშდა ეს და გადაიქცა, ერთი და ორი ნიფხავში ჩაექცა. იხ.
ძაჸვალი. 

Lemma: dodza՚vap-i  
Number: 6640  
დოძაჸვაფ-ი (დოძაჸვაფის) სახელი დააძაჸუუ(ნ) ზმნისა -- დაგდება; დავარდნა (მაგრად). ქომორთუ დო ქიდაძაჸუ კველას
-- მოვიდა და დაჯდა (დაეგდო) ჯორკოზე. 

Lemma: dodzaxin-i  
Number: 6641  
დოძახინ-ი (დოძახინს) სახელი დიიძახუ(ნ), დუუძახუ(ნ) ზმნათა -- დაძახება, ხმობა, მოწვევა. მახინჯი {ქუ}გოკო
დოგიძახანია-და, ბაწარი ორტყაფუშა ქალეჩანე დო ტყაშა მითილი დო გითილია: თ. სახოკ., გვ. 252 -- ქურდი თუ გინდა
დაგიძახონო, თოკი ქამარში გაიკეთე (გაირჭვე) და ტყეში შედი და გამოდიო. 

Lemma: dodzaxinel-i  
Number: 6642  
დოძახინელ-ი (დოძახინელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დუუძახუ(ნ) ზმნისა -- დაძახებული, მოწვეული. 

Lemma: dodzgabua  
Number: 6643  
დოძგაბუა (დოძგაბუას) სახელი დოძგაბუნს ზმნისა -- ლოღნა, ძლივს ჭამა. გემკოუღა ოჭკომალსი-და, დოძგაბუნს -- თუ
გამოუტან საჭმელს, შეჭამს (ძლივს). შდრ. იმერ. ძგვამბა საჭმლის ერთიანად ჩაყლაპვა (ვ. ბერ.). 

Lemma: dodzgadzgua  
Number: 6644  
დოძგაძგუა (დოძგაძგუას) სახელი დოძგაძგუნს ზმნისა -- დაღეჭვა. კიბირეფი ვაარგუ, მარა ოჭკომალს იშენით
დოძგაძგუნს -- კბილები არ უვარგა, მაგრამ საჭმელს მაინც დაღეჭავს (ღეჭვით შეჭამს). 

Lemma: dodzgvabin-i  
Number: 6645  
დოძგვაბინ-ი (დოძგვაბინს) სახელი დააძგვაბუუ(ნ) ზმნისა -- დაგდება, უშნოდ დაჯდომა.სი ხმა ვეკიღა, ქიდააძგვაბი
თექი! -- შენ ხმა არ ამოიღო, დაეგდე იქ! 

Lemma: dodzgvabua  
Number: 6646  
დოძგვაბუა (დოძგვაბუას) იგივეა, რაც დოძგვაბინი, -- დაგდება, უშნოდ ჯდომა. 

Lemma: dodzendzil-i  
Number: 6647  
დოძენძილ-ი (დოძენძილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დიიძენძუუ(ნ) ზმნისა -- დაძენძილი, ძაფებად დაშლილი. 

Lemma: dodzendzua  
Number: 6648  
დოძენძუა (დოძენძუას) სახელი დიიძენძუუ(ნ) ზმნისა -- დაძენძვა, ძაფებად დაშლა. 

Lemma: dodzvadzvapa  
Number: 6649  
დოძვაძვაფა (დოძვაძვაფას) სახელი დააძვაძუანს, დააძვაძუუ(ნ) ზმნათა -- დაგდება რაიმე დიდი მოცულობის საგნისა.
მიდეჸონი ჸუჩა დო ქიდააძვაძვე თექ! -- წაიყვანე სახლში და დააგდე იქ! 

Lemma: dodzidzgonua  
Number: 6650  
დოძიძგონუა (დოძიძგონუას) სახელი დოძიძგონუნს ზმნისა -- დაძიძგნა. 

Lemma: dodzondzil-i  
Number: 6651  
დოძონძილ-ი (დოძონძილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დიიძონძუუ(ნ) ზმნისა -- 1. დახუნძლული, უხვად მოსხმული (ხილი). 2.
დაძენძილი. შდრ. დოსორგილი, დოჸურწილი. 

Lemma: dodzondzua  
Number: 6652  
დოძონძუა (დოძონძუას) სახელი დიიძონძუუ(ნ) ზმნისა -- 1. დახუნძვლა, ბევრის მოსხმა (ხილისა); 2. დაძენძვა. იხ.
გოსორგუა; დოჸურწუა. შდრ. გურ. დაძანძვა დახუნძვლა ნაყოფით-ხეხილით (ს. ჟღ. ზან., გვ. 225). 

Lemma: dodze'rdzonua  
Number: 6653  
დოძჷრძონუა (დოძჷრძონუას) სახელი დოძჷრძონჷნს ზმნისა -- დაფლეთა, დაგლეჯა. 

Lemma: dodzgharil-i  
Number: 6654  



დოძღარილ-ი (დოძღარილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დოძღარუნს ზმნისა -- დასერილი. 

Lemma: dodzgharua  
Number: 6655  
დოძღარუა (დოძღარუას) სახელი დოძღარუნს ზმნისა -- დასერვა. ოქისეთ ღეს დოჸვილუნანი, თის დოძღარუნა დო
დოჯიმოლუნა -- საშობაოდ ღორს რომ დაკლავენ, იმას დასერავენ და დაამარილებენ. 

Lemma: dodzghvabin-i  
Number: 6656  
დოძღვაბინ-ი (დოძღვაბინს) იგივეა, რაც დოძგვაბინი, -- სახელი დააძღვაბუუ(ნ) ზმნისა -- ტანით პატარის უშნოდ დაჯდომა,
დაგდება. ქუმორთუ დო ქიდააძღვაბუ -- მოვიდა და დაჯდა (პატარა) უშნოდ. 

Lemma: dodzghvabua  
Number: 6657  
დოძღვაბუა (დოძღვაბუას) სახელი დოძღვაბუნს ზმნისა -- ცოტას ჭამა უხალისოდ. ოჭკომალი აკაბუცხა ძიუთ დოძღვაბუ --
საჭმელი ერთი ბეწო ძლივს შეჭამა. 

Lemma: doc'ec'ua  
Number: 6658  
დოწეწუა (დოწეწუას) სახელი დოწეწუნს ზმნისა -- დაწეწვა. გიობიჯუუ კჷდჷრცჷ კუჩხი დო ფიაფიათ დოწეწჷ: ი. ყიფშ., გვ.
61 -- დააბიჯა მკერდზე ფეხი და ლუკმა-ლუკმად დაწეწა. 

Lemma: doc'vaturua//doc'vanturua  
Number: 6659  
დოწვათურუა//დოწვანთურუა (დოწვა{ნ}თურუას) სახელი დოწვა{ნ}თურანს ზმნისა -- წათლა წვერისა, -- დაწვეტიანება.
ბოშიქ მასარეფი დოწვა{ნ}თურუუ -- ბიჭმა მესრები დააწვეტიანა (წათალა). შდრ. დოშამფურუა. 

Lemma: doc'vac'vil-i  
Number: 6660  
დოწვაწვილ-ი (დოწვაწვილ/რს) იხ. დოყვაყვილი. მიმღ. ვნებ. წარს. დოწვაწუნს ზმნისა -- გაწუწული, ძლიერ
დასველებული. 

Lemma: doc'ik'ua  
Number: 6661  
დოწიკუა (დოწიკუას) სახელი დოწიკუნს ზმნისა -- დასვრა. დიიკონი იშო, ვადოპწიკვა! -- დაიწიე იქით, არ დამსვარო! ართ
წიკვილ ღეჯქ ოში ღეჯი დოწიკუა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 12 -- ერთმა დასვრილმა ღორმა ასი ღორი დასვარაო. 

Lemma: doc'ima//doc'uma  
Number: 6662  
დოწიმა//დოწუმა (დოწი/უმას) სახელი დოწენს ზმნისა -- დაღვრა; დაქცევა. იხ. წიმა//წუმა. შდრ. დობუმა. 

Lemma: doc'imir-i//doc'umir-i  
Number: 6663  
დოწიმირ-ი//დოწუმირ-ი (დოწი/უმირს) მიმღ. ვნებ. დოწენს ზმნისა -- დაქცეული, -- რაც დაიქცა. შდრ. დობუმირი. 

Lemma: doc'irexua  
Number: 6664  
დოწირეხუა (დოწირეხუას) სახელი დოწირეხუნს ზმნისა -- დაგრეხა წნელისა. იხ. წირეხი. შდრ. გურ. დაწირეხება წკნელის
დაგრეხა (ი. ჭყ.). 

Lemma: doc'ic'onua  
Number: 6665  
დოწიწონუა (დოწიწონუას) იგივეა, რაც დოწეწუა. 

Lemma: doc'k'ap'il-i  
Number: 6666  
დოწკაპილ-ი (დოწკაპილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დოწკაპუნს ზმნისა -- დარაზმული, დაწყობილი. თოლიშ ოჭირინაფუსუ
მეურც დოწკაპილი კოჩი: მასალ., გვ. 64 -- თვალის მისაწვდენზე მიდის დარაზმული ხალხი. 

Lemma: doc'k'ap'ua  
Number: 6667  
დოწკაპუა (დოწკაპუას) სახელი დოწკაპუნს ზმნისა -- დაწყობა, დარაზმვა რიგად. 

Lemma: doc'k'ap'uler-i  
Number: 6668  
დოწკაპულერ-ი (დოწკაპულერს) მიმღ. ვნებ. წარს. დოწკაპულანს ზმნისა -- რაც წვრილად დაიჭრა, -- წვრილად დაჭრილი. 

Lemma: doc'k'ap'ulua  
Number: 6669  
დოწკაპულუა (დოწკაპულუას) სახელი დოწკაპულანს ზმნისა -- წვრილ-წვრილად დაჭრა (მწვანილის, ხორცის ან სხვა
რისამე...); დაკეპვა. დოწკაპულეესჷ წკაპულო დო დონთხორეს ენა ხოლო: ი. ყიფშ., გვ. 59 -- დაჭრეს წვრილ-წვრილ
ნაჭრებად და დამარხეს ესეც. იშო უფრაში ქოღოლეს, დოწკაპულეს -- დოჩეხესჷ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ. გვ. 102 -- იქით
(იმაზე) უარესი დამართეს, ნაკუწ-ნაკუწად დაჭრეს -- დაჩეხეს. 

Lemma: doc'k'aril-i  
Number: 6670  
დოწკარილ-ი (დოწკარილ/რს) სახელი დააწკარანს ზმნისა -- დაწყობილი. დიშქა ოზოთეთ დოწკარილი აფუ -- შეშა



საზამთროდ დაწყობილი აქვს. 

Lemma: doc'k'arua  
Number: 6671  
დოწკარუა (დოწკარუას) სახელი დააწკარანს ზმნისა -- დაწყობა, დალაგება. ქჷდააწკარჷ დო ვითოჟირი საჯენ ქიიჸოუ: ი.
ყიფშ., გვ. 105 -- დააწყო და თორმეტი საჟენი შეიქნა. დიშქემს დააწკარანდეს საჟენობით -- შეშებს დააწყობდნენ
საჟენობით. 

Lemma: doc'k'ac'k'ua  
Number: 6672  
დოწკაწკუა (დოწკაწკუას) სახელი დოწკაწკუნს ზმნისა -- დაღეჭვა. 

Lemma: doc'k'idil-i  
Number: 6673  
დოწკიდილ-ი (დოწკიდილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დააწკიდანს ზმნისა -- ძალიან მჭიდროდ და კოხტად დაწყობილი. ფარეფი
დოწკიდილი აფუ -- ფულები დაწყობილი აქვს. 

Lemma: doc'k'idua  
Number: 6674  
დოწკიდუა (დოწკიდუას) სახელი დააწკიდანს ზმნისა -- ძალიან მჭიდროდ და კოხტად დაწყობა. 

Lemma: doc'k'umont'ua  
Number: 6675  
დოწკუმონტუა (დოწკუმონტუას) სახელი დოწკუმონტუნს ზმნისა -- დაგრეხა. გეისოფუ დუდიშე თუმა, დოწკუმონტჷ დო
შქვილიშა ქიგუბუნუუ: ი. ყიფშ., გვ. 57 -- აიგლიჯა თავიდან თმა, დაუგრიხა და მშვილდზე გაუბა. დოთუუწკუმონტუუ კუჩხისჷ
დო ვა მეტახუო მარძგვანი კუჩხი: ი. ყიფშ., გვ. 60 -- დაუტრიალა (დაუგრიხა) ფეხი და კი არ მოსტეხა მარჯვენა ფეხი. 

Lemma: doc'k'uril-i  
Number: 6676  
დოწკურილ-ი (დოწკურილს) მიმღ. ვნებ.წარს. დოწკურუნს ზმნისა -- დახუჭული. შდრ. დოჭვიტილი. 

Lemma: doc'k'urua  
Number: 6677  
დოწკურუა (დოწკურუას) სახელი დოწკურუნს ზმნისა -- დახუჭვა. თეში ვატყუქ ვითარებას, თოლემს დომიწკურუნსია: ქხს,
1, გვ. 161 -- ისე ვატყობ ვითარებას, თვალებს დამიხუჭავსო. 

Lemma: doc'onua  
Number: 6678  
დოწონუა (დოწონუას) სახელი დოწონუნს ზმნისა -- აწონვა; დაწონვა. თოლი მუსჷთ ძირჷნსჷნი, ჭკუაქ ოკო დოწონასია:
ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 54 -- თვალი რასაც ნახავს, ჭკუამ უნდა აწონოსო. შდრ. წონა. 

Lemma: doc'uma  
Number: 6679  
დოწუმა (დოწუმას) იგივეა, რაც დოწიმა, -- დაქცევა, დასხმა. შდრ. დობუმა. 

Lemma: doc'urc'in-i  
Number: 6680  
დოწურწინ-ი, დოწურწინაფა (დოწურწინს, დოწურწინაფას) სახელი დუუწურწინუანს ზმნისა -- წრუწუნი, დაწრუწუნება.
//გადატ. გასროლა რისამე ისე, რომ წრუწუნის ხმა გაჰქონდეს. დუუწურწინუ დო ქააბურინუუ მინდორიშა -- დაუქნია
(წრუწუნის ხმის გამოცემით) და მინდორში გაისროლა. იხ. წურწინი. 

Lemma: doc'q'anc'q'il-i  
Number: 6681  
დოწყანწყილ-ი (დოწყანწყილ/რს) მიმღ. ვნებ.წარს. დოწყანწყუნს ზმნისა -- დაწეწკილი, დაჭეჭკილი. 

Lemma: doc'q'anc'q'ua  
Number: 6682  
დოწყანწყუა (დოწყანწყუას) სახელი დოწყანწყუნს ზმნისა -- დაწეწკა; დაჭეჭკა,დაჭეჭყ{ვ}ა. ხე დიიწყანწყუ -- ხელი
დაიწეწკა. 

Lemma: doch'arua  
Number: 6683  
დოჭარუა (დოჭარუას) სახელი დოჭარუნს ზმნისა -- დაწერა. ეშელენა, დოჭარჷნა, გიმელენა, დოსოფუნა: ი. ყიფშ., გვ.
153 -- ამოვლენ, დაწერენ, ჩამოვლენ, დახევენ. 

Lemma: doch'varch'valapa  
Number: 6684  
დოჭვარჭვალაფა (დოჭვარჭვალაფას) სახელი დუუჭვარჭვალუანს ზმნისა -- დახამხამება. თოლემს
დუუჭვარჭვალუანქინი, გიჩქუდანი, გილაშქვათი ოკო ღვარა//ღორა -- თვალებს რომ დავახამხამებ, იცოდეთ, უნდა
დაცხოთ ყვირილი. იხ. ჭვარჭვალი. 

Lemma: doch'vimua  
Number: 6685  
დოჭვიმუა (დოჭვიმუას) სახელი დოჭვინს ზმნისა -- დაწვიმა, წვიმის მოსვლა. ჩქიმი თია დოჭვიმუ: ი. ყიფშ., გვ. 140 -- ჩემი
წილი იწვიმა. იხ. ჭვიმა. 

Lemma: doch'virgil-i  



Number: 6686  
დოჭვირგილ-ი (დოჭვირგილ/რს) მიმღ. ვნებ.წარს. დოჭვირგუნს ზმნისა -- დატვირთული (მაგრად). 

Lemma: doch'virgua  
Number: 6687  
დოჭვირგუა (დოჭვირგუას) სახელი დოჭვირგუნს ზმნისა -- მაგრად დატვირთვა (მაგ., ურმის...). ურემეფი დოჭვირგეს
დიშქეფით -- ურმები ძალიან დატვირთეს შეშებით. იხ. დოჭვირთუა. 

Lemma: doch'virtil-i  
Number: 6688  
დოჭვირთილ-ი (დოჭვირთილ/რს) მიმღ. ვნებ.წარს. დოჭვირთუნს ზმნისა -- მაგრად დატვირთული. შდრ. დოჭვირგილი. 

Lemma: doch'virtua  
Number: 6689  
დოჭვირთუა (დოჭვირთუას) სახელი დოჭვირთუნს ზმნისა -- დატვირთვა (მაგრად). ურემი დოჭვირთუ ჯალეფით დო
მიდეღუ -- ურემი დატვირთა (მაგრად) ხეებით და წაიღო. იხ. ჭვირთი. 

Lemma: doch'vit'ua  
Number: 6690  
დოჭვიტუა (დოჭვიტუას) სახელი დოჭვიტუნს ზმნისა -- დახუჭვა. თოლი დოჭვიტუ -- თვალი დახუჭა. 

Lemma: doch'k'adil/r-i  
Number: 6691  
დოჭკადილ/რ-ი (დოჭკადილ/რს) მიმღ. ვნებ.წარს. დოჭკადუნს ზმნისა -- დაჭედილი. 

Lemma: doch'k'adua  
Number: 6692  
დოჭკადუა (დოჭკადუას) სახელი დოჭკადუნს ზმნისა -- დაჭედვა. თქვანი რახტის ვითოჟირი ფუთით უმონდასი, ფერი
დომიჭკადაფეითია: ი. ყიფშ., გვ. 105 -- თქვენს ლახტს თორმეტი ფუთით რომ მეტობდეს (უფრო მეტი იყოს), ისეთი
დამიჭედებინეთო. დააჭკადაფუ შქვილი დო საგანი: ი. ყიფშ., გვ. 84 -- დააჭედინა მშვილდი და ისარი. იხ. ჭკადუ. 

Lemma: doch'k'iril-i  
Number: 6693  
დოჭკირილ-ი (დოჭკირილ/რს) მიმღ. ვნებ.წარს. დოჭკირუნს ზმნისა -- დაჭრილი. 

Lemma: doch'k'irua  
Number: 6694  
დოჭკირუა (დოჭკირუას) სახელი დოჭკირუნს ზმნისა -- დაჭრა. ე ბოში ლუკა-ლუკათ დოჭკირჷ: ი. ყიფშ., გვ. 30 -- ეს ბიჭი
ლუკმა-ლუკმად დაჭრა. 

Lemma: doch'orgil-i  
Number: 6695  
დოჭორგილ-ი (დოჭორგილ/რს) იგივეა, რაც დოჭვირგილი, -- მიმღ. ვნებ.წარს. დოჭორგუნს ზმნისა -- მაგრად
დატვირთული, -- დაჯორგილი. დოჭორგილი ურემი ქიმიჸუნუ ჸუდეშა -- დატვირთული ურემი მოიყვანა სახლში. შდრ.
ჭორგი. 

Lemma: doch'orgua  
Number: 6696  
დოჭორგუა (დოჭორგუას) სახელი დოჭორგუნს ზმნისა -- მაგრად დატვირთვა, დაჯორგვა. ჭაჭა ქიმკაახუშუუ ოჭინახუს დო
უკული ქუალეფით დოჭორგუ -- ჭაჭა მიაგროვა (მიახვეტა) საწნახელში (ერთ მხარეს) და შემდეგ ქვებით დაჯორგა. შდრ.
დოჯორგუა. 

Lemma: doch'ortil-i  
Number: 6697  
დოჭორთილ-ი (დოჭორთილ/რს) მიმღ. ვნებ.წარს. დოჭორთუნს ზმნისა -- ჭორთებით დატვირთული (ურემი). ქომოჸუნსია
ჭორთეფით დოჭორთილი ურემი -- მოჰყავსო ჭორთებით დატვირთული ურემი. დოჭორთილი ურემი გამნიჸუნუ წყარს --
დატვირთული ურემი გაიყვანა წყალში. იხ. ჭორთი. 

Lemma: doch'ortua  
Number: 6698  
დოჭორთუა (დოჭორთუას) სახელი დოჭორთუნს ზმნისა -- მაგრად დატვირთვა. 

Lemma: doch'oropua  
Number: 6699  
დოჭოროფუა (დოჭოროფუას) სახელი დოჭოროფუნს ზმნისა -- დაწყლიანება. სქანი სქვამი თოლეფით გური მოთ
დომიჭოროფი?: ი. ყიფშ., გვ. 130 -- შენი ლამაზი თვალებით გული რატომ დამიწყლიანე? შდრ. ჭოროფა. 

Lemma: doch'opapa  
Number: 6700  
დოჭოფაფა (დოჭოფაფას) სახელი დოუჭოფუანს ზმნისა -- დახვედრება; შეშვერა. სი კისერი ოკო ქუდუჭოფუე: მ.ხუბ., გვ.
36 -- შენ კისერი უნდა შეუშვირო. 

Lemma: doch'opapil/r-i  
Number: 6701  
დოჭოფაფილ/რ-ი (დოჭოფაფილ/რს) მიმღ. ვნებ.წარს. დუჭოფუანს ზმნისა -- შეშვერილი.დუდი დოჭოფაფილი აფუ დო, მუ
აღოლენი, ვაგორუნს -- თავი შეშვერილი აქვს და, რაც მოუვა (დაემართება), არ დაეძებს. 



Lemma: doch'opil-i  
Number: 6702  
დოჭოფილ-ი (დოჭოფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დოჭოფუნს ზმნისა -- დაჭერილი; შეკავებული. ჩილი დოჭოფილი პუნს: ი.
ყიფშ., გვ. 139 -- ცოლი შეკავებული (დაჭერილი) მყავს. 

Lemma: doch'opua  
Number: 6703  
დოჭოფუა (დოჭოფუას) სახელი დოჭოფუნს ზმნისა -- შეკავება; შეშვერა; დაჭერა (თავისა). დოუჭოფუუ დუდი -- შეუშვირა
თავი. 

Lemma: doch'uala  
Number: 6704  
დოჭუალა (დოჭუალას) სახელი დოჭუნს ზმნისა -- დაწვა. ნუ დომიჭუ მა ბედისჷ: ი. ყიფშ., გვ. 120 -- ნუ დამიწვავ მე ბედს.
გურსუ ვარა დორჭუნსო?: ი. ყიფშ., გვ. 145 -- გულს მაინც არ დაგწვავს? 

Lemma: doch'urch'uler-i  
Number: 6705  
დოჭურჭულერ-ი (დოჭურჭულერს) მიმღ. ვნებ. წარს. დოჭურჭულანს ზმნისა -- აჭრელებული (დაწერტილი). ჸალეფი ორე
დოჭურჭულერი -- ტოტები არის აჭრელებული. 

Lemma: doch'ut'ua//doch'vit'ua  
Number: 6706  
დოჭუტუა//დოჭვიტუა (დოჭვი/უტუას) სახელი დოჭუტუნს//დოჭვიტუნს ზმნისა -- დახუჭვა, დაჭუტვა. სი თოლ დოჭუტი: ი.
ყიფშ., გვ. 137 -- შენ თვალი დახუჭე. 

Lemma: doch'q'ala  
Number: 6707  
დოჭყალა (დოჭყალას) სახელი დოჭყენს ზმნისა -- დაწყევლა. დოჭყუას მარებელიში კაჭა დო მუში მერთული: კ. სამუშ.,
ქხპს, გვ. 141 -- დაწყევლოს მაჭანკლისა სარმა და მისი ფანდი. იხ. ჭყალა//ჭყუალა. 

Lemma: doch'q'anapa  
Number: 6708  
დოჭყანაფა (დოჭყანაფას) მოშენება. (დ. ფიფია). 

Lemma: doch'q'anch'q'ua  
Number: 6709  
დოჭყანჭყუა (დოჭყანჭყუას) სახელი დოჭყანჭყუნს ზმნისა -- დაჭყლეტა, დაჭეჭყ{ვ}ა. ჩქიმი ჯიმალეფქ არძოქ --
დიიჭყანჭყეს: ი. ყიფშ., გვ. 22 -- ჩემი ძმები ყველა დაიჭეჭყნენ. 

Lemma: doch'q'apa  
Number: 6710  
დოჭყაფა (დოჭყაფას) სახელი დიიჭყანს ზმნისა -- დაწყება. დოჭყაფა რე ძნელი -- დაწყებაა ძნელი. ართი ვარდი
ქომიჩანს, მუჟანს დიჭყანს პირუას: ქხს, 1, გვ. 53 -- ერთი ვარდი დარგული (მაქვს), როდის დაიწყებს ყვავილობას. დიჭყეს
ხეშ გჷმოღალა: მ. ხუბ., გვ. 14 -- დაიწყეს ხელის გამოღება (ჩარევა). ჩქიმი ცქვაფა დოგიჭყაფუ: ქხს, 1, გვ. 114 -- ჩემი ქება
დაგიწყია. 

Lemma: doch'q'apil/r-i  
Number: 6711  
დოჭყაფილ/რ-ი (დოჭყაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დიიჭყანს ზმნისა -- დაწყებული. თინა ხოლო ქეჩუუ დუდიშე
დოჭყაფილი ბოლოშა: მ. ხუბ., გვ. 25 -- ისიც უამბო თავიდან დაწყებული ბოლომდე. 

Lemma: doch'q'olua  
Number: 6712  
დოჭყოლუა (დოჭყოლუას) სახელი დოჭყოლუნს ზმნისა -- დაჭრა. ათე სუმი ღეჯი დოჭყოლი: ი. ყიფშ., გვ. 51 -- ეს სამი
ღორი დაჭერი. ჩიტიქ ვა ღურუნ, თეშ დიჭყოლჷ: მ. ხუბ., გვ. 211 -- ჩიტი რომ არ მოკვდა, ისე დაიჭრა. დოჭყოლესჷ დო
ქჷდიიტეესჷ მოღურუუ: ა. ცაგ., გვ. 94 -- დაჭრეს და დატოვეს მომაკვდავი. შდრ. ჭყოლირი. 

Lemma: doch'q'uala  
Number: 6713  
დოჭყუალა (დოჭყუალას) სახელი დოჭყენს ზმნისა -- იგივეა, რაც დოჭყალა, -- დაწყევლა. თაში თქვიისჷ დო დოჭყეესია:
ქხს, 2, გვ. 36 -- ასე თქვეს და დაწყევლესო. იხ. ჭყალა. 

Lemma: doxak'apa  
Number: 6714  
დოხაკაფა (დოხაკაფას) სახელი დუუხაკუანს ზმნისა -- დაკაკუნება, დარაკუნება. დუუხაკუ, მარა პასუხი მითინქჷ ვემეჩჷ:
ი. ყიფშ., გვ. 80 -- დაუკაკუნა, მაგრამ პასუხი არავინ მისცა. 

Lemma: doxargel-i  
Number: 6715  
დოხარგელ-ი (დოხარგელ/რს) მიმღ. ვნებ.წარს. დოხარგანს ზმნისა -- დატვირთული. გინაჯინენი, თითო ჯინჯი ხუთუთი
ტარიში დოხარგელი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 84 -- რომ გადახედო, თითოეული ძირი ხუთ-ხუთი ტაროთი დატვირთული. 

Lemma: doxargua  
Number: 6716  
დოხარგუა (დოხარგუას) სახელი დოხარგანს ზმნისა -- დატვირთვა. დიშქათ ჟირი ურემი დოხარგუუ -- შეშით ორი ურემი
დატვირთა. 



Lemma: doxartel-i  
Number: 6717  
დოხართელ-ი (დოხართელს) მიმღ. ვნებ.წარს. დოხართანს ზმნისა -- დახლართული. გადატ. დახუნძლული. ბრელს
მალამოთ ქასუმალუ ჩხე ჸოროფათ დოხართელენს -- ბევრს მალამოდ წაესმება ცხელი სიყვარულით დახლართულებს. 

Lemma: doxashua  
Number: 6718  
დოხაშუა (დოხაშუას) სახელი დოხაშუნს ზმნისა -- მოხარშვა. დოხაშესჷ დო ქოჩეს ხენწიფესჷ: ი. ყიფშ., გვ. 95 -- მოხარშეს
და აჭამეს ხელმწიფეს. 

Lemma: doxendua  
Number: 6719  
დოხენდუა (დოხენდუას) სახელი დოხენდუნს ზმნისა -- გახედნა. დიო ჯგირო დოხენდჷნა...: ი. ყიფშ., გვ. 166 -- ჯერ კარგად
გახედნიან... 

Lemma: doxvalama  
Number: 6720  
დოხვალამა (დოხვალამას) სახელი დოხვადუ(ნ) ზმნისა -- დახვედრა. მუჭო დორხვადეს: მ. ხუბ., გვ. 17 -- როგორ
დაგხვდნენ. შდრ. ახვალამა. 

Lemma: doxvalamir-i  
Number: 6721  
დოხვალამირ-ი (დოხვალამირს) მიმღ. ვნებ. წარს. დაახვამილუანს,დოხვადუუ(ნ) ზმნათა -- დახვედრილი. 

Lemma: doxvalamu  
Number: 6722  
დოხვალამუ (დოხვალამუს) მიმღ. მოქმ. დოხვადუუ(ნ) ზმნისა -- დამხვედრი, შემხვედრი. დოხვალამუ ფრინველეფქჷ
ბაკაკი ქისხუნესჷ შხვაშა: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 105 -- შემხვედრმა ფრინველებმა ბაკაკი არჩიეს სხვასა. 

Lemma: doxvama  
Number: 6723  
დოხვამა, დოხვამაფა (დოხვამა{ფა}-ს) იგივეა, რაც დოხვამუა, -- სახელი დაახვამანს ზმნისა -- გადალოცვა. გეფშვათ
ღვინი ხარათია, ართიანც ქჷდვახვამათია: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 127 -- დავლიოთ (შევსვათ) ღვინო ხალნითაო, ერთმანეთს
გადავულოცოთო. 

Lemma: doxvamil/r-i  
Number: 6724  
დოხვამილ/რ-ი (დოხვამილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დაახვამანს ზმნისა -- დალოცვილი, გადალოცვილი. 

Lemma: doxvamilapa  
Number: 6725  
დოხვამილაფა (დოხვამილაფას) იგივეა, რაც დოხვალამა, -- სახელი დაახვამილუანს ზმნისა -- დახვედრება. ოსურქ
სადილი ვა დახვამილუუ: ი. ყიფშ., გვ. 13 -- ცოლმა სადილი არ დაახვედრა. 

Lemma: doxvamilapir-i  
Number: 6726  
დოხვამილაფირ-ი (დოხვამილაფირს) იგივეა, რაც დოხვალამირი, -- მიმღ. ვნებ. წარს. დაახვამილუანს ზმნისა --
დახვედრებული, დახვედრილი. 

Lemma: doxvamua  
Number: 6727  
დოხვამუა (დოხვამუას) იგივეა, რაც დოხვამა, დოხვამაფა, -- დალოცვა; გადალოცვა (ღვინისა...). დოგიხვამა შარასია: ი.
ყიფშ., გვ. 138 -- დაგილოცავ გზასო. დუხვამუდა ღორონსი: ქხს, 1, გვ. 31 -- დალოცვილიყვე ღმერთისაგან. 

Lemma: doxvancal-i  
Number: 6728  
დოხვანცალ-ი (დოხვანცალ/რს), დოხვანცალაფა (დოხვანცალაფას) სახელი დიიხვანცალუანს, დუუხვანცალუანს
ზმნათა -- დაქნევა; ტრიალი; განძრევა; მოუსვენრად ყოფნა; ამოძრავება. თხაქ კუდელი ვადუხვანცალუას ეში, ოჩი
ვამაბუნუნია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 57 -- თხამ თუ კუდი არ დაიქნია, ისე ვაცი არ მოაჯდება (სამაკინტლოდ). ჭიჭე სი ხოლო
ქიდიიხვანცალე -- ცოტა შენც გაინძერი. შდრ. ხვარხვალი. 

Lemma: doxvancaler-i  
Number: 6729  
დოხვანცალერ-ი (დოხვანცალერს) მიმღ. ვნებ. წარს. დიიხვანცალუანს ზმნისა -- მოძრაობაში მოსული, განძრეული. 

Lemma: doxvarxval-i  
Number: 6730  
დოხვარხვალ-ი (დოხვარხვალს), დოხვარხვალაფა (დოხვარხვალაფას) სახელი დიიხვარხვალუანს ზმნისა -- მიტრიალ
-- მოტრიალება, წრიალი, მოუსვენარი მოძრაობა. დოხვარხვალაფაში ნებათ ვემეჩუ -- მიტრიალ -- მოტრიალების ნებაც არ
მისცა. გჷშეელჷ მუდგაქიენ, დიხვარხვალუა: მ. ხუბ., გვ. 156 -- რომ გამოვიდა რაღაცა, დატრიალდაო (მოუსვენრად
ამოძრავდაო). ხეშა ვადმახვარხვალენა: ქხს, 1, გვ. 279 -- ხელს ვერ ვანძრევთ. იხ. ხვარხვალი. შდრ. ხვანცალი. 

Lemma: doxvilir-i  
Number: 6731  
დოხვილირ-ი (დოხვილირს) მიმღ. ვნებ. წარს. დოხვილუნს ზმნისა -- დამწყვდეული. 

Lemma: doxvilua  



Number: 6732  
დოხვილუა (დოხვილუას) სახელი დოხვილუნს ზმნისა -- დამწყვდევა. თულეფი ოსქუს დოხვილუ -- გოჭები საღორეში
დაამწყვდია. ციხეს დომოხვილანინი, იშენ ფთქუა ხოლო თის: ქხს, 1, გვ. 69 -- ციხეში რომ დამამწყვდიონ, მაინც ვიტყვი
ისევ მას. ციხეს დჷმოხვილეს: ი. ყიფშ., გვ. 156 -- ციხეში დამამწყვდიეს. თჷრქ თეში დობხვილესჷ...: ი. ყიფშ., გვ. 161 --
თოვლმა ისე დაგვამწყვდია... 

Lemma: doxvicapa  
Number: 6733  
დოხვიცაფა (დოხვიცაფას) სახელი დუუხვიცუანს ზმნისა -- ჩხიკინი. ოკო დუუხვიცუენი ბიგათი -- უნდა შეუჩხიკინო ჯოხით. 

Lemma: doxvicua  
Number: 6734  
დოხვიცუა (დოხვიცუას) სახელი დოხვიცუნს ზმნისა -- დახვეწა, დაგრეხა ძაფისა. ათაში დამზადებულ ძაფის დოხვიცანა --
ასე დამზადებულ ძაფს დახვეწენ (დაგრეხენ) (მასალები, ტ. 2, გვ. 219). 

Lemma: doxvixvinapa  
Number: 6735  
დოხვიხვინაფა (დოხვიხვინაფას) სახელი დაახვიხვინუანს, დოხვიხვონდუ(ნ) ზმნათა -- კარგად შეწვა, გამოცხობა.
ოჭოფუნა ჩხომს დო დაახვიხვინუანა ჯგირო -- დაიჭერენ თევზს და კარგად შეწვავენ. 

Lemma: doxvixvinapil/r-i  
Number: 6736  
დოხვიხვინაფილ/რ-ი (დოხვიხვინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დაახვიხვინუანს, დოხვიხვონდუუ(ნ) ზმნათა -- კარგად
შემწვარი, გამომცხვარი. 

Lemma: doxtur-i  
Number: 6737  
დოხთურ-ი (დოხთურს)//დოხტურ-ი (დოხტურს) ექიმი. დოხთურს ჩქიმდა სო მართედჷ: ი. ყიფშ., გვ. 161 -- ექიმი ჩემთან სად
მოვიდოდა. დოხთურეფი წამალს მორთჷ: ი. ყიფშ., გვ. 124 -- ექიმები მწამლობენ (წამალს მიშვებიან). 

Lemma: doxilondzua  
Number: 6738  
დოხილონძუა (დოხილონძუას) სახელი დიიხილონძუუ(ნ) ზმნისა -- დამტვრევა; დაცემა (მაგრად). ვაგილათხა (//ვაგიათხა)
ჯაშე დო ვეგიხი{ლ}ონძა -- არ ჩამოვარდე ხიდან და არ დაიმტვრე (დაიმსხვრე). 

Lemma: doxindzolir-i  
Number: 6739  
დოხინძოლირ-ი (დოხინძოლირს) სახელი დიიხილონძუუ(ნ) ზმნისა -- დახუნძლული, სავსე (დ. ფიფია). 

Lemma: doxirok'ua  
Number: 6740  
დოხიროკუა (დოხიროკუას) სახელი დოხიროკუნს, დიიხიროკუუ(ნ) ზმნათა -- დახრუკვა. 

Lemma: doxirckua  
Number: 6741  
დოხირცქუა (დოხირცქუას) სახელი დოხირცქუნს ზმნისა -- დაპობა, დახეთქა; დასკდომა. იხ. ხირცქუა. 

Lemma: doxo  
Number: 6742  
დოხო ნაკლებ. ვითი მანათიში დოხო ვააკეთენსია -- ათი მანეთის ნაკლებ არ აკეთებსო. 

Lemma: doxore  
Number: 6743  
დოხორე (დოხორეს) სასახლე; გადატ. სამოსახლო ადგილი, სახლი. დოგორჷ ხენწიფეში დოხორე: ი. ყიფშ., გვ. 105 --
მოძებნა ხელმწიფის სასახლე. ქოთი მეეხოლჷ ნდიეფიში დოხორესჷ: ა. ცაგ., გვ. 20 -- კიდეც მიუახლოვდა დევების
სასახლეს. ე ბოშიქჷ ართ დოხორეშა ქიმერთჷ: მ. ხუბ., გვ. 66 -- ეს ბიჭი ერთ სასახლესთან მივიდა. ათენა რე ჩქიმი
დოხორე -- ესაა ჩემი სამოსახლო ადგილი -- ეზო-კარი. 

Lemma: doxorel-i  
Number: 6744  
დოხორელ-ი (დოხორელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დიხორუუ(ნ) ზმნისა -- დასახლებული. ....გლახა ოსური დოხორელს
ეჭყვიდუნსია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 190 -- ...გლახა ცოლი დასახლებულს დააქცევსო (ამოწყვეტსო). 

Lemma: doxorin-i  
Number: 6745  
დოხორინ-ი (დოხორინს), დოხორუა (დოხორუას) სახელი დაახორუანს, დიიხორუუ(ნ) ზმნათა -- დასახლება. მიქ{ით}
იხონუა{ნ}, თიქ დიხორუა: თ. სახოკ., გვ. 253 -- ვინც იმარხულა (ან მოითმინა), ის დასახლდაო. 

Lemma: doxt'ur-i  
Number: 6746  
დოხტურ-ი (დოხტურს) იგივეა, რაც დოხთური, -- ექიმი. დოხტური მუშენ ვამორჸუნა?:ქხს, 1, გვ. 150 -- ექიმი რატომ არ
მოგყავთ? ეჩიდოხუთი დოხტურეფი ჩქიმი ჭუას ვამაალე:ქხს, 1, გვ. 50 -- ოცდახუთი ექიმი ჩემს სატკივარს არ აუვა
(მოუხდება). შდრ. ლაზ. დოხტური ექიმი (ნ. მარი). 

Lemma: doxt'uroba  
Number: 6747  
დოხტურობა (დოხტურობას) ექიმობა. მუთუნ დოხტურობაქ ვა გორთ:ი. ყიფშ., გვ. 93 -- არავითარი ექიმობა არ გავიდა.



წყარს დებადუ, წყარს დესახუ, ეშელუ დო დოხტურობა ქიდიჭყუ -- წყალში დაიბადა, წყალში ჩაისახა, ამოვიდა და ექიმობა
დაიწყო (გამოცანა: წურბელა). 

Lemma: doxuala  
Number: 6748  
დოხუალა (დოხუალას) სახელი დოხუნს ზმნისა 1. დარღვევა, დაშლა. მააჸუნუ დო დუდიშე ბოლოშა დოხუუ: ა. ცაგ., გვ. 52
-- მოჰყვა და თავიდან ბოლომდე დაარღვია. ღობერი სერით დოხიის: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 89 -- ღობე ღამით
დაარღვიეს. 2 დახვრეტა. არძო დოხვეს -- ყველა დახვრიტეს. 

Lemma: doxuapa  
Number: 6749  
დოხუაფა (დოხუაფას) სახელი ქოდაახუანს, ქოდიხუუ(ნ) ზმნათა -- დამხობა. ქომორთჷ დო დუდინე ქოდიხუ: ა. ცაგ., გვ. 29
-- მოვიდა და თავდაღმა დაემხო. 

Lemma: doxuapil/r-i  
Number: 6750  
დოხუაფილ/რ-ი (დოხუაფილ/რს) მიმღ. ვნებ.წარს. დაახუანს, დიიხუაფუუ(ნ) ზმნათა -- დამხობილი. კარდილა მინდორსიე
დოხუაფირი -- ქვაბი მინდორზეა დამხობილი. 

Lemma: doxuna  
Number: 6751  
დოხუნა (დოხუნას) სახელი დაახუნუანს, დოხოდუ(ნ) ზმნათა -- დაჯდომა. ტყურა დოხუნას ტყურა ულა უჯგუნია: ხალხ.
სიბრ., 1, გვ. 130 -- ტყუილად დაჯდომას ტყუილად წასვლა სჯობიაო. დოხუნა და გერინას ართი ფასი უღუნია: ხალხ. სიბრ.,
1, გვ. 39 -- დაჯდომასა და დგომას ერთი ფასი აქვსო. ქოდობხოდათ დო ბჭკომათია: ა. ცაგ., გვ. 35 -- დავჯდეთ და ვჭამოთო.
მელეეჸონჷ ე ობრიქჷ დო თუდო ქჷდაახუნუ: ა. ცაგ., გვ. 31 -- წამოიყვანა ამ ორბმა და დაბლა დააჯინა. ქუდუდოხოდუ
არძას ჭკუაშა: მ. ხუბ., გვ. 12 -- დაუჯდა ყველას ჭკუაში. ვადმახუნე ართი დიხაშა: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 21 -- ვერ
დავჯდები ერთ ადგილას. 

Lemma: doxunapa  
Number: 6752  
დოხუნაფა (დოხუნაფას) იგივეა, რაც დოხუნა, -- სახელი დაახუნუანს ზმნისა -- დასმა, დაჯენა. მუჭო მიბედჷთჷ
ნოუბაღჩიშა დოხუნაფას -- როგორ მიბედავთ ციხეში დაჯენას. სუდი ქჷდუვხუნუვაფუ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 110 --
სასამართლო დაუჯენია. ქქოთომიში დოხუნაფა -- ქათმის დაჯენა. 

Lemma: doxunapil/r-i  
Number: 6753  
დოხუნაფილ/რ-ი (დოხუნაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დაახუნუანს ზმნისა -- დაჯენილი. ათე ცირაში დიდა დო მუმაწკელა
იპით დოხუნაფილქ: მ. ხუბ., გვ. 43 -- ამ ცირას (გოგოს) დედ-მამასთან შევიქენით დაჯენილი. 

Lemma: doxunel-i  
Number: 6754  
დოხუნელ-ი (დოხუნელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დოხოდუუ(ნ) ზმნისა -- დამჯდარი. არძო დოხუნელი რე -- ყველა დამჯდარია. 

Lemma: doxuntua  
Number: 6755  
დოხუნთუა (დოხუნთუას) სახელი დოხუნთუნს, დიიხუნთუუ(ნ) ზმნათა -- დახუთვა. 

Lemma: doxunjapa  
Number: 6756  
დოხუნჯაფა (დოხუნჯაფას) სახელი დუუხუნჯუანს ზმნისა -- შეჯანჯღარება. ჩქიმი ჯიმა ხუნჯუა, სი ქომომ{ი}ხუჯანქი-და,
მათი ქომოგიხუჯუანქ, ვამომიხუნჯუანქი-და, -- ძალამს ქოდოგიხუნჯუა: თ. სახოკ., გვ. 258 -- ჩემო ძმაო ხუნჯუა, თუ შენ
მომემხრობი, მეც მოგემხრობი, თუ არ მომემხრობი -- (ერთს) ძალიან შეგაჯღანჯღარებ. იხ. ხუნჯაფა. შდრ. ბურჯაფა. 

Lemma: doxunjua  
Number: 6757  
დოხუნჯუა (დოხუნჯუას) იგივეა, რაც დოხუნჯაფა, -- შეჯანჯღარება. 

Lemma: doxuxinapa  
Number: 6758  
დოხუხინაფა (დოხუხინაფას) სახელი დიიხუხინუანს ზმნისა -- მშვიდად დაძინება. სერით გილვოცაცანქუ დო დღაშით
დიბხუხინუანქ -- ღამით დავცუნცულებ და დღისით დავიძინებ მშვიდად. შდრ. ხუხინი. 

Lemma: dojgvajgvapa  
Number: 6759  
დოჯგვაჯგვაფა (დოჯგვაჯგვაფას) სახელი დააჯგვაჯგუუ(ნ) ზმნისა -- მძიმე საგნის რაიმეზე დაცემა; ხმაურით, მძიმედ
დაცემა, -- დანარცხება, დაჯეჯგვება. გაგილანთხუ ბალკონიშე დო დიხას ქიდააჯგვაჯგუ -- გადმოვარდა აივნიდან და
მიწაზე დაეცა მაგრად. შდრ. გურ. დაჯეჯგვება მძიმე საგნის რაიმეზე დაცემა (ს. ჟღ. ზან., გვ. 231). 

Lemma: dojgvajgvil/r-i  
Number: 6760  
დოჯგვაჯგვილ/რ-ი (დოჯგვაჯგვილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დოჯგვაჯუნს ზმნისა -- მაგრად ნაცემი; ცუდი მგზავრობით
(უვარგის გზაზე) შეწუხებული, დაჯეჯგვილი. 

Lemma: dojgvajgua  
Number: 6761  
დოჯგვაჯგუა (დოჯგვაჯგუას) სახელი დოჯგვაჯუნს ზმნისა -- მაგრად და გამეტებით ცემა, -- დაჯეჯგვა. მააჸონებაფუუ
გურინი, დოჯგვაჯგუ -- რომ მოაყვანინა გული, ცემა მაგრად (დაჯეჯგვა). 



Lemma: dojvarzil-i  
Number: 6762  
დოჯვარზილ-ი (დოჯვარზილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დოჯვარზუნს ზმნისა -- მაგრად დაკეტილი. კარეფი დოჯვარზილი რე --
კარები მაგრადაა დაკეტილი. 

Lemma: dojvarzua  
Number: 6763  
დოჯვარზუა (დოჯვარზუას) სახელი დოჯვარზუნს ზმნისა -- მაგრად დაკეტვა მძიმე რითიმე. წოხოლიანი კარეფი
დოჯვარზუ -- წინა კარები მაგრად დაკეტა. 

Lemma: dojik'apa  
Number: 6764  
დოჯიკაფა (დოჯიკაფას) სახელი დოუჯიკუანს ზმნისა -- დაჯიკავება. 

Lemma: dojilak'il/r-i  
Number: 6765  
დოჯილაკილ/რ-ი (დოჯილაკილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დოჯილაკანს ზმნისა -- დამსკდარი, დახეთქილი, დაიარებული.
ხელეფი დოჯილაკილი აფუდუ -- ხელები დახეთქილი ჰქონდა. 

Lemma: dojilak'ua  
Number: 6766  
დოჯილაკუა (დოჯილაკუას) სახელი დოჯილიკანს ზმნისა -- დასკდომა, იარების გაჩენა. ჩხურუქ ხელეფი დუუჯილიკუ --
სიცივემ ხელები დაუხეთქა. იხ. ჯილაკუა//ნჯილაკუა. 

Lemma: dojimolir-i  
Number: 6767  
დოჯიმოლირ-ი (დოჯიმოლირს) მიმღ. ვნებ. წარს. დოჯიმოლუნს ზმნისა -- დამარილებული. ღეჯიშ ხორცი დოჯიმოლირიე
-- ღორის ხორცი დამარილებულია. შდრ. ჯიმუ. 

Lemma: dojimolua  
Number: 6768  
დოჯიმოლუა (დოჯიმოლუას) იხ. დოჯიმუა. 

Lemma: dojimua  
Number: 6769  
დოჯიმუა (დოჯიმუას)//დოჯიმოლუა (დოჯიმოლუას) სახელი დოჯიმუნს//დოჯიმოლუნს ზმნისა -- დამარილება. ჸვალს
გაშეღანანი, უკული დოჯიმუნა//დოჯიმოლუნა -- ყველს რომ ამოიყვანენ (ამოიღებენ), შემდეგ დაამარილებენ. შდრ. ჯიმუ. 

Lemma: dojira//donjira  
Number: 6770  
დოჯირა//დონჯირა (დო{ნ}ჯირას) სახელი დაა{ნ}ჯირუანს, დიი{ნ}ჯირუუ(ნ) ზმნათა -- დაწოლა. ეგებ ქუგომფუჩონუე
დონჯირა დო ედგინას: ი. ყიფშ., გვ. 126 -- ეგების მომეფერო დაწოლა და ადგომისას. ირი სქანი დოჯირასი სერით
ქედჷშვუოლუქ ხეშა: ი. ყიფშ., გვ. 126 -- ყოველი შენი დაწოლისას ღამით ჩავუვარდები ხელში. ოსურპატონწკუმა დოჯირა
ხუმრობას ვაგუნია: თ. სახოკ., გვ. 269 -- ქალბატონთან დაწოლა ხუმრობას არ ჰგავსო. იხ. ჯირა//ნჯირა. 

Lemma: dojirapa//donjirapa  
Number: 6771  
დოჯირაფა//დონჯირაფა (დო{ნ}ჯირაფას) იგივეა, რაც დოჯირა//დონჯირა, -- დაწვენა. 

Lemma: dojirapil-i//donjirapil-i  
Number: 6772  
დოჯირაფილ-ი//დონჯირაფილ-ი (დო{ნ}ჯირაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დაა{ნ}ჯირუანს ზმნისა -- დაწოლილი, დაწვენილი.

Lemma: dojirel-i//donjirel-i  
Number: 6773  
დოჯირელ-ი//დონჯირელ-ი (დო{ნ}ჯირელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დიი{ნ}ჯირუუ(ნ) ზმნისა -- დაწოლილი. სიმინდი გვერდო
დოჯირელი რე ქარიშე -- სიმინდი სანახევროდ დაწოლილია ქარისაგან. 

Lemma: dojijixel-i  
Number: 6774  
დოჯიჯიხელ-ი (დოჯიჯიხელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დოჯიჯიხანს ზმნისა -- დამუწუკებული; შრომისგან ან სიცივისგან
დამსკდარი (ხელი). 

Lemma: dojijixua  
Number: 6775  
დოჯიჯიხუა (დოჯიჯიხუას) სახელი დოჯიჯიხანს ზმნისა -- დამუწუკება, დასკდომა (ხელისა...). 

Lemma: drangua  
Number: 6776  
დრანგუა (დრანგუას) სახელი დრანგუნს ზმნისა -- მაგრად ცემა, დაბეგვა; გადატ. კოხტად გამოწყობა. გეტახეს ჩხუპი დო
მანგარას დოდრანგეს -- ატეხეს ჩხუბი და მაგრად დაბეგვეს. იხ. გიმო-დრანგუა. დრანგუნს (დოდრანგუ დაბეგვა, დოუდრანგუ
დაუბეგვავს, დონოდრანგუე(ნ) დაბეგვავდა თურმე) გრდმ. მაგრად ცემს, ბეგვავს. 

Lemma: drigon-i  
Number: 6777  
დრიგონ-ი (დრიგონს) დრიგინით, ხმაურით სირბილი. ონჯუას შხვადო მიიდრიგონუ -- საღამოს სხვაგან გარბის დრიგინით.



იხ. გილა-დრიგონი. შდრ. დირგონი. 

Lemma: drik'  
Number: 6778  
დრიკ იხ. დირიკუა. შდრ. ლაზ. ოდრიკუ დრეკა (ნ. მარი). 

Lemma: dro  
Number: 6779  
დრო (დროს) დრო. დრო ვაიჩქუნო, მუჟამს ოკო მერთენი? -- დრო არ იცი, როდის უნდა მიხვიდე? ჯგირი დრო დუუგორუ --
კარგი დრო მოუძებნა. დროთ ზმნზ. ხან, დროგამოშვებით; დროზე: დროთ მაძიცინე, მალაჸაფე, დროთ ფურინა ქარი ლექ,
დროთ შვიდი, წყნარი ლექ: ი. ყიფშ., გვ. 165 -- ხან მოცინარი, მოთამაშე, ხან მფრინავი ქარი ხარ, ხან მშვიდი, წყნარი ხარ.
ვამორკუნა საარშინო, დროთ მუშობა, დროთ მოსვანჯა: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 163 -- არ გვაკლია საარშინო, დროზე შრომა,
დროზე მოსვენება. დროშე ზმნზ. დროზე, დროით: დროშე მოჭკირილი სიტყვა დროშე მორქიებულ ლეკურს უჯგუნია:
ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 40 -- დროზე მოჭრილი სიტყვა დროზე მოქნეულ ხანჯალს სჯობიაო. ქართ დროს ზმნზ. ერთ დროს. ქბოლო
დროს ბოლო დროს: ბოლო დროს ხშირას შუნს -- ბოლო დროს ხშირად სვამს ქდრო გიწორტებული ვამიჭირინე --
გაქცეულ დროს ვერ მოაბრუნებ (მოიქცევა). ქდროში დინაფა დროის დაკარგვა,დროს ფუჭად ხარჯვა. ტყურათ ვაადინუანს
დროს -- ტყუილად არ კარგავს დროს. ქდროში კვათუა დროის ჭრა, გადატ. დანიშვნა: ზრაფაშ წამალცჷ მიკაკჷნდე დო
დროშ ოკვათჷშა მიჭანუანდე: მასალ., გვ. 21 -- (ზაფრის) წამალს მიმზადებდე და დასანიშნავად რომ მიბარებდე. ქდროში
შიიბა დროის შერჩევა: გულუაქ დრო ქიშუუ დო შეუდირთ საქჷმეს: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 96 -- გულუამ დრო იშოვა და
შეუდგა საქმეს. ქდრო-ხანიში გიშულა დრო-ხანის გასვლა: გიშართუ დრო-ხანქ -- გავიდა დრო-ხანი. 

Lemma: drog-i  
Number: 6780  
დროგ-ი (დროგის) დროგი, ფორანი. ოსური, ბაღანა დო ხუნკი დროგშა ქიგურღვაფუდეს: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 113 -- ქალი,
ბავშვი და ხეიბარი ფორანზე (დროგზე) დაუყრიათ. 

Lemma: drogoulir-i  
Number: 6781  
დროგოულირ-ი (დუგოლირს) დროგასული, ვადაგასული. 

Lemma: droeba  
Number: 6782  
დროება (დროებას) დროება, დრო, ხანა. ჯვეშ დროებაქ მა ცოდას სიზმარცალო მომეგონუ: ი. ყიფშ., გვ. 128 -- ძველი
დროება მე საწყალს სიზმარსავით მომაგონდა. ტერქ დროება მიძირჷ დო, მუთი ოკოდჷნი, ქობღოლეს: ი. ყიფშ., გვ. 154 --
მტერმა დრო მინახა და, რაც უნდოდა, გამიკეთეს. იხ. დრო. 

Lemma: droveba  
Number: 6783  
დროვება (დროვებას) სახელი ადროვენს ზმნისა -- დროება, დროის მიცემა, დაცდა. სუმი თუთას ქჷმადროვია თიში
რგუალავა: ა. ცაგ., გვ. 23 -- სამი თვე მადროვეო იმისი გლოვაო. ადროვებს (ადროვუ ადროვა, უდროვებუ უდროვებია,
ნოდროვებუე(ნ) ადროვებდა თურმე) გრდმ. ადროვებს. მადროვებელი მიმღ.მოქმ. მდროვებელი. ოდროვებელი მიმღ. ვნებ. მყ.
სადროვებელი. ნადროვები მიმღ. ვნებ. წარს. ნადროვები. ნადროვებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. დროვების საფასური. 

Lemma: drubent'-i  
Number: 6784  
დრუბენტ-ი (დრუბენტის) დურბინდი. დრუბენტი ხეს მიღუნა დო იშო-აშო იბჯინეთ: მასალ., გვ. 110 -- დურბინდი ხელში
გვაქვს და იქით-აქეთ ვიხედებით (ვიყურებით). 

Lemma: druzua  
Number: 6785  
დრუზუა (დრუზუას) სახელი დრუზუნს ზმნისა -- დრუზვა; ღონივრად, ძლიერ დარტყმა (კეტისა...); სროლა, მორტყმა (ქვისა და
მისთ.). დრუზუნს (დრუზუ დრუზა, უდრუზუ უდრუზავს, ნოდრუზუე(ნ) სდრუზავდა თურმე) გრდმ. სდრუზავს. იდრუზე(ნ) (იდრუზუ
შესაძლებელი გახდა დრუზვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. დრუზუნს ზმნისა -- შეიძლება დრუზვა. ადრუზე(ნ) (ადრუზუ შეძლო
ედრუზა, -- , ნოდრუზუე(ნ) შესძლებია დრუზვა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. დრუზუნს ზმნისა -- შეუძლია სდრუზოს. მადრუზალი მიმღ.მოქმ.
მდრუზველი. ოდრუზალი მიმღ. ვნებ. მყ. სადრუზი. ნადრუზა მიმღ. ვნებ. წარს. ნადრუზი. ნადრუზუერი მიმღ. ვნებ. წარს. დრუზვის
საფასური. შდრ. იმერ. დრუზვა ღონივრად გარტყმევა (ვ. ბერ.). 

Lemma: du_  
Number: 6786  
დუ -- მარტივი ზმნისწინი. იხ. და-, დო-, დი-. ვარა დუმორჩინუას სუატახილ ქირიცალო: ქხს, 1, გვ. 163 -- ან დამაბეროს
ფრთამოტეხილ ქორივით. შდრ. დო-მორჩინუას//დი-მორჩინუას. 

Lemma: dugun-i  
Number: 6787  
დუგუნ-ი (დუგუნს) საწათხე (პ. ჭარ.). 

Lemma: dud-i  
Number: 6788  
დუდ-ი (დუდქ//დუთქ//დუდიქ; დუდის//დუს//დუც) თავი. სი სქანი მანგარი დუდი მიოგი: მ. ხუბ., გვ. 12 -- შენ შენი მაგარი
თავი მიარტყი. თქვან დუდქ ვადომღურასჷნი: ქხს, 1, გვ. 80 -- თქვენი თავი არ მომიკვდეს. მუთუნ საქმეშა დუთქ ვეგიადგჷ:
მ. ხუბ., გვ. 195 -- ვერაფერ საქმეს თავი ვერ დაადგა. მუშენი რე, თაში დუდქუ გჷგაჯოგჷნი?: ქხს, 2, გვ. 40 -- რატომაა, თავი
ასე რომ შეგძულდა? ჩქიმი დუდქჷ ქჷგჷგალუ: ი. ყიფშ., გვ. 145 -- ჩემი თავი შემოგევლოს. უდუდე კოს დუდიში მანგიორო
ოსური გეხენია დუსი -- უთავო კაცს თავის მაგივრად ცოლი აზისო თავზე. სქანი ჭირი ჩქიმი დუსუ: ქხს, 1, გვ. 41 -- შენი ჭირი
ჩემს თავს. გურსჷ მაჭუ, დუდსჷ მაჭუ: ი. ყიფშ., გვ. 118 -- გულში მტკივა, თავში მტკივა. დუც მუთუნს ვავოხვარჷქ: ქხს, 1, გვ.
73 -- თავს ვერაფერს ვერ ვშველი. დუცუ ჭიჭე ორკე ქიმეჩეს: ი. ყიფშ., გვ. 106 -- თავზე პატარა სარკმელი (სარკე) მისცეს.
დუცჷ მერკვათ ნინათია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 41 -- თავს მოგჭრი ენით. დუდი -- უკუქცევითი ნაცვალსახელი. სი მუთ
გაღოლენი, ირფელი სქანი დუდით -- რაც დაგემართება, ყველაფერი შენი თავით. ჯინუათ ისქილიდუანდუ დუს --



ნადირობით ირჩენდა თავს. არძო მუშ დუს უმარდუ -- ყველა თავის თავს უმადლის. ქდუდი დო ბოლო თავი და ბოლო:
დუდი დო ბოლოქ ვეგიადგინუ ათე ამბეშა -- თავი და ბოლო ვერ შეძლო დაედგა ამ ამბისათვის. ქდუდი დო დუდი თავი და
თავი: ირი საქმეში დუდი დო დუდი თინა რდუ -- ყოველი საქმის თავი და თავი ის იყო. ქდუდ{ი}გიმე ზმნზ. თავდაღმა,
თავდაყირა. დუდიგიმე ქითააბუნეს -- თავდაღმა ჩამოკიდეს ქდუდით დათმება თავით დათმობა, დათანხმება, შერიგება.
ცხორცხალი დუდით ვადათმენს -- ცოცხალი თავით არ დათმობს: არ შეურიგდება. ქდუდიშა გედგინა თავზე დადგომა. დუს
ქიგიოდირთუ დო შურიში აშალაფაშახ ვადარცხიებუ: თავზე დაადგა და სიკვდილამდე (სულის ამოხდომამდე) არ
მოშორებია. ქდუდიშა გენთხაფა თავზე დაცემა: დუს ქიგიანთხეს დო გორჩვეს -- თავს დაესხნენ (დაეცნენ) და გაძარცვეს.
ქდუდიშა გეხუნა თავზე დაჯდომა, გადატ. გაბრიყვება ვისამე: ნაბეტანი ქიმიირჩქვანუუ დო დუდიშა გეხუნა დუუპირუ --
ნამეტანი შემოიჩვია და გაბრიყვება (თავზე დაჯდომა) დაუპირა. ქდუდიშა გინორღვაფა თავზე გადაყრა, გადატ. ჭარბად,
ბლომად, თავსაყრელად ქონა რისამე: ირფელი დუდიშა გინაარღვაფალი უღუ -- ყველაფერი თავზე საყრელი აქვს.
ქდუდიშა გინოწუმა თავზე გადასხმა, გადატ. ჭარბად, თავსაყრელად ქონა: დუს გინმააწენს ქონება -- ჭარბად აქვს ქონება -
- თავზე გადასდის. ქდუდიშე ბოლოშა{ხჷ} თავიდან ბოლომდე: ოსურს ქეეჩუუ ირფელი დუდიშე ბოლოშ{ახ}: მ. ხუბ., გვ. 17
-- მეუღლეს უამბო ყველაფერი თავიდან ბოლომდე. ქდუდიშე გამართება თავიდან გამართლება: ბაღანაქ დუდიშე
ვაგუუმართუ -- ბავშვმა თავიდან არ გაუმართლა. ქდუდიშე ეჩილითაფა თავიდან აცილება. ქდუდიშე მიკოჯინა თავიდან
მიხედვა: თე ამბეს დუდიშე ოკოდუ მიკოჯინა -- ამ ამბავს თავიდან უნდოდა მიხედვა. ქდუდიშე მოშორება თავიდან
მოცილება, მოშორება: ძიუთ მიიშორუ დუდიშე -- ძლივს მოიცილა თავიდან. ქდუდიშე რჩქინა თავიდან ცოდნა. ქდუდიშე
ხეში ეღალა თავიდან ხელის აღება. ქდუდიში ათოლუაფა თავის აღება; გადატ. გადაწყვეტა: ართ დღას ათიბლეე დუდი
დო მიდაბრთი -- ერთ დღეს გადავწყვიტე (ავიღე თავი) და წავედი. ქდუდიში არდება თავის აგდება; სხვისთვის ანგარიშის
გაუწევლობა, არად ჩაგდება: მა დუდიში არდება ვეითმაჭოფე -- მე თავის აგდება (დაუფასებლობა) არ შემიძლია ავიტანო.
ქდუდიში განებება თავის დანებება, -- მიტოვება. ქდუდიში გედგუმა თავის დადაგმა: ჩქიმი ქვიშილი ქიგედგუნს ეს დუს --
ჩემი ქვისლი დაადგამს ამას თავს. ქდუდიში გიწოტყურუა თავის გამოტყუება, გადატ. დაძვრენა: არძას ჯგირი გურით დუდი
გეიწოტყურუ: მ. ხუბ., გვ. 27 -- ყველას კარგი გულით თავი დასტყუა (თავი დაიძვრინა). ქდუდიში გიმოდვალა თავის
გამოდება. ქდუდიში გიმორჩქინა თავის გამოჩენა: დუდი გიმიირჩქინუ ჯგირო -- თავი გამოიჩინა კარგად. ქდუდიში
გინოდვალა თავის გადადება, თავის გაწირვა. ართიდოართიქ გინოდვი დუდი დო ქიდიგურე ქაღარდი: ი. ყიფშ., გვ. 7 --
ერთ-ერთმა გასწირე თავი და ისწავლე წერა-კითხვა (ქაღალდი). ქდუდიში გინორაგვაფა თავის გადაგდება; გადატ. გასვლა:
გეგნირაგუუ დუდი დო მიდართუ -- გავიდა და წავიდა. ქდუდიში გინოჸოთამა თავის გადაგდება. ქდუდიში გიშაღალა
თავის გამოტანა; დაძვრენა რაიმე საქმიდან: დუდი გეიშეღუ აკობანძღილ საქმეშე -- თავი დაიძვრინა დახლართული
საქმიდან. ქდუდიში დიხაშა ბურსაფი თავის მიწაში კვრა, გადატ. დამარხვა: დუდი დიხაშა ქუბურსეს -- დამარხეს (თავი
მიწაში უკრეს). ქდუდიში დიხაშა ძაგაფი თავის მიწაში კვრა; გადატ. დამარხვა: დოვჭყენი, ვეიშურთუმუ დიდი ხანსი დო
დუდი დიხაშა ქუძაგი -- რომ დავწყევლე, არ გასულა დიდი ხანი და დავმარხე (თავი მიწაში ვუკარი). ქდუდიში გიმე დოკინა
თავის დაბლა დაწევა -- დახრა: უწუ უჩაში ვეზირქ დო დუდის გიმე დუკინ: მ. ხუბ., გვ. 18 -- უთხრა უფროსმა ვეზირმა და
თავი დაბლა დახარა. ქდუდიში დიხაშა დოჩანაფა თავის დაბლა (მიწაზე) დახრა: ირ კოჩქ ართო დიხას ქჷდააჩანუ დუდი:
მ. ხუბ., გვ. 18 -- ყველამ ერთად თავი დახარა. ქდუდიში გოხარცქა თავის გასკდომა, ძალიან დიდი ტკივილი: დუდი
გოხარცქას მიღუ -- თავი მისკდება, -- ძლიერ მტკივა. ქდუდიში დაზოგება თავის დაზოგვა: დუს ვაზოგურენს,
უდუშვანდებუო მუშენს -- თავს არ ზოგავს, შეუსვენებლად მუშაობს. ქდუდიში დაკება მაღალას თავის მაღლა დაკავება,
სხვის არად ჩაგდება. ქდუდიში დაკრება თავის დაკვრა, მისალმება: ეშელჷ (ბოშიქ) დო დუდი დუუკრჷ: ქხს, 2, გვ. 234 --
ამოვიდა (ბიჭი) და მიესალმა (თავი დაუკრა). ქდუდიში დორგუაფა თავის დახრა (საპატივცემლოდ): დუდი თუდო
ქიდაარგუუ -- თავი დაბლა დახარა. ქდუდიში ეშქუმალა თავის აშვება. ქდუდიში ეჭოფუა//წიმოჭოფუა თავის აღება, აწევა;
ძალიან ცუდად ყოფნა ფიზიკურად. ქდუდიში მერჩქინა თავის მიჩენა. მკვდარს რომ დაასაფლავებენ, თავის მხარეს
დაუდებენ დიდ ქვას ნიშნად იმისა, რომ თავი ამ ადგილას (ამ მხარეს) აქვს. ქდუდიში მეჩამა თავის მიცემა, გაქცევა; გადატ.
გაგება: დუდი ქიმეჩუ ტყას დო ვიშო ინტუ -- თავი მისცა ტყეს და გაიქცა იქით. იშა სი მეგაჩენო დუდი, მუდოს სო ურსუნი --
იმას შენ გაიგებ (მისცემ თავს), როდის სად წავა. ქდუდიში მიდაღალა თავის წართმევა, დაუმორჩილებლობა: ცხენქ დუდი
მიდუღუ -- ცხენი არ დაემორჩილა. ქდუდიში მიკოდვალა თავის მიდება: დუდიში მიკოდვალა დო ქიდარულუ ხათე --
თავის მიდება და დაეძინა მაშინათვე. ქდუდიში მოკირუა თავის მოკვრა; გადატ. მიჩუმათება: ათე ამბეს სი ოკო მუუკირე
დუდი -- ეს ამბავი შენ უნდა მიაჩუმო (მოუკრა თავი). ქდუდიში ნწყუალა//ნწყუაფა თავის ყვინთვა (წყალში); გადატ. დაჭერა,
დაპატიმრება. ციხეშა დუდი ქოუნწყუეს: ი. ყიფშ., გვ. 157 -- ციხეში უკრეს თავი. ქდუდიში ოსხუნური თავზე უფრო
საყვარელი, ძვირფასი: შვიდებით ჩქიმი გრიშა, დუდიში ოსხუნური ჯიმა -- მშვიდობით, ჩემო გრიშა, თავზე უფრო
საყვარელო (//გამორჩეულო) ძმაო. ქდუდიში ოხერი თავისთავის ოხერი, უკუღმართი. დუდიში ოხერი ოსეთის გეგმოჩესია:
ი. ყიფშ., გვ. 180 -- თავის თავის ოხერი ოსეთში გაყიდესო. ქდუდიში რსიოლი თავბრუ: დუდიში რსიოლი უღუ -- თავბრუ აქვს
(ესხმის). ქდუდიში სქილადა თავის მორჩენა: შელორცათ დუდი დიისქილიდუუ -- შელოცვით თავი მოირჩინა. ქდუდიში
ჸვილუა თავის მოკვლა: იჸვილუნს დუს, მარა ვაუჩქუ მუშენინი -- ბევრს შრომობს (თავს იკლავს), მაგრამ არ იცის
რისთვის. ქდუდიში ღალა თავის მოწონება, ამპარტავნობა: დუდი მეუღუ თეში, ნიტე მუთუნს წარმადგინენდასინი -- თავი
ისე მოაქვს, ნეტავი რაიმეს წარმოადგენდეს. ქდუდიში ღვენა თავის ქონა: მუთუნიში დუდი ვაუღუ -- არაფრის თავი არ აქვს
(შეუძლია). ქდუდიში შაყარუა თავშეყრა. ქდუდიში წიმოჭოფუა თავის წამოწევა; წამოდგომა: გოღანერიშახ ვამწუჭოფუ
დუდი -- გუშინდლამდე არ ამდგარა. ქდუდიში წურაფა გადატ. გაგზავნა: ეიკინეს დო ჩხუბიშა ქომიწურეს დუდი: მ. ხუბ., გვ.
42 -- აიღეს და ჩხუბში გამგზავნეს (მიკრეს თავი). ქდუდიში წყუნაფა თავის ტკენა: იშახ დუდი ვარწყუნაფუდას -- მანამდე
თავი არ აგტკივებოდეს. ქდუდიში ჭკირუა თავის მოჭრა, შერცხვენა: დუდი მეჭკირუ -- თავი მოჭრა, -- შეარცხვინა. ქდუს
გინულა თავზე გადასვლა: დუს გინმუალე ირფელი -- თავზე გადადის ყველაფერი, -- ჭარბად, უხვად აქვს. ქდუს
ქიგიოთანდუ თავზე დაათენდა. ქდუს ქიგიოტირხუ თავს დაატყდა. შდრ. ლაზ. დუდი თხემი, კეფა (ნ. მარი). 

Lemma: dudak'oshaq'arel-i  
Number: 6789  
დუდაკოშაყარელ-ი (დუდაკოშაყარელ/რს) თავშეყრილი. ქოძირუ დუდაკოშაყარელი კათა -- ნახა თავშეყრილი ხალხი. 

Lemma: dudala  
Number: 6790  
დუდალა (დუდალას) თავობა, მეთაურობა. მოჯგირეშ დუდალათ გაგმინწყუუ საქმექ -- მოკეთის მეთავობით მოგვარდა
(გამოეწყო) საქმე. 

Lemma: dudalapa  
Number: 6791  
დუდალაფა (დუდალაფას) თაოსნობა. 

Lemma: dudam-i  
Number: 6792  
დუდამ-ი (დუდამს) თავიანი. დუდამი კოჩიე -- თავიანი კაცია. 



Lemma: dudardebul-i  
Number: 6793  
დუდარდებულ-ი (დუდარდებულ/რს) თავაგდებული, თავხედი; უსირცხვილო (ი. ყიფშ.). იხ. დუდიში არდება. 

Lemma: dudganebebul-i  
Number: 6794  
დუდგანებებულ-ი (დუდგანებებულ/რს) რასაც თავი გაანებეს, -- თავგანებებული. ქომონჯიშე დუდგანებებული ოსური ლე
-- ქმრისგან თავგანებებული ქალია. 

Lemma: dudgitobumapil-i  
Number: 6795  
დუდგითობუმაფილ-ი (დუდგითობუმაფილ/რს) თავჩამოკიდებული. 

Lemma: dudgime  
Number: 6796  
დუდგიმე ზმნზ. თავდაღმა; თავქვე. ჯგირო დეეკვირი, დუდგიმე ვეითაბუნუა -- კარგად დააკვირდი, თავდაღმა (თავქვე) არ
ჩამოჰკიდო. იხ. დუდიგიმე. 

Lemma: dudgimorchkinel-i  
Number: 6797  
დუდგიმორჩქინელ-ი (დუდგიმორჩქინელ/რს) თავგამოჩენილი, -- ვინც თავი გამოიჩინა. 

Lemma: dudginobumapil-i  
Number: 6798  
დუდგინობუმაფილ-ი (დუდგინობუმაფილ/რს) თავგადაკიდებული. 

Lemma: dudginodvalir-i  
Number: 6799  
დუდგინოდვალირ-ი (დუდგინოდვალირს) თავგადადებული, -- ვინც თავი გადადო. დუდგინოდვალირი ხანდა --
თავგადადებული შრომა. 

Lemma: dudginozhghipil-i  
Number: 6800  
დუდგინოჟღიფილ-ი (დუდგინოჟღიფილ/რს) თავქუდმოგლეჯილი. დუდგინოჟღიფილო ზმნზ. თავქუდმოგლეჯილად. გადატ.
დაურიდებლად. დუდგინოჟღიფილო მინილუ ჸუჩა -- მოურიდებლად შევიდა სახლში. 

Lemma: dudginot'abak'el-i  
Number: 6801  
დუდგინოტაბაკელ-ი (დუდგინოტაბაკელ/რს) თავგადატვლეპილი; მელოტი. შდრ. ტაბაკი. 

Lemma: dudginoghobil-i  
Number: 6802  
დუდგინოღობილ-ი (დუდგინოღობილ/რს) რასაც თავი გადაღობილი აქვს, -- თავგადაღობილი. იხ. გინოღობუა. 

Lemma: dudgindze  
Number: 6803  
დუდგინძე (დუდგინძეს) გრძელთავა. 

Lemma: dudgodoro  
Number: 6804  
დუდგოდორო (დუდგოდოროს) დიდთავა. შდრ. გურ., იმერ. თავგიდელა გიდლის მოყვანილობის თავის მქონე. 

Lemma: dudgozisxirel-i  
Number: 6805  
დუდგოზისხირელ-ი (დუდგოზისხირელ/რს) თავგასისხლიანებული. შდრ. ზისხირი. 

Lemma: dudgot'axil-i  
Number: 6806  
დუდგოტახილ-ი (დუდგოტახილ/რს) თავგატეხილი, გადატ. უსირცხვილო, უტიფარი, უდიერი. 

Lemma: dudgojoger-i  
Number: 6807  
დუდგოჯოგერ-ი (დუდგოჯოგერს) თავგამეტებული, თავდაუზოგავი (სიტყ.-სიტყ. თავშეძულებული). დუდგოჯოგერი კოჩი რე,
მუთუნქესათ ვადიკინანს უკახალე -- თავდაუზოგავი კაცია, არაფრისგზით არ დაიხევს უკან. 

Lemma: duddanebebul-i  
Number: 6808  
დუდდანებებულ-ი (დუდდანებებულ/რს) თავდანებებული. 

Lemma: dud_dud-i  
Number: 6809  
დუდ -- დუდ-ი (დუდ-დუდის) თავი და თავი, მთავარი; ყველაზე კარგი. პჭკომია დუდ-დუდი ოჭკომალი: მ. ხუბ., გვ. 38 --
ვჭამეო თავი და თავი საჭმელი. 

Lemma: dudeba  
Number: 6810  
დუდება (დუდებას) სახელი დუდენს ზმნისა -- თა{ვ}ობა, ხელმძღვანელობის აღება, რისამე სათავეში დგომა. რაგადუუ



მაჟირა მულირი კოჩქ, ნამუთი დუდენდუნი, თიქ: მ. ხუბ., გვ. 16 -- ილაპარაკა მეორე მოსულმა კაცმა, რომელიც თა{ვ}ობდა
იმან. დუდენს (იყენ. იდუდუ ითავა, უდუდებუ უთავია, ნოდუდებუე(ნ) თა{ვ}ობდა თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ. თავობს. იდუდე/ინე(ნ)
(იდუდე/ინუ შესაძლებელი გახდა თა{ვ}ობა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. დუდენს ზმნისა -- შეიძლება თა{ვ}ობა. ადუდე/ინე(ნ)
(ადუდე/ინუ შეძლო ეთავა, -- , ნოდუდებუე(ნ) შესძლებია ეთავა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. დუდენს ზმნისა -- შეუძლია ითა{ვ}ოს.
ოდუდებაფუანს (ოდუდებაფუუ ათავებინა, უდუდებაფუაფუ უთავებინებია, ნოდუდებაფუე(ნ) ათავებინებდა თურმე) კაუზ. დუდენს ზმნისა --
ათავებინებს. მადუდებელი მიმღ.მოქმ. მთავებელი, მეთავე. ოდუდებელი მიმღ. ვნებ. მყ. სათავებელი. დუდებული მიმღ. ვნებ. წარს.
თავებული, თავდადგმული. ნადუდები მიმღ. ვნებ. წარს. ნათავები. ნადუდებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. თავების (მოთავეობის)
საფასური. უდუდებუ მიმღ. უარყ. უთავებული, თავდაუდგმელი. 

Lemma: dudebul-i  
Number: 6811  
დუდებულ-ი (დუდებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დუდენს ზმნისა -- ნათავები, თავდადგმული. 

Lemma: dudel-i  
Number: 6812  
დუდელ-ი (დუდელ/რს) თავთავი. სუმი დუდელი ღუმუ ჸოფუდეს: ქხს, 1, გვ. 291 -- სამი თავთავი ღომი გამოსვლიათ. იხ.
დუდი; შდრ. ჯუჯელი. 

Lemma: dudelringva{l-i}  
Number: 6813  
დუდელრინგვა{ლ-ი} (დუდელრინგვა{ლ}-ს) იგივეა, რაც დუდრინგვალი, -- თავმსხვილი. 

Lemma: duder-i  
Number: 6814  
დუდერ-ი (დუდერს) თავიანი. დუდერი კეთებული საქმე რე -- თავიანი გაკეთებული საქმეა. იხ. დუდიერი. 

Lemma: dudeshkvapil-i  
Number: 6815  
დუდეშქვაფილ-ი (დუდეშქვაფილ/რს) თავაშვებული. 

Lemma: dudeshkumalir-i  
Number: 6816  
დუდეშქუმალირ-ი (დუდეშქუმალირს) იგივეა, რაც დუდეშქვაფილი, -- თავაშვებული. 

Lemma: dudiardebul-i  
Number: 6817  
დუდიარდებულ-ი (დუდიარდებულ/რს) იხ. დუდარდებული, -- თავაგდებული. ცირა, დუდიარდებული, თენა რდუო
მართებული?: ი. ყიფშ., გვ. 120 -- გოგო, თავაგდებულო, ეს იყო მართებული? 

Lemma: dudigime  
Number: 6818  
დუდიგიმე ზმნზ. იგივეა, რაც დუდგიმე, -- თავდაღმა, ყირამალა (პ. ჭარ.), თავქვე. ჸანჭიქ ქიდმელახესი დო დუდიგიმე
გითობუნა : ქხს, 1, გვ. 189 -- ჭიები ავად გაგვიხდა და თავდაღმა ჰკიდიან. დუდიგიმე ქედმონჯირეთია: მ. ხუბ., გვ. 188 --
თავდაღმა დამაწვინეთო. ღეჯიქ დირძღუა დო ბეჸე (როფე) ნიჩვით დუდიგიმე გამნართინუა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 148 --
ღორი გაძღა და გობი დინგით თავდაღმა გადაატრიალაო. 

Lemma: dud{i}ginot'k'icil-i  
Number: 6819  
დუდ{ი}გინოტკიცილ-ი (დუდ{ი}გინოტკიცილ/რს) თავპრიალა, მელოტი. ქჷმორთჷ ართ დუდიგინოტკიცილი კოჩქ: ი.
ყიფშ., გვ. 105 -- მოვიდა ერთი მელოტი კაცი. 

Lemma: dud{i}got'axil-i  
Number: 6820  
დუდ{ი}გოტახილ-ი (დუდ{ი}გოტახილ/რს) იხ. დუდგოტახილი, -- თავგატეხილი; გადატ. მოუშორებელი, ყველგან ჩამჩრელი,
თავხედი. 

Lemma: dudi_dghaxu  
Number: 6821  
დუდი -- დღახუ (დუდი -- დღახუს) თავი -- დღესასწაული, მთავარი დღესასწაული. ბარბალობა ხორეფიში დუდი დღახუ
რდუ -- ბარბალობა ხორავების თავდღესასწაული იყო. იხ. დღახუ. 

Lemma: dudier-i  
Number: 6822  
დუდიერ-ი (დუდიერს) იგივეა, რაც დუდერი, -- თავიანი (საპირისპ. უდუდური უთავო). დუდიერქ იჸუუ დო მუში საქმე
ჭკვერულო მიდეჸუნუ -- თავიანი შეიქნა და მისი საქმე ჭკვიანურად წაიყვანა. 

Lemma: dud{i}eghalir-i  
Number: 6823  
დუდ{ი}ეღალირ-ი (დუდ{ი}ეღალირს) თავაღებული; გადატ. თამამი, გაბედული. ...იჩიებუნა დუდიეღალირი კათა ამარ-
ემერი -- ამბობენ გაბედული ხალხი აგერ-აგერ. 

Lemma: dud{i}eshe  
Number: 6824  
დუდ{ი}ეშე ზმნზ. თავაღმა (საპირისპ. დუდიგიმე თავქვე), პირაღმა. 

Lemma: dud{i}k'ata  
Number: 6825  



დუდ{ი}კათა (დუდ{ი}კათას) თავკაცები. წოხოლე დუდი -- კათაქჷ მოლართეს: ი. ყიფშ., გვ. 99 -- წინ თავკაცები
წამოვიდნენ. იხ. კათა. 

Lemma: dud{i}ech'opil-i  
Number: 6826  
დუდ{ი}ეჭოფილ-ი (დუდ{ი}ეჭოფილ/რს) თავაღებული, თავაშვერილი. 

Lemma: dud{i}k'vatir-i  
Number: 6827  
დუდ{ი}კვათირ-ი (დუდ{ი}კვათირს) თავმოჭრილი. ქიგესორგუდუ დუდიკვათირი ნდიეფი -- ეყარა თავმოჭრილი დევები.
ვეეჩინჷ დუდი -- კვათირი კოჩი: ა. ცაგ., გვ. 48 -- ვერ იცნო თავმოჭრილი კაცი. 

Lemma: dudik'vek'va  
Number: 6828  
დუდიკვეკვა (დუდიკვეკვას) თავკომბალა. იხ. კვეკვა. შდრ. დუდირიკვა. 

Lemma: dudik'vik'va//dudk'vik'val-i  
Number: 6829  
დუდიკვიკვა//დუდკვიკვალ-ი (დუდიკვიკვ{ლ}ს) იგივეა, რაც დუდიკვეკვა, -- თავკომბალა, თავმრგვალი. 

Lemma: dudi-k'och'och'ia  
Number: 6830  
დუდი-კოჭოჭია (დუდიკოჭოჭიას) თხემი, თავის მწვერვალი. ქოგმალე დუდიკოჭოჭიას -- შემომევლე თავზე
(თავმწვერვალზე). იხ. კოჭოჭია. 

Lemma: dud{i}mok'aghuler-i  
Number: 6831  
დუდ{ი}მოკაღულერ-ი (დუდ{ი}მოკაღულერს) თავმოკაუჭებული, თავმოხრილი. შდრ. კაღუ. 

Lemma: dud{i}mat'irk'inapal-i  
Number: 6832  
დუდ{ი}მატირკინაფალ-ი (დუდ{ი}მატირკინაფალს) მეტიჩარა; საკუთარი თავის გამოჩენის მოყვარული. 

Lemma: dudin_i  
Number: 6833  
დუდინ -- ი (დუდინს) იგივეა, რაც დურდინი, -- დუდუნი. გედუდინუნს, მუთუნ ვეიგაგინე იში ნარაგადუშე -- დუდუნებს
(დუდუნით ლაპარაკობს), ვერაფერს გაიგებ მისი ნათქვამიდან. იხ. დუდინუა. 

Lemma: dudine  
Number: 6834  
დუდინე ზმნზ. იგივეა, რაც დუდ{ი}გიმე, -- თავქვე, თავდაღმა. დუდინე ქიგთაბუნეს ქაცარი -- თავდაღმა ჩამოკიდეს ციკანი.
მონწყუ ართი ჭყონი, დუდინე ქჷდნააჩანუუ: ი. ყიფშ., გვ. 33 -- მოგლიჯა ერთი მუხა, თავქვე ჩადო (ჩარგო). 

Lemma: dudineshe//dudineshes  
Number: 6835  
დუდინეშე//დუდინეშეს ზმნზ. თავდაღმა, თავქვე. შდრ. დუდინე. 

Lemma: dudini{i}  
Number: 6836  
დუდინი{ი} ზმნზ. თავქვე (ვ. თოფ., ქესს, 1, გვ. 301). 

Lemma: dudinua  
Number: 6837  
დუდინუა (დუდინუას) სახელი დუდინუნს ზმნისა -- დუდუნი. დუდინუნს (დუდინუ იდუდუნა, უდუდინუ უდუდუნია, ნოდუდინუე(ნ)
დუდუნებდა თურმე) გრდმ. დუდუნებს. იდუდინუ(ნ) ( -- , იდუდინუ იდუდუნა, -- , ნოდუდინუე(ნ) დუდუნებდა თურმე) გრდუვ. ვნებ.
დუდუნებს. 

Lemma: dudior-i  
Number: 6838  
დუდიორ-ი (დუდიორს) იგივეა, რაც დუდიერი, -- თავიანი. დუდიორი კოჩი -- თავიანი (ჭკვიანი, ნიჭიერი) კაცი. 

Lemma: dudioxvamer-i//dudioxvamur-i  
Number: 6839  
დუდიოხვამერ-ი//დუდიოხვამურ-ი (დუდიოხვამე/ურს) მთავარი სალოცავი, -- თავსალოცავი. იხ. ოხვამერი. 

Lemma: dudirigva  
Number: 6840  
დუდირიგვა (დუდირიგვას) დიდთავა; გადატ. ჩლუნგი, შეუსმენელი. დუდირიგვა კოჩიე -- თავმსხვილი (ჩლუნგი) კაცია. იხ.
რიგვინი. 

Lemma: dudirik'va  
Number: 6841  
დუდირიკვა, დუდირიკვალ-ი (დუდირიკვა{ლ}ს) იგივეა, რაც დუდიკვიკვა, დუდიკვიკვალი, -- თავკომბალა. დუდირიკვა
ბოში რე -- თავკომბალა (თავმსხვილი) ბიჭია. 

Lemma: dudit'vipa  
Number: 6842  



დუდიტვიფა (დუდიტვიფას) მელოტი. 

Lemma: dud{i}ucha  
Number: 6843  
დუდ{ი}უჩა (დუდ{ი}უჩას) თავშავი. გადატ. ნიშნავს ყვავს (ტაბუ) (ვ. თოფ. ქესს, 1, გვ. 302). შდრ. კვარია. დუდუჩა -- დუდუჩავა
(გვარია). 

Lemma: dud{i}kochoro  
Number: 6844  
დუდ{ი}ქოჩორო (დუდ{ი}ქოჩოროს) თავქოჩრიანი, თავქოჩორა. ქვარაკოტორო, დუდიქოჩორო, ბორკიცოცორო --
მუცელგაბერილი, თავქოჩორა, ფეხებსუსტი (გამოცანაა: მხალი). 

Lemma: dudighala  
Number: 6845  
დუდიღალა (დუდიღალას) თავმოსავალი. ათაქ დუდი-ღალას შხვა თოფურიში ემალუეფიწკჷმა ართო ირზენც ცხაცხუში
ტყა: ყაზაყ., 20.05.1930, გვ. 2 -- აქ თავმოსავალს სხვა თაფლის გამომსვლელებთან ერთად იძლევა ცაცხვის ტყე. 

Lemma: dud{i}ghuzil-i  
Number: 6846  
დუდ{ი}ღუზილ-ი (დუდ{ი}ღუზილ/რს) თავმოხრილი; თავდახრილი. დუდიღუზილო ზმნზ. თავმოხრილად, თავდახრილად:
იჭყჷ დუდიღუზილო ჯინა: ი. ყიფშ., გვ. 170 -- იწყო თავმოხრილად ყურება. 

Lemma: dudishe  
Number: 6847  
დუდიშე ზმნზ. თავიდან. თე დუდიშე მივანწყუათ ხონუა დო ბარუას: ქხს, 1, გვ. 330 -- ამ თავიდან მივყვეთ (მივეწყოთ)
ხვნასა და ბარვას. 

Lemma: dudishe  
Number: 6848  
დუდიშე ბოლოშა{ხ} ზმნზ. თავიდან ბოლომდე. დუდიშე ბოლოშა დოხუუ: ი. ყიფშ., გვ. 43 -- თავიდან ბოლომდე დაარღვია. 

Lemma: dudisheno  
Number: 6849  
დუდიშენო ზმნზ. თავიდან. დუდიშენო კუჩხიშახ -- თავიდან ფეხამდე. 

Lemma: dudish(i)  
Number: 6850  
დუდიშ(ი) ძაფ-ი (დუდიშ(ი) ძაფის) თავის ძაფი: აბრეშუმის პარკიდან პირველად ამოსული ძაფი, რომელიც მსხვილია,
მოსაქსოვად არ გამოდგება; ხმარობენ სხვა საჭიროებისათვის (მასალები, ტ. 2, ნაწ. 2, გვ. 217). 

Lemma: dudisho(t):  
Number: 6851  
დუდიშო(თ): -- ო(თ) თანდებულიანი დუდიში, -- თავისთვის, თავის სასარგებლოდ. 

Lemma: dudishu{u}l-i  
Number: 6852  
დუდიშუ{უ}ლ-ი (დუდიშუ{უ}ლს) თავისუფალი; დამოუკიდებელი; თავნება (ი. ყიფშ.). ჸანჭი ჩაფარიაში ძგალეფიშე
მინჭუაფუ, გორჷნცჷ დუდიშუული არდგილც -- აბრეშუმის ჭია ჩაფრის ნაპირებისაკენ მიილტვის, ეძებს თავისუფალ
ადგილს. დუდიშ{უ}ლო ზმნზ. თავისუფლად. შდრ. ხელიშუული. 

Lemma: dud{i}dzik'a//dud{i}dzik'al-i  
Number: 6853  
დუდ{ი}ძიკა//დუდ{ი}ძიკალ-ი (დუდ{ი}ძიკა{ლ}ს) ამპარტავანი; გადაჭარბებით ამაყი, დაუმსახურებლად ქედმაღალი;
მედიდური. დუდიძიკალი ხალხი რენანია -- ამპარტავანი ხალხიაო. იხ. ძიკინი. 

Lemma: dud{i}c'q'umil-i  
Number: 6854  
დუდ{ი}წყუმილ-ი (დუდ{ი}წყუმილს) თავგახსნილი, ჭკვიანი. დუდიწყუმილი კუჩხის მუთას ელაკითხანსია: ხალხ. სიბრ., 1,
გვ. 40 -- თავგახსნილი (ჭკვიანი) ფეხს რჩევას არ ჰკითხავსო. 

Lemma: dudich'ua//dudishch'ua  
Number: 6855  
დუდიჭუა//დუდიშჭუა (დუდიჭუას//დუდიშჭუას) თავის ტკივილი. ბოლოს შხირას მიღუ დუდიჭუა (//დუდიჲჭუა) -- ბოლო
დროს ხშირად მაქვს თავის ტკივილი. 

Lemma: dudixesha  
Number: 6856  
დუდიხეშა (დუდიხეშას) თავისუფალი (დ. ფიფია). 

Lemma: dudk'vatil-i  
Number: 6857  
დუდკვათილ-ი (დუდკვათილ/რს) იგივეა, რაც დუდიკვათირი, -- თავმოჭრილი; გადატ. შერცხვენილი. დუდკვათილი კოჩი
ქენოძჷ თხორილც: ი. ყიფშ., გვ. 53 -- თავმოჭრილი კაცი დევს თხრილში. დუდკვათილო ზმნზ. თავმოჭრილად:
დუდკვათილო ქჷდოიტენთ, გლახათ მუმექცუათჷნი!: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 132 -- თავმოჭრილად (შერცხვენილად)
დაგტოვებთ, ცუდად რომ მომექცეთ! 

Lemma: dudk'och-i  



Number: 6858  
დუდკოჩ-ი (დუდკოჩის, დუდკოს) თავკაცი; განმკარგულებელი და აღმსრულებელი პირი. ონგარუს, დიარას ირო ნიშნენა
დუდკოჩის//დუდკოს -- ტირილში, ქორწილში ყოველთვის ნიშნავენ თავკაცს. იხ. კოჩი. 

Lemma: dudlagirdzia  
Number: 6859  
დუდლაგირძია (დუდლაგირძიას) თავმოგრძო, უშნოდ გრძელთავა. ქოჸუნს ართი დუდლაგირძია ბაღანა -- ჰყავს ერთი
გრძელთავა ბავშვი. 

Lemma: dudlek'uram-i  
Number: 6860  
დუდლეკურამ-ი (დუდლეკურამს) თავხმლიანი (გამოცანა: ფხა). 

Lemma: dudmanjghver-i  
Number: 6861  
დუდმანჯღვერ-ი (დუდმანჯღვერს) წინამძღოლი. აკიშაყარესინი, დუდმანჯღვერი გეშეგორეს -- რომ შეიყარნენ,
წინამძღოლი ამოირჩიეს. შდრ. ჯღვერა. 

Lemma: dudmaq'are  
Number: 6862  
დუდმაყარე (დუდმაყარეს) თავმაყარი, მაყრიონის თავკაცი. დუდმაყარე გოხოლჷთ საბაია ბარღეფული: ქხს, 1, გვ. 206 --
მაყრიონის თავკაცი გახლავართ საბაია ბარღეფელი. დუდმაყარე რაგადანც: -- არიქა, დადა, გედია!: კ. სამუშ., ქხპს, გვ.
26 -- თავმაყარი ლაპარაკობს: -- არიქა, დაიკო, ადექიო! 

Lemma: dudmaxvenj-i  
Number: 6863  
დუდმახვენჯ-ი (დუდმახვენჯის//დუდმახვენს) თავმჯდომარე. შაყარუაში დუდმახვენჯო გაგშეგორეს -- კრების (შეკრების)
თავმჯდომარედ ამოირჩიეს. იხ. მახვენჯი. 

Lemma: dudme՚otamil-i  
Number: 6864  
დუდმეჸოთამილ-ი (დუდმეჸოთამილ/რს) თავდაკარგული. შდრ. მეჸოთამა. 

Lemma: dudmech'k'iril-i  
Number: 6865  
დუდმეჭკირილ-ი (დუდმეჭკირილს) თავმოჭრილი. შდრ. დუდჭკირილი. 

Lemma: dudmik'ot'axil-i  
Number: 6866  
დუდმიკოტახილ-ი (დუდმიკოტახილ/რს) თავმომტვრეული. შდრ. დუდტახილ/რი. 

Lemma: dudmok'aghuler-i  
Number: 6867  
დუდმოკაღულერ-ი (დუდმოკაღულერს) თავმოხრილი. ქვარა გოდორო, დუდი მოკაღულერი, ჰო, მუს ილაჸაფუ დიდა
ღურელი -- მუცელგაბერილი, თავმოხრილი, ჰო, რას უკრავს (თამაშობს), დედა მკვდარი (გამოცანა: ჩონგური). 

Lemma: dudmok'iril-i  
Number: 6868  
დუდმოკირილ-ი (დუდმოკირილ/რს) თავმოკრული. საკი დუდმოკირილი რე -- ტომარა თავმოკრულია. 

Lemma: dudmokilocir-i  
Number: 6869  
დუდმოქილოცირ-ი (დუდმოქილოცირს) თავმოგლესილი. 

Lemma: dudno՚uram-i  
Number: 6870  
დუდნოჸურამ-ი (დუდნოჸურამს) თავჩენჩოიანი; გადატ. ჩერჩეტი, მოსულელო. იხ. ნოჸური. 

Lemma: dudo  
Number: 6871  
დუდო ზმნზ. თავად; პირველად. ექ იჸუუ ირკოჩიშო სახიოლოქ, დუდო ხენწჷფეშო... დო უკული შხვაშო: მ. ხუბ., გვ. 66 -- ეს
იქნა ყველასათვის (ყველა კაცისათვის) სასიხარულო, პირველად ხელმწიფისათვის და შემდეგ -- სხვისთვის. დუდო
მიოღვარუნი, ი გინი ბოლოშა ვეიოწინესია : ხალხ. სიბრ., გვ. 15 -- პირველად რომ იბღავლა, ის ხბო ბოლოს მოაწოვესო.
გინვოსქჷდინ, ქიმეფხვადი, დუდო ღორონთ მიფშინე: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 119 -- რომ გადავურჩი, მივხვდი, თავად ღმერთი
მოვიხსენიე. დუდო მოლართჷ ჯიხაშა: ი. ყიფშ., გვ. 49 -- თავად (თვითონ) წამოვიდა ციხეში. 

Lemma: dudoba  
Number: 6872  
დუდობა (დუდობას) თა{ვ}ობა. ახალი, მუმალჷ დუდობა -- ახალი, მომავალი თაობა. 

Lemma: dudobashe  
Number: 6873  
დუდობაშე ზმნზ. თავიდან, თავიდანვე. დუდობაშე ორწყედჷ მუში წოხჷლე ბჟადალჷ ქიანეფიში ჯგირობუას -- თავიდანვე
ხედავდა მის წინ დასავლეთის ქვეყნების სიკარგეს. პიჯალა მიღუდეს დუდობაშე დოდვალირი: აია, 1, გვ. 26 -- პირობა
გვქონდა თავიდან დადებული. 

Lemma: dudosur-i  



Number: 6874  
დუდოსურ-ი (დუდოსურს) უფროსი (თავ-) ქალი, რაიმე შემთხვევის დროს ხელმძღვანელად (უფროსად) დანიშნული.
ონგარუს დუდოსური აღათია რდუ, თის გიშმაჸუნდუ ოსურ სუმარეფი -- ტირილში თავქალი აღათია იყო, მას გამოჰყავდა
ქალი -- სტუმრები (ე.ი. ეპატიჟებოდა ჭირის სუფრასთან). 

Lemma: dudrigva  
Number: 6875  
დუდრიგვა (დუდრიგვას) მსხვილთავა. ქოჸუნს ართი დუდრიგვა ბაღანა -- ჰყავს ერთი მსხვილთავა ბავშვი. იხ. რიგვინი.
შდრ. დუდგოდორო. 

Lemma: dudrint'al-i  
Number: 6876  
დუდრინტალ-ი (დუდრინტალს) სულელი; სულელური. დუდრინტალი ვარჯიშეფი: ყაზაყ., 6.03.1930, გვ. 1 -- სულელური
ვარჯიშები. 

Lemma: dudt'irk'al-i  
Number: 6877  
დუდტირკალ-ი (დუდტირკალს) (თავ)გაბღინძული; გაბერილი. სქანიცალი დუდტირკალი მუს ირგჷქ მადლოსანო?:
მასალ., გვ. 37 -- შენისთანა (თავ)გაბღენძილი რას ივარგებ მანდილოსნად? 

Lemma: dudu  
Number: 6878  
დუდუ (დუდუქ{ჷ}, დუდუს{ჷ}) იგივეა, რაც დუდი, -- თავი. სამარგალოქ ვეიაჭოფუ, დუდუქჷ ვემკატახჷ ჯაშა: კ. სამუშ.,
ქართ. ზეპ., გვ. 103 -- სამეგრელო ვერ აიღო, თავი ხეს ვერ მიახალა. 

Lemma: duduzogar-i  
Number: 6879  
დუდუზოგარ-ი (დუდუზოგარს) თავ{და}უზოგავი. დუდუზოგარო ზმნზ. თავუზოგავად. თელ დღას დუდუზოგარო მუშენდუ --
მთელი დღე თავუზოგავად მუშაობდა. იხ. ზოგება. 

Lemma: dudur-i  
Number: 6880  
დუდურ-ი (დუდურს) თავური. ჩხუპის დუდური ქიიხვარუ -- ჩხუბში თავური გამოიყენა (იხმარა). შდრ. მედუდური. 

Lemma: dudut'vipa  
Number: 6881  
დუდუტვიფა (დუდუტვიფას) იგივეა, რაც დუდიტვიფა. 

Lemma: dudushuk'ebu  
Number: 6882  
დუდუშუკებუ (დუდუშუკებუს) თავშეუკავებელი. დუდუშუკებუო ზმნზ. თავშეუკავებლად. 

Lemma: duducha  
Number: 6883  
დუდუჩა (დუდუჩას) თავშავი (გვარია). 

Lemma: duduc'q'unapu  
Number: 6884  
დუდუწყუნაფუ (დუდუწყუნაფუს) თავაუტკივარი. დუდუწყუნაფუო ზმნზ. თავაუტკივებლად. 

Lemma: dudpurcham-i  
Number: 6885  
დუდფურჩამ-ი (დუდფურჩამს) თავფუჩეჩიანი; ქარაფშუტა, ბრიყვი, მსუბუქი ჭკუის. გვალო დუდფურჩამქ იჸუუ, ე
გაჭირებულქ! -- მთლად ქარაფშუტა შეიქნა, ეს გაჭირვებული! შდრ. ფურჩა. 

Lemma: dudkochora  
Number: 6886  
დუდქოჩორა (ღ დუდქოჩორამ-ი, -- დუდქოჩორა-ს) თავქოჩრიანი. ქოჸუნს ართი დუდქოჩორა ქოთომი -- ჰყავს ერთი
თავქოჩრიანი ქათამი. 

Lemma: dudghvin-i  
Number: 6887  
დუდღვინ-ი (დუდღვინს) თავღვინო. დუდღვინი ჭიჭე ქუღუ, შანქარამი მუზმა გოკონი -- თავღვინო ცოტა აქვს, შაქრიანი --
რამდენიც გინდა. 

Lemma: dudghin-i  
Number: 6888  
დუდღინ-ი (დუდღინს) დუდღუნი, ცხვირში ლაპარაკი. დუდღინუნს მუდგასირენი, ვეგ{ი}გაგინე მუთუნი -- დუდღუნებს
რაღაცასაა, ვერ გაიგებ ვერაფერს. დუდღინუნს (დუდღინუ იდუდღუნა, უდუდღინუ უდუდღუნია, ნოდუდღინუე(ნ) დუდღუნებდა თურმე)
გრდმ. დუდღუნებს. შდრ. დღურდღინი. იხ. დღუდღინი. 

Lemma: dudghoront-i  
Number: 6889  
დუდღორონთ-ი (დუდღორონს) მამაუფალი, მთავარი (თავ-) ღმერთი. დუდღორონთი, დიხვამუ სქან სახელქ!: კ. სამუშ.,
ქხპს, გვ. 14 -- მთავარო ღმერთო, დაილოცოს შენი სახელი! 

Lemma: dudghurel-i  



Number: 6890  
დუდღურელ-ი (დუდღურელს) თავმკვდარი; სასიკვდილე. ე დუდღურელი, ენა, მუსიე, აკეთენსინი! -- ეს სასიკვდილე
(თავმკვდარი), ეს, რასაა, რომ აკეთებს! 

Lemma: dud՚ude  
Number: 6891  
დუდჸუდე (დუდჸუდეს) თავსახლი, მთავარი სახლი. 

Lemma: dudsheno  
Number: 6892  
დუდშენო ზმნზ. იგივეა, რაც დუდიშენო, -- თავიდან. დუდშენო ბოლოშა -- თავიდან ბოლომდე. 

Lemma: dudshuleba  
Number: 6893  
დუდშულება (დუდშულებას) იგივეა, რაც დუდიუშუ{უ}ლი, -- თავისუფლება. ჭკორი უღუს გეგთორაჸე, ადუდშულე
დოლმახორე!: მასალ., გვ. 76 -- უღლიდან აუშვა ყმები (უღლიდან გამორეკო ყმები), ათავისუფლო დოლმახორე (მოჯალაბე)!
დუდშულო ზმნზ. თავისუფლად. ქაპატუ მუში ჩილათა დო გუუტუუ მუშ დუდშულო: მ. ხუბ., გვ. 77 -- აპატია მისი მცდარობა
და გაუშვა თავისუფლად. 

Lemma: dudshxu  
Number: 6894  
დუდშხუ (დუდშხუს) თავმსხვილი. ქორდუ ართი დუდშხუ კოჩი -- იყო ერთი თავმსხვილი კაცი. იხ. შხუ. 

Lemma: dudc'q'ar-i  
Number: 6895  
დუდწყარ-ი (დუდწყარს) თავწყალი; სითხე, რომელიც იღვრება ხბოს დაბადების წინ. ჩხოუ გინიში ხუალაში წოხლე
დუდწყარს დააბუნს -- ძროხა ხბოს შობის წინ თავწყალს დაასხამს (დაღვრის). 

Lemma: dudch'k'iril-i  
Number: 6896  
დუდჭკირილ-ი (დუდჭკირილს) იხ. დუდიჭკირილი, -- თავმოჭრილი; გადატ. შერცხვენილი დუდჭკირილი მაფუ თიწკმა დო
იში ძირაფა ღურაცალო ვამოკო -- შერცხვენილი ვარ (თავი მოჭრილი მაქვს) მასთან და იმისი ნახვა სიკვდილის მსგავსად
არ მინდა. 

Lemma: duia  
Number: 6897  
დუია (დუიას) წიწილა ორი თვის შემდეგ (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 1, გვ. 244, ხობი). შდრ. დუჸია. 

Lemma: dulu  
Number: 6898  
დულუ (დულუს) დოლა; ურქო ან ძალიან მოკლერქიანი ცხოველი (ძროხა, თხა...) რქამოკლე (პ. ჭარ.). შდრ. ხევს. დორია
ურქო ცხოველი (ა. ჭინჭ., გვ. 220; ა. ღლ.). შდრ. ტულუ. 

Lemma: dumarguapal-i  
Number: 6899  
დუმარგუაფალ-ი (დუმარგუაფალ/რს) იგივეა, რაც დომარგუაფალი, -- მიმღ. მოქმ. დაარგუანს ზმნისა -- დამრგველი,
დამრგავი. 

Lemma: dumarsxuapal-i  
Number: 6900  
დუმარსხუაფალ-ი (დუმარსხუაფალ/რს) იგივეა, რაც დომარსხუაფალი, -- მიმღ. მოქმ. დაარსხუანს ზმნისა -- საძირკვლის
ჩამყრელი, ფუძემდებელი, დამფუძნებელი. ათენა ორე ათე ჯგირი საქმეში დუმარსხუაფალი -- ესაა ამ კარგი საქმის
ფუძემდებელი. 

Lemma: dumaskilade/u  
Number: 6901  
დუმასქილადე/უ (დუმასქილადე/უს) მიმღ. მოქმ. დოსქიდუუ(ნ) ზმნისა -- დამრჩენი. დუმასქილადექ დოსქიდას დო
მაულარქ იდასია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 41 -- დამრჩენი დარჩეს და წამსვლელი წავიდესო. 

Lemma: dumin-i  
Number: 6902  
დუმინ-ი (დუმინს) რისამე ხმადაბლა თქმა; გაუგებარი ლაპარაკი, -- დუდუნი. მუშ დუდიშო დუმინუნს მუდგასირენი -- თავის
თავისთვის ხმადაბლა ლაპარაკობს რაღაცასაა. დუმინუნს (დუმინუ ხმადაბლა თქვა, უდუმინუ ხმადაბლა უთქვამს, ნოდუმინუე(ნ)
ხმადაბლა ლაპარაკობდა თურმე) გრდმ. ხმადაბლა, გაუგებრად ლაპარაკობს, დუდუნებს. 

Lemma: dunanc'q'ua  
Number: 6903  
დუნანწყუა (დუნანწყუას) მიმღ. ვნებ. წარს. დაანწყუანს ზმნისა -- დანაწყობი. ქუდუდოხოდუ არძას ჭკუაშა ლაკვიშ
დანანწყუა სიტყვაქ: მ. ხუბ., გვ. 12 -- ჭკუაში დაუჯდა ყველას ლეკვის დანაწყობი სიტყვა. 

Lemma: dunap'irebu  
Number: 6904  
დუნაპირებუ (დუნაპირებუს) მიმღ. ვნებ. წარს. დეეპირებუ(ნ) ზმნისა -- დანაპირები. მაჟია დღას მიდართ დუნაპირებუში
შიოსრულებუშა -- მეორე დღეს წავიდა დანაპირების შესასრულებლად. იხ. დაპირება. 

Lemma: dunart-i  
Number: 6905  



დუნართ-ი (დუნართის) მიმღ. ვნებ. წარს. დიირთუუ(ნ) ზმნისა -- დანაბრუნები. მუს მომიღა დუნართის: ქხს, 1, გვ. 40 -- რას
მომიტან დაბრუნებისას! 

Lemma: dunat'ebu  
Number: 6906  
დუნატებუ (დუნატებუს) მიმღ. ვნებ. წარს. დიიტენს ზმნისა -- დანატოვები, -- ვინც (ან რაც) დატოვეს. მუში მუმაში დუნატებუ
რდუ: მ. ხუბ., გვ. 2 -- მისი მამის დანატოვები იყო. 

Lemma: dundulia  
Number: 6907  
დუნდულია (დუნდულიას) ბუთხუზა; დუნდულის მქონე. ჩქიმი დუნდულია ბოში -- ჩემი დუნდულა ბიჭი. 

Lemma: dunia  
Number: 6908  
დუნია (დუნიას) ქვეყანა. დუნიას ქაანჭჷ, ლაგვანს ვამუნააჭჷ: ი. ყიფშ., გვ. 184 -- ქვეყანას გასწვდა, ქვევრის თავს ვერ
გასწვდა (გამოცანა: ფული). 

Lemma: durak-i  
Number: 6909  
დურაქ-ი (დურაქის) [რუს. дурак სულელი]; ბრიყვი, სულელი, ტუტუცი. მუსიე ჩვარჩვალა, სი დურაქი? -- რასაა როშავ, შე
ბრიყვო? 

Lemma: durakul-i  
Number: 6910  
დურაქულ-ი (დურაქულ/რს) სულელური, ბრიყვული. ვაარწყექო მუ დურაქული ურაგადუუნი? -- ვერ ხედავ, რა სულელური
უთქვამს. 

Lemma: durbin-i  
Number: 6911  
დურბინ-ი (დურბინს) დურბინდი. შდრ. ლაზ. დურბინი დურბინდი (ნ. მარი). 

Lemma: durgal-i  
Number: 6912  
დურგალ-ი, დურგა-ი (დურგალ/რს) დურგალი. მუაჩქიმი ჯგირი დურგალი (დურგაი) რდუ -- მამაჩემი კარგი დურგალი იყო.

Lemma: durgua  
Number: 6913  
დურგუა (დურგუას) იგივეა, რაც დირგუა, -- კვრა (ხელისა, ხანჯლისა, ჯოხისა...) რამეში. 

Lemma: durdin-i  
Number: 6914  
დურდინ-ი (დურდინს), დურდინუა (დურდინუას) სახელი დურდინუნს ზმნისა -- დუდუნი, ბუტბუტი. იში დურდინიშა
ვერჩქილე -- იმის დუდუნის მოსმენა არ შეიძლება. დურდინუნს (დურდინუ იდუდუნა, უდურდინუ უდუდუნია, ნოდურდინუე(ნ) დუდუნებდა
თურმე) გრდმ. დუდუნებს. იდურდინუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. დუდუნებს, ხმადაბლა
ლაპარაკობს. მადურდინალ-ი, მადურდინე მიმღ.მოქმ. მოდუდუნე. ოდურდინალ-ი, ოდურდინე მიმღ. ვნებ. მყ. სადუდუნებელი. ნადურდინა
მიმღ. ვნებ. წარს. ნადუდუნები. ნადურდინუერი მიმღ. ვნებ. წარს. დუდუნის საფასური. შდრ. თურთინი, ტურტინი. 

Lemma: dure  
Number: 6915  
დურე (დურეს) ჩაღრმავებული ადგილი, ორმოსებური ჩაღრმავება (პ. ცხად., კატ., გვ. 27). 

Lemma: durin-i  
Number: 6916  
დურინ-ი (დურინს), დურინუა (დურინუას) სახელი დურინუნს ზმნისა -- ფრენა ხმის გამოცემით; ბობოქრობა (ი. ყიფშ.);
უეცრად მოკვეთა. დურინი ოჸარებაფუუ -- მოფრინდა ხმაურით, მოვარდა; გადატ. ძლიერი და დიდი ნახტომი. დურინუნს
(დურინუ მოფრინდა ხმაურით, უდურინუ უფრენია ხმაურით, ნოდურინუე(ნ) ფრენდა თურმე) გრდუვ. ხმის გამოცემით ფრენს.
ოდურინუანს (ოდურინუუ ააფრინა, უდურინუაფუ აუფრენია) გრდმ. აფრენს (ხმის გამოცემით). უდურინუანს (უდურინუუ მოჰკვეთა,
ელვისებურად მოჭრა; უდურინუაფუ მოუკვეთავს, მოუჭრია) გრდმ. სასხვ. ქც. ოდურინუანს ზმნისა -- გადატ. ელვისებურად
მოჭრის, მოჰკვეთს (მაგ., თავს...). მადურინალი//მადურინაფუ მიმღ.მოქმ. მომკვეთი; ენერგიულად გამფრენი ხმის გამოცემით.
ოდურინალი//ოდურინაფუ მიმღ. ვნებ. მყ. რაც უნდა გაფრინდეს, გასაფრენი. დურინელი//დურინაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. გაფრენილი.
ნადურინა//ნადურინეფი მიმღ. ვნებ. წარს. განაფრენი. ნადურინუერი//ნადურინაფუერი მიმღ. უარყ. გაფრენის საფასური. შდრ. ტურინი;
ფურინი, ქურინი, ღურინი. 

Lemma: durinapil-i  
Number: 6917  
დურინაფილ-ი (დურინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დურინუნს ზმნისა -- ხმის გამოცემით გაფრენილი; გადატ. უეცრად
მოკვეთილი. 

Lemma: duru  
Number: 6918  
დურუ (დურუს) 1. ბრიყვი. ჸოროფა..., ნანა, დროთი ორე ჩხე დო ჩხურუ, ეს მუს მეხვადუ დურუ!: ქხს, 1, გვ. 65 --
სიყვარული..., ნანა, ხან (დროით) არის ცხელი და ცივი, ამას რას მიხვდება ბრიყვი! 2. იგივეა, რაც დულუ, -- ურქო. შდრ.
ჭურუ. 3. ანთროპ. დურუ ხურცია -- დურუ ხურცილავა. შდრ. ტურუ (ტურუ აბშილავა). 

Lemma: durum-i  
Number: 6919  
დურუმ-ი (დურუმს) მორევი, ღრმა წყალი მდინარეში (პ. ჭარ.); შავფერად ჩაწოლილი ღრმა მორევი (კ. სამუშ.); ღრმა



საფლობი. თეურე ვეედა, დურუმიე, გინდუუქ -- იქით არ წახვიდე, საფლობია, ჩაიძირები. ათე დურუმს ქვერსემს
ქეგუდოხოდუ -- ამ საფლობში ქვესკნელში ჩავარდა. ქუა ჸურუმი გიოჸოთასჷ ტომბა დურუმცუ: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 138 --
სიპი ქვა გადავარდნილიყოს უღრმეს მორევში. ცხოვრება რე დიდ(ი) ზღვა დურუმი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 9 -- ცხოვრებაა
დიდი ღრმა ზღვა (მორევი). 

Lemma: durghen-i  
Number: 6920  
დურღენ-ი (დურღენს) ბოტან. 1. მაყვალი. იხ. მუჸი, მუჸია (ნაყოფის სახელწოდებაა), ძჷგირიში მუჸი, ომბოლი ძჷგირი,
ომბოლი მუჸი (ა. მაყ.). 2. მაყვლის ბუჩქი, ეკალბარდი. ბინეხის კვათუნდა დო დურღენს გიორგუანდე: შ. ბერ., გვ. 86 --
ვენახს ჭრიდე და ეკალ-ბარდს რგავდე. შდრ. ლაზ. დურღუნი მაყვალი (ნ. მარი). 

Lemma: durshuman-i  
Number: 6921  
დურშუმან-ი (დურშუმანს) ფიქრიანი; დაფიქრებული (ი. ყიფშ.). შდრ. ლაზ. დუშმანი მტერი (ნ. მარი). 

Lemma: durche  
Number: 6922  
დურჩე (დურჩეს) თავთეთრი, თავთეთრა; დაბადებით თეთრთმიანი. დურჩეღ დუდ-რჩე თავ-თეთრი. შდრ. თორჩე, პირჩე,
წარჩე. 

Lemma: durxulua  
Number: 6923  
დურხულუა (დურხულუას) იგივეა, რაც ქვენჯერია, -- ტანად დაბალი და მსხვილი, -- ჩაფსკვნილი. 

Lemma: duslap-i  
Number: 6924  
დუსლაფ-ი (დუსლაფის) თავს ლაფი (დუდის//დუს+ლაფი).თექი გერდი, ურჩქილედი, სი დუსლაფი გეწუმილი! -- იქ იდექი,
უყურებდი, შე თავსლაფდასხმულო! დუს ლაფიქ გინგოწუ: ქხს, 1, გვ. 311 -- თავს ლაფი დაგესხა. შდრ. თავსხლაფი. 

Lemma: dut'e  
Number: 6925  
დუტე (დუტეს) ღრუ, ცარიელი ადგილი. ჯგირო გააჯინი, დუტე ხოლო ვარე? -- კარგად გახედე, ღრუ ხომ არაა? დუტე --
ცარიოლი ადგიი, ქორქომია რე: დუტე -- ცარიელი ადგილი, ღრუა. 

Lemma: dukan-i  
Number: 6926  
დუქან-ი (დუქანს) დუქანი (ი ყიფშ., პ. ჭარ.). შარაპის ართი დუქანი გიადგუდუ -- გზისპირას ერთი დუქანი იდგა. შდრ. ლაზ.
დუქჲანი დუქანი (ნ. მარი). იხ. ნადუქანუ, ნადუქანია, ნოდუქენი... 

Lemma: dukanua  
Number: 6927  
დუქანუა (დუქანუას) სახელი დუქანენს ზმნისა -- დუქნობა, ვაჭრობა. დუდი ოკო დაანებას დუქანუას -- თავი უნდა დაანებოს
ვაჭრობას (დუქნობას). 

Lemma: dugha  
Number: 6928  
დუღა (დუღას) მდუღარე; ახლად ადუღებული წყალი. დუღა გვარგვალანცია: ქხს, 1, გვ. 341 -- მდუღარე თუხთუხებსო. სქანი
ჸოროფა ჩქიმი გურსუ დუღაცალო ალაფუნსუ: ქხს, 1, გვ. 53 -- შენი სიყვარული ჩემს გულში მდუღარესავით დუღს. ეფერ
თოლემს ურგინუა, დუღას გალგოდგურდგინუა: ქხს, 1, გვ. 241 -- ისეთ თვალებს არიალებ, მდუღარეს ჩაგასხამ
(დგაფუნით). // გადატ. იტყვიან პიროვნებაზე, რომელიც საქმეში დაუზარებელია, საქმეს აკეთებს სწრაფად და კარგად. დუღა
რე საქმეს, იშა ართ კოს ვემიართე -- მდუღარეა საქმეში, იმასთან ერთ კაცს არ შეუძლია მისვლა. შდრ. დაჩხირი. 

Lemma: dugha-dachxir-i  
Number: 6929  
დუღა-დაჩხირ-ი (დუღა-დაჩხირს) მდუღარე (და) ცეცხლი. მარდუალ დიდაშ ხვამა-კურთხევა მუკობრთუდას დუღა --
დაჩხირო: ქხს, 1, გვ. 76 -- გამზრდელი დედის ლოცვა-კურთხევა მომბრუნებოდეს მდუღარედ (და) ცეცხლად (დაფიცება). 

Lemma: dughac'q'ar-i  
Number: 6930  
დუღაწყარ-ი (დუღაწყარს) ძალიან ცხელი წყალი, -- მდუღარე წყალი. ქონამ სენემს დუღაწყარით რჩხუნა -- ქონიან
თეფშებს ძალიან ცხელი წყლით რეცხენ. შდრ. ტიბუწყარი. 

Lemma: dughua  
Number: 6931  
დუღუა (დუღუას) სახელი დუღუნს ზმნისა -- დამდუღვრა. დუღუნს (დოდუღუნს დამდუღრავს, დოდუღუ დამდუღრა, დოუდუღუ
დაუმდუღრავს, დონოდუღუე(ნ) დამდუღრავდა თურმე) გრდმ. მდუღრავს. უდუღუნს (დუუდუღუ დაუმდუღრა, დუუდუღუუ დაუმდუღრავს)
გრდმ. სასხვ ქც. დუღუნს ზმნისა უმდუღრავს. იდუღუუ(ნ) (დიიდუღუუ(ნ) დაიმდუღრება, დიიდუღუ დაიმდუღრა, დოდუღელ/რე(ნ)
დამდუღრულა) გრდუვ. ვნებ. დუღუნს ზმნისა -- იმდუღრება. ოდუღაფუანს (ოდუღაფუუ დაამდუღვრინა, უდუღაფუაფუ
დაუმდუღვრებინებია, ნოდუღაფუე(ნ) ამდუღვრინებდა თურმე) კაუზ. დუღუნს ზმნისა -- ამდუღვრინებს. მადუღალი მიმღ.მოქმ.
დამდუღვრელი. ოდუღალი მიმღ. ვნებ. მყ. დასამდუღრი, დასამდუღვრელი. დოდუღილი მიმღ. ვნებ. წარს. დადუღული,
დადუღრული. ნადუღა მიმღ. ვნებ. წარს. დანადუღი, დანადუღრი. ნადუღუერი მიმღ. ვნებ. წარს. დადუღვის საფასური. უდუდუღუ
მიმღ. უარყ. დაუმდუღრავი. 

Lemma: du՚-i1  
Number: 6932  
დუჸ-ი1 (დუჸის) იდაყვი. ხელეფი დუჸიწკუმა მეკვათითია: მ. ხუბ., გვ. 143 -- ხელები იდაყვთან მოსჭერითო. დუჸი ხოლოს



რე, მარა ვეჯუნინენია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 41 -- იდაყვი ახლოსაა, მაგრამ ვერ აკოცებო. შდრ. დლაყვი ცხოველთა მკლავი
(საბა); მოხეური დაყვი იდაყვი (ო. ქაჯ., ა. ღლ.); ლაზ. დურყუ იდაყვი (ნ. მარი). 

Lemma: du՚-i2  
Number: 6933  
დუჸ-ი2 (დუჸის) ახლადგამოტანილი ყლორტი, დუყი. გოფაჩილ ნამაჸას ჯოხო დუჸი -- გაშლილ ყლორტს ჰქვია დუყი. 

Lemma: du՚ia  
Number: 6934  
დუჸია (დუჸიას)//დუია (დუიას) იგივეა, რაც დოჸია, -- 1. ვარია, ვარიკა (ი ყიფშ., პ. ჭარ.). გოწოს წიწილა,წი -- წიწილა,
მუდოს იჸიი აკა დუჸია -- შარშან წიწილა, წელს წიწილა, როდის იქნება ერთი ვარია. ოსურქ პაპას ჟირი დუჸიეფი აბუგაშა
ქანუხუნუუ -- ქალმა მღვდელს ორი ვარია აბგაში ჩაუსვა2. კვირტი. ჩქიმი ჩე დუჸია ღალუს ელაქვაქვალუნი: ა. ცან., გვ.
135 -- ჩემი თეთრი კვირტი რუზე თამაშობს (გამოცანა: წყლის ქაფი). 

Lemma: duclapginoc'imil-i  
Number: 6935  
დუცლაფგინოწიმილ-ი (დუცლაფგინოწიმილ/რს) თავსლაფდასხმული. იხ. დუსლაფი. 

Lemma: ducua  
Number: 6936  
დუცუა (დუცუას) სახელი დუცნს ზმნისა -- ტრუსვა; გადატ. სწრაფად (სულმოუთქმელად) დალევა. დუცუნს (გედუცუ დალია,
გეუდუცუ დაულევია, გენოდუცუე(ნ) დალევდა თურმე) გრდმ. სვამს (ბევრს). მადუცალი მიმღ.მოქმ. {გა}მტრუსავი; შემსმელი. ოდუცალი
მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}სატრუსი; შესასმელი. 

Lemma: ducxe  
Number: 6937  
დუცხე (დუცხეს) წითელ-შავი ფერებით, -- ზებრისფერი. 

Lemma: duxdinapil-i  
Number: 6938  
დუხდინაფილ-ი (დუხდინაფილ/რს) სულდაკარგული. 

Lemma: de'  
Number: 6939  
დჷ იხ. რდუ, დუ, -- იყო. მუმაში დოჩინელი დჷ: ი. ყიფშ., გვ. 27 -- მამის დაბარებული იყო. 

Lemma: de'it'ia  
Number: 6940  
დჷიტია! შორსდ. გამოხატავს გაოცებას: დედა! დჷიტია, დო ართი გორო ქობალი ქიმეჩეს დო მოლართჷ: მ. ხუბ., გვ. 117 --
დედაო, და ერთი თავი პური მისცეს და წამოვიდა. 

Lemma: de'k'e  
Number: 6941  
დჷკე ზმნზ. იხ. დიკე. 

Lemma: de'k'i  
Number: 6942  
დჷკი ზმნზ. იხ. დიკი. დჷკი რზენი მომიძჷნ დო ჟიმოლეშე ტყა დო თხინა: მ. ხუბ., გვ. 345 -- ქვევით ვაკე მსაზღვრავს და
ზევიდან ტყე და თხილნარი. 

Lemma: de'k'orde  
Number: 6943  
დჷკორდე ზმნზ. იხ. დიკორდე. შდრ. წჷმორდე. 

Lemma: de'maxvamilapar-i  
Number: 6944  
დჷმახვამილაფარ-ი (დჷმახვამილაფარს) იხ. დიმახვამილაფარი, -- დამხვედრი. დჷმახვამილაფარქ ოკო
გამოცდილებით მექცას: მ. ხუბ., გვ. 30 -- დამხვედრი გამოცდილებით უნდა მოექცეს. 

Lemma: de'naxale  
Number: 6945  
დჷნახალე ზმნზ. იხ. დინახალე. 

Lemma: de'naxalen-i  
Number: 6946  
დჷნახალენ-ი (დჷნახალენს) იხ. დინახალენი. გალენი ჭუკიქ დჷნახალენი ჭუკი გეგინორაჸუა: ა. ცან., გვ. 101 --
გარეულმა თაგვმა შინაური თაგვი გააგდოო. 

Lemma: de'noxe'le  
Number: 6947  
დჷნოხჷლე ზმნზ. შიგნით. ათეში დჷნოხჷლე ჩქი მაღვენუნა ნარკეფი -- ამის შიგნით (აქედან გამომდინარე) ჩვენ გვექნება
ნაკლოვანებები. 

Lemma: de'ncxe'  
Number: 6948  
დჷნცხჷ (დჷნცხჷს) 1. ფერია ერთგვარი (დ. ფიფია). 2. ჯაგრცხილა. შდრ. ტოპონ. (პ. ცხად.). 



Lemma: de'rak'ua  
Number: 6949  
დჷრაკუა (დჷრაკუას) იხ. დირაკუა. 

Lemma: de'rgon-i  
Number: 6950  
დჷრგონ-ი (დჷრგონს) იხ. დირგონი. 

Lemma: de're  
Number: 6951  
დჷრე (დჷრეს) იგივეა, რაც ლაბახა, -- დირე. 

Lemma: de'rik'ua  
Number: 6952  
დჷრიკუა (დჷრიკუას) იხ. დჷრაკუა, დირაკუა. 

Lemma: de'rse'k'-i  
Number: 6953  
დჷრსჷკ-ი (დჷრსჷკის) იხ. დირსიკი. დჷრსჷკი ყაზახი -- დაბეჩავებული გლეხი. 

Lemma: de're'k'ua  
Number: 6954  
დჷრჷკუა (დჷრჷკუას) იხ. დირიკუა. ქილორი ინოხენ, იში სუალეფი დჷრჷკჷნს ჯას: მ. ხუბ., გვ. 115 -- ტყის ქათამა რომ ზის,
მისი ფრთები დრეკს ხეს. 

Lemma: de'rghon-i  
Number: 6955  
დჷრღონ-ი (დჷრღონს) იგივეა, რაც დირგონი, -- დაუოკებელი სირბილი ხმაურით. 

Lemma: de'rche  
Number: 6956  
დჷრჩე (დჷრჩეს) ბოტან. უცუნა. იგივეა, რაც დირჩე. იხ. ჯირჩე, ლაჰა გვაჯა (ა. მაყ.). 

Lemma: dgha//ndgha  
Number: 6957  
დღა//ნდღა (დღას; მრ. რიცხ.: დღალეფ-ი, დღალეფს//დღალ-ემ-ს//დღალ-ენ-ს...) დღე. ბოშეფი, ჩქინი დღათ
ქიდოდირთუ -- ბიჭებო, ჩვენი დღეც დადგება. ვარა საქმე ვა გიღუნო, დღალენს ოდინუანქინი?: მ. ხუბ., გვ. 316 -- ანდა
საქმე არ გაქვს, დღეებს რომ ჰკარგავ. ბჟამი დღა მზიანი დღე. გლახა დღა ცუდი დღე. გოსარკილი დღა მოწმენდილი დღე.
დაბადებაში დღა დაბადების დღე. კაკაჩია დღა კაშკაშა დღე. დღა კუნტა დღემოკლე: ჭახანც ვოლაჸაფინეი ი დღა --
კუნტა ხუბუტია: ი. ყიფშ., გვ. 159 -- ცოტა ხანს ვათამაშე ის დღე-მოკლე ხუბუტია. მუნაფილი დღა მოღრუბლული დღე.
ნათე{ლ}ი დღა ნათელი დღე. ჟაშხა დღა კვირა დღე. ომუშე დღა სამუშაო დღე. ტიბუ დღა თბილი დღე. უქვი დღა უქმე
დღე. შქვითი დღა შვიდი დღე. ჩხანა დღა მზიანი დღე. ჭვიმა დღა წვიმიანი დღე. ჯგირი დღა კარგი დღე. დღას ზმნზ.
არასოდეს: დღას ვაურს ართი შარათი -- არასოდეს არ წავა ერთი გზით. ვაი დო უი, იში დღას! -- ვაი და უი, იმის დღეს!
დღას ვარი ზმნზ. არასოდეს, არა დღეს: -- ჸუჩა ვამულო ჩქიმდა? -- სახლში არ მოხვალ ჩემთან? -- დღას ვარი -- არასოდეს
(არ მოვალ!). დღაშე ზმნზ. დღის განმავლობაში, დღიურად: მახინს ქურჩქილენი, დღაშე ოშიშახ გოტირხუნია -- ქურდს
რომ მოუსმინო, დღეში (დღის მანძილზე) ასჯერ გამოტყდებაო (ანდაზა). დღაში დღე, დღის: დიორდე დღაში რე დო მუს
მიანჭუაფუქ ჸუჩა? -- ჯერჯერობით დღეა და რას მიილტვი სახლში? დღაშით ზმნზ. დღისით: დღაშით მითოხე მუში ომანეს -
- დღისით ზის თავის სოროში. დღაშ-დღაშით ზმნზ. დღისით-დღისით: დღაშ-დღაშით გილეშეს ოჩხომუშა -- დღისით
დადიოდნენ სათევზაოდ. ქდღაშით დო სერით დღისით და ღამით, დღისა და ღამის განმავლობაში. ქდღა დო დღათი დღითი
დღე, დღიდან დღემდე, ყოველდღე. ქდღახუ საუფლო, საეკლესიო დღე, დღესასწაული. ქდღა დო სერიში წაჸონება დღისა
და ღამის წახდენა, გადატ. გაფუჭება: მუ ღოლუუ ი კოს, მუჭო წააჸონუ იში დღა დო სერი -- რა უქნა იმ კაცს, როგორ
წაახდინა იმისი დღე და ღამე. ქდღა დო სერიში წორება: გურდოგურო მუშენს, დღა დო სერს აწორენს -- გულდაგულ
მუშაობს, დღესა და ღამეს ასწორებს. ქდღა დო სერიში აკონთხაფა დაღამება, დღისა და ღამის შეყრა: დღა დო სერქ
აკაანთხუნი, ქომოზოჯეს -- დღე და ღამე რომ შეიყარა, მობრძანდნენ. ქართი დღაში ოლუს ერთი დღის სავალზე. ქართი
ჩე დღა ვაუძირუ არ გაუხარია: თეში დინილუ დიხაშა, ართი ჩე დღა ვაუძირუ: ისე ჩავიდა მიწაში, არ გაუხარია (ერთი
თეთრი დღე არ უნახავს). ქგლახა დღაში გერინა{ფა}: გლახა დღაქ გიოდირთუ კინიი მუშიანეფიშე -- ცუდ
მდგომარეობაში ჩავარდა ისევ (კვლავ) თავისიანებისაგან. ქდიდი დღაში მეჩამა: დიდი დღა მეჩას ღორონთქ! დალოც.
ხანგრძლივი სიცოცხლე მისცეს ღმერთმა, დიდხანს აცოცხლოს! ქდიდი დღაში ღვენა დიდი დღის ქონა (ხანგრძლივი
სიცოცხლე): ვორდი, ლეხი ქიბძირე, დიდი დღა ვაუღუ -- ვიყავი, ვინახულე ავადმყოფი, დიდხანს ვერ იცოცხლებს. ქიში
დღალეფი კოროცხილიე იმისი დღეები დათვლილია (სიკვდილის პირასაა). ქუჩა დღა გიორე შავი დღე ადგას, მძიმე
მდგომარეობაშია: ორჩინუეს, უჩა დღა გიორე -- სიბერეში შავი დღე ადგას. ქუჩა დღას (დღაშოთ) დაბადებული -- შავ(ი)
დღეს (დღისთვის) დაბადებული. უჩა დღას ჸოფე დაბადებული -- შავ დღეს ყოფილა დაბადებული//გაჭირვებისათვის
დაბადებულა; უჩა დღაშო{თ} მუთას ჩუანთ: შ. ბერ., გვ. 126 -- შავი დღისთვის არაფერს ინახავთ. დღა დღე ფონეტიკური
ცვლილების შედეგად -- -ხა'ს სახით შედის კვირის დღეების სახელწოდებებში: ბჟაშხა//ჟაშხა (ღ *ბჟაშ-დღა)მზის დღე
(კვირა), თუთაშხა მთვარის დღე (ორშაბათი), თახაშხა თახას დღე (სამშაბათი), ჯუმაშხა ჯუმას დღე (ოთხშაბათი),
ცა{ა}შხა ცის დღე (ხუთშაბათი), ობიშხა ობის დღე (პარასკევი), საბატონი შაბათი (ნასესხებია ბერძნულიდან). შდრ.
ლაზ. დღა დღე (ნ. მარი). იხ. ამდღა, ონდღე, ონდღური; შქადღა. 

Lemma: dghaak'och'vil-i  
Number: 6958  
დღააკოჭვილ-ი (დღააკოჭვილ/რს) დღედამწვარი. 

Lemma: dghab-i  
Number: 6959  
დღაბ-ი (დღაბის), დღაბე (დღაბეს) დღე. დღაბი ჟაშხა ბედნიერი დო შვენიერი: ს. მაკალ., გვ. 316 -- კვირა დღევ
ბედნიერო და მშვენიერო! თქვა ჯგირი დღაბე გაჭარეს-და, ვაჲ, ნიტეე თქვანი ბეს: შ. ბერ., გვ. 126 -- თქვენ კარგი დღე თუ



გეღირსათ, ვაი, ნეტავი თქვენს ბედს. დღაბი მირსობაში მოზოჯუა! მა დო ჩქიმი ჩილი დო სქუას ბედი მეჩი: ს. მაკალ., გვ.
301 -- მირსობის დღის მობრძანებავ! მე და ჩემს ცოლსა და შვილს ბედი მიეცი. 

Lemma: dghabua  
Number: 6960  
დღაბუა (დღაბუას) სახელი დღაბუნს ზმნისა -- დღაბნა. იხ. დღაბურუა. 

Lemma: dghaburua  
Number: 6961  
დღაბურუა (დღაბურუას) სახელი დღაბურანს ზმნისა -- გასვრა, თხუპნა, დღაბნა. სქვამას ჭარი, მუ რე, დღაბურანქინი --
ლამაზად წერე, რაა, რომ დღაბნი. დღაბურანს (დღაბურუუ დღაბნა, უდღაბურუუ უდღაბნია, ნოდღაბურუე(ნ) დღაბნიდა თურმე) გრდმ.
თხუპნის, დღაბნის. იდღაბურანს (დიიდღაბურუ{უ} დაითხუპნა; დუუდღაბურუუ დაუთხუპნია, დაუდღაბნია) გრდმ. სათავ. ქც.
დღაბურანს ზმნისა -- ითხუპნის, იდღაბნის თავისას. უდღაბურანს (უდღაბურუუ დაუთხუპნა, დუუდღაბურუუ დაუთხუპნია) გრდმ. სასხვ.
ქც. დღაბურანს ზმნისა -- უთხუპნის. იდღაბურუ{უ}(ნ) (დიიდღაბურუ დაითხუპნა ის, დოდღაბურე{ლე} დათხუპნულა) გრდუვ. ვნებ.
დღაბურანს ზმნისა -- ითხუპნება. ადღაბურუუ(ნ) (დაადღაბურუ დაეთხუპნა, დოდღაბურუუ დასთხუპნია) გრდუვ. ვნებ. უდღაბურანს
ზმნისა -- ეთხუპნება იდღაბურე(ნ) (იდღაბურუ შესაძლებელი გახდა თხუპნა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. დღაბურანს ზმნისა --
შეიძლება თხუპნა, დღაბნა. ადღაბურე(ნ) (ადღაბურუ შეძლო ეთხუპნა, -- ნოდღაბურუე(ნ) შესძლებია თხუპნა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
უდღაბურანს ზმნისა -- შეუძლია თხუპნოს. ოდღაბურაფუანს (ოდღაბურაფუ ათხუპნინა, უდღაბურაფუაფუ უთხუპნინებია,
ნოდღაბურაფუე(ნ) ათხუპნინებდა თურმე) კაუზ. დღაბურანს ზმნისა -- ათხუპნინებს. მადღაბურალი მიმღ.მოქმ. მთხუპნელი,
მდღაბნელი. ოდღაბურალი მიმღ. ვნებ. მყ. სათხუპნი, სადღაბნი. დღაბურელი მიმღ. ვნებ. წარს. გათხუპნილი, დადღაბნილი.
ნადღაბურა მიმღ. ვნებ. წარს. ნათხუპნი, ნადღაბნი. ნადღაბურუერი მიმღ. ვნებ. წარს. თხუპნის, დღაბნის საფასური. უდღაბურუ,
უდუდღაბურუ მიმღ. უარყ. უთხუპნელი, დაუდღაბნელი. იხ. თხაფურუა, ტყაპურუა. 

Lemma: dghabc'or-i  
Number: 6962  
დღაბწორ-ი დღეის სწორი. დღაბწორს ზმნზ. დღეის სწორს, დღევანდელი დღის სწორს, დღეიდან ერთი კვირის შემდეგ.
დღაბწორს ვაპირენქ ულას -- დღეის სწორს ვაპირებ წასვლას. შდრ. დღაბი. 

Lemma: dghagishashkumalir-i  
Number: 6963  
დღაგიშაშქუმალირ-ი (დღაგიშაშქუმალირს) დღეგამოშვებული. დღაგიშაშქუმალირო ზმნზ. დღეგამოშვებით.
დღაგიშაშქუმალირო გილურს სენაკიშა -- დღეგამოშვებით დადის სენაკში. 

Lemma: dghadogverd-i  
Number: 6964  
დღადოგვერდ-ი (დღადოგვერდის) დღე-ნახევარი. დღადოგვერდი თიშ ჯინას ქაკუოდინეთი -- დღე-ნახევარი იმის
ყურებაზე (ლოდინზე) დავკარგეთ. შდრ. გვერდი. 

Lemma: dghadodgha  
Number: 6965  
დღადოდღა, დღადოდღათ{ი} ზმნზ. დღითი დღე, დღედადღე. დღადოდღა უკახალე მეურს იში საქმე -- დღედადღე (დღითი
დღე) უკან მიდის მისი საქმე. ჩხოუ დღადოდღათი იშქვანს ძუძუს -- ძროხა დღედადღე (ყოველდღე) იშვებს ძუძუს. 

Lemma: dgha  
Number: 6966  
დღა დო სერ-ი (დღა დო სერს) დღე და ღამე. დღა დო სერი ართი აფუნია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 41 -- დღე და ღამე ერთი
აქვსო. სუმი დღა დო სერი მუურქუ: ი. ყიფშ., გვ. 13 -- სამი დღე და ღამე მოვდივარ. დღა დო სერით ზმნზ. დღითა და ღამით.
დღაში დო სერი დღე და ღამე. დღა დო სერიში წაჸონება დღისა და ღამის წახდენა; გადატ. ცხოვრების, არსებობის
წახდენა: მუღოლუ, მუჭო წააჸონუ იში დღა დო სერი -- რა უქნა, როგორ წაახდინა იმისი დღე და ღამე -- ცხოვრების
შინაარსი. 

Lemma: dgha  
Number: 6967  
დღა დო ხან-ი (დღა დო ხანს) დღე და დრო. მუკორთ დღა დო ხანქ: ი. ყიფშ., გვ. 56 -- გავიდა დრო და ხანი. 

Lemma: dghadghal-i  
Number: 6968  
დღადღალ-ი (დღადღალ/რს), დღადღალუა (დღადღალუას) დადღანი, ჯაჯღანი; უშნო ლაპარაკი. მუს დღადღალანს, მუ
ოკო? -- რას დადღანებს, რა უნდა? დადღალანს (იყენ. დადღალუუ იდადღანა, უდადღალუუ უდადღანია, ნოდადღალუე(ნ) დადღანებდა
თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ. დადღანებს, ჯაჯღანებს. 

Lemma: dghadghala  
Number: 6969  
დღადღალა (დღადღალას) ვისაც დადღანი სჩვევია, -- დადღანა. 

Lemma: dghadghua  
Number: 6970  
დღადღუა (დღადღუას) სახელი დღადღუნს ზმნისა -- დუდღნა, დასვრა (ტალახით); მოდუდღნა. ლეტათი დოდღადღუ
ექიანობა -- ტალახით მოსვარა იქაურობა. დღადღუნს (მოდღადღუ მოსვარა, მუუდღადღუ მოუსვრია, მონოდღადღუე(ნ) მოსვრიდა
თურმე) გრდმ. სვრის (ტალახით), დიდღნის. უდღადღუნს (მუუდღადღუ მოუსვარა, მუუდღადღუ მოუსვრია) გრდმ. სასხვ. ქც.
დღადღუნს ზმნისა -- უსვრის, უდიდღნის. იდღადღუ{უ}(ნ) (მიიდღადღუ მოისვარა, მოდღადღე{რე}(ნ) მოსვრილა) გრდუვ. ვნებ.
დღადღუნს ზმნისა -- ისვრება, იდიდღნება. ადღადღუ{უ}(ნ) (მაადღადღუ მოესვარა, მოდღადღუუ მოსვრია) გრდუვ. ვნებ.
უდღადღუნს ზმნისა -- ესვრება, ედიდღნება. იდღადღე(ნ) (იდღადღუ შესაძლებელი გახდა მოსვრა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
დღადღუნს ზმნისა -- შეიძლება მოსვრა, მოდიდღნა. ადღადღე(ნ) (ადღადღუ შეძლო მოესვარა, -- მონოდღადღუე(ნ) შესძლებია
მოესვარა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. დღადღუნს ზმნისა -- შეუძლია მოსვაროს, მოდიდღნოს. ოდღადღაფუანს (ოდღადღაფუუ
მოასვრევინა, უდღადღაფუაფუ მოუსვრევინებია, ნოდღადღაფუ{აფუ}ე(ნ) ასვრევინებდა თურმე) კაუზ. დღადღუნს ზმნისა --
ასვრევინებს, ადიდღნინებს. მადღადღალი მიმღ.მოქმ. {მო}მდიდღნელი, {მო}მთხუპნელი. მოდღადღილი მიმღ. ვნებ. წარს.



მოსვრილი, მოდიდღნილი. იხ. დღედღუა. შდრ. ლეჩხ. მოდუდღნა მოთხუპნა, დასვრა (მ. ალავ., ა. ღლ.). 

Lemma: dgha  
Number: 6971  
დღა დღაშო ზმნზ. დღე-დღეზე; მალე, მოკლე დროში. იში მულას დღა დღაშო ველუქ -- იმის მოსვლას დღე-დღეზე
ველოდები. 

Lemma: dghamush-i  
Number: 6972  
დღამუშ-ი (დღამუშის) 1. მუდამ, თავის დღეში; მისდღემში, მის სიცოცხლეში, ყოველთვის. 2. არასოდეს. დღამუშის
მუთუნიში მაქიმინალი ვარდუ -- არასოდეს (თავის დღეში) არაფრის გამკეთებელი არ იყო. დღამუშის ირო ფურს
აკეთენდუ -- თავის დღეში ყოველთვის ცუდს აკეთებდა. იხ. სადღემუშოთ. 

Lemma: dghan{i}  
Number: 6973  
დღან{ი} მსგავსი, ნაირი. თიდღან ქომიძირუდას დიაჩქიმიში ნოსა რდენი: ქხს, 1, გვ. 245 -- ის დღე მენახოს, დედაჩემის
რძალი რომ იყო. სი გოჭე კოჩიში დღანი... -- შენ გჭირს იმ კაცის ნაირი (მსგავსი). 

Lemma: dghaneba  
Number: 6974  
დღანება (დღანებას) სახელი უდღანენს ზმნისა -- დაძრახვა,აუგის თქმა (ვისიმე ან რისამე შესახებ), დაგმობა, გაკიცხვა.
მენდი მიღჷ, მუჭოთ ჭკვერი, თეს ვა გამინდღანენქჷნი!: მ. ხუბ., გვ. 317 -- იმედი მაქვს, როგორც ჭკვიანი, ამაზე არ
დამძრახავთ. მითინქ ვაგომდღანა, ბეჩა: ქხს, 1, გვ. 92 -- არავინ მისაყვედურო, ბეჩა. ჸოროფა მუშენ გამიდღანითჷ?:
მასალ., გვ. 26 -- ტრფობისათვის რად დამძრახეთ? უდღანენს (გუუდღანუ დაუძრახა, გუუდღანებუ დაუძრახავს, გონოდღანუე(ნ)
დაძრახავდა თურმე) გრდმ. უძრახავს, კიცხავს, გმობს. იდღანე(ნ)//იდღანინე(ნ) (იდღანუ//იდღანინუ შესაძლებელი გახდა ძრახვა,
-- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. დღანენს ზმნისა -- შეიძლება აუგის თქმა, გაკიცხვა. ადღანე(ნ)//ადღანინე(ნ) (ადღანუ//ადღანინუ
შეძლო დაეძრახა, -- , გონოდღანუე(ნ) შესძლებია დაძრახვა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უდღანენს ზმნისა -- შეუძლია გაკიცხოს,
უსაყვედუროს, აუგი თქვას... ოდღანებაფუანს (ოდღანებაფუუ გააკიცხვინა, უდღანებაფუაფუ გაუკიცხვინებია, ნოდღანებაფუე(ნ)
აკიცხვინებდა თურმე) კაუზ. უდღანენს ზმნისა -- აძრახვინებს, აკიცხვინებს. მადღანებელი მიმღ.მოქმ. {და}მძრახავი. ოდღანებელი
მიმღ. ვნებ. მყ. {და}საძრახავი. გადღანებული მიმღ. ვნებ. წარს. დაძრახული. ნადღანები მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნაძრახი.
ნადღანებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. დაძრახვის საფასური. უდღანებუ, უგუდღანებუ მიმღ. უარყ. {და}უძრახავი. 

Lemma: dghanua  
Number: 6975  
დღანუა (დღანუას) იგივეა, რაც დღანება. 

Lemma: dgha  
Number: 6976  
დღა ონდღე (დღა ონდღეს) ზმნზ. დღე-შუადღე; შუადღე. ართ დღა -- ონდღეში გურც ჭიჭე ღალიშა ქიმერთჷ: მ. ხუბ., გვ.
181 -- ერთ შუადღის გულზე პატარა ღელესთან მივიდა. 

Lemma: dgha  
Number: 6977  
დღა ონჯუა (დღა ონჯუას) დღე საღამო. დღა ონჯუას ზმნზ. დღე საღამოს, -- დღის საღამო ხანს. მაჟირა დღა -- ონჯუას
ჯიმალენს უწუ: ქხს, 2, გვ. 136 -- მეორე დღის საღამო ხანს ძმებს უთხრა. 

Lemma: dghar//dghari  
Number: 6978  
დღარ//დღარი ზმნზ. 1. დღის; დღევანდელი; დღისით. დღარი ხვამა სი გომიტიბინე: ი. ყიფშ., გვ. 187 -- დღევანდელი
ლოცვა შენ დამიწყალობე. დღარ მარაშონაში მოზოჯუა: ს. მაკალ., გვ. 320 -- დღევანდელი მარიამობის მობრძანება. ირი
დღარი ხოკუათიჷ ხჷრზჷკელი გაფუ დუდი -- ყოველდღიური პარსვით დამუწუკებული გაქვს თავი. თიქ იჸუუ გოტებულქუ
ვითი დღარი კურსეფიშა: ყაზაყ., 21.06.1930, გვ. 3 -- ის გაიგზავნა (იქნა გაშვებული) ათდღიან (ათი დღის) კურსებზე.
ქდღარიში ვიშო დღეის იქით: დღარიში ვიშო სქანი დუდი ჩქიმოთი რე დინაფილი -- დღეის იქით შენი თავი ჩემთვისაა
დაკარგული. 2. რთული ფუძის მეორე შემადგენელი ნაწილი: ამ-დაღარი დღევანდელი, თიმ-დღარი იმ დღინდელი... 

Lemma: dghardghal-i  
Number: 6979  
დღარდღალ-ი (დღარდღალ/რს) იგივეა, რაც დღადღალი, -- დადღანი, ჯაჯღანი, უშნო ლაპარაკი. 

Lemma: dghardghala  
Number: 6980  
დღარდღალა (დღარდღალას) უშნოდ მოლაპარაკე, დადღანა. დღარდღალა კოჩი -- დადღანა, უშნოდ მოლაპარაკე კაცი. 

Lemma: dghar-dghasha{x}  
Number: 6981  
დღარ-დღაშა{ხ} ზმნზ. დღემდე. მა სონდარო ვაგაჸუნე იმ დღარ -- დღაშა დეეხონი: მ. ხუბ., გვ. 314 -- მე სანამდე არ გაგყვე
იმ დღემდე იმარხულე. 

Lemma: dgharish  
Number: 6982  
დღარიშ ვიშო ზმნზ. იხ. დღარ, -- დღეის იქით. 

Lemma: dghar(i)c'ori  
Number: 6983  
დღარ(ი)წორი ზმნზ. დღარ{ი}წორს დღეის სწორს: დღარ{ი}წორს ქეშეფხვადათ -- დღეის სწორს შევხვდეთ. დღარიწორიშო
დღეის სწორისათვის. შდრ. დღაბ -- წორი. 



Lemma: dgharo//dgha:  
Number: 6984  
დღარო//დღა: დიო დღარო//დიო დღა ზმნზ. ჯერჯერობით. სქანი დუდი ორაგადეთ მა დიო დღა ვამაშუუ: ქხს, 1, გვ. 61 --
შენი თავი სალაპარაკოდ მე ჯერჯერობით ვერ ვიშოვე. დიო დღარო ახალი მუთუნი ვეერჩქილე -- ჯერჯერობით ახალი
არაფერი (არ) ისმის. იხ. დიო. 

Lemma: dgharxu  
Number: 6985  
დღარხუ (დღარხუს) იგივეა, რაც დღახუ (დღახუს) დღესასწაული. ირი დღარხუ -- დღეობას აფხაზეფი მოლე რენა : შ.
ბერ., გვ. 117 -- ყოველ დღესასწაულ-დღეობაზე აფხაზები გამოღმა არიან. 

Lemma: dghas  
Number: 6986  
დღას, დღასუ/ჷ ზმნზ. არასოდეს, არასდროს; ვერასოდეს; თავის დღეში. ზღვა დღას ვაუძირუ თე კოს: მ. ხუბ., გვ. 24 -- ზღვა
არასოდეს არ უნახავს ამ კაცსა. მორაგადე დოღურუნ დო ნარაგადუ დღას ვაღურუ: ი. ყიფშ., გვ. 180 -- მოლაპარაკე
მოკვდება და ნათქვამი არასოდეს არ მოკვდება. ჸოროფა ნწარე დღას ველმანგარე: ქხს, 1, გვ. 50 -- სიყვარულს მწარეს
ვერასოდეს ვერ გამოვიტირებ. იშოთ ვა ჸოფე დღასჷ გოთანა: ეგრისი, გვ. 130 -- მისთვის არ ყოფილა არასოდეს გათენება.
დღასუ ვარე რძაფილია: ი. ყიფშ., გვ. 147 -- თავის დღეში არ არის გამძღარიო. ქდღას ვარი არასოდეს. ქდღას მუთუნი
არაფერი: დღას მუთუნი ვაახვარუ ის: მ. ხუბ., გვ. 4 -- არაფერი არ შველის მას. დღას მუთუნი ვაუჯგუ: : მ. ხუბ., გვ. 19 --
არაფერი სჯობია. 

Lemma: dghasanc'al-i  
Number: 6987  
დღასანწალ-ი (დღასანწალ/რს) ცუდი დღე. იხ. სანწალე. 

Lemma: dghasha{xi/e'}  
Number: 6988  
დღაშა{ხი/ჷ} ზმნზ. დღემდე. თე დღა თაში მობძუდუ-და, დღაშახჷ მუშენ ვა დოპილი?: ი. ყიფშ., გვ. 119 -- ეს დღე თუ
მომელოდა, დღემდე რატომ არ მომკალი? დღაშა მტკიცე პიჯიში კოც ამდღა მიღ გასაჭირი -- დღემდე მტკიცე პირის კაცს
დღეს მაქვს გასაჭირი. 

Lemma: dghash  
Number: 6989  
დღაშ დო სერ-ი (დღაშ დო სერს) ზმნზ. დღაშ დო სერით სქანო ფიფქრე: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 124 -- დღედაღამე შენზე
ვფიქრობ. დღაშ დო სერით ქომუბშენქ: ი. ყიფშ., გვ. 167 -- დღედაღამე ვმუშაობ. 

Lemma: dghashdudi  
Number: 6990  
დღაშდუდი, დღაშდუდიშე ზმნზ. ყოველდღე, ყოველდღიურად. მა ის ვავაჸუნუუქუ, დღაშდუდიშე ქუმარზენდას ქესაში
ეფშა ოქროსუნი -- მე მას არ გავყვები, ყოველდღე რომ მაძლევდეს ქისის სავსე ოქროს. 

Lemma: dghash-dghashi{te'}  
Number: 6991  
დღაშ-დღაში{თჷ} ზმნზ. დღისით (დღის-დღისით). აკოშკა გონჯამილჷ უღუ დღაშ -- დღაშითჷ: ი. ყიფშ., გვ. 103 -- ფანჯარა
გაღებული აქვს დღისით. 

Lemma: dghashe  
Number: 6992  
დღაშე ზმნზ. დღეში, დღის მანძილზე; ყოველდღე. მახინს ქურჩქილენი, დღაშე ოშიშახ გოტირხუნია -- ქურდს რომ
მოუსმინო, დღეში (დღის განმავლობაში) ასჯერ გატყდებაო. ნერგიქ დღაშე ჟირშახ ოკო დიიჩხაპას -- ნერგი დღეში (დღის
მანძილზე) ორჯერ უნდა მოისხუროს. 

Lemma: dghashe  
Number: 6993  
დღაშე დღაშა{ხ} ზმნზ. დღიდან დღემდე. თე ბაღანა დღაშე დღაშა იჯგირებუ -- ეს ბავშვი დღიდან დღემდე (დღითი დღე)
კარგდება (კარგი ხდება). 

Lemma: dghashi  
Number: 6994  
დღაში (დღაშის) დღე. გადატ. ცხოვრება. უკუმელა მაფუ დღაში: ქხს, 1, გვ. 60 -- ბნელი მაქვს დღე. დღაში რდას, ოკონდა
სერი... არძა ართი აფუ: მ. ხუბ., გვ. 32 -- დღე იყოს, გინდა ღამე... ყველა ერთია. დღაშის სერი მოჸუნსია: ხალხ. სიბრ., 1,
გვ. 41 -- დღეს ღამე მოჰყვებაო. 

Lemma: dghashit  
Number: 6995  
დღაშით ზმნზ. დღისით. დღაშით, სერით მა ილაბშ სქანი თუთარჩელა სახე: ქხს, 1, გვ. 74 -- დღისით, ღამით მე მახსოვს
შენი ბადრი სახე. . დღაშით გილუუღუდუ მუში ქაშქვილი დო ქასაგანი: ი. ყიფშ., გვ. 55 -- დღისით დაჰქონდა მისი მშვილდ-
ისარი. ეგუტიაქ სუმარიში პატიში ოცემელო დღაშით ლამპას მუნტუუა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 42 -- ეგუტიამ სტუმრის
საპატივცემლოდ დღისით ლამპას მოუკიდაო. ქდღაშით დო სერით ზმნზ. დღისით და ღამით. 

Lemma: dghashobua  
Number: 6996  
დღაშობუა (დღაშობუას) დღისობა. ქმუში დღაშობუას ზმნზ. თავის დღეში, თავისი სიცოცხლის მანძილზე. მუში დღაშობუას
ათაში გური ვამორთუმუ -- თავის დღეში (თავის სიცოცხლეში) ასე გული არ მოსვლია. 

Lemma: dghashoro  
Number: 6997  



დღაშორო ზმნზ. დღესავით. დღაშორო რჩქუდუ ირფელი -- დღესავით ჩანდა ყველაფერი. იხ. -შორო. 

Lemma: dghashuoba  
Number: 6998  
დღაშუობა (დღაშუობას) იგივეა, რაც დღაშობუა, -- დღისობა. მუში დღაშუობას ზმნზ. თავის დღეში. 

Lemma: dghaxu  
Number: 6999  
დღახუ (დღახუს) იგივეა, რაც დღარხუ, -- დღესასწაული, უქმე დღე. როკი ჩქჷნი ნაჩინებუსუ ამდღა დღახუ გოთანაფუ:
მასალ., გვ. 77 -- ჩვენს ნაცნობ როკს (დღეს) დღეობა გასთენებია. ამდღარი დღახუ ჩქინოთ ჭითა ობიშხა რენია: ი. ყიფშ.,
გვ. 12 -- დღევანდელი დღესასწაული ჩვენთვის წითელი პარასკევიაო. მუჭოთ მარჭიხოლს უჸორსჷ მუში დღახუ --
ფერცველობა: მ. ხუბ., გვ. 355 -- როგორც მერცხალს უყვარს თავისი დღესასწაული-ფერისცვალება! დღახუ რთული
აგებულების სიტყვად მიაჩნდა ივ. ჯავახიშვილს: დღახუღ დღა -- ხუქმი, ე. ი. დღე-უქმი (ივ. ჯავახ., ბუნება და ნათეს., გვ. 448).
დღახუღ დღა -- ხუამა დღე-ლოცვა, ლოცვის დღე; დღახუღ დღა -- ხუნა//დოხუნა დღე-ჯდომის (მ. კვირტია, ყაზაყ.,
1.05.1931წ.). დღახუეფი რდუ (დღახუები იყო): თანაფა აღდგომა, უფალი თანაფა//ოსურ თანაფა უფალი აღდგომა//ქალის
აღდგომა (აღდგომის მომდევნო კვირა დღე); ელიობა//ეიობა ელიაობა; ფერცვეობა ფერისცვალება; მარაშინა//მარაშონა
მარიამობა... 

Lemma: dghaxueba  
Number: 7000  
დღახუება (დღახუებას) სახელი დღახუენს ზმნისა -- დღესასწაულება, ზეიმი. დღახუებაში ნებას ვეერძენდეს --
დღესასწაულობის ნებას არ იძლეოდნენ. დღახუენს (იყენ. იდღახუუ იდღესასწაულა, უდღახუებუ უდღესასწაულია, ნოდღახუებუე(ნ)
დღესასწაულობდა თურმე) გრუვ. საშ.-მოქმ. დღესასწაულობს. 

Lemma: dghebere  
Number: 7001  
დღებერე (დღებერეს) უსახური, უშნო. ქოჸუნს ართი დღებერე ბაღანა -- ჰყავს ერთი უსახური ბავშვი. 

Lemma: dghegrdzeleba1//dghingrdzeleba  
Number: 7002  
დღეგრძელება1//დღინგრძელება (დღეგრძელებას //დღინგრძელებას) სახელი ადღეგრძელენს//ადღინგრძელენს
ზმნისა -- დღეგრძელება. მითინი ვადუტებუ, თამადაქ არძა ადღინგრძელუ -- არავინ არ დაუტოვებია, თამადამ ყველა
ადღეგრძელა. ადღეგრძელენს//ადღინგრძელენს (ადღეგრძელუ//ადღინგრძელუ ადღეგრძელა, უდღეგრძელებუ//უდღინგრძელებუ
უდღეგრძელებია, ნოდღეგრძელებუე(ნ)//ნოდღინგრძელებუე(ნ), ადღეგრძელებდა თურმე) გრდმ. ადღეგრძელებს.
იდღეგრძელენს//იდღინგრძელენს (იდღეგრძელუ//იდღინგრძელუ იდღეგრძელა, უდღეგრძელებუ//უდღინგრძელებუ უდღეგრძელებია)
გრდმ. სათავ ქც. ადღეგრძელენს ზმნისა -- იდღეგრძელებს თავისას. უდღეგრძელენს//უდღინგრძელენს
(უდღეგრძელუ//უდღინგრძელუ უდღეგრძელა, უდღეგრძელებუ//უდღინგრძელებუ უდღეგრძელებია) გრდმ. სასხვ ქც. ადღეგრძელენს ზმნისა --
უდღეგრძელებს მისას. იდღეგრძელებუ{უ}(ნ)//იდღინგრძელებუ{უ}(ნ) (იდღეგრძელუ//იდღინგრძელუ იდღეგრძელა ის,
დღეგრძელებე{რე}(ნ)//დღინგრძელებე{რე}(ნ) დღეგრძელებულა) გრუვ. ვნებ. ადღეგრძელენს ზმნისა -- დღეგრძელდება.
ედღეგრძელებუ{უ}(ნ)//ედღინგრძელებუ{უ}(ნ) (ედღეგრძელუ//ედღინგრძელუ ედღეგრძელა, დღეგრძელებუ//დღინგრძელებუ
დღეგრძელებია) გრდუვ. ვნებ. უდღეგრძელენს ზმნისა -- ედღეგრძელება. იდღეგრძელინე(ნ)//იდღინგრძელინე(ნ)
(იდღეგრძელინუ//იდღინგრძელინუ შესაძლებელი გახდა დღეგრძელება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ადღეგრძელენს ზმნისა --
შეიძლება დღეგრძელება. ადღეგრძელინე(ნ)//ადღინგრძელინე(ნ) (ადღეგრძელინუ//ადღინგრძელინუ შეძლო ედღეგრძელებინა, -- ,
ნოდღეგრძელებუე(ნ)//ნოდღინგრძელებუე(ნ) შესძლებია ედღეგრძელებინა) გრდუვ. შესაძლ.ვნებ. უდღეგრძელებს ზმნისა -- შეუძლია
ადღეგრძელოს. ოდღეგრძელებაფუანს//ოდღინგრძელება-ფუანს (ოდღეგრძელებაფუუ//ოდღინგრძელებაფუუ ადღეგრძელებინა,
უდღეგრძელებაფუაფუ//უდღინგრძელებაფუაფუ უდღეგრძელებინებია, ნოდღეგრძელებაფუ{აფუ}ე(ნ)//ნოდღინგრძელება-ფუ{აფუ}ე(ნ)
ადღეგრძელებინებდა თურმე) კაუზ. ადღეგრძელებს ზმნისა -- ადღეგრძელებინებს. მადღეგრძელებელი//მადღინგრძელებელი
მიმღ.მოქმ. მდღეგრძელებელი. ოდღეგრძელებელი//ოდღინგრძელებელი მიმღ. ვნებ. მყ. სადღეგრძელებელი.
დღეგრძელებული//დღინგრძელებული მიმღ. ვნებ. წარს. დღეგრძელებული. ნადღეგრძელები//ნადღინგრძელები მიმღ. ვნებ. წარს.
ნადღეგრძელები. ნადღეგრძელებუერი//ნადღინგრძელებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. დღეგრძელების საფასური. 

Lemma: dghegrdzeleba2  
Number: 7003  
დღეგრძელება2 (დღეგრძელებას) სახელი დღეგრძელენს ზმნისა -- დღეგრძელობს. დღეგრძელენს (მხოლოდ აწმყოს
წრისა და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. სტატიკ. დღეგრძელობს, დღეგრძელად არის. 

Lemma: dghegrdzelebul-i//dghingrdzelebul-i  
Number: 7004  
დღეგრძელებულ-ი//დღინგრძელებულ-ი (დღეგრძელებულ/რს//დღინგრძელებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს.
ადღეგრძელენს ზმნისა -- დღეგრძელებული. 

Lemma: dghedghere  
Number: 7005  
დღედღერე (დღედღერეს) უშნოდ გასუქებული, დონდროხა. დღედღერე ოსური -- დონდროხა ქალი. შდრ. ტყეტყერე. 

Lemma: dghedghua  
Number: 7006  
დღედღუა (დღედღუას) იგივეა, რაც დღადღუა სახელი ქოდღედღუნს ზმნისა -- ტალახის ან სხვა რისამე მიტყეპება; უშნოდ
გაზოგვა (ტალახით ან სხვა რითიმე). 

Lemma: dghemushi  
Number: 7007  
დღემუში ზმნზ. იგივეა, რაც დღამუში, -- თავის დღეში; არასოდეს. დღემუშის ვაჸოფენია თენა -- არასოდეს არ ყოფილაო
ეს. დღემუშის თაში რდუა -- თავის დღეში ასე იყოო. შდრ. გურ. მისდღემჩი მის დღეში, არასოდეს (ა. ღლ.). 

Lemma: dghemushishi  



Number: 7008  
დღემუშიში, დღემუშიშის ზმნზ. უხსოვარ დროს, უხსოვარი დროის მანძილზე. დღემუშიში ნაჸვილა საქონელი -- უხსოვარ
დროს მოკლული საქონელი. შდრ. სადღემიშიოთ. 

Lemma: dghendzeleba  
Number: 7009  
დღენძელება (დღენძელებას) იგივეა, რაც დღეგრძელება, -- დღეგრძელობა. მადღენძელი, გამახარი, ნტერიში რინა --
კუნტა ხანი: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 127 -- მადღეგრძელე, გამახარე, მტრის ყოფნა -- მოკლე ხანი. 

Lemma: dgher-i  
Number: 7010  
დღერ-ი (დღერს) დღის, დღიანი. სუმი დღერი გინს კუჩხიშა ვეგიადგინუ -- სამი დღის ხბომ ვერ შეძლო ფეხზე დადგომა.
ვართი სუმი დღერი ცხენსჷ ულუ ისხი: ა. ცაგ., გვ. 29 -- არც სამი დღის (დღიან) ცხენს უვლია იმდენი. სუმი-ნდღერო
გინირთჷ: ი. ყიფშ., გვ. 56 -- სამი დღის გახდა. შდრ. დღარი; ამდღარი. 

Lemma: dghvaba  
Number: 7011  
დღვაბა (დღვაბას) დაგუბებული წყალი. 

Lemma: dghvabap-i  
Number: 7012  
დღვაბაფ-ი (დღვაბაფის) იხ. {დ}ინო-ღვაბაფი, -- ჩავარდნა, ტყაპანი (წყალში). შდრ. დღვებაფი; დღვაბუა. 

Lemma: dghvabin-i  
Number: 7013  
დღვაბინ-ი (დღვაბინს) იგივეა, რაც დღვაბაფი. შდრ. ტყვაპინი. 

Lemma: dghvabua  
Number: 7014  
დღვაბუა (დღვაბუას) იხ. დინო-დღვაბუა, -- ტლაპოში ჩავარდნა (ხმის გამოცემით). იხ. დღვაბაფი. შდრ. ტყვაპაფი. 

Lemma: dghvadghvali  
Number: 7015  
დღვადღვალი (დღვადღვალ/რს) დუდღუნი, ცხვირში ლაპარაკი; გაუგებრად, უშნოდ ლაპარაკი. მუსიე თინა, გიჩქუნ-და,
დღვადღვალანსინი, მუ ოკო? -- რასაა ის, თუ იცი, დუდღუნებს, რა უნდა? დღვადღვალანს (დღვადღვალუუ იდუდღუნა,
უდღვადღვალუუ უდუდღუნია, ნოდღვადღვალუე(ნ) დუდღუნებდა თურმე) გრდმ. დუდღუნებს, გაუგებრად ლაპარაკობს. 

Lemma: dghvadghvala  
Number: 7016  
დღვადღვალა (დღვადღვალას) დუდღუნა. 

Lemma: dghvazua  
Number: 7017  
დღვაზუა (დღვაზუას) სახელი იდღვაზუუ(ნ) ზმნისა -- მოქუფრვა; ძლიერ მოღრუბვლა; მოპირქუშება. მანგარას იდღვაზუუ,
დოჭვინს -- მაგრად იქუფრება, იწვიმებს. ოჭუმარეშე მიიდღვაზუ, მაჭვიმური რჩქუ -- დილიდანვე მოიქუფრა, მაწვიმარი
ჩანს. იდღვაზუ{უ}(ნ) (მიიდღვაზუ მოიქუფრა, მოდღვაზე{რე}(ნ) მოქუფრულა, მონოდღვაზუე(ნ) მოიქუფრებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ.
იქუფრება, იღრუბლება. მოდღვაზილი მიმღ. ვნებ. წარს. მოქუფრული. 

Lemma: dghvazil-i  
Number: 7018  
დღვაზილ-ი (დღვაზილ/რს) იხ. მოდღვაზილი. 

Lemma: dghvandghval-i  
Number: 7019  
დღვანდღვალ-ი (დღვანდღვალ/რს) იგივეა, რაც დღვადღვალი, -- დუდღუნი. ფერს დღვანდღვალანს, ჸუჯით
ვემირჩქილინე -- ისეთ რასმე დუდღუნებს, ყურით არ შეიძლება მოისმინო. 

Lemma: dghvark'al-i  
Number: 7020  
დღვარკალ-ი (დღვარკალს) ტოტებიანი სარი; სარი. ოკარიეთ ირფელიში უჯგუში რე ფიცარი დო ვარდა დღვარკალი:
ყაზაყ., 26.03.1930, გვ. 2 -- საქათმედ ყველაზე უკეთესია ფიცარი ანდა ტოტებიანი სარი. ჯარგვალს ჯვეშო თხომუში
დღვარკალეფიშე აშენენდეს: მასალები, ტ. 1, გვ. 386 -- ჯარგვალს ძველად თხმელას სარებისაგან აშენებდნენ. თუდო ოკო
დიპროლას თოლირი დღვარკალათი -- ქვევით იატაკად უნდა დაიგოს გათლილი სარებით. 

Lemma: dghvebin-i  
Number: 7021  
დღვებინ-ი (დღვებინს) იგივეა, რაც დღვაბინი, -- ტოპვა, ტლაპოში სიარული; ტალახში, წყალში ჩავარდნა. გეშედღვებუ
წყარიშე გვალო შოლირქ -- ამოტოპა წყლიდან მთლად სველი. იხ. ინოდღვებინი. 

Lemma: dghvebu  
Number: 7022  
დღვებუ (დღვებუს), დღვეფუ (დღვეფუს), ტლაპო, საფლობი; მცირე ტლაპო, ტალახიანი წყალი (პ. ცხად., კატალ., გვ. 28).
გამოყენებულია ინდიკატორად ტოპონიმებში (პ. ცხად., კატალ., გვ. 131). ჩქიმი ინტერესი გიღუდუო, ათე დღვებუშე
მალამიჸონინი? -- ჩემი ინტერესი გქონდა, ამ ტლაპოსაკენ რომ წამომიყვანე? დღვებუეფიში დო ჭყონჭყოეფიში
მაწამალარი -- ტლაპოებისა და ჭაობების მომწამვლელი (პიროვნება). 

Lemma: dghvebua  



Number: 7023  
დღვებუა (დღვებუას) იგივეა, რაც დღვებინი, -- ტოპვა. შდრ. დღვაბუა. 

Lemma: dghvebush-i  
Number: 7024  
დღვებუშ-ი (დღვებუშის) ტოპონ. იგივეა, რაც დღვებუ, -- ძლიერ ჭაობიანი და გაუვალი ადგილი. 

Lemma: dghvepin-i  
Number: 7025  
დღვეფინ-ი (დღვეფინს) იგივეა, რაც დღვებინი, -- ტლაპოში, სქელ ტალახში ძნელად სიარული. შდრ. დღვეფო. 

Lemma: dghvepo  
Number: 7026  
დღვეფო (დღვეფოს) ტლაპო, საფლობი ადგილი. 

Lemma: dghviapa  
Number: 7027  
დღვიაფა (დღვიაფას) იხ. ნდღვილაფა, -- დნობა. 

Lemma: dghvibal-i  
Number: 7028  
დღვიბალ-ი (დღვიბალს) ძალზე უფერული (მ. ძაძ., 2, გვ. 43). 

Lemma: dghvidghva  
Number: 7029  
დღვიდღვა (დღვიდღვას), დღვიდღვალ-ი (დღვიდღვალს) ვინც იბღვირება, -- ბღვერია. დღვიდღვა კოჩი რე -- ბღვერია
კაცია. 

Lemma: dghvidghvin-i  
Number: 7030  
დღვიდღვინ-ი (დღვიდღინს) სახელი იდღვიდღვინანს ზმნისა -- ბღვერა. უშნოთ იდღვიდღვინანს მუდგარენი -- უშნოდ
იბღვირება რაღაცაა. იდღვიდღვინანს (იდღვიდღვინუუ იბღვირა, უდღვიდღვინუუ უბღვერია, ნოდღვიდღვინუე(ნ) იბღვირებოდა თურმე)
გრდუვ. ვნებ. უშნოდ იბღვირება. 

Lemma: dghviza{l-i}  
Number: 7031  
დღვიზა{ლ-ი} (დღვიზა{ლ}ს) ბღვერია; წყრომით მაყურებელი. 

Lemma: dghvizin-i  
Number: 7032  
დღვიზინ-ი (დღვიზინს) ბღვერა, წყრომით ყურება, მუქარით მზერა. მუს იდღვიზინანს, მისიე, იშა ოშქურუნი? -- რას
იბღვირება, ვისაა, მისი რომ ეშინია? იდღვიზინანს (იდღვიზინუუ იბღვირა, უდღვიზინუუ უბღვერია, ნოდღვიზინუე(ნ) იბღვირებოდა
თურმე) გრდუვ. ვნებ. იბღვირება. უდღვიზინანს(უდღვიზინუუ უბღვირა, უდღვიზინუუ უბღვერია) გრდუვ. ვნებ. უბღვერს.
ოდღვიზინუანს (ოდღვიზინუუ აბღვერინა, უდღვიზინუაფუ უბღვერინებია, ნოდღვიზინაფუე(ნ) აბღვერინებდა თურმე) კაუზ. იდღვიზინანს
ზმნისა -- აბღვერინებს. მადღვიზინალი მიმღ.მოქმ. ვინც იბღვირება, -- მბღვერი. ოდღვიზინალი მიმღ. ვნებ. მყ. საბღვერი. ნადღვიზინა
მიმღ. ვნებ. წარს. ნაბღვერი. ნადღვიზინუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ბღვერის საფასური. შდრ. ღვიზინი. 

Lemma: dghvip'in-i  
Number: 7033  
დღვიპინ-ი (დღვიპინს) მოჭმუხნილი, მოღუშული ყურება. მუჭო რე, თენა იდღვიპინანსინი? -- როგორაა, რომ ეს იღუშება
(იჭმუხნება)? იდღვიპინანს (იდღვიპინუუ იჭმუხნა, უდღვიპინუუ უჭმუხნია, ნოდღვიპინუე(ნ) იჭმუხნებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. იჭმუხნება,
იღუშება. 

Lemma: dghvira  
Number: 7034  
დღვირა (დღვირას), ნდღვირა (ნდღვირას) ვინც მოღუშულად იყურება; ბღვერია. 

Lemma: dghvirin-i  
Number: 7035  
დღვირინ-ი (დღვირინს) პირმოღუშული, პირქუში ყურება; უკმაყოფილო პირის გამოხედვა. ამჭუანიშე იდღვირინანს -- ამ
დილიდანვე მოღუშულად იყურება, იბღვირება. იდღვირინანს (იდღვირინუუ მოღუშულად იყურა, უდღვირინუუ მოღუშულად
უყურებია, ნოდღვირინუე(ნ) მოღუშულად იყურებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. მოღუშულად იყურება, იბღვირება. შდრ. დვირინი;
ტვირინი. 

Lemma: dghvirua  
Number: 7036  
დღვირუა (დღვირუას) ღორის ხმიანობა. 

Lemma: dghidghin-i//dghirdghin-i  
Number: 7037  
დღიდღინ-ი//დღირდღინ-ი (დღი{რ}დღინს) იგივეა, რაც დღვადღვალი, -- დუდღუნი, ბუზღუნი; ცხვირში ლაპარაკი,
გაუგებარი ლაპარაკი. მუთუნი ვეგებგი, დღი{რ}დღინუნს -- ვერაფერი გავიგე, დუდღუნებს. დღი{რ}დღინუნს (დღი{რ}დღინუ
იდუდღუნა, უდღი{რ}დღინუ უდუდღუნია, ნოდღი{რ}დღინუე(ნ) დუდღუნებდა თურმე) გრდუვ. დუდღუნებს. შდრ. ტყიტყინი;
ჭყიჭყინი;.ჯღიჯღინი. 

Lemma: dghidghina//dghi{r}dghina  
Number: 7038  



დღიდღინა//დღი{რ}დღინა (დღი{რ}დღინას) იგივეა, რაც დღვადღვალა, -- დუდღუნა, ვინც ცხვირში ლაპარაკობს, --
ცხვირში მოლაპარაკე. შდრ. ტყიტყინა, ტყირტყინა. 

Lemma: dghidghinapa  
Number: 7039  
დღიდღინაფა (დღიდღინაფას) სახელი დღიდღონდუ(ნ) ზმნისა -- რისამე ძალიან დარბილება, ლპობის დაწყება. ჸვალქ
დოდღიდონდუ -- ყველი ძალიან დარბილდა, ტალახის მსგავსი გახდა. დღიდღონდუუ(ნ) (დოდღიდღონდუ ძალიან დარბილდა;
დოდღიდღინაფე{ლ/რე}(ნ) ძალიან დარბილებულა, ატალახიანებულა; დონოდღიდღინაფუე(ნ) ძალიან დარბილდებოდა თურმე) გრდუვ.
ვნებ. ძალიან რბილდება, ტალახის მსგავსი ხდება. შდრ. ტყიტყინაფა; ყიყინაფა. 

Lemma: dghidghonua  
Number: 7040  
დღიდღონუა (დღიდღონუას) თხუპნა, ძლიერ დასვრა. ქიმკაჯინი ჩქიჩქუს, ართო მიიდღიდღონუ -- მიხედე ჩვილს, სულ
მთლად მოითხუპნა. დღიდღონუნს (მოდღიდღონუ მოთხუპნა, მოუდღიდღონუ მოუთხუპნია, მონოდღიდღონუე(ნ) მოთხუპნიდა თურმე)
გრდმ. თხუპნის. იდღიდღონუუ(ნ) (მიიდღიდღონუ მოითხუპნა, მოდღიდღონე{ლ/რე}(ნ) მოთხუპნულა, მონოდღიდღონუე(ნ) მოითხუპნებოდა
თურმე) გრდუვ. ვნებ. ითხუპნება. იხ. დღირდღონუა. შდრ. თხითხონუა, ტყიტყონუა. 

Lemma: dghirazua  
Number: 7041  
დღირაზუა (დღირაზუას) იგივეა, რაც დღირიზუა, დღიროზუა. 

Lemma: dghirdghin-i  
Number: 7042  
დღირდღინ-ი (დღირდღინს) იგივეა, რაც დღიდღინი, -- დუდღუნი, ცხვირში უბნობა (საბა). შდრ. თხირთხინი, ტყირტყინი. 

Lemma: dghirdghina  
Number: 7043  
დღირდღინა (დღირდღინას) იგივეა, რაც დღიდღინა -- დუდღუნა; ცხვირში მოლაპარაკე. შდრ. თხირთხინა; ტყირტყინა. 

Lemma: dghirdghonua  
Number: 7044  
დღირდღონუა (დღირდღონუას) იგივეა, რაც დღიდღონუა, დიდღონუა -- 1. თხუპნა, ძლიერ დასვრა. შდრ. თხირთხონუა,
ტყირტყონუა. 2. ენერგიულად და უშნოდ დაგლეჯა (მაგ., ხორცის ან სხვა რისამე). 

Lemma: dghirdghua  
Number: 7045  
დღირდღუა (დღირდღუას) სახელი დღირდღუ(ნ) ზმნისა -- ადვილად ხევა; ხმის გამოცემით სკდომა, ხევა. დღირდღუ{უ}(ნ)
(გოდღირდღუ დაიხა, დაიგლიჯა; გოდღირდღე{ლე}(ნ) დახეულა, დაგლეჯილა ადვილად; გონოდღირდღუე(ნ) თურმე დაიხეოდა,
დაიგლიჯებოდა ადვილად) გრდუვ. ვნებ. ადვილად იხევა, იგლიჯება. შდრ. ტყირტყუა. 

Lemma: dghirzua  
Number: 7046  
დღირზუა (დღირზუას) იხ. დღირიზუა. 

Lemma: dghiriz-i  
Number: 7047  
დღირიზ-ი (დღირიზის) 1. დღლეზა; 2. დაუოკებელი სიარული. იხ. გილა-დღირიზი. 

Lemma: dghirizil-i  
Number: 7048  
დღირიზილ-ი (დღირიზილ/რს) იხ. გოდღირიზელი, გოდღირიზილი. 

Lemma: dghirizua  
Number: 7049  
დღირიზუა (დღირიზუას) სახელი დღირიზუნს ზმნისა -- დადღლეზა, დაგლეჯა, დაფლეთა, დახევა. წერილი დოდღირიზუ
დო გეგნაარღუ -- წერილი დადღლიზა (დაგლიჯა) და გადაყარა. გადატ. დაუოკებელი სიარული. დღირიზუნს (დოდღირიზუ
დაგლიჯა, დუუდღირიზუ დაუგლეჯია, დონოდღირიზუე(ნ) დაგლეჯდა თურმე) გრდმ. დღლეზს, გლეჯს, ხევს. იდღირიზუნს (დიიდღირიზუ
დაიგლიჯა, დუუდღირიზუ დაუგლეჯია) გრდმ. სათავ. ქც. დღირიზუნს ზმნისა -- იდღლეზს, იგლეჯს. უდღირიზუნს (დუუდღირიზუ
დაუგლიჯა, დუუდღირიზუ დაუგლეჯია) გრდმ. სასხვ. ქც. დღირიზუნს ზმნისა -- უგლეჯს. იდღირიზუ{უ}(ნ) (დიიდღირიზუ დაიგლიჯა,
დოდღირიზე{ლე} დაგლეჯილა) გრდუვ. ვნებ. დღირიზუნს ზმნისა -- იგლიჯება, იხევა, იდღლიზება. ადღირიზუ{უ}(ნ) (დაადღირიზუ
დაეგლიჯა, დოდღირიზუუ დაჰგლეჯია) გრდუვ. ვნებ. უდღირიზუნს ზმნისა -- ეგლიჯება, ეხევა, ედღლიზება. იდღირიზე(ნ) (იდღირიზუ
შესაძლებელი გახდა დაგლეჯა, დოდღირიზელე(ნ) შესაძლებელი გამხდარა დაგლეჯა, დონოდღირიზუე(ნ) შესაძლებელი ყოფილა
დაგლეჯა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. დღირიზუნს ზმნისა -- შეიძლება დაიგლიჯოს, დაიხეს, დაიდღლიზოს. ადღირიზე(ნ) (ადღირიზუ
შეძლო დაეგლიჯა, -- დონოდღირიზუე(ნ) შესძლებია დაეგლიჯა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უდღირიზუნს ზმნისა -- შეუძლია
დადღლიზოს, დახიოს, დაგლიჯოს. ოდღირიზაფუანს (ოდღირიზაფუუ დააგლეჯინა, უდღირიზაფუაფუ დაუგლეჯინებია,
ნოდღირიზაფუ{აფუ}ე(ნ) დააგლეჯინებდა თურმე) კაუზ. დღირიზუნს ზმნისა -- აგლეჯინებს, ახევინებს, ადღლეზინებს. მადღირიზალი,
მადღირიზუ მიმღ.მოქმ. {და}მგლეჯი, მდღეზელი. ოდღირიზალი, ოდღირიზუ მიმღ. ვნებ. მყ. {და}საგლეჯი, სადღლეზი. დღირიზილი,
დღირიზელი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}გლეჯილი, დადღლეზილი. ნადღირიზა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაგლეჯი, ნადღლეზი. ნადღირიზუერი
მიმღ. ვნებ. წარს. გლეჯის, დღლეზის საფასური. უდღირიზუ//უდღირაზუ//უდუდღირიზუ მიმღ. უარყ. უგლეჯი, უდღლეზი. შდრ.
თხირიშუა, ტყირიშუა. შდრ. იმერ. დღლეზა დაგლეჯა (ვ. ბერ.). 

Lemma: dghirin-i  
Number: 7050  
დღირინ-ი (დღირინს), დღირინუა (დღირინუას) სახელი დღირინუნს ზმნისა -- დვრინვა, ფრუტუნი. მუჭო ცხენიცალო
დღირინუნს! -- როგორ ცხენივით ფრუტუნებს! დღირინუნს (დღირინუ იფრუტუნა, უდღირინუ უფრუტუნია, ნოდღირინუე(ნ) ფრუტუნებდა
თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ. ფრუტუნებს. იდღირინუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. ფრუტუნებს.
მადღირინალი//მადღირინე მიმღ. მოქმ. მოფრუტუნე. 



Lemma: dghirozua  
Number: 7051  
დღიროზუა (დღიროზუას) იგივეა, რაც დღირიზუა. 

Lemma: dghiur-i  
Number: 7052  
დღიურ-ი (დღიურს) დღიური. დღიურო ზმნზ. დღიურად. დღიურო გიშემიალე ათასი მანათი: მ. ხუბ., გვ. 130 -- დღიურად
გამოსდის ათასი მანეთი. 

Lemma: dghopo  
Number: 7053  
დღოფო (დღოფოს) იგივეა, რაც დღვებუ, დღვეფო/უ -- ტლაპო, სქელტალახიანი ადგილი. შდრ. იმერ., აჭარ. დღლოფო
სქელი ტალახი (ვ. ბერ., შ. ნიჟარ., ა. ღლ.). შდრ. დღვეფინი. 

Lemma: dghudghin-i//dudghini  
Number: 7054  
დღუდღინ-ი//დუდღინი (დ{ღ}უდღინს), იგივეა, რაც დღვადღვალი, დღიდღინი, -- დუდღუნი, ცხვირში ლაპარაკი.
ნიდღუდღინუნქ, ქიდაანტირი სქანოთ! -- ნუ დუდღუნებ, დაეტიე შენთვის! დღუდღინუნს (დღუდღინუ იდუდღუნა, უდღუდღინუ
უდუდღუნია, ნოდღუდღინუე(ნ) დუდღუნებდა თურმე) გრდმ. დუდღუნებს. იდღუდღინუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის
მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. დუდღუნებს. მადღუდღინალი, მადღუდღინე მიმღ. მოქმ. მუდუდღუნე. ოდღუდღინალი, ოდღუდღინე მიმღ. ვნებ.
მყ. სადუდღუნო. ნადღუდღინა მიმღ. ვნებ. წარს. ნადუდღუნი. ნადღუდღინუერი მიმღ. ვნებ. წარს. დუდღუნის საფასური. იხ.
ტყუტყინი. 

Lemma: dghudghina  
Number: 7055  
დღუდღინა (დღუდღინას) ვინც დუდღუნით ლაპარაკობს, -- დუდღუნა. 

Lemma: dghulapa//dghvilapa  
Number: 7056  
დღულაფა//დღვილაფა იხ. ნდღვილაფა. 

Lemma: dghulapir-i//ndghulapir-i  
Number: 7057  
დღულაფირ-ი//ნდღულაფირ-ი (დღვილაფირს// ნდღულაფირს) მიმღ. ვნებ. წარს. ო{ნ}დღვი/ულუანს ზმნისა -- გამდნარი. 

Lemma: dghumin-i  
Number: 7058  
დღუმინ-ი (დღუმინს), დღუმინუა (დღუმინუას) დუდღუნი, ცხვირში ლაპარაკი. მუთუნი ვეგგაგინე კოჩის, დღუმინუნს --
ვერაფერს (ვერ) გაიგებს კაცი, დუდღუნებს. დღუმინუნს (დღუმინუ იდუდღუნა, უდღუმინუ უდუდღუნია, ნოდღუმინუე(ნ) დუდღუნებდა
თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ. დუდღუნებს. იდღუმინუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ.
დუდღუნებს. შდრ. ტყუმინი, ძღუმინი, წკუმინი. 

Lemma: dghundghush-i  
Number: 7059  
დღუნდღუშ-ი (დღუნდღუშის) ბოტან. ვაზის ჯიშია, ისხამს შავ და მსხვილ მარცვალს, დგება წითელი ფერის კარგი ღვინო (ს.
მაკალ., გვ. 189). ხშირი და სრული მარცვლები ჰქონდა. ძალიან ბევრს ისხამდა. ადრე მწიფდებოდა, ივლისის ბოლოს უკვე
საჭმელად ვარგოდა (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 3, გვ. 155). დუდღუში ჩე კარგი თეთრი ყურძენი იყო. კარგი მტევანი ჰქონდა.
ფურცელი მრგვალი და ჩაჭრილი იყო (იქვე). 

Lemma: dghurap-i  
Number: 7060  
დღურაფ-ი (დღურაფის), დღურუა (დღურუას) სახელი დღურანს ზმნისა -- ღრუტუნი. ღეჯიშ მაგორალს ღეჯიშ დღურაფი
ალასიმენია: ა. ცან., გვ. 123 -- ღორის მძებნელს ღორის ღრუტუნი ჩაესმისო. ღეჯი დღურანცჷ -- ღორი ღრუტუნებს.
დღურანს (დღურუუ იღრუტუნა, უდღურუუ უღრუტუნია, ნოდღურ{ინ}უე(ნ) ღრუტუნებდა თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ. ღრუტუნებს. იხ.
ნდღურაფი. 

Lemma: dghe'rdghap-i  
Number: 7061  
დღჷრდღაფ-ი (დღჷრდღაფის) იგივეა, რაც დღირდღაფი, -- კუჭის აშლილობის დროს გაფაღარათება. კუჭი ეფაჩილი აფუ
დო დღჷრდღანს -- კუჭი აშლილი აქვს და თხლად გადის (ფაღარათობს). 

Lemma: dghe'rdghin-i  
Number: 7062  
დღჷრდღინ-ი (დღჷრდღინს) იხ. დღირდღინი. 

Lemma: dghe'rdghinua  
Number: 7063  
დღჷრდღინუა (დღჷრდღინუას) იხ. დღჷრდღინი. 

Lemma: dghe'rdghonua  
Number: 7064  
დღჷრდღონუა (დღჷრდღონუას) იხ. დღირდღონუა. 



Letter: e  
ე 

Lemma: e1  
Number: 7065  
ე1 შეკვეცილი ჩვენებითი ნაცვალსახელი თენა//ენა//თე ეს; იხმარება მსაზღვრელად, არ იცვლება ბრუნვებსა და რიცხვში:
გერცჷ ე ბოში ქუუხვამილუაფუ: ი. ყიფშ., გვ. 12 -- მგელს ეს ბიჭი გაუტაცნია. თიწკალა ე კოჩქჷ გეეჭოფუ არგუნი: ი. ყიფშ.,
გვ. 20 -- მაშინ ამ კაცმა აიღო ნაჯახი. ართ ჟეშხასჷ ე კოცჷ წირუაშა მიდუურთჷმჷ: ი. ყიფშ., გვ. 12 -- ერთ კვირას (დღეს) ეს
კაცი (სალოცავად) წირვაში წასულა. კჷნოხჷ ე ბოშისჷ უწისჷ: ქხს, 1, გვ. 46 -- შემდეგ ამ ბიჭს უთხრეს. ე ბედიშა ვამანტინე:
ქხს, 1, გვ. 81 -- ამ ბედს ვერ გავექცევი. ე ძღაბეფი: ქხს, 2, გვ. 12 -- ეს გოგოები. ე ხანი დო ამბეე შქას გიშელჷ
წანამოწანაქჷ : ქხს, 2, გვ. 24 -- ამ ხანსა და ამბავს შორის გავიდა წელიწადი. 

Lemma: e2  
Number: 7066  
ე2 ჩვენებით ნაცვალსახელებთან და ზმნიზედებთან ენაცვლება სიტყვას აი და აძლიერებს მათს ჩვენებითობას: ე-თი (ეთი)
კოჩი აი ის კაცი (შდრ. თი კოჩი ის კაცი); ე-თექ აი იქ; ე-თინა აი ის (შდრ. თინა ის); ე-ზმა აი ამდენი; ე-სხიი აი ამდენი;
ე-თიწკუმა აი მაშინ... 

Lemma: e3  
Number: 7067  
ე3 შორსდ. ე მუ ორე, მუ ორე? -- ჰე, რა არის, რა არის? ე, ბოში, სი გიჩქუნია! -- ჰე, ბიჭო, შენ იციო! შდრ. ლაზ. ე: ე ბიჭ! ე
ბიჭო! (ნ. მარი). 

Lemma: e4  
Number: 7068  
ე4 მარტივი ზმნისწინია, ქართული ა-ს მორფოლოგიური ფარდი: ე-სხაპუა ა-ხტომა: დუდიში ჟი ვ-ე-ისხაპენია: ხალხ. სიბრ.,
1, გვ. 40 -- თავზე ზევით ვერ ახტებიო (არ შეიძლება ახტომაო); ე-ჭოფუა ა-წევა, ა-ღება; ე-ჸონაფა ა-ყვანა. 

Lemma: e5  
Number: 7069  
ე5 ზოგჯერ ენაცვლება ვნებითის ო პრეფიქსს: ო-რუუ//ე-რუებუ ერევა; ო-რიგუ//ე-რიგებუ ურიგდება; ო-ნდურუ//ე-ნდურებუ
ემდურება.... ეს შენაცვლება, ჩანს, ქართული ენის გავლენაა. 

Lemma: e6  
Number: 7070  
ე6 -უ სუფიქსთან ერთად (ე- -- -უ) აწარმოებს ვნებითი გვარის ზმნებს: ე-სრულებ-უ(ნ) უსრულდება; ე-ნარტებ-უ(ნ) ენატრება;
ე-სურებ-უ(ნ) ესტუმრება; ე-წუხებ-უ უწუხდება; ე-სახელებ-უ(ნ) სასახელოდ დარჩება (მიაჩნია)... 

Lemma: -e7  
Number: 7071  
-ე7 პრეფიქს მე-სთან (მე- -- -ე) ხელობის სახელების მაწარმოებელია: მე-ბჟალი-ე მერძევე; მე-ურემ-ე მეურმე; მე-კოტუ-ე
მექოთნე; მე-შხურ-ე მეცხვარე; მე-თხალ-ე მეთხე, თხების მწყემსი... 

Lemma: -e8  
Number: 7072  
-ე8 სუფიქსი გვაქვს ზმნის მწკრივებში: 1. კავშირებითებში (პირველსა და მეორე პირებში): ფხანტუნდ-ე ვხატავდე, ხანტუნდ-
ე ხატავდე; პჭარუნდ-ე ვწერდე, ჭარუნდ-ე წერდე; ბდვანდ-ე ვდებდე; ვოგორანდ-ე ვაგინებდე. ფხანტ-ე ვხატო; პჭარ-ე
ვწერო; დობდვ-ე დავდო; ვოგორ-ე ვაგინო... 2. წყვეტილში (პირველსა და მეორე პირებში): ვოცქვ-ე ვაქე; ვოგვან-ე ვასუქე;
კათ{ე}-ე აგროვე; თირ-ე ცვალე... 

Lemma: -e9  
Number: 7073  
-ე9 ორე//რე არის მეშველი ზმნის შეკვეცილი სახე (შედგენილ შემასმენელში): ათენა ჩქიმი ჸუდე-ე -- ეს ჩემი სახლია;
ბაღანა-ე ბავშვია; ჯგირი-ე კარგია (შდრ. ჯგირი ლე)... 

Lemma: -e10  
Number: 7074  
-ე10 ენაცვლება სხვათა სიტყვის ა ნაწილაკს (ქართული -ო ნაწილაკის მორფოლოგიური ფარდი) და აღნიშნავს მესამე პირის
ნათქვამს: მორთასი-ე დო თქუასი-ე, თის ქიმეჩითია: ქხს, 2, გვ. 12 -- ვინც მოვიდესო და თქვასო, იმას მიეცითო. აბა,
ლეკურსჷ მი იშეეღანქი-ე: ა. ცაგ., გვ. 13 -- აბა, ხმალს ვინ ამოიღებო! უშრომელო ფსქიდუქი-ე, ათეთ დუდი ვერთუ-ე: კ.
სამუშ., ქხპს, გვ. 160 -- უშრომლად თავს ვირჩენო, ამით თავი არ შეიქციო. ხმოვნით დამთავრებულ სიტყვებთან ამ ე-ს წინ
(იშვიათად ა-ს) შეიძლება გაჩნდეს ხმოვანთგასაყარი ვ: ე-ვ-ე, ა-ვ-ე: დუდი ოკო მებკვათევე: ი. ყიფშ., გვ. 75 -- თავი უნდა
მოვჭრაო. ათენა ქიმერთევე, შქას გოკვათია: მ. ხუბ., გვ. 69 -- ეს რომ მიხვიდეო, შუაზე გაჭერიო. ქიმერთე დოხორეშავე... -
- რომ მიხვიდე სასახლეშიო... 

Lemma: -e11(Gh  
Number: 7075  
-ე11(ღ *ერე) ზოგჯერ რომ კავშირის ფუნქციით არის გამოყენებული: მიშ ჸოროფას ვდარდენდე-ე, არძო დომინქირუას: ი.
ყიფშ., გვ. 129 -- ვის სიყვარულს (რომ) ვდარდობდე, ყველა გამიქროს. ღურა-დღაშა ვიტანჯე-ე, ფერი საქმე დომიჭყაფუ: ი.
ყიფშ., გვ. 120 -- სიკვდილამდე რომ ვიტანჯო, ისეთი საქმე დამიწყია. 

Lemma: eb-i//yeb-i  



Number: 7076  
ებ-ი//ჲებ-ი იხ. ლები, -- ლეიბი. ებიშ პიჯი ლეიბის პირი. ჭერ მაფუნა ხამიენი დო თეს ქიდნობდვანთ ებიი პის --
შეკერილი გვაქვს ხამიენი (შინ მოქსოვილი ბამბის მატერია) და ამაში ჩავდებთ ლეიბის პირს. 

Lemma: ebark'anel-i  
Number: 7077  
ებარკანელ-ი (ებარკანელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეიბარკანანს ზმნისა -- აკაპიწებული. 

Lemma: ebark'anua  
Number: 7078  
ებარკანუა (ებარკანუას) სახელი ეიბარკანანს ზმნისა -- აკაპიწება; შარვლის ტოტების აწევა (მუხლამდე). ქევიბარკანეთ
დო თეში მინიბლით ღალუს -- ავიკაპიწეთ და ისე გადავედით ღელეზე. ეიბარკანანს (ეიბარკანუუ აიკაპიწა, ეუბარკანუაფუ
აუკაპიწებია, ენობარკანუე(ნ) აიკაპიწებდა თურმე) გრდმ. სათავ. ქც. აიკაპიწებს. ეუბარკანანს (ეუბარკანუუ აუკაპიწა, ეუბარკანუაფუ
აუკაპიწებია) გრდმ. სასხვ. ქც. ეიბარკანანს ზმნისა -- აუკაპიწებს. ეიბარკანუაფუ(ნ) (ეიბარკანუუ თიქ აკაპიწდა ის, ებარკანაფე{ლე}(ნ)
აკაპიწებულა) გრდუვ. ვნებ. ეიბარკანანს ზმნისა -- აკაპიწდება. ეჲაბარკანუაფუ (ეჲაბარკანუუ აეკაპიწა, ებარკანუუ აჰკაპიწებია)
გრდუვ. ვნებ. ეუბარკანანს ზმნისა -- აუკაპიწდება. ეიბარკანე(ნ)//ეიბარკანინე(ნ) (ეიბარკანინუ შესაძლებელი გახდა აკაპიწება,
ებარკანელ/რე(ნ) შესაძლებელი გამხდარა აკაპიწება, ენობარკანუე(ნ) შესაძლებელი ყოფილა აკაპიწება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
ეიბარკანანს ზმნისა -- შეიძლება აკაპიწება. ეჲაბარკანე(ნ)//ეჲაბარკანინე(ნ) (ეჲაბარკანინუ შეძლო აეკაპიწებინა, -- ,
ენობარკანუე(ნ) შესძლებია აკაპიწება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ეუბარკანანს ზმნისა -- შეუძლია აიკაპიწოს. ეჲობარკანაფუანს
(ეიობარკანაფუუ ააკაპიწებინა, ეუბარკანაფუაფუ აუკაპიწებინებია, ენობარკანაფუ{აფუ}ე(ნ) ააკაპიწინებდა თურმე) კაუზ. ეიბარკანანს ზმნისა
-- ააკაპიწებინებს. ემაბარკანალი მიმღ. მოქმ. ამკაპიწებელი. ეჲობარკან{აფ}ალი მიმღ. ვნებ. მყ. ასაკაპიწებელი. ებარკანელი მიმღ.
ვნებ. წარს. აკაპიწებული. ენაბარკანა მიმღ. ვნებ. წარს. ანაკაპიწები. ენაბარკანუერი მიმღ. ვნებ. წარს. აკაპიწების საფასური.
შდრ. ბორკი. 

Lemma: eberj-i  
Number: 7079  
ებერჯ-ი (ებერჯის, ებერს) ზოოლ. თევზის ჯიშია ერთგვარი. ებერჯი სკურდღაიშე მურს, გემუანი ჩხომიე, ჭიჭეე, დიდის
ვეერდუუ, ქორა არდგილს ფართე რე -- ებერჯი სკურდღელედან (ტოპონ.) მოდის, გემრიელი თევზია, პატარაა, დიდი არ
იზრდება, მუცელი (მუცელადგილას) ფართეა. 

Lemma: ebr-i  
Number: 7080  
ებრ-ი (ებრის) იერი; ეშხი. 

Lemma: ebrian-i  
Number: 7081  
ებრიან-ი (ებრიანს) იერიანი, ეშხიანი. ჯგირი, ებრიანი ცირა რე -- კარგი, იერიანი (ეშხიანი) გოგო არის. 

Lemma: ebro  
Number: 7082  
ებრო (ებროს) ერბო. ებრო ქუა ერბო ქვა, რბილი ქვა, რომელსაც იყენებენ სალაშინის პირის მოსაწყობად. შდრ. იმერ.
ერბოქვა შალაშინთა პირის მოსაწყობი ქვა (ვ. ბერ.); ქიზიყ. ერბოს ქვა წმინდა სალესი ქვა, ერბოთი ასველებენ და საჭერს
ისე უწყობენ (ს. მენთეშ., ა. ღლ.). 

Lemma: ebuma  
Number: 7083  
ებუმა (ებუმას) სახელი ეიობუნს ზმნისა -- ამოსხმა. ქიმუურც წყარიში ეიობუმუშა: ი. ყიფშ., გვ. 74 -- მოდის წყლის
ამოსასხმელად. გეიობეს წყარი: მ. ხუბ., გვ. 11 -- ამოასხეს წყალი. 

Lemma: ebumapa  
Number: 7084  
ებუმაფა (ებუმაფას) სახელი ეჲობუმუანს ზმნისა -- ჩამოკიდება; აკიდება. მუჭო თოლი ქჷმკობდვინი, დახე გემმობუნუ: შ.
ბერ., გვ. 72 -- როგორც კი დავიძინე (თვალი მივლულე), კინაღამ ჩამომკიდა. ჩხოუ გეჲობუმეს ოჸვილარო -- ძროხა
ჩამოკიდეს დასაკლავად. 

Lemma: ebuna  
Number: 7085  
ებუნა (ებუნას) სახელი ეიაბუნუუ(ნ) ზმნისა -- 1. ამოსხმა (სითხის); 2. შებმა; გადაკიდება ერთმანეთზე საჩხუბრად. წყნარას
ხედეს დო რაგადანდეს, უკული მუდგაშენიდუნი, გეიაბუნეს ართიანს დო იჩხუბეს -- წყნარად ისხდნენ და
ლაპარაკობდნენ, შემდეგ რაღაცაზე იყო, ერთმანეთს შეებნენ და იჩხუბეს. 

Lemma: ebunapa  
Number: 7086  
ებუნაფა (ებუნაფას) იხ. ებუმაფა. 

Lemma: -ebur-i  
Number: 7087  
-ებურ-ი, -ებურა სუფიქსი ზედსართავთა საწარმოებელი: ჩქინ-ებურ-ი ჩვენებური; ჯვეშ-ებურ-ი ძველებური... 

Lemma: ebudzgurel-i  
Number: 7088  
ებუძგურელ-ი (ებუძგურელს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეიბუძგურუუ(ნ) ზმნისა -- აბურძგნული. ებუძგურელი თომა -- აბურძგნული
თმა. 

Lemma: ebsha  
Number: 7089  
ებშა (ებშას)//ეფშა (ეფშას) სახელი ეიბშანს ზმნისა -- სავსე. ოსურ-კათაში ნატრი ორდუ ხორც დო ფერით ებშა ბოში --



ქალების ნატვრა იყო ხორცითა და ფერით სავსე ბიჭი. ზესქვი დო ზესქვიქ წეკინდუა დო ტურაქ ტოტი ეიბშუა: ა. ცან., გვ.
106 -- შაშვები წაიკიდნენ და ტურამ ტორი აივსოო. 

Lemma: ebshapa//epshapa  
Number: 7090  
ებშაფა//ეფშაფა (ებ/ფშაფას) იხ. ებშა, -- სახელი ეიობშანს ზმნისა -- ავსება. ეიობშანს (ეიობშუ აავსო, ეუბშაფუ აუვსია,
ენობშაფუე(ნ) აავსებდა თურმე) გრდმ. აავსებს. ეუბშანს (ეუბშუ აუვსო, ეუბშაფუ აუვსია) გრდმ. სასხვ ქც. ეიობშანს ზმნისა -- აუვსებს.
ეიბშაფუუ(ნ) (ეიბშუ აივსო, ებშაფე{ლ/რ}ე(ნ) ავსებულა) გრდუვ. ვნებ. ეიობშანს ზმნისა -- აივსება. ეაბშაფუუ(ნ) (ეაბშუ აევსო, ებშაფუ
ავსებია) გრდუვ. ვნებ. ეუბშანს ზმნისა -- აევსება. ეიბშინე(ნ) (ეიბშინუ შესაძლებელი გახდა ავსება, ებშაფელ/რე(ნ) შესაძლებელი
გამხდარა ავსება, ენობშაფუე(ნ) შესაძლებელი ყოფილა ავსება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ეიობშანს ზმნისა -- შეიძლება აივსოს.
ეიაბშინე(ნ) (ეიაბშინუ შეძლო აევსო, -- , ენობშაფუე(ნ) შესძლებია ავსება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ეუბშანს ზმნისა -- შეუძლია აავსოს.
ეიობშაფუანს (ეიობშაფუუ აავსებინა, ეუბშაფუაფუ აუვსებინებია, ენობშაფუე(ნ) აავსებინებდა თურმე) კაუზ. ეიობშანს ზმნისა --
აავსებინებს. ემაბშაფალი მიმღ. მოქმ. ამვსებელი. ეიობშაფალი მიმღ. ვნებ. მყ. ასავსები. ებშაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. ავსებული.
ენაბშეფი მიმღ. ვნებ. წარს. ანავსები. ენაბშაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ავსების საფასური. 

Lemma: egapa  
Number: 7091  
ეგაფა (ეგაფას)/ სახელი ეიოგანს ზმნისა -- აგება. იხ. გაფა6. 

Lemma: egeb  
Number: 7092  
ეგებ, ეგებას, ეგებუ ნაწილაკი. ეგებ, ეგება, ეგების, იქნებ; შეიძლება. ეგებ შურო ვარწანდე: ქხს, 1, გვ. 75 -- იქნებ სულ არ
გწამდე. ბოში, მუსუ მიჯინექ? ეგებას გოკორდე?: ი. ყიფშ., გვ. 135 -- ბიჭო, რას მიყურებ? ეგების გინდოდე? ეგებუ დასურო
ეშელუკო: მ. ხუბ., გვ. 1 -- ეგებ მართლა ამოვიდა. ეგებ მუს უჸორდასჷ: ქხს, 2, გვ. 68 -- ეგებ მას უყვარდეს. 

Lemma: egvar-i  
Number: 7093  
ეგვარ-ი (ეგვარს) ნაცვალსახ. ამგვარი. ეგვარი საქჷმესჷ ნჷმჷ ბღოლა: ი. ყიფშ., გვ. 17 -- ამგვარ საქმეს ნუ მიზამ.
ონჯღორე რე, გიჩქუდასჷ, ეგვარს ვეშქიდანს ცირა: მ. ხუბ., გვ. 310 -- სირცხვილია, იცოდე, ამგვარს არ იკადრებს
ქალიშვილი. შდრ. თიგვარი, იგვარი. 

Lemma: egiarzen-i  
Number: 7094  
ეგიარზენ-ი (ეგიარზენს) ტოპონ. დავაკება (გ. ელიავა). 

Lemma: egumen-i  
Number: 7095  
ეგუმენ-ი (ეგუმენს) იღუმენი. ხენწჷფექ ეგუმენი ქიმიჭანუ დო უწუუ თე ეგუმენს: მ. ხუბ., გვ. 137 -- ხელმწიფემ იღუმენი
მოიხმო და უთხრა ამ იღუმენს. 

Lemma: egurdzgur-i  
Number: 7096  
ეგურძგურ-ი (ეგურძგურს) ბოტან. ვაზის ჯიშია, თეთრი, მაღლარი; მწიფე მარცვალი ქარვისფერია, დგება საუკეთესო ღვინო
(გ. ელიავა, ვაზ. კატ. მ, გვ. 18). 

Lemma: edgina  
Number: 7097  
ედგინა (ედგინას) სახელი ედირთუ(ნ) ზმნისა -- ადგომა. ადრე ენადგინა ჸურდგელც წიარი ვეგიოჭიშუანსია: ა. ცან., გვ.
99 -- ადრე ამდგარსა კურდღელსა ვერ დაეწევა მწევარი. ეგებ ქუგომფუჩონუე დონჯირა დო ედგინასი: ი. ყიფშ., გვ. 126 --
ეგების მომეფერო დაწოლა -- ადგომისას. ვემადგინე, გიჩქჷდას!: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 131 -- ვერ ავდგები, იცოდე. დინუბარჷ
შური დო გეიოდგინჷ ე ბოში: ა. ცაგ., გვ. 16 -- სული ჩაბერა და ააყენა ეს ბიჭი. მუჭო ფურკი გეიოდგინაფუუ ქუასჷ!: ი.
ყიფშ., გვ. 40 -- როგორ მტვერი ააყენებინა ქვას! გედი, ცირა, აწი ეშევა!: მ. ხუბ., გვ. 24 -- ადექი, ქალიშვილო, აწი ზევითო!
ედირთუ{უ}(ნ) (ედირთუ ადგა, ეუდგინუ ამდგარა, ენოდგინუე(ნ) ადგებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ადგება. ეჲოდგინანს (ეჲოდგინუ ააყენა,
ეუდგინუუ აუყენებია) გრდმ. ააყენებს. ეიდგინე(ნ)//ეიდგინინე(ნ) (ეიდგინუ//ეიდგინინუ შესაძლებელი გახდა აყენება, -- , -- ) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. ედირთუ(ნ) ზმნისა -- შეიძლება აყენება. ეჲადგინე(ნ)//ეჲადგინინე(ნ) (ეჲადგინუ//ეჲადგინინუ შეძლო
ადგომა//აეყენებინა, -- , ენოდგინუე(ნ) შესძლებია ადგომა//აყენება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ეუდგინანს ზმნისა -- შეუძლია ააყენოს.
ეჲოდგინაფუანს (ეჲოდგინაფუუ ააყენებინა, ეუდგინაფუაფუ აუყენებინებია, ენოდგინაფუ{აფუ}ე(ნ) ააყენებინებდა თურმე) კაუზ.
ეჲოდგინანს ზმნისა -- ააყენებინებს. ემადგინალი მიმღ. მოქმ. ამყენებელი. ეჲოდგინალი მიმღ. ვნებ. მყ. ასაყენებელი. ედგინელ/რი
მიმღ. ვნებ. წარს. აყენებული. ენადგინა მიმღ. ვნებ. წარს. ანაყენები. ენადგინუერი მიმღ. ვნებ. წარს. აყენების საფასური. ეუდგინუ
მიმღ. უარყ. აუყენებელი. 

Lemma: edginel/r-i  
Number: 7098  
ედგინელ/რ-ი (ედგინელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ედირთუუ(ნ) ზმნისა -- ამდგარი. 

Lemma: edemushamo  
Number: 7099  
ედემუშამო, ედემჷშამო, ედომუშამო//ედომშამო ზმნზ. მთლიანად, სულ მთლად. ათე ჯიკის ასო ედემუშამო ქიგედვია: მ.
ხუბ., გვ. 277 -- ამ ჯირკოზე ასო (penis) სულ მთლიანად დადევიო. მასუმა დღას მიდართეს ედემჷშამო... ჸუდეშა: ი. ყიფშ.,
გვ. 104 -- მესამე დღეს წავიდნენ ყველაფრიანად... სახლში. 

Lemma: edvala  
Number: 7100  
ედვალა (ედვალას) სახელი ეუდვანს ზმნისა -- ამოდება. მის ეადვინე იშა აღვირი? -- ვის შეუძლია ამოდოს (პირზე) იმას
აღვირი? 



Lemma: edirgil-i  
Number: 7101  
ედირგილ-ი (ედირგილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეჲოდირგანს ზმნისა -- აფცქვნილი, წართმეული. 

Lemma: edirgua  
Number: 7102  
ედირგუა (ედირგუას) სახელი ედირგუნს, ეჲოდირგანს ზმნათა -- აფცქვნა, აღლეტა, წართმევა. ართის იფხირქ, ოთხის
იბგა, ვამუჩანქინ -- გეჲგოდირგა: ქხს, 1, გვ. 255 -- ერთს ვიპარავ, ოთხს ვიხდი, რომ არ მომცემ, აგაფცქვნი. ეჲოდირგანს
(ეჲოდირგუ ააფცქვნა, ეუდირგაფუ აუფცქვნია, ენოდირგუე(ნ) ააფცქვნიდა თურმე) გრდმ. ააფცქვნის, წაართმევს.
ეიდირგე(ნ)//ეიდირგინე(ნ) (ეიდირგ{ინ}უ შესაძლებელი გახდა აფცქვნა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ეჲოდირგანს ზმნისა --
შეიძლება აიფცქვნას. ეჲადირგე(ნ)//ეჲადირგინე(ნ) (ეჲადირგ{ინ}უ შეძლო აეფცქვნა, -- , ენოდირგუე(ნ) შესძლებია აეფცქვნა) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. ეჲოდირგანს ზმნისა -- შეუძლია ააფცქვნას. ეჲოდირგაფუანს (ეჲოდირგაფუუ ააფცქვნევინა, ეუდირგაფუაფუ
აუფცქვნევინებია, ენოდირგაფუ{აფუ}ე(ნ) ააფცქვნევინებდა თურმე) კაუზ. ეჲოდირგანს ზმნისა -- ააფცქვნევინებს. ემადირგალი მიმღ.
მოქმ. ამფცქვნელი, წამრთმევი. ეჲოდირგალი მიმღ. ვნებ. მყ. ასაფცქვნელი, წასართმევი. ედირგილი მიმღ. ვნებ. წარს.
აფცქვნილი, წართმეული. ენადირგა მიმღ. ვნებ. წარს. ანაფცქვნი, წანართმევი. ენადირგუერი მიმღ. ვნებ. წარს. აფცქვნის,
წართმევის საფასური. 

Lemma: edomshamo  
Number: 7103  
ედომშამო ზმნზ. იგივეა, რაც ედომუშამო, -- ერთიანად, მთლიანად. მაჟირა დო მასმა დღასჷ ედემშამო მორსოფუნდუ:
მასალ., გვ. 115 -- მეორე და მესამე დღეს სულ მთლიანად ამოგთხრიდა. 

Lemma: edoria  
Number: 7104  
ედორია (ედორიას) ხელსაყრელი, მარჯვე, მოსახერხებელი დრო (ი. ყიფშ.). გადატ. აღსასრული. ა, ქომორთუა სქანი
ედორიაქ -- ა, მოვიდა შენი აღსასრული. 

Lemma: e  
Number: 7105  
ე დროებით ზმნზ. ჯერჯერობით, ამ დროით. ე დროებით მუთა გაში ლურიშ უჯგუში: ქხს, 1, გვ. 20 -- ჯერჯერობით ვერაფერს
იშოვი ძილზე უკეთესს. 

Lemma: ee  
Number: 7106  
ეე შორსდ. აი ეს. ეე კოჩი, მარა ვეედა ექი!: ი. ყიფშ., გვ. 19 -- აი ეს კაცი, მაგრამ არ წახვიდე იქ! 

Lemma: een(i)  
Number: 7107  
ეენ(ი) ზმნზ. გამოღმა; ეენ-ი (ეენს) გამოღმელი. ეენ ძგას, მეენ ძგას ჩიტი გიაღურჭუჲანსი: ქხს, 1, გვ. 145 -- ამ (გამოღმა)
ნაპირზე, იმ (გაღმა) ნაპირზე ჩიტი დაჭიკჭიკებს. ეენი კოჩი რე -- გამოღმელი კაცია. აკიშაყარეს ეენარემქ დო
მეენარემქ -- შეიყარნენ გამოღმელები და გაღმელები. შდრ. მეე//მელე; მეენი//მელენი. 

Lemma: evak'ini  
Number: 7108  
ევაკინი გადაწყვეტილება მივიღე; ავდექი. ევაკინი დო ქუუწიი პის -- ავდექი და ვუთხარი პირში. 

Lemma: everche  
Number: 7109  
ევერჩე (ევერჩეს) იგივეა, რაც ვერჩე, -- პატარა მინდორი ტყეში. ქუძირჷ ტყასჷ, ევერჩესჷ ნდემი ქაშახუნ: ი. ყიფშ., გვ. 62
-- უნახავს ტყეში, მინდორზე დევია დამხობილი. შდრ. ვე; იხ. აშამინდორია. 

Lemma: evre//eure  
Number: 7110  
ევრე//ეურე ზმნზ. იქით. ევრე ხვალე ჯალონასჷ მაფშალია ქოკუსანცჷ -- იქით მარტო ხეებში (ხელნარში) ბულბული
კვნესის. შდრ. ავრე//აურე. იხ. ეთევრე//ეთეურე. 

Lemma: evre-avre  
Number: 7111  
ევრე-ავრე ზმნზ. იქით -- აქეთ. ფურცელენს ქარი ევრე -- ავრე ოფართხანს: ქხს, 1, გვ. 167 -- ფოთლებს ქარი იქით --
აქეთ ყრის (ფერთხავს). შდრ. ეთევრე -- ათავრე//ეთეურე -- ათაურე. 

Lemma: evshapa  
Number: 7112  
ევშაფა (ევშაფას) იხ. ეფშაფა. 

Lemma: ezgilat'a  
Number: 7113  
ეზგილატა (ეზგილატას)//ეზილატა (ეზილატას) სახელი ეუზგირტუ(ნ) ზმნისა -- ასრიალება, აცურება. კუჩხიქ ჸინს
გეუზგირტუ დო ქიდაანთხუ -- ფეხი ყინულზე აუცურდა და დაეცა. 

Lemma: ezek'uler-i  
Number: 7114  
ეზეკულერ-ი (ეზეკულერს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეზეკულანს ზმნისა -- ამობურცული. 

Lemma: ezek'ulua  
Number: 7115  
ეზეკულუა (ეზეკულუას) სახელი ეზეკულანს ზმნისა -- ამობურცვა. დეეკვერი ჯგირო, ვეეზეკულუას -- დააკვირდი კარგად,



არ ამოიბურცოს. ეზეკულანს (გეეზეკულუუ ამობურცა, გეუზეკულუუ ამოუბურცავს, ენოზეკულუე(ნ) ამობურცავდა თურმე) გრდმ.
ამობურცავს. 

Lemma: ezma  
Number: 7116  
ეზმა (ეზმას)//ეზუმა (ეზუმას) ამდენი, ამ რაოდენობის. ჸოროფასუ ვაკო ეზმა განჩი: ქხს, 1, გვ. 92 -- სიყვარულს არ უნდა
ამდენი გადაკრული თქმა. შდრ. ათეზ{უ}მა, თეზ{უ}მა. 

Lemma: ezmaxan-i  
Number: 7117  
ეზმახან-ი, ეზმახანს/ც ზმნზ. ამდენხანს. ეზმახანც მუს მულარეთ, ვარწყეთო, გოთანა რე?: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 133 --
ამდენხანს რას უდგეხართ, ვერ ხედავთ, გათენებაა? იხ. ათეზმახანს//თეზმახანს; ეზუმახანს. 

Lemma: ezo  
Number: 7118  
ეზო (ეზოს) ეზო. ქუაში თუდო დოვფული ეზოს: ი. ყიფშ., გვ. 6 -- ქვის ქვევით დავმალე ეზოში. იხ. ოზე. 

Lemma: ezojua  
Number: 7119  
ეზოჯუა (ეზოჯუას) სახელი ეზოჯუნს ზმნისა -- აბრძანება. 

Lemma: ezuala  
Number: 7120  
ეზუალა (ეზუალას) იხ. ზალა, ზუალა. 

Lemma: ezuma//eze'ma  
Number: 7121  
ეზუმა//ეზჷმა (ეზუ/ჷმას) იხ. ეზმა, -- ამდენი. მუ გოწყინუა ეზჷმა: მ. ხუბ., გვ. 31 -- რა მოგაწყინო (თავი) ამდენი. 

Lemma: eze'ma  
Number: 7122  
ეზჷმა ხანც ზმნზ. ეზჷმა ხანცჷ მუზარბიის ქჷმაჭიშუ ღურადღაქჷ: ქხს, 2, გვ. 38 -- ამდენ ხანში მუზარბის მოუსწრო
სიკვდილმა. იხ. ათეზუმა, თეზუმა. შდრ. ეზმა. 

Lemma: eteeba  
Number: 7123  
ეთეება (ეთეებას) საქმეში საქმის ათავება; გადატ. მოსპობა, მოკვლა. გაჩერდი, ვარა გეითენქ საქმეს -- გაჩერდი, თორემ
მოგსპობ (აგითავებ საქმეს). 

Lemma: eteure  
Number: 7124  
ეთეურე (ღ ეთეჸურე) ზმნზ. იმ მხარეს, იქით, იქითკენ. შდრ. ათაურე//თაურე//აურე. იხ. ჸურე. 

Lemma: eteureshe  
Number: 7125  
ეთეურეშე (ღ ეთე-ჸურე-შე), ეთეურეშეს ზმნზ. იქიდან, იმ მხრიდან. ეთეურეშე ვეერჩქილე ჯგირი ამბე -- იქიდან არ ისმის
კარგი ამბავი. ეთეურეშეს ირჩქიე რკია -- იმ მხრიდან (იმ მხარეს) ისმის კივილი. იხ. ჸურე. შდრ. თეურეშე, თეურეშეს;
ეურეშე, ეურეშეს. 

Lemma: etek  
Number: 7126  
ეთექ, ეთექი, ეთექინე ზმნზ. იქ. იხ. თექ, თექინე; ექ, ექინე. შდრ. ათაქ(ი), ათაქინე. 

Lemma: etekineshe  
Number: 7127  
ეთექინეშე, ეთექინეშეს ზმნზ. იქ. იხ. თექინეშე, თექინეშეს; ექინეშე, ექინეშეს. 

Lemma: etesh(i)  
Number: 7128  
ეთეშ(ი), ეთეშინე, ეთეშჷ ზმნზ. ისე, იმგვარად. ეთეში ვააკეთა, უკული ონჯღორექ დიგაგურასინი -- ისე არ გააკეთო,
შემდეგ რომ შეგრცხვეს. იხ. თეში, ეში. შდრ. ათაში. 

Lemma: eti  
Number: 7129  
ეთი, თი, ი (ეთის) ჩვენებ. ნაცვალსახ. ის. ქობარგუდუ ეთი ჯარი: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 155 -- ბანაკად იდგა ის ჯარი. შდრ.
ათე, თე. 

Lemma: etigvar-i  
Number: 7130  
ეთიგვარ-ი (ეთიგვარს) იმგვარი, იმის მსგავსი. ეთიგვარს ნუ თქუანქ, ჸუჯით ვემირჩქილენი -- იმგვარს ნუ იტყვი, ყურით
რომ არ შეიძლება მოსმენა. შდრ. ათეგვარი; თიგვარი. 

Lemma: etizuma  
Number: 7131  
ეთიზუმა (ეთიზუმასღ ეთი-ზუმა-ს), ეთიზჷმა (ეთიზჷმას) იმდენი. იხ. თიზუ/ჷმა, იზუ/ჷმა. 

Lemma: etiil-i  



Number: 7132  
ეთიილ-ი (ეთიილ/რს) მიმღ. ეთუნს ზმნისა -- დათოვლილი. ინგჷრი ეთიილი აფუ, სო რე ვეეჩინებე ღალი: ი. ყიფშ., გვ.
161 -- ენგური დათოვლილი აქვს (არის), სადაა, ვერ იცნობ ღელეს. ორე ეთიირი წოლერი ლისირი -- არის დათოვლილი
შებოლილი (ჭვარტლიანი) ისლი. 

Lemma: etina  
Number: 7133  
ეთინა (ეთინას//ეთის) ჩვენებ. ნაცვალს. ის (მრ. რიცხ. ეთინ-ეფ-ი ისინი): ეთინა რდუ, ოჭკომალი ვაჭკომუნი -- ის იყო,
საჭმელი რომ არ ჭამა. შდრ. ათენა; იხ. თინა, ინა. 

Lemma: etinasha  
Number: 7134  
ეთინაშა იმას. ეთინაშავა მუთუნი ვაგაღოლენია: მ. ხუბ., გვ. 183 -- იმასო (იმისთვის) არაფერი არ შეგიძლია გაუკეთოო. იხ.
ეთინა. 

Lemma: etiner-i//etineer-i  
Number: 7135  
ეთინერ-ი//ეთინეერ-ი (ეთინე{ე}რსღ ეთი-ნეერ-ს) იმნაირი. ეთინერი ზიტყვას თქუა მონწალირს, კოს გურს გუუსოფუ --
იმნაირ სიტყვას იტყვი მოწამლულს, კაცს გულს გაუხეთქავ. იხ. თინე{ე}რი, ინე{ე}რი. შდრ. ათენერი. 

Lemma: etinep-i  
Number: 7136  
ეთინეფ-ი (ეთინემს, ეთინენს) მრავლ. რიცხვი ეთინა ის ნაცვალსახელისა. ეთინემქ ქომოზოჯანი აშოვა! -- ისინი
მობრძანდნენ აქო. ეთინემს მუთუნიშა ონჯღორე ვაუჩქუნა -- იმათ არაფრისა არ რცხვენიათ. შდრ. თინეფი. 

Lemma: etisxi{i}  
Number: 7137  
ეთისხი{ი} (ეთისხირსღ ეთი-სხილ/რს) იმდენი. ეთისხი{ი} ჯგირი მითინიშა ვამიკეთებუნია -- იმდენი კარგი არავისთვის
არ გამიკეთებიაო. ეთისხირს იხვარხვალუ, მუდგა იჸინი, უბადო საქმეს გეგნაბუნუუ -- იმდენს ტრიალებს, რაღაც იქნება,
უბედურ საქმეს გადაეყრებაო. იხ. თისხი{ი}, ისხი{ი}. შდრ. ათისხი{ი}. 

Lemma: etishi  
Number: 7138  
ეთიში (ეთიშის) იმისი. ეთიშ კოჩანას მა მუ ვუწუა! -- იმის კაცობას მე რა ვუთხრა. იხ. თიში, იში. შდრ. ათეში. 

Lemma: etishoba  
Number: 7139  
ეთიშობა (ეთიშობას) იმისობა. ეთიშობა ჸოფე დო მუ უჭირს -- იმისობა ყოფილა და რა უჭირს. შდრ. თიშობა; იშობა. 

Lemma: etical-i  
Number: 7140  
ეთიცალ-ი (ეთიცალ/რსღ ეთი-ცალ/რს) იმისთანა, იმის მსგავსი. შდრ. თიცალი; იცალი. 

Lemma: etic'k'ala  
Number: 7141  
ეთიწკალა (ღ *ეთიშ -- კალა) ზმნზ. 1. მაშინ. მუთი ვორდი ეთიწკალა: ი. ყიფშ., გვ. 137 -- რითი ვიყავი მაშინ. 2. იმასთან.
ეთიწკალა ვავორდი -- იმასთან არ ვიყავი. იხ. წკალა. შდრ. თიწკალა, იწკალა. 

Lemma: etic'k'uma  
Number: 7142  
ეთიწკუმა (ღ *ეთიშ -- კუმა) ზმნზ. მაშინ. შდრ. თიწკუმა, იწკუმა. 

Lemma: etijgura  
Number: 7143  
ეთიჯგურა (ეთიჯგუ{რ}ასღ *ეთიშ -- გუ{რ}ა-ს) ისეთი. იხ. თიჯგუ{რ}ა, იჯგუ{რ}ა. 

Lemma: eto  
Number: 7144  
ეთო -- რთული ზმნისწინი(ე- და თო-: ე -- მარტივი ზმნისწინია, თო- ნაწილაკი) 1. ჩვეულებრივ აღნიშნავს მიმართულებას
ქვევიდან ზევით: ეთო -- რზამა ქვევიდან შენთება: თუდო დაჩხირი ქეთურზათ (ღ ქო-ეთო-ვურზათ): მ. ხუბ., გვ. 14 -- ქვევით
ცეცხლი შევუნთოთ. ეთო -- დგუმა ქვევიდან შედგმა: ურემს ქასაგანი ქეთუუდგათ (ღ ქო-ეთო-ვუდგათ) -- ურემს
შესაყენებელი შევუდგათ. 2. ზმნის უსრული სახის ფორმას აქცევს სრული სახისად: ქეთუურზუ დაჩხირი შეუნთო ცეცხლი
(შდრ. ორზუ დაჩხირი {და}ანთო ცეცხლი). ეთააჯინუ შეხედა ქვევიდან (შდრ. უჯინუ შეხედა). 3. აწმყოს ფორმას აძლევს
მყოფადის მნიშვნელობას: ეთუუბიჯანს ჸუდეს შეუყენებს ქვევიდან სახლს (შდრ. უბიჯანსუყენებს); ეთააჯინე ქვევიდან
შეხედავს (შდრ. უჯინე უყურებს). 

Lemma: etobijapa  
Number: 7145  
ეთობიჯაფა (ეთობიჯაფას)// ეთობიჯუა (ეთობიჯუას) სახელი ეთააბიჯანს ზმნისა -- ქვევიდან შეყენება ბიჯისა. 

Lemma: etorshuapa  
Number: 7146  
ეთორშუაფა (ეთორშუაფას) სახელი ეთმარშუუ(ნ) ზმნისა -- ძლიერი ტკივილი მუცლის არეში, ჭვალი. 

Lemma: etochineba  
Number: 7147  
ეთოჩინება (ეთოჩინებას) შეცნობა. ნახირა ხოს ქეთააჩინენა: ი. ყიფშ., გვ. 12 -- ნაქურდალ ხარს შეიცნობენ. 



Lemma: etuala  
Number: 7148  
ეთუალა (ეთუალას) დათოვლა. ჸუდეეფი გეუთუუ -- სახლები დაუთოვია. იხ. თუალა. 

Lemma: etkvatkvil-i  
Number: 7149  
ეთქვათქვილ-ი (ეთქვათქვილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეთქვათქუნს ზმნისა -- ათქვეფილი; აქაფებული. 

Lemma: etxirishua  
Number: 7150  
ეთხირიშუა (ეთხირიშუას) იხ. თხირიშუა. 

Lemma: ei  
Number: 7151  
ეი, ეჲ შორსდ. ეი. ეი, ნამუ რექ თექ? -- ეი, რომელი ხარ იქ? 

Lemma: ei  
Number: 7152  
ეი (ეის) იხ. ელი, -- ბოტან. იელი. 

Lemma: eik'ok'a  
Number: 7153  
ეიკოკა (ეიკოკას)//ეიშკოკა (ეიშკოკას) ბოტან. იელი. იხ. ელიში კოკა (ა. მაყ.). 

Lemma: einc'  
Number: 7154  
ეინწ, ეინწ! ღორის მოხმობა. 

Lemma: eioba//eyoba  
Number: 7155  
ეიობა//ეჲობა (ეი/ჲობას) რელიგიური დღესასწაული, ელიაობა. ეჲობა ორდუ დღახუ -- ჯვეშით 20 კვერკვეს -- ეიობა იყო
დღესასწაული -- ძველით 20 ივლისს. იხ. ელიობა. 

Lemma: eiok'artal-i  
Number: 7156  
ეიოკართალ-ი (ეიოკართალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ეიკართანს ზმნისა -- ასაკვალთავი, ასაკაპიწებელი. იხ. ეკართუა. 

Lemma: eionc'q'umu  
Number: 7157  
ეიონწყუმუ, ეჲონწყჷმუ (ეიონწყუ/ჷმუს) მიმღ. ვნებ. მყ. ენწყუნს ზმნისა -- ასახსნელი. საქიანო ეიონწყჷმუ დუც(უ) მეუძჷ
ორთუმელო: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 13 -- საქვეყნო გასაჭირი (ასახსნელი) თავქვეშ უძევს მას სასთუმლად. 

Lemma: eiortu  
Number: 7158  
ეიორთუ (ეიორთუს) მიმღ. ვნებ. მყ. ეურთანს ზმნისა -- ასახვევი, შესახვევი. 

Lemma: eiochilitapar-i  
Number: 7159  
ეიოჩილითაფარ-ი (ეიოჩილითაფარს) მიმღ. ვნებ. მყ. ეიოჩირთუ(ნ) ზმნისა -- ასაცდენი. იხ. ეჩილათა. 

Lemma: eiojumalar-i  
Number: 7160  
ეიოჯუმალარ-ი (ეიოჯუმალარს) მიმღ. ვნებ. მყ. ეიჯუმანს ზმნისა -- სარჩენი. ჩქიმი ეიოჯუმალარიე -- ჩემი სარჩენია. იხ.
ეჯუმალა. 

Lemma: eisamet-i  
Number: 7161  
ეისამეთ-ი (ეისამეთის) იერუსალიმი. ეისამეთი ისრაელის ქვეყანასაც აღნიშნავს. ბანძურ ურიემქ ეისამეთიშა მიდართეს
-- ბანძელი ებრაელები იერუსალიმში წავიდნენ. -- სო მეურქ? ეისამეთიშა ხო ვააპირენქ? -- სად მიდიხარ, იერუსალიმში
ხომ არ აპირებ? (იერუსალიმი ძალიან შორსაც გულისხმობს). 

Lemma: eisha  
Number: 7162  
ეიშა, ეიშახ, ეიშახუ ზმნზ. ძველად, წინათ; მანამდე. ...ეიშა სქანი ოსურო ვეგნიფრთუქია: მ. ხუბ., გვ. 124 -- ...მანამდე შენი
ცოლი არ გავხდებიო. ეიშახ კოს კოჩიშ მენდი ვოუღუდუ -- ძველად (წინათ) კაცს კაცის იმედი არ ჰქონდა. ეიშახუ
წამალეფსი სოფელს გილაკაკუნდეს: ქხს, 1, გვ. 330 -- წინათ წამლებს სოფელში ამზადებდნენ (ნაყავდნენ). 

Lemma: eishaxian-i  
Number: 7163  
ეიშახიან-ი (ეიშახიანს) წინანდელი. ლეტას აშმეფშქვიდუდითი ეიშახიანი ჭოროფას: ქხს, 1, გვ. 330 -- ტალახში
ვიხრჩობოდით წინანდელი (ხშირი) წვიმების დროს. 

Lemma: eic'  
Number: 7164  
ეიწ, ეიწ! იგივეა, რაც ეინწ, ეინწ!, -- ღორის მოხმობა. 



Lemma: ek'-i1  
Number: 7165  
ეკ-ი1 (ეკის) საღებავია ერთგვარი. იხ. ჭურია. 

Lemma: ek'-i2(ek'is)  
Number: 7166  
ეკ-ი2(ეკის) ტოპონ. მთაა სენაკის რაიონში. ეკიშ გოლა -- ტაბაკონა, ხეს თოფი დო ხუს -- მაზარა: ეკის მთა -- ტაბაკონა,
ხელში თოფი და მხარზე -- ფარაჯა. 

Lemma: ek'a_  
Number: 7167  
ეკა -- იხ. ეკო -- . 

Lemma: ek'adinapal-i  
Number: 7168  
ეკადინაფალ-ი (ეკადინაფალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ეკადინუუ(ნ) ზმნისა -- დასაკარგავი (მის უკან). ლარჭემიშა გიგუ ტანი,
ჩქიმი ეკადინაფალი: ქხს, 1, გვ. 58 -- ლერწამს გიგავს ტანი, ჩემი დამღუპველი (დასაკარგავი). 

Lemma: ek'ak'oral-i  
Number: 7169  
ეკაკორალ-ი (ეკაკორალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ეკმიკორს ზმნისა -- ამოსაცოხნი. ეკაკორალი მიკორგჷ ჩუჩუბას --
ამოსაცოხნი (მილი) მიერთებულია ჩუმპესთან. 

Lemma: ek'ak'il-i  
Number: 7170  
ეკაკილ-ი (ეკაკილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეკაკუნს ზმნისა -- ჭდეული. 

Lemma: ek'ak'ua  
Number: 7171  
ეკაკუა (ეკაკუას) სახელი ეკაკუნს ზმნისა -- დაჭდევა, დანიშვნა ჭდის დადებით. ჯაშ ჸუდეს სოიშახ ხუნდანინი, ეკაკუნა --
ხის სახლს სანამდე დაარღვევდნენ, დანიშნავენ -- ჭდეს დაადებენ (ასაწყობად ადვილი რომ იყოს);// გადატ. აკლება,
აფორიაქება. გეეკაკეს ჸუდე ე ბაღანემქ -- ააფორიაქეს სახლი ამ ბავშვებმა. შდრ. კაკუა. ეკაკუნს (გეეკაკუ ჭდე დაადო, გეუკაკუ
ჭდე დაუდვია, გენოკაკუე(ნ) ჭდეს დაადებდა თურმე) გრდმ. ჭდეს დაადებს. ეუკაკუნს (გეუკაკუ ჭდე დაუდო, გეუკაკუ ჭდე დაუდვია) გრდმ.
სასხვ. ქც. ეკაკუნს ზმნისა -- ჭდეს დაუდებს. ეიკაკე(ნ)//ეიკაკინე(ნ) (ეიკაკუ შესაძლებელი გახდა ჭდის დადება, -- , -- ) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. ეკაკუნს ზმნისა -- შეიძლება ჭდის დადება. ეიაკაკე(ნ) (ეიაკაკუ შეძლო ჭდე დაედო, -- , ენოკაკუე(ნ) შესძლებია ჭდე
დაედო) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ეუკაკუნს ზმნისა -- შეუძლია ჭდე დაადოს. ეიოკაკაფუანს (ეიოკაკაფუუ ჭდე დაადებინა, ეუკაკაფუაფუ
ჭდე დაუდებინებია, ენოკაკაფუე(ნ) ჭდეს დაადებინებდა თურმე) კაუზ. ეკაკუნს ზმნისა -- ჭდეს დაადებინებს. ემაკაკალი მიმღ. მოქმ.
ჭდის დამდები, დამჭდევი. ეჲოკაკალი მიმღ. ვნებ. მყ. დასაჭდევი. ეკაკილი მიმღ. ვნებ. წარს. ჭდეული. ენაკაკა მიმღ. ვნებ. წარს.
ნაჭდევი. ენაკაკუერი მიმღ. ვნებ. წარს. გასამრჯელო ჭდის დადებისათვის. ეუკაკუ მიმღ. უარყ. დაუჭდევი. 

Lemma: ek'alit'-i  
Number: 7172  
ეკალიტ-ი (ეკალიტის) ბოტან. ევკალიპტი. 

Lemma: ek'aliper-i  
Number: 7173  
ეკალიფერ-ი (ეკალიფერს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეკალიფანს ზმნისა -- აკრეფილი, აწმენდილი. 

Lemma: ek'alipua  
Number: 7174  
ეკალიფუა (ეკალიფუას) სახელი ეკალიფანს ზმნისა -- აკრეფა, აღება, აწმენდა. მუთუნი ვედიიტუუ, ირფელი გეეკალიფეს
მინდორიშე -- არაფერი არ დატოვა, ყველაფერი აკრიფეს მინდვრიდან. ეკალიფანს (ეკალიფუუ აკრიფა, ეუკალიფუუ აუკრეფია,
ენოკალიფუე(ნ) აკრეფდა თურმე) გრდმ. აკრეფს. ემაკალიფარი მიმღ. მოქმ. ამკრეფი, ამწმენდი. ეჲოკალიფარი მიმღ. ვნებ. მყ.
ასაკრეფი, ასაწმენდი. ეკალიფერი მიმღ. ვნებ. წარს. აკრეფილი, აწმენდილი. ენაკალიფა მიმღ. ვნებ. წარს. ანაკრეფი, ანაწმენდი.
ენაკალიფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. აკრეფის საფასური. შდრ. გურ. აკალიფება აკრეფა, აღება, აწმენდა (ს. ჟღ. ზან., გვ. 225). 

Lemma: ek'alu/e'  
Number: 7175  
ეკალუ/ჷ (ეკალუ/ჷ-სღ ეკო-ოლუ/ჷ-ს) მიმღ. ვნებ. მყ. ეკურს ზმნისა -- ასავალი, ასასვლელი. გადატ. აღმართი. 

Lemma: ek'ap'ic'ua  
Number: 7176  
ეკაპიწუა (ეკაპიწუას) იგივეა, რაც ეკართუა, -- შარვლის ტოტის აკეცვა. 

Lemma: ek'artel-i  
Number: 7177  
ეკართელ-ი (ეკართელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეიკართანს ზმნისა -- აკეცილი კალთა ან სახელო. 

Lemma: ek'artinapal-i  
Number: 7178  
ეკართინაფალ-ი (ეკართინაფალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ეკართინუანს ზმნისა -- წასაქცევი. 

Lemma: ek'artua  
Number: 7179  
ეკართუა (ეკართუას) სახელი ეიკართანს ზმნისა -- კალთის ან სახელოს აკეცვა, -- აკვალთვა. ძიქვაში ტოტემს ეიკართანს
-- შარვლის ტოტებს აიკეცავს. ეკართანს (ეკართუუ აკეცა, ეუკართუუ აუკეცავს, ენოკართ{აფ}უე(ნ) აკეცავდა თურმე) გრდმ. აკეცავს.



ეიკართანს (ეიკართუუ აიკეცა კალთა, ეუკართუუ აუკეცავს კალთა, ენოკართუე(ნ) აიკეცავდა თურმე კალთას) გრდმ. სათავ. ქც.
ეკართანს ზმნისა -- აიკეცავს კალთას, სახელოს, შარვლის ტოტს. ეუკართანს (ეუკართუუ აუკეცა, ეუკართუუ აუკეცავს) გრდმ. სასხვ.
ქც. ეკართანს ზმნისა -- აუკეცავს კალთას, ტოტს შარვლისა, სახელოს... ეიკართინე(ნ) (ეიკართინუ შესაძლებელი გახდა აკეცვა
კალთისა, ეკართელ/რე(ნ) შესაძლებელი გამხდარა აკეცვა, ენოკართინუე(ნ) შესაძლებელი ყოფილა აკეცვა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
ეკართანს ზმნისა -- შეიძლება კალთის აკეცვა. ეიაკართინე(ნ) (ეიაკართინუ შეძლო კალთის აკეცვა, -- , ენოკართუე(ნ) შესძლებია
აკეცვა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ეუკართანს ზმნისა -- შეუძლია კალთა აიკეცოს. ეიოკართაფუანს (ეიოკართაფუუ ააკეცვინა
კალთა, ეუკართაფუაფუ აუკეცვინებია კალთა, ენოკართაფუე(ნ) ააკეცვინებდა თურმე) კაუზ. ეკართანს ზმნისა -- ააკეცვინებს კალთას,
შარვლის ტოტს... ემაკართალი მიმღ. მოქმ. ამკეცველი კალთისა, -- ამკვალთველი. ეჲოკართალი მიმღ. ვნებ. მყ. ასაკეცი
კალთისა... ეკართელი მიმღ. ვნებ. წარს. აკვალთული. ენაკართა მიმღ. ვნებ. წარს. ანაკეცი კალთა. ენაკართუერი მიმღ. ვნებ. წარს.
კალთის აკეცვის საფასური. იხ. კინოკართუა. 

Lemma: ek'ark'aler-i  
Number: 7180  
ეკარკალერ-ი (ეკარკალერს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეიკარკალუანს ზმნისა -- აკანკალებული. იხ. კარკალი. 

Lemma: ek'e  
Number: 7181  
ეკე ზმნზ. ზევით, ზევითკენ (საპირისპ. დიკე). ეკე მიდართ -- ზევით წავიდა. 

Lemma: ek'e-dik'e  
Number: 7182  
ეკე-დიკე ზმნზ. ზევით -- ქვევით. იხ. ეკიი -- დიკიი. 

Lemma: ek'e  
Number: 7183  
ეკე დო დჷკე ზმნზ. ზევით და ქვევით. თელ დღას ვარე ჸუდეს, ეკე დო დჷკე გილურს -- მთელი დღე არ არის სახლში,
ზევით და ქვევით დადის. 

Lemma: ek'e-ek'e  
Number: 7184  
ეკე-ეკე ზმნზ. იხ. ეკ-ეკი. 

Lemma: ek'-ek'(i)  
Number: 7185  
ეკ-ეკ(ი) ზმნზ. ზევით-ზევით. გოლენს ნირსი მიკობუდუ დო ეკ-ეკ(ი) მიკიბაწარუდუ: ქხს, 1, გვ. 315 -- მთებს ნისლი ეკიდა და
ზევით -- ზევით ებმოდა. 

Lemma: ek'enia  
Number: 7186  
ეკენია (ეკენიას) ეკენის თვე, -- სექტემბერი. შდრ. ხევსურ. ენკენია ხატობა შემოდგომაზე (ა. ჭინჭ. ხევს., გვ. 213). იხ.
ღვარალა თუთა. 

Lemma: ek'erecx-i  
Number: 7187  
ეკერეცხ-ი (ეკერეცხის) დასასრული, სიკვდილის ჟამი. გაჩენდი, მუმული, ქუმორთუ სქანი ეკერეცხიქ -- გაჩერდი, მამალო,
მოვიდა შენი აღსასრული. შდრ. ეკერეცხი შვიდი დღე კვირისა (გ. ელიავა, ალბ., გვ. 76, ტაბ. 31). 

Lemma: ek'vatil/r-i  
Number: 7188  
ეკვათილ/რ-ი (ეკვათილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეკვათუნს ზმნისა -- აჭრილი. 

Lemma: ek'vatua  
Number: 7189  
ეკვათუა (ეკვათუას) სახელი ეკვათუნს ზმნისა -- აჭრა (მაგ., ჩალის...); აცრა. მუაჩქიმი თუთარჩია სერსით ეკვათუნდუ ჭას -
- მამაჩემი მთვარიან ღამეშიც ჭრიდა ჩალას. ეკვათუნს (ეკვათუ აჭრა, ეუკვათუ აუჭრია, ენოკვათუე(ნ) აჭრიდა თურმე) გრდმ. აჭრის.
ეიკვათუნს (ეიკვათუ აიჭრა, ეუკვათუ აუჭრია) გრდმ. სათავ. ქც. ეკვათუნს ზმნისა -- აიჭრის; აიცრის თავისას. ეუკვათუნს (ეუკვათუ
აუჭრა, ეუკვათუ აუჭრია) გრდმ. სასხვ. ქც. ეკვათუნს ზმნისა -- აუჭრის, აუცრის ეიკვათუ{უ}(ნ) (ეიკვათუ აიჭრა, ეკვათე{ლე}(ნ) აჭრილა)
გრდუვ. ვნებ. ეკვათუნს ზმნისა -- აიჭრება, აიცრება. ეჲაკვათუ{უ}(ნ) (ეჲაკვათუ აეჭრა, ეკვათუუ ასჭრია) გრდუვ. ვნებ. ეუკვათუნს
ზმნისა -- აეჭრება. ეიკვათე(ნ) (ეიკვათუ შესაძლებელი გახდა აჭრა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ეკვათუნს ზმნისა -- შეიძლება
აიჭრას, აიცრას. ეჲაკვათე(ნ) (ეჲაკვათუ შეძლო აეჭრა, -- , ენოკვართუე(ნ) შესძლებია აჭრა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ეუკვათუნს
ზმნისა -- შეუძლია აჭრას, აუცრას. ეჲოკვათაფუანს (ეჲოკვათაფუუ ააჭრევინა, ეუკვათაფუაფუ აუჭრევინებია, ენოკვათაფუ{აფუ}ე(ნ)
ააჭრევინებდა თურმე) კაუზ. ეკვათუნს ზმნისა -- ააჭრევინებს, ააცრევინებს. ემაკვათალი მიმღ. მოქმ. ამჭრელი, ამცრელი.
ეჲ/იოკვათალი მიმღ. ვნებ. მყ. ასაჭრელი; ასაცრელი. ეკვათილი მიმღ. ვნებ. წარს. აჭრილი, აცრილი. ენაკვათა მიმღ. ვნებ. წარს.
ანაჭერი, ანაცრელი. ენაკვათუერი მიმღ. ვნებ. წარს. აჭრის, აცრის საფასური. ეუკვათუ მიმღ. უარყ. აუჭრელი, აუცრელი. 

Lemma: ek'i  
Number: 7190  
ეკი ზმნზ. ზევით, მაღლა. ღეჯი, მიოგია ჩქვა დო ეკი გეკაჸოთია: მ. ხუბ., გვ. 12 -- ღორო, მიარტყიო ეშვი და ზევით
ამოაგდეო. ეკი ქიმიოყაყანდეს: ქხს, 1, გვ. 290 -- აღმა (შინისკენ) მილასლასებდნენ. ურიაქ წყარს დიშქვიდასინი, ეკი
გორია: თ. სახოკ., გვ. 260 -- ებრაელი (ურია) წყალში რომ დაიხრჩოს, წყლის ზემოთ (//წყალაღმა) ეძებეო. 

Lemma: ek'ibirapa  
Number: 7191  
ეკიბირაფა (ეკიბირაფას), ეკიბირუა (ეკიბირუას) სახელი ეიკიბირანს ზმნისა -- დაკბილვა// გადატ. ყბად აღება, ამოჩემება,
ცუდი თვალით ყურება (შეხედვა). მუჲდგა ცოდა მოკითხუნი, ნაბტანი ემიკიბირენი: მ. ხუბ., გვ. 311 -- რა ცოდვა მჭირს,
ნამეტანი რომ ამიჩემე (ცუდად მიყურებ). 



Lemma: ek'i-gime  
Number: 7192  
ეკი-გიმე ზმნზ. ზევით-ქვევით, აღმა-დაღმა. გილართჷ ტყას ეკი-გიმე: მ. ხუბ., გვ. 223 -- იარა ტყეში აღმა-დაღმა. 

Lemma: ek'i-dik'i  
Number: 7193  
ეკი-დიკი ზმნზ. აღმა-დაღმა, ზევით-ქვევით. ეკი-დიკი გილულა მუ მორღე რე, გურაფას გეუდვია გური -- აღმა-დაღმა
სიარული რაში გარგებს, სწავლას დაუდევიო გული. 

Lemma: ek'i-dik'ii  
Number: 7194  
ეკი-დიკიი ზმნზ. იგივეა, რაც ეკი-დიკი, -- ზევით-ქვევით. საქმე ვოუღუ დო თელ დღას ეკი-დიკიი გილაზოჯუნს! -- საქმე არ
აქვს და მთელი დღე ზევით-ქვევით დაბრძანდება! 

Lemma: ek'i-ek'i  
Number: 7195  
ეკი-ეკი ზმნზ. ზევით-ზევით. ეკუაჸუნით ეკი-ეკი ფერდეფი დო მინი ტკილც: მასალ., გვ. 109 -- ავყევით ზევით-ზევით
ფერდობებს და ზოგჯერ ტკილს. მიდართ ეკი-ეკი წყარპიჯითჷ: ი. ყიფშ., გვ. 82 -- წავიდა ზევით-ზევით წყლის ნაპირით. 

Lemma: ek'iler-i  
Number: 7196  
ეკილერ-ი (ეკილერს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეკილანს ზმნისა -- დაკეტილი, დახშული. კარეფი არძო ეკილერი რდუ: მ. ხუბ., გვ.
7 -- კარები ყველა დაკეტილი იყო. 

Lemma: ek'ilua  
Number: 7197  
ეკილუა (ეკილუას) სახელი ეკილანს ზმნისა -- აკეტვა, დაკეტვა. ისეხანს ვეედუ, სოიშახ არძო კარეფი ვეეკილუუნი --
მანამდე არ წავიდა, სანამდე ყველა კარები არ აკეტა. იხ. კილა. 

Lemma: ek'ina  
Number: 7198  
ეკინა (ეკინას), ეკჷნა (ეკჷნას) სახელი ეიკინანს ზმნისა -- აწევა; აღება. კილეშა ვეჲაკინინედუ, ასე თავისუფალო
ეთმეუკინანს -- მკლავს ვერ სწევდა (შეეძლო აეწია), ახლა თავისუფლად სწევს. შუმა-ჭკომუაქ გეთუ დო ეუკინი ტაბაკის: თ
სახოკ., გვ. 252 -- სმა -- ჭამა დამთავრდა და ასწიე ტაბლა. ოსურს ეუკინანქინი, თუთა რე, გეუკინანქინი -- ტუტა: ქალს რომ
ასწევ მთვარეა, რომ დასწევ -- ნაცარი. ეუკინუ დო ქააჩუქუ მოლერსეს: ი ყიფშ., გვ. 160 -- აიღო და აჩუქა მელექსეს.
ეიკინანს (ეიკინუ აიწია, ეუკინუუ აუწევია, ენოკინუე(ნ) ასწევდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. აიწევს. ეუკინანს (ეუკინუ აუწია, ეუკინუუ აუწევია)
გრდმ. სასხვ. ქც. ეიკინანს ზმნისა -- აუწევს... ეიკინე(ნ)//ეიკინინე(ნ) (ეიკინინუ შესაძლებელი გახდა აწევა, -- , -- ) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. ეიკინანს ზმნისა -- შეიძლება აიწიოს. ეჲაკინე(ნ)//ეჲაკინინე(ნ) (ეჲაკინინუ შეძლო აწევა, -- , ენოკინუე(ნ) შესძლებია
აეწია) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ეუკინანს ზმნისა -- შეუძლია ასწიოს. ეჲოკინაფუანს (ეჲოკინაფუუ ააწევინა, ეუკინაფუაფუ აუწევინებია,
ენოკინაფუ{აფუ}ე(ნ) ააწევინებდა თურმე) კაუზ. ეიკინანს ზმნისა -- ააწევინებს. ემაკინალი მიმღ.მოქმ. ამწევი. ეჲოკინალი მიმღ. ვნებ.
მყ. ასაწევი. ეკინელი მიმღ. ვნებ. წარს. აწეული. ენაკინა მიმღ. ვნებ. წარს. ანაწევი. ენაკინუერი მიმღ. ვნებ. წარს. აწევის საფასური.

Lemma: ek'inel-i  
Number: 7199  
ეკინელ-ი (ეკინელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეიკინანს ზმნისა -- აწეული. წნევა ეკინელი აფუ -- წნევა აწეული აქვს. 

Lemma: ek'ichil-i  
Number: 7200  
ეკიჩილ-ი (ეკიჩილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეკიჩუნს ზმნისა -- აკეცილი. ნორჩალი ეკიჩილი აფუ -- ქვეშაგები აკეცილი აქვს. 

Lemma: ek'ichua  
Number: 7201  
ეკიჩუა (ეკიჩუას) სახელი ეკიჩუნს ზმნისა -- აკეცვა. მუჭო დომირჩაქინჷ, თეში ევკიჩუნქია: ა. ცან., გვ. 115 -- როგორც
დამიგებ, ისე ავკეცავო. 

Lemma: ek'martinapal-i  
Number: 7202  
ეკმართინაფალ-ი (ეკმართინაფალ/რს) მიმღ. მოქმ. ეკმართინუანს ზმნისა -- წამქცევი. 

Lemma: ek'ma՚unje  
Number: 7203  
ეკმაჸუნჯე (ეკმაჸუნჯეს) მიმღ. მოქმ. ეკაჸუნუუ(ნ) ზმნისა -- უკან მიმყოლი. ქიმიჸონი გუმათანე, ბჟაში ეკმაჸუნჯე: ქხს, 1, გვ.
12 -- მოიყვანე გამთენებელი (ვარსკვლავი), მზის მიმყოლი. იხ. ეკოჸუნა. 

Lemma: ek'nart-i  
Number: 7204  
ეკნართ-ი (ეკნართის)// ეკნართინა (ეკნართინას) მიმღ. ვნებ. წარს. ეკართინუანს ზმნისა -- წანაქცევი. 

Lemma: ek'nartinuer-i  
Number: 7205  
ეკნართინუერ-ი (ეკნართინუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეკართინუანს ზმნისა -- წაქცევის საფასური.. 

Lemma: ek'nat'axa  
Number: 7206  
ეკნატახა (ეკნატახას) მიმღ. ვნებ. წარს. ეკოტახუნს ზმნისა -- წანატეხი. ეკნატახა კუჩხი ირო ქუას მოხვადუნია: ხალხ.
სიბრ., 1, გვ. 42 -- წანატეხი ფეხი ყოველთვის ქვას მოხვდებაო. 



Lemma: ek'nashaq'ara  
Number: 7207  
ეკნაშაყარა (ეკნაშაყარას) მიმღ. ვნებ. წარს. ეკოშაყარანს ზმნისა -- შენაგროვები. სალდათი ვორდი, ვოკათუდი არძა
ეკნაშაყარას: მ. ხუბ., გვ. 360 -- სალდათი ვიყავი, ვერიე ყველა თავშეყრაში (თავშენაყარში). 

Lemma: ek'naxint'k'ora  
Number: 7208  
ეკნახინტკორა (ეკნახინტკორას) მიმღ. ვნებ. წარს. ეკოხინტკორუნს ზმნისა -- ნაჩიჩქნი. კიბირიში ეკნახინტკორა ქორას
ვაარძღანს: ა. ცან., გვ. 109 -- კბილის ნაჩიჩქნი მუცელს ვერ გააძღებს. 

Lemma: ek'norina  
Number: 7209  
ეკნორინა, ეკნორინაფა (ეკნორინა{ფა}ს) სახელი ეკარინუანს ზმნისა -- მიყენება. მოჭყუდუს ქიმიჸუნანა, კუნთხუს
ქეკნარინუანა: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 28 -- პატარძალს მოიყვანენ, კუთხეში მიაყენებენ. 

Lemma: ek'o_  
Number: 7210  
ეკო -- რთული ზმნისწინი (ე- და კო-: ე -- მარტივი ზმნისწინია,კო -- ნაწილაკი) 1. ჩვეულებრივ აღნიშნავს მიმართულებას
ქვევიდან ზევით; უკან მიდევნება (გარკვეულ ზმნებთან: თხოზინი სდევა, ჸუნა {მი}ყოლა და ა. შ.); ქართულად შეიძლება
გადმოიცეს ა -- , ამო -- ზმნისწინებით: ეკააჸოთანს (ღ ეკო-ოჸოთანს) ამოაგდებს; ეკააჯღონანს (ღ ეკო-ოჯღონანს)
ამოაგზავნის; ეკოთხოზუ უკან მისდევს, ეკოჸუნს უკან მიჰყვება. ეკაჸუნეს არძაქ უკახალე: მ. ხუბ., გვ. 11 -- უკან გაჰყვნენ
ყველა. 2. ზმნის უსრული სახის ფორმას აქცევს სრული სახისად: ეკააჯღონუ ამოაგზავნა (შდრ. ოჯღონუ აგზავნა); ეკააჩინუ
შემოთვალა ქვევიდან(შდრ. ოჩინუ შეთვალა). 3. აწმყოს ფორმას აძლევს მყოფადის მნიშვნელობას: ეკააჩქვანს (ღ
ეკო-ოჩქვანს) ამოაგზავნის (შდრ. ოჩქვანს აგზავნის); ეკააშქვანს (ღ ეკო-ოშქვანს) ამოუშვებს (შდრ. ოშქვანს უშვებს). 

Lemma: ek'obark'apa  
Number: 7211  
ეკობარკაფა (ეკობარკაფას) სახელი ეკააბარკუუ(ნ) ზმნისა -- ფეხის წაკვრა, წაფორხილება. შდრ. ეწოხაბაკაფა. 

Lemma: ek'obraleba  
Number: 7212  
ეკობრალება (ეკობრალებას) სახელი ეკააბრალენს ზმნისა -- ცილის წამება; ბრალის დადება. 

Lemma: ek'oburdil-i  
Number: 7213  
ეკობურდილ-ი (ეკობურდილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეკობურდუნს ზმნისა -- აბურდული. 

Lemma: ek'oburdolir-i  
Number: 7214  
ეკობურდოლირ-ი (ეკობურდოლირს) იგივეა, რაც ეკობურდილი, -- მიმღ. ვნებ. წარს. ეკობურდოლუნს ზმნისა --
აბურდული. 

Lemma: ek'oburd{ol}ua  
Number: 7215  
ეკობურდ{ოლ}უა (ეკობურდ{ოლ}უას) სახელი ეკობურდუნს//ეკობურდოლუნს ზმნათა -- აბურდვა. 

Lemma: ek'ogapa  
Number: 7216  
ეკოგაფა (ეკოგაფას) სახელი ეკაგანს ზმნისა -- აგება. ჸუდეში ეკოგაფა დო უკული აკოსქუალას რჩქინა ოკო -- სახლის
აგებას და შემდეგ შეფსკვნას ცოდნა უნდა. 

Lemma: ek'ogapil-i  
Number: 7217  
ეკოგაფილ-ი (ეკოგაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეკააგანს ზმნისა -- აგებული მყარად. იხ. ეკოგაფა; გაფა. 

Lemma: ek'ogvanapa  
Number: 7218  
ეკოგვანაფა (ეკოგვანაფას) სახელი ეკაგვანუანს, ეკიგვანუუ(ნ) ზმნათა -- გასუქება. უჭკომურო, უშუმურო, კებურს
ქეკიგვანუ -- უჭმელად, უსმელად კერიაზე გასუქდა. 

Lemma: ek'ogvanapil-i  
Number: 7219  
ეკოგვანაფილ-ი (ეკოგვანაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეკიგვანუუ(ნ) ზმნისა -- გასუქებული. უჭკომური, უშუმური, ყებურც
ეკოგვანაფილი...: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 171 -- უჭმელი, უსმელი, კერიასთან გასუქებული... (გამოცანა: თითისტარი). 

Lemma: ek'ogvartxua  
Number: 7220  
ეკოგვართხუა (ეკოგვართხუას) სახელი ეკააგვართხუუ(ნ) ზმნისა -- რიხიანად ჯდომა. შუმილ -- შუმილი გორდეფი
სტოლსი ქე{ნ}კოგვართხუდეს: ქხს, 1, გვ. 230 -- მთვრალ-მთვრალი ბაყაყები მაგიდას უსხდნენ (რიხიანად). იხ.
გვართხუა. 

Lemma: ek'ogorapa  
Number: 7221  
ეკოგორაფა (ეკოგორაფას) სახელი ეკააგორანს ზმნისა -- შეგინება (ზურგს უკან). 

Lemma: ek'odguma  
Number: 7222  



ეკოდგუმა (ეკოდგუმას) სახელი ეკოდგუნს ზმნისა -- შეერთება, ერთმანეთზე მიდგმა. 

Lemma: ek'odinapa  
Number: 7223  
ეკოდინაფა (ეკოდინაფას) სახელი ეკადინუანს, ეკადინუუ(ნ) ზმნათა -- გადაყოლა; დაღუპვა, დაკარგვა (უკან დევით).
ნარაგადუე: ტურაქ შხურიშ ქვანთილას ქეკადინუა -- ნათქვამია: ტურა ცხვრის დუმას გადაჰყვაო. მიჸორდუო, ბჯოგუდუო,
აკას ვეკობდინაფუქი: ქხს, 1, გვ. 68 -- მიყვარდა თუ მძულდა, არც ერთს არ გადავყოლილვარ. 

Lemma: ek'odinapil-i  
Number: 7224  
ეკოდინაფილ-ი (ეკოდინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეკაადინუუ(ნ) ზმნისა -- გადაყოლილი, დაღუპული, დაკარგული (უკან
დევით). ჩქიმი დუდი უბედური, სქან(ი) დუც(უ) ეკოდინაფილი: კ. სამუშ., გვ. 52 -- ჩემი თავი უბედური, შენი გულისათვის
დაკარგული. 

Lemma: ek'ozgumonjua  
Number: 7225  
ეკოზგუმონჯუა (ეკოზგუმონჯუას) სახელი ეკოზგუმონჯუნს, ეკიზგუმონჯუუ(ნ) ზმნათა -- შეკვრა მჭიდროდ, გადახლართვა.
ირ ქიანაში გოღილატირეფქ, აკიზგუმონჯით! -- ყველა ქვეყნის გაღლეტილებო (პროლეტარებო), შეერთდით! 

Lemma: ek'otxozin-i  
Number: 7226  
ეკოთხოზინ-ი (ეკოთხოზინს) სახელი ეკოთხოზუ(ნ), ეკაათხოზუუ(ნ) ზმნათა -- უკან მიდევნება. თისუ ეკოთხოზუდესუ
ჭანდეფი დო ბაზიცალო: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 153 -- მას უკან მისდევდნენ ბუზებსა და ხარაბუზასავით. 

Lemma: ek'ok'vet'el-i  
Number: 7227  
ეკოკვეტელ-ი (ეკოკვეტელ/რს), ეკოკვეტელუა (ეკოკვეტელუას) სახელი ეკა{ა}კვეტელუ(ნ) ზმნისა -- გამოკიდება უკან,
უკან გამობმა. ჸვერე დო მუში ჯღვერიცალო ეკააკვეტელუ -- ბრმა და მისი წამყვანივით უკან ჰყავს გამობმული
(გამოკიდებული). ეკაკვეტელუ(ნ) (ეკაკვეტელუუ(ნ) გამოებმება, ეკაკვეტელუ გამოება, ეკოკვეტელუუ გამოჰბმია უკან, ეკნოკვეტელუე(ნ) უკან
გამოებმებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. უკან ჰყავს გამობმული. ეკაკვეტელუანს (ეკააკვეტელუუ გამოაბმევინა; ეკუკვეტელუაფუ
გამოუბმევია უკან) გრდმ. გამოაბამს, გამოაკიდებს უკან. ეკიკვეტელუანს (ეკიკვეტელუუ უკან გამოიბა, ეკუკვეტელუაფუ უკან
გამოუბამს, გამოუკიდებია) გრდმ. სათავ. ქც. ეკაკვეტელუანს ზმნისა -- გამოიკიდებს, გამოიბამს უკან. ეკუკვეტელუანს
(ეკუკვეტელუუ გამოუბა, გამოუკიდა უკან; ეკუკვეტელუაფუ გამოუბამს, გამოუკიდებია უკან) გრდმ. სასხვ. ქც. ეკა{ა}კვეტელუანს ზმნისა
-- გამოუბამს, გამოუკიდებს უკან. ეკიკვეტელინე(ნ) (ეკიიკვეტელინუ შესაძლებელი გახდა უკან გამობმა, გამოკიდება; -- ; -- )
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ეკაკვეტელუანს ზმნისა -- შეიძლება გამობმა, გამოკიდება უკან. ეკააკვეტელინე(ნ) (ეკააკვეტელინუ
შეძლო უკან გამობმულიყო, -- , ეკნოკვეტელუე(ნ) შესძლებია უკან გამობმა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ეკუკვეტელუანს ზმნისა --
შეუძლია გამოებას უკან. ეკააკვეტელაფუანს (ეკააკვეტელაფუუ უკან გამოაბმევინა, ეკუუკვეტელაფუაფუ უკან გამოუბმევინებია,
ეკნოკვეტელაფუ{აფუ}ე(ნ) უკან გამოაბმევინებდა თურმე) კაუზ. ეკააკვეტელუანს ზმნისა -- უკან გამოაბმევინებს. ეკმაკვეტელარი მიმღ.
მოქმ. უკან მიმყოლი, გამომბმელი. ეკააკვეტელარი მიმღ. ვნებ. მყ. უკან მისაყოლი, გამოსაბამი. ეკოკვეტელერი მიმღ. ვნებ. წარს.
უკან მიყოლილი, გამობმული. ეკ{ო}ნაკვეტელა მიმღ. ვნებ. წარს. უკან გამონაბამი, მინაყოლი. ეკ{ო}ნაკვეტელუერი მიმღ. ვნებ. წარს.
უკან მიყოლის საფასური. 

Lemma: ek'ok'vet'eler-i  
Number: 7228  
ეკოკვეტელერ-ი (ეკოკვეტელერს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეკააკვეტელუუ(ნ) ზმნისა -- უკან მიყოლილი, მიბმული,
ჩამოკიდებული. 

Lemma: ek'ok'ina  
Number: 7229  
ეკოკინა (ეკოკინას) სახელი ეკუკინანს ზმნისა -- ერთმანეთისაკენ მიწევა, მიახლოება; -- დავიწროება. ძაფემს ეკუკინათ
დო ეკოფსქვათ -- მოვწიოთ ძაფები და შევსკვნათ. ეკიკინანს (ეკიიკინუ მიიწია, ეკოკინე{ლ/რე}(ნ) მიწეულა, ეკნოკინუე(ნ) მიიწევდა
თურმე) გრდუვ. ვნებ. მიიწევდა ერთმანეთზე. ეკუ{უ}კინანს (ეკუ{უ}კინუ მისწია, ეკუ{უ}კინუუ მიუწევია) გრდმ. მისწევს.
ეკიკინე(ნ)//ეკიკინინე(ნ) (ეკი{ი}კინინუ შესაძლებელი გახდა მიწევა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ეკიკინანს ზმნისა -- შეიძლება
მიიწიოს. ეკაკინე(ნ)//ეკაკინინე(ნ) (ეკა{ა}კინინუ შეძლო მიეწია, -- , ეკნოკინუე(ნ) შესძლებია მიწევა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
ეკუკინანს ზმნისა -- შეუძლია მისწიოს. ეკააკინაფუანს (ეკააკინაფუუ მიაწევინა, ეკუკინაფუაფუ მიუწევინებია, ეკნოკინაფუე(ნ)
მიაწევინებდა თურმე) კაუზ. ეკიკინანს ზმნისა -- მიაწევინებს ერთმანეთზე. ეკმაკინალი მიმღ. მოქმ. ერთმანეთისკენ მიმწევი.
ეკააკინალი (ღ ეკო-ოკინალი) მიმღ. ვნებ. მყ. მისაწევი. ეკოკინელი მიმღ. ვნებ. წარს. მიწეული. ეკნაკინა მიმღ. ვნებ. წარს. მინაწევი.
ეკნაკინუერი მიმღ. ვნებ. წარს. მიწევის საფასური. 

Lemma: ek'ok'inel-i  
Number: 7230  
ეკოკინელ-ი (ეკოკინელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეკუკინანს ზმნისა -- ერთმანეთისაკენ მიწეული. 

Lemma: ek'ok'iot-i//ek'ok'iot'-i  
Number: 7231  
ეკოკიოთ-ი//ეკოკიოტ-ი (ეკოკიოთ/ტის) უკან მიდევნება, აკიდება. ბედნიერიე თი კოჩი, მით შხვას ვეკაკიოთუნი --
ბედნიერია ის კაცი, ვინც სხვაზე არაა დამოკიდებული. იხ. კიოთი, კიოტი. 

Lemma: ek'ok'iril-i  
Number: 7232  
ეკოკირილ-ი (ეკოკირილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეკოკირუნს ზმნისა -- შეკრული. 

Lemma: ek'ok'irt'ua  
Number: 7233  
ეკოკირტუა (ეკოკირტუას) სახელი ეკუკირტანს ზმნისა -- შეჩხიკინი, კირკიტი. გადატ. შეშველება. ეკოხონს მეული დო ჭიჭე
ქეკომკირტე: ქხს, 1, გვ. 12 -- აღმართზე მივდივარ და ცოტა შემეშველე. იხ. კირტაფი. 



Lemma: ek'ok'irua  
Number: 7234  
ეკოკირუა, ეკოკჷრუა (ეკოკი/ჷრუას) სახელი ეკოკირუნს ზმნისა -- შეკვრა; უკან მიკვრა, მიბმა. თის რაშიშ კუდელს
ქეკაკირანან დო გოუტენა გოლაშა: მ. ხუბ., გვ. 14 -- იმას რაშის კუდს მიაბამენ და გაუშვებენ მთაში. რაშიშ კუდელცჷ
ქეკააკჷრჷ: ქხს, 2, გვ. 48 -- რაშის კუდს მიაბა. ჸუდეს მუთ ქომიღუდუ ბირდუ -- ბარდუნი, ართო ეკოპკირი -- სახლში რაც
მქონდა ძველმანები, ერთად შევკარი. ხეში ეკოკირუა ხელის შეკვრა; გადატ. დაბნევა. მუდგაქ მაღოლუნი, ხექ ეკმაკირუ
დო მუთუნი ვამიჸუნუაფუ -- რაღაც დამემართა, დავიბენი (ხელი შემეკრა) და არაფერი არ გამიყოლებია (გამიტანებია). 

Lemma: ek'ok'orobua  
Number: 7235  
ეკოკორობუა (ეკოკორობუას) სახელი ეკოკორობუნს ზმნისა -- შეგროვება. იხ. კორობუა. 

Lemma: ek'oleba  
Number: 7236  
ეკოლება (ეკოლებას) სახელი ეკილენს ზმნისა -- მოვლა. ეკილუ არძო ოთახუეფი: მ. ხუბ., გვ. 7 -- შემოიარა ყველა
ოთახ{ებ}ი. 

Lemma: ek'omarkapua  
Number: 7237  
ეკომარქაფუა (ეკომარქაფუას) სახელი ეკიმარქაფანს ზმნისა -- გადენა, წინ წამძღვარება; უკან მიდევნება. ეკიმარქაფუუ
თენეფი, ჩქიმი პატონი, დო ხენწჷფეში დოხორეს ქიმკაკჷრჷ: მ. ხუბ., გვ. 109 -- წინ გაიგდო ესენი, ჩემო ბატონო, და
ხელმწიფის სასახლეში მიაბა. 

Lemma: ek'omonia  
Number: 7238  
ეკომონია (ეკომონიას) ეკონომია. ეკომონია გააკეთუ სიმინდიში -- ეკონომია გააკეთა სიმინდის. 

Lemma: ek'ona  
Number: 7239  
ეკონა (ეკონას) იგივეა, რაც ეკინა, -- აწევა (საპირისპ.: გეკონა დაწევა). 

Lemma: ek'onacxil-i  
Number: 7240  
ეკონაცხილ-ი (ეკონაცხილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეკაანაცხუუ(ნ) ზმნისა -- შეკრული. ქიმიპონით ჭყორინებულო, წარი
ეკონაცხილი: ქხს, 1, გვ. 216 -- მოვიყვანეთ გაბრაზებული, წარბშეკრული. 

Lemma: ek'ongara  
Number: 7241  
ეკონგარა (ეკონგარას) სახელი ეკანგარს ზმნისა -- მიტირება (უკან). ვეკმონგარა, ვარა გორლახუნქ -- ნუ მომატირებ
(უკან), თორემ გცემ. 

Lemma: ek'onel-i  
Number: 7242  
ეკონელ-ი (ეკონელ/რს) იგივეა, რაც ეკინელი, -- აწეული. ამაღლებული. 

Lemma: ek'ontxapa  
Number: 7243  
ეკონთხაფა (ეკონთხაფას) სახელი ეკაანთხუუ(ნ) ზმნისა -- შეჯახება, ერთმანეთთან დაძგერება. მანგარას ეკაანთხეს დო
ძიუთ დააშვიდეს -- მაგრად დაეჯახნენ (ერთმანეთს) და ძლივს დაამშვიდეს. 

Lemma: ek'ontxapil-i  
Number: 7244  
ეკონთხაფილ-ი (ეკონთხაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეკაანთხუუ(ნ) ზმნისა -- დაჯახებული, დაძგერებული. 

Lemma: ek'onia  
Number: 7245  
ეკონია (ეკონიას) უკანასკნელი; გადატ. წარღვნა. ჩქიმოთ ეკონია ჸოფე ათე წჷრი დამორჩილი -- ჩემთვის უკანასკნელი
ყოფილა ეს წლევანდელი შემოდგომა. მარა ხვალე ჟჷრი სერი დო!... ეკონია ჸოფედ თინა: მასალ., გვ. 108 -- მაგრამ
მარტო ორი ღამე და!... უკანასკნელი ყოფილა ის. ეკონიაქ გაჸუუ თიქ! -- უკანასკნელი გექნა ის! (წყევლა). ეკონია
ქუმორჭიშაფუდასია! -- წარღვნა მოგსწრებოდესო (წყევლა). 

Lemma: ek'onchurua  
Number: 7246  
ეკონჩურუა (ეკონჩურუას) სახელი ეკონჩურუნს ზმნისა -- გამოცურვა. გეკონჩურჷ ძგაშა: ი. ყიფშ., გვ. 103 -- გამოცურა
ნაპირზე. 

Lemma: ek'ondzgvalua  
Number: 7247  
ეკონძგვალუა (ეკონძგვალუას) სახელი ეკანძგვალანს ზმნისა -- ამოთრევა. ლახირი დო რჩვილი კოჩქჷ ჯვარშა
ეკანძგვალოუნი:ქხს, 1, გვ. 263 -- ნაცემი და გაძარცული კაცი ჯვარში რომ ამოეთრა. 

Lemma: ek'onc'q'uma  
Number: 7248  
ეკონწყუმა (ეკონწყუმას) სახელი ეკონწყუნს ზმნისა -- დაბეზღება; ენატანიობა. ეკონწყუმა უჸორსინი, ფერი ოსურიე --
ენატანიობა რომ უყვარს, ისეთი ქალია. 

Lemma: ek'onc'q'umil-i  



Number: 7249  
ეკონწყუმილ-ი (ეკონწყუმილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეკონწყუნს ზმნისა -- დაბეზღებული. 

Lemma: ek'onjo  
Number: 7250  
ეკონჯო ზმნზ. მოხდენილად. გვალო ჯგირო სხაპუნდუ, ეკონჯო მიიშუ -- ძალიან კარგად ცეკვავდა, მოხდენილად მიდიოდა. 

Lemma: ek'op'art'axua  
Number: 7251  
ეკოპარტახუა (ეკოპარტახუას) სახელი ეკოპარტახანს ზმნისა -- გაპარტახება. მენძელი გოლახესჷ დო ჸუდე
ეკოუპარტახეს: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 93 -- მასპინძელი სცემეს და სახლი გაუპარტახეს. 

Lemma: ek'oragad-i  
Number: 7252  
ეკორაგად-ი (ეკორაგადის) სახელი ეკარაგადანს ზმნისა -- დაყვედრება; ზურგს უკან საყვედურის თქმა. ღურელს ოკო
ვეკარაგადუევე: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 152 -- მკვდარს არ უნდა დააყვედროო. მოჯგირეს პიც უწია დო ნტერც ეკარაგადევა:
ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 97 -- მოყვარეს პირში უძრახე, მტერს პირს უკანაო. 

Lemma: ek'orta  
Number: 7253  
ეკორთა (ეკორთას) სახელი ეკირთუუ(ნ), ეკართინუანს ზმნათა -- წაქცევა. გოუმორძგვას ერთობას, გვერშაპიში
ეკორთას: ი. ყიფშ., გვ. 169 -- გაუმარჯოს ერთობას, გველეშაპის წაქცევას. ჯა ეკირთუნი, ჭკიჭკიტია ქუცენსია: ხალხ. სიბრ.,
1, გვ. 186 -- ხე რომ წაიქცევა, ჭიანჭველა შეესევაო. სუმარეფი დაშუმე დო მენძელეფი ეკართინე: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 142 --
სტუმრები დაათვრე და მასპინძლები წააქციე. ეკაართინუანს (ეკაართინუუ წააქცია, ეკოურთინუაფუ წაუქცევია, ეკნორთინაფუე(ნ)
წააქცევდა თურმე) გრდმ. წააქცევს ძალით. ეკუურთინუანს (ეკუურთინუუ წაუქცია, ეკუურთინუაფუ წაუქცევია) გრდმ. სასხვ. ქც.
ეკაართინუანს ზმნისა -- წაუქცევს. ეკიირთუ{უ}(ნ) (ეკიირთუ წაიქცა, ეკორთე{ლე}(ნ) წაქცეულა) გრდუვ. ვნებ. ეკაართინუანს ზმნისა
-- წაიქცევა. ეკაართუ{უ}(ნ) (ეკაართუ წაექცა, ეკორთუუ წაჰქცევია) გრდუვ. ვნებ. ეკუურთინუანს ზმნისა -- წაექცევა. ეკირთინე(ნ)
(ეკიირთინუ შესაძლებელი გახდა წაქცევა, -- , ეკნორთინუე(ნ) შესაძლებელი ყოფილა წაქცევა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ეკაართინუანს
ზმნისა -- შეიძლება წაიქცეს. ეკართინე(ნ) (ეკაართინუ შეძლო წაექცია, -- , ეკნორთინუე(ნ) შესძლებია წაქცევა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
ეკუურთინუანს ზმნისა -- შეუძლია წააქციოს. ეკაართინაფუანს (ეკაართინაფუუ წააქცევინა, ეკუურთინაფუაფუ წაუქცევინებია,
ეკნორთინაფუე(ნ) წააქცევინებდა თურმე) კაუზ. ეკაართინუანს ზმნისა -- წააქცევინებს. ეკმართინაფალი//ეკმართინაფუ მიმღ.მოქმ.
წამქცევი. ეკაართინაფალი//ეკაართინაფუ მიმღ. ვნებ. მყ. წასაქცევი. ეკორთელი//ეკორთინაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. წაქცეული.
ეკნართინა//ეკნართინეფი მიმღ. ვნებ. წარს. წანაქცევი. ეკნართინუერი//ეკნართინაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. წაქცევის საფასური.
ეკურთინუ//ეკურთინაფუ მიმღ. უარყ. წაუქცეველი. 

Lemma: ek'ortel-i  
Number: 7254  
ეკორთელ-ი (ეკორთელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეკაართინუანს, ეკირთუუ(ნ) ზმნებისა -- წაქცეული. კოჩი ეკორთელი მითინც
ვაკონია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 71 -- კაცი წაქცეული არავის არ უნდაო. ქოძირჷ მუში ზაბორი ეკორთელონი, ქიმიოღვარუუ:
მ. ხუბ., გვ. 183 -- რომ ნახა მისი ზუდე წაქცეულად, (ქე) მიაყვირა. 

Lemma: ek'ortinapa  
Number: 7255  
ეკორთინაფა (ეკორთინაფას) იხ. ეკორთა. 

Lemma: ek'ortinapil-i  
Number: 7256  
ეკორთინაფილ-ი (ეკორთინაფილ/რს) იხ. ეკორთელი. 

Lemma: ek'ortuala  
Number: 7257  
ეკორთუალა (ეკორთუალას) იხ. რთუალა. გაკორთეს ნივთეფი: ი. ყიფშ., გვ. 138 -- გაყვეს ნივთები. 

Lemma: ek'orina  
Number: 7258  
ეკორინა (ეკორინას) სახელი ეკორე(ნ), ეკოდირთუ(ნ) ზმნათა -- დგომა რისამე (ზღვა, მდინარე...) ნაპირზე. კითხუ, ზღვას
ეკორდუნი თი კოჩქ: მ. ხუბ., გვ. 24 -- ჰკითხა, ზღვაზე (ზღვის ნაპირას) რომ იდგა იმ კაცმა. ეკორე(ნ) (იყენ. ეკოდირთუუ(ნ) დადგება,
ეკოდირთუ დადგა, ეკოურინუ//ეკურინუ დამდგარა, ეკნორინუე(ნ) დადგებოდა თურმე) გრდუვ. საშ-ვნებ. დგას (ნაპირზე). ეკირინე(ნ) (ეკირინუ
შესაძლებელი გახდა დგომა, ეკორინელ/რე(ნ) შესაძლებელი გამხდარა დგომა, ეკნორინუე(ნ) შესაძლებელი ყოფილა დგომა) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. ეკორე(ნ) ზმნისა -- შეიძლება იდგეს (დგომა). ეკარინე(ნ) (ეკარინუ შეძლო მდგარიყო, -- , ეკნორინუე(ნ) შესძლებია
დგომა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ეკურე(ნ) ზმნისა -- შეუძლია იდგეს. ეკარინუანს (ეკარინუუ დააყენა, ეკურინუაფუ დაუყენებია) გრდმ.
მიაყენებს. ეკაარინაფუანს (ეკაარინაფუუ მიაყენებინა, ეკუურინაფუაფუ მიუყენებინებია, ეკნორინაფუე(ნ) მიაყენებინებდა თურმე) კაუზ.
ეკაარინუანს ზმნისა -- მიაყენებინებს. ეკმარინალი//ეკმარინე//ეკმარენჯი მიმღ. მოქმ. მდგომი (ნაპირზე). ეკაარინალი//ეკაარენჯი მიმღ.
ვნებ. მყ. სადგომი (ნაპირას). ეკორინელი მიმღ. ვნებ. წარს. მდგარი (ნაპირას). ეკნარინა მიმღ. ვნებ. წარს. ნადგომი (ნაპირას).
ეკნარინუერი მიმღ. ვნებ. წარს. (ნაპირას) დგომის საფასური. 

Lemma: ek'orinapa  
Number: 7259  
ეკორინაფა (ეკორინაფას) სახელი ეკაარინუანს ზმნისა -- დაყენება; მიყენება. რისხვა ეკურინუაფუნა თე ჟირი ჯიმალენს:
მ. ხუბ., გვ. 6 -- დაურისხავთ (რისხვა მიუყენებიათ) ამ ორ ძმებს. 

Lemma: ek'orinapil-i  
Number: 7260  
ეკორინაფილ-ი (ეკორინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეკაარინუანს ზმნისა -- მიყენებული (ნაპირზე...). 

Lemma: ek'orinel-i  
Number: 7261  



ეკორინელ-ი (ეკორინელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეკაარინუანს, ეკაადირთუ(ნ) ზმნათა -- მიმდგარი (ნაპირზე). 

Lemma: ek'orula  
Number: 7262  
ეკორულა (ეკორულას) სახელი ეკირულე(ნ) ზმნისა -- არბენა, ამორბენა. ეკოხონს ეკირული, დიკოხონს დიკირული:
ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 42 -- აღმართი აირბინე, დაღმართი -- ჩაირბინე. 

Lemma: ek'orghvapa  
Number: 7263  
ეკორღვაფა (ეკორღვაფას) სახელი ეკაარღვანს ზმნისა -- ამოყრა, დაშლა, დარღვევა. მიოგი, ჩქიმი ჯიმა, კილე დო
ეკარღვი ხიბირია: მ. ხუბ., გვ. 7 -- დაარტყი, ჩემო ძმაო, მკლავი და დაშალე ეს ყორეო. 

Lemma: ek'orshvinua  
Number: 7264  
ეკორშვინუა (ეკორშვინუას) სახელი ეკაარშვინანს ზმნისა -- სტვენის დადევნება (უკან); დასტვენა; სტვენით შემოვლა.
ბოშემქჷ ეკაარშვინეს: ი. ყიფშ., გვ. 96 -- ბიჭებმა უსტვინეს (უკან). 

Lemma: ek'orchkvana{pa}  
Number: 7265  
ეკორჩქვანა{ფა} (ეკორჩქვანა{ფა}ს) სახელი ეკაარჩქვანუუ(ნ) ზმნისა -- მიჩვევა, შემოჩვევა. 

Lemma: ek'orchkvanapil-i  
Number: 7266  
ეკორჩქვანაფილ-ი (ეკორჩქვანაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეკაარჩქვანუუ(ნ) ზმნისა -- შემოჩვეული, შეჩვეული. უჭკომური,
უშუმური, ყებურც ეკოგვანაფილი, შხვადოთ ქოჸოფე, მარა თაქ რე ეკორჩქვანაფილი: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 171 -- უჭმელი,
უსმელი, კერიაზე გაზრდილი, სხვაგანაც ყოფილა, მაგრამ აქაა შემოჩვეული. 

Lemma: ek'oseril-i//ek'oserapil-i  
Number: 7267  
ეკოსერილ-ი//ეკოსერაფილ-ი (ეკოსერ{აფ}ილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეკისერუანს, ეკისერუუ(ნ) ზმნათა -- დაღამებული,
შემოღამებული. ეკოსერილს ჸუდეშა ულაშა მოშქურუ -- დაღამებულზე სახლში წასვლის მეშინია. 

Lemma: ek'oserua  
Number: 7268  
ეკოსერუა (ეკოსერუას) სახელი ეკა{ა}სერუუ(ნ) ზმნისა -- დაღამება გადატ. სიკვდილი. ართ დიხას ქეკასერეს: მ. ხუბ., გვ.
20 -- ერთ ადგილას შემოაღამდათ. ჩქიმ ჯიმაშოთ ეკისერუ თე ქიანას -- ჩემი ძმისთვის დაღამდა ამ ქვეყანაზე.
ეკა{ა}სერუანს (ეკაასერუუ დააღამა, ეკუ{უ}სერუაფუ დაუღამებია, ეკნოსერაფუე(ნ) დააღამებდა თურმე) გრდმ. დააღამებს.
ეკისერუანს (ეკი{ი}სერუუ დაიღამა, ეკუ{უ}სერუაფუ დაუღამებია) გრდმ. ეკა{ა}სერუანს ზმნისა -- დაიღამებს. ეკუსერუანს
(ეკუ{უ}სერუუ დაუღამა, ეკუ{უ}სერუაფუ დაუღამებია) გრდმ. სასხვ. ქც. ეკა{ა}სერუანს ზმნისა -- დაუღამებს. ეკასერუუ(ნ) (ეკაასერუ
დააღამდა, ეკოსერუუ// ეკოსერაფუ დაღამებია, ეკნოსერუე(ნ) დააღამდებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. დააღამდება.
ეკა{ა}სერინე(ნ) (ეკაასერინუ შეძლო {შემო}ეღამებინა, -- , ეკნოსერაფუე(ნ) შესძლებია შემოეღამებინა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
ეკა{ა}სერუანს ზმნისა -- შეუძლია დააღამოს (შემოიღამოს). ეკა{ა}სერაფუანს (ეკა{ა}სერაფუუ {შემო}აღამებინა,
ეკუ{უ}სერაფუაფუ {შემო}უღამებინებია, ეკნოსერაფუ{აფუ}ე(ნ) {შემო}აღამებინებდა თურმე) კაუზ. ეკა{ა}სერაფუანს ზმნისა --
{შემო}აღამებინებს. ეკმასერაფალი//ეკმასერალი მიმღ. მოქმ. დამღამებელი; შემომღამებელი. ეკაასერაფალი//ეკაასერალი მიმღ.
ვნებ. მყ. დასაღამებელი; შემოსაღამებელი. ეკოსერაფილი//ეკოსერილი მიმღ. ვნებ. წარს. დაღამებული, შემოღამებული.
ეკნასერეფი//ეკნასერა მიმღ. ვნებ. წარს. დანაღამები, შემონაღამები. ეკნასერაფუერი//ეკნასერუერი მიმღ. ვნებ. წარს. დაღამების,
შემოღამების საფასური. იხ. სერი. 

Lemma: ek'osk'ilada  
Number: 7269  
ეკოსკილადა (ეკოსკილადას) იხ. ეკოსქილადა. 

Lemma: ek'osk'iladir-i  
Number: 7270  
ეკოსკილადირ-ი (ეკოსკილადირს) იხ. ეკოსქილადირი. 

Lemma: ek'osk'wala//ek'oskwala  
Number: 7271  
ეკოსკუ̂ალა//ეკოსქუ̂ალა (ეკოსკ/ქუ̂ალას) სახელი ეკუსკ/ქუნს ზმნისა -- გასკვნა, შესკვნა; შებნევა. ძაფემქ თეში ეკისქუ,
ინეფიში გიშანწყუალას ართ დღა ოკო -- ძაფები ისე შეისკვნა, იმათ გამოხსნას (გამოწყობას) ერთი დღე უნდა. ძაფიქ
ვაიკასქვას! -- ძაფი არ შეგესკვნას! ეკოსკუნს (ეკოსკუ გასკვნა, ეკუ{უ}სკუ შეუსკვნია, ეკნოსკუე(ნ) შესკვნიდა თურმე) გრდმ. შესკვნის.
ეკუსკუნს (ეკუსკუ შეუსკვნა, ეკუ{უ}სკუ შეუსკვნია) გრდმ. სასხვ. ქც. ეკოსკუნს ზმნისა -- შეუსკვნის. ეკისკუ{უ}(ნ) (ეკი{ი}სკუ შეისკვნა,
ეკოსკუ̂ე{ლე}(ნ) შესკვნილა) გრდუვ. ვნებ. ეკოსკუნს ზმნისა -- შეისკვნება. ეკასკუ{უ}(ნ) (ეკა{ა}სკუ შეესკვნა, ეკოსკუუ შესკვნია) გრდუვ.
ვნებ. ეკოსკუნს ზმნისა -- შეესკვნა. ეკასკუ̂ინე(ნ) (ეკაასკუ̂ინუ შეძლო შეესკვნა, -- , ეკნოსკუე(ნ) შესძლებია შეესკვნა) გრდუვ. შესაძლ.
ვნებ. ეკუსკუნს ზმნისა -- შეუძლია შესკვნას. ეკა{ა}სკუ̂აფუანს (ეკა{ა}სკუ̂აფუუ შეასკვნევინა, ეკუ{უ}სკუ̂აფუაფუ შეუსკვნევინებია,
ეკნოსკუ̂აფუ{აფუ}ე(ნ) შეასკვნევინებდა თურმე) კაუზ. ეკოსკუნს ზმნისა -- შეასკვნევინებს. ეკმასკუ̂ალი//ეკმასქუ̂ალი მიმღ. მოქმ.
შემსკვნელი. ეკაასკუ̂ალი//ეკაასქუ̂ალი მიმღ. ვნებ. მყ. შესასკვნელი. ეკოსკუ̂ილი//ეკოსქუ̂ილი მიმღ. ვნებ. წარს. შესკვნილი.
ეკნასკუ̂ი//ეკნასქუ̂ი მიმღ. ვნებ. წარს. შენასკვნი. ეკნასკუ̂ერი//ეკნასქუ̂ერი მიმღ. ვნებ წარს. შესკვნის საფასური. 

Lemma: ek'osk'/kuapa  
Number: 7272  
ეკოსკ/ქუაფა (ეკოსკ/ქუაფას) სახელი ეკუსკ/ქუანს ზმნისა -- უკან მიბმა. ურემიშა უკახალე ქეკისქუუ მოზვერი დო
მიდეჸონუ -- ურემზე უკან მიიბა მოზვერი და წაიყვანა. ეკა{ა}სკუანს (ეკა{ა}სკუუ მიაბა, ეკუ{უ}სკუაფუ მიუბამს, ეკნოსკუაფუე(ნ) მიაბამდა
თურმე) გრდმ. უკან მიაბამს. ეკი{ი}სკუანს (ეკიისკუუ მიიბა, ეკუ{უ}სკუაფუ მიუბამს) გრდმ. სათავ. ქც. ეკა{ა}სკუანს ზმნისა -- მიიბამს
უკან. ეკუ{უ}სკუანს (ეკუ{უ}სკუუ მიუბა უკან, ეკუ{უ}სკუაფუ უკან მიუბამს) გრდმ. სასხვ. ქც. ეკა{ა}სკუანს ზმნისა -- უკან მიუბამს.
ეკისკუ̂ენე(ნ) (ეკი{ი}სკუ̂ენუ შესაძლებელი გახდა უკან მიბმა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ეკა{ა}სკუანს ზმნისა -- შეიძლება უკან მიბმა.
ეკა{ა}სკუ̂ენე(ნ) (ეკა{ა}სკუ̂ენუ შეძლო უკან მიბმა, -- , ეკნოსკუ̂აფუე(ნ) შესძლებია უკან მიბმა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ეკუ{უ}სკუანს



ზმნისა -- შეუძლია უკან მიაბას. ეკა{ა}სკუაფუანს (ეკა{ა}სკუაფუუ უკან მიაბმევინა, ეკუუსკუაფუაფუ უკან მიუბმევინებია, ეკნოსკუაფე(ნ) უკან
მიაბმევინებდა თურმე) კაუზ. ეკა{ა}სკუანს ზმნისა -- უკან მიაბმევინებს. ეკმასკუაფალი მიმღ. მოქმ. უკან მიმბმელი. ეკა{ა}სკუაფალი
მიმღ. ვნებ. მყ. უკან მისაბმელი. ეკოსკუაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. უკან მიბმული. ეკნასკუეფი მიმღ. ვნებ. წარს. უკან მინაბამი.
ეკნასკუაფუერი მიმღ. ვნებ წარს. უკან მიბმის საფასური. ეკუუსკუაფუ მიმღ. უარყ. უკან მიუბმელი. 

Lemma: ek'osk'/kuapil-i  
Number: 7273  
ეკოსკ/ქუაფილ-ი (ეკოსკ/ქუაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეკუსკუანს ზმნისა -- უკან მიბმული. 

Lemma: ek'osk'/kwil-i  
Number: 7274  
ეკოსკ/ქუ̂ილ-ი (ეკოსკქუ̂ილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეკუსკ/ქუნს ზმნისა -- შესკვნილი. 

Lemma: ek'osopil-i  
Number: 7275  
ეკოსოფილ-ი (ეკოსოფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეკოსოფუნს ზმნისა -- დაგლეჯილი. 

Lemma: ek'osopua  
Number: 7276  
ეკოსოფუა (ეკოსოფუას) სახელი ეკოსოფუნს ზმნისა -- დაგლეჯა. თე კოჩი მუში იარაღამო გერენქ გეკოსოფეს: ი. ყიფშ.,
გვ. 46 -- ეს კაცი მისი იარაღიანად მგლებმა დაგლიჯეს. 

Lemma: ek'oskilada  
Number: 7277  
ეკოსქილადა (ეკოსქილადას) სახელი ეკოსქიდუ(ნ) ზმნისა -- ჩამორჩენა. კოჩი ქუას ხოლო ეკასქიდუნია: ხალხ. სიბრ., 1,
გვ. 73 -- კაცი ქვასაც ჩამორჩებაო. 

Lemma: ek'oskiladir-i  
Number: 7278  
ეკოსქილადირ-ი (ეკოსქილადირს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეკოსქიდუ(ნ) ზმნისა -- ჩამორჩენილი. 

Lemma: ek'oskuala  
Number: 7279  
ეკოსქუალა (ეკოსქუალას) იგივეა, რაც ეკოსკუალა. 

Lemma: ek'oskuapa  
Number: 7280  
ეკოსქუაფა (ეკოსქუაფას) იგივეა, რაც ეკოსკუაფა. 

Lemma: ek'ot'axua  
Number: 7281  
ეკოტახუა (ეკოტახუას) სახელი ეკაატახანს, ეკოტახუნს ზმნათა -- დამტვრევა; რამეზე ფეხის წამოკვრა (მიმტვრევა). მით
რძირუნსი, სი გიჯინე, კუჩხის ეკატახანა -- ვინც გნახავს, შენ გიყურებს, ფეხს იმტვრევენ (წამოკრავენ). 

Lemma: ek'ot'k'achua  
Number: 7282  
ეკოტკაჩუა (ეკოტკაჩუას) სახელი ეკოტკაჩუნს ზმნისა -- მჭიდროდ შეკვრა. თეში ეკოტკაჩუ კიბირეფი, ძიუთ გაანწყუმაფეს
-- კბილები ისე ჰქონდა მჭიდროდ შეკრული, ძლივს გაახსნევინეს. 

Lemma: ek'ot'q'urua  
Number: 7283  
ეკოტყურუა (ეკოტყურუას) სახელი ეკოტყურუნს ზმნისა -- გამოტყუება (ენისა). მუჭო ნინა გეკოპტყური, სი მახორობა
ჭვილი: მასალ., გვ. 101 -- (ეს) როგორ სიტყვა (ენა) დამტყუე, შე სახლ-კარდამწვარო. გურიში აზრი
გეკოპტყურინი,სალამუსო ქაშქაბარი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 37 -- გულისთქმა რომ დამტყუე, მოგანდე ნამუსი, რწმენა. 

Lemma: ek'opalisua  
Number: 7284  
ეკოფალისუა (ეკოფალისუას) სახელი ეკოფალისანს ზმნისა -- ისე წახდენა, რომ კვალი წაიშალოს. ნაქურიიში
ეჩხირკუაში მანგიორო ნაქურიიში ეკოფალისუა ქეშეცადუ: ყაზაყ., 21.04.1930. გვ. 4 -- კვალის (ნაქუსლარის) აჩხრეკვის
მაგივრად ნაქუსლარის წაშლას შეეცადა. იხ. ფალისუა. 

Lemma: ek'opapin-i  
Number: 7285  
ეკოფაფინ-ი (ეკოფაფინს)//ეკოფაფუა (ეკოფაფუას) სახელი ეკააფაფუ(ნ) ზმნისა -- დახვევა; უკან მრავლის მიყოლა.
ეკაფაფუ თავადეფი ძიცა, ბირა, ლაჸაფით: მასალ., გვ. 64 -- ახვევია თავადები მღერა -- სიცილ -- თამაშით. 

Lemma: ek'opachil-i  
Number: 7286  
ეკოფაჩილ-ი (ეკოფაჩილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეკოფაჩუნს ზმნისა -- დაშლილი; შერეული. 

Lemma: ek'opachua  
Number: 7287  
ეკოფაჩუა (ეკოფაჩუას) სახელი ეკოფაჩუნს ზმნისა -- დაშლა; შერევა. შაყარელი კათა აკოფაჩეს -- შეყრილი ხალხი
დაშალეს. სილას, ხრეშის დო ცემენტის ქუუკათუანს დო ეკოფაჩუნს -- სილას, ხრეშსა და ცემენტს შეურევს და აურევს. 

Lemma: ek'opit'ilua  
Number: 7288  



ეკოფიტილუა (ეკოფიტილუას) სახელი ეკააფიტილუუ(ნ) ზმნისა -- უკან გამოდევნება (აკიდება). შდრ. ეკოკვეტელი. 

Lemma: ek'opshapa  
Number: 7289  
ეკოფშაფა (ეკოფშაფას) იხ. ეკოშაფა, -- სახელი ეკაფშანს ზმნისა -- ამოვსება. 

Lemma: ek'okosil-i  
Number: 7290  
ეკოქოსილ-ი (ეკოქოსილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეკოქოსუნს ზმნისა -- მოგროვებული, მოხვეტილი (ერთ ადგილას). 

Lemma: ek'okosua  
Number: 7291  
ეკოქოსუა (ეკოქოსუას) სახელი ეკოქოსუნს ზმნისა -- მოხვეტა, მოგროვება ერთად; გადატ. გაწყვეტა. ირფელი ართო
აკოქოსუ -- ყველაფერი ერთად მოხვეტა. მუთ მოხვადჷნ, ჸვილუნს, ეკმოქოსუნს: მ. ხუბ., გვ. 31 -- რაც მოხვდება, კლავს,
სპობს (წყვეტს). 

Lemma: ek'oghala  
Number: 7292  
ეკოღალა (ეკოღალას) სახელი ეკიღანს ზმნისა -- ამოტანა; ამოღება (ხმისა). ხმას ვეკიღანდასინი, უჯგუში რე იშოთ --
ხმას რომ არ ამოიღებდეს, უკეთესია მისთვის. ჟაშხას ეკილენა დო გეკიღანა ოჭკომარს -- კვირას ამოვლენ და ამოიტანენ
საჭმელს. 

Lemma: ek'oghalir-i  
Number: 7293  
ეკოღალირ-ი (ეკოღალირს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეკიღანს ზმნისა -- ამოტანილი; ამოღებული (ხმა). 

Lemma: ek'oghvapa  
Number: 7294  
ეკოღვაფა (ეკოღვაფას) იგივეა, რაც ეკორღვაფა, -- დაშლა, დარღვევა, დანგრევა; ამოყრა. 

Lemma: ek'oghvapil/r-i  
Number: 7295  
ეკოღვაფილ/რ-ი (ეკოღვაფილ/რს) იგივეა, რაც ეკორღვაფილი, -- მიმღ. ვნებ. წარს. ეკააღვანს ზმნისა -- დაშლილი,
დარღვეული; ამოყრილი. ქიანაში ჩხომი დუ წყარპიჯიშა ეკოღვაფილი -- ქვეყნის (ბევრი) თევზი იყო წყლის ნაპირზე
ამოყრილი. 

Lemma: ek'oghirc'k'in-i  
Number: 7296  
ეკოღირწკინ-ი (ეკოღირწკინს)//ეკოღირწკინუა (ეკოღირწკინუას) სახელი ეკააღირწკინანს ზმნისა -- ჭრიალით, ჭრიჭინით
უკან მიდევნება. მაფშალია უღუს უსკუ, ურემ ეკაღირწკინანს -- იადონი უღელშია შებმული, ურემი უკან მიჭრიალებს. იხ.
ღირწკინი. 

Lemma: ek'oq'iq'in-i  
Number: 7297  
ეკოყიყინ-ი (ეკოყიყინს) თვალგადმოკარკლულად და მიდევნებით ყურება. ტყურათ ბოშეფი ქოღურუნა ეკოყიყინცჷ: ი.
ყიფშ., გვ. 93 -- ტყუილად ბიჭები კვდებიან თვალგადმოკარკლული ყურებით (უკან მიდევნებით). იხ. ყიყინი. 

Lemma: ek'o՚vintap-i  
Number: 7298  
ეკოჸვინთაფ-ი (ეკოჸვინთაფის) იხ. ეკოჸვინთუა. 

Lemma: ek'o՚vintua  
Number: 7299  
ეკოჸვინთუა (ეკოჸვინთუას) სახელი ეკაჸვინთანს ზმნისა -- თვლემა, ყვინთვა (მაგ., კერიის პირას). ჭიჭე სქუა თე
ღურელიშა გილუურცჷნი, ეკუუჸვინთუუ დო დაჩხირიშა ხე ქიმიოგამაფუუ: ა. ცაგ., გვ. 48; ი. ყიფშ., გვ. 53 -- უმცროსი
(პატარა) შვილი ამ მკვდართან რომ დადის, მთვლემარეს უბიძგა და ხელი ცეცხლში აკვრევინა. კებურს ელახე დო
ეკოჸვინთანს -- კერიის პირას ზის და ყვინთავს. 

Lemma: ek'o՚otama  
Number: 7300  
ეკოჸოთამა (ეკოჸოთამას) სახელი ეკაჸოთანს ზმნისა -- ამოგდება. თის გეკაჸოთანციე, დუდიში ჭუაშე დოსქჷდჷნია: ი.
ყიფშ., გვ. 71 -- იმას რომ ამოაგდებსო, თავის ტკივილისაგან მორჩებაო. 

Lemma: ek'o՚otamil-i  
Number: 7301  
ეკოჸოთამილ-ი (ეკოჸოთამილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეკაჸოთანს ზმნისა -- ამოგდებული. 

Lemma: ek'o՚onapa  
Number: 7302  
ეკოჸონაფა (ეკოჸონაფას) სახელი ეკიჸონანს ზმნისა -- ამოყვანა. აქია, ვართ მა ეკმაჸოინექ დო ვართ სი
ეკგაჸონინექია: მ. ხუბ., გვ. 19 -- აქო, არც მე შემიძლია ამოგიყვანო და არც შენ შეგიძლია ამომიყვანოო. 

Lemma: ek'o՚onapil-i  
Number: 7303  
ეკოჸონაფილ-ი (ეკოჸონაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეკიჸონანს ზმნისა -- ამოყვანილი. 

Lemma: ek'o՚una  



Number: 7304  
ეკოჸუნა (ეკოჸუნას) სახელი ეკიჸუნუანს, ეკაჸუნუუ(ნ) ზმნათა -- უკან მიყოლა. ეკიჸუნუუ ე ბოში დო გოურქუუ: მ. ხუბ., გვ.
198 -- უკან გაიყოლა ეს ბიჭი და წავიდა (გაქანებით). უკახალე ეკიჸუნუანქინი, ეკიგოფურტინანსია: თ. სახოკ., გვ. 263 --
უკან რომ გამოიყოლებ, მოგაფურთხებსო უკან. ეკაჸუნუანს (ეკაჸუნუუ მიაყოლა უკან, ეკუჸუნუაფუ მიუყოლებია უკან) გრდმ.
მიაყოლებს უკან. ეკოჸუნს (ეკა{ა}ჸუნუ გაჰყვა უკან, ეკოჸუნაფუ გაჰყოლია უკან) გრდუვ. ვნებ. ეკაჸუნუუ(ნ) ზმნისა -- მიჰყვება უკან.
ეკიჸუნუანს (ეკი{ი}ჸუნუუ გაიყოლა უკან, ეკუ{უ}ჸუნუაფუ გაუყოლებია უკან, ეკნოჸუნაფუე(ნ) გაიყოლიებდა თურმე უკან) გრდმ. სათავ. ქც.
ეკაჸუნუანს ზმნისა -- უკან გაიყოლებს. ეკუჸუნუანს (ეკუ{უ}ჸუნუუ მიუყოლა უკან, ეკუ{უ}ჸუნუაფუ უკან მიუყოლებია) გრდმ. სასხვ. ქც.
ეკაჸუნუანს ზმნისა -- უკან მიუყოლებს. ეკა{ა}ჸუნუ{უ}(ნ) (ეკა{ა}ჸუნუ მიჰყვა, ეკოჸუნაფუ უკან მიჰყოლია) გრდუვ. ვნებ. უკან გაჰყვება.
ეკიჸუნე(ნ)//ეკაჸუნინე(ნ) (ეკი{ი}ჸუნინუ შესაძლებელი გახდა უკან მიყოლა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ეკიჸუნუანს ზმნისა --
შეიძლება უკან გაყოლა. ეკაჸუნე(ნ)//ეკაჸუნინე(ნ) (ეკა{ა}ჸუნინუ შეძლო უკანგაჰყოლოდა, -- , ეკნოჸუნუე(ნ) შესძლებია უკან გაყოლა)
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ეკუჸუნუანს ზმნისა -- შეუძლია გაჰყვეს უკან. ეკააჸუნაფუანს (ეკააჸუნაფუუ მიაყოლებინა, ეკუუჸუნაფუაფუ უკან
მიუყოლებინებია, ეკნოჸუნაფუე(ნ) უკან მიაყოლებინებდა თურმე) კაუზ. ეკაჸუნუანს ზმნისა -- უკან მიაყოლებინებს. ეკმაჸუნალი,
ეკმაჸვენჯი მიმღ. მოქმ. მიმყოლი უკან. ეკააჸუნალი//ეკააჸვენჯი მიმღ. ვნებ. მყ. მისაყოლი. ეკოჸუნელი მიმღ. ვნებ. წარს. მიყოლილი
(უკან). ეკნაჸუნა//ეკნაჸვენჯი მიმღ. ვნებ. წარს. მინაყოლი (უკან). ეკნაჸუნუერი მიმღ. ვნებ. წარს. უკან მიყოლის საფასური. 

Lemma: ek'o՚unapil-i  
Number: 7305  
ეკოჸუნაფილ-ი იგივეა, რაც ეკოჸონაფილი. 

Lemma: ek'oshapa  
Number: 7306  
ეკოშაფა (ეკოშაფას) სახელი ეკაშანს ზმნისა -- ავსება, ამოვსება. ჩე ქუდუორშვე, ჭითა ქიშვოში, უჩათ გეკვოფში: ა. ცან.,
გვ. 141 -- თეთრი დავაწნე, წითელი ჩავაქსოვე, შავით გავავსე (გამოცანა: ყურძენი იზაბელა). იხ. ფშაფა//შაფა. 

Lemma: ek'oshapil-i//ek'opshapil-i  
Number: 7307  
ეკოშაფილ-ი//ეკოფშაფილ-ი (ეკო{ფ}შაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეკაა{ფ}შანს ზმნისა -- ამოვსებული. 

Lemma: ek'oshiril-i  
Number: 7308  
ეკოშირილ-ი (ეკოშირილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეკოშირუნს ზმნისა -- 1. გაცვეთილი; უკან დევნით დალეული. 2.
გაწყვეტილი, მოსრული. 

Lemma: ek'oshirua  
Number: 7309  
ეკოშირუა (ეკოშირუას) სახელი ეკააშირანს, ეკოშირუნს ზმნათა -- 1. გაცვეთა, დალევა უკან დევით. ჩიტი, ქორშჷნო, მა
სქანი ქირი, ეკოთხოზინით სი ქეკაშირი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 51 -- ჩიტო, გახსოვს, მე შენი ქორი, მდევრობაში შენ რომ
შეგელიე (შეგაცვთი). 2. გაწყვეტა, მოსვრა. ქანშაკათუ ნტერიშ ჯარს დო ეკოშირუ არძა -- გაერია მტრის ჯარში და მოსრა
(გაწყვიტა) ყველა. 

Lemma: ek'oshkumala  
Number: 7310  
ეკოშქუმალა (ეკოშქუმალას) სახელი ეკაშქვანს ზმნისა -- ამოშვება. ჸუჯით ვემირჩქილენედუ, თინა პიჯიშე სიტყვემს
ეკმააშქვანდუნი -- ყურით არ შეიძლებოდა მოსმენა, ის რომ პირიდან სიტყვებს უშვებდა. ჸანჭი პიჯიშე ჭიჭე-ჭიჭეთ ძაფის
ეკმაშქვანცჷ -- აბრეშუმის ჭია პირიდან ცოტ-ცოტად ამოუშვებს ძაფს. 

Lemma: ek'oshkumalir-i  
Number: 7311  
ეკოშქუმალირ-ი (ეკოშქუმალირს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეკააშქვანს ზმნისა -- ამოშვებული. პიჯიშე ეკოშქუმალირი სიტყვა --
პირიდან ამოშვებული სიტყვა. 

Lemma: ek'ochurua  
Number: 7312  
ეკოჩურუა (ეკოჩურუას) იხ. ეკონჩურუა. 

Lemma: ek'ocima//ek'ocuma  
Number: 7313  
ეკოციმა//ეკოცუმა (ეკოცი/უმას) სახელი ეკოცენს ზმნისა -- დაშლა. კარაიაცალო ეკოცუუა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 64 --
კარავივით დაიშალაო. 

Lemma: ek'ocimil-i  
Number: 7314  
ეკოციმილ-ი (ეკოციმილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეკოცენს ზმნისა -- დაშლილი, დარღვეული. ჯგირი ოსური ეკოციმილ
ოჯახის აშენენსია დო გლახა -- აშენებულს გეკარღვანსია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 189 -- კარგი ქალი დარღვეულ ოჯახს
ააშენებსო და ცუდი -- აშენებულს დაარღვევსო. 

Lemma: ek'odzargal-i  
Number: 7315  
ეკოძარგალ-ი (ეკოძარგალ/რს) ძუნძულით უკან მიყოლა. ეკაძარგალუ ქვირაშორო -- ძუნძულით უკან მიჰყვება კვიცივით.
თითო ხორა მაჸალეფი უკახალე ეკაძარგალუნა: შ. ბერ., გვ. 115 -- თითო ქაჩალი ამხანაგები (მხლებლები) უკან
ძუნძულით მიჰყვებიან. 

Lemma: ek'odzirapa  
Number: 7316  
ეკოძირაფა (ეკოძირაფას) სახელი ეკააძირუანს, ეკააძირუუ(ნ) ზმნათა -- შეძაგება. ვამიღუდუნი, ვნატრულენდი,
ქჷმაშუნი -- ეკმაძირ: ქხს, 1, გვ. 164 -- რომ არ მქონდა, ვნატრობდი, რომ ვიშოვე, შემძაგდა. 



Lemma: ek'odzirapil-i  
Number: 7317  
ეკოძირაფილ-ი (ეკოძირაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეკააძირუანს, ეკააძირუუ(ნ) ზმნათა -- შეძაგებული, შეძულებული. 

Lemma: ek'odzirua  
Number: 7318  
ეკოძირუა (ეკოძირუას) იგივეა, რაც ეკოძირაფა, -- სახელი ეკააძირუუ(ნ) ზმნისა -- 1. გამოდგომა უკან; 2. შეძულება.
ეკააძირუუ ფრინველებც, უწუხენც გუნებას: მასალ., გვ. 98 -- გამოუდგება ფრინველებს, უწუხებს გუნებას. 

Lemma: ek'odzicin-i  
Number: 7319  
ეკოძიცინ-ი (ეკოძიცინს) ზურგს უკან დაცინვა. ცხენამ კოჩისი უცხენე კოჩი ეკაძიცანდუა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 169 -- ცხენიან
კაცს უცხენე კაცი ზურგს უკან დასცინოდაო. 

Lemma: ek'och'irinapa  
Number: 7320  
ეკოჭირინაფა (ეკოჭირინაფას) სახელი ეკააჭირინუანს ზმნისა -- ამოწოდება. ბიგა გეკაჭირინუუ -- ჯიხი ამოაწოდა. 

Lemma: ek'och'iroteba  
Number: 7321  
ეკოჭიროთება (ეკოჭიროთებას) სახელი ეკაჭიროთუუ(ნ) ზმნისა -- შეჭირვება, შეწუხება. გურქ ეკმეჭიროთუ -- გული
შემიწუხდა. 

Lemma: ek'och'irotebul-i  
Number: 7322  
ეკოჭიროთებულ-ი (ეკოჭიროთებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეკეჭიროთებუ(ნ) ზმნისა -- შეჭირვებული, შეწუხებული. 

Lemma: ek'och'irotua  
Number: 7323  
ეკოჭიროთუა (ეკოჭიროთუას) იხ. ეკოჭიროთება. 

Lemma: ek'och'opua  
Number: 7324  
ეკოჭოფუა (ეკოჭოფუას) სახელი ეკოჭოფუნს ზმნისა -- ერთად თავმოყრა. გერეფი ქიმაადირთუნანი, ცხენეფი
ეკოჭოფუნა დუდემს დო ინემს ხოლოშა ვემიართენა -- მგლები რომ მიადგებიან, ცხენები ერთად მოიყრიან თავებს და
იმათ (მგლებს) ახლოს არ შეუძლიათ მისვლა. 

Lemma: ek'och'q'vidil-i  
Number: 7325  
ეკოჭყვიდილ-ი (ეკოჭყვიდილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეკოჭყვიდუნს ზმნისა -- ამოწყვეტილი. 

Lemma: ek'och'q'vidua  
Number: 7326  
ეკოჭყვიდუა (ეკოჭყვიდუას) სახელი ეკოჭყვიდუნს ზმნისა -- ამოწყვეტა, ამოხოცვა. მინ ძგას ქეკაჭყვიდეს დო ბრელი
წყარც დაშქვიდესჷ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 103 -- ზოგნი კიდეზე ამოხოცეს, ბევრი წყალში ჩაახრჩვეს. 

Lemma: ek'oxibua  
Number: 7327  
ეკოხიბუა (ეკოხიბუას) სახელი ეკოხიბუ(ნ) ზმნისა -- ერთად მიყრა. ძვალეფი ეკოხიბუ ზღვა პისია: მ. ხუბ., გვ. 13 -- ძვლები
(ერთად) ყრია (მიხერგილია) ზღვის პირასო. 

Lemma: ek'oxo  
Number: 7328  
ეკოხო ზმნზ. ზევით. ეკოხო ცხოვრენს -- ზევით ცხოვრობს. 

Lemma: ek'oxon-i  
Number: 7329  
ეკოხონ-ი (ეკოხონს) აღმართი (საპირისპ. დიკოხონი დაღმართი). ეკოხონი სამარგალოს ირდიხას ჩაი ჩანს: ქხს, 1, გვ.
320 -- მთიან (აღმართ) სამეგრელოში ყველგან ჩაი თესია (ხარობს). ირ ეკოხონს დიკოხონი მოჸუნსია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ.
60 -- ყოველ აღმართს დაღმართი მოჰყვებაო. ჭილა{ია}შ ხოჯი ეკოხონს ხონუნსია: თ. სახოკ., გვ. 268 -- ჭილაიას ხარი
აღმართს ხნავსო. ქიმერთეს ართ ეკოხონიშა: მ. ხუბ., გვ. 19 -- მივიდნენ ერთ აღმართთან. ეკოხონს/ც ზმნზ. უბედურ კოცჷ
ქუა ეკოხონც მააჭიშუანცჷ: ი. ყიფშ., გვ. 177 -- უბედურ კაცს ქვა აღმართზე მოეწევაო. შდრ. გინოხონი, დინოხონი. იხ. -
ხონი. 

Lemma: ek'oxona  
Number: 7330  
ეკოხონა (ეკოხონას) აღმართი. მისჷ გაგონებ: ...ეკოხონას ხონუნდუნი, ქვიშას მიკოთასუნდუნი?: ი. ყიფშ., გვ. 187 -- ვის
გაუგონია: ... აღმართს რომ ხნავდა და ქვიშას რომ თესავდა? 

Lemma: ek'oxonia  
Number: 7331  
ეკოხონია (ეკოხონიას) კნინ. პატარა აღმართი. ართი ეკოხონია აფუ ეკაულარი -- ერთი პატარა აღმართი აქვს
ასასვლელი. შდრ. დიკოხონია. 

Lemma: ek'oxorgil-i  
Number: 7332  
ეკოხორგილ-ი (ეკოხორგილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეკაახორგანს ზმნისა -- მიხერგილი. 



Lemma: ek'oxorgua  
Number: 7333  
ეკოხორგუა (ეკოხორგუას) სახელი ეკაახორგანს, ეკოხორგუ(ნ) ზმნათა -- მიხერგვა; ბევრის ერთად მიყრა. ძვალი
ქეკოხორგჷ ძგასჷ: ქხს, 1, გვ. 209 -- ძვალი მიხერგილია ნაპირზე. ძელი ჩხონსჷ უჭკომუნჷ დო ძუ̂ალი ქეკოხორგჷ ძგასჷ:
ა. ცაგ., გვ. 62 -- რბილი თევზს შეუჭამია და ძვალი ხერგივით მიყრილია ნაპირზე. 

Lemma: ek'oxuna  
Number: 7334  
ეკოხუნა (ეკოხუნას) სახელი ეკოხე(ნ), ეკოდოხოდუ(ნ) ზმნათა -- ჯდომა რისიმე ახლოს. ყებურს ქეკოხე(ნ) დო თუთუმს
ქუმბალუანს -- კერიასთან ზის და თუთუნს აბოლებს. ხვალე ეკიხვენუაფუ ართ განიშე ყებურსიე...: ი. ყიფშ., გვ. 10 --
მარტო რომ იჯდომება ერთ მხარეს კერიასთანო. დადიაშ ნაკოჩანუს ეკუხე(ნ) ჩილო -- დადიანის ნაყმევს (ნაკაცარს) ჰყავს
(უზის) ცოლად. 

Lemma: ek'oxunapa  
Number: 7335  
ეკოხუნაფა (ეკოხუნაფას) სახელი ეკახუნუანს, ეკუხუნუანს ზმნათა -- 1. ამოსმა, ამოყვანა რაიმე დაბალი ადგილიდან.
გეკახუნუანს კოდეშა -- ამოსვამს კბოდეზე. შდრ. გეშახუნუანს. 2. ცოლად დასმა. ჩილო ქეკუხუნეს ართი ცირა -- ცოლად
დაუსვეს ერთი გოგო. ჩქიმი ოსურისქუას ჩილო ქეკუხუნუანქ: ი. ყიფშ., გვ. 11 -- ჩემს ქალიშვილს ცოლად დავუსვამ. 

Lemma: ek'oxunapil-i  
Number: 7336  
ეკოხუნაფილ-ი (ეკოხუნაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეკუხუნუანს ზმნისა -- დასმული; შერთული (ცოლად). 

Lemma: ek'ojik'apa  
Number: 7337  
ეკოჯიკაფა (ეკოჯიკაფას) სახელი ეკუჯიკუანს ზმნისა -- წაბიძგება, ხელის წაკვრა, ჯიკავი. შუმილს ეკოჯიკაფა ვაკონია:
ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 158 -- მთვრალს წაბიძგება (ხელის კვრა) არ უნდაო. 

Lemma: ek'ojumala  
Number: 7338  
ეკოჯუმალა (ეკოჯუმალას) სახელი ეკიჯუმანს ზმნისა -- თან წაღება, ამოყოლება (ვისმესი ან რისმესი). ლებარდეშა მუში
ჩილი გეკი{ი}ჯუმუუ -- ლებარდეში თავისი ცოლი თან ამოიყვანა. 

Lemma: ek'ojumalir-i  
Number: 7339  
ეკოჯუმალირ-ი (ეკოჯუმალირს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეკიჯუმანს ზმნისა -- თან ამოყოლებული, ამოტანილი. 

Lemma: ek'ua  
Number: 7340  
ეკუა (ეკუას) იხ. ლეკუა. 

Lemma: ek'udeler-i  
Number: 7341  
ეკუდელერ-ი (ეკუდელერს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეკუდელანს ზმნისა -- კუდმოცილებული. ქოთომეფი არძო ეკუდელერი აფუ -
- ყველა ქათამი კუდმოცილებული ჰყავს. 

Lemma: ek'udelua  
Number: 7342  
ეკუდელუა (ეკუდელუას) სახელი ეკუდელანს ზმნისა -- კუდის მოცილება (მოგლეჯა). იხ. კუდელი. 

Lemma: ek'ula  
Number: 7343  
ეკულა (ეკულას) სახელი ეკურს ზმნისა -- ასვლა (რაიმე მაღალ ადგილზე). ოკო ეკობრთათ ძგაშა -- უნდა ავიდეთ ნაპირზე.
ეკილჷ მელენი ძგას: ი. ყიფშ., გვ. 89 -- ავიდა გაღმა ნაპირას. ეკურს (ეკორთუ ავიდა, ეკუ{უ}რთუმუ ასულა, ეკნოვე(ნ) ავიდოდა
თურმე) გრდუვ. საშ. ავა (ავალს). ეკილინე(ნ)//ეკირთე(ნ) (ეკი{ი}ლინუ//ეკი{ი}რთუ შესაძლებელი გახდა ასვლა, ეკოლინუ//ეკორთუმუ
შეძლო ასულიყო, ეკნორთუმუე(ნ) შესძლებია ასვლა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ეკურს ზმნისა -- შეიძლება ასვლა.
ეკალინე(ნ)//ეკართე(ნ) (ეკა{ა}ლინუ//ეკა{ა}რთუ შეძლო ასულიყო, ეკოლინუუ//ეკორთუმუ{უ} შესძლებია ასულიყო, ეკნოლინუე(ნ) შესძლებია
ასვლა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ეკურს ზმნისა -- შეუძლია ავიდეს. ეკმაულარი//ეკმალუ მიმღ. მოქმ. ამსვლელი. ეკა{ა}ულარი//ეკაალუ
მიმღ. ვნებ. მყ. ასასვლელი. ეკუ{უ}ლირი მიმღ. ვნებ. წარს. ასული. ეკ{ო}ნაულა მიმღ. ვნებ. წარს. ამონასვლელი. ეკნოლურელი მიმღ.
ვნებ. წარს. ამოსვლის საფასური. იხ. ულა. 

Lemma: ek'ula  
Number: 7344  
ეკულა ჸვალიში რძის შედედება ყველის ამოსაყვანად. კვეთი ვერგუ, ჸვალქ ვეკორთუ -- კვეთი არ ვარგა, ყველი არ
შედედდა. 

Lemma: ek'una  
Number: 7345  
ეკუნა, ეკჷნა (ეკუ/ჷნას) იგივეა, რაც ეკინა, -- აწევა, აღება. სარხინოლეფი დოშუმერე, ეუკუნით ტაბაკიშე: ი. ყიფშ., გვ. 133
-- სალხინოელები დამთვრალა, აწიეთ მაგიდიდან. ეუკუნჷ ოდგიშისჷ დო ჯიბეშა ქალეედუ: ა. ცაგ., გვ. 35 -- აიღო სადგისი
და ჯიბეში ჩაიდო. 

Lemma: ek'urzua  
Number: 7346  
ეკურზუა (ეკურზუას) ამობურცვა. იხ. ეკურზულუა. შდრ. ტოპონ. კურზუ (სოფელი მარტვილის რაიონში). 



Lemma: ek'urzuala  
Number: 7347  
ეკურზუალა (ეკურზუალას), ეკურზულუა (ეკურზულუას) სახელი ეკურზულანს ზმნისა -- ამობურცვა, ამაღლება, აშვერა. ხეს
ართი არდგილი გემიკურზულუუ, მუდგარენი -- ხელზე ერთი ადგილი ამომებურცა, რაღაცაა. ეკურზულანს (ეკურზულუუ
ამობურცდა, ეკურზულე{რე}(ნ) ამობურცულა, ენოკურზულუე(ნ) ამობურცავდა) გრდუვ. ვნებ. აბურცდება. ეიკურზუ{უ}(ნ) (ეიკურზუ აიბურცა,
ეკურზე{რე}(ნ) აბურცულა) გრდუვ. ვნებ. აიბურცება. ეჲაკურზუ{უ}(ნ) (ეჲაკურზუ აებურცა, ეკურზულუუ აჰბურცვია) გრდუვ. ვნებ.
აებურცება. ეკურზულერ-ი მიმღ. ვნებ. წარს. აბურცული. 

Lemma: _el1  
Number: 7348  
-- ელ1 სუფიქსი აწარმოებს ვნებითი გვარის წარსული დროის მიმღეობას -ან თემისნიშნიანი ზმნებისაგან: ხანტურ-ელ-ი
(შდრ. ხანტურანს) მოხატული: სქანი თოლი ხანტურელქ მუშ მანწარათ დამაღორუ: ქხს, 1, გვ. 73 -- შენმა თვალმა
ხატულამ (მოხატულმა) რა მწარედ მომატყუა. ჭელი: ჭელი ძიქვა შეკერილი შარვალი (შდრ. ჭანს კერავს); ზელი
მოზელილი (შდრ. ზანს ზელს). იხ. -ერ. 

Lemma: _el2  
Number: 7349  
-- ელ2 სუფიქსი მა- პრეფიქსთან (მა- -- -ელ) აწარმოებს მოქმედებითი გვარის მიმღეობას: მა-კეთებ-ელი მკეთებელი, წა-მა-
ჸონებ-ელ-ი გამფუჭებელი: ჩქიმი წამაჸონებელი მუქ დაგაბად ათაშ სქვამო: ქხს, 1, გვ. 73 -- ჩემი გამფუჭებელი რამ
დაგბადა ასე ლამაზი. 

Lemma: el-i  
Number: 7350  
ელ-ი (ელს) ბოტან. იელი. იხ. იბლი, ივლი,ელიშ კოკა, ელიშია (ა. მაყ.). 

Lemma: ela-1  
Number: 7351  
ელა-1 რთული ზმნისწინი (ე- და ლა-: ე-მარტივი ზმნისწინია, -- ლა- ნაწილაკი) 1. ჩვეულებრივ აღნიშნავს მიმართულებას
ალმაცერად, გვერდით, ნაპირას ჩადენილი მოქმედებისა. ამ მნიშვნელობას მარტივ ე ზმნისწინს აძლევს ლა -- ნაწილაკი:
ელა-სხაპუა გვერდით ცეკვა; ელა-ჯინა ალმაცერად შეხედვა; ელა-ჸოთამა ჩაგდება; ელა-ხუნა გარეთ (გვერდით) ჯდომა. 2.
ზმნის უსრული სახის ფორმას აქცევს სრული სახისად: ელა-სხაპუ ეცეკვა (შდრ. სხაპუ იცეკვა), ელა-ჸოთუ გარეთ, გვერდით
დააგდო (შდრ. ოჸოთუ ააგდო). 3. აწმყოს ფორმას აძლევს მყობადის მნიშვნელობას: ელა-ნწყუნს ამოაძრობს (შდრ. ნწყუნს
აძრობს), ელე-ნჯირუუ(ნ) გვერდით დაწვება (შდრ. ინჯირუუ(ნ) წვება). იხ. ალა-. შდრ. ელა-. 

Lemma: ela-2  
Number: 7352  
ელა-2 პრეფიქსი ზოგიერთი ზედსართავი სახელისაგან, განსაკუთრებით ფერის აღმნიშვნელთაგან, ოდნაობით ხარისხს
აწარმოებს. {რ}ჩე თეთრი:ელა-რჩე ოდნავ თეთრი გვერდიდან, ზედაპირულად (შდრ. მო-რჩე მოთეთრო); ელა-ჭითე
ზედაპირულად ოდნავ წითელი (შდრ. მო-ჭითე მოწითალო). 

Lemma: elabinil-i  
Number: 7353  
ელაბინილ-ი (ელაბინილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ელაბინუნს ზმნისა -- ამობლანდული. 

Lemma: elabinua  
Number: 7354  
ელაბინუა (ელაბინუას) სახელი ელაბინუნს ზმნისა -- ამობნევა; დროებით ამოკერვა, -- ამობლანდვა. 

Lemma: elabijapa  
Number: 7355  
ელაბიჯაფა (ელაბიჯაფას), ელაბიჯინ-ი (ელაბიჯინს) სახელი ელებიჯანს ზმნისა -- ამობჯენა (გვერდით), ბიჯგება. მეურქ
შარასინი, კენტი ელმობიჯუ -- გზაზე რომ მივდივარ, ჯოხი მაქვს ამობჯენილი. საშიში რე ეკირთენი, ხოლოს მოკო
ქელგაბიჯე: მასალ., გვ. 44 -- საშიშია, რომ წაიქცე, ახლოს მინდა ამოგიდგე. ელაბიჯანს//ელაბიჯუანს (ელა{ა}ბიჯუ{უ}
ამოაბჯინა, ელუ{უ}ბიჯ{უ}აფუ ამოუბჯენია, ელნობიჯ{აფ}უე(ნ) ამოაბჯენდა თურმე) გრდმ. ამოაბჯენს. ელებიჯანს//ელებიჯუანს
(ელე{ე}ბიჯუ{უ} ამოიბჯინა, ელუ{უ}ბიჯუაფუ ამოუბჯენია, ელნობიჯუაფუე(ნ) ამოიბჯენდა თურმე) გრდმ. სათავ. ქც. ელებიჯანს ზმნისა --
ამოიბჯენს. ელუბიჯანს//ელუბიჯუანს (ელუ{უ}ბიჯუ{უ} ამოუბჯინა, ელუ{უ}ბიჯუაფუ ამოუბჯენია) გრდმ. სასხვ. ქც. ელაბიჯანს ზმნისა --
ამოუბჯენს. ელებიჯე(ნ)//ელებიჯინე(ნ) (ელებიჯინუ შესაძლებელი გახდა ამობჯენა, ელაბიჯაფერე(ნ) შესაძლებელი გამხდარა
ამობჯენა, -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ელებიჯანს ზმნისა -- შეიძლება ამობჯენა. ელაბიჯე(ნ)//ელაბიჯინე(ნ) (ელაბიჯინუ შეძლო
ამოებჯინა, -- , ელნობიჯუე(ნ)//ელნობიჯაფუე(ნ) შესძლებია ამობჯენა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ელუბიჯანს ზმნისა -- შეუძლია
ამოიბჯინოს. ელაბიჯაფუანს (ელააბიჯაფუუ ამოაბჯენინა, ელუ{უ}ბიჯაფუაფუ ამოუბჯენინებია, ელნობიჯაფუე(ნ) ამოაბჯენინებდა თურმე)
კაუზ. ელაბიჯანს ზმნისა -- ამოაბჯენინებს. ელმაბიჯალი//ელმაბიჯე მიმღ. მოქმ. ამომბჯენი. ელა{ა}ბიჯალი მიმღ. ვნებ. მყ.
ამოსაბჯენი. ელნაბიჯა მიმღ. ვნებ. წარს. ამონაბჯენი. ელნაბიჯუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ამობჯენის საფასური. იხ. ბიჯი//ბიჯგი. 

Lemma: elaboro  
Number: 7356  
ელაბორო (ელაბოროს) ოდნავ სულელი, მოსულელო. 

Lemma: elabuna  
Number: 7357  
ელაბუნა (ელაბუნას) სახელი ელაბუნს ზმნისა -- გვერდით დასხმა, დაღვრა. 

Lemma: elabunapa  
Number: 7358  
ელაბუნაფა (ელაბუნაფას) სახელი ელაბუნუუ(ნ) ზმნისა -- 1. აკიდება, ამოტმასნა, 2. შებმა (მაგ., ხარისა) უღელში სხვასთან.
მეზობელიში ხოჯიშა ელუბუ მუში -- მეზობლის ხართან უბია თავისი. 



Lemma: elaburua  
Number: 7359  
ელაბურუა (ელაბურუას) სახელი ელაბურუნს ზმნისა -- ამობლანდვა. შდრ. ელაბინუა. 

Lemma: elagapa  
Number: 7360  
ელაგაფა (ელაგაფას) სახელი ელაგანს ზმნისა -- ჩასობა. ხამუ ქელაგუ ხასლას -- დანა ჩაასო (გაუყარა) გვერდზე. 

Lemma: ela-gela  
Number: 7361  
ელა-გელა ზმნზ. იქით-აქეთ; აღმა-დაღმა; სიგრძით. ელა-გელა გილურს -- (უმიზნოდ) იქით-აქეთ დადის. მუთუნ კითხენ,
ქედიჭყანც ელა-გელა ხვენჯგინს -- რაიმე რომ ჰკითხო, დაიწყებს უშნოდ სიცილს. 

Lemma: elagerdul-i  
Number: 7362  
ელაგერდულ-ი იხ. ალაგერდული. ელაგერდულო ზმნზ. სხვათა შორის, უდარდელად, უგულოდ. არდგილქ ოკო ვაშუას
ჯვეშებურო ელაგერდულო ალათასუას -- ადგილი არ უნდა ექნეს (ეშოვოს) ძველებურად უდარდელად (სხვათა შორის)
დათესვას. 

Lemma: elagvanapa  
Number: 7363  
ელაგვანაფა (ელაგვანაფას) სახელი ელეგვანუუ(ნ) ზმნისა -- გასუქება, ოდნავ გასუქება. 

Lemma: elagvanapil-i  
Number: 7364  
ელაგვანაფილ-ი (ელაგვანაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ელეგვანუუ(ნ) ზმნისა -- გასუქებული. უშუმური, უჭკომური, კერიას
ელაგვანაფილი: ა. ცან., გვ. 140 -- უსმელ-უჭმელი, კერასთან გასუქებული. 

Lemma: elagia  
Number: 7365  
ელაგია ზმნზ. ალაგ-ალაგ. სანაკი დო ფუთი შქას ელაგია ღუმუ ჩანს: ქხს, 1, გვ. 152 -- სენაკსა და ფოთს შორის ალაგ-ალაგ
ღომი თესია (ხარობს). 

Lemma: elagindza  
Number: 7366  
ელაგინძა (ელაგინძას) მოგრძო. ჭე ელაგინძა ქორე -- ცოტა მოგრძო კი არის. იხ. გინძე. 

Lemma: eladgin-i  
Number: 7367  
ელადგინ-ი (ელადგინს) ამოდგომა. 

Lemma: eladgina  
Number: 7368  
ელადგინა (ელადგინას) იგივეა, რაც ელადგინი, -- სახელი ელუდირთუ(ნ) ზმნისა -- გვერდით დგომა, ამოდგომა. კოს
გაჭირებას ოკო ელადგინა -- კაცს გაჭირებაში უნდა ამოდგომა. ელუდგინანს (ელუ{უ}დგინუ ამოუყენა, ელუ{უ}დგინუუ ამოუყენებია)
გრდმ. სასხვ. ქც. ამოუყენებს გვერდით ელუდირთუუ(ნ) (ელუ{უ}დირთუ ამოუდგა, ელუ{უ}დგინუუ ამოსდგომია, ელნოდგინუე(ნ)
ამოუდგებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ამოუდგება (გვერდით). ელმადგინე მიმღ. მოქმ. ამომდგომი (გვერდით). ელადგინერი მიმღ.
ვნებ. მყ. გვერდით ამომდგარი. ელნადგინუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ამოდგომის საფასური. ელნადგინა მიმღ. ვნებ. წარს. ამონადგომი. 

Lemma: eladginer-i  
Number: 7369  
ელადგინერ-ი (ელადგინერს) მიმღ. ვნებ. წარს. ელუდირთუ(ნ) ზმნისა -- გვერდით ამომდგარი. მისით შეულებ
დოშქირიტასჷნ ელადგინერი ჭითა მორღია -- ვისაც შეუძლია ჩააქროს ამომდგარი წითელი განთიადი. იხ. ელადგინა. 

Lemma: eladguma  
Number: 7370  
ელადგუმა (ელადგუმას) სახელი ელუდგუ(ნ) ზმნისა -- გვერდით დება. მისით ჟირ გური ელადგუნ, მა თიშოთ
ვეგთმაბირე: ქხს, 1, გვ. 88 -- ვისაც ორი გული უძევს (მკერდში), მე მისთვის არ ვამღერებ (საკრავზე). გადატ. ყურძირში
მაგრად გარტყმა. 

Lemma: elavaxt'as  
Number: 7371  
ელავახტას ზმნზ. საშუალოდ; შუაში. იგივეა, რაც ოშქაშეთ. თი კოჩი ელავახტას ოხორანს -- ის კაცი შუაში სახლობს. 

Lemma: elazimapa  
Number: 7372  
ელაზიმაფა (ელაზიმაფას) სახელი ელუზიმუანს ზმნისა -- შედარება, მიზომება (თავისა). გოზინდერე, გომბარელე, დუდი
ქელუზიმუაფუ: ი. ყიფშ., გვ. 171 -- გაჭიმულა, გაბერილა თავი მიუზომებია. 

Lemma: elazimapil-i  
Number: 7373  
ელაზიმაფილ-ი (ელაზიმაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ელუზიმუანს ზმნისა -- მიზომებული, შედარებული. 

Lemma: elatirua  
Number: 7374  
ელათირუა (ელათირუას) სახელი ელათირუუ(ნ) ზმნისა -- შენაცვლება; გაამხანაგება რამეში; თანამფლობელი,
მფლობელობაში მონაწილე. ცხვენს ჸვანა გიმედუნი, ინა ვარდუ ჸურუ, ემალათირუნი, -- თინა რდუა: თ. სახოკ., გვ. 266 --



ვინც სხვენზე დათესა ყანა, ის კი არ იყო სულელი, არამედ ის, ვინც მას ეამხანაგაო (შეეზიარაო). ელათირუუ(ნ) (ელაათირუ
შეენაცვლა, ელათირუუ შენაცვლებია, ელნოთირუე(ნ) შეენაცვლებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. შეენაცვლება; შეუამხანაგდება.
ელეთირინე(ნ) (ელე{ე}თირინუ შესაძლებელი გახდა შენაცვლება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ელათირუუ(ნ) ზმნისა -- შეიძლება
შენაცვლება. ელათირინე(ნ) (ელა{ა}თირინუ შეძლო შენაცვლებოდა, -- , ელნოთირუე(ნ) შესძლებია შენაცვლება) გრდუვ. შესაძლ.
ვნებ. ელათირუუ(ნ) ზმნისა -- შეუძლია შეენაცვლოს. ელმათირე მიმღ. მოქმ. შემცვლელი; შემაამხანაგებელი. 

Lemma: elak'vat'al-i  
Number: 7375  
ელაკვატალ-ი (ელაკვატალ/რს) გვერდით ადევნება პატარა და მსუქანი ბავშვისა (ან სხვა ვისიმე). შდრ. კვატა. იხ.
კვატალი; ელაჸვაჯალი. 

Lemma: elak'itxar-i  
Number: 7376  
ელაკითხარ-ი (ელაკითხარს) მიმღ. ვნებ. მყ. ელაკითხანს ზმნისა -- შესაკითხი რჩევის მისაღებად. სქანდა მუ მიღუ
ელაკითხარი -- შენთვის (შენთან) რა მაქვს შესაკითხი. 

Lemma: elak'itxapa  
Number: 7377  
ელაკითხაფა (ელაკითხაფას) სახელი ელაკითხანს ზმნისა -- შეკითხვა რჩევისათვის. ჭკვერი კოჩი ჭკვერ კოს
ელაკითხანს -- ჭკვიანი კაცი ჭკვიან კაცს შეეკითხება (რჩევისათვის). 

Lemma: elak'itxir-i  
Number: 7378  
ელაკითხირ-ი (ელაკითხირს) მიმღ. ვნებ. წარს. ელაკითხანს ზმნისა -- შეკითხვის მიცემა რჩევის მისაღებად. 

Lemma: elak'itxua  
Number: 7379  
ელაკითხუა (ელაკითხუას) იგივეა, რაც ელაკითხაფა, -- სახელი ელაკითხანს ზმნისა -- შეკითხვის მიცემა რჩევის
მისაღებად. მუშ დას ქელააკითხუუ დო უკული მიდართუ -- თავის დას ჰკითხა (რჩევისათვის) და შემდეგ წავიდა.
ელაკითხანს (ელა{ა}კითხუუ შეეკითხა, ელუ{უ}კითხუაფუ შეუკითხავს, ელნოკითხუე(ნ) ჰკითხავდა თურმე) გრდმ. ჰკითხავს (რჩევისათვის).
ელეკითხე(ნ)//ელეკითხინე(ნ) (ელე{ე}კითხინუ შესაძლებელი გახდა შეკითხვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ელაკითხანს ზმნისა
-- შეიძლება შეკითხვის მიცემა. ელმაკითხე მიმღ. მოქმ. მკითხველი (რჩევისათვის). ელა{ა}კითხალ/რი მიმღ. ვნებ. მყ.
შესაკითხ{ავ}ი (რჩევისათვის). ელაკითხირი მიმღ. ვნებ. წარს. შეკითხვა რჩევის მისაღებად. ელნაკითხა მიმღ. ვნებ. წარს.
შენაკითხი. ელნაკითხუერი მიმღ. ვნებ. წარს. შეკითხვის საფასური. 

Lemma: elak'ina  
Number: 7380  
ელაკინა (ელაკინას) სახელი ელეკინანს ზმნისა -- გვერდით მიწევა. 

Lemma: elak'inashe  
Number: 7381  
ელაკინაშე (ელაკინაშეს) ზონარი, ყაითანი, წაღების ზონარი. შდრ. ელაკინა. 

Lemma: elak'irt'apa  
Number: 7382  
ელაკირტაფა (ელაკირტაფას) სახელი ელუკირტანს ზმნისა -- ხიმანება, გაკვრა. ხოჯქ ხოც ელუკირტუა დო ოთიფურეს
ქამშარაგუა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 186 -- ხარმა ხარს მხარი გაჰკრა (წაუკირკიტა) და სათივეში შეაგდოო. 

Lemma: elak'una  
Number: 7383  
ელაკუნა (ელაკუნას) იგივეა, რაც ელაკინა. 

Lemma: elaluapa  
Number: 7384  
ელალუაფა (ელალუაფას) სახელი ელულუანს ზმნისა -- გვერდის ავლა, აქცევა. ქოძირჷ თინა დო ელულუუ განიშე: ა.
ცაგ., გვ. 94 -- ნახა ის და აუარა განზე. ელულუანს (ელუულუუ გვერდით აუარა, ელუულუაფუ გვერდით აუვლია, ელნოლუაფუე(ნ)
აუვლიდა თურმე) გრდმ. აუვლის, გვერდს აუქცევს. ელილენე(ნ) (ელილენუ შესაძლებელი გახდა გვერდის აქცევა, -- ,
ელნოლუაფუე(ნ) შესაძლებელი ყოფილა გვერდის აქცევა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ელულუანს ზმნისა -- შეიძლება გვერდის
აქცევა. ელალენე(ნ) (ელალენუ შეძლო გვერდი აექცია, -- , ელნოლუაფუე(ნ) შესძლებია გვერდის აქცევა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
ელულუანს ზმნისა -- შეუძლია გვერდი აუქციოს. ელმალუაფარი//ელმალუ მიმღ. მოქმ. ამვლელი, ვინც გვერდს აუქცევს.
ელაალუაფარი//ელაალუ მიმღ. ვნებ. მყ. გვერდასაქცევი. ელალუაფილ/რი მიმღ. ვნებ. წარს. გვერდაქცეული, გვერდავლილი.
ელნალუეფი მიმღ. ვნებ. წარს. გვერდანაქცევი. ელნალუაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. გვერდაქცევის საფასური. 

Lemma: elaluapar-i  
Number: 7385  
ელალუაფარ-ი (ელალუაფარს) მიმღ. ვნებ. მყ. ელულუანს ზმნისა -- გვერდასავლელი, გვერდასაქცევი. 

Lemma: elaluapir-i  
Number: 7386  
ელალუაფირ-ი (ელალუაფირს) მიმღ. ვნებ. წარს. ელულუანს ზმნისა -- გვერდაქცეული, გვერდავლილი. 

Lemma: elam-i  
Number: 7387  
ელამ-ი (ელამს) ელამი. ელამს ელამი გითმაძიცანდუა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 42 -- ელამი ელამს დასცინოდაო. 

Lemma: elamarshua  
Number: 7388  



ელამარშუა (ელამარშუას) სახელი ელემარშუანს ზმნისა -- ოდნავ კოჭლობა. ჯაშე გჷთნანთხეფი რე დო კვინჭიხე
ნატახაშე, მუზმათი რენი, ქელემარშუანც -- ხიდან ჩამონავარდნია და თეძოს გატეხვით რამდენადმე (ოდნავ) კოჭლობს. 

Lemma: elamarcxua  
Number: 7389  
ელამარცხუა (ელამარცხუას) სახელი ელემარცხებუ(ნ) ზმნისა -- დამარცხება, მარცხის მოსვლა რისამე ახლოს (გვერდით).
დედიბიქ კერიაშ პიჯს (//პის) ქელემარცხუა: თ. სახოკ., გვ. 246 -- დედაბერს კერიის პირას მარცხი მოუვიდაო (გაეპარაო). 

Lemma: elambarel-i  
Number: 7390  
ელამბარელ-ი (ელამბარელს) ტყავგაძრობილი (დ. ფიფია). 

Lemma: elan-i  
Number: 7391  
ელან-ი (ელანს) იგივეა, რაც ელამი, -- ელამი. შდრ. მარღი. 

Lemma: elangara  
Number: 7392  
ელანგარა (ელანგარას) სახელი ელენგარს ზმნისა -- ტირილი (გარეთ, გვერდით მყოფისა...); ამოტირილი. ალახე
ლაფარას დო ელენგარს -- ზის ლაფაროში და ტირის. ელანგარანს (ელანგარუ (ღ ელა-ონგარუ) შეატირა, ელუ{უ}ნგარუაფუ
შეუტირებია) გრდმ. შეატირებს (ტირილით ანგარიშს უწევს). ელენგარს [იყენ. ელენგარდას იჸუაფუ იტირებს (გარეთ, გვერდით),
ელე{ე}ნგარუ (ღ ელა-ინგარუ) იტირა, ელუ{უ}ნგარი{ნ}უ უტირია, ელნოგარუე(ნ) ტიროდა თურმე] გრდუვ. საშ.-მოქმ. ტირის (გარეთ).
ელინგარე(ნ)//ელინგარინე(ნ) [ელიინგარუ (ღ ელა-ინგარუ//ელინგარინუ) შესაძლებელი გახდა ამოტირილი, -- , ელნონგარინუე(ნ)
შესაძლებელი ყოფილა ამოტირილი] გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ელანგარუანს ზმნისა -- შეიძლება ამოტირილი (გარეთ
ტირილი). ელანგარე(ნ)//ელანგარინე(ნ) [ელანგარინუ (ღ ელა-ონგარინუ) შეძლო ამოეტირა, -- , ელნონგარუე(ნ) შესძლებია ამოეტირა]
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ელანგარანს ზმნისა -- შეუძლია ამოიტიროს (ტირილით მოიოხოს გული). ელანგარაფუანს
(ელა{ა}ნგარაფუუ ამოატირებინა, ელუ{უ}ნგარაფუაფუ ამოუტირებინებია, ელნონგარაფუე(ნ) ამოატირებინებდა თურმე) კაუზ. ელანგარუანს
ზმნისა -- ამოატირებინებს. ელმანგარალი//ელმანგარე მიმღ. მოქმ. ვინც გვერდით დგას და ტირის; შემომტირებელი. ელა{ა}ნგარალი
მიმღ. ვნებ. მყ. გამოსატირ{ალ}ი. ელანგარილი მიმღ. ვნებ. წარს. გამოტირებული; ვის გამოც ბევრი იტირეს. ელნაგარა მიმღ. ვნებ.
წარს. გამონატირი. ელნაგარუერი მიმღ. ვნებ. წარს. გამოტირილის საფასური. ელუნგარუ მიმღ. უარყ. გამოუტირებელი. 

Lemma: elanc'q'uala  
Number: 7393  
ელანწყუალა (ელანწყუალას) სახელი ელანწყუნს ზმნისა -- ამოლაგება; მიწყობა, მილაგება რისამე ... გეეჭოფუ კჷცი,
ელუნწყუუ ნაცა-ტუტასჷ: ქხს, 2, გვ. 44 -- ...აიღო კეცი, აფხიკა (ამოავლო) ნაცარ-ტუტა. 

Lemma: elanc'q'uma  
Number: 7394  
ელანწყუმა (ელანწყუმას) სახელი ელანწყუნს ზმნისა -- 1. ამოძრობა (მაგ., ხანჯლისა ქარქაშიდან...). 2. ამოქნა; ამოჭრა,
ამოღება (მაგ., ბეჭისა საკლავიდან). შდრ. ეშანწყუმა. 

Lemma: elanc'q'umil/r-i  
Number: 7395  
ელანწყუმილ/რ-ი (ელანწყუმილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ელანწყუნს ზმნისა -- ამოძრობილი, ამოღებული; ამოჭრილი. 

Lemma: elanch'apa  
Number: 7396  
ელანჭაფა (ელანჭაფას) სახელი ელანჭუუ(ნ) ზმნისა -- მიწვდომა, აწვდომა. ველანჭუქჷნი, თის ველაბირძღავა: ხალხ.
სიბრ., 1, გვ. 47 -- რასაც ვერ ასწვდები, იმას ნუ აეპოტინებიო. ეშე ველუანჭი ცასი: ქხს, 1, გვ. 71 -- ზევით ვერ ავწვდი ცას.
კუნტაქ ვეელანჭუ, მაღალქ ვამოდირკუ დო ჯუნაქ ვეეჸუ -- მოკლე (დაბალი) ვერ აწვდა, მაღალი არ მოიხარა და კოცნა არ
იქნა. 

Lemma: elanch'valua  
Number: 7397  
ელანჭვალუა (ელანჭვალუას) სახელი ელენჭვალუნს ზმნისა -- შიშვლება (ხანჯლის, ხმლისა...). 

Lemma: elanjira  
Number: 7398  
ელანჯირა (ელანჯირას) სახელი ელენჯირუუ(ნ), ელანჯირუანს ზმნათა -- ამოწოლა, გვერდით დაწოლა; სადღაც დაწოლა.
შხვა კოჩიშა ველუნჯირუნ, ფერი ოსური დოგორით: მ. ხუბ., გვ. 16 -- სხვა კაცთან რომ არ წოლილა (არ ამოსწოლია),
ისეთი ქალი მოძებნეთ. ქალენჯირუნი, გოლუ თოფიქ -- რომ წამოწვა, გავარდა თოფი. ელანჯირუანს (ელა{ა}ნჯირუუ დააწვინა,
ელუ{უ}ნჯირუაფუ დაუწვენია, ელნოჯირაფუე(ნ) დააწვენდა თურმე) გრდმ. დააწვენს. ელინჯირუანს (ელიინჯირუუ დაიწვინა, ელუ{უ}ნჯირუაფუ
დაუწვენია) გრდმ. სათავ. ქც. ელანჯირუანს ზმნისა -- დაიწვენს. ელუნჯირუანს (ელუ{უ}ნჯირუუ დაუწვინა, ელუ{უ}ნჯირუაფუ დაუწვენია)
გრდმ. სასხვ. ქც. ელანჯირუანს ზმნისა -- დაუწვენს. ელინჯირუ{უ}(ნ) (ელი{ი}ნჯირუ დაწვა, ელანჯირე{ლე}(ნ) დაწოლილა) გრდუვ.
ვნებ. ელანჯირუანს ზმნისა -- დაწვება. ელანჯირუ{უ}(ნ) (ელა{ა}ნჯირუ დაუწვა, ელანჯირაფუ ამოსწოლია) გრდუვ. ვნებ.
ელანჯირუანს ზმნისა -- დაუწვება. ელინჯირე(ნ) (ელი{ი}ნჯირუ შესაძლებელი გახდა დაწოლა, -- , ელნონჯირუე(ნ) შესაძლებელი
ყოფილა წოლა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ელანჯირუანს ზმნისა -- შეიძლება დაწოლა. ელანჯირე(ნ) (ელა{ა}ნჯირუ შეძლო
დაწოლილიყო, -- , ელნონჯირაფუე(ნ) შესძლებია ამოეწვინა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ელუნჯირუანს ზმნისა -- შეუძლია დაწვეს.
ელანჯირაფუანს (ელა{ა}ნჯირაფუუ დააწვენინა, ელუ{უ}ნჯირაფუაფუ დაუწვენინებია, ელნოჯირაფუაფუე(ნ) დააწვენინებდა თურმე) კაუზ.
ელანჯირუანს ზმნისა -- დააწვენინებს. ელმანჯირალი//ელმანჯირე მიმღ. მოქმ. ამომწოლი, გვერდით მიმწოლი.
ელა{ა}ნჯირალი//ელა{ა}ნჯირე მიმღ. ვნებ. მყ. ამოსაწოლი; მისაწოლი. ელანჯირელი მიმღ. ვნებ. წარს. მიწოლილი, დაწოლილი.
ელნაჯირა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაწოლი. ელნაჯირუერი მიმღ. ვნებ. წარს. წოლის საფასური. 

Lemma: elap'onua  
Number: 7399  
ელაპონუა (ელაპონუას) სახელი ელაპონანს, ელეპონუუ(ნ) ზმნათა -- აყუდება; აყენება. ღურელიში ელაპონუა -- დღა
რენია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 152 -- მკვდრის აყენება -- დღე არისო. მინილი ჸუჩა, მუჭო მასარიცალო ელაპონუქ ლაბარწას -



- შემოდი სახლში, როგორ მესერივით აყუდებულხარ აივანზე. ელაპონანს (ელა{ა}პონუ ააყუდა, ელუ{უ}პონუუ აუყუდებია, ელნოპონუე(ნ)
ააყუდებდა თურმე) გრდმ. ააყუდებს. ელუპონანს (ელუ{უ}პონუ აუყუდა, ელუ{უ}პონუუ აუყუდებია) გრდმ. სასხვ. ქც. ელაპონანს
ზმნისა -- აუყუდებს. ელი{ი}პონე(ნ) (ელი{ი}პონუ შესაძლებელი გახდა აყუდება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ელაპონანს ზმნისა --
შეიძლება აყუდება (გარეთ). ელა{ა}პონე(ნ) (ელა{ა}პონუ შეძლო აყუდებულიყო, -- , ელნოპონუე(ნ) შესძლებია აყუდება) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. ელუპონანს ზმნისა -- შეუძლია აეყუდოს. ელა{ა}პონაფუანს (ელა{ა}პონაფუუ ააყუდებინა, ელუუპონაფუაფუ
აუყუდებინებია, ელნოპონაფუე(ნ) ააყუდებინებდა თურმე) კაუზ. ელაპონანს ზმნისა -- ააყუდებინებს. ელმაპონალი//ელმაპონე მიმღ.
მოქმ. ამყუდებელი. ელა{ა}პონალი მიმღ. ვნებ. მყ. ასაყუდებელი. ელაპონილი მიმღ. ვნებ. წარს. აყუდებული. ელნაპონა მიმღ. ვნებ.
წარს. ანაყუდები. ელნაპონუერი მიმღ. ვნებ. წარს. აყუდების საფასური. 

Lemma: elargilapa  
Number: 7400  
ელარგილაფა (ელარგილაფას) სახელი ელარგილუანს, ელარგიდუ(ნ) ზმნათა -- გაცივება. დედიბიქ ყებურს
ქელარგიდუა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 37 -- დედაბერი კერიაზე (კერიასთან) გაცივდაო. 

Lemma: elargilapir-i  
Number: 7401  
ელარგილაფირ-ი (ელარგილაფირს) მიმღ. ვნებ. წარს. ელარგიდუ(ნ) ზმნისა -- გაცივებული, შეცივებული. 

Lemma: elartashe  
Number: 7402  
ელართაშე (ელართაშეს) აბრეშუმის პარკიდან ამოღებული ძაფის დასახვევი ჯოხი, ფირფიტა. ელართაშეს უძახუდეს
აბრეშუმიში ძაფიში გიორთაფალს -- ელართაშეს ეძახდნენ აბრეშუმის ძაფის დასახვევს. 

Lemma: elarina  
Number: 7403  
ელარინა (ელარინას), ელარინაფა (ელარინაფას) სახელი ელურინუანს, ელურე(ნ), ელუდირთუ(ნ) ზმნათა -- ამოდგომა;
ამოყენება; გვერდით დგომა. სქანი გურსჷ იმედ ოკო, ჯიხათ ოკო ელურდე: ენგური, გვ. 247 -- შენს გულს იმედი უნდა, ციხედ
უნდა ედგე (გვერდით). მუჭო ჯიმანი, თეში ელურე -- როგორც ძმა, ისე უდგას. ელარინუანს (ელაარინუუ დააყენა გარეთ;
ელუურინუაფუ დაუყენებია გარეთ; ელნორინაფუე(ნ) გარეთ დააყენებდა თურმე, -- ამონაყენება) გრდმ. გარეთ დააყენებს.
ელირინუანს (ელი{ი}რინუუ ამოიყენა, ელუ{უ}რინუაფუ ამოუყენებია) გრდმ. სათავ. ქც. ელარინუანს ზმნისა -- ამოიყენებს.
ელურინუანს (ელუ{უ}რინუუ ამოუყენა, ელუ{უ}რინუაფუ ამოუყენებია) გრდმ. სასხვ. ქც. ელარინუანს ზმნისა -- ამოუყენებს.
ელირინე(ნ) (ელიირინუ შესაძლებელი გახდა ამოდგომა, -- , ელნორინუე(ნ) შესაძლებელი ყოფილა ამოდგომა) გრდუვ. შესაძლ.
ვნებ. ელარინუანს ზმნისა -- შეიძლება იდგეს (გარეთ, გვერდით). ელარინე(ნ) (ელა{ა}რინუ შეძლო მდგარიყო, -- , ელნორინაფუე(ნ)
შესძლებია ამოდგომა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ელურინუანს ზმნისა -- შეუძლია ამოუდგეს. ელარინაფუანს (ელაარინაფუუ
ამოაყენებინა, დააყენებინა; ელუურინაფუაფუ დაუყენებინებია, ელნორინაფუაფუე(ნ) დააყენებინებდა, ამოაყენებინებდა თურმე) კაუზ.
ელარინუანს ზმნისა -- დააყენებინებს გარეთ. ელმარინალი // ელმარინაფალი // ელმარინე // ელმარენჯი მიმღ. მოქმ. ამომდგომი;
დამყენებელი; გვერდით მდგომი. ელა{ა}რინალი მიმღ. ვნებ. მყ. ამოსადგომი; დასადგომი. ელარინელი მიმღ. ვნებ. წარს.
ამომდგარი; გარეთ მდგარი. ელნარინა//ელნარენჯი მიმღ. ვნებ. წარს. გარეთ ნადგომი. ელნარინუერი მიმღ. ვნებ. წარს. გარეთ
დგომის საფასური. 

Lemma: elarinel-i  
Number: 7404  
ელარინელ-ი (ელარინელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ელუდირთუ(ნ), ელარინუანს ზმნათა -- ამომდგარი; გარეთ მდგომი. 

Lemma: elarsiol-i  
Number: 7405  
ელარსიოლ-ი (ელარსიოლს), ელარსიოლაფა (ელარსიოლაფას) სახელი ელერსიოლუუ(ნ), ელარსიოლუანს ზმნათა --
სრიალით ამოსვლა, ამოსრიალება; ტრიალი გარეთ. შონეში გვალეფიშე გელერსიოლუ ქექე ბორიაქ -- სვანეთის
მთებიდან ამოსრიალდა ნელი ნიავი (ქარი). 

Lemma: elarchkinel-i  
Number: 7406  
ელარჩქინელ-ი (ელარჩქინელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ელარჩქინანს, ელარჩქინდუუ(ნ) ზმნათა -- ამოჩენილი; გამოჩენილი.

Lemma: elarchkin{u}a  
Number: 7407  
ელარჩქინ{უ}ა (ელარჩქინ{უ}ას) სახელი ელარჩქინანს, ელარჩქინდუუ(ნ) ზმნათა -- ამოჩენა; გამოჩენა. გელარჩქინდუ
შხვაშ თუმაქი, ართიანც გილმალუანცინი -- გამოჩნდა სხვისი თმა, ერთმანეთს რომ აფუჭებს. 

Lemma: elarc'apa  
Number: 7408  
ელარწაფა (ელარწაფას) სახელი ელურწუანს ზმნისა -- ლეწვა; ლოყაზე (ყურის ძირთან) წაპარტყუნება. 

Lemma: elarc'apua  
Number: 7409  
ელარწაფუა (ელარწაფუას) სახელი ელარწაფუანს ზმნისა -- გამოცდა. ათე უბედური წანასი კოჩქი ირფელი ოკო
ელერწაფუენი, ელეხვარუენი -- ამ უბედურ წელს კაცმა ყველაფერი უნდა გამოცადო, მოიხმარო. 

Lemma: elarj-i  
Number: 7410  
ელარჯ-ი (ელარჯის) ყველშერეული (ჩახარშულ -- ჩაზელილი) ღომი. ადუღებულ წყალში გახსნიან სიმინდის ფქვილს და შიგ
ჩაჭრიან ბლომად ჭყინტ ყველს. რამდენჯერმე მაგრად მოზელენ. ფქვილი რომ მოიხარშება, ელარჯი ღომივით
გასქელდება.ჩოგნით ამოიღებენ და ჭამენ. ძალიან მსუყე და გემრიელია. ბევრს ვერ შეჭამ (ს. მაკალ., გვ. 207). ღომს
ქვაბიდან სანახევროდ რომ ამოიღებდნენ, მოსულ ჭყინტ ყველს (ჭალაჸვალს) ან ახლადგადაზელილ სულუგუნს თხლად
დაჭრიდნენ და ბლომად ყველს ჩაყრიდნენ ქვაბში. ქვაბს ისევ ცეცხლზე ჩამოკიდებდნენ და სუთით (კირზით) ჩაზელდნენ
ღომთან ერთად.ცოტა ხანს ასე დატოვებდნენ, მერე კი გადმოიღებდნენ და დააგებდნენ.ღომი იწელებოდა (ოზინდაია)
(მასალები, ტ. 3, ნაწ. 2, გვ. 207; 208). შქირენაქ იჸუა-და, ელარჯი ბჭკუმათია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 158 -- შიმშილობა თუ იქნა,



ელარჯი ვჭამოთო. მორთია ჩხანაია, ელარჯის ფჩანანია: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 12 -- მოდიო მზეო, ელარჯს გვაჭმევენო. 

Lemma: elasopua  
Number: 7411  
ელასოფუა (ელასოფუას) სახელი ელასოფუნს ზმნისა -- რისამე ამოგლეჯა. ჸუჯი გელასოფუ -- ყური აუწია
(ამოგლიჯა).ორტინს პურასკია გელასოფუ -- ბოსტანში პრასი მოგლიჯა. 

Lemma: elasxap'ua  
Number: 7412  
ელასხაპუა (ელასხაპუას) სახელი ელაასხაპანს ზმნისა -- 1. გვერდით ამოსკუპება; ცეკვაში პარტნიორობის გაწევა. ჩქიმი
ძღაბი ქორექი-და, ქელმოსხაპი! -- ჩემი გოგო თუ ხარ, მეცეკვე. დროს მიინადირენსინი, ქალასხაპანს -- დროს რომ
მოიხელთებს, ამოუსკუპდება. 2. ამოხტომა. შდრ. ეშასხაპუა. ელასხაპანს (ელასხაპუ ეცეკვა, ელუსხაპინუ ცეკვაში პარტნიორობა
გაუწევია, ელნოსხაპინუე(ნ) ეცეკვებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ეცეკვება; ამოუსკუპდება. ელისხაპე(ნ)//ელისხაპინე(ნ) (ელისხაპინუ
შესაძლებელი გახდა ცეკვებოდა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ელასხაპანს ზმნისა -- შეიძლება ცეკვაში პარტნიორობის
გაწევა. ელასხაპე(ნ)//ელასხაპინე(ნ) (ელასხაპინუ შეძლო ცეკვებოდა, -- , ელნოსხაპინუე(ნ) შესძლებია ცეკვებოდა) გრდუვ. შესაძლ.
ვნებ. ელასხაპანს ზმნისა -- შეუძლია ეცეკვოს. ელასხაპაფუანს (ელასხაპაფუუ აცეკვებინა, ელუსხაპაფუაფუ ცეკვაში პარტნიორობა
გაუწევინებია, ელნოსხაპაფუე(ნ) ცეკვაში პარტნიორობას აწევინებდა თურმე) კაუზ. ელასხაპანს ზმნისა -- აცეკვებინებს, ცეკვაში
პარტნიორობას გააწევინებს. ელმასხაპალი//ელმასხაპუ მიმღ. მოქმ. ცეკვაში პარტნიორობის გამწევი. ელაასხაპალი მიმღ. ვნებ. მყ.
ცეკვაში პარტნიორობის გასაწევი; ამოსახტომი. ელნასხაპა მიმღ. ვნებ. წარს. ცეკვაში პარტნიორობა-განაწევი; ამონახტომი. 

Lemma: elapa  
Number: 7413  
ელაფა (ელაფას) სახელი ეუოლუ(ნ) ზმნისა -- ვარდნა; გდება. ხათე გემიოლუ ჩამინქი - მაშინვე ამივარდა ქავილი. შხური
შხური რენია, გეჲოლ-და, ფური რენია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 161- ცხვარი ცხვარიაო, თუ ავარდა(გაცხარდა) -- ცხარეაო.
კვირკვეში ბორია გეიოლენი, ქიანას ქათიჸუნუანუც: კ. სამუშ.,ქართ. ზეპ., გვ. 110 -- ივლისის ქარი რომ დაიქროლებს
(ამოვარდება), ქვეყანას გათელავს (ქვეშ მოიქცევს). ეუოლუ{უ}(ნ)(ეუოლუ აუვარდა, ელაფუ ავარდნია, ენოლაფუე(ნ) აუვარდებოდა
თურმე) გრდუვ. ვნებ. სასხვ.ქც. აუვარდება. ელაფა-ს ენაცვლება ეჸოთამა აგდება. შდრ. ეუოლუ(ნ) აუვარდება: ეუჸოთანს
აუგდებს. იხ. ეჸოთამა. 

Lemma: elapalir-i  
Number: 7414  
ელაფალირ-ი (ელაფალირს) მიმღ. ვნებ. წარს. ელაფალუნს ზმნისა -- გვერდით აღმოცენებული (ამოსული). 

Lemma: elapalua  
Number: 7415  
ელაფალუა (ელაფალუას) სახელი ელაფალუნს ზმნისა -- ამოცენება(გვერდით). ბინეხიში ჯინს ელაფალუნსინი,თინა
ოკო ჩუურცხინუე -- ვაზის ძირში რომ ამოვა, ის უნდა მოაშორო. ელაფალუნს (ელაფალუ გვერდით ამოვიდა, აღმოცენდა;
ელუფალუ აღმოცენებულა; ელნოფალუე(ნ) აღმოცენდებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. აღმოცენდება(გვერდით). ელუფალუნს
(ელუ{უ}ფალუ ამოუვიდა; ელუუფალუ ამოსვლია; ელნოფალუე(ნ) ამოვიდოდა, აღმოცენდებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. სასხვ.ქც.
აღმოუცენდება, ამოუვა (გვერდით). ელაფალაფუანს (ელააფალაფუუ აღმოაცენებინა, ელუუფალაფუაფუ აღმოუცენებინებია,
ელნოფალაფუე(ნ) აღმოაცენებინებდა თურმე) კაუზ. ელაფალუნს ზმნისა აღმოაცენებინებს (გვერდით). ელმაფალარ-ი // ელმაფალუ
მიმღ. მოქმ. ამომსვლელი, აღმომცენებელი. ელააფალარ-ი მიმღ. ვნებ. მყ. აღმოსაცენებელი, ამოსასვლელი. ელაფალირი მიმღ.
ვნებ. წარს. აღმოცენებული (გვერდით). ელნაფალა მიმღ. ვნებ. წარს. აღმონაცენი. ელნაფალუერი მიმღ. ვნებ. წარს.აღმოცენების
საფასური. 

Lemma: elapir-i  
Number: 7416  
ელაფირ-ი (ელაფირს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეუოლუ(ნ) ზმნისა -- ავარდნილი; აბურცული, წყალჩამდგარი კანი; აწყვეტილი
(ღილი); თხილამურიში გინორინას ელაფირი მაფუ ფერი: ი. ყიფშ., გვ. 162 -- თხილამურზე დგომით ავარდნილი მაქვს
ფერი. 

Lemma: elapsha  
Number: 7417  
ელაფშა, ელაფშაფა (ელაფშა{ფა}ს) სახელი ელაფშანს ზმნისა -- სავსე. წინდაში ელაფშა უღუ ბირცხევი -- ჭუჭყით სავსე
ფრჩხილები აქვს. ჩხოუს გელუფშუ ქვარა ოდიარეთი დო წყარით -- ძროხას ამოუვსო მუცელი ბალახითა და წყლით.
ელაფშანს(ელა{ა}ფშუ ამოავსო, ელუ{უ}ფშაფუ ამოუვსია, ელნოფშაფუე(ნ) ამოავსებდა თურმე) გრდმ. ამოავსებს. ელიფშანს(ელი{ი}ფშუ
აივსო, ელუ{უ}ფშაფუ აუვსია) გრდმ. სათავ. ქც. ელაფშანს ზმნისა -- ამოივსებს. ელუფშანს (ელუ{უ}ფშუ ამოუვსო, ელუ{უ}ფშაფუ
ამოუვსია) გრდმ. სასხვ. ქც. ელაფშანს ზმნისა -- ამოუვსებს. ელიფშაფუ{უ}(ნ) (ელი{ი}ფშუ გაივსო, ელაფშაფე{ლე}(ნ) გავსებულა)
გრდუვ. ვნებ. ელაფშანს ზმნისა -- გაივსება. ელაფშაფუ{უ}(ნ) (ელა{ა}ფშუ გაევსო, ელაფშაფუ გავსებია) გრდუვ. ვნებ. ელუფშანს
ზმნისა -- გაევსება. ელიფშინე(ნ) (ელი{ი}ფშინუ შესაძლებელი გახდა ავსება, -- , ელნოფშაფუე(ნ) შესაძლებელი ყოფილა ავსება)
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ელაფშანს ზმნისა -- შეიძლება გაივსოს. ელაფშინე(ნ) (ელა{ა}ფშინუ შეძლო ამოევსო, -- -- , ელნოფშაფუე(ნ)
შესძლებია ავსება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ელუფშანს ზმნისა -- შეუძლია ამოავსოს. ელაფშაფუანს (ელა{ა}ფშაფუუ ამოავსებინა,
ელუ{უ}ფშაფუაფუ ამოუვსებინებია, ელნოფშაფუ{აფუ}ე(ნ) ამოავსებინებდა თურმე) კაუზ. ელაფშანს ზმნისა -- ამოავსებინებს.
ელმაფშაფალი მიმღ. მოქმ. ამომსვები,. ელა{ა}ფშაფალი მიმღ. ვნებ. მყ. ამოსავსები. ელაფშაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. ამოვსებული.
ელნაფშეფი მიმღ. ვნებ. წარს. ამონავსები. ელნაფშაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს.ამოვსების საფასური. 

Lemma: elapshapal-i  
Number: 7418  
ელაფშაფალ-ი (ელაფშაფალ\რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ელაფშანს ზმნისა -- ამოსავსები. 

Lemma: elapshapil-i  
Number: 7419  
ელაფშაფილ-ი (ელაფშაფილ\რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ელაფშანს ზმნისა -- ამოვსებული. 

Lemma: elakvakval-i  
Number: 7420  
ელაქვაქვალ-ი (ელაქვაქვალ/რს) სახელი ელაქვაქვალუ(ნ) ზმნისა -- კოხტად(გვერდით) სიარული. ჩქიმი ჩე ქოთომი



ღალჷს ელაქვაქვალუნი,ჩემი თეთრი ქათამი რუზე კოხტად თამაშობს (გამოცანა: წყლის ქაფი). 

Lemma: elaghiorua  
Number: 7421  
ელაღიორუა (ელაღიორუას) სახელი ელეღიორუ(ნ) ზმნისა -- ამოღება (კოხტად), შიშვლება (მაგ., ხანჯლის...). შდრ.
ელანჭვალუა. 

Lemma: elashinapa  
Number: 7422  
ელაშინაფა (ელაშინაფას) სახელი ელაშინუანს ზმნისა -- შესიება. თოლქ გელუშინდუ მუდგარენი -- თვალი გაუსივდა
რაღაც. 

Lemma: elashinapil-i  
Number: 7423  
ელაშინაფილ-ი (ელაშინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ელაშინუანს ზმნისა -- დასიებული.ძღაბეფი თის დილუხენა თოლი
ელაშინაფილი: ქხს, 1, გვ. 226 -- გოგოები მას გვერდით უსხედან თვალებდასიებულები(ტირილისაგან). 

Lemma: elashuma{pa}  
Number: 7424  
ელაშუმა{ფა} (ელაშუმა{ფა}ს) სახელი ელეშუმუუ(ნ)ზმნისა -- შეთრობა. ღვინი ბრელი ვოუშუმუნა, მარა გელეეშუმეს --
ღვინო ბევრი არ დაულევიათ, მაგრამ შეთვრენ. 

Lemma: elashumil-i  
Number: 7425  
ელაშუმილ-ი (ელაშუმილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ელეშუმუუ(ნ) ზმნისა -- შემთვრალი. ელაშუმირ მიხას ვემეწონუ იში
ნარაგადუქ -- შემთვრალ მიხას (მიხეილს) არ მოეწონა მისი ნათქვამი 

Lemma: elachak'virapa  
Number: 7426  
ელაჩაკვირაფა (ელაჩაკვირაფას) სახელი ელეჩაკვირუანსზმნისა -- გაკვირვება. ათე ამბე ქუწუესინი, ჭე ქელეჩაკვირუუ
-- ეს ამბავი რომ უთხრეს, ცოტა გაიკვირვა (იუცხოვა). 

Lemma: elachama  
Number: 7427  
ელაჩამა (ელაჩამას) სახელი ელუჩანს ზმნისა -- რჩევა. მაჸალეში ელაჩამა შურო გურ'შა ვე მუღალჷ: ი. ყიფშ., გვ. 172 -
მეგობრის რჩევა სრულებით გულთან არ მიუტანია. ელსამეთიში მაულარიშა ვართი ულა ელეჩინე დო ვართი
მივარებენია: ა.ცან.,გვ. 105 - იერუსალიმში წამსვლელს წასვლას ნურც ურჩევ და ნურც დაუშლიო. ...თინა თის ელუჩენი,
ბორო თინა რდუა -- ...ის იმას რომ ურჩია, სულელი ის იყოვო. ელუჩანს (ელუ{უ}ჩუ ურჩია, ელუ{უ}ჩამუ ურჩევია, ელნოჩამუე(ნ)
ურჩევდა თურმე) გრდმ. სასხ. ქც. ურჩევს. ელიჩინე(ნ) (ელი{ი}ჩინუ შესაძლებელი გახდა რჩევა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
შეიძლება რჩევა. ელაჩინე(ნ) (ელა{ა}ჩინუ შეძლო ერჩია, -- , ელნოჩამუე(ნ) შესძლებია ერჩია) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ელუჩანს
ზმნისა -- შეუძლია ურჩიოს. ელაჩამაფუანს (ელაჩამაფუუ არჩევინა, ელუჩამაფუაფუ ურჩევინებია, ელნოჩამაფ{უაფ}უე}(ნ) არჩევინებდა
თურმე) კაუზ. ელუჩანს ზმნისა არჩევინებს. ელმაჩამალი მიმღ. მოქმ. მრჩეველი. ელა{ა}ჩამალი მიმღ. ვნებ. მყ. სარჩევი. ელაჩამილი
მიმღ. ვნებ. წარს რჩეული. ელნაჩემი მიმღ. ვნებ. წარს. ნარჩევი. ელნაჩამუერი მიმღ. ვნებ. წარს.რჩევის საფასური. ელუჩამუ მიმღ.
უარყ. ურჩეველი. 

Lemma: elachamal-i  
Number: 7428  
ელაჩამალ-ი (ელაჩამალ\რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ელუჩანს ზმნისა -- სარჩევი. 

Lemma: elachamil-i  
Number: 7429  
ელაჩამილ-ი (ელაჩამილ\რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ელუჩანს ზმნისა -- რჩეული, ნარჩევი. 

Lemma: elachvagua  
Number: 7430  
ელაჩვაგუა (ელაჩვაგუას) სახელი ელაჩვაგუ(ნ) ზმნისა -- 1. გდება. თელი დღას ალაჩვაგუ ყებურს -- მთელი დღე გდია
კერიასთან. 2. ნისკარტით ამოკორტნა (ამოთხრა) თვალისა. მიჭვაქ ვალაჩვაგას ბაღანას თოლი -- კრუხმა არ ამოკორტნოს
ბავშვს თვალი. 

Lemma: alacadin-i  
Number: 7431  
ალაცადინ-ი (ელაცადინს) სახელი ელაცადინუანს, ელეცადუ{უ}(ნ) ზმნათა -- ლოდინი, ცდა(გარეთ). ნოსაში მაგორალი
კოჩქ გალე ქელეცად: მ.ხუბ., გვ. 20 -- რძლის მძებნელმა კაცმა გარეთ მოიცადა. 

Lemma: elacuma  
Number: 7432  
ელაცუმა (ელაცუმას) სახელი ელუცენს ზმნისა -- ამოცვენა; გადატ. მოფენა. თოლეფც ჩხორია ელმუვცენც, ღვანწკეფი
ვარდიშორო პონც: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 19 -- თვალებიდან სხივებს ფენს, ღაწვები ვარდივით უყვავის. 

Lemma: elacumil-i  
Number: 7433  
ელაცუმილ-ი (ელაცუმილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ელუცენს ზმნისა -- ამოცვენილი. 

Lemma: elacunua  
Number: 7434  
ელაცუნუა (ელაცუნუას) სახელი ელაცუნუნს, ზმნისა -- ბლანდვა. ათე სოფილი ძიქვა გელამიცუნი -- ეს გახეული შარვალი
ამომიბლანდე. 



Lemma: eladzicinapa  
Number: 7435  
ელაძიცინაფა (ელაძიცინაფას) სახელი ელეძიცანს ზმნისა -- გაცინება, ოდნავ სიცილი. მუთუნი კოს ვეშულებუ ჩქიმი
ელაძიცინაფა: მ.ხუბ., გვ. 319 -- არავის(არა კაცს) არ შეუძლია ჩემი გაცინება. 

Lemma: elac'ac'apa  
Number: 7436  
ელაწაწაფა (ელაწურუას) სახელი ელუწაწუანს ზმნისა -- შეჭამანდში პურის (მჭადის, ღომის) ამოწება. 

Lemma: elac'urua  
Number: 7437  
ელაწურუა (ელაწურუას) სახელი ელაწურუნს ზმნისა -- აწურვა; დახრა. ქ ჸუჯიში ელაწურუა ყურის დახრა (ი. ყიფშ.). 

Lemma: elac'q'vit'inapa  
Number: 7438  
ელაწყვიტინაფა (ელაწყვიტინაფას) სახელი ელუწყვიტინუანს ზმნისა -- ამოშრეტა; დავსება (თვალისა). თოლი
გელუწყვიტინუუ -- თვალი ამოუშრიტა(დაუვსო.) 

Lemma: elach'ala  
Number: 7439  
ელაჭალა (ელაჭალას) სახელი ელაჭანს ზმნისა -- ამოკერვა. 

Lemma: elach'k'adua  
Number: 7440  
ელაჭკადუა (ელაჭკადუას) სახელი ელაჭკადუნს ზმნისა -- (გვერდით) ამოჭედვა. 

Lemma: elach'k'omapu  
Number: 7441  
ელაჭკომაფუ (ელაჭკომაფუს) მიმღ. ვნებ. მყ. ელაჭკომანს ზმნისა -- საჭამანდი; ჭამის დროს მისატანებელი, მაგ., ყველი,
კვერცხი, თევზი, ნადუღი და ა.შ. სადილო ელაჭკომაფუ ვამიღუ მუთუნი -- სადილად მისაჭმელი (მისატანებელი) არ მაქვს
არაფერი. შქირენს ვააკო ელაჭკომაფუ ლურს -- ორთუმელია -- შიმშილს შეჭამადი არ უნდა, ძილს სასთუმალიო. 

Lemma: elach'k'omua  
Number: 7442  
ელაჭკომუა (ელაჭკომუას) სახელი ელაჭკომანს ზმნისა -- შეჭმა. ღარიბ კოჩქ ღეს ქორას ქელაჭკომუ თულეფი: ხალხ.
სიბრძ., 1, გვ. 147 -- ღარიბმა კაცმა ღორს მუცელშივე შეუჭამა გოჭები. 

Lemma: elach'k'umapu  
Number: 7443  
ელაჭკუმაფუ (ელაჭკუმაფუს). იგივეა, რაც ალაჭკომაფუ, ელაჭკომაფუ, -- მისატანებელი (ჭამის დროს). გლეხი კოჩქ თქუა:
ელაჭკუმაფუშენი მუს გევჭირენქია, გევოჭუანქ ჭკისია, გევოშუანქ ღვინსია: ხალხ.სიბრ., 1, გვ. 30 -- გლეხკაცმა თქვაო:
მისატენებელისათვის რას გავიჭირვებო, გამოვაცხობ მჭადსაო, დავაყოლებ ღვინოსაო. 

Lemma: elax(e')  
Number: 7444  
ელახ(ჷ) ზმნზ. ზემო (აღმოსავლეთისაკენ ) (პ.ჭარ.) 

Lemma: elaxvarapa  
Number: 7445  
ელახვარაფა (ელახვარაფას) სახელი ელეხვარუანს ზმნისა -- მოხმარება, გამოყენება. ათე უბედური წანასი კოჩქი
ირფელი ოკო ელეხვარუენი -- ამ უბედურ წელს კაცმა ყველაფერი უნდა მოიხმარო. ელახვარუანს (ელა{ა}ხვარუუ მოახმარა,
ელუ{უ}ხვარუაფუ მოუხმარია, ელნოხვარაფუე(ნ) მოიხმარდა თურმე) გრდმ. მოახმარს. ელეხვარუანს (ელე{ე}ხვარუუ მოიხმარა,
ელუ{უ}ხვარუაფუ მოუხმარია) გრდმ. სათავ. ქც. ელახვარუანს ზმნისა -- მოიხმარს. ელუხვარუანს (ელუ{უ}ხვარუუ მოახმარა,
ელუ{უ}ხვარუაფუ მოუხმარია) გრდმ. სასხვ. ქც. ელახვარუანს ზმნისა -- მოახმარს. ელიხვარინე(ნ) (ელიიხვარინუ შესაძლებელი
გახდა მოხმარება, ელახარაფე{ლე}(ნ) შესაძლებელი გამხდარა მოხმარება, ელნოხვარაფუე(ნ) შესაძლებელი ყოფილა მოხმარება)
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ელახვარუანს ზმნისა -- შეიძლება მოხმარება. ელახვარინე(ნ) (ელა{ა}ხვარინუ შეძლო მოეხმარებინა , -- ,
ელნოხვარებუე(ნ) შესძლებია მოხმარება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ელუხვარუანს ზმნისა -- შეუძლია მოიხმაროს. ელახვარაფუანს
(ელა{ა}ხვარაფუუ მოახმარებინა, ელუუხვარაფუაფუ მოუხმარებინებია, ელნოხვარაფუე(ნ) მოახმარებინებდა თურმე) კაუზ. ელახვარუანს
ზმნისა -- მოახმარებინებს. ელმახვარე მიმღ. მოქმ. მომხმარე, დამხმარე. ელა{ა}ხვარებელი მიმღ. ვნებ. მყ. მოსახმარებელი,
დასახმარებელი. ელნახვარები მიმღ. ვნებ. წარს. მონახმარები. ელნახვარებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. მოხმარების საფასური. 

Lemma: elaxvarapal-i  
Number: 7446  
ელახვარაფალ-ი (ელახვარაფალ\რს) მიმღ.ვნებ. მყ. ელახვარუანს ზმნისა -- მოსახმარი, მოსახმარებელი. 

Lemma: elaxvilapa  
Number: 7447  
ელახვილაფა (ელახვილაფას) სახელი ელახვილანს ზმნისა -- 1. დამწყვდევა (გარეთ); 2. უეცრად ნახვა; თავზე წადგომა.
წყარპის ხვალე ქორდუ დო თექ ქელვოხვილე -- წყლისპირას მარტო იყო და იქ ვნახე. 

Lemma: elaxindoril-i  
Number: 7448  
ელახინდორილ-ი (ელახინდორილ\რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ამოსვრილი, ჭუჭყიანი. თვითონ საწიწკარი რეთ, კისერი
ელახინდორილი: შ.ბერ., გვ. 112 -- თვითონ საზიზღარი ხართ, კისერჭუჭყიანი. 

Lemma: elaxon-i  



Number: 7449  
ელახონ-ი (ელახონს) ზემოური; აღმოსავლური. მისით შეულებჷ დააჸანასჷნ გაფა, ბარბანჩი ელახონ ქარიში -- ვისაც
შეუძლია დააწყნაროს (დაანელოს) ქროლა, გიზგიზი ზემოური (აღმოსავლური) ქარისა... შდრ. გელახონი. 

Lemma: elaxonur-i  
Number: 7450  
ელახონურ-ი (ელახონურს) ზემოური, აღმოსავლური. შდრ. გელახონური. 

Lemma: elaxu/e'  
Number: 7451  
ელახუ/ჷ აღმოსავლეთი (ი.ყიფშ.). ელახჷშე აღმოსავლეთიდან. მინ ირქენცჷ ზღვაპიჯიშე დო მინიშა - ელახჷშე: მასალ.,
გვ. 70 -- ხან ქრის ზღვის სანაპიროდან, ზოგჯერ -აღმოსავლეთიდან. ღიუ-ღაუქ ქოურაჸუუ, ელახჷშე სჷნთე მარე: მასალ.,
გვ. 61 -- რიჟრაჟმა მოატანა, აღმოსავლეთით სინათლე ადგას. შდრ. ბჟაიოლუ. იხ. გელახჷ. 

Lemma: elajina  
Number: 7452  
ელაჯინა (ელაჯინას) სახელი ელააჯინე(ნ) ზმნისა -- ახედვა (ალმაცერად). ეშე ელააჯინესჷნი, შქაბანდიხას
გონოხორხილი ჸოფე: მ. ხუბ., გვ. 3 -- ზევით რომ ახედეს, შუაადგილას გადახერხილი ყოფილა. 

Lemma: alajira  
Number: 7453  
ალაჯირა, ალანჯირა (ალა{ნ}ჯირას) სახელი ელაა{ნ}ჯირუუ(ნ) ზმნისა -- ამოწოლა (გვერდით). თე ჩქიმი სქუაში
ელაჯირასჷთი ქეგაბედუნია -- ამ ჩემი შვილის გვერდით დაწოლასაც კი გაბედავსო. 

Lemma: elajumapa  
Number: 7454  
ელაჯუმაფა (ელაჯუმაფას) სახელი ელე{ე}ჯუმანს ზმნისა -- თან წაღება, წაყოლიება. 

Lemma: elgo  
Number: 7455  
ელგო (ელგოს) არე-მარე. თოლიშ წოხოლე ისარკალ სქვამ ელგოში სიგჷრძა დო განი -- თვალის წინ ბრწყინავს ლამაზი
არე-მარის სიგრძე და განი. 

Lemma: ele  
Number: 7456  
ელე ზმნზ. გაღმა, იქით მხარე; გვერდით; აღმა ალმაცრივ. ელე ქომიწონებუნ-და, მელეხიშე გამჷნოვჩურუ: ი. ყიფშ., გვ.
135 -- გაღმა თუ მეგულება, გამოღმიდან გამოვცურავ. ელე დოურზიალე, ცაშა ქოვოფურინე: ქხს, 1, გვ. 13 -- აღმა
შევაბზრიალე, ცაში ავაფრინე. მიშუნი, ელე ალულუუ -- . რომ მიდიოდა, გვერდით აუარა. შდრ. ელა -- (ზმნისწინი). 

Lemma: eleba  
Number: 7457  
ელება (ელებას) იხ. ლება. ართი მატახალც ოში მუმაგებელი ვეიალენია: ხალხ. სიბრძ., 1 გვ. 10 -- ერთ მტვრეველს ასი
მომგები ვერ აუვაო. 

Lemma: elevend-i  
Number: 7458  
ელევენდ-ი (ელევენდის) სწრაფი, ცქვიტი. ელევენდი კოსჷ მეჟამსითი ლურსუნი, თქუანა: წაწამი ვაკონი, თეში
გემწალუნია -- ცქვიტ კაცს როდესაც სძინავს, იტყვიან: შეხება არ უნდა, ისე წამოვარდებაო. შდრ. გურ. ელევენდი
უცოლშვილო; უქმრო, -- მარტოხელა (ქალი ან კაცი) (ქეგლ). 

Lemma: elematire  
Number: 7459  
ელემათირე (ელემათირეს) იგივეა, რაც ელმათირე, -- ვინც ეამხანაგება, ამხანაგი. 

Lemma: ele-mole  
Number: 7460  
ელე-მოლე ზმნზ. გაღმა-გამოღმა; იქით-აქეთ. ელე-მოლე იჭვიტინანს -- გაღმა-გამოღმა (იქით-აქეთ) იჭვრიტება. ელე-
მოლე გილურსია -- გაღმა-გამოღმა დადისო. 

Lemma: elerdulo  
Number: 7461  
ელერდულო ზმნზ უგულოდ. იხ. ელაგერდული. 

Lemma: elesia-melesia  
Number: 7462  
ელესია-მელესია გამოყენებულია ალიტერაციისა და რითმისათვის, აზრი არ აქვს(ი. ყიფშ.). 

Lemma: elet'eba  
Number: 7463  
ელეტება (ელეტებას) სახელი ეალეტენს, ელეტებუ(ნ) ზმნათა -- ატალახება. ზომაშე მეტი ჩხაპუაშე თუდონი პიჯი
ელეტებუ -- ზომაზე მეტად მოსხურებისგან ქვედა პირი ატალახდება. ეალეტენს (ეალეტუ აატალახა, ეულეტებუ აუტალახებია,
ენოლეტებუე(ნ) აატალახებდა თურმე) გრდმ. აატალახებს. ეულეტენს (ეულეტუ აუტალახა, ეულეტებუ აუტალახებია) გრდმ. სასხვ. ქც.
ეალეტენს ზმნისა -- აუტალახებს. ეილეტებუ(ნ) (ეილეტუ ატალახდა, ელეტებე{რე}(ნ) ატალახებულა) გრდუვ. ვნებ. ეალეტენს
ზმნისა -- ატალახდება. ეალეტებუ(ნ) (ეალეტუ აუტალახდა, ელეტებუ ასტალახებია) გრდუვ. ვნებ. ეულეტენს ზმნისა --
აუტალახდება. ეილეტინე(ნ) (ეილეტინუ შესაძლებელი გახდა ატალახება, -- , ენოლეტებუე(ნ) შესაძლებელი ყოფილა ატალახება)
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ეალეტენს ზმნისა -- შეიძლება ატალახება. ეალეტინე(ნ) (ეალეტინუ შეძლო აეტალახებინა, -- ,
ენოლეტებუე(ნ) შესძლებია ატალახება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ეულეტენს ზმნისა -- შეუძლია აატალახოს. ეჲოლეტებაფუანს



(ეჲოლეტებაფუუ აატალახებინა, ეულეტებაფუაფუ აუტალახებინებია, ენოლეტებაფუე(ნ) აატალახებინებდა თურმე) კაუზ. ეალეტენს ზმნისა
აატალახებინებს. ემალეტებული მიმღ. მოქმ. ამტალახებელი. ეჲოლეტებული მიმღ. ვნებ. მყ. ასატალახებელი. ელეტებული მიმღ.
ვნებ. წარს ატალახებული. ენალეტები მიმღ. ვნებ. წარს. ანატალახები. ენალეტებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ატალახების საფასური.
ეულეტებუ მიმღ. უარყ. აუტალახებული. 

Lemma: elet'ebul-i  
Number: 7464  
ელეტებულ-ი (ელეტებულ\რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეალეტენს, ეილეტებუ(ნ) ზმნათა -- ატალახებული. 

Lemma: eli-val-i  
Number: 7465  
ელი-ვალ-ი // ელი დო ვალ-ი, ეი დო ვაი ძალიან სწრაფი, ელვის მსგავსი. ქომოლი რე ელი-ვალი: მასალ., გვ. 71 --
ვაჟკაცია ელვის მსგავსი. ელი დო ვალიცალო რენია: ხალხ. სიბრ., გვ. 42 -- ელვასავით არისო. 

Lemma: elioba  
Number: 7466  
ელიობა (ელიობას), ეიობა (ეიობას) დღესასწაული, -- იმართებოდა ჭეჭეთობის მეორე დღეს, 20 ივლისს (ძველი სტილით, 2
აგვისტოს -- ახალი სტილით). ეს დღე ითვლებოდა ავი, ბოროტი სულების დღედ და მასთან გარკვეული რიტუალი იყო
დაკავშირებული (იხ. ი. ყიფშ. ლექსიკონი, გვ. 231; ს. მაკალ., გვ. 318-319). 

Lemma: elisamet-i  
Number: 7467  
ელისამეთ-ი, ეისამეთ-ი (ე{ლ}ისამეთის) ტოპონ. იერუსალიმი. 

Lemma: elishk'ok'a  
Number: 7468  
ელიშკოკა (ელიშკოკას) ბოტან. იელი. რზენენს ელიშკოკაში გიორზუ ბაია -- დაბლობებს ანთია იელის სიყვითლე. იხ.
იბლი, ივლი, ელი, ელიშია (ა.მაყ.). 

Lemma: elle-mole  
Number: 7469  
ელლე-მოლე ზმნზ. იქით-აქეთ (გაღმა-გამოღმა). ელლე-მოლე ფოთქი უჩა, ექ მითოხე ქაჯი უჩა: ქხს, 2, გვ. 480 აქეთ-იქით
დარანია შავი, იქ (შიგ) რომ ზის ქაჯია შავი. 

Lemma: elmadgine  
Number: 7470  
ელმადგინე (ელმადგინეს) მიმღ. მოქმ. ელუდირთუ(ნ) ზმნისა -- ამომდგომი. 

Lemma: elmatire  
Number: 7471  
ელმათირე (ელმათირეს) მიმღ. მოქმ. ელათირუუ(ნ) ზმნისა -- მონახევრე, შემზიარებელი, მოზიარე, ამხანაგი. იხ.
მალათირე // მოლათირე. 

Lemma: elmak'itxe  
Number: 7472  
ელმაკითხე (ელმაკითხეს) მიმღ. მოქმ. ელაკითხანს ზმნისა -- შემკითხველი. ელმაკითხე კოჩი ვაჸუნცუ: ქხს, 2, გვ. 40 კაცი
არ ჰყავს, რომ ჰკითხოს. 

Lemma: elmalu  
Number: 7473  
ელმალუ (ელმალუს) მიმღ. მოქმ. ელურს ზმნისა -- ამომსვლელი. 

Lemma: elmachak'virapal-i  
Number: 7474  
ელმაჩაკვირაფალ-ი (ელმაჩაკვირაფალ/რს) მიმღ. მოქმ. ელეჩაკვირუანს ზმნისა -- ვინც {გა}იკვირვებს რასმე, --
გამკვირვებელი. 

Lemma: elmadzandze  
Number: 7475  
ელმაძანძე (ელმაძანძეს) -- ძაძის გამზიარებელი; თანმგრძნობი. სქანი დუდი სი ოკო ინგარე, ელმაძაძე მითა გაშიი --
შენი თავი შენ უნდა იტირო, ძაძის გამზიარებელს ვერავის იშოვი. 

Lemma: elmaxvenj-i  
Number: 7476  
ელმახვენჯ-ი (ელმახვენჯის//ელმახვენს) მიმღ. მოქმ. ელუხე(ნ) ელუდოხოდუ(ნ) ზმნათა -- ამომჯდომი. ...ქედესწრ
მუჰამბიქ..., მუჭოთ ელმახვენჯი კოჩი: მ. ხუბ., გვ. 27 -- ...დაესწრო მუჰამბი..., როგორც გვერდით მჯდომი კაცი. 

Lemma: elmol  
Number: 7477  
ელმოლ, ელმოლუ (ელმოლუს) არე-მარე; მიდამო, მიდამოები, შემოგარენი. თაქ ძირეს ელმოლ -- სქვამი ბაღ
კვარკვალია: აია, 1, გვ. 25 -- აქ ნახეს მშვენიერი მიდამო, ლამაზი მრგვალი ბაღი. ჩქჷნჷ სოფელიში ელმოლუენს თასუნა
ლაიტის -- ჩვენი სოფლის შემოგარენში თესავენ სიმინდს. ელმოლუღ ელე-მოლე.იხ. ელჷ-მოლჷ. 

Lemma: elnak'itxa  
Number: 7478  
ელნაკითხა (ელნაკითხას) მიმღ. ვნებ. წარს. ელაკითხანს ზმნისა -- შენაკითხი. 



Lemma: elnak'itxuer-i  
Number: 7479  
ელნაკითხუერ-ი (ელნაკითხუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. ელაკითხანს ზმნისა -- შეკითხვისათვის გასამრჯელო. 

Lemma: elnat'k'eca  
Number: 7480  
ელნატკეცა (ელნატკეცას) მიმღ. ვნებ. წარს. ელატკეცუნს ზმნისა -- ანახეთქი. თე ჭყონიში გინნახორხას ნოღვე
ელნატკეცა ართი განიშე: მ.ხუბ., გვ.5 -- ამ მუხის გადანახერხს ჰქონია ანახეთქი ერთ მხარეზე. 

Lemma: elnachem-i  
Number: 7481  
ელნაჩემ-ი (ელნაჩემს) მიმღ. ვნებ. წარს. ელუჩანს ზმნისა -- ნარჩევი (რჩევის მიცემა). მინაჩემს ელნაჩემი უჯგუნია:
ხალხ.სიბრ., გვ.91 -- მინაცემს ნარჩევი (რჩევის მიცემა) სჯობიაო. 

Lemma: elok'ua  
Number: 7482  
ელოკუა (ელოკუას) სახელი ელოკუნს ზმნისა -- ალოკვა. 

Lemma: elon-i  
Number: 7483  
ელონ-ი (ელონს) ტოპონ. იელიანი ადგილი. ელი ჩანსინი, თი არდგილს უძახუნა ელონს -- იელი რომ ხარობს, იმ ადგილს
ეძახიან იელიანს. 

Lemma: elsamet-i  
Number: 7484  
ელსამეთ-ი (ელსამეთის) ტოპონ. იერუსალიმი. ელსამეთის ჯორი კინტრიშა ღირჷნია: ხალხ.სიბრ., გვ.42 -- იერუსალიმში
ჯორი (ერთ) კიტრად ღირსო. ელსამეთშა ვართი იბში შურქუ ვამიჩხონდჷკონი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 114 --
იერუსალიმში არც წავიდოდი, რომ სულცხონება არ მდომებოდაო. შდრ. ელისამეთი, ეისამეთი. 

Lemma: elu  
Number: 7485  
ელუ იხ. ლება, -- ელის, ელოდება. 

Lemma: eluapa  
Number: 7486  
ელუაფა (ელუაფას) სახელი ეულუანს ზმნისა -- ამოვლება. შდრ. ეშალუაფა. 

Lemma: eluapir-i  
Number: 7487  
ელუაფირ-ი (ელუაფირს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეულუანს ზმნისა -- ამოვლებული. ჸუდე ქორე ართი ოქროს ელუაფირი: მ. ხუბ.,
გვ. 124 -- სახლი არის ერთი ოქროში ამოვლებული. 

Lemma: elula(elulas)  
Number: 7488  
ელულა(ელულას), ეჲუჲა (ეჲუჲას) სახელი ელურს ზმნისა -- ამოსვლა (საპირისპ. დილულა). ბჟაშ ელულას ვაუჯინა, ადრე
მოლართი! -- მზის ამოსვლას არ უყურო, ადრე წამოდი. 

Lemma: elulir-i  
Number: 7489  
ელულირ-ი (ელულირს) მიმღ. წარს. ელურს ზმნისა -- ამოსული. 

Lemma: ele'mal-i  
Number: 7490  
ელჷმალ-ი (ელჷმალს) მიმღ. აწმყ. ამომავალი. 

Lemma: ele'-mole'.  
Number: 7491  
ელჷ-მოლჷ. იხ. ელ-მოლი. 

Lemma: ele'-mole's  
Number: 7492  
ელჷ-მოლჷს ზმნზ. არე-მარეში; მიდამოში. კომპოსტი რე ოჯახიში ხოლო ელჷ-მოლჷს ნახვეტა: ტვერი, ფურცელი დო
შხვა, ნწვირეთ გონორთინაფილი: ყაზაყ., 1.01.1931, გვ. 4 -- კომპოსტი არის ოჯახის ახლო მიდამოში (არე-მარეში) ნახვეტი:
მტვერი, ფოთოლი და სხვა, ნაკელად გადაქცეული. 

Lemma: ele'sameti.  
Number: 7493  
ელჷსამეთი. იხ. ელისამეთი, ელსამეთი, ეისამეთი. 

Lemma: emadginal-i  
Number: 7494  
ემადგინალ-ი (ემადგინალ\რს) მიმღ. მოქმ. ეჲოდგინანს ზმნისა -- ამყენებელი. 

Lemma: emadirgal-i  
Number: 7495  
ემადირგალ-ი (ემადირგალ\რს) მიმღ. მოქმ. ეჲოდირგანს ზმნისა -- ამგლეჯი; წამრთმევი. 



Lemma: emal  
Number: 7496  
ემალ, ემალუ//ემალჷ (ემალუ\ჷს) მიმღ. მოქმ. ეურს ზმნისა -- 1.ამხდომი. 2. ამომსვლელი, აღმომცენი; გადატ. მცენარე. 3.
ვალის გასასტუმრებლად საკმაო ქონება (პ.ჭარ.). თოფური ემალჷში ნაყოფი რე -- თაფლი მცენარის (აღმომცენის)
ნაყოფია. იხ. ეულა. 

Lemma: emanach'al-i  
Number: 7497  
ემანაჭალ-ი (ემანაჭალ\რს) მიმღ. მოქ. ენაჭუნს ზმნისა -- ნაჭის ამწევი. 

Lemma: emaular-i(emaulars)  
Number: 7498  
ემაულარ-ი(ემაულარს) იგივეა, რაც ემალუ, -- მიმღ. მოქ. ეურს ზმნისა -- ამომსვლელი, აღმომცენი. 

Lemma: emaghaleba  
Number: 7499  
ემაღალება (ემაღალებას) სახელი ეამაღალენს//ეჲმაღალენს ზმნისა -- ამაღლება. 

Lemma: emer{i}  
Number: 7500  
ემერ{ი} ზმნზ. ეგერ, აი იქ, აგერ იქ, მანდ (საპირისპ. ამარი). ემერ მურს სქანი ოსურსქუა -- ეგერ მოდის შენი ქალიშვილი.
ემერიე სქანი ჯიმაკოჩი, ქიმერთი! ეგერაა შენი ძმაკაცი, მიდი! 

Lemma: emer-amar{i}  
Number: 7501  
ემერ-ამარ{ი}, ემერ-ამარე ეგერ-აგერ; აქა-იქ. შდრ. ამარ-ემერ. 

Lemma: emer  
Number: 7502  
ემერ დო ამარ{ი}, ემერ დო ამარე ზმნზ ეგერ და აგერ. შდრ. ამარ დო ემერ. 

Lemma: emereshe  
Number: 7503  
ემერეშე, ემერეშეს ზმნზ ეგერ, აი ეგერ; აი იქ, აი მანდ. შდრ. ამარეშე, ამარეშეს. 

Lemma: emerineshe  
Number: 7504  
ემერინეშე, ემერინეშეს ზმნზ აი იქ, აი მანდ; აი ეგერ. შდრ. ამარინეშე, ამარინეშეს. 

Lemma: emonk'apa  
Number: 7505  
ემონკაფა (ემონკაფას) სახელი ეუმონკუანს ზმნისა -- აწევა; სიმძიმის მოსინჯვა. ხართას ვეუმონკუენი ეში, მუ ინოძუნი, მუ
გიჩქუნია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 182- ხალთა თუ არ ასწიე (სიმძიმე არ მოსინჯე), შიგ რა ძევს, რას გაიგებო. იხ. მონკა 

Lemma: e  
Number: 7506  
ე, მუორე, მუორე (ე, მუ ორე, მუ ორე) გამოცანის დაწყება: ეს რა არის, რა არის (იყო და არა იყო რა, -- ამის მსგავსია). 

Lemma: ena  
Number: 7507  
ენა ({ათ}ენა; ენას; მრ.რიცხ. ენ-ეფი; ენ-ეფ-ს//ენ-ემ-ს//ენ-ენ-ს) ჩვენებითი ნაცვალსახელი ეს. ენა ე ბოშიქჷ ჸუდესჷ
ვაგააცხადჷ: ა. ცაგ., გვ. 10 -- ეს ამ ბიჭმა სახლში არ განაცხადა (გაამხილა). ენა მუთა მორღე გაფუ -- ეს არაფრის მაქნისი
გაქვს. ენაქ მონკათქ ქიიჸუ: მ. ხუბ., გვ. 233 -- ეს ორსული შეიქნა. ...მარა ენას მუ ბღოლათი: შ. ბერ., გვ. 172 -- მაგრამ ამას
რა ვუყოთ. ენას ირჩქილე უნჩაში და: : მ. ხუბ., გვ. 135 -- ამას ისმენს უფროსი და. 

Lemma: enabucxa  
Number: 7508  
ენაბუცხა (ენაბუცხას) მიმღ. ვნებ. წარს. ებუცხანს ზმნისა -- ანაფხოჭნი; ანაფოცხი. შურო მუთას მოხვარჷნა გორდა ცხენიშ
ენაბუცხა: ქხს, 1 , გვ. 322 -- სულ ვერაფერს გვიშველის გორდა ცხენის ანაფხოჭნი. შდრ. ბუცხი. 

Lemma: enadgina  
Number: 7509  
ენადგინა (ენადგინას) მიმღ. ვნებ. წარს. ედირთუუ(ნ) ზმნისა -- ანადგომი. იალონიშ ენადგინა ვორწყეთ პირველ
ჩხორიას: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 159 -- განთიადზე წამომდგარი ვხედავთ პირველ სხივებს 

Lemma: enadginuer-i  
Number: 7510  
ენადგინუერ-ი (ენადგინუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. ედირთუუ(ნ) ზმნისა -- ადგომისათვის გასამრჯელო. 

Lemma: enadirga  
Number: 7511  
ენადირგა (ენადირგას) მიმღ. ვნებ. წარს. ედირგუნს, ეჲოდირგანს ზმნათა -- ანაღლეტი, -- რაც ააგლიჯეს, წაართვეს. 

Lemma: enadirguer-i  
Number: 7512  
ენადირგუერ-ი (ენადირგუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. ედირგუნს, ეჲოდირგანს ზმნათა -- წაგლეჯის, წართმევის საფასური. 



Lemma: enat  
Number: 7513  
ენათ მოქმედებითი ბრუნვა ნაცვალსახელისა ენა ამით, როცა ის არაა ნახმარი მსაზღვრელად. ენათ დუსუ ნუმ იმართლე:
ქხს., 1, გვ. 325 -- ამით თავს ნუ იმართლებ. 

Lemma: ena-ina  
Number: 7514  
ენა-ინა შეკვეცილი ფორმა თენა-თინა'სი ეს-ის. ილაჸაფეს გიტარა, ენა-ინა, დო დუდი ქუჸოროფეს: მ.ხუბ., გვ. 201 --
დაუკრეს (ითამაშეს) გიტარა, ეს-ის, და თავი(ქე) შეაყვარეს. 

Lemma: enanach'a  
Number: 7515  
ენანაჭა (ენანაჭას) მიმღ. ვნებ. წარს. ენაჭუნსზმნისა -- ნაჭაზე ანაწევი. 

Lemma: enarghvapal-i  
Number: 7516  
ენარღვაფალ-ი (ენარღვაფალ\რს) მიმღ.ვნებ. მყ. ენაარღვანს ზმნისა -- ჩასაყრელი. ქენახუნუ თასიში ენარღვაფალი
ჩახვიასი: ი.ყიფ., გვ. 21 -- ჩასვა თესლის ჩასაყრელ თოფრაკში. 

Lemma: enarchkina(enarchkinas)  
Number: 7517  
ენარჩქინა(ენარჩქინას) მიმღ. ვნებ. წარს. ერჩქინდუ(ნ),ეჲორჩქინანს ზმნათა -- განაჩენი, გაჩენილი. ბადიდი მუქ
უჸოროფუუ ცოდაში ენარჩქინასჷნი: ქხს., 1, გვ. 182 -- ბერიკაცი რამ შეაყვარა ცოდვის გაჩენილს. ჟჷრხოლო მაფალუ რე,
ღორონთიში ენარჩქინა: მასალ., გვ. 26 -- ორივე გასახარელია(გასაზრდელი), ღვთისაგან განაჩენი. 

Lemma: enat'k'eca  
Number: 7518  
ენატკეცა (ენატკეცას) შდრ. ელნატკეცა, -- ანახეთქი. 

Lemma: enach'il-i  
Number: 7519  
ენაჭილ-ი (ენაჭილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ენაჭუნსზმნისა -- ნაჭაზე აწეული 

Lemma: enach'ua  
Number: 7520  
ენაჭუა (ენაჭუას) სახელი ენაჭუნს ზმნისა -- ნაჭაზე აწევა, ასაფეხურება. გეუნაჭი, დიდაგე, აკა ეთი კარდიას! -- ნაჭაზე
მაღლა აწიე, დედა გენაცვალოს, ერთი ის ქვაბი! ენაჭუნს (ენაჭუ ნაჭაზე ასწია, ეუნაჭუ ნაჭაზე აუწევია, ენონაჭუე(ნ) ნაჭაზე აუწევია
თურმე) გრდმ. ნაჭაზე ასწევს. ეუნაჭუნს (ეუნაჭუ ნაჭაზე აუწია, ეუნაჭუ ნაჭაზე აუწევია) გრდმ. სასხვ. ქც. ენაჭუნს ზმნისა -- ნაჭაზე
აუწევს. ეინაჭე(ნ) (ეინაჭუ შესაძლებელი გახდა ნაჭაზე აწევა, ენაჭელ/რე(ნ) შესაძლებელი გამხდარა ნაჭაზე აწევა, ენონაჭუე(ნ)
შესაძლებელი ყოფილა ნაჭაზე აწევა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ენაჭუნს ზმნისა -- შეიძლება ნაჭაზე აწევა. ეჲანაჭე(ნ) (ეჲანაჭუ
შეძლო ნაჭაზე აეწია, -- , ენონაჭუე(ნ) შესძლებია ნაჭაზე აწევა.) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ეუნაჭუნს ზმნისა -- შეუძლია ნაჭაზე
ასწიოს. ეჲონაჭაფუანს (ეჲონაჭაფუუ ნაჭაზე ააწევინა. ეუნაჭაფუაფუ ნაჭაზე აუწევინებია, ენონაჭაფუე(ნ) ნაჭაზე ააწევინებდა თურმე)
კაუზ. ენაჭუნს ზმნისა -- ნაჭაზე ააწევინებს. ემანაჭალი მიმღ. მოქმ. ნაჭაზე ამწევი. ეჲონაჭალი მიმღ. ვნებ.მყ. ნაჭაზე ასაწევი.
ენაჭილ/რი მიმღ. ვნებ. წარს. ნაჭაზე აწეული. ენანაჭრა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაჭაზე ანაწევი. ენანაჭუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ნაჭაზე
აწევისათვის გასამრჯელო. ეუნაჭუ მიმღ. უარყ. ნაჭაზე აუწეველი. იხ. ნაჭა. 

Lemma: enajuma//enajumeli  
Number: 7521  
ენაჯუმა//ენაჯუმელი (ენაჯუმას//ენაჯუმელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეჲჯუმანს ზმნისა -- ნასაზრდოები, გამონაკვები. იხ.
ეჯუმალა. 

Lemma: enajumuer-i  
Number: 7522  
ენაჯუმუერ-ი (ენაჯუმუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეჲჯუმანს ზმნისა -- საზრდოობის, გამოკვების საფასური. 

Lemma: engarapa  
Number: 7523  
ენგარაფა (ენგარაფას) სახელი ეჲონგარუანს ზმნისა -- ატირება. 

Lemma: engur-i  
Number: 7524  
ენგურ-ი (ენგურს) ტოპონ. ენგური. იხ. ინგჷრი. 

Lemma: enepi  
Number: 7525  
ენეფი (ენეფს//ენემს//ენენს) მრავლობითი რიცხვი ენა ნაცვალსახელისა. ენეფს ქაუხვადჷ მეწამალექ: ი.ყიფ., გვ. 11 --
ამათ შეხვდა მეწამლე. ენეფს დიო ვეეჩინენქ: ი.ყიფ., გვ. 137 -- ამათ ჯერ არ იცნობ. 

Lemma: entxapil-i  
Number: 7526  
ენთხაფილ-ი (ენთხაფილს) მიმღ. ვნებ. წარს. დაფეთებული (დ.ფიფია). 

Lemma: eno  
Number: 7527  
ენო -- რთული ზმნისწინი (ე- და ნო-: მარტივი ზმნისწინი ე- და ნო- -- ნაწილაკი): აღნიშნავს მიმართულებას ზევიდან ქვევით
შიგნით, სიღრმეში. იგივეა, რაც ინო-, დინო-; ქართულში შეიძლება გადმოიცეს ჩა-, ჩამო- ზმნისწინებით. 



Lemma: enombalua  
Number: 7528  
ენომბალუა (ენომბალუას) სახელი ენაამბალანს ზმნისა -- ჩადება, ჩაგდება. ქოთომეფს დუცუ ვსოფუ, საკის
ენვომბალუა: ქხს, გვ. 305. -- ქათმებს თავს ვგლეჯ, ტომარაში ვუძახებ (ვაგდებ). 

Lemma: enorina  
Number: 7529  
ენორინა (ენორინას) სახელი ენორე(ნ), ენოდირთუ(ნ)ზმნათა -- ჩადგომა. ათე პაპაშ ჸაუდეს ენორე: მ.ხუბ., გვ. 300 -- ამ
მღვდლის სახლში დგას. ღეჯეფი ხოლო ვენოირდეს ოზეშა?: ი.ყიფ., გვ. 99 -- ღორები ხომ არ გედგათ (გყავდათ) ეზოში? 

Lemma: enorghamua  
Number: 7530  
ენორღამუა (ენორღამუას) იხ. დინორღამუა, -- ჩაღრმავება. შდრ. რღამუა. 

Lemma: enorghamul-i  
Number: 7531  
ენორღამულ-ი (ენორღამულ/რს) იხ. დინორღამული, -- ჩაღრამული, ჩაღრმავებული. 

Lemma: enorghvapa  
Number: 7532  
ენორღვაფა (ენორღვაფას) სახელი ენარღვანსზმნისა -- ჩაყრა. 

Lemma: enorghoma  
Number: 7533  
ენორღომა (ენორღომას) იხ. დინორღომა, -- ჩაღრმავებული. 

Lemma: enosimapa  
Number: 7534  
ენოსიმაფა, ენოსიმინაფა, ენოსჷმაფა, ენოსჷმინაფა (ენოსი/ჷმაფას, ენოსი/ჷმინაფას) სახელი ენაასი/ჷმუანს ზმნისა --
დაბეზღება, დასმენა. 

Lemma: enosimapil-i  
Number: 7535  
ენოსიმაფილ-ი, ენოსჷმინაფილ-ი (ენოსი/ჷმ{ინ}აფილ/რს) მიმღ ვნებ. წარს. ენასი/ჷმუანს, ენასი/ჷმინუანს ზმნათა --
დასმენილი, დაბეზღებული. 

Lemma: enosk'ilada  
Number: 7536  
ენოსკილადა (ენოსკილადას) იხ. ენოსქილადა. 

Lemma: enoskilada  
Number: 7537  
ენოსქილადა, ენოსქჷლადა (ენოსქი/ჷლადას) სახელი ენოსქი/ჷდუ(ნ), ზმნისა -- ჩატოვება, ჩარჩენა. თენა ენასქილიდუას
იყო აწ: მ.ხუბ., გვ. 253. -- ეს უნდა ჩატოვოს ახლა. 

Lemma: enoski/e'ladil/r-i  
Number: 7538  
ენოსქი/ჷლადილ/რ-ი (ენოსქი/ჷლადილ\რს) მიმღ ვნებ. წარს. ენოსქი/ჷდუ(ნ) ზმნისა -- ჩარჩენილი, ჩატოვებული. მუჭო
გური ჭვილი აფუ ენოსქჷლადირი თხიილს: ი. ყიფ., გვ. 161 -- როგორ გული დამწვარი აქვს ჩარჩენილ თხოვილს. 

Lemma: enoghvara//enoghora  
Number: 7539  
ენოღვარა//ენოღორა (ენოღვა/ორას) სახელი ენაღორანს//ენააღვარანს ზმნისა -- ჩაყვირება. ლაგვანს მუსჷთ
ენაღვარანქჷნი, თის ენგოღვარანსია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 78 -- ქვევრში რასაც ჩასძახებ (ჩაჰბღავლებ), იმას ამოგძახებსო. 

Lemma: enoch'opua  
Number: 7540  
ენოჭოფუა (ენოჭოფუას) სახელი ენაჭოფანს ზმნისა -- ჩაჭერა, -- ჩაჭერა სიღრმეში. დღას ვაჸოფე კოჩი წყარც სქვერც
ენაჭოფანდჷენი: კ. სამუშია., ქართ. ზეპ., გვ. 116 -- არასოდეს ყოფილა, რომ კაცს შველი წყალში დაეჭიროს. 

Lemma: enoch'q'ap'ur-i  
Number: 7541  
ენოჭყაპურ-ი (ენოჭყაპურს) წყალში ჭყუმპალაობა. ენიჭყაპურუ წყარს, ბაღანაქ ვაგორგიდას -- ჭყუმპალაობს წყალში,
ბავშვი არ გაცივდეს. 

Lemma: enoxvilir-i  
Number: 7542  
ენოხვილირ-ი (ენოხვილირს) მიმღ ვნებ. წარს. ენაახვილანს, ენიხვილუუ(ნ) ზმნათა -- ჩამწყვდეული. ეშამარსილიშა
ენოხვილირი აფუ ჩხოულეფი -- შემორაგულში ჩამწყვდეული ჰყავს ძროხები. ენოხვილირი წყალი -- ჭაობი, არაგამდინარე
წყალი. 

Lemma: enoxvilua  
Number: 7543  
ენოხვილუა (ენოხვილუას) სახელი ენაახვილანს ზმნისა -- ჩამწყვდევა, დამწყვდევა. ჩხოულემს ეშამარსირს
ენაახვილანს -- ძროხებს შემორაგულში ჩაამწყვდევს. 

Lemma: enojina  



Number: 7544  
ენოჯინა (ენოჯინას) სახელი ენააჯინე(ნ) ზმნისა -- ჩახედვა. კოჩიში გურიშა მის ენუჯინუნია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 75 -- კაცის
გულში ვის ჩაუხედნიაო. იში სახეშა ვენიჯინინედუ -- იმის სახეში ჩახედვა არ შეიძლებოდა. 

Lemma: enojinel-i  
Number: 7545  
ენოჯინელ-ი (ენოჯინელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ენიჯინე(ნ) ზმნისა -- ჩახედული. საქმეშ დინახალე ენოჯინელი კოჩიე --
საქმის შიგნით ჩახედული კაცია. 

Lemma: ench-i  
Number: 7546  
ენჩ-ი (ენჩის) იხ. ლენჩი. 

Lemma: enchurua  
Number: 7547  
ენჩურუა (ენჩურუას) სახელი ენჩურუნს ზმნისა -- გაცურვა. 

Lemma: encer-i  
Number: 7548  
ენცერ-ი (ენცერს) სრულიად არაფერი, არც ერთი გრამი. წი ენცერს ვამუურთუმუ მუთუნს, გოლოფა რდუ -- წელს არც
ერთი გრამი არ მოსულა არაფერი, გვალვა იყო. 

Lemma: endzghilir-i  
Number: 7549  
ენძღილირ-ი (ენძღილირს) სავსე (დ.ფიფია). შდრ. გონძღილირი. 

Lemma: enc'er-i  
Number: 7550  
ენწერ-ი (ენწერს) 1. ეწერი, -- მაღალი, მწირი და მცირეშემოსავლიანი ადგილი. ეშელჷ ართ ენწერ დიხაშა: მ.ხუბ., გვ. 113 --
ავიდა ერთ ეწერ ადგილას. ენწერს ირემიე დიდიქამი: ი. ყიფ., გვ. 121 -- ეწერში ირემია დიდრქიანი. ეწერც წჷმოდგჷ
ხუგეგი როკი: ეგრისი, გვ. 130 -- ეწერში დგას ბერხენი როკი. სქანი ქომონჯი ოკო რდას, ...მახინჯეფიში ეკმაჸუნე,
მალებერი ენწერიში: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 58 -- შენი ქმარი უნდა იყოს, ...ქურდების უკან მიმყოლი, ეწრის შემომვლელი.
სქანი საქომონჯო კოჩქ იყო ილას ენწერეფი: ქხს., 1, გვ. 116 -- შენმა საქმრო კაცმა უნდა იაროს ეწრებში. 2.
სამეგრელოში ამ სახელით რამდენიმე სოფელია ცნობილი (ი. ყიფშ.). იხ. ეწერი. 

Lemma: enc'q'i{i}l/\r-i  
Number: 7551  
ენწყი{ი}ლ/\რ-ი (ენეყი{ი}ლ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეჲონწყუნს ზმნისა -- აწყობილი. ჯგირო ენწყიირი გიტარა უღუდუ --
კარგად აწყობილი გიტარა ჰქონდა. 

Lemma: enc'q'uala  
Number: 7552  
ენწყუალა (ენწყუალას) სახელი ეჲონწყუნს ზმნისა -- აწყობა. ათე დროს მაფშალიაქ მუშ(ი) ჩონგური გეიონწყუუ: კ.
სამუშ.,ქართ. ზეპ., გვ. 105 -- ამ დროს ბულბულმა თავისი ჩონგური ააწყო. 

Lemma: enc'q'uma  
Number: 7553  
ენწყუმა (ენწყუმას) სახელი ენწყუნს ზმნის -- 1.ახსნა. მუჟანსეთ სი გეუნწყუნქ, მუშა რექ მულირიე: მ. ხუბ., გვ. 17 --
როდესაც შენ აუხსნი, რისთვის ხარ მოსულიო. ...ვარა მუთუ ეინწყინე თენეფიში მაღალობა -- ...ან რით შეიძლება აიხსნას
ამათი ქედმაღლობა (სიმაღლე). 2.აძრობა, აგლეჯა. არძოს ჩქვა გეიონწყჷ: ი. ყიფშ., გვ. 105 -- ყველას ეშვი ააძრო. ენწყუნს
(ენწყუ ახსნა, ეუნწყუმუ აუხსნია, ენონწყუმუე(ნ) ახსნიდა თურმე) გრდმ. ახსნის. ეინწყუნს (ეინწყუ აიხსნა, ეუნწყუმუ აუხსნია) გრდმ. სათავ. ქც.
ენწყუნს ზმნისა -- აიხსნის. ეუნწყუნს (ეუნწყუ აუხსნა, ეუნწყუმუ აუხსნია) გრდმ. სასხვ. ქც. ენწყუნს ზმნისა -- აუხსნის. ეინწყუმუ{უ}(ნ)
(ეინწყუ აიხსნა, ენწუმე{ლე}(ნ) ახსნილა) გრდუვ. ვნებ. ენწყუნს ზმნისა -- აიხსნება. ეჲანწყუმუ{უ}(ნ) (ეჲანწყუ აეხსნა, ენწყუმუუ ახსნია)
გრდუვ. ვნებ. ეუნწყუნს ზმნისა -- აეხსნება, აძვრება. ეინწყე(ნ), ეინწყინე(ნ) (ეინწყ{ინ}უ შესაძლებელი გახდა ახსნა, ენწყუმე{ლ/რე}(ნ)
შესაძლებელი გამხდარა ახსნა, ენონწყუმუე(ნ) შესაძლებელი ყოფილა ახსნა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ენწყუნს ზმნისა -- შეიძლება
აიხსნას (აიგლიჯოს). ეჲანწყე(ნ), ეჲანწყინე(ნ) (ეჲანაწყ{ინ}უ შეძლო აეხსნა, -- , ენონწყუმუე(ნ) შესძლებია აეხსნა) გრდუვ. შესაძლ.
ვნებ. ენწყუნს ზმნისა -- შეუძლია ახსნას, ააძროს, ააგლიჯოს. ეჲონწყუმაფუანს (ეჲონწყუმაფუუ აახსნევინა, ეუნწყუმაფუაფუ
აუხსნევინებია, ენონწუმაფუე(ნ) აახსნევინებდა თურმე) კაუზ. ენწყუნს ზმნისა -- აახსნევინებს. ემანწყუმალი მიმღ. მოქმ. ამხსნელი.
ეჲონწუმალი მიმღ. ვნებ. მყ. ასახსნელი. ენწყუმილი მიმღ. ვნებ. წარს. ახსნილი. ენანწყუმა მიმღ. ვნებ. წარს. ანახსნი. ენანწყუმუერი
მიმღ. ვნებ. წარს. ახსნის საფასური. ეუნწყუმუ მიმღ. უარყ. აუხსნელი. 

Lemma: enc'q'umil/r-i  
Number: 7554  
ენწყუმილ/რ-ი, ენწყჷმილ/რ-ი (ენწყუ/ჷმილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ენწყუნს ზმნისა -- ახსნილი. ენწყჷმილო ზმნზ ახსნილად:
ენწყჷმილო თაში რე დო კანონც გალე მის ალინე!: კ. სამუშ., ქხპს., გვ. 156 -- ახსნილად ასეა და კანონის გარეთ ვის
შეუძლია წავიდეს. 

Lemma: -enj  
Number: 7555  
-ენჯ (-ანჯ, -ინჯ) მიმღეობის საწარმოებელი სუფიქსი; არაპროდუქტულია. ენჯ ბოლოსართის ფონეტიკურ და მორფოლოგიურ
შესატყვისად მიჩნეულია ქართული -არ, რომელიც მეგრულიდან შეთვისებულად ითვლება (ვ. თოფ., ენჯ., გვ. 144). 

Lemma: enjama  
Number: 7556  
ენჯამა (ენჯამას) სახელი ეჲონჯანს ზმნისა -- ახდა. 

Lemma: eyoba  



Number: 7557  
ეჲობა იხ. ეიობა. 

Lemma: ep'-i  
Number: 7558  
ეპ-ი (ეპის) იგივეა, რაც ლეპი, -- ნერწყვი; დორბლი. ეპი გილმუწენს ეჩქვიშე -- დორბლი ჩამოსდის ტუჩიდან. 

Lemma: ep'irua  
Number: 7559  
ეპირუა (ეპირუას) სახელი ეპირუნს ზმნისა -- პირის აწყობა, ალესვა. 

Lemma: ezhva(ezhvas)  
Number: 7560  
ეჟვა(ეჟვას) იგივეა, რაც ლეზვა, -- დორბლი. ეჟვა მაანტებუ პიჯიშე -- დორბლი მოსდის პირიდან. 

Lemma: ezhvan-i  
Number: 7561  
ეჟვან-ი (ეჟვანს) ეჟვანი. 

Lemma: ezhvebua  
Number: 7562  
ეჟვებუა, ეჟვეპუა (ეჟვებ/პუას) სახელი გეჟვებ/პუნს ზმნისა -- აფუთქვა, დაღუდუდება. სახეში კანქ გეეჟვებუ -- სახის კანი
აუფუთქდა შდრ. ჟღვებუა. 

Lemma: -er1  
Number: 7563  
-ერ1 სუფიქსი მეგრულ მიმღეობებში იშვიათია, ჩვეულებრივ გვხვდება -ელ: ზ-ერ-ი/ზ-ელ-ი მოზელილი (შდრ. ზალა ზელვა;
ზ-ან-ს ზელს); ჭ-ელ-ი/ჭ-ერ-ი შეკერილი (შდრ. ჭალა კერვა; ჭ-ან-ს კერავს); ზვინ-ელ-ი//ზვინ-ერ-ი დაზვინული (შდრ. ზვინუა
დაზვინვა, ზვინ-უნ-ს ზვინავს)... 

Lemma: -er2  
Number: 7564  
-ერ2 სუფიქსი ზოგიერთი არსებითი სახელისა და ზმნიზედისაგან აწარმოებს ზედსართავებს: ჭკვ-ერ-ი ჭკვიანი (შდრ. ჭკუა
ჭკუა); ხან-ერ-ი ხნიერი (შდრ. ხანი ხანი, დრო); წან-ერ-ი წლის, წლიანი (შდრ. წანა წელი) ჭუმენ-ერ-ი ხვალინდელი (შდრ.
ჭუმენი//ჭუმანი ხვალ); გოწონ-ერ-ი შარშანდელი (შდრ. გოწოს შარშან); გოღან-ერ-ი გუშინდელი (შდრ. გოღა გუშინ). 

Lemma: er-i  
Number: 7565  
ერ-ი (ერს) იერი. მუქ მეეწონუ თიში, ერი ვაუღუ დო სისქვამა -- რა მოეწონა მისი, იერი არ აქვს და სილამაზე. 

Lemma: -era1  
Number: 7566  
-ერა1 ტოპონიმების მაწარმოებელი სუფიქსია, აღნიშნავს მცენარეთა კრებულს: წიფ-ერა / ოწიფურე (შდრ. წიფური წიფელი)
ადგილი, სადაც ბევრი წიფელი ხარობს. ლუღ-ერა (შდრ. ლუღი ლეღვი) ადგილი, სადაც ბევრი ლეღვი ხარობს. ცხემ-
ერა(შდრ. ცხემური რცხილა) ადგილი, სადაც ბევრი რცხილაა (შდრ. პ. ცხად., ტოპონ., გვ. 78). 

Lemma: -era2  
Number: 7567  
-ერა2 თავსართ ნა -- სთან ერთად (ნა- -- -- ერა) აწარმოებს წინავითარების სახელებს(ქართულ ნა- -- არ'- ის
მორფოლოგიური ბადალი) და ძირითადად მარტვილის რაიონის ტოპონიმებში გვხვდება: ნა-ჸუდ-ერა ნასახლი; ნა-ცაცხ-ერა
ნაცაცხვარი; ნა-ტებ-ერა სადაც ტევრი იყო, ნა-მუნჩქვ-ერა ნამაჩვარი ნა-თუნთ-ერა ნადათვარი (შდრ. პ. ცხად., ტოპონ., გვ.
60). 

Lemma: eragvapa  
Number: 7568  
ერაგვაფა (ერაგვაფას) სახელი ეჲარაგუუ(ნ) ზმნისა -- ავარდნა მოულოდნელად. ხუმაში გაგონება დო გეჲარაგუ -- ხმის
გაგონება და წამოვარდა. ათე დროს გეიარაგუ კერქ დო მოლართჷ: მ. ხუბ., გვ. 170 -- ამ დროს წამოვარდა ტახი და
წამოვიდა. 

Lemma: eragvin-i(eragvins)  
Number: 7569  
ერაგვინ-ი(ერაგვინს) იხ. ერაგვაფა. 

Lemma: eram-xut'u  
Number: 7570  
ერამ-ხუტუ (ერამ -- ხუტუს) იხ. არამ-ხუტუ (ი.ყიფშ). 

Lemma: era՚ua  
Number: 7571  
ერაჸუა (ერაჸუას) სახელი ერაჸუნს ზმნისა -- აყრა, აფერთხვა. ნიკო ქოთომეფიში ერაჸუას აპირენს -- ნიკო ქათმების
აყრას აპირებს. 

Lemma: erb-i(erbis)  
Number: 7572  
ერბ-ი(ერბის) ეშხი. ერბიანი ეშხიანი. ერბიანი, გოფაჩილი ბჟაში ნარდი, მესიშ(ი) ჭვიმათ გობონილი, ჩხაპალერი: კ.
სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 18 -- ეშხიანი, გადაშლილი მზის ნაზარდი, მაისის წვიმით განბანილი და მორწყული. 



Lemma: ergilapa(ergilapas)  
Number: 7573  
ერგილაფა(ერგილაფას) სახელი ერგიდუ(ნ) ზმნისა -- აგრილება. 

Lemma: erginapa(erginapas)  
Number: 7574  
ერგინაფა(ერგინაფას) სახელი ეჲორგინუანს ზმნისა -- აგორება. გეურგინუ ართი დიდი ორქო: მ. ხუბ., გვ. 25 -- აუგორებია
ერთი დიდი ოქრო. 

Lemma: erginapil-i  
Number: 7575  
ერგინაფილ-ი (ერგინაფილ\რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეჲორგინუანს ზმნისა -- აგორებული. 

Lemma: ergut'e  
Number: 7576  
ერგუტე (ერგუტეს) ბერძ. ეგვტერი. ერგუტეს გუკეთენქ მუმას -- ეგვტერს გავუკეთებ მამას. 

Lemma: ereb-i  
Number: 7577  
ერებ-ი (ერების) დიდი ოჯახი ქონებით, საქონლით(ი. ყიფშ.); მოკეთე. ჯიმა, თენეფი ქომისხუნუ ირი ჩქიმი ერებიშა!: კ.
სამუშ., ქხპს გვ. 119 -- ძმაო, ესენი მირჩევნია ყოველ ჩემს მოკეთეს. 

Lemma: erebam-i  
Number: 7578  
ერებამ-ი (ერებამს), ჰერებამ-ი ბრწყინვალე, სასიამოვნო (ი. ყიფშ.). ათე შვანს ლატი მაჟირელ ჸონას ქიიჩანუანს
ერებამ პოპორს -- ამ დროს მეორედ გათოხნილი ყანა ამოიყრის ბრწყინვალე თავთავს. ქ ერბამო-ნწყვილი მთლიანად
დაღუპული, ამოძირკული (ი. ყიფშ.). 

Lemma: erem-i  
Number: 7579  
ერემ-ი (ერემს) ზოოლ. ირემი. ერემეფც ორწყე ტყას: მ. ხუბ., გვ. 239 -- ირმებს ხედავს ტყეში. 

Lemma: ereq'an-i  
Number: 7580  
ერეყან-ი (ერეყანს) არაბ. ავადმყოფობაა; სიყვითლე, საშინელი ქავილი იცის, იშვიათად რჩება (ვ. ბერ.). შდრ. ი.ჭყონ.
იარყანი სიყვითლე , ნაღვლის ფერი. გაანჯი თოლი მანგარას, ერეყანი ხო ვაგოჭე? -- გაახილე თვალი მაგრად,
ერეყანი(თვალის სიყვითლე) ხომ არ გჭირს? გადატ. გაუმაძღრობა. 

Lemma: erexel-i  
Number: 7581  
ერეხელ-ი იხ. მერეხელი შდრ. მერეხი, მერეხუა. 

Lemma: erzama  
Number: 7582  
ერზამა (ერზამას) სახელი ეჲორზანს ზმნისა -- ანთება, აგზნება. სანთელი გეურზჷ: ი. ყიფშ., გვ. 27 -- სანთელი აუნთო. შურს
ეჲორზანს მალიმარო -- სულს აგაზნებს საომრად. 

Lemma: erzamil-i  
Number: 7583  
ერზამილ-ი (ერზამილ\რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეჲორზანს ზმნისა -- ანთებული. მისჷთ(ი) გურცუ ვაუჰამენც ჩე პეროჟი;
ნორღვაცალი ერზამილი ღჷლე ვარდი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 18 -- ვისაც გულს არ უტკბობს თეთრი ქაფი; ღველფივით
ანთებული ლაღი ვარდი. ჟი ჩხანაშა მიისოფუ ერზამილი შეჸერონი -- ზევით მზისკენ მიილტვის ანთებული ყლორტების
ზღვა. 

Lemma: ert-i  
Number: 7584  
ერთ-ი (ერთის) იგივეა, რაც ჩვენებითი ნაცვალსახელი ეთი ის (რ განვითარებულია). ერთი ჩქიმი მოღორება, ბოლოს არძა
ქოუნწარი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ. გვ. 80 -- ის ჩემი მოტყუება, ბოლოს ყველა წავამწარე. ... ქჷქთაჸათ ერთი ჩიტი გასაკვირი:
კ. სამუშ., ქართ.ზეპ., გვ. 70 -- ჩამოაგდო ის ჩიტი საკვირველი. 

Lemma: ertala  
Number: 7585  
ერთალა (ერთალას) სახელი ეჲორთანს, ეურთანს ზმნათა -- გვერდის აქცევა; შექცევა. ვააკო ქახვადასინი დო ოცადუ,
ხუჯი ეჲორთაცინი -- არ უნდა რომ შეხვდეს და ცდილობს, მხარი აუქციოს(შეაქციოს). ეჲორთანს (ეჲორთუ{უ} ააქცია, ეურთაფუ
აუქცევია, ენორთაფუე(ნ), აუქცევდა თურმე) გრდმ. აუქცევს (გვერდს). ეურთანს (ეურთუ აუქცია, ეურთაფუ აუქცევია) გრდმ. სასხვ. ქც.
ეჲორთანს ზმნისა -- აუქცევს (მხარს). ეჲართუ{უ}(ნ) (ეჲართუ აექცა, ერთაფუ აჰქცევია) გრდუვ. ვნებ. ეჲორთანს ზმნისა -- აექცევა
ეირთენე(ნ) (ეირთენუ შესაძლებელი გახდა აქცევა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ.ვნებ. ეჲორთანს ზმნისა -- შეიძლება აქცევა.
ეჲართენე(ნ) (ეჲართენუ შეძლო აექცია, -- , ენორთუე(ნ) შესძლებია აქცევა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ეჲორთანს ზმნისა -- შეუძლია
შეაქციოს. ეჲორთაფუანს (ეჲორთაფუუ ააქცევინა, ეურთაფუაფუ აუქცევინებია, ენორთაფუე(ნ) ააქცევინებდა თურმე) კაუზ. ეჲორთანს
ზმნისა -- ააქცევინებს ემართალი // ემართაფალი მიმღ. მოქმ. ამქცევი. ეჲორთალი // ეჲორთაფალი მიმღ. მოქმ. ასაქცევი
ერთელი//ერთაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. აქცეული. ენართი, ენართეფი მიმღ. ვნებ. წარს. ანაქცევი. ენართუერი, ენართაფუერი მიმღ. ვნებ.
წარს. აქცევის საფასური. ეურთალი, ეურთაფუ მიმღ. უარყ. აუქცეველი. 

Lemma: ertapa  
Number: 7586  
ერთაფა, ერთუაფა (ერთ{უ}აფას) სახელი ეირთუანს ზმნისა -- შექცევა, შეყოლიება. ინა ბაღანას ქეირთუანს დო ჩქი



საქვარი ვაკეთათ -- ის ბავშვს (ქე) შეიქცევს (შეიყოლიებს) და ჩვენ ჩვენი საქმე ვაკეთოთ. ხუჯი ემირთუ -- მხარი (გვერდი)
ამიქცია. 

Lemma: ertgul-i  
Number: 7587  
ერთგულ-ი (ერთგულ/რს) ერთგული. საქმეში ერთგული კოჩი რე -- საქმის ერთგული კაცია. 

Lemma: ertel-i  
Number: 7588  
ერთელ-ი (ერთელ\რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეურთანს ზმნისა -- აქცეული. სქანი ერთელი აზრემც...: ქხს, 1, გვ. 198 -- შენს
არაგულწრფელ (აქცეულ) აზრებს... შდრ. ხუჯერთელი. 

Lemma: ertime  
Number: 7589  
ერთიმე, ერთჷმე (ერთი/ჷმეს) საკუთარი სახელი -- ექვთიმე. 

Lemma: erti-mort-i  
Number: 7590  
ერთი-მორთ-ი (ერთი-მორთის) მიხვრა-მოხვრა; ყოფაქცევა. სილამაზე, ერთი-მორთი, გიღუ წორეთ სისქვამეთი: ი. ყიფშ.,
გვ. 164 -- სილამაზე, მიხვრა-მოხვრა, გაქვს სწორედ სილამაზეც. შხვა ერთი-მორთი გოკონა გვალო: ყაზაყ., 1.01.1931, გვ. 3
-- სხვა მიხვრა-მოხვრა გინდათ მთლად. სინაზე დო ერთი-მორთი, ულა გიღუ სი სქვერიში: ქხს., 1, გვ. 113 -- სინაზე და
მიხვრა-მოხვრა, სიარული გაქვს (შენ) შვლისა. 

Lemma: ertinapa  
Number: 7591  
ერთინაფა (ერთინაფას) სახელი ეჲორთინუანს, ეირთინუაფუ(ნ) ზმნათა -- აბრუნება, ამუშავება, ატრიალება, ამოძრავება.
მემუხვამუნა სქან წისქვილიშ ერთინაფა: ქხს, 1, გვ. 183- მოგვილოცავს შენი წისქვილის ამუშავება (ატრიალება). თიში
უმუშო ვეირთინუაფუნია: მ. ხუბ., გვ. 21 -- იმის გარეშე არ შეიძლება ამუშავებაო. 

Lemma: ertinapil-i  
Number: 7592  
ერთინაფილ-ი (ერთინაფილ\რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეჲორთინუანს ზმნისა -- აბრუნებული; ამუშავებული. 

Lemma: ertoba  
Number: 7593  
ერთობა (ერთობა) ერთობა. გოუმორძგვას ერთობას!: ი. ყიფშ., გვ. 169 -- გაუმარჯოს ერთობას! 

Lemma: ertuapa  
Number: 7594  
ერთუაფა (ერთუაფას) იგივეა, რაც ერთაფა -- შექცევა; გართობა. ხეს ვამოფთხჷნც, ვამკოფსოფუნც, ჩქიმ სისქვამეთ დუც
ერთუანც: მასალ., გვ. 25 -- ხელს არ მახლებს, არ მომწყვეტს, ჩემი სიტურფით თავს შეიქცევს. ეირთუანს (ეირთუუ შეიქცია,
ეურთუაფუ შეუქცევია, ენორთუაფუე(ნ) შეიქცევდა თურმე) გრდმ. სათავ. ქც. შეიქცევს; გაართობს. ეურთ{უ}ანს (ეურთუუ შეუქცია,
ეურთუაფუ შეუქცევია) გრდმ. სასხვ. ქც. ეირთუანს ზმნისა -- შეუქცევს; გაურთობს. ეირთენე(ნ)//ეირთენინე(ნ) (ეირთენინუ
შესაძლებელი გახდა შექცევა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ეიორთუანს ზმნისა -- შეიძლება შექცევა; გართობა.
ეჲართენე(ნ)//ეჲართენინე(ნ) (ეჲართენინუ შეძლო შეექცია, -- , ენორთუაფუე(ნ)) შესძლებია შეექცია გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
ეურთუანს ზმნისა -- შეუძლია შეიქციოს; გაართოს. ეჲორთუაფუანს (ეჲორთუაფუუ შეაქცევინა, ეურთუაფუაფუ შეუქცევინებია,
ენორთუაფუე(ნ) შეაქცევინებდა თურმე) კაუზ. ეირთუანს ზმნისა -- შეაქცევინებს. ემართუაფალი//ემართუ მიმღ. მოქმ. შემქცევი,
გამრთობი. ეჲორთუაფალი მიმღ. ვნებ. მყ. შესაქცევი, გასართობი. ერთუაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. შექცეული, გართობილი.
ენართუეფი მიმღ. ვნებ. წარს. შენაქცევი, განართობი. ენართუაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს.შექცევის, გართობის საფასური. ეურთუაფუ
მიმღ. უარყ. შეუქცეველი, გაურთობელი. 

Lemma: ertuma  
Number: 7595  
ერთუმა (ერთუმას) სახელი ეიალე, ეურს(ნ) ზმნათა -- ამოსვლა; ახდომა. ჸათეჯგურა სქვამი სუკიშა გეურთუმუ ართი ჯასჷ-
ასეთ ლამაზ ბორცვზე ამოსულა ერთი ხე. გერთ დო ქიფჩინი: ქხს, 1, გვ. 165 - ამოვიდა და ვიცანი. მუთ ქუწიინი, ირფელქ
გეურთუ -- რაც ვუთხარი, ყველაფერი აუხდა(ამოუვიდა). 

Lemma: eria  
Number: 7596  
ერია დო მორია(ერია დო მორიას) არევ-დარევა; ზავთი და ხმაური. გადატ. ომი. გეტირხჷ ართი ერია დო მორიაქ --
ატყდა ერთი არევ-დარევა. ერია დო მორიათი გოლეფს მოძუდ ბორიათი: ქხს, 1, გვ. 168 -- ზავთით და ხმაურით მთებს
ედებოდა ქარივით. 

Lemma: erian-i  
Number: 7597  
ერიან-ი (ერიანს) ლამაზი, სახიერი. 

Lemma: erk'eba  
Number: 7598  
ერკება (ერკებას) სახელი ეჲარკენს ზმნისა -- დათვლა. წიწილენს დამორჩილს ეჲარკენანია: ხალხ., სიბრ., 1, გვ. 172;
თ.სახოკ., გვ. 267 -- წიწილებს შემოდგომაზე დაითვლიანო. ქააცალი, გეჲარკას დო უკული იფჩუათჷ -- აცალე, დათვალოს
დო შემდეგ ვისაუბროთ. ეჲარკენს (ეჲარკუ დათვალა, ეურკებუ დაუთვლია, ენორკებუე(ნ) დათვლიდა თურმე) გრდმ. დათვლის.
ეირკენს (ეირკუ დაითვალა, ეურკებუ დაუთვლია) გრდმ. სათავ. ქც. ეჲარკენს ზმნისა -- დაითვლის (თავისას). ეურკენს (ეურკუ
დაუთვალა , ეურკებუ დაუთვლია) გრდმ. სასხვ. ქც. ეჲარკენს ზმნისა -- დაუთვლის. ეირკებუ{უ}(ნ) (ეირკუ დაითვალა, ერკებელ{რე}(ნ)
დათვლილა) გრდუვ. ვნებ. ეჲარკენს ზმნისა -- დაითვლება. ეჲარკებუ{უ}(ნ) (ეჲარკუ დაეთვალა ერკებუუ დასთვლია) გრდუვ. ვნებ.
ეურკენს ზმნისა -- დაეთვლება. ეირკინე(ნ) (ეირკინუ შესაძლებელი გახდა დათვლა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ეჲარკენს
ზმნისა -- შეიძლება დაითვალოს (ის). ეჲარკინე(ნ) (ეჲარკინუ შეძლო დაეთვალა, -- ,ენორკებუე(ნ) შესძლებია დათვლა) გრდუვ.



შესაძლ. ვნებ. ეურკენს ზმნისა -- შეუძლია დათვალოს ეჲორკებაფუანს (ეჲორკებაფუუ დაათვლევინა, ეურკებაფუაფუ
დაუთვლევინებია, ენორკებაფუე(ნ) დაათვლევინებდა თურმე) კაუზ. ეჲარკენს ზმნისა დაათვლევინებს. ემარკებელი მიმღ. მოქმ.
დამთვლელი. ეჲორკებელი მიმღ. ვნებ. მყ. დასათვლელი. ერკებული მიმღ. ვნებ. წარს. დათვლილი. ენარკები მიმღ. ვნებ. წარს.
დანათვალი. ენარკებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. დათვლის საფასური. ეურკებუ მიმღ. უარყ. დაუთვლელი. შდრ. კოროცხუა. 

Lemma: erk'ebul-i  
Number: 7599  
ერკებულ-ი (ერკებულ\რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეჲარკენს ზმნისა -- დათვლილი. კითით მაფუ ერკებული: ქხს, 1, გვ. 162 --
თითით მაქვს დათვლილი. ერკებულო ზმნზ. დათვლილად. მუგოშინანთ ერკებულო, მის მი მუთუ უჯგუნ თისჷ: კ. სამუშ.,
ქართ.ზეპ., გვ. 13 -- მოგახსენებთ გამოთვლილად, ვინ ვის რითი სჯობს იმას. 

Lemma: erk'i{l}apa  
Number: 7600  
ერკი{ლ}აფა (ერკი{ლ}აფას) სახელი ეჲორკი{ლ}უანს ზმნისა -- აკივლება. ბაღანას მუუწკიტონუუ დო გეჲორკილუუ - ბავშს
უჩქმიტა და და ააკივლა. შდრ. ლაზ. კრიალაფს კაკანებს (ს. ჟღ., შდრ. ფონ., გვ. 48). 

Lemma: erskem-i//erckem-i(ers/ckems)  
Number: 7601  
ერსქემ-ი//ერცქემ-ი(ერს/ცქემს) ზოოლ. არჩვი, გარეული თხა. ეჩი ერსქემი ართ დიხას ქიგერე: მ. ხუბ., გვ. 270 -- ოცი
არჩვი ერთ ადგილას დგას. შორიშე ქობძირით, ერცქემი ქიმკოჯანჷდჷნი: მასალ., გვ. 110 -- შორიდან ვნახეთ, არჩვი რომ
იწვა(ტაფობზე). ქამოღულა ერსქემეფი თე კჷრდეშე გინიჯინე -- რქამოხრილი (მოღუნული) არჩვები ამ კლდიდან იყურება. 

Lemma: erkem-i  
Number: 7602  
ერქემ-ი (ერქემს) აფრა, იალქანი. ქერქემი ხუნაფილი -- აფრა გაშლილი (დ.ფიფია). ნიშის ერქემი ქუხუნეს, მერქას მელე
ქახუნეს: აია, 1, გვ. 25 -- ნავის აფრა აღმართეს, (და) თვალის დახამხამებაში გაღმა გაიყვანეს (გადააჯინეს). 

Lemma: erkvan-i  
Number: 7603  
ერქვან-ი, ერქუ̂ან-ი (ერქვანს) კავის სახელური (ი.ყიფშ.); ხელნა (პ.ჭარ.); ერქვანი -- კავის (ოგაფას) ნაწილი, რომელიც
იდება ქუსლში, იკვრება ტანთან, აქვს ხელის მოსაკიდებელი. შდრ. თუშ., რაჭ., ლეჩხ. ერქვანი -- გუთნის სახელური,
ხელმოსაკიდი, მაჭი (ა. ღლ.). 

Lemma: erkvant'axil-i  
Number: 7604  
ერქვანტახილ-ი (ერქვანტახილ/რს) ერქვანგატეხილი. ხოჯეფი ქოუსქუაფუ ერქვანტახილი აგაფაშა -- ხარები შეუბამს
ერქვანგატეხილი კავისათვის. 

Lemma: erkila  
Number: 7605  
ერქილა, ერქუალა (ერქილას, ერქუალას) სახელი ეურქენს ზმნისა -- აქნევა; გადატ. -- არასრულ ჭკუაზე ყოფნა, ჭკუაზე
შერყევა. 

Lemma: erkiliri-i  
Number: 7606  
ერქილირი-ი (ერქილირს), ერქუალირ-ი (ერქუალირს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეურქენს ზმნისა -- აქნეული; გადატ. არასრულ
ჭკუაზე მყოფი, -- არეკილი, ჭკუაზე შერყეული; თავქარა, ქარაფშუტა. 

Lemma: erghvapa  
Number: 7607  
ერღვაფა (ერღვაფას) სახელი ეჲორღვანს ზმნისა -- აყრა. გეიორღვი ორქო დო იცხოვრია: მ. ხუბ., გვ. 24 - აყარე ოქრო
და იცხოვრეო. შხვას ეურღვა ღერცია: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 149 -- სხვას აუყრი ღეროსო (უსუფთავებ ყანასო). 

Lemma: erghvapil-i  
Number: 7608  
ერღვაფილ-ი (ერღვაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეურღვანს ზმნისა -- აყრილი. ჸუდეკარი აფუ ერღვაფირი -- აივანი აქვს
აყრილი. 

Lemma: erchapa  
Number: 7609  
ერჩაფა (ერჩაფას) სახელი ეჲორჩანს ზმნისა -- ალაგება, აკეცვა ლოგინისა. 

Lemma: erchva  
Number: 7610  
ერჩვა (ერჩვას) ეჩო, ხელეჩო. იხ. ეჩვა. 

Lemma: erchuala  
Number: 7611  
ერჩუალა (ერჩუალას) იგივეა, რაც ერჩაფა. 

Lemma: erchkina  
Number: 7612  
ერჩქინა (ერჩქინას) სახელი ეჲორჩქინანს, ერჩქინდუ(ნ) ზმნათა -- გაჩენა, აჩენა. თხუ სქუაში ერჩქინა: მ. ხუბ., გვ. 26 -
სთხოვა შვილის გაჩენა. ძღაბიშ ერჩქინას ღორონთი ვანოკათუენია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 171 -- გოგოს გაჩენაში ღმერთი არ
ურევიაო. ერჩქინდუ, მარა მუქ ერჩქინდუ: მ. ხუბ., გვ. 4 -- გაჩნდა, მარა რა გაჩნდა. ართშა ერჩქინდი, ართშა ღურუქუ:
ეგრისი, გვ. 132 - ერთხელ გაჩნდი, ერთხელ მოკვდები. 



Lemma: erchkinel-i  
Number: 7613  
ერჩქინელ-ი (ერჩქინელ\რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეჲორჩქინანს, ერჩქინდუ(ნ) ზმნათა -- გაჩენილი. ტერიშ ჸუდეს
ერჩქინელი: მასალ., გვ. 36 -- მტრის სახლში გაჩენილი. ჩიქვი ცოდაში ერჩქინელი: ქხს., 1, გვ. 220 -- ჩხიკვი ცოდვის
გაჩენილი. 

Lemma: erchxil-i  
Number: 7614  
ერჩხილ-ი (ერჩხილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ერჩხუნს ზმნისა -- არეცხილი. 

Lemma: erchxuala  
Number: 7615  
ერჩხუალა (ერჩხუალას) სახელი ერჩხუნს ზმნისა -- არეცხვა. ნოხის გიორჩქუდუ, მუდგარდუნი დო გერჩხუ -- ნოხს აჩნდა,
რაღაც იყო და არეცხა. 

Lemma: ercimolir-i  
Number: 7616  
ერციმოლირ-ი (ერციმოლირს) მიმღ. ვნებ. წარს. არღვეული, აშლილი. 

Lemma: erckem-i  
Number: 7617  
ერცქემ-ი (ერცქემს) ზოოლ. არჩვი, ნიამორი (ბ. კილანავა); ქურციკი (პ. ჭარ., დ. ფიფია); შველი (გ. ელიავა). ინა ერცქენქ
ქჷმიიხუნუუ ძუძუშა: მ. ხუბ., გვ. 208 -- ის არჩვმა მიუშვა (მიიჯინა) ძუძუზე. 

Lemma: erdzapa(erdzapas)  
Number: 7618  
ერძაფა(ერძაფას) აგზნება; დაუძლურება. ჩქიმი ოსური თექ ელაძჷ-ერძაფჷ შქირენიშენია: მ. ხუბ., გვ. 276 -- ჩემი ცოლი იქ
დევს -- დაუძლურდა შიმშილის გამო. 

Lemma: erj-i  
Number: 7619  
ერჯ-ი (ერჯის) ზოოლ. მამალი ცხვარი მესამე წელში (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 1, გვ. 213), ვერძი. გიძინას ირფელიშა: თხაშა,
შხურიშა, ორინჯიშა დო ერჯიშა: ქხს, 1, გვ. 31 -- გიმატოს (გიმრავლოს) ყველაფერი: თხა, ცხვარი, საქონელი და ვერძი.
თექიანი ძღაბეფი ერჯეფი რე: ი. ყიფშ., გვ. 112 -- იქაური გოგოები ვერძები არის. 

Lemma: erjak'a  
Number: 7620  
ერჯაკა (ერჯაკას) ზოოლ. მამალი ბატკანი. იხ. ერჯკჷრჷბი. 

Lemma: erjk'irib-i  
Number: 7621  
ერჯკირიბ-ი, ერჯკჷრჷბ-ი (ერჯკჷ/ირჷ/იბის) მამალი ბატკანი. იხ. თიღი, ქვაშთი. შდრ. ერჯაკა. 

Lemma: es  
Number: 7622  
ეს იხ. ათეს ამას. 

Lemma: esabed-i  
Number: 7623  
ესაბედ-ი (ესაბედის) ანთროპ. ელისაბედი (ი. ყიფშ.). შდრ. ეჲსაბედი. 

Lemma: esvaril-i  
Number: 7624  
ესვარილ-ი (ესვარილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ესვარუნს ზმნისა -- ერთმანეთში არეული; შერეული; შეკაზმული მარილითა და
მწვანილით. 

Lemma: esvarua  
Number: 7625  
ესვარუა (ესვარუას) სახელი ესვარუნს ზმნისა -- ერთმანეთში შერევა; შეკმაზვა. შიგანს, კაკილ სუნერს, ჯიმუს, ნიორს,
ზაფანას უკული ართიანწკუმა გესვარუნა -- შიგნეულს, დანაყულ სუნელს, მარილს, ნიორს, ზაფრანას (წიწაკას) შემდეგ
ერთმანეთში აურევენ. 

Lemma: esiti  
Number: 7626  
ესითი, ესჷთი -თ(ი) ნაწილაკიანი (ქართული ც'ს ბადალი) ეს(ი) ნაცვალსახელი: ესჷთი არძოქ დააზღოდჷ: ა. ცაგ., გვ. 27 -
ამასაც ყველა დაეხოცა. 

Lemma: esirkua  
Number: 7627  
ესირქუა (ესირქუას) სახელი ესირქუნს ზმნისა -- ალოკვა. 

Lemma: esopua  
Number: 7628  
ესოფუა (ესოფუა) სახელი ესოფუნს ზმნისა -- აგლეჯა, ამოგლეჯა. 

Lemma: ese'  
Number: 7629  



ესჷ იხ. ათესჷ, -- ამას. ესჷ შხვა ვეექუნს მითინი: მ. ხუბ.,გვ. 312 - ამას სხვა არავინ (არ) იზამს. 

Lemma: eskirapa  
Number: 7630  
ესქირაფა (ესქირაფას) სახელი ეჲოსქირუანს, ესქირუ(ნ) ზმნათა -- 1. ამოშრობა. წყარი ძიუთ ეჲოსქირეს -- წყალი ძლივს
ამოაშვრეს. 2. სწრაფად წართმევა, გამოტაცება. თოლიშ მამალას ხეშე გეჲოსქირუუ ხამი -- წამში (თვალის დახამხამებაში)
ხელიდან გამოსტაცა დანა. ე ბოშისჷ ცირა ეშე გეიოსქირუუ: ი. ყიფშ., გვ. 64 - ამ ბიჭს ქალი უცებ ააცალა ხელიდან. 3.
მითვისება, შენარჩუნება. ფარა გეიწომიღუ სუმი წანაში ოწოხოლო, ასე ვეერძენს, ქეისქირუუ -- ფული გამომართვა სამი
წლის წინ, ახლა არ იძლევა, შეინარჩუნა (შეიშრო). 

Lemma: eskirapil-i  
Number: 7631  
ესქირაფილ-ი (ესქირაფილ\რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეჲოსქირუანს ზმნისა -- ამომშრალი; გამშრალი. ესქირაფილქ
ქოდოსქიდუ თე კონჩქ -- გამშრალი დარჩა ეს კაცი. 

Lemma: esxer-i  
Number: 7632  
ესხერ-ი (ესხერს) ნასესხები. დროის მონაკვეთი, რომელიც მოიცავს მარტის ბოლო და აპრილის პირველ სამ დღეს. ეს
უკანასკნელი, გადმოცემის თანახმად, თითქოს მარტმა ისესხა აპრილისაგან. ამ ექვს დღეს ძალიან ხშირად ცუდი ამინდი
იცის. ესხერი მუდოს იჭყაფუუ? -- ეჩიდორუო მარტის იჭყაფუუ ესხერი და იგრძელებუ ოთხი აპრილიშახ: -- ესხერი
(ნასესხები) როდის იწყება? -- ოცდარვა მარტს იწყება ესხერი და გრძელდება ოთხ აპრილამდე. შდრ. სისხირი; სისხი. 

Lemma: esxi//esxi-i//esxil-i  
Number: 7633  
ესხი//ესხი-ი//ესხილ-ი (ესხის//ესხიის//ესხილ/რს) ამდენი; ამ რაოდენობის; ამ რაოდენობით. ვა საჭირენს ესხი ფუჩი: მ.
ხუბ., გვ. 320 - არაა საჭირო ამდენი ფიცი. ესხი ხანც ძიცა ნგარაშა უჩქუნია: თ. სახოკ., გვ. 247 - ამდენი(ბევრი) სიცილი
ტირილმა იცისო. ესხიი ხანც თურქიში ჯარქ ქჷმადირთჷ: -- ამდენ ხანში თურქის ჯარი მოადგა. 

Lemma: esuk'ia  
Number: 7634  
ესუკია (ესუკიას) ანთროპ. ქალის სახელია. 

Lemma: et'abak'el-i  
Number: 7635  
ეტაბაკელ-ი (ეტაბაკელ\რს) მიმღ.ვნებ. წარს. ეტაბაკანს ზმნისა -- უბალახო, სუფთა ადგილი. მინდორს ართი ეტაბაკელი
არდგილი რდუ -- მინდორში ერთი უბალახო ადგილი იყო. 

Lemma: et'abak'ua  
Number: 7636  
ეტაბაკუა (ეტაბაკუას) სახელი ეტაბაკანს ზმნისა -- მოსუფთავება, მოწმენდა, ტაბაკის (ტაბლა) მსგავსად მოსუფთავება.
მუთუნ ვადიტუუ, თეში გეეტაბაკუუ სტოლი - არაფერი არ დატოვა, ისე მოასუფთავა (მოწმინდა) მაგიდა. ეტაბაკანს (ეტაბაკუუ
მოასუფთავა, ეუტაბაკუუ მოუსუფთავებია, ენოტაბაკუე(ნ) მოასუფთავებდა თურმე) გრდმ. მოასუფთავებს, მოწმენდს. ეტაბაკელი მიმღ.
ვნებ. წარს. მოწმენდილი, მოსუფთავებული. იხ. ტაბაკი. შდრ. ტაბაკური. 

Lemma: et'axil-i  
Number: 7637  
ეტახილ-ი (ეტახილს\რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეტახუნს, ეტირხუ(ნ) ზმნათა -- ატეხილი; ახურებული (საქონელი). 

Lemma: et'axua  
Number: 7638  
ეტახუა (ეტახუას) სახელი ეტახუნს, ეტირხუ(ნ) ზმნათა -- 1. ატეხვა. გადატ. აღძვრა. გურალაჭვილც ემიტახჷნც ჭუა --
ჯაბის: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 18 - გულდამწვარს აღმიძრავს სატკივარს და ჯავრს. მოჭყუდუ გემნიჸონესინი, გეტირხუ
თოფიში ჸოთამაქ -- პატარძალი რომ შემოიყვანეს, ატყდა თოფის სროლა. 2. პირუტყვის ახურება (ატეხვა). ჩხოუქ გეტირხუ
დო ომაკებუშა მიდეპუნი -- ძროხა ახურდა (ატყდა) და დასამაკებლად წავიყვანე. 

Lemma: et'eba  
Number: 7639  
ეტება (ეტებას) სახელი ეიტენს ზმნისა -- შერჩენა. 

Lemma: et'eesh-i  
Number: 7640  
ეტეეშ-ი (ეტეეშის) ტოპონ. ჭაობიანი ადგილი გამომდინარე ღელეთი (მარტვილის რაიონი). იხ. ლეტა//ეტა. 

Lemma: et'vit'vil/r-i  
Number: 7641  
ეტვიტვილ/რ-ი (ეტვიტვილ\რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეტვიტუნს ზმნისა -- აგლეჯილი, აბდღვნილი (ბალახი, თმა...). 

Lemma: et'vit'ua  
Number: 7642  
ეტვიტუა (ეტვიტუას) სახელი ეტვიტუნს ზმნისა -- აგლეჯა, აბდღვნა. ფსუაშე სუმი ბურდღა გეპტვიტვი -- ფრთიდან სამი
ბალანი ავგლიჯე. 

Lemma: et'ibapa  
Number: 7643  
ეტიბაფა (ეტიბაფას) სახელი ეჲოტიბუანს ზმნისა -- გათბობა, წამოთბობა. იხ. ტიბაფა. 

Lemma: et'k'art'k'aler-i  



Number: 7644  
ეტკარტკალერ-ი (ეტკარტკალერს) მიმღ. ვნებ. წარს. გეეტკარტკალანს ზმნისა -- ატკრეცილი. კებურპის ელახექინი,
გაზეს გეიტკარტკალანს დო ეტკარტკალერი გაფუ -- კერიის პირას რომ ზიხარ, წვივს აგიტკრეცს და ატკრეცილი გაქვს. 

Lemma: et'k'art'k'alua  
Number: 7645  
ეტკარტკალუა (ეტკარტკალუას) სახელი ეტკარტკალანს ზმნისა -- ატკრეცა (ცეცხლისგან), წვივის აწითლება კერიის ან
ბუხრის პირას ჯდომისას. ჭე უკახალე დიიკინი, ვარა გაზეს გეიტკარტკალანს - ცოტა უკან დაიწიე, თორემ წვივს
აგიტკრეცს. ეტკარტკალანს (ეტკარტკალუუ ატკრიცა, ეუტკარტკალუუ აუტკრეცია, ენოტკარტკალუე(ნ) ატკრეცდა თურმე) გრდმ. ატკრეცს
კანს ცეცხლის სიმხურვალე. ეუტკარტალანს (ეუტკარტკალუ{უ} აუტკრიცა, ეუტკარტკალუუ აუტკრეცია) გრდმ. სასხვ. ქც.
ეტკარტკალანს ზმნისა -- აუტკრეცს. ეტკარტკალერი მიმღ. ვნებ. წარს. ატკრეცილი. 

Lemma: et'q'abarel-i  
Number: 7646  
ეტყაბარელ-ი (ეტყაბარელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეტყაბარანს ზმნისა -- ატყავებული. ოჭიში აფუნა ეტყაბარელი: მ. ხუბ.,
გვ. 162 -- ზურგი აქვთ ატყავებული. 

Lemma: et'q'abarua  
Number: 7647  
ეტყაბარუა (ეტყაბარუას) სახელი ეტყაბარანს ზმნისა -- ატყავება. გაჩენდი, ხე ვეიტყაბარუა -- გაჩერდი, ხელი არ
აიტყავო. შდრ. ტყები. 

Lemma: eula  
Number: 7648  
ეულა (ეულას) სახელი ეურს ზმნისა -- ამოსვლა (მცენარისა); აფუვება; აღმოცენება; ახდენა რისამე. მუსით თასჷნქი, თინა
ეურცუ - რასაც დასთეს, ის ამოვა. კოს ფსუა გეიალენი, თიწკმა დინუნია - კაცს ფრთა რომ ამოუვა (გამოისხამს), მაშინ
იკარგებაო. ქაქ გეურთუნ, უჩქედუ ათე კოს: მ. ხუბ., გვ. 18 - რქა ამოუვიდა, ეგონა (იცოდა) ამ კაცს. ზელ ქობალიში ქირს
ჭეხანს ქიდობდგუნთინი, ინა გეურს - პურის ფქვილის ცომს ცოტა ხანს რომ დავდგამთ, ის აფუვდება (ამოვა). ეურს (ერთუ
ამოვიდა, ეურთუმუ ამოსულა, ენოველ/რე(ნ)//ენორთუმუე(ნ) ამოვიდოდა თურმე) გრდუვ. ამოვა; აღმოცენდება. ემაველი მიმღ. აწმყ.
ამომსვლელი, აღმომცენარე. ეულირი მიმღ. ვნებ. წარს. ამოსული, აღმოცენებული. ენაველი მიმღ. ვნებ. წარს. ამონასვლელი,
აღმონაცენები. 

Lemma: eulir-i  
Number: 7649  
ეულირ-ი (ეულირს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეურს ზმნისა -- ამოსული; აღმოცენებული. მა ეულირ(ი) ბოში ვორდი: ქხს., 1, გვ. 45 -
მე მოსული ბიჭი ვიყავი. ეულირი ვორექ შქვირთაცალო... კ. სამუშ., ქხპს., გვ. 176 - ამოსული ვარ ლერწამივით (სწორი)... 

Lemma: eure  
Number: 7650  
ეურე (ღ ე-ჸურე) ზმნზ. იქით, იქიდან, იქითკენ, იმ მხარეს. მუს უჯინექ ეურე? -- რას უყურებ იქით? გიმიილჷ ეურე ბოშიქ
ქეეფიანო: ქხს, 2, გვ.22 -- გამოვიდა იქიდან ბიჭი ხალისიანად. იხ. ევრე, ეთევრე; ეთეურე, თეურე; ჸურე. 

Lemma: euren-i  
Number: 7651  
ეურენ-ი (ეურენსღ ე-ჸურენს იქაური, იქითა მხრისა. ეურენი ვაგოხოლუ ე ბოში -- იქაური(იმ მხრისა) არ გახლავს ეს ბიჭი.
იხ. ეთეურენი, თეურენი. 

Lemma: eureshe  
Number: 7652  
ეურეშე, ეურეშეს(ი) (ღ ე-ჸურე-შე-ს) ზმნზ. იმ მხრიდან; იქიდან; იქით მხარეს. მუ გარჩქილე ეურეშე? -- რა გესმის იქიდან
(იქითა მხრიდან)? ეურეშესი ირფელი ჯგირო ვარე -- იქითკენ (იქით მხარეს) ყველაფერი კარგად არ არის. იხ.
ეთეურეშეს(ი), თეურეშეს(ი). 

Lemma: eukek-i  
Number: 7653  
ეუქექ-ი, ეუქექუ (ეუქექი/უს) მსუბუქი, მჩატე ჭკუის; ქარაფშუტა. კაცზე იტყვიან: ეუქექი კოჩი რე -- მჩატე(ჭკუის) კაცია. შდრ.
ქექე. 

Lemma: euchilat{u}  
Number: 7654  
ეუჩილათ{უ} (ეუჩილათუს) მიმღ. უარყ. ეჲოჩირთუ(ნ) ზმნისა -- აუცდენელი. იხ. ეჩილათა. 

Lemma: euhia  
Number: 7655  
ეუჰია! შორსდ. ეუჰია, -- თქუუ დო ვიშო ქჷდაანთხჷ:. მ. ხუბ., გვ. 277 -- ეუჰია, -- თქვა და დაეცა იქით. 

Lemma: ewre//eure  
Number: 7656  
ეუ̂რე//ეურე იგივეა, რაც ევრე, -- ზმნზ. იქით, იქითკენ, იქით მხარეს. 

Lemma: -ep-  
Number: 7657  
-ეფ- სუფიქსი აწარმოებს მრავლობით რიცხვს: კოჩ-ეფ-ი კაც-ებ-ი, ბაღან-ეფ-ი ბავშვები... მიცემითი ბრუნვის ნიშანთან (-ს
სუფიქსთან) მეზობლობაში შეიძლება შეიცვალოს -ემ // -ენ'ად: კოჩ-ემ-ს // კოჩ-ენ-ს კაც-ებ-ს; ბაღან-ემ-ს // ბაღან-ენ-ს ბავშვ-
ებ-ს. 

Lemma: ep-i  



Number: 7658  
ეფ-ი (ეფის) იაფი; ადვილი, მსუბუქი. დაბალი ღობერი ეფი ოსხაპალი რენია -- დაბალი ღობე ადვილი გადასახტომი
არისო. ლანდღვე წყარს ჩხომი ეფი ოჭოფალი რენია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 79 -- მღვრიე წყალში თევზი ადვილი დასაჭერი
არისო. ეფას ზმნზ. იაფად, ადვილად. ათეჯგურა ლერწეფი ეფას გინოტჷრხჷნა: ყაზაყ., 1.06.1930, გვ. 3 -- ასეთი ლერწები
ადვილად გადატყდებიან. ეფო ზმნზ. იაფად, ადვილად. ოსურიში მიჸონაფა ეფო მიგორჩქუნო გვალო: ქხს, 2, გვ..211 --
ცოლის მოყვანა იაფად(ადვილად) მიგაჩნია მთლად. იხ. მაეფა, უეფაში. 

Lemma: epapa  
Number: 7659  
ეფაფა იხ. მოეფაფა; მოეფუა. 

Lemma: epapalapa  
Number: 7660  
ეფაფალაფა (ეფაფალაფას) სახელი ეუფაფალუანს ზმნისა -- აფრიალება; გადატ. ამჩატება. ჟირი ჭირქა ღვინს გეშუნსუ
დო ხათე გეჲოფაფალუანს - ორ ჭიქა ღვინოს შესვამს და მაშინათვე აამჩატებს (ააფრიალებს). 

Lemma: epapaler-i  
Number: 7661  
ეფაფალერ-ი (ეფაფალერს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეჲოფაფალუანს ზმნისა -- აფრიალებული. გადატ. ამჩატებული. 

Lemma: epapapa  
Number: 7662  
ეფაფაფა (ეფაფაფას) იგივეა, რაც ეფაფალაფა, -- სახელი ეუფაფუანს ზმნისა -- რისამე მჩატედ ზევით აწევა. შქართუნს
ვეუფაფუა!- საბანს ნუ სწევ მაღლა! ეუფაფუანს (ეუფაფუუ ასწია, ეუფაფუაფუ აუწევია, ენოფაფუე(ნ) ასწევდა თურმე) გრდმ. ასწევს. იხ.
ფაფაფი. 

Lemma: epapua  
Number: 7663  
ეფაფუა (ეფაფუას) იგივეა, რაც ეფაფაფა, -- რისამე აწევა; არევა. ეფაფუა-დოფაფუა -- არევ-დარევა. ნანდულო ვამიღუ
ეფაფუა -- დოფაფუაში დუდი !- ნამდვილად არ მაქვს არევ-დარევის (აწევ-დაწევის) თავი. 

Lemma: epasha  
Number: 7664  
ეფაშა ზმნზ. იაფად. ეფაშა გიმმიჩანს - იაფად ყიდის. 

Lemma: epashk'vil/r-i  
Number: 7665  
ეფაშკვილ/რ-ი (ეფშკვილ/რს) // ეფაშქვილ/რ-ი (ეფშქვილ/რს))//ეფაშკვინერ-ი//ეფაშქვინერ-ი (ეფაშკ/ქვინერს) მიმღ.
ვნებ. წარს. ეფაშკუნს//ეფაშქუნს ზმნისა -- აფუთქული, აბურცული (ცეცხლით, მდუღრით დაწვისას). 

Lemma: epashk'ua  
Number: 7666  
ეფაშკუა // ეფაშქუა (ეფაშკუას, ეფაშქუას) სახელი ეფაშკუნს//ეფაშქუნს ზმნისა -- აფუთქვა; დამწვარ (ცეცხლით, მდუღრით)
სხეულზე კანის აბერვა, აბურცვა. ღუმუში ჭყვარტიქ ხეს ქეგიოწუუ დო კანქ გეეფაშკუ- ღომის წვეთი ხელზე დაეცა და კანი
აბურცა (აფუთქა). ეფაშკუნს, ეფაშქუნს (ეფაშკუ აბურცდა, ეფაშკვე{ლ/რე}(ნ) აბურცულა) გრდუვ. ვნებ. აბურცდება, აფუთქდება.
ეიფაშკუ{უ}(ნ) // ეიფაშქუ{უ}(ნ) (ეიფაშკუ აბურცდა, ეფაშკვე{ლ/რე}(ნ) აბურცებულა) გრდუვ. ვნებ. აბურცდება, აფუთქდება.
ეჲაფაშკუ{უ}(ნ) // ეჲაფაშქუ{უ}(ნ) (ეჲაფაშკუ აებურცა, აუბურცდა; ეფაშკუუ აჰბურცებია) გრდუვ. ვნებ. აებურცება, აუფუთქდება.
ეფაშკვილი, ეფაშქვილი მიმღ. ვნებ. აბურცული, აფუთქული. ენაფაშკვა, ენაფაშქვა მიმღ. ვნებ. წარს. ანაბურცი, ანაფუთქი. 

Lemma: epachapa  
Number: 7667  
ეფაჩაფა (ეფაჩაფას) სახელი ეფაჩუნს ზმნისა -- მორევა რისამე; აშლა. ღუმუს მიშაზაჲაშახ ხშირას (//მაჲა-მაჲას) იყო
ეფაჩაფა- ღომს ჩაზელვამდე ხშირად (//მალ-მალე) უნდა მორევა. 

Lemma: epachil/r-i  
Number: 7668  
ეფაჩილ/რ-ი (ეფაჩილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეფაჩუნს ზმნისა -- აშლილი; არეული. 

Lemma: epachua  
Number: 7669  
ეფაჩუა (ეფაჩუას) იგივეა, რაც ეფაჩაფა, -- აშლა; მორევა. გეუფაჩჷნცჷ აზრი - ჭკუასჷ -- აურევს აზრსა და ჭკუას. ქკუჭიშ
ეფაჩუა -- კუჭის აშლა, გაფაღარათება. ქნევრეფიში ეფაჩუა -- ნერვების აშლა, ძლიერ გაბრაზება. გეიმაფაჩუ ნევრემქ დო,
მუ ფთქვიინი, ვაფშუ -- გავბრაზდი (ამეშალა ნერვები) და, რა ვთქვი, არ მახსოვს. 

Lemma: epeba  
Number: 7670  
ეფება (ეფებას) სახელი ოეფუ(ნ) ზმნისა -- {მო}ეფება. განაჭირი ვარენი, თი კოც შხვაში გაჭირება ოეფუნია: კ. სამუშ.,
ქართ. ზეპ., გვ. 122 - ვინც ჭირგამოვლილი არაა, სხვის გასაჭირს არაფრად აგდებსო (სიტყ.-სიტყ.: ჭირგამოვლილი რომ
არაა, იმ კაცს სხვისი გასაჭირი ეეფებაო). აეფენს (გააეფუ გააიაფა, გუუეფებუ გაუიაფებია, გონოეფებუე(ნ) გააიაფებდა თურმე) გრდმ.
აიაფებს. იეფენს (გიიეფუ გაიეფა, გუუეფებუ გაუიაფებია) გრდმ. სათავ. ქც. აეფენს ზმნისა -- იიაფებს თავისას. უეფენს (გუუეფუ
გაუიაფა, გუუეფებუ გაუიაფებია) გრდმ. სასხვ. ქც. აეფენს ზმნისა -- უიაფებს. იეფებუ{უ}(ნ) (გეეფუ გაიაფდა, გაეფებე{ლე}(ნ)
გაიაფებულა) გრდუვ. ვნებ. აეფენს ზმნისა -- იაფდება. იეფინე(ნ) (გიიეფინუ შესაძლებელი გახდა გაიაფება, -- , -- ) გრდუვ. ვნებ.
აეფენს ზმნისა -- შეიძლება გაიაფება. აეფინე(ნ)(გააეფინუ შეძლო გაეიაფებინა, -- , გონოეფებუე(ნ) შესძლებია გაიაფება) გრდუვ.
შესაძ. ვნებ. უეფენს ზმნისა -- შეუძლია გააიაფოს. ოეფებაფუანს(ოეფებაფუუ გააიაფებინა, {გუ}უეფებაფუაფუ გაუიაფებინებია,
გონოეფებაფუე(ნ) გააიაფებინებდა თურმე) კაუზ. აეფენს ზმნისა -- აიაფებინებს. გამაეფებელი მიმღ. მოქმ. გამაიაფებელი. ოეფებული
მიმღ.ვნებ. მყ.. გასაიაფებელი. გაეფებული მიმღ. ვნებ. წარს. გაიაფებული განაეფები მიმღ. ვნებ. წარს. განაიაფები. განაეფებუერი
მიმღ. ვნებ. წარს. გაიაფების საფასური. უგუეფებუ მიმღ. უარყ. გაუიაფებელი. შდრ. ეფი. 



Lemma: eper-i  
Number: 7671  
ეფერ-ი (ეფერსღ ე-ფერს) ისეთი, იმნაირი, იმგვარი. ჩქიმ გიტარა ეფერ ორე, გურულ კოჩიშ ნათოლა რე: ენგური, გვ. 249
-- ჩემი გიტარა ისეთია, გურული კაცის განათალია. ათე მუმას იყო დოგორას მუში ნოსა ეფერი: მ. ხუბ., გვ. 19 -- ამ მამას
უნდა მოძებნოს თავისი რძალი ისეთი. ეფერს გიწიინს, დუს მოიკიონტუანს -- ისეთს გეტყვის, თავბრუს დაგახვევს. ეფერო
ზმნზ. ისეთნაირად, იმგვარად: ეფერო იქცუუ, ვარე მოსაწონი -- იმგვარად იქცევა, არაა მოსაწონი. 

Lemma: eper-eper-i  
Number: 7672  
ეფერ-ეფერ-ი (ეფერ-ეფერს) ისეთ-ისეთი, იმნაირ-იმნაირი, იმგვარ- იმგვარი. ეფერ-ეფერი მართახი ქიგჷმაშქვია, ნამდა
ართი შორტი ტყები ართი ჸურე გემონწყია: ი. ყიფშ., გვ. 77 -- ისეთ-ისეთი მათრახი დამარტყიო, რომ ერთი ფენა ტყავი
ერთ მხარეს ამაძვრეო. 

Lemma: eperineer-i  
Number: 7673  
ეფერინეერ-ი (ეფერინეერსღ ე-ფერი-ნეერ-ს) ისეთნაირი. ეფერინეერი ქოჭიბუ ღვანწკის, ქადაარაგუუ -- ისეთნაირი
გაარტყა ლოყაზე, წააქცია. 

Lemma: epizhvinapa  
Number: 7674  
ეფიჟვინაფა (ეფიჟვინაფას) სახელი ეფიჟვონდუ(ნ) ზმნისა -- შეშუპება. შდრ. ფიჟვი. 

Lemma: epizhvinapil/r-i  
Number: 7675  
ეფიჟვინაფილ/რ-ი (ეფიჯვინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეფიჟვონდუ(ნ) ზმნისა -- შეშუპებული. 

Lemma: epua  
Number: 7676  
ეფუა (ეფუას) იგივეა, რაც ეფება, -- გაიაფება. ფერი საქმე ვამოჭირუ, გვალო მიეფუანთინი: მ. ხუბ., გვ. 325 -- ისეთი საქმე
არ მჭირს, მთლად რომ მიეფებთ (მიადვილებთ). 

Lemma: epunapa  
Number: 7677  
ეფუნაფა (ეფუნაფას) სახელი ეიოფუნუანს ზმნისა -- ადუღება. 

Lemma: epunapil-i  
Number: 7678  
ეფუნაფილ-ი (ეფუნაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეიოფუნუანსზმნისა -- ადუღებული. 

Lemma: epurinel-i  
Number: 7679  
ეფურინელ-ი (ეფურინელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეფურინუნს ზმნისა -- აფრენილი. 

Lemma: epurinua  
Number: 7680  
ეფურინუა (ეფურინუას) სახელი ეფურინუნს, ეჲოფურინუანს ზმნათა -- აფრენა. 

Lemma: epucorua  
Number: 7681  
ეფუცორუა (ეფუცორუას) სახელი გეიფუცორუუ(ნ) ზმნისა -- წამოხტომა; აფაცურება, აფუსფუსება. 

Lemma: epsha  
Number: 7682  
ეფშა (ეფშას), ეშა (ეშას) სავსე. ქააძირუ ბოჭკა ღვინით ეფშა: მ. ხუბ., გვ. 4 -- აჩვენა კასრი ღვინით სავსე. თხოლოთ ეფშა
გუდა ქიგილადუ: ი. ყიფშ., გვ. 9 -- თხლეთი სავსე გუდა ჩამოდო. ...დღაშდუდიშე ქჷმარზენდას ქესაში ეფშა ფარასჷნი!: კ.
სამუშ., ქხპს., გვ. 13 -- ...დღეში რომ მაძლევდეს ფულით სავსე ქისას. 

Lemma: epshapa  
Number: 7683  
ეფშაფა (ეფშაფას), ეშაფა (ეშაფას) სახელი ეჲოშანს ზმნისა -- ავსება. ქთორქჷ წყარითჷ იაფშჷ: ა. ცაგ., გვ. 20- თვალი
წყლით აევსო (გაუხარდა). ჭკუათ იოფში: ი. ყიფშ., გვ. 105 -- ჭკუით აავსე. მუქ ეგოფშჷ სქანი მაღარიბა: ი. ყიფშ., გვ. 24 --
რამ აგავსო შენისთანა ღარიბი. ჰამო შურით ეჲოშანს -- სასიამოვნო სუნით აავსებს. ეჲოფშანს// ეჲოშანს (ეჲო{ფ}შუ აავსო,
ეუ{ფ}შაფუ აუვსია, ენო{ფ}შაფუე(ნ) აავსებდა თურმე) გრდმ. აავსებს. ეი{ფ}შანს (ეი{ფ}შუ აივსო, ეუ{ფ}შაფუ აუვსია) გრდმ. სათავ. ქც.
ეჲო{ფ}შანს ზმნისა -- აივსებს. ეუ{ფ}შანს (ეუ{ფ}შუ აუვსო, ეუ{ფ}შაფუ აუვსია) გრდმ. სასხვ. ქც. ეჲო{ფ}შანს ზმნისა -- აუვსებს.
ეი{ფ}შაფუ{უ}(ნ) (ეი{ფ}შუ აივსო, ე{ფ}შაფე{ლე}(ნ) ავსებულა) გრდუვ. ვნებ. ეჲო{ფ}შანს ზმნისა -- აივსება. ეჲა{ფ}შაფუ{უ}(ნ) (ეჲა{ფ}შუ
აევსო, ე{ფ}შაფუ ავსებია) გრდუვ. ვნებ. ეუ{ფ}შანს ზმნისა -- აევსება. ეი{ფ}შინე(ნ) (ეი{ფ}შინუ შესაძლებელი გახდა ავსება, -- , -- )
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ეჲო{ფ}შანს ზმნისა -- შეიძლება აივსოს(ავსება). ეჲა{ფ}შინე(ნ) (ეჲა{ფ}შინუ შეძლო აევსო, -- , ენო{ფ}შაფუე(ნ)
შესძლებია ავსება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ეუ{ფ}შანს ზმნისა -- შეუძლია აავსოს. ეჲო{ფ}შაფუანს (ეჲო{ფ}შაფუუ აავსებინა,
ეუ{ფ}შაფუაფუ აუვსებინებია, ენო{ფ}შაფ{აფ}უე(ნ) აავსებინებდა თურმე) კაუზ. ეჲო{ფ}შანს ზმნისა -- აავსებინებს. ემა{ფ}შაფალი მიმღ.
მოქმ. ამვსები, ამ{ა}ვსებული. ეჲო{ფ}შაფალი მიმღ. ვნებ. მყ. ასავსები, ასავსებელი. ე{ფ}შაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. ავსებული.
ენა{ფ}შეფი მიმღ. ვნებ. წარს. ანავსები. ენა{ფ}შაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ავსების საფასური. ეუ{ფ}შაფუ მიმღ. უარყ. აუვსები,
აუვსებელი. შდრ. ლაზ. ოფშა სავსე, ბევრი (ნ.მარი); ჲოფშუ აავსო (ეტიმოლ., გვ. 124). 

Lemma: e{p}shapil-i  
Number: 7684  
ე{ფ}შაფილ-ი (ე{ფ}შაფილ\რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეჲოშანსზმნისა -- ავსებული. კოჩიში გური ჭირქა ორე დუდშა წყარით



ეფშაფილი: ქხს, 2, გვ.49 -- კაცის გული ჭიქაა თავამდე წყლით სავსე. შდრ. ლაზ. ფშაფერი, ეფშერი სავსე (ნ.მარი). 

Lemma: ek  
Number: 7685  
ექ, ექი, ექუ მოთხრობითი ბრუნვის ფორმა ენა ჩვენებითი ნაცვალსახელისა (სახ. ენა ეს; მოთხ. ექ, ექი, ექუ ამან; მიც. ეს,
ესი, ესუ ამას; ნათს. ეში ამის...). ექ მუში არზის ვეგნურთუ -- ამან თავის აზრს არ გადაუხვია. ატუს გუუკვირდჷ ექ: ი. ყიფშ.,
გვ. 10 -- ატუს გაუკვირდა ეს (ამან). იხ. ათენა, თენა, ენა. 

Lemma: ek  
Number: 7686  
ექ, ექი, ექჷ ზმნზ. იქ (საპირისპ. აქ). უკული ექ გებდირთით დო მოლაფრთითიე...: მ. ხუბ., გვ. 20 -- შემდეგ იქ ავდექით და
(რომ) წამოვედით... ექი ოში ვერსის კუჩხით ვულუ: ი. ყიფშ., გვ. 118 -- იქ ას ვერსს ფეხით წავალ (ვალ). შიშის ღურელი
პატონეფი ექი ქემიოყაყანდეს: ი. ყიფშ., გვ. 150 -- შიშისაგან მკვდარი ბატონები იქით მიეთრეოდნენ. იხ. ეთექ(ი), თექ(ი);
ეთექინე, თექინე... 

Lemma: eka-ak(i)  
Number: 7687  
ექა-აქ(ი) ზმნზ. აქა-იქ. ექა-აქ(ი) ოკათუდუ მონდა -- აქა-იქ ერია მწიფე. 

Lemma: ekampurua(ekampuruas)  
Number: 7688  
ექამფურუა(ექამფურუას) სახელი ექამფურანს ზმნისა -- მაგრად ალესვა. 

Lemma: ekankaler-i  
Number: 7689  
ექანქალერ-ი (ექანქალერს) მიმღ. ვნებ. წარს. ექანქალანს ზმნისა -- მაგად ალესილი (დანა, ნაჯახი...), გაბასრებული. შდრ.
ქელარი. 

Lemma: ekankalua(ekankaluas)  
Number: 7690  
ექანქალუა(ექანქალუას) სახელი ექანქალანს ზმნისა -- მაგრად ალესვა, გაბასრება. ქიმეუღი არგუნი დო გემიქანქალუუ
-- მივუტანე ნაჯახი და ამილესა (გამიბასრა). ექანქალანს(ექანქალუ გააბასრა, ეუქანქალუუ გაუბასრებია, ენოქანქალუე(ნ) გააბასრებდა
თურმე) გრდმ. გააბასრებს, ძალიან მჭრელს გახდის. ემაქანქალარი მიმღ. მოქმ. გამბასრებელი. ეჲოქანქალარი მიმღ. ვნებ. მყ.
გასაბასრებელი. ექანქალერი მიმღ. ვნებ. წარს. გაბასრებული. ენაქანქალა მიმღ. ვნებ. წარს. განაბასრი. ენაქანქალუერი მიმღ. ვნებ.
წარს. გაბასრების გასამრჯელო. 

Lemma: ekekua(ekekuas)  
Number: 7691  
ექექუა(ექექუას) სახელი ექექუნს ზმნისა -- აცანცვლა. ქიმეურს მუამუშიშა დო გეჲოქექანს ფარას -- მივა მამამისთან და
აცანცლავს ფულს. ეიქექე(ნ) (ეიქექუ შესაძლებელი გახდა აცანცვლა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ეჲოქექანს ზმნისა --
შეიძლება აიცანცლოს. ეჲაქექე(ნ) (ეჲაქექუ შეძლო აეცანცლა, -- , ენოქექუე(ნ) შესძლებია აეცანცლა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
ეჲოქექანს ზმნისა -- შეუძლია ააცანცლოს. ემაქექალი მიმღ. მოქმ. ამცინცლავი. ეჲოქექალი მიმღ. ვნებ. მყ. ასაცანცლ{ავ}ი.
ექექილი მიმღ. ვნებ. წარს. აცანცლული. ენაქექა მიმღ. ვნებ. წარს. ანაცანცლი ენაქექუერი მიმღ. ვნებ. წარს. აცანცვლის საფასური.

Lemma: ekian-i  
Number: 7692  
ექიან-ი (ექიანს) იქაური. ექიანი გჷრძე ჭალე შქვითშა გუვორულაფე: მასალ., გვ. 88 -- იქაური გრძელი ჭალა შვიდჯერ
შემოვარბენინე. იხ. ეთექიანი, თექიანი . შდრ. ექ, ექ(ი). 

Lemma: e'kiana  
Number: 7693  
ე'ქიანა (ე'ქიანას) ეს ქვეყანა. იხ. ქიანა. 

Lemma: ekianoba  
Number: 7694  
ექიანობა (ექიანობას) იქაურობა. ექიანობა ვამოპწონს, მარა მუ ოკო ფქიმინე -- იქაურობა არ მომწონს, მაგრამ რა უნდა
ვქნა. 

Lemma: eki-eki  
Number: 7695  
ექი-ექი ზმნზ. აქა-იქ, აგერ-ეგერ. ე ბოში ჭკირილი ექი-ექი წჷმოძჷნი, დოკორობუ: ქხს., 2, გვ.18 -- ეს ბიჭი დაჭრილი აქა-იქ
რომ ძევს, შეკრიბა. ექი-იქი გოგიფაჩი: ქხს., 1, გვ.173 -- აქა-იქ გაგიშალე. რაშიში კუდელცჷ ქეკაკჷრჷ დო ექი-ექი
ქიმკასოფუ: ი. ყიფშ., გვ. 62 -- რაშის კუდს მიაბა უკან და აქა-იქ მიაგლიჯა. 

Lemma: ekim-i  
Number: 7696  
ექიმ-ი (ექიმს) ექიმი. შდრ. დოხტური. 

Lemma: ekini  
Number: 7697  
ექინი (ექინს) იგივეა, რაც ლექინი -- მსუბუქი, მჩატე. მიდეღი, ვარე მძიმე, ექინიე! -- წაიღე, არაა მძიმე, მჩატეა! 

Lemma: ekuchuchel-i  
Number: 7698  
ექუჩუჩელ-ი (ექუჩუჩელ/რს) სახელი ექუჩუჩანს ზმნისა -- აბიბინებული, აქუჩუჩებული. ექუჩუჩელი თუთუმიში ნჯარს -
აბიბინებული თამბაქოს ჯარს. იხ. ექუჩუჩუა. 



Lemma: ekuchuchua(ekuchuchuas)  
Number: 7699  
ექუჩუჩუა(ექუჩუჩუას) სახელი ექუჩუჩანს ზმნისა -- აბიბინება; ზოგი მცენარის ყვავილების ბუჩქად ამოზრდა. გაზარხულს
მინდორს გეექუჩუჩანსინი, ჯგირი მიოჯინალი რე -- გაზაფხულზე მინდორი რომ აქუჩუჩდება, კარგი სანახავია. ექუჩუჩანს
(ექუჩუჩუუ ააქუჩუჩა, ეუქუჩუჩუუ აუქუჩუჩებია, ენოქუჩუჩებუე(ნ) ააქუჩუჩდება თურმე ) გრდმ. ააბიბინებს, ააქუჩუჩებს. ექუჩუჩერი მიმღ. ვნებ.
წარს. აბიბინებული, აქუჩუჩებული. ენაქუჩუჩერი მიმღ. ვნებ. წარს. ანაბიბინები, ანაქუჩუჩარი. ენაქუჩუჩუერი მიმღ. ვნებ. წარს.
აქუჩუჩების საფასური. შდრ. ქუჩუჩი 

Lemma: eke'  
Number: 7700  
ექჷ ნაცვალ. იგივეა, რაც ექი. ექჷ მუშე იჸუუა: ი. ყიფშ., გვ. 24 -- ეს რატომ იქნაო? 

Lemma: eke'-eke'  
Number: 7701  
ექჷ-ექჷ ზმნზ. იგივეა, რაც ექი-ექი, -აქა-იქ, აგერ-ეგერ. წჷ ექჷ-ექჷ ჭვინდუა -- წელს აქა-იქ წვიმდაო. ფარა შარას
ქჷდაარღჷ ჭიჭე ექჷ-ექჷ: მ. ხუბ., გვ. 118 -- ფული გზაზე დაყარა ცოტა აქა-იქ. 

Lemma: eksha  
Number: 7702  
ექშა ზმნზ. უმალ, უწინ (პ.ჭარ). იხ. ვიდარო. 

Lemma: eghala  
Number: 7703  
ეღალა (ხეში) (ეღალას ხეში) სახელი ეიოღანს ზმნისა -- აღება (ხელისა). ხეს აგოღანა, მი გემინჯებუ?: კ. სამუშ., ქართ.
ზეპ., გვ. 23 - ხელს რომ აგაღებენ (რომ არ მოგხედავენ), ვინ გიპატრონებს? ღორონთი, ხეს ნუ ემოღა,კოჩით ვორექ
განაწირი: შ. ბერ., გვ. 137- ღმერთო, ხელს ნუ ამაღებ, კაცისგან ვარ გაწირული. ხე იოღი სქანი სახენწიფოსია: მ. ხუბ., გვ.1
-- ხელი აიღე (უარი თქვი) შენს სახელმწიფოზეო. ეჲოღანს ხეს (ეჲოღუ აიღო, ეუღალუ აუღია, ენოღალუე(ნ) ხელს აიღებდა თურმე)
გრდმ. აიღებს(ხელს), -- გაწირავს. ეიღინე(ნ) (ხე) (ეიღინუ ხექ შესაძლებელი გახდა ხელის აღება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
ეჲოღანს ზმნისა -- შეიძლება აღება(ხელისა), -- გაწირვა. ეჲაღინე(ნ) (ხე) (ეჲაღინუ ხექ შეძლო აეღო ხელი, -- , ენოღალუე(ნ)
შესძლებია აეღო ხელი) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ეჲოღანს ზმნისა -- შეუძლია აიღოს ხელი, -- გაწიროს. ეჲოღალაფუანს (ხეს)
(ეჲოღალაფუუ ააღებინა, ეუღალაფუაფუ აუღებინებია, ენოღალაფუაფუე(ნ) ხელს ააღებინებდა თურმე) კაუზ. ეჲოღანს ზმნისა --
ააღებინებს(ხელს). ემაღალარი მიმღ. მოქმ. ამღები (ხელისა). ეჲოღალარი მიმღ. ვნებ. მყ. ასაღები. ეღალირი მიმღ. ვნებ. წარს.
აღებული. ენაღელი მიმღ. ვნებ. წარს. ანაღები. ენაღალუერი მიმღ. ვნებ. წარს.ხელის აღების საფასური. 

Lemma: eghalir-i  
Number: 7704  
ეღალირ-ი (ეღალირს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეჲოღანს ზმნისა -- აღებული. ირფელიშა ხე ეღალირი მაფუ -- ყველაფერზე ხელი
აღებული მაქვს. 

Lemma: eghbal-i  
Number: 7705  
ეღბალ-ი (ეღბალ/რს) იღბალი. უბედური სქანი ეღბალი, ჩქიმი ეკადინაფალი: ქხს., 2, გვ. 58 -- უბედური შენი იღბალი,
ჩემი დამღუპველი (მის უკან დასაკარგავი). ასე თქვა ქოიჩქუნა, მუ ეღბალიში კოჩი ვორექ -- ახლა თქვენ იცით, რა იღბლის
კაცი ვარ. 

Lemma: egheb-i  
Number: 7706  
ეღებ-ი (ეღების) ხალისი. ეღები ვაუღუდუ, თექ გერდუნი -- ხალისი არ ჰქონდა, იქ რომ იდგა. 

Lemma: eghel-meghel-i  
Number: 7707  
ეღელ-მეღელ-ი (ეღელ-მეღელ/რს) ვიღაც-ვიღაცეები; უცნობები. 

Lemma: eghobua  
Number: 7708  
ეღობუა (ეღობუას) სახელი ეღობუნს ზმნისა -- აღობვა. 

Lemma: eq'areba  
Number: 7709  
ეყარება (ეყარებას) სახელი ეჲაყარენს, ეიყარებუ(ნ) ზმნათა -- ამოძრავება; აყრა წასასვლელად. ხვამარდიქ ეყარჷნი,
უკულ შურქ მაქალუო: კ. სამუშ., ქხპს., გვ. 118 - ხომალდი რომ დაიძრა, მერე ჩავიკმინდე ხმა (სულის ამოღება შევძელი?)
ეჲაყარენს (ეჲაყარუ აამოძრავა, ეუყარაბუ აუმოძრავებია, ენოყარაბუე(ნ) აამოძრავებდა თურმე) გრდმ. აამოძრავებს; დაძრავს.
ეიყარებუ{უ}(ნ) (ეიყარუ ამოძრავდა, დაიძრა; ეყარებე{ლ/რე}(ნ) ამოძრავებულა, დაძრულა) გრდუვ. ვნებ. ეჲყარენს ზმნისა --
ამოძრავდება, დაიძვრება. ეეყარებუ{უ}(ნ) (ეეყარუ დაეძრა, ეყარებუ{უ} დასძვრია) გრდუვ. ვნებ. ეუყარენს ზმნისა -- დაეძვრება,
აუმოძრავდება. ეიყარინე(ნ) (ეიყარინუ შესაძლებელი გახდა დაძვრა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ეჲაყარენს ზმნისა --
შეიძლება დაძვრა, დაიძრას. ეაყარინე(ნ) (ეაყარინუ შეძლო დაეძრა, -- , ენოყარებუე(ნ) შესძლებია დაძვრა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
ეუყარენს ზმნისა -- შეუძლია დაძრას. ეჲოყარებაფუანს (ეჲოყარებაფუუ დააძვრევინა, ეუყარებაფუაფუ დაუძვრევინებია,
ელნოყარებაფუ{აფუ}ე(ნ) დააძვრევინებდა თურმე) კაუზ. ეჲაყარენს ზმნისა -- დააძვრევინებს, აამოძრავებინებს. ემაყარებელი მიმღ.
მოქმ. დამძვრელი, ამამოძრავებელი. ეჲოყარებული მიმღ. ვნებ. მყ. დასაძრავი, ასამოძრავებელი. ეყარებული მიმღ. ვნებ. წარს.
დაძრული, ამოძრავებული. ენაყარები მიმღ. ვნებ. წარს. დანაძრავი, ანამოძრავები. ენაყარებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. დაძვრის,
ამოძრავების საფასური. ეუყარებუ მიმღ. უარყ. დაუძვრელი, აუმოძრავებელი. 

Lemma: eq'arebul-i  
Number: 7710  
ეყარებულ-ი (ეყარებულ/რს) მიმღ.ვნებ. წარს. ეჲაყარენს, ეიყარებუ(ნ) ზმნათა -- დაძრული, ამოძრავებული. ეყარებული
პოეზის ქიმკვოსხაპი -- დაძრულ მატარებელს მივახტი. 



Lemma: e՚areba  
Number: 7711  
ეჸარება (ეჸარებას) იგივეა, რაც ეყარება, -- დაძვრა, ამოძრავება. ირფელქ გეიჸარჷ: ქხს., 2, გვ. 20 -- ყველაფერი
ამოძრავდა. 

Lemma: e՚venj-i  
Number: 7712  
ეჸვენჯ-ი (ეჸვენჯის, ეჸვენს) მიმღ. აწმყ. ამყოლი. 

Lemma: e՚otama  
Number: 7713  
ეჸოთამა (ეჸოთამას) სახელი ეჲოჸოთანს ზმნისა -- ამოგდება, აგდება; ამოღება. ათენა... გეიოჸოთუ, წყარს გიოჸოთუ: ი.
ყიფშ., გვ. 5 - ეს... ამოაგდო, წყალს მისცა (დააგდო). ჸურდგელი ეჲოჸოთუ- კურდღელი ააგდო. კიბირი ეუჸოთამუ -- კბილი
ამოუღია (ამოუგდია). ქჩხურუშე ეჸოთამა // ეოთამა - სიცივისგან აგდება, -- აბაბანება, აკანკალება. მუდგარენი ჩხურუქ
გემოჸოთუ:რაღაცაა, შემცივდა (სიცივემ ამაგდო). 

Lemma: e՚otamil/r-i  
Number: 7714  
ეჸოთამილ/რ-ი (ეჸოთამილ\რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეჲოჸოთანს ზმნისა -- აგდებული; ამოღებული. ჩხურუში ეჸოთამილი
კოჩი ვაიძირუნო -- სიცივით აკანკალებული კაცი არ გინახავს? 

Lemma: e՚onapa  
Number: 7715  
ეჸონაფა (ეჸონაფას) სახელი ეიჸონანს ზმნისა -- 1.აყვანა. გეიჸონუ დო ჸუდეს ოგვაჯეს ქიდნახუნუუ -- აიყვანა და სახლში
საბუდარში ჩააჯინა. 2. ბებია ქალის მიერ ბავშვის (ახალშობილის) აყვანა. დიაჩქიმი დედმანია რდუ დო ბაღანემს
ეთმიჸონანდუ -- დედაჩემი ბებიაობდა (მეანობდა) და ბავშვებს იყვანდა. 

Lemma: e՚onapil-i  
Number: 7716  
ეჸონაფილ-ი (ეჸონაფილ/რს) მიმღ.ვნებ.წარს. ეიჸონანს ზმნისა -- აყვანილი. დიაჩქიმი დედმანია რდუ დო პეტრეში
ბაღანეფი თიში ეჸონაფილი რე -- დედაჩემი ბებიაქალი იყო და პეტრეს ბავშვები იმის აყვანილია. იხ. ეჸონაფა. 

Lemma: e՚una  
Number: 7717  
ეჸუნა (ეჸუნას) სახელი ეჸუნს ზმნისა -- აყოლა. ნდიისჷ კუჩხისჷ ეუჸუნუუ დო დუდიშა ქიგიოშიბუ: ი. ყიფშ., გვ. 19 - დევს
ფეხიდან აუყოლა და თავამდე დააწნა. გემიჸუნუ ოშმეშეფი დო გინმართ მა ორდალო: კ. სამუშ., ქხპს., გვ. 137 --
ამომიყვანა ულვაშები და მე შემექმნა გასაზრდელი. ჯგერ(ი) გური ერჸუნაფუდან ირი ჩე გოთანას: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ.
104 -- კარგი გული აგყოლოდეთ ყოველ თეთრად გათენებაზე. ეჲოჸუნუანს (ეჲოჸუნუუ ააყოლა, ეუჸუნაფუ აუყოლებია, ენოჸუნაფუე(ნ)
ააყოლებდა თურმე) გრდმ. ააყოლებს. ეიჸუნუანს (ეიჸუნუუ აიყოლა, ეუჸუნუაფუ აუყოლებია) გრდმ. სათავ. ქც. ეჲოჸუნუანს ზმნისა -
- აიყოლებს. ეუჸუნუანს (ეუჸუნუუ აუყოლა, ეუჸუნუაფუ აუყოლებია) გარდმ. სასხვ. ქც. ეჲოჸუნუანს ზმნისა -- აუყოლებს. ეჲაჸუნუუ(ნ)
(ეჲაჸუნუ აჰყვა, ეჸუნაფუ აჰყოლია, ენოჸუნუე(ნ) // ენოჸუნაფუე(ნ) აჰყვებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. აჰყვება. ეიჸუნე(ნ), ეიჸუნინე(ნ) (ეიჸუნინუ
შესაძლებელი გახდა აყოლა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ ვნებ. ეჲოჸუნუანს ზმნისა -- შეიძლება აყოლა. ეჲაჸუნე(ნ), ეჲაჸუნინე(ნ)
(ეჲაჸუნინუ შეძლო აჰყოლოდა, -- , ენოჸუნუე(ნ) შესძლებია აყოლა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ეუჸუნუანს ზმნისა -- შეუძლია აჰყვეს,
აიყოლოს. ეჲოჸუნაფუანს (ეჲოჸუნაფუუ ააყოლინა, ეუჸუნაფუაფუ აუყოლინებია, ენოჸუნაფუაფუე(ნ) ააყოლ{ებ}ინებდა თურმე) კაუზ.
ეჲოჸუნუანს ზმნისა -- ააყოლებინებს ემაჸუნალი მიმღ. მოქმ. ამყოლი. ეჲოჸუნალი მიმღ. ვნებ. მყ. ასაყოლი. ეჸუნელი მიმღ. ვნებ.
წარს. აყოლილი. ენაჸუნა მიმღ. ვნებ. წარს. ანაყოლი. ენაჸუნუერი მიმღ. ვნებ. წარს.აყოლის საფასური. 

Lemma: e՚unel-i  
Number: 7718  
ეჸუნელ-ი (ეჸუნელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეჲაჸუნუუ(ნ) ზმნისა -- აყოლილი. ეჸუნელო ზნმზ. გაყოლებით (თავიდან
ბოლომდე); შეუწყვეტლად. ეჸუნელო ჯგირი თხა რე -- თავიდან კარგი თხაა. ოჭუმარეშე ეჸუნელო ონჯუაშა კარი მაჸიი
გონჯამილი: ი. ყიფშ., გვ. 77, -- დილიდან (მოყოლებით)საღამომდე კარი მექნება გაღებული. ეჸუნელო ჭვინს --
შეუწყვეტლად წვიმს. 

Lemma: esha1  
Number: 7719  
ეშა1 (ეშას) იგივეა, რაც ეფშა, -- სავსე. ართი ჭურაში ეშა ქირი ქომუჩია: ა. ცაგ., გვ. 34, -- ერთი აყიროს სავსე ფქვილი
მომეციო. 

Lemma: esha-2  
Number: 7720  
ეშა-2 რთული ზმნისწინი (ე- და შა- : ე- მარტივი ზმნისწინია, შა- -- ნაწილაკი): 1. აღნიშნავს მიმართულებას ქვევიდან ზევით
(საპირისპ. დინო-, ინო-), მნიშვნელობით ქართული ამო-ს შესატყვისია: ეშა-ძახუ ამოსძახა (შდრ. უძახუ უძახის); ეშა-ჯღონუ
ამოაგზავნა (შდრ. ოჯღონუ გააგზავნა). 2. ზმნის უსრული სახის ფორმას აქცევს სრული სახისად: ეშა-არღუ ამოყარა (შდრ.
ორღუ ყარა); ეშა-სხაპუ ამოხტა (შდრ. სხაპუ ხტა). 3. აწმყოს ფორმას აძლევს მყოფადის მნიშვნელობას: ეშა-ტახუნს
ამოტეხს (შდრ. ტახუნს ტეხს); ეშა-{ა}ფურინუნს ამოფრინდება (შდრ. ფურინუნს ფრენს). 4. ზოგჯერ არსებითად უცვლის
სიტყვას მნიშვნელობას: ეშალუაფა ამოვლება (შდრ. ლუაფა მოვლა). 

Lemma: eshabuma  
Number: 7721  
ეშაბუმა (ეშაბუმას) სახელი ეშააბუნს ზმნისა -- ამოსხმა. 

Lemma: eshagingolua  
Number: 7722  
ეშაგინგოლუა (ეშაგინგოლუას) სახელი ეშეგინგოლუუ(ნ) ზმნისა -- ამოსვრა, ამოგანგვლა. 



Lemma: eshagiozil-i  
Number: 7723  
ეშაგიოზილ-ი (ეშაგიოზილ/რს) მიმღ.ვნებ.წარს. ეშაგიოზუნს, ეშე{ე}გიოზუუ(ნ) ზმნათა -- ამოთხვრილი, ამოთხუპნული.
ქომურს ჸუჩა ლეტათ ეშაგიოზილი -- მოვა სახლში ტალახით ამოთხვრილი. 

Lemma: eshagiozua  
Number: 7724  
ეშაგიოზუა (ეშაგიოზუას) სახელი ეშაგიოზუნს, ეშე{ე}გიოზუუ(ნ) ზმნათა -- ამოთხვრა, ამოთხუპნა. ვეედა ეურე, ლეტაე,
ვეშეეგიოზა!: არ წახვიდე იქით, ტალახია, არ მოითხვარო!. ეშაგიოზუნს (ეშაგიოზუ ამოთხვარა, ეშუ{უ}გიოზუ ამოუთხვრია,
ეშნოგიოზუე(ნ) ამოთხვრიდა თურმე) გრდმ. ამოთხვრის, ამოთხუპნის. ეშეგიოზუ{უ}(ნ) (ეშეეგიოზუ ამოითხვარა, ეშაგიოზე{ლე}(ნ)
ამოთხვრილა) გრდუვ. ვნებ. ეშაგიოზუნს ზმნისა -- ამოითხვრება, ამოითხუპნება. ეშაგიოზუ{უ}(ნ) (ეშააგიოზუ ამოეთხვარა,
ეშაგიოზუუ ამოსთხვრია) გრდუვ. ვნებ. ეშაგიოზუნს ზმნისა -- ამოეთხვრება, ამოეთხუპნება. ეშმაგიოზალი მიმღ. მოქმ.
ამომთხვრელი, მომთხუპნელი. ეშა{ა}გიოზალი მიმღ. ვნებ. მყ. ამოსათხვრელი, მოსათხუპნი. ეშაგიოზილი მიმღ. ვნებ. წარს.
ამოთხვრილი, მოთხუპნული. ეშნაგიოზა მიმღ. ვნებ. წარს. ამონათხვარი, მონათხუპნი. ეშნაგიოზუერი მიმღ. ვნებ. წარს.
ამოთხვრის, მოთხუპნის საფასური. ეშუგიოზუ მიმღ. უარყ. მოუთხუპნელი. 

Lemma: eshagorgot-i  
Number: 7725  
ეშაგორგოთ-ი (ეშაგორგოთის) სახელი ეშეგორგოთუუ(ნ) ზმნისა -- ამოხეთქვა, ამოფრქვევა; აბორგება. იხ. გორგოთი. 

Lemma: eshadguma  
Number: 7726  
ეშადგუმა (ეშადგუმას) სახელი ეშადგუნს ზმნისა -- შედგმა; ჩადგმა. რაშიქ ქეშადგჷ ბოგას კუჩხინ, მეტი წჷმი
ვადიქანცუუ: მ. ხუბ., გვ. 184 -- რაშმა რომ შედგა ბოგაზე ფეხი, წინ არ დაიძრა. 

Lemma: eshazindua  
Number: 7727  
ეშაზინდუა (ეშაზინდუას) სახელი ეშაზინდუნს ზმნისა -- ამოთრევა. გეშაზინდუ მაჟირა ატაჟაშა -- აათრია მეორე
სართულზე. იხ. ზინდუა. 

Lemma: eshatanjua  
Number: 7728  
ეშათანჯუა (ეშათანჯუას) სახელი ეშათანჯუნს ზმნისა -- თარჯის დადება, ხეებით საზღვრის მიჩენა, -- შემოსაზღვრა (პ.ჭარ.).
ეშათანჯუნს(ეშათანჯუ შემოთარჯა, ეშუ{უ}თანჯუ შემოუთარჯავს, ეშნოთანჯუე(ნ) შემოთარჯავდა თურმე) გრდმ. შემოთარჯავს,
შემოსაზღვრავს. ეშუთანჯუნს (ეშუ{უ}თანჯუ შემოუთარჯა, ეშუუთანჯუ შემოუთარჯავს) გრდმ. სასხვ. ქც. ეშათაჯუნს ზმნისა --
შემოუთარჯავს, შემოუსაზღვრავს, თარჯს დაუდებს. ეშითანჯუ{უ}(ნ) (ეშიითანჯუ შემოითარჯა, ეშათანჯე{ლ/რ}ე(ნ) შემოთარჯულა)
გრდუვ. ვნებ. ეშათანჯუნს ზმნისა -- შემოითარჯება, შემოისაზღვრება. ეშიითანჯე}(ნ) (ეშიითანჯუ შესაძლებელი გახდა
შემოთარჯვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ეშათანჯუნს ზმნისა -- შეიძლება თარჯი დაიდოს, შემოისაზღვროს. აშაათანჯე(ნ)
(ეშაათანჯუ შეძლო შემოეთარჯა, -- , ეშნოთანჯუე(ნ) შესძლებია თარჯის დადება) გრდუვ. შესაძლ.ვნებ. ეშუთანჯუნს ზმნისა --
შეუძლია შემოთარჯოს, შემოსაზღვროს. ეშაათანჯაფუანს (ეშაათანჯაფუუ შემოათარჯვინა, ეშუუთანჯაფუაფუ შემოუთარჯვინებია,
ეშნოთანჯაფუაუე(ნ) შემოათარჯვინებდა თურმე) კაუზ. ეშათანჯუნს ზმნისა შემოათარჯვინებს, შემოასაზღვრინებს. ეშმათანჯალი
მიმღ. მოქმ. შემომთარჯველი, შემომსაზღვრელი. ეშაათანჯალი მიმღ. ვნებ. მყ. შემოსათარჯველი, შემოსასაზღვრ{ელი}.
ეშათანჯილი მიმღ. ვნებ. წარს. შემოთარჯული, შემოსაზღვრული. ეშნათანჯა მიმღ.ვნებ. წარს. შემონათარჯი, შემონასაზღვრი.
ეშნათანჯუერი მიმღ. ვნებ. წარს.შემოთარჯვის, შემოსაზღვრის საფასური. ეშუუთანჯუ, უშუუთანჯუ მიმღ. უარყ. შემოუთარჯველი,
შემოუსაზღვრელი. 

Lemma: eshak'ineba  
Number: 7729  
ეშაკინება (ეშაკინებას) სახელი ეშააკინენს ზმნისა -- შემოკავება. 

Lemma: eshak'inebul-i  
Number: 7730  
ეშაკინებულ-ი (ეშაკინებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეშაკინენს ზმნისა -- შემოკავებული. 

Lemma: eshalapa  
Number: 7731  
ეშალაფა (ეშალაფას) სახელი ეშალუ(ნ) ზმნისა -- ამოვარდნა; ამოგდება, ამოწყვეტა. კოჩიშ ეშალაფა გიკონ-და, სუმი
მუთუნი უზალი : კარტიშ ლაჸაფი, ქეიფი დო ნადირუა -- კაცის ამოვარდნა (გაღარიბება) თუ გინდა, სამი რამე ურჩიე
(უსურვე) : კარტის თამაში, ქეიფი და ნადირობა. ეშალუუ(ნ)(ეშალუ ამოვარდა, ეშალაფე{რე}(ნ) ამოვარდნილა, ეშნოლაფუე(ნ)
ამოვარდებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ამოვარდება, ამოწყდება. ეშმალაფუ მიმღ. აწმყ. ამომვარდნი, ამომწყდომი. ეშაალაფარი
მიმღ.ვნებ.მყ. ამოსავარდნი; ამოსაგდები, ამოსაწყვეტი. ეშალაფირი მიმღ. ვნებ. წარს. ამოვარდნილი, ამოწყვეტილი. ეშნალეფი
მიმღ. ვნებ. წარს. ამონავარდნი, ამონაწყვეტი. ეშნალაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ამოვარდნის, ამოწყდომის საფასური. შდრ.
ეშაჸოთამა. 

Lemma: eshalapar-i  
Number: 7732  
ეშალაფარ-ი (ეშალაფარსღ ეშა-ოლაფარს) მიმღ. ვნებ. მყ. ეშალუ(ნ) ზმნისა -- ამოსავარდნი, ამოსაგდები. // გადატ.
ამოსაწყვეტი, მოსასპობი. 

Lemma: eshalapir-i  
Number: 7733  
ეშალაფირ-ი (ეშალაფირს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეშალუ(ნ) ზმნისა -- ამოვარდნილი. 

Lemma: eshaluapa  
Number: 7734  
ეშალუაფა (ეშალუაფას) სახელი ეშალუანს ზმნისა -- ამოვლება (სარეცხის ან სხვა რისმე). ონახვალს კრახმალამ წყარს
ეშალუანა -- სარეცხს კრახმალიან წყალში ამოავლებენ. ეშალუანს (ეშალუუ ამოავლო, ეშუ{უ}ლუაფუ ამოუვლია, ეშნოლუაფუე(ნ)



ამოავლებდა თურმე,- ამონავლება) გრდმ. ამოავლებს (სარეცხს...). ეშუულუანს (ეშუულუუ ამოუვლო, ეშუ{უ}ლუაფუ ამოუვლია)
გრდმ. ამოუვლებს მისას (წყალში). ეშიილუაფუ{უ}(ნ) (ეშიილუუ ამოვლებულ იქნა, ეშალუაფე{ლ/რე}(ნ) ამოვლებულა) გრდუვ. ვნებ.
ეშალუანს ზმნისა -- ამოივლება. ეშიილენე(ნ) (ეშიილენუ შესაძლებელი გახდა ამოვლება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
ეშალუანს ზმნისა -- შეიძლება ამოვლება (სარეცხისა), ამოივლოს. ეშაალენე(ნ) (ეშაალენუ შეძლო ამოევლო, -- , ეშნოლუაფუე(ნ)
შესძლებია ამოვლება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ეშუულუანს ზმნისა -- შეუძლია ამოავლოს (სარეცხი). ეშა{ა}ლუაფუანს
(ეშა{ა}ლუაფუუ ამოავლებინა, ეშუულუაფუაფუ ამოუვლებინებია, ეშნოლუაფუაფუე(ნ) ამოავლებინებდა თურმე) კაუზ. ეშალუანს ზმნისა
ამოავლებინებს (სარეცხს). ეშმალუაფარი მიმღ. მოქმ. ამომვლები (სარეცხისა წყალში). ეშა{ა}ლუაფარი მიმღ. ვნებ. მყ.
ამოსავლები. ეშალუაფირი მიმღ. ვნებ. წარს. ამოვლებული. ეშნალუეფი მიმღ. ვნებ. წარს. ამონავლები. ეშნალუაფუერი მიმღ. ვნებ.
წარს. ამოვლების საფასური. ეშუულუაფუ, უშუულუაფუ მიმღ. უარყ. ამოუვლებ{ელ}ი. 

Lemma: eshamarsil-i  
Number: 7735  
ეშამარსილ-ი (ეშამარსილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეშამარსუნს ზმნისა -- შემოღობილი, მესერშემოვლებული. 

Lemma: eshantxorua  
Number: 7736  
ეშანთხორუა (ეშანთხორუას) სახელი ეშანთხორუნს ზმნისა -- ამოთხრა. 

Lemma: eshanc'q'uma  
Number: 7737  
ეშანწყუმა (ეშანწყუმას) სახელი ეშანწყუნსზმნისა -- ამოძრობა (მაგ., მესრის, სარის ...); ამოხსნა. მანგარას დოშქუმალირი
მასარეფი გეშუუნწყუმუდეს არძა - მაგრად დასობილი მესრები ამოეძროთ ყველა. 

Lemma: eshanc'q'umal-i  
Number: 7738  
ეშანწყუმალ-ი (ეშანწყუმალ/რსღ ეშა-ონწყუმალ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეშანწყუნს ზმნისა -- ამოსაძრობი; ამოსახსნელი.
სქანი ეშა{ა}ნწყუმალი მასარეფი მა დიო ვადომიშქვაფუ - შენი ამოსაძრობი მესრები მე ჯერ არ ჩამისვამს. 

Lemma: eshanc'q'umil-i  
Number: 7739  
ეშანწყუმილ-ი (ეშანწყუმილ/რს)// ეშანწყუმი-ი (ეშანწყუმირს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეშანწყუნს ზმნისა -- ამოძრობილი;
ამოხსნილი. ეშანწყუმილი ამოცანეფი ქიმიიღუ კლასიშა - ამოხსნილი ამოცანები მოიტანა კლასში. 

Lemma: esharac'k'il-i  
Number: 7740  
ეშარაწკილ-ი (ეშარაწკილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეშარაწკუნს ზმნისა -- კოხტად დაწყობილი (მაგ., ქვები...). 

Lemma: esharac'k'ua  
Number: 7741  
ეშარაწკუა (ეშარაწკუას) სახელი ეშარაწკუნს ზმნისა -- 1. კოხტად დაწყობა (მაგ., ქვებისა). სქვამი ქუალეფით გეშარაწკუ
წყურგილი -- ლამაზი ქვებით ამოაწყო წყარო. იხ. რაწკუა. 2. ამოწრუპვა; ამოწრუპვა ისე, რომ სასმისს კრიალი გაჰქონდეს.
გეშაშვი დო გეშარაწკი, ჸუჩა ულა რე!: კ. სამუშ., ქხპს., გვ. 30 -- ამოსვი და ამოწრუპე, სახლში წასვლის ჟამია (წასვლა
არის). შდრ. ეშარუწუა. 

Lemma: esharula  
Number: 7742  
ეშარულა (ეშარულას) სახელი ეშე{ე}რულე(ნ) ზმნისა -- ა{მორ}ბენა. გეშერულუ დო გეგჷმეღჷ: ი. ყიფშ., გვ. 58 - აირბინა
და ჩამოიტანა. 

Lemma: esharuc'ua  
Number: 7743  
ეშარუწუა (ეშარუწუას) სახელი ეშარუწუნს ზმნისა -- ამოწრუპვა. შდრ. ეშარაწკუა (მნიშვნ. -- 2). 

Lemma: esharghamili  
Number: 7744  
ეშარღამილი (ეშარღამილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეშარღამუნს ზმნისა -- ამოჭრილი; ამოღრუნტული (პ.ჭარ.) 

Lemma: esharghamua  
Number: 7745  
ეშარღამუა (ეშარღამუას) სახელი ეშარღამუნს ზმნისა -- ამოღრუტნა. ოტახუთ გეშარღამუნს ფიცარს -- სატეხით
ამოღრუტნის ფიცარს. იხ. რღამუა. 

Lemma: esharghvapa  
Number: 7746  
ეშარღვაფა (ეშარღვაფას) სახელი ეშა{ა}რღვანს ზმნისა -- ამოყრა. ჯაში ჯინჯეფიში ეშარღვაფა ოკო -- ხის ძირების
ამოყრა უნდა. 

Lemma: esharghvapili  
Number: 7747  
ეშარღვაფილი (ეშარღვაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეშა{ა}რღვანს ზმნისა -- ამოყრილი, სადმე შეყრილი. სიმინდი ვააფუ
მაღაზაშა ეშარღვაფილი -- სიმინდი არ აქვს სასიმინდეში შეყრილი. 

Lemma: esharghoma(esharghomas)  
Number: 7748  
ეშარღომა(ეშარღომას) ამოღრმავებული (ადგილი), ამოღრუტნული. 

Lemma: esharchuapa  



Number: 7749  
ეშარჩუაფა (ეშარჩუაფას) იგივეა, რაც ეშალუაფა, -- სახელი ეშაარჩუანს ზმნისა -- სუფთა წყალში ამოვლება (სარეცხისა).
ასე ონახვარს ეშმაარჩუანს დო უკული ოსქირაფუს გოფინუნს -- ახლა სარეცხს ამოავლებს და შემდეგ გასაშრობად
გაფენს. 

Lemma: esharchuapil-i  
Number: 7750  
ეშარჩუაფილ-ი (ეშარჩუაფილ/რს) მიმღ.ვნებ.წარს. ეშაარჩუანს ზმნისა -- (საბოლოოდ) სუფთა წყალში ამოვლებული
(სარეცხი). 

Lemma: eshasvanjapa  
Number: 7751  
ეშასვანჯაფა (ეშასვანჯაფას) სახელი ეშასვანჯუანს ზმნისა -- ამოსვენება. ღურელი მაჟირა ატაჟაშა გეშასვანჯეს --
მკვდარი მეორე სართულზე ამოასვენეს (// აასვენეს) იხ. სვანჯაფა. 

Lemma: eshasvanjapili  
Number: 7752  
ეშასვანჯაფილი (ეშასვანჯაფილ/რს) მიმღ.ვნებ.წარს. ეშასვანჯუანს ზმნისა -- ასვენებული. ღურელქ იჸუუ
ეშასვანჯაფილქ -- მკვდარი იქნა ასვენებული. 

Lemma: eshasiral-i  
Number: 7753  
ეშასირალ-ი (ეშასირალს) მიმღ. ვნებ. მყ. ეშასირუნს ზმნისა -- ამოსაშრობი. ლაგვანიში ეშასირალი -- ჭურის
ამოსამშრალებელი. შდრ. იმერ., რაჭ. ოსირო//ოფსინო ჯოხზე მიმაგრებული ჩვარი გარეცხილი ქვევრის ამოსაწმენდად და
ამოსამშრალებლად (ა.ღლ., ვ. ბერ.). 

Lemma: eshase'rot'ua  
Number: 7754  
ეშასჷროტუა (ეშასჷროტუას) სახელი ეშასჷეროტჷნსზმნისა -- ამოჟლეტა. თასმოამბეთ გეშასჷროტ ჩქინი ჯარქ
ჯინჯიერქ: კ. სამუშ., ქართ.ზეპ., გვ. 103- სათესურად ამოჟლიტა ჩვენმა ჯარმა, ფესვმაგარმა. 

Lemma: eshaskirapa  
Number: 7755  
ეშასქირაფა (ეშასქირაფას) სახელი ეშაასქირუანს ზმნისა -- ამოშრობა. ღვინი ჭიჭე-ჭიჭეთ ეეშეღუ და ლაგვანი
გეშაასქირუუ - ღვინო ცოტ-ცოტად ამოიღო და ჭური ამოაშრო. 

Lemma: eshaskirapil-i  
Number: 7756  
ეშასქირაფილ-ი (ეშასქირაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეშაასქირუანს ზმნისა -- ამომშრალი, ამოშრობილი. ათე დო ათე
დიხას ეშასქირაფილიინჭა რენ, თექ ქედნახუნეთ: მ. ხუბ., გვ. 54 -- ამ და ამ ადგილას ამომშრალი ჭა რომ არის, იქ
ჩააჯინეთ. 

Lemma: eshasxap'ua  
Number: 7757  
ეშასხაპუა (ეშასხაპუას) სახელი ეშასხაპუნს ზმნისა -- ამოხტომა, ახტომა. მითინიში ცხენსჷ ვეეშასხაპუ ჟი ჯიხურიშა:
ა.ცაგ., გვ. 55 - ვერავის ცხენმა ვერ შეძლო ახტომა ზევით ციხეში. ქიმიოგ ცხენს მათრახი დო ქეშაასხაპინუ: ი. ყიფშ., გვ. 45
-- დაარტყა ცხენს მათრახი და აახტუნა. 

Lemma: eshat'axil-i  
Number: 7758  
ეშატახილ-ი (ეშატახილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეშატახუნს ზმნისა -- ამოტეხილი. 

Lemma: eshat'axua  
Number: 7759  
ეშატახუა (ეშატახუას) სახელი ეშატახუნს ზმნისა -- ამოტეხა. გეშატახუ დო ეშელუ -- ამოტეხა და ავიდა. 

Lemma: eshat'q'urapa  
Number: 7760  
ეშატყურაფა (ეშატყურაფას) სახელი ეშაატყურუანს ზმნისა -- შეტყუება. დარე ცხენი ქეშაატყურუუ -- მდარე ცხენი შეატყუა.
იხ. ტყურა. 

Lemma: eshat'q'urapal-i  
Number: 7761  
ეშატყურაფალ-ი (ეშატყურაფალ/რს) მიმღ.ვნებ.მყ. ეშაატყურუანს ზმნისა -- შესატყუებელი, მოსატყუებელი. მუთუნი
ეშატყურაფალი წამალს მუგონენთ-და, ვარა ოჭკირალო იშა ვემირე: მ. ხუბ., გვ. 16 -- რაიმე შემოსატყუებელ წამალს თუ
მოუგონებთ, თორემ გასაჭრელად იმასთან ვერ მიხვალ (შეიძლება მისვლა). 

Lemma: eshapa  
Number: 7762  
ეშაფა (ეშაფას) იგივეა, რაც ეფშაფა, -- სახელი ეჲოშანს ზმნისა -- ავსება. 

Lemma: eshapil-i  
Number: 7763  
ეშაფილ-ი (ეშაფილ/რს) იგივეა, რაც ეფშაფილი, -- ავსებული. 

Lemma: eshapuala  
Number: 7764  



ეშაფუალა (ეშაფუალას) სახელი ეშაფუნს ზმნისა -- ამოდუღება, ადუღება. ართი თასი დაჸოთენი, ოშიქ ეშაფუას: ქხს, 1,
გვ. 15- ერთი თესლი რომ დააგდო, ასი ამოდუღდეს. 

Lemma: eshapshapa  
Number: 7765  
ეშაფშაფა (ეშაფშაფას) სახელი ეშაფშანს ზმნისა -- ამოვსება. 

Lemma: eshakvarkvil-i  
Number: 7766  
ეშაქვარქვილ-ი (ეშაქვარქვილს) მიმღ. ვნებ. მყ. -- ამოსუფთავებული. ბუხარიშორო ეშაქვარქვილი სათუმოს თუთუმც
ქინაკასანდ -- ბუხარივით ამოსუფთავებულ სათუთუნეში თუთუნს ჩატენიდა. 

Lemma: eshaghala  
Number: 7767  
ეშაღალა (ეშაღალას) სახელი ეშეღანს ზმნისა -- ატანა, ამოტანა; ამოღება. გეშეეღეს სათითიში ეფშა: ი. ყიფშ., გვ. 35 --
აიტანეს სათითის სავსე. ოსიმინდეშა სიმინს კალათით ეშმეღანა -- სასიმინდეში სიმინდი კალათით ააქვთ. ქეშაღალა
შურიში გადატ.გატანჯვა, გაწამება (სიტყ.-სიტყ. სულის ამოღება). 

Lemma: eshaghalir-i  
Number: 7768  
ეშაღალირ-ი (ეშაღალირს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეშეღანს ზმნისა -- ატანილი; ამოღებული. 

Lemma: eshaghobil-i  
Number: 7769  
ეშაღობილ-ი (ეშაღობილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეშაღობუნს ზმნისა -- შემოღობილი. ჯგირო ეშაღობილი ოზე ვაუღუ --
კარგად შემოღობილი ეზო არ აქვს. 

Lemma: eshaghobua  
Number: 7770  
ეშაღობუა (ეშაღობუას) სახელი ეშაღობუნს ზმნისა -- შემოღობვა. ოზე გეშაღობჷ: ი. ყიფშ., გვ. 23 - ეზო შემოღობა.
გაიშაბღობათ, გაიშაბთხორათ, მულირი რე ხაჩქუა: ქხს,1, გვ. 321 -- შემოვღობოთ, შემოვბაროთ, მოსულია თოხნა. 

Lemma: eshaghurc'ua  
Number: 7771  
ეშაღურწუა (ეშაღურწუას) იხ. ეშაღუწუა. 

Lemma: eshaghuc'il-i  
Number: 7772  
ეშაღუწილ-ი (ეშაღუწილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეშაღუწუნს ზმნისა -- ამოწრუპული; მთლიანად ამოსმული; ამოღებული. 

Lemma: eshaghuc'ua  
Number: 7773  
ეშაღუწუა (ეშაღუწუას) სახელი ეშაღუწუნს ზმნისა -- ამოწრუპვა. გეშაღუწუ ოთხი ლაგვანი: ი. ყიფშ., გვ. 127 -- ამოწრუპა
ოთხი ჭური. 

Lemma: esha՚otama  
Number: 7774  
ეშაჸოთამა (ეშაჸოთამას) სახელი ეშააჸოთანს ზმნისა -- ამოგდება. ეშმაკეფც დუდი ვემეჩა, ვეშმოჸოთა უკვალეთ --
ეშმაკებს თავი არ მისცე, არ ამომაგდო უკვალოდ. ჩქიმი მამული გეშაჸოთესია: ი. ყიფშ., გვ. 105 -- ჩემი მამული ამოაგდესო.

Lemma: esha՚otamil-i  
Number: 7775  
ეშაჸოთამილ-ი (ეშაჸოთამილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეშაჸოთანს ზმნისა -- ამოგდებული, განადგურებული. ჸვანა ღეჯეფიში
ეშაჸოთამილი რენია -- ყანა ღორების ამოგდებული (განადგურებული) არისო. 

Lemma: esha՚onapa  
Number: 7776  
ეშაჸონაფა (ეშაჸონაფას) სახელი ეშეჸონანს ზმნისა -- ამოყვანა. დიო სი ეშელი დო უკული მა გეშამიჸონია: მ. ხუბ., გვ. 5
-- ჯერ შენ ადი და შემდეგ მე ამომიყვანეო. დიხაშე გეშეჸონესი: მ. ხუბ., გვ. 13 -- მიწიდან ამოიყვანეს. 

Lemma: esha՚onapil-i  
Number: 7777  
ეშაჸონაფილ-ი (ეშაჸონაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეშეჸონანს ზმნისა -- ამოყვანილი. წყარიშე რდუ ეშაჸონაფილი --
წყლიდან იყო ამოყვანილი. 

Lemma: esha՚oral-i  
Number: 7778  
ეშაჸორალ-ი // ეშააჸორალ-ი (ღ ეშა-ოჸორალი; ეშაჸორალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ეშაჸორუნს ზმნისა -- ამოსაყორავი;
ადგილი, სადაც ყორე უნდა გაკეთდეს, -- ყორით შემოიზღუდოს. 

Lemma: esha՚oril-i  
Number: 7779  
ეშაჸორილ-ი // ეშაჸორი-ი (ეშაჸორილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეშაჸორუნს ზმნისა -- შემოყორილი, -- ქვა-ყორით
შემოზღუდული ადგილი. გამოიყენება ინდიკატორად ტოპონიმებში (პ. ცხად., ტოპონ., გვ. 38). 

Lemma: esha՚orua  
Number: 7780  



ეშაჸორუა (ეშაჸორუას) სახელი ეშაჸორუნს, ეშიიჸორუუ(ნ) ზმნათა -- შემორაგვა, შემოყორვა (ადგილისა), -- ყორეს
გაკეთება. ოზეს ეშმაჸორუნს -- ეზოს ყორით რაგვავს (ყორეს ავლებს). იხ. ჸორე. 

Lemma: esha՚una  
Number: 7781  
ეშაჸუნა (ეშაჸუნას) სახელი ეშაჸუნს, ეშაჸუნუუ(ნ) ზმნათა -- ვისმე აყოლა (ზევით); შუაში, ორ რასმე შორის გაყოლება,
გავლება. შკას საზღვარი ეშაპუნა (ღ ეშამჸუნა), მოგუმინუნს დიდი წყარი: ქხს, 1, გვ. 238 - შუაში საზღვარი გვიძევს
(გვიყვება), მოშხუის დიდი წყალი. შდრ. აშაჸუნა{ფა}. 

Lemma: esha՚unapa  
Number: 7782  
ეშაჸუნაფა (ეშაჸუნაფას) იგივეა, რაც აშაჸუნაფა, - შუაში რისამე ჩაყოლება. შდრ. აშაჸუნა. 

Lemma: esha՚unapil-i  
Number: 7783  
ეშაჸუნაფილ-ი (ეშაჸუნაფილ/რს) იგივეა, რაც აშაჸუნაფილი, - შუაში ჩაყოლებული. 

Lemma: esha՚unel-i  
Number: 7784  
ეშაჸუნელ-ი (ეშაჸუნელ/რს) იგივეა, რაც აშაჸუნელი, - შუაში ჩაყოლებული. 

Lemma: eshashuma  
Number: 7785  
ეშაშუმა (ეშაშუმას) სახელი ეშაშუნს ზმნისა -- ამოსმა (ღვინის), გამოცლა. მა თიქ ვეშმაშუ-და, მარანი გჷმოსარგალე: კ.
სამუშ., ქხპს, გვ. 29 -- მე ის თუ არ გამოვცალე (ამოვსვი), მარანი შემომაჩოჩიალე (მომათრიე). 

Lemma: eshashumal-i  
Number: 7786  
ეშაშუმალ-ი // ეშააშუმალი (ღ ეშა-ოშუმალი) (ეშა{ა}შუმალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ეშაშუნს ზმნისა -- ამოსასმელი,
დასაცლელი (სასმელი). 

Lemma: eshashumil-i  
Number: 7787  
ეშაშუმილ-ი (ეშაშუმილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეშაშუნს ზმნისა -- გამოცლილი, ამოსმული. 

Lemma: eshacholua  
Number: 7788  
ეშაჩოლუა (ეშაჩოლუას) სახელი ეშაჩოლანს ზმნისა -- ამოცლა. 

Lemma: eshacvangua  
Number: 7789  
ეშაცვანგუა (ეშაცვანგუას) სახელი ეშაცვანგუნს ზმნისა -- ამოჩიჩქნა (პ.ჭარ.). შდრ. ეშაცხაბრუა, ეშაცხაკუა. 

Lemma: eshacik'in-i//eshacik'inapa  
Number: 7790  
ეშაციკინ-ი//ეშაციკინაფა (დუდიში) (ეშაციკინს, ესაციკინაფას) სახელი ეშაციკინუანს ზმნისა -- ამოყოფა (თავისა).
სიმინთქ დუდი გეშააციკინუუ -- სიმინდმა თავი ამოყო. 

Lemma: eshacik'inapil-i  
Number: 7791  
ეშაციკინაფილ-ი (ეშაციკინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეშააციკინუანს ზმნისა -- ამოყოფილი. დუდი ეშაციკინაფილი აფუ
-- თავი ამოყოფილი აქვს. 

Lemma: eshacuma  
Number: 7792  
ეშაცუმა (ეშაცუმას) სახელი ეშაცენს ზმნისა -- ამოცვენა. 

Lemma: eshacxabarua  
Number: 7793  
ეშაცხაბარუა (ეშაცხაბარუას) სახელი ეშაცხაბარანს ზმნისა -- ამოფხაჭნა; 2 გადატ. ამოჩიჩქნა. დიხა გეშაცხაბარუუ -- მიწა
ამოჩიჩქნა(ამოფხაჭნა). შდრ. ეშაცვანგუა, ეშაცხაკუა. 

Lemma: eshacxak'ua  
Number: 7794  
ეშაცხაკუა (ეშაცხაკუას) სახელი ეშაცხაკუნს ზმნისა -- ამოჩიჩქნა. შდრ. ეშაცვანგუა, ეშაცხაბარუა. 

Lemma: eshadzaxin-i  
Number: 7795  
ეშაძახინ-ი (ეშაძახინს) სახელი ეშააძახანს ზმნისა -- ამოძახება, ამოძახილი. ეშაძახუ ეშე დო გეშეჸონეს: მ. ხუბ., გვ. 3 --
ამოსძახა ზევით და ამოიყვანეს. 

Lemma: eshac'k'arua  
Number: 7796  
ეშაწკარუა, ეშანწკარუა (ეშაწკარუას) სახელი ეშა{ა}წკარანს ზმნისა -- ამოლაგება. შდრ. დო{ნ}წკარუა. 

Lemma: eshac'uma  
Number: 7797  



ეშაწუმა (ეშაწუმას) სახელი ეშაწენს ზმნისა -- ამოსხმა, ამოღვრა. 

Lemma: eshach'k'o/umua  
Number: 7798  
ეშაჭკო/უმუა (ეშაჭკო/უმუას) სახელი ეშაჭკუნს ზმნისა -- ამოჭმა. 

Lemma: eshach'q'vadua  
Number: 7799  
ეშაჭყვადუა (ეშაჭყვადუას) სახელი ეშაჭყვიდუნს, ეშაჭყორდუ(ნ) ზმნათა -- ამოწყდომა, ამოწყვეტა. 

Lemma: eshaxant'urel-i  
Number: 7800  
ეშახანტურელ-ი (ეშახანტურელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეშახანტურანს ზმნისა -- მოხატული. ხანი ეშახე მოსმით
ეშახანტურელი ნოხის: მ. ხუბ., გვ. 15 -- ხანი მორთხმით ზის მოხატულ ნოხზე. 

Lemma: eshaxant'urua  
Number: 7801  
ეშახანტურუა (ეშახანტურუას) სახელი ეშახანტურანს ზმნისა -- მოხატვა. 

Lemma: eshaxinch'k'orua  
Number: 7802  
ეშახინჭკორუა (ეშახინჭკორუას) სახელი ეშახინჭკორუნს ზმნისა -- ამოჩიჩქნა. 

Lemma: eshaxoxua  
Number: 7803  
ეშახოხუა (ეშახოხუას) სახელი ეშახოხუნს ზმნისა -- აცოცება, ხოხვით ასვლა. 

Lemma: eshaxuna  
Number: 7804  
ეშახუნა (ეშახუნას) სახელი ეშახე(ნ), ეშადოხოდუ(ნ) ზმნათა -- ჩაჯდომა (შუაში). ხანი ეშახე მოსმით: მ. ხუბ., გვ. 15 -- ხანი
ზის მორთხმით. 

Lemma: eshaxunapa  
Number: 7805  
ეშახუნაფა (ეშახუნაფას) სახელი ეშაახუნუანს ზმნისა -- აჯენა (ზევით), ასმა. ბოლოს ოსურსქუალეფი გეშახუნუ თითო-
თითო: მ. ხუბ., გვ. 5 -- ბოლოს ქალიშვილები ასვა (ზევით) თითო-თითოდ. 

Lemma: eshaxunapal-i  
Number: 7806  
ეშახუნაფალ-ი // ეშაახუნაფალ-ი (ღ ეშა-ოხუნაფალი) (ეშა{ა}ხუნაფალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ეშახუნუანს ზმნისა --
ასასმელი, ასაჯენი. 

Lemma: eshaxunapil-i  
Number: 7807  
ეშახუნაფილ-ი (ეშახუნაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეშახუნუანს ზმნისა -- ასმული (ზევით). 

Lemma: eshaxucolar-i  
Number: 7808  
ეშახუცოლარ-ი // ეშაახუცოლარ-ი (ღ ეშა-ოხუცოლარი) (ეშა{ა}ხუცოლარს) მიმღ. ვნებ. მყ. ეშახუცოლუნს ზმნისა --
ამოსაღრუტნი. ხელსაწყოა ერთგვარი, რომელსაც იყენებენ ხის ჭურჭლის გაკეთების დროს. შდრ. ხვეწი. 

Lemma: eshaxucolir-i  
Number: 7809  
ეშახუცოლირ-ი (ეშახუცოლირს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეშახუცოლუნს ზმნისა -- ამოღრუტნული, ამოხვრეტილი. 

Lemma: eshaxucolua  
Number: 7810  
ეშახუცოლუა (ეშახუცოლუას) სახელი ეშახუცოლუნს ზმნისა -- ამოღრუტნა, ღრუს გაკეთება; გახვრეტა. 

Lemma: eshajalager-i  
Number: 7811  
ეშაჯალაგერ-ი (ეშაჯალაგერს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეშაჯალაგანს ზმნისა -- გადათელილი. ღეჯემს მინულებუნა დო ჸვანა
ეშაჯალაგერი რე გვალო -- ღორები შესულან და ყანა გადათელილია მთლად. 

Lemma: eshajalagua  
Number: 7812  
ეშაჯალაგუა (ეშაჯალაგუას) სახელი ეშაჯალაგანს ზმნისა -- გადათელვა, მოოხრება, აკლება. ჩქჷნი მამული
გეშაჸოთესია, გეშაჯალაგესია: ი. ყიფშ., გვ. 105 -- ჩვენი მამული ამოაგდესო, მოაოხრესო. 

Lemma: eshajik'onua  
Number: 7813  
ეშაჯიკონუა (ეშაჯიკონუას) სახელი ეშაჯიკონუნს ზმნისა -- ამოძირკვა, ამოთხრა. დიხას მინართინუანსი, ჩხვიჩხვის
ეშაჯიკონუნსი -- მიწას აბრუნებს, ფესვებს ძირკვავს. იხ. ჯიკი. 

Lemma: eshajghona  
Number: 7814  
ეშაჯღონა (ეშაჯღონას) სახელი ეშაჯღონანს ზმნისა -- ამოგზავნა. გეშაჯღონუ ეშე: მ. ხუბ., გვ. 5 -- ამოაგზავნა ზევით. 



Lemma: eshajghonal-i  
Number: 7815  
ეშაჯღონალ-ი // ეშააჯღონალი (ღ ეშა-ოჯღონალი) (ეშა{ა}ჯონალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ეშააჯღონანს ზმნისა -- ამოსაგზავნი.

Lemma: eshajghonel-i  
Number: 7816  
ეშაჯღონელ-ი (ეშაჯღონელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეშაჯღონანს ზმნისა -- ამოგზავნილი. ეშაჯღონერქ იჸუუ ძღაბემქ --
ამოგზავნილი შეიქნა გოგოები. 

Lemma: eshe1  
Number: 7817  
ეშე1 (თეშე//ათეშე) დაშორებითი ბრუნვის ფორმა ნაცვალსახელისა ენა ეს, -- ამისგან: ეშე აქ დუდი გეთავისუფალჷ: მ.
ხუბ., გვ. 224 -- ამისგან აქ თავი გაითავისუფლა. ეშე ოჭკომალქჷთ ქჷმაშუუ დო ფარაქია: მ. ხუბ., გვ. 38 -- ამისგან საჭმელიც
ვიშოვე (მეშოვა) და ფულიო. 

Lemma: eshe2-  
Number: 7818  
ეშე2- იგივეა, რაც ეშა-, რთული ზმნისწინი (საპირისპ. გიმე-): ვართ ეშე ეშეხოტე, ვართ გიმე გიმეხოტე: თ. სახოკ., გვ. 247 -
- ვერც აღმა აფხან, ვერც დაღმა დაფხან. ეშელენა, დოჭარუნა, გიმელენა, დოსოფუნა: ი. ყიფშ., გვ. 153 -- ამოვლენ,
დაწერენ, ჩამოვლენ, დახევენ. ეშელეს ეშე: მ. ხუბ., გვ. 3 -- ავიდნენ მაღლა. შდრ. ეშა-, იშა-. 

Lemma: eshe3  
Number: 7819  
ეშე3 ზმნზ. 1. ზევით, აღმა; მაღლა (საპირისპ. გიმე): ბორო დუს ეშე ხოკუნანია -- სულელ თავს აღმა (ზევით) პარსავენო.
ხოჯი ეშე ეშმაჸუნდეს ოჸვილუშავა -- ხარი ზევით აჰყავდათ დასაკლავადო. ეშე ცა დო გიმე დიხა, მუ მიღუ დო მუსუ იღა:
: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 43 -- ზევით ცა და ქვევით - მიწა, რა მაქვს და რას წაიღებ. მიოგჷ ქურსი დო გედია ეშევა: მ. ხუბ., გვ. 70
-- მიარტყა ქუსლი და ადექიო ზევითო. ნასუმორიში ეშეე ვე იასხაპუ: ი. ყიფშ., გვ. 45 -- მესამედზე ზევით ვერ ახტა. 2. გადატ.
უცებ. ქჷმასხაპუ... ჩე ნდემქჷ დო ე ბოშისჷ ცირა ეშე გეიოსქირუუ: ქხს, 2, გვ. 30 -- მოვარდა... თეთრი დევი და ამ ბიჭს ქალი
უცებ ააცალა ხელიდან. 

Lemma: eshe-gime  
Number: 7820  
ეშე-გიმე ზმნზ. ზევით-ქვევით, აღმა-დაღმა. შდრ. ეკე-დიკე. 

Lemma: eshe-eshe  
Number: 7821  
ეშე-ეშე ზმნზ. ზევით-ზევით, მაღლა-მაღლა. მეულა ეშე-ეშე თე ქუაში მანგო ფურინით: მ. ხუბ., გვ. 62 -- მიდიან მაღლა-
მაღლა ამ ქვის გასწვრივ ფრენით. 

Lemma: esheni  
Number: 7822  
ეშენი ამისთვის. ეშენი მუთუნი მარდიელი ვავორექ -- ამისათვის არაფერი მადლიერი არ ვარ. იხ. ათეშენი, თეშენი. 

Lemma: eshe  
Number: 7823  
ეშე ცა დო გიმე დიხა გამოუვალი მდგომარეობა (სიტყ-სიტყვ. ზევით ცა და ქვევით მიწა). ეშე ცა დო გიმე დიხა, სოლეთინი
ვამანტინუ: მ. ხუბ., გვ. 320 -- გამოუვალი მდგომარეობაა (ზევით ცა და ქვევით მიწა), ვერსაითკენ ვერ შევძელი გაქცევა.სო
იბდე, მის მივაკითხუენი, ვამიჩქუ, ეშე ცა დო გიმე დიხა -- სად წავიდე, ვის მივაკითხო, არ ვიცი, ზევით -- ცა და დაბლა --
მიწა. 

Lemma: eshvap'il-i  
Number: 7824  
ეშვაპილ-ი (ეშვაპილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეიშვაპუუ(ნ) ზმნისა -- თოვლ-წყალი არეული. 

Lemma: eshvap'ua(eshvap'uas)  
Number: 7825  
ეშვაპუა(ეშვაპუას) მიმღ. ვნებ. წარს. ეიშვაპუუ(ნ) ზმნისა -- არევა (მაგ., თოვლისა და წყლის). ირფელქ ართო გეიშვაპუ --
თირქ დო წყარქ -- ყველაფერი ერთად აირია -- თოვლი და წყალი. ეიშვაპუუ(ნ) (ეიშვაპუ აირია თოვლ-წყალი, ეშვაპე{ლე}(ნ)
არეულა) გრდუვ. ვნებ. აირევა თოვლ-წყალი ან სხვა რამ. ეშვაპილი მიმღ. ვნებ. წარს. არეული ერთმანეთში (მაგ., თოვლ-
წყალი ან სხვა რამ). 

Lemma: eshi1  
Number: 7826  
ეში1 ნათესაობითი ბრუნვა ნაცვალსახელისა ენა ეს, -- ამისი: ეში შეძენა ვეშილებე: მ. ხუბ., გვ. 24 -- ამისი შეძენა არ
შეიძლება. ეში რაგადიშენი გერიაქ ჸუჯიშათი ვეგილეფართხუუ: ქხს, 2, გვ. 20 -- ამისი თქმისთვის გერიამ ყურიც არ
გაიბერტყა. იხ. ათენა, თენა. 

Lemma: eshi2  
Number: 7827  
ეში2 ზმნზ. ისე. ეში მა ქოპკითხენთი-და, ვაგირჩენთ -- ისე მე თუ მკითხავთ, არ გირჩევთ. ეში გინგორთინუა, ჯოღორს
ბაბას უძახჷდევე: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 43 -- ისე გაგხდი, ძაღლს ბაბას უძახოდეო. ვ'ებღორინექ, სი გოკონ დო ფიქრენქი
ეში!: ი. ყიფშ., გვ. 174 -- არ მოვტყუვდები, შენ რომ გინდა და ფიქრობ ისე. 

Lemma: -eshi3  
Number: 7828  



Number: 7828  
-ეში3 1. ო- პრეფიქსთან (ო- -- -ეშ-ი-) აწარმოებს დანიშნულების სახელებს: ო-თალ-ეშ-ი სათელი მატყლისა (შდრ. თალუა
თელვა); ო-რჩხ-ეშ-ი სარეცხი, სარცხი (შდრ. რჩხუალა რეცხვა), ო-წირ-ეშ-ი საწური (შდრ. წირუა წურვა); ო-ლენტყ-ეშ-ი
საფლობი, წუმპე (შდრ. ლენტყი წუმპე)... 2. ტოპონიმების მაწარმოებელი სუფიქსი: ლეტ-ეში // ლეტე-ეში ტალახიანი
ადგილი (შდრ. ლეტა ტალახი); ცხიმურ-ეშ-ი რცხილის ადგილი (შდრ. ცხე/იმური რცხილა); წიფურ-ეშ-ი წიფლის ადგილი
(შდრ. წიფური წიფელი) (შდრ. პ. ცხად., ტოპონ., გვ. 100). 

Lemma: eshimak'-i  
Number: 7829  
ეშიმაკ-ი // ეშჷმაკ-ი (ეში/ჷმაკის) ეშმაკი. დიდი ეშიმაკი ბაღანა ქორენი ქო -- დიდი ეშმაკი ბავშვი რომ არის კი. //გადატ.
თხაზე იტყვიან. აქ სოურე მორთუ ე ეშიმაკიქ? -- აქ საიდან მოვიდა ეს ეშმაკი (თხა)? ეშიმაკო ზმნზ. საუბედუროდ,
სამწუხაროდ. ეშიმაკო თექ გემირჩქინდუ -- სამწუხაროდ (ეშმაკად) იქ გამიჩნდა. ქეშიმაკიშ კუჩხი ეშმაკის ფეხი, //საალერს.
ეშმაკი: აქ მუ ოკო ე ეშმაკიშ კუჩხის? -- აქ რა უნდა ამ ეშმაკის ფეხს? ქეშიმაკიშ ლური ეშმაკის ძილი, სიფრთხილისაკენ
მოწოდება: ჭკვერას ორდა, ეშმაკის ვალურს -- ჭკვიანად იყავ, ეშმაკს არ სძინავს! ქეშმაკის უღალუ იში დუდი დო ტანი --
ეშმაკს წაუღია მისი თავი და ტანი -- საუბ. ეშმაკი დაეუფლოს, ეშმაკისა იყოს. 

Lemma: eshma1  
Number: 7830  
ეშმა1 (ეშმას) ეშმაკი. სახელი თამარა ჯოხოდუ დო ცხოვრენდ ეშმა ხვათახვალე -- სახელი თამარი ერქვა და ცხოვრობდა
ეშმაკი მარტოდმარტო. იხ. ეშიმაკი. 

Lemma: eshma2-  
Number: 7831  
ეშმა2- რთული ზმნისწინი (ე-შა-მა: ე- მარტივი ზმნისწინია, შა- და მა- ნაწილაკები) გამოიყენება აწმყოს წრის მწკრივებში:
ეშმა-აჯღონანს: აგზავნის ქვევიდან ზევით (შდრ. ეშა-აჯღონანს ააგზავნის); ეშმეეღანს ააქვს ზევით (შდრ. ეშე-ეღანს
აიტანს ზევით). 

Lemma: eshmavel-i  
Number: 7832  
ეშმაველ-ი (ეშმაველ/რს) მიმღ. აწმყ. ეშმურს ზმნისა -- ამსვლელი. 

Lemma: eshmatang-i  
Number: 7833  
ეშმათანგ-ი (ეშმათანგის) ამის მსგავსი. ეშმათანგი მუთა მიძირუ -- ამის მსგავსი არაფერი მინახავს. {ეშმათანგი ღ ეში-
მათანგ-ი}. შდრ. თანგი, მათანგი. 

Lemma: eshmak'i  
Number: 7834  
ეშმაკი (ეშმაკის) იგივეა, რაც ეშიმაკი, -- ეშმაკი. ეშმაკეფქ ქომორთეს: ი. ყიფშ., გვ. 6 -- მოვიდნენ ეშმაკები. ქეშმაკიში
აკობანძღილი ეშმაკის ნახლაფორთალი. გადატ. თოფი. ათეს მუუთხილე, ეშმაკიში აკნაბანძღა რე -- ამას
გაუფრთხილდი, ეშმაკის ნაჯახირალია. 

Lemma: eshmak'eba  
Number: 7835  
ეშმაკება (ეშმაკებას) სახელი ეშმაკენს ზმნისა -- ეშმაკობა. 

Lemma: eshmak'ishi  
Number: 7836  
ეშმაკიში ვარდი (ეშმაკიში ვარდის) ბოტან. ასკილი. იხ. ეშმაკიში მართახი (ა. მაყ.). 

Lemma: eshmak'ishi  
Number: 7837  
ეშმაკიში მართახ-ი (ეშმაკიში მართახის) ბოტან. ასკილი და კუნელი (ა. მაყ.). 

Lemma: eshmak'oba  
Number: 7838  
ეშმაკობა (ეშმაკობას) იგივეა, რაც ეშმაკება, ეშმაკუა, -- ეშმაკობა. 

Lemma: eshmak'ua  
Number: 7839  
ეშმაკუა იხ. ეშმაკება. 

Lemma: eshmak'ur-i  
Number: 7840  
ეშმაკურ-ი (ეშმაკურს) ეშმაკური, თვალთმაქცური, ცბიერი, ეშმაკისათვის დამახასიათებელი. ეშმაკური ვაქიმინუკო მუთუნი
თი კოჩქია: მ. ხუბ., გვ. 75 -- ეშმაკური ხომ არ გააკეთა რაიმე იმ კაცმაო. 

Lemma: esho  
Number: 7841  
ეშო დანიშნულებითი ბრუნვა ნაცვალსახელისა ენა ეს, -- ამისთვის. ეშო მოკოდუ -- ამისთვის მინდოდა. შდრ. ათეშო, თეშო. 

Lemma: eshobas  
Number: 7842  
ეშობას ზმნზ. ამასობაში. ეშობას თე კოჩიში ჸუჩა ქიმემირთუმუდეს -- ამასობაში ამ კაცის სახლში მივსულვართ. 

Lemma: eshula  
Number: 7843  



ეშულა (ეშულას) სახელი ეშმურს ზმნისა -- ასვლა. ეშულაქ ვეჸუ: მ.ხუბ., გვ. 15 -- ასვლა არ იქნა. ეშელი-ნეძი გერაჸი,
გიმელი-ღეჯი გორაჸი: ა. ცან., გვ. 105 -- ადი -- კაკალი დაბერტყე, ჩამოდი -- ღორი გადენე. ეფშეელი ჯაშა: ი. ყიფშ., გვ. 46
-- ავედი ხეზე. ეშელჷ ნდემქჷ: ი. ყიფშ., გვ. 60 -- ავიდა დევი. იხ. ულა. 

Lemma: eshker-i  
Number: 7844  
ეშქერ-ი (ეშქერს) იგივეა, რაც შქერი, ფშქერი. ეშქერი ჯგურა სიმინდი უჩანს - ძალიან შავი (შქერის მსგავსი) სიმინდი აქვს
(უდგას). 

Lemma: eshkvapa(eshkvapas)  
Number: 7845  
ეშქვაფა(ეშქვაფას) იგივეა, რაც ეშქუმალა, -- სახელი ეჲაშქვანს ზმნისა -- აშვება. მეუ აკა, ბაბაგე, დო თი ჩხოუ გეჲაშქვი-
წადი ერთი, მამა გენაცვალოს, და ის ძროხა აუშვი! გეიაშქვანს სინჩხეშ ჭუალას თე შვანს უგუწყნარებუ ჭიჭიბ ხირზინით --
აუშვებს სიცხის წვას ამ დროს დაუწყნარებელი (მოუსვენარი) ჭინჭრაქა ჭრიჭინით (ხრიწინით). ეჲაშქვანს(ეჲაშქუ აუშვა, ეუშქვაფუ
აუშვია, ენოშქვაფუე(ნ) აუშვებდა თურმე, - ანაშვება) გრდმ. აუშვებს. ეიშქვანს (ეიშქუ აიშვა, ეუშქვაფუ აუშვია) გრდმ. სათავ. ქც.
ეჲაშქვანს ზმნისა -- აიშვებს. ეუშქვანს (ეუშქუ აუშვა, ეუშქვაფუ აუშვია) გრდმ. სასხვ. ქც. ეჲაშქვანს ზმნისა -- აუშვებს.
ეიშქვაფუ{უ}(ნ) (ეიშქუ აიშვა ის, ეშქვაფე{ლე}(ნ) აშვებულა) გრდუვ. ვნებ. ეჲაშქვანს ზმნისა -- აიშვება. ეჲაშქვაფუ{უ}(ნ) (ეჲაშქუ აეშვა,
ეშქვაფუუ აშვებია) გრდუვ.ვნებ. ეუშქვანს ზმნისა -- აეშვება. ეიშქვინე(ნ) (ეიშქვინუ შესაძლებელი გახდა აშვება, -- , -- ) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. ეჲაშქვანს ზმნისა -- შეიძლება აშვება (//აიშვას). ეჲაშქვინე(ნ) (ეჲაშქვინუ შეძლო აეშვა, -- , ენოშქვაფუე(ნ) შესძლებია
აშვება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ეუშქვანს ზმნისა -- შეუძლია აუშვას. ეჲოშქვაფუანს (ეჲოშქვაფუუ ააშვებინა, ეუშქვაფუაფუ
აუშვებინებია, ენოშქვაფუე(ნ) ააშვებინებდა თურმე) კაუზ. ეჲაშქვანს ზმნისა -- ააშვებინებს. ემაშქვაფალი მიმღ. მოქმ. ამშვები.
ეჲოშქვაფალი მიმღ. ვნებ. მყ. ასაშვები. ეშქვაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. აშვებული. ენაშქვეფი მიმღ. ვნებ. წარს. ანაშვები. ენაშქვაფუერი
მიმღ. ვნებ. წარს. აშვების საფასური. ეუშქვაფუ მიმღ. უარყ. აუშვებელი. შდრ. შქუმალა. 

Lemma: eshkvapil-i  
Number: 7846  
ეშქვაფილ-ი (ეშქვაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეჲაშქვანს ზმნისა -- აშვებული. 

Lemma: eshkvertil-i  
Number: 7847  
ეშქვერთილ-ი (ეშქვერთილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეშქვერთუნს ზმნისა -- აღმოცენებული, ამოყრილი (მცენარე). 

Lemma: eshkvertua  
Number: 7848  
ეშქვერთუა (ეშქვერთუას) სახელი ეშქვერთუნს ზმნისა -- აღმოცენება, ამოსვლა (მცენარისა). თხომუეფი ეშქვერთუნანი,
თი არდგილი ჭველონა რე -- თხმელები რომ ამოიყრიან (აღმოცენდებიან), ის ადგილი არის ჭველონა. ეშქვერთუნს
(ეშქვერთუ აღმოცენდა, ეუშქვერთუ აღმოცენებულა, ენოშქვერთუე(ნ) აღმოცენდებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. აღმოცენდება. ეშქვერთილი
მიმღ. ვნებ. წარს. აღმოცენებული. ენაშქვერთა მიმღ. ვნებ. წარს. აღმონაცენი. იხ. შქვერთი. 

Lemma: eshkumala  
Number: 7849  
ეშქუმალა (ეშქუმალას) იგივეა, რაც ეშქვაფა, -- სახელი ეჲაშქუმალუუ(ნ) ზმნისა -- აშვება. 

Lemma: eshxi  
Number: 7850  
ეშხი (ეშხის) ეშხი. იში ეშხი ჩქიმი გურს დინიჯილითუ - იმისი ეშხი ჩემს გულში დაჯირითობს. 

Lemma: eshxortil-i  
Number: 7851  
ეშხორთილ-ი (ეშხორთილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეიშხორთუუ(ნ) ზმნისა -- აშოლტილი. მინილუ ართი ეშხორთილი ბოშიქ -
- შემოვიდა ერთი აშოლტილი ბიჭი. 

Lemma: eshxortua(eshxortuas)  
Number: 7852  
ეშხორთუა(ეშხორთუას) სახელი ეიშხორთუუ(ნ) ზმნისა -- აშოლტვა. ტანი მალას გეირღუ, გეიშხორთუ -- ტანი მალე
აიყარა, აიშოლტა. ეიშხორთუუ(ნ) (ეიშხორთუ აიშოლტა, ეშხორთე{ლე}(ნ) აშოლტილა) გრდუვ. ვნებ. აიშოლტება. იხ. შხვართი. 

Lemma: ech-i  
Number: 7853  
ეჩ-ი (ეჩის) ოცი. ეჩი წანა გაათუუ: მ. ხუბ., გვ. 2 - ოცი წელი გაათავა. იხ. მაეჩა მეოცე; ეჩინერი ოცნაირი. შდრ. ლაზ. ეჩი ოცი
(ნ. მარი). 

Lemma: echaia  
Number: 7854  
ეჩაია (ეჩაიას) ოცობა. კაცი რომ მოკვდება, ოცობას აწესებენ. იციან ხობში, გალში. 

Lemma: echangarua  
Number: 7855  
ეჩანგარუა (ეჩანგარუას) იგივეა, რაც ეჩხოტუა. 

Lemma: echachua(echachuas)  
Number: 7856  
ეჩაჩუა(ეჩაჩუას) სახელი ეჩაჩუნს ზმნისა -- აჩეჩა. 

Lemma: ech-ech-i  
Number: 7857  
ეჩ-ეჩ-ი (ეჩ-ეჩის) ოც-ოცი. 



Lemma: echva  
Number: 7858  
ეჩვა (ეჩვას) ეჩო. კოჩი ეჩვა ოკო ვარდე, ირო სქანო თოლენი -- კაცი ეჩო არ უნდა იყო, ყოველთვის შენთვის თალო. 

Lemma: ech(i)doart-i  
Number: 7859  
ეჩ(ი)დოართ-ი (ეჩ(ი)დოართის) ოცდაერთი. ეჩდომაართა ოცდამეერთე. 

Lemma: ech(i)dovit-i  
Number: 7860  
ეჩ(ი)დოვით-ი (ეჩ(ი)დოვითის) ოცდაათი. ეჩდომავითა ოცდამეათე. ეჩიდოვითი მაჩხვარალი, ჭითანახე მაქოსალი --
ოცდაათი მცეხველი, ჭითანავა (ქალი) მხვეტელი (გამოცანა: კბილები და ენა). 

Lemma: ech(i)dozhir-i  
Number: 7861  
ეჩ(ი)დოჟირ-ი (ეჩ(ი)დოჟირს) ოცდაორი. ეჩდომაჟირა -- ოცდამეორე. 

Lemma: ech(i)doxut-i  
Number: 7862  
ეჩ(ი)დოხუთ-ი (ეჩ(ი)დოხუთის) ოცდახუთი. ეჩდოხუთ-ხუთი ოცდახუთ-ხუთი. კუჩხის ეჩდოხუთ-ხუთი ფუთიანი ნალეფი
ქუმმოჭკადია: მ. ხუბ., გვ. 167 -- ფეხებზე ოცდახუთ-ოცდახუთი ფუთიანი ნალები მომაჭედეო. 

Lemma: echilata  
Number: 7863  
ეჩილათა (ეჩილათას) სახელი ეჩირთუ(ნ) ზმნისა -- აცდენა, შეცდენა. ბრელქ ქააჩირთუ, მარა მუს იქუნქ! -- ბევრი შეცდა,
მაგრამ რას იზამ! ეჩირთუუ(ნ) (ეჩირთუ აცდა, ეჩილათერე(ნ) აცდენილა, ენოჩილათუე(ნ)(ნ) აცდებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. აცდება. იხ.
აჩილათა. შდრ. ეჩილითაფა. 

Lemma: echilatir-i  
Number: 7864  
ეჩილათირ-ი (ეჩილათირს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეჲოჩირთუ(ნ) ზმნისა -- შეცდენილი, აცდენილი. შარას ეჩილათირი კოჩიე --
გზას აცდენილი კაცია. იხ. ეჩილათა. 

Lemma: echilitapa  
Number: 7865  
ეჩილითაფა (ეჩილითაფას) სახელი ეიჩილითუანს ზმნისა -- აცილება, აცდენა რისამე. უზოგარო ოჸოთანდეს, მარა არძა
ტყვია ეიჩილითუუ -- უზოგავად ესროდნენ, მაგრამ ყველა ტყვია აიცდინა. ეიჩილითანს(ეიჩილითუუ აიცდინა, ეუჩითუაფუ
აუცდენია, ენოჩილითაფუე(ნ) აიცდენდა თურმე) გრდმ. სათავ. ქც. ეჲოჩილითუანს ზმნისა -- აიცდენს, აიცილებს.
ეჲოჩილითუანს(ეჲოჩილითუუ ააცდინა, ეუჩილითუაფუ აუცდენია, ენოჩილითაფუე აიცდენდა თურმე) გრდმ. ააცდენს, ააცილებს.
ეუჩილითუანს (ეუჩილითუუ აუცდინა, ეუჩილითუაფუ აუცდენია) გრდმ. სასხვ. ქც. ეჲოჩილითუანს ზმნისა -- აუცდენია, აუცილებია.
ეიჩილითენე(ნ) (ეიჩილითენუ შესაძლებელი გახდა აცდენა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ეჲოჩილითუანს ზმნისა -- შეიძლება
აცილება. ეჲაჩილითენე(ნ) (ეჲაჩილითენუ შეძლო აეცდინა, -- , ენოჩილით{აფ}უე(ნ) შესძლებია აცდენა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
ეუჩილითუანს ზმნისა -- შეუძლია ააცილოს, ააცდინოს. ეჲოჩილითაფუანს (ეჲოჩილითაფუუ ააცდენინა, ეუჩილითაფუაფუ
აუცდენინებია, ენოჩილითაფუ{აფუ}ე(ნ) ააცდენინებდა თურმე) კაუზ. ეჲოჩილითუანს ზმნისა -- ააცდენინებს, ააცილებინებს.
ემაჩილითაფალი მიმღ. მოქმ. ამცილებელი. ეჲოჩილითაფალი მიმღ. ვნებ. მყ. ასაცილებელი. ეჩილითაფილი მიმღ. ვნებ. წარს.
აცილებული. ენაჩილითეფი მიმღ. ვნებ. წარს. ანაცილები. ენაჩილითაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. აცილების საფასური. ეუჩილითაფუ,
ეუჩილათუ მიმღ. უარყ. აუცილებელი. შდრ. ჩილათა 

Lemma: echilitapil-i  
Number: 7866  
ეჩილითაფილ-ი (ეჩილითაფილ/რს) იხ. ეჩილათირი. 

Lemma: echiner-i  
Number: 7867  
ეჩინერ-ი (ეჩინერს) ოცნაირი. დეკვირჷ დო გაიშაგორ ფრინველეფს ეჩინერს: ქხს, 1, გვ 220 -- დააკვირდა და ამოარჩია
ოცნაირ ფრინველებში. 

Lemma: echkvi(echkvis)  
Number: 7868  
ეჩქვი(ეჩქვის) იგივეა, რაც ლეჩქვი, -- ტუჩი. 

Lemma: echxvilata  
Number: 7869  
ეჩხვილათა (ეჩხვილათას) სახელი ეუჩხვირთუ(ნ) ზმნისა -- ასხლეტა. ფრთხილას ორდა, კუჩხიქ ვეეგიჩხვირთას --
ფრთხილად იყავი, ფეხი არ აგისხლტეს. 

Lemma: echxvilatir-i  
Number: 7870  
ეჩხვილათირ-ი (ეჩხვილათირს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეუჩხვირთუ(ნ) ზმნისა -- ასხლეტილი. 

Lemma: echxot'ua  
Number: 7871  
ეჩხოტუა (ეჩხოტუას) სახელი ეჩხოტუნს ზმნისა -- აშაშვრა, ასერვა. 

Lemma: ecali  
Number: 7872  



ეცალი (ეცალ/რს) ასეთი, ამნაირი. მითინიშა ვეთომიხვილუაფუ ეცალი ვარყეფი: მ. ხუბ., გვ. 15 - არავისთან არ მინახავს
ასეთი ულაყები. ცირა, ეცალს მოთ ვლანძღუნქი?: ეკური, გვ. 382,7- ცირა, ამნაირად რად მლანძღავ? ეცალიში
მაძირაფ{უ} დიო ვართ(ი) რე მითინი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 20 -- ასეთის დამნახველი ჯერ არ არის არავინ. 

Lemma: ecacua  
Number: 7873  
ეცაცუა (ეცაცუას) სახელი ეცაცუნს ზმნისა -- 1. რისამე კარგად აწყობა. არგუნი გეეცაცუ დიშქაშოთ - ნაჯახი ალესა (ააწყო)
შეშისათვის. 2. ჩუმად ადგომა. ე მახინჯქჷ გეიოცაცუუ: ი. ყიფშ., გვ. 44 - ეს ქურდი ჩუმად (უხმაუროდ) ადგა. ეჲოცაცანს
(ეჲოცაცუუ ჩუმად ადგა, ეუცაცუუ ჩუმად ამდგარა, ენოცაცუუ ჩუმად ადგებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ჩუმად ადგება. 

Lemma: ecik'inapa  
Number: 7874  
ეციკინაფა (ეციკინაფას) სახელი ეჲოციკინუანს ზმნისა -- აბზეკა; აშვერა, აწევა (თავისა). მევოჯინინი, გეჲოცოკინუუ
დუდი -- რომ შევხედე, წამოწია თავი. 

Lemma: ecik'inapil-i  
Number: 7875  
ეციკინაფილ-ი (ეციკინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეჲოციკინუანს ზმნისა -- ოდნავ წამოწეული. 

Lemma: ecimili  
Number: 7876  
ეციმილი (ეციმილ/რს) იგივეა, რაც ეცუმილი, -- აცვენილი. 

Lemma: ecuma  
Number: 7877  
ეცუმა (ეცუმას) სახელი ეუცენს ზმნისა -- აცვენა. არძო კიბირემქ გეუცუუ -- ყველა კბილ{ებ}ი აუცვივდა. ნამუ დიხა
ითიქოცენცჷნი, არძოსჷ სი ყინტჷნქჷ: ი. ყიფშ., გვ. 15 -- რაც მიწა {ამო}ცვივა, ყველას შენ ყლაპავ. ეცენს (ეცუუ აცვივდა,
ეცუმე{ლე(ნ) აცვენილა, ენოცუმუე(ნ) აცვივდებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. აცვივდება. ეჲოცუმალი მიმღ. ვნებ. მყ. ასაცვენი.
ეცუმილი მიმღ. ვნებ. წარს. აცვენილი. ენაცუმა მიმღ. ვნებ. წარს. ანაცვენი. ენაცუმუერი მიმღ. ვნებ. წარს. აცვენის საფასური.
შდრ. ერღვაფა. 

Lemma: eckvickvinapa  
Number: 7878  
ეცქვიცქვინაფა (ეცქვიცქვინაფას) სახელი ეცქვიცქვონდუუ(ნ) ზმნისა -- აბურძგნა; აბუზვა. ჩხურუს გეუცქვიცქვინუაფუ --
სიცივეს აუბუზავს. ეცქვიცქვონდუუ(ნ) (ეცქვიცქვონდუ აიბუზა, ეცქვიცქვინაფე{ლე}(ნ) აბუზულა, ენოცქვიცქვინაფუე(ნ) აიბუზებოდა თურმე)
გრდუვ. ვნებ. აიბუზება; აიბურძგნება. ეცქვიცქვინაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. აბუზული; აბურძგნილი. 

Lemma: eckvickvinapil-i  
Number: 7879  
ეცქვიცქვინაფილ-ი (ეცქვიცქვინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეცქვიცქვონდუ(ნ) ზმნისა -- აბუზული, აბურძგნილი. ჩხურუში
ეცქვიცქვინაფილქ ქომორთუ -- სიცივისაგან აბუზული (აბურძგნილი) მოვიდა. 

Lemma: ecxilat'a  
Number: 7880  
ეცხილატა (ეცხილატას) სახელი ეუცხირტუ(ნ) ზმნისა -- სასულეში საჭმლის ნამცეცის გადაცდენა. გეურცხიტუ დო დახე
დიიშქვიდუ -- საჭმლის ნამცეცი გადასცდა და კინაღამ დაიხრჩო. იხ. ცხილატა. 

Lemma: edzgvirinapa  
Number: 7881  
ეძგვირინაფა (ეძგვირინაფას) სახელი ეძგვირონდუუ(ნ) ზმნისა -- ალეწვა; აბუზვა. კოჩქჷ ქოძირჷნი, გეძგვირონდჷ: ი.
ყიფშ., გვ. 19 -- კაცმა რომ ნახა, აიბუზა. გეეძგვირონდუ, თე ამბე ქუუწუესინი -- აილეწა, ეს ამბავი რომ უთხრეს.
ონჯღორეთი გეძგვირონდუ -- სირცხვილით აილეწა (აიბუზა). ეძგვირონდუუ(ნ) (ეძგვირონდუ აილეწა, ეძგვირინაფე{ლე}(ნ)
ალეწილა) გრდუვ. ვნებ. სირცხვილის გამო აილეწება; აიბუზება. ეძგვირინაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. სირცხვილისაგან ალეწილი,
აბუზული. 

Lemma: edzgvirinapil-i  
Number: 7882  
ეძგვირინაფილ-ი (ეძგვირინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეძგვირონდუ(ნ) ზმნისა -- ალეწილი, აბუზული; აბუებული. თინა
თექ ეძგვირინაფილი გერდუნი, გური მეგაჭუუდუ -- ის იქ აბუებული რომ იდგა, გული დაგეწვებოდა. 

Lemma: edzvena  
Number: 7883  
ეძვენა (ეძვენას) სახელი ეუძუ(ნ), ენაძვენუაფუ(ნ) ზმნათა -- მოდება. კუჩხის ემიძჷ დიდი ხუნდი: ი. ყიფშ., გვ. 15 -- ფეხზე
მოდებული მაქვს დიდი ხუნდი (ფეხი ხუნდში მაქვს). 

Lemma: edzigvinapa  
Number: 7884  
ეძიგვინაფა (ეძიგვინაფას) სახელი ეძიგვონდუ{უ}(ნ) ზმნისა -- შერცხვენა. 

Lemma: edziginapa  
Number: 7885  
ეძიგინაფა (ეძიგინაფას) იგივეა, რაც ეძიგვინაფა, ეძგვირინაფა, -- შერცხვენა; ალეწვა სირცხვილით. ონჯღორეშე
გებძიგონდი თექ -- სირცხვილისაგან ავილეწე იქ. 

Lemma: edzirapa  
Number: 7886  
ეძირაფა (ეძირაფას) სახელი ეიძირუანს, ეიაძირუუ(ნ)ზმნათა -- 1. აჩემება (ცუდად). კოს გეიძირუანსინი, ის ვაახვარუ



მუთუნი -- კაცს რომ აიჩემებს, იმას არ უშველის არაფერი. 2. ნახვა, მოლანდება (სიზმარში). ხენწჷფეს გეძჷრუუ, სიზმარო
უძირჷ: მ. ხუბ., გვ. 190 -- ხელმწიფეს მოლანდებია, სიზმრად უნახავს. მაჟიაშა გიაძირჷ ხოლო ხენწჷფეს: მ. ხუბ., გვ. 190 --
მეორეჯერ ნახა (სიზმარში) კიდევ ხელმწიფემ. მიდართ, ბიძიას უწუუ: ნანა, მუქ გემაძირუ -- წავიდა, ბიძას უთხრა: დედა, რა
მესიზმრა (ვნახე სიზმარში). 

Lemma: ec'er-i  
Number: 7887  
ეწერ-ი // ენწერ-ი (ე{ნ}წერს) ეწერი. ეწერ არდგილს ვოხორანქ: მ. ხუბ., გვ. 360 - ეწერ ადგილზე ვცხოვრობ (ვსახლობ). 

Lemma: ec'irua(ec'iruas)  
Number: 7888  
ეწირუა(ეწირუას) იგივეა, რაც ეწჷრუა, -- აწურვა, ამოწურვა. 

Lemma: ec'ic'q'inapa  
Number: 7889  
ეწიწყინაფა (ეწიწყინაფას) სახელი ეწიწყონდუ{უ}(ნ) ზმნისა -- დარბილება, ალოპრიანება. ჯიმუქ ვაუბაღუ დო ჸვალქ
დერგის გეწიწყონდუ -- მარილი არ ეყო და ყველი ხალანში ალოპრიანდა (დარბილდა და სრიალა გახდა). ეწიწყონდუუ(ნ)
(ეწიწყონდუ ალოპრიანდა, ეწიწყინაფე{ლე}(ნ) ალოპრებულა) გრდუვ. ვნებ. ალოპრიანდება, ტალახივით რბილი გახდება.
ეწიწყინაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. ალოპრიანებული, დარბილებული ტალახივით. 

Lemma: ec'ic'q'inapil-i  
Number: 7890  
ეწიწყინაფილ-ი (ეწიწყინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეწიწყონდუ(ნ) ზმნისა -- ალოპრიანებული. 

Lemma: ec'k'it'onua  
Number: 7891  
ეწკიტონუა (ეწკიტონუას) სახელი ეჲოწკიტონანს ზმნისა -- გადატ. აფცქვნა, მოხერხებით რისამე წართმევა. ქააჯღვაბუ ხეს
დო ეშე გეჲოწკიტონუ ფარა -- ეცა ხელზე და ააფცქვნა ფული. ეჲოწკიტონანს (ეჲოწკიტონუ ააფცქვნა, ეუწკიტონაფუ აუფცქვნია,
ენოწკიტონუე(ნ) ააფცქვნიდა თურმე) გრდუვ. ააფცქვნის, წაგლეჯს რასმე მოხერხებით. ეიწკიტონე(ნ) (ეიწკიტონუ შესაძლებელი
გახდა აფცქვნა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ეჲოწკიტონანს ზმნისა -- შეიძლება აფცქვნა // აფცქვნილ იქნეს. ეჲაწკიტონე(ნ)
(ეჲაწკიტონუ შეძლო აეფცქვნა, -- , ენოწკიტონუე(ნ) შესძლებია აეფცქვნა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ეჲოწკიტონანს ზმნისა -- შეუძლია
ააფცქვნას (მოხერხებით). ეჲოწკიტონაფუანს (ეჲოწკიტონაფუუ ააფცქვნევინა, ეუწკიტონაფუაფუ აუფცქვნევინებია, ენოწკიტონაფუე(ნ)
ააფცქვნევინებდა თურმე) კაუზ. ეჲოწკიტონანს ზმნისა -- ააფცქვნევინებს რასმე მოხერხებით. ემაწკიტონალი მიმღ. მოქმ.
ამფცქვნელი; წამრთმევი. ეჲოწკიტონალი მიმღ. ვნებ. მყ. ასფცქვნელი; წასართმევი. ეწკიტონილი მიმღ. ვნებ. წარს. აფცქვნილი;
წართმეული; წაგლეჯილი (ხელიდან). ენაწკიტონა მიმღ. ვნებ. წარს. ანაფცქვნი; წანართმევი. ენაწკიტონუერი მიმღ. ვნებ.
წარს.აფცქვნის; წართმევის საფასური. იხ. წკიტონუა. 

Lemma: ec'o-  
Number: 7892  
ეწო- იგივეა, რაც აწო-, იწო-, -- რთული ზმნისწინი (ე- და წო-: ე- მარტივი ზმნისწინია, წო- ნაწილაკი) გადმოსცემს წინ არეში
მოქმედებას. 

Lemma: ec'ozadapa(ec'ozadapas)  
Number: 7893  
ეწოზადაფა(ეწოზადაფას) სახელი ეწა{ა}ზადუუ(ნ) ზმნისა -- შეგებება. 

Lemma: ec'onua(ec'onuas)  
Number: 7894  
ეწონუა(ეწონუას) სახელი ეწონუნს ზმნისა -- აწონვა. ჸვალს ეთმეწონუნს -- ყველს წონის. 

Lemma: ec'osorgua(ec'osorguas)  
Number: 7895  
ეწოსორგუა(ეწოსორგუას) სახელი ეწუსორგუ(ნ) ზმნისა -- ბევრის წინ (ერთად) ყრა. ჯგირი კოც ქობალი დო ჯიმუ კართეშა
ეწუსორგუნია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 188 -- კარგ კაცს პურ-მარილი კალთაზე უყრიაო. 

Lemma: ec'o՚una//ec'o՚unapa  
Number: 7896  
ეწოჸუნა//ეწოჸუნაფა (ეწოჸუნა{ფა}ს) სახელი ეწაჸუნუუ(ნ), ეწიჸუნუანს ზმნათა -- წინ გაყოლა, წამძღვარება. ყაზახის
წოხოლე ქეწიჸუნუანქინი -- ეწკოტყორინანს, უკახალე ეკიჸუნუანქინი -- ეკიგოფურტინანსი: თ. სახოკ., გვ. 263 -- გლეხი
წინიდან თუ გაიყოლე -- მოგაკუებს, უკნიდან -- მოგაფურთხებს. 

Lemma: ec'oxvalama  
Number: 7897  
ეწოხვალამა (ეწოხვალამას) სახელი ეწაახვამილუანს, ეწოხვადუ(ნ) ზმნათა -- წინ დახვედრა. შარას ქეწოხვადეს
ბრელი გერენქ: ი. ყიფშ., გვ. 46 -- გზაზე წინ დახვდათ ბევრი მგელი (მგლები). 

Lemma: ec'e'rua  
Number: 7898  
ეწჷრუა (ეწჷრუას) სახელი ეწჷრუნს ზმნისა -- აწურვა, ამოწურვა. კჷზით ზღვა გეწჷრესჷ: ი. ყიფშ., გვ. 177 -- კოვზით ზღვა
ამოწურეს. 

Lemma: ec'q'ic'q'inapa  
Number: 7899  
ეწყიწყინაფა (ეწყიწყინაფას) იგივეა, რაც ეწიწყინაფა, -- ალოპრიანება; დარბილება და სრიალად ქცევა. 

Lemma: ec'q'uma  
Number: 7900  



ეწყუმა (ეწყუმას) სახელი ეწყუნს ზმნისა -- ახსნა. ცირაქჷ გეუწყუ თითო კაკალო: ა. ცაგ., გვ. 31 -- ცირამ აუხსნა
დაწვრილებით (თითო კაკლად). შდრ. ენწყუმა. 

Lemma: ec'q'umil-i  
Number: 7901  
ეწყუმილ-ი (ეწყუმილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეწყუნს ზმნისა -- ახსნილი. ეწყუმილი აფუ ხოჯის ორქალი -- -- ახსნილი აქვს
ხარს სარქე (რქით დასაბმელი თოკი). 

Lemma: ech'aril-i  
Number: 7902  
ეჭარილ-ი (ეჭარილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეჭარუნს ზმნისა -- ა{ღ}წერილი. ირფელი, მუქით მოხვადუნი, ეჭარილი აფუ --
ყველაფერი, რაც (რომ) მოხდა, ა{ღ}წერილი აქვს. 

Lemma: ech'arua  
Number: 7903  
ეჭარუა (ეჭარუას) სახელი ეჭარუნს ზმნისა -- ა{ღ}წერა. თენეფი არძა გეჭარასჷნი, ფერი კოჩი ვარა სო რე?: კ. სამუშ.,
ქხპს., გვ. 147 -- ეს ყველაფერი რომ აღწეროს, ისეთი კაცი ან სად არის? 

Lemma: ech'v-i  
Number: 7904  
ეჭვ-ი (ეჭვის) ეჭვი. ლეხიე, ბაბა, ათე კოჩი, ეჭვი ჭკომუნს -- ავადაა, მამა, ეს კაცი, ეჭვი ჭამს. ქეჭვის რე ეჭვშია. ქეჭვი
ნოღვე(ნ) ეჭვი ჰქონია. ქეჭვიშ დაბადება დაეჭვება: ქიდეებადუ ეჭვიქ დაეჭვდა. ქ ეჭვიშ თოლით ჯინა ეჭვის თვალით
ყურება. ქეჭვიში მეჩამა ეჭვის მიტანა, დაეჭვება: არძოქ ეჭვი ქიმეჩჷ ნდემიში მორდილცჷ: ი. ყიფშ., გვ. 68 -- ყველამ ეჭვი
მიიტანა დევის გაზრდილზე. ქეჭვიში მიშაღალა ეჭვის მიტანა, დაეჭვება: ეჭვი გემშეღუ ათე საქმეშა -- დაეჭვდა ამ საქმეში.
ქეჭვიში წიმოვალაფა ეჭვის წაყვედრება. იხ. უეჭველი. 

Lemma: ech'varil-i  
Number: 7905  
ეჭვარილ-ი (ეჭვარილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეჭვარუნს ზმნისა -- აჭრილი, გასუფთავებული ყანა. ეჭვარილი დიხა --
გასუფთავებული მიწა (ი.ყიფშ.). შდრ. უჭვარუ დიხა. 

Lemma: ech'varua  
Number: 7906  
ეჭვარუა (ეჭვარუას) სახელი ეჭვარუნს ზმნისა -- ყანის გასუფთავება; ჩუგლუგით აჭრა მოსავლისა; ტყის აჭრა და საყანედ
მომზადება (ი.ყიფშ.); წვერვა. 

Lemma: ech'veba  
Number: 7907  
ეჭვება (ეჭვებას) სახელი ეჭვენს ზმნისა -- დაეჭვება. ფათერაკიქჷ გომირჩქინდასჷ, მის ვეჭვებუქუ, მის მუ უწუა?: კ.
სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 24 -- ფათერაკი რომ გამიჩნდეს, ვის შესტკივდება ჩემზე გული? (ვის ვეეჭვები, ვის რა ვუთხრა?).
ეჭვენს (იყენ. იეჭვენს იეჭვებს, იეჭუ იეჭვა, უეჭვებუ უეჭვია, ნოეჭვებუე(ნ) ეჭვობდა თურმე) საშ.- მოქმ. ეჭვობს, ეჭვი ეპარება. ოეჭვუ(ნ)
(მხოლოდ აწმყოსა და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. ეეჭვება, ეჭვი აქვს. იეჭვინე(ნ) (იეჭვინუ შესაძლებელი გახდა ეჭვობა,
-- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ეჭვენს ზმნისა -- შეიძლება ეჭვიანობა // ეჭვის შეტანა. აეჭვინე(ნ) (აეჭვინუ შეძლო დაეეჭვებინა, -- ,
დონოეჭვებუე(ნ) შესძლებია დაეჭვება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ეჭვენს ზმნისა -- შეუძლია იეჭვოს. ოეჭვებაფუანს (ოეჭვებაფუუ
აეჭვებინა, უეჭვებაფუაფუ უეჭვებინებია, ნოეჭვებაფუე(ნ) აეჭვებინებდა თურმე) კაუზ. ეჭვენს ზმნისა -- აეჭვებინებს. მაეჭვებელი მიმღ.
მოქმ. {და}მაეჭვებელი. ოეჭვებელი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}საეჭვებელი. ეჭვებული მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ეჭვებული. ნაეჭვებუ/ი მიმღ.
ვნებ. წარს. {და}ნაეჭვები. ნაეჭვებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. დაეჭვების საფასური უდუეჭვებუ მიმღ. უარყ. დაუეჭვებელი. იხ. ეჭვი. 

Lemma: ech'vebul-i  
Number: 7908  
ეჭვებულ-ი (ეჭვებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეჭვენს ზმნისა -- დაეჭვებული. 

Lemma: ech'vianeba  
Number: 7909  
ეჭვიანება (ეჭვიანებას) იხ. ეჭვება, -- სახელი ეჭვიანენს ზმნისა -- ეჭვიანობა. ეჭვიანებაქ უჭკომუ გური - ეჭვიანობამ
შეუჭამა გული. 

Lemma: ech'vil-i  
Number: 7910  
ეჭვილ-ი (ეჭვილ/რს) მიმღ.ვნებ. წარს. ეჭუნს ზმნისა -- ამწვარი. 

Lemma: ech'k'adil-i  
Number: 7911  
ეჭკადილ-ი (ეჭკადილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეჭკადუნს ზმნისა -- აჭედილი. ეჭკადილი აფუ ჸუდეში კარი - აჭედილი აქვს
სახლის კარი. იშო ეჭკადირი მაფუ გურიში კარი -- იმისთვის აჭედილი მაქვს გულის კარი. 

Lemma: ech'k'adua  
Number: 7912  
ეჭკადუა (ეჭკადუას) სახელი ეჭკადუნს ზმნისა -- აჭედვა. ...მინს გეუჭკადჷ ჸუდეშ კარი: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 155 - ...ზოგს
აუჭედა სახლის კარი. 

Lemma: ech'k'er-i  
Number: 7913  
ეჭკერ-ი (ეჭკერს) მწნილი, დამჟავებული მხალი; მხლის ძირს ფოთლებს ჭრიან , ამჟავებენ და ამას ეძახიან ეჭკერ-ს. შდრ.
იმერ. დაჭკორვა მწვანილეულობის დაჭრა (ვ.ბერ.); ლაზ. ოჭკორუ ჭრა (ნ.მარი). 

Lemma: ech'k'iril-i  



Number: 7914  
ეჭკირილ-ი (ეჭკირილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეჭკირუნს ზმნისა -- 1. აჭრილი. ჭაშღერეფი ეჭკირილი აფუ- ჩალის ღეროები
აჭრილი აქვს. 2. ამჟავების გამო წამხდარი, -- აკვეთილი (რძე...). 

Lemma: ech'k'irua  
Number: 7915  
ეჭკირუა (ეჭკირუას) სახელი ეჭკირუნს ზმნისა -- 1. აჭრა. ჭაშ ეჭკირუაში დრო რე - ჩალის აჭრის დროა.2. ამჟავების გამო
წახდენა. ბჟაქ გეიჭკირუ -- რძე აიჭრა, -- აკვეთდა. 

Lemma: ech'opil-i  
Number: 7916  
ეჭოფილ-ი (ეჭოფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეჭოფუნს ზმნისა -- აღებული, აწეული. ნარაგადი აფუ დო ნებათ ეჭოფილი: მ.
ხუბ., გვ. 35 -- -- ნათქვამი აქვს და ნებაც აღებული. 

Lemma: ech'opua  
Number: 7917  
ეჭოფუა (ეჭოფუას) სახელი ეჭოფუნს ზმნისა -- აღება; აყვანა; აწევა. თასუას მოჯგირეს დო ეჭოფუას ტერს მეხვარია:
ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 51 - თესვაში მოკეთეს და აღებაში მტერს მოეხმარეო. კავკაციაში ეჭოფუა, შურ დო გურით ნოცადუე: კ.
სამუშ., ქხპს., გვ. 114 -- კავკასიის აღება სულით და გულით უნდოდა (ცდილობდა თურმე -- ნაცადა). ენა მა ვემაჭოფე: მ. ხუბ.,
გვ. 22 -- ამას მე ვერ ავიტან. ჩქიმცალ ოჯახიში სქუა მუთ რე, ეგაჭოფენი!: მასალ., გვ. 35 -- ჩემისთანა ოჯახის შვილი
რითღა უნდა ამიტანო? //გადატ. შემოდგომა, მოსავლის აღება. შდრ. სინონიმები: დამორჩილი, დონალაგენი, მოწია.
ეჭოფუნს (ეჭოფუ აიღო, ეუჭოფუ აუღია, ენოჭოფუე(ნ) აიღებდა თურმე) გრდმ. აიღებს, აწევს. ეუჭოფუნს (ეუჭოფუ აუღო, ეუჭოფუ აუღია)
გრდმ. სასხვ. ქც. ეჭოფუნს ზმნისა -- აუღებს, აუწევს. ეიჭოფე(ნ) (ეიჭოფუ შესაძლებელი გახდა აღება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ.
ვნებ. ეუჭოფუნს ზმნისა -- შეიძლება აღება, აწევა. ეჲაჭოფე(ნ) (ეჲაჭოფუ შეძლო აეღო, ენოჭოფუე(ნ) შესძლებია აღება) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. ეჭოფუნს ზმნისა -- შეუძლია აიღოს, აწიოს. ეჲოჭოფაფუანს (ეჲოჭოფაფუუ ააღებინა, ეუჭოფაფუაფუ აუღებინებია,
ენოჭოფაფუე(ნ) ააღებინებდა თურმე) კაუზ. ეჭოფუნს ზმნისა ააღებინებს, ააწევინებს. ემაჭოფალი მიმღ. მოქმ. ამღები, ამწევი.
ეჲოჭოფალი მიმღ. ვნებ. მყ. ასაღები, ასაწევი. ეჭოფილი მიმღ. ვნებ. წარს. აღებული, აწეული. ენაჭოფა მიმღ. ვნებ. წარს. ანაღები,
ანაწევი. ენაჭოფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. აღების, აწევის საფასური. ეუჭოფუ მიმღ. უარყ. აუღებელი, აუწეველი. 

Lemma: ech'opua-doch'opua  
Number: 7918  
ეჭოფუა-დოჭოფუა (ეჭოფუა-დოჭოფუას) აწევ-დაწევა. თიში ეჭოფუა-დოჭოფუას ქაასქიდუ - იმის აწევ-დაწევას შერჩა. 

Lemma: ech'uch'uxua  
Number: 7919  
ეჭუჭუხუა (ეჭუჭუხუას) სახელი ეუჭუჭუხანს ზმნისა -- ხეზე ასვლაში დახმარება, შედგომა. იხ. ჭუჭუხაფა 

Lemma: ech'q'vadua  
Number: 7920  
ეჭყვადუა, ეჭყვიდუა (ეჭყვადუას) სახელი ეჭყვიდუნს, ეჭყორდუ(ნ) ზმნათა -- ამოწყვეტა. მიქით ვა ხონუნი, ეჭყორდუ: ი.
ყიფშ., გვ. 182 - ვინც არ მოხნა, ამოწყდა. 

Lemma: ex  
Number: 7921  
ეხ! შორსდ. ეხ! -- გამოხატავს დანანებას, მწუხარებას. ეხ! მუ კოქჩ ღურუ! -- ეხ! რა კაცი მოკვდა! 

Lemma: exant'ua  
Number: 7922  
ეხანტუა (ეხანტუას) სახელი ეხანტუნს ზმნისა -- ახატვა. ე ჩხომიში სახე გეუხანტესჷ: ა. ცაგ., გვ. 27 - ამ თევზის სახე
აუხატეს. 

Lemma: exartu  
Number: 7923  
ეხართუ (ეხართუას) სახელი ეხართუნს ზმნისა -- ახლართვა. 

Lemma: exaxua  
Number: 7924  
ეხახუა (ეხახუას) სახელი ეხახუნს ზმნისა -- აფატვრა. 

Lemma: exi-mox-i  
Number: 7925  
ეხი-მოხ-ი (ეხი-მოხის) მიხვრა-მოხვრა. ეხი-მოხი ვაუღუნი, ფერი კოჩიე -- მიხვრა-მოხვრა რომ არ აქვს, ისეთი კაცია. 

Lemma: exmoxon-i  
Number: 7926  
ეხმოხონ-ი (ეხმოხონს) აღმართ-ჩაღმართი, ოღრო-ჩოღრო (პ.ჭარ.). 

Lemma: exorapa  
Number: 7927  
ეხორაფა (ეხორაფას) სახელი ეჲოხორუანს ზმნისა -- ასახლება. 

Lemma: exoshk'oreba  
Number: 7928  
ეხოშკორება (ეხოშკორებას) იხ. ახოშკორება, -- , შეღვინიანება, შეთრობა. გეშვეს ღვინი დო ჭე ეიხოშკორესინი,
თინეფიშ შქას მიდართუ გლახა რაგადიქ -- დალიეს ღვინო და ცოტა რომ შეთვრნენ, მათ შორის (შუა) წავიდა ცუდი
ლაპარაკი. 



Lemma: eja-muja  
Number: 7929  
ეჯა-მუჯა // აჯა-მუჯა ეპითეტი, რომელიც ემატება არანათლად (გაურკვევლად) მოლაპარაკე ადამიანებს (ი.ყიფშ.). ეჯა-მუჯა
ჯგალალეფი: ა. ცაგ., გვ. 77; ი. ყიფშ., გვ. 122 -- მოლუღლუღე ჯგალელები. სომხურიდან შემოსულად თვლის ამ სიტყვას
ნ.მარი. 

Lemma: ejarjua  
Number: 7930  
ეჯარჯუა (ეჯარჯუას) სახელი ეჯარჯუნს ზმნისა -- აშლა, ყალყზე დაყენება (მაგ., თმისა). 

Lemma: ejgvra  
Number: 7931  
ეჯგვრა // ეჯგურა (ეჯგვრას, ეჯგურას) ამისთანა, ასეთი; ამის მსგავსი. ეს ვოუჯგუნო, ეჯგვრა ხოჯეფ კოლექტივს
ჸუნდასჷნი: ქხს, 1, გვ. 337 -- ამას არ ჯობია, ამისთანა ხარები კოლექტივს რომ ჰყავდეს. ეჯგურა ჯგირი ბოში ქორექია-
და...: ქხს, 1, გვ. 18 -- ასეთი კარგი ბიჭი თუ ხარო... 

Lemma: ejgua  
Number: 7932  
ეჯგუა (ეჯგუას) იგივეა, რაც ეჯგურა, -- იხ. ათეჯგურა, თეჯგურა. 

Lemma: ejumala  
Number: 7933  
ეჯუმალა (ეჯუმალას) // ეჯუმაფა (ეჯუმაფას) სახელი ეიჯუმანს, ეჲოჯუმაფუანს ზმნათა -- რჩენა, გამოკვება. თელი ზოთონს
მის ეჲაჯუმე ჟირი კოჩი? - მთელი ზამთარი ვის შეუძლია არჩინოს ორი კაცი? ეჯუმალაშენი დიდი მარდის (// მარს)
მოგოშინანთი -- რჩენისათვის დიდ მადლობას მოგახსენებთ. ეიჯუმანს (ეიჯუმუუ არჩინა; ეუჯუმუუ // ეუჯუმუაფუ ურჩენია,
გამოუკვებავს; ენოჯუმუე(ნ) // ენოჯუმაფუე(ნ) არჩენდა, გამოკვებავდა თურმე) გრდმ. გამოკვებავს, არჩენს. ეუჯუმანს (ეუჯუმუუ ურჩინა,
გამოუკვება; ეუჯუმუუ // ეუჯუმუაფუ გამოუკვებავს, ურჩენია) გრდმ. სასხ. ქც. ეიჯუმანს ზმნისა -- ურჩენს, გამოუკვებავს. ეიჯუმე(ნ) //
ეიჯუმენე(ნ) (ეიჯუმენუ შესაძლებელი გახდა რჩენა, გამოკვება; ეჯუმერე(ნ) // ეჯუმენერე(ნ) შესაძლებელი გამხდარა რჩენა, -- ) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. ეიჯუმანს ზმნისა -- შეიძლება გამოიკვებოს, ირჩინოს. ეჲაჯუმე(ნ) // ეჲაჯუმენე(ნ) (ეჲაჯუმენუ შეძლო გამოეკვება,
ერჩინა; -- ; ენოჯუმ{აფ}უე(ნ) შესძლებია ერჩინა, გამოეკვება) გრდუვ. შესაძლ.ვნებ. ეუჯუმანს ზმნისა -- შეუძლია გამოკვებოს,
არჩინოს. ეჲოჯუმაფუანს (ეჲოჯუმაფუუ არჩენინა, გამოაკვებინა; ეუჯუმაფუაფუ ურჩენინებია, გამოუკვებინებია; ენოჯუმაფუ{აფუ}ე(ნ)
აკვებინებდა, არჩენინებდა თურმე) კაუზ. ეიჯუმანს ზმნისა -- გამოაკვებინებს, არჩენინებს. ემაჯუმალარი მიმღ. მოქმ.
მარჩენალი, გამომკვებავი. ეჲოჯუმალ{არ}ი მიმღ. ვნებ. მყ. სარჩენი, გამოსაკვები. ეჯუმალირი მიმღ. ვნებ. წარს. რჩენილი,
გამოკვებილი. ენაჯუმეფი // ენაჯუმალუ მიმღ. ვნებ. წარს. ნარჩენი, გამონაკვები. ენაჯუმალუერი // ენაჯუმაფუერი // ენაჯუმუერი მიმღ. ვნებ.
წარს. რჩენის, გამოკვების საფასური. ეუჯუმაფუ, ეუჯუმალუ მიმღ. უარყ. გამოუკვებავი. 

Lemma: ehe  
Number: 7934  
ეჰე! შორსდ. აი, ეჰე! ეჰე, ჩიტი, ქოფურინი!: ი. ყიფშ., გვ. 119; ქხს, 1, გვ. 40 -- ეჰე, ჩიტო, გაფრინდი! ეჰე,ინა ირ კოც უჩქუ --
ეჰე, ის ყველამ იცის. ეჰევე, ქარწყექიაო, უჩა ფაფრიკა მოჩქჷნია თაურევე...: მ. ხუბ., გვ. 158 -- აიო, ხედავო, შავი ფაბრიკა
რომ მოჩანსო აქედანო? შდრ. ლაზ. ეჰე აი (ნ. მარი). 

Lemma: e  
Number: 7935  
ე, ეჰე! შორსდ. აი იქ. 

Lemma: ehe՚  
Number: 7936  
ეჰეჸ! შორსდ. ჰოდა! 

Letter: v  
ვ 

Lemma: v-  
Number: 7937  
ვ- პირველი პირის სუბიექტის ნიშანი (მაგ., ვ- ორგუანქ ვრგავ, ვ- იღანქ წავიღებ, ვ- ათენქ ვათავებ, ვ- ხანჩუნქ ვთოხნი, ვ-
თასუნქ ვთესავ, ვ- წილუნქ ვკრეფ... ), რომელსაც ზუგდიდურ-სამურზაყანოულ კოლში, ძირითადად, სენაკურში არცთუ
იშვიათად, შესაბამისი თანხმოვნების წინ ასიმილაციის შედეგად ენაცვლება ბ, ფ, პ თანხმოვნები. შდრ. ლაზ. ვ. 

Lemma: va-  
Number: 7938  
ვა- უარყოფის ნაწილაკი არ: ვა აკეთა არ გააკეთო, ვა ჭარა არ დაწერო, ვა თქუა არ სთქვა. მომდევნო ხმოვნებთან
ნაწილობრივი ან სრული ასიმილაციით: ა-ო -> აა//ა: ვა{ა}კო (ღ ვა ოკო) არ უნდა; ვა{ა}ხვარუ (ღ ვა ოხვარუ) არ შველის. ა-
ე -> ეე//ე: ვე{ე}ნდა (ღ ვა ენდა) არ ენდო; ვე{ე}დირთა (ღ ვა ედირთა) არ ადგე. ა-ი -> ეე//ე: ვე{ე}და (ღ ვა იდა) არ
წახვიდე; ვე{ე}ხირა (ღ ვა იხირა) არ იპარო. ა-უ -> ოუ: ვოუჩქუ (ღ ვა უჩქუ) არ იცის; ვოუჯინა(ღ ვა უჯინა). ასიმილაცია
შეიძლება იყო დისტანციურიც: ვეიშართა (ღ ვა გიშართა) არ გამოხვიდე; ვემდუღა (ღ ვა მიდუღა) არ წაართვა. შდრ. ნი-,
ნუ-, იხ. ვარი. 

Lemma: -va  
Number: 7939  
-ვა მეგრული გვარების ერთი ნაწილის დაბოლოებაა: კანკავა//კანკა, კაჭარავა//კაჭარა, პაპავა//პაპა, ცავა//ცა{ა},



ხურცილავა//ხურცილა//ხურცია... 

Lemma: vage  
Number: 7940  
ვაგე (ვაგეს) ბრმა. შდრ. უთოლე, ჸვერე. 

Lemma: vada  
Number: 7941  
ვადა (ვადას) ვადა, დრო. ახავაი, მუშ მანწარა, ვადა გალე ცირასჷნი: მასალ., გვ. 93 -- ვაი-ვაი, რა მწარეა, დრო რომ
გაუვა ცირას. 

Lemma: vadagulir-i  
Number: 7942  
ვადაგულირ-ი (ვადაგულირს) დროგასული. 

Lemma: va-va  
Number: 7943  
ვა-ვა შორსდ. ვაი. ვავა, ჯიმა პეტრეია, ვავა! -- ვაი, ძმაო პეტრეიავ, ვაი! ვავა, პაპას, ვუვა პაპას, მუ ეიოფშანს პაპაში
ყვაყვას?! : ქხს, 1, გვ. 301 -- ვაი მღვდელსა, უი მღდელსა, რა გაავსებს მღვდლის მუცელსა. იხ. ვუვა. 

Lemma: vavai/y  
Number: 7944  
ვავაი/ჲ! შორსდ. ვაიმე. ათეში რაგადი დო ვავაია მიოღორუუ -- ამის თქმა და `ვაიმეო' მიაყვირა. ვავაჲ, ჟიმაღურელი,
შქირენს ბღურექია: მ. ხუბ., გვ. 56 -- ვაიმე, ძმაო (ძმამკვდარო), შიმშილით ვკვდებიო. 

Lemma: vaz-i  
Number: 7945  
ვაზ-ი, ვაზეფ-ი (ვაზის, ვაზეფ/მს) ურმის თვლის რკინის სალტე. ურმის ერთ ბორბალს აქვს სამი ვაზი. 

Lemma: vatandzara  
Number: 7946  
ვათანძარა (ვათანძარას) გლახა; ბრბო; უზრდელი ხალხი. გადატ. პატარა ბავშვები. ვათანძარა აკაბუძოლუდუ უკახალე --
პატარა ბავშვები გროვად მისდევდა უკან. სოლე მორთუ ე ვათანძარემქ? -- საიდან მოვიდნენ ეს ბავშვები? შდრ.
ბახარხალა. 

Lemma: vai  
Number: 7947  
ვაი, ვაჲ! შორსდ. ვაი. ვაი ჩქიმიშენი დო ვაი სქანიშენი! -- ვაი მე და ვაი შენ! ვაია, სი კოჩია, ენა ჩქიმი ხეში
მიოქოსაფალიენია: მ. ხუბ., გვ. 66 -- ვაიო, შე კაცო, ეს ჩემი ხელის შესახოციაო. მუჭო გილაღიანცჷნი, დუდ გოუნწკჷრ
ვაიაქ!: მასალ., გვ. 97 -- როგორაა რომ დაჩხავის, თავი გაუპო `ვაიმ'. ვაჲ, ღორონთი, მუ შეგცოდი?: ქხს, 1, გვ. 138 -- ვაი,
ღმერთო, რა შეგცოდე? ქვაი, თიში მარდი! ნეტავ იმას; ნეტავ იმისი მადლი! ვაი, თიში მარდი! მისით ჩქიმი ქომონჯიშა
ვაშქურუნიე -- ნეტავ იმას, ვისაც ჩემი ქმრის არ ეშინიაო. 

Lemma: vak'ak'a  
Number: 7948  
ვაკაკა (ვაკაკას) ქვის კენჭებით თამაშის ერთ-ერთი სახეობა. ვაკაკას უძახუნა კენჭაშ ლაჸაფის; კენჭა თეში ოკო
გეეჭოფას, მაჟირას ვააკაკასინი -- `ვაკაკას' ეძახიან კენჭაობას; კენჭი ისე უნდა აიღოს, რომ მეორეს არ მოხვდეს
(მიეკაკუნოს). შდრ. კაკაფი. 

Lemma: val-i1  
Number: 7949  
ვალ-ი1 (ვალ/რს) ვალი. ვალი არძოქ გინიბგით: ქხპს, გვ. 114 -- ვალი ყველამ გადავიხადეთ. ვემეფხვადი თენერ ჭუა
ირკოჩიშო ვალი რენო: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 125 -- ვერ მივხვდი, ასეთი ტკივილი ყველას ვალია. 

Lemma: val-i2  
Number: 7950  
ვალ-ი2 (ვალს) ელვა. თიწკჷმა გონათჷნცია დო ვალი თინა რენია: ი. ყიფშ., გვ. 75 -- მაშინ განათდება და ელვა ისააო.
დიჭყ გურგინი, ვალი, ტყვაცი: მასალ., გვ. 70 -- დაიწყო გრგვინვა, ელვა, ჭექა. ჩქიმი შურიში დინოდგუმუ, სინათლე დო
ვალიშ მანგი!: ქხს, 1, გვ. 44 -- ჩემო სულისდგმავ, სინათლევ და ელვის დარო! ართი ვალი დო თექ გორჩქინდუ -- ერთი
გაელვება და იქ გაჩნდა. ვალიშორო ზმნზ. ელვის მსგავსად, ელვისებურად. დუს ქიგიანთხუ ვალიშორო -- სწრაფად მივიდა
(თავს დაეცა ელვის სისწრაფით). შდრ. ლაზ. ვალ: ოალუ (ნ.მარი). იხ. ვალიშ მამალას. 

Lemma: valala  
Number: 7951  
ვალალა (ვალალას) მავნე; ქვემძრომი (გველი, ხვლიკი და მისთ.). თინა ჸვილჷნც ირნერი ვალალას, ათე ქეჸანას
ტყურათ მალალარც: ყაზაყ., 6.05.1931 გვ. 3 -- ის კლავს ყოველნაირ ქვემძრომს, ამ ქვეყანაზე ტყუილად მყეფს. 

Lemma: valap-i/a  
Number: 7952  
ვალაფ-ი/ა (ვალაფა/ი-ს) სახელი მიოვალანს; უვალუანს ზმნებისა -- 1. ნელი სვლა. მეურს, მიოვალანს -- მიდის,
უდარდელად მოძრაობს. 2. ქნევა; ხამხამი. მუდა ფსუას დუვალუანსინი, იდა ქილა ხორცის მილუჭკომუანს -- რანდენს
ფრთას დაუქნევს, იმდენ ქილა ხორცს აჭმევს. ქთოლიში დოვალაფა თვალის დახამხამება (სწრაფად): თოლიში გოვალაფა
დო ექ კოჩი ვარდუ -- თვალის დახამხამება და იქ არავინ (კაცი) არ იყო. ქხეში ვალაფა ხელის {და}ქნევა: ხეში ვალაფა დო
თექ გორჩქინდუ -- ხელის დაქნევა და იქ გაჩნდა. 3. ელვარება, ბრწყინვა, ლაპლაპი. ყამა გალეღუნი, გოვალუ დო
ოსურემქ ქიდააჭყეს რკია -- ხანჯალი რომ ამოიღო, გაიელვა და ქალებმა დაიწყეს კივილი. 4. ორგანიზმში დაჩირქების ან
სხვა სახის ტკივილის შემთხვევაში ამბობენ: ვალუნსია: ქვარას მაჭუ, ვალუნს -- მუცელი მტკივა, ფეთქავს (ელავს). 



Lemma: vale  
Number: 7953  
ვალე, ვაე (ვა{ლ}ეს) 1. გაბრაზებისას მიმართავენ: სქან ვალეს! მნიშვნელობა უცნობია. ენა ვამოკო, ენა მუშ ვალეს
(//ვაეს) - ეს არ მინდა, ეს მის ვალეს (?). 2. ბატების სამწყვდევი (ს. ინჩხური, მარტვლის რაიონი). 

Lemma: valeba  
Number: 7954  
ვალება (ვალებას) სახელი ავალენს ზმნისა -- დავალება. თურქიშ ჯარიშ უნჩაშალა ომერ-ფაშას ნოვალუე: კ. სამუშ.,
ქხპს, გვ. 114 - თურქების ჯარის უფროსობა ომერ-ფაშას ჰქონია დავალებული. ავალენს (დაავალუ დაავალა, დუუვალებუ
დაუვალებია, დონოვალებუე(ნ) დაავალებდა თურმე) გრდმ. ავალებს. ივალენს (დიივალუ დაივალა, დუუვალებუ დაუვალებია) გრდმ.
სათავ. ქც. ავალენს ზმნისა -- ივალებს. ივალინე(ნ) (ივალინუ შესაძლებელი გახდა დავალება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
ავალენს ზმნისა -- შეიძლება დავალება (დაივალოს). ავალინე(ნ) (ავალინუ შეძლო დაევალებინა, -- , დონოვალებუე(ნ) შესძლებია
დაევალებინა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ავალენს ზმნისა -- შეუძლია დაავალოს. ოვალებაფუანს (ოვალებაფუუ ავალებინა,
უვალებაფუაფუ უვალებინებია, ნოვალებაფუაფუე(ნ) ავალებინებდა თურმე) კაუზ. ავალენს ზმნისა -- ავალებინებს. დამავალებელ/რი
მიმღ. მოქმ. დამვალებელი. ოვალებელ/რი მიმღ.ვნებ.მყ. დასავალებელი. დავალებული მიმღ.ვნებ.წარს. დავალებული. დანავალები
მიმღ.ვნებ.წარს. დანავალები. დანავალებუერი მიმღ.ვნებ.წარს.დავალების საფასური. უდუვალებუ მიმღ.უარყ. {და}უვალებელი. 

Lemma: valebul-i  
Number: 7955  
ვალებულ-ი (ვალებულ/რს) იხ. დავალებული. 

Lemma: valer-i  
Number: 7956  
ვალერ-ი (ვალე/რს) იხ. ჯიმა-ვალერი. შდრ. ჯიმა-ჸაჯა. 

Lemma: valir-i  
Number: 7957  
ვალირ-ი (ვალირს) იგივეა, რაც მოვალირი, -- ელვისაგან დამწვარი (ი. ყიფშ.). ვალირი ვორექ, ხალირი ვორექ: ი. ყიფშ.,
გვ. 143 -- ელვისაგან დამწვარი ვარ, მოხრაკული ვარ. 

Lemma: valish  
Number: 7958  
ვალიშ მამალას ზმნზ. სწრაფად, ელვის სისწრაფით, ელვისებურად. ვალიშ მამალას დირთჷ: მ. ხუბ., გვ. 176 -- სწრაფად
დაბრუნდა. ვალიშ მამალას გოდინუა -- ელვის სისწრაფით (სწრაფად) დაიკარგაო. გონწყჷ ვალიშმამალას: კ. სამუშ.,
ქართ. ზეპ., გვ. 96 -- გახსნა ელვის სისწრაფით. შდრ. ქარიშ მამალას. 

Lemma: valua  
Number: 7959  
ვალუა (ვალუას) სახელი ვალუნს ზმნისა -- 1. ელვა, ელვება. ვარდიშფერ თოლენს უვალუანს -- ვარდისფერ თვალებს
აელვებს. ჭვენს, ვალუნც დო მერეხანს: ქხს., 1, გვ. 203 -- წვიმს, ელავს და დელგმაა. ჭვენც, ვალჷნც, მერეხანც, მეხი
ჭყონც ფელეკანც: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 81 -- წვიმს, ელავს, დელგმაა, მეხი მუხას ფხრეწს. ვალუნს (გოვალუ გაიელვა,
გუუვალუ გაუელავს, გონოვალუე(ნ) გაელავდა თურმე) გრდუვ. დინამ. ელავს. უვალუანს (უვალუუ აელვა, უვალუაფუ უელვებია) გრდმ.
სასხვ. ქც. ვალუნს ზმნისა -- აელვებს (თვალს). ოვალაფუანს (ოვალაფუუ აელვებინა, უვალაფუაფუ უელვებინებია, ნოვალაფუაფუე(ნ)
აელვებინებდა თურმე) კაუზ. ვალუნს ზმნისა აელვებინებს. ვალირი მიმღ.ვნებ.წარს. ელვის ზემოქმედებით გაყვითლებული
ხილის ნაყოფი, -- ელვისგან დამწვარი. ნავალა მიმღ.ვნებ.წარს. ნაელვარი; ელვის ზემოქმედებით გაყვითლებული ნაყოფი.
შდრ. ლაზ. ვალ: ვალუფს ელავს (ნ.მარი) 

Lemma: vamxe  
Number: 7960  
ვამხე არ მყავს; არ მივის (არ მიზის). ართი სქუა -- ვამხე სქუა, ჟირი სქუა -- ჯგჷრი სქუა, სუმი სქუა -- სრული სქუა, ოთხი
სქუა -- ნოდი სქუა, ხუთი სქუა -- ბუნტი სქუა,: ხალხ. სიბრ.,1, გვ. 53 -- ერთი შვილი -- არ მყავს შვილი, ორი შვილი -- კარგი
შვილი , სამი შვილი -- სრული შვილი, ოთხი შვილი -- ნადი შვილი, ხუთი შვილი -- ბუნტი შვილი.შდრ. ხუნა. ვამხეღ ვა მ-ი-ხე
არ მიზის. 

Lemma: vana  
Number: 7961  
ვანა ან. შდრ. ვარა (ი.ყიფშ.). 

Lemma: vanat  
Number: 7962  
ვანათ ზმნზ. აუცილებლად (დ.ფიფია). 

Lemma: vanapero  
Number: 7963  
ვანაფერო ზმნზ. იშვიათად (დ.ფიფია). 

Lemma: vane  
Number: 7964  
ვანე შეიძლება; ეგებ, ეგების(ი.ყიფშ.). 

Lemma: vani  
Number: 7965  
ვანი რომ (დ.ფიფია). ირო ქვარას ალაჯინე, ქააფუნო ვანი რძღჷლო: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 13 -- ყოველთვის მუცელს
ჩასცქერის, თუ კი ჩათვლის (თავსა) მაძღრად (კი აქვს მთლად მაძღრად). დოწიმინდუ გვერშაპიში ნძორი, ბოშის ვანი
აშქურინენია დო: აია,1, გვ. 23 -- გაწმინდა გველეშაპის მძორი, რომ ბიჭს არ შეეშინდესო და. 



Lemma: vanch'ar-i  
Number: 7966  
ვანჭარ-ი (ვანჭარს) ვაჭარი. ვანჭარი კოჩიე -- ვაჭარი კაცია. გჷ მაფობა ცაში ვანჭარ-კოსჷ: ა. ცაგ., გვ. 88 -- ჰგავს მეფობა
ცის ვაჭარ-კაცს. შდრ. ვარჭუა 

Lemma: vay  
Number: 7967  
ვაჲ შორსდ. ვაი. ვაჲ ახავაი, სქანი, ღურა!: კ. სამუშ.,ქხპს, გვ.122 -- ოხ, შენი სიკვდილი! იხ.ვაი. 

Lemma: var  
Number: 7968  
ვარ (ვარს) იგივეა, რაც ვა, -- უარყოფითი ნაწილაკი: არ, არა; ვერ; უარი. ვარ, ვარ ვებღორინექ: ი. ყიფშ., გვ. 174 -- არა,
არა, არ შეიძლება ჩემი მოტყუება. -- ჸუჩა მეურქო? -- ვარ: -- სახლში მიდიხარ? -- არა. ვარს გერე -- უარზეა (უარზე დგას)
შდრ. ლაზ. ვარ//ვა არ, ვერ (ნ.მარი). 

Lemma: vara1  
Number: 7969  
ვარა1 კავშირია: ა) მაპირისპირებელი თორემ-ის ფარდი: ვე{ე}და ლებარდეშა, ვარა მედინუქ -- არ წახვიდე ლებარდეში,
თორემ დაიღუპები (დაიკარგები). ეთის ქომომიჸონანთია-და, ვარა ვაგოგიტეენთია: ქხს, 2, გვ. 14 -- იმას თუ მომიყვანთო,
თორემ არ გაგიშვებთო. არძო ცხენი თუხარიკი რენია, დუდიშ გორქიალა უჭირსია ვარა: ხალხ.სიბრ., 1, გვ. 14 -- ყველა
ცხენი თუხარიკი არისო, თავის გაქნევა უჭირსო თორემ // ვარა-ს შეიძლება დაერთოს სხვათა სიტყვის ნაწილაკი -ა
(ქართული ო-ს მორფოლოგიური ფარდი), რომლის წინ ჩაერთვის ხოლმე -- ვ : ორაგადუუშა ვემჷგოთინითია, ვარავა მუა-
სქანცჷ ჸუნდუ რაშია: ი. ყიფშ., გვ. 61 -- სალაპარაკოდ ვერ გავბედეთ მოსვლა, თორემო მამაშენს ჰყავდა რაშიო. ვარა მუ
კოჩი ვორექ მა, ომბოლია რე კოჩი ვარავა: მ. ხუბ., გვ. 56 -- ან რა კაცი ვარ მე, ომბოლა არის კაცი თორემაო. ბ)
მაცალკევებელი ან-ის შესაბამისი (შინაარსობრივად): ვარა მუ კოჩი ვორექ მა: მ. ხუბ., გვ. 56 -- ან რა კაცი ვარ მე. მუ
გიჭირს, ვარა სო მეურქია: მ. ხუბ., გვ. 2 -- რა გიჭირს, ან სად მიდიხარო?// ვარა...ვარა -- ან ... ან: მუთ ქომიღუდუნი, ვარა
ფარა, ვარა ბარგი, -- არძაქ მემიდინუ -- რაც მქონდა, ან ფული, ან ბარგი, -- ყველა დამეკარგა. ვარა გეშვი, ვარა გედი! --
ან შესვი ან ადექი! ვარა დიხას, ვარა ცასჷ სოლეთინი ვონჭუდეე: ქხს, 1, გვ. 45 -- ან მიწას ან ცას საიდანმე ვწვდებოდე.
ვარა ღურელს, ვარა თელსჷ აკას მუთუნს ვორგუდეე!: ქხს, 1, გვ. 45 -- ან მკვდარს, ან ცოცხალს (მთელს) ვინმეს (ერთს)
რაიმეს ვრგებდე! 

Lemma: vara2  
Number: 7970  
ვარა2 ზმნზ. მაინც. ოღონდ ჩქიმი წვალებას ჭიჭე ვარა გური ქუჩი: ქხს, 1, გვ. 48 -- ოღონდ ჩემს წვალებას ცოტათი მაინც
მიხვდი. ჩქიმ ოსური, ჭახანს ვარა ჩქიმ სახელი ვადინუა: ქხს, 1, გვ. 29 -- ჩემო ცოლო, ცოტახანს მაინც ჩემი სახელი არ
დაკარგო. დიო ხოლო იმენდი რე, ჭიჭეს ვარა ქორშუდეე: ქხს, 1, გვ. 45 -- ჯერ კიდევ იმედია, ცოტათი მაინც გახსოვდე.
კოჩიშა ჯგირი ვაგაღოლენ-და, ჩიჩიე ვარა ვაღოლავა: ხალხ.სიბრ., 1, გვ. 75 -- კაცს თუ კარგი არ შეგიძლია გაუკეთო,
ცუდი მაინც არ გაუკეთოო. 

Lemma: -vara3  
Number: 7971  
-ვარა3 ნაწილაკი ოდე. სქანიჯგუა მოშაირე ოშივარა ვორტინე -- შენისთანა მოშაირე ასიოდე გავაქციე. ჟირივარა ვამირე,
სოგიდა იდესჷნი: ი. ყიფშ., გვ. 16 -- ორიოდე არ ჩანს (მყავს), სადღაც წავიდნენ. ეჩივარა მახაჩქალი ართო გაკოშაყარედ:
მასალ., გვ. 62 -- ოციოდე ყანის მუშას ერთად მოეყარა თავი. სუმვარაშა{ხ} გოლახეს -- სამიოდეჯერ ცემეს. 

Lemma: varadnik'-i  
Number: 7972  
ვარადნიკ-ი (ვარადნიკის) [რუს. воротник საყელო]. ჯგირი ვარადნიკი იკო გუუკეთენი -- კარგი საყელო უნდა გავუკეთო. 

Lemma: varaia  
Number: 7973  
ვარაია (ვარაიას) იხ. ვარაჸია. 

Lemma: varak'ia  
Number: 7974  
ვარაკია (ვარაკიას) იგივეა, რაც ვარაია, ვარაჸია. 

Lemma: varapa  
Number: 7975  
ვარაფა (ვარაფას) იხ. ვარება. 

Lemma: vara՚ia  
Number: 7976  
ვარაჸია (ვარაჸიას) ვარია. იხ. დადულია, დოჸია, ოჩხოტუე. 

Lemma: vard-i  
Number: 7977  
ვარდ-ი (ვარდის) ვარდი. სი ორდი ვარდი უგუუფაჩუ: ი. ყიფშ., გვ. 125 -- შენ იყავი ვარდი გაუშლელი. 

Lemma: var-da  
Number: 7978  
ვარ-და // ვარი-და კავშირი ან, არა-და, თუ არა: ულა უჯგუში რე ფაიტონით; ვარდა დერეჟანით: ი. ყიფშ., გვ. 1 -- წასვლა
უკეთესია ეტლით ან დილიჟანით. წყარს ქუა ოჸოთი, -- მოხვადუ-და, თინა რე, ვარდა ქუას ქუა მიაძინუუ -- წყალს ქვა
ესროლე, -- თუ მოხვდა, ისაა, არადა ქვას ქვა მიემატება. ვორწყექინი, ვიჭუუქუ, ვარდა გური მიღურუ: ქხს, 1, გვ. 40 -- რომ
ვუყურებ (ვხედავ), ვიწვები, არადა გული მიკვდება. 



Lemma: vardil-i  
Number: 7979  
ვარდილ-ი (ვარდილ/რს), ვარდი-ი (ვარდირს) მიმღ.ვნებ.წარს. რდუნს ზმნისა -- არგაზრდილი. შდრ. ურდუ. 

Lemma: vardish  
Number: 7980  
ვარდიშ პირ-ი (ვარდიშ პირს) ვარდის კოკორი. გურაფილი, გამოსთილი, ვარდიშ პირიში მასქვამა: კ. სამუშ.,ქხპს, გვ.
140 -- ნასწავლი, გამოცდილი, ვარდის კოკორივით ლამაზი. 

Lemma: var-do  
Number: 7981  
ვარ-დო კავშ. არა-და. ენა ეშე ედირთჷ, ვარ-დო თეში იჯინე განიშე: მ. ხუბ., გვ. 199 -- ეს ზევით ადგება, არა-და ისე
იყურება განზე. ა, პატონი, ბედნიერქ გაჸის ჩქიმი სქუაქ, ვარ-დო, ჩქიმი მარულექ ქჷმორთ-და, ვემერჩანთ ოსურსია:
ქხს, 2, გვ. 134 -- აი, ბატონო, გიბედნიეროთ ჩემი შვილი (ღმერთმა), თუ-არა (არა-და), ჩემი მორბენალი თუ მოვიდა, არ
მოგცემთ ქალსო. იხ. ვარ-და. 

Lemma: vareba  
Number: 7982  
ვარება (ვარებას) სახელი ვარენს ზმნისა -- უარის თქმა, უარობა, უარყოფა. კოჩი ვამოივარანს: ქხს, 1, გვ. 15 -- კაცი არ
გეტყვის უარს (გიუარებს). ელსამეთიშა მაულარიშა ვართი ულა ელეჩინე დო ვართი მივარებენია -- იერუსალიმში
წამსვლელს არც წასვლა შეიძლება ურჩიო და არც დაუშალო (უარი უთხრა). ყაზაყიში ოსურეფი ქოთომც ივარანა:
მასალ., გვ. 59 -- გლეხის ქალები ქათამზე უარს ამბობენ (არ იმეტებენ). უკული ვამივარენქო?: ი. ყიფშ., გვ. 143 --
შემდეგ არ იტყვი უარს? პატონი ცხენც ირზენდუა დო მეჯინიბე ივარანდუა: ხალხ.სიბრძ., გვ. 115 -- ბატონი ცხენს
იძლეოდაო და მეჯინიბე უარს ამბობდაო. ვარენს(იყენ. ივარუ იუარა, უვარებუ უუარია, ნოვარებუე(ნ) უარობდა თურმე) გრდუვ.
საშ. - მოქმ. უარობს. ივარანს (ივარუ იუარა, უვარებუ უუარია) გრდმ. უარს ამბობს (იტყვის). ივარინე(ნ) (ივარინუ
შესაძლებელი გახდა უარის თქმა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ.ვნებ. ვარენს ზმნისა -- შეიძლება უარება. ავარინე(ნ) (ავარინუ
შეძლო ეუარა, -- , ნოვარებუე(ნ) შესძლებია უარება) გრდუვ. შესაძლ.ვნებ. ვარენს ზმნისა -- შეუძლია იუაროს.
ოვარებაფუანს (ოვარებაფუუ უარი ათქმევინა, უვარებაფუაფუ უარი უთქმევინებია, ნოვარებაფუ{აფუ}ე(ნ) უარს ათქმევინებდა
თურმე) კაუზ. ვარენს ზმნისა -- უარს ათქმევინებს. მავარებელი, მოვარიე მიმღ. მოქმ. უარის მთქმელი. ოვარებელი
მიმღ.ვნებ.მყ. უარის სათქმელი. მოვარებული მიმღ.ვნებ.წარს. აკრძალული, უარ-თქმული. ნავარები მიმღ.ვნებ.წარს.
უარნათქვამი. ნავარებუერი მიმღ.ვნებ.წარს.უარის თქმისათვის გასამრჯელო. უვარებუ მიმღ.უარყ. უარყოფილი. იხ.
ვარაფი; გინოვარება; მოვარება... 

Lemma: varei  
Number: 7983  
ვარეი ნაწილაკი მაინც. ინა ვარეი ვეფირქა, ანწი ხოლო ფჩირთუქუნი -- ის მაინც არ იფიქრო, რომ მომავალშიაც (აწიც)
შევცდები. შდრ. ვარა. 

Lemma: vareno  
Number: 7984  
ვარენო 1. არ არის? 2. თუ. 

Lemma: varval-i  
Number: 7985  
ვარვალ-ი (ვარვარს) ვარვარი; ბრწყინვა, ელვარება. გაგმიღუ დანა-ჩანგალი დო ვარვარლი ქოდააჭყაფუუ,
გოვარვალუუ -- გამოიტანა დანა-ჩანგალი და ვარვარი დააწყებინა, გაავარვარა. ქთოლიში ვარვალი თვალის ელვარება,
ბრწყინვა. იხ. ვარვალაფა. 

Lemma: varvala  
Number: 7986  
ვარვალა (ვარვალას) მბზინავი, ვარვარა. 

Lemma: varvalapa  
Number: 7987  
ვარვალაფა (ვარვალაფას) სახელი ვარვალანს ზმნისა -- გავარვარება; გაელვარება. იხ. ვარვალი; ვარვალუა. 

Lemma: varvaler-i  
Number: 7988  
ვარვალერ-ი (ვარვალერს) იხ. გოვარვალერი. 

Lemma: varvalua  
Number: 7989  
ვარვალუა (ვარვალუას) იგივეა, რაც ვარვალაფა, -- გავარვარება; გაელვარება; ბრწყინვა, პრიალი. ვარვალანს (ვარვალუუ
ივარვარა, უვარვალუუ უვარვარია, ნოვარვალუე(ნ) ვარვარებდა თურმე) გრდუვ.საშ.-მოქმ. ვარვარებს, ბრწყინავს, პრიალებს.
ვარვალანს(გოვარვალუუ გაავარვარა, გუუვარვალუუ გაუვარვარებია, გონოვარვარუე(ნ) გაავარვარებდა თურმე) გრდმ. ავარვარებს,
აბრწყინებს. ივარვალანს(გიივარვალუუ გაივარვარა; გუუვარვალუუ გაუვარვარებია, გაუპრიალებია) გრდმ. სათავ. ქც. ვარვალანს
ზმნისა -- ივარვარებს; იპრიალებს, მბრწყინავს ხდის თავისთვის. უვარვალანს (გუუვარვალუუ გაუვარვარა, გუუვარვალუუ
გაუვარვარებია) გრდმ. სასხვ. ქც. ვარვალანს ზმნისა -- უვარვარებს, უბრწყინავს; უპრიალებს. ივარვალე(ნ) (გიივარვალუ
შესაძლებელი გახდა გავარვარება, -- , -- ) გრდუვ.შესაძლ. ვნებ. ვარვალანს ზმნისა -- შეიძლება გავარვარება
(გავარვარდეს). ავარვალე(ნ) (გაავარვალუ შეძლო გაევარვარებინა, -- გონოვარვალუე(ნ) შესძლებია გავარვარება) გრდუვ.
შესაძლ.ვნებ. ვარვალანს ზმნისა -- შეუძლია გაავარვაროს, მბრწყინავი გახადოს. ოვარვალაფუანს (ოვარვალაფუუ
ავარვარებინა, უვარვალაფუაფუ უვარვარებინებია, ნოვარვალაფუ{აფუ}ე(ნ) ავარვარებინებდა თურმე) კაუზ. ვარვალანს ზმნისა --
ავარვარებინებს. მავარვალარი მიმღ. მოქმ. {გა}მვარვარებელი. ოვარვალარი მიმღ.ვნებ.მყ. {გა}სავარვარებელი. გოვარვალერი
მიმღ.ვნებ.წარს. გავარვარებული. გონა/ოვარვალუერი მიმღ.ვნებ.წარს. გავარვარების საფასური. 

Lemma: vart(i)  
Number: 7990  



ვართ(ი) -თ(ი) ნაწილაკდართული ვარ არ, აძლიერებს უარყოფას: არც. ვართი ასე ჯერდუ გვალო: მ. ხუბ., გვ. 9 -- არც ახლა
სჯროდა მთლად. ვართი მუკალუაფუ უღუდუ: მ. ხუბ., გვ. 2 -- არც შემოსავლელი ჰქონდა. ვართ(ი)... ვართ(ი) არც... არც:
ზოთონჯიში ვარდიცალო ვართ პირანს დო ვართ ფალუნსჷ: ენგური, გვ. 247 -- ზამთრის ყვავილივით არც ყვავილობს და
არც იზრდება. მუთუნი ვადომიტებუნა, ვართი კირზა, ვართი ჩიგანი: ქხს, 1, გვ. 216 -- არაფერი არ დაგვიტოვებია, არც
სუთი, არც ჩოგანი. ჩქიმოთ ვართი ჩილი ოჸოფირუუ, ვართი სქუა: ი. ყიფშ., გვ. 4 -- ჩემთვის არც ცოლი ქნა, არც შვილი. 

Lemma: vari  
Number: 7991  
ვარი, ვარია 1. იგივეა, რაც ვარა2 -- მაინც: ჯიმალეფია,... სამოჯამაგიროშა ვარი მიფშათია: მ. ხუბ., გვ. 105 -- ძმებო, ...
სამოჯამაგიროდ მაინც წავიდეთო. შდრ. ვარდა. 2. იგივეა, რაც კავშირი ვარა (ვარა1-): ქჲანაქ ოკო აკინწყვასო, ვარი, მუ
რე, ულამუნი?: მ. ხუბ., გვ. 359 -- ქვეყანა უნდა დაიქცეს, ან რასაა, რომ აპირებს? 3. უარყოფითი პასუხი თხოვნაზე, რაიმე
წინადადებაზე... ვფიქრენქ, ვათქუე სით ვარია: ქხს, 1, გვ. 46 -- ვფიქრობ, არ თქვა შენც უარიო. ვარჲაქ ვამარაგადუუ: ქხს,
1, გვ. 118 -- უარი ვერ ვუთხარი. ვარიაქთი(ვარიაქით) ვამათქუუ: კ. სამუშ., ქართ.ზეპ., გვ. 31 -- უარიც ვერ ვთქვი. ვარიასით
ვაგიწოლე: ქხს, 1, გვ. 102 -- უარსაც ვერ გეტყვი. იხ. ვარუ, ვარჷ. 

Lemma: vari՚a  
Number: 7992  
ვარიჸა (ვარიჸას) იგივეა, რაც ვარაჸია. 

Lemma: vark'al-i  
Number: 7993  
ვარკალ-ი (ვარკალს) , ვარკალუა (ვარკალუას) კაშკაში, ლაპლაპი; ბრწყინვა, ციმციმი, პრიალი. ირფელი დორჩხუ,
დოწიმინდუუ დო ვარკალი მეუღუ - ყველაფერი დარეცხა, დაწმინდა და პრიალი გააქვს. თუდო ქვიშა ვარჩხილიში
ეთმოცენცჷ, ვარკალანცჷ -- ქვევით ვერცხლის ქვიშა ამოსცვივა და პრიალებს. ირფელ რწკინჷნც, ივარკალ: მასალ., გვ..
62- ყველაფერი ბზინავს, ელვარებს. ჯიშთიშ წყარი კაკაბჯგურა ქჷრქეს გინაგვარგვალანცჷ, თაქი ფურკო გინორთელცჷ
თუთა მიშავარკალანცჷ -- ყინულის წმინდა წყალი ციცაბო კლდეზე გადმოგრგვინავს, აქ კვამლად (ბურუსად) გადაქცეულში
მთვარე ბრწყინავს (შიგნით). ვარკალანს (იყენ. ივარკალუ იბრწყინა, უვარკალუუ უბრწყინავს, ნოვარკალუე(ნ) ბრწყინავდა თურმე)
გრდუვ. საშ.-მოქმ. ბრწყინავს, პრიალებს, ლაპლაპებს. ივარკალანს (გიივარკალუუ გაიპრიალა, გუუვარკალუუ გაუპრიალებია)
გრდმ. სათავ. ქც. ვარკალანს ზმნისა -- იპრიალებს, იკრიალებს. უვარკალანს (გუუვარკალუუ გაუპრიალა, გუუვარკალუუ
გაუპრიალებია) გრდმ. სასხვ. ქც. ვარკალანს ზმნისა -- უპრიალებს, უკრიალებს. ივარკალუ{უ}(ნ) (გიივარკალუ გაპრიალდა,
გოვარკალე{რე}(ნ) გაპრიალებულა) გრდუვ. ვნებ. ვარკალანს ზმნისა -- პრიალდება, კრიალდება. ავარკალუ{უ}(ნ) (გაავარკალუ
გაუპრიალდა, გოვარკალუუ გაჰპრიალებია) გრდუვ. ვნებ. უვარკალანს ზმნისა -- უპრიალდება, უკრიალდება. ივარკალე(ნ) //
ივარკალინე(ნ) (ივარკალინუ შესაძლებელი გახდა გაპრიალება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ვარკალანს ზმნისა -- შეიძლება
გაპრიალდეს, გაკრიალდეს. ავარკალე(ნ) // ავარკალინე(ნ) (ავარკალინუ შეძლო გაეპრიალებინა, -- , გუნოვარკალუე(ნ) შესძლებია
გაპრიალება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უვარკალანს ზმნისა -- შეუძლია გააპრიალოს, გააკრიალოს. ოვარკალაფუანს
(გაავარკალაფუუ გააპრიალებინა, გუუვარკალაფუაფუ გაუპრიალებინებია, გონოვარკალაფუე(ნ) გააპრიალებინებდა თურმე) კაუზ.
ვარკალანს ზმნისა -- აპრიალებინებს. მავარკალარი მიმღ. მოქმ. {გა}მპრიალებელი, {გა}მკრიალებელი. ოვარკალარი
მიმღ.ვნებ.მყ. {გა}საპრიალებელი, {გა}საკრიალებელი. გოვარკალერი მიმღ.ვნებ.წარს. გაპრიალებული, გაკრიალებული.
ნავარკალა მიმღ.ვნებ.წარს. {გა}ნაპრიალები, {გა}ნაკრიალები. ნავარკალუერი მიმღ.ვნებ.წარს. {გა}კრიალების, {გა}პრიალების
საფასური. 

Lemma: vark'aler-i  
Number: 7994  
ვარკალერ-ი (ვარკალერს) მიმღ.ვნებ. წარს. ვარკალანს ზმნისა -- {გა}პრიალებული, {გა}კრიალებული. 

Lemma: varoba  
Number: 7995  
ვარობა (ვარობას) უარი. ქვარობას გესხაპინი უარის თქმა (უარზე დახტომა): მა, ოშინერო ჭვილი კოჩქ, გივოსხაპი
ვარობას: ი. ყიფშ., გვ. 157 -- მე, ასნაირად დამწვარმა კაცმა, ვთქვი უარი (დავახტი უარზე). 

Lemma: varu//vare'  
Number: 7996  
ვარუ//ვარჷ იგივეა, რაც ვარ(ი) (მნიშვნ. -- 3), -- არა. ვარუ, ჩქი რკითხენთჷ დო მართალი ქომიწიით: ი. ყიფშ., გვ. 4 -- არა,
ჩვენ გკითხავთ და მართალი გვითხარით. ვარჷ, ფუჩის ვეგენდებუქჷ: ი. ყიფშ., გვ. 19 -- არა, ფიცს ვერ გენდობი. ვარჷთი
არც. ვარჷთი, ექ გააცხადჷ: ი. ყიფშ., გვ. 27 -- არც ამან გააცხადა. 

Lemma: varq'a  
Number: 7997  
ვარყა (ვარყას) ზოოლ. დაუკოდავი ცხენი, ულაყი; მამალი ცხენი ოთხი წლისა (მასალები, ტ.4, ნაწ. 1, გვ.. 224) მოლართჷ
კვაჯიქ, სუმი ვარყეფიში მემაჸონაფალი კოჩქ: მ. ხუბ., გვ. 17 - წამოვიდა კვაჯი, სამი ულაყ{ებ}ის მიმყვანი კაცი. შდრ. ლაზ.
ვაყა დაკოდილი ცხენი (ნ.მარი); იმერ., გურ., აჭარ. ვაყა მამალი ცხენი, ულაყი (ვ.ბერ.); დაუკოდავი ცხენი (ა.ღლ., შ.ნიჟარ.). 

Lemma: varchxil-i  
Number: 7998  
ვარჩხილ-ი (ვარჩხილ/რს) ვერცხლი. უბირით, უსხაპით, გინუოღვით ვარჩხილი: ქხს, 1, გვ. 216 - ვუმღერეთ, ვუცეკვეთ,
გადავაყარეთ (თავზე) ვერცხლი. მუშო მოკო მა სქანი ორქო დო ვარჩხილია: მ. ხუბ., გვ. 25 - რისთვის მინდა მე შენი ოქრო
და ვერცხლიო. ჩქიმი გური ვეცოცხლებუ ფარა, ორქო, ვარჩხილით: ქხს, 1, გვ. 137 - ჩემი გული არ გაცოცხლდება ფულით,
ოქრო-ვერცხლით. იხირდეს ორქო დო ვარჩხილცჷ: ი. ყიფშ., გვ. 52 -- იპარავდნენ ოქროსა და ვერცხლს. 

Lemma: varckackala  
Number: 7999  
ვარცქაცქალა (ვარცქაცქალას) იხ. ვაცქარცქალა. 

Lemma: varch'ua  
Number: 8000  
ვარჭუა // ვაჭრუა (ვარჭუას) სახელი ვარჭენს ზმნისა -- ვაჭრობა. მუჭომი ვარჭუა რდუ ამდღა ბაძარს? -- როგორი ვაჭრობა



იყო დღეს ბაზარში? ვარჭუა ქიდიიჭყია: მ. ხუბ., გვ. 222 - ვაჭრობა დაიწყეო. მუ ზომა რენი, თის ვემინჯათ, ვარი,
ვამევარჭუათი -- რაც ზომაა, იმას ვეპატრონოთ, არა, არ მევაჭროთ. ვარჭენს (იყენ. ივარჭუ ივაჭრა, უვარჭებუ უვაჭრია,
ნოვარჭებუე(ნ) ვაჭრობდა თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ. ვაჭრობს. ივარჭინე(ნ) (ივარჭინუ შესაძლებელი გახდა ვაჭრობა, -- , -- ) გრდუვ.
შესაძლ.ვნებ. ვარჭენს ზმნისა -- შეიძლება ივაჭროს. ავარჭინე(ნ) (ავარჭინუ შეძლო ევაჭრა, -- , ნოვარჭინუე(ნ) შესძლებია ევაჭრა)
გრდუვ. შესაძლ.ვნებ. ვარჭენს ზმნისა -- შეუძლია ივაჭროს. ოვარჭებაფუანს (ოვარჭებაფუუ ავაჭრებინა, უვარჭებაფუაფუ
უვაჭრებინებია, ნოვარჭებაფუ{აფუ{ე(ნ) ავაჭრებინებდა თურმე) კაუზ. ვარჭენს ზმნისა -- ავაჭრებინებს. მავარჭებელი, მოვარჭე
მიმღ.მოქმ.მოვაჭრე; ვაჭარი. ოვარჭებელი მიმღ.ვნებ.მყ.სავაჭრო. ვარჭებული მიმღ.ვნებ.წარს. ნავაჭრი. ნავარჭები მიმღ.ვნებ.წარს.
ნავაჭრი. ნავარჭებუერი მიმღ.ვნებ.წარს. ვაჭრობის საფასური. შდრ. ვანჭარი. 

Lemma: varch'ebul-i  
Number: 8001  
ვარჭებულ-ი (ვარჭებულ/რს) მიმღ.ვნებ. წარს. ვარჭენს ზმნისა -- ნავაჭრი. 

Lemma: vasarsxala  
Number: 8002  
ვასარსხალა (ვასარსხალას) იგივეა, რაც ბასარსხალა, -- პატარა ბავშვები. 

Lemma: vasak'a  
Number: 8003  
ვასაკა (ვასაკას) ზოოლ. ვასაკა; ხის ბაყაყი მწვანე ფერისა. 

Lemma: vask'a-ch'ita  
Number: 8004  
ვასკა-ჭითა (ვასკა-ჭითას) ძლიერ წითელი. მონჭირელი ჭითაშენი თქუანა: ვასკა ჭითა რენია - მოჭერილ (ძლიერ)
წითელზე იტყვიან `ვასკა-ჭითა' არისო. შდრ. მორჩე-ჭითა. 

Lemma: vakur  
Number: 8005  
ვაქურ დინაფილი! წყევლაა: კვალდაკარგული; ისე გაქრობა, რომ კვალიც არ დარჩეს. შდრ. ქური. 

Lemma: vaghuria  
Number: 8006  
ვაღურია (ვაღურიას) 1.ბოტან. დანდური. იხ. უღურალე; შდრ. გურ., აჭარ. უკვდავა - დანდური (ა.მაყ). 2.ანთროპ. ვაღურია:
მუში მაგინძა ქორე ე ოჯახქორი, მუჭო ვაღურია ჩიქვანს ქოგუ! -- რა სიმაღლისაა (სიგრძისაა) ეს ოჯახქორი, როგორ
ვაღურია ჩიქვანს ჰგავს. 

Lemma: vaq'a  
Number: 8007  
ვაყა (ვაყას) იგივეა, რაც ვარყა, -- მამალი ცხენი სამი წლისა (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 1, გვ. 224. 

Lemma: vashiners  
Number: 8008  
ვაშინერს არ ეგების; ხსენება არ შეიძლება, აკრძალულია, ტაბუ ადევს. იხ. შინა{ფა}. 

Lemma: vackarckala  
Number: 8009  
ვაცქარცქალა // ვარცქაცქალა იგივეა, რაც ბასხარსხალა; მარცქაცქალა, -- , პატარა ბავშვები; ბრბო. ვარცქაცქალა
ჟინოსქუალეფი: კობახიეფი დო კიდიეფი: ბრბო აზნაურები: კობახიძეები და კიდიები. შდრ. ვათანძარა. 

Lemma: vach'ar-i(vach'ars)  
Number: 8010  
ვაჭარ-ი(ვაჭარს) ვაჭარი. 

Lemma: vach'rua(vach'ruas)  
Number: 8011  
ვაჭრუა(ვაჭრუას) იგივეა, რაც ვარჭუა -- ვაჭრობა. ექ ნუ დიჭყანქ ვაჭრუას: ეკური, გვ. 393 -- იქ ნუ დაიწყებ ვაჭრობას. 

Lemma: vaxachkela  
Number: 8012  
ვახაჩქელა არმთოხნელი. ვახაჩქელა, ვაბარგელა, გჷმას (// გიმუას) ღურჭულეჲა (// ღურჭულევა): ი. ყიფ., გვ. 182;
ხალხ.სიბრ., 1, გვ. 47 - არმთოხნელო, არმმარგვლელო, მკის დროს (შემოდგომაზე) იჭიკჭიკეო. 

Lemma: vajgajg-i(vajgajgis)  
Number: 8013  
ვაჯგაჯგ-ი(ვაჯგაჯგის) უსუფთაო, უწესრიგო, ბინძური (ტანსაცმლისადმი მიმართებაში); მიმყრელ-მომყრელი ტანსაცმლისა. 

Lemma: vah  
Number: 8014  
ვაჰ! შორსდ. ვაჰ!(ჩივილი): ვაჰ, ღორონთი, მუ შერცოდი:. მ. ხუბ., გვ. 323 - ვაჰ, ღმერთო, რა შეგცოდე. 

Lemma: ve  
Number: 8015  
ვე (ვეს), ვეე (ვეეს) ველი, მინდორი. ვე თოლამი დო ტყა ჸუჯამია: კ. სამუშ., ქართ.ზეპ., გვ. 124 -- ველი თვალიანი და ტყე
ყურიანიაო. ჭინჭას დუდი მეფსოფი დო ვეს წიმოხუ ემერი: ქხს, 1, გვ. 219 -- ჭინჭრაქას თავი მოვგლიჯე და ველზე ამხვია
ეგერ. ართი ვეს ართი ფაცხა ქოძირჷ: ი. ყიფშ., გვ. 68 -- ერთ ველზე ერთი ფაცხა ნახა. ამჭუან ადრე გუუტე ოქართეშე
ცხენი ვეშა: მასალ., გვ. 73 -- ამ დილით ადრე გავუშვი საჩეხიდან ცხენი ველად. შქირენულ შხურენქ ვეეშა ირტეს --
მშიერი ცხვრები ველად გაიქცნენ. შდრ. ვერჩე. 



Lemma: vedid-i  
Number: 8016  
ვედიდ-ი (ვედიდის, ვედის) დიდი ველი. 

Lemma: veeba  
Number: 8017  
ვეება (ვეებას) ვებერთელა, ძალიან დიდი. ეთექ ხოლო ორე ვეება კოჩი: მ. ხუბ., გვ. 123 -- იქაც არის ვეებერთელა კაცი.
ათე მინდორც ართ მხარეს ვეება ჸუდე ინოდგჷდჷ: კ. სამუშ., ქართ.ზეპ., გვ. 66 -- ამ მინდვრის ერთ მხარეში ვეებერთელა
სახლი იდგა. 

Lemma: vezda  
Number: 8018  
ვეზდა (ვეზდას) მაზრა. ი ვეზდას ბოში ვარე მეტი თიში დარი: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 140 -- იმ მაზრაში ბიჭი მეტი არაა მისი
დარი. 

Lemma: vezir-i  
Number: 8019  
ვეზირ-ი, ვეზჷრ-ი (ვეზი/ჷრს) ვეზირი. ათე კოჩია ნანდვილო სავეზჷრო კოჩი რენია დო ქიმშუხუნუუ ვეზჷრენც: მ. ხუბ., გვ.
215 -- ეს კაციო ნამდვილად სავეზირო კაცი არისო და ჩააჯინა ვეზირებში. 

Lemma: veziroba  
Number: 8020  
ვეზირობა (ვეზირობას) ვეზირობა. კინი იჸუუ ვეზირობაქჷ: ი. ყიფ., გვ. 95 -- ისევ იქნა ვეზირობა. 

Lemma: velua  
Number: 8021  
ველუა (ველუას) იგივეა, რაც ვალუა, -- ბრწყინვა; ელვარება, პრიალი. საქმე ხოლო თეშ თხულენს, ფოლადცალო
ველუნდე: ენგური, გვ. 247 -- საქმე კიდევ ისე ითხოვს, რომ ფოლადივით ელავდე. სარკილ ცას ველუნს დუცხე გორგალი --
მოწმენდილ ცაზე ელვარებს ფერადი (ზებრისფერი) რკალი. 

Lemma: vemx-i  
Number: 8022  
ვემხ-ი, ვემხვ-ი (ვემხ{ვ}ის) ზოოლ. ვეფხვი. ჩქჷნიანეფქ ვემხიცალო უზოგალო ქათირსეს: კ. სამუშ., ქართ.ზეპ., გვ. 101 --
ჩვენიანები ვეფხვივით უზოგველად დაეჯახნენ (ეცნენ). 

Lemma: verdeba  
Number: 8023  
ვერდება (ვერდებას) სახელი ოვერდუ(ნ) ზმნისა -- ვედრება. ართი კოჩი ოვერდჷ შხვა კოსჷ: ა. ცაგ., გვ. 59 -- ერთი კაცი
ევედრება სხვა კაცს. ღორონს ოვერდუდეს: ი. ყიფშ., გვ. 3 -- ღმერთს ევედრებოდნენ. ავერდენს (ავერდუ ავედრა, უვერდებუ
უვედრებია, ნოვერდუე(ნ) // ნოვერდებუე(ნ) ავედრებდა თურმე) გრდმ. ავედრებს. ოვერდუ(ნ)(ევერდუ ევედრა, უვერდებუ {შე}ვედრებია,
ნოვერდუე(ნ)//ნოვერდებუე(ნ) ევედრებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ევედრება. ივერდე(ნ), ივერდინე(ნ) (ივერდინუ შესაძლებელი გახდა
ვედრება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ავერდენს ზმნისა -- შეიძლება ვედრება. ავერდე(ნ), ავერდინე(ნ) (ავერდინუ შეძლო
ევედრებინა, -- ნოვერდებუე(ნ) შესძლებია {შე}ვედრება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ავერდენს ზმნისა -- შეუძლია ევედროს.
ოვერდებაფუანს (ოვერდებაფუუ ავედრებინა, უვერდებაფუაფუ უვედრებინებია, ნოვერდებაფუე(ნ) ავედრებინებდა თურმე) კაუზ.
ავერდენს ზმნისა -- ავედრებინებს. მავერდებელი მიმღ. მოქმ. მავედრებელი. ოვერდებელი მიმღ.ვნებ.მყ. სავედრებელი.
ვერდებული მიმღ.ვნებ.წარს. ვედრებული. ნავერდები/უ მიმღ.ვნებ.წარს. ნავედრები. ნავერდებუერი მიმღ.ვნებ.წარს.ვედრების
საფასური. 

Lemma: verdebul-i  
Number: 8024  
ვერდებულ-ი (ვერდებულ/რს) მიმღ.ვნებ. წარს. ავერდენს, ოვერდუ(ნ) ზმნათა -- შევედრებული. 

Lemma: verdex-i  
Number: 8025  
ვერდეხ-ი (ვერდეხის) დიდი, წარმოსადეგი. ვერდეხი კოჩიე -- დიდი, წარმოსადეგი კაცია. შდრ. ვერწემი. 

Lemma: verdo  
Number: 8026  
ვერდო (ვერდოს) ვედრო. 

Lemma: veresia  
Number: 8027  
ვერესია (ვერესიას) უფასო. ვერესიათ ზმნზ. წარა-მარა; უფასოდ, ტყუილ-უბრალოდ. ვერესიათ მითინი მუთუნს
ვემერჩანს -- უფასოდ, ტყუილ-უბრალოდ არავინ არაფერს მოგცემს. შდრ. ლეჩხ. ველესია გაპარტახებული(მ. ალავ.). 

Lemma: verex-i  
Number: 8028  
ვერეხ-ი (ვერეხის) ძალიან დიდი, უშველებელი, -- გოლიათური აღნაგობის. ართი ოხოლჷ დიდი, ვერეხი ვარყა: მ. ხუბ., გვ.
125 -- ერთი ურევია დიდი, უშველებელი ულაყი. 

Lemma: vernax-i  
Number: 8029  
ვერნახ-ი (ვერნახის) ვენახი. 

Lemma: vers-i  
Number: 8030  



ვერს-ი (ვერსის) [რუს. верста ვერსი]. მუდა ვერსი რე თაურე ზუგიდიშა?: ი. ყიფ., გვ. 1 -- რამდენი ვერსია აქედან
ზუგდიდამდე? 

Lemma: verche  
Number: 8031  
ვერჩე (ვერჩეს) ყათლაღი, პატარა მინდორი ტყეში; ტყეშემორტყმული ველი. ვერჩეს უძახუნა აშამინდორიას ტყას --
`ვერჩეს' ეძახიან პატარა მინდორს ტყეში. ვერჩეღ ვე+რჩე ველი თეთრი (ი.ყიფშ.). 

Lemma: verchx-i  
Number: 8032  
ვერჩხ-ი (ვერჩხის) ცარიელი, ხელცარიელი; სუფთა, არაფერი რომ არ არის. ინა ჩილქ მიდეღუ დო მა ქიგებსქიდი
ვერჩხის -- ის ცოლმა წაიღო და მე დავრჩი არაფრის მქონე(ხელცარიელი). ვერჩხიღ ვე+რჩხილი ველი გარეცხილი
(ი.ყიფშ.). 

Lemma: verc'e  
Number: 8033  
ვერწე (ვერწეს) იხ. ვერწემი. იჭითარებუ ვერწე ფაფალა -- წითლდება უზარმაზარი ხრამი (ფლატე). 

Lemma: verc'em-i  
Number: 8034  
ვერწემ-ი (ვერწემს) დიდი, უზარმაზარი, უშველებელი. თენეფი წარმადგინენდეს ვერწემი ნძალას -- ესენი
წარმოადგენდნენ უზარმაზარ ძალას შდრ. ვერდეხი. 

Lemma: verx-i  
Number: 8035  
ვერხ-ი (ვერხი) იხ. ვეხი. შდრ. ფრიალე. 

Lemma: vepx-i  
Number: 8036  
ვეფხ-ი (ვეფხის) ვეფხვი. დობხვალამუდას ვეფხი დო ლომი: ქხს, 1, გვ. 219 -- დამხვედროდეს ვეფხვი და ლომი. 

Lemma: vedzir-i  
Number: 8037  
ვეძირ-ი (ვეძირს) იხ. ვეზირი. 

Lemma: vec'ebosh-i  
Number: 8038  
ვეწებოშ-ი (ვეწებოშის) ჯიელი, ახალგაზრდა (შ.ბერ., გვ 167); ჯეილი, ახალგაზრდა, ჭაბუკი, ყმაწვილი. ...მარა ჭუმან ძუკუ
ქოუსხუნუ, ვეწებოში, კლასიში ნარდი: კ. სამუშ., ქართ.ზეპ., გვ. 29 -- ...მაგრამ ხვალ ძუკუ ურჩევნია, სკოლაში გაზრდილი
ჯეილი (ლაღი). 

Lemma: vech'i/e'pe  
Number: 8039  
ვეჭი/ჷფე (ვეჭი/ჷფეს) ვიწრო ველი. შდრ. ვერჩე. 

Lemma: vex-i  
Number: 8040  
ვეხ-ი (ვეხის) ბოტან. ვერხვი. შდრ. ფრიალე. 

Lemma: vehem-i  
Number: 8041  
ვეჰემ-ი (ვეჰემს) უზარმაზარი. შდრ. ვერწემი. 

Lemma: vidaro  
Number: 8042  
ვიდარო ზმნზ. უმალ, უწინ (პ. ჭარ.). იხ. ექშა. 

Lemma: vit-i  
Number: 8043  
ვით-ი (ვითის) ათი. ამარ ქითებუ ვითი წანა: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 144 -- აგერ თავდება ათი წელი. შდრ. ლაზ. ვით ათი (ნ.
მარი). იხ. მავითა; ნავითალი. 

Lemma: vitaamshv-i  
Number: 8044  
ვითაამშვ-ი (ვითაამშვისღ ვით-დო-ამშვი) თექვსმეტი. ვითაამშვიწანერი ბოში ვორდი: ი. ყიფშ., გვ. 156 -- თექვსმეტი
წლის ბიჭი ვიყავი. იხ. ამშვი. 

Lemma: vitaantx-i  
Number: 8045  
ვითაანთხ-ი (ვითაანთხისღ ვით-დო-ონთხის) თოთხმეტი. 

Lemma: vitaart-i  
Number: 8046  
ვითაართ-ი (ვითაართისღ ვით-დო-ართის) თერთმეტი. 

Lemma: vitam  
Number: 8047  



ვითამ, ითამ ვითამ, ვითომ. 

Lemma: vitanc  
Number: 8048  
ვითანც ვითომ. მა ვითანც დობღურუქია დო სი რკიევა: მ. ხუბ., გვ. 72 -- მე ვითომ მოვკვდებიო და შენ იკივლეო. 

Lemma: viti-vitozhiri  
Number: 8049  
ვითი-ვითოჟირი ათი-თორმეტი. ვითი-ვითოჟირიდღერო გორთჷ: ქხს, 2, გვ. 40 -- ათი-თორმეტი დღისა გახდა. 

Lemma: vitit-i  
Number: 8050  
ვითით-ი (ვითითის), ვით-ვით-ი (ვით-ვითის) ათ-ათი. ვითით შური საქონელი გიშქაგორენ-და...: მ. ხუბ., გვ. 174 -- ათ-ათ
სულ საქონელს თუ გამოარჩევო. 

Lemma: vitobruo  
Number: 8051  
ვითობრუო, ვითორუო (ვითო{ბ}რუოსღ ვით-დო-{ბ}რუოს), თვრამეტი. ვითობრუო წანერო გინირთეს: მ. ხუბ., გვ. 70 --
თვრამეტი წლისა გახდნენ. 

Lemma: votozhir-i  
Number: 8052  
ვოთოჟირ-ი, ითოჟირ-ი ({ვ}ითოჟირსღ ვით-დო-ჟირს) თორმეტი. ალიქერქუს აფუდჷ ითოჟირი ჯიმა ნდემი ნაჸვილა: მ.
ხუბ., გვ. 293 -- ალიქერქუს ჰყავდა (ჰქონდა) თორმეტი ძმა დევი მოკლული (ნაკლავი). ვითოჟირი წანერი ვორდი: კ. სამუშ.,
ქხპს, გვ. 126 -- თორმეტი წლისა ვიყავი. ვითოჟირი გოლაში კინოხჷ ვითოჟირი ჯიმა ნდის ართი და ჸუნსია: ი. ყიფშ., გვ.
31 -- თორმეტი მთის იქით თორმეტ ძმა დევს ერთი და ჰყავსო. შდრ. ლაზ. ვიტოჟურ თორმეტი. 

Lemma: vitosum-i  
Number: 8053  
ვითოსუმ-ი (ვითოსუმსღ ვით-დო-სუმს) ცამეტი. შდრ. ლაზ. ვიტოსუმი ცამეტი. იხ. სუმი. 

Lemma: vitoshkvit-i  
Number: 8054  
ვითოშქვით-ი (ვითოშქვითისღ ვით-დო-შქვითის) ჩვიდმეტი. 

Lemma: vitochxoro  
Number: 8055  
ვითოჩხორო (ვითოჩხოროსღ ვით-დო-ჩხოროს) ცხრამეტი. იხ. ჩხორო. 

Lemma: vitoxuti  
Number: 8056  
ვითოხუთი (ვითოხუთისღ ვით-დო-ხუთის) თხუთმეტი. ქოგორჷნდჷ ვითოხუთისჷ: ი. ყიფშ., გვ. 103 -- (კი) ეძებდა თხუთმეტი
დღის მანძილზე. 

Lemma: vitoxuter-i  
Number: 8057  
ვითოხუთერ-ი (ვითოხუთერს) თხუთმეტი დღისა. ვითოხუთერ თუნთიში ნაქურიის ჯოღორი გიოლალუნდუა -- თხუთმეტი
დღის დათვის ნაფეხურს ძაღლი დაჰყეფდაო. ვითოხუთერიღ ვითოხუთ დღერი თხუთმეტი დღისა. ან: ვითოხუთ-ერ-ი
თხუთმეტიანი. 

Lemma: vitul-i  
Number: 8058  
ვითულ-ი (ვითულს) ათეული 

Lemma: vindaro  
Number: 8059  
ვინდარო ადრე, ვიდრე (დ. ფიფია). 

Lemma: vinc'areba  
Number: 8060  
ვინწარება (ვინწარებას) სახელი ავინწარენს ზმნისა -- დავიწროება. ვამუნჭირა, ვადავინწარა, ვარა კილაღვაფა
გაჭირდუ - არ მოუჭირო, არ დაავიწროო, თორემ გაყრა გაჭირდება. ავინწარენს (დავინწარუ დაავიწროვა, დოუვინწარებუ
დაუვიწროებია, დონოვინწარებუე(ნ) დაავიწროებდა თურმე) გრდმ. ავიწროებს. ივინწარენს (დიივინწარუ დაივიწროვა, დუუვინწარებუ
დაუვიწროებია, დონოვინწარებუე(ნ) დაავიწროებდა თურმე)) გრდმ. სათავ. ქც. ავინწარენს ზმნისა -- ივიწროებს. უვინწარენს
(დუუვინწარუ დაუვიწროვა, დუუვინწარებუ დაუვიწროებია) გრდმ. სასხვ. ქც. ავინწარენს ზმნისა -- უვიწროებს. ივინწარებუ{უ}(ნ)
(დიივინწარუ დავიწროვდა, დავინწარებე{ლე}(ნ) დავიწროებულა) გრდუვ. ვნებ. ავინწარენს ზმნისა -- ვიწროვდება. ევინწარებუ{უ}(ნ)
(დეევინწარუ დაუვიწროვდა, დავინწარებუ{უ}(ნ) დავიწროებია) გრდუვ. ვნებ. უვინწარენს ზმნისა -- უვიწროვდება. ივინწარინე(ნ)
(დიივინწარინუ შესაძლებელი გახდა დავიწროება, -- , დონოვინწარებაფუე(ნ) შესაძლებელი ყოფილა დავიწროება) გრდუვ.
შესაძლ.ვნებ. ავინწარენს ზმნისა -- შეიძლება დავიწროვდეს (დავიწროება). ავინწარინე(ნ) (დაავინწარინუ შეძლო
დაევიწროებინა, -- , დონოვინწარებუე(ნ) შესძლებია დავიწროება) გრდუვ. შესაძლ.ვნებ. უვინწარენს ზმნისა -- შეუძლია
დაავიწროოს. ოვინწარებაფუანს (ოვინწარებაფუუ ავიწროებინა, უვინწარებაფუაფუ უვიწროებინებია, ნოვინწარებაფუ{აფუ}ე(ნ)
ავიწროებინებდა თურმე) კაუზ. ავინწარენს ზმნისა -- ავიწროებინებს. მავინწარებელი მიმღ. მოქმ. {და}მვიწროებელი.
ოვინწარებელი მიმღ.ვნებ.მყ. {და}სავიწროებელი. დავინწარებული მიმღ.ვნებ.წარს.დავიწროებული. ნავინწარები მიმღ.ვნებ.წარს.
{და}ნავიწროები. ნავინწარებუერი მიმღ.ვნებ.წარს. {და}ვიწროების საფასური უდუვინწარებუ მიმღ.უარყ.დაუვიწროებელი. იხ.
ვინწრო. 

Lemma: vinc'arebul-i  



Number: 8061  
ვინწარებულ-ი (ვინწარებულ/რს) იხ. დავინწარებული. 

Lemma: vinc'ro  
Number: 8062  
ვინწრო (ვინწროს) ვიწრო. ვინწრას ზმნზ. ვიწროდ. ვინწრას ვადოხოდათ, არდგილი ბრელი მიღუნა -- ვიწროდ არ
დაჯდეთ, ადგილი ბევრი გვაქვს. 

Lemma: vir-i  
Number: 8063  
ვირ-ი (ვირს) ზოოლ. ვირი. იხ. გირინი, გჷრჷნი; ჩოჩიკე. 

Lemma: virvil-i  
Number: 8064  
ვირვილ-ი (ვირვილს) ტრიალი (დ.ფიფია), უკაცრიელი; ცარიელი. ვირვილი ჸუდე - ცარიელი სახლი. 

Lemma: virviler-i  
Number: 8065  
ვირვილერ-ი (ვილვილერს) იხ. გონოვირვილერი. 

Lemma: virtxa  
Number: 8066  
ვირთხა (ვირთხას) ზოოლ. ვირთხა, ვირთაგვა. ოსიმინდეს ბრელი ვირთხეფი ხედუ - სასიმინდეში ბევრი ვირთხები
ბუდობდა (იჯდა). 

Lemma: virsak'vara  
Number: 8067  
ვირსაკვარა (ვირსაკვარას) ბოტან. თეთრი ნარი (ა. მაყ.). 

Lemma: vikile  
Number: 8068  
ვიქილე, იქილე ზმნზ. იქით, იქით მხარეს (საპირისპ. აქილე ). თიშ ვიქილე- ნახონუუ: ი. ყიფ., გვ. 111. -- იმის იქით-ნახუნაო
(სოფელია). ჭე იქილე, შხვა ოროსჷ არეშუმიშ ნოხი რჩჷდჷ: მასალ., გვ. 66. -- ცოტა იქით, სხვა (ხის) ჩრდილში აბრეშუმის
ხალიჩა ეგო. მუაჩქიმს აქილე ქოძირუნქ დო დიაჩქიმს- ვიქილევა: მ. ხუბ., გვ. 50 -- მამაჩემს აქეთ ნახავ და დედაჩემს --
იქით მხარესო. 

Lemma: vikile-akile  
Number: 8069  
ვიქილე-აქილე ზმნზ. იქით-აქეთ. ვიქილე-აქილე ქოდოლჷ: მ. ხუბ., გვ. 37 -- იქით-აქეთ დავარდა. 

Lemma: viklakile  
Number: 8070  
ვიქლაქილე ზმნზ. იგივეა, რაც ვიქილე-აქილე, -- იქით-აქეთ. ჯოღორეფი ძორს მიკურენანი, ართი ჭკუნს დო შხვემს
ვიქლაქილე ოჩხუპუ -- ძაღლები მძორს რომ უდგანან, ერთი ჭამს და სხვებს იქით-აქეთ ეჩხუბება. 

Lemma: vish  
Number: 8071  
ვიშ, იშ ზმნზ. იქით (საპირისპ. აშ აქეთ). მეუზინდუუ თოკისი დო ვიშ (// იშ) გოჭყვიდუ -- მოზიდა თოკი და გაწყვიტა იქით. იშ
გეგნაჸოთუ -- გადააგდო იქით. იხ. ვიშო. 

Lemma: visha-asho  
Number: 8072  
ვიშა-აშო ზმნზ. იქით-აქეთ. ვიშა-აშო ისოფეს ბრელი: მ. ხუბ., გვ. 33 -- იქით-აქეთ იბრძოლეს ბევრი. იხ. ვიშო-აშო; იშო-
აშო. 

Lemma: visho  
Number: 8073  
ვიშო, იშო ზმნზ. იქით (საპირისპ. აშო აქეთ). დუდი ვიშო მესოფუ ბოშიქ: მ. ხუბ., გვ. 2 -- თავი მოგლიჯა იქით ბიჭმა. მა
სქანოთ ვევრგუქი, ვიშო დემეთხიი, ბეჩა: ეკური, გვ. 382 -- მე შენთვის არ ვარგივარ, დამეთხოვე იქით, ბეჩა. ვიშო
მიოჯანუდუ: ი. ყიფშ., გვ. 87 -- აწვებოდა იქით. ვიშო, ძღაბი, თომაქუჩუ: ქხს, 1, გვ. 154 -- იქით, გოგო, თმა-ხუჭუჭავ! 

Lemma: visho-asho  
Number: 8074  
ვიშო-აშო, იშო-აშო ზმნზ. იგივეა, რაც ვიშა-აშო, იშა-აშო, -- იქით-აქეთ. ვიშო-აშო გინილეს ღურელი გვერენსჷ: ა. ცაგ.,
გვ. 24 -- იქით-აქეთ გადავიდნენ მკვდარ გველებზე. გიიბჯინი ვიშო-აშო: ქხს, 1, გვ. 176 -- გადავიხედე იქით-აქეთ. ათე კოჩი
გილურს ვიშო-აშო: მ. ხუბ., გვ. 24 -- ეს კაცი დადის იქით-აქეთ. 

Lemma: visho  
Number: 8075  
ვიშო დო აშო, იშო დო აშო იგივეა, რაც ვიშო-აშო, -- ზმნზ. იქით და აქეთ. იცქვირინანა ვიშო დო აშო -- იცქირებიან იქით
და აქეთ. 

Lemma: visho-visho  
Number: 8076  
ვიშო-ვიშო, იშო-იშო; ვიშო დო ვიშო, იშო დო იშო ზმნზ. იქით-იქით, იქით და იქით; თანდათანობით (საპირისპ. აშო-აშო).
ბოში ვიშო-ვიშო ძინულენს: ი. ყიფ., გვ. 24. -- ბიჭი იქით-იქით (თანდათანობით) მატულობს. ტაბანჩას ოჸოთანს ვიშო-
ვიშო: მ. ხუბ., გვ. 254 -- დამბაჩას ისვრის იქით-იქით. ვიშო დო ვიშო ქიმიარჩქვანუ -- იქით და იქით მიეჩვია. 



Lemma: vishot  
Number: 8077  
ვიშოთ ზმნზ. თ- ნაწილაკდართული ვიშო. 

Lemma: vishot(i)-ashot(i)  
Number: 8078  
ვიშოთ(ი)-აშოთ(ი) ზმნზ. თ(ი)- ნაწილაკდართული ვიშო-აშო იქითაც- აქეთაც. გააჯინუ ვიშოთ-აშოთ: მ. ხუბ., გვ. 13 -- გახედა
იქითაც-აქეთაც. 

Lemma: vishotia  
Number: 8079  
ვიშოთია დო აშოთია, იშოთია დო აშოთია ({ვ}იშოთია დო აშოთიას) იქეთ-აქეთობა, იქეთკენ და აქეთკენ ყოფნა ერთსა
და იმავე დროს. ვიშოთია -- აშოთია კოჩი რენია -- უპრინციპო (იქითა და აქეთა) კაცი არისო. 

Lemma: vishoian-i  
Number: 8080  
ვიშოიან-ი, იშოიან-ი ({ვ}იშოიანს) იქითა. იქეთური, იქაური (საპირისპ. აშოიანი ). ვიშოიანი მინულაში ნება ვარენია: ი.
ყიფ., გვ. 76 -- იქით (იქაური) შესვლის ნება არ არისო. აქიანი ღურაშა ისხუნეესჷ ვიშოიანი გინოლაფა: ი. ყიფ., გვ. 74 --
აქაურ სიკვდილს ირჩიეს იქით (იქითური) გადავარდნა. 

Lemma: vishonas  
Number: 8081  
ვიშონას, ვიშონანს, იშონას ზმნზ. იქითობას (საპირისპ. აშონას, აშონანს ). ვიშონას ნააჸართიშა მიკულებუდუ --
იქითობას მშობლების სახლში გაუვლია. ვიშონანს ატამას ხოწჷნდუა დო აშონანს ატამაშ ნახოწას ჭკომუნდუა:
ხალხ.სიბრ., 1, გვ. 48 -- იქითობისას ატამს თლიდაო და აქეთობისას ატმის ნათალს ჭამდაო. 

Lemma: vic'ro  
Number: 8082  
ვიწრო (ვიწროს) იხ. ინწრო. 

Lemma: vixarmama  
Number: 8083  
ვიხარმამა (ვიხარმამას) ვიხარმამა; ჰარალო. ირი ჩე გოთანას ვიხარმამას იბირდათ დო სხაპდათ (// სხაპუნდათ)
განდაგანას!: კ.სამუშ., ქართ.ზეპ., გვ. 104 -- ყოველ თეთრად გათენებისას `ვიხარმამას' მღეროდეთ და ცეკვავდეთ
განდაგანას! 

Lemma: vl  
Number: 8084  
ვლ იხ. ტაბულა ხხ3 -- 3: ულა. 

Lemma: vneba  
Number: 8085  
ვნება (ვნებას) სახელი ონუ(ნ) ზმნისა -- ვნება. ჩქიმ დუს ვონუქ - ჩემს თავს ვვნებ (ვნებას ვაყენებ). ონუ(ნ) (იყენ. ენუ ავნო,
{უ}ნებუ უვნია, ნონებუე(ნ) ავნებდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ვნებს. ენებუ{უ}(ნ) (ენუ ავნო, {უ}ნებუ//ნებუუ უვნია) გრდუვ. ვნებ. ევნება.
ონებაფუანს (ონებაფუუ ავნებინა, უნებაფუაფუ უვნებინებია, ნონებაფუ{აფუ}ე(ნ) ავნებინებდა თურმე) კაუზ. ონუ(ნ) ზმნისა -- ავნებინებს.
მანებელი მიმღ. მოქმ. მავნებელი. ონებელი მიმღ.ვნებ.მყ. სავნებელი. ნებული მიმღ.ვნებ.წარს. ვნებული. ნანები/უ მიმღ.ვნებ.წარს.
ნავნები. ნანებუერი მიმღ.ვნებ.წარს.ვნების საფასური. უნებუ მიმღ. უარყ. უვნებელი. 

Lemma: {v}nebul-i  
Number: 8086  
{ვ}ნებულ-ი მიმღ.ვნებ.წარს. ვნებული. 

Lemma: vo  
Number: 8087  
ვო! შორსდ. ჰეი!, ჰაი. ვო, მარია, მარია: ქხს, 1, გვ. 73 -- ჰეი, მარია, მარია. ვო ბოში, სი ბოში, სი მესიაკონ, თოლგვირა: კ.
სამუშ., ქხპს, გვ. 122 -- ჰაი ბიჭო! შენ ბიჭო, შე თილისმა, თვალჟუჟუნა. ვო ცირა, სი ცირა, სი მაზაკვალ, თოლ(ი)გვირა: -- ჰაი
ცირა, შენ ცირავ, შე მზაკვარო, თვალჟუჟუნავ! ვო, დონწყვილი ობიშხას ვადიიფშქვიდიო წყარს: ი. ყიფ., გვ. 140. -- ჰაი,
დაქცეულ პარასკევს არ დავიხჩვი წყალში. 

Lemma: vo  
Number: 8088  
ვო იხ. ვა. ის ვოუძირუ(ღ ვა უძირუ) ათეცალი: ი. ყიფ., გვ. 161 -- მას არ უნახავს ამის მსგავსი. მუში სანამუსო ჩილც
ვოუწუუ: ი. ყიფ., გვ. 102 -- თავისი სანამუსო ცოლს არ უთხრა. 

Lemma: voi  
Number: 8089  
ვოი! შორსდ. ვაი! ვოი, შური საყვარელი!: ქხს,1, გვ. 166 -- ვაი, სულო საყვარელო! 

Lemma: vou  
Number: 8090  
ვოუ! შორსდ ვო! ვოუ, ვოუ ნანა! -- ვოუ, ვოუ, ნანა! 

Lemma: voxoxoi  
Number: 8091  
ვოხოხოი! შორსდ ვოხოხოი! ვოხოხოი, მუ უქიმინ, ონუზალს ეჩიშა: ქხს, 1, გვ. 191 -- ვოხოხოი, რა უქნია, ოცჯერ გასაჯოხს. 



Lemma: vzha  
Number: 8092  
ვჟა (ვჟას) იგივეა, რაც ბჟა, -- მზე; რძე. 

Lemma: vuva  
Number: 8093  
ვუვა! შორსდ უი! ვავა პაპას, ვუვა, პაპას: ქხს, 1, გვ. 301 -- ვაი მღვდელს, უი მღვდელს. 

Letter: z  
ზ 

Lemma: za  
Number: 8094  
ზა (ზას) (მრ.რიცხ.: ზალ-ეფ-ი, ზალ-ეფ/მ/ნ-ს) გზა. ბოში, მუშენ გილაღურუქ უდუღალებერ ზას?:ქხს, 1, გვ. 172 -- ბიჭო,
რატომ კვდები დაუღალავად გზაზე? 

Lemma: zabak'apa  
Number: 8095  
ზაბაკაფა (ზაბაკაფას) სახელი ზაბაკანს ზმნისა -- ფეხის მონაცვლება, ადგილიდან დაძვრა. ვეეზაბაკუანს ართი
არდგილიშე - ფეხს არ იცვლის ერთი ადგილიდან. იზაბაკუანს (დიიზაბაკუანს ფეხს მოიცვლის, დიიზაბაკუუ ფეხი მოიცვალა,
დოუზაბაკუაფუ ფეხი მოუცვლია, დონოზაბაკუაფუე(ნ) ფეხს მოიცვლიდა თურმე) გრდმ. ფეხს იცვლის ადგილიდან, იძვრის. 

Lemma: zabak'el-i  
Number: 8096  
ზაბაკელ-ი (ზაბაკელ/რს) მიმღ.ვნებ. წარს. ზაბაკანს ზმნისა -- დატკეპნილი. შდრ. დოზაბაკელი. 

Lemma: zabak'ua  
Number: 8097  
ზაბაკუა (ზაბაკუას) სახელი ზაბაკანს ზმნისა -- ტკეპნა. დიხას ზაბაკანს- მიწას ტკეპნის. ართ დიხას გიიზაბაკუ -- ერთ
ადგილს ტკეპნის (არ იძვრის). ზაბაკანს (დოზაბაკუუ დატკეპნა, დოუზაბაკუუ დაუტკეპნია, დონოზაბაკუე(ნ) დატკეპნიდა თურმე) გრდმ.
ტკეპნის. იზაბაკანს (დიიზაბაკუ დაიტკეპნა, დუუზაბაკუუ დაუტკეპნია) გრდმ. სათავ. ქც. ზაბაკანს ზმნისა -- იტკეპნის. უზაბაკანს
(დუუზაბაკუ დაუტკეპნა, დუუზაბაკუუ დაუტკეპნია) გრდმ. სასხვ. ქც. ზაბაკანს ზმნისა -- უტკეპნის. იზაბაკუ{უ}(ნ) (დიიზაბაკუ დაიტკეპნა,
დოზაბაკე{ლე}(ნ) დატკეპნილა) გრდუვ. ვნებ. ზაბაკანს ზმნისა -- იტკეპნება. იზაბაკე(ნ), იზაბაკენე(ნ) (იზაბაკენუ შესაძლებელი
გახდა დატკეპნა, -- , -- ) გრდუვ.შესაძლ. ვნებ. ზაბაკანს ზმნისა -- შეიძლება ტკეპნოს. აზაბაკე(ნ), აზაბაკენე(ნ) (აზაბაკენუ
შეძლო {და}ეტკეპნა, -- , ნოზაბაკუე(ნ) შესძლებია {და}ეტკეპნა) გრდუვ.შესაძლ. ვნებ. უზაბაკანს ზმნისა -- შეუძლია დატკეპნოს;
შეუძლია ადგილიდან დაძრას. ოზაბაკაფუანს (ოზაბაკაფუუ ატკეპნინა, უზაბაკაფუაფუ უტკეპნინებია, ნოზაბაკაფუ{აფუ}ე(ნ) ატკეპნინებდა
თურმე) კაუზ. ზაბაკანს ზმნისა -- ატკეპნინებს; ადგილიდან აძვრევინებს. მაზაბაკალი მიმღ. მოქმ. {და}მტკეპნელი, დამტკეპნი.
ოზაბაკალი მიმღ.ვნებ.მყ. {და}სატკეპნი. ზაბაკელი მიმღ.ვნებ.წარს. {და}ტკეპნილი. ნაზაბაკა მიმღ.ვნებ.წარს. {და}ნატკეპნი.
ნაზაბაკუერი მიმღ.ვნებ.წარს. {და}ტკეპნის საფასური. უზაბაკუ მიმღ.უარყ. {და}უტკეპნელი. 

Lemma: zabarzan-i  
Number: 8098  
ზაბარზან-ი (ზაბარზანს) ზარბაზანი. კოჩიშ კოჩქ გაჸოთჷ ზაბარზანი: მ. ხუბ., გვ. 37 -- კაცის კაცმა ისროლა ზარბაზანი. 

Lemma: zabor-i  
Number: 8099  
ზაბორ-ი (ზაბორს) [რუს. забор] ღობე, მესერი. 

Lemma: zagartu  
Number: 8100  
ზაგართუ (ზაგართუს ღ ზა-გართუს გზა-გასაყოფს ) გზაჯვარედინი. ზაგართუს ქიგიორინეს დო გეგმეემშიდებეს --
გზაჯვარედინზე დააყენეს და გამოემშვიდობნენ. შდრ. შარა-ორთუ. 

Lemma: zadapa/i  
Number: 8101  
ზადაფა/ი (ზადაფა/ი-ს) სახელი აზადუუ(ნ) ზმნისა -- შეხვედრა; მიგებება. მონადირე თეშ გინიშჷ ოზეშე, წოხოლე მითინქ
ვეიაზადუკონი- მონადირე ისე გადავიდოდა ეზოდან, რომ წინ არავინ შეხვედროდა. აზადუუ(ნ) (ქააზადუუ(ნ) შემოეგებება, ქააზადუ
შემოეგება, ქოზადაფუ შემოგებებია, ქონოზად{აფ}უე(ნ) შემოეგებებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ეგებება, წინ შემოხვდება. იხ.
აწოზადაფი/ა. 

Lemma: zadeba  
Number: 8102  
ზადება (ზადებას) იგივეა, რაც ზადაფი, -- სახელი აზადუუ(ნ) ზმნისა -- შეხვედრა. 

Lemma: zadil-i  
Number: 8103  
ზადილ-ი (ზადილ/რს) იხ. ზადირი. 

Lemma: zadini  
Number: 8104  
ზადინი (ზადინს) იგივეა, რაც ზადაფი. 



Lemma: zadir-i  
Number: 8105  
ზადირ-ი (ზადირს) მიმღ.ვნებ. წარს. ზადუნს ზმნისა -- შეკმაზული. ნეძით, ძმარითი დო შხვა პრიპასეფით ზადირი
ლებიაში ჭკომუას მუ უჯგუნია? - ნიგვზით, ძმრითა და სხვა საკმაზებით შეკმაზულ ლობიოს ჭამას რა სჯობიაო? 

Lemma: zadua  
Number: 8106  
ზადუა (ზადუას) სახელი ზადუნს ზმნისა -- 1. შეკმაზვა; მზადება. გოთაანაშა თექ ელახე, უკული დოუჭყანს ზადუას: ქხს, 1,
გვ. 212 - გათენებამდე იქ ზის (გარეთ) შემდეგ დაუწყებს შეკმაზვას. მაკინდოლს, სონას, ნიორს დო ჯიმუს ართო დოპკაკუნთ
დო ბზადუნთ ჭუჭელეს -- მაკინდოს, სონას, ნიორს და მარილს ერთად დავნაყავთ და ვკმაზავთ ჭინჭარს. 2. შეხვედრა,
მოგებება (სტუმართან). ბჟაშ უძირაფუ ქამააზადუუ: მ. ხუბ., გვ. 35 -- მზისუნახავი მოეგებება. იხ. ზადაფი 3. სიმძიმის
დაწოლით დაწნეხა, დაპრესვა. დიდი ქუალეფი ქიგიოწკარეს დო დოზადეს -- დიდი ქვები დაალაგეს და დაწნეხეს (//
დაპრესეს). ზადუნს (დოზადუ შეკმაზა, დაწნეხა; დუუზადუ შეუკმაზავს, დაუწნეხია; დონოზადუე(ნ) შეკმაზავდა, დაწნეხდა თურმე) გრდმ.
კმაზავს; წნეხს. უზადუნს (დუუზადუ შეუკმაზა, დაუწნეხა; დუუზადუ შეუკმაზავს, დაუწნეხია) გრდმ. სასხვ. ქც. ზადუნს ზმნისა --
უკმაზავს; უწნეხს. იზადუუ(ნ) (დიიზადუ შეიკმაზა, დაიწნიხა; დოზადე{ლე}(ნ) შეკმაზულა, დაწნეხილა) გრდმ. ვნებ. ზადუნს ზმნისა --
იკმაზება; იწნეხება. იზადე(ნ) (იზადუ შესაძლებელი გახდა შეკმაზვა, დაწნეხა; -- ; -- ) გრდუვ.შესაძლ. ვნებ. ზადუნს ზმნისა --
შეიძლება შეიკმაზოს, დაიწნიხოს. აზადე(ნ) (აზადუ შეძლო შეეკმაზა, დაეწნიხა; -- ; დონოზადუე(ნ) შესძლებია შეკმაზვა, დაწნეხა)
გრდუვ.შესაძლ. ვნებ. უზადუნს ზმნისა -- შეუძლია შეკმაზოს; დაწნიხოს. ოზადაფუანს (ოზადაფუუ აკმაზვინა, აწნეხვინა უზადაფუაფუ
უკმაზვინებია, უწნეხვინებია; ნოზადაფუ{აფუ}ე(ნ) აკმაზვინებდა, აწნეხვინებდა თურმე) კაუზ. ზადუნს ზმნისა -- აკმაზვინებს,
აწნეხვინებს. მაზადალი მიმღ. მოქმ. {შე}მკმაზავი; მწნეხელი. ოზადალი მიმღ.ვნებ.მყ. {შე}საკმაზ{ავ}ი; საწნეხი. ზადილ/რი
მიმღ.ვნებ.წარს. {შე}კმაზული; {და}-წნეხილი. ნაზადა მიმღ.ვნებ.წარს. {შე}ნაკმაზი; {და}ნაწნეხი. ნაზადუერი მიმღ.ვნებ.წარს.
{შე}კმაზვის; {და}წნეხის საფასური. უზადუ, უდუზადუ მიმღ.უარყ. {შე}უკმაზავი; {და}უწნეხელი. 

Lemma: zaval-i  
Number: 8107  
ზავალ-ი (ზავალ/რს) [რუს. завал ზვავი]. შარას ზავალს გილულებუდუ დო ვეჸინუ -- გზაზე ზვავი ჩამოსულიყო და
შეუძლებელი გახდა წასვლა. 

Lemma: zazap-i  
Number: 8108  
ზაზაფ-ი (ზაზაფის) ზოზინი. მეურს შარას მიიზაზუ -- მიდის გზაზე მიზოზინებს. 

Lemma: zak'az-i  
Number: 8109  
ზაკაზ-ი (ზაკაზის) [რუს. заказ დაკვეთა]. პაპენს ზაკაზჷ ქემეჩჷ: ქხს, 2, გვ. 140 - მღვდლებს დაკვეთა მისცა. 

Lemma: zak'al-i  
Number: 8110  
ზაკალ-ი (ზაკალ/რს) ზაკა-ი ბ.მარტ. (ზაკარს) ბოტან. ბზა. იხ. ბზაკალი. ზაკალონა ადგილი, სადაც ბევრი ბზაა. 

Lemma: zak'api  
Number: 8111  
ზაკაფი (ზაკაფის) სახელი ოზაკანს ზმნისა -- რხევით, ქანაობით სიარული, -- ქანაობა. ოში ხინს მინიბლი დო ართი
ვადომზაკუაფუ: ქხს,1, გვ. 237 - ას ხიდზე გავიარე და ერთხელ არ შევქანებულვარ. მეურს, მიოზაკანს -- მიდის, მიქანაობს.
{მი}ოზაკანს (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. ქანაობით მიდის. იზაკუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრისა
და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. ირხევა, ქანაობს. იხ. მაბზაკუნა; მაზაკელა. 

Lemma: zak'vil/r-i  
Number: 8112  
ზაკვილ/რ-ი (ზაკვილ/რს) მიმღ.ვნებ. წარს. ზაკუნს ზმნისა -- გათვალული. მუ უბედურება ოჭე, ზაკვილი რე -- რა უბედურება
ჭირს, გათვალულია. 

Lemma: zak'ua  
Number: 8113  
ზაკუა (ზაკუას) სახელი ზაკუნს ზმნისა -- 1. ზაკვა, ჩხიბვა, -- გათვალვა. მაზაკვალეფ ზაკუას ნიტე შურო ვაჸუას: ქხს, 1, გვ.
24 - მზაკვრები ზაკვაში ნეტავი სულაც არ იყვნენ. მინსით ჭირი ოჭირუდუ, ვარა მითინ ბზაკუნდეს: ქხს, 1, გვ. 330 -- ზოგსაც
ჭირი სჭირდა, ან ვინმე გაგვთვალავდა. 2. რწევა, ქანაობა. ზაკუნს (გოზაკუ გათვალა, გუუზაკუ გაუთვალავს, გონოზაკუე(ნ)
გათვალავდა თურმე) გრდმ. თვალავს. იზაკუ{უ}(ნ) (გიიზაკუ გაითვალა, გოზაკვე{ლე}(ნ) გათვალულა) გრდუვ. ვნებ. ზაკუნს ზმნისა --
ითვალება, იზაკვება. იზაკვე(ნ) (გიიზაკუ შესაძლებელი გახდა გათვალვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ზაკუნს ზმნისა -- შეიძლება
გაითვალოს. აზაკვე(ნ) (გააზაკუ შეძლო გაეთვალა, -- , გონოზაკუე(ნ) შესძლებია გაეთვალა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უზაკუნს ზმნისა
-- შეუძლია გათვალოს; შეიძლება გაბედოს და წავიდეს. ოზაკვაფუანს (ოზაკვაფუუ გაათვალვინა, უზაკვაფუაფუ გაუთვალვინებია,
ნოზაკვაფუე(ნ) ათვალვინებდა თურმე) კაუზ. ზაკუნს ზმნისა -- ათვალვინებს. მაზაკვალი მიმღ. მოქმ. მზაკვარი, {გა}მთვალავი.
ოზაკვალი მიმღ.ვნებ.მყ. {გა}სათვალავი. ზაკვილი მიმღ.ვნებ.წარს. {გა}თვალული. ნაზაკვა მიმღ.ვნებ.წარს. {გა}ნათვალი. ნაზაკუერი
მიმღ.ვნებ.წარს. გათვალვის საფასური. უზაკუ, უგუზაკუ მიმღ.უარყ. {გა}უთვალავი. შდრ. საქუა. 

Lemma: zak'usk'a  
Number: 8114  
ზაკუსკა (ზაკუსკას) [რუს. закуска საუზმე]. ოჭუმარეს ზაკუსკას ოპჭკუნთ დო ჩხორო საათიშოთ თქვანწკუმა იპიით --
დილას საუზმეს შევჭამთ და ცხრა საათისათვის თქვენთან ვიქნებით. შდრ. საკაკალო. 

Lemma: zak'usk'eba  
Number: 8115  
ზაკუსკება (ზაკუსკებას), ზაკუსკუა (ზაკუსკუას) სახელი ზაკუსკენს ზმნისა -- საუზმობა. ოჭუმარეს ადრე ქიბზაკუსკუათ დო
მიფშვათ ოხაჩქუშა -- დილით ადრე ვისაუზმოთ და წავიდეთ სათოხნად. ზაკუსკენს (იყენ. იზაკუსკუ ისაუზმა, უზაკუსკებუ უსაუზმია,
ნოზაკუსკებუე(ნ) საუზმობდა თურმე) გრდუვ.საშ.-მოქმ. საუზმობს. აზაკუსკენს (აზაკუსკუ ასაუზმა, უზაკუსკებუ უსაუზმებია, ნოზაკუსკებუე(ნ)
ასაუზმებდა თურმე) გრდმ. ასაუზმებს. ოზაკუსკებაფუანს (ოზაკუსკებაფუუ ასაუზმებინა, უზაკუსკებაფუაფუ უსაუზმებინებია,



ნოზაკუსკებაფუე(ნ) ასაუზმებინებდა თურმე) კაუზ. ზაკუსკენს ზმნისა -- ასაუზმებინებს. მაზაკუსკებელი მიმღ. მოქმ. მსაუზმებელი.
ოზაკუსკებელი მიმღ.ვნებ.მყ. სასუზმებელი. ნაზაკუსკა, ნაზაკუსკები მიმღ.ვნებ.წარს. ნასაუზმი, ნასაუზმები. ნაზაკუსკებუერი
მიმღ.ვნებ.წარს. საუზმის საფასური. უზაკუსკებუ მიმღ.უარყ. უსაუზმო, უსაუზმებელი. იხ. კაკალუა, შდრ. საკაკალო. 

Lemma: zak'usk'ua  
Number: 8116  
ზაკუსკუა (ზაკუსკუას) იგივეა, რაც ზაკუსკება. 

Lemma: zala  
Number: 8117  
ზალა (ზალას) სახელი ზანს ზმნისა -- ზელა. დიაჩქიმი ჭკიდიშო ქვირს ზანს -- დედაჩემი მჭადისათვის ფქვილს ზელს.
ქვირი დოზე დო დოჭვი ხაჭაპური! -- ფქვილი მოზილე და გამოაცხვე (შეწვი) ხაჭაპური. // გადატ. მაგრად ცემა, დაზელა.
ნინა ვაგაჩემუნი, მოურთუ გურქუ დო გემუანას დოზუუ -- ენა რომ არ გააჩერა, გაბრაზდა (მოუვიდა გული) და გემრიელად
დაზილა (ცემა). ვაფქიმინე,... ოჭიშის გეკომიზანა: მასალ., გვ. 60 -- რომ არ გავაკეთო, ... ზურგს დამიზელენ (ცემით). ზანს
(დოზუუ დაზილა, დუუზუუ დაუზელია, დონოზუე(ნ) დაზელდა თურმე) გრდმ. ზელს; სცემს (მაგრად). იზანს (დიიზუუ დაიზილა, დუუზუუ
დაუზელია) გრდმ. სათავ. ქც. ზანს ზმნისა -- იზელს თავისას. უზანს (დუუზუუ დაუზილა, დუუზუუ დაუზელია) გრდმ. სასხვ. ქც. ზანს
ზმნისა -- უზელს. იზუ{უ}(ნ), იზაფუ{უ}(ნ) (დიიზუ{უ} დაიზილა, დოზე{ლე}(ნ)//დოზაფელე(ნ) დაზელილა) გრდუვ. ვნებ. ზანს ზმნისა --
იზელება. აზუ{უ}(ნ), აზაფუ{უ}(ნ) (დააზუ{უ} დაეზილა, დოზუუ(ნ)//დოზაფუ{უ}(ნ) დაზელია) გრდუვ. ვნებ. უზანს ზმნისა -- ეზელება.
იზენე(ნ) (დიიზუუ შესაძლებელი გახდა დაზელა, დოზე{ლე}(ნ) შესაძლებელი გამხდარა დაზელა, -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ზანს
ზმნისა -- შეიძლება დაიზილოს. აზენე(ნ) (აზენუ შეძლო დაეზილა, -- , დონოზუე(ნ) შესძლებია დაზელა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
უზანს ზმნისა -- შეუძლია დაზილოს. ოზაფუანს (ოზაფუუ აზელინა, უზაფუაფუ უზელინებია, ნოზაფუაფუე(ნ) აზელინებდა თურმე) კაუზ.
ზანს ზმნისა -- აზელინებს. მაზალი მიმღ. მოქმ. {და}მზელი. ოზალი მიმღ.ვნებ.მყ. {და}საზელი. ზელ/რი მიმღ.ვნებ.წარს.
{და}ზელილი, მოზელილი. ნაზა მიმღ.ვნებ.წარს. {და}ნაზელი. ნაზუერი მიმღ.ვნებ.წარს. {და}ზელვის საფასური. უზუ, უდუზუ
მიმღ.უარყ. {და}უზელელი. 

Lemma: zalam-i  
Number: 8118  
ზალამ-ი, ზალამა (ზალამს, ზალამას) სახელი უზალანს ზმნისა -- სურვილი, სურვება, ნატვრა; დაპირება. ჭიჭე ცირაში
ზალამი: ი. ყიფშ., გვ. 148 - პატარა გოგოს სურვილი (ნატვრა). ეცადჷ, მარა მუში ზალამქჷ ვა აფულუ: ი. ყიფშ., გვ. 55 --
ცადა, მაგრამ თავისი სურვილი ვერ დამალა. მეზობელსჷ ხოჯი უზალი დო ღორონთი სი მერჩანსჷ: ა. ცაგ., გვ. 81; ი. ყიფშ.,
გვ. 176 -- მეზობელს ხარი უსურვე და ღმერთი შენ მოგცემსო. მუთ სქანოთ ვაგოკონი, შხვას ვაუზალავა: ხალხ.სიბრ., 1, გვ.
98 -- რაც შენთვის არ გინდა, სხვას არ უსურვოო. უზალანს (უზალუ უსურვა, უნატრა; უზალებუ უსურვებია, უნატრია; ნოზალებუე(ნ)
უსურვებდა, უნატრებდა თურმე) გრდმ. სასხვ.ქც. უსურვებს, უნატრებს. იზალინე(ნ) (იზალინუ შესაძლებელი გახდა სურვება, -- , --
) გრდუვ. შესაძლ.ვნებ. უზალანს ზმნისა -- შეიძლება სურვება. აზალინე(ნ) (აზალინუ შეძლო ესურვებინა, -- , ნოზალებუე(ნ)
შესძლებია სურვება) გრდუვ. შესაძლ.ვნებ. უზალანს ზმნისა -- შეუძლია უსურვოს. ოზალებაფუანს (ოზალებაფუუ ასურვებინა,
უზალებაფუაფუ უსურვებინებია, ნოზალებაფუე(ნ) ასურვებინებდა თურმე) კაუზ. უზალანს ზმნისა -- ასურვებინებს. მაზალარი, მაზალებერი
მიმღ. მოქმ. მსურვებელი. ოზალარი, ოზალებერი მიმღ.ვნებ.მყ. სასურველი, სასურვებელი. ზალამირი, ზალებური მიმღ.ვნებ.წარს.
სურვებული. ნაზალამუ, ნაზალები მიმღ.ვნებ.წარს. ნასურვები. ნაზალებუერი მიმღ.ვნებ.წარს. სურვების საფასური. უზალებუ
მიმღ.უარყ. უსურვებელი. 

Lemma: zalameba  
Number: 8119  
ზალამება (ზალამებას) დაპირება. პრისთავშე ზალამება ჩქიმდე უღუ საჩუქარი:. მასალ., გვ. 87 -- პრისტავისგან
შეპირება ჩემგანა აქვს საჩუქარი. 

Lemma: zalamir-i  
Number: 8120  
ზალამირ-ი (ზალამირს) მიმღ.ვნებ. წარს. უზალანს ზმნისა -- სურვებული. 

Lemma: zaleba  
Number: 8121  
ზალება (ზალებას) იგივეა, რაც ზალამი//ზალამა//ზალამება, -- სურვილი. ზალებათ ქვარა ვეიფშაფუნია: ხალხ. სიბრ., 1,
გვ. 48 -- (მარტო) სურვილით მუცელი არ გაივსებაო. გერქ თქუა: სოიშა მინჯეს ვოუზალებუნ, თეიშა მა მუთუნ
ვამჭკომუნია: ხალხ. სიბრ.,1, გვ. 26 -- მგელმა თქვაო: პატრონს სანამ უსურვებია, მანამ მე არაფერი მიჭამიაო. 

Lemma: zalebur-i  
Number: 8122  
ზალებურ-ი (ზალებურს) იგივეა, რაც ზალამირი. 

Lemma: zalim-i  
Number: 8123  
ზალიმ-ი (ზალიმს) ნატვრა. ქზალიმიში ემაჸონაფალი ნატვრის ამცხადებელი (მ.კვირტია ); შემსრულებელი ნატვრისა.
ქჯგირიში ზალამი // ზალება კეთილის სურვილი: ჯგირს უზალანა -- სიკეთეს უსურვებენ. 

Lemma: zaliker-i  
Number: 8124  
ზალიქერ-ი (ზალიქერს) მიმღ.ვნებ. წარს. ზალიქანს ზმნისა -- დასვრილი, მოთხუპნული, ლაფში ამოსვრილი. ჩე მუთუნი
ვამკაქუნცუ, ჭითათჷ რე ზალიქერი -- თეთრი არაფერი (არ) აცვია, წითლად არის მოთხუპნული. 

Lemma: zalikua  
Number: 8125  
ზალიქუა (ზალიქუას) სახელი ზალიქანს ზმნისა -- ამოგანგვლა; დასვრა, თხუპნა. ახალი ბარგის ქიმკაქუნანქინი,
ონჯუაშო მოზალიქანს- ახალ ტანსაცმელს რომ ჩააცმევ, საღამოსათვის მოთხუპნის. 

Lemma: zalog-i  
Number: 8126  
ზალოგ-ი (ზალოგის) [რუს. залог საწინდარი, გირაო]. შიიბხვეწი ზალოგით მა გოტება: ი. ყიფშ., გვ. 154 -- შევეხვეწე



საწინდრით მე გაშვება. 

Lemma: zamen-i  
Number: 8127  
ზამენ-ი, ზამერ-ი (ზამენ/რ-ს) სამხარი. ზამენ/რს სადილობა დო ოსორიშეში შქას ჭკუმუნა -- `ზამენ/რს' სადილსა და
ვახშამს შუა ჭამენ. ზამერი ოჭკომიო ამდღა? -- სამხარი შეჭამე დღეს? შდრ. ონდღური; გურ.,ზ.აჭარ. ზარმელი სამხარი
(ს.ჟღ., ა.ღლ., შ.ნიჟარ.) 

Lemma: zamushel-i  
Number: 8128  
ზამუშელ-ი (ზამუშელს) მიმღ.ვნებ. წარს. ჭუჭყით გაგლესილი. 

Lemma: zang-i  
Number: 8129  
ზანგ-ი (ზანგის) 1. ზანგი; 2. შავი; ჭუჭყი. შდრ.იმერ.,გურ. ზანგი ჭუჭყი (ვ.ბერ., ა.ღლ.). 

Lemma: zangua  
Number: 8130  
ზანგუა (ზანგუას) იხ. გოზანგუა -- გასვრა, გათხვრა. იზანგუუ(ნ) (გიიზანგუუ(ნ) გაისვრება, გიიზანგუ გაისვარა, გოზანგე{ლ/რე}(ნ)
გასვრილა, გონოზანგუე(ნ) გაისვრებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ისვრება, ჭუჭყიანდება. 

Lemma: zand-i  
Number: 8131  
ზანდ-ი (ზანდის) 1. ჩირქი. კუჩხიშ კინთიშე ზანდი მიიშუ -- ფეხის თითიდან ჩირქი მოდიოდა. თოლიში ზანდი თვალის
ჩირქი. შდრ. კვაკვირი (ი.ყიფშ.). 2. ნაკლი (ი.ყიფშ.), ზადი. 

Lemma: zanduk'i  
Number: 8132  
ზანდუკი (ზანდუკის) ზანდუკი; კიდობანი (საბა). 

Lemma: zant-i1  
Number: 8133  
ზანთ-ი1 (ზანთის) ზეთი (რძესავითაა). ლუღიში გვიგვილი გოწყჷრტჷნი, ზანთი მალურს დო ოკო მუკუჩირქოლუე(ნ)
გვერიშ ნაჩამინას -- ლეღვის კოკორი რომ გაიჭყლიტება, ზეთი წამოვა და გველის ნაკბენს უნდა წაუსვა. 

Lemma: zant-i2  
Number: 8134  
ზანთ-ი2 (ზანთის) ზავთი, ძლიერი ხმაური, ღრიანცელი, ყვირილი. ათენეერო სერით მუზარბიი მუში ზანთითჷ თხილანდჷ:
ი. ყიფშ., გვ. 55 -- ამნაირად ღამით მუზარბიი თავისი ყვირილით იცავდა. შურს იორზანს მალჷმერო რეღმაშ ზანთი -- სულ
აღაგზნებს საბრძოლველად ტალღის ზავთი. 

Lemma: zantala  
Number: 8135  
ზანთალა (ზანთალას) ღადარა, -- ღადარის მსგავსად მბრწყინავი. ტყვია შტუცერიში უღუ, გური -- დაჩხირიშორო
ზანთალა: ქხს, 1, გვ. 263 -- ტყვია შტუცერისა აქვს, გული -- ცეცხლივით ღადარა (მბრწყინავი). 

Lemma: zantalua  
Number: 8136  
ზანთალუა (ზანთალუას) სახელი ზანთალანს ზმნისა -- ბრწყინვა. მუჟანცჷ გოთანდჷ დო ბჟათი გელაზანთალანცი...:
ყაზაყ., 16.07.1930 გვ. 3 -- როდესაც გათენდება და მზეც ამობრწყინდება... 

Lemma: zantua  
Number: 8137  
ზანთუა (ზანთუას) სახელი ზანთუნს ზმნისა -- გაწყრომა; {შე}ზარვა; შიშის ზარის დაცემა. ყაზაყ-რჷსეფ თეშ დობზანთი, კოჩ
სორდ ინეფიში რსაფი?: ქხს, 1, გვ. 262 -- ყაზახ-რუსები ისე შევზარე (შევაშინე), კაცი სად იყო მათი დამხმარე? ზანთუნს
(დოზანთუ შეზარა, შეაშინა; დუუზანთუ შეუზარავს, შეუშინებია; დონოზანთუე(ნ) შეზარავდა, შეაშინებდა თურმე) გრდმ. აშინებს, შიშის
ზარს სცემს. შდრ. შქურინაფა. 

Lemma: zank'al-i  
Number: 8138  
ზანკალ-ი (ზანკალს) იხ. ბზაკალი, -- ბზა (ი.ყიფშ.). 

Lemma: zanch'ap-i  
Number: 8139  
ზანჭაფ-ი (ზანჭაფის) ბრაგუნი; დიდი ხმის გამოცემა ჯოხით (ან სხვა რითიმე) ცემისას. მეუღუდუ იში ოჭიშის ზანჭაფი -
გაჰქონდა იმის ზურგზე ბრაგუნი (ჯოხით ცემის დიდი ხმა). ქარი'დუ და კარემს მეუღუდუ ზანჭაფი- ქარი იყო და კარებს
გაჰქონდა ბრაგუნი. შდრ. ჩქვაჩქაფი. 

Lemma: zanch'il-i  
Number: 8140  
ზანჭილ-ი (ზანჭილ//რს) მიმღ.ვნებ. წარს. ზანჭუნს ზმნისა -- მაგრად ნაცემი. 

Lemma: zanch'ua  
Number: 8141  
ზანჭუა (ზანჭუას) სახელი ზანჭუნს ზმნისა -- ბრეგვა, მაგრად ცემა (ჯოხით ან სხვა რითიმე). ნაბეტანი ეშმაკი ბაღანა რე დო
დოზანჭუ- ნამეტანი ეშმაკი ბავშვია და დაბრიგა. ზანჭუნს (დოზანჭუ დაბრიგა, დუუზანჭუ დაუბრიგავს, დონოზანჭუე(ნ) დაბრიგავდა



თურმე) გრდმ. ბრიგავს, მაგრად სცემს. იზანჭუ{უ}(ნ) (დიიზანჭუ დაიბრიგა, დოზანჭე{ლე}(ნ) დაბრეგვილა) გრდუვ.ვნებ. ზანჭუნს
ზმნისა -- იბრიგება, იცემება მაგრად. იზანჭე(ნ) (იზანჭუ შესაძლებელი გახდა დაბრეგვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ზანჭუნს
ზმნისა -- შეიძლება დაიბრიგოს. აზანჭე(ნ) (დააზანჭუ შეძლო დაებრიგა, -- , დონოზანჭუე(ნ) შესძლებია დაბრეგვა) გრდუვ. შესაძლ.
ვნებ. უზანჭუნს ზმნისა -- შეუძლია {და}ბრიგოს. ოზანჭაფუანს (ოზანჭაფუუ {და}აბრეგვინა, დუუზანჭაფუაფუ დაუბრეგვინებია,
დონოზაჭაფუე(ნ) დააბრეგვინებდა თურმე) კაუზ. ზანჭუნს ზმნისა -- აბრეგვინებს, მაგრად აცემინებს. მაზანჭ{აფ}ალი მიმღ. მოქმ.
მაგრად მცემი, {და}მბრიგავი. ოზანჭალი მიმღ.ვნებ.მყ. მაგრად საცემი, {და}საბრიგავი. ზანჭილი მიმღ.ვნებ.წარს. მაგრად ნაცემი,
{და}ბრეგილი. ნაზანჭა მიმღ.ვნებ.წარს. მაგრად ნაცემი, {და}ნაბრეგი. ნაზანჭუერი მიმღ.ვნებ.წარს. მაგრად ცემის საფასური.
უზანჭუ, უდუზანჭუ მიმღ.უარყ. ვინც არ არის მაგრად ნაცემი, უცემელი, დაუბრეგავი. შდრ. ჩქვაჩქუა. 

Lemma: zaodi  
Number: 8142  
ზაოდი (ზაოდის) [რუს. завод ქარხანა] მოწყობილობა. ონტკაში ოფუნაფალი ზაოდი -- არყის სადუღებელი მოწყობილობა. 

Lemma: zap'usk'a  
Number: 8143  
ზაპუსკა (ზაპუსკას) [რუს. закуска საუზმე]. იგივეა, რაც ზაკუსკა. ქოჭკომუნდეს ზაპუსკასი: ქხს, 1, გვ. 275 -- ჭამდნენ საუზმეს. 

Lemma: zar-i1  
Number: 8144  
ზარ-ი1 (ზარს) იგივეა, რაც ორეკეში, -- ზარი, სარეკელი. 

Lemma: zar-i2  
Number: 8145  
ზარ-ი2 (ზარს) სასიმინდეს წნელით მოწნული კედელი (მასალები, 1, გვ.. 399). შდრ. ზარი, -- მოწნული სასიმინდე (ქეგლ). 

Lemma: zar-i3  
Number: 8146  
ზარ-ი3 (ზარს) ტირილის წესი; სიმღერა ტირილში. ჯვეშო უჩქუდეს ზარი: ღურელიშ ონგარუშა მანგარარს (დას, ვარა
ცირასკუას) მოჸუნდუ ეჩი-ეჩიდოვითი კოჩი. ათენენს იწოჸუნდუ ოთხი კოჩი (მეტით შიილებედუ) ზარით (ობირუუ).
თავარი მაგარუუ სოიშახ ვემილეშუ ჸუდეშანი, ენეფი იბირდეს; ასეიანი მუზიკაში მანგიორიდუ. თქუანდეს `ზარით
მორთუ ონგარუშავანი', -- თენა დიდი პატიიცემას ნიშნენდუ -- ძველად იცოდნენ ზარი: მკვდარს რომ ტიროდნენ,
მომტირალს (დას ან ქალიშვილს) მოჰყავდა ოცი-ოცდაათი კაცი. ამათ წინ მიუძღოდა ოთხი კაცი (მეტიც შეიძლებოდა) ზარით
(სიმღერაა). მთავარი მომტირალი სანამ არ შევიდოდა სახლში, ესენი მღეროდნენ; ახლანდელი მუსიკის მაგიერი იყო. რომ
იტყოდნენ: `ზარით მოვიდა სატირლადო', -- ეს დიდ პატივისცემას ნიშნავდა. ჸოროფილეფიში გამათ ჭანდი მიწოლენსჷ
ზარს: ი. ყიფშ., გვ. 140 -- შეყვარებულების მაგიერ ბუზი მეტყვის ზარს. 

Lemma: zara  
Number: 8147  
ზარა (ზარას) ზარი. დოურეკათ თინენს ზარა: მ. ხუბ., გვ. 308 - დავურეკოთ იმათი ზარი. ზარა თაქი მიკომიბუ: კ.სამუშ.,
ქართ.ზეპ., გვ. 83 - ზარი აქ მიკიდია. 

Lemma: zarazan-i  
Number: 8148  
ზარაზან-ი (ზარაზანს) იგივეა, რაც ზაბარზანი, -- ზარბაზანი. ზარაზანი ოჸოთანცჷნ(ი), დედამიწას ორცუანც: კ.სამუშ.,
ქართ.ზეპ., გვ. 86 - ზარბაზანი რომ ისვრის, დედამიწას აქცევს. ზარაზანეფქ ქჷდიჭყჷ ხარხაში -- ზარბაზნებმა დაიწყო
ხორხოცი (ხარხარი). 

Lemma: zaral-i  
Number: 8149  
ზარალ-ი (ზარალს) ზარალი. დიდი ზარალი ქიმიორინუ{უ} - დიდი ზარალი მიაყენა. ქზარალიში მეჩამა დაზარალება
(ზარალის მიცემა): ბორიაშე ტყას ზარალი მიაჩამუუ - ქარისაგან ტყე დაზარალდება. ქზარალი გაფუ ზარალდები:
ზარალი გაფუ, კალამს ტახუ, მელანი დოისქირიაფუ: ი.ყიფშ., გვ. 165 -ზარალდები, კალამს სტეხ, მელანი დაგიშვრია. 

Lemma: zaraleba  
Number: 8150  
ზარალება (ზარალებას) სახელი ზარალენს ზმნისა -- {და}ზარალება. 

Lemma: zarap-i  
Number: 8151  
ზარაფ-ი, ზარაფა (ზარაფის, ზარაფას) იგივეა, რაც ზარება. 

Lemma: zarbazan-i  
Number: 8152  
ზარბაზან-ი (ზარბაზანს) ზარბაზანი. 

Lemma: zargal-i  
Number: 8153  
ზარგალ-ი (ზარგალს) იგივეა, რაც სარგალი, -- უშნოდ სიარული, თრევა. 

Lemma: zargalua  
Number: 8154  
ზარგალუა იხ. სარგალუა. 

Lemma: zarganel-i  
Number: 8155  
ზარგანელ-ი (ზარგანელს) მიმღ.ვნებ. წარს. ტალახივით მოზელილი, ერთმანეთში უშნოდ არეული, -- {და}ზერგნილი. 



Lemma: zarganua  
Number: 8156  
ზარგანუა (ზარგანუას) სახელი ზარგანანს ზმნისა -- {და}ტკეპნა, ზერგნა. 

Lemma: zardag-i  
Number: 8157  
ზარდაგ-ი (ზარდაგის) 1. ზარმაცი; უვარგისი. 2. ჩალისფერი, მოყვითალო ცხენი. ზარდაგი გაგმაანწყითია, -- უწუუ: მ. ხუბ.,
გვ. 267 -- ჩალისფერი ცხენი გამოაწყვეთო, -- უთხრა. შდრ. ზირტიკი. 

Lemma: zardap-i  
Number: 8158  
ზარდაფ-ი (ზარდაფის) ფეხის მოსხლეტა და ისე დაცემა (მ.ძაძ., 2, გვ. 9). 

Lemma: zardua  
Number: 8159  
ზარდუა (ზარდუას) ტკეცა (დ. ფიფია). 

Lemma: zare  
Number: 8160  
ზარე (ზარეს) იგივეა, რაც ზარი1, ზარა, -- ზარი. კისერს ზარეს გითაბუნუანა -- კისერზე ზარს ჩამოჰკიდებენ. ჟეშტიშ ხჷმათ
მემორჩქენა, ზარეს უხაკუანანი -- ჟესტის (თუნუქის) ხმად მიგვაჩნია, ზარს რომ უკაკუნებენ. შდრ. ორეკეში. 

Lemma: zareba  
Number: 8161  
ზარება (ზარებას) სახელი ოზარუ(ნ) ზმნისა -- 1. ზარება; ზარმაცობა. ოზარ გალე გიმულა, ჩხურუ აფუ -- ეზარება გარეთ
გასვლა, სცივა. წიწილას დღასჷ ვაბრდჷნქ, დებზარუა ხაფორთის: ქხს, 1, გვ. 210 -- წიწილას არასოდეს არ გავზრდი,
დავიზარებ ხლაფორთს. იზარებუქჷ, სი ვარა ეს გოსოფუნქჷ: ი. ყიფშ., 1, გვ. 20 -- ზარმაცობ შენ, თორემ ამას გაგლეჯ.
იზარებუ(ნ) (დიიზარუუ დაიზარა, დოუზარებუ დაუზარებია, დონოზარებუე(ნ) დაიზარებდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ზარმაცობს. ოზარუ(ნ)
(მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. ეზარება. 2. გაცილება. იხ. გინო-ზარება. 3. შეგებება.
წყარიში რაჩხალი აზარუდუ ჟიმოლეშე მუკნასოფა: ქხს, 1, გვ. 315 -- წყლის ჩხრიალი ეგებებოდა, ზემოდან მონახეთქი.
აზარუუ(ნ) (აზარუ {შემო}ეგება, ზარებუ{უ} შემოჰგებებია, ნოზარებუე(ნ) ეგებებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ეგებება. 

Lemma: zarzal-i  
Number: 8162  
ზარზალ-ი (ზარზალ/რს), ზარზალაფა (ზარზალაფას) ზანზარი; ცახცახი (სიცივისაგან, ციებისაგან, შიშით, სიძულვილით,
ძალით)... უშქურანჯო ზარზალანცჷ, უჩა ნტერი ცანცალანცჷ - უშიშრად ზანზარებს, შავი მტერი ცახცახებს. იზარზალუ ცა
დო დიხა- ზანზარებს ცა და მიწა. თელქიანაშ ნა{ა}მშვალც მუშაში კანონი გიზარზალ: კ.სამუშ., ქართ.ზეპ., გვ. 85 -- მთელი
ქვეყნის მეექვსედზე მუშის კანონი ზანზარებს. ზარზალანს (იყენ. იზარზალუ იზანზარა, უზარზალუუ უზანზარია, ნოზარზალუე(ნ)
ზანზარებდა თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ. ზანზარებს, ზანზარი გააქვს. ოზარზალუანს (ოზარზალუუ აზანზარა, უზარზალუაფუ
უზანზარებია, ნოზარზალ{აფ}უე(ნ) აზანზარებდა თურმე) გრდმ. აზანზარებს. იზარზალუანს (გიიზარზალუუ გაიზანზარა, გუუზარზალუუ
გაუზანზარებია) გრდუვ. ზანზარი გააქვს. უზარზალუანს (გუუზარზალუუ დაუზანზარა, გუუზარზალუაფუ დაუზანზარებია) გრდმ.
სასხვ.ქც. ზარზალანს ზმნისა -- უზანზარებს, ზანზარს აწყებინებს. ოზარზალაფუანს (ოზარზალაფუუ აზანზარებინა, უზარზალაფუაფუ
უზანზარებინებია, ნოზარზალაფუე(ნ) აზანზარებინებდა თურმე) კაუზ. ოზარზალუანს ზმნისა -- აზანზარებინებს, ზანზარს
აწყებინებს. მაზარზალარი მიმღ.მოქმ. მზანზარებელი. 

Lemma: zarua  
Number: 8163  
ზარუა (ზარუას) სახელი ზარუნს ზმნისა -- დაძვრა (ადგილიდან). გეჭკადილი ხოლო ვარეთ, ტანს ვეუზარუანთინი? --
დაჭედილი ხომ არ ხართ, ტანს რომ არ სძრავთ. ზარუნს (დოზარუნს დაძრავს, დოზარუ დაძრა, დუუზარუ დაუძრავს, დონოზარუე(ნ)
დაძრავდა თურმე) გრდმ. ძრავს (ადგილიდან). 

Lemma: zarpa  
Number: 8164  
ზარფა (ზარფას) იგივეა, რაც ზაფრა, -- ნაღველი, მელანქოლია; გულის წუხილი (ი.ყიფშ.). ზარფაში წამალს მიბზანდედე:
მ.ხუბ., გვ. 321 -- ნაღვლის წამალს მიმზადებდე. 

Lemma: zarpana  
Number: 8165  
ზარფანა, ზაფანა (ზა{რ}ფანას) ბოტან. წიწაკა, პილპილი. ვართ ჯიმუ დო ვართი ზარფანას სუნელს ვოუკათუანს: ქხს,1,
გვ. 212 -- არც მარილს და არც პილპილს სუნელს არ გაურევს. 

Lemma: zarxul-i  
Number: 8166  
ზარხულ-ი (ზარხულ/რს) ზაფხული. ზოთონჯ, ზარხულ, დღა დო სერი, ნანდულ გორჩქინელე სქვამი: კ. სამუშ., ქხპს, გვ.
121 - ზამთარი, ზაფხული, დღე და ღამე, ნამდვილად გაჩენილა ლამაზი. ზაფხულც ჩაის წილუნცუ: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 165 -
ზაფხულში ჩაის კრეფს. ართი ბაღი გავაკეთი, ზაფხულიში გილალურო: ქხს,1, გვ. 165 - ერთი ბაღი გავაკეთე, ზაფხულში
სასიარულოდ.ზარხულა{ს}, ზარხულაშ ზმნზ. ართი ბაღი გავაკეთი ზარხულაში მაფალუუ: ი. ყიფშ., გვ. 115 -- ერთი ბაღი
გავაკეთე, ზაფხულში გამზრდელი. ზარხულას გვალაშა მემირაჸუნა ორინჯი -- ზაფხულში მთაში მივერეკებით
საქონელს. შდრ. გაზარხული. 

Lemma: zarxulobit  
Number: 8167  
ზარხულობით ზმნზ. ზაფხულობით. ზარხულობით გილაფრთათ დო იბტიბუათ ჩხანაია: ქხს, 1, გვ. 54 -- ზაფხულობით
ვიაროთ და გავთბეთ მზეზე. 



Lemma: zapana  
Number: 8168  
ზაფანა (ზაფანას) ბოტან. იგივეა, რაც ზარფანა, ზაფრანა, -- პილპილი, წიწაკა. ზაფანა ვა გიჭკომუნჷ-და, პიჯი მუქჷ
მერჭუ?: ა. ცაგ., გვ. 82 -- წიწაკა თუ არ გიჭამია, პირი რამ დაგწვა? ზაფანაში უნწარაში, პატონსქუაშ უსქვამაში -- წიწაკაზე
უმწარესი, ბატონიშვილზე ულამაზესი (გამოცანა: თოვლი). 

Lemma: zapra  
Number: 8169  
ზაფრა (ზაფრას) იგივეა, რაც ზარფა, ზრაფა, -- ნაღველი, ბოღმა, ჯავრი; გულის შეტევა (შ.ბერ.). სქან ბარათის
ვკითხულენქ, ზაფრა მეთმაგამუ გურს: ეკური, გვ. 390 -- შენს ბარათს ვკითხულობ, ზაფრა მერტყმის გულში. 

Lemma: zapxul-i  
Number: 8170  
ზაფხულ-ი (ზაფხულ/რს) იხ. ბზარხული, ზარხული. 

Lemma: zachua  
Number: 8171  
ზაჩუა (ზაჩუას) იხ. დო-ზაჩუა, -- გაფრთხილება; გადატ. გალანძღვა. 

Lemma: zaxal-i  
Number: 8172  
ზახალ-ი (ზახალ/რს) მძახალი. 

Lemma: zaxruman{i}  
Number: 8173  
ზახრუმან{ი}! შორსდ. ზახრუმალა! ზაჰრუმალა! არგადარჩენა, სიკვდილი, მოსპობა (წყევლაა). ზახრუმანს მერჩა -
სიკვდილს მოგცემ. 

Lemma: zgvinch'ua  
Number: 8174  
ზგვინჭუა, ზგვინჯუა (ზგვინჭ/ჯუას) სახელი ზვინჭუნს, ზგვინჯუნს ზმნათა -- გაქცევა (მოწყვეტით). ზგვინჭ/ჯუ დო მიდართუ --
მოწყდა და გაიქცა (წავიდა). ზგვინჭუნს (გოზგვინჭუნს გაიქცევა, გოზგვინჭუ გაიქცა, გოუზგვინჭუ // გოზგვინჭელე(ნ) გაქცეულა, გონოზგვინჭუე(ნ)
გაიქცეოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. გაიქცევა. 

Lemma: zgvinjinapa  
Number: 8175  
ზგვინჯინაფა (ზგვინჯინაფას) იხ. ზგინჯინაფა. 

Lemma: zgilat'a  
Number: 8176  
ზგილატა, ზგჷლატა (ზგი/ჷლატას) სახელი ზგი/ჷრტუ(ნ) ზმნისა -- სხლტომა, სხლეტა, აცურება. კუჩხი ზგირტუ - ფეხი
სხლტება. ზგილატია არდგილი რე -- სხლეტია ადგილია. ზგჷრტჷ დიხა -- სხლეტია მიწა (პ.ჭარ.). ნაჭვიმარი რე დო შარა
ზგირტუ -- ნაწვიმარია და გზა ცურავს (ცურავს ფეხი). ზგირტუ(ნ) // ზგჷრტჷ(ნ) (ზგი/ჷრტუ/ჷ {ა}სხლტა, ზგი/ჷლატე{ლ/რე}(ნ)
{ა}სხლეტილა, ნოზგი/ჷლატუე(ნ) {ა}სხლტებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. სხლტება, ცურავს; სრიალებს. უზგი/ჷრტუ/ჷ ({ე}უზგი/ჷრტუ/ჷ
აუსხლტა, {ე}ზგი/ჷლატუ/ჷ ასხლეტია) გრდუვ. ვნებ. სასხვ.ქც. ზგირტუ(ნ) ზმნისა -- უსხლტება, უცურდება. მაზგილატუ მიმღ. აწმყ.
მსხლტომი (ადგილი). ოზგილატუ, ოზგილატაია მიმღ.ვნებ.მყ. სასხლტომი, საცურებელი (ადგილი). შდრ. ჩხილათი/ა. 

Lemma: zginjal-i  
Number: 8177  
ზგინჯალ-ი (ზგინჯალს) ამაყი, ამპარტავანი. 

Lemma: zginjinapa  
Number: 8178  
ზგინჯინაფა (ზგინჯინაფას) სახელი იზგინჯინანს ზმნისა -- მკვირცხლად ყურება; {გა}მკვრივება. გვარიანს იზგინჯინანს,
მაღურუშა მუთა უგუ -- გვარიანად (კარგად) გამოიყურება, მომაკვდავს არაფერი უგავს. დიიგვანუნი, გუუზგიჯონდუ კისერქ
-- რომ გასუქდა, გაუმკვრივდა კისერი. იზგინჯინანს (იზგინჯინუუ მკვირცხლად იყურა, უზგინჯინუუ მკვირცხლად უყურებია,
ნოზგინჯინ{აფუ}ე(ნ) მკვირცხლად იყურებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. მკვრივად, მკვირცხლად გამოიყურება. ოზგინჯინანს იგივეა,
რაც იზგინჯინანს. 

Lemma: zginjua  
Number: 8179  
ზგინჯუა (ზგინჯუას) სახელი ზგინჯუნს ზმნისა -- მაგრად ცემა. ზგინჯუნს (დოზგინჯუნს სცემს, დოზგინჯუ სცემა, დოუზგინჯუ უცემია,
დონოუზგინჯუ ე(ნ) სცემდა თურმე) გრდმ. მაგრად (გამეტებით) სცემს. 

Lemma: zgirt'ua  
Number: 8180  
ზგირტუა იხ. ზგილატა. 

Lemma: zgirt'e'  
Number: 8181  
ზგირტჷ (ზგირტჷს) მოლიპული; სრიალა (ადგილი). 

Lemma: zgumonjil-i  
Number: 8182  
ზგუმონჯილ-ი (ზგუმონჯილ/რს) მიმღ.ვნებ. წარს. ზგუმონჯუნს ზმნისა -- დაგრეხილი, მაგრად შეკრული, გადასკვნილი.
ჭინუშ ღობერი ზგუმონჯილი -- წნელის ღობე შეკრული (მჭიდროდ). 



Lemma: zgumonjua  
Number: 8183  
ზგუმონჯუა (ზგუმონჯუას) სახელი ზგუმონჯუნს ზმნისა -- შეგრეხა; შეკვრა (მჭიდროდ), შეერთება, გადასკვნა. ჭინუში
ღობერს ღობუნს დო დუს ჯგირო უზგუმონჯგუნს - წნელის ღობეს ღობავს და თავს კარგად უკრავს (უსკვნის). ზგუმონჯუნს
(დოზგუმონჯუ შეკრა, შეაერთა; დუუზგუმონჯუ შეუერთებია, შეუკრავს; დონოზგუმონჯუე(ნ) შეკრავდა, შეაერთებდა თურმე) გრდმ. კრავს,
სკვნის (მაგრად). უზგუმონჯუნს (დუუზგუმონჯუ შეუკრა, შეუერთა მაგრად; დუუზგუმონჯუ შეუკრავს, შეუერთებია მკვრივად) გრდმ.
სათვ. ქც. ზგუმონჯუნს ზმნისა -- უკრავს, უსკვნის მაგრად. იზგუმონჯუ{უ}(ნ) (დიიზგუმონჯუ შეიკრა, შეერთდა მაგრად;
დოზგუმონჯე{ლე}(ნ) შეერთებულა, შეკრულა მაგრად) გრდუვ. ვნებ. ზგუმონჯუნს ზმნისა -- იკვრება, ერთდება, ისკვნება მაგრად.
იზგუმონჯე(ნ) (იზგუმონჯუ შესაძლებელი გახდა შეკვრა, შეერთება მაგრად; -- ; -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ზგუმონჯუნს ზმნისა --
შეიძლება შეიკრას, შეერთდეს, შეისკვნას მაგრად. აზგუმონჯე(ნ) (აზგუმონჯუ შეძლო შეეკრა,შეეერთებინა მაგრად; -- ;
დონოზგუმონჯუე(ნ) შესძლებია შეეკრა, შეეერთებინა) გრდუვ. შესაძლ.ვნებ. უზგუმონჯუნს ზმნისა -- შეუძლია შეკრას, შეაერთოს
მაგრად. ოზგუმონჯაფუანს (ოზგუმონჯაფუუ შეაკვრევინა, შეაერთებინა მაგრად; უზგუმონჯაფუაფუ შეუკვრევინებია, შეუერთებინებია
მაგრად; ნოზგუმონჯაფუ{აფუ}ე(ნ) შეაკვრევინებდა, შეაერთებინებდა მაგრად) კაუზ. ზგუმონჯუნს ზმნისა -- აკვრევინებს,
აერთებინებს მაგრად. მაზგუმონჯალი მიმღ. მოქმ. {შე}მკვრელი, {შე}მსკვნელი. ოზგუმონჯალი მიმღ.ვნებ.მყ. {შე}საკრავი,
{შე}სასკვნელი. ზგუმონჯილი მიმღ.ვნებ.წარს.{შე}კრული, {შე}სკვნილი. ნაზგუმონჯამიმღ.ვნებ.წარს. {შე}ნაკრავი, {შე}ნასკვნი.
ნაზგუმონჯუერ-ი მიმღ.ვნებ.წარს. შეკვრის, შესკვნის საფასური. უზგუმონჯუ მიმღ.უარყ. {შე}უკრავი, {შე}უსკვნელი. იხ. აკო-
ზგუმონჯუა. 

Lemma: zge'rt'e'  
Number: 8184  
ზგჷრტჷ (დიხა) სხლეტია (მიწა). იხ. ზგილატა. 

Lemma: zge'rch'ua  
Number: 8185  
ზგჷრჭუა (ზგჷრჭუას) იგივეა, რაც ზგჷლატა, -- სახელი ზგჷრჭუ/ჷ ზმნისა, -- სხლეტა. 

Lemma: zeba  
Number: 8186  
ზება (ზებას) სახელი აზენს ზმნისა -- გაზავება. იხ. ზეება; გაზება. 

Lemma: zeg-i  
Number: 8187  
ზეგ-ი, ზიგ-ი (ზეგის) ნაწილი საქსოვი დაზგისა. ზეგი დო ორცხონჯი -- ზეგი და სავარცხელი. ჯვეშო ზეგი დო ორცხონჯით
შუნდეს ბამბეში ძაფიშე ხამიენს -- ძველად ზეგი და სავარცხლით ქსოვდნენ ბამბის ძაფისაგან ხამ-ქსოვილს. ზეგი-ს
აკეთენდეს აბრეშუმიში წკონდილი ძაფით -- ზეგს აკეთებდნენ აბრეშუმის დაწმენდილი ძაფით. იხ. აფხა. 

Lemma: ze{e}  
Number: 8188  
ზე{ე} ზმნზ. მზა{დ}. ოსორიშე ზე რე -- ვახშამი მზაა (პ.ჭარ.), მზად არის. 

Lemma: ze{e}ba  
Number: 8189  
ზე{ე}ბა (ზე{ე}ბას) სახელი აზენს ზმნისა -- {გა}ზავება, {გა}შველება. ნოსა-დიანთილიში ჩხუპის აზენს -- რძალ-დედამთილის
ჩხუბს აზავებს. მაჩხუბარეფიში გაზეება ჯგირიე -- მოჩხუბრების გაზავება კარგია. აზეენს (გააზუუ გააზავა, გუუზეებუ გაუზავებია,
გონოზეებუე(ნ) გააზავებდა თურმე) გრდმ. აზავებს. იზეებუ(ნ) (გიიზუუ გაზავდა, გაზეებე{ლე}(ნ) გაზავებულა) გრდუვ. ვნებ. აზეენს ზმნისა
-- ზავდება. იზეენე(ნ) (იზეენუ შესაძლებელი გახდა გაზავება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. აზეენს ზმნისა -- შეიძლება გაზავება,
გაზავდეს. აზეენე(ნ) (აზეენუ შეძლო გაეზავებინა, -- , გონოზეებუე(ნ) შესძლებია გაზავება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. აზეენს ზმნისა --
შეუძლია გააზავოს. ოზეებაფუანს (გააზეებაფუუ გააზავებინა, გუუზეებაფუაფუ გაუზავებინებია, გონოზეებაფუ{აფუ}ე(ნ) გააზავებინებდა
თურმე) კაუზ. აზეენს ზმნისა -- აზავებინებს. მაზეებელი მიმღ. მოქმ. {გა}მზავებელი. ოზეებელი მიმღ.ვნებ.მყ. {გა}საზავებელი.
გაზეებული მიმღ.ვნებ.წარს. გაზავებული. ნაზეები მიმღ.ვნებ.წარს. {გა}ნაზავები. ნაზეებუერი მიმღ.ვნებ.წარს.{გა}ზავების საფასური.
უგუზეებუ, უზეებუ მიმღ. უარყ. გაუზავებელი. 

Lemma: zeebul-i  
Number: 8190  
ზეებულ-ი (ზეებულ/რს) იხ. გაზებული. 

Lemma: zet-i  
Number: 8191  
ზეთ-ი (ზეთის) ზეთი. 

Lemma: zetundzera  
Number: 8192  
ზეთუნძერა (ზეთუნძერას) ბოტან. მზესუმზირა (ყაზაყ., 21.07.1930, გვ. 3). 

Lemma: zeitin-i  
Number: 8193  
ზეითინ-ი (ზეითინს) ზეითუნი, -- ზეითუნის ზეთი. 

Lemma: zeitinishi  
Number: 8194  
ზეითინიში ჯა (ზეითინიში ჯას) ბოტან. ზეთის ხე. შდრ. ზეითინი (ა. მაყ.). 

Lemma: zeitunishi  
Number: 8195  
ზეითუნიში ზეთი (ზეითუნიში ზეთის) იხ. ზეითინი, -- ზეთის ხის ზეთი. შდრ. ზეითინიში ჯა. 

Lemma: zek'al-i  



Number: 8196  
ზეკალ-ი (ზეკალ/რს) ზეინკალი. შდრ. ზენკალი. 

Lemma: zel-i  
Number: 8197  
ზელ-ი, ზერ-ი (ზელ/რს) მიმღ.ვნებ.წარს. ზანს ზმნისა -- ცომი, მოზელილი. ჭიჭე ქობალიში ზელი მიითხუუ: მ. ხუბ., გვ. 189 --
ცოტა პურის ცომი მოითხოვა. ოკონ-და, ზელს ხე მეთხასჷ...: მ. ხუბ., გვ. 31 -- თუ უნდა, ცომს ხელი მოჰკიდოს. ღუმუ ზელი,
ხორცი -- ხაშილი: თ. სახოკ., გვ. 262 -- ღომი ჩაზელილი, ხორცი -- მოხარშული. იხ. ზალა. 

Lemma: zemex-i  
Number: 8198  
ზემეხ-ი (ზემეხის) ბოტან. ბალახია ერთგვარი, იზრდება მუხლამდის, ისხამს წითელ ნაყოფს, ღერო არ აქვს (მასალები, ტ. 4,
ნაწ. 1, გვ. 217.). 

Lemma: zemp'ere  
Number: 8199  
ზემპერე (ზემპერეს), ზემპერია (ზემპერიას) უშნოდ მსუქანი. გადატ. ჩაცომებული. 

Lemma: zen-i  
Number: 8200  
ზენ-ი (ზენს) ბარი, ვაკე. ზენიშა წყარქ მიდართჷ: ი. ყიფშ., გვ. 162 -- ბარში წყალი წავიდა. ზენარეფი (ზენ-არ-ეფ-ი)
ბარელები, ვაკელები (ვაკე ადგილზე მცხოვრებლნი). შდრ. რზენი. 

Lemma: zena  
Number: 8201  
ზენა ზემო. 

Lemma: zenaxare  
Number: 8202  
ზენახარე (ზენახარეს) ზემო მხარე. ზენახარეშე მობთხოზუდეს ხუთი დღა დო სერსია: ქხს, 1, გვ. 267 -- ზემო მხრიდან
მომდევდნენ ხუთი დღე და ღამე. შდრ. ზეხარე. 

Lemma: zenk'al-i  
Number: 8203  
ზენკალ-ი (ზენკალს) ზეინკალი. 

Lemma: zenc'ar-i  
Number: 8204  
ზენწარ-ი (ზენწარს) 1. ზეწარი. ათე ბოშის დეეთხუუ ირფელქ, ზენწარიშ მეტიქ -- ამ ბიჭს მოშორდა (დაეთხოვა)
ყველაფერი, ზეწრის მეტი. 2. ურმის ნაწილი -- ზეწარი. 

Lemma: zench'ua  
Number: 8205  
ზენჭუა (ზენჭუას) იხ. ზანჭუა 

Lemma: zep'api  
Number: 8206  
ზეპაფი (ზეპაფის) ზაპანი; ჯოხით ან სხვა რითიმე მაგრად ცემა და ამ დროს გამოცემული ხმა. იში ოჭიშის მეუღუდუ ზეპაფი -
- მის ზურგზე გაჰქონდა ზაპანი. 

Lemma: zep'ere  
Number: 8207  
ზეპერე (ზეპერეს) იგივეა, რაც ზემპერე, -- ჩაცომებული. ზეპერე ქობალი -- ჩაცომებული პური. გადატ. ჩასუქებული. ზეპერე
ოსური -- ჩასუქებული ქალი. 

Lemma: zep'ireba  
Number: 8208  
ზეპირება (ზეპირებას), ზეპირუა (ზეპირუას) სახელი ზეპირენს ზმნისა -- ზეპირობა. ქრისტექ მუ ამბეფი ქიმინუნი, არძას
ზეპირენანია: ი. ყიფ., გვ. 117 -- ქრისტემ რა ამბები ქნა, ყველას იზეპირებენო. ზეპირენს (იყენ. დიიზეპირუ // დეეზეპირუ
დაიზეპირა, დუუზეპირებუ დაუზეპირებია, დონოზეპირებუე(ნ) დაიზეპირებდა თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ. ზეპირობს. იზეპირენს
(დიიზეპირუ დაიზეპირა, დუუზეპირებუ დაუზეპირებია) გრდმ. სათავ. ქც. ზეპირენს ზმნისა -- იზეპირებს. იზეპირინე(ნ) (დიიზეპირინუ
შესაძლებელი გახდა დაზეპირება, დაზეპირებე{ლე}(ნ) შესაძლებელი გამხდარა დაზეპირება, დონოზეპირებუე(ნ) შესაძლებელი
ყოფილა დაზეპირება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ზეპირენს ზმნისა -- შეიძლება დაზეპირება. აზეპირინე(ნ) (დააზეპირინუ შეძლო
დაეზეპირებინა, -- , დონოზეპირებუე(ნ) შესძლებია დაზეპირება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უზეპირენს ზმნისა -- შეუძლია დაიზეპიროს.
ოზეპირებაფუანს (დააზეპირებაფუუ დააზეპირებინა, დუუზეპირებაფუაფუ დაუზეპირებინებია, დონოზეპირებაფუე(ნ) დააზეპირებინებდა
თურმე) კაუზ. ზეპირენს ზმნისა -- აზეპირებინებს. მაზეპირებელი მიმღ. მოქმ. {და}მზეპირებელი. ოზეპირებელი მიმღ.ვნებ.მყ.
{და}საზეპირებელი. დაზეპირებული მიმღ.ვნებ.წარს. დაზეპირებული. ნაზეპირები/უ მიმღ.ვნებ.წარს. {და}ნაზეპირები. ნაზეპირებუერი
მიმღ.ვნებ.წარს. დაზეპირების საფასური. უდუზეპირებუ მიმღ.უარყ. დაუზეპირებელი. 

Lemma: zep'irebul-i  
Number: 8209  
ზეპირებულ-ი (ზეპირებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ზეპირენს ზმნისა -- {და}ზეპირებული. 

Lemma: zep'ua  
Number: 8210  
ზეპუა (ზეპუას) სახელი ზეპუნს, ზეპუ(ნ) ზმნათა -- 1. ზეპვა; დაუნდობლად (უმოწყალოდ), მაგრად ცემა (წნელით, ჯოხით...).
ძალამი დოზეპეს ენეფი ხოლო: მ.ხუბ., გვ. 118 -- ძალიან სცემეს ესენიც. მუკიფურინუ ქურცი დო ქოზეპუ: ი. ყიფშ., გვ. 80 --



მოუქნია ქუსლი და ჩაარტყა. ქოზეპჷ ჭჷნ ჩხოუს: მ. ხუბ., გვ. 192 -- დაარტყა წნელი ძროხას. ზეპუნს (დოზეპუ სცემა მაგრად,
დუუზეპუ უცემია მაგრად, დონოზეპუე(ნ) სცემდა მაგრად თურმე) გრდმ. სცემს (უზოგავად). იზეპუანს (იზეპუუ ირტყა, უზეპუაფუ ურტყამს)
გრდმ. სათავ. ქც. ზეპუნს ზმნისა -- ირტყამს, იცემს (თავზე). უზეპუანს (უზეპუუ ურტყა, უზეპუაფუ ურტყამს) გრდმ. სასხვ. ქც. ზეპუნს
ზმნისა -- ურტყამს, უცემს მისას. იზეპე(ნ) (დიიზეპუ შესაძლებელი გახდა ცემა, დოზეპელ/რე(ნ) შესაძლებელი გამხდარა ცემა,
დონოზეპუე(ნ) შესაძლებელი ყოფილა ცემა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ზეპუნს ზმნისა -- შეიძლება მაგრად იცემოს. აზეპე(ნ) (დააზეეპუ
შეძლო ეცემა, -- , დონოზეპუე(ნ) შესძლებია მაგრად ეცემა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უზეპუნს ზმნისა -- შეუძლია სცემოს, ურტყას.
ოზეპაფუანს (ოზეპაფუუ აცემინა, უზეპაფუაფუ უცემინებია, დონოზეპაფუ{აფუ}ე(ნ) აცემინებდა თურმე) კაუზ. ზეპუნს ზმნისა -- აცემინებს.
მაზეპალი მიმღ. მოქმ. მცემელი. ოზეპალი, ოზეპაფალი მიმღ.ვნებ.მყ. საცემი. ზეპილი მიმღ.ვნებ.წარს. ნაცემი (ცემული). ნაზეპა, ნაზეპეფი
მიმღ.ვნებ.წარს. ნაცემი, ნარტყამი. ნაზეპუერი, ნაზეპაფუერი მიმღ.ვნებ.წარს. მაგრად ცემის, რტყმის საფასური. შდრ. ლაზ. ოზაპუ
ცემა (ეტომოლ., გვ. 131). 2. უხვად, მდიდრულად დაყრა ყველაფრისა. ასე ომუშებელ ზეპუ ამარ: კ.სამუშ., ქხპს, გვ. 164 --
ახლა სამუშაო ყრია აგერ. ირფელი ზეპუდუ, მუთ საჭირო რდუნი -- ყველაფერი ეყარა, რაც საჭირო იყო. ჸურძენი გოზეპუ
წი ბინეხის -- ყურძენი ბევრი ასხია (აყრია) წელს ვენახს. სქანი ჸვანაში თუდო... ორქო მითოზეპუ: მ. ხუბ., გვ. 24 -- შენი
ყანის ქვეშ... ოქრო სავსეა (ყრია უხვად). ოზეპანს (დააზეპუ დაყარა, დუუზეპაფუ დაუყრია ბლომად, დონოზეპუე(ნ) დაყრიდა თურმე)
გრდმ. უხვად ყრის. აზეპუაფუ(ნ) (მხოლოდ მყოფადის წრისა და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. ეყრება (ყველაფერი
ბლომად). ზეპუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. სტატიკ. ყრია (ყველაფერი ბლომად). უზეპუ(ნ)
(იყენ. აზეპუუ ეყრება, ნოზეპუე(ნ) ეყარა თურმე.) გრდუვ.ვნებ. სასხვ. ქც. უყრია. 3. (მაგრად) გაძღომა; ძალიან გატენა; ბევრის სხმა
(ხილისა). ტომარე გოზეპუ სხულით -- ტომარა გატენა მსხლით. ოჭკომალით გეგმიზეპუ -- საჭმლით გამოძღა. ლუღის წი
გოზეპუ -- ლეღვს წელს ბევრი ასხია. გოზეპუნს (გოზეპუ გატენა, გუუზეპუ გაუტენია, გონოზეპუე(ნ) გატენიდა თურმე) გრდმ. გატენის.
გეგმიიზეპუუ(ნ) (გეგმიიზეპუ გამოძღა მაგრად, გეგმოზეპე{ლე}(ნ) გამომძღარა მაგრად) გრდუვ. ვნებ. გამოძღება. გოზეპუ(ნ)
(მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. სტატიკ. ასხია; აყრია ბლომად. 

Lemma: zer-i  
Number: 8211  
ზერ-ი (ზერს) იგივეა, რაც ზელი, -- ცომი. 

Lemma: zerdag-i  
Number: 8212  
ზერდაგ-ი (ზერდაგის): ზერდაგი ცხენი -- ჩალისფერი ცხენი (პ.ჭარ.). გადატ. ზარმაცი. იხ. ზარდაგი. 

Lemma: zesk'vi  
Number: 8213  
ზესკვი, ზესქვ-ი (ზესკვის, ზესქვის) ზოოლ. შაშვი. ჩიტი ვორდი, ზესკვი ვორდი... ქხს,1, გვ. 75 -- ჩიტი ვიყავ, შაშვი ვიყავ...
ღურჭულეე, ზესქვი უჩა! ი. ყიფშ., გვ. 148 -- ...იჭიკჭიკე, შავო შაშვო! ზესქვიქ დო ზესქვიქ წეკიდუ, -- ტურაქ პიჯი {გ}იფშუა:
თ. სახოკ.,გვ. 247 -- შაშვი და შაშვი წაიკიდნენ, -- ტურამ პირი გაივსოო. ზესქვის ჸვილჷნდჷ: მ. ხუბ., გვ. 239 -- შაშვს კლავდა.
ჩიტიცალო ბჭუქუვათ, ზესქვიცალო ვკუთუათ: ქხს,1, გვ. 171 -- ჩიტივით ვიჭიკჭიკოთ, შაშვივით ვიკუტკუტოთ (ვიკვნესოთ).
შდრ. ლაზ. ზესკუ // მზესქუ შაშვი (ნ.მარი). 

Lemma: zepir-i  
Number: 8214  
ზეფირ-ი (ზეფირს) გზა (დ. ფიფია). 

Lemma: zesh-k'ek'-i  
Number: 8215  
ზეშ-კეკ-ი (ზეშ-კეკის) 1. ქარაფშუტა. ათენეფი ზეშ-კეკი რე, მაჯინე რე ზეფირიში კ.სამუშ., ქართ.ზეპ., გვ. 14 -- ესენი
ქარაფშუტებია, შემყურე ზეფირისა. 2. მზამზარეული. ზეშკეკი უჸორა -- მზამზარეული უყვართ. 

Lemma: zexare  
Number: 8216  
ზეხარე (ზეხარეს) იხ. ზენახარე, -- ზემო მხარე. ზეხარეშე მოფთხოზუდეს სუმი დღა დო სუმი სერს: ქხს, 1, გვ. 265 -- ზემო
მხრიდან მომდევდნენ სამი დღე და სამი ღამე. 

Lemma: zven-i  
Number: 8217  
ზვენ-ი (ზვენს) ზვინი. დამორჩილს მუაჩქიმი დააზვენანდუ ჭაში (//ჭაი) ზვინს -- შემოდგომაზე მამაჩემი დაზვინავდა ჩალის
ზვინს. 

Lemma: zvenil-i  
Number: 8218  
ზვენილ-ი (ზვენილ/რს) მიმღ.ვნებ. წარს. ოზვენანს ზმნისა -- დაზვინული. 

Lemma: zvenua  
Number: 8219  
ზვენუა (ზვენუას) სახელი ზვენუნს ზმნისა -- დაზვინვა. დამორჩილს ოზვენანა ჭას - შემოდგომაზე ზვინავენ ჩალას. ზვენუნს
(დოზვენუ დაზვინა, დუუზვენუ დაუზვინავს, დონოზვენუე(ნ) დაზვინავდა თურმე) გრდმ. ზვინავს. იზვენუნს (დიიზვენუ დაიზვინა, დუუზვენუ
დაუზვინავს) გრდმ. სათავ. ქც. ზვენუნს ზმნისა -- იზვინავს თავისას. ოზვენანს (დააზვენუ დაზვინა, დუუზვენაფუ დაუზვინავს) გრდმ.
ზვინავს. უზვენუნს (დუუზვენუ დაუზვინა, დუუზვენუ // დუუზვენაფუ დაუზვინავს) გრდმ. სასხვ. ქც. ზვენუნს ზმნისა -- უზვინავს. იზვენე(ნ)
(დიიზვენუ შესაძლებელი გახდა დაზვინვა, დოზვენე{ლე}(ნ) შესაძლებელი გამხდარა დაზვინვა, დონოზვენუე(ნ) შესაძლებელი ყოფილა
დაზვინვა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ზვენუნს ზმნისა -- შეიძლება დაიზვინოს. აზვენე(ნ) (დააზვენუ შეძლო დაეზვინა, -- , დონოზვენუე(ნ)
შესძლებია დაზვინვა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უზვენუნს ზმნისა -- შეუძლია დაზვინოს. ოზვენაფუანს (ოზვენაფუუ აზვენინა,
უზვენაფუაფუ უზვინინებია, დონოზვენაფუე(ნ) აზვინინებდა თურმე) კაუზ. ოზვენანს ზმნისა -- აზვინინებს. მაზვენალი მიმღ. მოქმ.
მზვინავი. ოზვენალი მიმღ.ვნებ.მყ. {და}საზვინი. დოზვენილი მიმღ.ვნებ.წარს. დაზვინული. ნაზვენა მიმღ.ვნებ.წარს. {და}ნაზვინი.
ნაზვენუერი მიმღ.ვნებ.წარს. დაზვინვის საფასური. უზვენუ, უდუზვენუ მიმღ.ვნებ.წარს. {და}უზვინავი. 

Lemma: zver-i  
Number: 8220  
ზვერ-ი (ზვერს) ზვარი. ხავერდით გინწყუუ ტყა დო ზვერქ -- ხავერდით გაიწყო ტყე და ზვარი. 



Lemma: zvia  
Number: 8221  
ზვია (ზვიას)//ზვიაფ-ი (ზვიაფის)//ზვილა//ზვილაფ-ი (ზვილა{ფი}ს) სახელი ზვიანს, ზვილანს ზმნათა -- ხმამაღლა ტირილი;
ზმუილი (საქონლის); ყვირილი (ზმუილივით). გური მიდეღუ სქან ზვიაქ -- გული წაიღო შენმა ზმუილმა. იში ზვილაფი
შორიშე ირჩქილედუ -- იმისი ზმუილი შორიდან ისმოდა. ჩხოუცალო ზვიანდუ -- ძროხასავით ზმუოდა. ზვი{ლ}ანს (იყენ.
ზვი{ლ}უუ იზმუილა, უზვი{ლ}უუ უზმუვლებია, ნოზვი{ლ}უე(ნ) ზმუოდა თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ. ზმუის; ხმამაღლა ტირის. ოზვილუანს
(ოზვილუუ აზმუვლა, უზვილუაფუ უზმუვლია) გრდმ. აზმუვლებს. ოზვილაფუანს (ოზვილაფუუ აზმუვლინა, უზვილაფუაფუ უზმუვლინებია,
ნოზვილაფუე(ნ) აზმუვლინებდა თურმე) კაუზ. ოზვილუანს ზმნისა -- აზმუვლინებს; ხმამაღლა ატირებს. მაზვი{ლ}არი მიმღ. მოქმ.
ვინც (რაც) ზმუის, ზმუილის ხმას გამოსცემს. ოზვი{ლ}არი მიმღ.ვნებ.მყ. საზმუილო. ნაზვი{ლ}ა მიმღ.ვნებ.წარს. ნაზმუვლები.
ნაზვი{ლ}უერი მიმღ.ვნებ.წარს. ზმუილის საფასური. იხ. ზულა, ზულაფი. შდრ. ღვი{ლ}ა. 

Lemma: zviar-i  
Number: 8222  
ზვიარ-ი (ზვიარს) ხშირი ბალახი. ბარუა ხესჷ უწყონცჷ ზვიარი ტყალეფიში ჸოთამას: ყაზაყ., 1.06.1930, გვ. 3 -- ბარვა
ხელს უწყობს ხშირი (და მაღალი) ბალახების დაკარგვას. შდრ. შვიარი. 

Lemma: zvila  
Number: 8223  
ზვილა (ზვილას) იხ. ზულა. 

Lemma: zvin-i  
Number: 8224  
ზვინ-ი (ზვინს) იხ. ზვენი, რზვენი. შდრ. ოფურჩე. 

Lemma: zviner-i  
Number: 8225  
ზვინერ-ი (ზვინერს) მიმღ.ვნებ. წარს. ზვინუნს ზმნისა -- დაზვინული. ნდღულუ ლაკადენს ზვინერი თირი -- დნება მთის
ფერდობებზე (ლაკადებში) დაზვინული თოვლი. შდრ. ზვენილი. 

Lemma: zvinzval-i  
Number: 8226  
ზვინზვალ-ი (ზვინზვალს), ზვირზვალ-ი (ზვირზვალს) დაბღვერილი. ი/ოზვირზვინას ( -- ,იზვირზვინუუ იბღვირა, უზვირზვინუუ
უბღვერია, ნოზვირზვინუე(ნ) იბღვირებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. იბღვირება. 

Lemma: zvinua  
Number: 8227  
ზვინუა // რზვინუა ({რ}ზვინუას) იგივეა, რაც რზვენუა, -- დაზვინვა. 

Lemma: zvirtin-i  
Number: 8228  
ზვირთინ-ი (ზვირთინს), ზვირთინუა (ზვირთინუას) სახელი იზვირთინანს ზმნისა -- 1.უშნოდ აშოლტვა. თექ
გიიზვირთინანდუ ეშ მაგინძა ყაზახი -- იქ აშოლტილი იყო (იდგა) ამ სიგრძის კაცი. იზვირთინანს ( -- ,იზვირთინუუ უშნოდ
იყურა, უზვირთინუუ უშნოდ უყურებია, ნოზვირთინუე(ნ) უშნოდ იყურებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. აშოლტილი დგას (და ისე იყურება). 2.
ხმამაღლა ტირილი. ზვირთინუნს (ზვირთინუ იტირა, უზვირთინუ უტირია, ნოზვირთინუე(ნ) ხმამაღლა ტიროდა) გრდუვ. ხმამაღლა
ტირის. 

Lemma: zvirtua  
Number: 8229  
ზვირთუა (ზვირთუას) სახელი ზვირთუნს ზმნისა -- გაწეწვა; უშნოდ, გლეჯით ჭამა. ოჭკომარს ზვირთუნს, თეში ჭკუნს --
საჭმელს გლეჯს, ისე ჭამს. ზვირთუნს (დოზვირთუ გლეჯით ჭამა, დუუზვირთუ გლეჯით უჭამია, დონოზვირთუე(ნ) გლეჯით შეჭამდა თურმე)
გრდმ. გლეჯით ჭამს. ოზვირთალი მიმღ.ვნებ.მყ. გლეჯით საჭმელი. გადატ. საჭმელი (ხორცეული). 

Lemma: zvuia  
Number: 8230  
ზვუია (ზვუიას) ბოტან. სვია (ი. ყიფშ.). იხ. ფშალე. 

Lemma: zia  
Number: 8231  
ზია (ზიას) ბზარი. ქუაშ კიცის ზია უღუ ართ არდგილს -- ქვის კეცს ბზარი აქვს ერთ ადგილას. 

Lemma: ziar-i  
Number: 8232  
ზიარ-ი (ზიარს) ზიარი. 

Lemma: ziareba  
Number: 8233  
ზიარება (ზიარებას) რელიგ. ზიარება. ზიარებაში მეღება ზიარების მიღება გისხუნ, სი დამაზიარი პაპაში მოჭიშაფაშა --
გირჩევნია, შენ მაზიარო მღვდლის მოსწრებამდე. აზიარენს (აზიარუ აზიარა, უზიარებუ უზიარებია, ნოზიარებუე(ნ) აზიარებდა თურმე)
გრდმ. აზიარებს. იზიარებუ{უ}(ნ) (იზიარუ იზიარა, ზიარებე{ლე}(ნ) ზიარებულა) გრდუვ. ვნებ. აზიარენს ზმნისა -- ზიარდება.
ეზიარებუ{უ}(ნ) (ეზიარუ ეზიარა, ზიარებუ{უ} ზიარებია) გრდუვ. ვნებ. აზიარენს ზმნისა -- ეზიარება. ოზიარებაფუანს (ოზიარებაფუუ
აზიარებინა, უზიარებაფუაფუ უზიარებინებია, ნოზიარებაფუე(ნ) აზიარებინებდა თურმე) კაუზ. აზიარენს ზმნისა -- აზიარებინებს.
მაზიარებელი მიმღ. მოქმ. მზიარებელი. ოზიარებელი მიმღ.ვნებ.მყ. საზიარებელი. ზიარებული მიმღ.ვნებ.წარს. ზიარებული.
ნაზიარები/უ მიმღ.ვნებ.წარს. ნაზიარები. ნაზიარებუერი მიმღ.ვნებ.წარს. ზიარების საფასური. უზიარებუ მიმღ.ვნებ.წარს.
უზიარებელი. 

Lemma: ziari  
Number: 8234  



ზიარი ტყა (ზიარი ტყას) გარეული ბალახი, რომელიც ბოსტანში გვხვდება. შდრ. შიარი. 

Lemma: zidap-i  
Number: 8235  
ზიდაფ-ი, ზინდაფ-ი (ზი{ნ}დაფის) სახელი ზი{ნ}დუნს ზმნისა -- ზიდვა, გაწევა, გაჭიმვა. მუნეფიში სიცოცხლეს მონკა
ოღალუ ზიდანია: ი. ყიფშ., გვ. 117 -- თავიანთ სიცოცხლეში მძიმე ტვირთი ზიდონო. იხ. ზინდუა. 

Lemma: ziziber-i  
Number: 8236  
ზიზიბერ-ი (ზიზიბერს) მიმღ.ვნებ. წარს. ზიზიბანს ზმნისა -- დაჩირქებული, ჩირქჩამდგარი. ზიზიბერი აფუ კუჩხი --
დაჩირქებული აქვს ფეხი. შდრ. წიწილერი. 

Lemma: zizibua  
Number: 8237  
ზიზიბუა (ზიზიბუას) სახელი ზიზიბანს ზმნისა -- დაჩირქება. მუდგაქ აღოლუნი, ხე დო კუჩხი დუუზიზიბუუ -- რაღაც
დაემართა, ხელი და ფეხი დაუჩირქდა. იზიზიბუუ(ნ) (დიიზიზიბუ დაჩირქდა, დოზიზიბე{ლ/რე}(ნ) დაჩირქებულა, დონოზიზიბუე(ნ)
დაჩირქდებოდა თურმე) გრდუვ.-ვნებ. ჩირქდება. ზიზიბერი მიმღ.ვნებ.წარს. დაჩირქებული. 

Lemma: zizinapa  
Number: 8238  
ზიზინაფა (ზიზინაფას) სახელი ოზიზინუანს, ზიზონდუ(ნ) ზმნთა -- 1. ზიზინება; გავსება მეტისმეტად; გადატ. გასივება
(ავადმყოფობით). 2. გადამწიფება (ხილისა); 3. ძალზე გაძღომა. კუჩხიქ დოზიზინდუ -- ფეხი გასივდა. სოიშა
ვაგოზიზონდუნი, ვედუ -- სანამ არ გამოძღა მაგრად, არ წავიდა. ოზიზინუანს (გააზიზინუუ გაავსო, გუუზიზინუაფუ გაუვსია,
გონოზიზინაფუე(ნ) გაავსებდა თურმე). გრდმ. ავსებს; ბერავს. ზიზონდუ(ნ) (გოზიზონდუ გაზიზინდა, გაივსო; გოზიზინაფე{ლე}(ნ)
გაზიზინებულა, გავსებულა, გონოზიზინაფუე(ნ) გაივსებოდა,გაზიზინდებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ოზიზუანს ზმნისა -- სივდება;
ივსება; ძლიერ ძღება. ზიზინაფილი მიმღ.ვნებ.წარს. გადავსებული; გასივებული (ავადმყოფობით). შდრ. ბიზინაფა. იმერ.
ზიზინება გაბერვა, გავსება; გაძღომა (ვ.ბერ.). 

Lemma: zizinapil-i  
Number: 8239  
ზიზინაფილ-ი (ზიზინაფილ/რს) მიმღ.ვნებ. წარს. ოზიზინუანს, ზიზონდუ(ნ) ზმნათა -- გასივებული (ავადმყოფობით);
გადავსებული. გადატ. ძალზე გამძღარი; გაბერილი, გასუქებული. შდრ. გურ., ლეჩხ. გაზიზინებული გავსებული, გატენილი (მ.
ალავ., ა. ღლ.). 

Lemma: zizgh-i  
Number: 8240  
ზიზღ-ი (ზიზღის) სიცოცხლის ნიშანი. კუჩხი გოჩიკინაფილი მაფუ, გვერდო ზიზღი ვაუღუ -- ფეხი გაშეშებული (გაყინული)
მაქვს, ნახევრად სიცოცხლის ნიშან-კვალი არ აქვს. 

Lemma: zit-i  
Number: 8241  
ზით-ი (ზითის) იგივეა, რაც ბზითი, -- მზითევი. ზითის ვამგოღალაფუა: ქხს,1, გვ. 191 -- მზითევს არ მოგატანინებ. 

Lemma: ziteba  
Number: 8242  
ზითება (ზითებას) იგივეა, რაც ბზითება, -- სახელი აზითენს ზმნისა -- გამზითვება. 

Lemma: zik'-i  
Number: 8243  
ზიკ-ი (ზიკის) ბზიკი. ზიკიჯგუა კოჩი რე, ახირებულო ვეჩირცხინე -- ბზიკივით კაცია, ადვილად (უბრალოდ) ვერ მოიშორებ.
შდრ. მასკაია. 

Lemma: zik'in-i  
Number: 8244  
ზიკინ-ი (ზიკინს) ბზეკა. ზიკინი ჯგირ-მუთუნს ვამოიღანს -- ბზეკა კარგ-რამეს არ მოგიტანს. 

Lemma: zik'inapa  
Number: 8245  
ზიკინაფა (ზიკინაფას) სახელი ოზიკინუანს, ზიკონდუ(ნ) ზმნათა -- ბზეკა, ფშეკა (ფეხისა); გადათრობა, უზომო დალევა.
გადატ. სიკვდილი. სქანი გოზიკინაფა, ქომორთი აშო მალას! -- შენი სიკვდილი, მოდი აქ (//აქეთ) მალე! ქოდოხოდჷ დო
შუ, მარა მუ აშვედჷ, (დო) გოზიკონდჷ დო ქჷდაანთხჷ: მ. ხუბ., გვ. 247 -- დაჯდა და სვა, მაგრამ რა შეეძლო დაელია,
გაიბერა (გაიტენა) და დაეცა. ღვინს ვაგნაზიკონდასინი, ვეშულებუ -- ღვინოს რომ არ გადაასკდეს (გადააკვდეს), არ
შეუძლია. ოზიკინუანს (გააზიკინუანს გააფშეკინებს (ფეხს), გააზიკინუუ გააფშეკინა ფეხი, გონოზიკინაფუე(ნ) გააფშეკინებდა ფეხს) გრდმ.
გააფშეკინებს ფეხს, -- მოკლავს. ზიკონდუუ(ნ) (გოზიკონდუ გაიბერა, მოკვდა; გოზიკინაფე{ლე}(ნ) გაბზეკილა, მომკვდარა) გრდუვ.
ვნებ. ოზიკინუანს ზმნისა -- კვდება; იბერება, -- ასკდება სასმელს. 

Lemma: zik'inapil-i  
Number: 8246  
ზიკინაფილ-ი (ზიკინაფილ/რს) იხ. გოზიკინაფილი. 

Lemma: zik'u-zak'u  
Number: 8247  
ზიკუ-ზაკუ (ზიკუ-ზაკუს) საქანელა. ზიკუ-ზაკუ ნოდიხეს, ოში მანათი -- ჩქიმი ხეს -- საქანელი (იქით-აქეთ ქანაობა) ნოდიას
ქალს, ასი მანეთი ჩემს ხელში. შდრ. მაზაკელა. 

Lemma: zilat'a  
Number: 8248  



ზილატა (ზილატას) იგივეა, რაც ზგი/ჷლატა, -- ცურება, სრიალი, სხლეტა. მიზირტუუ კუჩხი დო ვადვანთხა -- მიცურდება
(//მისხლტება) ფეხი და არ დავეცე. ჭაბუკუს გეუზირტჷ დო ქიდაანთხე: მ. ხუბ., გვ. 241 -- ჭაბუკს აუცურდა და დაეცა.
ზირტუუ(ნ) (გეზირტუ ასხლტა, გეზილატე{ლ/რე}(ნ) ასხლეტილა, გენოზილატუე(ნ) // გენოზირტუე(ნ) ასხლტებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ.
სხლტება, ცურდება. 

Lemma: zilin-i  
Number: 8249  
ზილინ-ი (ზი{ლ}ინს) ბლანტება, ბლანტად ქცევა. იზილინუ (//ზილინი ქიდიიჭუუ) ჸვალი, ჯიმუ ორკუ -- იბლანტება ყველი,
მარილი აკლია. იზილინუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. იბლანტება. 

Lemma: zi{l}ok'-i  
Number: 8250  
ზი{ლ}ოკ-ი (ზილოკის) ზმორება. ვოურულუაფუ დო ზილოკი ქიდააჭყაფუუ -- არ უძინია და ზმორება დააწყებინა. 

Lemma: zilok'ua  
Number: 8251  
ზილოკუა, ზჷლოკუა (ზი/ჷლოკუას) სახელი იზოლოკუ(ნ) ზმნისა -- ზმორება. ერაჸუაში დროს გიიზილოკუუ ჩხოუქ: მ.ხუბ.,
გვ. 192 -- არეკვის დროს გაიზმორა ძროხამ. ცას ოკოქჷრთხონილი მუნაფაში წჷმი დო კჷნი გილაზილოკიქ გეთუ: ყაზაყ.
1.05.1931, გვ. 3 -- ცაზე დაფლეთილი ღრუბლის წინ და უკან ზმორება დამთავრდა. აზჷლოკუაფუ -- ეზმორება. ოზილოკუანს
(გააზილოკუ გააზმორა, გოუზილოკუაფუ გაუზმორებია, გონოზილოკუე(ნ) გააზმორებდა თურმე) გრდმ. აზმორებს, ზმორება აუტყდება.
იზილოკუუ(ნ) (გიიზილოკუუ(ნ) გაიზმორება, გიიზილოკუ გაიზმორა, გოზილოკე{ლ/რე}(ნ) გაზმორილა, გონოზილოკუე(ნ) გაიზმორებდა თურმე)
გრდმ. ვნებ. ოზილოკუანს ზმნისა -- იზმორება. აზილოკუაფუ(ნ) (გააზილოკუ გაეზმორა, გოზილიკუუ გაზმორებია) გრდუვ. ვნებ.
ეზმორება. ოზილოკაფუანს (გააზილოკაფუუ გააზმორებინა, გოუზილოკაფუაფუ გაუზმორინებია, გონოზილოკაფუე(ნ) გააზმორინებდა
თურმე) კაუზ. ოზილოკუანს ზმნისა -- აზმორინებს. მაზილოკარი მიმღ. მოქმ. {გა}მზმორებელი. ოზილოკარი მიმღ.ვნებ.მყ.
{გა}საზმორებელი. ნაზილოკუერი მიმღ.ვნებ.წარს. გასამრჯელო ზმორებისათვის. 

Lemma: zilongir-i  
Number: 8252  
ზილონგირ-ი (ზილონგირს) მიმღ.ვნებ. წარს. იზილონგუუ(ნ) ზმნისა -- {გა}თხვრილი, {გა}თხუპნული. 

Lemma: zilongua  
Number: 8253  
ზილონგუა (ზილონგუას) სახელი იზოლონგუუ(ნ) ზმნისა -- თხვრა, თხუპნა. შდრ. იშაზილონგუა. 

Lemma: zilot'-i  
Number: 8254  
ზილოტ-ი (ზილოტის), ზიოტი (ზიოტის) სრიალი (წებოვანი, ლორწოვანი რისამე), სხლეტა, ცურება. იხ. ზილატა, ზგილატა.
შდრ. ლაზუტი დიხა. 

Lemma: -zima  
Number: 8255  
-ზიმა, -ზუმა, -ზჷმა, -ზმა ზომა, -- ოდენი. ათე-ზიმა, ათე-ზუმა, ათე-ზჷმა, ათე-ზმა//თე-ზიმა, თე-ზუმა, თე-ზჷმა, თე-ზმა//ე-
ზუმა, ეზჷმა, ე-ზმა ამდენი. ეთი-ზიმა, ეთი-ზუმა, ეთი-ზჷმა, ეთი-ზმა//თი-ზიმა, თი-ზუმა, თი-ზჷმა, თი-ზმა//ი-ზიმა, ი-ზუმა, ი-
ზჷმა, ი-ზმა იმდენი. იხ. მუზუმა. 

Lemma: zimapa  
Number: 8256  
ზიმაფა (ზიმაფას) იხ. მეზიმაფა. 

Lemma: zimil-i  
Number: 8257  
ზიმილ-ი (ზიმილ/რს) მიმღ.ვნებ.წარს. ზიმუნს ზმნისა -- {გა}ზომილი. ბედიქ მუჩუ სატანჯველო... გოზიმილი არშინით:
კ.სამუშ., ქხპს, გვ. 68 -- ბედმა მომცა სატანჯველად... გაზომილი არშინით. 

Lemma: zimoz-i  
Number: 8258  
ზიმოზ-ი (ზიმოზის) ზოზინი. 

Lemma: zimp'al-i  
Number: 8259  
ზიმპალ-ი (ზიმპალს) დიდი და უშნო, -- ზოზროხი (პიროვნება). 

Lemma: zimp'o  
Number: 8260  
ზიმპო (ზიმპოს) უშნოდ მსხვილი (გასუქებული); გადატ. უვარგისი, უმაქნისი. 

Lemma: zimp'ua  
Number: 8261  
ზიმპუა (ზიმპუას) იხ. ზიპინი. 

Lemma: zimua  
Number: 8262  
ზიმუა, ზჷმუა (ზი/ჷმუას) სახელი ზიმუნს // ზჷმჷნს ზმნისა -- გაზომვა. მაჟირაშახ ზიმუნს დიხას - მეორეჯერ ზომავს მიწას.
ნარაგადუე: ოშიშახ გოზიმი დო ართიშახ გოჭკირია -- ნათქვამია: ასჯერ გაზომე და ერთხელ გაჭერიო. ზიმუნს (ზიმუ ზომა,
უზიმუ უზომავს, ნოზიმუე(ნ) ზომავდა თურმე) გრდმ. ზომავს. იზიმუნს (იზიმუ იზომა, უზიმუ უზომავს) გრდმ. სათავ. ქც. ზიმუნს ზმნისა --
იზომავს თავისას. უზიმუნს (უზიმუ გაუზომა, უზიმუ გაუზომავს) გრდმ. სასხვ. ქც. ზიმუნს ზმნისა -- უზომავს. იზიმუ{უ}(ნ) (გიიზიმუ
გაიზომა, გოზიმე{ლე}(ნ) გაზომილა) გრდუვ. ვნებ. ზიმუნს ზმნისა -- იზომება. აზიმუ{უ}(ნ) (გააზიმუ გაეზომა, გოზიმუუ გაზომვია) გრდუვ.



ვნებ. უზიმუნს ზმნისა -- ეზომება. იზიმე(ნ) (გიიზიმუ შესაძლებელი გახდა გაზომვა, გოზიმელ/რე(ნ) შესაძლებელი გამხდარა
გაზომვა, გონოზიმუე(ნ) შესაძლებელი ყოფილა გაზომვა ) გრდუვ.შესაძლ. ვნებ. ზიმუნს ზმნისა -- შეიძლება გაიზომოს. აზიმე(ნ)
(გააზიმუ შეძლო გაეზომა, -- გონოზიმუე(ნ) შესძლებია გაეზომა) გრდუვ.შესაძლ. ვნებ. უზიმუნს ზმნისა -- შეუძლია გაზომოს.
ოზიმაფუანს (ოზიმაფუუ გააზომვინა, უზიმაფუაფუ გაუზომვინებია, ნოზიმაფუ{აფუ}ე(ნ) აზომვინებდა თურმე) კაუზ. ზიმუნს ზმნისა --
აზომვინებს. მაზიმალი მიმღ. მოქმ. მზომელი, {გა}მზომი. ოზიმალი მიმღ.ვნებ.მყ. რაც უნდა გაიზომოს, {გა}საზომი. ზიმილ/რი
მიმღ.ვნებ.წარს. {გა}ზომილი. ნაზიმა მიმღ.ვნებ.წარს. {გა}ნაზომი. ნაზიმუერი მიმღ.ვნებ.წარს. {გა}ზომვის საფასური. უზიმუ, უგუზიმუ
მიმღ.უარყ. გაუზომელი. შდრ. ლაზ. ზიმ, ზუმ; ოზიმუ ზომა (ნ. მარი). 

Lemma: zing-i  
Number: 8263  
ზინგ-ი (ზინგის) იგივეა, რაც ზეგი, -- ხელით საქსოვი დაზგის ნაწილი. აკეთებდნენ ასე: ორ მრგვალ ჯოხს აერთებდნენ
ჯვარედინად გადახლართული ძაფით (შდრ. გ.ელიავა, ალბ.,გვ.59). საქსოვ ძაფს უყრიდნენ ჯერ ზინგში და მერე აფხაში
(მასალები, ტ. 2, გვ. 217). 

Lemma: zingish  
Number: 8264  
ზინგიშ კიტოლ-ი (ზინგიშ კიტოლს) საქსოვი დაზგის ნაწილი. 

Lemma: zindap-i  
Number: 8265  
ზინდაფ-ი, ზინდაფა (ზი/ნდაფა/ი-ს) სახელი ზინდუნს, იზინდუ(ნ) ზმნათა -- ზიდვა, თრევა; ქაჩვა, გაწევ-გამოწევა. გადატ.
ჭიმვა; ჭიმვით (მედიდურად) სიარული. გინმოტეს აგაფას, ხოჯეფიში ზინდაფას - გადაგვარჩინეს კავს, ხარების ზიდვას
(მოვლას). კაზაკეფი ჯოღორცალო ზინდაფას ქჷედომიჭყანა: მ. ხუბ., გვ. 313 -- კაზაკები ძაღლივით თრევას დამიწყებენ.
მუჭო რე, გილეზინდუნი, კოს ვაჩინუენსი -- როგორაა, რომ დაიჭიმება (ჭიმვით დადის), კაცს არ სცნობს. 

Lemma: zindil-i  
Number: 8266  
ზინდილ-ი (ზინდილ/რს) მიმღ.ვნებ. წარს. ზინდუნს ზმნისა -- {გა}ზიდული, {გა}ჭიმული. 

Lemma: zindil_varchxil-i  
Number: 8267  
ზინდილ -- ვარჩხილ-ი (ზინდილ-ვარჩხილს) რელიგ. ვერცხლის ძაფი. ჯვარიდან გამოთხოვილ ქალებს საჯინჯხატოდ
(საძირხატოდ) მოჰყავდათ ჯგეგეში ციკანი და საწირში კი მიჰქონდათ ზინდილ-ვარჩხილი (ვერცხლის ძაფი) (ს.მაკალ.,
გვ.367). 

Lemma: zindua  
Number: 8268  
ზინდუა (ზინდუას) იგივეა, რაც ზინდაფი, -- ზიდვა; {გა}წევა, ჭიმვა, თრევა. ზინდუა დო გომბარუათ დუდი ტყურელო
შეუწუხებუ: ი. ყიფშ., გვ. 172 - ჭიმვითა და ბერვით თავი ტყუილად შეუწუხებია. ჭიაქ იზინდ, იზინდ დო შქას გოხორცქ - ჭია
იჭიმა, იჭიმა და შუაზე გასკდა. უზიდეს, ურჭიპეს, ვეშაჸონინესია: ქხს,1, გვ. 233 - სწიეს, ჭიმეს, ვერ ამოიყვანესო. ზინდუნს
(ზინდუ ზიდა, ჭიმა; უზინდუ უზიდავს, უჭიმავს; ნოზინდუე(ნ) ზიდავდა, ჭიმავდა თურმე) გრდმ. ზიდავს, ჭიმავს; ათრევს (ტვირთს).
იზინდუნს (იზინდუ იზიდა, იჭიმა; უზინდუ უზიდავს, უჭიმავს) გრდმ. სათავ. ქც. ზინდუნს ზმნისა -- იზიდავს, იჭიმავს თავისას.
უზინდუნს (უზინდუ უზიდა, უჭიმა; უზინდუ უზიდავს, უჭიმავს) გრდმ. სასხვ. ქც. ზინდუნს ზმნისა -- უზიდავს, უჭიმავს მისას.
იზინდუ{უ}(ნ) (იზინდუ გაიჭიმა, გაიზიდა; გოზინდე{ლე}(ნ) გაზიდულა, გაჭიმულა) გრდუვ. ვნებ. ზინდუნს ზმნისა -- იზიდება, იჭიმება.
აზინდუ{უ}(ნ) (აზინდუ გაეჭიმა, გაეზიდა; გოზინდუუ გასჭიმვია, გაზიდვია) გრდუვ. ვნებ. უზინდუნს ზმნისა -- ეზიდება, ეჭიმება.
იზინდე(ნ) (იზინდუ შესაძლებელი გახდა გაჭიმვა, გაზიდვა; -- ; -- ) გრდუვ.შესაძლ. ვნებ. ზინდუნს ზმნისა -- შეიძლება გაიზიდოს,
გაიჭიმოს. აზინდე(ნ) (გააზინდუ შეძლო გაეჭიმა, გაეზიდა; -- ; გონოზინდუე(ნ) შესძლებია გაჭიმვა, გაზიდვა) გრდუვ.შესაძლ. ვნებ.
უზინდუნს ზმნისა -- შეუძლია გაჭიმოს, გაზიდოს; ათრიოს (ტვირთი). ოზინდაფუანს (ოზინდაფუუ აჭიმვინა, აზიდვინა; უზინდაფუაფუ
უზიდვინებია, უჭიმვინებია; ნოზინდაფუ{აფუ}ე(ნ) აზიდვინებდა, აჭიმვინებდა თურმე) კაუზ. ზინდუნს ზმნისა -- აჭიმვინებს,
აზიდვინებს. მაზინდალი მიმღ. მოქმ. {გა{მზიდველი, {გა}მჭიმველი. ოზინდალი მიმღ.ვნებ.მყ. {გა}საზიდ{ავ}ი, {გა}საჭიმ{ავ}ი. ზინდილი
მიმღ.ვნებ.წარს.{გა}ზიდული, {გა}ჭიმული. ნაზინდა მიმღ.ვნებ.წარს. {გა}ნაზიდი, {გა}ნაჭიმი. ნაზინდუერი მიმღ.ვნებ.წარს.
{გა}ზიდვის, {გა}ჭიმვის საფასური. უზინდუ, უგუზუნდუ მიმღ.უარყ. გაუზიდველი, გაუჭიმავი... შდრ. ლაზ. ზდ: ოზდუ გაწევა, ზიდვა (ნ.
მარი). 

Lemma: zintxu  
Number: 8269  
ზინთხუ (ზინთხუს) ზოოლ. ზუთხი. 

Lemma: zinoskua  
Number: 8270  
ზინოსქუა, ჟინოსქუა, ჯინოსქუა (ზინოსქუას) აზნაური. ზინოსქუა ჭკის ვაჭკუნს, მააშქირენუნი, ჭირს მოპჭკუნს -- აზნაური
მჭადს არ ჭამს, რომ მოშივდება, ჭირს მომჭამს. 

Lemma: zint'k'vil-i  
Number: 8271  
ზინტკვილ-ი (ზინტკვილს) ბოტან. ძირმწარა. იხ. ტურაში ჸუჯი. 

Lemma: zint'rik'-i  
Number: 8272  
ზინტრიკ-ი (ზინტრიკის) ზარმაცი. ზინტრიკი კოჩიე -- ზარმაცი კაცია. შდრ. ზიპო. 

Lemma: ziok'-i  
Number: 8273  
ზიოკ-ი (ზიოკის) იხ. ზილოკი. 

Lemma: ziok'ua  
Number: 8274  



ზიოკუა (ზიოკუას) იხ. ზილოკუა. ჩხურუქ გემიჸონუ, მოზიოკაფუანს - გავცივდი (სიცივემ ამიყვანა), მაზმორებს. 

Lemma: zioril-i  
Number: 8275  
ზიორილ-ი (ზიორილს) მიმღ.ვნებ. წარს. ზიორუნს ზმნისა -- {გა}ბზარული. იხ. გოზიორილი. 

Lemma: ziorua  
Number: 8276  
ზიორუა (ზიორუას) სახელი ზიორუნს, იზიორუუ(ნ) ზმნათა -- {გა{ბზარვა. წყ{ი}ნარას გორჩხი სენი, ვაგოტახა, ვარდა
ვაგოზიორა - ფრთხილად გარეცხე თეფში (საინი), არ გატეხო ან არ გაბზარო. მუშით იზიორუო ითამ? -- მისით გაიბზარა
ვითომ? ზიორუნს (გოზიორუ გაბზარა, გუუზიორუ გაუბზარავს, გონოზიორუე(ნ) გაბზარავდა თურმე) გრდმ. ბზარავს. უზიორუნს (გუუზიორუ
გაუბზარა, გუუზიორუ გაუბზარავს) გრდმ. სასხვ. ქც. ზიორუნს ზმნისა -- უბზარავს. იზიორუ{უ}(ნ) (გიიზიორუ გაიბზარა, გოზიორე{ლე}(ნ)
გაბზარულა) გრდუვ. ვნებ. ზიორუნს ზმნისა -- იბზარება. აზიორუ{უ}(ნ) (გააზიორუ გაებზარა, გოზიორუუ გაჰბზარვია) გრდუვ. ვნებ.
უზიორუნს ზმნისა -- ებზარება. ოზიორაფუანს (გააზიორაფუუ გააბზარვინა, გუუზიორაფუაფუ გაუბზარვინებია, გონოზიორაფუ{აფუ}ე(ნ)
გააბზარვინებდა თურმე) კაუზ. ზიორუნს ზმნისა -- აბზარვინებს. მაზიორალი მიმღ. მოქმ. {გა}მბზარავი. ოზიორალი მიმღ.ვნებ.მყ.
{გა}საბზარი. ზიორილი მიმღ.ვნებ.წარს. {გა}ბზარული. ნაზიორა მიმღ.ვნებ.წარს. {გა}ნაბზარი. ნაზიორუერი მიმღ.ვნებ.წარს.
{გა}ბზარვის საფასური. უზიორუ, უგუზიორუ მიმღ.უარყ. {გა}უბზარავი. 

Lemma: ziot'-i  
Number: 8277  
ზიოტ-ი (ზიოტის) იგივეა, რაც ზილოტი. ჸვალი იზიოტუ -- ყველი სრიალებს (ლიპია). 

Lemma: zip'in-i  
Number: 8278  
ზიპინ-ი (ზიპინს), ზიპინაფა (ზიპინაფას) სახელი ოზიპინანს, ზიპონდუუ(ნ) ზმნათა -- გასუქება (უშნოდ); გატენვა;
გამსხვილება (გასუქებით). კოჩიში მეჯინა მიოდინუუ, გოზიპონდუ -კაცის შესახედაობა დაკარგა, გასუქდა (უშნოდ).
ზიპონდუუ(ნ) (გოზიპონდუუ(ნ) გასუქდება, გოზიპონდუ გასუქდა, გოზიპინაფე{ლ/რ}ე(ნ) გასუქებულა, გონოზიპინაფუე(ნ) გასუქდებოდა თურმე)
გრდუვ. ვნებ. მსხვილდება, სუქდება (უშნოდ). იზიპინანს//ოზიპინანს (იყენ. გოზიპონდუ გამსხვილდა, გასუქდა უშნოდ;
გოზიპინაფელ/რე(ნ) გამსხვილებულა, გასუქებულა უშნოდ) გრდუვ.საშ.- ვნებ. მსუქნად, მსხვილად გამოიყურება (უშნოდ). შდრ. ქვ.
იმერ. ზიპი, ზიპე გაუფუარი, ცომი (ქეგლ). 

Lemma: zip'inapil-i  
Number: 8279  
ზიპინაფილ-ი (ზიპინაფილ/რს) მიმღ.ვნებ. წარს. იზიპინანს, ოზიპინანს; ზიპონდუ(ნ) ზმნათა -- უშნოდ გამსხვილებული,
გასუქებული. 

Lemma: zip'inua  
Number: 8280  
ზიპინუა (ზიპინუას) იხ. ზიპინი, ზიპინაფა. 

Lemma: zip'o  
Number: 8281  
ზიპო (ზიპოს) ზარმაცი. ზიპოს უწიინა უმუშელა კოს -- ზიპოს ეძახიან (ეტყვიან) ზარმაც კაცს (მუშაობა რომ არ უყვარს) იხ.
ზინტრიკი. 

Lemma: zirza  
Number: 8282  
ზირზა, ზირზალი (ზირზა{ლ}ს) მსხვილი. ორე ართი ზირზა{ლი} კოჩი -- არის ერთი მსხვილი კაცი. 

Lemma: zirzin-i  
Number: 8283  
ზირზინ-ი, ზჷრზჷნ-ი (ზი/ჷრზი/ჷნს), ზირზინუა (ზირზინუას) სახელი ზი/ჷრზი/ჷნუ/ჷნს ზმნისა -- ზუზუნი, ზმუილი; ხმამაღლა
ტირილი; ყვირილი. ვაგაჩერებე, თელი დღას ზირზინუნდუ - არ გაჩერებულა, მთელი დღე ხმამაღლა ტიროდა. გეიაშქვანს
სინჩხეში ჭუალას თე შვანს უგუწყნარებუ ჭიჭიბ ზირზინით -- აუშვებს სიცხეს (სიცხის წვას) ამ დროს დაუწყნარებელი
ჭრიჭინა ზუზუნით (ზარით). ზირზინუნს (ზირზინუ იზუზუნა, უზირზინუ უზუზუნია, ნოზირზინუ(ნ) ზუზუნებდა თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ.
ზუზუნებს; ზმუის//ზმუილით ტირის. იზირზინუ(ნ) (იზირზინუ იზმუვლა, იზუზუნა; უზირზინუ უზმუვლია, უზუზუნია) გრდუვ. ვნებ. იზუზუნა,
ზმუის//ზმუილის ხმით ტირის. მაზირზინალი მიმღ. მოქმ. ვინც (რაც) ზმუის, ზუზუნებს//ზმუილით მომტირალი. ოზირზინალი
მიმღ.ვნებ.მყ. საზმუილო, საზუზუნო. ნაზირზინა მიმღ.ვნებ.წარს. ნაზმუილები, ნაზუზუნი. ნაზირზინუერი მიმღ.ვნებ.წარს. ზმუილის,
ზუზუნის საფასური. შდრ. აჭარ. ზირზილი აურზაური, ხმაური (შ.ნიჟარ.); გურ. ზუნზული ხმამაღლა ტირილი (ს.ჟღ.). 

Lemma: zirzinua  
Number: 8284  
ზირზინუა იხ. ზირზინი. 

Lemma: zirzol-i  
Number: 8285  
ზირზოლ-ი (ზირზოლ/რს), ზირზოლუა (ზირზოლუას) სახელი იზირზოლუ(ნ) ზმნისა -- ფუთფუთი (ადამიანებისა), ჟრიამული,
ზუზუნი, თავმოყრილი ადამიანების შეშფოთებული ხმიანობა. ქოძირეს ათე ამბენი, ქიდააჭყეს ზირზოლი - ეს ამბავი რომ
ნახეს, დაიწყეს ჟრიამული. კათა თეში იზირზოლუდუ, მუთუნი ვეგებგი -- ხალხი ისე ზუზუნებდა, ვერაფერი გავიგე.
იზირზოლუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. ზუზუნებს, ხმიანობს. მაზირზოლარი, მაზირზოლუ
მიმღ. მოქმ. მოზუზუნე. ოზირზოლაია, ოზირზოლარი, ოზირზოლუ მიმღ.ვნებ.მყ. საზუზუნო. ნაზირზოლუ მიმღ.ვნებ.წარს. ნაზუზუნა. 

Lemma: zirzghin-i  
Number: 8286  
ზირზღინ-ი (ზირზღინს) იხ. ზღირზღინი; ძღირძღინი. 

Lemma: zirtin-i  



Number: 8287  
ზირთინ-ი (ზირთინს), ზირთინუა (ზირთინუას) სახელი ზირთინუნს ზმნისა -- ზლუქუნი, გულამოსკვნით ხმამაღლა ტირილი.
ბოშიქ ზირთინით ქიმერთუ ჸუდეშა - ბიჭი ზლუქუნით მივიდა სახლში. გაჩენდი, ღორონდგიე, ნიგეზირთინუნქ! -- გაჩერდი,
თუ ღმერთი გწამს, ნუ ზლუქუნებ! ზირთინუნს (ზირთინუ იზლუქუნა, უზირთინუ უზლუქუნია, ნოზირთინუე(ნ) ზლუქუნებდა თურმე) გრდუვ.
საშ.-მოქმ. ზლუქუნებს. 

Lemma: zirtin-zirtinit  
Number: 8288  
ზირთინ-ზირთინით ზმნზ. ზლუქუნ-ზლუქუნით. ზირთინ-ზირთინით მიდართუ ჸუჩა- ზლუქუნ-ზლუქუნით წავიდა სახლში. 

Lemma: zirtonua  
Number: 8289  
ზირთონუა, ზჷრთონუა (ზი/ჷრთონუას) სახელი ზი/ჷრთონუნს ზმნისა -- გლეჯა, ფლეთა. ქუციის ჯოჸორემქ ძორს დო
აკოზირთონეს - ძაღლები უცვივდნენ მძორს და დაგლიჯეს. მიკიზირთონუ ხორცის, მანგარი მაჭკომალი რე -- ხორცს
გლეჯით ჭამს, მაგარი მჭამელია. ზირთონუნს (დოზირთონუ დაგლიჯა, დუუზირთონუ(ნ) დაუგლეჯია, დონოზირთონუე(ნ) დაგლეჯდა) გრდმ.
გლეჯს, გლეჯით ჭამს. მაზირთონალი მიმღ. მოქმ. უშნოდ მგლეჯი და მჭამელი. ოზირთონალი მიმღ.ვნებ.წარს. უშნოდ საგლეჯი
(საჭმელი). ნაზირთონა მიმღ. უარყ. გლეჯა-ფლეთით ნაჭამი. 

Lemma: zirtonil-i  
Number: 8290  
ზირთონილ-ი (ზირთონილ/რს) მიმღ.ვნებ. წარს. ზირთონუნს ზმნისა -- {და}გლეჯილი. 

Lemma: zirtonu{u}  
Number: 8291  
ზირთონუ{უ} (ზირთონუ{უ}ს) მიმღ.მოქმ. ზირთონუნს ზმნისა -- გლეჯით მჭამელი (ხორცისა). 

Lemma: ziril-i  
Number: 8292  
ზირილ-ი (ზირილს) მიმღ.ვნებ. წარს. ზირუნს ზმნისა -- შეგროვილი; შეკრებილი. ქართიშა ოღალარი ჸვალი ზირილი
მაფუ -- თბილისში წასაღები ყველი შეგროვებული მაქვს. 

Lemma: zirt'ik'-i  
Number: 8293  
ზირტიკ-ი (ზირტიკის) იგივეა, რაც ზინტრიკი, -- ზარმაცი, პარაზიტი. შდრ. ლაზ. ზურკუტი ღარიბი, უფულო (ნ.მარი.); იმერ.
ზარტაკი ზარმაცი (ვ.ბერ.). 

Lemma: zirt'u{a}  
Number: 8294  
ზირტუ{ა} (ზირტუ{ა}ს) იხ. ზილატა. 

Lemma: zirua  
Number: 8295  
ზირუა, ზჷრუა (ზი/ჷრუას) სახელი ზირუნს ზმნისა -- მობოჭვა; შეგროვება, დაგროვება. გადატ. ხარკის აკრეფა. მუშ მასქვამა
ჸვალი გიზირუნია: მ. ხუბ., გვ. 140 - რა ლამაზი ყველი გიგროვებიაო. წვირე ოკო იზჷრუუდასი ნთხორილც -- ნაკელი უნდა
გროვდებოდეს თხრილში. ზირუნს (ზირუ აგროვა, უზირუ უგროვებია, ნოზირუე(ნ) აგროვებდა თურმე) გრდმ. აგროვებს. იზირუნს
(იზირუ იგროვა, უზირუ უგროვებია) გრდმ. სათავ. ქც. ზირუნს ზმნისა -- იგროვებს. უზირუნს (უზირუ უგროვა, უზირუ უგროვებია) გრდმ.
სასხვ. ქც. ზირუნს ზმნისა -- უგროვებს. იზირუ{უ}(ნ) (დიიზირუ დაგროვდა, დოზირე{ლე}(ნ) დაგროვებულა) გრდუვ. ვნებ. ზირუნს
ზმნისა -- გროვდება. აზირუ{უ}(ნ) (დააზირუ დაუგროვდა, დოზირუუ დაჰგროვებია) გრდუვ. ვნებ. უზირუნს ზმნისა -- უგროვდება.
იზირე(ნ) (იზირუ შესაძლებელი გახდა დაგროვება, -- , -- ) გრდუვ.შესაძლ. ვნებ. ზირუნს ზმნისა -- შეიძლება დაგროვდეს.
აზირე(ნ) (აზირუ შეძლო დაეგროვებინა, -- , დონოზირუე(ნ) შესძლებია დაგროვება) გრდუვ.შესაძლ. ვნებ. უზირუნს ზმნისა --
შეუძლია დააგროვოს. ოზირაფუანს (ოზირაფუუ აგროვებინა, უზირაფუაფუ უგროვებინებია, ნოზირაფუ{აფუ}ე(ნ) აგროვებინებდა თურმე)
კაუზ. ზირუნს ზმნისა -- აგროვებინებს. მაზირალი მიმღ. მოქმ. {შე}მგროვებელი. ოზირალი მიმღ.ვნებ.მყ. {შე}საგროვებელი,
{შე}საგროვი. ზირილი მიმღ.ვნებ.წარს. {შე}გროვილი, შეკრებილი. ნაზირა მიმღ.ვნებ.წარს. {შე}ნაგროვები. ნაზირუერი
მიმღ.ვნებ.წარს. შეგროვების საფასური. უზირუ, უდუზირუ მიმღ.უარყ. {შე}უგროვებელი. 

Lemma: zirkal-i  
Number: 8296  
ზირქალ-ი (ზირქალს) მსუქანი, სქელი. ოზირქინანს მსუქნად (სქლად) გამოიყურება 

Lemma: zisinaxe  
Number: 8297  
ზისინახე, ზისნახე, ზისუნახე, ზჷსჷნახე (ზისინახეს) მზისუნახავი, მზეთუნახავი. გიშელეს ბურდღაშე ზისნახე ცირენქ: მ.
ხუბ., გვ. 59 -- გამოვიდნენ ბუმბულიდან მზისუნახავი (მზეთუნახავი) გოგოები. ათე ყორშისჷ სუმი ზისუნახე გჷმახენანია: ა.
ცაგ., გვ. 12 -- ამ კოშკში სამი მზისუნახავი ზისო. ე ზისუნახეენქჷ ხენწიფეს ქეშაატყვინეს: ი.ყიფშ., გვ. 28 -- ამ
მზეთუნახავებმა ხელმწიფეს შეატყობინეს. თის ოსურისქუა ჸუნცია ზისჷნახე: ი. ყიფშ., გვ. 105 -- იმას ქალიშვილი ჰყავსო
მზისუნახავი. იხ. ბზისნახე. შდრ. ბჟაშუძირაფუ. 

Lemma: ziske  
Number: 8298  
ზისქე (ზისქეს) 1. მშლატე; მწკლარტე; 2.სქელი. 

Lemma: zisxer-i  
Number: 8299  
ზისხერ-ი, ზისხირ-ი, ზჷსხჷრ-ი (ზისხერს, ზისხირს): 1. სისხლი. ზისხერ გოსქირაფილ მაფუ: ქხს, 1, გვ. 131 -- სისხლი
გამშრალი მაქვს. ათეში ზისხირქჷ სანთელი დუუშქირიტუ: ა.ცაგ., გვ. 11 -- ამის სისხლმა სანთელი ჩაუქრო. ზისხირც
მოგიკათუანც: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 143 -- სისხლს მოგიმატებს. 2. გადატ. წარმომავლობა, წარმოშობა. ჩქიმი ზისხირი რე --
ჩემი სისხლია (შთამომავალია). ვეკითხიო, მიში ზისხირი მიშადგუნი? -- არ იკითხე, ვისი სისხლი უდგას (წარმოშობით



ვინაა). ქ ჩქიმი ზისხირი დო ხორცი რე ჩემი სისხლი და ხორცია, გადატ. ღვიძლი, მემკვიდრე. ქ ზისხირი დო ხორცით
სისხლით და ხორცით; გადატ. მთელი არსებით, მთლიანად: ზისხირით დო ხორცით მარგალი რე -- მთელი არსებით
მეგრელია. ქ ზისხირი დო ხორცით ეფშა სისხლითა და ხორცით სავსე, გადატ. ჯანსაღი: ზისხირი დო ხორცით ეფშა ძღაბიე
-- ჯანსაღი გოგოა. ქ ზისხირით ნათესე სისხლით ნათესავი -- შთამომავლობით ნათესავი. ქ გურიში ზისხირით ეფშაფა
გულის სისხლით ავსება; გადატ. ბოღმა, დარდი. ქ მუში ზჷსხჷრი დო უფით აფუ შინაძინა -- მისი სისხლითა და ოფლით აქვს
ყველაფერი შენაძენი. ქ ზისხირს უღუ სისხლში აქვს; გადატ. თანდაყოლილი აქვს, მოსდგამს. ქ ზისხირს ჩურუნს სისხლში
ცურავს; გადატ. უდანაშაულო ადამიანის სისხლის მღვრელია. ქ ზისხირიში გონობუმა სისხლის გადასხმა. ქ ზისხირიში
გოსქირაფა სისხლის გაშრობა; გადატ. შეწუხება, მძიმე მდგომარეობაში ჩაყენება: უნჩაში ბოშიქ ზისხირი გუუსქირუუ --
უფროსმა ბიჭმა შეაწუხა (სისხლი გაუშრო). ქ ზისხირიში გოტება სისხლის გაშვება; გადატ. რაც მოსახდენია, უნდა მოხდეს:
გაატებული ზისხირი ოკო გოუტუე -- გასაშვები სისხლი უნდა გაუშვა. ქ ზისხირიში დობუმა სისხლის დასხმა; გადატ. ვისმე
მოკვლა ჩხუბში: ამდღა ათაქ ზისხირი ქიდოწენს -- დღეს აქ სისხლი დაიღვრება (ვინმე მოკვდება). ქ ზისხირიში ეჭოფუა
სისხლის აღება, შურისძიება. ქ ზისხირიში მაწუალი (//წუალა) სისხლის მწოველი (//წოვა); გადატ. ავი, მყვლეფელი: ჩქიმი
ზისხირიში მაწუალო გაარჩქინუო -- ჩემ მყვლეფელად გააჩინაო (ღმერთმა). ქ ზისხირიში ღალაფა სისხლის რწყევა. ქ
ზისხირით//ზისხირიში ღაფილი სისხლით//სისხლის შეღებილი. ჭითა ბიგა ხესუ ნოღვე, კოჩიში ზისხირიში ღაფილი --
წითელი ჯოხი ხელში ჰქონია (ჭერია), კაცის სისხლით შეღებილი. ქ ზისხირიში ჸუმენი სისხლის წყურვილი; გადატ. ვისმე
სისხლი სწყურია // სისხლის დაღვრა აქვს გადაწყვეტილი. ქ ზისხირიში შუმა სისხლის დალევა; გადატ. არ დანდობა,
გაწირვა: იში ზისხირს გეშუნს -- იმას არ დაინდობს (სისხლს დალევს). ქ ზისხირს ჩურუა სისხლში ცურვა: მეფრთინი,
ზისხირს ჩურუნდუ -- რომ მივედი, სისხლში ცურავდა. ქ ზისხირიშე ჩოლუა სისხლისგან დაცლა: ექიმეფიში მულაშა
დიიჩოლუუ ზისხირიშე -- ექიმების მოსვლამდე დაიცალა სისხლისაგან. ქ ზისხირიში წუალა იხ. ზისხირიში მაწუალი. შდრ.
ლაზ. დიცხირი, დინცხირი სისხლი (ნ.მარი.); რაჭ. ზისხა უმი ხორცის ნაწყენის სისხლად გახეთქა (ვ. ბერ.). 

Lemma: zisxiram-i  
Number: 8300  
ზისხირამ-ი (ზისხირამს) სისხლიანი. ზისხირამი ხე -- სისხლიანი ხელი. 

Lemma: zisxirgoskirapil-i  
Number: 8301  
ზისხირგოსქირაფილ-ი (ზისხირგოსქირაფილს) სისხლგამშრალი. გადატ. შეწუხებული. გაჭირებაშე
ზისხირგოსქირაფილიე -- გაჭირვებისგან შეწუხებულია (სისხლგამშრალია). 

Lemma: zisxirgo՚iner-i  
Number: 8302  
ზისხირგოჸინერ-ი (ზისხირგოჸინერს) სისხლგაყინული; გადატ. უსიცოცხლო, უყურადღებო; ზანტი. 

Lemma: zisxireba  
Number: 8303  
ზისხირება (ზისხირებას) იხ. ზისხირუა. 

Lemma: zisxirel-i  
Number: 8304  
ზისხირელ-ი (ზისხირელს) მიმღ.ვნებ. წარს. ზისხირანს ზმნისა -- {გა}სისხლიანებული. 

Lemma: zisxirepsha  
Number: 8305  
ზისხირეფშა (ზისხირეფშას) სისხლსავსე: 1. ჭარბი სისხლის მქონე; 2. გადატ. სიცოცხლით სავსე, ჯანსაღი სულის, ლაღი. 

Lemma: zisxirmet'-i  
Number: 8306  
ზისხირმეტ-ი (ზისხირმეტის) სისხლსავსე; სისხლჭარბი. 

Lemma: zisxirnark'-i  
Number: 8307  
ზისხირნარკ-ი, ზისხირნარკულ-ი (ზისხირნარკის, ზისხირნარკულ/რს) სისხლნაკლი; გადატ. უსისხლო, გამოფიტული. 

Lemma: zisxirishmashumal-i  
Number: 8308  
ზისხირიშმაშუმალ-ი, ზისხირიჲმაშუმალ-ი (ზისხირიშ/ჲმაშუმალ/რს) სისხლისმსმელი; გადატ. დაუნდობელი, ვინც არავის
ინდობს. 

Lemma: zisxirishmac'ual-i  
Number: 8309  
ზისხირიშმაწუალ-ი, ზისხირიჲმაწუალ-ი (ზისხირიშ/ჲმაწუალ/რს) სისხლისმწოველი; მყვლეფელი. 

Lemma: zisxirishper-i  
Number: 8310  
ზისხირიშფერ-ი, ზისხირიჲფერ-ი (ზისხირიშ/ჲფერს) სისხლისფერი, -- მუქი წითელი. 

Lemma: zisxirua  
Number: 8311  
ზისხირუა, ზჷსხჷრუა (ზისხირუას, ზჷსხჷრუას) სახელი ზისხირანს ზმნისა -- {გა}სისხლიანება. ათე ჯაყვაში პიჯი მუჟამც
ეზისხირებუნი... : ქხს, 1, გვ. 68 - ამ ჯაყვის პირი როდესაც გასისხლიანდება... გეტახეს ჩხუპი დო გოზისხირეს ართმაჟია -
ატეხეს ჩხუბი და გაასისხლიანეს ერთიმეორე. ზისხირანს (გოზისხირუუ გაასისხლიანა, გოუზისხირუუ გაუსისხლიანებია,
გონოზისხირუე(ნ) გაასისხლიანებდა თურმე) გრდმ. ასისხლიანებს. იზისხირანს (გიიზისხირუ გაისისხლიანა, გუუზისხირუუ
გაუსისხლიანებია) გრდმ. სათავ. ქც. ზისხირანს ზმნისა -- ისისხლიანებს. უზისხირანს (გუუზისხირუუ გაუსისხლიანა, გუუზისხირუუ
გაუსისხლიანებია) გრდმ. სასხვ. ქც. ზისხირანს ზმნისა -- უსისხლიანებს. იზისხირუ{უ}(ნ) (გიიზისხირუ გასისხლიანდა,
გოზისხირე{ლე}(ნ) გასისხლიანებულა) გრდუვ. ვნებ. ზისხირანს ზმნისა -- სისხლიანდება. აზისხირუ{უ}(ნ) (გააზისხირუ
გაუსისხლიანდა, გოზისხირუუ გასისხლიანებია) გრდუვ. ვნებ. უზისხირანს ზმნისა -- უსისხლიანდება. იზისხირე(ნ) (იზისხირუუ



შესაძლებელი გახდა გასისხლიანება, -- , -- ) გრდუვ.შესაძლ. ვნებ. ზისხირანს ზმნისა -- შეიძლება გასისხლიანება.
აზისხირე(ნ) (გააზისხირუ შეძლო გაესისხლიანებია, -- , გონოზისხირუე(ნ) შესძლებია გასისხლიანება) გრდუვ.შესაძლ. ვნებ.
უზისხირანს ზმნისა -- შეუძლია გაასისხლიანოს. ოზიხირაფუანს (გააზისხირაფუუ გაასისხლიანებინა, გოუზისხირაფუაფუ
გაუსისხლიან{ებ}ინებია, გონოზისხირაფუ{აფუ}ე(ნ) გაასისხლიან{ებ}ინებდა თურმე) კაუზ. ზისხირანს ზმნისა -- ასისხლიანებინებს.
მაზისხირალი მიმღ. მოქმ. {გა}მსისხლიანებელი. ოზისხირალი მიმღ.ვნებ.მყ. {გა}სასისხლიანებელი. გოზისხირელი მიმღ.ვნებ.წარს.
გასისხლიანებული. ნაზისხირა მიმღ.ვნებ.წარს. {გა}ნასისხლიანები. ნაზისხირუერი მიმღ.ვნებ.წარს. {გა}სისხლიანების საფასური. 

Lemma: zit'q'va  
Number: 8312  
ზიტყვა (ზიტყვას) სიტყვა. თე ზიტყვა მართალი ქორენ-და...: მ. ხუბ., გვ. 46 - ეს სიტყვა თუ მართალია... სი ართი ზიტყვა
მიზოჯინი...: ქხს, 1, გვ. 88 - შენ ერთი სიტყვა რომ მიბრძანე... ზიტყვას გაგწუღანქია: მ.ხუბ., გვ. 258 -სიტყვას
გამოვართმევო. არ ზიტყვათ, მიძირუქ: ქხს, 1, გვ. 51 - ერთი სიტყვით, მინახიხარ. 

Lemma: zich'on-i  
Number: 8313  
ზიჭონ-ი (ზიჭონს) ბოტან. ტირიფი. იხ. ჭიჭონი, ძერწი (ა. მაყ.). 

Lemma: -zma  
Number: 8314  
-ზმა იგივეა, რაც -ზიმა, -ზუმა, -- მეორე ნაწილი რთულ სიტყვებში: ათე-ზმა, თე-ზმა, ე-ზმა ამდენი; ათი-ზმა, თი-ზმა, ი-ზმა.
იმდენი; მუ-ზმა? რამდენი? 

Lemma: zmot-i  
Number: 8315  
ზმოთ-ი (ზმოთის) ხმაურობა, შფოთი (დ. ფიფია). 

Lemma: znax-i  
Number: 8316  
ზნახ-ი (ზნახის) მუდარა, ხვეწნა. ართ ზიტყვათ, ათე გაჭირებულიში ხვეწა დო ზნახი თეშით ვემიირჩქილესი: ყაზაყ.,
16.06.1931, გვ. 3 - ერთი სიტყვით, ამ გაჭირებულის ხვეწნა და მუდარა ისედაც არ მოისმინეს. 

Lemma: zne  
Number: 8317  
ზნე (ზნეს) 1. ზნე. ჭკუას ძალას არძენან დო ზნეს ისწორენანია: ი. ყიფშ., გვ. 117 - ჭკუას ძალას აძლევენ და ზნეს
ისწორებენო. 2. ბნედა. ზნექ ქამაკათუ - ბნედა მოუვიდა. 

Lemma: zneba  
Number: 8318  
ზნება (ზნებას) გრძნობა; ზნე. ვა რექ სქანი ზნებასია: ი. ყიფშ., გვ. 158 - არ ხარ შენს გრძნობაზეო. 

Lemma: znebadinapil-i  
Number: 8319  
ზნებადინაფილ-ი (ზნებადინაფილ/რს) გრძნობადაკარგული. 

Lemma: znoba  
Number: 8320  
ზნობა (ზნობას) იხ. ზნება, -- გრძნობა. ალიშქერქოუქ ქჷდაანთხჷ, ზნობა ვაუღუნ თეში: მ. ხუბ., გვ. 184 - ალიშქერქოუ
დაეცა, გრძნობა რომ არ აქვს ისე. 

Lemma: znuk'-i  
Number: 8321  
ზნუკ-ი (ზნუკის) ზმუკი (წყევლაა). ვაი სი დო ზნუკი! - ვაი შენ და ზმუკი! 

Lemma: zogeba  
Number: 8322  
ზოგება (ზოგებას) სახელი ზოგენს ზმნისა -- {და}ზოგვა. ...თეშო დუდი ვაზოგჷდჷ - ამისთვის თავს არ ზოგავდა. ხათე ჸუსი
რკვათუნდეს, ვარა მუშენ ბზოგენდეს: ქხს, 1, გვ. 230 -- მაშინვე ყურს გჭრიდნენ, ან რატომ დაგვზოგავდნენ. პაპა ზოგენდუა
დო დიაკონი ხვარენდუა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 114 -- მღვდელი ზოგავდაო და დიაკვანი ხმარობდაო. ზოგენს (დოზოგუ დაზოგა,
დოუზოგებუ დაუზოგავს, დონოზოგუე(ნ) // დონოზოგებუე(ნ) დაზოგავდა თურმე) გრდმ. ზოგავს. იზოგენს (დიიზოგუ დაიზოგა, დუუზოგებუ
დაუზოგავს) გრდმ. სათავ. ქც. ზოგენს ზმნისა -- იზოგავს. უზოგენს (დუუზოგუ დაუზოგა, დუუზოგებუ დაუზოგავს) გრდმ. სასხვ. ქც.
ზოგენს ზმნისა -- უზოგავს. იზოგებუ{უ}(ნ) (დიიზოგუ დაიზოგა ის, დაზოგებე{ლ/რე}(ნ) დაზოგვილა) გრდუვ. ვნებ. ზოგენს ზმნისა --
იზოგება. ეზოგებუ{უ}(ნ) (დეეზოგუ დაეზოგა, დოზოგებუუ დაზოგვია) გრდუვ. ვნებ. უზოგენს ზმნისა -- ეზოგება. იზოგე(ნ),
იზოგინე(ნ) (იზოგუ // იზოგინუ შესაძლებელი გახდა დაზოგვა, -- , -- ) გრდუვ.შესაძლ. ვნებ. ზოგენს ზმნისა -- შეიძლება დაიზოგოს.
აზოგე(ნ)//აზოგინე(ნ) (დააზოგუ // დააზოგინუ შეძლო დაეზოგა, -- , დონოზოგუე(ნ) შესძლებია დაეზოგა) გრდუვ.შესაძლ. ვნებ. უზოგენს
ზმნისა -- შეუძლია დაზოგოს. ოზოგებაფუანს (ოზოგებაფუუ აზოგვინა, უზოგებაფუაფუ უზოგვინებია, ნოზოგებაფუ{აფუ}ე(ნ) აზოგვინებდა
თურმე) კაუზ. ზოგენს ზმნისა -- აზოგვინებს. მაზოგებელი, მაზოგარი მიმღ. მოქმ. {და}მზოგავი. ოზოგებელი, ოზოგარი მიმღ.ვნებ.მყ.
{და}საზოგავი. ზოგებული მიმღ.ვნებ.წარს. {და}ზოგილი. ნაზოგები მიმღ.ვნებ.წარს. {და}ნაზოგი. ნაზოგებუერი მიმღ.ვნებ.წარს.
დაზოგვის საფასური. უზოგებუ, უდუზოგებუ მიმღ.უარყ. {და}უზოგავი. 

Lemma: zozoxo  
Number: 8323  
ზოზოხო იხ. ზოხ-ზოხო, ზოხო-ზოხო. 

Lemma: zoteba  
Number: 8324  
ზოთება (ზოთებას) სახელი ზოთენს, იზოთენს ზმნათა -- {გამო}ზამთრება. თი ზოთონჯ(ი) თი ჩაფიეფით გეითიზოთესია:
ქხს, 1, გვ. 239 - ის ზამთარი იმ ჩაფულებით გამოიზამთრესო. ზოთენს (იყენ. იზოთუ{უ} იზამთრა, უზოთებუ უზამთრია,



ნოზოთუე(ნ)//ნოზოთებუე(ნ) იზამთრებდა თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ. ზამთრობს. იზოთენს (იზოთუუ იზამთრა, უზოთებუ უზამთრია)
გრდუვ. იზამთრებს. იზოთინე(ნ) (იზოთინუ შესაძლებელი გახდა გამოზამთრება, -- , -- ) გრდუვ.შესაძლ. ვნებ. იზოთენს
ზმნისა -- შეიძლება გამოიზამთროს (გამოზამთრება). აზოთინე(ნ) (აზოთინუ შეძლო გამოეზამთრებინა, -- , -- )
გრდუვ.შესაძლ. ვნებ. იზოთენს ზმნისა -- შეუძლია გამოაზამთროს. ოზოთებაფუანს (ოზოთებაფუუ აზამთრ{ებ}ინა,
უზოთებაფუაფუ უზამთრ{ებ}ინებია, ნოზოთებაფუ{აფუ}ე(ნ) აზამთრ{ებ}ინებდა თურმე) კაუზ. იზოთენს ზმნისა -- აზამთრებინებს.
მაზოთებელი, მაზოთუ, მაზოთური მიმღ. მოქმ. {გამო}მზამთრებელი, ვინც იზამთრებს. ოზოთებული, ოზოთური მიმღ.ვნებ.მყ.
{გამო}საზამთრებელი; საზამთრო. ზოთებული, გიმოზოთებული მიმღ.ვნებ.წარს. გამოზამთრებული. გიმნაზოთები
მიმღ.ვნებ.წარს. გამონაზამთრი. გიმნაზოთებუერი მიმღ.ვნებ.წარს. გამოზამთრების საფასური. შდრ. ზოთონი // ზოთონჯი. 

Lemma: zoton-i  
Number: 8325  
ზოთონ-ი (ზოთონს) იხ. ზოთონჯი. 

Lemma: zotonua  
Number: 8326  
ზოთონუა (ზოთონუას), ზოთონჯუა (ზოთონჯუას)იხ. ზოთება. 

Lemma: zotonj-i  
Number: 8327  
ზოთონჯ-ი (ზოთონჯის, ზოთონს) ზამთარი. ზოთონჯ, ზარხულ, დღა დო სერი: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 121 -- ზამთარი, ზაფხული,
დღე და ღამე. უჩა ზოთონჯი: ი. ყიფშ., გვ. 161 -- შავი ზამთარი. დედიბიქ ზოთონს ციმუა მიგორუა -- დედაბერმა ზამთარში
მარწყვი მოინდომაო. მანგარ ზოთონც ჯგირი ზარხული მოჸუნცია: ხალხ. სიბრ. , 1, გვ. 82 -- მაგარ ზამთარს კარგი
ზაფხული მოჰყვებაო. ზოთონჯის თქუანდეს: ი. ყიფშ., გვ. 161 -- ზამთარს იტყოდნენ. ზოთონჯიში ვარდიცალო ვართ
პირანს დო ვართ ფალუნსჷ: ენგური, გვ. 247 -- ზამთრის ვარდივით არ ყვავილობს და არც იზრდება. 

Lemma: zotunjishi  
Number: 8328  
ზოთუნჯიში ვარდ-ი (ზოთუნჯიში ვარდის) ბოტან. ქრიზანთემა. იხ. დამორჩილიში ვარდი (ა.მაყ.). 

Lemma: zok'-i  
Number: 8329  
ზოკ-ი (ზოკის) კამეჩის ერთი წლის დედალი შვილი (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 1 გვ. 220). 

Lemma: zok'ul-i  
Number: 8330  
ზოკულ-ი (ზოკულს), ზუკულ-ი (ზუკულ/რს) დარიგება, ჭკუის სწავლება. 

Lemma: zok'uleba  
Number: 8331  
ზოკულება (ზოკულებას) // ზოკულუა (ზოკულუას) სახელი ზოკულანს ზმნისა -- დარიგება, რჩევა; სწავლება. ზოკულება
ხელობამი წვირეფიში გჷმორინაფაშო - დარიგება ხელოვნური ნაკელის (სასუქი) გამოსაყენებლად. მეეხვარებუ ზოკულუა
-- გეწურაფათი: ყაზაყ., 6.03.1930, გვ. 2 -- დაეხმარება დარიგება -- სწავლით. კოს ღურუუში მეტი მუთა ზოკულანს: ხალხ.
სიბრ. , 1, გვ. 70 -- კაცს სიკვდილის მეტი არაფერი ასწავლის ჭკუას. ჭკვერი კოჩქჷ ბოში ქიმიიჭანუუ დო ათაში დოზოკულჷ:
ი. ყიფშ., გვ. 23 -- ჭკვიანმა კაცმა ბიჭი მოიხმო და ასე დაარიგა. მუთ ოკო თქუასჷნ, თეს დუზოკულენს თაურე: მ.ხუბ., გვ. 231
-- რაც უნდა თქვას, აქედან ასწავლის (დაარიგებს). ზოკულანს (დოზოკულუუ დაარიგა, დუუზოკულუუ დაურიგებია, დონოზოკულუე(ნ)
დაარიგებდა თურმე) გრდმ. არიგებს, ასწავლის ჭკუას. უზოკულანს (დუუზოკულუ ურჩია, ასწავლა; დუუზოკულუუ ურჩევია,
უსწავლებია) გრდმ. სასხვ. ქც. ზოკულანს ზმნისა -- ურჩევს, დარიგებას აძლევს, ასწავლის. იზოკულე(ნ) // იზოკულენე(ნ)
(იზოკულენუ შესაძლებელი გახდა დარიგება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ზოკულანს ზმნისა -- შეიძლება დარიგების, რჩევის
მიცემა; სწავლება. აზოკულე(ნ) // აზოკულენე(ნ) (დააზოკულენუ შეძლო დაერიგებინა, -- , დონოზოკულებუე(ნ) შესძლებია
დაერიგებინა) გრდუვ.შესაძლ. ვნებ. უზოკულანს ზმნისა -- შეუძლია დაარიგოს, რჩევა მისცეს, ასწავლოს. ოზოკულებაფუანს
(დააზოკულებაფუუ რჩევა მიაცემინა, დაარიგებინა; დუუზოკულებაფუაფუ რჩევა მიუცემინებია, დაურიგებინებია; დონოზოკულებაფუე(ნ)
რჩევას აძლევინებდა, არიგებინებდა თურმე) კაუზ. ზოკულანს ზმნისა -- რჩევას, დარიგებას აძლევინებს. მაზოკულარი მიმღ.
მოქმ. {და}მრიგებელი, მრჩეველი. ოზოკულარი მიმღ.ვნებ.მყ. {და}სარიგებელი, სარჩევი. ზოკულერი მიმღ.ვნებ.წარს.
{და}რიგებული, რჩეული. ნაზოკულა მიმღ.ვნებ.წარს. ნარჩევი, {და}ნარიგები. ნაზოკულუერი მიმღ.ვნებ.წარს. რჩევის, დარიგების
მიცემის საფასური. 

Lemma: zok'uler-i  
Number: 8332  
ზოკულერ-ი (ზოკულერს) მიმღ.ვნებ. წარს. ზოკულანს ზმნისა -- დარიგებული; რჩევა-მიცემული. 

Lemma: zoma  
Number: 8333  
ზომა (ზომას) ზომა. ზომაშე მეტო ქობწუხენთჷ-და, სიჰარამეში გჷმნანწყუა რე: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 115 -- ზომაზე მეტად თუ
ვწუხვართ, სიხარბის მონაგვარია. შედის მეორე ნაწილად რთულ სიტყვებში. იხ. ათეზომაშახ, ეთიზომაშახ ამ ზომამდე, იმ
ზომამდე. 

Lemma: zomier-i  
Number: 8334  
ზომიერ-ი (ზომიერს) ზომიერი. წყარ(ი) დო ჰავა ზომიერი: კ. სამუშ., ქართ.ზეპ., გვ. 104 -- წყალი და ჰაერი ზომიერი. 

Lemma: zomua  
Number: 8335  
ზომუა (ზომუას) იხ. ზიმუა. 

Lemma: zonar-i  
Number: 8336  
ზონარ-ი (ზონარს) ზონარი. 



Lemma: zor-i  
Number: 8337  
ზორ-ი (ზორს) საყვირის მიერ გამოცემული ძლიერი ხმა (კ. სამუშ.); ზარი. სქანდა ვემმოგამაფუა ტრუბა მუზიკანტიში
ზორით!: მასალ., გვ. 91 -- შენზე ნუ დამაკვრევინებ საყვირს მუსიკოსის ხმით! მა მუთუნერო ზორიში უმუშო ჭკუმუა
ვეშემილებუ: ყაზაყ., 6.08.1930, გვ. 3 -- მე არანაირად საყვირის (ზარის) გარეშე ჭამა არ შემიძლია. 

Lemma: zorzok'a  
Number: 8338  
ზორზოკა (ზორზოკას) ძლიერ წითელი, წითლად მოელვარე (მ. ძაძ.). 

Lemma: zort-i  
Number: 8339  
ზორთ-ი (ზორთის) ზანტი, ზარმაცი; გადატ. ლეში. ქოიჩქუ, კამბეში ზორთი რენი -- (კი) იცი, კამეჩი ზანტი რომაა.
კამბეშიცალი ზორთი კოჩიე -- კამეჩივით ზანტი კაცია. 

Lemma: zortap-i  
Number: 8340  
ზორთაფ-ი (ზორთაფის) სახელი ზორთუნს ზმნისა -- მაგრად, ხმის გამოცემით ცემა, ბრაგუნი. ჭინუს იში ოჭიშის მეუღუდუ
ზორთაფინი, მარჩქილედუ - წნელს იმის ზურგზე რომ გაჰქონდა ბრაგუნი, მესმოდა. 

Lemma: zortua  
Number: 8341  
ზორთუა (ზორთუას) იგივეა, რაც ზორთაფი, -- სახელი ზორთუნს ზმნისა -- 1. ჯოხით მაგრად გალახვა, ცემა. ეს რაგადი
მუშო ოკო, ვორწყეთ, ქინმოზორთანთჷნი: კ. სამუშ., ქართ.ზეპ., გვ. 117 - ამას თქმა რად უნდა, ვხედავთ, რომ (წყალში)
ჩაგვლეწავთ (!) (მაგრად გვცემთ). 2. ხეხილზე (და სხვაზეც) ნაყოფის მრავლად სხმა, -- დახუნძვლა. გეგნიზორთჷ
მინდორეფქჷ ჩაი, ტუნგო, ბერწულით - დაიხუნძლა მინდვრები ჩაით, ტუნგოთი, ბროწეულით. წი უშქურს ბრელი გოჩანს,
გოზორთუ - წელს ვაშლს ბევრი ასხია, დახუნძლულია. გადატ. ბევრის ერთად ჩაყრა (ძალით). ზორთუნს (დოზორთუ მაგრად
ცემა, დუუზორთუ მაგრად უცემია, დონოზორთუე(ნ) მაგრად ცემდა თურმე) გრდმ. მაგრად სცემს. იზორთუუ(ნ) (დიიზორთუ მაგრად იცემა;
ბევრი მოისხა; დოზორთე{ლე}(ნ) მაგრად ცემულა; დახუნძლულა ნაყოფით) გრდუვ. ვნებ. ზორთუნს ზმნისა -- იცემება მაგრად;
ნაყოფით იხუნძლება. ოზორთაფუანს (ოზორთაფუუ აცემინა, უზორთაფუაფუ უცემინებია, ნოზორთაფუ{აფუ}ე(ნ) აცემინებდა თურმე) კაუზ.
ზორთუნს ზმნისა -- მაგრად აცემინებს (ხმის გამოცემით). მაზორთალი მიმღ. მოქმ. მცემელი (მაგრად). ოზორთალი მიმღ.ვნებ.მყ.
საცემი (მაგრად). ნაზორთა მიმღ.ვნებ.წარს. ნაცემი (მაგრად). ნაზორთუერი მიმღ.ვნებ.წარს. მაგრად ცემის საფასური. 

Lemma: zormex-i  
Number: 8342  
ზორმეხ-ი (ზორმეხის) ბოტან. ძმერხლი. შდრ. ლაზ. ზერმეხი, ზურმეხი (ნ. მარი, ა. მაყ.). 

Lemma: zoghva  
Number: 8343  
ზოღვა (ზოღვას) იგივეა, რაც ზღვა. მის შეულებ დაარჩქალას ზოღვაშ ლჷმა? -- ვის შეუძლია დააწყნაროს ზღვის ბრძოლა.

Lemma: zox  
Number: 8344  
ზოხ ზმნზ. იხ. ზოხო, ზოხჷ. 

Lemma: zox-zoxo  
Number: 8345  
ზოხ-ზოხო ზმნზ. ცალ-ცალკე; კერძოდ. ზოხ-ზოხო იჸუას ჩქინი მიღებაქ -- ცალ-ცალკე იქნეს ჩვენი მიღება. ზო-ზოხო (ღ
ზოხჷ-ზოხჷ) ზოგ-ზოგი (ი. ყიფშ.). შდრ. მელახჷ. 

Lemma: zoxo  
Number: 8346  
ზოხო ზმნზ. ცალკე. 1. ზოხო ქჷდიხორუა -- ცალკე დასახლდაო. ონჯირუუსუ ჯგჷრც დო ზოხო მოინწყონთ -- საწოლს კარგს
და ცალკე მოგიწყობთო. 2. გადატ. ძალიან კარგი, სუფთა. გვალაში ჰავა ზოხო რენ დო ხოლო ზოხო წყარიში: მ. ხუბ., გვ.
346 -- მთის ჰაერი კარგია და კიდევ უკეთესი (სუფთა) ამ წყლისა. 

Lemma: zoxo-zoxo  
Number: 8347  
ზოხო-ზოხო ზმნზ. ცალ-ცალკე. ზოხო-ზოხო ცხოვრენანია ჯიმალეფი -- ცალ-ცალკე ცხოვრობენო ძმები. ოკო ეცადანი
ჯგჷრი ობონალეფიში მონწყუალას ოსური დო ქომოლიშო ზოხო-ზოხო: ყაზაყ., 21.09.1930, გვ. 3 -- უნდა ეცადონ კარგი
აბანოების (სააბანოების) მოწყობას ქალი და კაცისათვის ცალ-ცალკე. 

Lemma: zox-sadgim-i  
Number: 8348  
ზოხ-სადგიმ-ი, ზოხ-სადგჷმ-ი (ზოხ-სადგი/ჷმს/ცჷ) -- ცალკე-სადგომი. ქჷმლაახუნესჷ ზოხ-სადგჷმცჷ: ი. ყიფშ., გვ. 62 --
ჩასვეს ცალკე -- სადგომში. 

Lemma: zoxe'  
Number: 8349  
ზოხჷ იხ. ზოხო, -- ზმნზ. ცალკე. დეენირზეს კაკალიში გიშანწყუალაშა, ქერიში კაკალი ზოხჷ დო ქუმუში მელახჷ: ი.
ყიფშ., გვ. 17 -- დანიზლავდნენ მარცვლების გამოწყობაზე, ქერის მარცვალი ცალკე და ქუმელისა -- ცალკე. 

Lemma: zojala  
Number: 8350  
ზოჯალა (ზოჯალას) იხ. ზოჯუა2 , -- ბრძანება, დავალების მიცემა. 



Lemma: zojil-i  
Number: 8351  
ზოჯილ-ი (ზოჯილ/რს) მიმღ.ვნებ. წარს. ზოჯუნს ზმნისა -- ბრძანებული, ნაბრძანები; თქმული. თაში რე ზოჯილი -- ასეა
ნაბრძანები. 

Lemma: zojin-i  
Number: 8352  
ზოჯინ-ი (ზოჯინს) ბრძანება, ყოფნა. 

Lemma: zojua  
Number: 8353  
ზოჯუა (ზოჯუას) სახელი ზოჯუნს ზმნისა -- 1. ბრძანება, ბრძანებულება. მუ ზოჯუა მეჩესინი, თექი ზეპირენანია: ი. ყიფშ., გვ.
117 - რა ბრძანება მისცეს, იქ იზეპირებენო. მეტი შარა მა სო მიღუ, თიშ ზოჯუას ვევენდვენი: ქხს, 1, გვ. 67 -- მეტი რა გზა
მაქვს, მის ბრძანებულებას რომ არ ვენდო. 2. ავალებს ვისმე; მოითხოვს ვისმესაგან რისამე გაკეთებას; განკარგულების
გაცემა. ზოჯჷ ხენწიფექ: ა. ცაგ., გვ. 13 - ბრძანა ხელმწიფემ. ათეს თაში მიზოჯუნა ჩქინ ადათ დო წესია: კ. სამუშ., ქხპს, გვ.
128 -- ამას ასე გვიბრძანებს ჩვენი ადათი და წესიო. 3. თქმა (ზრდილობიანი მიმართვის დროს). მა გირჩქილეთ, მუ ზოჯით? -
მე გისმენთ, რა ბრძანეთ? მუს ზოჯუნთი? -- რას ბრძანებთ? 4. ყოფნა (ბრძანება) ზრდილობიანი მიმართვის დროს. ვეჸუაფუ,
... სი სქან ჸუდეს ზოჯუნდენი: ქხს, 1, გვ. 62 - არ იქნება, ... შენ შენს სახლში რომ ბრძანდებოდე (იყო). დიდო პატიიცემული
სუმარი ზოჯუნთ -- დიდად პატივცემული სტუმარი ბრძანდებით (ხართ). შვიდებით ზოჯუნდათ! -- მშვიდობით ბრძანდებოდეთ
(იყავით)! მუჭო გიკითხათ, მუჭო ზოჯუნთ, პატონი? -- როგორ გიკითხოთ, როგორ ბრძანდებით (ხართ), ბატონო? ზოჯუნს
(ზოჯუ ბრძანა, უზოჯუ უბრძანებია, ნოზოჯუე(ნ) ბრძანებდა თურმე) გრდმ. ბრძანებს. უზოჯუნს (უზოჯუ უბრძანა, უზოჯუ უბრძანებია) გრდმ.
სასხვ. ქც. ზოჯუნს ზმნისა -- უბრძანებს. იზოჯე(ნ)//იზოჯინე(ნ) (იზოჯინუ შესაძლებელი გახდა ბრძანება, -- , -- ) გრდუვ.შესაძლ.
ვნებ. ზოჯუნს ზმნისა -- შეიძლება იბრძანოს (ბრძანება გაიცეს). აზოჯე(ნ)//აზოჯინე(ნ) (აზოჯ{ინ}უ შეძლო ებრძანებინა, -- ,
ნოზოჯინუე(ნ) შესძლებია ებრძანებინა) გრდუვ.შესაძლ. ვნებ. უზოჯუნს ზმნისა -- შეუძლია ბრძანოს. ოზოჯაფუანს (ოზოჯაფუუ
აბრძანებინა, უზოჯაფუაფუ უბრძან{ებ}ინებია, ნოზოჯინაფუე(ნ)// ნოზოჯებაფუე(ნ) აბრძანებინებდა თურმე) კაუზ. ზოჯუნს ზმნისა --
აბრძანებინებს. მაზოჯალი, მაზოჯუ მიმღ. მოქმ. მბრძანებელი. ოზოჯალი მიმღ.ვნებ.მყ. საბრძანო, საბრძანებელი. ზოჯილი, ზოჯებული
მიმღ.ვნებ.წარს. ბრძანებული. ნაზოჯა მიმღ.ვნებ.წარს. ნაბრძანები. ნაზოჯუერი მიმღ.ვნებ.წარს. ბრძანების საფასური. 

Lemma: zrapa  
Number: 8354  
ზრაფა (ზრაფას) ზაფრა; ელდა; ნაღველი, -- ღვიძლის (ნაღვლის პარკის) ავადმყოფობა, რომლის დროსაც ადამიანი
მთლიანად ყვითლდება, -- ყვითა, სიყვითლე (ქეგლ). მეთიაკათუ გურშა ზრაფა: ქხს, 1, გვ. 113 - გულში ზაფრა მოსდის.
ზრაფაშ წამალცჷ მიკაკუნდე: მასალ., გვ. 21 - ზაფრის წამალს მიმზადებდე (მინაყავდე). 

Lemma: zrapil-i  
Number: 8355  
ზრაფილ-ი (ზრაფილ/რს) მიმღ.ვნებ. წარს. ეზრაფებუ(ნ) ზმნისა -- ზაფრით დაავადებული. გადატ. ბოღმიანი, გამწარებული. 

Lemma: zrapua  
Number: 8356  
ზრაფუა (ზრაფუას) სახელი ეზრაფებუ(ნ) ზმნისა -- გამწარება; ზაფრისფრად გახდომა. ენა მუჭო ბოშიქჷ ქოძირჷნი,
ეზრაფუ: ა. ცაგ., გვ. 15 -- ეს როგორც კი ბიჭმა ნახა, ზაფრისფერი გახდა (გამწარდა, ბოღმა მოერია). ეზრაფებუ(ნ) (ეზრაფებუუ(ნ)
გამწარდება, ელდა ეცემა; ეზრაფუ გამწარდა, ელდა ეცა; ზრაფებელ/რე(ნ) გამწარებულა; ნოზრაფებუე(ნ) გამწარდებოდა, ელდა
ეცემოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. გამწარდება; ელდა ეცემა; ბოღმა მოაწვება. ზრაფილი // ზრაფებული მიმღ.ვნებ.წარს.
ბოღმამოწოლილი, გამწარებული; ელდანაცემი. 

Lemma: zuala  
Number: 8357  
ზუალა (ზუალას) იხ. ზალა. 

Lemma: zuga  
Number: 8358  
ზუგა (ზუგას) ხელოვნური მაღალი ბორცვი (გ.ელიავა, ალბ., გვ.92). ზუგა ნოხორიი -- ზუგა ნასახლარი. 

Lemma: zugid-i  
Number: 8359  
ზუგიდ-ი (ზუგიდის, ზუგის, ზუგიც) ტოპონ. ზუგდიდი. ზუგიდარეფი ზუგდიდელები. ზუგიდურ-ი ზუგდიდური. ზუგდიდი ღ
ზუგ+დიდი ბორცვი დიდი (ვ. თოფ., სიტყვ., ვ1, გვ.299). 

Lemma: zugu  
Number: 8360  
ზუგუ (ზუგუს) ბორცვი, ბექობი. შდრ. ზუგა. 

Lemma: zuzin-i  
Number: 8361  
ზუზინ-ი (ზუზინს) ზუზუნი; წუილი, ზუილი. 

Lemma: zuk'-i  
Number: 8362  
ზუკ-ი (ზუკის) იხ. სუკი. ათე ზუკი გინიბლითი -- ეს მაღლობი (ადგილი) გადავედით. 

Lemma: zuk'a  
Number: 8363  
ზუკა (ზუკას) კუზიანი. 

Lemma: zuk'olua  



Number: 8364  
ზუკოლუა (ზუკოლუას) იგივეა, რაც ზოკული, ზოკულუა. დოზუკოლი დოუჭყენი, ნინას დოირთინუანც: მასალ., გვ. 92 --
დარიგება რომ დაუწყო, ენას შემოგიბრუნებს. აბა, დოიზუკოლენქია, -- უწუუ დემიშ დიდაქ: მ. ხუბ., გვ. 244 -- აბა,
გასწავლიო (დაგარიგებო), -- უთხრა დევის დედამ. 

Lemma: zula  
Number: 8365  
ზულა (ზულას), ზულაფ-ი (ზულაფის) ზმუილი, ყმუილი; ღრიალი; ბღავილი, ზლუქუნი. ტყაშე გერიში ზულა ირჩქილედუ --
ტყიდან მგლის ყმუილი ისმოდა. მუს გეზულანქ, ონჯღორე ვაიჩქუნო? რას ზლუქუნებ, არ გრცხვენია? იხ. ზვილა. 

Lemma: zulap-i  
Number: 8366  
ზულაფ-ი (ზულაფის) იგივეა, რაც ზულა,- ზმუილი, ღრიალი; ბღავილი; ზლუქუნი. ზულანს (იყენ. ზულუუ იზლუქუნა, უზულუუ
უზლუქუნია, ნოზულუე(ნ) ზლუქუნებდა თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ. ზლუქუნებს. შდრ. ზვილაფი. 

Lemma: zulik-i  
Number: 8367  
ზულიქ-ი, ზულუქ-ი (ზული/უქის) ლაღი (პ. ჭარ.) 

Lemma: zulikeba  
Number: 8368  
ზულიქება (ზულიქებას), ზულიქუა (ზულიქუას) სახელი ზულიქენს ზმნისა -- ლაღობა, გალაღება. ზულიქენს გური,
ჸვილუნს ჯღამს - ლაღობს გული, კლავს შხამს. ზულიქენს (იყენ. იზულიქუ ილაღა, უზულიქებუ ულაღია, ნოზულიქუე(ნ) ლაღობდა
თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ. ლაღობს. ოზულიქებელი მიმღ.ვნებ.მყ. სალაღობო. გოზულიქებული მიმღ.ვნებ.წარს. გალაღებული. 

Lemma: zuluk-i  
Number: 8369  
ზულუქ-ი (ზულუქის) იხ. ზულიქი. 

Lemma: -zuma  
Number: 8370  
-ზუმა, - ზჷმა იხ. -ზიმა, -- მეორე ნაწილი რთულ სიტყვებში, -- ოდენი: მუ-ზუმა // მუ-ზჷმა რა-ზომა, რა-ოდენი, რამდენი; ეთი-
ზუმა // თი-ზუმა, ი-ზუმა ის-ზომა, იმ-ოდენი, იმდენი. მუზუმა მეტის მიჸორდინი, თიზუმა მეტი ლახალა რდი -- რამდენად
მეტი მიყვარდი, იმდენად მეტი სენი იყავ. 

Lemma: zumba  
Number: 8371  
ზუმბა, ზუმპა (ზუმბას) ზუმბა. ფილთა თოფის კასუნდეს დო წიმინდანდეს ზუმბათი -- ფილთა თოფს ტენიდნენ და
წმენდდნენ ზუმბათი (შდრ. მასალები, ტ. ვ, გვ. 143). 

Lemma: zumin-i  
Number: 8372  
ზუმინ-ი (ზუმინს), ზუმინუა (ზუმინუას)სახელი ზუმინუნს ზმნისა -- ზმუილი, ზუზუნი. ზუმინჷნც, თხჷრინჷნც, კიბირც
უჭკჷრჭკინუანც: მასალ., გვ. 97 - ზმუის, ხვიხვინებს, კბილებს აკრაჭუნებს. ჩხოუ თელი სერს ზუმინუნდუ, ჯოღორეფი
ჸურანდეს -- ძროხა მთელი ღამე ზმუოდა, ძაღლები ყმუოდნენ. უჩა ჯაკელი მეზუმინჷნც, ჩე ჯაკელი მოზუმინჷნც -- შავი
ფური მიზმუის, თეთრი ფური მოზმუის (გამოცანა: დღე და ღამე). ზუმინუნს (იყენ. იზუმინუ იზმუილა, უზუმინუ უზმუილია, ნოზუმინუე(ნ)
ზმუოდა თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ. ზმუის. მაზუმინე მიმღ. აწმყ. მოზმუილე. ოზუმინალი მიმღ.ვნებ.მყ. საზმუილო. ნაზუმინა
მიმღ.ვნებ.წარს. ნაზმუილები. ნაზიმინუერი მიმღ.ვნებ.წარს. ზმუილის საფასური. 

Lemma: zumoz-i  
Number: 8373  
ზუმოზ-ი (ზუმოზის), ზუმოზუა (ზუმოზუას)სახელი იზუმოზუ(ნ) ზმნისა -- ნელი მოძრაობა; ნაზად ქცევა. წისქვილი ძიუთ
მუშენს, იზუზოზუ - წისქვილი ძვლის მუშაობს, ნელა მოძრაობს. მუს იზუმოზუქ, ქიდოხოდი! - რას ინაზები, დაჯექი!
იზუმოზუ(ნ) ( -- ,იზუმოზუ ნაზად მოიქცა, უზუმოზინუ ნაზად მოქცეულა, ნოზუმოზუე(ნ) ნაზად იქცეოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ძლივს
მოძრაობს, ნაზად იქცევა, ნაზობს. 

Lemma: zumot-i  
Number: 8374  
ზუმოთ-ი, ზჷმოთ-ი (ზუ/ჷმოთის) 1. ზლაზვნა; 2. რევა. იზუმოთუ(ნ) ( -- ,იზუმოთუ იზლაზნა, უზუმოთინუ უზლაზნია, ნოზუმოთუე(ნ)
იზლაზნებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. იზლაზნება; ირევა. შდრ. ჭიმოთი. 

Lemma: zump'ua  
Number: 8375  
ზუმპუა (ზუმპუას) სახელი ზუმპუნს ზმნისა -- მაგარი საგნით (ზუმბით, ზუმპით) ცემა (გამეტებით). მააჸონებაფუ გურინი,
დოზუმპუ - რომ გააბრაზა (მოაყვანინა გული), გამეტებით ცემა. ზუმპუნს (დოზუმპუნს მაგრად სცემს, დოუზუმპუ მაგრად უცემია,
დონოზუმპუე(ნ) მაგრად სცემდა) გრდმ. მაგრად სცემს 

Lemma: zungal-i  
Number: 8376  
ზუნგალ-ი (ზუნგალს) ჯოხზე გაკეთებული ტილო ფურნის გამოსაწმენდად (მასალები, ტ. 3, ნაწ. 2, გვ. 211). 

Lemma: zura  
Number: 8377  
ზურა (ზურას) მშიშარა, მხდალი, ლაჩარი. ზურა წჷმი მიიქანჩჷ: ი. ყიფშ., გვ. 24 -- მშიშარა წინ მიიქაჩება. თურქეფი
მანგარი ვაჸოფენა, გუნებითჷ რენა ზურა: მასალ., გვ. 85 -- თურქნი მაგარი არ ყოფილან, ბუნებით არიან მხდლები. მუშა
ხარხიში მაჯღვერეფი ზურათ მიორჩქჷნანო?! : კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 152 -- მუშა ხალხის წინამძღოლები მშიშრად
მიაჩნიათ?! შდრ. ლაზ. ზურა დედალი, ძუ (ნ.მარი.) 



Lemma: zureba  
Number: 8378  
ზურება (ზურებას) სახელი ზურენს, ზურდუ(ნ) ზმნათა -- მშიშრობა, მხდლობა. ძალამ ძვირას ძირჷნც კოჩი კვარიაში
ზურებას: მასალ., გვ. 98 - ძალიან იშვიათად (ძვირად) ნახავს კაცი ყვავის შეშინებას. კოჩქ ვაგოზურდა ხანდა დო ლჷმათ:
ეგრისი, გვ. 132 -- კაცი არ უნდა შეშინდე შრომითა და ომით. ზურენს (იყენ. გოზურდუუ(ნ) შეშინდება, გოზურდუ(ნ) შეშინდა,
გოზურე{ლე}(ნ) შეშინებულა, გონოზურუე(ნ) შეშინდებოდა თურმე) გრდუვ. საშ.-ვნებ. მშიშრობს. 

Lemma: zurzul-i  
Number: 8379  
ზურზულ-ი (ზურზულ/რს) ხმამაღლა ტირილი, ზლუქუნი; ღმუილი, ყმუილი. თიში ზურზული ქიანას გინორჩქუდუ -- მისი
ზლუქუნი მთელ ქვეყანაზე ისმოდა. ზურზული ვაახვარუ, საქმეს მიკოჯინა ოკო -- ზლუქუნი არ უშველის, საქმეს მიხედვა
უნდა. სერით გერიში ზურზული ირჩქილედუ -- ღამით მგლის ყმუილი ისმოდა. 

Lemma: zurzulua  
Number: 8380  
ზურზულუა (ზურზულუას) სახელი ზურზულანს ზმნისა -- ზლუქუნი, ხმამაღლა ტირილი; ღმუილი, ყმუილი. გერი
ქოზურზულანს, ქინგარა ღეჯი, ქირი, ლაკვი დო თუნთი: მ.ხუბ., გვ. 11 -- მგელი (ქე) ყმუის, ტირიან ღორი, ქორი, ლეკვი და
დათვი. თინა თექ გეზურზულანდუნი, გური მეგაჭუდუ -- ის იქ რომ ზლუქუნებდა, გული დაგეწვებოდა. ზურზულანს
გერიცალო -- ყმუის მგელივით. ზურზულანს (ზურზულუუ იზლუქუნა, უზურზულუუ უზლუქუნია, ნოზურზულუე(ნ) ზლუქუნებდა თურმე)
გრდუვ. საშ.-მოქმ. ზლუქუნებს; ყმუის. აზურზულე(ნ) (აზურზულუ შეძლო ეზლუქუნა, -- , -- ) გრდუვ.შესაძლ. ვნებ. ზურზულანს
ზმნისა -- შეუძლია იზლუქუნოს; იყმუვლოს. ოზურზულაფუანს (ოზურზულაფუუ აზლუქუნებინა, უზურზულაფუაფუ უზლუქუნებინებია,
ნოზურზულაფუ{აფუ}ე(ნ) აზლუქუნებინებდა თურმე) კაუზ. ზურზულანს ზმნისა -- აზლუქუნებინებს; აყმუვლინებს. მაზურზულარი მიმღ.
მოქმ. მოზლუქუნე; მოყმუილე. ოზურზულარი მიმღ.ვნებ.მყ. საზლუქუნო, საყმუილო. ნაზურზულა მიმღ.ვნებ.წარს. ნაზლუქუნები,
ნაყმუილები. ნაზურზულუერი მიმღ.ვნებ.წარს. ზლუქუნისათვის გასამრჯელო. შდრ. გურ. ზუნზული, ზურზღული გულამოსკვნით
მოთქმა, გაბმით ტირილი (ა. ღლ.). 

Lemma: zurikeba  
Number: 8381  
ზურიქება (ზურიქებას) იგივეა, რაც ზულიქება, ზულიქუა, -- გალაღება. 

Lemma: zurna  
Number: 8382  
ზურნა (ზურნას) ზურნა. ვაი სი დო ზურნა! -- ვაი შენ და ზურნა! (წყევლა), -- იტყვიან თავმომაბეზრებელი ტირილის,
ყვირილის და მისთ.შემთხვევაში (ქეგლ). ვაგოკონო, მოგართვენქ, ზურნას მერჩა! -- არ გინდა, მოგართმევ, ზურნას მოგცემ!

Lemma: zurkul-i  
Number: 8383  
ზურქულ-ი (ზურქულ/რს), ზურქულუა (ზურქულუას) ზლუქუნი. გაჩენდი, ბაბას გოფუჩუა, სქან ზურქულიშა ვამარჩილე! --
გაჩერდი, მამას გაფიცებ, შენს ზლუქუნს არ შემიძლია ვუსმინო! ზურქულანს (ზურქულუუ იზლუქუნა, უზურქულუუ უზლუქუნია,
ნოზურქულუე(ნ) ზლუქუნებდა თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ. ზლუქუნებს. მაზურქულარი, მაზურქულე მიმღ. აწმყ. მოზლუქუნე. ოზურქულარი,
ოზურქულუ მიმღ.ვნებ.მყ. საზლუქუნო. ნაზურქულა მიმღ.ვნებ.წარს. ნაზლუქუნები. ნაზურქულუერი მიმღ.ვნებ.წარს. ზლუქუნის
საფასური. შდრ. ზურზული. 

Lemma: ze'ze'napa  
Number: 8384  
ზჷზჷნაფა (ზჷზჷნაფას) იხ. ზიზინაფა. 

Lemma: ze'lit'-i  
Number: 8385  
ზჷლიტ-ი (ზჷლიტის) იხ. ზილატა. 

Lemma: ze'lok'-i  
Number: 8386  
ზჷლოკ-ი (ზჷლოკის), ზჷლოკუა (ზჷლოკუას) იხ. ზილოკი, ზილოკუა. 

Lemma: ze'ma  
Number: 8387  
ზჷმა (ზჷმას) ზომა. ზჷმასჷ იფერენდუ: ქხს, 2, გვ. 40 -- ზომას იფერებდა. 

Lemma: ze'mot-i  
Number: 8388  
ზჷმოთ-ი (ზჷმოთის) იხ. ზუმოთი, -- ღრიანცელი; აურზაური. თე ზჷმოთი, თე ჭჷმოთი ვამიჩქ, იჸიიდ მუსხიი ხანცჷ: მასალ.,
გვ. 70 -- არ ვიცი, ეს ღრიანცელი რამდენ ხანს გაგრძელდებოდა. იჸუუ დიდი ზჷმოთიქ: კ.სამუშ., ქართ.ზეპ., გვ. 95 -- შეიქნა
დიდი აურზაური. 

Lemma: ze'mua  
Number: 8389  
ზჷმუა (ზჷმუას) იგივეა, რაც ზიმუა, -- ზომვა. აბავა, ზჷმუა ვა ნორჩქენია, -- უწუუ ათე კოჩიქ: მ. ხუბ., გვ. 258 -- აბაო,
გაზომვა არ გცოდნიაო, -- უთხრა ამ კაცმა. 

Lemma: ze'rzol-i  
Number: 8390  
ზჷრზოლ-ი (ზჷრზოლს) იხ. ზირზოლი. 

Lemma: ze'rze'n-i  
Number: 8391  



ზჷრზჷნ-ი (ზჷრზჷნს) იხ. ზირზინი. 

Lemma: ze'rtin-i  
Number: 8392  
ზჷრთინ-ი (ზჷრთინს) იხ. ზირთინი. 

Lemma: ze'rt'e'  
Number: 8393  
ზჷრტჷ სლიპინა (ბ. კილანავა). იხ. ზირტუ. 

Lemma: ze'rt'e'k'-i  
Number: 8394  
ზჷრტჷკ-ი (ზჷრტჷკის) იხ. ზირტიკი. 

Lemma: ze'rua  
Number: 8395  
ზჷრუა (ზჷრუას) იხ. ზირუა. 

Lemma: ze'snaxe  
Number: 8396  
ზჷსნახე (ზჷსნახეს), ზჷსჷნახე (ზჷსჷნახეს) იხ. ზისნახე, ზისინახე. თაქნეშე გიმიილჷ ართ ხენწჷფეშ სქუა -- ზჷსნახექ: მ.
ხუბ., გვ. 298 -- აქ გამოვიდა ერთი ხელმწიფის შვილი -- მზეთუნახავი. თექ ზჷსჷნახე ქჷმჷლაანჯირეეს: ი. ყიფშ., გვ. 54 -- იქ
მზეთუნახავი დააწვინეს. 

Lemma: ze'sxe'r-i  
Number: 8397  
ზჷსხჷრ-ი (ზჷსხჷრს) იხ. ზისხირი. ზჷსხჷრ მეურც ღვარია: ქხს, 1, გვ. 174 -- სისხლისა მიდის ღვარიო. ჭინჭაშ ზჷსხჷრქ
გაგთოსოფუ: ი.ყიფშ., გვ. 128 -- ჭინჭრაქის სისხლმა გამოხეთქა. ჩქენ ზჷსხჷრც შუნანო?: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 152 -- ჩვენს
სისხლს სვამენ? 

Lemma: ze'sxe'ra  
Number: 8398  
ზჷსხჷრა (ზჷსხჷრას) სისხლიანი (მ. კვირტია) 

Lemma: ze'sxe'rel-i  
Number: 8399  
ზჷსხჷრელ-ი (ზჷსხჷრელს) მიმღ.ვნებ. წარს. ზჷსხჷრანს ზმნისა -- {გა}სისხლიანებული. 

Lemma: ze'sxe'ro  
Number: 8400  
ზჷსხჷრო ნარკეფ-ი (ზჷსხჷრო ნარკეფის) სისხლნაკლული. 

Lemma: ze'sxe'rua  
Number: 8401  
ზჷსხჷრუა (ზჷსხჷრუას) იხ. ზისხირუა. 

Lemma: zghabkurcam-i  
Number: 8402  
ზღაბქურცამ-ი // ძღაბქურცამი // ძღაბჷქჷრცამ-ი (ზღაბქურცამს // ძღაბჷქჷრცამს) ზღარბი. იხ. კატუძღაბი. 

Lemma: zgharbkurcam-i  
Number: 8403  
ზღარბქურცამ-ი (ზღარბქურცამს) იხ. ძღაბქურცამი. 

Lemma: zgharil-i  
Number: 8404  
ზღარილ-ი (ზღარილს) მიმღ.ვნებ. წარს. ზღარუნს ზმნისა -- ზოლებად დასერილი. ოჯიმოლარო ზღარილი ღეჯი --
დასამარილებლად დასერილი ღორი. 

Lemma: zgharua  
Number: 8405  
ზღარუა (ზღარუას) სახელი ზღარუნს ზმნისა -- {და}სერვა, შაშვრა (ხორცისა). ოქისეთ ჸვილირ ღეჯის შიონახებელო
დოზღარუნა და თეში ჯიმოლუნა -- საშობაოდ დაკლულ ღორს (ხორცს) შესანახად დასერავენ და ისე ამარილებენ.
ზღარუნს (დოზღარუ დასერა, დუუზღარუ დაუსერავს, დონოზღარუე(ნ) დასერავდა თურმე) გრდმ. სერავს. უზღარუნს (დუუზღარუ დაუსერა,
დუუზღარუ დაუსერავს) გრდმ. სასხვ. ქც. ზღარუნს ზმნისა -- უსერავს. იზღარუ{უ}(ნ) (დიიზღარუ დაისერა, დოზღარე{ლე}(ნ) დასერილა)
გრდუვ. ვნებ. ზღარუნს ზმნისა -- ისერება. აზღარუ{უ}(ნ) (დააზღარუ დაესერა, დოზღარუუ დასერვია) გრდუვ. ვნებ. უზღარუნს
ზმნისა -- ესერება, კეთდება სერი. იზღარე(ნ) (დიიზღარუ შესაძლებელი გახდა დასერვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ზღარუნს
ზმნისა -- შეიძლება დაისეროს. აზღარე(ნ) (დააზღარუ შეძლო დაესერა, -- , დონოზღარუე(ნ) შესძლებია დაესერა) გრდუვ.შესაძლ.
ვნებ. უზღარუნს ზმნისა -- შეუძლია დასეროს. ოზღარაფუანს (ოზღარაფუუ ასერვინა, უზღარაფუაფუ უსერვინებია, ნოზღარაფუე(ნ)
ასერვინებდა თურმე) კაუზ. ზღარუნს ზმნისა -- ასერვინებს. მაზღარალი მიმღ. მოქმ. {და}მსერავი. ოზღარალი მიმღ.ვნებ.მყ.
{და}სასერავი//სასერი. ზღარილი მიმღ.ვნებ.წარს. {და}სერილი. ნაზღარა მიმღ.ვნებ.წარს. {და}ნასერი. ნაზღარუერი მიმღ.ვნებ.წარს.
{და}სერვისათვის გასამრჯელო. 

Lemma: zghva  
Number: 8406  
ზღვა (ზღვას) ზღვა. ზღვა ბირგულიშა მანჭუნია -- ზღვა მუხლებამდე სწვდებიო. ზღვაქ დოღურუ: თ. სახოკ.,გვ. 248 -- ზღვა
მოკვდა. შდრ. ლაზ. ზოღა//მზოღა//ზუღა ზღვა. ტოპონ. ზღვაია ჭაობის სახელწოდება ზუგდიდის მაზრაში (ი. ყიფშ.). 



Lemma: zghva  
Number: 8407  
ზღვა დო გვალა (ზღვა დო გვალას) ზღვა და მთა. ზღვა დო გვალა შქას თინეფიში რე ირფელია: ქხს, 2, გვ. 148 -- ზღვასა
და მთას შორის მათია ყველაფერიო. 

Lemma: zghva  
Number: 8408  
ზღვა დო ქვიშა (ზღვა დო ქვიშას) ზღვა და ქვიშა. 

Lemma: zghvazghvil-i  
Number: 8409  
ზღვაზღვილ-ი (ზღვაზღვილ/რს) მიმღ.ვნებ. წარს. ზღვაზღუნს ზმნისა -- მაგრად დასველებული, გალუმპული, გაწუწული.
უფით ზღვაზღვილი ოსარე ჰავას გეუფრიალე -- ოფლით გაწუწული პერანგი ჰაერზე დააფრიალე. 

Lemma: zghvazghua  
Number: 8410  
ზღვაზღუა (ზღვაზღუას) სახელი ზღვაზღუნს ზმნისა -- გაწუწვა, გალუმპვა, მაგრად დასველება. ქუმორთ ჭვიმაქ დო
დიბზღვაზღვით- მოვიდა წვიმა და გავიწუწეთ. ზღვაზღუნს (დოზღვაზღუ გაწუწა, დუუზღვაზღუ გაუწუწავს, დონოზღვაზღუე(ნ) გაწუწავდა
თურმე) გრდმ. წუწავს, ლუმპავს. იზღვაზღუ{უ}(ნ) (დიიზღვაზღუ გაიწუწა, დოზღვაზვე{რე}(ნ) გაწუწულა) გრდუვ. ვნებ. ზღვაზღუნს
ზმნისა -- იწუწება. აზღვაზღუ{უ}(ნ) (დააზღვაზღუ გაეწუწა, დოზღვაზღუუ(ნ) გასწუწვია) გრდუვ. ვნებ. უზღვაზღუნს ზმნისა -- ეწუწება.
იზღვაზღვე(ნ) (დიიზღვაზღუ შესაძლებელი გახდა გაწუწვა, -- , -- ) გრდუვ.შესაძლ. ვნებ. ზღვაზღუნს ზმნისა -- შეიძლება
გაიწუწოს. აზღვაზღვე(ნ) (დააზღვაზღუ შეძლო გაეწუწა, -- დონოზღვაზღუე(ნ) შესძლებია გაეწუწა) გრდუვ.შესაძლ. ვნებ. უზღვაზღუნს
ზმნისა -- შეუძლია გაწუწოს. ოზღვაზღვაფუანს (ოზღვაზღვაფუუ გააწუწვინა, უზღვაზღვაფუაფუ გაუწუწვინებია, ნოზღვაზღვაფუაფუე(ნ)
აწუწვინებდა თურმე) კაუზ. ზღვაზღუნს ზმნისა -- აწუწვინებს. მაზღვაზღვალი, მაზღვაზღუ მიმღ. მოქმ. {გა}მწუწავი, {გა}მლუმპავი.
ოზღვაზღვალი მიმღ.ვნებ.მყ. {გა}საწუწი, {გა}სალუმპი. ზღვაზღვილი მიმღ.ვნებ.წარს. {გა}წუწული, {გა}ლუმპული. ნაზღვაზღვა
მიმღ.ვნებ.წარს. {გა}ნაწუწი, {გა}ნალუმპი. ნაზღვაზღუერი მიმღ.ვნებ.წარს. {გა}წუწვისათვის, {გა}ლუმპვისათვის გასამრჯელო.
უზღვაზღვუ, უდუზღვაზღვუ მიმღ.უარყ. {გა}უწუწავი. 

Lemma: zghvamartu{u}  
Number: 8411  
ზღვამართუ{უ} (ზღვამართუ{უ}ს) ზღვამორევი. ჯგირო ვორდინი მიჩქუდუ დო ქიმბშალი ზღვამართუს -- კარგად ვიყავი
მეგონა და ჩავვარდი ზღვამორევში. იხ. მართუ{უ}. 

Lemma: zghvandala  
Number: 8412  
ზღვანდალა (ზღვანდალას): ზღვანდალა ტანი ლერწამივით მოქნილი ტანი. კიბირ-ბროლი, თოლგვირალი,
ტანზღვანდალა სქვერიშ ნერო: მასალ., გვ. 33 -- კბილ-ბროლი, თვალჟუჟუნა, ტანრხეული შვლის დარად. იხ.
ზღვინდალი. 

Lemma: zghvap'ij-i  
Number: 8413  
ზღვაპიჯ-ი (ზღვაპიჯის, ზღვაპის) ზღვის პირი. ართი ჯვეში ფილუკა...ზღვაპის მითონთხორილი ქოძირუ: ი. ყიფშ., გვ. 5 --
ერთი ძველი ნავი ზღვისპირას დამარხული ნახა. ზღვაპიიშა მიდეფშით დო ბგულენდით -- ზღვისპირას წავიდოდით და
ვსეირნობდით. მინ ირქენცჷ ზღვაპიჯიშე დო მინიშა ელახჷშე: მასალ., გვ. 70 -- ხან ქრის ზღვის სანაპიროდან
(ზღვისპირიდან) და ზოგჯერ -- აღმოსავლეთიდან. 

Lemma: zghvardal-i  
Number: 8414  
ზღვარდალ-ი (ზღვარდალს) შოლტივით ტანის მქონის რხევით სიარული. დღას მუთუნი ვამისხუნუ ცირაშ
ალაზღვარდალიშა: ქხს, 1, გვ. 247 -- არაფერი მირჩევნია ცირას გვერდით (შოლტივით რხევით) სიარულს. 

Lemma: zghvarzghval-i  
Number: 8415  
ზღვარზღვალ-ი (ზღვარზღვალ/რს), ზღვარზღვალუა (ზღვარზღვალუას) სახელი ზღვარზღვალანს ზმნისა --
კოკისპირული წვიმა, თავსხმა, თქეში. ოჭუმარეს ქოდიჭყუნი, თელ დღას ზღვარზღვალანს - დილას რომ დაიწყო, მთელი
დღე კოკისპირულად წვიმს. ზღვარზღვალანს ( -- ,ზღვარზღვალუუ იწვიმა, უზღვარზღვალუუ უწვიმია, ნოზღვარზღვალუე(ნ) ძლიერ წვიმდა
თურმე) გრდუვ. კოკისპირულად წვიმს. იზღვარზღვალუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ.
წვიმს კოკისპირულად. ზღვარზღვილი მიმღ.ვნებ.წარს. გაწუწული. 

Lemma: zghvarzghvil-i  
Number: 8416  
ზღვარზღვილ-ი (ზღვარზღვილ/რს) იგივეა, რაც ზღვაზღვილი მიმღ.ვნებ. წარს. ზღვარზღუნს ზმნისა -- გალუმპული,
გაწუწული. 

Lemma: zghvarzghvin-i  
Number: 8417  
ზღვარზღვინ-ი (ზღვარზღვინს) ბევრის (ჭიანჭველა, ბუზი...) ერთად რევა; ფუთფუთი (პ. ჭარ.) ქიანა იზღვარზღუდუ დო
ბაღანა ვაბძირი -- ქვეყანა ირეოდა და ბავშვი ვერ ვნახე. იზღვარზღუ(ნ) ( -- , იზღვარზღუ იფუთფუთა, უზღვარზღვინუ უფუთფუთია,
ნოზღვარზღვინუე(ნ) ფუთფუთებდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ირევა (ბევრი); ფუთფუთებს. 

Lemma: zghvarua  
Number: 8418  
ზღვარუა (ზღვარუას) სახელი ზღვარუნს ზმნისა -- 1. მაგრად დასველება; 2. მაგარი წვიმა. 

Lemma: zghvaur-i  
Number: 8419  



ზღვაურ-ი (ზღვაურს) იგივეა, რაც წანი, -- ზღვაური, ზღვის მხრიდან მონაბერი ძლიერი ქარი. წართუ ამინდიქ, ზღვაური
იგანს -- წახდა ამინდი, ზღვაური ქრის. შდრ. ზღოური. იხ. ბორია. 

Lemma: zghvela  
Number: 8420  
ზღველა (ზღველას): ზღველა ჭვიმა -- ზღველა, ჟგეთა, -- კოკისპირული წვიმა (პ. ჭარ.). შდრ. ზღვარზღვალი. იმერ..
ზღველა დიდი წვიმა (ვ.ბერ.) 

Lemma: zghvendap-i  
Number: 8421  
ზღვენდაფ-ი (ზღვენდაფის) იხ. ზღვინდუა. 

Lemma: zghvendua  
Number: 8422  
ზღვენდუა (ზღვენდუას) იხ. ზღვინდუა. 

Lemma: zghvind-i  
Number: 8423  
ზღვინდ-ი (ზღვინდის) შოლტი, წკეპლა (ბ. კილანავა). 

Lemma: zghvindal-i  
Number: 8424  
ზღვინდალ-ი (ზღვინდალს) აშოლტილი; შხვართი. კიბირ(ი) -- ბროლი, თოლ-გვირალი, ტან(ი) - ზღვინდალი, კონიერო:
ქხს, 1, გვ. 79 -- კბილი - ბროლი, თვალი -- ფართე, ტანი -- აშოლტილი, ზომიერად. 

Lemma: zghvindap-i  
Number: 8425  
ზღვინდაფ-ი (ზღვინდაფის) ტყლაშუნი. იში ოჭიშის ჭინუს მეუღუდუ ზღვინდაფი -- მის ზურგზე წნელს გაჰქონდა ტყლაშუნი.
გეეჭოფჷ ჭინ დო ზღვინდაფია დო მითიოგანს: მ.ხუბ., გვ. 264 -- აიღო წნელი და ტყლაშუნიო და ურტყამს. 

Lemma: zghvindil-i  
Number: 8426  
ზღვინდილ-ი (ზღვინდილ/რს) მიმღ.ვნებ. წარს. ზღვინდუნს ზმნისა -- მაგრად ნაცემი (ცემული). 

Lemma: zghvindua  
Number: 8427  
ზღვინდუა (ზღვინდუას) სახელი ზღვინდუნს ზმნისა -- 1. ზღვინდით (შოლტით, წკნელით) მაგრად ცემა, გაშოლტვა,
გაწკეპვლა. ჭყვირთალ(ი) ქალეფი გიმოზღვინდ: კ. სამუშ., ქართ.ზეპ., გვ. 118 - აშვერილი რქები მაკრავს. 2. {და}კვრა.
ზღვინდუ დო მაჟია ჸურე კილელჷ: მ. ხუბ., გვ. 130 -- ჰკრა და მეორე მხარეს გავიდა. ზღვინდჷ ცხენს დო მიდართჷ: მ. ხუბ.,
გვ. 122 -- დაჰკრა (მათრახი) ცხენს და წავიდა. ზღვინდჷ ნდემცჷ დო დიხაშა ქჷდუურინუუ დუდი: ი. ყიფშ., გვ. 58 --
მძლავრად დაჰკრა დევს და მიწაზე გაუგორა თავი. 3. გადატ. გაქცევა, წასვლა. ქიშიატყუ, საქმე ვემიშუ ჯგირონი, ზღვინდუ
დო ვიშო მიდართუ - შეატყო, რომ საქმე არ მიდიოდა კარგად, გაიქცა და წავიდა იქით. ზღვინდუნს (ზღვინდუ დაჰკრა მაგრად
(მათრახი, წკნელი... ); უზღვინდუ დაუკრავს, გაქცეულა; ნოზღვინდუე(ნ) დაჰკრავდა თურმე) გრდმ. მძლავრად დაჰკრავს (მათრახს,
წკნელს); გაიქცევა; შოლტავს. იზღვინდუუ}(ნ) (დიიზღვინდუუ(ნ) გაიშოლტება, დიიზღვინდუ გაიშოლტა, დოზღვინდელ/რე(ნ) გაშოლტილა,
დონოზღვინდუე(ნ) გაიშოლტებოდა მაგრად) გრდუვ. ვნებ. ზღვინდუნს ზმნისა -- იცემება შოლტით, წნელით. იზღვინდე(ნ)
(დიიზღვინდუ შესაძლებელი გახდა გაშოლტვა, -- , -- ) გრდუვ.შესაძლ. ვნებ. ზღვინდუნს ზმნისა -- შეიძლება გაიშოლტოს.
აზღვინდე(ნ) (დააზღვინდუ შეძლო გაეშოლტა, -- , დონოზღვინდუე(ნ) შესძლებია გაშოლტვა) გრდუვ.შესაძლ. ვნებ. უზღვინდუნს
ზმნისა -- შეუძლია მაგრად სცემოს, გაშოლტოს. ოზღვინდაფუანს (ოზღვინდაფუუ აცემინა, უზღვინდაფუაფუ უცემინებია,
ნოზღვინდაფუ{აფუ}ე(ნ) აცემინებდა თურმე) კაუზ. ზღვინდუნს ზმნისა -- აცემინებს (მაგრად), აშოლტვინებს. მაზღვინდალი მიმღ. მოქმ.
მაგრად მცემელი (მათრახით, წკნელით...), გამშოლტავი. ოზღვინდალი მიმღ.ვნებ.მყ. მაგრად საცემი, {გა}საშოლტი. დოზღვინდილი
მიმღ.ვნებ.წარს. მაგრად ნაცემი, განაშოლტი. ნაზღვინდა მიმღ.ვნებ.წარს. მაგრად ნაცემი. ნაზღვინდუერი მიმღ.ვნებ.წარს. მაგრად
ცემის საფასური. 

Lemma: zghizgh-i  
Number: 8428  
ზღიზღ-ი // ზიზღ-ი (ზ{ღ}იზღის) სიცოცხლის ნიშან-კვალი. გევოჯინინი, ზიზღი ვაუღუდუ -- რომ დავხედე, სიცოცხლის ნიშან-
კვალი არ ჰქონდა. 

Lemma: zghil-i  
Number: 8429  
ზღილ-ი, ზღი-ი (ზღილ/რს) ბოტან. ჯაგრცხილა. იხ. ნძღილი, რზღილი, ძღილი; ხერაჯი (ა. მაყ.). 

Lemma: zghirzghin-i  
Number: 8430  
ზღირზღინ-ი (ზღირზღინს), ზღირზღინუა (ზღირზღინუას)სახელი ზღირზღინუნს ზმნისა -- მდურვით წუწუნი; ბუზღუნი. მუს
ზღირზღინუნს, მუ ოკო? - რას ბუზღუნებს, რა უნდა? ზღირზღინუნს (იყენ. იზღირზღინუ იბუზღუნა, უზღირზღინუ უბუზღუნია,
ნოზღირზღინუე(ნ) ბუზღუნებდა თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ. ბუზღუნებს. აზღირზღინუაფუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის
მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. ებუზღუნება (ბუზღუნი უნდა). ოზღირზღინაფუანს (ოზღირზღინაფუუ აბუზღუნებინა, უზღირზღინაფუაფუ
უბუზღუნებინებია, ნოზღირზინაფუე(ნ) აბუზღუნებინებდა) კაუზ. ზღირზღინუნს ზმნისა -- აბუზღუნებინებს. მაზღირზღინალი, მოზღირზღინე
მიმღ. მოქმ. მობუზღუნე. ოზღირზღინალი მიმღ.ვნებ.მყ. საბუზღუნო. ნაზღირზღინა მიმღ.ვნებ.წარს. ნაბუზღუნები. ნაზღირზღინუერი
მიმღ.ვნებ.წარს. ბუზღუნის საფასური. 

Lemma: zghirzghina  
Number: 8431  
ზღირზღინა (ზღირზღინას) ბუზღუნა. ზღირზღინა კოჩი რე -- ბუზღუნა კაცია. 

Lemma: zghirzghol-i  



Number: 8432  
ზღირზღოლ-ი (ზღირზღოლ/რს) ფუთფუთი, ბევრის ერთად რევა. ქივანაში კათა იზღირზღოლუდუ -- ქვეყნის ხალხი
ირეოდა. იზღირზოლუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. ირევა, ფუთფუთებს. შდრ.
ზღვარზღვინი. 

Lemma: zghirzgholia  
Number: 8433  
ზღირზღოლია დრო (ზღირზღოლია დროს) არეული დრო. 

Lemma: zghirzghu1  
Number: 8434  
ზღირზღუ1 (ზღირზღუ) შავი ფერის ერთგვარი მწერი, პარაზიტი, რომელიც მცენარეს ზრდას უშლის. 

Lemma: zghirzghu2  
Number: 8435  
ზღირზღუ2 (ზღირზღუს) ზოოლ. ღაჟო, -- სიმინდის ჩიტი, მოყვითალო ფერისა (კ.შელია). 

Lemma: zghiu-zghiu  
Number: 8436  
ზღიუ-ზღიუ (ზღიუ-ზღიუს) პაწაწკინტელა, პატარ-პატარა. 

Lemma: zghoda  
Number: 8437  
ზღოდა (ზღოდას), ზღოდაფა (ზღოდაფას), ზღოდუა (ზღოდუას) სახელი ოზღოდუანს, იზღოდუუ(ნ)ზმნათა -- ხოცვა, წყვეტა.
ზუგიდური ოსურენს ზღოდა ქაშუხოლეია: ქხს, 1, გვ. 172 - ზუგდიდელ ქალებს წყვეტა შეუყენე (შეურიე). არძოქ დიიზღოდჷ:
ი.ყიფშ., გვ. 34- ყველა დაიხოცა. თე ღეჯეფი არძო დააზღოდე: ი. ყიფშ., გვ. 51 -- ეს ღორები ყველა დახოცე. თურმე ლევანს
დუზღოდუაფუ: მ. ხუბ., გვ. 9 - ლევანს თურმე დაუხოცავს. ხურება კოც ოზღოდუანდჷ: მასალ., გვ. 119 - ციება ხალხს (კაცს)
ხოცავდა (მუსრს ავლებდა). ოზღოდუანს (დააზღოდუუ დახოცა, დუუზღოდუაფუ დაუხოცავს, დონოზღოდუე(ნ) დახოცავდა) გრდმ. ხოცავს,
წყვეტს. უზღოდუანს (დუუზღოდუუ დაუხოცა, დუუზღოდუაფუ დაუხოცავს) გრდმ. სასხვ. ქც. ოზღოდუანს ზმნისა -- უხოცავს, უწყვეტს.
იზღოდუ{უ}(ნ) (დიიზღოდუ დაიხოცა, დოზღოდე{რე}(ნ) დახოცილა) გრდუვ. ვნებ. ოზღოდუანს ზმნისა -- იხოცება, წყდება.
აზღოდუ{უ}(ნ) (დააზღოდუ დაეხოცა, დოზღოდუუ დახოცვია) გრდუვ. ვნებ. უზღოდუანს ზმნისა -- ეხოცება, უწყდება. იზღოდე(ნ),
იზღოდინე(ნ) (იზღოდუ, იზღოდინუ შესაძლებელი გახდა ხოცვა, -- , -- ) გრდუვ.შესაძლ. ვნებ. ოზღოდუანს ზმნისა -- შეიძლება
დაიხოცოს. აზღოდე(ნ), აზღოდინე(ნ) (აზღოდუ, აზღოდინუ შეძლო {და}ეხოცა, -- , ნოზღოდუე(ნ) შესძლებია {და}ეხოცა)
გრდუვ.შესაძლ. ვნებ. უზღოდუანს ზმნისა -- შეუძლია {და}ხოცოს. ოზღოდაფუანს (ოზღოდაფუუ ახოცვინა, უზღოდაფუაფუ
უხოცვინებია, ნოზღოდაფუ{აფუ}ე(ნ) ახოცვინებდა თურმე) კაუზ. ოზღოდუანს ზმნისა -- ახოცვინებს, აწყვეტინებს. მაზღოდალი მიმღ.
მოქმ. {და}მხოცველი, {გა}მწყვეტი. ოზღოდალი მიმღ.ვნებ.მყ. {და}სახოცი, {გა}საწყვეტი. ზღოდელ/რ-ი მიმღ.ვნებ.წარს. {და}ხოცილი,
{გა}წყვეტილი. ნაზღოდა მიმღ.ვნებ.წარს. {და}ნახოცი, {გა}ნაწყვეტი. ნაზღოდუერი მიმღ.ვნებ.წარს. დახოცვის, გაწყვეტის
საფასური. უზღოდუ, უდუზღოდუ მიმღ.უარყ. {და}უხოცავი, {გა}უწყვეტელი. 

Lemma: zghoder-i  
Number: 8438  
ზღოდერ-ი (ზღოდერს) მიმღ.ვნებ. წარს. ოზღოდუანს ზმნისა -- დახოცილი, გაწყვეტილი. 

Lemma: zghorzgh-i  
Number: 8439  
ზღორზღ-ი (ზღორზღის) პატარა ტოტი. 

Lemma: zghour-i  
Number: 8440  
ზღოურ-ი (ზღოურს) იგივეა, რაც ზღვაური, -- ქარი, რომელიც ზღვიდან უბერავს. ნოჸელეფი დომღულოზუ ზღოურქ --
ტოტები დამიღუნა ზღვაურმა. 

Lemma: zghwa  
Number: 8441  
ზღუ̂ა (ზღუ̂ას) იხ. ზღვა. ჩე ზღუ̂ა დო უჩა ზღუ̂აში შქასჷ: ა. ცაგ., გვ. 56 -- თეთრ ზღვასა და შავ ზღვას შორის (შუა). 

Letter: t  
თ 

Lemma: -t1  
Number: 8442  
-თ1 ბოლოსართი ვითარებითი ბრუნვის ნიშანია ხმოვანზე დაბოლოებულ ფუძეებთან: მაყარე-თ მაყრად, კოტო-თ ქოთნად,
კატუ-თ კატად, ჯიმა-თ ძმად, და-თ დად . 

Lemma: -t2  
Number: 8443  
-თ2 //-თ (ი) მოქმედებითი ბრუნვის ნიშანია ხმოვანზე დაბოლოებულ ფუძეებთან: მაყარე-თ(ი) მაყრით; ბირცხა-თ(ი)
ფრჩხილით; კოტო-თ(ი) ქოთნით; კატუ-თ(ი) კატით. 

Lemma: -t3  



Number: 8444  
-თ3 სუბიექტის მრავლობითი რიცხვის ნიშანია პირველსა და მეორე პირებში (ქართული -თ' ს შესაბამისი): ვ-ორე-თ ვართ,
ორე-თ ხართ; ფთასუნ-თ ვთესავთ, თასუნ-თ სთესავთ; პჭკუმუნ-თ ვჭამთ, ჭკუმუნ-თ სჭამთ; ვინგარ-თ ვტირით, ინგარ-თ
სტირით. 

Lemma: -t4(i)  
Number: 8445  
-თ4(ი) ნაწილაკი (შეესაბამება ქართულ -ც, -ცა'ს): 1. დაერთვის კითხვით სიტყვას და აქცევს მიმართებითად: მინ? ვინ? -- მი-
თ ვინც; მუ? რა? -- მუ-თ რაც; ნამუ? რომელი? -- ნამუ-თ რომელიც; მუჭო? როგორ? -- მუჭო-თ როგორც; მუჟამს//მუჟამც?
როდის, რა-ჟამს? -- მუჟამსით(ი) // მუჟამცჷთ(ი) როდესაც, რა-ჟამსაც... 2. გაძლიერებითი: სითი იხარი ე ცხოვრებას დო
მათი გამახარია: ქხს, 1, გვ. 73 -- შენც იხარე ამ ცხოვრებაში და მეც გამახარეო. 

Lemma: tabun-i(tabuns)  
Number: 8446  
თაბუნ-ი(თაბუნს) ამხანაგი; სწორი, თანასწორი(ი.ყიფშ.). შქაშარასჷ ქიგლეეტუუ მუში თაბუნი მარულე: ი. ყიფშ., გვ. 17 --
შუაგზაზე (ქე) დატოვა მისი ამხანაგი მორბენალი. დიიშაყარეს სუმიხოლო თაბუნენქ: ი. ყიფშ., გვ. 11 -- შეიყარნენ სამივე
ამხანაგ{ებ}ი. ჩხაპით თეში, ნამდა ფურცელც წამალქჷ მელე-მოლე პიჯიშე ქჷმოხვადასი დო ჟი თაბუნო ჭიჭე ჭვეთეფით
გირთასი: ყაზაყ., 16.03.1930, გვ. 2 -- ასხურეთ ისე, რომ ფოთლებზე წამალი იქით-აქეთ პირზე (მხარეს) მოხვდეს და ზედ
თანასწორად პატარა წვეთებად გაიყოს. 

Lemma: tavadiskua  
Number: 8447  
თავადისქუა // თავადსქუა (თავად{ი}სქუას) იგივეა, რაც პატონ{ი}სქუა, -- თავადიშვილი. მუჭო ზოჯუნთ, თავადსქუა? --
როგორ ბრძანდებით, თავადიშვილო? 

Lemma: tavadoba  
Number: 8448  
თავადობა (თავადობას) თავადები. თავადობას ოსქუდუო ობორკალიში ითოხუნა? -- თავადებს შვენოდა ბორკილების
ქვეშ ჯდომა? 

Lemma: tavar-i  
Number: 8449  
თავარ-ი (თავარს) მთავარი. თავარი კოჩი ოკო გაიშაგორე! -- მთავარი (თავი) კაცი უნდა აირჩიო! თავარიში სქუა ჸოფე
მულირი -- მთავრის შვილი ყოფილა მოსული. 

Lemma: taveda  
Number: 8450  
თავედა (თავედას) ბოტან. საპონელა (ა. მაყ.). 

Lemma: tavisupal-i  
Number: 8451  
თავისუფალ-ი, თავსუფალ-ი (თავ{ი}სუფალ/რს) თავისუფალი. თავისუფალო ზმნზ. თავისუფლად. თავ{ი}სუფალო მინილუ
ჸუდეშა -- თავისუფლად შევიდა სახლში. 

Lemma: tavre  
Number: 8452  
თავრე // თაურე ზმნზ. აქეთ. თაურეღ თა-ჸურე. 

Lemma: tavren-i  
Number: 8453  
თავრენ-ი // თაურენ-ი (თავრენს) აქეთური, აქეთა მხრისა. 

Lemma: tavroba  
Number: 8454  
თავრობა (თავრობას) მთავრობა. ათე თავრობაში ხეცჷ დუცჷ უხუჯურო გრძნენდჷ -- ამ მთავრობის ხელში თავს
უხერხულად გრძნობდა. 

Lemma: tavspal-i  
Number: 8455  
თავსფალ-ი (თავსფალს) იხ. თავისუფალი. 

Lemma: tavsxlap-i  
Number: 8456  
თავსხლაფ-ი (თავსხლაფის) თავსლაფი. 

Lemma: tat{i}man-i  
Number: 8457  
თათ{ი}მან-ი, თათჷმან-ი(თათ{ი}/ჷმანს) წინდა, თათმანი. ართ თათმანს კვარჩხიშე ქიმიბდვანქია: მ. ხუბ., გვ. 246 -- ერთ
წინდას უკუღმა ჩავიცვამო. კუჩხის ვამმოძ თათჷმანი: მასალ., გვ. 20 -- ფეხზე წინდა არ მაცვია. ხეშითათმანი //
ხეითათმანი ხელთათმანი. 

Lemma: tatur-i  
Number: 8458  
თათურ-ი (თათურს), თათურება (თათურებას) სახელი ათათურენს ზმნისა -- დაწყნარება, დამშვიდება, დაშოშმინება.
ათათურენს (დაათათურენს დაამშვიდებს, დაათათურუ დაამშვიდა, დუუთათურებუ დაუმშვიდებია, დონოთათურებუე(ნ) დაამშვიდებდა თურმე)
გრდმ. ამშვიდებს, აწყნარებს, აშოშმინებს. ითათურებუუ(ნ) (დიითათურებუუ(ნ) დაწყნარდება, დიითათურუ დაწყნარდა,



დათათურებელ/რე(ნ) დაწყნარებულა, დონოთათურებუე(ნ) დაწყნარდებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ათათურენს ზმნისა -- მშვიდდება,
წყნარდება 

Lemma: tatxi{l}-i  
Number: 8459  
თათხი{ლ}-ი (თათხილ/რს) მიმღ.ვნებ. წარს. თათხუნს ზმნისა -- {გა}თათხული, {გა}ლანძღული. 

Lemma: tatxua  
Number: 8460  
თათხუა (თათხუას) იგივეა, რაც თხათხუა, -- სახელი თათხუნს ზმნისა -- ძალიან გალანძღვა, გათათხვა. ქაშეჸოთუ ხეს დო
გოთათხუ -- ჩაიგდო ხელში და გათათხა. 

Lemma: tak'ar-i  
Number: 8461  
თაკარ-ი (თაკარს) თაკარა; ალი; მხურვალე, მცხუნვარე, მწველი (ჩვეულებრივ ითქმის მზის, ცხელი დღისა და მისთ.
შესახებ). თაკარი რდასია, ჩხანა რდასია -- ნაბადი კაღუთ მეიღუდასია: თ. სახოკ.,გვ. 248 -- თაკარა იყოსო, მზე იყოსო, --
ნაბადი კავით უნდა მიგქონდესო. ...დუცუ გიორზჷ თაკარი ჩხანა: მასალ., გვ. 57 - თავს დაჰქათქათებს თაკარა მზე. გადატ.
ენერგიული, მკვირცხლი. ირო კურცხე, უშულად - გუმნარყი თაკარიში: ქხს, 1, გვ. 318 -- სულ მღვიძარე, დაუღლელი --
ჩამომავალი თაკარისა (ენერგიულის, მკვირცხლის). ქ თაკარია სინჩხე ხვატი, პაპანაქება. შდრ. ქერთა სინჩხე; იმერ.
თაქარა მოჭირებული სიცხე, პაპანაქება; ცეცხლი (ვ.ბერ.) 

Lemma: tak'arua  
Number: 8462  
თაკარუა (თაკარუას) სახელი უთაკარუანს, ითაკარუ(ნ) ზმნათა -- დაცხუნება, თაკარად მოდება; გიზგიზი; ცეცხლივით,
ენერგიულად მოქმედება. დოფა-დაჩხჷრიში ალი გურცუ მითაკარუანც: მასალ., გვ. 29 -- მოგიზგიზე ცეცხლის ალი გულს
თაკარად მედება. თვალჷნც, ინგარც, ითაკარჷ, წჷმისოფუუ, წჷმიქანჩჷ: მასალ., გვ. 70 - მოთქვამს, ტირის, ქოთქოთებს,
იქაჩება, იგრიხება. ბაღანას სინჩხე უთაკარუანდუა- ბავშვს სიცხე თაკარად ედებოდა (წვავდაო). ითაკარუ(ნ) (მხოლოდ
აწმყოს წრისა და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. გიზგიზებს, მცხუნვარებს. უთაკარუანს (უთაკარუუ ცეცხლად მოედო,
ცეცხლივით წვავდა; უთაკარუაფუ ცეცხლივით მოსდებია, უცხუნებია, ნოთაკარუე(ნ) აცხუნებდა თურმე) გრდმ. ცეცხლივით სწვავს;
(მზე) აცხუნებს. 

Lemma: tak'vir-i  
Number: 8463  
თაკვირ-ი (თაკვირს) იხ. ჩაკვირი. 

Lemma: tak'il-i  
Number: 8464  
თაკილ-ი (თაკილ/რს) თაკილი, სამარცხვინოდ მიჩნევა, უკადრისობა; ეჭვი. მითინქ თაკილი ვა მუჩას: კ. სამუშ., ქართ.ზეპ.,
გვ. 50 - არავინ არ მითაკილოს (მომცეს თაკილი). გურც თაკილი ვედეკჷნა: კ. სამუშ., ქართ.ზეპ., გვ. 34 - გულს დარდი
(უკადრისობა) არ გაიკარო. 

Lemma: tak'ileba  
Number: 8465  
თაკილება (თაკილებას) სახელი თაკილენს ზმნისა -- თაკილობა, უკადრისობა; ძრახვა; ნაკლოვანება. ითამ ბოშალა ცუდი
რენია, მარძენა თეშენი თაკილებას: კ. სამუშ., ქართ.ზეპ., გვ. 23 -- ყმაწვილკაცობა ვითომ ცუდიაო, ამისათვის მძრახავენ
(მაძლევენ თაკილობას). ლერსი ვარე გვალო ჯგჷრი, ქაღვენუუ თაკილება: მასალ., გვ. 113 - ლექსი არაა მთლად კარგი,
ექნება ნაკლოვანება. ეს მა ვამიფთაკილუა: ქხს, 1, გვ. 333 -- ამას მე არ ვიუკადრისებ. თაკილენს (იყენ. ითაკილუ იუკადრისა;
უთაკილებუ უკადრისებია, უთაკილებია; ნოთაკილებუე(ნ), ნოთაკილუე(ნ) თაკილობდა, უკადრისობდა თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ.
თაკილობს, უკადრისობს. მათაკილებელი მიმღ. მოქმ.მთაკილობელი, ვინც უკადრისობს. ოთაკილებელი მიმღ. ვნებ.
მყ.სათაკილებელი, სათაკილო. თაკილებული მიმღ. ვნებ. წარს. არასაკადრისი, უკადრისი. ნათაკილები მიმღ. ვნებ. წარს.
ნაუკადრისები, უკადრისი. ნათაკილებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. თაკილობის საფასური. 

Lemma: tak'ilebul-i  
Number: 8466  
თაკილებულ-ი (თაკილებულ/რს) მიმღ.ვნებ. წარს. თაკილენს ზმნისა -- სათაკილო, არასაკადრისი. 

Lemma: tak'udelo  
Number: 8467  
თაკუდელო ზმნზ. თავფეხად. ქთაკუდელო დონჯირა თავფეხშექცევით წოლა // თავშექცევით წოლა. ბაღანეფი თაკუდელო
ჯანუდეს -- ბავშვები თავფეხშექცევით (თავშექცევით) იწვნენ. მალას ქომიძირუდას თაკუდელო თხორილი -- მალე მენახოს
თავფეხშექცევით დამარხული (წყევლაა!). 

Lemma: talir-i  
Number: 8468  
თალირ-ი (თალირს) მიმღ. ვნებ. წარს. თალუნს ზმნისა -- {გა}თელილი. ჭე თალირ მონტყორს ვამასქიდუქო -- ცოტა
{გა}თელილ მატყლს ვერ მომცემ (ვერ გაიმეტებ). შდრ. ოთალეში. 

Lemma: talua  
Number: 8469  
თალუა (თალუას) სახელი თალუნს ზმნისა -- თელვა. მონტყორს დიო თალუნა ოთალეშით დო უკული თუხუნა -- მატყლს
ჯერ თელავენ სათელავით და შემდეგ ართავენ. თალუნს (თალუ თელა, უთალუ უთელავს, ნოთალუე(ნ) თელავდა თურმე, --
ნათელავა) გრდმ. თელავს. ითალუნს (გიითალუ გაითელა, გუუთალუ გაუთელავს) გრდმ. სათავ. ქც. თალუნს ზმნისა -- ითელავს.
უთალუნს (უთალუ {გა}უთელა, უთალუ {გა}უთელავს) გრდმ. სასხვ. ქც. თალუნს ზმნისა -- უთელავს. ითალუ{უ}(ნ) (ითალუ
{გა}ითელა, თალე{რე}(ნ) {გა}თელილა) გრდუვ. ვნებ. თალუნს ზმნისა -- ითელება. ათალუ{უ}(ნ) (ათალუ {გა}ეთელა, თალუუ(ნ)
{გა}სთელვია) გრდუვ. ვნებ. უთალუნს ზმნისა -- ეთელება. ითალე(ნ) (ითალუ შესაძლებელი გახდა თელვა, -- , -- ) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. თალუნს ზმნისა -- შეიძლება {გა}ითელოს. ათალე(ნ) (ათალუ შეძლო ეთელა, -- , ნოთალუე(ნ) შესძლებია
{გა}ეთელა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უთალუნს ზმნისა -- შეუძლია {გა}თელოს. ოთალაფუანს (ოთალაფუუ ათელვინა, უთალაფუაფუ



უთელვინებია, ნოთალაფუ{აფუ}ე(ნ) ათელვინებდა თურმე) კაუზ. თალუნს ზმნისა -- ათელვინებს. მათალარი მიმღ. მოქმ.
{გა}მთელელი. ოთალარი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}სათელი. თალირი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}თელილი. ნათალა.მიმღ. ვნებ. წარს.
{გა}ნათელი. ნათალუერი მიმღ. ვნებ. წარს.გათელვის საფასური. უთალუ მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}უთელავი. 

Lemma: tamagvar-i  
Number: 8470  
თამაგვარ-ი (თამაგვარს) თანასწორი. თამაგვარო ზმნზ. თანასწორად (ი.ყიფშ). იხ. ართ{ი}მანგო. 

Lemma: tamameba  
Number: 8471  
თამამება (თამამებას) სახელი ათამამენს, ითამამებუ(ნ) ზმნათა -- {გა}თამამება. ითამამუ, ღორონთიშოთ რაგადანდუნი,
თიქ: ი. ყიფშ., გვ. 4 -- ითამამა, ღმერთისთვის რომ ლაპარაკობდა, იმან. ათამამენს (გაათამამუ გაათამამა, გუუთამამებუ
გაუთამამებია, გონოთამამებუე(ნ) გაათამამებდა თურმე) გრდმ. ათამამებს. ითამამებუ(ნ) (გიითამამუ//გეეთამამუ გათამამდა,
გათამამებე{რე}(ნ) გათამამებულა ) გრდუვ. ვნებ. ათამამენს ზმნისა -- თამამდება. ეთამამებუ(ნ) (გეეთამამუ გაუთამამდა, გათამამებუ
გასთამამებია ) გრდუვ. ვნებ. ათამამენს ზმნისა -- უთამამდება. ოთამამებაფუანს (ოთამამებაფუუ ათამამებინა, უთამამებაფუაფუ
{გა}უთამამებინებია, გონოთამამებაფუე(ნ) გაათამამებინებდა თურმე) კაუზ. ათამამენს ზმნისა -- ათამამებინებს. მათამამებელი მიმღ.
მოქმ. {გა}მთამამებელი. ოთამამებელი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}სათამამებელი. გათამამებული მიმღ. ვნებ. წარს. გათამამებული.
განათამამები მიმღ. ვნებ. წარს. განათამამები. განათამამებუერი მიმღ. ვნებ. წარს.გათამამების საფასური. უგუთამამებუ მიმღ. ვნებ.
წარს. გაუთამამებელი. 

Lemma: tana  
Number: 8472  
თანა იხ. გოთანა. 

Lemma: tanapa1  
Number: 8473  
თანაფა1 (თანაფას) აღდგომა. გოთანაფუ თანაფა: ქხს, 1, გვ. 239 -- გასთენებია აღდგომა. იზჷმა ხანც ქჷმაჭიშოუ
თანაფაქ: ი. ყიფშ., გვ. 106 -- იმდენ ხანს კი მოუსწრო აღდგომამ. თანაფაქ გოითანდჷ ჯგჷრო: მ.ხუბ., გვ. 142 -- აღდგომა
გაგითენდა კარგად. უსაქვაროს თანაფას მოურთუა თუხუაქ: თ. სახოკ., გვ. 260 -- უსაქმურს აღდგომას მოაგონდაო ძაფის
დართვა. ირ თანაფას მინილენდჷ ოთახჷშა: ი. ყიფშ., გვ. 105 -- ყოველ აღდგომას შევიდოდა ოთახში. იხ. ოთანაფე. 

Lemma: tanapa2  
Number: 8474  
თანაფა2 (თანაფას) სახელი ოთანუნანს, თანდუ(ნ) ზმნათა -- თენება; განთიადი. ახალ წანას მოგახვამანქ, ღორონთქ
გოგითანუას: ქხს, 1, გვ. 9 -- ახალ წელს მოგილოცავ, ღმერთმა გაგითენოს. თანდუდუ თუთაშფერო: ქხს, 1, გვ. 23 --
თენდებოდა მთვარისფრად. გოთანდუ ჟაშხა დღაქ: მ.ხუბ., გვ. 6 -- გათენდა კვირა დღე. უშულადუ მაფშალია ოთანუანს
ბირათ სერს -- დაუღლელი ბულბული სიმღერით ათენებს (ღამეს). ოთანუანს (ოთანუუ ათენა, უთანუაფუ უთენებია, ნოთანაფუე(ნ)
ათენებდა თურმე) გრდმ. ათენებს. ითანუანს (ითანუუ ითენა, უთანუაფუ უთენებია) გრდმ. სათავ. ქც. ოთანუანს ზმნისა -- ითენებს.
უთანუანს (უთანუუ უთენა, უთანუაფუ უთენებია) გრდმ. სასხვ. ქც. ოთანუანს ზმნისა -- უთენებს. თანდუ{უ}(ნ) (გოთანდუ გათენდა,
გოთანაფე{ლ/რე}(ნ) გათენებულა) გრდუვ. ვნებ. ოთანუანს ზმნისა -- თენდება. უთანდუ{უ}(ნ) (გუუთანდუ გაუთენდა, გოთანაფუ(ნ)
გასთენებია) გრდუვ. ვნებ. სასხვ. ქც. უთანუანს ზმნისა -- უთენდება. ითანე(ნ) // ითანინე(ნ) (გიითანინუ შესაძლებელი გახდა
გათენება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ოთანუანს ზმნისა -- შეიძლება გაითენოს (გათენება). ათანე(ნ) // ათანინე(ნ) (გაათანინუ
შეძლო გაეთენებინა, -- , გონოთანაფუე(ნ) შესძლებია გათენება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უთანუანს ზმნისა -- შეუძლია {გა}ათენოს.
ოთანაფუანს (გაათანაფუ გაათენებინა, გუუთანაფუაფუ გაუთენებინებია, გუნოთანაფუე(ნ) გაათენებინებდა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
ოთანუანს ზმნისა -- ათენებინებს. მათანაფალი, მათანაფუ მიმღ. მოქმ. {გა}მთენებელი; მთენი. ოთანაფალი, ოთანაფუ მიმღ. ვნებ. მყ.
{გა}სათენებელი. {გო}ნათანეფი მიმღ. ვნებ. წარს.{გა}ნათენები. {გო}ნათანაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}თენების საფასური.
უგუთანაფუ მიმღ. უარყ.გაუთენებელი. იხ. გო-თანაფა; გუმათანე. შდრ. ლაზ. თან: ოთანუ თენება (ნ.მარი). 

Lemma: tanaka  
Number: 8475  
თანაქა (თანაქას) კეცზე მჭადის (ან სხვა რისმე) გამოსაცხობად გადასაფარებელი თუნუქის ნაჭერი, -- თუნუქი. ანგურას
ჟიდოშე თანაქას მინაფორუანა -- აგურს (კეცს) ზევიდან თუნუქს გადაახურავენ. გალიშა მიდავრთი დო ქიპიდი თანაქა:
ქხს, 1, გვ. 239 -- გალში წავედი და ვიყიდე თუნუქი. 

Lemma: tanaxma  
Number: 8476  
თანახმა (თანახმას) თანახმა. თანახმას ვორექ -- თანახმა ვარ. ქთანახმათ გინორთა დათანხმება: ვეზირენქჷ თამახმათ
გინირთესჷ: ი. ყიფ., გვ. 91 -- ვეზირები დათანხმდნენ. 

Lemma: tang-i  
Number: 8477  
თანგ-ი (თანგის) თანგი; თარგი. ანგიშ მანგი თანგი რე: თ. სახოკ., გვ. 241 -- ანგის მანგი თანგია. სი რექ ჩქიმი გურიშ
თანგი: ი.ყიფშ., გვ. 108; ქხს, 1, გვ. 44 -- შენ ხარ ჩემი გულის თარგი. 

Lemma: tangua  
Number: 8478  
თანგუა (თანგუას) სახელი თანგუნს ზმნისა -- 1. ჭრა; თარგზე აჭრა. 2. დამღის დასმა. თანგუნს (დოთანგუნს გაჭრის, დამღას
დაუსვამს; დოთანგუ გაჭრა, დამღა დაასო; დოუთანგუ გაუჭრია, დამღა დაუსვამს; დონოთანგუე(ნ) გაჭრიდა, დამღას დაასვამდა თურმე)
გრდმ. ჭრის; დამღას ასვამს. მათანგალი მიმღ. მოქმ. დამღის დამსმელი; მომჭრელი. ოთანგალი მიმღ. ვნებ. მყ. მოსაჭრელი;
დამღადასასმელი. თანგილი მიმღ. ვნებ. წარს. დამღადასმული; მოჭრილი. 

Lemma: tandabal-i  
Number: 8479  
თანდაბალ-ი (თანდაბალ/რს) თავმდაბალი. დღაშით თანდაბალი რენა, სერით რენა ნგერიცალო: მასალ., გვ. 104 --
დღისით თავმდაბალი არიან, ღამით არიან მგლებივით. თანდაბალო ზმნზ. თავმდაბლად. თანდაბალო გოხვეწუქუ: ი. ყიფ.,
გვ. 120 -- თავმდაბლად გეხვეწები. 



Lemma: tandabaloba  
Number: 8480  
თანდაბალობა (თანდაბალობას) თავმდაბლობა. ირ ადგილცჷ ხერც ირზენცჷ ლამოსი დო თანდაბალობა: კ. სამუშ.,
ქართ.ზეპ., გვ. 118 -- ყველგან (ყოველ ადგილზე) სიკეთეს მოგგვრის ნამუსი და თავმდაბლობა. 

Lemma: tandeb-i  
Number: 8481  
თანდებ-ი (თანდების) თავდები; ნდობით აღჭურვილი პირი. მინი იჸიი თეში თანდები? -- ვინ იქნება ამისი თავდები? 

Lemma: tantal-i  
Number: 8482  
თანთალ-ი (თანთალ/რს) თამთამი; ნძრევა, რხევა (ფაფისებური მასისა, მსუქანი სხეულისა და სხვ.), -- თანთალი (ქეგლ). 

Lemma: tantaler-i  
Number: 8483  
თანთალერ-ი (თანთალერს) თეთრი; გაქათქათებული. იხ. გოთანთალერი. 

Lemma: tantalua  
Number: 8484  
თანთალუა (თანთალუას) სახელი თანთალანს, ითანთალუ(ნ) ზმნათა -- თამთამი. გადატ. ქათქათი; ძალიან გათეთრება,
გასპეტაკება. მარა მუჟამც მუნათანთალ დუცუ ეთექი ბჟა დო თუთა -- მაგრამ როცა დაჰქათქათებს თავზე იქ მზე და
მთვარე. თანთალანს (თანთალუუ {გა}აქათქათა, უთანთალუუ {გა}უქათქათებია, ნოთანთალუე(ნ) აქათქათებდა თურმე) გრდმ.
ქათქათებს, თანთალებს. ითანთალანს (გიითანთალუუ გაიქათქათა, გუუთანთალუუ გაუქათქათებია) გრდმ. სათავ. ქც. თანთალანს
ზმნისა -- იქათქათებს. უთანთალანს (გუუთანთალუუ გაუქათქათა, გუუთანთალუუ გაუქათქათებია) გრდმ. სასხვ. ქც. თანთალანს
ზმნისა -- უქათქათებს. ითანთალუ{უ}(ნ) (გიითანთალუ გაქათქათდა, გოთანთალე{რე}(ნ) გაქათქათებულა) გრდუვ. ვნებ. თანთალანს
ზმნისა -- ქათქათდება. ათანთალუ{უ}(ნ) (გაათანთალუ გაუქათქათდა, გოთანთალუუ გაჰქათქათებია გრდუვ. ვნებ. უთანთალანს
ზმნისა -- უქათქათდება. ითანთალე(ნ), ითანთალინე(ნ) (გიითანთალუ// გიითანთალინუ შესაძლებელი გახდა გაქათქათება, -- , -- )
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. თანთალანს ზმნისა -- შეიძლება გაქათქათება. ათანთალე(ნ), ათანთალინე(ნ) (გაათანთალინუ შეძლო
გაექათქათებია, -- , გონოთანთალუე(ნ) შესძლებია გაექათქათებინა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უთანთალანს ზმნისა -- შეუძლია
გააქათქათოს. ოთანთალაფუანს (ოთანთალაფუ აქათქათებინა, უთანთალაფუაფუ უქათქათებინებია, ნოთანთალაფუ{აფუ}ე(ნ)
ათანთალებინებდა თურმე) კაუზ. თანთალანს ზმნისა -- აქათქათებინებს. მათანთალარი მიმღ. მოქმ. {გა}მქათქათებელი.
ოთანთალარი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}საქათქათებელი. გოთანთალერი მიმღ. ვნებ. წარს. გაქათქათებული. გონათანთალუერი მიმღ. ვნებ.
წარს. გაქათქათების საფასური. შდრ. ოთანთალაია. 

Lemma: tantar-i  
Number: 8485  
თანთარ-ი (თანთარს) თათარი. გადატ. ავი, დაუნდობელი; ძლიერი (ი. ყიფ.). შდრ. თურქი. 

Lemma: tantua  
Number: 8486  
თანთუა (თანთუას) 1. მოთენთვა; 2. გათეთრება, გასპეტაკება. ღურელიშორო გეგნითანთ{უ}: აია, 1, გვ. 26 -- მკვდრისფერი
დაედო (გათეთრდა). ითანთუუ(ნ) (მითანთუუ მოითენთება, მიითანთუ მოითენთა, მოთანთელ/რე(ნ) მოთენთილა, მონოთენთუე(ნ)
მოითენთებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ითენთება. 

Lemma: tanua  
Number: 8487  
თანუა (თანუას) იგივეა, რაც თანა, თანაფა2. 

Lemma: tanj-i  
Number: 8488  
თანჯ-ი (თანჯის) თარჯი; საზღვრის ნიშანი, საზღვარი (ი. ყიფშ.); სასაზღვრო ნიშანი, სამანი (ს. მაკალ., გვ. 235). 

Lemma: tanja  
Number: 8489  
თანჯა (თანჯას) იგივეა, რაც თანჯი, -- საზღვარი, ნიშანი, დაღი. გადატ. ბედნიერების ნიშანწყალი; შველა (კ. სამუშ.). ნგერი
ნგერო დითმოსქჷდჷ, დღას ვეჸიი კოჩიშ თანჯა: მასალ., გვ. 69 -- მგელი (ისევ) მგლად რჩება, კაცის შველა არ იქნება. 

Lemma: tanjish  
Number: 8490  
თანჯიშ ფერ-ი (თანჯიშ ფერს) ნაცრისფერი. თანჯიშ ფერი გონობძუდასინი, ვარდი გინმაფინუუ -- ნაცრისფერი რომ
მედოს, ვარდი გადამეფარება. 

Lemma: tanjua  
Number: 8491  
თანჯუა (თანჯუას) სახელი თანჯუნს ზმნისა -- საზღვრის, ნიშნის დადება, -- თარჯვა. თანჯუნს (დოთანჯუნს დათარჯავს, დოთანჯუ
დათარჯა, დოუთანჯუ დაუთარჯავს, დონოთანჯუე(ნ) დათარჯავდა თურმე) გრდმ. ნიშანს, თარჯს ადებს. 

Lemma: tar-i  
Number: 8492  
თარ-ი (თარს) მთავარი, მთელი; რჩეული; საღი. გადატ. ჯანმრთელი. ასე იჩინებე, მითი ოკათჷქჷ თარი: ი. ყიფშ., გვ. 161 --
ახლა იცნობა, ვინც ურევიხარ ჯანმრთელი. თარშური გეშამიღუ -- მთავარი სული ამომიღო. შურ-თარი გეშეეღუ -- მთავარი
სული ამოიღო. უკილე და თარი ჭკუა-გონებაში მინჯე სქუალეფი -- უნაკლო და მთავარი (ჯანმრთელი) ჭკუა-გონების
პატრონი შვილები. იხ. თარი-თარი. 

Lemma: tarangiloz-i  



Number: 8493  
თარანგილოზ-ი (თარანგილოზის) მთავარანგელოზი. 

Lemma: tarangi{l}ozi  
Number: 8494  
თარანგი{ლ}ოზი მიქამგარიო მთავარანგელოზი მიქელ-გაბრიელი. 

Lemma: tarakama  
Number: 8495  
თარაქამა (თარაქამას) თარაქამა, ტანდიდი. ჯგირი ჯიშიერი დო დიდი ჩხოუშენი თქუანა: თარაქამა ჩხოუ რენია -- კარგი
ჯიშისა და დიდ ძროხაზე იტყვიან: თარაქამა ძროხააო. 

Lemma: tarash-i  
Number: 8496  
თარაშ-ი (თარაშის) თარეში. ჩქიმი რაშის პაპას ორტვინს გილუღუდუ თარაშია -- ჩემს რაშს მღდვლის ბოსტანში
გაჰქონდა თარეშიო. მიდართეს ოთარაშუშა -- წავიდნენ სათარეშოდ. 

Lemma: targmil-i  
Number: 8497  
თარგმილ-ი (თარგმილ/რს) მიმღ.ვნებ. წარს. თარგმუნს ზმნისა -- თარგმნილი. 

Lemma: targmua  
Number: 8498  
თარგმუა (თარგმუას) სახელი თარგმუნს ზმნისა -- თარგმნა. იში თარგმუაქ ძალამი მონკაქ იჸუუ -- იმისი თარგმნა
გაძნელდა (ძალიან მძიმე შეიქნა). თარგმუნს (თარგმუ თარგმნა, უთარგმუ უთარგმნია, ნოთარგმუე(ნ) თარგმნიდა თურმე) გრდმ.
თარგმნის. უთარგმუნს (უთარგმუ უთარგმნა, უთარგმუ უთარგმნია) გრდმ. სასხვ. ქც. თარგმუნს ზმნისა -- უთარგმნის.
ითარგმუ{უ}(ნ) (ითარგმუ ითარგმნა, თარგმე{ლე}(ნ) თარგმნილა) გრდუვ. ვნებ. თარგმუნს ზმნისა -- ითარგმნება. ათარგმუ{უ}(ნ)
(ათარგმუ ეთარგმნა, თარგმუუ {გადა}სთარგმნია) გრდუვ. ვნებ. უთარგმუნს ზმნისა -- ეთარგმნება. ითარგმე(ნ) (ითარგმუ
შესაძლებელი გახდა თარგმნა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. თარგმუნს ზმნისა -- შეიძლება ითარგმნოს. ათარგმე(ნ) (ათარგმუ
შეძლო ეთარგმნა, -- , ნოთარაგმუე(ნ) შესძლებია თარგმნა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უთარგმუნს ზმნისა -- შეუძლია თარგმნოს.
ოთარგმაფუანს (ოთარგმაფუუ ათარგმნინა, უთარგმაფუაფუ უთარგმნინებია, ნოთარგმ{უ}აფუე(ნ) ათარგმნინებდა თურმე) კაუზ.
თარგმუნს ზმნისა -- ათარგმნინებს. მათარგმალი მიმღ. მოქმ. მთარგმნელი. ოთარგმალი მიმღ. ვნებ. მყ. სათარგმნი. თარგმილი
მიმღ. ვნებ. წარს. თარგმნილი. ნათარგმა მიმღ. ვნებ. წარს. ნათარგმნი. ნათარგმუერი მიმღ. ვნებ. წარს.თარგმნის საფასური.
უთარგმუ, უგნუთარგმუ მიმღ. ვნებ. წარს. უთარგმნი, გადაუთარგმნელი. 

Lemma: tartal-i  
Number: 8499  
თართალ-ი (თართალს) 1. ფართიფურთი, ფაცა-ფუცი, ფუსფუსი. 2. თრთოლა; ვარვალი (მაღალი ტემპერატურის გამო).
გადატ. ჩქარი ლაპარაკი. ვემიოტენქო თართალს? -- არ მიატოვებ ფართიფურთს? შდრ. იმერ. თართალება თრთოლვა
სიცხის გამო (ვ.ბერ.). 

Lemma: tartaler-i  
Number: 8500  
თართალერ-ი (თართალერს) იხ. გო-თართალერი. 

Lemma: tartalua  
Number: 8501  
თართალუა (თართალუას) სახელი ითართალუ(ნ) ზმნისა -- 1. ფართიფურთობა, ფაციფუცობა; 2. მაღალი ტემპერატურის
გამო თრთოლა. ბრელი ითართალუ, მარა მუთუნქ ვაიშურთუ - ბევრი იფართიფურთა, მაგრამ არაფერი არ გამოუვიდა.
შანთი ფურუ, თართალანცჷ, ჯინა ვარე ჯვეშებურო: კ. სამუშ., ქართ.ზეპ., გვ. 84 -- შანთი ხურს, ვარვარებს, მოცდა არაა
ძველებურად. ითართალუ(ნ) (ითართალუ იფართიფურთა, უთართალინუ(ნ) უფართიფურთია, ნოთართალუე(ნ) ფართიფურთობდა
თურმე) გრდუვ. ვნებ. ფართიფურთობს. უთართალუანს (უთართალუუ უცახცახია, უთართალინუ უცახცახებია, ნოთართალუე(ნ)
ცახცახებდა თურმე) გრდუვ. მაღალი ტემპერატურა ათრთოლებს, აცახცახებს. შდრ. დარდალი. 

Lemma: tartap-i  
Number: 8502  
თართაფ-ი (თართაფის) სახელი უთართუანს ზმნისა -- ხამხამი. უჩას სხუნუნს, უჩას თქუანს, უჩა თოლენს უთართუანს -
შავს რჩეობს, შავ რასმე იტყვის, შავ თვალებს ახამხამებს. 

Lemma: tartil-i  
Number: 8503  
თართილ-ი (თართილს) მიმღ.ვნებ. წარს. თართუნს ზმნისა -- დასვრილი, მოთხუპნული. გადატ. დავრდომილი, დაკუტებული
(ავადმყოფობით). ცხენს კუჩხი თართილი აფუ დო ვაჸინე -- ცხენს ფეხი დაავადებული აქვს (დაკუტებულია) და არ შეუძლია
წასვლა; //გასვრილი, დაჩვეული. კოჩიში ხორცით თართილი თუნთი საშიშიე -- კაცის ხორცით გასვრილი დათვი საშიშია. 

Lemma: tartua  
Number: 8504  
თართუა (თართუას) სახელი თართუნს ზმნისა -- დასვრა, თხუპნა. ათე ღეჯი ქიდნიჯირუუ ოლენტყეშის დო უკული
თართუნს ექიანობას -- ეს ღორი (კი) ჩაწვება საფლობში (ტალახიან ადგილას) და შემდეგ სვრის იქაურობას. //ნაოფლარზე
გაციება. თართუნს (დოთართუ დასვარა, დუუთართუ დაუსვრია, დონოთართუე(ნ) დასვრიდა თურმე) გრდმ. სვრის, თხუპნის. ითართუნს
(დიითართუ დაისვარა, დუუთართუ დაუსვრია ) გრდმ. სათავ. ქც. თართუნს ზმნისა -- ისვრის, ითხუპნის. უთართუნს (დუუთართუ
დაუსვარა, დუუთართუ დაუსვრია) გრდმ. სასხვ. ქც. თართუნს ზმნისა -- უსვრის, უთხუპნის. ითართუუ(ნ) (დიითართუ დაისვარა,
დოთართე{ლე}(ნ) დასვრილა) გრდუვ. ვნებ. თართუნს ზმნისა -- ისვრება, ითხუპნება. ათართუუ(ნ) (დაათართუ დაესვარა, დოთართუუ
დასვრია) გრდუვ. ვნებ. უთართუნს ზმნისა -- ესვრება, ეთხუპნება. ოთართაფუანს (ოთართაფუუ {და}ასვრევინა, უთართაფუაფუ
{და}უსვრევინებია, ნოთართაფუე(ნ) ასვრევინებდა თურმე) კაუზ. თართუნს ზმნისა -- ასვრევინებს. მათართალი მიმღ. მოქმ.
{და}მსვრელი, {გა}მთხუპვნელი. ოთართალი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}სასვრელი, {გა}სათხუპნ{ელ}ი. თართილი მიმღ. ვნებ. წარს.
{და}სვრილი, {მო}თხუპნული. ნათართა მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნასვარი, {მო}ნათხუპნი. ნათართუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}სვრის,



{მო}თხუპნის საფასური. უთართუ, უდუთართუ მიმღ. უარყ. {და}უსვრელი. იხ. წიკუა. შდრ. იმერ. თართვა ძალზე დაქანცვა
სიცხისგან; ნაოფლარზე გაციება (ვ.ბერ.). 

Lemma: tari-tar-i  
Number: 8505  
თარი-თარ-ი (თარი-თარს) რჩეული, მთავარ-მთავარი, -- უმთავრესი. ამდღა თაქი გიშეგორუუ უნჩაშეფო თარი-თარი:
მასალ., გვ. 78 -- დღე აქ აირჩევა უფროსებად რჩეულები (მთავარ-მთავარი).შდრ. თარი. 

Lemma: tarishur-i  
Number: 8506  
თარიშურ-ი (თარიშურს) // თარშურ-ი (თარშურს) მთავარი სული. გეშამიღუ თარიშური: ამომიღო მთავარი სული.იხ. თარი. 

Lemma: tark'och-i  
Number: 8507  
თარკოჩ-ი (თარკოს) მთავარი კაცი. გადატ. საშიში; ძლიერი კაცი. 

Lemma: tarnak'-i  
Number: 8508  
თარნაკ-ი (თარნაკის) ეშმაკი (დ.ფიფია); ოხერი, ფლიდი. გილეთარნაკუ -- ეშმაკურად, ცბიერად დადის. 

Lemma: tarnak'oba  
Number: 8509  
თარნაკობა (თარნაკობას) ეშმაკობა. თურმე ზოჯუნქ მაზაკვალი, ქათქაჩინი თარნაკობა: შ.ბერ., გვ. 67 -- თურმე
ბრძანდებით მზაკვარი, გამოვიცანი შენი ეშმაკობა. 

Lemma: tarnuk'-i  
Number: 8510  
თარნუკ-ი (თარნუკის) იგივეა, რაც თარნაკი. გადატ. საზრიანი. 

Lemma: taro  
Number: 8511  
თარო (თაროს) თარო. შდრ. კარბუზი (ი.ყიფშ.). 

Lemma: tarsk'ua  
Number: 8512  
თარსკუა (თარსკუას) მთავარი და განსაკუთრებული შვილი. ჩქჷმი თარსკუა რენია -- ჩემი გამორჩეული შვილი არისო. 

Lemma: tars-i  
Number: 8513  
თარს-ი (თარსის) 1. თარსი; ეშმაკი. 2. გამოცდილი (დ. ფიფია). 

Lemma: targhia  
Number: 8514  
თარღია (თარღიას) აშკარა, დასანახი (დ. ფიფია). 

Lemma: tarchia  
Number: 8515  
თარჩია (თარჩიას) თარჩია, ცხენოსნური სპორტის ერთ-ერთი სახეობა, -- ჯირითი. გეხედ ვარყას ჭკადჷშისჷ, თარჩიასჷ
გილართჷდჷ: მასალ., გვ. 69 -- მჭედლის ულაყზე იჯდა, (და) თარჩიას აკეთებდა. 

Lemma: tarxal-i  
Number: 8516  
თარხალ-ი (თარხალს), თარხალუა (თარხალუას) სახელი ითარხალუ(ნ) ზმნისა -- თქარა-თქური (ი.ყიფშ.), თქარუნი; იქით-
აქეთ სირბილი; გადატ. წვიმის ძლიერი შხაპუნი. ბრელი გილეთარხალუ, მარა საქმექ იშენი ვააკეთინუ - ბევრი ირბინა
(იქით-აქეთ), მაგრამ საქმე მაინც ვერ შეძლო გაეკეთებინა. გულუაშ(ი) ოთხოზინჷშა არძაქ მიდეთარხალეს: კ. სამუშ.,
ქართ.ზეპ., გვ. 93 -- გულუას შესაპყრობად ყველანი გაცვივდნენ. თელი დღას ჭვიმა მითარხალუანდუ -- მთელი დღე წვიმა
მიშხაპუნებდა. ითარხალუ(ნ) (მიდეთარხალუუ(ნ) გაიქცევა, მიდეთარხალუ გაიქცა სირბილით, მიდუთარხალინუ გაქცეულა სირბილით) გრდუვ.
ვნებ. გაიქცევა სირბილით. 

Lemma: tarxvalua  
Number: 8517  
თარხვალუა (თარხვალუას) იხ. თახვალუა. 

Lemma: ta{r}xvant'ia  
Number: 8518  
თა{რ}ხვანტია (თა{რ}ხვანტიას) ბოტან. დიდგულა (ა. მაყ.). 1. ანწლი. 2. ბავშვთა სათამაშო სროლაში (ი. ყიფშ.).
გულამოღებული მოკლე ჯოხი, რომელშიც წყალს ასხამენ და წუწავენ ერთმანეთს. შდრ. თახვანტია. 

Lemma: tas-i  
Number: 8519  
თას-ი (თასის) თესლი. წი თასი ქომიღუ დო დობთასუნქ -- წელს თესლი (კი) მაქვს და დავთესავ. თასის ძიუთ ფუბლუნდით
-- თესლს ძვლივს ვმალავდით. ქენახუნუ თასიში ენარღვაფალი ჩახვიას: ი. ყიფშ., გვ. 21 -- ჩასვა თესლის ჩასაყრელ
ჩახვში (პარკში). გადატ. მაწვნის ან საფუვრის დასაყენებელი თესლი. შდრ. ლაზ. თასი თესლი (ნ. მარი). 

Lemma: tasil-i  
Number: 8520  
თასილ-ი (თასილ/რს) მიმღ.ვნებ. წარს. თასუნს ზმნისა -- {და}თესილი. 



Lemma: tasmoambet  
Number: 8521  
თასმოამბეთ ზმნზ. სათესლედ, მთლიანად. თასმოამბეთ გეშასჷროტ ჩქინი ჯარქ ჯინჯიერქ: კ. სამუშ., ქართ.ზეპ., გვ. 103 --
სათესურად ამოჟლიტა ჩვენმა ჯარმა, ფესვმაგარმა. 

Lemma: tasua  
Number: 8522  
თასუა (თასუნს) სახელი თასუნს ზმნისა -- თესვა. თასუას მუქუთ ირაგადუ, მოწიას თიქ იჸუა - თესვის დროს რაც ითქვა,
მოსავლის აღებისას ის იქნა (მოვიდაო). ლაიტის თასუნც: კ. სამუშ., ქართ.ზეპ., გვ. 82 -- სიმინდს თესავს. მუს თასჷნქი, თინა
ეურცუ: ი. ყიფშ., გვ. 177 -- რასაც დასთეს, ის ამოვა. რე მონძალე აგრონომი -- გირგჷნცჷ დო გითასჷნც: კ. სამუშ., ქხპს, გვ.
136 -- მოძალადე აგრონომია, -- გირგავს და გითესავს. თასუნს (თასუ თესა, უთასუ უთესავს, ნოთასუე(ნ) თესავდა თურმე) გრდმ.
თესავს. ითასუნს (ითასუ ითესა, უთასუ უთესავს) გრდმ. სათავ. ქც. თასუნს ზმნისა -- ითესავს. უთასუნს(ნ) (უთასუ უთესა, უთასუ
უთესავს) გრდმ. სასხვ. ქც. თასუნს ზმნისა -- უთესავს მისას. ითასუ{უ}(ნ) (დიითასუ დაითესა, დოთასე{ლე}(ნ) დათესილა) გრდუვ.
ვნებ. თასუნს ზმნისა -- ითესება. ათასუ{უ}(ნ) (დაათასუ დაეთესა, დოთასუუ დასთესვია) გრდუვ. ვნებ. უთასუნს ზმნისა -- ეთესება.
თასუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრის მწკრივებში) გრდუვ. სტატიკ. სთესია. ითასე(ნ) (ითასუ შესაძლებელი გახდა თესვა, თასელ/რე(ნ)
შესაძლებელი გამხდარა თესვა, ნოთასუე(ნ) შესაძლებელი ყოფილა თესვა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. თასუნს ზმნისა -- შეიძლება
დაითესოს. ათასე(ნ) (ათასუ შეძლო დაეთესა, -- , ნოთასუე(ნ) შესძლებია ეთესა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უთასუნს ზმნისა -- შეუძლია
{და}თესოს. ოთასაფუანს (ოთასაფუუ ათესვინა, უთასაფუაფუ უთესვინებია, ნოთასაფუ{აფუ}ე(ნ) ათესვინებდა თურმე) კაუზ. თასუნს
ზმნისა -- ათესვინებს. მათასალი, თასუ{უ} მიმღ. მოქმ. {და}მთესველი. ოთასალი, ოთასუ მიმღ. ვნებ. მყ. {და}სათესი. თასილი მიმღ.
ვნებ. წარს. {და}თესილი. ნათასა მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნათესი. ნათასუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}თესვის საფასური. უთასუ, უდუთასუ
მიმღ. უარყ. დაუთესავი. შდრ. ლაზ. თას: ფთასუმ ვთესავ (ნ.მარი). 

Lemma: tasuu  
Number: 8523  
თასუუ (თასუუს) მიმღ.მოქ. მთესველი. შდრ. მათასალი. მიდართუ თასუ{უ}ქ ოთასუშა - წავიდა მთესველი თესვად
(სათესავად). 

Lemma: taure  
Number: 8524  
თაურე (ღ თაჸურე) ზმნზ. აქეთ, აქეთკენ, აქეთ მხარეს (საპირისპ. თეურე ). თაურე ულაში ნება ვარენია -- აქეთ წასვლის
ნება არ არისო. მინ თაურე, მინ თეურე, არძა მარდის ქიგანც: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 118 -- ზოგი აქეთ, ზოგი იქით, ყველა თავს
ქინდრავს (სალამს იძლევა; ესალმება). იხ. ათაურე, აურე. 

Lemma: tauren-i  
Number: 8525  
თაურენ-ი (თაურენსღ თა-ჸურენს) აქაური, აქეთა მხრისა. თაურენი თოფეფი ღანჯამი ვარე: მასალ., გვ. 98 - აქაური
თოფები ჟანგიანი არაა. იხ. ათაურენი. შდრ. თეურენი. 

Lemma: taureshe  
Number: 8526  
თაურეშე, თაურეშეს (ღ თა-ჸურეშე, თა-ჸურეშეს) ზმნზ. აქეთა მხარეს, აქეთ. იხ. ათაურეშე, ათაურეშეს. შდრ. თეურეშე. 

Lemma: taukara  
Number: 8527  
თაუქარა (თაუქარას) თავქარიანი, თავქარა. ჩქიმი ჸოროფილი თაუქარა, მზითი გისხუნუ ვარუ ფარა? -- ჩემო
საყვარელო თავქარავ, მზითევი გირჩევნია თუ ფული? 

Lemma: tak  
Number: 8528  
თაქ, თაქი, თაქჷ; თაქინე, თაქჷნე ზმნზ. აქ. ამსერი თაქია ირჩქილენია თესია: მ. ხუბ., გვ. 135 -- ამეღამ აქო ისმენსო
ამასო. თაქით ქოძირუ ე ბოშიქ ირფელი: მ. ხუბ., გვ. 30 -- აქაც (კი) ნახა ამ ბიჭმა ყველაფერი. მუჭომი მჷნაწიი {ო}რდჷ წჷ
თაქჷ?: ი. ყიფშ., გვ. 2 -- როგორი მოსავალი იყო წელს აქ? გემნიბირჷ თე ოჯახიშა თაქინე: მ. ხუბ., გვ. 175 -- სიმღერით
შევიდა ამ ოჯახში აქ. 

Lemma: takian-i  
Number: 8529  
თაქიან-ი (თაქიანს) აქაური. ვარა მუნერო გაბედია თაქიანი კუჩხიში მინოდგჷმავა?: მ. ხუბ., გვ. 183 -- ან როგორ
გაბედეო აქ (აქაური) ფეხის შემოდგმაო. სუმარითი ხიოლენც მუში რინა თაქიანცჷ -- სტუმარიც ხარობს თავისი აქაური
ყოფნით. იხ. ათაქიანი. 

Lemma: takianoba  
Number: 8530  
თაქიანობა (თაქიანობას) აქაურობა. თაქიანობა ვახუჯუ: კ. სამუშ., ქართ.ზეპ., გვ. 95 -- აქაურობა არ მოსწონს. იხ.
აქიანობა. 

Lemma: takine  
Number: 8531  
თაქინე ზმნზ. აქ. იხ. თაქ. 

Lemma: takineshe  
Number: 8532  
თაქინეშე, თაქინეშეს(ი), თაქჷნეშე ზმნზ. აქ. (საპირისპ. თექინეშე ). ხარგელო მინიილეს და ფარა ქჷდაარღვეს
თაქინეშე: მ. ხუბ., გვ. 226 -- დატვირთული შევიდნენ და ფული დაყარეს აქ. წიმუუდირთუ თაქინეშესი -- წამოუდგა აქ. მუთჷ
მინირთე თაქჷნეშე?: ქხს, 2, გვ. 6 -- რითი შეიძლება აქ გადასვლა? იხ. ათაქინეშე; აქინეშე. 

Lemma: takisha{x}  



Number: 8533  
თაქიშა{ხ} ზმნზ. აქამდე. 

Lemma: takneshe  
Number: 8534  
თაქნეშე იხ. თაქინეშე. 

Lemma: ta՚ure  
Number: 8535  
თაჸურე, თაჸურეშე ზმნზ. იგივეა, რაც თაურე, თაურეშე, -- აქეთ, აქეთა მხარეს. 

Lemma: tash  
Number: 8536  
თაშ, თაში ზმნზ. ასე (საპირისპ. თეში ). ქოქიმინუ ბოშიქ თენა თაში: მ. ხუბ., გვ. 5 -- (ქე) ქნა ბიჭმა ეს ასე. თაში
ვაგიქიმინჷდჷკონიე, მა მიდებშია ჸუდეშა: ქხს, 2, გვ. 22 -- ასე რომ არ გექნა, მე წავიდოდიო სახლში. იხ. ათაში, აში. 

Lemma: tash-tashi  
Number: 8537  
თაშ-თაში ზმნზ. ასე-ასე. ირდუ თაშ-თაში თე ძღაბიშ ხანდათ: მ. ხუბ., გვ. 54 -- იზრდება ასე-ასე ამ გოგოს შრომით (გარჯით). 

Lemma: tashi-teshi  
Number: 8538  
თაში-თეში ზმნზ. იგივეა, რაც ათაში-ეთეში, -- ასე-ისე. თაში-თეში გილაჸუნა, მარა გურქ ვა აჩინეს: ი. ყიფ., გვ. 54 -- ასე-
ისე დაჰყავთ, მაგრამ ვერ მიხვდნენ. 

Lemma: tashi  
Number: 8539  
თაში ნამ{უ}და კავშირი. ასე რომ. თაში ნამდა, ჩქჷ ვორწყეთ მოგებას -- ასე რომ, ჩვენ ვხედავთ მოგებას. ვეერაგადეე, მუ
წუხარებაქჷ იჸუუნი, თაში ნამუდა ირფელიქჷ ქიშიიტყუ ინეფიში გამოთხუალა: ა. ცაგ., გვ. 18 -- არ შეიძლება ითქვას, რა
მწუხარება იქნა, ასე რომ ყველამ (კი) შეიტყო იმათი გამოთხოვება. 

Lemma: tashine  
Number: 8540  
თაშინე, თაშინეშე{ს} ზმნზ. ასე; ამგვარად. 

Lemma: taxashxa  
Number: 8541  
თახაშხა (თახაშხასღ თახაშ-დღა თახას დღე) სამშაბათი. იხ. დღა 

Lemma: taxval-i  
Number: 8542  
თახვალ-ი (თახვალ/რს) ჭურჭლის (კასრი, ბოცა...) ნჯღრევა გამორეცხვის მიზნით, ამ დროს გამოცემული ხმა. 

Lemma: taxvaler-i  
Number: 8543  
თახვალერ-ი (თახვალერს) მიმღ. ვნებ. წარს. თახვალანს ზმნისა -- გამორეცხილი. 

Lemma: taxvalua  
Number: 8544  
თახვალუა (თახვალუას) სახელი თახვალანს ზმნისა -- ჭურჭლის (კასრი, ბოცა...) ნჯღრევით გამორეცხვა, გამოსუფთავება;
წყლის გამოვლება. ბოჭკას ქიდნააბუნა ფუნელი წყარს დო გეგმოთახვალანა -- კასრში ჩაასხამენ ადუღებულ წყალს და
გამორეცხავენ (გამოავლებენ). თახვალანს (გოთახვალუუ გამორეცხა ნჯღრევით, გუუთახვალუუ გაურეცხავს, გონოთახვალუე(ნ)
გარეცხავდა თურმე) გრდმ. რეცხავს (ნჯღრევით), აკრიალებს. ითახვალანს (გიითახვალუუ გამოირეცხა, გუუთახვალუუ
გამოურეცხავს) გრდმ. სათავ. ქც. თახვალანს ზმნისა -- ირეცხავს, ისუფთავებს, იკრიალებს. უთახვალანს (გუუთახვალუუ
გამოურეცხა კარგად, გუუთახვალუუ გამოურეცხავს) გრდმ. სასხვ. ქც. თახვალანს ზმნისა -- ურეცხავს კარგად, უკრიალებს.
ითახვალუუ(ნ) (გიითახვალუ გამოირეცხა კარგად, გოთახვალე{რე}(ნ) გამორეცხილა) გრდუვ. ვნებ. თახვალანს ზმნისა -- ირეცხება
(კარგად), კრიალდება. ითახვალე(ნ) (გიითახვალუ შესაძლებელი გახდა გამორეცხვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. თახვალანს
ზმნისა -- შეიძლება გამოირეცხოს, გამოკრიალდეს. ათახვალე(ნ) (ათახვალუ შეძლო გამოერეცხა, -- , ნოთახვალუე(ნ) შესძლებია
გამორეცხვა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უთახვალანს ზმნისა -- შეუძლია გამორეცხოს, გამოაკრიალოს. ოთახვალაფუანს
(ოთახვალაფუუ არეცხვინა, უთახვალაფუაფუ ურეცხვინებია, ნოთახვალაფუ{აფუ}ე(ნ) არეცხვინებდა თურმე) კაუზ. თახვალანს ზმნისა --
არეცხვინებს, აკრიალებინებს. მათახვალი, მათახვალარი მიმღ. მოქმ. {გამო}მრეცხავი, {გამო}მკრიალებელი. ოთახვალი, ოთახვალარი
მიმღ. ვნებ. მყ. {გამო}სარეცხი, {გამო}საკრიალებელი. თახვალერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გამო}რეცხილი, {გამო}კრიალებული.
ნათახვალა მიმღ. ვნებ. წარს. {გამო}ნარეცხი, {გამო}ნაკრიალები; ნანჯღრევი. ნათახვალუერი მიმღ. ვნებ. წარს.{გამო}რეცხვის,
{გამო}ვლების საფასური. უგუთახვალუ მიმღ. უარყ. გამოურეცხავი, გამოუვლები. შდრ. თახუა. 

Lemma: taxvant'ela  
Number: 8545  
თახვანტელა (თახვანტელას) ბოტან. უცვეთელა (ა. მაყ.). 

Lemma: taxvant'ia  
Number: 8546  
თახვანტია (თახვანტიას) ბოტან. იგივეა, რაც თარხვანტია, -- 1.დიდგულა. 2. ანწლის (ან სხვა მცენარის) ტოტს გულს
გამოაცლიდნენ, აკეთებდნენ დგუშს, ტენიდნენ ხის პატარა ნაჭრებით ან დაჭმუჭნილი ქაღალდით და ისროდნენ. ამ
მოწყობილობას უწოდებდნენ თახვანტიას (ს.მაკალ., გვ. 280). გადატ. დამცირებით რევოლვერს თახვანტიას ეძახიან. 

Lemma: taxvant'iash  
Number: 8547  



თახვანტიაშ ჯა (თახვანტიაშ ჯას) დიდგულა (ა. მაყ.). იხ. თახვანტია. 

Lemma: taxvir-i  
Number: 8548  
თახვირ-ი მიმღ.ვნებ.წარს. თახუნს ზმნისა -- გამორეცხილი, ნჯღრევით გარეცხილი. შდრ. თახვალერი. 

Lemma: taxm-i  
Number: 8549  
თახმ-ი (თახმის) ნამდვილი (დ. ფიფია). თახმას, თახმო ზმნზ. სწორად; ნამდვილად. ანწი აკას ვა იფულუ, ირფელც ართო
თახმო ფთქუა: მასალ., გვ. 76 -- აწი არც ერთს არ დაგიმალავ, ყველაფერს ერთად სწორად ვიტყვი. 

Lemma: taxua  
Number: 8550  
თახუა (თახუას) იგივეა, რაც თახვალი, თახვალუა, -- სახელი თახუნს ზმნისა -- ნჯღრევა (მაგ., წყლიანი კასრისა)
გამორეცხვის მიზნით. 

Lemma: tbu  
Number: 8551  
თბუ (თბუს) ადგილი, სადაც {და}აბანაკებდნენ თხის ფარას (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 1, გვ, 222). 

Lemma: te  
Number: 8552  
თე იხ. თენა. 

Lemma: te-i  
Number: 8553  
თე-ი (თერს) იხ. თელი. 

Lemma: tea  
Number: 8554  
თეა (თეას) იგივეა, რაც თელა, -- ბოტან. თელა. 

Lemma: teba  
Number: 8555  
თება (თებას) იხ. თეება, -- სახელი ათენს, ითებუუ(ნ) ზმნათა -- {გა}თავება. მუს ქიბჩინენთ, ვათუათ: ი. ყიფ., გვ. 167 --
რასაც ვიცნობთ, გავათავოთ. იბჭუუქ დო იბთებუქუ: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 126 -- ვიწვები და ვთავდები. ამარ ქითებუ ვითი წანა
-- აგერ თავდება ათი წელი. გადატ. ბოლოს მოღება, მოკვლა. ათაქ გუგათეე ასევა! -- უწუუ ჯიმაქ -- აგერ გაგათავე
(მოგკალი) ახლაო! -- უთხრა ძმამ. ათე ბაღანაში დარდიქ გუმათუუ -- ამ ბავშვის დარდმა მომკლა (გამათავა). ათენს (გაათუუ
გაათავა, გუუთებუ გაუთავებია) გრდმ. ათავებს. უთენს (გუუთუუ გაუთავა, გუუთებუ გაუთავებია) გრდმ. სასხვ. ქც. ათენს ზმნისა --
უთავებს. ითებუ{უ}(ნ) (გეეთუუ გათავდა, გათებე{ლე}(ნ) გათავებულა ) გრდუვ. ვნებ. ათენს ზმნისა -- თავდება. ეთებუ{უ}(ნ) (გეეთუუ
გაუთავდა, გათებუ გასთავებია ) გრდუვ. ვნებ. ათენს ზმნისა -- უთავდება. ითენე(ნ) (გიითენუ შესაძლებელი გახდა გათავება, -- , --
) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ათენს ზმნისა -- შეიძლება გათავდეს (გათავება). ათენე(ნ) (გაათენუ შეძლო გაეთავებინა, -- , გონოთებუე(ნ)
შესძლებია გათავება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უთენს ზმნისა -- შეუძლია გაათავოს. ოთებაფუანს (ოთებაფუუ ათავებინა, უთებაფუაფუ
უთავებინებია, ნოთებაფუე(ნ) ათავებინებდა თურმე) კაუზ. ათენს ზმნისა -- ათავებინებს. გამათებელი, მათებუ მიმღ. მოქმ.
{გა}მთავებელი. ოთებელი, ოთებუ მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}სათავებელი. გათებული მიმღ. ვნებ. წარს. გათავებული. განათები, განათებუ
მიმღ. ვნებ. წარს. განათავები. განათებუერი მიმღ. ვნებ. წარს.გათავების საფასური. უთებუ, უგუთებუ.მიმღ. უარყ. {გა}უთავებელი. 

Lemma: tebul-i  
Number: 8556  
თებულ-ი (თებულ/რს) მიმღ.ვნებ. წარს. ათენს ზმნისა -- {გა}თავებული, დამთავრებული. 

Lemma: tegvar-i  
Number: 8557  
თეგვარ-ი (თეგვარს) ამგვარი, ამნაირი. თეგვარი უჩა სამართალი თი დროსჷ დჷ გორჩქინელი: მ. ხუბ., გვ. 342 -- ამგვარი
შავი სამართალი იმ დროს იყო გაჩენილი. იხ. ათეგვარი, ეგვარი. 

Lemma: te  
Number: 8558  
თე დო თე (თე დო თეს) ეს და ეს; ამ და ამ. ენა თე დო თე კოჩიში რენია: ა. ცაგ., გვ. 59 -- ესო ამ და ამ კაცის არისო. თე დო
თე კოჩი მიდაჩქვია: მ. ხუბ., გვ. 109 -- ეს და ეს კაცი გაგზავნეო. იხ. ათე დო ათე. 

Lemma: teeba  
Number: 8559  
თეება (თეებას) იგივეა, რაც თება. ჭუმე ითეებუ ძღაბიში დანიშნული ვადა: ი. ყიფშ., გვ. 103 -- ხვალ თავდება გოგოს
დანიშნული დრო. 

Lemma: teet  
Number: 8560  
თეეთ ზმნზ. დღისით (დ. ფიფია). 

Lemma: tevre  
Number: 8561  
თევრე (ღ თე-ჸურე) ზმნზ. იქით, იმ მხარეს. სოვრე მიკივრთიანი, თევრე იკივრთია -- საითკენაც მივბრუნდი, იქითკენ
წავიქეციო. სი თევრე დო მა თაქ ხვალე: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 126 -- შენ იქით და მე აქ მარტო. იხ. ათავრე, ავრე. 

Lemma: tevren-i  
Number: 8562  



თევრენ-ი // თეურენ-ი (თევრენს//თეურენსღ თე-ჸურენს) იქაური, იქითა მხრის. თევრენ კოჩიც ვასქვანც -- იქითა მხრის
კაცს არ შეშვენის. // ზმნზ. იქიდან, იმ მხრიდან. თევრენ დორთელი თაქ კოც ვაუძირ: ეგრისი, გვ. 132 -- იქიდან
დაბრუნებული აქ არავის (კაცს) არ უნახავს. იხ. ათავრენი // ათაურენი. 

Lemma: tezima  
Number: 8563  
თეზიმა, თეზმა, თეზუმა, თეზჷმა ზმნზ. ამდენი. თეზმა ნაცოდილა ოსურქუ მუჭო საარიკოთი გოფრთი: ქხს,1, გვ. 216 --
ამდენი ნაცოდვილარი ქალი, როგორ საარაკოდ გავხდი. იხ. ათეზი/უმა, ათეზჷმა. 

Lemma: tezmasha{x}  
Number: 8564  
თეზმაშა{ხ} ზმნზ. ამდენჯერ. 

Lemma: tezumaxans  
Number: 8565  
თეზუმახანს ზმნზ. ამდენხანს. 

Lemma: te-ti  
Number: 8566  
თე-თი 1. მოქმედებითი ბრუნვის ფორმა თენა ეს ნაცვალსახელისა -- ამით. თეთი შორიშა ვაგაჸინე -- ამით შორს ვერ
წახვალ (შეგიძლია წახვიდე). 2. -თი ნაწილაკდართული ნაცვალსახელი თენა: ესეც. თეთ(ი) მიდეჯუმე ჸვანაშა -- ესეც
წაიყვანე ყანაში. 

Lemma: tetrobua  
Number: 8567  
თეთრობუა (თეთრობუას) თეთრეული, თეთრეულობა. 

Lemma: tetkvil-i  
Number: 8568  
თეთქვილ-ი (თეთქვილ/რს) მიმღ.ვნებ. წარს. თეთქუნს ზმნისა -- {და}თეთქვილი. 

Lemma: tetkua  
Number: 8569  
თეთქუა (თეთქუას) სახელი თეთქუნს ზმნისა -- თეთქვა, ბეგვა, ბეჟვა, ჩეჩქვა. ვადუჯერუნი, დოთეთქუ -- რომ არ დაუჯერა,
დათეთქვა. თეთქუნს (დოთეთქუ დათეთქვა, დუუთეთქუ დაუთეთქვავს, დონოთეთქუე(ნ) დათეთქვავდა თურმე) გრდმ. თეთქვავს.
ითეთქუ{უ}(ნ) (დიითეთქუ დაითეთქვა, დოთეთქვე{ლე}(ნ) დათეთქვილა) გრდუვ. ვნებ. თეთქუნს ზმნისა -- ითეთქვება. ითეთქვე(ნ),
ითეთქვინე(ნ) (დიითეთქვინუ შესაძლებელი გახდა დათეთქვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. თეთქუნს ზმნისა -- შეიძლება
დაითეთქვოს. ათეთქვე(ნ), ათეთქვინე(ნ) (ათეთქვინუ შეძლო დაეთეთქვა, -- დონოთეთქუე(ნ) შესძლებია დათეთქვა) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. უთეთქუნს ზმნისა -- შეუძლია დაბეგვოს, დათეთქვოს. ოთეთქვაფუანს (ოთეთქვაფუუ ათეთქვინა, უთეთქვაფუაფუ
უთეთქვინებია, ნოთეთქვაფუე(ნ) ათეთქვინებდა თურმე) კაუზ. თეთქუნს ზმნისა -- ათეთქვინებს. მათეთქვალი მიმღ. მოქმ.
მთეთქველი, {და}მთეთქვი. ოთეთქვალი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}სათეთქვი. თეთქვილი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}თეთქვილი. ნათეთქვა
მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნათეთქვი. ნათეთქუერი მიმღ. ვნებ. წარს.{და}თეთქვის საფასური. უთეთქუ, უდუუთეთქუ მიმღ. ვნებ. წარს.
დაუთეთქვავი. 

Lemma: teisha{x}  
Number: 8570  
თეიშა{ხ} ზმნზ. იქამდე. ბრელი თუთა დო წანაში ოლუ რე თეიშახ: მ. ხუბ., გვ. 29. -- ბევრი თვისა და წლის სავალია იქამდე.
თეიშა ვეშგანახინენო? -- იქამდე ვერ შეინახავ? 

Lemma: tel-i  
Number: 8571  
თელ-ი (თელ/რს) მთელი; ცოცხალი, ჯანმრთელი. თელი რენი გილურც, დოღურუნი, ღვინც შუნც -- როცა ცოცხალია,
დადის, როცა მოკვდება, ღვინოს სვამს (გამოცანა: ტიკი). ღურელც ორკ დო თელცჷ ოძინჷნია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 152 --
მკვდარს აკლია და ცოცხალს მატიაო. თელ ქიანაშ არძა კუნთხუს გჷშნაგორათ მიოჩქჷნა -- მთელი ქვეყნის ყველა
კუთხეში რჩეულად მიაჩნიათ. თაქ თელეფც ოძინუ -- აქ ცოცხლებს მატია... თელო ზმნზ. ცოცხლად. თელო ღურას
მართალო ღურა ოში წილო უჯგუნია -- ცოცხლად სიკვდილს ნამდვილი სიკვდილი ასწილად სჯობსო. ქთელი ქიანა
მთელი ქვეყანა, ძალიან ბევრი. შდრ. ლაზ. თელი მთელი, ყველა (ნ.მარი). 

Lemma: tela1  
Number: 8572  
თელა1 (თელას) სიცოცხლე(სიმთელე). ვარა თელა დო ვარა ღურავა: ხალხ. სიბრ.,1, გვ. 45 -- ან სიცოცხლე და ან
სიკვდილიო. 

Lemma: tela2  
Number: 8573  
თელა2 (თელას) ბოტან. თელა. იხ. ცჷ (ა. მაყ.). 

Lemma: telara  
Number: 8574  
თელარა (თელარას) სიმრთელე, სიცოცხლე (პ.ჭარ.). 

Lemma: telas  
Number: 8575  
თელას, თეას ზმნზ. მთლად, მთლიანად. დუხაშჷდჷ თელას არძო ხოჯეფი: ი. ყიფშ., გვ. 22 -- მოუხარშავს მთლად
(მთლიანად) ყველა ხარები. 



Lemma: teleba  
Number: 8576  
თელება (თელებას) სახელი ათელენს ზმნისა -- {გა}მთელება, გაცოცხლება. ნდიქ გეთელუ: მ. ხუბ., გვ. 4 -- დევი
გაცოცხლდა, (გამთელდა). ითელებუ, ირდუუ არძო ჯგირი -- მთელდება, იზრდება ყველა კარგი. ათელენს (გაათელუ
გააცოცხლა, გუუთელებუ გაუცოცხლებია, გონოთელებუე(ნ) გააცოცხლებდა თურმე) გრდმ. გააცოცხლა, გაამთელა. უთელენს (გუუთელუ
გაუცოცხლა, გუუთელებუ გაუცოცხლებია) გრდმ. სასხვ. ქც. ათელენს ზმნისა -- უცოცხლებს, უმთელებს. ითელებუუ(ნ) (გეეთელუ
გამთელდა, გაცოცხლდა; გათელებე{ლე}(ნ) გაცოცხლებულა, გამთელებულა) გრდუვ. ვნებ. ათელენს ზმნისა -- ცოცხლდება,
მთელდება. ეთელებუუ(ნ) (გეეთელუ გაუცოცხლდა, გაუმთელდა; გათელებუ გასცოცხლებია, გამთელებია) გრდუვ. ვნებ. უთელენს
ზმნისა -- უცოცხლდება, უმთელდება. ითელინე(ნ) (გიითელინუ შესაძლებელი გახდა გაცოცხლება, გამთელება; -- ; -- ) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. ათელენს ზმნისა -- შეიძლება გაცოცხლდეს, გამთელდეს. ათელინე(ნ) (გაათელინუ შეძლო გაეცოცხლებინა,
გაემთელებინა; -- ; გონოთელებუე(ნ) შესძლებია გამთელება, გაცოცხლება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უთელენს ზმნისა -- შეუძლია
გააცოცხლოს, გაამთელოს. ოთელებაფუანს (გაათელებაფუუ გააცოცხლებინა, გაამთელებინა; გუუთელებაფუაფუ გაუცოცხლებინებია,
გაუმთელებინებია; გონოთელებაფუე(ნ) გააცოცხლებინებდა, გაამთელებინებდა თურმე) კაუზ. ათელენს ზმნისა -- ამთელებინებს,
აცოცხლებინებს. მათელებელი მიმღ. მოქმ. {გა}მთელებელი, {გა}მცოცხლებელი. ოთელებელი მიმღ.ვნებ.მყ. {გა}სამთელებელი,
{გა}საცოცხლებელი. გათელებული მიმღ.ვნებ.წარს. გამთელებული, გაცოცხლებული. განათელებუ მიმღ. ვნებ.წარს.
განაცოცხლები. განათელებუერი მიმღ.ვნებ.წარს.გაცოცხლების, გამთელების საფასური. {უგუ}უთელებუ მიმღ. ვნებ.წარს.
გაუცოცხლებელი, გაუმთელებელი. 

Lemma: telebul-i  
Number: 8577  
თელებულ-ი (თელებულ/რს) იხ. გათელებული. 

Lemma: telongara  
Number: 8578  
თელონგარა (თელონგარას) ცოცხლად ტირილი; გადატ. სამარცხვინო რამ. თელონგარა მოჭენა, პატონი!: სამარცხვინო
საქმე (ცოცხლად ტირილი) გვჭირს, ბატონო! 

Lemma: telo-ongaral-i  
Number: 8579  
თელო-ონგარალ-ი (თელო-ონგარალს) ცოცხლად სატირალი. სი თელო-ონგარალი, სო რდი ეზმა ხანს? -- შე ცოცხლად
სატირალო, სად იყავი ამდენ ხანს? 

Lemma: telo-ghurel-i  
Number: 8580  
თელო-ღურელ-ი, თეჲო-ღურე-ი (თელო-ღურელს) ცოცხლად მკვდარი. ე თეჲო-ღურელს მუ ოხვარუ? -- ამ ცოცხლად
მკვდარს რა ეშველება? 

Lemma: tem-i  
Number: 8581  
თემ-ი (თემს) თემი. ბანძაში თემს ბრელი მახორო რე -- ბანძის თემში ბევრი მოსახლეა. 

Lemma: tembel-i  
Number: 8582  
თემბელ-ი (თემბელს) ჯაშუში. 

Lemma: temish  
Number: 8583  
თემიშ შარა (თემიშ შარას), თემშარა (თემშარას) თემის გზა, მთავარი გზა სოფელში, საზოგადო გზა. 

Lemma: temish(i)  
Number: 8584  
თემიშ(ი) ხვამა (თემიშ(ი) ხვამას) საერთო (თემის) ლოცვა. ხანგრძლივი გვალვის დროს მინდვრად, წყლის პირად
ლოცულობენ, ძროხას კლავენ და თხოულობენ წვიმის დროზე მოვლენას (პ. ჭარ.). თემიშ ხვამა იცოდნენ წელიწადში
ერთხელ რომელიმე დღესასწაულთან დაკავშირებით. მთელი თემი იკრიბებოდა, დაკლავდნენ ზვარაკს(ს. მაკალ., გვ. 323). 

Lemma: tena  
Number: 8585  
თენა (თენას) იგივეა, რაც ათენა, ენა , -- ეს. ქოქიმინუ თენა ბოშიქ თაში -- (ქე) ქნა ეს ბიჭმა ასე. 

Lemma: tener-i  
Number: 8586  
თენერ-ი (თენერსღ თე-ნერს) ასეთი, ამნაირი. თენერი სიტყვა მაფუ გილანწყუმირი: მ.ხუბ., გვ. 17 -- ასეთი(ამნაირი)
სიტყვა მაქვს ჩამორთმეული. 

Lemma: tenero  
Number: 8587  
თენერო ზმნზ. ამნაირად. შხვათ თენერო მიჯინე: ი. ყიფშ., გვ. 7 -- სხვაც ამნაირად მიყურებს. 

Lemma: tenep-i  
Number: 8588  
თენეფ-ი (თენეფ/მ/ნ-ს) თენა ნაცვალსახელის მრავლობითი რიცხვის ფორმა: ესენი. ათეჯგურა ჸუდეს თენეფი შხვას
ხოლო გაუკეთენანია: მ. ხუბ., გვ. 21 -- ამის მსგავს (ამნაირ) სახლს ესენი სხვასაც გაუკეთებენო. 

Lemma: tentua  
Number: 8589  
თენთუა (თენთუას) სახელი თენთუნს ზმნისა -- თენთვა. გადატ. მაგრად გალახვა. თენთუნს (მოთენთუ მოთენთა; დოთენთუ
გალახა; მუუთენთუ მოუთენთავს, გაულახავს; მონოთენთუე(ნ) მოთენთავდა; დონოთენთუე(ნ) გალახავდა) გრდმ. თენთავს, ლახავს



(ცემს). ითენთუუ(ნ) (მიითენთუ მოითენთა, მოთენთე{ლე}(ნ) მოთენთილა) გრდუვ. ვნებ. თენთუნს ზმნისა -- ითენთება. 

Lemma: tenc'ile  
Number: 8590  
თენწილე (თენწილეს) მონაწილე. ქბედიში თენწილე ბედის მონაწილე. ბედიში თენწილე აფხაზას ვემიოკორდ -- ბედის
მონაწილე აფხაზს არ მოაკლდება. 

Lemma: tenjir-i  
Number: 8591  
თენჯირ-ი // თენჯირე (თენჯირს, თენჯირეს) თუჯის ქვაბი (ი. ყიფშ.). იხ. ჩივანი//ჩუვანი. შდრ. ლაზ. თენჯერე უსახელურო
ქვაბი (ნ.მარი). 

Lemma: teyeba  
Number: 8592  
თეჲება (თეჲებას) იხ. თელება. 

Lemma: teysha{x}  
Number: 8593  
თეჲშა{ხ} იხ. თეიშა{ხ. 

Lemma: tezhams  
Number: 8594  
თეჟამს // თეჟანს ზმნზ. ამ დროს. თეჟანსჷ ხონარი გეეგონჷ დიკოხშე: ა. ცაგ., გვ. 19 -- ამ დროს ხმა გაიგონა ქვევიდან. 

Lemma: terdoba  
Number: 8595  
თერდობა (თერდობას) რელიგ. თევდორობა, -- ცხენის სალოცავი; აღნიშნავდნენ დიდი მარხვის პირველი კვირის შაბათ
საღამოს; ცხენების გამრავლებას შესთხოვდნენ წმ. თევდორეს (ს.მაკალ., გვ. 310). ითვლებოდა ცხენების დღესასწაულად და,
ვისაც ცხენი ჰყავდა, სრულდებოდა გარკვეული რიტუალი (ი.ყიფშ.). წანმონწანაშე ართშახ უხვამანდეს ცხენემს.
მახვამალს ოჭმარეშე მიორჩქინანდეს. ორტყაფუში მანგიორო ცხენიშ თოკის მაარტყანდეს. ჭუნდეს ჭიჭე კვარემს,
ცხენიში ფიგურა უღუდუნ ფერს, ათეთ ცხენემს გითმუხვამანდეს -- წელიწადში ერთხელ შეულოცავდნენ ცხენებს.
მლოცველს დილიდანვე მიანიშნებდნენ. სარტყლის მაგივრად ცხენის თოკს შემოარტყამდნენ. აცხობდნენ პატარა კვერებს,
ცხენის ფორმა რომ ჰქონდა ისეთს, და ამით გამოულოცავდნენ ცხენებს. 

Lemma: terez-i(terezis)  
Number: 8596  
თერეზ-ი(თერეზის) თარაზო. ის ასეთი იყო: სამკუთხა ფიცრის, რომელსაც ყველა გვერდი თანასწორი ჰქონდა, ზევითა
გვერდის შუა ადგილიდან თოკით ჩამოკიდებული იყო ტყვია -- თერეზის ტყვია; ამით ადგენდნენ სისწორეს (მასალები, ტ. 4,
ნაწ. 3, გვ. 222). ქთერეზის გითოღალა თარაზოთი გასწორება. 

Lemma: terz-i  
Number: 8597  
თერზ-ი (თერზის) თერძი. შდრ. მაჭალი. 

Lemma: terig-i  
Number: 8598  
თერიგ-ი (თერიგისღ თე-რიგის) ასეთი, ამნაირი, ამ რიგის. ათე დო თერიგი კათაქ მორთესია: ი. ყიფშ., გვ. 106 -- ამ და ამ
რიგის ხალხი მოვიდნენო. იხ. ათერიგი. 

Lemma: tesxan-i  
Number: 8599  
თესხან-ი (თესხანს) ზმნზ. ამდენი ხანი. თესხანიე, გიჯინექი: ქხს, 1, გვ. 63 -- ამდენი ხანია, გიყურებ (გელოდები). თესხანი
რე, ურჩქილექ: მ. ხუბ., გვ. 350 -- ამდენი ხანია, ვუსმენ. 

Lemma: tesxi  
Number: 8600  
თესხი, თესხიი (ღ თე-სხიი) ზმნზ. ამდენი. ქომიწიი:მუ რე თესხი სქანი შურიში კაშუანი?: მ. ხუბ., გვ. 34 -- მითხარი: რა
არის ამდენი შენი ქშენა? 

Lemma: teulia  
Number: 8601  
თეულია (თეულიას) თავთეთრი. თეულია კამბეში -- თავთეთრი კამეჩი. 

Lemma: teunarep-i(teunarep/m/n-s)  
Number: 8602  
თეუნარეფ-ი(თეუნარეფ/მ/ნ-ს) იქითა მხრისანი, იქაურები. 

Lemma: teure  
Number: 8603  
თეურე (ღ თე-ჸურე) ზმნზ. იქით, იქითკენ, იმ მხარეს (საპირისპ. თაურე). სი თეურე, მა თაურე: ქხს, 1, გვ. 96 -- შენ იქით, მე --
აქეთ. მოუსუ დო იდუ თეურე: ა. ცაგ., გვ. 11 -- მოუსვა და წავიდა (იარა) იქით. გორდის სოულე ულასუნდესინი, თეურე
მესხაპუნდუა: თ. სახოკ.,გვ. 245 -- ბაყაყს საითკენ უშლიდნენ, იქითკენ მიხტოდაო. შდრ. ლაზ. თერე მხარე, მიმართულება
(ნ.მარი). იხ. ეთეურე, ეურე. 

Lemma: teuren-i  
Number: 8604  
თეურენ-ი (თეურენს ღ თე ჸურენს) იქაური, იქითა მხრისა. იჩის თეურენი, თაურენი: მ. ხუბ., გვ. 20 -- ილაპარაკეს



(ისაუბრეს) იქითური, აქეთური. 

Lemma: teureshe  
Number: 8605  
თეურეშე, თეურეშეს (ღ თე-ჸურეშე-ს) ზმნზ. იქით, იქიდან, იქითა მხრიდან. მიდართჷ თეურეშე შხვა ქიანაშა: ი. ყიფშ., გვ.
50 -- წავიდა იქით მხარეს სხვა ქვეყანაში. 

Lemma: teper-i  
Number: 8606  
თეფერ-ი (თეფერს ღ თე-ფერს) ასეთი, ამნაირი, ამფერი. 

Lemma: tek1  
Number: 8607  
თექ1 , თექი მოთხრობითი ბრუნვა თენა, თე ეს ნაცვალსახელისა: მან. 

Lemma: tek2  
Number: 8608  
თექ2 , თექი, თექჷ ზმნზ. იქ. სიდე მოჭყუდუ დახუნუათჷნ, თექ ოლე ქუდომიხუნეთ: მ.ხუბ., გვ. 18 -- სადაც პატარძალს
დასვამთ, იქ გვერდით დამიჯინეთ. არგუნი სოდეთ {გიმა}ძუდუნი, ხოჯი თექ მეჸუნდეს ოჸვილაროვა: თ. სახოკ., გვ. 240 --
ნაჯახი (ცული) სადაც იდო, ხარიც იქ მიჰყავდათ დასაკლავადო. მინიილჷ, სიდე ორდჷნი თექი: ქხს, 2, გვ.22 -- შევიდა,
სადაც იყო იქ. თექჷ ბდინჷქჷ მათია: ქხს, 2, გვ.28 -- იქ დავიკარგები მეცო. თექჷ ჭუნა: ი. ყიფშ., გვ.149 -- იქ წვავენ. იხ.
ეთექი. 

Lemma: tekian-i  
Number: 8609  
თექიან-ი (თექიანს) იქაური. 

Lemma: tekianoba  
Number: 8610  
თექიანობა (თექიანობას) იქაურობა. 

Lemma: tekine  
Number: 8611  
თექინე, თექჷნე ზმნზ. იგივეა, რაც თექ, თექი, -- იქ. თექინე ღურელი რე: მ. ხუბ., გვ. 36 -- იქ მკვდარია. იხ. ეთექინე. 

Lemma: tekineshe  
Number: 8612  
თექინეშე ზმნზ. იგივეა, რაც თექ, თექინე, თექინეშეს -- იქ. ქუმორთუ თექინეშე, სოურეთი იდუნი -- მოვიდა იქ, საიდანაც
წავიდა. შდრ. ათაქინეშე, ათაქ{ი}ნეშეს. 

Lemma: tekisha{x}  
Number: 8613  
თექიშა{ხ}, თექიშახუ ზმნზ. იქამდე. მომინჭით თი კეტეფი, სოიშა კოჩი ვეკვოჸოთეე თექიშახუა: მ. ხუბ., გვ. 188 --
მირტყით ის ჯოხები, სანამდე კაცი არ ამოვაგდო, იქამდეო. 

Lemma: tekneshis  
Number: 8614  
თექნეშის ზმნზ. იგივეა, რაც თექინეშე, თექინეშეს, -- იქ. ვემიოთინჷ ხოლოშა, რახან ჯვარი ქოძირჷ თექნეშისჷნი: მ.ხუბ.,
გვ. 154 -- ვერ მიბედა ახლოს, რადგან ჯვარი ნახა იქ. 

Lemma: teke'  
Number: 8615  
თექჷ იხ. თექ, თექი. 

Lemma: te՚ureshe  
Number: 8616  
თეჸურეშე ზმნზ. იგივეა, რაც თეურეშე, თეურეშეს, -- იქით, იქიდან; იქითა მხარეს, იქითა მხრიდან. თეჸურეშე ურულუნა:
ქხს, 2, გვ. 26 -- იქითკენ გაქცეულან (ურბენიათ). 

Lemma: teshaxi  
Number: 8617  
თეშახი, თეშახუ ზმნზ. იგივეა, რაც თექიშახ, თექიშახუ, -- იქამდე. მუ ღირუ თეშახი?: ი. ყიფშ., გვ. 1 -- რა ღირს იქამდე? 

Lemma: tesheni  
Number: 8618  
თეშენი ზმნზ. ამიტომ, ამისათვის. თეშენი ვამოკოდუ სქანი ულა თექ -- ამიტომ არ მინდოდა შენი იქ წასვლა. იხ. ათეშენი. 

Lemma: tesheni  
Number: 8619  
თეშენი ნამდა მიზეზის კავშირი: არძაქჷ დოშქურონდუა, თეშენი ნამდა ვითოჟირხოლოში ნაკლების ვამჷნაართინედჷ
თი კარდილავა: ქხს, 2, გვ. 22 -- ყველა დაშინდაო, იმიტომ რომ თორმეტივეზე (დევზე) ნაკლებს არ შეეძლო იმ ქვაბის
გადაბრუნებაო. ... შური -- მალაფუო გინიირთჷ, თეშენი ნამუდა თიში შური ჸოფე თურმე თენა: ა.ცაგ., გვ. 25 --
...მომაკვდავი გახდა, იმიტომ რომ მისი სული ყოფილა თურმე ეს. 

Lemma: teshi  
Number: 8620  



თეში კუთვნილ.ნაცვალ. ამისი. თეში ჸუდე რე -- ამისი სახლია. იხ. ათეში. 

Lemma: teshi  
Number: 8621  
თეში ზმნზ. ისე. ჸვანას ბერგი თეში გეიშასარგალუენი, იშენი მაალენია -- ყანაში თოხი ისე რომ გაატარო (გაათრიო),
მაინც მოუხდებაო. იშელჷ მაჟიაქჷნი, თეში ღოლჷ : ქხს, 2, გვ. 14 -- რომ ამოვიდა მეორე, ისე გაუკეთა. ართი თეში
ვაჭყორდუნია, მაჟირაქ ვადიხორასიანია: თ. სახოკ., გვ. 242 -- ერთი ისე არ ამოწყდებაო, მეორე არ დასახლკარდესო. 

Lemma: teshian-i(teshians)  
Number: 8622  
თეშიან-ი(თეშიანს) იმისი (იმისანი). 

Lemma: teshine  
Number: 8623  
თეშინე, თეშინეშე, თეშინეშეს ზმნზ. ისე. თეშინეშე ჯა დო ტყაქ მუშით დიჭუ ცალუა: მ. ხუბ., გვ. 2 -- ისე (ისეთ დროს) ხე და
ტყემ თავისით (მისით) დაიწყო ცელვა. 

Lemma: teshne  
Number: 8624  
თეშნე, თეშნეშე, თეშნეშეს ზმნზ. იგივეა, რაც თეშინე, თეშინეშე, თეშინეს, -- ისე. მუჭო დაყარულებული ვორექ, თეშნეშე
მა მიდმაჸუნითია: მ. ხუბ., გვ.282 -- როგორც დაყარაულებული ვართ, ისე მე წამომყევითო. თეშნე{ე} უწუუ ხენწეფეში
ვეზირქ: მ. ხუბ., გვ.229 -- ისე უთხრა ხელმწიფის ვეზირმა. 

Lemma: teshner-i(teshners)  
Number: 8625  
თეშნერ-ი(თეშნერს) ამნაირი, ამისნაირი. 

Lemma: teshobas  
Number: 8626  
თეშობას ზმნზ. ამისობას. 

Lemma: tecal-i  
Number: 8627  
თეცალ-ი (თეცალ/რს ღ თე-ცალ-ს) ასეთი, ამისთანა. თენა ცოდა მუჭო ვარე, თეცალს კოსუ ორთუდეე?: ქხს, 1, გვ. 45 -- ეს
ცოდვა როგორ არაა, კაცს ამისთანას უშვრებოდე? იხ. ათეცალი. 

Lemma: tec'k'ala  
Number: 8628  
თეწკალა ამასთან. 

Lemma: tec'k'uma  
Number: 8629  
თეწკუმა იგივეა, რაც თეწკალა. 

Lemma: tejgu{r}a  
Number: 8630  
თეჯგუ{რ}ა (თეჯგუ{რ}ას ღ *თეშ-გუ{რ}ა -ს) ასეთი, ამნაირი, ამის მსგავსი. მუჭო ქოძირეს თეჯგურა სქვამი ცირანი,
თქვიის: მ. ხუბ., გვ.5 -- როგორც კი ნახეს ასეთი ლამაზი გოგო, თქვეს... დიდას ელამუ სქუაში თეჯგუარიში რაგადიშე: ქხს,
2, გვ. 38 -- დედას გაუკვირდა შვილის ამნაირი ლაპარაკი (ლაპარაკისაგან). გაჭირება უღუ თეს თეჯუავა: ქხს, 2, გვ. 148 --
გაჭირვება აქვს ამას ასეთიო. 

Lemma: tvaza  
Number: 8631  
თვაზა (თვაზას) ბოტან. ბრძამი (ა. მაყ.). 

Lemma: tvatv-i1  
Number: 8632  
თვათვ-ი1 (თვათვის) ბოტან. პირწმინდა. იხ. ჩეიშელე, ცეიშარე, ცეეშელა, ცეშალე (ა. მაყ.). 

Lemma: tvatv-i2  
Number: 8633  
თვათვ-ი2 (თვათვის) თათი. მეუკჷნჷ დო ქიმკიდუ მუში თვათვით მუშ კჷდჷრცჷ: მასალ., გვ. 112 -- გასწია და მიიდო თავის
თათით თავის მკერდზე. იხ. თოთი. 

Lemma: tvatvap-i  
Number: 8634  
თვათვაფ-ი (თვათვაფის) თათუნი. 

Lemma: tvalir-i  
Number: 8635  
თვალირ-ი (თვალირს) მიმღ.ვნებ. წარს. თვალუნს ზმნისა -- 1. დათვლილი; 2. მოთქმით დატირებული. 

Lemma: tvalua  
Number: 8636  
თვალუა (თვალუას) სახელი თვალუნს ზმნისა -- 1.თვლა. მუ ხანი რე, ვამიძირუქ, დოთვალი დო ქჷგიშინი: მასალ., გვ. 49
-- რა ხანია, რომ არ მინახიხარ, დათვალე და გაიხსენე. ჭოფილი მაფშალიაცალო გაჭირებას მითვალუნს: ენგური, გვ. 247



-- დამწყვდეული (დაჭერილი) ბულბულივით გაჭირვებას მაყვედრის (მითვლის). 2.მოთქმით ტირილი, გოდება. ქჷდმოჭყაფუუ
თეში აზრიქ ნგარა დო გურით თვალუა: კ.სამუშ., ქართ.ზეპ., გვ. 64 -- დამაწყებინა მასზე ფიქრმა ტირილი და გულით
მოთქმა. დიდა თვალჷნდ: მასალ., გვ. 60 -- დედა მოთქვამდა. ქომონჯი დოღურუ ცოდას დო ქოთვალჷნს: მ. ხუბ., გვ.17 --
ქმარი მოჰკვდომია საცოდავს და (ქე) მოთქვამს. თვალუნს (თვალუ თვალა, მოთქმით იტირა; უთვალუ უთვლია, მოთქმით
უტირია; ნოთვალუე(ნ) თვლიდა, მოთქმით ტიროდა თურმე) გრდმ. თვლის; მოთქმით ტირის. ითვალუნს (ითვალუ დაითვალა,
უთვალუ დაუთვლია ) გრდმ. სათავ. ქც. თვალუნს ზმნისა -- ითვლის. უთვალუნს (დუუთვალუ დაუთვალა, დუუთვალუ დაუთვლია )
გრდმ. სასხვ. ქც. თვალუნს ზმნისა -- უთვლის. ითვალუუ(ნ) (დიითვალუ დაითვალა ის, დოთვალერე(ნ) დათვლილა ) გრდუვ. ვნებ.
თვალუნს ზმნისა -- ითვლება; მოთქმით იტირება. ათვალუუ(ნ) (დაათვალუ დაეთვალა, დოთვალუუ დასთვლია ) გრდუვ. ვნებ.
უთვალუნს ზმნისა -- ეთვლება; მოთქმოთ ეტირება. ითვალე(ნ) (ითვალუ შესაძლებელი გახდა თვლა, მოთქმით ტირილი; -- , -- )
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. თვალუნს ზმნისა -- შეიძლება დაითვალოს; მოთქმით იტიროს. ათვალე(ნ) (ათვალუ შეძლო დაეთვალა,
მოთქმით ეტირა; -- ნოთვალუე(ნ) შესძლებია თვლა, მოთქმით ტირილი) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უთვალუნს ზმნისა -- შეუძლია
დათვალოს; მოთქმით იტიროს ოთვალაფუანს (ოთავალაფუუ ათვლევინა, მოთქმით ატირებინა; უთვალაფუაფუ დაუთვლევინებია,
მოთქმით უტირებინებია; ნოთვალაფუ{აფუ}ე(ნ) ათვლევინებდა, მოთქმით ატირებინებდა თურმე) კაუზ. თვალუნს ზმნისა --
ათვლევინებს; მოთქმით ატირებინებს. მათვალარი, მათვალუ მიმღ. მოქმ. {და}მთვლელი; მოთქმით დამტირებელი (მომტირალი).
ოთვალარი, ოთვალუ მიმღ. ვნებ. მყ. {და}სათვლელი; მოთქმით სატირალი. თვალირი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}თვლილი; მოთქმით
დატირებული. ნათვალა მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნათვალი; მოთქმით ნატირალი. ნათვალუერი მიმღ. ვნებ. წარს.თვლის; მოთქმით
ტირილის საფასური. უთვალუ, უდუთვალუ მიმღ. უარყ. დაუთვლელი; მოთქმით დაუტირელი. იხ. დო-თვალუა. 

Lemma: tvepila  
Number: 8637  
თვეფილა (თვეფილას) ბოტან. დიდგულა. იხ. თახვანტია, თახვანტიაშ ჯა, ხინთობალაში ჯა... (ა. მაყ.). 

Lemma: tvizal-i  
Number: 8638  
თვიზალ-ი (თვიზალს) ძლიერ მსუქანი და ბღვერია(მ. ძაძ.). 

Lemma: tvitan  
Number: 8639  
თვითან, თვითანი/ჷ, თვითონ განსაზღვრებითი ნაცვალსახელი თვითონ, თვით. სი თვითანჷ ქიმეხვადი: ი. ყიფშ., გვ. 173 --
შენ თვითონ მიხვდი. თვითვანია თიშო ხოლო ოსური ქუთხუნანია: მ. ხუბ., გვ.153 -- თვითონ იმისთვისაც ცოლი
უთხოვიათო. ურემქ დიშქა ვამიიღუ-და, თვითონ დიშქა რე: ი. ყიფშ., გვ. 178 -- ურემმა შეშა თუ არ მოიტანა, თვითონ შეშაა. 

Lemma: tvitval-i  
Number: 8640  
თვითვალ-ი (თვითვალს) ხორციანი (დ. ფიფია). 

Lemma: tvingal-i  
Number: 8641  
თვინგალ-ი (თვინგალს) უნიათო; მოსულელო. 

Lemma: tvineba  
Number: 8642  
თვინება (თვინებას) სახელი თვინენს ზმნისა -- თმენა, მოთმენა. მუთ ითვინე თესია?: კ.სამუშ., ქხპს, გვ. 149 -- რითღა
ითმენ ამასო? თვინენს (იყენ. ითვინუ ითმინა, უთვინებუ უთმენია, ნოთვინუე(ნ)//ნოთვინებუე(ნ) ითმენდა თურმე) გრდმ. ითმენს,
მოთმინებით იტანს. ითვინენს (ითვინუ ითმინა, უთვინებუ უთმენია) გრდმ. მოთმინებით იტანს. უთვინენს (უთვინუ უთმინა, უთვინებუ
უთმენია) გრდმ. სასხვ. ქც. თვინენს ზმნისა -- უთმენს. ითვინინე(ნ) (მიითვინინუ შესაძლებელი გახდა მოთმენა, -- , -- ) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. თვინენს ზმნისა -- შეიძლება ითმინოს. ათვინინე(ნ) (მაათვინინუ შეძლო მოეთმინა, -- , მონოთვინებუე(ნ) შესძლებია
მოთმენა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უთვინენს ზმნისა -- შეუძლია {მო}ითმინოს. ოთვინებაფუანს (ოთვინებაფუუ ათმენინა,
უთვინებაფუაფუ უთმენინებია, ნოთვინებაფუე(ნ) ათმენინებდა თურმე) კაუზ. თვინენს ზმნისა -- ათმენინებს. მათვინებუ, მათვინებელ/რი
მიმღ. მოქმ. {მო}მთმენი, {მო}მთმინებელი. ოთვინებუ, ოთვინებელ/რი მიმღ. ვნებ. მყ. {მო}სათმენი. თვინებულ/რი, მოთვინებულ/რი მიმღ.
ვნებ. წარს. მოთმინებული, მოთმენილი. ნათვინები/უ მიმღ. ვნებ. წარს. {მო}ნათმენი. ნათვინებუერი, ნათვინუერი მიმღ. ვნებ. წარს.
{მო}თმენის საფასური. უთვინებუ, უმუთვინებუ მიმღ. უარყ. მოუთმენელი. 

Lemma: tvinebul-i  
Number: 8643  
თვინებულ-ი (თვინებულ/რს) იხ. მოთვინებული. 

Lemma: tvintval-i  
Number: 8644  
თვინთვალ-ი (თვინთვალს) ბუთხუზა, მსუქანი, პუტკუნა. 

Lemma: tvinier-i  
Number: 8645  
თვინიერ-ი (თვინიერს) მშვიდი, უწყინარი; მორჩილი. 

Lemma: tvisebier-i  
Number: 8646  
თვისებიერ-ი (თვისებიერს) თვისებიანი. შურიშ დგუმა რექ თვისებიერი: მ. ხუბ., გვ. 322 -- სულის დგმახარ თვისებიანი. 

Lemma: ti1  
Number: 8647  
თი1 (თის) (მრავლობითი რიცხვი არ აქვს) ოჯახი; სახლი, სახლ-კარი. ოში ანთასი ჩქიმი თის, აკა მეძობელიში თის!: ი.
ყიფშ., გვ. 186 -- ასიათასი ჩემს ოჯახში, ცოტა (ერთი) მეზობლის ოჯახში. ჩქიმ თის ოკო დინორდასია, ნანა: ქხს, 1, გვ. 53 --
ჩემს ოჯახში უნდა იდგესო, ნანა. ქიმიოდირთეს ართი დიდი დგუმა თის: მ.ხუბ., გვ. 7 -- მიადგნენ ერთ დიდ სახლს (ოჯახს). მა
მეურქ ჩიმ თიშა -- მე მივდივარ ჩემს სახლში. მინილუ ართი კოჩიში თიშა: მ.ხუბ., გვ.2 -- შევიდა ერთი კაცის ოჯახში (სახლ-
კარში). იხ. თური. 



Lemma: ti2  
Number: 8648  
თი2 ჩვენებითი ნაცვალსახელი ის. ქუმოძირითი მა თი თქვანი ლეხი ძღაბია: მ. ხუბ., გვ.24 -- მაჩვენეთ მე ის თქვენი
ავადმყოფი გოგოო. თი კოჩიქით ქომორთუ -- ის კაციც მოვიდა. იხ. თინა; ეთინა. 

Lemma: -ti3  
Number: 8649  
-თი3 სუფიქსი აღნიშნავს სახლი, ოჯახი: ჩილორ-თი ცოლის ოჯახი, ცოლეური. იხ. თი1 (შდრ. ჩილორ-ი ცოლეური, ჩილ-ი
ცოლი) მიდაბრთი ჩილორთიშა -- წავედი ცოლეურს (ცოლის ოჯახში). ტოპონიმებში ცვლის სა- -- -ო და ლე- -- -ე
კონფიქსებს, რომელთა ფუნქციაა გვარისაგან აწარმოონ დასახლებული ადგილის სახელი. შდრ. თოლორდა-თი // სა-
თოლორდ-ო; ლე-ბერი-ე // ბერია-თი (შდრ. პ. ცხად., ტოპონ., გვ. 91). 

Lemma: -t(i)4(//-te'//-t)  
Number: 8650  
-თ(ი)4(//-თჷ//-თ) ნაწილაკი (ქართული -ც, -ცა'ს შესატყვისია): უკული თქვა-თი ქეგიმაჸუნითია: ი. ყიფშ., გვ. 31 -- შემდეგ
თქვენც გამომყევითო(უკან). არძოქ გალე გიმილეს: რჩინუქი-თი დო ახალგაზდაქი-თი, კოჩქი-თი დო ოსურქი-თი,
ოსურსქუაქი-თი დო ქომოლსქუაქი-თ -- ყველა გარეთ გამოვიდა: ბებერიცა და ახალგაზრდაც, კაციცა და ქალიც,
ქალიშვილიცა და ვაჟიშვილიც. 

Lemma: -ti5  
Number: 8651  
-თი5 ნაწილაკი ჩაერთვის ზმნებს ზმნისწინსა და ფუძეს შორის აწმყოს წრის მწკრივებში და გამოხატავს უსრულ ასპექტს: შდრ.
მი-თი-იბდვანქ//მი-თ-მი-იბდვანქ ვიცვამ (შდრ. მი-იბდვანქ ჩავიცვამ); გი-თი-ოსხაპანს ახტება (შდრ. გიოსხაპანს
დაახტება); გი-თი-აშქვანს არტყამს (შდრ. გი-აშქვანს დაარტყამს)... 

Lemma: ti-i  
Number: 8652  
თი-ი (თირს) იხ. თი1. 

Lemma: tia  
Number: 8653  
თია (თიას) არჩივი, ულუფა, წილი, კუთვნილი ნაწილი. გოსოფუ ართი ჸურენი თია ნჯარიში: ი. ყიფშ., გვ. 62 -- გაარღვია
(გაგლიჯა) ჯარის ერთი მხრის ნაწილი (წილი). პატონეფი ნოჭკომუე ხალხიში თია ჯამაგირს: ი. ყიფშ., გვ. 149 -- ბატონები
ჭამდნენ თურმე ხალხის ჯამაგირის ნაწილს. ჩქიმი თია დოფჩუათ, სქანი თია ოპჭკომათ: თ. სახოკ., გვ. 264 -- ჩემი არჩივი
შევინახოთ, შენი არჩივი შევჭამოთ. წონებელაში თიას ოკორდჷნია: ხალხ.სიბრ., 1, გვ. 173 -- მწონებლის (წუნიას) წილს
(ლუკმას) აკლდებაო. კოჩქ ვაგოზურდა ხანდა დო ლჷმათ, რინას დაღალი თია- საღალე: ეგრისი, გვ. 132 -- კაცი არ
შედრკე შრომითა და ომით (ბრძოლით), ყოფნას აართვი ღალა წილ-ხვედრი. შდრ. ორთია. 

Lemma: tiankar-i  
Number: 8654  
თიანქარ-ი (თიანქარს) თიაქარი. 

Lemma: tib-i  
Number: 8655  
თიბ-ი (თიბის) ადგილი, სადაც ცხვარი იდგა (მასალები, ტ. 4, ნაწ.1, გვ. 216). შდრ. თჷფე. 

Lemma: tige  
Number: 8656  
თიგე მიმართვაა. სი ჩქიმი რექ, ჩქიმი თიგე, ჩქიმი ვარდიში ქუჩუჩი: მ. ხუბ., გვ.320 -- შენ ჩემი ხარ, ჩემო თიგე, ჩემი
ვარდის ქუჩუჩი. 

Lemma: tigvar-i  
Number: 8657  
თიგვარ-ი (თიგვარსღ თი-გვარ-ს ) იმგვარი. იხ. ეთიგვარი. 

Lemma: tida  
Number: 8658  
თიდა (თიდას) იმდენი. შდრ. მუდა? იხ. -- და. 

Lemma: tidghan-i  
Number: 8659  
თიდღან-ი (თიდღანს) ის დღე; იმისი მსგავსი. თიდღან ქომიძირუდას, დიაჩქიმიშ ნოსა რდენი: ქხს, 1, გვ.245 -- ის დღე
მენახოს, დედაჩემის რძალი იყო. თი{მ}დღანი ვარდასინი -- იმის (იმ დღის) მსგავსი არ იყოს. 

Lemma: tizma  
Number: 8660  
თიზმა, თიზუმა, თიზჷმა (თიზ{უ}მას) იმდენი. თიზმა გიძიცინუდას, მა სი მუზმა მონგარე: ქხს, 1, გვ.100 -- იმდენი გეცინოს,
მე შენ რამდენიც მატირე. ნასისხერი ჟირი თიზჷმა გეძუდუ -- ნასესხები ორი იმდენი ემართა. იხ. ათეზმა, ათეზუმა; -ზიმა, -
ზუმა. 

Lemma: tizmasha{x}  
Number: 8661  
თიზმაშა{ხ}, თიზუმაშა{ხ}, თიზჷმაშა{ხ} ზმნზ. იმდენჯერ. თიზმაშახ ქაარაგადაფუუ ტყურა, ქუუდუჯერეს -- იმდენჯერ
ათქმევინა ტყუილი, დაუჯერეს. 



Lemma: tize'maxans  
Number: 8662  
თიზჷმახანს ზმნზ. იმდენ ხანს. 

Lemma: titan  
Number: 8663  
თითან განსაზღვრებითი ნაცვალსახელი -- თვითონ. თეს მითინ ვაძირუნსუ დო თითან ირფელს ორწყე -- ამას არავინ არ
ხედავს და თვითონ ყველაფერს ხედავს. იხ. თვითან. 

Lemma: titeul-i  
Number: 8664  
თითეულ-ი (თითეულს) თითოეული. თითეულო ზმნზ. თითოეულად. მის გაჭარე თითეულო, თინეფი მუდა რჯული რენა?:
კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 147 -- ვინ აღწერს, თითოეულად ესენი რამდენი ჯურის არიან? 

Lemma: titmer-i  
Number: 8665  
თითმერ-ი (თითმერს) თითბერი. თითმერიში ტაშტი -- თითბრის ტასტი. 

Lemma: tito  
Number: 8666  
თითო (თითოს) თითო. დედიბი ეჲოჯუმალარო თითო თუთას ქემირჩქინეს: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 216 -- დედაბერი სარჩენად
თითო თვით მიიჩინეს (შვილებმა). 

Lemma: tito-tito  
Number: 8667  
თითო-თითო (თითო-თითოს) თითო-თითო. თითო-თითოსჷ ირკოჩ თქუანცჷ: კ. სამუშ., ქართ.ზეპ., გვ. 23 -- თითო-თითოს
ყველა იტყვის. თითო-თითოთ ზმნზ. თითო-თითოდ, სათითაოდ. უკული თქვა თითო-თითოთ იშეელითია!: ა. ცაგ.,გვ. 12 --
შემდეგ თქვენ სათითაოდ ამოდითო! 

Lemma: tito-k'ak'al-i  
Number: 8668  
თითო-კაკალ-ი (თითო-კაკალს) თითო-მარცვალი. თითო-კაკალო ზმნზ. თითო-მარცვლად, დაწვრილებით. საჭირო ლე
თითო-კაკალო ქიფჩიათი ათენეფიში მუკოლუაფაშენი: ყაზაყ., 6.06.1930 -- საჭიროა, დაწვრილებით (თითო-მარცვლად)
ვისაუბროთ ამათ მოვლაზე. 

Lemma: tito-k'alo  
Number: 8669  
თითო-კალო ზმნზ. ცალ-ცალკე. მისით გაგიმორსებუნა... თითოკალო რთილობა: ქხს, 1, გვ. 214 -- ვისაც გამოგიცდია...
ცალ-ცალკე გაყოფა. თითო-კალო მუშაობათჷ ვარწყედესჷ ფენდა-ხვესჷ: ყაზაყ., 6.06.1930 -- ცალ-ცალკე მუშაობით ვერ
ხედავდნენ ბარაქა-ხვავს. 

Lemma: titoul-i  
Number: 8670  
თითოულ-ი, თითულ-ი (თით{ო}ულს) იხ. თითეული, -- თითოეული. ჩქიმ ამბე(ე)ს იკითხენთ-და, თითოულო მა ფთქუა: ქხს,
1, გვ. 270 -- ჩემს ამბავს თუ იკითხავთ, სათითაოდ (თითოეულად) მე ვიტყვი. 

Lemma: titx  
Number: 8671  
თითხ იხ. თითხუ. 

Lemma: titxareba  
Number: 8672  
თითხარება (თითხარებას) იხ. თითხორება. 

Lemma: titxas  
Number: 8673  
თითხას ზმნზ. თხლად. პამანდორი თითხას ოკო დაარგუენი -- პამიდორი თხლად უნდა დარგო. იხ. თითხუ. 

Lemma: titxasho  
Number: 8674  
თითხაშო ზმნზ. იგივეა, რაც თითხას, -- თხლად. 

Lemma: titxonil-i  
Number: 8675  
თითხონილ-ი (თითხონილ/რს) მიმღ.ვნებ. წარს. თითხონუნს ზმნისა -- {მო}თითხნილი. 

Lemma: titxonua  
Number: 8676  
თითხონუა, თხითხონუა (თ{ხ}ითხონუას) სახელი თითხონუნს ზმნისა -- თითხნა, თხვრა, თხუპნა; დასვრა. ბაღანეფი ზაანა
ლეტას დო თითხონუნა ექიანობას -- ბავშვები ზელენ ტალახს და თითხნიან იქაურობას. თითხონუნს (თითხონუ თითხნა,
უთითხონუ უთითხნია, ნოთითხონუე(ნ) თითხნიდა თურმე) გრდმ. თითხნის, თხვრის. ითითხონუნს (ითითხონუ გაითითხნა, უთითხონუ
გაუთითხნია) გრდმ. სათავ. ქც. თითხონუნს ზმნისა -- ითითხნის. უთითხონუნს (უთითხონუ უთითხნა, უთითხონუ უთითხნია) გრდმ.
სასხვ. ქც. თითხონუნს ზმნისა -- უთითხნის. ითითხონუ{უ}(ნ) (გიითითხონუ გაითითხნა, გოთითხონე{ლე}(ნ) გათითხნილა ) გრდუვ.
ვნებ. თითხონუნს ზმნისა -- ითითხნება. ათითხონუ{უ}(ნ) (გაათითხონუ გაეთითხნა, გოთითხონუუ გასთითხნია ) გრდუვ. ვნებ.
უთითხონუნს ზმნისა -- ეთითხნება. ითითხონე(ნ) (ითითხონუ შესაძლებელი გახდა თითხნა, -- , -- ) გრდუვ.შესაძლ. ვნებ.
თითხონუნს ზმნისა -- შეიძლება {გა}თითხნა (გაითითხნოს). ათითხონე(ნ) (ათითხონუ შეძლო {გა}ეთითხნა, -- , ნოთითხონუე(ნ)
შესძლებია თითხნა) გრდუვ.შესაძლ. ვნებ. უთითხონუნს ზმნისა -- შეუძლია {გა}თითხნოს. ოთითხონაფუანს (ოთითხონაფუუ



შესძლებია თითხნა) გრდუვ.შესაძლ. ვნებ. უთითხონუნს ზმნისა -- შეუძლია {გა}თითხნოს. ოთითხონაფუანს 
ათითხნინა, უთითხონაფუაფუ უთითხნინებია, ნოთითხონაფუე(ნ) ათითხნინებდა თურმე) კაუზ. თითხონუნს ზმნისა -- ათითხნინებს.
მათითხონალი მიმღ. მოქმ. {გა}მთითხნელი. ოთითხონალი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}სათითხნი. თითხონილი მიმღ. ვნებ. წარს.
{გა}თითხნილი. ნათითხონა მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნათითხნი. ნათითხონუერი მიმღ. ვნებ. წარს.{გა}თითხნის საფასური. უთითხონუ,
უგუთითხონუ მიმღ. უარყ. გაუთითხნი, გაუთითხნელი. 

Lemma: titxoreba  
Number: 8677  
თითხორება (თითხორებას) იგივეა, რაც თითხარება, -- სახელი ათითხორენს ზმნისა -- {გა}თხელება. ტყები
ვაგაათითხორა, ვარა ჯგირი კანჩაფულა ვაიშურს -- ტყავი არ გაათხელო, თორემ კარგი ქალამანი არ გამოვა.
ათითხორენს (ათითხორუ {გა}ათხელა, უთითხორებუ {გა}უთხელებია, ნოთითხორებუე(ნ) ათხელებდა თურმე) გრდმ. ათხელებს.
ითითხორენს (ითითხორუ გაითხელა, უთითხორებუ გაუთხელებია) გრდმ. სათავ. ქც. ათითხორენს ზმნისა -- ითხელებს.
უთითხორენს (უთითხორუ გაუთხელა, უთითხორებუ გაუთხელებია) გრდმ. სასხვ. ქც. ათითხორენს ზმნისა -- უთხელებს.
ითითხორებუ{უ}(ნ) (გეეთითხორუ გათხელდა, გათითხორებე{ლე}(ნ) გათხელებულა ) გრდუვ. ვნებ. ათითხორენს ზმნისა -- თხელდება.
ეთითხორებუ{უ}(ნ) (გეეთითხორუ გაუთხელდა, გათითხორებუ გასთხელებია ) გრდუვ. ვნებ. უთითხორენს ზმნისა -- უთხელდება.
ითითხორინე(ნ) (გიითითხორინუ შესაძლებელი გახდა გათხელება, -- , -- ) გრდუვ.შესაძლ. ვნებ. ათითხორენს ზმნისა --
შეიძლება გათხელდეს. ათითხორინე(ნ) (გაათითხორინუ შეძლო გაეთხელებია, -- , გონოთითხორებუე(ნ) შესძლებია გაეთხელებინა)
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უთითხორენს ზმნისა -- შეუძლია გაათხელოს. ოთითხორებაფუანს (ოთითხორებაფუუ ათხელებინა,
უთითხორებაფუაფუ უთხელებინებია, ნოთითხორებაფუე(ნ) ათხელებინებდა თურმე) კაუზ. ათითხორენს ზმნისა -- ათხელებინებს.
მათითხორებელი მიმღ. მოქმ. {გა}მთხელებელი. ოთითხორებელი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}სათხელებელი. ნათითხორები/უ მიმღ. ვნებ. წარს.
{გა}ნათხელები. ნათითხორებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}თხელების საფასური. უგუთითხორებუ მიმღ. უარყ. გაუთხელებელი. 

Lemma: titxu  
Number: 8678  
თითხუ, თხითხუ, თხჷთხჷ (თ{ხ}ითხუს, თხჷთხჷს) თხელი. ფაფირქ თითხუქ ვაგაჸუას -- ფაფა თხელი არ შეგექნეს. შდრ.
ლაზ. თითხუ // თუთხუ თხელი, მეჩხერი (ნ. მარი). 

Lemma: tiir-i  
Number: 8679  
თიირ-ი (თიირს) მიმღ.ვნებ. წარს. თუნს ზმნისა -- დათოვლილი. იხ. თირი. 

Lemma: tik'-i  
Number: 8680  
თიკ-ი (თიკის) ბიბილო. ჸვარილემს თიკი დადულიშა უგუნა, კუდელი -- მუმულიშა -- ყვერულებს ბიბილო დედლისა აქვთ
(უგავთ), კუდი -- მამლისა. მუმულს დუს თიკი გეჩანს -- მამალს თავზე ბიბილო აქვს. შდრ. იმერ. თიკი ფრინველის ბიბილო
(ვ. ბერ.). 

Lemma: tik'al-i  
Number: 8681  
თიკალ-ი (თიკალს) ამაყი, ყოყლოჩინა; აგრესიული მამალი. იხ. თიკინი. 

Lemma: tik'am-i  
Number: 8682  
თიკამ-ი (თიკამს) ბიბილოიანი. ქაწოხვადესჷ დიდი თიკამი მუმულქჷ -- წინ დახვდათ დიდი ბიბილოიანი მამალი. 

Lemma: tik'ginoch'k'iril-i  
Number: 8683  
თიკგინოჭკირილ-ი (თიკგინოჭკირილს) ბიბილოგადაჭრილი. ჸუნს ართი თიკგინოჭკირილი მუმული -- ჰყავს ერთი
ბიბილოგადაჭრილი მამალი. 

Lemma: tik'in-i  
Number: 8684  
თიკინ-ი (თიკინს), თიკინუა (თიკინუას) სახელი ითიკინანს ზმნისა -- ყინჩვა, ყოყლოჩინობა, ყოყოჩობა, გაბღენძვა; გადატ.
გამომწვევად ყურება. მუ რე, თე მუმულიცალო ითიკინანქინი? -- რაა, ეს მამალივით რომ იყინჩები? კოჩი განიშე
დიკინანდუ, ეთეშ გილეთიკინანდ: ქხს, 1, გვ. 168 -- კაცი განზე გაიწევდა, ისე იყინჩებოდა. ითიკინანს (ითიკინუუ იყოყოჩა,
უთიკინუუ უყოყოჩია, ნოთიკინუე(ნ) ყოყოჩობდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ყოყოჩობს, იყინჩება, ყოყლოჩინობს. უთიკანს (მხოლოდ
აწმყოს წრისა და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. სტატიკ. ყინჩად უჭირავს თავი, -- ქედმაღლობს. 

Lemma: tik'olua  
Number: 8685  
თიკოლუა (თიკოლუას) სახელი ითიკოლუ(ნ) ზმნისა -- ბორგვა, შფოთვა; ტრიალი. ითიკოლჷ, იცხვანტალჷ, თე რიგი
ვორექია..., მარა, ჸა, ვემეჩეს: მ. ხუბ., გვ. 67 -- იბორგა, იფუსფუსა, ამგვარი ვარო..., მაგრამ, არა, არ მისცეს ეს. ითიკოლუ/ჷ
(მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. ბორგავს, შფოთავს. 

Lemma: tik'unt'al-i  
Number: 8686  
თიკუნტალ-ი (თიკუნტალს) თავით გადაყირავება, გადატრიალება. 

Lemma: til-i  
Number: 8687  
თილ-ი (თილ/რს) იგივეა, რაც თი1, თიი. 

Lemma: tila  
Number: 8688  
თილა (თილას) წილი, ჯერი.... იხ. თია. 

Lemma: tim-  



Number: 8689  
თიმ-, თიმი-, თიმუ-, თიმჷ- (ღ თი-მი/უ/ჷ, - ი.ყიფშიძის აზრით) იმ. ეს სიტყვა მეგრულში დამოუკიდებლად არ იხმარება; ის
პირველი ნაწილის სახით შედის რთულ სიტყვებში (ი.ყიფშ.). იხ. -იმ-, -იმი-, -იმუ-, -იმჷ-. 

Lemma: timdros  
Number: 8690  
თიმდროს ზმნზ. იმ დროს. თხას თიმდროს მალენია ჭყვადუა, მუჟამც ართიანც ქაში რანჩხაფის ქუდუჭყანანიე: ხალხ.
სიბრ., 1, გვ. 57 -- თხას მაშინ (იმ დროს) მოუვაო გაწყვეტა, როცა ერთმანეთს რქის ჩხვერას (რქენას) დაუწყებენო. 

Lemma: timdgharishe  
Number: 8691  
თიმდღარიშე ზმნზ. იმ დღიდან. თიმდღარიშე, მუჟამც რძირი, თოლც ჩილამური ჩამირცხინე: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 124 -- იმ
დღიდან, როცა გნახე, თვალს ცრემლები მომაშორე. იხ. იმდღარიშე. 

Lemma: timdghas  
Number: 8692  
თიმდღას, თიმუდღას ზმნზ. იმ დღეს, იმ დღესვე. იხ. იმდღას. 

Lemma: timidros  
Number: 8693  
თიმიდროს ზმნზ. იმ დროს. თიმიდროს სქუაქ ხე ოუჭოფუ: მ. ხუბ., გვ. 178 -- იმ დროს შვილმა ხელი დაუჭირა. იხ. თიმდროს;
იმდროს. 

Lemma: timsers  
Number: 8694  
თიმსერს, თიმუსერს ზმნზ. იმ ღამეს. თიმუ-სერს ქიმერთჷ: ი. ყიფშ., გვ. 50 -- იმ ღამეს მივიდა. თიმუსერს გემეეცხადჷ მუში
მუმაქ: ი. ყიფშ., გვ. 45 -- იმ ღამეს გამოეცხადა თავისი მამა. იხ. იმსერს. 

Lemma: timuzhanc  
Number: 8695  
თიმუჟანც ზმნზ. იმ დროს, იმ ჟამს. თიმუ-ჟანც ართი ჯიმაქ, უნჩაშიქ, დოღორუ: ი.ყიფშ., გვ. 52 -- იმ დროს ერთი ძმა,
უფროსი, მოკვდა. 

Lemma: timc'anas  
Number: 8696  
თიმწანას, თიმუწანას ზმნზ. იმ წელს,იმ წელიწადს. თიმწანას ჟირი ღურელი გაგნასვანჯუეს იში მახორობაშე -- იმ წელს
ორი მკვდარი გამოასვენეს მისი ოჯახიდან. იხ. იმწანას. 

Lemma: timc'k'ala  
Number: 8697  
თიმწკალა ზმნზ. მაშინ. მუჟანსით ბულს ტყები მუკურსჷნი, თიმწკალა ოკო ტყაბარუე:. ა.ცან., გვ. 115 -- როცა ბალს ტყავი
ძვრება, მაშინ უნდა აატყაო. იხ. იმწკალა. 

Lemma: timc'k'ans  
Number: 8698  
თიმწკანს ზმნზ. მაშინ, იმ წამს. იხ. იმწკანს. 

Lemma: timc'k'ela  
Number: 8699  
თიმწკელა ზმნზ. იგივეა, რაც თიმწკალა, -- მაშინ. დაგინიშნენქ თიმწკელა დროსი: ქხს, 1, გვ. 131 -- დაგინიშნავ მაშინ
დროს. იხ. იმწკელა. 

Lemma: timc'k'ma  
Number: 8700  
თიმწკმა, თიმიწკუმა, თიმიწკჷმა ზმნზ. მაშინ. მუჟამს მუმული მიღუდუნი{ა}, თიმ{ი}წკუმა მუშენ ვამორთია:. თ. სახოკ., გვ.
269 -- როცა მამალი მქონდა (სადილად), მაშინ რატომ არ მოხვედიო. თიმიწკჷმა უნჩაში სქუაქ გეიწუღუ მუმას ართი საკი
ფარა: ი. ყიფშ., გვ. 7 -- მაშინ უფროსმა შვილმა გამოართვა მამას ერთი ტომარა ფული. 

Lemma: timc'k'maian-i  
Number: 8701  
თიმწკმაიან-ი (თიმწკმაიანს), თიმწკუმაიან-ი (თიმწკუმაიანს) მაშინდელი. თიმწკმაიანი ნაწყუნეფი მაფუ კუჩხი დო ასე
ქიგომიშინუ -- მაშინდელი ნატკენი მაქვს ფეხი და ახლა გამიხსენა. 

Lemma: tin-i  
Number: 8702  
თინ-ი (თინს) იხ. თინუ, -- სწორი, გამართული; მართალი. 

Lemma: tina  
Number: 8703  
თინა (მოთხ. თი-ქ, მიც. თი-ს, ნათ. თი-ში, მოქმ. თი-თი, ვით. -- არ აქვს; მრ.რიცხ.: თინ-ეფ-ი, მოთხ. თინ-ეფ-ქ//თინ-ემ/ნ-ქ,
მიც. თინ-ეფ/მ/ნ-ს, ნათ. თინ-ეფ-იშ...) 1. ჩვენებითი ნაცვალსახელი მესამე პირისა ის. 2. გამოყენებულია მესამე პირის
ნაცვალსახელად. 

Lemma: tinavara  
Number: 8704  
თინავარა კავშირი თორემ; ის თორემ. თის მოწონქჷნ, თინავარა ვართ სი რექ განძია: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 132 -- იმას რომ
მოსწონხარ, თორემ არც შენ ხარ განძიო. 



Lemma: tinair-i  
Number: 8705  
თინაირ-ი (თინაირს) ისეთი, იმნაირი. სი ქომუჩი მოფიქრება, თინაირი ლექსიშ ნძალა: ი. ყიფშ., გვ. 108 -- შენ მომეცი
მოფიქრება, იმნაირი ლექსის ძალა. იხ. თინერი. 

Lemma: tinas  
Number: 8706  
თინას ზმნზ. პირდაპირ, სწორად. თინას გოჭკირი! -- სწორად (პირდაპირ) გასჭერ! უსახელოს თინას ვაუჩქუ ულა, ვიშო-
აშო მიიღილოჟუ -- უსახელომ (გველმა) სწორად არ იცის სვლა, იქით-აქეთ მიიგრიხება. იხ. თინუ. 

Lemma: tinapa  
Number: 8707  
თინაფა (თინაფას), თინუა (თინუას) სახელი ოთინანს ზმნისა -- გაბედვა (წასვლისა). ამსერი ვაათინანს ჸუჩა -- ამეღამ ვერ
გაბედავს (წასვლას) სახლში. ქჷმორთჷ ამსერი ეშმაკიქ, ვემიოთინჷ ხოლოშა: მ. ხუბ., გვ. 154 -- მოვიდა ამეღამ ეშმაკი,
ვერ მიბედა ახლოს (მისვლა). გოხოლუას ვემკათინა, თიცალც გაქვიჩინუანა: მასალ., გვ. 95 -- სიახლოვეს ვერ მიბედავ,
ისე განზე გაშლიან. ოთინანს (ოთინუ გაბედა წასვლა, უთინუუ გაუბედავს წასვლა, ნოთინუე(ნ) გაბედავდა თურმე წასვლას) გრდმ.
გაბედავს წასვლას. ითინე(ნ) // ითინინე(ნ) (ითინინუ შესაძლებელი გახდა წასვლის გაბედვა, -- , -- ) გრდუვ.შესაძლ. ვნებ.
ოთინანს ზმნისა -- შეიძლება წასვლის გაბედვა. ათინე(ნ) // ათინინე(ნ) (ათინინუ შეძლო გაებედა წასვლა, -- ; ნოთინუე(ნ)
შესძლებია წასვლის გაბედვა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ოთინანს ზმნისა -- შეუძლია გაბედოს წასვლა. მათინალი მიმღ. მოქმ.
გამბედავი (წასვლისა). ოთინალი მიმღ. ვნებ. მყ. გასაბედი (წასვლისა). ნათინა მიმღ. ვნებ. წარს. განაბედი. ნათინუერი მიმღ. ვნებ.
წარს. საფასური წასვლის გაბედვისათვის. 

Lemma: tinash-i  
Number: 8708  
თინაშ-ი (// თიში)კუთვნილებითი ნაცვალსახელი იმისი. მა ხენწიფექ კოჩი მიკომკირუ ბარჯგიშანი, თინაში მუკონწყუმა
გაბედია: მ. ხუბ., გვ. 12 -- მე ხელმწიფემ კაცი რომ მიმიბა (მიმიკრა) სარზე, იმისი მოხსნა გაბედეო. 

Lemma: tingal-i  
Number: 8709  
თინგალ-ი (თინგალს) 1. მაღალი, გრძელკისრიანი. 2. ამაყი. შდრ. ჩინგალი. 

Lemma: tingua  
Number: 8710  
თინგუა (თინგუას) სახელი თინგუნს, მეთინგუნს ზმნათა -- ერთი დარტყმით, ერთბაშად მოჭრა. გიაშქუ ლეკური დო
მეთინგუ დუდი -- დაარტყა ლეკური და მოსჭრა თავი (უეცრად). თინგუნს (თინგუ დაარტყა ძლიერად, უთინგუ ძლიერად
დაურტყამს, ნოთინგუე(ნ) ურტყამდა ძლიერად თურმე) გრდმ. სჭრის (ერთბაშად); არტყამს ძლიერად. ითინგუნს (ითინგუ დაირტყა
ძლიერ, უთინგუ დაურტყამს ძლიერად) გრდმ. სათავ. ქც. თინგუნს ზმნისა -- იჭრის (ერთბაშად), ირტყამს (დანას ან სხვა რასმე)
ძლიერად. ოთინგაფუანს (ოთინგაფუუ ჩასცა, ჩაარტყა მაგრად; უთინგაფუაფუ ჩაურტყამს, ჩაუცია მაგრად; ნოთინგაფუე(ნ) ჩაარტყამდა,
ჩასცემდა ძლიერად) კაუზ. თინგუნს ზმნისა -- ჩასცემს დანას ან სხვა მჭრელ რასმე ერთბაშად. მათინგალი მიმღ. მოქმ.
ჩამრტყმელი, ჩამცემი რისამე მჭრელი საგნისა (მაგ., დანის...). ოთინგალი მიმღ. ვნებ. მყ. ჩასარტყმელი; ერთბაშად მჭრელი
საგნის ჩასაცემი. ნათინგა მიმღ. ვნებ. წარს. ჩანარტყამი; ერთბაშად მჭრელი საგნის ჩანაცემი. ნათინგუერი მიმღ. ვნებ.
წარს.ჩარტყმის, ერთბაშად მჭრელი საგნის ჩაცემის საფასური. შდრ. ქერცუა. 

Lemma: tiner-i  
Number: 8711  
თინერ-ი (თინერს) იმნაირი. მუნერო ოკო ორზჷკო თიქ თინერი დაჩხირი: ი. ყიფშ., გვ. 8 -- როგორ უნდა დაენთო მას
იმნაირი ცეცხლი. 

Lemma: tinep-i  
Number: 8712  
თინეფ-ი (თინეფ-ს, თინემ/ნ-ს იმათ) მრავლ. რიცხვი თინა ის ნაცვალსახელისა, -- ისინი. თინემც დღაც ვაგაჭყორდუ --
იმათ არასოდეს არ დაავიწყდება. 

Lemma: tinepish-i  
Number: 8713  
თინეფიშ-ი (თინეფიშის) მრავლ. რიცხვი მესამე პირის კუთვნილებითი ნაცვალსახელისა -- იმათი. გამოთხუალა თინეფიში
ვეერაგადე: ქხს, 2, გვ. 18 -- იმათი გამოთხოვება არ შეიძლება აღიწეროს (ითქვას). 

Lemma: -tin(i)  
Number: 8714  
-თინ(ი) ნაწილაკი (ქართული -მე-ს ბადალი) დაერთვის კითხვით ნაცვალსახელებსა და ზმნიზედებს: მი-თინი ვინ-მე (შდრ.
მინ? ვინ?); მუ-თუნი რა-მე (ღ მუ-თინი; შდრ. მუ? რა?); ნამუ-თინი რომელი-მე (შდრ. ნამუ? რომელი?); მუჭო-თინი როგორ-
მე (შდრ. მუჭო? როგორ?); სო-თინი სად-მე (შდრ. სო? სად?). 

Lemma: tinil-i  
Number: 8715  
თინილ-ი (თინილ/რს) მიმღ.ვნებ. წარს. თინუნს ზმნისა -- გამართული, გასწორებული. 

Lemma: tino  
Number: 8716  
თინო ზმნზ. სწორად. მა სი თინო ქოგიწოლე: ი. ყიფშ., გვ. 170 -- მე შენ სწორად (პირდაპირ) გეტყვი. იხ. თინუ. 

Lemma: tinu  
Number: 8717  
თინუ (თინუს) // თინჷ (თინჷს) სწორი, გამართული, პირდაპირი; მართალი. თინუ ჸალეფი უღუ -- სწორი ტოტები აქვს. სი
მითინც პატიის ვაცე, სამართალი გიღუ თინჷ: ეგრისი, გვ. 128 -- შენ არავის პატივს არ სცემ, გაქვს სწორი



მართლმსაჯულება. თინ კოჩი მითინს ვაუჸორს -- მართალი კაცი არავის არ უყვარს. ქთინუში ჩიება სიმართლის თქმა.
შდრ. ბონი, მანგი, წორი. 

Lemma: tinua  
Number: 8718  
თინუა (თინუას) სახელი თინუნს ზმნისა -- 1. {გა}მართვა, {გა}სწორება. გეეჭოფუნდუ შხუ რკინას დო თინუნდუ -- აიღებდა
მსხვილ რკინას და მართავდა. მიიბრდინი, გიიბთინი -- რომ გავიზარდე, გავიმართე. გედირთ ხეციაქ, თოფ გოთინუ: ქხს,
1, გვ. 17 -- ადგა ხეცია, (და) თოფი გამართა. 2. გაბედვა (წასვლისა), მოურიდებლობა. იხ. თინაფა. თინუნს (გოთინუ გამართა,
გოუთინუ გაუმართავს, გონოთინუე(ნ) გამართავდა თურმე) გრდმ. მართავს, ასწორებს. ითინუნს (გიითინუ გაიმართა; გუუთინუ
გაუმართავს, გაუსწორებია ) გრდმ. სათავ. ქც. თინუნს ზმნისა -- იმართავს, ისწორებს. უთინუნს (გუუთინუ გაუმართა, გუუთინუ
გაუმართავს ) გრდმ. სასხვ. ქც. თინუნს ზმნისა -- უმართავს, უსწორებს. ითინუ{უ}(ნ) (გიითინუ გაიმართა, გოთინე{ლე}(ნ) გამართულა
) გრდუვ. ვნებ. თინუნს ზმნისა -- იმართება, სწორდება. ათინუ{უ}(ნ) (გაათინუ გაემართა, გოთინუუ გაჰმართვია ) გრდუვ. ვნებ.
უთინუნს ზმნისა -- ემართება; უსწორდება. ითინე(ნ) (ითინუ შესაძლებელი გახდა გამართვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
თინუნს ზმნისა -- შეიძლება გაიმართოს. ათინე(ნ) (გაათინუ შეძლო გაემართა, -- , გონოთინუე(ნ) შესძლებია გამართვა) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. უთინუნს ზმნისა -- შეიძლება გამართოს. ოთინაფუანს (გაათინაფუუ გაამართვინა, გუუთინაფუაფუ გაუმართვინებია,
გონოთინაფუ{აფუ}ე(ნ) გაამართვინებდა თურმე) კაუზ. თინუნს ზმნისა -- ამართვინებს. მათინალი მიმღ. მოქმ. {გა}მართავი. ოთინალი
მიმღ. ვნებ.მყ. {გა}სამართ{ავ}ი. გოთინილი მიმღ. ვნებ. წარს. გამართული. ნათინა მიმღ. ვნებ. წარს.{გა}ნამართი. ნათინუერი მიმღ.
ვნებ. წარს. {გა}მართვის საფასური. უთინუ, უგუთინუ მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}უმართავი. 

Lemma: tinua2  
Number: 8719  
თინუა2 (თინუას) იხ. თინაფა. 

Lemma: tinua3  
Number: 8720  
თინუა3 (თინუას) იხ. მოთინუა. 

Lemma: tinch-i  
Number: 8721  
თინჩ-ი (თინჩს) დინჯი, წყნარი; სიმართლის პირში მთქმელი. თინჩი კოჩი რე -- მართლის პირში მთქმელი კაცია. თინჩიღ
თინუ{შ} -ჩიება სწორის (პირდაპირი) თქმა. 

Lemma: tinc'k'uma  
Number: 8722  
თინწკუმა, თინწკჷმა ზმნზ. მაშინ. იგივეა, რაც თიმწკუმა, თიწკუმა. თინწკუმა მოციქული კოჩქ უწუუ -- მაშინ მოციქულმა
კაცმა უთხრა. კოჩი ჯგჷრო რენი, თინწკჷმა მუს ფიქრენცჷნი, ხანგობას თის თქუანცია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 74 -- კაცი
კარგად რომ არის, მაშინ რასაც ფიქრობს, გიჟობის დროს იმას იტყვისო. 

Lemma: tiorapa  
Number: 8723  
თიორაფა (თიორაფას) // თიორუა (თიორუას) სახელი ითიორუანს ზმნისა -- გადაკარება, გამოდარება; გადაღება, შეწყვეტა
(წვიმის, თოვისა...). ჭვინს დო გინიღანსინი, თქუანა: გითიორუუა -- რომ წვიმს და გადაიკარებს, იტყვიან: გადაიღოო.
თუალას მითიოტენს, ითიორუანს -- თოვას წყვეტს (ტოვებს), იკარებს. ითიორუანს (გიითიორუუ გადაიკარა, გუუთიორუაფუ
გადაუკარებია, გონოთიორაფუე(ნ) გადაიკარებდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. იკარებს, იდარებს. 

Lemma: tizhans  
Number: 8724  
თიჟანს ზმნზ. იმ დროს, იმ ჟამს; მაშინ. თიჟანს ათე პაპაში სქუაქ ქიგედოხოდუ... ცხენს: ი. ყიფშ., გვ. 45 -- იმ დროს ეს
მღდვლის შვილი (კი) დაჯდა... ცხენზე. 

Lemma: -tir-i  
Number: 8725  
-თირ-ი იხ. -ნთირ-ი. 

Lemma: tir-i  
Number: 8726  
თირ-ი // თჷრ-ი (თი/ჷრს) თოვლი. ათას ჩხორიშ ვითაართ წანას დიდი თირი ჸოფერე -- ათასცხრაას თერთმეტ წელს დიდი
თოვლი ყოფილა. თირქ ჸინი იმოწმუა:: თ. სახოკ., გვ. 248 -- თოვლმა ყინვა იმოწმაო. თირს ჸინი მიაბარესია: ხალხ. სიბრ.,
1, გვ. 52 -- თოვლს ყინვა მიაბარესო. თირი შიილებე ორდას -- თოვლი შეიძლება იყოს: ოჩაფულე საფეხსაცმელო,
ფეხსაცმელს რომ დამალავს (შდრ. ჩაფულა); ობირგულე სამუხლე, მუხლამდე (შდრ. ბირგული); საორტყაფულე წელამდე,
სარტყლამდე (შდრ. ორტყაფუ). შდრ. ლაზ. მთური // თური თოვლი (ნ. მარი). 

Lemma: tira1  
Number: 8727  
თირა1, თირალა // თჷრა, თჷრალა (თი/ჷრა{ლა}-ს) თოვლობა. დიდი თირაში ლერსი: მ. ხუბ., გვ. 359 -- დიდთოვლობის
ლექსი. დღას მის გაუგონებუ შქა გჷმასჷ თჷრა?!: -- ოდესმე ვის გაუგონია შუა ოქტომბერში (მკაში) თოვლი?! 

Lemma: tira2  
Number: 8728  
თირა2, თირაფა (თირა{ფა}ს) სახელი თირანს ზმნისა -- შენაცვლება. იხ. თირუა. 

Lemma: tirel-i  
Number: 8729  
თირელ-ი (თირელ/რს) მიმღ.ვნებ. წარს. თირანს ზმნისა -- შეცვლილი. იხ. დოთირელი. 

Lemma: tirtin-i  



Number: 8730  
თირთინ-ი (თირთინს) ჩქარი და გაურკვეველი ლაპარაკი. 

Lemma: tirtina  
Number: 8731  
თირთინა (თირთინას) ვისაც თირთინი -- ბლუკუნი სჩვევია, -- ბლუკუნა; დუდუნა. 

Lemma: tirtinapa  
Number: 8732  
თირთინაფა (თირთინაფას) იხ. გო-თირთინაფა. 

Lemma: tirtinua  
Number: 8733  
თირთინუა (თირთინუას) სახელი თირთინუნს ზმნისა -- დუდუნი, ჩქარი და გაურკვეველი ლაპარაკი, ბუტბუტი. თირთინუნს
დო იში ნარაგადუშე მუთა გიშეღინე -- დუდუნებს და მისი ნათქვამიდან ვერაფერს გაიგებ (გამოიტან). თირთინუნს (იყენ.
ითირთინუ იდუდუნა, უთირთინუ უდუდუნია, ნოთირთინუე(ნ) დუდუნებდა თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ. დუდუნებს. ითირთინუ(ნ) ( -- , ითირთინუ
იდუდუნა, უთირთინუ უდუდუნია, ნოთირთინუე(ნ) დუდუნებდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. დუდუნებს, ბუტბუტებს. მათირთინალი, მათირთინუ მიმღ.
მოქმ. მოდუდუნე. ოთირთინალი მიმღ. ვნებ. მყ. სადუდუნე, სადუდუნებელი. ნათირთინა მიმღ. ვნებ. წარს. ნადუდუნები. ნათირთინუერი
მიმღ. ვნებ. წარს.დუდუნისათვის გასამრჯელო. შდრ. დირდინი, ტირტინი. 

Lemma: tirtol-i  
Number: 8734  
თირთოლ-ი (თირთოლს), თირთოლუა (თირთოლუას)სახელი ითირთოლუ(ნ) ზმნისა -- 1. ფართიფურთი, ფაცაფუცი;
თრთოლა. ვარე იში მოსვანჯა, ითირთოლუ -- არაა მისი მოსვენება, ფაციფუცობს. ნიითირთოლუქ, წყნარას ორდა -- ნუ
ფარფიფურთობ, წყნარად იყავი. 2. კანის ოდნავ შეხრუკვა, -- შეტრუსვა. ითირთოლუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის
მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. ფარფიფურთობს, ფაცაფუცობს. შდრ. ლაზ. თირთ: ოთირთინუ : მათირთინენ. მათრთოლებს,
მაკანკალებს (ნ. მარი). 

Lemma: tirtola1  
Number: 8735  
თირთოლა1 (თირთოლას) ფუსფუსა, ფაფხურა. თირთოლა კოჩიე -- ფუსფუსა, ფაფხურა კაცია. 

Lemma: tirtola2  
Number: 8736  
თირთოლა2 (თირთოლას) კენჭებით თამაშის ერთ-ერთი სახეობა. თამაში იწყება კენჭების თითო-თითოდ აღებით, შემდეგ
გადადიან ერთდროულად ორი კენჭის აღებაზე და ა.შ. 

Lemma: tirtolua  
Number: 8737  
თირთოლუა (თირთოლუას) იხ. თირთოლი. 

Lemma: tirtxin-i  
Number: 8738  
თირთხინ-ი (თირთხინს) ცხვირში ლაპარაკი, -- დუდღუნი. იხ. თხირთხინი. 

Lemma: tirig-i  
Number: 8739  
თირიგ-ი (თირიგისღ თი-რიგის) ისეთი, იმ რიგის. თირიგი რე სქანო თინა, ცხოვრება გოხიოლჷ: მასალ., გვ. 94 -- ისეთია
შენთვის ის, რომ ცხოვრება გიხარია. კოჩქ თირიგი ვათქუავა, უკული ონჯღორე გიჩქჷდასიე: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 53 --
კაცმა ისეთი (იმ რიგისა) არა თქვაო, მერე გრცხვენოდესო. იხ. ათერიგი. 

Lemma: tirin-i  
Number: 8740  
თირინ-ი (თირინს) {გადა}ღვრა. 

Lemma: tirishi  
Number: 8741  
თირიში ოხვეტალ-ი (თირიში ოხვეტალ/რს) თოვლის სახვეტი. 

Lemma: tiroba  
Number: 8742  
თირობა, თჷრობა (თი/ჷრობას) თოვლობა. თირობას თირს კოს ვემეჩანსია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 52 -- თოვლობას კაცს
თოვლს არ მისცემსო. შდრ. თირალა. 

Lemma: tirsinapa  
Number: 8743  
თირსინაფა (თირსინაფას) სახელი ოთირსინუანს, თირსონდუ(ნ) ზმნათა -- 1. გავსება (მაგრად); 2. გადასხმა (სითხის).
გადატ. ძლიერ გასუქება. ართი ვედრა წყარი დუს ქიგიოთირსინუუ -- ერთი ვედრო წყალი თავზე გადაასხა. დიიგვანუ,
ნაბეტანი გოთირსონდუ -- გასუქდა, ნამეტანი გაივსო. ოთირსინუანს (გაათირსინუუ გაავსო, გუუთირსინუაფუ გაუვსია,
გონოთირსინ{აფუ}ე(ნ) გაავსებდა თურმე) გრდმ. ავსებს; ბევრს ასხამს. ითირსინუანს (გიითირსინუუ გაივსო, გუუთირსინუაფუ გაუვსია)
გრდმ. სათავ. ქც. ოთირსინუანს ზმნისა -- ივსებს. უთირსინუანს (გუუთირსინუუ გაუვსო, გუუთირსინუაფუ გაუვსია) გრდმ. სასხვ. ქც.
ოთირსინუანს ზმნისა -- უვსებს (ძლიერ). თირსონდუ{უ}(ნ) (გოთირსონდუუ(ნ) გაივსება, გასუქდება; გოთირსონდუ გაივსო, გასუქდა;
გოთირსინაფე{ლე}(ნ) გავსებულა; გასუქებულა) გრდუვ. ვნებ. ოთირსინუანს ზმნისა -- ივსება; სუქდება. უთირსონდუ{უ}(ნ)
(გუუთირსონდუუ(ნ) გაევსება, გუუთირსონდუ გაევსო, გოთირსინაფუ გავსებია) გრდუვ. ვნებ. უთირსინუანს ზმნისა -- ევსება; უსუქდება.
ითირსინე(ნ) (გიითირსინუუ შესაძლებელი გახდა გავსება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ოთირსინუანს ზმნისა -- შეიძლება
გაივსოს (გავსება). ათირსინე(ნ) (გაათირსინუუ შეძლო გაევსო, -- , გონოთირსინაფუე(ნ) შესძლებია გავსება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.



უთირსინუანს ზმნისა -- შეუძლია გაავსოს. ოთირსინაფუანს (გაათირსინაფუუ გაავსებინა, გუუთირსინაფუაფუ გაუვსებინებია,
გონოთირსინაფუ{აფუ}ე(ნ) გაავსებინებდა თურმე) კაუზ. ოთირსინუანს ზმნისა -- ავსებინებს. გა/იმათირსინაფალი მიმღ. მოქმ. გამვსები,
გამვსებელი. გაათირსინაფალი მიმღ. ვნებ. მყ. გასავსები. გოთირსინაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. გავსებული; ძლიერ გასუქებული.
გინათირსინეფი მიმღ. ვნებ. წარს. განავსები. გინათირსინ{აფ}უერი მიმღ. ვნებ. წარს. გავსებისათვის გასამრჯელო. უგუთირსინაფუ მიმღ.
უარყ. გაუვსებელი. 

Lemma: tirsinapil-i  
Number: 8744  
თირსინაფილ-ი (თირსინაფილ/რს) მიმღ.ვნებ. წარს. ოთირსინუანს ზმნისა -- {გა}ვსებული; გადატ. ძალიან გასუქებული. 

Lemma: tirsua  
Number: 8745  
თირსუა (თირსუას) სახელი ათირსუუ(ნ) ზმნისა -- {და}ჯახება, {და}ტაკება; ცემა. ქაათირსეს ჯოღორემქ თე კოს -- ეცნენ
ძაღლები ამ კაცს. ჩქჷნიანეფქ ვემხიცალო უზოგალო ქათირსეს: კ. სამუშ., ქართ.ზეპ., გვ. 101 -- ჩვენიანები ვეფხვივით
(თავ)დაუზოგავად ეცნენ. ათირსუუ(ნ) (ქაათირსუ ეცა, ქოთირსუუ//ქოთირსაფუ სცემია, ქონოთირსუე(ნ) ეცემოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ.
ეცემა, ეჯახება, ეტაკება. 

Lemma: tirua1  
Number: 8746  
თირუა1 // თჷრუა (თი/ჷრუას) სახელი თი/ჷრანს, ათირუუ(ნ) ზმნათა -- 1. ცვლა; შეცვლა, შენაცვლება; 2. თრევა. გვერი
ფერს ითირანსია, ვარა წესის ვეთირანსია -- გველი ფერს იცვლის, წესს კი არ იცვლისო. ათე ბოჭკემს დუთირუათ მუშუში
ადგილი: მ. ხუბ., გვ. 4 -- ამ კასრებს შევუცვალოთ თავთავისი ადგილი. მუჟამიშა, უჩა ბედი, მა თაშ გილამთჷრჷნქუნი: ქხს,
1, გვ. 157 -- სანამ, შავო ბედო, მე ასე რომ დამათრევ. ქ ხეში თირუა // თჷრუა ხელის გაცვლა, გადატ. შეუღლებაზე
თანხმობის მიცემა: ძღაბი დიდი მორიდებულო ბოშის გუთჷრანდჷ ხესჷ -- გოგო დიდ მორიდებით ბიჭს გაუცვლიდა ხელს
(ხელს მისცემდა). თირანს (გოთირუუ გაცვალა, გუუთირუუ გაუცვლია, გონოთირუე(ნ) გაცვლიდა თურმე) გრდმ. ცვლის. ითირანს
(ითირუ{უ} იცვალა, უთირუუ უცვლია) გრდმ. სათავ. ქც. თირანს ზმნისა -- იცვლის. უთირანს (გუუთირუუ გაუცვალა, გუუთირუუ გაუცვლია)
გრდმ. სასხვ. ქც. თირანს ზმნისა -- უცვლის. ითირუუ(ნ) (გიითირუ გაიცვალა, გოთირე{ლე}(ნ) გაცვლილა) გრდუვ. ვნებ. თირანს
ზმნისა -- იცვლება. ათირუუ(ნ) (გაათირუ გაეცვალა, გოთირუუ გასცვლია) გრდუვ. უთირანს ზმნისა -- ენაცვლება; ეცვლება.
ითირე(ნ) (ითირუ შესაძლებელი გახდა შეცვლა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. თირანს ზმნისა -- შეიძლება შეიცვალოს;
გაიცვალოს. ათირე(ნ) (ათირუ შეძლო შეეცვალა, -- , გონოთირუე(ნ) შესძლებია გაცვლა, შეცვლა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უთირანს
ზმნისა -- შეუძლია გაცვალოს, შეცვალოს. ოთირაფუანს (გაათირაფუუ გააცვლევინა, გუუთირაფუაფუ გაუცვლევინებია,
გონოთირაფუ{აფუ}ე(ნ) გააცვლევინებდა თურმე) კაუზ. თირანს ზმნისა -- აცვლევინებს. მათირალი, მათირე მიმღ. მოქმ. {გა}მცვლელი.
ოთირალი, ოთირე, ოთირუ მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}საცვლელი. გოთირელი, თირილი მიმღ. ვნებ. წარს. გაცვლილი. ნათირა, ნოთირი/ჷ მიმღ.
ვნებ. წარს. {გა}ნაცვალი. ნათირუერი მიმღ. ვნებ. წარს. გაცვლის საფასური. უთირუ, უგუთირუ.მიმღ. უარყ. {გა}უცვლელი. იხ.
ნთირუა. შდრ. ლაზ. ქთურ // ქთირ შეცვლა (ნ.მარი). 

Lemma: tirua2  
Number: 8747  
თირუა2 (თირუას) იხ. თირა, თირალა, თირობა, -- თოვლობა. 

Lemma: tirkinapa  
Number: 8748  
თირქინაფა (თირქინაფას) სახელი თირქონდუ(ნ) ზმნისა -- ძალიან გასუქება. თირქონდუუ(ნ) (გოთირქონდუუ(ნ) ძალიან
გასუქდება, გოთირქონდუ ძალიან გასუქდა, გოთირქინაფე{ლ/რე}(ნ) ძალიან გასუქებულა, გონოთირქინაფუე(ნ) ძალიან გასუქდებოდა
თურმე) გრდუვ. ვნებ. ძალიან სუქდება. იხ. დირგინაფა, ტირკინაფა. 

Lemma: tirkon-i  
Number: 8749  
თირქონ-ი (თირქონს) ენერგიული, ხმის გამოცემით სირბილი, -- თქარუნი. თქარათქურით სირბილი. იხ. დირგონი,
თირხონი, ტირკონი. 

Lemma: tirkonua  
Number: 8750  
თირქონუა (თირქონუას) სახელი {მე}თირქონუნს ზმნისა -- თქარათქურით სირბილი. ოკო გიძირუდუკო, თინა
მეთირქონუნდუნი -- უნდა გენახა, ის რომ თქარათქურით გარბოდა. {მე}თირქონუნს (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის
მწკრივებში) გრდუვ. თქარათქურით გარბის. შდრ. დირგონუა, თირხონუა, ტირკონუა. 

Lemma: tirkua  
Number: 8751  
თირქუა, თჷრქუა (თი/ჷრქუას) სახელი თირქუნს ზმნისა -- ზიდვა, თრევა. მანგარას შეულებუ, მუში მადიდა ოღალე
მეუთირქუ -- მაგრად შეუძლია, რა სიდიდის ტვირთს მიათრევს. გადატ. ბევრის დალევა. მეუთირქუ(ნ) (ქიმეთირქუ მიათრია,
ქიმეუთირქუ მიუთრევია, ქიმნოთირქუე(ნ) მიათრევდა თურმე) გრდმ. მიათრევს, ზიდავს. 

Lemma: tirxal-i  
Number: 8752  
თირხალ-ი (თირხალს) 1. მაღალი, უშნოდ ტანაყრილი; 2. მაგარი (დ. ფიფია). 

Lemma: tirxin-i  
Number: 8753  
თირხინ-ი (თირხინს) იხ. თირხინაფა. 

Lemma: tirxinapa  
Number: 8754  
თირხინაფა (თირხინაფას) სახელი ითირხინანს, თირხონდუ(ნ) ზმნათა -- გავსება; გადატ. ძლიერ გასუქება. წუკალეს
ქიდნააბუ ბჟა დო დუდიშა გაათირხინუუ -- პატარა ქვაბში ჩაასხა რძე და თავამდე გაავსო. ოთირხინუანს (ოთირხინუუ აავსო,
უთირხინუაფუ აუვსია, ნოთირხინაფუე(ნ) ავსებდა თურმე) გრდმ. ავსებს. თირხონდუ(ნ) (გოთირხონდუ გაივსო, გასუქდა; გოთირხინაფე{ლე}(ნ)



გავსებულა, გასუქებულა) გრდუვ. ვნებ. ოთირხინუანს ზმნისა -- ივსება; სუქდება ძალიან. 

Lemma: tirxinapil-i  
Number: 8755  
თირხინაფილ-ი (თირხინაფილ/რს) იხ. გოთირხინაფილი. 

Lemma: tirxon-i  
Number: 8756  
თირხონ-ი (თირხონს) ენერგიული სირბილი (ხმის გამოცემით); თქარუნი. შდრ. თირქონი, ტირკონი. 

Lemma: tisx-i  
Number: 8757  
თისხ-ი, თისხი-ი // თისხილ-ი (თისხის, თისხილ/რს) იმდენი, იმ რაოდენობის. თისხი გიძიცინუდას, მა სი მუსხი მონგარე:
ქხს, 1, გვ. 114 -- იმდენი გეცინოს, რამდენიც მე შენ მატირე. მუთ ვაალინედჷნი, თისხიი ქიიდჷ -- რამდენსაც ვერ წავიდოდა,
იმდენი იარა. შდრ. თესხი. 

Lemma: tip-i  
Number: 8758  
თიფ-ი (თიფის) თივა; ინგლისური კოინდარი (ა.მაყ.); თივის ზვინი. დინახალე მაარღვით თიფი დო მინაშქვით ცხენეფი
თიფიში ოჭკომუშა: მ. ხუბ., გვ. 55 -- შიგნით მოაყარეთ თივა და შეუშვით ცხენები თივის საჭმელად. შდრ. ყვალინდარი,
ყოლინდარი (ა. მაყ.); ლაზ. თიფი ბალახი; თივა (ნ. მარი). 

Lemma: tipap-i  
Number: 8759  
თიფაფ-ი (თიფაფის) იხ. თიფუა. 

Lemma: tipu  
Number: 8760  
თიფუ (თიფუს) 1. თეო. თიფუს უძახუნა კარეშ მუკი-მუკი ორინჯიში გააჩერებელს -- თიფუს ეძახიან კარვის ირგვლივ
საქონლის გასაჩერებელს. შდრ. თჷფ. 2. თივა, ბალახი. თიფუ (ღ თიფურ) სათიბი. შდრ. ტოპონ. ო-თიფურ-ე სათიბი (პ.ცხად.,
ტოპონ., გვ. 60). 

Lemma: tipua  
Number: 8761  
თიფუა (თიფუას) სახელი თიფუნს ზმნისა -- თიბვა. // გადატ. წვეტიანი რისამე (დანა, ხანჯალი...) ჩარტყმა, ჩაცემა. ხამი
ქათიფაფუ{უ} ქორას -- დანა ჩასცა მუცელში. ლეკურით დუდი მეთიფუ -- ლეკურით თავი მოჰკვეთა. თიფუნს (თიფუ თიბა,
უთიფუ უთიბავს, ნოთიფუე(ნ) თიბავდა თურმე) გრდმ. თიბ{ავ}ს; ჩასცემს (დანას...). ითიფუნს (ითიფუ ჩაიცა, უთიფუ ჩაუცია) გრდმ.
სათავ. ქც. თიფუნს ზმნისა -- ჩაცემს; ითიბს. უთიფუნს (გუუთიფუ გაუთიბა, გუუთიფუ გაუთიბავს, გონოთიფუე(ნ) გათიბავდა თურმე)
გრდმ. სასხვ. ქც. თიფუნს ზმნისა -- უთიბ{ავ}ს. ოთიფაფუანს (ოთიფაფუუ ჩააცემინა, უთიფაფუაფუ ჩაუცემინებია; ნოთიფაფუაფუე(ნ)
ჩააცემინებდა თურმე) კაუზ. თიფუნს ზმნისა -- ჩასცემს, ჩააცემინებს (დანას, ხანჯალს...). მათიფალი მიმღ. მოქმ. ჩამცემი (დანის,
ხანჯლის...); მთიბველი. მათიბუ იგივეა, რაც მათიფალი. ოთიფალი მიმღ. ვნებ. მყ. ჩასაცემი; სათიბი. ნათიფუერი მიმღ. ვნებ. წარს.
თიბვის; ჩაცემის (დანის, ხანჯლის...) საფასური. უგუთიფუ მიმღ. უარყ. გაუთიბავი. შდრ. ლაზ. თიფ: თიფალა თიბვა (ნ. მარი). 

Lemma: tigh-i  
Number: 8762  
თიღ-ი (თიღის) ცხვარი (ი. ყიფშ.); ერკემალი, მნერბავი ცხვარი (პ. ჭარ.) დაუკოდავი ცხვარი. შდრ. ერჯი; ბეტარი. 

Lemma: tighal-i  
Number: 8763  
თიღალ-ი (თიღალს) გრძელკისერა ქათამი (მ.ძაძ.). 

Lemma: tish-i  
Number: 8764  
თიშ-ი (თიშის) კუთვნილებითი ნაცვალსახელი მისი. თიში ბარგი მა ვამოკო -- იმისი ტანსაცმელი მე არ მინდა. ქთიში
დღანი ვარდასინი იმისი არ იყოს. იხ. თინა. შდრ. ეთიში. 

Lemma: tisha  
Number: 8765  
თიშა იმასთან. 

Lemma: tishen-i  
Number: 8766  
თიშენ-ი ზმნზ. იმიტომ. შდრ. თეშენი. თიშენი დააღორჷ: ქხს, 2, გვ. 32 -- იმიტომ მოატყუა. 

Lemma: tisheni  
Number: 8767  
თიშენი ნამუდა მიზეზის კავშირი: იმიტომ რომ. შდრ. თეშენი ნამუდა. 

Lemma: tishian-i  
Number: 8768  
თიშიან-ი (თიშიანს) მისიანი. მრ. რიცხ. თიშიანეფ-ი (თიშიანეფ/მ/ნ-ს) მისიანები. იხ. იშიანი. 

Lemma: tishil-i  
Number: 8769  
თიშილ-ი (თიშილ/რს) მიმღ.ვნებ. წარს. თიშუნს ზმნისა -- გათიშული. 

Lemma: tishimang-i  



Number: 8770  
თიშიმანგ-ი (თიშიმანგის) იმისი მსგავსი. თიშ(ი)მანგის ვაძირუნქ -- იმის მსგავსს ვერ იპოვი (ნახავ). იხ. მანგი 

Lemma: tishi  
Number: 8771  
თიში მანწარა (თიში მანწარას) ისეთი მწარე. 

Lemma: tishi  
Number: 8772  
თიში მანწარას ზმნზ. ისე მწარედ. ჸუიჯინს თიში მანწარას ქალუდგუ, კოჩიქ აკირთუ -- ყურისძირში ისე მწარედ გაარტყა
(ჩაუდგა), კაცი წაიქცა. 

Lemma: tishi  
Number: 8773  
თიში მარდ-ი (თიში მარდის) იმისი მადლი. ქვაი, თიში მარდი ვაი, იმისი მადლი, გადატ. ნეტავი იმას. ვაი თიში მარდი,
მისით ჩქიმი ქიმონჯიშა ვაშქურუნიე: ა. ცან., გვ. 105 -- ნეტავი იმას, ვისაც ჩემი ქმრის არ ეშინიაო. 

Lemma: tishi  
Number: 8774  
თიში უმუჯინუო იმის მიუხედავად. თიში უმუჯინუო,ნამდა დიდი დახვარებას ღებულენდუ ოჯახიშე, იშენ უჭირდუ -- იმის
მიუხედავად, რომ დიდ დახმარებას ღებულობდა ოჯახიდან, მაინც უჭირდა. 

Lemma: tishoba  
Number: 8775  
თიშობა (თიშობას) იმისობა. მიქითჷ ვორჯგინათიე, თიშობა რდასია: ქხს, 2, გვ. 24 -- ვინც ვაჯობოთო, მისობა იყოსო.
თიშობა ჸოფე დო თენა რე -- მისობა ყოფილა და ესაა. იხ. ეთიშობა, იშობა; შდრ. ათეშობას. 

Lemma: tishua  
Number: 8776  
თიშუა (თიშუას) სახელი თიშუნს, ითიშუუ(ნ) ზმნათა -- {გა}თიშვა. დროქ გაგმობთიშუ მა!: ქხს, 1, გვ. 163 -- დრომ გამომთიშა
მე! ჟირ სტაქან ღვინს გეშუნსინი, ითიშუუ -- ორ ჭიქა ღვინოს რომ დალევს, ითიშება. თიშუნს (გოთიშუ გათიშა, გოუთიშუ
გაუთიშავს, გონოთიშუე(ნ) გათიშავდა თურმე) გრდმ. თიშავს. უთიშუნს (გუუთიშუ გაუთიშა, გუუთიშუ გაუთიშავს) გრდმ. სასხვ. ქც.
თიშუნს ზმნისა -- უთიშავს. ითიშუუ(ნ) (გიითიშუ გაითიშა, გოთიშე{ლე}(ნ) გათიშულა) გრდუვ. ვნებ. თიშუნს ზმნისა -- ითიშება.
ათიშუუ(ნ) (გაათიშუ გაეთიშა, გოთიშუუ გასთიშვია) გრდუვ. ვნებ. უთიშუნს ზმნისა -- ეთიშება. ითიშე(ნ) (ითიშუ შესაძლებელი გახდა
გათიშვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. თიშუნს ზმნისა -- შეიძლება გაითიშოს. ათიშე(ნ) (ათიშუ შეძლო გაეთიშა, -- , გონოთიშუე(ნ)
შესძლებია გათიშვა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უთიშუნს ზმნისა -- შეუძლია გათიშოს. ოთიშაფუანს (გაათიშაფუუ გაათიშვინა,
გუუთიშაფუაფუ გაუთიშვინებია, გონოთიშაფუ{აფუ}ე(ნ) გაათიშვინებდა თურმე) კაუზ. თიშუნს ზმნისა -- ათიშვინებს. მათიშალი მიმღ. მოქმ.
{გა}მთიშველი. ოთიშალი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}სათიშ{ავ}ი. გოთიშილი მიმღ. ვნებ. წარს. გათიშული. ნათიშა მიმღ. ვნებ. წარს.
{გა}ნათიში. ნათიშუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}თიშვის საფასური. უთიშუ, უგუთიშუ მიმღ. უარყ. {გა}უთიშავი. 

Lemma: tical-i  
Number: 8777  
თიცალ-ი (თიცალ/რსღ თი-ცალ/რს) იმისთანა, იმნაირი, იმის მსგავსი. თიცალი სქუას კოს ვაუსრულე -- იმის მსგავს შვილს
არავის (არ) ვუსურვებ. იხ. ეთიცალი, იცალი. შდრ. ათეცალი. 

Lemma: tic'k'ala  
Number: 8778  
თიწკალა ზმნზ. იხ. თიწკუმა, -- მაშინ; იმ დროს. თიწკალა ე კოჩქჷ გეჭოფუ არგუნი: ი.ყიფშ., გვ. 20 -- მაშინ ამ კაცმა აიღო
ცული. თიწკალა კოჩქ ოკო უწუას: მ. ხუბ., გვ. 30 -- მაშინ კაცმა უნდა უთხრას. იხ. ეთიწკალა. 

Lemma: tic'k'ans  
Number: 8779  
თიწკანს // თიწკია ზმნზ. იგივეა, რაც თიმწკმა, თიმწკუმა, -- მაშინ. კოს ზოთონს ჩოდუდუ, თინწკანს კერიას სიტიბა
იჸიიდუნი -- კაცს ზამთარში ეცალა, მაშინ კერიაზე სითბო რომ იყო. 

Lemma: tic'k'ela  
Number: 8780  
თიწკელა იგივეა, რაც თიწკუმა, -- მასთან. კოჩი ჯგირო გეჩინებაფუენი, ართი ფუთი ჯიმუ ოკო გაფუდას თიწკელა
ნაჭკომა:. ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 74 -- კაცი რომ კარგად გაიცნო, ერთი ფუთი მარილი უნდა გქონდეს მასთან ნაჭამი. 

Lemma: tic'k'ma  
Number: 8781  
თიწკმა ზმნზ. მაშინ იხ. თიმწკმა, თინწკუმა, თიწკჷმა. ართი იბირსინი, თიწკმა მაჟია ინგარსია -- ერთი რომ მღერის, მაშინ
მეორე ტირისო. თიწკმათ მიღუ თქვან ჸოროფა -- მაშინაც მაქვს თქვენი სიყვარული. 

Lemma: tic'k'maian-i  
Number: 8782  
თიწკმაიან-ი (თიწკმაიანს) მაშინდელი. 

Lemma: tic'k'uma  
Number: 8783  
თიწკუმა იხ. თიწკმა ზმნზ., -- მაშინ. ინა თიწკუმათ ვედეჯერსია: მ. ხუბ., გვ. 9 -- ის მაშინაც არ დაიჯერებსო. 

Lemma: tic'k'e'ma  
Number: 8784  
თიწკჷმა იხ. თიწკმა, თიწკუმა; თიმწკჷმა. თიწკჷმა ჩქიმდა მიკილი: მ. ხუბ., გვ.17 -- მაშინ ჩემთან გამოიარე. 



Lemma: tijgua  
Number: 8785  
თიჯგუა, თიჯგურა (თიჯგუ{რ}ას) ისეთი. ართი დიხას თიჯგურა ქობალი ქოჩანს, ნამუდა...: მ. ხუბ., გვ.19 -- ერთ ადგილას
ისეთი პური სთესია, რომა. იხ. ეთიჯგუ{რ}ა; იჯგუ{რა}, -ჯგუა. 

Lemma: tmena  
Number: 8786  
თმენა (თმენას) მოთმენა იხ. თმინება. 

Lemma: tmineba  
Number: 8787  
თმინება (თმინებას) იხ. თვინება. 

Lemma: to  
Number: 8788  
თო გაკვირვების შორისდებული -- ჰო! თო ,სი ხოლო შეგილებუნო კოჩი დოჸვილენი? -- ჰო, შენც შეგიძლია, კაცი რომ
მოკლა? თო , ძღაბი, ქუმორთუ-და, გეკუბაკუნქ ოფარეს: მ.ხუბ., გვ. 350 -- ჰო, გოგოვ, თუ მოვიდა, ცემით ავუზელ ზურგს. ასე
ჯიმალენქ თქვიის: თო , თე ჩქინი ჯიმა დინჷდჷნ, მიჩქუდესია: მ. ხუბ., გვ. 106 -- ახლა ძმებმა თქვეს: ჰო, ეს ჩვენი ძმა
დაიკარგებოდა, ვიცოდითო. იხ. თოლი. 

Lemma: tovxa  
Number: 8789  
თოვხა (თოვხას) თუხარიკი. თოვხა ცხენი ქვიშორე, მით ირგუნი, თიშ ორე: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 53 -- თუხარიკი ცხენი
ქვიშის ფერი, ვინც ვარგა იმისთვისაა (იმისია). 

Lemma: tot-i  
Number: 8790  
თოთ-ი (თოთის) იგივეა, რაც თვათვი. 

Lemma: totmac-i  
Number: 8791  
თოთმაც-ი (თოთმაცის) თვალთმაქცი, ეშმაკი. 

Lemma: totmacoba  
Number: 8792  
თოთმაცობა (თოთმაცობას) თვალთმაქცობა, ეშმაკობა, ცბიერება. მარა სქანი თოთმაცობათ გეკომიჭვი ჩქიმი ბედი:
კ.სამუშ., ქართ.ზეპ., გვ. 33 -- მაგრამ შენი თვალთმაქცობით დამიდაგე ჩემი ბედი. 

Lemma: toto  
Number: 8793  
თოთო (თოთოს) თოთო, ნორჩი, ნედლი, რბილი. ქთოთო ბაღანა ქორფა, ძუძუთა ბავშვი. შდრ. ოთვათვაია. 

Lemma: tok'-i  
Number: 8794  
თოკ-ი (თოკის) თოკი. ქვიშას თოკიშა აფასენს: თ. სახოკ., გვ. 260 -- ქვიშას თოკად აფასებს. შდრ. ლაზ. თოკი // თოჭი //
მთუკი თოკი (ნ. მარი). 

Lemma: tok'il-i  
Number: 8795  
თოკილ-ი (თოკილ/რს) მიმღ.ვნებ. წარს. თოკუნს ზმნისა -- {გა}თოკილი. თოკილჷ ვორექჷ: ა.ცაგ., გვ. 68. -- {გა}თოკილი ვარ.
ჭოფილი ვორექ, თოკილი ვორექ: ი. ყიფშ., გვ. 142 -- {და}ჭერილი ვარ, {გა}თოკილი ვარ. 

Lemma: tok'ua  
Number: 8796  
თოკუა (თოკუას) სახელი თოკუნს ზმნისა -- {გა}თოკვა. გაჩენდი, ვარა გორთოკუნქ დო ქოდგოკირანქ -- გაჩერდი, თორემ
გაგთოკავ და დაგაბამ. თოკუნს (გოთოკუ გათოკა, გოუთოკუ გაუთოკავს, გონოთოკუე(ნ) გათოკავდა თურმე) გრდმ. თოკავს.
ითოკუუ(ნ) (გიითოკუ გაითოკა, გოთოკე{ლე}(ნ) გათოკილა) გრდუვ. ვნებ. თოკუნს ზმნისა -- ითოკება. ათოკუუ(ნ) (გაათოკუ გაეთოკა,
გოთოკუუ გასთოკვია) გრდუვ. ვნებ. უთოკუნს ზმნისა -- ეთოკება. ითოკე(ნ) (გიითოკუ შესაძლებელი გახდა გათოკვა, -- , -- ) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. თოკუნს ზმნისა -- შეიძლება გაითოკოს. ათოკე(ნ) (გაათოკუ შეძლო გაეთოკა, -- , გონოთოკუე(ნ) შესძლებია გათოკვა)
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უთოკუნს ზმნისა -- შეუძლია გათოკოს. ოთოკაფუანს (გაათოკაფუუ გაათოკვინა, გუუთოკაფუაფუ
გაუთოკვინებია, გონოთოკაფუე(ნ) გაათოკვინებდა თურმე) კაუზ. თოკუნს ზმნისა -- ათოკვინებს. მათოკალი მიმღ. მოქმ.
{გა}მთოკველი. ოთოკალი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}სათოკ{ავ}ი. თოკილი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}თოკილი. ნათოკა მიმღ. ვნებ. წარს.
{გა}ნათოკი. ნათოკუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}თოკვის საფასური. 

Lemma: tol-i  
Number: 8797  
თოლ-ი (თოლ/რს, მრ.რიცხვი: თოლ-ეფ-ი) 1. თვალი, მხედველობის ორგანო. თოლი თოლიში ტერი რე -- თვალი თვალის
მტერია. თორქჷ ვაჩარცხინენუ -- თვალი ვერ მოაშორა. ჟირხოლო თორს დოფთხორჷნქია: ი. ყიფშ., გვ. 43 -- ორსავე
თვალს დავსთხრიო. მუში ამხანაგი ქოძირჷ თოლით: მ. ხუბ., გვ. 26 -- მისი ამხანაგი ნახა თვალით. თოლო ზმნზ. თვალად,
დასანახავად, შესახედაობით. სქანოთ უბედური ბედი გვალო ქოიძირჷნო თოლო: კ. სამუშ., ქხპს., გვ. 157 -- შენი უბედური
ბედი თუ (მთლად) გინახავს თვალად (თვალით). თოლენც დჷგონთხორაფუა: ი. ყიფშ., გვ. 147 -- თვალებს დაგათხრევინებ.
ქ თოლი დო ხეშ შქას თვალსა და ხელს შუა; გადატ. უეცრად: თოლი დო ხეს შქას ქაშაადინუ: -- თვალსა და ხელს შუა
(უეცრად) დაეკარგა. ქ თოლემს ერეყანი უღუ სინამდვილეს განგებ ვერ ამჩნევს, თვალები აქვს დაბრმავებული: ერეყანი
ხოლო ვაგიღუ თოლემს, ვაარწყექინი? -- ბრმა ხომ არ ხარ, რომ ვერ ხედავ? იხ. ერეყანი. ქ თოლემს უღუ ჭკუა თვალებში
აქვს ჭკუა; უჭკუოა, მოვლენებს ზერელედ უყურებს (აფასებს): ძღაბი, თოლემს გიღუნო ჭკუა? - გიიჯინი! -- გოგოვ, უჭკუო
ხარ? -- გაიხედე! ქ თოლეფით ჭკუნს თვალებით ჭამს; ხარბად, დაჟინებით უყურებს. ქ მუშტარიში თოლით უჯინე მუშტრის
თვალით (დაჟინებით) უყურებს. ქ თოლიშა ალალაფა პატივისცემა, დაფასება: თოლიშა ქალულოლასინი, ხეს ველესვანა



-- თვალში რომ ჩაუვარდეთ, ხელს არ ამოისვამენ. ქ თოლიშა კინთიში მეღალა ძლიერი სიბნელე, უკუნი ღამე: ფერი სერი
რდუ, თოლიშა კინთი ვემიღინედუ -- ისეთი ღამე იყო, ძალიან ბნელოდა (თვალთან თითის მიტანა არ შეიძლებოდა). ქ
თოლიშ აკორუმუა თვალთდაბნელება. იხ. რუმე, რუმაფა. ქ თოლიშა მოულა მოწონება, თვალში მოსვლა: თოლიშა
ქომურთუ თი ძღაბიქ -- მოეწონა ის გოგო. ქ თოლიშ ბინუა თვალის დადგმა (დასობა): ხეშე აკა ვაგუტებუ, ნამუს თოლი
ობინუ: აია, 1, გვ. 20 -- ხელიდან არც ერთი გაუშვია, რომელსაც თვალი დაადგა. ქ თოლიშ გონჯამა თვალის გახელა,
სიფხიზლის გამოჩენა: თოლი გაანჯი დო თეში მეთხი ხე! -- თვალი გაახილე (სიფხიზლე გამოიჩინე) და ისე მოჰკიდე ხელი!
ქ თოლიშ გოტახუა თვალის გატეხვა, მიჩვევა: თოლი გოტახილი აფუ -- თვალი გატეხილი აქვს, -- მიჩვეულია. ქ თოლიშა
მოძირაფა //წიმოძირაფა ათვალისწუნება: უიმენდო ჸოროფას თოლიშა ვა მიბძირუანდი: მასალ., გვ. 25 -- უიმედო
სიყვარულს ახლოს არ გავიკარებდი (თვალით არ დავინახავდი, ავითვალისწუნებდი). ქ თოლიშა რკება თვალში სინათლე
კლებია, //გადატ. ვისმე არყოფნას გრძნობს: ჩქიმი ჯიმა სტორს ვამკოხენი, თორს მორკუ -- ჩემი ძმა მაგიდასთან რომ არ
ზის, თვალში მაკლია. იხ. რკება. ქ თოლიშ არჭელება თვალის აჭრელება, არევა: თიზმა კათაქ აკიშაყარუ, თორქ
ემერჭელუ -- იმდენი ხალხი შეიკრიბა, თვალი ამიჭრელდა. ქ თოლიშა ტუტაში მერღვაფა თვალზე ნაცრის შეყრა, თვალის
ახვევა, მოტყუება.: თოლიშა ტუტაში მერღვაფა გოკოდუ, მარა ვაიშაგირთუ -- მოტყუება (// თვალის ახვევა) გინდოდა,
მაგრამ არ გამოგივიდა. ქ თოლიშა წყარიში ჩამა თვალისათვის წყლის დალევინება, სიამოვნების მიღება, გართობა,
დროის კარგად გატარება: მიდული, თორს წყარს ქოვჩა -- წავალ, გავერთობი (დროს გავატარებ). ქ თოლიშა ხეში
ეფორაფა თვალებზე ხელის აფარება, სინამდვილის განგებ არ დანახვა, რაიმეზე თვალის დახუჭვა: სიმართლე თქვიი,
თოლიშა ხე დღას ვეიფორუა -- სიმართლე თქვი, თვალზე ხელი არასოდეს არ აიფარო (თვალი არ დახუჭო). ქ თოლიშ
გამანგარება თვალის გამაგრება, გაძლება: მართალი ვარდუნი, თოლქ ვაგამანგარინუ -- მართალი რომ არ იყო, თვალი
ვერ გაუმაგრა (გაუძლო). ქ თოლიშ გასწორება თვალის გასწორება. ქ თოლიშ გედვალა თვალის დადება, ათვალწუნება:
მისით თოლს გედვანდესინი, მოსპუნდეს -- ვისაც თვალს დაადებდნენ (აითვალისწუნებდნენ), მოსპობდნენ. ქ თოლიშ
გედგუმა თვალის დადგმა, ამოჩემება, ყურადღების მიქცევა: მისით თოლს გედგუნდგუნი, იში გახარება ვეჸუაფუდუ --
ვისაც თვალს დაადგამდა (ამოიჩემებდა), იმისი გახარება არ იქნებოდა. ქ თოლიშ გითოტყურუა//თოლიშ გითოხირუა
ჩაძინება; წათვლემა. ქ თოლიშ გინოლუაფა თვალის გადავლება, დაკვირვება: თოლი გინაალუუ მუში რინას -- თვალი
გადაავლო (დააკვირდა) თავის ყოფნას (ცხოვრებას). ქ თოლიშ გოვალაფაშ მამალას თვალის გაელვების მანძილზე,
სწრაფად, მეყსეულად, -- თვალის დახამხამებაში: თოლიშ გოვალაფაშ მამალას მეწკიტონუ დუდი -- თვალის დახამხამების
(გაელვების) მანძილზე წაგლიჯა თავი. ქ თოლიშ გონწყუმა თვალის გახსნა, -- მიხვედრა: ათეში უკული გაანწყუ თორქ --
ამის შემდეგ გაეხსნა თვალი, -- მიხვდა. ქ თოლიშ გონჯამა თვალის ახელა, მიხვედრა, გაგება; გამოფხიზლება: თოლიშ
გონჯამა რე საჭირო დო ვემიღორებუქ -- თვალის გაღება (მიხვედრა) არის საჭირო და არ მოტყუვდები. შდრ.
თოლგოჯამილი. ქ თოლიშ დარცხინაფა თვალის მოშორება, ყურადღების გამახვილება: ირიათო თის უჯინედუ, თოლს
ვაურცხინუანდუ -- სულ იმას უყურებდა, თვალს არ აშორებდა. ქ თოლიშ დოდგინა თვალის დაყენება, ძალიან წყენინება,
გამწარება: ჩქინ ნტერს დუუდგინანს თორს -- ჩვენს მტერს დაუყენეს თვალს (გაამწარებს). ქ თოლიში დოკინა თვალის
დახრა, გადატ. სურვილი: თოლი უკებუ თი ძღაბიშე -- თვალი უკავია (სურვილი აქვს, სურს) იმ გოგოსაკენ. ქ თოლიშ დიხაშა
დოსხაპუა ძალიან მოწონება (თვალის მიწაზე დავარდნა): ქოძირუ თე ცირანი, თორქ დიხაშა ქუდუსხაპუ -- რომ ნახა ეს
გოგონა, ძალიან მოეწონა. ქ თოლიშ დოფახურაფა თვალის დახამხამება; შეშინება: მოურქუუ ლეკურინი, თოლიშა
ვადუფახურუაფუ, ვადოშქურონდუ -- რომ მოუქნია ლეკური, თვალი არ დაუხამხამებია, არ შეშინდა. ქ თოლიშ
დოჭვარჭვალაფას ზმნზ. სწრაფად, მყის, თვალის დახამხამებაში: თოლიშ დოჭვარჭვალაფას თექ გორჩქინდუ -- თვალის
დახამხამებაში (მყის) იქ გაჩნდა. ქ თოლიშ დოხვარხვალაფას. იხ. თოლიშ დოჭვარჭვალაფას ქ თოლიშე გეწკერტუ-და,
უკული ვაგორა -- თვალიდან თუ დაგეკარგა (თვალს თუ მოეფარა), შემდეგ არ ეძებო. ქ თოლიშე დინაფა თვალიდან
დაკარგვა: ოცადუდუ თოლიშე ვემიოდინუუკონი -- ცდილობდა, რომ მხედველობის არედან არ დაეკარგა. ქ თოლიშე
ჩარცხინაფა თვალიდან მოშორება: თოლიშე ვეერცხინუანს -- თვალიდან არ იშორებს. ქ თოლიშ ეკირუა თვალის ახვევა,
სინამდვილის არ დანახვა, მოტყუება, საქმის ნამდვილ ვითარებაში გარკვევის საშუალების მოსპობა. ქ თოლიშ ჭვიტუა
თვალის დახუჭვა, რისამე შეგნებულად არდანახვა, დაფარვა: თორს ჭვიტუნქინი, ვაარწყექო, ირფელი მიდეეღესინი --
თვალს რომ ხუჭავ (შეგნებულად), ვერ ხედავ, ყველაფერი რომ წაიღეს. ქ თოლიშ ერღვაფა თვალის არიდება, მოშორება
(აყრა), ყურადღების განგებ არ გამახვილება: ქოძირუ, მარა თოლი იორღუ -- ნახა, მაგრამ თვალი აარიდა. ქ თოლიშე
ჩილამურიში სქუალა ძალიან შეწუხება: თიშა იყო გიჯინუდუკო, თოლიშე ჩილამური ასქუუდუნი -- იმაზე უნდა გეყურებინა,
თვალიდან ცრემლი რომ ესკვნებოდა. ქ თოლიშ ეხილუა თვალის ახელა, მიხვედრა, გაგება: ხენწიფეს თოლქ ეხილჷ: მ.
ხუბ., გვ. 69 -- ხელმწიფეს თვალი აეხილა (მიხვდა). ქ თოლიშ // თოლეფიშ თხორუა თვალ{ებ}ის დათხრა: დიითხორუ თოლი
დო იშენი დოგორუ -- დაითხარა თვალ{ებ}ი და მაინც მოძებნა. ქ თოლიშ თოლიშა კილარღვაფა თვალის თვალში გაყრა,
თვალებში დაჟინებით ცქერა. ქ თოლიშ იოწონი თვალის საწვდომი, თვალსაწიერი: თოლიშ იოწონც ქობძირჷნქ, აკას ვა
დვოქანცაფუა: მასალ., გვ. 109 -- თვალის საწვდომზე რომ ვნახავ, არც ერთს ფეხს არ მოვაცვლევინებ. ქ თოლიშ
იშაჸონაფა // იშაღალა ჩხირით (ყასნაყით) თვალის ამოყვანა (გამოქსოვა): რტებულ თოლს ყასნაყით იშეჸონანა --
გაქცეულ თვალს ყასნაყით ამოიყვანენ. ქ თოლიშ {და}კება თვალისჭერა: ართი თოლი ირიათო თიშე უკებუდუ -- ერთი
თვალი სულ იმისკენ ეჭირა. ქ თოლიშ კვეცუა თვალის კვესა, განრისხება, გააფთრება, თვალთაგან ცეცხლის ყრა. ქ თოლიშ
კინდაფა თვალის მოკვრა, შემჩნევა: იფულუდუ, მარა იშენ ქააკინდუ თოლი -- იმალებოდა, მაგრამ მაინც მოჰკრა თვალი
(შეამჩნია). ქ თოლიშ ლაჸაფი თვალის თამაში. გლახათ მილაჸაფუ თოლი -- ცუდად მითამაშებს თვალი (საწყენის
წინაგრძნობა). ქ თოლიშ ლუბა // უბა თვალის უბე, ქუთუთო: თოლიშ ლუბაქ გომისქირე, თეში ვორექ მუჭოთ ჯა -- თვალის
უბე (ქუთუთო) გამიშრა, ისე ვარ როგორც ხე. ქ თოლიშ მიდაღალა თვალის წართმევა, ჩაძინება: თოლი მიდამიღუ --
ჩამეძინა (თვალი წამართვა). ქ თოლიშ მეგამა თვალის მოკვრა, დანახვა; გადატ. გათვალვა: შორიშე ჭრაქიში სინათლე
ქიძირენი, ქიმიოგეს თოლი: მ. ხუბ., გვ. 7 -- შორიდან ჭრაქის სინათლე რომ მოჩანს, მოჰკრეს თვალი (დაინახეს). ქ თოლიშ
მერქას თვალის დახამხამების უმალ, -- ერთ წამს: დობკანძით არძაქ ცხენი, თოლიშ მერქას გინიბლით სუკი, ლაკადა დო
რზენი: კ. სამუშ., ქხპს., გვ. 113 -- შევკაზმეთ ყველამ ცხენი, ერთ წამს გადავიარეთ ვაკე, გორაკი და სერი. ქ თოლიშ
მიკოდვალა თვალის მილულვა, მიძინება: მუჭო თოლი ქიმკოვდვინი, დახე გემობუნუ: ქხს, 1, გვ. 48 -- როგორც კი თვალი
მივლულე (მივდევი), კინაღამ ჩამომკიდა. ქ თოლიშ მოღორება თვალის მოტყუება, მიძინება: ჭიჭეს თორს მააღორენს დო
გედირთუ -- ცოტას მიიძინებს (თვალს მოატყუებს) და ადგება; ქიმკიჯირი, თოლი მააღორი! -- მიწექი, თვალი მოატყუე. ქ
თოლიშ მოჭკირუა თვალის მოჭრა, მოხიბვლა, თვალის არევა, თავბრუს დახვევა: თიში სისქვამაშ მაჯინუს თორს ჭკირუნს
-- იმის სილამაზის მაყურებელს თვალს სჭრის (თავბრუს ახვევს). ქ თოლიშ მოჭვიტუა თვალის მოხუჭვა, უყურადღებობა;
წაძინება. შდრ. თოლიშ ჭვიტუა. ქ თოლიშ ოჭირინაფუ თვალსაწიერი: სოდგენი ცას, თოლიშ ოჭირინაფუს, ქოძირუ
ლანდო -- სადღაც ცაზე, თვალსაწიერზე, ნახა ლანდად. ქ თოლიშ რტება თვალის გაქცევა (ნაქსოვზე); თვალის გაქცევა კარგ
ან ცუდ რამეზე. ვამოკოდუ, მარა თოლი მერტებუდუ მოჭყუდუშე -- არ მინდოდა, მაგრამ თვალი გამექცეოდა
პატარძლისკენ. ქ თოლიშ სინთე თვალის სინათლე, ძვირფასი არსება, თვალის ჩინი. ქ თოლიშე სინთეში დინაფა
თვალიდან სინათლის დაკარგვა; გადატ. ძლიერ გაბრაზება: თოლიშე სინთექ მემიდინუ დო ვამიჩქუ, მუ ვაკეთინი --
ძლიერ გავბრაზდი (თვალიდან სინათლე დამეკარგა) და არ ვიცი, რა გავაკეთე. ქ თოლიშ წიმიი სხაპუა ძლიერ გაბრაზება,
თვალის წინ გადმოვარდნა: ათეში გაგონება დო თორქ წიმიი ქუუსხაპუ -- ამის გაგონება და ძლიერ გაბრაზდა (თვალი
გადმოუვარდა სიბრაზით). ქ თოლიშ ყიყინი თვალის ჭყეტა: ფარაშა არძას უყიყანს თოლი -- ფულისკენ ყველას
დაჭყეტილი აქვს თვალი. იხ. ყიყინი. ქ თოლიშ ჩანა // ჩაანაფა თვალის სხმა, ყურადღებით ყოფნა: ოში თოლი ჩანს -- ასი
თვალი ასხია, ყურადღებითაა, არაფერი გამორჩება. ქ თოლიში ჩარცხა // ჩარცხინაფა თვალის მოშორება, თვალთვალი,
ყურადღებით ყოფნა: თელი დღას თოლი ვაჩურცხინუაფუ -- მთელი დღე თვალი არ მოუშორებია, უთვალთვალებდა. ქ



თოლიშ{ა} ძიგირო მეგამა თვალზე ეკლად შესობა, არსიამოვნება, შეწუხება: თიში ძირაფა ვამიოხიოლუ, თოლს ძიგირო
მითმაგამუუ -- მისი ნახვა არ მიხარია, თვალებზე ეკლად მესობა (არ მსიამოვნებს). ქ თოლიშ{ა} ძიგირო ძირაფა თვალში
ეკლად ჩრა, არ მოწონება, სიძულვილი. თოლს ძიგირო აძირე -- თვალში ეკლად ხვდება, ეჯავრება, სძულს, არ მოსწონს. ქ
თოლ{იშა} წოხოლე ქამწუდირთუ თვალწინ დაუდგა, წარმოიდგინა, მოაგონდა: მუში ნარაგადუქ თოლწოხოლე
ქამწუდირთუ -- თავისი ნათქვამი თვალწინ დაუდგა. ქ თოლიშ{ა} წყარიშ ჩამა თვალისათვის წყლის დალევინება,
სიამოვნების მოგვრა: მუ ქიმინანს, თორს წყარს ქოჩანს ჭეს -- რა ქნას თვალს წყალს დაალევინებს (ისიამოვნებს) ცოტას. ქ
თოლიშ წყარით ეფშაფა თვალის წყლით ავსება, შეწუხება, ტირილი. თორქჷ წყარით იაფშჷ: ქხს, 2, გვ. 22 -- შეწუხდა
(თვალი წყლით აევსო). თოლი წყარამი აფუ ტირის. არძას თოლი წყარამი აფუ, ათენა რე ჭირობუა -- ყველა ტირის
(თვალი წყლიანი აქვს), ესაა ჭირი. ქ თოლიშ ჭვარჭვალი თვალის პარპალი: თოლიშ ჭვარჭვალი ვაახვარუ ე საქიმეს --
თვალის პარპალი არ უშველის ამ საქმეს. ქ თოლიში ჭვიტუა თვალის დახუჭვა, დაბრმავება, არ დანახვა, უგულვებელყოფა.
ქ თოლიშ ჭკვაჭკვაფი იხ. თოლიშ ჭვარჭვალი. ქ თოლიშ ჭურჭული თვალის გუგა. იხ. ნაკაკა თოლი. ქ თოლიშ ჯინა
თვალთახედვა: თოლიშ ჯინა ვამომისპა, ვამმაშორა რზენ დო გვალა: ქხს, 1, გვ. 89 -- თვალთახედვა არ მომისპო, არ
მომაშორო ბარსა და მთას. 2. იშვიათი მინერალისაგან გამოთვლილი ძვირფასი ქვა, რამეში ჩასასმელი: ქ ბრილიანტიში
თოლი ბრილიანტის თვალი. ქ მარწკინდიში თოლი ბეჭდის თვალი. ქ ნარტიშ თოლი ნატვრის თვალი. 3. რაიმე ნაგებობის
ცალკე განყოფილება, სათავსი. ქ ართი თოლი ჸუდე გეუდგუ -- ერთი თვალი სახლი უდგას. საბზადი ჸუდეში მაჟირა თორს
ორინჯი უკირუდეს -- საჭმლის მოსამზადებელი სახლის მეორე თვალში საქონელი ჰყავდათ დაბმული. 4. ყულფი, რგოლი,
უჯრედი (ნაქსოვისა, დაწნულისა, ჯაჭვისა): ქ თათმანიში თოლი -- წინდის თვალი. ქ ბადეშ თოლი -- ბადის თვალი. შდრ.
ლაზ. თოლი თვალი (ნ. მარი). დიალექტებში (მოხ., ფშაური, თუშ., ინგ., ფერეიდნ. ...): თოლიღ თუ̂ალ-ი თვალი. 

Lemma: tolak'orumapil-i  
Number: 8798  
თოლაკორუმაფილ-ი (თოლაკორუმაფილ/რს) თვალდაბნელებული; გადატ. ვინც ვერაფერში ერკვევა, ბეცი. იხ. რუმაფა. 

Lemma: tolak'opirsil-i  
Number: 8799  
თოლაკოფირსილ-ი (თოლაკოფირსილ/რს) თვალ{ებ}დავსებული. საიმენდო ვაჸოფექო, სი თოლ-აკოფირსილი?:
მასალ., გვ. 87 -- საიმედო არ ყოფილხარ, შე თვალებდასავსებო? იხ. ფირსუა. 

Lemma: tolaladirgil-i  
Number: 8800  
თოლალადირგილ-ი (თოლალადირგილ/რს) თვალ{ებ}ამოგლეჯილი, თვალ{ებ}ამოღლეტილი, -- ხარბი.
თოლალადირგილი ოსური რე -- ხარბი ქალია. იხ. დირგუა. 

Lemma: tolalat'q'abarel-i  
Number: 8801  
თოლალატყაბარელ-ი (თოლალატყაბარელ/რს) თვალ{ებ}ამოტყავებული, -- შურიანი, ხარბი. იხ. ტყაბარუა. 

Lemma: tolalmas-i  
Number: 8802  
თოლალმას-ი (თოლალმასს) თვალალმასი. თოლალმასი, კიბირ(ი)- ბროლი: კ.სამუშ., ქართ.ზეპ., გვ. 49 -- თვალალმასი,
კბილი -- ბროლი. 

Lemma: tolam-i  
Number: 8803  
თოლამ-ი (თოლამს) თვალიანი. მინდორი თოლამი დო ტყა -- ჸუჯამი -- მინდორი თვალიანი და ტყე -- ყურიანი.
ცალთოლამი ნდირქ ქომორთუ -- ცალთვალა (ცალთვალიანი) დევი მოვიდა. შდრ. უთოლე. 

Lemma: tolashaghalir-i  
Number: 8804  
თოლაშაღალირ-ი (თოლაშაღალირს) თვალამოღებული. 

Lemma: tolbarbachia  
Number: 8805  
თოლბარბაჩია (თოლბარბაჩიას) თვალებგიზგიზა. თოლაბარბაჩია ცირა რე, ხორცით ეფშა -- თვალ{ებ}გიზგიზა გოგონაა,
ხორცით სავსე. იხ. ბარბაჩია; შდრ. თოლხვეჩერია. 

Lemma: tolgac'q'arebul-i  
Number: 8806  
თოლგაწყარებულ-ი (თოლგაწყარებულ/რს) თვალ{ებ}გაწყალებული. თიში ჯინათი თოლგაწყარებული მაფუ -- მისი
ყურებით თვალგაწყალებული მაქვს. 

Lemma: tolgach'ita/orebul-i  
Number: 8807  
თოლგაჭითა/ორებულ-ი (თოლგაჭითა/ორებულს) თვალ{ებ}გაწითლებული. იხ. გაჭითა/ორება. 

Lemma: tolgech'vit'il-i  
Number: 8808  
თოლგეჭვიტილ-ი (თოლგეჭვიტილ/რს) თვალდახუჭული. 

Lemma: tolgvira  
Number: 8809  
თოლგვირა // თოლგვირალ-ი (თოლგვირა{ლ}ს) თვალჟუჟუნა, თვალფართო. ...ვო, ცირა, სი ცირა, სი მაზაკვალ,
თოლგვირა: კ.სამუშ., ქხპს., გვ. 122 -- ჰაი, ცირავ, შენ ცირავ, შე მზაკვარა, თვალჟუჟუნა. კიბირ-ბროლი, თოლგვირალი,
ტანზღვინდალა სქვერიშ ნერი: მასალ., გვ. 33 -- კბილ-ბროლი, თვალჟუჟუნა, ტანრხეული შვლის დარად. 

Lemma: tolgonjamil-i  
Number: 8810  



თოლგონჯამილ-ი (თოლგონჯამილ/რს) თვალხილული. // გადატ. ხელგაშლილი, არაძუნწი. ჸვერე რჩქინელი,
თოლგონჯამილი ურჩქინჯის დიდო უჯგუნია: კ. სამუშ., ქართ.ზეპ., გვ. 122 -- ბრმა ჭკვიანი, თვალხილულ უმეცარზე
ბევრად უკეთესიაო. შხვაში ჸუდეს უჸორს შუმა - ჭკომუა, მარა მუში ჸუდესით თოლგონჯამილი რენია -- სხვის სახლში
უყვარს სმა-ჭამა, მაგრამ თავის სახლშიაც არ არის ძუნწი (თვალხილულია). შდრ. თოლწკურილი. 

Lemma: tolgot'axil-i  
Number: 8811  
თოლგოტახილ-ი (თოლგოტახილ/რს) თვალგატეხილი, შეჩვეული; მცოდნე. თოლგოტახილი მაფუდუ თე შარემს დო
ჯგირო ვაგუუდი -- თვალი გატეხილი მქონდა (ვიცოდი) ამ გზებზე და კარგად ვაგნებდი. იხ. გოტახუა. 

Lemma: toldok'inel-i  
Number: 8812  
თოლდოკინელ-ი (თოლდოკინელ/რს) თვალდახრილი. თოლდოკინელი რდუ, ონჯღორეთ ვანმაჯინინედუ --
თვალდახრილი იყო, სირცხვილით ვერ უყურებდა. იხ. დოკინა. 

Lemma: tol  
Number: 8813  
თოლ დო წარ-ი (თოლ დო წარს) თვალ-წარბი. თიში თოლი დო წარი უჩას აკა ქინმოჯინუას: ი. ყიფშ., გვ. 156 -- იმის შავ
თვალ-წარბში ერთი (კი) ჩამახედა. 

Lemma: tolek'iril-i  
Number: 8814  
თოლეკირილ-ი (თოლეკირილ/რს) თვალახვეული. თოლეკირილი გილურს -- თვალახვეული დადის. 

Lemma: tolek'irulua  
Number: 8815  
თოლეკირულუა (თოლეკირულუას) თვალხუჭუნობა. ბაღანობას თოლეკირულუას ვლაჸაფენდით -- ბავშვობაში
თვალხუჭუნობას ვთამაშობდით. 

Lemma: tolelandghvil-i  
Number: 8816  
თოლელანდღვილ-ი (თოლელანდღვილ/რს) თვალებამღვრეული. ქაშეხვად თოლელანდღვილ კოჩიქ -- შეხვდა
თვალებამღვრეული კაცი. იხ. ლანდღუა. 

Lemma: tolelaghalir-i  
Number: 8817  
თოლელაღალირ-ი (თოლელაღალირს) თვალამოღებული. შარას თოლელაღალირი ირემი ქოძირე: მ.ხუბ., გვ. 242 --
გზაზე თვალამოღებული ირემი ნახა. 

Lemma: tileppircha  
Number: 8818  
თილეფფირჩა (თოლეფფირჩას) თვალებფართო. 

Lemma: tolepxant'urel-i  
Number: 8819  
თოლეფხანტურელ-ი (თოლეფხანტურელს) თვალებდახატული. ღორონთი ნუ დომიჸვილუნს ჩქიმი
თოლეფხანტურელსუ: ქხს, 1, გვ. 141 -- ღმერთი ნუ მომიკლავს ჩემს თვალებდახატულს. 

Lemma: tolzisxiram-i  
Number: 8820  
თოლზისხირამ-ი (თოლზისხირამს) თვალსისხლიანი. იხ. ზისხირამი. 

Lemma: toli  
Number: 8821  
თოლი შორსდ. გაკვირვებისა: ოი, აჰუ!, -- იგივეა, რაც თო, თოი: ნჷმ გეჩვაგალანქ, თოლი, ვიშო! -- ნუ როშავ, ოი, იქით!
თოლი, მუჭო რე გაღოლუნი, თელო დიხაშ ოთხორალი!: მ. ხუბ., გვ. 352 -- აჰუ, როგორ დაგემართა, ცოცხლად მიწაში
დასამარხო! მუ რე, თოლი, ვამიჩინიო მა, ოსური სქანი? -- რა არის, აჰუ, ვერ მიცანი მე, ცოლი შენი? შდრ. თოლიგე. 

Lemma: tolige  
Number: 8822  
თოლიგე // თოლი საალერსო-საფიცარი მიმართვა: თვალო, თვალის სინათლე, ჩინი. ცოლ-ქმარი მიმართავდნენ
ერთმანეთს თოლიგე, სახელის დაძახება სირცხვილი იყო (ლეო ქიაჩელი). ირო ორდა, მახარია, თოლიგე დო შურიგე: ქხს,
1, გვ. 314 -- სულ იყავი, მახარია, თოლიგე და შურიგე! იხ. -გე. შდრ. შურიგე. 

Lemma: toligvira  
Number: 8823  
თოლიგვირა (თოლიგვირას) იგივეა, რაც თოლგვირა, თოლგვირალი, -- თვალფართო. ბოში დო ცირა თოლიგვირა: კ.
სამუშ., ქართ.ზეპ., გვ. 104 -- ბიჭი და გოგონა თვალჟუჟუნა. ჩქიმი თოლიგვირა ცირა!: მასალ., გვ. 33 -- ჩემო
თვალჟუჟუნა ცირავ! შდრ. თოლიხვირა. 

Lemma: tolier-i  
Number: 8824  
თოლიერ-ი (თოლიერს) კარგი გარეგნობის, თვალადი. ჯგირი თოლიერი ცირა რე -- კარგი თვალადი გოგონაა (კარგი
შესახედაობის, ლამაზი). თოლიერო გააჯინი, ვამიღორა -- დაკვირვებით გახედე, არ მოსტყუვდე. 

Lemma: tolimixile  
Number: 8825  



თოლიმიხილე, თოხილია (თოლიმიხილეს, თოხილიას) ზედწოდება, -- თვალგახელილი (ი. ყიფშ.) შდრ. თორხია. 

Lemma: toli-orko  
Number: 8826  
თოლი-ორქო (თოლი-ორქოს) ზედწოდება, -- ოქროთვალა (ი. ყიფშ.) 

Lemma: toli-p'irch'a  
Number: 8827  
თოლი-პირჭა (თოლი-პირჭა) თვალდაპრაწული. ჩქიმი თოლიპირჭა ძღაბი, მორთი აშო! -- ჩემო თვალდაპრაწულო
გოგოვ, მოდი აქ! იხ. პირჭა. 

Lemma: tolir-i  
Number: 8828  
თოლირ-ი (თოლირს) მიმღ.ვნებ. წარს. თოლუნს ზმნისა -- თლილი. ჯგირო თოლირი ჯა რე -- კარგად გათლილი ხეა. დაბა
ქიმთააჯინია, და მუჭიმი თოლირიენიე: მ. ხუბ., გვ. 120 -- აბა შეიხედეო, როგორი გათლილი არისო. იხ. თოლუა. 

Lemma: toliser-i  
Number: 8829  
თოლისერ-ი, თოისერ-ი (თო{ლ}ისერს) თვალისეირი, სანახაობა. სი თოლისერი გოკონ-და, შორიშე მიჯინი: ი.ყიფშ., გვ.
19 -- შენ თვალსეირი თუ გინდა, შორიდან მიყურე. ოკო ქუგოძირე სქანი თოლისერია: მ. ხუბ., გვ. 212 -- უნდა გაჩვენო შენი
თვალსეირიო. 

Lemma: toli-sinate  
Number: 8830  
თოლი-სინათე, თოლი-სინთე (თოლი-სინათეს) თვალის სინათლე (მოფერებითი მიმართვა). მუსრე ვემერჩანთ, ჩქიმი
თოლი-სინთე!: მ. ხუბ., გვ. 212 -- რასაა, რომ არ მოგცემთ, ჩემო თვალის სინათლევ! 

Lemma: tolikomol-i  
Number: 8831  
თოლიქომოლ-ი (თოლიქომოლ/რს) მამაცი თვალი. იხ. ქომოლი. 

Lemma: toliq'irza  
Number: 8832  
თოლიყირზა (თოლიყირზას) იგივეა, რაც თოლიჸირზა. 

Lemma: toli՚irza  
Number: 8833  
თოლიჸირზა, თოიჸირზა (თო{ლ}იჸირზას) თვალებგადმოკარკლული. ორე ართი თოლიჸირზა კოჩი -- არის ერთი
თვალებგადმოკარკლული კაცი. იხ. ჸირზა, ჸირზინი. 

Lemma: tolish(i)  
Number: 8834  
თოლიშ(ი) დოჸოთამა (თოლიშ(ი) დოჸოთამას) თვალის ჩაკვრა. 

Lemma: toli-c'ar-i  
Number: 8835  
თოლი-წარ-ი (თოლი-წარს) იხ. თოლ დო წარი, -- თვალ-წარბი: თოლი-წარი ალმასიში: ქხს, 1, გვ. 82 -- თვალ-წარბი
ალმასისა. 

Lemma: tolich'vir-i  
Number: 8836  
თოლიჭვირ-ი (თოლიჭვირს) თვალდამწვარი. შდრ. ხემეჭვირი. იხ. თოჭუ. 

Lemma: tolixvira  
Number: 8837  
თოლიხვირა (თოლხვირას) თვალფართო; თვალჟუჟუნა. მუჭომი თოლიხვირა ბაღანა რე -- როგორი თვალფართო
ბავშვია. იხ. ხვირა. 

Lemma: tolixvicha  
Number: 8838  
თოლიხვიჩა (თოლხვიჩას) თვალვარსკვლავა. ტანშვინგალი, მუთ ჩეჯა რე, თოლიხვიჩა, პიჯი ბჟა რე: აია, 1, გვ. 24 --
ტანად სწორია, როგორც ალვის ხე, თვალვარსკვლავა და პირმზეა. 

Lemma: tolmargh-i  
Number: 8839  
თოლმარღ-ი (თოლმარღის) თვალჭრელი, მარღი თვალების პატრონი. იხ. მარღი. 

Lemma: tolmaxare  
Number: 8840  
თოლმახარე (თოლმახარეს) თვალმახარა; შესახედავად კარგი, მოსაწონი. 

Lemma: tolmuricxam-i  
Number: 8841  
თოლმურიცხამ-ი (თოლმურიცხამს) თვალვარსკვლავიანი. 

Lemma: tolonch'e  
Number: 8842  



თოლონჭე (თოლონჭეს) თვალსაწიერი; თვალი რომ სწვდება. გოოვალუ თოლონჭეს, ცაქ გიხირიტ საბჟალეს: ქხს, 1, გვ.
167 -- იელვა თვალსაწიერზე, ცა გაირღვა აღმოსავლეთით (სამზეოზე). [თოლონჭეღ თოლი-ონჭუ თვალი სწვდება]. 

Lemma: tolorua  
Number: 8843  
თოლორუა (თოლორუას), მოთოლორუა (მოთოლორუას) სახელი მითოლორუანს ზმნისა -- დათვალიერება. მუში ჭითა
ჩხორიათჷ ირფელც მითოლორუანცჷ: ყაზაყ., 10.02.1930, გვ. 3 -- მისი წითელი სხივით ყველაფერს მოათვალიერებს. 

Lemma: toloc'oni  
Number: 8844  
თოლოწონი (თოლოწონს/ც), თოლოწონო ზმნზ. თვალწინ, თვალის საწვდომი. თინეფი კოც თოლოწონო აღორენა -- ისინი
კაცს თვალწინ ატყუებენ. თოლოწონცჷ ქაწუვდჷრთჷ ჯვეში დო ახალი სატანჯველქ: კ. სამუშ., ქართ.ზეპ., გვ. 68 --
თვალწინ დაუდგა ძველი და ახალი სატანჯველი. უჯინექჷნი ოშინერც, თოლოწონჷში ოჯინეს: კ.სამუშ., ქართ.ზეპ., გვ. 115 --
ვუყურებ ასნაირს, თვალწინ სანახავს. მუ ნადირი სოდე ხენი, თოლოწონშე იბჩინენთ: მასალ., გვ. 110 -- სად რა ნადირი
ბინადრობს, თვალისსაწვდომზე ვამჩნევთ. 

Lemma: toloch'irinapu  
Number: 8845  
თოლოჭირინაფუ (თოლოჭირინაფუს) თვალსაწიერი, თვალსაწვდომი. იგივეა, რაც თოლიშ ოჭირინაფუს. იხ. თოლონჭე. 

Lemma: tolrxian-i  
Number: 8846  
თოლრხიან-ი (თოლრხიანს) თვალმხიარული, ეშხიანი თვალები. უჩაწარამ, თოლრხიანი, ქჷმორთი, მალას მიდამჸუნი:
კ. სამუშ., ქხპს., გვ. 124 -- შავწარბავ, თვალეშხიანო, მოდი, მალე წამიყვანე. თოლრხიანო ქინმოჯინი, ჩქიმ უჯგუში
ვაგაგორე: მასალ., გვ. 43 -- ეშხიანი თვალებით შემომხედე, ჩემზე უკეთესს ვერ მონახავ. 

Lemma: tolser-i  
Number: 8847  
თოლსერ-ი (თოლსერს). იხ. თოლისერი. ეცალ თოლსერ მის უძირჷ: მასალ., გვ. 91 -- ასეთი სეირი ვის უნახავს. 

Lemma: tolsk'vam-i  
Number: 8848  
თოლსკვამ-ი (თოლსკვამს) თვალლამაზი. თოლსკვამი ძღაბი ჸუნს -- თვალლამაზი გოგო ჰყავს. იხ. სკვამი. 

Lemma: tolt'anam-i  
Number: 8849  
თოლტანამ-ი (თოლტანამს) თვალტანიანი. ჯგირი თოლტანამი ბოში რე -- კარგი თვალტანიანი ბიჭია. 

Lemma: tolt'q'viza  
Number: 8850  
თოლტყვიზა (თოლტყვიზას) იგივეა, რაც თოლიყირზა -- თვალებგადმოკარკლული. 

Lemma: tolua  
Number: 8851  
თოლუა (თოლუას) სახელი თოლუნს ზმნისა -- თლა. კილეშა ქეგლუძუ ართი დიდი ბიგა დო ქოთოლუნს: მ. ხუბ., გვ. 34 --
მკლავზე (კი) უდევს ერთი დიდი ჯოხი და თლის. გოთოლჷ სალი დო ქიმიოგ ბარბალს -- გათალა სოლი და მიარტყა
ბორბალს. თოლუნს (თოლუ თალა, უთოლუ უთლია, ნოთოლუე(ნ) თლიდა თურმე) გრდმ. თლის. ითოლუნს (ითოლუ ითალა, უთოლუ
უთლია) გრდმ. სათავ. ქც. თოლუნს ზმნისა -- ითლის. უთოლუნს (უთოლუ უთალა, უთოლუ უთლია) გრდმ. სასხვ. ქც. თოლუნს
ზმნისა -- უთლის ითოლუუ(ნ) (გიითოლუ გაითალა ის, გოთოლე{რე}(ნ) გათლილა) გრდუვ. ვნებ. თოლუნს ზმნისა -- ითლება.
ათოლუუ(ნ) (გაათოლუ გაეთალა, გოთოლუუ გასთლია) გრდუვ. ვნებ. უთოლუნს ზმნისა -- ეთლება. ითოლე(ნ) (ითოლუ
შესაძლებელი გახდა გათლა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. თოლუნს ზმნისა -- შეიძლება გაითალოს. ათოლე(ნ) (ათოლუ შეძლო
გაეთალა, -- , ნოთოლუე(ნ) შესძლებია გაეთალა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უთოლუნს ზმნისა -- შეუძლია გათალოს. ოთოლაფუანს
(ოთოლაფუუ ათლევინა, უთოლაფუაფუ უთლევინებია, ნოთოლაფუ{აფუ}ე(ნ) ათლევინებდა თურმე) კაუზ. თოლუნს ზმნისა -- ათლევინებს.
მათოლარი მიმღ. მოქმ. {გა}მთლელი. ოთოლარი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}სათლელი. თოლირი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}თლილი ნათოლა
მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნათალი. ნათოლუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}თლის საფასური. {უგ}უთოლუ/ჷ მიმღ. უარყ. {გა}უთლელი. 

Lemma: tolugnunch'apu/e'  
Number: 8852  
თოლუგნუნჭაფუ/ჷ (თოლუგნუნჭაფუ/ჷ-ს) თვალუწვდენელი; თვალგადაუწვდენელი. თოლუგნუნჭაფუ ფართო მინდორც
ართი შარა ულუვანც: კ. სამუშ., ქართ.ზეპ., გვ. 65 -- თვალუწვდენელ ფართო მინდორს ერთი გზა უვლის. შდრ.
თოლოჭირინაფუ. 

Lemma: tolugnuch'irinapu  
Number: 8853  
თოლუგნუჭირინაფუ (თოლუგნუჭირინაფუს) იგივეა, რაც თოლუგნუჭაფუ, -- თვალგადაუწვდენელი. იხ. ჭირინაფა. 

Lemma: tolugunjamu  
Number: 8854  
თოლუგუნჯამუ (თოლუგუნჯამუს) თვალგაუხსნელი. თოლუგუნჯამუო ზმნზ. თვალგაუღებლად. თოლუგუნჯამუო გედირთუ
ლოგინიშე -- თვალგაუღებლად ადგა ლოგინიდან. იხ. გონჯამა. 

Lemma: tolurapa  
Number: 8855  
თოლურაფა (თოლურაფას) იხ. თოლორუა, -- თვალიერება. ათოლურენა მუნეფიში ნწკარეფც -- ათვალიერებენ თავიანთ
მწკრივებს. 

Lemma: tolushorebuo  



Number: 8856  
თოლუშორებუო ზმნზ. თვალმოუშორებლად. იხ. მოშორება. 

Lemma: toluchurcxinapuo  
Number: 8857  
თოლუჩურცხინაფუო ზმნზ. თვალმოუცილებლად. თოლუჩურცხინაფუო უჯინედუ -- თვალმოუცილებლად უჸურებდა. იხ.
ჩარცხინაფა. 

Lemma: toludzirapu  
Number: 8858  
თოლუძირაფუ (თოლუძირაფუს) თვალუნახავი. თოლუძირაფუ ცირა -- თვალუნახავი გოგონა. იხ. ძირაფა. 

Lemma: toluch'irinapu  
Number: 8859  
თოლუჭირინაფუ (თოლუჭირინაფუს) ძალიან მაღალი, -- თვალუწვდენელი. თოლუჭირინაფუ ოჩაიეს ქინიღვარღვუდეს --
თვალუწვდენელ საჩაიეში (კი) ფუთფუთებდნენ (ბევრი ირეოდა ერთად). თოლუჭირინაფუს ზმნზ. თვალუწვდენელზე.
თოლუჭირინაფუს მუდგენი ქიმკიძირე -- თვალუწვდენელზე რაღაც მოჩანს. 

Lemma: toluxu  
Number: 8860  
თოლუხუ (თოლუხუს) თვალაუხელელი. სქანი ნოსასია ჟირი თოლუხუ ლაკვიქ ქააშუა: მ.ხუბ., გვ. 143 -- შენს რძალსო ორი
თვალაუხელელი ლეკვი შეეძინაო. შდრ. ხვირი. 

Lemma: tolpi{r}cha  
Number: 8861  
თოლფი{რ}ჩა (თოლფი{რ}ჩას) ფართოთვალება, გადაშლილთვალებიანი, -- დიდთვალება. ართი თოლფირჩა ცირა რე --
ერთი ფართოთვალებიანი გოგონაა. იხ. ფი{რ}ჩა. შდრ. თოჭუ; შხუთოლამი. 

Lemma: tolq'iq'a  
Number: 8862  
თოლყიყა (თოლყიყას) თვალგადმოკარკლული. შდრ. ყიყინი. 

Lemma: tol՚irza  
Number: 8863  
თოლჸირზა (თოლჸირზას) იგივეა, რაც თოლიჸირზა, -- თვალგადმოკარკლული, თვალგადმოქაჩული. იხ. ჸირზინი. 

Lemma: tol՚uj-i  
Number: 8864  
თოლჸუჯ-ი, თოჸუჯ-ი (თოლჸუჯის, თოლჸუს, თოჸუს) თვალ-ყური, -- ყურადღება. თოყუჯი გიღუდას, ვეგერტას! --
თვალყური გეჭიროს, არ გაგექცეს! იხ. ჸუჯი. 

Lemma: tol՚ujala  
Number: 8865  
თოლჸუჯალა (თოლჸუჯალას) თვალყურის გდება (დევნება). 

Lemma: tolsholir-i  
Number: 8866  
თოლშოლირ-ი (თოლშორილს) თვალსველი. იხ. შოლირი. 

Lemma: tolche  
Number: 8867  
თოლჩე // თორჩე (თოლ/რჩეს) თვალთეთრი. შდრ. დურჩე. 

Lemma: tolchilamuram-i  
Number: 8868  
თოლჩილამურამ-ი (თოლჩილამურამს) თვალცრემლიანი. იხ. ჩილამური. 

Lemma: tolckvira  
Number: 8869  
თოლცქვირა (თოლცქვირას) თვალცქვიტა. იხ. ცქვირა. 

Lemma: tolc'imolapir-i  
Number: 8870  
თოლწიმოლაფირ-ი (თოლწიმოლაფირს) თვალდავსებული, თვალწამოვარდნილი. იხ. წიმოლაფა. 

Lemma: tolc'k'uril-i  
Number: 8871  
თოლწკურილ-ი (თოლწკურილს) თვალდახუჭული. თოლწკურილო ზმნზ. თვალდახუჭულად. თოლწკურილო ვორწყექ,
თოლს გუვოჯანქ, ვავორწყექ -- თვალდახუჭული ვხედავ, თვალს გავაღებ, ვერ ვხედავ (გამოცანა: სიზმარი). გადატ. ძუნწი. 

Lemma: tolch'vil-i  
Number: 8872  
თოლჭვილ-ი (თოლჭვილს) იგივეა, რაც თოლიჭვილი, -- თვალდამწვარი. გადატ. მჩხიბავი. თოლჭვირქ ქაშებხვადუ დო
მიჩქუდუ, ჩქიმი საქმე გლახათ რდუნი -- მჩხიბავი (თვალდამწვარი) შემხვდა და ვიცოდი, ჩემი საქმე ცუდად რომ იყო. შდრ.
თოჭუ. 

Lemma: tolch'vit'il-i  



Number: 8873  
თოლჭვიტილ-ი (თოლჭვიტილს) თვალდახუჭული. თოლჭვიტირო ზმნზ. თვალდახუჭულად. გადატ ზერელედ.
თოლჭვიტირო ოკო ვააკეთე საქმე -- ზერელედ (თვალდახუჭულად) არ უნდა გააკეთო საქმე. 

Lemma: tolxvechere  
Number: 8874  
თოლხვეჩერე, თოლხვეჩერია (თოლხვეჩერეს, თოლხვეჩერიას) თვალ{ებ}გიზგიზა, თვალციმციმა. ჩქიმი თოლხვეჩერია
ცირა -- ჩემი თვალებციმციმა ცირა. იხ. ხვეჩერე. 

Lemma: tom-i  
Number: 8875  
თომ-ი (თომს) ბოტან. თომი. აქვს გრძელი და წვრილი ფოთლები, იხმარება ქალამანში ჩასაგებად. 

Lemma: toma  
Number: 8876  
თომა // თუმა (თომას, თუმას) თმა. თომა აბრეშუმიში გიღუდუ: ქხს, 1, გვ. 136 -- თმა აბრეშუმისა გქონდა. ეთიში თომას
ქუმომიღანქი-და, დოფსქიდუქია: მ. ხუბ., გვ. 10 -- იმის თმას თუ მომიტანო, მოვრჩებიო. ქ თომაში ეშე-ეშე ულა თმის
ზევით-ზევით წასვლა; თმის აბურძგნა, ყალყზე დადგომა. შიშის დობღური, თიში ხუმა სოიშახ ირჩქილედუნი, თომა ეშე-
ეშე მიიშუ -- შევშინდი, სანამ მისი ხმა ისმოდა, თმა ამებურძგნა. ქ თომაში მიკოჸოთამა თმის მოჭრა (ჩამოგდება).
სამეგრელოში არის ტრადიცია, რომელსაც თომაშ მიკოჸოთამას უწოდებენ. გარდაცვლილის ორმოცზე (ან წლისთავზე)
ჭირისუფალი სამგლოვიაროდ მოშვებულ თმას მოიპარსავს. მაგრამ ვისაც სურს მიცვალებულის სანაცვლოდ საყვარელი
ადამიანის მოგება, მგლოვიარე მას თმას მოაჭრევინებს და შემჭრელი ამ დღიდან ითვლება ჩაფილად, ე.ი. მოგებულად --
ნათესავად (ს. მაკალ., გვ. 290). იხ. დიდაჩაფილი. შდრ. ლაზ. თომა თმა (ნ. მარი). 

Lemma: tomam-i  
Number: 8877  
თომამ-ი // თუმამ-ი (თო/უმამს) თმიანი. ქომორთუ ართი თომამი კოჩიქ -- მოვიდა ერთი თმიანი კაცი. ორქოში თომამი
ცირა ჰეერით მეჸუნდუა: ქხს, 2, გვ. 16 -- ოქროსთმიანი ცირა ჰაერით მიჰყავდათო. შდრ. ლაზ. თომონი თმიანი (ნ. მარი). 

Lemma: tomapa  
Number: 8878  
თომაფა (თომაფას) სახელი ოთომუანს ზმნისა -- აფუვება. ჭუალაშახ ქობალიში ქვირიში ზერს ოთომუანა --
გამოცხობამდე პურის ფქვილის ცომს აფუებენ. ოთომუანს (ოთომუუ ააფუა, უთომუაფუ აუფუებია, ნოთომაფუე(ნ) აფუებდა თურმე)
გრდმ. აფუებს. ითომუანს (ითომუუ აიფუა, უთომუაფუ აუფუებია) გრდმ. სათავ. ქც. ოთომუანს ზმნისა -- იფუებს თავისას. უთომუანს
(უთომუუ აუფუა, უთომუაფუ აუფუებია) გრდმ. სასხვ. ქც. ოთომუანს ზმნისა -- უფუებს მისას. ოთომაფუანს (ოთომაფუუ აფუებინა,
უთომაფუაფუ უფუებინებია, ნოთომაფუ{აფუ}ე(ნ) აფუებინებდა თურმე) კაუზ. ოთომუანს ზმნისა -- აფუებინებს. მათომაფალი მიმღ. მოქმ.
{ა}მფუებელი. ოთომაფალი მიმღ. ვნებ. მყ. {ა}საფუებელი. თომაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. {ა}ფუებული ნათომეფიმიმღ. ვნებ. წარს.
{ა}ნაფუები. ნათომაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. აფუების საფასური. უთომაფუ მიმღ. უარყ. {ა}უფუებელი. 

Lemma: tomapil-i  
Number: 8879  
თომაფილ-ი (თომაფილ/რს) მიმღ.ვნებ. წარს. ოთომუანს ზმნისა -- აფუებული. თომაფილი ქობალი გემუანი რე --
აფუებული პური გემრიელია. იხ. თომაფა. 

Lemma: tomakuchu  
Number: 8880  
თომაქუჩუ (თომაქუჩუს) იგივეა, რაც თომაქუჩურუა -- თმახუჭუჭა. ვიშო, ძღაბი თომაქუჩუ, სქანი ჸოროფა მა მუქ მუჩუ: ქხს,
1, გვ. 154 -- იქით, გოგოვ თმახუჭუჭავ, შენი სიყვარული მე რამ მომცა. 

Lemma: toma-՚uj-i  
Number: 8881  
თომა-ჸუჯ-ი (თომა-ჸუჯის // თომა-ჸუს) თმა-ყური, გადატ. ყურადღება. ქოიღუდას თომა-ჸუჯი, მითინ ვეღას ათე ხურიჯინი -
- გქონდეს ყურადღება, არავინ წაიღოს ეს ხურჯუნი. შდრ. თოლჸუჯი. 

Lemma: tonua  
Number: 8882  
თონუა (თონუას) სახელი ოთონუანს ზმნისა -- {მო}ჩვენება; {გა}მოჩენა. გურც ჯულაბი ალუხვილჷ, გოთონუანც მუთ
თოფური: მასალ., გვ. 66 -- გული შხამ-გესლით სავსე აქვს, თაფლის სიტკბოდ მოგაჩვენებს. ოთონუანს (ოთონუუ {მო}აჩვენა,
უთონუაფუ {მო}უჩვენებია, ნოთონაფუე(ნ) აჩვენებდა თურმე) გრდმ. {მო}აჩვენებს. 

Lemma: torik'a  
Number: 8883  
თორიკა (თორიკას) ზოოლ. კიბო. თორიკა ღ თოლ-რიკა თვალამობურცული. იხ. რიკი. 

Lemma: torsa  
Number: 8884  
თორსა (თორსას) საფლობი, ტლაპო, ლაფი; ღრმა ტალახი. საცოდალი მართალი (კოჩი) თორსა ლეტას ინწყუუნი?!: ქხს,
1, გვ. 304 -- საცოდავი მართალი (კაცი) ლაფში (საფლობ ტალახში) იფლობა (ინთქმება)?! შდრ. ონდვალუ/ჷ. 

Lemma: torsil-i  
Number: 8885  
თორსილ-ი (თორსილ/რს) მიმღ.ვნებ. წარს. თორსუნს ზმნისა -- მაგრად ნაცემი. 

Lemma: torsua  
Number: 8886  
თორსუა (თორსუას) სახელი თორსუნს ზმნისა -- 1. ცემა; 2. დახვავება. გადატ. ბევრის (რაიმე ნაყოფის) სხმა. 3. ტანზე
გამოყრა (მაგ., პატარა მუწუკების ან სხვა რისამე...). მა ვოთორსა, სი ჭკომუნქ, მუმოგანქჷნი, მუს მორჩჷქ: კ. სამუშ., ქხპს.,



გვ. 173 -- მე ვყრი, შენ სჭამ, რას მერჩი, რომ მარტყამ? (გამოცანა: საცერი). გოთორსუ ჸომურს -- ბევრი ასხია ტყემალს.
გური მაჸონებაფუუნი, დოთორსუ -- გული რომ მოაყვანინა, სცემა (მაგრად). თორსუნს (დოთორსუ სცემა, დუუთორსუ უცემია,
დონოთორსუე(ნ) სცემდა თურმე) გრდმ. სცემს (მაგრად). ითორსუანს (ითორსუუ ირტყა, უთორსუაფუ ურტყამს,) გრდმ. სათავ. ქც.
თორსუნს ზმნისა -- ირტყამს. უთორსუანს (უთორსუუ ურტყა, უთორსუაფუ ურტყამს,) გრდმ. სასხვ. ქც. თორსუნს ზმნისა -- ურტყამს.
ითორსუუ(ნ) (ქიდიითორსუუ(ნ) დახვავდება, ქიდითორსუ დახვავდა, ქოდოთორსელე(ნ) დახვავებულა, ქოდნოთორსუე(ნ) დახვავდებოდა
თურმე) გრდუვ. ვნებ. ოთორსანს ზმნისა -- ხვავდება. თორსუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ.
სტატიკ. ყრია, ახვავია (ხვავად არის). ათორსე(ნ) (ათორსუ შეძლო ერტყა, -- , ნოთორსუე(ნ) შესძლებია მაგრად ცემა) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. უთორსუანს ზმნისა -- შეუძლია ურტყას; სცემოს. ოთორსაფუანს (ოთორსაფუუ არტყმევინა, უთორსაფუაფუ
ურტყმევინებია, ნოთორსაფუ{აფუ}ე(ნ) არტყმევინებდა თურმე) კაუზ. თორსუნს ზმნისა -- არტყმევინებს; აცემინებს. მათორსალი მიმღ.
მოქმ. მცემი (მაგრად), მცემელი. ოთორსალი მიმღ. ვნებ. მყ. საცემი. თორსილი მიმღ. ვნებ. წარს.ნაცემი (ცემული). ნათორსა მიმღ.
ვნებ. წარს. ნაცემი. ნათორსუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ცემის საფასური. იხ. დოთორსუა. 

Lemma: torsh-i  
Number: 8887  
თორშ-ი (თორშის) რღვევადი, ცვენადი რამე. თორში შიილებე ორდასინი: კიდა, დიხა, ქუა -- თორში შეიძლება რომ იყოს:
კედელი, მიწა, ქვა. თორში ქუა -- ჭიფე ქუა, ხოშქოშამი (// ხოშქორამი), სია ოკათუნი ფერი, აკმოცენს -- თორში ქვა --
წვრილი (პატარა) ქვა, სილა რომ ურევია ისეთი, - იშლება (ირღვევა). 

Lemma: torche  
Number: 8888  
თორჩე (თორჩეს) თეთრთვალა. თორჩეღ *თოლი რჩე თვალი თეთრი. 

Lemma: torx-i  
Number: 8889  
თორხ-ი (თორხის) თოხლი. წანამოთირელი კირიბი თორხიე -- წელგამოცვლილი ბატკანი თოხლია. ოსური ჸუნდუ, თორხი
კირიბის ქუუჯგუდუ -- ცოლი ჰყავდა, თოხლ ბატკანს სჯობდა. 

Lemma: torxia  
Number: 8890  
თორხია (თორხიას) იგივეა, რაც თოხილია, -- თვალხილულა. 

Lemma: torxo  
Number: 8891  
თორხო (თორხოს) თოხლო. თორხო კვერცხი -- თოხლო კვერცხი. 

Lemma: topi  
Number: 8892  
თოფი (თოფის) თოფი. ართი თოფი უღუდუ, ფილითა -- ერთი თოფი ჰქონდა, ფილთა. თოფი ნეერ-ნეერი რდუ -- თოფი
ნაირ-ნაირი იყო: იაპონი, ყირიმი, კავალი, მაჭახელა, ლეკი, რჷსიში, ერქვა, ფილითა... 

Lemma: topam-i  
Number: 8893  
თოფამ-ი (თოფამს) თოფიანი. თოფამი კოჩი -- თოფიანი კაცი. 

Lemma: topi-rxinil-i  
Number: 8894  
თოფი-რხინილ-ი (თოფი-რხინილ/რს) ჩახმახშემართული თოფი. ოსურსქუა დო თოფი-რხინილი ართიანიცალი რენია --
ქალიშვილი და თოფი -- ჩახმახშემართული ერთნაირი არისო. 

Lemma: topishi  
Number: 8895  
თოფიში სვირ-ი (თოფიში სვირს) ლულა. 

Lemma: top-lish-i  
Number: 8896  
თოფ-ლიშ-ი (თოფ-ლიშის) თოფის ნემსი (მახათივით ნაჭედი იყო), იყენებდნენ ფილთა თოფის ფალიაში წამლის (დენთის)
ჩასატენად (შდრ. მასალები, ტ. ვ, გვ. 141). თოფ-ლიშით ფალიას წამალს მითააცარცანდეს -- თოფის ნემსით ფალიაში
წამალს ტენიდნენ. 

Lemma: topra  
Number: 8897  
თოფრა (თოფრა) ბოტან. დიდგულა(ა. მაყ.). 

Lemma: topua  
Number: 8898  
თოფუა (თოფუას) სახელი თოფუნს ზმნისა -- თოფვა. შიშიშ ზარით გორთოფუნდუ, ოკო შეუსრულიკონი: მასალ., გვ. 115 --
შიშის ზარით გაგთოფავდა, უნდა შეგესრულებინა. თოფუნს (გოთოფუ გათოფა, გუუთოფუ გაუთოფავს, გონოთოფუე(ნ) გათოფავდა
თურმე) გრდმ. თოფავს. 

Lemma: topur-i  
Number: 8899  
თოფურ-ი (თოფურს) თაფლი. ჯას თოფური გილმაწენს: ი. ყიფშ., გვ.6 -- ხეს თაფლი ჩამოსდის. ართი ლუკა თოფურქ
თუნთის ქიგიოსქიდუა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 10 -- ერთი ლუკმა თაფლი დათვსაც კი დარჩაო. შდრ. ლაზ. თოფური თაფლი (ნ.
მარი). 

Lemma: topurishper-i  
Number: 8900  



თოფურიშფერ-ი (თოფურიშფერს) თაფლისფერი. 

Lemma: topuch-i  
Number: 8901  
თოფუჩ-ი (თოფუჩს) თაფლი; თაფლუჭი. 

Lemma: tokarte  
Number: 8902  
თოქართე // თოქართო (თოქართეს, თოქართოს) თოქალთო, -- უნაგირსქვეშა ბალიში. 

Lemma: tokva  
Number: 8903  
თოქვა (თოქვას) იგივეა, რაც ფოქვა, -- გამოქვაბულისებური შეღრმავება კლდეში(კლდის ძირას). 

Lemma: togho  
Number: 8904  
თოღო (თოღოს) დიდი, ზორბა. 

Lemma: to՚uj-i  
Number: 8905  
თოჸუჯ-ი (თოჸუჯის, თოჸუს) იგივეა, რაც თოლ-ჸუჯი, -- თვალყური; ყურადღება. შუმილეფი მიჩქჷდეს დო თოჸუჯი
ვამითხუაფუნა -- მთვრალები გვეგონა და თვალყური არ მიგვიქცევია (გვითხოვებია). დიდი თოჸუჯიქ იკო ქიმიაჩასი:
ყაზაყ., 6.03.1930 გვ. 3 -- დიდი ყურადღება უნდა მიექცეს (მიეცეს). ქ თოჸუჯიში მეჩამა თვალყურის დევნება (მიცემა).
თოჸუჯიღ თოლ-ჸუჯი თვალ-ყური. შდრ. უთოჸუჯე. 

Lemma: to՚ujala  
Number: 8906  
თოჸუჯალა (თოჸუჯალას) სახელი თოჸუჯენს ზმნისა -- თვალყურის დევნება, ყურადღების მიქცევა. ჭკვერას ოკო მიქცუათ,
ჯგირო უთოჸუჯათ -- ჭკვიანად უნდა მოიქცეთ, კარგად უთვალთვალოთ (უთვალყუროთ). თოჸუჯენს (იყენ. უთოჸუჯუუ
უთვალთვალა, უთოჸუჯუუ // უთოჸუჯუაფუ უთვალთვალებია, ნოთოჸუჯუე(ნ) უთვალთვალებდა თურმე) გრდმ. თვალყურს ადევნებს,
უთვალთვალებს. უთოჸუჯანს (უთოჸუჯუუ უთვალთვალა, უთოჸუჯუუ // უთოჸუჯუაფუ უთვალთვალებია) გრდმ. სასხვ. ქც. თოჸუჯენს
ზმნისა -- უთვალთვალებს, თვალყურს ადევნებს. მოთოჸუჯე მიმღ. აწმყ. ვინც თვალჸურს ადევნებს, -- მეთვალყურე. ოთოჸუჯე //
ოთოჸუჯუ მიმღ. ვნებ. მყ. სათვალყურო. თოჸუჯელი მიმღ. ვნებ. წარს. თვალყურდევნებული. ნათოჸუჯა მიმღ.ვნებ.წარს.
ნათვალყურები. ნათოჸუჯუერი მიმღ.ვნებ.წარს. თვალყურის დევნების საფასური. იხ. ათოჸუჯაფა // ათოჸუჯალა. 

Lemma: toch'u  
Number: 8907  
თოჭუ (თოჭუსღ თოლ-ჭვილს // თოლ-ჭუტირს) თვალდახუჭული, -- ბრმა. თოჭუ რექიე, თოლც გაგიხილენქია: მ. ხუბ., გვ.
187 -- ბრმა რომ ხარო, თვალებს გაგიხელო. ჯიმალენქიავა ჟირხოლო თოლი გელამჸოთესია დო ასე თოჭუ ვორექია:
მ.ხუბ., გვ. 185 -- ძმებმაო ორივე თვალი ამომიგდესო და ახლა ბრმა ვარო. შდრ. ჸვერე. 

Lemma: toxmax-i  
Number: 8908  
თოხმახ-ი (თოხმახის) ხის ჩაქუჩი. 

Lemma: toxarik'-i  
Number: 8909  
თოხარიკ-ი (თოხარიკის) თოხარიკი. ცხენის კოხტად და მარდად სირბილი; ამგვარად მორბენალი ცხენი. თოხარიკი
მართახის ვეგიშქვანსია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 55 -- კარგი ცხენი (თოხარიკი) მათრახს არ დაიკრავსო. 

Lemma: toxilia  
Number: 8910  
თოხილია (თოხილიას), იგივეა, რაც თორხია, -- ზედწოდება თვალხილულა. 

Lemma: trikon-i  
Number: 8911  
თრიქონ-ი (თრიქონს) იგივეა, რაც დრიგონი, ტრიკონი, -- ხმის გამოცემით სირბილი. 

Lemma: trume  
Number: 8912  
თრუმე, რთუმე ნაწილაკი: თურმე. თრუმე ართი როკაპიში უჩაში დაში სოფელი ჸოფე: ქხს, 2, გვ.20 -- თურმე ერთი
როკაპის უფროსი დის სოფელი ყოფილა. 

Lemma: tu  
Number: 8913  
თუ (თუს, მრ.რიცხვი: თულ-ეფ-ი; თულ-ეფ-ს // თულ-ემ/ნ-ს) გოჭი. ღარიბი კოჩქ ღეს თულეფი ქორას ქალაჭკომუა: თ.
სახოკ.,გვ. 261 -- ღარიბმა კაცმა ღორს გოჭები მუცელში შეუჭამაო. ღეჯიქ თქუუა: თულეფქ ქიმოჭიშუუნი, უკული წკონდა
წყარი ვამიშუმუნია -- ღორმა თქვაო: გოჭები რომ მომესწრო, შემდეგ სუფთა წყალი არ დამილევიაო. იხ. ჩჷხჷ. შდრ. ლაზ.
თილა გოჭი; საბა: თელი ღორის გოჭი. 

Lemma: tuala  
Number: 8914  
თუალა (თუალას) სახელი თუნს ზმნისა -- თოვა. მის გიძირჷ თეცალი ზოთონჯი დო თუალა: ი. ყიფშ., გვ. 161 -- ვის
გინახავს ასეთი ზამთარი და თოვა. სუმი იანარც ქჷდიჭყჷ ჭიჭე-ჭიჭეშ თუალა: კ. სამუშ., ქხპს., გვ. 134 -- სამ იანვარს
დაიწყო პატარ-პატარა თოვა. ამდღა მათუალი პიჯი უჭოფუ -- დღეს მთოველის პირი აქვს (მოთოვს). ირო თჷნსჷ : ი. ყიფშ.,
გვ. 161 -- სულ (ყოველთვის) თოვს. ქოთ ჭვინსჷ დო ქოთი თუნსჷ: ენგური, გვ. 247 -- კიდეც წვიმს და კიდეც თოვს. ქუა
თუასია: ქვა ითოვოსო. თუნს//თჷნს/ც (იყენ. თოუ//თუუ ითოვა, უთუუ//უთოუ უთოვია, ნოთოუე(ნ) თოვდა თურმე, -- ნათოვა) გრდუვ. საშ.-



მოქმ. თოვს. უთუნს (უთუუ უთოვა, უთუუ უთოვია) გრდუვ. სტატიკ. უთოვს; გადატ. ბევრი აქვს(ფული, ქონება...). მათუალი მიმღ.
მოქმ. მთოველი. ოთუალი მიმღ. ვნებ. მყ. სათოვლი. თიირი // თირილი//თილირი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}თოვლილი ნათუა
მიმღ.ვნებ.წარს. ნათოვი. ნათუერი მიმღ.ვნებ.წარს. {და}თოვისათვის გასამრჯელო. იხ. თირი;. შდრ. ლაზ. თჳ: თუმს თოვს,
მთური // თური თოვლი (ნ. მარი). 

Lemma: tudo  
Number: 8915  
თუდო ზმნზ. დაბლა, ქვევით, ძირს (საპირისპ. ჟიდო ზევით): მიდეღჷ დო ქიდაარღჷ თუდო: მ. ხუბ., გვ. 68 -- წაიღო და
დაყარა ძირს. თუდო გვერქ ქააჩუა -- ქვევით გველმა უკბინაო. თუდო სქუაჸონირს ოშქურუდუა: თ. სახოკ.,გვ. 246 -- ქვევით
გერს ეშინოდაო. დიდი მხიარულებაში თუდო ცხოვრენდესჷ: ი. ყიფშ., გვ. 73 -- დიდი მხიარულების ქვეშ ცხოვრობდნენ.
გეგმეთხიისჷ ხენწჷფესჷ დიდი ჩილამურიში თუდო: ქხს, 2, გვ. 28 -- გამოეთხოვნენ ხელმწიფეს დიდი ცრემლის ქვეშ. შდრ.
ლაზ. თუდე, თუდელე ქვევით, ძირს (ნ.მარი). 

Lemma: tudoeshe  
Number: 8916  
თუდოეშე იგივეა, რაც თუდოლეშე, -- ქვევიდან. 

Lemma: tudo-tudo  
Number: 8917  
თუდო-თუდო ზმნზ. ქვევით-ქვევით. ჭიჭე გვალეფი ათოთხოზ თუდო-თუდო სქუაცალო -- პატარა მთები მოსდევს ქვევიდან
(ქვევით-ქვევით) შვილებივით. ე ბოშიქ მიდაჩოჩჷ თუდო-თუდო: ქხს, 2, გვ.30 -- ეს ბიჭი გაცოცდა ქვევით-ქვევით. 

Lemma: tudoian-i  
Number: 8918  
თუდოიან-ი (თუდოიანს) ქვევითა; ქვემოთ მყოფი (მდებარე). ათე ლაბაშა ქიმიოგჷ ლოგინიშ თუდოიან კოც: მ. ხუბ., გვ.
260 -- ეს შუბი ჰკრა ლოგინის ქვემოთ მყოფ კაცს. იხ. თუდოლიანი. 

Lemma: tudole  
Number: 8919  
თუდოლე ზმნზ. ქვევით, ქვედა მხარე. ათაქ, თუდოლე, კაკაბიჯგურა წყარი გითმურსუნი, თინა ორკოლით ქიმიღი: მ.ხუბ.,
გვ. 8 -- აქ, ქვევით მხარეს, ანკარა წყალი რომ გამოდის, ის დოქით მოიტანე. ე წყარსჷ თუდოლე გერეფი ჭოფუნა: ა. ცაგ.,
გვ. 36 -- ამ წყალს ქვევით მგლები იჭერენ. 

Lemma: tudolen-i  
Number: 8920  
თუდოლენ-ი (თუდოლენს) ქვემოური, ქვემო მხრისა (საპირისპ. ჟიმოლენი ზემოური). ჟიმოლენქ მოლართუ დო
თუდოლენქ ქაუხვადუ -- ზემოური წამოვიდა და ქვემოური შეხვდა. ქოთი თუდოლენარეფი ძალამ წიმოძინელი რე: კ.
სამუშ., ქხპს., გვ. 144 -- კიდევაც ქვემოურები ძალიან გამდიდრებულია. 

Lemma: tudoleshe  
Number: 8921  
თუდოლეშე ზმნზ. ქვემოთკენ, ქვემო მხარეს; ქვევიდან. დიკაჯინჷ თუდოლეშე დო ქჷმოფურინუნც სუმი ტორონჯი: მ. ხუბ.,
გვ. 59 -- ჩაიხედა ქვემოთკენ და (კი) მოფრინავს სამი მტრედი. თუდოლეშე მუნაფილი, ჟიმოლეშე გოსარკილი: ქხს, 1, გვ.
284 -- ქვემოთკენ მოღრუბლული, ზემოთკენ მოწმენდილი. 

Lemma: tudolian-i  
Number: 8922  
თუდოლიან-ი (თუდოლიანს) ქვემო მხრისა, ქვემოური. 

Lemma: tudolian՚ure  
Number: 8923  
თუდოლიანჸურე ზმნზ. ქვემოთ მხარეს. 

Lemma: tudon-i  
Number: 8924  
თუდონ-ი (თუდონს) ქვემოთა, ქვემო, ქვემოური. თუდონი ქეჸანაში ხენწჷფე: ქხს, 2, გვ. 28 -- ქვემო ქვეყნის ხელმწიფე. 

Lemma: tudoshe  
Number: 8925  
თუდოშე ზმნზ. ქვევიდან,ქვევიდან ზევით. თუდოშე გოხვეწჷთ: საზდო ვემემჸოთათ: კ. სამუშ., ქხპს., გვ. 14 -- დაბლიდან
(ქვევიდან) გეხვეწებით: საზრდო არ დამიკარგოთ. სია ლიში ქაძგვიტაფეე თუდოშევა: მ. ხუბ., გვ. 142 -- შენო ქვევიდან
უჩხვლიტეო. 

Lemma: tudoxushe  
Number: 8926  
თუდოხუშე, თუდოხშე ზმნზ. იგივეა, რაც თუდოშე. თუდოხშე ლიში ქაძგვიტაფუუ: მ. ხუბ., გვ. 142 -- ქვევიდან ნემსი
უჩხვლიტა. 

Lemma: tuta  
Number: 8927  
თუთა (თუთას) 1.მთვარე. ცას თუთა მიკოხენი, მოძირანა სინათლეს: ქხს, 1, გვ. 42 -- ცაზე მთვარე რომ ჰკიდია (ზის),
გვაჩვენებს სინათლეს. ცას ასქვამანც ბჟა დო თუთა: კ.სამუშ., ქხპს., გვ. 116 -- ცას ალამაზებს მზე და მთვარე. ბჟა დო
თუთას ქოგურაფუ: მასალ., გვ. 17 -- მზესა და მთვარეს დამსგავსებია. ოსურს ეუკინანქინ, თუთა რე, გეუკინანქინი, ტუტა
რე -- ქალს რომ აამაღლებ (აწევ), მთვარეა, დაადაბლებ (დაწევ), ნაცარია. ქ თუთა ახალი ახალი მთვარე; ქ თუთა გოფშა
სავსე მთვარე; ქ თუთა მართუ მომქცევი მთვარე; ქ თუთა ჯვეში ძველი მთვარე; ქ თუთაშ ალულა მთვარის ამოსვლა; ქ
თუთაშ დილულა მთვარის ჩასვლა; ქ თუთაშ მორთა მთვარის მოქცევა. 2.თვე. ართი თუთა რე მიკულირი: ქხს, 1, გვ. 52 --
ერთი თვეა გასული. ბრელი თუთა დო წანაში ოლუ რე: მ. ხუბ., გვ. 29 -- ბევრი თვისა და წლის სავალია. ართ თუთაშა



დიფრთუქია: მ. ხუბ., გვ. 146 -- ერთ თვეში დავბრუნდებიო. თვეების სახელები: იანარი იანვარი; ფრევალი (//ფრევაი)
თებერვალი; მარტი მარტი; აპრილი (//არპილი//აპრიი) აპრილი; მეესი (//მესი) მაისი; ივანობა ივნისი; კვერკვე
(//კვირკვე) ივლისი; არგუსო აგვისტო; ეკენია სექტემბერი; გიმათუთა (//გჷმათუთა) ოქტომბერი; გერგებათუთა
(//გერგობათუთა) ნოემბერი; ქისეთუთა (//ქირსეთუთა) დეკემბერი. 

Lemma: tuta-bzha  
Number: 8928  
თუთა-ბჟა (თუთა-ბჟას) თამაშის ერთ-ერთი სახეობაა (ს. მაკალ., გვ 280). 

Lemma: tutadogverd-i  
Number: 8929  
თუთადოგვერდ-ი (თუთადოგვერდის) თვენახევარი. 

Lemma: tutarchela  
Number: 8930  
თუთარჩელა (თუთარჩელას) მთვარიანი ღამე; თეთრი მთვარე (ღრუბელი არაა და მთვარე ანათებს); ბადრი. შარას
მიოწურუანცი უმუნაფუ თუთარჩელა: მასალ., გვ. 117 -- გზას (უნათებს) მიასწავლის უღრუბლო მთვარის სინათლე.
თუთარჩელა სერი: ქხს, 1, გვ. 286 -- მთვარიანი (მთვარე რომ ანათებს) ღამე. თუთარჩელა დო ჩხანაიასჷ ირფელი უჩქჷ
ჩქიმი წვალება: კ.სამუშ., ქართ.ზეპ., გვ. 26 -- მთვარიანმა და მზიანმა (დღემ) ყველაფერი იცის ჩემი წვალება. დღაშით,
სერით მა ალაბშ სქანი თუთარჩელა სახე: ქხს, 1, გვ. 74 -- დღისით, ღამით მე მახსოვს შენი ბადრი სახე. [თუთარჩელაღ
თუთა-რჩელა მთვარე თეთრი]. 

Lemma: tutarchia  
Number: 8931  
თუთარჩია (თუთარჩიას) იგივეა, რაც თუთარჩელა. 

Lemma: tutashi  
Number: 8932  
თუთაში (თუთაშის) მთვარეული, -- ლუნატიკი. 

Lemma: tutashi  
Number: 8933  
თუთაში დალია // დაია (თუთაში და{ლ}იას) თვის დამლევი. სქან(ი) ჸოროფა დოპილჷნს მა თე თუთაშ(ი) დალიაშა: ქხს,
1, გვ. 42 -- შენი სიყვარული მომკლავს მე ამ თვის დამლევამდე. 

Lemma: tutashi  
Number: 8934  
თუთაში დონორინა (თუთაში დონორინას) ქალის მშობიარობის წინა პერიოდი, -- თვეში ჩადგომა. 

Lemma: tutashxa  
Number: 8935  
თუთაშხა (თუთაშხასღ *თუთაშ-დღა მთვარის დღე) ორშაბათი. აკა მუთუნი ქუმომჩინი ჟაშხა- თუთაშხაშა მა -- ერთი რაიმე
შემომითვალე კვირა-ორშაბათამდე მე. იხ. ოთუთაშხური. შდრ. ლაზ. თუთაჩხა ორშაბათი (ნ.მარი). 

Lemma: tutashxabednier-i  
Number: 8936  
თუთაშხაბედნიერ-ი (თუთაშხას ბედნიერს) ორშაბათბედნიერი. დიდმარხვის პირველი ორშაბათი. ჯვეშო საორტვინე
არდგილს თუთაშხაბედნიერს ბაბრუნდით დო თი მარაში მოჸვენჯი საბატონს ფთასუნდით -- ძველად საბოსტნე ადგილს
ორშაბათ-ბედნიერზე ვბარავდით და იმ კვირის მომყოლ შაბათს ვთესავდით (შდრ. მასალები, ტ,.4, ნაწ. 3, გვ 62) 

Lemma: tutachela  
Number: 8937  
თუთაჩელა (თუთაჩელას) იგივეა, რაც თუთარჩელა. სერით ცუნდი, თუთაჩელა დო ზღვაური ერთუანცჷ. -- ღამით ნამი,
თუთარჩელა და ზღვაური შეიქცევს. 

Lemma: tutachxoria  
Number: 8938  
თუთაჩხორია (თუთაჩხორიას) მთვარის სხივები. თუთაჩხორიათ ჯუნუნცუ მეშარეში ვარდიშ პირცჷ -- მთვარის სხივებით
უკოცნის მგზავრის ვარდის ყვავილს. 

Lemma: tuter-i  
Number: 8939  
თუთერ-ი (თუთერს) ერთი თვის (თვიანი). თუთერი ბაღანა ქიმიოტუუ -- ერთი თვის (თვიანი) ბავშვი მიატოვა. 

Lemma: tutobit  
Number: 8940  
თუთობით ზმნზ. თვეობით, რანდენიმე თვის განმავლობაში. თუთობით ვარდუ ჸუდეს -- თვეობით არ იყო სახლში. 

Lemma: tutuloba  
Number: 8941  
თუთულობა (თუთულობას) მსუქანი საქონელი (პ. ჭარ.). შდრ. გურ. თუნთრუბა ძალიან მსუქანი ხორცი (ა.ღლ.). 

Lemma: tutum-i  
Number: 8942  
თუთუმ-ი (თუთუმს) ბოტან. ნამდვილი თამბაქო (ა. მაყ.). თურქულ თუთუმ გავაკეთი: ქხს, 1, გვ. 144 -- თურქული თუთუნი
გავაკეთე. თუთუმც გილუფარკუანცჷ: კ. სამუშ., ქართ.ზეპ., გვ. 106 -- თუთუნს დააბოლებს. ქ თუთუმიში შუმა თუთუნის მოწევა
(შესმა). აკა თუთუმი ქოფჩია!, -- უწუუ ხენწჷფექ: მ. ხუბ., გვ. 69 -- ერთი თუთუნი მომაწევინეო (მასვი, მაჭამეო)!, -- უთხრა



ხელმწიფემ. ართი ჸალიონი თუთუმი გეშუ: მ. ხუბ., გვ. 19 -- ერთი ყალიონი თუთუნი მოწია (დალია). ძღაბი, ნუ შუ თუთუმსუ:
ქხს, 1, გვ. 13 -- გოგოვ, ნუ ეწევი (სვამ) თუთუნს. ქ თუთუმიში მოწიერა თამბაქოს მოყვანა (შდრ. მასალები, ტ, 4, ნაწ. 3, გვ.
72).შდრ. ლაზ. თუთუნი თამბაქო (ნ.მარი). 

Lemma: tutkir-i  
Number: 8943  
თუთქირ-ი (თუთქირს) მიმღ.ვნებ. წარს. თუთქუნს ზმნისა -- დათუთქული, დაფუფქული. 

Lemma: tutkua  
Number: 8944  
თუთქუა (თუთქუას) სახელი თუთქუნს ზმნისა -- 1. ფუფქვა; მდუღრის დასხმით დაწვა. კოც გურცუ მერთუთქუნდუ კვარია
თინეფს ინგარდუნი: კ. სამუშ., ქხპს., გვ. 154 -- კაცს გულს დაგწვავდა, ყვავი იმათ რომ სტიროდა. 2. დარტყმა, თუთქვა. გური
მაჸონებაფუუნი, ქოთუთქუ ბიგა ოჭიშის -- გული რომ მოაყვანინა, კი თუთქა ჯოხი ზურგზე. თუთქუნს (ქოთუთქუ თუთქა, ქუუთუთქუ
უთუთქავს, ქონოთუთქუე(ნ) თუთქავდა თურმე) გრდმ. ფუფქავს; თუთქავს. ითუთქუანს (დიითუთქუ დაიფუფქა, დუუთუთქუ დაუფუფქავს)
გრდმ. სათავ. ქც. თუთქუნს ზმნისა -- იფუფქავს; მაგრად იწვავს. უთუთქუნს (დუუთუთქუ დაუფუფქა, დუუთქუთქუ დაუფუფქავს) გრდმ.
სასხვ. ქც. თუთქუნს ზმნისა -- უფუფქავს. ითუთქუუ(ნ) (დიითუთქუ დაიფუფქა, დოთუთქელ/რე(ნ) დაფუფქულა) გრდუვ. ვნებ. თუთქუნს
ზმნისა -- იფუფქება. ათუთქუუ(ნ) (დაათუთქუ დაეფუფქა, დოთუთქუუ დაჰფუფქვია) გრდუვ. ვნებ. უთუთქუნს ზმნისა -- ეფუფქება.
ითუთქე(ნ) (დიითუთქუ შესაძლებელი გახდა დაფუფქვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. თუთქუნს ზმნისა -- შეიძლება დათუთქვა;
დაფუფქვა. ათუთქე(ნ) (დაათუთქუ შეძლო დაეთუთქა, დაეფუფქა; -- ; დონოთქუთქუე(ნ) შესძლებია დაფუფქვა, დაფუთქვა) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. უთუთქუნს ზმნისა -- შეუძლია დათუთქოს, დაფუფქოს. ოთუთქაფუანს (ოთუთქაფუუ ათუთქვინა, აფუფქვინა;
უთუთქაფუაფუ უთუთქვინებია, უფუფქვინებია; ნოთუთქაფუ{აფუ}ე(ნ) ათუთქვინებდა, აფუფქვინებდა თურმე) კაუზ. თუთქუნს ზმნისა --
ათუთქვინებს; აფუფქვინებს. მათუთქალი მიმღ. მოქმ. მთუთქველი, მფუფქავი. ოთუთქალი მიმღ. ვნებ. მყ. სათუთქი; საფუფქვი.
თუთქირი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}თუთქული, {და}ფუფქული. ნათუთქა მიმღ. ვნებ. წარს. ნათუთქი; ნაფუფქი. ნათუთქუერი მიმღ. ვნებ.
წარს. {და}თუთქვის საფასური. შდრ. საბა: თუთქი ცხელი ნაცარი. 

Lemma: tutxu  
Number: 8945  
თუთხუ (თუთხუს) იხ. თითხუ, თხითხუ. 

Lemma: tul  
Number: 8946  
თულ იხ: თუ. 

Lemma: tulam-i  
Number: 8947  
თულამ-ი (თულამს) გოჭიანი. თულამი ღეჯი -- გოჭიანი ღორი. იხ. თუ. 

Lemma: tulux-i  
Number: 8948  
თულუხ-ი (თულუხის) თულუხი. 

Lemma: tuma  
Number: 8949  
თუმა (თუმას) იხ. თომა, -- თმა. თუმა ქიმიიღუ დო ქჷმორთჷ: მ. ხუბ., გვ. 241 -- თმა მოიტანა და მოვიდა. სუმი თუმა
გეიშესოფჷ: მ. ხუბ., გვ. 245 -- სამი (ღერი) თმა ამოიგლიჯა. ქ თუმაში გოჩანა თმის სხმა. თუმა გოჩანს ქუჩუჩია: ი. ყიფშ., გვ.
90 -- თმა აქვს ხუჭუჭა. 

Lemma: tumagarchelebul-i  
Number: 8950  
თუმაგარჩელებულ-ი, თუმაგარჩიოლებურ-ი (თუმაგარჩელებულ/რს, თუმაგარჩიოლებურს) თმაგათეთრებული. 

Lemma: tumagaucha/orebul-i  
Number: 8951  
თუმაგაუჩა/ორებულ-ი (თუმაგაუჩა/ორებულს) თმაგაშავებული. 

Lemma: tumagin/rdze  
Number: 8952  
თუმაგინ/რძე (თუმაგინ/რძეს) თმაგრძელი. 

Lemma: tumagorcvil-i  
Number: 8953  
თუმაგორცვილ-ი (თუმაგორცვილ/რს) თმაგაცვენილი. ართი თუმაგორცვილი ყაზაყი რე -- ერთი თმაგაცვენილი გლეხია. 

Lemma: tumagot'ebul-i  
Number: 8954  
თუმაგოტებულ-ი (თუმაგოტებულ/რს) თმაგაშვებული. 

Lemma: tumagopachil-i  
Number: 8955  
თუმაგოფაჩილ-ი (თუმაგოფაჩილ/რს) თმაგაშლილი. ონგარუშა ქომორთეს თუმაგოფაჩილი ოსურემქ -- სატირალში
მოვიდნენ თმაგაშლილი ქალები. 

Lemma: tumak'irok'il-i  
Number: 8956  
თუმაკიროკილ-ი (თუმაკიროკილ/რს) თმახუჭუჭა. შდრ. თუმაქუჩურუა. 

Lemma: tumala  



Number: 8957  
თუმალა (თუმალას) იხ. გე{რ}თუმალა. 

Lemma: tumam-i  
Number: 8958  
თუმამ-ი (თუმამს) იხ. თომამი. 

Lemma: tuman-i  
Number: 8959  
თუმან-ი (თუმანს) თუმანი, ათი მანეთი. მუდა თუმანი ქააკო თიშ მოღალას? -- რამდენი თუმანი უნდა მის მოტანას? 

Lemma: tumakuchurua  
Number: 8960  
თუმაქუჩურუა (თუმაქუჩურუას) თმახუჭუჭა. ჸუნს სქვამი, თუმაქუჩურუა ცირა -- ჰყავს ლამაზი, თმახუჭუჭა ცირა. შდრ.
თუმაკიროკილი. 

Lemma: tumaghapil-i  
Number: 8961  
თუმაღაფილ-ი (თუმაღაფილს) თმაშეღებილი. თუმაღაფილი ოსური -- თმაშეღებილი ქალი. 

Lemma: tumashibil-i  
Number: 8962  
თუმაშიბილ-ი (თუმაშიბილს) თმადაწნული. 

Lemma: tumadzvidzval-i  
Number: 8963  
თუმაძვიძვალ-ი (თუმაძვივალ/რს) მეტად ბალნიანი საქონელი. თუმაძვიძვალი ჩხოუ -- ზომაზე მეტად ბალნიანი ძროხა. 

Lemma: tung-i  
Number: 8964  
თუნგ-ი (თუნგის) სპილენძის ან თიხის ვიწროყელიანი ჭურჭელი , -- თუნგი. 

Lemma: tungur-i  
Number: 8965  
თუნგურ-ი (თუნგურს) პატარა თუნგი (შდრ. ს.მაკალ., გვ 220). 

Lemma: tunt-i  
Number: 8966  
თუნთ-ი (თუნთის) ზოოლ. დათვი. ქიინგარა ღეჯი, ქირი, ლაკვი დო თუნთი: მ. ხუბ., გვ. 11 -- ტირიან ღორი, ქორი, ლეკვი და
დათვი. თუნთიქჷ მეგერიასჷ-და, ბაბა დუუძახია: ა.ცაგ., გვ. 82 -- დათვი თუ მოგერიოს, ბაბა დაუძახეო. ჯვეშო თუნთის
ოჭოფალო სხაპის(იხ.) უკეთენდეს -- ძველად დათვს დასაჭერად სხაპს უკეთებდნენ. თუნთიშა ქაწურე: მ. ხუბ., გვ. 10 --
დათვთან მიასწავლე. ვითოხუთერი თუნთიშ ნაქურიის ჯოღორი გიოლალანდუა: ა. ცან., გვ. 106 -- თხუთმეტი დღის დათვის
ნაფეხურს ძაღლი დაჰყეფდაო. შდრ. ლაზ. თუთი // მთუთი დათვი (ნ.მარი). იხ. ბურდღინა, უწუნდური. 

Lemma: tuntishi  
Number: 8967  
თუნთიში ბაცუ (თუნთიში ბაცუს) ბოტან. ამპურა (ა. მაყ.). 

Lemma: tuntishi  
Number: 8968  
თუნთიში კუდელ-ი (თუნთიში კუდელ/რს) ბოტან. ანჩხლა (ა. მაყ.). იხ. ანჩხილი. 

Lemma: tuntishi  
Number: 8969  
თუნთიში მარგვ-ი (თუნთიში მარგვის) ზოოლ. ბელი. თუნთის ჟირი მარგვი ნოჸვე -- დათვს ორი ბელი ჰყოლია. 

Lemma: tuntishi  
Number: 8970  
თუნთიში სხულ-ი (თუნთიში სხულს) ბოტან. თამელი (ა. მაყ.). შდრ. ჭიკუ სხული. იხ. შხერაჯი. 

Lemma: tuntishi  
Number: 8971  
თუნთიში ჭემ-ი (თუნთიში ჭემს) ბოტან. შვიტა. იხ. დემიში ჭემი, მაჭყვადური (ა. მაყ.). 

Lemma: tuntixuru  
Number: 8972  
თუნთიხურუ (თუნთიხურუს) დათვის გამოქვაბული; სორო (ეტიმოლ., გვ. 722). 

Lemma: tuntua  
Number: 8973  
თუნთუა (თუნთუას) სახელი თუნთუნს ზმნისა -- (დათვივით) მაგრად ცემა, -- ბეგვა. თუნთანს (დოთუნთუუ დაბეგვა, დოუთუნთუუ
დაუბეგვავს, დონოთუნთუე(ნ) დაბეგვავდა თურმე) გრდმ. მაგრად სცემს(დათვივით), ბეგვავს. 

Lemma: tuntur-i  
Number: 8974  
თუნთურ-ი (თუნთურს) დათვური. 



Lemma: tunj-i  
Number: 8975  
თუნჯ-ი (თუნჯის, თუნს) თუჯი. ამსერი დოხვილით თუნჯიშ ოთახჷს: მ. ხუბ., გვ. 270 -- ამეღამ დაამწყვდიეთ თუჯის ოთახში.
იხ. ლინჯი. 

Lemma: tunjia  
Number: 8976  
თუნჯია // თუნჯიე (თუნჯიას // თუნჯიეს) (თუჯის) პატარა ქვაბი. წაქას ქინუვობუნთ თუნჯიას -- წაქს ჩავასხამთ პატარა
ქვაბში (თუჯისა). შდრ. ჩუანი, წუკალე, ჭანერი; იმერ. თუჯია თუჯის ჭურჭელი (ვ.ბერ.). 

Lemma: tur-i  
Number: 8977  
თურ-ი (თურს) მოგვარე; სისხლით ნათესავი; ტომის, მოდგმის წარმომადგენელი. გვარი იყოფოდა თურებად (მოიცავდა 5-6
თაობას) და უფრო წვრილ გამნარყებად (შდრ. პ.ცხად., ტოპონ., გვ. 89). თური რე ჯიმალეფიში გჷმნარყი. გიმნარყი
უჭიფაშიე, თური უმოსი ფართო რე -- თური არის ძმების შთამომავალი (იმერ. ნაგრამი), ვიწროა, თური უფრო ფართოა. მა
მიჩქუ, მი პუნს ტერი დო მოჯგირე, გალენი დო ჩქიმი თური -- მე ვიცი, ვინ მყავს მტერი და მოკეთე, გარეშე და ჩემიანი
(ჩემი მოგვარე). კოჩოში თური მი იჸუაფუ: კ. სამუშ., ქართ.ზეპ., გვ. 55 -- კაცთაგანი ვინ იქნება (კაცის მოდგმის ვინ იქნება).
ირ კოჩქ ართო გიმაჯოგუ ჩქიმიან დო შხვაში თურქუ -- ყველა (კაცი) ერთად შემძულდა ჩემიანი და სხვისი მოგვარე. ენა
მითინს ვაშ, ვართ ჩქიმ თურს დო ვართ შხვაშ თურს -- ეს არავის არ ახსოვს, არც ჩემს მოგვარეს (მოდგმას) და არც სხვის
მოგვარეს(ახლობელს). არძო შხვადოშხვა თურიში{ე}: კ. სამუშ., ქართ.ზეპ., გვ. 86 -- ყველა სხვადასხვა ტომის (მოდგმისაა).
ხიჩუ-ხაჩუ ოხოლჷ შხვეფი დო ჩქჷნ თურეფი: მასალ., გვ. 82 -- ნაყარ-ნუყარიც ურევია სხვებიც და ჩვენებურებიც. შდრ.
დინო, ნოჸო. 

Lemma: turtin-i  
Number: 8978  
თურთინ-ი (თურთინს) იგივეა, რაც დურდინი, ტურტინი, -- გაუგებარი ლაპარაკი. 

Lemma: tur(i)k'och-i  
Number: 8979  
თურ(ი)კოჩ-ი (თურკოჩის, თურკოს) გვარკაცი; მოგვარე, ახლობელი, ნათესავი კაცი. ჩქიმი თურკოჩი ვაგამწვალა -- ჩემი
ახლობელი კაცი (მოგვარე) არ გამიწვალო. თურიში ჯინჯიშ ოხვამური -- გვარის ძირის სალოცავი. 

Lemma: turk'ata  
Number: 8980  
თურკათა (თურკათას) მოგვარე, ახლობელი, ნათესავი ხალხი. აკიშაყარუ თურკათაქ -- შეიყარა მოგვარე ხალხი. 

Lemma: turme  
Number: 8981  
თურმე თურმე. შდრ. რთუმე. 

Lemma: turk-i  
Number: 8982  
თურქ-ი (თურქის) თურქი. გადატ. დაუნდობელი, ვერაგი, სასტიკი. თურქიშ გური ალაძუნია -- თურქის გული უძევსო. გური
მალენი, ნანდული თურქი რე -- გული რომ მოუვა (გაბრაზდება), ნამდვილი თურქია. შდრ. თანთარი. ქ თურქი დო ურიას
გურს მეჭუნდუ -- თურქსა და ურიას გულს დასწვავდა (ძალიან საცოდავი იყო). 

Lemma: turkala  
Number: 8983  
თურქალა (თურქალას) თურქობა. დიდი თურქალაში ანბეს მუგოშინა: მ. ხუბ., გვ. 14 -- დიდი თურქობის ამბავს მოგახსენებ.

Lemma: turkule  
Number: 8984  
თურქულე (თურქულეს) თურქული; რქოსანი საქონლის (აგრეთვე ღორის) ჩლიქებისა და პირის ღრუს გადამდები
ავადმყოფობა (ქეგლ). თურქულე ოკო ოჭირიდან, ლეზვა მანტუუ ნიჩვისია: კ. სამუშ., ქხპს., გვ. 148 -- თურქული უნდა
ჰქონდეთ (სჭირდეთ), დორბლი მოსდის პირიდან (ცხვირიდან). 

Lemma: turkuli  
Number: 8985  
თურქული ძჷგჷრ-ი (თურქული ძჷგჷრს) ბოტან. თურქული ეკალი. 

Lemma: tush-i  
Number: 8986  
თუშ-ი (თუშის) თუში; ჩოჩიალა ურმის კავები, რომლებიც თავში აქვს ურმის ხელნებს მოდებული და უღელსაა მიკრული
(არნ.ჩიქ. ლექსკ., გვ. 44). მთიდან ბალახის ჩამოსატანი მოწყობილობა. შდრ. იმერ., თუშ., მთიულ. თუში ქვის საზიდი
მარხილი; თივის საზიდი კაპებიანი ხე (ბ.წერეთ., ლ.კაიშ., თ.უთურგ., ა.ღლ.). 

Lemma: tushia  
Number: 8987  
თუშია ურემ-ი (თუშია ურემს) ჩოჩიალა ურემი. 

Lemma: tushkvep-i  
Number: 8988  
თუშქვეფ-ი (თუშქვეფის) თოვლ-ჭყაპი. 

Lemma: tuxarik'-i  
Number: 8989  
თუხარიკ-ი (თუხარიკის) იგივეა, რაც თოხარიკი, -- თოხარიკი. არძა ცხენი თუხარიკი ვა რე: ი. ყიფშ., გვ. 179 -- ყველა



ცხენი თოხარიკი არ არის. დუდიშ(ი) დოქანცაფა ოზარუ, ვარა არძა ცხენი თუხარიკი რენია: თ. სახოკ., გვ. 246 -- თავის
დაქნევა ეზარება, თორემ ყველა ცხენი თოხარიკიაო. ძღაბი, სქან დუდი გინომიშქვას ბანძურ თუხარიკი ცხენო: კ. სამუშ.,
ქხპს, გვ. 133 -- გოგოვ, შენი თავი გამიხადა (გადამიქცია) ბანძურ თოხარიკ ცხენად. 

Lemma: tuxil-i  
Number: 8990  
თუხილ-ი (თუხილ/რს) მიმღ.ვნებ. წარს. თუხუნს ზმნისა -- რაც დაართეს, -- დართული, ნართი; გრეხით მიღებული,
გამოყვანილი (ძაფი). იხ. თუხუა. 

Lemma: tuxua  
Number: 8991  
თუხუა (თუხუას) სახელი თუხუნს ზმნისა -- რთვა(ძაფისა), ძაფის გრეხით გამოყვანა. უთუხელას თანაფას მალენია თუხუა:
ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 132 -- რთვა-ქსოვის (ძახვის) უცოდინარს აღდგომას მოუნდება (მოუვლისო) ძახვა (რთვა). ჩერია და
წყურუშით თუხუნა -- თითისტარითა და კვირისთავით ართავენ ძაფს. მონტყორს ოფეთალით ფეთუნა ჯგირო დო ჩერიათი
თუხუნა ძაფის -- მატყლს საჩეჩლით ჩეჩავენ კარგად და თითისტარით ართავენ ძაფს. ქომოთუხუნს მონტყორის
მოსვანჯილო: ი. ყიფშ., გვ. 22 -- (მოდის და) ართავს მატყლს მოსვენებულად. თუხუნს (დოთუხუ დაართო, დოუთუხუ დაურთავს,
დონოთუხუე(ნ) დართავდა თურმე) გრდმ. ართავს (გრეხით). ითუხუნს (დიითუხუ დაირთო, დუუთუხუ დაურთავს) გრდმ. სათავ. ქც.
თუხუნს ზმნისა -- ძაფს ირთავს (გრეხით). უთუხუნს (დუუთუხუ დაურთო, დუუთუხუ დაურთავს) გრდმ. სასხვ. ქც. თუხუნს ზმნისა --
ურთავს (გრეხით). ითუხუუ(ნ) (დიითუხუ დაირთო, დოთუხე{ლე}(ნ) დართულა) გრდუვ. ვნებ. თუხუნს ზმნისა -- {და}ირთვება (გრეხით).
ათუხუუ(ნ) (დაათუხუ დაერთო, დოთუხუუ დართვია) გრდუვ. ვნებ. უთუხუნს ზმნისა -- {და}ერთვება (გრეხით). ითუხე(ნ) (ითუხუ
შესაძლებელი გახდა დართვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. თუხუნს ზმნისა -- შეიძლება დაირთოს (გრეხით). ათუხე(ნ) (დაათუხუ
შეძლო დაერთო, -- , დონოთუხუე(ნ) შესძლებია დართვა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უთუხუნს ზმნისა -- შეუძლია დაართოს (გრეხით).
ოთუხაფუანს (ოთუხაფუუ ართვევინა, უთუხაფუაფუ ურთვევინებია, ნოთუხაფუე(ნ) ართვევინებდა თურმე) კაუზ. თუხუნს ზმნისა --
გრეხვით ართვევინებს ძაფს. მათუხალი მიმღ. მოქმ. ვინც გრეხით ართავს ძაფს, -- {და}მრთველი. ოთუხალი მიმღ. ვნებ. მყ. ძაფის
გრეხით {და}სართავი, {და}საგრეხი. თუხილი მიმღ. ვნებ. წარს. გრეხით დართული (ძაფი). ნათუხა მიმღ. ვნებ. წარს. გრეხით
ნართი (ძაფი). ნათუხუერი მიმღ. ვნებ. წარს. გასამრჯელო გრეხით დართვისათვის. {უდ}უთუხუ მიმღ. უარყ. დაურთავი. 

Lemma: te'nua  
Number: 8992  
თჷნუა (თჷნუას) იხ. თინუა. თექ თჷნჷნდჷ კჷსერს: მ. ხუბ., გვ. 261 -- იქ მართავდა კისერს. 

Lemma: te'ne'  
Number: 8993  
თჷნჷ (თჷნჷს) იხ. თინუ 

Lemma: te'nch-i  
Number: 8994  
თჷნჩ-ი (თჷნჩის) დინჯი, წყნარი, წესიერი. რჷსეფიში თჷნჩი კათა გამოსთილი დო ჭკვიანი რე: კ. სამუშ., ქართ.ზეპ., გვ. 79 -
- რუსების დინჯი კაცობა გამოცდილი და ჭკვიანია. თჷნჩიღ თჷნუშ ჩიება სწორი (პირდაპირი) თქმა. შდრ. სითჷნჩა. 

Lemma: te'r-i  
Number: 8995  
თჷრ-ი (თირს) იხ. თირი. თჷრი კუჩხის ჭუნს -- თოვლი ფეხს წვავს. ქიანაქ თჷრით იფშჷ: კ.სამუშ., ქხპს, გვ. 134 -- ქვეყანა
თოვლით აივსო. თჷნს/ც თოვს. 

Lemma: te'ra  
Number: 8996  
თჷრა (თჷრას) იხ. თირა, თირალა, -- თოვლის მოსვლა, თოვლობა. დღასუ მისუ გაგონებუ შქა გჷმასუ თჷრა?: ი. ყიფშ., გვ.
141 -- ოდესმე ვის გაუგონია შუა ოქტომბერს თოვლის მოსვლა? 

Lemma: te'rua  
Number: 8997  
თჷრუა (თჷრუას) იხ. თირუა. ფარას თჷრანს -- ფულს ცვლის. ორწყე ჯგჷრიშა ათჷრუუ ჸვაშიჭარა უბედური: კ. სამუშ.,
ქართ.ზეპ., გვ. 70 -- ხედავს, კარგზე რომ ეცვლება ბედისწერა უბედური. 

Lemma: te'rua  
Number: 8998  
თჷრუა, ნთჷრუა ({ნ}თჷრუას) იხ. ნთირუა. 

Lemma: te'rxon-i  
Number: 8999  
თჷრხონ-ი, თჷრხონუა (თჷრხონს, თჷრხონუას) იხ. თირხონი. 

Lemma: te'p  
Number: 9000  
თჷფ იგივეა, რაც თჷფჷ, -- თეო. 

Lemma: te'pe'  
Number: 9001  
თჷფჷ (თჷფჷს) იხ. თიფუ, -- 1. ღამით საქონლის სადგომი (გასაჩერებელი) ადგილი. 2. გადმოცემით მელოგინეს (ქალს)
თავისი სადგომი კუთხე (ადგილი) ჰქონდა. მას თჷფჷ-ს ეძახდნენ (გ.ელიავა, ალბ., გვ. 101). 

Lemma: te'shkv-i  
Number: 9002  
თჷშქვ-ი (თჷშქვის) თოვლ-ჭყაპი (ეტიმოლ., გვ.239). შდრ. თუშქვეფი. 

Lemma: tpriu  



Number: 9003  
თფრიუ! შორსდ. ცხენის მოსახმობი შეძახილი. 

Lemma: tkatkua  
Number: 9004  
თქათქუა (თქათქუას) სახელი თქათქუნს ზმნისა -- გამეტებით ცემა; თეთქვა. თქათქუნს (დოთქათქუ ცემა მაგრად; დოუთქათქუ
უცემია, დაუთეთქვავს; დონოთქათქუე(ნ) სცემდა თურმე) გრდმ. გამეტებით ცემს, თეთქვავს. ითქათქე(ნ) (დიითქათქუ შესაძლებელი
გახდა დათეთქვა, დოთქათქელ/რე(ნ) შესაძლებელი გამხდარა დათეთქვა, -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. თქათქუნს ზმნისა --
შეიძლება დაითეთქვოს. ათქათქე(ნ) (დაათქათქუ შეძლო დაეთეთქვა, -- , დონოთქათქუე(ნ) შესძლებია დაეთეთქვა ) გრდუვ. შესაძლ.
ვნებ. თქათქუნს ზმნისა -- შეუძლია დათეთქვოს. ოთქათქაფუანს (ოთქათქაფუუ ათეთქვინა, უთქათქაფუაფუ უთეთქვინებია,
ნოთქათქაფუე(ნ) ათეთქვინებდა თურმე) კაუზ. თქათქუნს ზმნისა -- ათეთქვინებს. მათქათქალი მიმღ. მოქმ. მთეთქველი. ოთათქალი
მიმღ. ვნებ. მყ. სათეთქვი. ნათქათქა მიმღ. ვნებ. წარს. ნათეთქვი. ნათქათქუერი მიმღ. ვნებ. წარს. თეთქვის საფასური. შდრ.
დგადგუა // დგედგუა; ტკატკუა//ტკეტკუა... 

Lemma: tkamurua  
Number: 9005  
თქამურუა (თქამურუას) იხ. ქამურუა. 

Lemma: tkartkal-i  
Number: 9006  
თქართქალ-ი (თქართქალ/რს) სახელი მიითქართქალუ(ნ) ზმნისა -- 1. ბევრის ერთად სვლა; ამ სვლის დროს გამოცემული
ხმა. ხალხი მიითქართქალუნი, მის ინგარა, გიჩქუნ-და? -- ხალხი რომ მიდის, ვის ტირიან, თუ იცი? 2. რაიმე სითხის
თქრიალი. გეუნჭირუნი, ზანდიქ თქართქალი გაჸარებაფუუ -- რომ დააჭირა, ჩირქმა თქრიალი გაადინა.
{მი}ითქართქალუ(ნ) (მხოლოდ აწმყო წრისა და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. ერთბაშად მიედინება; მითქრიალებს. 

Lemma: tkarchkal-i  
Number: 9007  
თქარჩქალ-ი (თქარჩქალ/რს) იხ. ტკარჩალი, -- ხმამაღლა ემოციური საუბარი. 

Lemma: tkva{n}  
Number: 9008  
თქვა{ნ} მეორე პირის მრავლობითი რიცხვის ნაცვალსახელი (არ იბრუნვის, ფორმაუცვლელია) თქვენ: თქვა
ვაგაშქურინანი: მ. ხუბ., გვ. 4 -- თქვენ არ შეგეშინდეთ. შდრ. ლაზ. თქვან // თქვა თქვენ (ნ.მარი) 

Lemma: tkvatkua  
Number: 9009  
თქვათქუა (თქვათქუას) იგივეა, რაც თქვაფუა, -- სახელი თქვათქუნს ზმნისა -- ბევრის ერთბაშად შესმა, ხარბად ყლაპვა, --
თქვლეფა. თქვათქუნს (გეთქვათქუ შესვა, შეთქვლიფა; გეუთქვათქუ შეუსვამს, შეუთქვლეფია; გენოთქვათქუე(ნ) ხარბად შესვამდა,
შეთქვლეფდა თურმე) გრდმ. თქვლეფს; ხარბად ყლაპავს, სვამს (ბევრს ერთბაშად). მათქვათქალი მიმღ. მოქმ. მთქვლეფი.
ოთქვათქალი მიმღ. ვნებ. მყ. სათქვლეფი. 

Lemma: tkvan-i  
Number: 9010  
თქვან-ი (თქვანს) მეორე პირის მრავლობითი რიცხვის კუთვნილებითი ნაცვალსახელი თქვენი. ქუმოძირით მა თი თქვანი
ლეხი: მ. ხუბ., გვ. 24 -- მაჩვენეთ მე ის თქვენი ავადმყოფი. თქვანქ ქიმიღუ დო წოხოლე ქჷმორთჷ-და...: მ. ხუბ., გვ. 57 -- თუ
თქვენმა მოიტანა და ადრე მოვიდა... ქ თქვანი ჭირი//თქვანი ჭირიმა! თქვენი ჭირიმე! ქ თქვანი ჭირი უღალუ (//
უღალუდას)! თქვენი ჭირი წაუღია // წაეღოს! ქ თქვანი ჭირი ქობღომალუდას! თქვენი ჭირი დამმართოდეს! 

Lemma: tkvanebura  
Number: 9011  
თქვანებურა (თქვანებურას) თქვენიანი, თქვენებური. იხ. თქვანობურა. 

Lemma: tkvanian-i  
Number: 9012  
თქვანიან-ი (თქვანიანს) თქვენიანი, თქვენებური. მიდგა იჸინი, თქვანიანი ოკათუ -- ვიღაც იქნება, თქვენებური ურევია.
თქვანიანეფი -- თქვენები, თქვენი ოჯახის წევრები. თქვანიანეფს დიო ვამურთუმუნა -- თქვენები ჯერ არ მოსულან. 

Lemma: tkvanizuma  
Number: 9013  
თქვანიზუმა (თქვანიზუმას) თქვენოდენი. თქვანიზუმა მითინს ვაუკეთებუ სოფელიშოთ -- თქვენოდენი არავის (არ)
გაუკეთებია სოფლისთვის. 

Lemma: tkvanisxii  
Number: 9014  
თქვანისხიი (თქვანისხიის) თქვენოდენი. თქვანისხიი ჭკუა იშენ მიღუ: ი. ყიფშ., გვ. 158 -- თქვენოდენი ჭკუა მაინც მაქვს. 

Lemma: tkvan{i}ure  
Number: 9015  
თქვან{ი}ურე ზმნზ. თქვენს მხარეს. თქვანიურე მუჭომი მოსავალი რდუ?: ი.ყიფშ., გვ. 1 -- თქვენს მხარეს როგორი
მოსავალი იყო? იხ. თქვანიჸურე. 

Lemma: tkvani՚ure  
Number: 9016  
თქვანიჸურე (ღ თქვანი-ჸურე თქვენი მხარე) ზმნზ. თქვენს მხარეს. იხ. თქვანიურე, თქვანურე. 

Lemma: tkvani՚uren-i  
Number: 9017  



თქვანიჸურენ-ი // თქვანიურენ-ი (თქვანი{ჸ}ურენს) თქვენი მხრისა. თქვანიჸურენი კოჩი ბძირი ამუდღა -- თქვენი მხრის
კაცი ვნახე დღეს. 

Lemma: tkvanical-i  
Number: 9018  
თქვანიცალ-ი (თქვანიცალ/რს) თქვენისთანა, თქვენნაირი. თქვანიცალი კოჩიშ მაძირაფუ ვავორექ -- თქვენნაირი კაცის
მნახველი არ ვარ. იხ. -ცალი. 

Lemma: tkvanijgua  
Number: 9019  
თქვანიჯგუა, თქვანიჯგურა (თქვანიჯგუ{რ}ას) თქვენი მსგავსი, თქვენნაირი. თქვანიჯგურა კოჩის პატიიცემა იკო --
თქვენნაირ კაცს პატივისცემა უნდა. 

Lemma: tkvanmaxana  
Number: 9020  
თქვანმახანა (თქვანმახანას) თქვენი ხნისა. თქვანმახანა კოჩი თქვანი დინოს ვააკათუ -- თქვენი ხნის კაცი თქვენს
ნათესაობაში (გვარში) არ ურევია. 

Lemma: tkvanobuot  
Number: 9021  
თქვანობუოთ ზმნზ. თქვენგან, თქვენი მხრიდან. 

Lemma: tkvanobura  
Number: 9022  
თქვანობურა (თქვანობურას) თქვენებური. შდრ. თქვანიანი. 

Lemma: tkvartkval-i  
Number: 9023  
თქვართქვალ-ი (თქვართქვალ/რს) 1. თხიერი მასის (მაგ., ჩირქის ან სხვა რამის...) ერთბაშად, თქრიალით წამოსვლა,
დაღვრა. მუწუკიშ დუდიქ გიინწყუ დო ბარღამქ მალართუ თქვართქვალით -- მუწუკის თავი გაიხსნა და ჩირქი (ბალღამი)
წამოვიდა თქრიალით. 2. რისამე შერუჯვა (გარუჯვა). იხ. თქვართქვალუა. შდრ. დგვარდგვალი, ტკვარტკვალი. 

Lemma: tkvartkvaler-i  
Number: 9024  
თქვართქვალერ-ი (თქვართქვალერს) მიმღ.ვნებ. წარს. თქვართქვალანს ზმნისა -- (კანი) გარუჯული. მის აჭკომე ე
გოთქვართქვალერი ჭკიდი? -- ვის შეუძლია ჭამოს ეს შერუჯული მჭადი? 

Lemma: tkvartkvalua  
Number: 9025  
თქვართქვალუა (თქვართქვალუას) სახელი თქვართქვალანს ზმნისა -- 1. გარუჯვა, შერუჯვა. ჭკიდიქ
ვედგათქვართქვალას -- მჭადი არ შეგერუჯოს. 2. თვალების ბრიალი. თოლემს უთქვართქვალუანს -- თვალებს
აბრიალებს. თქვართქვალანს (გოთქვართქვალუუ გარუჯა, გუუთქვართქვალუუ გაურუჯავს, გონოთქვართქვალუე(ნ) გარუჯავდა თურმე) გრდმ.
რუჯავს. ითქვართქვალუუ(ნ) (გიითქვართქვალუ გაირუჯა, გოთქვართქვალე/რე(ნ) გარუჯულა) გრდუვ. ვნებ. თქვართქვალანს ზმნისა --
ირუჯება. ათქვართქვალუუ(ნ) (გაათქვართქვალუ გაერუჯა, გოთქვართქვალუუ გარუჯვია) გრდუვ. ვნებ. თქვართქვალანს ზმნისა --
ერუჯება. უთქვართქვალუანს (უთქვართქვალუუ აბრიალა თვალები, უთქვართქვალუაფუ უბრიალებია) გრდმ. აბრიალებს (შავ
თვალებს). ოთქვართქვალაფუანს (ოთქვართქვალაფუუ არუჯვინა, უთქვართქვალაფუაფუ ურუჯვინებია, ნოთქვართქვალაფუე(ნ) არუჯვინებდა
თურმე) კაუზ. თქვართქვალანს ზმნისა -- არუჯვინებს; აბრიალებინებს (თვალებს). ოთქვართქვალარი მიმღ. ვნებ. მყ.
{გა}სარუჯავი. გოთქვართქვალერი მიმღ. ვნებ. წარს. გარუჯული; ოდნავ შეხრუკული. გონათქვართქვალა მიმღ. ვნებ. წარს. განარუჯი.
გონათქვართქვალუერი მიმღ. ვნებ. წარს. გარუჯვის საფასური. შდრ. ფათქუა თოლიში. 

Lemma: tkvarshal-i  
Number: 9026  
თქვარშალ-ი (თქვარშალ/რს) თავსხმა, ძლიერი წვიმის მოსვლა, -- თქეში. გადატ. ცრემლის ფრქვევა, ღვრა. უმუხარცქუო
ჩილამურც თოლეფი უთქვარშალუანც: მასალ., გვ. 29 -- განუწყვეტლად ცრემლებს თვალები ათქრშიალებს (ღვრის). //
ხმამაღალი სიცილი, თქართქარი (პ. ჭარ.). თქვარშალანს (თქვარშალუუ თქეშით წამოვიდა, უთქვარშილუაფუ თქეშით წამოსულა,
ნოთქარშალუე(ნ) თქეშით მოდიოდა თურმე) გრდუვ. საშ. -- მოქმ. თავსხმა წვიმა მოდის; ხმამაღლა იცინის. 

Lemma: tkvapil-i  
Number: 9027  
თქვაფილ-ი (თქვაფილ/რს) მიმღ.ვნებ. წარს. თქვაფუნს ზმნისა -- ათქვეფილი. 

Lemma: tkvapua  
Number: 9028  
თქვაფუა // თქვეფუა (თქვა/ეფუა) სახელი თქვაფუნს ზმნისა -- 1. თქვეფა; 2. ხარბად ჭამა; დიდი რაოდენობის სითხის
ერთბაშად შესმა, -- თქვლეფა. დიდი ყანწი, ღვინით ეფშა, გეთქვაფუ -- დიდი ყანწი, ღვინით სავსე, დალია (შეთქვლიფა).
ღეჯი ოჭკომალს თქვაფუნს -- ღორი საჭმელს თქვლეფს. // ოფლით დასველება, გაქაფვა. ეთიზემა ქოუსოფინჷ, ართო
უფის გოუთქვაფუ: მასალ., გვ. 64 -- იმდენი უწვალნია, მთლად ოფლით გაქაფულა. თქვაფუნს (გეთქვაფუ შეთქვლიფა, გეუთქვაფუ
შეუთქვლეფია, გენოთქვაფუე(ნ) შეთქვლეფდა თურმე) გრდმ. თქვლეფს, ხარბად ჭამს; ბევრს სვამს. // თქვეფს(კვერცხს).
ითქვაფე(ნ) (გეითქვაფუ შესაძლებელი გახდა შეთქვლეფა, გათქვეფა; გეთქვაფელ/რე (ნ) შესაძლებელი გამხდარა გათქვეფა,
შეთქვლეფა; -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. თქვლეფს ზმნისა -- შეიძლება შეითქვლიფოს; შეიძლება თქვეფა. ათქვაფე(ნ) (ათქვაფუ
შეძლო {შე}ეთქვლიფა, -- , გენოთქვაფუე(ნ) შესძლებია შეთქვლეფა, გათქვეფა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. თქვაფუნს ზმნისა --
შეუძლია თქვლიფოს; თქვიფოს. ოთქვაფაფუანს (ოთქვაფაფუუ ათქვლეფინა, ათქვეფინა; უთქვაფაფუაფუ უთქვლეფინებია,
უთქვეფინებია; ნოთქვაფაფუე(ნ) ათქვლეფინებდა, ათქვეფინებდა) კაუზ. თქვაფუნს ზმნისა -- ათქვლეფინებს; ათქვეფინებს
(კვერცხს). მათქვაფალი მიმღ. მოქმ. {შე}მთქვლეფი; მთქვეფი (ვინც თქვეფს, მაგ., კვერცხს). ოთქვაფალი მიმღ. ვნებ. მყ.
{შე}სათქვლეფი; {გა}სათქვეფი. ნათქვაფა მიმღ. ვნებ. წარს. {შე}ნათქვლეფი, {გა}ნათქვეფი. ნათქვაფუერი მიმღ. ვნებ.
წარს.გასამრჯელო {შე}თქვლეფისათვის; {გა}თქვეფისათვის. შდრ. დგვაფუა; ტკვაპუა. იხ. რთქაფუა. 



Lemma: tkvashap-i  
Number: 9029  
თქვაშაფ-ი (თქვაშაფის) მაგრად დარტყმა (ამ დროს გამოცემული ხმა). 

Lemma: tkvashil-i  
Number: 9030  
თქვაშილ-ი (თქვა/ეშუას) მიმღ.ვნებ. წარს. თქვაშუნს ზმნისა -- გამეტებით, მაგრად ნაცემი. 

Lemma: tkvashua  
Number: 9031  
თქვაშუა, თქვეშუა (თუთქუას) სახელი თქვა/ეშუნს ზმნისა -- მაგრად (გამეტებით) ცემა, -- თხლეშა. დიკინ, ყაზახ, თავრე,
ვარა მოირსიოლუა, თქვერშუნქინი -- დაიწიე, ყაზახო, აქედან, თორემ დაგარეტიანებ, რომ გთხლეშ. ნამთინქ მუთუნი
ქოთქუასინი, დუსჷ ქენათქვეშანა: შ. ბერ., გვ. 92 -- რომელიმემ რამე რომ თქვას, თავს გაუთხლეშენ. თქვაშუნს, თქვეშუნს
(თქვაშუ სთხლიშა, უთქვაშუ უთხლეშია, ნოთქვეშუე(ნ) სთხლეშდა თურმე) გრდმ. სთხლეშს, გამეტებით გაარტყამს. ითქვაშუანს
(ითქვაშუუ ირტყა, უთქვაშუაფუ ურტყამს) გრდმ. სათავ. ქც. თქვაშუნს ზმნისა -- ირტყამს (გამეტებით). უთქვაშუანს (უთქვაშუ{უ} ურტყა,
უთქვაშუაფუ ურტყამს) გრდმ. სასხვ. ქც. თქვაშუნს ზმნისა -- ურტყამს გამეტებით. ითქვაშუუ(ნ) (დიითქვაშუ იცემა, ნაცემ იქნა;
დოთქვაშე{ლე}(ნ) ნაცემი იქნა) გრდუვ. ვნებ. თქვაშუნს ზმნისა -- იცემება. ითქვაშე(ნ) (ითქვაშუ შესაძლებელი გახდა ცემა
გამეტებით, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. თქვაშუნს ზმნისა -- შეიძლება იცემოს(გამეტებით). ათქვაშე(ნ) (ათქვაშუ შეძლო ეცემა
გამეტებით, -- , დონოთქვაშუე(ნ) შესძლებია მაგრად ეცემა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უთქვაშუნს ზმნისა -- შეუძლია სცემოს,
სთხლიშოს. ოთქვაშაფუანს (ოთქვაშაფუუ აცემინა მაგრად, უთქვაშაფუაფუ უცემინებია, ნოთქვაშაფუ{აფუ}ე(ნ) აცემინებდა თურმე) კაუზ.
თქვაშუნს ზმნისა -- გამეტებით აცემინებს. მათქვაშალი მიმღ. მოქმ. გამეტებით მცემელი, მთხლეშელი. ოთქვაშალი მიმღ. ვნებ. მყ.
გამეტებით საცემი, სათხლეში. თქვაშილ/რი მიმღ. ვნებ. წარს. მაგრად ნაცემი. ნათქვაშუერი მიმღ. ვნებ. წარს. გასამრჯელო
მაგრად (გამეტებით) ცემისათვის. უთქვაშუ მიმღ. უარყ. ვინც არ იქნა მაგრად ნაცემი. 

Lemma: tkvetkv-i  
Number: 9032  
თქვეთქვ-ი (თქვეთქვის) ქაფი; უშნოდ შედედებული რაიმე სითხე. 

Lemma: tkvetkua  
Number: 9033  
თქვეთქუა (თქვეთქუას) იხ. თქათქუა, -- გამეტებით მაგრად ცემა; თეთქვა. 

Lemma: tkver-i  
Number: 9034  
თქვერ-ი (თქვერს) მიმღ.ვნებ. წარს. თქუანს ზმნისა -- თქმული. შდრ. თქუალირი. 

Lemma: tkvepua  
Number: 9035  
თქვეფუა (თქვეფუას) იგივეა, რაც თქვაფუა. 

Lemma: tkveshap-i  
Number: 9036  
თქვეშაფ-ი (თქვეშაფის) იგივეა, რაც თქვაშაფი, -- მაგარი დარტყმა და ამ დარტყმის დროს გამოცემული ხმა. შდრ. რეფაფი.

Lemma: tkveshua  
Number: 9037  
თქვეშუა (თქვეშუას) იხ. თქვაშუა. 

Lemma: tkvitkvin-i  
Number: 9038  
თქვითქვინ-ი (თქვითქვინს) პუტკუნას ნაზი ყურება. ითქვითქვინანს (ითქვითქვინუუ ნაზად იყურა, უთქვითინუუ(ნ) ნაზად უყურებია,
ნოთქვითქვინუე(ნ) ნაზად იყურებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ნაზად იყურება (პუტკუნა, ბუთხუზა ვინმე). შდრ. დღვიდღვინი,
ტყვიტყვინი // ტკვიტკვინი. 

Lemma: tkviir-i  
Number: 9039  
თქვიირ-ი (თქვიირს) მიმღ.ვნებ. წარს. თქვიინს ზმნისა -- თქმული. იხ. თქუალა. შდრ. თქვერი. 

Lemma: tkviiua  
Number: 9040  
თქვიიუა იხ. გიმო-თქვინუა, თქუალა. 

Lemma: tkvira  
Number: 9041  
თქვირა (თქვირას) მსუქანი. თქვირა ცირა -- მსუქანი გოგო. 

Lemma: tkvipa  
Number: 9042  
თქვიფა (თქვიფას) პირფართო და პუტკუნა (მსუქანი). პიჯითქვიფა -- პირფართო. შდრ. ხვიფა. 

Lemma: tkvishinapa  
Number: 9043  
თქვიშინაფა (თქვიშინაფას) სახელი თქვიშონდუ(ნ) ზმნისა -- გასუქება; თქვირება; გავსება (სისხლითა და ხორცით), --
ამბობენ ახალგაზრდა გოგონაზე. თქვიშონდუ(ნ) (გოთქვიშონდუ გასუქდა, გალამაზდა; გოთქვიშინაფელ/რე(ნ) გასუქებულა,
გალამაზებულა; გონოთქვიშინაფუე(ნ) გასუქდებოდა, გალამაზდებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. სუქდება, ლამაზდება, სისხლ-ხორცით
ივსება (ითქმის გოგოზე). თქვიშინაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. გასუქებული, გალამაზებული. 



Lemma: tkvishinapil-i  
Number: 9044  
თქვიშინაფილ-ი (თქვიშინაფილ/რს) იხ. გოთქვიშინაფილი. 

Lemma: tkitkal-i  
Number: 9045  
თქითქალ-ი (თქითქალს) ძლიერ მსუქანი. 

Lemma: tkilish-i  
Number: 9046  
თქილიშ-ი (თქილიშს) ხმაურით სირბილი; უთავბოლო და უმიზნო სირბილი. იხ. თხირიში. შდრ. იმერ. თქირიში ჭენება,
ხმაურით სირბილი (ივ.ქავთ.). 

Lemma: tkirtkin-i  
Number: 9047  
თქირთქინ-ი (თქირთქინს) იგივეა, რაც თქირთქუა. 

Lemma: tkirtkua  
Number: 9048  
თქირთქუა (თქირთქუას) სახელი თქირთქანს ზმნისა -- თხელი რითიმე (მაგ., ფაფა, ნეხვი ან სხვ.) მოსვრა; კუჭში თხლად
გასვლა. თქირთქანს (გოთქირთქანს თხლად გავა, გოთქირთქუუ თხლად გავიდა, გოუთქირთქუუ თხლად გასულა, გონოთქირთქუე(ნ) თხლად
გავიდოდა თურმე) გრდმ. კუჭში თხლად გადის; სვრის. 

Lemma: tkirshin-i  
Number: 9049  
თქირშინ-ი (თქირშინს) იგივეა, რაც თქვართქვალი, თქვარშალი, -- თხიერი მასის (მაგ., ჩირქის, სისხლის...) ერთბაშად,
თქრიალით წამოსვლა, დაღვრა. თქირშინით ზმნზ. თქრიალით. ზჷსხჷრქ თქჷრშინი გაჸარებაფუუ დო ქიანაშიქ მალართჷ
-- სისხლმა თქრიალი გაადინა და ქვეყნის წამოვიდა. შდრ. იმერ. თქიშინი სხმა, ზღველა, დიდი წვიმა (ვ. ბერ.). 

Lemma: tkirchin-i  
Number: 9050  
თქირჩინ-ი (თქირჩინს) იგივეა, რაც თქირშინი. 

Lemma: tko{r}sh-i  
Number: 9051  
თქო{რ}შ-ი (თქო{რ}შის) ძლიერი წვიმა, თავსხმა, თქეში. შდრ. გურ. თხროშო თავსხმა, კოკისპირული წვიმა (გ.შარაშ.,
ა.ღლ.). 

Lemma: tkuala  
Number: 9052  
თქუალა (თქუალას), თქუმალა (თქუმალას) სახელი თქუანს ზმნისა -- თქმა (ენაცვ. აწმყოში: რაგადანს, მყოფ.: იტყუ //
თქუანს). წაკურთხიას მივოტე ფართო-ფართოში თქუალა: კ. სამუშ., ქხპს., გვ. 134 -- წყალკურთხევის (დღეს) მივატოვე
ფართო-ფართოს თქმა. თქუალაშე კოს ნორცხვა ვეკოცენსია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 56 -- თქმისაგან კაცს ნაკვერცხალი არ
ამოუცვივდებაო. მართალი უთქუალნა (ურაგადუნა): ი.ყიფშ., გვ. 2 -- მართალი უთქვამთ. მუთ ქითქუალუნი, მუთუნი
ვეფულუნია -- რაც ითქმის, არაფერი დაიმალებაო. ვაბთქუანქ დო ვამორჭარუ: ქხს, 1, გვ. 74 -- არ ვიტყვი და არ მოგწერ.
აკა სქანდა ვამათქუე: ქხს, 1, გვ. 61 -- ერთი შენ ვერ გეტყვი. თქოუ მებდინითია: ი.ყიფშ., გვ. 105 -- თქვა დავიკარგეთო.
თქუანს (თქუ // თქოუ // თქუუ თქვა, უთქუალუ უთქვამს, ნოთქუე(ნ) იტყოდა თურმე) გრდმ. იტყვის. ითქუალუუ(ნ), ითქუაფუუ(ნ) (მხოლოდ
აწმყოსა და 4 სერიის წრის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. ითქმება. ითქუე(ნ) (ითქუუ შესაძლებელი გახდა თქმა, თქუალერე(ნ)
შესაძლებელი გამხდარა თქმა, -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. თქუანს ზმნისა -- შეიძლება ითქვას. ათქუე(ნ) (ათქუუ შეძლო ეთქვა, --
, ნოთქუე(ნ) შესძლებია თქმა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. თქუანს ზმნისა -- შეუძლია თქვას. ოთქუაფუანს (ოთქუაფუუ ათქმევინა,
უთქუაფუაფუ უთქმევინებია, ნოთქუაფუ{აფუ}ე(ნ) ათქმევინებდა თურმე) კაუზ. თქუანს ზმნისა -- ათქმევინებს. მათქუალ{არ}ი, მათქუ{უ} მიმღ.
მოქმ. მთქმელი. ოთქუალ{არ}ი, ოთქუ{უ} მიმღ. ვნებ. მყ. სათქმელი. თქვერი, თქვიირი, თქუალირი მიმღ. ვნებ. წარს. თქმული. ნათქვერი,
ნათქვი{ი}რი, ნათქუა მიმღ. ვნებ. წარს. ნათქვამი. ნა/ოთქუერი მიმღ. ვნებ. წარს. გასამრჯელო თქმისათვის. 

Lemma: tkualir-i  
Number: 9053  
თქუალირ-ი (თქუალირს) იგივეა, რაც თქვერი, თქვიირი, -- მიმღ. ვნებ. წარს. თქუანს ზმნისა -- თქმული. ანწი უჯგუ
თქუალირი: მ. ხუბ., გვ. 324. -- აწი სჯობს თქმული. ვარი აფუ თქუალირი -- უარი აქვს ნათქვამი (თქმული). 

Lemma: tkutkir-i  
Number: 9054  
თქუთქირ-ი (თქუთქირს) იგივეა, რაც თუთქირი, -- დათუთქული (მდუღარე წყლით, ცეცხლით). ხე ართო თქუთქირი აფუ
დაჩხირიშე -- ხელი მთლად დამწვარი (დათუთქული) აქვს ცეცხლისაგან. 

Lemma: tkutkua  
Number: 9055  
თქუთქუა (თქუთქუას) იხ. თუთქუა. 

Lemma: tkumor-i  
Number: 9056  
თქუმორ-ი (თქუმორს) ხარბად ჭამა, ნთქმა(საჭმლისა). 

Lemma: tkumorua  
Number: 9057  
თქუმორუა (თქუმორუას) სახელი თქუმორუნს ზმნისა -- საჭმლის ხარბად ჭამა, შთანთქმა. ქიმკოდოხოდ ტაბაკის დო
დოთქუმორუ -- დაჯდა ტაბლასთან და (საჭმელი) შთანთქა. თქუმორუნს (დოთქუმორუ შთანთქა საჭმელი, დუუთქომორუ საჭმელი
შთაუნთქამს, დონოთქუმორუე(ნ) საჭმელს შთანთქამდა თურმე) გრდმ. ნთქამს (საჭმელს). მათქუმორალი მიმღ. მოქმ. ხარბად ბევრის



მჭამელი, შთამნთქმელი. ოთქუმორალი მიმღ. ვნებ. მყ. ჩასანთქმელი (საჭმელი). თქუმორილი მიმღ. ვნებ. წარს. შთანთქმული
(საჭმელი). ნათქუმორა მიმღ. ვნებ. წარს. შთანთქმული (საჭმელი). 

Lemma: tkumua  
Number: 9058  
თქუმუა (თქუმუას) იხ. თქუალა. 

Lemma: tkurtkin-i  
Number: 9059  
თქურთქინ-ი (თქურთქინს) თუხთუხი; ბევრის (მაგ., მწყრის ან ფრინველების საერთოდ) ერთად გაფრენის ხმა. შდრ.
დგურდგინი, ტკურტკინი. 

Lemma: txa  
Number: 9060  
თხა (თხას; მრ.რიცხ.: თხალ-ეფ-ი თხები). თხა დო გერი ართო ვედიარანია -- თხა და მგელი ერთად არ ძოვენო. თხაქ მის
უდინჷნი, დღაქ თის უდინუა: ა. ცან., გვ. 107 -- ვისაც თხა დაეკარგა, დღეც იმას დაეკარგაო. თხას თხაშია: თ. სახოკ., გვ. 248
-- თხას თხისაო. თხაში მინჯეს თხაში კუდელ ხოლო ვახვადჷნიაო?: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 58 -- თხის პატრონს თხის კუდიც არ
ხვდებაო? თხალეფი ართიანს ჩხანკაფის ქუდუუჭყანანი, თიწკჷმა დინუნანია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 57 -- თხები ერთმანეთს
რქენას რომ დაუწყებენ, მაშინ იღუპებიანო (იკარგებიანო). თხალეფც ჭყვადუა ქჷმადირთჷნი, ქალეფც დუჭყანანია
ჩხარკაფის -- თხებს გაწყდომის დრო რომ მოადგება, რქებს დაუწყებენო ჩხაკუნს. ქაცარი ციკანი: ჭყვირქაცარი დედალი
ციკანი (ექვს თვემდე), ოჩქაცარი მამალი ციკანი (ექვს თვემდე). ჭაკი თხა ან ჭყვირი დედალი თხა; ოჩი მამალი ცხვარი.
უხაფუ ან დარგა თხა ციკნის შობამდე; თხა -- ციკნის შობის შემდეგ. ოჩაგა მამალი თხა მეორე წლამდე, ოჩი ვაცი. შდრ.
ლაზ. თხა თხა (ნ.მარი). 

Lemma: txatxil-i  
Number: 9061  
თხათხილ-ი (თხათხილ/რს) მიმღ.ვნებ. წარს. თხათხუნს ზმნისა -- გათათხული. 

Lemma: txatxua  
Number: 9062  
თხათხუა (თხათხუას) სახელი თხათხუნს ზმნისა -- თათხვა, ლანძღვა. ბრელი გლახა სიტყვას ურაგუდუდუ, თხათხუნდუ --
ბევრ ცუდ სიტყვას ეუბნებოდა, თათხავდა. თხათხუნს (გოთხათხუ გათათხა, გოუთხათხუ გაუთათხავს, გონოთხათხუე(ნ) გათათხავდა
თურმე) გრდმ. თათხავს, ლანძღავს. ითხათხე(ნ) (ითხათხუ შესაძლებელი გახდა გათათხვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
თხათხუნს ზმნისა -- შეიძლება გათათხვა. ათხათხე(ნ) (ათხათხუ შეძლო გაეთათხა, -- , გონოთხათხუე(ნ) შესძლებია გათათხვა)
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უთხათხუნს ზმნისა -- შეუძლია გათათხოს. ოთხათხაფუანს (ოთხათხაფუუ ათათხვინა, უთხათხაფუაფუ
უთათხვინებია, ნოთხათხაფუ{აფუ}ე(ნ) ათათხვინებდა თურმე) კაუზ. თხათხუნს ზმნისა -- ათათხვინებს, ალანძღვინებს. მათხათხალი
მიმღ. მოქმ. {გა}მთათხველი, {გა}მლანძღველი. ოთხათხალი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}სათათხ{ავ}ი, {გა}სალანძღი. თხათხილი მიმღ.
ვნებ. წარს. {გა}თათხული, {გა}ლანძღული. ნათხათხა მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნათათხი, {გა}ნალანძღი. ნათხათხუერი მიმღ. ვნებ.
წარს. {გა}თათხვისათვის, {გა}ლანძღვის გასამრჯელო. 

Lemma: txal-i  
Number: 9063  
თხალ-ი (თხალს) მფრთხალი; მშიშარა, მხდალი. თხალი კოჩი რე -- მხდალი (მშიშარა) კაცია. 

Lemma: txap'urel-i  
Number: 9064  
თხაპურელ-ი (თხაპურელს) მიმღ.ვნებ. წარს. თხაპურანს ზმნისა -- მოთხვრილი, მოთითხნილი. 

Lemma: txap'urua  
Number: 9065  
თხაპურუა (თხაპურუას) სახელი თხაპურანს ზმნისა -- თხაპნა, თითხნა, მოსვრა. ვითამ მუდგასირენი აკეთენს, თხაპურანს
ჸუდეს -- ვითომ რაღაცასაა აკეთებს, თხაპნის (თითხნის) სახლს. თხაპურანს (თხაპურუუ თხაპნა, უთხაპურუუ, უთხაპნია, ნოთხაპურუე(ნ)
თხაპნიდა თურმე) გრდმ. თხაპნის, თითხნის. ითხაპურანს (გიითხაპურუუ გაითხუპნა, გუუთხაპურუუ გაუთხუპნია) გრდმ. სათავ. ქც.
თხაპურანს ზმნისა -- ითხიპნის, ითხვრის თავისას. უთხაპურანს (გუუთხაპურუუ გაუთხუპნა, გუუთხაპურუუ გაუთხუპნია) გრდმ. სასხვ.
ქც. თხაპურანს ზმნისა -- უთხუპნის, უთხვრის, უთითხნის. ითხაპურუუ(ნ) (მიითხაპურუ გაითხუპნა, გოთხაპურე{ლე}(ნ) გათხუპნულა)
გრდუვ. ვნებ. თხაპურანს ზმნისა -- ითხუპნება, ითითხნება. ათხაპურუუ (ნ) (გაათხაპურუ გაეთხუპნა, გოთხაპურუუ გასთხუპნია)
გრდუვ. ვნებ. უთხაპურანს ზმნისა -- ეთხუპნება, ეთითხნება. ითხაპურე(ნ) (ითხაპურუ შესაძლებელი გახდა გათხუპნა, -- , -- )
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. თხაპურანს ზმნისა -- შეიძლება ცუდად გაილესოს, გაითხუპნოს. ათხაპურე(ნ) (ათხაპურუ შეძლო
გაეთხუპნა, -- , გონოთხაპურუე(ნ) შესძლებია გაეთხუპნა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უთხაპურანს ზმნისა -- შეუძლია თხუპნოს,
თხვაროს, გალესოს(ცუდად). ოთხაპურაფუანს (ოთხაპურაფუუ ათხუპნინა, უთხაპურაფუაფუ უთხუპნინებია, ნოთხაპურაფუე(ნ)
ათხუპნინებდა თურმე) კაუზ. თხაპურანს ზმნისა -- ათხუპნინებს, ცუდად ალესვინებს. მათხაპურალი მიმღ. მოქმ. {გა}მთხუპნელი,
ცუდად {გა}მლესავი, {გა}მთითხნი. ოთხაპურალი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}სათხუპნელი, {გა}სათითხნი. თხაპურელი მიმღ. ვნებ. წარს.
{გა}თხუპნული, {გა}თითხნილი. ნათხაპურა მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნათხუპნი, {გა}ნათითხნი. ნათხაპურუერი მიმღ. ვნებ. წარს.
{გა}თხუპნის, {გა}თითხნის საფასური. იხ. დღაბურუა, ტყაპურუა. 

Lemma: txartxalak'-i  
Number: 9066  
თხართხალაკ-ი (თხართხალაკის) წყალში ადუღებული ფქვილის საკმაოდ სქელი სითხე (მ. ძაძამ., 2, გვ. 50). 

Lemma: txapa  
Number: 9067  
თხაფა (თხაფას) სახელი ათხუუ(ნ) // ანთხუუ(ნ) ზმნათა -- დაცემა, დავარდნა; შეჯახება. იხ. ნთხაფა1. 

Lemma: txapurua  
Number: 9068  
თხაფურუა (თხაფურუას) იგივეა, რაც დღაბურუა, -- თხუპნა. 



Lemma: txeba  
Number: 9069  
თხება (თხებას) იხ. ნთხება. 

Lemma: txebul-i  
Number: 9070  
თხებულ-ი (თხებულ/რს) იგივეა, რაც ნთხებული, -- შეშინებული. ორინჯი დო კოჩი თხებულო რე: ი. ყიფშ., გვ. 162 --
საქონელი და კაცი შეშინებულადაა. 

Lemma: txep'er-i  
Number: 9071  
თხეპერ-ი (თხეპერს) ხრტილი. გუგუბაწკუმა თხითხუ ხორცი უღუნი, თის ჯოხო თხეპერი -- საქონელს მკერდთან თხელი
ხორცი რომ აქვს, იმას ჰქვია თხეპერი. შდრ. თხიპერი. 

Lemma: txvantxval-i  
Number: 9072  
თხვანთხვალ-ი (თხვანთხვალ/რს) იგივეა, რაც დღვანდღვალი, ტყვანტყვალი, -- ცხვირში ლაპარაკი. 

Lemma: txvartxval-i  
Number: 9073  
თხვართხვალ-ი (თხვართხვალ/რს) თუხთუხი. გეჲოთხვართხვალუანს ართიშახ დო ქიმიღანს სტოლიშა -- აათუხთუხებს
ერთხელ და მოიტანს მაგიდაზე. 

Lemma: txvasil-i  
Number: 9074  
თხვასილ-ი (თხვასილ/რს) მიმღ.ვნებ. წარს. თხვასუნს ზმნისა -- გამოყრილი. უბონ კოც გჷმუურჩქინდჷ ირინერი ჭუეფი,
მაგალითო: კანიში ლახალა, კვიწიწეფი, შხვა დო შხვანერი თხვასილეფი: ყაზაყ.,21.09.1930, გვ. 3 -- დაუბანელ კაცს
გამოაჩნდება ყოველნაირი ტკივილები (ავადმყოფობანი), მაგალითად: კანის ავადმყოფობა, მუწუკები, სხვადასხვანაირი
გამონაყარები. 

Lemma: txvasua  
Number: 9075  
თხვასუა (თხასუას) სახელი თხვასუნს ზმნისა -- გამოყრა მუწუკების ან სხვა რამისა.... (პ.ჭარ.). თხვასუნს (გეგმოთხვასუ
გამოაყარა, გეგმუ{უ}თხვასუ გამოუყრია, გეგმნოთხვასუე(ნ) გამოაყრიდა თურმე) გრდმ. გამოაყრის. 

Lemma: txvir-i  
Number: 9076  
თხვირ-ი (თხვირს) სელის მსხვილი ძაფი (ან თოკი), -- თხორი (ი. ყიფშ). ხეს თხვირი ქომუჩას, სოფელი დომოლინუას: ი.
ყიფშ., გვ. 129 -- ხელში სელის ძაფი მომცა, სოფელი დამატარა. 

Lemma: txiam-i  
Number: 9077  
თხიამ-ი (თხიამს) თხილამური. ზოთონს თირს ოულარო თხიამი რე საჭირო -- ზამთარში თოვლზე სასიარულოდ
თხილამურია საჭირო. 

Lemma: txieba  
Number: 9078  
თხიება (თხიებას) სახელი ეთხიებუ(ნ) ზმნისა -- დათხოვება, გამოთხოვება; მოცილება. უდროვეთ გეთხიებუთ, გიჩინანთჷ -
შვიდებით: კ. სამუშ., ქხპს., გვ. 121 -- უდროოდ გეთხოვებით, გიბარებთ -- მშვიდობით. ძელ დო ძვალი მეთხიებუ: კ. სამუშ.,
ქხპს., გვ. 126 -- რბილი და ძვალი მცილდება. ვარწყექო, ჩილამურით მუჭო გეთხიებუქუ?: მასალ., გვ. 42 -- ვერ ხედავ,
ცრემლით როგორ გეთხოვები? ეთხიებუ(ნ) (დეეთხიუ // დეეთხუუ დაეთხოვა, დათხიებუ დასთხოვებია, დონოთხიებუე(ნ) დაეთხოვებოდა
თურმე) გრდუვ. ვნებ. ეთხოვება. 

Lemma: txitxareba  
Number: 9079  
თხითხარება (თხითხარებას) იხ. თითხორება, -- სახელი ათითხარენს ზმნისა -- თხელება. ჭე წყარი ოკო ქიმეუბე დო
დაათხითხარე -- ცოტა წყალი უნდა მიუმატო (მიუსხა) და დაათხელო. 

Lemma: txitxashe  
Number: 9080  
თხითხაშე ზმნზ. თხლად. თხითხაშე ქიდარგე პამანდორი დო ჯგირი იჸუაფუ -- თხლად დარგე პამიდორი და კარგი იქნება. 

Lemma: txitxasho  
Number: 9081  
თხითხაშო იგივეა, რაც თითხაშო, -- ზმნზ. თხლად; მოშორებით (ერთმანეთისაგან). 

Lemma: txitxonil-i  
Number: 9082  
თხითხონილ-ი (თხითხონილ/რს) იხ. თითხონილი. 

Lemma: txitxonua  
Number: 9083  
თხითხონუა (თხითხონუას) იხ. თითხონუა. 

Lemma: txitxu  
Number: 9084  



თხითხუ (თხითხუს) იხ. თითხუ. 

Lemma: txiil-i  
Number: 9085  
თხიილ-ი, თხიირ-ი (თხიილ/რს) მიმღ.ვნებ. წარს. თხუენს ზმნისა -- თხოვილი; ნათხოვარი. მუჭო გური ჭვილი აფუ
ენოსქჷლადირი თხიილს: ი. ყიფშ., გვ. 161 -- გული როგორ დაწყვეტილი (დამწვარი) აქვს დარჩენილ ნათხოვარს
(გაუთხოვარს). 

Lemma: txil-i  
Number: 9086  
თხილ-ი (თხილს) ფრთხილი. თხილას ზმნზ. ფრთხილად. თხილას ოკო ორდას კოჩი -- ფრთხილად უნდა იყოს კაცი.
თხილას! ვაწოფხვადა! -- ფრთხილად! არსად შემეყარო (შემხვდე)! 

Lemma: txilamur-i  
Number: 9087  
თხილამურ-ი (თხილამურს) იგივეა, რაც თხიამი, -- თხილამური. თხილამურემს თხირიში ნოჸელაშე აკეთენდესი --
თხილამურებს თხილის ტოტისაგან აკეთებდნენ. თხილამურამო, მუთი რე, ქიგილეფხაროუთ: ი. ყიფშ., გვ. 162 -- ახლა
თხილამურით (თხილამურიანად), როგორცაა, დავდივართ (ვკვალავთ თოვლს). 

Lemma: txilas  
Number: 9088  
თხილას ზმნზ. იხ. თხილი. თხილას ორდათ თქვავა!: მ. ხუბ., გვ. 237 -- ფრთხილად იყავით თქვენო! 

Lemma: txilapa  
Number: 9089  
თხილაფა (თხილაფას) იხ. თხილუა. 

Lemma: txiler-i  
Number: 9090  
თხილერ-ი (თხილერს) მიმღ.ვნებ. წარს. თხილანს ზმნისა -- მომწყემსილი, დაცული, მოფრთხილებული. 

Lemma: txilua  
Number: 9091  
თხილუა (თხილუას) სახელი თხილანს, უთხილანს ზმნათა -- მწყემსვა; მორიდება, მოვლა, დაცვა, ყურისგდება,
გაფრთხილება; ყარაულობა. მიიღუ ცირაში თხილუა: ი. ყიფშ., გვ. 64 -- მიიღო ცირას გაფრთხილება. ვეუთხილუათჷ ოკო,
ჯიმა, დუდიშ წაგებასჷ: მასალ., გვ. 75 -- არ უნდა მოვერიდოთ, ძმაო, თავის წაგებას. სივა დუდი მითხილეჲა, -- უწუუ: მ.
ხუბ., გვ. 252 -- შენო თავს გაუფრთხილდიო, -- უთხრა. ე ბოში თხილანს ჩხოულენს: მ. ხუბ., გვ. 170 -- ეს ბიჭი მწყემსავს
ძროხებს. ბადიდის ვალურცუ, თხილანც თის: აია, 1, გვ. 22 -- მოხუცს არ სძინავს, უფრთხილდება მას. თხილანს (თხილუუ
დაიცვა, მწყემსა; უთხილუუ დაუცავს, უმწყემსია; ნოთხილუე(ნ) იცავდა, მწყემსავდა თურმე) გრდმ. მწყემსავს, უფრთხის. ითხილანს
(ითხილუუ დაიცვა, იმწყემსა; უთხილუუ დაუცავს, უმწყესავს) გრდმ. სათავ. ქც. თხილანს ზმნისა -- იცავს, იმწყემსავს თავისას.
უთხილანს (უთხილუუ დაუცვა, მოუმწყემსა; უთხილუუ დაუცავს, მოუმწყემსავს) გრდმ. სასხვ. ქც. თხილანს ზმნისა -- უფრთხილდება,
უცავს, უმწყემსავს. ითხილუუ(ნ) // ითხილუაფუ(ნ) (ითხილუუ დაცულ იქნა, იმწყემსა; თხილაფე{ლე}(ნ) დაცულა, მომწყემსილა)
გრდუვ. ვნებ. თხილანს ზმნისა -- იცვება, იმწყემსება. ითხილე(ნ) (ითხილუ შესაძლებელი გახდა დაცვა, მწყემსვა; თხილერე(ნ)
შესაძლებელი გამხდარა დაცვა, მომწყემსვა; -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. თხილანს ზმნისა -- შეიძლება იმწყემსოს, დაცულ
იქნეს, გაფრთხილდეს. ათხილე(ნ) (ათხილუ შეძლო დაეცვა, ემწყემსა; -- ნოთხილუე(ნ) შესძლებია დაცვა, მომწყემსვა) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. უთხილანს ზმნისა -- შეუძლია მწყემსოს, დაუცვას. ოთხილაფუანს (ოთხილაფუუ ამწყემსვინა, დააცვევინა;
უთხილაფუაფუ უმწყემსვინებია, დაუცვევინებია; ნოთხილაფუ{აფუ}ე(ნ) ამწყემსვინებდა, აცვევინებდა თურმე) კაუზ. თხილანს ზმნისა --
ამწყემსვინებს, აცვევინებს. მათხილარი, მათხილე მიმღ. მოქმ. მცველი, მწყემსავი; მწყემსი. ოთხილარი, ოთხილე მიმღ. ვნებ. მყ.
საცავი; სამწყმსო. თხილერი მიმღ. ვნებ. წარს. დაცული, მომწყემსილი. ნათხილა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაცავი, ნამწყემსი. ნათხილუერი
მიმღ. ვნებ. წარს. გასამრჯელო დაცვისათვის, მომწყემსვისათვის. შდრ. მოთხილება. 

Lemma: txina  
Number: 9092  
თხინა (თხინას) თხილნარი. დჷკი რზენი მომიძჷნ დო ჟიმოლეშე ტყა დო თხინა: მ. ხუბ., გვ. 345 -- ქვევით დაბლობი
მოძევს და ზემო მხარეს ტყე და თხილნარი. ჩქიმ ტორონჯი გატყარებე, ქუფურინუ თხინაშა: ქხს, 1, გვ. 108 -- ჩემი მტრედი
გაველურებულა, გაფრენილა თხილნარისაკენ. 

Lemma: txinapa  
Number: 9093  
თხინაფა (თხინაფას) სახელი ითხინუანს, უთხინუანს ზმნათა -- მოშორება; მოცილება. ართ წუნს ვეეთხინუანს -- ერთ წამს
არ იშორებს. ჭინჭას ძვალი ჩაუთხინე: ქხს, 1, გვ. 20 -- ჭინჭრაქას ძვალი გავაცალე. ითხინუანს (დიითხინუანს მოიშორებს,
დიითხინუუ მოიშორა, დუუთხინუაფუ მოუშორებია, დონოთხინ{უ}აფუე(ნ) მოიშორებდა თურმე) გრდმ. სათავ. ქც. იშორებს. უთხინუანს
(დუუთხინუუ მოუშორა, დუუთხინუაფუ მოუშორებია) გრდმ. სასხვ. ქც. უშორებს. ითხინუაფუუ(ნ) (დიითხინუუ მოშორდა, დოთხინაფე{ლე}(ნ)
მოშორებულა) გრდუვ. ვნებ. ითხინუანს ზმნისა -- შორდება. ითხინენე(ნ) (ითხინენუ შესაძლებელი გახდა მოშორება, -- , -- )
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ითხინუანს ზმნისა -- შეიძლება მოიშოროს (მოშორება). ათხინენე(ნ) (ათხინენუ შეძლო მოეშორებინა, --
დონოთხინაფუე(ნ) შესძლებია მოშორება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უთხინუანს ზმნისა -- შეუძლია მოაშოროს. ოთხინაფუანს
(ოთხინაფუუ მოაშორებინა, უთხინაფუაფუ მოუშორებინებია, ნოთხინაფუ{აფუ}ე(ნ) მოაშორებინებდა თურმე) კაუზ. ითხინუანს ზმნისა --
აშორებინებს. მათხინაფალი, მათხინაფუ მიმღ. მოქმ. {მო}მშორებელი. ოთხინაფალი, ოთხინაფუ მიმღ. ვნებ. მყ. {მო}საშორებელი.
{დო}თხინაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. {მო}შორებული. ნათხინეფი მიმღ. ვნებ. წარს. {მო}ნაშორები. ნათხინაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს.
მოშორების საფასური. უთხინაფუ, უდუთხინაფუ მიმღ. ვნებ. წარს. {და}უშორებელი, {მო}უცილებელი. 

Lemma: txinapil-i  
Number: 9094  
თხინაფილ-ი (თხინაფილ/რს) იხ. დოთხინაფილი. 

Lemma: txip'er-i  
Number: 9095  



თხიპერ-ი (თხიპერს) -- ხრტილი. ჩხვინდიშ თხიპერი -- ცხვირის ხრტილი. იხ. თხეპერი. 

Lemma: txir-i  
Number: 9096  
თხირ-ი (თხირს) ბოტან. თხილი. შდრ. ლაზ. მთხირი; სვან. შდიხ, შდჷხჷნდ(ა. მაყ.). იხ. თხინა; თხირონა, ნათხირუ,
ნათხირონუ; ოთხირე // ოთხირეში. თხილის ჯიშები: გირძე თხირი, დიხაში თხირი, კაჭა თხირი, მუარხე თხირი, სქვერი
თხირი, ტყარი თხირი, ფუჯი თხირი, ჭიფე თხირი, ხოჯი თხირი. 

Lemma: txirashua  
Number: 9097  
თხირაშუა (თხირაშუას) იხ. თხირიშუა. 

Lemma: txirtxin-i  
Number: 9098  
თხირთხინ-ი (თხირთხინს), თხირთხინუა (თხირთხინუას) სახელი თხირთხინუნს ზმნისა -- დუდღუნი, ყრუ (ცხვირში)
ლაპარაკი; სურდოს დროს სუნთქვის ხმა. მუდგასირენი თხირთხინუნს, ვაგმაგინუ -- რაღაცასაა, დუდღუნებს, ვერ გავიგე.
თხირთხინუნს (თხირთხინუ იდუდღუნა, უთხირთხინუ უდუდღუნია, ნოთხირთხინუე(ნ) დუდღუნებდა თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ. დუდღუნებს.
შდრ. თხვანთხვალი. 

Lemma: txirtxina  
Number: 9099  
თხირთხინა (თხირთხინას) იგივეა, რაც დღირდღინა, -- ცხვირში მოლაპარაკე. 

Lemma: txirin-i  
Number: 9100  
თხირინ-ი // თხჷრჷნ-ი (თხი/ჷრი/ჷნს) ფრთხვინვა, ფრუტუნი, ცხენის ხმიანობა ნესტოებით. რაშიქ ქჷდაჭყჷ თხირინი --
რაშმა დაიწყო ფრუტუნი. 

Lemma: txirinua  
Number: 9101  
თხირინუა // თხჷრჷნუა (თხი/ჷრი/ჷნუას) სახელი თხირინუნს//თხჷრჷნჷნს ზმნისა -- ფრთხვინვა, ფრუტუნი. რაშიქ
მიოთხჷრჷნ: მ. ხუბ., გვ. 209 -- რაშმა ფრუტუნი გამოსცა. თეშ მიოთხჷრინჷ: მ.ხუბ., გვ. 209 -- ისე მიაფრუტუნა
(მიაფრთხვინა). თხირინუნს, თხჷრჷნჷნს (თხირინუ იფრუტუნა, უთხირინუ უფრუტუნია, ნოთხირინუე(ნ) ფრუტუნებდა თურმე) გრდუვ.
საშ.-მოქმ. ფრუტუნებს, ფრთხვინავს. მათხირინალი მიმღ. მოქმ. მოფრუტუნე, მფრთხვინავი. 

Lemma: txirish-i  
Number: 9102  
თხირიშ-ი (თხირიშის) შფოთი; თავაწყვეტილი (ხმაურით) სირბილი; ქაღალდის (ან სხვა რამის) გახევისას გამოცემული ხმა.
ორე თხირიში დო ბანძღი: შ. ბერ., გვ. 157 -- არის უთავბოლო სირბილი (ხმაურით) და ბანძღი (დავიდარაბი). 

Lemma: txirishil-i  
Number: 9103  
თხირიშილ-ი (თხირიშილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. თხირიშუნს ზმნისა -- {და}ფლეთილი, {და}გლეჯილი. 

Lemma: txirish(i)  
Number: 9104  
თხირიშ(ი) ნოხ-ი (თხირიშ(ი) ნოხის) თხილის ნაჭუჭი. 

Lemma: txirish(i)  
Number: 9105  
თხირიშ(ი) ხვიხვილ-ი (თხირიშ(ი) ხვიხვილ/რს) თხილის ბიმბილი. 

Lemma: txirishua  
Number: 9106  
თხირიშუა (თხირიშუას) სახელი თხირიშუნს ზმნისა -- ფლეთა, ხევა, გლეჯა; გადატ. თხლეშა, გამეტებით გარტყმა (ჯოხის...).
გოსოფუ ქარღარდი, გოთხირიშუ -- გახია ქაღალდი, გაფლითა. ბიგა ქოთხირიშუ დუს -- ჯოხი სთხლიშა თავში. თხირიშუნს
(გოთხირიშუ გაგლიჯა, გოუთხირიშუ გაუგლეჯია, გონოთხირიშუე(ნ) გაგლეჯდა თურმე) გრდმ. გლეჯს, ფლეთს, ხევს; გამეტებით
გაარტყამს, სთხლეშს. ითხირიშუუ(ნ) (გიითხირიშუ გაიგლიჯა, გოთხირიშე{ლე}(ნ) გაგლეჯილა) გრდუვ. ვნებ. თხირიშუნს ზმნისა --
იგლიჯება, იფლითება. ათხირიშუუ (ნ) (გაათხირიშუ გაეგლიჯა, გოთხირიშუუ გაჰგლეჯია) გრდუვ. ვნებ. უთხირიშუნს ზმნისა --
ეგლიჯება, ეხევა. ითხირიშე(ნ) (ითხირიშუ შესაძლებელი გახდა გაგლეჯა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. თხირიშუნს ზმნისა --
შეიძლება გაიგლიჯოს, გაიხეს. ათხირიშე(ნ) (ათხირიშუ შეძლო გაეგლიჯა, -- ,გონოთხირიშუე(ნ) შესძლებია გაეგლიჯა) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. უთხირიშუნს ზმნისა -- შეუძლია გაგლიჯოს, გახიოს. ოთხირიშაფუანს (ოთხირიშაფუუ აგლეჯინა, უთხირიშაფუაფუ
უგლეჯინებია, ნოთხირიშაფუე(ნ) აგლეჯინებდა თურმე) კაუზ. თხირიშუნს ზმნისა -- აგლეჯინებს. მათხირიშალი მიმღ. მოქმ. მგლეჯი,
მხეველი, მფლეთელი. ოთხირიშალი მიმღ. ვნებ. მყ. საგლეჯი, სახევი, საფლეთი. თხირიშილი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}გლეჯილი,
{გა}ხეული, {გა}ფლეთილი. ნათხირიშა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაგლეჯი, ნახევი, ნაფლეთი. ნათხირიშუერი მიმღ. ვნებ. წარს. გლეჯის,
ხევის, ფლეთის საფასური. {უგ}უთხირიშუ მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}უგლეჯი, {გა}უხეველი, {გა}უფლეთი. იხ. დღირიზუა, ტყირიშუა. 

Lemma: txirona  
Number: 9107  
თხირონა (თხირონას) იგივეა, რაც თხინა, -- თხილნარი; ადგილი, სადაც ბევრი თხილის ხე დგას. თხირონაშა მიფშით
ონანკვერუშა წილუაში უკული -- თხილნარში მივდიოდით სარჩევად (ნარჩენის მოსაგროვებლად) თხილის მოკრეფის
შემდეგ. 

Lemma: txirjik'ia  
Number: 9108  
თხირჯიკია (თხირჯიკიას) ბოტან. სოკოს ერთ-ერთი სახეა, იჭმება. სოდეთ თხირი ჩანდუ დო მოჭკირესინი, თექ ჯირკი
დოსქიდუ, ეთი ჯირკის ითმეურს თხირჯიკია -- სადაც თხილი იდგა და მოჭრეს, იქ რჩება ძირკვი, ამ გადანაჭერზე (ძირკვზე)



ამოდის თხირჯიკია(ღ თხირ-ჯიკია თხილ-ჯირკი ). 

Lemma: txisua  
Number: 9109  
თხისუა (თხისუას) სახელი თხისუნს ზმნისა -- ლანძღვა. ჯოღორქ მიაშქვიდუა დო ათასნერო თხისანდეს: ქხს, 1, გვ. 217 --
ძაღლი მიაკვდაო (მიეხრჩოო) და ათასნაირად ლანძღავდნენ. 

Lemma: txipir-i  
Number: 9110  
თხიფირ-ი (თხიფირს) მიმღ.ვნებ. წარს. თხიფუნს ზმნისა -- გათხუპნილი, გათითხნილი. 

Lemma: txipua  
Number: 9111  
თხიფუა (თხიფუას) სახელი თხიფუნს ზმნისა -- დასვრა, თხუპნა. თხიფუნს (გოთხიფუ გათხუპნა, გუუთხიფუ გაუთხუპნია,
გონოთხიფუე(ნ) გათხუპნიდა თურმე) გრდმ. თითხნის, თხუპნის. ითხიფუნს (გიითხიფუ გაითხუპნა, გუუთხიფუ გაუთხუპნია) გრდმ. სათავ.
ქც. თხიფუნს ზმნისა -- ითხიპნის, ითითხნის. ითხიფუუ(ნ) (გიითხიფუ გაითხუპნა, გოთხიფე{ლე}(ნ) გათხუპნილა) გრდუვ. ვნებ.
თხიფუნს ზმნისა -- ითხუპნება, ითითხნება. ითხიფე(ნ) (ითხიფუ შესაძლებელი გახდა თხუპნა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
თხიფუნს ზმნისა -- შეიძლება თხუპნა, თითხნა. {მო}თხიფილი მიმღ.ვნებ.წარს. მოთხუპნული, მოთითხნილი. შდრ. გურ. თხიპნა
დასვრა (ს.ჟღ.,ზანიზ., გვ. 226). 

Lemma: txobe{l}-i  
Number: 9112  
თხობე{ლ}-ი (თხობელ/რს) მთხრობელი, მთქმელი; გადატ. დამსმენი, ჯაშუში, პიროვნება, რომელსაც პირზე არაფერი
ადგება და ყველაფერს ამბობს. ვა გაშიი იშ' თხობელი: ი. ყიფშ., გვ. 144 -- ვერც იშოვი იმის მთქმელს. თხობელი კოჩი რე --
საიდუმლოს ვერშემნახველი (დამსმენი) კაცია. იხ. თხობელუა. 

Lemma: txobela  
Number: 9113  
თხობელა (თხობელას) მთხრობელი. გადატ. დამსმენი, მროშველი, საიდუმლოს რომ ვერ ინახავს ისეთი. თხობელა კოჩი --
მთხრობელი კაცი. 

Lemma: txobelua  
Number: 9114  
თხობელუა (თხობელუას) სახელი თხობელანს ზმნისა -- თხრობა; გადატ. სიტყვის შეუნახაობა; დასმენა, საიდუმლოს
გამხელა-გაცემა; როშვა. სი გიჩქჷნია, ვამითხობელანქია-და: ა. ცაგ., გვ. 28; ი. ყიფშ., გვ. 36 -- შენ იციო, თუ არ დამასმენო
(არ იტყვიო). სეკრეტი ვაშმანახინე, ქოვთხობელანქ -- საიდუმლოს ვერ შევინახავ, წამოვროშავ. თხობელანს (თხობელუუ
დაროშა, საიდუმლო გასცა; ქოუთხობელუუ დაუროშავს, საიდუმლო გაუცია; ქონოთხობელუე(ნ) დაროშავდა, საიდუმლოს გასცემდა
თურმე) გრდმ. ამბობს, საიდუმლოს გასცემს, როშავს; ასმენს. მათხობელა მიმღ. მოქმ. მთხრობელი; დამსმენი, ჯაშუში (ი. ყიფშ.).
თხობელა ვისაც თხრობა (დასმენა, საიდუმლოს შეუნახველობა) სჩვევია. ნათხობელა მიმღ. ვნებ. წარს. ნათქვამი; ნაროში.
ნათხობელუერი მიმღ. ვნებ. წარს. დასმენის, როშვის საფასური. 

Lemma: txozala  
Number: 9115  
თხოზალა (თხოზალას) იხ. თხოზინი. 

Lemma: txozapa  
Number: 9116  
თხოზაფა (თხოზაფას) სახელი თხოზუ(ნ) ზმნისა -- დევნება, გაკიდება, მიყოლა (უკან). იხ. თხოზინი. 

Lemma: txozin-i  
Number: 9117  
თხოზინ-ი (თხოზინს) იგივეა, რაც თხოზა, თხოზალა, თხოზაფა, -- სახელი ათხოზუუ(ნ),თხოზუ(ნ) ზმნათა -- დევნა, დევნება,
კიდება; მიყოლა, მოდგმა. ...ათე ნადირემს თხოზინი მუშენი დომიჭყესია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 60 -- ...ამ ნადირებს დევნა
რატომ დაგვიწყესო. ენა მინჯეს ქოუძირჷ, ჯოღორ უთხოზინუაფუ: მასალ., გვ. 99 -- ეს პატრონს (კი) უნახავს, ძაღლი
გაუკიდებია. კერი თხოზუ დიდიჩქვამი: ი. ყიფშ., გვ. 121 -- მისდევს კერატი დიდეშვებიანი. ვარა თისი ფიქრენქო,
ოჭოფალო თხოზუქინი -- ან იმას ფიქრობ, დასაჭერად რომ მისდევ. ჯოღორს შხური ითხოზინუანს: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 195 -
- ძაღლს ცხვარი გამოიკიდებს. ათე ლახალა დიდა დო მუმაშე მოთხოზუ (// მოძუ) -- ეს ავადმყოფობა დედ-მამისაგან
მოსდევს. თხოზუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. სტატიკ. მოსდევს. ითხოზინუანს (ითხოზინუუ
გამოიკიდა, უთხოზინუაფუ გამოუკიდებია) გრდმ. სათავ. ქც. ოთხოზინუანს ზმნისა -- გამოიკიდებს. ოთხოზინუანს (ოთხოზინუუ
გამოაკიდა, უთხოზინუაფუ გამოუკიდებია) გრდმ. გამოაკიდებს. უთხოზინუანს (უთხოზინუუ გამოუკიდა, უთხოზინუაფუ გამოუკიდებია)
გრდმ. სასხვ. ქც. ოთხოზინუანს ზმნისა -- გამოუკიდებს. ათხოზუუ(ნ) (ათხოზუ გასდია, თხოზაფუ გასდევნებია, ნოთხოზუე(ნ) მისდევდა
თურმე) გრდუვ. ვნებ. უთხოზინუანს ზმნისა -- გაედევნება, გამოეკიდება. ითხოზინე(ნ) (ითხოზინუ შესაძლებელი გახდა
დადევნება , -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ოთხოზინუანს ზმნისა -- შეიძლება დადევნება. ათხოზინე(ნ) (ათხოზინუ შეძლო
დადევნებოდა, -- , ნოთხოზინუე(ნ) შესძლებია გამოდევნება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უთხოზინუანს ზმნისა -- შეუძლია დაედევნოს.
ოთხოზინაფუანს (ოთხოზინაფუუ ადევნებინა, უთხოზინაფუაფუ უდევნებინებია, ნოთხოზინაფუე(ნ) ადევნებინებდა თურმე) კაუზ.
ოთხოზინუანს ზმნისა -- ადევნებინებს, გამოაკიდებინებს. მათხოზ{ინ}ალი, მათხოზ{ინ}ე მიმღ. მოქმ. {გამო}მკიდებელი,
{გამო}მდევნებელი. ოთხოზ{ინ}ალი, ოთხოზ{ინ}ე მიმღ. ვნებ. მყ. {გამო}სადევნებელი, {გამო}საკიდებელი. თხოზინელი მიმღ. ვნებ.
წარს. {და}დევნებული, {გამო}კიდებული. ნათხოზ{ინ}ა მიმღ. ვნებ. წარს. დანადევნები, {გამო}ნაკიდი. ნათხოზინუერი მიმღ. ვნებ.
წარს. დადევნების, {გამო}კიდების საფასური. იხ. გეთხოზინი, გო-თხოზინი. 

Lemma: txozinel-i  
Number: 9118  
თხოზინელ-ი (თხოზინელ/რს) იხ. გეთხოზინელი. 

Lemma: txolo  
Number: 9119  
თხოლო (თხოლოს) თხლე. ლაგვანს თხოლო ვანოსორგჷნო?: მ. ხუბ., გვ. 265 -- ქვევრში თხლე არ არის (ბევრი)? ულას



მომიჯღონი თხოლო: ქხს, 1, გვ. 194 -- წასვლისას გამომიგზავნე თხლე. ღვინიში მახენჯი თხოლოს ქიგიოჭოფესია? --
ღვინის ქურდი თხლეზე დაიჭირესო. მუშ ონჯირუს თხოლოთი ეფშა გუდა ქიგილადუ: ი. ყიფშ., გვ. 9 -- თავის საწოლზე
თხლით სავსე გუდა (ქე) დადო. შდრ. ლაზ. თხოლო თხლე (ნ.მარი). 

Lemma: txom  
Number: 9120  
თხომ // თხომუ // თხუმუ (თხო/უმუს; მრ.რიცხვ.: თხომულ-ეფ-ი თხმელები) ბოტან. ჩვეულებრივი მურყანი, თხმელა (ა. მაყ.). ქ
თხომუში ჭველა დო ელიშ ჭინუ თხმელის ახალი ამონაყარი და ელის წნელი. გადმოცემით, ამათგან აკეთებდნენ ჯვარს,
ჩაასობდნენ ყანაში, ეშმაკისაგან დაგვიცავენო ეს. შდრ. ლაზ. თხომუ, თხომბუ თხმელა (ნ.მარი). 

Lemma: txomlon-i//txomulon-i  
Number: 9121  
თხომლონ-ი//თხომულონ-ი (თხომ{უ}ლონს) ადგილი, სადაც ბევრი თხმელა (მურყანი) ხარობს, -- თხმელნარი, თხმელის
ტყე. შდრ. თხომნაღ თხომუ-ნაღ თხომუ-ონა (პ.ცხად., კატალ. გვ. 77). 

Lemma: txomur-i  
Number: 9122  
თხომურ-ი // თხუმურ-ი (თხო/უმურს) ბალღამი; თხრამლი, ჩირქი. შდრ. ლაზ. თხომური ჩირქი (ნ.მარი). 

Lemma: txomurel-i  
Number: 9123  
თხომურელ-ი (თხომურელს) მიმღ.ვნებ. წარს. თხომურანს ზმნისა -- დაჩირქებული. თხომურელი მუწუკი -- დაჩირქებული
მუწუკი. 

Lemma: txomuron-i  
Number: 9124  
თხომურონ-ი (თხომურონს) იგივეა, რაც თხომულონი, -- თხმელნარი, მურყნარი. 

Lemma: txomurua  
Number: 9125  
თხომურუა (თხომურუას) სახელი თხომურანს ზმნისა -- დაჩირქება, ჩირქის ჩადგომა. ვალუნს, თხომურანს ალბათ --
ელავს, ჩირქდება ალბათ. თხომურანს (დოთხომურუუ დააჩირქა, დოუთხომურუუ დაუჩირქებია, დონოთხომურუე(ნ) დააჩირქებდა თურმე)
გრდმ. აჩირქებს. უთხომურანს (დუუთხომურუუ დაუჩირქა, დუუთხომურუუ დაუჩირქებია) გრდმ. სასხვ. ქც. თხომურანს ზმნისა --
უჩირქებს (უჩირქდება). ათხომურუუ(ნ) (დაათხომურუუ(ნ) დაუჩირქდება, დაათხომურუ დაუჩირქდა, დოთხომურუუ დასჩირქებია) გრდუვ.
ვნებ. უთხომურანს ზმნისა -- უჩირქდება. მათხომურალი მიმღ. მოქმ. {და}მჩირქებელი. ოთხომურალი მიმღ. ვნებ. წარს.
{და}საჩირქებელი. თხომურელი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ჩირქებული. ნათხომურა მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნაჩირქები. 

Lemma: txor  
Number: 9126  
თხორ // თხოლ იხ. თხუალა. 

Lemma: txoril-i  
Number: 9127  
თხორილ-ი // ნთხორილი (თხორილ/რს) მიმღ.ვნებ. წარს. თხორუნს ზმნისა -- 1. თხრილი, ორმო. დუდკვათილი კოჩი
ქჷნოძჷნი თხორილცჷ, ქოძირესჷ: ა. ცაგ., გვ. 48 -- თავმოკვეთილი კაცი რომ დევს თხრილში, ნახეს. თოლგოჯამილო იდი,
თხორილი რე ოწოხოლე -- ფრთხილად (თვალგაღებულად) წადი, თხრილია წინ. 2. დამარხული, დაფლული;
დასაფლავებული. ორქო დიხაშა ოკო აფუდას თხორილი -- ოქრო მიწაში უნდა ჰქონდეს დამარხული. მუმა შაურკარს ჸუნს
თხორილი -- მამა შაურკარში (ტოპონიმია) ჰყავს დასაფლავებული. 

Lemma: txorua  
Number: 9128  
თხორუა, ნთხორუა ({ნ}თხორუას) სახელი ნთხორუნს ზმნისა -- თხრა. გადატ. დამარხვა; დასაფლავება. ქიგიიჭყჷ დიხაში
თხორუა: ი. ყიფშ., გვ. 39 -- დაიწყო მიწის თხრა. მოგურუანა უჩა დიხაში თხორუას: ი. ყიფშ., გვ. 155 -- მასწავლიან შავი
მიწის თხრას. ქიმერთეს დო გეუთხორეს: მ. ხუბ., გვ. 25 -- მივიდნენ და ოდნავ გათხარეს. სი პილი დო სი დომთხორი: კ.
სამუშ., ქართ.ზეპ., გვ. 29 -- შენ მომკალი და შენ დამმარხე. დიხას დოფთხორათია: მ. ხუბ., გვ. 13 -- დავმარხოთო (მიწაში
დავმარხოთო). მუდოს თხორუნა ღურელს? -- როდის მარხავენ მკვდარს? -- ღურელს თხორუნა: თახაშხას, ცააშხას,
საბატონს დო ჟაშხას -- მკვდარს მარხავენ: სამშაბათს, ხუთშაბათს, შაბათსა და კვირას. თხორუნს (გოთხორუ გათხარა,
გოუთხორუ გაუთხრია, გონოთხორუე(ნ) გათხრიდა თურმე) გრდმ. თხრის; მარხავს (მკვდარს). უთხორუნს (გუუთხორუ გაუთხარა,
გუუთხორუ გაუთხრია) გრდმ. სასხვ. ქც. თხორუნს ზმნისა -- უთხრის; უმარხავს (მკვდარს). ითხორუუ(ნ) (გიითხორუ გაითხარა,
გოთხორელე(ნ) გათხრილა) გრდუვ. ვნებ. თხორუნს ზმნისა -- ითხრება; იმარხება (მკვდარი). ათხორუუ(ნ) (გაათხორუ გაეთხარა;
გოთხორუუ გასთხრია, დამარხვია) გრდუვ. ვნებ. უთხორუნს ზმნისა -- ეთხრება. თხორუ(ნ) (აწმყოს წრისა და 4 სერიის
მწკრივებში) გრდუვ.სტატიკ. მარხია. ითხორე(ნ) (გიითხორუ შესაძლებელი გახდა გათხრა, დამარხვა; -- ; -- ) გრდუვ.შესაძლ.
ვნებ. თხორუნს ზმნისა -- შეიძლება გაითხაროს; დაიმარხოს. ათხორე(ნ) (ათხორუ შეძლო გაეთხარა, დაემარხა; -- ;გონოთხორუე(ნ)
// დონოთხორუე(ნ) შესძლებია გათხრა, დამარხვა) გრდუვ.შესაძლ. ვნებ. უთხორუნს ზმნისა -- შეუძლია გათხაროს; დამარხოს.
ოთხორაფუანს (ოთხორაფუუ ათხრევინა; {და}ამარხვინა; უთხორაფუაფუ უთხრევინებია, {და}უმარხვინებია; ნოთხორაფუე(ნ)
ათხრევინებდა თურმე) კაუზ. თხორუნს ზმნისა -- ათხრევინებს; ამარხვინებს. მათხორალი, მათხორუ მიმღ. მოქმ. {გა}მთხრელი;
{და}მმარხველი. ოთხორალი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}სათხრელი; {და}სამარხი. თხორილი მიმღ. ვნებ. წარს. გათხრილი; დამარხული
(მკვდარი). ნათხორა მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნათხარი; {და}ნამარხი (მკვდარი). ნათხორუერ-ი მიმღ. ვნებ. წარს. გათხრის; მკვდრის
დამარხვის საფასური. {უგ}უთხორუ, უდუთხორუ მიმღ. უარყ. გაუთხრელი; {და}უმარხავი. შდრ. ლაზ. თხორ: ონთხორუ თხრა
(ნ.მარი). 

Lemma: txouna  
Number: 9129  
თხოუნა (თხოუნას) თხოვნა. გოუგონეს თე თხოუნა: მ. ხუბ., გვ. 43 -- გაუგონეს ეს თხოვნა. შეუსრულჷ ალიშქერქოუს მუში
თხოუნა: მ. ხუბ., გვ. 180 -- შეუსრულა ალიშქერქოუს მისი თხოვნა. 

Lemma: txrobel-i  



Number: 9130  
თხრობელ-ი (თხრობელ/რს) იგივეა, რაც თხობელი, -- მთხრობელი; დამსმენი, ჯაშუში. პოლიცია თხრობელიე: მასალ., გვ.
78 -- პოლიცია ჯაშუშია. 

Lemma: txuala  
Number: 9131  
თხუალა (თხუალას) 1. სახელი თხულენს ზმნისა -- თხოვნა. ათე ჟინი მოშინაფილი თხუალაქ უაზრო აზრით აჸუ
ნათხუაქჷნ: მ. ხუბ., გვ. 26 -- ეს ზევით მოხსენიებული თხოვნა უაზროდ რომ შეექნა ნათხოვი. ძალამი წადილო ვართხუასჷ-
და, ეში კოს მუთუნსჷ ნჷ ოთხიინქია: ა.ცაგ., გვ. 3 -- ძალიან მონდომებით თუ არ გთხოვოს, ისე კაცს ნურაფერს ნუ
ათხოვებო. სკანსი მუთუნს ვართხოლე: ქხს, 1, გვ. 24 -- შენსას არას გთხოვ. ვართი ხოლო იფთხორენქ: მ. ხუბ., გვ. 360 --
არც ვითხოვ. 2. სახელი ათხიინს ზმნისა -- გათხოვება; ცოლის შერთვა. ოკორდეს... ვითოჟირი და-ოსურეფიში თხუალა
ჩილო: ი. ყიფშ., გვ. 14 -- უნდოდათ... თორმეტი და-ქალების თხოვა ცოლად. სქანი ოთხუუშა მობრთია: ი.ყიფშ., გვ. 75 -- შენს
სათხოვნელად (შესართავად) მოვედიო. თხულენს // თხორენს (იყენ. ითხუუ ითხოვა; შეირთო ცოლი; უთხუუ უთხოვია; შეურთავს
ცოლი; ნოთხუე(ნ) ითხოვდა; ცოლს ირთავდა თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ. თხოულობს; ცოლს ირთავს. ათხიინს (გაათხუუ გაათხოვა,
გოუთხუუ გაუთხოვებია, გონოთხუე(ნ) გაათხოვებდა თურმე) გრდმ. ათხოვებს. ითხიინს (ქიითხუუ ითხოვა; შეირთო ცოლი; ქუუთხუუ
უთხოვია; შეურთავს ცოლი) გრდმ. სათვ. ქც. ათხიინს ზმნისა -- ითხოვს; შეირთავს ცოლს. უთხიინს (ქუუთხუუ უთხოვა, ქუუთხუუ (კი)
უთხოვია) გრდმ. სასხვ. ქც. ათხიინს ზმნისა -- უთხოვს; შერთავს ცოლს. ითხიინე(ნ) (ითხიინუ შესაძლებელი გახდა თხოვნა,
ქალის შერთვა; -- ; -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ათხიინს, თხულენს ზმნათა -- შეიძლება თხოვება (რისამე); ცოლის შერთვა.
ათხიინე(ნ) (ათხიინუ შეძლო ეთხოვა (ქალი), ეთხოვებინა რამე; -- ; ქონოთხუე(ნ) შესძლებია თხოვნა, გონოთხუე(ნ) შესძლებია
გათხოვება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უთხიინს, თხულენს ზმნათა -- შეუძლია შეირთოს (ქალი); შეუძლია ათხოვოს (რაიმე).
ოთხუაფუანს (ოთხუაფუუ ათხოვნინა, შეართვევინა ქალი; უთხუაფუაფუ უთხოვნინებია, შეურთვევინებია ქალი; ნოთხუაფუ{აფუ}ე(ნ)
ათხოვნინებდა, შეართვევინებდა თურმე) კაუზ. თხულენს, ათხიინს ზმნათა -- ათხოვნინებს; ართვევინებს, ათხოვებინებს.
მათხუალი, მათხუუ მიმღ. მოქმ. მთხოვნელი; შემრთველი ქალისა. ოთხუალ/რი, ოთხუუ მიმღ. ვნებ. მყ. სათხოვარი; სათხოვნელი.
{გა}ათხუალი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}სათხოვარი. {გა}თხიილ/რი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}თხოვილი. ნათხიილ/რი მიმღ. ვნებ. წარს. ნათხოვი.
ნათხიერი იხ. ნათხიილი. განათხუა მიმღ. ვნებ. წარს. განათხოვი. ნათხუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ნათხოვი; თხოვის საფასური.
გინათხუერი მიმღ. ვნებ. წარს. განათხოვი; გათხოვების საფასური. იხ. გათხუალა; შდრ. გიმოთხუალა; დათხუალა //
დათხიება; მოთხუალა; ჩათხუალა... 

Lemma: txuapa1  
Number: 9132  
თხუაფა1 (თხუაფას) სახელი ოთხიინს ზმნისა -- თხოვება (რისამე). ამდღა ურემიში თხუაფა მუთუნით ვეშემ{ი}ლებუ --
დღეს ურმის თხოვება არაფრით არ შემიძლია. ფარა ქუმოთხია ჟირი დღათ -- ფული მასესხეო (მათხოვეო) ორი დღით.
ოთხიინს (ოთხუუ ათხოვა, უთხუაფუ უთხოვებია, ნოთხუაფუე(ნ) ათხოვებდა თურმე) გრდმ. ათხოვებს (რასმე). ითხიინს (ითხუ{უ} ითხოვა,
უთხუუ უთხოვია) გრდმ. სათავ. ქც. ოთხიინს ზმნისა -- ითხოვს (რასმე). ითხიინე(ნ) (ითხიინუ შესაძლებელი გახდა თხოვება, -- , -- )
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ოთხიინს ზმნისა -- შეიძლება თხოვება. ათხიინე(ნ) (ათხიინუ შეძლო ეთხოვებინა, -- , ნოთხიინუე(ნ)
შესძლებია თხოვება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ოთხიინს ზმნისა -- შეუძლია ათხოვოს. ოთხუაფუანს (ოთხუაფუუ ათხოვნინა,
უთხუაფუაფუ უთხოვნინებია, ნოთხუაფუ{აფუ}ე(ნ) ათხოვნინებდა, თურმე) კაუზ. ოთხიინს ზმნისა -- ათხოვნინებს. მათხუაფალი, მათხუაფუ
მიმღ. მოქმ. მთხოვებელი. ოთხუაფალი მიმღ. ვნებ. წარს. სათხოვებელი. თხუაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. თხოვებული. ნათხუეფიმიმღ.
ვნებ. წარს. ნათხოვები. ნათხუაფუერიმიმღ. ვნებ. წარს. თხოვების საფასური. უთხუაფუ მიმღ. ვნებ. წარს. უთხოვარი. 

Lemma: txuapa2  
Number: 9133  
თხუაფა2 იხ. ნთხუაფა. 

Lemma: txuapil/ri  
Number: 9134  
თხუაფილ/რი (თხუაფილ/რს) მიმღ.ვნებ. წარს. ოთხიინს ზმნისა -- ნათხოვი, თხოვებული. 

Lemma: txueba  
Number: 9135  
თხუება (თხუებას) სახელი ეთხუ/იებუ(ნ) ზმნისა -- {გამო}თხოვება. ვარწყექო, ჩილამურით მუჭო გეთხუებუქუნი?: ქხს, 1, გვ.
104 -- არ ხედავ, ცრემლით როგორ გეთხოვები? ეთხუებუუ(ნ) (გეგმეეთხუებუ გამოეთხოვება, გეგმეეთხუუ გამოეთხოვა,
გეგმოთხუებე{ლ/რე(ნ) გამოთხოვებულა) გრდუვ. ვნებ. ეთხოვება. 

Lemma: txuma  
Number: 9136  
თხუმა იხ. მეთხუმა, მოთხუმა. 

Lemma: txumin-i  
Number: 9137  
თხუმინ-ი (თხუმინს) ცხვირში ლაპარაკი, -- დუდღუნი. იში ნარაგადუ კოს ვეგგაგინე, თხუმინუნს -- იმის ნათქვამს კაცი ვერ
გაიგებს, ცხვირში ლაპარაკობს (დუდღუნებს). შდრ. დღუმინი, ტყუმინი. 

Lemma: txumu  
Number: 9138  
თხუმუ (თხუმუს) ბოტან. იგივეა, რაც თხომუ, -- თხმელა, მურყანი. მაგნოლიაში სქვამი პირც თხუმუში ხვიხვილი ვაგჷნი: კ.
სამუშ., ქართ.ზეპ., გვ. 20 -- მაგნოლიის ლამაზ კოკორს მურყნის ხვიხვილი (ბიმბილი) არ ჰგავს. 

Lemma: txumur-i  
Number: 9139  
თხუმურ-ი (თხუმურს) იგივეა, რაც თხომური, -- თხრამლი, ჩირქი. 

Lemma: txumurua  
Number: 9140  
თხუმურუა (თხუმურუას) იგივეა, რაც თხომურუა, -- დაჩირქება. ხარზენც სოფელური კათა ხვარენც ორინჯიში ნამუთინე
არდგილიში ოთხუმურალო: ყაზაყ., 1.08.1930, გვ. 4 -- ხარისძირას სოფლელი ხალხი ხმარობს საქონლის ზოგიერთი



ადგილის დასაჩირქებლად. 

Lemma: txurtx-i  
Number: 9141  
თხურთხ-ი (თხურთხის) ბოტან. ვაზის ერთგვარი ჯიშია; თეთრი, მარცვალს ისხამს წვრილს, ღვინო დგება კარგი (ს. მაკალ.,
გვ. 189). 

Lemma: txurtxin-i  
Number: 9142  
თხურთხინ-ი (თხურთხინს) თხურთხინუა (თხურთხინუას) სახელი თხურთხინუნს ზმნისა -- ყრუ თუხთუხი, უშნო ყრუ ხმაური.
თხურთხინუნს (იყენ. ითხურთხინუ იხმაურა, უთხურთხინუ უხმაურია, ნოთხურთხინუე(ნ) ხმაურობდა თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ. თუხთუხებს;
ხმაურობს. 

Lemma: txe'txasho  
Number: 9143  
თხჷთხაშო ზმნზ.იხ. თითხაშო. 

Lemma: txe'txe'  
Number: 9144  
თხჷთხჷ (თხჷთხჷს) იხ. თითხუ, თხითხუ. 

Lemma: txe'txoreba  
Number: 9145  
თხჷთხორება (თხჷთხორებას) იხ. თითხორება. 

Lemma: txe'ma  
Number: 9146  
თხჷმა (თხჷმას) იხ. თხუმა, მე-თხუმა. კუდელიშა ქიმიოთხჷმაფუუ ხე: მ. ხუბ., გვ. 297 -- კუდზე მოაკიდებინა ხელი. 

Lemma: txe'rtxin-i  
Number: 9147  
თხჷრთხინ-ი (თხჷრთხინს) იხ. თხურთხინი. 

Lemma: txe'rtxonua  
Number: 9148  
თხჷრთხონუა (თხჷრთხონუას) სახელი თხჷრთხონუნს ზმნისა, -- თხელი საჭმლის ღორულად ჭამა (მ.ძაძ., 2 გვ. 180). 

Lemma: txe'rin-i  
Number: 9149  
თხჷრინ-ი (თხჷრინს) იხ. თხირინი, -- ხვიხვინი, ფრუტუნი. ზუმინჷნც, თხჷრინჷნც, კიბირც უჭკჷრჭკინუანც: მასალ., გვ. 97 --
ზმუის, ხვიხვინებს, კბილებს აკრაჭუნებს. 

Letter: i  
ი 

Lemma: i1  
Number: 9150  
ი1 ჩვენებითი ნაცვალსახელის თი ის შეკვეცილი ფორმა: ი კოჩი ტყაბარანს ხოს -- ის კაცი ატყავებს ხარს. უწუუ ი კოჩქ: მ.
ხუბ., გვ. 19 -- უთხრა იმ კაცმა. ქიდიკერკელ დიხას ი კოჩქ: მ. ხუბ., გვ. 45 -- გაგორდა მიწაზე ის კაცი. ი ოსურს უწუუ: ი. ყიფშ.,
გვ. 44 -- უთხრა იმ ქალს... 

Lemma: -i2  
Number: 9151  
-ი2 სახელობითი ბრუნვის ნიშანი თანხმოვანფუძიან სახელებში: კოჩ-ი კაცი, ოსურ-ი ქალი, მანგარ-ი მაგარი, ართ-ი ერთი,
ჩქინ-ი ჩვენი, კოჩურ-ი კაცური, ოხაჩქალ-ი სათოხნი.... 

Lemma: i-3  
Number: 9152  
ი-3 1. სათავისო (სასუბიექტო) ქცევის პრეფიქსი სამსავე პირში: ვ-ი-თასუნქ ვითესავ, ი-თასუნქ ითესავ, ი-თასუნს ითესავს
(შდრ. თასუნს თესავს, უთასუნს უთესავს); ვ-ი-შენენქ ვიშენებ, ი-შენენქ იშენებ, ი-შენენს იშენებს (შდრ. აშენენს აშენებს,
უშენენს უშენებს). 2. სასხვისო (საობიექტო) ქცევის პრეფიქსი პირველსა და მეორე პირის ობიექტთან: მ-ი-ჭარუნს მიწერს, გ-
ი-ჭარუნს გიწერს (შდრ. უჭარუნს უწერს); მ-ი-თასუნს მითესავს, გ-ი-თასუნს გითესავს (შდრ. უთასუნს უთესავს). 

Lemma: i-4  
Number: 9153  
ი-4 1. ერთპირიანი დინამიკური ვნებითის საწარმოებელი პრეფიქსი ზმნაში უ სუფიქსთან ერთად (ი- -- -უ): ი-ხაჩქუ-უ(ნ)
ითოხნება, ი-შენებუ-უ(ნ) შენდება, ი-ჭკომუ-უ(ნ) იჭმება... 2. ერთპირიანი შესაძლებლობის ვნებითის საწარმოებელი
პრეფიქსი ზმნებში -ე სუფიქსთან ერთად (ი- -- -ე): ი-ჭკომ-ე(ნ) შეიძლება ჭამა, შეიჭამოს; ი-ხაჩქ-ე(ნ) შეიძლება თოხნა... 

Lemma: i-5  



Number: 9154  
ი-5 უფუნქციო ელემენტი უწყვეტლისა და წყვეტილის მწკრივთა პირველსა და მეორე პირში: პჭარუნდ-ი ვწერდი, ჭარუნდ-ი
სწერდი; ვ/ფთასუნდ-ი ვთესდი, თასუნდ-ი სთესდი, ვ-ხანტუნდ-ი ვხატავდი, ხანტუნდ-ი ხატავდი... დოპჭარ-ი დავწერე,
დოჭარ-ი დაწერე; გუასქვამ-ი გავალამაზე; გოპტიბ-ი გავთბი, გოტიბ-ი გასთბი... 

Lemma: -ia  
Number: 9155  
-ია კნინობითობის მაწარმოებელი ბოლოსართი ხმოვანზე დაბოლოებულ საკუთარ და საზოგადო სახელებში: კოჩა-ია (შდრ.
კოჩა), ბოშა-ია, უტუ-ია, ქეხო-ია; ჯიმა-ია ძამია, და-ია დაია, ტობა-ია (შდრ. ტობა ღრმა), ფოქვა-ია (შდრ. ფოქვა
გამოქვაბული, ბეჩო). შდრ. -ა. 

Lemma: iagarde  
Number: 9156  
იაგარდე (იაგარდეს) უდარდელი. იაგარდე კოჩი -- უდარდელი კაცი. იხ. ლობუტი. 

Lemma: iadon-i  
Number: 9157  
იადონ-ი (იადონს) იადონი. იხ. მაფშალია. 

Lemma: iazut'-i  
Number: 9158  
იაზუტ-ი (იაზუტის) ჲაზუტი დიხა -- უნაყოფო მიწა. ჲაზუტიე, იზიოტუუ, იზინდუუნი, ფერი დიხა -- იაზუტი არის, რომ
სრიალებს, იწელება, ისეთი მიწა. 

Lemma: iatax-i  
Number: 9159  
იათახ-ი (იათახის) იათახი; ცხენი უკანა ფეხებს ერთმანეთს რომ ურტყამს, მაშინ იტყვიან: იათახის ორთუნია. კაჭა ცხენი
იათახის მიოგანს ართიანს -- ფეხმრუდი ცხენი იათახს ურტყამს ერთმანეთს. შდრ. კაჭა. 

Lemma: iaia  
Number: 9160  
იაია (იაიას) ბოტან. ია, იაია. ქუნცის ჯინსი მითოჩანსი კარაკუჩხა დო იაია: ქხს, 1, გვ. 328 -- ბუჩქის ძირას ხარობს ენძელა
და იაია. 

Lemma: iala  
Number: 9161  
იალა! იალაა! შორსდ. გამოხატავს აღტაცებას, მოწოდებას. ქამნაასხაპუ ცხენს დო იალა! -- შემოახტა ცხენს და იალაა! 

Lemma: ialon-i  
Number: 9162  
იალონ-ი (იალონს) ალიონი. ანწ(ი) ქჷმადჷრთ ეზმახანც იალონქჷ -- გოთანაქ: კ. სამუშ., ქართ.,ზეპ., გვ. 70 -- აწი მოადგა
ამდეხანს იალონი -- გათენება. იალონიშ ენადგინა ვორწყეთ პირველ ჩხორიას: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 159 -- განთიადზე
ამდგარი ვხედავთ პირველ სხივს. შდრ. გურ. იალონი ალიონი (ა. ღლ.). 

Lemma: iaman-i(iamans)  
Number: 9163  
იამან-ი(იამანს) იამანი, ძვირფასი ქვა, აქატი, აყიყი(ქეგლ). იამანიში თოლი გიღუ, სქანი ჭირი მა ...: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 24
-- იამანის თვალები გაქვს, შენი ჭირი მე... 

Lemma: -ian//-an  
Number: 9164  
-იან//-ან სუფიქსი წარმომავლობაზე მიუთითებს: თაქ-იან-ი აქაური, თექ-იან-ი იქაური, მუდოშ-იან-ი როდინდელი; ალაბ-
იან-ი ადლის ოდენა: ალაბიანი ქუა გეძჷ თაქ -- ადლის ოდენა ქვა დევს აქ. შდრ. -ურ. 

Lemma: ianar-i  
Number: 9165  
იანარ-ი (იანარს) იანვარი. იანარს სინჩხეს მერჩანს: ქხს, 1, გვ. 148 -- იანვარში სიცხეს მოგცეს. სუმი იანარც ქჷდიჭყჷ
ჭიჭე-ჭიჭეშ თუალა: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 134 -- სამ იანვარს (კი) დაიწყო ცოტა-ცოტას თოვა. 

Lemma: iangee  
Number: 9166  
იანგეე (იანგეეს) იგავი, არაკი; საკვირველი, არაჩვეულებრივი, უცნაური (ი.ყიფშ.). 

Lemma: iaragh-i  
Number: 9167  
იარაღ-ი (იარაღის) იარაღი. ოსურიში იარაღი ჩილამური რენია -- ქალის იარაღი ცრემლიაო. 

Lemma: iaraq'-i  
Number: 9168  
იარაყ-ი (იარაყის) იხ. იარაღი. იარაყი მიქ მეჩჷნი, ირფელი ართო ქოკითხეს: კ. სამუშ., ქართ.,ზეპ., გვ. 101 -- იარაღი ვინ
მისცა, ყველაფერი ერთად (კი) ჰკითხეს. 

Lemma: iarmuk'a  
Number: 9169  
იარმუკა (იარმუკას) იხ. იარმუკობა. 



Lemma: iarmuk'oba  
Number: 9170  
იარმუკობა // იარმჷკობა (იარმუ/ჷკობას) იარმუკობა, ყოველწლიური ბაზრობა. იარმჷკობა რე ასე სოფელს: მ. ხუბ., გვ.
129 -- იარმუკობა არის ახლა სოფელში. 

Lemma: iaghlish-i  
Number: 9171  
იაღლიშ-ი (იაღლიშის) შეცდომა. იაღლიშის ზოჯუნთ, პატონი! -- შეცდომაში ბრძანდებით, ბატონო! მუმაქ იაღლიშ
გემშუუღჷ: მ. ხუბ., გვ. 295 -- მამამ შეცდომა შენიშნა (შეუტანა). 

Lemma: iac'uapal-i  
Number: 9172  
იაწუაფალ-ი (იაწუაფალ/რს) მიმღ.ვნებ. მყ. იუწუანს ზმნისა -- ამოსაწები. ზღვაქ ფაფირო გონირთუა დო ორგულს კითიშ
იაწუაფალქ ვახვადუა: ხალხ.სიბრ., გვ. 50 -- ზღვა ფაფად იქცაო და ორგულს თითის ამოსაწები არ შეხვდაო. 

Lemma: iax  
Number: 9173  
იახ, იახა! იახა დო; იახანი შორსდ. დიახ, ჰო-და; მაშინ. იახა, ჩქიმ პატონიექინი, დო მიდართ მუშ თიშა -- დიახ, ჩემი
ბატონი შენ ხარ, და წავიდა თავის ოჯახში. იახანი, ჭკომილი ვეჸუაფუდუაო: მ. ხუბ., გვ. 21 -- ჰოდა, შეჭმული არ იქნებოდაო.
უშქურქ ლიფშო გინირთჷ, იახან, გუშაქ ძაფო გინირთჷ: მ. ხუბ., გვ. 130 -- ვაშლი ნემსად იქცა, ჰოდა (მაშინ), გუშა ძაფად
გადაიქცა. 

Lemma: iaxsar-i  
Number: 9174  
იახსარ-ი (იახსარს) ბოტან. ბირკავა (ა.მაყ.). 

Lemma: iaxut'-i  
Number: 9175  
იახუტ-ი (იახუტის) პატარა, ერთბათმანიანი ქვევრი. მასში ოდუდიას (იხ.) სალოცავის ღვინოს ასხამდნენ (გ.ელიავა). 

Lemma: iba  
Number: 9176  
იბა // იუბა (ი{უ}ბას) იგივეა, რაც ლუბა, -- უბე. მუაჩქიმი იბას დომიენდუ -- მამაჩემი უბეს გამისინჯავდა (დამივლიდა). 

Lemma: ibl-i  
Number: 9177  
იბლ-ი (იბლის) ბოტან. იელი. ...გვიმარა, იბლი- ბარდვი შქას წჷმოდგჷდ რჩჷნჷ როკი ონბოლი: მასალ., გვ. 57 --
...გვიმრასა (და) იელ-ბარდს შორის იდგა ბერმუხა (როკი) ობოლი. იხ. ივლი, ელი, ეი, ელიში კოკა, ელიშია (ა.მაყ.). 

Lemma: igib//igeba  
Number: 9178  
იგიბ//იგება იხ. ეგება. იგიბ უჯგუშ ბედიქ გებედანი: აია, 1, გვ. 19 -- იქნებ უკეთესი ბედი გებედოთ. 

Lemma: ida  
Number: 9179  
იდა იმდენი. იდა კოჩქ ქუმორთუ -- იმდენი კაცი მოვიდა. იხ. თიდა. 

Lemma: idomushamo  
Number: 9180  
იდომუშამო ზმნზ. მთლიანად; იმიანად. იდომუშამო ქუას ქიგნაახურჩინეევა: ი.ყიფშ., გვ. 68 -- მთლიანად ქვას გადაასხიო.
იხ. ედომ{უ}შამო. 

Lemma: idghano  
Number: 9181  
იდღანო (ვარდას) ის არ იყოს; იმ დღისა არ იყოს. 

Lemma: -ier  
Number: 9182  
-იერ კუთვნილების (ქონების) აღმნიშვნელი სუფიქსი: ქონებ-იერ-ი კოჩი ქონებიანი კაცი, ჭკვ-ერ-ი ჭკვიანი, დუდ-იერ-ი
თავიანი, ჩხონჩხ-იერ-ი ჯიგრიანი, პიჯ-იერ-ი პირიანი, სიტყვის კაცი... შდრ. -უან. 

Lemma: ier-i  
Number: 9183  
იერ-ი (იერს) იერი, ელფერი. გაასქვამუ ცა ბჟაშ იერქ -- გაალამაზა ცა მზის იერმა. ვამოპწონს თე ბაღანაში იერი -- არ
მომწონს ამ ბავშვის ელფერი. 

Lemma: ierian-i  
Number: 9184  
იერიან-ი (იერიანს) იერიანი. გადატ. ერთიანი. იერიანი ოჯახი -- ერთიანი (დიდი, მრავალწევრიანი) ოჯახი. 

Lemma: ivania  
Number: 9185  
ივანია (ივანიას) ქათმის ავადმყოფობა (ი.ყიფშ.), ქათმის ჭირი (შ.ბერ.). ივანიაქ ქიმშაკათუ ქოთომემს დო გოჭყვიდუ --
ივანია დაერია ქათმებს და გაწყვიტა. სი ივანია-მიშახოლაფირი! -- შე ივანია -- დარეულო! (წყევლაა). შდრ. იმერ. ივანა
თხის ავადმყოფობა (ვ.ბერ.). 

Lemma: ivanoba  



Number: 9186  
ივანობა (ივანობას) ივნისი. მეესიში ჭვიმა ორქო რენ დო ივანობაში -- ვარჩხილია: ი.ყიფშ., გვ. 181 -- მაისის წვიმა ოქრო
არის და ივნისის -- ვერცხლიო. 

Lemma: ivl-i  
Number: 9187  
ივლ-ი (ივლის) ბოტან. იგივეა, რაც იბლი. 

Lemma: izma  
Number: 9188  
იზმა, იზჷმა (იზმას) იმდენი. იზმას ზმნზ. იმდენს. მუზმას გურგინჷნსჷნი, იზმას ვაჭვენსია -- რამდენს გრგვინავს, იმდენს არ
წვიმსო. იზჷმა ხანცჷ მომიცადითჷ: ი.ყიფშ., გვ. 16 -- იმდენ ხანს დამიცადეთო. 

Lemma: izu/e'ma  
Number: 9189  
იზუ/ჷმა (იზუ/ჷმას) იხ. იზმა. 

Lemma: -it/-t  
Number: 9190  
-ით/-თ მოქმედებითი ბრუნვის ნიშანი. ოსურ-ით ქომორთუ -- ცოლით (ქალით) (კი) მოვიდა. მუში ხეთ დააშქვიდუუ -- თავისი
ხელით დაახრჩო. -- მუთ შიილებე ზუგიდიშა ულა? -- ცხენ-ით, მარა უჯგუში ფაიტონ-ით, ვარდა დერეჟან-ით: ი.ყიფშ., გვ.
1 -- რით შეიძლება ზუგდიდში წასვლა? -- ცხენით, მაგრამ უკეთესია ეტლით ან დილიჟნით. 

Lemma: itam  
Number: 9191  
ითამ // ითამუ // ითამჷ ვითომ; თითქოს. ითამ სამუშაო ნძალა თიზმა ღირჷნო? -- ვითომ სამუშაო ძალა იმდენი ღირს?
მენძელი ითამუ ართიგურო ბირას იჭყანდჷ: ი.ყიფშ., გვ. 158 -- მასპინძელი ვითომ ერთგულად სიმღერას იწყებდა. ითამუ
ვაკოდუ ძღაბის რაგადი -- თითქოს არ უნდოდა გოგოს ლაპარაკი. ითამს რენა გურაფილი: მ.ხუბ., გვ. 308 -- ვითომ არიან
სწავლული. ითამდო ვითომდა: ითამდო შანთი მიოგეს ქვარას -- ვითომდა შანთი დაარტყეს მუცელში. 

Lemma: itamo  
Number: 9192  
ითამო ზმნზ. ერთიანად; მთლიანად. ლაიტიში პრობლემა კოლმეურნეობას ითამო გონოჭყვიდილი ოკო რდას:
ყაზაყ.,6.03.1930, გვ. 1 -- სიმინდის პრობლემა კოლმეურნეობაში მთლიანად გადაწყვეტილი უნდა იყოს. 

Lemma: itiamo  
Number: 9193  
ითიამო იგივეა, რაც ითამო, -- მთლიანად; იმიანად. 

Lemma: itimc'k'uma  
Number: 9194  
ითიმწკუმა ზმნზ. მაშინ. ითიმწკუმა მა გაგმოვსხაპუნქ ოთახიშე: მ.ხუბ., გვ. 11 -- მაშინ მე გამოვხტები ოთახიდან. შდრ.
ეთიწკუმა. 

Lemma: itina  
Number: 9195  
ითინა იხ. ეთინა. 

Lemma: itiner-i  
Number: 9196  
ითინერ-ი (ითინერს) იხ. ეთინერი. 

Lemma: itinep-i  
Number: 9197  
ითინეფ-ი (ითინეფს) ისინი. იხ. ეთინეფი. 

Lemma: itijgu{r}a  
Number: 9198  
ითიჯგუ{რ}ა (ითიჯუ{რ}ას) იხ. ეთიჯგურა. 

Lemma: ito-  
Number: 9199  
ითო- რთული ზმნისწინი (მარტივი ი- და ნაწილაკი თო-). იხ. ათო-, ეთო-. 

Lemma: itodinapa  
Number: 9200  
ითოდინაფა (ითოდინაფას) იგივეა, რაც ეთოდინაფა, -- სახელი ითაადინუუ(ნ) ზმნისა -- გაქცევა. ქითაადინუ მუში
სახენწიფოშა: ი.ყიფშ., გვ. 103 -- გაქრა (გაიქცა) თავის სახელმწიფოში. იხ. დინაფა. 

Lemma: itok'vatua  
Number: 9201  
ითოკვათუა (ითოკვათუას) იგივეა, რაც ეთოკვათუა, -- სახელი ითააკვათანს ზმნისა -- ქვევიდან შეჭრა. თუდოხუშე
ქეთააკვათუ ჯა -- ქვევიდან შეჭრა ხე. 

Lemma: itok'vak'ua  
Number: 9202  
ითოკვაკუა (ითოკვაკუას) სახელი ითიკვაკუ(ნ) ზმნისა -- ქვევიდან კაკუნი. ოჩამჷრეშა მითულჷნა, სქასერს



ქეითიკვაკუდეს: ი.ყიფშ., გვ. 150 -- საცეხველის ქვეშ შესულან (და) შუაღამეს აკაკუნებდნენ. 

Lemma: itoluapa  
Number: 9203  
ითოლუაფა (ითოლუაფას) სახელი ითმულუანს ზმნისა -- დამცირება. გასაკვირი მუჭო ვარე, ბლანძღჷნქ ითმომილუა:
ქხს, 1, გვ. 103 -- გასაკვირი როგორ არაა, მლანძღავ, მამცირებ. 

Lemma: itonc'k'arua  
Number: 9204  
ითონწკარუა (ითონწკარუას) იგივეა, რაც ეთონწკარუა, -- სახელი ითაანწკარანს ზმნისა -- ქვეშ შეწყობა. მოჭვას კვერცხი
ქათუუნწკარეს -- კრუხს კვერცხები შეუწყვეს(ქვევით). 

Lemma: itonjghvilua  
Number: 9205  
ითონჯღვილუა (ითონჯღვილუას) იგივეა, რაც ეთონჯღვილუა, -- სახელი ითინჯღვილანს ზმნისა -- ქვევით მომწყვდევა.
ხეშა ქეთინჯღვილუ -- ხელში (ხელებქვეშ) შემოიმწყვდია. 

Lemma: itorkuala  
Number: 9206  
ითორქუალა (ითორქუალას) იხ. რქუალა. 

Lemma: itorshuala  
Number: 9207  
ითორშუალა, ითორშუაფა (ითორშუალ/ფას) იგივეა, რაც ეთორშუალა, -- სახელი ითმაარშუუ(ნ) ზმნისა -- მუცლის
ტკივილი. კუჩხი გოგირგიდუნი, ქორას უჩქუ ითორშუალა -- ფეხი რომ გაგიცივდება, მუცლის ქვედა ნაწილში იცის ტკივილი.

Lemma: itorchapa  
Number: 9208  
ითორჩაფა (ითორჩაფას) იგივეა, რაც ეთორჩაფა, -- სახელი ითირჩანს ზმნისა -- ქვეშ დაგება. 

Lemma: itorchkina  
Number: 9209  
ითორჩქინა (ითორჩქინას) იგივეა, რაც ეთორჩქინა, -- სახელი ითურჩქინანს, ითურჩქინდუ(ნ) ზმნათა -- შე{მო}ჩენა. 

Lemma: itosuma  
Number: 9210  
ითოსუმა // ითოფსუმა (ითო{ფ}სუმას) იგივეა, რაც ეთოსუმა, -- სახელი ითმი{ფ}სუნს ზმნისა -- ჩასველება. სერით ლურენჯი
ითმიფსუნს -- ღამით მძინარე ისველებს. იხ. {ფ}სუმა. 

Lemma: itot'ant'alua  
Number: 9211  
ითოტანტალუა (ითოტანტალუას) იგივეა, რაც ეთოტანტალუა, -- სახელი ითაატანტალანს ზმნისა -- ქვევიდან შესხეპვა
(წმინდად). ჩხვიჩხვეფი დო ჯოლოკეტი ჯინც ქათატანტალუუ: მასალ., გვ. 119 -- ფესვები და (მავნე) გლერტა ძირში
(მოსჭრა) გადასხეპა. 

Lemma: itot'urapa  
Number: 9212  
ითოტურაფა (ითოტურაფას) იგივეა, რაც ეთოტურაფა, -- სახელი ითუუტურუანს ზმნისა -- შენთება (ქვევიდან). დაჩხირს
ითმუუტურუანს -- ცეცხლს უნთებს ქვევიდან. 

Lemma: itot'urapil-i  
Number: 9213  
ითოტურაფილ-ი (ითოტურაფილ/რს) იგივეა, რაც ეთოტურაფილი, -- ქვევიდან შენთებული. დაჩხირ ითოტურაფილი: ქხს,
1, გვ. 193 -- ცეცხლი (არის ქვეშ) შენთებული. 

Lemma: itokurua  
Number: 9214  
ითოქურუა (ითოქურუას) სახელი ითააქურანს ზმნისა -- გაქცევა, გაქროლვა. მოკო ქათვოქურე: შ.ბერ., გვ. 190 -- მინდა
გავიქცე (გავქროლდე). 

Lemma: itoghach'ua  
Number: 9215  
ითოღაჭუა (ითოღაჭუას) იგივეა, რაც ეთოღაჭუა, -- სახელი ითააღაჭანს ზმნისა -- ქვევიდან შეჭრა. თუმა ქითააღაჭუ -- თმა
შეაჭრა ქვევიდან. 

Lemma: itoghuzhol-i  
Number: 9216  
ითოღუჟოლ-ი (ითოღუჟოლს) იგივეა, რაც ეთოღუჟოლი, -- შემოხვევა. ცირენქ კისერს ქეითაძღირკეს, ქეითაღუჟოლეს:
მ.ხუბ., გვ. 5 -- გოგონები კისერზე ჩამოეკიდნენ, შემოეხვივნენ. 

Lemma: ito՚unapa  
Number: 9217  
ითოჸუნაფა (ითოჸუნაფას) იგივეა, რაც ეთოჸუნაფა, -- სახელი ითიჸუნუანს ზმნისა -- ქვეშ მოყოლიება, მოყოლა. თე ჩქჷნ
მაჭკუმალი ნგერი თუდო ქათიპუნუათ: მასალ., გვ. 79 -- ეს ჩვენი შემჭმელი მგელი ქვეშ მოვიგდოთ (მოვიყოლიოთ). 

Lemma: ito՚ujapa  
Number: 9218  



ითოჸუჯაფა // ითოჸუჯუა (ითოჸუჯაფას, ითოჸუჯუას) სახელი ითიჸუჯანს ზმნისა -- ყურადღების მიუქცევლობა
(შეგნებულად). ბრელი ეხვეწუ, მარა ქითიჸუჯუუ -- ბევრი ეხვეწა, მაგრამ ყურადღება არ მიაქცია. შდრ. ჸუჯი. 

Lemma: itoshkvidapa  
Number: 9219  
ითოშქვიდაფა (ითოშქვიდაფას) იგივეა, რაც ეთოშქვიდაფა, -- სახელი ითიშქვიდუანს ზმნისა -- დახრჩობა ქვეშმოქცევით.
ძიგირენქჷ ქითიიშქვიდეს თინა: ა.ცაგ., გვ. 87 -- ეკლებმა დაახრჩვეს (ქვეშმოქცევით) ისინი. 

Lemma: itochkvapua  
Number: 9220  
ითოჩქვაფუა (ითოჩქვაფუას) სახელი ითიჩქვაფუ(ნ) ზმნისა -- თქვლეფა რაიმეს ქვეშ. მუჭო შხაფილი კერიცალო მუნეფი
ქეითიჩქვაფუდეს: ი.ყიფშ., გვ. 150 -- (როგორ) გამძვინვარებული კერატივით თვითონ ითქვლეფებოდნენ (ქვევით). 

Lemma: itoch'abua  
Number: 9221  
ითოჭაბუა (ითოჭაბუას) იგივეა, რაც ეთოჭაბუა, -- სახელი ითიჭაბუუ(ნ) ზმნისა -- ქვევიდან შემოწებვა. სანთელი
ქიჲთიჭაბეს ქვინს: მ.ხუბ., გვ. 118 -- სანთელი შემოიწებეს (ქვევიდან) ძირში. 

Lemma: itoch'ala  
Number: 9222  
ითოჭალა (ითოჭალას) იგივეა, რაც ეთოჭალა, -- სახელი ითააჭანს ზმნისა -- ქვევიდან ამოკერება. ვეფიფქრინი, ლენჩო
გოფრთი, დროქ კუჩხიშა ქეთომჭუუ: კ.სამუშ., ქხპს, გვ. 152 -- რომ არ ვიფიქრე, ლენჩი გავხდი, დრომ ფეხზე ამომიკერა. 

Lemma: itoxvarapa  
Number: 9223  
ითოხვარაფა (ითოხვარაფას) სახელი ითიხვარუანს ზმნისა -- გამოყენება; მოხმარება (რაიმე მიზნით). 

Lemma: itoxvilapa  
Number: 9224  
ითოხვილაფა (ითოხვილაფას) იგივეა, რაც ეთოხვილაფა, -- სახელი ითახვილუანს ზმნისა -- შემჩნევა (ქვევიდან). მეტი
მითინიშა ვეთომიხვილუაფუ ეცალი ვარყეფი: მ.ხუბ., გვ. 15 -- მეტი არავისთვის არ შემინიშნავს (მინახავს) ასეთი ვაყა
(ულაყი). 

Lemma: ik'o-  
Number: 9225  
იკო- რთული ზმნისწინი (მარტივი ი- და ნაწილაკი კო-). იგივეა, რაც აკო-, ეკო-... 

Lemma: ik'obuma  
Number: 9226  
იკობუმა (იკობუმას) სახელი იკიბეს ზმნისა -- შებმა ერთმანეთთან. გეკიბეს ათე ბოშიქ დო ნდიენქ: მ.ხუბ., გვ. 7 - შეიბნენ
ეს ბიჭი და დევები. 

Lemma: ik'oburdua  
Number: 9227  
იკობურდუა (იკობურდუას) იხ. ეკობურდუა; ბურდუა. 

Lemma: ik'ogapa  
Number: 9228  
იკოგაფა (იკოგაფას) იხ. გაფა9. 

Lemma: ik'odguma  
Number: 9229  
იკოდგუმა (იკოდგუმას) იხ. დგუმა. 

Lemma: ik'odinapa  
Number: 9230  
იკოდინაფა (იკოდინაფას) იგივეა, რაც ეკოდინაფა, -- სახელი იკიდინუანს, ეკაადინუ(ნ) ზმნათა -- დაღუპვა. დიო
ქიმშაჲტყურუანს, უკული ქეკოჲდინუანს:ქხს., 1, გვ. 305 -- ჯერ შეგიტყუებს, შემდეგ დაგღუპავს (დაგკარგავს). 

Lemma: ik'oteba  
Number: 9231  
იკოთება (იკოთებას) იგივეა, რაც ეკოთება, -- სახელი იკითეენს ზმნისა -- უკან მიდევნებით გათავება, -- დაღუპვა. ი
ბაღანეფი დო თელი ოჯახი ქეკიითუუნი, თენა რე -- ის ბავშვები და მთელი ოჯახი რომ დაღუპა (მოსპო), ესაა. 

Lemma: ik'ok'atua  
Number: 9232  
იკოკათუა (იკოკათუას) იგივეა, რაც ეკოკათუა, -- სახელი იკიკათუუ(ნ) ზმნისა -- ერთად თავშეყრა, შეკრება. ართ ჭიფე
შარასჷ იკიკათჷ გვერემქჷ: ა.ცაგ., გვ. 24 -- ერთ ვიწრო გზაზე შეიყარა (შეიკრიბა) გველები. 

Lemma: ik'onc'q'uma  
Number: 9233  
იკონწყუმა (იკონწყუმას) იგივეა, რაც ეკონწყუმა, -- სახელი იკონწყუნს ზმნისა -- დასმენა, ენის მიტან-მოტანა, -- დაბეზღება.

Lemma: ik'oonjua  
Number: 9234  
იკოონჯუა (იკოონჯუას) იგივეა, რაც ეკოონჯუა, -- მოსაღამოება; საღამო ჟამი. იკიონჯუუნი, ბოშიქჷ ჸუდეშა მიდართჷ:



ი.ყიფშ., გვ. 59 -- რომ მოსაღამოვდა, ბიჭი შინ (სახლში) წავიდა. შდრ. ონჯუა. 

Lemma: ik'orta  
Number: 9235  
იკორთა (იკორთას) იგივეა, რაც ეკორთა, -- სახელი იკირთუუ(ნ) ზმნისა -- წაქცევა. სოვრე მიკივრთინი, თევრე იკივრთი --
საითკენ მივბრუნდი, იქითკენ წავიქეცი. არძოქ იკიირთჷ: ა.ცაგ., გვ. 19 -- ყველა წაიქცა. 

Lemma: ik'orumua  
Number: 9236  
იკორუმუა (იკორუმუას) იგივეა, რაც ეკორუმუა, -- სახელი იკირუმუუ(ნ) ზმნისა -- დაბნელება, შებნელება. იკირუმუ ჩქიმო ე
ქიანაქ -- დაბნელდა ჩემთვის ეს ქვეყანა. იხ. რუმე; რუმუა. 

Lemma: ik'orghvapa  
Number: 9237  
იკორღვაფა (იკორღვაფას) იგივეა, რაც ეკორღვაფა, -- სახელი იკმაარღვანს ზმნისა -- დაფანტვა, დარღვევა. ჸუდეს
იკმაარღვანს -- სახლს არღვევს. 

Lemma: ik'oserua  
Number: 9238  
იკოსერუა (იკოსერუას) იგივეა, რაც ეკოსერუა, -- სახელი იკისერუანს ზმნისა -- დაღამება; დროის მონაკვეთი მზის
ჩასვლიდან დაბნელებამდე. ადრე დიირთი, ვეკისერუა -- ადრე დაბრუნდი, არ დაიღამო. იკოსერუას ზმნზ. დაღამებისას,
შეღამების დროს. იკოსერუას ოკო ვეედე -- შეღამების დროს არ უნდა წახვიდე. შდრ. სერი. 

Lemma: ik'o՚unapa  
Number: 9239  
იკოჸუნაფა (იკოჸუნაფას) იგივეა, რაც ეკოჸუნაფა, -- სახელი იკოჸუნს, იკიჸუნანს ზმნათა -- ამოყვანა; უკან მიყოლა,
მიდევნება. ე ბოშიქჷ იკიჸუნუუ უკახალე ფინიე დო მოლართჷ -- ამ ბიჭმა გამოიყოლია უკან ფინია (ძაღლი) და წამოვიდა.
იხ. ჸუნა. 

Lemma: ik'oxon-i  
Number: 9240  
იკოხონ-ი (იკოხონს) იგივეა, რაც ეკოხონი, -- აღმართი. უბედური ბედიშ კოცჷ ქუა მოჭიშაფ იკოხონც: მასალ., გვ. 53 --
უბედური ბედის კაცს ქვა აღმართზე დასწევია. 

Lemma: ik'oxona  
Number: 9241  
იკოხონა (იკოხონას) იგივეა, რაც იკოხონი, ეკოხონა, -- აღმართი. მანგარი ეკოხონა მოძუ რზენს -- მაგარი აღმართი
მოსდევს ვაკეს. 

Lemma: ik'oxunapa  
Number: 9242  
იკოხუნაფა (იკოხუნაფას) სახელი იკიხუნუანს ზმნისა -- დასმა (უკან). სუმიხულო ჩილო ქიკიიხუნეს: ა.ცაგ., გვ. 13 -- სამივე
ცოლად დაისვეს. ჩილო ოკო იკიიფხუნუვე: ა.ცაგ., გვ. 58 -- ცოლად უნდა დავისვაო. 

Lemma: ik'uli//uk'uli  
Number: 9243  
იკული//უკული ზმნზ. შემდეგ. იკული თი საზოგადოებაწკჷმა ჩხუპენდჷნ, თინეფქ შიიგონჷ: მ.ხუბ., გვ. 249 -- შემდეგ იმ
საზოგადოებასთან რომ ჩხუბობდა, იმათ შეიგნეს. 

Lemma: ik'ulian-i  
Number: 9244  
იკულიან-ი (იკულიანს) შემდგომი, მომდევნო. 

Lemma: -il  
Number: 9245  
-ილ // -ირ ვნებითი გვარის წარსული დროის მიმღეობის მაწარმოებელი სუფიქსი.: წყუნაფ-ილ-ი ნატკენი, ატკივებული: გური
წყუნაფილი კოს: ქხს., 1, გვ. 75 -- გულნატკენ კაცს. ჭოფ-ილ-ი, თოკ-ილ-ი : ჭოფილ ვორექ, თოკილ ვორექ, ვა
გომიტალენქო?: მასალ., გვ. 61 -- დაჭერილი ვარ, გათოკილი ვარ, არ გამიშვებ? შდრ. -ელ // -ერ, -ულ, -ჯა. 

Lemma: ila-  
Number: 9246  
ილა- რთული ზმნისწინი (მარტივი ი- და ნაწილაკი -- ლა-): ილა-დვალა ჩადება; ილა-კინა ჩაწევა, გვერდით მიწევა: ილა-
რინაფა გვერდით ამოყენება... იგივეა, რაც ალა-, ელა. 

Lemma: ilabarua  
Number: 9247  
ილაბარუა (ილაბარუას), იაბარუა (იაბარუას) იგივეა, რაც ელაბარუა, -- გვერდების ამობერვა; გამობერვა (ოდნავ). 

Lemma: iladvala  
Number: 9248  
ილადვალა (ილადვალას) იხ. ალადვალა. 

Lemma: ilant'q'vilapa  
Number: 9249  
ილანტყვილაფა (ილანტყვილაფას) სახელი ილუნტყვილუანს ზმნისა -- 1. შეჭამანდის (მაგ., ლობიოს...) ბლომად
მიყოლება; 2. გვერდიდან მოკლე დარტყმა (ბ. კილანავა). 



Lemma: ilap'ichvan-i  
Number: 9250  
ილაპიჩვან-ი (ილაპიჩვანს) მცირე მარხვა (შობის წინ). 

Lemma: ilartvil-i  
Number: 9251  
ილართვილ-ი (ილართვილს) იგივეა, რაც ელართვილი, -- მიმღ.ვნებ. წარს. ილართუნს ზმნისა -- გადმოხურული. ოდა-
სახლის, საბძლის, სასიმინდის... გვერდით გადმოხურული სათავსო. 

Lemma: ilarkuala  
Number: 9252  
ილარქუალა (ილარქუალას) იგივეა, რაც ელარქუალა, -- სახელი ილურქენს ზმნისა -- ჩაქნევა (გვერდით). ღეჯქ ჩქვა
ილოურქეუ: ი.ყიფშ., გვ. 105 -- ღორმა ეშვი ჩაუქნია (გაჰკრა). 

Lemma: ilasorgua  
Number: 9253  
ილასორგუა (ილასორგუას) იგივეა, რაც ელასორგუა, -- სახელი ილასორგუ(ნ) ზმნისა -- მიყრა ერთად. წყირიში
ნალანძღა ოსურეფი კერიას ილასორგუდანი: ქხს, გვ. 225 -- რწყილისაგან გალანძღული ქალები კერიასთან რომ იყონ
მიყრილი. 

Lemma: ila՚una  
Number: 9254  
ილაჸუნა (ილაჸუნას) იგივეა, რაც ელაჸუნა, -- სახელი ილაჸუნს ზმნისა -- გვერდით აყოლა, ადევნება. თინა თის
ილაჸუნდუნი, გახიოლედუ -- ის იმას გვერდით რომ მიჰყვებოდა, გაგიხარდებოდა. 

Lemma: ilac'uapa  
Number: 9255  
ილაწუაფა (ილაწუაფას) იგივეა, რაც ელაწუაფა, -- სახელი ილუწუანს ზმნისა -- ამოწება. ზღვაქჷ ფაფირო გინირთასინი,
ორგულს კითიში ილაწუაფათ ვახვადუ -- ზღვა ფაფად რომ გადაიქცეს, ორგულს თითის ამოწებაც არ შეხვდება. 

Lemma: ilac'uril-i  
Number: 9256  
ილაწურილ-ი (ილაწურილ/რს) მიმღ.ვნებ. წარს. ილაწურუნს ზმნისა -- აწურული. გჷრჷნი მეურს მარჩქილეთ ჸუჯი
ილაწურილო: ი.ყიფშ., გვ. 169 -- სახედარი მიდის მსმენელად ყურ-აწურულად. 

Lemma: ilach'k'umapu  
Number: 9257  
ილაჭკუმაფუ (ილაჭკუმაფუს) იხ. ელაჭკუმაფუ, მილაჭკუმაფუ. 

Lemma: ilula  
Number: 9258  
ილულა (ილულას) იხ. ელულა. 

Lemma: im  
Number: 9259  
იმ იხ. თიმ. 

Lemma: im-  
Number: 9260  
იმ-, იმუ-, იმჷ- რთული სიტყვის შემადგენელი ნაწილი: იმ-დღას//იმუ-დღას//იმჷ-დღას იმ დღეს; იმ-სერს//იმუ-სერს//იმჷ-
სერს იმ ღამეს. იხ. თიმ-. 

Lemma: imdros  
Number: 9261  
იმდროს ზმნზ. იმ დროს; მაშინ. 

Lemma: imdghar-dghasha{x}  
Number: 9262  
იმდღარ-დღაშა{ხ} ზმნზ. იმ დღემდე, იქამდე. მა სი გაჸუნუუდენი, იმდღარ-დღაშა დემონი: კ.სამუშ., ქართ.ზეპ., გვ. 57-58 --
მე შენ რომ გაგყვებოდე, იმ დღემდე (მანამდე) დაემონე (ცხოვრებას მონად შერჩი). 

Lemma: imdgharishe  
Number: 9263  
იმდღარიშე ზმნზ. იმ დღიდან. 

Lemma: imdghas  
Number: 9264  
იმდღას ზმნზ. იმ დღეს. იხ. თიმ დღას. 

Lemma: imend-i  
Number: 9265  
იმენდ-ი (იმენდის, იმენს) იმედი. უღუდუ თე იმენდი თე კოს დო ორდჷ: მ. ხუბ., გვ. 23 -- ჰქონდა ეს იმედი ამ კაცს და იყო.
გური ვამარძენს მუკორთაში იმენდის: ი. ყიფშ., გვ. 155 -- გული არ მაძლევს მობრუნების იმედს. შხვაში იმენდით
შქირენული ქოდოსქიდუქი -- სხვისი იმედით მშიერი (კი) დარჩები. იმენდენქ ვადგაღორას მუდა -- იმედებმა არ
მოგატყუოს რამე. იხ. მენდი. 

Lemma: imendeba  



Number: 9266  
იმენდება (იმენდებას) სახელი იიმენდენს ზმნისა -- {და}იმედება. თით იიმენდენდუ დუს: მ. ხუბ., გვ. 23 -- იმით იიმედებდა
თავს. აიმენდენს (აიმენდუ {და}აიმედა, უიმენდებუ {და}უიმედებია, დონოიმენდებუე(ნ) დააიმედებდა თურმე) გრდმ. აიმედებს.
იიმენდენს (დიიმენდუ დაიიმედა, დუუიმენდებუ დაუიმედებია) გრდმ. სათავ. ქც. აიმენდენს ზმნისა -- იიმედებს. იიმენდინე(ნ)
(დიიმენდინუ შესაძლებელი გახდა დაიმედება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. აიმენდენს ზმნისა -- შეიძლება დაიმედდეს.
აიმენდინე(ნ) (დააიმენდინუ შეძლო დაეიმედებინა, -- , დონოიმენდებუე(ნ) შესძლებია დაიმედება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. აიმენდეს
ზმნისა -- შეუძლია დააიმედოს. მაიმენდებული მიმღ. მოქმ. {და}მაიმედებელი. ოიმენდებული მიმღ.ვნებ.მყ. {და}საიმედებელი.
დაიმენდებული მიმღ.ვნებ.წარს. დაიმედებული. ნაიმენდები/უ მიმღ. ვნებ.წარს. {და}ნაიმედები. ნაიმენდებუერი
მიმღ.ვნებ.წარს.დაიმედების საფასური. 

Lemma: imendian-i  
Number: 9267  
იმენდიან-ი (იმენდიანს) იმედიანი. იმენდიანო ზმნზ. იმედიანად. იმენდიანო რდუ -- იმედიანად იყო. იხ. მენდი. 

Lemma: imenia  
Number: 9268  
იმენია (იმენიას) [რუს.имение მამული]. ჸუნს ართი უღული კამბეში, ათეთ მოძრავენს, მუთუნ ვაუღუ მეტი იმენია: მ. ხუბ.,
გვ. 48 -- ჰყავს ერთი უღელი კამეჩი, ამით მოძრაობს, არაფერი არ აქვს მეტი მამული. 

Lemma: imp'u  
Number: 9269  
იმპუ (იმპუს) ცარიელი. ქ იმპუს გეხუნაფა ცარიელზე დასმა (დატოვება). მუთუნი ვაუკეთუ, იმპუს გიოხუნუუ -- არაფერი (არ)
გაუკეთა, ცარიელზე დასვა (გამართულ ცერ თითს უჩვენებენ). 

Lemma: imsers  
Number: 9270  
იმსერს, იმუსერს, იმჷსერს/ც ზმნზ. იმ ღამეს. იმსერცჷ ხენწჷფესჷ მოუფერუუ ძალამი: ქხს, 2, გვ. 32 -- იმ ღამეს ხელმწიფეს
მოეფერა ძალიან. იმუსერი ოშქარი ჯიმაქ მიდართჷ: ქხს, 2, გვ. 12 -- იმ ღამეს შუათანა ძმა წავიდა. იმჷსერც მიისვანჯეს:
ქხს, 2, გვ. 66 -- იმ ღამეს მოისვენეს. იხ. თიმსერს. 

Lemma: imudghas  
Number: 9271  
იმუდღას ზმნზ. იმ დღეს. ათე ჟირი ჯიმაქ ოტყალეშა მიდართესჷ იმუდღას: ქხს, 2, გვ. 12. -- ეს ორი ძმა სანადიროდ
წავიდნენ იმ დღეს. იხ. თიმუდღას; იმდღას. 

Lemma: imghva  
Number: 9272  
იმღვა // ინღვა (იმღვას // ინღვას) ბოტან. ჟოლო. იხ. ბაღიშ მუჸი (ა.მაყ.). 

Lemma: imc'anas  
Number: 9273  
იმწანას ზმნზ. იმ წელს. 

Lemma: imc'k'ala  
Number: 9274  
იმწკალა, იმწკელა ზმნზ. მაშინ. 

Lemma: imc'k'ma  
Number: 9275  
იმწკმა ზმნზ. მაშინ. იმწკმა მითინს ვაჩოდუდუ -- მაშინ (იმ დროს) არავის არ ეცალა. იხ. თიმწკმა. 

Lemma: imc'k'maian-i  
Number: 9276  
იმწკმაიან-ი (იმწკმაიანს) მაშინდელი. იმწკმაიანი მუთუნი ვაფშუ -- მაშინდელი არაფერი არ მახსოვს. იხ. თიმწკმაიანი. 

Lemma: imc'k'uma  
Number: 9277  
იმწკუმა ზმნზ. იხ. თიმწკუმა, იწკუმა. 

Lemma: in-i  
Number: 9278  
ინ-ი (ღ ჸინი) ყინული შდრ. ტოპონ. ინ-ჩხია, ინ-ჩხური; ინ-ჭა. 

Lemma: ina  
Number: 9279  
ინა იგივეა, რაც მესამე პირის ნაცვალსახელი თინა, -- ის. მარა ინა ჸუდე ვარე: ქხს, 1, გვ. 216 -- მაგრამ ის სახლი არაა.
ინავა ცას მიოჯინენია: ი.ყიფშ., გვ. 39 -- ისო ცას შეხედავსო. შდრ. ეთინა, თინა. 

Lemma: inaalu  
Number: 9280  
ინაალუ (ინაალუს) იხ. ინალუ. 

Lemma: inavari  
Number: 9281  
ინავარი ის კი არა. ინავარი, ინა ინეფც ვამორჩილჷდჷ -- ის კი არა, ის იმათ არ ემორჩილებოდა. ინავარი, თის
რაგადანდჷ ირიათო -- ის კი არა, იმას ლაპარაკობდა სულ. 



Lemma: inalu//inaalu/e'  
Number: 9282  
ინალუ//ინაალუ/ჷ (ინა{ა}ლუ/ჷს) იგივეა, რაც დინაალუ, -- მიმღ.ვნებ. მყ. ინურს ზმნისა -- ჩასასვლელი. ხენწჷფეშ ინაალიშ
ხოლოშა ქიმერთეს: მ.ხუბ., გვ. 270 -- ხელმწიფის ჩასასვლელის ახლოს მივიდნენ. 

Lemma: inalua  
Number: 9283  
ინალუა (ინალუას) სახელი ინალენს ზმნისა -- მსახურება. თელ დღას ართ გურით აინალეს ბოშემქ -- მთელი დღე ერთი
გულით ემსახურნენ ბიჭები. იხ. ნინალუა. 

Lemma: inanac'apal-i  
Number: 9284  
ინანაწაფალ-ი (ინანაწაფალ/რს) იგივეა, რაც ენანაწაფალი, -- მიმღ.ვნებ. მყ. ინანაწანს ზმნისა -- ნაწის ჩასაყენებელი;
რძის შესადედებელი ჭურჭელი (ყველის ამოსაყვანად). იხ. ნაწი. 

Lemma: inas  
Number: 9285  
ინას მიცემითი ბრუნვა ჩვენებითი ნაცვალსახელისა ეთინა//თინა//ინა ის. ინას მუში მაჸალე ქიჸანას ქორდჷნი, ვაუჩქჷდჷ:
ი.ყიფშ., გვ. 21 -- იმან (იმას) მისი ამხანაგი (ტოლი) ქვეყანაზე თუ (რომ) იყო, არ იცოდა. 

Lemma: inac'uapal-i  
Number: 9286  
ინაწუაფალ-ი (ინაწუაფალ/რს) იგივეა, რაც ენაწუაფალი -- მიმღ.ვნებ. მყ. ინაწუანს ზმნისა -- ჩასაწები. ზღვაქ ფაფირო
გინირთუა დო ორგულს კითიში ინაწუაფალქ ვახვადუა -- ზღვა ფაფად გადაიქცაო და ორგულს თითის ამოსაწები არ
შეხვდაო. 

Lemma: inach'irinapal-i  
Number: 9287  
ინაჭირინაფალ-ი (ინაჭირინაფალ/რს) მიმღ.ვნებ. მყ. ინაჭირინუანს ზმნისა -- ჩასაწოდებელი. დუცუ ჭიჭე ორკე ქიმეჩეს
ოჭკუმალიში ინაჭირინაფალო:ი.ყიფშ., გვ. 106 -- თავზე პატარა სარკმელი დატოვეს (მისცეს) საჭმლის ჩასაწოდებლად. 

Lemma: inaxvenj-i  
Number: 9288  
ინახვენჯ-ი (ინახვენჯის, ინახვენს) იგივეა, რაც ენახვენჯი, დინაახვენჯი, -- მიმღ.ვნებ. მყ. ინოდოხოდუ(ნ) ზმნისა --
ჩასაჯდომი. ...ვარა თიში ინახვენჯო ღობერი ვამაღობედჷნი?: ი.ყიფშ., გვ. 144 -- ან იმის ჩასაჯდომად ღობე არ შემეძლო
მეღობა? 

Lemma: inaxunapal-i  
Number: 9289  
ინახუნაფალ-ი (ინახუნაფალ/რს) იგივეა, რაც დინახუნაფალი, ენახუნაფალი, -- მიმღ.ვნებ. მყ. ინოდოხოდუ(ნ)ზმნისა --
ჩასაჯენი. (სირჩინუე) დემიშ კოც გინააშქვა ტუტლაშ ინახუნაფალო -- (სიბერევ) დევ-კაცს გადააქცევ აყიროში ჩასაჯენად. 

Lemma: ingir-i  
Number: 9290  
ინგირ-ი, ენგჷრ-ი (ინგი/ჷრს) ტოპონ. ენგური. ჭინჭას ხას(ი)ლა გელამწყი დო ინგჷრ(ი) გებობგი ემერი: ქხს, 1, გვ. 219 --
ჭინჭრაქას ფერდი ამოვაძვრე და ენგური გავბოგე ეგერ. 

Lemma: indoia  
Number: 9291  
ინდოია (ინდოიას) ბოტან. მცენარეა ერთგვარი; მის ძირს ხარშავდნენ, წურავდნენ და ნახარშ წყალში დებდნენ ქსოვილს
შესაღებად; ღებავდა წითლად (მასალები, ტ. 2, ნაწ., 2, გვ. 221). 

Lemma: indur-i  
Number: 9292  
ინდურ-ი (ინდურს) ზოოლ. ინდაური. შდრ. კოკუში. 

Lemma: ine  
Number: 9293  
ინე ზმნზ. შიგ სიღრმეში. ქინააჸოთუ ინე -- ჩააგდო შიგნით. 

Lemma: ineer-i  
Number: 9294  
ინეერ-ი (ინეერს) იმნაირი. 

Lemma: inep-i  
Number: 9295  
ინეფ-ი მრავლობითი რიცხვი ნაცვალსახელისა ინა//თინა ის (შდრ. თინეფი). ინეფქ ვამორთეს -- ისინი არ მოვიდნენ. ინემს
მუთუნი ვაახვარუ -- იმათ არაფერი არ ეშველება. ირფელიქ ქიშიიტყუ ინეფიში გამოთხუალა: ქხს, 2, გვ. 18 -- ყველამ
(ყველაფერმა) შეიტყო იმათი გამოთხოვება. ...მარა ინეფქჷთი ქიმკიკვალესჷ: ქხს, 2, გვ. 42 მაგრამ ისინიც დაიკარგნენ
(გაუჩინარდნენ). 

Lemma: inzgil-i  
Number: 9296  
ინზგილ-ი (ინზგილს) ბოტან. შინდანწლა (ა.მაყ.). იხ. ინძგილი. 

Lemma: ini  
Number: 9297  



ინი, -ინე, -ინეშე ზმნზ. ქვევით, ძირს. დუდ-{ი}ნე// დუდ-{ი}ნეშე თავქვე, თავით ქვევით, -- დაღმა. შდრ. -გიმე : დუდ-გიმე.
თხორილს ქინაარაგუუ დუდინე -- თხრილში ჩააგდო თავდაღმა. 

Lemma: ino-  
Number: 9298  
ინო- რთული ზმნისწინი (ი- და ნო-) იგივეა, რაც დინო. წყარსი ინობრდე დო იბშქვიდუდე...: ქხს, 1, გვ. 77 -- წყალში ვიდგე
(შიგნით) და ვიხრჩობოდე... უჯგუ სქანი ინოჯინა: ქხს, 1, გვ. 98 -- სჯობს შენი შეხედვა (ჩახედვა). 

Lemma: inoguleba  
Number: 9299  
ინოგულება (ინოგულებას) ყოფნა-სეირნობა (შიგნით). დღას მუთუნი ვაღირსენც თექიან ინოგულებას: კ.სამუშ.,ქხპს, გვ.
143 -- არაფერი არ სჯობია იქ ყოფნა-სეირნობას. იხ. გულება. 

Lemma: inodghvebin-i  
Number: 9300  
ინოდღვებინ-ი (ინოდღვებინს) ტლაპოში ტოპვა. იხ. დღვებინი. 

Lemma: inozumin-i  
Number: 9301  
ინოზუმინ-ი (ინოზუმინს) იგივეა, რაც დინოზუმინი, -- შიგნით (სიღრმეში) ზმუილი. მოტორი ინოზუმინჷნც: კ.სამუშ.,
ქართ.ზეპ., გვ. 117 -- მოტორი ბზუის (შიგნით). 

Lemma: inok'ik'in-i  
Number: 9302  
ინოკიკინ-ი (ინოკიკინს) იგივეა, რაც ენოკიკინი, -- გაჩემებული (გაშტერებული) ჩახედვა. 

Lemma: inolapa  
Number: 9303  
ინოლაფა (ინოლაფას) იგივეა, რაც დინოლაფა, -- სახელი ინოლუ(ნ) ზმნისა -- ჩავარდნა. ბურჭულქ სოდეთ ინუოლუნი,
არგუნი თექი ქინააჸოთუ -- სადაც წალდი ჩაუვარდა, ნაჯახიც იქ ჩააგდო. 

Lemma: inonac'ua  
Number: 9304  
ინონაწუა (ინონაწუას) სახელი ინანაწანს ზმნისა -- ნაწის ჩაყენება. 

Lemma: inontxapa  
Number: 9305  
ინონთხაფა (ინონთხაფას) იგივეა, რაც ენონთხაფა, -- სახელი ინანთხუუ(ნ) ზმნისა -- ჩავარდნა. ქენაანთხჷ მახინჯი
ბოშიქჷთი დო ჯიმადიქჷთი: ი.ყიფშ., გვ. 53 -- ჩავარდა ქურდი ბიჭიც და ბიძაც. 

Lemma: inont'ira  
Number: 9306  
ინონტირა (ინონტირას) იგივეა, რაც ენონტირა, -- სახელი ინინტირე(ნ) ზმნისა -- ჩატევა. ხეჩოში გუდას ანთასი ფუთიში
უმოსი ღვინქ ქენანტირჷ: ი.ყიფშ., გვ. 20 -- ხეჩოს გუდაში ათას ფუთზე მეტი ღვინო ჩაეტია. 

Lemma: inorzama  
Number: 9307  
ინორზამა (ინორზამას) იგივეა, რაც დინორზამა, ენორზამა, -- სახელი ინაარზანს ზმნისა -- ჩანთება. ტყურას
ქოთქუანდუნი, ხეთე ქინვარზამუუდი -- ტყუილს რომ იტყოდა, მაშინვე ჩავენთებოდი. 

Lemma: inorina  
Number: 9308  
ინორინა (ინორინას) იგივეა, რაც ენორინა, დინორინა, -- სახელი ინორე(ნ) ზმნისა -- ჩადგომა. გერი სოროს ინორე:
ი.ყიფშ., გვ. 148 -- მგელი სოროში დგას. 

Lemma: inorizhin-i  
Number: 9309  
ინორიჟინ-ი (ინორიჟინს) იგივეა, რაც დინორიჟინი, ენორიჟინი, -- ჩაშტერება, გაშტერებით ჩახედვა. 

Lemma: inoroba  
Number: 9310  
ინორობა (ინორობას) ჩაღრმავებული ადგილი, -- ხევი, ხრამი. ჸვილირ თურქით ეიოფშეს, სოდეთ ინორობა რდუნი: კ.
სამუშ., ქხპს, გვ. 113 -- მოკლული თურქებით აავსეს, სადაც ხევ-ხუვი (ჩაღრმავებული ადგილი) იყო. შდრ. რობუ. 

Lemma: inorghvapa  
Number: 9311  
ინორღვაფა (ინორღვაფას) იგივეა, რაც დინორღვაფა, ენორღვაფა, -- სახელი ინაარღვანს ზმნისა -- ჩაყრა. თითი ვა
უცირჷდესჷ, თეში ქენურღვაფუდეს: ი.ყიფშ., გვ. 150 -- ისიც არ გაეცრათ, ისე კი ჩაეყარათ. 

Lemma: inorchina  
Number: 9312  
ინორჩინა (ინორჩინას) იგივეა, რაც დინორჩინა, ენორჩინა, -- სახელი ინირჩინუუ(ნ) ზმნისა -- ჩაბერება. ღურელ(ი)
ორდასჷნ(ი), თინა უჯგუ, ჸუდეს ინირჩჷნასჷნი: კ.სამუშ., ქართ.ზეპ., გვ. 108 -- მკვდარი რომ იყოს, ის სჯობია, სახლში
რომ ჩაბერდეს. იხ. რჩინა; რჩინუ. 

Lemma: inorchinel-i  
Number: 9313  



ინორჩინელ-ი (ინორჩინელ/რს) იგივეა, რაც დინორჩინელი, ენორჩინელი, -- სახელი ინირჩინუუ(ნ) ზმნისა --
ჩაბერებული. ინირჩინელი ბოში დო ძღაბი -- ჩაბერებული ბიჭი და გოგო. ინორჩინელი ძღაბეფიში ლერსი -- შინაბერა
(ჩაბერებული) გოგოების ლექსი. 

Lemma: inorcxuala  
Number: 9314  
ინორცხუალა (ინორცხუალას) იხ. ენორცხუალა, -- სახელი ინარცხუანს ზმნისა -- ჩასახვა, დასაბამის მიცემა. გურიშა
ქანირცხუუ მუთუნი-და, ვაუღუ უკული საშველი -- გულში თუ რაიმე ჩაისახა, არ აქვს შემდეგ საშველი. 

Lemma: inosvanjapa  
Number: 9315  
ინოსვანჯაფა (ინოსვანჯაფას) იგივეა, რაც დინოსვაჯაფა, ენოსვანჯაფა, -- სახელი ინაასვანჯუანს ზმნისა -- ჩასვენება.
კუბოს ქინაასვანჯეს -- კუბოში ჩაასვენეს. ჩქიმი ჭიჭე კოლოფიშა ჟირი ხატი ინომსვანჯუ: ა.ცან., გვ. 138 -- ჩემს პატარა
კოლოფში ორი ხატი მისვენია (გამოცანა: კაკალი). 

Lemma: inosxap'in-i  
Number: 9316  
ინოსხაპინ-ი (ინოსხაპინს), ინოსხაპუა (ინოსხაპუას) იგივეა, რაც ენოსხაპინი, -- სახელი ინასხაპანს ზმნისა -- ჩახტომა.
დუღას ქენმოსხაპინეს, გამმოსოფეს ტკბილი დროს -- მდუღარეში (კი) ჩამახტუნეს, ტკბილ დროს მომგლიჯეს. 

Lemma: inot'q'vap'al-i  
Number: 9317  
ინოტყვაპალ-ი (ინოტყვაპალ/რს) იგივეა, რაც ენოტყვაპალი, -- ლაყლაყი (შიგნით). შდრ. ტყვაპალი; ტყვაპია,
ტყვეპერია. 

Lemma: inopurt'in-i  
Number: 9318  
ინოფურტინ-ი, ინოფურტინუა (ინოფურტინს, ინოფურტინუას) იგივეა, რაც დინოფურტინი, ენოფუერტინი, -- სახელი
ინაფურტინანს ზმნისა -- ჩაფურთხება. ქემერთჷ ძღაბიქჷნ, იშო ქენაფურტინუ: მ.ხუბ., გვ. 141 -- გოგო რომ მივიდა,
ჩააფურთხა იქით. 

Lemma: inokosua  
Number: 9319  
ინოქოსუა (ინოქოსუას) იგივეა, რაც ენოქოსუა, -- სახელი ინიქოსუუ(ნ) ზმნისა -- ჩაძირვა, ჩანთქმა. ეგებჷ სოთინი
პაპანწყვირს ქინიქოსასიე: ი.ყიფშ., გვ. 98 -- ეგების სადმე პაპანწყვილში (კი) ჩაინთქესო. 

Lemma: ino՚otama  
Number: 9320  
ინოჸოთამა (ინოჸოთამას) იგივეა, რაც დინოჸოთამა, ენოჸოთამა, -- სახელი ინაჸოთანს ზმნისა -- ჩაგდება. ქუა ლაგვანს
ქინაჸოთუ -- ქვა ქვევრში ჩააგდო. 

Lemma: ino՚otamil-i  
Number: 9321  
ინოჸოთამილ-ი (ინოჸოთამილ/რს) იგივეა, რაც დინოჸოთამილი, ენოჸოთამილი, -- მიმღ.ვნებ. წარს. ინაჸოთანს ზმნისა --
ჩაგდებული. ექ შხვა მუთუნ ვენიტირე უკული ინოჸოთამილი: ი.ყიფშ., გვ. 125 -- იქ სხვა არაფერი არ ჩაეტევა მერე
ჩაგდებული. 

Lemma: ino՚una{pa}  
Number: 9322  
ინოჸუნა{ფა} (ინოჸუნა{ფა}ს) იგივეა, რაც ენოჸუნა{ფა}, -- სახელი ინაჸუნუუ(ნ) ზმნისა -- ჩაყვანა, ჩაყოლა; ჩატანება,
ჩაფენა. 

Lemma: inoshaq'arua  
Number: 9323  
ინოშაყარუა (ინოშაყარუას) იგივეა, რაც დინოშაყარუა, ენოშაყარუა, -- სახელი ინაშაყარანს ზმნისა -- ჩაყრა. გეკორობუ
ვალიშ მამალასჷ, ძანძასჷ ქინაშაყარუუ დო ინტჷ: ი.ყიფშ., გვ. 61 -- აკრიბა სწრაფად (ელვის სისწრაფით), დიდ ტომარაში
ჩაყარა და გაიქცა. 

Lemma: inoshkvida  
Number: 9324  
ინოშქვიდა (ინოშქვიდას) იგივეა, რაც დინოშქვიდა, ენოშქვიდა, -- სახელი ინიშქვიდუუ(ნ) ზმნისა -- ჩახრჩობა (რამეში).
კათაქ მუზმაქ ინიშქვიდ ერწყარიში საგანოს?: კ.სამუშ., ქხპს, გვ. 145 -- რამდენი კაცი დამხრჩვალა ერისწყლის
მიდამოებში? 

Lemma: inochanua  
Number: 9325  
ინოჩანუა, ინოჩვენა (ინოჩანუას, ინოჩვენას) იგივეა, რაც ენოჩვენა, -- სახელი ინოჩანს ზმნისა -- გაფურჩქვნა, ცენება
(შიგნით). სო რე, თე უშქური ინოჩანსჷნი? -- სადაა, ეს ვაშლი რომ დგას (ცენობს). ნამუ ბაღჷსჷ ინოჩანცჷ თქვანიცალი
ტატალი: კ.სამუშ., ქართ.ზეპ., გვ. 32 -- რომელ ბაღში იფურჩქნება კოხთა თქვენი სადარი. 

Lemma: inocunapa  
Number: 9326  
ინოცუნაფა (ინოცუნაფას) იგივეა, რაც ენოცუნაფა, -- სახელი ინაცუნუანს ზმნისა -- ჩასობა. დუდი წყარიშა ქინუცუნუაფჷ:
მ.ხუბ., გვ. 270 -- თავი წყალში ჩაუსვია (ჩაუყვია). 

Lemma: inoc'ac'api  
Number: 9327  



ინოწაწაფი (ინოწაწაფის) იგივეა, რაც დინოწაწაფა, ენოწაწაფა, -- სახელი ინაწაწუანს ზმნისა -- ჩაწება. პეროს მელანს
ინაწაწუანდუ -- კალამს მელანში აწებდა. 

Lemma: inoc'uapa  
Number: 9328  
ინოწუაფა (ინოწუაფას) იგივეა, რაც ენოწუაფა, -- სახელი ინაწუანს ზმნისა -- ჩაწება. 

Lemma: inoch'vil-i  
Number: 9329  
ინოჭვილ-ი (ინოჭვილ/რს) მიმღ.ვნებ. წარს. ინიჭუუ(ნ) ზმნისა -- ჩამწვარი, ჩათუთქული. ჩქიმი გური ინოჭვილი იშხანც,
ილჷნც: კ.სამუშ., ქართ.ზეპ., გვ. 19 -- ჩემი გული ჩათუთქული შფოთავს, იბრძვის. 

Lemma: inoch'irinapa  
Number: 9330  
ინოჭირინაფა (ინოჭირინაფას) იგივეა, რაც დინოჭირინაფა სახელი ინაჭირინუანს ზმნისა -- ჩაწოდება. 

Lemma: inoch'uala  
Number: 9331  
ინოჭუალა (ინოჭუალას) იგივეა, რაც დინოჭუალა, ენოჭუალა, -- სახელი ინიჭუუ(ნ) ზმნისა -- ჩაწვა. ოსურეფი ქინიჭუუ თე
ცირაში ძირაფაქუ -- ქალები ჩაიწვა ამ ცირას ნახვით. 

Lemma: inoxvarxval-i  
Number: 9332  
ინოხვარხვალ-ი (ინოხვარხვალს) ტრიალი (შიგნით). მარა ჩქიმ გურცუ მუთუნ ვახვარჷ, თიცალი ცოდა ინიხვარხვალჷ:
მასალ., გვ. 22 -- მაგრამ ჩემს გულს არაფერი შველის, ისეთი საცოდაობა დაძვრება (შიგ ტრიალებს). 

Lemma: inoxvilapa  
Number: 9333  
ინოხვილაფა (ინოხვილაფას) სახელი ინახვილუანს ზმნისა -- ნახვა (შიგნით); პოვნა. არგუსოს კვირკვეშ(ი) კასაშა მუთა
ინუხვილუაფუ: კ.სამუშ., ქართ.ზეპ., გვ. 110 -- აგვისტოს ივლისის `კასაში' ვერაფერი ვერ უპოვნია (შიგნით). 

Lemma: inoxvilua  
Number: 9334  
ინოხვილუა (ინოხვილუას) იგივეა, რაც დინოხვილუა, ენოხვილუა, -- სახელი ინაახვილანს ზმნისა -- შიგ ჩამწყვდევა.
სერით ორინს ქართას ინახვილანს -- ღამით საქონელს ქართაში ამწყვდევს (შიგნით). 

Lemma: inoxon-i  
Number: 9335  
ინოხონ-ი (ინოხონს), ინოხონია (ინოხონიას) ჩაღრმავებული ადგილი, ფართო ხეობისებური ჩაღრმავება. შდრ. ეკოხონი. 

Lemma: inoxuna  
Number: 9336  
ინოხუნა (ინოხუნას) იგივეა, რაც დინოხუნა, ენოხუნა, -- სახელი ინოდოხოდუ(ნ), ინოხე(ნ) ზმნათა -- ჩაჯდომა. თხორილც
ინოხე: ი.ყიფშ., გვ. 106 -- თხრილშია ჩამჯდარი (ზის). 

Lemma: inoxunapa  
Number: 9337  
ინოხუნაფა (ინოხუნაფას) სახელი ინაახუნუანს ზმნისა -- ჩაჯენა. სუმენეჩი ალაბი ნთხორილი დიხას ქინახუნეს: ი.ყიფშ.,
გვ. 106 -- სამოც ადლზე გათხრილ მიწაში ჩასვეს (ჩააჯინეს). 

Lemma: inoxupin-i  
Number: 9338  
ინოხუფინ-ი (ინოხუფინს) შხუილი (შიგნით). ოკონ ინგჷრი რდასჷნ თეში, მართუუ ინოხუფინჷნც: მასალ., გვ. 70 --
თითქოსდა ენგური იყოს, მორევი შიგნით შხრიალებს. შდრ. ხუმინი. 

Lemma: inojina  
Number: 9339  
ინოჯინა (ინოჯინას) იგივეა, რაც დინოჯინა, ენოჯინა, -- სახელი ინაჯინე(ნ) ზმნისა -- ჩახედვა. ვენაჯინა თოლი დო პის:
მ.ხუბ., გვ. 35 -- არ ჩახედო თვალსა და სახეში. აკა ქინმოჯინუას: ი.ყიფშ., გვ. 155 -- ერთი ჩამახედა. 

Lemma: inula  
Number: 9340  
ინულა (ინულას) იხ. დინულა. 

Lemma: inghva  
Number: 9341  
ინღვა (ინღვას) ბოტან. იგივეა, რაც იმღვა, -- ჟოლო. 

Lemma: inchki  
Number: 9342  
ინჩქი (ინჩქის) ბრკე, პკე, ღვინის ობი (ი.ყიფშ.). ღვინს მინადირთუ ჩენი, თინა რე -- ღვინოს რომ თეთრი მოედება, ისაა. იხ.
ქოტორი. 

Lemma: inchxil-i  
Number: 9343  
ინჩხილ-ი (ინჩხილს) ბოტან. მცენარეა ერთგვარი. ართი ქაცარი ქოპუნდუ დო ინჩხილს მუოდიარე: ქხს., 1, გვ. 226 -- ერთი
ციკანი მყავდა და ინჩხილზე ვაძოვე. 



Lemma: inciburo  
Number: 9344  
ინციბურო ზმნზ. რაღაც სასწაულად. მუჭო ინციბურო ქიმკააბუნუ -- რაღაც სასწაულად აეკიდა (გ.ელიავა). 

Lemma: indzgil-i  
Number: 9345  
ინძგილ-ი (ინგილ/რს) ბოტან. შინდანწლა. მუ სქვამი ინძგილიში ტარამი ჸალიონი უღუ ბაბუსი. იხ. ინზგილი (ა.მაყ.).
შდრ. ჸალიონიშ ღერი.ინძგირს მაჟიანერო უძახუნა ჸალიონიშ ღერს. ინძგირს უღუ შხუშხუ გური. ოჭვაშეთ
(გოფურაფილი რსინა) გეითოჭუნა შქაგურს დო ღერო ქიგიოგანა ჸალიონს -- შინდანწლას მეორენაირად უძახიან
`ყალიონის ღერს'. შინდანწლას აქვს მსხვილი გული. `ოჭვაშით' (გახურებული მავრთული) გამოწვავენ შუაგულს და ტარად
დააგებენ ყალიონზე. 

Lemma: inc'a//inc'e'ra//inc'ro:  
Number: 9346  
ინწა//ინწჷრა//ინწრო: ინწრა მაფუ კუჩხმოდვალი -- ვიწრო მაქვს ფეხსაცმელი. 

Lemma: inc'areba  
Number: 9347  
ინწარება (ინწარებას) სახელი იინწარებუ(ნ) ზმნისა -- {და}ვიწროება. 

Lemma: inc'i  
Number: 9348  
ინწი! შორსდ. ღორის მოსახმობი ძახილი. ღეჯი მათუ პუნს, მარა ინწი ვარჩქილე დო ასა -- ღორი მეც მყავს, მაგრამ ინწი
არ ესმის და ასა. შდრ. ნეინწ! 

Lemma: inc'k'{u}ma  
Number: 9349  
ინწკ{უ}მა ზმნზ. იგივეა, რაც იმწკ{უ}მა. 

Lemma: inc'ras  
Number: 9350  
ინწრას ზმნზ. ვიწროდ. იხ. ინწრო. 

Lemma: inc'ro  
Number: 9351  
ინწრო (ინწროს) ვიწრო. თენერი ლე წუთისოფელი, მინშო ინწრო, მინშო - ფართო -- ასეთია წუთისოფელი, ვისთვის
ვიწრო, ვისთვის -- ფართო. პანტონიში ინწრო ხინც მუშ ნებაშა ვამნართეს: კ.სამუშ., ქართ.ზეპ., გვ. 103 - პონტონის ვიწრო
ხიდზე თავის ნებაზე ვერ გადავიდნენ. 

Lemma: inch'a  
Number: 9352  
ინჭა (ინჭას) ჭა. ართ დიხას ინჭა ქოძირეს: მ.ხუბ., გვ. 134 -- ერთ ადგილას ჭა (კი) ნახეს. იხ. წყუ. 

Lemma: inch'v-i  
Number: 9353  
ინჭვ-ი (ინჭვის) ბადის საქსოვი ჩხირი (მ.კვირტია). შდრ. ინჭკვი. 

Lemma: inch'il-i  
Number: 9354  
ინჭილ-ი, ინჭილია; ინჭირ-ი // ინჭჷრ-ი, ინჭირია (ინჭილ/რს, ინჭილიას, ინჭირიას) ბოტან. ანწლი (ა.მაყ.). უსარიგოთ
დინაფილი გვიმარა დო ინჭირია: ქხს, 1, გვ. 320 -- უსარგებლოდ დაკარგული გვიმრა და ანწლი. შდრ. ლაზ. ინჭირა //
ინჭირი ანწლი (ნ.მარი). 

Lemma: inch'ir-i  
Number: 9355  
ინჭირ-ი (ინჭირს) იხ. ინჭილია. 

Lemma: inch'iraia  
Number: 9356  
ინჭირაია (ინჭირაიას) ბოტან. დიდგულა. იხ. თახვანტია, თახვანტიაში ჯა; ჩვაჩვაბე, ჩიჩვაბი, გეყრუაჲ, თვეფილა,
თოფრა (ა.მაყ.). 

Lemma: inch'iria  
Number: 9357  
ინჭირია (ინჭირიას) ბოტან. იგივეა, რაც ინჭილია, -- ანწლი. 

Lemma: inch'k'-i  
Number: 9358  
ინჭკ-ი (ინჭკის) იგივეა, რაც პინტი, -- რაიმე მატერიის ნაჭერი. 

Lemma: inch'k'v-i  
Number: 9359  
ინჭკვ-ი (ინჭკვის) ბადის საქსოვი ძაფის დასახვევი მოწყობილობა (კოჭა) (მასალები, ტ. ვ, გვ. 73). 

Lemma: inch'e'r-i  
Number: 9360  



ინჭჷრ-ი (ინჭჷრს) იხ. ინჭირი. 

Lemma: inj-i  
Number: 9361  
ინჯ-ი (ინჯის, ინს) იხ. ლინჯი, -- სპილენძი. ინჯიშ კარდია -- სპილენძის ქვაბი. შდრ. ლაზ. ფრინჯი სპილენძი (ნ. მარი). 

Lemma: inja  
Number: 9362  
ინჯა (ინჯას) იჯრა. აჸა, ამარი ჩქიმი ინჯა გონწყვიირი მაფუ: ა.ცაგ., გვ. 91 -- აი, აგერ ჩემი იჯრა გაწყობილი მაქვს. იხ.
ინჯრა. შდრ. ლაზ. ჯარი საჭმელი (ნ.მარი). 

Lemma: injiler-i  
Number: 9363  
ინჯილერ-ი // ინჯილორ-ი (ინჯილე/ორ-ს) ინჟინერი. ართი რე ინჯილერი: მ.ხუბ., გვ. 130 -- არის ერთი ინჟინერი. ათაქ
უჯჷნე თე ინჯილორი: მ.ხუბ., გვ. 131 -- აქ უყურებს ეს ინჟინერი. 

Lemma: injra  
Number: 9364  
ინჯრა (ინჯრას) იხ. ინჯა. 

Lemma: inje'ra  
Number: 9365  
ინჯჷრა (ინჯჷრას) იხ. ინჯა, ინჯრა. ღურელი ხოჯი ინჯჷრაშე გიშახეკილი რე დო ვარ? -- მკვდარი ხარი იჯრიდან
გამოფხეკილი არის თუ არა? 

Lemma: io-i  
Number: 9366  
იო-ი (იორ-ს) იხ. იოლი. 

Lemma: iobish  
Number: 9367  
იობიშ დღა (იობიშ დღას) იობის დღე. ქ იობიშ დღაშ გერინაფა იობის დღის დაყენება, გადატ. ცუდი დღის დაყენება.
ქუმორთას აშო, გევორინუაქ იობიშ დღას -- მოვიდეს აქ, იობის დღეს დავაყენებ. 

Lemma: iodirgal-i  
Number: 9368  
იოდირგალ-ი (იოდირგალს) მიმღ.ვნებ. მყ. ეჲოდირგანს ზმნისა -- ასაგლეჯი, ასაღლეტი. 

Lemma: iozegal-i  
Number: 9369  
იოზეგალ-ი (იოზეგალ/რს) ძაფების დასამაგრებელი სოლი (მასალები, ტ. 2, ნაწ. 2, გვ. 229). 

Lemma: iok'inal-i  
Number: 9370  
იოკინალ-ი (იოკინალს) მიმღ.ვნებ. მყ. ეუკინანს ზმნისა -- ასაწევი. იხ. ეკინა. 

Lemma: ioli  
Number: 9371  
იოლი (იოლ/რს) იოლი. 

Lemma: iola  
Number: 9372  
იოლა (იოლას) იგივეა, რაც იოლი, -- იოლი. საქვარუა დიდო უმოსო ნაყოფიერი დო იოლა რე: ყაზაყ., 6.03.1930, გვ. 2 --
საქმიანობა უმეტესად ნაყოფიერი და იოლია. 

Lemma: ionc'q'umal-i  
Number: 9373  
იონწყუმალ-ი (იონწყუმალ/რს) იგივეა, რაც ეიონწყუმალი, -- მიმღ.ვნებ. მყ. ენწყუნს ზმნისა -- ასახსნელი, ამოსახსნელი.
ძღაბიქ მეჩუ იონწყუმალეფი -- გოგომ მისცა ამოსახსნელები (გამოცანები). 

Lemma: iorzamal-i  
Number: 9374  
იორზამალ-ი (იორზამალ/რს) იხ. იორძამალი. 

Lemma: iortap  
Number: 9375  
იორთაფ // იორთაფუ // იორთაფჷ (იორთაფუ/ჷ-ს) ასახვევი. სუმი შარა რე იორთაფ: მ. ხუბ., გვ. 232 -- სამი გზა არის
ასახვევი. შდრ. იორთაფალი. 

Lemma: iortapal-i  
Number: 9376  
იორთაფალ-ი (იორთაფალ/რს) მიმღ.ვნებ. მყ. ეურთანს ზმნისა -- ასაქცევი, ასახვევი. 

Lemma: iordzamal-i  
Number: 9377  
იორძამალ-ი (იორძამალ/რს) მიმღ.ვნებ. მყ. იორძანს ზმნისა -- ასანთები. 



Lemma: ioch'opal-i  
Number: 9378  
იოჭოფალ-ი (იოჭოფალ/რს) იგივეა, რაც ეჲოჭაფალი, -- მიმღ.ვნებ. მყ. ეჭოფუნს ზმნისა -- ასაღები, ასაწევი. შხვაში
ოღალე ეფი იოჭოფალი რე -- სხვისი ტვირთი ადვილი ასაწევია. 

Lemma: iojumal-i  
Number: 9379  
იოჯუმალ-ი (იოჯუმალ/რს) იგივეა, რაც ეჲოჯუმალარი, -- მიმღ.ვნებ. მყ. ეიჯუმანს ზმნისა -- სარჩენი. 

Lemma: -ir//-il  
Number: 9380  
-ირ//-ილ ვნებითი გვარის წარსული დროის მიმღეობის მაწარმოებელი სუფიქსი; ამათგან -ირ უფრო მეტად გავრცელებულია
სენაკურ კილოში, -ილ -- ზუგდიდურ-სამურზაყანოულში. შდრ. თასილი და თასირი დათესილი. 

Lemma: ir-i  
Number: 9381  
ირ-ი (ირს) განსაზღვრებითი ნაცვალსახელი ყოველი, ყველა. რთული ფუძის შემადგენელი ნაწილი. ირი წუთი დო ირი წამს
მა სი ვაგოიშინიკონი: ქხს, 1, გვ. 39 -- ყოველ წუთს და ყოველ წამს მე რომ შენ არ გიგონებდე (გამეხსენებინე). შდრ. ლაზ.
ირი ყოველი, ყველა (ნ.მარი). 

Lemma: iral-i  
Number: 9382  
ირალ-ი (ირალს) მუდმივი. 

Lemma: irantuu-mirantuu  
Number: 9383  
ირანთუუ-მირანთუუ აიმართა-დაიმართა, აიწონა-დაიწონა. ირანთუუ-მირანთუუ, გიღუდუნი, ვადიოიჯერ, ხოლო
მიგოძინაფუუ: კ.სამუშ., ქხპს, 1, გვ. 172 -- აიმართა-დაიმართა (აიწონა-დაიწონა), რაც გქონდა, არ დაგიჯერა, კიდევ
დაგამატებინა (გამოცანა: ლაღანკოლი). 

Lemma: irge'nper-i  
Number: 9384  
ირგჷნფერ-ი (ირგჷნფერს) ნაცადი, რომ ვარგა ისეთი. ჯარც მეჯღუნც ჩქჷნი უტუ, ირგჷნფერი სქია!: კ.სამუშ., ქხპს, გვ. 150
-- ჯარს მიუძღვის ჩვენი უტუ, რომ ვარგა (ნაცადი) შვილიო. 

Lemma: irdixa//iridixa  
Number: 9385  
ირდიხა//ირიდიხა (ირ(ი)დიხას) ყველა ადგილი (მიწა). ირიდიხას ზმნზ. ყველგან. თუმას ჭკუა ქუღუდასჷნი, ირდიხას
ვეიშუა -- თმას ჭკუა რომ ჰქონდეს, ყველგან არ ამოვიდოდაო. ირდიხაშა ზმნზ.ყველგან, ყოველ ადგილას: ირდიხაშა
გაჸუნუქ ყველგან წაგყვები. ირდიხაშე ყოველი მხრიდან: ჸუდეს ირდიხაშე დაჩხირქ გურჩქინდუ -- სახლს ყოველი
მხრიდან ცეცხლი გაუჩნდა. 

Lemma: irdghas  
Number: 9386  
ირდღას ზმნზ. ყოველდღე. ირდღას თის ურაგადუქ -- ყოველდღე{ს} იმას ველაპარაკები. იხ. ირიდღას. 

Lemma: irem-i  
Number: 9387  
ირემ-ი (ირენქ, ირენს) ზოოლ. ირემი. ართი ირემი ქოძირჷ -- ერთი ირემი ნახა. ინა ირენქ ქიმიიხუნუუ ძუძუშა: მ.ხუბ., გვ.
208 -- ის ირემმა მიისვა ძუძუზე. 

Lemma: iremishi  
Number: 9388  
ირემიში ხულ-ი (ირემიში ხულ/რს) ბოტან. დათვიმხალა. იხ. კატუჯვარაშ წამალი. 

Lemma: iriato//iriarto  
Number: 9389  
ირიათო//ირიართო ზმნზ. სულ, სულ მუდამ, განუწყვეტლივ, გამუდმებით. ამუდღა დო ამუსერი ირიართო თისჷ კითხენდჷ:
ი.ყიფშ., გვ. 24 -- დღე და ღამე (დღედაღამ) გამუდმებით იმას ჰკითხავდა. ორდოშახ ირიართო ქინგარდჷ: ქხს, 2, გვ. 12 --
დილამდე განუწყვეტლივ ტიროდა. მა ირიათო გიბირქ: ი. ყიფშ., გვ. 137 -- მე სულ გიმღერებ. იშქვიდუუ ირიათო
ჩილამურით: მ. ხუბ., გვ. 5 -- სულ ცრემლით იხრჩობა. 

Lemma: irig-i  
Number: 9390  
ირიგ-ი (ირიგის) ისეთი. კოჩი დუცუ ღოლანცჷნი, ირიგი ტერც ვაღოლენია: ხალხ.,სიბრ., 1, გვ. 71 -- კაცი თავს რომ
გაუკეთებს, ისეთს მტერი ვერ უზამსო. იხ. რიგი. 

Lemma: iridixa  
Number: 9391  
ირიდიხა (ირიდიხას) იხ. ირდიხა. 

Lemma: ir{i}dghar-i  
Number: 9392  
ირ{ი}დღარ-ი (ირ{ი}დღარს) ყოველდღიური. 

Lemma: iridghas  
Number: 9393  



ირიდღას, ირიდღასუ/ჷ ზმნზ. ყოველდღე, დღენიადაგ. დიდარი ართი დღას ღურუ, ღარიბი -- ირიდღას: ი. ყიფშ., გვ. 179 --
მდიდარი ერთხელ (ერთ დღეს) კვდება, ღარიბი -- ყოველდღე. ირიდღასჷ მოვალეთჷ ჸუდეშ კარც გერდესჷნი: კ.სამუშ.,
ქხპს, 1, გვ. 163 -- ყოველდღე მოვალედ სახლის კართან რომ იდგნენ. 

Lemma: ir{i}k'och-i  
Number: 9394  
ირ{ი}კოჩ-ი (ირ{ი}კოჩის, ირ{ი}კოს) ყველა (სიტყვ.-სიტყვ. ყველა კაცი). შერს შერი უჩქუ ირიკოჩი: ი. ყიფშ., გვ. 178 -- გიჟს
გიჟი ჰგონია ყველა (ყველა კაცი). ორკოს ვაუჩქუ -- ყველამ არ იცის. შდრ. კოჩი. 

Lemma: ir{i}ner-i  
Number: 9395  
ირ{ი}ნერ-ი (ირ{ი}ნერს) ყველანაირი. ირინერი უწესობა თინემქ ქჷდიჭყესი: კ.სამუშ., ქხპს, გვ. 113 -- ყოველნაირი
უწესობა მათ დაიწყეს. ირნერო ზმნზ. ყოველნაირად, ყოველმხრივ. მა ირ{ი}ნერო გინწყუნქ ხეს -- მე ყოველნაირად
შეგიწყობ ხელს. სქანი უჯგუში მა მი ბძირა, ირინერიში მოსაწონე?: ი. ყიფშ., გვ. 165 -- შენზე უკეთესი მე ვინ ვნახო,
ყოველმხრივ მოსაწონი? 

Lemma: ir{i}pel-i  
Number: 9396  
ირ{ი}ფელ-ი, ირფე-ი (ირ{ი}ფელ/რს) ყველაფერი. ირფელსჷ თის ვაბრალე?: ი. ყიფშ., გვ. 143 -- ყველაფერს იმას
ვაბრალებ. 

Lemma: irijgura  
Number: 9397  
ირიჯგურა (ირიჯგურას) ყოველნაირი. მუჭო ჯგჷრი მარჩქინექ თეშ იბირჷ ირიჯგურა: ი. ყიფშ., გვ. 170 -- როგორც კარგმა
მცოდნემ, ისე იმღერა ყოველნაირი (სიმღერა). 

Lemma: iro  
Number: 9398  
ირო ზმნზ. მუდამ, სულ მუდამ, მარადის; ყოველთვის. ხატიშა ირო ვეფერე: თ. სახოკ., გვ. 269 -- ხატს სულ მუდამ ვერ
მოეფერება (კაცი). ტყობიშე ირო იგარს: მ.ხუბ., გვ. 6 -- მალულად სულ მუდამ ტირის. ირო სქანი სახეს ვორწყექ: ქხს, 1, გვ.
74 -- მუდამ შენს სახეს ვხედავ. გერეში გერე ირო ჸოფერე დო ირო იჸინია -- მომრევის მომრევი ყოველთვის ყოფილა და
ყოველთვის იქნებაო. 

Lemma: iroian-i  
Number: 9399  
იროიან-ი (იროიანს) ყოველი დროის, ყოველდროინდელი, სამარადისო. 

Lemma: iroshot  
Number: 9400  
იროშოთ ზმნზ. სამარადისოდ. 

Lemma: ire'pel-i  
Number: 9401  
ირჷფელ-ი (ირჷფელს) ყველაფერი. ირჷფელი ორდჷ: ყაზაყ., 6.03.1930, გვ. 2 -- ყველაფერი იყო. იხ. ირფელი. 

Lemma: irpel-i  
Number: 9402  
ირფელ-ი (ირფელს) ყველაფერი. ირფელი გურით ხარენს, დაჩხირი -- უგურეთია: ხალხ.სიბრ., 1, გვ. 61 -- ყველაფერი
გულით ხარობს, ცეცხლი კი -- უგულობითაო. ირფელქ ქიშიიტყუ: ი.ყიფშ., გვ. 31 -- ყველაფერმა შეიტყო. ეს მა გებწყუნქ
ირფელსია: მ.ხუბ., გვ. 20 -- ამას მე ავხსნი ყველაფერსო. ირფელამო ზმნზ. ყველაფრიანად, ყოველმხრივ: ირფელამო
მშვენიერი : ქხს, 1, გვ. 121 -- ყველაფრიანად მშვენიერი. ირფელამო მაწვალას: ი.ყიფშ., გვ. 129 -- ყველაფრიანად
მაწვალოს. ქ ირფელიშა ხეში მოჭარუა ყველაფერზე ხელის მოწერა; გადატ. ყველაფერს იკადრებს. ირფელს ხეს
ოჭარანს -- ყველაფერს ხელს აწერს (ყველაფერს კადრულობს). ქ ირფელი ართო ყველაფერი ერთად : ირფელი ართო
მის უშიბუნია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 62 -- ყველაფერი ერთად ვის უშოვიაო. 

Lemma: irk-i  
Number: 9403  
ირქ-ი (ირქის) იფქლი. ირქიშ ქობალი -- იფქლის პური (პ.ჭარ.). 

Lemma: irkl-i  
Number: 9404  
ირქლ-ი (ირქლის) იგივეა, რაც ირქი, -- იფქლი (ს.მაკალ., გვ. 185). 

Lemma: irc'anas  
Number: 9405  
ირწანას ზმნზ. ყოველ წელს. ირწანას თასუნდუ ღუმუშღუმუს -- ყოველ წელს თესავდა ღომისღომს. შდრ. წანა. 

Lemma: is  
Number: 9406  
ის, ისი მიცემითი ბრუნვა ჩვენებითი ნაცვალსახელისა ინა ის. თქვანდა ისი მეუჯღონს მჲარე ნინალა: ი. ყიფშ., გვ. 137 --
თქვენზე იმას მიუძღვის ბევრი სამსახური. შხვა დროს ისი დღასი ვაშუმუდუ ტვინი -- სხვა დროს იმას არასოდეს
დაეთრობოდა ტვინი. 

Lemma: istapula  
Number: 9407  
ისთაფულა (ისთაფულას) უარი. 



Lemma: isimar-i  
Number: 9408  
ისიმარ-ი (ისიმარს) იხ. ლისიმარი. 

Lemma: isind-i  
Number: 9409  
ისინდ-ი, ისჷნდ-ი (ისი/ჷნდის, ისი/ჷნს) იგივეა, რაც ისინჯი, -- ისარი; შუბი; ჯირითი; სათამაშო ისარი. პაპას ფრიმულს
(ფრიმულცუ) ისინდიქ (ისჷნდიქ) გუშულუა დო ართ მარას (წანმოწანას) თის გეუჯანუდუა: თ.სახოკ., გვ. 256; ხალხ. სიბრ.,
1, გვ. 115 -- მღვდელს წვერში ისარმა გაუარა და ერთ კვირას (ერთ წელიწადს) ამის გამო იწვაო (შიშით). ისინდი მიოგი
ტერიშ გურს -- ისარი მიარტყი მტრის გულში. აბავა, მა დო სი ისჷნდით ოკო ქიბლაჸაფათია: მ.ხუბ., გვ. 268 -- აბაო, მე და
შენ ისრით უნდა ვითამაშოთო. ქ თოლიშ ისინდი თვალის ისარი. გადატ. განსაკუთრებული ყურადღება. თოლიში ისინდი
თიშა აფუ გოტებული -- განსაკუთრებული ყურადღება (თვალის ისარი) აქვს მიქცეული. შდრ. ლაზ. ისიჯი ისარი (ნ.მარი). 

Lemma: isindua  
Number: 9410  
ისინდუა (ისინდუას) ცხენის თამაშის ერთ-ერთი სახეობა, -- ჯირითობა. ცხენოსნები ისროდნენ ხელშუბებს, რომლებსაც
წვეტიანი რკინის წვერები ჰქონდა და იჭერდნენ (ს.მაკალ., გვ. 202). 

Lemma: isir-i  
Number: 9411  
ისირ-ი, ისჷრ-ი (ისი/ჷრს) ბოტან. იმერული ისლი. ართი კილი ისირი გოლას მიკიფაფალუ: ა.ცან., გვ. 141 -- ერთი კონა
ისლი მთაზე დაფარფატებს(გამოცანა: ცხენის კუდი). ისირი ჩანდუ ოისირეს, ეზოში უკახალე -- ისლი ცენობდა საისლეში,
ეზოს უკან. ქკურთამი ისჷრი ფოთლებიანი (ნიფხვიანი) ისლი. ქ ისირიში მოკიჩილი ლახვარი ისლის მოღუნული ჩხირი
(მასალები, ტ. 3, ნაწ. 2, გვ. 210). ქ ისირიში ლახვარი ისლის მილი: თე ონტკა ისირიში ლახვარით გითნაველი რე ჭვათ-
ჭვათო -- ეს არაყი ისლის მილით არის გამოსული წვეთ-წვეთად. იხ. ლისირი // ლისჷრი; ოისირე. 

Lemma: isirot'a  
Number: 9412  
ისიროტა, ისროტა, ისჷროტა (ისი/ჷროტას) ბოტან. ქასრა. ირიდიხა ფორილი რდჷ... გვიმარა დო ისჷროტა, ქაცხაცხი
დო ბრელი შხვათჷ -- ყველაფერი (ყველა მიწა) დაფარული იყო... გვიმრით და ქასრით, ცეცხლეკალათი და ბევრი სხვით.
იხ. ლისიროტა, სიროტა (ა. მაყ.). 

Lemma: isk'iodoba  
Number: 9413  
ისკიოდობა (ისკიოდობას) რელიგ. შინაური პირუტყვის ნადირისაგან დასაცავად გარკვეული ცერემონიალი. ისკიოდაში ჯა
ისკიოდას ხე (ჩვეულებრივი მუხა ან ცაცხვი). დაწვრილებით იხ. ს.მაკალ., გვ 329-330. შდრ. ტოპონ. ისკიოდა ადგილი ს.
გურძემში (მარტვილის რაიონი). 

Lemma: ise'  
Number: 9414  
ისჷ იხ. ის, ისი. იმას. ისჷ ჩერჩელაფა მალე!: კ.სამუშ., ქხპს, გვ. 133 -- იმას თრევა მოუხდება. ისჷ ძალამქ ახიოლჷ: ქხს, 2,
გვ. 46 -- იმას ძალიან გაუხარდა. 

Lemma: ise'mar-i  
Number: 9415  
ისჷმარ-ი ლურსმანი ისჷმარი კისერს ქიმიოგჷ: ი.ყიფშ., გვ. 42 -- ლურსმანი კისერში დაარტყა. იხ. ისიმარი, ისმარი,
ლისჷმარი. 

Lemma: ise'nd-i  
Number: 9416  
ისჷნდ-ი (ისჷნდის) იხ. ისინდი, -- შუბი. 

Lemma: ise'rot'a  
Number: 9417  
ისჷროტა (ისჷროტას) იხ. ისიროტა. 

Lemma: isx-i  
Number: 9418  
ისხ-ი (ისხის), ისხი-ი (ისხირს) იმდენი. ისხი ჯგირქი მაღოლესი: ქხს, 1, გვ. 330 -- იმდენი კარგი დაგვემართოს. შდრ.
ეთისხი, თისხი. 

Lemma: isxani  
Number: 9419  
ისხანი (ღ ისხ{ი}-ხანი იმდენი-ხანი): ისხანი ვიშ ქჷდარულჷ ბაღანასჷნი, მორთჷ მახინჩქ...: ქხს, 2, გვ. 126 -- იმდენ ხანს ქე
რომ დაეძინა იქით ბავშვს, მოვიდა ქურდი... 

Lemma: iuga  
Number: 9420  
იუგა (იუგას) რბილი. იუგა კოჩიე -- რბილი (ხასიათის) კაცია. იხ. ლუგა. 

Lemma: iuda  
Number: 9421  
იუდა (იუდას) ცბიერი, ეშმაკი, მოღალატე. იუდა კოჩიე -- იუდა (ეშმაკი) კაცია. 

Lemma: iuk'a  
Number: 9422  
იუკა (იუკას) [რუს. юубка იუბკა] ქვედატანი. იუკა გამკინწყუ: მ. ხუბ., გვ. 140 -- იუბკა (ქვედაკაბა) გაიხადა. 



Lemma: iuk'a  
Number: 9423  
იუკა // ჲუკა (იუკას) იხ. ლუკა. 

Lemma: ipon-i  
Number: 9424  
იფონ-ი (იფონს) ბოტან. იფანი. იფონი ჯა რე, ჩანდუ ტარჩენიში პის. თიშ ფურცელს ხვარენდეს ხამიენიში, აბრეშუმიში...
ოღაფალო, ღაფუნდუ ყავეშ ფერო -- იფანი ხეა, ხარობდა ტარჩენის(მდინარეა) პირას. მის ფოთოლს ხმარობდნენ ხამიეს
(შინ მოქსოვილი ბამბის ნართი), აბრეშუმის... შესაღებად, ღებავდა ყავისფრად. 

Lemma: iprel-i  
Number: 9425  
იფრელ-ი (იფრელ) იხ. ირიფელი. მოწამე რდეს იფრელიში -- მოწმე იყვნენ ყველაფრისა. 

Lemma: ik  
Number: 9426  
იქ, იქუ მოთხრობითი ბრუნვა ჩვენებითი ნაცვალსახელისა ინა ის. იქ ვაგატახუ: მ.ხუბ., გვ. 3 -- ის (იმან) ვერ გატეხა. იქუ
იშენ მუში აკეთუ -- იმან მაინც მისი აკეთა. 

Lemma: ikile  
Number: 9427  
იქილე, იქიე ზმნზ. იქით, ცოტა იქით. შდრ. ვიქილე // ვიქიე. თიშ იქილე მინდორი რე, თიშ იქილე დიდი ტყა რე -- იმის
იქით მინდორია, იმის იქით დიდი ტყეა. 

Lemma: ikile-akile  
Number: 9428  
იქილე-აქილე, იქი{ე}-აქიე ზმნზ იქით-აქეთ. ძუძუეფი იქილე-აქილე გინუძჷ ხუჯიშა: მ. ხუბ., გვ. 133 -- ძუძუები იქით-აქეთ
უდევს მხარზე. ათე ჟირი ჸალეფი იქილე-აქილე ჯიბესა ქალედვია: მ. ხუბ., გვ. 86 -- ეს ორი ტოტი იქით-აქეთ ჯიბეში
ჩაიდევიო. 

Lemma: ikilen-i  
Number: 9429  
იქილენ-ი (იქილენს) იქეთა. 

Lemma: ikileshe  
Number: 9430  
იქილეშე ზმნზ. ცოტა იქით. იქილეშე გერდეს სუმი ბოშეფი -- ცოტა იქით იდგნენ სამი ბიჭ{ებ}ი. შდრ. ვიქილეშე. 

Lemma: ikileshes  
Number: 9431  
იქილეშეს იგივეა, რაც იქილეშე. 

Lemma: ighbal-i  
Number: 9432  
იღბალ-ი (იღბალ/რს) იგივეა, რაც ეღბალი, -- იღბალი. იღბალი ქოიღუ-და, ვადინუქია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 18 -- იღბალი
თუ გაქვს, არ დაიკარგებიო. იღბალი თეში ნობღვე: ი.ყიფშ., გვ. 163 -- იღბალი ამისი მქონია. 

Lemma: igheb-i  
Number: 9433  
იღებ-ი (იღების) ორკაპი ჯოხი (ორთითა), რომლითაც იღებენ და აწვდიან ჩალას დაზვინვის დროს. 

Lemma: -ish(i)  
Number: 9434  
-იშ(ი) // -ში // -ჷშ(ი) ნათესაობითი ბრუნვის სუფიქსი -ის(ა): თექ მიკომიბუნია დიაჩქიმ-იში მართახია: მ.ხუბ., გვ. 51 -- იქ
მაქვს ჩამოკიდებულიო დედაჩემის მათრახიო. ათე მარჭიხოლი რე ათე არაბ-იშ თოლ-იშ სინთე: მ.ხუბ., გვ. 172 -- ეს
მერცხალია ამ არაბის თვალის სინათლე. ტუტა-ში ღუმუს აკეთენს: ქხს, 1, გვ. 206 -- ნაცრის ღომს აკეთებს. ჩქინ-ჷში მეტი
კოჩი ვარენო თაქ?: მ.ხუბ., გვ. 239 -- ჩვენს მეტი კაცი არაა აქ? 

Lemma: ish  
Number: 9435  
იშ! 1 შორსდ. იფ! სქვამი ოსური ქორჸუნცუ-და, იშ, მუ გიღირ თიში ჯინა!: მასალ., გვ. 93 -- ლამაზი ცოლი თუ გყავს, იფ, რად
გიღირს მისი მზერა! 

Lemma: ish2  
Number: 9436  
იშ2 იგივეა, რაც ვიშ იქით. იშ ქიმთარაგვეეს თექ ჩალა: მ.ხუბ.,გვ. 120 -- იქით (კი) ჩააგდეს ეს სულელი. იქ იშ მიკირთჷ -- ის
(იმან) შებრუნდა იქით. 

Lemma: isha1  
Number: 9437  
იშა1 რთული ზმნისწინი (მარტივი ი- და ნაწილაკი შა-). იგივეა, რაც აშა-, ეშა-... 

Lemma: isha2  
Number: 9438  
იშა2 იმისი; იმისა. ვაგაშქურინანი თქვა იშა: მ.ხუბ.,გვ. 4 -- არ შეგეშინდეთ თქვენ იმისი (იმისა).იხ. თიშა. 



Lemma: isha-asho  
Number: 9439  
იშა-აშო ზმნზ. იქით-აქეთ. იშა-აშო ქიდინწყით: ქხს, 1, გვ. 212 -- იქით-აქეთ დაეწყვეთ. გილეკვანწით იშა-აშო: კ. სამუშ.,
ქართ.ზეპ., გვ. 29 -- ისეირნეთ იქით-აქეთ. შდრ. ვიშო-აშო. 

Lemma: ishagoral-i  
Number: 9440  
იშაგორალ-ი (ღ იშა-ოგორალი; იშაგორალს) იგივეა, რაც ეშაგორალი, -- მიმღ.ვნებ. მყ. იშაგორუნს ზმნისა -- ამოსარჩევი.

Lemma: ishagoril-i  
Number: 9441  
იშაგორილ-ი (იშაგორილს) იგივეა, რაც ეშაგორილი, -- მიმღ.ვნებ. წარს. იშაგორუნს ზმნისა -- ამორჩეული. უწუუ რჩინუქ
თინეფიში იშაგორილი კოჩეფს: ი.ყიფშ., გვ. 4 -- უთხრა ბებერმა იმათ მიერ ამორჩეულ კაცებს. 

Lemma: ishadinapa  
Number: 9442  
იშადინაფა (იშადინაფას) იგივეა, რაც ეშადინაფა, -- სახელი იშადინუუ(ნ) ზმნისა -- გაქრობა, დაკარგვა, დაღუპვა. 

Lemma: ishazilongua  
Number: 9443  
იშაზილონგუა (იშაზილონგუას) სახელი იშეეზილონგუუ(ნ) ზმნისა -- ამოთხვრა; თხუპნა. 

Lemma: ishazindua  
Number: 9444  
იშაზინდუა (იშაზინდუას) იგივეა, რაც ეშაზინდუა, -- სახელი იშაზინდუნს ზმნისა -- ამოზიდვა. 

Lemma: ishatxorua  
Number: 9445  
იშათხორუა (იშათხორუას) იგივეა, რაც ეშათხორუა, -- სახელი იშათხორუნს ზმნისა -- ამოთხრა. გეშათხორუ ლევანქ დიხა
-- ამოთხარა ლევანმა მიწა. 

Lemma: ishak'eba  
Number: 9446  
იშაკება (იშაკებას) იგივეა, რაც ეშაკება, -- სახელი იშააკენს ზმნისა -- შემოკავება; მაგ., მესრით ან სხვა რითიმე. 

Lemma: ishak'ebul-i  
Number: 9447  
იშაკებულ-ი (იშაკებულ/რს) იგივეა, რაც ეშაკებული, -- მიმღ.ვნებ. წარს. იშააკენს ზმნისა -- შემოკავებული. 

Lemma: ishalapa  
Number: 9448  
იშალაფა იხ. ეშალაფა. 

Lemma: ishalapir-i  
Number: 9449  
იშალაფირ-ი (იშალაფირს) იგივეა, რაც ეშალაფირი, -- მიმღ.ვნებ. წარს. იშალუ(ნ) ზმნისა -- ამოვარდნილი, ამოწყვეტილი.
იშალაფირი სქანი გვარი: ქხს, 1, გვ. 128 -- ამოვარდნილი შენი გვარი. 

Lemma: ishangara  
Number: 9450  
იშანგარა (იშანგარას) იგივეა, რაც ეშანგარა, -- სახელი იშენგარს ზმნისა -- ამოტირება. ჸოროფა ნწარე დღას
ვეშმანგარე: ი.ყიფშ., გვ. 120 -- სიყვარული მწარე არასოდეს არ შემიძლია ამოვიტირო. 

Lemma: ishantxapa  
Number: 9451  
იშანთხაფა (იშანთხაფას) იგივეა, რაც აშანთხაფა, -- სახელი იშაანთხუუ(ნ) ზმნისა -- ჩავარდნა; გადატ. გაღარიბება. ეშე
მოკოდ ფურინუა, მარა ქაშუანთხი ნჯარს: კ. სამუშ., ქხპს., გვ. 154 -- მინდოდა ზევით ფრენა, მაგრამ ჩავვარდი ჯავრში. 

Lemma: ishantxapil-i  
Number: 9452  
იშანთხაფილ-ი (იშანთხაფილ/რს) იგივეა, რაც აშანთხაფილი, -- მიმღ.ვნებ. წარს. იშაანთხუუ(ნ) ზმნისა -- ჩავარდნილი,
გადატ. გაღარიბებული. ნაბეტანი იშანთხაფილიე, ქობალიში ფარა ვაუღუ -- ნამეტანი ჩავარდნილია (გაღარიბებულია),
პურის ფული არ აქვს. 

Lemma: ishanc'q'uma  
Number: 9453  
იშანწყუმა (იშანწყუმას) იგივეა, რაც ეშანწყუმა, -- სახელი იშანწყუნს ზმნისა -- ამოხსნა; ამოძრობა. მუთუნიშა
ვეიშანწყინეს: მ.ხუბ., გვ. 20 -- ვერაფრით ვერ ამოაძვრეს. მითი თე ლეკურსჷ იშაწყენქჷნი, თისჷ ჩქიმი ოსურისქუასჷ
ქემებჩანქია: ა.ცაგ., გვ. 13 -- ვინც ამ ლეკურს ამოაძრობ (ამოხსნი), იმას ჩემს ქალიშვილს მივსცემო. 

Lemma: isharginapa  
Number: 9454  
იშარგინაფა (იშარგინაფას) იგივეა, რაც აშარგინაფა, -- სახელი იშარგინუანს ზმნისა -- ამოგორება; ჩაგორება. 

Lemma: isharginapil-i  
Number: 9455  



იშარგინაფილ-ი (იშარგინაფილ/რს) იგივეა, რაც ეშარგინაფილი, -- ამოგორებული; ჩაგორებული. 

Lemma: isharghvapa  
Number: 9456  
იშარღვაფა (იშარღვაფას) იგივეა, რაც ეშარღვაფა, -- ამოყრა; გაყრა. ატუქ ძაფო გინირთჷ დო ლეშიში ყურწის
ქიიშარღუ: ი.ყიფშ., გვ. 10 -- ატუ ძაფად გადაიქცა და ნემსის ყუნწში გაეყარა. 

Lemma: isharghoma  
Number: 9457  
იშარღომა (იშარღომას) ამოღრუტნული. 

Lemma: isharchuapa  
Number: 9458  
იშარჩუაფა (იშარჩუაფას) იგივეა, რაც ეშარჩუაფა, -- ამოვლება (სარეცხისა). 

Lemma: ishasorua  
Number: 9459  
იშასორუა (იშასორუას) სახელი იშმაასორუუ(ნ) ზმნისა -- ამოსვლა (სულისა). იხ. სორუა (შურიში). 

Lemma: ishasxunal-i  
Number: 9460  
იშასხუნალ-ი (იშასხუნალ/რს) იგივეა, რაც ეშასხუნალი, -- მიმღ.ვნებ. მყ. იშასხუნუნს ზმნისა -- ამოსარჩევი. იშასხუნალო
მა პუნქ: ქხს, 1, გვ. 130 -- ამოსარჩევად მე ვყავარ. 

Lemma: ishasxunil-i  
Number: 9461  
იშასხუნილ-ი (იშასხუნილ/რს) მიმღ.ვნებ. წარს. იშასხუნუნს ზმნისა -- ამორჩეული, გამორჩეული. 

Lemma: ishasxunua  
Number: 9462  
იშასხუნუა (იშასხუნუას) იგივეა, რაც ეშასხუნუა, -- სახელი იშასხუნუნს ზმნისა -- ამორჩევა. 

Lemma: ishat'axua  
Number: 9463  
იშატახუა (იშატახუას) სახელი იშატახუნს ზმნისა -- ამოტეხვა. 

Lemma: ishaular-i  
Number: 9464  
იშაულარ-ი (იშაულარს) იგივეა, რაც ეშაულარი, -- მიმღ.ვნებ. წარს. იშურს ზმნისა -- ასასვლელი. ჸუდეს, იშაულარს,
ქიმკაჭკადია სუმი ლარტყავა: მ.ხუბ., გვ. 231 -- სახლში, ასავლელზე, მიაჭედეო სამი ლარტყაო. 

Lemma: ishaghala  
Number: 9465  
იშაღალა (იშაღალას) იხ. ეშალალა, -- ატანა; ამორთმევა (სულისა). ვაშუღანს გვალო შურსი: ქხს, 1, გვ. 72 -- არ
ამოართმევს მთლად სულს. 

Lemma: isha՚otama  
Number: 9466  
იშაჸოთამა (იშაჸოთამას) იგივეა, რაც ეშაჸოთამა, -- სახელი იშაჸოთანს ზმნისა -- ამოგდება, აგდება; (ხელში) ჩაგდება.
დაჯვეშებულ ჸოროფაქჷ ასე ქაშამჸოთჷ ხეშა: კ. სამუშ., ქართ.ზეპ., გვ. 36 -- ძველმა სიყვარულმა ახლა ჩამიგდო ხელში. 

Lemma: ishach'opapa  
Number: 9467  
იშაჭოფაფა (იშაჭოფაფას) იგივეა, რაც ეშაჭოფაფა, -- სახელი იშააჭოფუანს ზმნისა -- ამოჩენა (ამოყოფა) საიდანმე
თავისა. 

Lemma: ishaxuna  
Number: 9468  
იშახუნა (იშახუნას) იგივეა, რაც აშახუნა, ეშახუნა, -- სახელი იშადოხოდუ(ნ) ზმნისა -- ჩაჯდომა. 

Lemma: ishaxunal-i  
Number: 9469  
იშახუნალ-ი (იშახუნალ/რს) იგივეა, რაც აშახუნალი, ეშახუნალი, -- მიმღ.ვნებ. მყ. იშადოხოდუ(ნ) ზმნისა -- ჩასაჯდომი. 

Lemma: ishaxunel-i  
Number: 9470  
იშახუნელ-ი (იშახუნელ/რს) იგივეა, რაც აშახუნელი, -- მიმღ.ვნებ. წარს. იშადოხოდუ(ნ) ზმნისა -- დამჯდარი; ჩამჯდარი. 

Lemma: ishajalagua  
Number: 9471  
იშაჯალაგუა (იშაჯალაგუას) იგივეა, რაც ეშაჯალაგუა, -- აოხრება, გაჩანაგება. ჩქჷნი მამული გეშაჸოთესია,
გეშაჯალაგესია: ი.ყიფშ., გვ. 105 -- ჩვენი მამული ამოაგდესო, გააჩანაგესო. 

Lemma: ishgurishen-i  
Number: 9472  
იშგურიშენ-ი (ღ იშ(ი)-გურ-იშენი) იმის გულისათვის, იმისთვის. ვეშიწუხა სი იშგურიშენი: მ.ხუბ., გვ. 25 -- არ შეწუხდე შენ
იმის გულისთვის. 



Lemma: ishe-gime  
Number: 9473  
იშე-გიმე იხ. ეშე-გიმე, -- ზმნზ. ზევით-ქვევით. ართი ყაზაყი იშე-გიმე ქოსხაპუნს: მ. ხუბ., გვ. 304 -- ერთი გლეხი ზევით-
ქვევით ცეკვავს (ხტის). 

Lemma: ishen  
Number: 9474  
იშენ, იშენი, იშენით მაინც. შხვაშა იშენ ჩქიმიანი მისხუნუ -- სხვაზე მაინც ჩემიანი მირჩევნია. დიხაქ მუგიდა მიბიჭას,
ბერგის იშენი დოშირუნსია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 39 -- მიწა რაც უნდა დაიღალოს (გამოიფიტოს), თოხს მაინც დალევსო
(გაცვეთსო). მა იშენი დოპილჷნც სქანი მუმა: მ. ხუბ., გვ. 216 -- მე მაინც მომკლავს შენი მამა. ბოშიქ იშენი გოწიმინდუ: მ.
ხუბ., გვ. 5 -- ბიჭმა მაინც გაწმინდა... მარა ქუა იშენით მეურს გიმე: მ. ხუბ., გვ. 3 -- ...მაგრამ ქვა მაინც მიდის დაბლა. 

Lemma: isheni  
Number: 9475  
იშენი დო იშენი მაინც და მაინც. ქომიწია იშენი დო იშენი: ი. ყიფშ., გვ. 75 -- მითხარიო მაინც და მაინც. 

Lemma: ishen-isheni  
Number: 9476  
იშენ-იშენი, იშეი-იშენი მაინცდამაინც. ამსერი იშენ-იშენი ქჷმორთია: მ. ხუბ., გვ. 39 -- ამეღამ მაინცდამაინც მოდიო.
იშენიშენი კოჩი ოკო ქობძირეევე: ი. ყიფშ., გვ. 18 -- მაინცდამაინც კაცი უნდა ვნახოვო. ვაფშუ ასე იშეიიშენი -- არ მახსოვს
ახლა მაინცდამაინც. 

Lemma: ishviat-i  
Number: 9477  
იშვიათ-ი (იშვიათის) იშვიათი. იშვიათო ზმნზ. იშვიათად. 

Lemma: ish{i}  
Number: 9478  
იშ{ი} // -იი (იშის) მხოლობითი რიცხვის მესამე პირის კუთვნილებითი ნაცვალსახელი -- იმისი. იში გარზე დღას მუთუნი
ვარე: მ.ხუბ., გვ. 4 -- იმისი გამძლე არაფერი არ არის. იი შურქ ქინგადგუა სი! -- იმისი სული ჩაგდგომოდესო შენ! (როცა
კატაზე საუბრობენ). იში ეშე ეშაღალა ვეჸიი: მ.ხუბ., გვ. 16 -- იმისი ზევით ატანა არ იქნება. იშ ხან ურსხუუ ღორონთქ --
იმისი ხანი მისცეს ღმერთმა. იხ. თიში, ეთიში. 

Lemma: ish-i  
Number: 9479  
იშ-ი (იშის) იხ. ლიში. 

Lemma: ishian-i  
Number: 9480  
იშიან-ი (იშიანს) მისიანი. 

Lemma: ishna՚onep-i  
Number: 9481  
იშნაჸონეფ-ი (იშნაჸონეფის) მიმღ.ვნებ. მყ. იშეჸონანს ზმნისა -- ამონაყვანი. 

Lemma: isho1  
Number: 9482  
იშო1 იგივეა, რაც ვიშო, -- ზმნზ. იქით. ხოლო ურცუ იშო შხვაშა: ი.ყიფშ., გვ. 157 -- კიდევ წავა იქით სხვასთან. ქოძირჷნი,
იშო გეგნაჸოთჷ: ი.ყიფშ., გვ. 22 -- რომ ნახა, გადააგდო იქით. შდრ. აშო. 

Lemma: isho2  
Number: 9483  
იშო2 იგივეა, რაც თიშო -- იმისთვის. იშო არძო ართიე -- {ი}მისთვის სულ ერთია. 

Lemma: isho-asho  
Number: 9484  
იშო-აშო იგივეა, რაც ვიშო-აშო, -- ზმნზ. იქით-აქეთ. სინდიდარე დო სიღარიბე იშო-აშო გილურსუ: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 122
-- სიმდიდრე და სიღარიბე იქით-აქეთ დადის. გიიჯინჷ იშო-აშო თე წყარპიცჷ:. ი.ყიფშ., გვ. 69 -- გაიხედა იქით-აქეთ ამ
წყლისპირზე. 

Lemma: ishoba  
Number: 9485  
იშობა (იშობას) მისობა. იშობას ზმნზ. მისობას. 

Lemma: isho  
Number: 9486  
იშო დო აშო იგივეა, რაც ვიშო დო აშო, -- იქით და აქით. გილურს ვიშო დო აშო -- დადის იქით და აქეთ. ვიშოთ დო აშოთ
იქითაც და აქეთაც. . იშოთ დო აშოთ ვარენა მართალი იქითაც და აქეთაც არ არიან მართალი. 

Lemma: isho  
Number: 9487  
იშო დო იშო იგივეა, რაც ვიშო დო ვიშო, -- ზმნზ. იქით და იქეთ. იშო დო იშო ირფელქ გეგიარგამუ -- იქით და იქით
ყველაფერი გამოაშკარავდა. 

Lemma: ishotia-ashotia  



Number: 9488  
იშოთია-აშოთია (იშოთია-აშოთიას) დაცინვით იტყვიან უპრინციპო პიროვნებაზე, რომელიც იქითაც არის, აქეთაც,
საკუთარი აზრი არ გააჩნია (ან არ ამჟღავნებს) . იშოთია-აშოთია კოჩიე -- იქითა-აქეთა კაცია. შდრ. შაურთია. 

Lemma: ishoian-  
Number: 9489  
იშოიან- ი (იშოიანს) იგივეა, რაც ვიშოიანი (საპირისპ. აშოიანი აქეთური), -- იქითა, იქითური. იშოიანი ორზოლი ქუღუ --
იქითა (იქით საკმარისი) საგზალი კი აქვს. 

Lemma: isho-isho  
Number: 9490  
იშო-იშო იგივეა, რაც ვიშო-ვიშო, იშო დო იშო -- იქით -იქით. იშო-იშო ქიმუარჩქვანი -- იქით-იქით მივეჩვიე. იდია იშო-
იშო: მ. ხუბ., გვ. 197 წადიო იქით-იქით. 

Lemma: ishonanc//ishonas  
Number: 9491  
იშონანც//იშონას იგივეა, რაც ვიშონანც; ვიშონანს, -- ზმნზ. იქითობას (საპირისპ. აშონანც აქეთობას). ი კოჩი იშონანც
ატამას მეჭკუმუნდუა დო აშონანც ატამაში ნახოწასია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 58 -- ის კაცი იქითობისას ატამს ჭამდაო და
აქეთობისას (აქეთობას) ატმის ნათალსო. იშონანცჷ ქაწიიჸვილუუ ჭე ჯინი: ი.ყიფშ., გვ. 58 -- იქითობას მოკლა ცოტა
ნადირი. 

Lemma: ishula  
Number: 9492  
იშულა (იშულას) იგივეა, რაც ეშულა, -- სახელი იშურს ზმნისა -- ასვლა. მა იფშეელენქია, უკული თქვა თითო-თითოთ
იშეელითია!: ა.ცაგ., გვ. 12 -- მე ავალო, (და) შემდეგ თქვენ თითო-თითოდ ამოდითო. 

Lemma: ishki-pishki(ne)  
Number: 9493  
იშქი-ფიშქი(ნე) (ღ იშქინე-ფიშქინე) დგიმის (საქსოვი დაზგის) ხმაური. 

Lemma: ical-i  
Number: 9494  
იცალ-ი (იცალ/რს) ისეთი, იმისი მსგავსი. იცალი კოჩიშ მაძირაფუ ვავორექ -- ისეთი (იმისი მსგავსი) კაცის მნახველი არ
ვარ. იხ. ეთიცალი, თიცალი. 

Lemma: ic'k'ala  
Number: 9495  
იწკალა 1. იმასთან; 2. ზმნზ. მაშინ. 

Lemma: ic'k'uma  
Number: 9496  
იწკუმა 1. იმასთან; 2. ზმნზ. მაშინ. იხ. თიწკუმა. 

Lemma: ic'o-  
Number: 9497  
იწო- რთული ზმნისწინი (მარტივი ი/ე- და ნაწილაკი -წო-) იგივეა, რაც აწო-, ეწო-, -- აღნიშნავს წინა არეში მოქმედებას.
სიზმარსუ იწომირე სკანი შვენიერი ლანდი: ქხს, 1, გვ. 93 -- სიზმარში წინ მიდგას შენი მშვენიერი ლანდი. პიჯიშ სახექ
ქიწადჷნჷ -- პირის სახე დაეკარგა (წინ). 

Lemma: ic'obazapa  
Number: 9498  
იწობაზაფა (იწობაზაფას) იგივეა, რაც ა/ეწობაზაფა, -- სახელი იწუბაზუანს ზმნისა, -- წინ დაგდება. ლევანს ქიწუბაზუუ --
ლევანს დაუგდო წინ. იხ. ბაზაფა. 

Lemma: ic'odvala  
Number: 9499  
იწოდვალა (იწოდვალას) იგივეა, რაც ა/ეწოდვალა, -- სახელი იწუდვანს ზმნისა, -- წინ დადება. ქიმიიღეს ირფელი დო
ოწოხოლე ქიწუუდვეს -- (კი) მოიტანეს ყველაფერი და წინ დაუდვეს. 

Lemma: ic'orenj-i  
Number: 9500  
იწორენჯ-ი (იწორენჯის, იწორენს) წინ სადგომი. 

Lemma: ic'orinapa  
Number: 9501  
იწორინაფა (იწორინაფას) იხ. ეწორინაფა, -- სახელი იწუდირთუ(ნ) ზმნისა, -- წინ დაყენება. ჩქჷნი ძალა დო შეძლება
თოლო ქაწოირინეთჷ: მასალ., გვ. 115 -- ჩვენი ძალა და შეძლება თვალწინ დაგიყენეთ. 

Lemma: ic'osvanjapa  
Number: 9502  
იწოსვანჯაფა (იწოსვანჯაფას) იხ. ეწოსვანჯაფა, -- სახელი იწუუსვანჯუანს ზმნისა, -- წინ დასვენება (ვინმესი ან რისამე). ე
ღურელი იწუუსვანჯუ ოწოხოლე დო ინგარს -- ეს მკვდარი უსვენია წინ და ტირის. 

Lemma: ic'osorgua  
Number: 9503  
იწოსორგუა (იწოსორგუას) იხ. ეწოსორგუა, -- ბევრის წინ დება (სვენება). ჩქიმ დუდიშ ოსხონური მის რე აწუსორგუქინი?:
ქხს, 1, გვ. 151 -- ვინც ჩემს თავს მირჩევნიხარ (ნარჩევი), ვის წინ გაშხლართულხარ? 



Lemma: ic'oporapa  
Number: 9504  
იწოფორაფა (იწოფორაფას) იხ. ეწოფორაფა, -- სახელი იწუფორუანს ზმნისა -- წინ აფარება. ღურუშა ხე ვეწიფორენია:
ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 153 -- სიკვდილს ხელს წინ ვერ წააფარებ. 

Lemma: ic'oshkumala  
Number: 9505  
იწოშქუმალა (იწოშქუმალას) სახელი იწიიშქვანს ზმნისა, -- 1. წინ დასობა: სჷმეტი დო სვაიეფი წოხლე ქაწოიშქუდასჷნი:
კ. სამუშ., ქართ.ზეპ., გვ. 45 -- სვეტები და ბოძები წინ რომ აღმართული იყოს (იყოს დასობილი). 2. წინ გაშვება. დიო ქიწიიშქუ
შხვეფიში ცხენეფი, უკული ქიგიოჭიშუუ დო უწორუუ -- ჯერ წინ გაუშვა სხვების ცხენები, მერე დაეწია და გაუსწრო. ქოვძირი
დო ტყვია გაიწიფშქვი: ქხს, 1, გვ. 272 -- ვნახე და ტყვია წინ გავუშვი. 

Lemma: ic'oc'k'idua  
Number: 9506  
იწოწკიდუა (იწოწკიდუას) იგივეა, რაც ა/ეწოწკიდუა, -- სახელი იწუუწკიდანს ზმნისა -- წინ დაწყობა. 

Lemma: ic'oxabak'ua  
Number: 9507  
იწოხაბაკუა (იწოხაბაკუას) იგივეა, რაც ა/ეწოხაბაკუა, -- სახელი იწა{ა}ხაბაკუუ(ნ) ზმნისა -- ფეხის წაკვრა რამეზე,
წაფორხილება. კველას ქიწახაბაკუ დო ქიდანთხუ -- ჯორკოს ფეხი წაჰკრა და დაეცა. 

Lemma: ic'ojgvajgvapa  
Number: 9508  
იწოჯგვაჯგვაფა (იწოჯგვაჯგვაფას) იგივეა, რაც ა/ეწოჯგვაჯგვაფა, -- სახელი იწუჯგვაჯგუანს ზმნისა -- წინ დაგდება
(მაგრად), დახეთქება. დუდი მიოგი დო ლევანს ქაწუჯგვაჯგვე: მ. ხუბ., გვ. 12 -- ჰკარი თავი და ლევანს დაუხეთქე წინ. 

Lemma: ic'ojghona  
Number: 9509  
იწოჯღონა (იწოჯღონას), იწოჯღონუა (იწოჯღონუას)იგივეა, რაც ა/ეწოჯღონა, -- სახელი იწააჯღონუუ(ნ), იწუჯღონს
ზმნათა -- წინ გაძღოლა, წინძღოლა. დიდი წუხარეთჷ იწაჯღონჷ თენენსჷ: ა.ცაგ., გვ. 24 -- დიდი მწუხარებით გაუძღვა წინ
ამათ. 

Lemma: ixvinj-i  
Number: 9510  
იხვინჯ-ი (იხვინჯის, იხვინს) ზოოლ. გარეული იხვი (ერთ-ერთი სახეობა). 

Lemma: ijgu{r}a  
Number: 9511  
იჯგუ{რ}ა (იჯგუ{რ}ას) იმნაირი, იმის მსგავსი. 

Letter: k'  
კ 

Lemma: k'a  
Number: 9512  
კა (კას) 1. ნაწილი, წილი, ცალი. თითო კა უჭკუმუნა მუნენს: მ. ხუბ., გვ. 238 - თითო წილი უჭამიათ მათ. ჩქიმი კა ქიდოდვი -
ჩემი წილი დადევი. ათე ცირეფი, მუდა კა იშაულარიენ, იდა კას თითო კა გჷლააჯანჷ: მ. ხუბ., გვ. 233 - ეს გოგოები,
რამდენი ცალი ასასვლელია, იმდენ ცალზე თითო წევს. შდრ. კალი. 2. კალო. იხ. კალე. 

Lemma: k'aa  
Number: 9513  
კაა -ოდე, მიახოლოებით. ხუთი-კაა მიდგალე უჭკომური, უშუმური: ა. ცაგ., გვ. 74 - ხუთიოდე წაგივა უჭმელი, უსმელი.
ხუთი-კაა ხუთიოდე (ი. ყიფშ.). 

Lemma: k'aba  
Number: 9514  
კაბა (კაბას) კაბა; ახალუხი (ჩოხის ქვეშ ჩასაცმელი). 

Lemma: k'abam-i  
Number: 9515  
კაბამ-ი (კაბამს) კაბიანი; ახალუხიანი. 

Lemma: k'abe  
Number: 9516  
კაბე (კაბეს) ზოოლ. კამეჩი. კაბექ (// კამბეშიქ) ქოთ დოხონუ, ქოთ დობაკუა: თ. სახოკ., გვ. 249 - კამეჩმა კიდეც მოხნა და
კიდეც დატკეპნაო. კაბეს ხოლო ჟი გიოჭაბესია: თ. სახოკ., გვ. 249 - კაბეს (კამეჩს) კიდევ დაადესო (დააწებესო). 

Lemma: k'aberch'q'-i  
Number: 9517  
კაბერჭყ-ი, კაბრეჭყ-ი, კაბრეჭ-ი (კაბერჭყის, კაბრეჭის) იგივეა, რაც ბაჭყაჭყი, -- მაჯის სიმსხო ხის ტოტი, რომლის ერთი



ბოლო წაწვეტებული იყო მიწაში ჩასასობად, ხოლო მეორე ბოლო -- ოთხად გაპობილი -- ანთებული სანთლის ჩასადებად
(მასალები, ტ. ვ, გვ. 379). 

Lemma: k'abet'-i  
Number: 9518  
კაბეტ-ი (კაბეტის) 1. დიდი; მოზრდილი, მოდიდო; 2. ახო, დაუმუშავებელი მიწა. იხ. ნაკაბეტათ თასუა. შდრ. იმერ. კაპერი
დიდი ხნის დაუმუშავებელი მიწა, ნატყევარი მიწა (ვ. ბერ.). 

Lemma: k'abet'eba  
Number: 9519  
კაბეტება (კაბეტებას) იხ. დაკაბეტება. 

Lemma: k'abet'o  
Number: 9520  
კაბეტო ზმნზ. დიდად. ათე ლაკვეფქ ხოლო კაბეტო გინირთეს: მ. ხუბ., გვ. 297 - ეს ლეკვებიც მოზრდილი გახდნენ
(გადაიქცნენ). შდრ. მორჩილი. 

Lemma: k'abison-i  
Number: 9521  
კაბისონ-ი (კაბისონს) ბოტან. ვაზის ერთგვარი ჯიში; ისხამს შავი ფერის საშუალო მარცვალს, ღვინო დგება საუკეთესო (ს.
მაკალ., გვ. 189). 

Lemma: k'abo  
Number: 9522  
კაბო (კაბოს) ჭრელი; შუბლზე და ტანზე სხვა ფერის მქონე. ჸუნს ართი კაბო ხოჯი - ჰყავს (ერთი) ჭრელი ხარი. 

Lemma: k'abra  
Number: 9523  
კაბრა (კაბრას) 1. საქსოვი დაზგის ნაწილი. საქსოვს სჭირდება აფხა, რომელიც შედგება ორი დაფისაგან. ამ დაფებს
კაბრასაც უწოდებენ (მასალები, ტ. 2, ნაწ. 2, გვ. 219). 2. ყდა. 

Lemma: k'abrech'q'-i  
Number: 9524  
კაბრეჭყ-ი (კაბრეჭყის) ბურეჭყი; თაფლის გამოსაწური საშუალება: მაჯის სიმსხო, შუაზე გაპობილი ხე, -- მასში დებდნენ
ტილოს ან ნარმისაგან შეკერილ ტომარაში ჩაყრილ გამთბარ სარანჯს, უჭერდნენ და გამოდენიდნენ (გამოადენდნენ) თაფლს.
შდრ. კაბერჭყი. 

Lemma: k'abt'o  
Number: 9525  
კაბტო (კაბტოს) კაბდო. შდრ. ჩარტი. 

Lemma: k'ada  
Number: 9526  
კადა (კადას) ფერდობი (გ. ელიავა). იხ. ლაკადა. 

Lemma: k'adar-i  
Number: 9527  
კადარ-ი (კადარს) მზისკენ მიქცეული ფერდობი, მზიანი მხარე. კადარი დიხა ფერდობი ადგილი. შდრ. ლაკადა; ნარონი. 

Lemma: k'ae-k'ae  
Number: 9528  
კაე-კაე (კაე-კაეს) იგივეა, რაც კალე-კალე. 

Lemma: k'avk'acia  
Number: 9529  
კავკაცია (კავკაციას) კავკასია. კავკაცია დომილებუ: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 142 - კავკასია დამივლია. 

Lemma: k'azarma  
Number: 9530  
კაზარმა (კაზარმას) ბოსელი; კაზარმა. მიდეჸონუ ართი კაზარმაშა: მ. ხუბ., გვ. 4 - წაიყვანა ერთ კაზარმაში. 

Lemma: k'azax-i  
Number: 9531  
კაზახ-ი (კაზახის) გლეხი, ყაზახი. მა ვორექ ართი ჭკოლა კაზახია: მ. ხუბ., გვ. 170 - მე ვარ ერთი გამხდარი (მჭლე) გლეხიო.

Lemma: k'azila  
Number: 9532  
კაზილა, კაზჷლა (კაზი/ჷლას) გადაუზელელი ყველი; დამარილებული ყველი (გ. როგავა). ჸვალქ ვეეძირჷ: ვართ
სელეგჷნქ დო ვართ კაზილაქ: მ. ხუბ., გვ. 193 - ყველი ვერ იქნა ნახული: არც სულუგუნი და არც უბრალო (გადაუზელელი
ყველი). იხ. კიფუ-ჸვალი; შდრ. საბა: კაზალა ნაჭერი ყუელი. 

Lemma: k'azir-i  
Number: 9533  
კაზირ-ი (კაზირს) მიმღ. ვნებ. წარს. კაზუნს ზმნისა -- შეკაზმული. ლურჯა ხოლო კაზირი ლე: ი. ყიფშ., გვ. 138 - ლურჯაც
(ცხენი) კაზმულია. 

Lemma: k'azla  



Number: 9534  
კაზლა (კაზლას) იხ. კაზილა. ჟირი დერგი კაზლა ჸვალი: ქხს, 1, გვ. 216 - ორი დერგი (გადაუზელელი) ყველი. 

Lemma: k'azua  
Number: 9535  
კაზუა (კაზუას) სახელი კაზუნს ზმნისა -- კაზმვა. ცხენეფი დოკაზეს, გედოხოდეს დო მიდართეს: მ. ხუბ., გვ. 161 - ცხენები
შეკაზმეს, დასხდნენ და წავიდნენ. უნჩაში ჯიმაქ დოკაზჷ რაში: ი. ყიფშ., გვ. 79 - უფროსმა ძმამ შეკაზმა ცხენი (რაში). კაზუნს
(დოკაზუ შეკაზმა, დოუკაზუ შეუკაზმავს, დონოკაზუე(ნ) შეკაზმავდა თურმე) გრდმ. კაზმავს. იკაზუნს (დიიკაზუ შეიკაზმა, დუუკაზუ შეუკაზმავს)
გრდმ. სათავ. ქც. კაზუნს ზმნისა -- იკაზმავს. უკაზუნს (დუუკაზუ შეუკაზმა, დუუკაზუ შეუკაზმავს) გრდმ. სასხ. ქც. კაზუნს ზმნისა --
უკაზმავს. იკაზუუ(ნ) (დიიკაზუ შეიკაზმა, დოკაზე{რე}(ნ) შეკაზმულა) გრდუვ. ვნებ. კაზუნს ზმნისა -- იკაზმება. აკაზუუ(ნ) (დააკაზუ
შეეკაზმა, დოკაზუუ შეჰკაზმვია) გრდუვ. ვნებ. უკაზუნს ზმნისა -- ეკაზმება. იკაზე(ნ) (იკაზუ შესაძლებელი გახდა შეკაზმვა, -- , -- )
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. კაზუნს ზმნისა -- შეიძლება შეიკაზმოს. აკაზე(ნ) (აკაზუ შეძლო შეეკაზმა, -- , დონოკაზუე(ნ) შესძლებია
შეკაზმვა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უკაზუნს ზმნისა -- შეუძლია შეკაზმოს. ოკაზაფუანს (ოკაზაფუუ აკაზმვინა, უკაზაფუაფუ
უკაზმვინებია, ნოკაზაფუე(ნ) აკაზმვინებდა თურმე) კაუზ. კაზუნს ზმნისა -- აკაზმვინებს. მაკაზალი მიმღ. მოქმ. {შე}მკაზმველი.
ოკაზალი მიმღ. ვნებ. მყ. {შე}საკაზმ{ავ}ი. კაზილ/რი მიმღ. ვნებ. წარს. {შე}კაზმული. ნაკაზა, ნაკაზუ მიმღ. ვნებ. წარს. {შე}ნაკაზმი.
ნაკაზუერი მიმღ. ვნებ. წარს. შეკაზმვის საფასური. 

Lemma: k'aze'r-i  
Number: 9536  
კაზჷრ-ი იხ. კაზირი, -- {შე}კაზმული. ლურჯა ხოლო კაზჷრი რე: მასალ., გვ. 20 - ლურჯაც მზად არის (შეკაზმულია). 

Lemma: k'ata1  
Number: 9537  
კათა1 (კათას; მრ. კათეფ-ს/კათემს/კათენს) ადამიანთა კრებული, -- ხალხი, კაცები, ადამიანები. დუდი წჷმოჭკჷრილი
კათა: კ.სამუშ., ქხპს, გვ. 113 - თავწაჭრილი ხალხი. ათე დო თერიგი კათაქ მორთესია: ი. ყიფშ., გვ. 106 - ამ და ამ რიგის
ხალხი მოვიდაო. ათენა იშაგორილი კათაქ დიიჭარეს: ი. ყიფშ., გვ. 4 - ეს ამორჩეულმა ხალხმა დაიწერა. მუშენ რე,
თეჯგურა ჯგირი ოჯახის კათა ჭიჭე დინორენიე?: მ. ხუბ., გვ. 23 - რატომაა, რომ ასეთ კარგ ოჯახში კაცები ცოტაა. იხ.
ბოშ(ი)-კათა; გა{ა}მა-კათა; ლალა-კათა; მუშა-კათა; ოსურ-კათა; ქომოლ-კათა, ჯიმა-კათა. ი.ყიფშიძის მიხედვით, კათა
კავშირშია სიტყვასთან კათუა: პკათანქ ვაგროვებ. ა.ცაგარელი კი თვლის, რომ კათა არქაული ფორმაა სიტყვისა კოჩი კაცი
(მრ. რიცხვი მიცემ. და ნათეს. ბრუნვებისა). 

Lemma: k'ata2  
Number: 9538  
კათა2 (კათას) იგივეა, რაც კათაფა, -- სახელი კათანს ზმნისა -- 1. კრებული, გროვა; 2. შერევა, გარევა. ათეს შიილებე
ქიმაჸუნას კათაში მარცხიქ - ამას შეიძლება მოჰყვეს კრებულის (ხალხის) მარცხი. შდრ. კათუა. 

Lemma: k'atapa  
Number: 9539  
კათაფა (კათაფას) სახელი აკათუუ(ნ) ზმნისა -- {გა}რევა, შერევა. ჩეშ კათაფა კილი ვარე: ქხს, 1, გვ. 187 - თეთრის
გამორევა (თმაში) ნაკლი არაა. რაშეფს ოკათ ართი რაში: მ.ხუბ., გვ. 29 - რაშებში ურევია ერთი რაში. ზღვას ოკო აკათას -
ზღვას უნდა შეერიოს. თე ქიანას ართ მიკათჷ: მასალ., გვ. 29 - ამ ქვეყანაში ერთი მირევია. ეთი სიტყვა უკათენი, ანთებაში
წამალი რე: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 44 - ის სიტყვა რომ გაურიე, ანთების წამალია. იკათუანს (ქიიკათუუ გაირია, ქუუკათუაფუ
გაურევია) გრდმ. სათავ. ქც. გაირევს. უკათუანს (ქუუკათუუ გაურია, ქუუკათუაფუ გაურევია) გრდმ. სასხ. ქც. გაურევს. აკათუუ(ნ)
(ქააკათუ გაერია, ქოკათაფუ გარევია, ქონოკათაფუე(ნ) გაერეოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. უკათუანს ზმნისა -- გაერევა. იკათენე(ნ)
(იკათენუ შესაძლებელი გახდა გარევა, კათაფერე(ნ) შესაძლებელი გამხდარა გარევა, -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. იკათუანს ზმნისა --
შეიძლება გაირიოს. აკათენე(ნ) (აკათენუ შეძლო გაერია, -- , ნოკათაფუე(ნ) შესძლებია გარევა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უკათუანს
ზმნისა -- შეუძლია გაერიოს. ოკათაფუანს (ქააკათაფუუ გაარევინა, ქუუკათაფუაფუ გაურევინებია, ქონოკათაფუე(ნ) გაარევინებდა
თურმე) კაუზ. უკათუანს ზმნისა -- არევინებს; აგროვებინებს. მაკათაფალი, მაკათუ, მაკათური მიმღ. მოქმ. გამრევი;
{შე}მგროვებელი. ოკათაფალი, ოკათუ, ოკათური მიმღ. ვნებ. მყ. გასარევი; {შე}საგროვებელი. კათელი, კათაფილი მიმღ. ვნებ. წარს.
გარეული; {შე}გროვილი. ნაკათა, ნაკათეფი მიმღ. ვნებ. წარს. განარევი; ნაგროვები. ნაკათუერი, ნაკათაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს.
გარევის, {შე}გროვების საფასური. უკათაფუ მიმღ. უარყ. გაურეველი. შდრ. ტოპონ. აკაკათაფუ//აკაკათაფური. 

Lemma: k'atapil-i  
Number: 9540  
კათაფილ-ი (კათაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. აკათუუ(ნ) ზმნისა -- შერეული; გარეული. 

Lemma: k'atel/r-i  
Number: 9541  
კათელ/რ-ი (კათელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. კათანს ზმნისა -- შეგროვილი. ართო კათელი ხალხის ქამშაახოლუ - ერთად
შეგროვილ ხალხს დაერია. შდრ. ლაზ. ქჩე კათერი კოჩი თეთრგარეული კაცი (ნ. მარი). 

Lemma: k'atin-i  
Number: 9542  
კათინ-ი (კათინს) იგივეა, რაც კათაფა, -- გარევა. 

Lemma: k'atua  
Number: 9543  
კათუა (კათუას) სახელი კათანს ზმნისა -- 1. კრება; შეყრა, თავის მოყრა, შეგროვება. 2. შერევა, გარევა. თინა გიშნაგორა
მაფუ საზოგადოში კათუას: ი. ყიფშ., გვ. 114 - ის გამორჩეული მყავს საზოგადოებაში (საზოგადოების თავშეყრაში). ცჷრეფი
ოკო პკათუათ: ი. ყიფშ., გვ. 159 - გოგონები უნდა შევყაროთ (შევაგროვოთ). მა ხოლო ვოკათუქ კათას - მეც ვურევივარ
ხალხში. კათანს (დოკათუუ შეაგროვა, დუუკათუუ შეუგროვებია, დონოკათუე(ნ) შეაგროვებდა თურმე) გრდმ. აგროვებს. უკათანს
(დუუკათუუ დაუგროვა, დუუკათუუ დაუგროვებია) გრდმ. სასხ. ქც. კათანს ზმნისა -- უგროვებს; ურევს. იკათუუ(ნ) (დიიკათუ დაგროვდა,
დოკათე{ლე}(ნ) დაგროვილა) გრდუვ. ვნებ. კათანს ზმნისა -- გროვდება. აკათუუ(ნ) (დააკათუ დაუგროვდა, დოკათუუ დაჰგროვებია)
გრდუვ. ვნებ. უკათანს ზმნისა -- უგროვდება; ერევა. იკათინე(ნ) (იკათინუ შესაძლებელი გახდა {და}გროვება, -- , -- ) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. კათანს ზმნისა -- შეიძლება შეგროვდეს; გაერიოს. აკათინე(ნ) (აკათინუ შეძლო შეეგროვებია, -- , დონოკათუე(ნ)
შესძლებია შეგროვება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უკათანს ზმნისა -- შეუძლია დააგროვოს; გაერიოს. ოკათაფუანს (ოკათაფუუ



აგროვებინა, უკათაფუაფუ უგროვებინებია, ნოკათაფუ{აფუ}ე(ნ) აგროვებინებდა თურმე) კაუზ. კათანს ზმნისა -- აგროვებინებს;
გაარევინებს. მაკათალი მიმღ. მოქმ. {შე}მგროვებელი. ოკათალი მიმღ. ვნებ. მყ. {შე}საგროვებელი. კათელ/რი მიმღ. ვნებ. წარს.
{შე}გროვილი. ნაკათა მიმღ. ვნებ. წარს. {შე}ნაგროვები. ნაკათუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {შე}გროვების საფასური. შდრ. ოკათურეში.

Lemma: k'atxa  
Number: 9544  
კათხა (კათხას) კათხა; ღვინის სასმელი ღრმა ჯამი, კეთდებოდა კალმისაგან (მასალები, ტ. 2, ნაწ. 1, გვ. 242). 

Lemma: k'ai  
Number: 9545  
კაი იხ. კალ-ი3. 

Lemma: k'aie  
Number: 9546  
კაიე (კაიეს) იხ. კალიე. 

Lemma: k'ai-k'ae  
Number: 9547  
კაი-კაე (კაი-კაეს) იხ. კალი-კალე. 

Lemma: k'aila  
Number: 9548  
კაილა (კაილას) კარდალი. კაილა ქოფია, -- უწუუ. ქოფუ კაილაშ ბჟაქ: მ. ხუბ., გვ. 47 - კარდალა ადუღდიო, -- უთხრა.
ადუღდა კარდალას რძე. კაილაში ხარჭალი ხომ ვაგაიგონებუნია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 63 - კარდალას ჩხარუნი ხომ არ
გაგიგონიაო. შდრ. კარდლა, კარდია, ჩუანი. 

Lemma: k'ak'-i  
Number: 9549  
კაკ-ი (კაკის) ცხვარ-თხის ყურზე სერის ერთ-ერთი სახეობა (ს. მაკალ., გვ. 193). იხ. ხნწრა. 

Lemma: k'ak'a  
Number: 9550  
კაკა (კაკას) 1. ღილ-კილო. სი -- ჩქიმი სირუმაში კაკა!: ქხს, 1, გვ. 248 - შენ -- ჩემი სირმის ღილ-კილოვ! დიაჩქიმი კაკას
სქუნდუ ჩოხაშოთ - დედაჩემი ღილ-კილოს სკვნიდა ჩოხისათვის. // გადატ. საჭმელი. კაკა ქოიღუნო მუთუნი - საჭმელი გაქვს
რაიმე. შდრ. საკაკალო. 2. ცალი; ცალი ძაფი. ძია ბძირი, კაკა ბძირი, ქილორი ღორონთქ ქჷმოძირ: კ.სამუშ., ქართ. ზეპ.,
გვ. 20 - მძივი ვნახე, ცალი (!) ვნახე, ღმერთმა ხოხობი დამანახე. `ჩავყრიდით ზინგის თითო თვალში ძილა (წყვილ) ძაფს,
შეიძლებოდა კაკა (თითო, ცალი) ძაფის გაყრაც' (მასალები, ტ. 2, ნაწ, გვ. 227). 

Lemma: k'ak'ab-i  
Number: 9551  
კაკაბ-ი (კაკაბის) ანკარა, წმინდა, ძალიან სუფთა. ათაქ, თუდოლე, კაკაბიჯგურა წყარი გითმურსუ: მ. ხუბ., გვ. 8 - აქ,
ქვემოთ, ანკარასავით წყალი გამოდის. ჯიშთიშ წყარი კაკაბჯგურა ქარსამცჷ (//ქვერსემცჷ) გინაგვარგვალანც, თაქი
ფურკო გინორთელც, თუთა მიშავარკალანცჷ - ანკარა ყინულის წყალი უფსკრულში გადაქუხს, აქ კვამლად გადაქცეულში
მთვარე ელვარებს. შდრ. წკონდა. 

Lemma: k'ak'al-i1  
Number: 9552  
კაკალ-ი1, კაკა-ი (კაკალ/რს) 1. მარცვალი (მარცვლოვანი მცენარეებისა), კაკალი. ქიმშააფაჩეს ართიანცჷ ქერი დო
ქუმუში კაკალი: ი. ყიფშ., გვ. 17 - ერთმანეთში აურიეს ქერისა და ქუმელის მარცვალი. მაჟირა ხეთი სკიბუს კაკალს
დინმაარღვანდუ - მეორე ხელით დოლაბში მარცვალს ყრიდა. ჭია, კაკალიში გამათჷ მუმულქ ქოძირჷ მარგალიტი: ი.
ყიფშ., გვ. 173 - ჭია, მარცვლის მაგიერ (ნაცვლად) მამალმა ნახა მარგალიტი. კაკალიში სისქაქ ართი მეტრის ოკო
ვაძინასი: ყაზაყ., 21.03.1930, გვ. 2 - მარცვლის სიხშირემ (სისქემ) არ უნდა გადაამეტოს ერთ მეტრს. 2. ერთი; ცალი. კაკალი
კოჩი ვეპალუდუუ თექი - არც ერთი კაცი არ ჭაჭანებდა იქ. კაკალი ფსუა გაფუ სოფილი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 51 - ცალი
ფრთა გაქვს მოგლეჯილი. ჩქიმი ართი კაკალი ჯიმა დინაფილი მაფუდუ: მ. ხუბ., გვ. 212 - ჩემი ერთადერთი ძმა მყავდა
დაკარგული. ქკაკალ გური კაკალ გული: ინეფიში ბედნიერა კაკალ გურც გახარენდ: მასალ., გვ. 62 - იმათი
`კუჩხაბედნიერა' კაკალ გულს გაახარებდა. შდრ. გურ., იმერ. კაკალი მარცვალი; ცალი; ერთი (ს. ჟღ., ა. ღლ.). 3. კაკალა, --
ღორის ავადმყოფობაა: ხორცში ფეტვის მარცვალივით დააყრის და ასეთი ხორცი არ იჭმება. ღეს კაკალი ნოღვე - ღორს
კაკალა ჰქონია. კაკალამი ღეჯი - კაკლიანი ღორი. შდრ. გურ., იმერ. კაკალ-ი/ე ღორის ავადმყოფობაა (ვ.ბერ., ივ. ქავთ., ა.
ღლ.). 4. რთული ფუძის შემადგენელი ნაწილი: თხირკაკალი თხილის კაკალი; ნეძკაკალი ნიგვზის კაკალი; სიმიდკაკალი
სიმინდის კაკალი; ღუმკაკალი ფეტვის კაკალი; ჸვაჯკაკალი ყვერის კაკალი; ჯაპკაკალი თუთის კაკალი ... 

Lemma: k'ak'al-i2  
Number: 9553  
კაკალ-ი2 (კაკალ/რს) იგივეა, რაც კარკალი, -- კაკანი. ქოთომეფი თელი დღას კაკალანა - ქათმები მთელი დღე
კაკანებენ. იხ. კარკალი2. 

Lemma: k'ak'alam-i  
Number: 9554  
კაკალამ-ი (კაკალამს) კაკლიანი. კაკალამი ონტკა - კაკლებიანი (ძალიან მაგარი) არაყი. ამდღა კაკალამი ონტკა ფშვია
- დღეს ბუშტიანი არაყი დავლიეო. 

Lemma: k'ak'alapa  
Number: 9555  
კაკალაფა (კაკალაფას) სახელი იკაკალუანს ზმნისა -- წახემსება. იხ. კაკალუა2. 

Lemma: k'ak'ale  



Lemma: k'ak'ale  
Number: 9556  
კაკალე (კაკალეს) კაკალა, -- პატარა მარცვლები ღორის ხორცზე, პარაზიტი, რომელიც აჩენს ჭიებს. ასეთი ხორცი არ
იჭმება. იხ. კაკალი1 (მნიშვ. 3). 

Lemma: k'ak'aleba  
Number: 9557  
კაკალება (კაკალებას) იხ. კაკალუა2. 

Lemma: k'ak'alebur-i  
Number: 9558  
კაკალებურ-ი (კაკალებურს) მიმღ. ვნებ. წარს. კაკალენს ზმნისა -- წახემსებული, ნასაუზმები. იხ. კაკალუა2. 

Lemma: k'ak'aler-i  
Number: 9559  
კაკალერ-ი (კაკალერს) მიმღ. ვნებ. წარს. კაკალანს ზმნისა -- დამარცვლული. 

Lemma: k'ak'altol-i  
Number: 9560  
კაკალთოლ-ი (კაკალთოლ/რს) კაკალთვალი. კაკალთორს ქომოხვადუა ძიგირქ დო დააჸვერუა - კაკალთვალში ქე
მოხვდაო ეკალი და დააბრმავაო. 

Lemma: k'ak'alia  
Number: 9561  
კაკალია (კაკალიას) კნინ. 1. პატარა მარცვალი. ჩხვერიშ კაკალიაში მაშხვა: მ. ხუბ., გვ. 50 - ფეტვის მარცვლის სიმსხო.
კაკალია ლებია კირკაჟად მოხარშული ლობიო (პ.ჭარ.). 2. ცალი; ერთი. ქომონჯის ართი კაკალია ვაუჩქჷ: მ. ხუბ., გვ. 227 -
ქმარმა არც ერთი (კაკალი) არ იცის. 3. სწორედ, ზუსტად. კაკალია შქადღას ქომორთუ - ზუსტად შუადღეს მოვიდა. კაკალია
თიმჷსერს - ზუსტად იმ ღამეს (ი. ყიფშ.). 

Lemma: k'ak'al-k'ak'alo  
Number: 9562  
კაკალ-კაკალო, კაკაი-კაკაჲო ზმნზ. კაკალ-კაკალ, მარცვალ-მარცვალ, თითო მარცვლად, დაწვრილებით. ირფელი
კაკალ-კაკალო ქუუწუუ - ყველაფერი მარცვალ-მარცვალ (დაწვრილებით) უთხრა. 

Lemma: k'ak'alo  
Number: 9563  
კაკალო ზმნზ. დაწვრილებით. ირფელი კაკალო ქეეჩუუ - ყველაფერი დაწვრილებით უამბო. ე ბოშიქ ირფელი კაკალო
ქუუწუუ: ი. ყიფშ., გვ. 29 - ამ ბიჭმა ყველაფერი დაწვრილებით (კი) უთხრა. 

Lemma: k'ak'alua1  
Number: 9564  
კაკალუა1 (კაკალუას) სახელი კაკალანს ზმნისა -- დამარცვლა (მარცვლოვანი მცენარის ნაყოფისა; მაგ., სიმინდის,
ყურძნის...), გარჩევა, მაგ., თხილის; დაწვრილებით მოხსენება რაიმე ამბისა... სქანიჯგუა უჩა ძღაბის სიმინს
ვოკაკალაფუა: ქსხ, 1, გვ. 247 - შენისთანა შავ გოგოს სიმინდს ვამარცვლინებ. ზარხულც ჩაის წილუნცუ დო ზოთონც
ტუნგოს კაკალანც: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 165 - ზაფხულში ჩაის კრეფს და ზამთარში ტუნგოს მარცვლავს. ირფელი
ქაშამკაკალეს - ყველაფერი დაწვრილებით მომახსენეს. კაკალანს (დოკაკალუუ დამარცვლა, დუუკაკალუუ დაუმარცვლავს,
დონოკაკალუე(ნ) დამარცვლავდა თურმე) გრდმ. მარცვლავს. უკაკალანს (დუუკაკალუუ დაუმარცვლა, დუუკაკალუუ დაუმარცვლავს)
გრდმ. სასხ. ქც. კაკალანს ზმნისა -- უმარცვლავს; გადატ. უკანკალებს. იკაკალუუ(ნ) (დიიკაკალუ დაიმარცვლა, დოკაკალე{რე}(ნ)
დამარცვლულა) გრდუვ. ვნებ. კაკალანს ზმნისა -- იმარცვლება. აკაკალუუ(ნ) (დააკაკალუ დაემარცვლა, დოკაკალუუ დამარცვლია)
გრდუვ. ვნებ. უკაკალანს ზმნისა -- ემარცვლება. იკაკალე(ნ) (იკაკალუ შესაძლებელი გახდა დამარცვლა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ.
ვნებ. კაკალანს ზმნისა -- შეიძლება დაიმარცვლოს. აკაკალე(ნ) (აკაკალუ შეძლო დაემარცვლა, -- , დონოკაკალუე(ნ) შესძლებია
დაემარცვლა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უკაკალანს ზმნისა -- შეუძლია დამარცვლოს. ოკაკალაფუანს (ოკაკალაფუუ ამარცვლინა,
უკაკალაფუაფუ უმარცვლინებია, ნოკაკალაფუ{აფუ}ე(ნ) ამარცვლინებდა თურმე) კაუზ. კაკალანს ზმნისა -- ამარცვლ{ევ}ინებს.
მაკაკალარი მიმღ. მოქმ. {და}მმარცვლელი. ოკაკალარი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}სამარცვლავი. კაკალერი მიმღ. ვნებ. წარს.
{და}მარცვლული. ნაკაკალა მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნამარცვლი. ნაკაკალუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}მარცვლის საფასური.
{უდ}უკაკალუ მიმღ. უარყ. {და}უმარცვლავი. იხ. ჩიჩოლუა; შდრ. ლაზ. კაკალი: დომიკაკალეს დამიმარცვლეს (ნ. მარი). 

Lemma: k'ak'alua2  
Number: 9565  
კაკალუა2 (კაკალუას) სახელი ქიიკაკალუანს ზმნისა -- საუზმობა, წახემსება; დანაყრება. ოჭუმარეს ქიმლეკაკალუანდუ
დო მიიშუ ოხაჩქუშა - დილით წაიხემსებდა და მიდიოდა სათოხნად. ართო ქივკაკალუათ - ერთად წავიხემსოთ
(წავისაუზმოთ). იკაკალუანს (ქიიკაკალუუ ისაუზმა, ქუუკაკალუაფუ უსაუზმია, ქონოკაკალაფუე(ნ) ისაუზმებდა თურმე) გრდმ. ისაუზმებს,
წაიხემსებს. ოკაკალუანს (ოკაკალუუ ასაუზმა, უკაკალუაფუ უსაუზმებია) გრდმ. ასაუზმებს. ოკაკალებაფუანს (ოკაკალებაფუუ
ასაუზმებინა, უკაკალებაფუაფუ უსაუზმებინებია, ნოკაკალებაფუე(ნ) ასაუზმებინებდა თურმე) კაუზ. იკაკალუანს ზმნისა -- ასაუზმებინებს.
მაკაკალებერი, მაკაკალე მიმღ. მოქმ. მსაუზმებელი. ოკაკალებერი, ოკაკალე მიმღ. ვნებ. მყ. სასაუზმო, სასაუზმებელი. ნაკაკალუ/ჷ მიმღ.
ვნებ. წარს. ნასაუზმები. ნაკაკალებუერი, ნაკაკალუერი მიმღ. ვნებ. წარს. საუზმის საფასური. უკაკალუ მიმღ. უარყ. უსაუზმო. იხ.
ზაკუსკუა; კაკალაფა; საკაკალო. შდრ. იმერ. კაკალ: დაკაკალება ცოტა რისამე შეჭმა, წაკნასვა; საკაკალო საჭმელი (ვ.
ბერ.). 

Lemma: k'ak'askvil-i  
Number: 9566  
კაკასქვილ-ი (კაკასქვილ/რს) ღილკილოშესკვნილი. 

Lemma: k'ak'ap-i  
Number: 9567  
კაკაფ-ი (კაკაფის) სახელი უკაკუანს ზმნისა -- კაკუნი, რაკუნი. კაკაფი ირჩქილედუ - კაკუნი ისმოდა. კაკაფისჷ



ქირჩქილექო?: ი. ყიფშ., გვ. 18 - კაკუნი გესმის? ქიგედირთი თე ხინჯის დო უკაკეე: მ. ხუბ., გვ. 60 - დადექი ამ ხიდზე და
აკაკუნე. კჷდჷ ჯას მიკიკაკჷ: ი.ყიფშ., გვ. 147 - კოდალა ხეზე (მიმდგარა და) აკაკუნებს. უკაკუანს (უკაკუუ უკაკუნა, უკაკუაფუ
უკაკუნებია, ნოკაკაფუე(ნ) უკაკუნებდა თურმე) გრდმ. სასხ. ქც. უკაკუნებს. იკაკუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის
მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. აკაკუნებს. მაკაკაფალი მიმღ. მოქმ. {და}მკაკუნებელი. ოკაკაფალი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}საკაკუნებელი.
ნაკაკეფი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნაკაკუნები. ნაკაკაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}კაკუნების საფასური. შდრ. ლაზ. 1. კანკ: ოკანკუ
კაკუნი (ნ. მარი). 

Lemma: k'ak'achia  
Number: 9568  
კაკაჩია (კაკაჩიას) კაშკაშა. კაკაჩია სერი მთვარის ნათებით გაჩახჩახებული (კაშკაშა) ღამე. 

Lemma: k'ak'v-i1  
Number: 9569  
კაკვ-ი1 (კაკვის) სახურავის ქვეშ დადებული გრძელი ხე. იხ. კაკუტი. შდრ. ლეჩხ. კაკვი სახურავის ქვეშ დადებული გრძელი
ხე (მ. ჩიქ.). 

Lemma: k'ak'v-i2  
Number: 9570  
კაკვ-ი2 (კაკვის) იხ. კვაკვი. 

Lemma: k'ak'il/r-i  
Number: 9571  
კაკილ/რ-ი, კაკი-ი ბ.-მარტ. (კაკილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. კაკუნს ზმნისა -- დანაყილი; გადატ. მხალეული (მხლისგან
შემზადებული საკვები). 

Lemma: k'ak'ilar-i  
Number: 9572  
კაკილარ-ი (კაკილარს) ბოტან. ეკალღიჭი (ნაყოფი) (ა. მაყ.). იხ. კაკლარი; კალია, კალიე, კალიეში ძჷგირი, ძჷგირი (ა.
მაყ.). 

Lemma: k'ak'lar-i  
Number: 9573  
კაკლარ-ი (კაკლარს) ბოტან. ეკალი, ეკალღიჭი (ნაყოფი). კაკლარი რე, ჭიფაშე ირდუნი ფერი ძჷგჷრი - კაკლარი არის,
წვრილად რომ იზრდება ისეთი ეკალი. ვარდი ბჟღჷრჷ, კაკლარი სქჷდჷ, კაკლარი ორე, დღას ვადინჷ: მასალ., გვ. 47 -
ვარდი ჭკნება, ეკალი რჩება, ეკალი არის, არასოდეს გაქრება. თე ქიანას კაკლარი ჩანს დო ძიგირი: შ. ბერ., გვ. 157 - ამ
ქვეყანაზე ეკალა ხარობს და ეკალი. კაკლარი ბალაგარი ჯითა-ჯინცჷ ქათაკვათი : მასალ., გვ. 75 - (ეს) ოხერი ეკალი
(ბარდი) ძირში მოჭერი, გადასხეპე. იხ. კალია, კალიე. 

Lemma: k'ak'laron-i  
Number: 9574  
კაკლარონ-ი (კაკლარონს) შამბნარი, ეკალნარი. კაკლარონს მითვორექ: ქხს, 1, გვ. 74 - შამბნარში (//ეკალნარში)
ვდგავარ. სოთინ(ი) ტყა დო კაკლარონც ეგებ აშაჸვილითჷ-და: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 111 - სადმე ტყეში და ეკალნარში
ეგებ (მოიგდეთ) ჩაჰკალით. კაკლარონი გეგნოჭვარეს: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 160 - ეკლიანი გადაკაფეს. შდრ. ტოპონ.
კაკლონი. 

Lemma: k'ak'ua  
Number: 9575  
კაკუა (კაკუას) სახელი კაკუნს ზმნისა -- 1. ნაყვა ქვასანაყით. ნეძის (//ნეს) კაკუნს - ნიგოზს ნაყავს. ვარია ვამიწუა, ვარა
ჯაშა დუცუ ქიმკიპკაკა!: მასალ., გვ. 50 - უარი არ მითხრა, თორემ ხეზე თავს მივინაყავ. წვანერს გიოკაკანდეს: ქხს, 1, გვ.
291 - მწვანილს ნაყავდნენ (რამეზე). 2. ხის შემოკოდვა ან დაჭდევა. ხეებს კანს შემოაცლიდნენ, რომ მალე გამხმარიყო. ამას
ეძახიან კაკუას. 3. წისქვილის ქვის (დოლაბის) მოკოდვა. 4. ხის, ფიცრის დათარჯვა, ჭდის გაკეთება. შდრ. ეკაკუა. კაკუნს
(დოკაკუ დანაყა, დოუკაკუ დაუნაყავს, დონოკაკუე(ნ) დანაყავდა თურმე) გრდმ. ნაყავს. იკაკუნს (დიიკაკუ დაინაყა, დუუკაკუ დაუნაყავს)
გრდმ. სათავ. ქც. კაკუნს ზმნისა -- ინაყავს. უკაკუნს (დუუკაკუ დაუნაყა, დუუკაკუ დაუნაყავს) გრდმ. სასხ. ქც. კაკუნს ზმნისა --
უნაყავს. იკაკუუ(ნ) (დიიკაკუ დაინაყა, დოკაკე{ლე}(ნ) დანაყულა) გრდუვ. ვნებ. კაკუნს ზმნისა -- ინაყება. აკაკუუ(ნ) (დააკაკუ დაენაყა,
დოკაკუუ დანაყვია) გრდუვ. ვნებ. უკაკუნს ზმნისა -- ენაყება. იკაკე(ნ) (იკაკუ შესაძლებელი გახდა {და}ნაყვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ.
ვნებ. კაკუნს ზმნისა -- შეიძლება {და}ინაყოს. აკაკე(ნ) (აკაკუ შეძლო {და}ენაყა, -- , დონოკაკ{აფ}უე(ნ) შესძლებია დანაყვა) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. უკაკუნს ზმნისა -- შეუძლია {და}ნაყოს. ოკაკაფუანს (ოკაკაფუუ ანაყვინა, უკაკაფუაფუ უნაყვინებია, ნოკაკაფუ{აფუ}ე(ნ)
ანაყვინებდა თურმე) კაუზ. კაკუნს ზმნისა -- ანაყვინებს. მაკაკალი მიმღ. მოქმ. {და}მნაყველი; მომკოდავი. ოკაკალი მიმღ. ვნებ.
მყ. {და}სანაყ{ავ}ი; მოსაკოდ{ავ}ი. კაკილი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნაყული. ნაკაკა მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნანაყი; მონაკოდი.
ნაკაკუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნაყვის საფასური. უკაკუ მიმღ. უარყ. {და}უნაყავი. 

Lemma: k'ak'ula  
Number: 9576  
კაკულა (კაკულას) კავები. შდრ. გაგურჯელა (ი.ყიფშ.). 

Lemma: k'ak'ular-i  
Number: 9577  
კაკულარ-ი (კაკულარს) კავებიანი ჩიხტა -- ქალების თავზე დასახური (მასალები, ტ. 3, ნაწ. 1, გვ. 242). შდრ. კაკულა. 

Lemma: k'ak'uler-i  
Number: 9578  
კაკულერ-ი (კაკულერს) ხვეული. კაკულერი თომა - ხვეული (ხუჭუჭა) თმა. შდრ. კაკუჩია. 

Lemma: k'ak'uraz-i  
Number: 9579  
კაკურაზ-ი, კაკურეზ-ი (კაკურა/ეზის) ძალიან ძველი; ბებერი, ღრმა მოხუცი. ათე ტურა ფერი პჭოფი, გვალო ჯვეში,



კაკურაზი: კ.სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 111 - იმფერი ტურა დავიჭირე, მთლად ძველი -- კაკურაზი. ონჯუა დროც კაკურაზი დემი
მოურც: მ. ხუბ., გვ. 184 - საღამოს ბებერი დევი მოვა. შდრ. იმერ., გურ. კანკურაზი ნამდვილი, წმინდა (ი. ჭყ.). 

Lemma: k'ak'uria  
Number: 9580  
კაკურია (კაკურიას) ზოოლ. ციყვი. შდრ. აღიაღი (ი. ყიფშ.). 

Lemma: k'ak'ut'-i  
Number: 9581  
კაკუტ-ი, კარკუნტ-ი (კაკუტის, კარკუნტის) 1. ხელკავი; მოხრილი ხისგან გამოთლილი საცეხველი (ს. მაკალ., გვ. 183).
კაკუტის ქომუჩანა, ღუმუს მოჩხვარაფუანა: მასალ., გვ. 60 - ხელკავს მომცემენ, ღომს მაცეხვინებენ. ეუკუნათ კაკუტეფც,
ხანდა ქომუჩანა ხვეს: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 134 - აღვმართოთ ხელკავები, შრომა მოგვცემს ხვავს. იხ. ჩამური. შდრ. იმერ.
კაკუტი სიმინდის საფშვენი ხელკავი (ვ. ბერ.). 2. ლარძაყინი, ნივნივი; გარდიგარდმო გადებული თავხე, რომელსაც
ეყრდნობა სახლის სახურავი (ი. ყიფშ.); სახლის სახურავის ხე (პ. ჭარ.). ჟი ქიმკისოფუ კაკუტემს კოჩინ, ქოძირჷ: მ. ხუბ., გვ.
81 - ზევით კაკუტებთან რომ ხლაფორთობს კაცი, ნახა. 

Lemma: k'ak'ut'o  
Number: 9582  
კაკუტო (კაკუტოს) ხის ურო (დ. ფიფია). 

Lemma: k'ak'ut'ua  
Number: 9583  
კაკუტუა (კაკუტუას) სახელი კაკუტანს ზმნისა -- კაკუტების დაწყობა. ჸუდე დოკაკუტუუ - სახლზე კაკუტები დააწყო. კაკუტანს
(დოკაკუტანს კაკუტებს დააწყობს, დოკაკუტუუ კაკუტები დააწყო, დოუკაკუტუუ კაკუტები დაუწყვია, დონოკაკუტუე(ნ) კაკუტებს დააწყობდა
თურმე) გრდმ. კაკუტებს აწყობს. 

Lemma: k'ak'ucher-i  
Number: 9584  
კაკუჩერ-ი (კაკუჩერს) მიმღ. ვნებ. წარს. კაკუჩანს ზმნისა -- დახვეული, ხუჭუჭი (თმა). იხ. კაკუჩუა. შდრ. კაკულერი. 

Lemma: k'ak'uchia  
Number: 9585  
კაკუჩია, კაკჷჩია (კაკუ/ჷჩია) ხუჭუჭა, დახვეული. კაკუჩია თომა უღუ - ხუჭუჭა თმა აქვს. შდრ. ქუქუჩია; ქუჩუჩუა. 

Lemma: k'ak'uchua  
Number: 9586  
კაკუჩუა (კაკუჩუას) სახელი კაკუჩანს ზმნისა -- დახვევა, დახუჭუჭება. თომას თაში მუ უკუკუჩანს? - თმას ასე რა უხუჭუჭებს?
კაკუჩანს (დოკაკუჩუუ დაახუჭუჭა, დუუკაკუჩუუ დაუხუჭუჭებია, დონოკაკუჩუე(ნ) დაახუჭუჭებდა თურმე) გრდმ. ახუჭუჭებს. იკაკუჩანს
(დიიკაკუჩუუ დაიხუჭუჭა, დუუკაკუჩუუ დაუხუჭუჭებია) გრდმ. სათავ. ქც. კაკუჩანს ზმნისა -- იხუჭუჭებს. უკაკუჩანს (დუუკაკუჩუუ დაუხუჭუჭა,
დუუკაკუჩუუ დაუხუჭუჭებია) გრდმ. სასხ. ქც. კაკუჩანს ზმნისა -- უხუჭუჭებს, უხვევს (თმას). იკაკუჩუუ(ნ) (დიიკაკუჩუ დახუჭუჭდა,
დოკაკუჩე{ლე}(ნ) დახუჭუჭებულა) გრდუვ. ვნებ. ხუჭუჭანს ზმნისა -- ხუჭუჭდება. აკაკუჩუუ(ნ) (დააკაკუჩუ დაეხუჭუჭა, დოკაკუჩუუ
დახუჭუჭებია) გრდუვ. ვნებ. უხუჭუჭანს ზმნისა -- უხუჭუჭდება. იკაკუჩე(ნ) (იკაკუჩუ შესაძლებელი გახდა დახუჭუჭება, -- , -- ) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. კაკუჩანს ზმნისა -- შეიძლება დაიხუჭუჭოს, დახუჭუჭდეს. აკაკუჩე(ნ) (აკაკუჩუ შეძლო დაეხუჭუჭებია, -- ,
დონოკაკუჩუე(ნ) შესძლებია დაეხუჭუჭა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უკაკუჩანს ზმნისა -- შეუძლია დაახუჭუჭოს. ოკაკუჩაფუანს
(ოკაკუჩაფუუ ახუჭუჭებინა, უკაკუჩაფუაფუ უხუჭუჭებინებია, ნოკაკუჩაფუე(ნ) ახუჭუჭებინებდა თურმე) კაუზ. კაკუჩანს ზმნისა --
ახუჭუჭებინებს. მაკაკუჩალი მიმღ. მოქმ. {და}მხუჭუჭებელი. ოკაკუჩალი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}სახუჭუჭებელი. კაკუჩელ/რი მიმღ. ვნებ.
წარს. {და}ხუჭუჭებული. ნაკაკუჩა მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნახუჭუჭები. ნოკაკუჩუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ხუჭუჭების საფასური. 

Lemma: k'al-i1  
Number: 9587  
კალ-ი1 ცალი; ერთი. ჟირ-კალი (ჟირკალს) ორი ცალი, ორიოდე (გ. როგავა). ათაქ მოინალე ცირეფი რენ, თენენს მუდა
კალი ეშაულარი უღუ თე ოდასჷნ, იდა გილაარე: მ. ხუბ., გვ. 233 - აქ მომსახურე გოგონები (რომ) არიან, (და) რამდენი
ცალი ასასვლელი აქვს ამ სახლს, იმდენი დგას. ჟჷრი კალი შხური პუნც: ყაზაყ., 16.03.1930, გვ. 2 - ორი ცალი ცხვარი მყავს. 

Lemma: k'al-i2  
Number: 9588  
კალ-ი2 (კალ/რს) ურმის ნაწილი; ვერტიკალური ჯოხი (სახელური) ურემზე (ი. ყიფშ.). შდრ. საცხირე. 

Lemma: k'al-i3  
Number: 9589  
კალ-ი3 (კალ/რს) კენჭი. ქკალიშ(ი) ღვაფა (ჸოთამა) კენჭისყრა (დ. ფიფია). 

Lemma: k'alat-i  
Number: 9590  
კალათ-ი (კალათის), კა{ლ}ჲათ-ი (კა{ლ}ჲათის) გოდორი, კალათი. იტევს ფუთ-ნახევარ ტარო სიმინდს, მარცვლად კი სამ
ფუთს (მასალები, ტ. 2, ნაწ. 1, გვ. 230). კალათი შეიძლება იყოს: გოდორო მუცელგანიერო (ფართო), ორთაშე, სახუჯალო
სამხრე. იხ. კარა{ნ}ჩხა, ჩაკა, ცეკა... შდრ. ლაზ. კალათი, ხაშ-კალათი//ხეშ-კალათი დიდი კალათი, ხელის კალათი (ნ.
მარი). 

Lemma: k'alam-i1  
Number: 9591  
კალამ-ი1 (კალამს) ბოტან. შალაფა. იხ. ბანჯარი, ბაჯარი, წალამი (ა. მაყ.). 

Lemma: k'alam-i2  
Number: 9592  
კალამ-ი2 (კალამს; კალამი-ეფ-ი), ჩელამი-კალამი ხის მრგვალი თეფში ღვინის დასალევად (ი. ყიფშ.). 



კალამ-ი  (კალამს; კალამი-ეფ-ი), ჩელამი-კალამი ხის მრგვალი თეფში ღვინის დასალევად (ი. ყიფშ.). 

Lemma: k'alam-i3  
Number: 9593  
კალამ-ი3 (კალამს) საწერი კალამი. შდრ. პერო. 

Lemma: k'alamer-i  
Number: 9594  
კალამერ-ი (კალამერს) მიმღ. ვნებ. წარს. კალამანს ზმნისა -- ჩალის მოჭრილი ღეროებისაგან მოწმენდილი (ყანა). იხ.
კალამუა. 

Lemma: k'alamia  
Number: 9595  
კალამია (კალამიას) 1. სიმინდის მოჭრილი ღეროს ნარჩენი ყანაში, -- ჩალის ღერო. 2. შიბაქი. 

Lemma: k'alamiash(i)  
Number: 9596  
კალამიაშ(ი) ატარ-ი (კალამიაშ(ი) ატარს) ღვინის სასმისი (ხისა), რომელიც შეცვალა შემდეგში ყანწმა (მასალები, ტ. 2, ნაწ.
1, გვ. 234). იხ. კალამი2. 

Lemma: k'alamiash(i)  
Number: 9597  
კალამიაშ(ი) ღერ-ი, კალამ-ღერ-ი (კალამიაშ(ი) ღერს, კალამ-ღერს) ჩალის ღერო. ქკალამიაში ღერია კნინ. თიში
ჩხვინდი ჩამოგენდუ ხომლა კალამიაში ღერიას - მისი ცხვირი ჩამოგავდა გამხმარი კალმის (ჩალის) ღეროს. 

Lemma: k'alamiash(i)  
Number: 9598  
კალამიაშ(ი) ჩერტ-ი (კალამიაშ(ი) ჩერტის) ჩაჩია, ჩალის ღეროებისაგან შეკრული ჩელტი (აბრეშუმის ჭიისათვის). 

Lemma: k'alamua  
Number: 9599  
კალამუა (კალამუას) სახელი კალამანს ზმნისა -- კალმის (ჩალის დარჩენილი ღეროს) მოჭრა და ადგილის მოსუფთავება-
მომზადება დასამუშავებლად. ქდუდიში მოკალამუა მოხნული (დათესილი) ადგილისათვის თავების მოკეთება-მოლამაზება.
ჸვალი ჯგირო მოჭუჭუტე, მუუკალამე დუდი დო გეშეღია - ყველი კარგად მოჭმუჭნე, შეუკარი თავი და ამოიყვანე (ამოიღე).
კალამანს (დოკალამუუ ჩალის ღეროები მოაგროვა; დუუკალამუუ ჩალის ღეროები მოუგროვებია; დონოკალამუე(ნ) ჩალის ღეროებს
მოაგროვებდა, მოასუფთავებდა თურმე) გრდმ. ჩალის ღეროებისაგან წმენდს, ასუფთავებს. უკალამანს (დუუკალამუუ ჩალის
ნარჩენი ღეროებისაგან მოუსუფთავა, დუუკალამუუ ჩალის ნარჩენი ღეროებისაგან მოუსუფთავებია) გრდმ. სასხ. ქც. კალამანს
ზმნისა -- ყანას უსუფთავებს ჩალის ნარჩენი ღეროებისაგან; ნახნავს (ნათესს) იქით-აქეთ თავს უსწორებს. იკალამუუ(ნ)
(დიიკალამუ ჩალის ღეროებისაგან გასუფთავდა, დოკალამე{რე}(ნ) ჩალის ღეროებისაგან მოსუფთავებულა) გრდუვ. ვნებ. კალამანს
ზმნისა -- ჩალის ღეროებისაგან სუფთავდება, იწმინდება. იკალამე(ნ) (იკალამუ შესაძლებელი გახდა ყანის ღეროებისაგან
გასუფთავება-გაწმენდა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. კალამანს ზმნისა -- შეიძლება ყანის ჩალის ღეროებისაგან გაწმენდა-
გასუფთავება. აკალამე(ნ) (აკალამუ შეძლო ღეროებისაგან გაეწმინდა, -- , ნოკალამუე(ნ) შესძლებია ღეროებისაგან გაწმენდა-
გასუფთავება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უკალამანს ზმნისა -- შეუძლია ღეროებისაგან გაწმენდა-მოსუფთავება. ოკალამაფუანს
(მააკალამაფუუ ღეროებისაგან მოაწმენდინა, მოუკალამაფუაფუ ღეროებისაგან მოუწმენდინებია, მონოკალამაფუე(ნ) ღეროებისაგან
მოაწმენდ-მოასუფთავებინებდა თურმე) კაუზ. კალამანს ზმნისა -- ყანას მოჭრილი ჩალის ნარჩენი ღეროებისაგან აწმენდ-
ასუფთავებინებს; ნახნავ-ნათესის თავებს ასწორებინებს. მომაკალამარი მიმღ. მოქმ. ჩალის ღეროებისაგან ყანის
მომსუფთავებელი; ნახნავ-ნათესის თავების მომსწორებელი. მააკალამარი მიმღ. ვნებ. მყ. ჩალის ღეროებისაგან
მოსასუფთავებელი (ადგილი). მოკალამერი მიმღ. ვნებ. წარს. ჩალის ღეროებისაგან მოწმენდილ-მოსუფთავებული; ნახნავ-
ნათესის მოსწორებული თავი. მონაკალამა მიმღ. ვნებ. წარს. ჩალის ღეროებისაგან მონასუფთავები ადგილი. მონოკალამუერი
მიმღ. ვნებ. წარს. ჩალის ღეროებისაგან ყანის მოსუფთავების საფასური. უმუკალამუ მიმღ. უარყ. ჩალის ნარჩენი
ღეროებისაგან გაუწმენდელ-გაუსუფთავებელი ყანა. 

Lemma: k'alanda  
Number: 9600  
კალანდა, კალჲანდა, კაჲანდა (კალანდას, კა{ლ}ჲანდას) ახალი წელი, -- კალანდა. ქი{რ}სე რენ დო კალანდა რე;
წაკურთხია ჯგჷრი დღა რე: ი. ყიფშ., გვ. 188 - შობა არის თუ კალანდა არის; წყალკურთხევა კარგი დღეა. 

Lemma: k'alandar-i  
Number: 9601  
კალანდარ-ი (კალანდარს) კალენდარი. ზოთონც მუ მოუღუდჷნი, კალანდარქჷთი ვედიჩინჷ: ი. ყიფშ., გვ. 161 - ზამთარს
(თუ) რა მოჰქონდა, კალენდარმაც ვერ (არ) დაიბარა. 

Lemma: k'alanchxa  
Number: 9602  
კალანჩხა (კალანჩხას) იხ. კარანჩხა. 

Lemma: k'ale  
Number: 9603  
კალე (კალეს) კალო. იხ. კა2. შდრ. ოკელაშე, ოკეეში. 

Lemma: k'ale-k'alesha{x}  
Number: 9604  
კალე-კალეშა{ხ} ზმნზ. ზოგჯერ, ხანდისხან. 

Lemma: k'alia  
Number: 9605  
კალია, კალიე, კაიე (კალიას, კა{ლ}იეს) ბოტან. 1. ეკალა, ეკალღიჭი. იხ. კაკ{ი}ლარი (ა. მაყ.). 2. ეკალას ახალგაზრდა



ყლორტი. კალიეშ ოწილუშა მიდართეს - ეკალას მოსაკრეფად წავიდნენ. 

Lemma: k'alieshi  
Number: 9606  
კალიეში ძჷგირ-ი (კალიეში ძჷგირს) ბოტან. იგივეა, რაც კალიე, -- ეკალღიჭი. 

Lemma: k'ali-k'ale  
Number: 9607  
კალი-კალე, კაი-კაე ბ.-მარტ. იხ. კალ-კალე. 

Lemma: k'aliper-i  
Number: 9608  
კალიფერ-ი (კალიფერს) მიმღ. ვნებ. წარს. კალიფანს ზმნისა -- დაცლილი, დაცარიელებული. ჸუდეს მუთუნი
ვემლეპალუუ, გოკალიფერიე - სახლში არაფერი არ არის, გაცარიელებულია. იხ. კალიფუა. 

Lemma: k'alipua  
Number: 9609  
კალიფუა (კალიფუას) სახელი კალიფანს ზმნისა -- დაცარიელება; წასვლა-წამოსვლა (ხალხისა). ჸუდეს მითინქ
ვადოსქიდუ, არძოქ გიიკალიფუ - სახლში არავინ დარჩა, ყველა წავიდა. კალიფანს (გოკალიფანს გააცარიელებს, გოკალიფუუ
გააცარიელა, გოუკალიფუუ გაუცარიელებია, გონოკალიფუე(ნ) გააცარიელებდა თურმე) გრდმ. აცარიელებს. იკალიფუუ(ნ)
(გიიკალიფუუ(ნ) დაცარიელდება, გიიკალიფუ დაცარიელდა, გოკალიფელ/რე(ნ) დაცარიელებულა, გონოკალიფუე(ნ) დაცარიელდებოდა
თურმე) გრდუვ. ვნებ. ცარიელდება. 

Lemma: k'alixint'k'a  
Number: 9610  
კალიხინტკა (კალიხინტკას) ლეკუხას (ხეჭრელის) ნაჭდევებიანი ნაწილები, გადასახადის აკრეფისას გამოყენებული.
კალიხინტკათ ნუ მომირექია ასე გვალო: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 63 - კალიხინტკით... ნუ მომადექი ეხლა მთლადო. 

Lemma: k'al-k'ale  
Number: 9611  
კალ-კალე (კალ-კალეს), კაჲკაე ბ.-მარტ. (კაჲკაეს) ზოგიერთი. კალკალე კოჩი: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 63 - ზოგიერთი კაცი.
კოჩიშ გასაკვირი ორე, უკათუა კალკალეს: ქხს, 1, გვ. 331 - კაცის გასაკვირალია, (რომ) ვურევ შიგადაშიგ (ზოგიერთს). იხ.
ნამუთინე. 

Lemma: k'alk'alesha{x}  
Number: 9612  
კალკალეშა{ხ} ზმნზ. ზოგჯერ, ხანდისხან. კალკალეშა ქოგაშინე პატონ-ჭკორალაში ხანა: ქხს, 1, გვ. 36 - ზოგჯერ
გაახსენდება ბატონ-ყმობის დრო. 

Lemma: k'alk'anisha{x}  
Number: 9613  
კალკანიშა{ხ} იგივეა, რაც კალკალეშა{ხ}. 

Lemma: k'almax-i  
Number: 9614  
კალმახ-ი, კალმახა (კალმახის, კალმახას) ზოოლ. კალმახი. მარჩხა-წყარც კალმახაში გიღუ სიმარჯვე, მიკორთინა:
მასალ., გვ. 30 - მარჩხ (არაღრმა) წყალში კალმახის სიმარდე გაქვს და მიმოხრა. // გადატ. ძალიან ლამაზი. ქოჸუნს ართი
კალმახი ძღაბი - ჰყავს ერთი ძალიან ლამაზი გოგო. ნანდვილი კალმახა რე - ნამდვილი კალმახია (კალმახივით ლამაზი).
შდრ. ლაზ. კალმახა კალმახი (ნ. მარი). 

Lemma: k'alo  
Number: 9615  
კალო (კალოს) კალო. შდრ. კელი, ო{ნ}კეეში (ი.ყიფშ.). 

Lemma: k'aloshk-i  
Number: 9616  
კალოშქ-ი, კაჲოშქ-ი (კალ/ჲოშქის) [რუს. галоша კალოში]. კაჲოში ქიიპიდი ამდღა - კალოში ვიყიდე დღეს. 

Lemma: k'ama  
Number: 9617  
კამა (კამას) ბოტან. დიდი კამა (ა. მაყ.). იხ. კამა-წყარი. 

Lemma: k'amanda  
Number: 9618  
კამანდა (კამანდას) [რუს. команда 1. გუნდი, რაზმი. 2. განკარგულება, ბრძანება]. ჩქინ კამანდას ვააკათუ - ჩვენს გუნდში
არ ურევია. 

Lemma: k'amanc'q'ar-i//k'amac'q'ar-i  
Number: 9619  
კამანწყარ-ი//კამაწყარ-ი (ღ კამამ-წყარი) კამიანი წყალი (წიწილის ნახარში), აძლევენ ბავშვებს, ავადმყოფებს. წიწილა
დო კამანწყარი, ბოში, მუშენი გამანწარი?: ქხს, 1, გვ. 140 - წიწილა და კამაწყალი, ბიჭო, რად გამამწარე? დღას მის
გუგონებუ მარგალიშ (//ყაზახიშ) სამართალი, კამბეშიშ კამანწყარი! - აბა, ვის გაუგონია მეგრელის (// გლეხის)
სამართალი და კამეჩის ხორცის წვენი (კამიანი)! 

Lemma: k'amara  
Number: 9620  
კამარა (კამარას) კამარა. // გადატ. დიდი რაოდენობით უწყვეტი დენა (მაგ., სისხლის). კითი გიიკვათუ ხამით დო კამარა



(ზისხირი) მოსოფუნდუ - თითი გაიჭრა დანით და დიდი რაოდენობით (სისხლი) მოდიოდა (მოჩქეფდა). შდრ. გურ. კამარა
წყლის განუწყვეტლივ დენა (ა. ღლ.). 

Lemma: k'amarua  
Number: 9621  
კამარუა (კამარუას) სახელი იკამარანს ზმნისა -- სახის კანის ტყავება, ხოკვა. იკამარანს (გიიკამარუუ გაიხოკა კანი, გუუკამარუუ
გაუხოკავს კანი) გრდმ. სათავ. ქც. იხოკავს. 

Lemma: k'amac'ua  
Number: 9622  
კამაწუა (კამაწუას) სახელი იკამაწანს ზმნისა -- იკაწრავს კანს (სახისას). კამაწანს (გოკამაწუუ გაკაწრა, გოუკამაწუუ გაუკაწრავს,
გონოკამაწუე(ნ) გაკაწრავდა თურმე) გრდმ. კაწრავს. იკამაწანს (გიიკამაწუუ გაიკაწრა, გოუკამაწუუ გაუკაწრავს, გონოკამაწუე(ნ)
გაიკაწრავდა თურმე) გრდმ. სათავ. ქც. კამაწანს ზმნისა -- იკაწრავს. უკამაწანს (გუუკამაწუუ გაუკაწრა, გუუკამაწუუ გაუკაწრავს)
გრდმ. სასხ. ქც. კამაწანს ზმნისა -- უკაწრავს, უხოკავს. მაკამაწალი მიმღ. მოქმ. {გა}მკაწრავი. ოკამაწალი მიმღ. ვნებ. მყ.
{გა}საკაწრავი. კამაწელ/რი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}კაწრული. ნაკამაწა მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნაკაწრი. ნაკამაწუერი მიმღ. ვნებ. წარს.
{გა}კაწვრის საფასური. {უგ}უკამაწუ მიმღ. უარყ. გაუკაწრავი. 

Lemma: k'amach'ua  
Number: 9623  
კამაჭუა (კამაჭუას) სახელი იკამაჭანს ზმნისა -- თმის ძალით გლეჯა (თავისა). შდრ. კამაწუა. კამაჭანს (გოკამაჭუუ თმა ძალით
დაგლიჯა, გოუკამაჭუუ თმა ძალით დაუგლეჯია, გონოკამაჭუე(ნ) თმას ძალით დაგლეჯდა თურმე) გრდმ. თმას ძალით გლეჯს (თავზე). 

Lemma: k'ambesh-i//k'ambech-i//k'amesh-i//k'amech-i  
Number: 9624  
კამბეშ-ი//კამბეჩ-ი//კამეშ-ი//კამეჩ-ი (კამბეშის, კამბეჩის, კამეშის, კამეჩის) ზოოლ. კამეჩი. ცალი კამბეში დომიჸვილი:
მ. ხუბ., გვ. 48 - ერთი (ცალი) კამეჩი დამიკალი. კამბეშიქ მუში ნახონა კინი მუქუ დობაკუა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 63 - კამეჩმა
მისი ნახნავი ისევ მან დატკეპნაო. კამბეშეფი ჯგირი ჸუნსუ: ქხს, 1, გვ. 36 - კამეჩები კარგი ჰყავს. კამბეჩიშ მორკინე ხოს ქა
მეტირხუნია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 64 - კამეჩის მორკინალ ხარს რქა მოტყდებაო. ეჩ კამეშის ვაქიმინე: ქხს, 1, გვ. 184 - ოცი
კამეჩი ვერ იზამს. ჸუნს სუმწანერი კამეჩი - ჰყავს სამი წლის კამეჩი. კამეჩი წლოვანების მიხედვით: ერთი წლის --
ბატი//ღოღო; ორი წლის -- ზაქი; სამი წლის -- ჯაკელი კამეჩი; ოთხისა და მეტის -- კამბეში. მამალი კამეჩი: ერთი წლის --
ხოჯი ბატი; ორი წლის -- ხოჯი ზაქი... კამბეში ჸჷრტანც- კამეჩი ყროყინობს (ი. ყიფშ.). 

Lemma: k'amendia  
Number: 9625  
კამენდია (კამენდიას) [რუს. комедия კომედია]. კამენდიათ გინგართუქ, ძიცათჷ რჩანქ ირო სადირს: მ. ხუბ., გვ. 330 -
კომედიად (მასხრად) გადაგექცევი, სიცილით გაჭმევ ყოველთვის სადილს. 

Lemma: k'amech-i  
Number: 9626  
კამეჩ-ი (კამეჩის) იხ. კამბეში, კამბეჩი. 

Lemma: k'amk'asia  
Number: 9627  
კამკასია (კამკასიას) კავკასია. თქვან მასქვამა ვეჸუაფჷ მუთუნ კამკასიაშ ვარდი: მ. ხუბ., გვ. 325 - თქვენი სილამაზის არ
იქნება არც ერთი (რომელიმე) კავკასიის ყვავილი. 

Lemma: k'amp'ania  
Number: 9628  
კამპანია (კამპანიას) [რუს. компания -- კამპანია] წვეულება; ქორწილი. ნდირქ... გაანწყუუ კამპანია: ი. ყიფშ., გვ. 16 -
დევმა ... მოაწყო კამპანია. პრავეზია ირფელი დონწყილი რე, მუთ საჭირო აფუ კამპანია-დიარასჷნი: მ.ხუბ., გვ. 132 -
სასმელ-საჭმელი ყველაფერი დაწყობილია, რაც სჭირდება წვეულება-ქორწილს. შდრ. დიარა. 

Lemma: k'amp'ar-i//k'amp'ur-i  
Number: 9629  
კამპარ-ი//კამპურ-ი (კამპა/ურს) ბოტან. ჯონჯოლი; ჯონჯოლის ხე. იგივეა, რაც კაპარი (ი. ყიფშ.). 

Lemma: k'amp'et'-i  
Number: 9630  
კამპეტ-ი (კამპეტის, კამპეს) ბოტან. ჩვეულებრივი მატიტელა. იხ. გვერიში ლაკარტი (ა. მაყ.). 

Lemma: k'amp'ula  
Number: 9631  
კამპულა (კამპულას) ზოოლ. თევზია ერთგვარი. 

Lemma: k'amuk'ia  
Number: 9632  
კამუკია (კამუკიას) თხუპნია. 

Lemma: k'amur-i  
Number: 9633  
კამურ-ი (კამურს) [რუს. камера საკანი]. ირი წანი დო მინუთის კამურიში გოლება რე: შ.ბერ., გვ. 84 - ყოველ წამსა და წუთს
საკანში გავლა-გამოვლაა. 

Lemma: k'amur-i  
Number: 9634  
კამურ-ი (კამურს) ბოტან. ვაზის ჯიშია, თეთრი, მაღლარი, აქვს მსხვილი მარცვალი, შეეგუა დაბლა მდგომარეობას.
კამურიჸურძენი ჯას ირდუუ, იანარიშახ ჯას მიკოჩანს - კამური ყურძენი ხეზე იზრდება, იანვრამდე ასხია. შდრ. ტოპონ.



კამურა, კამურონა, კამურ ჩე დადასტურებულია ხობის, ჩხოროწყუსა და სენაკის რაიონებში. ჩანს, მთელ კოლხეთში
ყოფილა გავრცელებული. 

Lemma: k'amura  
Number: 9635  
კამურა (კამურას) ყბედი, თანაც ენამწარე და მკბენარა. იხ. კამურუა. 

Lemma: k'amurua  
Number: 9636  
კამურუა (კამურუას) სახელი კამურანს ზმნისა -- დაკბენა. ძაღლები მძორს რომ ჭამენ, ერთი (ძლიერი) ჭამს და სხვებს იქით-
აქეთ ეჩხუბება, კბენს, რომ არ ჭამონ, -- ამას ეძახიან კამურუა-ს. გეწურაფილი ორდუკონი, თეში ქამშააკათუ ბენდეაქ დო
ჯოღორეფი დოკამურუუ - მითითებული რომ ყოფილიყო, ისე გაერია ცოფიანი (ძაღლი) და ძაღლები დაცოფა (დაკბინა).
კამურანს (დოკამურუუ დაკბინა, დუუკამურუუ დაუკბენია, დონოკამურუე(ნ) დაკბენდა თურმე) გრდმ. კბენს. იკამურუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს
წრისა და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. კამურანს ზმნისა -- იკბინება. 

Lemma: k'ampet'ish(i)  
Number: 9637  
კამფეტიშ(ი) ჯა (კამფეტიშ(ი) ჯას) ბოტან. ყუნწშაქარა (ა. მაყ.). 

Lemma: k'an-i  
Number: 9638  
კან-ი (კანს) კანი. ჭვილი თუში კანი რე ჯგირი -- ოხოტორაია - შემწვარი გოჭის კანია კარგი -- საკვნეტი (სახრამუნო). ჯვეში
კანი დიიბთჷრე: ი. ყიფშ., გვ. 174 - ძველი კანი გამოვიცვალე. ქკანიშე გიშულა//კანიშე გითულა კანის გამოცვლა (კანიდან
გამოსვლა). ქკანს დონჯირა აბრეშუმის ჭიის დაწოლა კანის გამოსაცვლელად. ქკანიშ გოღალა კანის გახდა, გაცლა:
მკათათვეში ბლის ხეს დანით აცლიან კანს (გუუღანა კანს). 

Lemma: k'andior-i  
Number: 9639  
კანდიორ-ი (კანდიორს) კადნიერი; ამაყი, უშიშარი, თავმომწონე; უკარებელი. ირო დუდიშა იცქვანქჷნი, სი ოკო რდე
კანდიორი!: მ. ხუბ., გვ. 314 - სულ თავს რომ იქებ, შენ უნდა იყო კადნიერი. მუ კოჩი რე, თე ლაშქარცჷ კანდიორო
აწოჯღუნცი?: მასალ., გვ. 64 - რა კაცია, ამ ლაშქარს კადნიერად წინ რომ უძღვის? უშრომელი ცურღუტი რე, ... კანდიორი
დო ზარმაცი: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 159 - უშრომელი ცუღლუტია, ... თავმომწონე და ზარმაცი. შდრ. ძვ. ქართ. კადნიერი
გაბედული, თამამი (ი.აბულ.). 

Lemma: k'andioreba  
Number: 9640  
კანდიორება (კანდიორებას) სახელი კანდიორენს ზმნისა -- {გა}კადნიერება. ქუდით კანდიორენქ, ვარა ფურჩათ გიღუ
ეფშა დუდი: შ. ბერ., გვ. 111 - ქუდით კადნიორობ, თორემ ფუჩეჩით გაქვს თავი სავსე. ნაბეტანი გეკანდიორუ, კოს
ვაჩინუენს - ნამეტანი გაკადნიერდა, კაცს არ ცნობს. კანდორენს (იყენ. გეეკანდიორუ გაკადნიერდა, გაკანდიორებელ/რე(ნ)
გაკადნიერებულა) გრდუვ. საშ.-ვნებ. კადნიერობს. იკანდიორებუ(ნ) (გეეკანდიორუ ღ გაიკანდიორუ გაკადნიერდა, გაკანდიორებე{რე}(ნ)
გაკადნიერებულა) გრდუვ. ვნებ. კანდიორენს ზმნისა -- კადნიერდება. გაკანდიორებული მიმღ. ვნებ. წარს. გაკადნიერებული. 

Lemma: k'andrax-i  
Number: 9641  
კანდრახ-ი (კანდრახის) კონტრაქტი; მოიჯარადრე. ხანდისხანო კანდრახენც, თიშ სუამშა გილერთუუნა: კ. სამუშ., ქხპს,
გვ. 140 - ზოგჯერ მოიჯარადრეა, მის ქონებაზე ტრიალებენ. 

Lemma: k'anish  
Number: 9642  
კანიშ ჩაფლა, კანჩაფლა, კანჩაფია (კანიშ ჩაფლას, კანჩაფ{ლ}/ჲას) ქალამანი, ტყავის ფეხსაცმელი. კანიშ ჩაფლა
მუგოძჷდჷ, კითეფი კილოიჩხირჩხანდჷ: მასალ., გვ. 60 - ტყავის ქალამანი გეცვა, გაფარჩხული თითები გიჩანდა. იხ.
ჩაფულა. 

Lemma: k'ank'al-i  
Number: 9643  
კანკალ-ი (კანკალ/რს), კანკალუა (კანკალუას) სახელი კანკალანს ზმნისა -- კანკალი, ცახცახი, ძაგძაგი, შიშით თრთოლა
(საბა). გადატ. კრიალი; ციმციმი. ჩხურუქ გემიჸონუ დო ქიდმოჭყაფუუ კანკალი - სიცივემ ამიყვანა და დამაწყებინა
კანკალი. მოკანკალაფუანს დო ვამიჩქუ მუშენი - მაკანკალებს და არ ვიცი რატომ. ათაქ, ხოლოს, ართი წყარი
მეკანკალანს: მ. ხუბ., გვ. 11 - აქ, ახლოს, ერთი წყალი მიკანკალებს. კანკალანს (იყენ. კანკალუუ იკანკალა, უკანკალუუ
უკანკალებია, ნოკანკალუე(ნ) კანკალებდა თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ. კანკალებს; გრდმ. აკრიალებს, ასუფთავებს. უკანკალანს
(უკანკალუუ უკანკალა, უკანკალუუ უკანკალებია) გრდუვ. ვნებ. სასხვ. ქც. კანკალანს ზმნისა -- უკანკალებს, კანკალი გააქვს მისას;
უკრიალებს, უსუფთავებს. მაკანკალარი, მაკანკალებერი მიმღ. მოქმ. {ა}მკანკალებელი; {გა}მკრიალებელი. ოკანკალარი,
ოკანკალებერი მიმღ. ვნებ. მყ. საკანკალებელი; {გა}საკრიალებელი. აკანკალებური მიმღ. ვნებ. წარს. აკანკალებული. ნაკანკალა
მიმღ. ვნებ. წარს. ანაკანკალები. ნაკანკალებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. აკანკალების საფასური. 

Lemma: k'ank'ala  
Number: 9644  
კანკალა (კანკალას) ანკარა, ძალიან სუფთა, წმინდა, გამჭვირვალე. კანკალა წყარი - გამჭვირვალე (ანკარა) წყალი.
კანკალა წყარს ვიბონდით ტანს - ანკარა წყალში ვიბანდით ტანს. შდრ. ქიზიყ. კანკარა წმინდა, ანკარა (ა. ღლ.). იმერ.
კანკალო წმინდა, სუფთა, კრიალა (ვ. ბერ.). იხ. ოკანკალაია. 

Lemma: k'ank'ale  
Number: 9645  
კანკალე, კარკალე (კანკალეს) იგივეა, რაც კალ-კალე, -- განუსაზღვრ. ნაცვალსახელი ზოგიერთი; ზოგ-ზოგი. 

Lemma: k'ank'alesha  
Number: 9646  



კანკალეშა, კანკალეშახ ზმნზ. ხანდახან. 

Lemma: k'ank'v-i  
Number: 9647  
კანკვ-ი (კანკვის) იგივეა, რაც კვაკვი. 

Lemma: k'ank'ua  
Number: 9648  
კანკუა (კანკუას) სახელი კანკუნს ზმნისა -- ღეჭვა; უმადოდ, ძალით ჭამა. კანკუნს (დოკანკუ დაღეჭა; დუუკანკუ დაუღეჭავს,
შეუჭამია; დონოკანკუე(ნ) დაღეჭავდა, შეჭამდა თურმე) გრდმ. ღეჭავს; ჭამს. ოკანკალი მიმღ. ვნებ. მყ. საღეჭი; სახემსო; საჭმელი.
ნაკანკა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაღეჭი; ნაჭამი. შდრ. ლაზ. 2. კანკ: ოკანკუ დაჭრა, მაგ., ხორცისა (ნ.მარი). 

Lemma: k'ant'al-i  
Number: 9649  
კანტალ-ი (კანტალ/რს) კანტური. ქკანტალი დუდიში თავის კანტური. ლეხის გეუოლუ დუდიშ კანტალქ - ავადმყოფს
აუვარდა თავის კანტური. იხ. ქანცალი. შდრ. გურ. თავის კანტური თავის ქნევა (ს. ჟღ., ზან., გვ. 226). 

Lemma: k'ant'arel-i  
Number: 9650  
კანტარელ-ი (კანტარელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. კანტარანს ზმნისა -- ტოტებგაცლილი, გასხეპილი. 

Lemma: k'ant'arua  
Number: 9651  
კანტარუა (კანტარუას) სახელი კანტარანს ზმნისა -- სხეპა (წვრილი ტოტებისა). მა ჯამპის ფცხოტუნქ დო სი კანტარევა! -
მე თუთის ხეს გავბელავ (ტოტებს დავაჭრი) და შენ სხეპეო! კანტარანს (კანტარუუ სხიპა, უკანტარუუ უსხეპია, ნოკანტარუე(ნ) სხეპდა
თურმე) გრდმ. ტოტებს ჭრის, სხეპს. იკანტარუუ(ნ) (გიიკანტარუ გაისხიპა, გოკანტარე{ლე}(ნ) გასხეპილა) გრდუვ. ვნებ. კანტარანს
ზმნისა -- ისხეპება. იკანტარე(ნ) (იკანტარუ შესაძლებელი გახდა გასხეპა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. კანტარანს ზმნისა --
შეიძლება გაისხიპოს. აკანტარე(ნ) (აკანტარუ შეძლო გაესხიპა, -- , გონოკანტარუე(ნ) შესძლებია გასხეპა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
უკანტარანს ზმნისა -- შეუძლია გასხიპოს, პატარა ტოტები დაჭრას. ოკანტარაფუანს (ოკანტარაფუუ ასხეპინა, უკანტარაფუაფუ
უსხეპინებია, ნოკანტარაფუე(ნ) ასხეპინებდა თურმე) კაუზ. კანტარანს ზმნისა -- ასხეპინებს. მაკანტარალი მიმღ. მოქმ. მსხეპელი,
ვინც პატარა ტოტებს აცლის (სჭრის). ოკანტარალი მიმღ. ვნებ. მყ. სასხეპი. კანტარელი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}სხეპილი. ნაკანტარუ
მიმღ. ვნებ. წარს. ნასხეპი. ნაკანტარუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}სხეპის საფასური. {უგ}უკანტარუ მიმღ. უარყ. {გა}უსხეპავი. 

Lemma: k'anua  
Number: 9652  
კანუა (კანუას) სახელი კანუნს ზმნისა -- ტენა. კანუნს (დოკანუნს დატენის, დოკანუ დატენა, დოუკანუ დაუტენია, დონოკანუე(ნ)
დატენიდა თურმე) გრდმ. ტენის. 

Lemma: k'anchapula  
Number: 9653  
კანჩაფულა (კანჩაფულას) იგივეა, რაც კანჩაფჷლა, კანჩაფია, -- ქალამანი, კანის (ტყავის) ფეხსაცმელი
(შინდამზადებული). ართ ჸაზახიქ, მოხუცებულქ, ართი კანჩაფულა დო ჩახვია ქჷმუღუნ ფერქ, ქაუხვადჷ: მ. ხუბ., გვ. 41 -
ერთი გლეხი, მოხუცებული, ერთი ქალამანი და ჩახვი (ტყავის ქისა) რომ მოაქვს ისეთი, (კი) შემოხვდა. კანჩაფულა
დეჯვეშებუ დო გინაჸოთამალი იჸიინი, ღაშიას (იხ.) უწიინა - ქალამანი რომ დაძველდება და გადასაგდები შეიქნება,
`ჯღანს' ეძახიან (ეტყვიან). 

Lemma: k'anchxala  
Number: 9654  
კანჩხალა (კანჩხალას) ზოოლ. თევზის სახეობაა ერთგვარი, დიდი არ იზრდება, მუცელზე მიჰყვება ზოლები, ზურგზე
მოშავოა (მასალები, ტ. ვ, გვ. 72). შდრ. ფირტვე{ლ}ია, ხამანწკა. 

Lemma: k'ancxu  
Number: 9655  
კანცხუ, კაცხუ (კა{ნ}ცხუს) ქინძისთავი. 

Lemma: k'andzil-i  
Number: 9656  
კანძილ-ი (კანძილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. კანძუნს ზმნისა -- შეკაზმული. კანძილი ცხენი მოჸუნდუნი...: მასალ., გვ. 88 -
შეკაზმული ცხენი რომ მოჰყავდა... 

Lemma: k'andzua  
Number: 9657  
კანძუა (კანძუას) იგივეა, რაც კაზუა, -- სახელი კანძუნს ზმნისა -- შეკაზმვა. გაგონება დო თიმ წუთის დობკანძით
(//დოპკანძით) არძაქ ცხენი - გაგონება და, იმ წუთს შევკაზმეთ ყველამ ცხენი. კანძუნს (დოკანძუ შეკაზმა, დუუკანძუ შეუკაზმავს,
დონოკანძუე(ნ) შეკაზმავდა თურმე) გრდმ. კაზმავს. იკანძუნს (დიიკანძუ შეიკაზმა, დუუკანძუ შეუკაზმავს) გრდმ. სათავ. ქც. კანძუნს
ზმნისა -- იკაზმავს თავისას. უკანძუნს (დუუკანძუ შეუკაზმა, დუუკანძუ შეუკაზმავს) გრდმ. სასხ. ქც. კანძუნს ზმნისა -- უკაზმავს მისას.
იკანძუუ(ნ) (დიიკანძუ შეიკაზმა, დოკანძე{ლე}(ნ) შეკაზმულა) გრდუვ. ვნებ. კანძუნს ზმნისა -- იკაზმება. აკანძუუ(ნ) (დააკანძუ შეეკაზმა,
დოკანძუუ შეჰკაზმვია) გრდუვ. ვნებ. უკანძუნს ზმნისა -- ეკაზმება. ოკანძაფუანს (ოკანძაფუუ აკაზმვინა, უკანძაფუაფუ უკაზმვინებია,
ნოკანძაფუე(ნ) აკაზმვინებდა თურმე) კაუზ. კანძუნს ზმნისა -- აკაზმვინებს. მაკანძალი მიმღ. მოქმ. {შე}მკაზმველი. ოკანძალი მიმღ.
ვნებ. მყ. {შე}საკაზმ{ავ}ი. დოკანძილი მიმღ. ვნებ. წარს. {შე}კაზმული. ნაკანძა მიმღ. ვნებ. წარს. {შე}ნაკაზმი. ნაკანძუერი მიმღ. ვნებ.
წარს. {შე}კაზმვის საფასური. 

Lemma: k'anc'ap-i  
Number: 9658  
კანწაფ-ი (კანწაფის) სახელი უკანწუანს ზმნისა -- რწევა; ქანაობა. დობღური თელი დღას ონწეშ კანწაფით - მოვკვდი
მთელი დღე აკვნის რწევით. ძუძუს გარზე, გოლუაფირო, არკვანც გიკანწუანქჷნი - ძუძუს გაძლევ, შემოგევლე, თან
აკვანსაც (რომ) გირწევ. ოკანწუანს (ოკანწუუ არწია, უკანწუაფუ ურწევია, ნოკანწუაფუე(ნ) არწევდა თურმე) გრდმ. არწევს. უკანწუანს



(უკანწუუ ურწია, უკანწუაფუ ურწევია) გრდმ. სასხ. ქც. ოკანწუანს ზმნისა -- ურწევს. იკანწე(ნ)//იკანწენე(ნ) (იკანწენუ შესაძლებელი
გახდა რწევა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ოკანწუანს ზმნისა -- შეიძლება დაირწიოს. აკანწე(ნ)//აკანწენე(ნ) (აკანწენუ შეძლო
ერწია, -- , ნოკანწუე(ნ) შესძლებია რწევა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უკანწუანს ზმნისა -- შეუძლია არწიოს. ოკანწაფუანს (ოკანწაფუუ
არწევინა, უკანწაფუაფუ ურწევინებია, ნოკანწაფუაფუე(ნ) არწევინებდა თურმე) კაუზ. უკანწუანს ზმნისა -- არწევინებს. მაკანწაფალი
მიმღ. მოქმ. მრწეველი, მქანავებელი. ოკანწაფალი მიმღ. ვნებ. მყ. სარწევი, საქანავებელი. {დო}კანწაფილი მიმღ. ვნებ. წარს.
{და}რწეული, {გა}ქანავებული. ნაკანწეფი მიმღ. ვნებ. წარს. ნარწევი, ნაქანავები. ნაკანწაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. რწევის,
ქანაობის საფასური. 

Lemma: k'anch'-i  
Number: 9659  
კანჭ-ი (კანჭის) ბოლო (დ. ფიფია). ქიდიჭყუა საქმე, მარა კანჭიქ ვემიაჸუნუუა - დაიწყოო საქმე, მაგრამ ბოლო ვერ
მიაყოლაო (ვერ მიიყვანაო). ქკანჭი ქუდუჸოთუა კანჭი დაუდოო (სარმა გამოსდოო). გადატ. მოატყუა. იხ. კაჭა. 

Lemma: k'anch'ala  
Number: 9660  
კანჭალა (კანჭალას) კოჭლი (მ. კვირტია). შდრ. ქულა. 

Lemma: k'anch'o  
Number: 9661  
კანჭო (კანჭოს) თევზის ამოსაყვანი მოკაუჭებული რკინა (მასალები, ტ. ვ, გვ. 75). 

Lemma: k'anjar-i  
Number: 9662  
კანჯარ-ი (კანჯარს) კანჯარა, ზოლებიანი ჭრელი, აჭრელებული. დატერტებული ცხენს უწიინა კანჯარს - აჭრელებულ
ცხენს ეტყვიან (ეძახიან) კანჯარს. კანჯარი მოთეთრო-ლურჯი ცხენი (პ. ჭარ). 

Lemma: k'anjo  
Number: 9663  
კანჯო (კანჯოს) კანჯო; ჭიდან ჩავარდნილი ვედროს ამოსაღები საშუალება. 

Lemma: k'ayat-i  
Number: 9664  
კაჲათ-ი იხ. კალათი. 

Lemma: k'aymaxa  
Number: 9665  
კაჲმახა იხ. კალმახა. 

Lemma: k'ayobua  
Number: 9666  
კაჲობუა (კაჲობუას) ეკლობა. 

Lemma: k'ap'ania  
Number: 9667  
კაპანია (კაპანიას) იხ. კამპანია, -- კამპანია. იმუსერს კაპანია უღუდეს: მ. ხუბ., გვ. 207 - იმ ღამეს კამპანია ჰქონდათ. 

Lemma: k'ap'ar-i  
Number: 9668  
კაპარ-ი, კამპარ-ი (კა{მ}პარს) ბოტან. ჯონჯოლი (ი. ყიფშ., ა. მაყ.). შდრ. იმერ. კაპარი ხეა, რომლის ყვავილისაგან
ჯონჯოლს ამზადებენ (ი. ჭყონ.). 

Lemma: k'ap'archxana  
Number: 9669  
კაპარჩხანა (კაპარჩხანას) ძლიერ გამხდარი და ავი (ქალი), ანჩხლი. 

Lemma: k'ap'arch'ina  
Number: 9670  
კაპარჭინა (კაპარჭინას) ზოოლ. თევზია ერთგვარი, -- კაპარჭინა. 

Lemma: k'ap'as-i  
Number: 9671  
კაპას-ი (კაპასის) კაპასი, -- ვინც უმნიშვნელო მიზეზის გამო ბრაზობს და ჩხუბობს, ანჩხლი. 

Lemma: k'ap'ek'-i  
Number: 9672  
კაპეკ-ი (კაპეკის) კაპეიკი, კაპიკი. დუდიში ცქვაფა კაპეკი კილარხვილიშა ვაღირჷნია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 41 - თავის ქება
გახვრეტილი კაპეიკი არ ღირსო. 

Lemma: k'ap'ison-i  
Number: 9673  
კაპისონ-ი, კაპისტონ-ი (კაპის{ტ}ონს) ბოტან. იგივეა, რაც კაპიტონი, -- ვაზის ერთ-ერთი ჯიშია. შდრ. ლეჩხ. კაბისტონი,
გურ. კაპისტონი ვაზის ჯიშია (ა. ღლ.). 

Lemma: k'ap'it'o1  
Number: 9674  
კაპიტო1 (კაპიტოს) კაბდო, საფარცხი ფიცარი (პ. ჭარ.); ხის ფარცხი. ბერტამი დიხაში აკარღვაფალო აკეთენდეს



კაპიტოს, მაღალი კიბირეფი უღუდუ - გორახიანი (ბელტიანი) მიწის დასაშლელად აკეთებდნენ კაბდოს, მაღალი კბილები
ჰქონდა. 

Lemma: k'ap'it'o2  
Number: 9675  
კაპიტო2 (კაპიტოს) ანთროპ. კაპიტონი. 

Lemma: k'ap'ic'ua  
Number: 9676  
კაპიწუა (კაპიწუას) სახელი იკაპიწანს ზმნისა -- შარვლის ტოტის, საზოგადოდ ტანსაცმლის კალთების, სახელოების აკეცვა,
აწევა, -- აკვალთვა. ძიქვა ქეიკაპიწუ დო თეში მინილუ წყარს - შარვალი (ტოტი) აიწია და ისე გადავიდა წყალზე. ხე
ქიკნიკაპიწე დო ქიმმეხვარი - ხელი დაიმკლავე და მომეხმარე. იკაპიწანს (ეიკაპიწუუ აიკეცა, ეუკაპიწუუ აუკეცავს, ენოკაპიწუე(ნ)
აიკეცავდა თურმე) გრდმ. სათავ. ქც. იკეცავს, იწევს (სახელოებს, კალთებს, შარვლის ტოტებს), იკვალთავს. უკაპიწანს
(ეუკაპიწუუ აუკეცა, ეუკაპიწუუ აუკეცავს) გრდმ. სასხ. ქც. უწევს, უკეცავს. იკაპიწე(ნ)//იკაპიწენე(ნ) (იკაპიწენუ შესაძლებელი გახდა
აკეცვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. იკაპიწანს ზმნისა -- შეიძლება აკეცვა, აწევა (ტოტის, სახელოსი). ეაკაპიწე(ნ),
ეაკაპიწენე(ნ) (ეაკაპიწენუ შეძლო აეკეცა, -- , ენოკაპიწებუე(ნ) შესძლებია აკეცვა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უკაპიწანს ზმნისა --
შეუძლია აიწიოს, აიკეცოს (შარვლის ტოტი...). ოკაპიწებაფუანს (ეიოკაპიწებაფუუ ააკეცვინა, ეუკაპიწებაფუაფუ აუკეცვინებია,
ენოკაპიწებაფუე(ნ) ააკეცვინებდა თურმე) კაუზ. იკაპიწანს ზმნისა -- აკეცვინებს, აწევინებს, აკვალთვინებს (შარვლის ტოტს,
სახელოს). ემაკაპიწალი მიმღ. მოქმ. ამკეც{ავ}ი, ამწევი. ე{ჲ}ოკაპიწალი მიმღ. ვნებ. მყ. ასაკეცი, ასაწევი, ასაკვალთავი. ეკაპიწელი
მიმღ. ვნებ. წარს. აკვალთული, აწეული. ენაკაპიწა მიმღ. ვნებ. წარს. ანაწევი, ანაკეცი. ენაკაპიწუერი მიმღ. ვნებ. წარს.
აკვალთვის, აწევის, აკეცვის საფასური. შდრ. ე-ბარკანუა. 

Lemma: k'ap'ich'-i  
Number: 9677  
კაპიჭ-ი (კაპიჭის) ბოტან. მანეული (ა. მაყ.). 

Lemma: k'ap'u  
Number: 9678  
კაპუ (კაპუს) იგივეა, რაც ყვაპუ, -- ღორის, და საერთოდ შინაური საქონლის, ავადმყოფობა. კაპუ მძიმე ავადმყოფობად
ითვლება, საქონელს ყელი უსივდება და ხმის ამოღება არ შეუძლია. ამიტომ არის წყევლა: კაპუ
ქირტკოლაფუდასია//ქირდკოლაფუდასია - კაპუ ჩაგვარდნოდეს პირშიო! (ს. მაკალ. გვ. 308-309). მუ რე, კაპუქ გაღოლუო,
ხმას ვეკმიღანქინი? - რაა, კაპუ დაგემართა, ხმას რომ არ იღებ? 

Lemma: k'ap'uet'-i  
Number: 9679  
კაპუეტ-ი (კაპუეტის) ფრინველი წელიწად-გამოვლილი (საბა); გადატ. ძველი. კაპუეტი შიილებე მიმინო, ღუ, -- კაპუეტიე
ჯვეში - კაპუეტი შეიძლება მიმინო, ბუ, -- საერთოდ კაპუეტია ძველი. გადატ. იტყვიან ქალზე, კაცზე, -- ისეთზე, რომელიც არის
თავისნათქვამა, ჯიუტი; ანჩხლი; მიუკარებელი; აყალ-მაყალის ამტეხი. შდრ. გურ. კაპუეტი 1. ძნელად მოსახარში ქათამი; 2.
ჯიუტი, ანჩხლი (ა. ღლ.). 

Lemma: k'ap'unia  
Number: 9680  
კაპუნია (კაპუნიას) გადმოცემით კერპის სახელწოდებაა. კერპი იდგა იმ ადგილას, სადაც ამჟამად მარტვილის მონასტერია:
ის იყო გაკეთებული ჩუგუნისაგან კაცის სახისა ღია პირით, რომელშიაც ქურუმები ათავსებდნენ კერპისათვის შეწირულ
ცოცხალ ბავშვებს (ი. ყიფშ., ლექსკ., გვ. 252). წარმართული ღვთაებაა, მას სწირავდნენ ღორს, რომელსაც ოკაპუნეს, ე.ი.
საკაპუნო ღორს უწოდებდნენ (ქხს, 1, გვ. 65). ოჭუმარეს გეირჩინდჷნა ოკაპუნე კერიცალო: მასალ., გვ. 104 - დილას
შემოგეყრებიან საკაპუნო კერატივით. იხ. კაპუნობა. 

Lemma: k'ap'unoba  
Number: 9681  
კაპუნობა (კაპუნობას) დღესასწაული, რომელიც იმართებოდა 10 დღით ადრე დიდი მარხვის დაწყებამდე კაპუნიას
საპატივცემლოდ. ადამიანის მსხვერპლის ნაცვლად ამ დღესასწაულისათვის იკვლებოდა საგანგებოდ გასუქებული ღორი,
სახელწოდებით ოკაპუნე. წარმოითქმებოდა ლოცვა, როგორც მირსობის დღესასწაულზე (ი. ყიფშ.). ყველიერის წინაკვირას,
ხუთშაბათ საღამოს სამეგრელოში იხდიდნენ კაპუნობას. ამას მსხვერპლად სწირავდნენ კერატს (ს. მაკალ., გვ. 307). 

Lemma: k'azh-i1  
Number: 9682  
კაჟ-ი1 (კაჟის) კაჟი. ჩქიმი ნასხუნა ლებიას კაჟი ვაჸუნუნია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 164 - ჩემს დარჩეულ ლობიოს კაჟი არ
გაჰყვებაო. შდრ. ტოპონ. კაჟონა კაჟნარი (პ. ცხად., ტოპონ., გვ. 73). 

Lemma: k'azh-i2  
Number: 9683  
კაჟ-ი2 (კაჟის) კალათის მსგავსად დაწნული პატარა ჭურჭელი (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 3, გვ. 224); წისქვილში მინდს (ბაჟს)
კაჟით იღებდნენ: თითო ქილა საფქვავიდან -- თითო კაჟს. შდრ. ლაზ. კაჟი საზომი, ერთი ოყა (ნ. მარი). 

Lemma: k'azham-i  
Number: 9684  
კაჟამ-ი (კაჟამს) კაჟიანი. ქკაჟამი დიხა კაჟიანი მიწა. ქკაჟიჯგურა კაჟის მსგავსი, კაჟისებური. 

Lemma: k'ar-i  
Number: 9685  
კარ-ი (კარს) 1. კარი. გერს შინანდესია დო კარს გერდუა - მგელს ახსენებდნენ და კარზე იდგაო. რჩინაფაქ კოს კარიშ
გინულას მაჭიშუა - სიბერემ კაცს კარის გასასვლელზე მოუსწროო. ვაგმანჯენა ჸუდეფიში კარეფი: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 135 -
ვერ გავაღებთ სახლების კარებს. 2. რთული ფუძის მეორე შემადგენელი ნაწილი: ონდღეშკარი შუადღის კარი, შუადღე;
სიბაკარი დიდი კარი, -- სოფელში საქონელი რომ ყანაში არ შევიდეს; ჸუდეკარიღ ჸუდეშ კარი აივანი; ჭიშკარი ღ
ბჭისკარი... ტოპონიმებში: ვედიდკარი სოფელია მარტვილის რაიონში; ოხვამეკარი (ღ ოხვანეშ კარი) ეკლესიის კარი;



შაურკარი; ურიაკარი (ღ ურიაშკარი) ებრაელის კარი (ს. ბანძა, მარტვილის რაიონი)... 

Lemma: k'araia  
Number: 9686  
კარაია (კარაიას) ხუხულა, პატარა კარავი. იხ. კარე (ი. ყიფშ.). კარაიაცალო ეკოცუუ: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 64 -
(სახელდახელოდ გაკეთებული) კარავივით დაიშალაო. 

Lemma: k'arak'ani  
Number: 9687  
კარაკანი იხ. კარაკანო. 

Lemma: k'arak'ano  
Number: 9688  
კარაკანო ზმნზ. წმინდად, ნათლად, თვალნათლივ, გარკვევით; პირდაპირ. კარაკანო ირფელი ქიგეგონუ - ნათლად
გაიგონა ყველაფერი. უჯინექჷ კარაკანო: ქხს, 1, გვ. 316 - ხედავ მკაფიოდ. კარაკანო ქივეჩილი ირფელი - გარკვევით (კი)
ვუამბე ყველაფერი. 

Lemma: k'arak'unchxa  
Number: 9689  
კარაკუნჩხა (კარაკუნჩხას) ბოტან. ქართული ყოჩივარდა. იხ. ტკვარჩელია, ტყვარჩელია (ა.მაყ.). 

Lemma: k'arak'uchxa  
Number: 9690  
კარაკუჩხა (კარაკუჩხას) ბოტან. სათოვლია. იხ. მათირია, მოვარიე, კვარიაში კუჩხა (ა. მაყ.). ქუნციშ ჯინსი მითოჩანსი
კარაკუჩხა დო იაია: ქხს, 1, გვ. 328 - ბუჩქის ძირას ხარობს ენძელა (სათოვლია) და ია. 

Lemma: k'araliot'-i  
Number: 9691  
კარალიოტ-ი (კარალიოტის) ხელით სატრიალებელი ბურღი. 

Lemma: k'aranchxa  
Number: 9692  
კარანჩხა, კარაჩხა (კარა{ნ}ჩხას) სახელურიანი პატარა კალათა. კარანჩხა ლაგირძია რე, შქას ხეშ მააკიდირებელი
უღუ, შხვანერო `ოსადილე კარაჩხასით' (კალათისით) უწიინა - `კარაჩხა' მოგრძოა, შუაზე ხელის მოსაკიდებელი აქვს,
სხვანაირად `სასადილო კალათსაც' ეტყვიან. დედიბიქ სადილი გააკეთუ დო მეუღჷ კარაჩხათ: მ. ხუბ., გვ. 138 - დედა-
ბებერმა სადილი გააკეთა და მიაქვს პატარა კალათით. შდრ. გურ. კარანჩხა პატარა კალათა (ა. ღლ.); ლაზ. კანჩხა
თეთრეულის სარეცხი გობი (ნ. მარი). 

Lemma: k'arapa  
Number: 9693  
კარაფა (კარაფას) იხ. მიკო-კარაფა. 

Lemma: k'arachxa  
Number: 9694  
კარაჩხა (კარაჩხას) იგივეა, რაც კარანჩხა, -- პატარა კალათა 

Lemma: k'arbuz-i  
Number: 9695  
კარბუზ-ი (კარბუზის) თახჩა; ბოყვის იმ მსხვილ, შიგნიდან დატოვებულ, გამოჭრილ ნაწილს კარბუზი ერქვა (მასალები, ტ. 1,
გვ. 380); ურდული (დ. ფიფია). 

Lemma: k'argonjamil-i  
Number: 9696  
კარგონჯამილ-ი (კარგონჯამილ/რს) კარგაღებული. 

Lemma: k'arge'mole'  
Number: 9697  
კარგჷმოლჷ (კარგჷმოლჷს) კარგამოსასვლელი. ართი მაშაია კარგჷმოლჷს ქიდიიტევა: მ.ხუბ., გვ. 142 - ერთი
ფეხსაცმელი კარგამოსასვლელში დატოვეო. 

Lemma: k'ardia  
Number: 9698  
კარდია (კარდიას) იხ. კარდილა. 

Lemma: k'ardila  
Number: 9699  
კარდილა, კარდლა (კარდ{ი}ლას), კარდია (კარდიას) კარდალი; ქვაბი (დიდი). დაჩხირიში ჟი მიკობუდუ დიდი
კარდილა: ი.ყიფშ., გვ. 21 - ცეცხლის ზევით ეკიდა დიდი ქვაბი. ჩქიმი ოხაშალი კარდილა თეში მიკაბუნეთია: თ. სახოკ.,
გვ. 268 - ჩემი მოსახარში ქვაბი ისე ჩამოკიდეთო. კარდლათ ცოდა მიკომბუნა: ქხს, 1, გვ. 193 - ქვაბით ცოდვა გვიკიდია. იხ.
ჩუანი. შდრ. ლაზ. კარდალა დიდი ქვაბი (ნ. მარი); გურ., აჭარ. კარდალაი სპილენძის ქვაბი; დიდი ქვაბი (ა.ღლ.). 

Lemma: k'are  
Number: 9700  
კარე (კარეს) კარავი, მწყემსის საზაფხულო ბინა. ტყას, გოთე არდგილს, მეჩხოულემქ კარე ქიდოდგეს - ტყეში, ყათლაღ
ადგილას, მეძროხეებმა კარავი დადგეს. თე დუდი ჯოღორს ჭყიშიში კარეში კარიშა ქჷმოუსარგალუაფუ: ი. ყიფშ., გვ. 22 -
ეს თავი ძაღლს მწყემსის კარავის კართან მიუთრევია. // გადატ. საცხოვრებელი ადგილი, ბინა. ინა მუ კოჩიე, კარე ვაუღუნი
- ის რა კაცია, თავისი კარავი (თავშესაფარი) რომ არ აქვს. არის წყევლა: დუგაჭუ კარექ! - დაგეწვა კარავი!; სი კარეჭვილი!



- შე კარავდამწვარო! 

Lemma: k'areshmadiarapal-i  
Number: 9701  
კარეშმადიარაფალ-ი (კარეშმადიარაფალ/რს) იგივეა, რაც მეხელე, -- კარვის მკვებავი, კარვის მზარეული. 

Lemma: k'aresh  
Number: 9702  
კარეშ უნჩაშ-ი (კარეშ უნჩაშის) კარვის უფროსი. მთაში საძოვრად თხას რომ არეკავდნენ, ერთ-ერთ მწყემსს ირჩევდნენ
კარავის უფროსად (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 1, გვ. 214). 

Lemma: k'artapa  
Number: 9703  
კართაფა (კართაფას) იხ. კართუა, ე-კართუა, -- აკეცვა (შარვლის ტოტის, კაბის კალთის, სახელოსი...). // გადატ. ჩაგდება
(ხელში). ოკო ირფელი ხეშა იშეკართუასჷნი - უნდა ყველაფერი ხელში ჩაიგდოს. 

Lemma: k'arte  
Number: 9704  
კართე (კართეს) კალთა; მთის ფერდობი. გჷნაფალათ გოსორგელე წჷრდეში კართე: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 18 -
ნაზარდი ყლორტებით დახუნძლულა წმინდისა კალთა. ართ დიხას დიმახვენც კართეს მუთუნ ვაწუცენც: კ. სამუშ., ქხპს, გვ.
117 - ერთ ადგილას დამჯდომს კალთაზე არაფერი დაუცვივდება. ჯგირი კოც ქობალი დო ჯიმუ კართეშა ეწუსორგუნია:
ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 188 - კარგ კაცს პური და მარილი კალთაზე უყრიაო. ქგოლაში კართე მთის კალთა. ქსუკიში კართე
ფერდობის კალთა. 

Lemma: k'artemardian-i  
Number: 9705  
კართემარდიან-ი (კართემარდიანს) კალთამადლიანი. // გადატ. უმანუსო ქალი. 

Lemma: k'artexvamir-i  
Number: 9706  
კართეხვამირ-ი (კართეხვამირს) იგივეა, რაც კართემარდიანი, -- კალთადალოცვილი. // გადატ. უმანუსო. 

Lemma: k'artua  
Number: 9707  
კართუა (კართუას) იგივეა, რაც კაპიწუა, კართაფა, -- სახელი იკართანს ზმნისა -- კალთის, სახელოს, შარვლის ტოტის
აკეცვა, -- აკვალთვა, აკაპიწება. ცუნჯის ვადიშოლუკონი, კაბა ქეიკართუუ - ცვარში რომ არ დასველებულიყო კაბა
აიკვალთა. კილე მანგარო ქიკნიკართე: ქხს, 1, გვ. 324 - სახელო (მკლავი) მაგრად წაიკაპიწე. იკართანს (ეიკართანს
აიკვალთავს, ეიკართუუ აიკვალთა, ეუკართუაფუ აუკვალთავს, ენოკართაფუე(ნ) აიკვალთავდა თურმე) გრდმ. სათავ. ქც. ეკართანს
ზმნისა -- იკვალთავს. უკართანს (ეუკართანს აუკვალთავს, ეუკართუუ აუკვალთა, ეუკართუუ აუკვალთავს) გრდმ. სასხ. ქც. ეკართანს
ზმნისა -- უკვალთავს, უკეც{ავ}ს. 

Lemma: k'artxa  
Number: 9708  
კართხა (კართხას) საწყაო, -- ნახევარი ლიტრა ჩადის (ს. მაკალ., გვ. 190). ხის ჭურჭელი, რომელსაც ხმარობდნენ ღვინის
სასმელად. კეთდებოდა ცაცხვის, თხმელისა და ჩამქვისაგან. საუკეთესოდ ითვლებოდა კოლომიას ხე. კათხა საკმაოდ
მაღალი იყო, იდგა მაღალ და წვრილ ფეხზე (მასალები, ტ. 2, ნაწ. 1, გვ. 233). გეშვი კართხა, კართხალე, აშო
ქუმომჩაკალე, უჩარდია, უჩა კოჩი, ვაშუნდი-და, მუშა მორთი? - შესვი კათხა, პატარა კათხა, აქეთ მომქაჩე, უჩარდია, შავო
კაცო, თუ არ დალევდი, რატომ მოხვედი? შდრ. ჩაყვა. 

Lemma: k'arie  
Number: 9709  
კარიე (კარიეს) ზოოლ. ქათამი. იხ. ოკარიე. შდრ. გურ. კარიე, საკარიე საქათმე (კ. გვარ., გ.შარაშ., ა. ღლ.). 

Lemma: k'arish  
Number: 9710  
კარიშ ქურეფ-ი(კარიშ ქურეფ-ს//ქურემ/ნ-ს) კარის ქუსლები. 

Lemma: k'ark'azua  
Number: 9711  
კარკაზუა (კარკაზუას) სახელი კარკაზანს ზმნისა -- {და}გრეხა; {და}ხვევა. იხ. გარგაზუა. 

Lemma: k'ark'al-i  
Number: 9712  
კარკალ-ი (კარკალს), კარკალუა (კარკალუას) სახელი კარკალანს ზმნისა -- 1. კანკალი. ჩხურუქ გემოჸოთუ დო
ქიდმოჭყაფუუ კარკალი - სიცივემ ამიყვანა და დამაწყებინა კანკალი. მა ვკარკალანდი შიშით - მე ვკანკალებდი შიშით.
შდრ. კანკალი. 2. კაკანი (ქათმისა). დადულ ქოთომქ ქჷდიიჭყჷ კარკალი: მ. ხუბ., გვ. 220 - დედალმა ქათამმა ქე დაიწყო
კაკანი. ქოთომეფიში კარკალქ დო ჸიონქ ვადმორულუა - ქათმების კაკანმა და ყივილმა არ დამაძინაო. გლახა ქოთომი
მუში ჸუდეს კარკალანს, შხვაში ჸუდეს კვერცხის დოდვანსია (სქჷნსია): ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 30 - ცუდი ქათამი თავის
სახლში კაკანებს, სხვის სახლში კვერცხს დებსო. 3. კამკამი; რაკრაკი (წყლისა) (ი. ყიფშ., პ. ჭარ.). შდრ. ტოპონ. ოკარკალე
სარაკრაკო, სადაც წყალი მირაკრაკებს (პ. ცხად., ტოპონ., გვ. 48). კარკალანს (იყენ. კარკალუუ იკანკალა, იკაკანა; უკარკალუუ
უკანკალია, უკაკანია; ნოკარკალუე(ნ) კანკალებდა, კაკანებდა თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ. კანკალებს; კაკანებს. ოკარკალაფუანს
(ოკარკალაფუუ აკანკალებინა, აკაკანებინა; უკარკალაფუაფუ უკანკალებია, უკაკანებია; ნოკარკალაფუე(ნ) აკანკალებინებდა,
აკაკანებინებდა თურმე) კაუზ. კარკალანს ზმნისა -- აკანკალებინებს; აკაკანებინებს. შდრ. ლაზ. კარკალ: ოკარკალუ ქათმის
კაკანი (ნ.მარი); გურ. კარკალი ქათმის ხმაურობა კვერცხის დადების დროს და შემდეგაც (ი. ჭყ., ს. ჟღ., ა. ღლ.); იმერ., ლეჩხ.
კარკალი კანკალი, ბარძგალი (ვ. ბერ., მ. ჩიქ.). 

Lemma: k'ark'ale  



Number: 9713  
კარკალე (კარკალეს) იგივეა, რაც კანკალე, -- ზოგიერთი, ზოგი. კარკალე კოჩი დუდით გილურს, კარკალე -- კუჩხითია:
ხალხ. სიტყ., 1, გვ. 64 - ზოგი კაცი თავით დადის, ზოგი -- ფეხითო. კარკალეშა ოსურს ხოლო ქუდუჯერე ოკონია - ზოგჯერ
ცოლსაც უნდა დაუჯეროო. შდრ. ნამუთინე. 

Lemma: k'ark'ant'-i  
Number: 9714  
კარკანტ-ი (კარკანტის), კარკანტუა (კარკანტუას) სახელი იკარკანტუ(ნ) ზმნისა -- კაშკაში; ლაპლაპი, ღუდღუდი (პ. ჭარ.).
მანქანაში ელნათური ოქროში სინთეთ იკარკანტჷ: მასალ., გვ. 122 - მანქანის ელნათური ოქროს სინათლით კაშკაშებს.
იკარკანტუ(ნ) ( -- , იკარკანტუ იკაშკაშა, უკარკანტინუ უკაშკაშია, ნოკარკანტუე(ნ) კაშკაშებდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. კაშკაშებს,
ლაპლაპებს. 

Lemma: k'ark'ant'ia  
Number: 9715  
კარკანტია (კარკანტიას) ლაპლაპა, კაშკაშა. კარკანტია ჩხანა დღაქჷ ჯოჯოხეთიცალო გორთჷ - კაშკაშა მზიანი დღე
ჯოჯოხეთად გადაიქცა. ქკარკანტია წყურგილი ანკარა წყარო. 

Lemma: k'ark'aro  
Number: 9716  
კარკარო ზმნზ. კარდაკარ. კარკარო გილურქინი, ჸუდეს ვადგახუნენო? - კარდაკარ რომ დადიხარ, სახლში ვერ დაჯდები?

Lemma: k'ark'at'-i  
Number: 9717  
კარკატ-ი (კარკატის), კარკატაფა (კარკატაფას), კარკატუა (კარკატუას) სახელი იკარკატუ(ნ) ზმნისა -- ბრუნვა, ტრიალი;
ხვევა. ათე ამბე ხოჲო იკარკატუ მეძობელეფიწკუმა - ეს ამბავი კიდევ ტრიალებს მეზობლებში. ქუდუჭყი ათეშე დო უკული
ქივკარკატე, მუუთე ირფელი - დავუწყე ამით (აქედან) და შემდეგ დავიხვიე, მოვუთავე ყველაფერი. ოთხიშახ
დოპკარკატანქ თე დიხას დო უკული ირბილებუ - ოთხჯერ დავახვევ ამ მიწას და შემდეგ რბილდება. კარკატანს (დოკარკატუუ
დაახვია, დუუკარკატუუ დაუხვევია, დონოკარკატუე(ნ) დაახვევდა თურმე) გრდმ. ახვევს. იკარკატანს (დიიკარკატუუ დაიხვია, დუუკარკატუუ
დაუხვევია) გრდმ. სათავ. ქც. კარკატანს ზმნისა -- იხვევს. უკარკატანს (დუუკარკატუუ დაუხვია, დუუკარკატუუ დაუხვევია) გრდმ. სასხ.
ქც. კარკატანს ზმნისა -- უხვევს. იკარკატუუ(ნ) (დიიკარკატუ დაიხვა, დოკარკატე{ლე}(ნ) დახვეულა) გრდუვ. ვნებ. კარკატანს ზმნისა -
- იხვევა. აკარკატუუ(ნ) (დააკარკატუ დაეხვია, დოკარკატუუ დახვევია) გრდუვ. ვნებ. უკარკატანს ზმნისა -- ეხვევა. იკარკატე(ნ)
(იკარკატუ შესაძლებელი გახდა დახვევა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. კარკატანს ზმნისა -- შეიძლება დაიხვეს. აკარკატე(ნ)
(აკარკატუ შეძლო დაეხვია, -- , ნოკარკატუე(ნ) შესძლებია დახვევა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უკარკატანს ზმნისა -- შეუძლია დაახვიოს.
ოკარკატაფუანს (ოკარკატაფუუ დაახვევინა, უკარკატაფუაფუ დაუხვევინებია, ნოკარკატაფუე(ნ) ახვევინებდა თურმე) კაუზ. კარკატანს
ზმნისა -- ახვევინებს. მაკარკატალი მიმღ. მოქმ. {და}მხვევი. ოკარკატალი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}სახვევი. კარკატელი მიმღ. ვნებ. წარს.
{და}ხვეული. ნაკარკატა მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნახვევი. ნაკარკატუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ხვევის საფასური. უკარკატუ მიმღ. უარყ.
{და}უხვეველი. 

Lemma: k'ark'at'ua  
Number: 9718  
კარკატუა (კარკატუას) იხ. კარკატი. 

Lemma: k'ark'ac-i  
Number: 9719  
კარკაც-ი (კარკაცის), კარკაცუა (კარკაცუას) სახელი კარკაცანს ზმნისა -- კისკისი; ხმამაღალი, გადაჭარბებული სიცილი.
დუცუ გიმოკარკაცანც ფორონჯი ცა: კ.სამუშ., ქხპს, გვ. 117 - თავზე დამკისკისებს ფოროჯი ცა. პულემიოტიქ ქჷდიჭყ ძიცა,...
კარკაცი - ტყვიამფრქვევმა დაიწყო სიცილი,... კისკისი. კარკაცანს (იყენ. კარკაცუუ იკისკისა, უკარკაცუუ უკისკისებია, ნოკარკაცუე(ნ)
კისკისებდა თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ. კისკისებს. მოკარკაცე მიმღ. აწმყ. მოკისკისე. ოკარკაცე მიმღ. ვნებ. მყ. საკისკისო.
ნაკარკაცა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაკისკისები. ნაკარკაცუერი მიმღ. ვნებ. წარს. კისკისის საფასური. შდრ. ხარხაცი; იმერ., გურ.
კარკაცი კისკისი, გადაჭარბებული სიცილი (ვ. ბერ., ს.ჟღ., ზანიზ.). 

Lemma: k'ark'iler-i  
Number: 9720  
კარკილერ-ი (კარკილერს) კარგამოკეტილი. ვოჯანუქ ჩქიმ ჯარგვალს კარკილერო,უმინჯურო: ქხს. 1, გვ. 43 -- ვწევარ
ჩემს ჯარგვალში კარგამოკეტილად, უპატრონოდ. 

Lemma: k'ark'uzua  
Number: 9721  
კარკუზუა (კარკუზუას) სახელი კარკუზანს ზმნისა -- {და}ხვევა. კარკუზანს (დოკარკუზუუ დაახვია, დუუკარკუზუუ დაუხვევია,
დონოკარკუზუე(ნ) დაახვევდა თურმე) გრდმ. ახვევს. 

Lemma: k'ark'unt'-i  
Number: 9722  
კარკუნტ-ი (კარკუნტის) იგივეა, რაც კაკუტი. 

Lemma: k'arminolu  
Number: 9723  
კარმინოლუ (კარმინოლუს) შესასვლელი კარი. იხ. მინულა. 

Lemma: k'arnoxoril-i  
Number: 9724  
კარნოხორილ-ი, კარნოხორი-ი (კარნოხორილს) ნასახლარი, სადაც ადრე კარავი იყო, კარ-მიდამო ჰქონდა. იხ. კარე. 

Lemma: k'art'a  
Number: 9725  
კარტა (კარტას) პატარა ზომის; უჯიშო (ხილი, მაგ., ვაშლი, მსხალი...; საქონელი). 



Lemma: k'art'a-sxul-i  
Number: 9726  
კარტა-სხულ-ი (კარტა-სხულ/რს) ბოტან. პანტა-მსხალი. იხ. სხული. 

Lemma: k'art'a-ushkur-i  
Number: 9727  
კარტა-უშქურ-ი (კარტა-უშქურს) ბოტან. პანტა-ვაშლი. იხ. უშქური. 

Lemma: k'art'opil-i  
Number: 9728  
კარტოფილ-ი (კარტოფილ/რს) ბოტან. კარტოფილი. შდრ. ლაზ. დიხა მარქვალი (ა.მაყ.). 

Lemma: k'art'ogha  
Number: 9729  
კარტოღა (კარტოღას) კატორღა. ვითოხუთი დღაშ ჯინათ, ვითოხუთი წანა კარტოღაქ აჸუ ალეს: ქხს, 2, გვ. 140 -
თხუთმეტი დღის ლოდინი (ყურებით) თხუთმეტი წლის კატორღა შეექმნა ალეს. 

Lemma: k'art'ua  
Number: 9730  
კარტუა (კარტუას) იხ. კინო-კარტუა. 

Lemma: k'arua//k'orua  
Number: 9731  
კარუა//კორუა (კარუას, კორუას) სახელი ოკარანს ზმნისა -- სახლობა; კარვობა; კარვის დადგმა. თექ ოხორანს, ოკორანს:
მ. ხუბ., გვ. 235 - იქ სახლობს, კარავი უდგას. ოკარანს//ოკორანს (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ.
სტატიკ. კარავი უდგას, კარვობს. იხ. კარე. 

Lemma: k'arshavand-i  
Number: 9732  
კარშავანდ-ი (კარშავანდის) მეთევზეთა ამხანაგობაში მიღებული მოწაფისათვის განკუთვნილი წილი (მასალები, ტ. ვ, გვ.
75). 

Lemma: k'archxaia  
Number: 9733  
კარჩხაია (კარჩხაიას) ზოოლ. თევზია ერთგვარი (კობრისებრთა რიგისა), -- კარჩხანა. 

Lemma: k'archxua  
Number: 9734  
კარჩხუა (კარჩხუას) სახელი იკარჩხანს ზმნისა -- თევზის მიერ ქვირითის დაყრა. ჩხომქ მიდართუ ოკარჩხუშა - თევზი
წავიდა ქვირითის დასაყრელად. შდრ პ. ცხად., ძიებ., გვ. 65. 

Lemma: k'arc'ua  
Number: 9735  
კარწუა (კარწუას) სახელი კარწუნს ზმნისა -- დასამწნილებელი ბოსტნეულის ცოტახნით ცხელ წყალში გაჩერება
(ამოვლება), -- მოწალვა, ჟღნობა. კარწუნს (დოკარწუ მოწალა, დოუკარწუ მოუწალავს, დონოკარწუე(ნ) მოწალავდა თურმე) გრდმ.
წალავს (კომბოსტოს, პრასს) დაწნილების წინ. 

Lemma: k'asil-i  
Number: 9736  
კასილ-ი (კასილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. კასუნს ზმნისა -- {და}ტენილი. ტაბაჩა კასილიშა ოშქურუ ართის, უკასუშა -- ოშის:
ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 128 - დატენილი დამბაჩის ეშინია ერთს, დაუტენავისა - ასს. დახე დიანთილ დოჸვილუ რევოლვერი
კასილითი: ქხს, 1, გვ. 216 - კინაღამ დედამთილი მოკლა დატენილი რევოლვერით. 

Lemma: k'asrul-i  
Number: 9737  
კასრულ-ი (კასრულს) [რუს. кастрюля კასტრული] ქვაბი. 

Lemma: k'asua  
Number: 9738  
კასუა (კასუას) სახელი კასუნს ზმნისა -- {გა}ტენა, {და}ტენა (თოფის; ტომრის). თოფი მანგარას დომიკასია: მ. ხუბ., გვ. 159 -
თოფი მაგრად დამიტენეო. მუში ფილთას დოკასუნსუ: ქხს, 1, გვ. 189 - თავის ფილთას (თოფს) დატენის. მიდეღი ვედრა დო
ნახორხათ დოკასი! - წაიღე ვედრო და ნახერხით დატენე! კასუნს (დოკასუ დატენა, დოუკასუ დაუტენია, დონოკასუე(ნ) დატენიდა
თურმე) გრდმ. ტენის. იკასუნს (დიიკასუ დაიტენა, დუუკასუ დაუტენია) გრდმ. სათავ. ქც. კასუნს ზმნისა -- იტენის. უკასუნს (დუუკასუ
დაუტენა, დუუკასუ დაუტენია) გრდმ. სასხ. ქც. კასუნს ზმნისა -- უტენის. იკასუუ(ნ) (დიიკასუ დაიტენა, დოკასე{ლ/რე}(ნ) დატენილა)
გრდუვ. ვნებ. კასუნს ზმნისა -- იტენება. აკასუუ(ნ) (დააკასუ დაეტენა, დოკასუუ დასტენია) გრდუვ. ვნებ. უკასუნს ზმნისა -- ეტენება.
იკასე(ნ) (იკასუ შესაძლებელი გახდა დატენა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. კასუნს ზმნისა -- შეიძლება დაიტენოს. აკასე(ნ) (აკასუ
შეძლო დაეტენა, -- , დონოკასუე(ნ) შესძლებია დატენა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უკასუნს ზმნისა -- შეუძლია დატენოს. ოკასაფუანს
(ოკასაფუუ {და}ატენინა, უკასაფუაფუ {და}უტენინებია, ნოკასაფუ{აფუ}ე(ნ) ატენინებდა თურმე) კაუზ. კასუნს ზმნისა -- ატენინებს. მაკასალი
მიმღ. მოქმ. {და}მტენი. ოკასალი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}სატენი. კასილ/რი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ტენილი. ნაკასა მიმღ. ვნებ. წარს.
{და}ნატენი. ნაკასუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ტენის საფასური. {უდ}უკასუ მიმღ. უარყ. {და}უტენელი. 

Lemma: k'at'a  
Number: 9739  
კატა (კატას) იგივეა, რაც კარტა, -- პატარა, უჯიშო. 

Lemma: k'at'a-txa  
Number: 9740  



კატა-თხა (კატა-თხას) პატარა თხა (ბუნებით დაჩაგრული). 

Lemma: k'at'ap'urask'/kia  
Number: 9741  
კატაპურასკ/ქია (კატაპურასკ/ქიას) ბოტან. ყანის ნიორი; მწარე პრასი. უსურე სუმარი კატა-პურასქიათ მიკისურესია:
ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 136 - უწვევი სტუმარი მწარე პრასით გაისტუმრესო. იხ. ჯოღორიში ნიორი (ა. მაყ.). 

Lemma: k'at'ar-i  
Number: 9742  
კატარ-ი (კატარს) იგივეა, რაც კატა, კარტა, -- უჯიშო; პატარა ტანის. 

Lemma: k'at'a-shxur-i  
Number: 9743  
კატა-შხურ-ი (კატა-შხურს) პატარა ცხვარი (ბუნებით), უდუმო. 

Lemma: k'at'a-chxou  
Number: 9744  
კატა-ჩხოუ (კატა-ჩხოუს) პატარა ტანის ძროხა, უჯიშო. ჸუნს ართი კატა-ჩხოუ დო თის უჯინე - ჰყავს ერთი პატარა (ტანის)
ძროხა და იმას უყურებს (იმისი იმედითაა). 

Lemma: k'at'u  
Number: 9745  
კატუ (კატუს) ზოოლ. კატა. ჭუკ დო კატუ მიკობორკუ ბორბოლიაშ ნამოსას: ქხს, 1, გვ. 209 - თაგვი და კატა მიბორკილია
ობობას ქსელზე. კატუს რხინი უღუდუ დო ჭუკენს ჭყვადუა: ი. ყიფშ., გვ. 178 - კატას ლხინი ჰქონდა და თაგვებს -- წყვეტა.
ქკატუქ გეგაშქვიდუ (წყევლაა): სქან შურს ქაგიაშქვიდუ კატუქ! - შენს სულზე ვნახე დამხვრჩალი კატა! ქკატუშ ჸვილა
კატის კნავილი. კატუშორო გეჸვილანდუ - კატასავით კნაოდა. შდრ. ლაზ. კატუ კატა (ნ.მარი). 

Lemma: k'at'uam-i  
Number: 9746  
კატუამ-ი (კატუამს) კატიანი. 

Lemma: k'at'u-shxur-i  
Number: 9747  
კატუ-შხურ-ი (კატუ-შხურს) იგივეა, რაც კატა-შხური, -- უდუმო ცხვარი. შდრ. ტყარე-შხური (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 1, გვ. 213);
გურ. კატამცხვარაი კუდიანი ცხვარი, რომელსაც დუმა არ აქვს (ა. ღლ.). 

Lemma: k'at'udzghab-i//k'at'dzghab-i  
Number: 9748  
კატუძღაბ-ი//კატძღაბ-ი (კატ{უ}ძღაბის) ზოოლ. ზღარბი. იხ. ზღაბ-ქურცამი, ძღაბქურცამი, ძღაბქუცუცამი,
ძღაბფურცხამი. 

Lemma: k'at'ujvar-i  
Number: 9749  
კატუჯვარ-ი (კატუჯვარს) 1. ბოტან. მდგნალი. იხ. კატუჯვარიში ჯა (ა. მაყ.). 2. დურბელი; ლიმფური ჯირკვლების დასიება, --
ჯირკვლის ტუბერკულიოზი. ძღაბი, ჯგირი რექ, მარა კისერს გოჭე კატუჯვარი - გოგოვ, კარგი ხარ, მაგრამ კისერზე გჭირს
დურბელი. შდრ. გურ. კატაჯვარაი დურბელი, კისრის ჯირკვლის დასიება, ჯირკვლის ტუბერკულოზი (გ. შარაშ., ა. ღლ.). 

Lemma: k'at'ujvarash(i)  
Number: 9750  
კატუჯვარაშ(ი) წამალ-ი (კატუჯვარაშ(ი) წამალ/რს) ბოტან. დათვიმხალა. იხ. ირემიში ხული (ა. მაყ.). 

Lemma: k'at'ujvarish(i)  
Number: 9751  
კატუჯვარიშ(ი) ჯა (კატუჯვარიშ(ი) ჯას) ბოტან. მდგნალი (ა. მაყ.). იხ. კატუჯვარი (მნიშვნ.- 1). 

Lemma: k'apa  
Number: 9752  
კაფა (თხა) (კაფა-თხას) გამხდარი, მჭლე თხა. კაფა-თხას უძახუნა ჭკოლას, თაში მიირდუუ, მარა ბჟას შხვაშე უჯგუშის
ირზენს - `კაფა-თხას' ეძახიან მჭლეს (გამხდარს), ასეთი იზრდება, მაგრამ რძეს სხვებზე უკეთესს იძლევა. 

Lemma: k'apal-i  
Number: 9753  
კაფალ-ი (კაფალ/რს), კაფალუა (კაფალუას) სახელი კაფალანს ზმნისა -- ხმამაღლა ლაპარაკი, ჩხუბის ზღვარამდე
არმისული. ოჯახის ართი მითინი კაფალანდას ოკონია - ოჯახში ერთი ვინმე უნდა იყოს ხმამაღლამოლაპარაკე.
კაფალანს (კაფალუუ ხმამაღლა ილაპარაკა, უკაფალუუ ხმამაღლა ულაპარაკნია, ნოკაფალუე(ნ) ხმამაღლა ლაპარაკობდა თურმე)
გრდმ. ხმამაღლა ლაპარაკობს. 

Lemma: k'apandara  
Number: 9754  
კაფანდარა (კაფანდარას) თხელი, ტანწვრილი, გამხდარი; მოხდენილი. კაფანდარა კოჩი (ოსური) - გამხდარი,
მოხდენილი კაცი (ქალი). შდრ. ჭკოლა, ხანწკა, ხანჭკოლა. შდრ. იმერ. კაფანდარა თხელი, გამხდარი (ვ. ბერ.). 

Lemma: k'apar-i  
Number: 9755  
კაფარ-ი (კაფარს) ბოტან. იგივეა, რაც კამპარი, -- ჯონჯოლი. შდრ. ტოპონ. კაფარნა ღ კაფარონა (პ. ცხად., ტოპონ. გვ. 76). 

Lemma: k'apenia  



Number: 9756  
კაფენია (კაფენიას) ფულზე სათამაშო ადგილი. იახა დო, უკული კაფენიაშა მითიილესჷნ, ქორე კარტიში ლაჸაფი - დაიხ
და, შემდეგ კაფენიაში (სათამაშო ადგილას) რომ შევიდნენ, არის კარტის თამაში. 

Lemma: k'aghu  
Number: 9757  
კაღუ (კაღუს) კაუჭი, ხის კავი, მოკაუჭებული ხე. ღეჯი მიკობ კაღუსია: ქხს, 1, გვ. 10 - ღორი ჰკიდია კავზეო. კაღუს კარაჩხას
მიკმაბუნუანა -- კავზე სახელურიან პატარა კალათს ჰკიდებენ. კოჩი ჯოღორს გეხედუ დო კუდელს კაღუთ
მოთმოკინუნდუა: თ. სახოკ., გვ. 250 - კაცი ძაღლზე იჯდა და კუდს კაუჭით იწევდაო. კაღულა პატარა კაუჭი (ხის კავი). შდრ.
ლეჩხ. კაკუჭი თავმოკაუჭებული ჯოხი (მ.ჩიქ., მ. ალავ.). 

Lemma: k'aghuca  
Number: 9758  
კაღუცა (კაღუცას) კნინ. ხის პატარა კავი. გადატ. მრუდე კაცი, სხვისი გამოჭერის მოყვარული. შდრ. კაღუ. 

Lemma: k'aghucia  
Number: 9759  
კაღუცია (კაღუციას) კნინ. პატარა კავი (კაუჭი). იხ. კაღუცა. 

Lemma: k'ashua  
Number: 9760  
კაშუა (კაშუას) სახელი კაშუნს ზმნისა -- ოხვრა, კვნესა; ხვნეშა; რაიმე წუხილთან დაკავშირებით ღრმად სუნთქვა; სულის
ღაფვა. ვავორწყექჷნი, შურცუ ბკაშ: კ.სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 36 - რომ არ ვხედავ, სული კვნესის. ვაგორწყექჷნ, შურსჷ
პკაშჷ, ქორძირუნქუნ, მივოქეშა: მ. ხუბ., გვ. 309 - როცა არ გხედავ, სულს ვღაფავ, როცა გხედავ, ვხვნეში. ტერცჷ თელო
ხაშჷნცჷ დო შურცუ ვაკაშაფუანცჷ: ყაზაყ., 26.03.1931, გვ. 3 - მტერს ცოცხლად ხარშავს და სულს არ ამოაღებინებს. ირო
მაკაშუაფუნ დო მანგარუაფუ გურსუ: ქხს, 1, გვ. 41 - სულ ოხვრა მინდა და მეტირება გულში. კაშუნს (კაშუ იოხრა, უკაშუ
უოხრავს, ნოკაშუე(ნ) ოხრავდა თურმე) გრდმ. ოხრავს, კვნესის, ხვნეშის. მაკაშალი (შურიში) მიმღ. მოქმ. ვინც სულს ძლივს ითქვამს,
-- მხვნეშელი. ოკაშალი მიმღ. ვნებ. მყ. საოხრავი; სახვნეში. შდრ. ქეშა. 

Lemma: k'acha  
Number: 9761  
კაჩა, კაჩე (კაჩა/ე-ს) შუაცეცხლზე ხის კაპებიანი საკიდარი; კაჩო, კაჩხა. გვალას ჭყიშეფი კარეს ხვარენდეს კაჩას, ჯაშ
ლანჭას - მთაში მწყემსები კარავში ხმარობდნენ კაჩას, ხის ნაჭას. შდრ. რაჭ. კაჩა კაჩხა, ოჯინჯალა, რომელზედაც ნაჭა
(საქვაბე) ჰკიდია (ვ. ბერ.). 

Lemma: k'achagh-i  
Number: 9762  
კაჩაღ-ი (კაჩაღის) ყაჩაღი. დუს გიგანთხენი, კაჩაღი ვორექო? - თავს რომ დაგესხა, ყაჩაღი ვარ? შდრ. აბრაგი. 

Lemma: k'achaghala  
Number: 9763  
კაჩაღალა (კაჩაღალას) ყაჩაღობა. ნესტორ, ღორონთქ დიგაცალას სქანი კაჩაღალა! - ნესტორ, ღმერთმა დაგაცალოს
შენი ყაჩაღობა! შდრ. აბრაგალა. 

Lemma: k'ache  
Number: 9764  
კაჩე (კაჩეს) იგივეა, რაც კაჩა. შდრ. ლანჭა. 

Lemma: k'achxu  
Number: 9765  
კაჩხუ (კანჩხუს) იგივეა, რაც კვანჩხა/ი, -- ხის ჭურჭელი, თლიან როგორც მურძგას (იხ.), ოღონდ მასზე პატარაა და აქვს
სახელური; ხმარობენ მგზავრობის დროს წყლის დასალევად (მასალები, ტ. 2, ნაწ. 1, გვ. 232); ხის მცირე სასმისია, მწყემსები
ხმარობენ რძისა და მაწვნისათვის მთაში (პ. ჭარ.). იხ. ჩაყვა. 

Lemma: k'aciash  
Number: 9766  
კაციაშ გორდ-ი (კაციაშ გორდის) ზოოლ. დიდი ბაყაყი (ი. ყიფშ.). მუჭო კაციაშ გორდიშა ქოგიგუ თოლეფი! - როგორ
კაციას ბაყაყს მიგიგავს თვალები (ე.ი. დიდი, გადმოკარკლული თვალები გაქვს). 

Lemma: k'acxu  
Number: 9767  
კაცხუ (კაცხუს) იხ. კანცხუ, -- ქინძისთავი, დუგმა (პ. ჭარ.). 

Lemma: k'acxurk'a  
Number: 9768  
კაცხურკა (კაცხურკას) პატარა კასრული (იხ.). 

Lemma: k'acxur-k'ak'a  
Number: 9769  
კაცხურ-კაკა (კაცხურ-კაკას) იგივეა, რაც წყურკუჩხი, -- კოჭი (ფეხისა). 

Lemma: k'adzala  
Number: 9770  
კაძალა (კაძალას) დაბალი და ჩქარი ნაბიჯებით მოსიარულე (მ. ძაძ., 2, გვ. 10). 

Lemma: k'ach'a  
Number: 9771  



კაჭა (კაჭას) 1. კაჭა, ფეხმრუდე; დაბრეცილკანჭებიანი (ადამიანი). კაჭა კოჩი რე - ფეხმრუდე კაცია. კაჭა ჟირნერი იჸიი:
ართი, ხასჷლა -- ხასჷლათ მეუღუ კუჩხინი დო, მაჟირა, იათახი (იხ.) უღუნი ფერი - კაჭა (ფეხმრუდე) ორნაირი იქნება:
ერთი, გვერდ -- გვერდით რომ მიაქვს ფეხი და, მეორე, იათახი რომ აქვს ისეთი. ქკაჭათ გერინა ფეხებგადაჯვარედინებული
დგომა (ს. მაკალ., გვ. 240). შდრ. იმერ. კაჭა ფეხმრუდე (ვ. ბერ.). 2. სარმა; კვანტი. ქკაჭაშ დოჸოთამა: ოსური ინჯირუდუა
დო ქომოლი კაჭას უჸოთანდუა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 110 - ცოლი წვებოდაო და ქმარი კვანტს უდებდაო. ნამუ კაჭაში კეთება
უჯგუ ითამუ: გალენიშიო დო დინახალენიში? - რომელი სარმის გაკეთება სჯობია ვითომ: გარეთა თუ შიგნითა? დოჭყუას
მარებელიში კაჭა დო მუშ მერთული: კ. სამუშ., ქხპს, 1, გვ. 141 - დასწყევლოს მაჭანკლისა სარმა და მისი ფანდი. შდრ.
გარდღა. 3. დაკროლილი. კაჭა-ნეძ-ი დაკროლილი კაკალი. კაჭა-ნეძიშ მაშხვა კჷრცხი მინდორც წჷმოტურინჷნცჷ:
მასალ., გვ. 70 - დაკროლილი კაკლის სიმსხო კოხი მინდვრად როკავს (კოტრიალებს). 

Lemma: k'ach'abe  
Number: 9772  
კაჭაბე (კაჭაბეს) 1. სუნელი. უცხო სუნელს, ძერაიას, ქინძიში კაკალემს, ზაფანას, ჸვინთელი პირს, ჯიმუს, ნიორს დო
ნეძის ქიმიოკაკანა ართიანს დო ათეს ჯოხო კაჭაბე - უცხო სუნელს, ძერაიას, ქინძის კაკლებს, წიწაკას, ზაფრანას,
მარილს, ნიორს და ნიგოზს ერთად დანაყავენ (მიანაყავენ) და ამას ჰქვია კაჭაბე (მასალები, ტ. 3, ნაწ. 2, გვ. 208). 2.
სარკმელი. 

Lemma: k'ach'aler-i  
Number: 9773  
კაჭალერ-ი (კაჭალერს) მიმღ. ვნებ. წარს. კაჭალანს ზმნისა -- წენგოშემოცლილი (კაკალი, თხილი), ფუჩეჩშემოცლილი
(სიმინდი...). 

Lemma: k'ach'alia  
Number: 9774  
კაჭალია (კაჭალიას) წენგოშემოცლილი, დაკროლილი: კაჭალია ნეძი, თხირი დაკროლილი ნიგოზი, თხილი. შდრ. გურ.,
იმერ., რაჭ. კაჭალი დაკროლილი ნიგოზი (ი. ჭყ., ქეგლ, ა. ღლ.). იხ. კაჭა (მნიშვნ. -- 3). 

Lemma: k'ach'alua  
Number: 9775  
კაჭალუა (კაჭალუას) სახელი კაჭალანს ზმნისა -- კაჭვლა, კროლვა. ოჭუმარეშე კაჭალანა სიმინს - დილიდან კროლავენ
სიმინდს. სიმინდიში ოკაჭალუუშა მეურქია - სიმინდის საკროლავად მივდივარო. კაჭალანს (გოკაჭალუუ გაკაჭლა, გუუკაჭალუუ
გაუკაჭლავს, გონოკაჭალუე(ნ) გაკაჭლავდა თურმე) გრდმ. წენგოს, ფუჩეჩს აცლის; კაჭლავს, კროლავს. იკაჭალანს (გიიკაჭალუუ
გაიკაჭლა, გუუკაჭალუუ გაუკაჭლავს) გრდმ. სათავ. ქც. კაჭალანს ზმნისა -- წენგოს, ფუჩეჩს აცლის თავისას. უკაჭალანს
(გუუკაჭალუუ გაუკაჭლა, გუუკაჭალუუ გაუკაჭლავს) გრდმ. სასხ. ქც. კაჭალანს ზმნისა -- წენგოს, ფუჩეჩს აცლის მისას. იკაჭალუუ(ნ)
(გიიკაჭალუ გაიკაჭლა, გოკაჭალე{რე}(ნ) გაკაჭლურა) გრდუვ. ვნებ. კაჭალანს ზმნისა -- წენგო, ფუჩეჩი ეცლება. აკაჭალუუ(ნ)
(გააკაჭალუ გაეკაჭლა, გოკაჭალუუ გაჰკაჭვლია) გრდუვ. ვნებ. უკაჭალანს ზმნისა -- წენგო, ფუჩეჩი ეცლება. იკაჭალე(ნ) (იკაჭალუ
შესაძლებელი გახდა გაკაჭვლა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. კაჭალანს ზმნისა -- შეიძლება წენგოს, ფუჩეჩის გაცლა, --
გაიკაჭლოს, გაიკროლოს. აკაჭალე(ნ) (აკაჭალუ შეძლო გაეკაჭლა, -- , ნოკაჭალუე(ნ) შესძლებია გაკაჭვლა, გაკროლვა) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. უკაჭალანს ზმნისა -- შეუძლია წენგო, ფუჩეჩი გააცალოს, -- გაკროლოს, გაკაჭლოს. ოკაჭალაფუანს
(ოკაჭალაფუუ აკაჭვლინა, უკაჭალაფუაფუ უკაჭვლინებია, ნოკაჭალაფუე(ნ) აკაჭვლინებდა თურმე) კაუზ. კაჭალანს ზმნისა -- წენგოს,
ფუჩეჩს აცლევინებს, -- აკაჭვლინებს, აკროლვინებს. მაკაჭალარი მიმღ. მოქმ. ვინც წენგოს, ფუჩეჩს აცლის, მკროლავი.
ოკაჭალარი მიმღ. ვნებ. მყ. რასაც წენგოს, ფუჩეჩს აცლიან, -- {გა}საკროლი, {გა}საკაჭლავი. კაჭალერი მიმღ. ვნებ. წარს. წენგო-,
ფუჩეჩგაცლილი, {გა}კროლილი. ნაკაჭალა მიმღ. ვნებ. წარს. წენგო-, ფუჩეჩგანაცლელი, {გა}ნაკროლი. ნაკაჭალუერი მიმღ. ვნებ.
წარს. წენგოს, ფუჩეჩის გაცლის, {გა}კროლვის საფასური. {უგ}უკაჭალუ მიმღ. უარყ. წენგო-, ფუჩეჩგაუცლელი, გაუკროლავი. 

Lemma: k'ach'a-nedz-i  
Number: 9776  
კაჭა-ნეძ-ი (კაჭა-ნეძის, კაჭა-ნეს) იგივეა, რაც კაჭალია ნეძი, -- დაკროლილი ნიგოზი. 

Lemma: k'ach'aghe  
Number: 9777  
კაჭაღე (კაჭაღეს) წვივი (დ. ფიფია). 

Lemma: k'ach'ich'-i  
Number: 9778  
კაჭიჭ-ი (კაჭიჭის) ბოტან. ვაზის ჯიში, იყო თეთრიც და შავიც. შეკუნწული მტევანი იცოდა. მარცვალი მსხვილი და მრგვალი
ჰქონდა, კანი -- სქელი. დეკემბრამდე მარცვალი არ გასცვივდებოდა (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 3, გვ. 154). 2. ამ ვაზის ღვინო.
კაჭიჭის ქორჩანქ - კაჭიჭის (ღვინოს) შეგასმევ. 

Lemma: k'ach'k'a  
Number: 9779  
კაჭკა (კაჭკას) [რუს. тачка ურიკა] ცხენურემი. 

Lemma: k'ax-i  
Number: 9780  
კახ-ი (კახის) ჭრელი ღორი (ი. ყიფშ.); ღორი, რომელსაც ალაგ-ალაგ შავი ბალანი აქვს (ქხს, 1, გვ. 273); ბურვაკი. ჩემიაში
კახი თუ: ქხს, 1, გვ. 273 - ჩემიას (გვარია) ჭრელი გოჭი. კახი ღეჯი იგივეა, რაც ჭარგა ღეჯი, - ჭრელი ღორი. იხ. კახილე{ე}. 

Lemma: k'axile{e}  
Number: 9781  
კახილე{ე} (კახილე{ე}ს) იგივეა, რაც კახი, -- ჭრელი ღორი; ძუძუთა გოჭი (ა. ცაგ.). შხუ-შხუ, შხუ-შხუ დადულეფი, შეფაში
კახილეე: ა. ცაგ., გვ. 64 - მსუქანი (მსხვილ-მსხვილი) დედლები და ძუძუთა (სასეფე) ბურვაკები. 

Lemma: k'axma  
Number: 9782  
კახმა (კახმას) კახპა, მეძავი (ქალი). სქანი ძღაბი კახმა ჸოფენია: მ. ხუბ., გვ. 74 - შენი გოგო კახპა ყოფილაო. კახმას
ირკოჩი კახმა უჩქუდუა: ა. ცან., გვ. 108 - კახპას ყველა კახპა ეგონაო. ჩქი ურჩანთ ფარჩემსია უსაქვარე კახმემსია: ი.



ყიფშ., გვ. 167; ქხს, 1, გვ. 295 - ჩვენ (ფეხქვეშ) ვუგებთ ფარჩებს უსაქმო კახპებსო. 

Lemma: k'ajal-i  
Number: 9783  
კაჯალ-ი (კაჯალს) მომცრო და ჩაფსკვნილი. 

Lemma: k'ga  
Number: 9784  
კგა, კჷგა (კგას) საკიდარი კერიის თავზე, -- კაჩხა, ჩხა. მუსჷ ოკონი, თისჷ ორთჷ მელე-მოლე, ძგაშე კგაშა - რასაც უნდა,
იმას აკეთებს გაღმა-გამოღმა, კიდიდან -- კაჩხამდე. 

Lemma: k'eba  
Number: 9785  
კება (კებას) სახელი უკებუ(ნ) ზმნისა -- {და}კავება, პყრობა, {და}ჭერა (ხელში). კოცჷ არგუნი უკებუ დო დიშქასჷ კვათჷნცჷ-
კაცს ცული უჭირავს (ხელში) და შეშას ჭრის. ხეშერი ბაწარი ხეს ქუუკებუ - დახვეული თოკი ხელში (კი) უკავია. გაკებუაფუქი
ხესი: ქხს, 1, გვ. 113 - ხელში გეყოლები (გეკავები). თოფი დო ლეკურ(ი) ხეს დაკე: ქხს, 1, გვ. 243 - თოფი და ხმალი ხელში
დაიჭირე. უკებუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. უკავია. 

Lemma: k'ebur-i  
Number: 9786  
კებურ-ი (კებურს)//ყებურ-ი, ჸებურ-ი (ყ/ჸებურს) კერა, კერია; ადგილი, სადაც ცეცხლს ანთებენ // ამ ადგილას დადებული
თლილი ქვა, რომელზედაც ცეცხლი ინთება // ირგვლივ მისი ახლო ადგილი. მის ვაუჸორს მუში ქიანა, მუში ჸუდე დო
კებური? - ვის არ უყვარს თავისი ქვეყანა, თავისი სახლი და კერია? ე ბადიდი კებურსჷ ქეკოდოხოდჷდჷ: ი. ყიფშ., გვ. 40 -
ეს ბებერი კერიასთან დაჯდებოდა. ოსური შხვაში კებურიში ტუტა რენია - ქალი სხვისი კერიის ნაცარია. უშუმური,
უჭკომური, კებურს (//ყებურს) იკოგვანაფილი (მუშაგვანაფილი): ი. ყიფშ., გვ. 183 - უსმელ-უჭმელი, კერიასთან
გასუქებული (გამოცანა: ჩერია -- თითისტარი). // გადატ. ოჯახი. კებურგორგილაფირი - კერიაგაციებული --
ოჯახამოწყვეტილი. ქყებურიში გორგოლაფა კერიის გაცივება, ოჯახის დაქცევა. ქკებურს ალახუნა კერიის პირას ჯდომა, --
შინ ყოფნა, შინ ჯდომა: გიბაღუ კებურს//ყებურს ალახუნა - გეყოფა შინ ჯდომა (უსაქმოდ ყოფნა). ქკებურიშა წყარიში
გებუმა კერიაზე წყლის დასხმა. // გადატ. ოჯახის დანგრევა, შეურაცხყოფა. ქორთხიინთ, კებურიშა წყარი ვეგემიბათინი -
გთხოვთ, კერიაზე წყალს ნუ დამისხამთ! (ნუ შეურაცხყოფთ, დამიქცევთ ოჯახს!). ქკებურიში ჭკიდი კერიის მჭადი. ყებური
მოგაფილი უღუდეს ანგურათი, ვარა შორიფონიში დიხათ. ქიგიორზანდეს მანგარ დაჩხირს, უკული გეგნოქოსუნდეს
დო თუდო მააწკარანდეს (ქიგიორჩანდეს) დურღენიში, ვარდა ჭუბურიში ფურცელს, ქიგიოტატურანდეს ზელს (//ზერს);
ჟიდო (ჟიშე) კონი ფურცელით დოფორუნდეს. ზელს ჯიმუს ღოლანდეს, ფურცელს ტუტას ქიმნაარღვანდეს, ტუტას --
ნორცხვას. ჭუალაში უკული გეჭოფუნდეს ჭკიდის (//ჭკის), გოფართხუნდეს ტუტაშე, გონწყუნდეს ფურცელემს, ჩხედუნი
თეში, გინულუანდეს რგილი წყარს, კონი დაჩხირს ქეკუჭოფუნდეს ოსქირაფალი. ნაბეტანი გემუანი რდუ - კერია
მოგებული ჰქონდათ აგურით ან შორიფონის მიწით. დაანთებდნენ მაგარ ცეცხლს, შემდეგ გადახვეტდნენ და ქვეშ
დაალაგებდნენ (დაფენდნენ) ეკალბარდის ან წაბლის ფოთოლს. დააგებდნენ ცომს, ზევიდან ისევ ფოთლით დაფარავდნენ.
ცომს მარილს უზამდნენ, ფოთოლს ნაცარს დააყრიდნენ, ნაცარს -- ნაკვერცხალს. გამოცხობის შემდეგ აიღებდნენ მჭადს,
გაფერთხავდნენ ნაცარს, შემოახსნიდნენ ფოთლებს, ცხელი რომ იყო ისე, გადაავლებდნენ ცივ (გრილ) წყალს, ისევ ცეცხლს
მიუშვერდნენ გასაშრობად. ნამეტანი გემრიელი იყო. შდრ. ლაზ. კერა კერიის ქვა, რომელზედაც ალაგებენ შეშის ბოლოებს;
ოტრებულე კერია (ნ. მარი). 

Lemma: k'eburp'ij-i  
Number: 9787  
კებურპიჯ-ი (კებურპიჯის, კებურპის ღ კებურიში პიჯის) კერიის პირი. 

Lemma: k'eteba  
Number: 9788  
კეთება (კეთებას) სახელი აკეთენს ზმნისა -- კეთება. ათეშა ოჭკუმალიში კეთება ქიდომგურევა: ი. ყიფშ., გვ. 90 - ამას
საჭმლის კეთება ასწავლეო. შეუდირთ ოსტატენქ კეთებას ჸუდეშის: მ. ხუბ., გვ. 21 - შეუდგა ოსტატები კეთებას სახლისა.
გადატ. კარგად ყოფნა (შექმნა); გამდიდრება. გეეკეთჷ ე ბოშიქჷ: ა. ცაგ., გვ. 4 - გაკეთდა ეს ბიჭი. აკეთენს (აკეთუ აკეთა,
უკეთებუ უკეთებია, ნოკეთებუე(ნ) აკეთებდა თურმე) გრდმ. აკეთებს. იკეთენს (გიიკეთუ გაიკეთა, გუუკეთებუ გაუკეთებია) გრდმ. სათავ.
ქც. აკეთენს ზმნისა -- იკეთებს. უკეთენს (გუუკეთუ გაუკეთა, გუუკეთებუ გაუკეთებია) გრდმ. სასხ. ქც. აკეთენს ზმნისა -- უკეთებს.
იკეთებუუ(ნ) (გეეკეთუღ გაიკეთუ გაკეთდა, გაკეთებე{ლე}(ნ) გაკეთებულა) გრდუვ. ვნებ. აკეთენს ზმნისა -- კეთდება. ეკეთებუუ(ნ)
(გეეკეთუ გაუკეთდა, გაკეთებუუ გაჰკეთებია) გრდუვ. ვნებ. უკეთენს ზმნისა -- უკეთდება. იკეთინე(ნ) (იკეთინუ შესაძლებელი გახდა
გაკეთება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. აკეთენს ზმნისა -- შეიძლება გაკეთდეს. აკეთინე(ნ) (აკეთინუ შეძლო გაეკეთებინა, -- ,
ნოკეთებუე(ნ) შესძლებია გაკეთება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უკეთენს ზმნისა -- შეუძლია {გა}აკეთოს. ოკეთებაფუანს (ოკეთებაფუუ
აკეთებინა, უკეთებაფუაფუ უკეთებინებია, ნოკეთებაფუ{აფუ}ე(ნ) აკეთებინებდა თურმე) კაუზ. აკეთენს ზმნისა -- აკეთებინებს. მაკეთებელი
მიმღ. მოქმ. მკეთებელი. // გადატ. კარგი. ოკეთებელი მიმღ. ვნებ. მყ. საკეთებელი. კეთებული მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}კეთებული.
ნაკეთები მიმღ. ვნებ. წარს. ნაკეთები. ნაკეთებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}კეთების საფასური. {უგ}უკეთებუ მიმღ. უარყ.
{გა}უკეთებელი. 

Lemma: k'etebul-i  
Number: 9789  
კეთებულ-ი (კეთებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. აკეთენს ზმნისა -- {გა}კეთებული. // გადატ. გამდიდრებული. ღორონთიში
კეთებული მიქ გეეგონ!: ი. ყიფშ., გვ. 4 - ღმერთის გამდიდრებული (გაკეთებული) ვინ გაიგონა! 

Lemma: k'etil-i//k'etul-i  
Number: 9790  
კეთილ-ი//კეთულ-ი (კეთი/ულ/რს) კეთილი, ახლობელი, ნათესავი. იჩინენდათ, პატონი, თენა ჩქიმი კეთილი გოხოლუნა -
იცნობდეთ, ბატონო, ეს ჩემი კეთილია (ახლობელია). კეთილი დო სანდო ჭკორი: ა.ცაგ., გვ. 93 - კეთილი და სანდო ყმა. ირი
კეთილეფქ ხოლო უწიის მუჰამბის: მ. ხუბ., გვ. 27 - ყველა მოკეთემ (ნათესავმა) კიდევ უთხრეს მუჰამბის.
კეთილო//კეთულო ზმნზ. კეთილად, კარგად. კეთილო დოირთინუდანი! - კარგად (კეთილად) დაბრუნებულიყავით! 

Lemma: k'ek'-i  
Number: 9791  
კეკ-ი (კეკის) ჩაქუჩი (ი. ყიფშ.); 1. ჩაქუჩის ერთ-ერთი სახეობა, რომელსაც ტარი ხისა აქვს და თავი -- გამხმარი თიხისა



(მასალები, ტ. 2, ნაწ. 1, გვ. 237); 2. დოლაბის საკოდავი პატარა წერაქვი; 3. ნოთეთი (იხ.) თევზაობის დროს გამოსაყენებელი
ხელსაწყო-იარაღი: ღამე მძინარე თევზს ურტყამენ კეკს, რითაც კლავენ ან აბრუებენ. იხ. ჭვირთი. გურ. კეკი სპეციალური
პატარა წერაქვი, რომლითაც წისქვილის ქვას (დოლაბს) კოდავენ (ა. ღლ.). 

Lemma: k'ek'ap-i  
Number: 9792  
კეკაფ-ი (კეკაფის) ქექვა; წეწვა. დიდი სოფაფი დო კეკაფიში დუდი ქუღუნი, ქო - დიდი წეწვა-გლეჯის თავი რომ აქვს, კი.
იხ. კეკუა. 

Lemma: k'ek'enia  
Number: 9793  
კეკენია (კეკენიას) პატარა ცხენი. აჩუ, აჩუ, კეკენია, კეკე ცხენს გეხენია: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 24 - აჩუ, აჩუ, კეკნია (პატარა
ცხენო), კეკე ცხენზე ზისო. 

Lemma: k'ek'echa  
Number: 9794  
კეკეჩა (კეკეჩას) თავნება. 

Lemma: k'ek'echua  
Number: 9795  
კეკეჩუა (კეკეჩუას) სახელი იკეკეჩანს ზმნისა -- გამაგრება, შეკავება. (დიდა) ჩილამურც იკენც, გურც იკეკეჩანს: აია, 1, გვ.
19 - (დედა) ცრემლს იკავებს, გულს იმაგრებს. 

Lemma: k'ek'va  
Number: 9796  
კეკვა (კეკვას) კომბლის მსგავსი ჯოხი, რომელსაც მეჭურჭლეები იყენებენ ვიწროყელიანი ჭურჭლის შიგნიდან
გასასწორებლად (ს. მაკალ., გვ. 219). 

Lemma: k'ek'iarish(i)  
Number: 9797  
კეკიარიშ(ი) დურღენ-ი (კეკიარიშ(ი) დურღენს) ბოტან. მაყვალი. იხ. დურღენი. 

Lemma: k'ek'ie  
Number: 9798  
კეკიე (კეკიეს) თიკუნი მცონარისა, რომელსაც მხოლოდ მზამზარეულის დაპატრონება ემარჯვება. ბზეშ პატონი კეკიე რე: თ.
სახოკ., გვ. 243 - მზამზარეულის ბატონი კეკიე არის. 

Lemma: k'ek'ua  
Number: 9799  
კეკუა (კეკუას) იგივეა, რაც კეკაფი, კეკინი, სახელი კეკუნს ზმნისა -- 1. ქექვა, წეწვა; ბრძოლა. ბრელი იპკეკი (//ივკეკი),
მარა მუთაქ გიშამირთუ - ბევრი ვიწეწე (ვიბრძოლე), მაგრამ არაფერი გამომივიდა. 2. გაპენტვა (დ. ფიფია). კეკუნს (დოკეკუ
დაწეწა, დუუკეკუ დაუწეწავს, დონოკეკუე(ნ) დაწეწდა თურმე) გრდმ. წეწ{ავ}ს. იკეკუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის
მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. ბევრს იბრძვის, ფაფხურობს. იკეკუუ(ნ) (დიიკეკუ დაიწეწა, დოკეკე{ლე}(ნ) დაწეწილა) გრდუვ. ვნებ.
კეკუნსზმნისა -- იწეწება. აკეკუუ(ნ) (დააკეკუ დაეწეწა, დოკეკუუ დასწეწია) გრდუვ. ვნებ. ეწეწება. 

Lemma: k'el-i  
Number: 9800  
კელ-ი, კე-ი (კელ/რს) კევრი; ქობალიში ოჩაჩალი ფიცარი, ქუალეფი ენოხუნაფილი -- პურის საჩეჩი ფიცარი, რომელშიაც
ქვებია ჩაჯენილი (ი. ყიფშ., პ. ჭარ.). შდრ. ოკელეში, ო{ნ}კეეში. 

Lemma: k'eleber-i  
Number: 9801  
კელებერ-ი, კილებერ-ი (კე/ილებერს) 1. კელავერი; ხორცის ნაჭერი, ულუფა; შამფურის აცმა ხორცი. უნჩაშენქჷ მორთუა
დო ართი კელებერი მაჸიინანია: ი. ყიფშ., გვ. 29 - უფროსები მოვიდნენ და ერთი ლუკმა იქნებაო. ვართი წვადი
გილალუა, ვართი კელებერია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 47 - არც მწვადი გააფუჭო (და) არც კელევერიო. შდრ. ლეჩხ. კელევერი
ნეკნი, ნეკნები (მ. ჩიქ.). 2. შამფური. 

Lemma: k'elmurza  
Number: 9802  
კელმურზა (კელმურზას) ღორის ტყავსა და ხორცს შუა მომსუქნო ადგილი (პ. ჭარ.). 

Lemma: k'elua  
Number: 9803  
კელუა (კელუას), კეჲუა (კეჲუას) სახელი კელანს, კელუნს ზმნათა -- კალოობა; ლეწვა. ქობალიში კელუა პურის ლეწვა.
ხოჯეფი ქენთელანდეს კელუაში (//კეჲუაში) დროს -- ხარები ჩქარა სუნთქავდნენ (ქშინავდნენ) ლეწვის დროს. ხოჯემს
ქუსქუანდეს ჩარტის, ქიდაანწყუნდეს ჭვეს (ქობალს) კირუა-კირუათ დო კელუნდეს -- ხარებს შეუბამდნენ ჩელტს,
დააწყობდნენ ჭვავს (პურს) შეკვრა-შეკვრად და ლეწავდნენ. ჭვე დობკელუათ -- ჭვავი გავლეწოთ. კელანს (დოკელუუ გალეწა,
დუუკელუუ გაულეწავს, დონოკელუე(ნ) გალეწავდა თურმე) გრდმ. ლეწავს. უკელანს (დუუკელუუ გაულეწა, დუუკელუუ გაულეწავს) გრდმ.
სასხ. ქც. კელანს ზმნისა -- ულეწავს. იკელუუ(ნ) (დიიკელუ გაილეწა, დოკელერე(ნ) გალეწილა) გრდუვ. ვნებ. კელანს ზმნისა --
ილეწება. იკელენე(ნ) (იკელენუ შესაძლებელი გახდა ლეწვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. კელანს ზმნისა -- შეიძლება
გაილეწოს. აკელენე(ნ) (აკელენუ შეძლო გაელეწა, -- , ნოკელუე(ნ) შესძლებია გალეწვა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უკელანს ზმნისა --
შეუძლია გალეწოს. ოკელაფუანს (ოკელაფუუ ალეწვინა, უკელაფუაფუ ულეწვინებია, ნოკელაფუე(ნ) ალეწვინებდა თურმე) კაუზ.
კელანს ზმნისა -- ალეწვინებს. მაკელარი, მაკელუუ მიმღ. მოქმ. {გა}მლეწავი. ოკელარი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}სალეწი. კელერი მიმღ.
ვნებ. წარს. {გა}ლეწილი. ნაკელა მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნალეწი. ნაკელუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ლეწვის საფასური. უკელუ მიმღ.
უარყ. {გა}ულეწავი. 

Lemma: k'emasvasva  



Number: 9804  
კემასვასვა, კემასოსა (კემასვასვას) დუმის წვერი. კემასოსა რე შხურიში ქვანთილაში წვანდი - კემასოსა არის ცხვრის
დუმის წვერი. 

Lemma: k'ent'-i  
Number: 9805  
კენტ-ი (კენტის) 1. კენტი. წყვილი დო კენტი წყვილი და კენტი. კენტო ზმნზ. კენტად. კენტო ვორექ დოსქილადირი --
კენტად ვარ დარჩენილი. 2. კეტი, ჯოხი. კენტი ქიგნაატახუ დუს -- ჯოხი (კეტი) გადაამტვრია თავზე. იხ. კეტი. 

Lemma: k'ent'ex-i  
Number: 9806  
კენტეხ-ი (ადგილეფი) ისეთი ადგილი მთაში, სადაც ძროხა ვერ ადის საბალახოდ, -- კორტოხი (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 1, გვ.
217). 

Lemma: k'ench'-i  
Number: 9807  
კენჭ-ი (კენჭის) 1. კენჭი. ქკენჭაშ//კენჭიშ ლააჸაფი იგივეა, რაც კენჭობაია, -- კენჭის თამაში -- ბავშვთა თამაშია ქვის ხუთი
კენჭით. თამაშის თანმიმდევრობა ასეთია: თირთოლა ერთი კენჭის მაღლა აგდებით თითო კენჭის აღება მიწიდან
(დაბლიდან); ჟიჟირა ორ-ორი კენჭის აღება; ჭუჭკა რამდენიმე კენჭის ერთად აღება; ხვირა ხვრელი (ცერა და სალოკი
თითებით გაკეთებულ ხვრელში კენჭის შეგდება); ვაკაკა კენჭის აღების დროს კენჭი კენჭს არ უნდა მოხვდეს: ვა აკაკას;
რაჩხა აღებისას, პირიქით, კენჭი კენჭს უნდა მოხვდეს აუცილებლად: ქაარა{ნ}ჩხას; მუნჭა მუჭი -- კენჭი კენჭს დაშორებული
უნდა იყოს მუჭის მანძილზე და ისე იქნეს აღებული; ცინდა კენჭები ერთურთს დაშორებული უნდა იყოს ციდის მანძილზე;
ჭყვირთა კენჭები ერთურთს დაშორებული უნდა იყოს წყრთის მანძილზე; ჭკომუა აღებული კენჭის პირში ჩადება; ოჭიშა
ზურგა -- ზევით აგდებული კენჭების ხელის ზურგით დაჭერა; ხინწუა მოხეკვა, -- კენჭების დაბლა დაყრა და შემდეგ მოხეკვა;
დოშქვა (დოშქვაფა) დაშვება, დაყრა კენჭებისა. 2. კენჭიშ რღვაფა კენჭის ყრა, -- არჩევნებში მონაწილეობა. კენჭი ჩქინ
სოფელს ირღუ -- კენჭი ჩვენს სოფელში იყარა. 

Lemma: k'ench'obaia  
Number: 9808  
კენჭობაია (კენჭობაიას) იგივეა, რაც კენჭიშ ლაჸაფი, -- თამაშის სახეობა, -- თამაშობენ 5 კენჭით (ს. მაკალ., გვ. 280). შდრ.
რაჭ. კენჭალობა კენჭაობა (ვ. ბერ.). 

Lemma: k'ench'ua  
Number: 9809  
კენჭუა (კენჭუას) სახელი კენჭანს ზმნისა, -- კენჭებით თამაში. იკენჭანს ( -- , იკენჭუუ იკენჭავა, უკენჭუაფუ უკენჭავებია, ნოკენჭაფუე(ნ)
კენჭაობდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. კენჭაობს. 

Lemma: k'enja  
Number: 9810  
კენჯა (კენჯას) დედოფალა, თოჯინა (ი. ყიფშ., პ.ჭარ.). 

Lemma: k'enjie  
Number: 9811  
კენჯიე (კენჯიეს) ამაყი; მედიდური. იხ. მეკენჯი. 

Lemma: k'ey-i//k'e-i  
Number: 9812  
კეჲ-ი//კე-ი იხ. კელი. 

Lemma: k'er-i  
Number: 9813  
კერ-ი (კერს) ზოოლ. კერატი, ტახი. კერი ღეჯი კერატი, ტახი. ართი დიდი კერი ცხოვრენს: მ.ხუბ., გვ. 8,24 - ერთი დიდი
კერატი ცხოვრობს. კერი თხოზჷ დიდი-ჩქვამი: ქხს, 1, გვ. 173 - ტახი მისდევს დიდეშვიანი. ართი დიდი კერქჷ ქომორთჷ: ი.
ყიფშ., გვ. 35 - ერთი დიდი ტახი მოვიდა. იხ. ღეჯი; შდრ. ლაზ. კერი ტახი (ნ. მარი). 

Lemma: k'era  
Number: 9814  
კერა (კერას) პატარა ღორი (მამალი); გვხვდება თიკუნად. 

Lemma: k'ereb-i  
Number: 9815  
კერებ-ი (კერების) იხ. კჷრჷბი, -- კრავი (მასალები, 4, ნაწ. 1, გვ. 213). 

Lemma: k'erent'e  
Number: 9816  
კერენტე (კოჩი) მართალი, არდამთბობი კაცი; ყველას რომ ერიდება მისი და ანგარიშს უწევენ. 

Lemma: k'erz-i  
Number: 9817  
კერზ-ი (კერზის) 1. კერძი, წილი. ჩქიმ კერზის მითინს ვემეფჩა - ჩემს წილს არავის არ მივსცემ. 2. ახლობელი, მოკეთე;
მომხრე. თექ არძა სქანი კერზი იჸუაფუ - იქ ყველა შენი ახლობელი იქნება. ქკერზ-მოჯგირე ახლობელ-ნათესავი. 

Lemma: k'erzap-i/a  
Number: 9818  
კერზაფ-ი/ა (კერზაფი/ა-ს) იხ. გიშაკერზაფ-ი/ა. 

Lemma: k'erzo  



Number: 9819  
კერზო (კერზოს) კერძო. ორე მუშ დუდიშო, კერზოთ - არის თავის თავისთვის, კერძოდ. 

Lemma: k'eria  
Number: 9820  
კერია (კერიას) იგივეა, რაც კერა. ქდიგაჭუ კერიაქ! დაგეწვა კერია! (წყევლაა). დიგაჭუ კერიაქინი, სო რდი აჲშახ? -
დაგეწვა კერია, სად იყავი აქამდე? ქკერია-შქირატილი კერია-ჩამქრალი (წყევლაა). 

Lemma: k'erishua  
Number: 9821  
კერიშუა (კერიშუას) კეშის მიერ დამაკება. კერატისაგან ნეზვის დევნა დასანერბავად. კერიშანს (დოკერიშუუ დაამაკა, დუუკერიშუუ
დაუმაკებია, დონოკერიშუე(ნ) დაამაკებდა თურმე) გრდმ. კერატი ამაკებს. იხ. კეში; მაკერიშე. 

Lemma: k'ericia  
Number: 9822  
კერიცია (კერიციას) იგივეა, რაც კერკეცი, -- პატარა მამალი ღორი, ტახუნა. კერიცია, ჸორიცია, ვორერაშა, დუმბაია!: მ.
ხუბ., გვ. 323 - ტახუნა, პატარა დედალი ღორი, ვორერაშა, დუმბაია! შდრ. კერი; ჸორი. 

Lemma: k'erk'el-i  
Number: 9823  
კერკელ-ი (კერკელ/რს) კოტრიალი, გორაობა. 

Lemma: k'erk'elapa  
Number: 9824  
კერკელაფა (კერკელაფას) სახელი ოკერკელუანს ზმნისა -- გაგორება. ჩონგურ მუჭო იკერკეჲუქ: ქხს, 1, გვ. 180 -
ჩონგურო, როგორ გორაობ. თურქ დო ურიას გურს მეჭუნდუ, თინა მიკერკელუდუნი: ქხს, 1, გვ. 205 - თათარსა და ებრაელს
გულს დასწვავდა, ის რომ მიკოტრიალებდა. კოჭოიაშ ტყვიაქ ხინჯის (//ხინს) ქიგიოკერკელუუ - კოჭოიას ტყვიამ ხიდზე
გააგორა. ქკერკელ-კერკელით ტრიალ-ტრიალით, გორებ-გორებით: გემიჩხვირთუ კუჩხიქინი, ართი ხუთი მეტრა
კერკელ-კერკელით მოლაბრთი - ფეხი რომ დამიცდა, ერთი ხუთი მეტრი გორებ-გორებით წამოვედი. ოკერკელუანს
(ოკერკელუუ აგორა, უკერკელუაფუ უგორებია, ნოკერკელაფუე(ნ) აგორებდა თურმე) გრდმ. აგორებს, აკოტრიალებს. უკერკელუანს
(უკერკელუუ უკოტრიალა; უკერკელუაფუ უგორებია, უკოტრიალებია) გრდმ. სასხ. ქც. ოკერკელუანს ზმნისა -- უგორებს,
უკოტრიალებს. იკერკელუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. იგორებს, იკოტრიალებს.
იკერკელე(ნ)//იკერკელინე(ნ) (იკერკელინუ შესაძლებელი გახდა გორება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ოკერკელუანს ზმნისა --
შეიძლება იგოროს, იკოტრიალოს. აკერკელე(ნ)//აკერკელინე(ნ) (აკერკელინუ შეძლო ეგორებინა, ეკოტრიალებინა; -- ,
ნოკერკელ{აფ}უე(ნ) შესძლებია გორება, კოტრიალი) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უკერკელუანს ზმნისა -- შეუძლია აგოროს,
აკოტრიალოს. ოკერკელაფუანს (ოკერკელაფუუ აგორებინა, უკერკელაფუაფუ უგორებინებია, ნოკერკელაფუე(ნ) აგორებინებდა თურმე)
კაუზ. ოკერკელუანს ზმნისა -- აგორებინებს, აკოტრიალებინებს. მაკერკელაფარი მიმღ. მოქმ. {გა}მგორებელი,
{გა}მკოტრიალებელი. მაკერკელუ, მოკერკელე მიმღ. აწმყ. მგორავი, მკოტრიალე. ოკერკელაფარი მიმღ. ვნებ. მყ. საგორავი,
საკოტრიალებელი. ნაკერკელა, ნაკერკელეფი მიმღ. ვნებ. წარს. ნაგორები, ნაკოტრიალები. ნაკერკელუერი, ნაკერკელაფუერი მიმღ.
ვნებ. წარს. გორების, კოტრიალის საფასური. 

Lemma: k'erk'ent'-i  
Number: 9825  
კერკენტ-ი (კერკენტის) იგივეა, რაც კერკეტა. კერკენტი ნეძი კერკეტა კაკალი. 

Lemma: k'erk'enj-i  
Number: 9826  
კერკენჯ-ი (კერკენჯის, კერკენს) კერკეტი; უტეხი, მაგარი; გაუტეხელი გულისა და სულის ადამიანი. კერკენჯი კოჩიე - უტეხი
კაცია. შდრ. ლეჩხ. კერკეჯი მაგარი ხორცი, რომელიც დიდხანს არ მოიხარშება (ქეგლ). შდრ. გერგენჯი. 

Lemma: k'erk'et'a  
Number: 9827  
კერკეტა (კერკეტას) მაგარი, მკვრივი. ქკერკეტა ნეძი//თხირი კერკეტი (მაგარი, მაგარკანიანი) კაკალი//თხილი (საპირისპ.
ფაჭვა). // გადატ. კერკეტა კოჩი უტეხი, ჯიუტი კაცი. შდრ. იმერ., გურ., ლეჩხ. კერკეტა/ე-ჲ მაგარი, მაგარკანიანი კაკალი,
თხილი (ვ. ბერ., ს. ჟღ., მ.ალავ., ა. ღლ.). შდრ. ლაზ. კერკეტა მაგარი თხილი (ნ. მარი). 

Lemma: k'erk'et'ia  
Number: 9828  
კერკეტია (კერკეტიას) იგივეა, რაც კერკეტი. იხ. კორკონტია. // გადატ. ძალიან მაღალი. ჭუბურს მიკოღალა უჩქუ
კერკეტია წვანს - წაბლმა გამოსხმა (ნაყოფისა) იცის ძალიან მაღალ წვერზე. 

Lemma: k'erk'ec-i  
Number: 9829  
კერკეც-ი (კერკეცის) იგივეა, რაც კერი, -- კერატი, ტახი. კერი-კერკეცი ვორდინი: ი. ყიფშ., გვ. 123 - ტახი რომ ვიყავი,
ტახუნა. 

Lemma: k'eruc-i  
Number: 9830  
კერუც-ი (კერუცის), კერუცია (კერუციას) კნინ. პატარა ტახი. კერუციას უძახუნა ვართი თუ რე დო ვართი -- ღეჯინი -
კერუციას ეძახიან მაშინ, როცა არც გოჭია და არც ღორი. სქანი მაზაკვალი დიდასია ეთი ტყურაია კერუცია მუკორენ,
თიში გური დო ჩხონჩხი დოგისქილიდუანსია: მ. ხუბ., გვ. 115 - შენს მზაკვარ დედასაო ის უბრალო პატარა ტახი გორაკზე
რომ არის მიმდგარი, იმისი გული და ღვიძლი მოგირჩენსო. 

Lemma: k'ersh-i  
Number: 9831  
კერშ-ი (კერშის) იხ. კეში. 



Lemma: k'erdzap-i  
Number: 9832  
კერძაფ-ი, კერძაფა (კერძაფი/ა-ს) იხ. კერზაფი. 

Lemma: k'erc'-i  
Number: 9833  
კერწ-ი (კერწის) იხ. ყერწი. 

Lemma: k'et'-i  
Number: 9834  
კეტ-ი (კეტის) დიდი, მსხვილი ჯოხი, -- კეტი. კეტი ქალეებიჯუუ: ი. ყიფშ., გვ. 101 - ჯოხი ამოიბჯინა. ჰე, ბოშეფი, არძოქ
ართო, თითო კეტი ძაბრაში დუცუ!: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 120 - ჰე, ბიჭებო, ყველამ ერთად, თითო ჯოხი ძაბრას თავს!
მოწიკვილი კეტის ხეს ქემეთხუნქინი, მორწიკუნს: ი. ყიფშ., გვ. 178 - დასვრილ ჯოხს ხელს რომ მოჰკიდებ, დაგსვრის. კოჩი
ღულა კეტის ხოლო გილახვილუნია: თ. სახოკ., გვ. 250 - კაცს მრუდე ჯოხიც გამოადგებაო (დასჭირდებაო). იხ. ლაზ. კეტი
ისარი (ნ. მარი). იხ. კენტი; ოლე-კეტი; ხეშ-კეტი. 

Lemma: k'epal-i  
Number: 9835  
კეფალ-ი (კეფალს) ზოოლ. კეფალი; იზრდება 3/4 არშინს. ზურგი შავი აქვს და თავი - მსხვილი; იკვებება ბალახით.
მეტწილად ზღვაში ცხოვრობს (მასალები, ტ. ვ, გვ. 74). 

Lemma: k'eghuca  
Number: 9836  
კეღუცა, კეღუცია (კოჩი) მოქნილი, ელასტიური (კაცი). 

Lemma: k'esh-i  
Number: 9837  
კეშ-ი, კერშ-ი (კე{რ}შის) ზოოლ. კერატი; დაუკოდავი ღორი. კეში დო ხვანჯა (იხ.) რე უყვარ კერი - კერატი და ხვანჯა არის
დაუკოდავი ღორი. შდრ. გურ., იმერ. კეში დაუკოდავი ტახი (გ. შარაშ., ს. ჟღ.). 

Lemma: k'ecxukam-i  
Number: 9838  
კეცხუქამ-ი (თხა) თხა, რომელსაც რქები ყურებთან აქვს მოკაუჭებული. შდრ. კაცხუ. 

Lemma: k'ech'ex-i  
Number: 9839  
კეჭეხ-ი (კეჭეხის) ქვიანი ადგილი. ვეეხარჩქე, ჯიმა, ენა, კეჭეხიე - არ შეიძლება ამის თოხნა, ძმაო, კეჭეხია. 

Lemma: k'ech'inar-i  
Number: 9840  
კეჭინარ-ი, კეჭნარ-ი (კეჭ{ი}ნარს) ქვიანი ადგილი, საყანედ ცუდია. შდრ. ტოპონ. კეჭინარი ქვიანი ადგილი (ს. ბანძა,
მარტვილის რაიონი); იმერ. კეჭინარი ქვიანი ადგილი, საყანედ ცუდი (ვ. ბერ). 

Lemma: k'ex-i  
Number: 9841  
კეხ-ი (კეხის) კეხი. ცხენს კეხი ქიმნოდგეს - ცხენს კეხი დაადგეს. შდრ. ლაზ. კეხი უნაგირის ხის ნაწილი (ნ. მარი). 

Lemma: k'vabua  
Number: 9842  
კვაბუა (კვაბუას) იხ. კვაპუა, ჸვაბუა. 

Lemma: k'vada  
Number: 9843  
კვადა ნეძ-ი (კვადა ნეძის//ნეს) კერკეტი ნიგოზი (კაკალი). // გადატ. კვადა ოსური ბერწი ქალი (ბ. კილანავა). 

Lemma: k'vadac-i  
Number: 9844  
კვადაც-ი, კვადაცა (კვადაცის//კვადაცას) ბოტან. ქაცვი. // გადატ. ტანით პატარა, ელასტიური (მოძრავი) გოგონა. კვადაცი
ძღაბიენია - მკვირცხლი (მოძრავი) გოგოაო. 

Lemma: k'vadacia  
Number: 9845  
კვადაცია (კვადაციას) იგივეა, რაც კვადაცი. ამასთან, კვადაციას ეძახიან აკაციის ერთგვარ ჯიშს (ს. ქვალონი, ხობის
რაიონი). 

Lemma: k'vadacua//k'vadac-i  
Number: 9846  
კვადაცუა//კვადაც-ი (კვადაცუას, კვადაცის) იხ. გილა-კვადაცი. 

Lemma: k'vaza  
Number: 9847  
კვაზა (კვაზას) კოხტა, კოპწია. ჩქიმი კვაზა ძღაბი - ჩემი კოხტა გოგო. ცირა - კვაზა, მალას მორთი!: ი. ყიფშ., გვ. 165 -
კოხტა ცირავ, მალე მოდი! შდრ. კვაზაფი. 

Lemma: k'vazala  
Number: 9848  
კვაზალა (კვაზალას) კოხტაობა, კოპწიაობა; პრანჭიობა. იხ. კვაზა. 



Lemma: k'vazara  
Number: 9849  
კვაზარა (კვაზარას) კარგი. კოჩქ (კოჩიქ) ხოს (ხოჯის) გეუჯიხუუა დო კვაზარა ოდიარეს ქინშარაგუუა - ხარმა ხარს
ურქინაო (უჯიკავაო) და კოხტა (ლამაზ) ბალახში ჩააგდოო. 

Lemma: k'vazap-i  
Number: 9850  
კვაზაფ-ი, კვაზუა (კვაზაფის, კვაზუას) სახელი ოკვაზანს, იკვაზუ(ნ) ზმნათა -- გოგმანი, მსუბუქად, მოხდენილად სიარული;
ლაღობა; კოპწიაობა, პრანჭვა. (ჩელა)... სი გურაფა მუშო გოკო, ინკორი დო იკვაზია: მასალ., გვ. 59 - (ჩელავ)... შენ
სწავლა რისთვის გინდა, იცოხნე და ილაღეო. ჩქიმი კვაზა ცირა მააკვაზანს - ჩემი კოხტა გოგონა (აგერ) მოგოგმანობს
(კოხტად მოდის). ინა ქორთუს ქოდუუტეე, მა ჸუდეშა ქჷვოკვაზა: ი. ყიფშ., გვ. 121 - ის ქართველს ქე დავუტოვე, მე სახლში
წავგოგმანდები. ოკვაზანს (ოკვაზუუ წაგოგმანდა, უკვაზუუ წაგოგმანებულა, ნოკვაზუე(ნ) წაგოგმანდებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ.
წაგოგმანდება, კოპწიად წავა. იკვაზუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. კოხტაობს,
კოპწიაობს; იპრანჭება. 

Lemma: k'vazia  
Number: 9851  
კვაზია (კვაზიას) 1. კოხტა, კოპწია; პრანჭია; ვინც კოხტად დადის. 2. ანთროპ. ქალის სახელადაც გვხვდება. 

Lemma: k'vazin-i  
Number: 9852  
კვაზინ-ი (კვაზინს), კვაზუა (კვაზუას) იხ. კვაზაფი, -- კოხტად, მოხდენილად სიარული; ნებივრობა, კოპწიაობა; პრანჭიობა. 

Lemma: k'vat-i  
Number: 9853  
კვათ-ი (კვათის) ჭრა; სიძლიერე. ჸვაიშ კვეთის კვათი ვოუღუ - ყველის კვეთს ჭრა (სიძლიერე) არ აქვს. 

Lemma: k'vatar-i  
Number: 9854  
კვათარ-ი, კვანთარ-ი, კვათარა (კვა{ნ}თარს, კვათარას) ზოოლ. ტყის ქათამი, როჭო. ჩხვინდი კვათარიშა ქუგუ, ჸუჯეფი
უღუ ფართხალია - ცხვირი ტყის ქათამს უგავს, ყურები აქვს პანტურა. შდრ. გჷ (პ. ჭარ.). 

Lemma: k'vatier-i  
Number: 9855  
კვათიერ-ი (კვათიერს) მჭრელი, ბასრი (საპირისპ. ჩენგი). კვათიერი ხამუ ქემმოჭირინე! - ბასრი დანა მომაწოდე! // გადატ.
გამჭრიახი. კვათიერი კოჩიე - გამჭრიახი კაცია. 

Lemma: k'vatil/r-i  
Number: 9856  
კვათილ/რ-ი (კვათილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. კვათუნს ზმნისა -- {გა}ჭრილი, {მო}ჭრილი. ხოჯეფი კუჩხეფკვათილო ღალჷს
ქიდნოძჷდეს: ი. ყიფშ., გვ. 9 - ხარები ფეხებმოჭროლად ღელეში ეყარნენ (იდვენ). 

Lemma: k'vatua  
Number: 9857  
კვათუა (კვათუას) სახელი კვათუნს ზმნისა -- კვეთა, ჭრა. გილახექჷნი, ი ჸას კვათუა ვაკონია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 27 - რომ
ზიხარ, იმ ტოტს მოჭრა არ უნდაო. კოპეშიაცალო მიმორჩქჷნა კოჩიში დუდიში კვათუა: კ.სამუშ., ქხპს, გვ. 132 -
გოგრასავით მიგვაჩნია კაცის თავის მოჭრა (კვეთა). კოცჷ არგუნი უკებუ დო დიშქასჷ კვათჷნცჷ: ი. ყიფშ., გვ. 19 - კაცს
ცული უჭირავს და შეშას ჭრის. ქსამართალიში კვათუა სიმართლის ჭრა, სამართლიანობის დაცვა: ღურადღაშახჷ წიმინდე
სამართალს კვათჷნდჷ - სიკვდილამდე წმინდა სამართალს იცავდა. კვათუნს (კვათუ კვეთა, უკვათუ უკვეთია, ნოკვათუე(ნ) კვეთდა
თურმე) გრდმ. კვეთს, სჭრის. იკვათუნს (გიიკვათუ გაიჭრა, გუუკვათუ გაუჭრია) გრდმ. სათავ. ქც. კვათუნს ზმნისა -- იჭრის, იკვეთს.
უკვათუნს (გუუკვათუ გაუჭრა, გუუკვათუ გაუჭრია) გრდმ. სასხ. ქც. კვათუნს ზმნისა -- უჭრის, უკვეთს. იკვათუუ(ნ) (გიიკვათუ გაიჭრა,
გოკვათერე(ნ) გაჭრილა) გრდუვ. ვნებ. კვათუნს ზმნისა -- იჭრება, იკვეთება. აკვათუუ(ნ) (გააკვათუ გაეჭრა, გოკვათუუ გასჭრია) გრდუვ.
ვნებ. უკვათუნს ზმნისა -- ეჭრება, ეკვეთება. იკვათე(ნ) (იკვათუ შესაძლებელი გახდა მოჭრა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
კვათუნს ზმნისა -- შეიძლება გაიკვეთოს, მოიჭრას. აკვათე(ნ) (აკვათუ შეძლო გაეჭრა, -- , ნოკვათუე(ნ) შესძლებია კვეთა) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. უკვათუნს ზმნისა -- შეუძლია გაკვეთოს, მოჭრას. ოკვათაფუანს (ოკვათაფუუ აჭრევინა, უკვათაფუაფუ უჭრევინებია,
ნოკვათაფუე(ნ) აჭრევინებდა თურმე) კაუზ. კვათუნს ზმნისა -- აკვეთინებს, აჭრევინებს. მაკვათალი მიმღ. მოქმ. მჭრელი, მკვეთელი.
ოკვათალი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}საჭრელი, {გა}საკვეთი. კვათილ/რი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ჭრილი, მოჭრილი. ნაკვეთა, ნოკვეთი მიმღ.
ვნებ. წარს. ნაჭერი, ნაკვეთი. ნაკვათუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ჭრის, {გა}კვეთის საფასური. უკვათუ, უგუკვათუ მიმღ. უარყ.
{მო}უჭრელი, {და}უჭრელი. შდრ. ლაზ. კვათ: მებკვათარე მოვკვეთ მას (ნ. მარი). 

Lemma: k'vate'r-i  
Number: 9858  
კვათჷრ-ი (კვათჷრს) იგივეა, რაც კვათიერი, მიმღ. ვნებ. წარს. კვათუნს ზმნისა -- მჭრელი, ბასრი. ჸვანაშ მუშას -- კვათჷრ
ბერგი: მასალ., გვ. 103 - ყანის მუშას -- მჭრელი თოხი. ქკვათჷრ ნინა მჭრელი ენა: ... რშებუდასჷ ... კვათჷრ ნინა
ფარტაზიში: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 128 - ...მოგცემოდეს (გეშოვოს) ...მჭრელი ენა ფარტაზისა. 

Lemma: k'vaisa  
Number: 9859  
კვაისა, კვაისე (კვაისა/ე) ურმის ნაწილია: ხის სოლი, რომელიც ღერძს ამაგრებს ურმის ძირითად ნაწილთან -- გასთან;
ასევე სოლი, რომელიც ამაგრებს ღერძის ბოლოს ბორბლის კართან (ი. ყიფშ.). ქურემიში კვაისე ურმის სოლი. 

Lemma: k'vait'er-i  
Number: 9860  
კვაიტერ-ი (კვაიტერს) მიმღ. ვნებ. წარს. კვაიტანს ზმნისა -- ტკეპნილი. 

Lemma: k'vait'ua  



Number: 9861  
კვაიტუა (კვაიტუას) სახელი კვაიტანს, იკვაიტუუ(ნ) ზმნათა -- დატკეპნა; ზერგნა. ბამბეში შქართუნი იკვაიტუუ,
ღენღილიში შქართუნი ვეკვაიტუუ - ბამბის საბანი იზერგნება, ღინღლის საბანი არ იზერგნება (იტკეპნება). კვაიტანს (კვაიტუუ
ტკეპნა, უკვაიტუუ უტკეპნია, ნოკვაიტუე(ნ) ტკეპნიდა თურმე) გრდმ. ტკეპნის, ზერგნის. უკვაიტანს (დუუკვაიტუუ დაუტკეპნა, დუუკვაიტუუ
დაუტკეპნია) გრდმ. სასხ. ქც. კვაიტანს ზმნისა -- უტკეპნის, უზერგნის. იკვაიტუუ(ნ) (დიიკვაიტუ დაიტკეპნა, დოკვაიტე{ლ/რე}(ნ)
დატკეპნილა) გრდუვ. ვნებ. კვაიტანს ზმნისა -- იტკეპნება. აკვაიტუუ(ნ) (დააკვაიტუ დაეტკეპნა, დოკვაიტუუ დასტკეპნია) გრდუვ.
ვნებ. უკვაიტანს ზმნისა -- ეტკეპნება. იკვაიტე(ნ) (იკვაიტუ შესაძლებელი გახდა ტკეპნა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. კვაიტანს
ზმნისა -- შეიძლება დაიტკეპნოს. აკვაიტე(ნ) (აკვაიტუ შეძლო დაეტკეპნა, -- , დონოკვაიტუე(ნ) შესძლებია დატკეპნა) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. უკვაიტანს ზმნისა -- შეუძლია დატკეპნოს. ოკვაიტაფუანს (ოკვაიტაფუუ ატკეპნინა, უკვაიტაფუაფუ უტკეპნინებია,
ნოკვაიტაფუე(ნ) ატკეპნინებდა თურმე) კაუზ. კვაიტანს ზმნისა -- ატკეპნინებს, აზერგნინებს. მაკვაიტალი მიმღ. მოქმ. მტკეპნელი,
მზერგნელი. ოკვაიტალი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}სატკეპნი, {და}საზერგნი. კვაიტელ/რი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ტკეპნილი,
{და}ზერგნილი. ნაკვაიტა მიმღ. ვნებ. წარს. ნატკეპნი, ნაზერგნი. ნა/ოკვაიტუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ტკეპნის, {და}ზერგნის
საფასური. {უდ}უკვაიტუ მიმღ. უარყ. {და}უტკეპნი, {და}უზერგნელი. 

Lemma: k'vaich'q'er-i  
Number: 9862  
კვაიჭყერ-ი, კვალიჭყერ-ი (კვა{ლ}იჭყერს) ტაბუა: ტურა (სიტყ.-სიტყ. კვალდაწყევლილი). 

Lemma: k'vak'v-i  
Number: 9863  
კვაკვ-ი (კვაკვის) იგივეა, რაც კაკვი, -- კაკვი. 2. მოთიბული ღომის კონები. `ღომის თავთავებს ვკრავდით კვაკვებად და
ვინახავდით ნალიაში, სასიმინდეში' (გ. ელიავა, კატალ., გვ. 19). იხ. კანკვი; შდრ. კა{ნ}ცხუ. 

Lemma: k'vak'val-i  
Number: 9864  
კვაკვალ-ი, კვაკვა-ი1 (კვაკვალ/რს) 1. კავკავი; წკავწკავი. ლაკვი თელი დღა რე, კვაკვალანსინი - ლეკვი მთელი დღეა,
რომ წკავწკავებს (კავკავებს). 2. როშვა, განუწყვეტლივ ლაპარაკი (პ. ჭარ.). დედიბი, გეკვაკვალანს - ბებერი (ქალი) როშავს
(ლეკვივით კავკავებს). კვაკვალანს (კვაკვალუუ როშა, იკავკავა; უკვაკვალუუ უროშავს, უკავკავებია; ნოკვაკვალუე(ნ) როშავდა,
წკავწკავებდა თურმე) გრდმ. კავკავებს; როშავს. უკვაკვალანს (უკვაკვალუუ უკავკავა; უკვაკვალუუ უროშავს, უკავკავებია) გრდუვ.
სასხ. ქც. კვაკვალანს ზმნისა -- უკავკავებს. ოკვაკვალაფუანს (ოკვაკვალაფუუ აკავკავებინა, აროშვინა; უკვაკვალაფუაფუ
უროშვინებია, უკავკავებინებია; ნოკვაკვალაფუე(ნ) აროშვინებდა, აკავკავებინებდა თურმე) კაუზ. კვაკვალანს ზმნისა --
აროშვინებს, აკავკავებინებს. მაკვაკვალარი მიმღ. მოქმ. მკავკავებელი, მროშავი. ოკვაკვალარი მიმღ. ვნებ. მყ. საროშავი,
საკავკავო. ნაკვაკვალა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაროშ{ავ}ი; ნაკავკავები. ნაკვაკვალუერი მიმღ. ვნებ. წარს. როშვის საფასური. 

Lemma: k'vak'val-i  
Number: 9865  
კვაკვალ-ი, კვაკვა-ი2 (კვაკვალ/რს) პატარის (ბავშვის, პატარა ტანის ქალის...) კოხტად, მოხდენილად სიარული, -- გოგმანი.
მეურს შარას მიიკვაკვალუ - მიდის გზაზე, მიგოგმანებს. შდრ. გვაგვალი, ქვაქვალი, ძვაძვალი. 

Lemma: k'vak'valia  
Number: 9866  
კვაკვალია (კვაკვალიას) პატარა და მრგვალი რამ. გეკოსხაპჷ ართი ბურთიჯგუა კვაკვალიაქ მუდგაქი(რ)ენი: მ. ხუბ., გვ.
295 - ამოხტა ერთი ბურთის მსგავსი მრგვალი რაღაცა. იხ. კვარკვალია, კვარკვალიტა. 

Lemma: k'vak'vap-i  
Number: 9867  
კვაკვაფ-ი (კვაკვაფის) პატარის კოხტად ჯდომა. იხ. ალა-კვაკვაფი. 

Lemma: k'vak'vil-i1  
Number: 9868  
კვაკვილ-ი1 (კვაკვილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. კვაკუნს ზმნისა -- დაკოდილი, დასაჭურისებული. 

Lemma: k'vak'vil-i2  
Number: 9869  
კვაკვილ-ი2 (კვაკვილ/რს) წირპლი. თოლიში კვაკვირი//კვაკვილი წირპლი (თვალისა). კვაკვილიში ელაქოსუას თოლი
გალაჸოთესია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 65 - წირპლის მოხოცვისას (ამოწმენდისას) თვალი გააყოლესო (ამოაგდესო). 

Lemma: k'vak'vin-i  
Number: 9870  
კვაკვინ-ი (კვაკვინს) იგივეა, რაც კვაკვაფი, -- კოხტა, მოხდენილი, მოკვართხული ჯდომა ბავშვის, მოხუცებულის. 

Lemma: k'vak'vir-i  
Number: 9871  
კვაკვირ-ი (კვაკვირს) იხ. კვაკვილი2. 

Lemma: k'vak'viram-i  
Number: 9872  
კვაკვირამ-ი (კვაკვირამს) წირპლიანი. კვაკვირამი თოლეფი უღუ - წირპლიანი თვალები აქვს. 

Lemma: k'vak'virel-i  
Number: 9873  
კვაკვირელ-ი (კვაკვირელს) მიმღ. ვნებ. წარს. კვაკვირანს ზმნისა -- {და}წირპლული. თოლეფი ირო კვაკვირელი აფუ -
თვალები ყოველთვის დაწირპლული აქვს. 

Lemma: k'vak'virua  
Number: 9874  



Number: 9874  
კვაკვირუა (კვაკვირუას) სახელი კვაკვირანს ზმნისა -- დაწირპვლა. მუდგაქირენი მაწყინუ, თოლეფს მიკვაკვირანს -
რაღაცამაა მაწყინა, თვალებს მიწირპლავს. კვაკვირანს (დოკვაკვირუუ დაწირპლა, დუუკვაკვირუუ დაუწირპლავს, დონოკვაკვირუე(ნ)
დაწირპლავდა თურმე) გრდმ. წირპლავს. უკვაკვირანს (დუუკვაკვირუუ დაუწირპლა, დუუკვაკვირუუ დაუწირპლავს) გრდმ. სასხ. ქც.
კვაკვირანს ზმნისა -- უწირპლავს. აკვაკვირუუ(ნ) (დააკვაკვირუ დაეწირპლა, დოკვაკვირუუ დასწირპვლია) გრდუვ. ვნებ.
უკვაკვირანს ზმნისა -- ეწირპლება. კვაკვირელი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}წირპლული. 

Lemma: k'vak'ua1  
Number: 9875  
კვაკუა1 (კვაკუას) სახელი კვაკუნს ზმნისა -- {და}კოდვა კვერცხების დაჩეჩქვით (ქვით, ჩაქუჩით...). დადული ჸანჭი ოჭყვადჷ
რე, მუმული ჸანჭი ოკვავჷ რე - დედალი აბრეშუმის ჭია გასაწყვეტია, მამალი -- დასაკოდია. კვაკუნს (დოკვაკუ დაკოდა,
დოუკვაკუ დაუკოდავს, დონოკვაკუე(ნ) დაკოდავდა თურმე) გრდმ. კოდავს. უკვაკუნს (დუუკვაკუ დაუკოდა, დუუკვაკუ დაუკოდავს) გრდმ.
სასხ. ქც. კვაკუნს ზმნისა -- უკოდავს. იკვაკუუ(ნ) (დიიკვაკუ დაიკოდა, დოკვაკვე{ლ/რე}(ნ) დაკოდილა) გრდუვ. ვნებ. კვაკუნს ზმნისა --
იკოდება. აკვაკუუ(ნ) (დააკვაკუ დაეკოდა, დოკვაკუუ დაჰკოდვია) გრდუვ. ვნებ. უკვაკუნს ზმნისა -- ეკოდება. იკვაკვე(ნ) (იკვაკუ
შესაძლებელი გახდა დაკოდვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. კვაკუნს ზმნისა -- შეიძლება დაიკოდოს. აკვაკვე(ნ) (აკვაკუ შეძლო
დაეკოდა, -- , ნოკვაკუე(ნ) შესძლებია დაკოდვა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უკვაკუნს ზმნისა -- შეუძლია დაკოდოს. ოკვაკვაფუანს
(ოკვაკვაფუუ აკოდვინა, უკვაკვაფუაფუ უკოდვინებია, ნოკვაკვაფუე(ნ) აკოდვინებდა თურმე) კაუზ. კვაკუნს ზმნისა -- აკოდვინებს.
მაკვაკვალი მიმღ. მოქმ. {და}მკოდავი. ოკვაკვალი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}საკოდავი. კვაკვილ/რი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}კოდილი. ნაკვაკვა
მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნაკოდი. ნაკვაკუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}კოდვის საფასური. უკვაკუ მიმღ. უარყ. {და}უკოდავი. შდრ.
ყ/ჸვარუა. იხ. კვეკვა. 

Lemma: k'vak'ua2  
Number: 9876  
კვაკუა2 (კვაკუას) სახელი კვაკუნს ზმნისა -- 1. მოღუნვა, მოხრა (რისამე). კურდღელქ მუზმა იკვაკუა, თიზმა ირულუა -
კურდღელმა რამდენი იგრიხა (თავი აარიდა), იმდენი ირბინაო. რკინას კვაკუნს - რკინას ღუნავს. 2. მოხდენილი,
მოკვართხული დაჯდომა. მა მისხუნუ, ჯვეშ დედჷბი ყებურც ეკოკვაკუდას: მასალ., გვ. 92 - მე მირჩევნია, ძველი დედაბერი
კერასთან დამჯდარი (მოკვართხული). ჭიჭე ორქო ქოპუას, ჯიბეს ქალმოკვაკუას: ქხს, 1, გვ. 156 - პატარა ოქრო მქნა
(ნეტავი), ჯიბეში ჩამდო (კოხტად). შდრ. კვაკვინი. 3. იხ. ეკაკუა, მოკაკუა, -- წისქვილიშ ქუას ეკაკუნს (მითმოკაკუნს) -
დოლაბს კოდავს. 

Lemma: k'val-i  
Number: 9877  
კვალ-ი (კვალ/რს) კვალი. ჩქით ქიგმოხუნეს კვალი - ჩვენც (კი) დაგვამჩნიეს კვალი. უკითხარო, ჯინიანო მეხონჷნც მუში
კვალც: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 136 - უკითხავად, დაჟინებით ხნავს, გაჰყავს თავისი კვალი. ქკვალიში ჭყვადუა: ჯგირი მიწიი
მუთუნი, გოგიჭყორდ კვარქ! კარგი მითხარი რაიმე, ამოგივარდა (გაგიწყდეს) კვალი!, -- ეტყვიან მამალს, როცა
ჩააყივლებს. იხ. კვალი-ჭყერი. შდრ. ნაქური. 

Lemma: k'vala  
Number: 9878  
კვალა (კვალას) 1. ბალი, ქულა. გოკურცხუნ, თქუანს: ` -- მიბგია ართი კვალა, ართი ლელო!': კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 13
- რომ გაიღვიძებს, იტყვის: `-მოვიგეო ერთი ქულა, ერთი ლელო!' 2. კველა, -- პატარა სკამი, ჯორკო. ნოსაში ელახუნაფა
ვაგოკონ-და, კველა გეითუჸოთია (გაგთუჸოთია): ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 107 - რძლის გვერდით მოსმა თუ არ გინდა, სკამი
(ჯორკო) გამოუგდეო. 

Lemma: k'valaia  
Number: 9879  
კვალაია (კვალაიას) პატარა, თავკომბალას მსგავსი არსება (კ. სამუშია). სქან ბოშალა მიქ ძირას, კვალაიას ქოგჷქჷნი:
მასალ., გვ. 44 - შენი ბიჭობა ვინ ნახოს, კვალაის რომ ჰგავხარ. 2. კნინ. კველა'სი კველა (პატარა). 

Lemma: k'valich'q'er-i  
Number: 9880  
კვალიჭყერ-ი (კვალიჭყერს) მელა, ტურა (ტაბუ: სიტყვ.-სიტყვ. კვალდაწყევლილი). 

Lemma: k'valua  
Number: 9881  
კვალუა (კვალუას) სახელი კვალუნს ზმნისა -- {გა}კვალვა. კვალუნს (გოკვალუ გაკვალა, გოუკვალუ გაუკვალავს, გონოკვალუე(ნ)
გაკვალავდა თურმე) გრდმ. კვალავს, კვალს ავლებს. უკვალუნს (გუუკვალუ გაუკვალა, გუუკვალუ გაუკვალავს) გრდმ. სასხ. ქც.
კვალუნს ზმნისა -- უკვალავს. იკვალუუ(ნ) (გიიკვალუ გაიკვალა, გოკვალე{რე}(ნ) გაკვალულა) გრდუვ. ვნებ. კვალუნს ზმნისა --
იკვალება. აკვალუუ(ნ) (გააკვალუ გაეკვალა, გოკვალუუ გაჰკვალვია) გრდუვ. ვნებ. უკვალუნს ზმნისა -- ეკვალება, კვალი ევლება.
აკვალე(ნ), აკვალენე(ნ) (აკვალენუ შეძლო გაეკვალა, -- , გონოკვალუე(ნ) შესძლებია გაეკვალა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უკვალუნს
ზმნისა -- შეუძლია გაკვალოს. მაკვალარი მიმღ. მოქმ. {გა}მკვალავი. ოკვალარი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}საკვალ{ავ}ი. გოკვალირი მიმღ.
ვნებ. წარს. გაკვალული. გონაკვალა მიმღ. ვნებ. წარს. განაკვალი. გონოკვალუერი მიმღ. ვნებ. წარს. გაკვალვის საფასური.
უგუკვალუ მიმღ. უარყ. გაუკვალავი. 

Lemma: k'vamaz-i  
Number: 9882  
კვამაზ-ი (კვამაზის) ტრიალი. 

Lemma: k'vamazia//k'vamarzia  
Number: 9883  
კვამაზია//კვამარზია (კვამა{რ}ზიას) ენტომ. ბუზარა, ბუზანკალი; საქონლის (უმთავრესად ცხენისა და ძაღლის) მკბენარი;
ფრთიანი მწერი. იხ. ბაზი, მურღულია (ი.ყიფშ., პ. ჭარ.). 

Lemma: k'vamarzelia  
Number: 9884  
კვამარზელია (კვამარზელიას) იგივეა, რაც კვამარზია. 



Lemma: k'vamac'a  
Number: 9885  
კვამაწა (კვამაწას) ტანით პატარა და ჩქარა მოსიარულე (მ. ძაძ., 2, გვ. 52). 

Lemma: k'vamach'a  
Number: 9886  
კვამაჭა (კვამაჭას) ძალზე ჩქარა მოსიარულე, საქმეშიც ჩქარი და მონდომებული (მ. ძაძ., 2, გვ. 52). 

Lemma: k'vamp'ua  
Number: 9887  
კვამპუა (კვამპუას) იხ. კვაპუა. 

Lemma: k'vanapa  
Number: 9888  
კვანაფა, რკვანაფა ({რ}კვანაფას) სახელი ოკვანუანს, იკვანუანს ზმნათა -- გემოს გასინჯვა. ქიიკვანე აკა, მუჭომი
ზადირიე - გასინჯე ერთი, როგორი შეკმაზულია. ოკვანუანს (ოკვანუუ გაასინჯა, უკვანუაფუ უსინჯვებია, ნოკვანაფუე(ნ) სინჯავდა
თურმე) გრდმ. ასინჯვებს. იკვანუანს (იკვანუუ გასინჯა, უკვანუაფუ გაუსინჯავს) გრდმ. გასინჯავს გემოს. იკვანე(ნ)//იკვანინე(ნ)
(იკვანინუ შესაძლებელი გახდა გემოს გასინჯვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ოკვანუანს ზმნისა -- შეიძლება გემო გაისინჯოს.
აკვანე(ნ)//აკვანინე(ნ) (აკვანინუ შეძლო გაესინჯა გემო, -- , ნოკვან{აფ}უე(ნ) შესძლებია გემოს გასინჯვა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
ოკვანუანს ზმნისა -- შეუძლია გასინჯოს გემო ოკვანაფუანს (ოკვანაფუუ გაასინჯვინა გემო, უკვანაფუაფუ გაუსინჯვინებია გემო,
ნოკვანაფუე(ნ) გაასინჯვინებდა თურმე გემოს) კაუზ. ოკვანუანს ზმნისა -- ასინჯვინებს გემოს. მაკვანაფალი მიმღ. მოქმ. {გა}მსინჯავი
გემოსი. ოკვანაფალი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}სასინჯი გემოსი. კვანაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. გემოგასინჯული. ნაკვანეფი მიმღ. ვნებ. წარს.
გემოგანასინჯი. ნაკვანაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. გემოს გასინჯვის საფასური. უკვანაფუ მიმღ. უარყ. გემოგაუსინჯავი. 

Lemma: k'vanapil/r-i  
Number: 9889  
კვანაფილ/რ-ი (კვანაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ოკვანუანს ზმნისა -- გემოგასინჯული. 

Lemma: k'vaneba  
Number: 9890  
კვანება (კვანებას) იგივეა, რაც კვანაფა, -- გემოს გასინჯვა, შემოწმება. 

Lemma: k'vantar-i  
Number: 9891  
კვანთარ-ი (კვანთარს) ზოოლ. ტყის ქათამი; როჭო. იხ. კვათარი. 

Lemma: k'vantua  
Number: 9892  
კვანთუა (კვანთუას) იხ. კვათუა. 

Lemma: k'vanil-i  
Number: 9893  
კვანილ-ი (კვანილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. კვანუნს ზმნისა -- შეკმაზული (მწვანილით, მარილით, წიწაკით და ა.შ.). ჯგირი
კვანილი ლებია მისხუნუ ხორციშა - კარგად შეკმაზული ლობიო მირჩევნია ხორცს. 

Lemma: k'vank'v-i  
Number: 9894  
კვანკვ-ი (კვანკვის) იგივეა, რაც კვაკვი, -- კაკვი. 

Lemma: k'vank'val-i  
Number: 9895  
კვანკვალ-ი (კვანკვალ/რს) იგივეა, რაც კვაკვალი, -- ბავშვის, ჩია ქალის (კაცის) მოკლე და ნელი ნაბიჯებით ლამაზი
სიარული, -- გოგმანი. იხ. გვანგვალი, ქვანქვალი. შდრ. ლეჩხ., იმერ. კვანკვალი, გვანგვალი (მ. ალავ., მ. ჩიქ., ა. ღლ.). 

Lemma: k'vank'ua  
Number: 9896  
კვანკუა (კვანკუას) იხ. კვაკუა. 

Lemma: k'vant'-i  
Number: 9897  
კვანტ-ი (კვანტის) სარმა. 

Lemma: k'vant'al-i  
Number: 9898  
კვანტალ-ი (კვანტალ/რს) გოგმანი. იხ. კვატა; კვატალი. 

Lemma: k'vant'ia//k'vat'ala  
Number: 9899  
კვანტია//კვატალა (კვანტიას) ბოტან. მცენარეა, -- ბუსკანტურა, იკეთებს სტაფილოსავით მოთეთრო ძირს გრძელი კუდით.
კანი ადვილად ეცლება და ჭამენ. იხ. ქუჩუბენია (ა. მაყ.). შდრ. ქვ. იმერ., რაჭ. კვანტილა ბუსკანტურა (ა. მაყ.). 

Lemma: k'vant'ia-k'udelia  
Number: 9900  
კვანტია-კუდელია (კვანტია-კუდელიას): იტყვიან პატარა კაცზე. მუჭო კვანტია-კუდელიას ქოგუქია! - როგორ კვანტიას
(იხ.) კუდს ჰგავხარო! კვანტია-კუდელიათ ქიმკოდინუ - კვანტიას კუდივით დაიკარგაო (გაიქცაო). 

Lemma: k'vanua  



Number: 9901  
კვანუა (კვანუას) იხ. კვანაფა. 

Lemma: k'vanchxa  
Number: 9902  
კვანჩხა (კვანჩხას) ხის ჭურჭელი, თლიდნენ ხისგან, ხმარობდნენ ღვინის სასმელად. ძირი და თავი ფართო ჰქონდა, შუაშუ
მოწვრილო ოყო. ხელოსანი კვანჩხას თლიდა ჭახნაკით (მასალები, ტ. 2, ნაწ. 1, გვ. 234). 

Lemma: k'vanc'-i  
Number: 9903  
კვანწ-ი (კვანწის) კოპწია. მაგ., ვერა-კვანწი კოპწია ვერა (ვენერა). 

Lemma: k'vanc'ap-i  
Number: 9904  
კვანწაფ-ი, კვანწაფა (კვანწაფი/ა-ს) სახელი ოკვანწანს ზმნისა -- მოხდენილი, კოხტა; ტანის რწევით სიარული. იშენ
ქჷგორლუაფუდა, სოდგა მიოკვანწანდე: მასალ., გვ. 50 - მაინც (შენ) შემოგევლე, საცა (მოხდენილად, ტანის რწევით)
მიდიოდე (ტანს მიარწევდე). ოკვანწანს (ოკვანწუუ ტანის რწევით წავიდა, უკვანწუუ ტანის რწევით წასულა, ნოკვანწუე(ნ) ტანის
რწევით წავიდოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ტანის რწევით წავა. იხ. კვანწი. 

Lemma: k'vanc'ia  
Number: 9905  
კვანწია (კვანწიას) იხ. კვანწი , -- კოპწია. შდრ. გურ. კვანწია მოხდენილი, ტანადი და ცქვიტი ახალგაზრდა ქალი (ი. ჭყ., ა.
ღლ.); ქართ., იმერ. კვანწია კოხტად ჩაცმა-დახურვის, კოხტაობის მოყვარული, ცოტა პრანჭია (ქეგლ). შდრ. კვაზია. 

Lemma: k'vanc'il-i  
Number: 9906  
კვანწილ-ი (კვანწილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. კვანწუნს ზმნისა -- კოპწია, -- ვისაც სიკოხტავე სჩვევია; კოხტად გაკეთებული.
კვანწილი კოჩი კოპწია კაცი. 

Lemma: k'vanc'ila  
Number: 9907  
კვანწილა, კვანწია (კვანწი{ლ}ას) ზოოლ. იგივეა, რაც ყვარილი, ჸვარილი. 

Lemma: k'vanc'ilua  
Number: 9908  
კვანწილუა (კვანწილუას) იგივეა, რაც კანწუა, -- სახელი იკვანწილუ(ნ) ზმნისა -- კოპწიაობა. ანთას ნერო იკჷჩუუ,
იკვანწილჷ, ირხინუუ: მასალ., გვ. 66 - ათასნაირად იკეცება, კოპწიაობს, იგრიხება. 

Lemma: k'vanc'in-i  
Number: 9909  
კვანწინ-ი (კვანწინს) კოპწიაობა, კოხტაობა. იხ. კვანწუა. 

Lemma: k'vanc'ua  
Number: 9910  
კვანწუა (კვანწუას) სახელი კვანწუნს ზმნისა -- 1. ლამაზად, კოხტად გაკეთება საქმისა (დალაგება-მილაგება, ჩამოკიდება);
კოხტაობა, კოპწიაობა; გოგმანით სიარული. იშენ(ი) ქოგორლუაფუდა, შარას მიოკვანწანდე!: ქხს, 1, გვ. 80 - მაინც
შემოგევლე, გზაზე რომ მიგოგმანებდე! თითო მოჭკადილი ყამა არძას ქეგლაკვანწუდეს: ქხს, 1, გვ. 230 - თითო მოჭედილი
ხანჯალი ყველას ეკიდა (კოხტად). ჩქიმი ფარა ამარ დილამკვანწუ ჯიბეს - ჩემი ფული აგერ მიდევს (კოხტად)ჯიბეში.
ღორონც ათეს ვთხულენქ, ცირა, ჩქიმ თის მიკელვანწუდე- ღმერთს ამას ვთხოვ, ცირა, ჩემს ოჯახში კოპწიაობდე.
კვანწუნს(დოკვანწუ კოხტად გააკეთა, დუუკვანწუ კოხტად გაუკეთებია, დონოკვანწუე(ნ) კოხტად გააკეთებდა თურმე) გრდმ. კოხტად,
ლამაზად ალაგებს, კაზმავს, აკეთებს (საქმეს). უკვანწუნს (დუუკვანწუნს კოხტად გაუკეთებს, დუუკვანწუ კოხტად გაუკეთა, დუუკვანწუ
კოხტად გაუკეთებია) გრდუვ. სასხვ. ქც. კვანწუნს ზმნისა -- კოხტად, ლამაზად უკეთებს. იკვანწუუ(ნ) (დიიკვანწუ კოხტად
გაკეთდა, დოკვანწე{ლ/რე}(ნ) კოხტად გაკეთებულა) გრდუვ. ვნებ. კვანწუნს ზმნისა -- კოხტად, ლამაზად აკეთებს (ალაგებს).
კვანწილი მიმღ. ვნებ. წარს. კოპწია, სიკოხტავის მოყვარული. 2. რწევა. მდიდარიშ ონწეს ეშმაკეფ ხოლო უკვანწუანა: ხალხ.
სიბრ., 1, გვ. 86 - მდიდრის საქანელას (აკვანს) ეშმაკებიც აქანავებენ. შდრ. კვანწაფი. 

Lemma: k'vanch'ala  
Number: 9911  
კვანჭალა (კვანჭალას) პატარა ტანის ჩქარმოსიარულე პირი; კოჭლობით მოსიარულე. 

Lemma: k'vanch'ila  
Number: 9912  
კვანჭილა (კვანჭილას) კოჭლი, ფეხმოკლე. 

Lemma: k'vap'ua  
Number: 9913  
კვაპუა (კვაპუას) იგივეა, რაც კვამპუა, -- სახელი კვაპუნს ზმნისა, -- მცირე საჭმლის მშვიდად და ტკბილად ჭამა.
ქიმკოდოხოდუ სტოლს დო ოჭკომალი დოკვაპუ - დაჯდა მაგიდასთან და საჭმელი შეჭამა (მშვიდად). კვაპუნს (დოკვაპუ
შეჭამა, დუუკვაპუ შეუჭამია, დონოკვაპუე(ნ) შეჭამდა თურმე) გრდმ. ჭამს მშვიდად. 

Lemma: k'var-i1  
Number: 9914  
კვარ-ი1 (კვარს) კვერი. აკეთებენ ჭვავის ან ხორბლის ფქვილგარეული სიმინდის ცომისაგან. შეიძლება ყოფილიყო მრგვალი
და მოგრძო (მასალები, ტ. 3, ნაწ. 2, გვ. 207). ომბოლიში კვარქ იჭუ, იჭუ დო გვიანო დიჭუ - ობლის კვერი ცხვა-ცხვა და
გვიან გამოცხვა. ჯგირი კვარეფი ქინუდჷ: მ. ხუბ., გვ. 115 - კარგი კვერები ჩაუდო. ქჸვალამ კვარი ყველიანი კვერი. ქწყჷთე
კვარი მარილიანი (მლაშე) კვერი. ქხაშილ კვარი მოხარშული კვერი. ქხოზო კვარი დიდი კვერი. ქხოზო კვარიში ჭკომუა



დიდი კვერის ჭამა. დიდი მარხვის პირველსავე ორშაბათს ტარდებოდა ასეთი რიტუალი: სადილისათვის ხარშავდნენ
წაკვეთილი კონუსის მსგავს კვერს; ერთ-ერთ მათგანში დიასახლისი მალულად დებდა ხის ჯოხს (წკირს). კვერი ამ ჯოხით
იწოდებოდა ხოზო-კვარი.ვისაც ის შეხვდებოდა, მას თავისი ხარჯით უნდა გაეწყო საუზმე, რომელსაც ახლდა ხოლმე სმა (ი.
ყიფშ.). შდრ. ლაზ. 2. კუ̂არი კვერი (ნ. მარი). 

Lemma: k'var-i2  
Number: 9915  
კვარ-ი2 (კვარს): კვარ-ბირგული (კვარ-ბირგულს) მუხლის-კვერი. ჩხოუსუ უკახალენი კუჩხიქ კვარ-ბირგულიშ ჟი
დუშინდჷ - ძროხას უკანა ფეხი მუხლის-კვერის ზევით გაუსივდა. იხ. ბირგული. 

Lemma: k'var-i3  
Number: 9916  
კვარ-ი3 (კვარს) კვარი. ნუზუში კვარი ნაძვის კვარი; გასანათებლად ხმარობდნენ ჭრაქის, სანთლის ნაცვლად. 

Lemma: k'varak'unchxa  
Number: 9917  
კვარაკუნჩხა (კვარაკუნჩხას) ბოტან. სათოვლია. იხ. კარაკუჩხა. შდრ. გურ. კვარაკუნჩხა. 

Lemma: k'varzal-i  
Number: 9918  
კვარზალ-ი (კვარზალ/რს) საშველი. საშველ-კვარზალი ვაუღუ: . ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 120 - გამოსავალი (ხსნა) არ აქვს. 

Lemma: k'varia  
Number: 9919  
კვარია (კვარიას) ზოოლ. ყვავი. კვარია მეურს უჩაშ გონწერილი: ქხს, 1, გვ. 170 - ყვავი მიფრინავს (მიდის) შავად
გასუდრული. ართ კვარიაქ ჭანდარც ქემწოდოხოდ წვანც: კ.სამუშ., ქხპს, გვ. 154 - ერთი ყვავი წამოჯდა ჭადრის წვერზე.
კვარიას მეჩჷ ნოკვეთჷ ჸვალი: ი. ყიფშ., გვ. 175 - ყვავს მისცა ნაჭერი ყველი. ქკოჭო კვარია ქოჩრიანი ყვავი (ი.ყიფშ.).
ქდუდუჩა თავშავა (ტაბუ: ყვავი). ქკვარიაში რჯგინა ყვავის ჯობნა; სრულდებოდა ასეთი რიტუალი: ყველიერზე ყველს,
შემწვარი და მოხარშული კვერცხის ნატეხს, ღომს ოჯახის ყველა წევრი კვერცხის ნაჭუჭში დაჭმუჭნიდნენ ერთად
(აგუნდავებდნენ) და დილით ადრე ისროდნენ და იძახდნენ: `გაჯობე, ყვავო, გაჯობე, ყვავო! შენი ჯანმრთელობა მე და ჩემი
თავისტკივილი შენ!' იხ. ყვარია, ჸვარია. შდრ. ლაზ. კუ̂აროჯი, 1. კუ̂არი//ყუ̂არი ყვავი (ნ. მარი). 

Lemma: k'variash(i)  
Number: 9920  
კვარიაშ(ი) კუჩხა (კვარიაშ(ი) კუჩხას) ბოტან. სათოვლია (ა. მაყ.). იხ. მათირია, მოვარიე, კარაკუნჩხა. 

Lemma: k'variash(i)  
Number: 9921  
კვარიაშ(ი) ხაჯ-ი (კვარიაშ(ი) ხაჯის//ხას) ბოტან. ცერცველა და ჩვეულებრივი ცერცველა. იხ. ყურდგელიშ ლებია,
გვარგვალიტა (ამ მცენარის თესლი) (ა. მაყ.). ქობალიშ კაკარს ბრელი ღვარძგილა დო კვარიაში ხაჯი ოკათუდუ - პურის
კაკალში ბევრი ღვარძლი და ცერცველას თესლი (გვარგვალიტა) ერია. შდრ. ხაჯი. 

Lemma: k'varixviva//k'varixvival-i  
Number: 9922  
კვარიხვივა//კვარიხვივალ-ი (კვარიხვივას//კვარიხვივალ/რს) გაფუებული კვერი. გურიხვივას (//გურიხვივალს)
კვარიხვივა (//კვარიხვივალი) უჯგუნია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 33 - გასუქებულ გულს გაფუებული კვერი სჯობიაო. 

Lemma: k'vark'vazel-i  
Number: 9923  
კვარკვაზელ-ი (კვარკვაზელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. კვარკვაზანს, იკვარკვაზუუ(ნ) ზმნათა -- დაკურკუშელებული,
დამურკლილი, კურკუშელა. ღუმუ ლიბუ ჸოფუდეს, ლებია -- მიკოკვარკვაზელი: ქხს, 1, გვ. 13 - ღომი რბილი გამოსვლიათ,
ლობიო -- ამოულესავი (მარცვლად დარჩენილი -- კურკუშელა). იხ. კვარკვაზუა. 

Lemma: k'vark'vazua  
Number: 9924  
კვარკვაზუა (კვარკვაზუას) სახელი კვარკვაზანს, იკვარკვაზუ(ნ) ზმნათა -- დაკურკუშელება; ძაფის ერთად დაგრეხა.
ღუმუში მიშაზალა მოკოდუ დო დიმაკვარკვაზუ- ღომის ჩაზელვა მინდოდა და დამიკურკუშელდა (დამიმურკლდა).
იკვარკვაზუუ(ნ) (დიიკვარკვაზუ დაკურკუშელდა, დოკვარკვაზე{ლე}(ნ) დაკურკუშელებულა, დონოკვარკვაზუე(ნ) დაკურკუშელდებოდა
თურმე) გრდუვ. ვნებ. კურკუშელდება. აკვარკვაზუუ(ნ) (დააკვარკვაზუ დაუკურკუშელდა, დოკვარკვაზუუ დაკურკუშელებია) გრდუვ.
ვნებ. უკურკუშელდება. კვარკვაზელი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}კურკუშელებული, დამურკლილი. შდრ. აკოკვარკვაზუა. 

Lemma: k'vark'val-i1  
Number: 9925  
კვარკვალ-ი1 (კვარკვალს), კვარკვალუა (კვარკვალუას) სახელი კვარკვალანს ზმნისა -- კანკალი, ცახცახი, ძაგძაგი.
ჩხურუში ეჸონაფალი -- კვარკვალანდუ - სიცივის აყვანილი კანკალებდა. კვარკვალანს (იყენ. კვარკვალუუ იკანკალა,
უკარკვალუუ უკანკალია, ნოკვარკვალუე(ნ) კანკალებდა თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ. კანკალებს, ცახცახებს. ოკვარკვალაფუანს
(ოკვარკვალაფუუ აკანკალებინა, უკვარკვალაფუაფუ უკანკალებინებია, ნოკვარკვალაფუე(ნ) აკანკალებინებდა თურმე) კაუზ. კვარკვალანს
ზმნისა -- აკანკალებინებს. შდრ. გურ. კვარკვალი კანკალი (ს. ჟღ., გ.შარაშ.). 

Lemma: k'vark'val-i2  
Number: 9926  
კვარკვალ-ი2 (ჩილამურიში) ცრემლის დენა (ღვრა). თინა თექ ჩილამურს ოკვარკვალუანდუნი, შეგეცოდებუდუ - ის იქ
ცრემლს რომ ღვრიდა, შეგეცოდებოდა. ოკვარკვალუანს (ოკვარკვალუუ ღვარა, უკვარკვალუაფუ უღვრია, ნოკვარკვალაფუე(ნ) ღვრიდა
თურმე) გრდმ. ღვრის (ცრემლს). შდრ. ღვარღვალი, ყვარყვალი. 

Lemma: k'vark'valer-i  



Number: 9927  
კვარკვალერ-ი (კვარკვალერს) მიმღ. ვნებ. წარს. იკვარკვალუუ(ნ) ზმნისა -- დაკურკუშელებული. კვარკვალერი ქვირიში
ღუმუ ქოფჩესია - კურკუშელა ფქვილის ღომი მაჭამესო. შდრ. კვარკვატელი. 

Lemma: k'vark'valia1  
Number: 9928  
კვარკვალია1 (კვარკვალიას) 1. მრგვალი. ბურთი კვარკვალია რე, ვიშოთ იხერკელ დო აშოთი: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 21-
ბურთი მრგვალია, იქითაც გაგორდება და აქეთაც. კვარკვალია მანათიანი გინმოზღვინდაფუუ - მრგვალი მანეთიანი
გადამახდევინა. 2. საახალუხე ნაჭრისაგან გაკეთებული მომცრო ღილი. ჩქიმი კვარკვალია სქანი რხვილც - ჩემი მრგვალი
შენს გახვრეტილში (გამოცანა: ღილ-კილო). 

Lemma: k'vark'valia2  
Number: 9929  
კვარკვალია2 (კვარკვალიას) ენტომ. ხის ტილი. ფურცელემცჷ, ჭყჷნტჷ ლერწეფცჷ დო ჸურძენცჷ ურჩქინდჷ
კვარკვალია ნაკეფიჯგუა - ფოთლებს, ჩვილ (ნედლ) ლერწებსა (რქას) და ყურძენს უჩნდება მრგვალი ხის ტილი; ის
ფოთოლს ღრღნის და თეთრად აჩნდება. 

Lemma: k'vark'valia  
Number: 9930  
კვარკვალია ლებია (კვარკვალია ლებიას) ბოტან. მრგვალი ლობიო (ჯიშია ერთგვარი). შდრ. იმერ. კვარკვალა
ცერცველა და მისი თესლი (ა.ღლ.). 

Lemma: k'vark'valit'a1  
Number: 9931  
კვარკვალიტა1, კვარკვაიტა (კვარკვა{ლ}იტას) ბოტან. ცერცველა. იხ. გვარგვალიტა (ა. მაყ.). შდრ. ლეჩხ., იმერ.
კვარკვალიტა სარეველა ბალახი (ა. ღლ.). 

Lemma: k'vark'valit'a2  
Number: 9932  
კვარკვალიტა2, კვარკვაიტა (კვარკვა{ლ}იტას) კურკუშელა, კოშტი. // გადატ. პატარა ტანის და მსუქანი (ბავშვი, კაცი). შდრ.
ზ. იმერ. კვარკვალიტა კურკუშელა, კოშტი (ბ. წერეთ., ა.ღლ.). 

Lemma: k'vark'valua  
Number: 9933  
კვარკვალუა (კვარკვალუას) სახელი კვარკვალანს ზმნისა -- 1. კანკალი, ცახცახი (სიცივისაგან). იხ. კვარკვალი1. 2.
დაგუნდავება, დაკურკუშელება. შდრ. კვარკვატუა. 

Lemma: k'vark'vant'-i  
Number: 9934  
კვარკვანტ-ი (კვარკვანტის) იგივეა, რაც კვარკვატი, -- ტრიალი; სრიალი; ბევრის რევა ერთად. არძო თეში იკვარკვანტ,
მუთ ჩერია დო წყურიში: მასალ., გვ. 62 - ყველა ისე ტრიალებს, ვით კვირისთავ -- თითისტარი. თუდო წყარი პოპორც
ორთჷ, ჟი მანქანა მიკვარკვანტ: ქხს, 1, გვ. 340; მასალ., გვ. 122 - ქვევით წყალი ღვართქაფს სცემს, ზევით მანქანა
მისრიალებს. მეურცუ დო მიკვარკვანტჷ: მასალ., გვ. 122 - მიდის, ბზრიალით მიჰყვება. იკვარკვანტუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს
წრისა და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. ტრიალებს. 

Lemma: k'vark'vant'ia  
Number: 9935  
კვარკვანტია (კვარკვანტიას) (ბურთივით) მრგვალი; გოგმანა; ტრიალა (რაც ტრიალებს). კვარკვანტია, ტანიქექე, თელო
ორქოში კაკალი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 32 - გოგმანა, (და) ტანმოქნილი, მთლად ოქროს მარცვალი. ორბი, ორბი
კვარკვანტია, ორბიში კუდელი ანარკია: ა. ცან., გვ. 136 - ორბი, ორბი ბურთივითა, ორბის კუდი ანაკლიაში (გამოცანა: მზე
და მისი სხივები). რგვალი რე, კვარკვანტია - მრგვალია, კვარკვანტია (მრგვალი). ქკვარკვანტია ბურთი საქონლის
(ძროხა, ხარი...) თმისაგან გაკეთებული მრგვალი ბურთი. შდრ. კვარკვალია1. 

Lemma: k'vark'vat'-i  
Number: 9936  
კვარკვატ-ი (კვარკვატის) კურკუშელა, კოშტი. // გადატ. ორომტრიალი, დავიდარაბა. შდრ. კარკატი. 

Lemma: k'vark'vat'el-i  
Number: 9937  
კვარკვატელ-ი (კვარკვატელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. კვარკვატანს ზმნისა -- დაგუნდავებული, დაკურკუშელებული. პიჯიშე
უჩა კვარკვატელი გეკაჸოთინაფუუ - პირიდან შავი დაგუნდავებული (ბურთივით მრგვალი) ამოაგდებინა. კვარკვატელო
ზმნზ. დამრგვალებულად. თამაკონიშე ოჭუბურეში დიხა კვარკვატელო მოუღუნა - თამაკონიდან ოჭუბურეს (ადგილის
სახელია) მიწა დაგუნდავებულად მოაქვთ. 

Lemma: k'vark'vat'ia  
Number: 9938  
კვარკვატია (კვარკვატიას) მრგვალი, მრგვლად დახვეული. იხ. კვარკვანტია. 

Lemma: k'vark'vat'ua  
Number: 9939  
კვარკვატუა (კვარკვატუას) სახელი კვარკვატანს ზმნისა -- დაგუნდავება; დაკურკუშელება; ცომის, ტალახის მრგვლად
(ბურთივით) შეკვრა. ოჭუბურეში დიხას დიო ვჩხაპუნთ დო ირტუაფუ, უკული პკვარკვატანთ, პჭუჭუტანთ - ოჭუბურეს
(ტოპონიმია) მიწას ჯერ წყალს ვასხურებთ და რბილდება, შემდეგ ვზელთ, ვაგუნდავებთ. ვამ/ნშაზეო თე ღუმუ ჯგირო,
დორკვარკვატუუნი? - არ ჩაზილე ეს ღომი კარგად, რომ დაგკურკუშელებია? ათე რაშეფი ათაქ ქინიკვარკვატუნა: მ. ხუბ.,
გვ. 125 - ეს რაშები აქ ირევიან (შიგნით ტრიალებენ). კვარკვატანს (დოკვარკვატუუ დააგუნდავა, დოუკვარკვატუუ დაუგუნდავებია,



დონოკვარკვატუე(ნ) დააგუნდავებდა თურმე) გრდმ. აგუნდავებს, ამრგვალებს, აკოშტებს. იკვარკვატუუ(ნ) (დიიკვარკატუ დაგუნდავდა,
დოკვარკვატელ/რე(ნ) დაგუნდავებულა თურმე, დონოკვარკვატუე(ნ) დაგუნდავდებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. კვარკვატანს ზმნისა --
გუნდავდება, მრგვალდება, კურკუშელდება, კოშტდება. აკვარკვატუუ(ნ) (დააკვარკვატუ დაუგუნდავდა, დოკვარკვატუუ
დამრგვალებია) გრდუვ. ვნებ. უკვარკვატანს ზმნისა -- უგუნდავდება, უმრგვალდება, უკურკუშელდება, უკოშტდება.
იკვარკვატე(ნ) (იკვარკვატუ შესაძლებელი გახდა დაგუნდავება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. კვარკვატანს ზმნისა -- შეიძლება
დაგუნდავება, დამრგვალება. აკვარკვატე(ნ) (აკვარკვატუ შეძლო დაეგუნდავებინა; -- ; ნოკვარკვატუე(ნ) შესძლებია დაგუნდავება,
დამრგვალება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უკვარკვატანს ზმნისა -- შეუძლია დაამრგვალოს, დააგუნდაოს. ოკვარკვატაფუანს
(ოკვარკვატაფუუ აგუნდავებინა, უკვარკვატაფუაფუ უგუნდავებინებია, ნოკვარკვატაფუე(ნ) აგუნდავებინებდა თურმე) კაუზ. კვარკვატანს
ზმნისა -- აგუნდავებინებს, მრგვლად ახვევინებს. მაკვარკვატალი მიმღ. მოქმ. {და}მგუნდავებელი, {და}მკოშტებელი. ოკვარკვატალი
მიმღ. ვნებ. მყ. {და}საგუნდავებელი, {და}საკოშტებელი. კვარკვატელი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}გუნდავებული, {და}კოშტებული.
ნაკვარკვატა მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნაგუნდავები, {და}ნაკოშტები. ნაკვარკვატუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}გუნდავების, {და}კოშტების
საფასური. უკვარკვატუ მიმღ. უარყ. {და}უგუნდავებელი, {და}უკოშტებელი. შდრ. კარკატუა. 

Lemma: k'vark'vash-i  
Number: 9940  
კვარკვაშ-ი (კვარკვაშის), კვარკვაშუა (კვარკვაშის) სახელი კვარკვაშანს, იკვარკვაშუუ(ნ) ზმნათა -- ტრიალი, ბრუნვა;
პატარა გუნდად დახვევა; მატყლის ქუდებად მომზადება. ათაქ ჯვეშოშე ზღვაში კვარკვაშის ინგჷრი ონირზჷდჷ პოპორიში
ტყვიათ: ყაზაყ., 2.07.1931, გვ. 3 - აქ ძველთაგანვე ზღვის ტრიალს ენგური ებრძოდა (ენიძლავებოდა) ტალღების ტყვიით.
ქაღარდის მეკვარკვაშუუ დო თექ ქიგლეტუუ: მ.ხუბ., გვ. 273 - ქაღალდში გაახვია და იქ დატოვა. თუმა დოკვარკვაშუა -
თმა დაახვიაო. კვარკვაშა მონტყორი - მატყლის ქულა (პ. ჭარ.). კვარკვაშანს (დოკვარკვაშუუ დაახვია, დუუკვარკვაშუუ დაუხვევია,
დონოკვარკვაშუე(ნ) დაახვევდა თურმე) გრდმ. ახვევს (გუნდად). იკვარკვაშანს (დიიკვარკვაშუ{უ} დაიხვია, დუუკვარკვაშუუ დაუხვევია)
გრდმ. სათავ. ქც. კვარკვაშანს ზმნისა -- პატარა გუნდებად იხვევს. უკვარკვაშანს (დუუკვარკვაშუ{უ} დაუხვია, დუუკვარკვაშუუ
დაუხვევია) გრდმ. სასხ. ქც. კვარკვაშანს ზმნისა -- (პატარა) გუნდებად უხვევს, უმრგვალებს. იკვარკვაშუუ(ნ) (დიიკვარკვაშუ
დამურკლდა, დოკვარკვაშე{ლე}(ნ) დამურკლებულა) გრდუვ. ვნებ. კვარკვაშანს ზმნისა -- მურკლდება, მრგვლად იხვევა,
კოშტდება. აკვარკვაშუუ(ნ) (დააკვარკვაშუ დაუმურკლდა, დოკვარკვაშუუ დამურკლებია) გრდუვ. ვნებ. უკვარკვაშანს ზმნისა --
უმურკლდება, მრგვლად ეხვევა, უკოშტდება. იკვარკვაშე(ნ) (იკვარკვაშუ შესაძლებელი გახდა დამურკლება, -- , -- ) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. კვარკვაშანს ზმნისა -- შეიძლება დამურკლება, მრგვლად დახვევა (დაკოშტება). აკვარკვაშე(ნ) (აკვარკვაშუ
შეძლო დაემურკლა, -- , ნოკვარკვაშუე(ნ) შესძლებია დაემურკლა, დამრგვალება, დახვევა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უკვარკვაშანს
ზმნისა -- შეუძლია დაამურკლოს, მრგვლად (გუნდად) დაახვიოს. ოკვარკვაშაფუანს (ოკვარკვაშაფუუ პატარა გუნდებად
დაახვევინა, უკვარკვაშაფუაფუ პატარა გუნდებად დაუხვევინებია, ნოკვარკვაშაფუე(ნ) პატარა გუნდებად (კოშტებად) ახვევინებდა
თურმე) კაუზ. კვარკვაშანს ზმნისა -- აგუნდავებინებს, ამურკლებინებს, აკოშტებინებს. მაკვარკვაშალი მიმღ. მოქმ. {და}მხვევი,
{და}მგუნდავებელი; {და}მმურკლელი. ოკვარკვაშალი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}სახვევი, {და}საგუნდავებელი; {და}სამურკლი.
კვარკვაშელი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}მურკლილი. ნაკვარკვაშა მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნახვევი, {და}ნაგუნდავები; {და}ნამურკლი.
ნაკვარკვაშუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}მურკლის, დახვევის საფასური. უდუკვარკვაშუ მიმღ. უარყ. დაუმურკლელი,
დაუგუნდავებელი. შდრ. გვარგვაზუა. 

Lemma: k'vart'-i  
Number: 9941  
კვარტ-ი (კვარტის) წიხლი. ურაქ კვარტი ქეგჷმაშქუ: ი. ყიფშ., გვ. 139 - ურამ წიხლი დამარტყა. გირინიში კვარტიქ
ვეგეწყინასია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 28 - ვირის წიხლი არ გეწყინოსო. ქკვარტიში მეგამა წიხლის კვრა (ჩარტყმა). ქკვარტიში
რღვაფა წიხლის ყრა: მუჭო კვარტის ირღვანს ე უმინჯური - როგორ წიხლს იყრის ეს უპატრონო! იხ. მეკვარტიე. 

Lemma: k'vart'ap-i  
Number: 9942  
კვარტაფ-ი (კვარტაფის) იხ. კვარტუა. 

Lemma: k'vart'in-i  
Number: 9943  
კვარტინ-ი (კვარტინს) წიხლის კვრა. თენა ხოლო ქჷდიჭყანც ოთხი კუჩხით კვარტინცჷ - ესეც დაიწყებს ოთხი ფეხით
წიხლის კვრას. 

Lemma: k'vart'ua  
Number: 9944  
კვარტუა (კვარტუას) იგივეა, რაც კვარტაფი, კვარტინი, -- სახელი იკვარტუ(ნ) ზმნისა -- წიხლის ყრა (კვრა). მუთუნი მოკო
გიწუენი, ჯორიშორო იკვარტჷქჷ: შ. ბერ., გვ. 194 - რაღაც მინდა რომ გითხრა, ჯორივით იწიხლები (წიხლსა ჰყრი). ჩხოუ
შქირენს ქოღურუნ დო ოკო ქიდიკვარტუას: ქხს, 1, გვ. 169 - ძროხა შიმშილით (შიმშილს) კვდება და უნდა წიხლი გაიქნიოს.
იკვარტუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. წიხლს ყრის, იქნევს. იკვარტუაფუ(ნ) (დიიკვარტუუ
წიხლი ყარა, დოუკვარტუაფუ წიხლი უყრია, დონოკვარტაფუე(ნ) წიხლს ყრიდა თურმე) გრდმ. წიხლს იკვრევინება, იქნევს. 

Lemma: k'varchx-i  
Number: 9945  
კვარჩხ-ი (კვარჩხის) უკუღმართი, მარცხიანი; ონავარი; უწესო, ცელქი (საპირისპ. მორძგვი). კვარჩხი ბაღანა - უკუღმართი
ბავშვი. ვიშო ქიმთოჭველედასჷ თენერი უბედური, კვარჩხი: მ. ხუბ., გვ. 359 - იქით დამწვარიყოს ასეთი უბედური,
უკუღმართი. იხ. კვარჩხანი. შდრ. გურ. კვარჩხელაჲ მარდი, ცელქი, მხიარული; ყმაწვილზე იტყვიან (ა. ღლ.). 

Lemma: k'varchxan-i  
Number: 9946  
კვარჩხან-ი (კვარჩხანს) მარცხენა. კვარჩხანი კუჩხი (ხე...) - მარცხენა ფეხი (ხელი...). მავა კვარჩხანი თოლიშე
ჩილამურს გეგლუოჸოთანქია: მ. ხუბ., გვ. 50 - მეო მარცხენა თვალიდან ცრემლს ჩამოვაგდებო. კვარჩხანი ხეში კითი
ქიმკიიკვათჷ: ი.ყიფშ., გვ. 98 - მარცხენა ხელის თითი მიიჭრა. იხ. მეკვარჩხანე. 

Lemma: k'varchxanishe  
Number: 9947  
კვარჩხანიშე ზმნზ. მარცხენა მხარეს, მარცხნივ. კვარჩხანიშე მიკირთუ -- მარცხენა მხარისკენ (მარცხნივ) მობრუნდა. 

Lemma: k'varchxeba  
Number: 9948  



კვარჩხება (კვარჩხებას) სახელი კვარჩხენს ზმნისა -- უკუღმართობა, მარცხიანი საქმის კეთება. კვარჩხენს (იყენ. იკვარჩხუ
იუკუღმართა, უკვარჩხებუ//უკვარჩხინუ უუკუღმართია, ნოკვარჩხებუე(ნ)//ნოკვარჩხუე(ნ) უკუღმართობდა თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ.
უკუღმართობს. ოკვარჩხებელი მიმღ. ვნებ. მყ. საუკუღმართო, უკუღმართად მოსაქცევი. ნაკვარჩხები მიმღ. ვნებ. წარს.
ნაუკუღმართები. ნაკვარჩხებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. უკუღმართობის საფასური. 

Lemma: k'varchxil-i  
Number: 9949  
კვარჩხილ-ი (კვარჩხილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. კვარჩხუნს ზმნისა -- დაკვარჩხული, დაკრუნჩხული, უშნოდ დაგრეხილი. 

Lemma: k'varchxishe  
Number: 9950  
კვარჩხიშე ზმნზ. იგივეა, რაც კვარჩხანიშე, -- უკუღმა; მარცხნივ, მარცხენა მხარეს. ართ თათმანს კვარჩხიშე
ქიმიბდვანქია: მ. ხუბ., გვ. 246 - ერთ წინდას უკუღმა (მარცხნივ) ჩავიცვამო. კვარჩხიშე მიკმოქუნს ნაბადი: ქხს, 1, გვ. 133 -
უკუღმა მაცვია ნაბადი. ქკვარჩხიშე დორთა უკუღმა დატრიალება. წკონდუაში დროს (ბორჯის) ჩერიას კვარჩხიშე
ურთუანდეს - ძახვის დროს თითისტარს უკუღმა ატრიალებდნენ. 

Lemma: k'varchx-mordzgvishe  
Number: 9951  
კვარჩხ-მორძგვიშე ზმნზ. წაღმა-უკუღმა; მარცხნივ-მარჯვნივ. მუდგა ქომოლკოჩი რდენი, კვარჩხ-მორძგვიშე
გორთინუანს: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 86 - რაგინდ ვაჟკაცი იყო, წაღმა-უკუღმა გატრიალებს. 

Lemma: k'varchxoba  
Number: 9952  
კვარჩხობა (კვარჩხობას) უკუღმართობა. კვარჩხობაში მაანდვილა მუთუნი ვარე - უკუღმართობაზე უფრო ადვილი
არაფერია. შდრ. კვარჩხი. 

Lemma: k'varchxua  
Number: 9953  
კვარჩხუა (კვარჩხუას) სახელი კვარჩხუნს ზმნისა -- კრუნჩხვა; კვარჩხნა; რისამე შებრუნება ნებით ან ძალით; მოგრეხა. ხე
დო კუჩხიქ აკაკვარჩხუ - ხელი და ფეხი აეკრუნჩხა (აეკვარჩხა). კისერც მუკუკვარჩხჷნდას, ინა ვარე საცოდალი: ქხს, 1,
გვ. 98 - კისერს კრუნჩხვა უგრეხდეს, ის არაა საცოდავი (შესაცოდები). ხექ გემკაკვარჩხუ - ხელი დაეკრუნჩხა. კვარჩხუნს
(დოკვარჩხუ დაკრუნჩხა, დუუკვარჩხუ დაუკრუნჩხავს, დონოკვარჩხუე(ნ) დაუკრუნჩხავდა თურმე) გრდმ. კრუნჩხავს. უკვარჩხუნს (დუუკვარჩხუ
დაუკრუნჩხა, დუუკვარჩხუ დაუკრუნჩხავს) გრდმ. სასხ. ქც. კვარჩხუნს ზმნისა -- უკრუნჩხავს. აკვარჩხუუ(ნ) (დააკვარჩხუ დაეკრუნჩხა,
დოკვარჩხუუ დაჰკრუნჩხვია) გრდუვ. უკვარჩხუნს ზმნისა -- ეკრუნჩხება. კვარჩხილი მიმღ. ვნებ. წარს. დაკვარჩხული,
{და}კრუნჩხული. 

Lemma: k'varchxghal-i  
Number: 9954  
კვარჩხღალ-ი (კვარჩხღალ/რს) უკუღმართი ღელე. 

Lemma: k'varc'ax-i  
Number: 9955  
კვარწახ-ი (კვარწახის) 1. ტყემლის საწებელი (წვენი). დინაფილ ქოთომც კვარწახი ეკაბესია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 38 -
დაკარგულ ქათამს ტყემლის წვენი უკან მიაყოლესო (მიასხესო). 2. კვაწარახი, წო, წუა. შდრ. კორწოხული; კოხა. 

Lemma: k'varc'axala  
Number: 9956  
კვარწახალა (კვარწახალას) გაცხარება. ცირა, იკვარწახჷქჷნი, გური მუქუ გაინწარჷ?: მასალ., გვ. 41 - ცირავ, ეგრე რომ
ცხარობ, გული რამ გაგიმწარა? კვარწახენს (იყენ. იკვარწახუ გაცხარდა, უკვარწახინუ გაცხარებულა, ნოკვარწახუე(ნ) ცხარობდა თურმე)
გრდუვ. ცხარობს. შდრ. კვარწახი. 

Lemma: k'vasua  
Number: 9957  
კვასუა (კვასუას) იგივეა, რაც კვესუა. 

Lemma: k'vat'  
Number: 9958  
კვატ, კვატ! შორსდ. იხვების მოხმობა. 

Lemma: k'vat'a  
Number: 9959  
კვატა (კვატას) ზოოლ. იხვი. ჩქჷ გინიფრთუთ დადული დო მუმული კვატათ: მ. ხუბ., გვ. 218 - ჩვენ გადავიქცევით დედალ
და მამა იხვად. შდრ. იმერ., გურ. კვატა, კვატი იხვი (ვ. ბერ., ა.ღლ.). 

Lemma: k'vat'al-i  
Number: 9960  
კვატალ-ი (კვატალ/რს), კვატალინ-ი (კვატალინს) იხვისებური, მოკლე ნაბიჯებით სიარული (იტყვიან მსუქანი ბავშვის, ჩია
ტანის ქალის სიარულზე). ოკო გიძირუდუკო, მუჭო გილეკვატალუდუ თი ახალი ბარგითინი - უნდა გენახა, როგორ
დადიოდა (დაკვანტალობდა) იმ ახალი ტანსაცმლით. 

Lemma: k'vat'ala1  
Number: 9961  
კვატალა1 (კვატალას) ბოტან. ბუსკანტურა. იხ. ქუჩუბენია (ა. მაყ.). 

Lemma: k'vat'ala2(k'vat'alas)  
Number: 9962  



კვატალა2(კვატალას) ტანით პატარა, მსუქანი და მოძრავი. 

Lemma: k'vat'alua  
Number: 9963  
კვატალუა (კვატალუას) სახელი კვატალანს ზმნისა -- ნელი, ნაზი დარხევა, დაქნევა (მოცილების მიზნით). დუკვატალუნ,
კჷნი ქიმკასხაპჷ: მ. ხუბ., გვ. 105 - რომ დაუქნია (ისარს), ისევ მიახტა. დუუკვატალუუ კუდერს - დაუქნია (ნაზად) კუდი.
უკვატალუანს (დუუკვატალუუ დაუქნია, დუუკვატალუაფუ დაუქნევია, დონოკვატალუე(ნ) დააქნევდა თურმე) გრდმ. აქნევს, აქანავებს
(კუდს...). შდრ. ფართხალუა. 

Lemma: k'vat'i  
Number: 9964  
კვატი! მიმართვა (მოფერებით): ქო, კვატი, მიფშვათ! - კი, კვატუნა, წავიდეთ! მორთი, კვატი, აშო! - მოდი, ჩემო კარგო,
აქეთ! 

Lemma: k'vat'ia  
Number: 9965  
კვატია (კვატიას) ზოოლ. იგივეა, რაც კვატა, -- იხვი. // გადატ. ლამაზი, კოხტა. ჩქიმი კვატია ბოში რე - ჩემი კვატია
(ლამაზი) ბიჭია. 

Lemma: k'vat'ua  
Number: 9966  
კვატუა (კვატუას) იგივეა, რაც კვატალუა, -- სახელი უკვატუანს ზმნისა -- ხელისა და ფეხის, თავის სწრაფად ქანება. მეურს
შარასინი, მეუკვატუანს დუს (ხეს...) - რომ მიდის გზაზე, მიაქნევს თავს (ხელს...) (კოხტად). შდრ. გურ. კვატუნი ხელისა და
ფეხის სწრაფად ქანება სახსარში ღუნვით (გ. შარაშ., ა.ღლ.). 

Lemma: k'vagha  
Number: 9967  
კვაღა (კვაღას) პატარა (მოკლეტარიანი) ცული. შდრ. არგუნი. 

Lemma: k'vaghana  
Number: 9968  
კვაღანა (კვაღანას) იგივეა, რაც კოღო, კოღონა. 

Lemma: k'vash-i  
Number: 9969  
კვაშ-ი (კვაშის) თამაშის (მაგ., რიკ-ტაფელას...) დროს მომგებიანი ქულა იწოდება კვაშად. რამდენი მომგებიანი ქულა აქვს,
იმდენი კვაში აქვს მოწინააღმდეგეს. რიკ-ტაფელას თამაშის დროს კვაში, ჩვეულებრივ, ქვაა. 

Lemma: k'vashir-i  
Number: 9970  
კვაშირ-ი (კვაშირს) იხ. გო-კვაშირი; კვაში. 

Lemma: k'vashua  
Number: 9971  
კვაშუა (კვაშუას) სახელი კვაშუნს ზმნისა -- გაჭედვა. ჩხურუეფი ქიდაანთხუნი, ჩხვინს (//ჩხვინდის) მიკვაშუნს (//მაკვაშუუ)
ხათე - სიცივეები რომ დაიწყება (რომ აცივდება), ცხვირს მიჭედავს (//მეჭედება) მაშინვე. კვაშუნს (გოკვაშუ გაჭედა, გუუკვაშუ
გაუჭედავს, გონოკვაშუე(ნ) გაჭედავდა თურმე) გრდმ. ჭედავს (ცხვირს). უკვაშუნს (გუუკვაშუ გაუჭედა, გუუკვაშუ გაუჭედავს) გრდმ. სასხ.
ქც. კვაშუნს ზმნისა -- უჭედავს (ცხვირს). აკვაშუუ(ნ) (გააკვაშუ გაეჭედა, გოკვაშუუ გასჭედვია) გრდუვ. ვნებ. კვაშუნს ზმნისა --
ეჭედება (ცხვირი). გოკვაშილი მიმღ. ვნებ. წარს. გაჭედილი. გონაკვაშა მიმღ. ვნებ. წარს. განაჭედი. გონაკვაშუერი მიმღ. ვნებ. წარს.
გაჭედვის საფასური. უგუკვაშუ მიმღ. უარყ. გაუჭედელი. 

Lemma: k'vac'ia  
Number: 9972  
კვაწია (კვაწიას) პატარა ჭრაქი (პ. ჭარ.). 

Lemma: k'vach'al-i  
Number: 9973  
კვაჭალ-ი (კვაჭალს) ტანით პატარის მოკლე ნაბიჯებით ჩქარი სიარული. ჯგირო მიიკვაჭალუ - კარგად მიდის პატარა
(მოკლე) ნაბიჯებით. 

Lemma: k'vach'alia  
Number: 9974  
კვაჭალია (კოჩი) პატარა (ტანდაბალი) კაცი. შდრ. იმერ. კვაჭალია პატარა მინდორი ტყეში (ვ.ბერ.); კახ. კვაჭა პატარა,
დაბალი, მორჩილი ტანის ადამიანი (ქეგლ). იხ. კაჭალია. 

Lemma: k'vach'il-i  
Number: 9975  
კვაჭილ-ი (კვაჭილს) ჩახლართული (დ. ფიფია). 

Lemma: k'vaxa  
Number: 9976  
კვახა (კვახას) იხ. კოხა. 

Lemma: k'vaxe  
Number: 9977  
კვახე (კვახეს) მკვახე; უმწიფარი. 



Lemma: k'vaxer-i  
Number: 9978  
კვახერ-ი (კვახერს), კვახერბადე (კვახერბადეს) თევზის დასაჭერი ხელსაწყო, საღორის მსგავსად დაწნული (მასალები, ტ.
ვ, გვ. 73). 

Lemma: k'vaxil-i1  
Number: 9979  
კვახილ-ი1 (კვახილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. კვახუნს ზმნისა -- გაჭედილი. 

Lemma: k'vaxil-i2  
Number: 9980  
კვახილ-ი2 (კვახილ/რს) თევზის დასაჭერი მოწყობილობა ერთგვარი. წყალზე (მდინარე, ღელე) გადებენ ჯოხს (ან ხეს). მას
მიაყრდნობენ ჩელტს, რომელსაც აქვს ორი ან სამი გამოსასვლელი (კარი), რომლებსაც მიუდგამენ გორდოჸუებს (იხ.)
(გორდოულებს) სხვადასხვა მხარეს, რათა დაიჭირონ როგორც აღმა, ისე დაღმა მოძრავი თევზი (პ. ცხად., ძიებ., გვ. 37-38).
იხ. კუნო. 

Lemma: k'vaxua1  
Number: 9981  
კვახუა1 (კვახუას) სახელი კვახუნს, აკვახუუ(ნ) ზმნათა -- {გა}კვეხება, გაჩხერა; {გა}ტენა; {გა}ჭედვა. კისერს ქიგმაკვახუ
მუდგაქირენი - კისერში გამეკვეხა რაღაცა. კვახუნს (გოკვახუ გაჭედა, გუუკვახუ გაუჭედავს, გონოკვახუე(ნ) გაჭედავდა თურმე) გრდმ.
კვეხს, ჭედავს. იკვახუუ(ნ) (გიიკვახუ გაიჭედა, გოკვახე{ლ/რე}(ნ) გაჭედილა) გრდუვ. ვნებ. კვახუნს ზმნისა -- იჭედება, იტენება.
აკვახუუ(ნ) (გააკვახუ გაეჭედა, გოკვახუუ გასჭედვია) გრდუვ. ვნებ. კვახუნს ზმნისა -- ეჭედება, ეტენება. იკვახე(ნ) (იკვახუ
შესაძლებელი გახდა გაჭედვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. კვახუნს ზმნისა -- შეიძლება გაიჭედოს. აკვახე(ნ) (აკვახუ შეძლო
გაეჭედა, -- , გონოკვახუე(ნ) შესძლებია გაეჭედა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. კვახუნს ზმნისა -- შეუძლია გაჭედოს. ოკვახაფუანს
(გააკვახაფუუ გააჭედვინა, გუუკვახაფუაფუ გაუჭედვინებია, გონოკვახაფუე(ნ) გააჭედვინებდა თურმე) კაუზ. კვახუნს ზმნისა -- აჭედვინებს.
ოკვახალი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}საჭედი. გოკვახილი მიმღ. ვნებ. წარს. გაჭედილი. გონაკვახა მიმღ. ვნებ. წარს. განაჭედი. გონაკვახუერი
მიმღ. ვნებ. წარს. გაჭედვის საფასური. უგუკვახუ მიმღ. უარყ. გაუჭედელი. შდრ. ძგიბუა. 

Lemma: k'vaxua2  
Number: 9982  
კვახუა2 (კვახუას) მობუზვა; მოკრუნჩხვა (სიცივისაგან). ჩხურუ დო თირს საქონელი ოკვახუუ - სიცივესა და თოვლში
საქონელი იბუზება, იკაკვება. თირი დო ჩხურუ ორინს კვახუნს - თოვლი და სიცივე საქონელს მობუზავს (კაკვავს). 

Lemma: k'vaxcha  
Number: 9983  
კვახჩა (კვახჩას) ქეჩხო; თხისა და ცხვრის ტყავი ბეწვიანი. თხის ან ცხვრის თმიანი ტყავი, რომელსაც მწყემსები იყენებენ
ქვეშსაგებად (მთაში); ხმარობენ მოსასხამად (სახელოები არ აქვს, მწყემსს უფარავს ზურგს). გაჩენდი, ვარა გოისოფუ
კვახჩასია - გაჩერდი, თორემ გაგიხევ (გაგიგლეჯ) კვახჩასო. 

Lemma: k'vaj-i  
Number: 9984  
კვაჯ-ი (კვაჯის) 1. ბავშვის (ბიჭის) სათესლე ჯირკვალი. შდრ. ჸვაჯი. // გადატ. მაგარი, გულადი, ვაჟკაცი, -- ყვერიანი.
ყაზანაში სინჯა კვაჯი ბოშიე დო ქააშქურუნა ჭეს - ყაზანას სიძე მაგარი (გულადი) ბიჭია და (კი) ეშინიათ ცოტა. 2. მიმართვა
(მოფერებითი): ჩქიმი კვაჯი ბოში, მორთი აში! - ჩემო კვაჯო ბიჭო, მოდი აქ! კვაჯი, ამდღა ვაფჩოდუ დო ვეემმართე -
კვაჯი, დღეს არ მცალია და ვერ მოვალ. 3. მამაკაცის სახელი. ტაბაჩა ქჷდომიხვამით სამანგიერო ჩქიმი კვაჯიშა: მ. ხუბ.,
გვ. 15 - დამბაჩა დამილოცეთ სამაგიეროდ ჩემს კვაჯის. შდრ. ლაზ. კვაჯი, ყვაჯი (ნ. მარი). 

Lemma: k'vajal-i  
Number: 9985  
კვაჯალ-ი (კვაჯალ/რს) იხ. გილაჸვაჯალი. 

Lemma: k'vajam-i  
Number: 9986  
კვაჯამ-ი (კვაჯამს) იგივეა, რაც ჸვაჯამი, -- ყვერიანი. // გადატ. გულადი, ვაჟკაცი. 

Lemma: k'veba  
Number: 9987  
კვება (კვებას) სახელი უკვენს ზმნისა -- {გა}კვირვება. თენა მუთ რე, სი ვაგიკვე?: კ. სამუშ. ქართ. ზეპ., გვ. 34 - ეს რად არ
გიკვირს შენ? ხენწჷფე დო მუში ჩილცჷ ნაბეტანცჷ უკვენა: ი. ყიფშ., გვ. 73 - ხელმწიფეს და მის ცოლს ნამეტნავად უკვირთ.
უკვენს/ც (იყენ. გუუკვირდუ გაუკვირდა, გაკვირებუ გაჰკვირვებია) გრდუვ. საშ.-ვნებ. უკვირს. იხ. კვირაფა; გაკვირება. 

Lemma: k'ved  
Number: 9988  
კვედ იხ. კვენა. 

Lemma: k'vezapi  
Number: 9989  
კვეზაფი (კვეზაფის) იხ. გილა-კვეზაფი. 

Lemma: k'veze  
Number: 9990  
კვეზე (კვეზეს), კვეზერე, კვეზერია (კვეზერეს, კვეზერიას) პატარა, მაგრამ ლამაზი და კოხტა. ჭიჭე, კვეზერია ბოშიე -
პატარა, კოხტა ბიჭია. კვეზერე ბოში - პატარა და კოხტა ბიჭი. შდრ. ქვეზე, ქვეზერე. 

Lemma: k'vet-i  



Number: 9991  
კვეთ-ი (კვეთის) 1. კვეთი, მაჭიკი, დვრიტა, რძის შესადედებელი; ნაწი. იხ. კვეთარი; მაკვეთური. შდრ. ლაზ. მაკათი მაწვნის
დედა (ნ.მარი). 2. შთამომავლობა. ჩქიმი სკი დო კვეთი ვაშაჸოთა, ჩქიმი ორდალო ქომაჩუქია - ჩემი ძე და წილი
(შთამომავლობა) არ მოსპო, ჩემ გასაზრდელად მაჩუქეო (ს.მაკალ., გვ. 251). 

Lemma: k'vetar-i  
Number: 9992  
კვეთარ-ი (კვეთარს) იგივეა, რაც კვეთი, ნაწი, -- რძის შესადედებელი. ტიბუ ბჟას კვათარს ქამნააბუნა (ქუუკვეთარუანა),
დოლასუნა, ქააცალენა დო, ბჟა აკიჭოფუნი, ჸვალს გეშეღანა - თბილ რძეში კვეთს ჩაასხამენ, მოურევენ, აცლიან და, რძე
რომ შედედდება, ყველს ამოიყვანენ (ამოიღებენ). 

Lemma: k'vetarua  
Number: 9993  
კვეთარუა (კვეთარუას) სახელი უკვეთარუანს ზმნისა -- კვეთის ჩასხმა რძეში. ბუყუნს ბჟას ქინვობუნდით, უკული
ქუოკვეთარანდით (//ქუნაწანდით) დო სარსათი დობლასუნდით - ბუყუნში (ხის საგანგებო ჭურჭელი) რძეს ჩავასხამდით,
შემდეგ კვეთარს (კვეთს) გავუკეთებდით და სარსათი მოვურევდით. უკვეთარანს (უკვეთარუუ კვეთი უქნა, უკვეთარუაფუ კვეთი
უქნია, ნოკვეთარაფუე(ნ) კვეთს უშვებოდა თურმე) გრდმ. სასხვ. ქც. კვეთს უშვება. ოკვეთარაფუანს (ოკვეთერაფუუ კვეთი
გააკეთებინა, აქნევინა; უკვეთარაფუაფუ კვეთი უქნევინებია; ნოკვეთარაფუაფუე(ნ) კვეთს აკეთებინებდა თურმე) კაუზ. უკვეთარანს
ზმნისა -- კვეთს აკეთებინებს (აქნევინებს). ოკვეთარალი მიმღ. ვნებ. მყ. საკვეთური, შესადედებელი რძისა. 

Lemma: k'vetua  
Number: 9994  
კვეთუა (კვეთუას) -- სახელი კვეთუნს ზმნისა, -- იგივეა, რაც კვეთარუა, -- კვეთის ჩასხმა რძეში შესადედებლად. 

Lemma: k'vek'v-i  
Number: 9995  
კვეკვ-ი (კვეკვის) იგივეა, რაც კვეკვა. 

Lemma: k'vek'va  
Number: 9996  
კვეკვა (კვეკვას) კვერი; ხის (პატარა) ჩაქუჩი. ხილიში ოჭყანჭყალი კვეკვა ქიმომიღია! - ხილის დასაჭყეჭყი ჩაქუჩი (ურო)
მომიტანეო. თხომუშ ჯაშე თოლუნდეს კვეკვას დო როფეს, დინააჭყანჭყანდეს საონტკოს დო უკული ლაგვანს
დინნარღვანდეს - მურყნის ხისგან თლიდნენ ხის უროსა და როფს (გეჯას), ჩაჭეჭყდნენ საარაყოს (ხილს) და შემდეგ ქვევრში
ყრიდნენ. შდრ. კვერი - 2. 

Lemma: k'vek'vere  
Number: 9997  
კვეკვერე (კვეკვერეს) პატარა, მაგრამ ლამაზი და კოხტა; მრგვალი. ტანმორჩილი კოჩი რე, კვეკვერე - ჩია (ტანმორჩილი)
კაცია, კოხტა. შდრ. ქართლ. კვეკვერა პატარა, მრგვალი (ა. ღლ.). შდრ. კვეზე, კვეზერე. 

Lemma: k'vek'veresh-i  
Number: 9998  
კვეკვერეშ-ი (კვეკვერეშის) იგივეა, რაც ჭვეჭვერეში, -- ჩვილი, ახალამოყვანილი ყველი (ი. ყიფშ., პ. ჭარ.). კვეკვერეში
ჸვალიცალო კუდელი მუკაასიტინანდ: შ. ბერ., გვ. 105 - ჩვილი ყველივით კუდი ება. შდრ. კვეკვერიში უმარილო ჴმელი
ყველი (საბა). 

Lemma: k'vek'veria  
Number: 9999  
კვეკვერია (კვეკვერიას) იგივეა, რაც კვარკვალია, -- მრგვალი რამ, პატარა და კოხტა. კვეკვერია ჭკიდი - მრგვალი მჭადი,
კვერი. შდრ. ქვექვერია. 

Lemma: k'vek'vie  
Number: 10000  
კვეკვიე (კვეკვიეს) იგივეა, რაც კვეკვა, -- ხის ჩაქუჩი, ურო (მასალები, ტ. 3, ნაწ. 2, გვ. 209). 

Lemma: k'vela  
Number: 10001  
კველა, კვეა (კვე{ლ}ას) იგივეა, რაც კვალა (მნიშვნ. - 2), -- 1. ჯორკო; ხისგან გათლილი დაბალი საჯდომი ერთი კაცისა
(შეიძლება იყოს ფეხებიანი: სამფეხა, ოთხფეხა). კუჩხი ვეკატახა კველასია: ქხს, 1, გვ. 9 - ფეხი არ წაჰკრა (მოიტეხო)
ჯორკოსო. ნოსაშ დილახუნაფა ვაგოკონია-და, კველას გინუკინია: თ. სახოკ., გვ. 255 - თუ რძლის გვერდით ჯდომა არ
გინდა, ჯორკოს გადაუწიეო. საცოდარი დიანთილს კველათ დუდი გუწკირუ: ქხს, 1, გვ. 215 - საცოდავ დედამთილს
ჯორკოთი თავი გაუპო. 2. კარის ბოყვზე განით დადებული გათლილი ხე (მასალები, ტ. 1, გვ. 387). 

Lemma: k'vena  
Number: 10002  
კვენა (კვენას) იხ. კვება, -- სახელი უკვენს ზმნისა -- {გა}კვირვება. მიკვე, მუშენ მუმეწონი: მასალ., გვ. 29 - მიკვირს, რატომ
მომეწონე. ცირას ძალამს უკვე თენა: მ. ხუბ., გვ. 37 - ცირას ძალიან უკვირს ეს. ჩქიმი დუდი მიკვედჷ, თეცალი ტყაშა
მითოვრთინი: ა. ცაგ., გვ. 57 - ჩემი თავი მიკვირდა, ასეთ ტყეში რომ შევედი. გემიშ მაკეთებელს ურემი უკვედუა: ხალხ.
სიბრ., 1, გვ. 24 - გემის გამკეთებელს ურემი უკვირდაო. ირ კოჩ ართო გიაკვედ: მასალ., გვ. 99 - ყველას ერთად გასაკვირად
ჰქონდა. უკვე(ნ), უკვენს (მხოლოდ აწმყოს წრის მწკრივებში) გრდუვ. სტატიკ. უკვირს. 

Lemma: k'vendgh-i  
Number: 10003  
კვენდღ-ი (კვენდღის) თხილის წკნელი (მასალები, ტ. 1, გვ. 396). შდრ. გურ., აჭარ. კვენდღი ახალამოსული ხე, მოჭრილი,
დაგრეხილი და კავზე შემოჭირებული (ი. ჭყ., ს. ჟღ., შ. ნიჟარ., ა.ღლ.). 

Lemma: k'venc'el-i  



Number: 10004  
კვენწელ-ი (კვენწელ/რს) ქანაობა (ი. ყიფშ.). იხ. კვენწელუა. 

Lemma: k'venc'elua  
Number: 10005  
კვენწელუა (კვენწელუას) იხ. კვეწელუა, გითო-კვეწელუა. 

Lemma: k'venc'ia  
Number: 10006  
კვენწია (კვენწიას) ვისაც კოხტაობა, მედიდურობა სჩვევია. 

Lemma: k'venc'ua  
Number: 10007  
კვენწუა (კვენწუას) სახელი იკვენწუ(ნ) ზმნისა -- კოხტაობა, მედიდურობა. მეურს, მიიკვენწუ - მიდის, მიკოხტაობს.
იკვენწუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. კოხტაობს; მედიდურობს. 

Lemma: k'ver-i  
Number: 10008  
კვერ-ი (კვერს) იგივეა, რაც კვარი, -- კვერი. ართი კვერი ქჷდააკინუუ თე ბოშის: მ. ხუბ., გვ. 41 - ერთი კვერი (კი) მისცა
(დააჭერინა) ამ ბიჭს (ხელში). ომბოლიში კვერი გვიანო გჷთიიჭუნია - ობლის კვერი გვიან გამოცხვებაო (სენაკურში
იხმარება კვერი). 2. კვერი, ჩაქუჩი. ათე მარწუხი დო კვერი მიდეღი: მ.ხუბ., გვ. 60 - ეს გაზი და ჩაქუჩი წაიღე. 

Lemma: k'verabia  
Number: 10009  
კვერაბია (კვერაბიას; მრ. რიცხ.: კვერაბი-ეფ-ი) პატარა კვერი. 

Lemma: k'vereba  
Number: 10010  
კვერება (კვერებას) იხ. კვენა, კვირება, -- სახელი უკვენს ზმნისა, -- {გა}კვირვება. თე ცირასჷთი უკვერდჷ ათეში ფულუა:
ი.ყიფშ., გვ. 39 - ამ ცირასაც უკვირდა ამის დამალვა. 

Lemma: k'verez-i  
Number: 10011  
კვერეზ-ი (კვერეზის) არქი, ცულა, -- წისქვილის ზედა ქვაში ჩამჯდარი რკინა, რომლის საშუალებითაც ბორბალი ქვას
ატრიალებს. 

Lemma: k'verixvival-i  
Number: 10012  
კვერიხვივალ-ი (კვერიხვივალ/რს) გაფუებული კვერი. გურიხვივალსიე კვერიხვივალი უჯგუნია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 33 -
გასუქებულ გულს გაფუებული კვერი სჯობიაო. შდრ. ხვიხვინაფა. 

Lemma: k'verk've  
Number: 10013  
კვერკვე (სენაკურში), კვირკვე (კვე/ირკვეს) ივლისი. კვერკვეშ ჭვიმა დუღა რენჷ დო არგუსოში -- დაჩხირია: ქხს, 1, გვ. 11
- ივლისის წვიმა მდუღარეა და აგვისტოსი -- ცეცხლიო. იხ. თუთა. 

Lemma: k'verua  
Number: 10014  
კვერუა (კვერუას) იხ. ნკვერუა, ნკორუა. 

Lemma: k'vercx-i  
Number: 10015  
კვერცხ-ი (კვერცხის) 1. კვერცხი. ქჷმოძირითია, მუსჷ ჯოხო კვერცხიევე: ი. ყიფშ., გვ. 74 - მაჩვენეთო, რას ჰქვია
კვერცხიო. ჩე რენ დო კვერცხი ვარე, უჩა რე დო ზესქვი ვარე, კუდელი ჩანც -- ჩიტი ვარე: ა. ცან., გვ. 137 - თეთრია და
კვერცხი არ არის, შავია და შაშვი არ არის, კუდი აქვს და ჩიტი არ არის (გამოცანა: ბოლოკი). ქკვერცხიშ ნოხიი კვერცხის
ნაჭუჭი. ქკვერცხიშ ქური კვერცხის ქუსლი. იხ. მარქვალი. 2. კვერცხი -- ცხენის ავადმყოფობაა ერთგვარი -- უჩნდება მუხლზე
და ეს სიმსივნე მას მუხლზე კვერცხივით აზის (ს.მაკალ., გვ. 205). 

Lemma: k'ves-i  
Number: 10016  
კვეს-ი (კვესის) კვესი. სქან ჸოროფა მა ბჭუნს, თეში კვესი ვაჭუნცჷ ობედის: ი. ყიფშ., გვ. 120 - შენი სიყვარული მე მწვავს,
ისე კვესი არ სწვავს აბედს. შდრ. კვეცი. 

Lemma: k'ves-abed-i  
Number: 10017  
კვეს-აბედ-ი (კვეს-აბედის) კვეს-აბედი. 

Lemma: k'vesua  
Number: 10018  
კვესუა (კვესუას) იგივეა, რაც კვეცუა. 

Lemma: k'vet'e  
Number: 10019  
კვეტე, კვეტელე (კვეტე{ლე}ს) წვრილი; პატარა. 

Lemma: k'vet'ele  
Number: 10020  



კვეტელე სხულ-ი (კვეტელე სხულს) ბოტან. პანტა. იხ. პანტე სხული, ტყარი სხული, ჭიკუ სხული (ა.მაყ.). 

Lemma: k'vet'ele  
Number: 10021  
კვეტელე უშქურ-ი (კვეტელე უშქურს) ბოტან. მაჟალო. იხ. პანტე უშქური, ტყარ უშქური (ა.მაყ.). 

Lemma: k'vet'elua  
Number: 10022  
კვეტელუა (კვეტელუას) სახელი ოკვეტელუ(ნ), იკვეტელუ(ნ) ზმნათა -- კიდება; ქანაობა. შხურს ქვანთილა გილაკვეტელუ
- ცხვარს დუმა ჰკიდია. 

Lemma: k'vet'ere  
Number: 10023  
კვეტერე (კვეტერეს), კვეტერია (კვეტერიას) იგივეა, რაც კვეტელე, -- პატარა. კვეტერე-კვეტერე ბაღანეფი ჸუნსია-
პატარა-პატარა ბავშვები ჰყავსო. 

Lemma: k'vet'ere  
Number: 10024  
კვეტერე სხულ-ი (კვეტერე სხულ/რს) ბოტან. იგივეა, რაც ჭიფანა, ჭიჭე სხული, -- წვრილი მსხალი, -- პანტა. იხ. კვეტელე
სხული. 

Lemma: k'vec-i  
Number: 10025  
კვეც-ი (კვეცის) კვესი. 

Lemma: k'veca  
Number: 10026  
კვეცა (კვეცას) სახლის ნაწილია. კაკუტებზე რჩხინის დასამაგრებელი წკნელი (მასალები, ტ. 1, გვ. 380). 

Lemma: k'vec-abed-i  
Number: 10027  
კვეც-აბედ-ი (კვეც-აბედის) იგივეა, რაც კვეს-აბედი, -- კვეს-აბედი. 

Lemma: k'vecara  
Number: 10028  
კვეცარა (კვეცარას) კვეთი. მზადდებოდა ასე: ახალდაბადებულ ხბოს, ბატკანს, ციკანს ან გოჭს სამი დღე მიუშვებდნენ ძუძუს
მოსაწოვად. შემდეგ დაკლავდნენ და კუჭიდან ამოუღებდნენ შედედებულ რძეს. ამას ახმობდნენ და სხნიდნენ წაქში (ყველის
ნაწურში). ინახავდნენ ბოთლებში (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 1, გვ. 223). 

Lemma: k'vecua  
Number: 10029  
კვეცუა (კვეცუას) სახელი კვეცუნს ზმნისა -- კვეცა, კვესება; ნაპერწკლების ყრა. კვეცუნდუ იში თოლეფი - კვესავდა იმისი
თვალები. გურც დაჩხჷრო მუკმოკვეცა (სი): მასალ., გვ. 49 - გულში კვესით ცეცხლსა მიჩენ (შენ). კვეცუნს (გოკვეცუ გაკვესა,
გუუკვეცუ გაუკვესავს, გონოკვეცუე(ნ) გაკვესავდა თურმე) გრდმ. კვესავს. უკვეცუნს (გუუკვეცუ გაუკვესა, გუუკვეცუ გაუკვესავს) გრდმ. სასხ.
ქც. კვეცუნს ზმნისა -- უკვესავს. მაკვეცალი მიმღ. მოქმ. {გა}მკვესავი. ოკვეცალი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}საკვესი. გოკვეცილი მიმღ. ვნებ.
წარს. გაკვესილი. ნაკვეცა მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნაკვესი. ნაკვეცუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}კვესის საფასური. 

Lemma: k'vec'el-i  
Number: 10030  
კვეწელ-ი (კვეწელ/რს), კვეწელუა (კვეწელუას) იხ. გითოკვეწელი, გითოკვეწელუა. 

Lemma: k'vial-i  
Number: 10031  
კვიალ-ი (კვიალს) კნავილი. იხ. ჸვია. 

Lemma: k'viap-i  
Number: 10032  
კვიაფ-ი (კვიაფის) იხ. ჸვიაფი. 

Lemma: k'vidr-i  
Number: 10033  
კვიდრ-ი (კვიდრის) მკვიდრი, ღვიძლი; ნათესავი. კვიდრი ჯიმალეფი ჯგუა რენა - მკვიდრი ძმებივით არიან. ენა ჩქიმი
კვიდრი და რენია: მ. ხუბ., გვ. 186 - ეს ჩემი მკვიდრი და არისო. ათენა რე კვიდრი: ა. ცაგ., გვ. 91 - ეს არის მკვიდრი.
აბედათარეფი ჩქინი კვიდრეფი რენა - აბედათელები ჩვენი ნათესავები (მკვიდრები) არიან. 

Lemma: k'vie  
Number: 10034  
კვიე (კვიეს) ბოტან. ტყიურა (ა. მაყ.). 

Lemma: k'viza  
Number: 10035  
კვიზა, კვიზალ-ი (კვიზა{ლ}ს) 1. ამაყი (დაუმსახურებლად), თავმომწონე, უკარება; 2. არამაღალი და ჩაფსკვნილი. შდრ.
ქვიზალი. 

Lemma: k'vizapa  
Number: 10036  
კვიზაფა (კვიზაფას), კვიზინ-ი (კვიზინს), კვიზინუა (კვიზინუას) სახელი იკვაზინანს, ოკვიზანს, ოკვიზინუანს ზმნათა --



აბზეკა, აპრეხა; სკუპება. ე მუში ოში მანათი ქაწუკვიზინუუ: მ. ხუბ., გვ. 237 - ეს მისი ასი მანეთი წინ დაუსკუპა (დაუდო).
ბედაურეფი მირულდუა დო ვირსი ხოლო კუდელი მეუკვიზანდუა: ა. ცაგ., გვ. 101 - ბედაურები მირბოდაო და ვირიც
კუდაპრეხილი მირბოდაო. დუდი უკვიზანს - თავი დიდად მოაქვს (იბზიკება). იკვიზინანს (იკვიზინუუ ამაყად იყურა, უკვიზინუაფუ
ამაყად უყურებია, ნოკვიზინაფუე(ნ) ამაყად იყურება თურმე) გრდუვ. ვნებ. იბზიკება, ამაყად (ამპარტავნად) იყურება.
ოკვიზინანს(მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. ყოყლოჩინობს, იბღინძება, იბზიკება; ამაყად
იყურება. ოკვიზინუანს (ოკვიზინუუ აამპარტავანა, უკვიზინუაფუ უამპარტავანებია) გრდმ. აამპარტავანებს თავს, ბზეკს (თავს, კუდს).
უკვიზინუანს (უკვიზინუუ უბზიკა, უკვიზინუაფუ უბზეკია) გრდმ. უბზეკს, უპრეხს (კუდს). გოკვიზინაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. გაბზიკებული,
აპრეხილი. ნაკვიზინეფი მიმღ. ვნებ. წარს. ნაბზიკინები, ანაპრეხი. 

Lemma: k'vik'v-i  
Number: 10037  
კვიკვ-ი (კვიკვის) მრგვლად (ბურთივით) დახვეული ძაფი, -- ნართი; გორგალი; კოჭი, მორგვი (ძაფისა). ძაფის
დოფთუხუნდით, კვიკვო ქიგვორთანდით დო ფშუნდით - ძაფს დავართავდით, მორგვად დავახვევდით და ვქსოვდით. შდრ.
კვირკვი. 

Lemma: k'vik'va  
Number: 10038  
კვიკვა (კვიკვას) მრგვალი, ბურთისებური. დუდიკვიკვა თავმრგვალი, თავგორგალა (ლამაზი). იხ. კვიკვალი. 

Lemma: k'vik'val-i  
Number: 10039  
კვიკვალ-ი (კვიკვალს) პატარა და ბურთივით ლამაზად გამოყვანილი. 

Lemma: k'vik'vi{l}-i1  
Number: 10040  
კვიკვი{ლ}-ი1 (კვიკვილ/რს) 1. კვიკვირი, კუკური (ი. ყიფშ.); კოკორი, საყვავილე კვირტი. 2. მოდგმა, შთამომავლობა.
სოლეთინი ვეძირედჷ რინაში კვიკვილი - არსაიდან არ ჩანდა ყოფნის კოკორი. ღურუ არძოს გაასწორენს სკიშე სკიში
სკიშ კვიკვილსი - სიკვდილი ყველას გაასწორებს შვილის შვილის შვილის კვირტს. ქოჩორა ამჷდღა თასი -- კვიკვილო
გეშაჸოთანცია: ი. ყიფშ., გვ. 98 - ქოჩორა დღეს დედა-ბუდიანად (თესლ-კოკრად) ამოაგდებსო. ქკვიკვილიში მოსირუა,
მოსპუა კოკრის მოსპობა; // გადატ. გაწყვეტა, დედა-ბუდიანად ამოგდება. . ქკვიკვილამო ეშალაფა გადატ. ამოწყდომა,
მოსპობა: თხომუში ხვიხვილი -- იშალაფირი სქანი კვიკვილი - მურყნის კვირტი -- ამოვარდნილი შენი შთამომავლობა
(მოდგმა). იხ. გვიგვილი; ხვიხვილი. იმერ. კვინკვილი: გადაკვინკვილება მოსპობა, ძირბუდიანად ამოვარდნა (ვ. ბერ., ა.
ღლ.). 

Lemma: k'vik'vil-i2  
Number: 10041  
კვიკვილ-ი2 (კვიკვილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. კვიკუნს ზმნისა -- გორგლად დართული. 

Lemma: k'vik'vin-i  
Number: 10042  
კვიკვინ-ი (კვიკვინს) ნაზად ყურება; კეკლუცობა (ი. ყიფშ.). მიკოხე კუნთხუს მუშოთ დო იკვიკვინანს - ზის კუთხეში
თავისთვის და კეკლუცობს (ნაზად იყურება). იკვიკვინანს ( -- , იკვიკვინუუ ნაზად იყურა, უკვიკვინუუ ნაზად უყურებია, ნოკვიკვინუე(ნ)
ნაზად იყურებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ნაზად იყურება. შდრ. სვისვინი, ქვიქვინი, ყვიყვინი, წვიწვინი. 

Lemma: k'vik'ua  
Number: 10043  
კვიკუა (კვიკუას) სახელი კვიკუნს (კვიკვანს) ზმნისა -- ძაფის გორგლად დართვა. ძაფის დოფთუხუნდითინი,
დოპკვიკვანდით - ძაფს რომ დავართავდით, დავაგორგლებდით (გორგლად დავართავდით). კვიკუნს (დოკვიკუ დააგორგლა,
დუუკვიკუ დაუგორგლებია, დონოკვიკუე(ნ) დააგორგლებდა თურმე) გრდმ. აგორგლებს. უკვიკუნს (დუუკვიკუ დაუგორგლა, დუუკვიკუ
დაუგორგლებია) გრდმ. სასხ. ქც. კვიკუნს ზმნისა -- უგორგლებს. იკვიკუუ(ნ) (დიიკვიკუ დაგორგლდა, დოკვიკვე{ლე}(ნ)
დაგორგლებულა) გრდუვ. ვნებ. კვიკუნს ზმნისა -- გორგლდება. აკვიკუუ(ნ) (დააკვიკუ დაუგორგლდა, დოკვიკუუ დაჰგორგლებია)
გრდუვ. ვნებ. უკვიკუნს ზმნისა -- უგორგლდება. იკვიკვე(ნ) (იკვიკუ შესაძლებელი გახდა დაგორგლება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ.
ვნებ. კვიკუნს ზმნისა -- შეიძლება დაგორგლდეს. აკვიკვე(ნ) (აკვიკუ შეძლო დაეგორგლებინა, -- , დონოკვიკუე(ნ) შესძლებია
დაგორგლება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უკვიკუნს ზმნისა -- შეუძლია დააგორგლოს. ოკვიკვაფუანს (ოკვიკვაფუუ აგორგლ{ებ}ინა,
უკვიკვაფუაფუ უგორგლ{ებ}ინებია, ნოკვიკვაფუე(ნ) აგორგლ{ებ}ინებდა თურმე) კაუზ. კვიკვანს (კვიკუნს) ზმნისა -- აგორგლ{ებ}ინებს.
მაკვიკვალი მიმღ. მოქმ. {და}მგორგლებელი (ძაფისა). ოკვიკვალი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}საგორგლებელი (ძაფი). კვიკველი, კვიკვილ/რი
მიმღ. ვნებ. წარს. {და}გორგლებული (ძაფი). ნაკვიკვა მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნაგორგლები. ნაკვიკუერი მიმღ. ვნებ. წარს.
დაგორგლების საფასური. {უდ}უკვიკუ მიმღ. უარყ. {და}უგორგლებელი. შდრ. კვიკვი. 

Lemma: k'vimp'al-i  
Number: 10044  
კვიმპალ-ი (კვიმპალს) პატარა ცხვირ-პირიანი. 

Lemma: k'vindo//k'vinto  
Number: 10045  
კვინდო//კვინთო (კვინდოს) ბოტან. კვიდო. კვინთო რე ჸალიონიში ჯა - `კვინთო'არის ყალივნის ხე. 

Lemma: k'vinor-i  
Number: 10046  
კვინორ-ი (კვინორს) ზოოლ. კვერნა. კვინორი ღურჯას მითოტყობუნი, ფურკის ქიმთურძანა დო კვინორი გითილენსინი,
დოჸვილუნა -კვერნა ფუღუროში (ღრუ ხეში) რომ იმალება, ცეცხლს (კვამლს) შეუნთებენ და კვერნა რომ გამოვა, მოკლავენ.
კვინორქ ონადირუშა მიდართუა დო ტყები ქედიტუა: ა. ცან., გვ. 109-კვერნა სანადიროდ წავიდა და ტყავი (იქ) დატოვაო.
აღიაღი დო კვინორი ჯაშე ჯაშა მეცოჸუნა - ციყვი (დედოფალა) და კვერნა ხიდან ხეზე ხტებიან (სკუპით). 

Lemma: k'vint'a  
Number: 10047  



კვინტა, კვინტალ-ი (კვინტა{ლ}ს) კვიმატი. 

Lemma: k'vincha  
Number: 10048  
კვინჩა (კვინჩას) ზოოლ. სკვინჩა. კვინჩა ჭვიტანს, მოუთხილეთ: ი. ყიფშ., გვ. 188-სკვინჩა ჭრინავს, გაუფრთხილდით. მუ
ამბე რე, ჩქიმი კვინჩა, გურიჭვილო კუთანქინი?: ქხს, 1, გვ. 147-რა ამბავია, ჩემო სკვინჩავ, გულდამწვარი რომ კვნესი?
ქჷმორთჷ კვინჩაქ დო დიიძახჷ: მ. ხუბ., გვ. 303 - მოვიდა სკვინჩა და დაიძახა. იხ. კინჩა. შდრ. ლაზ. კვინჩი ჩიტი (ნ.მარი). 

Lemma: k'vinc'al/r-i  
Number: 10049  
კვინწალ/რ-ი, კვინწაი (კვინწალ/რს) იგივეა, რაც კონწარი, -- 1. ავი; უკარება; გაუტანელი (ადამიანი, -- განსაკუთრებით
ქალზე იტყვიან). დიდი კვინწალი ოსური რე, შორს დოდირთი თიშე - დიდი კვინწარი ქალია, შორს დადექი (მისგან)! შდრ.
იმერ., გურ. კვინწარი მიუკარებელი, ავი, ნერვებაშლილი (ვ. ბერ., ა.ღლ.). 2. პატარა და მომრგვალო. 

Lemma: k'vinc'in-i  
Number: 10050  
კვინწინ-ი (კვინწინს), კვინწინუა (კვინწინუას) სახელი იკვინწინანს ზმნისა -- კეკლუცობა, კოპწიაობა, კოხტაობა; თავის
მოწონება. ოსვისვინა, ოკვინწინა, ვა, სქან წაულა, სქვამი ცირა! - გატრუნული ხარ, კეკლუცობ, ჰა, შენი წახდენა, ლამაზო
ცირავ! გირინ მაფშალიაშორო გალიას მითიკვინწინანს: ქხს, 1, გვ. 174 - ვირი ბულბულივით გალიაში თავს იწონებს.
იკვინწინანს (იკვინწინუუ იკეკლუცა, უკვინწინუუ უკეკლუცნია, ნოკვინწინუე(ნ) კეკლუცობდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. კეკლუცობს,
კოხტაობს. 

Lemma: k'vinch'al-i  
Number: 10051  
კვინჭალ-ი (კვინჭალს) პატარა და მრგვალი. 

Lemma: k'vinch'a  
Number: 10052  
კვინჭა ტარ-ი (კვინჭა ტარს) კვიჭი, პატარა ტარო. 

Lemma: k'vinch'ixe  
Number: 10053  
კვინჭიხე (კვინჭიხეს) ანატ. ბარძაყი; ბარკალი; გავა; თეძო; მენჯის ძვალი (პ. ჭარ.). ჭინჭას კვინჭიხე გელამწყი: ი. ყიფშ.,
გვ. 128; ქხს, 1, გვ. 219 - ჭინჭრაქას ბარკალი მოვაძრე. გორდის ტყვია ვოჸოთი დო ქჷმვოხვამლე კვინჭიხეს: მასალ., გვ.
99 - ბაყაყს ტყვია ვესროლე და მოვახვედრე თეძოში. 

Lemma: k'vinjal-i  
Number: 10054  
კვინჯალ-ი (კვინჯალს) იხ. ქვინჯალი, -- ძალზე პატარა და ჩაფსკვნილი. 

Lemma: k'vinjghal-i  
Number: 10055  
კვინჯღალ-ი (კვინჯღალს) იგივეა, რაც კვინჯალი. 

Lemma: k'vip'aroz-i  
Number: 10056  
კვიპაროზ-ი (კვიპაროზის) ბოტან. კვიპაროსი. ითამ ათაქ სი გელუქ დო კვიპაროზის გითუორექ - ვითომ აქ შენ გელი და
კვიპაროსის ქვეშ ვდგავარ. 

Lemma: k'virapa  
Number: 10057  
კვირაფა (კვირაფას) იგივეა, რაც კვირება, -- სახელი უკვენს, აკვირენს ზმნათა -- გაკვირვება, დაკვირვება. კვირენს (იყენ.
გეეკვირუ გაკვირდა, გაკვირებე{ლე}(ნ) გაკვირვებულა) გრდუვ. საშ.-ვნებ. კვირობს. აკვირენს (გააკვირუ გააკვირვა, გოუკვირებუ
გაუკვირვებია) გრდმ. აკვირვებს. იკვირებუუ(ნ) (გეეკვირუ გაკვირდა, გაკვირებე{ლე}(ნ) გაკვირვებულა) გრდუვ. ვნებ. კვირდება.
ოკვირუ(ნ) (დეეკვირუ დააკვირდა, დაკვირებუ დაჰკვირვებია) გრდუვ. ვნებ. აკვირდება. უკვე//უკვენს (მხოლოდ აწმყოს წრის
მწკრივებში) გრდუვ. სტატიკ. უკვირს. ოკვირებაფუანს (ოკვირებაფუუ {გა}აკვირვებინა, უკვირებაფუაფუ {გა}უკვირვებინებია,
ნოკვირებაფუე(ნ) აკვირვებინებდა თურმე) კაუზ. აკვირენს ზმნისა -- აკვირვებინებს. გამაკვირებელი მიმღ. მოქმ. გამკვირვებელი.
გააკვირებელი მიმღ. ვნებ. მყ. გასაკვირვებელი. გაკვირებული მიმღ. ვნებ. წარს. გაკვირვებული. განაკვირები მიმღ. ვნებ. წარს.
განაკვირვები. განაკვირებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. გაკვირვების საფასური. უგუკვირებუ მიმღ. უარყ. გაუკვირვებელი. 

Lemma: k'vird-i  
Number: 10058  
კვირდ-ი (კვირდის) იხ. კვიდრი. 

Lemma: k'virdeba  
Number: 10059  
კვირდება (კვირდებას) სახელი აკვირდენს ზმნისა -- დამკვიდრება. მუში დიხა რე დო იკვირდენს, აბა, მუ იჸიი! - თავისი
მიწაა და იმკვიდრებს, აბა, რა იქნება! აკვირდენს (დააკვირდუ დაამკვიდრა, დუუკვირდებუ დაუმკვიდრებია, დონოკვირდებუე(ნ)
დაამკვიდრებდა თურმე) გრდმ. ამკვიდრებს. იკვირდენს (დეეკვირდუ დაიმკვიდრა, დუუკვირდებუ დაუმკვიდრებია) გრდმ. სათავ. ქც.
აკვირდენს ზმნისა -- იმკვიდრებს. უკვირდენს (დუუკვირდუ დაუმკვიდრა, დუუკვირდებუ დაუმკვიდრებია) გრდმ. სასხ. ქც.
აკვირდენს ზმნისა -- უმკვიდრებს. იკვირდებუ(ნ) (დიიკვირდუ დამკვიდრდა, დაკვირდებე{ლე}(ნ) დამკვიდრებულა) გრდუვ. ვნებ.
აკვირდენს ზმნისა -- მკვიდრდება. ეკვირდებუ(ნ) (დეეკვირდუ დაემკვიდრა, დაკვირდებუ დამკვიდრებია) გრდუვ. ვნებ. უკვირდენს
ზმნისა -- ემკვიდრება. იკვირდინე(ნ) (იკვირდინუ შესაძლებელი გახდა დამკვიდრება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. აკვირდენს
ზმნისა -- შეიძლება დამკვიდრდეს. აკვირდინე(ნ) (აკვირდინუ შეძლო დაემკვიდრებინა, -- , ნოკვირდებაფუე(ნ) შესძლებია
დამკვიდრება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უკვირდენს ზმნისა -- შეუძლია დაამკვიდროს. ოკვირდებაფუანს (დააკვირდებაფუუ
დაამკვიდრებინა, დოუკვირდებაფუაფუ დაუმკვიდრებინებია, დონოკვირდებაფუე(ნ) დაამკვიდრებინებდა თურმე) კაუზ. აკვირდენს
ზმნისა -- ამკვიდრებინებს. მაკვირდებელი მიმღ. მოქმ. {და}მკვიდრებელი. ოკვირდებელი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}სამკვიდრებელი.



დაკვირდებული მიმღ. ვნებ. წარს. დამკვიდრებული. ნაკვირდები მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნამკვიდრები. ნაკვირდებუერი მიმღ. ვნებ.
წარს. {და}მკვიდრების საფასური. 

Lemma: k'vireba  
Number: 10060  
კვირება (კვირებას) იხ. კვირაფა. 

Lemma: k'virzal-i  
Number: 10061  
კვირზალ-ი (კვირზალს) პატარა ტანისა და ბუტია (მ. ძაძ., 2, გვ. 52). 

Lemma: k'vi{r}zinapil-i  
Number: 10062  
კვი{რ}ზინაფილ-ი (კვირზინაფილ/რს) იხ. გოკვიზინაფილი. 

Lemma: k'virk'v-i  
Number: 10063  
კვირკვ-ი (კვირკვის)იხ. კვიკვი. გეჭოფუ დო ართი კვირკვი ქიმეჩჷ: მ. ხუბ., გვ. 108 - აიღო და ერთი გორგალი (ძაფი) მისცა.

Lemma: k'virk've  
Number: 10064  
კვირკვე (კვირკვეს) იხ. კვერკვე, -- ივლისი. იანარსჷ სინჩხეს მეჩანც, შკა კვირკვესუ უჩქუ ჩხურუ: შ. ბერ., გვ. 77 -
იანვარში სიცხეს მისცემს, შუა ივლისში იცის სიცივე. კვირკვეში ჭვიმა დუღა რენ დო არგუსოში დაჩხირია...: ი. ყიფშ., გვ.
181 - ივლისის წვიმა მდუღარეა და აგვისტოსი -- ცეცხლიო. 

Lemma: k'virk'ua  
Number: 10065  
კვირკუა (კვირკუას) იხ. კვიკუა. 

Lemma: k'virsa  
Number: 10066  
კვირსა (კვირსას) ვისაც ჩუმად წყრომა სჩვევია და ისე ყურება; ქედმაღალი. იხ. კვირსინი. 

Lemma: k'virsal-i  
Number: 10067  
კვირსალ-ი (კვირსალს) კუშტული, კუშტულა. ლეფშქვი ბირბალი, ქვარა გიდალი, ბოლო კვირსალი, დიხაში
ოფირსალი: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 168 - ტუჩებდრუნჩა, მუცელგამობერილი, ბოლო კუშტულა, მიწაში ჩასაფლავი (გამოცანა:
ქვევრი). 

Lemma: k'virsin-i  
Number: 10068  
კვირსინ-ი (კვირსინს), კვირსინუა (კვირსინუას) სახელი იკვირსინანს ზმნისა -- ნაწყენის ჩუმად ყოფნა და ისე ყურება;
გაბუტვა; ჩუმად წყრომა. იკვირსინანს ამუდღა მუდგარენი - ნაწყენია დღეს რაღაცაა და ისე იყურება. იკვირსინანს
(იკვირსინუუ გაბუტული იყურა, უკვირსინუუ გაბუტული უყურებია, ნოკვირსინუე(ნ) გაბუტული იყურებოდა თურმე) გრდუვ. გაბუტული
იყურება; ჩუმად წყრება. 

Lemma: k'virt'-i  
Number: 10069  
კვირტ-ი (კვირტის) კვირტი. კვირტი მიკმუღუ, მარა სინჩხე ჭუნს - კვირტი გამოაქვს, მაგრამ სიცხე წვავს. 

Lemma: k'virt'a  
Number: 10070  
კვირტა, კვირტალ-ი (კვირტა{ლ}ს) ვისაც კვირტინი სჩვევია, -- ბუტია; უკარება; უკმეხი; წყრომელა. 

Lemma: k'virt'el-i  
Number: 10071  
კვირტელ-ი (კვირტელ/რს) იხ. გოკვირტელი. 

Lemma: k'virt'in-i  
Number: 10072  
კვირტინ-ი (კვირტინს) ბუტვა; წყრომის, წყენის გამომეტყველებით გამოხატვა. იკვირტინანს (იკვირტინუუ გაბუტული იყურა,
უკვირტინუუ გაბუტული უყურებია, ნოკვირტინუე(ნ) გაბუტული იყურებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. გაბუტული იყურება; წყრება. 

Lemma: k'virt'ish-i  
Number: 10073  
კვირტიშ-ი (კვირტიშის) კუნტრუში. 

Lemma: k'virt'ua  
Number: 10074  
კვირტუა (კვირტუას) სახელი კვირტანს ზმნისა -- ფურჩქნა; მორჩვა, -- კვირტის მოშორება. ბინეხიში ფურცელსუ დო
ნოჸილაში შქას ეშაფალუნსუნი, თიში გინოტახუას უძახუთ კვირტუას - ვაზის ფოთოლსა და ტოტს შუა რომ ამოვა, იმის
გადატეხვას ვეძახით კვირტუას. კვირტანს (კვირტუუ {გა}ფურჩქნა, უკვირტუუ {გა}უფურჩქნია, ნოკვირტუე(ნ) ფურჩქნიდა თურმე) გრდმ.
ფურჩქნის, მორჩავს (ვაზს). უკვირტანს (გუუკვირტუუ გაუფურჩქნა, გუუკვირტუუ გაუფურჩქნია) გრდმ. სასხ. ქც. კვირტანს ზმნისა --
უფურჩქნის (ვაზს). იკვირტე(ნ) (იკვირტუ შესაძლებელი გახდა გაფურჩქნა, გოკვირტელ/რე(ნ) შესაძლებელი გამხდარა გაფურჩქნა, --
) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. კვირტანს ზმნისა -- შეიძლება გაიფურჩქნოს. აკვირტე(ნ) (აკვირტუ შეძლო გაეფურჩქნა, -- , გონოკვირტუე(ნ)
შესძლებია გაფურჩქნა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უკვირტანს ზმნისა -- შეუძლია გაფურჩქნოს. ოკვირტაფუანს (ოკვირტაფუუ
აფურჩქნინა, უკვირტაფუაფუ უფურჩქნინებია, ნოკვირტაფუე(ნ) აფურჩქნინებდა თურმე) კაუზ. კვირტანს ზმნისა -- აფურჩქნინებს,



ამორჩვინებს. მაკვირტალი მიმღ. მოქმ. კვირტის მომშორებელი, -- გამფურჩქნელი. ოკვირტალი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}საფურჩქნი.
გოკვირტელი მიმღ. ვნებ. წარს. გაფურჩქნილი. ნაკვირტა მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნაფურჩქნი. ნაკვირტუერი მიმღ. ვნებ. წარს.
{გა}ფურჩქნის საფასური. უკვირტუ, უგუკვირტუ მიმღ. უარყ. გაუფურჩქნი. შდრ. ქვიჩუა. 

Lemma: k'virchxa  
Number: 10075  
კვირჩხა, კვირჩხალ-ი (კვირჩხა{ლ}ს) მკვირცხლი. // გადატ. ფიცხი. მეძობელიში ბოში ნაბეტანი კვირჩხალი ბაღანა რე -
მეზობლის ბიჭი ნამეტანი მკვირცხლი (ფიცხი) ბავშვია. 

Lemma: k'virchxin-i  
Number: 10076  
კვირჩხინ-ი (კვირჩხინს) სახელი იკვირჩხინანს ზმნისა -- ფიცხობა; დიდგულობა. იკვირჩხინანს, ჯგირი ოკო ვამარდას -
ფიცხობს (ცხარობს), კარგი არ უნდა ელოდეს. იკვირჩხინანს (იკვირჩხინუუ იცხარა; უკვირჩხინუუ უცხარია, სიფიცხე გამოუჩენია;
ნოკვირჩხინუე(ნ) სიფიცხეს იჩენდა, ფიცხობდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ფიცხობს, ცხარობს, შარობს. შდრ. კვარჩხი. 

Lemma: k'virxin-i  
Number: 10077  
კვირხინ-ი (კვირხინს) სახელი იკვირხინანს ზმნისა -- დიდგულობა. უშნოთ იკვირხინუ - უშნოდ დიდგულობს. იკვირხინანს (
-- , იკვირხინუუ იდიდგულა, უკვირხინუაფუ უდიდგულებია, ნოკვირხინ{აფ}უე(ნ) დიდგულობდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. დიდგულობს. 

Lemma: k'vit'ine  
Number: 10078  
კვიტინე (კვიტინეს) პატარა ტანის. კვიტინე ჩხოუ - პატარა (ტანის) ძროხა. 

Lemma: k'vit'it'-i  
Number: 10079  
კვიტიტ-ი (კვიტიტის) პატარა, მრგვალი რაიმე საგანი, -- კვიტიტა; წანაზარდი, ხორცმეტი (მაგ., ღორის კისერზე). კვიტიტი
მიკოჩანს ღეს კისერწკუმა - კვიტიტი (კვიტიტა) აქვს (აბია) ღორს კისერთან. 

Lemma: k'vic-i  
Number: 10080  
კვიც-ი (კვიცის) კვიცი; ცხენის ნაშიერი ერთი წლის ზევით სამ წლამდე (მამრობითი); ერთ წლამდეა ქვირა. ეშელჷ ვარყაქ
დო კვიცი -- ფაშატი ქჷდაშქჷ: მ. ხუბ., გვ. 64 - ავიდა ვარყა და კვიცი -- ფაშატი გააჩინა (დასცა). იხ. ცხენი. 

Lemma: k'vic'ic'-i  
Number: 10081  
კვიწიწ-ი (კვიწიწის) მუწუკი, სხმო; ძირმაგარა. კვიწიწიქ ქააღოლჷ აკაბუცუციაქ მენძელს...: მ. ხუბ., გვ. 274 - პაწაწინა
მუწუკი გაუჩნდა (დაემართა) მასპინძელს. იხ. გიმმალჷ. შდრ. იმერ. კვიწიწა მუწუკი, სხმო (ვ. ბერ.). 

Lemma: k'vic'ic'el-i  
Number: 10082  
კვიწიწელ-ი (კვიწიწელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. კვიწიწანს ზმნისა -- {და}მუწუკებული. კვიწიწელი აფუნია ტანი -
დამუწუკებული აქვსო ტანი. შდრ. ჩხუპურელი. 

Lemma: k'vic'ic'ua  
Number: 10083  
კვიწიწუა (კვიწიწუას) სახელი კვიწიწანს ზმნისა -- დამუწუკება. ტანი დუუკვიწიწუუ - ტანი დაუმუწუკდა. კვიწიწანს (დოკვიწიწუუ
დაამუწუკა, დუუკვიწიწუუ დაუმუწუკებია, დონოკვიწიწუე(ნ) დაამუწუკებდა თურმე) გრდმ. ამუწუკებს. უკვიწიწანს (დუუკვიწიწუუ დაუმუწუკა,
დუუკვიწიწუუ დაუმუწუკებია) გრდმ. სასხვ. ქც. კვიწიწანს ზმნისა -- უმუწუკებს. კვიწიწელი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}მუწუკებული.
ნაკვიწიწა მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნამუწუკები. 

Lemma: k'vich'ixe  
Number: 10084  
კვიჭიხე (კვიჭიხეს) იხ. კვინჭიხე. 

Lemma: k'i  
Number: 10085  
კი (კის) რკო. ღეჯქ კით დირძღუა დო, -- ღორონთი, ნგერი ქეშმოხვამილევა: თ. სახოკ., გვ. 262 - ღორი რკოთი გაძღაო
და, -- ღმერთო, მგელი შემახვედრეო. //ღეჯქ კი ქოძირუა დო... - ღორმა რკო ნახაო და... (იქვე). ართი სუმი კაკალი კი
გუმოხვატაფუნია: მ. ხუბ., გვ. 170 - ერთი სამი ცალი რკო გამატკვერინაო. 

Lemma: k'i-i1  
Number: 10086  
კი-ი1 (კირს) მკლავი; კონა. იხ. კილი, კჷლი. შდრ. კიო-კიო ზმნზ. კონა-კონად. ისირს დოპჭკირუნდით დამორჩილს დო
ქიდვოწკარანდით კიო-კიო - ისლს მოვჭრიდით შემოდგომაზე და დავაწყობდით კონა-კონად. 

Lemma: k'i-i2  
Number: 10087  
კი-ი2 (კირს) ნაკლი. იხ. კილი. 

Lemma: k'ia  
Number: 10088  
კია (კიას) იხ. კილა, კჷლა. 

Lemma: k'iap'-i  
Number: 10089  



კიაპ-ი, კიოპ-ი (კია/ოპის) თეთრი ნიშანი შუბლზე, შუბლთეთრი; ნიკორა. ჸვას უღუ ერჩენი, თქუანა: კიაპი უღუნია - შუბლზე
ოდნავ თეთრი რომ აქვს, იტყვიან: კიაპი აქვსო. ქკიაპამი ცხენი შუბლთეთრა ცხენი, ქკიაპამი კამბეში ნიკორა კამეჩი.
ცხენს კიაპს ხელოვნურადაც უკეთებდნენ. შუბლზე იმ ადგილს, სადაც კიაპი უნდა ჰქონოდა, ჯერ ხის ნაჭრით უხეხავდნენ,
შემდეგ ცხელ რძეს წაუსვამდნენ, თმა რომ გასცვენოდა. ამოდიოდა თეთრი თმა -- კიაპი (ს. მაკალ., გვ. 201). 

Lemma: k'ibe  
Number: 10090  
კიბე (კიბეს) კიბე. კიბე ქიმედგუ ცხვენს - კიბე მიადგა სხვენს. კიბე ქეშამტახეს: თ. სახოკ., გვ. 249 - კიბე ჩამიტეხეს. //
გადატ. ხელი შემიშალეს. შდრ. ტკვა. 

Lemma: k'ibir-i  
Number: 10091  
კიბირ-ი (კიბირს), კჷბირ-ი (კჷბირს) კბილი. კიბირ გენქილირი მაფუ: ქხს, 1, გვ. 279 - კბილი გაცვეთილი მაქვს. ბაბუშ
ნაჭკომა ჸუმურქ მოთას მეკვათ კიბირია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 17 - ბაბუას ნაჭამმა ტყემალმა შვილიშვილს კბილი
მოჰკვეთაო. ჩე კიბირს ჩე გური უჯგუნია - თეთრ კბილს თეთრი გული სჯობიაო. მუ მოსქილიდუანს კიბირიში ჭუაშევე?: მ.
ხუბ., გვ. 23 - რა მომარჩენს კბილის ტკივილისაგანო? // გადატ. ერთი თავი (წველა) ყველი. ართ კიბირი ჸვალი ქომასხია -
ერთი კბილი (წველა) ყველი მასესხეო. ქბჟაშ კიბირი სარძევე (რძის) კბილი. ქსაჭკვერო კიბირი სიბრძნის კბილი.
ქუკახალენი კიბირი უკანა კბილი. ქწოხოლენი კიბირი წინა კბილი. ქჯიგიშ კიბირი ძირა კბილი, ღრძილის კბილი.
ქჯინჯიშ კიბირი ძირის კბილი. ქ კიბირიში გედგუმა კბილის დადგმა. // გადატ. გასინჯვა. კიბირი ვეგეუდგუმუ ოჭკომალიშა
- კბილი არ დაუდგამს (არ გაუსინჯავს) საჭმლისათვის. ქ ნინაშა კიბირიში გენჭირა ენაზე კბილის დაჭერა. // გადატ.
გაჩუმება. კიბირი გეუნჭირი ნინას- გაჩუმდი (კბილი დააჭირე ენას)! ქ კიბირიში გეშქუმალა კბილის დასობა. // გადატ.
ამოჩემება. ქიგმაშქუ კიბირინი, ვამორცხუუ - რომ ამომიჩემა, არ მეშვება. ქ კიბირიში გონწყუმა კბილების გახსნა. //
გადატ. ხმის ამოღება უჭირდა, მოწყენილი იყო, სწყინდა: ხამი კიბირს ვოუნწყუნდუ- დანა კბილს არ უხსნიდა, -- სწყინდა. ქ
კიბირიში თასიში დოტება კბილის თესლის დატოვება. // გადატ. განადგურება, მოსპობა: კიბირიში თასის ვადოგიტენქია --
კბილის თესლს არ დაგიტოვებო, ე.ი. მოგსპობ, გაგანადგურებო. ქ კიბირიში კვათუა კბილის მოკვეთა, მოჭრა. // გადატ.
მოწოდება ცუდის არ გაკეთებისაკენ: ბებიშ ნაჭკომა ჸუმურქ მოთას კიბირი მეკვათუა- ბებიას ნაჭამმა ტყემალმა
შვილიშვილს კბილი მოჰკვეთაო. ქ კიბირიში ლასირუა კბილის ალესვა. // გადატ. ძალიან გაჯავრება ჟინის ამოსაყრელად. ქ
კიბირიში მოსინჯუა კბილის მოსინჯვა -- დაკვირვება, შემოწმება, გაცნობა: გოუსინჯი კიბირი, აბა, მუს ფიქრენსინი -
შეამოწმე, გაიგე (მოუსინჯე კბილი), აბა, რას ფიქრობს. ქ კიბირიში მუნტური კბილის მატლი, // გადატ. ნიადაგ შემწუხებელი:
ნანდვილო კიბირიში მუნტური ლე, ვაჩიგარცხინინე -- ნამდვილად კბილის მატლია, ვერ ჩამოიშორებ. ქ კიბირიში
ძირაფა კბილის ჩვენება. // გადატ. დაშინება: ქააძირი აკა კიბირი დო დეგერცხიებუ - აჩვენე ერთი კბილი (დააშინე) და
ჩამოგცილდება. ქ სქანი ოღორებელი კიბირი მოთირელი მაფუ შენი მოსატყუებელი კბილი გამოცვლილი მაქვს. // გადატ.
დიდი გამოცდილება მაქვს და არ მოვტყუვდები. ქ შური კიბირით უკებუ სული კბილ{ებ}ით უკავია. // გადატ. ცუდადაა,
სიკვდილის პირასაა მისული; ძალიან გაბრაზებულია და თავს იკავებს. შდრ. ლაზ. კიბინ//კიბირ კბილი (ნ. მარი). 

Lemma: k'ibiram-i  
Number: 10092  
კიბირამ-ი (კიბირამს) კბილიანი. შდრ. უკიბირე. 

Lemma: k'ibirapa  
Number: 10093  
კიბირაფა (კიბირაფას) იხ. კიბირუა. 

Lemma: k'ibirgimorghvapil-i  
Number: 10094  
კიბირგიმორღვაფილ-ი (კიბირგიმორღვაფილ/რს) კბილ{ებ}გადმოყრილი. 

Lemma: k'ibirdik'ot'axil-i  
Number: 10095  
კიბირდიკოტახილ-ი (კიბირდიკოტახილ/რს) კბილ{ებ}ჩამტვრეული. 

Lemma: k'ibirel-i  
Number: 10096  
კიბირელ-ი (კიბირელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. კიბირანს ზმნისა -- {და}კბილული. 

Lemma: k'ibirelasirel-i  
Number: 10097  
კიბირელასირელ-ი (კიბირელასირელ/რს) კბილ{ებ}ალესილი. 

Lemma: k'ibire՚otamil-i  
Number: 10098  
კიბირეჸოთამილ-ი (კიბირეჸოთამილ/რს) კბილამოგდებული. 

Lemma: k'ibireshulir-i  
Number: 10099  
კიბირეშულირ-ი (კიბირეშულირს) კბილამოსული. 

Lemma: k'ibirishi  
Number: 10100  
კიბირიში ჭუა (კიბირიში ჭუას) კბილის ტკივილი. იხ. კიბირჭუა. 

Lemma: k'ibirishi  
Number: 10101  
კიბირიში ჯინჯ-ი (კიბირიში ჯინჯის, კიბირიში ჯინს) კბილის ძირი. იხ. კიბირჯინჯი. 

Lemma: k'ibirmoch'k'adil-i  
Number: 10102  



კიბირმოჭკადილ-ი (კიბირმოჭკადილ/რს) კბილმოჭედილი. // გადატ. თაგვი (ტაბუა). შდრ. ჭუკი. 

Lemma: k'ibirricha  
Number: 10103  
კიბირრიჩა (კიბირრიჩას) კბილ{ებ}ღაჯუნა, უშნო და დიდი კბილების მქონე. კიბირრიჩა რე, ნამუსით კიბირეფი
ურიჩანსინი - კბილ{ებ}ღაჯუნაა, რომელსაც წინა კბილები დიდი აქვს და გადმოყრილი. 

Lemma: k'ibirrocho  
Number: 10104  
კიბირროჩო (კიბირროჩოს) იგივეა, რაც კიბირრიჩა. 

Lemma: k'ibirua  
Number: 10105  
კიბირუა (კიბირუას) სახელი კიბირანს ზმნისა -- {და}კბილვა; {და}კბენა; // გადატ. აჩემება. ჩქიმი მერჩქინელი ბოში შხვაქი
დომიკიბირუ: ქხს, 1, გვ. 248 - ჩემი დანიშნული ბიჭი სხვამ წამართვა (კბილი დაასო). კიბირანს (დოკიბირუუ დაკბილა, დოუკიბირუუ
დაუკბილავს, დონოკიბირუე(ნ) დაკბილავდა თურმე) გრდმ. კბილს ასობს, -- კბილავს. უკიბირანს (დუუკიბირუუ დაუკბილა, დუუკიბირუუ
დაუკბილავს) გრდმ. სასხ. ქც. კიბირანს ზმნისა -- უკბილავს. აკიბირე(ნ) (დააკიბირუ შეძლო დაეკბილა, -- , დონოკიბირუე(ნ)
შესძლებია კბილის დასობა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უკიბირანს ზმნისა -- შეუძლია დაკბილოს. ოკიბირაფუანს (დააკიბირაფუუ
დააკბილვინა, დოუკიბირაფუაფუ დაუკბილვებინებია, დონოკიბირაფუე(ნ) დააკბილვინებდა თურმე) კაუზ. კიბირანს ზმნისა --
აკბილვინებს. მაკიბირალი მიმღ.მოქმ. კბილის დამსობი, დამკბილავი. ოკიბირალი მიმღ.ვნებ. მყ. საკბილე, {და}საკბილავი.
დოკიბირელი მიმღ. ვნებ. წარს. დაკბილული. ნაკიბირა მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნაკბილი. ნაკიბირუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}კბილვის
საფასური. {უდ}უკიბირუ მიმღ. უარყ. {და}უკბილავი. 

Lemma: k'ibirdzgidzga  
Number: 10106  
კიბირძგიძგა (კიბირძგიძგას) კბილ{ებ}გადმოყრილი. 

Lemma: k'ibirch'ua  
Number: 10107  
კიბირჭუა (კიბირჭუას) კბილის ტკივილი. იხ. კიბირიშ ჭუა. 

Lemma: k'ibirxicha  
Number: 10108  
კიბირხიჩა (კიბირხიჩას) ვისაც სიცილის დროს კბილები უჩანს (ლამაზად). იხ. ხიჩა. 

Lemma: k'ibirxich'a  
Number: 10109  
კიბირხიჭა (კიბირხიჭას) იგივეა, რაც კიბირხიჩა. 

Lemma: k'ibirxocho  
Number: 10110  
კიბირხოჩო (კიბირხოჩოს) იგივეა, რაც კიბირხიჩა, -- დიდი და ლამაზკბილებიანი. იხ. ხოჩო. 

Lemma: k'ibirxochoro  
Number: 10111  
კიბირხოჩორო (კიბირხოჩოროს) იგივეა, რაც კიბირხოჩო. 

Lemma: k'ibirjinj-i  
Number: 10112  
კიბირჯინჯ-ი (კიბირჯინჯის, კიბირჯინს) კბილის ძირი. იხ. კიბირიში ჯინჯი. 

Lemma: k'ibo  
Number: 10113  
კიბო (კიბოს), კიბოია (კიბოიას) ზოოლ. კიბო, კირჩხიბი. კიბოს დოჭუნანი, ფერი თიწკუმა მალენია: თ. სახოკ., გვ. 249 -
კიბოს რომ შეწვავენ, ფერი მაშინ მოუვაო. კიბოია, კიბორჩხალა: ი. ყიფშ., გვ. 121 - კიბო, კიბორჩხალი. შდრ. ტოპონ.
ოკიბოე ღალ საკირჩხიბე ღელე. ქთორიკა კიბო თვალებგადმოკარკლული კიბო. თორიკა კიბოს თოლეფი ურიკანს -
თორიკა კიბოს თვალები რიკივით (გადმოცვენილი) აქვს და ამიტომ ეძახიან ასე: თოლ-რიკ-ა -> თორიკა. შდრ. რიკი. 

Lemma: k'ibul-i  
Number: 10114  
კიბულ-ი (კიბულს) კიბის მსგავსი ადგილი. შდრ. ტოპონ. კიბულეში (პ. ცხად., ტოპონ., გვ. 100). 

Lemma: k'iburch'-i  
Number: 10115  
კიბურჭ-ი (კიბურჭის) კიპრუჭი; თაფლი შაქარისყინულივით მაგარი (პ. ჭარ.). 

Lemma: k'ibe'՚val-i  
Number: 10116  
კიბჷჸვალ-ი (კიბჷ-ჸვალ/რს) კბილი-ყველი. კიბჷ-ჸვალიღ კიბჷრ-ჸვალი. შდრ. კიფუჸვალი. იხ. ჸვალი. 

Lemma: k'ida  
Number: 10117  
კიდა, კიდალა, კჷდალა (კი/ჷდა{ლა}ს) 1. კედელი. კიდას ლეკური მიკობუ: მ. ხუბ., გვ. 36 - კედელზე ლეკური ჰკიდია.
ქუაში კიდა გინოჭყვართ: კ. სამუშ., ქართ ზეპ., გვ. 142 - ქვის კედელია გადაწოლილი (გაშოლტილი). კიდალას მიკარღვი
სიმინდიშ კაკალი: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 67 - კედელს შეაყარე სიმინდის მარცვალი. შდრ. ლაზ. კოდა კედელი (ნ. მარი). 2.
ფერდობი (პ. ცხად.). 



Lemma: k'idapa  
Number: 10118  
კიდაფა (კიდაფას) სახელი იკიდუანს, კიდაფულენს ზმნათა -- ხელში გდება, მოხელთება. მუთუნერო ქომიკიდეთ ჩქიმი
ბოში აშო: მ. ხუბ., გვ. 15 - რამენაირად მომიხელთეთ (ხელში ჩამიგდეთ) ჩემი ბიჭი აქეთ. ათეცალი ცხოვრებაქ მუშენ
ქომიკიდუ ხეშა: ქხს, 1, გვ. 106 - ამისთანა ცხოვრებამ რად მიგდო ხელში. მუჭოთ ხამი ქიიკიდუუნი, მიდართჷ: ა. ცაგ., გვ. 6
- როგორც (კი) დანა ჩაიგდო (ხელში), წავიდა. კიდაფულენს (იყენ. იკიდუუ ხელში იგდო, უკიდუაფუ ხელში უგდია, ნოკიდაფუე(ნ)
ხელში იგდებდა თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ. ხელში გდებულობს (იგდებს). იკიდუანს (იკიდუუ იგდო ხელში, უკიდუაფუ ხელში უგდია)
გრდმ. სათავ. ქც. ხელში იგდებს, იხელთებს. იკიდენე(ნ) (იკიდენუ შესაძლებელი გახდა ხელში ჩაგდება, კიდაფელ/რე(ნ)
შესაძლებელი გამხდარა ხელში ჩაგდება, -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. იკიდუანს ზმნისა -- შეიძლება ხელში ჩაგდება.
აკიდენე(ნ) (აკიდენუ შეძლო ხელში ჩაეგდო, -- , ნოკიდაფუე(ნ) შესძლებია ხელში ჩაგდება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. კიდაფულენს
ზმნისა -- შეუძლია ხელში ჩაიგდოს, მოიხელთოს. ოკიდაფუანს (ოკიდაფუუ ხელში ჩააგდებინა, უკიდაფუაფუ ხელში ჩაუგდებინებია,
ნოკიდაფუე(ნ) ხელში აგდებინებდა თურმე) კაუზ. იკიდუანს ზმნისა -- ხელში აგდებინებს. მაკიდაფალი მიმღ. მოქმ. ხელში
მგდებელი (ჩამგდები). ოკიდაფალი მიმღ. ვნებ. მყ. ხელში {ჩა}საგდები. კიდაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. ხელში {ჩა}გდებული. ნაკიდეფი
მიმღ. ვნებ. წარს. ხელში {ჩა}ნაგდები. ნაკიდაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ხელში {ჩა}გდების საფასური. უკიდაფუ მიმღ. უარყ. ხელში
{ჩა}უგდებელი. იხ. კინდაფა. 2. კიდაფა (თოლიში) თვალის მოკვრა. იშენი ქააკიდუ თოლი - მაინც მოჰკრა თვალი.
ოკიდუანს (ოკიდუუ მოჰკრა თვალი, უკიდუაფუ მოუკრავს თვალი, ნოკიდაფუე(ნ) მოჰკრავდა თურმე თვალს) გრდმ. მოჰკრავს თვალს.
3. კიდაფა: მოკიდაფა დამაკება, განაყოფიერება. ნამთინე შხური ადრე გეტირხუ დო ხათე ქიმიკიდუანს - ზოგიერთი
ცხვარი ადრე ატყდება და მაშინვე დამაკდება (მოიკიდებს). იკიდუანს (მიიკიდუუ მოიკიდა, მუუკიდუაფუ მოუკიდებია, დამაკებულა)
გრდმ. მაკდება (იკიდებს). 

Lemma: k'ida՚ude  
Number: 10119  
კიდაჸუდე (კიდაჸუდეს) მხოლოდ კედლებამოყვანილი (მოუმთავრებელი) სახლი. შდრ. გოდორჸუდე. 

Lemma: k'idach'-i  
Number: 10120  
კიდაჭ-ი (კიდაჭის) კედლის ტილი, ბაღლინჯო. ხოჭო, ჭანდი, წყირ-კიდაჭი, -- არძა კოჩიშ მანებელი: კ. სამუშ., ქხპს, გვ.
147 - ხოჭო, ბუზი, რწყილ-ბაღლინჯო, -- ყველა კაცის მავნებელი [კიდაშ+ჭია კედლის ჭია. ა. კიზირიას აზრით, კიდაშ+ტილი
კედლის ტილი. შტ -> ჭ-ს]. შდრ. ღანდა, ღანდალა. იმერ. კეტეტილა ბაღლინჯო (ა. ღლ.). 

Lemma: k'ideba  
Number: 10121  
კიდება, კინდება (კი{ნ}დებას) სახელი კიდენს ზმნისა -- კიდება, მოკიდება (ხელის). რაღან ჯინჯი ვა უკიდჷდჷ-ნი, გოხომუ:
ა. ცაგ., გვ. 87 - რადგან ძირი არ იყო მოკიდებული (მიწაში), გახმა. ჸოროფა სქანი გურსჷ მოკიდუ, ეშე დო გიმე იქანჩუაფუ:
მ. ხუბ., გვ. 322 - სიყვარული შენი გულზე მედება (მკიდია), ზევით და ქვევით იქაჩება. ქომიწიით: ხეს კიდენთ ათე საქმეს დო
ვარი? - მითხარით: ხელს ჰკიდებთ ამ საქმეს თუ არა? ღვინქ ქიმეეკიდუ - ღვინო მოეკიდა (დათვრა). კიდენს (მოკიდუ
მოჰკიდა, მუუკიდებუ მოუკიდია, მონოკიდებუე(ნ) მოჰკიდებდა თურმე) გრდმ. ჰკიდებს (ხელს). იკიდენს (მიიკიდუ მოიკიდა ხელი,
მუუკიდირუ//მუუკიდებუ მოუკიდებია ხელი) გრდმ. სათავ. ქც. კიდენს ზმნისა -- იკიდებს (ხელს). უკიდენს (მუუკიდუ მოუკიდა ხელი,
მუუკიდებუ//მუუკიდირუ მოუკიდებია) გრდმ. სასხ. ქც. კიდენს ზმნისა -- უკიდებს ხელს. იკიდინე(ნ) (მიიკიდინუ//მიიკიდირუ შესაძლებელი
გახდა ხელის მოკიდება, მოკიდებელ/რე(ნ) შესაძლებელი გამხდარა ხელის მოკიდება, -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. კიდენს ზმნისა --
შეიძლება მოკიდება (ხელისა). აკიდინე(ნ) (მააკიდინუ შეძლო მოეკიდა ხელი, -- , მონოკიდებუე(ნ)//მონოკიდირუე(ნ) შესძლებია ხელის
მოკიდება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უკიდენს ზმნისა -- შეუძლია მოჰკიდოს (ხელი). ოკიდებაფუანს (მააკიდებაფუუ მოაკიდებინა,
მუუკიდებაფუაფუ მოუკიდებინებია, მონოკიდებაფუე(ნ) მოაკიდებინებდა თურმე ხელს) კაუზ. კიდენს ზმნისა -- აკიდებინებს ხელს.
მო/იმაკიდებელი მიმღ. მოქმ. მომკიდებელი (ხელისა). მააკიდებელი მიმღ. ვნებ. მყ. მოსაკიდებელი. მოკიდებული მიმღ. ვნებ. წარს.
მოკიდებული. მო/ინაკიდები მიმღ. ვნებ. წარს. მონაკიდები. მი/ონაკიდებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ხელის მოკიდების საფასური.
უკიდებუ//უმუკიდებუ მიმღ. უარყ. ხელმოუკიდებელი. იხ. მოკიდირი. 

Lemma: k'idir-i,1  
Number: 10122  
კიდირ-ი,1 კჷდჷრ-ი (კი/ჷდი/ჷრს) მკერდი. კიდირი გონწყუმილო ნორულუე: ი. ყიფშ., გვ. 91 - მკერდი გახსნილად ეძინა
თურმე (ნაძინება). მუჰამბიქ ქიმკიბიჯუ კიდირიშა ტამბაჩა: მ. ხუბ., გვ. 32 - მუჰამბიმ მკერდზე მიიბჯინა დამბაჩა. კიდირიშა
იბახუანდჷ დო რაგადანდჷ: ა. ცაგ., გვ. 97 - მკერდზე იბრაგუნებდა და ლაპარაკობდა. 

Lemma: k'idir-i2  
Number: 10123  
კიდირ-ი2 (კიდირს). იხ. კიდება, კინდება; მოკიდირი. 

Lemma: k'idir-i3  
Number: 10124  
კიდირ-ი3 (კიდირს). მიმღ. ვნებ. წარს. კიდუნსზმნისა -- {გა}ტიხრული; ჯებირით ან კედლით გამოყოფილი. 

Lemma: k'idiroba  
Number: 10125  
კიდირობა (კიდირობას) მკერდობა, -- ცხენით თამაშობის ერთ-ერთი სახეობა (ს. მაკალ., გვ. 202). 

Lemma: k'idirua  
Number: 10126  
კიდირუა იგივეა, რაც კიდირობა. 

Lemma: k'idoban-i  
Number: 10127  
კიდობან-ი (კიდობანს) კიდობანი. 

Lemma: k'idobanaia  
Number: 10128  
კიდობანაია (კიდობანაიას) თამაშის ერთ-ერთი სახეობაა (ს. მაკალ., გვ. 280). 



Lemma: k'idu  
Number: 10129  
კიდუ, კჷდჷ (კი/ჷდუ/ჷს) ზოოლ. კოდალა. კიდუ, დიდი ხანტურელი, მათუ ქომიჸუნდასინი: ქხს, 1, გვ. 220 - კოდალა, დიდი
ხატულა, მეც რომ მყავდეს. კიდუშ ნინა ჭკომუ: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 67 - კოდალას ენა ჭამა. 

Lemma: k'idua  
Number: 10130  
კიდუა, კჷდუა1 (კი/ჷდუას) სახელი კიდუნს ზმნისა -- გატიხვრა, გაყოფა. უშველებერ ზალას შქას კიდუნს - უშველებელ
ზალას შუაზე ტიხრავს. წყარი მელე-მოლე (//მეე-მოე) გიიკიდუუ, ჩხომქ ვეითორთასინი თეში - წყალი გაღმა-გამოღმა
გადაიტიხრება, თევზი რომ არ გამოვიდეს ისე. კიდუნს (გოკიდუ გატიხრა, გუუკიდუ გაუტიხრავს, გონოკიდუე(ნ) გადატიხრავდა თურმე)
გრდმ. ტიხრავს; კოდავს. იკიდუნს (გიიკიდუ გაიტიხრა, გუუკიდუ გაუტიხრავს) გრდმ. სათავ. ქც. კიდუნს ზმნისა -- იტიხრავს.
უკიდუნს (გუუკიდუ გაუტიხრა, გუუკიდუ გაუტიხრავს) გრდმ. სასხ. ქც. კიდუნს ზმნისა -- უტიხრავს; უკოდავს. იკიდუუ(ნ) (გიიკიდუ
გაიტიხრა, გოკიდე{ლე}(ნ) გატიხრულა) გრდუვ. ვნებ. კიდუნს ზმნისა -- იტიხრება. აკიდუუ(ნ) (გააკიდუ გაეტიხრა, გოკიდუუ
გასტიხვრია) გრდუვ. ვნებ. უკიდუნს ზმნისა -- ეტიხრება. იკიდე(ნ) (იკიდუ შესაძლებელი გახდა გატიხვრა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ.
ვნებ. კიდუნს ზმნისა -- შეიძლება გაიტიხროს. აკიდე(ნ) (აკიდუ შეძლო გაეტიხრა, -- , გონოკიდუე(ნ) შესძლებია გატიხვრა) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. კიდუნს ზმნისა -- შეუძლია გატიხროს. ოკიდაფუანს (ოკიდაფუუ ატიხვრინა, უკიდაფუაფუ უტიხვრინებია, ნოკიდაფუე(ნ)
ატიხვრინებდა თურმე) კაუზ. კიდუნს ზმნისა -- ატიხვრინებს; აკოდვინებს. მაკიდალი მიმღ. მოქმ. {გა}მტიხრავი. ოკიდალი მიმღ.
ვნებ. მყ. {გა}სატიხრი. გოკიდილი მიმღ. ვნებ. წარს. გატიხრული. {გო}ნაკიდა მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნატიხრი. {გო}ნაკიდუერი მიმღ.
ვნებ. წარს. {გა}ტიხვრის, საფასური. უკიდუ, უგუკიდუ მიმღ. უარყ. {გა}უტიხრავი. შდრ. ლაზ. 3. კიდ: ოკიდუ გასაღებით დაკეტვა
(ნ.მარი). 

Lemma: k'idua,2  
Number: 10131  
კიდუა,2 კჷდუა (კიდუას) სახელი კიდუნს ზმნისა -- {და}კოდვა. მოზვერიში დო ოჩიში კიდუა ჯგირო უჩქუ - მოზვრისა და
ვაცის დაკოდვა კარგად იცის. 

Lemma: k'idur-i  
Number: 10132  
კიდურ-ი (კიდურს) იგივეა, რაც ლაბარწა, -- აივანი, კარიდორი. 

Lemma: k'ide'  
Number: 10133  
კიდჷ (კიდჷს) ზოოლ. კოდალა. იხ. კიდუ. 

Lemma: k'ide'ban-i  
Number: 10134  
კიდჷბან-ი (კიდჷბანს) იგივეა, რაც კიდობანი, -- კიდობანი. ნდემი ჭანდო გააჩქუ დო კიდჷბანცჷ დოკჷლუუ: ი. ყიფშ., გვ.
60 - დევი ბუზად აქცია და კიდობანში დაკეტა. დიდაქ ქიმიოსხაპუ კიდჷბანიშა: ქხს, 2, გვ. 46 - დედა ქე მიახტა კიდობანს. 

Lemma: k'ie  
Number: 10135  
კიე ბ.-მარტ. იხ. კილე, -- მკლავი. 

Lemma: k'iz-i//k'e'z-i  
Number: 10136  
კიზ-ი//კჷზ-ი (კი/ჷზის) //კოზ-ი ბ.-მარტ. (კოზის) კოვზი; ჩოგანი. კოტოშ ამბე კოზის უჩქუნია - ქოთნის ამბავი კოვზმა იცისო.
ზღვა კიზით ხოლო გეიწირუნია - ზღვა კოვზითაც ამოიწურებაო. კიზი-კიზით ზღვაქ გეშელუა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 67 - ზღვა
კოვზით (გადატ. ცოტ-ცოტად) დაილიაო. ჟირი კიზი ღუმუ ოჭკომუ - ორი ჩოგანი (კოვზი) ღომი შეჭამა. იხ. ლაზ. კიზი, კუზი
კოვზი (ნ.მარი). 

Lemma: k'it-i  
Number: 10137  
კით-ი, კჷთ-ი (კი/ჷთის) 1. თითი. მიქით მუჩუ თოლიშ ჯინა, ხესი -- კითი დო კალამი: ქხს, 1, გვ. 67 - ვინც მომცა თვალის
ხედვა, ხელში -- თითი და კალამი. ასე ხე დო კითის თვალჷნც: მასალ., გვ. 54 - ახლა ზის და თითზე ითვლის. ქეგეუწაწუასჷ
მუში კითიშ წვანჯი წყარსჷ: ა. ცაგ., გვ. 96 - დააწაწოს თავისი თითის წვერი წყალზე. ერკებული კითით მაფუ: ქხს, 1, გვ. 162
- თითით მაქვს დათვლილი. კჷთით ქააძირეს: მ. ხუბ., გვ. 150 - თითით აჩვენეს. თითების სახელებია: ოძირაფალი კითი
საჩვენებელი თითი; შქა კითი შუა თითი; ჩანჯ(ი)-კითი//ჩანკითი ცერი თითი; ჭიჭე-კითი პატარა თითი; კუჩხიშ კითეფი
ფეხის თითები; ხეში კითეფი ხელის თითები. შდრ. ლაზ. კითი თითი (ნ. მარი). 2. ძუძუს თავი, -- კერტი. ძუძუში კითი აფუ
შინაფილი - ძუძუს თავი აქვს გასივებული. ტჷ დოშქუმალირი აფუნია, კითი ქუმწუძინუა, ძუძუს იბერდღუნსია - ცური
დაშვებული აქვს, თითი (ძუძუსი) მომატებულია, ძუძუს იბერტყავსო. 

Lemma: k'iti-mech'vil-i  
Number: 10138  
კითი-მეჭვილ-ი (კითი-მეჭვილ/რს) თით-მომწვარი. კითი-მეჭვილი პატონეფსჷ რგილი წყარს გოთ{ე}ქაბუნდეს - თით-
მომწვარ ბატონებს ცივ წყალს ასხამდნენ. 

Lemma: k'itua  
Number: 10139  
კითუა (კითუას) ხვევა (ძაფისა). ბკითა{ნქ} ვახვევ (პ. ჭარ.). 

Lemma: k'itxapa  
Number: 10140  
კითხაფა (კითხაფას) იხ. გეკითხაფა. შდრ. კითხირი: გეკითხირი. 

Lemma: k'itxir-i1  



Number: 10141  
კითხირ-ი1 (კითხირს) მიმღ. ვნებ. წარს. კითხენს ზმნისა -- კითხვა. ხამიშენი იჸუუ კითხირქ: ი. ყიფშ., გვ. 26 - დანაზე შეიქნა
კითხვა. კითხირი ონჯღორე ვარე: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 67 - კითხვა სირცხვილი არაა. 

Lemma: k'itxir-i2  
Number: 10142  
კითხირ-ი2 (კითხირს) მკითხაობა. იხ. მაკითხე. 

Lemma: k'itxirish-i  
Number: 10143  
კითხირიშ-ი (კითხირიშის) კითხვისა. ათეში კითხირიშიქ ვეპიი, მა ღურელი! - ამის კითხვისა ვერ შევიქენი (ეს ვერ
ვკითხე), მე სასიკვდილე! 

Lemma: k'itxir-k'itxirit  
Number: 10144  
კითხირ-კითხირით ზმნზ. კითხვა-კითხვით. კითხირ-კითხირით ქიმეფრთით თიში ჸუჩა - კითხვა-კითხვით მივედით იმის
სახლში. 

Lemma: k'itxua  
Number: 10145  
კითხუა (კითხუას) სახელი კითხენს ზმნისა -- კითხვა. ეს ვააკო კითხუა - ამას არ უნდა კითხვა. ნგერიში ოჭიშის სახარებას
კითხულენდესია: ა. ცაგ., გვ. 115 - მგლის თავზე (ზურგზე) სახარებას კითხულობდნენო. მაჭარალც იკითხენთ-და... - თუ
დამწერს იკითხავთ... კითხულენს//კითხურენს (იყენ. იკითხენს იკითხავს, იკითხუ იკითხა, უკითხირუ უკითხავს, ნოკითხუე(ნ)//ნოკითხირუე(ნ)
კითხულობდა თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ. კითხულობს. იკითხენს (იკითხუ იკითხა, უკითხირუ უკითხავს) გრდმ. იკითხავს;
წაიკითხავს. უკითხენს (უკითხუ უკითხა, უკითხირუ უკითხავს) გრდმ. უკითხავს. იკითხირებუუ(ნ)//იკითხირუუ(ნ)
(წეეკითხირებუუ(ნ)//წეეკითხირუუ(ნ) წაიკითხება, წეეკითხირუ წაკითხულ იქნა, წაკითხირებელ/რე(ნ)//წაკითხირელე(ნ) წაკითხულა,
წონოკითხირებუე(ნ)//წონოკითხირუე(ნ) წაიკითხებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. იკითხება. ა/ეკითხირებუუ(ნ)//ა/ეკითხირუუ(ნ)
(წეეკითხირებუუ(ნ)//წეეკითხირუუ(ნ) წაეკითხება, წაკითხირუუ წაეკითხა, წაკითხიებუუ//წაკითხუუ წაჰკითხვია, წონოკითხირებუე(ნ)//წონოკითხირუე(ნ)
წაეკითხებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ეკითხება. იკითხე(ნ)//იკითხირე(ნ) (იკითხირუ შესაძლებელი გახდა შეკითხვა, კითხვა, -- , --
) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. კითხულენს ზმნისა -- შეიძლება კითხვა (//შეკითხვის მიცემა). აკითხე(ნ)//აკითხირე(ნ) (აკითხირუ შეძლო
ეკითხა//შეკითხვა მიეცა, -- , წონოკითხირებუე(ნ)//წონოკითხირუე(ნ) შესძლებია წაკითხვა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. შეუძლია იკითხოს
(//შეკითხვა მისცეს). ოკითხ{ირ}აფუანს (ოკითხ{ირ}აფუუ აკითხვინა, უკითხ{ირ}აფუაფუ უკითხვინებია, ნოკითხ{ირ}აფუე(ნ) აკითხვინებდა
თურმე) კაუზ. კითხულენს ზმნისა -- აკითხვინებს, შეაკითხვინებს. მაკითხე მიმღ. აწმყ. მკითხავი; წამკითხავი. მაკითხი{რა}ლი
მიმღ. მოქ. მკითხველი. ოკითხე მიმღ. ვნებ. მყ. საკითხავი. ოკითხ{ირ}ალი მიმღ. ვნებ. მყ. შესაკითხი; წასაკითხი; საკითხავი.
კითხირებული მიმღ. ვნებ. წარს. წაკითხული. ნაკითხა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაკითხი. ნაკითხირი მიმღ. ვნებ. წარს. ნაკითხი ნაკითხუერი,
ნაკითხირუერი მიმღ. ვნებ. წარს. წაკითხვის საფასური. უკითხარი, უკითხუ{რი} მიმღ. უარყ. შეუკითხავი, წაუკითხავი. იხ. ალა-
კითხირი; გე-კითხირი//გე-კითხუა; წა-კითხირი... შდრ. ლაზ. კითხ: ბკითხამ ვკითხავ (ნ. მარი); ოკითხუ კითხვა,
მკითხაობა, შელოცვა (ეტიმოლ., გვ. 284). 

Lemma: k'iich'a  
Number: 10146  
კიიჭა (კიიჭას) ერთი კონა (მკლავი) ჩალა. ჩხოუს ირ დღას სუ-სუმი კიიჭა ოკო - ძროხას ყოველდღე სამ-სამი კონა ჩალა
უნდა. კიიჭა ღ კილე-ჭა მკლავი ჩალა. იხ. კილიჭა. 

Lemma: k'ik'ache  
Number: 10147  
კიკაჩე (კიკაჩეს) ბოტან. ვაზის ჯიშია (გ. ელიავა..., ვაზ. კატ., გვ. 44). 

Lemma: k'ik'ibe  
Number: 10148  
კიკიბე (კიკიბეს) ლავიწი; მხარი; ფრინველის მკერდის ორკაპი ძვალი. თიზმა ქიგიაშქუ, კიკიბე ქიდნატახუ - იმდენო
ურტყა, ლავიწის ძვალი ჩაუმტვრია. ქკიკიბეში ძვალი ლავიწის ძვალი. შდრ. იმერ. კინკიბა/ე,-ჲ ლავიწი საზოგადოდ და არა
მარტო ქათმის (ვ. ბერ., ა.ღლ.). 

Lemma: k'ik'il-i  
Number: 10149  
კიკილ-ი (კიკილ/რს) ჩრჩილი, რკილი. ართ ჯარგვალი ქიგემიდგუ, კიკილქ დომიკიკილუ: ქხს, 1, გვ. 248 - ერთი
ჯარგვალი მიდგას, ჩრჩილმა დამიხრა. შდრ. კრკილი ჴმელთ ჴორცთ განმრყუნელი ჭუა (საბა). ხევს. კირკილი მნიშვნელობა
იგივეა (ა. ჭინჭ. ხევს., გვ. 29); გურ. რკილი: დარკილული რკილისაგან დახრული ფიცარი (გ. შარაშ.); ინგილ. კირკილი
ჩრჩილი (მ.ჯან., რ. ღამბ.). 

Lemma: k'ik'ilua  
Number: 10150  
კიკილუა (კიკილუას) სახელი კიკილანს ზმნისა -- ჩრჩილის, რკილის მიერ რისამე (მაგ., ტყავი, ქსოვილი, ხე...) შეჭმა,
გაფუჭება. ართ ჯარგვალი ქიგემიდგუ, კიკილქ დომიკიკილუუ: ქხს, 1, გვ. 248 - ერთი ჯარგვალი მიდგას, ჩრჩილმა დამიხრა
(დამიჩრჩილა). კიკილანს (დოკიკილუუ დაჩრჩილა, დუუკიკილუუ დაუჩრჩილავს, დონოკიკილუე(ნ) დაჩრჩილავდა თურმე) გრდმ.
ჩრჩილავს. უკიკილანს (დუუკიკილუუ დაუჩრჩილა, დუუკიკილუუ დაუჩრჩილავს) გრდმ. სასხ. ქც. კიკილანს ზმნისა -- უჩრჩილავს.
იკიკილუუ(ნ) (დიიკიკილუ{უ} დაიჩრჩილა, დოკიკილე{რე}(ნ) დაჩრჩილულა) გრდუვ. ვნებ. კიკილანს ზმნისა -- იჩრჩილება. ოკიკილარი
მიმღ. ვნებ. მყ. {და}საჩრჩილებელი. კიკილერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ჩრჩილული. ნაკიკილა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაჩრჩილარი.
ნაკიკილუერი მიმღ. ვნებ. წარს. დაჩრჩილვის საფასური. {უდ}უკიკილუ მიმღ. უარყ. {და}უჩრჩილავი. 

Lemma: k'ik'in-i  
Number: 10151  
კიკინ-ი (კიკინს) იგივეა, რაც ყიყინი, -- აჩემებული, გარინდებული, გაშეშებული ყურება. თორს მიკიკინანს, ასე მუთუნს
ქომუჩანსია-დო - თვალებში მიყურებს (გაშტერებით), ახლა რაიმეს მომცემსო-და. 



Lemma: k'ik'inapa  
Number: 10152  
კიკინაფა (კიკინაფას) სახელი ოკიკინუანს, უკიკანს ზმნათა -- ამაყად ჭერა (თავისა). დუდი უკიკანს თავი ამაყად უჭირავს
(დაუმსახურებლად). ოკიკინუანს (ოკიკინუუ თავი ამაყად ეჭირა, უკიკინუაფუ თავი ამაყად დაუჭერია, ნოკიკინაფუე(ნ) თავს ამაყად
იჭერდა თურმე) გრდმ. თავს ამაყად იჭერს (დაუმსახურებლად). უკიკანს (მხოლოდ აწმყოს წრის მწკრივებში) გრდუვ. სტატიკ.
ამაყად უკავია თავი (დაუმსახურებლად). შდრ. ანთროპ. კიკინია. 

Lemma: k'ik'o  
Number: 10153  
კიკო (კიკოს) ზოოლ. შვლის, ირმის, კურდღლისა და მისთანათა შვილი (ი. ყიფშ., პ. ჭარ.); ბაჭია, ნუკრი. ახალგაზრდა მუშ
ნებაშა კიკოცალო სხაპუნდას: მასალ., გვ. 92 - ახალგაზრდა თავის ნებაზე ბაჭიასავით ხტუნავდეს (ცეკვავდეს). // გადატ.
პატარა. ვეერდუ, კიკოთ ქიდოსქიდუ - არ გაიზარდა, პატარად დარჩა. 

Lemma: k'ik'on-i  
Number: 10154  
კიკონ-ი (კიკონს) იხ. კიკონუა. 

Lemma: k'ik'onua  
Number: 10155  
კიკონუა (კიკონუას) სახელი კიკონუნს ზმნისა -- კენკვა; კორტნა. ართ ქაცარი მათ ქოპუნდუ, ძიგირს იკიკონუდუნი - ერთი
ციკანი მეც (კი) მყავდა, ეკალს რომ კიკნიდა (//კორტნიდა). სიმინს კიკონუნა ქოთომეფი - სიმინდს კენკავენ ქათმები. იშო,
ძღაბეფი, დიკონით, ჯამკაკალი კიკონით: ქხს, 1, გვ. 177 - იქით, გოგოებო, გაიწიეთ, თუთა კენკეთ. ტორონჯენქ
ქჷმორთესია დო ჩქიმ ოზეს დინიკიკონჷდესია კაკალსია: მ. ხუბ., გვ. 120 - მტრედები მოვიდნენო და ჩემს ეზოში
კენკავდნენ მარცვალსაო. კიკონუნს (კიკონუ კენკა, უკიკონუ უკენკავს, ნოკიკონუე(ნ) კენკავდა თურმე) გრდმ. კენკავს; კიკნის.
უკიკონუნს (დუუკიკონუ დაუკენკა, დუუკიკონუ დაუკენკავს) გრდმ. სასხ. ქც. კიკონუნს ზმნისა -- უკენკავს; უკიკნის. იკიკონუ{უ}(ნ)
(დიიკიკონუ დაიკენკა, დოკიკონე{ლე}(ნ) დაკენკილა) გრდუვ. ვნებ. კიკონუნს ზმნისა -- იკენკება; იკორტნება. აკიკონუ{უ}(ნ) (დააკიკონუ
შეძლო დაეკენკა, დოკიკონუუ დაჰკენკვია) გრდუვ. ვნებ. კიკონუნს ზმნისა -- ეკენკება; ეკორტნება. იკიკონე(ნ) (იკიკონუ
შესაძლებელი გახდა კენკვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. კიკონუნს ზმნისა -- შეიძლება იკენკოს (კენკვა). აკიკონე(ნ) (აკიკონუ
შეძლო {გა}ეკენკა, -- , ნოკიკონუე(ნ) შესძლებია ეკენკა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უკიკონუნს ზმნისა -- შეუძლია {გა}კენკოს.
ოკიკონაფუანს (ოკიკონაფუუ აკენკვინა, უკიკონაფუაფუ უკენკვინებია, ნოკიკონაფუე(ნ) აკენკვინებდა თურმე) კაუზ. კიკონუნს ზმნისა --
აკენკვინებს. მაკიკონალი მიმღ. მოქმ. მკენკავი; მკიკნელი. ოკიკონალი მიმღ. ვნებ. მყ. საკენკი; საკიკნი. გოკიკონილი მიმღ. ვნებ.
წარს. გაკენკილი; გაკიკნილი. ნაკიკონა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაკენკი; ნაკიკნი. ნაკიკონუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}კენკვის, კიკნის
საფასური. {უგ}უკიკონუ მიმღ. უარყ. {გა}უკენკავი. იხ. გიგონუა. 

Lemma: k'ik'u  
Number: 10156  
კიკუ (კიკუს) პატარა ტანის. გვალე კიკუ რე, ვეჸუუ ეში რდუალაქ - მთლად პატარაა (ტანით), არ იქნა ამის გაზრდა. შდრ.
კოკუ. 

Lemma: k'ik'ur-i  
Number: 10157  
კიკურ-ი (კიკურს) ტოპონ. როხიანი, ქვიანი ადგილი. 

Lemma: k'il-i1  
Number: 10158  
კილ-ი1 (კილ/რს), კჷლ-ი (კჷლს) კი-ი (კირს) კონა; ძნა. ართი კილი ისირი გოლას მიკიფაფალუ: ა. ცან., გვ. 141 - ერთი
კონა ისლი მთაზე ფარფატებს? (გამოცანა: ცხენის კუდი). თითო კოჩიშა ქიმუჩამუ თითო კჷლი ჭა: ი.ყიფშ., გვ. 62 - თითო
კაცისათვის მიუცია თითო კონა ჩალა. 

Lemma: k'il-i2  
Number: 10159  
კილ-ი2, კჷლ-ი (კჷლ/რს), კი-ი (კირს) ნაკლი; წუნი. თეცალი ჸოროფა დიდი კილი რე: კ.სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 61 - ასეთი
(ამნაირი) სიყვარული დიდი ნაკლია. თითო კილი ვაუღუნი, ფერი მითინი ვეჸინია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 52 - თითო ნაკლი
რომ არ აქვს, ისეთი არავინ არ იქნებაო. კილი მეჩუ ნაჭარას: ქხს, 1, გვ. 109 - წუნი უპოვნა (ნაკლი უპოვნა) ნაწერს. შდრ.
საბა: კილი მცირე რამ წუნი; ზ. იმერ. კილი ნაკლი, წუნი (ქ. ძოწ., ა ღლ.). იხ. უკილე. 

Lemma: k'ila  
Number: 10160  
კილა, კჷლა (კი/ჷლას), კია (კიას) გასაღები, კლიტე. ათაქი რე, მაჸალეფი, გომორძგუაში კილა - აქაა, მეგობრებო,
გამარჯვების გასაღები. კია ვაუღუ დო ჸუდექ ვაგაანჯინუ - გასაღები არ აქვს და სახლი ვერ გააღო. შდრ. ლაზ. კილა, კოლა
გასაღები (ნ. მარი). 

Lemma: k'ila-  
Number: 10161  
კილა-, კჷლა-, კია- რთული ზმნისწინი (კი- და ლა-, ორივე ნაწილაკია), ზმნიზედური წარმომავლობისა: 1. ჩვეულებრივ
აღნიშნავს მოქმედების მიმართულებას ზევიდან ქვევით, გამჭოლი... ქართულად შეიძლება გადმოიცეს გა-, გამო-, შემო-,
ჩამო- ზმნისწინებით: კილა-რხუალა გა-ხვრეტა; კი/ჷლა-რაჸუა ჩამო-რეკვა; კჷლა-სხაპუა გამო-ხტომა; კი/ჷლა-დვალა
შემო-დება. 2. ზმნის უსრული სახის ფორმას აქცევს სრული სახისად: კილა-გორუ გამოძებნა (შდრ. გორუ ძებნა); კჷლა-
აჯღონუ ჩამო-აგზავნა (შდრ. ოჯღონუ გზავნა). 3. აწმყოს ფორმას აძლევს მყოფადის მნიშვნელობას: ფარას კილა-
აჯღონანს ფულს ჩამოაგზავნის (შდრ. ოჯღონანს აგზავნის); ორინს კილა-რაჸუნს საქონელს ჩამო-რეკავს (შდრ. რაჸუნს
რეკავს). 

Lemma: k'ilabunapa  
Number: 10162  
კილაბუნაფა (კილაბუნაფას) სახელი კილებუნუანს ზმნისა -- ჩამოკიდება. იხ. ბუნაფა. 



Lemma: k'ilaburgonil-i  
Number: 10163  
კილაბურგონილ-ი (კილაბურგონილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. კილაბურგონუნს ზმნისა -- გამონგრეული. შხვაში ჭვიტეს
ქარწყე, მუშ კილაბურგონილს ვარია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 160 - სხვის ჭუჭრუტანას ხედავს, თავის გამონგრეულს (კი) არაო. 

Lemma: k'ilagorua  
Number: 10164  
კილაგორუა (კილაგორუას) სახელი კილაგორუნს ზმნისა -- გამოძებნა. წყარქ ქათაბაჸესჷნი, ოჭნახ გაკლაგორესჷნი: კ.
სამუშ., ქხპს, გვ. 146 - წყალი როცა შეუდგათ, საწნახელი რომ გამოძებნეს. იხ. გორუა. 

Lemma: k'ilada  
Number: 10165  
კილადა (კილადას) იხ. გოკილადა. 

Lemma: k'iladguma  
Number: 10166  
კილადგუმა (კილადგუმას) სახელი კილაადგუნს ზმნისა -- შემოდება, შემოდგმა. ქოძირჷ ართი ოსური, ნამუსუთი კოკა
წყარიში ეფშა ხუჯის კჷლაადგჷნი: მ. ხუბ., გვ. 177 - ნახა ერთი ქალი, რომელსაც წყლით სავსე კოკა მხარზე აქვს
შემოდგმული (უდგას). 

Lemma: k'iladvala  
Number: 10167  
კილადვალა (კილადვალას) სახელი კილაადვანს ზმნისა -- რისამე მხარზე დადება. 

Lemma: k'ilalapa  
Number: 10168  
კილალაფა (კილალაფას) სახელი კილალუ(ნ) ზმნისა -- გამოვარდნა. ნინა-დაჩხირი კილალუდუნი, ართიან(ი)შა
მიონჭუდუ: კ.სამუშ., ქხპს, გვ. 155 - ცეცხლის ენები (სახლებიდან) გამოვარდნილი, ერთმანეთს სწვდებოდა. 

Lemma: k'ilam-i  
Number: 10169  
კილამ-ი, კიამ-ი (კი{ლ}ამს) მახინჯი, ნაკლიანი (საპირისპ. უკილე//უკიე). იხ. კილუანი; უსქვამელა. 

Lemma: k'ilant'ar-i  
Number: 10170  
კილანტარ-ი (კილანტარს) კელაპტარი. კილანტარს აკეთებდნენ ალვის ხისგან, შეიძლებოდა სხვა ხეც, გარდა მუხისა. ხე
გრძელი უნდა ყოფილიყო. ამას შემოახვევდნენ შავისა და თეთრი ფერის გასანთლულ მიტკალს, წვერზე დააკრავდნენ ხის
გამოთლილი იხვის მაგვარი ფრინველის ქანდაკებას. გარშემო ჰქონდა ანთებული სანთლები გაკეთებული (ს.მაკალ., გვ.
287). 

Lemma: k'ilaoznik'-i  
Number: 10171  
კილაოზნიკ-ი (კილაოზნიკის) შარიანი, შარის მომდები. კილაოზნიკი კოჩი რე - შარიანი (შარის მომდები) კაცია. შდრ.
წკუმონტილი. 

Lemma: k'ilaoznik'ua  
Number: 10172  
კილაოზნიკუა (კილაოზნიკუას) სახელი კილაოზნიკენს ზმნისა -- შარობა, შარის მოდება. ირფელიშენი კილაოზნიკენს -
ყველაფერზე შარობს. კილაოზნიკენს (იყენ. იკილაოზნიკუ იშარა, უკილაოზნიკებუ უშარია, ნოკილაოზნიკებუე(ნ) შარობდა თურმე) გრდუვ.
საშ.-მოქმ. შარობს, შარს სდებს. 

Lemma: k'ilaragvap-i  
Number: 10173  
კილარაგვაფ-ი (კილარაგვაფის) სახელი კილარაგუანს ზმნისა -- რისამე მხარზე შემოგდება (იძულებით). ე კოჩქ
ქეკლერაგუუ ხეჩოში გუდა ხუჯიშა: ი.ყიფშ., გვ. 21 - ამ კაცმა შემოიგდო ხეჩოს გუდა მხარზე. შდრ. კილადვალა. იხ.
რაგვაფი. 

Lemma: k'ilara՚ua  
Number: 10174  
კილარაჸუა (კილარაჸუას) სახელი კილარაჸანს ზმნისა -- ჩამოდენა (საქონლის ან სხვა რამისა...), ჩამორეკვა. 

Lemma: k'ila{r}ghvapa  
Number: 10175  
კილა{რ}ღვაფა (კილა{რ}ღვაფას) სახელი კილუ{რ}ღვანს ზმნისა -- გაყრა. ლაკაციაშ ღერზე უღუ, მელე-მოლე
კილოურღუ: ქხს, 1, გვ. 37 - აკაციის ღერძი აქვს, იქით-აქეთ გაყრილია. ზაფრაშ(ი) წამალცჷ მიმზადენდე დო კილეს
კილეშა კილამირღვანდე!: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 26 - ზაფრის წამალს მიმზადებდე და მკლავსა მკლავს შიდა გამიყრიდე!

Lemma: k'ilarghvapil-i  
Number: 10176  
კილარღვაფილ-ი (კილარღვაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. კილურღვანს ზმნისა -- გაყრილი. კილარღვაფილო ზმნზ.
გაყრილად: ირო ართო იმუფშუათ კილე კილარღვაფილო: კ.სამუშ., ქხპს, გვ. 165 - მუდამ ერთად ვიმუშაოთ მკლავი-
მკლავში გაყრილად (მკლავ-გაყრილად). 

Lemma: k'ilarchkina  
Number: 10177  
კილარჩქინა (კილარჩქინას) სახელი კილარჩქინდუ(ნ) ზმნისა -- გამოჩენა. 



Lemma: k'ilarxvil-i  
Number: 10178  
კილარხვილ-ი (კილარხვილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. კილარხუნს ზმნისა -- გახვრეტილი. დუდიში ცქვაფა კაპეკი
კილარხვილიშა ვაღირჷნია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 41 - თავის ქება გახვრეტილ კაპიკად არ ღირსო. 

Lemma: k'ilarxuala  
Number: 10179  
კილარხუალა (კილარხუალას) სახელი კილარხუნს ზმნისა -- გახვრეტა. 

Lemma: k'ilas-i  
Number: 10180  
კილას-ი (კილასის) იხ. კლასი. 

Lemma: k'ilapurinua  
Number: 10181  
კილაფურინუა (კილაფურინუას) სახელი კილაფურინუნს ზმნისა -- ჩამოფრენა, უკან გამოფრენა. 

Lemma: k'ilaghala  
Number: 10182  
კილაღალა (კილაღალას) სახელი კილეღანს ზმნისა -- გამოტანა; გამოხდა. რახიშ კილაღალა - რახის გამოხდა. 

Lemma: k'ilaghvapa  
Number: 10183  
კილაღვაფა (კილაღვაფას) იხ. კილარღვაფა. 

Lemma: k'ilashashua(k'ilashashuas)  
Number: 10184  
კილაშაშუა(კილაშაშუას) სახელი კილაშაშუნს ზმნისა -- გამოშეშვა, გამოჟონვა (პ. ჭარ.). 

Lemma: k'ilachxirk'ua  
Number: 10185  
კილაჩხირკუა (კილაჩხირკუას) სახელი კილაჩხირკანს ზმნისა -- გამოჩხრეკა. მუში ოჸვილარი ხამი გეკილაჩხირკუუა -
თავისი საკლავი დანა გამოჩხრიკაო. 

Lemma: k'ilacorua  
Number: 10186  
კილაცორუა (კილაცორუას) სახელი კილაცორუნს ზმნისა -- გამოხტომა. ლიფშის მუ ჭუნდჷ, იშო გეკლაცორუ - ნემსს რა
დაწვავდა, გამოხტა იქით. იხ. ნცორუა. 

Lemma: k'ilaculorua  
Number: 10187  
კილაცულორუა (კილაცულორუას) სახელი კილაცულორუნს ზმნისა -- გამოსრიალება. ლიფშის მუ ჭუნდჷ, იშო
გეკლაცულორჷ: მ. ხუბ., გვ. 130 - ნემსს რა დაწვავდა, გამოსრიალდა იქით. შდრ. იმერ. ცორიალი მჩატეთ ცურვა წყალში
დაუყურავად (ვ. ბერ.). 

Lemma: k'ilacuna  
Number: 10188  
კილაცუნა (კილაცუნას) სახელი კილაცუნუუ(ნ) ზმნისა -- გაჩხირება (პ.ჭარ.); გარჭობა. 

Lemma: k'iladzirapa  
Number: 10189  
კილაძირაფა (კილაძირაფას) სახელი კილეძირუუ(ნ) ზმნისა -- გამოჩენა. ირო ინწყუ მითოჭვირი, შურო კილვეძირე
ჩხანა: მ. ხუბ., გვ. 359 - მუდამ იქცევა დასაწვავი, სრულებით არ ჩანს მზე. 

Lemma: k'ilaxit'onil-i  
Number: 10190  
კილახიტონილ-ი (კილახიტონილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. კილახიტონუნს ზმნისა -- გამოხრული. კილახიტონილი ძვალი
ქიგეუტებუდუ - გამოხრული ძვალი დაუტოვებია. 

Lemma: k'ilaxit'onua  
Number: 10191  
კილახიტონუა (კილახიტონუას) სახელი კილახიტონუნს ზმნისა -- გამოხვრა. იხ. ხიტონუა. 

Lemma: k'ilaxuna  
Number: 10192  
კილახუნა (კილახუნას) სახელი კილახე(ნ) ზმნისა -- მხარზე ჯდომა. დიდას ბაღანა ხუც კილახედუ დო გორუნდუა - დედას
ბავშვი მხარზე ეჯდა და ეძებდაო. ქაკლეხუნუუ ხუსჷ დო მიდეჸუნჷ ქალაქიშა: ი. ყიფშ., გვ. 9 - შეიჯინა მხარზე და წაიყვანა
ქალაქში. 

Lemma: k'ile  
Number: 10193  
კილე, კჷლე, კიე (კი/ჷლეს; კიეს) მკლავი. კილე ქომუ მურთაგათჷ: მასალ., გვ. 32 - მკლავი მომეცი მურთაქად. დუდი,
კილე მესოფუ: მ. ხუბ., გვ. 31 - თავი, მკლავი მოგლიჯა. ტყვიაქ ხანიში სქუას კილეს ქჷმოხვადუა: მ. ხუბ., გვ. 15 - ხანის
შვილს ტყვია მოხვდა მკლავშიო. კილეშა ქეგლუძუ ართი დიდი ბიგა: მ. ხუბ., გვ. 34 - მკლავზე (კი) უდევს ერთი დიდი ჯოხი.
ხე მოუთხ მელე-მოლე კილეფიშა: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 119 - ხელი უკიდია იქით-აქეთ მკლავებზე. ქკილეშ(ი) გონწყუმა
ხელის გახსნა. მკვდრის დასაფლავების მესამე დღეს იცოდნენ სახსნილო საჭმელი ეჭმიათ ჭირისუფლისათვის. ამის შემდეგ
ნათესავებს, მეზობლებს შეეძლოთ ხორცი ეჭამათ (ს. მაკალ., გვ. 287). 



Lemma: k'ileam-i  
Number: 10194  
კილეამ-ი (კილეამს) მკლავიანი. 

Lemma: k'ileba  
Number: 10195  
კილება (კილებას) სახელი აკილენს, იკილებუ(ნ) ზმნათა -- ნაკლის, წუნის გაჩენა; {და}ნაკლულება. ტყვიაშ ეშაღალა ხეში
უდუკილებუო ვემიხერხინე: მ. ხუბ., გვ. 16 - ტყვიის ამოღება ხელის დაუკილებლად (დაუნაკლულებლად) ვერ მოხერხდება.
აკილენს (დააკილუ კილიანი გახადა, დუუკილებუ კილიანი გაუხდია, დონოკილებუე(ნ) კილიანს გახდიდა თურმე) გრდმ. კილიანს ხდის,
-- ანაკლიანებს. იკილებუუ(ნ) (დეეკილუ კილიანი გახდა, დოკილებერე(ნ) კილიანი გამხდარა) გრდუვ. ვნებ. აკილენს ზმნისა --
ნაკლიანი ხდება, -- კილიანდება. ეკილებუ{უ}(ნ) (დეეკილუ კილიანი გაუხდა, დაკილებუ კილიანი გახდომია) გრდუვ. ვნებ.
აკილენს ზმნისა -- კილიანი უხდება. ოკილებაფუანს (ოკილებაფუუ კილიანი გაახდევინა, უკილებაფუაფუ კილიანი გაუხდევინებია,
ნოკილებაფუე(ნ) კილიანად აქცევინებდა თურმე) კაუზ. აკილენს ზმნისა -- კილიანად აქცევინებს. დო/იმაკილებერი მიმღ. მოქმ.
დამნაკლოვანებელი. დააკილებერი მიმღ. ვნებ. მყ. დასანაკლოვანებელი. დაკილებური მიმღ. ვნებ. წარს. დანაკლოვანებული.
დო/ინაკილები მიმღ. ვნებ. წარს. დანაკლოვანებული. დო/ინაკილებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. დანაკლოვანების საფასური. უდუკილებუ
მიმღ. უარყ. დაუნაკლოვანები. 

Lemma: k'ileber-i  
Number: 10196  
კილებერ-ი (კილებერს) იხ. კელებერი, -- კელავერი. 

Lemma: k'iler-i  
Number: 10197  
კილერ-ი, კჷლერ-ი (კი/ჷლერს) მიმღ. ვნებ. წარს. კილანს ზმნისა -- დაკეტილი. ათე ეჩდოხუთი ოთახ არძა კილერი ჸოფე:
მ.ხუბ., გვ. 147 - ეს ოცდახუთი ოთახი ყველა დაკეტილი ყოფილა. კილერი რე სქანი კარი - დაკეტილია შენი კარი. კილერო
ზმნზ. დაკეტილად. ოჭოფუნ დო ქომუჩუნ ჸუდეს მულაკილერო: ქხს, 1, გვ. 46 - (ნეტავ) დაიჭირა და მომცა სახლში
გამომწყვდეულად (გამოკეტილად). შდრ. ლაზ. კილერი დაკეტილი (ნ. მარი). 

Lemma: k'ilialersa  
Number: 10198  
კილიალერსა (კილიალერსას) კრიალოსანი. გჷრჷნც ვასქუ კილიალერსა: მასალ., გვ. 36 - ვირს არ შვენის კრიალოსანი. 

Lemma: k'ilish{i}k'ilisha  
Number: 10199  
კილიშ{ი}კილიშა ზმნზ . დაწვრილებით. 

Lemma: k'ilich'a  
Number: 10200  
კილიჭა (კილიჭას) იხ. კიიჭა. ოში კილიჭა ქიდაარზვენუ - ასი კონა (მკლავი) ჩალა დაზვინა. იხ. ჭა. 

Lemma: k'il-k'ilisha  
Number: 10201  
კილ-კილიშა ზმნზ. ქკილ-კილიშა დინოთხოზინი ჩაკირკიტება, ჩაციება ძირით ძირამდე. ირფელი მუში ნასაქვარც
სხუნუნც კილი კილიშა: აია, 1, გვ. 21 - ყველა თავის ნამოქმედარს არჩევს ძირის ძირამდე. იხ. კილიშ კილიშა. 

Lemma: k'ilmontxu  
Number: 10202  
კილმონთხუ (კილმონთხუს) ურდული (დ. ფიფია). 

Lemma: k'ilo  
Number: 10203  
კილო (კილოს) კილო; ღილების შესაკრავი (პ.ჭარ.). 

Lemma: k'ilobua  
Number: 10204  
კილობუა (კილობუას) კილი, ნაკლი; ნაკლოვანება. შდრ. კილი. 

Lemma: k'ilot-i  
Number: 10205  
კილოთ-ი (კილოთის) იხ. კილოთუა. 

Lemma: k'ilotua  
Number: 10206  
კილოთუა (კილოთუას) სახელი უკილოთუანს ზმნისა -- ირგვლივ ტრიალი; მოუსვენრობა. ათე ტარიელს უკილოთუუ,
ეხვეწუ დო დუდი გაატებაფუუ: მ. ხუბ., გვ. 303 - ამ ტარიელს უტრიალა (ირგვლივ), ეხვეწა და თავი გააშვებინა. ქიმიჸონჷ
ოსური, იახადო, ენა თაქ გაკილოთჷ ასე: მ. ხუბ., გვ. 136 - მოიყვანა ქალი, ჰოდა, ეს აქ უტრიალებს ახლა. ბრელი ეცადჷ,
გაკილოთჷ, მარა მუთაქ მუკაღინჷ: მასალ., გვ. 67 - ბევრი ეცადა, უტრიალა, მაგრამ ვერაფერი დააკლო. აკილოთუუ(ნ)
(გააკილოთუ უტრიალა, გოკილოთებუ უტრიალია, გონოკილოთუე(ნ) უტრიალებდა თურმე) გრდმ. უტრიალებს (ირგვლივ). უკილოთუანს
(უკილოთუუ უტრიალა, უკილოთუაფუ უტრიალებია) გრდმ. სასხ. ქც. უტრიალებს (ირგვლივ). 

Lemma: k'ilont'-i  
Number: 10207  
კილონტ-ი (კილონტის) ტრიალი. შდრ. კილონწი. 

Lemma: k'ilonc'-i  
Number: 10208  



კილონწ-ი (კილონწის) ტრიალი; ქანაობა. თელი დღას ათაქ გიკილონწუდუ - მთელი დღე აქ ტრიალებდა. იხ. ოკიონწე;
ონწე. შდრ. კილონტი. 

Lemma: k'ilorghvapa  
Number: 10209  
კილორღვაფა (კილორღვაფას) იხ. კილარღვაფა. სქანი ჸოროფა კილომირღუ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 38 - შენი
სიყვარული შეყრილი (გაყრილი) მაქვს. 

Lemma: k'ilua  
Number: 10210  
კილუა, კჷლუა (კი/ჷლუას) სახელი კილანს ზმნისა -- კეტვა. ... ქუდირთ შქაფიშ კილუასუ: ქხს, 1, გვ. 215 - შეუდგა კარადის
კეტვას. დოკილუუ კარი დო მიდართჷ: მ. ხუბ., გვ. 129 - დაკეტა კარი და წავიდა. კილანს (დოკილუუ დაკეტა, დუუკილუუ
დაუკეტავს, დონოკილუე(ნ) დაკეტავდა თურმე) გრდმ. კეტავს. იკილანს (დიიკილუ{უ} დაიკეტა, დუუკილუ{უ} დაუკეტავს) გრდმ. სათავ.
ქც. კილანს ზმნისა -- იკეტავს თავისას. უკილანს (დუუკილუუ დაუკეტა, დუუკილუუ დაუკეტავს) გრდმ. სასხ. ქც. კილანს ზმნისა --
უკეტავს. იკილუუ(ნ) (დიიკილუ დაიკეტა, დოკილე{რე}(ნ) დაკეტილა) გრდუვ. ვნებ. კილანს ზმნისა -- იკეტება. აკილუუ(ნ) (დააკილუ
დაეკეტა, დოკილუუ დაჰკეტვია) გრდუვ. ვნებ. უკილანს ზმნისა -- ეკეტება. იკილე(ნ) (იკილუ შესაძლებელი გახდა დაკეტვა, -- , -- )
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. კილანს ზმნისა -- შეიძლება დაიკეტოს. აკილე(ნ) (აკილუ შეძლო დაეკეტა, -- , დონოკილუე(ნ) შესძლებია
დაკეტვა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უკილანს ზმნისა -- შეუძლია დაკეტოს. ოკილაფუანს (ოკილაფუუ აკეტვინა, უკილაფუაფუ
უკეტვინებია, ნოკილაფუე(ნ) აკეტვინებდა თურმე) კაუზ. კილანს ზმნისა -- აკეტვინებს. მაკილარი მიმღ. მოქმ. {და}მკეტ{ავ}ი.
ოკილარი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}საკეტი. კილერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}კეტილი. ნაკილა მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნაკეტი. ნაკილუერი მიმღ.
ვნებ. წარს. {და}კეტვის საფასური. უკილუ, უდუკილუ მიმღ. უარყ. {და}უკეტავი. 

Lemma: k'iluam-i  
Number: 10211  
კილუამ-ი (კილუამს)//კილუან-ი (კილუანს) რაიმე წუნის (ნაკლის) მქონე. ოშნერი კილუანი ჯორი ხეშა ქაშერჩინუუ -
ასნაირი ნაკლიანი (ნაკლის მქონე) ჯორი ხელში ჩაიბერა. შდრ. კილამი. 

Lemma: k'iluaneba  
Number: 10212  
კილუანება (კილუანებას) სახელი იკილუანებუ(ნ) ზმნისა -- {და}ნაკლიანება. 

Lemma: k'in  
Number: 10213  
კინ, კჷნ ზმნზ. ისევ, კვლავ. ნანაკვაჩხირუს კინ ონტებუნია: თ. სახოკ., გვ. 254 - ნამუგუზლებს ისევ უკიდიაო ცეცხლი. 

Lemma: k'ina1  
Number: 10214  
კინა1 (კინას) იხ. რკინა. 

Lemma: k'ina2//k'ena//k'una//k'e'na  
Number: 10215  
კინა2//კენა//კუნა//კჷნა იხ. კინება, -- სახელი იკინენს ზმნისა -- დაკავება, {და}ჭერა. 

Lemma: k'ina3//k'ona//k'una//k'e'na  
Number: 10216  
კინა3//კონა//კუნა//კჷნა (კინას//კონას//კუნას// კჷნას) სახელი იკინენს ზმნისა -- წევა; აწევა, დაწევა... ქონება ეიკონანსი
დო დიიკინანსია, პატიოსნება და რჩქინა ირო იძინანსია: ა. ცაგ., გვ. 122 - ქონება ხან აიწევს და დაიწევსო, პატიოსნება
და ცოდნა ყოველთვის მატულობსო. იკინანს (დიიკინუ დაიწია, დოკინელე(ნ) დაწეულა, , დონოკინუე(ნ) დაიწევდა თურმე) გრდუვ. ვნებ.
{და}იწევს. უკინანს (დუუკინუ დაუწია, დოუკინუუ დაუწევია) გრდმ. უწევს. იკინინე(ნ) (დიიკინინუ შესაძლებელი გახდა დაწევა,
დოკინელ/რე(ნ) შესაძლებელი გამხდარა დაწევა, -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. შეიძლება დაწევა (აწევა). აკინინე(ნ) (დააკინინუ შეძლო
დაეწია, -- , დონოკინუე(ნ) შესძლებია დაეწია) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უკინანს ზმნისა -- შეუძლია დაიწიოს. ოკინაფუანს (დააკინაფუუ
დააწევინა უკან, დუუკინაფუაფუ დაუწევინებია, დონოკინაფუე(ნ) დააწევინებდა თურმე) კაუზ. უკინანს ზმნისა -- აწევინებს უკან.
დო/იმაკინალი მიმღ. მოქმ. დამწევი. დააკინალი მიმღ. ვნებ. მყ. დასაწევი. დოკინელი მიმღ. ვნებ. წარს. დაწეული. დო/ინაკინა მიმღ.
ვნებ. წარს. დანაწევი. დო/ინაკინუერი მიმღ. ვნებ. წარს. დაწევისათვის გასამრჯელო. 

Lemma: k'inak'asal-i  
Number: 10217  
კინაკასალ-ი (კინაკასალ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. კინააკასანს ზმნისა -- დასატენი; შესამჭიდროებელი. `ქოიჩქჷ-და',
სიტყვაში კინაკასალი რენია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 144 - `თუ იცი', სიტყვის შესამჭიდროებელი არისო. 

Lemma: k'inaxona  
Number: 10218  
კინახონა (კინახონას) სახნისი. ოგაფას (კავის) ქუსლზე რკინის წამოსაცმელი. ბერგი -- ლანჭა მიკოსორგჷ, შხვა კიდას --
კინახონა: მასალ., გვ. 62 - თოხი -- ნაჭით დახუნძულია, სხვა კედელზე -- სახნისია. თიწკჷმა მეკვათჷ კინახონათ ნდიის
დუდი: ი. ყიფშ., გვ. 21 - მაშინ მოჭრა სახნისით დევს თავი. სოდე ლიშის გილადვანსჷნი, თექი კინახონას გეგლეღანსია:
ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 79 - სადაც ნემსს შემოდებს, იქიდან გუთანს (?) ჩამოიღებსო. ი. ყიფშიძის აზრით, კინახონაღ
რკინა+ხონუა რკინა+ხვნა. პ. ცხადაიას მიაჩნია: კინახონაღ რკინაშ+ოხონა რკინის სახვნელი. 

Lemma: k'indapa  
Number: 10219  
კინდაფა (კინდაფას) იგივეა, რაც კიდაფა (მნიშვ. 1, 2), -- სახელი კინდაფულენს, იკინდუანს ზმნათა -- ხელში ჩაგდება;
თვალის მოკვრა; მოხელვა, მოხელთვა. ენეფქ ხეშა ვაკინდუუ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 103 - ესენი ხელში ვერ ჩაიგდო. ი
ართიქჷ მენტჷ, მარა უკული ხოლო ქიბკინდე: კ.სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 112 - ის ერთი გამექცა, მაგრამ შემდეგ კიდევ
შევიპყრე. ხეშა ქჷმოკინდაფევა: მ. ხუბ., გვ. 187 - ხელში ჩამაგდებინეო. ხეშა ქიმაკიდენუ-და, მა მიჩქუ, ის მუსით
ბღოლანქინი - თუ ხელში ჩავიგდე, მე ვიცი, იმას რასაც ვუზამ. 



Lemma: k'indeba  
Number: 10220  
კინდება (კინდებას) იხ. წაკინდება. 

Lemma: k'indua  
Number: 10221  
კინდუა (კინდუას) იგივეა, რაც კინდაფა, -- მოკვრა. ქჸუჯიში კინდუა ყურის მოკვრა. ძღაბიქ თე რაგადის ქიკლაკინდუ
ჸუჯი: აია 1, 26 - გოგომ ამ ლაპარაკს ყური მოჰკრა. 

Lemma: k'indgh  
Number: 10222  
კინდღ, კინდღჷ (კინდღჷ-ს) სალი კლდე, ციცაბო (დ. ფიფია). 

Lemma: k'ine  
Number: 10223  
კინე ზმნზ. იგივეა, რაც კინ, -- ისევ, კვლავ. ოთახჷქ კინე გორგიდჷ: მ. ხუბ., გვ. 271 - ოთახი ისევ გაგრილდა. კინე
გევორთინუა: ქხს, 1, გვ. 305 - ისევ ავატრიალებ (ავაბრიალებ). დობგორითჷ კინე გიმე ოულარი შარა ფართო: მასალ.,
გვ. 111 - მოვძებნეთ ისევ თავქვე სავალი გზა ფართო. იხ. კინი, კჷნი, კჷნე. 

Lemma: k'ineba  
Number: 10224  
კინება (კინებას) იგივეა, რაც კინა2, -- სახელი იკინენს, უკინებუ(ნ) ზმნათა -- {და}კავება, {და}ჭერა. მუ რე, ხეს გიკებუნი? -
რაა, ხელში რომ გიჭირავს? ართი ვარდი გენკოპწილი, ხესუ მიკინებუ თინა - ერთი ვარდი მოვკრიფე, ხელში მიკავია ის.
ხეს ლეკური უკინებუდუ: ი. ყიფშ., გვ. 11 - ხელში ლეკური ეჭირა. იკენს//იკინენს (დიიკინუ//დეეკინუ დაიჭირა, დუუკებუ//დუუკინებუ
დაუჭერია, დონოკინებუე(ნ)//დონოკინუე(ნ) დაიკავებდა თურმე (ხელში)) გრდმ. იჭერს, იკავებს. უკებუ(ნ)//უკინებუ(ნ) (იყენ.
დეეკინუ//დეეკუუ დაიჭირა, დაიკავა; დუუკებუ//დუუკინებუ დაუკავებია, დაუჭერია) გრდუვ. სტატიკ. უკავია, უჭირავს. ოკინებაფუანს
(დააკინებაფუუ დააკავებინა, დუუკინებაფუაფუ დაუკავებინებია, დონოკებაფუ{აფუ}ე(ნ) დააკავებინებდა თურმე) კაუზ. იკინენს ზმნისა --
აკავებინებს. დამაკინებელი მიმღ. მოქმ. დამკავებელი, დამჭერი. დააკინებელი მიმღ. ვნებ. მყ. დასაკავებელი, დასაჭერი.
დაკინებული მიმღ. ვნებ. წარს. დაკავებული, დაჭერილი. დანაკინებუ მიმღ. ვნებ. წარს. დანაკავები, დანაჭერი. დანაკინებუერი მიმღ.
ვნებ. წარს. (ხელში) დაკავების, დაჭერის საფასური. უდუკინებუ მიმღ. უარყ. (ხელში) დაუკავებელი, დაუჭერელი. 

Lemma: k'int-i  
Number: 10225  
კინთ-ი (კინთის) იგივეა, რაც კითი. კინთით იკუჯიკუუ თე ბოშიქ თე ოსურს: მ. ხუბ., გვ. 273 - თითით უჯიკავა ამ ბიჭმა ამ
ქალს. 

Lemma: k'ini//k'inii//k'e'ne'//k'e'nii  
Number: 10226  
კინი//კინიი//კჷნჷ//კჷნიი იგივეა, რაც კინ, კჷნ; კინე; კონი, -- ზმნზ. 1. ისევ, კვლავ; ხელმეორედ, ხელახლა. ჰე, არაბი, კინი
სი სუმარს სასუმაროთი ქუდასქიდი: მ. ხუბ., გვ. 36 - ჰე, არაბო, ისევ შენ სტუმარს სასტუმროდ დარჩი. ორდოსჷ დოთხორჷ
კინი: ა. ცაგ., გვ. 10 - დილას დამარხა ისევ. კინი ქემერთჷ ცირაშა: ი. ყიფშ., გვ. 30 - ისევ მივიდა ცირასთან. 2. უკან. მეურსჷ
დო კინი იჯინე: ი. ყიფშ., გვ. 182 - მიდის და უკან იხედება (გამოცანა: რქები) // მეურსჷ წჷმიი, იჯინე კჷნიი (იქვე) - მიდის
წინ, იყურება უკან. 

Lemma: k'iniaxashe  
Number: 10227  
კინიახაშე ზმნზ. ისევ ახლად. კინიახაშე მედააჩქუ შხუ̂ა ჭკორეფი: ა. ცაგ., გვ. 91 - ისევ ახლად გაგზავნა სხვა მონები. 

Lemma: k'inii  
Number: 10228  
კინიი, კჷნიი ზმნზ. იხ. კინი. 

Lemma: k'iniian-i  
Number: 10229  
კინიიან-ი (კინიიანს) უწინდელი. 

Lemma: k'inisper-i  
Number: 10230  
კინისფერ-ი (კინისფერს) რკინისფერი. მეჯინელო კინისფერი, უჩა მაფუ თოლ(ი) დო წარი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 80 -
შესახედად კინისფერი, შავი ფერისა მაქვს თვალ-წარბი. კინისფერიე უჩა-უჩა კოჩი - `კინისფერია' შავ-შავი კაცი. 

Lemma: k'inishka  
Number: 10231  
კინიშქა (კინიშქას) [რუს. книжка წიგნაკი]. ფარას მეუჯღონანთია დარიგებულო, კინიშქეფით, მუჭოთ ხვადჷდასია:
მასალ., გვ. 85 - ფულს გავუგზავნითო ჩამოვლით, წიგნაკებით, როგორც ერგებოდესო. 

Lemma: k'ink'-i  
Number: 10232  
კინკ-ი (კინკის) ნაკერი; უბე შარვლისა, ნიფხვისა... კურთაში კინკი ნიფხვის უბე. დას დაქ კურთა ქათხუა დო კინკიშა
ვეგემდოხოდავა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 35 - დამ დას ნიფხავი ათხოვაო და ნაკერზე არ დაჯდეო (დამიჯდეო). 

Lemma: k'ink'ora  
Number: 10233  
კინკორა (კინკორას) კურკლი (თხის, ცხვრის და მისთანათა...). იხ. კირკოლა. 

Lemma: k'ino1  



Number: 10234  
კინო1 ზმნზ. უკან. შდრ. კინი; კინოხ. 

Lemma: k'ino-2//k'e'no-  
Number: 10235  
კინო-2//კჷნო- რთული ზმნისწინი (კი/ჷ- და ნო- ნაწილაკებია), ზმნიზედური წარმომავლობისა: 1. ჩვეულებრივ აღნიშნავს უკან
(უკანა მხარეს) მოქმედებას; შეიძლება გადმოიცეს უკან და შემო-, ჩამო- ზმნისწინებით: კენო-კინა უკან დაწევა, დახევა: ოკო
ჸვილას თენანი, ბოშიქ კჷნააკინჷ: მ. ხუბ., გვ. 268 - ეს რომ უნდა მოკლას, ბიჭმა დაიხია (უკან დაიწია). კინო-კითხირი:
ბოშიქ ვაკნააკითხუუ დიდას მუთუნი: ქხს, 2, გვ. 42 - ბიჭმა არ ჰკითხა (უკან) დედას არაფერი. 2. ზმნის უსრული სახის
ფორმას აქცევს სრული სახისად: კინიკართუუ ხეფორჩა აიკეცა სახელო (შდრ. იკართუუ ხეფორჩა იკეცა სახელო).
კინიიკირუ ცახორცი წაიკრა თავსაფარი (შდრ. იკირუ ცახორცი იკრა თავსაფარი). 3. აწმყოს ფორმას აძლევს მყოფადის
მნიშვნელობას კინიკართანს სახელოს აიწევს (შდრ. იკართანს სახელოს იწევს); კინააკითხანს მიაკითხავს (შდრ. აკითხანს
აკითხავს). 

Lemma: k'inobarjin-i  
Number: 10236  
კინობარჯინ-ი (კინობარჯინს) სახელი კინიბარჯუ(ნ) ზმნისა -- არევ-დარევით საქმიანობა (სადმე კუთხეში). თისუთ ორწყედ,
უკუმელას კუნთხუს კინიბაბრჯუდინი: ქხს, 1, გვ. 123 - იმასაც ხედავდა, სიბნელეში კუთხეში რომ ვიწექი (მოუსვენრად). იხ.
ბარჯინი. 

Lemma: k'inobijin-i  
Number: 10237  
კინობიჯინ-ი (კინობიჯინს) უაზროდ სადმე (კუთხეში...) დგომა. 

Lemma: k'inodguma  
Number: 10238  
კინოდგუმა (კინოდგუმას) სახელი კინიდგუნს ზმნისა -- შემოდგმა, დადგმა რისამე მხარზე ან სხვაგან. დიდი ოღალე
კინიიდგუ ხუჯიშა -- დიდი ტვირთი შემოიდგა მხარზე. კინიდგუნს (კინიიდგუ შემოიდგა, კინუუდგუმუ შემოუდგამს, კინნოდგუმუე(ნ)
შემოიდგამდა თურმე მხარზე) გრდმ. შემოიდგამს (მხარზე). 

Lemma: k'inodvala  
Number: 10239  
კინოდვალა (კინოდვალას) სახელი კინიდვანს ზმნისა -- დადება, შემოდება. კინიდვანს (კინიიდუ შემოიდვა მხარზე, კინუუდვალუ
შემოუდვია, კინნოდვალუე(ნ) შემოიდებდა თურმე მხარზე) გრდმ. სათავ. ქც. შემოიდებს. იხ. დვალა. შდრ. კინოდგუმა. 

Lemma: k'inok'ap'ic'ua  
Number: 10240  
კინოკაპიწუა (კინოკაპიწუას) აკეცვა, აწევა, (სახელოსი), -- წაკაპიწება. 

Lemma: k'inok'artua  
Number: 10241  
კინოკართუა (კინოკართუას) იგივეა, რაც კინოკაპიწუა, -- {გად}აკეცვა, წაკაპიწება. მით ხეს კინიკართანცია, თინა იფშანც
ხართასია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 91 - ვინც ხელს წაიკაპიწებსო, ხალთასაც ის გაივსებსო. 

Lemma: k'inok'art'ua  
Number: 10242  
კინოკარტუა (კინოკარტუას) სახელი კინააკარტანს ზმნისა -- დატუქსვა. ნინა ვეკაღალაფუუ, ქიკნააკარტუ - ენა არ
ამოაღებინა, დატუქსა. კინააკარტანს (ქიკნააკარტუ დატუქსა, ქოკნუკარტაფუ დაუტუქსავს, ქოკნნოკარტუე(ნ) დატუქსავდა თურმე) გრდმ.
დატუქსავს. 

Lemma: k'inok'itxir-i  
Number: 10243  
კინოკითხირ-ი (კინოკითხირს) მიკითხვა; კითხვა. ბოშიქ ვაკნაკითხუუ დიდას მუთუნი: ქხს, 2, გვ. 42 - ბიჭმა არ ჰკითხა
დედას არაფერი. 

Lemma: k'inok'ina  
Number: 10244  
კინოკინა (კინოკინას) უკან დაწევა, დახევა. ოკო ჸვილას თენან, ბოშიქ კჷნააკინჷ: მ.ხუბ., გვ. 268 -რომ უნდა მოკლას ეს,
ბიჭმა დაიხია (უკან დაიწია). შდრ. დოკინა. 

Lemma: k'inok'inapa  
Number: 10245  
კინოკინაფა (კინოკინაფას) იხ. კინოკინა, -- უკან დახევა. დაჩხირიშე კინოკინაფა კოს ჯოღორქ დაგურუა: თ. სახოკ., გვ.
245 - ცეცხლისაგან უკან დახევა (დაწევა) კაცს ძაღლმა ასწავლაო. 

Lemma: k'inok'uch'ua  
Number: 10246  
კინოკუჭუა (კინოკუჭუას) სახელი კინააკუჭანს ზმნისა -- მიკუჭვა. 

Lemma: k'inok'e'rua  
Number: 10247  
კინოკჷრუა (კინოკჷრუას) წაკვრა. დუც ბაშლაყუ კჷნაკჷრჷ: მასალ., გვ. 71 -ბაშლაყი აქვს თავზე წაკრული. 

Lemma: k'inola՚ap-i  
Number: 10248  
კინოლაჸაფ-ი (კინოლაჸაფის) სახელი კინილაჸაფუ(ნ) ზმნისა -- კუთხეში ჩუმად თავისთვის თამაში. 



Lemma: k'inonaxeba  
Number: 10249  
კინონახება (კინონახებას) სახელი კინინახენს ზმნისა -- შემონახვა. მოთალეფიშო კინმინახენს ჯანჯუხემს -
შვილიშვილებისათვის {შემო}ინახავს ჩურჩხელებს. 

Lemma: k'inongara  
Number: 10250  
კინონგარა (კინონგარას) სახელი კინიინგარანს ზმნისა -- მიტირება (უკან); სადმე კუთხეში დგომა და ტირილი. 

Lemma: k'inoragad-i  
Number: 10251  
კინორაგად-ი (კინორაგადის) უკან ლაპარაკი. მუმაქ კინაარაგადუუ ათე კუბეცის: მ.ხუბ., გვ. 197 - მამამ უკან
მიალაპარაკა ამ ვაჭარს. 

Lemma: k'inortina  
Number: 10252  
კინორთინა, კინორთინაფა (კინორთინა{ფა}ს) უკან მიბრუნება. თიზჷმა ქაწიგაგარი დო სიტყვათ ვეკნოჲრთინუაფუ!: მ.
ხუბ., გვ. 312 - იმდენი ვიტირე შენს წინ და სიტყვაც არ დაგიბრუნებია. 

Lemma: k'inorigvin-i  
Number: 10253  
კინორიგვინ-ი (კინორიგვინს) სახელი კინირიგვინანს ზმნისა -- უაზრო (უმიზნო) დგომა (სადმე). 

Lemma: k'inorchkila  
Number: 10254  
კინორჩქილა (კინორჩქილას) უკან მიხედვა და მოსმენა. მაჟიაშა ქიგგაკითხუა-და, ქიკნაარჩქილია: მ. ხუბ., გვ. 197 -
მეორეჯერ თუ შეგეკითხა, მიხედე და მოუსმინეო. 

Lemma: k'inorchkina  
Number: 10255  
კინორჩქინა (კინორჩქინას) გამოჩენა. ბოლოს გეკნაარჩქინუ - ბოლოს გამოაჩინა. 

Lemma: k'inorcxonua  
Number: 10256  
კინორცხონუა (კინორხცონუას) გადავარცხნა (უკან). ბოშემს ქეკნურცხონაფუნა საარშიყო ფაჭაჭია: ქხს, 1, გვ. 149 -
ბიჭებს გადაუვარცხნიათ საარშიყო ქოჩორიო. 

Lemma: k'inosorgua  
Number: 10257  
კინოსორგუა (კინოსორგუას) ბლომად ყრა, ხვავება სადღაც კუთხეში. უსქვამელა ოსურეფი კურთხუშა კინოისორგუნანი:
ქხს, 1, გვ. 192 -მახინჯი ქალები კუთხეში რომ გიყრიათ (გყავთ დახვავებული). 

Lemma: k'inoske'lada  
Number: 10258  
კინოსქჷლადა (კინოსქჷლადას) ჩამორჩენა, უკან დარჩენა. დოშულადენ დო ქეკჷნოსქჷლადე კჷნოხჷ: ი. ყიფშ, გვ. 62
დაღლილა და ჩამორჩენილა უკან. 

Lemma: k'inot'eba  
Number: 10259  
კინოტება (კინოტებას) სახელი კინიტენს ზმნისა -- ჩამოტოვება. 

Lemma: k'ino՚venj-i  
Number: 10260  
კინოჸვენჯ-ი (კინოჸვენჯის) მომყოლი, უკან მიმყოლი. კინოჸვენჯიში გიმო ნოღვე: ხალს. სიბრ., 1, გვ. 67 - მომყოლის გემო
ჰქონია. 

Lemma: k'inochurua  
Number: 10261  
კინოჩურუა (კინოჩურუას) გამოცურვა. კოჩი ვემოხვარებუნი, თეში კინოჩურუ სია-სიას ორთუდუნი ფერი წყარი - კაცი
რომ არ მოხმარებია, ის გამოცურა ძალზე ადიდებული წყალი. 

Lemma: k'inochxirk'ua  
Number: 10262  
კინოჩხირკუა (კინოჩხირკუას) გამოჩხრეკა (ნაღვერდლისა). ჩუანენს ქაშადგუნა კინნაჩხირკა ნორცხვას - ქვაბებს
ჩადგამენ გამონაჩხრეკ ნაღვერდალში. 

Lemma: k'inodzaxin-i  
Number: 10263  
კინოძახინ-ი (კინოძახინს) გამოძახება, გამოხმაურება. ბინეხი ჭუბურც კინაძახანც - ვაზი წაბლს გადასძახებს. 

Lemma: k'inodzvena  
Number: 10264  
კინოძვენა (კინოძვენას) კუთხეში დება. ეჩიდოვითი ქილა ქვირი კუნთხუშა კინოუძუდას: ი. ყიფშ., გვ. 162 - ოცდაათი
ფუთი ფქვილი კუთხეში ედოს. 

Lemma: k'inoch'uala  



Number: 10265  
კინოჭუალა (კინოჭუალას) 1. მიწვდომა; 2. მიწვა ცეცხლით რისამე. მუჭო ვეკჷნუაჭუდინი, ქოუჩინებუ ჭყელსია: მ.ხუბ., გვ.
360 - რომ ვერ მივწვდებოდი, გამოუცვნია წყეულსაო. 

Lemma: k'inox  
Number: 10266  
კინოხ, კინოხუ, კჷნოხ, კჷნოხჷ ზმნზ. ადრე, უწინ, შემდეგ, წინათ; იქით. უცებასუ გემორღვესუ კინოხ დოსქოლადირეფი:
ქხს, 1, გვ. 279 - უცბად აგვყარეს ადრე დარჩენილები. კინოხ დას მეხასიათუ: მ. ხუბ., გვ. 8 - შემდეგ დას მოეხასიათა.
ლევანი ონადირუშა მიდეშუნი, კინოხუ ნდის გამკიჸონანდუ: მ. ხუბ., გვ. 8 - ლევანი სანადიროდ რომ წავიდოდა, შემდეგ
დევს გამოიყვანდა. კინოხუ მისჷთ უძირჷქჷნ: ქხს, 1, გვ. 59 - წინათ ვისაც უნახავარ... ვითოჟირი გოლაშ კინოხჷ: ქხს, 2, გვ.
18 - თორმეტი მთის იქით. 

Lemma: k'inoxabak'ua  
Number: 10267  
კინოხაბაკუა (კინოხაბაკუას) 1. ხაბაკის მიყრა; 2. ხბოსთვის ჩასაყენებლის მოწყობა (მოხლაფორთება). გინც
ქიკნუხაბაკანა ჸუდე -- ჯიხურიში კუნთხუსუ - ხბოს ჩასაყენებელს გაუკეთებენ სახლ -- ჯიხურის კუთხეში. 

Lemma: k'inoxia  
Number: 10268  
კინოხია (კინოხიას) იხ. კინოხ{ი}ება. 

Lemma: k'inoxian-i  
Number: 10269  
კინოხიან-ი (კინოხიანს) წარსული, ძველი, უწინდელი. კინოხიანი ამბეემს მუგოშინანთ - უწინდელ (ძველ) ამბებს
მოგახსენებთ. 

Lemma: k'inoxieba  
Number: 10270  
კინოხიება (კინოხიებას) უკან დახევა. აბა, ჯიმა, რია, მითინქ ვაკნიხია: კ. სამუშ., გვ. 150 - აბა, ძმება, აჯანყება (არევა),
არავინ არ დაიხიოს (უკან). 

Lemma: k'inoxinjua  
Number: 10271  
კინოხინჯუა (კინოხინჯუას) მიხერგვა. დიშქა ქიკნახინჯუ წყარქ ძგას - წყალმა შეშა მიხერგა ნაპირზე. 

Lemma: k'inoxishe  
Number: 10272  
კინოხიშე ზმნზ. ძველიდან, ძველი დროიდან. კინოხიშე დოსქჷლადე საქმე გაკობანძღილეფი: მასალ., გვ. 82 - ძველი
დროიდან დარჩენილა საქმე დახლართულები. 

Lemma: k'inoxon-i  
Number: 10273  
კინოხონ-ი (კინოხონს) ძველი, წარსული დროის. კინოხონი საქმეეფი ქაგააშინეს - წინანდელი (ძველი) საქმეები
გაახსენეს. კინოხონით უძღირკანს დუდი - წარსულით მოაქვს თავი. // გადატ. შთამომავალი, შთამომავლობა. მუშ
კინოხონს დააცქუას ირფელი, მუთ ჯგირქ აღოლასინი - თავის შთამომავლობას დააქადნოს ყველაფერი, რაც კარგი
დაემართოს. 

Lemma: k'inoxuna  
Number: 10274  
კინოხუნა, კინოხუნაფა (კინოხუნა{ფა}ს) 1. მიჯდომა (კუთხეში); 2. შემოსმა, შემოჯენა მხარზე. ეთიწკჷმა ქიკჷნიიხუნუუ ხუს
დენქჷ ბადიდი: ა. ცაგ., გვ. 60 - მაშინ შეიჯინა მხარზე დევმა მოხუცი. კინოხედუ კუნთხუს საცოდარო დო იყვიყვინანდუ -
იჯდა კუთხეში საცოდავად და იყურებოდა (საწყალივით). 

Lemma: k'inojina  
Number: 10275  
კინოჯინა (კინოჯინას) უკან ყურება, მოხედვა. შხვა ნოსალეფცჷ ვე კნუჯინუნა: ი. ყიფშ., გვ. 62 - სხვა რძლებს უკან არ
მოუხედავთ. ბადიდიქ კინიჯინუ: ი. ყიფშ., გვ. 10 - ბებერმა მოიხედა (უკან). 

Lemma: k'int'ir-i  
Number: 10276  
კინტირ-ი, კჷნტჷრ-ი (კი/ჷნტი/ჷრს) ბოტან. კიტრი. კინტირიში ჸოროფათი ხერხალს ულაჸაფუანდესია - კიტრის
სიყვარულით სარს (ტოტებიანს) ეთამაშებოდნენო. შდრ. იმერ. კინტრი კიტრი (ა. მაყ.). 

Lemma: k'int'ir-ushkur-i  
Number: 10277  
კინტირ-უშქურ-ი (კინტირ-უშქურს) ბოტან. კიტრა-ვაშლი. იხ. უშქური. 

Lemma: k'int'or-i  
Number: 10278  
კინტორ-ი (კინტორს) კირტნა; კირკიტი, ჩხიკინი. 

Lemma: k'int'orapa  
Number: 10279  
კინტორაფა, კინტორუა (კინტორაფას, კინტორუას) სახელი უკინტორუანს ზმნისა -- კირტნა; კირკიტი, ჩხიკინი. თეი დღას
მიკოხე დო უკინტორუანს - მთელი დღე ზის და უჩხიკინებს. ნუუკინტორუანქ, ვაგემიზეზას - ნუ უჩხიკინებ, არ გაგიმიზეზდეს.
იკინტორუანს (იკინტორუუ იკირტნა, უკინტორუაფუ უკირტნია, ნოკინტორაფუე(ნ) იკირტნიდა თურმე) გრდმ. სათავ. ქც. იკირტნის,
იჩხიკინებს. უკინტორუანს (უკინტორუუ უკირტნა, უჩხიკინა; უკინტორუაფუ უკირტნია, უჩხიკინებია) გრდმ. სასხ. ქც. უკირტნის;



უჩხიკინებს. ოკინტორაფუანს (ოკინტორაფუუ აჩხიკინებინა, აკირტნინებინა; უკინტორაფუაფუ უკირტნინებია, უჩხიკინებინებია;
ნოკინტორაფუე(ნ) აკირტნინებდა, აჩხიკინებინებდა თურმე) კაუზ. იკინტორუანს ზმნისა -- აკირტნინებს, აჩხიკინებინებს.
მაკინტორ{აფ}ალი მიმღ. მოქმ. მკირტნელი; მოკირკიტე, მოჩხიკინე. ოკინტორ{აფ}ალი მიმღ. ვნებ. მყ. საკირტნი; საკირკიტო,
საჩხიკინო. ნაკინტორა//ნაკინტორეფი მიმღ. ვნებ. წარს. ნაკირტნი, ნაკირკიტები, ნაჩხიკინები. ნაკინტორუერი//ნაკინტორაფუერი მიმღ.
ვნებ. წარს. კირტნის, კირკიტის, ჩხიკინის საფასური. 

Lemma: k'int'ur-i  
Number: 10280  
კინტურ-ი (კინტურს) კინტოური. ქოღოლუ კინტური - უქნა კინტოური. 

Lemma: k'int'ur-mant'ur-i  
Number: 10281  
კინტურ-მანტურ-ი (კინტურ-მანტურს) გადაკრული, მიკიბულ-მოკიბული ლაპარაკი. დაანები დუდი კინტურ-მანტურ
რაგადის! - დაანებე თავი ამ გადაკრულ ლაპარაკს! 

Lemma: k'incha  
Number: 10282  
კინჩა (კინჩას) ზოოლ. სკვინჩა. ბოშიქ კინჩას ქუა ქაჸოთ - ბიჭმა სკვინჩას ქვა ესროლა. 

Lemma: k'inchx-i  
Number: 10283  
კინჩხ-ი (კინჩხის) კინჩხი; კეფა, კისერი (ი.ყიფშ.); კისრის უკანა ნაწილი; ქედი; ყირა. ნუმ გედირთუქ ყინჩის, -- მიიტახუნქ
კინჩხის: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 108 - ნუ იყინჩებ (თორემ), -- კისერს მოიტეხო. ტყვია ქიგუვძინესჷ დო კინჩხის ქიგერდესია:
კ.სამუშ.,ქართ. ზეპ., გვ. 75 - ტყვია დაუმატეს და ქედზე დაგადგესო. გამკანთხუუ ჩქინი ყანჭი, ქიგედჷრთჷ კინჩხისია: კ.
სამუშ., ქხპს, გვ. 148 - ჩამოვარდება ჩვენი ჭია (აბრეშუმისა) და დადგება ყირაზე. დუხვამუდა ღორონს... კინჩხამო დო
გორგალამო: ქხს, 1, გვ. 31 - დალოცვილიყვე ღმერთისაგან... მხრებიანად(!) და ზურგიანად. ქკინჩხის გერინა ყირაზე
დგომა. ქკინჩხიშ ტახუა კისრის (ქედის) მოტეხვა. //გადატ. დაღუპვა. წყნარას იდი, კუჩხიქ ვეგეიჩხვირთას დო ვემიტახა
კინჩხი - წყნარად იარე, ფეხი არ აგისხლტეს და კისერი (ქედი) არ მოიტეხო. 

Lemma: k'inchx(i)mik'ortel-i  
Number: 10284  
კინჩხ(ი)მიკორთელ-ი (კინჩხ(ი)მიკორთელ/რს) კისერმობრუნებული, კისერმოქცეული. 

Lemma: k'inchx(i)mik'ot'axil-i  
Number: 10285  
კინჩხ(ი)მიკოტახილ-ი (კინჩხ(ი)მიკოტახილ/რს) კისერმოტეხილი. სო იდე თეზუმა ხანს კინჩხმიკოტახილ/რქ? - სად
წავიდა ამდენ ხანს კისერმოტეხილი? 

Lemma: k'inchx(i)ghula  
Number: 10286  
კინჩხ(ი)ღულა (კინჩხ(ი)ღულას) კისერმრუდე. 

Lemma: k'indzir-i  
Number: 10287  
კინძირ-ი (კინძირს) მიმღ. ვნებ. წარს. კინძუნს ზმნისა -- აკინძული. 

Lemma: k'indzua  
Number: 10288  
კინძუა (კინძუას) სახელი კინძუნს ზმნისა -- კინძვა. კინძუნს (დოკინძუ აკინძა, დოუკინძუ აუკინძავს, დონოკინძუე(ნ) აკინძავდა თურმე)
გრდმ. კინძავს. იკინძუნს (დიიკინძუ დაიკინძა, დუუკინძუ დაუკინძავს) გრდმ. სათავ. ქც. კინძუნს ზმნისა -- იკინძავს თავისას.
უკინძუნს (დუუკინძუ დაუკინძა, დუუკინძუ დაუკინძავს) გრდმ. სასხ. ქც. კინძუნს ზმნისა -- უკინძავს. იკინძუუ(ნ) (დიიკინძუ დაიკინძა,
დოკინძელე(ნ) დაკინძულა) გრდუვ. ვნებ. კინძუნს ზმნისა -- იკინძება. აკინძუუ(ნ) (დააკინძუ დაეკინძა, დოკინძუუ დაჰკინძვია) გრდუვ.
ვნებ. უკინძუნს ზმნისა -- ეკინძება. იკინძე(ნ) (იკინძუ შესაძლებელი გახდა აკინძვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. კინძუნს ზმნისა
-- შეიძლება აიკინძოს. აკინძე(ნ) (აკინძუ შეძლო აეკინძა, -- , ნოკინძუე(ნ) შესძლებია აკინძვა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უკინძუნს
ზმნისა -- შეუძლია აკინძოს. ოკინძაფუანს (ოკინძაფუუ აკინძვინა, უკინძაფუაფუ უკინძვინებია, ნოკინძაფუე(ნ) აკინძვინებდა თურმე)
კაუზ. კინძუნს ზმნისა -- აკინძვინებს. მაკინძალი მიმღ. მოქმ. მკინძავი. ოკინძალი მიმღ. ვნებ. მყ. საკინძი. კინძილი მიმღ. ვნებ.
წარს. აკინძული. ნაკინძა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაკინძი. ნაკინძუერი მიმღ. ვნებ. წარს. კინძვის საფასური. ეუკინძუ მიმღ. უარყ.
აუკინძავი. 

Lemma: k'inc'ix-i  
Number: 10289  
კინწიხ-ი (კინწიხის) ძალიან მაღალი ადგილი, -- კენწერო. ჸუდე კინწიხის გიმადგუნია - სახლი ძალიან მაღალ ადგილას
დგასო. ქკინწიხიშა იშულა ძალიან მაღალ ადგილას ასვლა. 

Lemma: k'injal-i  
Number: 10290  
კინჯალ-ი (კინჯალს) პატარა და მედიდური (მ.ძაძ., 2, გვ. 51). 

Lemma: k'iot-i  
Number: 10291  
კიოთ-ი (კიოთის) იგივეა, რაც კიონტი, კიოტი, -- ტრიალი. ბედნიერი რე თი კოჩი, ნამუთ შხვას ვეკაკიოთუნი - ბედნიერია
ის კაცი, რომელიც სხვას არ უტრიალებს (მისდევს უკან). 

Lemma: k'iont'-i  
Number: 10292  
კიონტ-ი (კიონტის), კიოტ-ი (კიოტის) ბრუალი; ტრიალი. თელი დღა თექ იკიონტუ, მარა ვემიართუ - მთელი დღე იქ
იტრიალა, მაგრამ ვერ მივიდა. ქდუდიში კიონტი თავის ბრუალი, თავბრუსხვევა. იკიონტუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4



სერიის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. ტრიალებს. ოკიონტუანს (ოკიონტუუ ატრიალა, უკიონტუაფუ უტრიალებია, ნოკიონტუე(ნ)
ატრიალებდა თურმე) გრდმ. ატრიალებს. უკიონტუანს (უკიონტუუ უტრიალა, უკიონტუაფუ უტრიალებია) გრდმ. უტრიალებს.
მაკიონტ{აფ}ალი მიმღ. მოქმ. მტრიალებელი; თავბრუდამხვევი. ოკიონტ{აფ}ალი მიმღ. ვნებ. მყ. სატრიალებელი; თავბრუსახვევი.
მოკიონტაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. თავბრუდახვეული. ნაკიონტეფი მიმღ. ვნებ. წარს. ნატრიალები; თავბრუდანახვევი. ნაკიონტაფუერი
მიმღ. ვნებ. წარს. ტრიალის, თავბრუხვევის საფასური. 

Lemma: k'ionc'-i  
Number: 10293  
კიონწ-ი (კიონწის) იხ. კიოწი. 

Lemma: k'iop'-i  
Number: 10294  
კიოპ-ი (კიოპის) კიოფი. პატარა, წრისებური თეთრი ადგილი საქონლის (ძროხა, ხარი...) შუბლზე. კიოპი ნიშანიე, წაბის
ჭიჭე მორჩელო უღუნი თინა - კიოფი ნიშანია, შუბლზე პატარა მოთეთრო რომ აქვს ის. თუ ასეთი თეთრი ცხენს აქვს,
იტყვიან: საღარი ცხენიენია, კამეჩზე -- ნიკუ̂რა კამბეშიენია. იხ. აფანი; ნიკუ̂რა; საღარი; ჸვარჩე. 

Lemma: k'iot'-i1  
Number: 10295  
კიოტ-ი1 (კიოტის) იხ. კიონტი. 

Lemma: k'iot'-i2  
Number: 10296  
კიოტ-ი2 (კიოტის) რიკი; ხის მოკლე ჯოხი. კიოტი რე ჯაშ კუნტა ბიგა - კიოტი არის ხის მოკე ჯოხი. მას იყენებენ თოკის,
მავთულის ანდა სხვა რისამე მოსაჭერად. გაუყრიან კიოტს (რიკს) და დააბრუნებენ (დაატრიალებენ). 

Lemma: k'iot'a  
Number: 10297  
კიოტა (კიოტას) იხ. ბუკიოტი. 

Lemma: k'iop-i  
Number: 10298  
კიოფ-ი (კიოფის) იხ. კიოპი. 

Lemma: k'iopam-i  
Number: 10299  
კიოფამ-ი (კიოფამს) კიოფიანი, კიოფის მქონე. იხ. აფანი, ნიკუ̂რა, საღარი, ჸვარჩე. 

Lemma: k'ioc'-i  
Number: 10300  
კიოწ-ი (კიოწის) ქანაობა, ბრუნვა, ტრიალი. იხ. კიონწი. შდრ. ოკიოწე; კიოტი1. 

Lemma: k'ioc'apa  
Number: 10301  
კიოწაფა, კიოწუა (კიოწუას) სახელი იკიოწუ(ნ), ოკიოწუანს ზმნათა -- ქანაობა, ბრუნვა. იკიოწუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრისა
და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. ქანაობს. იკიოწუანს (იკიოწუუ იქანავა მან ის, უკიოწუაფუ უქანავებია, ნოკიოწაფუე(ნ)
იქანავებდა თურმე) გრდმ. სათავ. ქც. ოკიოწუანს ზმნისა -- იქანავებს თავს (საქანელაზე). ოკიოწუანს (ოკიოწუუ აქანავა,
უკიოწუუ//უკიოწუაფუ უქანავებია) გრდმ. აქანავებს (საქანელაზე). უკიოწუანს (უკიოწუუ აქანავა, უკიოწუაფუ უქანავებია) გრდმ. სასხ. ქც.
ოკიოწუანს ზმნისა -- უქანავებს. იკიოწუუ(ნ) (იკიოწუ იქანავა მან, კიოწაფერე(ნ) ქანავებულა) გრდუვ. ვნებ. ოკიოწუანს ზმნისა --
ქანავდება. აკიოწუუ(ნ) (აკიოწუ ექანავა, კიოწუუ//კიოწაფუ ქანავებია) გრდუვ. ვნებ. უკიოწუანს ზმნისა -- ექანავება.
ოკიოწ{უ}აფუანს (ოკიოწაფუუ აქანავებინა, უკიოწაფუაფუ უქანავებინებია, ნოკიოწაფუე(ნ) აქანავებინებდა თურმე) კაუზ. ოკიოწუანს
ზმნისა -- აქანავებინებს. მაკიოწ{აფ}ალი მიმღ. მოქმ. მქანავებელი. ოკიოწ{აფ}ალი მიმღ. ვნებ. მყ. საქანებელი. დოკიოწ{აფ}ილი მიმღ.
ვნებ. წარს. გაქანებული. ნაკიოწეფი მიმღ. ვნებ. წარს. ნაქანავები. ნაკიოწ{აფ}უერი მიმღ. ვნებ. წარს. ქანავების საფასური. იხ.
კიონწი. 

Lemma: k'ip'aroz-i  
Number: 10302  
კიპაროზ-ი (კიპაროზის) ბოტან. კვიპაროსი. კიბირ ბროლიშ, თოლ-გვირალი, ტანი -- კიპაროზი-ჯგურა: მ. ხუბ., გვ. 326 -
კბილი ბროლისა, თვალი ბრდღვიალა, ტანი -- კვიპაროსის მსგავსი. 

Lemma: k'ip'urch'-i  
Number: 10303  
კიპურჭ-ი (კიპურჭის) კიპრუჭი. 

Lemma: k'ip'u՚val-i//k'ipu՚val-i  
Number: 10304  
კიპუჸვალ-ი//კიფუჸვალ-ი (კიპ/ფუჸვალ/რს) // კიფუაი ბ.-მარტ. (კიფუარს) ჩვეულებრივი, გადაუხარშავი ყველი. შდრ.
კიბჷჸვალი; კაზილაჸვალი (ი. ყიფშ.). 

Lemma: k'izhin-i  
Number: 10305  
კიჟინ-ი, კჷჟინ-ი (კი/ჷჟინს) კიჟინი, ყიჟინი, ყვირილი; ძახილი. ომაღურე კიჟინირდ: ქხს, 1, გვ. 191 - სულ (სასიკვდილო)
ყვირილი იყო. ხანგაშ კიჟინს დააწყნარენქ: ქხს, 1, გვ. 85 - სულელის ყვირილს დააწყნარებ. 

Lemma: k'izhinua  
Number: 10306  
კიჟინუა, კჷჟინუა (კი/ჷჟინუას) სახელი კი/ჷჟინუნს ზმნისა -- კიჟინი, ყიჟინი, ყვირილი; კივილი. არიქა, ირკოჩქ



გებდირთათ, გიმიბლათ, ბკიჟინათ (//პკიჟინათ) - არიქა, ყველა (ყველა კაცი) ავდგეთ, გავიდეთ (გარეთ), ვიყვიროთ. ტურა
გერე შორსჷ დო უკჷჟინჷნცჷ კოცჷ: ი.ყიფშ., გვ. 20 - ტურა დგას შორს და უყვირის კაცს. ოსური ვავორექ, ბკიჟინე: ქხს, 1,
გვ. 211 - ქალი არ ვარ, რომ ვიკივლო. კიჟინუნს (კიჟინუ იყიჟინა, უკიჟინუ უყიჟინია, ნოკიჟინუე(ნ) ყიჟინებდა თურმე) გრდმ. ყიჟინებს.
უკიჟინუნს (უკიჟინუ უყიჟინა, უკიჟინუუ უყიჟინია//უყიჟინებია) გრდმ. სასხ. ქც. კიჟინუნს ზმნისა -- უყიჟინებს. იკიჟინე(ნ) (იკიჟინუ
შესაძლებელი გახდა ყიჟინი, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. კიჟინუნს ზმნისა -- შეიძლება იყიჟინოს. აკიჟინე(ნ) (აკიჟინუ შეძლო
ეყიჟინა, -- , ნოკიჟინუე(ნ) შესძლებია ყიჟინი) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უკიჟინუნს ზმნისა -- შეუძლია უყიჟინოს. ოკიჟინაფუანს
(ოკიჟინაფუუ აყიჟინებინა, უკიჟინაფუაფუ უყიჟინებინებია, ნოკიჟინაფუე(ნ) აყიჟინებინებდა თურმე) კაუზ. კიჟინუნს ზმნისა --
აყიჟინებინებს. მაკიჟინალი მიმღ. მოქმ. მოყიჟინე. ოკიჟინალი მიმღ. ვნებ. მყ. საყიჟინო. ნაკიჟინა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაყიჟინარი.
ნაკიჟინუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ყიჟინის საფასური. 

Lemma: k'ir-i  
Number: 10307  
კირ-ი (კირს) კირი. შდრ. ლაზ. კირი კირი (ნ.მარი). 

Lemma: k'irak'oza  
Number: 10308  
კირაკოზა კოჩ-ი (კირაკოზა კოჩის//კოს) ძუნწი. ხემეჭვილ კოს კირაკოზა კოს უძახუნა - ძუნწ (ხელმიმწვარ) კაცს
კირაკოზა კაცს ეძახიან. 

Lemma: k'irach'a  
Number: 10309  
კირაჭა (კირაჭას) იხ. კირაჭუა. 

Lemma: k'irach'il-i  
Number: 10310  
კირაჭილ-ი (კირაჭილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. კირაჭუნს, კირჭუ(ნ), კირჭონდუ(ნ) ზმნათა -- მჭკნარი; დაკრეჭილი. საზოთო
უშქურს ცხვენს გიმარღვანდეს დო, დოკირჭუდუნი, უკული კირაჭილს ჭკუნდეს - საზამთრო ვაშლს სხვენზე ჰყრიდნენ და,
რომ დაჭკნებოდა, შემდეგ დამჭკნარს ჭამდნენ. კირაჭილი სახე უღუ - დამჭკნარი სახე აქვს. 

Lemma: k'irach'ua  
Number: 10311  
კირაჭუა (კირაჭუას), კირიჭუა (კირიჭუას)სახელი კირაჭუნს, კირიჭუნს, კირჭუ(ნ), კირჭონდუ(ნ) ზმნათა -- ჭკნობა; ნაოჭების
გაჩენა. ათე სხული დოკირჭუნი, უკული რე გემუანი - ეს მსხალი რომ დაჭკნება, შემდეგაა გემრიელი. კირიჭუნს (დოკირიჭუ
დააჭკნო, დუუკირიჭუ დაუჭკნია, დონოკირიჭუე(ნ) დააჭკნობდა თურმე) გრდმ. აჭკნობს; ნაოჭებს აჩენს. იკირა/იჭუუ(ნ) (დიიკირა/იჭუ
დაჭკნა, დოკირა/იჭე{ლე}(ნ) დამჭკნარა) გრდუვ. ვნებ. კირა/იჭუნს ზმნისა -- ჭკნება. აკირა/იჭუუ(ნ) (დააკირა/იჭუ დაუჭკნა, დოკირა/იჭუუ
დასჭკნობია) გრდუვ. ვნებ. კირა/იჭუნს ზმნისა -- უჭკნება. კირჭუ(ნ) (დოკირჭუ დაჭკნა, დოკირაჭე{ლე}(ნ) დამჭკნარა) გრდუვ. ვნებ.
ჭკნება. კირჭონდუ(ნ) (დოკირჭონდუ დაჭკნა, დოკირჭინაფე{რე}(ნ) დამჭკნარა) გრდუვ. ვნებ. კირაჭუნს ზმნისა -- ჭკნება. უკირჭონდუ(ნ)
(დუუკირჭონდუ დაუჭკნა, დოკირჭინაფუ დასჭკნობია) გრდუვ. ვნებ. სასხ. ქც. უჭკნება. ოკირიჭაფუანს (ოკირიჭაფუუ აჭკნობინა,
უკირიჭაფუაფუ უჭკნობინებია, ნოკირიჭაფუე(ნ) აჭკნობინებდა თურმე) კაუზ. კირიჭუნს ზმნისა -- აჭკნობინებს. მაკირა/იჭალი მიმღ. მოქმ.
{და}მჭკნობელი. ოკირა/იჭალი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}საჭკნობი. კირა/იჭილი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}მჭკნარი. ნაკირა/იჭა, ნაკირიჭუ მიმღ.
ვნებ. წარს. {და}ნაჭკნობი. ნაკირა/იჭუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ჭკნობის საფასური. {უდ}უკირა/იჭუ მიმღ. უარყ. დაუჭკნობელი. 

Lemma: k'irda  
Number: 10312  
კირდა, კჷრდა (კი/ჷრდას) იხ. კირდე. 

Lemma: k'irdash-i  
Number: 10313  
კირდაშ-ი, კჷრდაშ-ი (კი/ჷრდაშის) მკერდი (მასალები, ტ. 3, ნაწ. 2, გვ. 214). 

Lemma: k'irdach-i  
Number: 10314  
კირდაჩ-ი (კირდაჩის) (საკლავის) ნაწილი კელავერს ქვევით გულ-მკერდისაკენ. 

Lemma: k'irde  
Number: 10315  
კირდე, კჷრდე (კი/ჷრდეს) კლდე. ზღვა, გვალეფი, ქუა, კირდე...: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 121 - ზღვა, მთები, ქვა, კლდე...
კირდეს ჩხოუ მიკორდ დო თუდო გირინი ღვარანდუა - კლდეზე ძროხა იდგა და ქვევით ვირი ყვიროდაო. ფარა კირდეს
დოფაჩჷნსია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 139 - ფული კლდეს დაშლისო. მეხი კირდემს ონდღულუანს: ქხს, 1, გვ. 161 - მეხი
კლდეებს ადნობს. შდრ. ლაკადა. 

Lemma: k'irza  
Number: 10316  
კირზა, კჷრზა (კი/ჷრზას) სუთი; თხილის გათლილი ჯოხი ღომის ჩასაზელად (მასალები, ტ. 3, ნაწ. 2, გვ. 206). მუთუნი
ვადომიტებუნა, ვართი კირზა, ვართი ჩოგანი: ქხს, 1, გვ. 291 - არაფერი არ დაგვიტოვებია, არც სუთი, არც ლაფერა. კირზა
ვაშიბუდესი...: ქხს, 1, გვ. 291 - სუთი ვერ ეშოვათ... შდრ. ლაზ. კირზა//კორზა ხის ნიჩაბი (ნ. მარი). 

Lemma: k'irib-i  
Number: 10317  
კირიბ-ი, კჷრჷბ-ი (კი/ჷრი/ჷბის) ზოოლ. ბატკანი, კრავი. ჯოღორიშ სქუა კირიბი მის უძირუ?: ი. ყიფშ., გვ. 180 - ძაღლის
შვილი ბატკანი ვის უნახავს? მახა, მა სქანოთ კირიბი ვორდა: ქხს, 1, გვ. 46 - მახა, მე შენთვის კრავი ვიყო. კჷრჷბი დო თუშ
ხორცითჷ ართო ეფშა მაფუდ სტოლი: მასალ., გვ. 82 - კრავისა და გოჭის ხორცით სულ სავსე მქონდა სტოლი (სუფრა). 

Lemma: k'iril-i  
Number: 10318  
კირილ-ი (კირილს) მიმღ. ვნებ. წარს. კირუნს ზმნისა -- 1. შეკრული. ხე დო კუჩხი კირილი აფუ - ხელ-ფეხი შეკრული აქვს.
2. დამწვარი, შეხრუკული. ნაბეტანი კირილი რე, ე ჭკიდი ვეეჭკომე - ნამეტანი შეხრუკულია, ეს მჭადი არ იჭმევა (არ



შეიძლება იჭამოს). // გადატ. ძუნწი. კირილი კოჩი რე, ხეშე ვეიშქაჸოთინაფე მუთუნი - დამწვარი (ძუნწი) კაცია, ხელიდან
ვერ გააგდებინებ ვერაფერს. იხ. კირუა. შდრ. ლაზ. კორელი შეკრული (ეტიმოლ., გვ. 263). 

Lemma: k'irich'ua  
Number: 10319  
კირიჭუა (კირიჭუას) ძუნწი. კირიჭუა კოჩი - ძუნწი კაცი. შდრ. ხრუკი. 

Lemma: k'irk'at'ela  
Number: 10320  
კირკატელა, კირკანტელა (კირკა{ნ}ტელას), კირკატეა ბ.-მარტ. (კირკატეას) კურკანტელა: ეკალღიჭას ნაყოფი. 

Lemma: k'irk'il-i  
Number: 10321  
კირკილ-ი (კირკილს) იგივეა, რაც კიკილი, -- ჩრჩილი. 

Lemma: k'irk'in-i  
Number: 10322  
კირკინ-ი (კირკინს) კირკილი. იხ. ქირქინი. 

Lemma: k'irk'int'-i1  
Number: 10323  
კირკინტ-ი1 (კირკინტის; მრ. რიცხ. კირკინტ-ეფ-ი) 1. წანაზარდი. მუხუდოში ფოსვენც კირკინტეფი ბუნებრივო
ვევითარებუ - სოიოს ფესვებს წანაზარდები ბუნებრივად არ უვითარდება. 2. იგივეა, რაც კვიტიტი, -- თხის ქვედა ყბაზე,
ღორის კისერზე ქვემოდან ორი წანაზარდი (ჩამოკიდებული). შდრ. კიტიტი. 

Lemma: k'irk'int'-i2  
Number: 10324  
კირკინტ-ი2 (კირკინტის) იხ. კირკიტი. 

Lemma: k'irk'it'-i  
Number: 10325  
კირკიტ-ი (კირკიტის) კირკიტი, ჩხიკინი. 

Lemma: k'irk'it'a  
Number: 10326  
კირკიტა (კირკიტას) კერკეტი. კირკიტა ნეძი - კერკეტი ნიგოზი. 

Lemma: k'irk'it'ua  
Number: 10327  
კირკიტუა (კირკიტუას) იგივეა, რაც კინტორაფა, კინტორუა, სახელი უკირკიტუანს ზმნისა -- კირკიტი, ჩხიკინი. მუ გოკო
თიშა, მუს უკირკიტუანქ? - რა გინდა მასთან, რას უკირკიტებ? უკირკიტანს//უკირკიტუანს (უკირკიტუუ უკირკიტა, უკირკიტუაფუ
უკირკიტებია, ნოკირკიტაფუე(ნ) უკირკიტებდა თურმე) გრდმ. სასხვ. ქც. უკირკიტებს. 

Lemma: k'irk'ic-i  
Number: 10328  
კირკიც-ი (კირკიცის) იგივეა, რაც კარკაცი, -- კისკისი. 

Lemma: k'irk'ola  
Number: 10329  
კირკოლა (კირკოლას) იგივეა, რაც კინკორა, -- კურკლი, -- თხისა და ცხვრის განავალი. შდრ. ლაზ. კორკოლა ცხვრის
კურკლი (ნ. მარი). 

Lemma: k'irk'on-i  
Number: 10330  
კირკონ-ი (კირკონს), კირკონუა (კირკონუას) სახელი კირკონუნს ზმნისა -- 1. კირკნა; საქმის უხეიროდ კეთება. მიკორე დო
მიკიკირკონუ - დგას და კირკნის. 2. ციცქნა. შდრ. გირგონი, ქირქონი; ღირღონი, ხირხონი. 

Lemma: k'irok'il-i  
Number: 10331  
კიროკილ-ი, კჷროკილ-ი (კი/ჷროკილს) მიმღ. ვნებ. წარს. კიროკუნს ზმნისა -- ხუჭუჭი, დაგრეხილი. ჩხვინდი -- ხვიფა,
თოლი -- გვირა, თუმა -- კუნტა, კიროკილი: ქხს, 1, გვ. 38 - ცხვირი -- პაჭუა, თვალი -- ჟუჟუნა, თმა -- მოკლე, ხუჭუჭა. შდრ.
ლაზ. კორკოლა ხუჭუჭა: კორკოლა თომონი თმახუჭუჭა, ხუჭუჭთმიანი (ნ. მარი). 

Lemma: k'irok'ua  
Number: 10332  
კიროკუა (კიროკუას) სახელი კიროკუნს ზმნისა -- {და}ხუჭუჭება, დაგრეხა. გემწირდუნი, თუმაქ დააკიროკუ - რომ
წამოიზარდა, თმა დაუხუჭუჭდა. კიროკუნს (დოკიროკუ დაახუჭუჭა, დოუკიროკუ დაუხუჭუჭებია, დონოკიროკუე(ნ) დაახუჭუჭებდა თურმე)
გრდმ. ახუჭუჭებს. იკიროკუნს (დიიკიროკუ დაიხუჭუჭა, დოუკიროკუ დაუხუჭუჭებია) გრდმ. სათავ. ქც. კიროკუნს ზმნისა -- იხუჭუჭებს.
უკიროკუნს (დუუკიროკუ დაუხუჭუჭა, დუუკიროკუ დაუხუჭუჭებია) გრდმ. სასხ. ქც. კიროკუნს ზმნისა -- უხუჭუჭებს. იკიროკუუ(ნ)
(დიიკიროკუ დახუჭუჭდა, დოკიროკე{ლე}(ნ) დახუჭუჭებულა) გრდუვ. ვნებ. კიროკუნს ზმნისა -- ხუჭუჭდება. აკიროკუუ(ნ) (დააკიროკუ
დაუხუჭუჭდა, დოკიროკუუ დახუჭუჭებია) გრდუვ. ვნებ. უკიროკუნს ზმნისა -- უხუჭუჭდება. იკიროკე(ნ) (იკიროკუ შესაძლებელი გახდა
დახუჭუჭება, დოკიროკერე(ნ) დახუჭუჭებულა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. კიროკუნს ზმნისა -- შეიძლება დაიხუჭუჭოს (დახუჭუჭდეს).
აკიროკე (აკიროკუ შეძლო დაეხუჭუჭებინა, -- , დონოკიროკუე(ნ) შესძლებია დახუჭუჭება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უკიროკუნს ზმნისა --
შეუძლია დაახუჭუჭოს. ოკიროკაფუანს (ოკიროკაფუუ ახუჭუჭებინა, უკიროკაფუაფუ უხუჭუჭებინებია, ნოკიროკაფუე(ნ) ახუჭუჭებინებდა
თურმე) კაუზ. კიროკუნს ზმნისა -- ახუჭუჭებინებს. მაკიროკალი მიმღ. მოქმ. {და}მხუჭუჭებელი. ოკიროკალი მიმღ. ვნებ. მყ.
{და}სახუჭუჭებელი. კიროკილი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ხუჭუჭებული. ნაკიროკა მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნახუჭუჭები. ნაკიროკუერი მიმღ.



ვნებ. წარს. {და}ხუჭუჭების საფასური. უკიროკუ მიმღ. უარყ. {და}უხუჭუჭებელი. 

Lemma: k'irt'a  
Number: 10333  
კირტა (კირტას) კოტა. კირტაშ კილერი რენია (//სქვილი რენია) ჸუდე - კოტათი დაკეტილიაო (შეკრულიაო) სახლი. შდრ.
კორტე. 

Lemma: k'irt'ap-i  
Number: 10334  
კირტაფ-ი, კჷრტაფ-ი (კნ/ჷრტაფის) იგივეა, რაც კინტორაფა, -- სახელი იკირტაფუ(ნ), უკირტანს ზმნათა -- კირკიმალი,
ჩხიკინი; შუღლი. ფერო იკირტაფუ, თაქ ვარე საქმე ჯგირო - ისე კირკიმალობს, აქ არაა საქმე კარგად. კირტაფის დაანები
დუდი დო მეუ ჸუდეშა! - კირკიმალს დაანებე თავი და წადი სახლში! იკირტაფუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის
მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. იკირტნება; ჩხიკინებს. უკირტუანს (უკირტუუ უკირკიმალა, უჩხიკინა; უკირტუაფუ უკირკიმალებია,
უჩხიკინებია) გრდმ. სასხ. ქც. უჩხიკინებს, უკირკიმალებს. ოკირტაფუანს (ოკირტაფუუ აჩხიკინებინა, უკირტაფუაფუ უჩხიკინებინებია,
ნოკირტაფუე(ნ) აჩხიკინებინებდა თურმე) კაუზ. უკირტუას ზმნისა -- აკირკიმალებინებს, აჩხიკინებინებს. მაკირტაფალი მიმღ. მოქმ.
მოჩხიკნე, მოკირკიმალე. ოკირტაფილი მიმღ. ვნებ. მყ. საჩხიკნო, საკირკიმალო. ნაკირტეფი მიმღ. ვნებ. წარს. ნაჩხიკნი,
ნაკირკიმალები. ნაკირტაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ჩხიკინის, კირკიმალის საფასური 

Lemma: k'irt'e  
Number: 10335  
კირტე (კირტეს) 1. ყბა. ფერი მეუგამუდუ, კირტე ქიდნუტახაფუდუ - ისეთი გაურტყამს, ყბა ჩაუმტვრევია. 2. ქათმის ენის
უკანა მხარეს ამოსული მუწუკი, რომელსაც ხელით აცლიან ხოლმე. 

Lemma: k'irt'on-i  
Number: 10336  
კირტონ-ი (კირტონს) იგივეა, რაც კინტორი, -- კირტნა, კორტნა; ჩიჩქნა რისამე; ჩხიკინი (რამეში). 

Lemma: k'irt'onapa  
Number: 10337  
კირტონაფა (კირტონაფას), კირტონუა (კირტონუას) იგივეა, რაც კინტორაფა, კინტორუა, -- სახელი უკირტონუანს ზმნისა
-- 1. კირტნა; ჩიჩქნა; ჩხიკინი (რამეში); 2. კორტნა. ართ ქაცარი ქოპუნდუ, ეზოს დინიკირტონუდუ: ქხს, 1, გვ. 243 - ერთი
ციკანი მყავდა, ეზოში ბალახობდა (იკირტნებოდა). ნუუკირტონუანქ, ვეეგემიზეზას - ნუ იკირტნი (უჩხიკინებ), არ
გამიზეზდეს. კირტონუ/ჷნს (კირტონუ კირტნა, უკირტონუ უკირტნია, ნოკირტონუე(ნ) კირტნიდა თურმე) გრდმ. კირტნის. იკირტონუნს,
იკირტონუანს (იკირტონუუ იკირტნა, უკირტონუაფუ უკირტნია) გრდმ. სათავ. ქც. კირტონუნს ზმნისა -- იკირტნის. უკირტონუნს,
უკირტონუანს (უკირტონუუ უკირტნა, უკირტონუაფუ უკირტნია) გრდმ. სასხ. ქც. კირტონუნს ზმნისა -- უკირტნის. იკირტონე(ნ)
(იკირტონუ შესაძლებელი გახდა კორტნა//კირტნა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. კირტონუნს ზმნისა -- შეიძლება კირტნა.
აკირტონე(ნ) (აკირტონუ შეძლო ეკირტნა, -- , ნოკირტონუე(ნ) შესძლებია კირტნა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უკირტონუნს ზმნისა --
შეუძლია კორტნოს, იკირტნოს. ოკირტონაფუანს (ოკირტონაფუუ აკირტნინა, უკირტონაფუაფუ უკირტნინებია, ნოკირტონაფუე(ნ)
აკირტნინებდა თურმე) კაუზ. კირტონუნს ზმნისა -- აკირტნინებს. მაკირტონალი მიმღ. მოქმ. მკირტნელი. ოკირტონალი მიმღ. ვნებ.
მყ. საკირტნი. კირტონილი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}კირტნილი. ნაკირტონა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაკირტნი. ნაკირტონუერი მიმღ. ვნებ.
წარს. კირტნის საფასური. უკირტონუ მიმღ. უარყ. უკირტნი. 

Lemma: k'irua1  
Number: 10338  
კირუა1, კჷრუა (კი/ჷრუას) კონა, შეკვრა. ართი კირუა ჭა ქომუჩი (ქემესხი) - ერთი კონა ჩალა მომეცი (მასესხე). 

Lemma: k'irua2  
Number: 10339  
კირუა2, კჷრუა (კი/ჷრუას) სახელი კირუნს//კჷრჷნს ზმნისა -- 1. შეკვრა, შებოჭვა, გაკოჭვა; შეხვევა. ტომარეს დუს უკირუნს -
ტომარას თავს უკრავს. გოჭკირილს პინტით უკირუნს - გაჭრილს ბინტით უხვევს. 2. წვა, ხრუკვა. დუურთე ქოთომს,
ვადგაკირას - დაუტრიალე ქათამს, არ დაგეწვას (დაგეხრუკოს). ვიჭუუქ, ვიკირუუქ, მირე (//მინი რე) მაშქირიტალი? -
ვიწვები, ვიხრაკები, ვინაა ჩამქრობი? კირუნს, კჷრჷნს (დოკირუ შეკრა, შეხრუკა; დუუკირუ შეუკრავს, შეუხრუკავს; დონოკირუე(ნ)
შეკრავდა, შეხრუკავდა თურმე) გრდმ. კრავს; ახვევს; ხრუკავს. იკირუნს (გიიკირუ შეიკრა, შეიხვია; გუუკირუ შეუკრავს, შეუხვევია)
გრდმ. სათავ. ქც. კირუნს ზმნისა -- იკრავს, იხვევს. უკირუნს (დუუკირუ შეუკრა, შეუხრუკა; დუუკირუ შეუკრავს, შეუხრუკავს) გრდმ.
სასხ. ქც. კირუნს ზმნისა -- უკრავს; უხვევს, უხრუკავს (მაგრად უწვავს). იკირუუ(ნ) (დიიკირუ შეიკრა, დაიხრუკა; დოკირე{ლე}(ნ)
შეკრულა, დახრუკულა) გრდუვ. ვნებ. კირუნს ზმნისა -- იკვრება, იხვევა; იხრუკება. აკირუუ(ნ) (დააკირუ შეეკრა, დაეხრუკა;
დოკირუუ შეჰკვრია, დახრუკვია) გრდუვ. ვნებ. უკირუნს ზმნისა -- ეკვრება; ეხრუკება. იკირე(ნ) (დიიკირუ შესაძლებელი გახდა
შეკვრა, შეხრუკვა; -- ; -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. კირუნს ზმნისა -- შეიძლება შეიკრას; დაიხრუკოს. აკირე(ნ) (დააკირუ შეძლო
დაეხრუკა; -- ; დონოკირუე(ნ) შესძლებია დაბმა, შეკვრა, შეხრუკვა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უკირუნს ზმნისა -- შეუძლია შეკრას;
დახრუკოს; დააბას. ოკირაფუანს (ოკირაფუუ აკვრევინა, ახრუკვინა; უკირაფუაფუ უკვრევინებია, უხრუკვინებია; ნოკირაფუე(ნ)
აკვრევინებდა, ახრუკვინებდა თურმე) კაუზ. კირუნს ზმნისა -- აკვრევინებს; აბმევინებს; ახრუკვინებს. მაკირალი მიმღ. მოქმ.
შემკვრელი; შემხრუკველი; დამბმელი. ოკირალი მიმღ. ვნებ. მყ. შესაკვრელი; შესახრუკი; დასაბმელი. კირილი მიმღ. ვნებ. წარს.
შეკრული; შეხრუკული. ნაკირა მიმღ. ვნებ. წარს. შენაკრავი; შენახრუკი, დანაბამი. ნაკირუერი მიმღ. ვნებ. წარს. შეკვრის;
შეხრუკვის; დაბმის საფასური. {უდ}უკირუ მიმღ. უარყ. შეუკრავი; შეუხრუკავი. შდრ. ლაზ. 1. კორ: ოკორუ შეკვრა (ნ. მარი). 

Lemma: k'irua3  
Number: 10340  
კირუა3, კჷრუა (კირუას) სახელი ოკირანს ზმნისა -- {და}ბმა. კოჩის (//კოს) ნინათ{ი} ოკირანა, ხოს (ხოჯის) ქათია - კაცს
(ადამიანს) ენით აბამენ, ხარს -- რქითაო. ქიმკუოკირათ ცხიმურცუ: ქხს, 1, გვ. 192 - მივაბათ რცხილაზე. თიში რაშიწკჷმა
ქჷდააკირაფეს ათე ბოშიში ცხენი: მ.ხუბ., გვ. 71 - იმის რაშთან დააბმევინეს ამ ბიჭის ცხენი. ოკირანს (დააკირანს დააბამს,
დააკირუ დააბა, დოუკირაფუ დაუბამს, დონოკირუე(ნ) დააბამდა თურმე) გრდმ. აბამს. უკირანს (დუუკირუ დაუბა, დუუკირუუ დაუბამს) გრდმ.
სასხ. ქც. ოკირანს ზმნისა -- უბამს. იკირუუ(ნ) (დიიკირუ დაიბა, დოკირელე(ნ) დაბმულა) გრდუვ. ვნებ. ოკირანს ზმნისა -- იბმება.
ოკირაფუანს (დააკირაფუუ დააბმევინა, დოუკირაფუაფუ დაუბმევინებია, დონოკირაფუე(ნ) დააბმევინებდა თურმე) კაუზ. ოკირანს ზმნისა
-- აბმევინებს. დო/იმაკირალი მიმღ. მოქმ. დამბმელი. დააკირალიმიმღ. ვნებ. მყ. დასაბმელი. დოკირილი მიმღ. ვნებ. წარს. დაბმული.
დონაკირა მიმღ. ვნებ. წარს. დანაბამი. დონაკირუერი მიმღ. ვნებ. წარს. დაბმის გასამრჯელო. უდუკირუ მიმღ. უარყ. დაუბმელი. იხ.
დოკირუა. 



Lemma: k'iru-k'aru  
Number: 10341  
კირუ-კარუ (კირუ-კარუს) სალოცავი ნამცხვარი, რომელიც მზადდებოდა 1 იანვარს სადილობის შემდეგ (ი. ყიფშ.). კირუ-
კარუშ ხვამა ქოთომეფიში ხვამა რდუ - `კირუ-კარუს' ლოცვა ქათმების ლოცვა იყო. შდრ. ოკარიე. 

Lemma: k'irchx-i  
Number: 10342  
კირჩხ-ი, კირჩხა (კირჩხის, კირჩხას) კირქვის ნამცეცი, კირნამცეცა. კჷრ+ჩხჷ კირ-ნამცეცი, მარცვალი. იხ. ჩხჷ. შდრ.
კირცხი. 

Lemma: k'irchxin-i  
Number: 10343  
კირჩხინ-ი (კირჩხინს) იხ. კვირჩხინი. შდრ. კვარჩხი; ჩხირკინი. 

Lemma: k'ircx-i  
Number: 10344  
კირცხ-ი, კჷრცხჷ (კირცხის, კჷრცხჷს) სეტყვა, ხოშკაკალი. 

Lemma: k'ircxua  
Number: 10345  
კირცხუა, კჷრცხუა (კი/ჷრცხუას) სახელი კი/ჷრცხანს ზმნისა -- დასეტყვა, სეტყვის მოსვლა. ქოთ ჭვინს, ქოთ კირცხანს,
ქოთ თჷნს: მ. ხუბ., გვ. 160 - კიდეც წვიმს, კიდეც სეტყვავს, კიდეც თოვს. კი/ჷრცხანს (კი/ჷრცხუუ {და}სეტყვა, უკი/ჷრცხუუ უსეტყვია,
ნოკი/ჷრცხუე(ნ) სეტყვავდა თურმე) გრდმ. სეტყვავს. 

Lemma: k'irc'imel-i  
Number: 10346  
კირწიმელ-ი (კირწიმელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. კირწიმანს ზმნისა -- დახუნძლული. სხული გვალო დოკირწიმელი რდუ -
მსხალი მთლად დახუნძლული იყო. 

Lemma: k'i{r}ch'inapa  
Number: 10347  
კი{რ}ჭინაფა (კი{რ}ჭინაფას), კირჭუა (კირჭუას) სახელი კირჭონდუ(ნ) ზმნისა -- ჭკნობა. იხ. კირაჭუა. შდრ. ლაზ. ოკუჭანუ
მსხლის გადამწიფება (აჭარ. დარგ. ლექსკ., 4, გვ. 66). 

Lemma: k'irch'ua  
Number: 10348  
კირჭუა, კირიჭუა (კირ{ი}ჭუას) ძუნწი. კირ{ი}ჭუა კოჩი - ძუნწი კაცი. 

Lemma: k'irch'uala  
Number: 10349  
კირჭუალა (კირჭუალას): ქკირჭუალა სერი კირის წვის ღამე. // გადატ. ხანგრძლივი (გრძელი) ღამე. კირჭუალა სერი
გიშურსია, უჭირსინი თი კოჩიშო: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 68 - უთენებელი (კირსაწვავის) ღამე გამოვაო, რომ უჭირს იმ
კაცისათვის. კირის გამოწვას დიდი დრო უნდა და აქედანაა იდიომა: კირჭუალა სერი ღ კირიშ ჭუალა სერი კირის წვა ღამე. 

Lemma: k'iser-i  
Number: 10350  
კისერ-ი, კჷსერ-ი (კი/ჷსერს) თავ-ტანის შემაერთებელი ნაწილის წინა მხარე, -- კისერი; ყელი. კისერი მეკვათენი, ზისხირი
ვაურს - კისერი რომ მოჭრა, სისხლი არ წამოვა. კისერქ ქიიშუ-და, უღუ ირო გეხერხინენია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 68 - კისერი
თუ იშოვა (კაცმა), უღელი ყოველთვის მოიძებნებაო (გახერხდებაო). შდრ. ჸალი; ოჸულე, ოჸულეში. 

Lemma: k'isere  
Number: 10351  
კისერე (კისერეს), კისერე-პატონეფი ქუნთრუშა, ყელჭირვება, კისერა-ბატონები. კისერე პატონეფი უზოჯუნს - კისერა
ბატონები უბრძანდება. იხ. პატონეფი. 

Lemma: k'iserelapir-i  
Number: 10352  
კისერელაფირ-ი (კისერელაფირს) კისერდაშავებული; ცუდი უღლისაგან საქონლის (ხარი, კამეჩი...) ქედზე ამოსული
მუწუკი. 

Lemma: k'isermori՚inapil-i  
Number: 10353  
კისერმორიჸინაფილ-ი (კისერმორიჸინაფილ/რს) ყელმოღერებული. კისერმორიჸინაფილი იჯინედუ - ყელმოღერებული
იყურებოდა. 

Lemma: k'isermuk'ot'axil-i  
Number: 10354  
კისერმუკოტახილ-ი (კისერმუკოტახილ/რს) კისერმოტეხილი. კისერ(ი)მუკოტახილო ზმნზ. კისერმოტეხილად. ტერეფქ
შორიშე მიჯინან კისერ(ი)მუკოტახილო: კ.სამუშ., ქხპს, გვ. 165 - მტრებმა შორიდან გვიყურონ კისერმოგრეხილად(!). 

Lemma: k'it'  
Number: 10355  
კიტ! კიტ! შორსდ. ცხვრის მოხმობა. 

Lemma: k'it'a  
Number: 10356  



კიტა (კიტას) ბევრი ადამიანი ერთად, ხალხი. ქოუცუუა კიტაქ დო ვიშო მიდეღესია - შეესიაო ხალხი და წაიღესო იქით.
კიტაღ კიტაია (ჩინეთი). 

Lemma: k'it'aia1  
Number: 10357  
კიტაია1 (კიტაიას) ტოპონ. ჩინეთი. 

Lemma: k'it'aia2  
Number: 10358  
კიტაია2 (კიტაიას) ბოტან. ჩვეულებრივი სორგო. იხ. რუსული ჭკიდი (ა. მაყ.). 

Lemma: k'it'aia3  
Number: 10359  
კიტაია3 (კიტაიას) ბოტან. სიმინდის ერთ-ერთი სახეობა; საადრეოა, იზრდება დაბალი და წვრილი მარცვალი აქვს. იხ.
დგომური. 

Lemma: k'it'aia  
Number: 10360  
კიტაია ქოთომ-ი (კიტაია ქოთომს) ზოოლ. კისერშიშველი, კისერუთმო ქათამი. 

Lemma: k'it'aiash  
Number: 10361  
კიტაიაშ ჭუჭულე (კიტაიაშ ჭუჭულეს) ბოტან. რამი. 

Lemma: k'it'it'-i1  
Number: 10362  
კიტიტ-ი1, კჷტჷტ-ი (კიტიტის, კჷტჷტის) ენტომ. ჩრჩილი. 

Lemma: k'it'it'-i2  
Number: 10363  
კიტიტ-ი2 (კიტიტის) იგივეა, რაც კვიტიტი, -- თხის ქვედა ყბაზე, ღორის კისერზე ორი ჩამონაზარდი. იხ. კირკინტი (მნიშვნ. -
2). 

Lemma: k'it'it'ia  
Number: 10364  
კიტიტია (კიტიტიას) იგივეა, რაც კიტიტი1, -- ჩრჩილი. 

Lemma: k'it'ol-i  
Number: 10365  
კიტოლ-ი (კიტოლ/რს) ხის პატარა ჯოხი, რომელსაც ჩამოკრავენ მშვილდზე გაჭიმულ თოკს ბამბის პენტვის დროს. შქვილი
დო კიტოლით (//კიტოით) პენტუნდეს ბამბეს - მშვილდითა და კიტოლით (ხის პატარა ჯოხით) პენტავდნენ ბამბას. 

Lemma: k'it'or-i  
Number: 10366  
კიტორ-ი (კიტორს) იხ. კინტორი, -- კირტნა. 

Lemma: k'it'u  
Number: 10367  
კიტუ (კიტუს) 1. ენტომ. მატლი ერთგვარი. წყარიში, ბულიში კიტუ - წყლის, ბლის მატლი. ინჭა ეფშა რე კიტუეფით -ჭა
სავსეა მატლებით. კიტუამი სხული ვაჭკომავა -მატლიანი მსხალი არ სჭამოო. 2. იგივეა, რაც კჷტჷტი, -- ჩრჩილი. 

Lemma: k'iut'-i  
Number: 10368  
კიუტ-ი (კიუტის) ანგარებიანი; მიზეზიანი (ბ.კილანავა). 

Lemma: k'ip-i  
Number: 10369  
კიფ-ი, კჷფ-ი (კი/ჷფის) ბოტან. ჩვეულებრივი კანაფი (ა. მაყ.). კიფიში კურთა, ითი კუნტავა! - კანაფის ნიფხავი, ისიც
მოკლეო! შდრ. ლაზ. კერფი, კეფრი კანაფი (ნ. მარი). 

Lemma: k'ipal-i1  
Number: 10370  
კიფალ-ი1, კიფა-ი (კიფალ/რს) ზოოლ. კეფალი (თევზის სახეობა). 

Lemma: k'ipal-i2  
Number: 10371  
კიფალ-ი2, კიფა-ი (კიფალ/რს) ბოტან. მსხლის ჯიშია ერთგვარი. 

Lemma: k'ipin-i  
Number: 10372  
კიფინ-ი (კიფინს) სახელი კიფინუნს ზმნისა -- შეყვირება; თავისებური ხმის გამოცემით ყვირილი. ართი მანგარას
ქითაკიფინუ - ერთი მაგრად შეჰყვირა. ფერი ქიმიოკიფინუ, დახე გურქ გომიხორცქუ - ისე შეჰყვირა, რომ კინაღამ გული
გამისკდა. კიფინუნს (გოკიფინუ იყვირა, გუუკიფინუ უყვირია, გონოკიფინუე(ნ) იყვირებდა თურმე) გრდუვ. ყვირის. მაკიფინალი მიმღ.
მოქმ. თავისებური ხმის გამოცემით მყვირალი. შდრ. კიჟინი. 



Lemma: k'ipual-i  
Number: 10373  
კიფუალ-ი, კიფჸუალ-ი (კიფ{ჸ}უალ/რს) იგივეა, რაც კიბჷჸვალი, -- გადაუზელელი ყველი. კიფჸუალი ღ კიბ+ჸვალი ღ
კიბირ-ჸვალი კბილი+ყველი (ვ. თოფ., ქესს, 1, გვ. 299). შდრ. კაზილა ჸვალი. 

Lemma: k'ishmish-i  
Number: 10374  
კიშმიშ-ი (კიშმიშის) ცხენის უკანა ფეხებზე შედგომა. კიშმიში ოღოინაფუუა - ცხენს კიშმიში (უკანა ფეხზე შედგომა)
გააკეთებინაო. 

Lemma: k'ichil-i  
Number: 10375  
კიჩილ-ი, კჷჩილ-ი (კიჩილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. კიჩუნს ზმნისა -- დაკეცილი. კიჩილი ოშიანეფი ქუმუღუ ჸუჩა - დაკეცილი
ასიანები მოუტანა სახლში. 

Lemma: k'ichua  
Number: 10376  
კიჩუა, კჷჩუა (კიჩუას, კჷჩუას) სახელი კიჩუნს//კჷჩუნს ზმნისა -- კეც{ვ}ა. მუჭო დომირჩანქინჷ, თეში ევკიჩუნქია - როგორც
დამიგებ, ისე ავკეცავო. დიანთილქ მუჭომი დუკიჩჷნი, ნოსაქ თირიგი ეუკიჩუა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 37 - დედამთილმა
როგორც დაუკეცა, რძალმა ისეთი აუკეცაო. კიჩუნს//კჷჩჷნს (კიჩუ კეცა, უკიჩუ უკეცია, ნოკიჩუე(ნ) კეცდა თურმე) გრდმ. კეც{ავ}ს.
იკიჩუნს (იკიჩუ იკეცა, უკიჩუ უკეცია) გრდმ. სათავ. ქც. კიჩუნს ზმნისა -- იკეცავს, იკეცს. უკიჩუნს (უკიჩუ უკეცა, უკიჩუ უკეცია/უკეცავს)
გრდმ. სასხ. ქც. კიჩუნს ზმნისა -- უკეცავს. იკიჩუუ(ნ) (დიიკიჩუ დაიკეცა, დოკიჩე{ლე}(ნ) დაკეცილა) გრდუვ. ვნებ. კიჩუნს ზმნისა --
იკეცება. აკიჩუუ(ნ) (დააკიჩუ დაეკეცა, დოკიჩუუ დაჰკეცვია) გრდუვ. ვნებ. უკიჩუნს ზმნისა -- ეკეცება. იკიჩე(ნ) (იკიჩუ შესაძლებელი
გახდა კეცვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. კიჩუნს ზმნისა -- შეიძლება დაიკეცოს. აკიჩე(ნ) (აკიჩუ შეძლო {და}ეკეცა, -- , ნოკიჩუე(ნ)
შესძლებია კეცვა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უკიჩუნს ზმნისა -- შეუძლია {და}კეცოს. ოკიჩაფუანს (ოკიჩაფუუ აკეცვინა, უკიჩაფუაფუ
უკეცვინებია, ნოკიჩაფუე(ნ) აკეცვინებდა თურმე) კაუზ. კიჩუნს ზმნისა -- აკეც{ვ}ინებს. მაკიჩალი მიმღ. მოქმ. მკეცველი. ოკიჩალი
მიმღ. ვნებ. მყ. {და}საკეცი, საკეცი. კიჩილი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}კეცილი. ნაკიჩა მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნაკეცი. ნაკიჩუერი მიმღ.
ვნებ. წარს. {და}კეცვის საფასური. უკიჩუ მიმღ. უარყ. {და}უკეცელი. 

Lemma: k'ic-i  
Number: 10377  
კიც-ი, კჷც-ი (კი/ჷცის) კეცი. კიციშ ნაჭვი ჭკის მუ უჯგუ - კეცზე გამომცხვარ მჭადს რა სჯობია. იხ. ქუაშ კიცი; ჩეჩამუტა. შდრ.
ლაზ. კიცი კეცი (ნ. მარი). 

Lemma: k'icxira  
Number: 10378  
კიცხირა (კიცხირას) კეცის თხელი მჭადი. კიცხირაღ კი+ცხირაღ კიც+ცხირა კეცის თხელი მჭადი. იხ. ცხირა. 

Lemma: k'ic'ia  
Number: 10379  
კიწია (კიწიას) ტოპონ. სოფელია მარტვილის რაიონში. კიწურ-ი კიწიელი ღ კიწუ-ურ-ი ღ კიწი-ურ-ი. მრ. რიცს.: კიწიარ-ეფ-
ი//კიწუ-ურ-ეფ-ი კიწიელები. 

Lemma: k'ic'oc'ia  
Number: 10380  
კიწოწია (კიწოწიას) აკიდო. 

Lemma: k'ich'-i  
Number: 10381  
კიჭ-ი (კიჭის) იხ. კიჭუ. 

Lemma: k'ich'ib-i  
Number: 10382  
კიჭიბ-ი (კიჭიბის), კიჭიბე (კიჭიბეს) მაგარი (დ. ფიფია); მაგარზე მაგარი. იხ. ჭიჭიბი. 

Lemma: k'ich'on-i  
Number: 10383  
კიჭონ-ი (კიჭონს) იხ. კიჭონუა. 

Lemma: k'ich'onil-i  
Number: 10384  
კიჭონილ-ი (კიჭონილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. კიჭონუნს ზმნისა -- თმადაგლეჯილი. 

Lemma: k'ich'onua  
Number: 10385  
კიჭონუა (კიჭონუას) სახელი კიჭონუნს ზმნისა -- გლეჯა, წიწკნა (თმისა). თომას იკიჭონუნდუ - თმას იგლეჯდა. თომა
ქიგააკიჭონუ დო იში ღორა ქიანას გინორჩქუდუ - თმა შემოაწიწკნა და იმისი ყვირილი ქვეყანაზე ისმოდა. კიჭონუნს (კიჭონუ
გლიჯა თმა, უკიჭონუ უგლეჯია თმა, ნოკიჭონუე(ნ) გლეჯდა თურმე თმას) გრდმ. გლეჯს (თმას), წიწკნის. იკიჭონუნს (იკიჭონუ იგლიჯა
თმა, უკიჭონუ უგლეჯია) გრდმ. სათავ. ქც. კიჭონუნს ზმნისა -- იგლეჯს, იწიწკნის (თმას). უკიჭონუნს (უკიჭონუ უგლიჯა, უკიჭონუ
უგლეჯია) გრდმ. სასხ. ქც. კიჭონუნს ზმნისა -- უგლეჯს, უწიწკნის (თმას). იკიჭონუუ(ნ) (დიიკიჭონუ დაიგლიჯა, დოკიჭონე{ლე}(ნ)
დაგლეჯილა) გრდუვ. ვნებ. კიჭონუნს ზმნისა -- იგლიჯება, იწიწკნება (თმა). იკიჭონე(ნ) (იკიჭონუ შესაძლებელი გახდა გლეჯა
თმისა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. კიჭონუნს ზმნისა -- შეიძლება თმის გლეჯა, წიწკნა. აკიჭონე(ნ) (აკიჭონუ შეძლო ეწიწკნა, -- ,
ნოკიჭონუე(ნ) შესძლებია თმის წიწკნა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უკიჭონუნს ზმნისა -- შეუძლია თმა გლიჯოს, წიწკნოს.
ოკიჭონაფუანს (ოკიჭონაფუუ აწიწკნინა, აგლეჯინა თმა; უკიჭონაფუაფუ უწიწკნინებია; ნოკიჭონაფუე(ნ) აწიწკნინებდა, აგლეჯინებდა
თურმე) კაუზ. კიჭონუნს ზმნისა -- თმას აგლეჯინებს, აწიწკნინებს. მაკიჭონალი მიმღ. მოქმ. მწიწკნელი, მგლეჯი თმისა. ოკიჭონალი
მიმღ. ვნებ. მყ. საწიწკნი, საგლეჯი თმა. გოკიჭონილი მიმღ. ვნებ. წარს. გაწიწკნილი. ნაკიჭონა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაწიწკნი,
ნაგლეჯი. ნაკიჭონუერი მიმღ. ვნებ. წარს. წიწკნის, გლეჯის საფასური. უკიჭონუ, უგუკიჭონუ მიმღ. უარყ. უწიწკნი, გაუწიწკნელი. 



Lemma: k'ich'u  
Number: 10386  
კიჭუ, კიჭ-ი (კიჭუს, კიჭის) კბილი (ბავშვის ენაზე). კიჭუ(//კიჭი) ქომოძირი! - კბილი მაჩვენე! (ბავშვისადმი მიმართვა). შდრ.
იმერ. კიჭი კბილი (ვ. ბერ.). 

Lemma: k'ich'ur-mach'ur-i  
Number: 10387  
კიჭურ-მაჭურ-ი (კიჭურ-მაჭურს) მიეთ-მოეთი. კიჭურ-მაჭური მუს ოხვარ დუდიშე მერჩქინელცია!: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 129 -
მიეთ-მოეთი რას შველის თავიდან მიჩენილსო (დაწესებულსო). 

Lemma: k'ij-i  
Number: 10388  
კიჯ-ი (კიჯის, კის) ჩიხრიხის ნაწილი. ორი მრგვალი ჯოხი, რომელიც ეყრება ტანზე (ს.მაკალ., გვ. 211). იხ. ჩიჩიხი. 

Lemma: k'ladao  
Number: 10389  
კლადაო (კლადაოს) [რუს. кладовка საკუჭნაო]. ქვირი კლადაოს მილაძუ - ფქვილი საკუჭნაოში დევს. უკახალენი ოთახუში
მანგი რდუ კლადაო - უკანა ოთახის სწორზე იყო საკუჭნაო. 

Lemma: k'las-i  
Number: 10390  
კლას-ი (კლასის) [რუს. класс კლასი] კლასი, სკოლა. ამდღა კლაჲშა ვაიჲუნო? - დღეს სკოლაში არ წასულხარ? მუ დროს
გაჭყაფუუ კლასი? - რა დროს გეწყება სკოლა (კლასი)? 

Lemma: k'liauxt'i  
Number: 10391  
კლიაუხტი ჩამოაცვი! ათე რსინაშ დუდი ეთი ისმარს კლიაუხტი ვიშო! - ამ მავთულის თავი იმ ლურსმანს ჩამოაცვი იქით! 

Lemma: k'o-i  
Number: 10392  
კო-ი ბ.-მარტ. (კორს) იხ. კოლი, -- კალია. 

Lemma: k'oba  
Number: 10393  
კობა (კობას) სახელი ოკო(ნ) ზმნისა -- ნდომა. ხვალე კობა ვაბაღუნია - მარტო ნდომა არ კმარაო. იხ. ოკო. 

Lemma: k'obax-i  
Number: 10394  
კობახ-ი (კობახის) ზოოლ. მთის ჩიტია ერთგვარი. შდრ. გოლური კვინჩა მთის სკვინჩა. 

Lemma: k'obeshia  
Number: 10395  
კობეშია (კობეშიას) ბოტან. კვახი, გოგრა. დუდი გაფუ მოღუზიი კობეშიაში ღერიცაჲო: ქხს, 1, გვ. 180 - თავი გაქვს
მოხრილი კვახის ღერივით. იხ. კოპეშია. 

Lemma: k'obz-i  
Number: 10396  
კობზ-ი, კოზ-ი, კიზ-ი (კობზის, კი/ოზის) კოვზი. იხ. კჷზი. 

Lemma: k'obit'a  
Number: 10397  
კობიტა (კობიტას) ხის პატარა ჯამი. იხ. კოპიტა, კოპიტე. შდრ. ატარი. 

Lemma: k'obit'a-xit'on-i  
Number: 10398  
კობიტა-ხიტონ-ი (კობიტა-ხიტონს) ხელსაწყო, რომლითაც აკეთებენ (თლიან) კობიტას. იხ. ხიტონუა. 

Lemma: k'obr-i  
Number: 10399  
კობრ-ი (კობრის) ზოოლ. კობრი. მსუქანი თევზია, გემრიელი, მრგვალი თავი აქვს, ერთ არშინამდე სიგრძისაა, სჭამს მოლს
(მასალები, ტ. ვ, გვ. 73). თევზის სახეობაა. ფართო და მოღუნული თავი აქვს, ტანიც შუაში გადადრეკილი. თეთრი თევზია,
პირი წვრილი აქვს (იქვე, გვ. 72). 

Lemma: k'obu  
Number: 10400  
კობუ, კობჷ (კობუ/ჷ-ს) მკვახე, უმწიფარი, კუხე (ხილი). ზარხულც კობუ რე, ზოთონც -- მონდა, დუქანც ვაგაშე, სოფელც
სორგ სოდგა: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 173- ზაფხულში მკუხეა, ზამთარში -- მწიფე, დუქანში ვერ იშოვი, სოფლად ყრია ყველგან
(გამოცანა: კუნელი). ლაკვატა მონდას ქუოჸოთი დო კობუქ გეითოლუა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 78- ჯოხი მწიფეს ვესროლე და
მკვახე ჩამოვარდაო. ათე ჸუდეშ წოხოლევა თიცალი სხული ქიგედგასია, ქოთ კობჷ მიკოჩანდას, ქოთ -- მონდა: მ. ხუბ.,
გვ. 244- ამ სახლის წინ ისეთი მსხალი დადგასო, კიდეც მკვახე ესხას და კიდეც მწიფე. შდრ. ლაზ. კობო უმწიფარი (ნ. მარი).
იხ. კუხი. 

Lemma: k'od-i  
Number: 10401  
კოდ-ი (კოდის) კოდი. ხის ჭურჭელი, ხმარობდნენ ღვინის დასალევად. ატარის (იხ.) ოდენა იყო, ოღონდ უფრო მაღალი. ხელი
არ ჰქონდა, ჰქონდა ფართო ძირი დასადგმელად. იყო სხვადასხვა ზომის (მასალები, ტ. 2, ნაწ. 1, გვ. 233). ადრე თიხისას



აკეთებდნენ, უფრო გვიან -- ხისას, იტევდა 1-2 1/2 ბოთლს (იქვე, გვ. 233). უჩა კოდი ხარკალეე, აშო მომიჩაკალეე!: ი.ყიფშ.,
გვ. 132- შავო კოდო ხმაურავ, აქეთ მომქაჩეო! 

Lemma: k'ode  
Number: 10402  
კოდე, კოდმე, კოდუმე (კოდეს, კოდ{უ}მეს) მდინარის მაღალი ნაპირი, კბოდე. ბოში თინა იჸუაფუ, მით ათე კოდეშე
გონოსხაპუნსინი - ბიჭი ის იქნება, ვინც ამ კბოდედან გადახტება. შდრ. ძვ. ქართ. კბოდე, კმოდე; გურ. კოდმე მთის კონცხი,
გორის ფერდობი, გვერდობი (ი. ჭყ.); იმერ. კმედო კოდმე, კბოდე (ვ. ბერ.). 

Lemma: k'odme-t'k'il-i  
Number: 10403  
კოდმე-ტკილ-ი (კოდმე-ტკილს) კბოდე-ტკილი. მოუსვინი, დუდ(ი) ქობსოფი კოდმე-ტკილს, ბალანგარს: ქხს, 1, გვ. 208 -
რომ მოვუსვი, თავი ვხეთქე კბოდე-ტკილს, ოხერს. 

Lemma: k'odore  
Number: 10404  
კოდორე (კოდორეს) ზოოლ. კოდალა. ჸორადილი ჯას მითოხე ჭიანი, თის ჭკუნს კოდორე - დამპალ ხეში ჭია რომ ზის
(შიგნით), იმას ჭამს კოდალა. შდრ. კიდუ. 

Lemma: k'ovz-i  
Number: 10405  
კოვზ-ი (კოვზის) იხ. კიზი, კჷზი, კოზი. 

Lemma: k'otak'onk'a  
Number: 10406  
კოთაკონკა (კოთაკონკას) მწვერვალთ მწვერვალი (დ. ფიფია). 

Lemma: k'otak'onk'isha{x}  
Number: 10407  
კოთაკონკიშა{ხ} ზმნზ. თავამდე, წვერამდე. წვანდიშა მუჟამსით ეფშა რენი, ფთქუანთ: კოთაკონკიშა{ხ} ეფშა რე წყარით
(ღვინით...) - წვერამდე (თავამდე) როდესაც სავსეა, ვიტყვით: თავამდე სავსეა წყლით (ღვინით...). 

Lemma: k'otxo  
Number: 10408  
კოთხო, კორთხო (კო{რ}თხოს) კოთხო; ხის ჭურჭელი -- მარცვლეულის საწყაო, ერთი ფუთის მეხუთედი. ხუთი კორთხო
სიმინდი ართი ფუთი რე - ხუთი კოთხო სიმინდი ერთი ფუთია (ს. მაკალ., გვ. 187). შდრ. ბათმანი, ორგვედელა, ქილა (ს.
მაკალ., გვ. 187). 

Lemma: k'oia  
Number: 10409  
კოია! შორსდ. ოი! შდრ. ვაი (ი. ყიფშ.). 

Lemma: k'ok'-i1  
Number: 10410  
კოკ-ი1 (კოკის) ზოოლ. ბაჭია. კურდღელქ უწუა კოკის...: თ. სახოკ., გვ. 251 - კურდღელმა უთხრაო ბაჭიას. 

Lemma: k'ok'-i2  
Number: 10411  
კოკ-ი2 (კოკის), კონკ-ი (კონკის) კუნძული, ნახევარკუნძული; ადგილი მდინარის ახლო ნაპირას (ი. ყიფშ.); მდინარე-წყლის
პირას ადგილი, წყალ და წყალ შუა ადგილი, კუნძული, ჭალაკი (პ. ჭარ.). კო{ნ}კი კუნძული მდინარეზე, ბორცვი (პ. ცხად.,
კატალ., გვ. 27). 

Lemma: k'ok'-i3  
Number: 10412  
კოკ-ი3 (კოკის) ანთროპ. კოკი. 

Lemma: k'ok'a  
Number: 10413  
კოკა (კოკას) კოკა. კოკა იტევს ოცდაოთხ ბოთლს; იყენებენ ღვინის საწყაოდ. კოკა აქვთ აგრეთვე წყლისათვის. არის
ნახევარკოკიანი (=გვერდკოკიანი) (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 3, გვ. 156). კოკას ურაგადუდეს დო ორკოლი სი გარჩქილედასია!
- კოკას ეუბნებოდნენ და, დოქო, შენ გესმოდესო! ჟირი კოკა ღვინი ქიდოდგუ: ა. ცაგ., გვ. 35 - ორი კოკა ღვინო დადგა
(დააყენა). 

Lemma: k'ok'am-i  
Number: 10414  
კოკამ-ი (კოკამს) კოკიანი. ართი კოკამი ოსური ქოძირჷ: ი. ყიფშ., გვ. 31 - ერთი კოკიანი ქალი ნახა. 

Lemma: k'ok'ashia  
Number: 10415  
კოკაშია (კოკაშიას) პატარა კოკა (მასალები, ტ. 2, ნაწ. 1, გვ. 226). 

Lemma: k'ok'ac'q'ar-i  
Number: 10416  
კოკაწყარ-ი (კოკაწყარს) კოკა-წყალი; კოკისპირული. მოლართუ კოკაწყარიჯგურა ჭვიმაქ - წამოვიდა კოკისპირული
(კოკა-წყლის მსგავსი) წვიმა. 



Lemma: k'ok'er-i  
Number: 10417  
კოკერ-ი (კოკერს) ანატ. წვივის წინა ძვალი კოჭიდან მუხლამდე. თარშურქ მიდართ, კოკერს კუჩხიქ ქომოფხვადუნი -
მთავარი სული წავიდა, წვივზე ფეხი რომ მომხვდა. იხ. კონკერი. 

Lemma: k'ok'ia  
Number: 10418  
კოკია (კოკიას) ხბო. ჩქიმი კოკია ხო ვაიძირუ? - ჩემი ხბო ხომ არ გინახავს? 

Lemma: k'ok'inia1  
Number: 10419  
კოკინია1 (კოკინიას) კონკილა; ურმის ქვესადგამი; საყენი. შდრ. ქასადგამი, ქესადგუმე, ოხობოჯი (ი. ყიფშ., პ. ჭარ.). 

Lemma: k'ok'inia2  
Number: 10420  
კოკინია2 (კოკინიას) იგივეა, რაც კოკია, -- ხბო. ეძახიან ძროხასაც. 

Lemma: k'ok'isha{x}  
Number: 10421  
კოკიშა{ხ} ზმნზ. ყელამდე, ხორხამდე. კოკიშა ეფშა რე - ყელამდე სავსეა. შდრ. ხურხიშა{ხ}. 

Lemma: k'ok'-k'ok'i  
Number: 10422  
კოკ-კოკი! შორსდ. ხბოს მოხმობა; შეიძლება ძროხისაც. 

Lemma: k'ok'o  
Number: 10423  
კოკო (კოკოს) მჭადის კვერი; საჭმელი. კოკო ვაიღუნო? - საჭმელი არ გაქვს? 

Lemma: k'ok'obe  
Number: 10424  
კოკობე (კოკობეს) ზოოლ. კაკაბი. ონტოფუსჷ ტოფი ხე დო წყარი პის კოკობეე: ი. ყიფშ., გვ. 113 - ონტოფოში ტოფი ზის და
წყლის პირად კოკობე (კაკაბი). წყარისინდი წყარსჷ გეხე, მიკორდე კოკობე: ქხს, 1, გვ. 138 - გარეული იხვი (წყლის ჩიტი)
წყალზე ზის, ნაპირთან -- კოკობე. // გადატ. კოხტა, ლამაზი. დუდი იშენი ნუ მორწონს, ბოში რექი კოკობე: ეკური, გვ. 385 -
თავი იმიტომ ნუ მოგწონს, ბიჭი (რომ) ხარ კოხტა. 

Lemma: k'ok'obin-i  
Number: 10425  
კოკობინ-ი (კოკობინს) წურწურით დენა (დ.ფიფია). 

Lemma: k'ok'obina  
Number: 10426  
კოკობინა (კოკობინას) კოხტა, ტურფა. დუს ხეს გინმომისვანდას ჟირიხოლო კოკობინა: შ.ბერ., გვ. 141 - თავზე ხელს
მისვამდეს ორივე ტურფა. 

Lemma: k'ok'obo  
Number: 10427  
კოკობო ზმნზ. ზუსტად, სწორად. იგივეა, რაც სწორასი. გოზიმუ დო კოკობო ქინაახუნუუ - გაზომა და სწორად ჩასვა. 

Lemma: k'ok'obua  
Number: 10428  
კოკობუა (კოკობუას) სახელი აკოკობუუ(ნ) ზმნისა -- წკანწკარი, ღვრა (ცრემლისა). თეში მარჩქილე ბოშის ჩილამური
ნაჩაკუჩხის მიაკოკობუდუ: აია, 1, გვ. 26 - ამის მსმენელი ვაჟის ცრემლ{ებ}ი ფეხის ტერფებზე მიწკანწკარებდა. 

Lemma: k'ok'or-i  
Number: 10429  
კოკორ-ი (კოკორს) ზოოლ. ჩოჩორი (ა. ცაგ.). შდრ. ჩოჩიკე, ჩოჩორი (ი. ყიფშ.). 

Lemma: k'ok'orina  
Number: 10430  
კოკორინა (კოკორინას) პატარა, -- კოხტა და ლამაზი რამ. 

Lemma: k'ok'roch'ina  
Number: 10431  
კოკროჭინა (კოკროჭინას) პატარა და კოხტა. ხუტა კოკროჭინა - ხუტა კოხტა. 

Lemma: k'ok'u  
Number: 10432  
კოკუ (კოკუს) პატარა, დაბალი; რომ არ იზრდება ისეთი. ე ბაღანა ვეერდუუ მუდგარენი, კოკუთ ვედოსქიდას - ეს ბავშვი
არ იზრდება რაღაცაა, დაბალი არ დარჩეს. ენა მეტის ვეერდუუ, ათაში კოკუო დოსქიდუ - ეს მეტს არ გაიზრდება, ასე
პატარა (დაბალი) დარჩება. 

Lemma: k'ok'u{l}eba  
Number: 10433  
კოკუ{ლ}ება (კოკუ{ლ}ებას) სახელი იკოკუ{ლ}ებუ(ნ) ზმნისა -- დაპატარავება, დაჩიავება. ჸანჭი იკოკუებუ, იყვინთელებუ -
აბრეშუმის ჭია პატარავდება, ყვითლდება. იკოკუებუ(ნ) (დეეკოკუჲუ დაჩიავდა, დაკოკუებე{რე}(ნ) დაჩიავებულა) გრდუვ. ვნებ.



პატარავდება, ჩიავდება. აკოკუენს (დააკოკუჲუ დააჩიავა, დუუკოკუებუ დაუჩიავებია, დონოკოკუბუე(ნ) დაჩიავდებოდა თურმე) გრდმ.
ადაბლებს; აპატარავებს, აჩიავებს. შდრ. კოკუ. 

Lemma: k'ok'ur-i  
Number: 10434  
კოკურ-ი (კოკურს) კოკურა; პატარა კოკა (ს.მაკალ., გვ. 220). 

Lemma: k'ok'ush-i  
Number: 10435  
კოკუშ-ი (კოკუშის) ზოოლ. ინდაური (ზუგდ.-სამურზ.). შდრ. ინდური (სენაკურში). იხ. ჭუია. 

Lemma: k'ok'uch-i  
Number: 10436  
კოკუჩ-ი (კოკუჩის) ზოოლ. იგივეა, რაც კოკუში, -- ინდაური. სქან ღეჯეფ დო კოკუჩემქ ვადმორულუა - შენმა ღორებმა და
ინდაურებმა არ დამაძინესო. კოკუჩის უწიინა ჭიფანას - `კოკუჩს' ეძახიან პატარას (ინდაურს). 

Lemma: k'ol-i1  
Number: 10437  
კოლ-ი1 (კოლ/რს) ენტომ. კალია. კოლიცალო გილასხაპუნს - კალიასავით დახტის. ჭკიჭკიტია {ფ}სუას ქიჩანუანსინი,
გეფურინუნს დო კოლი ოჭკუნსია: თ. სახოკ., გვ. 268 - ჭიანჭველას ფრთები რომ გამოუვა, აფრინდება და კალია შეჭამსო.
იხ. კოი. შდრ. ლაზ. კოლი//მკოლი ჭრიჭინა (ნ. მარი). 

Lemma: k'ol-i2  
Number: 10438  
კოლ-ი2 (კოლ/რს) სარი. ქიმერთი დო კოლი ქიგიაშქვი! - მიდი და სარი დაასვე! 

Lemma: k'ol-i3  
Number: 10439  
კოლ-ი3 (კოლს) წვრილი თოკი. სათევზაო გრძელ და მსხვილ თოკზე (ტაბანზე) აბამდნენ წვრილ თოკებს -- კოლებს, ხოლო
ამ კოლებზე მიბმული იყო ანკესი (მასალები, ტ. ვ, გვ. 74). 

Lemma: k'olinj-i  
Number: 10440  
კოლინჯ-ი (კოლინჯის, კოლინს) ბოტან. ძირმწარე. კოლინჯი ღ კოლო-ჯინჯი მწარე-ძირი (ი. ყიფშ.). 

Lemma: k'olo1  
Number: 10441  
კოლო1 (კოლოს), კოჲო (კოჲოს) მწარე. კოლო რენ დო ვე ეჭკომენია: ი. ყიფშ., გვ. 70 - მწარეა და არ შეიძლება
შეიჭამოსო. ბული წვანც კოლო რენია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 20 - ბალი წვერზე მწარეაო. თაქ ოკათუ გიმუანი, ქოთი კოლო,
ქოთი ნწარე: მასალ., გვ. 55 - აქ ურევია ტკბილი, კიდევაც მწარე, კიდევაც ცხარე. უსურო სუმარი კოლო პურასქიათ
ისურუა ოსურქ: თ. სახოკ., გვ. 260 - უწვევი სტუმარი ქალმა მწარე (გარეული) პრასით გაისტუმრაო. შდრ. ლაზ. კოლო მწარე
(ნ. მარი). 

Lemma: k'olo2  
Number: 10442  
კოლო2 (კოლოს) პატარა ზომის სურა. შდრ. ტოპონ. ნაკოლუ. 

Lemma: k'olo  
Number: 10443  
კოლო ბულ-ი (კოლო ბულ/რს) ბოტან. ბალამწარა. იხ. ტყარი ბული. შდრ. ლაზ. მტკუი ბული (ა. მაყ.). ქკოლო ბულიში
ტყები ბალამწარას ტყავი (ლაფანი). 

Lemma: k'oloman-i  
Number: 10444  
კოლომან-ი (კოლომანს) დიდად მწარე (ი. ყიფშ., პ. ჭარ.). შდრ. საბა: კოლომანი მწარე დიდად. 

Lemma: k'olomia  
Number: 10445  
კოლომია (კოლომიას) ბოტან. ხეა ერთნაირი (დ.ფიფია). 

Lemma: k'olop-i  
Number: 10446  
კოლოფ-ი, კოჲოფ-ი (კოლ/ჲოფის) ყუთი. ჩქიმი ჭიჭე კოლოფიშა ჟირი ხატი ინომსვანჯუ - ჩემს პატარა კოლოფში ორი
ხატი მისვენია (გამოცანა: კაკალი). კოლოფია კნინ. პატარა ყუთი. გამაათხოზ კოლოფიას, ოჭოფუ კოლოფია: ქხს, 2, გვ.
32 - გამოეკიდა კოლოფს (პატარას), დაიჭირა პატარა კოლოფი. 

Lemma: k'olosh-i  
Number: 10447  
კოლოშ-ი (კოლოშის) ბოტან. ვაზის ჯიშია ერთგვარი შავი ყურძნისა. კოლხეთში ცნობილია კოლოშინა, კოლოშონა,
კოლოშური (ივ. ჯავახ., საქ. ეკ. ისტ., 2; გ. ელიავა, ვაზის ჯიშთა კატალ., გვ. 11-12). 

Lemma: k'olo  
Number: 10448  
კოლო ჭურა (კოლო ჭურას), კოჲო ჭურა (კოჲო ჭურას) ბოტან. აყირო, გოგრამწარა, მწარე კვახი, ყელიანი გოგრა (ა. მაყ.).
იხ. ტუტლა, ჭურა, ჭურაში კოპეშია (ა. მაყ.). შდრ. ლაზ. ჭურა აყირო (ა. მაყ.). 



Lemma: k'ombost'o  
Number: 10449  
კომბოსტო (კომბოსტოს) ბოტან. კომბოსტო. 

Lemma: k'omex-i  
Number: 10450  
კომეხ-ი (კომეხის) იგივეა, რაც კონწარი (დ.ფიფია). 

Lemma: k'omp'ul-i  
Number: 10451  
კომპულ-ი (კომპულს) კომპული. ტახტა, ანუ ტახტი უნაგირისა (პ. ჭარ.). 

Lemma: k'ona  
Number: 10452  
კონა (კონას) იხ. დოკონა. 

Lemma: k'ondak'-i  
Number: 10453  
კონდაკ-ი (კონდაკის) ჩიხრიხის ნაწილი. 

Lemma: k'ondak'o  
Number: 10454  
კონდაკო ზმნზ. პირდაპირ. ჸანჭიში გჷმნალჷ კონდაკო პროლც დითმოცენცჷ - აბრეშუმის ჭიის განავალი პირდაპირ
იატაკზე ცვივა. 

Lemma: k'ondax-i  
Number: 10455  
კონდახ-ი (კონდახის) კონდახი. 

Lemma: k'ondra  
Number: 10456  
კონდრა (კონდრას) მამაკაცთა ხის ქოში. შდრ. ყაყაბი. 

Lemma: k'oni  
Number: 10457  
კონი ზმნზ. ისევ, კვლავ. მა ექ კონი ბოშო გინიბრთუქჷ: ი. ყიფშ., გვ. 10 - მე იქ ისევ ბიჭად გადავიქცევი. დირთუ კონი, სოდე
დინორთუნი თექინეშეს: მ. ხუბ., გვ. 3 - დაბრუნდა ისევ, სადაც ჩავიდა იქ. 

Lemma: k'oniero  
Number: 10458  
კონიერო ზმნზ. ბევრი, საკმარისად; ზომიერად. მუ რე ჭიჭეს გითმიბუნქინი, ქიგიბიი კონიერო - რაა, ცოტას რომ ისხამ,
დაისხი ბევრი (საკმარისად). კიბირი ბროლი, თოლი გვირალი, ტანი ზღვინდალი კონიერო: შ. ბერ., გვ. 119 - კბილი
ბროლი, თვალი -- ფართე, ტანი აშოლტილი ზომიერად. 

Lemma: k'onii  
Number: 10459  
კონიი ზმნზ. იხ. კონი. 

Lemma: k'onk'-i1  
Number: 10460  
კონკ-ი1 (კონკის) 1. კუნძული მდინარეში, მდინარისპირა ვაკე ადგილი. იხ. კოკი2. 2. მწვერვალი; კენწერო; ყველაზე მაღალი
ადგილი(მასალები, ტ. 1, გვ. 379). კონკის გიმახედია დო ასე რზენიშა გიმელი დო ქიდიხორინი, გიკვენსიაო -
მწვერვალზე იჯექიო და დაბლობში ჩამოხვედი და (რომ) დასახლდი, გიკვირსო. ჟი კონკიშა ეკილე დო აშო გინიჯინექჷნი,
ეთიწკჷმა მეხვადჷქჷ, სონი რექჷ, მი რექჷნი - ზევით მწვერვალზე რომ ახვალ და აქეთ გადმოიხედავ, მაშინ მიხვდები,
სადაური ხარ, ვინ ხარ. ქკონკი კუჩხიში იგივეა, რაც კონკერი, -- წვივის წინა მხარე, მუხლს ქვემოთ კოჭამდე. 

Lemma: k'onk'-i2  
Number: 10461  
კონკ-ი2 (კონკის) ძველმანი, ძონძი. მუთ კონკი ქუღუდუნი, ქუმკუქუნუუდუ - რაც ძონძი ჰქონდა, ჩაუცვამს (ჩაეცვა). 

Lemma: k'onk'a1  
Number: 10462  
კონკა1 (კონკას) ჭიდან წყლის ამოსაღები მოწყობილობა. ორ ბოძზე დამაგრებულია ცილინდრისებური, დაახლოებით
მეტრნახევრამდე სიგრძის, მორგვი, რომელსაც შუაში გაყრილი აქვს რკინის ღერძი სახელურით. მორგვზე დახვეულია თოკი
ან ჯაჭვი, რომლის ერთ ბოლოზე ჩამოკიდებულია წყლის ვედრო. ვედროს ჩაუშვებენ ჭაში, აავსებენ წყლით და მორგვის
ტრიალით ამოაქვთ ვედრო. შდრ. გურ. კინტარო (ი. ჭყ.). 

Lemma: k'onk'a2  
Number: 10463  
კონკა2 (კონკას) იგივეა, რაც კონკი (მნიშვნ.-2), -- კენწერო, წვერი (პ. ჭარ.). მეხი კირდემს ონდღულუანს, კონკა დიხას
აწაწუნი: ქხს, 1, გვ. 161 - მეხი კლდეებს ადნობს, კენწერო მიწას რომ ეხლება. იწილუუ ნამაჸაში სუმი ფურცელიში ჟინი
ნაწილი მუში კონკამო, -- გესქილადირი ჟინი კონკაშე ირდუუ ახალი ნამაჸა: ყაზაყ., 21.05.1930წ. - იკრიფება სამი
ფურცლის ზემო ნაწილი თავისი წვერიანად, -- დარჩენილი ზედა წვერიდან იზრდება ახალი. 

Lemma: k'onk'ar-i  
Number: 10464  



კონკარ-ი (კონკარს) ქვაბიდან ხორცის ამოსაღები ჩანგალი (პ. ჭარ.). 

Lemma: k'onk'el-i  
Number: 10465  
კონკელ-ი (კონკელს) მაღალი. კონკელი ლატი ჩანს - მაღალი სიმინდია (ცენობს). 

Lemma: k'onk'er-i  
Number: 10466  
კონკერ-ი (კონკერს) წვივი; წვივის წინა ძვალი, -- წვივის ძვალი. თქვა შერხვადუნა კონკერ-ეუჩორებული კოჩი ვარა
ოსური - თქვენ შეგხვდებათ წვივ-აშავებული კაცი ან ქალი. გადატ. იტყვიან კაცზე: კონკერი კოჩი რე -- მაგარი კაცია. იხ.
კოკერი; შდრ. წირღვი, წმორთი. 

Lemma: k'onk'i  
Number: 10467  
კონკი კუჩხიშ-ი (კონკი კუჩხიშის) იგივეა, რაც კონკერი, -- 1. წვივის ძვალი. კუჩხიში კონკის ქიმმოგუ დო ნაბეტანქ
მაწყუნუ - წვივის ძვალზე მომარტყა და ნამეტანი მეტკინა. 2. კვირისტავი. 3. ჯაში კონკი ხის წვერი. 

Lemma: k'onk'il-i  
Number: 10468  
კონკილ-ი (კონკილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. კონკუნს ზმნისა -- დაგლეჯილი; დაკერილი (ტანსაცმელი). იხ. მეკონკილი. 

Lemma: k'onk'ua  
Number: 10469  
კონკუა (კონკუას) სახელი კონკუნს ზმნისა -- კონკების (ძველმანების) შეერთება, მიკერება. კონკუნს (მეკონკუ კონკები მიუმატა
ერთმანეთს, მიაკერა; მეუკონკუ კონკები ერთმანეთისათვის მიუმატებია, მიუკერებია; მენოკონკუე(ნ) კონკებს ერთმანეთს უმატებდა,
აკერებდა თურმე) გრდმ. კონკავს, -- კონკებს აკერებს, ამატებს ერთმანეთსა. კონკილი მიმღ. ვნებ. წარს. ერთმანეთზე
მიკერებული ძველმანები (კონკები). 

Lemma: k'onchx-i  
Number: 10470  
კონჩხ-ი (კონჩხის) ნაპირი; კიდე (ეტიმოლ., გვ. 289). კონჩხეფს კოკობებქჷ დიჭყეს ხვართქალი - (კლდის) კიდეებზე
კაკბებმა დაიწყეს ფრთხიალი. 

Lemma: k'onc'ar-i  
Number: 10471  
კონწარ-ი (კონწარს) ავი; მწარე; ენამწარე; უკმეხი; მწარე თქმის მოყვარული. კონწარი ნინა უღუ - მწარე ენა აქვს. კონწარი
რე, ნინა უღუ შხამიანი მუთი გვერი: მასალ., გვ. 67 - უკმეხია, ენა აქვს როგორც შხამიან გველს. კონწარიჯგურა
სიტყვეფიში რაგადი უყორს - მწარე სიტყვების ლაპარაკი უყვარს. ქკონწარი საჸალე მწარე (სასტიკი) საყვედური:
უგამაგო ხანდაშენი კონწარი საჸალე გეგმუარგამეს - უნაყოფო შრომისათვის სასტიკი (მწარე) საყვედური გამოუცხადეს.
კონწარი ღ კოლო-ნწარე/ი მწარე-მწარე (ი. ყიფშ.). შდრ. გურ. კონწარი მიზეზიანი კაცი (ი. ჭყ.); ავი, ავსიტყვა, ბოროტი კაცი
(ა. ღლ.); ხევს. კონწარი კოწარი, სიმწარე, ძალიან მჟავე (ა. ჭინჭ. ხევს., გვ. 194); იმერ. კვინწარი ავი, ნერვებაშლილი,
მიუკარებელი (ვ. ბერ.). იხ. კომეხი. 

Lemma: k'onc'arul-i  
Number: 10472  
კონწარულ-ი (კონწარულს) მწარე, მკაცრი. ოსადილებერიში გამგე მუში კონწარული შხილინით ზავოდიში მუშეფც
ოშქურინუანც: ყაზაყ., 05.03.1931წ. - სასადილოს გამგე თავისი სასტიკი (მკაცრი) ხმიანობით (ღრიალით) ქარხნის მუშებს
აშინებს. 

Lemma: k'onch'-i1  
Number: 10473  
კონჭ-ი1 (კონჭის) კოჭი (ძაფისა). ართი კონჭი ჩე ძაფი ქომიჸიდი - ერთი კოჭი თეთრი ძაფი მიყიდე. სანაკიშა წიმიბლი დო
ქიიპიდი უჩა კონჭი- სენაკში წავედი და ვიყიდე შავი კოჭი (ძაფი). 

Lemma: k'onch'-i2  
Number: 10474  
კონჭ-ი2 (კონჭის) ადამიანის ფეხის ტერფისა და წვივის ძვლების შემაერთებელი, -- კოჭი. ქკონჭიშ დუდი ოთხკუთხა ძვალი,
რომელიც დევს საქონლის კოჭ-წვივის სახსარში. 

Lemma: k'onch'-i3  
Number: 10475  
კონჭ-ი3 (კონჭის) კოტა; იატაკის, კედლის (ზოგჯერ ჭერის) ფიცრებში ჩაყენებული რიკები (მრგვალი ან ოთხკუთხა)
სიმაგრისათვის. 

Lemma: k'oymand-i  
Number: 10476  
კოჲმანდ-ი (კოჲმანდის) ჯამბაზი; მასხარა; ცოცხალი; კომიკი. 

Lemma: k'oyop-i  
Number: 10477  
კოჲოფ-ი (კოჲოფის) კოლოფი. კოჲოფია პატარა კოლოფი. 

Lemma: k'op'-i  
Number: 10478  
კოპ-ი (კოპის) კოპე, -- ხის ჭურჭელია, თლიან კაჩხუსავით (იხ.). სახელური მოკლე და მრგვალათ მოკაუჭებული აქვს
(მასალები, ტ. 2, ნაწ. 1, გვ. 233). 



Lemma: k'op'a  
Number: 10479  
კოპა (კოპას) კოპე. იგივეა, რაც ხერკე, ხირკე (პ. ჭარ.). ქვევრიდან ღვინის, ვედროდან ან სხვა რაიმე ჭურჭლიდან წყლის
ამოსაღები. ჩვეულებრივ აკეთებენ აყიროსას. ტუტლაშე აკეთენა კოპას, ხვარენა ღვინიშო - აყიროსგან აკეთებენ კოპეს,
ხმარობენ ღვინისთვის. კოპე საღვინე არს (საბა). შდრ. ლაზ. კოპა ციცხვი (ეტიმოლ., გვ. 290). 

Lemma: k'op'eli  
Number: 10480  
კოპელი დუდ-ი (კოპელ დუს) იგივეა, რაც კოპეჭია დუდი, -- კინკრიხო, თავის ზედა ნაწილი (კეფის ზემოთ), -- თავის თხემი,
კოკორახი (პ. ჭარ.). შდრ. კოფე დუდი. 

Lemma: k'op'eshia  
Number: 10481  
კოპეშია (კოპეშიას) ბოტან. გოგრა (ა. მაყ.); კვახი. ღეჯი კოპეშიას სოთინი ვეღანცია - ღორი გოგრას არსად არ წაიღებსო.
კოპეშიაცალო მიმოჩქჷნა კოჩიში დუდიში კვათუა - კვახივით მიგვაჩნია კაცის თავის მოკვეთა. 

Lemma: k'op'eshiashi  
Number: 10482  
კოპეშიაში ვარდ-ი (კოპეშიაში ვარდის) ბოტან. ბაღის ტუხტი. 

Lemma: k'op'ech'ia  
Number: 10483  
კოპეჭია (კოპეჭიას) კოპეჭია დუდი//შქა კოპეჭია დუდი თხემი, თავის ზედა ნაწილი; შუბლის ცენტრალური ნაწილი (დ.
კილანავა). ართი კაკალი თუმა გებჩანცია შქა კოპეჭია დუცია: ი. ყიფშ., გვ. 102 - ერთი ღერი თმა მაქვსო შუა თხემზე.
კოპეჭია (კოპელია) დუცუ გიმანთხჷნი, ნარჩა კუჩხიშა კჷლმოჸოთუ: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 68 - შუაგულ თავზე რომ დამეცა,
ფეხის გულამდე დამიარა. შდრ. კოჭოჭია. 

Lemma: k'op'it'a  
Number: 10484  
კოპიტა, კოპიტე (კოპიტა/ე-ს) იგივეა, რაც კობიტა, -- ხის ჯამი. კოპიტია კნინ. ხის პატარა ჯამი. კოპიტიაქ ეკირთუა დო
ნისორიაქ მუდირთუა: ა. ცან., გვ. 109 - ხის ჯამი წაიქცა და გობი გამოესარჩლაო. ნისორიაქ ქოდანთხუ დო კიპიტიაქ
გედირთუა: თ.სახოკ., გვ. 254 - თაბახი (გობი) დაეცა და ჯამი წამოდგაო. 

Lemma: k'op'it'ua  
Number: 10485  
კოპიტუა (კოპიტუას) სახელი კოპიტანს ზმნისა -- თლა, გათლა. ჯაშ ნოჭკერს გობკოპიტანთ - ხის ნაჭერს გავთლით.
კოპიტანს (გოკოპიტანს გათლის, გოკოპიტუუ გათალა, გოუკოპიტუუ გაუთლია, გონოკოპიტუე(ნ) გათლიდა თურმე) გრდმ. თლის. შდრ.
კოპიტე. 

Lemma: k'op'ue  
Number: 10486  
კოპუე (კოპუეს) ბოტან. მსხლის ერთგვარი ჯიში (გ.ელიავა). 

Lemma: k'op'ul-i1  
Number: 10487  
კოპულ-ი1 (კოპულს) თავი. ცოდა ქინძისთეში კოპული რენია: თ. სახოკ., გვ. 266 - ცოდვა ქინძისთავის თავიაო. იხ.
კომპული. 

Lemma: k'op'ul-i2  
Number: 10488  
კოპულ-ი2 (კოპულს) ისარი. შქვინდი დო კოპული მშვილდი და ისარი//შქვინდოკოპული მშვილდ-ისარი. 

Lemma: k'op'ul-i3  
Number: 10489  
კოპულ-ი3, კომპულ-ი (კო{მ}პულს) ტახტა, -- უნაგირის კეხის წინ და უკან ამოშვერილი ნაწილები. ქუგჷნუჸოთი კჷსერსია
დო ონანგერიშ კოპულიშა ქაგნიდვია: მ. ხუბ., გვ. 125 - გადაუგდე კისერზეო და უნაგირის ტახტაზე გადაიდევიო. ონანგერს
ჟირი კოპული უღუ - უნაგირს ორი ტახტა აქვს. 

Lemma: k'ortxo  
Number: 10490  
კორთხო (კორთხოს) კოთხო. მარცვლეულის საწყაო ხის ჭურჭელი, გულამოცლილი ხე, აქვს ძირი. ზოგი დიდი იყო, ზოგი --
პატარა. ქილაში ექვსი კოთხო ჩადიოდა, ზოგში -- ოთხი (მასალები, ტ. 2, ნაწ. 1, გვ. 230). მეუა ჯიმალეფიშავა დო
ქჷმომიღია კორთხო: მ.ხუბ., გვ. 118 - წადიო ძმებთანო და მომიტანეო კოთხო. იხ. კოთხო. 

Lemma: k'orin-i  
Number: 10491  
კორინ-ი (კორინს), კორინაფა (კორინაფას) ნდომა, სურვილი. ცირა, მუს ისვისვინა, ეგებისჷ გოკორდეე?: ქხს, 1, გვ. 124 -
ცირა, რას იყურები (ნაზად), იქნებ გინდოდე? მუმას ოკორდჷ: ი. ყიფშ., გვ. 9 - მამას უნდოდა. სი მის ოკორქ, სი პიჯქოქო?:
ი.ყიფშ., გვ. 159 - შენ ვის უნდიხარ, შე პირდაფჩენილო? ოკო(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრის მწკრივებში) გრდუვ. სტატიკ. უნდა.
დაწვრილებით იხ. ტ. 1, ტაბულა ხხ3, გვ. 132-137. შდრ. ლაზ. კორ: გიკორემს გინდა; სვან. მაკუ მინდა. 

Lemma: k'orineba  
Number: 10492  
კორინება (კორინებას), კორინუა (კორინუას) სახელი ოკორინუ(ნ) ზმნისა -- ნდომა. არზუ იქ ბრელი მუთუნი: ორქო,
ვარჩხილი, მარა ვეკორინჷ: მ. ხუბ., გვ. 129 - აძლია მან ბევრი რამე: ოქრო, ვერცხლი, მაგრამ არ ინდომა (ისურვა).



ახალგაზდა ვეეკორინუ დო ხელა ოსური ქამასარგალუუ - ახალგაზრდა არ ინდომა (ისურვა) და ხნიერი ქალი მოიყვანა
(მოათრია). ჸვილუა მიიკორინუუ: ა. ცაგ., გვ. 41 - მოკვლა მოინდომა. იკორინუანს (იკორინუუ {მო}ინდომა, უკორინუაფუ
უნდომებია, ნოკორინაფუე(ნ) ინდომებდა თურმე) გრდმ. ინდომებს, ისურვებს. აკორინუაფუ(ნ) (აკორინუ მოუნდა, კორინაფუ ნდომებია)
გრდუვ. ვნებ. ენდომება. ეკორინებუ(ნ) (ქეეკორინუ მოუნდა, ქოკორინებუ მონდომებია) გრდუვ. ვნებ. ენდომება. ოკორინაფუანს
(ოკორინაფუუ ანდომებინა, უკორინაფუაფუ უნდომებინებია, ნოკორინაფუე(ნ) ანდომებინებდა თურმე) კაუზ. იკორინუანს ზმნისა --
ანდომებინებს. მაკორინალი, მაკორინებელი მიმღ. მოქმ. მდომი, მსურველი. ოკორინალი, ოკორინებელი მიმღ. ვნებ. მყ. სანდომი,
სასურველი. კორინელი, კორინებული მიმღ. ვნებ. წარს. ნდომებული, სურვებული. ნაკორინა, ნაკორინები/უ მიმღ. ვნებ. წარს. ნანდომი,
ნასურვები. ნაკორინუერი, ნაკორინებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ნდომის, სურვების საფასური. უკორინუ, უკორინებუ მიმღ. უარყ. უნდომი,
უსურვებელი. 

Lemma: k'orinishi  
Number: 10493  
კორინიში ჭკორ-ი (კორინიში ჭკორს) სურვილის (ნდომის) მონა. 

Lemma: k'orinua  
Number: 10494  
კორინუა იხ. კორინაფა, კორინება. 

Lemma: k'ork'imel-i  
Number: 10495  
კორკიმელ-ი (კორკიმელ/რს) ბოტან. კორკიმელი, დამასხი. შდრ. გურ. კორკიმელი ჭანჭური (ი. ჭყ.). 

Lemma: k'ork'ol-i  
Number: 10496  
კორკოლ-ი (კორკოლს), კორკოლაფა (კორკოლაფას), სახელი ოკორკოლუანს ზმნისა -- გორება. ურემს ოკორკოლუანს -
ურემს აგორებს. ურემი მიიკორკოლუ - ურემი მიგორავს. ოკორკოლუანს (ოკორკოლუუ აგორა, უკორკოლუაფუ უგორებია,
ნოკორკოლაფუე(ნ) აგორებდა თურმე) გრდმ. აგორებს. უკორკოლუანს (უკორკოლუუ უგორა, უკორკოლუაფუ უგორებია) გრდმ. სასხ. ქც.
ოკორკოლუანს ზმნისა -- უგორებს. იკორკოლუუ(ნ) (ქიიკორკოლუ გაგორდა, ქოკორკოლაფე{ლ/რე}(ნ) გაგორებულა) გრდუვ. ვნებ.
ოკორკოლუანს ზმნისა -- {გა}გორდება. აკორკოლუუ(ნ) (ქააკორკოლუ გაუგორდა, ქოკორკოლაფუ გაჰგორებია) გრდუვ. ვნებ.
უკორკოლუანს ზმნისა -- უგორდება. იკორკოლინე(ნ) (იკორკოლინუ შესაძლებელი გახდა გაგორება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
ოკორკოლუანს ზმნისა -- შეიძლება გორება. აკორკოლინე(ნ) (აკორკოლინუ შეძლო გაეგორებინა, -- , ნოკორკოლ{აფ}უე(ნ)
შესძლებია გაგორება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უკორკოლუანს ზმნისა -- შეუძლია გააგოროს. ოკორკოლაფუანს (ოკორკოლაფუუ
აგორებინა, უკორკოლაფუაფუ უგორებინებია, ნოკორკოლაფუე(ნ) აგორებინებდა თურმე) კაუზ. ოკორკოლუანს ზმნისა -- აგორებინებს.
მაკორკოლარი, მაკორკოლაფარი მიმღ. მოქმ. მგორებელი, მაგორებელი. ოკორკოლარი, ოკორკოლაფარი მიმღ. ვნებ. მყ. საგორებელი,
საგორავი. კორკოლერი, კორკოლაფირი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}გორებული. ნაკორკოლუ, ნაკორკოლეფი მიმღ. ვნებ. წარს. ნაგორები,
ნაგორვები. ნაკორკოლუერი, ნაკორკოლაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. გორების საფასური. უკორკოლუ, უკორკოლაფუ მიმღ. უარყ.
{გა}უგორებელი. 

Lemma: k'ork'oler-i  
Number: 10497  
კორკოლერ-ი (კორკოლერს) მიმღ. ვნებ. წარს. ოკორკოლუანს ზმნისა -- {გა}გორებული. 

Lemma: k'ork'olia  
Number: 10498  
კორკოლია (კორკოლიას) საგორებელი. 

Lemma: k'ork'ont'-i  
Number: 10499  
კორკონტ-ი (კორკონტის), კორკო{ნ}ტია (კორკო{ნ}ტიას) წვერი, კენწერო; ფოჩი; ქოჩოჩი. ქლაიტიში კორკონტი სიმინდის
წვერი (ი. ყიფშ.). კორკონტელი სიმი{ნ}დი -- ქოჩრიანი სიმინდი (პ. ჭარ.). კორკონტის მიკოჩანს ჟირი კაკალი ნეძი --
წვერზე აბია ორი კაკალი ნიგოზი. გვალაში კორკონტიაშა აშულებუდეს -- მთის წვერზე ასულიყვნენ. ქკორკონტია გვალა
მიუვალი, ძნელად ასასვლელი მთა. შდრ. გურ. კატარი ხის წვერო, კენწერო (ა. ღლ.); სიმინდის ყვავილი (გ. შარაშ.). 

Lemma: k'ork'oce  
Number: 10500  
კორკოცე (კორკოცეს) ყივანახველა (ბატონები). ბავშვს ახველებს, გაატარებენ სამჯერ კაკლის ფესვში და შეევედრებიან
კაკლის ანგელოზს კორკოცესაგან ბავშვის განკურნებას (ს. მაკალ., გვ. 332). ბაღანას კორკოცე პატონეფი უზოჯუნს --
ბავშვს ყივანახველა ბატონები უბრძანდება. 

Lemma: k'ork'ume{l}-i  
Number: 10501  
კორკუმე{ლ}-ი (კორკუმელ/რს) იგივეა, რაც კორკიმელი. 

Lemma: k'oroba  
Number: 10502  
კორობა (კორობას) ზოლებიანი, ვეფხვივით ჭრელი. კორობა ჩხოუ -- ზოლებიანი ძროხა. შდრ. ჭარგა, ჭუბურა. 

Lemma: k'orobil-i  
Number: 10503  
კორობილ-ი, კოროფილ-ი (კორობ/ფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. კორობ/ფუნს ზმნისა -- {შე}კრებილი, {მო}გროვებული. 

Lemma: k'orobua  
Number: 10504  
კორობუა, კოროფუა (კორობ/ფუას) სახელი კორობ/ფუნს ზმნისა -- ბოჭვა, {შე}გროვება, {შე}კრება. ბკორობი ქუალეფი,
ენუორღვი ხართას: ქხს, 1, გვ. 18 - ვკრიბე ქვები, ჩავყარე ტომარაში (ტყავისა). ჸურუ ორღვანდუ დო ჭკვერი კორობუნდუა:
თ. სახოკ., გვ. 271 - ბრიყვი აბნევდა და ჭკვიანი (გონიერი) კრებდაო. თხირონას პკოროფუნდით დოციმილ თხირს -
სათხილეში (თხილნარში) ვკრებდით (ვაგროვებდით) დაცვენილ თხილს. ხვითოეფი გეეკორობუ: ი. ყიფშ., გვ. 25 - ხვითოები



აკრიფა. კორობ/ფუნს (კორობ/ფუ კრიბა, უკორობ/ფუ უკრებია, ნოკორობ/ფუე(ნ) კრებდა თურმე) გრდმ. კრებს, აგროვებს. იკორობუნს
(დიიკორობუ დაიგროვა, დუუკორობუ დაუგროვებია) გრდმ. სათავ. ქც. კორობუნს ზმნისა -- იკრებს, იგროვებს თავისთვის.
უკორობუნს (დუუკორობუ დაუგროვა, შეუკრიბა; დუუკორობუ დაუგროვებია, შეუკრებია) გრდმ. სასხ. ქც. კორობუნს ზმნისა --
უკრებს. იკორობუუ(ნ) (დიიკორობუ დაგროვდა, დოკორებე{ლე}(ნ) დაგროვილა) გრდუვ. ვნებ. კორობუნს ზმნისა -- იკრიბება,
გროვდება. აკორობუუ(ნ) (დააკორობუ დაუგროვდა, დოკორობუუ დაჰგროვებია) გრდუვ. ვნებ. უკორობუნს ზმნისა -- ეკრიბება,
უგროვდება. იკორობე(ნ) (იკორობუ შესაძლებელი გახდა შეკრება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. კორობუნს ზმნისა -- შეიძლება
შეგროვდეს, შეიკრიბოს. აკორობე(ნ) (აკორობუ შეძლო {შე}ეკრიბა, -- , ნოკორობუე(ნ) შესძლებია {შე}გროვება) გრდუვ. შესაძლ.
ვნებ. უკორობუნს ზმნისა -- შეუძლია {შე}აგროვოს, {შე}კრიბოს. ოკორობაფუანს (ოკორობაფუუ აგროვებინა, შეაკრებინა;
უკორობაფუაფუ უგროვებინებია, შეუკრებინებია; ნოკორობაფუე(ნ) აგროვებინებდა, აკრებინებდა თურმე) კაუზ. კორობუნს ზმნისა --
აკრებინებს, აგროვებინებს. მაკორობალი მიმღ. მოქმ. {შე}მკრები, {შე}მგროვებელი. ოკორობალი მიმღ. ვნებ. მყ. {შე}საკრები,
{შე}საგროვებელი. კორობილი მიმღ. ვნებ. წარს. {შე}კრებილი, {შე}გროვილი//შეგროვებული. ნაკორობა მიმღ. ვნებ. წარს.
{შე}ნაკრები, {შე}ნაგროვი, ნაგროვები. ნაკორობუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {შე}კრების, {შე}გროვების საფასური. უკორობუ მიმღ. უარყ.
{შე}უკრებელი, {შე}უგროვებელი. შდრ. ლაზ. კორობ: ოკორობუ შეკრება, შეგროვება (ნ. მარი). 

Lemma: k'orocxil-i  
Number: 10505  
კოროცხილ-ი (კოროცხილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. კოროცხუნს ზმნისა -- დათვლილი, აღრიცხული. 

Lemma: k'orocxua  
Number: 10506  
კოროცხუა (კოროცხუას) სახელი კოროცხუნს ზმნისა -- თვლა, აღრიცხვა. ფარას კოროცხუა უჸორსია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ.
140 - ფულს დათვლა უყვარსო. ცას მუსხი მურიცხი მეხედუნ, თის პკოროცხუნდია - ცაზე რამდენი ვარსკვლავი იყო (იჯდა),
იმას ვთვლიდიო. კოროცხუნს (კოროცხუ თვალა, უკოროცხუ უთვლია, ნოკოროცხუე(ნ) თვლიდა თურმე) გრდმ. თვლის. იკოროცხუნს
(იკოროცხუ ითვალა, უკოროცხუ უთვლია) გრდმ. სათავ. ქც. კოროცხუნს ზმნისა -- ითვლის თავისთვის. უკოროცხუნს (უკოროცხუ
უთვალა, უკოროცხუ უთვლია) გრდმ. სასხ. ქც. კოროცხუნს ზმნისა -- უთვლის. იკოროცხუუ(ნ) (დიიკოროცხუ დაითვალა ის,
დოკოროცხე{ლე}(ნ) დათვლილა) გრდუვ. ვნებ. კოროცხუნს ზმნისა -- ითვლება. აკოროცხუუ(ნ) (დააკოროცხუ დაეთვალა, დოკოროცხუუ
დასთვლია) გრდუვ. ვნებ. უკოროცხუნს ზმნისა -- ეთვლება. იკოროცხე(ნ) (იკოროცხუ შესაძლებელი გახდა დათვლა, დათვლილ
იქნა; -- ; -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. კოროცხუნს ზმნისა -- შეიძლება დაითვალოს (დათვლილ იქნეს). აკოროცხე(ნ) (აკოროცხუ
შეძლო დაეთვალა, -- , დონოკოროცხუე(ნ) შესძლებია დათვლა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უკოროცხუნს ზმნისა -- შეუძლია
დათვალოს. ოკოროცხაფუანს (ოკოროცხაფუუ ათვლევინა, უკოროცხაფუაფუ უთვლევინებია, ნოკოროცხაფუე(ნ) ათვლევინებდა თურმე)
კაუზ. კოროცხუნს ზმნისა -- ათვლევინებს. მაკოროცხალი მიმღ. მოქმ. {და}მთვლელი. ოკოროცხალი მიმღ. ვნებ. მყ.
{და}სათვლელი. კოროცხილი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}თვლილი ნაკოროცხა მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნათვალი. ნაკოროცხუერი მიმღ.
ვნებ. წარს. {და}თვლის საფასური. უკოროცხუ მიმღ. უარყ. უთვალავი, დაუთვლელი. იხ. ერკება. შდრ. ლაზ. კოროცხ:
ოკოროცხუ თვლა (ნ. მარი). 

Lemma: k'orox-i  
Number: 10507  
კოროხ-ი (კოროხის) დიბა, ფარჩა. გაჭირებას ოსურქუ კოროხიში კურთა შირუა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 23 - გაჭირვებისას
ქალმა კოროხის (დიბის) საცვალი გაცვითაო. 

Lemma: k'orsil-i  
Number: 10508  
კორსილ-ი (კორსილს) ტივის შუა მორზე ამართული გათლილი ხე (მასალები, ტ. ვ, გვ. 255). 

Lemma: k'ort'an-i  
Number: 10509  
კორტან-ი (კორტანს) კურტანი. გეხენა კორტანამი ხოსუ (ხოჯისუ): ქხს, 1, გვ. 279 - სხედან კურტნიან ხარზე. იხ. კორტე. 

Lemma: k'ort'e1  
Number: 10510  
კორტე1 (კორტეს) კურტანი. -ლევა, მუ რე მეიღუნი? -- მუ ორე და კორტე: ქხს, 1, გვ. 259 - -ლევან, რაა, რომ მიგაქვს? -- რა
არის და კურტანი. 

Lemma: k'ort'e2  
Number: 10511  
კორტე2 (კორტეს) კოტა, ხის ლურსმანი (მასალები, ტ. 1, გვ. 393). ფიცარემს ართიანწკუმა კორტეთ აერთენა - ფიცრებს
ერთმანეთთან კოტათი აერთებენ. 

Lemma: k'ort'e3  
Number: 10512  
კორტე3 (კორტეს) კორა. კარის საკეტი ხის კოჭი, მიმაგრებული კარის ჩარჩოზე, სვეტზე ან სიგანის ხეზე. კორტეთი აფუდუ
კარი დინოკილერი, მარა ხამუში წვანჯით გეჲოჸოთუ კორტე დო ჸუჩა მინილუ - კორით ჰქონდა კარი ჩაკეტილი, მაგრამ
დანის წვერით ააგდო კორა და სახლში შევიდა. 

Lemma: k'ort'ox-i  
Number: 10513  
კორტოხ-ი (კორტოხის) კორტოხი; გორაკი, მაღლობი. 

Lemma: k'orua1  
Number: 10514  
კორუა1 (კორუას) იხ. დოკორუა. 

Lemma: k'orua2  
Number: 10515  
კორუა2 (კორუას) იხ. ნკორუა, ნკვერუა. 



Lemma: k'orcha  
Number: 10516  
კორჩა (კორჩას) ქსოვილის სახეობაა ერთგვარი. სუსაგან (სელისაგან) ქსოვდნენ კორჩას (მასალები, ტ. 2, ნაწ. 2, გვ. 228). 

Lemma: k'orchxel-i  
Number: 10517  
კორჩხელ-ი (კორჩხელს) ბოტან. ეკალღიჭი. იხ. კალია, კალიე, კაკილარი, კალიეში ძჷგირი, ძჷგირი (ა. მაყ.). შდრ.
ტოპონ. კორჩე ღელე სოფ. კიწიაში (მარტვილის რაიონი). 

Lemma: k'orc'oxu{l}-i  
Number: 10518  
კორწოხუ{ლ}-ი (კორწოხულ/რს) ბოტან. ჩვეულებრივი კოწახური (ა. მაყ.). სუმი ბერწული დო სუმი კორწოხული: მ. ხუბ., გვ.
211 - სამი ბროწეული და სამი კოწახური. // გადატ. მწარე, მწარე ენის მქონე. კორწოხულიჯგუა ნინა მილაძუ - კოწახურივით
(ძლიერ მწარე) ენა უდევს (პირში). შდრ. ხევს. კოწახი ძლიერ მჟავე (ა.ჭინჭ. ხევს., გვ. 194). ლაზ. კაწახური კოწახური (ა. მაყ).

Lemma: k'ot'a  
Number: 10519  
კოტა (კოტას) იგივეა, რაც კორტე2, -- კოტა, ხის რიკი. ბულიშ ტყებიში ბრელი ფას ქიმააგანა ბიგას დო კოტათი
გაამარგენა - ბლის ტყავის ბევრ ფენას (ფას) ჩამოაცმევენ ჯოხზე და კოტათი (ხის რიკით) გაამაგრებენ. 

Lemma: k'ot'inia  
Number: 10520  
კოტინია (კოტინიას) ხბოს ასე უხმობენ. ჩქიმი კოტინია ჯგირი მაჭკომალი რე - ჩემი ხბო კარგი მჭამელია. 

Lemma: k'ot'o  
Number: 10521  
კოტო (კოტოს; მრ. რიცხვ.: კოტუ-ეფ-ი) 1. ქოთანი. არძა ოჯახის მუშ კოტო წყარი ფუნსია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 13 - ყველა
ოჯახში თავისი ქოთანი წყალი დუღსო. კოტოს მუთ ინოძჷნი, კიზის უჩქჷნია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 70 - ქოთანში რაც ძევს
(შიგნით), კოვზმა იცისო. ქემშაიდგუმუდუკო კოტოთ ლებია: მ. ხუბ., გვ. 41 - ჩაგედგა ქოთნით ლობიო. კოტოშ ღუმუ
უჩუნაფუ: ა. ცაგ., გვ. 86 - ქოთნის ღომი უშუშებელი. ჭუკი ხვამურას ვენტირედუა დო კუდელიშა კოტუენს მიკმიკირანდუა:
ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 179 - თაგვი ხვიმირაში ვერ ეტეოდაო და კუდზე ქოთნებს იბამდაო. ქკოტუეფიშ ოკეთებუშა ულა
ქოთნების საკეთებლად წასვლა. // გადატ. სიკვდილი. კოტო (ქოთანი) შეიძლება იყოს: გინაფუნაფალი გადასადუღებელი,
ნადუღის ასადუღებელი; დინაკვეთარ/ლი კვეთით შესადედებლად განკუთვნილი რძის ჩასასხმელი; დინანაწალი ნაწის
(კვეთის, დვრიტის) ჩასაყენებელი; ვარდიშ დინარგუაფალი ვარდის ჩასარგავი; დინაჭვალარი ჩასაწველი; სადედალო
სადედლე (დედლის მოსახარში); სალებიო სალობიო (ლობიოს მოსახარში); ჸუჯელი ყურიანი (შდრ. ჸუჯი); ცოცორო//ცოცუ
ძალიან პატარა. 2. მდინარის ფსკერზე ჩაღმავებული ადგილი; თევზის ბუდე. იხ. მეკოტუე, ნოკოტია. შდრ. იმერ. კოტო
მრგვალი და მომცრო ქილა (ქეგლ). 

Lemma: k'ot'oia  
Number: 10522  
კოტოია (კოტოიას) კნინ. პატარა ქოთანი. 

Lemma: k'ot'or-i  
Number: 10523  
კოტორ-ი (კოტორს) ზოოლ. ბაჭია; კურდღლის ნაშიერი (პ. ჭარ.). 

Lemma: k'ot'ore  
Number: 10524  
კოტორე (კოტორეს) 1. ზოოლ. იგივეა, რაც კოტორი, -- ბაჭია. ჭამ-კოტორე ხოლო ველაგიხენია ქორაშა? - (სულ რომ ჭამ)
ბაჭია ხომ არ გიზისო მუცელში? 2. ქოთნისმაგვარი. იხ. კოტო. 

Lemma: k'ot'oro  
Number: 10525  
კოტორო (კოტოროს) პატარა, დაბალი ტანის. იხ. ქვარაკოტორო. 

Lemma: k'ot'osh-i  
Number: 10526  
კოტოშ-ი (კოტოშის) ტოპონ. ქოთნისებური ორმო (პ. ცხად., კატალ., გვ. 97). შდრ. კოტოში მოზიდვით სისხლის გამომღებელი
ჭურჭელი (საბა). 

Lemma: k'ot'uam-i  
Number: 10527  
კოტუამ-ი (კოტუამს) ქოთნიანი [კოტუამიღ კოტო-ამ-ი]. 

Lemma: k'ot'ula  
Number: 10528  
კოტულა (კოტულას) აყიროსაგან გაკეთებული ჭურჭელი, ქოთანს ჰგავს. ჭუკი ხვიმირას ვენთმიტირედუა დო კოტულას
ეკმიკირანდუა - თაგვი ხვიმირში ვერ ეტეოდა და კოტულას იბამდაო უკან. იხ. კოტო. შდრ. ტუტულა. 

Lemma: k'ou-k'ou-k'ou  
Number: 10529  
კოუ-კოუ-კოუ! ინდაურის მოხმობა. იხ. ჭუი, ჭუი! 

Lemma: k'op  
Number: 10530  
კოფ იხ. კობა. 



Lemma: k'ope1  
Number: 10531  
კოფე1 (კოფეს) კეფა, ადამიანის თავის უკანა ნაწილი, თხემი. -სო მეგოგუა? -კოფე-დუსია: ქხს, 1, გვ. 302 - სად დაგარტყაო?
-კეფაზეო (კეფა-თავზეო). დუდიში კოფო გუხირცქესია - თავის კეფა გაუხეთქესო. შდრ. კოპე, კოპეჭია. 

Lemma: k'ope2  
Number: 10532  
კოფე2, კოფო(კოფეს) ურმის ნაწილი, -- კოფო (ი.ყიფშ., პ. ჭარ.). კოფე რე საცხირეში ჟინი ორტყაფუ - კოფო არის ურმის
ჭალებზე ჩამოსაცმელი სარტყელი (პ. ჭარ.). კოფეს ქიგლადოხოდუა კოჩიქ - კოფოზე ჩამოჯდაო კაცი. 

Lemma: k'ogho  
Number: 10533  
კოღო, კოღონა (კოღოს, კოღონას) ენტომ. კოღო. კოღოშ ამბეს თქუანთჷ-და: მასალ., გვ. 99 - კოღოს ამბავს თუ იტყვით...
ღვინით შუმილი კოღონასჷ თოლეფი ურიჟინუაფუ: მასალ., გვ. 99 - ღვინით დამთვრალ კოღოს თვალები უბრიალებია.
შიო, კოღონა, სი ნავარი!: ი.ყიფშ., გვ. 127 - შიო, კოღოვ, შე ოხერო! ექ კამბეშიში ოდიარე რე დო კოღონაში ოჸონუუ: კ.
სამუშ., ქხპს, გვ. 145 - იქ კამეჩის საბალახოა და კოღოს საბუდარი. შდრ. ლაზ. კოღონი კოღო (ნ. მარი). იხ. კვაღანა. 

Lemma: k'och-i  
Number: 10534  
კოჩ-ი (კოჩის//კოს//კოსუ//კოც) 1. კაცი. კოჩი დოღურუ დო სიტყვა -- ვარია: თ. სახოკ., გვ. 250 - კაცი მოკვდება და სიტყვა
(ნათქვამი) არაო. რჩინუ კოჩიქ უწუ//უწოუ რჩინ კოს: ი.ყიფშ., გვ. 9 - ბებერმა კაცმა უთხრა ბებერ კაცს. კოჩიქ
ქიმინდომასჷნი, გვალას ეკართინუანსია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 75 - კაცმა რომ მოინდომოს, მთას წააქცევსო. ბორო კოჩის
ჭკუა აში{ი} მუში უბორაშიწკჷმა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 19 - სულელი კაცი ჭკუას მასზე უფრო სულელთან იპოვისო. ხოს ქათ
დააკირანა, კოს -- ნინათი - ხარს რქით დააბამენ, კაცს -- ენით. თენა ცოდა მუჭო ვარე, თეცალს კოსუ ორთუდეე?: ქხს, 1,
გვ. 45 - ეს ცოდვა როგორ არაა, ასეთს (ამნაირს) კაცს უკეთებდე? ათე კოსჷთი შევაგონი: ი. ყიფშ., გვ. 6 - ამ კაცსაც
შევაგონე. თი ღარიბი კოჩეფს (კათას) კოჩი ვაღებულენდუ: ი.ყიფშ., გვ. 3 - იმ ღარიბ კაცებს არავინ არ ღებულობდა. 2.
განუსაზღვრელობითი ნაცვალსახელის მნიშვნელობით ვერავინ, ვინმე: კოს ვაარაგადე იშენი გლახა - კაცი (ვერავინ) ვერ
იტყვის მასზე ცუდს. კოშის ვა უწუუ: მ. ხუბ., გვ. 208- არავის (კაცს) არ უთხრა. ჯგირიშენი ჯგირი კოს ვაუკეთებუ -
კარგისათვის კარგი არავის გაუკეთებია. კოჩი ვარდუ ექ - არავინ არ იყო იქ. 3. მამაკაცი. კოჩიქ ვეეშუო თექ მითინქ? -
მამაკაცი ვერ იშოვეს იქ ვინმე? კოჩქ გოჭყორდუო? - მამაკაცი გაწყდა? 4. ვინმეს ყმა, კაცი. თინა ჩიქვანიში კოჩი რდუ - ის
ჩიქოვანის კაცი (ყმა) იყო. ფაღვაში კოჩი რდუ -ფაღავას კაცი იყო. 5. რთული ფუძის მეორე შემადგენელი ნაწილი:
ბაღანა-კოჩი ბავშვი (ბავშვი კაცი); მუმა-კოჩი მამაკაცი; ოსურ-კოჩი დედაკაცი (ქალ-კაცი); ქომოლ-კოჩი მამაკაცი (გულადი
კაცი); ჯიმა-კოჩი ძმაკაცი. ქდუდი კოჩი თავკაცი: რხინსით დო გარასით დუდიკოჩი აუცილებელი რე -ლხინშიც და
ტირილშიც თავკაცი აუცილებელია. ქკოჩქ თქუასინი კაცმა რომ თქვას,//სწორე გითხრათ, მართალი რომ ითქვას: კოჩქ
თქუასინი, ვარე ინა ე საქმეს ჩილათირი -კაცმა რომ თქვას, არაა ის ამ საქმეში შემცდარი. ქსი კოჩი შე კაცო: სი კოჩი, სო
რექ ეზმა ხანს, მედინინი? -შე კაცო, სად ხარ ამდენ ხანს, რომ დაიკარგე? ქხვათახვალე კოჩი მარტო კაცი; უოჯახო კაცი.
ქჯვეში კოჩი ძველი კაცი. // გადატ. გამოცდილი, მცოდნე კაცი. შდრ. ლაზ. კოჩი კაცი (ნ. მარი). იხ. ნაკოჩანუ, უკოჩე. 

Lemma: k'ocha  
Number: 10535  
კოჩა (კოჩას) ანთროპ. კოჩა. კოჩაია (=კაცოია) კნინ. კაცის სახელი. კოჩა ღ კოჩ-ა კაცა. 

Lemma: k'ocham-i  
Number: 10536  
კოჩამ-ი (კოჩამს) კაციანი. კოჩამო ზმნზ. კაციანად. მიდართეს კოჩამო დო ოსურამო -- წავიდნენ კაციანად და ქალიანად. 

Lemma: k'ochana  
Number: 10537  
კოჩანა (კოჩანას) კაცობა. კოს კოჩანა გიღუდას, სახელი მუდგა რჯოხოდას: ა. ცან., გვ. 109 -- კაცს კაცობა გქონდეს,
სახელი რაც გინდა გერქვას. ენა ვარე კოჩანავა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 126 -- ეს არ არის კაცობაო. მალადეც თიში კოჩანას:
კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 116 -- ყოჩაღ მის კაცობას. აბა, სი გიჩქუ დო სქანი კოჩანასია: მ. ხუბ., გვ. 55 -- აბა, შენ იცი და
შენმა კაცობამო. ირი კოჩი გახარებული ორდუ... მუში ჯგირი კოჩანაშენი: მ. ხუბ., გვ. 14 -- ყველა გახარებული იყო... მისი
კარგი კაცობისათვის. კოჩანაშ(ი) წანუა კაცობის წამება: კოჩანა კოპწანსია- და, ათე საქმეს გაიკეთენქ -- კაცობა თუ
მწამსო, ამ საქმეს გაგიკეთებ. კოჩანაში მიშაძვენა კაცობის დება შიგნით: დიდი კოჩანა მიშაძჷდჷ თიში ხანდას -- დიდი
კაცობა იდო მის შრომაში. 

Lemma: k'ochanadinapil-i  
Number: 10538  
კოჩანადინაფილ-ი (კოჩანადინაფილ/რს) კაცობადაკარგული. 

Lemma: k'ochanier-i  
Number: 10539  
კოჩანიერ-ი (კოჩანიერს) კაცური. კოჩანიერი კოჩი -- კაცური კაცი. 

Lemma: k'ochanua  
Number: 10540  
კოჩანუა (კოჩანუას) სახელი კოჩანენს ზმნისა -- კაცობა. უსაქვარეფი კოჩანენა, შხვაშ ქობალც ოსხუპუნა: მასალ., გვ. 80 -
- უქნარები (დიდ)კაცობენ, სხვის პურს ეჭიდებიან. კოჩანენს (იყენ. იკოჩანენს იკაცებს, იკოჩანუ იკაცა, უკოჩანებუ უკაცია, ნოკოჩანებუე(ნ)
კაცობდა თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ. კაცობს. აკოჩანენს (აკოჩანუ აკაცა, უკოჩანებუ უკაცებია) გრდმ. აკაცებს. კოჩენს (იყენ. იკოჩენს
იკაცებს, იკოჩუ იკაცა, უკოჩებუ უკაცებია, ნოკოჩებუე(ნ) კაცობდა თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ. კაცობს. იხ. კოჩანენს. იკოჩებუუ(ნ)
(დეეკოჩუ დაკაცდა, დაკოჩებე{ლე}(ნ) დაკაცებულა) გრდუვ. ვნებ. კოჩენს ზმნისა -- კაცდება. იკოჩინე(ნ) (იკოჩინუ შესაძლებელი გახდა
კაცობა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. კოჩენს ზმნისა -- შეიძლება იკაცოს. აკოჩინე(ნ) (აკოჩინუ შეძლო ეკაცა, -- , ნოკოჩებუე(ნ)
შესძლებია კაცობა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. კოჩენს ზმნისა -- შეუძლია იკაცოს. ოკოჩებაფუანს (ოკოჩებაფუუ აკაცებინა,
უკოჩებაფუაფუ უკაცებინებია, ნოკოჩებაფუე(ნ) აკაცებინებდა თურმე) კაუზ. კოჩენს, კოჩანენს ზმნათა -- აკაცებინებს. მაკოჩებელი მიმღ.
მოქმ. {გა}მკაცებელი. ოკოჩებელი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}საკაცებელი, საკაცებო. გაკოჩებული მიმღ. ვნებ. წარს. გაკაცებული. ნაკოჩანუ,



ნაკოჩები მიმღ. ვნებ. წარს. ნაკაცარი; ნაყმევი. ნაკოჩანუერი, ნაკოჩებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. გაკაცების საფასური; ნაყმევი. 

Lemma: k'ochgena՚vi{l}a  
Number: 10541  
კოჩგენაჸვი{ლ}ა (კოჩგენაჸვი{ლ}ას) ტოპონ. კაცდანაკლავი ადგილი (შდრ. პ. ცხად., ტოპონ., გვ. 29). 

Lemma: k'ochish(i)skua  
Number: 10542  
კოჩიშ(ი)სქუა, კოჩიისქუა (კოჩი{შ}ისქუას) კაციშვილი. მუ ბღოლინი, ვაგიჩქჷნო, სი იუდა კოჩიშ(ი)სქუა?: კ. სამუშ., ქართ.
ზეპ., გვ. 33 -- რა დამმართე არ იცი, შე იუდა კაცისშვილო? 

Lemma: k'ochishmach'k'omal-i  
Number: 10543  
კოჩიშმაჭკომალ-ი (კოჩიშმაჭკომალ/რს) კაცისმჭამელი, კაციჭამია. 

Lemma: k'ochishmo՚orope  
Number: 10544  
კოჩიშმოჸოროფე (კოჩიშმოჸოროფეს) კაცისმოყვარული. 

Lemma: k'ochishoba  
Number: 10545  
კოჩიშობა (კოჩიშობას), კოჩიიშობა (კოჩიიშობას) კაცისობა; კაცობრიობა. კოჩიშობაში ისტორიას ვამშაჭარუ ათეჯგურა
მუთუნი:ყაზაყ., 03.08.1931, გვ. 2 -- კაცობრიობის ისტორიაში არ სწერია ასეთი არაფერი. 

Lemma: k'ochish-shur-i  
Number: 10546  
კოჩიშ-შურ-ი (კოჩიშ-შურს), კოჩიიშურ-ი (კოჩიიშურს) კაცის სული; ადამიანი, ადამიანები; სულიერი. კოჩიიშური ვარჩქუდუ
-- კაცის სული (სულიერი) არ ჩანდა. ჯვეშო კოჩიიშურით ჸოფერე ვაჭრუა -- ძველად კაცის სულით (ადამიანებით) ყოფილა
ვაჭრობა. 

Lemma: k'ocho  
Number: 10547  
კოჩო გინორთა (კოჩო გინორთას) კაცად გახდომა. არძაქ კოჩო გინირთეს -- ყველა კაცად გადაიქცნენ (დაკაცდნენ). 

Lemma: k'ochur-i  
Number: 10548  
კოჩურ-ი (კოჩურს) კაცური. ქკოჩური კოჩი//კოჩანიერი კოჩი კაცური კაცი. იჸუაფუქ კოჩურ-კოჩი, ჯინჯიერი სქანი გვარი:
კ.სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 112 -- (შენ) იქნები კაცურ-კაცი, ძირმაგარი შენი გვარი. დიდ-კოჩური დიდ-კაცური. 

Lemma: k'ochur-k'ochana  
Number: 10549  
კოჩურ-კოჩანა (კოჩურ-კოჩანას) კაცურ-კაცობა, ვაჟკაცობა. ბჟღირაფილი რე... ბოშურ-ბოშალაში, კოჩურ-კოჩანაში
სქვამი პეული: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 76-77 -- დაზრული არის... კაცურ-კაცობისა, ვაჟკაცობის ნაზი ყვავილი. 

Lemma: k'oc'oria  
Number: 10550  
კოწორია (კოწორიას) კენწერო. ბულიშ კოწორიაშა ეშებლენდით -- ბლის კენწეროზე ავიდოდით. 

Lemma: k'och'o  
Number: 10551  
კოჭო (კოჭოს) პატარა, დაბალი; ქოჩორა (ი.ყიფშ.). შდრ. კოჭოჭი; კუჭუჭი. 

Lemma: k'och'ob-i  
Number: 10552  
კოჭობ-ი (კოჭობის) ჭრაქი, ნავთის სანთებელა. აჯიაქ ქიიჸიდჷ ართი კოჭობი: მ. ხუბ., გვ. 219 -- აჯიამ იყიდა ერთი ჭრაქი.
კოჭობია კნინ. პატარა ჭრაქი. შდრ. ცოცუ (ი. ყიფშ.). 

Lemma: k'och'o-k'varia  
Number: 10553  
კოჭო-კვარია (კოჭო-კვარიას) ქოჩორა ყვავი (ი.ყიფშ.). 

Lemma: k'och'or-i  
Number: 10554  
კოჭორ-ი (კოჭორს) ბოტან. ცოცხის მსგავსი მცენარეა, წვრილ-წვრილი ფოთლები აქვს, იზრდება ნახევარი არშინის
სიმაღლეზე (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 1, გვ. 220). 

Lemma: k'och'oria  
Number: 10555  
კოჭორია (კოჭორიას) ქოჩორა, ქოჩრიანი. მუჭო სქანი კოჭორია დუს ვაძირუნქინი, ეს ვაძირუნქია დღას -- როგორც შენს
ქოჩრიან თავს ვერ ნახავ, ისე ამას ვერ ნახავო არასოდეს. 

Lemma: k'och'op-i  
Number: 10556  
კოჭოფ-ი (კოჭოფის) იხ. კოჭობი. 

Lemma: k'och'o-kotom-i  
Number: 10557  



კოჭო-ქოთომ-ი (კოჭო-ქოთომს) ქოჩრიანი ქათამი. ჸუნს ართი კოჭო-ქოთომი -- ჰყავს ერთი ქოჩრიანი ქათამი. 

Lemma: k'och'och'-i  
Number: 10558  
კოჭოჭ-ი (კოჭოჭის) კუჭულა; საქოჩრე; ქოჩორი. ძალით მუთუნ(ი) ვამიწუა, ვამომინტუა კოჭოჭიშა: ქხს, 1, გვ. 318 -- ძალით
არაფერი მითხრა, არ მომიკიდო კეფაზე (საქოჩრეზე). 

Lemma: k'och'och'am-i  
Number: 10559  
კოჭოჭამ-ი (კოჭოჭამს) კუნჭულიანი. ფარათ შლიაპკა ქიჸიდით, ჯარიშა ულა ქჷგოკონ-და, ვარა ღოლით კოჭოჭამი,
ვარა ხასლა მითოგორდა: შ. ბერ., გვ. 108 -- ჯარობაში წასვლა თუ გინდათ, ფულით შლიაპა იყიდეთ, ან ჰქენით კუნჭულიანი,
ან გვერდშეწეული (შლიაპა). 

Lemma: k'och'och'ia  
Number: 10560  
კოჭოჭია (კოჭოჭიას) წვერი, თხემი. ჯაშ კოჭოჭია დუს ქუგუდოხოდუა -- ხის წვერზე (კი) ავიდაო. კოჭოჭია დუს ქუმოხვადუ
ტყვიაქ -- თავის თხემზე მოხვდა ტყვია. ქოგმალე დუდი-კოჭოჭიას -- შემომევლე თავზე (თავის თხემზე). 

Lemma: k'ox-i  
Number: 10561  
კოხ-ი (კოხის) ქარიშხალი (დ. ფიფია). 

Lemma: k'oxa  
Number: 10562  
კოხა (კოხას) იგივეა, რაც კვარწახი, -- ტყემლის საწებელი; კვაწარახი. იხ. კვახა. შდრ. ლაზ. კოხა მკვახე ყურძენი (ნ. მარი).

Lemma: k'oxinjroba  
Number: 10563  
კოხინჯრობა (კოხინჯრობას) რელიგ. ნაკრძალი დღე იყო და 13 მაისს უქმობდნენ, არავინ მუშაობდა, რომ კოხმა და
ავდარმა ნათესი არ გააფუჭოსო (ს. მაკალ., გვ.331). 

Lemma: k'oxt'a  
Number: 10564  
კოხტა (კოხტას) კოხტა. 

Lemma: k'oxt'obua  
Number: 10565  
კოხტობუა (კოხტობუას) კოხტაობა, სიკოხტავე. 

Lemma: k'ravish(i)  
Number: 10566  
კრავიშ(ი) ქუდ-ი (კრავიშ(ი) ქუდის//ქუს) კრავის ქუდი, -- ბოხოხი. 

Lemma: k'ramet'-i  
Number: 10567  
კრამეტ-ი (კრამეტის), კრამიტ-ი (კრამიტის) კრამიტი. კრამეტიში ორთუ̂ალი უღუ -- კრამიტის სახურავი აქვს. ქ
კრამი{ნ}ტამი ჸუდე კრამიტიანი სახლი. შდრ. ლაზ. კერემიდი კრამიტი (ნ. მარი). 

Lemma: k'ranch'-i  
Number: 10568  
კრანჭ-ი (კრანჭის) კლანჭი. 

Lemma: k'raot'-i  
Number: 10569  
კრაოტ-ი (კრაოტის) [რუს. кровать საწოლი]. მუშით მიგერგელუნ, ფერი კრაოტი ქჷმაღალაფუუ: მ. ხუბ., გვ. 199 --
თავისით რომ მიგორავს, ისეთი ტახტი მოატანინა. 

Lemma: k'raxuna  
Number: 10570  
კრახუნა (კრახუნას) ბოტან. ვაზის ჯიში; თეთრი და მსხვილმარცვალა ყურძენი იცის, ღვინო კარგი დგება (ს. მაკალ., გვ. 189).

Lemma: k'rizhang-i  
Number: 10571  
კრიჟანგ-ი (კრიჟანგის) ძუნწი; პურძვირი და ხელმოჭერილი. კირიჟანგი კოჩი რე -- ძუნწი კაცია. 

Lemma: k'rixin-i  
Number: 10572  
კრიხინ-ი (კრიხინს), კრიხინუა (კრიხინუას) კრიახი. ქოთომეფი კრიხინს ქიდიჭყანა (მიოკრიხინანა), მუდოსით ქირს,
ვარდა ხოხუს ქოძირუნანი -- ქათმები კრიახს დაიწყებენ, როდესაც ქორს, ანდა მხოხავს რომ დაინახავენ. 

Lemma: k'rugom  
Number: 10573  
კრუგომ [რუს. кругом ირგვლივ]. ქჷმორთეს მეძობელემქ, კრუგომ ქჷგომიდირთეს: ი.ყიფშ., გვ. 157 -- მოვიდნენ
მეზობლები, ირგვლივ დამიდგნენ (შემომიდგნენ). 

Lemma: k'u1  
Number: 10574  



კუ1 (კუ-ს; მრ. რიცხვ. კუ-ეფ-ი) ზოოლ. კუ. კუში სქუა კუ იჸიი -- კუს შვილი კუ იქნება. 

Lemma: k'u2  
Number: 10575  
კუ2 (კუ-ს) საქონლის ავადმყოფობაა ერთგვარი (ი.ყიფშ.). კუ აღოლე ჩხოუს ქვარას. გეუოლუ ქვარაში სისუსთე -- კუ
დაემართება ძროხას მუცელში. აუვარდება ფაღარათი. შდრ. ბეწვი. 

Lemma: k'u3//k'i//k'e'//rk'u  
Number: 10576  
კუ3//კი//კჷ//რკუ (კუ-ს...) რკო (გ. როგ., ისტ. ფონ., გვ.72). 

Lemma: k'uarchx-i  
Number: 10577  
კუარჩხ-ი (კუარჩხის) იგივეა, რაც კვარჩხი, -- უკუღმართი. კუარჩხი ბაღანა რე -- უკუღმართი ბავშვია. 

Lemma: k'ubak-i  
Number: 10578  
კუბაქ-ი (კუბაქის) სალანძღავი სიტყვაა: უმადური, უგულო, უვარგისი, შეუსმენელი ადამიანი; უსირცხვილო, უწესო; ძუნწი;
ყველაფრის მკადრებელი: დიდი კუბაქი კოჩიე -- დიდი შეუსმენელი კაცია. 

Lemma: k'ubec-i  
Number: 10579  
კუბეც-ი (კუბეცის) [რუს. купец ვაჭარი, სოვდაგარი] ხელმომჭირნე მდიდარი კაცი. კითხჷ თე კუბეციქ თე ბოშის: მ. ხუბ., გვ.
197 -- ჰკითხა ამ ვაჭარმა ამ ბიჭს. 

Lemma: k'ubo  
Number: 10580  
კუბო (კუბოს) კუბო. კუბოშა ღურელს ხვალე ვალეფი ენოთხოზუნია: აია, 1, გვ. 32 -- კუბოში მკვდარს მხოლოდ ვალები
ჩაჰყვებაო. იხ. ჭკუჯი. 

Lemma: k'uburp'ij-i  
Number: 10581  
კუბურპიჯ-ი (კუბურპიჯის, კუბურპის) იხ. კებურპიჯი, -- კერიის პირი. 

Lemma: k'uda1  
Number: 10582  
კუდა1 (კუდას) უკუდო, მოკლეკუდიანი (ცხოველი). კუდას ჩქი უწიინთ კუდელკვათილი, ვარდა კუდელკუნტა ორინს --
კუდას ჩვენ ვეტყვით კუდმოჭრილ, ანდა კუდმოკლე საქონელს. კუდა ჩხოუ უკუდო, მოკლეკუდიანი ძროხა. შდრ. უკუდელე.
შდრ. გურ. კუდალაჲ კუდმოკლე, კუდმოჭრილი ძაღლი (გ. შარაშ.); უკუდო. 

Lemma: k'uda2  
Number: 10583  
კუდა2 (კუდას) კუდა; ბავშვის ავადმყოფობაა ერთგვარი, ძნელად იკურნება. ლურჯი მუწუკები ახლად დაბადებული ბავშვის
საჯდომზე (ქეგლ). შდრ. იმერ. კუდა დაბადებისას ბავშვს გამოყვება საჯდომზე ლურჯი მუწუკები; თუ დროზე არ უექიმეს,
მუწუკები მთელს ტანზე გადავა და ავადმყოფს მოკლავს (ვ. ბერ.). 

Lemma: k'udacia  
Number: 10584  
კუდაცია (კუდაციას) ბოტან. რუსული ჭლაკვი და ქაცვი (ა. მაყ.). შდრ. კვადაცი. 

Lemma: k'ude-i  
Number: 10585  
კუდე-ი (კუდერს) იხ. კუდელი, -- კუდი. 

Lemma: k'udeimargat'ea  
Number: 10586  
კუდეიმარგატეა (კუდეიმარგატეას) ზოოლ. ჩიტია ერთგვარი, რომელსაც კუდი მაკრატელივით აქვს, -- კუდმაკრატელა. 

Lemma: k'udeijinj-i  
Number: 10587  
კუდეიჯინჯ-ი (კუდეიჯინჯის, კუდეიჯინს) კუდის ძირი; ზურგის ნაწილი ნეკნების შეერთებიდან მენჯამდე. თიზუმა ქააგორუ,
გეითუკვახუ კუდეიჯინჯი -- იმდენი აგინა,გამოუტენა კუდისძირი. 

Lemma: k'udel-i  
Number: 10588  
კუდელ-ი, კუდე-ი (კუდელ/რს) კუდი. ხოჯი რკინაში, კუდელი ბამბეში: ი. ყიფშ., გვ. 184 -- ხარი რკინის, კუდი ბამბის
(გამოცანა: ნემსი). გირინქ დუდი დიტყობინუა დო ტურაქ კუდელი ქამაჭკუმუა: ა. ცან., გვ. 103 -- ვირმა თავი დამალა და
მელამ კუდი მოაჭამაო. ცხენქ ულას გეურკუ დო კუდელს ქემუქვათუანს: ქხს, 1, გვ. 204 -- ცხენმა სვლას უკლო და კუდს
მიაქანავებს. ეკაჯინი ცხენიშ კუდელც: კ. სამუშ., ქხპს, 1, გვ. 151 -- შეხედე (უკან) ცხენის კუდს. ჯოღორს კუდელიშა
ვამანჭასიე წყარქინი, თეში ვანჩურუნსია: ა.ცან., გვ. 132 -- ძაღლს კუდამდე თუ არ მისწვდა წყალი, ისე არ გაცურავსო.
ქკუდელით ქუაშ ჸოთამა კუდით ქვის სროლა. გადატ. სასტიკად დამარცხება. პატონს კუდელით ქუა ოჸოთინაფუუ --
ბატონს კუდით ქვა ასროლინა (ე.ი. სამარცხვინოდ გააქცია). ქკუდელიში ეკოთხოზინი კუდში მიდევნება, გადატ. ბრმად
მიდევნება: კუდელს ეკოთხოზუ, ვეჩმერცხიებუ -- კუდში მისდევს (ბრმად მიჰყვება), არ შორდება. ქკუდელიშა
ეკოჩანჩალი//ეკოჩერჩელი კუდში მიჩანჩალება, გადატ. მორჩილად უკან მიჰყვება. ქკუდელიშ კუდელიშა გინოდვალა
კუდის კუდზე გადადება, გადატ. კავშირში ყოფნა, ცუდი საქმის ერთად კეთება. კუდელი კუდელიშა აფუნა გინოდვალირი --
კუდი კუდზე აქვთ გადადებული, -- საქმეს ერთად აკვარახჭინებენ. ქკუდელიში მობუმა კუდის მობმა, გადატ. რაიმეს



კუდი კუდზე აქვთ გადადებული, -- საქმეს ერთად აკვარახჭინებენ. ქკუდელიში მობუმა კუდის მობმა, გადატ. რაიმეს
გაზვიადება (ეჭვით). ქკუდელიშ(ი) რიკი კუდის ბოლო (რიკი): მუჭო დასუსთებე, კუდელიში რიკის ქოგურაფუ -- როგორ
დასუსტებულა, კუდის რიკს დამსგავსებულა. ქკუდელიში რიკიშახ ტყებიშ გონწყუმა კუდის რიკამდე ტყავის გაძრობა,
გადატ. მეტისმეტად გაყვლეფა; შავი დღის დაყენება: მუთუნი ვადუ{უ}ტუუ, კუდელიშ რიკიშახ გოტყაბარუუ -- არაფერი არ
დაუტოვა, კუდის რიკამდე გაატყავა. ქკუდელიშ რიკიშა ხამუშ გეტახუა კუდის რიკზე დანის გატეხვა, გადატ. საქმის ბოლოს
გაფუჭება: ირფელი ჯგირო გააკეთუ დო ხამუ კუდელიშ(ი) რიკის ქიმკატახუა -- ყველაფერი კარგად გააკეთა და დანა
კუდის რიკზე მიამტვრიაო (საქმე ბოლომდე ვერ მიიყვანაო). ქკუდელიშ ქიცინაფა კუდის ქნევა, გადატ. თავის მოკატუნება,
ეშმაკობა, ცბიერება. ქკუდელიშ ყამბარიშა გედვალა კუდის ყავარზე გადება, გადატ. კუდაბზიკობა, ამპარტავნობა. მითინს
ვაშქიდულენს, კუდელი ყამბარიშა გეუძუ -- არავის არ კადრულობს, კუდი ყავარზე აქვს გადებული (უდევს), -- კუდაბზიკობს.
ქკუდელიშ ჭუალა კუდის {და}წვა, გადატ. გამწარება, შეწუხება: მუშენი გაჭუუ კუდელი, თე ამბეს ვააკათუქი-და? -- რატომ
გეწვის კუდი (შეწუხებული ხარ), ამ ამბავში თუ არ ურევიხარ? შდრ. ლაზ. კუდელი კუდი (ნ. მარი). 

Lemma: k'udela  
Number: 10589  
კუდელა (კუდელას) კუდიანი; ლაქუცა. 

Lemma: k'udelam-i  
Number: 10590  
კუდელამ-ი (კუდელამს; საპირისპ. უკუდე{ლ}ე უკუდო) კუდიანი. უკუდელე ჩხოუ კუდელამს ჭანჯის (//ჭანდის)
გითიორაჸანდუა (გარაჸანდუა): ი. ყიფშ., გვ. 178; ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 133 -- უკუდო ძროხა კუდიანს ბუზს უგერიებდაო. //
გადატ. ეშმაკი, ცბიერი. დიდი კუდელამი ოსურიე -- დიდი ეშმაკი ქალია. შდრ. ლაზ. კუდელონი კუდიანი. 

Lemma: k'udelbirdzghal-i  
Number: 10591  
კუდელბირძღალ-ი (კუდელბირძღალ/რს) კუდაბზიკა. ჩქჷმი მოთა კუდელბირძღალი ძღაბი რე -- ჩემი შვილიშვილი
კუდაბზიკა გოგოა. იხ. ბირძღინი. 

Lemma: k'udelboch'k'a  
Number: 10592  
კუდელბოჭკა (კუდელბოჭკას) კუდგანიერი. შდრ. კუდელფიჩა. კუდელბოჭკა მარჭიხოლი -- კუდფართო მერცხალი. 

Lemma: k'udelginobumapil-i  
Number: 10593  
კუდელგინობუმაფილ-ი (კუდელგინობუმაფილ/რს) კუდგადაბმული გადატ. ძლიერ დაახლოებული. ნაბეტანი
კუდელგინობუმაფილი რენა -- ნამეტანი კუდგადაბმული (დაახლოებული) არიან. 

Lemma: k'udelgirdze  
Number: 10594  
კუდელგირძე (კუდელგირძეს) კუდგრძელი. იგივეა, რაც გირძეკუდელამი. 

Lemma: k'udeler-i  
Number: 10595  
კუდელერ-ი (კუდელერს) მიმღ. ვნებ. წარს. კუდელანს ზმნისა -- კუდგაცილებული (კუდმოპუტული). 

Lemma: k'udellapartia  
Number: 10596  
კუდელლაფართია (კუდელლაფართიას) კუდფართო. 

Lemma: k'udelmerche  
Number: 10597  
კუდელმერჩე (კუდელმერჩეს) კუდზე თეთრის მქონე, -- კუდმოთეთრო. 

Lemma: k'udelmorik'inapil-i  
Number: 10598  
კუდელმორიკინაფილ-ი (კუდელმორიკინაფილ/რს) კუდაბზეკილი, კუდაშვერილი. 

Lemma: k'udelmoghirak'il-i  
Number: 10599  
კუდელმოღირაკილ-ი (კუდელმოღირაკილ/რს) კუდმოღრეცილი, კუდმოგრეხილი. 

Lemma: k'udelua  
Number: 10600  
კუდელუა (კუდელუას), კუდოლუა (კუდოლუას) სახელი კუდე/ოლანს ზმნისა -- ფრინველის კუდის მოცლა. ამჭვანი არძა
ქოთომეფი დოპკუდოლე -- ამ დილას ყველა ქათამი დავკუდე (კუდი მოვაცალე). გეპკუდელეე დო კუდელი ამარი
მიღუნია: მ. ხუბ., გვ. 83 -- კუდი გავაცალე და კუდი აგერ მაქვსო. კუდელანს (გეეკუდელანს კუდს გააცლის, გეეკუდელუუ კუდი
გააცალა, გეუკუდელუუ კუდი გაუცლია, გენოკუდელუე(ნ) კუდს გააცლიდა თურმე) გრდმ. კუდს აცლის (აშორებს). იკუდელუუ(ნ)
(გეიკუდელუუ კუდი აცლილ იქნა, გეკუდელერე(ნ) კუდი გაცლილა) გრდუვ. ვნებ. კუდელანს ზმნისა -- კუდი ეცლება (შორდება).
ოკუდელაფუანს (ოკუდელაფუუ კუდი {მო}აცლევინა, უკუდელაფუაფუ კუდი {მო}უცლევინებია, ნოკუდელაფუე(ნ) კუდს აცლევინებდა
თურმე) კაუზ. კუდელანს ზმნისა -- კუდს აცლევინებს (აშორებინებს). ოკუდელარი მიმღ. ვნებ. მყ. კუდგასაცლელი. კუდელერი
მიმღ. ვნებ. წარს. კუდგაცლილი. ნაკუდელა მიმღ. ვნებ. წარს. კუდგანაცლელი. ნაკუდელუერი მიმღ. ვნებ. წარს. კუდის გაცლის
(მოშორების) საფასური. უგუკუდელუ მიმღ. უარყ. კუდგაუცლელი. 

Lemma: k'udelpicha  
Number: 10601  
კუდელფიჩა (კუდელფიჩას) კუდგაშლილი. ღურჭულეე, ზესქვი უჩა, ნჷნძჷ მორჩე, კუდელფიჩა!: ქხს, 1, გვ. 217 -- იჭიკჭიკე,
შავო შაშვო, ნისკარტ-მოთეთრო, კუდგაშლილო! 

Lemma: k'udelkvachala  



Number: 10602  
კუდელქვაჩალა (კუდელქვაჩალას) კუდბუთქუნა; კუდხუჭუჭა -- იხმარება მელას აღსანიშნავად (ტაბუ). 

Lemma: k'uza  
Number: 10603  
კუზა (კუზას) ავადმყოფობაა ერთგვარი. გადატ. სეირი. ა, სი ხოლო ქაგაღოლუო კუზაქ! -- ა, შენც დაგემართაო კუზა! ის
ქობღოლანქ კუზას -- იმას დავმართებ კუზას (//სეირს). 

Lemma: k'ut-i  
Number: 10604  
კუთ-ი (კუთის) კუნთი (პ. ჭარ.). 

Lemma: k'utap-i  
Number: 10605  
კუთაფ-ი (კუთაფის) 1. კუთვა, ნელი კვნესა. 2. შაშვის ჭახჭახი. 

Lemma: k'utua1  
Number: 10606  
კუთუა1 (კუთუას) ხუთვა; სუნთქვის შეკვრა. შური მაკუთუუ -- სული მეხუთება (მეკვრის). აკუთუუ(ნ) (შური) (შეეკუთუ შეეხუთა,
შეკუთუუ//შეკუთაფუ შეხუთვია, შენოკუთუე(ნ) შეეხუთებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ეხუთება (სული); სუნთქვა ეკვრის. იხ. შურკუთირი. 

Lemma: k'utua2  
Number: 10607  
კუთუა2 (კუთუას), კუთუვა (კუთუვას) სახელი კუთანს ზმნისა -- 1. ნელი კვნესა. გიორჩქილენი, კუთანს -- რომ დახედო,
ნელა კვნესის. 2. იგივეა, რაც კუთაფი, -- ჭახჭახი (შაშვისა), კუტკუტი; კვნესა. ჩიტიცალო ბჭუქუვათ, ზესქვიცალო
ვკუთუვათი: მ. ხუბ., გვ. 78; ი. ყიფშ., გვ. 159; ქხს, 1, გვ. 171 -- ჩიტივით ვიჭიკჭიკოთ, შაშვივით ვიკუტკუტოთ (ვიკვნესოთ). მუ
ამბე რე, ჩქიმი კვინჩა, გურიჭვილო კუთანქინი?: ქხს, 1, გვ. ი147 -- რა ამბავია, ჩემო სკვინჩავ, გულდამწვარი რომ კვნესი?
კუთანს (იყენ. კუთუუ იკვნესა, უკუთუუ უკვნესია, ნოკუთუე(ნ) კვნესოდა თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ. კვნესის; ჭახჭახებს. 

Lemma: k'utxu  
Number: 10608  
კუთხუ (კუთხუს) იგივეა, რაც კუნთხუ, კურთხუ, -- კუთხე. მუშით ოკო ქიმირჩქინას ართი კუთხუ -- თავისთვის უნდა მიიჩინოს
ერთი კუთხე. 

Lemma: k'uk'an-i  
Number: 10609  
კუკან-ი (კუკანს) 1. თევზის დასაბმელი ბაწარი (მასალები, ტ. ვ, გვ. 75). ზუთხს პირში ვაბამდით კუკანს და ცოცხლად
ვინახავდით წყალში (იქვე). 2. ორჭოფობა. მუდგარენი კუკანენს, ვააკო ულა -- რაღაც ორჭოფობს, არ უნდა წასვლა.
კუკანენს (იყენ. იკუკანუ იორჭოფა, უკუკანებუ უორჭოფია, ნოკუკანებუე(ნ) ორჭოფობდა თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ. ორჭოფობს. 

Lemma: k'uk'in-i  
Number: 10610  
კუკინ-ი (კუკინს) ბუზღუნი; წივილი. იხ. კუკინუა. 

Lemma: k'uk'inua  
Number: 10611  
კუკინუა (კუკინუას) სახელი კუკინუნს ზმნისა -- 1. წივილი. კუკინუნსუნი, კოღონა რე, ტურინუნსინი -- წყირეფი რე: ქხს, 1,
გვ. 225 -- რომ წივის, კოღოა, რომ ხტის რწყილებია. 2. ბუზღუნი. მიკოხე კუთხუს დო კუკინუნს -- ზის კუთხეში და ბუზღუნებს.
კუკინუნს (იყენ. იკუკინუ იბზუილა, იბუზღუნა; უკუკინუ უბზუილია, უბუზღუნია; ნოკუკინუე(ნ) ბზუოდა, ბუზღუნებდა თურმე) გრდუვ. საშ.-
მოქმ. ბზუის, ბუზღუნებს. 

Lemma: k'uk'u1  
Number: 10612  
კუკუ1 (კუკუს) ბოტან. დიდი ხვართქლა. იხ. გუგული (ა. მაყ.). 

Lemma: k'uk'u2  
Number: 10613  
კუკუ2 (კუკუს) გუგულის ხმიანობა. კუკუშ დოძახინიშა დიო სო რენია!: მ. ხუბ., გვ. 237 -- კუკუს დაძახებამდე ჯერ სად არისო! 

Lemma: k'uk'u3  
Number: 10614  
კუკუ3 (კუკუს) ანთროპ. კაცის სახელი. შდრ. გუგუ (ასევე კაცის სახელი). 

Lemma: k'uk'ul-i  
Number: 10615  
კუკულ-ი (კუკულ/რს) ანატ. კვირისტავი, -- მუხლის თავის პატარა მრგვალი ძვალი. ქიდვანთხინი, ბირგულიშ კუკული
ქიგვაშქვი დო შურქ ეშელუ -- რომ დავეცი, მუხლის კვირისტავი დავარტყი და კინაღამ სული ამოვიდა. 

Lemma: k'uk'ule  
Number: 10616  
კუკულე (კუკულეს) ანატ. მენჯის წინა ფრთა, რომელიც ზევიდან საზღვრავს საქონლის ფერდს, კუკუხო. 

Lemma: k'ula  
Number: 10617  
კულა (კულას) ხის სასმისი ხმიანი (საბა). ათე ჩქიმი მოთასჷ კულათჷ ღვინი ქიმეჩანია: ა.ცაგ., გვ. 50 -- ამ ჩემს
შვილიშვილს კულათი ღვინო მისცენო. 



შვილიშვილს კულათი ღვინო მისცენო. 

Lemma: -k'ule  
Number: 10618  
-კულე მოკლე (-კულე ცალკე არ გვხვდება): ხე-კულე ხელ-მოკლე, ხელმოჭრილი. ხეკულე რე გაჭირებული, მარძგვანი ხე
ჩხუპის მიოდინუუ -- ხელმოჭრილი (ხელმოკლე) არის გაჭირვებული, მარჯვენა ხელი ომში დაკარგა. ხეკულე კოს მეერიჲო?
-- უხელო (ხელმოკლე) კაცს მოერიეო? იხ. კუნტა, კუტა. შდრ. ხევს. ჴელით მკლე; ლაზ. 1. კულე, მკულე მოკლე (ნ. მარი). 

Lemma: k'ulumbur-i  
Number: 10619  
კულუმბურ-ი, კუჲუმბურ-ი (კულ/ჲუმბურს) 1. ზოოლ. ჩიტია ერთგვარი; 2. ანატ. კელავერი. მუჭომი კულუმბურიჯგუა ხორცი
უღუდუა! -- როგორი კელავერივით ხორცი ჰქონდაო. შდრ. გურ. კულუმბური ჩიტია ერთგვარი (ს. ჟღ.). 

Lemma: k'uma1  
Number: 10620  
კუმა1 (კუმას) კვამლი. ეშე ვემეურსი კუმა: ქხს, 1, გვ. 144 -- ზევით არ მიდის კვამლი. შურქ მიდართჷ მუჭოთი კუმა: ი.
ყიფშ., გვ. 164 -- სული წავიდა როგორც კვამლი. კუმაქ თოლეფი დოპჭუ -- კვამლმა თვალები დამწვა. კუმას ქიმეუღუ ქიანა:
მ. ხუბ., გვ. 162 -- კვამლს მიაქვს ქვეყანა. იხ. ოკუმაფუ. შდრ. ლაზ. კომა კვამლი (ნ. მარი). 

Lemma: k'uma2  
Number: 10621  
კუმა2 (კუმას) კომლი. ათე სოფელს ცხოვრენს ოშიშახ კუმა -- ამ სოფელში ცხოვრობს ასამდე კომლი. ართი კუმა
მიკახორანს ხვალე -- ერთი ოჯახი სახლობს მხოლოდ. ქვირი არტელიში გამგეობაქჷ გორთჷ კუმაში მეჯინათჷ: ყაზაყ.,
16.07.1930, გვ. 4 -- ფქვილი არტელის გამგეობამ გაყო კომლის მიხედვით. კუმეფიში რიცხვი მითმიოჭჷრინუნდ...: ყაზაყ.,
06.03.1930, გვ. 3 -- კომლების რიცხვი აღწევდა... 

Lemma: k'umapa  
Number: 10622  
კუმაფა (კუმაფას) სახელი ოკუმუანს ზმნისა -- კმევა; {შე}ბოლება. ბები კარაჩხათი კვერცხის მიკაბუნუანდუ ქუხნას დო
თუდოხუშე უკვამუანდუ -- ბებია კალანჩხით (პატარა კალათით) კვერცხს ჰკიდებდა სამზად სახლში და ქვევიდან უბოლებდა
(უკვამლებდა). ოკუმუანს, უკუმუანს (ო/უკუმუუ უკვამლა, უკუმუაფუ უკვამლებია, ნოკუმაფუე(ნ) უკვამლებდა თურმე) გრდმ. უკვამლებს,
უბოლებს. იკუმუაფუუ(ნ) (იკუმუუ შეკვამლულ იქნა, კუმაფე{ლე}(ნ) შეკვამლებულა) გრდუვ. ვნებ. ოკუმუანს ზმნისა -- იკვამლება.
იკუმე(ნ), იკუმაფე(ნ) (იკუმუუ შესაძლებელი გახდა კმევა, კვამლება; კუმაფერე(ნ) შესაძლებელი გამხდარა შეკვამლება, -- ) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. ოკუმუანს ზმნისა -- შეიძლება იკვამლოს. აკუმე(ნ), აკუმაფე(ნ) (აკუმუუ შეძლო შეეკვამლებინა, -- , ნოკუმაფუე(ნ)
შესძლებია შეკვამლება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უკვამუანს ზმნისა -- შეუძლია აკვამლოს, შეუბოლოს. ოკუმაფუანს (ოკუმაფუუ
აკვამლებინა, უკუმაფუაფუ უკვამლებინებია, ნოკუმაფუ{აფუ}ე(ნ) აკვამლებინებდა თურმე) კაუზ. ოკუმუანს ზმნისა -- აკვამლებინებს.
მაკუმაფალი, მაკუმაფუ მიმღ. მოქმ. მკმეველი; მკვამლებელი; {შე}მბოლებელი. ოკუმაფალი, ოკუმაფუ მიმღ. ვნებ. მყ. საკმეველი;
საკვამლებელი. კუმაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. ნაკმევი; ნაკვამლი; კვამლებული. ნაკუმეფი მიმღ. ვნებ. წარს. ნაკმევი; ნაკვამლები.
ნაკუმაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. კმევის; შეკვამლების საფასური. უკუმაფუ მიმღ. უარყ. უკვამლებელი; უკმეველი. შდრ. ფუჟღუა. 

Lemma: k'umapil-i  
Number: 10623  
კუმაფილ-ი (კუმაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ოკუმუანს ზმნისა -- {შე}ბოლებული, ნაკვამლები, კმეული. 

Lemma: k'umin-i  
Number: 10624  
კუმინ-ი (კუმინს) იხ. კუმინუა. კმინვა, ნელი კვნესა. 

Lemma: k'uminua  
Number: 10625  
კუმინუა (კუმინუას) სახელი კუმინუნს ზმნისა -- კმინვა, ნელი კვნესა. გური ფურინუნც, ნტერი კუმინუნც -- გული ფრენს,
მტერი კვნესის. მუ ოკო თის, მუს გეკუმინუნც თექ? -- რა უნდა მას, რას კვნესის იქ? კუმინუნს (იყენ. იკუმინუ იკვნესა, უკუმინუ
უკვნესია, ნოკუმინუე(ნ) კვნესოდა თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქ. კვნესის, კმინავს. აკუმინე(ნ) (აკუმინუ შეძლო ეკვნესა, -- , ნოკუმინუე(ნ)
შესძლებია კვნესა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. კუმინუნს ზმნისა -- შეუძლია იკვნესოს, იკმინოს. ოკუმინაფუანს (ოკუმინაფუუ
აკვნესინა, უკუმინაფუაფუ უკვნესინებია, ნოკუმინაფუე(ნ) აკვნესინებდა თურმე) კაუზ. კუმინუნს ზმნისა -- აკვნესინებს; აკმინვინებს.
მაკუმინალი მიმღ. მოქმ. მკვნესელი, მგმინავი; მკმინველი. ოკუმინალი მიმღ. ვნებ. მყ. საკვნესი, საკმინველი. ნაკუმინა მიმღ. ვნებ.
წარს. ნაკვნესი. ნაკუმინუერი მიმღ. ვნებ. წარს. კვნესის, კმინვის საფასური. შდრ. ღუმინუა, ხუმინუა. 

Lemma: k'umor-i  
Number: 10626  
კუმორ-ი (კუმორს) იხ. კუმორუა. 

Lemma: k'umorua  
Number: 10627  
კუმორუა (კუმორუას) სახელი კუმორუნს ზმნისა -- უშნოდ და ხარბად ჭამა. კუმორუნს (დოკუმორუ ხარბად ჭამა, დოუკუმორუ
ხარბად უჭამია, ნოკუმორუე(ნ) ხარბად ჭამდა თურმე) გრდმ. ხარბად ჭამს. 

Lemma: k'umoxil-i  
Number: 10628  
კუმოხილ-ი (კუმოხილ/რს): კუმოხილი ძაფი -- მაგრად დართული ძაფი (მასალები, ტ. 2, ნაწ. 2, გვ. 227). 

Lemma: k'umoxua  
Number: 10629  
კუმოხუა (კუმოხუას) სახელი კუმოხუნს ზმნისა -- წმახნა (პ. ჭარ.); გრეხა, კლაკნა. კუმოხუნს (კუმოხუ წმახნა, უკუმოხუ უწმახნია,
ნოკუმოხუე(ნ) წმახნიდა თურმე) გრდმ. გრეხს, კლაკნის, წმახნის. უკუმოხუნს (უკუმოხუ უწმახნა, უკუმოხუ უწმახნია) გრდმ. სასხვ. ქც.
კუმოხუნს ზმნისა -- უგრეხს, უწმახნის. მაკუმოხალი მიმღ. მოქმ. მგრეხელი, მწმახნელი. ოკუმოხალი მიმღ. ვნებ. მყ. საგრეხი,
საწმახნი. კუმოხილი მიმღ. ვნებ. წარს. გრეხილი, მაგრად დართული; წმახნილი. ნაკუმოხა მიმღ. ვნებ. წარს. მაგრად დანართი



(ძაფი). ნაკუმოხუერი მიმღ. ვნებ. წარს. მაგრად დართვის საფასური. 

Lemma: k'ump'orua  
Number: 10630  
კუმპორუა (კუმპორუას) სახელი კუმპორუნს ზმნისა -- მაგარი საჭმლის კვნეტით ჭამა. კუმპორუნს (დოკუმპორუ დაკვნიტა,
დოუკუმპორუ დაუკვნეტია, დონოკუმპორუე(ნ) დაკვნეტდა თურმე) გრდმ. კვნეტს, ტკვერს. 

Lemma: k'ump'ul-i  
Number: 10631  
კუმპულ-ი (კუმპულ/რს) იგივეა, რაც კოპული, -- უნაგირის ტახტის თავი. 

Lemma: k'umua  
Number: 10632  
კუმუა (კუმუას) კუმვა, მუწვა (პირისა). პის კუმუნს -- პირს მუწავს. 

Lemma: k'umuntxur-i  
Number: 10633  
კუმუნთხურ-ი, კუმუთხურ-ი (კუმუ{ნ}თხურს) ბოტან. ღოლო. იხ. კუმხა, ოღვალო (ა. მაყ.). ოშოშია, კუმუნთხური, ძღაბემქ
ეჭყვიდ ჩქინ მუხური -- ოშოშა, ღოლო, გოგოებმა ამოწყვიტა ჩვენი მხარე (კუთხე). 

Lemma: k'umux-i  
Number: 10634  
კუმუხ-ი (კუმუხის): კუმუხი კოჩი მკვახე კაცი (პ.ჭარ.). 

Lemma: k'umuxa  
Number: 10635  
კუმუხა (კუმუხას) ბოტან. კულმუხო (ა. მაყ.). 

Lemma: k'umuxo  
Number: 10636  
კუმუხო (კუმუხოს) ბოტან. კულმუხო (ა. მაყ.). 

Lemma: k'umxa  
Number: 10637  
კუმხა (კუმხას) ბოტან. ღოლო. შდრ. კუმუნთხური. (ა. მაყ.). 

Lemma: k'una  
Number: 10638  
კუნა (კუნას) იგივეა, რაც კინა, -- სახელი უკუნანს ზმნისა -- წევა. ბოშიქ თე ტერი ქჷდაარაგუუ დო მოუკუნჷ ლეკურს: მ.
ხუბ., გვ. 255 -- ბიჭმა ეს მტერი წააქცია და მოწია ლეკური. გურც მუთუნი ველამკუნანც: ქხს, 1, გვ. 165 -- გულს არაფერი
გამიხალისებს (ამომიწევს). 

Lemma: k'und-i  
Number: 10639  
კუნდ-ი (კუნდის, კუნს) განავალი, პატივი. -მუს აწუდვა? -- ჩხოუშ კუნს: ქხს, 1, გვ. 30 -- რას დაუდებ (წინ)? -- ძროხის პატივს.
კუნდიშ მაჭკომალს კიზი ორტყაფუშა ოკო ალუჩანუდას: თ. სახოკ., გვ. 251 -- განავლის მჭამელს კოვზი ქამარში უნდა
ჰქონდეს გაჩრილიო. შდრ. ლაზ. კუნდი განავალი (ნ. მარი). 

Lemma: k'unt-i  
Number: 10640  
კუნთ-ი (კუნთის) კუნთი. გადატ. ბარძაყი. კუნთიში ძვალი ბარძაყის ძვალი. იხ. კუთი. 

Lemma: k'untxu  
Number: 10641  
კუნთხუ (კუნთხუს) იგივეა, რაც კუთხუ, კურთხუ, -- კუთხე. სქანი კუნთხუ საქორთუო, ნანაშ ჰამო ბჟა: მასალ., გვ. 17 -- შენი
კუთხე საქართველო, დედის ტკბილი რძე. გიჸორდას კუნთხუ სქანი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 112 -- გიყვარდეს კუთხე შენი.
მოჭყუდუს ქიმიჸონანა, კუნთხუს ქემკარინუანა: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 134 -- პატარძალს მოიყვანენ, კუთხეში მიაყენებენ. 

Lemma: k'untxu-k'untxuo  
Number: 10642  
კუნთხუ-კუნთხუო ზმნზ. კუთხე-კუთხედ: ქეშუუდირთით ოშქაშე ყაზაყობაში მოხაზჷრებას კუნთხუ-კუნთხუო -- შევუდექით
საშუალო გლეხების შეგროვებას კუთხე-კუთხედ. 

Lemma: k'untxur-i  
Number: 10643  
კუნთხურ-ი (კუნთხურს) კუთხური. თენა კუნთხური უბედურება რე: ყაზაყ., 26.03.1930, გვ. 4 -- ეს კუთხური უბედურებაა. 

Lemma: k'untxushe-k'untxusha{x}  
Number: 10644  
კუნთხუშე-კუნთხუშა{ხ} ზმნზ. კუთხიდან-კუთხემდე. კუნთხუშე-კუნთხუშა{ხ} გილერულენა -- კუთხიდან-კუთხემდე დარბიან. 

Lemma: k'untxxvamil-i  
Number: 10645  
კუნთხხვამილ-ი (კუნთხხვამილ/რს) კუთხედალოცვილი. გილეჸუნი გუმორძგვილო, გურეფშათ დო კუნთხხვამილო --
ატარე გამარჯვებულად, გულსავსედ და კუთხედალოცვილად. 

Lemma: k'uno  



Number: 10646  
კუნო (კუნოს) იგივეა, რაც გორდოჸუ, -- თევზის დასაჭერი გიდელივით მოწნული მახე, -- კონი (პ. ჭარ.). კუნო გიდელიჯგურა
ღობილი რე ჩხომიში ოჭოფალო -- კუნო გიდელივით დაწნულია თევზის დასაჭერად (მასალები, ტ. ვ, გვ. 73). კუნოს მალუ
წყარს გედგუნა ჩხომიშ ოჭოფალო -- კუნოს მიმდინარე წყალზე დგამენ თევზის დასაჭერად. შდრ. კონი თევზის საპყრობი
(საბა). 

Lemma: k'unt'-i1  
Number: 10647  
კუნტ-ი1 (კუნტის) კუტი. შდრ. ხუნკი. 

Lemma: k'unt'-i2  
Number: 10648  
კუნტ-ი2 (კუნტის) შვიდკვირიანი სიმინდი. 

Lemma: k'unt'a  
Number: 10649  
კუნტა (კუნტას), კუტა (კუტას) მოკლე; დაბალი (საპირისპ. გი/ჷრძე). ე ძღაბის მუ კუნტა კაბა მიკაქუნს! -- ამ გოგოს რა
მოკლე კაბა აცვია! ...თუმა კუნტა, კიროკილი: ქხს, 1, გვ. 38 -- ...თმა მოკლე, ხუჭუჭა. კუნტაქ ვეელანჭუ, მაღალქ ვა
მოდირკუ დო ჯუნაქ ვეეჸუუ -- დაბალი (მოკლე) ვერ ასწვდა, მაღალი არ მოდრკა და კოცნა არ იქნა (არ შედგა). ნინაგინძეს
საქმე კუნტა უჩქუნია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 105 -- ენაგრძელმა საქმე მოკლე იცისო. 

Lemma: k'unt'a  
Number: 10650  
კუნტა დღა იგივეა, რაც დღაკუნტა, -- დღემოკლე. 

Lemma: k'unt'areba  
Number: 10651  
კუნტარება, კუტარება (კუ{ნ}ტარებას) სახელი აკუ{ნ}ტარენს ზმნისა -- დამოკლება. ირი დღას შუმათ თე ქიანაში რინას
იკუ{ნ}ტარენს -- ყოველი დღე სმით ამქვეყნად ყოფნას იმოკლებს. აკუ{ნ}ტარენს (დააკუნტარუ დაამოკლა, დუუკუნტარებუ
დაუმოკლებია, დონოკუნტარებუე(ნ) დაამოკლებდა თურმე) გრდმ. ამოკლებს. იკუნტარენს (დიიკუნტარუ დაიმოკლა, დუუკუნტარებუ
დაუმოკლებია) გრდმ. სათავ. ქც. აკუნტარენს ზმნისა -- იმოკლებს. უკუნტარენს (დუუკუნტარუ დაუმოკლა, დუუკუნტარებუ
დაუმოკლებია) გრდმ. სასხვ. ქც. აკუნტარენს ზმნისა -- უმოკლებს. იკუნტარებუ(ნ) (დიიკუნტარუ დამოკლდა, დაკუნტარებე{ლე}(ნ)
დამოკლებულა) გრდუვ. ვნებ. აკუნტარენს ზმნისა -- მოკლდება. ეკუნტარებუ(ნ) (დეეკუნტარუ დაუმოკლდა, დაკუნტარებუ
დამოკლებია) გრდუვ. ვნებ. უკუნტარენს ზმნისა -- უმოკლდება. იკუნტარინე(ნ) (იკუნტარინუ შესაძლებელი გახდა დამოკლება, --
, -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. აკუნტარენს ზმნისა -- შეიძლება დამოკლდეს (//დამოკლება). აკუნტარინე(ნ) (აკუნტარინუ შეძლო
დაემოკლებინა, -- , ნოკუნტარებუე(ნ) შესძლებია დამოკლება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უკუნტარენს ზმნისა -- შეუძლია დაამოკლოს.
ოკუნტარებაფუანს (ოკუნტარებაფუ{უ} დაამოკლებინა, უკუნტარებაფუაფუ დაუმოკლებინებია, ნოკუნტარებაფუე(ნ) ამოკლებინებდა თურმე)
კაუზ. აკუნტარენს ზმნისა -- ამოკლებინებს. მაკუნტარებელი მიმღ. მოქმ. {და}მმოკლებელი. ოკუნტარებელი მიმღ. ვნებ. მყ.
{და}სამოკლებელი. დაკუნტარებული მიმღ. ვნებ. წარს. დამოკლებული. ნაკუნტარები მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნამოკლები.
ნაკუნტარებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. დამოკლების საფასური. უდუკუნტარებუ, უკუნტარებუ მიმღ. უარყ. {და}უმოკლებელი. 

Lemma: k'unt'eba  
Number: 10652  
კუნტება (კუნტებას), კუნტუა (კუნტუას) სახელი აკუნტენს, იკუნტებუ(ნ) ზმნათა -- {და}კუტვა. მანგარი ლახარა გინიღუ დო
დააკუნტუ -- მაგარი ავადმყოფობა გადაიტანა და დააკუტა. აკუნტენს (დააკუნტუ დააკუტა, დოუკუნტებუ დაუკუტებია, დონოკუნტებუე(ნ)
დააკუტებდა თურმე) გრდმ. აკუტებს. იკუნტებუ{უ}(ნ) (დიიკუნტუ დაკუტდა, დაკუნტებე{ლე}(ნ) დაკუტებულა) გრდუვ. ვნებ. აკუნტენს
ზმნისა -- კუტდება. ეკუნტებუ{უ}(ნ) (დეეკუნტუ დაუკუტდა, დაკუნტებუ დაჰკუტებია) გრდუვ. ვნებ. აკუნტენს ზმნისა -- უკუტდება.
მაკუნტებელი მიმღ. მოქმ. {და}მკუტებელი. ოკუნტებელი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}საკუტებელი. დაკუნტებული მიმღ. ვნებ. წარს.
დაკუტებული. ნაკუნტები მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნაკუტები. ნაკუნტებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. დაკუტების საფასური. 

Lemma: k'unt'ebul-i  
Number: 10653  
კუნტებულ-ი (კუნტებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. იკუნტებუ(ნ) ზმნისა -- {და}კუტებული. 

Lemma: k'unt'oreba  
Number: 10654  
კუნტორება (კუნტორებას) იგივეა, რაც კუნტარება, -- {და}მოკლება. შდრ. კუნტა. 

Lemma: k'unchx-i  
Number: 10655  
კუნჩხ-ი (კუნჩხის) იგივეა, რაც კუჩხი, -- ფეხი. ცხენს მუში კუნჩხი ოდინუანსია: თ. სახოკ., გვ. 266 -- ცხენს მისი ფეხი
კარგავსო (ღუპავსო). 

Lemma: k'unchxua  
Number: 10656  
კუნჩხუა (კუნჩხუას) იგივეა, რაც კუჩხუა. 

Lemma: k'unc'ul-i  
Number: 10657  
კუნწულ-ი (კუნწულ/რს) წვერი; თხემი; კუნწულა. ნჯაში კუნწული -- ხის წვერი. 

Lemma: k'unc'ulam-i  
Number: 10658  
კუნწულამ-ი (კუნწულამს) კუნწულიანი, წვერიანი. 

Lemma: k'unch'ul-i  



Number: 10659  
კუნჭულ-ი (კუნჭულ/რს) იხ. კუჭული. 

Lemma: k'unch'ula  
Number: 10660  
კუნჭულა (კუნჭულას) ფაცხის სახეობაა. მას ჰქონდა მრგვალი და წოპიანი სახურავი, გადახურული იყო გვიმრით (ს. მაკალ.,
გვ. 245). 

Lemma: k'up'al-i//k'up'ala  
Number: 10661  
კუპალ-ი//კუპალა (კუპალს, კუპალას) 1. ოჯალეშის ახალგაზრდა ვაზი. ოჯალეშის ბებერ ვაზს ვუწოდებდით უბეს,
ახალგაზრდას -- კუპალს (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 3, გვ. 158). 2. მარცვალი (ყურძნისა). 

Lemma: k'up'at'-i  
Number: 10662  
კუპატ-ი (კუპატის) კუპატი. ქიმიჸონუ ართი პოვარი, კასირი კუპატის ქოგუნი ფერი -- მოიყვანა ერთი მზარეული, დატენილ
კუპატს რომ ჰგავს ისეთი. 

Lemma: k'up'r-i  
Number: 10663  
კუპრ-ი (კუპრის) 1. კუპრი, შავი ფისი. 2. კუპრიელი; ტიკი, ტიკჭორა (მოკუპრული). ღვინიშ კუპრი ღვინის ტიკი. ჯვეშო
ღვინიში დიდი კუპრეფი უღუდეს -- ძველად ღვინის დიდი ტიკჭორები ჰქონდათ. 

Lemma: k'up'ra  
Number: 10664  
კუპრა (კუპრას) კრუპა.ართი კილო კუპრა ქუჸიდირუდუ -- ერთი კილო კრუპა ეყიდა. 

Lemma: k'urant'-i  
Number: 10665  
კურანტ-ი (კურანტის) მსუქანი. ხატას დუჸვილუ საქონელი ართო კურანტი -- ხატას დაუკლავს საქონელი, მთლად მსუქანი.
ათე განს ნადიარა ქორენ-და, კურანტი იჸუაფუ -- ამ მხარეს თუა ნაბალახები, მსუქანი იქნება. შდრ. გვანილი. 

Lemma: k'urbel-i  
Number: 10666  
კურბელ-ი (კურბელს) ბორცვის წვერი (გ. ელიავა). 

Lemma: k'urgom  
Number: 10667  
კურგომ ზმნზ.[რუს. кругом ირგვლივ] იგივეა, რაც კრუგომ. კურგომ ქუგუდირთესჷნ...: მ. ხუბ., გვ. 144 -- ირგვლივ რომ
შემოუდგნენ... კურგომ თიჯგურა ბალავერი ქუგუჸუნუუ: მ. ხუბ., გვ. 86 -- ირგვლივ ისეთი საძირკველი შემოაყოლა. 

Lemma: k'urdgel-i  
Number: 10668  
კურდგელ-ი (კურდგელ/რს) ზოოლ. კურდღელი. ჭოფილი კურდგელი მა ქოპუნდასია დო მირულენი -- სია: ა. ცან., გვ. 129
-- დაჭერილი კურდღელი მე მყავდესო, გაქცეული -- შენო. კურდგელიში სიმალე წიარიში სიძაბუნე რენია: ა. ცან., გვ. 110 --
კურდღლის სიმარდე მწევრის სიძაბუნე არისო. 

Lemma: k'urdghel-i  
Number: 10669  
კურდღელ-ი იგივეა, რაც კურდგელი, -- კურდღელი. ართშა დედიბის ხოლო ქამარცხინუ კურდღელქ: ხალხ. სიბრ., 1, გვ.
13 -- ერთხელ დედაბერსაც შემოემარცხა კურდღელიო. იხ. ჸურდგელი. 

Lemma: k'urdghelishi  
Number: 10670  
კურდღელიში კიკო (კურდღელიში კიკოს) ზოოლ. ბაჭია, ბოცვერი. 

Lemma: k'urdghelishi  
Number: 10671  
კურდღელიში ჸუჯ-ი (კურდღელიში ჸუჯის//ჸუს) ბოტან. ნიუკა. იხ. ღვინდ-ღუმუში ჯინჯი, ღვინი დო ღუმუ (ა. მაყ.). 

Lemma: k'urzule  
Number: 10672  
კურზულე (კურზულეს) ამაღლებული. კურზულე არდგილი -- ამაღლებული ადგილი. შდრ. ტოპონ. დიხაკურზულე; კურზუ. 

Lemma: k'urta  
Number: 10673  
კურთა (კურთას) ქვედა საცვალი, -- ნიფხავი. ევფიმისტური გამოთქმით: ოსარე დო მუში ამხანაგი -- პერანგი და მისი
ამხანაგი (ნიფხავი). კიფიში (//სუში) კურთა, ითი კუნტავაო: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 68 -- კანაფის (//სელის) ნიფხავი, ისიც
მოკლეო. დაქ დას კურთა ქათხუა დო ვეგედოხოდავა -- დამ დას ნიფხავი ათხოვა და არ დააჯდეო (უთხრა). შდრ. ძვ. ქართ.
კუართი სამოსელი, შესამოსელი, ტანსაცმელი, პერანგი (ი. აბულ., ლექსკ.); ლაზ. კურთა ქალის ნიფხავი (ნ. მარი). 

Lemma: k'urtaer-i  
Number: 10674  
კურთაერ-ი (კურთაერს)//კურთალარ-ი (კურთალარს) ხვანჯარი. ჟირი ოსური ირკინებუდუა დო თურქი კურთალარს
ინწყუნდუა: თ. სახოკ., გვ. 255 -- ორი ქალი ჭიდაობდა და თურქი ხვანჯარს იხსნიდაო. გაგლუჸოთით კურთალარი თე ბერს:
მ.ხუბ., გვ. 77 -- ჩამოუგდეთ ხვანჯარი ამ ბერს. კურთაერს ჯვეშო შუნდეს აკოშქუმალირი ძაფიშე -- ხვანჯარს ძველად
ქსოვდნენ შეერთებული (შეგრეხილი) ძაფისაგან. 



Lemma: k'urtalar-i  
Number: 10675  
კურთალარ-ი იხ. კურთაერი. კურთალარიღ კურთა+ლარი (ძალი, სიმი). მაშასადამე: ნიფხვის ძალი (პ. ჭარ.). 

Lemma: k'urtam-i  
Number: 10676  
კურთამ-ი (კურთამს) ნიფხვიანი. ძალამ ჯგირი კურთამი ისირი რენია, -- თქუანდეს ჯვეშო ფურცელამი ისირიშენი --
ძალიან კარგი ნიფხვიანი ისლი არისო, -- იტყოდნენ ძველად ფოთლიან ისლზე. 

Lemma: k'urtxa  
Number: 10677  
კურთხა (კურთხას) იხ. კურთხუა. 

Lemma: k'urtxeba  
Number: 10678  
კურთხება (კურთხებას) იხ. კურთხუა. 

Lemma: k'urtxebul-i  
Number: 10679  
კურთხებულ-ი (კურთხებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. აკურთხენს ზმნისა -- კურთხეული. 

Lemma: k'urtxel-i  
Number: 10680  
კურთხელ-ი (კურთხელს) იხ. კურთხებული. 

Lemma: k'urtxu  
Number: 10681  
კურთხუ (კურთხუს) იგივეა, რაც კუთხუ, კუნთხუ, -- კუთხე. კურთხუს კჷნოღვარანსჷ უდიდოლე გინი: ი. ყიფშ., გვ. 142 --
კუთხეში ყვირის უდედო ხბო. კურთხუს ქეკნაჸოთჷ: მ. ხუბ., გვ. 84 -- კუთხეში მიაგდო. 

Lemma: k'urtxua  
Number: 10682  
კურთხუა (კურთხუას) სახელი აკურთხენს ზმნისა -- კურთხევა. ცირეფი ოკო პკათუათ, დუდი გამნოუკურთხუათ: ა. ცაგ., გვ.
78; ქხს, 1, გვ. 171 -- გოგოები უნდა შევაგროვოთ (და), თავი ვაკურთხვინოთ (დავალოცვინოთ). გადატ. გალანძღვა, შეგინება
(გაბრაზებით). გურქ მუურთუ დო ბრელი უკურთხუ -- გაბრაზდა და ბევრი აგინა (უკურთხა). კურთხანს (კურთხუუ აკურთხა,
უკურთხუ{უ} უკურთხავს, ნოკურთხუე(ნ) აკურთხებდა თურმე) გრდმ. აკურთხებს; გადატ. ლანძღავს. აკურთხენს (აკურთხუ აკურთხა,
უკურთხებუ უკურთხებია, ნოკურთხუე(ნ) აკურთხებდა თურმე) გრდმ. აკურთხებს. იკურთხენს (იკურთხუ იკურთხა, უკურთხებუ უკურთხია)
გრდმ. სათავ. ქც. აკურთხენს ზმნისა -- იკურთხავს (თავს). უკურთხანს (უკურთხუ უკურთხა, უკურთხებუ უკურთხია) გრდმ. სასხვ. ქც.
აკურთხენს ზმნისა -- უკურთხავს, აგინებს. იკურთხებუ{უ}(ნ) (იკურთხუ იკურთხა, კურთხებე{ლე}(ნ) კურთხეულა) გრდუვ. ვნებ.
აკურთხენს ზმნისა -- იკურთხება. ეკურთხებუ{უ}(ნ) (ეკურთხუ ეკურთხა, კურთხებუ{უ} ჰკურთხებია) გრდუვ. ვნებ. უკურთხენს ზმნისა -
- ეკურთხება, უკურთხდება. იკურთხე//იკურთხინე(ნ) (იკურთხ{ინ}უ შესაძლებელი გახდა კურთხვა, კურთხერე(ნ)//კურთხებერე(ნ)
შესაძლებელი გამხდარა კურთხევა, -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. აკურთხენს ზმნისა -- შეიძლება იკურთხოს.
აკურთხე(ნ)//აკურთხინე(ნ) (აკურთხ{ინ}უ შეძლო ეკურთხა, -- , ნოკურთხუე(ნ) შესძლებია კურთხევა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
აკურთხენს ზმნისა -- შეუძლია აკურთხოს. ოკურთხ{ებ}აფუანს (ოკურთხ{ებ}აფუუ აკურთხ{ებ}ინა, უკურთხ{ებ}აფუაფუ
უკურთხ{ებ}ინებია, ნოკურთხ{ებ}აფუე(ნ) აკურთხ{ებ}ინებდა თურმე) კაუზ. აკურთხენს ზმნისა -- აკურთხ{ებ}ინებს. მაკურთხალი,
მაკურთხებელი მიმღ. მოქმ. მკურთხებელი. ოკურთხალი, ოკურთხებელი მიმღ. ვნებ. მყ. საკურთხებელი; საკურთხი. კურთხელი,
კურთხებული მიმღ. ვნებ. წარს. კურთხეული. ნაკურთხი, ნაკურთხები მიმღ. ვნებ. წარს. ნაკურთხი. ნაკურთხუერი, ნაკურთხებუერი მიმღ.
ვნებ. წარს. კურთხევის საფასური. უკურთხებუ, უკურთხუ მიმღ. უარყ. უკურთხებელი. იხ. მე-კურთხუა. შდრ. წაკურთხია. 

Lemma: k'urk'ant'ela  
Number: 10683  
კურკანტელა, კურკანტეა (კურკანტე{ლ}ას) კურკანტელა, ეკალღიჭას ნაყოფი (ა. მაყ.). ზესქვიქ კურკანტელა დიო
უკახალე ქიმთიზიმუუა დო უკული გეყინტუა -- შაშვმა კურკანტელა ჯერ უკან მიიზომა და შემდეგ გადაყლაპაო. იხ.
კირკანტეა; შდრ. იმერ., გურ. კურკანტელი, კურკანტელა ეკლის ნაყოფი წითელი ფერისა (ა. ღლ.). 

Lemma: k'urk'uzel-i  
Number: 10684  
კურკუზელ-ი (კურკუზელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. კურკუზანს ზმნისა -- დაგუნდავებული, მაგრად მოზელილი. 

Lemma: k'urk'uzua  
Number: 10685  
კურკუზუა (კურკუზუას) სახელი კურკუზანს ზმნისა -- დაგუნდავება, მოზელვა მაგრად. დიხას კურკუზანს -- მიწას ზელს,
აგუნდავებს. კურკუზანს (კურკუზუუ აგუნდავა, უკურკუზუუ უგუნდავებია, ნოკურკუზუე(ნ) აგუნდავებდა თურმე) გრდმ. აგუნდავებს, ზელს
(მიწას). იკურკუზუუ(ნ) (დიიკურკუზუ დაგუნდავდა, დოკურკუზე{ლე}(ნ) დაგუნდავებულა) გრდუვ. ვნებ. კურკუზანს ზმნისა -- გუნდავდება,
იზილება (მიწა). აკურკუზუუ(ნ) (დააკურკუზუ დაუგუნდავდა, დოკურკუზუუ დაჰგუნდავებია) გრდუვ. ვნებ. კურკუზანს ზმნისა --
უგუნდავდება. იკურკუზე(ნ) (იკურკუზუ შესაძლებელი გახდა დაგუნდავება (მიწისა), -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. კურკუზანს
ზმნისა -- შეიძლება დაგუნდავდეს. აკურკუზე(ნ) (აკურკუზუ შეძლო დაეგუნდავებია, -- , ნოკურკუზუე(ნ) შესძლებია დაგუნდავება)
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უკურკუზანს ზმნისა -- შეუძლია დააგუნდავოს. ოკურკუზაფუანს (ოკურკუზაფუუ აგუნდავებინა, უკურკუზაფუაფუ
უგუნდავებინებია, ნოკურკუზაფუე(ნ) აგუნდავებინებდა თურმე) კაუზ. კურკუზანს ზმნისა -- აგუნდავებინებს. მაკურკუზალი მიმღ. მოქმ.
{და}მგუნდავებელი (მიწისა). ოკურკუზალი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}საგუნდავებელი. კურკუზელი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}გუნდავებული.
ნაკურკუზა მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნაგუნდავები. ნაკურკუზუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}გუნდავების საფასური. უკურკუზუ მიმღ. უარყ.
{და}უგუნდავებელი. 

Lemma: k'urk'ul-i  
Number: 10686  
კურკულ-ი (კურკულს) გიდლის ძირი (დ. ფიფია). 



Lemma: k'urk'uma  
Number: 10687  
კურკუმა (კურკუმას) გრძელყელიანი პატარა დოქი (ბ. კილანავა). შდრ. კუმკუმა ვერცხლის კუტალი (საბა). 

Lemma: k'urk'uca  
Number: 10688  
კურკუცა (კურკუცას) მრგვალთავა ბორცვი (პ.ცხად.); ვაკეზე ეულად ამაღლებული გორაკი (ბ. კილანავა). 

Lemma: k'urk'ucia  
Number: 10689  
კურკუცია (კურკუციას) კონუსისებრი ადგილი (ქხს, 1, გვ. 316); ფერდობი. კურკუციას გინოქანჩ, გინოხულ სუკიშ დუს: ქხს,
1, გვ. 316 -- შემაღლებულზე გადაშოლტილია, გადამხობილი (გაღმ{ა}ურ) გორაკის თავზე. შდრ. კურკუცა. 

Lemma: k'uro  
Number: 10690  
კურო (კუროს) ზოოლ. კურო. 

Lemma: k'ursal-i  
Number: 10691  
კურსალ-ი (კურსალს) პიროვნება, რომელიც ძაღლს ასწავლის ნადირობას (მასალები, ტ. ვ, გვ. 142). 

Lemma: k'ursub-i  
Number: 10692  
კურსუბ-ი (კურსუბის) იხ. კურსული. ლაგვანს უღუ კურსუბი -- ქვევრს აქვს კურსუბი (ძირი). 

Lemma: k'ursul-i  
Number: 10693  
კურსულ-ი (კურსულ/რს) ქვევრის ძირის ბოლო, გიდელის ძირის მსგავსი (მასალები, ტ. 2, ნაწ. 1, გვ. 228; ტ. 5, გვ. 76).
კურსული რე ლაგვანიში ქვინჯი -- კურსული არის ქვევრის ძირი. 

Lemma: k'urt'an-i  
Number: 10694  
კურტან-ი (კურტანს) კურტანი. ართ შარას დაბაბღჷდი კურტანიში საცალოთ: ი. ყიფშ., გვ. 152 -- ერთ გზაზე ვიკმარებდი
(საკმარისი ვიქნებოდი) კურტნის მეცალედ. 

Lemma: k'urt'anam-i  
Number: 10695  
კურტანამ-ი (კურტანამს) 1. კურტნიანი. კურტანამი გირინი -- კურტნიანი ვირი. 2. გადატ. კორძიანი. კურტანამი წიფური --
კორძიანი წიფელი (წიფელს კორძი რომ აქვს, კურტანივით ჩანს). 

Lemma: k'urt'an  
Number: 10696  
კურტან კარ-ი (კურტან კარს) პატარა კარი (ჭიშკარზე). ჭიჭე კარი დიდი კარს მიკაბუნი, კურტან კარს უძახუნა -- პატარა
კარი დიდ კარზე რომაა მიბმული, კურტან კარს ეძახიან. შდრ. განიშ კარი. 

Lemma: k'urt'ishua  
Number: 10697  
კურტიშუა (კურტიშუას) სახელი იკურტიშუ(ნ) ზმნისა -- 1. აყალმაყალის ატეხვა უმიზეზოდ, ფხუკიანობა; 2. კუნტრუში. 

Lemma: k'urt'umo  
Number: 10698  
კურტუმო (კურტუმოს) კურტუმო, ფრინველის გავა. 

Lemma: k'urcxala  
Number: 10699  
კურცხალა (კურცხალას) სიფხიზლე. 

Lemma: k'urcxas  
Number: 10700  
კურცხას ზმნზ. ფხიზლად. თავრობა კურცხას მეურე საქმეს -- მთავრობა ფხიზლად უდგას საქმეს. კურცხას რე პაპა: მ. ხუბ.,
გვ. 228 -- ფხიზლადაა მღვდელი. შდრ. კურცხე. 

Lemma: k'urcxashe  
Number: 10701  
კურცხაშე იგივეა, რაც კურცხას, -- ზმნზ. ფხიზლად. კურცხაშე ორდეს ჩქჷნ ნტერეფი -- ფხიზლად იყვნენ ჩვენი მტრები. 

Lemma: k'urcxe  
Number: 10702  
კურცხე (კურცხეს) ფხიზელი, მღვიძარე. ვართი კურცხე რე, ვართი ლურცუ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 121 -- არც მღვიძარეა,
არც სძინავს. აბა, ჯიმა, რია, გედჷრთი, გოკურცხია!: კ.სამუშ., ქხპს, გვ. 149 -- აბა, ძმაო, აჯანყებაა, წამოდექი, გაიღვიძეო!
...დიო კურცხე მითინი ვარე: მასალ., გვ. 61 -- ...ჯერ მღვიძარი არავინ არის. //გადატ. ცოცხალი; მოძრავი, საქმიანი. ძალამი
კურცხე ბაღანა რენია -- ძალიან ფხიზელი (ცოცხალი) ბავშვიაო. შდრ. ძვ. ქართ. მკჳრცხე მკვირცხლი, ფხიზელი, კისკასი. 

Lemma: k'urcxe  
Number: 10703  
კურცხე თოლჸუჯ-ი (კურცხე თოლჸუჯის//თოჸუს) ფხიზელი თვალ-ყური. 



Lemma: k'urcxin-i  
Number: 10704  
კურცხინ-ი (კურცხინს) იხ. კურცხინაფა. 

Lemma: k'urcxinapa  
Number: 10705  
კურცხინაფა (კურცხინაფას) სახელი კურცხუ(ნ),ოკურცხინუანს ზმნათა -- {გა}ღვიძება, გამოფხიზლება. მუდგარენი, თე
ძღაბისჷ ტანქჷ დუჭყ ბურძღინაფა, გურქჷ ლჷმა უბედურო დო ჯერღვებქჷ კურცხინაფა -- რაღაცაა, ამ გოგოს ტანმა
დაუწყო ბურძგნა, გულმა ბრძოლა უბედურად და ძარღვებმა გაღვიძება. ზარა თაქი მიკომიბუ, მუშეფც ვოკურცხინუა: კ.
სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 83 -- ზარი აქ მიკიდია, მუშებს ვაღვიძებ. თი თუთაშფერ თუთაშხას გუმაკურცხინ: ქხს, 1, გვ. 24 -- იმ
მთვარისფერ ორშაბათს გამეღვიძა... მოთხუუ კოჩი, ნამუქით თინა გაკურცხინუუნი: ი. ყიფშ., გვ. 21 -- მოთხოვა კაცი,
რომელმაც ის გააღვიძა. ოკურცხინუანს (გააკურცხინუუ გააღვიძა, გოუკურცხინუაფუ გაუღვიძებია, გონოკურცხინაფუე(ნ) გააღვიძებდა
თურმე) გრდმ. აღვიძებს. უკურცხინუანს (გუუკურცხინუუ გაუღვიძა, გოუკურცხინუაფუ გაუღვიძებია) გრდმ. სასხვ. ქც. ოკურცხინუანს
ზმნისა -- უღვიძებს. იკურცხინუანს (გიიკურცხინუუ გაიღვიძა, გოკურცხინაფელე(ნ) გაღვიძებულა) გრდუვ. ვნებ. ოკურცხინუანს ზმნისა -
- იღვიძებს. აკურცხინუაფუ(ნ) (გააკურცხინუ გაეღვიძა, გოკურცხინაფუ გაღვიძებია, გონოკურცხინაფუე(ნ) გაეღვიძებოდა თურმე) გრდუვ.
ვნებ. უკურცხინუანს ზმნისა -- ეღვიძება. კურცხუ(ნ) (გოკურცხუ გაიღვიძა, გოკურცხინაფელ/რე(ნ) გაღვიძებულა, გონოკურცხინაფუე(ნ)
გაიღვიძებდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. იღვიძებს. იკურცხინე(ნ)//იკურცხინინე(ნ) (იკურცხინ{ინ}უ შესაძლებელი გახდა გაღვიძება, -- ,
-- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ოკურცხინუანს ზმნისა -- შეიძლება გაღვიძება. აკურცხინე(ნ)//აკურცხინინე(ნ) (აკურცხინ{ინ}უ შეძლო
გაეღვიძებინა, -- , გონოკურცხინაფუე(ნ) შესძლებია გაღვიძება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უკურცხინუანს ზმნისა -- შეუძლია გააღვიძოს.
ოკურცხინაფუანს (გააკურცხინაფუუ გააღვიძებინა, გუუკურცხინაფუაფუ გაუღვიძებინებია, გონოკურცხინაფუე(ნ) გააღვიძებინებდა თურმე)
კაუზ. ოკურცხინუანს ზმნისა -- აღვიძებინებს. მაკურცხინაფალი მიმღ. მოქმ. {გა}მღვიძებელი. ოკურცხინაფალი მიმღ. ვნებ. მყ.
{გა}საღვიძებელი. გოკურცხინაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. გაღვიძებული. განაკურცხინეფი მიმღ. ვნებ. წარს. განაღვიძები.
გონაკურცხინაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. გაღვიძების საფასური. უკურცხინაფუ, უგუკურცხინაფუ მიმღ. უარყ. {გა}უღვიძებელი. შდრ. ლაზ.
კუნცხუ, კუცხუ გაღვიძება (ნ. მარი). 

Lemma: k'urcxua  
Number: 10706  
კურცხუა (კურცხუას) იგივეა, რაც კურცხინაფა. ჯიმალეფი, გობკურცხათ! -- ძმებო, გავიღვიძოთ! სით გოკურცხი, სით
გოფალი! -- შენც გაიღვიძე, შენც აყვავდი (გაიზარდე)! 

Lemma: k'usa  
Number: 10707  
კუსა (კუსას) კვნესა. მუჭო ქიმიპონი ჸუჩა, ხათე ქადააჭყუ კუსა -- როგორც კი მოვიყვანე სახლში, მაშინვე დაიწყო კვნესა. 

Lemma: k'usa-k'usa  
Number: 10708  
კუსა-კუსა (კუსა-კუსას) კვნესა-კვნესა. დედიბიქ კუსა-კუსათია ქიანა (//არძო) ქეკითუა (//გეკითუუა) -- დედაბერმა კვნესა-
კვნესით ქვეყანა (//ყველა) მოითავაო. 

Lemma: k'usap-i  
Number: 10709  
კუსაფ-ი (კუსაფის), კუსუა (კუსუას) იგივეა, რაც კუსა, -- სახელი კუსანს ზმნისა -- კვნესა. ვაჭარქ მოგებაშა გემშართჷ დო
კუსაფი ქჷდაჭყუა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 47 -- ვაჭარი მოგებაში შევიდა და კვნესა დაიწყოო. ონდეთ ისჷმე იში კუსაფი --
ოდნავ ისმის იმისი კვნესა. არძო ართნერო კუსანც: მასალ., გვ. 101 -- ყველა ერთნაირად კვნესის. ხარგელი დო
ტკიბირამი ართო მეკუსანდესია: ა.ცან., გვ. 130 -- ტვირთიანი (დატვირთული) და საცრიანი ერთნაირად მიკრუსუნებდნენო
(მიკვნესოდნენო). კუსანს (იყენ. კუსუუ იკვნესა, უკუსუუ უკვნესია, ნოკუსუე(ნ) კვნესოდა თურმე) გრდმ.საშ.-მოქ. კვნესის.
აკუსე(ნ)//აკუსენე(ნ) (აკუს{ენ}უ შეძლო ეკვნესა, -- , ნოკუსუე(ნ) შესძლებია ეკვნესა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. კუსანს ზმნისა -- შეუძლია
იკვნესოს. ოკუსაფუანს (ოკუსაფუუ აკვნესინა, უკუსაფუაფუ უკვნესინებია, ნოკუსაფუე(ნ) აკვნესინებდა თურმე) კაუზ. კუსანს ზმნისა --
აკვნესინებს. მაკუსალი მიმღ. მოქმ. მკვნესელი, მკვნესი. ოკუსალი მიმღ. ვნებ. მყ. საკვნესი. ნაკუსა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაკვნესი.
ნაკუსუერი მიმღ. ვნებ. წარს. კვნესის საფასური. შდრ. ლაზ. კუს: ომკუსუ კვნესა (ნ. მარი). 

Lemma: k'ut'a  
Number: 10710  
კუტა (კუტას) იხ. კუნტა. კიფიში კურთა, ითი კუტა -- კანაფის ნიფხავი, (და) ისიც მოკლე. კუტა ცხენი პატარა (მოკლე) ცხენი.
შდრ. მოგჷრძე. 

Lemma: k'ut'ala  
Number: 10711  
კუტალა (კუტალას) 1. ბოტან. ვაზის ჯიშია ერთგვარი. 2. სიმოკლე. კუტალა ხეს ვადულასუნს -- სიმოკლე ხელს არ
შეუშლის. 

Lemma: k'ut'ania//k'ut'aria  
Number: 10712  
კუტანია//კუტარია გვხვდება ზღაპრებში, მნიშვნელობა უცნობია. ალ. ცაგარლის აზრით, კუტანია ნიშნავს პატარა ტყუილს, ე.
ი. მოფიქრებულ ამბავს, რომელსაც არ აქვს შორეული მიზანი (ა. ცაგ., გვ. 9). არიკჲ, არიკჲ, კუტანია, ჭკიდი ჭკომი ტუტამია:
ა. ცაგ., გვ. 8; ი. ყიფშ., გვ. 25 -- ზღაპარი, ზღაპარი, კუტანია, მჭადი ჭამე ნაცრიანიო. 

Lemma: k'ut'k'ar-i  
Number: 10713  
კუტკარ-ი (კუტკარს) პატარა (მოკლე) კარი. შდრ. კურტან კარი. კუტკარიღ კუტა კარი მოკლე კარი. 

Lemma: k'ut'orua  
Number: 10714  
კუტორუა (კუტორუას) იგივეა, რაც ხუტორუა. 

Lemma: k'ut'u  



Number: 10715  
კუტუ (კუტუს) კუტუ, ბავშვის (ბიჭის) ასო -- penis. იხ. ჸოლე. შდრ. ლაზ. კუტუ ბავშვის (მამრის) ასო (ნ. მარი). 

Lemma: k'ut'ula  
Number: 10716  
კუტულა (კუტულას) ანთროპ. კუტულა. შდრ. ლაზ. კუტულა ბავშვი, ბიჭუნა (ნ. მარი). 

Lemma: k'ut'unia//k'ut'uria//k'ut'urua  
Number: 10717  
კუტუნია//კუტურია//კუტურუა მოფერებით მიმართვა ბიჭუნასადმი. ჩქიმი კუტუნია ბოში! -- ჩემო კუტუნია (კუტუს მქონე) ბიჭო!
შდრ. ფუჩურია ძღაბი. 

Lemma: k'ushin-i  
Number: 10718  
კუშინ-ი (კუშინს) კვნესა, კრუსუნი. 

Lemma: k'ushinapa  
Number: 10719  
კუშინაფა (კუშინაფას) იხ. დოკუშინაფა. 

Lemma: k'ush  
Number: 10720  
კუშ კვერცხ-ი (კუშ კვერცხის) კუს კვერცხი. თხას, ძროხას ძუძუში მაგარი ჯირკვალი რომ გაუჩნდება, აჭმევენ კუს კვერცხის
გულს, ამიტომ ავადმყოფობას ეძახიან კუ-ს. შდრ. წყისე. 

Lemma: k'uchx-i  
Number: 10721  
კუჩხ-ი (კუჩხის) ფეხი. სი ქორშჷნო, კუჩხი კუჩხის გილარდგინი?: ი. ყიფშ., გვ. 144 -- შენ გახსოვს, ფეხი ფეხზე რომ
დაგადგი? კოს მუში კუჩხი ხენდუნსია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 69 -- კაცს თავისი ფეხი ხედნისო. ფატი ქათუურღუ მუში სქუასჷ
კუჩხისჷ: ი. ყიფშ., გვ. 61 -- ფეტვი დაუყარა თავის შვილს ფეხებში. სამართალი კუჩხით გილურსია: თ. სახოკ., გვ. 257 --
სამართალი ფეხით დადისო. წყარ ქოჩი, წოხოლენი კუჩხეფი ვა დიშოლანჷნი, თეში: ი. ყიფშ., გვ. 8 -- წყალი ასვი, წინა
ფეხები რომ არ დაისველონ ისე. ქკუჩხიში ბიჯიში მოთირა ფეხის ბიჯის მონაცვლება; გადატ. დაძვრა: სიტყვაქ
ვეკარაგადუუ, კუჩხიშ ბიჯიქ ვამათირუ -- სიტყვა ვერ ამოთქვა, ფეხის ბიჯი ვერ მოინაცვლა. ქკუჩხიშ გოდგუმა ფეხის
გადგმა. გადატ. გაჯიუტება. ქკუჩხიშ თუდო დიხას უთხორუნს ფეხქვეშ მიწას უთხრის. გადატ. ფარულად ემტერება, ავ რასმე
უმზადებს. ქკუჩხიშ მიკაადგუმალი ფეხის მოსაჭიდი. გადატ. რაიმე ხელჩასავლები საქმე. ქკუჩხი უკახალე ოსქიდუ ფეხი
უკან რჩება. გადატ. წასვლა არ უნდა,ეშინია, ყოყმანობს, გაუბედავად მიდის. ქკუჩხიში წვანჯით გილულა ფეხის წვერებით
სიარული. გადატ. ფრთხილად, მორიდებით სიარული. 2. ჩიხრიხის ნაწილი, ბრტყელი ფიცარი, რომელზედაც მაგრდება ტანი
-- ბოძები (ს.მაკალ., გვ. 211). 3. რთული ფუძის შემადგენელი ნაწილი: ნარჩა+კუჩხი ფეხის გული, ფეხის ძირი, ლანჩა;
სუმ+კუჩხი სამფეხი; ოთხ+კუჩხი ოთხფეხა საქონელი; წყურ+კუჩხი კოჭი. კუჩხიბედნიერი სიმღერაა: ფეხბედნიერი. იხ.
კუჩხა; ოკუ{რ}ჩხანი; კუარჩხანი. შდრ. ლაზ. კუჩხე ფეხი (ნ. მარი). 

Lemma: k'uchxa  
Number: 10722  
კუჩხა (კუჩხას) მეკვლეობა, ფეხობა; ბედნიერი ფეხით მისვლა ახალ წელს, რათა ოჯახს ბედნიერება დაეკვებოს. კუჩხა ორე
ახალი წანაში მაჟირა დღას (ჯვეშით) დო ბარბალობას -- ფეხობა (მეკვლეობა) არის ახალი წლის მეორე დღეს (ძველი
სტილით) და ბარბალობას. იხ. მეკუჩხური. 

Lemma: k'uchxabediner-i  
Number: 10723  
კუჩხაბედინერ-ი (კუჩხაბედინერს) მეგრული საქორწინო სიმღერა ფეხბედნიერი, -- მღერიან, როდესაც პატარძალი
შემოჰყავთ სიძის ეზოში. 

Lemma: k'uchxam-i  
Number: 10724  
კუჩხამ-ი (კუჩხამრს) ფეხიანი. ათე სუმი კუჩხამი რაში მიდეეჸონია: ა. ცაგ., გვ. 16 -- ეს სამფეხიანი რაში წაიყვანეო. შდრ.
უკუჩხური. 

Lemma: k'uchxapa  
Number: 10725  
კუჩხაფა (კუჩხაფას), კუჩხუა (კუჩხუას) იგივეა, რაც კუჩხა, -- სახელი უკუჩხანს ზმნისა -- მეკვლეობა; ფეხობა. მაზაკვალცჷ
თით იჩინე, დოგიჭყანც კუჩხაფას: მასალ., გვ. 104 -- მზაკვარს იმით იცნობ, დაგიწყებს მეკვლეობას. კუჩხანს (კუჩხუუ
უმეკვლა, უკუჩხაფუ უმეკვლია, ნოკუჩხუე(ნ)//ნოკუჩხაფუე(ნ) მეკვლეობდა თურმე) გრდმ. მეკვლეობს. კუჩხაფულენს იხ. კუჩხანს.
უკუჩხანს (უკუჩხუუ უმეკვლა, უკუჩხაფუ უმეკვლია) გრდმ. სასხვ. ქც. უმეკვლებს. იკუჩხენე(ნ) (იკუჩხენუ შესაძლებელი გახდა
მეკვლეობა, კუჩხაფელ/რე(ნ) შესაძლებელი გამხდარა მეკვლეობა, -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. კუჩხენს ზმნისა -- შეიძლება
იმეკვლეოს. აკუჩხენე(ნ) (აკუჩხენუ შეძლო ემეკვლა, -- , ნოკუჩხ{აფ}უე(ნ) შესძლებია მეკვლეობა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უკუჩხანს
ზმნისა -- შეუძლია უმეკვლეოს. ოკუჩხაფუანს (ოკუჩხაფუუ ამეკვლინა, უკუჩხაფუაფუ უმეკვლევინებია, ნოკუჩხაფუე(ნ) ამეკვლევინებდა
თურმე) კაუზ. უკუჩხანს ზმნისა -- ამეკვლევინებს. მაკუჩხალი//მაკუჩხე//მაკუჩხური მიმღ. მოქმ. მეკვლე, მეფეხური.
ოკუჩხალი//ოკუჩხე//ოკუჩხური მიმღ. ვნებ. მყ. საფეხო, სამეკვლეო. კუჩხაფილი, კუჩხელი მიმღ. ვნებ. წარს. ნამეკვლევი; დალოცვილი.
ნაკუჩხა//ნაკუჩხეფი მიმღ. ვნებ. წარს. ნამეკვლევი. მიმღ. ვნებ. წარს. მეკვლეობისათვის გასამრჯელო, მეკვლეობის საფასური. იხ.
ნოკუჩხენს. 

Lemma: k'uchxapil-i  
Number: 10726  
კუჩხაფილ-ი (კუჩხაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. კუჩხაფულენს ზმნისა -- ნამეკვლევი. იხ. კუჩხელი. 

Lemma: k'uchxbordgholia  
Number: 10727  



კუჩხბორდღოლია (კუჩხბორდღოლიას) ფეხებბუმბულიანი (ქათამი). 

Lemma: k'uchxburdgha  
Number: 10728  
კუჩხბურდღა, კუჩხბურდღამ-ი (კუჩხბურდღა{მ}-ს) ფეხ{ებ}ბუმბულიანი (მაგ., ქათამი). 

Lemma: k'uchxgitorcha/e  
Number: 10729  
კუჩხგითორჩა/ე ცხენ-ი (კუჩხგითორჩა/ე ცხენს) თეთრფეხებიანი ცხენი. 

Lemma: k'uchxel-i  
Number: 10730  
კუჩხელ-ი (კუჩხელს) მიმღ. ვნებ. წარს. კუჩხანს ზმნისა -- {და}ლოცვილი. ცოდა დო მარდი კუჩხელო გილუურსია: ხალხ.
სიბრ., 1, გვ. 168 -- ცოდვა და მადლი დალოცვილი დადისო. 

Lemma: k'uchx{i}gilabumapil-i  
Number: 10731  
კუჩხ{ი}გილაბუმაფილ-ი (კუჩხ{ი}გილაბუმაფილ/რს) ფეხ{ებ}ჩამოკიდებული. 

Lemma: k'uchxiuchapule  
Number: 10732  
კუჩხიუჩაფულე (კუჩხიუჩაფულეს) უფეხსაცმლო (ფეხ{ი}უწუღე). იხ. ჩაფულა. 

Lemma: k'uchxighula  
Number: 10733  
კუჩხიღულა (კუჩხიღულას) ფეხმრუდი. 

Lemma: k'uchxish_ardgil-i//k'uchxardgili//k'uchxardgii  
Number: 10734  
კუჩხიშ -- არდგილ-ი//კუჩხარდგილი//კუჩხარდგიი (კუჩხიშ-არდგილს//კუჩხარდირს) ფეხისალაგი; საპირფარეშო.
ქიდირულესჷნ, თე ბოშიქ ნოჸურის გიმილჷ კუჩხიშ არდგილიშა: მ. ხუბ., გვ. 266 -- რომ დაიძინეს, ეს ბიჭი ჩენჩოში
გამოვიდა საპირფარეშოში. კუჩხიში არდგილიშა ოკო ულა: მ. ხუბ., გვ. 40 -- საპირფარეშოში (ფეხისალაგში) უნდა წასვლა.
შდრ. ჩეჩმა. 

Lemma: k'uchx{i}shvel-i  
Number: 10735  
კუჩხ{ი}შველ-ი (კუჩხ{ი}შველ/რს) ფეხშიშველი. კუჩხ{ი}შველო ვეედა, კუჩხმოდვალი ქიმიიდვი -- ფეხშიშველი არ
წახვიდე, ფეხსაცმელი ჩაიცვი. 

Lemma: k'uchxish{i}  
Number: 10736  
კუჩხიშ{ი} კით-ი//კინთ-ი (კუჩხიშ{ი} კი{ნ}თის) ფეხის თითი. შდრ. ლაზ. კუჩხეშ კითი თითი ფეხისა (ნ. მარი). 

Lemma: k'uchxish{i}  
Number: 10737  
კუჩხიშ{ი} კონკ-ი (კუჩხიშ{ი} კონკის) იგივეა, რაც კონკერი, -- კვირისთავი. 

Lemma: k'uchxish{i}  
Number: 10738  
კუჩხიშ{ი} კოჩ-ი (კუჩხიშ{ი} კოჩის//კოს) ფეხის კაცი, ფეხით მავალი კაცი. კუჩხიშ კოჩი ცხენამ კოც გიაძიცანდუა: ხალხ.
სიბრ., 1, გვ. 78 -- ფეხით მავალი კაცი ცხენიან კაცს დასცინოდაო. 

Lemma: k'uchxish(i)  
Number: 10739  
კუჩხიშ(ი) მაადვალარ-ი (კუჩხიშ(ი) მაადვალარს) ფეხსაცმელი. შდრ. კუჩხმოდვალი. 

Lemma: k'uchxishi  
Number: 10740  
კუჩხიში მონოკვაზაფა (კუჩხიში მონოკვაზაფას) ფეხების გადაკვანტილება, ფეხების ერთიმეორეზე გადადება. 

Lemma: k'uchxish(i)  
Number: 10741  
კუჩხიშ(ი) ობირეშ-ი (კუჩხიშ(ი) ობირეშის) ფეხის სასიმღერო (სიმღერა). 

Lemma: k'uchxishi  
Number: 10742  
კუჩხიში შარა (კუჩხიში შარას) საცალფეხო გზა. კუჩხიშ შარაშა ვა გალინე: ი. ყიფშ., გვ. 162 -- ფეხის გზაზე ვერ წახვალ.
შდრ. ლაზ. კუჩხეშ გზა ბილიკი (ნ. მარი). 

Lemma: k'uchxishole  
Number: 10743  
კუჩხიშოლე (კუჩხიშოლეს) ფეხშიშველი. კუჩხიშოლე ნიგულურქი ცუნჯის (//ცუნს) -- ფეხშიშველი ნუ დადიხარ ნამზე. 

Lemma: k'uchxiche  
Number: 10744  
კუჩხიჩე (კუჩხიჩეს) იგივეა, რაც კუჩხიჩელა, -- თეთრფეხ{ებ}იანი. კუჩხიჩე საქონელი -- თეთრფეხ{ებ}იანი საქონელი. ჸუნს
ართი კუჩხიჩე (კუჩხიჩელა) გინი -- ჰყავს ერთი თეთრფეხიანი ხბო. 



Lemma: k'uchxichela  
Number: 10745  
კუჩხიჩელა (კუჩხიჩელას) იგივეა, რაც კუჩხი ჩე, -- ფეხთეთრი. 

Lemma: k'uchxk'vatil-i  
Number: 10746  
კუჩხკვათილ-ი (კუჩხკვათილ/რს) ფეხმოჭრილი. ქიდოდვეს ოროს კუჩხკვათილი (ხოჯეფი): მ. ხუბ., გვ. 285 -- დადვეს
ჩრდილში ფეხმოჭრილი (ხარები). 

Lemma: k'uchxmerche  
Number: 10747  
კუჩხმერჩე (კუჩხმერჩეს) ფეხზე თეთრი ფერის მქონე, -- ფეხმოთეთრო. იხ. კუჩხიჩე. 

Lemma: k'uchxmodval-i  
Number: 10748  
კუჩხმოდვალ-ი (კუჩხმოდვალ/რს) იგივეა, რაც კუჩხიშმაადვალარი, -- ფეხსაცმელი. მარძგვან განიშე ქურს გამვოჸოთა
კუჩხმოდვალს: მ. ხუბ., გვ. 51 -- მარჯვენა მხარეს (მხრიდან) ქუსლს გამოვაგდებ ფეხსაცმელს. შდრ. ლაზ. კუჩხეშ-მოდვალო
ფეხსაცმელი (ნ. მარი). 

Lemma: k'uchxoulo  
Number: 10749  
კუჩხოულო ზმნზ. კუჩხოულო გულნოვენო შურიწაულირიში სქუა?: ქხს, 1, გვ. 155 -- აშკარად (ფეხით) დადის (თურმე)
სულწაწყმედილის შვილი? 

Lemma: k'uchxua  
Number: 10750  
კუჩხუა (კუჩხუას) იხ. კუჩხაფა. 

Lemma: k'uchx{u}chapule  
Number: 10751  
კუჩხ{უ}ჩაფულე (კუჩხ{უ}ჩაფულეს) ფეხშიშველი, უფეხსაცმლო. კუჩხუჩაფულეთ ზმნზ. ფეხშიშველი, უქალამნოდ. ღარიბი
ყაზაყიქ თქუა: ე ზოთონჯი კუჩხუჩაფულეთ გობგერგია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 147 -- ღარიბმა გლეხმა თქვაო: ზამთარი
უქალამნოდ გავღლიტეო. შდრ. კუჩხიშოლე. 

Lemma: k'uchxshushel-i  
Number: 10752  
კუჩხშუშელ-ი (კუჩხშუშელ/რს) იგივეა, რაც კუჩხიშოლე, -- ფეხშიშველი. კუჩხშუშელო ზმნზ. ფეხშიშვლად. კუჩხშუშელო
გილოურცუ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 21 -- ფეხშიშვლად დადის. შდრ. შუშელი. 

Lemma: k'uchxchapulam-i  
Number: 10753  
კუჩხჩაფულამ-ი (კუჩხჩაფულამს) ფეხსაცმლიანი (ფეხ-წუღიანი). იხ. ჩაფულა. შდრ. კუჩხ{უ}ჩაფულე. 

Lemma: k'uch'-i  
Number: 10754  
კუჭ-ი (კუჭის) კუჭი. კუჭის მაჭუ გოწოხუშე -- კუჭი მტკივა შარშანწინიდან. კუჭიში ჭუა// კუჭიიჭუა კუჭის ტკივილი. ქკუჭიშ
ეფაჩუა კუჭის აშლა, მუცელში გახსნილობა. 

Lemma: k'uch'alua  
Number: 10755  
კუჭალუა (კუჭალუას) სახელი კუჭალანს ზმნისა -- ჭმუჭნა. ენა დოკუჭალუ დო თის ქემეჩჷ: : მ. ხუბ., გვ. 136 -- ეს დაჭმუჭნა
და იმას მისცა. კუჭალანს (დოკუჭალუუ დაჭმუჭნა, დუუკუჭალუუ დაუჭმუჭნია, დონოკუჭალუე(ნ) დაჭმუჭნიდა თურმე) გრდმ. ჭმუჭნის.
უკუჭალანს (დუუკუჭალუუ დაუჭმუჭნა, დუუკუჭალუუ დაუჭმუჭნია) გრდმ. სასხვ. ქც. კუჭალანს ზმნისა -- უჭმუჭნის. იკუჭალუუ(ნ)
(დიიკუჭალუ დაიჭმუჭნა, დოკუჭალე{რე}(ნ) დაჭმუჭნილა) გრდუვ. ვნებ. კუჭალანს ზმნისა -- იჭმუჭნება. აკუჭალუუ(ნ) (დააკუჭალუ
დაეჭმუჭნა, დოკუჭალუუ დასჭმუჭნია) გრდუვ. ვნებ. უკუჭალანს ზმნისა -- ეჭმუჭნება. იკუჭალე(ნ) (იკუჭალუ შესაძლებელი გახდა
დაჭმუჭნა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. კუჭალანს ზმნისა -- შეიძლება დაიჭმუჭნოს. აკუჭალე(ნ) (აკუჭალუ შეძლო დაეჭმუჭნა, -- ,
დონოკუჭალუე(ნ) შესძლებია დაჭმუჭნა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უკუჭალანს ზმნისა -- შეუძლია დაჭმუჭნოს. ოკუჭალაფუანს
(ოკუჭალაფუუ აჭმუჭნინა, უკუჭალაფუაფუ უჭმუჭნინებია, ნოკუჭალაფუე(ნ) აჭმუჭნინებდა თურმე) კაუზ. კუჭალანს ზმნისა -- აჭმუჭნინებს.
მაკუჭალ{არ}ი მიმღ.მოქმ. უშნოდ {და}მჭმუჭნელი. ოკუჭალ{არ}ი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}საჭმუჭნი. კუჭალერი, კუჭილი მიმღ. ვნებ. წარს.
{და}ჭმუჭნილი. ნაკუჭ{ალ}ა მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნაჭმუჭნი. ნაკუჭ{ალუ}ერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ჭმუჭნის საფასური. {უდ}უკუჭალუ
მიმღ. უარყ. {და}უჭმუჭნელი. 

Lemma: k'uch'k'a  
Number: 10756  
კუჭკა (კუჭკას) გროვა. კუჭკა-კუჭკას ზმნზ. გროვა-გროვად. კუჭკა-კუჭკას გეძუდუა ოდიარე -- გროვა-გროვად იდოო ბალახი.

Lemma: k'uch'orua  
Number: 10757  
კუჭორუა (კუჭორუას) იგივეა, რაც კუტორუა, ხუტორუა, ხუჭორუა, -- კვნეტა, კვნეტით ჭამა. 

Lemma: k'uch'u  
Number: 10758  
კუჭუ (კუჭუს) პატარა და დაბალი (ტანისა). კუჭუ-კუჭუ მომცრო, ტანით დაბალი (ი.ყიფშ.). აფხაზეფი კუჭუ-კუჭუ ქორთუენსი
დუუღუჭუ: ა. ცაგ., გვ. 80; ი. ყიფშ., გვ. 121 -- ტანდაბალი აფხაზები ქართველებს დაუჭერიათ. 

Lemma: k'uch'ua  



Number: 10759  
კუჭუა (კუჭუას) სახელი კუჭუნს ზმნისა -- 1. ჭმუჭნა; 2. ჭუჭრუტანის ამოვსება, დაგმანვა. ზოთონს ჩხურუქ ვემთორთასინი,
ჭვიტეემს კუჭუნა -- ზამთარში სიცივე რომ არ შემოვიდეს, ჭუჭრუტანებს გმანავენ. ათაშ არგამათ ფარას ჯიბეშა
ალუკუჭანქო? -- ასე აშკარად ფულს ჯიბეში უტენი? კუჭუნს (კუჭუ გმანა, უკუჭუ უგმანავს, ნოკუჭუე(ნ) გმანავდა თურმე) გრდმ.
გმანავს; ჭმუჭნის. უკუჭუნს (დუუკუჭუ დაუგმანა, დუუკუჭუ დაუგმანავს) გრდმ. სასხვ. ქც. კუჭუნს ზმნისა -- უგმანავს, უჭმუჭნის. იკუჭე(ნ)
(იკუჭუ შესაძლებელი გახდა {და}გმანვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. კუჭუნს ზმნისა -- შეიძლება {და}იგმანოს, {და}იჭმუჭნოს.
აკუჭე(ნ) (აკუჭუ შეძლო {და}ეგმანა, -- , დონოკუჭუე(ნ) შესძლებია დაგმანვა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უკუჭუნს ზმნისა -- შეუძლია
{და}გმანოს, {და}ჭმუჭნოს. ოკუჭაფუანს (ოკუჭაფუუ აგმანვინა, უკუჭაფუაფუ უგმანვინებია, ნოკუჭაფუე(ნ) აგმანვინებდა თურმე) კაუზ.
კუჭუნს ზმნისა -- აგმანვინებს, აჭმუჭნინებს. მაკუჭალი მიმღ.მოქმ. უშნოდ {და}მგმანავი; {და}მჭმუჭნელი. ოკუჭალი მიმღ. ვნებ.მყ.
{და}საგმანი; {და}საჭმუჭნი. კუჭილ/რი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}გმანული; {და}ჭმუჭნილი. ნაკუჭა მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნაგმანი;
{და}ნაჭმუჭნი. ნაკუჭუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}გმანვის; {და}ჭმუჭნის საფასური. უკუჭუ მიმღ. უარყ. {და}უგმანავი; {და}უჭმუჭნელი. 

Lemma: k'uch'ul-i  
Number: 10760  
კუჭულ-ი (კუჭულ/რს), კუჭულა (კუჭულას) ბაშლაყის ფოჩი, კუნჭული (ი. ყიფშ.); საქოჩრე თავზე; ქოჩორი (პ. ჭარ.). კუჭულას
უწოდებენ, რასაც წვეტიანი დაბოლოება აქვს (კ.სამუშ, მასალ., გვ. 120), კენწერო. ანწი ვამიძირუდას ბურჟუაში კუჭული:
მასალ., გვ. 120; ქხს, 1, გვ. 340 -- აწი არ დამენახოს ბურჟუას კუჭულა. თექ ქჷდააღვია, კუჭული გაუკეთი დო თეშია: მ. ხუბ.,
გვ. 68 -- იქ დაყარეო, წვეტი გაუკეთე და ისეო. თიში კუჭუი ვააბძირა თაქ! -- იმისი თავი (ქოჩორი) არ ვნახო აქ! შდრ. ქუჩუჩი
(პ. ჭარ.). იხ. კუნჭული. 

Lemma: k'uch'ulam-i  
Number: 10761  
კუჭულამ-ი (კუჭულამს) წვეტიანი; კუშტულა, წაწვეტებულბოლოიანი. კუჭულამი ბადე (ფაცხა) -- წვეტიანი,
წაწვეტებულბოლოიანი ბადე (ფაცხა). 

Lemma: k'uch'urua  
Number: 10762  
კუჭურუა (კუჭურუას) იგივეა, რაც კუჭუ. 

Lemma: k'uch'uch'-i  
Number: 10763  
კუჭუჭ-ი (კუჭუჭის) ქოჩორი (პ. ჭარ.); ხუჭუჭი (ი.ყიფშ.). ყაზახიშ სქუა რექჷ, მარა კუჭუჭი: ი. ყიფშ., გვ. 136 -- გლეხის შვილი
ხარ, მაგრამ ხუჭუჭი (ხუჭუჭთმიანი). შდრ. ხუჭუჭი. 

Lemma: k'uch'uch'ia  
Number: 10764  
კუჭუჭია (თომა) ხუჭუჭი თმა. იხ. ქუჩუჩია, ხუჭუჭია. 

Lemma: k'uch'uxia  
Number: 10765  
კუჭუხია (კუჭუხიას) ძლიერ პატარა და ულამაზო; ვიწრო. მუჭომი კუჭუხია ჸუდე გეუდგუნია -- როგორი პატარა და უშნო
სახლი უდგასო. 

Lemma: k'uch'uxura  
Number: 10766  
კუჭუხურა (კუჭუხურას) წვრილთავა ბორცვი (პ. ცხად., კატალ., გვ. 27). 

Lemma: k'ux-i  
Number: 10767  
კუხ-ი (კუხის) მკუხე; უმწიფარი ყურძნის წვენი (ხმარობენ ძმრის ნაცვლად) (არნ. ჩიქობ., ლექსკ., გვ. 245). შდრ. კოხა; კობუ. 

Lemma: k'uxap-i  
Number: 10768  
კუხაფ-ი (კუხაფის) იხ. კუხუა. 

Lemma: k'uxe  
Number: 10769  
კუხე (კუხეს) მკუხე. 

Lemma: k'uxe  
Number: 10770  
კუხე ჰაერ-ი (კუხე ჰაერს) იგივეა, რაც წამიანი ჰაერი, -- გადატ. ცივი, ძვალ-რბილში გამტანი ჰაერი. იხ. წამი. 

Lemma: k'uxua  
Number: 10771  
კუხუა (კუხუას) იგივეა, რაც კუხაფი, -- სახელი იკუხანს ზმნისა -- კრუხვა, კრუხობა. მოჭვა იკუხანს -- კრუხი კრუხობს.
ქოთომემქ არძოქ მიიკუხუუ დო კვერცხის ვადვანს -- ქათმებმა ყველამ მოიკრუხა და კვერცხს არ დებს. ქოთომეფი
იკუხანა ფრევალც ვარდა მარტის -- ქათმები კრუხობენ თებერვალში ან მარტში. კუხანს (იყენ. იკუხუუ მოიკრუხა, უკუხუუ//
უკუხუაფუუ მოუკრუხებია, ნოკუხუე(ნ)//ნოკუხაფუე(ნ) კრუხობდა თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ. კრუხობს. იკუხანს (მიიკუხუუ მოკრუხდა, მუუკუხუუ//
მუუკუხუაფუ მოკრუხებულა//მოუკრუხებია) გრდუვ. კუხანს ზმნისა -- კრუხდება. 

Lemma: k'wat-i  
Number: 10772  
კუ̂ათ-ი (კუ̂ათის) ჭრა. ხამუს კუ̂ათი ვაუღუ შუროვა -- დანას ჭრა არ აქვს სრულებითო. 

Lemma: k'watua  
Number: 10773  



კუ̂ათუა (კუ̂ათუას) იხ. კვათუა. ლუკა-ლუკათ კუ̂ათუა მუუნდომჷ: ა. ცაგ., გვ. 43 -- ლუკმა-ლუკმად დაჭრა მოუნდომა. 

Lemma: k'wart'-i  
Number: 10774  
კუ̂არტ-ი (კუ̂არტის) იხ. კვარტი. 

Lemma: k'warchxan-i  
Number: 10775  
კუ̂არჩხან-ი (კუ̂არჩხანს) იხ. კვარჩხანი. 

Lemma: k'warchx-i  
Number: 10776  
კუ̂არჩხ-ი (კუ̂არჩხის) იხ. კვარჩხი. 

Lemma: k'wecua  
Number: 10777  
კუ̂ეცუა (კუ̂ეცუას) იხ. კვეცუა. 

Lemma: k'wincha  
Number: 10778  
კუ̂ინჩა (კუ̂ინჩას) იხ. კვინჩა. 

Lemma: k'wircx-i  
Number: 10779  
კუ̂ირცხ-ი (კუ̂ირცხის) მკვირცხლი. კუ̂ირცხი ბაღანა რენია -- ცოცხალი, მკვირცხლი ბავშვი არისო. შდრ. კურცხე. 

Lemma: k'e'1  
Number: 10780  
კჷ1 (კჷს) იგივეა, რაც კი, -- მუხა; რკო (ი. ყიფშ.). შვანც თე როკით სქვამი ჭყონი რდჷ, ოროთ უღუდუ, ფა დო კჷ ოშხჷდ:
მასალ., გვ. 58 -- ერთ დროს ეს როკიც იყო ლამაზი მუხა, ჩრდილიც ჰქონდა, ფოთოლი და რკო ესხა. ბრელი ჩანცჷ ათე
განცჷ ცხვაცხვი, თელა, კჷ, ჭუბური -- ბევრი ცენობს (დგას) ამ მხარეში ცაცხვი, თელა, მუხა, წაბლი. ჭყონიში მიკნაღელი
ნაყოფის მარგალეფი კჷს უძახუნა -- მუხის გამოსხმულ ნაყოფს მეგრელები რკოს ეძახიან. კჷში ნაგვანეფი ღეჯი -- რკოთი
ნასუქი ღორი (პ. ჭარ.). 

Lemma: k'e'bir-i  
Number: 10781  
კჷბირ-ი (კჷბირს) იხ. კიბირი. 

Lemma: k'e'ga  
Number: 10782  
კჷგა (კჷგას) იხ. კგა: 1. კაუჭი; კაჩხა, კაჩო. იგივეა, რაც ჯღა, ჯღარკალა. კჷგათ მიკობუდუა -- კაუჭით იყო ჩამოკიდებულიო.
2. გიდლის კავი. 

Lemma: k'e'da  
Number: 10783  
კჷდა (კჷდას) იხ. კიდა, -- კედელი. მოწამეთ ასე ხვალე თუდოლენი კჷდა გერე -- მოწმედ ახლა მხოლოდ ქვედა კედელი
დგას. 

Lemma: k'e'dala  
Number: 10784  
კჷდალა (კჷდალას) იხ. კიდალა, -- კედელი. თჷრიში კჷდალა გოპუნა, კჷლერი რე შარეფი -- თოვლის კედელი გარს
გვავლია, ჩაკეტილია გზები. კჷდალაშა ქიმერთჷ დო გოფაჩჷ: მ. ხუბ., გვ. 257 -- კედელთან მივიდა და გაშალა. 

Lemma: k'e'dach'-i  
Number: 10785  
კჷდაჭ-ი (კჷდაჭის) იხ. კიდაჭი. 

Lemma: k'e'doban-i  
Number: 10786  
კჷდობან-ი (კჷდობანს) იხ. კიდობანი. გეეჭოფჷ დო, კჷდობანი ნოღვე დიდი, თექ ქენაახუნუუ: მ. ხუბ., გვ. 232 -- აიღო და,
კიდობანი ჰქონია დიდი, იმაში ჩასვა. 

Lemma: k'e'de'  
Number: 10787  
კჷდჷ (კჷდჷს) იხ. კიდუ. კჷდჷ ჯას მიკიკაკჷ: ი.ყიფშ., გვ. 147 -- კოდალა ხეზე უკაკუნებს. შდრ. კოდორე. 

Lemma: k'e'de'r-i  
Number: 10788  
კჷდჷრ-ი (კჷდჷრს) იხ. კიდირი1. დახე კჷდჷრი გიიბსოფი: ი. ყიფშ., გვ. 163 -- კინაღამ მკერდი გავიგლიჯე. კჷდჷრც
ქოგიხუტოლუა: ი. ყიფშ., გვ. 137 -- მკერდში ჩაგიხუტებ. ართ კჷდჷრიში მიკნარდი ერთ მკერდთან გაზრდილი. კჷდჷრიში
ქიმინუა მკერდის ქმნა; გადატ. ყალყზე შედგომა (ცხენისა): ცხენცჷ ქურსი ქიმიოგჷ, კჷდჷრი ქაქიმინაფუ: მასალ., გვ. 69 --
ცხენს ქუსლი ჰკრა (და) ყალყზე შეაყენა (მკერდი აქნევინა). 

Lemma: k'e'de'ram-i  
Number: 10789  
კჷდჷრამ-ი (კჷდჷრამს) იგივეა, რაც კიდირამი. ტანი სქვამი, კჷდჷრამი -- ტანი ლამაზი, მკერდიანი. 



Lemma: k'e'de'rua  
Number: 10790  
კჷდჷრუა (კჷდჷრუას) იხ. კიდირუა, -- მკედრულობა, ცხენების მკერდით მკერდზე მისვლა (დაჯახება). ოში-ოში კოჩი
გჷშელენა ცხენით დო ჩხუპენა (უკჷდჷრუანა თურმე): მ. ხუბ., გვ. 249 -- ას-ასი კაცი გამოვლენ ცხენით და ჩხუბობენ
(უმკერდებენ თურმე). 

Lemma: k'e'z-i  
Number: 10791  
კჷზ-ი (კჷზის) იხ. კიზი. კჷზით ზღვა გეწჷრეს -- კოვზით ზღვა ამორწყესო (ამოაშრესო). დოხაშჷ ლებია, კჷზი ქინოდჷ: მ.
ხუბ., გვ. 191 -- მოხარშა ლობიო, ჩადო კოვზი. 

Lemma: k'e'l-i1  
Number: 10792  
კჷლ-ი1 (კჷლ/რს) იხ. კილი1. ართი კჷლ ჭა ღირ მანათ ფარა!: მასალ., გვ. 113 -- ერთი კონა ჩალა ღირს მანეთი ფული!
შდრ. კჷლე. 

Lemma: k'e'l-i2  
Number: 10793  
კჷლ-ი2 (კჷლ/რს) იხ. კილი2, -- ნაკლი. 

Lemma: k'e'la1  
Number: 10794  
კჷლა1 (კილას) იხ. კილა. გურიშ კჷლას მიგაბარე: ქხს, 1, გვ. 60 -- გულის კლიტეს (გასაღებს) მოგაბარებ. 

Lemma: k'e'la2  
Number: 10795  
კჷლა2 იხ. კილა -- რთული ზმნისწინი. კჷლა-ჩქვაფა გამოგზავნა. 

Lemma: k'e'laxe'rxonil-i  
Number: 10796  
კჷლახჷრხონილ-ი (კჷლახჷრხონილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. კჷლახჷრხონუნს ზმნისა -- გამოთხრილი; გამოხვრეტილი,
გამოხრული. 

Lemma: k'e'le  
Number: 10797  
კჷლე (კჷლეს) იხ. კილე. კჷლეს კჷლეშა კჷლამირღვანდე...: მასალ., გვ. 21 -- მკლავს მკლავში რომ მიყრიდე... 

Lemma: k'e'ler-i  
Number: 10798  
კჷლერ-ი (კჷლერს) იხ. კილერი. კჷლერი გაფუ ჸუდეში კარი: ი. ყიფშ., გვ. 162 -- დაკეტილი გაქვს სახლის კარი. 

Lemma: k'e'lua  
Number: 10799  
კჷლუა (კჷლუას) იხ. კილუა. 

Lemma: k'e'lula  
Number: 10800  
კჷლულა (კჷლულას): სუმარქ ქჷმორთ, მენძელი ოჭოფ, ჸუდექ აკოშკაშე კჷლელჷ: ი. ყიფშ., გვ. 183 -- მოვიდა სტუმარი,
მასპინძელი დაიჭირა, სახლი ფანჯარაში გაძვრა (გამოცანა: მეთევზე, თევზი, წყალი და ბადე). 

Lemma: k'e'na  
Number: 10801  
კჷნა (კჷნას) იხ. კინა, -- მისვლა, მიწევა ერთმანეთთან. მიაკჷნეს ხოლოშანი, ქოძირეს: მ. ხუბ., გვ. 293 -- რომ მივიდნენ
ახლოს, ნახეს... 

Lemma: k'e'nak'iont'apu//k'e'napuapu  
Number: 10802  
კჷნაკიონტაფუ//კჷნაფუაფუ (კჷნაკიონტაფუს//კჷნაფუაფუს) მიმწყვდეულ ადგილას წყლის ძლიერი დუღილი (პ. ცხად.). 

Lemma: k'e'ne  
Number: 10803  
კჷნე იხ. კინე ზმნზ. -- უკან, უკანა მხარეს, უკნისკენ. აკა კჷნე ვეჯინენა -- არც ერთი უკან არ იყურება. 

Lemma: k'e'neba  
Number: 10804  
კჷნება (კჷნებას) იხ. კინება. სი ათენა დეკჷნია ხესია: მ. ხუბ., გვ. 245 -- შენ ეს დაიკავე ხელშიო. 

Lemma: k'e'ni  
Number: 10805  
კჷნი იხ. კინი ზმნზ. კჷნი ქჷმოკიდი ხევა: ა. ცაგ., გვ. 35 -- ისევ მოჰკიდე ხელიო. გიღუ გური კჷნი ჯვეში: ი. ყიფშ., გვ. 174 --
გაქვს გული ისევ ძველი. 

Lemma: k'e'nii  
Number: 10806  
კჷნიი იხ. კინიი ზმნზ. კჷნიი თიქ იჸუუ: ი. ყიფშ., გვ. 176 -- ისევ ის იქნა. 



Lemma: k'e'niian-i  
Number: 10807  
კჷნიიან-ი (კჷნიიანს) იხ. კინიიანი. კჷნიიანი დრო შხვა რდჷ -- უწინდელი დრო სხვა იყო. 

Lemma: k'e'no  
Number: 10808  
კჷნო - იხ. კინო - რთული ზმნისწინი. 

Lemma: k'e'nok'e'na  
Number: 10809  
კჷნოკჷნა (კჷნოკჷნას) იხ. კინოკინა. კჷნოკჷნა ბრელო უჯგუ, -- სოდე მუთა გუურცუნი: მასალ., გვ. 75 -- უკუდგომა ბევრად
სჯობს, სადაც ვერაფერი გავა. 

Lemma: k'e'nox  
Number: 10810  
კჷნოხ იხ. კინოხ, -- 1. ადრე, უწინ. მუმას აფუ რაგადებული თენეფიშა კჷნოხ: მ. ხუბ., გვ. 263 -- მამას აქვს ნათქვამი ადრე.
ახ, კჷნოხ დობღურედიკო: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 35 -- ახ, ადრე მომკვდარვიყავ. 2. უკან: კჷნოხ რუსეფი გეფთხოზჷნა: ი.
ყიფშ., გვ. 157 -- უკან რუსები მოგვსდევენ. 

Lemma: k'e'noxia  
Number: 10811  
კჷნოხია (კჷნოხიას) იხ. კინოხია. დადია მუს მიოთინანც იში კჷნოხიაშა?: მასალ., გვ. 75 -- დადიანი რას გაბედავს, მათ
უკან დაახევინოს. 

Lemma: k'e'noxon-i  
Number: 10812  
კჷნოხონ-ი (კჷნოხონს) იხ. კინოხონი. ვა შჷ თე ბოშის მუთუნი კჷნოხონი ამბე: მ. ხუბ., გვ. 219 -- არ ახსოვს ამ ბიჭს
არაფერი წინანდელი ამბავი. სქანწკჷმა ტყურათ მებდინაფუ კჷნოხონი ცოდილი დო ხანდა -- შენთან ტყუილად
დამკარგვია წინანდელი (ადრინდელი) ცოდვილი და შრომა. 

Lemma: k'e'noxe'  
Number: 10813  
კჷნოხჷ იგივეა, რაც კინოხუ, -- ზმნზ. 1. ადრე; შემდეგ. ჸუდეში კჷნოხჷ -- სახლის შემდეგ (ი. ყიფშ.). კჷნოხჷ ე ბოშისჷ უწისჷ:
ქხს, 2, გვ. 46 -- ადრე ამ ბიჭს უთხრეს. 2. უკან. დოშულადენ დო ქეკჷნოსქჷლადე კჷნოხჷ: ქხს, 2, გვ. 26 -- დაღლილა და
ჩამორჩენილა უკან. 

Lemma: k'e'noxe'bua  
Number: 10814  
კჷნოხჷბუა (კჷნოხჷბუას) ერთად მიყრა. ძვალი კჷნოხჷბუ ძგას: ი. ყიფშ., გვ. 140 -- ძვალი ყრია ბევრი ნაპირას. 

Lemma: k'e'nt'e'r-i  
Number: 10815  
კჷნტჷრ-ი (კჷნტჷრს) იხ. კინტირი. 

Lemma: k'e'ne'nat'ebu  
Number: 10816  
კჷნჷნატებუ (კჷნჷნატებუს) მიმღ. ვნებ. წარს. დანატოვები. ქაშქვილი დო ქასაგანი მუში მუმაში კჷნჷნატებუ: ქხს, 2, გვ. 42
-- მშვილდი და ისარი მისი მამის დანატოვები. 

Lemma: k'e'p'e'  
Number: 10817  
კჷპჷ ჸვალ-ი (კჷპჷ ჸვალ/რს) იხ. კიფუ ჸვალი. 

Lemma: k'e'zhin-i  
Number: 10818  
კჷჟინ-ი (კჷჟინს) იხ. კიჟინი. დააჭყ ღაჭალი დო კჷჟინი: მ. ხუბ., გვ. 305 -- დაიწყო ჩხუბი და ყვირილი. გჷმიბლათ დო
ბკჷჟინათ: კ.სამუშ., ქხპს, გვ. 132 -- გამოვიდეთ და ვიკივლოთ (ვიყვიროთ). 

Lemma: k'e'rak'il-i  
Number: 10819  
კჷრაკილ-ი (კჷრაკილს) იგივეა, რაც კიროკილი. 

Lemma: k'e'rdash-i  
Number: 10820  
კჷრდაშ-ი (კჷრდაშის) იხ. კირდაში, -- ღორის მკერდი. შდრ. გუგუბა, გოძღოძღო. 

Lemma: k'e'rde  
Number: 10821  
კჷრდე (კჷრდეს) იხ. კირდე. ვორწექ კჷრდე-ტახილეფც: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 115 - ვხედავ კლდე-ციცაბოებს
(ტეხილებს). გოსხაპუ ეკე, უცებ კჷრდეთ მანგო შარა გეგნოთინჷ: მასალ., გვ. 110 - ისკუპა ზევით, უცებ კლდიდან
პირდაპირ გზა გაისწორა. ქამოღულა ერსქემეფი თე კჷრდეშე გინიჯინე - რქამოღუნული ქურციკები (არჩვები) ამ კლდიდან
იყურება. 

Lemma: k'e'rde-k'e'rde  
Number: 10822  
კჷრდე-კჷრდე კლდე-კლდე. კჷრდე-კჷრდე მესხაპუნა ქარიჸალი ერსქემეფი - კლდე-კლდე მიხტუნავენ რქააშვერილი



ქურციკები. 

Lemma: k'e'rdemori՚il-i  
Number: 10823  
კჷრდემორიჸილ-ი (კჷრდემორიჸილ/რს) კლდეგამოშვერილი. ჟიმოლეშე სქვამი გოლა, ჩქონჩქი-კჷრდემორიჸილცჷ
ძიხვი გინირიჸინანცი - ზემოდან ლამაზი მთა, სალი კლდე -- კლდეშვერილზე ჯიხვი იყურება. 

Lemma: k'e'rdeshe  
Number: 10824  
კჷრდეშე კჷრდეს ზმნზ. კლდიდან კლდეზე. 

Lemma: k'e'rza  
Number: 10825  
კჷრზა (კჷრზას) იხ. კირზა, -- სუთი. 

Lemma: k'e'ril-i  
Number: 10826  
კჷრილ-ი (კჷრილს) იხ. კირილი. (ვარშუნო)... ხე დო კუჩხი კჷრილეფი ანარკიას რჩხვიანდჷნი...: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ.
136 - (არ გახსოვს)... ხელი და ფეხი შეკრულები ანაკლიაში რომ კიოდა... 

Lemma: k'e'rok'il-i  
Number: 10827  
კჷროკილ-ი (კჷროკილ/რს) იხ. კიროკილი. კჷროკილი თომა - ხუჭუჭი (ხვეული) თმა. 

Lemma: k'e'rok'ua  
Number: 10828  
კჷროკუა იხ. კიროკუა. 

Lemma: k'e'roch'il-i  
Number: 10829  
კჷროჭილ-ი (კჷროჭილს) იხ. კირაჭილი. 

Lemma: k'e'rt'e  
Number: 10830  
კჷრტე (კჷრტეს) იხ. კირტე. 

Lemma: k'e'rt'on-i  
Number: 10831  
კჷრტონ-ი (კჷრტონს) იხ. კირტონი. 

Lemma: k'e'rt'onua  
Number: 10832  
კჷრტონუა (კჷრტონუას) იხ. კირტონუა. 

Lemma: k'e'rua  
Number: 10833  
კჷრუა (კჷრუას) იხ. კირუა. 

Lemma: k'e're'b-i  
Number: 10834  
კჷრჷბ-ი (კჷრჷბის) იხ. კირიბი. დუც(ი) კჷრჷბო შერწირენქ - თავს ბატკნად შემოგწირავ. 

Lemma: k'e'rcx-i  
Number: 10835  
კჷრცხ-ი (კჷრცხის) იხ. კირცხი. კაჭა-ნეძიშ მაშხვა კჷრცხი: მასალ., გვ. 70 - დაკროლილი კაკლის სიმსხო კოხი. 

Lemma: k'e'ser-i  
Number: 10836  
კჷსერ-ი (კჷსერს) იხ. კისერი. ლეტა ორდუ კჷსერიშა - ტალახი იყო კისრამდე (სავსე). მოთინ კჷსერი რაშიშორო: მასალ.,
გვ. 69 - შემართა კისერი რაშივით. 

Lemma: k'e't'e't'-i  
Number: 10837  
კჷტჷტ-ი (კჷტჷტის) იგივეა, რაც კიტუ, -- ჩრჩილი. 

Lemma: k'e'p-i  
Number: 10838  
კჷფ-ი (კჷფის) ბოტან. იხ. კიფი. 

Lemma: k'e'ghuca  
Number: 10839  
კჷღუცა (კჷღუცას) იხ. კაღუ. იხ. -უცა. 

Lemma: k'e'ghe'  
Number: 10840  
კჷღჷ (კჷღჷს) კირკილი, ჩრჩილი (პ. ჭარ.). 



Lemma: k'e'chua  
Number: 10841  
კჷჩუა (კჷჩუას) იხ. კიჩუა. ანთას ნერო იკჷჩუუ: მასალ., გვ. 66 - ათასგვარად იკეცება. 

Lemma: k'e'c-i  
Number: 10842  
კჷც-ი (კჷცის) იხ. კიცი. გეეჭოფუ კჷცი: ქხს, 2, გვ. 44 - აიღო კეცი. 

Lemma: k'e'ch'onua  
Number: 10843  
კჷჭონუა (კჷჭონუას) იხ. კიჭონუა. 

Lemma: k'e'jonua  
Number: 10844  
კჷჯონუა (კჷჯონუას) სახელი კიჯონუნს ზმნისა -- მცირე-მცირის ხარბად ჭამა. კჷჯონჷნს (დოკჷჯონჷნს ხარბად შეჭამს, დოკჷჯონუ/ჷ
ხარბად შეჭამა, დჷკჷჯონუ/ჷ(ნ) ხარბად შეუჭამია, დონოკჷჯონუე(ნ) ხარბად შეჭამდა თურმე) გრდმ. მცირე-მცირეს ხარბად ჭამს. 

Lemma: k'e'gha  
Number: 10845  
კჷღა (კჷღას) იგივეა, რაც კგა, კჷგა. 

Letter: l  
ლ 

Lemma: laba  
Number: 10846  
ლაბა (ლაბას) ფერდობი. ლაბა არდგილი დაფერდებული ადგილი, გვერდობი. სუკიშ თუდო ალაძუნი, თი არდგილს
უძახუნა ლაბას -- ბორცვის ქვევით რომ ძევს, იმ ადგილს ეძახიან ლაბას. ჯიკიშ სკა ლაბას ოკო ილახუნუენი, წამქ ოკო
ვემიაგას -- მორის ფუტკარი ფერდობზე უნდა დადგა, წამი (ცივი ქარი) არ უნდა მოხვდეს. 

Lemma: laban-i  
Number: 10847  
ლაბან-ი, ჲაბან-ი (ლ/ჲაბანს) ბოტან. მთის მოცხარი; გადატ. ძალიან მწარე; საწამლავი, შხამი. ჲაბანი გიჭკომუდასინი,
ჭკომი თენა! -- ლაბა გეჭამოს, ჭამე ეს! ლაბანიჯგურა გემო მიღუ პის -- მწარე გემო მაქვს პირში. შდრ. შხანკოლა. 

Lemma: labarsua  
Number: 10848  
ლაბარსუა (ლაბარსუას) სახელი ლაბარსანს ზმნისა -- მეტალის გაბრტყელება; გადატ. მაგრად ცემა გაბრტყელებამდე.
ლაბარსანს (გოლაბარსუუ გააბრტყელა, გოულაბარსუუ გაუბრტყელებია, გონოლაბარსუე(ნ) გააბრტყელებდა თურმე) გრდმ.
აბრტყელებს; სცემს მაგრად. 

Lemma: labart'q'ia//lap'art'q'ia  
Number: 10849  
ლაბარტყია//ლაპარტყია (ლაბ/პარტყიას) ბრტყელი, პრტყელი (პ. ჭარ.). იხ. ლაფართია. 

Lemma: labarc'a  
Number: 10850  
ლაბარწა, ჲაბარწა (ლ/ჲაბარწას), აბარწა (აბარწას) ღია აივანი. 

Lemma: labasha  
Number: 10851  
ლაბაშა (ლაბაშას) 1. ხის გრძელი ჯოხი რკინის ბოლოთი და სახელურზე რკინის ან ხის კავით. ატარებენ მთაში სიარულის
დროს (ი.ყიფშ.). რკინის წვეტიანი ხის ჯოხი (ს.მაკალ., გვ. 368). გრძელი კეტია, რომელსაც რკინის წვეტი აქვს, ითლება
ჩხარაზისაგან (იხ.) (მასალები, ტ. 4, გვ. 214), -- კვერთხი.კოჩი ქოძირჷ ნაბადამი, ლაბაშა ქელაბიჯჷნ: მ.ხუბ., გვ. 113 --
ნაბდიანი კაცი ნახა, რომელსაც რკინის წვეტიანი ხელჯოხი აქვს ამობჯენილი. მაჟია დღას ქჷდააკინუუ ლაბაშა: მ. ხუბ., გვ.
245 -- მეორე დღეს დააჭერინა (ხელში) წვეტიანი რკინაწამოცმული ჯოხი. პ. ჭარაიას აფხაზურად მიაჩნია. აფხაზ. ალაბა
ჯოხი. 2. ღობე.გოწოს ჩქიმი სქუა ცხენს ორულუანდუა დო წჷ ლაბაშაშა (ოლაგეშა) ვეგნართენია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 32 -
- შარშან ჩემი შვილი ცხენს არბენინებდა და წელს ღობეზე ვერ გადადისო. 

Lemma: labashua  
Number: 10852  
ლაბაშუა (ნინაში) სახელი ულაბაშუანს (ნინას) ზმნისა -- ლაყბობა, ყბედობა. ჩქიმი დაში დიანთირს ბრელი რაგადი
უჸორს, ულაბაშუანს ნინას -- ჩემი დის დედამთილს ბევრი ლაპარაკი უყვარს, ლაყბობს. ულაბაშუანს ნინას (ულაბაშუუ
ილაყბა, ულაბაშუაფუ ულაყბია, ნოლაბაშუე(ნ) ლაყბობს თურმე) გრდმ. ატარტალებს ენას, -- ლაყბობს. 

Lemma: labaxa  
Number: 10853  
ლაბახა (ლაბახას) 1. ძველებური კარი, მორებისგან გაკეთებული. 2. დირე. ლაბახას კჷლურღვანა კარს -- ლაბახას
(დირეს) უყრიან კარს. 3. ღობე, ღობეზე გადასასვლელი (გ. ელიავა). 

Lemma: labaxu  



Number: 10854  
ლაბახუ (ლაბახუს) ალაგე; ღობეზე გადასასვლელი ადგილი. 

Lemma: laberc'-i  
Number: 10855  
ლაბერწ-ი (ლაბერწის) ანატ. ლავიწი. გურ მიმაგრან, მუშო მოკო, ლაბერწ აკოტახილ მაფუ -- გული რომ გამიმაგრონ,
რად მინდა, ლავიწი დამტვრეული მაქვს. შდრ. კირდაში. 

Lemma: laberj-i  
Number: 10856  
ლაბერჯ-ი (ლაბერჯის) იგივეა, რაც ლაბერწი, -- ლავიწი (ი. ყიფშ.; პ. ჭარ.). 

Lemma: labirc'-i  
Number: 10857  
ლაბირწ-ი იხ. ლაბერწი. 

Lemma: labic'k'ie  
Number: 10858  
ლაბიწკიე (ლაბიწკიეს) ფრინველის მხრის ძვალი (დ. ფიფია). იხ. ლაბერწი. 

Lemma: laborda  
Number: 10859  
ლაბორდა, ჲაბორდა (ლ/ჲაბორდას) მოსულელო, ჩურჩუტი. დოსქიდუ ოშკაპიქ, გვერდი ჲაბორდა რენი ფერქი -- დარჩა
შუათანა, ნახევრად მოსულელო რომ არის ისეთი. 

Lemma: labsha  
Number: 10860  
ლაბშა (ლაბშას) ლაფშა, იაბო. ლაბშა პაღური ფიცხი ლაფშა (ი. ყიფშ.). გედოხოდჷ, ქიწმოდინჷ მუში ლაბშა პაღურას:
ი.ყიფშ., გვ. 158 -- დაჯდა, გაქრა თავისი ფიცხი ლაფშით. 

Lemma: lagaz-i(lagazis)  
Number: 10861  
ლაგაზ-ი(ლაგაზის) ლაგაზი; ტალახი ძნელად გამოსარეცხელი (საბა). ლაგაზი (ჲაგაზი) დიხა ლაგაზი (აყალო) მიწა.
ლაგაზი დიხა ძნელი დაამუშებელიე, ზამასკაჯგურა რე, მოჭითე ფერიში -- ლაგაზი მიწა ძნელი დასამუშავებელია,
ზამასკასავითაა, მოწითალო ფერისა. ლაგაზი დიხა -- ძარღვიანი მიწა, რომელსაც იყენებენ თიხის ჭურჭლის
დასამზადებლად (მასალები, ტ. 2, ნაწ. 1, გვ. 235). შდრ. გურ. ლაგაზი ძარღვებიანი, ძნელად დასამუშავებელი ხის მასალა (ა.
ღლ.). 

Lemma: lagam-i  
Number: 10862  
ლაგამ-ი (ლაგამს) ლაგამი; აღვირი. ხეს ლაგამი მიკებუდუ, სირმათ გონწყიილი ღვედი: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 157 -- ხელში
აღვირი მეჭირა, სირმით გაწყობილი ღვედი. ოქროშ ლაგამც მილაგიდვა: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 133 -- ოქროს ლაგამს ჩაგიდებ
(პირში). 

Lemma: lagamam-i  
Number: 10863  
ლაგამამ-ი (ლაგამამს) ლაგმიანი; აღვირიანი. გედოხოდჷ ცხენს ლაგამამო: მ. ხუბ., გვ. 130 -- დაჯდა (ეს კაცი) ცხენზე
აღვირიანად. 

Lemma: lagarda  
Number: 10864  
ლაგარდა (ლაგარდას) განივი (მ. ძაძ., 2, გვ. 55). 

Lemma: lagarde  
Number: 10865  
ლაგარდე ჯოღორ-ი (ლაგარდე ჯოღორს) ზანტი ძაღლი. ჲ/ლაგარდე ჯოღორი ჯანუნ, თეში მიოჲაჲანს, ეშე ვამწოდირთუ
-- ლაგარდე ძაღლი რომ წევს, ისე შეჰყეფს, ზევით არ წამოდგება. 

Lemma: lage  
Number: 10866  
ლაგე, ჲაგე (ლ/ჲაგეს) უგემური. 

Lemma: lager-i  
Number: 10867  
ლაგერ-ი (ლაგერს) ჯოხი, რომელსაც იყენებენ მთიდან საწნახლის ჩამოტანის დროს. დაგრეხილი წკნელებით საწნახელს
ამაგრებენ ლაგერებზე (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 3, გვ. 157). 

Lemma: lagva  
Number: 10868  
ლაგვა, ჲაგვა (ლ/ჲაგვას) ზარმაცი, უგერგილო, უმაქნისი, უნიათო, უქნარა; მოჩურჩუტო. ჲაგვა კოჩი -- უგერგილო კაცი.
ქიმკუუსვი ჯოღორემს დო არძა ლაგვათ გინიირთუნია: მ. ხუბ., გვ. 298 -- წაუსვი ძაღლებს და ყველა უქნარა გახდებაო.
შდრ. გილარდე, ლალა. იხ. ლიგვა, ლუგა. 

Lemma: lagvagvia  
Number: 10869  
ლაგვაგვია (ლაგვაგვიას) ბოტან. გვიმრის ერთ-ერთი სახეობა. 



Lemma: lagval-i1  
Number: 10870  
ლაგვალ-ი1 (ლაგვალ/რს) უშნო, უგერგილო ლაპარაკი. 

Lemma: lagval-i2  
Number: 10871  
ლაგვალ-ი2 (ლაგვალ/რს) იხ. გილალაგვალი. 

Lemma: lagvan-i  
Number: 10872  
ლაგვან-ი (ლაგვანს) ქვევრი, ჭური. ღვინი გეიშუმუ ჟირ ლაგვანი -- ღვინო შეგისვამს ორი ქვევრი. ლაგვანიშე ღვინი
ლაგვანიში უმოსი ხირკეთი ვეშეღავა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 78 -- ქვევრიდან ღვინოს ქვევრზე უფრო დიდი ხირკით
(ორშიმოთი) ნუ ამოიღებო. ლაგვანცჷ მუს ინაძახანქი, თის იშქოძახანცჷ: ი. ყიფშ., გვ. 177 -- ქვევრში რასაც ჩასძახებ, იმას
ამოგძახებსო. ლაგვანეფი გაკომტახუ:ქხს, 1, გვ. 206 -- ქვევრები დამიმტვრია. ლაგვანი იყო მრავალი სახის ტევადობისა
და ჩასხმული ღვინის დანიშნულების მიხედვით. ტევადობით ლაგვანი იყო: ერთკოკიანი, ორი, სამი, ხუთი, ათი, თხუთმეტი,
ოცი, ოცდახუთი და ოცდაათკოკიანები. დანიშნულების, ანუ სალოცავების მიხედვით, ყველა ლაგვანს თავისი სახელი
ჰქონდა; მაგ., ოდუდია, ოდაბადე, საღორონთო, სამანცხვარო, დიდი ოხვამერი (იხ.). შდრ. ლაგვინი პირფართო
სარწყული (საბა); გურ. ლაგინაჲ პატარა საღვინე დოქი (ა. ღლ.). 

Lemma: lagvegv-i  
Number: 10873  
ლაგვეგვ-ი (ლაგვეგვის) ჩლუნგი; ბლაგვი (ი.ყიფშ., პ. ჭარ.). იხ. გაგულია; ჩანგულია. 

Lemma: lagvimaraia//lagvimoria  
Number: 10874  
ლაგვიმარაია//ლაგვიმორია (ლაგვიმორიას) ბოტან. ჩადუნა (ა. მაყ.). ლაგვიმარაია გვიმრის მსგავსი მცენარეა, იზრდება
მაღალზე კონებად, ღერო რბილი აქვს. მწყემსებს ქვეშ დაგებული ჰქონდათ ლაგვიმარაია (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 1, გვ. 215). 

Lemma: lagilur-i  
Number: 10875  
ლაგილურ-ი (ლაგილურს) ბოტან. ვაზის ჯიშია (ი. ჯავახ., ეკონ. ისტ., გვ. 452). 

Lemma: lagindzia  
Number: 10876  
ლაგინძია (ლაგინძიას) მოგრძო; ცალმხრივ გრძელი; წაგრძელებული. იხ. სეპერია. 

Lemma: lagir-i  
Number: 10877  
ლაგირ-ი (ლაგირს) მიმღ. ვნებ. წარს. ლაგუნს ზმნისა -- დაღეჭილი, დალოღნილი. 

Lemma: lagirdzia  
Number: 10878  
ლაგირძია (ლაგირძიას) იგივეა, რაც ლაგინძია. 

Lemma: lagua  
Number: 10879  
ლაგუა (ლაგუას) სახელი ლაგუნს ზმნისა -- ღეჭვა; ლოღნა; (ღეჭვით) ჭამა. პიჯიშა ქიმლედჷ მონტყორი, დოლაგუ დო
შილო გაკააჸოთჷ აშო: მ. ხუბ., გვ. 140 -- პირში ჩაიდვა მატყლი, დაღეჭა და მოქსოვილად ამოაგდო აქეთ. გადატ. დროის
მოჭმა. სინთეში ჯვეში რეჟიმეფქ მუში ბორჯი მოლაგვესჷ: ყაზაყ., 11.08.1930, გვ. 3 -- სინათლის ძველმა რეჟიმებმა თავისი
დრო მოჭამეს. ჩხოუ ჭას ლაგუნს -- ძროხა ჩალას ღეჭავს. ლაგუნს (დოლაგუ დაღეჭა, დუულაგუ დაუღეჭავს, დონოლაგუე(ნ)
დაღეჭავდა თურმე) გრდმ. ღეჭავს. ულაგუნს (დუულაგუ დაუღეჭა, დუულაგუ დაუღეჭავს) გრდმ. სასხვ. ქც. ლაგუნს ზმნისა --
უღეჭავს. ოლაგაფუანს (ოლაგაფუუ აღეჭვინა, ულაგაფუაფუ უღეჭვინებია, ნოლაგაფუ{აფუ}ე(ნ) აღეჭვინებდა თურმე) კაუზ. ლაგუნს ზმნისა
-- აღეჭვინებს. მალაგალ/რი მიმღ.მოქმ. {და}მღეჭველი. ოლაგალ/რი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}საღეჭი. ლაგილ/რი მიმღ. ვნებ. წარს.
{და}ღეჭილი. ნალაგა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაღეჭი. ნალაგუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ღეჭვის საფასური. ულაგუ მიმღ. უარყ. {და}უღეჭავი. 

Lemma: lagumaria  
Number: 10880  
ლაგუმარია (ლაგუმარიას) ბოტან. იგივეა, რაც ლაგვიმორია, -- ჩადუნა (ა. მაყ.). 

Lemma: laguj-i  
Number: 10881  
ლაგუჯ-ი (ლაგუჯის) ცხვრის ან თხის ტყავისაგან გაკეთებული ხალთა, ტყაპუჭი (პ. ჭარ.). ოქრო -- ვარჩხილითჷ ეფშა
თქვან(ი) ლაგუჯი დო ხართა: ეგრისი, გვ. 127 -- ოქრო -- ვერცხლით სავსე თქვენი გუდა და ხალთა. ლაგუჯის ხე
ვედინაჩანუენი, თეში ვეგიაძიცავა: თ. სახოკ., გვ. 251 -- ხალთა -- გუდაში სანამ ხელი არ ჩაყო, ისე არ დასცინოო. 

Lemma: lagujam-i  
Number: 10882  
ლაგუჯამ-ი (ლაგუჯამს) გუდიანი. ჯვარული კოჩი, ლაგუჯამი, დუსჷ მინჷგაბურჯანცი: ა. ცაგ., გვ. 78 -- ჯვარელი კაცი,
გუდიანი, თავზე დაგბღლაძუნობს. 

Lemma: lage'rdzia  
Number: 10883  
ლაგჷრძია (ლაგჷრძიას) იხ. ლაგირძია. შდრ. ტოპონ. ლაგჷრძია ტომბა მოგრძო (წაგრძელებული) ტბა. 

Lemma: ladir-i  
Number: 10884  



ლადირ-ი, ლადჷრ-ი (ლადი/ჷრს) ნედლი. ჯინს ხომულა დო შქას ლადირი -- ძირში ხმელი და შუაში ნედლი. ლადირო
ზმნზ. ნედლად. ათეშ გური დო ჩხონჩხი გეშეეღეს დო ჭკომეს ლადირო: მ. ხუბ., გვ. 301 -- ამისი გული და ღვიძლი ამოიღეს
და ჭამეს ნედლად (მოუხარშავად). შდრ. ლაზ. ლადრე, ლარდე ნედლი (ნ. მარი); საბა: ალერდი ნედლი თივა; იმერ.
ალერდი სიმინდის ნედლი ღერო (ჩალა) (ი.ქავთ.). 

Lemma: ladirua  
Number: 10885  
ლადირუა (ლადირუას) სახელი ალადირენს ზმნისა -- {გა}ნედლება. ალადირენს (გაალადირუ გაანედლა, გოულადირებუ
გაუნედლებია, გონოლადირებუე(ნ) გაანედლებდა თურმე) გრდმ. ანედლებს. 

Lemma: lavasht'ua  
Number: 10886  
ლავაშტუა, ლავაშუა (ლავაშ{ტ}უას) სახელი ულავაშ{ტ}უანს (ნინას) ზმნისა -- ტარტარი ენისა, -- ლაყბობა. მუჭო რე, ენა
ნინას ულავაშ{ტ}უანსინი -- როგორაა, ეს რომ ენას ატარტალებს? ულავაშ{ტ}უანს (ულავაშ{ტ}უუ ატარტალა ენა, ულავაშ{ტ}უაფუ
უტარტალებია ენა, ნოლავაშ{ტ}უაფუე(ნ) ატარტალებდა თურმე ენას) გრდმ. ატარტალებს ენას, ლაყბობს. 

Lemma: lavsha  
Number: 10887  
ლავშა (ლავშას) იხ. ლაბშა//ლაფშა. 

Lemma: laz-i1  
Number: 10888  
ლაზ-ი1, ლაზე (ლაზის, ლაზეს) იგივეა, რაც ლაგაზი, -- ლაგაზი. ლაზი დიხა წებოვანი (ნოტიო) მიწა, ნიადაგი. ლაზი დიხა
უბედური ოხონალი რე -- ლაგაზი მიწა ცუდი (უბედური) მოსახნავია. 

Lemma: laz-i2  
Number: 10889  
ლაზ-ი2 (ლაზის) ლაზი; ჭანი. შდრ. ლაზ. ლაზისტანი ლაზეთი. 

Lemma: laze  
Number: 10890  
ლაზე (ლაზეს) იხ. ლაზი.1 ლაზე ქობალი ცომი (გამოუმცხვარი) პური (იზილება და თითს ეკვრის). შდრ. ლაგაზი. 

Lemma: lazut'-i  
Number: 10891  
ლაზუტ-ი (ლაზუტის) იგივეა, რაც ლა{ი}ტი, -- სიმინდი; ლაზური მარცვალი (ა. შანიძე). გორდეფც ლაზუტი დუტახჷნა: ი.
ყიფშ., გვ. 149 -- ბაყაყებს სიმინდი დაუმტვრევიათ. შდრ. ლაზ. ლაზუტი სიმინდი (ნ. მარი). 

Lemma: lait'-i//layt'-i  
Number: 10892  
ლაიტ-ი//ლაჲტ-ი (ლაი/ჲტის), ლატ-ი (ლატის) სიმინდი. ოში ქილა ლაიტი ქოჩე, ვემკიდვანც ქონც -- ასი ფუთი სიმინდი
რომ აჭამო, არ მოიდებს ქონს. ლაჲტიშ ქვირქ დემელიუ: ქხს, 1, გვ. 297 -- სიმინდის ფქვილი გამითავდა (დამელია). 

Lemma: lak'ada  
Number: 10893  
ლაკადა (ლაკადას) მთაგორიანი მხარე; კლდოვან -- მთიანი ადგილი (პ. ჭარ.); მთის კალთები; ფერდობი; მზიანი მთიანეთი
(პ.ცხად.). ართო ოკო მიბლათჷ ლაკადა დო ხორგული: მასალ., გვ. 120 -- ერთად უნდა მოვიაროთ გორაკი და ვაკე (მხარე).
არსანაში მაგორალეფქ ქიმკაჸუნეს ლაკადას: მასალ., გვ. 90 -- არსენას მდევრები შემოჰყვნენ გორაკებს. ლაკადასი
ვოხორანდ დო ოსურქ რობუშა გიმარგინუ: ქხს, 1, გვ. 205 -- მაღლობზე ვსახლობდი და ცოლი ხრამში გადამივარდა.
ოხორანა გვალეფიში ფერდეფც -- ლაკადა არდგილეფც: ყაზაყ., 16.04.1930 -- სახლობენ მთების ფერდობზე -- ლაკადა
(დაქანებულ) ადგილებში. შდრ. დობერა. 

Lemma: lak'adur-i  
Number: 10894  
ლაკადურ-ი (ლაკადურს): ლაკადური კათა, ლაკადარეფი მთა -- გორიან ადგილას მცხოვრები ხალხი, მთიელები.
ლაკადური თხა მთის თხა. 

Lemma: lak'ancia  
Number: 10895  
ლაკანცია (ლაკანციას) იხ. ლაკაცია. 

Lemma: lak'arda  
Number: 10896  
ლაკარდა (ლაკარდას) იგივეა, რაც ლაკადა. შიშის ქიმშალაფედ გვალა, ლაკარდა დო რზენი -- შიშში ჩავარდნილიყო
მთა, ლაკადა და დაბლობი. 

Lemma: lak'art'-i1  
Number: 10897  
ლაკარტ-ი1 (ლაკარტის) 1. საჩხვლეტი ისარი; 2. გველის ენა, შხამიანი ენა. ჩქიმი ლაკარტიჯგურა ნინაქ მიგაგასინი, იშა
გისხუნუდას... -- ჩემი შხამიანი (ლაკარტის მსგავსი) ენა რომ მოგხვდეს, იმას გერჩიოს. ასე მუში ლაკარტეფი ქართინუუ
ჩქიმიჸურე: მასალ., გვ. 73 -- ახლა მისი შხამი (ნესტარი) ჩემსკენ მოაბრუნა. შდრ. იმერ., რაჭ. ლაკერტი შედედებული,
დაკვეთილი სისხლი (ვ. ბერ.). 

Lemma: lak'art'-i2  
Number: 10898  
ლაკარტ-ი2 (ლაკარტის) ბოტან. ლაკარტია. იხ. ჲაკარტი, ღეჯიში კეტი, ოლეკეტი (ა. მაყ.). 



ლაკარტ-ი  (ლაკარტის) ბოტან. ლაკარტია. იხ. ჲაკარტი, ღეჯიში კეტი, ოლეკეტი (ა. მაყ.). 

Lemma: lak'art'ia  
Number: 10899  
ლაკარტია (ლაკარტიას) იხ. ლაკარტი.2 

Lemma: lak'art'ua  
Number: 10900  
ლაკარტუა (ლაკარტუას) სახელი ლაკარტანს ზმნისა -- დაგესვლა, დაშხამვა; კორტნა; ჩხვლეტა. ...მუჟამცჷ ცარიცინცჷ
ქუდუჭყესჷ ლაკარტუა -- ...როდესაც ცარიცინს დაუწყეს კორტნა (დაგესვლა). ლაკარტანს (ლაკარტუუ დაგესლა, ულაკარტუუ
დაუგესლავს, ნოლაკარტუე(ნ) გესლავდა თურმე) გრდმ. გესლავს; შხამავს; ჩხვლეტს. 

Lemma: lak'acia  
Number: 10901  
ლაკაცია (ლაკაციას) ბოტან. აკაცია, ეკლის ხე (ა.მაყ.). ლაკაციაში ღერზე უღუ, მელე-მოლე კილოურღუ: ქხს, 1, გვ. 37 --
აკაციის ღერძი აქვს, იქით-აქეთ გაყრილი. 

Lemma: lak'v-i  
Number: 10902  
ლაკვ-ი, ჲაკვ-ი (ლ/ჲაკვის) ლეკვი. მიდეჸონეს ლაკვი დო მიდართეს ლევანი დო მუში დაქ: მ. ხუბ., გვ. 243 -- წაიყვანეს
ლეკვი და წავიდნენ ლევანი და მისი და. ქეშეხვადეს, ლაკვი მეჸუნსუნი ფერქი: მ. ხუბ., გვ. 7 -- შეხვდნენ, ლეკვი რომ
მიჰყავს ისეთი. ლაკვი ჯოღორი ლეკვი ძაღლი, გადატ. ახალგაზრდა ძაღლი. შდრ. ლაზ. ლაკი, ლაკოტი, ლაჭი ძაღლი;
ლეკვი (ნ.მარი). 

Lemma: lak'vat'a  
Number: 10903  
ლაკვატა (ლაკვატას) მოკლე ჯოხი, -- ხილთა ჩამოსაყრელად სასროლი ჯოხი (ი. ყიფშ., პ.ჭარ.), -- ჭოლოკი. შხვაში
ლაკვატა ეფი ოჸოთამალი რენია -- სხვისი ჭოლოკი ადვილი (იაფი) სასროლიაო. გეჭოფუნცუ ლაკვატასჷ დო ოჸოთანცჷ
ჩიტეფცჷ: ი. ყიფშ., გვ. 56 -- აიღებს ჭოლოკს და ესვრის ჩიტებს. ლაკვატა მონდას ქუოჸოთი დო კობუქ გეითოლუა: ხალხ.
სიბრ., 1, გვ. 78 -- ჯოხი მწიფეს ვესროლე და მკვახე ჩამოვარდაო. იხ. ლაკუჩხა, ტახანა. 

Lemma: lak'vat'ia  
Number: 10904  
ლაკვატია (ლაკვატიას) კნინ. პატარა ჯოხი. 

Lemma: lak'vachxi/e'r-i  
Number: 10905  
ლაკვაჩხი/ჷრ-ი (ლაკვაჩხი/ჷრს) იგივეა, რაც ნაკვაჩხირი, -- მუგუზალი; ნაკვერცხალი. ყაზაყიში ნდობა დო თხომუში
ლაკვაჩხირია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 153 -- ყაზახის (გლეხის) ნდობა და თხმელის ნაკვერჩხალიო. 

Lemma: lak'inchxa  
Number: 10906  
ლაკინჩხა (ლაკინჩხას) ბოტან. ჩვეულებრივი ნეკერჩხალი. იხ. მეხიკალი (ა. მაყ.).შდრ. გურ. ლეკონჩხალი ჩვეულებრივი
ნეკერჩხალი (ა.ღლ.). 

Lemma: lak't'acia  
Number: 10907  
ლაკტაცია (ლაკტაციას) იგივეა, რაც გინობა, -- ხბორობა. 

Lemma: lak'uchxa  
Number: 10908  
ლაკუჩხა (ლაკუჩხას) იგივეა, რაც ლაკვატა. შდრ. ტახანა. 

Lemma: lala  
Number: 10909  
ლალა (ლალას) 1. ზარმაცი, უსაქმური, უქნარა, დონდლო, მცონარი. მუშაკათაში ნაშრომუთი ლალა -- კათა ირძღუ{უ}:ქხს,
1, გვ. 299 -- მშრომელი ხალხის ნაშრომით ზარმაცი ხალხი ძღება. ლალა კოჩი გვიმარაში ღობერს ღობუნდუა: ხალხ.
სიბრ., 1, გვ. 79 -- დონდლო კაცი გვიმრის ღობეს ღობავდაო. იშა წილი ვაუკათუ ზარმაცი დო ლალასია: ქხს, 1, გვ. 321 --
მასში წილი არ ურევია ზარმაცსა და მცონარესო. 2. ლაჩარი, მშიშარა. აბა, ლალა გიჩქჷდითო?: მასალ., გვ. 96 -- აბა,
ლაჩარი გეგონეთ? ათაში ვაიქიმინჷდკონი, იჸუაფუდი ლუგა -- ლალა: მასალ., გვ. 74 -- აი, ასე რომ არ გექნა, იქნებოდი
ბრიყვი, ლაჩარი. 3. ხარბი, გაუმაძღარი; მძარცველი (ი. ყიფშ.). იხ. გილარდე, ლაგვა. 

Lemma: lala-mura  
Number: 10910  
ლალა-მურა (ლალა-მურას) ლაჩარ-ყბედი. თი უწესო ლალა-მურა ჩქჷნი დჷმამონებელი:მასალ., გვ. 114 -- ის უწესო
ლაჩარ-ყბედი ჩვენი დამამონებელი. 

Lemma: lalua  
Number: 10911  
ლალუა (ლალუას) სახელი ლალუნს ზმნისა -- ყეფა. აქიანი ჯოღორეფიში ლალუა ექიან ტურენს მუს ოხვარუდუა?: მ.
ხუბ., გვ. 137 -- აქაური ძაღლების ყეფა იქაურ ტურებს რას უშველიდაო? ჯოღორი მიში გვამც მეჯანუნი, თიშო ლალუნცია:
ა. ცან., გვ. 132 -- ძაღლი ვისთანაც წევს, მისთვისვე ყეფსო. ქჷდოხოდას ართ დიხას, ვეწუხას, ვა ლალას: მასალ., გვ. 54 --
დაჯდეს ერთ ადგილზე, არ იჯავროს, არ იყეფოს. უჯოღორე ქიანას კატუს ოლალაფესია -- უძაღლო ქვეყანაში კატას
აყეფინესო. ლალუნს (იყენ. ლალუ იყეფა, ულალუ უყეფია, ნოლალუე(ნ) ყეფდა თურმე) გრდუვ. ყეფს. ულალუნს (ულალუ უყეფა, ულალუ
უყეფია) გრდუვ. სასხვ. ქც. ლალუნს ზმნისა -- უყეფს. ალალე(ნ) (ალალუ შეძლო ეყეფა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ულალუნს
ზმნისა -- შეუძლია ყეფოს. ოლალაფუანს (ოლალაფუუ აყეფინა, ულალაფუაფუ უყეფინებია, ნოლალაფუე(ნ) აყეფინებდა თურმე) კაუზ.
ლალუნს ზმნისა -- აყეფინებს. მალალარი, მალალუ მიმღ. მოქმ. მყეფარი. ოლალარი, ოლალუ მიმღ. ვნებ. მყ. საყეფი. ნალალა მიმღ.



ვნებ. წარს. ნაყეფი. ნალალუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ყეფის საფასური. შდრ. ლაზ. ლალ: ოლალუ ყეფა (ნ. მარი). 

Lemma: laluu  
Number: 10912  
ლალუუ (ლალუუს) მიმღ. აწმყ. ლალუნს ზმნისა -- მყეფარი. 

Lemma: lam-i  
Number: 10913  
ლამ-ი (ლამს) სილამე, ნოტიო. 

Lemma: lamaz-i  
Number: 10914  
ლამაზ-ი (ლამაზის) ლამაზი. ვართ აჭკადე ჭკადუსი დო ვართი აჭენე ხარაზის, ხეს მეჩანა ლამაზის -- ვერც მჭედელი
გამოჭედს (შეუძლია გამოჭედოს) და ვერც შეკერავს (შეუძლია შეკეროს) ხარაზმა, ხელში მისცემენ ლამაზს (გამოცანა: ჭიქა).
შდრ. სქვამი. 

Lemma: lamb-i  
Number: 10915  
ლამბ-ი (ლამბის) ცალფა ძაფით დალამბვა, -- ბლანდი. 

Lemma: lambarua  
Number: 10916  
ლამბარუა (ლამბარუას) სახელი ლამბარანს ზმნისა -- გატყავება (დ. ფიფია). 

Lemma: lambir-i  
Number: 10917  
ლამბირ-ი (ლამბირს) მიმღ. ვნებ. წარს. ლამბუნს ზმნისა -- {და}ლამბული. 

Lemma: lambua  
Number: 10918  
ლამბუა (ლამბუას) სახელი ლამბუნს ზმნისა -- ლამბვა, ბლანდვა. შქართუნს ჭალაშახ ლამბუნა -- საბანს შეკერვამდე
ლამბავენ. ლამბუნს (დოლამბუ დალამბა, დუულამბუ დაულამბავს, დონოლამბუე(ნ) დალამბავდა თურმე) გრდმ. ლამბავს. ულამბუნს
(დუულამბუ დაულამბა, დუულამბუ დაულამბავს) გრდმ. სასხვ. ქც. ლამბუნს ზმნისა -- ულამბავს. ილამბუ{უ}(ნ) (დიილამბუ დაილამბა,
დოლამბე{ლე}(ნ) დალამბულა) გრდუვ. ვნებ. ლამბუნს ზმნისა -- ილამბება. ალამბუუ(ნ) (დაალამბუ დაელამბა, დოლამბუუ დალამბვია)
გრდუვ. ვნებ. ულამბუნს ზმნისა -- ელამბება. ილამბე(ნ) (ილამბუ შესაძლებელი გახდა დალამბვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
ლამბუნს ზმნისა -- შეიძლება დაილამბოს. ალამბე(ნ) (ალამბუ შეძლო დაელამბა, -- , ნოლამბუე(ნ) შესძლებია დალამბვა) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. ულამბუნს ზმნისა -- შეუძლია დალამბოს. ოლამბაფუანს (ოლამბაფუუ დაალამბვინა, ულამბაფუაფუ
დაულამბვინებია, ნოლამბაფუე(ნ) ალამბვინებდა თურმე) კაუზ. ლამბუნს ზმნისა -- ალამბვინებს. მალამბარი მიმღ. მოქმ.
{და}მლამბავი. ოლამბარი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}სალამბავი. ლამბირი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ლამბული. ნალამბა მიმღ. ვნებ. წარს.
{და}ნალამბი. ნალამბუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ლამბვის საფასური. ულამბუ მიმღ. უარყ. {და}ულამბავი. 

Lemma: lame  
Number: 10919  
ლამე (ლამეს) ნამიანი, ნოტიო, ტენიანი. 

Lemma: lameba1  
Number: 10920  
ლამება1 (ლამებას), ლამინ-ი (ლამინს), ლამუა (ლამუას) სახელი ლამენს, ოლამუ(ნ) ზმნათა -- ლამობა, სურვილი, ცდა,
განზრახვა, დაპირება, სწრაფვა. მუ ჟამიშა, უჩა ბედი, მა თაშ გილამ, ფთჷრჷნქჷნი?: კ.სამუშ., ქხპს, გვ. 36 -- სანამდე (რა
დრომდე), შავო ბედო, ასე გსურს, რომ მე მათრიო? ვაულამ ულა ეს: მ. ხუბ., გვ. 201 -- არ აპირებს (სურს) წასვლას ეს (ამას).
იშენი მილამუდუ ნტინა: ქხს, 1, გვ. 197 -- მაინც ვაპირებდი (ვლამობდი) გაქცევას. ასე ძალამი ქეელამჷ ქორსას: მ. ხუბ.,
გვ. 236 -- ახლა ძალიან ესიამოვნა ქოსას. ლახუათი ოლამუნა: მასალ., გვ. 68 -- ცემასაც (გალახვასაც) გვიპირებენ
(ლამობენ). ლამენს (იყენ. ილამენს ისურვებს, ილამუ ისურვა, ულამებუ უსურვებია, ნოლამუე(ნ) სურდა თურმე) გრდუვ. საშ. -- მოქმ.
სურს, ლამობს. ოლამუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. ელამება, ეპირება. ულამუ(ნ)
(მხოლოდ აწმყოს წრის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. ეპირება, ელამება. ოლამებაფუანს (ოლამებაფუუ ასურვებინა, აპირებინა;
ულამებაფუაფუ უსურვებინებია, დაუპირებინებია; ნოლამებაფუე(ნ) აპირებინებდა, ასურვებინებდა თურმე) კაუზ. ლამენს ზმნისა --
ასურვებინებს, აპირებინებს. მალამებელ/რი მიმღ. მოქმ. მსურველი, დამპირებელი. ოლამებელ/რი მიმღ. ვნებ. მყ. სასურველი,
დასაპირებელი. ნალამებუ მიმღ. ვნებ. წარს. ნასურვები. ნალამებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. სურვების საფასური. 

Lemma: lameba2  
Number: 10921  
ლამება2 (ლამებას) სახელი ლამუნს ზმნისა -- ლამება, დასველება; (პ. ჭარ.) ნამვა; დალბობა. იხ. ლამე. ლამუნს (დოლამუ
დანამა, დუულამუ დაუნამავს, დონოლამუე(ნ) დანამავდა თურმე) გრდმ. ნამავს, ანოტივებს, ასველებს, ალბობს. 

Lemma: lamebul/r-i  
Number: 10922  
ლამებულ/რ-ი (ლამებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ლამუნს ზმნისა -- დანამული, დალბობილი. 

Lemma: lamin-i  
Number: 10923  
ლამინ-ი (ლამინს) იგივეა, რაც ლამება1. 

Lemma: lamos-i  
Number: 10924  
ლამოს-ი (ლამოსის) ნამუსი. ირ არდგილცჷ ხერც ირზენცჷ ლამოსი დო თანდაბლობა: კ.სამუშ., ქხპს, გვ. 118 -- ყველგან
(ყოველ ადგილას) ხეირს იძლევა (სიკეთეს მოგგვრის) ნამუსი და თავმდაბლობა. ოსურც მუში ლამოსი თხილანსჷ-და ვარა,



შხვას მუთუნც ვათხილენია: ხალხ. სიბრძნ., 1, გვ. 112 -- ქალს მისი ნამუსი თუ დაიფარავს, თორემ სხვას არაფერს შეუძლია
მისი დაცვაო. იხ. ნამუსი. 

Lemma: lamp'a  
Number: 10925  
ლამპა (ლამპას) ლამპა. 

Lemma: lamua1  
Number: 10926  
ლამუა1 (ლამუას) იხ. ლამება1, ლამინი. 

Lemma: lamua2  
Number: 10927  
ლამუა2 (ლამუნს) იხ. მოლამუა, -- მოლბობა; მოგება (გულისა). 

Lemma: lamur-i  
Number: 10928  
ლამურ-ი (ლამურს) ლამუნი (პ. ჭარ.); ალერსი, მოფერება. 

Lemma: lamus-i  
Number: 10929  
ლამუს-ი (ლამუსის) იგივეა, რაც ლამოსი, -- ნამუსი. 

Lemma: lamuseba  
Number: 10930  
ლამუსება (ლამუსებას) სახელი ალამუსენს ზმნისა -- დარწმუნება. მალამუსენდი, გეჭოფუნდი, უჩა ზღვას ძგაშე-ძგაშა: კ.
სამუშ., ქხპს, გვ. 114 -- მარწმუნებდი, აიღებდი კიდით-კიდემდე შავ ზღვას. 

Lemma: lampa  
Number: 10931  
ლამფა (ლამფას) ლამფა. თეზმა ლამფას სო იღანა?: ქხს, 1, გვ. 261 -- ამდენ ლამფას (ფიცარს) სად წაიღებენ? 

Lemma: lampashe  
Number: 10932  
ლამფაშე (ლამფაშეს): აავსებენ საწნახელს ყურძნით, შემდეგ საწნახლის ორსავე თავზე არჭობენ ჯოხებს და დებენ
ფიცრებს, რომლებსაც ლამფაშეს ეძახიან. ყურძნის ჩაყრას აგრძელებენ სანამ ლამფაშეც არ ამოივსება (მასალები, ტ. 4,
ნაწ. 3, გვ. 159). 

Lemma: lampir-i  
Number: 10933  
ლამფირ-ი (ლამფირს) იხ. ლოფინი. 

Lemma: lanband-i  
Number: 10934  
ლანბანდ-ი (ლანბანდის) ნალბანდი. ვართი ვორდი ლანბანდი დო ვართ ვორექ ხურო: ქხს, 1, გვ. 10 -- არც ვიყავი
ნალბანდი და არც ვარ ხურო. 

Lemma: land-i1  
Number: 10935  
ლანდ-ი1 (ლანდის) აჩრდილი. მუში ლანდიშა ხოლო ოშქურუნია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 101 -- თავისი (მისი) ლანდისაც კი
ეშინიაო. გერიში შქურინაფილი ჯოღორი ლანდის ულალუნდუა: ა. ცან., გვ. 102 -- მგლისგან შეშინებული ძაღლი ჩრდილს
უყეფდაო. ლანდიშ ნაშქურინეფი ჯოღორი: ი. ყიფშ., გვ. 176 -- ჩრდილის შეშინებული ძაღლი. 

Lemma: land-i2  
Number: 10936  
ლანდ-ი2 (ლანდის) ერთი ამოხვევა აბრეშუმის ძაფი, -- შულო. ელართაშე რომ გაივსება აბრეშუმის ძაფით, ეძახიან: ართი
ლანდი ძაფი (ერთი ლანდი ძაფი). შდრ. გურ., იმერ., აჭარ., ლეჩხ. ლანდი ერთი ამოხვევა ძაფი აბრეშუმისა (ა. ღლ.). 

Lemma: landa  
Number: 10937  
ლანდა (ლანდას) ლანდური. იხ. ლანდირი, ლონდირი. 

Lemma: landar-i  
Number: 10938  
ლანდარ-ი (ლანდარს) გრძელი და ზედმიწევნით სწორი (ხაზი). 

Lemma: landap-i  
Number: 10939  
ლანდაფ-ი, ლანდაფა (ლანდაფას, ლანდაფის) სახელი ლანდუნს, ოლანდუ(ნ) ზმნათა -- ლანდვა; ლანდება. სიზმარო
გეფშუქჷ დო ცხადო მალანდუაფუქ: ქხს, 1, გვ. 155 -- სიზმრად მახსოვხარ და ცხადად მელანდები. მოჭვას სოიშახ
გიოხუნუანდანინი, კვერცხემს სინთეს (//სინათეს) გოლანდუნა -- კრუხს სანამ დააჯენდნენ, კვერცხებს სინათლეზე
გალანდავენ. ლანდუნს (გოლანდუ გალანდა, გუულანდუ გაულანდავს, გონოლანდუე(ნ) გალანდავდა თურმე) გრდმ. ლანდავს.
ულანდუნს (გუულანდუ გაულანდა, გუულანდუ გაულანდავს) გრდმ. სასხვ. ქც. ლანდუნს ზმნისა -- ულანდავს. ილანდუუ(ნ) (გიილანდუ
გაილანდა, გოლანდე{ლე}(ნ) გალანდულა) გრდუვ. ვნებ. ლანდუნს ზმნისა -- ილანდება. ალანდუუ(ნ) (გაალანდუ გაელანდა, გოლანდუუ
გალანდვია) გრდუვ. ვნებ. ულანდუნს ზმნისა -- ელანდება. ილანდე(ნ) (ილანდუ შესაძლებელი გახდა გალანდვა, -- , -- ) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. ლანდუნს ზმნისა -- შეიძლება გაილანდოს. ალანდე(ნ) (ალანდუ შეძლო გაელანდა, -- , გონოლანდუე(ნ) შესძლებია



გალანდვა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ულანდუნს ზმნისა -- შეუძლია გალანდოს. ოლანდაფუანს (ოლანდაფუუ ალანდვინა,
ულანდაფუაფუ ულანდვინებია, ნოლანდაფუე(ნ) ალანდვინებდა თურმე) კაუზ. ლანდუნს ზმნისა -- ალანდვინებს. მალანდალ/რი მიმღ.
მოქმ. {გა}მლანდავი. ოლანდალ/რი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}სალანდავი. ლანდილ/რი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ლანდული. ნალანდა მიმღ.
ვნებ. წარს. {გა}ნალანდი. ნალანდუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ლანდვის საფასური. {უგ}ულანდუ მიმღ. უარყ. {გა}ულანდავი. 

Lemma: landil-i  
Number: 10940  
ლანდილ-ი (ლანდილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ლანდუნს ზმნისა -- გალანდული, სინათლეზე გალანდული კვერცხი. 

Lemma: landir-i  
Number: 10941  
ლანდირ-ი (ლანდირს) იგივეა, რაც ლანდა, -- კოჭი; ხის დირე (ზედა და ქვედა), რომელზედაც ეჭედება ჭერისა და იატაკის
ფიცრები. 

Lemma: landua  
Number: 10942  
ლანდუა (ლანდუას) იგივეა, რაც ლანდაფი, -- 1. ლანდვა, დალანდვა. 2. კვერცხის სინათლეზე შემოწმება ვარგისიანობაზე.
შდრ. გურ., იმერ. ლანდვა კვერცხის გაჭვრეტა ჰაერზე ავკარგიანობის გამოსაცნობად (ს. ჟღ., ზანიზ., გვ. 227; ვ. ბერ.). 

Lemma: landur-i  
Number: 10943  
ლანდურ-ი (ლანდურს) 1. იგივეა, რაც ლანდა, ლანდირი. 2. საქსოვი მოწყობილობის ნაწილი (მასალები, ტ. 2, ნაწ. 2, გვ.
226). 

Lemma: landghve  
Number: 10944  
ლანდღვე (ლანდღვეს) მღვრიე. ჩხომი ლანდღვე წყარს იჭოფენია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 165 -- თევზი მღვრიე წყალში
დაიჭირებაო. 

Lemma: landghvir-i  
Number: 10945  
ლანდღვირ-ი (ლანდღვირს) მიმღ. ვნებ. წარს. ლანდღუნს ზმნისა -- ამღვრეული. ლანდღვირ წყარს ჩხომი ეფი ოჭოფალი
რენია -- ამღვრეულ წყალში თევზი ადვილი დასაჭერი არისო. გოლეფიშე ნოჭვიმუე დო აბაშა ლანდღვირი მურს -- მთების
მხარეს წვიმდა თურმე (ნაწვიმარა) და აბაშა ამღვრეული მოდის. შდრ. წკონდა. 

Lemma: landghua  
Number: 10946  
ლანდღუა (ლანდღუას) სახელი ლანდღუნს ზმნისა -- ამღვრევა. მუ ფქიმინა, სქან ჸოროფაქ გემილანდღუ დუდიშ ტვინი:
ქხს, 1, გვ. 335 -- რა ვქნა, შენმა სიყვარულმა ამიმღვრია თავის ტვინი. ინჭას ვერდაშ გეშქუმალათ წყარი ილანდღუუ --
ვედროს დარტყმით ჭაში წყალი იმღვრევა. ლანდღუნს (დოლანღუ აამღვრია, დუულანდღუ აუმღვრევია, დონოლანდღუე(ნ) აამღვრევდა
თურმე) გრდმ. ამღვრევს (წყალს). ულანდღუნს (დუულანდღუ აუმღვრია, დუულანდღუ აუმღვრევია) გრდმ. სასხვ. ქც. ლანდღუნს
ზმნისა -- უმღვრევს. ილანდღუუ(ნ) (დიილანდღუ აიმღვრა, დოლანდღვე{ლე}(ნ) ამღვრეულა) გრდუვ. ვნებ. ლანდღუნს ზმნისა --
იმღვრევა. ალანდღუუ(ნ) (დაალანდღუ აემღვრა, დოლანდღუუ ამღვრევია) გრდუვ. ვნებ. ულანდღუნს ზმნისა -- ემღვრევა.
ილანდღვე(ნ) (ილანდღუ შესაძლებელი გახდა ამღვრევა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ლანდღუნს ზმნისა -- შეიძლება
აიმღვრეს. ალანდღვე(ნ) (ალანდღუ შეძლო აემღვრია, -- , ნოლანდღუე(ნ) შესძლებია ამღვრევა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
ულანდღუნს ზმნისა -- შეუძლია აამღვრიოს. ოლანდღვაფუანს (ოლანდღვაფუუ აამღვრევინა, ულანდღვაფუაფუ აუმღვრევინებია,
ნოლანდღვაფუე(ნ) ამღვრევინებდა თურმე) კაუზ. ლანდღუნს ზმნისა -- ამღვრევინებს. მალანდღვალ/რი მიმღ. მოქმ. ამღვრევი.
ოლანდღვალ/რი მიმღ. ვნებ. მყ. ასამღვრევი. ლანდღვილ/რი მიმღ. ვნებ. წარს. ამღვრეული. ნალანდღვა მიმღ. ვნებ. წარს.
ანამღვრევი. ნალანდღუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ამღვრევის საფასური. {უდ}ულანდღუ მიმღ. უარყ. აუმღვრეველი. შდრ. ლაზ.
ნდღვარ: ონდღვარუ ამღვრევა (ნ. მარი). 

Lemma: lantiria  
Number: 10947  
ლანთირია, ლანთჷრია (ლანთი/ჷრიას) გამოუსადეგარი, უნიათო; ზოზინა; უსაქმოდ მოსიარულე, მოხეტიალე. იხ. ნთირუა,
ნთჷრუა. 

Lemma: lant'ap-i  
Number: 10948  
ლანტაფ-ი (ლანტაფის) გულის (ძარღვის) ძალზე ნელი ცემა. 

Lemma: lant'ua  
Number: 10949  
ლანტუა (ლანტუას) იგივეა, რაც ლანდუა (მნიშვნ. -1), -- დალანდვა, თვალის შესწრება. თე შვანც დოლანტ სამანცარი: აია,
1, გვ. 21 -- ამ დროს საოცარი რამ დაინახა (დალანდა). 

Lemma: lanker-i  
Number: 10950  
ლანქერ-ი (ლანქერს) მთიდან წამოსული თოვლნადნობი წყალი; ღვარად წამოსული დამდნარი თოვლი, -- ნიაღვარი. 

Lemma: landzgua  
Number: 10951  
ლანძგუა (ლანძგუას) სახელი ლანძგუნს ზმნისა -- ლოღნა. ლანძგუნს (დოლანძგუ დალოღნა, დოულანძგუ დაულოღნია,
დონოლანძგუე(ნ) დალოღნიდა თურმე) გრდმ. ლოღნის, უმადოდ (უხალისოდ) ჭამს. შდრ. ძგაბუა, ღანძგუა. 

Lemma: landzghil/r-i  
Number: 10952  
ლანძღილ/რ-ი (ლანძღილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ლანძღუნს ზმნისა -- გალანძღული. ლანძღირ ღურელიში მინჯე: კ.



სამუშ., ქხპს, გვ. 150 -- გალანძღული მკვდრის პატრონი. 

Lemma: landzghua  
Number: 10953  
ლანძღუა (ლანძღუას) სახელი ლანძღუნს ზმნისა -- ლანძღვა. ცირა, სი ძალამს ბედენქ თეცალ ჩქიმი ლანძღუას: ეკური,
გვ. 384 -- გოგო, შენ ძალიან ბედავ ამგვარ ჩემს ლანძღვას. ძრაბი, თაში ბლანძღუნქუნი, გური მუქ გაგიმწარუ?: ქხს, 1, გვ.
102 -- გოგო, ასე რომ მლანძღავ, გული რამ გაგიმწარა. მუს გომირექ ლანძღუას? -- რატომ მლანძღავ? ლანძღუნს (გოლანძღუ
გალანძღა, გუულანძღუ გაულანძღავს, გონოლანძღუე(ნ) გალანძღავდა თურმე) გრდმ. ლანძღავს. ულანძღუნს (გუულანძღუ გაულანძღა,
გუულანძღუ გაულანძღავს) გრდმ. სასხვ. ქც. ლანძღუნს ზმნისა -- ულანძღავს. ილანძღუუ(ნ) (გიილანძღუ გაილანძღა, გოლანძღე{ლე}(ნ)
გალანძღულა) გრდუვ. ვნებ. ლანძღუნს ზმნისა -- ილანძღება. ალანძღუუ(ნ) (გაალანძღუ გაელანძღა, გოლანძღუუ გალანძღვია)
გრდუვ. ვნებ. ულანძღუნს ზმნისა -- ელანძღება. ილანძღე(ნ) (ილანძღუ შესაძლებელი გახდა გალანძღვა, -- , -- ) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. ლანძღუნს ზმნისა -- შეიძლება გაილანძღოს. ალანძღე(ნ) (ალანძღე შეძლო გაელანძღა, -- , გონოლანძღუე(ნ)
შესძლებია გაელანძღა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ულანძღუნს ზმნისა -- შეუძლია გალანძღოს. ოლანძღაფუანს (ოლანძღაფუუ
ალანძღვინა, ულანძღაფუაფუ ულანძღვინებია, ნოლანძღაფუე(ნ) ალანძღვინებდა თურმე) კაუზ. ლანძღუნს ზმნისა -- ალანძღვინებს.
მალანძღალ/რი მიმღ. მოქმ. {გა}მლანძღავი. ოლანძღალ/რი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}სალანძღ{ავ}ი. გოლანძღილ/რი მიმღ. ვნებ. წარს.
გალანძღული. ნალანძღა მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნალანძღი. ნალანძღუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ლანძღვის საფასური. უგულანძღუ
მიმღ. უარყ. გაულანძღავი. 

Lemma: lanch'a  
Number: 10954  
ლანჭა (ლანჭას) იგივეა, რაც ლარჭა, ნაჭა, -- ნაჭა; ქვაბის ჩამოსაკიდი ჯაჭვი შუაცეცხლზე. კიდა გოხაჭუჭელი რე, ბერგი --
ლანჭა მუკოსორგჷ: მასალ., გვ. 62 -- კედელი მოოჭვილია, თოხი -- ნაჭით დახუნძლულა. ლანჭა ირო ჩხე დო უჩა
იჸუაფუნია -- ნაჭა ყოველთვის ცხელი და შავი იქნებაო. შდრ. კაჩა. 

Lemma: lanj-i  
Number: 10955  
ლანჯ-ი (ლანჯის//ლანს) ბოტან. იფანი, კოპიტი. ლანჯიშ წვანც წჷმოხედ: მასალ., გვ. 97 -- იფნის კენწეროზე იჯდა. მუკი --
მუკი ლანჯეფიში გორგილი რე: მ. ხუბ., გვ. 42 -- ირგვლივ კოპიტების ხერგილია. შდრ. ტოპ. ლანჯონი კოპიტნარი. 

Lemma: lanjer-i  
Number: 10956  
ლანჯერ-ი (ლანჯერს) მაღალი ბალახი (დ.ფიფია). 

Lemma: lap'art'q'ia  
Number: 10957  
ლაპარტყია (ლაპარტყიას) ბრტყელი. ი. ყიფშიძის აზრით: ლა-პარტყია-ში ლა-პრეფიქსია. შდრ. ლაფართია. 

Lemma: lazhgert-i  
Number: 10958  
ლაჟგერთ-ი (ლაჟგერთის) 1. უნიათო, უსარგებლო; 2. უშნოდ გრძელი. 

Lemma: lar-i  
Number: 10959  
ლარ-ი (ლარს) ლარი. ლარს გიაშქვანა ოსტატეფი ფიცარეფიში თოლუაში დროს -- ლარს დაარტყამენ ოსტატები
ფიცრების გათლის დროს. //გადატ. სწორი. ლარიჯგურა კოჩიე -- ლარივით კაცია (ლარივით ტანი აქვს). 

Lemma: larapa  
Number: 10960  
ლარაფა (ლარაფას) იხ. გითოლარაფა. 

Lemma: largeshkumalir-i  
Number: 10961  
ლარგეშქუმალირ-ი (ლარგეშქუმალირს) ლარდარტყმული. ჯა ლარგეშქუმალირიე, შიილებე თოლუა -- ხე
ლარდარტყმულია, შეიძლება გათლა. 

Lemma: larzaq'en-i  
Number: 10962  
ლარზაყენ-ი (ლარზაყენს) ლარძაყინი. 

Lemma: lart'q'a  
Number: 10963  
ლარტყა (ლარტყას) ლარტყა; ოთხკუთხა და ბრტყელი ძელი სხვადასხვა დანიშნულებისა (ქეგლ), -- ლატანი. სახურავის
ძელი, რომელზედაც მაგრდება ყავარი და კრამიტი (ი. ყიფშ.). შდრ. რჩხინა. 

Lemma: larchv-i  
Number: 10964  
ლარჩვ-ი (ლარჩვის) ოთხკუთხად დაპობილი საყავრე კუნძი. უნოჸელო ჯაში (ფიჭვიში) ლარჩვის ნწყუნა დო აკეთენა
ყამბარს -- უტოტო ხის (ფიჭვის) კუნძს ხსნიან და აკეთებენ ყავარს. შდრ. ტოპონ. ოლარჩუე. 

Lemma: larchu  
Number: 10965  
ლარჩუ (ლარჩუს) იგივეა, რაც ლარჩვი. 

Lemma: larch'-i  
Number: 10966  
ლარჭ-ი, ლარჭა (ლარჭის,ლარჭას) 1. წისქვილის ნაწილი, რომლითაც სალას (იხ.) აწევენ ან დაწევენ იმის მიხედვით,
ფქვილი უნდათ თუ ღერღილი. წისქვილის ლარჭა ხისაა. როდესაც დაღერღვა უნდათ, ასწევენ (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 3, გვ.



223). 2. იგივეა, რაც ლანჭა, ნაჭა, -- ნაჭა, ქვაბის ჩამოსაკიდი ჯაჭვი შუა ცეცხლზე. ლარჭა ირო რჩხე, უჩა იჸუაფუ: ი. ყიფშ.,
გვ. 178 -- ნაჭა ყოველთვის ცხელი, შავი იქნება. შდრ. კაჩა. 

Lemma: larch'em-i  
Number: 10967  
ლარჭემ-ი (ლარჭემს) ბოტან. 1. ლერწამი. ლარჭემიშა გიგუ ტანი:ქხს, 1, გვ. 58 -- ლერწამს გიგავს ტანი. შდრ. ტან-
ლარჭემი. 2. ამ მცენარისაგან გაკეთებული საკრავი. სამეგრელოში ძველად არსებობდა საკრავი, რომელსაც ლარჭემს
უწოდებდნენ (ს. მაკალ., გვ. 255-257). მეშხურე ხიოლითჷ თი ლარჭემცჷ მიოგანცჷ: ყაზაყ., 20.03.1931, გვ. 3 -- მეცხვარე
სიამოვნებით იმ ლერწამს (სალამურს) უკრავს. მათხილექ ქოდოდუ ლარჭემეფი: ი. ყიფშ., გვ. 170 -- მწყემსმა (ქე) დადო
ლერწმები (სალამურები). ლარჭემი (ლარჯემი) კეთდებოდა ჩალამ-კალმისგან, შეკრული იყო ბლის ქერქით (მასალები, ტ. ვ,
გვ. 353). 

Lemma: larch'emishi  
Number: 10968  
ლარჭემიში ჸუდე (ლარჭემიში ჸუდეს) ლერწმის სახლი. 

Lemma: larch'q'va  
Number: 10969  
ლარჭყვა (ლარჭყვას) იგივეა, რაც ლერჭყვა. 

Lemma: larja  
Number: 10970  
ლარჯა (ლარჯას): ლარჯა ოსურიე, ვაარკვენს ჯგირი დო ფურს -- მოლაყბე ქალია, ვერ არკვევს კარგსა და ცუდს. 

Lemma: larjgal-i  
Number: 10971  
ლარჯგალ-ი (ლარჯგალს), ლარჯგვალ-ი (ლარჯგვალს) ლაყბობა; ყველაფრის თქმა, რაც პირზე მოადგება, -- როშვა.
მუსიე, თე ოსური ლარჯგვალანსინი -- რასაა, ეს ქალი რომ როშავს. 

Lemma: larjgala  
Number: 10972  
ლარჯგალა (ლარჯგალას) ვისაც ლაყბობა სჩვევია, -- ყბედი. 

Lemma: larjgua  
Number: 10973  
ლარჯგუა (ლარჯგუას) იხ. ლარჯუა, -- 1. ხმაურით და ტუჩების უშნო მოძრაობით ჭამა. 2. ხმაურით სიარული, -- ლაჯუნი.
ლარჯგუნს (დოლარჯგუ ხარბად ჭამა, დოულარჯგუ ხმაურით ხარბად უჭამია, დონოლარჯგუე(ნ) ხმაურით ხარბად შეჭამდა თურმე) გრდმ.
ხმაურით ხარბად ჭამს. 

Lemma: larjua  
Number: 10974  
ლარჯუა (ლარჯუას) იგივეა, რაც ლარჯგუა, -- 1. ხმაურით ხარბად ჭამა. 2. ღონივრად (ხმაურით) სიარული, -- ლაჯუნი. შდრ.
იმერ. გლაჯუნი ხმაურობით სიარული; რტყმევა ღონივრად (ვ. ბერ.). 

Lemma: lasar-i  
Number: 10975  
ლასარ-ი (ლასარის) მაგარი; სალი, პიტალო, გლუვი; მჭრელი. ლასარი კჷრდე სალი კლდე. ლასარი არგუნი პირბასრი
ცული. შდრ. ლასქორი. 

Lemma: lasarua  
Number: 10976  
ლასარუა (ლასარუას) პირბასრად ქცევა. //გადატ. ისარივით გამგმირავი სიტყვებით ლაპარაკი. 

Lemma: lasir-i  
Number: 10977  
ლასირ-ი (ლასირს) მიმღ. ვნებ. წარს. ლასირანს ზმნისა -- 1. ამოლესილი. ლასირ ლებია ამოლესილი ლობიო. 2.
გალესილი (მაგ., კედელი...). 

Lemma: lasirel-i//lase'rel-i  
Number: 10978  
ლასირელ-ი//ლასჷრელ-ი (ლასი/ჷრელს) მიმღ. ვნებ. წარს. ლასირანს ზმნისა -- გალესილი. ხამუეფი მიღუდეს
ლასჷრელი ხვალე თიშო: მასალ., გვ. 111 -- დანები გვქონდა ალესილი მარტო მისთვის. 

Lemma: lasirua  
Number: 10979  
ლასირუა, ლასჷრუა (ლასი/ჷრუას) სახელი ლასირანს ზმნისა -- გალესვა. არგუნი ქჷდეკინ ხეს დო ლასირანს: მ. ხუბ., გვ.
261 -- ცული დაიჭირა ხელში და ლესავს. ექ გეეჭოფუ ბურჭული დო გოლასირუუ ძალამი: მ. ხუბ., გვ. 242 -- ამან აიღო
წალდი და გალესა მაგრად. ლასირანს (ლასირუუ გალესა, ულასირუუ ულესავს, ნოლასირუე(ნ) ლესავდა თურმე) გრდმ. ლესავს.
ილასირანს (გიილასირუუ გაილესა, გუულასირუუ გაულესავს) გრდმ. სათავ. ქც. ლასირანს ზმნისა -- ილესავს თავისას. ულასირანს
(გუულასირუუ გაულესა, გუულასირუუ გაულესავს) გრდმ. სასხვ. ქც. ლასირანს ზმნისა -- ულესავს. ილასირუუ(ნ) (გიილასირუ გაილესა,
გოლასირე{ლე}(ნ) გალესილა) გრდუვ. ვნებ. ლასირანს ზმნისა -- ილესება. ალასირუუ(ნ) (გაალასირუ გაელესა, გოლასირუუ გალესვია)
გრდუვ. ვნებ. ულასირანს ზმნისა -- ელესება. ილასირე(ნ) (ილასირუ შესაძლებელი გახდა გალესვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ.
ვნებ. ლასირანს ზმნისა -- შეიძლება გაილესოს (//გალესვა). ალასირე(ნ) (ალასირუ შეძლო გაელესა, -- , გონოლასირუე(ნ)
შესძლებია გალესვა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ულასირანს ზმნისა -- შეუძლია გალესოს. ოლასირაფუანს (ოლასირაფუუ ალესვინა,
ულასირაფუაფუ ულესვინებია, ნოლასირაფუე(ნ) ალესვინებდა თურმე) კაუზ. ლასირანს ზმნისა -- ალესვინებს. მალასირალი მიმღ. მოქმ.
{გა}მლესველი, {გა}მლესავი. ოლასირალი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}სალეს{ავ}ი. ლასირელი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ლესილი. ნალასირა
მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნალესი. ნალასირუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ლესვის საფასური. {უგ}ულასირუ მიმღ. უარყ. გაულესავი. შდრ.



ლაზ. ლასირ: ბლასირუმ ვლესავ (ნ. მარი). 

Lemma: lasua  
Number: 10980  
ლასუა (ლასუას) სახელი ლასუნს ზმნისა -- 1. ამოლესვა; წაშლა, მოშლა, ჩაშლა (საქმისა); 2. რისამე აკრძალვა;
განადგურება. ჩქი ბლასუნა მეტი შრომა: ი. ყიფშ., გვ. 166 -- ჩვენ გვსპობს მეტი შრომა. ჩქჷნი ჸოროფა ლასასჷნი, თი კოჩი
ღორონთქ დოჭყუას: კ.სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 54 -- ჩვენი სიყვარული ვინც (რომ) ჩაშალოს, ის კაცი ღმერთმა
დასწყევლოს.ბუგა შარას გილასჷნცჷ, გენია შარას გოწურუანც: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 14 -- ბეცი გზას აგირევს (გიშლის),
გენია გზას გაგიკვალავს. ტვინს შიში ულასუნს: ქხს, 1, გვ. 203 -- ტვინს შიში უშლის. ინა მიდგაქ დიჭყჷნი, ვალასედას იში
ნაქური -- ის ვინც დაიწყო, არ მოშლილიყოს იმისი ნაფეხური. ქ ლასუა ხეში ხელის შეშლა. ლასუნს (ლასუ ლესა, ულასუ
ულესავს, ნოლასუე(ნ) ლესავდა თურმე) გრდმ. ლესავს; შლის. ულასუნს (ულასუ ულესა, ულასუ ულესავს) გრდმ. სასხვ. ქც. ლასუნს
ზმნისა -- ულესავს; უკრძალავს, უშლის... ილასუუ(ნ) (დიილასუ ჩაიშალა, შეილესა; დოლასე{ლ/რე}(ნ) ჩაშლილა, შელესილა) გრდუვ.
ვნებ. ლასუნს ზმნისა -- იშლება; ილესება; იკრძალება... ალასუუ(ნ) (დაალასუ ჩაეშალა; დოლასუუ ჩაშლია, შელესვია) გრდუვ.
ვნებ. ულასუნს ზმნისა -- ეშლება, ელესება; ეკრძალება... ილასე(ნ) (ილასუ შესაძლებელი გახდა გალესვა, {შე}შლა; -- ; -- )
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ლასუნს ზმნისა -- შეიძლება გალესვა; დაშლა რისამე. ალასე(ნ) (ალასუ შეძლო დაეშალა, გაელესა; -- ;
ნოლასუე(ნ) შესძლებია გაელესა, დაეშალა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ულასუნს ზმნისა -- შეუძლია ლესოს, შეუშალოს (ხელი),
შალოს. ოლასაფუანს (ოლასაფუუ ალესვინა, შეაშლევინა (ხელი); ულასაფუაფუ ულესვინებია, უშლევინებია; ნოლასაფუე(ნ)
ალესვინებდა, აშლევინებდა თურმე) კაუზ. ლასუნს ზმნისა -- ალესვინებს, აშლევინებს. მალასარი მიმღ. მოქმ. მლესველი,
{შე}მშლელი ხელისა. ოლასარი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}სალესი; {შე}საშლელი. ლასირი მიმღ. ვნებ. წარს. {შე}ლესილი; წაშლილი,
ჩაშლილი. ნალასა მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნალესი; წანაშლელი; ჩანაშალი. ნალასუერი მიმღ. ვნებ. წარს. გასამრჯელო
გალესვისათვის; {შე}შლისათვის... {უგ}ულასუ მიმღ. უარყ. გაულესავი. 

Lemma: lase'rua  
Number: 10981  
ლასჷრუა (ლასჷრუას) იხ. ლასირუა. გელასჷრეთჷ თქვანი კალამი: ყაზაყ., 6.05.31, გვ. 3 -- ალესეთ თქვენი კალამი. 

Lemma: laskvera  
Number: 10982  
ლასქვერა (ლასქვერას) ტოპონ. საშვლე; ადგილი, სადაც ბევრი შველია. შდრ. სქვერიში ოლოტკ შვლის სალოკი
(ადგილი); სქვერიში ნალოტკა შვლის ნალოკი (პ. ცხად., ტოპონ., გვ. 70). იხ. სქვერი. 

Lemma: laskor-i  
Number: 10983  
ლასქორ-ი (ლასქორს) მაღალი, მიუვალი კლდე. ხობისწყალ-ტეხურის წყალგამყოფზე მაღალ კლდე-ჭიუხებს ეწოდება
ლასქორეფი (პ. ცხად.). 

Lemma: lat'-i  
Number: 10984  
ლატ-ი (ლატის) იგივეა, რაც ლაზუტი, ლაიტი, ლასტი (ა. მაყ.), -- სიმინდი. დიდუ! მუ ლატი უჭკომუნა: ქხს, 1, გვ. 184 --
დედა! რამდენი სიმინდი უჭამიათ! გოლოფას ლატ(ი) დისორმუუდ ლენჭყონა დო ნაღვარჷს: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 145 --
გვალვისას სიმინდის ბარაქა იყო ჭყანტიანსა და ნაღვარევში (ამ ადგილებში). ჭა დო ლატის თის ფჩანქჷ: ი.ყიფშ., გვ. 162 --
ჩალასა და სიმინდს იმას ვაჭმევ. 

Lemma: lat'i-pashkinia  
Number: 10985  
ლატი-ფაშქინია (ლატი-ფაშქინიას) ბატიბუტი. ფითქი ოზეში კარიშავა დო ლატი-ფაშქინია -- ჸუდეში კარიშავა: ხალხ.
სიბრ., 1, გვ. 141 -- ფაფა ეზოს კარამდეო და ბატიბუტი სახლის კარამდეო. ქ ლატფაშქინიაცალო აშადინაფა ბატიბუტივით
დაკარგვა: ლატფაშქინიაცალო ქჷშმოდინესია. გადატ. უცბად, შეუმჩნევლად, მოულოდნელად შემოგვეცალაო
(დაგვეკარგაო). 

Lemma: lat'q'vazhia  
Number: 10986  
ლატყვაჟია (ლატყვაჟიას) ცუდი, უხეირო თოფი (ა. ცაგ., ი. ყიფშ.); ჩხაკუნა თოფი, -- დაცინვით იტყვიან წყობიდან გამოსულ
თოფზე. სქანი ლატყვაჟია -- ვოდა, გემიტყვაჟინე: ი. ყიფშ., გვ. 141; ქხს, 1, გვ. 286 -- შენი ჩხაკუნა (თოფი) -- ვოდა,
დამიჩხაკუნე. შდრ. ტყვაჟაფი. 

Lemma: lap-i  
Number: 10987  
ლაფ-ი (ლაფის) ლაფი, ტალახი. ლაფიში გებუმა ლაფის დასხმა. გადატ. შერცხვენა. უძველესი წესი იყო თავზე ლაფის
დასხმა. დუსუ ლაფიქ გინგოწიუ, მუჭო თოლენს უფაფუა: მ. ხუბ., გვ. 351 -- თავზე ლაფი დაგესხას, თვალებს როგორ
აფახურებ. შდრ. თავსხლაფი, დუსჲაფი. 

Lemma: lapa1  
Number: 10988  
ლაფა1 (ლაფას) ფერდი (ბ. კილანავა). შდრ. ფაფალა, ქჷრქე (პ. ჭარ.). 

Lemma: lapa2  
Number: 10989  
ლაფა2 (ლაფას) სახელი უოლუ(ნ) ზმნისა -- ვარდნა. ხეს ვააკენე, ხეშე უოლუ სტაქანი -- ხელში ვერ იკავებს, ხელიდან
უვარდება ჭიქა. იხ. გელაფა, გოლაფა. 

Lemma: lapatk-i  
Number: 10990  
ლაფათქ-ი, ლაფათქა (ლაფათქი/ა-ს) ბარი. ლაფათქი ქიგიაშქჷ, ოკო გეჲოჸოთასინი...: მ. ხუბ., გვ. 159 -- ბარი დაარტყა,
უნდა რომ ამოაგდოს... 



Lemma: lapand-i  
Number: 10991  
ლაფანდ-ი (ლაფანდის) თამაში იყო ერთგვარი. ლაფანდის ოჸოთანდეს ართიანს -- ლაფანდს ესროდნენ ერთმანეთს. 

Lemma: lapara  
Number: 10992  
ლაფარა, ლაფარე (ლაფარა/ე-ს) ლაფარე, ლაფარო; საჩეხი (თ. სახოკ.); შენობის ირგვლივ ადგილი, რომელსაც
სახურავის გადმოშვერილი ნაწილი ფარავს (ქეგლ). ღურუშ წამალი ლაფარას ალაჩანდუა: თ.სახოკ., გვ. 262 -- სიკვდილის
წამალი საჩეხში (ლაფარეში) იყო (ცენობდაო). ალენგარც ლაფარას აგაფა დო კინახონა -- ტირის ლაფაროში კავი და
სახნისი. წყჷნარას გჷმილჷ დო ქელადჷრთ ლაფარეს: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 96 -- წყნარად გამოვიდა და დადგა
ლაფაროში. ეჩიდოვითი კოჩი ვორეთ, ალაფშარე ლაფარეფი: მ. ხუბ., გვ. 358 -- ოცდაათი კაცი ვართ, სავსეა ლაფარები.
იხ. ოფარე; ოლაფარე. შდრ. იმერ., გურ., ლეჩხ. ლაფარე, ლაფარო (ვ. ბერ., გ. შარაშ., მ. ჩიქ., ა.ღლ.). 

Lemma: lapartia  
Number: 10993  
ლაფართია (ლაფართიას) ბრტყელი, პრტყელი; ფართო. ლაფართია დუდი უღუ -- წაბრტყელებული (ბრტყელი) თავი აქვს.

Lemma: laparon-i  
Number: 10994  
ლაფარონ-ი (ლაფარონს) ლაფარონი. თაქ რე ჩქიმი ტანიშ ჭყიში, ლაფარონი დო ენწერი: ქხს, 1, გვ. 317 -- აქ არის ჩემი
ტანის მწყემსი, ლაფარონი და ენწერი. 

Lemma: lapacha  
Number: 10995  
ლაფაჩა, ლაფაჩე (ლაფაჩა/ე-ს) თავისუფალი, შინაურული. მა ამარი ლაფაჩე კოჩი მითვორექ დიშქაში ოკვათუს: ი
.ყიფშ., გვ. 19 -- მე აგერ შილიფად ჩაცმული (თავისუფალი) კაცი ვდგავარ შეშის საჭრელად. ლაფაჩათ ზმნზ. შილიფად,
თავისუფლად. ქ ლაფაჩათ მიკოქუნა შილიფად ჩაცმა, უსარტყელოდ, უიარაღოდ (ასე იყო ძველად) (პ. ჭარ.). ლაფა{რ}ჩას
ალაძ, -- იტყვიან ფერდობის ძირას მდებარე მოფართოო და ცოტათი წაგრძელებულ ვაკეზე. შდრ. ტოპონ. ლაფა{რ}ჩარზენი
(პ. ცხად., ტოპონ., გვ. 70). 

Lemma: lapsh-i  
Number: 10996  
ლაფშ-ი (ლაფშის), ლაშ-ი (ლაშის) ლაში, ტუჩი, დიდი ბაგე (ი .ყიფშ., პ. ჭარ.). რქუმოლუა დოუჭყაფუ, ლაფში -- ნოლი
დოუნჭყოლჷ: მასალ., გვ. 64 -- დახვრა დაუწყია, ბაგე -- ღრძილი დაუშავებია. ძღაბი, ომარული მუს გოხვარუ, ლაფში
ჭითათ იღაფენი -- გოგო, უმარული რას გიშველის, ტუჩი წითლად რომ შეიღებო. ქ ლაფშის გილადვალა ლაშზე ჩამოდება.
გადატ. არაფრად ჩაგდება. ლაფშის გილაძ ირფელ ართო, ვაუფაჭუანც თოლც: აია, 1, გვ. 25 -- აინუნშიაც არ აგდებდა
ყოველივე ამას და თვალსაც არ ახამხამებდა. შდრ. ლერჩქვი. 

Lemma: lapsha  
Number: 10997  
ლაფშა (ლაფშას) იგივეა, რაც ლაბშა, -- ლაფშა, იაბო, დაკოდილი ცხენი. ლაფშა კუნთხუს კჷნოკჷრჷ: ი .ყიფშ., გვ. 162 --
ლაფშა კუთხეშია მიბმული. ქ ლაფშური ულა ცხენის ჩქარი სიარული. ცხენქ ლაფშურიშე თუხარიკიშა გინილუ -- ცხენი
ლაფშურიდან თუხარიკულზე გადავიდა. 

Lemma: lapsham-i  
Number: 10998  
ლაფშამ-ი (ლაფშამს) დიდტუჩებიანი, ლაფშიანი. 

Lemma: lapshgilalapir-i  
Number: 10999  
ლაფშგილალაფირ-ი (ლაფშგილალაფირს) ქვედაბაგეჩამოვარდნილი. გადატ. გაწბილებული, წარუმატებელი. ჭიჭე ტურა
მიქვაცალჷ ლაფში გილალაფირია: ი .ყიფშ., გვ. 146 -- პატარა ტურა მიცუნცულებს გაწბილებულიო
(ლაშჩამოვარდნილიო). 

Lemma: lak-i  
Number: 11000  
ლაქ-ი (ლაქის) ლაქი. ლაქითიე ღაფილი დო ვადიწიკვა! -- ლაქითაა შეღებილი და არ დაისვარო! 

Lemma: laka  
Number: 11001  
ლაქა (ლაქას) 1. ლაქი, ცხენის სერი (ი. ჭყ., პ.ჭარ.). 2. ცხენის დაავადება; ექავება გავა და ექერცლება (ს. მაკ., გვ. 205). 

Lemma: lakash-i  
Number: 11002  
ლაქაშ-ი (ლაქაშის) ბოტან. წყლის მცენარეა ერთგვარი, პრასს ჰგავს. 

Lemma: lakvat-i  
Number: 11003  
ლაქვათ-ი (ლაქვათის): ლაქვათი დიხა რე, ქვიშაცალო ცენსინი, ფერი დიხა -- ლაქვათი მიწა არის, ქვიშასავით რომ
ცვივა (იშლება), ისეთი მიწა. 

Lemma: lakvata  
Number: 11004  
ლაქვათა (ლაქვათას) ქვაა ერთგვარი. შდრ. ტოპონ. ლაქვათონი ასეთი ქვები რომ არის, ისეთი ადგილი (პ. ცხად., კატალ.,
გვ. 70). 

Lemma: lakvatia  



Number: 11005  
ლაქვათია (ლაქვათიას) იგივეა, რაც ლაქვათა, -- ქვის ერთ-ერთი სახეობა. პროვიზია მისორგუნა, მუჭო ზღვაში
ლაქვათია: შ. ბერ., გვ. 92 -- სანოვაგე გვიყრია (ბევრი გვაქვს), როგორც ზღვის ქვა [შ.ბერიძე განმარტავს ლაქვათიას,
როგორც ლოქოს]. 

Lemma: lakia  
Number: 11006  
ლაქია (ლაქას) ლაქია; მლიქვნელი; მონა-მორჩილი. მა მუში ლაქია ხომ ვაუჩქუქუ? -- მე მისი ლაქია ხომ არ ვგონივარ?
ქიმიოდირთჷ დო ლაქიას უწუუ თექ: მ. ხუბ., გვ. 131 -- მიადგა და ლაქიას უთხრა მან. 

Lemma: lakuca  
Number: 11007  
ლაქუცა (ლაქუცას) ლაქუცა, მლიქვნელი. დიდი ლაქუცა კოჩი ქორენ ქო! -- დიდი მლიქვნელი კაცი არის კი! 

Lemma: lagha  
Number: 11008  
ლაღა (ლაღას) ლაღა, -- ჯოხი, რომლითაც სიმინდს ან სხვა ხორბლეულის საწყაოს თავზე უსვამენ (ვ. ბერ., პ. ჭარ.). ქ
ლაღაში გინოსუმალა ლაღის გადასმა. გადატ. იმედის დაკარგვა, ყველაფრის ხელის ერთი მოსმით გასწორება. 

Lemma: laghaginosumalir-i  
Number: 11009  
ლაღაგინოსუმალირ-ი (ლაღაგინოსუმალირს) ლაღაგადასმული, თავმოსწორებული. გადატ.კატეგორიული. ქოუწუუ
ლაღაგინოსუმალირი უარი -- უთხრა კატეგორიული უარი. 

Lemma: laghank'on-i  
Number: 11010  
ლაღანკონ-ი (ლაღანკონს) წონის საზომი ერთეული ორ გირვანქამდე (=ქათმის 14 კვერცხს) (ი. ყიფშ.). ბამბის, მატყლის,
აბრეშუმის (მათგან დამზადებული ძაფის) ასაწონი; ცალსასწორია -- მოკლე და მრგვალი ჯოხის ერთ ბოლოზე მიმაგრებულია
გირი. ჯოხზე რამდენიმე ადგილას გაკეთებულია ჭდეები; თითოეულ ნაჭდევს თავისი წონადობა აქვს (ს.მაკალ., გვ. 213). შდრ.
საბა: ლოღარიკი ცალსასწორა. 

Lemma: laghria  
Number: 11011  
ლაღრია (ლაღრიას) ვირკაცა (ბ. კილანავა). 

Lemma: laghuz-i  
Number: 11012  
ლაღუზ-ი (ლაღუზის): რეზინიში ჩაფლა -- რეზინის ფეხსაცმელი. 

Lemma: laghum-i  
Number: 11013  
ლაღუმ-ი (ლაღუმს) ნაღმი, დინამიტი. ლაღუმს ოჸოთანა დო ჩხომი გოჭყვიდეს -- ნაღმს (დინამიტს) ისვრიან და თევზი
გაწყვიტეს. 

Lemma: laq'va  
Number: 11014  
ლაყვა (ლაყვას) სამკუთხა ფორმის ჩავარდნილი ადგილი საქონლის წელის უკანა მხარეს, -- ფერდი. ცხენს ლაყვა ვაფუდუ
გოტახილი -- ცხენს ფერდი არ ჰქონდა ჩავარდნილი. 

Lemma: laq'vamitolapir-i  
Number: 11015  
ლაყვამითოლაფირ-ი (ლაყვამითოლაფირს) ფერდშევარდნელი, შიმშილით ფერდებჩაცვენილი (საქონელი). იხ. ლაყვა. 

Lemma: laq'oria  
Number: 11016  
ლაყორია (ლაყორიას) ჩასახერგი ადგილი. თე არდგილც ლაყორია წენწყარცჷ გინოკეთჷ: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 20 -- ამ
ადგილას ჩასახერგი წენწყალზეა გაკეთებული. ლაყორიაღ ლა-ყორე-ა. იხ. ყორე//ჸორე. 

Lemma: laq'ursh-i  
Number: 11017  
ლაყურშ-ი, ლაჸურშ-ი, ლაჸვირშ-ი (ლაყ/ჸურში-ს) ლაყუჩი. ზოთონს ჩხომს სოიდგა მეწენს ზისხირი ლაჸვირშიშე --
ზამთარში თევზს ყველგან მისდის სისხლი ლაყუჩიდან. ატუქ ანკეცო გინირთჷ დო ჩხომს ლაყურშის ქიიშარღუ: ი. ყიფშ.,
გვ. 10 -- ატუ ანკესად გადაიქცა და თევზს ლაყუჩში გაეყარა. 

Lemma: la՚ap-i  
Number: 11018  
ლაჸაფ-ი (ლაჸაფის), ლააფ-ი (ლააფის) თამაში. დიიჭყეს კარტიშ ლაჸაფი: მ. ხუბ., გვ. 133 -- დაიწყეს კარტის თამაში.
ათენა ლაჸაფი ვაგიჩქუდასი: ქხს, 1, გვ. 77 -- ეს თამაში არ გეგონოს. მუში ... მინდორიში ლაჸაფიქ მეეგონჷ: ა. ცაგ., გვ.
20 -- თავისი ... მინდვრის თამაში მოაგონდა. მა დიორდე ვა ბრძღელექია ლაჸაფიში ჯინათია: ი. ყიფშ., გვ. 65 -- მე ჯერ არ
გავმძღარვარო თამაშის ყურებითო. 

Lemma: la՚apin-i  
Number: 11019  
ლაჸაფინ-ი (ლაჸაფინს), ლაჸაფუა (ლაჸაფუას) სახელი ლაჸაფენს ზმნისა -- თამაში. ...ჯორიშა ქიმერთჷ დო ლაჸაფი
დუულაჸაფუუ: ა. ცაგ., გვ. 54; ი. ყიფშ., გვ. 44 -- ჯორთან მივიდა და გაეთამაშა (თამაში ეთამაშა). უსხუნ, ულაჸაფუანსინი:
ქხს, 1, გვ. 80 -- ურჩევნია, რომ ეთამაშება. //გადატ. დაკვრა. გილაჸაფუთ ჩონგურც, ია პატონეფი! -- გიკრავთ
(გეთამაშებით) ჩონგურს, ია ბატონებო! ლაჸაფენს//ლაჸაფულენს (იყენ. ილაჸაფუ(ნ) ითამაშებს, ილაჸაფუ ითამაშა, ულაჸაფინუ



უთამაშნია, ნოლაჸაფინუე(ნ) თამაშობდა თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ. თამაშობს. ილაჸაფუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის
მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. თამაშობს. ულაჸაფუ(ნ)//ულაჸაფუანს (დუულაჸაფუანს გაეთამაშება, დუულაჸაფუუ გაეთამაშა, დუულაჸაფუაფუ
გასთამაშებია) გრდუვ. ვნებ. ოლაჸაფუ(ნ) ზმნისა -- ეთამაშება. ოლაჸაფინუანს (ქაალაჸაფინუანს ათამაშებს, ქაალაჸაფინუუ ათამაშა,
ქოულაჸაფინუაფუ უთამაშებია, ქონოლაჸაფინაფუე(ნ) ათამაშებდა თურმე) გრდმ. ათამაშებს. ილაჸაფინე(ნ) (ილაჸაფინუ შესაძლებელი
გახდა თამაში, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ლაჸაფენს ზმნისა -- შეიძლება თამაში. ალაჸაფინე(ნ) (ალაჸაფინუ შეძლო ეთამაშა,
-- , ნოლაჸაფუე(ნ) შესძლებია თამაში) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ოლაჸაფინუანს ზმნისა -- შეუძლია ითამაშოს. ოლაჸაფინაფუანს
(ოლაჸაფინაფუუ ათამაშებინა, ულაჸაფინაფუაფუ უთამაშებინებია, ნოლაჸაფინაფუე(ნ) ათამაშებინებდა თურმე) კაუზ. ლაჸაფენს ზმნისა --
ათამაშებინებს. მოლაჸაფე, მალაჸაფინე მიმღ. მოქმ. მოთამაშე. ოლაჸაფე, ოლაჸაფინალ-ი მიმღ. ვნებ. მყ. სათამაშო. ლაჸაფებური მიმღ.
ვნებ. წარს. {გა}თამაშებული. ნალაჸაფი, ნალაჸაფინა მიმღ. ვნებ. წარს. ნათამაში. ნალაჸაფუერი, ნალაჸაფინუერი მიმღ. ვნებ. წარს.
გასამრჯელო თამაშისათვის. ულაჸაფუ მიმღ. უარყ. {გა}უთამაშებელი. შდრ. სხაპუა. იხ. გითო-ლაჸაფი, გო-ლაჸაფი.... 

Lemma: la՚api-la՚apit  
Number: 11020  
ლაჸაფი-ლაჸაფით ზმნზ. თამაშ -- თამაშით. თუნთის ლაჸაფ -- ლაჸაფით კოჩქ ქაჭკუმუუა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 55 -- დათვს
თამაშ -- თამაშით კაცი შემოეჭამაო. 

Lemma: la՚apinapa  
Number: 11021  
ლაჸაფინაფა (ლაჸაფინაფას) ცხენის მსუბუქად, თამაშით სიარული. 

Lemma: la՚apua  
Number: 11022  
ლაჸაფუა (ლაჸაფუას) იგივეა, რაც ლაჸაფინი. 

Lemma: la՚va  
Number: 11023  
ლაჸვა (ლაჸვას) იხ. ლაყვა. 

Lemma: lash-i  
Number: 11024  
ლაშ-ი (ლაშის) იგივეა, რაც ლაფში. 

Lemma: lashk'va  
Number: 11025  
ლაშკვა (ლაშკვას), ჲაშქვა (ჲაშქვას) სიგრძის საზომი ერთეული -- წყრთა: ართი ლაშკვა ძაფი -- ერთი წყრთა ძაფი; ერთი
აცმა ძაფი. 

Lemma: lashkar-i  
Number: 11026  
ლაშქარ-ი (ლაშქარს) ლაშქარი, ჯარი; გადატ. ომი. ქომონჯი ლაშქარს ორდუ დო ჩილი ამბეს ოხვამილუანდუა -- ქმარი
ომში (ლაშქარს) იყო და ცოლი ამბავს ახვედრებდაო. ლაშქარი გაფუნო? გადატ. გეჩქარება? 

Lemma: lashkua  
Number: 11027  
ლაშქუა (ლაშქუას) სახელი ლაშქუნს ზმნისა -- ლაშქრობა, ომიანობა; გადატ. გათელვა, განადგურება, გაფუჭება. ორდუ
ართი ლაშქუა ორტვინუულობაშო:ყაზაყ., 21.08.1930, გვ. 3 -- იყო ერთი ლაშქრობა ბოსტნეულობაზე. ბარგი ქიხვარუ დო
ხელათ მოლაშქუ -- ტანსაცმელი იხმარა და სწრაფად (ხელად) გააფუჭა (შელახა). ვითოჟირი ნალაშქუ ვარენი, ის ლაშქუა
ვოუჩქუნია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 47 -- თორმეტჯერ ნალაშქრი რომ არ არის, მან ლაშქრობა არ იცისო. ლაშქუნს (დოლაშქუ
დალაშქრა, გააფუჭა; დუულაშქუ დაულაშქრავს, გაუფუჭებია; დონოლაშქუე(ნ) დალაშქრავდა, გააფუჭებდა თურმე) გრდმ. ლაშქრავს,
აფუჭებს, ანადგურებს, თელავს (ბალახს)... 

Lemma: lacec-i  
Number: 11028  
ლაცეც-ი, ლაცჷრ-ი (ლაცეცის, ლაცჷრს) შეშა, რომელსაც ცეცხლი სწრაფად ეკიდება (ბ. კილანავა). 

Lemma: lac'k'ar-i  
Number: 11029  
ლაწკარ-ი (ლაწკარს) ბწკარი, სტრიქონი; მწკრივი. ათე ლაწკარეფიში (!) მაჭარალი კლუბიში გჷმალჷ კარც ქიგიოჭოფჷ
-- ამ სტრიქონების დამწერი კლუბის გამოსასვლელ კარზე (ქე) დაიჭირა. 

Lemma: lac'k'arel-i  
Number: 11030  
ლაწკარელ-ი (ლაწკარელს) მიმღ. ვნებ. წარს. ჩამწკრივებული. 

Lemma: lac'k'aria  
Number: 11031  
ლაწკარია (ლაწკარიას) შეშის ნაჭერი (ბ.კილანავა). იხ. ნოწკერია. 

Lemma: laxala  
Number: 11032  
ლახალა, ლახარა (ლახალას, ლახარას), ჲახაჲა//ჲახარა (ჲახაჲას) ავადმყოფობა. მუში ლახალა ქიჩინ, მუჭოთ
მაღურუნი: მ.ხუბ., გვ. 26 -- თავისი ავადმყოფობა იცნო, როგორც მომაკვდავი. სი ლახარა ქიმიგონი: მ. ხუბ., გვ. 8 -- შენ
ავადმყოფობა მოიგონე. თქვა გურიში ჲახარა გიღუნა -- თქვენ გულის ავადმყოფობა გაქვთ. ბაღანაში ჲახაჲა ძნეი
გინაღაჲარიე -- ბავშვის ავადმყოფობა ძნელი გადასატანია. იხ. ლეხი. შდრ. მალახია. 

Lemma: laxana  
Number: 11033  



ლახანა (ლახანას) ლახანა, თავხვეული კომბოსტო (ი. ყიფშ., პ. ჭარ.). 

Lemma: laxank'a  
Number: 11034  
ლახანკა (ლახანკას) ვარცლი, დიდი ტაშტი. 

Lemma: laxara  
Number: 11035  
ლახარა (ლახარას) იგივეა, რაც ლახალა, -- ავადმყოფობა. ლახარა შორიშა მიდარაჸი -- ავადმყოფობა შორს გარეკე.
გოკონდა ჭიჭე კითიშ ჭუას ვუჸვილუქი, გოკონდა დიდ ლახარას: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 31 -- გინდ პატარა თითის ტკივილ ს
მოვუკლავარ, გინდა დიდ ავადმყოფობას. ეწყინუ ჯიმას დაში ლახარაქ: მ. ხუბ., გვ. 8 -- ეწყინა ძმას დის ავადმყოფობა. იხ.
მალახია. 

Lemma: laxeba  
Number: 11036  
ლახება (ლახებას) სახელი ილახებუ(ნ), ოლახუანს ზმნათა -- ავად გახდომა, დაავადება. შორი შარა ვაალინე, ჯგირო
ვარე, ილახანც -- შორ გზაზე არ შეუძლია წასვლა, არაა კარგად, ავადმყოფობს. ილახანს ( -- , ილახუუ იავადმყოფა, ულახუაფუ
უავადმყოფნია) გრდუვ. ვნებ. ავადმყოფობს. ილახუანს (დიილახუუ დაიავადა, დოულახუაფუ დაუავადებია, დონოლახუე(ნ)
დაიავადებდა თურმე) გრდმ. სათავ. ქც. იავადებს თავს. ოლახუანს (დაალახუუ დაავადა, დუულახუაფუ დაუავადებია, დონოლახუე(ნ)
დაავადებდა თურმე) გრდმ. აავადებს, ავად ხდის. ილახებუუ(ნ) (დიილახებუუ(ნ) დაავადდება, დიილახუ დაავადდა, დალახებელე(ნ)
დაავადებულა) გრდუვ. ვნებ. ოლახუანს ზმნისა -- ავადდება. ელახებუუ(ნ) (დეელახებუუ(ნ) დაუავადდება, დეელახუ დაუავადდა,
დალახებუუ დაავადებია) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ოლახუანს ზმნისა -- უავადდება. 

Lemma: laxvar-i  
Number: 11037  
ლახვარ-ი (ლახვარს) ლახვარი; გადატ. მილი. ისირიში ლახვარით გითნაღელი ვადომიბა, ბაბაგევა! -- ისლის მილით
გამონატანი არ დამიქციო, ბაბა გენაცვალოს! -- ამას ამბობენ არაყზე, თუ ვინმე დააქცევს. 

Lemma: laxvaca  
Number: 11038  
ლახვაცა (ლახვაცას) ფიჩხი; კიწაწი, კეწეწი; ხმელი შეშა ნედლი შეშის მოსაკიდებლად სახმარი (პ. ჭარ.). იხ. ფეცხი. 

Lemma: laxt-i  
Number: 11039  
ლახთ-ი (ლახთის) ლახტი. უკული მოუნჭეს ართიანსჷ ლახთი: ა. ცაგ., გვ. 23; მ. ხუბ., გვ. 34 -- შემდეგ ურტყეს ერთმანეთს
ლახტი. 

Lemma: laxir-i  
Number: 11040  
ლახირ-ი (ლახირს) მიმღ. ვნებ. წარს. ლახუნს ზმნისა -- გალახული, ნაცემი. ლახირი თეს რაგადანც: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 135
-- გალახული ამას ამბობს. 

Lemma: laxua  
Number: 11041  
ლახუა (ლახუას) სახელი ლახუნს, ილახუუ(ნ) ზმნათა -- გალახვა, ცემა; გადატ. გახდომა. ლახუათი ოლამუნა:მასალ., გვ. 68
-- ცემაც უნდათ (სურთ). ჩირქჷ თის ლახუა მუუნდომჷ:ი. ყიფშ., გვ. 52 -- ცოლმა იმას ცემა მოუნდომა. ითმინენს ლახუასუ,
შქირენას დო ხონებასუ: ქხს, 1, გვ. 216 -- ითმენს ცემას, შიმშილსა და მარხვას. მინი ართი ლახუნსი დო მინი მაჟირა
აწვალენს: ქხს, 1, გვ. 215 -- ხან ერთი ცემს და ხან მეორე აწვალებს. გაჭირებული ყაზაყენს მართახეფით ლახუნდეს:მ.
ხუბ., გვ. 342 -- გაჭირვებულ გლეხებს მათრახებით სცემდნენ. ლახუნს (გოლახუ ცემა, გოულახუ უცემია, გონოლახუე(ნ) სცემდა თურმე)
გრდმ. სცემს. ილახუუ(ნ) (გიილახუ გაილახა, გოლახე{ლ/რე}(ნ) გალახულა) გრდუვ. ვნებ. ლახუნს ზმნისა -- იცემება; ილახება
(ფიზიკურად). ილახე(ნ) (ილახუ შესაძლებელი გახდა გალახვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ლახუნს ზმნისა -- შეიძლება
გაილახოს. ალახე(ნ) (ალახუ შეძლო გაელახა, -- , გონოლახუე(ნ) შესძლებია გალახვა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ულახუნს ზმნისა --
შეუძლია გალახოს. ოლახაფუანს (გაალახაფუუ გაალახვინა, გუულახაფუაფუ გაულახვინებია, გონოლახაფუე(ნ) გაალახვინებდა თურმე)
კაუზ. ლახუნს ზმნისა -- ალახვინებს. მალახარი მიმღ. მოქმ. {გა}მლახავი, მცემი. ოლახარი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}სალახავი, საცემი.
ლახირი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ლახული. ნალახა მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნალახი, ნაცემი. ნალახუერი მიმღ. ვნებ. წარს. გალახვის,
ცემის საფასური. ულახუ, უგულახუ მიმღ. უარყ. გაულახავი, უცემი. 

Lemma: laxut'-i  
Number: 11042  
ლახუტ-ი (ლახუტის) პატარა ქვევრი (ი. ყიფშ.), პატარა ჭური, ქოცო (პ .ჭარ.). ქ ლახუტიში ქვინჯიშ ძირაფა პატარა ჭურის
ფსკერის ნახვა; გადატ. ბევრის შესმა, ჭურის გამოცლა. შდრ. ლაგვანი. იმერ. ლახუტი პატარა ჭური (ვ. ბერ.). 

Lemma: laxut'ia  
Number: 11043  
ლახუტია (ლახუტიას) კნინ. პატარა ქვევრი, ჭური. ლახუტია გიღუდუნი, ჩქიმდა მოგიჭყაფუნია: ქხს, 1, გვ. 65 -- პატარა
ქვევრი რომ გქონდა, ჩემთვის მოგიხდია. 

Lemma: laj-i  
Number: 11044  
ლაჯ-ი (ლაჯის) იხ. ლანჯი. 

Lemma: lajvabia  
Number: 11045  
ლაჯვაბია (ლაჯვაბიას) ბოტან. ჩაწყობილა (ა.მაყ.). 

Lemma: laha  
Number: 11046  



ლაჰა გვაჯა (ლაჰა გვაჯას) ბოტან. უცუნა (ა. მაყ.). შდრ. დჷრჩე, ჯირჩე. 

Lemma: le-  
Number: 11047  
ლე- პრეფიქსი -ე სუფიქსთან (ლე- -- -ე) გვარებისაგან აწარმოებს ადგილის სახელებს (ტოპონიმებს): ლე-სიჭინ-ე (შდრ.
გვარი სიჭინა), ლე-გაგუ-ე (შდრ. გაგუა), ლე-კაჭარ-ე (შდრ. კაჭარა), ლე-კეკელ-ე (შდრ. კეკელია), ლე-პატარ-ე (შდრ.
პატარაია), ლე-დგები-ე (შდრ. დგებია), ლე-ქაჯაი-ე (შდრ. ქაჯაია)... სავარაუდოა, რომ ადრე ის საზოგადო სახელებსაც
ერთოდა: ლე-ფშალ-ე (შდრ. ფშალე//ფშაე სვია), ლე-გვიმარ-ე (შდრ. გვიმარა გვიმრა), ლე-შქიშქილ-ე (შდრ. შქიშქილი
ლორთქო, ნორჩი ბალახი, ყლორტი), ლე-ბაღ-ე (შდრ. ბაღი//ბაღჷ ბეღელი) (პ. ცხად., ტოპ., გვ. 72). ლე-გინ-ე (შდრ. გინი
ხბო) (გ. ელიავა, კატ., გვ. 40). ლე- სვანური წარმოშობის თავსართადაა მიჩნეული, მისი მეგრულ ეკვივალენტად ო-(ღ დო-),
ხოლო ქართულ -- სა-(ი. ყიფშ.). შდრ. ლაზ. ლე -- . 

Lemma: -le  
Number: 11048  
-ლე სუფიქსი ზოგჯერ კნინობითს აწარმოებს: მუნჩქვი-ლე მაჩვ-უნა: ქხს, 1, გვ. 222. 

Lemma: -le  
Number: 11049  
-ლე სუფიქსი ზოგჯერ თანდებულის ფუნქციასაც ასრულებს. ასე, მაგ., თე ნიშეფ-ლე ქმიჸონეს (ქჷმიჸონეს) (ბადიდი დო
ბოში): აია, 1, გვ. 25 -- ამ ნავებთან მიიყვანეს (მოხუცი და ბიჭი). 

Lemma: leb-i,1  
Number: 11050  
ლებ-ი,1 ებ-ი ({ლ}ების) ლეიბი. ნიტე ლები ქოპუასი:ი. ყიფშ., გვ. 125 -- ნეტავი ლეიბი მქნა. უჩა ლები გემირჩჷდ -- შავი
ლეიბი მეგო. ლებო დო შქართუნო ოკოდეს -- ლეიბად და საბნად უნდოდათ. ქაშუქოსაფ ლებიშა:ქხს, 1, გვ. 191 --
დაუნარცხებია ლეიბზე. ქ ლებიში პიჯი ლეიბის პირი. 

Lemma: leb-i2  
Number: 11051  
ლებ-ი2 (ლების) ლია; ჭაობის მოლურჯო ფერის რბილი მიწა, რომელსაც იყენებდნენ შინმოქსოვილი შალეულის
დასარბილებლად და შესაღებად, ლებისფრის მისაცემად. ქ ლებიცალო გინირთუ ლურჯივით გახდა, გალურჯდა. ქ ლები
დიხა საღებავი, მღებავი მიწა. 

Lemma: leba1  
Number: 11052  
ლება1 (ლებას) სახელი ელუ(ნ) ზმნისა -- ლოდება, ლოდინი. ველუქინ, თინა იჸინია:თ. სახოკ., გვ. 247 -- რომ ველოდები,
ის იქნებაო. თიში გოშაჭყოლადუ რე, ელუქი დო ვამურსინი: ქხს, 1, გვ. 81 -- მასზე უარესია (მისი დასავიწყებელია), რომ
ელი და არ მოვა. თქვანდე ველჷთ წყალობას: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 130 -- თქვენგან ველით წყალობას. ქ შურიში ლება
ამოღება, ამობრუნება, მოთქმა სულისა; ხმის ამოღება. ველება შური: მ. ხუბ., გვ. 68 -- არ ამოიღო ხმა (არ ამოიბრუნო სული).
ელუ(ნ)(მხოლოდ 1 სერიის აწმყოს წრის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. ელის. 

Lemma: leba2  
Number: 11053  
ლება2 (ლებას) სახელი ლებურენს, ილენს ზმნათა -- დავლა. იხ. დოლება. 

Lemma: leberj-i  
Number: 11054  
ლებერჯ-ი (ლებერჯის) 1. ხანდაზმული საქონლის ხორცი.2. ხნიერი ხის სქელი კანი. ჯას გოძუ ლებერჯი -- ხეს აქვს
(ირგვლივ ადევს) მაგარი კანი (ლებერჯი). ლებერჯიჯგურა კანი უღუნია -- ლებერჯივით კანი აქვსო. 

Lemma: lebia  
Number: 11055  
ლებია (ლებიას) ბოტან. ჩვეულებრივი ლობიო (ა.მაყ.). ჩქიმი ნასხუნა ლებიას კაჟი ვაჸუნუნია -- ჩემს გარჩეულ ლობიოს
კაჟი არ გაჰყვებაო. ლობიოს სახეები: დიხაშ ლებია მიწის ლობიო; დიხაში რუსული ლებია მიწის რუსული ლობიო;
ოთხაშური ლებია; ჸაშ ლებია ტოტების ლობიო; ჩე ლებია თეთრი ლობიო; ჩხირა ლებია; ჭარჭულია ლებია ჭრელი
ლობიო; ჭითა ლებია წითელი ლობიო; ჭიფე ლებია წვრილი ლობიო; ხერხალიში ლებია ხერხლის ლობიო. საჭმელად
მომზადებული ლობიოს სახეები: კაკალია ლებია კაკალა ლობიო; ლასირ ლებია მოლესილი ლობიო; ნეძებამი ლებია
ნიგვზიანი ლობიო; ჭყვერტ ლებია ჭყინტი ლობიო. შდრ. ლაზ. ლობჲა ლობიო (ნ. მარი). 

Lemma: lebiashi  
Number: 11056  
ლებიაში სუნელ-ი (ლებიაშ სუნელ/რს) ლობიოს სუნელი. მზადდება: მაკინდოლს, შაშურამს, ქინძის დო პურასკიას
ღოლანა ჯიმუამ ზაფანას. ათენემს ართო დოკაკუნა დო სუნელით მზათი რე -- მაკინდოს, რეჰანს, ქინძს და პრასს უზამენ
მარილიან ზაფრანას (წიწაკას). ამათ ერთად დანაყავენ და სუნელიც მზადაა (მასალები, ტ. 3, ნაწ.2, გვ. 208). 

Lemma: lebiashi  
Number: 11057  
ლებიაში ცვეცქვ-ი (ლებიაშ ცვეცქვის) ლობიოს ჩენჩო. იხ. ცვეცქვი. 

Lemma: lebiashi  
Number: 11058  
ლებიაში ჯა (ლებიაში ჯას), ჲებიაშ ჯა ბ.-მარტ. (ჲებიაშ//ებიაშ ჯას) ბოტან. ამერიკული კატაბალახა (ა. მაყ.). იხ. ჯალებია. 

Lemma: leboxa  
Number: 11059  
ლებოხა (ლებოხას) ლაბახო -- ლატნის (ლარტყის) ღობე; ხარიხა. ლებოხათიენია ეზო იშაკინელი -- ლატნის (ლარტყის)



ღობითააო ეზო შემოკავებული. ლებოხას გინილია დო თექიენია თი კოჩიში ჸუდე -- ლაბახოზე გადადიო და იქააო იმ
კაცის სახლი. შდრ. იმერ. ლაბახო ალაგე, ღობეზე გადასასვლელი (ვ. ბერ.). 

Lemma: lebur-i  
Number: 11060  
ლებურ-ი (ლებურს) მოვლილი. ზღვა დო გვალა ლებური აფუ -- ზღვა და მთა მოვლილი აქვს. 

Lemma: leguc-i  
Number: 11061  
ლეგუც-ი (ლეგუცის) უშნო. ვაგიმარდუქ, ლეგუცი რე: მ. ხუბ., გვ. 354 -- არ გიმადლი, უშნო არის. 

Lemma: lez-i  
Number: 11062  
ლეზ-ი (ლეზის) აგლესილი ტალახი; გადატ. გამოუმცხვარი პური (ტალახივით). 

Lemma: lezva  
Number: 11063  
ლეზვა, ეზვა ({ლ}ეზვას) თხელი დორბლი; ლეზვი. ჸალა ჯოღორს ლეზვა მაანტუუდუა პიჯიშე -- ცოფიან ძაღლს ლეზვი
მოსდიოდაო პირიდან. თურქულე ოკო ოჭირჷდან, ლეზვა მანტუუ ნიჩვისია: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 148 -- თურქული უნდა
სჭირდეთ, დორბლი (ლორწო) გასდით პირიდანო. შდრ. ლეზვი თხელი დორბლი (საბა). შდრ. ლეპი. 

Lemma: lezvam-i  
Number: 11064  
ლეზვამ-ი (ლეზვამს) დორბლიანი. 

Lemma: lek'-i  
Number: 11065  
ლეკ-ი (ლეკის) 1. შლამი. შდრ. ტოპონ. ნალეკურა ნაშლამი (პ. ცხად., კატალ., გვ. 28); ლურჯი მიწა. შდრ. ტოპ. ოლეკეში
ადგილი, სადაც ლურჯი მიწაა. 2. ძლიერ მარილიანი. ართო ლეკი რდუ, თიზუმა ჯიმუ ქუღოლამუდუ -- მთლად მარილიანი
იყო, იმდენი მარილი ექნა. 

Lemma: lek'a  
Number: 11066  
ლეკა (ლეკას) ბოტან. ხის ჯიშია ერთგვარი (მასალები, ტ. ვ, გვ. 256). 

Lemma: lek'ap-i  
Number: 11067  
ლეკაფ-ი (ლეკაფის), ლეკუა (ლეკუას) სახელი ულეკუანს ზმნისა -- გარტყმა (გამეტებით). ჟირიხოლო ართიანსუ
ქულეკუანდუ ტურკისია -- ორივე ერთმანეთს (ქე) ურტყამდა (გამეტებით) დიდ ჯოხსო. ნოსაქ ბრელი ულეკუუ დიანთირს --
რძალმა ბევრი ურტყა დედამთილს. // გადატ. ტარტარი (ენისა), -- ლაყბობა. ნოსა ულეკუანდუ ნინას -- რძალი
ატარტარებდა ენას (ლაყბობდა). ულეკუანს (ულეკუუ ურტყა, ილაყბა; ულეკუაფუ ურტყამს, ულაყბია; ნოლეკუაფუე(ნ) ურტყამდა,
ლაყბობდა თურმე) გრდმ. სასხვ. ქც. ურტყამს; ატარტარებს ენას, ლაყბობს. 

Lemma: lek'vertx-i  
Number: 11068  
ლეკვერთხ-ი (ლეკვერთხის) ლეკვერთხი, წვივსაკრავი (პ. ჭარ.); ღვედი. ჯოღორც კჷსერც გიობჷ ლეკვერთხი -- ძაღლს
კისერზე აბია ლეკვერთხი (ღვედი). 

Lemma: lek'ua  
Number: 11069  
ლეკუა (ლეკუას) სახელი ლეკუ(ნ) ზმნისა -- 1. ბევრის ქონა; ბევრი ერთად რომ ყრია. თინა ქომუჩია დო უკული დუოლეკა
ფარასია: მ. ხუბ., გვ. 196 -- ის მომეციო და შემდეგ დავყრი ფულსო. ბაძარს ირფელი ლეკუ(ნ) -- ბაზარში ყველაფერი
ბლომადაა (ყრია). ჸუდეს ჯგირო ცხოვრენს, ულეკუ ირფელი -- სახლში კარგად ცხოვრობს, აქვს (უყრია) ყველაფერი. //
გადატ. გარტყმა, ხეთქვა. ლეკუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. სტატიკ. ყრია. ულეკუ(ნ)
(მხოლოდ აწმყოს წრის მწკრივებში) გრდუვ. სასხვ. ქც. სტატიკ. უყრია. 

Lemma: lek'ur-i  
Number: 11070  
ლეკურ-ი, ჲეკურ-ი//ეკურ-ი (ლეკურს, {ჲ}ეკურს) ხმალი, ლეკური; უვადო ჴრმალი (საბა). ხეს ლეკური უკინებუდუ: ი. ყიფშ.,
გვ. 11 -- ხელში ხმალი ეკავა. 

Lemma: lek'upxa  
Number: 11071  
ლეკუფხა, ლეკუხა; ეკუხა (ლეკუფხას, {ლ}ეკუხას) ბოტან. ხეჭრელი (ა. მაყ.). ლეკუხას ტოტს იყენებენ ყალივნის ტარად.
ინენს ყალიონი უღუნანი, ლეკუხაში ტარამიე -- იმათ ჩიბუხი (ყალიონი) რომ აქვთ, ხეჭრელის ტარიანია. შდრ. ლაზ.
ლუკუმხა; საბა: ლუკუფხა ხე ჭრელა. 

Lemma: lel-i  
Number: 11072  
ლელ-ი (ლელ-ს) ნორჩი (რბილი). ლელ შეჸერი ნორჩი ყლორტი. იხ. ლილჷ. შდრ. საბა: ლელი წვრილი ლერწამი. 

Lemma: lelo  
Number: 11073  
ლელო (ლელოს) ლელო; ბურთის გატანა დანიშნულ ადგილზე. 

Lemma: lembier-i  
Number: 11074  



ლემბიერ-ი (ლემბიერს) იხ. ნემბიერი. 

Lemma: len-i  
Number: 11075  
ლენ-ი (ლენს) 1. ლურჯი. დუს გიმუკინანქი დო ეუკინანქინი, ლენო გინირთუ ქიანა, დეელურჯებუ -- თავს დაბლა რომ
დავწევ და ავწევ, ლურჯად გადაიქცევა ქვეყანა. 2. ლაინი. დედაკაცებს ლენი (ლეინი) ეცვათ (მასალები, ტ. 3, ნაწ. 1, გვ. 242).

Lemma: lengere  
Number: 11076  
ლენგერე (ლენგერეს) ზარმაცი. ლენგერე კოჩი ზარმაცი კაცი. 

Lemma: lendua  
Number: 11077  
ლენდუა (ლენდუას) სახელი ლენდუნს ზმნისა -- დიდი ნახტომებით სირბილი (სიარული). იხ. გინო-ლენდუა. 

Lemma: lendghva  
Number: 11078  
ლენდღვა (ლენდღვას) მღვრიე. იხ. ლანდღვე, ლანდღვირი. 

Lemma: lenker-i  
Number: 11079  
ლენქერ-ი (ლენქერს) იხ. ლანქერი. 

Lemma: lench-i  
Number: 11080  
ლენჩ-ი, ენჩ-ი ({ლ}ენჩის) ლენჩი, სულელი. ლენჩის თაში უფიქრებუ: ი. ყიფშ., გვ. 172 -- ლენჩს ასე უფიქრია. ვეფიფრქინი,
ლენჩო გოფრთი: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 152 -- რომ არ ვიფიქრე, ლენჩად ვიქეცი (გავხდი). 

Lemma: lench'q'-i  
Number: 11081  
ლენჭყ-ი (ლენჭყის) ლენჭყი; ნოტიო, ჭაობიანი ადგილი. წყალჩამდგარი ადგილი (პ. ჭარ.). არაქისიქ ოკო ვეთასასი რგილი
დო ლენჭყი -- ლეჟერი არდგილეფც -- არახისი არ უნდა დაითესოს გრილ და ჭაობიან -- ნესტიან ადგილებში. შდრ.
ლეჟერი; ჭყენჭყო. 

Lemma: lench'q'ona  
Number: 11082  
ლენჭყონა (ლენჭყონას) ჭყანტიანი, ჭაობიანი ადგილი. გოლოფას ლატ(ი) დისორგუუდ ლენჭყონა დო ნაღვარჷს: კ.
სამუშ., ქხპს, გვ. 145 -- გვალვისას სიმინდის ბარაქა იყო ჭყანტიანსა და ნაღვარევში. 

Lemma: lep'-i  
Number: 11083  
ლეპ-ი, ეპ-ი ({ლ}ეპის) დუჟი; ლოპრი, ლოშქრი (პ.ჭარ.); ლორწო; ძლიერი დორბლი. ლეხის პიჯიშე მაალე ლეპი --
ავადმყოფს პირიდან მოსდის ლოპრი. იხ. ლეპური. 

Lemma: lep'am-i  
Number: 11084  
ლეპამ-ი, ეპამ-ი ({ლ}ეპამს) ლოპრიანი, დორბლიანი. ქოჸუნს ართი ეპამი ბაღანა -- (კი) ჰყავს ერთი ლოპრიანი ბავშვი. 

Lemma: lep'ur-i  
Number: 11085  
ლეპურ-ი (ლეპურს) ლოპრი, ლოშქრი (პ. ჭარ.). 

Lemma: lezher-i  
Number: 11086  
ლეჟერ-ი (ლეჟერს) ნესტიანი ადგილი. არაქისიქ ოკო ვეთასასი რგილი დო ლენჭყი-ლეჟერი არდგილეფც -- არახისი არ
უნდა დაითესოს გრილ და ჭაობიან-ნესტიან ადგილებში. ქ ლეჟერი დიხა ნესტიანი მიწა. შდრ. ტოპონ. ლეჟერი. 

Lemma: lezhere  
Number: 11087  
ლეჟერე (ლეჟერეს) ნედლი. ქ ლეჟერე დიშქა ნედლი, ახლადმოჭრილი ნედლი შეშა. შდრ. ჟეჟერე; საბა: ლეჟერი ნედლი
ავი შეშა. 

Lemma: lezhva  
Number: 11088  
ლეჟვა, ეჟვა ({ლ}ეჟვას) იხ. ლეზვა, -- დორბლი, ლორწო; ქაფი (ცხოველის პირში). ლეჟვა გილმაწკვარწკვალუდუ
ომბალოში ნაჭკომა ცხენიცალო -- ქაფი (დორბლი) წკარწკარით ჩამოსდიოდა ომბალოს ნაჭამი ცხენივით. შდრ. ლაზ.
ლეჟვერა დორბლიანი ბიჭი (ნ. მარი; ეტიმოლ., გვ. 304). 

Lemma: lere  
Number: 11089  
ლერე (ლერეს) ღერძი (ი. ყიფშ.). იხ. ღერზე. 

Lemma: lers-i  
Number: 11090  
ლერს-ი, ლერც-ი, ლექს-ი (ლერს/ცი-ს, ლექსი-ს) ლექსი. აბა, ჩქიმო ქოთქვიია მუთუნი ლერსი: ი. ყიფშ., გვ. 160 -- აბა,
ჩემთვის თქვიო რაიმე ლექსი. სეზონქ ქუმორთ, შეუდირთი თქვანო ლერსიში ჭარუას: კ.სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 48 -- სეზონი
მოვიდა, შევუდექი თქვენთვის ლექსის წერას. 



Lemma: lersil/r-i  
Number: 11091  
ლერსილ/რ-ი (ლერსილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ლერსუნს ზმნისა -- გალექსილი. 

Lemma: lersua  
Number: 11092  
ლერსუა (ლერსუას) სახელი ლერსუნს ზმნისა -- ლექსვა. თქვა მუჭო გაგიბედათია ლერსუა: ი. ყიფშ., გვ. 160 -- თქვენ
როგორ გაგიბედოთო გალექსვა. ლერსანს (გოლერსუუ გალექსა, გუულერსუუ გაულექსავს, გონოლერსუე(ნ) გალექსავდა თურმე) გრდმ.
ლექსავს. ილერსუუ(ნ) (გიილერსუ გაილექსა, გოლერსე{ლე}(ნ) გალექსილა) გრდუვ. ვნებ. ლერსანს ზმნისა -- ილექსება. ილერსე(ნ)
(ილერსუ შესაძლებელი გახდა გალექსვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ლერსანს ზმნისა -- შეიძლება გაილექსოს. ალერსე(ნ)
(ალერსუ შეძლო გაელექსა, -- , გონოლერსუე(ნ) შესძლებია გაელექსა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ლერსანს ზმნისა -- შეუძლია
გალექსოს. ოლერსაფუანს (ოლერსაფუუ {გა}ალექსვინა, ულერსაფუაფუ {გა}ულექსვინებია, ნოლერსაფუ{აფუ}ე(ნ) ალექსვინებდა თურმე)
კაუზ. ლერსანს ზმნისა -- ალექსვინებს. მალერსალი, მოლერსე მიმღ. მოქმ. {გა}მლექსავი, მელექსე. ოლერსალი, ოლერსუ მიმღ. ვნებ.
მყ. {გა}სალექსი. გოლერსელი მიმღ. ვნებ. წარს. გალექსილი. ნალერსა მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნალექსი. ნალერსუერი მიმღ. ვნებ.
წარს. {გა}ლექსვის საფასური. უგულერსუ მიმღ. უარყ. გაულექსავი. 

Lemma: lerchkv-i  
Number: 11093  
ლერჩქვ-ი (ლერჩქვის) ქვედა ბაგე; ტუჩი. იხ. ლეჩქვი; ნიჩვი. შდრ. საბა: ლაში პირის ქუჱდა ბაგე. 

Lemma: lerchkvigilabarbat'el-i  
Number: 11094  
ლერჩქვიგილაბარბატელ-ი (ლერჩქვიგილაბარბატელ/რს) ქვედა ბაგეჩამოშვებული, ქვედა ბაგე გადმობრუნებული. 

Lemma: lerc'-i  
Number: 11095  
ლერწ-ი, ერწ-ი ({ლ}ერწის) ლერწი, ვაზის რქა (პ. ჭარ.). ლერწი დახოლებურო ართი ტკუ... იჸუაფუ: ყაზაყ., 16.03.1930, გვ.
2 -- ლერწი დაახლოებით ერთი მტკაველი იქნება. იხ. ყერწი. შდრ. ტოპონ. ლერწომონა ლერწმიანი ადგილი. შდრ. საბა:
ლერწი ვენაჴის რქა. 

Lemma: lerch'q'va  
Number: 11096  
ლერჭყვა (ლერჭყვას) ნერწყვი. ლერჭყვაქ ქიმაადირთუ პის -- ნერწყვი მოადგა პირზე. შდრ. ლაზ. ლემჭკუ̂ა, ლენჭკუ̂ა
ნერწყვი (ნ. მარი). 

Lemma: lesker-i  
Number: 11097  
ლესქერ-ი (ლესქერს) ჯარი, ლაშქარი. გადატ. ძალიან ბევრი, აურაცხელი. მუ რე თესხიი ლესქერი ბუნა-ბუნათ
მესოფუნცუ?: კ.სამუშ., ქხპს, გვ. 128 -- რაა, ამდენი ჯარი ჯგუფ-ჯგუფად რომ წინ მიდის (მიგლიჯინობს). ლესქერქ ქჷდოცუუა -
- ჯარი (ლაშქარი) დაცვივდაო. 

Lemma: let'a  
Number: 11098  
ლეტა (ლეტას) ტალახი. ჩელა, ლეტას ქაშენჯირი: ი. ყიფშ., გვ. 167 -- ჩელა, ტალახში ჩაწექი. შდრ. ლაზ. ლეტა მიწა;
ტოლოფი ტალახი (ნ. მარი). ტოპონ. ლეტეეში (ღ ლეტა-იში); ლეტონა წყლიანი და ტალახიანი ადგილი. იხ. ეტა. 

Lemma: let'ashgosilongir-i  
Number: 11099  
ლეტაშგოსილონგირ-ი (ლეტაშგოსილონგირს) ტალახში მოთხვრილი. 

Lemma: let'esh-i  
Number: 11100  
ლეტეშ-ი (ლეტეშის) ტალახიანი ადგილი. იხ. ლეტა. 

Lemma: lep-i  
Number: 11101  
ლეფ-ი (ლეფის) იაფი. ლეფას ზმნზ. იაფად. ირფელი ლეფას ორდუ -- ყველაფერი იაფად იყო. 

Lemma: lepon-i  
Number: 11102  
ლეფონ-ი (ლეფონს), ლეფან-ი, ლიფონ-ი (ლე/იფონს) ბოტან. ლაფანი, ლაფნის ხე (პ.ჭარ., ა. მაყ.). ლეფონი -- ხის ჯიშია,
რომლისაგან აკეთებენ ჩონგურს (მასალები, ტ. ვ, გვ. 354). ნაყავენ ლეფონის ფოთლებს, ყრიან წყალში. ის თევზებს თვალს
სწვავს და ადვილად იჭერენ. 

Lemma: lepopon-i  
Number: 11103  
ლეფოფონ-ი (ლეფოფონს) ადიდებული მდინარის ნაპირი (პ. ცხად.). 

Lemma: lepsh-i  
Number: 11104  
ლეფშ-ი, ლეშ-ი, ლიშ-ი (ლე/ი{ფ}შის) ნემსი. იხ. ეში, იში. 

Lemma: lepshkv-i  
Number: 11105  
ლეფშქვ-ი (ლეფშქვის) იგივეა, რაც ლეჩქვი, -- ტუჩი; ქვედა ბაგე. კუჩხ ვა მიღუ, ხე ვა მიღუ, ლეფშქვი გილართელი მაფუ:
ქხპს, 1, გვ. 167 -- ფეხი არ მაქვს, ხელი არ მაქვს, ტუჩი (ქვედა ბაგე) ჩამობურცული მაქვს. ლეფშქვი ბირბალი, ქვარა



გიდალი, ბოლო კვირსალი, დიხაში ოფირსალი: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 168 -- ტუჩებდრუნჩა, მუცელგამობერილი, ბოლო --
კუშტულა, მიწაში ჩასაფლავი (გამოცანა: ქვევრი). 

Lemma: lek-i  
Number: 11106  
ლექ-ი (ლექის) ნალექი. 

Lemma: lekert-i  
Number: 11107  
ლექერთ-ი (ლექერთის) მჭრელი, ბასრი. //გადატ. სწრაფი; ნაცადი, გამოცდილი (კ. სამუშ.). ლექერთი ხამი გილაბუ --
მჭრელი დანა ჰკიდია. თიწკმა ართო დიზღოდჷ ხოლო ბრელი ლექერთეფქ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 102 -- მასთან ერთად
დაიხოცა (მოისრა) ბევრი ნაცადი ბიჭებიც. 

Lemma: lekech-i  
Number: 11108  
ლექეჩ-ი (ლექეჩის) ლეჩაქი. თხელი ნარმისაგან (?) იყო შეკერილი. კარგ, თავმომწონე ქალებს ჰქონდათ (მასალები, ტ. 3,
ნაწ. 1, გვ. 244). 

Lemma: lekin-i  
Number: 11109  
ლექინ-ი, ლექჷნ-ი (ლექი/ჷნს) მსუბუქი, მჩატე. მუჭომი ლექინი რექია?: ა. ცაგ., გვ.34 -- როგორი მსუბუქი ხარო? //გადატ.
ადვილი. შხვაში ტახანა ლექინი ოჸოთამალი რე: ი.ყიფშ., გვ. 180 -- სხვისი ჯოხი (ჭოლოკი) ადვილი სასროლია. ლექინას,
ლექინო ზმნზ. მსუბუქად, ადვილად: ეში ლექინო ვა დჷგანებენქია დუსჷ: ი. ყიფშ., გვ. 34 -- ისე ადვილად არ დაგანებებო
თავს. შდრ. ქექე, ჩატე. 

Lemma: leks-i  
Number: 11110  
ლექს-ი (ლექსის) იგივეა, რაც ლერსი, ექსი. 

Lemma: lekser-i  
Number: 11111  
ლექსერ-ი (ლექსერს) იხ. ლესქერი, -- ურიცხვი. ულივ გილეგვარგვასჷდან ლექსერი, აგვართა: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ.
104 -- ულევი დაკუნტრუშობდნენ ურიცხვი, აგვართა (აურაცხელი) (ივარაუდება პირუტყვი). 

Lemma: leksua  
Number: 11112  
ლექსუა (ლექსუას) იგივეა, რაც ლერსუა. 

Lemma: lekt'ar-i  
Number: 11113  
ლექტარ-ი (ლექტარს) იგივეა, რაც ექტარი, -- ჰექტარი. 

Lemma: leke'n-i  
Number: 11114  
ლექჷნ-ი (ლექჷნს) იხ. ლექინი. ნინა უძვალე რე დო ლექჷნი, ჯგირ დო ფურც ორცხუანც: კ.სამუშ., ქხპს, გვ. 115 -- ენა
უძვლოა და მსუბუქი, კარგსა და ცუდს აფუძნებს. 

Lemma: leq'eb-i  
Number: 11115  
ლეყებ-ი, ლეყეპ-ი (ლეყებ/პის) ლეყები, ლეყეპო (პ. ჭარ.); მწვანე ხავსი, რომელიც დამდგარ წყალს, ზოგჯერ მდინარესაც
ედება ზაფხულში. ჭყონიშ ჯას წყარს ლეყეპი ურჩქინდუ -- მუხის ხეს წყალში ხავსი უჩნდება. შდრ. იმერ., გურ. ლეყეპო
კოფსი წყალზე; წყლის ზედაპირზე მოდებული ხავსი (ვ. ბერ., ა. ღლ.). ლაზ. ღლეპი ხავსი (ნ. მარი). 

Lemma: leq'v-i1  
Number: 11116  
ლეყვ-ი1 (ლეყვის) ბოტან. ფითრი (ა. მაყ.). იხ. ლიყვი. 

Lemma: leq'v-i2  
Number: 11117  
ლეყვ-ი2 (ლეყვის) ძალიან წმინდა. ლეყვი ქვირი -- ძალიან წმინდა ფქვილი (პ. ჭარ.). იხ. ლილა. 

Lemma: lesh-i  
Number: 11118  
ლეშ-ი (ლეშის) ნემსი. ლეში დო ძაფი: ა. ცაგ., გვ. 38 -- ნემსი და ძაფი. ჩხომქ ლეშო გინირთჷ: ი. ყიფშ., გვ. 10 -- თევზი
ნემსად იქცა. იხ. ეში; ლეფში, ლიში. შდრ. ლაზ. ლემში ნემსი (ნ. მარი). 

Lemma: leshkert-i  
Number: 11119  
ლეშქერთ-ი (ლეშქერთის) შქერის წვრილი ტოტი. ჭიფე ლეშქერთით ოკო ოჭიშიში გოფურაფა -- შქერის წვრილი ტოტით
უნდა ზურგის გახურება. 

Lemma: leshkv-i  
Number: 11120  
ლეშქვ-ი (ლეშქვის) იგივეა, რაც ლერჩქვი, ლეჩქვი, -- ტუჩი; ქვედა ბაგე. ძარწუფაშა უგჷ ლეშქვი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ.
20 -- ძეწნას მიუგავს ტუჩი. შდრ. ლაზ. ლეშკი//ლეშქი ბაგე, ტუჩი (ნ. მარი). 



Lemma: lechek-i  
Number: 11121  
ლეჩექ-ი (ლეჩექის) ლეჩაქი. შდრ. ლექეჩი. იხ. ქიცა. 

Lemma: lechva  
Number: 11122  
ლეჩვა (ლეჩვას) ეჩო (გ.ელიავა). 

Lemma: lechkv-i  
Number: 11123  
ლეჩქვ-ი, ეჩქვ-ი ({ლ}ეჩქვის) ბაგე, ტუჩი; ლაში. ფერ-უმარულ მუს გოხვარ, ლეჩქვი ჭითათ იღაფენ: ქხს, 1, გვ. 103 -- ფერ-
უმარული რას გიშველის, ტუჩი წითლად რომ შეიღებო. ჟვეპური ლეჩქვის ქეგლატებუ: ი. ყიფშ., გვ. 171 -- ქაფი ბაგეზე
(ქვედა ტუჩზე) კი ჩამოსდის. იხ. ლერჩქვი; ნიჩვი, ჩქვა. 

Lemma: lechxoma  
Number: 11124  
ლეჩხომა (ლეჩხომას) ტოპონ. ლეჩხუმი. 

Lemma: lech'k'er-i  
Number: 11125  
ლეჭკერ-ი, ეჭკერ-ი ({ლ}ეჭკერს) დაჭრილი კეჟერა მხლის წნილი; საერთოდ დამჟავებული რამ (მხალი, კიტრი, პამიდორი,
პრასა და ა.შ.). 

Lemma: lech'k'vare  
Number: 11126  
ლეჭკვარე (ლეჭკვარეს) მხლის ფოთოლი. ხულიში ლეჭკვარეჯგურა თუთუმი -- მხლის ფოთლის მსგავსი თუთუნი. 

Lemma: lech'q'-i  
Number: 11127  
ლეჭყ-ი (ლეჭყის) იგივეა, რაც ლენჭყი, -- ჭყანტი, ჭაობიანი ადგილი. შდრ. ტოპონ. ლეჭყონი, ლეჭყონა ჭეჭყობი; ჭაობიანი
ადგილი (პ. ცხად., კატალ., გვ. 74). შდრ. ზ. იმერ. ლეჭეჭყო; ქვ. იმერ., გურ. ლენჭყო; ლეჩხ. ლენჭყი ჭენჭყო, ჭაობიანი
ადგილი (ვ. ბერ., ა. ღლ., მ.ალავ.). 

Lemma: lech'q'va  
Number: 11128  
ლეჭყვა, ეჭყვა ({ლ}ეჭყვას) იგივეა, რაც ლერჭყვა, -- ნერწყვი. მოხუცებული ჭკუნსჷნ, ათე ბოში ლეჭყვას ჸინტუნს: მ.ხუბ.,
გვ. 41 -- მოხუცი რომ ჭამს, ეს ბიჭი ნერწყვს ყლაპავს. ნინას ლეჭყვაქ გომისქირუ: ქხს, 1, გვ. 117 -- პირში (ენაზე) ნერწყვი
გამიშრა. 

Lemma: lex-i  
Number: 11129  
ლეხ-ი, ეხ-ი ({ლ}ეხის) ავადმყოფი. ოსურსქუა ჸუნს თე ოჯახიშ უნჩაშის ლეხი: მ. ხუბ., გვ. 23 -- ქალიშვილი ჰყავს ამ ოჯახის
უფროსს ავადმყოფი. ქომოძირითი მა თქვანი ლეხი ძღაბია: მ. ხუბ., გვ. 24 -- მაჩვენეთ მე თქვენი ავადმყოფი გოგოო. თეში
გაჸუუ ლეხიქ, მა ვორექინი -- ისე გეყოლოს ავადმყოფი, მე რომ ვარ. ლეხის ოსქილიდუანს: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 143 --
ავადმყოფს არჩენს. მემიღუდუ, ეხის მუთ ახიოჲუდუუ -- მიმქონდა, ავადმყოფს რაც გაეხარდებოდა. ლეხის კითხენა,
ოჭკომალი გოკონ დო ვარია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 79 -- ავადმყოფს ჰკითხავენ, საჭმელი გინდა თუ არაო. ლოგინს
ქეითოჯანუ ლეხო: მ. ხუბ., გვ. 8 -- ლოგინში წევს ავად. შდრ. ლახალა. 

Lemma: lexer-i  
Number: 11130  
ლეხერ-ი, ლეხერა (ლეხერას) ხეობა; მთებს შუა მდინარის გაყოლებაზე ადგილები (პ. ჭარ.). ინგი/ჷრიში ლეხერა ენგურის
ხეობა (ქხს, 1, გვ. 340). 

Lemma: lexian-i  
Number: 11131  
ლეხიან-ი (ლეხიანს) ავადმყოფი, ავადმყოფობის მქონე. ლეხიანი ვაზოჯჷნთო, ჯგირო მოგიფიქრებუნა: შ. ბერ., გვ. 114 --
ავადმყოფი არ ბრძანდებით, კარგად მოგიფიქრებიათ. შდრ. ფშაური: ლახიანი ფეხებს ძლივს რომ დაათრევს, ისეთი კაცი
(ი. ჭყ.). 

Lemma: lexuan-i  
Number: 11132  
ლეხუან-ი (ლეხუანს) იგივეა, რაც ლეხიანი, -- ავადმყოფი, ვისაც ავადობა სჩვევია. ოკო დოუთხინუათი ლეხუანი
ფურცელეფი: ყაზაყ., 1.06.1930, გვ. 3 -- უნდა მოვაცილოთ დაავადებული (ავადმყოფი) ფოთლები. ლეხუანი კოჩიე --
ავადმყოფი კაცია. 

Lemma: lejgvere  
Number: 11133  
ლეჯგვერე (ლეჯგვერეს) შეუხედავი, უშნო პირისახის პიროვნება. 

Lemma: lia  
Number: 11134  
ლია (ლიას) 1. სოფელია წალენჯიხის რაიონში (ი. ყიფშ.). 2. ბოლო. სქან რაგადის ვემეფხვადი, ქომირჩქილი ლიაშა!:
მასალ., გვ. 75 -- შენს საუბარს ვერ მივუხვდი, მომისმინე ბოლომდე! იხ. ლიება. 

Lemma: liagvan-i  
Number: 11135  
ლიაგვან-ი (ლიაგვანს) იგივეა, რაც ლაგვანი. 



Lemma: libareba  
Number: 11136  
ლიბარება (ლიბარებას) სახელი ალიბარენს ზმნისა -- ლბობა, რბილება. ღარღილქ ოკო იხაშას ლიბარებაშახ --
ღერღილი უნდა იხარშოს ლბობამდე. ე ჭვიმა დაალიბარენს დიხას -- ეს წვიმა დაალბობს მიწას. ხომლა ჸვალი უკიბირექ
დალიბარ დო დოსქინჩუნი: ქხს, 1, გვ. 179 -- გამხმარი ყველი უკბილომ დაალბო (დაარბილა) და რომ გადასანსლა...
ალიბარენს (დაალიბარუ დაალბო, დუულიბარებუ დაულბია, დონოლიბარებუე(ნ) დაალბობდა თურმე) გრდმ. ალბობს, არბილებს.
ილიბარენს (დიილიბარუ დაილბო, დუულიბარებუ დაულბია) გრდმ. სათავ. ქც. ალიბარენს ზმნისა -- ილბობს, ირბილებს.
ულიბარენს (დუულიბარუ დაულბო, დუულიბარებუ დაულბია) გრდმ. სასხვ. ქც. ალიბარენს ზმნისა -- ულბობს, ურბილებს
ილიბარებუ(ნ) (დიილიბარუ//დეელიბარუ დალბა, დარბილდა; დაალიბარებე{ლე}(ნ) დამბალა, დარბილებულა) გრდუვ. ვნებ. ალიბარენს
ზმნისა -- ლბება, რბილდება. ელიბარებუ(ნ) (დეელიბარუ დაულბა, დაურბილდა; დალიბარებუ დარბილებია, დალბობია) გრდუვ.
ვნებ. ულიბარენს ზმნისა -- ულბება, ურბილდება. ილიბარე(ნ)//ილიბარინე(ნ) (ილიბარ{ინ}უ შესაძლებელი გახდა {და}ლბობა,
{და}რბილება; -- ; -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ალიბარენს ზმნისა -- შეიძლება დაილბოს, დარბილდეს.
ალიბარე(ნ)//ალიბარინე(ნ) (ალიბარ{ინ}უ შეძლო დაერბილებინა, დაელბო; -- ; ნოლიბარებუე(ნ) შესძლებია დალბობა, დარბილება)
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ულიბარენს ზმნისა -- შეუძლია დაალბოს, დაარბილოს. ოლიბარებაფუანს (ოლიბარებაფუუ არბილებინა,
ალბობინა; ულიბარებაფუაფუ ურბილებინებია, ულბობინებია; ნოლიბარებაფუე(ნ) ალბობინებდა, არბილებინებდა თურმე) კაუზ.
ალიბარენს ზმნისა -- ალბობინებს, არბილებინებს. მალიბარებელი მიმღ. მოქმ. {და}მლბობი, {და}მრბილებელი. ოლიბარებელი
მიმღ. ვნებ. მყ. {და}სალბობი, {და}სარბილებელი. დალიბარებული მიმღ. ვნებ. წარს. დალბობილი, დარბილებული. ნალიბარები
მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნალბობი, {და}ნარბილები. ნალიბარებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ლბობის, {და}რბილების საფასური.
{უდ}ულიბარებუ მიმღ. უარყ. დაულბობი, დაურბილებელი. 

Lemma: libarebul-i  
Number: 11137  
ლიბარებულ-ი (ლიბარებულ/რს) იხ. დალიბარებული. 

Lemma: libu  
Number: 11138  
ლიბუ, ლჷბუ (ლი/ჷბუს) რბილი. სი ნიჩვი ლიბუ გაფუნია: მ. ხუბ., გვ. 47 -- შენ დრუნჩი რბილი გაქვსო. ღუმუ ლიბუ ჸოფუნან
დო ნოჸურს ქეიშაბაჸჷნდეს: ი. ყიფშ., გვ. 150 -- ღომი რბილი გამოსვლიათ და ჩენჩოს ანიავებდნენ (შიგნით). 

Lemma: libsh-i  
Number: 11139  
ლიბშ-ი (ლიბშის) იხ. ლიფში, ლიში. 

Lemma: lige  
Number: 11140  
ლიგე (ლიგეს) მტკნარი; უგემური. ლიგე ოჭკომალი -- უგემური საჭმელი (პ. ჭარ.). 

Lemma: ligva  
Number: 11141  
ლიგვა (ლიგვას) 1. ბლაგვი; 2. მოდებილო, ყეყეჩი. ლიგვა კოჩი -- ყეყეჩი კაცი. 

Lemma: ligval-i  
Number: 11142  
ლიგვალ-ი (ლიგვალს) იგივეა, რაც ლიგვა, -- მოსულელო; უნიათო; მოდებილო. იხ. ბორო. 

Lemma: ligvin-i  
Number: 11143  
ლიგვინ-ი (ლიგვინს) გამოშტერებული ყურება. ილიგვინანს//ოლიგვინანს ( -- , ილიგვინუუ გამოშტერებული იყურა, ულიგვინუუ
გამოშტერებით უყურებია, ნოლიგვინუე(ნ) გამოშტერებით იყურებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. გამოშტერებული იყურება. 

Lemma: ligonua  
Number: 11144  
ლიგონუა (ლიგონუას) გამოყენება; გააზრება. ოკო ქეშიტყვათი, მუ რენი ხანდა, თიშ ლიგონუა შეგილებუდანი: აია, გვ.
19 -- უნდა შეიტყოთ, რა არის შრომა, რომ მისი გამოყენება შესძლოთ. 

Lemma: lidval-i  
Number: 11145  
ლიდვალ-ი (ლიდვალს) უნიათო; მოსულელო. 

Lemma: lieba  
Number: 11146  
ლიება (ლიებას) იგივეა, რაც ლია, -- სახელი ილიებუ(ნ) ზმნისა -- {და}ლევა, {და}პატარავება, შემცირება. ილიებუ(ნ)
(დიილიუ//დეელიუ დაილია, დალიებელ/რე(ნ) დალეულა, დონოლიებუე(ნ) დაილეოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ილევა. ელიებუ(ნ) (დეელიუ
დაელია, დალიებუ დალევია) გრდუვ. ვნებ. ელევა. მალიებერი მიმღ. მოქმ. {გა}მთავებელი, {და}მლეველი. ოლიებერი მიმღ. ვნებ. მყ.
{გა}სათავებელი, {და}სალევ{ელ}ი. დალიებური მიმღ. ვნებ. წარს. დალეული, გათავებული. დანალიები მიმღ. ვნებ. წარს.
დანალევი, განათავები. დანალიებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. დალევის, გათავების საფასური. უდულიებუ, ულიებუ მიმღ. უარყ.
დაულეველი. 

Lemma: liebur-i  
Number: 11147  
ლიებურ-ი (ლიებურს) მიმღ. ვნებ. წარს. ილიებუ(ნ) ზმნისა -- დალეული. წითისოფელც თოლიში სინთე ჩქიმოთ ორე
ლიებური -- წუთისოფელში თვალის სინათლე ჩემთვის არის დალეული. იხ. დალიებური. 

Lemma: lizval-i  
Number: 11148  
ლიზვალ-ი (ლიზვალს) პირდორბლიანი; ვისაც პირიდან დორბლი მოსდის. იხ. ლეზვა. 



Lemma: lik'v-i  
Number: 11149  
ლიკვ-ი (ლიკვის) ბლიკვი; მუშტი, მჯიღი. დოჯიხუ ლიკვით -- სცემა მუშტით. 

Lemma: lila  
Number: 11150  
ლილა (ლილას) 1. ლილა. 2. ძალიან წმინდა. ლილა ქვირი -- ძალიან წმინდა ფქვილი (პ.ჭარ.). შდრ. ლეყვი2. 

Lemma: lilu  
Number: 11151  
ლილუ (ლილუ-ს) ჩვილი (დ. ფიფია). 

Lemma: lima  
Number: 11152  
ლიმა, ლჷმა (ლი/ჷმას) ომი; ბრძოლა. რუსეთის ლიმა უღუდუ გერმანიაწკუმა -- რუსეთს ომი ჰქონდა გერმანიასთან. 

Lemma: limp'al-i  
Number: 11153  
ლიმპალ-ი (ლიმპალს) უშნო, უშნოდ მსხვილი. 

Lemma: limua  
Number: 11154  
ლიმუა, ლჷმუა (ლი/ჷმუას) სახელი ლიმენს ზმნისა -- 1. ომი, ბრძოლა. არძო ილჷნცჷ, შხუფინჷნცჷ: აია, 2, 67 -- ყველა
იბრძვის, ხმიანობს. ინა არძაში უარესი რე, ნინათ ბრელს მით ილინდუნი!: შ. ბერ., გვ. 167 -- ის ყველაზე უარესია, ვინც
ენით ბევს იბრძოდა! 2. ღელვა, ბორგვა, მოქცევა (ზღვისა). ზღვას ოლიმუანს, რჸვილუნს შიშის: ქხს, 1, გვ. 58 -- ზღვას
აომებს (აბრძოლებს), გკლავს შიშით. ლიმენს (იყენ. ილიმენს იომებს, ილიმუ იომა, ულიმუ უბრძოლია, ნოლიმუე(ნ) იბრძოდა თურმე)
გრდუვ. საშ.-მოქმ. იბრძვის, ომობს. ილიმენს (ილიმუ იბრძოლა, ულიმუ უბრძოლია) გრდმ. იომებს, იბრძოლებს. ილიმე(ნ) (ილიმუ
შესაძლებელი გახდა ბრძოლა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ლიმენს ზმნისა -- შეიძლება იბრძოლოს (ბრძოლა). ალიმე(ნ)
(ალიმუ შეძლო ებრძოლა, -- , ნოლიმუე(ნ) შესძლებია ბრძოლა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ლიმენს ზმნისა -- შეუძლია იბრძოლოს.
ოლიმაფუანს (ოლიმაფუუ აბრძოლებინა, ულიმაფუაფუ უბრძოლებინებია, ნოლიმაფუე(ნ) აბრძოლებინებდა თურმე) კაუზ. ლიმენს
ზმნისა -- აბრძოლებინებს. მალიმარი, მალიმუ{რი} მიმღ. მოქმ. მებრძოლი, მეომარი. ოლიმარი, ოლიმური მიმღ. ვნებ. მყ. საბრძოლო,
საომარი. ნალიმა, ნალიმუ მიმღ. ვნებ. წარს. ნაბრძოლი, ნაომარი. ნოლიმერი მიმღ. ვნებ. წარს. ნაბრძოლი; ბრძოლის შემდეგი
დრო. ნოლიმუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ბრძოლის საფასური. ულიმური მიმღ. უარყ. უბრძოლველი. 

Lemma: linala  
Number: 11155  
ლინალა (ლინალას) სახელი ალინანს, ლინალენს ზმნათა -- მომსახურება, მსახურება (სუფრის). თეში ვა ალინითჷ-და,
მა ხათეე ქუმუურქჷ: ა. ცაგ., გვ. 46 -- ისე თუ არ მოემსახურეთ, მე მაშინვე მოვალ. მურიცხი მალინანდუა: ი. ყიფშ., გვ. 23 --
ვარსკვლავი მემსახურებოდაო (მე). ართი წანამოწანას ქაალინჷ: ი. ყიფშ., გვ. 23 -- ერთი წელიწადი (კი) ემსახურა. სი
დოზოჯი, მა გალინანქ: ქხს, 1, გვ. 80 -- შენ დაბრძანდი, მე გემსახურები. ალინანს (ალინუ ემსახურა, ულინალებუ უმსახურია,
ნოლინალებუე(ნ) ემსახურებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ემსახურება. ილინალუანს (ილინალუუ იმსახურა, ულინალუაფუ უმსახურებია)
გრდმ. სათავ. ქც. ალინანს ზმნისა -- იმსახურებს. ილინალე(ნ)//ილინალინე(ნ) (ილინალინუ შესაძლებელი გახდა მომსახურება,
-- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ალინანს ზმნისა -- შეიძლება მომსახურება. ალინალე(ნ)//ალინალინე(ნ) (ალინალინუ შეძლო
მომსახურებოდა, -- , ნოლინალინუე(ნ) შესძლებია მომსახურება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ალინანს ზმნისა -- შეუძლია მოემსახუროს.
ოლინალაფუანს (ოლინალაფუ{უ} {მო}ამსახურებინა, ულინალაფუაფუ {მო}უმსახურებინებია, ნოლინალაფუე(ნ) ამსახურებინებდა თურმე)
კაუზ. ალინანს ზმნისა -- {მო}ამსახურებინებს. მალინალარი, მოინალე მიმღ. მოქმ. მსახური, მომსახურე. ოლინალარი, ოლინარი მიმღ.
ვნებ. მყ. სამსახურო; მოსავლელი. ნალინალა, ნალინალუ მიმღ. ვნებ. წარს. ნამსახური, ნამსახურები. ნალინალუერი მიმღ. ვნებ.
წარს. მსახურების, მოვლის საფასური. ულინალუ მიმღ. უარყ. უმსახურებელი, მოუვლელი. 

Lemma: linapa  
Number: 11156  
ლინაფა (ლინაფას) იხ. ლინუა. 

Lemma: liniashe  
Number: 11157  
ლინიაშე (ლინიაშეს) იგივეა, რაც ბაკარიაში ბაწარი, -- ბირკის თოკი. 

Lemma: linua  
Number: 11158  
ლინუა (ლინუას) სახელი ოლინუანს ზმნისა -- გავლა, გატარება. გჷვოლინუანქია ათაქია, იშო ვებღანქია: მ. ხუბ., გვ. 130
-- გავატარებო აქო, იქით არ წავიღებო. გაჩენდუ დო გიიჯინე, უკული ათილინუანს: ქხს, 1, გვ. 203 -- გაჩერდება და
მიმოიხედავს, მერე გაივლის. ოლინუანს (ოლინუუ ატარა, ულინუაფუ უტარებია, ნოლინუე(ნ) ატარებდა თურმე) გრდმ. ატარებს.
ოლინაფუანს (ოლინაფუუ ატარებინა, ულინაფუაფუ უტარებინებია, ნოლინაფუ{აფუ}ე(ნ) ატარებინებდა თურმე) კაუზ. ოლინუანს ზმნისა --
ატარებინებს. 

Lemma: linchk-i  
Number: 11159  
ლინჩქ-ი (ლინჩქის) აპკი (დ. ფიფია). 

Lemma: linj-i  
Number: 11160  
ლინჯ-ი (ლინჯის) სპილენძი. შხვაში ორქოსი სქანი ლინჯი უჯგუ: ა. ცაგ., გვ. 83 -- სხვის ოქროს შენი სპილენძი სჯობია. ათე
ქეჸანას ლინჯი ძვირიენია: მ. ხუბ., გვ. 125 -- ამ ქვეყანაში სპილენძი ძვირიაო. ინოძჷ... მასუმა ირფელი ლინჯიში: ი.
ყიფშ., გვ. 89 -- დევს... მესამე ყველაფერი სპილენძის. ლინჯიშ კარდილა სპილენძის ქვაბი. 



Lemma: lir-i  
Number: 11161  
ლირ-ი (ლირს) ახლანდელი. შდრ. ოლირი მომავალი; ულირი წარსული (მ. კანკავა). 

Lemma: lire  
Number: 11162  
ლირე (ლირეს) 1. საქსოვი დაზგის ნაწილი, -- ქსოვილის დასახვევი (ს. მაკალ., გვ. 214). 2. იგივეა, რაც ლურე -- კარების
შიგნიდან დასაკეტი, -- ურდული (მასალები, ტ. 1, გვ. 383). 

Lemma: lirjga  
Number: 11163  
ლირჯგა, ლირჯგალ-ი(ლირჯგა{ლ}-ს) დაღრეჯილტუჩებიანი (მ. ძაძ., 2, გვ. 61). 

Lemma: lirjgva  
Number: 11164  
ლირჯგვა, ლირჯგვალ-ი(ლირჯგვა{ლ}-ს) იგივეა, რაც ლირჯგა{ლი}. 

Lemma: lirjgin-i  
Number: 11165  
ლირჯგინ-ი (ლირჯგინს) ღრეჭა; ღრეჯა. 

Lemma: lirjgonua  
Number: 11166  
ლირჯგონუა (ლირჯგონუას) სახელი ლირჯგონუნს ზმნისა -- ჯიჯგნა; უშნოდ {და}გლეჯა და ისე ჭამა. ლირჯგონუნს
(დოლირჯგონუ ჯიჯგნით ჭამა, დოულირჯგონუ ჯიჯგნით უჭამია, დონოლირჯგონუე(ნ) ჯიჯგნიდა და ისე ჭამდა თურმე) გრდმ. ჯიჯგნის და ისე
ჭამს. 

Lemma: lisimar-i  
Number: 11167  
ლისიმარ-ი (ლისიმარს) იხ. ლისმარი. 

Lemma: lisir-i  
Number: 11168  
ლისირ-ი, ლისჷრ-ი (ლისი/ჷრს) იგივეა, რაც ისირი, -- ისლი (ა. მაყ.). ორე ეთილირი {ნ}წოლერი ლისირი -- არის
დათოვლილი ჭვარტლიანი (დაკვამლული) ისლი. 

Lemma: lisirot'a  
Number: 11169  
ლისიროტა (ლისიროტას) ბოტან. ქასრა (ა. მაყ.). იხ. ისიროტა, სიროტა. 

Lemma: lismar-i  
Number: 11170  
ლისმარ-ი, ლუსმარ-ი, ლჷსმარ-ი (ლი/ჷსმარს, ლუსმარს) ლურსმანი. ჟირი ფიცარი, ჟირი აკოშკა, ართი ლისმარი -- ორი
ფიცარი, ორი ფანჯარა, ერთი ლურსმანი (გამოცანა: მაკრატელი). იხ. ისმარი. 

Lemma: lise'r-i  
Number: 11171  
ლისჷრ-ი (ლისჷრს) იხ. ლისირი, ისირი. 

Lemma: lit'e  
Number: 11172  
ლიტე (ლიტეს) უგემური. ლიტე ოჭკომალი -- უგემური საჭმელი. 

Lemma: lit'inapil-i  
Number: 11173  
ლიტინაფილ-ი (ლიტინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ლიტონდუ(ნ) ზმნისა -- გალიპული, სრიალაგამხდარი. ლიტინაფილი
ჸვალი -- გალიპული (სრიალა) ყველი. 

Lemma: lit'ra  
Number: 11174  
ლიტრა (ლიტრას) ლიტრა, ერთი ბოთლი. იხ. ბოთილი. შდრ. ლაზ. ლინტრე თიხის ჭურჭელი წყლისთვის (ნ. მარი). 

Lemma: lipon-i  
Number: 11175  
ლიფონ-ი (ლიფონს) იგივეა, რაც ლეფონი, -- ბოტან. ლაფანი (ა. მაყ.). 

Lemma: lips-i  
Number: 11176  
ლიფს-ი (ლიფსის) ხიწვი, ხიჭვი (პ. ჭარ.). სასქუოშა გემთიღანც ჭიფე ლიფსის, ნამუთ გჷმიწვენც დინახალე ბაღანაში
ინახუნალი ბადეში ანთებას, გარჩხიოლებას: ყაზაყ., 1.08.1930, გვ. 4 -- საშვილოსნოში შეიტანს წვრილ ხიწვს, რომელიც
გამოიწვევს შიგნით ბავშვის საჯდომი ბადის ანთებას, გაცხელებას. შდრ. ლიფში. 

Lemma: lipua  
Number: 11177  
ლიფუა (ლიფუას) სახელი ლიფუნს ზმნისა -- გალიფვა, გაპოხვა, გასანთვლა; ტალახში ამოსვრა. გადატ. სქელი საჭმლის
ხარბად ჭამა. შდრ. გურ. გალიფული გასანთლული, ტალახში ამოსვრილი (ს. ჟღ., ზანიზ., გვ. 227). 



Lemma: lipsh-i  
Number: 11178  
ლიფშ-ი (ლიფშის) ნემსი. უშქურქ ლიფშო გინირთჷ: მ. ხუბ., გვ. 130 -- ვაშლი ნემსად იქცა. საკიში ოჭალი ლიფში --
ტომრის საკერი ნემსი (მახათი). იხ. ლიში, იში. 

Lemma: likval-i  
Number: 11179  
ლიქვალ-ი (ლიქვალს) უშნოდ მოსიარულე (მ.ძაძ., 2, გვ. 61). 

Lemma: likonua  
Number: 11180  
ლიქონუა (ლიქონუას) სახელი ულიქანს ზმნისა -- დაბჩენა (პირისა). პიჯიქ გოულიქონდუ -- პირი დააბჩინა. ულიქონდუუ(ნ)
(გუულიქონდუუ(ნ) დაებჩინება, გოულიქონდუ დაებჩინა, გოლიქონაფუ დაბჩენია, გონოლიქონუე(ნ) დაებჩინებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ.
ებჩინება. 

Lemma: lighal-i  
Number: 11181  
ლიღალ-ი (ლიღალს) უშნოდ (ძალზე) მაღალი; გრძელი. 

Lemma: lighonua  
Number: 11182  
ლიღონუა (ლიღონუას) სახელი ლიღონუნს ზმნისა -- ლოღნა. კიბირი ვაჩანს გაჭირებულს დო ლიღონუნს -- კბილები არ
აქვს გაჭირვებულს და ლოღნის. ლიღონუნს (ლიღონუ ლოღნა, ულიღონუ ულოღნია, ნოლიღონუე(ნ) ლოღნიდა თურმე) გრდმ.
ლოღნის. ილიღონე(ნ) (ილიღონუ შესაძლებელი გახდა ლოღნა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ლიღონუნს ზმნისა -- შეიძლება
{და}ილოღნოს. ალიღონე(ნ) (ალიღონუ შეძლო {და}ელოღნა, -- , ნოლიღონუე(ნ) შესძლებია {და}ლოღნა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
ლიღონუნს ზმნისა -- შეუძლია ლოღნოს. მალიღონალი მიმღ. მოქმ. მლოღნელი. ოლიღონალი მიმღ. ვნებ. მყ. სალოღნი.
გოლიღონილი მიმღ. ვნებ. წარს. გალოღნილი. ნალიღონა მიმღ. ვნებ. წარს. ნალოღნი. ნალიღონუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ლოღნის
საფასური. შდრ. ლაზ. ლაღუნ: ოლაღუნუ ღეჭვა (ნ. მარი). 

Lemma: lighua  
Number: 11183  
ლიღუა (ლიღუას) სახელი ლიღუნს ზმნისა -- ლოღნა; ხარბად ჭამა. გადატ. მაგრად ცემა. ლიღუნს (დოლიღუ მაგრად ცემა,
დოულიღუ მაგრად უცემია, დონოლიღუე(ნ) სცემდა თურმე) გრდმ. მაგრად სცემს; ლოღნის. 

Lemma: liq'al-i  
Number: 11184  
ლიყალ-ი (ლიყალს) გამხდარი და უშნოდ მაღალი. 

Lemma: liq'e  
Number: 11185  
ლიყე (ლიყეს) უგემური. ლიყე ოჭკომალი -- უგემური საჭმელი. შდრ. ლიგე; ლიტე. 

Lemma: liq'v-i  
Number: 11186  
ლიყვ-ი (ლიყვის) ბოტან. ფითრი (ა. მაყ.). იხ. ლეყვი, ნიყვი. 

Lemma: liq'ua  
Number: 11187  
ლიყუა (ლიყუას) სახელი ლიყუნს ზმნისა -- უგემოვნოდ ჭამა. 

Lemma: lish-i  
Number: 11188  
ლიშ-ი (ლიშის) ნემსი. სია ლიში ქაძგვიტაფეე თუდოშევა: მ. ხუბ., გვ. 142 -- შენო ნემსი უჩხვლიტე ქვევიდანო. ლიშის
(ლიფშის) გიობინანს (გიობინანც) დო არგუნს ენწყუნსია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 79 -- ნემსს დააბნევს და ცულს ახსნისო.
იშენთ ჩქიმი ჯიმა რექ, კიდირს ლიშო მიმაგენ:ქხს, 1, გვ. 168 -- მაინც ჩემი ძმა ხარ, მკერდზე ნემსადაც რომ შემერჭო.
ლიშეფი ძგვატუნს გურს -- ნემსები ჩხვლეტს გულს. იხ. ლეფში, ლიფში, ეში. შდრ. ლაზ. ლემში ნემსი (ნ. მარი). 

Lemma: lishish  
Number: 11189  
ლიშიშ ჸურწ-ი (ლიშიშ ჸურწის) ნემსის ყუნწი. გაჭირებას კოჩი ლიშიშ ჸურწის გითურსია -- გაჭირვებაში კაცი ნემსის
ყუნწში გაძვრებაო. 

Lemma: lishn-i  
Number: 11190  
ლიშნ-ი (ლიშნის) [რუს. лишный ზედმეტი]. ართ კოჩქ ქიგესქჷდჷ ლიშნიქ: მ. ხუბ., გვ. 282 -- ერთი კაცი დარჩა ზედმეტი. 

Lemma: lichandur-i  
Number: 11191  
ლიჩანდურ-ი (ლიჩანდურს) თუნუქის ყელიანი სასმისი (გ. ელიავა). 

Lemma: licerin-i  
Number: 11192  
ლიცერინ-ი (ლიცერინს) გლიცერინი. 

Lemma: lijgin-i  
Number: 11193  
ლიჯგინ-ი (ლიჯგინს) იგივეა, რაც ლირჯგინი. ნანა, მუჭო რე თე კოჩი ილიჯგინანსინი -- დედა, როგორაა, ეს კაცი რომ



იცინის (იღრიჭება უშნოდ). 

Lemma: lob-i  
Number: 11194  
ლობ-ი (ლობის) წისქვილის ნაწილი. ლობიზე იდება წისქვილის ქვემოთა ქვა (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 3, გვ. 226). შდრ. ფშ.,
თუშ., მოხ., მთიულ. ლიბო საძირკველი (ა. ღლ.). 

Lemma: lobia  
Number: 11195  
ლობია (ლობიას) იხ. ლებია, ებია. 

Lemma: lobordia  
Number: 11196  
ლობორდია (ლობორდიას) იგივეა, რაც ლობორდო. 

Lemma: lobordo  
Number: 11197  
ლობორდო (ლობორდოს) ბრიყვი; მოუხერხებელი. ლობორდო კოჩი ბრიყვი კაცი. 

Lemma: lobut'-i  
Number: 11198  
ლობუტ-ი (ლობუტის) ბრიყვი; ჩერჩეტი. ლობუტი (ლობუტია) კოჩიე -- ბრიყვი (ჩერჩეტი) კაცია. 

Lemma: login-i1  
Number: 11199  
ლოგინ-ი1 (ლოგინს) ლოგინი. შხვაში იმენდით ლოგინი ვემკიდგავა -- სხვისი იმედით ლოგინი არ მიიდგაო.
ქეგლენჯირეს ლოგინც: ი. ყიფშ., გვ. 88 -- წამოწვნენ ლოგინზე. მეშხურე ლოგინს ქიდანჯირეს: თ. სახოკ., გვ. 253 --
მწყემსი ლოგინზე დააწვინეს. ქ ლოგინიში დორჩაფა ლოგინის გაშლა. ქ ლოგინიში ენწყუალა ლოგინის აწყობა. ნოსაქ
ლოგინი გეჲონწყუუ -- რძალმა ლოგინი აალაგა. 

Lemma: login-i2  
Number: 11200  
ლოგინ-ი2 (ლოგინს), ლოგინუა (ლოგინუას) სახელი ლოგინანს ზმნისა -- დაფასება (პ.ჭარ.). მუს ლოგინა სელეგინც? --
რას აფასებ სულუგუნს? მუზმაშა დოლოგინეჲს // მუზმაშა დააფასეს? -- რამდენად დააფასეს? (პ. ჭარ.). ლოგინანს (ლოგინუუ
დააფასა, ულოგინუუ დაუფასებია, ნოლოგინუე(ნ) აფასებდა თურმე) გრდმ. აფასებს. 

Lemma: loginua1  
Number: 11201  
ლოგინუა1 (ლოგინუას) იხ. ლოგინი2. 

Lemma: loginua2  
Number: 11202  
ლოგინუა2 (ლოგინუას) იხ. მო-ლოგინუა. 

Lemma: logoxua  
Number: 11203  
ლოგოხუა (ლოგოხუას) დაფარება (დ. ფიფია). 

Lemma: lod-i  
Number: 11204  
ლოდ-ი (ლოდის) ლოდი. 

Lemma: lode  
Number: 11205  
ლოდე (ლოდეს) ბოთე, არაფრის მაქნისი. 

Lemma: lodo  
Number: 11206  
ლოდო (ლოდოს) ლუგი, მოსულელო (პ. ჭარ.); გაუგებელი. იხ. ლუპარკი, უსვენარი, ყულმა. 

Lemma: lodor-i  
Number: 11207  
ლოდორ-ი (ლოდორს) ზარმაცი, უსაქმური. ლოდორი კოჩიე -- ზარმაცი კაცია. შდრ. ლაზ. ლოდორი უსაქმური, დაუდევარი
(ნ. მარი). 

Lemma: lot-i  
Number: 11208  
ლოთ-ი (ლოთის) ლოთი. 

Lemma: loteba  
Number: 11209  
ლოთება (ლოთებას) სახელი ლოთენს ზმნისა -- ლოთობა. იხ. ლოთუა. 

Lemma: lotua  
Number: 11210  
ლოთუა (ლოთუას) სახელი ლოთენს ზმნისა -- ლოთობა. დუდი ოკო დაანებე ლოთუას -- თავი უნდა დაანებო ლოთობას.



ლოთენს (იყენ. ილოთენს ილოთებს, ილოთუ ილოთა, ულოთებუ ულოთებია, ნოლოთუე(ნ)//ნოლოთებუე(ნ) ლოთობდა თურმე) გრდუვ. საშ.-
მოქმ. ლოთობს. 

Lemma: lok'ua  
Number: 11211  
ლოკუა (ლოკუას) სახელი ლოკუნს ზმნისა -- ლოკვა. სენს ლოკუნს -- საინს (თეფშს) ლოკავს. ლოკუნს (ლოკუ {გა}ლოკა, ულოკუ
ულოკავს, ნოლოკუე(ნ) ლოკავდა თურმე) გრდმ. ლოკავს. ილოკუნს (გიილოკუ გაილოკა, გუულოკუ გაულოკავს გონოლოკუე(ნ)
გალოკავდა თურმე) გრდმ. სათავ. ქც. ლოკუნს ზმნისა -- ილოკავს თავისას. ულოკუნს (გუულოკუ გაულოკა, გუულოკუ გაულოკავს)
გრდმ. სასხვ. ქც. ლოკავს ზმნისა -- ულოკავს მისას. ილოკუუ(ნ) (გიილოკუ გაილოკა, გოლოკე{ლ/რე}(ნ) გალოკილა) გრდუვ. ვნებ.
ლოკუნს ზმნისა -- ილოკება. ალოკუუ(ნ) (გაალოკუ გაელოკა, გოლოკუუ გალოკვია) გრდუვ. ვნებ. ულოკუნს ზმნისა -- ელოკება.
ილოკე(ნ) (ილოკუ შესაძლებელი გახდა ლოკვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ლოკუნს ზმნისა -- შეიძლება გაილოკოს.
ალოკე(ნ) (ალოკუ შეძლო გაელოკა, -- , გონოლოკა{აფ}უე(ნ) შესძლებია გალოკვა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ულოკუნს ზმნისა --
შეუძლია გალოკოს. ოლოკაფუანს (ოლოკაფუ{უ} ალოკვინა, ულოკაფუაფუ ულოკვინებია, ნოლოკაფუე(ნ) ალოკვინებდა თურმე) კაუზ.
ლოკუნს ზმნისა -- ალოკვინებს. მალოკალი მიმღ. მოქმ. {გა}მლოკველი. ოლოკალი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}სალოკი. გოლოკილ/რი მიმღ.
ვნებ. წარს. გალოკილი. ნალოკა მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნალოკი. ნალოკუერი მიმღ. ვნებ. წარს. გალოკვის საფასური. ულოკუ,
უგულოკუ მიმღ. უარყ. {გა}ულოკავი. იხ. ლოტკუა//ლოტკინი; სირქუა. შდრ. ლაზ. ლოსკ, ლოკ: ოლოსკუ, ოლოკუ ლოკვა (ნ.
მარი). 

Lemma: lol-i  
Number: 11212  
ლოლ-ი (ლოლს) ბოლი. 

Lemma: lolir-i  
Number: 11213  
ლოლირ-ი (ლოლირს) მიმღ. ვნებ. წარს. ლოლუნს ზმნისა -- ბოლით გამურული, -- გაბოლილი. უჯინე ზავოდიშ ლოლირი
კიდალემს -- უყურებს ქარხნის გაბოლილ კედლებს. 

Lemma: lolua  
Number: 11214  
ლოლუა (ლოლუას) სახელი ლოლუნს ზმნისა -- 1. ოდნავ შებოლვა. ნუზუთ ოკო ლოლე ჩხოუში ძუძუ დო დოუსქიდუ --
ნაძვით უნდა {გა}ბოლო ძროხის ძუძუ და მორჩება. 2. გალალვა, გარეკვა (პ. ჭარ.). ორინჯი გოლოლუ -- საქონელი გარეკა.
ლოლუნს (გოლოლუ გაბოლა, გუულოლუ გაუბოლავს, გონოლოლუე(ნ) გაბოლავდა) გრდმ. ბოლავს; ლალავს (ერეკება). ულოლუნს
(გუულოლუ გაუბოლა, გუულოლუ გაუბოლავს) გრდმ. სასხვ. ქც. ლოლუნს ზმნისა -- უბოლავს; გაულალავს (საქონელს). ილოლუუ(ნ)
(გიილოლუ გაიბოლა, გოლოლე{რე}(ნ) გაბოლილა) გრდუვ. ვნებ. ლოლუნს ზმნისა -- იბოლება. ალოლუუ(ნ) (გაალოლუ გაებოლა,
გოლოლუუ გაჰბოლვია) გრდუვ. ვნებ. ულოლუნს ზმნისა -- უბოლდება. ილოლე(ნ) (ილოლუ შესაძლებელი გახდა {გა}ბოლვა, -- , --
) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ლოლუნს ზმნისა -- შეიძლება {გა}იბოლოს. ალოლე(ნ) (ალოლუ შეძლო {გა}ებოლა, -- , გონოლოლუე(ნ)
შესძლებია გაბოლვა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ულოლუნს ზმნისა -- შეუძლია გაბოლოს. ოლოლაფუანს (ოლოლაფუუ აბოლვინა,
ულოლაფუაფუ {გა}უბოლვინებია, ნოლოლუაფუე(ნ) აბოლვინებდა) კაუზ. ლოლუნს ზმნისა -- აბოლვინებს; ალალვინებს. მალოლარი
მიმღ. მოქმ. {გა}მბოლავი. ოლოლარი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}საბოლ{ავ}ი. გოლოლირი მიმღ. ვნებ. წარს. გაბოლილი. ნალოლა მიმღ.
ვნებ. წარს. {გა}ნაბოლი. ნალოლუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ბოლვის საფასური. ულოლუ, უგულოლუ მიმღ. უარყ. გაუბოლავი. შდრ.
იმერ. ლალვა ცეცხლზე, ალზე რისამე გავლება, გატრუსვა (ვ. ბერ.). 

Lemma: lom-i  
Number: 11215  
ლომ-ი (ლომს) ლომი. შდრ. ნჯილო, ჯილო. 

Lemma: londir-i  
Number: 11216  
ლონდირ-ი (ლონდირს) გრძელი კოჭი, რომელზედაც დაწყობილია იატაკის კოჭის თავები. ლონდირეფი ქიგიორღვესია
ჸუდეს დო სამუშა გათებენია -- ლანდურები დააყარეს სახლს და სამუშაო გათავებულაო. შდრ. იმერ., გურ. ლანდური
სახლის ქვედა დირე (ვ. ბერ., ა. ღლ.). იხ. ლანდირი. 

Lemma: lont'k'ua  
Number: 11217  
ლონტკუა, ლოტკუა იგივეა, რაც ლოკუა. შდრ. სირქუა. 

Lemma: lont'q'ap-i  
Number: 11218  
ლონტყაფ-ი (ლონტყაფის) ტლაპუნი; ტალახში გორაობა. ართი ოლონტყეში ლონტყაფა, სქანი ჸვილუა მარდი რე:
მ.ხუბ., გვ. 171 -- ერთ საფლობში (ტლაპოში) ტლაპუნი, შენი მოკვლა მადლია. ღეჯი დო კამბეში ირო ათე არდგილს
ილონტყანს -- ღორი და კამეჩი ყოველთვის იმ ადგილზე ტლაპუნობს. შდრ. ტოპონ.
ოლონტყეში//ოლონტყუეში//ონტყოლეში. 

Lemma: lont'q'o  
Number: 11219  
ლონტყო (ლონტყოს) საფლობი. ლონტყო არდგიი -- საფლობი (ტალახიანი) ადგილი. იხ. ოლონტყეში. 

Lemma: lont'q'ua  
Number: 11220  
ლონტყუა (ლონტყუას) იგივეა, რაც ლონტყაფი, -- სახელი ილონტყანს ზმნისა -- დიდ ტლაპოში სიარული ან გორაობა
(ღორისა, კამეჩისა). ღეჯი დო კამბეში ირო ართ არდგილს ილონტყანს -- ღორი და კამეჩი ყოველთვის ერთ ადგილას
ტალახში გორაობს. ილონტყანს (ილონტყუუ ტლაპოში იგორავა, ულონტყ{უ}აფუ ტლაპოში უგორავია, ნოლონტყუე(ნ) ტლაპოში
გორაობდა თურმე) გრდმ. ტლაპოში გორაობს. 

Lemma: lozho  
Number: 11221  
ლოჟო (ლოჟოს) უჭკუო (დ. ფიფია). 



Lemma: lor-i  
Number: 11222  
ლორ-ი (ლორს) ნაპობი ფიცარი, ფართო და სქელი (პ. ცხად.). 

Lemma: lortk-i  
Number: 11223  
ლორთქ-ი (ლორთქის) ლორთქო, ჩქოლი, ახალამოყრილი. შდრ. გურ., ზ. იმერ. ლორთქო თოთო, ნორჩი (გ. შარაშ., ბ. წერ.,
ა. ღლ.). 

Lemma: lortkosh-i  
Number: 11224  
ლორთქოშ-ი (ლორთქოშის) იგივეა, რაც ლორთქი, -- თოთო, ნორჩი, ახალამოყრილი. შდრ. იმერ. ლორთქოში ლურტყი,
ლუტუ, თოთო ახალამოყრილი (ა.ღლ.). 

Lemma: lorsap-i  
Number: 11225  
ლორსაფ-ი (ლორსაფის) სახელი ულორსუანს ზმნისა -- ტარტარი (ენისა). ნინას ულორსუანთინი, უჯგუ, საქმე აკეთათ --
ენას რომ ატარტარებთ, ჯობია, საქმე აკეთოთ. ულორსუანს (ულორსუუ ატარტარა, ულორსუაფუ უტარტარებია, ნოლორსაფუე(ნ)
ატარტარებდა თურმე) გრდმ. ატარტარებს (ენას). 

Lemma: lort'q'-i  
Number: 11226  
ლორტყ-ი (ლორტყის) ბოტან. ყვითელი დუმფარა. იხ. ოსოყია (ა. მაყ.). 

Lemma: lorcua  
Number: 11227  
ლორცუა (ლორცუას) სახელი ლორცანს ზმნისა -- ლოცვა. ირ ოჭუმარეს ლორცანს -- ყოველ დილით (ადრე) გლოცავს.
ლორცანს (დოლორცუ დალოცა, დუულორცუ დაულოცავს, დონოლორცუე(ნ) დალოცავდა თურმე) გრდმ. ლოცავს.
ალორცე(ნ)//ალორცინე(ნ) (ალორცინუ შეძლო {და}ელოცა, -- , ნოლორცუე(ნ) შესძლებია {და}ლოცვა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
ულორცუნს ზმნისა -- შეუძლია {და}ლოცოს. ოლორცაფუანს (ოლორცაფუუ ალოცვინა, ულორცაფუაფუ ულოცვინებია, ნოლორცაფუე(ნ)
ალოცვინებდა თურმე) კაუზ. ლორცანს ზმნისა -- ალოცვინებს. მალორცალი მიმღ. მოქმ. {და}მლოცველი. ოლორცალი მიმღ. ვნებ.
მყ. {და}სალოც{ავ}ი. ლორცილი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ლოცვილი. ნალორცა მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნალოცი. ნალორცუერი მიმღ.
ვნებ. წარს. {და}ლოცვის საფასური. {უ}დულორცუ მიმღ. უარყ. დაულოცავი. 

Lemma: lorc'ua  
Number: 11228  
ლორწუა (ლორწუას) სახელი ლორწუნს ზმნისა -- ლაწუნი, ლეწვა. 

Lemma: lorjul-i  
Number: 11229  
ლორჯულ-ი უჩა (ლორჯული უჩას) ბოტან. ვაზის ჯიშია ერთგვარი. იცოდა მოგრძო მტევანი და მოთეთრო მარცვალი
(მასალები, ტ. 4, ნაწ. 3, გვ. 154). 

Lemma: lot'k'ua  
Number: 11230  
ლოტკუა (ლოტკუას) იგივეა, რაც ლოკუა, ლონტკუა, -- ლოკვა. ჯოღორეფი მიიშესჷ დო მუში წყუნაფირენსჷ
ლოტკჷნდესჷ: ა.ცაგ., გვ. 96 -- ძაღლები მიდიოდნენ და თავის ნატკენ ადგილებს ლოკავდნენ. ღურაგათებული კათა
იბლოტკჷნთ კითისია -- შეწუხებული (სიკვდილგათავებული) ხალხი ვილოკავთ თითსო. 

Lemma: lou  
Number: 11231  
ლოუ (ლოუს) ბლუ; მუნჯი. 

Lemma: lopin-i  
Number: 11232  
ლოფინ-ი (ლოფინს), ლამფირ-ი (ლამფირს) ურმის იატაკი (ი. ყიფშ.). იხ. ლამფა. შდრ. ლორფინი ქვის ფიცარი (საბა). 

Lemma: lopo  
Number: 11233  
ლოფო (ლოფოს) ლაფი, ტლაპო. 

Lemma: loporsa  
Number: 11234  
ლოფორსა (ლოფორსას) ბლუ, ენა-ბორძიკა, ენა-ბრგუ (პ. ჭარ.). 

Lemma: lopo{r}cho  
Number: 11235  
ლოფო{რ}ჩო (ლოფო{რ}ჩოს) ქვევრის დასახური ბლის მრგვალი ტყავი (ქერქი), რომელსაც ზევიდან ადებენ ბრტყელ ქვას. ქ
ბულიში ლოფორჩო ბლის ტყავი (ქერქი) ქვევრის დასახურავი. 

Lemma: loko  
Number: 11236  
ლოქო (ლოქოს) ზოოლ. ლოქო. 

Lemma: lokorua  
Number: 11237  



ლოქორუა (ლოქორუას) ზოოლ. ლოკოკინა (გ.ელიავა). 

Lemma: logho  
Number: 11238  
ლოღო (ლოღოს) იგივეა, რაც დარე, -- მდარე. ლოღო კოჩი -- მდარე კაცი. 

Lemma: loq'o  
Number: 11239  
ლოყო (ლოყოს) მოუხერხებელი, ტლანქი; ლენჩი. შდრ. იმერ. ლოყო ტლანქი, ლენჩი (ვ.ბერ.). 

Lemma: loshkort-i  
Number: 11240  
ლოშქორთ-ი (ლოშქორთის) იგივეა, რაც ლორთქოში, -- თოთო, ჩვილი. 

Lemma: lojgoria  
Number: 11241  
ლოჯგორია (ლოჯგორიას) უშნო, შეუხედავი (პირ-სახისა). 

Lemma: lu/e'  
Number: 11242  
ლუ/ჷ იხ. გითალუ, გიმოლუ, გიშალუ, დიკალუ, ეკალუ; მიკალუ; მინალუ... 

Lemma: luapa  
Number: 11243  
ლუაფა (ლუაფას) სახელი ულუანს ზმნისა -- ვლება. ასე თაში გომიჯოგენი, მუ ეშმაკი რე, გილუანს: მ. ხუბ., გვ. 311 --
ახლა ასე რომ შემიძულე, რა ეშმაკია, გივლის. მოწონებუ სქვამი ბაღი, სოდეთ წყარი ულუანსი: ენგური, გვ. 248 --
მოსწონებია ლამაზი ბაღი, სადაც წყალი უვლის. ჩქიმიწკჷმა გოჭყორდჷნი, მუ ეშმაკი გილუანც: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 143 --
ჩემთან რომ გავიწყდება, რა ეშმაკი გივლის (გარს). ულუანს (ულუუ უარა გარს, ულუაფუ უვლია გარს, ნოლუაფუე(ნ) უვლიდა თურმე
გარს) გრდმ. უვლის. იხ. ათო-ლუაფა, ალა-ლუაფა, გითო-ლუაფა, გილა-ლუაფა... 

Lemma: luba  
Number: 11244  
ლუბა (ლუბას) 1. უბე. ბატეფი ლუბათ მეპუნდუ: ქხს, 1, გვ. 178 -- ბატები უბით მიმყავდა. ლუბაშა ხე მილუძუ -- ხელი უბეში
უდევს. შხვაში ქუდი ქიხვამილე დო ლუბაშა ქემულედვი: თ. სახოკ., გვ. 264 -- სხვისი ქუდი აიტაცე და უბეში ჩაიდევი. სქანი
დუდი ქომუჩასი ლუბაში დინახუნაფილო: ქხს, 1, გვ. 143 -- შენი თავი მომცა უბეში ჩასასმელად. 2. წისქვილის ნაწილი, --
უბე, რომელიც უკეთდება წისქვილის ზედა ქვას, რომელშიც ჯდება ქვედა ქვის სუკი (იხ.) (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 3, გვ. 226). ქ
თოლიში ლუბა თვალის უბე: ელაღურელი აფუნია თოლიში ლუბა -- ჩამკვდარი აქვსო თვალის უბე. 

Lemma: lubut'-i  
Number: 11245  
ლუბუტ-ი (ლუბუტის) იგივეა, რაც ლობუტი. 

Lemma: luga  
Number: 11246  
ლუგა (ლუგას) 1. ლუგი, ჩლუნგი, ბრიყვი. ათაში ვაიქიმინჷდკონი, იჸუაფუდი ლუგა -- ლალა: მასალ., გვ. 74 -- ასე რომ არ
გექნა, იქნებოდი ბრიყვი -- ლაჩარი. ქიკნოშქურდუ ფარნაოზი ლუგა, ჩალა: აია, 2, გვ. 83 -- შეშინდა ფარნაოზი ყეყეჩი,
ჩურჩუტი. იხ. ლაგვა. 2. უმარილო (პ. ჭარ.). შდრ. ლიგე. 

Lemma: luk'a  
Number: 11247  
ლუკა (ლუკას), ლუკვა (ლუკვას) 1. ლუკმა. ძიუ დო ღურათ ქიკიდეს თითო ლუკა ოჭკომალი: მ. ხუბ., გვ. 85 -- ძლივს
ჩაიგდეს თითო ლუკმა საჭმელი. უკანასკნელი ლუკა არძაშ უმოსი გემუანი ოკო რდასია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 133 --
უკანასკნელი ლუკმა ყველაზე გემრიელი უნდა იყოსო. ტყებიშ მჷკმანწყჷმალი დო მიდმაღალარი ლუკაშისჷ: მ. ხუბ., გვ.
309 -- ტყავის გამძრობი და წამრთმევი ლუკმისა. ქ პის ლუკაში კოროცხუა პირში ლუკმის დათვლა; გადატ. საჭმლის
დაყვედრება: სქანი ნაშიბის პჭკუნქო, პის ლუკას მიკოროცხუნქინი? -- შენს ნაშოვს ვჭამ, პირში ლუკმას რომ მითვლი? ქ
პიჯიშე ლუკაში მიდაღალა პირიდან ლუკმის წართმევა; გადატ. უკანასკნელი საარსებო საშუალების წართმევა. ქ გერიში
ლუკა მგლის ლუკმა: გერიში ლუკათ გინორთეედავა -- მგლის ლუკმად გადაქცეულიყავო (წყევლაა). ქ ართი ლუკვა ერთი
ლუკმა: ართი ლუკვათ ვააბაღუდუ -- ერთ ლუკმად არ ეყოფოდა. 

Lemma: luk'a-luk'at  
Number: 11248  
ლუკა-ლუკათ ზმნზ. ლუკმა-ლუკმად. ე ბოში ლუკა-ლუკათჷ დოჭკირჷ: ა. ცაგ., გვ. 16; ი.ყიფშ., გვ. 30 -- ეს ბიჭი ლუკმა-
ლუკმად დაჭრა. გაკუსოფუდა ლუკა-ლუკათი: ქხს, 1, გვ. 76 -- დავეგლიჯო ლუკმა-ლუკმად. 

Lemma: luk'umxa  
Number: 11249  
ლუკუმხა (ლუკუმხას), ლუკუფხა (ლუკუფხას) იგივეა, რაც ლეკუხა, -- ბოტან. ხეჭრელი (ა.მაყ.). შდრ. ლაზ. ლუკუმხა; საბა:
ლუკუფხა ხე ჭრელა. 

Lemma: lula  
Number: 11250  
ლულა (ლულას) ლულა. შდრ. ლაზ. ლულა. 

Lemma: luludzgur-i  
Number: 11251  
ლულუძგურ-ი (ლულუძგურს) ბოტან. თეთრყვავილა ლაშქარა (ა. მაყ.). იხ. უჩა ბედნიერი, უჩა ოსური, უჩა ტყა. 



Lemma: lump'ua  
Number: 11252  
ლუმპუა (ლუმპუას) სახელი ლუმპუნს ზმნისა -- მაგრად ცემა. ლუმპუნს (დოლუმპუ მაგრად ცემა, დოულუმპუ მაგრად უცემია,
დონოლუმპუე(ნ) მაგრად სცემდა თურმე) გრდმ. მაგრად სცემს. 

Lemma: lump'ut'-i  
Number: 11253  
ლუმპუტ-ი (ლუმპუტის) დონდლო; მოსულელო. შდრ. ლუბუტი. 

Lemma: lup'ark'-i  
Number: 11254  
ლუპარკ-ი (ლუპარკის) გაუგებელი, ჩლუნგი. ატ, სი ლუპარკი, მუსიე რაგადანქიენი? -- ატ, შე ჩლუნგო, რასაა, რომ
ლაპარაკობ? ლუპარკის თქუანა, ვეშერსუნი ფერიშენი -- გაუგებარს იტყვიან, რომ არაფერი ესმის ისეთზე. შდრ. ლოდო,
უსვენარი. 

Lemma: lup'ut'-i  
Number: 11255  
ლუპუტ-ი (ლუპუტის) იგივეა, რაც ლობუტი, ლუბუტი, ლუმპუტი. 

Lemma: lur-i  
Number: 11256  
ლურ-ი (ლურს) ძილი, ლული. გინობძალენს ხათე ლური: ქხს, 1, გვ. 59 -- გადამძლევს მაშინვე ძილი. ლური ჭიჭე ღურუ
რენია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 80 -- ძილი პატარა სიკვდილიაო. ლურქ ქჷმაანდომინუ ძღაბისჷ: ი. ყიფშ., გვ. 102 -- ძილი (კი)
მოუნდა გოგოს. ლურს ორთუმელი ვააკო, შქირენს -- ელაჭკომაფუ -- ძილს სასთუმალი არ უნდა, შიმშილს -- მისაჭმელი
(მისატანებელი). ქ ლურიში გუდა ძილის გუდა; გადატ. ზარმაცი. ქ ლურიში შიიბა ძილის შოვნა; გადატ. მოსვენებული,
დაწყნარებული ცხოვრება: დღას ვარშიიბუ ჯგირი ლური -- არასოდეს გქონია კარგი ძილი (არასოდეს ყოფილხარ
მშვიდად). 

Lemma: lura  
Number: 11257  
ლურა (ლურას), ლურაფა (ლურაფას) სახელი ლურს, ორულუანს ზმნათა -- ძილი, დაძინება. გუტენქჷნი, ირო ლურც,
ქჷდააკირანქჷნ, გილურს -- რომ გაუშვებ, ყოველთვის ძინავს, რომ დააბამ, დადის (გამოცანა: ფეხსაცმელი).
ლურს//ლურსუ//ლურცჷ (იყენ. დიილურუანს დაიძინებს, დიილურუუ დაიძინა, დუულურუაფუ დაუძინია, დონოლურაფუე(ნ) დაიძინებდა
თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ. სძინავს. ალურუაფუ(ნ) (დაალურუ დაეძინა, დუულურუაფუ დასძინებია) გრდუვ. ვნებ. ეძინება. ილურუანს
(დიილურუუ დაიძინა, დუულურუაფუ დაუძინია) გრდმ. იძინებს. ილურე(ნ)//ილურენე(ნ) (ილურენუ შესაძლებელი გახდა ძილი, -- , -- )
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ლურს ზმნისა -- შეიძლება დაიძინოს (//დაძინება). ალურე(ნ)//ალურენე(ნ) (ალურენუ შეძლო
დაეძინებინა, -- , დონოლურაფუე(ნ) შესძლებია დაძინება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ლურს ზმნისა -- შეუძლია დააძინოს (დაიძინოს).
ოლურაფუანს (ოლურაფუუ {და}აძინებინა, ულურაფუაფუ {და}უძინებინებია, ნოლურაფუაფუე(ნ) აძინებინებდა თურმე) კაუზ. ლურს ზმნისა
-- აძინებინებს. მალურაფალ/რი მიმღ. მოქმ. {და}მძინებელი. ოლურაფალ/რი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}საძინებელი. დოლურაფილ/რ-ი მიმღ.
ვნებ. წარს. დაძინებული. ნალურეფი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნაძინები. ნალურაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. დაძინების საფასური.
ულურაფუ, უდულურაფუ მიმღ. უარყ. დაუძინებელი. ლურენჯი მიმღ. ვნებ. წარს. მძინარე. შდრ. რულა. 

Lemma: lurapil-i  
Number: 11258  
ლურაფილ-ი (ლურაფილ/რს): დო-ლურაფილი, -- დაძინებული. 

Lemma: lure  
Number: 11259  
ლურე (ლურეს) 1. ურდული კარისა. 2. საქსოვი დაზგის ნაწილი. ორცხონს ქიკლურღვანდეს ძაფის, მელეღანდეს დო
ლურეს (//ჲურეს) ქიგნაარჭიპანდეს -- სავარცხელს გაუყრიდნენ ძაფს, წამოიღებდნენ და ურდულზე გადაჭიმავდნენ. 

Lemma: lurenj-i  
Number: 11260  
ლურენჯ-ი (ლურენჯის, ლურენს) მიმღ. ვნებ. წარს. ლურს ზმნისა -- მძინარე. ექი ლურენჯი კოსჷ ხამი ქიმიოგჷ: ა. ცაგ., გვ.
6 -- ამან მძინარე კაცს დაარტყა დანა. შხვაში ღურელი მეზობელს ლურენჯო მიორჩქუდუა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 160 --
სხვისი მკვდარი მეზობელს მძინარედ მიაჩნდაო. ხობიში მონასტერიწკჷმა ლურენჯეფც ქიგიანთხეს: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ.,
გვ. 102 -- ხობის მონასტერთან მძინარებს დაესხნენ. 

Lemma: lurenja  
Number: 11261  
ლურენჯა (ლურენჯას) ვისაც ეძინება ხოლმე, -- ძინია. 

Lemma: lurishiguda  
Number: 11262  
ლურიშიგუდა (ლურიშიგუდას) ბოტან. ფშუკურა (შხამიანი სოკოა). იხ. ტურაში რსინი (ა. მაყ.). 

Lemma: lurt'q'-i  
Number: 11263  
ლურტყ-ი (ლურტყის) ნორჩი, მოუსვლელი, -- ჭყინტი (მაგ., სიმინდის მარცვალი). შდრ. იმერ. ლურტყი თოთო,
ახალამოყრილი. 

Lemma: lurc'em-i  
Number: 11264  
ლურწემ-ი (ლურწემს) დიდი, უშველებელი (დ.ფიფია). შდრ. ურწუმი. 

Lemma: lurc'ua  
Number: 11265  



ლურწუა (ლურწუას) სახელი ლურწუნს ზმნისა -- 1. ძლიერი გარტყმა (ლოყაზე). 2. რისამე (ღვინო, არაყი...) დიდი
რაოდენობით დალევა. ღვინი მანგარო გელურწუ -- ღვინო მაგრად დალია. იხ. ღურწუა. 

Lemma: lurj-i  
Number: 11266  
ლურჯ-ი (ლურჯის) ლურჯი. იხ. გელურჯე, გოლურჯე, მოლურჯე, სილურჯე. 

Lemma: lurjua  
Number: 11267  
ლურჯუა (ლურჯუას) სახელი ლურჯუნს ზმნისა -- 1. დიდი რაოდენობის სითხის დაძალებით დალევა. შდრ. გურჯუა. 2.
{გა}რუჯვა. 

Lemma: lusker-i  
Number: 11268  
ლუსქერ-ი (ლუსქერს) იგივეა, რაც ლესქერი, -- 1. დიდი; 2. ურიცხვი. ულიუ გილეგვარგვასჷდანი, ლუსქერი -- აგვართა:
ეგრისი, გვ. 127 -- ულევი დაკუნტრუშობდეს, ურიცხვი და აგვართა (იგულისხმება პირუტყვი). 

Lemma: lup-i  
Number: 11269  
ლუფ-ი (ლუფის) ბოტან. იხ. ლიფონი. შდრ. ტოპონ. ლუფონა. 

Lemma: lugh-i  
Number: 11270  
ლუღ-ი (ლუღის) ბოტან. ლეღვი. ოზეს ანდანერი ლუღი მიჩანს -- ეზოში რამდენიმენაირი ლეღვი მიდგას (მიცენობს). ენის
გასატეხი: ართი გითოღულა ლუღიშა გაშევლიღონი, დოვლიღონი დო გაგმევლიღონი -- ერთ გადახრილ ლეღვზე
ავღოღდი, დავლოღნე და ჩამოვღოღდი. ლეღვის სახეობანი: თურქული ლუღი; ტყარ ლუღი; უჩა ლუღი; ჩაფლა ლუღი; ჩე
ლუღი; ჩქინებურა ლუღი. შდრ. ლაზ. ლუღი ლეღვი (ნ. მარი). იხ. მალუღია. 

Lemma: lughon-i  
Number: 11271  
ლუღონ-ი (ლუღონს) 1. იგივეა, რაც ლიღონი, ლიღონუა, -- ლოღნა; ყვლეფა, ფცქვნა (პ.ჭარ.); ღოღვა. ართი გინოღულა
ლუღიშა გაშევლიღონი, დოვლიღონი დო გაგმევლიღონი -- ერთ გადახრილ ლეღვზე ავღოღდი, დავლოღნე და
ჩამოვღოღდი. ლუღონუნს (დოლუღონუ დალოღნა, დუულუღონუ დაულოღნია, დონოლუღონუე(ნ) დალოღნიდა თურმე) გრდმ. ლოღნის.
2. ლეღვნარი, -- ადგილი, სადაც ბევრი ლეღვის ხე ხარობს. 

Lemma: luq'urt'-i  
Number: 11272  
ლუყურტ-ი (ლუყურტის) წყნარი, მშვიდი. ლუყურტი ბაღანა რენია -- წყნარი ბავშვი არისო. 

Lemma: luxum-i  
Number: 11273  
ლუხუმ-ი (ლუხუმს) გაუგებარი; ველური (გ.ელიავა). 

Lemma: le'ba  
Number: 11274  
ლჷბა (ლჷბას) იხ. ლუბა, უბა, -- უბე. 

Lemma: le'bu  
Number: 11275  
ლჷბუ (ლჷბუს) იხ. ლიბუ, -- რბილი. ლჷბ ოკო რდე გურაფასია -- რბილი უნდა იყო სწავლაშიო. იხ. იბუ. 

Lemma: le'be'  
Number: 11276  
ლჷბჷ (ლჷბჷს) იგივეა, რაც ლჷბუ, ლიბუ. ლჷბჷ ოკო რდე გურაფასია: ი. ყიფშ., გვ. 182 -- რბილი უნდა იყო სწავლაშიო. 

Lemma: le'le'  
Number: 11277  
ლჷლჷ (ლჷლჷს) იგივეა, რაც ლილუ, -- ჩვილი; თოთო (ი. ყიფშ.). დიდაშ ომბოლ ქჷდოუტე ართი ლჷლჷ ბაღანა: კ. სამუშ.,
ქართ. ზეპ., გვ. 86 -- დედის ობოლი დავუტოვე ერთი ჩვილი ბავშვი. მაფშალია გაღურჭოლუ ლჷლჷ შეჸერს, ფალირ
ტყალონს -- ბულბული უგალობს ჩვილ ტოტებს, გაფურჩქნულ ტყეს (ტყიან ადგილს). შდრ. ჩქჷჩქჷ; ლილჷ. 

Lemma: le'ma  
Number: 11278  
ლჷმა (ლჷმას) იხ. ლიმა, -- ომი, ბრძოლა, ჩხუბი. თიქ ოკო აწარმას ლჷმა: ყაზაყ. 6.03.1930, გვ. 1 -- მან უნდა აწარმოოს
ბრძოლა. უღუნა ლჷმაში პრაქტიკა -- აქვთ ბრძოლის გამოცდილება. 

Lemma: le'mua  
Number: 11279  
ლჷმუა (ლჷმუას) იხ. ლიმუა, -- ომი, ბრძოლა, ჩხუბი. ზღა ილჷნცჷ -- ზღვა იბრძვის. ჩქიმი გური, უბედური, ზღვაშინერო
ილჷნდას: კ.სამუშ., ქხპს, გვ. 124 -- ჩემი გული, უბედური, ზღვის მსგავსად იბრძოდეს. 

Lemma: le'nj-i  
Number: 11280  
ლჷნჯ-ი (ლჷნჯის) იხ. ლინჯი. 

Lemma: le're  
Number: 11281  



ლჷრე (ლჷრეს) იხ. ლურე, -- ურდული; ღერძი. ბინეხიში ართი კარცჷ ლჷრე კჷლარღვაფილი რე... -- ვენახის ერთ კარზე
ურდულია გაყრილი. 

Lemma: le'rjgonua  
Number: 11282  
ლჷრჯგონუა (ლჷრჯგონუას) იხ. ლირჯგონუა. 

Lemma: le'smar-i  
Number: 11283  
ლჷსმარ-ი (ლჷსმარს) იხ. ლისმარი. 

Lemma: le't'onua  
Number: 11284  
ლჷტონუა (ლჷტონუას) სახელი ლჷტონუნს ზმნისა -- რბილი საჭმლის მომცრო -- მომცროდ და უშნოდ, უგემურად ჭამა (მ.
ძაძ., 2, გვ. 61). 

Lemma: le'ghon-i  
Number: 11285  
ლჷღონ-ი (ლჷღონს) იხ. ლუღონი. 

Lemma: le'xe'm-i  
Number: 11286  
ლჷხჷმ-ი (ლჷხჷმს) გაუთლელი, გაუგებარი, ველური (ი. ყიფშ.). იხ. ლუხუმი. 

Lemma: lxin-i  
Number: 11287  
ლხინ-ი (ლხინს) იხ. რხინი, -- ლხინი; ქორწილი. მა ლხინიშა მიდევსარგალუქ, სი ტყაშა მიდაზოჯია! -- მე ლხინში
(ქორწილში) წავეთრევი, შენ ტყეში წაბრძანდი 

Letter: m  
მ 

Lemma: m1-  
Number: 11288  
მ1- პირველი პირის ობიექტის ნიშანი ზმნებში. ის ხმოვნების წინ უცვლელადაა შენახული: მ-ახანტუუ(ნ) მეხატება (შდრ. გ-
ახანტუუ(ნ) გეხატება); მ-აჩქვენუუ(ნ) მეცოდინება (შდრ. გ-აჩქვენუუ(ნ) გეცოდინება); მ-იჸორს მიყვარს (შდრ. გ-იჸორს
გიყვარს); მ-ისხუნუ(ნ) მირჩევნია (შდრ. გ-ისხუნუ(ნ) გირჩევნია); მ-ოკო(ნ) მინდა (შდრ. გ-ოკო(ნ) გინდა).თანხმოვნით
დაწყებულ ზმნებში მ-ს ეკვივალენტად (ვარიანტად) გვაქვს ბ, პ, ფ თანხმოვნები (ნაწილობრივი კონტაქტური ასიმილაციით):
ბ-გუ(ნ) (ღ მ-გუ(ნ) მგავს, შდრ. რ-გუ(ნ) გ-გავს); პ-ჭარუნს (ღ მ-ჭარუნს მწერს, შდრ. რ-ჭარუნს გწერს); პ-ილუნს (ღ მ-ჸვილუნს
მკლავს, შდრ. რ-ჸვილუნს გკლავს); ფ-ხანტუნს (ღ მ-ხანტუნს მხატავს, შდრ. რ-ხანტუნს გხატავს). 

Lemma: m2-  
Number: 11289  
მ2- ზოგჯერ პირველი პირის სუბიექტის ნიშანია ზმნებში; განსაკუთრებით, თუ ფუძე იწყება მ ან ნ სონორებით, ფუძისეული
იქნება ის თუ განვითარებული: მ-ნატრულენქ//ბ-ნატრულენქ ვნატრობ ღ ვ-ნატრულენქ ვნატრობ; ი-ბ-გარქ//ი-მ-გარქ//ი-ვ-
გარქ//ვ-იგარქ ვტირი (შდრ. ინგარქ სტირი); გელა-მ-წყი (ღ გელა-ვ-ნწყი ამოვხსენი, ამოვიღე). დი-მ-ჯირათია (ღ დი-ვ-
ჯირათია დავწვეთო): შონქ თქუუა: არძაქ შქას (ოშქაბანეთ) დიმჯირათია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 157 -- სვანმა თქვაო: ყველა
შუაში დავწვეთო. 

Lemma: m3-  
Number: 11290  
მ3- წყვილბაგისმიერი თანხმოვნების (ბ, პ, ფ; განსაკუთრებით ბ' ს) წინ წარმოადგენს ფონეტიკურ დანართს: გო-მ-ბარუა
გაბერვა; ო-მ-ბოლი ობოლი. 

Lemma: ma1  
Number: 11291  
მა1 (მოთხ. მა, მიც. მა, ნათეს. ჩქიმ; მრ. რიცხვი ჩქი/ჷ) მე, პირველი პირის ნაცვალსახელი მხოლობითი რიცხვისა,
აღნიშნავს მოლაპარაკეს: მა პჭარუნქ მე ვწერ, მა დო-პჭარი მე დავწერე, მა დო-მიჭარუ მე დამიწერია; მა პკითხულენქ მე
ვკითხულობ, მა წეეპკითხი მე წავიკითხე, მა წამიკითხირუ მე წამიკითხავს; ქუმოძირით მა: მ. ხუბ., გვ. 24 -- მაჩვენეთ მე.
ერთვის ნაწილაკები: მა-ვა მე-ო: მავა თაქ ვავორდია -- მეო აქ არ ვიყავიო. მა-თ(ი) მე-ც; მა-თია მე-ც(ა)ო: მათ(ი)
ქომიჩინეს კოჩო -- მეც მიცვნეს კაცად. ეს გუაკეთენდი მათია -- ამას გავაკეთებდი მეცაო. შდრ. ლაზ. 1. მა//მან მე. 

Lemma: ma2-  
Number: 11292  
მა2- პრეფიქსი -ა სუფიქსთან ერთად (მა- -- -ა): 1. რაოდენობითი რიცხვითი სახელისაგან აწარმოებს რიგობითს;
შეესატყვისება ქართულ მე-ე'ს: მა-ართ-ა (შდრ. ართი ერთი) მეერთე; მა-ჟირ-ა // მა-ჟი-ა (შდრ. ჟირი ორი) მეორე; მა-სუმ-ა
(შდრ. სუმი სამი) მესამე; მა-ამშვ-ა (შდრ. ამშვი ექვსი) მეექვსე; მა-ბრუ-ო//მა-ბრუ-ა//მა-რუ-ო (შდრ. ბრუო//რუო რვა) მერვე;
მა-ჩხორ-ა (შდრ. ჩხორო ცხრა) მეცხრე; ეჩდომასუმა//მა-ეჩდოსუმ-ა (შდრ. ეჩდოსუმი ოცდასამი) ოცდამესამე//მეოცდასამე;
ოშმავითა//მა-ოშვით-ა (შდრ. ოშვითი ასათი) ასმეათე// მეასათე... შდრ. ლაზ. მა-ანშ-ა მეექვსე. 2. ზედსართავი
სახელისაგან აწარმოებს გამთანაბრებელ ფორმას (შესადარებელ საგნებს შორის): მა-სქვამ-ა (შდრ. სქვამი ლამაზი)



ლამაზებს შორის უფრო ლამაზი; მა-გირძ-ა//მა-გინძ-ა (შდრ. გინძე// გირძე გრძელი) გრძელთა შორის უფრო გრძელი; ისე
გრძელი, როგორც...; მა-კუ{ნ}ტ-ა (შდრ. კუ{ნ}ტა მოკლე) მოკლეთა შორის უფრო მოკლე; მა-ჭიფ-ა (შდრ. ჭიფე წვრილი)
წვრილთა შორის უფრო წვრილი; მა-შხვ-ა (შდრ. შხუ მსხვილი) მსხვილთა შორის უფრო მსხვილი; მა-რჩელ-ა (შდრ.
რჩელა//რჩე//ჩე თეთრი) თეთრთა შორის უფრო თეთრი; მა-რჩხელ-ა (შდრ. რჩხელი//ჩხე ცხელი) ცხელთა შორის უფრო
ცხელი (ი. ყიფშ.); შდრ. მო- -- -ე//მო- -- -ო. 

Lemma: ma3-  
Number: 11293  
მა3- პრეფიქსი -ი, -ალ, -არ, -ე, -ელ, -ერ, -ო, -უ//-უუ, -ჷ, -ურ, -{ენ}ჯ//-{ინ}ჯ, -ჯ-ა, -ია სუფიქსებთან ერთად აწარმოებს
მიმღეობებს: მა-ჭვალ-ი (შდრ. ჭვალუა წველა) მეწველი; მა-ხალ-ი (შდრ. ხალა შობა) მშობელი; მა-ზოჯ-ალ-ი (შდრ. ზოჯ-უა
ბრძანება) მბრძანებელი; მა-ჸვილ-არ-ი (შდრ. ჸვილ-უა კვლა) მკვლელი; მა-ბირ-ე (შდრ. ბირ-ა სიმღერა, მღერა)
მომღერალი; მა-შიბ-ელ-ი (შდრ. შიბ-ა შოვნა) მშოვნელი; მა-ნჯღვ-ერ-ი (შდრ. ნჯღვერ-ა ძღოლა) მძღოლი, ხელმძღვანელი;
მა-ხორ-ო (შდრ. ხორ-უა სახლობა) მოსახლე; მა-ძირაფ-უ (შდრ. ძირ-აფა ნახვა) მნახველი; მა-ღურ-უუ (შდრ. ღურ-ა
სიკვდილი) მომაკვდავი; მა-ჭყოლად-ჷ (შდრ. ჭყოლა/იდ-ა და-ვიწყება) დამვიწყებელი; მა-ლიმ-ურ-ი (შდრ. ლიმ-ა ბრძოლა,
ომი, ჩხუბი) მებრძოლი; მა-რტ-ენჯ-ი (შდრ. რტინ-ა გა-ქცევა) გამქცევი; მა-ჩამინ-ჯ-ა (შდრ. ჩამინ-ი კბენა) მკბენარი; მა-
ხი/ენჯ-ი (შდრ. ხირ-უა პარვა, ქურდობა) ქურდი, მპარავი; მა-ხარ-ია (შდრ. ხარ-ება ხარება) მახარობელი; მა-რულ-ია (შდრ.
რული//ლური ძილი) მძინარა (მცენარეა)... 

Lemma: maadvalar-i  
Number: 11294  
მაადვალარ-ი (მაადვალარს) მიმღ. ვნებ. მყ. ჩასაცმელი (ფეხზე). შდრ. მოდვალა ფეხზე ჩაცმა. 

Lemma: maal  
Number: 11295  
მაალ, მაალუ/ჷ (მაალუ/ჷ-ს) მიმღ. მოქმ. მავალი, მდინარი. ვიშო მაალუ/ჷ ბრელი ბძირია: ა. ცაგ., გვ. 20; ი. ყიფშ., გვ. 32 --
იქით წამსვლელი ბევრი ვნახეო. შდრ. ულა. 

Lemma: maalc'q'ar-i  
Number: 11296  
მაალწყარ-ი (მაალწყარს) მდინარი წყალი, -- მდინარე. შარას ქაუხვადჷ მაალწყარქ: ი. ყიფშ., გვ. 9 -- გზაზე შეხვდა
მდინარე. მაალწყარსჷ მეუღუთუ: ი. ყიფშ., გვ. 167 -- მდინარეს მივყავართ. 

Lemma: maamshva  
Number: 11297  
მაამშვა (მაამშვას) მეექვსე. იხ. ამშვი. 

Lemma: maanashenebel-i  
Number: 11298  
მაანაშენებელ-ი (მაანაშენებელ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. აშენენს ზმნისა -- მოსაშენებელი. იხ. ოშენებელი. 

Lemma: maantxa  
Number: 11299  
მაანთხა (მაანთხას)//მაოთხა (მაოთხას) მეოთხე. მაანთხა დღასჷ კჷნი ქჷმორთჷ: ქხს, 2, გვ. 42 -- მეოთხე დღეს ისევ
მოვიდა. იხ. ოთხი. 

Lemma: maarik'apal-i  
Number: 11300  
მაარიკაფალ-ი (მაარიკაფალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. მუარიკუანს ზმნისა -- მოსაარაკებელი; საარაკო რამ, სასწაული. იხ.
არიკი. შდრ. სასთაული. 

Lemma: maarkual-i  
Number: 11301  
მაარქუალ-ი (მაარქუალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. მოურქენს ზმნისა -- მოსაქნევი. იხ. რქუალა, ორქუალი. 

Lemma: maasvanjebel-i  
Number: 11302  
მაასვანჯებელ-ი (მაასვანჯებელ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. მაასვანჯუანს, მიისვანჯუუ(ნ) ზმნათა -- მოსასვენებელი. იხ.
მოსვანჯა, ოსვანჯებელი. 

Lemma: maaghalar-i  
Number: 11303  
მააღალარ-ი (მააღალარს) მიმღ. ვნებ. მყ. მიიღანს ზმნისა -- მოსატანი. იხ. მოღალა. 

Lemma: maaxirit'al-i  
Number: 11304  
მაახირიტალ-ი (მაახირიტალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. მოხირიტანს ზმნისა -- მარყუჟი. ჩხუს ქას მაახირიტალო გიობუნუანა
ბაწარს -- ძროხას რქაზე მარყუჟად უკეთებენ ბაწარს. 

Lemma: mabegval-i  
Number: 11305  
მაბეგვალ-ი (მაბეგვალ/რს) მიმღ. მოქმ. ბეგუნს ზმნისა -- მბეგვავი. 

Lemma: mabzak'una  
Number: 11306  
მაბზაკუნა (მაბზაკუნას) იხ. მასაქელა. 



Lemma: mabinal-i  
Number: 11307  
მაბინალ-ი (მაბინალ/რს) მიმღ. მოქმ. ბინუნს ზმნისა -- შემკვრელი. სქანი კუჩხიში მაბინალი, მოინალეთ ხეს ქორჸუნდა:
შ.ბერ., გვ. 140 -- შენი ფეხის (ფეხსაცმლის) შემკვრელი (თასმისა), ხელზე მოსამსახურედ მე გყავდე. 

Lemma: mabire  
Number: 11308  
მაბირე (მაბირეს) მიმღ. აწმყ. იბირს ზმნისა -- მომღერალი. სუმი მაბირე ტორონჯეფიში არიკი: მ. ხუბ., გვ. 132 -- სამი
მომღერალი მტრედ{ებ}ის ზღაპარი. ცქუმალირი მაბირექ ქოდიიჭყჷ მუშებურა: ი. ყიფშ., გვ. 170 -- ქებულმა მომღერალმა
დაიწყო მისებური. ძირეს... ჯალემც შხვაშხვა მაბირეფი: აია, 1, გვ. 25 -- ნახეს... ხეებზე სხვადასხვა მომღერლები. 

Lemma: mabnual-i  
Number: 11309  
მაბნუალ-ი (მაბნუალ/რს) მიმღ. მოქმ. აბნენს ზმნისა -- ამბნევი. კოჩიში მაბნუალი რე ათე ამბე -- კაცის დამბნევია ეს
ამბავი. 

Lemma: mabzhalia  
Number: 11310  
მაბჟალია (მაბჟალიას) ბოტან. რძიანა (ა. მაყ.). მაბჟალიას ნასიმინდჷ დიხას უჩქჷ რდუალა -- რძიანამ ნასიმინდარ
ადგილზე იცის ზრდა. შდრ. ლაზ. მჟაილა (ნ. მარი). იხ. მავჟალია; მებჟალიე. 

Lemma: mabra  
Number: 11311  
მაბრა, მაბურა (მაბ{უ}რას), მაბჷრა ბოტან. ხვართქლა (ა. მაყ.). იხ. დიხაში სურო, დიხაში ცურუ, ბადადია. 

Lemma: mabruo//mabrua  
Number: 11312  
მაბრუო//მაბრუა (მაბრუო/ა-ს) მერვე. იხ. ბრუო. 

Lemma: mabura  
Number: 11313  
მაბურა, მაბჷრა (მაბუ/ჷრას) ბოტან. იგივეა, რაც მაბრა, -- ხვართქლა (ა. მაყ.). 

Lemma: mabshalia  
Number: 11314  
მაბშალია (მაბშალიას) იხ. მაფშალია. 

Lemma: maga  
Number: 11315  
მაგა (მაგას) კიდე. შდრ. მაგანა3. 

Lemma: magagia  
Number: 11316  
მაგაგია (მაგაგიას) მესოფლიე, მოხეტიალე. მაგაგია რე, მით თელი დღას სოფელს გილურსინი -- `მაგაგიაა', ვინც
მთელი დღე სოფელში დადის (დახეტიალობს). იხ. გაგაფი. 

Lemma: magalit-i  
Number: 11317  
მაგალით-ი (მაგალითის) მაგალითი. ე მაგალით მის უძირუ: ბჟა დო ძმარი აკოწყორით: მ. ხუბ., გვ. 354 -- ეს მაგალითი
ვის უნახავს: რძე და ძმარი შეურიეთ! მაგალითო ზმნზ. მაგალითად. 

Lemma: magana1  
Number: 11318  
მაგანა1 (მაგანას) ნამგალი. ვადიდათ მაგანა დო ბურჭული: ქხს, 1, გვ. 340 -- ვადიდოთ ნამგალი და ცული (წალდი).
მაგანაშორო ღულა კოჩიე -- ნამგალივით მრუდე კაცია. შდრ. ლაზ. მანგალი ნამგალი (ნ. მარი);. გურ. მაგანა ნამგალი (ა.
ღლ.). 

Lemma: magana2  
Number: 11319  
მაგანა2 (მაგანას) სიგანე; სიგანის. ქიჸანა მუში მაგირძა რენ დო მუშ მაგანა რენ, -- ქომიწია: მ. ხუბ., გვ. 137 -- ქვეყანა რა
სიგრძისაა და რა სიგანისაა, -- მითხარიო. ეჩიდოვით საჯენიში მაგანა: მ. ხუბ., გვ. 8 -- ოცდაათი საჟენის სიგანისა. 

Lemma: magana3  
Number: 11320  
მაგანა3 (მაგანას) მხარე. წყარი ათეშ მაგანაშე მეტი მიიშუ -- წყალი ამ მხრიდან მეტი მოდიოდა. 

Lemma: maganam-i  
Number: 11321  
მაგანამ-ი (მაგანამს) ნამგლიანი. ჩქიმ ზარალი ვეჲაჭკირე ხუთი კოჩი მაგანამსჷ: მ. ხუბ., გვ. 348 -- ჩემს ზარალს ვერ
აჭრის ხუთი ნამგლიანი კაცი. 

Lemma: magangale  
Number: 11322  
მაგანგალე (მაგანგალეს) მიმღ. აწმყ. განგალა. შხირას ჸუდეს მილარექ ართი მუშა-ხე მაგანგალე -- ხშირად სახლში
დგახარ (შიგ) ერთი მუშა-ხელი განგალა. 



Lemma: magarenja  
Number: 11323  
მაგარენჯა, მაგარინჯა (მაგარე/ინჯას) მიმღ. აწმყ. მტირალა. მაგარენჯა ბაღანაე -- ტირია (მტირალა) ბავშვია. 

Lemma: magapal-i  
Number: 11324  
მაგაფალ-ი (მაგაფალ/რს) მიმღ. მოქმ. იგანს ზმნისა -- გადამხდელი. 

Lemma: magapur-i  
Number: 11325  
მაგაფურ-ი (მაგაფურს) იგივეა, რაც მაგაფალი. 

Lemma: magvana  
Number: 11326  
მაგვანა, მაგვანამ-ი (მაგვანას, მაგვანამს) მსგავსი. ზარალიშა ვაბჯერდუქ ხუთი თეცალ მაგვანას: ქხს, 1, გვ. 307 --
ნაზარალევის საზღაურად მე არ დავჯერდები ხუთ ამდენსაც (ამდენის მსგავსს). ვარა მინი გეუჯერდჷ ხუთი თე-ცალი
მაგვანამს: მ. ხუბ., გვ. 348 -- ან ვინ დასჯერდება ხუთ ამნაირ მსგავსს! 

Lemma: magvanapal-i  
Number: 11327  
მაგვანაფალ-ი (მაგვანაფალ/რს) მიმღ. მოქმ. ოგვანუანს, იგვანუუ(ნ) ზმნათა -- გამსუქებელი. 

Lemma: magvanapu  
Number: 11328  
მაგვანაფუ (მაგვანაფუს) იგივეა, რაც მაგვანაფალი, -- მიმღ. მოქმ. გამსუქებელი. ეს მაგვანაფუშა მუთა უგუ -- ამას
გამსუქებელზე არაფერი უჩანს (უგავს). 

Lemma: magvimaraia  
Number: 11329  
მაგვიმარაია, მაგვიმარია (მაგვიმარ{ა}იას) ბოტან. ჩადუნა. იხ. ლაგვიმორია, ლაგუმარაია (ა.მაყ.). შდრ. გვიმარა. 

Lemma: magvlenia  
Number: 11330  
მაგვლენია (მაგვლენიას) იხ. მაგლონია. 

Lemma: magimal-i  
Number: 11331  
მაგიმალ-ი (მაგიმალ/რს) მიმღ. მოქმ. გიმუნს ზმნისა -- მომკელი, მთიბველი. 

Lemma: maginapal-i  
Number: 11332  
მაგინაფალ-ი (მაგინაფალ/რს) მიმღ. მოქმ. ოგინუანს ზმნისა -- შემტყობინებელი (გარდაცვალების შესახებ). ვისმე
გარდაცვალების დღესვე ნათესავ-მოკეთეებში აგზავნიდნენ მაგინაფალს (შემტყობინებელს). შდრ. შემაცხადაფალი
(ს.მაკალ., გვ. 282). 

Lemma: magindza//mage'ndza//magirdza  
Number: 11333  
მაგინძა//მაგჷნძა//მაგირძა (მაგინ/რძას) ისე გრძელი, როგორც, -- სიგრძის. ქიანა მუშ მაგირძა რენ დო მუშ მაგანა რენ, -
- ქომიწია: მ. ხუბ., გვ. 137 -- ქვეყანა რა სიგრძისაა და რა სიგანისაა, -- მითხარიო. კუბოშ ფიცარ ქოპუას, თიშ მაგინძა
გოთოლირი: ქხს, 1, გვ. 85 -- კუბოს ფიცარი მქნა, მისი სიგრძისა გათლილი. 

Lemma: magiria  
Number: 11334  
მაგირია, მაგჷრია (მაგი/ჷრიას) საქონლის თმიანი ნაწილის ერთგვარი დაავადებაა: მარგული, მჭამელა, მუწუკი. თავზე,
ტანზე უჩნდება მუწუკები. შდრ. საბა: მარგული წყლული უმრთელებელი. იხ. ჭკუმური. 

Lemma: maglonia  
Number: 11335  
მაგლონია (მაგლონიას) ბოტან. მაგნოლია. მაგლონიაში სქვამი პირც თხუმუშ(ი) ხვიხვილი ვაგჷნი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ.,
გვ. 20 -- მაგნოლიის ლამაზ კოკორს თხმლის (მურყნის) `ხვიხვილი' არ ჰგავს. 

Lemma: magoral-i  
Number: 11336  
მაგორალ-ი (მაგორალს) მიმღ. მოქმ. გორუნს ზმნისა -- მძებნელი. ღეჯიშ მაგორალს ღეჯიშ დღურაფი ალასიმენია --
ღორის მძებნელს ღორის ღრუტუნი ჩაესმისო. უწუუ ნოსაშ მაგორალქ: მ. ხუბ., გვ. 19 -- უთხრა რძლის მძებნელმა.
გეგნარღვეს მაგორალეფი: მ. ხუბ., გვ. 15 -- გადაყარეს მძებნელები. ქ მაგორალი ჯოღორი მეძებარი. იხ. მაგორუუ. 

Lemma: magorapal-i  
Number: 11337  
მაგორაფალ-ი (მაგორაფალს), მაგორაფუ (მაგორაფუს) მიმღ. მოქმ. ოგორანს ზმნისა -- მაგინებელი. სქან მაგორაფალს
(//მაგორაფუს) ჸუჩა ვემეურთუმუდას ცოცხალოვა -- შენი მგინებელი ცოცხალი არ მისულიყოსო სახლში. იხ. გორაფა. 

Lemma: magorou  
Number: 11338  
მაგოროუ, მაგორუუ (მაგოროუს, მაგორუუს) იხ. მაგორალი. ჟინოსქუალობაში მაგოროუს მუჲ გოკონა, გორათინი!: ქხს,
1, გვ. 292 -- აზნაურობის მძებნელმა რა გინდათ, რომ მოძებნოთ. 



Lemma: magoru  
Number: 11339  
მაგორუ, მაგორუუ (მაგორუ{უ}-ს) იგივეა, რაც მაგოროუ. 

Lemma: magu  
Number: 11340  
მაგუ, მაგუია (მაგუ{ია}-ს) ბანდული, ჩექმა; ნებისმიერი ხამი ფეხსაცმელი; რეზინისძირიანი უხეში ფეხსაცმელი (ბ.კილანავა).
მესტი დო ჩაფლა გამმონწყეს, ქუმმოდვეს დიდი მაგუ, კუჩხიქ ეკი ვემაჭოფუ, უხერხულო ეთმარაგუ -- მესტი და წუღა
გამხადეს, ჩამაცვეს დიდი ჩექმა, ფეხი ზევით ვერ ავწიე, უხერხულად მებორკება. შდრ. სვან. ნაგვ, ჰაგუ; აფხაზ. ამაგუ ჩექმა
(ო.ჭურღულია, კრიტკ. წერ., ი2, გვ. 282). ქ მაგუია ჩაფლა უბრალო; ლანჩად რეზინი რომ აქვს, ისეთი ფეხსაცმელი. 

Lemma: magubal-i  
Number: 11341  
მაგუბალ-ი (მაგუბალ/რს), მაგუბუ (მაგუბუს) მიმღ. მოქმ. გუბუნს ზმნისა -- {და}მგუბავი. 

Lemma: magulia  
Number: 11342  
მაგულია (მაგულიას) კნინ. მაგულია ჩაფლა. იხ. მაგუია ჩაფლა. 

Lemma: magur-i  
Number: 11343  
მაგურ-ი (მაგურს) მაგვარი, მსგავსი. არიკიში მაგური ლე -- ზღაპრის (არაკის) მსგავსია. ეცალი მა ვამოსქვანც დო
მეუკუნით მუშ(ი) მაგურიშა!: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 113 -- ასეთი მე არ შემშვენის და მიუგდეთ მის მსგავსს (მაგვარს)! 

Lemma: magurapal-i  
Number: 11344  
მაგურაფალ-ი (მაგურაფალს) მიმღ. მოქმ. 1. მასწავლებელი, მსწავლებელი. 2. მოსწავლე. მით ჯგჷრო იგურუანს, ინა
უჸორს მაგურაფალს: ი. ყიფშ., გვ. 116 -- ვინც კარგად ისწავლის, ის უყვარს მასწავლებელს. 

Lemma: magurapu/e'  
Number: 11345  
მაგურაფუ/ჷ (მაგურაფუ/ჷ-ს) იგივეა, რაც მაგურაფალი. ჟირი მაგურაფჷ ბოშეფი წორო ირდუდეს: მ. ხუბ., გვ. 73 -- ორი
მოსწავლე ბიჭ{ებ}ი ერთად (თანაბრად) იზრდებოდნენ. 

Lemma: mage'mal-i  
Number: 11346  
მაგჷმალ-ი (მაგჷმალ/რს) მიმღ. მოქმ. გჷმუნს ზმნისა -- ღომის თავთავის მკელი; გადატ. მამაკაცი. 

Lemma: mage'napal-i  
Number: 11347  
მაგჷნაფალ-ი (მაგჷნაფალს) იხ. მაგინაფალი. მუჭომი ღურელინი, თირიგი მაგჷნაფალია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 102 --
როგორიც მკვდარი, ისეთი (იმ რიგის) შემტყობინებელიო. 

Lemma: mage'ndza  
Number: 11348  
მაგჷნძა (მაგჷნძას) იხ. მაგინძა, მაგირძა. ქოძირესჷ ბირგულიში მაგჷნძა კოჩი: ი.ყიფშ., გვ. 16 -- ნახეს მუხლის სიგრძის
კაცი. 

Lemma: mada  
Number: 11349  
მადა (მადას) მადა. ჯგირი მადა ნოღვე -- კარგი მადა ჰქონია. 

Lemma: madarajebel-i  
Number: 11350  
მადარაჯებელ-ი (მადარაჯებელ/რს) მიმღ. მოქმ. დარაჯენს ზმნისა -- მდარაჯებელი. 

Lemma: madaghal-i  
Number: 11351  
მადაღალ-ი (მადაღალ/რს) მიმღ. მოქმ. დაღუნს ზმნისა -- მდაღავი. ჩქიმი გურიში მადაღალი: ი. ყიფშ., გვ. 146 -- ჩემი
გულის {და}მდაღავი. 

Lemma: madgvaral-i  
Number: 11352  
მადგვარალ-ი (მადგვარალს), მადგვარუ (მადგვარუს) მიმღ. მოქმ. დგვარუნს ზმნისა -- მკვნეტელი; მტკვერი. ქომორთუ
თხირიში მადგვარალქ -- მოვიდა თხილის მკვნეტელი, მტკვერელი. 

Lemma: madgirdgonal-i  
Number: 11353  
მადგირდგონალ-ი (მადგირდგონალ/რს) მიმღ. მოქმ. დგირდგონუნს ზმნისა -- მომთხუპნელი. 

Lemma: madgumal-i  
Number: 11354  
მადგუმალ-ი, მადგჷმალ-ი (მადგუ/ჷმალ/რს), მადგუმუ, მადგუმურ-ი (მადგუმუ{რ}ს) მიმღ. მოქმ. დინმოდგუნს ზმნისა --
ვინც დგამს, -- {ჩა}მდგმელი. ქ შურიში დინმადგუმალი // დინმადგუმუ სულის ჩამდგმელი. 

Lemma: madgumoral-i  
Number: 11355  



მადგუმორალ-ი (მადგუმორალს) მიმღ. მოქმ. დგუმორუნს ზმნისა -- მტკვერი. იხ. მადგვარალი. 

Lemma: madgurdginal-i  
Number: 11356  
მადგურდგინალ-ი (მადგურდგინალ/რს) მიმღ. მოქმ. დგურდგინუნს ზმნისა -- ძლიერად მოხმაურე; მოდგანდგარე. 

Lemma: made{e}  
Number: 11357  
მადე{ე} (მადე{ე}ს), მადებელ-ი (მადებელ/რს) მიმღ. მოქმ. დავენს ზმნისა -- მდავებელი, მოდავე. მადე მითინი ვაჸუნს --
მოდავე არავინ ჰყავს. 

Lemma: maden-i  
Number: 11358  
მადენ-ი (მადენს) მადანი. ორქოში მადენი დიხას ოფურუანს: მ. ხუბ., გვ. 24 -- ოქროს მადანი მიწას ახურებს. 

Lemma: madvalar-i  
Number: 11359  
მადვალარ-ი (მადვალარს) მიმღ. ვნებ. მყ. 1. მოსაცმელი, ჩასაცმელი. კუჩხიში მადვალარი // კუჩხმოდვალი ფეხსაცმელი.
უკულაშის ქიმეჩეს მუკოქვენჯი, მადვალარი: აია, 1, გვ. 20 -- უმცროსს მისცეს ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი. 2. მიმღ. მოქმ.
დამდები, -- ვინც დებს რასმე. ფარაში მადვალარს მა ვავორწყექ -- ფულის დამდებს მე ვერ ვხედავ. 

Lemma: madvidval-i  
Number: 11360  
მადვიდვალ-ი (მადვიდვალ/რს) მიმღ. მოქმ. დვიდუნს ზმნისა -- მგლეჯი (ბევრისა ერთად). ქომორთუ ოდიარეშ
მადვიდვალქ -- მოვიდა ბალახის მგლეჯი (ერთად). 

Lemma: madia  
Number: 11361  
მადია (მადიას) მამიდა. მადიაქ ქომორთუა -- მამიდა მოვიდაო. 

Lemma: madiarapal-i  
Number: 11362  
მადიარაფალ-ი (მადიარაფალ/რს) მიმღ. მოქმ. ოდიარუანს ზმნისა -- მკვებავი; მჭმელი, მძოვებელი. ჩხოუშ
მადიარაფალიშა(//მადიარაფუშა) მუთა უგუ -- ძროხის მძოვებელზე არაფერი უგავს. ბაღანაში მადიარაფალი -- ბავშვის
მკვებავი. 

Lemma: madiare  
Number: 11363  
მადიარე (მადიარეს) მიმღ. აწმყ. მობალახე. 

Lemma: madilosan-i  
Number: 11364  
მადილოსან-ი (მადილოსანს) იხ. მადლოსანი. 

Lemma: madinapal-i  
Number: 11365  
მადინაფალ-ი (მადინაფალ/რს), მადინაფუ (მადინაფუს) მიმღ. მოქმ. დინუ(ნ), ოდინუანს ზმნათა -- დამკარგავი. უწესოთ
რდილი სქუალეფი დიდა დო მუმაში ხანდაში მადინაფალი რე: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 123 -- უწესოდ გაზრდილი
შვილები დედისა და მამის შრომის დამკარგავი არის. 

Lemma: madinapu  
Number: 11366  
მადინაფუ (მადინაფუს) იგივეა, რაც მადინაფალი. სქან დინაფას მით ოცადუნი, თვითვან მადინაფუ რე -- შენს
დაკარგვას ვინც ეცდება, თავად დამკარგველია (დაკარგვის გზაზეა დამდგარი). 

Lemma: madisk'a  
Number: 11367  
მადისკა (მადისკას) [რუს. модистка მკერავი ქალი] დიაჩქიმი მადისკა რდუ -- დედაჩემი მკერავი იყო. 

Lemma: madlior-i  
Number: 11368  
მადლიორ-ი (მადლიორს) მადლიერი. მოჯგირე გიჭყორუნი, მადლიორი რდა, ნტერი გოფერუნი -- ფრთხილასი რდა:
ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 96 -- მოკეთე რომ გიწყრება, მადლიერი იყავ, მტერი რომ გეფერება, -- ფრთხილად იყავ. 

Lemma: madloba  
Number: 11369  
მადლობა (მადლობას) მადლობა. ასე მადლობა ღორონს: ი. ყიფშ., გვ. 5 -- ახლა მადლობა ღმერთს. მადლობას
გირაგადუქ -- მადლობას გეუბნები (გმადლობ). 

Lemma: madlobel/r-i  
Number: 11370  
მადლობელ/რ-ი (მადლობელ/რს) მადლობელი. დიდი მადლობელი ვორექ: ი. ყიფშ., გვ. 2 -- დიდად მადლობელი ვარ.
თქვანი ქისას ქომიჭყოლოფუნთ-და, მადლობერი გაჸიითჷ: მ. ხუბ., გვ. 212 -- თქვენს ქისას თუ მიწყალობებთ, მადლიერი
დაგრჩებით (გეყოლებით). 

Lemma: madlosan-i  
Number: 11371  



მადლოსან-ი (მადლოსანს) მანდილოსანი. გიჩქჷდას, მა ვებრგჷქ სქან ოჯახიშ მადლოსანო!: მასალ., გვ. 35 -- იცოდე, მე
არ ვივარგებ (ვარგვარ) შენი ოჯახის მანდილოსნად. 

Lemma: made'losan-i  
Number: 11372  
მადჷლოსან-ი იხ. მადლოსანი. მუნეფიში მადჷლოსანეფი წვანელს გიოკაკანდეს: ი. ყიფშ., გვ. 150 -- მათი
მანდილოსნები მწვანილს ნაყავდნენ (რამეზე). 

Lemma: madghingdzelebel-i  
Number: 11373  
მადღინგძელებელ-ი (მადღინგძელებელ/რს) მიმღ. მოქმ. ადღინგძელენს ზმნისა -- მადღეგრძელებელი. 

Lemma: madghirizal-i  
Number: 11374  
მადღირიზალ-ი, მადღჷრჷზალ-ი (მადღი/ჷრი/ჷზალ/რს) მიმღ. მოქმ. დღი/ჷრი/ჷზჷნს ზმნისა -- მდღლეზელი, დამგლეჯი. 

Lemma: madghirinal-i  
Number: 11375  
მადღირინალ-ი (მადღირინალ/რს) მიმღ. მოქმ. დღირინუნს ზმნისა -- მოფრუტუნე. 

Lemma: madghudghinal-i  
Number: 11376  
მადღუდღინალ-ი (მადღუდღინალ/რს) მიმღ. მოქმ. დღუდღინუნს ზმნისა -- მოდუდღუნე. 

Lemma: maepa  
Number: 11377  
მაეფა (მაეფას) ძალიან იაფი. ეშ მაეფა აქ მუთუნი ვარე -- ამაზე იაფი აქ არაფერი არაა. 

Lemma: maecha  
Number: 11378  
მაეჩა (მაეჩას) მეოცე. შდრ. ლაზ. მაეჩა მეოცე. 

Lemma: mavita  
Number: 11379  
მავითა (მავითას) მეათე. ირი მავითა კოჩი გაიშეჸონეს -- ყოველი მეათე კაცი გამოიყვანეს. 

Lemma: mavitaamshva  
Number: 11380  
მავითაამშვა (მავითაამშვას) მეთექვსმეტე. 

Lemma: mavitaantxa  
Number: 11381  
მავითაანთხა (მავითაანთხას) მეთოთხმეტე. [მავითაანთხაღ მა-ვით-დო-ოთხ-ა მე-ათ-და-ოთხ-ე]. შდრ. ვითაანთხი. 

Lemma: mavitosuma  
Number: 11382  
მავითოსუმა (მავითოსუმას) მეცამეტე. სქანი მავითოსუმა ჯიმა რე თენავა: მ. ხუბ., გვ. 166 -- შენი მეცემეტე ძმა არის ესო.
[მავითოსუმა ღ მა-ვით-დო-სუმ-ა მე-ათ-და-სამ-ე]. 

Lemma: mavinc'arebel-i  
Number: 11383  
მავინწარებელ-ი (მავინწარებელ/რს) მიმღ. მოქმ. ავინწარენს ზმნისა -- მავიწროებელი. 

Lemma: mavzhalia  
Number: 11384  
მავჟალია იგივეა, რაც. მაბჟალია (ა. მაყ.). 

Lemma: mavshaia//mapshaia  
Number: 11385  
მავშაია//მაფშაია იხ. მაფშალია. 

Lemma: mazabak'al-i  
Number: 11386  
მაზაბაკალ-ი (მაზაბაკალ/რს) მიმღ. მოქმ. ზაბაკანს ზმნისა -- მტკეპნელი (მაგრად). 

Lemma: mazadal-i  
Number: 11387  
მაზადალ-ი (მაზადალ/რს) მიმღ. მოქმ. ზადუნს ზმნისა -- შემკმაზველი საჭმლის (ლობიოს, ხარჩოს...). 

Lemma: mazak'ela  
Number: 11388  
მაზაკელა, მაზაკეა (მაზაკე{ლ}ა-ს) ზოოლ. ბოლოქანქარა (ჩიტი), -- მაბზაკუნა. შდრ. მასაქელა. გურ. მაბზაკუნა პატარა
ჩიტია ბეღურას ოდენა, ბოლოქანქალა. როცა არ ფრინავს, უფრო ხშირათ ქვას დააჯდება, წმუკავს და ბოლოს აქანქალებს
და ურტყამს ქვას (ი. ჭყ.). 

Lemma: mazak'elia  
Number: 11389  



მაზაკელია (მაზაკელიას) იხ. მაზაკელა. 

Lemma: mazak'val-i  
Number: 11390  
მაზაკვალ-ი (მაზაკვალ/რს) მიმღ. მოქმ. მზაკვარი, მჩხიბავი; ეშმაკი (კაცი). მაზაკვალი მუშის უმოსო ზაკუნცია: ხალხ.
სიბრ., 1, გვ. 81 -- მზაკვარი მისას უფრო ჩხიბავსო. ეშმაკი დო მაზაკვალქ ჯონდო მუჭო მოშუას?: მასალ., გვ. 88 -- ეშმაკმა
და მზაკვარმა ჯონდო როგორ მოათვინიეროს? შური მაზაკვალს ქიმეჸიდუა -- სული მზაკვარს მიჰყიდაო. კიდუ,
მაზაკვალიში სქუა, ჯასი მიკიკაკუ -- კოდალა, მზაკვრის შვილი, ხეზე აკაკუნებს. მაზაკვალეფ ზაკუას რე: ქხს, 1, გვ. 24 --
მზაკვრები ჩხიბვაშია. 

Lemma: mazal-i  
Number: 11391  
მაზალ-ი (მაზალ/რს) მიმღ. მოქმ. ზანს ზმნისა -- ვინც ზელს, -- მზელი. ქვირიში მაზალი ქიმიჸონეს -- ფქვილის მზელი
მოიყვანეს. 

Lemma: mazalamebel-i  
Number: 11392  
მაზალამებელ-ი (მაზალამებელ/რს) მიმღ. მოქმ. უზალანს ზმნისა -- მსურვებელი; დამპირებელი. 

Lemma: mazandara  
Number: 11393  
მაზანდარა (მაზანდარას) ზოოლ. თევზის ერთ-ერთი სახეობაა (პ. ცხად., ძიებ., გვ. 43). 

Lemma: mazar-i  
Number: 11394  
მაზარ-ი (მაზარს), მაზარუ (მაზარუს) ზარის მთქმელი. მძუვნობის დროს ძუ მგელს დასდევს მთელი ხროვა. ყმუიან, ზარის
(შიშის) მომგვრელი ხმა ისმის. ამ ხროვას (ან მის მონაწილეს) ეძახიან მაზარი//მაზარუ გერს მოზარე მგელი. შარას
გეფჩჷრთე, ტყას ქიმშუოლე, სოდეთ მაზარი რე დაბინებული: მასალ., გვ. 28 -- გზას ავცდე, ტყეში შევვარდე, სადაც
მხეცებია (მგლების ხროვაა) დაბინავებული (შეფარებული). მაზარუ გერქ ჩქიმ ტერს შეხვადუ -- მოზარე მგელი ჩემს მტერს
შეხვდა. 

Lemma: mazara  
Number: 11395  
მაზარა (მაზარას) შინელი. ტანს მაზარა მიკაქუნს -- ტანზე შინელი აცვია. 

Lemma: mazas  
Number: 11396  
მაზას ზმნზ. ახლო-მახლო, შორი-ახლოს. სოდეთ ხოლოს მარჩქილედესი მაზას გერიფიში ზარი: ქხს, 1, გვ. 93 -- სადაც
შორი-ახლოს გვესმოდა (ტყეში) მგლების ზარი. 

Lemma: mazgvinch'al-i  
Number: 11397  
მაზგვინჭალ-ი (მაზგვინჭალ/რს) მიმღ. მოქმ. ზგვინჭუნს ზმნისა -- გამქცევი; შემკვრელი, მაგრად დამჭერი (გამქაჩავი). 

Lemma: mazgilat'u  
Number: 11398  
მაზგილატუ (მაზგილატუს) მიმღ. მოქმ. ზგირტუ(ნ) ზმნისა -- მსხლტომი. 

Lemma: mazda  
Number: 11399  
მაზდა (მაზდას) ზოოლ. თეთრი თევზია. საზრდოობს პატარა თევზებით, ბევრი ძვალი აქვს, კატისებური ბასრი კბილები.
იზრდება ერთ არშინს (მასალები, ტ. ვ, გვ. 74). 

Lemma: mazebel-i  
Number: 11400  
მაზებელ-ი (მაზებელ/რს) მიმღ. მოქმ. გამზავებელი. ღურა დო თელაშ მაზებელი -- სიკვდილისა და სიცოცხლის
გამზავებელი. 

Lemma: mazep'irebel-i  
Number: 11401  
მაზეპირებელ-ი (მაზეპირებელ/რს) მიმღ. მოქმ. ზეპირენს ზმნისა -- {და}მზეპირებელი. 

Lemma: mazv-i  
Number: 11402  
მაზვ-ი (მაზვის) მაზი. ძღაბიქ გაანჯჷ კოლოფი, ქიმეჩჷ ართი მუდგა რენი მაზვი-ჯგუა: მ.ხუბ., გვ. 216 -- გოგომ გახსნა
კოლოფი, მისცა ერთი რაღაცა მაზის მსგავსი. 

Lemma: mazva  
Number: 11403  
მაზვა (მაზვას) მაზა; თაფლით გაკეთებული საჭმელი (პ. ჭარ.); ფქვილისა და თაფლისაგან მომზადებული კვერი. 

Lemma: mazvel-i  
Number: 11404  
მაზველ-ი (მაზველს) მაზოლი; კოჟრი. 

Lemma: mazik'inapal-i  
Number: 11405  



მაზიკინაფალ-ი (მაზიკინაფალ/რს) მიმღ. მოქმ. ოზიკინუანს ზმნისა -- მკვლელი. 

Lemma: mazimal-i  
Number: 11406  
მაზიმალ-ი, მაზჷმალ-ი (მაზი/ჷმალ/რ-ს) მიმღ. მოქმ. ზიმუნს ზმნისა -- მზომელი. დიხაში მაზიმალი რე -- მიწის მზომელია. 

Lemma: maziral-i  
Number: 11407  
მაზირალ-ი, მაზჷრალ-ი (მაზი/ჷრალს) მიმღ. მოქმ. ზირუნს ზმნისა -- {შე}მგროვებელი; მეზვერე. ათე ძღაბიქ უწუუ ფარაშ
{გჷ}მაზჷრალ კოც: მ. ხუბ., გვ. 186 -- ამ გოგომ უთხრა ფულის შემგროვებელ კაცს. 

Lemma: mazirebel-i  
Number: 11408  
მაზირებელ-ი (მაზირებელს) მიმღ. მოქმ. აზირენს ზმნისა -- მზიარებელი. შხვაში მაზირებელქ თითონ ქჷდოსქიდუა
უზიარებუო: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 159 -- სხვის მაზიარებელი თავად (თვითონ) დარჩაო უზიარებელი. 

Lemma: mazirzolar-i  
Number: 11409  
მაზირზოლარ-ი, მაზირზოლუ (მაზირზოლარს, მაზირზოლუს) მიმღ. მოქმ. იზირზოლუ(ნ) ზმნისა -- მოზუზუნე, მოზიმზიმე. იხ.
ზირზოლი. 

Lemma: mazirtinal-i  
Number: 11410  
მაზირთინალ-ი, მაზირთინე/უ (მაზირთინალ/რს, მაზირთინე/უ-ს) მიმღ. მოქმ. ზირთინუნს ზმნისა -- ხმამაღლა მომტირალი.
შდრ. მაზურზულარი. 

Lemma: mazotebel-i  
Number: 11411  
მაზოთებელ-ი (მაზოთებელ/რს), მაზოთური (მაზოთურს) მიმღ. მოქმ. აზოთენს ზმნისა -- {და}მზამთრებელი. 

Lemma: mazotur-i  
Number: 11412  
მაზოთურ-ი (მაზოთურს) იგივეა, რაც მაზოთებელი. 

Lemma: mazok'ular-i  
Number: 11413  
მაზოკულარ-ი (მაზოკულარს) მიმღ. მოქმ. ზოკულანს ზმნისა -- ვინც არიგებს, ჭკუას ასწავლის, -- {და}მრიგებელი. 

Lemma: mazortal-i  
Number: 11414  
მაზორთალ-ი (მაზორთალ/რს) მიმღ. მოქმ. ზორთუნს ზმნისა -- ვინც მაგრად ცემს, -- მცემელი (მაგრად). 

Lemma: mazojal-i  
Number: 11415  
მაზოჯალ-ი (მაზოჯალს) მიმღ. მოქმ. ზოჯუნს ზმნისა -- მბრძანებელი. შქირენული მახორობას ოკათჷდჷ მაზოჯალი: ი.
ყიფშ., გვ. 173 -- მშიერ ოჯახში ერია მბრძანებელი. 

Lemma: mazumine  
Number: 11416  
მაზუმინე (მაზუმინეს) მიმღ. აწმყ. ზუმინუნს ზმნისა -- მოზმუვლე; ბზუილა. მაზუმინე ჭანდი -- ბზუილა ბუზი. 

Lemma: mazurzular-i  
Number: 11417  
მაზურზულარ-ი (მაზურზულარს) მიმღ. მოქმ. ზურზულანს ზმნისა -- მოზმუილე. 

Lemma: maze'shor-i  
Number: 11418  
მაზჷშორ-ი (მაზჷშორს) დამზავებელი (დ.ფიფია). 

Lemma: mazgharal-i  
Number: 11419  
მაზღარალ-ი (მაზღარალს) მიმღ. მოქმ. ზღარუნს ზმნისა -- {და}მსერავი. 

Lemma: mazghodal-i  
Number: 11420  
მაზღოდალ-ი (მაზღოდალ/რს) მიმღ. მოქმ. ოზღოდუანს ზმნისა -- დამხოც{ავ}ი. 

Lemma: matatxal-i  
Number: 11421  
მათათხალ-ი (მათათხალ/რს) მიმღ. მოქმ. თათხუნს ზმნისა -- მთათხველი. 

Lemma: matanapal-i  
Number: 11422  
მათანაფალ-ი (მათანაფალ/რს) მიმღ. მოქმ. ოთანუანს ზმნისა -- {გა}მთენებელი. სერიში გამათანაფალი -- ღამის
გამთენებელი. იხ. თანაფა. 

Lemma: matang-i  



Number: 11423  
მათანგ-ი (მათანგის), მათანგა (მათანგას) მაგვარი, მსგავსი. ტანო ჩე ჯაშ მათანგა: მასალ., გვ. 46 -- ტანად ალვის ხის
მაგვარი (მსგავსი). ეშ მათანგი მუთა მიძირუ -- ამის მაგვარი (მსგავსი) არაფერი მინახავს. შდრ. თანგი; მეთე. 

Lemma: matanu  
Number: 11424  
მათანუ (მათანუს) იგივეა, რაც მათანაფალი, -- გამთენებელი. მათანუშა მუთა უგუ -- გამთენებელს არაფერი უგავს. 

Lemma: matara  
Number: 11425  
მათარა (მათარას) 1. დარი, მსგავსი. ი ვეზდას ბოში ვარე მეტი თიში მათარა: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 140 -- იმ მაზრაში ბიჭი არ
არის მასზე მეტი (მისი დარი). 2. მათარა, ტყავის სასმისი (პ. ჭარ.). 

Lemma: matargmal-i  
Number: 11426  
მათარგმალ-ი (მათარგმალ/რს) მიმღ. მოქმ. თარგმუ{ნ}ს ზმნისა -- მთარგმნელი. 

Lemma: matartal-i  
Number: 11427  
მათართალ-ი (მათართალს) მიმღ. მოქმ. თართუნს ზმნისა -- დამსვრელი. 

Lemma: matasal-i  
Number: 11428  
მათასალ-ი (მათასალ/რს) მიმღ. მოქმ. თასუნს ზმნისა -- მთესველი. 

Lemma: matasur-i  
Number: 11429  
მათასურ-ი, მათასუუ (მათასურს, მათასუუს) მიმღ. მოქმ. მთესველი. მათასურიშა // მათასუუშა მუთა უგუ -- მთესველს
არაფერი უგავს. 

Lemma: mataxval-i  
Number: 11430  
მათახვალ-ი, მათახვალარ-ი (მათახვალ{არ}-ს) მიმღ. მოქმ. თახუნს ზმნისა -- მჯღრეველი (გამორეცხვის მიზნით). 

Lemma: matebel-i  
Number: 11431  
მათებელ-ი (მათებელ/რს) მიმღ. მოქმ. ათენს ზმნისა -- {გა}მთავებელი. 

Lemma: matebu  
Number: 11432  
მათებუ (მათებუს) მიმღ. მოქმ. ათენს ზმნისა -- {გა}მთავებელი. შდრ. მათებელი. 

Lemma: matvalar-i  
Number: 11433  
მათვალარ-ი (მათვალარს) მიმღ. მოქმ. თვალუნს ზმნისა -- 1. დამთვლელი. თე ფარაში მათვალარს მა ვავორწყექ -- ამ
ფულის დამთვლელს მე ვერ ვხედავ. 2. მოთქმით მტირალი, მგოდებელი. ჩქიმ მანგარალი, ჩქიმ მათვალარი: თ. სახოკ.,
გვ. 265 -- ჩემი დამტირებელი, ჩემი მოთქმით მომტირალი. 

Lemma: matvalu  
Number: 11434  
მათვალუ (მათვალუს) იგივეა, რაც მათვალარი, -- 1. მთვლელი; 2. მოთქმით მტირალი. მათვალუღ *მათვალურ-ი. 

Lemma: matitxa  
Number: 11435  
მათითხა (მათითხას) ძლიერ თხელი, თხელზე თხელი. თეშ მასქელა ჯა მუქ ოთოლაფუუ თეშ მათითხათ? -- ამ სისქის ხე
რამ გაათლევინა ამის სითხელისად. შდრ. თითხუ, თხითხუ. 

Lemma: matitxonal-i  
Number: 11436  
მათითხონალ-ი (მათითხონალ/რს) მიმღ. მოქმ. თითხონუნს ზმნისა -- მთითხნელი, დამსვრელი. 

Lemma: matina  
Number: 11437  
მათინა (მათინას) ძალიან სწორი (სწორთა შორის). ათეში მათინა ჯას იშვიათო ძირუ -- ასეთ სწორ (პირდაპირ) ხეს
იშვიათად ნახავ. შდრ. თინუ. 

Lemma: matinal-i  
Number: 11438  
მათინალ-ი (მათინალ/რს) მიმღ. მოქმ. თინუნს ზმნისა -- ვინც სწორად მართავს, -- გამმართავი. 

Lemma: matingal-i  
Number: 11439  
მათინგალ-ი (მათინგალ/რს) მიმღ. მოქმ. თინგუნს ზმნისა -- უეცრად მჭრელი, დამრტყმელი (მჭრელი საგნისა). 

Lemma: matiral-i  
Number: 11440  
მათირალ-ი (მათირალს) მიმღ. მოქმ. თირანს ზმნისა -- {გა}მცვლელი. 



Lemma: matire  
Number: 11441  
მათირე (მათირეს) იგივეა, რაც მათირალი. შდრ. ალმათირე. 

Lemma: matiria  
Number: 11442  
მათირია (მათირიას) ბოტან. სათოვლია. იხ. მოვარიე, კარაკუნჩხა, კვარიაში კუჩხა (ა.მაყ.). 

Lemma: matomapal-i  
Number: 11443  
მათომაფალ-ი (მათომაფალ/რს) მიმღ. მოქმ. ოთომუანს ზმნისა -- ამფუებელი. 

Lemma: matrax-i  
Number: 11444  
მათრახ-ი (მათრახის) იხ. მართახი. 

Lemma: matraxua  
Number: 11445  
მათრახუა (მათრახუას) სახელი მათრახანს ზმნისა -- გამათრახება. მათრახუა ოსურენს, ღუმუ ლიბუ ჸოფუდეს: ქხს, 1, გვ.
13 -- გამათრახება (ეკუთვნით) ქალებს, ღომი რბილი გამოსვლიათ. 

Lemma: matu  
Number: 11446  
მათუ, მათუალ-ი (მათუ{ალ}-ს) მიმღ. მოქმ. თუნს ზმნისა -- მთოვი, მომთოვი. მათუალი პიჯი უჭოფუ -- მომთოვი პირი უჩანს.
შდრ. თირი. 

Lemma: matutkal-i  
Number: 11447  
მათუთქალ-ი (მათუთქალ/რს) მიმღ. მოქმ. თუთქუნს ზმნისა -- მთუთქავი. 

Lemma: matuxal-i  
Number: 11448  
მათუხალ-ი (მათუხალ/რს) მიმღ. მოქმ. თუხუნს ზმნისა -- {და}მრთავი (ძაფისა). აშ ქომუჩი თე მონტყორი, ეს მათუხალიშა
მუთა უგუ -- აქეთ მომეცი ეს მატყლი, ამას დამრთველზე არაფერი უგავს. 

Lemma: matkual-i  
Number: 11449  
მათქუალ-ი (მათქუალ/რს), მათქუე (მათქუეს) მიმღ. მოქმ. თქუანს ზმნისა -- მთქმელი. შდრ. მარაგადე. 

Lemma: matkualar-i  
Number: 11450  
მათქუალარ-ი (მათქუალარს) იგივეა, რაც მათქუალი, -- მთქმელი. მართალიში მათქუალარს ბრელი მტერი ჸუნსია:
ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 83 -- მართლის მთქმელს ბევრი მტერი ჰყავსო. 

Lemma: matkue  
Number: 11451  
მათქუე (მათქუეს) იხ. მათქუალი. 

Lemma: matkutkal-i  
Number: 11452  
მათქუთქალ-ი (მათქუთქალ/რს) იგივეა, რაც მათუთქალი, -- მთუთქველი. 

Lemma: matxatxal-i  
Number: 11453  
მათხათხალ-ი (მათხათხალ/რს) იგივეა, რაც მათათხალი, -- მიმღ. მოქმ. თხათხუნს ზმნისა -- მთათხველი, გამლანძღავი. 

Lemma: matxilar-i  
Number: 11454  
მათხილარ-ი (მათხილარს) მიმღ. მოქმ. თხილანს ზმნისა -- მწყემსი, მცველი, მოდარაჯე. შური, ნძორიში მათხილარი,
რჩჷნკოც ძიუთ ინაქანც: კ. სამუშ. ქართ. ზეპ., გვ. 12 -- სული, მძორის მცველი (მწყემსი), ბერკაცში ძლივს ბოგინობს. გლახა
მათხილარი თვითონ ვაჭკუნს დო ნგერს ქოჩანს შხურს: თ. სახოკ., გვ. 245 -- ცუდი მწყემსი თვითონ არ ჭამს და მგელს
აჭმევს ცხვარს. შხურიშ მათხილარო ქჷდაარინესჷ: ი. ყიფშ., გვ. 27 -- ცხვრის მწყემსად დააყენეს. 

Lemma: matxile  
Number: 11455  
მათხილე (მათხილეს) იგივეა, რაც მათხილარი, -- დარაჯი, დამცველი. მარა რჷსი ოკო ბწანდან, თურქიშ ხეშე მათხილე!:
მასალ., გვ. 77 -- მაგრამ რუსი უნდა გვწამდეს თურქის ხელიდან დამცველი! მათხილექჷთი ქჷდაჸუნუ: ი. ყიფშ., გვ. 170 --
მყემსიც დაჰყვა. ინეფი თექ ქჷდიპტეთჷ თოფეფიში მათხილეთჷ: მასალ., გვ. 90 -- ისინი იქ დავტოვეთ თოფების მცველად.
შდრ. ჩინორი; ჭყეში. 

Lemma: matxir-i  
Number: 11456  
მათხირ-ი (მათხირს) იგივეა, რაც მათხუალი, -- მათხოვარი, მთხოვნელი. ჯიმუშ მათხირიშა ჯიმუქ ვემგაჩჷ-და, ჯიმუამი
ნინა ვარა ქუწიია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 192 -- მარილის მთხოვნელს მარილის მიცემა თუ ვერ შეძელი, მარილიანი ენა მაინც
უთხარიო. 



Lemma: matxirishal-i  
Number: 11457  
მათხირიშალ-ი (მათხირიშალ/რს) მიმღ. მოქმ. თხირიშუნს ზმნისა -- {გა}მთხლეში, გამგლეჯი. 

Lemma: matxoze  
Number: 11458  
მათხოზე (მათხოზეს), იგივეა, რაც მათხოზინე. მაჟირა {იკ}მათხოზე კოჩქ კუდელიში მატვიტვალც კურთა გამაანწყჷ: მ.
ხუბ., გვ. 270 -- მეორე მდევნელმა კაცმა კუდის მგლეჯს ნიფხავი გახადა. 

Lemma: matxozina  
Number: 11459  
მათხოზინა (მათხოზინას), მათხოზინალ-ი (მათხოზინალ/რს) მიმღ. მოქმ. ათხოზუუ(ნ) ზმნისა -- მდევნელი, მდევარი.
ჩქიმი მათხოზინა დოგორჷ: ი. ყიფშ., გვ. 140 -- ჩემი მდევარი მოძებნა. 

Lemma: matxozine  
Number: 11460  
მათხოზინე (მათხოზინეს) იგივეა, რაც მათხოზე, მათხოზინალი, -- მდევარი, მდევნელი. მარტენჯი დო მათხოზინე -
ჟირიხოლო ღორონს ოხვეწუდუა: თ. სახოკ., გვ. 252 -- გამქცევი და მდევარი ორივე ღმერთს ეხვეწებოდაო. მათხოზინეფი
მოლე ინგირც ქეკორენა პიჯი სქჷრჷ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 93 -- მდევრები გამოღმა ენგურზე დგანან პირმშრალი. ე
ბოშიქჷ ეთი ქიიპატუუ მუში მათხოზინეშე: ა. ცაგ., გვ. 29; ი. ყიფშ., გვ. 37 -- ამ ბიჭმა ესეც დაიცვა მისი მდევრისაგან. 

Lemma: matxoral-i  
Number: 11461  
მათხორალ-ი (მათხორალს) მიმღ. მოქმ. თხორუნს ზმნისა -- {და}მმარხველი, {და}მმარხავი; მთხრელი. ჩქიმი მათხორალი
თენა რე -- ჩემი დამმარხავი ესაა. ინჭაში მათხორალი ქიმიჸონუ -- ჭის გამთხრელი მოიყვანა. 

Lemma: matxoru  
Number: 11462  
მათხორუ (მათხორუს) იგივეა, რაც მათხორალი. 

Lemma: matxual-i  
Number: 11463  
მათხუალ-ი (მათხუალ/რს) მიმღ. მოქმ. თხულენს ზმნისა -- 1. მთხოვნელი. დაში მათხუალი ჸოფერდჷ: ა. ცაგ., გვ. 10 -- დის
მთხოვნელი ყოფილა. 2. მათხოვარი. მუში მათხუალი რექ?: ი. ყიფშ., გვ. 101 -- რისი მთხოვნელი (მათხოვარი) ხარ?
მათხუალს ქემეჩია დო მასხებელს ვემეჩავა: თ. სახოკ., გვ. 251 -- მათხოვარს (მთხოვნელს) მიეციო და მსესხებელს არ
მისცეო. ჯიმუშ მათხუალიშა ჯიმუ ვემჷგაჩენ-და, იშენი ჯიმუამი სიტყვა ქუუწიი: ი. ყიფშ., გვ. 178 -- მარილის მთხოვნელს
მარილს თუ ვერ მისცემ, მარილიანი სიტყვა მაინც უთხარიო. 

Lemma: matxuapal-i  
Number: 11464  
მათხუაფალ-ი (მათხუაფალ/რს) მიმღ. მოქმ. ოთხიინს ზმნისა -- მთხოვებელი. 

Lemma: matxuu  
Number: 11465  
მათხუუ (მათხუუს) იგივეა, რაც მათხუალი, -- მთხოვნელი. მუჭოთ ოსურიში მათხუუ რენ დო ტყვია ქემეგამუნ: მ. ხუბ., გვ.
17 -- როგორც ქალის მთხოვნელია (შემრთავია) და ტყვია მოხვედრია. 

Lemma: mai  
Number: 11466  
მაი! შორსდ. მაი, კოტია! -- ხბოს მოხმობა. 

Lemma: mainje  
Number: 11467  
მაინჯე (მაინჯეს) საღამო ხანი, მოსაღამოვებული. მაინჯექ ქჷმაადირთჷ: მ. ხუბ., გვ. 150 -- საღამო (ხანი) მოადგა,
მოსაღამოვდა. მაინჯეთ ზმნზ. საღამოს. მაინჯეთ ქომურქია -- საღამოზე (მოსაღამოვებულზე) მოვალო. შდრ. გემაინჯეთ
ოდნავ საღამოზე. იხ. ონჯუა. 

Lemma: maisiraia  
Number: 11468  
მაისირაია (მაისირაიას) ბოტან. ისლი (ა. მაყ.). 

Lemma: mak'-i  
Number: 11469  
მაკ-ი (მაკის) ავადმყოფობაა ერთგვარი (დ. ფიფია); მანკი, კილი (პ. ჭარ.). 

Lemma: mak'atal-i  
Number: 11470  
მაკათალ-ი (მაკათალ/რს) მიმღ. მოქმ. კათანს ზმნისა -- შემგროვებელი, თავმომყრელი. 

Lemma: mak'atapal-i  
Number: 11471  
მაკათაფალ-ი (მაკათაფალ/რს) მიმღ. მოქმ. უკათუანს ზმნისა -- შემრევი. 

Lemma: mak'atur-i  
Number: 11472  
მაკათურ-ი (მაკათურს) მოზიარე, მონაწილე; წევრი (პ. ჭარ.). თე ლენჩიქ უწუუ თენენს, ამშვი მაკათურს: მ. ხუბ., გვ. 174 --
ამ სულელმა უთხრა ამათ, ექვს მონაწილეს. ამშვი მაკათურ კოჩქ გიორინეს დო ვით-ით შური საქონელი გაიშაგორეს: მ.



ხუბ., გვ. 176 -- ექვსმა მოზიარე კაცმა დააყენეს და ათ-ათი სული საქონელი გამოარჩიეს. ქჷმორთეს პაპა დო მუში
მაკათურეფქ: მ. ხუბ., გვ. 266 -- მოვიდნენ მღვდელი და მისი თანამოაზრეები. კოლექტივიში მაკათურიში ოჯახი: ყაზაყ.,
6.03.1930, გვ. 1 -- კოლექტივის წევრის ოჯახი. მინი იკოროცხუუ პარტიაში მაკათურო? -- ვინ ითვლება პარტიის წევრად? 

Lemma: mak'ak'al-i  
Number: 11473  
მაკაკალ-ი (მაკაკალ/რს) მიმღ. მოქმ. კაკუნს ზმნისა -- მნაყავი. ამარეშე ქუმორთუ ნეძიში მაკაკალქ -- აგერ მოვიდა
ნიგვზის დამნაყავი. შხვაში სქუაში მარდუალი წყარიშ მაკაკალი რენია: თ. სახოკ., გვ. 264 -- სხვისი შვილის გამზრდელი
წყლის მნაყავიაო. 

Lemma: mak'ak'aleber-i  
Number: 11474  
მაკაკალებერ-ი (მაკაკალებერს) მიმღ. მოქმ. კაკალენს ზმნისა -- საუზმის მჭამელი, მსაუზმებელი. 

Lemma: mak'ak'uchal-i  
Number: 11475  
მაკაკუჩალ-ი (მაკაკუჩალ/რს) მიმღ. მოქმ. კაკუჩანს ზმნისა -- დამხვევი, დამხუჭუჭებელი (თმისა). 

Lemma: mak'alipar-i  
Number: 11476  
მაკალიფარ-ი (მაკალიფარს) მიმღ. მოქმ. კალიფანს ზმნისა -- შემგროვებელი, გადატ. მძარცველი. 

Lemma: mak'aria  
Number: 11477  
მაკარია (მაკარიას) ბოტან. ბირკა. სქანი ოკირალო მიკომიბუ მაკარიაში ბაწარეფი: ქხს, 1, გვ. 310 -- შენს შესაკრავად
ჩამოკიდებული მაქვს მაკარიას თოკები. შდრ. ბაკარია. 

Lemma: mak'arishe  
Number: 11478  
მაკარიშე (მაკარიშეს) იხ. მაკერიშე. 

Lemma: mak'e  
Number: 11479  
მაკე (მაკეს) მაკე, განერბილი. მაკე ჩხოუ პუნსია -- მაკე ძროხა მყავსო. ოჭიშ მოდირაკიჲ გაფუ მაკე ჯოღორ-
რძღელიცაჲო: ქხს, 1, გვ. 180 -- ზურგი მოხრილი გაქვს მაძღარი მაკე ძაღლივით. შდრ. საბა: მაკე ორსული პირუტყვი. 

Lemma: mak'eba  
Number: 11480  
მაკება (მაკებას) სახელი ამაკენს, იმაკებუ(ნ) ზმნათა -- {და}მაკება. ჩქიმ ვარყაქ ამაკუა: მ. ხუბ., გვ. 137 -- ჩემმა ვარყამ
დაამაკაო. ღეჯი მიდეპონი კეშიშა დო დუომაკებაფე -- ღორი წავიყვანე კერატთან და დავამაკებინე. ამაკენს (დაამაკუ
დაამაკა, დუუმაკებუ დაუმაკებია, დონომაკებუე(ნ) დაამაკებდა თურმე) გრდმ. ამაკებს. უმაკენს (დუუმაკუ დაუმაკა, დუუმაკებუ დაუმაკებია)
გრდმ. სასხვ. ქც. ამაკენს ზმნისა -- უმაკებს. იმაკებუუ(ნ) (დიიმაკუ დამაკდა, დამაკებე{ლე}(ნ) დამაკებულა) გრდუვ. ვნებ. ამაკენს
ზმნისა -- მაკდება. ემაკებუუ(ნ) (დეემაკუ დაუმაკდა, დამაკებუ{უ} დამაკებია) გრდუვ. ვნებ. ამაკენს ზმნისა -- უმაკდება.
ომაკებაფუანს (ომაკებაფუუ {და}ამაკებინა, უმაკებაფუაფუ {და}უმაკებინებია, ნომაკებაფუ{აფუ}ე(ნ) {და}ამაკებინებდა თურმე) კაუზ.
ამაკენს ზმნისა -- ამაკებინებს. მამაკებელი მიმღ. მოქმ. {და}მმაკებელი. ომაკებელი მიმღ.ვნებ.მყ. {და}სამაკებელი. დამაკებული
მიმღ.ვნებ.წარს. დამაკებული. დანამაკები/უ მიმღ.ვნებ.წარს. დანამაკები. დანამაკებუერი მიმღ.ვნებ.წარს. დამაკების საფასური.
უმაკებუ, უდუმაკებუ მიმღ.უარყ. {და}უმაკებელი. შდრ. დაუხენება. 

Lemma: mak'etebel-i  
Number: 11481  
მაკეთებელ-ი (მაკეთებელ/რს) მიმღ. მოქმ. აკეთენს ზმნისა -- {გა}მკეთებელი. სი ჸოფექ, ჯიმა, ჩქიმი მაკეთებელია:
მ.ხუბ., გვ. 25 -- შენ ყოფილხარ, ძმაო, ჩემი გამკეთებელიო (ამშენებელიო). 

Lemma: mak'erishe  
Number: 11482  
მაკერიშე (მაკერიშეს) იგივეა, რაც კეში, -- მამალი (დაუკოდავი) ღორი, კერატი. ივანეს მაკერიშე ღეჯი ჸუნს დო
ომაკებუშა თექ მიდეჸონი -- ივანეს კერატი ღორი ჰყავს და დასამაკებლად იქ წაიყვანე. 

Lemma: mak'eriche  
Number: 11483  
მაკერიჩე (მაკერიჩეს) ზოოლ. ჭედილა (დ. ფიფია). 

Lemma: mak'erk'elar-i  
Number: 11484  
მაკერკელარ-ი (მაკერკელარს), მაკერკელე (მაკერკელეს) მიმღ. მოქმ. ოკერკელუანს, იკერკელუ(ნ) ზმნათა --
მგორებელი, ვინც (ან რაც) გორაობს. მაკერკელარი ქუა ფუთქურც ვემკიდვანცია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 81 -- მგორავი ქვა
ხავსს არ მოიდებსო. 

Lemma: mak'vamazia  
Number: 11485  
მაკვამაზია ჭანდ-ი (მაკვამაზია ჭანდის//ჭანს), მაკვარზია ჭანჯ-ი (მაკვარზია ჭანჯის//ჭანს) ენტომ. ბუზანკალი. იხ.
მაკვარზალია. 

Lemma: mak'varanchx-i  
Number: 11486  
მაკვარანჩხ-ი (მაკვარანჩხის) ეშმაკი. იხ. მაკვარანცხი. 



Lemma: mak'varancx-i  
Number: 11487  
მაკვარანცხ-ი (მაკვარანცხის) იგივეა, რაც მაკვარანჩხი, -- 1. ეშმაკი; უკუღმართი. მაკვარანცხიქ შარას ქაიხვადასიე,
დიირთე ოკო უკახალე -- ეშმაკი (უკუღმართი) გზაზე რომ შემოგხვდეს, უკან უნდა დაბრუნდე. 2. მოქნილი, ცელქი, უნარიანი
(გ. ელიავა). 

Lemma: mak'varzalaia  
Number: 11488  
მაკვარზალაია (მაკვარზალაიას), მაკვარზაია (მაკვარზაიას), მაკვარზელია (მაკვარზელიას) იგივეა, რაც მაკვამაზია
ჭანდი, -- ენტომ. ბუზანკალი; მსხვილფეხა საქონლის მწვალებელი ბუზი, მწარე კბენა იცის და საქონელი გამწარებული
გარბის. მაკვარზალაიაქ ხოლო ვამგაკათუ? -- ბუზანკალი ხომ არ შეგიჩნდა? იხ. კვამარზია. 

Lemma: mak'vart'enj-i  
Number: 11489  
მაკვარტენჯ-ი (მაკვარტენჯის) მიმღ. მოქმ. იკვარტუ(ნ) ზმნისა -- წიხლის მკვრელი, მსროლელი. იხ. კვარტი. 

Lemma: mak'itxe  
Number: 11490  
მაკითხე (მაკითხეს) მკითხავი; მკითხველი. თაში იჩიებუ მაკითხევა: მ. ხუბ., გვ. 141 -- ასე ამბობს მკითხავიო. მაკითხე დო
მარებელი დუდიში უგუხარებელი: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 81 -- მკითხავი და შუამავალი (მაჭანკალი) თავისთავის
გაუხარებელი. მაკითხეშა კოჩქ მიდართუ: ქხს, 1, გვ. 87 -- მკითხავთან კაცი წავიდა. 

Lemma: mak'itxir-i  
Number: 11491  
მაკითხირ-ი (მაკითხირს) მიმღ. მოქმ. კითხულენს ზმნისა -- მკითხველი. სინანდულეს მუგოშინანთ მაკითხირი დო
მარჩქილეფც: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 88 -- სინამდვილეს მოგახსენებთ მკითხველსა და მსმენელებს. 

Lemma: mak'ik'onal-i  
Number: 11492  
მაკიკონალ-ი (მაკიკონალ/რს) მიმღ. მოქმ. კიკონუნს ზმნისა -- მკენკავი; კენკვით შემგროვებელი. 

Lemma: mak'indol-i  
Number: 11493  
მაკინდოლ-ი, მაკინდო-ი (მაკინდოლ/რს) ბოტან. ოხრახუში (ა. მაყ.). შდრ. გურ., აჭარ. მაკიდო. 

Lemma: mak'int'o  
Number: 11494  
მაკინტო (მაკინტოს) საქსოვი დაზგის ნაწილი. ზინგისა და ორცხონჯის (სავარცხლის) ჩამოსაკიდებელ თოკზე დამაგრებული
ჯოხი (მასალები, ტ. 2, ნაწ. 2, გვ. 226). 

Lemma: mak'ipia  
Number: 11495  
მაკიფია (მაკიფიას) ბოტან. ორკბილა. იხ. კიფი; ბაწკარია, უჩა ბაწკარია, მალაკიფა, მალიკიფა (ა. მაყ.). 

Lemma: mak'orobal-i  
Number: 11496  
მაკორობალ-ი (მაკორობალ/რს) მიმღ. მოქმ. კორობუნს ზმნისა -- შემგროვებელი. 

Lemma: mak'uchxur-i  
Number: 11497  
მაკუჩხურ-ი (მაკუჩხურს) მეფეხე, მეკვლე, მეფეხური. ახალწლის მეორე დღეს ოჯახში პირველად მისული ფეხბედნიერი
სტუმარი. დადიაშ მაკუჩხურქ თქუუა: მიღუდუნი, თიქ ხოლო მემიდინუა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 35 -- დადიანის მეფეხემ თქვაო:
რაც მქონდა, ისიც დამეკარგაო. შდრ. კუჩხი, კუჩხა. 

Lemma: mal-i  
Number: 11498  
მალ-ი (მალს) იგივეა, რაც მალუ/ჷ. შარას ქეშეხვადჷ ართი მალ წყარქ: მ. ხუბ., გვ. 56 -- გზაზე შეხვდა ერთი მავალი
წყალი (მდინარე). წყარიშ მალი წყარს მეურსუ: ქხს, 1, გვ. 253 -- წყალზე (წყლის) მოარული წყალზე დადის. 

Lemma: mala-  
Number: 11499  
მალა- იხ. მოლა, -- რთული ზმნისწინი. 

Lemma: maladire  
Number: 11500  
მალადირე ჭანჯ-ი (მალადირე ჭანჯის//ჭანს) ენტომ. მწერია ერთგვარი, რომელიც ხორცზე კვერცხებს ჰყრის. 

Lemma: malazon-i  
Number: 11501  
მალაზონ-ი (მალაზონს), მაჲაზონ-ი (მაჲაზონს) მოლაზონი. მალაზონს ირკოჩი უჸორდუ დო მალაზონი ირკოს ჯოგუდუა:
თ. სახოკ., გვ. 251 -- მოლაზონს ყველა (ყველა კაცი) უყვარდა და მოლაზონი ყველას (ყველა კაცს) სძულდაო. 

Lemma: malatire  
Number: 11502  
მალათირე, მალათჷრე (მალათი/ჷრეს) შეამხანაგებული, თანამოსაქმე, თანამოაზრე, მოზიარე; მონაწილე; მონახევრე.
მალათირე ჯგირი ქორდასჷნი, ღორონთს ხოლო აჸვენუდუა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 82 -- შეამხანაგებული (თანამოსაქმე)
კარგი რომ იყოს, ღმერთსაც ეყოლებოდაო. სხვინდიშა ჸვანა გიმედუნი, თი კოჩი დო თიში მალათჷრე, ჟირხოლო ბორო



რენია: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 124 -- სხვენზე ვინც ყანა გამართა (დაიდო), ის კაცი და მისი თანამოაზრე (მონახევრე),
ორივენი ბრიყვიაო. იხ. მოლათირე. 

Lemma: malatirua  
Number: 11503  
მალათირუა, მალათჷრუა (მალათი/ჷრუას) სახელი ემალათჷრუუ(ნ) ზმნისა -- მონახევრეობა; მონაწილედ გახდომა
რისამე. ქაჯღუნი სი ჭკორენცჷ, ქომიმალათჷრე მათი: მასალ., გვ. 75 -- უწინამძღვრე შენ ყმებს, მეც გამხადე მონაწილე.
ემალათი/ჷრებუ{უ}(ნ) (ემალათირუ ეამხანაგა, უმალათირებუ გაამხანაგებია, ენომალათირებუე(ნ) ეამხანაგებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ.
ეამხანაგება; თანამონაწილე, მოზიარე ხდება რისამე. 

Lemma: malak'ipa  
Number: 11504  
მალაკიფა, მალიკიფა (მალა/იკიფას) ბოტან. ორკბილა (ა. მაყ.). იხ. ბაწკარია, მაკიფია. 

Lemma: malalar-i  
Number: 11505  
მალალარ-ი (მალალარს) მიმღ. მოქმ. ლალუნს ზმნისა -- მყეფი, მყეფარი. მალალარ ჯოღორს ყურდგელი ვაჭოფენია --
მყეფარი ძაღლი კურდღელს ვერ დაიჭერსო. 

Lemma: malama  
Number: 11506  
მალამა (მალამას) მალამო. მაფშალიაშ(ი) ორინალი, ოპირეში, ორე შურიშ(ი) მალამა დო ობირეში: კ. სამუშ., ქართ.
ზეპ., გვ. 19 -- ბულბულის სამყოფი საყვავილე არის სულის მალამო და საგალობო. გურიშ მალამა, შურიშ ჩხონაფა: შ. ბერ.,
გვ. 141 -- გულის მალამო, სულის ცხონება. 

Lemma: mal{a}-malas  
Number: 11507  
მალ{ა}-მალას ზმნზ. მალ-მალე, სწრაფად. შური აკაშუაფუ მალა-მალას: მ. ხუბ., გვ. 28 -- სული ეხუთება მალ-მალე. მალა-
მალას აკურცხინე: ქხს, 1, გვ. 96 -- მალ-მალე ეღვიძება. 

Lemma: malameber-i  
Number: 11508  
მალამებერ-ი (მალამებერს) მიმღ. მოქმ. ალამენს ზმნისა -- დამლბობი. მანგარ გურიში მალამებერი: მ. ხუბ., გვ. 321 --
მაგარი გულის დამრბილებელი (დამლბობი). 

Lemma: malas  
Number: 11509  
მალას, მალჲას ზმნზ. მალე, ჩქარა; სწრაფად. დოურთე დო მალას დოჭვი: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 20 -- დაატრიალე (დააბრუნე)
და მალე შეწვი. მოკო მალჲას დობღურე: ი. ყიფშ., გვ. 134 -- მინდა მალე მოვკვდე. შდრ. მალა-მალას; მალ-მალას. 

Lemma: malat'ok'-i  
Number: 11510  
მალატოკ-ი (მალატოკის) [რუს. молоток ჩაქუჩი]. ბირგული ქულამორო ქოუღუ დო ართი ხე მალატოკო: მ. ხუბ., გვ. 179 --
მუხლი ქურად აქვს და ერთი ხელი ჩაქუჩად. 

Lemma: malashkar-i  
Number: 11511  
მალაშქარ-ი (მალაშქარს) მიმღ. მოქმ. {და}მლაშქრავი. სოდეთ აშარდ მალაშქარო ალხანოვი დო მუში ჯარი: ქხს, 1, გვ.
276 -- სადაც იდგა დამლაშქრავად ალიხანოვი და მისი ჯარი. 

Lemma: malaghur-i  
Number: 11512  
მალაღურ-ი (მალაღურს) ზოოლ. მოლაღური. შორ ქიანაში სუმარი რე, მალას მოურცუ მალაღური: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 131
-- შორი ქვეყნის სტუმარია, მალე მოვა მოლაღური. ჩიტი ოჩიტორსჷ დო მალაღური ღალიძგასი: ა.ცაგ., გვ. 69 -- ჩიტი
საჩიტეში და მოლაღური ღელის პირას. შდრ. ლაზ. მალაღუდე მოლაღური (ნ. მარი). 

Lemma: malaq'-i  
Number: 11513  
მალაყ-ი (მალაყის) მალაყი, თავდაყირა. მასხაპალი მალაყიში, ბოში ჭკუა -- კანდიორით: მ. ხუბ., გვ. 354 -- მცეკველი
(მხტომელი) თავდაყირა (მალაყის), ბიჭი ჭკუა -- ამაყი, უკარება. 

Lemma: malaxia  
Number: 11514  
მალახია (მალახიას) ენტომ. დიდი ბუზი, -- სნოულა. ხალხის რწმენით, ის ოჯახში ავადმყოფობის მომტანია, ამიტომ თუ
სახლში შემოფრინდა, ცდილობენ მოკლან. შდრ. ლეხი. 

Lemma: malebel-i  
Number: 11515  
მალებელ-ი, მალებერ-ი (მალებელ/რს) მიმღ. მოქმ. მომვლელი. მახინჯეფიში ეკმაჸუნე, მალებერი ენწერიში: კ. სამუშ.,
ქართ. ზეპ., გვ. 58 -- ქურდების მიმყოლი (უკან), ენწერების მომვლელი. პარტიათ გილუულა კიდალაში მალებერი: კ.
სამუშ., ქხპს, გვ. 147 -- ჯგუფად (პარტიად) დადიან კედლის მომვლელი. 

Lemma: malvazia  
Number: 11516  
მალვაზია (მალვაზიას) ბოტან. ვაზის ჯიშია (გ. ელიავა, კატ., გვ. 42). 

Lemma: malimar-i  



Number: 11517  
მალიმარ-ი, მალჷმარ-ი (მალი/ჷმარს), მალჷმე (მალჷმეს), მალჷმო/ურ-ი (მალჷმო/ურს) მიმღ. მებრძოლი, მეომარი. ოში
კოჩი თაქი პუნა, გიშნაგორა-მალიმარი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 98 -- ასი კაცი აქ გვყავს, გამორჩეულ-მეომარი.
მალჷმარო მოლოურთჷმუ: კ.სამუშ., ქხპს, გვ. 113 -- საბრძოლველად (საომრად)წამოსულა. ყაზახობას აწოჯღუნდუ
მტერიში მალჷმეთია: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 156 -- გლეხობას მოუძღოდა მტერთან საომრადაო. მალჷმორო: ჩქჷნი ჯარცჷ
ხანდაშ სქუა მალჷმორო თაკარი რე -- ჩვენს ჯარში გლეხის (შრომის) შვილი მებრძოლად ცეცხლია. 

Lemma: mali-c'q'ar-i  
Number: 11518  
მალი-წყარ-ი, მალუ-წყარ-ი (მალი/უწყარს) მდინარე; მიმდინარე წყალი. მუჟამცჷთ მალი-წყარი ხასლას მილუანანი,
ინას მითინი ვაჸიდულენც -- როდესაც მდინარე (წყალი) გვერდზე გვივლის, იმას არავინ ყიდულობს. მალი-წყარც
წყურგილი ვამუუძინანცჷ -- მდინარეს წყარო ვერ მოუმატებს. შარას ქეშეხვადჷ ართ მალუწყარქ -- გზაზე შეხვდა ერთი
მდინარე. 

Lemma: malu  
Number: 11519  
მალუ, მალჷ (მალუ/ჷ-ს) იგივეა, რაც მალი, -- მიმღ. აწმყ. მეურს ზმნისა -- მსვლელი. გადატ. გამოსადენი. მალუ ზისხირქ
ოკო იდასია -- გამოსადენმა (მსვლელმა) სისხლმა უნდა იდინოსო. 

Lemma: malulerish-i  
Number: 11520  
მალულერიშ-ი (მალულერიშის) ბოტან. მცენარე ერთგვარი, ყვითელი ფერი აქვს, კაკლებიც ყვითელია. დაკლული გოჭის
მუცელში დებენ მალულერიშს, რომ გოჭი არ გაფუჭდეს, სუნი არ აუვიდეს. 

Lemma: maluria  
Number: 11521  
მალურია, მარულია (მალურიას) ბოტან. ლენქორანული ალბიცია (ა. მაყ.). 

Lemma: malughia  
Number: 11522  
მალუღია (მალუღიას) 1. ზოოლ. მელეღვიე, -- ჩიტია ერთგვარი, რომლის გამოჩენას ემთხვევა ლეღვის დამწიფება. 2.
ლეღვის წვენისაგან ტუჩზე გაჩენილი მუწუკი. იხ. მელუღიე. შდრ. ლაზ. მალუღე მელეღვე (ნ. მარი). 

Lemma: male'  
Number: 11523  
მალჷ (მალჷს) იხ. მალუ, -- მიმღ. აწმყ. წამსვლელი. ჯვეში დროსჷ მი შინანდჷ შონეში მალჷ მანქანასჷ -- ძველ დროს ვინ
ახსენებდა სვანეთში წამსვლელ მანქანას. ელსამეთიშა მალჷშა ვართი ულა ელეჩინენია დო ვართი მივარებენია: ხალხ.
სიბრ., 1, გვ. 43 -- იერუსალიმში წამსვლელს არც წასვლა შეიძლება ურჩიო და არც უარის თქმა შეიძლებაო (არც უარი
ეთქმის). 

Lemma: male'mor-i  
Number: 11524  
მალჷმორ-ი (მალჷმორს) იგივეა, რაც მალიმარი. 

Lemma: mal-c'q'ar-i  
Number: 11525  
მალ-წყარ-ი (მალ-წყარს) იგივეა, რაც მალი/უ-წყარი. 

Lemma: mamalas  
Number: 11526  
მამალას იხ. მალას, -- ზმნზ. მალე; ძალიან მალე, სწრაფად. მუშ მამალას მემეშორი!: ქხს, 1, გვ. 156 -- რა მალე
მომშორდი! ქ ვალიშ მამალას ელვის სიჩქარით, ელვის სისწრაფით: ვალიშ მამალას თექ ქიდასხაპუ -- სწრაფად (ელვის
სისწრაფით) იქ გაჩნდა. ქ მერქაში მამალასჷ თვალის დახამხამებაში; თვალის დახამხამების სისწრაფით: დო მერქაში
მამალასჷ ვეპალუუდ კოჩიშ ხვანცი: მასალ., გვ. 70 -- და თვალის დახამხამებაში კაცის ბაიბური შეწყდა (არ იპოვებოდა). 

Lemma: mamanal-i  
Number: 11527  
მამანალ-ი (მამანალ/რს) მიმღ. მოქმ. მანუნს ზმნისა -- {გა}მტრუსავი. 

Lemma: mamangara  
Number: 11528  
მამანგარა (მამანგარას) მაგართა შორის მაგარი, -- ძალიან მაგარი. ქუაში მამანგარა ქვის სიმაგრისა, ქვასავით მაგარი.
თეში მამანგარა ბოში დიორდე მითინსჷ ვო უძირჷ: ი. ყიფშ., გვ. 84 -- ამის სიმაგრის (ასეთი მაგარი) ბიჭი ჯერ არავის (არ)
უნახავს. 

Lemma: mamaych'q'er-i  
Number: 11529  
მამაჲჭყერ-ი (მამაჲჭყერს) იხ. მამაშ-ჭყერი. 

Lemma: mamazhiral-i  
Number: 11530  
მამაჟირალ-ი (მამაჟირალ/რს) მიმღ. მოქმ. მაჟირანს ზმნისა -- მეორედ გამთოხნი. იხ. მაჟირუა. 

Lemma: mamarda  
Number: 11531  
მამარდა (მამარდას) დიდი მადლი. ვოი, შური საყვარელი, ღურა მუში მამარდა რე: ქხს, 1, გვ. 166 -- ვაი, სულო
საყვარელო, სიკვდილი რა დიდი მადლია. 



Lemma: mamaghala  
Number: 11532  
მამაღალა (მამაღალას) სიმაღლის; ისე მაღალი, როგორც. სუმი საჯენიში მამაღალა დოთხორეს: მ. ხუბ., გვ. 117 -- სამი
საჟენის სიმაღლისა გათხარეს. არძა ართიანიში მამაღალა რენანია -- ყველა ერთმანეთის სიმაღლისა არიანო. 

Lemma: mamashe-shechvenebul-i  
Number: 11533  
მამაშე-შეჩვენებულ-ი (მამაშე-შეჩვენებულ/რს) სიტყ.-სიტყ. მამისგან (იგულისხმება: მამა-ღმერთი) შეჩვენებული,
დაწყევლილი. შდრ. მამაშე-ჭყერი. 

Lemma: mamash{e}-ch'q'el/r-i  
Number: 11534  
მამაშ{ე}-ჭყელ/რ-ი (მამაშ{ე}-ჭყელ/რს) სიტყვ.-სიტყვ. მამისწყეული (დაწყევლილი); გადატ. ავი, ცუდი, ყველაფრის
მკადრებელი. ქ მამაშე ჭყერი მამისაგან წყეული (იგულისხმება მამაღმერთი). მამაშე ჭყერი ბაღანა რე -- მამისაგან
წყეული ბავშვია (ძალიან ეშმაკი, ავი ზნის, ძალიან ცუდი). შდრ. მამაშე შეჩვენებული (იხ. მამა). 

Lemma: mamachik'a  
Number: 11535  
მამაჩიკა (მამაჩიკას) მამაკაცის (ვაჟკაცის) თვისების მქონე; მამაცი, გულადი. დიდი მამაჩიკა ოსური რდუ -- დიდი მამაცი
ქალი იყო. 

Lemma: mamadzaghl-i  
Number: 11536  
მამაძაღლ-ი (მამაძაღლის) მამაძაღლი, -- გინებაა; მეტაფ. ეშმაკი, ხერხიანი. დიდი მამაძაღლი კოჩიე -- დიდი ეშმაკი
კაცია. 

Lemma: mamdaskua  
Number: 11537  
მამდასქუა (მამდასქუას) იხ. მამიდასქუა. 

Lemma: mami  
Number: 11538  
მამი! მიმართვა. იხ. მამიდა. მამი, მა ჭუმე ქუმურქუ -- მამიდა, მე ხვალ მოვალ. ათენა მამიში რე -- ეს მამიდასია. 

Lemma: mamida  
Number: 11539  
მამიდა (მამიდას) მამიდა. ჩქიმი საჸოროფო მამიდა -- ჩემი საყვარელი მამიდა. 

Lemma: mamidaskan-i  
Number: 11540  
მამიდასქან-ი (მამიდასქანს) მამიდაშენი. 

Lemma: mamidaskua  
Number: 11541  
მამიდასქუა (მამიდასქუას; მრ. რიცხ.: მამიდასქუალ-ეფ-ი მამიდაშვილები) მამიდაშვილი. იჩინენდათ, ჩქიმი მამიდასქუა
რე -- იცნობდეთ, ჩემი მამიდაშვილია. 

Lemma: mamidachkim-i  
Number: 11542  
მამიდაჩქიმ-ი (მამიდაჩქიმს) მამიდაჩემი. 

Lemma: mamidachkin-i  
Number: 11543  
მამიდაჩქინ-ი (მამიდაჩქინს) მამიდაჩვენი. მამიდაჩქინი ოკო ქიბძირუათი -- მამიდაჩვენი უნდა მოვინახულოთ. 

Lemma: mamul-i  
Number: 11544  
მამულ-ი (მამულ/რს) მამული; გადატ. ვენახი. 

Lemma: mamushebel-i  
Number: 11545  
მამუშებელ-ი (მამუშებელ/რს) მიმღ. მოქმ. ამუშენს ზმნისა -- დამმუშავებელი. მამუშებელი მა დო გვიცი, მაჭკუმალი
ეჩიდოვითი: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 82 -- დამამუშავებელი მე და გვიცი, მჭამელი ოცდაათი. 

Lemma: man  
Number: 11546  
მან იგივეა, რაც მა, -- მე, პირველი პირის ნაცვალსახელი (მხ. რიცხ.). მუს ფქიმინჷნქ მან, ხვალე...: ქხს, 2, გვ. 150 -- რასაც
ვიზამ მე, მარტო... 

Lemma: manat-i  
Number: 11547  
მანათ-ი (მანათის) მანეთი. შდრ. ლაზ. მანათი მანეთი (ნ. მარი). 

Lemma: manatal-i  
Number: 11548  
მანათალ-ი (მანათალ/რს) მიმღ. მოქმ. ნათუნს ზმნისა -- მომნათლავი, ნათლია. შდრ. მორდია. 



Lemma: manatebel-i  
Number: 11549  
მანათებელ-ი (მანათებელ/რს), მანათლებელ-ი (მანათლებელ/რს) მიმღ. მოქმ. ანათ{ლ}ენს ზმნისა -- გამნათებელი. ბჟა
დო თუთას აჩაკრენს, მანათლებელს სისერაში: ი. ყიფშ., გვ. 164 -- მზესა და მთვარეს ჩაგრავს, გამანათებელს ღამისა
(სიბნელისა). ქეჸანაში მანათებელქ გორჩქინდჷ მუდგაქიენჷნ: მ. ხუბ., გვ. 84 -- ქვეყნის გამანათებელი გაჩნდა რაღაცაა. 

Lemma: manatobit  
Number: 11550  
მანათობით ზმნზ. მანეთობით. ფარა დუურთინუუ მანათობით -- ფული დაუბრუნა მანეთობით. 

Lemma: manachkumel-i  
Number: 11551  
მანაჩქუმელ-ი (მანაჩქუმელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ოჩქვანს ზმნისა -- გამოგზავნილი. გურქ ვააჩინჷ ხენწიფეში
მანაჩქუმელი კოცჷ: ი. ყიფშ., გვ. 53 -- ვერ მიხვდა ხელმწიფის გამოგზავნილი კაცი. 

Lemma: mang-i  
Number: 11552  
მანგ-ი (მანგის) სწორი; დარი, ნაირი, ტოლი; შესაფერისი; ფარდი, ფერი. არძა მუში მანგის გორუნსია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ.
13 -- ყველა თავის შესაფერისს (სწორს) ეძებსო. მანგიში მანგი რენანია -- სწორის სწორი არიანო. სინათლე დო ვალიშ
მანგი: ი. ყიფშ., გვ. 108 -- სინათლისა და ელვის დარი (ნაირი). მანგო ზმნზ. სწორად; ნაირად: წურწუფა ართი მანგო
ქიგნუქიორუათი ფურცელემც: ყაზაყ., 16.03.1930, გვ. 2 -- გოგირდი ერთნაირად (თანაბრად) შევაფრქვიოთ ფოთლებს. 

Lemma: mangar-i  
Number: 11553  
მანგარ-ი (მანგარს) მაგარი. დიდი მანგარი ტყა ორდუ: მ. ხუბ., გვ. 2 -- დიდი მაგარი ტყე იყო. მანგარი ვარე კარია: ქხს, 1,
გვ. 73 -- მაგარი არ არის კარიო. მანგარო ზმნზ. მაგრად: თის ქემკააკირჷ მანგარო -- იმას მიაბა მაგრად. მანგარო
შეამოწმეს -- მაგრად შეამოწმეს. 

Lemma: mangaral-i  
Number: 11554  
მანგარალ-ი (მანგარალს) მიმღ. მოქმ. ინგარს ზმნისა -- დამტირებელი. ჩქიმი მანგარალი, ჩქიმი მათვალარი: თ. სახოკ.,
გვ. 265 -- ჩემი დამტირებელი, ჩემი მოთქმით დამტირებელი. სახე გიღუნა მანგარალო: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 147 -- სახე
გადაგექცევათ (გაქვთ) მოტირალი (კაცივით). 

Lemma: mangaras  
Number: 11555  
მანგარას ზმნზ. მაგრად. სი მანგარას ქოდოხვადი! -- შენ მაგრად დახვდი! 

Lemma: mangarapal-i  
Number: 11556  
მანგარაფალ-ი (მანგარაფალს) იგივეა, რაც მანგარალი, მანგარუუ. 

Lemma: mangarashe  
Number: 11557  
მანგარაშე იგივეა, რაც მანგარას, -- ზმნზ. მაგრად. თიცალი მანგარაშე უჸოთამუ: ი. ყიფშ., გვ. 84 -- ისე მაგრად უსვრია.
ნამთინექჷ გოხვალჷ მანგარაშე: ი. ყიფშ., გვ. 92 -- ზოგიერთმა დაახველა მაგრად. იხ. სიმანგარაშე. 

Lemma: mangareba  
Number: 11558  
მანგარება (მანგარებას) სახელი ამანგარენს ზმნისა -- მაგრობა. სქანი გამანგარებაქ ნტერიში გური ონგარუუ -- შენმა
მაგრობამ მტრის გული ატირა. 

Lemma: mangarinja  
Number: 11559  
მანგარინჯა (მანგარინჯას), მანგარინჯე (მანგარინჯეს) მიმღ. მოქმ. ინგარს ზმნისა -- მტირალა, ტირია. ...მარა კოჩო
გინიირთი, მანგარინჯაქი ვეჸუა -- მაგრამ კაცად გადაიქეც, მტირალა ნუ იქნები. მანგარინჯე ჭიჭონეფი -- {მო}მტირალე
ტირიფები. 

Lemma: mangaro  
Number: 11560  
მანგარო იხ. მანგარას. თისჷ ქემკაკირჷ მანგარონი, უწუ რაშიქ: ქხს, 2, გვ. 22 -- იმას რომ მიაბა მაგრად, რაშმა უთხრა. 

Lemma: mangaru{u}  
Number: 11561  
მანგარუ{უ} (მანგარუ{უ}ს) მიმღ. მოქმ. ინგარს ზმნისა -- 1. მტირალი. ქოძირუ მანგარუ ბოში -- ნახა მტირალი ბიჭი. 2.
დამტირებელი. ტირილის დღეს საგანგებოდ გამოყოფილი ორი მამაკაცი და ორი ქალბატონი, რომელთა მოვალეობაა,
ეზოში შემოსული სტუმრები მიაცილონ მკვდართან სატირლად. შდრ. მანგარაფალი. 

Lemma: mangas  
Number: 11562  
მანგას ზმნზ. სწორად, პირდაპირ. ჭაში ღერეფი იჭკჷრუ დიხაში ჟინი პიჯიში მანგას -- ჩალის ღეროები იჭრება მიწის ზედა
პირის სწორად. ქიმერთეს მართუ კოკიში მანგას ზღვა პიჯიშა: აია, 1, გვ. 23 -- მივიდნენ ზღვის პირას ბზრიალა (მბრუნავი)
კუნძულის პირდაპირ. შდრ. მანგო. 

Lemma: mangapa  
Number: 11563  



მანგაფა (მანგაფას), მანგება (მანგებას) სახელი ამანგენს ზმნისა -- მიმსგავსება, გათანასწორება. ამანგენს (მიამანგუ
მიამსგავსა, მეუმანგებუ მიუმსგავსებია, მენომანგებუე(ნ) მიამსგავსებდა თურმე) გრდმ. ამსგავსებს. შდრ. მანგი. 

Lemma: mangiero  
Number: 11564  
მანგიერო ზმნზ. მაგივრად; სამაგიეროდ; ნაცვლად. ოშუმეშამი კოჩიში მანგიერო ქიგეჸუნდუ მუში სქუა: ი. ყიფშ., გვ. 10 --
ულვაშიანი კაცის მაგივრად მიჰყვებოდა (უკან) მისი შვილი. უდუდე კოს დუდიში მანგიერო ოსური გეხენია დუსუ -- უთავო
კაცს თავის მაგივრად ცოლი აზისო თავზე. ჩილამურიში მანგიერო: ქხს, 1, გვ. 217 -- ცრემლის ნაცვლად. 

Lemma: mangior-i  
Number: 11565  
მანგიორ-ი (მანგიორს) მაგიერი; სამაგიერო. მოთმინებაში დო წუხარებაში მანგიორი: ი. ყიფშ., გვ. 35 -- მოთმინებისა და
მწუხარების მაგიერი. მანგიორი კუჩხი მუქჷ მეჩუა?: ი.ყიფშ., გვ. 52 -- მაგიერი ფეხი რამ მისცაო? ასე თე ძღაბეფი
მანგიორს ოპასუხჷ: მ. ხუბ., გვ. 281 -- ახლა ეს გოგოები მაგიერს უპასუხებს. 

Lemma: mango  
Number: 11566  
მანგო იგივეა, რაც მანგას, -- ზმნზ. პირდაპირ, გასწვრივ, მხარეს, მიმართულებით. მუქ კარიშ მანგო ჟი ქიგლადოხოდჷ: მ.
ხუბ., გვ. 187 -- ის (თავად) კარის პირდაპირ ზევით ჩამოჯდა. ათე ღობერიში მანგო მალართი! -- ამ ღობის გასწვრივ
წამოდი! თიში მანგო მიდართეს: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 97 -- იმის მიმართულებით წავიდნენ. მეულა ეშე-ეშე თე ქუაში
მანგო: მ. ხუბ., გვ. 62 -- მიდიან ზევით-ზევით ამ ქვის მიმართულებით. (ერცქემქ) გოსხაპუ ეკე, უცებ კჷრდეთ მანგო შარა
გეგნოთინჷ: მასალ., გვ. 110 -- (არჩვმა) ისკუპა ზევით, უცებ კლდიდან პირდაპირ გზა გაისწორა. 

Lemma: mangua  
Number: 11567  
მანგუა (მანგუას) იგივეა, რაც მანგება, -- სახელი ომანგუ(ნ) ზმნისა -- მეტობა, ჭარბობა. ართი კილოს ომანგჷ -- ერთ
კილოზე მეტია (ჭარბობს). ომანგუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. სტატიკ. მეტობს, სჭარბობს.
შდრ. უმონს. 

Lemma: mangur-i  
Number: 11568  
მანგურ-ი (მანგურს) ბადალი; მსგავსი. ქ ჯაში მანგური ხის მსგავსი; გადატ. უგრძნობო, არაადამიანური. გვალო მუჭო
იჸუაფუ უღორონთე, ჯაში მანგური: შ. ბერ., გვ. 84 -- მთლად როგორ იქნება უღმერთო, ხის მსგავსი. ეშ მანგური
საონჯღორო სოთინი ვაჭარელე -- ამის მსგავსი სასირცხვო არსად არ დაწერილა. გიიჯინენი, გური წაგალე, ჸილოში
მანგური ბოშ-კათეფი: შ. ბერ., გვ. 91 -- რომ გაიხედო (იქით-აქეთ), გული წაგივა, ვეფხვის მსგავსი ვაჟკაცები. 

Lemma: mandar-i  
Number: 11569  
მანდარ-ი (მანდარს), მანდარუა (მანდარუას) სახელი მიიმანდარუ(ნ) ზმნისა -- ცქრიალით წასვლა. ჭიფანა-ჭიფანა
ცირეფი წოხოლე მიიმანდარუდესი -- პატარ-პატარა ცირები (გოგოები) წინ მიდიოდნენ (ცქრიალით). მიოჯინი, მუჭომი
ცირეფი აწამანდარუნა -- შეხედეთ, როგორი გოგოები მიცქრიალებენ (წინ). 

Lemma: mandil-i  
Number: 11570  
მანდილ-ი (მანდილ/რს) მანდილი. შდრ. ლაზ. მანდილი მანდილი (ნ. მარი). 

Lemma: manebel/r  
Number: 11571  
მანებელ/რ -ი (მანებელ/რს) მიმღ. მოქმ. ენებუ(ნ) ზმნისა -- მავნებელი. ხოჭო,ჭანდი, წყირ-კიდაჭი -- არძა კოჩიში
მანებელი: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 147 -- ხოჭო, ბუზი, რწყილ-ბაღლინჯო -- ყველა კაცის მავნებელი. მანგარ გურიში მანებერიე -
- მაგარი გულის მავნებელია. 

Lemma: maneleber-i  
Number: 11572  
მანელებერ-ი (მანელებერს) მიმღ. მოქმ. ანელენს ზმნისა -- 1. მაწყნარებელი. სუსთი გურიში იმენდი რექჷ, მანგარი
გურიში მანელებერი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 27 -- სუსტი გულის იმედი ხარ, მაგარი გულის დამაწყნარებელი. 2. მიმღ.
ვნებ. მყ. მოსანელებელი. 

Lemma: mantxa  
Number: 11573  
მანთხა (მანთხას) იგივეა, რაც მაო{ნ}თხა. მანთხა სერც გინოჭყვიდ ძღაბიქ: აია, 1, გვ. 26 -- მეოთხე ღამეს გადაწყვიტა
გოგომ. 

Lemma: mantxebel-i  
Number: 11574  
მანთხებელ-ი (მანთხებელ/რს) მიმღ. მოქმ. ანთხენს ზმნისა -- {და}მფრთხობელი. ანგელოზეფი გოირენა ეშმაკეფიში
მანთხებელი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 53 -- ანგელოზები გახვევიათ (გარს) ეშმაკების {და}მფრთხობელი. 

Lemma: mantxoral-i  
Number: 11575  
მანთხორალ-ი (მანთხორალს) იგივეა, რაც მათხორალი, -- მიმღ. მოქმ. თხორუნს ზმნისა -- მთხრელი; მესაფლავე. საფლე
ტახილი მაფუდას, მანთხორალეფი გომირდას: ქხს, 1, გვ. 83 -- საფლავი გათხრილი (გატეხილი) მქონდეს, გარს მედგნენ
მესაფლავეები (მთხრელები). 

Lemma: manil-i  
Number: 11576  
მანილ-ი (მანილს) მიმღ. ვნებ. წარს. მანუნს ზმნისა -- შეტრუსული, გარუჯული. 



Lemma: mank'iral-i  
Number: 11577  
მანკირალ-ი (მანკირალს) მიმღ. მოქმ. {ნ}კირუნს ზმნისა -- 1. შემხვევი, შემკვრელი. ქორჩქინდუ საკიში დუდიში
მანკირალქ -- გამოჩნდა ტომრის თავის შემკვრელი. 2. დამფუფქველი, მწველი; დამხრაკავი. ჸოროფა რე ჩქიმი გურიში
მანკირალი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 19 -- სიყვარულია ჩემი გულის დამფუფქველი (შემხრუკველი). 

Lemma: mank'oral-i  
Number: 11578  
მანკორალ-ი (მანკორალს) მიმღ. მოქმ. ინკორს ზმნისა -- მცოხნელი. 

Lemma: mant'ebel-i  
Number: 11579  
მანტებელ-ი (მანტებელ/რს) მიმღ. მოქმ. ინტებუ(ნ) ზმნისა -- გამქცევი. სოთა ვორექ მანტებელი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ.
53 -- არსადა ვარ გამქცევი. ნჷმ რექ მანტებელი: აია, 1, გვ. 21 -- ნუ გაიქცევი (ხარ გამქცევი). 

Lemma: mant'ebu  
Number: 11580  
მანტებუ (მანტებუს) იგივეა, რაც მანტებელი, -- გამქცევი. 

Lemma: manua  
Number: 11581  
მანუა (მანუას) სახელი მანუნს ზმნისა -- 1. ტრუსვა, {გა}რუჯვა. ჸვილირ ქოთომს გოპუტორუნა, გოკიკონუნა დო უკული
მანუნა -- დაკლულ ქათამს გაპუტავენ, გაკენკავენ და შემდეგ ცეცხლზე ტრუსავენ (რუჯავენ). 2. ნაბვა (თვალებისა). ოკარიეს
ელვორექ დო თოლეფს ელუმანუა: ქხს, 1, გვ. 305 -- საქათმეს გვერდით ვდგავარ და თვალებს ვნაბავ. მანუნს (გომანუ
გატრუსა, გუუმანუ გაუტრუსავს, გონომანუე(ნ) გატრუსავდა თურმე) გრდმ. ტრუსავს, რუჯავს ცეცხლზე. უმანუნს (გუუმანუ გაუტრუსა,
გუუმანუ გაუტრუსავს) გრდმ. სასხვ. ქც. მანუნს ზმნისა -- უტრუსავს, ურუჯავს. იმანუუ(ნ) (გიიმანუ გაიტრუსა, გომანე{ლე}(ნ) გატრუსულა)
გრდუვ. ვნებ. მანუნს ზმნისა -- იტრუსება, ირუჯება. ამანუუ(ნ) (გაამანუ გაეტრუსა, გომანუუ გასტრუსვია) გრდუვ. ვნებ. უმანუნს
ზმნისა -- ეტრუსება, ერუჯება. იმანე(ნ) (იმანუ შესაძლებელი გახდა {გა}ტრუსვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. მანუნს ზმნისა --
შეიძლება გაიტრუსოს. ამანე(ნ) (ამანუ შეძლო {გა}ეტრუსა, -- , გონომანუე(ნ) შესძლებია გაეტრუსა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უმანუნს
ზმნისა -- შეუძლია {გა}ტრუსოს. ომანაფუანს (ომანაფუუ ატრუსვინა, უმანაფუაფუ უტრუსვინებია, ნომანაფუე(ნ) ატრუსვინებდა თურმე)
კაუზ. მანუნს ზმნისა -- ატრუსვინებს. მამანალი მიმღ. მოქმ. {გა}მტრუსავი, {გა}მრუჯავი. ომანალი მიმღ.ვნებ.მყ. {გა}სატრუსი,
{გა}სარუჯი. გომანილი მიმღ.ვნებ.წარს. გატრუსული, {გა}რუჯული. ნამანა მიმღ.ვნებ.წარს. {გა}ნატრუსი, {გა}ნარუჯი. ნამანუერი
მიმღ.ვნებ.წარს. {გა}ტრუსვის, {გა}რუჯვის საფასური. უმანუ, უგუმანუ მიმღ.უარყ. გაუტრუსავი. 

Lemma: ma{n}cha  
Number: 11582  
მა{ნ}ჩა (მა{ნ}ჩას) ხელა. ტუტულეში მა{ნ}ჩა რდუ ტოტია -- ტუტულეს ხნისა იყო ტოტია. იხ. მახანა. 

Lemma: manchural-i  
Number: 11583  
მანჩურალ-ი (მანჩურალ/რს) მიმღ. მოქმ. ჩურუნს ზმნისა -- მცურავი. კატერი წყარშა ინოირე მანჩურალი: კ. სამუშ., გვ. 117
-- კატერი წყალში გიდგას მცურავი. 

Lemma: mancxvar-i  
Number: 11584  
მანცხვარ-ი (მანცხვარს) მაცხოვარი. შდრ. ტოპონ. მანცხვარ-ტყა მაცხოვრის ტყე (პ. ცხად., ტოპონ., გვ. 128; გ. ელიავა,
კატ., გვ. 67); მანცხვარკარი მაცხოვრის კარი. 

Lemma: mandzalat  
Number: 11585  
მანძალათ სიძლიერით, ძალით. ტეხნიკა მუში მანძალათ ზოგენც კოჩიში ხანდას -- ტექნიკა თავისი ძალით ზოგავს კაცის
შრომას. შდრ. ნძალა. 

Lemma: mandzgilar-i  
Number: 11586  
მანძგილარ-ი (მანძგილარს) მიმღ. მოქმ. ნძგილუნს ზმნისა -- გამხლეჩი (სიმინდის ტაროსი...). 

Lemma: mandzgilishal-i  
Number: 11587  
მანძგილიშალ-ი (მანძგილიშალ/რს) იგივეა, რაც მანძგილარი. 

Lemma: manc'ara  
Number: 11588  
მანწარა (მანწარას) ძალიან მწარე (მწარეთა შორის). ათაშ(ი) ტანცჷ აშმართუუ აზრეფი თეში მანწარას: კ. სამუშ., ქართ.
ზეპ., გვ. 40 -- ამ სახით (ასე) ტანში დამიძვრება აზრები ეგზომ მწარედ. ჰაი, მუშ მანწარა ხვალახე ნგარა: მასალ., გვ. 26 --
ჰოი, რა მწარეა მარტოდ ტირილი. 

Lemma: manc'q'ual-i  
Number: 11589  
მანწყუალ-ი (მანწყუალ/რს) მიმღ. მოქმ. ნწყუნს ზმნისა -- დამქცევი. მარა მუ ოკო უწუე სქანცალ ქიანაშ მანწყუალს:
ეკური, გვ. 384 -- მაგრამ რა უნდა უთხრა შენისთანა ქვეყნის დამქცევს. 2. შემწყობი (ხელისა). ხეში მანწყუალი რდუ თე
საქმეს -- ხელის შემწყობი იყო ამ საქმეში. 

Lemma: manc'q'uu  
Number: 11590  
მანწყუუ (ხეში) იგივეა, რაც მანწყუალი (მნიშვ. -- 2), -- ხელის შემწყობი. 



Lemma: manch'-i  
Number: 11591  
მანჭ-ი (მანჭის) ბასრი, ჩამწვდომი. თოლი სქანი მანჭიე დო მანჭი, წკურუმი რე, ჯინჯიშა ვენუვანჭი: ქხს, 1, გვ. 92 -- შენი
თვალი ბასრია (ჩამწვდომი) და ბასრი, უფსკეროა, ძირამდე ვერ ჩავწვდი. 

Lemma: manch'ar-i  
Number: 11592  
მანჭარ-ი (მანჭარს) იხ. მაჭარი. 

Lemma: manch'il-i  
Number: 11593  
მანჭილ-ი (მანჭილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მანჭუნს ზმნისა -- დამანჭული. 

Lemma: manch'ik'ora  
Number: 11594  
მანჭიკორა, მანჭკორა (მანჭ{ი}კორას) ბოტან. სოკოს ერთგვარი სახეობა (ი. ყიფშ.). 

Lemma: manch'k'val-i  
Number: 11595  
მანჭკვალ-ი (მანჭკვალ/რს) სახედანაოჭებული. 

Lemma: manch'ua  
Number: 11596  
მანჭუა (მანჭუას) სახელი მანჭუნს, იმანჭუუ(ნ) ზმნათა -- მანჭვა. მუს მანჭუნქ სახეს? -- რას მანჭავ სახეს? მანჭუნს (დომანჭუ
დამანჭა, დუუმანჭუ დაუმანჭავს, დონომანჭუე(ნ) დამანჭავდა თურმე) გრდმ. მანჭავს. იმანჭუუ(ნ) (დიიმანჭუ დაიმანჭა, დომანჭე{რე}(ნ)
დამანჭულა) გრდუვ. ვნებ. მანჭუნს ზმნისა -- იმანჭება. ამანჭუუ(ნ) (დაამანჭუ დაემანჭა, დომანჭუუ დამანჭვია) გრდუვ. ვნებ.
უმანჭუნს ზმნისა -- ემანჭება. მამანჭალი მიმღ. მოქმ. {და}მმანჭველი. ომანჭალი მიმღ.ვნებ.მყ. {და}სამანჭი. დომანჭილი
მიმღ.ვნებ.წარს. დამანჭული. ნამანჭა მიმღ.ვნებ.წარს. {და}ნამანჭი. ნამანჭუერი მიმღ.ვნებ.წარს. {და}მანჭვის საფასური. უმანჭუ,
უდუმანჭუ მიმღ.უარყ. დაუმანჭავი. 

Lemma: manch'q'olar-i  
Number: 11597  
მანჭყოლარ-ი (მანჭყოლარს) მიმღ. მოქმ. ნჭყოლუნს ზმნისა -- დამჭრელი, დამკოდველი. ჸოროფა რე, ჯიმალეფი, კოჩიშ
გურიშ მანჭყოლარი: ქხს, 1, გვ. 83 -- სიყვარულია, ძმებო, კაცის გულის დამჭრელი (დამკოდავი). 

Lemma: manja  
Number: 11598  
მანჯა (მანჯას) მაჯა. მანჯა გიღუ უშულადუ -- მაჯა გაქვს დაუღლელი. მანჯა გიღუ ურწუმია -- მაჯა გაქვს უშველებელიო. ხე
ქიმეთხი ჸათე მანჯეფს -- ხელი მოკიდე ამ მაჯებს. 

Lemma: manjan-i  
Number: 11599  
მანჯან-ი (მანჯანს) მარჯანი. ალმასეფი გიჸორა დო ვართ ხვარენთი მანჯანეფს: ქხს, 1, გვ. 113 -- ალმასები გიყვართ და
არც ხმარობთ მარჯნებს. 

Lemma: manje  
Number: 11600  
მანჯე (მანჯეს) იგივეა, რაც მაინჯე, -- საღამო ხანი. 

Lemma: manjeba  
Number: 11601  
მანჯება (მანჯებას) სახელი ამანჯენს ზმნისა -- გამართვა; დაწყება. ჩქიმი დუდქუ ქაშმოჭყორდჷ, შხვა საქვარი
გავამანჯი: მასალ., გვ. 76 -- ჩემი თავი დამავიწყდა, სხვა საქმე გავმართე (დავიწყე). ბოშეფქ ურო ქჷდოდვეს, გამანჯეს
რაგადი: მასალ., გვ. 64 -- ბიჭებმა ურო დადვეს, გამართეს ლაპარაკი. ამანჯენს (გაამანჯუ გამართა, გუუმანჯუ//გუუმანჯებუ
გაუმართავს, გონომანჯუე(ნ)//გონომანჯებუე(ნ) გამართავდა თურმე) გრდმ. მართავს, იწყებს. იმანჯებუ(ნ) (გიიმანჯუ გაიმართა,
გამანჯებე{რე}(ნ) გამართულა) გრდუვ. ვნებ. ამანჯენს ზმნისა -- იმართება, იწყება. იმანჯინე(ნ) (იმანჯინუ შესაძლებელი გახდა
გამართვა, დაწყება; მანჯებელე(ნ) შესაძლებელი გამხდარა დაწყება, -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ამანჯენს ზმნისა -- შეიძლება
გამართვა, დაწყება. მამანჯებელი მიმღ. მოქმ. დამწყები, {გა}მმართავი. ომანჯებელი მიმღ.ვნებ.მყ. დასაწყები, {გა}სამართავი.
{გა}მანჯებული მიმღ.ვნებ.წარს. დაწყებული, გამართული. {გა}ნამანჯები მიმღ.ვნებ.წარს. {გა}ნამართი. 

Lemma: manjire  
Number: 11602  
მანჯირე (მანჯირეს) მიმღ. აწმყ. ინჯირუუ(ნ) ზმნისა -- დამწოლი. 

Lemma: manjghver-i  
Number: 11603  
მანჯღვერ-ი (მანჯღვერს) მიმღ. მოქმ. ანჯღვერუუ(ნ) ზმნისა -- წინამძღოლი, ბელადი; წინ მიმავალი. ომერ-ფაშა
მანჯღვერი რე: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 97 -- ომერ-ფაშა წინამძღოლია. ქ მანჯღვერი თხა წინამძღოლი თხა (ფარისა). 

Lemma: maotxa  
Number: 11604  
მაოთხა, მაონთხა (მაო{ნ}თხას) მეოთხე. მაოთხასი უჩქუ გახანგება: ი. ყიფშ., გვ. 181 -- მეოთხემ იცის გაგიჟება. ხოლო
დეენირზჷ მაოთხაშა: ი. ყიფშ., გვ. 17 -- კიდევ დანიზლავდა მეოთხეჯერ. მაონთხა ონჯუას ქიმერთეს: მ. ხუბ., გვ. 69 --
მეოთხე საღამოს მივიდნენ. შდრ. მაანთხა. 

Lemma: maorebel-i  



Number: 11605  
მაორებელ-ი (მაორებელს) მიმღ. მოქმ. აორენს ზმნისა -- {და}მჩრდილავი. იხ. ორო. 

Lemma: maosha  
Number: 11606  
მაოშა (მაოშას) მეასე. იხ. ოში. 

Lemma: map'ark'al-i  
Number: 11607  
მაპარკალ-ი (მაპარკალ/რს), მაპარკუ/ჷ (მაპარკუ/ჷ-ს) მიმღ. მოქმ. პარკუნს ზმნისა -- {და}მპარკავი, პარკის მკეთებელი.
მაპარკჷ ჸანჭი ჸუნს -- მპარკავი (პარკის გამკეთებელი) ყაჭი ჰყავს. იხ. პარკი. 

Lemma: map'aghuraia  
Number: 11608  
მაპაღურაია (მაპაღურაიას) ბოტან. მსუქანა. იხ. ჯი{ნ}ჭითა (ა. მაყ.). 

Lemma: map'iral-i  
Number: 11609  
მაპირალ-ი (მაპირალს) 1. მიმღ. ვნებ. მყ. მოპირუნს ზმნისა -- მოსაპირი, პირასაწყობი. 2. მიმღ. მოქმ. მომპირველი, პირის
ამწყობი (ამლესავი). 

Lemma: mazharnecha  
Number: 11610  
მაჟარნეჩა (მაჟარნეჩას) მეორმოცე. იხ. ჟარნეჩი. 

Lemma: mazharzhalar-i  
Number: 11611  
მაჟარჟალარ-ი (მაჟარჟალარს) მიმღ. მოქმ. ოჟარჟალუანს ზმნისა -- მჟრჟოლავი. 

Lemma: mazhvabela  
Number: 11612  
მაჟვაბელა (მაჟვაბელას) მაჯლაჯუნა (დ. ფიფია). 

Lemma: mazhia  
Number: 11613  
მაჟია (მაჟიას), მაჟირა (მაჟირას) მეორე. ართი იბირსინი,თიწკჷმა მაჟია ინგარსია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 10 -- ერთი რომ
მღერის, მაშინ მეორე ტირისო. ქიმეჩჷ მაჟიათი: ა. ცაგ., გვ. 11 -- მისცა მეორეც. 

Lemma: mazhiasha{x}  
Number: 11614  
მაჟიაშა{ხ} ზმნზ. მეორეჯერ. მაჟიაშახ გუუმეორუ ართიშახ ნარაგადუ -- მეორეჯერ გაუმეორა ერთხელ (ერთჯერ) ნათქვამი. 

Lemma: mazhiashe  
Number: 11615  
მაჟიაშე ზმნზ. სიმაღლიდან. ერცქემქ გამკოლ გვალაშ წვანც, ოში საჯენიშ მაჟიაშე თუდო ქინაბათქჷ წყარც: მასალ., გვ.
110 -- არჩვი მოსწყდა მთის კენწეროს, ასი საჟენის სიმაღლიდან ქვევით ბათქანი მოადინა წყალში. ჟჷრ საჯენიშ მაჟიაშე
ემერ წყურგილ მოსოფუნცუ: მასალ., გვ. 18 -- ორი საჟენის სიმაღლიდან ეგერ წყარო მოქუხს (ღვარად). იხ. ჟი. 

Lemma: mazhiashkas  
Number: 11616  
მაჟიაშქას ზმნზ. იგივეა, რაც მაჟიაშახ, -- მეორეჯერ. ინა... ჩქიმი და რდუა დო მაჟიაშქას ათეჯგუა ვაბღოლავა: მ. ხუბ., გვ.
151 -- ის... ჩემი და იყოო და მეორეჯერ ასეთი (ამის მსგავსი) არ მიქნაო. 

Lemma: mazhira  
Number: 11617  
მაჟირა (მაჟირას), მაჟრა//მაჟჷრა (მაჟ{ჷ}რას) იგივეა, რაც მაჟია, -- მეორე. მაჟირა ოჭუმარეს: მ. ხუბ., გვ. 1 -- მეორე
დილას. მაჟირა დღასჷ უწუ რაშიქჷ: ა. ცაგ., გვ. 21 -- მეორე დღეს უთხრა რაშმა. ართის კვინჩა მითოხერდჷ, მაჟირასჷ --
მაფშალია: ი.ყიფშ., გვ. 172 -- ერთში სკვინჩა იჯდა, მეორეში -- ბულბული. ართი სუმარი ინგარდჷ მაჟირაში მუულას: ი.
ყიფშ., გვ. 132 -- ერთი სტუმარი ტიროდა მეორის მოსვლას. 

Lemma: mazhira{՚}ure  
Number: 11618  
მაჟირა{ჸ}ურე ზმნზ. მეორე მხარეს. მაჟირაჸურე მაჟირა შორტი ტყები გემონწყია: ი. ყიფშ., გვ. 77 -- მეორე მხარეს მეორე
ფენა ტყავი ამაძვრეო. 

Lemma: mazhira{՚}uren-i  
Number: 11619  
მაჟირა{ჸ}ურენ-ი (მაჟირაჸურენს) მეორემხ{ა}რის. მაჟირაჸურენი ხასილასჷ ქიმკოდოხოდჷ ე ბოშიქჷ: ი. ყიფშ., გვ. 62 --
მეორე მხარეს გვერდზე მიჯდა ეს ბიჭი. 

Lemma: mazhirel-i  
Number: 11620  
მაჟირელ-ი (მაჟირელს) მიმღ. ვნებ. წარს. მაჟირანს ზმნისა -- მეორედ გათოხნილი; გამოროდებული (იმერ.). იხ. მაჟირუა. 

Lemma: mazhirua  
Number: 11621  
მაჟირუა (მაჟირუას) სახელი მაჟირანს ზმნისა -- მეორედ გათოხნა, გამოროდება (იმერულად). სიმინს ჯგირო ოკო



გოკვათუა მაჟირუაში დროს -- სიმინდს კარგად უნდა გაჭრა მეორედ გათოხნის დროს. სიმინს სუმ დღას ქომაჟირანდეს --
სიმინდს სამ დღეს თოხნიდნენ (მეორედ). მაჟირანს (მაჟირუუ გათოხნა, უმაჟირუუ გაუთოხნია, ნომაჟირუე(ნ) თოხნიდა თურმე) გრდმ.
მეორედ თოხნის. იმაჟირანს (გიიმაჟირუუ გაითოხნა, გუუმაჟირუუ გაუთოხნია) გრდმ. სათავ. ქც. მაჟირანს ზმნისა -- ითოხნის
თავისას (მეორედ). უმაჟირანს (გუუმაჟირუუ გაუთოხნა, გუუმაჟირუუ გაუთოხნია) გრდმ. სასხვ. ქც. მაჟირანს ზმნისა -- უთოხნის
(მეორედ). იმაჟირუუ(ნ) (გიიმაჟირუ გაითოხნა, გომაჟირე{ლე}(ნ) გათოხნილა) გრდუვ. ვნებ. მაჟირანს ზმნისა -- ითოხნება (მეორედ).
ამაჟირუუ(ნ) (გაამაჟირუ გაეთოხნა, გომაჟირუუ გასთოხნია) გრდუვ. ვნებ. მაჟირანს ზმნისა -- ეთოხნება (მეორედ). იმაჟირე(ნ)
(იმაჟირუ შესაძლებელი გახდა გათოხნა, გომაჟირელე(ნ) შესაძლებელი გამხდარა მეორედ გათოხნა, -- ) გრდუვ. ვნებ. მაჟირანს
ზმნისა -- შეიძლება მეორედ გაითოხნოს. ამაჟირე(ნ) (ამაჟირუ შეძლო გაეთოხნა, -- , გონომაჟირუე(ნ) შესძლებია მეორედ გათოხნა)
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უმაჟირანს ზმნისა -- შეუძლია გათოხნოს (მეორედ). ომაჟირაფუანს (ომაჟირაფუუ ათოხნინა მეორედ,
უმაჟირაფუაფუ უთოხნინებია, ნომაჟირაფუე(ნ) ათოხნინებდა თურმე) კაუზ. თოხნის ზმნისა -- ათოხნინებს (მეორედ). მამაჟირალი მიმღ.
მოქმ. {გა}მთოხნელი (მეორედ). ომაჟირალი მიმღ.ვნებ.მყ. {გა}სათოხნი (მეორედ). გომაჟირელი მიმღ.ვნებ.წარს. გათოხნილი
(მეორედ). ნამაჟირა მიმღ.ვნებ.წარს. {გა}ნათოხნი (მეორედ). ნამაჟირუერი მიმღ.ვნებ.წარს. მეორედ გათოხნის საფასური. უმაჟირუ,
უგუმაჟირუ მიმღ.უარყ. მეორედ გაუთოხნელი. შდრ. ბარგუა. 

Lemma: mazhra  
Number: 11622  
მაჟრა (მაჟრას) იხ. მაჟირა. მაჟრა დღასუ... ჸუდე დოჭუ: ქხს, 1, გვ. 216 -- მეორე დღეს... სახლი დაწვა. 

Lemma: mazhra{՚}ure  
Number: 11623  
მაჟრა{ჸ}ურე ზმნზ. იხ. მაჟირა{ჸ}ურე. ართგანიში ბუსქა უსქუ, მაჟრაჸურე -- ნჯილო-ჩელა: მასალ., გვ. 117 -- ერთი
მხრიდან ბუსქა უბია, მეორე მხარეს -- ჯიქი-თეთრი. 

Lemma: mazhe'rua  
Number: 11624  
მაჟჷრუა (მაჟჷრუას) იხ. მაჟირუა. 

Lemma: mazhgheria  
Number: 11625  
მაჟღერია (მაჟღერიას) ბოტან. ბალახია ერთგვარი. თუთაში-თ (მთვარეულით) დაავადებულ ბავშვს აძლევდნენ მაჟღერია
ბალახისაგან დამზადებულ წამალს (ს. მაკალ. გვ. 274). 

Lemma: mara1  
Number: 11626  
მარა1 (მარას), მარუა, მარუო (მარუა/ო-ს) ერთი კვირა (შვიდი დღე). ართ მარაქ მიკიილჷ: მ.ხუბ., გვ. 284 -- ერთი კვირა
გავიდა. თე მარას, თი მარას, ათე თუთას, თი თუთასჷ : ი. ყიფშ., გვ. 23 -- ამ კვირას, იმ კვირას, ამ თვეს, იმ თვეს. თითო
მარასჷ საფულესჷ ქომიდარაჯითია: ა. ცაგ., გვ. 10 -- თითო კვირას საფლავზე მიდარაჯეთო. სი ქოჸოფიი ჩქიმი ჩხოუ თე
მარაში მახალია: ქხს, 1, გვ. 12 -- შენ ჰქენი (ჰყავ) ჩემი ძროხა ამ კვირის მომგებიო. მარაშე ზმნზ. (ყოველ) კვირას; კვირაში.
მარაშე ართიშახ ოკო ქიმუჯღონას ძღვინი -- კვირაში ერთხელ უნდა გაუგზავნოს ძღვენი. ქ მარა დო მარაშ დუდი კვირა
და კვირის თავი; გადატ. სისტემატურად, განუწყვეტლივ. შხვადოშხვას ითირანდეს ირ მარა დო მარაშ დუს -- სხვადასხვას
იცვლიდნენ ყოველ კვირას და კვირის თავზე (სისტემატურად). 

Lemma: mara2  
Number: 11627  
მარა2 მაპირისპ. კავშირი მაგრამ. გილართუ ე ხენწიფექ, მარა სოთინი ვაშუ იჯგურა მარკინექ: მ. ხუბ., გვ. 1 -- იარა ამ
ხელმწიფემ, მაგრამ ვერსად ვერ იშავა ისეთი (იმნაირი) მოჭიდავე. ბრელი მაფუნია ორაგადე, მარა პიჯი წყარით მაფუნია
ეფშა -- ბევრი მაქვსო სათქმელი, მაგრამ პირი წყლით მაქვსო სავსე. ბოში ვორექ ჯგირი, მარა ჯიბეს ვარე ჭყელი ფარა:
ი. ყიფშ., გვ. 167 -- ბიჭი ვარ კარგი, მაგრამ ჯიბეში არაა წყეული ფული. მარა ზოგჯერ თხრობის პერიოდების
თანმიმდევრობა-გადაბმას უსვამს ხაზს. მარა მუ ოკო უწუე სქანცალ ქიანაშ მანწყუალს?: ეკური, გვ. 384 -- მაგრამ რა უნდა
ვუთხრა შენისთანა ქვეყნის დამქცევს? მარა მუჭო ართიანი ქოძირესჷნი, ჟირხოლოქ ეკირთჷ ბრელი ხიოლით -- მაგრამ
როგორც კი ერთმანეთი დაინახეს, ორივე წაიქცა დიდი სიხარულით. 

Lemma: maragade  
Number: 11628  
მარაგადე (მარაგადეს) მიმღ. აწმყ. რაგადანს ზმნისა -- მოლაპარაკე, მთქმელი. პიჯიშ მარაგადე კოჩიე -- პირში მთქმელი
კაცია. ართი ცოდა მაქიმინალს უღუნია დო ოში -- მარაგადესია -- ერთი ცოდვა მქმნელს აქვსო და ასი -- მოლაპარაკესო.
შდრ. მათქუალი. 

Lemma: maragadu/e'  
Number: 11629  
მარაგადუ/ჷ (მარაგადუ/ჷ-ს) იგივეა, რაც მარაგადე. 

Lemma: maragva  
Number: 11630  
მარაგვა, მარაგვამ-ი (მარაგვა{მ}-ს): კოწია პატონსქუა რექო, დუდმორცვილი, მარაგვამი?: ქხს, 1, გვ. 262 -- კოწია
ბატონიშვილი ხარ, (რომ) მოპლაკუნებ თავტიტველი?; მარაგვამი ხოჯი მორქენალი ხარი. 

Lemma: maragvenja/e(maragvenja/e-s)  
Number: 11631  
მარაგვენჯა/ე(მარაგვენჯა/ე-ს) მარაგვინჯა/ე (მარაგვინჯა/ე-ს) მიმღ. მოქმ. არაგუუ(ნ) ზმნისა -- მარქენალი, რქენია.
მარაგვენჯა/ე ორინჯი -- რქენია (მარქენალი) საქონელი. 

Lemma: marak'a  
Number: 11632  
მარაკა (მარაკას) ფარეხი (დ. ფიფია); გომური, ბოსელი თხებისათვის (ი. ყიფშ.); სათხებო, ბაკი (პ. ჭარ.); თხის ან ცხვრის
ღამის ბინა, მოღობილი და გადახურული (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 3, გვ. 62). იხ. ოთხალე, ქაბარკა. 



Lemma: marak'ea  
Number: 11633  
მარაკეა სერ-ი (მარაკეა სერს) მოწმენდილი და მთვარიანი ღამე. 

Lemma: marak'int'a  
Number: 11634  
მარაკინტა (მარაკინტას) ბოტან. ყაზახა. იხ. ტარაფუნა (ა. მაყ.). 

Lemma: maran-i  
Number: 11635  
მარან-ი (მარანს) მარანი. მიდეჸონით მარანიშა დო ქოჩით ღვინი: ი. ყიფშ., გვ. 20 -- წაიყვანეთ მარანში და დაალევინეთ
ღვინო. 

Lemma: mara՚al-i  
Number: 11636  
მარაჸალ-ი (მარაჸალ/რს) მიმღ. მოქმ. რაჸუნს ზმნისა -- გამდენი; ჩამომრეკი. 

Lemma: marash  
Number: 11637  
მარაშ დუდ-ი (მარაშ დუს) ერთი კვირის თავი; გადატ. (ერთი) კვირის ბოლო. მარაშ დუს ქუმურთია -- კვირის თავზე (ერთი
კვირის გასვლის შემდეგ) მოვალთო. იხ. მარა1. შდრ. წორი. 

Lemma: marashina  
Number: 11638  
მარაშინა (თუთა) (მარაშინა თუთას) მარიამობის თვე, აგვისტო (ი. ყიფშ.). 

Lemma: marashna  
Number: 11639  
მარაშნა (მარაშნას), მარაშნობა (მარაშნობას) მარიამობა. რელიგ. დღესასწაული, რომელიც ეძღვნება წმ. მარიამს 28
აგვისტოს (ახალი სტილით). მარაშნა ქჷმადჷრთჷნი, დიჭყანა ოჭნახჷში რგინაფას: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 21 -- მარიამობა
რომ მოადგება (მოახლოვდება), დაიწყებენ საწნახლის გორებას. მუგოშინანთ, მუქ მოხვად სოფელ დარჩელც მარაშნას:
მასალ., გვ. 106 -- მოგახსენებთ, რა მოხდა სოფელ დარჩელში მარიამობას. მარაშნობა მანჭუნი, დიჭყანა ოჭნახჷში
რგინაფას: ქხს, 1, გვ. 18 -- მარიამობა რომ მოაწევს, დაიწყებენ საწნახლის გორებას. შდრ. ლაზ. მარიაშინა მარიამობა (ნ.
მარი). 

Lemma: marashona  
Number: 11640  
მარაშონა (მარაშონას) იხ. მარაშინა, მარაშნა. 

Lemma: margal-i  
Number: 11641  
მარგალ-ი (მარგალ/რს; მრ. რიცხ.: მარგალ-ეფ-ი) მეგრელი. ცირეფი ბრელი მიძირუნა: რუსი, ქორთუ, მარგალითი: ქხს,
1, გვ. 110 -- გოგოები ბევრი გვინახავს: რუსი, ქართველი, მეგრელიცა. მარგალიში ნათქუელიენია... -- მეგრელის
ნათქვამიაო. // გადატ. გლეხი. ჯინოსქუას ბგორუნდი დო მარგალქ მიდმოსარგალუუ -- აზნაურიშვილს ვეძებდი და გლეხმა
წამიყვანა. მარგალი (გლეხი) გოხირეს დო ღობერს უკულ გითმიჸუნუანდუა: თ. სახოკ., გვ. 251 -- მეგრელი (გლეხი)
გაქურდეს და ღობერი შემდეგ გაიყვანაო. 

Lemma: margalit'-i  
Number: 11642  
მარგალიტ-ი (მარგალიტის) მარგალიტი. 

Lemma: margalur-i  
Number: 11643  
მარგალურ-ი (მარგალურს) მეგრული. ჩქიმი მარგალურით გაგშებღი დუდი: მ. ხუბ., გვ. 259 -- ჩემი მეგრულით ვიხსენ
(გამოვიტანე) თავი. მარგალურო ზმნზ. მეგრულად. მარგალურო რაგადანს -- მეგრულად ლაპარაკობს. შდრ. სამარგალო. 

Lemma: margat'el-i  
Number: 11644  
მარგატელ-ი (მარგატელ/რს) მაკრატელი. ქიმიიღჷ მარგატელი: მ. ხუბ., გვ. 140 -- მოიტანა მაკრატელი. შდრ. გურ.
მარგატელი. 

Lemma: margeba  
Number: 11645  
მარგება (მარგებას) სახელი ამარგენს ზმნისა -- {და}მაგრება. ნჷნძგჷთ მარგება მიოჩქჷ მოდათ: ი. ყიფშ., გვ. 175 --
ნისკარტით მაგრება მიაჩნია მოდად. მუთი რენი, გურს იმარგენს: ი. ყიფშ., გვ. 161 -- რაც არის, გულს იმაგრებს. ბარგი
ქჷმკააქუნჷ, მუჭო უმარგუნ თეში: მ. ხუბ., გვ. 181 -- ტანსაცმელი ჩააცვა, როგორც უმაგრია ისე. მუს უმარგ ჩქიმი შური?: კ.
სამუშ., ქხპს, გვ. 126 -- რას უმაგრია ჩემი სული? გეჭოფუნი, ქუდუოლჷ, ვამარგინე ხეს -- რომ აიღო, დაუვარდა, ვერ
იმაგრებს ხელში. ამარგენს (ამარგუ ამაგრა, უმარგებუ უმაგრებია, ნომარგებუე(ნ) ამაგრებდა თურმე) გრდმ. ამაგრებს. იმარგენს
(გიიმარგუ გაიმაგრა, გუუმარგებუ გაუმაგრებია) გრდმ. სათავ. ქც. ამარგენს ზმნისა -- იმაგრებს თავისას. უმარგენს (გუუმარგუ
გაუმაგრა, გუუმარგებუ გაუმაგრებია) გრდმ. სასხვ. ქც. ამარგენს ზმნისა -- უმაგრებს. იმარგებუუ(ნ) (გიიმარგუ გამაგრდა,
გამარგებე{ლე}(ნ) გამაგრებულა) გრდუვ. ვნებ. ამარგენს ზმნისა -- მაგრდება. ემარგებუუ(ნ) (გეემარგუ გაუმაგრდა, გამარგებუუ
გამაგრებია) გრდუვ. ვნებ. ამარგენს ზმნისა -- უმაგრდება. იმარგინე(ნ) (იმარგინუ შესაძლებელი გახდა გამაგრება, -- , -- ) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. ამარგენს ზმნისა -- შეიძლება გამაგრდეს. ამარგინე(ნ) (ამარგინუ შეძლო გაემაგრებინა, -- , გონომარგებუე(ნ)
შესძლებია გამაგრება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უმარგენს ზმნისა -- შეუძლია გაამაგროს. ომარგებაფუანს (ომარგებაფუუ
ამაგრებინა, უმარგებაფუაფუ უმაგრებინებია, ნომარგებაფუე(ნ) ამაგრებინებდა თურმე) კაუზ. ამარგენს ზმნისა -- ამაგრებინებს.



მამარგებელი მიმღ. მოქმ. {გა}მამაგრებელი. ომარგებელი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}სამაგრებელი. გამარგებული მიმღ. ვნებ. წარს.
გამაგრებული. ნამარგები მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნამაგრები. ნამარგებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. გამაგრების საფასური. უმარგებუ,
უგუმარგებუ მიმღ. უარყ. გაუმაგრებელი. 

Lemma: margebel-i  
Number: 11646  
მარგებელ-ი (მარგებელ/რს) მიმღ. მოქმ. ირგუ(ნ) ზმნისა -- მარგებელი, მარჯვე. დოქანცაფის ვემერჩანა, მუდგა
მარგებელი რდენი -- გასაქანს არ მოგცემენ, რაც გინდა მარჯვე იყო. 

Lemma: margebul-i  
Number: 11647  
მარგებულ-ი (მარგებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ამარგენს ზმნისა -- {გა}მაგრებული. 

Lemma: margv-i  
Number: 11648  
მარგვ-ი (მარგვის) ზოოლ. დათვის ბელი. თუნთიში, გერიში, ტურაში... სკუას უძახუნა მარგვის -- დათვის, მგლის, ტურის...
შვილს ეძახიან `მარგვ'-ს. 

Lemma: margvia  
Number: 11649  
მარგვია (მარგვიას) ბოტან. ტყემლის ჯიშის მცენარეა ერთგვარი. ნაყოფი სლივას ჰგავს, მოგრძო შავი ფერის. რომ
დამწიფდება, ტკბილია, -- ქლიავის სახეობა. 

Lemma: margila  
Number: 11650  
მარგილა (მარგილას) ძალიან გრილი (გრილთა შორის). 

Lemma: marginapal-i  
Number: 11651  
მარგინაფალ-ი (მარგინაფალ/რს) მიმღ. მოქმ. ორგინუანს ზმნისა -- მგორებელი. 

Lemma: margul-i  
Number: 11652  
მარგულ-ი, მარგულა (მარგულს, მარგულას) ბოტან. იგივეა, რაც მარგვია, -- შავი ქლიავი. 

Lemma: margumolar-i  
Number: 11653  
მარგუმოლარ-ი (მარგუმოლარს),მარგუმონალ-ი (მარგუმონალ/რს) მიმღ. მოქმ. რგუმონუნს ზმნისა -- მახრამუნებელი. იხ.
რგუმოლი. 

Lemma: mard-i  
Number: 11654  
მარდ-ი (მარდის, მარს) მადლი. მარდი ქიმინია -- მადლი ჰქენიო. თქვანოთ მარდიენია: ი.ყიფშ., გვ. 37 -- თქვენთვის
მადლიაო. ბინეხის მიკულესია დო ბურეხის გინაგეს მარდია: თ. სახოკ., გვ. 243 -- ვაზს გვერდი აუარეს და ბურეხს მისცეს
სალამიო (მადლიო). ღორონს მარდის შევწირენქ: ი. ყიფშ., გვ. 115 -- ღმერთს მადლს შევწირავ. მელა კვარჲას მარს
ოგანს: ი. ყიფშ., გვ. 175 -- მელა ყვავს ესალმება (მადლს აძლევს). ქ მარდიშ გაფა (გინოგაფა) მადლის გადახდა; გადატ.
მადლობის თქმა; მისალმება. მარდი გინააგუ ძალამი ჸვანაში მინჯე კოჩქ: მ. ხუბ., გვ. 25 -- დიდი მადლობა უთხრა ყანის
პატრონმა (კაცმა). ქ მარდიშ დინაფა მადლის დაკარგვა: ტყურათ მარდი გიდინჷდ: ქხს, 1, გვ. 194 -- ტყუილად მადლი
გეკარგებოდა. ქ მარდიში ქიმინუა მადლის ქმნა: ირო მიქიმინუ მარდი: ქხს, 1, გვ. 94 -- ყოველთვის მიქნია მადლი. ქ
მარდიში შეწირუა მადლის შეწირვა: ღორონს მარდი ქეშეპწირი: შ. ბერ., გვ. 61 -- ღმერთს მადლი შევწირე. ქ ღორონთიში
მარდიმე ღმერთმანი. შდრ. ლაზ. მადლი მადლი (ნ. მარი). 

Lemma: mardavan-i  
Number: 11655  
მარდავან-ი (მარდავანს) მოლდაველი. კოს ვარი, მარდავანს ქოგუ -- კაცს კი არა, მოლდაველს ჰგავს. 

Lemma: mardashe  
Number: 11656  
მარდაშე (მარდაშეს) იგივეა, რაც ომორდუალე, -- მზარდი. მარდაშე ჯა მზარდი ხე. მარდაშექ იჸუუა, -- თქუანა, მუდოსით
მალას ათენს რდუალასინი -- მზარდი იქნაო, -- იტყვიან, როდესაც მალე ათავებს ზრდას. შდრ. ჭველა ჯა. 

Lemma: mardeba  
Number: 11657  
მარდება (მარდებას) სახელი ამარდენს, იმარდებუ(ნ) ზმნათა -- 1. {და}მადლება, დაყვედრება. ღორონთი მუშენ
მამარდენს!: ქხს, 1, გვ. 88 -- ღმერთი რად მამადლის! 2. მადლიერება. ლევანს უმარდუდეს: მ. ხუბ., გვ. 13 -- ლევანს
ემადლიერებოდნენ (უმადლოდნენ). უმარდჷდჷ თიში სამართალსჷ: ა. ცაგ., გვ. 53 -- უმადლოდა მის სამართალს. ბირდუ-
ბარდუ, მი გიმარდუ!: თ. სახოკ., გვ. 243 -- ბირდუ-ბარდუ, ვინ გიმადლის! ამარდენს (დაამარდუ დაამადლა, დუუმარდებუ
დაუმადლებია, დონომარდებუე(ნ) დაამადლებდა თურმე) გრდმ. ამადლებს, აყვედრის. ამარდუ{უ}(ნ) (დაამარდუ დაემადლა,
დამარდებუ დამადლებია) გრდუვ. ვნებ. ამარდენს ზმნისა -- ემადლება; ემადლიერება. იმარდუ(ნ), იმარდებუუ(ნ) (დიიმარდუ
დაიმადლა, დამარდებე{ლე}(ნ) დამადლებულა) გრდუვ. ვნებ. ამარდენს ზმნისა -- იმადლება. უმარდუ(ნ) (დუუმარდუ დაემადლა,
დომარდებუ{უ} დამადლებია) გრდუვ. ვნებ. ამარდენს ზმნისა -- ემადლება; ემადლიერება. იმარდინე(ნ)(იმარდინუ შესაძლებელი
გახდა დამადლება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ამარდენს ზმნისა -- შეიძლება დამადლება (დამადლიერება). ამარდინე(ნ)
(ამარდინუ შეძლო დამადლებოდა; -- ; დონომარდებუე(ნ) შესძლებია დამადლება, დამადლიერება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ამარდენს
ზმნისა -- შეუძლია დაემადლიეროს, დაემადლოს. ომარდებაფუანს (ომარდებაფუუ ამადლებინა, უმარდებაფუაფუ უმადლებინებია,
ნომარდებაფუე(ნ) ამადლებინებდა თურმე) კაუზ. ამარდენს ზმნისა -- ამადლებინებს, ამადლიერებინებს. მამარდებელი მიმღ. მოქმ.
{და}მამადლებელი. ომარდებელი მიმღ.ვნებ.მყ. {და}სამადლებელი. დამარდებული მიმღ.ვნებ.წარს. დამადლებული. დანამარდები
მიმღ.ვნებ.წარს. დანამადლები. დანამარდებუერი მიმღ.ვნებ.წარს. დამადლების საფასური. უმარდებუ, უდუმარდებუ მიმღ.უარყ.



დაუმადლებელი. იხ. მარდი. 

Lemma: mardian-i  
Number: 11658  
მარდიან-ი (მარდიანს) მადლიანი. ოკო ორდე მარდიანი: ქხს, 1, გვ. 66 -- უნდა იყო მადლიანი. მუ კოჩი რე თე მარდიანიში
მუმაჸონაფალია: მ. ხუბ., გვ. 18 -- რა კაცია ამ მადლიანის მომყვანიო. დობღური, სი მარდიანი!: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 124 --
მოვკვდი, შე მადლიანო! 

Lemma: mardiel-i  
Number: 11659  
მარდიელ-ი (მარდიელ/რს) მადლიერი; მადლობელი. მუჭო ზოჯუნს მუასქანი? -- მარდიელი, ჯუმა: ქხს, 1, გვ. 217 --
როგორ ბრძანდება მამაშენი? -- მადლობელი (მადლობთ), ძმაო. 

Lemma: mardime  
Number: 11660  
მარდიმე (ღ მარდი მე) მადლი მე. ღორონთიში მარდიმე, მა ვემემირთუმუ -- ღმერთმანი (ღმერთის მადლი მე), მე არ
მივსულვარ. ქ უშულადუ ბჟაშ მარდიმე (ფიცილის ფორმულა) დაუღლელი მზის მადლმა (შდრ. ი. ყიფშ. მარდი). 

Lemma: mardisheni  
Number: 11661  
მარდიშენი მადლისათვის; მადლით. გური ოგურეს მიღუ, მარდიშენი ვამაჭიშუუნი -- გული საგულეში მაქვს, მადლისათვის
რომ არ მოუსწრო. შდრ. გურ. მადლიზა. 

Lemma: mardoba  
Number: 11662  
მარდობა (მარდობას) მადლობა. მარდობა ღორონთს!: ი. ყიფშ., გვ. 132 -- მადლობა ღმერთს! ბადიდიქ მარდობა უწუ: ი.
ყიფშ., გვ. 10 -- ბებერმა მადლობა უთხრა. მარდობა უწუ ენენსჷ დო იდჷ: ა. ცაგ., გვ. 28 -- მადლობა უთხრა ამათ და იარა.
დიდ მარდობას ვორექ -- დიდად მადლობელი ვარ. 

Lemma: mardobeli  
Number: 11663  
მარდობელი იგივეა, რაც მადლობელი, -- მადლობელი. მარდობელი ვორეთ თქვანწკჷმა -- მადლობელი ვართ თქვენთან.
დიდი მარდობელი ვორექ: ი. ყიფშ., გვ. 3 -- დიდი მადლობელი ვარ. 

Lemma: mardu  
Number: 11664  
მარდუ, მარდუუ (მარდუ{უ}-ს) მიმღ. აწმყ. მზარდი, ზრდის პროცესში მყოფი. დიო ბაღანა რე, მარდუუ -- ჯერ ბავშვია,
მოზარდი. ჩქი მობრდათ ოცქვაფური მარდუეფი -- ჩვენ გავზარდოთ საქებარი მოზარდები. იხ. რდუალა. 

Lemma: mardual-i  
Number: 11665  
მარდუალ-ი (მარდუალ/რს) მიმღ. მოქმ. რდუნს ზმნისა -- გამზრდელი. მა, სქან რჩჷნჷ მარდუალცჷ, გეკომიჭვეს ოჭიში --
მე, შენს ბებერ გამზრდელს, ზურგი ამიწვეს (ცემით). იში მარდუალი ოჯახი: მასალ., გვ. 100 -- იმისი გამზრდელი ოჯახი.
მარდუალეფი მუულა: ი. ყიფშ., გვ. 155 -- გამზრდელები მოდიან. 

Lemma: mardume//marde'me  
Number: 11666  
მარდუმე!//მარდჷმე! იხ. მარდიმე. ღორონთიში მარდუმე! -- ღვთის მადლმა! 

Lemma: marduu  
Number: 11667  
მარდუუ (მარდუუს) იხ. მარდუ. მარდუუ ჩქჷჩქჷ ნგარათ იჩინებენია: ხალხ. სიტყ., 1, გვ. 82 -- მზრდელი (მზარდი) ბავშვი
ტირილით იცნობაო. 

Lemma: marebel-i  
Number: 11668  
მარებელ-ი (მარებელ/რს) შუამავალი, მაჭანკალი. მუშოთ მოკო მარებელი? -- რად (რისთვის) მინდა მაჭანკალი? მუ ამბე
რე, ჯიმა კოჩი, მარებელს იგორუა?: ქხს, 1, გვ. 187 -- რა ამბავია, ძმაკაცო, მაჭანკალს კითხულობ? დუდიში ტვინი
გეგმომიღუ შეჩვენებულ მარებელქ: მასალ., გვ. 100 -- თავის ტვინი ამირია (ამომართვა) შეჩვენებულმა მაჭანკალმა. 

Lemma: marenj-i  
Number: 11669  
მარენჯ-ი (მარენჯის, მარენს) მიმღ. აწმყ. რე(ნ) ზმნისა -- დამდგომი, გამჩერებელი; ვინც უნდა იყოს, იარსებოს, -- მყოფი.
თენა ვარე თაქიანი მარენჯი -- ეს არაა აქაური გამჩერებელი (მყოფი). ანწი მარენჯი ვავორექ: აია, 1, გვ. 26 -- აწი (აქ)
გამჩერებელი არ ვარ. იხ. რინა. 

Lemma: martal-i  
Number: 11670  
მართალ-ი (მართალ/რს) მართალი. მართალი თქვიია დო ღურელი გედირთუნია: თ. სახოკ., გვ. 251 -- მართალი თქვიო
და მკვდარი ადგებაო. მეტყურეს მართალსით ვადუჯერენა: ა. ცან., გვ. 112 -- მატყუარას (ტყუილის მთქმელს) მართალსაც
არ დაუჯერებენ. არძას ქიკუჭირინოუ მუში ღულას დო მუში მართარს: ი. ყიფშ., გვ. 116 -- ყველას მიაწვდინა მის მტყუანსა
და მის მართალს. 

Lemma: martapu/e'  
Number: 11671  
მართაფუ/ჷ (მართაფუ/ჷ-ს) მიმღ. მოქმ. ართუუ(ნ) ზმნისა -- გადამდები; სახადი. ვამორთათ, თქვანი ჭირი, მართაფუ რე
ჩქიმი ჭუა!: მასალ., გვ. 50 -- არ მოხვიდეთ, თქვენი ჭირიმე, გადამდებია ჩემი სენი! 



Lemma: martax-i  
Number: 11672  
მართახ-ი (მართახის) მათრახი. თუხარიკი ცხენსია მართახი ვაკონია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 55 -- თუხარიკ ცხენსო მათრახი
არ უნდაო. უდგადგუანს მართახის: ქხს, 1, გვ. 201 -- უტყლაშუნებს მათრახს. ქ მართახიში ჩამა მათრახის ჭმევა, გადატ.
მათრახის მაგრად დარტყმა. ქოჩუ დო ქოჩუ ცხენს მართახი: მ. ხუბ., გვ. 164 -- აჭამა და აჭამა (მაგრად დაარტყა) ცხენს
მათრახი. 

Lemma: martaxia  
Number: 11673  
მართახია (მართახიას) ელასტიური; ცოცხალი, მკვირცხლი. მართახია (//მართახიჯგუა) კოჩი რენია -- ელასტიური
(მათრახის მსგავსი) კაციაო. 

Lemma: martaxua  
Number: 11674  
მართახუა (მართახუას) სახელი მართახანს ზმნისა -- {გა}მათრახება; გადატ. გალანძღვა, საყვედურის თქმა (მკაცრად).
ოიშა გინამართახა რე: ქხს, 1, გვ. 289 -- ასჯერ გამათრახებულია. გომართახუუ მანგარას -- გალანძღა მაგრად. მართახანს
(გომართახუუ გაამათრახა, გუუმართახუუ გაუმათრახებია, გონომართახუე(ნ) გაამათრახებდა თურმე) გრდმ. ამათრახებს, გადატ.
საყვედურს ეუბნება. იმართახე(ნ)//იმართახინე(ნ) (იმართახინუ შესაძლებელი გახდა გამათრახება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
ამართახენს ზმნისა -- შეიძლება გამათრახება; საყვედურის თქმა. ამართახე(ნ)//ამართახინე(ნ) (ამართახინუ შეძლო
{გა}ემათრახებინა, -- , გონომართახებუე(ნ) შესძლებია გამათრახება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უმართახანს ზმნისა -- შეუძლია
{გა}ამათრახოს; გადატ. საყვედური უთხრას, გალანძღოს. ომართახებაფუანს (ომართახებაფუუ ამათრახებინა, უმართახებაფუაფუ
უმათრახებინებია, ნომართახებაფუე(ნ) ამათრახებინებდა თურმე) კაუზ. ამართახენს ზმნისა -- ამათრახებინებს. მამართახალი მიმღ.
მოქმ. {გა}მამათრახებელი; გადატ. {გა}მლანძღავი. ომართახალი მიმღ.ვნებ.მყ. {გა}სამათრახებელი; გადატ. {გა}სალანძღი.
გომართახელი მიმღ.ვნებ.წარს. გამათრახებული; გადატ. გალანძღული. ნამართახა მიმღ.ვნებ.წარს. {გა}ნამათრახები; გადატ.
{გა}ნალანძღი. ნამართახუერი მიმღ.ვნებ.წარს. გამათრახების, გადატ. {გა}ლანძღვის საფასური. უმართახუ, უგუმართახუ მიმღ.უარყ.
გაუმათრახებელი. 

Lemma: marteba  
Number: 11675  
მართება (მართებას) სახელი ამართენს ზმნისა -- მართლება. დიდაქ დუდი იმართჷ: ი. ყიფშ., გვ. 60 -- დედამ თავი
იმართლა. ოცადუ, დუდი იმართასინი -- ცდილობს, რომ თავი იმართლოს. ამართენს (გაამართუ გაამართლა, გოუმართებუ
გაუმართლებია, გონომართებუე(ნ) გაამართლებდა თურმე) გრდმ. ამართლებს. იმართენს (გიიმართუ გაიმართლა, გოუმართებუ
გაუმართლებია) გრდმ. სათავ. ქც. ამართენს ზმნისა -- იმართლებს თავს. უმართენს (გუუმართუ გაუმართლა, გუუმართებუ
გაუმართლებია) გრდმ. სასხვ. ქც. ამართენს ზმნისა -- უმართლებს. იმართებუუ(ნ) (გიიმართუ//გეემართუ გამართლდა,
გამართებე{ლ/რე}(ნ) გამართლებულა) გრდუვ. ვნებ. ამართენს ზმნისა -- მართლდება. ემართებუუ(ნ) (გეემართუ გაუმართლდა,
გამართებუუ გამართლებია) გრდუვ. ვნებ. უმართენს ზმნისა -- უმართლდება. მამართებელი მიმღ. მოქმ. {გა}მამართლებელი.
ომართებელი მიმღ.ვნებ.მყ. {გა}სამართლებელი. {გა}მართებული მიმღ.ვნებ.წარს. {გა}მართლებული. {გა}ნამართები/უ მიმღ.ვნებ.წარს.
{გა}ნამართლები. {გა}ნამართებუერი მიმღ.ვნებ.წარს. {გა}მართლების საფასური. {უგ}უმართებუ მიმღ.უარყ. გაუმართლებელი. 

Lemma: martebul-i  
Number: 11676  
მართებულ-ი (მართებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ამართენს ზმნისა -- მართალი, გამართლებული. თენა რენო
მართებული?: ი. ყიფშ., გვ. 139 -- ესაა გამართლებული? სით ქოთქვიი მართებული: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 40 -- შენც კი
თქვი მართალი. 

Lemma: martve  
Number: 11677  
მართვე (მართვეს) ბარტყი (პ. ჭარ., დ. ფიფია); მართვე. 

Lemma: martua  
Number: 11678  
მართუა (მართუას) სახელი მართუნს ზმნისა -- მართვა. 

Lemma: martual-i  
Number: 11679  
მართუალ-ი (მართუალ/რს) მიმღ. მოქმ. რთუნს ზმნისა -- 1. სახლის დამხურავი. სქანიცალი მართუალი ბრელი მიძირუ --
შენისთანა დამხურავი (სახლისა) ბევრი მინახავს. 2. გამყოფი. 

Lemma: martul-i  
Number: 11680  
მართულ-ი (მართულ/რს) მავთული. ჭიჭე რსინაში მართული ქომუჩი! -- ცოტა სინის მავთული მომეცი! 

Lemma: martu{u}  
Number: 11681  
მართუ{უ} (მართუ{უ}-ს) მორევი; წყალბორბალა, წყალტრიალა. ოკონ ინგჷრ რდასჷნ თეში, მართუუ ინოხუფინჷნც:
მასალ., გვ. 70 -- თითქოსდა ენგური იყოს ისე, მორევი ყურყუტებს (შხუის). ორაგული მართუუს ინარაგვესია: ხალხ. სიბრ., 1,
გვ. 109 -- ორაგული მორევში ჩააგდესო. კოჩქ ქინანთხას მართუუს: ქხს, 1, გვ. 98 -- კაცი ჩავარდეს მორევში. იხ. ზღვა-
მართუუ; წყარ-მართუუ. 

Lemma: mariale  
Number: 11682  
მარიალე (მარიალეს) ბოტან. სვინტრი (ა. მაყ.). 

Lemma: marigebel-i  
Number: 11683  
მარიგებელ-ი (მარიგებელ/რს) მიმღ. მოქმ. არიგენს ზმნისა -- მომრიგებელი. მარიგებელემქ ჩხუპი დოულასეს: ი.ყიფშ.,



გვ. 107 -- შემრიგებლებმა ჩხუბი დაუშალეს. 

Lemma: marioba  
Number: 11684  
მარიობა (მარიობას) მარიამობა (რელიგიური დღესასწაული). თუთაშხა რე მარიობა -- ორშაბათია მარიამობა. შდრ.
მარაშინა. 

Lemma: mark'va  
Number: 11685  
მარკვა (მარკვას) 1. აბრეშუმის ჭიის დავადებაა ერთგვარი. ჭია უეცრად კვდება და მაგრდება -- იკირება. შდრ. მუსკარდინა.
2. ცუდად მოზელილ ღომში დარჩენილი მკვრივი (ფქვილიანი) ბურთულები, -- მურკლი. 

Lemma: mark'val-i  
Number: 11686  
მარკვალ-ი (მარკვალ/რს) კურკუშელა, მურკლი. შდრ. მარქვალი. 

Lemma: mark'valeba  
Number: 11687  
მარკვალება (მარკვალებას) სახელი იმარკვალებუ(ნ) ზმნისა -- დაკურკუშელება, დამურკლება. ქვირიში ღუმუს
აკეთენანი, ქვირს ტიბუ წყარს ნწყუნა, ვადემარკვასინი თიშენი -- ფქვილის ღომს რომ აკეთებენ, ფქვილს ხსნიან თბილ
წყალში, რომ არ დაკურკუშელდეს იმიტომ. იმარკვებუუ(ნ)//იმარკვალებუუ(ნ) (დიიმარკუ//დიიმარკვალუ დაკურკუშელდა,
დომარკვალებე{ლ/რე}(ნ)//დომარკვებე{ლ/რე}(ნ) დაკურკუშელებულა, დონომარკვებუე(ნ)//დონომარკვალებუე(ნ) დაკურკუშელდებოდა თურმე)
გრდუვ. ვნებ. კურკუშელდება. 

Lemma: mark'valia  
Number: 11688  
მარკვალია (მარკვალიას) მაგარი; სქელი. 

Lemma: mark'ilar-i  
Number: 11689  
მარკილარ-ი (მარკილარს) მიმღ. მოქმ. რკილანს ზმნისა -- {მო}მკივანი. მარკილარი ქოჸუნს, ცირასქუალეფი -- მკივანი
(ქე) ჰყავს, ქალიშვილები. 

Lemma: mark'ine  
Number: 11690  
მარკინე (მარკინეს) მიმღ. აწმყ. მოჭიდავე. კამბეშიში მარკინე ხო{ჯი}ს ქა{ლეფი} ვასქიდუნია: თ. სახოკ., გვ. 249 --
კამეჩის მორკინალ ხარს რქა (რქები) არ შერჩებაო. მა მეიჩქვანქ მარკინეს: მ. ხუბ., გვ. 1 -- მე გამოგიგზავნი მოჭიდავეს. 

Lemma: marmal-i1  
Number: 11691  
მარმალ-ი1 (მარმალს) მარმალილო. მარმალითიე მიკ-მიკჷ ეშაკებული: მ. ხუბ., გვ. 122 -- მარმალილოთია ირგვლივ
შემოკავებული. 

Lemma: marmal-i2  
Number: 11692  
მარმალ-ი2 (მარმალ/რს) იხ. მარმალუა. 

Lemma: marmalua  
Number: 11693  
მარმალუა (მარმალუას) სახელი უმარმალუანს ზმნისა -- ხამხამი (თვალისა). პაპიროსიში მონტებასუ თოლემსი
უმარმალუანსუ -- პაპიროსის მოკიდების დროს თვალებს ახამხამებს. უმარმალუანს (უმარმალუუ ახამხამა, უმარმალუაფუ
უხამხამებია, ნომარმალაფუე(ნ) ახამხამებდა თურმე) გრდმ. ახამხამებს (თვალებს). 

Lemma: marobit  
Number: 11694  
მარობით ზმნზ. კვირაობით (მთელი კვირეების განმავლობაში). (უკულაში) ლეხის ქეშეხვადჷდ-და, მარობით
გაბანძღჷდჷ: აია, 1, გვ. 20 -- (უმცროსი) ავადმყოფს თუ შეხვდებოდა, კვირაობით (მთელი კვირა) ემსახურებოდა. 

Lemma: marozgal-i  
Number: 11695  
მაროზგალ-ი (მაროზგალ/რს) მიმღ. მოქმ. როზგუნს ზმნისა -- მროზგველი. ხარხი დოშაყარეს დო მუკუურდჷ მაროზგალი
-- ხალხი შეყარეს და (უკან) ედგა მროზგველი. 

Lemma: marsa  
Number: 11696  
მარსა (მარსას) მასრა; საქსოვი დაზგის ნაწილი: ძაფის დასახვევი მოკლე ჯოხი, მაქოში ჩასადები. მარსა დინოძუ მარქვას,
მარსას გერთუ ძაფი -- მასრა დევს მაქოში, მასრაზე დახვეულია ძაფი. კუჩხი, სქვამი მარსაცალო, ასე გვალო
დოსქირაფე -- ფეხი, მასრასავით ლამაზი, ახლა მთლად დამდნარა (დამშრალა). 

Lemma: marsil-i  
Number: 11697  
მარსილ-ი, მარსი-ი (მარსილ/რს) მიმღ. ვნებ. მარსუნს ზმნისა -- მესრით შემოღობილი ადგილი. შდრ. მასარი. ცა ჩხე
ჩხანათიე იშამარსილი -- ცა ცხელი მზითაა შემოღობილი. 

Lemma: marsua  
Number: 11698  



მარსუა (მარსუას) სახელი მარსუნს ზმნისა -- მესრით შემორაგვა (ღობვა). სქან კიბირეფი ქომუჩას ოზეში იშამარსალო:
ქხს, 1, გვ. 239 -- შენი კბილები მომცა ეზოს შემოსაღობავად (შემოსაკავებლად). ოზეს მარსუნს -- ეზოს ღობავს. მარსუნს
(გომარსუ გაღობა, გუუმარსუ გაუღობავს, გონომარსუე(ნ) გაღობავდა თურმე) გრდმ. ღობავს; სარავს. იმარსუნს (გიიმარსუ გაიღობა,
გუუმარსუ გაუღობავს) გრდმ. სათავ. ქც. მარსუნს ზმნისა -- იღობავს. უმარსუნს (გუუმარსუ გაუღობა, გუუმარსუ გაუღობავს) გრდმ.
სასხვ. ქც. მარსუნს ზმნისა -- უღობავს. იმარსუუ(ნ) (გიიმარსუ გაიღობა, გომარსე{ლე}(ნ) გაღობილა) გრდუვ. ვნებ. მარსუნს ზმნისა --
იღობება. ამარსუუ(ნ) (გაამარსუ გაეღობა, გომარსუუ გაღობვია) გრდუვ. ვნებ. უმარსუნს ზმნისა -- ეღობება. იმარსე(ნ) (იმარსუ
შესაძლებელი გახდა {გა}ღობვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. მარსუნს ზმნისა -- შეიძლება {გა}იღობოს. ამარსე(ნ) (ამარსუ
შეძლო {გა}ეღობა, -- , გონომარსუე(ნ) შესძლებია {გა}ღობვა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უმარსუნს ზმნისა -- შეუძლია {გა}ღობოს.
ომარსაფუანს (ომარსაფუუ აღობვინა, უმარსაფუაფუ უღობვინებია, ნომარსაფუე(ნ) აღობვინებდა თურმე) კაუზ. მარსუნს ზმნისა --
აღობვინებს. მამარსალი მიმღ. მოქმ. {გა}მღობავი. ომარსალი მიმღ.ვნებ.მყ. {გა}საღობ{ავ}ი. გომარსილი მიმღ.ვნებ.წარს.
გაღობილი. ნამარსა მიმღ.ვნებ.წარს. {გა}ნაღობი. ნამარსუერი მიმღ.ვნებ.წარს. {გა}ღობვის საფასური. უმარსუ, უგუმარსუ მიმღ.უარყ.
გაუღობავი. 

Lemma: marsxebel-i  
Number: 11699  
მარსხებელ-ი (მარსხებელ/რს) მიმღ. მოქმ. ირსხენს ზმნისა -- მხსნელი. თექინეშე ქედნიტესია ათე ჩქინი მარსხებელია:
მ.ხუბ., გვ. 6 -- იქ ჩატოვესო ეს ჩვენი მხსნელიო. 

Lemma: mart'-i  
Number: 11700  
მარტ-ი (მარტის) მარტი. იხ. თუთა. შდრ. ლაზ. მარტი. ქ მარტიშ კალამიაცალო გოხუმაფილი მარტის ღერივით (ჩალისა)
გამხმარი; გადატ. ძალიან გამხდარი, სუსტი. 

Lemma: mart'enj-i  
Number: 11701  
მარტენჯ-ი (მარტენჯის, მარტენს) მიმღ. მოქმ. ირტებუ(ნ) ზმნისა -- გამქცევი, მტოლვი. ინა ვარე გამაჩერებელი,
მარტენჯიე -- ის არაა გამჩერებელი, გამქცევია. მარტენჯი დო მათხოზინე ჟირხოლო ღორონს ოხვეწუდუა: ხალხ. სიბრ.,
1, გვ. 83 -- გამქცევი და მდევარი ორივე ღმერთს ეხვეწებოდაო. 

Lemma: mart'vil-i  
Number: 11702  
მარტვილ-ი (მარტვილ/რს) ტოპონ. დაბის, რაიონული ცენტრისა და რაიონის სახელწოდება. ი. ყიფშიძის აზრით, სახელი
ბერძნულია, ეწოდება ხ საუკუნის მონასტერს, რომელსაც მეგრელები ჭყონ-დიდ'ს ეძახიან. გადმოცემით მონასტერი დგას
ადგილზე, სადაც იდგა წარმართი კერპი კაპუნია (ი. ყიფშ.). მარტვილი ლათინთა ენაა, მოწამეს უწოდებენ; ხოლო მესხნი
ყრმასა უწოდენ (საბა). 

Lemma: mart'inj-i  
Number: 11703  
მარტინჯ-ი (მარტინჯის) იგივეა, რაც მარტენჯი, -- გამქცევი. ქაწოხვალამუნა შხვა კათა მარტინჯეფი: ი. ყიფშ., გვ. 62 --
შემოხვდომიათ სხვა ხალხი გამქცევები. 

Lemma: marua  
Number: 11704  
მარუა (მარუას), მარუო (მარუოს) იგივეა, რაც მარა, -- ერთი კვირა -- შვიდი დღე. ართი მარუა გაატარჷ თაში: მ. ხუბ., გვ.
175 -- ერთი კვირა გაატარა ასე. ვიპიჩანქ მარუაშე ჟირიშახი: ა. ცაგ., გვ. 97 -- ვმარხულობ კვირაში ორჯერ. მიკილჷ ართი
მარუოქჷნი: ი. ყიფშ., გვ. 23 -- რომ გაიარა ერთმა კვირამ. ერთ კვირას შეადგენს შემდეგი დღეები: თუთაშხა (ღ თუთაშ დღა
მთვარის დღე) ორშაბათი; თახაშხა (ღ თახაშ დღა თახას დღე) სამშაბათი; ჯუმაშხა (ღ ჯუმაშ დღა ჯუმას დღე) ოთხშაბათი;
ცაშხა (ღ ცაშ დღა ცის დღე) ხუთშაბათი; ობიშხა (ღ ობიშ დღა ობის დღე) პარასკევი; შურიშხა (ღ შურიშ დღა სულის დღე)
შაბათი; ჟაშხა (ღ ბჟაშ დღა მზის დღე) კვირა. იხ. დღა. 

Lemma: marula  
Number: 11705  
მარულა (მარულას) მარულა. 

Lemma: marule  
Number: 11706  
მარულე (მარულეს) მიმღ. აწმყ. ირულე(ნ) ზმნისა -- მორბენალი; მრბენი. მარულე გამკიიჸუნესჷ მუშუში: ი. ყიფშ., გვ. 17 --
მორბენალი გამოიყვანეს თავთავისი. მარულე ცხენი -- მორბენალი ცხენი. მარულა, პ. ჭარაიას აზრით, მეგრული
რულა'დანაა (სირბილი) მიღებული: მა-რულ-ა. 

Lemma: marulia  
Number: 11707  
მარულია (მარულიას) იგივეა, რაც მალურია, -- ბოტან. ლენქორანული ალბიცია (ა. მაყ.). 

Lemma: maruo1  
Number: 11708  
მარუო1 (მარუოს) იგივეა, რაც მარა, მარუა. ართი მარუო რე, მა სი რგორუნქინი: ი.ყიფშ., გვ. 19 -- ერთი კვირაა, მე რომ
გეძებ. 

Lemma: maruo2  
Number: 11709  
მარუო2 (მარუოს) იგივეა, რაც მაბრუო, -- მერვე. თენა ხოლო მარუოთ გიორაგუუ თექ: მ. ხუბ., გვ. 228 -- ესეც მერვედ
დააგორა (დააგდო) იქ. იხ. ბრუო, რუო. 

Lemma: markapa  
Number: 11710  



მარქაფა (მარქაფას) სათადარიგო, თანმხლები, შემცვლელი; მეორე ცხენი, რომელზედაც კაცი არ ზის და ისე მიჰყავთ (პ.
ჭარ.). ართი კვიცი ოჭოფჷ დო მარქაფათ ქიმეჩჷ: მ.ხუბ., გვ. 249 -- ერთი კვიცი დაიჭირა და სათადარიგოდ მისცა. შდრ.
ომათირე ცხენი. 

Lemma: markapua  
Number: 11711  
მარქაფუა (მარქაფუას) სახელი იმარქაფანს ზმნისა -- მარქაფვა. ქალემარქაფეე ათე ცხენია: მ. ხუბ., გვ. 252 --
ამოიმარქაფეო ეს ცხენი. 

Lemma: markenj-i  
Number: 11712  
მარქენჯ-ი (მარქენჯის, მარქენს) მიმღ. მოქმ. მარქენალი. მარქენჯი ხოჯი -- მარქენალი (რქენია) ხარი. 

Lemma: markv-i  
Number: 11713  
მარქვ-ი (მარქვის) საფეიქრო პატარა დეტალი (დ. ფიფია); საქსოვი დაზგის, საკერავი მანქანის ნაწილი, -- მაქო. 

Lemma: markva  
Number: 11714  
მარქვა (მარქვას) მაქო. მარსაში დინაადვალარს მარქვას უძახუნა -- მასრაში ჩასადებს მაქოს ეძახიან. ართი მარქვა დო
ართი ბერგი ქეკიცუნუუ: მ. ხუბ., გვ. 277 -- ერთი მაქო და ერთი თოხი გაირჭო (ქამარში). ათე ოსურეფი მარქვათ ქოშუნა
ღართის -- ეს ქალები მაქოთი ქსოვენ ღართს. 

Lemma: markval-i1  
Number: 11715  
მარქვალ-ი1 (მარქვალ/რს) კვერცხი. შდრ. ლაზ. მარქვალი კვერცხი (ნ. მარი). 

Lemma: markval-i2  
Number: 11716  
მარქვალ-ი2 (მარქვალ/რს) ავადმყოფობაა, რომელიც უჩნდება ცხენს კოჭზე, კვერცხის ოდენა სიმსივნე. უკეთებენ
ოპერაციას, გაჭრიან და ამოაგდებენ. 

Lemma: markvalish  
Number: 11717  
მარქვალიშ გურ-ი (მარქვალიშ გურს) ბოტან. სოკოს სახეობაა, შეიძლება ჭამა. 

Lemma: margh-i  
Number: 11718  
მარღ-ი (მარღის) მარღი; თვალთეთრი. მარღის უძახუნა ჩეთოლამ კოს -- `მარღ'-ს ეძახიან თეთრთვალიან კაცს. 

Lemma: marghvapal-i  
Number: 11719  
მარღვაფალ-ი (მარღვაფალ/რს) მიმღ. მოქმ. ორღვანს ზმნისა -- მყრელი. 

Lemma: marghvapu  
Number: 11720  
მარღვაფუ (მარღვაფუს), მარღვაფურ-ი (მარღვაფურს) იგივეა, რაც მარღვაფალი, -- მყრელი. მარღვაფუ ჩხომი
ქობძირი -- მყრელი (ქვირითისა) თევზი ვნახე. 

Lemma: marghinal-i  
Number: 11721  
მარღინალ-ი (მარღინალ/რს) მიმღ. მოქმ. ღრენია. მარღინალი ჯოღორიშა ვაგაშკურინასია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 83 --
ღრენია ძაღლის არ შეგეშინდესო. 

Lemma: ma{r}q'int'al-i  
Number: 11722  
მა{რ}ყინტალ-ი (მა{რ}ყინტალ/რს) მიმღ. მოქმ. რყინტუნს ზმნისა -- მყლაპავი. ქჷმორთჷ ართ როპაპიქ, კოჩიშ
მარყინტალქ: მ.ხუბ., გვ. 298 -- მოვიდა ერთი როკაპი, კაცის მყლაპავი. შდრ. ყინტუა, ყირტუა 

Lemma: marq'uq'a  
Number: 11723  
მარყუყა (მარყუყას) ქამანდი, ცხენის დასაჭერად მომარყუჟებული თოკი. 

Lemma: marshapa  
Number: 11724  
მარშაფა (მარშაფას) მაშრაფა (პ. ჭარ.). 

Lemma: marshvinal-i  
Number: 11725  
მარშვინალ-ი (მარშვინალ/რს) მიმღ. მოქმ. რშვინუნს ზმნისა -- მსტვენელი. 

Lemma: marshvine  
Number: 11726  
მარშვინე (მარშვინეს) იგივეა, რაც მარშვინალი, -- მიმღ. აწმყ. რშვინუნს ზმნისა -- მსტვენელი. გიჸორდას ტყაშ მარშვინე:
ქხს, 1, გვ. 112 -- გიყვარდეს ტყის მსტვენელი. სი ტყაში მარშვინეს არჩქილი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 58 -- შენ ტყის
მსტვენს უსმინე. 



Lemma: marshina  
Number: 11727  
მარშინა (მარშინას) [რუს. машина მანქანა]. მარშინათ ვაპირე ულას -- მანქანით ვაპირებ წასვლას. 

Lemma: marchebel-i  
Number: 11728  
მარჩებელ-ი (მარჩებელს) მიმღ. მოქმ. ორჩუ(ნ), ერჩებუ(ნ) ზმნათა -- მავნე, ვინც ერჩის. მა ვა ვორექ მარჩებელი: აია, 1,
გვ. 21 -- მე არ ვარ მავნე. 

Lemma: marchela  
Number: 11729  
მარჩელა (მარჩელას) თეთრთა შორის თეთრი, -- ძალიან თეთრი. იხ. ჩე, რჩე. 

Lemma: marchil-i  
Number: 11730  
მარჩილ-ი (მარჩილ/რს) ფულის ერთეული, 10 კაპიკი (ნ. მარი). მოიღეს... ეჩიდოვითი ჯორიშა ხარგა მარჩილი: მ. ხუბ., გვ.
15 -- მოგიტანეს... ოცდაათი ჯორის დატვირთვა მარჩილი. 

Lemma: marchine  
Number: 11731  
მარჩინე, მარჩჷნე (მარჩი/ჷნეს) მიმღ. აწმყ. მრჩენი, -- რამაც უნდა არჩინოს. უჩა ქობალ ქიმემრჩქინეს სამუდამო
მარჩჷნეთჷ: მასალ., გვ. 83 -- შავი პური მოგვიჩინეს სამუდამო მრჩენად (მრჩენელად). 

Lemma: marchual-i  
Number: 11732  
მარჩუალ-ი (მარჩუალ/რს) მიმღ. მოქმ. რჩუნს ზმნისა -- მძარცველი. ...ჩქინი მაღორებელეფი, მარჩუალი აბრაგეფი:
მასალ., გვ. 78 -- ...ჩვენი მომტყუებლები, მძარცველი აბრაგები. 

Lemma: marchkenj-i  
Number: 11733  
მარჩქენჯ-ი (მარჩქენჯის, მარჩქენს) მიმღ. აწმყ. ორჩქინანს ზმნისა -- {გა}მჩენი. კოჩიში ჭირიში გუმარჩქენჯი მუთუნი
ვარე ათეჯგურა: შ. ბერ., გვ. 176 -- კაცის ჭირის გამჩენი არაფერია ასეთი. 

Lemma: marchkvenj-i  
Number: 11734  
მარჩქვენჯ-ი (მარჩქვენჯის) მიმღ. აწმყ. უჩქუ(ნ) ზმნისა -- მცოდნე. მარჩქვენჯი კოჩეფი გაიშაგორეს -- მცოდნე კაცები
გამოარჩიეს. 

Lemma: marchkile  
Number: 11735  
მარჩქილე (მარჩქილეს) მიმღ. მოქმ. არჩქილე(ნ) ზმნისა -- მსმენელი. რენა თიში მარჩქილე: ი. ყიფშ., გვ. 170 -- არიან
მისი მსმენელი. დუს ვემკორჭუებუდან აქიან მარჩქილეს: მ. ხუბ., გვ. 203 -- თავი არ აგტკივებოდეთ აქაურ მსმენელს.
სინანდულეს მუგოშინანთ მაკითხირი დო მარჩქილეფს: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 88 -- სინამდვილეს მოგახსენებთ
შემკითხველსა და მსმენელებს. 

Lemma: marchkiluu  
Number: 11736  
მარჩქილუუ (მარჩქილუუს) იგივეა, რაც მარჩქილე, -- მიმღ. მოქმ. ურჩქილე(ნ) ზმნისა -- მსმენელი; გამგონი. მარჩქილუუ
ვა ვორექჷ სქან სიტყვაში მაჰამაში: მასალ., გვ. 40 -- გამგონი არ ვარ უფრო შენი საამო სიტყვისა (შენი სიტყვის უფრო
საამოსი). 

Lemma: marchkine  
Number: 11737  
მარჩქინე (მარჩქინეს) იგივეა, რაც მარჩქვენჯი, -- მიმღ. აწმყ. უჩქუ(ნ) ზმნისა -- მცოდნე. მუჭო ჯგჷრი მარჩქინექ თეშ
იბირჷ: ი. ყიფშ., გვ. 170 -- როგორც კარგმა მცოდნემ, ისე იმღერა. 

Lemma: marchx-i  
Number: 11738  
მარჩხ-ი (მარჩხის) იხ. მარჩხა1. 

Lemma: marchxa1  
Number: 11739  
მარჩხა1 (მარჩხას) მეჩხერი; მარჩხი (ი. ყიფშ., პ.ჭარ.). ქ მარჩხა წყარი თხელი (არაღრმა) წყალი; მარჩხა წყარც
კალმახაში გიღუ სიმარჯვე: ქხს, 1, გვ. 98 -- თხელ წყალში კალმახის გაქვს სიმარდე. მაფშალიას უჸორს ბირა, კალმახასჷ
-- მარჩხა წყარი: მასალ., გვ. 103 -- ბულბულს უყვარს სიმღერა, კალმახს -- მარჩხი წყალი (მარჩხობი). 

Lemma: marchxa2  
Number: 11740  
მარჩხა2 (მარჩხას); მარჩხას ზმნზ. ცერად. ქმარჩხას გერინაფა ცერად დაყენება (კავის ქუსლისა). თუ მიწა მძიმე
დასამუშავებელი იყო, მხვნელი კავის ქუსლის სოლებს ამოყრიდა და კინახონას (იხ.) სოლს ზევიდან ურჭობდა. ამით
კინახონას წვერი დაბლა ეშვებოდა და მიწაში ხვნის დროს ღრმად მიდიოდა (გ. ელიავა, ალბ., გვ. 19). იხ. წკვიპი. 

Lemma: marchxela  
Number: 11741  
მარჩხელა (მარჩხელას) ძალიან ცხელი; ცხელი ცხელთა შორის. ეშ მარჩხელა წყარიშა კუჩხი ვედნიდგინე -- ასე ცხელ



წყალში ფეხის ჩადგმა არ შეიძლება (არ შეიძლება ჩაიდგას). 

Lemma: marchxual-i  
Number: 11742  
მარჩხუალ-ი (მარჩხუალ/რს) მიმღ. მოქმ. რჩხუნს ზმნისა -- მრეცხავი. სენიშ მარჩხუალს სენი უტირხუნია: ხალხ. სიბრ., 1,
გვ. 121 -- თეფშის მრეცხავს თეფში (საინი) უტყდებაო. 

Lemma: marchxuu1  
Number: 11743  
მარჩხუუ1 (მარჩხუუს) იგივეა, რაც მარჩხა1, -- პატარა. ქ მარჩხუუ წყარი პატარა წყალი. 

Lemma: marchxuu2  
Number: 11744  
მარჩხუუ2 (მარჩხუუს) იგივეა, რაც მარჩხუალი, -- მრეცხავი. 

Lemma: marchx-c'q'ar-i  
Number: 11745  
მარჩხ-წყარ-ი (მარჩხ-წყარს) იხ. მარჩხა1, -- მეჩხერი წყალი; თხელი, არაღრმა წყალი. მარჩხ-წყარც კალმახაში გიღუ
სიმარჯვე -- არაღრმა წყალში (მარჩხ წყალში) კალმახისა გაქვს სიმარდე. 

Lemma: marcual-i  
Number: 11746  
მარცუალ-ი, მარცუაფალ-ი (მარცუ{აფ}ალ/რს) მიმღ. მოქმ. ორცუანს ზმნისა -- დამქცევი. ქიანაში მარცუაფალი მუთუნი
ვარე ლჷმაცალი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 87 -- ქვეყნის დამქცევი არ არსებობს (არის) ომის დარი. 

Lemma: marcx-i  
Number: 11747  
მარცხ-ი (მარცხის) მარცხი. მარცხი ირკოს მაალე -- მარცხი ყველას (ყველა კაცს) მოუვა. ქმარცხი კოჩი იშვიათი კაცი. 

Lemma: marcxas  
Number: 11748  
მარცხას ზმნზ. იგივეა, რაც მარცხო, -- იშვიათად. უჩათ გონწერილი მარცხას ფშუქ მა სი -- შავად გასუდრული იშვიათად
მახსოვხარ მე შენ. 

Lemma: marcxa{a}sho  
Number: 11749  
მარცხა{ა}შო ზმნზ. იშვიათად; მარცხად (პ. ჭარ.). შდრ. მარცხო. 

Lemma: marcxeba  
Number: 11750  
მარცხება (მარცხებას) სახელი ამარცხენს ზმნისა -- დამარცხება. ართშა დედიბის ხოლო ქამარცხინუ კურდღელქ: ხალხ.
სიბრ., 1, გვ. 13 -- ერთხელ დედაბერსაც შემოემარცხა კურდღელი. ამარცხენს (დაამარცხუ დაამარცხა, დუუმარცხებუ
დაუმარცხებია, დონომარცხებუე(ნ) დაამარცხებდა თურმე) გრდმ. ამარცხებს. იმარცხებუ{უ}(ნ) (დიიმარცხუ//დეემარცხუ დამარცხდა,
დო/ამარცხებე{ლე}(ნ) დამარცხებულა) გრდუვ. ვნებ. ამარცხენს ზმნისა -- მარცხდება. ემარცხებუ{უ}(ნ) (ქეემარცხუ შემოემარცხა,
ქამარცხებუუ შემომარცხებია) გრდუვ. ვნებ. უმარცხენს ზმნისა -- {შემო}ემარცხება. იმარცხინე(ნ) (იმარცხინუ შესაძლებელი გახდა
დამარცხება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ამარცხენს ზმნისა -- შეიძლება დამარცხება. ამარცხინე(ნ) (ამარცხინუ შეძლო
{და}ემარცხებინა, -- , დონომარცხებუე(ნ) შესძლებია დამარცხება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უმარცხენს ზმნისა -- შეუძლია
{და}ამარცხოს. ომარცხებაფუანს (დაამარცხებაფუუ დაამარცხებინა, დუუმარცხებაფუაფუ დაუმარცხებინებია, დონომარცხებაფუე(ნ)
დაამარცხებინებდა თურმე) კაუზ. ამარცხენს ზმნისა -- ამარცხებინებს. მამარცხებელი მიმღ. მოქმ. {და}მმარცხებელი.
ომარცხებელი მიმღ.ვნებ.მყ. {და}სამარცხებელი. დამარცხებული მიმღ.ვნებ.წარს. დამარცხებული. დო/ინამარცხები მიმღ.ვნებ.წარს.
დანამარცხები. დო/ინამარცხებუერი მიმღ.ვნებ.წარს. დამარცხების საფასური. უდუმარცხებუ, უმარცხებუ მიმღ.უარყ. დაუმარცხებელი. 

Lemma: marcxo  
Number: 11751  
მარცხო იგივეა, რაც მარცხას, -- ზმნზ. მარცხად; იშვიათად; შემთხვევით. თე ჟანსი მარცხო ნამუგიდენი პაპასი აჸუუ
მიკულაქ: ა. ცაგ., გვ. 94 -- ამ დროს მარცხად (შემთხვევით) რომელიღაც მღვდელს მოუხდა გამოვლა. შხვა სოფელც
მარცხო რე: მასალ., გვ. 104 -- სხვა სოფელში იშვიათადაა. 

Lemma: marcxonal-i  
Number: 11752  
მარცხონალ-ი (მარცხონალ/რს) მიმღ. მოქმ. რცხონს, რცხონუნს ზმნათა -- დამვარცხნელი. თომაშ მარცხონალი
ქიმკურინეს -- თმის დამვარცხნელი მიუჩინეს (მიუყენეს). 

Lemma: mardzgvan-i  
Number: 11753  
მარძგვან-ი, მარძგუ̂ან-ი (მარძგვ/უ̂ანს) მარჯვენა (საპირისპ. კვარჩხანი მარცხენა). ჸუდეში მარძგუ̂ანი კარი
გემკოთოლესჷ: ა. ცაგ., გვ. 48 -- სახლის მარჯვენა კარი ჩამოთალეს. ვემიტახუო მარძგვანი კუჩხი: ქხს, 2, გვ. 46 -- არ
მოიტეხა მარჯვენა ფეხი! ქ მარძგვანი განიშე მარჯვენა მხარეს. ქ მარძგვანი ხე მარჯვენა ხელი; გადატ. ერთგული და
ყოჩაღი თანაშემწე, დამხმარე. ქ მარძგვან ხუცუ გენჯირა მარჯვენა მხარეს (მხარზე) დაწოლა; გადატ. კარგად ყოფნა,
ბედნიერება. შდრ. ლაზ. მარძგუანი მარჯვენა მხარე (ნ. მარი). 

Lemma: mardzgvangilarchinel-i  
Number: 11754  
მარძგვანგილარჩინელ-ი (მარძგვანგილარჩინელ/რს) ლოცვაა: მარჯვენა-დალოცვილი, მარჯვენადაბერებული; გადატ.
დიდხანს იცოცხლოს! მოწონება ნაქნარისა. 



Lemma: mardzgvanishe  
Number: 11755  
მარძგვანიშე ზმნზ. მარჯვნიდან. მარძგვანიშე მიკულუუ -- მარჯვნიდან მოუარა. 

Lemma: mardzgvan{՚}ure  
Number: 11756  
მარძგვან{ჸ}ურე ზმნზ. მარჯვენა მხარეს. მარძგვანჸურე მიკიჯინუნ, ამარ მუში ჯიმაკოჩი -- მარჯვენა მხარეს რომ მოიხედა,
აგერ მისი ძმაკაცი. 

Lemma: mardzghapal-i  
Number: 11757  
მარძღაფალ-ი (მარძღაფალ/რს) მიმღ. მოქმ. ორძღანს ზმნისა -- გამძღომი. დიხა მარძღაფალითი რე დო
ურძღაფელათია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 39 -- მიწა გამძღომიცაა და გაუმაძღარიც. 

Lemma: marc'ven-i  
Number: 11758  
მარწვენ-ი, მარწვინ-ი (მარწვე/ინს) მაწონი. ართ ბჟაშე ჸვალი დო მარწვენი ართო ვაგშუურსია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 9 --
ერთი რძიდან ყველი და მაწონი ერთად არ გამოვაო. ჸვალ დო მარწვინ თინეფიში რე: ქხს, 1, გვ. 211 -- ყველი და მაწონი
მაგათია. ჩხე ბჟათ შქურინაფილქ მარწვენც ხოლო შური მეუბარუა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 165 -- ცხელი რძით დაშინებულმა
მაწონსაც სული შეუბერაო. 

Lemma: marc'vinapa  
Number: 11759  
მარწვინაფა (მარწვინაფას) სახელი ომარწვინუანს ზმნისა -- მაწვნის დაყენება, დამაწონება. ჩხე ბჟას მარწვენიშ დიდას
უმარწვინუანა -- ცხელ რძეს მაწვნის დედას უმაწვნებენ. ომარწვინუანს (ომარწვინუ{უ} ამაწვნა, უმარწვინუაფუ უმაწვნებია,
ნომარწვინაფუე(ნ) ამაწვნებდა თურმე) გრდმ. ამაწვნებს, -- მაწვნის დედას ურევს. 

Lemma: marc'k'venia  
Number: 11760  
მარწკვენია (მარწკვენიას) ბოტან. თაგვისარა. მარწკვენია ეკლიანი ბალახია, იყენებენ ქვევრის გასახეხად. ქ
მარწკვენიაში ჯინჯი თაგვისარას ძირი. ის წამლად გამოიყენება. ძროხას აძლევენ ქატოსთან ერთად, როდესაც ძუძუს
თითები შეუსივდება; არჩენს წყისე'საგან (იხ.). იხ. ბარცხი, ბარცხვინია, ბარწკვინია, მარწკვინტია, ქოცხოცხი. 

Lemma: marc'k'inaia  
Number: 11761  
მარწკინაია (მარწკინაიას) ენტომ. ციცინათელა; რაც ბრწყინავს. ჭვეშ კაკალი მისხუნუდუ ათე მარწკინაიაშა: ი. ყიფშ., გვ.
174 -- ჭვავის კაკალი მერჩია ამ ციცინათელას (მბრწყინავს). 

Lemma: marc'k'inal-i  
Number: 11762  
მარწკინალ-ი (მარწკინალ/რს) მიმღ. მოქმ. რწკინუნს ზმნისა -- მკვდრის გამპატიოსნებელი. მარწკინალენქ
ქჷმკუდოხოდეს თე ცირას: მ. ხუბ., გვ. 279 -- გამპატიოსნებლები მიუსხდნენ ამ გოგოს. 2. მბრწყინავი. 

Lemma: marc'k'ind-i  
Number: 11763  
მარწკინდ-ი (მარწკინდის, მარწკინს) ბეჭედი. ქჷმააგით მარწკინდი მუში ხესჷ: ა. ცაგ., გვ. 95 -- ჩამოაცვით ბეჭედი თავის
ხელზე. გელეეღჷ ართი მარწკინდი ჯიბეშე: ი.ყიფშ., გვ. 83 -- ამოიღო ერთი ბეჭედი ჯიბიდან. შდრ. ლაზ. მაწკინდი ბეჭედი
(ნ. მარი). 

Lemma: marc'k'inia  
Number: 11764  
მარწკინია (მარწკინიას) 1.ბოტან. ბეგონია (ა.მაყ.). 2. ციცინათელა. 

Lemma: marc'k'inj-i  
Number: 11765  
მარწკინჯ-ი (მარწკინჯის) იხ. მარწკინია (მნიშვნ. -- 2) -- ციცინათელა. 

Lemma: marc'ux-i1  
Number: 11766  
მარწუხ-ი1 (მარწუხის) გაზი; მარწუხი; მაშისებრი რკინის იარაღი, რომლითაც მჭედლები გახურებულ რკინას იჭერენ. ათე
მარწუხი დო კვერი მიდეღი: მ. ხუბ., გვ. 60 -- ეს გაზი და ჩაქუჩი (დიდი) წაიღე. სქანი ჸოროფა თეში მაფუ მარწუხიშორო
მონჭირელი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 39 -- შენი სიყვარული ისე მაქვს გაზივით მოჭერილი. შდრ. ძვ. ქართ. მარწუხი მაშა (ი.
აბულაძე). 

Lemma: marc'ux-i2  
Number: 11767  
მარწუხ-ი2 (მარწუხის) ენტომ. იგივეა, რაც მასქალია, მაწჷრღია, -- კრაზანა, ბზიკი. მარწუხი გვხვდება სენაკურში. 

Lemma: marc'q'iebel/r-i  
Number: 11768  
მარწყიებელ/რ-ი (მარწყიებელ/რს) მიმღ. მოქმ. არწყენს ზმნისა -- მრწყეველი. 

Lemma: march'va  
Number: 11769  
მარჭვა, მარჭვალ-ი (მარჭვა{ლ}-ს) ლურსმანივით რკინის სამაგრი. ტარს (ხისას) რკინაზე მარჭვათი სამ ადგილას
დავამაგრებდით (მასალები, ტ. ვ, გვ. 220). 



Lemma: march'ip'al-i  
Number: 11770  
მარჭიპალ-ი (მარჭიპალ/რს) მიმღ. მოქმ. რჭიპუნს ზმნისა -- {გა}მჭიმველი. იხ. რჭიპუა. 

Lemma: march'ixol-i  
Number: 11771  
მარჭიხოლ-ი (მარჭიხოლ/რს) ზოოლ. მერცხალი. სუმი მარჭიხოლქჷ გაგმოფურინჷ: ა. ცაგ., გვ. 25; ი. ყიფშ., გვ. 35 -- სამი
მერცხალი გამოფრინდა. ქჷმორთ ჟირი მარჭიხოლქ: ქხს, 1, გვ. 43 -- მოვიდა სამი მერცხალი. მარჭიხოლი ჭირხოლია,
სქანი ბუდე მუ ღოლია?: ქხს, 1, გვ. 19 -- მერცხალო მოჭიკჭიკევ, შენი ბუდე რა უყავ? შდრ. მაჭირხოლი. 

Lemma: marxil-i  
Number: 11772  
მარხილ-ი (მარხილ/რს) მარხილი. 

Lemma: marxinal-i  
Number: 11773  
მარხინალ-ი (მარხინალ/რს) მიმღ. მოქმ. რხინუნს ზმნისა -- თოფის ფეხზე შემყენებელი, შემმართებელი. იხ. რხინუა. 

Lemma: marxual-i  
Number: 11774  
მარხუალ-ი (მარხუალ/რს) მიმღ. მოქმ. ხუნს ზმნისა -- მხვრეტელი. ქ ქუაშ მარხუალი ქვის გამხვრეტი; გადატ. ძალიან
მონდომებული. 

Lemma: marja  
Number: 11775  
მარჯა მიმართვა. ეი, მარჯა, სო მეურქ თაურე? -- ეი, მარჯა, სად მიდიხარ აქეთკენ? ოხოხოია, მარჯა! -- ოხოხოია, მარჯა! 

Lemma: marjan-i  
Number: 11776  
მარჯან-ი (მარჯანს) მარჯანი. შხვა ფერადი იაგუნდი მარჯანით ეხართილი: შ. ბერ., გვ. 183 -- სხვა ფერადი იაგუნდი
მარჯნით შემკული (ახლართული). 

Lemma: marjvalas  
Number: 11777  
მარჯვალას ზმნზ. მარჯვედ. ათე წირი ჸანჭალას მათ ვეგუორდ მარჯვალას: ქხს, 1, გვ. 226 -- წლევანდელ ამ ყაჭობის
დროს არც მე ვიყავი (ვიდექი) მარჯვედ. შდრ. მარჯვეთ(ი). 

Lemma: marjve  
Number: 11778  
მარჯვე (მარჯვეს) მარჯვე. მუჭოთ მარჯვე ვავორდინი, ჸანჭიქუთუ ქომიჩინუ: ქხს, 1, გვ. 226 -- რომ მარჯვე არ ვიყავი,
ყაჭმაც მიცნო. მარჯვეთ ზმნზ. მარჯვედ. მარჯვეთ ორდავა, მიწუუ -- მარჯვედ იყავიო, მითხრა. 

Lemma: masat-i  
Number: 11779  
მასათ-ი (მასათის) მასათი; სალესი (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 1, გვ. 223). 

Lemma: masangval-i  
Number: 11780  
მასანგვალ-ი (მასანგვალ/რს) მიმღ. მოქმ. სანგუნს ზმნისა -- გამრტყმელი (მაგრად). 

Lemma: masar-i  
Number: 11781  
მასარ-ი (მასარს) მესერი. ქჷვოჸოთი თაურე მასარი: მ. ხუბ., გვ. 57 -- ვისროლე აქეთ მესერი. ოზეს გოჸუნსია სუმოშ
სუმონეჩი მასარი: მ. ხუბ., გვ. 146 -- ეზოს ავლიაო სამას სამოცი მესერი. ჟირ მასარიშა ღობერი ვემკიღობენია: ხალხ.
სიბრ., 1, გვ. 8 -- ორ მესერს ღობე არ მიეღობებაო. იხ. მარსუა. 

Lemma: masargalapar-i  
Number: 11782  
მასარგალაფარ-ი (მასარგალაფარს) მიმღ. მოქმ. ოსარგალუანს ზმნისა -- წამთრევი. 

Lemma: masaruli  
Number: 11783  
მასარული ბირკულ-ი (მასარული ბირკულ/რს) უბრალოდ გათლილი ხის რიკული, მოაჯირი (მასალები, 1, გვ. 384). შდრ.
მასარი. 

Lemma: masakela  
Number: 11784  
მასაქელა (მასაქელას) ზოოლ. იგივეა, რაც მაბზაკუნა, -- ბოლოქანქარა (ჩიტი), თოხი(ს)ტარა. 

Lemma: masakvare  
Number: 11785  
მასაქვარე (მასაქვარეს) მიმღ. აწმყ. მოსაქმე. ათე მასაქვარეში ჩილს დუხაშჷდჷ თელას არძო ხოჯეფი: ი. ყიფშ., გვ. 22 --
ამ მოსაქმის ცოლს მოეხარშა მთელად ყველა ხარ{ებ}ი. შდრ. მოსაქვარე. 

Lemma: masvandapal-i  
Number: 11786  



მასვანდაფალ-ი (მასვანდაფალ/რს) მიმღ. მოქმ. ოსვანდუანს ზმნისა -- გამსვენებელი (მკვდრისა). 

Lemma: masvandebel-i  
Number: 11787  
მასვანდებელ-ი (მასვანდებელ/რს) იგივეა, რაც მა{ა}სვანჯებელი, -- მიმღ. ვნებ. მყ. ისვანდუ(ნ) ზმნისა -- მოსასვენებელი.
ინა მიდეჸონეს მუშ მასვანდებელიშა: მ.ხუბ., გვ. 269 -- ის წაიყვანეს თავის მოსასვენებელში. 

Lemma: masvanjebel-i  
Number: 11788  
მასვანჯებელ-ი (მასვანჯებელ/რს) იგივეა, რაც მასვანდებელი. მეზოჯი სქანი მასვანჯებელი არდგილიშა: მ. ხუბ., გვ. 16
-- მიბრძანდი შენს მოსასვენებელ ადგილას. 

Lemma: mastur-i  
Number: 11789  
მასთურ-ი (მასთურს) მაცდური. სქან მასთური, ეშმაკური, ჩქიმიწკმა ვაგგალენა: მასალ., გვ. 35 -- შენი მაცდური,
ეშმაკური, ჩემთან არ გაგივათ. 

Lemma: masi/e'ntebel-i  
Number: 11790  
მასი/ჷნთებელ-ი, მასი/ჷნთელებერ-ი (მასი/ჷნთებელ/რს, მასი/ჷნთელებერს) მიმღ. მოქმ. ასი/ჷნთენს, ასინთელენს
ზმნათა -- {გა}მანათებელი. ჟინი ჰავას ნოთეთჷ დგჷქჷ თუდონ ჰავაში მასჷნთებელო: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 27 -- ზევით
ცაზე (ჰაერზე) ჩირაღდნად დგახარ ქვეყნად ჰაერის მანათებლად (ქვედა ჰაერის მანათებლად). მასინთელებერი ჩხანაში
ერზამა -- მანათებელი მზის ანთება. 

Lemma: mask'a  
Number: 11791  
მასკა, მასქა (მასკ/ქას) სისქე; სქელი სქელთა შორის, -- ძალიან სქელი. მეჸუნდუ თუმაში მასკა კოჩი: მასალ., გვ. 74 --
მიჰყვებოდა თმის სისქე ხალხი. 

Lemma: mask'aia  
Number: 11792  
მასკაია, მასკალია (მასკა{ლ}იას) ენტომ. იგივეა, რაც მარწუხი, მასქაია, -- ბზიკი, კრაზანა. 

Lemma: mask'vama  
Number: 11793  
მასკვამა (მასკვამას) იგივეა, რაც მასქვამა. 

Lemma: mask'ual-i  
Number: 11794  
მასკუალ-ი (მასკუალ/რს) მიმღ. მოქმ. სკუნს ზმნისა -- კვერცხის დამდები. ბრელი ქოთომეფი ჸუნს კვერცხიშ მასკუალი --
ბევრი ქათამი ჰყავს კვერცხის დამდები. იხ. მასქუალი. 

Lemma: mask'ur-i  
Number: 11795  
მასკურ-ი (მასკურს) ნიავის (ქარის) ერთ-ერთი სახეობა, რომელიც უბერავს სკურის ხეობიდან (მ. კვირტია). მასკურ-ბორია
ქაქალანს -- მასკურ-ქარი უბერავს. იხ. მასქური. შდრ. ჟინი ქარი, ჯვარული. 

Lemma: masma  
Number: 11796  
მასმა (მასმას) იგივეა, რაც მასუმა. 

Lemma: masopal-i  
Number: 11797  
მასოფალ-ი (მასოფალ/რს) მიმღ. მოქმ. სოფუნს ზმნისა -- მგლეჯი. ბრელი მუთუნი ბარდიშ მასოფალი რენია: თ. სახოკ.,
გვ. 244 -- ბევრი რამე ბარდის მომგლეჯი არისო. 

Lemma: masp'al-i  
Number: 11798  
მასპალ-ი (მასპალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. სპუნს ზმნისა -- მოსასპობი. თინეფიში მასპუალო იხვარითია -- იმათ მოსასპობად
იხმარეთო. 

Lemma: masuma  
Number: 11799  
მასუმა, მასჷმა (მასუ/ჷმას) მესამე. მასუმა სერსჷთი ქუმუუჸონჷ მასუმა ცხენი: ა. ცაგ., გვ. 55 -- მესამე ღამესაც მოუყვანა
მესამე ცხენი. მასუმაშა ხოლო ქიმლედუ ლაგამი: მ. ხუბ., გვ. 129 -- მესამეჯერაც ჩაიდო (პირში) ლაგამი. მასჷმაშ გათხუალ
ფარას ხოლო მალას ქიფშინქია: მ. ხუბ., გვ. 284 -- მესამის გასათხოვარ ფულსაც მალე ვიშოვიო. 

Lemma: maska  
Number: 11800  
მასქა (მასქას) იგივეა, რაც მასკა. თუმაშ მასქა კათელ კოჩი: მასალ., გვ. 77 -- თმის სისქე შეგროვილი ხალხი. შდრ.
სქელი. 

Lemma: maskalia  
Number: 11801  
მასქალია (მასქელიას) იხ. მასკალია. შდრ. მარწუხი, მაწირღია. 

Lemma: maskela  



Number: 11802  
მასქელა (მასქელას) იგივეა, რაც მასქა, -- სისქისა. მიიღე ოკო ჸვალიშ მასქელა მარწვენი -- უნდა მიიღო ყველის სისქის
მაწონი. შდრ. სისქა; სქელი. 

Lemma: maskvama  
Number: 11803  
მასქვამა (მასქვამას) ძლიერ ლამაზი (ლამაზთა შორის). ეში მასქვამა მუქი რჸუუ: ქხს, 1, გვ. 71 -- ასეთი ლამაზი რამ გყო.
თოლი ვემემიგამუ სწორეთ თიში მასქვამაშა: ი.ყიფშ., გვ. 163 -- არ მინახავს (თვალი არ მომიკრავს) სწორედ მისი
სილამაზის (ქალისათვის). იხ. სქვამი. 

Lemma: maskiladu/e'  
Number: 11804  
მასქილადუ/ჷ (მასქილადუ/ჷ-ს) მიმღ. მოქმ. სქიდუ(ნ) ზმნისა -- 1. მომრჩენი. ვორწყექ, ვორექ მაღურუ, ვავორექ
მასქილადუ: ქხს, 1, გვ. 162 -- ვხედავ, ვარ მომაკვდავი, არ ვარ მომრჩენი. 2. დამრჩენი. ვავორექ მასქილადუ -- არ ვარ
დამრჩენი. 3. მშობიარე. თე ძღაბი ართი მარაშო მასქილადუ რე -- ეს გოგო ერთ კვირაში მშობიარეა. 

Lemma: maskilidapar-i  
Number: 11805  
მასქილიდაფარ-ი (მასქილიდაფარს) მიმღ. მოქმ. ოსქილიდუანს ზმნისა -- მომრჩენელი, მომრჩენი. შხვა წყარი რე
მასქილიდაფარი: ი. ყიფშ., გვ. 51 -- სხვა წყალია მომრჩენი. ჩქიმი მასქილიდაფარი უკდებაში წყარი ლექ -- ჩემი
მომრჩენი უკვდავების წყალი ხარ. 

Lemma: maskual-i  
Number: 11806  
მასქუალ-ი (მასქუალს) იგივეა, რაც მასკუალი. ხვითოში მასქუალი გუ̂ერი ქააძირჷ: ა. ცაგ., გვ. 5 -- ხვითოს დამდები
გველი აჩვენა. მასქუალი ქოთომცალო მუს გილურქია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 83 -- მეკვერცხე (კვერცხის დამდებ) ქათამივით
რას დადიხარო. 

Lemma: maskur-i  
Number: 11807  
მასქურ-ი (მასქურს) იგივეა, რაც მასკური. მასქური -- ჩრდილო-აღმოსავლეთის ნელი ქარი (ნიავი), რომელიც კარგი
ამინდის მაუწყებელია. სქურის ხეობიდან ქრის და ამიტომ ეძახიან `მასქურს' (მასალ., გვ. 61). მატაროზე ქიმერჩქინდ,
მასქური ირქენც, ბორია რე: მასალ., გვ. 61 -- ტაროსის მეკვლე გამოჩნდა, მასქური ქრის, ქარია. მასქური მიქაქალუანს,
მატაროზე ბორია: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 160 -- მასქური მინანავებს, კარგი ამინდის მაუწყებელი ნიავი (ქარი). 

Lemma: maskur-i2  
Number: 11808  
მასქურ-ი2 (მასქურს) ვარსკვლავი განთიადისა (მასალები, ტ. ვ, გვ. 401; გაგონილია მუხურში). 

Lemma: masxap'al-i  
Number: 11809  
მასხაპალ-ი (მასხაპალ/რს) მიმღ. მოქმ. სხაპუნს ზმნისა -- მხტომელი; მოცეკვავე. გოუმორძგვას, გოუმორძგვას მაბირე
დო მასხაპალც: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 125 -- გაუმარჯოს, გაუმარჯოს მომღერალსა და მოცეკვავეს. 

Lemma: masxebel-i  
Number: 11810  
მასხებელ-ი (მასხებელ/რს) მიმღ. მოქმ. ასხენს/ასესხენს ზმნისა -- მსესხებელი. მათხუალს ქემეჩია დო მასხებელს
ვემეჩავა: თ. სახოკ., გვ. 251 -- მათხოვარს მიეციო და მსესხებელს არ მისცეო. 

Lemma: mat'avar-i  
Number: 11811  
მატავარ-ი, მატავერ-ი (მატავა/ერს) ბავშვის ყელის ავადმყოფობაა. არის შელოცვა (იხ. ს. მაკალ., გვ. 344). შდრ. ზ. აჭარ.
მატაუ̂რი ბავშვის ყელის ავადმყოფობაა; ყელჭირვება (შ.ნიჟარ., ა. ღლ.). 

Lemma: mat'aroze  
Number: 11812  
მატაროზე (მატაროზეს) დარის, ტაროსის (კარგი ამინდის) მეკვლე. მასქური მიქაქალუანს, მატაროზე ბორია: კ. სამუშ.,
ქხპს, გვ. 160 -- მასქური მინანავებს, კარგი ამინდის მაუწყებელი ქარი. მატაროზე ორდოშე იჩინებენია -- დარი დილიდანვე
იცნობაო. იხ. ტაროზი. 

Lemma: mat'arozeia  
Number: 11813  
მატაროზეია (მატაროზეიას) ენტომ. ჭიამაია. 

Lemma: mat'at'ia  
Number: 11814  
მატატია (მატატიას) ფლოსტი. 

Lemma: mat'acebel-i1  
Number: 11815  
მატაცებელ-ი1 (მატაცებელ/რს) მიმღ. მოქმ. იტაცენს ზმნისა -- მომტაცებელი. 

Lemma: mat'acebel-i2  
Number: 11816  
მატაცებელ-ი2 (მატაცებელ/რსღ მაატაცებელ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. იტაცენს ზმნისა -- მოსატაცებელი. 



Lemma: mat'axal-i  
Number: 11817  
მატახალ-ი (მატახალ/რს) მიმღ. მოქმ. ტახუნს ზმნისა -- მტეხელი, გამტეხი. გლახა სქუა დიდა დო მუმაში ძვალიშ
მატახალი რენია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 30 -- ცუდი შვილი დედისა და მამის ძვლის გამტეხი არისო. 

Lemma: mat'vit'val-i  
Number: 11818  
მატვიტვალ-ი (მატვიტვალ/რს) მიმღ. მოქმ. ტვიტუნს ზმნისა -- მგლეჯი (ბღუჯა-ბღუჯად). მაჟირა იკმათხოზე კოჩიქ
კუდელიში მატვიტვალც კურთა გამაანწყუა: მ. ხუბ., გვ. 270 -- მეორე (უკან) მდევმა კაცმა კუდის ბღუჯა-ბღუჯა მგლეჯს
ნიფხავი გახადაო. 

Lemma: mat'iba  
Number: 11819  
მატიბა (მატიბას) ასე (მსგავსი) თბილი. ეშ მატიბა ახვალამა იშვიათიე -- ასე თბილი შეხვედრა იშვიათია. 

Lemma: mat'ibapal-i  
Number: 11820  
მატიბაფალ-ი (მატიბაფალ/რს) მიმღ. მოქმ. ოტიბუანს ზმნისა -- გამთბობი. წყარიშ მატიბაფალი კოჩი -- წყლის გამთბობი
კაცი 

Lemma: mat'omba  
Number: 11821  
მატომბა, მატობა (მატო{მ}ბას) ისეთი ღრმა, როგორც... ათეში მატობა წყარი ათაქ ვარე -- ასეთი ღრმა წყალი აქ არ
არის. შდრ. უტომბაში. 

Lemma: mat'oxal-i  
Number: 11822  
მატოხალ-ი (მატოხალ/რს) მიმღ. მოქმ. ტოხუნს ზმნისა -- სატეხით გამტეხი. გადატ. მაგრად ჩამრტყმელი. იხ. ტოხუა. 

Lemma: mat'rak'vec-i  
Number: 11823  
მატრაკვეც-ი (მატრაკვეცის) მეტიჩარა, მატრაკვეცა; მხევლის მხევალი (საბა). 

Lemma: mat'rbaia  
Number: 11824  
მატრბაია (მატრბაიას) გაუვალი. ...მინდორიას -- ფარონი მატრბაია: ი. ყიფშ., გვ. 184 -- ...მინდორზე -- ტევრი გაუვალი. იხ.
ტები, ფარონი (ი. ყიფშ.). 

Lemma: mat'urine  
Number: 11825  
მატურინე (მატურინეს) მიმღ. აწმყ. ტურინუნს ზმნისა -- მხტომი; მფრენი. ვორწყექ... მატურინე ერცქემეფც: კ. სამუშ.,
ქართ. ზეპ., გვ. 116 -- ვხედავ... მხტომელ არჩვებს. 

Lemma: mat'q'uranje  
Number: 11826  
მატყურანჯე (მატყურანჯეს) მიმღ. აწმყ. მატყუარა, მეტყუილე, ტყუილის მთქმელი. იხ. მეტყურანჯე; ტყურა. შდრ.
გატყურია. 

Lemma: maular-i  
Number: 11827  
მაულარ-ი (მაულარს) მიმღ. მოქმ. ურს ზმნისა -- 1. წამსვლელი. დუმასქილადექ დოსქიდას დო მაულარქ იდასია: ხალხ.
სიბრ., 1, გვ. 41 -- დამრჩენი დარჩეს და წამსვლელი წავიდესო. 2. მიმღ. ვნებ. მყ. მოსასვლელი. მაულარი პიჯი ვამიღუნია:
ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 84 -- მოსასვლელი პირი არ მაქვსო. 

Lemma: mapa  
Number: 11828  
მაფა (მაფას) მეფე. თქვა ზოჯუნთ... მაფა: ი.ყიფშ., გვ. 164 -- თქვენ ბრძანდებით... მეფე. მაფაქ მუში ვეზირეფი მიდააჩქუ:
ი. ყიფშ., გვ. 49 -- მეფემ თავისი ვეზირები გაგზავნა. ართი მაფას ჸუნდჷ ოსურსქუა ლეხი: ი. ყიფშ., გვ. 11 -- ერთ მეფეს
ჰყავდა ქალიშვილი ავადმყოფი. მაფაში ხასობას ჭკადუშ ჩილობა უჯგუნია -- მეფის ხასობას მჭედლის ცოლობა ჯობიაო.
მაფაში ძალა ქომუჩას: ქხს, 1, გვ. 48 -- მეფის ძალა მომცა. შდრ. ლაზ. მაფაწკარი მეფის წყარო (ეტიმოლ., გვ. 323). 

Lemma: mapalu  
Number: 11829  
მაფალუ, მაფალუუ (მაფალუ{უ}-ს) მიმღ. მოქმ. ფალუნს ზმნისა -- მზარდი; ის, რაც ხარობს, იფურჩქნება და იზრდება. ჟირი
ხოლო მაფალუ რე: ი. ყიფშ., გვ. 146 -- ორივე მზარდია. ართი ბაღი გავაკეთი ზარხულიში მაფალუუ: ი. ყიფშ., გვ. 115 --
ერთი ბაღი გავაკეთე ზაფხულში გამფურჩქნელი (გამზრდელი). თე ქიანას ვადინჷქ, ქჷგოიშინანც მაფალუუ: მასალ., გვ. 27
-- ამ ქვეყნად არ დაიკარგები, გაგიხსენებს მომავალი (მოზარდი თაობა). ქ მაფალუ ჭვიმა გამზრდელი (ზრდაში რომ
ეხმარება ისეთი) წვიმა. 

Lemma: mapa{n}t'ia  
Number: 11830  
მაფა{ნ}ტია (მაფა{ნ}ტიას) ბოტან. მჭადა (ა. მაყ.). 

Lemma: maparta  
Number: 11831  
მაფართა (მაფართას) ისე ფართე, როგორც; ძალიან ფართე; სიფართე. ქიანა მუში მაფართა რე: ქხს, 1, გვ. 166 -- ქვეყანა
რა ფართოა (სიფართისაა). ჩქიმი ჸვანას ვაარწყენო, თეშ მაფართა, მაგანასჷ?!: მ.ხუბ., გვ. 348 -- ჩემს ყანას ვერ ხედავს,



ამ სიფართის, სიგანისას. დოპჭკირია არძავა თუმანიან ოქროშ მაფართათია: მ. ხუბ., გვ. 118 -- დავჭერიო ყველაო
თუმნიან ოქროს სიფართისადო. 

Lemma: mapasa  
Number: 11832  
მაფასა (მაფასას) ფასის მქონე; ფასისა, ფასით შესაბამისი. ივანეშ მაფასა კოჩი ის ვაჸუნს -- ივანეს ფასის კაცი მას არ
ჰყავს. 

Lemma: mapat'ia  
Number: 11833  
მაფატია (მაფატიას) იგივეა, რაც მაფანტია, -- მჭადა (ა. მაყ.). იხ. მაჭკიდია. 

Lemma: mapapal-i  
Number: 11834  
მაფაფალ-ი, მაფაფალარ-ი (მაფაფალ{არ}-ს) მიმღ. მოქმ. უფაფალუანს ზმნისა -- ვინც ხელზე ფირფიტით უნიავებს, --
მნიავებელი. ანწი ჟიმოლე მოლურთუ{უ}, თითო თიშ მახიორაშეთ დო თითო თიში მაფაფალარო: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 146 -
- აწი ზემოთ წამოხვალთ თითო `მახიორაშედ' და თითო მის მნიავებელად. იხ. ფაფალაფა, ფაფალუა. 

Lemma: mapashkinaia  
Number: 11835  
მაფაშქინაია (მაფაშქინაიას) მსკდომარა. 

Lemma: mapachxal-i  
Number: 11836  
მაფაჩხალ-ი (მაფაჩხალს) ჯერგათ მონადირენი (მასალები, ტ. ვ, გვ. 139). ტყიდან ნადირის გამომდენი (პ. ცხად., ძიებ., გვ.
72) შდრ. ფაჩხუა. 

Lemma: mapentebel-i  
Number: 11837  
მაფენთებელ-ი (მაფენთებელ/რს) მიმღ. მოქმ. აფენთენს ზმნისა -- {და}მფეთებელი. 

Lemma: maperapal-i  
Number: 11838  
მაფერაფალ-ი (მაფერაფალ/რს) მიმღ. მოქმ. უფერუანს ზმნისა -- მომფერებელი, მფერებელი. 

Lemma: mapioral-i  
Number: 11839  
მაფიორალ-ი, მაფიორაფალ-ი (მაფიორ{აფ}ალ/რს) მიმღ. მოქმ. უფიორუანს ზმნისა -- ფიორით მნიავებელი. 

Lemma: mapizhvia  
Number: 11840  
მაფიჟვია (მაფიჟვიას) ავადმყოფობაა ერთგვარი. მაფიჟვია ოჭენ, თიწკმა ჩანა კუშ კვერცხიშ გურს -- `მაფიჟვია' რომ
ჭირს, მაშინ აჭმევენ კუს კვერცხის გულს. იხ. ფიჟვი. 

Lemma: maporal-i  
Number: 11841  
მაფორალ-ი (მაფორალს) მიმღ. მოქმ. ფორუნს ზმნისა -- {და}მფარველი. უმოსი დჷმაშებელი დანაშოულიში მაფორალი
კოჩი რე: კ.სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 123 -- უფრო მეტი დამნაშავე დანაშაულის დამფარავი კაცია. 

Lemma: mapsk'alia//mapskalia  
Number: 11842  
მაფსკალია//მაფსქალია (მაფსკ/ქალიას) იხ. მასკ/ქალია, -- კრაზანა. 

Lemma: mapu  
Number: 11843  
მაფუ მერგება, მაქვს... ჟირიხოლო ართი მაფუ: მ. ხუბ., გვ. 34 -- ორივე ერთია (ჩემთვის). დუდი ოჸვილარი მაფუ: ქხს, 1, გვ.
40 -- თავი მოსაკლავი მაქვს. სქანი ძირაფა ძვირი მაფუ: ქხს, 1, გვ. 76 -- შენ ძვირად სანახავი ხარ. იხ. გაფუ, აფუ. ვრცლად
იხ. ტ. 1, ტაბულა ხხ3, გვ. 130-131. 

Lemma: mapular-i  
Number: 11844  
მაფულარ-ი (მაფულარს) მიმღ. მოქმ. ფულუნს ზმნისა -- მმალავი, დამმალველი. 

Lemma: mapurinal-i  
Number: 11845  
მაფურინალ-ი (მაფურინალ/რს) მიმღ. მოქმ. ფურინუნს ზმნისა -- მფრინავა; მფრენი; ფრინველი. თენა გოხოლუ პეხუშ
ბოში, მაფურინალი წურწუმია -- ეს გახლავს პეხუს ბიჭი, მფრინავი წურწუმია. 

Lemma: mapurine  
Number: 11846  
მაფურინე (მაფურინეს) იგივეა, რაც მაფურინალი, -- მიმღ. აწმყ. ფურინუნს ზმნისა -- მფრენი; მფრინავი. ოკო რჸუნდას
რაში ცხენი, ახრა-კჷრდეთ მაფურინე -- უნდა გყავდეს რაში ცხენი, სალ-კლდეზე მფრინავი. გადატ. ფრინველი. 

Lemma: mapurinje  
Number: 11847  
მაფურინჯე (მაფურინჯეს) მიმღ. აწმყ. ფურინუნს ზმნისა, -- იგივეა, რაც მაფურინე, -- მფრენი. 



Lemma: mapurchonal-i  
Number: 11848  
მაფურჩონალ-ი (მაფურჩონალ/რს) მიმღ. მოქმ. ფურჩონუნს ზმნისა -- ფუჩეჩის (ნაქურჩალის) გამსუფთავებელი. 

Lemma: mapuchxolar-i  
Number: 11849  
მაფუჩხოლარ-ი (მაფუჩხოლარს) მიმღ. მოქმ. ფუჩხოლუნს ზმნისა -- {და}მფშვნელი. 

Lemma: mapsha  
Number: 11850  
მაფშა (მაფშას) ისე სავსე, როგორც..., -- ძალიან სავსე. ეში მაფშა ვამაღინე -- ასე სავსეს ვერ წავიღებ. 

Lemma: mapshaia  
Number: 11851  
მაფშაია (მაფშაიას) იხ. მაფშალია1. 

Lemma: mapshalia1  
Number: 11852  
მაფშალია1 (მაფშალიას) ბოტან. სვია (ა. მაყ.). იხ. ფშალე. 

Lemma: mapshalia2  
Number: 11853  
მაფშალია2 (მაფშალიას) ზოოლ. ბულბული, იადონი. მუჭო ვარდის უჯგუქუნი, მაფშალია გამართლენს: ქხს, 1, გვ. 38 --
რომ ვარდს სჯობიხარ, ბულბული გამართლებს. ოშნერო ფერი ართუუ, დეეკვირენ მაფშალიას: მასალ., გვ. 98 -- ასნაირად
ფერი ეცვლება, ბულბულს რომ დააკვირდე. მაფშალიაში ჰამო ბირა ვარდის მიკმარულუანსი: ენგური, გვ. 248 --
ბულბულის ტკბილი სიმღერა ვარდს აძინებს. შდრ. ფშალე. 

Lemma: mapshalur-i  
Number: 11854  
მაფშალურ-ი (მაფშალურს) ბულბულისებური. მაფშალური ქჷდმოგურუასია: ი. ყიფშ., გვ. 148 -- ბულბულისებური (გალობა)
მასწავლოსო. 

Lemma: -mak  
Number: 11855  
-მაქ, -მაქი, -მაქუ, -მაქჷ სხვათა სიტყვის ნაწილაკი -მეთქი. ვავძირან-მაქ დო შიშის ვღურუდი: ქხს, 1, გვ. 289 -- არ მნახონ-
მეთქი და შიშით ვკვდებოდი. დუს იპილუნქ-მაქი: შ. ბერ., გვ. 198 -- თავს მოვიკლავ-მეთქი. სო უეფაშო გიმიჩამუ-მაქი
სიმინდი: ი. ყიფშ., გვ. 1 -- სად უფრო იაფად იყიდება-მეთქი სიმინდი. დუცუ დიპილჷნქ-მაქჷ: ი. ყიფშ., გვ. 163 -- თავს
მოვიკლავ-მეთქი. 

Lemma: makdora  
Number: 11856  
მაქდორა (მაქდორას) 1. ძველი ოდა-სახლი; სასტუმრო სახლი (გ. ელიავა, ალბომ., გვ. 107). 2. აივანი: სახლს წინიდან
ჰქონდა მაქდორა. მას ამჟამად აბარწას ეძახიან (მასალები, ტ. 1, გვ. 380). 

Lemma: make  
Number: 11857  
მაქე, მაქურ-ი (მაქეს, მაქურს) დანის სალესავი ქვა (პ. ჭარ.). შდრ. ტოპონ. მაქეოცუმუ -- აქ ბევრი მაქე ქვაა. 

Lemma: makebel-i  
Number: 11858  
მაქებელ-ი (მაქებელ/რს) მიმღ. მოქმ. მქებელი. ღორონს გურჩქინუქი სქან გვარიში მაქებელო: ქხს, 1, გვ. 71 -- ღმერთს
გაუჩენიხარ შენი გვარის მაქებლად. 

Lemma: makere  
Number: 11859  
მაქერე, მაქი/ჷრე (მაქერეს, მაქი/ჷრეს) ბოტან. საადრეო მსხლის ჯიში; საადრეო მსხალი (ნაყოფი). მაქირე სხული
საადრეო მსხალი. ჩქი ჯგირი მაქერე სხული მიჩანა -- ჩვენ კარგი საადრეო მსხალი გვიდგას. 

Lemma: makeroba  
Number: 11860  
მაქერობა (მაქერობას) მაქირე მსხლის მწიფობა. სხული იმონჭებუნი, თი დროს მაქერობა ჯოხო -- მსხალი რომ
მწიფდება, იმ დროს `მაქერობა' ჰქვია. 

Lemma: makeka  
Number: 11861  
მაქექა (მაქექეს) ისე მჩატე, როგორც..., -- ძალიან მჩატე, მსუბუქი. ქუჩულია, მუ ორე, მუშ მაქექა ქორექია!: მ. ხუბ., გვ. 80 --
ქუჩულია, რაა, რა მსუბუქი ხარო! 

Lemma: makvenj-i  
Number: 11862  
მაქვენჯ-ი (მაქვენჯის) იგივეა, რაც მაქიმინალი, -- მომგები (მაგ., ძროხა) (ვ.თოფ. ენჯ., გვ. 142-3). 

Lemma: makidor-i  
Number: 11863  
მაქიდორ-ი (მაქიდორს) სახლის წინა ადგილი, რომელიც ზევიდან დახურულია და ღია. შდრ. მაქდორა. იხ. აბარწა,
ჸუდეკარი. 



Lemma: makiminal-i  
Number: 11864  
მაქიმინალ-ი (მაქიმინალ/რს) მიმღ. მოქმ. ქიმინუნს ზმნისა -- 1.მქმნელი, გამკეთებელი. ართი ცოდა მაქიმინალს უღუნია
დო ოში მარაგადესია: ხალხ. სიბრ, 1, გვ. 12 -- ერთი ცოდვა მქმნელს აქვსო და ასი მთქმელსო. თეში მაქიმინალქ მუთი
მიწუანი, დუჯერითია: ქხს, 2, გვ. 22 -- ამის მქმნელმა რაც მითხრა, დავუჯერეთო. //გადატ. მამა: ჩხონდუ სქანი
მახალ-მაქიმინალქია -- ცხონდა შენი მშობელ-შემქმნელიო (=დედ-მამა). 2. მომგები (ძროხა). მაქიმინალი ჩხოუ ჸუნს --
მომგები ძროხა ჰყავს. შდრ. მაქვენჯი. 

Lemma: makindor-i  
Number: 11865  
მაქინდორ-ი (მაქინდორს) იგივეა, რაც მაქიდორი, მაქჷდორი. 

Lemma: makire  
Number: 11866  
მაქირე (მაქირეს) იხ. მაქერე. 

Lemma: makikile  
Number: 11867  
მაქიქილე (მაქიქილეს) ზოოლ. პატარა ჩიტია ერთგვარი. 

Lemma: makosal-i  
Number: 11868  
მაქოსალ-ი (მაქოსალ/რს) მიმღ. მოქმ. ქოსუნს ზმნისა -- მხვეტელი, მგველი. ეჩიდოვითი მაჩხვარალი,
ჭითანახე-მაქოსალი: კ.სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 120 -- ოცდაათი მცეხველი, წითლანაძის ქალი-დამგველი (გამოცანა:
კბილები და ენა). ინა მა მოკო ოზეში მაქოსალო: ი. ყიფშ., გვ. 90 -- ის მე მინდა ეზოს დამგველად. 

Lemma: makosalaia  
Number: 11869  
მაქოსალაია (მაქოსალაიას) ბოტან. ცოცხანა, ცოცხობა (ა. მაყ.). იხ. მაწკინტია; ჩე ოქოსალე. 

Lemma: makual-i  
Number: 11870  
მაქუალ-ი (მაქუალ/რს) მიმღ. მოქმ. ქუნს ზმნისა -- მფქველი. 

Lemma: makurka  
Number: 11871  
მაქურქა (მაქურქას) მძლავრი მდინარება (დ.ფიფია). 

Lemma: -make'  
Number: 11872  
-მაქჷ იხ. -მაქ, -მაქი. 

Lemma: make'dor-i  
Number: 11873  
მაქჷდორ-ი (მაქჷდორს) იგივეა, რაც მაქდორა, მაქიდორი, -- აივანი. იხ. აბარწა. 

Lemma: maghaza  
Number: 11874  
მაღაზა (მაღაზას) ბეღელი, სასიმინდე, ნალია. ხვე დო ბერექეთიანი მაღაზა დო ხარა: ეგრისი, გვ. 127 -- ხვავიან-
ბარაქიანი სასიმინდე და ხალანი. მოჯგირეს მუძინი, მაღაზას გუძინია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 96 -- მოკეთეს მოუმატე,
სასიმინდეს მოუმატე (სიგანეზე). ირო ჭვიტე კჷლეგანც სქან მაღაზაში რჭელცია: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 149 -- მუდამ სინათლე
გასდის შენი ნალიის ლასტსაო. შხვას მაღაზეფს ითმეუფშა: ქხს, 1, გვ. 290 -- სხვას ბეღლებს ვუვსებ. ძველად მაღაზა
ღობური იყო, ისლით გადახურული. მასზე მიყუდებული იყო ჩართი ან ტკვა (იხ.). შდრ. ბაღჷ, ოსიმი{ნ}დე. 

Lemma: maghal-i  
Number: 11875  
მაღალ-ი (მაღალ/რს) მაღალი (საპირისპ. დაბალი დაბალი). მაღალქ ვამოდირკჷ, დაბალქ ველანჭჷ დო ჯუნაქ ვეჸუა:
ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 28 -- მაღალი არ მოიხარა, დაბალი ვერ მიწვდა და კოცნა არ იქნა. იხ. მომაღალო, უმაღალაში. შდრ.
ლაზ. მაღალი მაღალი (ნ. მარი). 

Lemma: maghalar-i  
Number: 11876  
მაღალარ-ი (მაღალარს) მიმღ. მოქმ. მეუღუ(ნ) ზმნისა -- წამღები. 

Lemma: maghaleba  
Number: 11877  
მაღალება (მაღალებას) იხ. დამაღალება. 

Lemma: maghal-maghal-i  
Number: 11878  
მაღალ-მაღალ-ი (მაღალ-მაღალ/რს) ძალიან მაღალი; მომაღლო. 

Lemma: maghariba  
Number: 11879  
მაღარიბა (მაღარიბას) ძალიან ღარიბი (ღარიბთა შორის). მუქჷ ეგოფშჷ სქანი მაღარიბა: ი. ყიფშ., გვ. 24 -- რამ აგავსო
შენისთანა ღარიბი. 



Lemma: maghat'ak'a  
Number: 11880  
მაღატაკა (მაღატაკას) ძალიან ღატაკი (ღატაკთა შორის), -- უღარიბესი. მუქ ეგოფშჷ სქანი მაღარიბა, მაღატაკა: ი. ყიფშ.,
გვ. 24 -- რამ აგავსო (გაგამდიდრა) შენისთანა ღარიბი, ღატაკი. 

Lemma: maghach'alar-i  
Number: 11881  
მაღაჭალარ-ი (მაღაჭალარს) მიმღ. მოქმ. ღაჭალანს ზმნისა -- მყვირალი, მლანძღავი. 

Lemma: maghmelia  
Number: 11882  
მაღმელია (მაღმელიას) ბოტან. ბალახია ერთგვარი; ღომის მსგავს თავთავს იკეთებს. 

Lemma: maghobal-i  
Number: 11883  
მაღობალ-ი (მაღობალ/რს) მიმღ. მოქმ. ღობუნს ზმნისა -- მღობავი. 

Lemma: magholamar-i  
Number: 11884  
მაღოლამარ-ი (მაღოლამარს) მიმღ. მოქმ. ღოლანს ზმნისა -- მქმნელი, გამკეთებელი. 

Lemma: maghorebel-i  
Number: 11885  
მაღორებელ-ი (მაღორებელ/რს) მიმღ. მოქმ. აღორენს ზმნისა -- მომტყუებელი. ტორონჯი რექჷ, სიმართეშენი შორიშე
გურიშ მაღორებელი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 27 -- მტრედი ხარ, სიმართლისათვის შორიდან გულის მომტყუებელი. ჩქინი
მაღორებელეფი, მარჩუალი აბრაგეფი -- ჩვენი მომტყუებლები, მძარცველი აბრაგები. 

Lemma: maghular-i  
Number: 11886  
მაღულარ-ი (მაღულარს) მახვილი, ხმალი (გ.ელიავა). 

Lemma: maghule{e}  
Number: 11887  
მაღულე{ე} (მაღულე{ე}ს) მიმღ. აწმყ. გამრუდებელი, მომღუნავი. მუთ პჭარინი ჭარილი რე, ოსოგითე მაღულეე!: მ. ხუბ.,
გვ. 329 -- რაც დავწერე დაწერილია, სულ რომ მამტყუნო. 

Lemma: maghup'al-i  
Number: 11888  
მაღუპალ-ი (მაღუპალ/რს) მიმღ. მოქმ. ღუპუნს ზმნისა -- მღუპავი, დამღუპველი. თხა გვალო მაღუპალი რე ტყაში -- თხა
მთლად დამღუპველია ტყის. მა თის ნობრდუედი ჩქიმი დუდიში მაღუპალო: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 137 -- მე მას ვზრდიდი
თურმე ჩემი თავის დამღუპველად. 

Lemma: maghural-i  
Number: 11889  
მაღურალ-ი (მაღურალ/რს) მიმღ. მოქმ. ღურუ(ნ) ზმნისა -- მომაკვდავი. მაღურალიშა მუთა უგუ -- მომაკვდავს არაფერი
უგავს. 

Lemma: maghure  
Number: 11890  
მაღურე (მაღურეს) იგივეა, რაც მაღურალი. 

Lemma: maghuria  
Number: 11891  
მაღურია (მაღურიას) ზოოლ. პატარა ჩიტია ერთგვარი. მაღურიას ღუცალო უჩქუ ღუღინი -- მაღურიამ ღუსავით იცის
ღუღუნი. 

Lemma: maghuru  
Number: 11892  
მაღურუ, მაღურუუ (მაღურუ{უ}-ს) მიმღ. აწმყ. ღურუ(ნ) ზმნისა -- მოკვდავი. მუში ლახარა ქიჩინ, მუჭოთ მაღურუნი: მ. ხუბ.,
გვ. 26 -- თავისი ავადმყოფობა იცნო, როგორც მომაკვდავია. ძღაბიქ მაღურუო ქჷდოხვადეს: მ. ხუბ., გვ. 186 -- გოგო
მომაკვდავად დახვდათ. ვარჷ-და, ბეჯითო, -- მაღურუუ ვორექია: ი. ყიფშ., გვ. 45 -- არა-და, ბეჯითად, მომაკვდავი ვარო.
მინჷ მაღურუუ ბოშეფი ქოძირჷ: ა. ცაგ., გვ. 30 -- ზოგი მომაკვდავი ბიჭები ნახა. 

Lemma: maghurch'ular-i  
Number: 11893  
მაღურჭულარ-ი (მაღურჭულარს) მიმღ. მოქმ. ღურჭულანს ზმნისა -- მოჭიკჭიკე; გადატ. მომღერალი (კარგად). იხ.
ღურჭული. 

Lemma: maq'are  
Number: 11894  
მაყარე (მაყარეს) მაყარი. გოუტუუ მაყარე დო მუში ნოსა ქჷმიჸუნუ: მ. ხუბ., გვ. 207 -- გაუშვა მაყარი და თავისი (მისი)
რძალი მოიყვანა. აბა, მორთით მაყარენქია! -- აბა, მოდით მაყრებო! შქას მიშუხე მაყარეფც: მასალ., გვ. 81 -- შუაში უზის
მაყრებს. 

Lemma: maq'aram-i  
Number: 11895  



მაყარამ-ი (მაყარამს) მაყრიანი. მაყარამო მაყრიანად: სასინჯოს გინულებუ მაყარამო: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 131 -- სასიძო
გადმოსულა მაყრიანად. 

Lemma: maq'aq'alaia  
Number: 11896  
მაყაყალაია (მაყაყალაიას) მოყიყინე; გადატ. ბაყაყი. 

Lemma: maq'urq'-i  
Number: 11897  
მაყურყ-ი (მაყურყის) მარყუჟი. კისერც მარყუყი მოუნჭირი, თოლი გამწუყირზინე!: ყაზაყ., 7.10.1931, გვ. 2 -- კისერს
მარყუჟი მოუჭირე, თვალი გადმოუკარკლე. 

Lemma: ma՚alapa  
Number: 11898  
მაჸალაფა (მაჸალაფას) სახელი ომაჸალუ(ნ) ზმნისა -- დაამხანაგება. მუშეფც ქუვემაჸალით: ყაზაყ., 16.06.1930 -- მუშებს
დავუამხანაგდით. იხ. მაჸალება. 

Lemma: ma՚ale  
Number: 11899  
მაჸალე (მაჸალეს) ამხანაგი, მეგობარი; ხნით ტოლი; მხლებელი; მაყარი (ა. ცაგ.). ჯგირი მაჸალე თინა რე: ი. ყიფშ., გვ.
148 -- კარგი ამხანაგი ის არის. ე მაჸალექჷ ხათე მიდერულუ: ა. ცაგ., გვ. 28 -- ეს ამხანაგი მაშინვე გაიქცა. კითხჷ მუში
მაჸალეს: ი.ყიფშ., გვ. 50 -- კითხა თავის მხლებელს. მაჸალეშა შეუთხუუ: ი. ყიფშ., გვ. 171 -- ამხანაგისთვის უთხოვია.
მაჸალეში გურიშენი: ი. ყიფშ., გვ. 148 -- მხლებლის გულისათვის. ორჯგინესჷ ნდიისჷ დო მუში მაჸალეფცჷ: ი. ყიფშ., გვ.
17 -- აჯობეს დევს და მის მხლებლებს. 

Lemma: ma՚aleba  
Number: 11900  
მაჸალება (მაჸალებას) იგივეა, რაც მაჸალაფა, მაჸალუა, -- სახელი ემაჸალებუ(ნ) ზმნისა -- დაამხანაგება. მუშენს
ქევემაჸალით, ჩქინი ჯიმა თინეფი რენა -- მუშებს დავუამხანაგდით, ჩვენი ძმა ისინია. ამაჸალენს (დაამაჸალუ დაამხანაგა,
დუუმაჸალებუ დაუამხანაგებია, დონომაჸალებუე(ნ) დააამხანაგებდა თურმე) გრდმ. აამხანაგებს. იმაჸალენს (დიიმაჸალუ დაიამხანაგა,
დუუმაჸალებუ დაუამხანაგებია) გრდმ. სათავ. ქც. ამაჸალენს ზმნისა -- იამხანაგებს. ემაჸალებუ(ნ) (დეემაჸალუ დაუამხანაგდა,
დამაჸალებუ დაამხანაგებია, დონომაჸალებუე(ნ) დაუამხანაგდებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. უამხანაგდება. იმაჸალინე(ნ) (იმაჸალინუ
შესაძლებელი გახდა დაამხანაგება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ამაჸალენს ზმნისა -- შეიძლება დაამხანაგება.
ამაჸალინე(ნ) (დაამაჸალინუ შეძლო დაეამხანაგებინა, -- , დონომაჸალებუე(ნ) შესძლებია დაამხანაგება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
უმაჸალენს ზმნისა -- შეუძლია დაუამხანაგდეს. ომაჸალებაფუანს (დაამაჸალებაფუუ დაამხანაგებინა, დუუმაჸალებაფუაფუ
დაუამხანაგებინებია, დონომაჸალებაფუე(ნ) დაამხანაგებინებდა თურმე) კაუზ. ამაჸალენს ზმნისა -- აამხანაგებინებს. ომაჸალებერი
მიმღ .ვნებ.მყ. {და}საამხანაგებელი. დამაჸალებური მიმღ.ვნებ.წარს. დაამხანაგებული. დო/ინამაჸალები, ნამაჸალუ მიმღ.ვნებ.წარს.
დანაამხანაგები. დო/ინამაჸალებუერი, ნამაჸალური მიმღ.ვნებ.წარს. დაამხანაგების საფასური. 

Lemma: ma՚aloba  
Number: 11901  
მაჸალობა (მაჸალობას) იხ. მაჸალუა. დო ითებუ ამუსერი ჰამო მაჸალობა ჩქინი -- და თავდება ამაღამ ტკბილი
მეგობრობა ჩვენი. 

Lemma: ma՚alua  
Number: 11902  
მაჸალუა (მაჸალუას) იგივეა, რაც მაჸალაფა, მაჸალება, -- ამხანაგობა, მეგობრობა. ითებუ ამსერიშე ჰამო მაჸალუა
ჩქჷნი!: მასალ., გვ. 73 -- თავდება ამ ღამიდან ჩვენი ტკბილი მეგობრობა. რშებუდასჷ მაჸალუა ცოტინეში: კ. სამუშ., ქხპს,
გვ. 128 -- გქონოდეს მეგობრობა ცოტნესი. 

Lemma: ma՚alur-i  
Number: 11903  
მაჸალურ-ი (მაჸალურს) მეგობრული. დიხაში მაჸალური დამუშება: ყაზაყ., 6.03.1930 -- მიწის მეგობრული დამუშავება.
მაჸალურო ზმნზ. მეგობრულად. საქმეს მეურეთ ართიგურო, ჯიმალურო, მაჸალურო: კ.სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 83 -- საქმეს
ვუდგებით ერთგულად, ძმურად, მეგობრულად. 

Lemma: ma՚are  
Number: 11904  
მაჸარე (მაჸარეს) იგივეა, რაც მაყარე. მოლართესჷ მაჸარენქჷ: ა. ცაგ., გვ. 14 -- წამოვიდნენ მაყრები. 

Lemma: ma՚e  
Number: 11905  
მაჸე (მაჸეს) მცენარის (მაგ., სიმინდის, ვენახის...) დედა ღეროს გვერდით ამოსული უვარგისი შტო. სიმინდი თიჯგურა ჯგირი
ქორდუ, მაჸე აფუდუ ალაფალირი -- სიმინდი ისეთი კარგი იყო, უვარგისი შტო ჰქონდა ამოსული (გვერდით). შდრ. ჸა. 

Lemma: ma՚varal-i  
Number: 11906  
მაჸვარალ-ი (მაჸვარალს) მიმღ. მოქმ. ჸვარუნს ზმნისა -- {და}მყვერავი, დამკოდავი. 

Lemma: ma՚venj-i  
Number: 11907  
მაჸვენჯ-ი (მაჸვენჯის, მაჸვენს) მიმღ. აწმყ. ამალა; გამყოლი, მხლებელი. ანგელოზეფ მოჸუნდეს ღორონთემც
მაჸვენჯეფო:ქხს, 1, გვ. 23 -- ანგელოზები მოჰყავდათ (მოჰყვებოდათ) ღმერთებს მხლებლებად. ძღაბი დო მუში
მაჸვენჯემქითი ქეშიტყუ საქმე: აია, 1, გვ. 26 -- გოგომ და მისმა ამალამ (მომყოლებმაც) შეიტყო საქმე. 

Lemma: ma՚vilar-i  
Number: 11908  



მაჸვილარ-ი (მაჸვილარს) მიმღ. მოქმ. ჸვილუნს ზმნისა -- მკვლელი. ღორონს დუუღუპუდას ჩიჩუაში მაჸვილარი: ი.
ყიფშ., გვ. 155 -- ღმერთმა მოკლას (დაღუპოს) ჩიჩუას მკვლელი. მაჸვილარი გურიშჭუა: ი. ყიფშ., გვ. 135 -- მკვლელი
გულისტკივილი. შეებრალჷ ე მაჸვილარენსჷ: ა. ცაგ., გვ. 28; ი. ყიფშ., გვ. 37 -- შეებრალა ამ მკვლელებს. 

Lemma: ma՚vintaia  
Number: 11909  
მაჸვინთაია (მაჸვინთაიას) მყვინთავი; მთვლემარე; გადატ. სუსტი, უღონო. 

Lemma: ma՚vintal-i  
Number: 11910  
მაჸვინთალ-ი (მაჸვინთალ/რსღ მა-ოჸვინთალი) მიმღ. ვნებ. მყ. მოჸვინთუნს ზმნისა -- 1. მოსავარაყებელი,
მოსაყვითლებელი. ოქროთი რე მაჸვინთალი თქვანი კუჩხიში გენადგუმა -- ოქროთია მოსავარაყებელი თქვენი ფეხის
დანადგამი. 2. მყვინთავი. 

Lemma: ma՚vintou  
Number: 11911  
მაჸვინთოუ, მაჸვინთუუ (მაჸვინთოუს) მიმღ. აწმყ. ჸვინთანს ზმნისა -- მთვლემარე; გადატ. სუსტი, უღონო. თე ურემცჷ
ქოუსქვესჷ ჭკოლა ხოჯეფი -- მაჸვინთოუ: ქხს, 1, გვ. 233 -- ამ ურემს შეაბეს გამხდარი (მჭლე) ხარები -- მოლასლასე
(მთვლემარე). შდრ. მაჸვინთაია. 

Lemma: ma՚ide  
Number: 11912  
მაჸიდე (მაჸიდეს) მიმღ. აწმყ. ჸიდურენს ზმნისა -- მყიდველი. ჯორიშ მაჸიდე ორდჷ ატუ: ი.ყიფშ., გვ. 10 -- ჯორის მყიდველი
იყო ატუ. გიშაგორუა -- მაჸიდეშ ფასი მინჯეს უჩქუნია: ქხს, 1, გვ. 255 -- ამორჩევა -- მყიდველის ფასი პატრონმა იცისო.
ქუმორთეს მაჸიდემქ -- მოვიდნენ მყიდველები. 

Lemma: ma՚ii  
Number: 11913  
მაჸიი იხ. ჸოფა. 

Lemma: ma՚int'al-i  
Number: 11914  
მაჸინტალ-ი (მაჸინტალ/რს) მიმღ. მოქმ. ჸინტუნს ზმნისა -- მყლაპავი, მყლაპველი. იხ. ჸინტუა. 

Lemma: ma՚ya  
Number: 11915  
მაჸჲა ბ. -- მარტ. (მაჸჲას) ტოლი, სწორი; ხნისა. თინა ხოჲო თიში მაჸჲა რე -- ისიც იმისი ტოლია. შდრ. მაჩა. 

Lemma: ma՚otamal-i  
Number: 11916  
მაჸოთამალ-ი (მაჸოთამალ/რს) მიმღ. მოქმ. ოჸოთანს ზმნისა -- 1. მსროლელი. მაჸოთამალი კოჩი ვარდჷ: ი. ყიფშ., გვ.
184 -- მსროლელი კაცი არ იყო. 2. დამკარგავი. 

Lemma: ma՚unapal-i  
Number: 11917  
მაჸუნაფალ-ი (მაჸუნაფალ/რს) მიმღ. მოქმ. მეჸუნს ზმნისა -- წამყვანი. მუში მაჸუნაფალი კოს... ქიმეჩუ: მ. ხუბ., გვ. 29 -- მის
წამყვან კაცს... მისცა. 

Lemma: ma՚urzene  
Number: 11918  
მაჸურზენე (მაჸურზენეს) ბოტან. მაღალი მოცვი. იხ. ბაჭა, მელიშიაში ჯა; ჯაშმელიშია, ცინყა (ა.მაყ.). 

Lemma: ma՚urdzenaia  
Number: 11919  
მაჸურძენაია (მაჸურძენაიას) ბოტან. მეჭეჭა (ა.მაყ.). იხ. ღვინჭა, მეჭეჭიში ტყა. 

Lemma: ma՚ujur-i  
Number: 11920  
მაჸუჯურ-ი (მაჸუჯურს) მარყუჟი. მაჸუჯურო ზმნზ. მარყუჟად. ქ მაჸუჯურო გოსკვილი მარყუჟად გასკვნილი. შდრ.
ჸურუმელათ სკვილი; ჸურუო სქვილი. 

Lemma: masha  
Number: 11921  
მაშა (მაშას) მაშა; ნაკვერცხლის ასაღები, -- საკეცე. 

Lemma: mashaia  
Number: 11922  
მაშაია (მაშაიას), მაშია (მაშიას) ფეხსაცმელი, ფეხჩასადგმელი ჩუსტები; ფოსტალი. მაშიას მხოლოდ წინ აქვს საპირე, უკან
კი არა (მასალები, ტ. 3, ნაწ. 1, გვ. 243; 244; 249). ართი მაშაია კარგჷმოლჷს ქიდიტევა: მ.ხუბ., გვ. 142, 17 -- ერთი
ფეხსაცმელი (ჩუსტები) კარგამოსავალზე დატოვეო. 

Lemma: mashaq'aral-i  
Number: 11923  
მაშაყარალ-ი (მაშაყარალ/რს) მიმღ. მოქმ. შაყარანს ზმნისა -- შემგროვებელი. 

Lemma: mashenebel-i  
Number: 11924  



მაშენებელ-ი (მაშენებელ/რს) მიმღ. მოქმ. აშენენს ზმნისა -- ამშენებელი. 

Lemma: mashvandebel-i  
Number: 11925  
მაშვანდებელ-ი (მაშვანდებელ/რს) იგივეა, რაც მასვანჯებელი, -- მიმღ. ვნებ. მყ. იშვანდუ(ნ), ოშვანდუანს ზმნათა --
მოსასვენებელი. შური ჩქიმი შულადილშო მაშვანდებელი ბინა რდი: ი. ყიფშ., გვ. 144 -- სული ჩემი დაღლილისთვის
მოსასვენებელი ბინა იყავი. 

Lemma: mashia  
Number: 11926  
მაშია (მაშიას) იგივეა, რაც მაშაია. შდრ. საბა: მაშია ფერჴთ საცმელი. 

Lemma: mashibe  
Number: 11927  
მაშიბე, მაშიბუ (მაშიბეს, მაშიბუს) იხ. მაშიიბელი. 

Lemma: mashi{i}bel-i  
Number: 11928  
მაში{ი}ბელ-ი (მაში{ი}ბელ/რს) მიმღ. მოქმ. იშიინს ზმნისა -- მშოვნელი. ოში გლახა მაშიიბელს ართი ჯგირი მაჩუალარი
უჯგუ: ი. ყიფშ., გვ. 179 -- ას ცუდ მშოვნელს ერთი კარგი შემნახველი სჯობიაო. ჯგირი მაშიბელც ჯგირი შიმანახებელი
უჯგუნია -- კარგ მშოვნელს კარგი შემნახველი სჯობსო. 

Lemma: mashina  
Number: 11929  
მაშინა, მაშნა (მაშ{ი}ნას) [რუს. машина მანქანა]. მაშნაში ზეთუა ვოუჩქუნა -- მანქანის დაზეთვა არ იციან. მაშინას
ქუმკუხე დო ოჭალს ჭანს: ქხს, 2, გვ. 148 -- მანქანას უზის და საკერავს კერავს. 

Lemma: mashk'a  
Number: 11930  
მაშკა (მაშკას) მოზრდილი გოჭი. მაშკა მოდიდე თუ რე, ჩჷხჷშ უმოსი -- `მაშკა' მოდიდო გოჭია, ჩიხუზე (იხ.) დიდი. 

Lemma: mashk'urin{ap}al-i  
Number: 11931  
მაშკურინ{აფ}ალ-ი (მაშკურინ{აფ}ალ/რს) მიმღ. მოქმ. ოშკურინუანს ზმნისა -- მუ ცოდაქ გუგორჩქინუ კოჩიშ
მაშკურინაფალი -- რა ცოდვამ გაგაჩინა კაცის შემშინებელი. 

Lemma: mashna  
Number: 11932  
მაშნა (მაშნას) იხ. მაშინა. 

Lemma: mashora  
Number: 11933  
მაშორა (მაშორას) ასე შორი (შორთა შორის), სიშორე. ათაურე წისქვილიშ მაშორა ქააფჷ მუშ ჸუდეშე: მ. ხუბ., გვ. 139 --
აქედან წისქვილის სიშორეა მის სახლამდე. მაშორას ზმნზ. სიშორეზე. ...ჟირი ვერსიშ მაშორას: მ. ხუბ., გვ. 60 -- ...ორი
ვერსის სიშორეზე. 

Lemma: mashual-i  
Number: 11934  
მაშუალ-ი (მაშუალ/რს) მიმღ. მოქმ. შუნს ზმნისა -- მქსოველი. 

Lemma: mashumal-i  
Number: 11935  
მაშუმალ-ი (მაშუმალ/რს) მიმღ. მოქმ. შუნს ზმნისა -- მსმელი. მაშუმალქ ღვინი გაათუუ: მ. ხუბ., გვ. 57 -- მსმელმა ღვინო
გაათავა. მაშუმალეფი ვაგაანწვალა: კ.სამუშ., ქხპს, გვ. 142 -- მსმელები არ გააწვალო. შდრ. შუმირია. 

Lemma: mashkvidal-i  
Number: 11936  
მაშქვიდალ-ი, მაშქვიდაფალ-ი (მაშქვიდ{აფ}ალ/რს) მიმღ. მოქმ. ოშქვიდუანს ზმნისა -- {და}მხრჩობი. 

Lemma: mashkvita  
Number: 11937  
მაშქვითა (მაშქვითას) მეშვიდე. ძღაბის გააკურცხინჷ მაშქვითა დღას: მ. ხუბ., გვ. 134 -- გოგოს გაეღვიძა მეშვიდე დღეს.
შდრ. შქვითი. 

Lemma: mashkirit'al-i  
Number: 11938  
მაშქირიტალ-ი (მაშქირიტალ/რს) მიმღ. მოქმ. შქირიტუნს ზმნისა -- {ჩა}მქრობი. 

Lemma: mashkumalar-i  
Number: 11939  
მაშქუმალარ-ი (მაშქუმალარს) მიმღ. მოქმ. აშქვანს ზმნისა -- 1. {და}მსობი; 2. დამშვები (ცხენი კვიცის გამჩენი). შდრ.
მახალი, მარღვაფალი. 

Lemma: mashkurinja/e  
Number: 11940  
მაშქურინჯა/ე (მაშქურინჯა/ე-ს) მიმღ. აწმყ. ოშქურუ(ნ) ზმნისა -- მშიშარა. შდრ. შქურინჯა. 



Lemma: mashxva  
Number: 11941  
მაშხვა (მაშხვას) სიმსხო (რისამე). გორდიქ კამბეჩიში მაშხვა ვორდავა, -- თქუა...: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 32 -- გომბეშომ
კამეჩის სიმსხო ვიყოო, -- თქვაო... ჩხვერიში კაკალიაში მაშხვა: მ. ხუბ., გვ. 50 -- ფეტვის კაკლის სიმსხო. ქიმუუღჷ სქუასჷ
ჩანიკითიში მაშხვა წუღაზეფი: ი. ყიფშ., გვ. 60 -- მოუტანა შვილს ცერითითის სიმსხო წუღები. იხ. მოშხვე, შხუ. 

Lemma: macha  
Number: 11942  
მაჩა (მაჩას ) იგივეა, რაც მანჩა, -- წლოვანებით სწორი, ტოლი; კბილა. თინა ჩქიმი მაჩა რე -- ის ჩემი ტოლია (ხნისაა). 

Lemma: machalar-i  
Number: 11943  
მაჩალარ-ი (მაჩალარს) მიმღ. მოქმ. ჩალუნს ზმნისა -- ხელშემშლელი. იხ. {ნ}ჩალუა. 

Lemma: machamal-i  
Number: 11944  
მაჩამალ-ი (მაჩამალ/რს) მიმღ. მოქმ. ჩანს ზმნისა -- მჭმეველი. ხოლო ოდიში ჸოფედას სქანი ფუჩხაში მაჩამალი: კ.
სამუშ., ქხპს, გვ. 147 -- კიდევ ოდიში ყოფილიყოს შენი ნამცეცის მჭმეველი. 

Lemma: machamenji  
Number: 11945  
მაჩამენჯი (მაჩამენჯის ) იხ. მაჩამინჯა. 

Lemma: machaminaia  
Number: 11946  
მაჩამინაია (მაჩამინაიას) მკბენარა; გადატ. ჭინჭარი. 

Lemma: machaminda/e  
Number: 11947  
მაჩამინდა/ე (მაჩამინდა/ე-ს), მაჩამინჯა/ე (მაჩამინჯა/ე-ს) მიმღ. აწმყ. აჩამუუ(ნ) ზმნისა -- მკბენი, მკბენარი, კბენია. კჷნოხ
რუსეფი გეფთხოზჷნა მაჩამინდა გვერიშორო: ი. ყიფშ., გვ. 157 -- უკან რუსები მოგვდევენ მკბენარა გველივით. ნინა
მოწამალერი გაფუ მაჩამინჯე გვერიცალო: მ. ხუბ., გვ. 315 -- ენა მოწამლული გაქვს კბენია გველივით. 

Lemma: machaminja  
Number: 11948  
მაჩამინჯა (მაჩამინჯას) იხ. მაჩამინდა. 

Lemma: machilitapar-i  
Number: 11949  
მაჩილითაფარ-ი (მაჩილითაფარს) მიმღ. მოქმ. ოჩილითუანს ზმნისა -- გამცდენი; შემცდენელი. 

Lemma: machine  
Number: 11950  
მაჩინე (მაჩინეს), მაჩინებელ-ი (მაჩინებელ/რს) მიმღ. მოქმ. ჩინულენს ზმნისა -- მცნობელი, მცნობი. დუდი მეუღუ
მაჩინეთ: ი. ყიფშ., გვ. 169 -- თავი მოაქვს მცნობელად. მუში მაჩინებელი თექ ქოჸუნდას დო სი ხომ ქიიჩინენდი? -- მისი
მცნობი იქ ჰყავდეს და შენ ხომ იცნობდი? (იტყვიან მკვდარზე!). 

Lemma: machinode  
Number: 11951  
მაჩინოდე (მაჩინოდეს) უშობელი, რომლის დამაკების დროა (პ. ჭარ.). იხ. ჩინოდუა. 

Lemma: machichal-i  
Number: 11952  
მაჩიჩალ-ი (მაჩიჩალ/რს) მიმღ. მოქმ. ჩიჩუნს ზმნისა -- {და}მპეპლავი. ბორიაში მაჩიჩალს ბორია მიდეღანსია: ხალხ.
სიბრ., 1, გვ. 19 -- ქარის დამპეპლავს ქარი წაიღებსო. 

Lemma: macholar-i  
Number: 11953  
მაჩოლარ-ი (მაჩოლარს) მიმღ. მოქმ. ჩოლანს ზმნისა -- მცლელი; დამცარიელებელი. 

Lemma: macholu  
Number: 11954  
მაჩოლუ, მაჩოლურ-ი (მაჩოლუ{რ}-ს) იგივეა, რაც მაჩოლარი. 

Lemma: machual-i  
Number: 11955  
მაჩუალ-ი, მაჩუალარ-ი (მაჩუალ{არ}-ს) მიმღ. მოქმ. ჩუანს ზმნისა -- შემნახავი. ოში გლახა მაშიიბელს ართი ჯგირი
მაჩუალარი უჯგუ: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 112 -- ას ცუდ მშოვნელს ერთი კარგი შემნახავი სჯობიაო. იხ. ჩუალა. 

Lemma: machkvapal-i  
Number: 11956  
მაჩქვაფალ-ი (მაჩქვაფალ/რს) მიმღ. მოქმ. ოჩქვანს ზმნისა -- {გა}მგზავნი, {გა}მგზავნელი. 

Lemma: machxvaral-i  
Number: 11957  
მაჩხვარალ-ი (მაჩხვარალს) მიმღ. მოქმ. ჩხვარუნს ზმნისა -- მცეხვავი. შხვაშ სქუაშ მარდუალი წყარიშ მაჩხვარალი
(მაკაკალი) რენია: თ. სახოკ., გვ. 264; ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 160 -- სხვისი შვილის გამზრდელი წყლის მცეხვავი (მნაყავი)



არისო. 

Lemma: machxoma  
Number: 11958  
მაჩხომა საკმარისი. თი ოსურქ დოღურუნი, მუქ დაასქიდუ? -- მაჩხომა, ხუთი ბოში დო ართი ძღაბი! -- ის ქალი რომ
მოკვდა, ვინ (რა) დარჩა? -- საკმარისი, ხუთი ბიჭი და ერთი გოგო! 

Lemma: machxonapal-i  
Number: 11959  
მაჩხონაფალ-ი (მაჩხონაფალ/რს) მიმღ. მოქმ. ოჩხონუანს, ჩხონდუ(ნ) ზმნათა -- მცხონებელი. თიში შურიშ მაჩხონაფალი
-- იმის სულის მაცხონებელი. 

Lemma: machxora  
Number: 11960  
მაჩხორა (მაჩხორას) მეცხრე. მაჩხორა თენა რენია: ა. ცაგ., გვ. 60 -- მეცხრე ეს არისო. მაჩხორა დღას ქიმერთეს: მ. ხუბ.,
გვ. 10 -- მეცხრე დღეს მივიდნენ. იხ. ჩხორო. 

Lemma: machxubar-i  
Number: 11961  
მაჩხუბარ-ი, მაჩხუპერ-ი (მაჩხუბ/პა/ერ-ს) მიმღ. მოქმ. ჩხუბ/პენს ზმნისა -- მოჩხუბარი; მეომარი. ლაკვიქ ქუდაანწყუუ მუში
მაჸალეფი მაჩხუბარო: მ. ხუბ., გვ. 12 -- ლეკვმა დააწყო თავისი ამხანაგები მაჩხუბრად. ომერ-ფაშა მანჯღვერი რე,
მაჩხუპერი დო მანგარი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 97 -- ომარ-ფაშა ხელმძღვანელია, მაჩხუბარი და მაგარი. 

Lemma: macarkala  
Number: 11962  
მაცარქალა (მაცარქალას) ბიჭ-ბუჭი. 

Lemma: maciebu  
Number: 11963  
მაციებუ (მაციებუს) მიმღ. მოქმ. აციენს ზმნისა -- მაციებელი; ციების (ავადმყოფობა) მომლოდინე. მაციებუღ *მაციებური. 

Lemma: macileber-i  
Number: 11964  
მაცილებერ-ი (მაცილებერს) მიმღ. მოქმ. აცილენს ზმნისა -- {გა}მცილებელი. თენეფიში მაცილებერი დემით დოჸვილჷ:
მ. ხუბ., გვ. 304 -- ამათი გამცილებელი დევიც მოკლა. 

Lemma: maciria  
Number: 11965  
მაცირია (მაცირიას) ძალიან ახალგაზრდა გოგო. ცირა გასათხოვარი ქალიშვილია, უფრო ახალგაზრდას მაცირია ჰქვია
(კ.სამუშ., ქხპს, გვ. 125). 

Lemma: macka  
Number: 11966  
მაცქა (მაცქას) ბოტან. ქლიავი; ღოღნაშო (ბ.კილანავა). 

Lemma: mackvapal-i  
Number: 11967  
მაცქვაფალ-ი (მაცქვაფალ/რს) მიმღ. მოქმ. ოცქვანს ზმნისა -- მქებელი, მაქებარი. თე ჭკადჷში მაცქვაფალო კალამი ოკო
უშულადჷ: აია, 2, გვ. 78 -- ამ მჭედლის მაქებრად კალამი უნდა დაუღლელი. 

Lemma: mackvapela  
Number: 11968  
მაცქვაფელა (მაცქვაფელას) ტრაბახა; მაქებარი; თავბექია. ჯარშე გოჩიჩინაფილი მაცქვაფელა ომერ-ფაშა: კ. სამუშ.,
ქხპს, გვ. 114 -- ჯავრისგან გაშეშებული -- თავბექია ომერ-ფაშა. რენა ბრელი მაცქვაფელა რეზოლუციეფი: ყაზაყ.,
6.03.1931, გვ. 1 -- არის ბევრი შემქებ{ელ}ი რეზოლუციები. 

Lemma: macxaroba  
Number: 11969  
მაცხარობა (მაცხარობას) მასხარობა. მაცხარობათ მემირჩქინინ, ოძჷცეთ გინოჲრთინუაფუ: მ. ხუბ., გვ. 312 -- სამასხროდ
რომ მიმიჩნიე, სასაცილოდ გადაგიქცევია. 

Lemma: madzagvale  
Number: 11970  
მაძაგვალე (მაძაგვალეს) მიმღ. აწმყ. იძაგვალუ(ნ) ზმნისა -- მოძუნძულე. 

Lemma: madzandzaia  
Number: 11971  
მაძანძაია (მაძანძაიას) რაც ირყევა, ინძრევა, -- რყევია, ნძრევია. 

Lemma: madzargale  
Number: 11972  
მაძარგალე (მაძარგალეს) იგივეა, რაც მაძაგვალე, -- მოძუნძულე, ჩაქჩაქა. 

Lemma: madzine  
Number: 11973  
მაძინე (მაძინეს) მიმღ. აწმყ. იძინანს ზმნისა -- {მო}მმატებელი; შემძენი. 



Lemma: madzirapal-i  
Number: 11974  
მაძირაფალ-ი (მაძირაფალ/რს), მაძირაფუ (მაძირაფუს) მიმღ. მოქმ. იძირუანს ზმნისა -- მნახველი. ტყურათ იწუხებუ
ნათესე დო მაძირაფუ: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 120 -- ტყუილად წუხდება ნათესავი და მნახველი. 

Lemma: madzirapu  
Number: 11975  
მაძირაფუ (მაძირაფუს) იხ. მაძირაფალი. ვაპოფერექ თეცალი სერიში მაძირაფუ -- არ ვყოფილვარ ამნაირი ღამის
მნახველი. შონეთი მაძირაფუქ ეჭოფუა: თ. სახოკ., გვ. 263 -- სვანეთი მნახველმა აიღოო. 

Lemma: madzghvirine  
Number: 11976  
მაძღვირინე (მაძღვირინეს) მიმღ. აწმყ. იძღვირინანს ზმნისა -- ვისაც მოღუშვა სჩვევია. მისი ჩოდუ მაძღვირინეში
მაჯინეთი -- ვის სცალია მომღუშველის (ღუშვიას) მაყურებლად. 

Lemma: mac'amalar-i  
Number: 11977  
მაწამალარ-ი (მაწამალარს) მიმღ. მოქმ. წამალანს ზმნისა -- მომწამვლელი. მაწამალარი ფურკი მომწამვლელი კვამლი,
-- გაზი. 

Lemma: mac'vilar-i  
Number: 11978  
მაწვილარ-ი (მაწვილარს) მიმღ. მოქმ. იწვიენს ზმნისა -- მომწვევი. იხ. წვილა. 

Lemma: mac'iebel-i  
Number: 11979  
მაწიებელ-ი (მაწიებელს) იგივეა, რაც მაწვილარი. ქობალიში მაწიებელი რაიონი: ყაზაყ., 6.03.1930 -- პურის მომწევი
(მომყვანი) რაიონი. 

Lemma: mac'irghia  
Number: 11980  
მაწირღია (მაწირღიას) ენტომ. ბზიკი, კრაზანა. იხ. მაწჷრღია; მარწუხი, მასქალია. შდრ. ლაზ. აწირღე: მაწუღე, მაწურღე
კრაზანა, ბზიკი (ნ.მარი). 

Lemma: mac'k'vint'ia  
Number: 11981  
მაწკვინტია (მაწკვინტიას) ბოტან. თაგვისარა (ა.მაყ.). იხ. ბარცხვინია, ბარცხი, ბარწკვინია, ქოცხოცხო. 

Lemma: mac'k'int'ia1  
Number: 11982  
მაწკინტია1 (მაწკინტიას) ბოტან. ცოცხანა (ა. მაყ.). იხ. მაქოსალაია, ჩე ოქოსალე. 

Lemma: mac'k'int'ia2  
Number: 11983  
მაწკინტია2, მაწკინტილაია (მაწკინტი{ლაი}ა-ს) წიწილების ავადმყოფობაა ერთგვარი. შდრ. წკინტილი. 

Lemma: mac'onebel-i  
Number: 11984  
მაწონებელ-ი (მაწონებელ/რს) მიმღ. მოქმ. წონენს ზმნისა -- {და}მწუნებელი, წუნია. მაწონებელს ნაწონებუქ ხოლო
მეუდინუა -- წუნიას დაწუნებულიც დაეკარგაო. 

Lemma: mac'ual-i//mac'uval-i  
Number: 11985  
მაწუალ-ი//მაწუვალ-ი (მაწუალ/რს) მიმღ. მოქმ. წუნს ზმნისა -- მწოველი. ჩქინ ზისხირიშ მაწუალი -- ჩვენი სისხლის
მწოველი. 

Lemma: mac'ur-i  
Number: 11986  
მაწურ-ი (მაწურს) საწური. მწყემსები მთაში ხმარობდნენ რძის გასაწურად. ამოღრუნტულ ხეს გარდი-გარდმო უყრიდნენ
ჯოხებს, რომლებზედაც აფენდნენ გვიმრას და ამით წურავდნენ რძეს. 

Lemma: mac'uxebel-i  
Number: 11987  
მაწუხებელ-ი (მაწუხებელ/რს) მიმღ. მოქმ. აწუხენს ზმნისა -- {შე}მაწუხებელი. ეშმაკი შემაწუხებელი რე:ქხს, 1, გვ. 121 --
ეშმაკი შემაწუხებელია. 

Lemma: mach'al-i  
Number: 11988  
მაჭალ-ი (მაჭალ/რს) მიმღ. მოქმ. ჭანს ზმნისა -- მკერავი. 

Lemma: mach'ar-i  
Number: 11989  
მაჭარ-ი (მაჭარს) მაჭარი. შდრ. ნე; ტკვილი. 

Lemma: mach'aral-i  
Number: 11990  



მაჭარალ-ი (მაჭარალ/რს) მიმღ. მოქმ. ჭარუნს ზმნისა -- მწერალი, დამწერი. ღორონთ ვაგო{გ}იჯოგუას ათე ლერსიშ
მაჭარალი: ქხს, 1, გვ. 51 -- ღმერთმა ნუ შეგაჯავროს ამ ლექსის დამწერი. დადიაქ მუშ მაჭარალემც უზოჯუ -- დადიანმა
თავის მწერლებს უბრძანა. 

Lemma: mach'axela  
Number: 11991  
მაჭახელა (მაჭახელას) თოფის ერთ-ერთი სახეობა (მასალები, ტ. ვ, გვ. 140). შდრ. იმერ., გურ. მაჭახელა კაჟიანი თოფი (გ.
შარაშ., ს. ჟღ.). 

Lemma: mach'vadona  
Number: 11992  
მაჭვადონა (მაჭვადონას) ბოტან. ვაზის ჯიშია ერთგვარი. 

Lemma: mach'val-i  
Number: 11993  
მაჭვალ-ი (მაჭვალ/რს) მიმღ. მოქმ. ჭვალუნს ზმნისა -- მეწველი; მწველავი. მაჭვალ ჩხოუს მეტ ჭას ჩანა: ხალხ. სიტყ., 1,
გვ. 84 -- მეწველ ძროხას მეტ ჩალას აჭმევენ. მაჭვალი ორინჯი ჸუნც -- მეწველი საქონელი ჰყავს. 

Lemma: mach'veria1  
Number: 11994  
მაჭვერია1 (მაჭვერიას) ენტომ. რწყილი. 

Lemma: mach'veria2  
Number: 11995  
მაჭვერია2 (მაჭვერიას) ბოტან. თავცეცხლა (ა.მაყ.). 

Lemma: mach'vimu  
Number: 11996  
მაჭვიმუ, მაჭვიმურ-ი (მაჭვიმუ{რ}ს) მიმღ. მოქმ. ჭვინს ზმნისა -- მაწვიმარი; მომსვლელი წვიმა. მაჭვიმუ//მაჭვიმური პიჯი
უჭოფუ -- მაწვიმარი (წვიმის მოსვლის) პირი უჩანს. შდრ. ჭვიმა. 

Lemma: mach'ik'-i  
Number: 11997  
მაჭიკ-ი (მაჭიკის) მაჭიკი; ჩვილი საქონლის კუჭის ის ნაწილი, რომელიც გამოიყენება კვეთისათვის, -- დვრიტა. 

Lemma: mach'irinapal-i  
Number: 11998  
მაჭირინაფალ-ი (მაჭირინაფალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. იჭირინუანს ზმნისა -- მოსაწვდენი. მა{ა}ჭირინაფალო მოსაწვდენად.
ეთი ნოჸელა ჯგირი მა{ა}ჭირინაფალი რე -- ის ტოტი კარგი მოსაწვდენი არის. 

Lemma: mach'irch'inal-i  
Number: 11999  
მაჭირჭინალ-ი (მაჭირჭინალ/რს) მიმღ. მოქმ. ჭირჭინუნს ზმნისა -- ჭრიჭინა. მაჭირჭინალი ჯა დიდხანს ჭირჭინუნსია:
ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 84 -- ჭრიჭინა ხე დიდხანს ჭრიჭინებსო. 

Lemma: mach'irxol-i  
Number: 12000  
მაჭირხოლ-ი (მაჭირხოლ/რს) ზოოლ. იგივეა, რაც მარჭიხოლი, -- მერცხალი. მაჭირხოლი ღორონთიშ ქოთომი რენია:
ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 84 -- მერცხალი ღმერთის ქათამი არისო. ოხვამეში მაჭირხოლი რე უნიშნო უჩა -- საყდრის მერცხალი
არის უნიშნო შავი. მაჭირხოლიქ ქიმერთჷ: მ. ხუბ., გვ. 241 -- მერცხალი მივიდა. 

Lemma: mach'ich'-i  
Number: 12001  
მაჭიჭ-ი (მაჭიჭის) პატარა ტანის ადამიანი. 

Lemma: mach'ich'a  
Number: 12002  
მაჭიჭა (მაჭიჭას) ისე პატარა, როგორც...; ძალიან პატარა; ცოტა. ნამთინე წანეფც თიში მაჭიჭა იჸიი ჸოფა... -- ზოგიერთ
წლებში ისეთი ცოტა იქნება მოსავალი... იხ. ჭიჭე. 

Lemma: mach'k'adal-i  
Number: 12003  
მაჭკადალ-ი (მაჭკადალ/რს) მიმღ. მოქმ. ჭკადუნს ზმნისა -- მჭედელი. ჩქინ სოფელს ჯვეშო სუმი ოჭკადურეში რდუ დო
ვითივარა მაჭკადალი (//ჭკადუ) -- ჩვენს სოფელში ძველად სამი სამჭედლო იყო და ათიოდე მჭედელი. შდრ. ჭკადუ. 

Lemma: mach'k'idia  
Number: 12004  
მაჭკიდია (მაჭკიდიას) ბოტან. მჭადა (ა. მაყ.). იხ. მაფატია. 

Lemma: mach'k'iral-i  
Number: 12005  
მაჭკირალ-ი (მაჭკირალ/რს) მიმღ. მოქმ. ჭკირუნს ზმნისა -- მჭრელი. მა ვუზოჯჷნქი მაჭკირალენს: ა. ცაგ., გვ. 88 -- მე
ვუბრძანებ მჭრელებს. 

Lemma: mach'k'ola  
Number: 12006  



მაჭკოლა (მაჭკოლას) ისე მჭლე, როგორც... იხ. ჭკოლა. 

Lemma: mach'k'omal-i  
Number: 12007  
მაჭკომალ-ი, მაჭკუმალ-ი (მაჭკო/უმალ/რს) მიმღ. მოქმ. ჭკო/უმუნს ზმნისა -- მჭამელი. მოხანდეფიში მოუნე დო
მაჭკუმალი ჸალან გერი: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 155 -- მშრომელების მავნე და მჭამელი ცოფიანი მგელი. დიხაში მაჭკომალქ
ქობალი დო ხორცი გაათუუ: მ. ხუბ., გვ. 57 -- მიწის მჭამელმა პური და ხორცი გაათავა. უჭუ-უხაშჷში მაჭკუმალც კიბირი
გაკუუტკაჩი: ი. ყიფშ., გვ. 187 -- შეუმწვარ-მოუხარშავის მჭამელს კბილები შეუკარი. 

Lemma: mach'ual  
Number: 12008  
მაჭუალ -ი (მაჭუალ/რს) მიმღ. მოქმ. ჭუნს ზმნისა -- მწველი. სქანი თოლეფი მაჭუალი: ქხს, 1, გვ. 38 -- შენი მწველი
თვალები. იში ხეშე მაჭუალი დაჩხირი ვა{გ}იშურსია: თ. სახოკ., გვ. 249 -- იმის ხელიდან {და}მწველი ცეცხლი არ გამოვაო. 

Lemma: mach'uk'-i  
Number: 12009  
მაჭუკ-ი (მაჭუკის) ყავარჯენი. მარძგვანი კუჩხი მიიტახუ დო ასე მაჭუკეფით გილურს -- მარჯვენა ფეხი მოიტეხა და ახლა
ყავარჯნებით დადის. 

Lemma: mach'uch'elaia  
Number: 12010  
მაჭუჭელაია (მაჭუჭელაიას) ბოტან. ჯინჭრისდედა (ა. მაყ.). იხ. ოწოწია; ჭუჭელეშ დიდა. 

Lemma: mach'uch'i  
Number: 12011  
მაჭუჭი მაკოცე (დ. ფიფია). შდრ. ჭუჭუა; ჯუდა. 

Lemma: mach'e'rxoli  
Number: 12012  
მაჭჷრხოლი (მაჭჷრხოლს) იხ. მაჭირხოლი. 

Lemma: mach'q'al-i  
Number: 12013  
მაჭყალ-ი (მაჭყალ/რს) მიმღ. მოქმ. ჭყენს ზმნისა -- მაწყევარი, მწყევლელი. ინა რენი, თეში გაჸუუ მაჭყალ/რქ -- ის რომ
არის, ისე გეყოლოს მაწყევარი. 

Lemma: mach'q'eshal-i  
Number: 12014  
მაჭყეშალ-ი (მაჭყეშალ/რს) მიმღ. მოქმ. ჭყეშუნს ზმნისა -- მწყემსი. შდრ. მაჭყიშალი. 

Lemma: mach'q'vadal-i  
Number: 12015  
მაჭყვადალ-ი (მაჭყვადალ/რს), მაჭყვადუ (მაჭყვადუს) მიმღ. მოქმ. ჭყვიდუნს ზმნისა -- ამომწყვეტი, გამწყვეტი. ჩაი რე
კოჩიშ შურდგუმუში მაჭყვადალი -- ჩაი არის სულდგმული კაცის ამომწყვეტი. შდრ. მაჭყვიდალ-ი. 

Lemma: mach'q'vadina  
Number: 12016  
მაჭყვადინა (მაჭყვადინას) ბოტან. შავი ყურძნის ჯიშია (გ. ელიავა, ვაზის ჯიშთა კატალ., გვ. 9). 

Lemma: mach'q'vadu  
Number: 12017  
მაჭყვადუ (მაჭყვადუს) იხ. მაჭყვიდუ. 

Lemma: mach'q'vadur-i  
Number: 12018  
მაჭყვადურ-ი (მაჭყვადურს) ბოტან. შვიტა (ა. მაყ.). იხ. დემიში ჭემი, თუნთიში ჭემი. 

Lemma: mach'q'vidal-i  
Number: 12019  
მაჭყვიდალ-ი (მაჭყვიდალ/რს) იხ. მაჭყვადალი. ჩქიმი მაჭყვიდალი რენო, სი ჸოფექინი? -- ჩემი ამომწყვეტი არის, შენ
რომ ყოფილხარ? 

Lemma: mach'q'vidu  
Number: 12020  
მაჭყვიდუ, მაჭყვიდურ-ი (მაჭყვიდუს, მაჭყვიდურს) მიმღ. ვნებ. მყ. ჭყვიდუნს ზმნისა -- ამოსაწყვეტი, ვინც ამოწყდება. შდრ.
მაჭყვადუ. 

Lemma: mach'q'ishal-i  
Number: 12021  
მაჭყიშალ-ი (მაჭყიშალ/რს) იხ. მაჭყეშალი. დათაქ ჸურდგელიშა მაჭყიშალი გამკიიჸუნჷ: ი.ყიფშ., გვ. 17 -- დათამ
კურდღლის მწყემსი გამოიყვანა. შდრ. ჭყიში. 

Lemma: mach'q'udia  
Number: 12022  
მაჭყუდია (მაჭყუდიას) თამაშობის ერთ-ერთი სახეობა: დედოფალას თამაში (ს. მაკალ., გვ. 280). შდრ. მოჭყუდუ. 

Lemma: maxa1  



Number: 12023  
მახა1, მახარია საალერსო მიმართვაა: გამხარებელი; მახარობელი. მახა, მა სქანოთ კირიბი ვორდა: ი. ყიფშ., გვ. 125 --
მახა, მე შენთვის კრავი ვიყო. ირფელიშენი იძიცი, მახა, დიო სი!: ი. ყიფშ., გვ. 137 -- ყველაფერზე იცინე, მახა, ჯერ შენ!
შურით ქოგინთხე მა, მახარია: ქხს, 1, გვ. 46 -- გიყნოსე მე, მახარია. მეუ, მახარებელი, თაურეშე, დამანები დუდი! -- წადი,
მახარობელო, აქედან, დამანებე თავი! 

Lemma: maxa2  
Number: 12024  
მახა2 (მახას): მახა ქობალი, -- უძახუნა თის, ნამუში ჩაჩუაში დროს დუდელიშე ქობალიში კაკალი ანდვილას
გიშმურსინი -- `მახა პურს' ეძახიან იმას, რომლის ცეხვის დროს თავთავიდან პურის მარცვალი ადვილად გამოდის. 

Lemma: maxa3  
Number: 12025  
მახა3 (მახას) ზოოლ. ბოსტანა. ორტვინობაქ მუთუნქ ვეეხარუ, მახაქ ომიჭკომუ -- ბოსტნეულობამ არაფერმა არ იხარა,
მახრამ შემიჭამა. შდრ. ხვატარი. 

Lemma: maxal-i  
Number: 12026  
მახალ-ი (მახალ/რს) მიმღ. მოქმ. ხანს ზმნისა -- გამჩენი, მშობელი, -- ვინც შობს; რაც მოიგებს. ჩხონდუ სქან
მახალ-მაქიმინალ/რქ -- ცხონდა შენი მშობლები (მშობელ-შემქმნელი). დიო მახალიშა მუთუნი ვა უგჷნია: მ. ხუბ., გვ. 180 --
ჯერ მომგებს (მშობიარეს) არაფერი (არ) უგავსო. ხუთი დღაშა მახალ ცხენს ახუთიშა აქირენს: ქხს, 1, გვ. 204 -- ხუთ დღეში
მომგებ (მშობიარე) ცხენს ახუთში (წასასვლელად) აქირავებს. შდრ. მაქიმინალი. 

Lemma: maxalshercxunil-i  
Number: 12027  
მახალშერცხუნილ-ი (მახალშერცხუნილ/რს) მშობელ (დედა) -შერცხვენილი. ჭაბუკუს გჷნ ფერი კოჩი მურცია, მახალი-
შერცხუნილია: მ. ხუბ., გვ. 241 -- ჭაბუკს რომ ჰგავს, ისეთი კაცი მოდისო, მშობელ-შერცხვენილიო. 

Lemma: maxana  
Number: 12028  
მახანა (მახანას) 1. ხნისა; ტოლი, სწორი (ასაკით, წლოვანებით). ჩქიმი მახანა ქუა ვემწოძჷნია სოთინი: ხალხ. სიბრ., 1,
გვ. 164 -- ჩემი ხნისა ქვა არ დევსო არსად. ათეცალი ჭკუა უღუ არძა ჩქიმი მახანას: მასალ., გვ. 53 -- ამნაირი ჭკუა აქვს
ყველა ჩემი ხნის (კაცს). 2. გადატ. ახალგაზრდა. ვართ პეპუ დჷ ბაღანა დო ვართ თქვა რდით მახანეფი!: მ. ხუბ., გვ. 358 --
არც პეპუ იყო ბავშვი და არც თქვენ იყავით ახალგაზრდა. ჩქჷნი ლეხი მუკართინე, ვემდუღა მახანეფც: კ. სამუშ., ქხპს, გვ.
130 -- ჩვენი ავადმყოფი მოაბრუნე, არ წაართვა ტოლებს (მის ხნისებს). 

Lemma: maxant'al-i  
Number: 12029  
მახანტალ-ი (მახანტალ/რს) მიმღ. მოქმ. ხანტუნს ზმნისა -- მხატველი, მხატავი; მხატვარი. კოჩიშ სურათიში მახანტალი --
კაცის სურათის დამხატველი. მახანტალი რე -- მხატვარია. 

Lemma: maxant'u  
Number: 12030  
მახანტუ (მახანტუს) იგივეა, რაც მახანტალი. 

Lemma: maxare  
Number: 12031  
მახარე (მახარეს) მიმღ. აწმყ. ახარენს ზმნისა -- მახარობელი. რწომი ტოლბაში ორდჷ დო მაფშალიეფი მახარეთ: კ.
სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 50 -- წრომი (ჭოტი) თამადა იყო და იადონები მახარობლად. 

Lemma: maxarebel-i  
Number: 12032  
მახარებელ-ი (მახარაბელ/რს) იგივეა, რაც მახარე, -- მიმღ. მოქმ. ახარენს ზმნისა -- მახარებელი. გჷმათანე მურიცხი
რექჷ გოთანაში მახარებელო: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 27 -- გამთენებელი ვარსკვლავი ხარ, გათენებისა მახარობლად.
მათ ქიფჩინე, მახარებელ, ჭვილსითი დო უჭუსია: ქხს, 1, გვ. 161 -- მეც ვიცნობ, გენაცვალე (გამხარებელო), შემწვარსაც და
შეუწვავსო (ავსა და კარგს). შდრ. მახარე; მახარია. 

Lemma: maxaria  
Number: 12033  
მახარია იგივეა, რაც მახა, -- გამხარებელი (მოსაფერებელი სიტყვაა). თე ჸოროფა ვეგინმაღე, დოჲღურუქ, მახარია!: შ.
ბერ., გვ. 163 -- ამ სიყვარულს ვერ გადავიტან, მოგიკვდები, მახარობელო! ვამორწონქო, მახარია, სქანი ჭირი მა! -- არ
მოგწონვარ, მახარია, შენი ჭირი მე! 

Lemma: maxash-i  
Number: 12034  
მახაშ-ი (მახაშის) მოსახარში. 

Lemma: maxachkal-i  
Number: 12035  
მახაჩქალ-ი (მახაჩქალ/რს) მიმღ. მოქმ. ხაჩქუნს ზმნისა -- მთოხნელი. მახაჩქალი, მაბარგალი, მახონალი თინა ორდუ:
ქხს, 1, გვ. 214 -- მთოხნელი, {გა}მმარგვლელი, მხვნელი ის იყო. ართი მახაჩქალს ქუუსქუაფუ აგაფაშა ოში უღუ
კამბეშეფი: ი. ყიფშ., გვ. 21 -- ერთ მთოხნელს შეუბამს კავში ასი უღელი კამეჩები. 

Lemma: maxe  
Number: 12036  
მახე ძუძუ (მახე ძუძუს): მახე ძუძუ უღუნია ჩხოუს, -- იტყუნა, მუდოსით ჭვალირი ვარე დო ბჟა მუშით მოურს, ექინი



ოჭვალარი ლე -- `მახე ძუძუ' აქვსო ძროხას, -- იტყვიან, როდესაც არაა მოწველილი და რძე თავისით მოდის, ადვილი
მოსაწველია. 

Lemma: maxela  
Number: 12037  
მახელა (მახელას) იგივეა, რაც მახანა -- ხნისა. იში მახელა (მახანა) კოჩი იშ გვარს ვემშარე -- იმის ხნის კაცი იმის
გვარში არ არის. 

Lemma: maxenj-i  
Number: 12038  
მახენჯ-ი, მახინჯ-ი (მახე / ინჯის, მახე/ინს; მახენჩ-ქ) მიმღ. აწმყ. ხირულენს ზმნისა -- ქურდი, მპარავი. მახენს ირკოჩი
მახენჯი უჩქუ, ეშმაკის -- ეშმაკი -- ქურდს ყველა ქურდი ჰგონია, ეშმაკს -- ეშმაკი. ღვინიშ მახენჯი თხოლოს გიოჭოფესია -
- ღვინის ქურდი თხლეზე დაიჭირესო. მახინჯეფიში ეკმაჸუნე, მალებერი ენწერიში: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 58 -- ქურდების
მიმყოლი (უკან), ენწერებში მოარული. შდრ. მახირალი. 

Lemma: maxvamal-i  
Number: 12039  
მახვამალ-ი (მახვამალ/რს) მიმღ. მოქმ. ხვამანს ზმნისა -- მლოცველი. ირიათო თიში მახვამალი რე -- სულ მისი
მლოცველია. 

Lemma: maxvamilapar-i  
Number: 12040  
მახვამილაფარ-ი (მახვამილაფარს) მიმღ. მოქმ. იხვამილუანს ზმნისა -- მტაცებელი. თი ჩქიმი მახვამილაფარი ოჭკომუ
გერენქჷ: ა. ცაგ., გვ. 57 -- ის ჩემი მომტაცებელი შეჭამა მგლებმა. 

Lemma: maxvamur-i  
Number: 12041  
მახვამურ-ი (მახვამურს) იხ. მახვამალი. შდრ. ოხვამური. 

Lemma: maxvar-i  
Number: 12042  
მახვარ-ი (მახვარს) ხელი მხრიდან მაჯამდე (ი.ყიფშ.). შდრ. ხუჯი. 

Lemma: maxvat'al-i  
Number: 12043  
მახვატალ-ი (მახვატალ/რს) მიმღ. მოქმ. ხვატუნს ზმნისა -- მხვრელი. ძვალიშ მახვატალი ჯოღორი დუს იღორენსია:
ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 170 -- ძვლის მხვრელი ძაღლი თავს იტყუებსო. 

Lemma: maxvat'ur-i  
Number: 12044  
მახვატურ-ი (მახვატურს) იხ. მახვატალი. 

Lemma: maxvenj-i  
Number: 12045  
მახვენჯ-ი (მახვენჯის, მახვენს) მიმღ. აწმყ. ხე(ნ) ზმნისა -- მჯდომი, მჯდომარე. დუსმახვენჯი თავმჯდომარე. იხ. დოხუნა. 

Lemma: maxvet'el-i  
Number: 12046  
მახვეტელ-ი (მახვეტელ/რს) ბოტან. ვაზის ჯიშია; ისხამს შავ ყურძენს. შდრ. მახვატური (გ. ელიავა, ვაზის ჯიშთა კატალ., გვ.
16). 

Lemma: maxvec'ar-i  
Number: 12047  
მახვეწარ-ი (მახვეწარს) მიმღ. მოქმ. ოხვეწუ(ნ) ზმნისა -- მახვეწარი. ართი ღორონთიში მახვეწარი კოჩი დოვღუპი: ი.
ყიფშ., გვ. 6 -- ერთი ღმერთის მახვეწარი კაცი დავღუპე. 

Lemma: maxinc'al-i  
Number: 12048  
მახინწალ-ი (მახინწალ/რს) მიმღ. მოქმ. ხინწანს ზმნისა -- 1. ბევრის ერთად წამყვანი. 2. დამრჩევი, {და}მრკვეველი
(მარცვლეულისა). //გადატ. მატარებელი. 

Lemma: maxinj-i  
Number: 12049  
მახინჯ-ი (მახინჯის, მახინს) იგივეა, რაც მახენჯი. მახინჩქ მუში სქიბუ იხირუა -- ქურდმა თავისი დოლაბი მოიპარაო.
მორთჷ მახინჩქ: მ. ხუბ., გვ. 53 -- მოვიდა ქურდი. ართი ცოდა მახინჯის(//მახინს) უღუნია დო ჩხორო-მინჯესია: ხალხ.
სიბრ., 1, გვ. 12 -- ერთი ცოდვა ქურდს აქვსო და ცხრა-პატრონსო. მახინჯიში მახინჯი ხვამილი რენია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ.
85 -- ქურდის ქურდი დალოცვილიაო. ხე ქიმეთხანი მახინჯეფც -- ხელი მოჰკიდონ ქურდებს. 

Lemma: maxiorashe  
Number: 12050  
მახიორაშე (მახიორაშეს) სიმინდის განიავების დროს ვინც სიმინდის მარცვალს გობის ნაპირიდან ძირს ყრის. ანწი
ჟიმოლე მოლურთუ{უ} თითო მახიორაშეთ: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 146 -- აწი ზემოთ (ზემოურებისაკენ) წამოხვალთ თითო
`მახიორაშედ'. შდრ. ხიორუა. 

Lemma: maxiral-i  
Number: 12051  
მახირალ-ი (მახირალს) მიმღ. მოქმ. ხირულენს ზმნისა -- ქურდი, მპარავი. ქოთომიში მახირალი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ.



58 -- ქათმის ქურდი. ბაღჷრე -- ღუმუშ მახირალც ღუმუ ქუუღუნო ხაზჷრია?: ი. ყიფშ., გვ. 147 -- ბეღურა -- ღომის ქურდს
ღომი აქვს მოხაზირებული? შდრ. მახენჯი, მახინჯი. 

Lemma: maxok'al-i  
Number: 12052  
მახოკალ-ი (მახოკალ/რს) მიმღ. მოქმ. ხოკუნს ზმნისა -- მპარსავი, დალაქი. 

Lemma: maxola  
Number: 12053  
მახოლა (მახოლას) ზმნზ. ძალიან ახლოს; სიახლოვეს. მუჭო მორთუა თიშ მახოლაშა?: მ. ხუბ., გვ. 268 -- როგორ მოვიდაო
ასე ახლოს? თიშ მახოლას ქუდუხუნუდუ, მუსით გუ{უ}კვირდ -- ისე ახლოს დამჯდარიყო, მასაც გაუკვირდა. სიზმარო
გორთხოზუქ სუმ საჯენიშ მახოლას: ქხს, 1, გვ. 66; ენგური, გვ. 248 -- სიზმრად გარს გირბენ სამი საჟენის სიახლოვეზე. იხ.
ხოლო. 

Lemma: maxonal-i  
Number: 12054  
მახონალ-ი (მახონალ/რს) მიმღ. მოქმ. ხონუნს ზმნისა -- მხვნელი. მახაჩქალი, მაბარგალი, მახონალი თინა ორდუ: ქხს,
1, გვ. 214 -- მთოხნელი, გამმარგლავი, მხვნელი ის იყო. 

Lemma: maxonur-i  
Number: 12055  
მახონურ-ი (მახონურს) იგივეა, რაც მახონალი, -- მიმღ. მოქმ. ხონუნს ზმნისა -- მხვნელი. მახონურიშა მუთა უგუ --
მხვნელზე არაფერი უგავს. 

Lemma: maxor-i  
Number: 12056  
მახორ-ი (მახორს) კომლი (დ. ფიფია), მოსახლე. 

Lemma: maxoro  
Number: 12057  
მახორო (მახოროს) იხ. მახორი, -- მოსახლე. ართი ძალამი მახორო კოცჷ ქიმიოდირთესჷ: ი. ყიფშ., გვ. 13 -- ერთ ძალიან
(კარგ) მოსახლე კაცს მოადგნენ. ქიდეებინეესჷ ათე მახორო კოჩიშ თისჷ: ი. ყიფშ., გვ. 13 -- დაბინავდნენ ამ მოსახლე
კაცის ოჯახში. 

Lemma: maxoroba  
Number: 12058  
მახორობა (მახორობას) ოჯახი; სახლობა; სახლ-კარი. ხენწიფეში მახორობა იცანცალჷ: ი. ყიფშ., გვ. 98 -- ხელმწიფის
სახლ-კარი ცანცარებს. დიდებული მახორობა საზოგადოთ ჯოხონია: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 139 -- დიდებული მოსახლე ჰქვიაო
საზოგადოდ. დონწყილ ვაგაფ მახორობა: ქხს, 1, გვ. 248 -- დაწყობილი არ გაქვს სახლი (ოჯახი). პაპაქ... ქოძირჷ, მუში
მახორობას ონტუდუნი: ი.ყიფშ., გვ. 8 -- მღვდელმა... ნახა, რომ მის სახლ-კარს ეკიდა (ცეცხლი). დიირთჷ დო გინიილჷ
მუში მახორობაშე: ი. ყიფშ., გვ. 23 -- დაბრუნდა და გადავიდა თავისი ოჯახიდან (სახლ-კარიდან). ქ მახორობაში ნწყუალა
ოჯახის დაქცევა: სი მახორობა ნწყვილი, მუსიე ორთუქინი? -- შე ოჯახ-დაქცეულო, რასაა, რომ აკეთებ? 

Lemma: maxoru{u}  
Number: 12059  
მახორუ{უ} (მახორუ{უ}ს) იგივეა, რაც მახორო, -- მოსახლე; ვინც სახლდება. ქჷმერთჷ დო ქაახოლჷ ართი თი სოფელიში
მახორუუს: ა. ცაგ., გვ. 94 -- მივიდა და შეუერთდა ერთ იმ სოფელში მოსახლეს. შდრ. მოხორუუ. 

Lemma: maxra  
Number: 12060  
მახრა (მახრას) იხ. მახა3, -- მახრა. მახრა ვარა ღვაბაია ართი ირფელიში უმოსი უბედური მაოხრებელი ნტერი რე:
ყაზაყ., 6.03.1930, გვ. 2 -- ბოსტანა ან ღვაბაია ერთი ყველაზე მეტი უბედური მაოხრებელი მტერია. 

Lemma: maxsovreba  
Number: 12061  
მახსოვრება (მახსოვრებას) მახსოვრობა. მახსოვრებაქ მემიდინუ -- მახსოვრობა დამეკარგა. 

Lemma: maxual-i  
Number: 12062  
მახუალ-ი (მახუალ/რს) იხ. მარხუალი. 

Lemma: maxuta  
Number: 12063  
მახუთა (მახუთას) მეხუთე. შდრ. ხუთი. 

Lemma: maxurebu  
Number: 12064  
მახურებუ (მახურებუს) მიმღ. მოქმ. ახურენს ზმნისა -- მახურებელი. 

Lemma: maxurtkine  
Number: 12065  
მახურთქინე (მახურთქინეს) მიმღ. აწმყ. ხურთქინუნს ზმნისა -- ფრთის ფრთაზე შემოკვრით მფრენი (კ. სამუშ.). ვორწყექ...
მახურთქინე ქოთომეფც: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 116 -- ვხედავ... ფრთის ფრთაზე შემომკვრელ ქათმებს. იხ. ხურთქინი. 

Lemma: maxuch'ia  
Number: 12066  



მახუჭია (მახუჭიას) ბოტან. კვირისტავა (ა. მაყ.). 

Lemma: majag-i  
Number: 12067  
მაჯაგ-ი (მაჯაგის) გამძლე. სიმი{ნ}დი მაჯაგი რე -- სიმინდი გამძლეა. 

Lemma: majarghvalaia  
Number: 12068  
მაჯარღვალაია (მაჯარღვალაიას) ბოტან. მრავალძარღვა (ა. მაყ.). იხ. მაჯარღვია, მაჯერღვაია. 

Lemma: majarghvia  
Number: 12069  
მაჯარღვია, მაჯერღვაია (მაჯა/ერღვიას) ბოტან. მრავალძარღვა (ა. მაყ.). იხ. მაჯარღვალაია. 

Lemma: majgira  
Number: 12070  
მაჯგირა (მაჯგირას) ასე კარგი, ძალიან კარგი. ნანა, მუში მაჯგირა ლე ჩქიმოთ აკა თქვან ძირაფა: ქხს, 1, გვ. 50 -- დედა,
რა კარგია ჩემთვის ერთი თქვენი ნახვა. მაჟირა კუჩხიში მაჯგირათჷ გუურთჷ: ა. ცაგ., გვ. 44 -- მეორე ფეხის მსგავსად
კარგად გაუხდა. 

Lemma: majerghvaia  
Number: 12071  
მაჯერღვაია იხ. მაჯარღვალაია, მაჯარღვია. 

Lemma: majvesha  
Number: 12072  
მაჯვეშა (მაჯვეშას) ძალიან ძველი; ისე ძველი, როგორც... იხ. ჯვეში. 

Lemma: majimolar-i  
Number: 12073  
მაჯიმოლარ-ი (მაჯიმოლარს) მიმღ. მოქმ. ჯიმოლუნს ზმნისა -- {და}მმარილებელი. იხ. ჯიმუ. 

Lemma: majin-i  
Number: 12074  
მაჯინ-ი, მაჯინჷ (მაჯინჷს) მონადირე (მასალები, ტ. ვ, გვ. 141). მაჯინიშე თოფი ლჷ, სქვამი ჯღჷრჯღჷ თუდო ძჷ --
მონადირის თოფი ვარდება, ლამაზი ჩხართვი ქვევით ძევს. შდრ. ჯინი. 

Lemma: majine  
Number: 12075  
მაჯინე (მაჯინეს) მიმღ. აწმყ. მაყურებელი, მაცქერალი. ათეს ჸუნს თავრობაშე მოჩქუმალირი მაჯინე: მ. ხუბ., გვ. 36 -- ამას
ჰყავს მთავრობისაგან გამოგზავნილი მაყურებელი. შხვაში მაჯინეს მუში უდინუნია -- სხვის მაყურებელს თავისი ეკარგებაო.
ბრელი პუნს მაჯინეფი: ქხს, 1, გვ. 115 -- ბევრი მყავს მაცქერლები. 

Lemma: majinoba  
Number: 12076  
მაჯინობა (მაჯინობას) 1. თვალსეირის ყურება. მაჯინობა ნოჸოროფუე ძალამი -- თვალსეირის ყურება ჰყვარებია ძალიან.
2. ნადირობა. ნოჸვე ართი ბოში, ნამუსჷთი მაჯინობა ნოჸოროფუე ძალამი: ი. ყიფშ., გვ. 62 -- ჰყოლია ერთი ბიჭი,
რომელსაც ნადირობა ჰყვარებია (თურმე) ძალიან. შდრ. ჯინი. 

Lemma: majud-i  
Number: 12077  
მაჯუდ-ი (მაჯუდის) ბოტან. შრიალა-ბალახი (ა.მაყ.). იხ. სირმაში ვარდი; ჩინთიში ვარდი. 

Lemma: majghver-i  
Number: 12078  
მაჯღვერ-ი (მაჯღვერს) მიმღ. აწმყ. მძღოლი; წინამძღოლი. ჩქინი მაჯღვერი თენა გოხოლუნა, პატონი! -- ჩვენი
წინამძღოლი ეს გახლავთ, ბატონო! იხ. ჯღვერა. 

Lemma: majghveru{u}  
Number: 12079  
მაჯღვერუ{უ} (მაჯღვერუ{უ}ს) იგივეა, რაც მაჯღვერი, -- წინამძღოლი. 

Lemma: majghvidaia  
Number: 12080  
მაჯღვიდაია (მაჯღვიდაიას) ბოტან. ლანცეტა მრავალძარღვა (ა. მაყ.). შდრ. ლაზ. მაჯღვიდაია. 

Lemma: mahama  
Number: 12081  
მაჰამა (მაჰამას) ძალიან ტკბილი, უტკბესი. ...იში მაჰამა დღას მუთა იჸინია: მ. ხუბ., გვ. 176 -- იმაზე ტკბილი არასოდეს
არაფერი იქნებაო. დაჩხირი მუში მაჰამა რენი, თიში მანწარა რენია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 35 -- ცეცხლი როგორიც ტკბილია,
ისეთი მწარეც არისო. სქან(ი) ზიტყვაში მაჰამაში: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 56 -- შენი სიტყვის უამესი. მარა კვინჩას მუ
აბირე მაფშალიაშ მაჰამათჷ?: ი. ყიფშ., გვ. 172 -- მაგრამ სკვინჩას რა შეუძლია იმღეროს ბულბულზე უტკბესი. შდრ. ჰამო. 

Lemma: mahambo  
Number: 12082  
მაჰამბო (მაჰამბოს) ძირი. აბა, ულა, ჯიმალეფი, ჸაზაჸიში სქუალეფი, თას-მაჰამბო გოჭყვადილი თავად-
ჟინოსქუალეფი: ქხს, 1, გვ. 260 -- აბა, წავიდეთ (წასვლა), ძმებო, გლეხის (ყაზაყის) შვილებო, თესლ(-ძირად) გავწყვიტოთ



(გაწყვეტილი) თავად-აზნაურები. 

Lemma: mahamebel-i  
Number: 12083  
მაჰამებელ-ი (მაჰამებელ/რს) მიმღ. მოქმ. აჰამენს ზმნისა -- მაგემრიელებელი. უმარდული წაქა ჭკიდიში მაჰამებელია:
ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 133 -- უმადური შრატი მჭადის მაგემრიელებელიო. 

Lemma: mbara  
Number: 12084  
მბარა (მბარას) სახელი უმბარს ზმნისა -- ბერვა. ბრელ ფითქის ბრელ შურიშ მბარა ოკონია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 20 -- ბევრ
ფაფას ბევრი სულის ბერვა უნდაო. იხ. ბარუა. 

Lemma: mbaril-i  
Number: 12085  
მბარილ-ი (მბარილს) მიმღ. ვნებ. წარს. მბარუნს ზმნისა -- გაბერილი. იხ. გომბარილი. 

Lemma: mbarua  
Number: 12086  
მბარუა (მბარუას) იხ. გომბარუა. 

Lemma: mbaruu  
Number: 12087  
მბარუუ (მბარუუ) იხ. ბარუ1. 

Lemma: mbelap-i  
Number: 12088  
მბელაფ-ი (მბელაფის) 1. მაღალ, ბოხ ხმაზე ძლიერი ტირილი (მ. ძაძ., 2, გვ. 146); ბღავილი. ჩხოუ მბოლანს -- ძროხა
ბღავის. 2. მყრალი სუნის მქონე აირის ფრქვევა. 

Lemma: mbolap-i  
Number: 12089  
მბოლაფ-ი (მბოლაფის) იგივეა, რაც მბელაფი. 

Lemma: mdidar-i  
Number: 12090  
მდიდარ-ი (მდიდარს) მდიდარი. მდიდარი ჯაბით ღურუნია: თ. სახოკ., გვ. 261 -- მდიდარი ჯავრით კვდებაო. ღარიბ ვორექ,
მდიდარს მეჸუნს ჩქიმი სქვამი ჸოროფილი -- ღარიბი ვარ, მდიდარს მიჰყავს ჩემი ლამაზი შეყვარებული. შდრ. დინდარი. 

Lemma: me-1  
Number: 12091  
მე-1 მარტივი ზმნისწინია (ფონეტიკური ვარიანტი მი-): 1.ჩვეულებრივ აღნიშნავს იქითა მიმართულებას (საპირისპიროა მო-),
შესატყვისია ქართული მი-ს. მე-ჸუნს მი-ჰყავს; მე-ჯღონს მი-უძღვება; მე-ჩანს მი-სცემს. 2. ზმნის უსრული სახის ფორმას
აქცევს სრული სახისად: მე-უჩინუ შე-უთვალა (შდრ. უჩინუ უთვალა), მე-უჯღონუ გა-უგზავნა (შდრ. უჯღონუ უგზავნა). 3.
აწმყოს ფორმას აძლევს მყოფადის მნიშვნელობას: ამბეს მე-უჩინანს ამბავს შეუთვლის (შდრ. უჩინანს უთვლის); მე-
უჯღონანს გა-უგზავნის (შდრ. უჯღონანს უგზავნის). 3. ზოგჯერ არსებითად უცვლის სიტყვას მნიშვნელობას: მე-უღუ მი-აქვს
(შდრ. უღუ აქვს). მე-ჸუნს ცხენი მი-ჰყავს ცხენი (შდრ. ჸუნს ცხენი ჰყავს ცხენი). 

Lemma: me-2  
Number: 12092  
მე-2 პრეფიქსი -ე სუფიქსთან ერთად (მე- -- -ე): 1. აღნიშნავს ხელობას: მე-ჩხოულ-ე მეძროხე (შდრ. ჩხოუ//ჩხოულ ძროხა);
მე-შხურ-ე მეცხვარე (შდრ. შხური ცხვარი); მე-მარძგვან-ე მემარჯვენე (შდრ. მარძგვან-ი მარჯვენა); მე-გოლ-ე მემთე,
მთიელი (შდრ. გოლა მთა): მეგოლეს არძა უჩქუ: ქხს, 1, გვ. 228 -- მთიელმა ყველა იცის... მე-ქობალ-ე მეპურე (შდრ.
ქობალ-ი პური): ქობალი მექობალეს დაჭვაფე -- პური მეპურეს გამოაცხობინე. 2. აწარმოებს ზოგიერთი ფრინველის
სახელს: მე-ბულეკი-ე მებოლოკე (შდრ. ბულეკი ბოლოკი); მე-ლუღი-ე მელეღვე (შდრ. ლუღი ლეღვი)... 3. აწარმოებს
ოდნაობითი ხარისხის ფორმას ზოგიერთი ზედსართავის ფუძიდან: მე-რჩ-ე ოდნავ თეთრი, თეთრგარეული; მე-უჩ-ე ოდნავ
შავი, შავგარეული... (შდრ. მო-უჩ-ე მოშავო). 

Lemma: -me3  
Number: 12093  
-მე3 სუფიქსი გვაქვს ფიცილის შორისდებულებში: ღორონთუ-მე//ღორონთი-მე ღმერთმანი; შური/უ-მე სულს ვფიცავ: ბაბაშ
შურუმე -- მამის სულს ვფიცავ; მარდი/უ-მე მადლმა: ღორონთიში მარდუმე -- ღვთის მადლმა. შდრ. -გე. 

Lemma: mea  
Number: 12094  
მეა (მეას) იგივეა, რაც მელა. 

Lemma: mean-i  
Number: 12095  
მეან-ი (მეანს) იგივეა, რაც მელანი. 

Lemma: meanbe  
Number: 12096  
მეანბე (მეანბეს) მოამბე. სუმი მეანბეთჷ გუუტუ: ა. ცაგ., გვ. 22; ი. ყიფშ., გვ. 33 -- სამი მოამბედ გაუშვა. 

Lemma: meat'ura  
Number: 12097  



მეატურა (მეატურას) იგივეა, რაც მელატურა. 

Lemma: mebargua  
Number: 12098  
მებარგუა (მებარგუას) სახელი მიობარგუ(ნ) ზმნისა -- მიდგომა (ბევრისა). ცა დო ქეჸანაში კათა მიობარგჷ ოზეში კარცჷ:
ი. ყიფშ., გვ. 76 -- ცისა და ქვეყნის ხალხი მიმდგარია ეზოს კარზე. იხ. ბარგი. 

Lemma: mebareba  
Number: 12099  
მებარება (მებარებას) იხ. ბარება, -- სახელი მიაბარენს ზმნისა -- მიბარება. ორინჯი მიაბარუ მუკალუაფარო -- საქონელი
მიაბარა მოსავლელად. 

Lemma: mebarebul-i  
Number: 12100  
მებარებულ-ი (მებარებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მიაბარენს ზმნისა -- მიბარებული. 

Lemma: mebaghoba  
Number: 12101  
მებაღობა (მებაღობას) მებაღეობა. მებაღობა მასქვანდჷ დო მხიარულო დინჷვორდი: შ.ბერ., გვ. 74 -- მებაღეობა
მშვენოდა და მხიარულად ვიდექი (შიგნით). 

Lemma: mebadzadzapa  
Number: 12102  
მებაძაძაფა (მებაძაძაფას) გამიზეზება (დ.ფიფია). 

Lemma: mebac'arua  
Number: 12103  
მებაწარუა (მებაწარუას) სახელი მიობაწარანს ზმნისა -- თოკით მიბმა, მითოკვა. მეხუნჯე დო ხოლო შხვეფი ართიანც
ქიმიობაწარეს: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 99 -- მეხუნდე და კიდევ სხვები ერთმანეთს მიაბაწრეს. იხ. ბაწარი. 

Lemma: mebijapa  
Number: 12104  
მებიჯაფა (მებიჯაფას) სახელი მიობიჯანს ზმნისა -- მიბჯენა, მიდგმა (რისამე). კუჩხიში მებიჯაფას ვაგაბედუ -- ფეხის
მიდგმას ვერ გაბედავს. 

Lemma: mebijgapa  
Number: 12105  
მებიჯგაფა (მებიჯგაფას) სახელი მიობიჯგანს ზმნისა -- საყრდენის გაკეთება; შედგ{ო}მა. იხ. ბიჯგი. 

Lemma: mebijil-i  
Number: 12106  
მებიჯილ-ი (მებიჯილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მიობიჯანს ზმნისა -- მიბჯენილი. თენა რე ფაცხა-ჯიხაში ხოლოს
მეწკუმოტილი, მებიჯილი -- ეს არის ფაცხა-ციხის ახლოს მიგრეხილი, მიბჯენილი. 

Lemma: mebonua  
Number: 12107  
მებონუა (მებონუას) სახელი მიობონანს ზმნისა -- მიბანვა, მობანვა. გვალო ქიმიბონეე თენა სქანი ტანიშა: მ. ხუბ., გვ. 86
-- მთლად შეიძლება მიბანვა ამისა შენს ტანთან. ჟირი შაურიშა ყვარჷნდჷ დო მანათიში საპონც მიბონუანდუა: ხალხ.
სიბრ., 1, გვ. 118 -- ორ შაურად კოდავდა და მანეთის საპონს ხმარობდა დასაბანადო. 

Lemma: mebzhalie(mebzhalies)  
Number: 12108  
მებჟალიე(მებჟალიეს) იგივეა, რაც მაბჟალია, -- რძიანა. 

Lemma: mebugolua  
Number: 12109  
მებუგოლუა, მებურგოლუა (მებუ{რ}გოლუას) სახელი მიაბუ{რ}გოლუუ(ნ) ზმნისა -- არაწესიერად შეზრდა (მაგ., ძვლის);
მიკერება ან გაყრა რისამე. არწივს... ქიმიაბუგოლ ჭიჭე სუაქ: მ. ხუბ., გვ. 48 -- არწივს... შეეზარდა ცოტა ფრთა. 

Lemma: mebugolir-i  
Number: 12110  
მებუგოლირ-ი, მებურგოლირ-ი (მებუ{რ}გოლირს) მიმღ. ვნებ. წარს. მიაბუ{რ}გოლუუ(ნ) ზმნისა -- არაწესიერად
შეზრდილი, მიკერებული ან გაყრილი. 

Lemma: mebulek'ie  
Number: 12111  
მებულეკიე (მებულეკიეს) ზოოლ. ჩიტია ერთგვარი, რომელსაც იყენებენ მიმინოს დასაჭერად. 

Lemma: mebumapa  
Number: 12112  
მებუმაფა (მებუმაფას) სახელი მიობუმუანს ზმნისა -- მიბმა. 

Lemma: megagua  
Number: 12113  
მეგაგუა (მეგაგუას) სახელი მეგაგუნს ზმნისა -- მოჭრა (ჩლუნგი რითიმე). 

Lemma: megama  



Number: 12114  
მეგამა (მეგამას) სახელი მიოგანს ზმნისა -- 1. გარტყმა; გვემა; მოხვედრა; 2. რაიმე მუსიკალურ ინსტრუმენტზე დაკვრა;
გადატ. ნახვა, თვალის მოვლება. ვამაში-და, დუდშა მიბგანქ: ქხს, 1, გვ. 66 -- თუ ვერ გიშოვე (ჩემი არ გახდი) თავში ვიხლი.
ართი ქიმიგუ ხე ჸვაშა: მ. ხუბ., გვ. 18 -- ერთი (კი) მიირტყა ხელი შუბლზე. კისერიშა ხამს მიივგანქ: ი.ყიფშ., გვ. 130 --
კისერზე დანას დავირტყამ. მუქ მიგუ მართახი: მ. ხუბ., გვ. 51 -- მან დაირტყა მათრახი. ტყვია ქემეგამუ ხეს: მ.ხუბ., გვ. 17 --
ტყვია მოხვედრია ხელზე. სი ჩონგური მეგიგამუ: ქხს, 1, გვ. 65 -- შენ ჩონგური დაგიკრავს. ქჷდიიჭყჷ მეგამა დო გებირა: ი.
ყიფშ., გვ. 99 -- დაიწყო დაკვრა და დამღერება. ქ ქიმიოგეს თოლი: მ. ხუბ., გვ. 7 -- დაინახეს (მოჰკრეს თვალი). მიოგანს
(მიოგუ დაარტყა, მეუგამუ დაურტყამს, მენოგამუე(ნ) დაარტყამდა) გრდმ. დაარტყამს; დაუკრავს; მოჰკრავს (თვალს). მიიგანს (მიიგუ
დაირტყა, მეუგამუ დაურტყამს) გრდმ. სათავ. ქც. მიოგანს ზმნისა -- დაირტყამს. მეუგანს (მეუგუ დაუკრა, მეუგამუ დაუკრავს) გრდმ.
სასხვ. ქც. მიოგანს ზმნისა -- დაუკრავს (საკრავს). მიიგინე(ნ) (მიიგინუ შესაძლებელი გახდა დარტყმა, მეგამელ/რე(ნ)
შესაძლებელი გამხდარა დარტყმა, -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. მიოგანს ზმნისა -- შეიძლება დარტყმა; დაკვრა (საკრავისა).
მიაგინე(ნ) (მიაგინუ შეძლო დაერტყა; -- ; მენოგამუე(ნ) შესძლებია დარტყმა, დაკვრა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. მეუგანს ზმნისა --
შეუძლია დაარტყას; დაუკრას. მიოგამაფუანს (მიოგამაფუუ დაარტყმევინა, დააკვრევინა; მეუგამაფუაფუ დაურტყმევინებია,
დაუკვრევინებია; მენოგამაფუე(ნ) დაარტყმევინებდა, დააკვრევინებდა თურმე) კაუზ. მიოგანს ზმნისა -- დაარტყმევინებს;
დააკვრევინებს. მემაგამალი მიმღ. მოქმ. დამრტყმელი; დამკვრელი. მიოგამალი მიმღ.ვნებ.მყ. დასარტყმელი; დასაკრავი.
მეგამილი მიმღ.ვნებ.წარს. დარტყმული; დაკრული. მენაგემი მიმღ.ვნებ.წარს. დანარტყამი; დანაკრავი. მენაგამუერი
მიმღ.ვნებ.წარს. დარტყმის; დაკვრის საფასური. 

Lemma: megamil/r-i  
Number: 12115  
მეგამილ/რ-ი (მეგამილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მიოგანს ზმნისა -- დარტყმული; დაკრული (საკრავი). 

Lemma: megapa  
Number: 12116  
მეგაფა (მეგაფას) სახელი მიაგუუ(ნ) ზმნისა -- მიგნება. მუსით გიაგუქია, თიშა მიაგუქია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 100 -- რასაც
დაეჩვევი, იმას მიაგნებო. იხ. გაფა8. 

Lemma: megvale  
Number: 12117  
მეგვალე (მეგვალეს) იხ. მეგოლე, -- მთიელი. მეგვალეს არძო უჩქუ: შ. ბერ., გვ. 81 -- მთიელმა (მემთემ) ყველა იცის. 

Lemma: megvanapa  
Number: 12118  
მეგვანაფა (მეგვანაფას) იხ. გვანაფა. 

Lemma: megvanapil-i  
Number: 12119  
მეგვანაფილ-ი (მეგვანაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მიოგვანუანს ზმნისა -- ძროხის რძით გასუქებული ხბო; გადატ.
შესუქებული, ჩაფსკვნილი. სქანი მუმაქ მეგვანაფილი გინი დოჸვილჷ: ა. ცაგ., გვ. 95 -- მამაშენმა (შენმა მამამ) გასუქებული
ხბო დაკლა. ხორცი მეგვანაფილიში მოუღუნა კალათით: მასალ., გვ. 65 -- ძროხის რძით გასუქებული ხბოს ხორცი მოაქვთ
კალათით. კჷდჷრი ოთანთალაია, მეგვანაფილ(ი) ჩხეშამიში: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 32 -- მკერდი მოთიმთიმე, თეძო
ჩაფსკვნილ-ჩახვეული. 

Lemma: megibil-i  
Number: 12120  
მეგიბილ-ი (მეგიბილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მეგიბუნს ზმნისა -- დადაგული. მეჭვილს მეგიბილქ მაძინუა: თ. სახოკ., გვ. 253
-- დამწვარს დადაგული მოემატაო. 

Lemma: megibua  
Number: 12121  
მეგიბუა (მეგიბუას) იხ. გიბუა. 

Lemma: megine  
Number: 12122  
მეგინე (მეგინეს) მეხბორე, მეხბე; ხბოების მწყემსი. ჩხორო მეგინე ჩხოუ ჸუნდუ: მ.ხუბ., გვ. 174 -- ცხრა ხბოიანი ძროხა
ჰყავდა. იხ. გინი. 

Lemma: megole  
Number: 12123  
მეგოლე (მეგოლეს) მთიელი, მემთე. მა, მეგოლექ, თენა პჭარი: შ. ბერ., გვ. 114 -- მე, მთიელმა, ეს დავწერე. შდრ.
მეგვალე. 

Lemma: megorapa  
Number: 12124  
მეგორაფა (მეგორაფას) სახელი მიოგორუანს ზმნისა -- მიგნება. ართი ხენწიფეში ხაზინასჷ ქიმიოგორეესჷ: ა.ცაგ., გვ. 47
-- ერთი ხელმწიფის ხაზინას (კი) მიაგნეს. მუჭო ვემმაგორუ მა თიში წამალიშავა: მ. ხუბ., გვ. 10 -- როგორ ვერ მივაგენი მე
მის წამალსო. მიოგორუანს (მიოგორუუ მიაგნო, მეუგორუაფუ მიუგნია, მენოგორაფუე(ნ) მიაგნებდა თურმე) გრდმ. მიაგნებს.
მიიგორე(ნ)//მიიგორინე(ნ) (მიიგორინუ შესაძლებელი გახდა მიგნება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. მიოგორუანს ზმნისა --
შეიძლება მიგნებულ იქნეს. მიაგორე(ნ)//მიაგორინე(ნ) (მიაგორინუ შეძლო მიეგნო, -- , მენოგორაფუე(ნ) შესძლებია მიგნება) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. მიოგორუანს ზმნისა -- შეუძლია მიაგნოს. მიოგორაფუანს (მიოგორაფუუ მიაგნებინა, მეუგორაფუაფუ მიუგნებინებია,
მენოგორაფუე(ნ) მიაგნებინებდა თურმე) კაუზ. მიოგორუანს ზმნისა -- მიაგნებინებს. მემაგორაფალი მიმღ. მოქმ. მიმგნები,
მიმგნებელი. მიოგორაფალი მიმღ. ვნებ.მყ. მისაგნები. მეგორაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. მიგნებული. მენაგორეფი მიმღ .ვნებ.წარს.
მინაგნები. მენაგორაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. მიგნების საფასური (გასამრჯელო). უმეუგორაფუ მიმღ. უარყ.. მიუგნებელი 

Lemma: megorapil-i  
Number: 12125  



მეგორაფილ-ი (მეგორაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მიოგორუანს ზმნისა -- მიგნებული. 

Lemma: megurapa  
Number: 12126  
მეგურაფა (მეგურაფას) სახელი მიოგურუანს ზმნისა -- მიმგვანება, მიმსგავსება. მიოგურუანს (მიოგურუუ მიამგვანა, მეუგურუაფუ
მიუმგვანებია, მენოგურაფუე(ნ) მიამგვანებდა თურმე) გრდმ. მიამგვანებს, მიამსგავსებს. მიიგურე(ნ)//მიიგურინე(ნ) (მიიგურინუ
შესაძლებელი გახდა მიმგვანება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. მიოგურუანს ზმნისა -- შეიძლება მიმგვანება.
მიაგურე(ნ)//მიაგურინე(ნ) (მიაგურინუ შეძლო მიემგვანებინა, -- , მენოგურაფუე(ნ) შესძლებია მიმგვანება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
მიოგურუანს ზმნისა -- შეუძლია მიამგვანოს. მიოგურაფალი მიმღ.ვნებ.მყ. მისამგვანებელი. მეგურაფილი მიმღ.ვნებ.წარს.
მიმგვანებული. მენაგურეფი მიმღ.ვნებ.წარს. მინამგვანები. მენაგურაფუერი მიმღ.ვნებ.წარს. მიმგვანების საფასური. 

Lemma: megurapil-i  
Number: 12127  
მეგურაფილ-ი (მეგურაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მიოგურუანს ზმნისა -- მიმგვანებული. 

Lemma: megurginemordia  
Number: 12128  
მეგურგინემორდია (მეგურგინემორდიას) მეჯვარე, ხელისმომკიდე. 

Lemma: medachxire  
Number: 12129  
მედაჩხირე (მედაჩხირეს) მეცეცხლე. მედაჩხირე მეზობელი ჯიმას უჯგუნია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 86 -- მეცეცხლური
მეზობელი ძმას სჯობიაო. 

Lemma: medgash-i  
Number: 12130  
მედგაშ-ი (მედგაშის) მრევლი (პ. ჭარ.). 

Lemma: medgina  
Number: 12131  
მედგინა (მედგინას) სახელი მიოდირთუ(ნ), მიოდგინანს ზმნათა -- მიდგომა, მიყენება. მასუმა კარს ქიმიოდირთუ: მ.ხუბ.,
გვ. 3 -- მესამე კარს მიადგა. ქიმიოდირთეს ართ დიდი თის: მ. ხუბ., გვ. 7 -- მიადგნენ ერთ დიდ ოჯახს. მიოდგინანს (მიოდგინუ
მიაყენა, მეუდგინუუ მიუყენებია, მენოდგინუე(ნ) მიადგებოდა თურმე) გრდმ. მიაყენებს. მიოდირთუუ(ნ) (მიოდირთუ მიადგა, მედგინუუ
მისდგომია, მენოდგინუე(ნ) მიადგებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. მიოდგინანს ზმნისა -- მიადგება. მეუდირთუუ(ნ) (მეუდირთუ მიუდგა,
მედგინუუ მისდგომია) გრდუვ. ვნებ. მიოდგინანს ზმნისა -- მიუდგება. მიიდგინინე(ნ) (მიიდგინინუ შესაძლებელი გახდა მიდგომა, -- ,
-- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. მიოდგინანს ზმნისა -- შეიძლება მიდგომა. მიადგინინე(ნ) (მიადგინინუ შეძლო მიმდგარიყო, -- ,
მენოდგინუე(ნ) შესძლებია მიდგომა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. მიოდგინანს ზმნისა -- შეუძლია მიადგეს. მიოდგინაფუანს (მიოდგინაფუუ
მიაყენებინა, მეუდგინაფუაფუ მიუყენებინებია, მენოდგინაფუე(ნ) მიაყენებინებდა თურმე) კაუზ. მიოდგინანს ზმნისა -- მიაყენებინებს.
მიმადგინალი მიმღ. მოქმ. მიმდგომი; მიმყენებელი. მიოდგინალი მიმღ.ვნებ.მყ. მისადგომი, მისაყენებელი. მედგინერი
მიმღ.ვნებ.წარს. მიმდგარი, მიყენებული. მინადგინა მიმღ.ვნებ.წარს. მინადგომი, მინაყენები. მინადგინუერი მიმღ.ვნებ.წარს.
მიდგომის, მიყენების საფასური. 

Lemma: medginer-i  
Number: 12132  
მედგინერ-ი (მედგინერს) მიმღ. ვნებ. წარს. მეუდირთუ(ნ) ზმნისა -- მიმდგარი, მიყენებული. 

Lemma: medguma  
Number: 12133  
მედგუმა (მედგუმას) სახელი მედგუნს ზმნისა -- მიდგმა; გადადგმა. მუდა კუჩხის მედგჷნანი, დიხას მენწყუნა ალაბის --
ფეხს რამდენს გადადგამენ, მიწას გლეჯენ ერთ არშინზე. 

Lemma: medvala  
Number: 12134  
მედვალა (მედვალას) სახელი მედვანს ზმნისა -- მიდება. დუდიშა ქიმიბდვანქ დო ხათე დოფსქიდუქია: მ. ხუბ., გვ. 8 --
თავზე (თავთან) მივიდებ და მაშინვე მოვრჩებიო. 

Lemma: medvalir-i  
Number: 12135  
მედვალირ-ი (მედვალირს) მიმღ. ვნებ. წარს. მედვანს ზმნისა -- მიდებული; გადატ. უფხო პიროვნება. 

Lemma: mediat'ore  
Number: 12136  
მედიატორე (მედიატორეს) მედიატორე; მომრიგებელი, შუაკაცი. ბოლოს სუმი მედიატორენქ ქიშაფასეს ჸუდე: ქხს, 1, გვ.
216 -- ბოლოს სამმა მედიატორემ შეაფასა (შეაფასეს) სახლი. 

Lemma: medina  
Number: 12137  
მედინა, მედინაფა (მედინა{ფა}ს) სახელი მედინუ(ნ) ზმნისა -- დაკარგვა, დაღუპვა. ჯიმა-ღურელი, ვა მებდინა!: ი. ყიფშ.,
გვ. 188 -- ვაიმე (ძმა-მკვდარი), არ დავიკარგო! მედინია ვიშოვა!: ა. ცაგ., გვ. 11 -- დაიკარგე იქითო! სირჩინუე მიგონინი,
კოჩი მეიდინუაფუ -- სიბერე რომ მოიგონე, კაცი დაგიღუპავს (დაგიკარგავს). იხ. მეცუმა. 

Lemma: medinapil-i  
Number: 12138  
მედინაფილ-ი (მედინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მედინუ(ნ) ზმნისა -- დაკარგული, დაღუპული. ქ მედინაფილი
მითაგვარია დაღუპული მითაგვარია. გადატ. ძალიან ღარიბი, არაფრის მქონე. ჩქიმი სახენწიფოს ხოლო თის
დუხვამანქია, თი კოჩი მიდგა მედინაფილი მითაგვარია რდასი ხოლოვა: აია, 1, გვ. 24 -- ჩემს სახელმწიფოსაც იმას
დავულოცავო, თუნდაც ის კაცი ვიღაც დაღუპული მითაგვარია იყოსო. 



Lemma: medrovie  
Number: 12139  
მედროვიე (მედროვიეს) მედროვე; წარმავალი. დუს ლაფიქ გინაწიუ მედროვიე ჸოროფას: ქხს, 1, გვ. 248 -- თავს ლაფი
დაესხას წარმავალ (მედროვე) სიყვარულს. შდრ. დრო. 

Lemma: medude  
Number: 12140  
მედუდე, მედუდელე (მედუდე{ლე}ს) მეთავე, ცხვრის ფარას თავში ვინც მიუძღვის (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 1, გვ. 215). 

Lemma: medudur-i  
Number: 12141  
მედუდურ-ი (მედუდურს) მედიდური. 

Lemma: medukane  
Number: 12142  
მედუქანე (მედუქანეს) მედუქნე. 

Lemma: medghal{i}e  
Number: 12143  
მედღალ{ი}ე (მედღალ{ი}ეს) მედღევე; დღევანდელი დღით მცხოვრები. მედღალიე კოჩიე -- მედღევე კაცია. 

Lemma: mee  
Number: 12144  
მეე ზმნზ. იგივეა, რაც მელე (საპირისპ. მოე). წყარს მეე მინილუ (// მინიჲუ// მინიუ) -- წყალზე (მდინარეზე) გაღმა გავიდა. 

Lemma: meen-i  
Number: 12145  
მეენ-ი (მეენს) იგივეა, რაც მელენი, -- გაღმელი. 

Lemma: meenarep-i  
Number: 12146  
მეენარეფ-ი (მეენარემს) იგივეა, რაც მელენარეფი, -- გაღმელები. 

Lemma: me{e}ndzel-i  
Number: 12147  
მე{ე}ნძელ-ი (მე{ე}ნძელ/რს) მასპინძელი. მეენძელი რაგადანცჷ: ქხს, 1, გვ. 17 -- მასპინძელი ლაპარაკობს. ღორონთქ
გუუმორძგვას სუმარი დო მეენძერს: ი.ყიფშ., გვ. 132 -- ღმერთმა გაუმარჯოს სტუმარსა და მასპინძელს. კოჩი ქიმუუჩქვეს
მეენძელსჷ: ი. ყიფშ., გვ. 48 -- კაცი გამოუგზავნეს მასპინძელს. 

Lemma: me{e}si  
Number: 12148  
მე{ე}სი (მე{ე}სის) მაისი. მეესიში დიდი ვარდი: ქხს, 1, გვ. 154 -- მაისის დიდი ვარდი. მეესიში ჭვიმა ორქო რე: ი. ყიფშ., გვ.
181 -- მაისის წვიმა ოქროა. 

Lemma: mevele  
Number: 12149  
მეველე (მეველეს) მეველე, ყანის მცველი. იხ. ვე. 

Lemma: mevch'an  
Number: 12150  
მევჭან მოჭვა! აჸა! შორსდ. კრუხის მოხმობა. შდრ. მეიჭანი! 

Lemma: mezadapa  
Number: 12151  
მეზადაფა (მეზადაფას) სახელი მიაზადუუ(ნ) ზმნისა -- შეგებება. ოსურქ მიაზადუ ქომონს -- ცოლი მიეგება ქმარს. ხეთე
გეიოლჷ დო ქიმიაზადჷ ბოშისჷ: ი. ყიფშ., გვ. 58 -- მაშინვე წამოვარდა და მიეგება ბიჭს. გიმილესჷ სინჯაში მიოზადაფუშა:
ა. ცაგ., გვ. 92 -- გამოვიდნენ სიძის მისაგებებლად. მიაზადუუ(ნ) (მიაზადუ მიეგება, მეზადაფუ მიჰგებებია, მენოზადაფუე(ნ) მიეგებებოდა
თურმე) გრდუვ. ვნებ. მიოზადუანს ზმნისა -- მიეგებება. მიოზადუანს (მიოზადუუ მიაგება, მეუზადუაფუ მიუგებებია) გრდმ. მიაგებებს.
მეუზადუანს (მეუზადუუ მიაგება, მეუზადუაფუ მიუგებებია) გრდმ. სასხვ. ქც. მიოზადუანს ზმნისა -- მიაგებებს (მიუგებებს).
მიიზადინე(ნ) (მიიზადინუ შესაძლებელი გახდა მიგებება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. მიოზადუანს ზმნისა -- შეიძლება
მიგებება. მიაზადინე(ნ) (მიაზადინუ შეძლო მიჰგებებოდა, -- , მინოზადინუე(ნ) შესძლებია მიგებება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
მეუზადუანს ზმნისა -- შეუძლია მიეგებოს. მიოზადაფუანს (მიოზადაფუუ მიაგებებინა, მეუზადაფუაფუ მიუგებებინებია, მინოზადაფუე(ნ)
მიაგებინებდა თურმე) კაუზ. მიოზადუანს ზმნისა -- მიაგებებინებს. მიმაზადაფალი მიმღ. მოქმ. მიმგებებელი. მიოზადაფალი
მიმღ.ვნებ.მყ. მისაგებებელი. მეზადაფილი მიმღ.ვნებ.წარს. მიგებებული. მენაზადეფი მიმღ.ვნებ.წარს. მინაგებები. მენაზადაფუერი
მიმღ.ვნებ.წარს. მიგებების საფასური. 

Lemma: mezadapil-i  
Number: 12152  
მეზადაფილ-ი (მეზადაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მიაზადუუ(ნ) ზმნისა -- მიგებებული. 

Lemma: mezadin-i  
Number: 12153  
მეზადინ-ი (მეზადინს) იგივეა, რაც მეზადაფა, -- შეგებება. 

Lemma: mezalama  
Number: 12154  



მეზალამა (მეზალამას) სახელი მეუზალანს ზმნისა -- დაპირება, შეთავაზება. მუთუნი ვემიაზალი-და, ეში მუთუნს
ვაიკეთენს -- რამე თუ არ შესთავაზე (დაჰპირდი), ისე არაფერს არ გაგიკეთებს. 

Lemma: meze  
Number: 12155  
მეზე (მეზეს) ვიღაც. იში ქონებაქ მეზეს გიოსქიდუა -- იმისი ქონება ვიღაცას დარჩაო. 

Lemma: mezimapa  
Number: 12156  
მეზიმაფა (მეზიმაფას) სახელი მეუზიმუანს ზმნისა -- მიზომება, მიზმანება; გაწოდება რისამე მისაცემად. მეუზიმუუ
მიოჩამალო, მარა ვაიწუღუ -- მიაწოდა მისაცემად, მაგრამ არ გამოართვა. კვინჩას ხე მეუზიმუ: ი. ყიფშ., გვ. 173 -- სკვინჩას
ხელი გაუწოდა. პაპასკირი ლუკმას მუნდიშა მიზიმუანს დო თეში ჸინტუნსია: თ. სახოკ., გვ. 256 -- პაპასკირი ლუკმას
უკანალთან მოიზმანებს და ისე ყლაპავსო. 

Lemma: mezobel-i  
Number: 12157  
მეზობელ-ი (მეზობელ/რს) მეზობელი. მეზობელიშ ჭყვადუა გოკონია-და, ტკიბირი ვაუარავა: თ. სახოკ., გვ. 252 --
მეზობლის დაღუპვა (ამოწყვეტა) თუ გინდა, საცერი არ დაუჭიროო. მეზობელს ქუღუნ-და, სი ხოლო გიღუნია: ხალხ. სიბრ.,
1, გვ. 87 -- მეზობელს თუ აქვს, შენც გაქვსო. იხ. მეძობელი. შდრ. ლაზ. მანძაგერე, მანძაგირე მეზობელი (ნ. მარი). 

Lemma: mezorie  
Number: 12158  
მეზორიე (მეზორიეს) მესაყვირე. იხ. ზორი. 

Lemma: mezojua  
Number: 12159  
მეზოჯუა (მეზოჯუას) სახელი მეზოჯუნს ზმნისა -- მიბრძანება. ვემიაზოჯე იშ თიშა, ფური მუთუნი აფუ თასილი -- ვერ
მიბრძანდება იმის ოჯახში, ცუდი რაღაც აქვს დათესილი. 

Lemma: mezghodapa  
Number: 12160  
მეზღოდაფა (მეზღოდაფას), მეზღოდუა (მეზღოდუას) სახელი მიოზღოდანს ზმნისა -- დახოცვა, გაწყვეტა. ქოდიშაახოლჷ
დო ართიანს ქემიოზღოდუუ: ი. ყიფშ., გვ. 33 -- გაერია (შიგნით) და ერთმანეთს მიახოცა ყველა. 

Lemma: mete  
Number: 12161  
მეთე (მეთეს) მსგავსი. გვალო მუში ბაბუში მეთე რე -- მთლად მისი ბაბუას მსგავსია. ეში მეთეს შხვას სოთინი ვაძირუ --
ამის მსგავსს სხვას არსად (არ) ნახავ. შდრ. მათანგი. 

Lemma: meteba  
Number: 12162  
მეთება (მეთებას) სახელი მიათენს ზმნისა -- მოთავება; შევსება. მომიცადითჷ ვითოჟირიში მეთებაშა: ი. ყიფშ., გვ. 16 --
დამიცადეთ თორმეტის მოთავებამდე. 

Lemma: meti-  
Number: 12163  
მეთი- რთული ზმნისწინია (მე- და თი-; მე- მარტივი ზმნისწინია, თი- თო- ნაწილაკის ფონეტიკური ვარიანტი). იხ. მითო-.
მეთიაკათუ გურიშა ზრაფა: ქხს, 1, გვ. 113 -- გულში ზრაფა მოსდის. მეთიანჯირუ დო სუმი ფუთი ჯიმუ არძა ოჭკომუ -- აიღო
(მიაწვა) და სამი ფუთი მარილი ყველა შეჭამა. 

Lemma: metie  
Number: 12164  
მეთიე (მეთიეს) მყემსისათვის კუთვნილი საჭმლის (`თია'-ს) მიმტანი (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 1, გვ. 214). უფროსი
ყოველდღიურად ნიშნავდა მეთიე-სა და მეშეშე-ს. შდრ. თია. 

Lemma: metina  
Number: 12165  
მეთინა, მეთინუა (მეთინ{უ}ას) სახელი მიოთინანს ზმნისა -- მიბედვა. ვითოჟირი ვერსიში უხოლაშისჷ მითინი ვე
მიოთინანცია: ი. ყიფშ., გვ. 63 -- თორმეტ ვერსზე ახლოს ვერავინ ვერ მიბედავსო (მისვლას). ასეშახჷ ორაგადუუშა ვე
მჷგოთინითია: ი. ყიფშ., გვ. 61 -- აქამდე სალაპარაკოდ ვერ გაგიბედეთ მოსვლაო. 

Lemma: meto-  
Number: 12166  
მეთო- იხ. მითო-. 

Lemma: metolua  
Number: 12167  
მეთოლუა (მეთოლუას) სახელი მეთოლუნს ზმნისა -- წათლა. 

Lemma: metol՚uje  
Number: 12168  
მეთოლჸუჯე (მეთოლჸუჯეს) მეთვალყურე. შდრ. თო{ლ}ჸუჯი. 

Lemma: metuluxe  
Number: 12169  
მეთულუხე (მეთულუხეს) მეთულუხე; გადატ. მოსამსახურე. მუსიე, მა მოწურუანქინი, სქანი მეთუჲუხე ხო ვავორექ? --
რასაა, მე რომ მიმითითებ (გასაკეთებლად), შენი მეთულუხე ხომ არ ვარ? შდრ. თულუხი. 



Lemma: metuxua  
Number: 12170  
მეთუხუა (მეთუხუას) სახელი მიოთუხანს ზმნისა -- მირთვა (ძაფისა). ბამბე მონტყორს ქიმიოთუხუ -- ბამბა მატყლს მიართო
(ერთად დაართო). 

Lemma: metxale  
Number: 12171  
მეთხალე (მეთხალეს) თხის მწყემსი, -- მეთხე. მეთხალექ უწუუ მეთხალეს: სი უცხონტი დო მა ურშვინუნქია -- თხის
მწყემსმა (მეთხემ) უთხრა თხის მწყემსს: შენ უკაფე (საკორტნი) და მე ვუსტვენო. 

Lemma: metxozin-i  
Number: 12172  
მეთხოზინ-ი (მეთხოზინს) სახელი მიათხოზუუ(ნ) ზმნისა -- მიდევნება. 

Lemma: metxuma  
Number: 12173  
მეთხუმა (მეთხუმას) სახელი მეთხუნს ზმნისა -- მოკიდება (ხელისა). ქიმეთხუ ხე დო გამჷნაართინუუ -- მოკიდა ხელი და
გადააბრუნა. ხორუას ხე ქიმეთხჷ: ი. ყიფშ., გვ. 23 -- დასახლებას ხელი მოჰკიდა. 

Lemma: meidan-i  
Number: 12174  
მეიდან-ი (მეიდანს) მოედანი. გურალალი კოჩი მეიდანს გილედიარდუა: თ. სახოკ., გვ. 245 -- გულალალი კაცი მოედანზე
შოულობდა საჭმელსაო (დაბალახობდაო). 

Lemma: meipa  
Number: 12175  
მეიფა (მეიფას) ბოტან. მთის (ტყის) შავი მოცვი. მცენარის ფოთოლს (ყლორტებს) ხმარობენ ჩაის მაგივრად. 

Lemma: meich'an  
Number: 12176  
მეიჭან! მეიჭან! ქათმის მოხმობა საჭმელზე. შდრ. ჯიჩ, ჯიჩ! იხმარება ორივე ერთად: მეიჭან, მეიჭან! ჯიჩ, ჯიჩ!... შდრ.
მევჭან! 

Lemma: meich'vir-i  
Number: 12177  
მეიჭვირ-ი (მეიჭვირს): ქ მეიჭვირი დიხა მოუსავლიანი მიწა. შდრ. ტურჩი, ფურსი (დიხა). 

Lemma: mek'atap-i  
Number: 12178  
მეკათაფ-ი, მეკათაფა (მეკათაფი/ა-ს) სახელი მიაკათუუ(ნ) ზმნისა -- მიჭრა, მიხდომა, მივარდნა. ქიმიაკათუ დო დახე
დოჸვილუ -- მიუვარდა და კინაღამ მოკლა. მიაკათუუ(ნ) (მიაკათუ მივარდა, მეკათაფუ მივარდნია, მენოკათაფუე(ნ) მიუვარდებოდა
თურმე) გრდუვ. ვნებ. მიეჭრება, მიუვარდება. მიიკათუანს (მიიკათუუ ცუდ რასმე გაიკეთებს, მუუკათუაფუ ცუდი რამე გაუკეთებია)
გრდმ. სათავ. ქც. ცუდ რასმე იკეთებს. მუუკათუანს (მუუკათუუ ცუდი რამე გაუკეთა, მუუკათუაფუ ცუდი რამე გაუკეთებია) გრდუვ.
სასხვ. ქც. ცუდ რასმე გაუკეთებს, დააწევს. მიმაკათაფალი მიმღ. მოქმ. მიმვარდნი, მიმჭრელი. მიოკათაფალი მიმღ.ვნებ.მყ.
მისავარდნი, მისაჭრელი. მეკათაფილი მიმღ.ვნებ.წარს. მივარდნილი, მიჭრილი. მენაკათეფი მიმღ.ვნებ.წარს. მინავარდნი,
მინაჭერი. მინაკათაფუერი მიმღ.ვნებ.წარს. მივარდნის, მიჭრის საფასური. 

Lemma: mek'ak'il-i  
Number: 12179  
მეკაკილ-ი (მეკაკილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მეკაკუნს ზმნისა -- დანიშნული (დ. ფიფია). დანაყილი. გადატ. ძალიან ცოტა
(მაგ., დრო). 

Lemma: mek'are  
Number: 12180  
მეკარე (მეკარეს) მეკარვე; მეკარე. 

Lemma: mek'e-mok'on-i  
Number: 12181  
მეკე-მოკონ-ი (მეკე-მოკონს) რაღაც-რაღაცა. იხ. მეკ-მოკონი, მეკო-მოკონი. 

Lemma: mek'enchxal-i  
Number: 12182  
მეკენჩხალ-ი (მეკეჩხალს) ბოტან. ნეკერჩხალი. შდრ. მეხ{ი}კალი. 

Lemma: mek'enj-i  
Number: 12183  
მეკენჯ-ი (მეკენჯის, მეკენს) თავნება, ურჩი. მეკენჯი სქანი დღას ვაპოფექ მათი: აია, 2, გვ. 80 -- შენი ურჩი არასოდეს
ვყოფილვარ მეც. იხ. მეკჷნჯი. 

Lemma: mek'vatil-i  
Number: 12184  
მეკვათილ-ი (მეკვათილ/რს) მიმღ. ვნებ. მეკვათუნს ზმნისა -- მოჭრილი. ბირგული-წკჷმა კუჩხი მეკვათილი აფუდუ: ი.
ყიფშ., გვ. 52 -- მუხლთან ფეხი მოჭრილი ჰქონდა. ქმეკვათილი ბორჯი//მეკვათილი ბორჯიშ დინახალე დათქმული დროის
შიგნით. ვემჷმართასია-და, ათე მეკვათილი ბორჯიშ დინახალევა-და, უკული თქვათ ქეგიმაჸუნითია: ა. ცაგ., გვ. 18 -- თუ
ვერ მოვედიო ამ დათქმული დროის მანძილზეო, შემდეგ თქვენც გამომყევითო. 



Lemma: mek'vatua  
Number: 12185  
მეკვათუა (მეკვათუას) სახელი მეკვათუნს ზმნისა -- მოჭრა. დუს მერკვათჷნქ: ი.ყიფშ., გვ. 11 -- თავს მოგჭრი. დაქ მეკვათჷ
ჭჷნჷ: ი. ყიფშ., გვ. 57 -- დამ მოჭრა წკნელი. 

Lemma: mek'vart'e  
Number: 12186  
მეკვარტე, მეკვარტიე (მეკვარტეს, მეკვარტიეს) მეწიხლე, წიხლის კვრას ჩვეული. მეკვარტიე საქონელი მეწიხლე
საქონელი. 

Lemma: mek'varchxane  
Number: 12187  
მეკვარჩხანე (მეკვარჩხანეს) მემარცხენე, ცაცია. შდრ. კვარჩხანი. 

Lemma: mek'vercxe  
Number: 12188  
მეკვერცხე (მეკვერცხეს) მეკვერცხე. ჯგირი მეკვერცხე ქოთომიე -- კარგი მეკვერცხე (კვერცხისმდები) ქათამია. შდრ.
კვერცხი. 

Lemma: mek'itxa  
Number: 12189  
მეკითხა (მეთხას) იხ. მეკითხაფა. 

Lemma: mek'itxapa  
Number: 12190  
მეკითხაფა (მეკითხაფას) იხ. მეკითხირი, -- სახელი მიაკითხანს ზმნისა -- მიკითხვა. მუშ დროშახ ვემიაკითხანს -- თავის
დრომდე არ მიაკითხავს. მიაკითხანს (მიაკითხუუ მიაკითხა, მეუკითხაფუ მიუკითხავს, მენოკითხირუე(ნ) მიაკითხავდა თურმე) გრდმ.
მიაკითხავს. მიიკითხენე(ნ)//მიიკითხირინე(ნ) (მიიკითხ{ირ}ინუ შესაძლებელი გახდა მიკითხვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
მიაკითხანს ზმნისა -- შეიძლება მიკითხვა. მიაკითხენე(ნ)//მიაკითხირინე(ნ) (მიაკითხ{ირ}ინუ შეძლო მიეკითხა, -- ,
მინოკითხ{ირ}უე(ნ) შესძლებია მიეკითხა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. მიაკითხანს ზმნისა -- შეუძლია მიაკითხოს.
მიოკითხ{ირ}აფუანს(ნ) (მიოკითხ{ირ}აფუუ მიაკითხვინა, მეუკითხ{ირ}აფუაფუ მიუკითხვინებია, მინოკითხ{ირ}აფუე(ნ) მიაკითხვინებდა
თურმე) კაუზ. მიაკითხანს ზმნისა -- მიაკითხვინებს. მემაკითხ{ირ}ალი მიმღ. მოქმ. მიმკითხველი. მიოკითხ{ირ}ალი მიმღ. ვნებ. მყ.
მისაკითხ{ავ}ი. მეკითხ{ირ}ელი მიმღ. ვნებ. წარს. მიკითხული. მენაკითხ{ირ}ა მიმღ. ვნებ. წარს. მინაკითხი. მენაკითხ{ირ}უერი მიმღ.
ვნებ. წარს. მიკითხვის საფასური. 

Lemma: mek'itxir-i  
Number: 12191  
მეკითხირ-ი (მეკითხირს) მიმღ. ვნებ. წარს. მიაკითხანს ზმნისა -- მიკითხვა. 

Lemma: mek'ina  
Number: 12192  
მეკინა, მეკჷნა (მეკი/ჷნას) სახელი მეუკინანს ზმნისა -- გაწევა, მიწევა; მიღწევა, მისვლა. მივაკინი ხოლოშა დო
დინვოჯინი -- მივედი ახლოს და ჩავხედე. მიაკინეს ხოლოშა: ი. ყიფშ., გვ. 96 -- მივიდნენ ახლოს. აბა, მემოკინაფეთ
დოხორეშა: მ. ხუბ., გვ. 16 -- აბა, გამაწევინეთ სასახლეში. მიაკინანს (მიაკინუ მიაღწია, მეუკინუუ მიუღწევია, მენოკინუე(ნ) მიაღწევდა
თურმე) გრდუვ. მიაღწევს, მივა. მეუკინანს (მეუკინუ გასწია, მეუკინუუ გაუწევია) გრდმ. გასწევს. მიიკინე(ნ), მიიკინინე(ნ) (მიიკინინუ
შესაძლებელი გახდა მიწევა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. შეიძლება მიწევა (მიწეულ იქნას). მიოკინაფუანს (მიოკინაფუუ
გააწევინა, მეუკინაფუაფუ გაუწევინებია, მენოკინაფუე(ნ) გააწევინებდა თურმე) კაუზ. მეუკინანს ზმნისა -- გააწევინებდა. მემაკინალი
მიმღ. მოქმ. გამწევი, მიმწევი. მიოკინალი მიმღ. ვნებ. მყ. გასაწევი, მისაწევი. მეკინელი მიმღ. ვნებ. წარს. გაწეული, მიწეული.
მენაკინა მიმღ. ვნებ. წარს. განაწევი, მინაწევი. მენაკინუერი მიმღ. ვნებ. წარს. გაწევის საფასური. უმ{ე}უკინუ მიმღ. უარყ.
გაუწეველი, მიუწეველი. 

Lemma: mek'inel-i  
Number: 12193  
მეკინელ-ი (მეკინელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მეუკინანს ზმნისა -- მიწეული. 

Lemma: mek'izhin-i  
Number: 12194  
მეკიჟინ-ი (მეკიჟინს) შეყიჟინი. მეკიჟინი დააპირუ -- შეყიჟინება დააპირა. 

Lemma: mek'iril-i  
Number: 12195  
მეკირილ-ი (მეკირილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მეკირუნს ზმნისა -- შეკრული, შეხვეული. რღიას მუდგა რდუნი მეკირილი
ალაშვიტუდუ -- იღლიაში რაღაც იყო შეხვეული ჰქონდა ამოჩრილი. 

Lemma: mek'irua  
Number: 12196  
მეკირუა (მეკირუას) იხ. კირუა , -- სახელი მეკირუნს ზმნისა -- შეკვრა, შეხვევა. მეკირუნს (მეკირუ შეახვია, მეუკირუ შეუხვევია,
მენოკირუე(ნ) შეახვევდა თურმე) გრდმ. შეახვევს. 

Lemma: mek'-mok'on-i  
Number: 12197  
მეკ-მოკონ-ი (მეკ-მოკონს) რაღაც-რაღაც; ნაყარ-ნუყარი. შხვა თუთეფი ჩქიმი კარც არძა ორე მეკ-მოკონი: კ. სამუშ.,
ქართ. ზეპ., გვ. 109 -- სხვა თვეები (გარდა ივლისისა) ჩემს კვალობაზე ყველაა ნაყარ-ნუყარი (ამბობს ივლისი). 

Lemma: mek'o-mok'on-i  
Number: 12198  
მეკო-მოკონ-ი, მუკონ-მოკონ-ი (მეკო-მოკონს, მუკონ-მოკონს) რაღაც-რაღაც. თექი იხირდჷ მეკო-მოკონსჷ: ა. ცაგ., გვ. 59



-- იქ იპარავდა რაღაც-რაღაცას. შხვა მეკო-მოკონეფი -- ჟირი დერგი კაზლა ჸვალი: ქხს, 1, გვ. 216 -- სხვა რაღაც-
რაღაცები -- ორი დერგი (იმერული) ყველი. 

Lemma: mek'onk'il/r-i  
Number: 12199  
მეკონკილ/რ-ი (მეკონკილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მეკონკუნს ზმნისა -- რაღაც-რაღაცეები ერთმანეთთან მიმატებული, --
შეკოწიწებული. 

Lemma: mek'onk'ua  
Number: 12200  
მეკონკუა (მეკონკუას) იხ. კონკუა, -- სახელი მეკონკუნს ზმნისა -- შეკოწიწება; რაღაც-რაღაცეების, ვარგისისა თუ
უვარგისის, ერთმანეთზე მიმატება. 

Lemma: mek'orocxil-i  
Number: 12201  
მეკოროცხილ-ი (მეკოროცხილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მეკოროცხუნს, მიოკოროცხანს ზმნათა -- მითვლილი. 

Lemma: mek'orocxua  
Number: 12202  
მეკოროცხუა (მეკოროცხუას) იხ. კოროცხუა, -- სახელი მიოკოროცხანს ზმნისა -- მითვლა. 

Lemma: mek'ot'ue  
Number: 12203  
მეკოტუე (მეკოტუეს) მექოთნე. მეკოტუე კოტოს ხეს სოურე ოკონ, თეურე მიკოდგუნსია -- მექოთნე ქოთანს ხელს
საითკენაც უნდა, იქით მხარეს მიადგამსო. 

Lemma: mek'rebie  
Number: 12204  
მეკრებიე (მეკრებიეს) კრებების მოყვარული, -- მეკრებე. ნაბეტანი მეკრებიე კოჩიე -- ნამეტანი მეკრებე (კრებების
მოყვარული) კაცია. 

Lemma: mek'udele  
Number: 12205  
მეკუდელე (მეკუდელეს) მეკუდე, -- ცხვრის ფარის კუდში მიმყოლი (მყოფი) მწყემსი (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 1, გვ. 215). შდრ.
მედუდე, მედუდელე. 

Lemma: mek'una  
Number: 12206  
მეკუნა (მეკუნას) იხ. მეკინა, მეკჷნა. 

Lemma: mek'urtxel-i  
Number: 12207  
მეკურთხელ-ი (მეკურთხელ/რს) მიმღ. მოქმ. კურთხანს ზმნისა -- მიკურთხული; დალოცვილი. გადატ. შეგინებული. ირფელი
თეშ ქოჸოფე, მუდგა მეკურთხელი აფუდჷ თინა თისჷნ: მ. ხუბ., გვ. 122 -- ყველაფერი ისე ყოფილა, როგორც კურთხეული
(დალოცვილი) ჰქონდა ის მას. 

Lemma: mek'urtxua  
Number: 12208  
მეკურთხუა (მეკურთხუას) სახელი მეუკურთხანს ზმნისა -- შეკურთხვა; გადატ. შეგინება. 

Lemma: mek'ushin-i  
Number: 12209  
მეკუშინ-ი (მეკუშინს) კრუსუნი; ამოკვნესა. ართი ქიმიოკუშინ ძღაბიქ: აია, 1, გვ. 25 -- ერთი ამოიკვნესა გოგომ. იხ. კუშინი. 

Lemma: mek'uchxe  
Number: 12210  
მეკუჩხე (მეკუჩხეს) მეფეხე. შდრ. მაკუჩხური. 

Lemma: mek'uchxur-i  
Number: 12211  
მეკუჩხურ-ი (მეკუჩხურს) იგივეა, რაც მეკუჩხე. 

Lemma: mek'e'na  
Number: 12212  
მეკჷნა (მეკჷნას) იხ. მეკინა, მეკუნა. 

Lemma: mek'e'de're  
Number: 12213  
მეკჷდჷრე (მეკჷდჷრეს) მემკერდე; მკერდით მოჯიბრე. მეკჷდჷრე ცხენი -- მკერდით მოჯიბრე ცხენი. დიდ ნგერეფი
უკჷრჷნა მეკჷდჷრე ცხენიცალო: მასალ., გვ. 104 -- დიდი მგლები დაბმული ჰყავთ მოჯირითე (მემკერდე) ცხენივით. 

Lemma: mek'e'nj-i  
Number: 12214  
მეკჷნჯ-ი (მეკჷნჯის, მეკჷნს) იხ. მეკენჯი, -- თავნება, თვითნება, ურჩი. მით მეკჷნჯი აჸუაფუნი, თინა იჸიი საცოდალი!: კ.
სამუშ., ქართ ზეპ., გვ. 97 -- ვინც ურჩი გაუხდება (ეყოლება) ის იქნება საცოდავი! ბათაიაში ქვიშორია მეკჷნჯ(ი) ჸოფე
ბალა{ნ}გარი: მასალ., გვ. 88; ქხს, 1, გვ. 262 -- ბათაიას ქვიშორი (ქვიშისფერი ცხენი) თავნება ყოფილა ტიალი. სქანი
მეკჷნჯი ვაპოფექჷ მათი!:მასალ., გვ. 73 -- შენი ურჩი არ ვყოფილვარ მეც! 



Lemma: mek'e'zhin-i  
Number: 12215  
მეკჷჟინ-ი (მეკჷჟინს) იხ. მეკიჟინი. 

Lemma: mel-i  
Number: 12216  
მელ-ი (მელს) ზოოლ. მელია. ნოხორის მელი გილაპარპალანდუა: თ. სახოკ., გვ. 255 -- ნასახლარზე მელია
დაპარპაშობდაო. 

Lemma: mela  
Number: 12217  
მელა (მელას) იგივეა, რაც მელი, -- მელა, მელია. მელას აქვს ზედწოდებები (ტაბუ): მოძვანძვალე მოძუნძულე; უჭუ-
უხაშუში მაჭკუმალი შეუმწვარ-მოუხარშავის მჭამელი... 

Lemma: melak'och-i  
Number: 12218  
მელაკოჩ-ი (მელაკოჩის, მელაკოს) ზედწოდება: მელა-კაცი; გადატ. ეშმაკი, გაიძვერა. ნდვება ვეშილებეე, მე{ლ}აკოჩიე --
ნდობა არ შეიძლება, გაიძვერაა (მელაკაცია). 

Lemma: melamose  
Number: 12219  
მელამოსე (მელამოსეს) მდივანი. მოულა დუდმახვენჯი დო მუში მელამოსე -- მოდიან თავმჯდომარე და მისი მდივანი. 

Lemma: melan-i  
Number: 12220  
მელან-ი (მელანს) მელანი. 

Lemma: melat'ura  
Number: 12221  
მელატურა (მელატურას) იხ. მეატურა, -- მელატურა; გადატ. ეშმაკი, ცბიერი, გაიძვერა. მელატურა კოჩიე მელატურა კაცია,
ძალიან ეშმაკი კაცია. ოჭკუმალო აწჷვძჷთუ ნგერეფი დო მელა-ტურემს: ი. ყიფშ., გვ. 168 -- საჭმელად წინ ვუძევართ
მგლებსა და მელა-ტურებს (გადატ. ეშმაკ, გაიძვერა პირებს). 

Lemma: mela՚apin-i  
Number: 12222  
მელაჸაფინ-ი (მელაჸაფინს) თამაშით სიარული. ოხიოლუ დო მელაჸაფენს -- უხარია და თამაშით მიდის. იხ. ლაჸაფი. 

Lemma: melach'k'omapu  
Number: 12223  
მელაჭკომაფუ, მელაჭკუმაფუ-ი (მელაჭკო/უმაფუს) საჭამადი, შეჭამა{ნ}დი; მისაჭამადი (პ. ჭარ.); მისატანებელი. ლურს
მუთაქა ვაკო დო შქირენს -- მელაჭკომაფუ: ა. ცან., გვ. 111 -- ძილს სასთუმალი არ უნდა და შიმშილს -- შეჭამადი. შქირენს
მელაჭკუმაფუ ვა აკო, ლურს - ორთუმელი: ი. ყიფშ., გვ. 179 -- შიმშილს მისაჭმელი არ უნდა და ძილს -- სასთუმალი. 

Lemma: melax  
Number: 12224  
მელახ, მელახო, მელახუ/ჷ ზმნზ. ცალკე; მარტო. გერიაქჷ დოღურუნი, დუდი მელახჷ ძჷდჷ დო ტანი მელახჷ: ა. ცაგ., გვ.
23 -- გერია რომ მოკვდა, თავი ცალკე იდო და ტანი ცალკე. დეენირზესჷ კაკალიში გიშანწყუალაშა, ქერიშ კაკალი ზოხჷ
დო ქუმუში მელახჷ: ი. ყიფშ., გვ. 17 -- დანიზლავდნენ მარცვლის გამორჩევაზე, ქერის კაკლები ცალკე და ქუმელისა --
ცალკე. 

Lemma: melaxo  
Number: 12225  
მელახო იხ. მელახ, -- ზმნზ. ცალკე. ხათე დუდი სქანი მელახო დო ტანი ხოლო მელახოვა: მ. ხუბ., გვ. 6 -- მაშინვე შენი
თავი ცალკე და ტანი კიდევ ცალკეო. 

Lemma: melaxe'-melaxe'  
Number: 12226  
მელახჷ-მელახჷ ზმნზ. ცალ-ცალკე. ჯგჷჯგჷტიაში მაჭყიშალი კოჩქჷ ართი წუნცჷ გეგიშანწყუუ მელახჷ-მელახჷ --
ჭიანჭველის მწყემსმა (კაცმა) ერთ წუთში გამოაცალკევა (გამოაწყო) ცალ-ცალკე. 

Lemma: mele  
Number: 12227  
მელე ზმნზ. გაღმა (საპირისპ. მოლე გამოღმა). მელე თურქეფი დო მოლე აფხაზეფი: ი.ყიფშ., გვ. 134 -- გაღმა თურქები და
გამოღმა აფხაზები. მელე ენგირი, მოლე სკურჩა: ი.ყიფშ., გვ. 113 -- გაღმა ენგური, გამოღმა სკურჩა. წყარიში მელე
გეედეე: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 174 -- წყლის გაღმა გაედავე. შდრ. ლაზ. მე იმ მხარეს, მელე გაღმა (ნ. მარი). 

Lemma: mele  
Number: 12228  
მელე დო მოლე იხ. მელე-მოლე. 

Lemma: mele-mele  
Number: 12229  
მელე-მელე ზმნზ. გაღმა-გაღმა. წყარს მელე-მელე იდუა -- წყალზე (მდინარეზე) გაღმა-გაღმა იარაო. 

Lemma: mele-mole  
Number: 12230  



მელე-მოლე ზმნზ. გაღმა-გამოღმა; იქით-აქეთ. ქააძირანქჷნ,გვალა გაჩენდუნია მელე-მოლევა: მ. ხუბ., გვ. 241 -- რომ
აჩვენებო, მთა გაჩერდებაო გაღმა-გამოღმაო. ლაკაციაშ ღერზე უღუ, მელე-მოლე კილოურღუ: ქხს, 1, გვ. 37 -- აკაციის
ღერძი აქვს, იქით-აქეთ გაყრილი. მელე-მოლე დუდამი -- იქით-აქეთ თავიანი (გამოცანა: მუთაქა). 

Lemma: melen-i  
Number: 12231  
მელენ-ი (მელენს) გაღმელი. მელენც გიოძახანდუა დო მოლენი მიდუღესია: ა. ცან., გვ. 112 -- გაღმა ედავებოდა და
გამოღმა წაართვესო. მელენს მოლე გემნოვხუშანქ -- გაღმელს გამოღმა გადმოვიტან. შდრ. მუნოხონი. 

Lemma: melenarep-i  
Number: 12232  
მელენარეფ-ი (მელენარეფ/მ-ს) გაღმელები. ქოთი ათე მელენარეფი ძალამ წჷმოძინელიდ...: ქხს., 1, გვ. 193 -- კიდეც ეს
გაღმელები ძალიან წარმატებაში (წარმატებულები) იყვნენ. 

Lemma: melen-molen-i  
Number: 12233  
მელენ-მოლენ-ი (მელენ-მოლენს) გაღმელ-გამოღმელი. მელენ-მოლენი ართი ვორეთ: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 147 -- გაღმელ-
გამოღმელი ერთი ვართ. 

Lemma: melerse  
Number: 12234  
მელერსე (მელერსეს) მელექსე. იხ. ლერსი. 

Lemma: melekse  
Number: 12235  
მელექსე (მელექსეს) მელექსე. ჯგირ მელექსე ზაზანდარი: ი. ყიფშ., გვ. 129 -- კარგი მელექსე ზაზანდარი. 

Lemma: mele-՚ure  
Number: 12236  
მელე-ჸურე ზმნზ. გაღმა-მხარე. მიკააჯინჷ მელე-ჸურეშე: ი. ყიფშ., გვ. 40 -- გაიხედა გაღმა-მხრისკენ. 

Lemma: meleshe  
Number: 12237  
მელეშე ზმნზ. გაღმიდან. ეფერ ჟანს ქჷმორთჷ მელეშე დემქ: მ. ხუბ., გვ. 79 -- ასეთ დროს მოვიდა გაღმიდან დევი. 

Lemma: melexishe  
Number: 12238  
მელეხიშე, მელეხიშეს ზმნზ. გაღმა, გაღმით; გაღმიდან. მელეხიშე სი რექი დო მოლეხიშე მა საწყალი: ქხს, 1, გვ. 63 --
გაღმით შენა ხარ და გამოღმით მე საწყალი. ელე ქომიწონებუნ-და, მელეხიშე გამჷნოვჩურუ: ი. ყიფშ., გვ. 135 -- გამოღმა
თუ მეგულება, გაღმიდან გამოვცურავ. შდრ. მოლეხიშე. 

Lemma: melik'uda  
Number: 12239  
მელიკუდა (მელიკუდას) ბოტან. ყვითელი ძურწა (ა. მაყ.). 

Lemma: meliq'urdzene  
Number: 12240  
მელიყურძენე (მელიყურძენეს) ბოტან. ჩიტავაშლა (ა. მაყ.). 

Lemma: melishia  
Number: 12241  
მელიშია (მელიშიას) ბოტან. მოცვი (ა. მაყ.). იზრდება დაბალი, ისხამს ბლისმაგვარ ნაყოფს. მისი ჭამა შეიძლება. წვრილი
ფოთლები იცის (მასალები, ტ. ვ, გვ. 282). ჟი შუშელცჷ ასქვამანცჷ მელიშია დოჸურილი -- ზევით შიშველს (ადგილს)
ალამაზებს მოცვი დახუნძლული. 

Lemma: melishiashi  
Number: 12242  
მელიშიაში ჯა (მელიშიაში ჯას) ბოტან. მაღალი მოცვი (ა. მაყ.). იხ. ბაჭა, მაჸურზენე, ცინყა, ჯაშმელიშია. 

Lemma: melich'vil-i  
Number: 12243  
მელიჭვილ-ი (მელიჭვილ/რს) იხ. მეიჭვირი, -- მოუსავლიანი მიწა, სადაც ერთი ბარის პირის ქვეშ კირქვაა. 

Lemma: melk'uda  
Number: 12244  
მელკუდა (მელკუდას) ბოტან. იგივეა, რაც მელიკუდა. ბურჩხი, მელკუდა დო ჭყორტოტი, არძო ართო ცალირი რე: კ
სამუშ., ქხპს, გვ. 146 -- ბურჩხა, ყვითელი ძურწა და მწყერფეხა -- ყველა მოთიბულია. 

Lemma: melur-i  
Number: 12245  
მელურ-ი (მელურს) მიძინება. ართი მელური გაათუუ ე კოჩქ: მ. ხუბ., გვ. 40 -- ერთი მიძინება გაათავა ამ კაცმა. იხ. ლური. 

Lemma: melughie  
Number: 12246  
მელუღიე (მელუღიეს) ზოოლ. მელეღვიე, -- ჩიტია ერთგვარი, გამოჩნდება ლეღვის დამწიფებისას. შდრ. ლუღი; ლაზ.
მალუღე მელეღვე (ნ. მარი). 



Lemma: melpa  
Number: 12247  
მელფა (მელფას) ბოტან. მოცვი. შდრ. ტოპონ. მელფანა -- ადგილი, სადაც ბევრი მოცვია (პ.ცხად., ტოპონ., გვ. 76). 

Lemma: memabarebel-i  
Number: 12248  
მემაბარებელ-ი (მემაბარებელ/რს) მიმღ. მოქმ. მიიბარენს ზმნისა -- მიმბარებელი. 

Lemma: memagamal-i  
Number: 12249  
მემაგამალ-ი (მემაგამალ/რს) მიმღ. მოქმ. მიოგანს ზმნისა -- გამრტყმელი. 

Lemma: memangap-i  
Number: 12250  
მემანგაფ-ი (მემანგაფის) სახელი მიომანგანს ზმნისა -- მიმსგავსება. კერზოობაში მემანგაფით ფარას ეჭოფუნცუ
მანგარც: ყაზაყ., 16.03.1930, გვ. 3 -- კერძოობის მიმსგავსებით ფულს აიღებს ბევრს. შდრ. მანგი. 

Lemma: memarane  
Number: 12251  
მემარანე (მემარანეს) მემარნე. ართი მემარანეთ ქჷდეკჷნ: მ. ხუბ., გვ. 114 -- ერთ მემარნედ დაიყენა. 

Lemma: memardzgvane  
Number: 12252  
მემარძგვანე (მემარძგვანეს) მემარჯვენე (საპირისპ. მეკვარჩხანე ცაცია, მემარცხენე). იხ. მარძგვანი. 

Lemma: memat'alebel-i  
Number: 12253  
მემატალებელ-ი (მემატალებელ/რს) მიმღ. მოქმ. მიოტალენს ზმნისა -- მიმტოვებელი. 

Lemma: mema՚onapal-i  
Number: 12254  
მემაჸონაფალ-ი (მემაჸონაფალ/რს) მიმღ. მოქმ. მიიჸონანს ზმნისა -- მიმყვანი. მოლართჷ სუმი ვარყეფიში
მემაჸონაფალი კოჩქ: მ.ხუბ., გვ. 17 -- წამოვიდა სამი ულაყ{ებ}ის მიმყვანი კაცი. 

Lemma: memichku//memichk'u  
Number: 12255  
მემიჩქუ//მემიჩკუ პირნაკლი, მწკრივნაკლი ზმნაა: მგონია (სიტყ.-სიტყ. მე ვიცი). შვიდებას მიჩინანქ, მემიჩკუ, ვა გოპირუ
მულა:ეკური, გვ. 389 -- მშვიდობას მითვლი, მგონია, არ აპირებ მოსვლას. მემიჩქუნ-და, შურო ვარშუ გოწონელი ამბე --
ვგონებ, სულ არ გახსოვს შარშანდელი ამბავი. მემიჩქჷ, დომინგარას: ი. ყიფშ., გვ. 140 -- მგონია, დამიტიროს. იხ. ჩქვენა. 

Lemma: memp'olua  
Number: 12256  
მემპოლუა (მემპოლუას) სახელი მიომპოლანს ზმნისა -- ყვირილი (ძლიერი). გაგმაჯგვაჯგვუ ნდემქჷ დო მიომპოლუუ:
ქხს, 2, გვ. 28 -- გამოვარდა (ძლიერად) დევი და მიაყვირა. 

Lemma: menabar-i  
Number: 12257  
მენაბარ-ი (მენაბარს) მიმღ. ვნებ. წარს. მიაბარენს ზმნისა -- მინაბარები. მინაბარც გერით ქიშინახუნია -- მიბარებულს
მგელიც შეინახავსო. 

Lemma: menavale  
Number: 12258  
მენავალე (მენავალეს) ფეხის კვალის მძებნელი (ნადირის ან სხვისი...). 

Lemma: menargheba  
Number: 12259  
მენარღება (მენარღებას) სახელი მიანარღენს ზმნისა -- მისამძიმრება. ქიმერთეს ჸუდეშა დო ქიმიანარღეს -- მივიდნენ
სახლში და მიუსამძიმრეს. 

Lemma: menat'aleb-i  
Number: 12260  
მენატალებ-ი (მენატალების) მიმღ. ვნებ. წარს. მიოტალენს ზმნისა -- მინატოვები. 

Lemma: menat'alebuer-i  
Number: 12261  
მენატალებუერ-ი (მენატალებუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. მიოტალენს ზმნისა -- მიტოვების საფასური (გასამრჯელო). 

Lemma: menat'eb-i  
Number: 12262  
მენატებ-ი (მენატების) იგივეა, რაც მენატალები. 

Lemma: menat'ebuer-i  
Number: 12263  
მენატებუერ-ი (მენატებუერს) იგივეა, რაც მენატალებუერი. 

Lemma: menaxvat'a  
Number: 12264  



მენახვატა (მენახვატას) მიმღ. ვნებ. წარს. მეხვატუნს ზმნისა -- მინაკვნეტი. ბოში, ოშუმეში გიცქვირანს ჭუკიშ
მენახვატაცალო: ქხს, 1, გვ. 253 -- ბიჭო, ულვაშები გაქვს გაცქვეტილი თაგვის მინაკვნეტივით. 

Lemma: mengara  
Number: 12265  
მენგარა (მენგარას) იგივეა, რაც მენარღება, -- სახელი მიანგარს ზმნისა -- მისამძიმრება; მიტირება, შეტირება. ქიმერთუ
დო ქიმიანგარუ -- მივიდა და მიუსამძიმრა (შესტირა). თეში მივანგართია: ი. ყიფშ., გვ. 76 -- ისე მივატირებთო. 

Lemma: mengarua  
Number: 12266  
მენგარუა (მენგარუას) იგივეა, რაც მენგარა. 

Lemma: mend-i  
Number: 12267  
მენდ-ი (მენდის, მენს) იმედი. ჩქიმდა მენდი ვო უღუდას: მ. ხუბ., გვ. 360 -- ჩემი იმედი არ ჰქონდეს. ძღაბი, მიღუდჷ სქანდა
მენდი: მ.ხუბ., გვ. 316 -- გოგო, მქონდა შენი (შენზე) იმედი. მომავალიში მენდით ხოლო ვარე გურწოულირი: კ. სამუშ., გვ.
69 -- მომავლის იმედით კიდევ (ხომ) არაა გულწამხდარი. ბოლოს თე მენდეფიში უკული ბოშიქ გჷშელჷ: მ. ხუბ., გვ. 214 --
ბოლოს ამ იმედების შემდეგ ბიჭი გამოვიდა. ქ მენდიშ დინაფა იმედის დაკარგვა. ქმენდიშ მეჩამა იმედის მიცემა,
დაიმედება. 

Lemma: mendeba  
Number: 12268  
მენდება (მენდებას) სახელი მიენდებუ(ნ) ზმნისა -- მინდობა. შხვა კათემც ქიმიენდჷ: ი. ყიფშ., გვ. 159 -- სხვებს (კაცებს)
მიენდო. ღორონსჷ მიანდვესჷ მუნეფიში საქმე: ა. ცაგ., გვ. 24 -- ღმერთს მიანდვეს თავიანთი საქმე. კოჩის კოჩიშ მენდება
ვოუღუ -- კაცს კაცის {მი}ნდობა არ აქვს. 

Lemma: mendebul-i  
Number: 12269  
მენდებულ-ი (მენდებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მიენდებუ(ნ) ზმნისა -- მინდობილი. სქანდა ვორექ მენდებული:ქხს, 1, გვ. 81
-- შენზე ვარ მინდობილი. 

Lemma: mendul-i  
Number: 12270  
მენდულ-ი (მენდულ/რს), მენდუულ-ი (მენდუულს) იხ. მენდებული, -- მინდობილი, მოიმედე; პატრონი. იმ დღას ვაძირუნქი,
მა სქანი მენდული ვორდე: ქხს, 1, გვ. 127 -- იმ დღეს ვერ ნახავ, მე შენი იმედით ვიყო. ჯგირ(ი) ოსურიშ მენდულს (კოს)
შარას ორზოლ{ი} ვაკონია: თ. სახოკ., გვ. 270 -- კარგი ცოლის პატრონს გზაში საგზალი არ სჭირიაო. ხვალე მუში დუდიშ
მენდული ტერი ორდასია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 183 -- მარტო თავის თავის მოიმედე მტერი იყოსო. მენდუული
ორინჯიში:მასალ., გვ. 110 -- მოიმედე საქონლისა. 

Lemma: mentxal-i  
Number: 12271  
მენთხალ-ი (მენთხალს), მენთხაფუ (მენთხაფუს) ბიჯი; მისადგმელი. შდრ. ოდგა. 

Lemma: menishaneba  
Number: 12272  
მენიშანება (მენიშანებას) სახელი მიანიშნენს ზმნისა -- მინიშნება; ნიშნის დამახსოვრება. 

Lemma: menishe  
Number: 12273  
მენიშე (მენიშეს) მენავე. ნიშის ქიგედოხოდუქია-და, მენიშეს დუუჯერია -- ნავზე თუ დაჯდებიო, მენავეს დაუჯერეო. 

Lemma: menishol-i  
Number: 12274  
მენიშოლ-ი, მენიშოლე (მენიშოლს) იგივეა, რაც მენიშე. მენიშოლქ თაში ეჩიუ თინემც: აია, 1, გვ. 23 -- მენავემ ასე უამბო
მათ. ნიშის ქიგედოხოდი-და, მენიშოლც ვენირზავა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 103 -- ნავზე თუ დაჯექი, მენავეს ნუ შეეკამათებიო. 

Lemma: ment'eba  
Number: 12275  
მენტება (მენტებას) სახელი მიანტებუ(ნ) ზმნისა -- შეტევა; გაწევა. გამნოლჷ არაბიქ დო მიანტუუ მუჰამბის: მ. ხუბ., გვ. 37 -
- შემოვარდა არაბი და შეუტია მუჰამბის. 

Lemma: mene'shol-i  
Number: 12276  
მენჷშოლ-ი (მენჷშოლს) იხ. მენიშოლი. 

Lemma: mencar-i  
Number: 12277  
მენცარ-ი (მენცარს) მეცნიერი, ყველაფრის მცოდნე; გულთმისანი, გრძნეული, ჯადოქარი. მიდაჩქვეს კოჩი დო ქიმიჸონეს
მენცარი: მ. ხუბ., გვ. 16 -- გაგზავნეს კაცი და მოიყვანეს მეცნიერი (მცოდნე). ბრელი ჸუნცუ თე კუნთხუსუ... პოეტი დო
მენცარეფი -- ბევრი ჰყავს ამ კუთხეს... პოეტი და მეცნიერები. ახალგაზრდა გოხოლჷქ, ვართ მენცარი დო ჭკვერი: კ.
სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 49 -- ახალგაზრდა გახლავართ, არც გრძნეული და ჭკვიანი. შდრ. ძვ. ქართ. მეცნიერი; საბა: მეცარი,
მეცნავი: აჭარ. იმერ. მეცარი გულთმისანი (პ. ჯაჯან., ქ. ძოწ., ა. ღლ.). 

Lemma: mendzel-i  
Number: 12278  
მენძელ-ი (მენძელ/რს) მასპინძელი. მენძელი ქჷმიჭანესჷ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 92 -- მასპინძელი მოიხმეს. მენძელქ
ხე ოუჭოფუ: ი. ყიფშ., გვ. 158 -- მასპინძელმა ხელი დაუჭირა. ჯორიში მინჯექ მააშინჷ მენძელცჷ: ი. ყიფშ., გვ. 13 -- ჯორის



პატრონმა მოახსენა მასპინძელს. მენძელიშ უმუშო დიარა ვეჸუაფუნია: თ. სახოკ., გვ. 252 -- მასპინძლის გარეშე ქორწილი
არ იქნებაო. ვორეთ თქვანი მენძელეფი: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 130 -- ვართ თქვენი მასპინძლები. 

Lemma: mendzilish-i  
Number: 12279  
მენძილიშ-ი, მენძილიშაფა, მენძილიშუა (მენძილიშის, მენძილიშაფას, მენძილიშუას) სახელი მენძილიშანს ზმნისა --
მიკვრა; ტმასნა, ძაფის თავების ერთმანეთთან შეგრეხა (პ. ჭარ.). 

Lemma: mendzuapa  
Number: 12280  
მენძუაფა (მენძუაფას) მძუვნობა, -- ხურაობა (ძაღლებისა). 

Lemma: mendze'lish-i  
Number: 12281  
მენძჷლიშ-ი, მენძჷლიშუა იხ. მენძილიში, მენძილიშუა. 

Lemma: menc'ar-i  
Number: 12282  
მენწარ-ი (მენწარს) გრძნეული, ჯადოქარი (ი. ყიფშ.). შდრ. მენცარი. 

Lemma: menc'q'er-i  
Number: 12283  
მენწყერ-ი (მენწყერს) მეწყერი. 

Lemma: mench'apa  
Number: 12284  
მენჭაფა (მენჭაფას) სახელი მიანჭუაფუ(ნ), მიანჭუუ(ნ) ზმნათა -- მიწვდენა; მიახლოება; მიწვდომა, მიღწევა; სწრაფვა.
მუმაში ყორში ცაშა მიონჭჷ: ი. ყიფშ., გვ. 57 -- მამის ციხე ცამდე სწვდება. სახოს ვე მენჭაფუ: ი. ყიფშ., გვ. 172 -- ახლოსაც
ვერ მისწვდომია. იში ხუმა ქიმიანჭუუდუ: ი. ყიფშ., გვ. 55 -- იმისი ხმა მისწვდებოდა. მუჭო ხოლოშა მიანჭესჷნი,
გაგთირულუ: ა. ცაგ., გვ. 24 -- როგორც კი ახლოს მიაღწიეს, გამოიქცა (სირბილით). ეთირილ გოლაშ რჩე ოჸულეშე
მიანჭუაფუ რჩელა მუნაფა -- დათოვლილი მთის თეთრი კეფიდან ისწრაფვის თეთრი ღრუბელი. 

Lemma: mench'apil-i  
Number: 12285  
მენჭაფილ-ი (მენჭაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მიანჭუუ(ნ), მიანჭუაფუ(ნ) ზმნათა -- მიღწეული; მიწვდომილი. აჯამეთი
მიკოილი, ჩაქვშა ვორექ მენჭაფილი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 117 -- აჯამეთს გავსცილდი, ჩაქვამდე ვარ მიღწეული. 

Lemma: mench'ira  
Number: 12286  
მენჭირა (მენჭირას) სახელი მიინჭირანს ზმნისა -- მოთმენა; მიჭერა. ბრელი მუთუნი მიინჭირუ დო გეგნიღუ -- ბევრი რამე
მოითმინა და გადაიტანა. 

Lemma: mench'uapa  
Number: 12287  
მენჭუაფა (მენჭუაფას) სახელი მიანჭუაფუ(ნ) ზმნისა -- მიღწევა; სწრაფვა მისაწვდომად. 

Lemma: menj-i  
Number: 12288  
მენჯ-ი (მენჯის) 1. მჟავე, მინერალური წყალი (ი. ყიფშ.); მლაშე წყალი (მასალები, ტ. ვ, გვ. 141). 2. ტოპონ. ადგილი, სადაც
მარილიანი, მლაშე წყალი ამოდის. სქვერიში მენჯი მლაშე (მარილიანი წყალი), რომელსაც ეტანებიან შვლები (პ. ცხად.,
კატალ., გვ. 14). შდრ. საბა: მუჯა მლაშობი ადგილი. 3. მარილი (ვ. თოფურ., -ენჯ სუფ., გვ. 143). 

Lemma: menjarishe  
Number: 12289  
მენჯარიშე (მენჯარიშეს) შურიანი. მენჯარიშე კოს შხვაში ონჯარუ, ოხარბუ -- შურიან კაცს სხვისი შურს, ეხარბება.
მენჯარიშე კოჩიში თოლი დღას ვერძღუნია: მ. ხუბ., გვ. 176 -- შურიანი კაცის თვალი არასოდეს გაძღებაო. 

Lemma: menjira  
Number: 12290  
მენჯირა (მენჯირას) სახელი მიანჯირუუ(ნ) ზმნისა -- მიწოლა. ასევა სი უკახალე ქჷმმანჯირია: მ. ხუბ., გვ. 176 -- ახლაო შენ
უკან (უკნიდან) მომაწექიო. ქიმიანჯირჷ კარცჷ: ი. ყიფშ., გვ. 80 -- მიაწვა კარს. 

Lemma: menjghuri  
Number: 12291  
მენჯღური (მენჯღურს) წინამძღოლი, ხელმძღვანელი. შდრ. მაჯღვერუ{უ}. 

Lemma: meyncia  
Number: 12292  
მეჲნცია (მეჲნციას) მილიცია. 

Lemma: meorinje  
Number: 12293  
მეორინჯე (მეორინჯეს) მწყემსი; მესაქონლე, ვისაც ორინჯი ჰყავს. დიფუჩუნდჷ ორთას მეორინჯე კოჩინ, უკული ვარია
ვეჸიიდჷ: მ. ხუბ., გვ. 176 -- რომ დაიფიცავდა ორთას მეძროხე (მესაქონლე) კაცი, შემდეგ უარი არ იქნებოდა. ჯვეშ დროს თე
არდგილცჷ მეორინჯეც ნოღვედ ბინა -- ძველ დროს ამ ადგილზე მეძროხეს ჰქონია ბინა. შდრ. ორინჯი. 

Lemma: meorinjoba  



Number: 12294  
მეორინჯობა (მეორინჯობას) მესაქონლეობა. არძაშე უფრაშო გერე მეორინჯობაში საქვარი -- ყველაზე ცუდად დგას
მესაქონლეობის საქმე. 

Lemma: meort'vine  
Number: 12295  
მეორტვინე (მეორტვინეს) მებოსტნე. 

Lemma: meort'vineoba  
Number: 12296  
მეორტვინეობა (მეორტვინეობას) მებოსტნეობა. ბოლოს მეორტვინობას ქუმოკიდეს ხე -- ბოლოს მებოსტნეობას
მოჰკიდეს ხელი. 

Lemma: meojaxe  
Number: 12297  
მეოჯახე (მეოჯახეს) მეოჯახე; მეუღლე. 

Lemma: mep'art'ie  
Number: 12298  
მეპარტიე (მეპარტიეს) პარტიზანი. ათეცალი გენთხაფასჷ მეპარტიეფქ გოუძინეს: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 103 -- ასეთ
თავდასხმებს პარტიზანებმა მოუმატეს. 

Lemma: mep'et'elua  
Number: 12299  
მეპეტელუა (მეპეტელუას) სახელი მიოპეტელანს ზმნისა -- დაკიკინება. შხურქ არძაშ წოხოლე მიოპეტელუა დო არძაშ
ბოლოს გუტესია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 161 -- ცხვარმა ყველაზე ადრე დაიკიკინა და ყველაზე ბოლოს გამოუშვესო. 

Lemma: mep'ut'aler-i  
Number: 12300  
მეპუტალერ-ი (მეპუტალერს) მიმღ. ვნებ. წარს. მეპუტალანს ზმნისა -- ჩახვეული. გინიში აფხა, გური დო ჩხონჩხი, --
მეპუტალერი ართო ქონი: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 157 -- ხბოს ბეჭი, გული და ღვიძლი, მთლად ჩახვეული ქონი. 

Lemma: mep'ut'alua  
Number: 12301  
მეპუტალუა (მეპუტალუას) სახელი მეპუტალანს ზმნისა -- ჩახვევა. მიოპუტალანს (მიოპუტალუუ ჩაახვია, მეუპუტალუუ ჩაუხვევია,
მენოპუტალუე(ნ) ჩაახვევდა თურმე) გრდმ. ჩაახვევს. 

Lemma: mezharneche  
Number: 12302  
მეჟარნეჩე (მეჟარნეჩეს) 1. მეორმოცე. შდრ. ჟარნეჩი. გადატ. ოთხი წლის კამეჩი (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 1, გვ. 220). 

Lemma: meraas  
Number: 12303  
მერაას ზმნზ. ზოზინით; ნელა (ი. ყიფშ.). ცუნჯერი პეირი ნქალუნს მერაას -- ცვარიანი ყვავილი ნელა სუნთქავს. 

Lemma: merguapa  
Number: 12304  
მერგუაფა (მერგუაფას) სახელი მიორგუანს ზმნისა -- მირგვა. ჯას დიხაშა ეურთუმუ, ბინეხი მეურგუაფუნი: კ. სამუშ.,
ქართ. ზეპ., გვ. 114 -- ხე მიწაზე ამოსულა, ვენახი რომ მიურგავს. ქოვორწყედია ათე ბინეხია მეურგევა ათე ჯასიე
თიწკელავა: მ. ხუბ., გვ. 51 -- ვხედავდიო, ეს ვაზი რომ მივურგე ამ ხეს მაშინო. 

Lemma: merdim-i  
Number: 12305  
მერდიმ-ი (მერდიმს) 1. მერდინი. 2. მერდიმი ტკიბირი წმინდა საცერი, სამტკიცი. შდრ. გურ., იმერ. მერდიმი წმინდა
საცერი, სამტკიცი (ს. ჟღ., ა. ღლ., მ. ალვ.). 

Lemma: mere  
Number: 12306  
მერე (მერეს) ტბა. შდრ. მერეხი, ტობა (ი. ყიფშ.). ერზამილიე ჩხორიაში მერე -- ანთებულია სხივების ტბა. 

Lemma: meret-i  
Number: 12307  
მერეთ-ი (მერეთის) საოცარი, უცნაური; ძალით (ი. ყიფშ.). ჟირი ხაპა ვეეწეე მერეთი ქიმინჷვოჸვილი: ა. ცაგ., გვ. 73 -- ორი
მოსწრებული ვაჟკაცი ძალით (ზედ) დავაკალი. მუჭოთ აბრაგი, ნჷრგა ჸურცალი, დუს გეგანთხუუ მერეთ ბონაას --
როგორც აბრაგი, ბრიყვი ყაჩაღი, ძალით პირდაპირ (მარჯვედ) თავს დაგეცემა. მერეთი კოჩიე -- საოცარი (უცნაური) კაცია.
მუ მერეთ ამბე გეევგი ამდღა! -- რა საოცარი ამბავი გავიგონე დღეს. 

Lemma: meretmosvi{l}a  
Number: 12308  
მერეთმოსვი{ლ}ა (მერეთმოსვი{ლ}ას) მეორედ მოსვლა; წარღვნა. // გადატ. საოცარი. მერეთმოსვლას თქუანდეს, ჯვეშშე
ვორდი გაგონას: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 78 -- მეორედ მოსვლას ამბობდნენ, ძველისგან მსმენია. ღვენწკიქ მერეთმოსვია
მუურსია დო თოლეფი გამწიჸოთუა -- ჭიამ მეორედ მოსვლა იქნება (მოდისო) და თვალები წამოიგდოო. მერეთმოსვია
რენო, ქუმაცალი შურიშ მოდგუმა -- წარღვნაა (მეორედ მოსვლაა), მაცალე სულის მოდგმა. ონანგერი თი რიგი ქიმკობჷ,
მერეთმოსულა: მ. ხუბ., გვ. 122 -- უნაგირი იმ რიგისა ჰკიდია, საოცარი. 

Lemma: meretmusloba  
Number: 12309  



მერეთმუსლობა (მერეთმუსლობას) მეორედ მოსვლა. მერეთმუსლობა მურცია დო ღვენწკეფქ თოლეფი წჷმიჸოთესია:
ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 88 -- მეორედ მოსვლა მოდისო და ჭია-ღუებმა თვალები წამოიგდესო. შდრ. მერეთმოსვილა. 

Lemma: merek'ela  
Number: 12310  
მერეკელა, მერეკეა (მერეკე{ლ}ას) კრიალა, მოწმენდილი, მთვარიანი, უღრუბლო (ღამე); თუთარჩელა. მერეკელა სერჷ
გოხოლუდჷ: შ. ბერ., გვ. 152 -- მთვარიანი ღამე გახლდა. მერეკელა ტჷბუ სერქ ჯოჯოხეთცალო გორთ: კ. სამუშ., ქართ.
ზეპ., გვ. 81 -- კრიალა თბილი ღამე ჯოჯოხეთის მსგავსი გახდა. დუცუ გიმოკარკაცანც ფორონჯი ცა მერეკელა: კ. სამუშ.,
ქხპს, გვ. 117 -- თავს დამკისკისებს ფორონჯი ცა კრიალა (და გამჭვირვალე). 

Lemma: merex-i  
Number: 12311  
მერეხ-ი (მერეხის) 1. მერეხი, დელგმა, თავსხმა, კოკისპირული წვიმა; წვიმა და თქეში ქარბუქთან ერთად. 2. გადატ. დიდი
ტანის ადამიანი; ძლიერი. მერეხიჯგურა კოჩიენია -- დიდი და ძლიერი კაციაო. 3. უპოვარი, უძლეველი. ვარყას გეხე
მერეხისჷ: აია, 2, გვ. 62 -- ულაყზე ზის უპოვარზე. 

Lemma: merexel-i  
Number: 12312  
მერეხელ-ი (მერეხელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მერეხანს ზმნისა -- მომსპარი, განადგურებული. 

Lemma: merexua  
Number: 12313  
მერეხუა (მერეხუას) სახელი მერეხანს ზმნისა -- 1. დელგმა; კოკისპირული წვიმის მოსვლა ქარიშხლით. ჭვენც, ვალჷნც
მერეხანც, მეხი ჭყონც ფელეკანც: კ.სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 81 -- წვიმს, ელავს, დელგმაა, მეხი მუხას ფრეწავს. ჭვენს,
ვალუნს, მერეხანს: ქხს., 1, გვ. 203 -- წვიმს, ელავს, დელგმაა. 2. მოსპობა, განადგურება. ქომორთ კირცხიქ დომერეხუუ
ირფელი -- მოვიდა სეტყვა და მოსპო ყველაფერი. მერეხანს (მერეხუუ {გა}ანადგურა, უმერეხუუ {გა}უნადგურებია, ნომერეხუე(ნ)
ანადგურებდა თურმე) გრდმ. სპობს, ანადგურებს. უმერეხანს (დუუმერეხუუ გაუნადგურა, დუუმერეხუუ გაუნადგურებია) გრდმ. სასხვ.
ქც. მერეხანს ზმნისა -- უნადგურებს. იმერეხუუ(ნ) (დიიმერეხუ განადგურდა, დომერეხელე(ნ) განადგურებულა) გრდუვ. ვნებ.
მერეხანს ზმნისა -- ისპობა, ნადგურდება. მერეხელი მიმღ. ვნებ. წარს. განადგურებული. ნამერეხა მიმღ. ვნებ. წარს.
განანადგურები. ნამერეხუერი მიმღ. ვნებ. წარს. განადგურების საფასური. 

Lemma: merzeba  
Number: 12314  
მერზება, მერზია (მერზებას, მერზიას) სახელი მიარზენს ზმნისა -- შეთავაზება, შეძლევა. მახაჩქალქ მიარზუ კაჟის
სადილი: ი. ყიფშ., გვ. 22 -- მთოხნელმა შესთავაზა კაჟის სადილი. ათეს იოშანს არაბი დო მიგარზენს სია: მ. ხუბ., გვ. 25 --
ამას აავსებს არაბი და შეგაძლევს შენო. 

Lemma: merziebul-i  
Number: 12315  
მერზიებულ-ი (მერზიებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მიარზენს ზმნისა -- შეთავაზებული. მერზიებულ ქობალც ჯოღორი
ხოლო ვაჭკუმუნცია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 88 -- შეთავაზებულ პურს ძაღლიც არ შეჭამსო. 

Lemma: mertala  
Number: 12316  
მერთალა (მერთალას) სახელი მიირთუუ(ნ) ზმნისა -- გადახრა. 

Lemma: mertel-i  
Number: 12317  
მერთელ-ი (მერთელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მიირთუუ(ნ) ზმნისა -- 1. გადახრილი, გადაქცეული (გვერდზე). მერთელი ჸუდე --
გადახრილი სახლი. მერთელი ჯა -- გვერდზე გადახრილი ხე. იხ. მერთალა. 2. ფანდი; ჭიდაობის ილეთი (კისრულს ჰგავს) (ბ.
კილანავა). ვაგეგებუ მერთელეფი, ბოროტი დო კეთილიში: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 14 -- არ გაეგება ფანდები, ბოროტისა
და კეთილისა. შდრ. მერთული. 

Lemma: mertomeba  
Number: 12318  
მერთომება (მერთომებას) სახელი მიირთომებუ(ნ) ზმნისა -- მოდუნება, მოთენთვა. ლეხი მაღალ სინჩხექ მიართომუ --
ავადმყოფი მაღალმა სიცხემ მოთენთა (მოადუნა). 

Lemma: mertomebul-i  
Number: 12319  
მერთომებულ-ი (მერთომებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მიირთომებუ(ნ) ზმნისა -- მოთენთილი, მოდუნებული. ლეხი ჯანუ
გვალო მერთომებული -- ავადმყოფი წევს მთლად მოთენთილი. 

Lemma: mertul-i  
Number: 12320  
მერთულ-ი (მერთულ/რს) იგივეა, რაც მერთელი. დოჭყუას მარებელიში კაჭა დო მუში მერთული: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 141 --
დაწყევლოს (ღმერთმა) მაჭანკლის სარმა და მისი ფანდი. 

Lemma: merieba  
Number: 12321  
მერიება (მერიებას) სახელი მეერიებუ(ნ) ზმნისა -- მორევა. ინენს მითინი ვა მერიებუდჷ: ი. ყიფშ., გვ. 22 -- იმათ არავინ
არ მოერეოდა. 

Lemma: merina  
Number: 12322  
მერინა (მერინას) იხ. რინა, -- მიდგომა; მიყენება. ართ დიდ ტყას ქიმიოდირთეს: მ. ხუბ., გვ. 2 -- ერთ დიდ ტყეს მიადგნენ.
გლახა მერინა უღუნი, ფერი კოჩიე -- ცუდი მიდგომა რომ აქვს, ისეთი კაცია. 



Lemma: merinapa  
Number: 12323  
მერინაფა (მერინაფას) იხ. მერინა. 

Lemma: merinel-i  
Number: 12324  
მერინელ-ი (მერინელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მეუდირთუ(ნ) ზმნისა -- მიმდგარი. ღურას ვორექ მერინელი: მასალ., გვ. 61 --
სიკვდილს ვარ მიმდგარი. 

Lemma: merikipe  
Number: 12325  
მერიქიფე (მერიქიფეს) მერქიფე. მერიქიფე, ჩქინ სუმარც ყანწი ხეს ქიმეჩია: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 128 -- მერქიფევ, ჩვენს
სტუმარს ყანწი ხელში მიეციო. 

Lemma: merishia  
Number: 12326  
მერიშია (მერიშიას) ბოტან. მოცვი. მერიშიას გილაჭკუნს, თეშ გინირთუ: მ. ხუბ., გვ. 113 -- მოცვს ჭამს, ისე გაუხდა საქმე.
შდრ. მელიშია. 

Lemma: merk'e  
Number: 12327  
მერკე (მერკეს) ნაკლული. ჭკუდი მერკე ქორენ-და, თიწკმა ოკო ეჭოფათ ეფშა ჭკუდიში მეჯინათჷ -- ჭურჭელი თუ არის
ნაკლული, მაშინ უნდა აიღოთ სავსე ჭურჭლის შეხედვით. 

Lemma: merk'i{l}a  
Number: 12328  
მერკი{ლ}ა (მერკი{ლ}ას) სახელი მიორკი{ლ}ანს ზმნისა -- მიკივლება. გამწოციის ოსურსქუალენქ დო მიორკიეს: მ. ხუბ.,
გვ. 4 -- წამოცვივდნენ ქალიშვილები და მიაკივლეს. 

Lemma: mermenc'a  
Number: 12329  
მერმენწა, მერმეწა (მერმე{ნ}წას) საშინელი. დღა რდუ მერმეწა, რგილი, ქარალა -- დღე იყო საშინელი, გრილი, ქარიანი.
მერმენწა კოჩიე -- საშინელი კაცია. 

Lemma: mermul-i  
Number: 12330  
მერმულ-ი, მერმულა (მერმულ{ა}-ს) მოლაქლაქე და მაცდური (მ. ძაძ., 2, გვ. 62). 

Lemma: mersxel-i  
Number: 12331  
მერსხელ-ი (მერსხელს) იგივეა, რაც მერსხუაფილი. 

Lemma: mersxuala  
Number: 12332  
მერსხუალა (მერსხუალას), მერსხუაფა (მერსხუაფას) სახელი მიორსხუანს ზმნისა -- მიერთება, მიკავშირება, წაბმა. შდრ.
მერცხუალა. იხ. რსხუალა. 

Lemma: mersxuapil-i  
Number: 12333  
მერსხუაფილ-ი (მერსხუაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მიორსხუანს ზმნისა -- მიერთებული, წაბმული. 

Lemma: merka  
Number: 12334  
მერქა (თოლიში) ჩქარა; წამი; დახამხამება თვალისა; თვალის დახამხამებისათვის საჭირო დრო (მასალ., გვ. 70). თოლიშ
მერქას ოჭკადჷრექ დითჷრუუ მუში ფერი:მასალ., გვ. 64 -- თვალის დახამხამებაზე სამჭედლომ შეიცვალა თავისი ფერი.
თოლიშ მერქას გინიბლით სუკი, ლაკადა დო რზენი: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 113 -- ერთ წამს (თვალის დახამხამებაში)
გადავიარეთ სერი, გორაკი და დაბლობი. 

Lemma: merghvapa  
Number: 12335  
მერღვაფა (მერღვაფას) სახელი მიორღვანს ზმნისა -- დაყრა. გადატ. დაკარგვა, დაღუპვა. თე კათას მიორღვანს -- ამ
ხალხს დაღუპავს. 

Lemma: merghvapil-i  
Number: 12336  
მერღვაფილ-ი (მერღვაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მიორღვანს ზმნისა -- მიყრილი; გადატ. დაკარგული, დაღუპული. 

Lemma: merche  
Number: 12337  
მერჩე (მერჩეს) ოდნავ თეთრი, მოთეთრო. იხ. კუჩხ{ი}მერჩე ფეხმოთეთრო; კუდელმერჩე კუდმოთეთრო; პირჩე
პირმოთეთრო. შდრ. რჩე//ჩე. 

Lemma: merchkvana  
Number: 12338  
მერჩქვანა, მერჩქვანაფა (მერჩქვანა{ფა}-ს) სახელი მიარჩქვანუუ(ნ), მიორჩქვანუანს ზმნათა -- მიჩვევა. ირფელი
მერჩქვანაშა რენია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 62 -- ყველაფერი მიჩვევაზე არისო. ქიმუარჩქვანი ხონებას: ქხს, 1, გვ. 82 --



მივეჩვიე მარხვას. თეში ქემუარჩქვანით, დარცხიება ვამოკოდეს -- ისე მივეჩვიეთ, დაშორება არ გვინდოდა. 

Lemma: merchkvanel-i  
Number: 12339  
მერჩქვანელ-ი (მერჩქვანელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მიარჩქვანუუ(ნ) ზმნისა -- მიჩვეული. მარა ტანჯვა ვეგიოდოხოდ
ტანჯვაშ მერჩქვანელ გურცუ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 69 -- მაგრამ ტანჯვა არ დააჩნდება ტანჯვას მიჩვეულ გულს.
მერჩქვანელს ვემიარკა, უმურჩქვანუ ვემიორჩქვანუავა -- მიჩვეულს არ მიაკლო, მიუჩვეველს ნუ მიაჩვევო. 

Lemma: merchkila  
Number: 12340  
მერჩქილა (მერჩქილას) სახელი მიარჩქილე(ნ) ზმნისა -- შეხედვა; მოსმენა. თეს ტყურას ქოფთქუანქ-და, მის გოკონი,
მიარჩქილი: ქხს., 1, გვ. 49 -- ამას თუ ტყუილს ვიტყვი, ვისაც გინდა, შეხედე (მოუსმინე). 

Lemma: merchkina  
Number: 12341  
მერჩქინა (მერჩქინას) სახელი მიორჩქინანს ზმნისა -- მიჩენა, მიჩნევა; დანიშვნა. ამინდი ოჭუმარეშე მერჩქინდუნია:
ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 7 -- ამინდი დილიდან დააჩნდებაო. დედიბი ეჲოჯუმალარო თითო თუთას ქემირჩქინეს: ქხს., 1, გვ. 216 -
- დედაბერი სარჩენად თითო თვით მიიჩინეს. გომტუანი, მუშო მოკო, უფრაშის მემრჩქინანა: მასალ., გვ. 60 -- რომ
გამომიშვან, რისთვის მინდა, უარეს (საქმეს) მომიჩენენ. ნინძგჷთ მარგება მიოჩქჷ მოდათ -- ნისკარტით დამაგრება მიაჩნია
მოდად. 

Lemma: merchkinel-i  
Number: 12342  
მერჩქინელ-ი (მერჩქინელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მერჩქინდუ(ნ), მიორჩქინანს ზმნათა -- მიჩენილი; რჩეული. თითო კოჩი
დახვამილუას ათე მერჩქინელი ადგილსი: მ. ხუბ., გვ. 12 -- თითო კაცი დაახვედროს ამ მიჩენილ ადგილას. კიჭუ-მაჭუ მუს
ოხვარ დუდიშე მერჩქინელცია!:კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 129 -- მიეთ-მოეთი რას შველის თავიდან მიჩენილსო. მერჩქინელეფი
ბრელი რენანჷ დო სხუნირეფი მორჩილო: ა. ცაგ., გვ. 90 -- რჩეულნი ბევრია და გამორჩეულები ნაკლებად (ცოტა). 

Lemma: mercxuala  
Number: 12343  
მერცხუალა (მერცხუალას) იხ. რცხუალა. 

Lemma: merdzeba  
Number: 12344  
მერძება (მერძებას), მერძიება (მერძიებას) სახელი მიარძენს ზმნისა -- შეძლევა. იხ. მეჩამა. 

Lemma: merdzia  
Number: 12345  
მერძია (მერძიას) იგივეა, რაც მერძება. 

Lemma: merch'q've  
Number: 12346  
მერჭყვე (მერჭყვეს) მენერწყვე. ნინა მერჭყვე მუშო მოკო დო დუგორძღე სი ნიორით?: მ. ხუბ., გვ. 354 -- ენა მენერწყვე
რისთვის მინდა და გაგაძღო შენ ნივრით? შდრ. ლერჭყვა. 

Lemma: mes-i  
Number: 12347  
მეს-ი (მესის), მეეს-ი (მეესის) მაისი. მესი არძა თუთეფიშე გიშნაგორა რე -- მაისი ყველა თვეებიდან გამორჩეულია. მესიშ
ჭვიმა ორქო რენჷ დო ივანობაშ(ი)-ვარჩხილია: ქხს., 1, გვ. 11 -- მაისის წვიმა ოქროა და ივნისის-ვერცხლი. მესიში თუთას
შხვა თუთეფი მოინალე აფუდესჷ!: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 109 -- მაისის თვეს სხვა თვეები მსახურად ჰყავდათ! 

Lemma: mesantele  
Number: 12348  
მესანთელე, მესანთელია (მესანთელეს, მესანთელიას) მესანთლე. ელია, მელია -- მესანთელია: ა. ცაგ., გვ. 69 -- ელია,
მელია, მესანთლე. 

Lemma: mesapule  
Number: 12349  
მესაფულე (მესაფულეს) მესაფლავე. იხ. საფულე. 

Lemma: mesajeba  
Number: 12350  
მესაჯება (მესაჯებას) სახელი მეუსაჯენს ზმნისა -- მისჯა. ჯოჯოხეთის მეისაჯენს: ქხს., 1, გვ. 106 -- ჯოჯოხეთს მოგისჯის. 

Lemma: mesajebul-i  
Number: 12351  
მესაჯებულ-ი (მესაჯებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მეუსაჯენს ზმნისა -- მისჯილი. თენა აფუდუ მესაჯებული -- ეს ჰქონდა
მისჯილი. 

Lemma: mesajine  
Number: 12352  
მესაჯინე (მესაჯინეს) მიმღ. ვნებ. მყ. მიოჯინე(ნ) ზმნისა -- თვალადი, შესახედავი. თეცალი სქვამი მესაჯინე ოდიშის
ძვირი რე: მასალ., გვ. 64 -- ასეთი კარგი შესახედავი ოდიშში ძვირადაა (იშვიათია). 

Lemma: meseria  
Number: 12353  
მესერია, მესერიე (მესერია/ე-ს) ზოოლ. ღამურა; მეღამე, მეღამური. მესერია ჭუკი მეღამე თაგვი, -- ღამურა. მესერია



ჭუკიქ კიდალა დომიხვატუ -- ღამურამ კედელი დამიკვნიტა (დამიღრღნა). 

Lemma: mesep-i  
Number: 12354  
მესეფ-ი (მესეფის, მესენს) მესეფი, -- წარმართული ღვთაება: ნადირთგამგებელი. სოდეთ ფალირი პირი ვანტირე,
ჩეკაბამ მესენქ ზღვაშე ალელუ -- სადაც აკოკრებული პირი არ ეტევა, თეთრკაბიანი მესეფი ზღვიდან ამოვიდა. 

Lemma: mesepoba  
Number: 12355  
მესეფობა (მესეფობას) რელიგიური დღესასწაული. იცოდნენ 28 ოქტომბრიდან 3 ნოემბრამდე. ხალხის წარმოდგენით
მესეფი იყო წყლის დედა და იგი ამ დროს ზღვიდან ამოდიოდა. მესეფი შეიძლება ყოფილიყო ქალიც და კაციც. თუ ნაბდიანი
კაცი მესეფობას ზღვიდან გამოვიდოდა, მაშინ იმ წელიწადს წვიმა და ავდარი იქნებოდა. თუ ლეჩაქიანი ქალი გადმოვიდოდა,
ის წელიწადი ტაროსიანი იქნებოდა (ი. ყიფშ., ლექსკ. მესეფი; ს. მაკალ., გვ. 331-332; ა. ცანავა, ქართ. ზეპ. საკითხები, გვ. 7-
12). 

Lemma: mest-i  
Number: 12356  
მესთ-ი (მესთის) მესტი, ყელიანი ფეხსაცმელი წუღის ქვეშ ჩასაცმელი. მესთი მააძჷნ, თეშა ვიშო ქალეხუნუუ -- მესტი რომ
აცვია, ამაში ჩაისვა. შდრ. წუღა. 

Lemma: mesiak'on-i  
Number: 12357  
მესიაკონ-ი (მესიაკონს) ბრძენი; გულთმისანი, მიხვედრილი; ენამოსწრებული. თინა იჸიი დიდი ჭკვიანი, მესიაკონი,
გაგებიანი: მასალ., გვ. 22 -- ის იქნება დიდი ჭკვიანი, გულთმისანი, გამგებიანი. უტუ მიქა ჸუნა ნჯღვერო, მესიაკონი
მართალია თიში ალმარენჯო ჭკვერი: მასალ., გვ. 77-78 -- უტუ მიქავა ჰყავთ წინამძღოლად, გულთმისანი (მიხვედრილი)
მართალია (სახელია) მის ჭკვიან მრჩევლად (თანამდგომად). 

Lemma: mesisiber-i  
Number: 12358  
მესისიბერ-ი (მესისიბერს) მიმღ. ვნებ. წარს. ძალიან სუსტი, გამხდარი. მუჭომი მესისიბერი კუჩხი უღუ (ათოდგუ)! --
როგორი გამხდარი ფეხი აქვს! 

Lemma: mesisinapil-i  
Number: 12359  
მესისინაფილ-ი (მესისინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. მესისონდუ(ნ) ზმნისა -- გამხდარი; მისუსტებული. ბორკეფი მესისინაფილი
აფუ გინოჭელი სკამიცალო: შ. ბერ., გვ. 105 -- ფეხები (ბარკლები) გამხდარი (დასუსტებული) აქვს გადაკერებული სკამივით.

Lemma: mesk'il-i  
Number: 12360  
მესკილ-ი, მესკილირ-ი (მესკილ{ირ}-ს) მიმღ. ვნებ. წარს. მიოსკუნს ზმნისა -- მწერის მიერ ხორცზე მიყრილი კვერცხი, --
სხმილი, ხრილი. 

Lemma: mesk'uala1  
Number: 12361  
მესკუალა1, მესკუალაფა (მესკუალას, მესკუალაფას) სახელი მიისკუალუანს ზმნისა -- მიშვილება. ბაღანა ვაჸუნდუ დო
ქიმისკუალუუ -- შვილი (ბავშვი) არ ჰყავდა და მიიშვილა. 

Lemma: mesk'uala2  
Number: 12362  
მესკუალა2, მესკუაფა (მესკუალას, მესკუაფას) სახელი მიოსკუანს ზმნისა -- მწერის მიერ ხორცზე (ან სხვა რამეზე)
კვერცხების მიყრა. ათე ხორცი ვაჭკომა, ჭანჯის ქიმეუსკუაფუ -- ეს ხორცი არ ჭამო, ბუზს მიუყრია კვერცხები. შდრ. სკუალა.

Lemma: mesopele  
Number: 12363  
მესოფელე (მესოფელეს) მესოფლე; გადატ. მოხეტიალე, მესოფლია, მაწანწალა. მესოფელე ჯოღორიზუმა პატი გეძუნია:
ა. ცან., გვ. 112 -- მოხეტიალე (მაწანწალა) ძაღლის ოდენა პატივი ადევსო. 

Lemma: mesopil/r-i  
Number: 12364  
მესოფილ/რ-ი (მესოფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მესოფუნს ზმნისა -- წაგლეჯილი, წაწყვეტილი. 

Lemma: mesopua  
Number: 12365  
მესოფუა (მესოფუას) სახელი მესოფუნს ზმნისა -- მოგლეჯა, წაცლა, წაწყვეტა. ჭინჭას დუდი მეფსოფი: ი. ყიფშ., გვ. 128 --
ჭინჭრაქას თავი წავწყვიტე. მესოფუ დუდი დო მინდორიშა ქააჸოთუ -- წაწყვიტა თავი და მინდორში გადააგდო. 

Lemma: mesreba  
Number: 12366  
მესრება (მესრებას) მისწრება; დროზე ხსნა, შველა. ათე წამალიში მეჩამა მესრება რდუ -- ამ წამლის მიცემა მისწრება
იყო. 

Lemma: mest'-i  
Number: 12367  
მესტ-ი (მესტის) იხ. მესთი. შდრ. საცვეთი; ლაზ. მესტი (ნ. მარი). 

Lemma: meskale  



Number: 12368  
მესქალე, მესკალე (მესკ/ქალეს) მეფუტკრე. მესქალე კოჩიე -- მეფუტკრე კაცია. (ორე) ჯგირო გერინაფილი ოსქალე
რჩქინელი მესქალეში ხეს -- (არის) კარგად დაყენებული საფუტკრე მცოდნე მეფუტკრის ხელში. 

Lemma: meskaloba  
Number: 12369  
მესქალობა (მესქალობას) მეფუტკრეობა. ჭიჭიობაშე მესქალობას მეფთხოზუდი -- პატარობიდან მეფუტკრეობას
მივსდევდი. 

Lemma: meskvil-i  
Number: 12370  
მესქვილ-ი (მესქვილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მესქუნს ზმნისა -- გაბმული; შენასკული. ... ეთი ბაწარიში მესქვილი დუდი: მ.
ხუბ., გვ. 5 -- ...იმ ბაწრის შენასკული თავი. 

Lemma: meskibol-i  
Number: 12371  
მესქიბოლ-ი (მესქიბოლ/რს) მედოლაბე. მუმა სქანი -- მესქიბოლი, დიდა სქანი -- მეტკიბირე (რდუ): ქხს., 1, გვ. 206 --
მამაშენი -- მედოლაბე, დედაშენი -- მესაცრე (იყო). 

Lemma: meskil-i  
Number: 12372  
მესქილ-ი (მესქილ/რს) იხ. მესკილი, მესკილირი. 

Lemma: meskilada  
Number: 12373  
მესქილადა (მესქილადას) სახელი მესქიდუ(ნ) ზმნისა -- მირჩენა; რაც მირჩათ. ... ჯუნაქ ქიმესქჷდჷ: ი. ყიფშ., გვ. 177 --
...კოცნა მირჩა. მესქიდუუ(ნ) (მესქიდუ მირჩა, მესქილადე(ნ) მირჩენილა, მენოსქილადუე(ნ) მირჩებოდა თურმე) ვნებ. მირჩება.
მესქილადირი მიმღ.ვნებ.წარს. მირჩენილი. მინასქილედი მიმღ.ვნებ.წარს. მინარჩენი. მინასქილედუერი მიმღ.ვნებ.წარს. მირჩენის
საფასური. 

Lemma: meskiladir-i  
Number: 12374  
მესქილადირ-ი (მესქილადირს) მიმღ. ვნებ. წარს. მესქიდუ(ნ) ზმნისა -- მირჩენილი. მესქილადირი საქმე -- მირჩენილი
საქმე. 

Lemma: meskuala  
Number: 12375  
მესქუალა, მესქუალაფა (მესქუალაფას) სახელი მიოსქუანს ზმნისა -- 1. განასკვა; მიბმა; 2. შეწყვეტა, შეკვრა. ძაფეფი
ართიანს ქიმიოსქუუ -- ძაფები ერთმანეთს მიანასკვა. კუჭიშ ჭუა გოჭირუნ-და, ხათე მეისქუნცია: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 143 --
კუჭის ტკივილი თუ გჭირს, მაშინვე შეგიწყვეტსო. 

Lemma: meskualapa  
Number: 12376  
მესქუალაფა (მესქუალაფას) იგივეა, რაც მესკუალა{ფა}. 

Lemma: meskualapir-i  
Number: 12377  
მესქუალაფირ-ი (მესქუალაფირს) მიმღ. ვნებ. წარს. მიისქუალუანს ზმნისა -- მიშვილებული. 

Lemma: meskualeba  
Number: 12378  
მესქუალება (მესქუალებას) იგივეა, რაც მესქუალაფა, -- სახელი მიისქუალუანს ზმნისა -- მიშველება. იხ. სქუა. 

Lemma: meskuapa  
Number: 12379  
მესქუაფა (მესქუაფას) იხ. მესქუალა, -- მიბმა. 

Lemma: mesxap'ua  
Number: 12380  
მესხაპუა (მესხაპუას) სახელი მიოსხაპანს ზმნისა -- 1. მიხტომა. მიჯილითუ დო მესხაპუნს -- მიჯირითობს და მიხტის.
მესხაპუნს ნდიში დუდი -- მიხტის დევის თავი. გორდის სოულე ულასუნდესინი, თეურე მესხაპუნდუა: თ. სახოკ., გვ. 245 --
ბაყაყს საითკენაც უშლიდნენ, იქითკენ მიხტოდაო (//მიდიოდაო). 2. შეთამაშება, შეცეკვება. ძღაბიქ ბოში გაიშეწვიჲუ დო
ქიმიოსხაპუ -- გოგომ ბიჭი გამოიწვია და შეეცეკვა. 

Lemma: mesxeba  
Number: 12381  
მესხება (მესხებას) სახელი მეესხებუ(ნ) ზმნისა -- სესხება. ჭე ფარა ქემესხია -- ცოტა ფული მასესხეო. 

Lemma: mesxirtin-i  
Number: 12382  
მესხირთინ-ი (მესხირთინს) შეყვირება. ქიმიოსხირთინანს მანგარას -- შეიყვირებს მაგრად. //გადატ. შეკურთხვა, შეგინება.
მეუსხირთინუუ ძალამი -- შეაგინა მაგრად. 

Lemma: met'-i  
Number: 12383  
მეტ-ი (მეტი-ქ//მეტ-ქ; მეტი-ს//მეტ-ს//მე-ს) მეტი. მეტი წჷმი ვადიქანცუუ: მ. ხუბ., გვ. 184 -- მეტი წინ არ დაინძრა. ათე ბოშის
დეეთხუუ ირფელქ, ზენწარიშ მეტიქ: მ. ხუბ., გვ. 280 -- ამ ბიჭს დაშორდა ყველაფერი, ზეწრის მეტი. ჯოჯოხეთი მიქი ძირჷ



ხორციელო ჩქიმი მეტქ?: ი. ყიფშ., გვ. 152 -- ჯოჯოხეთი ვინ ნახა ხორციელად ჩემს მეტმა? მეტო ვე გიმოსქჷდჷდი-და,
დღაშა მუშე მა მაფუდი?: ი. ყიფშ., გვ. 151 -- მეტად თუ არ დამრჩებოდი, დღემდე რატომ მყავდი მე? ქ მეტი ვარე ჩქიმი
(სქანი) ტერი მეტი არაა ჩემი (შენი) მტერი: ჩაერთვის უარყოფით წინადადებაში და აძლიერებს უარყოფას. მეტი ვარე
ჩქიმი ტერი, იქ აქ ვამორთასინი! -- მეტი არაა ჩემი მტერი, ის აქ არ მოვიდეს! ქ მეტი მუ შარა უღუ მეტი რა გზა აქვს;
გადატ. სხვა გამოსავალი არ აქვს: მეტი მუ შარა უღუ, გეძუნი, თი ფარა ოკო გინიგას -- მეტი გამოსავალი არ აქვს, რომ
მართებს, ის ფული უნდა გადაიხადოს. იხ. უმეტაშო. შდრ. ნარკები. 

Lemma: met'aleba  
Number: 12384  
მეტალება (მეტალებას) სახელი მიოტალენს, მიოტენს ზმნათა -- მიტოვება. ირფელც ართო ქიმვოტალე: კ. სამუშ., ქართ.
ზეპ., გვ. 37 -- ყველაფერს ერთად მივატოვებ. მიოტალენს (მიოტალუ{უ} მიატოვა, მეუტალებუ მიუტოვებია, მენოტალებუე(ნ)
მიატოვებდა თურმე) გრდმ. მიატოვებს. მეუტალენს (მეუტალუ მიუტოვა, მეუტალებუ მიუტოვებია) გრდმ. სასხვ. ქც. მიოტალენს
ზმნისა -- მიუტოვებს; აპატიებს. მიიტალებუუ(ნ) (მიიტალუ მიტოვებულ იქნა, მეტალებე{რე}(ნ) მიტოვებულა) გრდუვ. ვნებ.
მიოტალენს ზმნისა -- მიიტოვება. მიიტალინე(ნ) (მიიტალინუ შესაძლებელი გახდა მიტოვება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
მიოტალენს ზმნისა -- შეიძლება მიტევებულ იქნას, პატიებულ იქნას. მიატალინე(ნ) (მიატილინუ შეძლო მიეტოვებინა, -- ,
მენოტალებუე(ნ) შესძლებია მიეტოვებინა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. მეუტალენს ზმნისა -- შეუძლია მიატოვოს; შეუძლია აპატიოს
(მიუტევოს). მიოტალებაფუანს (მიოტალებაფუუ მიატოვებინა, მეუტალებაფუაფუ მიუტოვებინებია, მენოტალებაფუე(ნ) მიატოვებინებდა
თურმე) კაუზ. მიოტალენს ზმნისა -- მიატოვებინებს, მიატევებინებს. მემატალებელ/რი მიმღ. მოქმ. მიმტოვებელი, მპატიებელი.
მიოტალებელ/რი მიმღ. ვნებ. მყ. მისატოვებელი, მისატევებელი. მეტალებური მიმღ. ვნებ. წარს. მიტოვებული, პატიებული.
მენატალები მიმღ. ვნებ. წარს. მინატოვები, ნაპატიები. მენატალებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. მიტოვების, პატიების საფასური.
უმეუტალებუ მიმღ. უარყ. მიუტოვებელი, უპატიებელი. 

Lemma: met'alebur-i  
Number: 12385  
მეტალებურ-ი (მეტალებურს) მიმღ. ვნებ. წარს. მიოტალენს ზმნისა -- მიტოვებული; მიტევებული (პატიებული). 

Lemma: met'axua  
Number: 12386  
მეტახუა (მეტახუას) სახელი მეტახუნს ზმნისა -- მომტვრევა. 

Lemma: met'eba  
Number: 12387  
მეტება (მეტებას) იგივეა, რაც მეტალება, -- სახელი მიოტენს ზმნისა -- 1. მიტოვება. ართ ოჭუმარეს გივოჯინინი,
მეუტებუდეს ხვარხვალი: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 148 -- ერთ დილას რომ დავხედე, შეეწყვიტათ მოძრაობა. ქოთომქ ქიმიოტუუ
სქუალა: ი. ყიფშ., გვ. 161 -- ქათამმა მიატოვა კვერცხის დადება. მიოტეს ცხენეფი: ქხს., 1, გვ. 233 -- მიატოვეს ცხენები.
ბოლო დროს დოშურდუ დო, მუთი რდჷნი, მიოტუუ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 105 -- ბოლო დროს დაიღალა და, როგორც
იყო, მიატოვა. 2. გამეტება. ათაშ უღორონთეთ იმეტენს -- ასე უღმერთოდ იმეტებს. მიოტენს (მიოტუუ მიატოვა, მეუტებუ
მიუტოვებია, მენოტებუე(ნ) მიატოვებდა თურმე) გრდმ. მიატოვებს. მეუტენს (მეუტუუ მიუტოვა, მეუტებუ მიუტოვებია) გრდმ. სასხვ. ქც.
მიოტენს ზმნისა -- მიუტოვებს. მიიტენე(ნ)//მიიტენინე(ნ) (მიიტენინუ შესაძლებელი გახდა მიტოვება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
მიოტენს ზმნისა -- შეიძლება მიტოვებულ იქნას. მიატენე(ნ) (მიატენუ შეძლო მიეტოვებინა, -- , მენოტებუე(ნ) შესძლებია
მიეტოვებინა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. მიუტენს ზმნისა -- შეუძლია მიატოვოს. მიოტებაფუანს (მიოტებაფუუ მიატოვებინა,
მეუტებაფუაფუ მიუტოვებინებია, მენოტებაფუე(ნ) მიატოვებინებდა თურმე) კაუზ. მიოტენს ზმნისა -- მიატოვებინებს. მემატებელი მიმღ.
მოქმ. მიმტოვებელი. მიოტებელი მიმღ. ვნებ მყ. მისატოვებელი. მეტებულ/რი მიმღ. ვნებ. წარს. მიტოვებული. მენატები მიმღ. ვნებ.
წარს. მინატოვები. მენატებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. მიტოვების საფასური. უმეუტებუ, უმუტებუ მიმღ. უარყ. მიუტოვებელი. 

Lemma: met'ebul-i  
Number: 12388  
მეტებულ-ი (მეტებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მიოტენს ზმნისა -- მიტოვებული. მეტებული მაფუ ბინა: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ.,
გვ. 33 -- მიტოვებული მაქვს ბინა. მეტებულ საქმექ ჟარნეჩ დღაშა გინიდუა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 9 -- მიტოვებული საქმე
ორმოც დღემდე გადაიდოო. 

Lemma: met'ish-met'-i  
Number: 12389  
მეტიშ-მეტ-ი (მეტიშ-მეტის) მეტისმეტი, ზომაზე მეტი. ენა უკვე მეტიშმეტი რე -- ეს უკვე მეტისმეტია. 

Lemma: met'k'ibire  
Number: 12390  
მეტკიბირე (მეტკიბირეს) მესაცერე. მუმა სქანი -- მესქიბოლი, დიდა სქანი -- მეტკიბირე: მასალ., გვ. 101 -- მამაშენი --
მედოლაბე, დედაშენი -- მესაცერე. 

Lemma: met'r-i  
Number: 12391  
მეტრ-ი (მეტრის) მეტრი (სიგრძის საზომი ერთეული). 

Lemma: met'roian-i  
Number: 12392  
მეტროიან-ი (მეტროიანს) მეტრიანი. მეტროიანი პაპიროზის ქუუმბეჲუანს -- მეტრიან პაპიროზს აფუვლებს. 

Lemma: met'q'ale  
Number: 12393  
მეტყალე (მეტყალეს) მეტყევე. მეტყალექჷ კითხჷ: ა. ცაგ., გვ. 29 -- მეტყევემ ჰკითხა. შდრ. ტყა(ღ ტყალ). 

Lemma: met'q'obin-i  
Number: 12394  
მეტყობინ-ი (მეტყობინს) მიპარვა. იხ. მეტყობუა. 

Lemma: met'q'obinel-i  



Number: 12395  
მეტყობინელ-ი (მეტყობინელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მიოტყობანს ზმნისა -- მიპარული, ჩუმად მისული. 

Lemma: met'q'obua  
Number: 12396  
მეტყობუა (მეტყობუას) სახელი მიოტყობანს ზმნისა -- მიპარვა. ძღაბიშ ჸუჩა ქიმეუტყობუ მეძობელიშ კარითია: კ. სამუშ.,
ქხპს, გვ. 131 -- გოგოს სახლში მიპარულა მეზობლის კარითაო. ქიმეუტყობაფ მოხუჯურო: ქხს., 1, გვ. 191 -- მიპარვია
მოხერხებულად. მიოტყობანს (მიოტყობუ მიეპარა, მეუტყობინუ მიჰპარვია, მენოტყობუე(ნ) მიეპარებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ.
მიეპარება (ჩუმად). მიიტყობინე(ნ) (მიიტყობინუ შესაძლებელი გახდა მიპარვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. მიოტყობანს ზმნისა
-- შეიძლება მიპარვა. მიატობინე(ნ) (მიატყობინუ შეძლო მიპარულიყო, -- , მენოტყობინუე(ნ) შესძლებია მიპარვა) გრდუვ. შესაძლ.
ვნებ. მიოტყობანს ზმნისა -- შეუძლია მიეპაროს. მიოტყობაფუანს (მიოტყობაფუუ მიაპარვინა, მეუტყობაფუაფუ მიუპარვინებია,
მინოტყობაფუე(ნ) მიაპარვინებდა თურმე) კაუზ. მიოტყობანს ზმნისა -- მიაპარვინებს, ჩუმად მიაყვანინებს. მემატყობალი მიმღ. მოქმ.
მიმპარავი, ჩუმად მიმსვლელი. მიოტყობალი მიმღ. ვნებ. მყ. მისაპარავი, ჩუმად მისასვლელი. მეტყობინელი მიმღ. ვნებ. წარს.
მიპარული, ჩუმად მისული. მენატყობა მიმღ. ვნებ. წარს. მინაპარი, ჩუმად მისული (მინასვლელი). მენატყობ{ინ}უერი მიმღ. ვნებ.
წარს. მიპარვის, ჩუმად მისვლის საფასური. 

Lemma: met'q'uranje  
Number: 12397  
მეტყურანჯე (მეტყურანჯეს) იგივეა, რაც მეტყურე, -- მიმღ. აწმყ. ცრუ, მატყუარა. მეტყურანჯე (მეტყურიე) ბრელ დღას
ვეღანსია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 89 -- მატყუარა ბევრ დღეს ვერ წაიღებსო. შდრ. ტყურა. 

Lemma: met'q'ure  
Number: 12398  
მეტყურე (მეტყურეს) ტყუილის მთქმელი, -- მეტყვილე. უშრომელი ცურღუტი რე, მახინჯი დო მეტყურე: კ. სამუშ., ქხპს, გვ.
159 -- არამშრომელი ცუღლუტია, ქურდი და მატყუარა. მეტყურეს ქოუჩქჷდჷ: მ. ხუბ., გვ. 191 -- მატყუარამ (კი) იცოდა.
მეტყურეს მართალსით ვა დუუჯერენა: ი. ყიფშ., გვ. 178 -- მატყუარას მართალსაც არ დაუჯერებენო. 

Lemma: met'q'uria  
Number: 12399  
მეტყურია (მეტყურიას) იგივეა, რაც მეტყურე, -- მატყუარა, ტყუილის თქმის მოყვარული. შდრ. გატყურია. 

Lemma: met'q'urie  
Number: 12400  
მეტყურიე (მეტყურიეს) იხ. მეტყურე, მეტყურია. 

Lemma: meula  
Number: 12401  
მეულა (მეულას) იხ. ულა. აწი სქანდა ვემიირთე: ეკური, გვ. 388 -- აწი შენთან არ მიისვლება (შეიძლება მისვლა). სით
ჩქიმწკჷმა თაშ ვარექჷ-და, ვემეირთჷმდას ეთი დღაშა: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 35 -- შენც ჩემთან ასე თუ არ ხარ, არ
მისულიყავი იმ დღემდე. 

Lemma: meula-moula  
Number: 12402  
მეულა-მოულა (მეულა-მოულას) მისვლა-მოსვლა. 

Lemma: meureme  
Number: 12403  
მეურემე (მეურემეს) მეურმე. გამარჯობა სქანია, -- უწუუ თე არწივიში სქუაქ თე მეურემეს: მ. ხუბ., გვ. 48 -- გამარჯობა
შენიო, -- უთხრა ამ არწივის შვილმა ამ მეურმეს. 

Lemma: meperapa  
Number: 12404  
მეფერაფა (მეფერაფას) სახელი მეუფერუანს ზმნისა -- მოფერება. ირკოც ქოგიჩქ, მუს ნიშნენცჷ თეცალ(ი) დროსჷ
მეფერაფა: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 71 -- ყველამ იცით, რას ნიშნავს ასეთ დროს მოფერება. ბორჯის ვაუჩქ მეფერაფა: ქხს,
1, გვ. 158 -- დრომ არ იცის მოფერება. 

Lemma: meporua  
Number: 12405  
მეფორუა (მეფორუას) სახელი მეფორუნს ზმნისა -- დაფარვა. მუუფორჷ ჟიშე, მახინჯქჷ ქენანთხუკონი: ი. ყიფშ., გვ. 53 --
დაუფარავს ზევიდან, ქურდი რომ ჩავარდნილიყო. 

Lemma: meporchil-i  
Number: 12406  
მეფორჩილ-ი (მეფორჩილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მეფორჩუნს ზმნისა -- ძალით მიფენილი (მიწოლილი). სენაკი დო ფუთიშ
შქასჷ მეფორჩილო ღუმუ ჩანს: ენგური, გვ. 249 -- სენაკსა და ფოთს შორის მიფენილი ღომის ყანა ხარობს. 

Lemma: meporchua  
Number: 12407  
მეფორჩუა (მეფორჩუას) სახელი მიოფორჩანს ზმნისა -- მიწვენა (ძალით). ქარქ სიმინდი ქიმიოფორჩუ -- ქარმა სიმინდი
მიაწვინა. 

Lemma: mepuna  
Number: 12408  
მეფუნა (მეფუნას) სახელი მეფუნს, მიოფუნუანს ზმნათა -- მიდუღება; დუღილით სვლა. მიხვარჩალ წყურგილეფი,
მეფუნცუ დო მიტყვარცალ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 116 -- მიჩხრიალებს წყაროები, მიდუღს და მოჩახჩახებს. 

Lemma: mepucha  



Number: 12409  
მეფუჩა (მეფუჩას) სახელი მიოფუჩანს ზმნისა -- შეფიცვა. ქიმიოფუჩუუ ართიანს: მ. ხუბ., გვ. 2 -- შეაფიცა ერთმანეთს. სუმი
ხოლოქ ართიანს ქემვოფუჩით: მ. ხუბ., გვ. 6 -- სამივემ ერთმანეთს შევფიცეთ. იხ. ფუჩი. 

Lemma: mekartua  
Number: 12410  
მექართუა (მექართუას) სახელი მიოქართანს ზმნისა -- რქებით გადაბმა (ერთმანეთზე). ხოჯეფი თის ქუუჸუნე, ართი
მაჟირას ქიმიოქართე: ქხს, 1, გვ. 324 -- ხარები იმას მიაყოლე, ერთმანეთს (ერთი მეორეზე) გადააბი. შდრ. ქა (ქალ). 

Lemma: mekacaler-i  
Number: 12411  
მექაცალერ-ი (მექაცალერს) მიმღ. ვნებ. წარს. მექაცალანს ზმნისა -- ქანცგამოლეული, მისუსტებული. მექაცალერი
ვორექ თეზმა წამალეფიში შუმათი -- მისუსტებული (ქანცგამოლეული) ვარ ამდენი წამლების სმით. 

Lemma: mekacalua  
Number: 12412  
მექაცალუა (მექაცალუას) სახელი მექაცალანს ზმნისა -- მისუსტება, ქანცის გამოლევა. 

Lemma: mekercua  
Number: 12413  
მექერცუა (მექერცუას) სახელი მექერცუნს ზმნისა -- წაცლა; სწრაფად მოჭრა. მოუსუ დო ნდიირს დუდეფი მექერცუ --
მოუსვა და დევს თავები წააცალა. შდრ. მექექუა. 

Lemma: mekekua  
Number: 12414  
მექექუა (მექექუას) სახელი მექექუნს ზმნისა -- მოჭრა, წაცლა (თავისა). დიო ჯგირო დორხენდჷნა, ბოლოს დუცჷ
მერქექჷნა: ი. ყიფშ., გვ. 166 -- ჯერ კარგად გაგხედნიან, ბოლოს თავს წაგაცლიან. შდრ. მექერცუა. 

Lemma: mekeshua  
Number: 12415  
მექეშუა (მექეშუას) სახელი მიოქეშანს ზმნისა -- ამოქშენა. მიოქეშეესჷ ნდიენქ: ი. ყიფშ., გვ. 29 -- ამოიქშინეს დევებმა. 

Lemma: mekiminua  
Number: 12416  
მექიმინუა (დუდიში) სახელი მექიმინუნს (დუს) ზმნისა -- მოჭრა, წაცლა. ქოთომს მექიმინუ დუდი დო ვიშო მინდორიშა
ქააჸოთუ -- ქათამს წააცალა თავი და იქით მინდორში ისროლა. 

Lemma: mekindzua  
Number: 12417  
მექინძუა (მექინძუას) სახელი მექინძუნს ზმნისა -- წაძრობა, წაწყვეტა, წაცლა (თავისა). ქოთომს დუდი მექინძუ -- ქათამს
თავი წააძრო. დუდი მექინძუ ბედიში მაგორალი უჭკუე კოს: მ. ხუბ., გვ. 25 -- თავი წააძრო ბედის მძებნელ უჭკუო კაცს. 

Lemma: mekire  
Number: 12418  
მექირე (მექირეს) მიმღ. აწმყ. აქირენს ზმნისა -- გამქირავებელი. გადატ. მუხთალი, ავი. მა თის ვონდჷქ, მისჷთ ვაუღუ
თოლი მოვარჭე, გური მექირე: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 119 -- მე მას ვენდობი, ვინც არ არის თვალით მოვაჭრე, გულით
მუხთალი (გულის გამქირავებელი). შდრ. ქირა. 

Lemma: mekisherebul-i  
Number: 12419  
მექიშერებულ-ი (მექიშერებულს) ბოტან. წყლის წიწმატი (ა. მაყ.). 

Lemma: mekobale  
Number: 12420  
მექობალე (მექობალეს) მეპურე. 

Lemma: mekotome  
Number: 12421  
მექოთომე (მექოთომეს) მექათმე. 

Lemma: mekotomoba  
Number: 12422  
მექოთომობა (მექოთომობას) მექათმეობა. მექოთომობას ოკო ქიმოპკიდათ ხე მანგარას: ყაზაყ., 6.03.1930, გვ. 4 --
მექათმეობას უნდა მოვკიდოთ ხელი მაგრად. 

Lemma: mekude  
Number: 12423  
მექუდე (მექუდეს) მექუდე. 

Lemma: mekulicua  
Number: 12424  
მექულიცუა (მექულიცუას) სახელი მიოქულიცანს ზმნისა -- გადატ. მიახნავს. ტრაქტორით დღიურო ვითი ჰექტარ დიხას
ართიანც ქიმიოქულიცანც -- ტრაქტორით დღიურად ათ ჰექტარ მიწას ერთმანეთს მიახნავს (მაგრად). 

Lemma: mekumxare  
Number: 12425  
მექუმხარე (მექუმხარეს) ქუმხარაზე (იხ.) მოდარაჯე (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 1, გვ. 216). 



Lemma: meke'rua  
Number: 12426  
მექჷრუა (მექჷრუას) სახელი მიოქჷრუანს ზმნისა -- მოჭერა. დღას ვაწმენტებუდასჷნი, ხე თეში ქიმემქჷრუას: კ. სამუშ.,
ქართ. ზეპ., გვ. 30-31 -- მისდღეში (მისდღემჩი) რომ არ გამექცეს, ხელი ისე მომეჭიროს. 

Lemma: meghala  
Number: 12427  
მეღალა (მეღალას) სახელი მეუღანს ზმნისა -- მიტანა. ჯოღორს სოდე ლახუნდესიე, თექი მეუღუდუა დუდი -- ძაღლს
სადაც სცემდნენ, იქ მიჰქონდაო თავი. ჩხოუს ნიგა ქემეუღეს:- ხოჯი ვორექია, უღუ ქემეუღეს:- ფუჯი ვორექია: ა. ცან., გვ.
127 -- ძროხას ტაგანი მიუტანეს: -- ` ხარი ვარო', უღელი მიუტანეს: -- `ფური ვარო'. 

Lemma: meghalir-i  
Number: 12428  
მეღალირ-ი (მეღალირს) მიმღ. ვნებ. წარს. მეუღანს ზმნისა -- მიტანილი. 

Lemma: meghach'ua  
Number: 12429  
მეღაჭუა (მეღაჭუას) სახელი მეღაჭუნს ზმნისა -- მიჭრა; მოჭრა (მაკრატლით). 

Lemma: megheje  
Number: 12430  
მეღეჯე (მეღეჯეს) მეღორე. ართი მეღეჯე ქოძირჷ: ი. ყიფშ., გვ. 65 -- ერთი მეღორე ნახა. 

Lemma: meghvara  
Number: 12431  
მეღვარა, მეღვარაფ-ი (მეღვარა{ფი}-ს); მეღვარუა (მეღვარუას) სახელი მიოღვარანს ზმნისა -- შეყვირება, შებღავლება.
დახე ოჭიშ ქანმოტახ, გორდიქ მიოღვარუნი: ქხს., 1, გვ. 231 -- კინაღამ ზურგი ჩამინგრია, ბაყაყმა რომ დაიბღავლა. დემქ
მიოღვარუუ: მ. ხუბ., გვ. 80 -- დევმა მიაყვირა. 

Lemma: meghvezhelua  
Number: 12432  
მეღვეჟელუა (მეღვეჟელუას) სახელი მიოღვეჟელანს ზმნისა -- შებღავლება. ართი ქიმიოღვეჟელუ დო დუუძახჷ ბოშის:
ი. ყიფშ., გვ. 81 -- ერთი შებღავლა და დაუძახა ბიჭს. 

Lemma: meghirtua  
Number: 12433  
მეღირთუა (მეღირთუას) სახელი მიოღირთანს ზმნისა -- ზარდამცემ ტონით ღრიალი. ძალამი ქიმიოღირთუუ:აია, 2, გვ. 60
-- ძალიან იღრიალა. 

Lemma: meghirc'k'in-i  
Number: 12434  
მეღირწკინ-ი (მეღირწკინს) სახელი მიოღირწკინანს ზმნისა -- გაჭრიალება. ურემს მუჭოთ გეუნჭირანსჷნი, თეში
მიოღირწკინანს: ი. ყიფშ., გვ. 180 -- ურემს როგორც დააჭერს, ისე გაიჭრიალებს. 

Lemma: meghumole  
Number: 12435  
მეღუმოლე, მეღუმულე (მეღუმო/ულე) მეღომე, ღომის მოყვარული. შდრ. ღუმუ. 

Lemma: me՚anch'e  
Number: 12436  
მეჸანჭე (მეჸანჭეს) მეყაჭე; ვინც ყაჭს (აბრეშუმის ჭიას) იჯენს და უვლის. შდრ. ჸანჭი. 

Lemma: me՚vane  
Number: 12437  
მეჸვანე (მეჸვანეს) მეყანე. ჯგირი ჩხოუ მეჸვანე რე: თ. სახოკ., გვ. 270 -- კარგი ძროხა მეყანეა. 

Lemma: me՚venj-i  
Number: 12438  
მეჸვენჯ-ი (მეჸვენჯის, მეჸვენს) მიმღ. აწმყ. მეჸუნს ზმნისა -- მიმყოლი. ამბაკო თამარაში მეჸვენჯი სქუა რე -- ამბაკო
თამარის მიმყოლი შვილია. შდრ. გეჸვენჯი. 

Lemma: me՚viske  
Number: 12439  
მეჸვისქე (მეჸვისქე) მოყვასი. თე სუმიშე სი მინჷრე, მიგორჩქჷნი თიში მეჸვისქო?: ა. ცაგ., გვ. 94 -- ამ სამიდან შენ
რომელია, რომ მიგაჩნია მის მოყვასად? შდრ. ჸვესქი. 

Lemma: me՚ia  
Number: 12440  
მეჸია (მეჸიას) სახელი მიოჸიანს ზმნისა -- შეყივლება. ჩქიმი მუკუულაშახჷ ვა გათანუავა, ვემიოჸიავა: ა. ცაგ., გვ. 12 --
ჩემს გამოსვლამდე არ გაათენოო, არ მიაყივლოო. შდრ. ჸია. 

Lemma: me՚otama  
Number: 12441  
მეჸოთამა (მეჸოთამას) სახელი მიოჸოთანს ზმნისა -- დაკარგვა. ახალი მოჯგირეშენი ჯვეშის ნუ მიოჸოთა: ი. ყიფშ., გვ.
178 -- ახალი ნათესავის (მოყვრის) გამო ძველს ნუ დაკარგავ. 



Lemma: me՚onapa  
Number: 12442  
მეჸონაფა (მეჸონაფას) სახელი მიიჸონანს ზმნისა -- მიყვანა. 

Lemma: me՚una  
Number: 12443  
მეჸუნა (მეჸუნას) სახელი მეჸუნს ზმნისა -- მიყოლა; მიდგომა. მიაჸუნჷ დო, ნამ ჯოღორეფი ქორენ, არძოს ქოჸვილჷნს: მ.
ხუბ., გვ. 137 -- მიდგა (მიჰყვა) და, რომელი ძაღლებიც არის, ყველას კლავს. 

Lemma: me՚unapa  
Number: 12444  
მეჸუნაფა (მეჸუნაფას) იგივეა, რაც მეჸონაფა. არძო... ხენწიფეშა ოკო ქჷმუუჸუნაფუდესჷკო: ი. ყიფშ., გვ. 53 -- ყველა...
ხელმწიფესთან უნდა მიეყვანათ. 

Lemma: me՚unel-i  
Number: 12445  
მეჸუნელ-ი (მეჸუნელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მიაჸუნუუ(ნ) ზმნისა -- მიყოლილი. მეჸუნელო ქიმიაჸუნი საქვარს --
მიყოლილად მიჰყევი საქმეს. 

Lemma: mesh-i  
Number: 12446  
მეშ-ი (მეშის) მეში. ცხვრის ტყავს ვუწოდებდით მეშს(მასალები, ტ. 3, ნაწ. 1, გვ. 250).ემერ ბოში მეურცუნი, კუჩხის მაძჷნი,
მეში რენო?: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 30 -- ეგერ ბიჭი რომ მიდის, (და) ფეხზე რომ აცვია, მეშია? 

Lemma: meshare  
Number: 12447  
მეშარე (მეშარეს) მგზავრი; მეგზური. მეშარე ურაგადუ -- მგზავრი ეუბნება. მიდაჸუნჷ მეშარექ პაპას: ი. ყიფშ., გვ. 7 --
წაჰყვა მგზავრი მღვდელს. ურაგადუ მეშარეს: მ. ხუბ., გვ. 350 -- ეუბნება მგზავრს. შარას გილარე მეშარეფი: ი. ყიფშ., გვ.
170 -- გზაზე დგას მგზავრები. მეშარეფიში ხჷნარობა სერით ვადგორულუანც: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 65 -- მგზავრების
ხმაური ღამით არ დაგაძინებს. შდრ. მოშარე. 

Lemma: meshiril-i  
Number: 12448  
მეშირილ-ი (მეშირილს) სახელი მეშირუნს ზმნისა -- გაცვეთილი. // გადატ. გურ-მეშირილი -- გულმოყრილი. 

Lemma: meshishi  
Number: 12449  
მეშიში ჩაფლა (მეშიში ჩაფლას) მეშის ფეხსაცმელი. იხ. მეში. 

Lemma: meshk'vapa  
Number: 12450  
მეშკვაფა, მეშქვაფა (მეშკ/ქვაფას) სახელი მიაშკვანს ზმნისა -- მიშვება; მისობა; მიგზავნა. მაფა ქემუშკვანდუ მუშ ვეზირც
-- მეფე მიუგზავნიდა თავის (მის) ვეზირს. 

Lemma: mesht'er-i  
Number: 12451  
მეშტერ-ი (მეშტერს) ხის ნემსი. აკაციის ხისგან ძალიან წვრილად, ნემსივით გათლილი ჯოხი, რომელსაც ძველად
ხმარობდნენ ვენიდან სისხლის გამოსაშვებად. მეშტერს ძალიან ცოტა ხმარობდა. 

Lemma: meshurbume  
Number: 12452  
მეშურბუმე (მეშურბუმეს) მუდამ მდუმარე (ი. ყიფშ.). იხ. შურუბუმუ. 

Lemma: meshkvapa  
Number: 12453  
მეშქვაფა (მეშქვაფას)იხ. მეშკვაფა; მეჩქვაფა. 

Lemma: meshkvida  
Number: 12454  
მეშქვიდა (მეშქვიდას) სახელი მიაშქვიდუუ(ნ) ზმნისა -- მიხრჩობა. // გადატ. მიკვდომა. ჯოღორქ მიაშქვიდუა დო
ათასნერო თხისანდეს: ქხს, 1, გვ. 217 -- ძაღლი მიაკვდაო (მიეხრჩოო) და ათასნაირად ლანძღავდნენ. 

Lemma: meshkirat'a  
Number: 12455  
მეშქირატა (მეშქირატას) სახელი მეშქირტუუ(ნ) ზმნისა -- ჩაქრობა. ათე ნაკვაჩხირქჷ მეუშქირტჷ: ი. ყიფშ., გვ. 28 -- ეს
მუგუზალი ჩაუქრა. 

Lemma: meshkumala  
Number: 12456  
მეშქუმალა, მეშკუმალა (მეშქ/კუმალას) იხ. მეშკვაფა, -- სახელი მიაშქ/კვანს ზმნისა -- 1. მიშვება; 2. მისობა (მესრის); 3.
გაგზავნა. გინქ ვემიოღორუ-და (//ვემიოღვარუ-და), ეშ ძუძუშა ვემიაშქვანანია: თ. სახოკ., გვ. 244 -- ხბომ თუ არ მიაყვირა
(მიაბღავლა), ისე ძუძუსთან არ მიუშვებენო. სუმი ტორონჯი მეიშქვინი, მუ უპასუხია? -- სამი მტრედი რომ გამოგიგზავნე, რა
უპასუხეო? 

Lemma: meshxapa  
Number: 12457  
მეშხაფა (მეშხაფას) სახელი მიოშხანს, მიოშხუ(ნ) ზმნათა -- მისევა, შესევა. ჸურძენსჷ ქიმიოშხდესჷ ჯოღორი დო ტურა: ა.



ცაგ., გვ. 63 -- ყურძენს შესეოდნენ ძაღლი და ტურა. მეპარტეფქ ქიმიაშხჷ: გეშეღანი ოკო ნჯარი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ.
103 -- პარტიზანები მიესიენ, იყარონ უნდა ჯავრი. 

Lemma: meshxue  
Number: 12458  
მეშხუე (მეშხუეს) მემსხვილე. // გადატ. ბანის მთქმელი სიმღერის დროს, -- მებანე. შდრ. შხუ. 

Lemma: meshxure  
Number: 12459  
მეშხურე (მეშხურეს) მეცხვარე. კარვის უფროსი ანაწილებდა მწყემსებს: მეშხურეს მეცხვარეს, მეთხალეს მეთხეს
(მასალები, ტ. 4, ნაწ. 1, გვ. 214). წიე, წიევა, -- დიიძახუ მეშხურექ: მ. ხუბ., გვ. 69 -- ბიჭო, ბიჭოო, -- დაიძახა მეცხვარემ.
მეშხურე ლოგინს ქოდაჯირეს: თ. სახოკ., გვ. 253 -- მეცხვარე ლოგინში დააწვინეს. ართი მეშხურესჷ ქჷმუურთუმუ: ა. ცაგ.,
გვ. 52; ი. ყიფშ., გვ. 43 -- ერთი მეცხვარე მოსულა. შდრ. შხური. 

Lemma: mechak'in-i  
Number: 12460  
მეჩაკინ-ი (მეჩაკინს) სახელი მიოჩაკანს ზმნისა -- გამართული და ენერგიული სიარული (მისვლა). მიოჯინი, ემერეშეს
მიოჩაკანს -- შეხედე, ეგერ მიდის (ენერგიულად). 

Lemma: mechama  
Number: 12461  
მეჩამა (მეჩამას) სახელი მეჩანს ზმნისა -- მიცემა. მა ვაბზოგე მეჩამას: ი. ყიფშ., გვ. 164 -- მე არ დავზოგავ მიცემას. ორქო
დო ვარჩხილი ქიმემიჩით თეშა: მ. ხუბ., გვ. 18 -- ოქრო და ვერცხლი მიმიცით ამას. ჩქი ქემერჩანთია: ა. ცაგ., გვ. 22 -- ჩვენ
მოგცემთო. დუც ჭიჭე ორკე ქიმეჩეს: ი. ყიფშ., გვ. 106 -- თავში პატარა სარკმელი მისცეს (დაუტოვეს). თის ქიმეჩითია: ი.
ყიფშ., გვ. 26 -- იმას მიეცითო. ქ შარაშ მეჩამა გზის მიცემა; მგზავრობა: მისჷთ შარა მერჩამუნი ზუგიდიშე ბჟაიოლცჷ:
მასალ., გვ. 18 -- ვისაც გზა მოგცემია (გიმგზავრია) ზუგდიდიდან აღმოსავლეთით. მეჩამა ფუძე მონაცვლეა: არძენს (მხოლოდ
აწმყოს წრისა და 4 სერიის მწკრივებში) გრდმ. აძლევს. მეჩანს (მეჩუ მისცა, მეუჩამუ მიუცია, მენოჩამუე(ნ) აძლევდა თურმე) გრდმ.
მისცემს. მიიჩინე(ნ) (მიიჩინუ შესაძლებელი გახდა მიცემა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. მეჩანს ზმნისა -- შეიძლება მიცემა
(მიეცეს). მიაჩინე(ნ) (მიაჩინუ შეძლო მიეცა, -- , მენოჩამუე(ნ) შესძლებია მიცემა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. მეჩანს ზმნისა -- შეუძლია
მისცეს. მიოჩამაფუანს (მიოჩამაფუუ მიაცემინა, მეუჩამაფუაფუ მიუცემინებია, მენოჩამაფუე(ნ) მიაცემინებდა თურმე) კაუზ. მეჩანს ზმნისა
-- მიაცემინებს. მარძებელი; მემაჩამალი მიმღ. მოქმ. მიმცემი. მიორძებელი, მიოჩამალი მიმღ. ვნებ. მყ. მისაცემი. მერძებული, მეჩამილი
მიმღ. ვნებ. წარს. შეთავაზებული; მიცემული. მენარძები, მენაჩემი მიმღ .ვნებ. წარს. მინაცემი. მენარძებუერი, მენაჩამუერი მიმღ. ვნებ.
წარს. მიცემის საფასური. უმურძებუ, უმუჩამუ მიმღ. უარყ. მიუცემელი. შდრ. მერძება; რძიება. 

Lemma: mechamil-i  
Number: 12462  
მეჩამილ-ი (მეჩამილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მეჩანს ზმნისა -- მიცემული. ღორონთიშა ჸოოფუ პიჯალა მეჩამილი: ი. ყიფშ.,
გვ. 82 -- ღმერთისთვის ჰქონია პირობა მიცემული. 

Lemma: mechamu  
Number: 12463  
მეჩამუ (მეჩამუს) იგივეა, რაც მემაჩამალი. ჯგირი მეჩამუს (//მიმაჩამალს) ჯგირი ელმაჩამუ უჯგუნია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ.
189 -- კარგ მიმცემს (ფულის, ნივთის) კარგი მრჩეველი სჯობიაო. 

Lemma: mechana  
Number: 12464  
მეჩანა (მეჩანას) სახელი მეჩანს ზმნისა -- ბმა, სხმა (ხილისა). ჸურძენს წი ჯგირო მეჩანს -- ყურძენს წელს კარგად ასხია.
მეჩანს (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. სტატიკ. ასხია, აბია. 

Lemma: mechanel-i  
Number: 12465  
მეჩანელ-ი (მეჩანელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მეჩანს ზმნისა -- ბმული, სხმული; რაც ება, ესხა (ხილი). მეჩანელი ნოჸელა --
დახუნძლული ტოტი. 

Lemma: mechargazua  
Number: 12466  
მეჩარგაზუა (მეჩარგაზუას) სახელი მიოჩარგაზანს ზმნისა -- მიბურდვა. ირფელი ართიანს ქიმიოჩარგაზუუ -- ყველაფერი
ერთმანეთში აბურდ-დაბურდა. 

Lemma: mechapule  
Number: 12467  
მეჩაფულე (მეჩაფულეს) მეწუღე, ხარაზი. 

Lemma: mechekme  
Number: 12468  
მეჩექმე (მეჩექმეს) მეჩექმე. შდრ. ხარაზი. 

Lemma: mechilata  
Number: 12469  
მეჩილათა, მეჩიათა (მეჩი{ლ}ათას) სახელი მეჩირთუ(ნ), მიოჩი{ლ}ითუანს ზმნათა -- გადაცდომა, შეცდენა. ვემეჩირთა,
ჯიმაია! -- არ შეცდე, ძამია! ბრელი მუთუნი მეფჩჷრთი-და, რთხიინთ, ქჷმომიჩინათჷ!: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 108 -- ბევრ
რამეში თუ შევცდი, გთხოვთ, შემომითვალოთ! მეჩიათერე ე ჭყვადირი -- შემცდარა ეს ამოწყვეტილი. მევჩირთა შარას,
თექ ქავოდირთა: ქხს, 1, გვ. 78 -- გზას ავცდე, იქ მივადგე. მეჩირთუუ(ნ) (მეჩირთუ შეცდა, მეჩილათე{რე}(ნ) შემცდარა,
მენოჩილათუე{რე}(ნ) შეცდებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. მიოჩილითუანს ზმნისა -- შეცდება. მიოჩილითუანს (მიოჩილითუ{უ} შეაცდინა,
მეუჩილითუაფუ შეუცდენია) გრდმ. შეაცდენს. მიიჩილითე{ნე}(ნ) (მიიჩილით{ენ}უ შესაძლებელი გახდა შეცდენა, -- , -- ) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. მიოჩილითუანს ზმნისა -- შეიძლება შეცდეს (შეცდენა). მიაჩილითე{ნე}(ნ) (მიაჩილითენუ შეძლო შეეცდინა, -- ,
მენოჩილათუე(ნ) შესძლებია შეცდენა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. მიოჩილითუანს ზმნისა -- შეუძლია შეაცდინოს. მიოჩილითაფუანს



(მიოჩილითაფუუ შეაცდენინა, მეუჩილითაფუაფუ შეუცდენინებია, მენოჩილითაფუე(ნ) შეაცდენინებდა თურმე) კაუზ. მიოჩილითუანს ზმნისა -
- შეაცდენინებს. მემაჩილითარი, მემაჩილითაფარი მიმღ. მოქმ. შემცდენი. მიოჩილითარი, მიოჩილითაფარი მიმღ. ვნებ. მყ. შესაცდენი.
მეჩილათირი, მეჩილითაფირი მიმღ. ვნებ. წარს. შემცდარი. მენაჩილეთი, მენაჩილითეფი მიმღ. ვნებ. წარს. შენაცდენი. მენაჩილათუერი,
მენაჩილითაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. შეცდენის საფასური. მეუჩილათუ, მეუჩილითაფუ მიმღ. უარყ. შეუმცდარი, შეუცდენელი. 

Lemma: mechilatir-i  
Number: 12470  
მეჩილათირ-ი (მეჩილათირს) მიმღ. ვნებ. წარს. მეჩირთუ(ნ) ზმნისა -- შემცდარი. ეგებ მეჩილათირი ვორდე -- ეგების
შემცდარი ვიყო. 

Lemma: mechina  
Number: 12471  
მეჩინა (მეჩინას) სახელი მეუჩინანს ზმნისა -- შეთვლა. მეგიჩინა ართი ამბეს: ქხს, 1, გვ. 54 -- შემოგითვლი ერთ ამბავს.
ტყობაშე ბრელი ფარა ქალააჭირინუუ დო მეუჩინჷ: ი. ყიფშ., გვ. 44 -- მალულად ბევრი ფული მიაწოდა და შეუთვალა.
მეუჩინანს (მეუჩინუ შეუთვალა, მეუჩინუუ შეუთვლია, მინოჩინუე(ნ) შეუთვლიდა თურმე) გრდმ. სასხვ. ქც. მიოჩინანს ზმნისა --
შეუთვლის. მიიჩინინე(ნ) (მიიჩინინუ შესაძლებელი გახდა შეთვლა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. მიოჩინანს ზმნისა -- შეიძლება
შეითვალოს (შეთვლა). მიაჩინინე(ნ) (მიაჩინინუ შეძლო შეეთვალა, -- , მენოჩინუე(ნ) შესძლებია შეთვლა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
მეუჩინანს ზმნისა -- შეუძლია შეთვალოს. მიოჩინაფუანს (მიოჩინაფუუ შეათვლევინა, მეუჩინაფუაფუ შეუთვლევინებია, მენოჩინაფუე(ნ)
შეათვლევინებდა თურმე) კაუზ. მეუჩინანს ზმნისა -- შეათვლევინებს. მემაჩინალი მიმღ. მოქმ. შემთვლელი. მიოჩინალი მიმღ.
ვნებ. მყ. შესათვლელი. მეჩინელი მიმღ. ვნებ. წარს. შეთვლილი. მენაჩინა მიმღ. ვნებ. წარს. შენათვალი. მენაჩინუერი მიმღ. ვნებ.
წარს. შეთვლის საფასური. უმ{ე}უჩინუუ მიმღ. უარყ. შეუთვლელი. 

Lemma: mechinel-i  
Number: 12472  
მეჩინელ-ი (მეჩინელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მეუჩინანს ზმნისა -- შეთვლილი. მეჩინელი ამბე -- შეთვლილი ამბავი. 

Lemma: mechiore  
Number: 12473  
მეჩიორე (მეჩიორეს) მეცოლე; ცოლად გამხდომი, -- საცოლე. 

Lemma: mechongure  
Number: 12474  
მეჩონგურე (მეჩონგურეს) მეჩონგურე. ჭაბუკუშ დიდა მეჩონგურე დჷ: მ. ხუბ., გვ. 241 -- ჭაბუკის დედა მეჩონგურე იყო. 

Lemma: mechkvapa//meshkvapa  
Number: 12475  
მეჩქვაფა//მეშქვაფა (მეჩ/შქვაფა) სახელი მეუჩ/შქვანს ზმნისა -- მიგზავნა. ოთხ-ოთხ კოც მეიშქვანთ: მასალ, გვ. 85 -- ოთხ-
ოთხ კაცს მოგიგზავნით. ალიონიშა გემწადგინეს, უკლაშ ნოსას ქემეუჩქვეს: ქხს, 1, გვ. 216 -- ალიონზე (ალიონამდე)
წამოაყენეს, უმცროს რძალს მიუგზავნეს. 

Lemma: mechkvena  
Number: 12476  
მეჩქვენა (მეჩქვენას) სახელი მიოჩქუ(ნ) ზმნისა -- მიჩნევა. ვარა ნტერო მიგოჩქუქო, სქანი ჭირიმა?: ქხს, 1, გვ. 78 -- ან
მტრად მიგაჩნივარ, შენი ჭირიმე? მუშა ხარხიში მანჯღვერეფი ზურათ მიოჩქჷნანო?!: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 152 -- მუშა
ხალხის ხელმძღვანელები მშიშრად მიაჩნიათ (ჰგონიათ). შდრ. მერჩქინა. 

Lemma: mechkumala  
Number: 12477  
მეჩქუმალა (მეჩქუმალას) იგივეა, რაც მეჩქვაფა. 

Lemma: mechxome  
Number: 12478  
მეჩხომე (მეჩხომეს) მეთევზე. ზღვას დინორენა მეჩხომე კათეფი: მ. ხუბ., გვ. 70 -- ზღვაში დგანან მეთევზე ხალხი. თის
ჸუნდჷ ართი სქუა მეჩხომე: ი. ყიფშ., გვ. 11 -- იმას ჰყავდა ერთი შვილი მეთევზე. 

Lemma: mechxomur-i  
Number: 12479  
მეჩხომურ-ი (მეჩხომურს) იგივეა, რაც მეჩხომე. 

Lemma: mechxoule//mechxule  
Number: 12480  
მეჩხოულე//მეჩხულე (მეჩხ{ო}ულეს) მეძროხე. მეჩხოულექ პირველაშო ოკო გიდგას კარე -- მეძროხემ პირველად უნდა
დაიდგას კარავი. შდრ. ჩხოუ, ჩხუ. 

Lemma: mecadeba  
Number: 12481  
მეცადება (მეცადებას) სახელი მიოცადუ(ნ) ზმნისა -- ცდა. ირო ტყურას მიოცადჷ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 106 --
ყოველთვის ტყუილს ცდილობს. 

Lemma: mecadine  
Number: 12482  
მეცადინე (მეცადინეს) მეცადინე; მოწადინებული, მონდომებული. 

Lemma: meca՚val-i  
Number: 12483  
მეცაჸვალ-ი (მეცაჸვალ/რს) სახელი მიცაჸვალუ(ნ) ზმნისა -- ცუნცულით სვლა. მეურს, მიცაჸვალუ -- მიდის, მიცუნცულებს. 



Lemma: mecacua  
Number: 12484  
მეცაცუა (მეცაცუას) სახელი მიოცაცანს ზმნისა -- ჩუმად (ფეხაკრეფით) მისვლა, მიცოცვა. 

Lemma: mecuma  
Number: 12485  
მეცუმა (მეცუმას) სახელი მეცენს ზმნისა -- ცვენა, დაყრა; გადატ. დაკარგვა, დაღუპვა. მუჭო მეფციით, მუ კოჩქიე
მიღურესინი -- როგორ დავიღუპეთ, რა კაცია, რომ მოგვიკვდა. მენოფცუმუექ კოჩი ღართამო: მ. ხუბ., გვ. 18 --
დავიკარგებოდი თურმე კაცი ღართიანად. მეცენს (მეცუუ დაცვივდა, დაიღუპა; მეცუმე{ლ/რე}(ნ) დაცვენილა, დაღუპულა) გრდუვ.
ვნებ. დაცვივა; გადატ. დაიღუპება. მემაცუმალი მიმღ. მოქმ. დამკარგავი; გადატ. დასაღუპად განწირული. მიოცუმალი მიმღ. ვნებ.
მყ. დასაცვენი; დასაღუპად გასაწირი. მეცუმილი მიმღ. ვნებ. წარს. დაცვენილი; დაყრილი; გადატ. დაღუპული. მენაცუმა მიმღ.
ვნებ. წარს. დანაკარგი; დანაცვენი. მენაცუმუერი მიმღ. ვნებ. წარს. დაკარგვის, დაცვენის საფასური. 

Lemma: mecumil-i  
Number: 12486  
მეცუმილ-ი (მეცუმილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მეცენს ზმნისა -- დაცვენილი; დაღუპული. 

Lemma: meckalat'ua  
Number: 12487  
მეცქალატუა (მეცქალატუას) სახელი მეცქალატანს ზმნისა -- სწრაფად მოჭრა, წაცლა (თავისა). ოკოდჷ დუდი
მეცქალატუკო ნდისჷ: ი. ყიფშ., გვ. 80 -- უნდოდა თავი წაეცალა (წაეკვეთა) დევისათვის. 

Lemma: meckvarua  
Number: 12488  
მეცქვარუა (მეცქვარუას) სახელი მიოცქვარანს ზმნისა -- ფრთხილად (ცქვიტად) მისვლა. 

Lemma: mecxvant'al-i  
Number: 12489  
მეცხვანტალ-ი, მეცხვანტალუა (მეცხვანტალ/რს, მეცხვანტალუას) სახელი მეცხვანტალანს ზმნისა -- 1. სიცივისაგან
ხელისა და ფეხის თითების წაწვა. მეფცხვანტალუუ ჩხურუქ ხე დო კუჩხი -- წამწვა სიცივემ ხელი და ფეხი. 2. სწრაფი
მისვლა. 

Lemma: mecxirik'ua  
Number: 12490  
მეცხირიკუა (მეცხირიკუას) სახელი მეცხირიკუნს ზმნისა -- ხრუკვა, ბუგვა. გადატ. მოჭრა (თავისა). დემქ თენემცით
მეცხირიკუ დუდი -- დევმა ამათაც მოსჭრა (წახრუკა) თავი. 

Lemma: medzaxin-i  
Number: 12491  
მეძახინ-ი (მეძახინს) სახელი მიოძახანს ზმნისა -- შეძახილი. მიოძახჷ ბოშიქჷ დო გიმელჷ გიმე: ი. ყიფშ., გვ. 81 -- შესძახა
ბიჭმა და ჩამოვიდა ძირს. 

Lemma: medzbel-i  
Number: 12492  
მეძბელ-ი (მეძბელს) იგივეა, რაც მეძობელი. მეძბელს კამპანია უღუნ დო თექ ქჷდაპაიჯეს არძა: მ. ხუბ., გვ. 176 --
მეზობელს კამპანია (ქეიფი) აქვს და იქ დაპატიჟეს ყველა. 

Lemma: medzebar-i  
Number: 12493  
მეძებარ-ი (მეძებარს) ზოოლ. მეძებარი. წიარიშ შულადირი ყურდგელი მეძებარქ ოჭოფუა: თ. სახოკ., გვ. 267 --
მწევრისაგან დაღლილი კურდღელი მეძებარმა დაიჭირაო. 

Lemma: medzina  
Number: 12494  
მეძინა (მეძინას) სახელი მიაძინუუ(ნ) ზმნისა -- მიმატება. მეჭვილს მეგიბილი მეუძინია (//მეუძინესია): თ. სახოკ., გვ. 253 -
- დამწვარს დადაგული დასძინეო (დასძინესო). 

Lemma: medzinel-i  
Number: 12495  
მეძინელ-ი (მეძინელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მეუძინანს ზმნისა -- მიმატებული. 

Lemma: medzobare  
Number: 12496  
მეძობარე (მეძობარეს) იგივეა, რაც მეძებარი. ბოშემს ნიჩვი ნოგურუე მეძობარე ჯოღორიშა: ქხს, 1, გვ. 235 -- ბიჭებს
დრუნჩი დამსგავსებიათ მეძებარი ძაღლ{ებ}ისათვის. 

Lemma: medzobel-i  
Number: 12497  
მეძობელ-ი (მეძობელ/რს) მეზობელი. მეძობელიშ ჯინიშენი მეძობელქ ფუთი ჯიმუ ოჭკომუა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 90 --
მეზობლის ჯინაზე მეზობელმა ფუთი მარილი შეჭამაო. მიკიილჷ ართი მეძობერქ დო თქუუ: ა. ცაგ., გვ. 59 -- გამოიარა
ერთმა მეზობელმა და თქვა. ქჷმორთეს მეძობელემქ: ი. ყიფშ., გვ. 157 -- მოვიდნენ მეზობლები. 

Lemma: medzore  
Number: 12498  
მეძორე (მეძორეს) მემძორე. გადატ. ხორცის მოყვარული. დიდი მეძორე (//მეძორია) კოჩი რე -- დიდი მემძორე (ხორცის
ჭამის მოყვარული) კაცია. 



Lemma: medzudzur-i  
Number: 12499  
მეძუძურ-ი (მეძუძურს) ძიძა. ჟირ მეძუძურ -შქასია ბაღანაქ (მორდილქ) შქირენს ქემშაღურუა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 117 --
ორ ძიძას შორის ბავშვი შიმშილით მოკვდაო. 

Lemma: mec'amale  
Number: 12500  
მეწამალე (მეწამალეს) მეწამლე. ჸალა ჯოღორიში ნაჩამინაში მეწამალე რდეს ინეფიში წიმოხონი -- ცოფიანი ძაღლის
ნაკბენის მეწამლე იყვნენ იმათი წინაპარი. მეწამალექ მიდართჷ მაფაში სქუაში ოწამალუშა: ი. ყიფშ., გვ. 11 -- მეწამლე
წავიდა მეფის შვილის სამკურნალოდ (საწამლავად). 

Lemma: mec'anie  
Number: 12501  
მეწანიე (მეწანიეს) მეწლე. ჩქიმი უშქური მეწანიე რე -- ჩემი ვაშლი მეწლეა. შდრ. საბა: მეიმწლიე ერთს წელიწადს
ნაყოფიერი და მეორეს არა. შდრ. წანა. 

Lemma: mec'arc'alua  
Number: 12502  
მეწარწალუა (მეწარწალუას) სახელი მეწარწალანს ზმნისა -- წვა; ძლიერი ნდომა. გურს უწარწალუანს -- გულს წვავს.
გადატ. ძლიერი სურვილი აქვს. 

Lemma: mec'isk'vile  
Number: 12503  
მეწისკვილე (მეწისკვილეს) მეწისქვილე. მეწისკვილეთ მიდართუ: ქხს, 1, გვ. 128 -- მეწისქვილედ წავიდა. 

Lemma: mec'iskvile  
Number: 12504  
მეწისქვილე (მეწისქვილეს) იხ. მეწისკვილე. 

Lemma: mec'k'e'rc'k'olir-i  
Number: 12505  
მეწკჷრწკოლირ-ი (მეწკჷრწკოლირს) მიმღ. ვნებ. წარს. მეწკჷრწკოლუნს ზმნისა -- მიწყობილი. ბროლიშ(ი) კიბირი
მეჭედათ, ართიანც მეწკჷრწკოლირი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 32 -- ბროლის კბილი მიჯრით - მჭიდროდ ერთმანეთს
შეწყობილი (მიწყობილი). 

Lemma: mec'uma  
Number: 12506  
მეწუმა (მეწუმას) სახელი მეწენს ზმნისა -- დაქცევა. 

Lemma: mec'urapa  
Number: 12507  
მეწურაფა (მეწურაფას) სახელი მიოწურუანს ზმნისა -- მითითება, სწავლება. არძაქ ზუგიდიშა მიმოწურუ: ი. ყიფშ., გვ. 1 --
ყველამ ზუგდიდში მიმასწავლა. 

Lemma: mec'q'are  
Number: 12508  
მეწყარე (მეწყარეს) მეწყლე. ლურც ჩქჷნ მეწყარეს: მ. ხუბ., გვ. 272 -- ძინავს ჩვენს მეწყლეს. 

Lemma: mech'ala  
Number: 12509  
მეჭალა (მეჭალას) სახელი მიოჭანს ზმნისა -- მიკერება. 

Lemma: mech'arua  
Number: 12510  
მეჭარუა (მეჭარუას) სახელი მეჭარუნს ზმნისა -- მიწერა. ხენწიფეს ამბეე მეჭარესჷ: ა. ცაგ., გვ. 48 -- ხელმწიფეს ამბავი
მისწერეს. 

Lemma: mech'ed-i  
Number: 12511  
მეჭედ-ი (მეჭიდის): მეჭედი ტკიბირი იგივეა, რაც მერდიმი ტკიბირი, -- წმინდა საცერი, -- სამტკიცი. მეჭედი ტკიბირს
ძუისაგან მჭიდროდ მოქსოვილი ძირი აქვს (მასალები, ტ. 3, ნაწ. 2, გვ. 211). 

Lemma: mech'edat  
Number: 12512  
მეჭედათ ზმნზ. მიჯრით, მჭიდროდ. ბროლიშ(ი) კიბირი, მეჭედათ ართიანც მეწკჷრწკოლირი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 32 --
ბროლის კბილი მიჯრით - მჭიდროდ (როგორც მეჭედი საცრის ძუის ძირი) ერთმანეთს შეწყობილი (მიწყობილი). 

Lemma: mech'ech'-i  
Number: 12513  
მეჭეჭ-ი (მეჭეჭის) მეჭეჭი. 

Lemma: mech'ech'ishi  
Number: 12514  
მეჭეჭიში ტყა (მეჭეჭიში ტყას) ბოტან. მეჭეჭა (ა. მაყ.). იხ. მაჸურძენაია, ღვინჭა. 

Lemma: mech'vil/r-i  
Number: 12515  



მეჭვილ/რ-ი (მეჭვილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მეჭუნს ზმნისა -- დამწვარი. გადატ. ძუნწი. მეჭვილს მეგიბილი უჯგუნია: ხალხ.
სიბრ., 1, გვ. 90 -- დამწვარს დადაგული სჯობსო. თიჯგუა მეჭვირიე, ხეშე ნაკვაჩხირს ვეჲწაოთინაფუანქია: ხალხ. სიბრ., 1,
გვ. 53 -- ისეთი დამწვარია (ძუნწია), ხელიდან ნაკვერცხალს ვერ გააგდებინებო. 

Lemma: mech'irinapa  
Number: 12516  
მეჭირინაფა (მეჭირინაფას) სახელი მიოჭირინუანს ზმნისა -- მიწვდომა; მიღწევა. მუჟანსჷთი... საკვეცი დო ობედიქჷ
დალიებაშა ქიმიოჭირინუუნი: ა. ცაგ., გვ. 39 -- როდესაც... საკვეცმა და აბედმა დალევას მიაღწია. მეჭირინაფეფიშე
დუდიში რსიოლი: ყაზაყ., 6.03.1930, გვ. 1 -- მიღწევებისაგან თავბრუდახვევა. 

Lemma: mech'irinapil-i  
Number: 12517  
მეჭირინაფილ-ი (მეჭირინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მიოჭირუნუანს ზმნისა -- მიღწეული, მიწვდომილი. 

Lemma: mech'irxin-i  
Number: 12518  
მეჭირხინ-ი (მეჭირხინს) სახელი მიოჭირხინანს ზმნისა -- {შე}ჭიხვინება. კაჟანდიიში რაშიქ მიოჭირხინუ: ი. ყიფშ., გვ. 30 --
კაჟანდევის რაშმა დაიჭიხვინა. 

Lemma: mech'ipashe  
Number: 12519  
მეჭიფაშე (მეჭიფაშეს) მეწვრილე. ლარჭემის ერთ-ერთი ღეროს სახელწოდება, -- ის წვრილ ხმას გამოსცემს (ს. მაკალ., გვ.
256). 

Lemma: mech'ishapa  
Number: 12520  
მეჭიშაფა (მეჭიშაფას) სახელი მიოჭიშუანს ზმნისა -- მისწრება. ქიმიოჭიშუუ ჩქინთურეფქ, ირდიხაშე მოუნჭეს: კ. სამუშ.,
ქართ. ზეპ., გვ. 103 -- მიუსწრო ჩვენიანებმა, (და) ყოველმხრივ დასცხეს. სქან საჸვენდურს თქუანდესჷნ, ოიშახ
ქემეპჭიშაფუქჷ: მ. ხუბ., გვ. 311 -- შენს საყვედურს რომ ამბობდნენ (იტყოდნენ), ასჯერ (ქე) მივსწრებივარ. 

Lemma: mech'k'adua  
Number: 12521  
მეჭკადუა (მეჭკადუას) სახელი მიოჭკადანს, მეჭკადუნს ზმნათა -- მიჭედვა, მიჭედება. 

Lemma: mech'k'ach'k'ua  
Number: 12522  
მეჭკაჭკუა (მეჭკაჭკუას) სახელი მეჭკაჭკუნს ზმნისა -- ბლაგვი იარაღით მოჭრა. ჭინჭას ფსუა მებჭკაჭკი: ი. ყიფშ., გვ. 128 --
ჭინჭრაქას ფრთა მოვჭერი (მოვჭეჭკე). 

Lemma: mech'k'irua  
Number: 12523  
მეჭკირუა (მეჭკირუას) სახელი მეჭკირუნს ზმნისა -- მოჭრის. კოჩქ მეჭკირუა მუნდომუ დო ღორონთქ ვაკვათუა: თ. სახოკ.,
გვ. 250 -- კაცმა მოჭრა მოუნდომა და ღმერთმა არ განკვეთაო. 

Lemma: mech'k'ude  
Number: 12524  
მეჭკუდე (მეჭკუდეს) მეჭურჭლე. შდრ. ჭკუდი. 

Lemma: mech'k'uje  
Number: 12525  
მეჭკუჯე (მეჭკუჯეს) კუბოს მკეთებელი, -- მეკუბოვე; მეჭურჭლე. 

Lemma: mech'opapa  
Number: 12526  
მეჭოფაფა (მეჭოფაფას) სახელი მეუჭოფუანს ზმნისა -- მიშვერა. კიდირი ქემეუჭოფუ სარკეს: მ. ხუბ., გვ. 37 -- მკერდი
მიუშვირა სარკეს. ცაშა მეიჭოფუ ფსუა!: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 50 -- ცისკენ მიშვერილი გაქვს ფრთა! მეუჭოფუანს (მეუჭოფუუ
მიუშვირა, მეუჭოფუაფუ მიუშვერია, მენოჭოფაფუე(ნ) მიუშვერდა თურმე) გრდმ. სასხვ. ქც. მიუშვერს. მეუჭოფუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს
წრისა და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. უჭოფუანს ზმნისა -- მიშვერილი აქვს. მიიჭოფეე(ნ), მიიჭოფინე(ნ) (მიიჭოფინუ
შესაძლებელი გახდა მიშვერა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. მეუჭოფუანს ზმნისა -- შეიძლება მიშვერილ იქნას. მიაჭოფეე(ნ),
მიაჭოფინე(ნ) (მიაჭოფინუ შეძლო მიეშვირა, -- , მენოჭოფ{აფ}უე(ნ) შესძლებია მიშვერა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. მეუჭოფუანს ზმნისა --
შეუძლია მიუშვიროს. მიოჭოფაფუანს (მიოჭოფაფუუ მიაშვერინა, მეუჭოფაფუაფუ მიუშვერინებია, მინოჭოფაფუე(ნ) მიაშვერინებდა
თურმე) კაუზ. მეუჭოფუანს ზმნისა -- მიაშვერინებს. მემაჭოფაფალი, მემაჭოფალი მიმღ. მოქმ. მიმშვერი. მიოჭოფაფალი, მიოჭოფალი
მიმღ. ვნებ. მყ. მისაშვერი. მეჭოფაფილ/რი, მეჭოფილი მიმღ. ვნებ. წარს. მიშვერილი. მენაჭოფეფი, მენაჭოფა მიმღ. ვნებ. წარს.
მინაშვერი. მენაჭოფაფუერი, მენაჭოფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. მიშვერის საფასური. {უ}მეუჭოფაფუ მიმღ. უარყ. მიუშვერელი. 

Lemma: mech'opapil-i  
Number: 12527  
მეჭოფაფილ-ი (მეჭოფაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მეუჭოფუანს ზმნისა -- მიშვერილი. 

Lemma: mech'opua  
Number: 12528  
მეჭოფუა (მეჭოფუას) სახელი მეჭოფუნს ზმნისა -- სიარულში დაჭერა. ვასა მეურს, მეტყობუნს, ჩქიჩქ თულეფსი
მეჭოფუნს: ქხს, 1, გვ. 305 -- ვასა მიდის, მიიმალება, ჩვილ გოჭებს იჭერს (მიდის და ისე იჭერს). 

Lemma: mech'uala  
Number: 12529  
მეჭუალა (მეჭუალას) სახელი მეჭუნს ზმნისა -- წაწვა თითებისა სიცივისაგან. კუჩხიშ კინთეფი მეპჭუ ჩხურუქ -- ფეხის



თითები წამწვა სიცივემ. იხ. ჭუალა. 

Lemma: mech'q'vada  
Number: 12530  
მეჭყვადა (მეჭყვადას) სახელი მეჭყვიდუნს ზმნისა -- გაწყდომა, გაწყვეტა. იხ. მეჭყვიდუა. 

Lemma: mech'q'vidua  
Number: 12531  
მეჭყვიდუა (მეჭყვიდუას) სახელი მეჭყვიდუნს ზმნისა -- შეწყვეტა; წაწყვეტა. წვანჯი მეჭყვიდუ თოკის -- წვერი წაწყვიტა
თოკს. 

Lemma: mech'q'iapa  
Number: 12532  
მეჭყიაფა (მეჭყიაფას) სახელი მიოჭყიანს ზმნისა -- შეჭყივლება. დიდი ქემეუჭყიაფუ: ი. ყიფშ., გვ. 171 -- დიდი
დაუჭყივლია. შდრ. ჭყიაფი, ჭყია. 

Lemma: mech'q'olada  
Number: 12533  
მეჭყოლადა (მეჭყოლადას) სახელი მეჭყორდუ(ნ) ზმნისა -- შეწყვეტა. ძინაქ მეუჭყორდჷ: ი. ყიფშ., გვ. 24 -- მატება
შეუწყდა. 

Lemma: mex-i  
Number: 12534  
მეხ-ი (მეხის) მეხი. მეხიცალო ქეგიანთხუ -- მეხივით დაეცა. ჭვენც, ვალჷნც, მერეხანც, მეხი ჭყონც ფელეკანც: კ. სამუშ.,
ქართ. ზეპ., გვ. 81 -- წვიმს, ელავს, `მერეხავს', მეხი მუხას ფრეწავს. შდრ. ტყვაცი. 

Lemma: mexarckua  
Number: 12535  
მეხარცქუა (მეხარცქუას) სახელი მეხორცქუ(ნ) ზმნისა -- გაწყდომა. კერს ოჭიშიქ მეხორცქ: მ. ხუბ., გვ. 9 -- კერატს წელი
მოსწყდა. შდრ. ხარცქა, ხარცქუა. 

Lemma: mexat'ur-i  
Number: 12536  
მეხატურ-ი (მეხატურს) მეხატე (პ. ჭარ.). 

Lemma: mexele  
Number: 12537  
მეხელე (მეხელეს) საზაფხულო საძოვარზე მწყემსები ირჩევდნენ კარეში უნჩაშის კარვის უფროსს. ის ნიშნავდა: მეშხურეს
მეცხვარეს; მეთხალეს მეთხეს. ინიშნებოდა მეხელე, რომელიც ამზადებდა და არიგებდა საჭმელს, ადედებდა მაწონს,
ამოჰყავდა ყველი (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 1, გვ. 214). მეხელეს კარავში ევალებოდა ყველის გაკეთება, საჭმლის მომზადება,
ჭურჭლის დასუფთავება (ს. მაკალ., გვ. 191). სი ჭკომი დო შვია დო მეხელეს მოკითხენანია -- შენ ჭამე და სვი და `მეხელეს'
მოკითხავენო. 

Lemma: mexvalama  
Number: 12538  
მეხვალამა, მეხვამილაფა (მეხვალამას, მეხვამილაფას) სახელი მეხვადუ(ნ), მიოხვამილუანს ზმნათა -- მიხვედრა.
მეხვამილაფა ბედიშ გვერდი რენია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 90 -- მიხვედრა ბედის ნახევარიაო. გინვოსქჷდინ, ქიმეფხვადი: კ.
სამუშ., ქხპს, გვ. 119 -- რომ გადავრჩი, მივხვდი. ეს მუს მეხვადუ დურუ!: ქხს, 1, გვ. 65 -- ამას რას მიხვდება ბრიყვი!
მიოხვამილუანს (მიოხვამილუუ მიახვედრა, მეუხვამილუაფუ მიუხვედრებია, მენოხვამილუაფუე(ნ) მიახვედრებდა თურმე) გრდმ.
მიახვედრებს. მეხვადუ(ნ) (მეხვადუ მიხვდა, მეხვამილაფე{რე}(ნ) მიხვედრილა) გრდუვ. ვნებ. მიხვდება. მიიხვამილენე(ნ) (მიიხვამილენუ
შესაძლებელი გახდა მიხვედრა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. მიოხვამილუანს ზმნისა -- შეიძლება მიხვედრება.
მიახვამილენე(ნ) (მიახვამილენუ შეძლო მიეხვედრებინა, -- , მინოხვამილაფუე(ნ) შესძლებია მიეხვედრებინა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
მიოხვამილუანს ზმნისა -- შეუძლია მიახვედროს. მიოხვამილაფუანს (მიოხვამილაფუუ მიახვედრებინა, მეუხვამილაფუაფუ
მიუხვედრებინებია, მენოხვამილაფუე(ნ) მიახვედრებინებდა თურმე) კაუზ. მიოხვამილუანს ზმნისა -- მიახვედრებინებს.
მემახვამილარი, მემახვამილაფარი მიმღ. მოქმ. მიმხვედრი. მიოხვამილარი, მიოხვამილაფარი მიმღ. ვნებ. მყ. მისახვედრი. მეხვამილერი,
მეხვამილაფირი მიმღ. ვნებ. წარს. მიხვედრილი. მენახვალემი, მენახვამილეფი მიმღ. ვნებ. წარს. მინახვედრი. მენახვალამუერი,
მენახვამილაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. მიხვედრის საფასური. მეუხვალამუ, უმეუხვამილაფუ მიმღ. უარყ. მიუხვედრებელი. 

Lemma: mexvama  
Number: 12539  
მეხვამა, მეხვამუა (მეხვამ{უ}ას) სახელი მიახვამანს ზმნისა -- მილოცვა. იჸუუ მეხვამუაქ, გინოხვამუაქ ვიშოთ-აშოთ: მ.
ხუბ., გვ. 6 -- შეიქნა მილოცვა, გადალოცვა იქით-აქეთ. მისჷთჷ მაართედჷნი, მიახვამანდეს: ი. ყიფშ., გვ. 73 -- ვისაც
შეეძლო, მოსულიყო, ულოცავდნენ. ქიმიაზადუ დო მიახვამჷ -- მიეგება და მიულოცა. 

Lemma: mexvamilapir-i  
Number: 12540  
მეხვამილაფირ-ი, მეხვამილერ-ი (მეხვამილაფირს, მეხვამილერს) მიმღ. ვნებ. წარს. მიოხვამილუანს ზმნისა --
მიხვედრილი. 

Lemma: mexvamur-i  
Number: 12541  
მეხვამურ-ი (მეხვამურს) მიმღ. აწმყ. მლოცველი. უჯინენა პაპას, ხვამაში მეხვამურც: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 92 --
უყურებენ მღვდელს, ლოცვის მესვეურს (მლოცველს). 

Lemma: mexvareba  
Number: 12542  
მეხვარება (მეხვარებას) სახელი მეეხვარებუ(ნ) ზმნისა -- მოხმარება; შველა. სი ოკო მეეხვარე სქან დუს -- შენ უნდა



მოეხმარო შენს თავს. თუდოქ მუთა მუმეხვარჷ: ი. ყიფშ., გვ. 152 -- ქვედა არაფერს მომეხმარა. მუთუნქ ვემეეხვარჷ,
მუთუნქ ვაგუურთჷ: ი. ყიფშ., გვ. 24 -- ვერაფერმა (ვერ) უშველა, არაფერი (არ) გაუვიდა. 

Lemma: mexvil-i  
Number: 12543  
მეხვილ-ი (მეხვილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მეხუნს ზმნისა -- შეხვეული; შეფუთნილი. მა მეხვილი მიფშინი, ტვინს უჩა
ვენმოფორუდუ -- მე რომ თავშეხვეული მივდიოდი, ტვინზე შავი არ მეხურა (მეფარა). 

Lemma: mexik'al-i  
Number: 12544  
მეხიკალ-ი (მეხიკალს) ბოტან. ჩვეულებრივი ნეკერჩხალი (ა. მაყ.). 

Lemma: mexiolua  
Number: 12545  
მეხიოლუა (მეხიოლუას) სახელი მიახიოლუ(ნ) ზმნისა -- გახარება, შეხარება. ჯგირი ოსური აკოსერუას მიახიოლანს,
ჯგირი ცხენი -- გოთანასია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 189 -- კარგი ცოლი დაღამებას შეხარის, კარგი ცხენი -- გათენებასაო.
მიახიოლანს (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. სტატიკ. შეხარის. 

Lemma: mexirua  
Number: 12546  
მეხირუა (მეხირუას) სახელი მიოხირანს ზმნისა -- მოპარვა. მა ართ კოჩქ მემიხირჷ და მოლამიჸონჷ: ი. ყიფშ., გვ. 46 -- მე
ერთმა კაცმა მომიპარა და წამომიყვანა. 

Lemma: mexolapa  
Number: 12547  
მეხოლაფა (მეხოლაფას) სახელი მიახოლუუ(ნ) ზმნისა -- მიახლოება. თე ხენწიფეში ქიჸანას მიახოლუუნი...: ი. ყიფშ., გვ.
35 -- ამ ხელმწიფის ქვეყანას რომ მიუახლოვდა. ...ქოთი მეეხოლჷ ნდიეფიში დოხორესჷ: ი. ყიფშ., გვ. 32 -- ...კიდეც
მიუახლოვდა დევების კარ-მიდამოს. მიეხოლჷ ხენწიფეში დოხორესჷ: ი. ყიფშ., გვ. 89 -- მიუახლოვდა ხელმწიფის
სასახლეს (კარ-მიდამოს). შდრ. ხოლება. ლაზ. 1. ხოლ: მეხოლაფუ მიახლოება (ნ. მარი). 

Lemma: mexoxua  
Number: 12548  
მეხოხუა (მეხოხუას) სახელი მეხოხუნს ზმნისა -- მიხოხვა. ვარწყექო, ბაღანა მეხოხუნსინი -- ვერ ხედავ, ბავშვი რომ
მიხოხავს. 

Lemma: mexuala  
Number: 12549  
მეხუალა (მეხუალას) სახელი მიოხუანს ზმნისა -- შეფუთვა, შეხვევა. 

Lemma: mexuapa  
Number: 12550  
მეხუაფა (მეხუაფას) იგივეა, რაც მეხუალა -- სახელი მიოხუანს ზმნისა -- ჩაფვლა; მიწაში, ქვიშაში ან სხვა რამეში ჩაფვლა. 

Lemma: mexuna  
Number: 12551  
მეხუნა (მეხუნას) სახელი მეხე(ნ) ზმნისა -- დამჩნევა (რამეზე); მისმა; მიჯდომა. მეურსი დო ნაქური ვა მიოხე: ი. ყიფშ., გვ.
183 -- მიდის და ნაფეხური არ ჩანს (გამოცანა: ნავი და წყალი). ჯგირი კათა მეუხუნუუ -- კარგი ხალხი მიუჯინა. 

Lemma: mexunapa  
Number: 12552  
მეხუნაფა (მეხუნაფას) იხ. მეხუნა, -- მისმა, მიჯენა. ძუძუშა ქჷმიიხუნუუ თიმ სერს: მ. ხუბ., გვ. 208 -- ძუძუზე მიისვა იმ ღამეს. 

Lemma: mexut'ol-i  
Number: 12553  
მეხუტოლ-ი (მეხუტოლს) სახელი მიახუტოლუუ(ნ) ზმნისა -- ჩახუტება. ართიანც ქიმიახუტოლეს: აია, 1, გვ. 26 --
ერთმანეთს ჩაეხუტნენ. 

Lemma: mexe'  
Number: 12554  
მეხჷ მიმართ; წინააღმდეგ (ი. ყიფშ.). მუაჩქიმი, შებცოდი ცაში მეხჷ დო სქანი წოხოლე: ა. ცაგ., გვ. 95 -- მამაო, ვცოდე ცად
მიმართ და შენს წინაშე (ლუკა, 15, 18). 

Lemma: mejagre  
Number: 12555  
მეჯაგრე (მეჯაგრეს) მეჯაგრე. მელიას ტყავს მეჯაგრე ვინმეს მივყიდიდით (მასალები, ტ. ვ, გვ. 141). 

Lemma: mejimandua  
Number: 12556  
მეჯიმანდუა (მეჯიმანდუას) სახელი მიოჯიმანდანს ზმნისა -- წვირეს (ნაკელის) მიწაში არევა. საორტვინე დიხას ნაკერს
(წვირეს) ქიმშვორღვანდითინი, ხათე ქიმვოჯიმანდით, დიხა დიცარუდ: მასალები, ტ. 4, ნაწ. 3, გვ. 62 -- საბოსტნე მიწას
ნაკელს რომ დავაყრიდით, მაშინათვე მიწაში ავურევდით, მიწა გაფხვიერდებოდა. 

Lemma: mejina  
Number: 12557  
მეჯინა (მეჯინას) სახელი მიოჯინე(ნ) ზმნისა -- შეხედვა. დღას მუთუნი ვაუჯგუ თეში მეჯინას: მ. ხუბ., გვ. 19 -- არასოდეს
არაფერი (არ) სჯობია ამის შეხედვას. მებდინაფუდას კოჩიშ მეჯინა: ქხს, 1, გვ. 76 -- დამკარგოდეს კაცის შეხედვა. 



Lemma: mejinel-i  
Number: 12558  
მეჯინელ-ი (მეჯინელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მიოჯინე(ნ) ზმნისა -- შეხედული. მეჯინელო ვარდი რექ:მასალ., გვ. 44 --
შეხედულებით (შესახედად) ვარდი ხარ. 

Lemma: mejinu  
Number: 12559  
მეჯინუ (მეჯინუს) მიმღ. აწმყ. მიოჯინე(ნ) ზმნისა -- შემხედვარე. სქან მეჯინუქ გეებხანგი: ქხს, 1, გვ. 44 -- შენი შემხედვარე
გავსულელდი. 

Lemma: mejoge  
Number: 12560  
მეჯოგე (მეჯოგეს) მეჯოგე. იგივეა, რაც მეჩხ{ო}ულე, -- მწყემსი. შდრ. ჯოგი. 

Lemma: mejoghore  
Number: 12561  
მეჯოღორე (მეჯოღორეს) მეძაღლე, -- ძაღლების მომვლელ-გამწვრთნელი. მეჯოღორენქ მააშინეს ხენწიფეს --
მეძაღლეებმა მოახსენეს მეფეს. შდრ. ჯოღორი. 

Lemma: mejgher-i  
Number: 12562  
მეჯღერ-ი (მეჯღერს) მეჩხერი. მეჯღერო ზმნზ. მეჩხრად: სიმინდი მეჯღერო ჩანს -- სიმინდი მეჩხრად სთესია. 

Lemma: mejghona  
Number: 12563  
მეჯღონა (მეჯღონას) სახელი მეუჯღონანს ზმნისა -- გაგზავნა; მიძღვნა. დეეზარუ ფარაში მეჯღონაქ -- დაეზარა ფულის
მიგზავნა. თქვანდა ისი მეუჯღონსი მჲარე ნინალა: ი. ყიფშ., გვ. 137 -- თქვენთან მას მიუძღვის დიდი სამსახური. ხენწიფექჷ
მეუჯღონუა: ა. ცაგ., გვ. 29 -- ხელმწიფემ გაუგზავნაო. 

Lemma: mehave  
Number: 12564  
მეჰავე (მეჰავეს) მეჰავე. მეჰავეში გიორენჯო გოჭკადილი მაფუ ხინჯი: მ. ხუბ., გვ. 346 -- მეჰავის დასადგომად გაჭედილი
მაქვს ხიდი. 

Lemma: mehamene  
Number: 12565  
მეჰამენე (მეჰამენეს) ამენის მთქმელი, -- მეამინე. მეჰამენეს მეუხვამუუ ჯგირი წესი დო ზრდილობა: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ.,
გვ. 50 -- მეამინეს მიულოცავს კარგი წესი და ზრდილობა. იხ. ჰამენ. 

Lemma: mzadeba  
Number: 12566  
მზადება (მზადებას) სახელი ამზადენს ზმნისა -- მზადება. დიდა ოჭკომალს ამზადენს -- დედა საჭმელს ამზადებს.
ამზადენს (ამზადუ ამზადა, უმზადებუ უმზადებია, ნომზადებუე(ნ) ამზადებდა თურმე) გრდმ. ამზადებს. იმზადენს (იმზადუ იმზადა, უმზადებუ
უმზადებია) გრდმ. სათავ. ქც. ამზადენს ზმნისა -- იმზადებს თავისას (თავისთვის). უმზადენს (უმზადუ {მო}უმზადა, უმზადებუ
უმზადებია) გრდმ. სასხვ. ქც. ამზადენს ზმნისა -- უმზადებს. იმზადებუუ(ნ) (იმზადუ {მო}მზადდა, მზადებე{ლე}(ნ) {მო}მზადებულა)
გრდუვ. ვნებ. ამზადენს ზმნისა -- მზადდება. ემზადებუუ(ნ) (ემზადუ {მო}ემზადა, {მო}მზადებუ {მო}მზადებია) გრდუვ. ვნებ. უმზადენს
ზმნისა -- უმზადდება; ემზადება. იმზადინე(ნ) (იმზადინუ შესაძლებელი გახდა მომზადება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ამზადენს
ზმნისა -- შეიძლება მომზადდეს. ამზადინე(ნ) (ამზადინუ შეძლო {მო}ემზადებინა, -- , ნომზადებუე(ნ) შესძლებია მომზადება) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. უმზადენს ზმნისა -- შეუძლია {მო}ამზადოს. ომზადებაფუანს (ომზადებაფუუ ამზადებინა, უმზადებაფუაფუ
უმზადებინებია, ნომზადებაფუე(ნ) ამზადებინებდა თურმე) კაუზ. ამზადენს ზმნისა -- ამზადებინებს. მამზადებელი მიმღ. მოქმ.
{მო}მზადებელი. ომზადებელი მიმღ. ვნებ. მყ. {მო}სამზადებელი. მომზადებული მიმღ. ვნებ. წარს. მომზადებული. ნამზადებუ მიმღ.
ვნებ. წარს. {მო}ნამზადები. ნამზადებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {მო}მზადების საფასური. უმზადებუ//უმუმზადებუ მიმღ. უარყ.
მოუმზადებელი. 

Lemma: mzat  
Number: 12567  
მზათ ზმნზ. მზად. მა მზათ ვორექ -- მე მზად ვარ. 

Lemma: mze//bze  
Number: 12568  
მზე//ბზე (მზეს//ბზეს) მზა; მზად; მზამზარეული. მზე ოკო ირფელი -- მზა უნდა ყველაფერი. მზეს რე გერჩქვანილი -- მზასაა
დაჩვეული. სქუა, ზაკუსკა ბზე რე დო ჭკომი! -- შვილო, საუზმე მზაა და ჭამე! 

Lemma: mzit-i//bzit-i  
Number: 12569  
მზით-ი//ბზით-ი (მზითის//ბზითის) მზითევი. მზითი მუთა გაპალუუ: ქხს, 1, გვ. 144 -- მზითევი არაფერი გაგაჩნია. 

Lemma: mtavar-i  
Number: 12570  
მთავარ-ი (მთავარს) მთავარი. შდრ. თავარი. 

Lemma: mi  
Number: 12571  
მი, მინ, მინი/ჷ (მოთხ. მი-ქ ვინ?; მიც. მი-ს ვის?; ნათ. მი-შ(ი) ვისი?; დაშორ. მი-შე ვისგან?; მიმართ. მი-შა ვისთან?; დანიშ.
მი-შო ვისთვის?; ვითარ. მინ-ო ვინად?; მოქმ. არ აქვს): 1.კითხვითი ნაცვალსახელი ვინ?, იხმარება მხოლოდ ადამიანის
მიმართ (საპირისპ. მუ რა?). მი მიწინდუ ვარიას?: მ. ხუბ., გვ. 360 -- ვინ მეტყოდა უარს? მინ ორე, მორთუნი? -- ვინ არის
რომ მოვიდა? მინიე? -- ვინაა? 2. ჩამოთვლის შემთხვევაში ნიშნავს ზოგი: მინ ხონუნდუ, მინ თასუნდუ, მინ ჩარტუნდუ --



ზოგი ხნავდა, ზოგი თესავდა, ზოგი ფარცხავდა. მინქ ოხვამეშა მიდართუ, მინქ -- ჸუჩა -- ზოგი ეკლესიაში წავიდა, ზოგი --
სახლში. ქ მინ გოკო ვინ გინდა: მი{ნ} გოკო, ექ ვარდუნი -- ვინ გინდა, რომ იქ არ იყო. გადატ. ყველა იქ იყო. შდრ. ლაზ. 1.
მი ვინ? (ნ. მარი). 

Lemma: mi-  
Number: 12572  
მი- მარტივი ზმნისწინი, მე-`ს ფონეტიკური ვარიანტი (ქართულ მი-ს შესატყვისი): მი-ოტე მიატოვე (შდრ. მე-ტება მიტოვება);
მი-იხვარია მოიხმარეო (შდრ. მე-ხვარება მოხმარება). მი-განდვი: შური დო გური სი მიგანდვი: ქხს, 1, გვ. 72 -- სული და
გული შენ მოგანდვე (შდრ. მე-ნდვება მინდობა). 

Lemma: miak'ak'alapa  
Number: 12573  
მიაკაკალაფა (მიაკაკალაფას) სახელი მიეკაკალუანს ზმნისა -- საუზმობა (ზერელედ). ამჭუანი ქიმეპკაკალე ჭიჭე -- ამ
დილას ვისაუზმე ცოტა. შდრ. მიახეცაფა. 

Lemma: miare  
Number: 12574  
მიარე (მიარეს) ძალიან ბევრი, მრავალი. მიარე კოჩი იფაფჷ ბაზარც -- ბევრი კაცი (ხალხი) ირევა ბაზარში. ათე
არდგილიში ნაჩილამურუ ორე მიარე: ყაზაყ., 2.07.1931, გვ. 3 -- ამ ადგილის ნაცრემლარი არის ბევრი. ქორენა თაში
მიარე ხანცჷ: ი. ყიფშ., გვ. 78 -- არიან ასე დიდ ხანს. შდრ. მჲარე. 

Lemma: miareshax  
Number: 12575  
მიარეშახ ზმნზ. ბევრჯერ, მრავალჯერ. 

Lemma: miaro  
Number: 12576  
მიარო (მიაროს) იხ. მიარე. მიარო იდჷ: ი. ყიფშ., გვ. 79 -- ბევრი იარა. მიაროსჷ ფერი აფუ, მუჭო მალამო დო ქონი: ი.
ყიფშ., გვ. 144 -- ბევრს ისეთი აქვს, როგორც მალამო და ქონი. 

Lemma: miach'k'omapa  
Number: 12577  
მიაჭკომაფა (მიაჭკომაფას) იხ. მილაჭკომაფა, -- სახელი მიუჭკომუანს ზმნისა -- ცოტა რამის ჭამა. ჭიჭე ქიმიეჭკომუუ დო
მიდართუ -- ცოტა შეჭამა და წავიდა. 

Lemma: miach'k'omapu  
Number: 12578  
მიაჭკომაფუ (მიაჭკომაფუს) იხ. მილაჭკომაფუ, -- მისატანებელი, მისაჭმელი (მაგ., ყველი, კვერცხი...). მიაჭკომაფუ ვამიღუ
-- მისაჭმელი არ მაქვს. 

Lemma: miaxecapa  
Number: 12579  
მიახეცაფა (მიახეცაფას) იგივეა, რაც მილაკაკალაფა, -- ცოტა რამის ჭამა. ამჭუანი ტყაშა თეში მიდაბრთი, მუთუნი
ვამიამიხეცუაფუ -- ამ დილას ტყეში ისე წავედი, რომ არაფერი (არ) მიჭამია. იხ. მილახეცაფა; ხეცა. 

Lemma: mibareba  
Number: 12580  
მიბარება (მიბარებას) სახელი მიიბარენს ზმნისა -- მიბარება. ფარაში მიბარება მაფუ გინოჭყვადილი -- ფულის
მიბარება მაქვს გადაწყვეტილი. ცირა, ანჯი მიგაბარი: ი. ყიფშ., გვ. 187 -- ცირა, სპილოს ძვალი (აჯი) მოგაბარე. 

Lemma: migda  
Number: 12581  
მიგდა, მიგიდა, მიგჷდა (მოთხ. მიგ{ი}დაქ ვიღაცამ; მიც. მიგ{ი}დას ვიღაცას; ნათ. მიგიდაში ვიღაცის; მოქმ. მიგ{ი}დათი
ვიღაცით; ვითარ. მიგ{ი}დათ ვიღაცად; მიმართ. მიგ{ი}დაშა ვიღაცასთან; დაშორ. მიგ{ი}დაშე ვიღაცისაგან; დანიშნ.
მიგ{ი}დაშო(თ) ვიღაცისთვის) განუსაზღვრელობითი ნაცვალსახელი, -გდა, -გიდა, გჷდა ნაწილაკდართული მი ვინ: ვიღაც,
რომელიღაც პიროვნება, უცნობი (შდრ. მუ-დგა//მუ-დიგა რაღაც). მიგდა ვარდას, ჩქიმო ართი რე -- ვინც არ უნდა იყოს,
ჩემთვის ერთია. მიგიდაში სიტყვა და რაგადი ბჟას იოფუნუანსჷნ: მ. ხუბ., გვ. 65 -- ვისი (ვიღაცის) სიტყვა და ლაპარაკი
რძეს აადუღებს. იხ. მიდგა. 

Lemma: migden-i  
Number: 12582  
მიგდენ-ი, მიგიდენ-ი, მიგჷდენ-ი (ღ მი-გ{ი}და-რე-ნი: მოთხ. მიგ{ი}დენქ ვიღაცამ; მიც. მიგ{ი}დენს ვიღაცას; ნათ.
მიგიდენიში ვიღაცის; მოქმ. მიგ{ი}დენით ვიღაცით; ვითარ. მიგ{ი}დენო ვიღაცად; მიმართ. მიგ{ი}დენიშა ვიღაცასთან;
დაშორ. მიგ{ი}დენიშე ვიღაცისგან; დანიშნ. მიგ{ი}დენიშო(თ) ვიღაცისთვის) განუსაზღვრ. ნაცვალსახელი, -გიდენ
ნაწილაკდართული მი- ვიღაც რომ არის, ვიღაცაა. ართი კოჩი მიგიდენი წყარცჷ არიწორო ქოშუნცჷ: ი. ყიფშ., გვ. 15 --
ერთი ვიღაც კაცი (ვიღაცაა) წყალს ერთბაშად სვამს. ართი მიგიდენი რქვიი ორდჷ: ა. ცაგ., გვ. 96 -- ერთი ვიღაცა ქვრივი
იყო. ქიდიიძახჷ მიგჷდაქიენი: ი. ყიფშ., გვ. 27 -- (ქე) დაიძახა ვიღაცამაა. შდრ. მიდგარენი. 

Lemma: mida-  
Number: 12583  
მიდა- რთული ზმნისწინი (მი- და და-: მი-(ღ მე-) მარტივი ზმნისწინია, ასევე და-ც): 1.ჩვეულებრივ აღნიშნავს მიმართულებას
იქით -- მესამე პირისაკენ (საპირისპ. მო-), შეიძლება გადმოიცეს ქართული გა-, წა{რ}- ზმნისწინებით. 2. ზმნის აწმყოს ფორმას
აძლევს მყოფადის მნიშვნელობას: ამბეს მიდააჩინანს ამბავს შეთვლის (შდრ. ოჩინანს უთვლის); ფარას მიდააჯღონანს
ფულს გააგზავნის (შდრ. ოჯღონანს აგზავნის). 3. ზმნის უსრული სახის ფორმას აქცევს სრული სახისად: მიდააჩინუ შეთვალა
(შდრ. ოჩინუ {შე}თვალა); მიდააჩქუ გაგზავნა (შდრ. ოჩქუ {გა}გზავნა). 

Lemma: midara՚ua  



Number: 12584  
მიდარაჸუა (მიდარაჸუას) სახელი მიდარაჸუნს ზმნისა -- გარეკვა. მიდარაჸი ხოჯეფი ღალჷშა: ი. ყიფშ., გვ. 8 -- გარეკე
ხარები ღელეში. 

Lemma: midasargalua  
Number: 12585  
მიდასარგალუა (მიდასარგალუას) სახელი მიდასარგალუანს ზმნისა -- წათრევა. სი წისქვილიშა მიდაზოჯი დო მა
დიარაშა მიდევსარგალუქია: თ. სახოკ., გვ. 255 -- შენ წისქვილში წაბრძანდი და მე ქორწილში წავეთრევიო. იხ. სარგალი. 

Lemma: midat'q'obin-i  
Number: 12586  
მიდატყობინ-ი (მიდატყობინს) სახელი მიდატყობუნს ზმნისა -- ფარულად წასვლა, გაპარვა. სანარტიაქ მიდატყობუ: ი.
ყიფშ., გვ. 49 -- სანატრია გაიპარა (ჩუმად წავიდა). 

Lemma: midaghala  
Number: 12587  
მიდაღალა (მიდაღალას) სახელი მიდუღანს ზმნისა -- წართმევა. დოუჭყეს ყამაში მიდაღალა: აია, 2, გვ. 72 -- დაუწყეს
ხანჯლის წართმევა. ნდის ღონე მიდაღალუ: მ. ხუბ., გვ. 4 -- დევს ღონე წართმევია. სამშობლოშა მიდამიღანქ: მ. ხუბ., გვ.
31 -- სამშობლოში წამიღებ. ოსური მიდაგიღესია: ა. ცაგ., გვ. 15 -- ცოლი წაგართვესო. თიწკალა რე ჩქჷნი ღურა, მუჟანს
თის მიდამჷღანა: ი. ყიფშ., გვ. 154 -- მაშინაა ჩვენი სიკვდილი, როდესაც მას წაგვართმევენ. 

Lemma: midachak'alapa  
Number: 12588  
მიდაჩაკალაფა, მიდაჩაკალუა (მიდაჩაკალაფას, მიდაჩაკალუას) სახელი მიდაჩაკალუანს ზმნისა -- წათრევა, ბარბაცით
წაყვანა. სუდშა მიდგოჩაკალუა: მ. ხუბ., გვ. 351 -- სასამართლოში წაგათრევ (ბარბაცით წაგიყვან). გინი ვიშო
მიდაჩაკალაფუუ: ა. ცაგ., გვ. 53 -- ხბო იქით წაათრევინა (ბარბაცით). 

Lemma: midachochua  
Number: 12589  
მიდაჩოჩუა (მიდაჩოჩუას) სახელი მიდაჩოჩუნს ზმნისა -- გაჩოჩვა. ე ბოშიქ მიდაჩოჩჷ თუდო-თუდო: ი. ყიფშ., გვ. 65 -- ეს
ბიჭი გაჩოჩდა ქვევით-ქვევით. 

Lemma: midachkvapa  
Number: 12590  
მიდაჩქვაფა (მიდაჩქვაფას) სახელი მიდააჩქვანს ზმნისა -- გაგზავნა. აბა, ჩქიმ სქუას მიდვოჩქვა: მ. ხუბ., გვ. 22 -- აბა,
ჩემს შვილს გავაგზავნი. კოს მიდამიჩქვანჷდანი: ი. ყიფშ., გვ. 140 -- კაცს რომ გამიგზავნიდნენ. 

Lemma: midaxinc'ua  
Number: 12591  
მიდახინწუა (მიდახინწუას) სახელი მიდახინწანს ზმნისა -- წახვეტა. ჯგირი კარტი, მუთ ქორდუნი, მიდახინწუუ -- კარგი
კარტი, რაც იყო, წახვეტა. 

Lemma: midajumala  
Number: 12592  
მიდაჯუმალა (მიდაჯუმალას) სახელი მიდეჯუმანს ზმნისა -- წაყოლება, თან წაყვანა; გაყოლება (თან). მიდეეჯუმუ თიწკჷმა
ართი ჭიჭე ფინიე: ი. ყიფშ., გვ. 31 -- გაიყოლა მაშინ ერთი პატარა ფინია (ძაღლი). მიდეჯუმეს ბოშეფი: ი. ყიფშ., გვ. 106 --
წაიყოლიეს ბიჭები. 

Lemma: midga  
Number: 12593  
მიდგა, მიდიგა (მოთხ. მიდგაქ ვიღაცამ; მიც. მიდგას ვიღაცას; ნათ. მიდგაში ვიღაცის; მოქმ. მიდგათი ვიღაცით; ვითარ.
მიდგათ ვიღაცად; მიმართ. მიდგაშა ვიღაცასთან; დაშორ. მიდგაშე ვიღაცისგან; დანიშნ. მიდგაშო(თ) ვიღაცისთვის) იგივეა,
რაც მიგიდა -- ვიღაც. თექ მიდგას აუოლას: ქხს, 1, გვ. 121 -- ეს ვისაც წამოცდეს (აუვარდეს). მიდგაში დაჩხირი მა
ბჭუნსინი: ქხს, 1, გვ. 55 -- ...ვისი ცეცხლიც მე მწვავს. 

Lemma: midgaeni  
Number: 12594  
მიდგაენი, მიდგარენი, მიდგენი იგივეა, რაც მიგდენი, მიგიდარენი, მიგიდენი. მიდგაქიენი ქუმორთუ: მ. ხუბ., გვ. 5 --
ვიღაცაა მოვიდა. მიდაქირენი დოღურუ: მ. ხუბ., გვ. 19 -- ვიღაცაა მოკვდა. მიდგარენეფი გოუტებუ -- ვიღაცეები გაუშვია.
ათე შვანს მიდგენი შხვა ხენწიფექ მუჩინუ: მ. ხუბ., გვ. 1 -- ამ დროს ვიღაც სხვა ხელმწიფემ შემოუთვალა. მიიღუ
მიდგენიში დაფი -- მოიტანა (მოიღო) ვიღაცის დაფნა. მიდიგაქჷრენი მიღალატეს: ი. ყიფშ., გვ. 158 -- ვიღაცამ (რომ არის)
გვიღალატეს. 

Lemma: midgashieni  
Number: 12595  
მიდგაშიენი, მიდგაშირენი (ღ მიდგა-ში-რე-ნი) ვიღაცის რომ არის. მიდგაშიენი ჩხოუქ გოსოფუ ღობერი -- ვიღაცისაა
ძროხამ გაგლიჯა ღობე. 

Lemma: midmaghalar-i  
Number: 12596  
მიდმაღალარ-ი (მიდმაღალარს) მიმღ. მოქმ. მიდუღანს ზმნისა -- წამრთმევი. მიდმაღალარს ირო მიდაღალაშა
ოშქურუდუა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 90 -- წამრთმევს ყოველთვის წართმევის ეშინოდაო. ქიმკასხაპუ ღონეშ მიდმაღალარი
ღვინს: მ. ხუბ., გვ. 4 -- მიახტა ღონის წამრთმევ ღვინოს. 

Lemma: midnaghaluer-i  
Number: 12597  
მიდნაღალუერ-ი (მიდნაღალუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. მიდუღანს ზმნისა -- გასამრჯელო წართმევისათვის. 



Lemma: midnaghel-i  
Number: 12598  
მიდნაღელ-ი (მიდნაღელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მიდუღანს ზმნისა -- წართმეული. ჯიმაშ მიდნაღელი ჯიმას
ვეგჲოსქიდუნია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 192 -- ძმის წართმეული ძმას არ შერჩებაო. 

Lemma: mizan-i  
Number: 12599  
მიზან-ი (მიზანს) მიზანი. თენაე ჩქიმი მიზანი -- ესაა ჩემი მიზანი. 

Lemma: mizezeba  
Number: 12600  
მიზეზება (მიზეზებას) სახელი მიზეზენს ზმნისა -- მიზეზობა. ვარე ჯგირო, მიზეზენს -- არაა კარგად, მიზეზობს. ამიზეზენს
(ამიზეზუ ამიზეზა, უმიზეზებუ უმიზეზებია, ნომიზეზებუე(ნ) ამიზეზებდა თურმე) გრდმ. ამიზეზებს. მიზეზენს (იყენ. იმიზეზუ იმიზეზა, უმიზეზებუ
უმიზეზნია) გრდუვ. საშ.- მოქმ. მიზეზობს. იმიზეზენს (იმიზეზუ იმიზეზა, უმიზეზებუ უმიზეზებია) გრდმ. სათავ. ქც. ამიზეზენს ზმნისა --
იმიზეზებს. უმიზეზენს (უმიზეზუ უმიზეზა, უმიზეზებუ უმიზეზებია) გრდმ. სასხვ. ქც. ამიზეზენს ზმნისა -- უმიზეზებს. იმიზეზებუუ(ნ)
(გიიმიზეზუ გამიზეზდა, გამიზეზებე{ლ/რე}(ნ) გამიზეზებულა) გრდუვ. ვნებ. ამიზეზენს ზმნისა -- მიზეზდება. ემიზეზებუუ(ნ) (გეემიზეზუ
გაუმიზეზდა, გამიზეზებუ გამიზეზებია) გრდუვ. ვნებ. უმიზეზენს ზმნისა -- უმიზეზდება. იმიზეზინე(ნ) (იმიზეზინუ შესაძლებელი იყო
გამიზეზება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ამიზეზენს ზმნისა -- შეიძლება გამიზეზდეს (გამიზეზება). ამიზეზინე(ნ) (ამიზეზინუ
შეძლო გაემიზეზებინა, -- , გონომიზეზებუე(ნ) შესძლებია {გა}ემიზეზებინა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უმიზეზენს ზმნისა -- შეუძლია
{გა}ამიზეზოს. ომიზეზებაფუანს (ომიზეზებაფუუ ამიზეზებინა, უმიზეზებაფუაფუ უმიზეზებინებია, ნომიზეზებაფუე(ნ) ამიზეზებინებდა თურმე)
კაუზ. ამიზეზენს ზმნისა -- ამიზეზებინებს. მამიზეზებელი მიმღ. მოქმ. {გა}მმიზეზებელი. ომიზეზებელი მიმღ. ვნებ. მყ.
{გა}სამიზეზებელი. გამიზეზებული მიმღ. ვნებ. წარს. გამიზეზებული. ნამიზეზები/უ მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნამიზეზები. ნამიზეზებუერი
მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}მიზეზების საფასური. უმიზეზებუ, უგუმიზეზებუ მიმღ. უარყ. გაუმიზეზებელი. 

Lemma: mizma  
Number: 12601  
მიზმა (მიზმას) ვის(ი)ოდენი. სიმაღალათი მიზმა ქიჸუაფუ? -- სიმაღლით ვის(ი)ოდენი იქნება? შდრ. მუზმა. 

Lemma: mit{i}  
Number: 12602  
მით{ი} (მოთხ. მიქით ვინცა; მიც. მისით ვისაც; ნათ. მიშით ვისიცა; მიმართ. მიშათი ვისთანაც{ა}; დაშორ. მიშეთ{ი}
ვისგანაც{ა}; დანიშ. მიშოთი ვისთვისაც{ა}; მოქმ. და ვითარ. არ აქვს; არ აქვს მრავლობითი რიცხვიც) მიმართებითი
ნაცვალსახელი, -თ{ი} ნაწილაკდართული მი(ნ) ვინ? -- ვინც{ა}. თინა ჩირთუ, მით{ი} მუთუნს აკეთენსინი -- ის ცდება, ვინც
რაღაცას აკეთებს. ქომოლკოჩი თინა რე, მისით მართალიში თქუალა შეულებუნი -- ვაჟკაცი ისაა, ვისაც მართლის თქმა
შეუძლია. მიშოთ სი გოკონი,ინა ვამურს -- ვისთვისაც შენ გინდა, ის არ მოვა. მიქით ჸვილუნი,თიქ დოთხორასია -- ვინც
მოკლა, იმან დამარხოსო. შდრ. მუთ{ი}. 

Lemma: mita-1  
Number: 12603  
მითა-1 იხ. მითო-. 

Lemma: mita2  
Number: 12604  
მითა2 (მოთხ. მითაქ არავინ; მიც. მითას არავის; ნათ. მითაში არავის(ი); მიმართ. მითაშა არავისთან; დაშორ. მითაშე
არავისგან; დანიშ. მითაშო(თ) არავისთვის; მოქმ. და ვითარ. არ აქვს;. არ აქვს მრავლობითი რიცხვი) უარყოფითი
ნაცვალსახელი არავინ. ქიანას მითა ოკათ:ქხს, 1, გვ. 58 -- ქვეყნად არავინაა (ურევია). მიჩქჷ, მითა გიჯგუ შხვანი: ი. ყიფშ.,
გვ. 175 -- ვიცი, რომ არავინ გჯობია სხვა. მა აწ ის მითა მოძირანს: ი. ყიფშ., გვ. 155 -- მე აწი მას არავინ მაჩვენებს. შდრ.
მუთა. 

Lemma: mitagvaria  
Number: 12605  
მითაგვარია (მითაგვარიას) 1. ვიღაც; სრულიად უცხო; გადამთიელი. ვართ სი რექ მიდგა, მითაგვარია: აია, 2, გვ. 83 --
არც შენ ხარ ვიღაც, გადამთიელი. მითაგვარიაქ ქაშერხვადასინი, თის ხოლო გამარჯობა ოკო ქუუწუენი -- ვიღაც
(უცნობი) რომ შეგხვდეს, იმასაც კი გამარჯობა უნდა უთხრა. 2. გვარია. შდრ. მითა. 

Lemma: mitavaria  
Number: 12606  
მითავარია (მითავარიას) იგივეა, რაც მითაგვარია, -- ვიღაც; ვიგინდარა. დოხორეს ვართ სი რექჷ მიდგა, მითავარია:
მასალ., გვ. 74 -- სასახლეში არც შენ ხარ ვიღაცა, ვიგინდარა. თეცალი მითავარიაშო ჸოროფა რე ნანდული ჭორი: კ.
სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 30 -- ასეთი ვიგინდარასათვის სიყვარულია ნამდვილი ჭორი. შდრ. მითა. 

Lemma: mitam  
Number: 12607  
მითამ ვითომ. მითამ თინა ღეჯის აკუსოფუდასჷ: ი. ყიფშ., გვ. 105 -- ვითომ ის ღორს დაეგლიჯოს. 

Lemma: mitazham-i  
Number: 12608  
მითაჟამ-ი (მითაჟამს) ოდინდელი; ძალიან ძველი, შორეული წარსული. ათე ამბე მითაჟამიში რე -- ეს ამბავი ძალიან
ძველია (ოდინდელია). მითაჟამცჷ ართ ქეჸანაშა ეკულებუ თურქის: ი. ყიფშ., გვ. 62 -- ძველად ერთ ქვეყანაში ამოსულა
თურქი. 

Lemma: mitazhamer-i  
Number: 12609  
მითაჟამერ-ი (მითაჟამერს) ძველისძველი, ძალიან ძველი. უგურყელი რე არდგილეფი, სოდეთ მითაჟამერიში თჷრი ძჷ
მუნტურამი -- `უგურყელი' არის ადგილები, სადაც ძველისძველი (უხსოვარი დროის) თოვლი დევს მატლიანი. 



Lemma: mitazhamish-i  
Number: 12610  
მითაჟამიშ-ი (მითაჟამიშის) იგივეა, რაც მითაჟამერი. 

Lemma: mitas  
Number: 12611  
მითას იხ. მითა. მითას უღუ ჩქიმი ხათრი: ქხს, 1, გვ. 94 -- არავის აქვს ჩემი ხათრი. დონთხაფილი მითას დაარაგვენია:
ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 39 -- წაქცეულს ვერავინ წააქცევსო. 

Lemma: mitaxale  
Number: 12612  
მითახალე ზმნზ. შიგნით, შიგ სიღრუეში. მითიჯინუ მითახალე დო მუთუნი ვაძირუ -- შეიხედა შიგნით და ვერაფერი ვერ
ნახა. ტყას მითახალე გორჩქინდჷ: ი. ყიფშ., გვ. 79 -- ტყეში შიგნით გაჩნდა. იხ. მითოხოლე. 

Lemma: mitajinal-i  
Number: 12613  
მითაჯინალ-ი (მითაჯინალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. მითააჯინე ზმნისა -- შესახედი. დოგორ მითაჯინალი: მ. ხუბ., გვ. 33 --
მოძებნა შესახედი. 

Lemma: mite  
Number: 12614  
მითე ზმნზ. შიგნით, შიგ სიღრმეში, სიღრუეში. მითილუ მითე -- შევიდა შიგნით (სიღრმეში). 

Lemma: mitin-i  
Number: 12615  
მითინ-ი (მოთხ. მითინქ ვინმემ, არავინ; მიც. მითინს ვინმეს, არავის; ნათ. მითინიში ვინმესი, არავისი; მოქმ. მითინითი
ვინმეთი, არავინაც; ვითარ. მითინო ვინმედ; მიმართ. მითინიშა ვინმესთან, არავისთან; დაშორ. მითინიშე ვინმესგან,
არავისგან; დანიშნ. მითინიშოთ ვინმესთვის,არავისთვის) 1. უარყოფითი ნაცვალსახელი არავინ. თენა მითინს ვააჭირუ --
ეს არავის არ სჭირდება. კოჩი ეკორთელი მითინც ვაკონია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 640 -- წაქცეული კაცი არავის არ უნდაო. 2.
განუსაზღვრელობითი ნაცვალსახელი ვინმე. მითინი ჟი ქაახორანდუ-და, არძოქჷ დიიშაყარესჷ -- ზევით თუ ვინმე
სახლობდა, ყველა შეიყარნენ. მითინიშა ვამოშქურუნია: ქხს, 2, გვ. 22 -- არავისი არ მეშინიაო. მითინიში ცხენს
ვეეშაასხაპუ ჟი: ი. ყიფშ., გვ. 45 -- ვერავის ცხენმა ვერ შეძლო, ამხტარიყო ზევით. შდრ. მუთუნი. 

Lemma: mitine  
Number: 12616  
მითინე (მოთხ. მითინექ ზოგიერთმა; მიც. მითინეს ზოგიერთს; ნათ. მითინეშ(ი) ზოგიერთის; მოქმ. მითინეთ(ი) ზოგიერთით;
ვითარ. მითინეთ ზოგიერთად; მიმართ. მითინეშა ზოგიერთთან; დაშორ. მითინეშე ზოგიერთისაგან; დანიშნ. მითინეშო(თ)
ზოგიერთისათვის) განსაზღვრებითი ნაცვალსახელი ზოგი, ზოგიერთი. მითინეშო ინა შხვა რე: ი. ყიფშ., გვ. 144 --
ზოგიერთისათვის ის სხვაა. 

Lemma: mitinesha{x}  
Number: 12617  
მითინეშა{ხ} ზმნზ. ზოგჯერ. შდრ. მითინე. 

Lemma: mitin'vari  
Number: 12618  
მითინ'ვარი არავინ, არავინ არა. 

Lemma: mito-1  
Number: 12619  
მითო-1 რთული ზმნისწინი (მი- და თო-: მი-(ღ მე-) მარტივი ზმნისწინია, თო- -- ნაწილაკი): 1.ჩვეულებრივ აღნიშნავს
მიმართულებას შიგნით, რისამე სიღრმეში (სივრცეში). მოთო-ხუნა ჯდომა შიგ, სიღრმეში. მოთო-ნთხორუა შეთხრა შიგ,
სიღრმეში ჰორიზონტალურად. 2. აწმყოს ფორმას აძლევს მყოფადის მნიშვნელობას: მითააჯღონანს (ღ მითო-ოჯღონანს)
შეაგზავნის სიღრმეში (შდრ. ოჯღონანს აგზავნის); მითოდგუნს შედგამს სიღრმეში (შდრ. დგუნს დგამს). 3. ზმნის უსრული
სახის ფორმას აქცევს სრული სახისად: მითაარღუ (ღ მითო-ორღუ) შეყარა (შდრ. ორღუ ყარა). ქიმთააჭუუ (ღ ქი-მითო-
ოჭუუ) შეწვა შიგ რამეში (შდრ. ჭუ წვა). 

Lemma: mito2  
Number: 12620  
მითო2 ზმნზ. შიგნით რაიმე სიღრმეში. მითილუ მითო -- შევიდა შიგნით. 

Lemma: mitobursapi  
Number: 12621  
მითობურსაფი (მითობურსაფის) სახელი მითიბურსანს ზმნისა -- ტრიალი რისამე შიგნით, სიღრმეში. სინთეს
ვეეღირსებუნან დო რუმეს მითიბურსანია: ი. ყიფშ., გვ. 117 -- სინათლეს ვერ ეღირსებიან და სიბნელეში იტრიალონ იქით-
აქეთ. იხ. ბურსაფი. 

Lemma: mitodguma  
Number: 12622  
მითოდგუმა (მითოდგუმას) სახელი მითოდგუნს ზმნისა -- შედგმა (სიღრმეში). იხ. დგუმა. 

Lemma: mitodvala  
Number: 12623  
მითოდვალა (მითოდვალას) სახელი მითოდვანს ზმნისა -- შედება რაიმე საგნისა დახურულ ადგილას სიღრმეში. 



Lemma: mitotinapa  
Number: 12624  
მითოთინაფა (მითოთინაფას) სახელი მითაათინანს ზმნისა -- შებედვა რაიმე სიღრმეში. ექ ვემთათინჷ: მ. ხუბ., გვ. 109 --
მან ვერ გაბედა შესვლა. 

Lemma: mitotirsua  
Number: 12625  
მითოთირსუა (მითოთირსუას) სახელი მითაათირსანს, მითითირსუუ(ნ) ზმნათა -- თოვლქვეშ მოყოლა, ჩამარხვა. იხ. თირი.

Lemma: mitotxozin-i  
Number: 12626  
მითოთხოზინ-ი (მითოთხოზინს) სახელი მითაათხოზუუ(ნ) ზმნისა -- შედევნება რაიმე სიღრმეში. გამთაათხოზუ ტყაშა --
შესდია ტყეში. 

Lemma: mitotxoril-i  
Number: 12627  
მითოთხორილ-ი (მითოთხორილს) იგივეა, რაც მითონთხორილი, -- მიმღ. ვნებ. წარს. მითაათხორანს ზმნისა --
შეთხრილი; გადატ. გამოქვაბული. 

Lemma: mitotxorua  
Number: 12628  
მითოთხორუა (მითოთხორუას) იხ. მითონთხორუა, -- სახელი მითაათხორანს ზმნისა -- შეთხრა სიღმეში; ჩამარხვა. კჷრდე
ქიმთაათხორუ -- კლდე შეთხარა (სიღრმეში). 

Lemma: mitok'asua  
Number: 12629  
მითოკასუა (მითოკასუას) სახელი მითაკასანს ზმნისა -- შეტენვა. 

Lemma: mitok'erk'el-i  
Number: 12630  
მითოკერკელ-ი (მითოკერკელს) სახელი მითიკერკელუ(ნ) ზმნისა -- გორაობა რაიმე სიღრმეში. სოდგა მითიკერკელჷქჷ --
სადღა-სადღაც გორაობ (სიღრმეში). 

Lemma: mitola՚ap-i  
Number: 12631  
მითოლაჸაფ-ი (მითოლაჸაფის) სახელი მითილაჸაფუ(ნ) ზმნისა -- რისამე სიღრმეში თამაში. ლოგინს მითილაჸაფუ --
ლოგინში თამაშობს. 

Lemma: mitom  
Number: 12632  
მითომ დამხმარე სიტყვა 1. ვითომ; თითქოს. ენა ორე ტყას, მითომ... უძახჷ ორინს: მ. ხუბ., გვ. 120 -- ეს არის ტყეში,
ვითომ... უძახის საქონელს. 2. გამოხატავს ეჭვს, გაურკვევლობას, კითხვას: ნეტავი, განა, ნუთუ. მითომ ამნიჯი დირთუუნო? --
ვითომ ამ საღამოს დაბრუნდება? შდრ. ითამ(უ). 

Lemma: mitonbara  
Number: 12633  
მითონბარა (მითონბარას) სახელი მითუნბარს ზმნისა -- შებერვა. 

Lemma: mitontxapa  
Number: 12634  
მითონთხაფა (მითონთხაფას) სახელი მითაანთხუუ(ნ) ზმნისა -- სიღრმეში შევარდნა. 

Lemma: mitontxoril-i  
Number: 12635  
მითონთხორილ-ი იგივეა, რაც მითოთხორილი. გვალას მითონთხორილი რჷ: ი. ყიფშ., გვ. 22 -- მთაში შეთხრილი იყო. 

Lemma: mitontxorua  
Number: 12636  
მითონთხორუა იგივეა, რაც მითოთხორუა. ემერ ქუას ქიმთვონთხორია: ი. ყიფშ., გვ. 56 -- ეგერ ქვაში შევმალეო
(შევთხარეო). 

Lemma: mitonc'q'uala  
Number: 12637  
მითონწყუალა (მითონწყუალას) სახელი მითაანწყუნს ზმნისა -- შეწყობა რისამე სიღრმეში. მითიბლით თექი დო
ქიმთიიმწყიით: ი. ყიფშ., გვ. 22 -- შევედით იქ და შევეწყვეთ (სიღრმეში). 

Lemma: mitonjira  
Number: 12638  
მითონჯირა (მითონჯირას) იხ. მითოჯირა. 

Lemma: mitorginapa  
Number: 12639  
მითორგინაფა (მითორგინაფას) სახელი მითუურგინუანს ზმნისა -- შეგორება; ბავშვის შეგორება ლოგინში. ოსურს ჩქიჩქუ
ლოგინიშა ქიმთურგინეს -- ქალს ბავშვი ლოგინში შეუგორეს. 

Lemma: mitorghvapa  
Number: 12640  



მითორღვაფა (მითორღვაფას) სახელი მითურღვანს ზმნისა -- გაყრა (გასაღების); შეყრა (შიგნით). ხუნჯის კილა
ქიმთუურღუ, გონწყჷ ვალიშმამალას: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 96 -- ხუნდს გასაღები გაუყარა, გახსნა ელვის სისწრაფით. 

Lemma: mitosvanjapa  
Number: 12641  
მითოსვანჯაფა, მითოსვანჯუა (მითოსვანჯაფას, მითოსვანჯუას) სახელი მითაასვანჯუანს ზმნისა -- შესვენება რაიმე
სიღრმეში. ჸუდეს თუდო მითუსვანჯჷ: ი. ყიფშ., გვ. 80 -- სახლში ქვევით (შიგ) უსვენია. 

Lemma: mitosvisvin-i  
Number: 12642  
მითოსვისვინ-ი (მითოსვისვინს), მითოსვისვინუა (მითოსვისვინუას) სახელი მითისვისვინანს ზმნისა -- კეკლუცობა,
კეკლუცი (რამეში). ვირი მაფშალიაცალო გალიას მითისვისვინანც: ი. ყიფშ., გვ. 146 -- ვირი ბულბულივით გალიაში
კეკლუცობს. 

Lemma: mitot'eba  
Number: 12643  
მითოტება (მითოტებას) სახელი მითიტენს ზმნისა -- ჩატოვება რამეში. ხამი ქემითიტუუ ქორას: ი. ყიფშ., გვ. 24 -- დანა
ჩატოვა (შეტოვა) მუცელში. 

Lemma: mitot'urapa  
Number: 12644  
მითოტურაფა (მითოტურაფას) სახელი მითუტურანს ზმნისა -- შეშის შეკეთება. 

Lemma: mitot'q'obin-i  
Number: 12645  
მითოტყობინ-ი (მითოტყობინს) სახელი მითი{ი}ტყობუუ(ნ) ზმნისა -- დამალვა (შიგნით). მაფშალია ჩიტი პუნცუ, ცურუს
ვემთიტყობუდას: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 55 -- იადონი ჩიტი მყავს, სუროში არ დაიმალებოდეს. 

Lemma: mito՚urshua  
Number: 12646  
მითოჸურშუა (მითოჸურშუას) სახელი მითოჸურშუ(ნ) ზმნისა -- შეყუჟვა. წიწილემქ ქამთიჸურშეს -- წიწილები შეიყუჟნენ
(შეიმალნენ). 

Lemma: mitochvart'il-i  
Number: 12647  
მითოჩვარტილ-ი (მითოჩვარტილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მითაჩვარტანს ზმნისა -- შეზნექილი, შედრეკილი, შეჭყლეტილი. 

Lemma: mitochvart'ua  
Number: 12648  
მითოჩვარტუა (მითოჩვარტუას) სახელი მითააჩვარტანს ზმნისა -- შეზნექა, შედრეკა, შეჭყლეტა. 

Lemma: mitochuala  
Number: 12649  
მითოჩუალა (მითოჩუალას) სახელი მითააჩუანს ზმნისა -- შენახვა. თეზმა ლამფას სო იღანა, სო რე მითაჩუანა:ქხს, 1, გვ.
261 -- ამდენ ლამფას (ფიცარს) სად წაიღებენ, სად არის, რომ შეინახავენ. 

Lemma: mitocancal-i  
Number: 12650  
მითოცანცალ-ი (მითოცანცალ/რს) სახელი მითოცანცალანს ზმნისა -- რისამე ქვეშ (შიგნით) კანკალი, ცახცახი, ძაგძაგი.
შიშიში ღურელი ათაქ მითოცანცალანს: ი. ყიფშ., გვ. 6 -- შეშინებული (შიშით მკვდარი) აქ ცახცახებს (შიგნით). 

Lemma: mitodzvena  
Number: 12651  
მითოძვენა (მითოძვენას) სახელი მითოძჷ(ნ) ზმნისა -- შიგნით დება. დიხას მუ მითოძჷნი, თინა ხოლო უჩქუნია: ხალხ.
სიბრ., 1, გვ. 39 -- მიწაში რა დევს (შიგნით), ისიც იცისო. 

Lemma: mitodzgibapa  
Number: 12652  
მითოძგიბაფა (მითოძგიბაფას) სახელი მითააძგიბუანს ზმნისა -- შეჩურთვა. თხას ვემკოჩანდუა (თომა) დო შხურს
მითმაძგიბუანდუა: თ. სახოკ., გვ. 248 -- თხას არ ესხა (ბალანი) და ცხვარს აძლევდაო (ჩურთავდა ბალნითა). 

Lemma: mitoch'vir-i  
Number: 12653  
მითოჭვირ-ი (მითოჭვირს) მიმღ. ვნებ. წარს. მითიჭუუ(ნ) ზმნისა -- შიგ შეწვა (ცეცხლში). ირო ინწყუ მითოჭვირი, შურო
კილვეძირე ჩხანა: მ. ხუბ., გვ. 359 -- ყოველთვის ინგრევა (ცუდი ამინდია) დამწვარი, სრულებით არ ჩანს მზე. 

Lemma: mitoch'uala  
Number: 12654  
მითოჭუალა (მითოჭუალას) სახელი მითიიჭუუ(ნ), მითააჭუანს ზმნათა -- დაწვა ცეცხლში. ძაფიქ დაჩხირს ქიმთიჭუ: ი.
ყიფშ., გვ. 10 -- ძაფი ცეცხლში დაიწვა. 

Lemma: mitoxvalama  
Number: 12655  
მითოხვალამა (მითოხვალამას) სახელი მითოხვადუ(ნ) ზმნისა -- შიგ დახვედრა. ოსურიშა მინილასჷნ, თექ გვერენქ ოკო
მითოხვადას: მ. ხუბ., გვ. 136 -- ქალთან რომ შევიდეს, იქ გველები უნდა დახვდეს (შიგნით). 

Lemma: mitoxole  



Number: 12656  
მითოხოლე ზმნზ. იგივეა, რაც მითახალე, -- შიგნით, სიღრმეში. 

Lemma: mitoxoxua  
Number: 12657  
მითოხოხუა (მითოხოხუას) სახელი მითოხოხუნს ზმნისა -- შიგნით შეხოხვა. კარიშე გჷმოჸოთამილქ აკოშქაშე
გამთოხოხუა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 64 -- კარიდან გამოგდებული ფანჯრიდან შემოხოხდაო. 

Lemma: mitoxuapa  
Number: 12658  
მითოხუაფა (მითოხუაფას) სახელი მითაახუანს ზმნისა -- ჩაფლვა. 

Lemma: mitoxuna  
Number: 12659  
მითოხუნა (მითოხუნას) სახელი მითოდოხოდუ(ნ), მითახუნუანს ზმნათა -- შეჯდომა (ქვეშ, შიგ). თექ მითოხე მუთაქას: ქხს,
1, გვ. 154 -- იქ ზის მუთაქის ქვეშ. ართის კვინჩა მითოხერდჷ: ი. ყიფშ., გვ. 172 -- ერთში სკვინჩა იჯდა შიგნით (ქვეშ). 

Lemma: mitoxunapa  
Number: 12660  
მითოხუნაფა (მითოხუნაფას) იხ. მითოხუნა. ქიმთახუნევა დიდ ჩუანც -- შეაჯინეო დიდ ქვაბში (ქვეშ). 

Lemma: mitojina  
Number: 12661  
მითოჯინა (მითოჯინას) სახელი მითააჯინე(ნ) ზმნისა -- შეხედვა. ქიმთვოჯინექ თინენს ფულირო: მ. ხუბ., გვ. 33 -- შევხედავ
იმათ მალულად. 

Lemma: mitojira  
Number: 12662  
მითოჯირა (მითოჯირას) იგივეა, რაც მითონჯირა. ლოგინს ვემთიჯირუ -- ლოგინში არ დაწვა. 

Lemma: mitula  
Number: 12663  
მითულა (მითულასღ მითოულას) სახელი მით{ო}ურს ზმნისა -- შესვლა (შიგნით). ნჯა აკაშა ეკირთუნი, თიშა ირფელი
მითურსია უკული: ა. ცან., გვ. 116 -- ხე ერთხელ რომ წაიქცევა, მასში ყველაფერი შიგ შევაო (დაბუდდებაო) შემდეგ. 

Lemma: mitki  
Number: 12664  
მითქი იგივეა, რაც მიქით, -- ვინც. მითქი ასე გოკურცხუნი -- ვინც ახლა გაიღვიძა. იხ. მით(ი). 

Lemma: mik'aakvenj-i  
Number: 12665  
მიკააქვენჯ-ი (მიკააქვენჯის, მიკააქვენს) მიმღ. ვნებ. მყ. მიკმიქუნანს ზმნისა -- ჩასაცმელი, ტანსაცმელი. სამოწყალოთ
მიკააქვენჯი ქიითხუუ: ი. ყიფშ., გვ. 6 -- სამოწყალოდ ჩასაცმელი ითხოვა. შდრ. მიკოქვენჯი. 

Lemma: mik'ak'iral-i  
Number: 12666  
მიკაკირალ-ი, მიკააკირალ-ი (მიკააკირალს ღ მიკო-ოკირალს) მიმღ. ვნებ. მყ. მიკააკირანს ზმნისა -- მისაბმელი.
ონანგირს უკახალე უღუ მონწყიილი მიკაკირალი -- უნაგირს უკან აქვს მოწყობილი მისაბმელი. 

Lemma: mik'ap'ark'al-i  
Number: 12667  
მიკაპარკალ-ი, მიკააპარკალ-ი (მიკააპარკალს ღ მიკო-ოპარკალს) მიმღ. ვნებ. მყ. მიკააპარკანს ზმნისა -- მისაპარკავი. 

Lemma: mik'artu  
Number: 12668  
მიკართუ (მიკართუს) მოსახვევი, მოსაბრუნებელი. ვეძირუ მიკართუქ -- ვერ ინახა მოსახვევი (მოსაბრუნებელი). 

Lemma: mik'asurebel-i  
Number: 12669  
მიკასურებელ-ი (მიკასურებელს) მიმღ. ვნებ. მყ. მიკიისურენს ზმნისა -- მოსასტუმრებელი. მიკოსურებულს მიკასურებელი
უჯგუნია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 91 -- გასტუმრებულს გასასტუმრებელი სჯობიაო. 

Lemma: mik'at'axal-i  
Number: 12670  
მიკატახალ-ი, მიკაატახალ-ი (მიკაატახალს ღ მიკო-ოტახალს) მიმღ. ვნებ. მყ. მიკაატახანს ზმნისა -- მისატეხი. ჯაშა
დუდ-მიკატახალი -- მოლათჷრეთ პუნდუ ბზახალი: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 148 -- ხეზე თავ-მისატეხი (მისახლელი) -- მოზიარედ
მყავდა მზახალი. 

Lemma: mik'akvenj-i  
Number: 12671  
მიკაქვენჯ-ი იგივეა, რაც მიკააქვენჯი. ქიხვამილუ მუში მიკაქვენჯი დო ირტუ -- მოიტაცა მისი ჩასაცმელი და გაიქცა. 

Lemma: mik'akunal-i  
Number: 12672  
მიკაქუნალ-ი იგივეა, რაც მიკა{ა}ქვენჯი. 

Lemma: mik'ac'onu  



Number: 12673  
მიკაწონუ (მიკაწონუს) მაღალი ადგილი, საიდანაც კარგად ჩანს გაშლილი არე, ხეობა, დაბლობი. 

Lemma: mik'ajinu  
Number: 12674  
მიკაჯინუ (მიკოჯინუს) მიმღ. ვნებ. მყ. მიკააჯინე(ნ) ზმნისა -- მისახედი. 

Lemma: mik'e  
Number: 12675  
მიკე ზმნზ. მიღმა, იქით. ხოლო ულა იბსხუნეთ მიკე, იშო, გვალეფიშა:მასალ., გვ. 111 -- კიდევ წასვლა ვარჩიეთ მიღმა,
იქით, მთებისაკენ. შდრ. მუკე. 

Lemma: mik'eteba  
Number: 12676  
მიკეთება (მიკეთებას) სახელი მიაკეთენს ზმნისა -- გაკეთება. შარას მიაკეთენცჷ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 114 -- გზას
გაიყვანს (მიაკეთებს). 

Lemma: mik'e-mik'e  
Number: 12677  
მიკე-მიკე იხ. მიკი-მიკი, -- ზმნზ. ირგვლივ. ჯვარც გინილენც მანქანა დო კჷრდეს მეურცუ მიკე-მიკე: ქხს, 1, გვ. 340 --
ჯვარიდან გავა მანქანა და კლდეს მიჰყვება (მიდის) ირგვლივ. 

Lemma: mik'en-mok'on-i  
Number: 12678  
მიკენ-მოკონ-ი (მიკენ-მოკონს) რაღაც-რაღაცეები. იხ. მიკონ-მოკონი. 

Lemma: mik'il-mik'il  
Number: 12679  
მიკილ-მიკილ ზმნზ. ირგვლივ. იგივეა, რაც მიკი-მიკი, მიკი-მიკიი. 

Lemma: mik'i-mik'i  
Number: 12680  
მიკი-მიკი, მიკი-მიკიი ზმნზ. ირგვლივ. თე ეზოს მიკი-მიკი ქუაში ხიბირი გუჸუნსი: მ. ხუბ., გვ. 7 -- ამ ეზოს ირგვლივ ქვის
ყორე აქვს შემოვლებული. ქიანას სი გილაფურინუნქ მიკი-მიკი: მ. ხუბ., გვ. 11 -- ქვეყანაზე შენ დაფრინავ ირგვლივ. შდრ.
მიკმიკი. 

Lemma: mik'i-mok'i  
Number: 12681  
მიკი-მოკი იგივეა, რაც მიკი-მიკი. 

Lemma: mik'mavel-i  
Number: 12682  
მიკმაველ-ი (მიკმაველ/რს) მიმღ. მოქმ. მიკურს ზმნისა -- გამვლელი. ქუძირუნა მიკმაველი მეშარენს: ქხს, 1, გვ. 215 -- (კი)
უნახავთ გამვლელი მგზავრებს. 

Lemma: mik'mal-mok'malu  
Number: 12683  
მიკმალ-მოკმალუ (მიკმალ-მოკმალუს) მიმღ. მოქმ. გამვლელ-გამომვლელი. 

Lemma: mik'malu  
Number: 12684  
მიკმალუ (მიკმალუს) იგივეა, რაც მიკმაველი, -- გამვლელი. 

Lemma: mik'marenj-i  
Number: 12685  
მიკმარენჯ-ი (მიკმარენჯის, მიკმარენს) მიმღ. აწმყ. მიკორე(ნ) ზმნისა -- მიმდგომი; ვინც მიმდგარია რაღაცაზე. 

Lemma: mik'mach'opal-i  
Number: 12686  
მიკმაჭოფალ-ი (მიკმაჭოფალ/რს) მიმღ. მოქმ. მიკა{ა}ჭოფანს ზმნისა -- დამჭერი; დამმახსოვრებელი; მიმზიდველი. 

Lemma: mik'mik'i  
Number: 12687  
მიკმიკი იხ. მიკი-მიკი, ზმნზ. -- ირგვლივ. ვართი მუკალუაფუ უღუდუ მიკმიკი: მ. ხუბ., გვ. 2 -- არც შემოსავლელი ჰქონდა
ირგვლივ. 

Lemma: mik'nat'axa  
Number: 12688  
მიკნატახა (მიკნატახას) მიმღ. ვნებ. წარს. მიკმოტახუნს ზმნისა -- მონატეხი. ქელედუ თე მიკნატახა ძვალი ჯიბეშა: მ. ხუბ.,
გვ. 13 -- ჩაიდო ეს მონატეხი ძვალი ჯიბეში. 

Lemma: mik'nat'eb-i  
Number: 12689  
მიკნატებ-ი (მიკნატების) მიმღ. ვნებ. წარს. მიკიტენს ზმნისა -- მინატოვები. გაგშახაჩქუ მიკნატები არდგილი --
გამოთოხნა მინატოვები ადგილი. 

Lemma: mik'o-  



Number: 12690  
მიკო- (//მოკო- //მუკო-) რთული ზმნისწინი (მი- და -კო-: მი-(ღ მე-) მარტივი ზმნისწინია, -კო- -- ნაწილაკი): 1.ჩვეულებრივ
აღნიშნავს მიმართულებას იქით. ქართულად შეიძლება გადმოიცეს გადა-, მი-; ჩა-, ჩამო-ზმნისწინებით. მიკო-ბინუა მიბნევა;
მიკო-ბუნაფა ჩამოკიდება. 2. აწმყოს ფორმას აძლევს მყოფადის მნიშვნელობას: მიკო-თოლუნს ჩამოთლის (შდრ. თოლუნს
თლის); მიკა-ადინუანს გადაკარგავს (შდრ. ოდინუანს კარგავს). 3. ზმნის უსრული სახის ფორმას აქცევს სრული სახისად:
მიკო-თოლუ ჩამოთალა (შდრ. თოლუ თალა); მიკო-დინუ გადაიკარგა (შდრ. დინუ დაიკარგა). 

Lemma: mik'obandzghua  
Number: 12691  
მიკობანძღუა (მიკობანძღუას) სახელი მიკიბანძღუ(ნ), მიკაბანძღანს ზმნათა -- დავიდარაბი; არევ-დარევა; ბანძღი.
რთხიინქ, სქანდუდიშო ქორდე დო ძღაბებც ვემკებანძღე!: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 109 -- გთხოვ, შენი თავისთვის იყო და
გოგოებს არ აეკიდო (ცუდ რამეში არ გაერიო)! 

Lemma: mik'obinua  
Number: 12692  
მიკობინუა (მიკობინუას) სახელი მიკააბინანს ზმნისა -- მიბნევა. ლიშის მიკაბინანსია დო არგუნს მიკო{ნ}წყუნსია: თ.
სახოკ., გვ. 251 -- ნემსს მიაბნევს და (მის მაგიერ) ცულს ჩამოხსნისო. გადატ. შეჯახება, გადაკიდება საჩხუბრად: კაპეკიში
საქმეშენი ხათე ქჷმკაბინუუნა: შ. ბერ., გვ. 116 -- კაპიკიანი საქმის გამო მაშინვე გადაეკიდებიან. 

Lemma: mik'obijin-i  
Number: 12693  
მიკობიჯინ-ი (მიკობიჯინს) მიდგომა (კუთხეში, ან სხვა ადგილას). 

Lemma: mik'obijua  
Number: 12694  
მიკობიჯუა (მიკობიჯუას) სახელი მიკააბიჯანს ზმნისა -- მიყუდება; მიბჯენა. 

Lemma: mik'obork'il-i  
Number: 12695  
მიკობორკილ-ი (მიკობორკილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მიკმიბორკუუ(ნ) ზმნისა -- მიბორკილი. მიკობორკილი გინი --
მიბორკილი ხბო. 

Lemma: mik'obork'ua  
Number: 12696  
მიკობორკუა (მიკობორკუას) სახელი მიკააბორკანს, მიკიბორკუუ(ნ) ზმნათა -- მიბორკვა. ჩხოუქ ქიმკიბორკუ -- ძროხა
მიბორკდა. 

Lemma: mik'obuk'on-i  
Number: 12697  
მიკობუკონ-ი (მიკობუკონს) სახელი მიკიბუკონუ(ნ) ზმნისა -- ბაკი-ბუკი; გადატ. ბალახი როცა არაა, რაღაცის მოძებნა და
ბალახობა. თხა გვალას მიკიბუკონუ -- თხა მთაში ბალახობს (რაღაცას). 

Lemma: mik'obumapa  
Number: 12698  
მიკობუმაფა (მიკობუმაფას) სახელი მიკააბუნუანს ზმნისა -- ჩამოკიდება. ათე სვეტისჷ ნჯორამი კოჩქჷ მართახი
ქჷმკააბუნუუ: ი. ყიფშ., გვ. 13 -- ამ ბოძზე ჯორიანმა კაცმა მათრახი ჩამოჰკიდა. 

Lemma: mik'obuna{pa}  
Number: 12699  
მიკობუნა{ფა} იგივეა, რაც მიკობუმაფა. ჩქიმი გური თეშ მიკობუ, მუჭოთ(ი) ჩხომი ანკესის: ქხს, 1, გვ. 44 -- ჩემი გული ისე
ჰკიდია, როგორც თევზი ანკესზე. მელე-მოლე კიდას ქომკაბუნეს: მ. ხუბ., გვ. 36 -- გარდი-გარდმო კედელზე ჩამოკიდეს. 

Lemma: mik'obunapil-i  
Number: 12700  
მიკობუნაფილ-ი (მიკობუნაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მიკააბუნუანს ზმნისა -- ჩამოკიდებული. 

Lemma: mik'obudzgholua  
Number: 12701  
მიკობუძღოლუა (მიკობუძღოლუას) სახელი მიკაბუძღოლანს ზმნისა -- რისამე უგულოდ და დაუდევრად გაკეთება. 

Lemma: mik'odguma  
Number: 12702  
მიკოდგუმა (მიკოდგუმას) სახელი მიკოდგუნს ზმნისა -- მიდგმა. მეკოტუე კოტოს სოლე ოკონი, თეურე მიკოდგუნსია ხეს:
ა. ცან., გვ. 112 -- მექოთნე ქოთანს სადაც მას სურს, იქით მიადგამსო სახელურს. სააბრაგო მუ მიღუდუ, მუ მუკობდგჷდ
გასაჭირი?!: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 137 -- საავაზაკო რა მქონდა, ან რა მადგა გასაჭირი?! 

Lemma: mik'odgumil-i  
Number: 12703  
მიკოდგუმილ-ი (მიკოდგუმილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მიკოდგუნს ზმნისა -- მიდგმული. 

Lemma: mik'odvala  
Number: 12704  
მიკოდვალა (მიკოდვალას) სახელი მიკოდვანს ზმნისა -- მიდება. სი ქუმკუდვი სქანი თათი: მ. ხუბ., გვ. 12 -- შენ გამოდე
შენი თათი. ართიანს ქემჷკოდუ: ი. ყიფშ., გვ. 34 -- ერთმანეთს მიადო. 

Lemma: mik'odinapa  
Number: 12705  



მიკოდინაფა (მიკოდინაფას) სახელი მიკოდინუ(ნ) ზმნისა -- გადაკარგვა, მიკარგვა. ეგებჷ სოთინი ქიმკოდინასუ: ი. ყიფშ.,
გვ. 97 -- ეგების სადმე გადაიკარგოს. 

Lemma: mik'ovalapa  
Number: 12706  
მიკოვალაფა (მიკოვალაფას) სახელი მიკუვალუანს ზმნისა -- მიკარება. ხე ქიმკუვალუუ -- ხელი მიაკარა. 

Lemma: mik'ozimapa  
Number: 12707  
მიკოზიმაფა (მიკოზიმაფას) სახელი მიკუზიმუანს ზმნისა -- მიზომება. 

Lemma: mik'ozghodua  
Number: 12708  
მიკოზღოდუა (მიკოზღოდუას) სახელი მიკააზღოდუანს ზმნისა -- მიხოცვა, მიჟლეტა. მუში ოსურიში მეტი ირფელი
ართიანსჷ ქიმჷკააზღოდუუ: ა. ცაგ., გვ. 25 -- მისი ცოლის მეტი ყველაფერი ერთმანეთს მიაჟლიტა. 

Lemma: mik'otanjua  
Number: 12709  
მიკოთანჯუა (მიკოთანჯუას) სახელი მიკათანჯანს ზმნისა -- თანჯის (იხ.) გაკეთება, -- ნიშნის დადება, მინიშნება. 

Lemma: mik'otasua  
Number: 12710  
მიკოთასუა (მიკოთასუას) სახელი მიკაათასანს ზმნისა -- დარჩენილი მცირე ადგილის დათესვა, -- მითესვა. მის
გაგონებუ,... ეკოხონას ხონუნდუნი, ქვიშას მიკოთასუნდუნი?: ი. ყიფშ., გვ. 187 -- ვის გაუგონია,... აღმართს რომ ხნავდა,
ქვიშას რომ სთესდა. 

Lemma: mik'otina{pa}  
Number: 12711  
მიკოთინა{ფა} (მიკოთინა{ფა}ს) სახელი მიკაათინანს ზმნისა -- გავლის გაბედება. გოხოლუას ვამკათინა -- შემოგარენში
გავლას ვერ გაბედავ. 

Lemma: mik'otolir-i  
Number: 12712  
მიკოთოლირ-ი (მიკოთოლირს) მიმღ. ვნებ. წარს. მიკოთოლუნს ზმნისა -- ჩამოთლილი. კარი მიკოთოლირი ქოძირესჷ: ი.
ყიფშ., გვ. 53 -- კარი ჩამოთლილი (ოდნავ) ნახეს. 

Lemma: mik'otolua  
Number: 12713  
მიკოთოლუა (მიკოთოლუას) სახელი მიკოთოლუნს ზმნისა -- ჩამოთლა. ...ჸუდეში კარი გემჷკოთოლჷ: ა. ცაგ., გვ. 48 --
სახლის კარი ჩამოთალა. 

Lemma: mik'otxorua  
Number: 12714  
მიკოთხორუა (მიკოთხორუას) სახელი მიკაათხორანს ზმნისა -- ოდნავ მოთხრა, გადატ. მიმარხვა. მუ ორე: ჟირი დერგი
ყვალი გოლაშა მიკომთხორუნი?: ა. ცან., გვ. 135 -- რაა: ორი ქილა ყველი მთაზე მაქვს მიმარხული (გამოცანა: ძუძუები). 

Lemma: mik'ok'atapa  
Number: 12715  
მიკოკათაფა, მიკოკათუა (მიკოკათაფას, მიკოკათუას) სახელი მიკუუკათუანს ზმნისა -- გადახდომა, გაკეთება, ქმნა;
განცდა, დამართება. ჩქიმ დუდიშა მა მიკიპკათენი, თინა მითინს ვააღოლედუ -- ჩემს თავს მე რომ გავუკეთე (გადავხადე,
დავმართე), იმას ვერავინ ვერ იზამდა. 

Lemma: mik'ok'ak'in-i  
Number: 12716  
მიკოკაკინ-ი (მიკოკაკინს) სახელი მიკიიკაკუ(ნ) ზმნისა -- რამესთან მიდგომა და კაკუნი. თელი დღას მიკიკაკუ
მუდგასირენი -- მთელი დღე აკაკუნებს რაღაცასაა. 

Lemma: mik'ok'ak'ua  
Number: 12717  
მიკოკაკუა (მიკოკაკუას) იხ. მიკოკაკინი, -- სახელი მიკიკაკუ(ნ) ზმნისა -- კაკუნი; გადატ. გაკარება. დიდაქ ენა შუროთი
ვემკიიკაკუუ: ი. ყიფშ., გვ. 56 -- დედამ ეს სრულებით არ გაიკარა (მიიკაკუნა). 

Lemma: mik'ok'arapa  
Number: 12718  
მიკოკარაფა (მიკოკარაფას) სახელი მიკმიაკარუუ(ნ) ზმნისა -- მიკარება. 

Lemma: mik'ok'aghulua  
Number: 12719  
მიკოკაღულუა (მიკოკაღულუას) სახელი მიკუუკაღულანს ზმნისა -- გადახრა; გადატ. რისამე ქარაგმით თქმა. სქანობურათ
აკა მუთუნი სიტყვა ქუმკუკაღულეე: ქხს, 1, გვ. 120 -- შენებურად ერთი რაიმე სიტყვა ერთმანეთზე გადააბი. შდრ. კაღუ. 

Lemma: mik'ok'vatua  
Number: 12720  
მიკოკვათუა (მიკოკვათუას) სახელი მიკიკვათანს ზმნისა -- რამეზე მიჭრა; ოდნავ მოჭრა. ქოჩორაქჷ კვარჩხანი კითი
ქიმკიიკვათჷ: ი. ყიფშ., გვ. 98 -- ქოჩორამ მარცხენა თითი მიიჭრა. 

Lemma: mik'ok'valua  



Number: 12721  
მიკოკვალუა (მიკოკვალუას) სახელი მიკიკვალუუ(ნ) ზმნისა -- უკვალოდ დაკარგვა, გაქრობა. ინა ტყობიშე ოკოდჷ
ქიმკაკვალჷკონი: ი. ყიფშ., გვ. 55 -- ის მალულად უნდოდა გაექრო. მუშენ მიზალა მიკოკვალუას? -- რატომ მიქადი
მოსპობას (უკვალოდ გაქრობას)? 

Lemma: mik'ok'vanc'ua  
Number: 12722  
მიკოკვანწუა (მიკოკვანწუას) სახელი მიკააკვანწანს ზმნისა -- რისამე კოხტად, ლამაზად მილაგება, მიწყობა. ჸუდე
ქიმკაკვანწუ -- სახლი ლამაზად მიალაგა. 

Lemma: mik'ok'ilua  
Number: 12723  
მიკოკილუა (მიკოკილუას) სახელი მიკააკილანს ზმნისა -- მიკეტვა. 

Lemma: mik'ok'ina  
Number: 12724  
მიკოკინა (მიკოკინას) სახელი მიკიიკინანს ზმნისა -- გამოწევა, ოდნავ გაწევა. 

Lemma: mik'ok'iril-i  
Number: 12725  
მიკოკირილ-ი (მიკოკირილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მიკააკირანს ზმნისა -- მიბმული. მიკოკირილი ორინჯი გეიაშქუ --
მიბმული საქონელი აუშვა. 

Lemma: mik'ok'irua  
Number: 12726  
მიკოკირუა (მიკოკირუას) სახელი მიკააკირანს ზმნისა -- მიბმა. მა ხენწიფეში კოჩი მიკომკირუ: მ. ხუბ., გვ. 12 -- მე
ხელმწიფის კაცი მყავს მიბმული. ქჷმჷკააკირჷ რაშის: ი. ყიფშ., გვ. 89 -- მიაბა რაშს. 

Lemma: mik'ok'uch'ua  
Number: 12727  
მიკოკუჭუა (მიკოკუჭუას) სახელი მიკააკუჭანს ზმნისა -- მიკუჭვა. კულაკობაქ დეემარცხ, სოდგა მიკოკუჭუნა: ქხს, 1, გვ.
340 -- კულაკობა დამარცხდა, სადღაც (ყველგან) მიკუნჭულან. 

Lemma: mik'olandapa  
Number: 12728  
მიკოლანდაფა (მიკოლანდაფას) სახელი მიკულანდუანს ზმნისა -- მიკარება. ჩქიმი ოსურიში ხე მუჭო ქიმკალანდუუ
ხანიშ სქუასჷნ...: მ. ხუბ., გვ. 18 -- ჩემი ცოლის ხელი როგორც კი მიეკარება ხანის შვილს... 

Lemma: mik'olapa  
Number: 12729  
მიკოლაფა (მიკოლაფას) სახელი მიკოლუ(ნ) ზმნისა -- ჩამოვარდნა. 

Lemma: mik'olapir-i  
Number: 12730  
მიკოლაფირ-ი (მიკოლაფირს) მიმღ. ვნებ. წარს. მიკოლუ(ნ) ზმნისა -- მივარდნილი; ჩამოვარდნილი; გადატ. გადახვეწილი.
უცხო ქიანას მიკოლაფირც ჩაგრენდასჷ სამართალი: ქხს, 1, გვ. 97 -- უცხო ქვეყანაში (ქვეყნად) გადახვეწილს რომ
ჩაგრავდეს სამართალი. 

Lemma: mik'olapu  
Number: 12731  
მიკოლაფუ, მიკაალაფუ (მიკოლაფუს) 1. მივარდნილი ადგილი, -- გადმოსავარდნი. ადგილი, საიდანაც შეიძლება
მოწყდომა და გადმოვარდნა. 2. შემოსავლელი. 

Lemma: mik'oleba  
Number: 12732  
მიკოლება (მიკოლებას) სახელი მიკულუანს ზმნისა -- გვერდის ავლა. თუნთის წყიშა ვემკალენია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 56 --
დათვი წყავს გვერდს ვერ აუვლისო. 

Lemma: mik'oluapa  
Number: 12733  
მიკოლუაფა (მიკოლუაფას) სახელი მიკულუანს ზმნისა -- მოვლა; გამოვლა, მონახულება. ზარმაცი ჭყიშის შორიშ
მიკოლუაფა უსხუნუნია: ა. ცან., გვ. 106 -- ზარმაც მწყემსს შორიდან მოვლა ურჩევნიაო. აშონას მუკომლევა: მ. ხუბ., გვ. 24 --
აქეთობას გამომიარეო. 

Lemma: mik'oluapir-i  
Number: 12734  
მიკოლუაფირ-ი (მიკოლუაფირს) მიმღ. ვნებ. წარს. მიკულუანს ზმნისა -- მოვლილი; ჩამოვლილი. 

Lemma: mik'olurapa  
Number: 12735  
მიკოლურაფა (მიკოლურაფას) სახელი მიკირულუანს ზმნისა -- მიძინება. მიკობლურსუ უმინჯურსუ: ი. ყიფშ., გვ. 150 --
მიძინებული ვარ უპატრონო. 

Lemma: mik'olurapil/r-i  
Number: 12736  
მიკოლურაფილ/რ-ი (მიკორულაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მიკილურუანს ზმნისა -- მიძინებული. ახალი მიკოლურაფილი
რდუ, მა მეფრთინი -- ახალი მიძინებული იყო, მე რომ მივედი. 



Lemma: mik'omarmalua  
Number: 12737  
მიკომარმალუა (მიკომარმალუას) სახელი ქიმკიმარმალუუ(ნ) ზმნისა -- ხამხამი; განაბული ჯდომა. გადატ. გადაკარგვა.
გამკიიღჷ მუშ ბერგი დო ომაღურეთ ქიმკიმარმალუ: მ. ხუბ., გვ. 277 -- გამოიტანა თავისი თოხი და სასწრაფოდ
(სასიკვდილოდ) გადაიკარგა. 

Lemma: mik'onargua  
Number: 12738  
მიკონარგუა (მიკონარგუას) სახელი მიკინარგუუ(ნ) ზმნისა -- გადაკარგვა, დაღუპვა. 

Lemma: mik'onargusua  
Number: 12739  
მიკონარგუსუა (მიკონარგუსუას) იგივეა, რაც მიკონარგუა. 

Lemma: mik'ontxapa  
Number: 12740  
მიკონთხაფა (მიკონთხაფას) სახელი მიკანთხუუ(ნ) ზმნისა -- ჩამოვარდნა რაიმე ვერტიკალურიდან (კედელი, კლდე...).
გამკანთხუუ ჩქინი ჸანჭი, ქიგედჷრთჷ კინჩხისია: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 148 -- ჩამოვარდება ჩვენი ჭია (აბრეშუმისა), (და)
დადგება ყირაზე. ქ ტაბაკიშე მიკონთხაფა ტაბლიდან ჩამოვარდნა; გადატ. უპატივცემლობა, დაუფასებლობა, არაფრად
ჩაგდება. ვადმაპაიჯუნი, ითამ თიშ ტაბაკიშე მიკუანთხუდიო? -- რომ არ დამპატიჟა, ვითომ მისი მაგიდიდან
ჩამოვარდებოდი? შდრ. მიკოლაფა. 

Lemma: mik'o{n}-mok'on-i  
Number: 12741  
მიკო{ნ}-მოკონ-ი (მიკო{ნ}-მოკონს) იგივეა, რაც მეკო{ნ}-მოკონი, -- რაღაც-რაღაცები. მუდგარენი, მიკო{ნ}-მოკონეფი
ქააძირუ -- რაღაცაა, რაღაც-რაღაცები აჩვენა. შდრ. ხიპუჭ-ხაპუჭი, ხირუ-ხარუ. 

Lemma: mik'ondzvirua  
Number: 12742  
მიკონძვირუა (მიკონძვირუას) სახელი მიკიინძვირუუ(ნ) ზმნისა -- ჩამოყრა, ჩამოშლა. ინჭას დიხა მიკონძვირიიე -- ჭაში
(გვერდითი) მიწა ჩამოშლილია. 

Lemma: mik'onc'k'umot'ua  
Number: 12743  
მიკონწკუმოტუა (მიკონწკუმოტუას) სახელი მიკუნწკუმოტუნს ზმნისა -- მიგრეხა. 

Lemma: mik'onc'q'ilir-i  
Number: 12744  
მიკონწყილირ-ი (მიკონწყილირს) მიმღ. ვნებ. წარს. მიკაანწყუნს ზმნისა -- მილაგებული, მიწყობილი. ჸუდე ირო
მიკონწყილირი აფუ -- სახლი ყოველთვის მიწყობილი აქვს. 

Lemma: mik'onc'q'uala  
Number: 12745  
მიკონწყუალა (მიკონწყუალას) სახელი მიკაანწყუნს, მიკიინწყუუ(ნ) ზმნათა -- 1. მილაგება, მიწყობა. ჸუჩა ქუმურსინი,
ქიმკანწყუნს -- სახლში რომ მოვა, (სახლს) მიალაგებს. 2. ჩამონგრევა, ჩამოქცევა. კირდეშე დიხაქ გემკინწყუ -- კლდიდან
მიწა ჩამოინგრა. 

Lemma: mik'onc'q'uma  
Number: 12746  
მიკონწყუმა (მიკონწყუმას) სახელი მიკონწყუნს ზმნისა -- ჩამოხსნა. ქიმერთუ ლევანქ, გემკონწყუ ძღაბი: მ. ხუბ., გვ. 12 --
მივიდა ლევანი, (და) ჩამოხსნა გოგო. //გადატ. ტანსაცმლის გახდა. ტანიშა გემკინწყუ -- ტანზე გაიხადა. 

Lemma: mik'onch'apa  
Number: 12747  
მიკონჭაფა (მიკონჭაფას) სახელი მიკანჭუუ(ნ) ზმნისა -- მიკარება. თეურე ოსურ ვამიჸონა -- ვემკანჭავა: ხალხ. სიბრ., 1,
გვ. 99 -- იქიდან ცოლი არ მოიყვანო -- არ გაეკაროო. სიკეთექ ვანკმანჭჷ დო სიავექ ქიგმოთუუ: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 152 --
სიკეთე არ მომეკარა და სიავემ კი დამათოვა. 

Lemma: mik'onch'ira  
Number: 12748  
მიკონჭირა (მიკონჭირას) სახელი მიკუნჭირანს ზმნისა -- მიჭერა. კითი ჩახმახის მიკუნჭირი! -- თითი ჩახმახს მიაჭირე! 

Lemma: mik'onjama  
Number: 12749  
მიკონჯამა (მიკონჯამას) სახელი მიკაანჯანს ზმნისა -- გამოღება, გაღება. 

Lemma: mik'onjghvilua  
Number: 12750  
მიკონჯღვილუა (მიკონჯღვილუას) სახელი მიკაანჯღვილანს ზმნისა -- მიმწყვდევა. კიდას ქიმკაანჯღვილუ -- კედელზე
მიამწყვდია. 

Lemma: mik'op'onua  
Number: 12751  
მიკოპონუა (მიკოპონუას) სახელი მიკააპონანს ზმნისა -- მიყრდნობა, მიყუდება. ოთხი ბიგეფი თითო კურთხუშე
ქინკააპონაფუუ: მ. ხუბ., გვ. 187 -- ოთხი ჯოხი თითო კუთხიდან მიაყუდებინა. 



Lemma: mik'op'ot'ik'-i  
Number: 12752  
მიკოპოტიკ-ი, მიკოპოტიკება (მიკოპოტიკის, მიკოპოტიკებას) სახელი მიკააპოტიკანს ზმნისა -- 1. ზერელედ რისამე
გაკეთება. ქიმკაპოტკუუ დო მოლართუ -- (ზერელედ) გააკეთა და წამოვიდა. 2. უნებურად რამე ცუდ საქმეში გარევა.
მეეჸონით ჸუჩა, ვარა მიდგასი იჸიინი, ქიმკეპოტიკებუ -- წამოიყვანეთ სახლში, თორემ ვიღაცას იქნება, გადაეკიდება.
შდრ. პოტიკი. 

Lemma: mik'ora՚apa  
Number: 12753  
მიკორაჸაფა (მიკორაჸაფას) სახელი მიკურაჸუანს ზმნისა -- მიკარება. ნდიქ მიკორაჸაფა დო ვიშო ეკირთუ: მ. ხუბ., გვ. 5 -
- დევი მიკარება და წაიქცა იქით. 

Lemma: mik'ora՚ua  
Number: 12754  
მიკორაჸუა (მიკორაჸუას) სახელი მიკორაჸუნს ზმნისა -- გამოდენა (აქეთ). ვარა დოჸვილითია, ვარა აშო გამკორაჸითია:
ი. ყიფშ., გვ. 94 -- ან მოკალით, ან აქეთ გამოდენეთო. 

Lemma: mik'orgiil-i  
Number: 12755  
მიკორგიილ-ი (მიკორგიილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მიკირგუნს ზმნისა -- გამოგლოვილი. მიკორგიილი აფუ მუმა --
გამოგლოვილი ჰყავს მამა. მემიჩქ, ჸოროფა მიკორგიილი რე: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 69 -- მგონია, სიყვარული
გამოგლოვილია. 

Lemma: mik'orginua  
Number: 12756  
მიკორგინუა (მიკორგინუას) სახელი მიკირგინუუ(ნ) ზმნისა -- მოწყდომა, გამოგორება. (ქუაქ) გოლას გემკირგინუა დო
გირინქ, -- ჩქიმი ოღალარი იჸინია: თ. სახოკ., გვ. 245 -- მთას ქვა მოსწყდა და ვირმა, -- ჩემი საზიდი იქნებაო. 

Lemma: mik'orguala  
Number: 12757  
მიკორგუალა (მიკორგუალას) სახელი მიკიირგუნს ზმნისა -- გამოგლოვა. სქუალემქ მუმა გამკიირგიის: ი. ყიფშ., გვ. 79 --
შვილებმა მამა გამოიგლოვეს. 

Lemma: mik'orde  
Number: 12758  
მიკორდე ზმნზ. იქით ნაპირთან. წყარისინდი წყარსჷ გეხე, მიკორდე -- კოკობე: ქხს, 1, გვ. 138 -- გარეული იხვი (წყლის
ჩიტი) წყალზე ზის, ნაპირთან -- კოკობე (კაკაბი). 

Lemma: mik'orta  
Number: 12759  
მიკორთა (მიკორთას) სახელი მიკიირთუუ(ნ) ზმნისა -- მიბრუნება, მობრუნება. ვეზირქი... მიკიირთჷ დო მააშინჷ: ა. ცაგ.,
გვ. 41 -- ვეზირი... მიბრუნდა და მოახსენა. გლახა აჯილღა დიდას მიკართუნია: თ. სახოკ., გვ. 245 -- ცუდი (უჯიშო) კურო
დედას მოუბრუნდებაო. სოვრე მიკივრთი, თევრე იკივრთი -- საითაც მივბრუნდი, იქითკენ წავიქეცი. 

Lemma: mik'ortapa  
Number: 12760  
მიკორთაფა (მიკორთაფას) სახელი მიკურთანს ზმნისა -- მობრუნება. უცბათ მუკურთანქ დო კისერს გამკუტახუნქია: მ.
ხუბ., გვ. 11 -- უცებ მოუბრუნებ და კისერს მოსტეხავო. 

Lemma: mik'ortel-i  
Number: 12761  
მიკორთელ-ი (მიკორთელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მიკირთანს ზმნისა -- (მი-)მობრუნებული. მიკორთელი ქორძირჷ-და,
შილებუანც მერჩას ალობა: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 118 -- შებრუნებული თუ გნახა, შეუძლია მოგცეს ალობა (ერთხელ და
სამუდამოდ მოგიშოროს). 

Lemma: mik'ortina  
Number: 12762  
მიკორთინა, მიკორთინაფა (მიკორთინ{აფ}ას) იგივეა, რაც მიკორთა, -- მობრუნება. ვეგმარინე, ვადმახუნე თიში
მიკორთინაშა -- ვერ დავდგები, ვერ დავჯდები მის მობრუნებამდე. იხ. რთინა; რთინაფა. 

Lemma: mik'ort-muk'ort-i  
Number: 12763  
მიკორთ-მუკორთ-ი (მიკორთ-მუკორთის) მიბრუნ-მობრუნება, მიხვრა-მოხვრა. მუშენ გოზარ მიკორთ-მოკორთი? -- რატომ
გეზარება მიბრუნ-მობრუნება. // გადატ. საქციელი. დეეკვირი იში მიკორთ-მოკორთის! -- დააკვირდი მის საქციელს (მიბრუნ-
მობრუნებას). 

Lemma: mik'orina  
Number: 12764  
მიკორინა, მიკორინაფა (მიკორინა{ფა}-ს) სახელი მიკოდირთუ(ნ), მიკარინუანს ზმნათა -- მიდგომა, მიყენება.
წანმოწანაშე ართიშახ ათე ქალაქის ქუმკადირთუდუ: მ. ხუბ., გვ. 14 -- წელიწადში ერთხელ ამ ქალაქს მოადგებოდა. 

Lemma: mik'orul-i  
Number: 12765  
მიკორულ-ი, მიკორულაფა (მიკორულ{აფა}-ს) სახელი მიკირულუანს ზმნისა -- მიძინება. ქიმკაარულუ ბოშის: მ. ხუბ., გვ.
70 -- მიეძინა ბიჭს. ქიმკიირულუნი, გოვალჷ: ი. ყიფშ., გვ. 74 -- რომ მიიძინა, გაიელვა. მაფშალიაში ჰამო ბირა ვარდის
მიკმარულუანსი: ენგური, გვ. 248 -- იადონის ტკბილი სიმღერა ვარდს {მი}აძინებს. 



Lemma: mik'orshvinua  
Number: 12766  
მიკორშვინუა (მიკორშვინუას) სახელი მიკორშვინუ(ნ), მიკორშვინუნს ზმნათა -- 1. სტვენა; სადღაც მიმდგარის სტვენა.
მიკორე გოლას დო მიკორშვინუნს -- მიმდგარია მთაზე და სტვენს. 2. მიფენა, მიჯრა ბევრისა (მაგ., ხეების...). სუკიშ წვანცჷ
ფუთქურამი ცხიმურეფი მუკორშვინჷ: მასალ., გვ. 18 -- სერის თავზე ხავსიანი რცხილებია შეჯარული (მიფენილი). 

Lemma: mik'orchkila  
Number: 12767  
მიკორჩქილა (მიკორჩქილას) სახელი მიკაარჩქილე(ნ) ზმნისა -- მოხედვა, ყურადღების მიქცევა. ეურე მუს იჯინექ, აშ
მიკმორჩქილი -- იქით (მხარეს) რას იყურები, აქეთ შემომხედე. შდრ. მიკოჯინა. 

Lemma: mik'orchkina  
Number: 12768  
მიკორჩქინა (მიკორჩქინას) სახელი მიკაარჩქინანს, მიკორჩქინდუ(ნ) ზმნათა -- გამოჩენა. უნჩაში ჯიმაქ ვამკორჩქინდჷ:
ი. ყიფშ., გვ. 79 -- უფროსი ძმა არ გამოჩნდა. სოთინი გამკობრჩქინდჷდი-და, -- დიხა ჩაფულა, ცა ქუდი (მაფუდუ): ი. ყიფშ.,
გვ. 151 -- სადმე თუ გამოვჩნდებოდი, მიწა ფეხსაცმელი, ცა ქუდი იყო (მქონდა). 

Lemma: mik'orchxinua  
Number: 12769  
მიკორჩხინუა (მიკორჩხინუას) სახელი მიკორჩხინუ(ნ) ზმნისა -- დაჯარვა, მიფენა ბევრისა (მაგ., ხეების). სუკიშ წვანს
ჟიმოლეშე ცხემურეფი მიკორჩხინუ: ქხს, 1, გვ. 316 -- გორაკის წვერზე ზემოდან რცხილებია მიჯარული. შდრ. მიკორშვინუა
(მნიშ. -- 2). 

Lemma: mik'osvanjin-i  
Number: 12770  
მიკოსვანჯინ-ი (მიკოსვანჯინს) სახელი მიკისვანჯუუ(ნ) ზმნისა -- მოსვენება, მისვენება. შქადღა ბორჯის მიკმისვანჯუდუ --
შუადღეს ისვენებდა. 

Lemma: mik'osopin-i  
Number: 12771  
მიკოსოფინ-ი (მიკოსოფინს) სახელი მიკისოფუ(ნ) ზმნისა -- შრომა თავგამოდებით. ჟი ქიმკისოფუ კაკუტემს კოჩინ,
ქოძირჷ: მ. ხუბ., გვ. 81 -- ზევით თავგამოდებით რომ შრომობს ნივნივებზე კაცი, ნახა. 

Lemma: mik'osopua  
Number: 12772  
მიკოსოფუა (მიკოსოფუას) სახელი მიკოსოფუნს ზმნისა -- მოწყვეტა, მოგლეჯა. ვარი ქუასჷ მიკასოფიო, დო ვარ მა
ეკოისოფიო?: ი. ყიფშ., გვ. 100 -- ან ქვას მიაგლიჯე და ან მე დაგიგლიჯე? ხეს ვა მოფთხჷნც, ვამკოფსოფუნც: მასალ., გვ.
25 -- ხელს არ მახლებს, არ მომწყვეტს. 

Lemma: mik'osumala  
Number: 12773  
მიკოსუმალა (მიკოსუმალას) სახელი მიკუუსვანს ზმნისა -- მოცხება; მოკიდება, მოსმა. გურცუ ღანჯიქ ქჷმკჷმასუ: ეგრისი,
გვ. 131 -- გულზე ჟანგი მომეცხო (მომეკიდა). 

Lemma: mik'osureba  
Number: 12774  
მიკოსურება (მიკოსურებას) სახელი მიკისურენს ზმნისა -- მოსტუმრება. არძო თითო ონჯუას ქიმკიისურჷ: მ. ხუბ., გვ. 183 --
ყველა თითო საღამოს მოისტუმრა. საქმეს გემკიფსურენქ დო ქოიძირუანქ -- საქმეს მოვისტუმრებ და გინახულებ. 

Lemma: mik'osurebul-i  
Number: 12775  
მიკოსურებულ-ი (მიკოსურებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მიკისურენს ზმნისა -- მოსტუმრებული. მიკოსურებულს
მიკასურებელი უჯგუნია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 91 -- გასტუმრებულს გასასტუმრებელი სჯობიაო. 

Lemma: mik'osxap'in-i  
Number: 12776  
მიკოსხაპინ-ი, მიკოსხაპუა (მიკოსხაპინს, მიკოსხაპუას) სახელი მიკაასხაპანს ზმნისა -- მიხტომა. ქუმკაასხაპუ ღონეში
მიდმაღალარ ღვინს: მ. ხუბ., გვ. 4 -- მიახტა ღონის წამრთმევ ღვინოს. 

Lemma: mik'ot'aleba  
Number: 12777  
მიკოტალება (მიკოტალებას) სახელი მიკიტალენს ზმნისა -- მიტოვება. 

Lemma: mik'ot'axua  
Number: 12778  
მიკოტახუა (მიკოტახუას) სახელი მიკაატახანს ზმნისა -- მიმტვრევა (რამეზე). ხამუ კუდელს მიკატახესია -- დანა კუდზე
მიატეხესო. ჯა დო ჯა ართიანს მიკიოტირხჷ: ქხს, 2, გვ. 26 -- ხე და ხე ერთმანეთს ატყდება. დუდუქჷ ვემკატახჷ ჯაშა: კ.
სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 103 -- თავი ხეს ვერ მიახალა (მიამტვრია). 

Lemma: mik'ot'eba  
Number: 12779  
მიკოტება (მიკოტებას) სახელი მიკიტენს ზმნისა -- მიტოვება (ცოტასი, რაღაც ნაწილისა), მორჩენა; გადარჩენა. ბედის
გამკუვტებუთ ვარა, ვანოშიბუედ ჩქინი ძვალი: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 153 -- ბედს გადავურჩენილვართ, თორემ (კაცი) ვერ
იშოვიდა ჩვენს ძვალს. ნდიიშე გამჷკმოტევა: ი. ყიფშ., გვ. 21 -- დევისაგან დამიხსენიო (გადამარჩინეო). 

Lemma: mik'ot'oulua  
Number: 12780  



მიკოტოულუა (მიკოტოულუას) სახელი მიკატოულანს ზმნისა -- მიბმა. ჩხოუ მასარს ქიმკატოულუუ -- ძროხა მესერზე
მიაბა. 

Lemma: mik'ot'q'obin-i  
Number: 12781  
მიკოტყობინ-ი (მიკოტყობინს), მიკოტყობუა (მიკოტყობუას) სახელი მიკიტყობუუ(ნ) ზმნისა -- მიმალვა, მიფარება; რაიმეს
უკან დამალვა; სამალავიდან გამოსვლა. მიდართჷ დო კარცჷ ქიმკიიტყობუ: ი. ყიფშ., გვ. 58 -- წავიდა და კარს (უკან)
მიემალა. ხუმლა კოჩქ გამკოტყობუ მუში ოფულაშეშე: აია, 1, გვ. 25 -- ხმელი კაცი ჩუმად გამოვიდა თავისი სამალავიდან. 

Lemma: mik'oula  
Number: 12782  
მიკოულა, მიკუ{უ}ლა (მიკოულას, მიკუ{უ}ლას) სახელი მიკუურს ზმნისა -- გამოვლა. დადია მიკუურსია დო ბაჩია შარას
გილაჩოქუდუა -- დადიანი გამოივლისო და ბაჩილავა (გვარია) გზაზე იყო დაჩოქილიო. 

Lemma: mik'opacxua  
Number: 12783  
მიკოფაცხუა (მიკოფაცხუას) სახელი მიკუუფაცხუანს ზმნისა -- მიფაცხუნება; ოდნავ მირტყმა. გვანილ ხოჯეფს გეპუნქი დო
ჭინუს მიკმუფაცხუა: ქხს, 1, გვ. 320 -- მსუქან ხარებს მივყვები (ხვნის დროს) და წკნელს ვუფაცხუნებ (ოდნავ ვურტყამ). 

Lemma: mik'opecherua  
Number: 12784  
მიკოფეჩერუა (მიკოფეჩერუას) სახელი მიკააფეჩერანს ზმნისა -- გადატ. ცუდად თოხნა. ჰო, მუჭო მიკმაფეჩერანს! -- ჰო,
რა ცუდად თოხნის! 

Lemma: mik'oporua  
Number: 12785  
მიკოფორუა (მიკოფორუას) სახელი მიკაფორანს ზმნისა -- მიფარვა. ჭა ქიმკააფორუ -- ჩალა მიაფარა. ჭყალათი
ქიმკაფორუ -- ბევრი წყევლა (წყევლით მიაფარა). 

Lemma: mik'opulua  
Number: 12786  
მიკოფულუა (მიკოფულუას) სახელი მიკააფულანს ზმნისა -- მიმალვა. მუქ გუდას უკახალე ქუმკააფულუ -- თვითონ ის
გუდის უკან დაიმალა (ამოეფარა). 

Lemma: mik'opurt'inua  
Number: 12787  
მიკოფურტინუა (მიკოფურტინუას) სახელი მიკააფურტინანს ზმნისა -- მიფურთხება. მორთით აშო დო ქიმკააფურტინით! --
მოდით აქ (აქეთ) და მიაფურთხეთ! იხ. ფურტინი. 

Lemma: mik'okvakval-i  
Number: 12788  
მიკოქვაქვალ-ი (მიკოქვაქვალ/რს) სახელი გემკიქვაქვალუუ(ნ) ზმნისა -- ცუნცულით სვლა; კოხტად სიარული. ე დედიბიქჷ
გემკიქვაქვალჷ: ი. ყიფშ., გვ. 102 -- ეს დედაბერი ცუნცულით გამოვიდა (გამოცუნცულდა). შდრ. ქვაქვალი. 

Lemma: mik'okvenj-i  
Number: 12789  
მიკოქვენჯ-ი (მიკოქვენჯის, მიკოქვენს) იგივეა, რაც მიკაქვენჯი, მიკაქუნალი, -- ტანსაცმელი; საცმელი (შდრ. ვ. თოფ., --
ენჯ სუფ., გვ. 142). მუშ მაჸალე მაფაში სქუასჷ ქჷმკააქუნუ მუში მიკოქვენჯი: ა. ცაგ., გვ. 42 -- თავისი მეგობარი მეფის
შვილს ჩააცვა თავისი (მისი) ტანსაცმელი. 

Lemma: mik'okvishua  
Number: 12790  
მიკოქვიშუა (მიკოქვიშუას) სახელი მიკააქვიშანს ზმნისა -- მისილვა. ჩქიმი ბედიში ხვამარდიქ ზღვაპის ქაკმოქვიშუ მა:
შ. ბერ., გვ. 170 -- ჩემი ბედის ხომალდმა ზღვისპირას გამრიყა (მიმასილა) მე. 

Lemma: mik'okose/il-i  
Number: 12791  
მიკოქოსე/ილ-ი (მიკოქოსე/ილს) მიმღ. ვნებ. წარს. მიკააქოსანს ზმნისა -- მიხვეტილი. //გადატ. დასაღუპავი. უტუშ ჯარს
მუშენ აკათ, სი იშ მიკოქოსელია: ქხს, 1, გვ. 261 -- უტუს ჯარში რად გაერიე, შენ იქით დასაღუპავო. სი ჩქიმი ცოდათ
მიკოქოსილი! -- შენ ჩემი ცოდვით დაღუპულო! 

Lemma: mik'okosua  
Number: 12792  
მიკოქოსუა (მიკოქოსუას) სახელი მიკააქოსანს ზმნისა -- მიხვეტა. ნოსაქ ყებური ქიმკააქოსუ -- რძალმა კერია მიხვეტა.
//გადატ. დაღუპვა; გადაკარგვა. ეგებჷ სოთინი ქიმკიიქოსასჷნი: ი. ყიფშ., გვ. 94 -- ეგების სადმე დაიღუპოს. 

Lemma: mik'okuna  
Number: 12793  
მიკოქუნა (მიკოქუნას) სახელი მიკააქუნანს ზმნისა -- ჩაცმა. ჯგირი ვამჷკმოქუნსუ: ი. ყიფშ., გვ. 167 -- კარგი არ მაცვია.
ქემკააქუნითჷ თესჷ: ა. ცაგ., გვ. 95 -- ჩააცვით ამას. ბარგი ოკო ქჷმკიქუნე: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 131 -- ტანსაცმელი უნდა
ჩაიცვა. 

Lemma: mik'okunal-i  
Number: 12794  
მიკოქუნალ-ი (მიკოქუნალ/რს) იხ. მიკაქუნალი, -- მიმღ. ვნებ. მყ. მიკიქუნანს ზმნისა -- ჩასაცმელი. მიკოქუნალი
ქუუღუდასჷ: ი. ყიფშ., გვ. 5 -- ჩასაცმელი ჰქონდეს. სადიდკოჩო მიკაქუნალითი გაგმაანწყუაფუუ: ა. ცაგ., გვ. 45 --
სადიდკაცო ჩასაცმელით გამოაწყობინა. 



Lemma: mik'okunel-i  
Number: 12795  
მიკოქუნელ-ი (მიკოქუნელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მიკიიქუნანს ზმნისა -- ჩაცმული 

Lemma: mik'oghala  
Number: 12796  
მიკოღალა (მიკოღალას) სახელი მიკიღანს ზმნისა -- გამოტანა; მორთმევა; //გადატ. დაჯაბნა. ცირაქ დუდი ვამკოიღას: კ.
სამუშ., ქხპს, გვ. 125 -- გოგომ თავი არ აგარიდოს (დაიძვრინოს). ჯგირი ოჭკუმალი გემკუუღუ -- კარგი საჭმელი გამოუტანა. 

Lemma: mik'oghalir-i  
Number: 12797  
მიკოღალირ-ი (მიკოღალირს) მიმღ. ვნებ. წარს. მიკიღანს ზმნისა -- გამოტანილი; გამოსხმული (ხილი); //გადატ.
დაძვრენილი. წი ჸურძენს ბრელი აფუ მიკოღალირი -- წელს ყურძენს ბევრი აქვს გამოტანილი. ქ დუდმიკოღალირი
თავდაძვრენილი. 

Lemma: mik'oghank'e/il-i  
Number: 12798  
მიკოღანკე/ილ-ი (მიკოღანკე/ილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. კანონის, წესრიგის მოყვარული. მიკოღანკელი კოჩი რე კანონს
ვეგნურთანსინი ფერი კოჩი -- `მიკოღანკელი' კაცია, კანონს რომ არ გადაუხვევს ისეთი კაცი. შდრ. ღანკი. 

Lemma: mik'oghvank'il-i  
Number: 12799  
მიკოღვანკილ-ი (მიკოღვანკილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მიკააღვანკანს ზმნისა -- მიღუნული. ლისმარი მიკოღვანკილი რდუ
-- ლურსმანი მიღუნული ოყო. 

Lemma: mik'oghvank'ua  
Number: 12800  
მიკოღვანკუა (მიკოღვანკუას) სახელი მიკაღვანკანს ზმნისა -- მიღუნვა. ჩაქუჩი ქიმიღი დო ქიმკაღვანკი ლისმარი --
ჩაქუჩი მოიტანე და მიაღუნე ლურსმანი. 

Lemma: mik'oghobua  
Number: 12801  
მიკოღობუა (მიკოღობუას) სახელი მიკააღობანს ზმნისა -- მიღობვა. ართი ბარჯგიშა ღობერი ვემკიღობენია: ხალხ.
სიბრ., 1, გვ. 9 -- ერთ სარზე ღობე არ შემოიღობებაო (მიიღობებაო). 

Lemma: mik'oghura  
Number: 12802  
მიკოღურა (მიკოღურას) სახელი მიკააღურუ(ნ) ზმნისა -- მიკვდომა. მეურცუ დო მიპაღურუ, ქიმურცუნი, ქიმკაღურუ: კ.
სამუშ., ქხპს, გვ. 168 -- მიდის და ტლინკებს ისვრის, როცა მივა, შეაკვდება (გამოცანა: წყალი და წისქვილი). 

Lemma: mik'o՚vantalua  
Number: 12803  
მიკოჸვანთალუა (მიკოჸვანთალუას) სახელი მიკიჸვანთალუ(ნ) ზმნისა -- ჩამოკიდება. ყაზაყი ცხიმურიში წჷრღჷთ
ათოკჷრილი აგაფათ ვამკიჸვანთალჷ ოხონჷს: ყაზაყ., 1.05.1931, გვ. 3 -- გლეხი რცხილის ღვლერჭით მიკრული კავით
არაა ჩამოკიდებული (თვლემით) სახნავზე. 

Lemma: mik'o՚vantil-i  
Number: 12804  
მიკოჸვანთილ-ი (მიკოჸვანთილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მიკიჸვანთუ(ნ) ზმნისა -- მიძინებული. იხ. მიკოჸვანთუა. 

Lemma: mik'o՚vantua  
Number: 12805  
მიკოჸვანთუა (მიკოჸვანთუას) სახელი მიკიჸვანთუ(ნ) ზმნისა -- ყვინთვა, თვლემა. მინი გვალო შუმილი რე, დუდ აწონუუ,
მუკიჸვანთჷ:მასალ., გვ. 66 -- ზოგი კი მთლად დამთვრალა, თავი ექინდრება, ეყვინთება. 

Lemma: mik'o՚vilapa  
Number: 12806  
მიკოჸვილაფა (მიკოჸვილაფას), მიკოჸვილუა (მიკოჸვილუას) სახელი მიკუჸვილუანს ზმნისა -- გასერვა (მუცლისა);
ტკივილის გაელვება, გაჭვალვა (ყრუდ). გამუათხოზე, ვამაჭოფე, გურს მიკომჸვილუანს:ქხს, 1, გვ. 163 -- რომ გავეკიდო,
ვერ დავიჭერ, გული (ყრუდ) მეტკინება (გამსერავს). 

Lemma: mik'o՚otama//muk'o՚otama  
Number: 12807  
მიკოჸოთამა//მუკოჸოთამა (მიკოჸოთამას) სახელი მიკუჸოთანს ზმნისა -- ჩამოგდება, დამართება; გაკეთება. გვალო
სარკო მუკომიჸოთ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 113 -- მთლად საარაკო დამმართა. ინგარჷ ე დედიბიქ: მუ მიკომიჸოთია, მუ
ბღოლია?: მ. ხუბ., გვ. 128 -- იტირა ამ დედაბერმა: რა დამმართე, რა მიქენიო? 

Lemma: mik'o՚onapa  
Number: 12808  
მიკოჸონაფა (მიკოჸონაფას) სახელი მიკიჸონანს ზმნისა -- გამოყვანა; მოშორება (მიმჯდარისა). ლევანი ონადირუშა
მიდეშუნი, კინოხუ ნდის გამკიჸონანდუ თე ძღაბი: მ. ხუბ., გვ. 8 -- ლევანი სანადიროდ რომ წავიდოდა, შემდეგ დევს
გამოიყვანდა ეს გოგო. 

Lemma: mik'o՚onua  
Number: 12809  
მიკოჸონუა (მიკოჸონუას) სახელი მიკაჸონანს ზმნისა -- მიმყნობა. ჸომურს ალინჩა ქიმკაჸონუ -- ტყემალს ალუჩა მიამყნო.



Lemma: mik'o՚una  
Number: 12810  
მიკოჸუნა (მიკოჸუნას) სახელი მიკაჸუნუუ(ნ) ზმნისა -- გარს შემოვლა; შემოყოლა. ვემკაჸუნა მიზეზებც, მოიადეფი ვეჩია:
კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 128 -- ნუ მოჰყვები მიზეზებს, იგავ-არაკები არ ილაპარაკო. ხალხიქჷთი გეეცუუ, ქემკოჸუნა ლაკადენს:
ი. ყიფშ., გვ. 149 -- ხალხი აცვივდა, მიჰყვებიან მთა-გორაკებს. 

Lemma: mik'o՚urshua  
Number: 12811  
მიკოჸურშუა (მიკოჸურშუას) სახელი მიკიჸურშუუ(ნ) ზმნისა -- მიყუჟება, მიყუჟვა; მყუდრო ადგილას დავანება, მიყუჩება. 

Lemma: mik'oshe'rua  
Number: 12812  
მიკოშჷრუა (მიკოშჷრუას) სახელი მიკიშჷრუუ(ნ) ზმნისა -- მისრესა. ოკოდჷ ცასჷ ქიმკაშჷრჷკონი გიმახვენჯი: ი. ყიფშ., გვ.
61 -- უნდოდა ცაზე მიესრისა მხედარი (მჯდომარე). 

Lemma: mik'ochana  
Number: 12813  
მიკოჩანა (მიკოჩანას) სახელი მიკოჩანს ზმნისა -- ბმა, სხმა (ნაყოფისა). ინა ვემკოჩანსჷ ჯასი: ქხს, 1, გვ. 71 -- ის არ აბია
ხეზე. 

Lemma: mik'ochanapa  
Number: 12814  
მიკოჩანაფა (მიკოჩანაფას) სახელი მიკააჩანუანს ზმნისა -- მისობა. მაგანა აბარწას კიდალას ქიმკუოჩანეე -- ნამგალი
სახლის აივანზე კედელზე მივასვე. შდრ. ცუნაფა. 

Lemma: mik'ochvagin-i  
Number: 12815  
მიკოჩვაგინ-ი (მიკოჩვაგინს) სახელი მიკოჩვაგუ(ნ) ზმნისა -- მიგდება; უაზროდ ყოფნა; უშნოდ რისამე კეთება (მაგ., თლა...).
ხე ემერეშე, მიკოჩვაგუ -- ზის ეგერ, გდია. 

Lemma: mik'ochilata  
Number: 12816  
მიკოჩილათა (მიკოჩილათას) სახელი მიკააჩირთუ(ნ) ზმნისა -- გაცდენა (რომელიმე ადგილს), გაშორება. კავკასია
დომილებუ, ვიშოთ მიკოფჩილათუქი: ქხს, 1, გვ. 68 -- კავკასია დამივლია, იქითაც გავცდენივარ (გავშორებივარ). 

Lemma: mik'ochxap'ua  
Number: 12817  
მიკოჩხაპუა (მიკოჩხაპუას) სახელი მიკააჩხაპანს ზმნისა -- შეშხეფება; შხეფების, წვეთების მისხმა. ღუმუქ ქიმკაჩხაპუ ხეს -
- ღომი მიეშხეფა ხელზე. 

Lemma: mik'ociconua  
Number: 12818  
მიკოციცონუა, მიკოცქიცქონუა (მიკოციცონუას, მიკოცქიცქონუას) სახელი მიკოციცონუნს//მიკოცქიცქონუნს ზმნისა --
მოციცქნა. კოჩური ჭკომუა ვოუჩქუ, მიკიცქიცქონუ -- კაცური ჭამა არ იცის, იციცქნება. შურკუტა დო ჰარამიშა ფუჩხათ
ვამკმაციცონე -- სულმოკლე და ხარბს ნამცეცსაც ვერ მოვუციცქნი. 

Lemma: mik'ocu/e'ma  
Number: 12819  
მიკოცუ/ჷმა (მიკოცუ/ჷმას) სახელი მიკოცენს ზმნისა -- ჩამოცვენა. მიკოცენც ნაცხაცხელი: მასალ., გვ. 62 -- ჩამოსცვივა
ნაპერწკალი. შხუ ჯას დიდი ნახაფული მიკოცენსია -- მსხვილ ხეს დიდი ნაფოტი ჩამოსცვივაო. 

Lemma: mik'ocunapa  
Number: 12820  
მიკოცუნაფა (მიკოცუნაფას) სახელი მიკაცუნუანს ზმნისა -- მიცმა, მისობა. ხამს (ხამის) მიკაცუნუანცჷნი, თექი არგუნც
მუკონწყჷნცია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 181 -- დანას სადაც (რომ) მიარჭობს, იქ ნაჯახს ჩამოხსნისო. შდრ. მიკოჩანაფა. 

Lemma: mik'ocxabarua  
Number: 12821  
მიკოცხაბარუა (მიკოცხაბარუას) სახელი მიკოცხაბარანს ზმნისა -- მიკაწვრა, ფხაჭნა (ოდნავ). ხე ქიმკიცხაბარუუ -- ხელი
მიიფხაჭნა. 

Lemma: mik'ocxak'ua  
Number: 12822  
მიკოცხაკუა (მიკოცხაკუას) სახელი მიკიცხაკუ(ნ) ზმნისა -- ძლივს (საცოდავად) კეთება რისამე; დაუძლურებულის რამესთან
(მაგ., მაგიდასთან) ჯდომა. ჩხოუს ჭვალა ვანოღვე დო კატუს მიკიცხაკუდეს: ქხს, 1, გვ. 246 -- ძროხას წველა არ ჰქონია და
კატას წველიდნენ (საცოდავად). 

Lemma: mik'ocxacxua  
Number: 12823  
მიკოცხაცხუა (მიკოცხაცხუას) სახელი მიკუცხაცხუანს ზმნისა -- ოდნავ შეხებით წასმა, წარტყმა... აკაბუცხა ქიმკუცხაცხუ
დო ქიდიჭყუ ნგარა -- ოდნავ შეეხო და დაიწყო ტირილი. 

Lemma: mik'odzak'in-i  
Number: 12824  
მიკოძაკინ-ი, მიკოძაკუა (მიკოძაკინს, მიკოძაკუას) სახელი მიკიძაკუ(ნ) ზმნისა -- უგულოდ და ზერელედ კეთება რისამე
(მაგ., თოხნა...). ჯვეშო ჩქინი ყაზაყეფი ხვალე მუკიძაკჷდესჷ: ყაზაყ., 6.06.1930, გვ. 3 -- ძველად ჩვენი გლეხები მარტო



თოხნიდნენ. 

Lemma: mik'odzargalua  
Number: 12825  
მიკოძარგალუა (მიკოძარგალუას) სახელი მიკიძარგალუ(ნ) ზმნისა -- თრევა, ხეტება. არძოშენი კუჩხიშა ვეჲმადგინე,
მუდა სქანიჯგუა თაქ მიკიძარგალუნი -- ყველას გამო ფეხზე ვერ ავდგები, რამდენი შენი მსგავსი აქ გამოეხეტება. 

Lemma: mik'odzvena  
Number: 12826  
მიკოძვენა (მიკოძვენას) სახელი მიკოძუ(ნ) ზმნისა -- მიდება. ჩქიმი დღა დალუური, ქიმიკოძუ ბონდიშის: ი. ყიფშ., გვ. 141
-- ჩემი დღე დალეული, დევს ხიდთან (ბონდთან). 

Lemma: mik'oc'ac'apa  
Number: 12827  
მიკოწაწაფა (მიკოწაწაფას) იგივეა, რაც მიკორაჸაფა, -- სახელი მიკუწაწუანს ზმნისა -- მიკარება, მიწაწება, შეხება; ჩაწება
(რაიმე სითხეში). მიკოწაწაფა დო ვიშ გოტირხუ -- შეხება და გატყდა იქით. ქააშედჷ ლეკური თაქ ხოლო, ტანქ
ვამკაწაწუკო ართიანსჷნ თიშენი: მ. ხუბ., გვ. 147 -- ჩაიდო ლეკური აქ, ტანი რომ არ შეხებოდა ერთმანეთს იმიტომ. ოსურ
უსხუნ ქიანაშა, მუდგას მიკუვწაწუუნი?!: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 107 -- ცოლი ურჩევნია ქვეყანაზე, რა ტკბილეულსაც
მიაგნო?! (რაღაცას მიეკარა). ჭკიდი წვენს მიკუწაწუუ -- მჭადი წვენში ჩააწო. 

Lemma: mik'oc'ilir-i  
Number: 12828  
მიკოწილირ-ი (მიკოწილირს) მიმღ. ვნებ. წარს. მიკოწილუნს ზმნისა -- მოკრეფილი. 

Lemma: mik'oc'ilua  
Number: 12829  
მიკოწილუა (მიკოწილუას) სახელი მიკოწილუნს ზმნისა -- მოკრეფა. უშქურს მიკმოწილუნს დო დუუცადი! -- ვაშლს კრეფს
და დაუცადე. 

Lemma: mik'oc'k'arua  
Number: 12830  
მიკოწკარუა (მიკოწკარუას) სახელი მიკააწკარანს, მიკიწკარუუ(ნ) ზმნათა -- მიწყობა, მილაგება. გამკიწკარეს ვითოჟირ
ნდიენქ: მ. ხუბ., გვ. 7 -- გამოეწყვნენ (გამოვიდნენ) თორმეტი დევ{ებ}ი. 

Lemma: mik'oc'oneba  
Number: 12831  
მიკოწონება (მიკოწონებას) სახელი მიკიწონენს ზმნისა -- დაწუნება, წუნის დადება; გულება; შემჩნევა; მინიშნება; მიხვედრა
(ი. ყიფშ.). ჩიქვის პლანქ ვეიაჭოფუ მუთუნი მიკოწონებათ:ქხს, გვ. 221 -- ჩხიკვმა ალღო ვერ აუღო ვერავითარი წუნის
დადებით. ხათეხოლო ქიმკიპწონე: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 88 -- მაშინათვე მივინიშნებ (დავიმახსოვრებ). შდრ. დაწონება. 

Lemma: mik'oc'uma  
Number: 12832  
მიკოწუმა (მიკოწუმას) სახელი მიკააწენს ზმნისა -- მისხმა. მუსჷთჷ მიკაწენსჷნი, ირფელსჷ დოჭუნსჷ: ი. ყიფშ., გვ. 87 --
რასაც მიესხმის, ყველაფერს დაწვავს. 

Lemma: mik'och'abapa  
Number: 12833  
მიკოჭაბაფა (მიკოჭაბაფას), მიკოჭაბუა (მიკოჭაბუას) სახელი მიკაჭაბუუ(ნ) ზმნისა -- მიწებება, მიკვრა; გადატ. მიტმასნება.
ართიანს ვე მიკააჭაბუუ: ი. ყიფშ., გვ. 180 -- ერთმანეთს არ მიეწებება. მიდეღი დო ჸვაშა ქიმკიჭაბე! -- წაიღე და შუბლზე
მიიწებე. შდრ. ჭაბუ. 

Lemma: mik'och'anapa  
Number: 12834  
მიკოჭანაფა (მიკოჭანაფას) სახელი მიკიჭანუანს ზმნისა -- გამოხმობა. 

Lemma: mik'och'apa  
Number: 12835  
მიკოჭაფა (მიკოჭაფას) იხ. მიკონჭაფა. ონჯღორეში გურიშენი კოჩი ვემკუჭაფუდეს -- სირცხვილის გამო კაცი (არავინ) არ
მიუკარებიათ. 

Lemma: mik'och'vit'ua  
Number: 12836  
მიკოჭვიტუა (მიკოჭვიტუას) სახელი მიკიჭვიტანს ზმნისა -- ბჟუტვა. ელექტრონი მიღუნა დო ნოთე ვამკიჭვიტოუნი: კ.
სამუშ., ქხპს, გვ. 166 -- ელექტრონი გვაქვს და კვარი არ ბჟუტავს. 

Lemma: mik'och'k'adua  
Number: 12837  
მიკოჭკადუა (მიკოჭკადუას) სახელი მიკააჭკადანს ზმნისა -- მიჭედვა. 

Lemma: mik'och'k'vap'ua  
Number: 12838  
მიკოჭკვაპუა (მიკოჭკვაპუას) სახელი მიკიჭკვაპუ(ნ) ზმნისა -- ხმის გამოცემით ჭამა, -- წკლაპუნი. ოჭკომარს ჭკუნსუნი,
მიკიჭკვაპუ -- საჭმელს რომ ჭამს, ხმას გამოსცემს (ისე ჭამს). 

Lemma: mik'och'k'irua  
Number: 12839  
მიკოჭკირუა (მიკოჭკირუას) სახელი მიკოჭკირუნს ზმნისა -- მოჭრა, ჩამოჭრა (ნაჭრისა). 



Lemma: mik'och'opua  
Number: 12840  
მიკოჭოფუა (მიკოჭოფუას) სახელი მიკაჭოფანს ზმნისა -- დაჭერა; გადატ. დამახსოვრება. თიში ფირქი ქიმკიჭოფუ: კ.
სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 101 -- იმისი ფიქრი დაიჭირა (მისი აზრი მიიპყრო). 

Lemma: mik'och'uapa  
Number: 12841  
მიკოჭუაფა (მიკოჭუაფას) სახელი მიკიიჭუუ(ნ), მიკაჭუანს ზმნათა -- მიწვა. კჷცი მუჟამი ფურუნი, თიწკჷმა მიკიჭუანცია
ჭკჷდის: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 68 -- კეცი როცა ხურდება, მაშინ მიიწვავსო მჭადს. 

Lemma: mik'oxak'api  
Number: 12842  
მიკოხაკაფი (მიკოხაკაფის) სახელი მიკუხაკუანს ზმნისა -- მიკაკუნება. თექ კარს მიკუხაკეე: მ. ხუბ., გვ. 216 -- იქ კარზე
მიუკაკუნე. თიწკმა კარტის ბლაჸაფენდით, კარც მიკუვხაკესჷნი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 80 -- მაშინ კარტს ვთამაშობდით,
კარს რომ მოუკაკუნეს. 

Lemma: mik'oxartua  
Number: 12843  
მიკოხართუა (მიკოხართუას) სახელი მიკიხართუუ(ნ) ზმნისა -- მიხლართვა. ძიგირს ტურა ვემკიხართუნია: თ. სახოკ., გვ.
267 -- ეკალში ტურა არ გაიხლართებაო. 

Lemma: mik'oxarckua  
Number: 12844  
მიკოხარცქუა (მიკოხარცქუას) სახელი მიკოხორცქუ(ნ) ზმნისა -- მოწყვეტა, მოსხლეტა. გვალაში წვანც მიკოხორცქ: კ.
სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 116 -- მთის წვერს მოსხლტება. იხ. ხარცქუა. 

Lemma: mik'oxach'arua  
Number: 12845  
მიკოხაჭარუა (მიკოხაჭარუას) სახელი მიკოხაჭარანს ზმნისა -- ჩამოფხაჭნა, ჩამოფხეკა. ფასის გამკოხაჭარანა,
წოუჸუნენა ნატურას: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 139 -- ფასს ჩამოფხაჭნიან, გაუფუჭებენ ნატურას. შდრ. ხაჭარუა. 

Lemma: mik'oxvila  
Number: 12846  
მიკოხვილა (მიკოხვილას) მიმწყვდევა; საშველის არ მიცემა. იხ. მიკოხვილუა. 

Lemma: mik'oxvilua  
Number: 12847  
მიკოხვილუა (მიკოხვილუას) სახელი მიკახვილანს ზმნისა -- მიმწყვდევა. ქიმკაახვილჷ მალაზონი: ი. ყიფშ., გვ. 75 --
მიამწყვდია მალაზონი. ბოში, მუშენ მიკმოხვილა?: ქხს, 1, გვ. 104 -- ბიჭო, რატომ მიმამწყვდევ? 

Lemma: mik'oxint'k'orua  
Number: 12848  
მიკოხინტკორუა (მიკოხინტკორუას) სახელი მიკოხინტკორუნს ზმნისა -- ბლაგვი იარაღით ცოტ-ცოტას ჩამოთლა. ძვალს
მიკიხინტკორუ -- ძვალს ცოტ-ცოტად აცლის ხორცს (ათლის). 

Lemma: mik'oxinjua  
Number: 12849  
მიკოხინჯუა (მიკოხინჯუას) სახელი მიკაახინჯანს, მიკიხინჯუუ(ნ) ზმნათა -- მიხერგვა. თენეფი წისქვილიშა
ქემკუხინჯაფუნ დო მეწისქვილეს გეშუჸონაფჷ: მ. ხუბ., გვ. 144 -- ისინი წისქვილზე მიუხერგავს და მეწისქვილეს
ამოუყვანია. 

Lemma: mik'oxisht'ua  
Number: 12850  
მიკოხიშტუა (მიკოხიშტუას) სახელი მიკიხიშტუაფუ(ნ) ზმნისა -- კეკლუცობა, პრანჭვა, გრეხა. ბოშეფი ქიმკიხიშტუუნა
სტოლცჷ: ი. ყიფშ., გვ. 93 -- ბიჭები იპრანჭებიან (კეკლუცობენ) მაგიდასთან (მაგიდაზე). 

Lemma: mik'oxuapa  
Number: 12851  
მიკოხუაფა (მიკოხუაფას) სახელი მიკაახუანს ზმნისა -- მიმხობა. 

Lemma: mik'oxuapil-i  
Number: 12852  
მიკოხუაფილ-ი (მიკოხუაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მიკაახუანს ზმნისა -- მიმხობილი, დამხობილი. თითო შინელი
ქომიღუნა, ტანიშ მიკახუაფალი: ქხს, 1, გვ. 283 -- თითო შინელი გვაქვს ტანზე მოსაგდებად (მოსამხობად). 

Lemma: mik'oxuna  
Number: 12853  
მიკოხუნა (მიკოხუნას) სახელი მიკოდოხოდუ(ნ) ზმნისა -- მიჯდომა. თექი ქიმკუდოხოდჷ ოთხილუუსჷ: ა. ცაგ., გვ. 23 -- იქ
მიუჯდა სამწყემსად. 

Lemma: mik'oxunapa  
Number: 12854  
მიკოხუნაფა იგივეა, რაც მიკოხუნა. ე ბოშიქჷ ვა დუუჯერჷ დო ქიმკიხუნუუ ცხენიშა: ა. ცაგ., გვ. 15 -- ამ ბიჭმა არ დაუჯერა
და მოიჯინა ცხენზე (უკან). 

Lemma: mik'ojama  



Number: 12855  
მიკოჯამა (მიკოჯამას) სახელი მიკააჯანს ზმნისა -- ოდნავ გამოღება. გამკაანჯუ კარი: მ. ხუბ., გვ. 3 -- გამოაღო კარი. 

Lemma: mik'ojina  
Number: 12856  
მიკოჯინა (მიკოჯინას) სახელი მიკააჯინე(ნ) ზმნისა -- მიხედვა, შეხედვა. მიკმოჯინი, მოჩხონე: ქხს, 1, გვ. 71 -- შემომხედე,
მაცხონე. მიკააჯინჷნი, ზღვა-ჯგუა წყარი ქოძირჷ: ა. ცაგ., გვ. 12 -- რომ მოიხედა, ზღვის მსგავსი წყალი ნახა. ჭუჭელეს
ხვადჷ მიკოჯინა: ი. ყიფშ., გვ. 149 -- ჭინჭარს ხვდება მიხედვა. 

Lemma: mila-  
Number: 12857  
მილა- რთული ზმნისწინი (მი- და ლა-: მი-(ღ მე-) მარტივი ზმნისწინია, -ლა- -- ნაწილაკი): 1.ჩვეულებრივ აღნიშნავს
მიმართულებას იქითკენ, შიგნით (ქართულად შეიძლება გადმოიცეს შე ზმნისწინით): მილა-ხუნა შიგნით ჯდომა; მილა-ჯინა
შიგნით შეხედვა; მილა-ჯღონა შეგზავნა. 2. აწმყოს ფორმას აძლევს მყოფადის მნიშვნელობას: მილა-აჯღონანს შეაგზავნის
(შდრ. ოჯღონანს აგზავნის); მილა-დვანს შიგნით დადებს (შდრ. დვანს დებს). 3. ზმნის უსრული სახის ფორმას აქცევს სრული
სახისად: ქიმლა-კილუუ ჩაკეტა (შდრ. კილუუ კეტა); მილა-აჯღონუ შეგზავნა (შდრ. ოჯღონუ გზავნა). 

Lemma: miladguma  
Number: 12858  
მილადგუმა (მილადგუმას) სახელი მილადგუნს ზმნისა -- შედგმა, რისამე დადგმა (შიგნით). ოხვამეს ქიმლაბდგათია: მ.
ხუბ., გვ. 13 -- ეკლესიაში დავდგათო (შიგნით). 

Lemma: miladvala  
Number: 12859  
მილადვალა (მილადვალას) სახელი მილადვანს ზმნისა -- შიგნით დადგმა, დადება. ათე ლაგამი პის ქიმლამდვია, --
უწუუ თე ბოშიქ: მ. ხუბ., გვ. 129 -- ეს ლაგამი პირში ჩამიდევიო, -- უთხრა ამ ბიჭმა. ოქროში ლაგამც მილაგიდვა: კ. სამუშ.,
ქხპს, გვ. 133 -- ოქროს ლაგამს (აღვირს) ამოგდებ (ჩაგიდებ). 

Lemma: milak'ak'alapa  
Number: 12860  
მილაკაკალაფა (მილაკაკალაფას) სახელი მილეკაკალუანს ზმნისა -- წახემსება. ოჭუმარეს ჭე ოკო ქიმლეკაკალუე --
დილას ცოტა უნდა წაიხემსო. 

Lemma: milak'vak'ua  
Number: 12861  
მილაკვაკუა (მილაკვაკუას) სახელი მილაკვაკუ(ნ) ზმნისა -- შიგნით მოკუტულად ყოფნა. თელ დღას მილაკვაკუ ჸუდეს --
მთელი დღე იმყოფება (კოხტად) სახლში. 

Lemma: milak'ilot-i  
Number: 12862  
მილაკილოთ-ი (მილაკილოთის) სახელი მილეკიოთუ(ნ) ზმნისა -- ტრიალი (შიგნით). თელი დღას ქუხნას მილეკიოთუდუ -
- მთელი დღე სამზარეულოში ტრიალებდა. 

Lemma: milak'ilua  
Number: 12863  
მილაკილუა, მილაკჷლუა (მილაკი/ჷლუას) სახელი მილაკილანს ზმნისა -- ჩაკეტვა. ყორშიშა ეშე ინტჷ დო თექი დუდი
ქჷმლეკჷლუუ: ი. ყიფშ., გვ. 61 -- კოშკში ზევით გაიქცა და იქ თავი ჩაიკეტა. 

Lemma: milak'uch'ua  
Number: 12864  
მილაკუჭუა (მილაკუჭუას) სახელი მილაკუჭანს ზმნისა -- შეკუჭვა. აკოშაყარუუ დო ჸუდეს ქიმლაკუჭუ -- შეაგროვა და
სახლში ჩატენა (შეკუჭა). 

Lemma: milanjira  
Number: 12865  
მილანჯირა (მილანჯირას) სახელი მილენჯირუუ(ნ) ზმნისა -- დაწოლა (შიგნით). ხენწიფეში ოსური სქუა, ზჷსნახე,
ქჷმჷლაანჯირეესჷ თიმუსერსჷ: ა. ცაგ., გვ. 49 -- ხელმწიფის ქალიშვილი, მზეთუნახავი, დააწვინეს (შიგნით) იმ ღამეს. 

Lemma: milara՚ua  
Number: 12866  
მილარაჸუა (მილარაჸუას) სახელი მილარაჸანს ზმნისა -- შედენა გადახურულ რამეში. 

Lemma: milarginapa  
Number: 12867  
მილარგინაფა (მილარგინაფას) სახელი მილარგინუანს ზმნისა -- შეგორება. დიდი ქუა ქიმლარგინუუ ოთახუს -- დიდი
ქვა შეაგორა ოთახში. 

Lemma: milarina  
Number: 12868  
მილარინა (მილარინას) სახელი მილარე(ნ) ზმნისა -- შიგ დგომა (ყოფნა). მილარე მუში ოთახუსუ -- იმყოფება (დგას)
თავის ოთახში. 

Lemma: milat'q'obin-i  
Number: 12869  
მილატყობინ-ი (მილატყობინს) სახელი მილატყობუ(ნ) ზმნისა -- დამალვა. მუ ორე..., ართო მილატყობუთ
კარკილეროვე: მ. ხუბ., გვ. 151 -- რაა..., რომ ერთად იმალებით კარდაკეტილშიო. 



Lemma: milaghura  
Number: 12870  
მილაღურა (მილაღურას) სახელი მილაღურუ(ნ) ზმნისა -- სიკვდილი (შიგნით). ჭუკი ხულას შქირენით ვემლაღურუნია: თ.
სახოკ., გვ. 269 -- თაგვი ხულაში (საკუჭნაოში) შიმშილით არ მოკვდებაო. 

Lemma: mila՚onapa  
Number: 12871  
მილაჸონაფა (მილაჸონაფას) სახელი მილეჸონანს ზმნისა -- შიგნით შეყვანა. 

Lemma: miladzvena  
Number: 12872  
მილაძვენა (მილაძვენას) სახელი მილაძუ(ნ) ზმნისა -- დევს, ძევს (შიგნით). თქვა გეჭოფით, ამარი მულაძუნია: მ. ხუბ., გვ.
22 -- თქვენ აიღეთ, აგერ ძევსო (შიგნით). ნინა ოკო ვამლარძუდას: ქხს, 1, გვ. 160 -- ენა არ უნდა გქონდეს (შიგ არ გედოს). 

Lemma: milach'k'o/umapa  
Number: 12873  
მილაჭკო/უმაფა (მილაჭკო/უმაფას) სახელი მილეჭკო/უმუანს ზმნისა -- შეჭმა (ცოტასი), წახემსება. ჭიჭე, მუდგარდუნი,
ქამლეჭკომუუ დო მიდართუ -- ცოტა, რაღაცა იყო, წაიხემსა (შეჭამა) და წავიდა. 

Lemma: milach'k'o/umapu  
Number: 12874  
მილაჭკო/უმაფუ (მილაჭკო/უმაფუს) იგივეა, რაც მელაჭკო/უმაფუ, -- ჭამის დროს პურთან, მჭადთან, ღომთან მისატანებელი
(მისაჭმელი), -- საჭამა{ნ}დი. ამდღა ჸვალიში მეტი მილაჭკომაფუ მუთა მიღუ -- დღეს ყველის მეტი მისაჭმელი (საჭამანდი)
არაფერი მაქვს. 

Lemma: milaxale  
Number: 12875  
მილახალე ზმნზ. შიგნით. მინილუ მილახალე დო გიიჯინ-მიიჯინუ -- შევიდა შიგნით და გაიხედ-გამოიხედა. შდრ.
დინახალე. 

Lemma: milaxant'urua  
Number: 12876  
მილახანტურუა (მილახანტურუას) სახელი მილეხანტურუ(ნ) ზმნისა -- კოხტად ყოფნა (შიგნით). ქარვასქას გომეპიქ, თექ
მულეფხანტურუქ: ქხს, 1, გვ. 101 -- ქარვასლაში ვიდგომები, იქ ვიქნები კოხტად. 

Lemma: milaxecapa  
Number: 12877  
მილახეცაფა (მილახეცაფას) იხ. მილაკაკალაფა, -- ცოტა რამის შეჭმა, წახემსება. პიჯიშა მუთუნი ვამლუდვალუ,
ვამლუხეცუაფუ -- პირში არაფერი არ ჩაუდევს, არ წაუხემსებია. 

Lemma: milaxvalama  
Number: 12878  
მილახვალამა (მილახვალამას) სახელი მილახვადუ(ნ) ზმნისა -- შიგ დახვედრა. ქუმლახვადუ ართი ოსურქ: მ. ხუბ., გვ. 2 -
- შიგ დახვდა ერთი ქალი. 

Lemma: milaxvilapa  
Number: 12879  
მილახვილაფა (მილახვილაფას) სახელი მილახვილუანს ზმნისა -- შემჩნევა, შენიშვნა; ნახვა; წასწრება, წაწყდომა
(შიგნით). კოჩი ნამუთინს ვემლახვილუუ: მ. ხუბ., გვ. 7 -- კაცი ვერც ერთში ვერ ნახა. მინილესჷნი, ქჷმლახვილეეს ართი
დედჷბი:ქხს, 3, გვ. 28 -- რომ შევიდნენ, ნახეს (წააწყდნენ) ერთი დედაბერი. 

Lemma: milaxvilua  
Number: 12880  
მილახვილუა (მილახვილუას) სახელი მილახვილანს ზმნისა -- ჩამწყვდევა. მანგარ ჸუდეს მილახვილ დინახალე: მ. ხუბ.,
გვ. 22 -- მაგარ სახლშია დამწყვდეული შიგნით. 

Lemma: milaxishe  
Number: 12881  
მილახიშე ზმნზ. შიგნიდან. მილახიშე გიმაძახუ -- შიგნიდან გამოსძახა. იხ. მილახუშე. შდრ. მილახალე. 

Lemma: milaxushe  
Number: 12882  
მილახუშე იგივეა, რაც მილახიშე. 

Lemma: milion-i  
Number: 12883  
მილიონ-ი (მილიონს) მილიონი. მილიონიშა ქომისხუნუ: ი. ყიფშ., გვ. 164 -- მილიონს მირჩევნია. მუდა მილიონიში
მინჯეთ გინირთეს: ი. ყიფშ., გვ. 3 -- რამდენი მილიონის პატრონი გახდნენ. შდრ. ლაზ. მილიონი მილიონი (ნ. მარი). 

Lemma: milmarenj-i  
Number: 12884  
მილმარენჯ-ი (მილმარენჯის, მილმარენს) მიმღ. აწმყ. მილარე(ნ) ზმნისა -- მდგომი, მდგომარე. დღაშე ხუთშახ
გოლახუნს ექიანი მილმარენსია: შ. ბერ., გვ. 173 -- დღეში ხუთჯერ გალახავს იქაურ მდგომსო. 

Lemma: mimalu/e'  
Number: 12885  
მიმალუ/ჷ (მიმალუ/ჷ-ს) მიმღ. აწმყ. ურს ზმნისა -- მიმავალი; მომსვლელი. ართი კოკამი ოსური ქოძირჷ წყურგილიშა



მიმალჷ:ქხს, 2, გვ. 18 -- ერთი კოკიანი ქალი ნახა წყაროზე მიმავალი. 

Lemma: mimaghalar-i  
Number: 12886  
მიმაღალარ-ი (მიმაღალარს) მიმღ. მოქმ. მიიღანს ზმნისა -- მომტანი. თესჷ ამბე ქიმუვღესჷ ამბეში მიმაღალარეფქ: კ.
სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 94 -- ამას ამბავი მოუტანეს ამბის მომტანებმა. 

Lemma: mimachamal-i  
Number: 12887  
მიმაჩამალ-ი (მიმაჩამალ/რს) იგივეა, რაც მემაჩამალი, -- მიმღ. მოქმ. მეჩანს ზმნისა -- მიმცემი. ვა ვორექ მიმაჩამალი: მ.
ხუბ., გვ. 54 -- არ ვარ მიმცემი. 

Lemma: mimino  
Number: 12888  
მიმინო (მიმინოს) ზოოლ. მიმინო. 

Lemma: mimo-  
Number: 12889  
მიმო- რთული ზმნისწინი (მი- და მო-: მი-ღ მე- მარტივი ზმნისწინია, ასევეა მო-) იშვიათად გვხვდება. 

Lemma: min  
Number: 12890  
მინ, მინ-ი, მინუ, მინჷ (მოთხ. მიქ? ვინ?; მიც. მის? ვის?; ნათ. მიშ(ი)? ვის(ი)?; მოქმ. და ვით. არ აქვს) კითხვითი
ნაცვალსახელი ვინ? იხ. მი? მინ ოხორანს თე სქვამ დიხას? -- ვინ სახლობს ამ ლამაზ ადგილზე? მინ ომინჯუ ბაღანას? --
ვინ პატრონობს ბავშვს? შდრ. ლაზ. მი//მინ ვინ? 

Lemma: min-i  
Number: 12891  
მინ-ი (მინს) განუსაზღვრელობითი ნაცვალსახელი ზოგი, ზოგიერთი. მინი კოჩი კოჩი ვარე: ქხს, 1, გვ. 294 -- ზოგი კაცი კაცი
არაა. მინს ვაასქვანს -- ზოგიერთს არ შეშვენის. 

Lemma: minaajinu  
Number: 12892  
მინააჯინუ (მინააჯინუს) მიმღ. ვნებ. მყ. მინააჯინე(ნ) ზმნისა -- გადასახედი. მინააჯინუუ ტოპონ. (ღ მინო-ოჯინუ აქეთ
სახედი): ოხაჯეს უწიინდეს გუდუ ღურჭკაიაში მინააჯინუუს -- საცერცვეს ეტყოდნენ გუდუ ღურწკაიას გადასახედს. 

Lemma: minabar-i  
Number: 12893  
მინაბარ-ი, მინაბარუ/ჷ (მინაბარს, მინაბარუ/ჷ-ს) მიმღ. ვნებ. წარს. აბარენს ზმნისა -- მინაბარები; ამანათი (პ. ჭარ.).
მინაბარუს ნგერი ქეშინახენსია: ა. ცან., გვ. 113 -- მიბარებულს მგელიც შეინახავსო. მინაბარჷს დიხა ქეშინახჷნია: ხალხ.
სიბრ., 1, გვ. 91 -- მიბარებულს მიწა შეინახავსო. 

Lemma: minagem-i  
Number: 12894  
მინაგემ-ი (მინაგემს) მიმღ. ვნებ. წარს. მიოგანს ზმნისა -- მინარტყამი. გინუს ხე ტყვიაშ მინაგემს: მ. ხუბ., გვ. 18 --
გადაუსვა ხელი ტყვიის მინარტყამს. 

Lemma: minavat-i  
Number: 12895  
მინავათ-ი (მინავათის) [რუს. виноват! უკაცრავად; მაპატიეთ! შეცოდება]. ქჷმაპატიით, მინავათის ვორექ, პატონი! --
მაპატიეთ, უკაცრავად ვარ, ბატონო! მინავათ მეუტუათ, კეთილ საქმეს უძინათ -- შეცოდება ვაპატიოთ, კეთილ საქმეს
ვუმატოთ. 

Lemma: minavatoba  
Number: 12896  
მინავათობა (მინავათობას) პატიება, შეცდომის მიტევება. ხენწჷფექ მინავათობა უწუუ: მ. ხუბ., გვ. 151 -- ხელმწიფემ
მიტევება უთხრა. 

Lemma: minak'ak'a  
Number: 12897  
მინაკაკა (მინაკაკას) მიმღ. ვნებ. წარს. მოკაკუნს ზმნისა -- მონაკოდი (წისქვილის ქვა). წისქვილი ახალი მინაკაკა რდუ
დო გვალო იწკარწკალუდუა (სუფთას ღარღუნდუა) -- წისქვილი (ქვა) ახალი მონაკოდი იყო და მთლად კარგად
ღერღავდაო (ტრიალებდაო). 

Lemma: minak'vata  
Number: 12898  
მინაკვათა (მინაკვათას) მიმღ. ვნებ. წარს. მეკვათუნს ზმნისა -- მონაჭერი. ქჷდინჯირეს, ქჷდირულეს დუდი
მინაკვათაცალო: აია, 2, გვ. 88 -- დაწვნენ, დაიძინეს თავმონაჭრელივით. 

Lemma: minalu/e'  
Number: 12899  
მინალუ/ჷ (მინალუ/ჷ-ს) მიმღ. ვნებ. მყ. მინურს ზმნისა -- შესასვლელი. ქ მინალ კარი შესასვლელი (კარი): მინალ კარც შხუ
ჯაჭვით მიკოკირუ ლომი -- შესასვლელ კარზე მსხვილი ჯაჭვით ლომია მიბმული. 

Lemma: minask'ua  
Number: 12900  
მინასკუა (მინასკუას) მიმღ. ვნებ. წარს. მიოსკუნს ზმნისა -- ბუზის მიერ კვერცხების მიყრა, -- მინაყარი. 



Lemma: minachem-i  
Number: 12901  
მინაჩემ-ი (მინაჩემს) მიმღ. ვნებ. წარს. მეჩანს ზმნისა -- მინაცემი. მინაჩემს ელნაჩემი უჯგუნია: თ. სახოკ., გვ. 253 --
მინაცემს ნარჩევი (რჩევის მიცემა) სჯობიაო. 

Lemma: minaxale  
Number: 12902  
მინახალე ზმნზ. შიგნით. იხ. მილახალე. 

Lemma: minaxvami/ulep-i  
Number: 12903  
მინახვამი/ულეფ-ი (მინახვამი/ულეფის) რელიგიურია, -- შელოცვა მონახვედრისა (ს. მაკალ., გვ. 344). 

Lemma: minajinu  
Number: 12904  
მინაჯინუ (მინაჯინუს) მიმღ. ვნებ. მყ. მინააჯინე(ნ) ზმნისა -- გადასახედი. 

Lemma: mind-i  
Number: 12905  
მინდ-ი (მინდის, მინს) მინდი, ბაჟი. მინს კაჟით ეთმეჭოფუნდეს -- მინდს კაჟით იღებდნენ (შდრ. მასალები, ტ. 4, ნაწ. 3, გვ.
224). 

Lemma: mindor-i  
Number: 12906  
მინდორ-ი (მინდორს) მინდორი. ჸუდეშ ოწოხოლე დიდი მინდორი გეძუ -- სახლის წინ დიდი მინდორი ძევს. ართ
მინდორსჷ წყურგილი ქოძირჷ: ა. ცაგ., გვ. 14 -- ერთ მინდორზე წყარო ნახა. ქიმერთჷ ართ ფართო მინდორიშა: ი. ყიფშ.,
გვ. 21 -- მივიდა ერთ ფართო მინდორზე. მინდორო ზმნზ. მინდვრად. თექჷთი ხოლოსჷ ქჷდოხოდჷ მინდორო: ა. ცაგ., გვ. 36
-- ესეც ახლოს დაჯდა მინდვრად. 

Lemma: mindoria  
Number: 12907  
მინდორია (მინდორიას) კნინ. პატარა მინდორი. იხ. აშამინდორია. 

Lemma: mindros  
Number: 12908  
მინდროს (ღ მინი დროს) ზმნზ. ხან, ზოგჯერ (ზოგ დროს). ოხ, ჸოროფა, ნიჭი სრული, მინდროს ჰამო, მინდროს - წარე: ქხს,
1, გვ. 85 -- ოხ, სიყვარულო, ნიჭი სრული, ხან ჰამო, ხან -- მწარე. 

Lemma: mine  
Number: 12909  
მინე ზმნზ. პირაღმა; შიგ, შიგნით სიღრმეში. მინილუ მინე -- შევიდა შიგნით. შდრ. მინი. 

Lemma: mine-mine  
Number: 12910  
მინე-მინე ზმნზ. თავდაყირა. შდრ. მინი-მინი. 

Lemma: min(i)...  
Number: 12911  
მინ(ი)... მინ-ი (მინს... მინს) მაცალკევებელი კავშირი: ხან... ხან: ზოგი... ზოგი. სქან ჸუდეშე იბჯინექ მინი დღა დო მინი
სერიშა:ქხს, 1, გვ. 56 -- შენი სახლისკენ ვიყურები ხან დღე და ხან ღამემდე. მინი ცირა, მინ ოსური, პატიოსან კოჩიშ
ჩილი:ქხს, 1, გვ. 68 -- ზოგი ქალიშვილი, ზოგი ქალი, პატიოსანი კაცის ცოლი. მინი კუჩხით მიიშუ, მინი -- ურემით, მინით --
ფაიტონით -- ზოგი ფეხით მიდიოდა, ზოგი -- ურმით, ზოგიც -- ფაიტონით. მინ ურემით, მინ კუჩხით რისენქ მოძვაძვალუეს:
ი. ყიფშ., გვ. 154 -- ხან ურმით, ხან ფეხით რუსებმა გვაძუნძულეს. მინი... მინიშა{ხ}: ბოში მინი ართი გერს ქიგეხე, მინიშა --
მაჟირასჷ: ი. ყიფშ., გვ. 14 -- ბიჭი ხან ერთ მგელზე ზის, ხანაც (ზოგჯერ) -- მეორეზე. 

Lemma: mini  
Number: 12912  
მინი ზმნზ. იქით, შიგნით. მინიილჷ მინი ხენწჷფეში ოზეშა: ი. ყიფშ., გვ. 76 -- შევიდა შიგნით ხელმწიფის ეზოში. ტყაბარუას
სი დეეთხი, მინი ვე მნორთინუაფუ: ი. ყიფშ., გვ. 127 -- გატყავებას (თავი) დაანებე (მოეშვი), შიგნით ვერ გადაუბრუნებია.
მინით იბრულია-ოდა, გინოთ ვორულეი: ი. ყიფშ., გვ. 141 -- აქეთაც (შიგნითაც) ვირბინე -- ოდა, გაღმაც (იქითაც)
ვარბენინე. 

Lemma: mini-mini  
Number: 12913  
მინი-მინი, მინიი-მინიი ზმნზ. მთლიანად, ერთიანად; წაღმა-უკუღმა (გადაბრუნება), თავდაყირა (გადატრიალება). ჸუდე
მინი-მინიი გემნურთინუაფუ -- სახლი წაღმა-უკუღმა გადაუბრუნებია. მინი-მინი ორცუანს ქიანას -- თავდაყირა აყენებს
ქვეყანას; გადატ. ჩხუბობს, ყვირის, იმუქრება. შდრ. მინე. 

Lemma: mini-moni  
Number: 12914  
მინი-მონი ზმნზ. იქით-აქეთ, წაღმა-უკუღმა. ხეს პლატუკი მიკინებუ, მინი-მონი ვორთინუანქ: ქხს, 1, გვ. 237 -- ხელში
ცხვირსახოცი მიჭირავს (მიკავია), იქით-აქეთ ვაბრუნებ. იხ. მინი.შდრ. მონი. 

Lemma: minio  
Number: 12915  
მინიო დიხა (მინიო დიხას) მდორე ადგილი მდინარეში. შდრ. ხარჩაია (მასალები, ტ. ვ, გვ. 76). 



Lemma: minisha{x}  
Number: 12916  
მინიშა{ხ} ზმნზ. ზოგჯერ, ხანდისხან. მინიშა ოჭკომუნდჷ: ი. ყიფშ., გვ. 20 -- ზოგჯერ შეჭამდა. მინიშა მონგარუანს: მ. ხუბ., გვ.
341 -- ზოგჯერ მატირებს. მინიშა ართის უჯერა დო მინიშა -- მაჟჷრას: ყაზაყ., 6.03.1930 -- ზოგჯერ ერთს უჯერებენ და
ზოგჯერ -- მეორეს. 

Lemma: minnaghel-i  
Number: 12917  
მინნაღელ-ი (მინნაღელს) მიმღ. ვნებ. წარს. მინიღანს ზმნისა -- შემონატანი; ნაღები (რძისა). ირ ოჭუმარეს ბჟაშ
მინნაღელს არძენდუ -- ყოველ დილით რძის ნაღებს აძლევდა. 

Lemma: mino-  
Number: 12918  
მინო- რთული ზმნისწინი (მი- და ნო-: მი-ღ მე- მარტივი ზმნისწინია და ნო- -- ნაწილაკი): 1.ჩვეულებრივ აღნიშნავს
მიმართულებას გარედან შიგნით (ოდნავ ზევით) (ქართულში შეიძლება გადმოიცეს შე-, შემო- ზმნისწინებით): მინო-სხაპუა
შემოხტომა; მინო-ჸოთამა შეგდება, შემოგდება... 2. აწმყოს ფორმას აძლევს მყოფადის მნიშვნელობას: მინაასხაპანს (ღ
მინო-ოსხაპანს) შემოახტება (შდრ. სხაპუნს ხტება); მინო-დგუნს შემოდგამს (შდრ. დგუნს დგამს). 3. ზმნის უსრული სახის
ფორმას აქცევს სრული სახისად: მინო-თოლუ მოთალა ზემოდან ცოტა (შდრ. თოლუ თალა). მინა-ასხაპუ (ღ მინო-ოსხაპუ)
შემოახტა (შდრ. ოსხაპუ {გადა}ხტა). 

Lemma: minobijapa  
Number: 12919  
მინობიჯაფა, მინობიჯგაფა (მინობიჯ{გ}აფას) სახელი მინააბიჯ{გ}უანს ზმნისა -- შემობიჯება. 

Lemma: minodguma  
Number: 12920  
მინოდგუმა (მინოდგუმას) სახელი მინოდგუნს ზმნისა -- დადგმა, შემოდგმა. ჩქიმ ჸუდეშა გამნოდგი სქანი სანატრული
კუჩხი:ქხს, 1, გვ. 48 -- ჩემს სახლში შემოდგი შენი სანატრელი ფეხი. ანწი მაჟია დუს მითინ ვემნორდგუნსია: ხალხ. სიბრ.,
1, გვ. 8 -- აწი მეორე თავს არავინ დაგადგამსო. 

Lemma: minoteba  
Number: 12921  
მინოთება (მინოთებას) სახელი მინიითენს ზმნისა -- შევსება; დამატება. ართი თუთა ქიშილებე, ქიმნითუასინი -- ერთი
თვე შეიძლება, რომ დაიმატოს (ხბოს... მოგებას). 

Lemma: minotina  
Number: 12922  
მინოთინა (მინოთინას) სახელი მინაათინანს ზმნისა -- გაბედება (შესვლისა). ენეფქ ინგირც ვემნათინჷ: კ. სამუშ., ქართ.
ზეპ., გვ. 93 -- ამათ ენგურზე (გასვლა) ვერ გაბედეს. 

Lemma: minok'atapa  
Number: 12923  
მინოკათაფა (მინოკათაფას) სახელი მინააკათუუ(ნ) ზმნისა -- შევარდნა; მოსვლა; შეყრა. ეცალ ცოდაშ გადიდება
ღორონთქ ვამნომკათუას: მასალ., გვ. 92 -- ასეთი ცოდვის გაკითხვა, ღმერთმა არ შემყაროს. მეზობერს გემნაკათუ დო
ეჩხუბუ -- მეზობელს შეუვარდა და ეჩხუბა. 

Lemma: minola՚ap-i  
Number: 12924  
მინოლაჸაფ-ი (მინოლაჸაფის) სახელი მინალაჸაფუ(ნ) ზმნისა -- რამეზე ზევიდან თამაში. წყარს ბჟაშ ჩხორია
მინალაჸაფუ -- წყალს მზის სხივები დასთამაშებს. 

Lemma: minontxapa  
Number: 12925  
მინონთხაფა (მინონთხაფას) სახელი მინაანთხუუ(ნ) ზმნისა -- დაცემა (ზევიდან). მუჟამი თჷრქ ქჷმჷნმანთხეს: ი. ყიფშ., გვ.
162 -- როდესაც თოვლი დაგვეცა (თავს). ართი ჯაქ ეკირთჷ, მაჟირა ჯას ქიმნაანთხჷ: ი. ყიფშ., გვ. 86 -- ერთი ხე წაიქცა,
მეორე ხეს დაეცა. 

Lemma: minont'e'ra  
Number: 12926  
მინონტჷრა (მინონტჷრას) სახელი მინაანტჷრე(ნ) ზმნისა -- შეტევა, ჩატევა. ხეშა აშგანტჷრე დო ჸუდეშა ვემნინტჷრე: კ.
სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 121 -- ხელში ჩაგეტევა და სახლში ვერ შეეტევა (გამოცანა: ჭოკი). 

Lemma: minonch'apa  
Number: 12927  
მინონჭაფა (მინონჭაფას) სახელი მინაანჭუუ(ნ) ზმნისა -- გაწვდენა. ქიანას ქანჭჷ, ლაგვანიშ დუც ვამნაჭ: კ. სამუშ., ქხპს,
გვ. 170 -- ქვეყანას გასწვდა, ქვევრის თავს ვერ გასწვდა (გამოცანა: ფული). 

Lemma: minop'onua  
Number: 12928  
მინოპონუა (მინოპონუას) სახელი მინოპონუ(ნ) ზმნისა -- ყრდნობა; დაყუდება (ზევიდან). ჯა ჯას მინააპონუნია დო კოჩი-
კოს -- ხე ხეს დაეყრდნობაო ({გა}დაეყუდებაო) და კაცი-კაცს. 

Lemma: minoragvap-i  
Number: 12929  
მინორაგვაფ-ი, მინორაგვაფა (მინორაგვაფის) სახელი მინაარაგუანს ზმნისა -- შევარდნა; შემოგდება. შხვაში ღურელცჷ
გეჭოფუნცუ, ჸუჩა ქჷმნოირაგუანცჷ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 106-107 -- სხვის მკვდარს აიღებს, (და) სახლში შემოგიგდებს.



გემნარაგუ ჸუდეშა: მ. ხუბ., გვ. 11 -- შევარდა სახლში. 

Lemma: minorta{pa}  
Number: 12930  
მინორთა{ფა} (მინორთა{ფა}-ს), მინორთინაფა (მინორთინაფას) სახელი მინაართინუანს ზმნისა -- გადაბრუნება;
გადატრიალება. გამნირთჷ ქიჸანაქ: ი. ყიფშ., გვ. 146 -- გადაბრუნდა ქვეყანა. კარდილა წჷმოხუნია დო თინა
გამუნართინევა: ა. ცაგ., გვ. 21 -- ქვაბია დამხობილი და ის გადააბრუნეო. მუ ფქიმინათია, ვამნმართინესია!: მ. ხუბ., გვ.
262 -- რა ვქნათო, ვერ გადავაბრუნეთო. ტყაბარუას სი დეეთხი, მინი ვემნორთინუაფუ:ქხს, 1, გვ. 229 -- ტყავებს შენ
დაეთხოვე (მოეშვი), შიგნით (იქით) ვერ გადაუბრუნებია. 

Lemma: minortinapa  
Number: 12931  
მინორთინაფა (მინორთინაფას) იხ. მინორთაფა. 

Lemma: minorin-i  
Number: 12932  
მინორინ-ი, მინორინა (მინორინ{ა}-ს) სახელი მინაადირთუ(ნ) ზმნისა -- დადგომა (თავზე); რაიმე დახურულ ადგილას
ყოფნა. ოროში მინორინაშახ გეპჭოფათ, ვარა უკული ვაბძირუნთ -- ჩრდილის დადგომამდე ავიღოთ, თორემ შემდეგ ვერ
ვნახავთ. //გადატ. ზედსიძედ შესვლა, -- ჩასიძება. ინა გვარო პატარახე რე, მარა ნაჭყეპია მინაარე -- ის გვარად
პატარაიას ქალია, მაგრამ ნაჭყეპიაა ჩასიძებული. კოჩანიერი კოჩი შხვას ვამნაადირთუ -- კაცური კაცი სხვას არ ჩაესიძება.

Lemma: minorinapil-i  
Number: 12933  
მინორინაფილ-ი (მინორინაფილს), მინორინელ-ი (მინორინელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მინაარინუანს, მინაადირთუ(ნ)
ზმნათა -- ჩამდგარი, ჩაყენებული. //გადატ. ჩასიძებული. ტურა ტყაბარელქ მინორინაფილ (//მინორინელ) კოს უწუუა: სი
იშენ ქოგიჯგუქია -- გატყავებულმა ტურამ ჩასიძებულ კაცს უთხრაო: შენ მაინც გჯობივარო. 

Lemma: minorizhinapa  
Number: 12934  
მინორიჟინაფა (მინორიჟინაფას) სახელი მინაარიჟინუანს (თოლს) ზმნისა -- გადატრიალება; კარკვლა (თვალებისა).
გემნარიჟინუანს თოლემს დო მინილენს -- გადმოკარკლავს თვალებს და შემოვა. //სიკვდილი. ობიშხას გემნურიჟინუაფუ
თოლეფი -- პარასკევს გადაუტრიალებია თვალები (=მომკვდარა). 

Lemma: minorula  
Number: 12935  
მინორულა (მინორულას) სახელი მინირულე(ნ) ზმნისა -- შემორბენა. 

Lemma: minorghvapa  
Number: 12936  
მინორღვაფა (მინორღვაფას) სახელი მინაარღვანს ზმნისა -- გადაყრა, შემოყრა. დუდ'შა დიხას მინივრღვანქ: ი. ყიფშ.,
გვ. 130 -- თავზე მიწას დავიყრი. 

Lemma: minorcxil-i  
Number: 12937  
მინორცხილ-ი (მინორცხილ/რს) მიმღ. ვნებ.წარს. მინაარცხუანს ზმნისა -- მისახსრული. ჟიმოლეშე გვალას გვალა
მუნორცხილ(ი) ეკი-ეკი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 142 -- ზემოდან მთას მთა მისახსრული{ა} ზევით-ზევით. 

Lemma: minorcxuala  
Number: 12938  
მინორცხუალა (მინორცხუალას) სახელი მინაარცხუანს ზმნისა -- მისახსრება; ერთმანეთზე (მაგ., ფიცრების) დამაგრება.
კიდაშ ფიცარემს ართიანს მინაარცხუანა -- კედლის ფიცრებს ერთმანეთზე ამაგრებენ. 

Lemma: minosindaler-i//minosinjebur-i  
Number: 12939  
მინოსინდალერ-ი//მინოსინჯებურ-ი (მინოსინდალერს, მინოსინჯებურს) მიმღ. ვნებ. წარს. მინეესინდებუ(ნ) //
მინეესინჯებუ(ნ) ზმნებისა -- ჩასიძებული. ჭოჭუეფიში ოჯახის რე მინოსინდალერი -- ჭოჭუების ოჯახშია ჩასიძებული. 

Lemma: minosindalua//minosinj{al}eba  
Number: 12940  
მინოსინდალუა//მინოსინჯ{ალ}ება (მინოსინდალუას, მინოსინჯ{ალ}ებას) სახელი მინეესინდებუ(ნ)//მინეესინჯებუ(ნ)
ზმნათა -- ჩასიძება, ზედსიძედ შესვლა. ჯგირი ოჯახის მინესინდალუ -- კარგ ოჯახს ჩაესიძა. იხ. სინდა, სინჯა. 

Lemma: minosopua  
Number: 12941  
მინოსოფუა (მინოსოფუას) სახელი მინოსოფუნს ზმნისა -- შეჭრა; შეგლეჯა. მარანიშა გემნოისოფუ, ღვინი გეიშუმ ჟირ
ლაგვანი: მასალ., გვ. 99 -- ძალით შეჭრილხარ მარანში, ღვინო შეგისვამს ორი ქვევრი. 

Lemma: minosxap'ua  
Number: 12942  
მინოსხაპუა (მინოსხაპუას) სახელი მინაასხაპანს ზმნისა -- შემოხტომა. ქჷმნაასხაპუ კინი რაშისჷ: ი. ყიფშ., გვ. 74 --
შემოახტა ისევ რაშს. 

Lemma: minot'-i  
Number: 12943  
მინოტ-ი (მინოტის) მინუტი. მოშვანდა დო მინოტის ხუთი კოჩქ გემრჩქინდჷ: ქხს, 1, გვ. 267-268 -- მოსვენება და მყისვე
(მინუტში) ხუთი კაცი გამომიჩნდა. 



Lemma: minot'e't'onua  
Number: 12944  
მინოტჷტონუა (მინოტჷტონუას) სახელი მინოტჷტონუნს ზმნისა -- გადაკრეფა (ცუდად). ჩაის გემნოტჷტონუნა დო უკული
იუხეშებ -- ჩაის ცუდად გადაკრეფენ და შემდეგ უხეშდება. 

Lemma: minot'q'urapa  
Number: 12945  
მინოტყურაფა (მინოტყურაფას) სახელი მინიტყურუანს ზმნისა -- მოტყუებით შემოყვანა, -- შემოტყუება. მუდგათ იჸინიე,
გამნიტყურეჲა ჸუდეშა: მ. ხუბ., გვ. 187 -- რაღაცით იქნებაო, შემოიტყუეო სახლში. 

Lemma: minopapin-i  
Number: 12946  
მინოფაფინ-ი (მინოფაფინს) სახელი მინიფეფუ(ნ) ზმნისა -- ტივტივი. მინ(ი) (!) `პროპკაცალო'ჟი მინიფაფუ, გიმე ინწყუ
ქუა ჸურუმი: ეგრისი, გვ. 132 -- ზოგი `საცობივით' ზემოდან ტივტივებს, ქვევით იძირება ქვა-სიპი (მკვრივი). 

Lemma: minopashk'vapa  
Number: 12947  
მინოფაშკვაფა (მინოფაშკვაფას) სახელი მინააფაშკუანს ზმნისა -- დაკოსება. ჟი ნორცხვა ქჷნუოფაშკვევა -- ზევიდან
ნაკვერცხალი დავაკოსეო. 

Lemma: minopinua  
Number: 12948  
მინოფინუა (მინოფინუას) სახელი მინააფინანს, მინოფინუ(ნ) ზმნათა -- ზევიდან გადაფარება, -- გადაფენა. ჟიდოშე
მინოფინუ -- ზევიდანაა გადაფარებული (გადაფენილი). 

Lemma: minoporchua  
Number: 12949  
მინოფორჩუა (მინოფორჩუას) სახელი მინოფორჩუ(ნ) ზმნისა -- გადაფენა, მოფენა ზევიდან. კოჩი ართიანც ქჷმნაფორჩ --
კაცი ერთმანეთზე გადაფინა. წყარქ ჩხომით მიიფორჩუ -- წყალი თევზით მოიფინა. 

Lemma: minopucxonua  
Number: 12950  
მინოფუცხონუა (მინოფუცხონუას) სახელი მინოფუცხონუნს ზმნისა -- გადაფხაჭნა; გადაყრა, გადაფხეკა. ვეშილეებენო,
ართი ცალხე დიხა გამჷნოფუბცონეე?: ი. ყიფშ., გვ. 60 -- არ შეიძლება, ერთი მუჭა (ცალი ხელი) მიწა რომ გადავფხიკო.
მართალო გამჷნოფუცხონჷ დიხა: ი. ყიფშ., გვ. 60 -- მართლა გადაფხიკა მიწა. 

Lemma: minokiorapa  
Number: 12951  
მინოქიორაფა (მინოქიორაფას) სახელი მინუქიორუანს ზმნისა -- ზევიდან მოფანტვა, მობნევა (ოდნავ); მოფრქვევა. ათეში
უკული ჭიჭე ჯიმუ ოკო ქიმნუქიორუენი -- ამის შემდეგ ცოტა მარილი უნდა მოფანტო (მოაფრქვიო). 

Lemma: minokuna  
Number: 12952  
მინოქუნა (მინოქუნას) სახელი მინიქუნანს ზმნისა -- გადაფარება. 

Lemma: minoghala  
Number: 12953  
მინოღალა (მინოღალას) სახელი მინიღანს ზმნისა -- შე{მო}ტანა. 

Lemma: mino՚otama  
Number: 12954  
მინოჸოთამა (მინოჸოთამას) სახელი მინაჸოთანს ზმნისა -- შემოგდება. მუთი ოზეშ გალე ქოძირეე, ოზეშა გამნაჸოთია:
ი. ყიფშ., გვ. 23 -- რაც ეზოს გარეთ ნახო, ეზოში შემოაგდეო. 

Lemma: mino՚onapa  
Number: 12955  
მინოჸონაფა (მინოჸონაფას) სახელი მინიჸონანს ზმნისა -- შემოყვანა. სი გამჷნომიჸონია ათე წყარსჷ: ა. ცაგ., გვ. 34 --
შენ გადამიყვანეო ამ წყალზე. 

Lemma: mino՚unapa  
Number: 12956  
მინოჸუნაფა (მინოჸუნაფას) იგივეა, რაც მინოჸონაფა. 

Lemma: minoshkvapa  
Number: 12957  
მინოშქვაფა (მინოშქვაფას) სახელი მინააშქვანს ზმნისა -- შემოშვება. გემნაშქვი ღეჯი დო თულეფი ოსქუშა -- შე{მო}უშვი
ღორი და გოჭები საღორეში. ვაჭარეფი ვორეთია დო გემჷნმაშქვითია: ი. ყიფშ., გვ. 106 -- ვაჭრები ვართ და
შემოგვიშვითო. ჯიხაში კარი გუუნჯეს დო გემჷნაშქვეს: ი. ყიფშ., გვ. 49 -- ციხის კარი გაუღეს და შემოუშვეს. 

Lemma: minochincholua  
Number: 12958  
მინოჩინჩოლუა (მინოჩინჩოლუას) სახელი მინაჩინჩოლანს ზმნისა -- შემომტვრევა; გადამტვრევა. დიხაში პიჯი
გამნოფჩინჩოლათ -- მიწის პირი (ზედაპირი) გადავამტვრიოთ. 

Lemma: minochurua  
Number: 12959  
მინოჩურუა (მინოჩურუას) სახელი მინოჩურუნს ზმნისა -- გადაცურვა. ხოფი-წყარი გოფჩური დო ინგირსჷ ქიმინჷვოჩური:



ა. ცაგ., გვ. 73 -- ხობ-წყალი გავცურე და ენგურში შევცურე. 

Lemma: minodzaxeba  
Number: 12960  
მინოძახება (მინოძახებას), მინოძახინ-ი (მინოძახინს ) სახელი მინააძახანს ზმნისა -- გადაძახება. მინაძახებუ ტოპონ.
ადგილი ხევის გაღმა (ხმის მისაწვდენი). 

Lemma: minoc'q'uma  
Number: 12961  
მინოწყუმა, მინონწყუმა (მინო{ნ}წყუმას) სახელი მინა{ნ}წყუნს ზმნისა -- გადახდა, გადახსნა. 

Lemma: minoch'abulua  
Number: 12962  
მინოჭაბულუა (მინოჭაბულუას) სახელი მინაჭაბულანს ზმნისა -- დატკეპნა, დაწებვა. სქანი სქვამი კუჩხეფით დიხა
ქინმოჭაბულე: ი. ყიფშ., გვ. 135 -- შენი ლამაზი ფეხებით მიწა დამატკეპნე (დამაწებე). შდრ. ჭაბაკუა. 

Lemma: minoch'k'adua  
Number: 12963  
მინოჭკადუა (მინოჭკადუას) სახელი მინააჭკადანს ზმნისა -- ზევიდან დაჭედება. თეს ჟი ქჷმნაჭკადეს... რკინა: ი. ყიფშ., გვ.
106 -- ამას ზევით დააჭედეს... რკინა. 

Lemma: minox  
Number: 12964  
მინოხ, მინოხუ/ჷ ზმნზ. აქეთ, აქეთა მხარეს. ქოჸოფენია, ქოჸოფენია ბრელი ზღვაში მინოხ: აია, 1, გვ. 19 -- ყოფილაო,
ყოფილაო ბევრი ზღვის აქეთ. შდრ. გინოხ. 

Lemma: minoxvilapa  
Number: 12965  
მინოხვილაფა (მინოხვილაფას) სახელი მინაახვილუანს ზმნისა -- შემჩნევა, შენიშვნა; შესწრება ცუდ ვითარებაში. ბჟას
მინაჯინენი, ირო მინახვილუა უჩასია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 20 -- რძეს რომ ჩახედო (რძეში რომ იყურო), ყოველთვის
შეამჩნევო შავს. 

Lemma: minoxon-i  
Number: 12966  
მინოხონ-ი (მინოხონს) გამოღმელი. 

Lemma: minoxu/e'  
Number: 12967  
მინოხუ/ჷ ზმნზ. იგივეა, რაც მინოხ. მინოხუშე აქეთა მხრიდან, აქედან. 

Lemma: minoxuapa  
Number: 12968  
მინოხუაფა (მინოხუაფას) სახელი მინაახუანს ზმნისა -- თავზე დამხობა; დახურვა. თე ძღაბის დასურო ქჷმნაახუუ ე ოსურქ
კალათი: მ. ხუბ., გვ. 142 -- ამ გოგოს მართლა დაახურა ამ ქალმა კალათი. 

Lemma: minojama  
Number: 12969  
მინოჯამა (მინოჯამას) სახელი მინააჯანს ზმნისა -- შეღება (კარისა). უცებ ვემუნააჯა კარი:ქხს, 1, გვ. 202 -- უცებ არ შეაღო
კარი. 

Lemma: minojina  
Number: 12970  
მინოჯინა (მინოჯინას) სახელი მინააჯინე(ნ) ზმნისა -- შეხედვა (შიგნით). მინააჯინჷნი, ქოძირჷ: ი. ყიფშ., გვ. 99 -- რომ
შეიხედა, ნახა. შდრ. ტოპონ. მინაჯინუ გაღმა დასანახი; გადასახედი. 

Lemma: minut-i  
Number: 12971  
მინუთ-ი (მინუთის) მინუტი. მაჟია მინუთის დუდი მეპკვათია: მ. ხუბ., გვ. 1 -- მეორე წუთს თავი მომჭერიო. 

Lemma: minula  
Number: 12972  
მინულა (მინულას) სახელი მინურს ზმნისა -- შესვლა. ქოთხუ ბოშიქ მინულა: მ. ხუბ., გვ. 1 -- სთხოვა ბიჭმა შესვლა. სქანი
ჸუდეშა მინულას ხვალე ეკიხვენუაფუ: ი. ყიფშ., გვ. 10 -- შენი სახლში შესვლისას მარტო იჯდება (კერიასთან). კოღონას
მინულებუ მარანიშა: ი. ყიფშ., გვ. 127 -- კოღო შესულა მარანში. 

Lemma: minut'-i  
Number: 12973  
მინუტ-ი (მინუტის) [რუს. минута წუთი] იხ. მინოტი, მინუთი. ათე მინუტის გაგჷმინწყიი: ი. ყიფშ., გვ. 56 -- ამ წუთში
გამოეწყვე. 

Lemma: minush-i  
Number: 12974  
მინუშ-ი (მინუშის) ნიმუში. ათენა უდუდობაში მინუში რე -- ეს უთაობის ნიმუშია. 

Lemma: mine't{i}  
Number: 12975  
მინჷთ{ი} ზმნზ. შიგაც. მინჷთ(ი) იბრულია-ოდა, გინოთ(ი) ვორულეე: ქხს, 1, გვ. 285 -- შიგაც შევირბინე-ოდა, გარეთაც



{გამო}ვარბენინე. 

Lemma: mine'sha{x}  
Number: 12976  
მინჷშა{ხ} ზმნზ. იხ. მინიშა{ხ}, -- ზოგჯერ. 

Lemma: minsha{x}  
Number: 12977  
მინშა{ხ} ზმნზ. იხ. მინიშა{ხ}. მინშა ჩილი ოხვეწუდუა დო მინშა -- ქომონჯი: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 92 -- ზოგჯერ ცოლი
ეხვეწებოდაო და ზოგჯერ -- ქმარი. ჩქჷნ ქიანას მინშა ჭიჭე რე ჸოფა დო მინშა - დიდი -- ჩვენს ქვეყანაში ზოგჯერ პატარაა
მოსავალი და ზოგჯერ - დიდი. მინშახ დააცქვეს ართიანს: ქხს, 1, გვ. 99 -- ზოგჯერ აქეს ერთმანეთს. 

Lemma: minsho  
Number: 12978  
მინშო განუსაზღვრ. ნაცვალსახელი ზოგისათვის: თენერი რე წუთსოფელი, მინშო - ინწრო, მინშო - ფართო -- ასეთია
წუთისოფელი, ზოგისათვის - ვიწრო, ზოგისათვის - ფართო. 

Lemma: minc  
Number: 12979  
მინც იგივეა, რაც მინს. მინც... მინც: მინც პაპა მოწონდუა (უჸორც) დო მინც- პაპაში ოსური (ჩილია): ხალხ. სიბრ., 1, გვ.
92 -- ზოგს მღვდელი მოსწონდაო და ზოგს - მღვდლის ცოლიო. 

Lemma: minc'a  
Number: 12980  
მინწა (მინწას) 1. მიწა. 2. ნაკელი, ნეხვი, შავი მიწა (პ. ჭარ.). შდრ. წვერე, წვირე. 

Lemma: minch'k'val-i  
Number: 12981  
მინჭკვალ-ი (მინჭკვალ/რს) უშნო, ნაოჭებიანი. 

Lemma: minjala  
Number: 12982  
მინჯალა (მინჯალას) პატრონობა. ირფელს მინჯალა ოკო -- ყველაფერს პატრონობა უნდა. შდრ. მინჯე. 

Lemma: minje  
Number: 12983  
მინჯე (მინჯეს) პატრონი. ოჭოფეს ხამიში მინჯე: ა. ცაგ., გვ. 59 -- დაიჭირეს დანის პატრონი. ჰაი, ბედნიერი თეში მინჯევა:
მ. ხუბ., გვ. 19 -- ჰაი, ბედნიერი ამის პატრონიო. ვარდიში მინჯე რდასო კვარია?: ქხს, 1, გვ. 46 -- ვარდის პატრონი იყოს
ყვავი? თქუ ქირიში მინჯექ: მ. ხუბ., გვ. 7 -- თქვა ქორის პატრონმა. იხ. უმინჯური. შდრ. ლაზ. მანჯე: ოხორმანჯე სახლის
პატრონი (ნ. მარი). 

Lemma: minjeam-i  
Number: 12984  
მინჯეამ-ი, მინჯიამ-ი (მინჯე/იამს) პატრონიანი. ინა მანგარი მინჯიამი რე -- ის მაგარი პატრონიანია. 

Lemma: minjeba  
Number: 12985  
მინჯება (მინჯებას) სახელი მინჯენს, ომინჯუ(ნ) ზმნათა -- პატრონობა. ათე კუნთხუს ომინჯუდუ ჟირი გუგული -- ამ კუთხეს
პატრონობდა ორი გუგული. გუმორძგუას თის, მიქჷთ თესჷ უმინჯჷნი -- გაუმარჯოს იმას, ვინც ამას უპატრონა. ის ვეენდვა,
გაჭირებას გიღალატუ, ვეგემინჯებუ -- იმას არ ენდო, გაჭირვებაში გიღალატებს, არ გიპატრონებს. მინჯენს (მხოლოდ
აწმყოს წრისა და 4 სერიის, მწკრივებში) გრდუვ. სტატ. პატრონობს. უმინჯენს (უმინჯუუ უპატრონა, უმინჯებუ//უმინჯუაფუ უპატრონებია,
ნომინჯუე(ნ)//ნომინჯებუე(ნ) პატრონობდა თურმე) გრდმ. სასხვ. ქც. უპატრონებს. იმინჯენე(ნ) (იმინჯენუ შესაძლებელი გახდა
პატრონობა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. მინჯენს ზმნისა -- შეიძლება პატრონობა. ამინჯენე(ნ) (ამინჯენუ შეძლო პატრონობა
გაეწია, -- , ნომინჯუე(ნ) შესძლებია პატრონობის გაწევა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უმინჯენს ზმნისა -- შეუძლია უპატრონოს.
ომინჯებაფუანს (ომინჯებაფუუ აპატრონებინა, უმინჯებაფუაფუ უპატრონებინებია, ნომინჯებაფუე(ნ) აპატრონებინებდა თურმე) კაუზ.
მინჯენს ზმნისა -- აპატრონებინებს. მამინჯებელი მიმღ. მოქმ. მპატრონებელი. ომინჯებელი მიმღ. ვნებ. მყ. საპატრონებელი.
მინჯელი, მინჯებული მიმღ. ვნებ. წარს. {და}პატრონებული. ნამინჯები/უ მიმღ. ვნებ. წარს. ნაპატრონები. ნამინჯებუერი, ნამინჯუერ-ი მიმღ.
ვნებ. წარს. პატრონობის საფასური. უმინჯებელი მიმღ. უარყ. უპატრონებელი. 

Lemma: minjebul-i  
Number: 12986  
მინჯებულ-ი (მინჯებულ/რს) იხ. მინჯელი. 

Lemma: minje-k'och-i  
Number: 12987  
მინჯე-კოჩ-ი (მინჯე-კოჩის, მინჯე-კოს) პატრონი -კაცი. გჷმოზოჯასია აშო ათე ხორუაშ მინჯე-კოჩქია!: მ. ხუბ., გვ. 234 --
გამობრძანდესო აქეთ ამ სახლ-კარის პატრონი-კაციო. 

Lemma: minjel-i  
Number: 12988  
მინჯელ-ი (მინჯელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მინჯენს ზმნისა -- {და}პატრონებული. 

Lemma: minjoba  
Number: 12989  
მინჯობა (მინჯობას) პატრონობა. 

Lemma: minjua  



Number: 12990  
მინჯუა (მინჯუას) იგივეა, რაც მინჯება. 

Lemma: miobiru  
Number: 12991  
მიობირუ (მიობირუს) მისამღერი. ალილოში ობირუ დო მიობირუ ზიტყვეფი -- ალილოს სიმღერა და მისამღერი სიტყვები. 

Lemma: miobijal-i  
Number: 12992  
მიობიჯალ-ი (მიობიჯალ/რს) მიმღ. ვნებ.მყ. მიობიჯანს ზმნისა -- მისაბჯენი, მისაყუდებელი; საყრდენი ამოყვანილი
კედლებისა (მასალები, ტ. 1, გვ. 379). 

Lemma: miogamal-i  
Number: 12993  
მიოგამალ-ი (მიოგამალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. მიოგანს ზმნისა -- მისარტყმელი, გასარტყმელი. დუდიში მიოგამალი
ჯალეფი: ი. ყიფშ., გვ. 86 -- თავის მისარტყმელი ხეები. 

Lemma: miodinapal-i  
Number: 12994  
მიოდინაფალ-ი (მიოდინაფალ/რს), მიოდინაფუ (მიოდინაფუს) მიმღ. ვნებ. მყ. მიოდინუანს ზმნისა -- დასაკარგი,
დასაკარგავი. მიოდინაფალქ ოკო მედინას -- დასაკარგავი უნდა დაიკარგოს. ასე მიოდინაფუშა მეურქია: ი. ყიფშ., გვ. 42 -
- ახლა დასაკარგავად (დასაკარგავში) მივდივარო. 

Lemma: miok'iral-i  
Number: 12995  
მიოკირალ-ი (მიოკირალს) მიმღ. ვნებ. მყ. მიოკირანს ზმნისა -- გამოსაკრავი; გასახვევი. ჭკვერ კოჩიშ ნარაგადუ პინტიშა
მიოკირალირე(ნ): თ. სახოკ., გვ. 268 -- ჭკვიანი კაცის ნათქვამი ჩვარში გამოსაკრავია. 

Lemma: miol-maalu/e'  
Number: 12996  
მიოლ-მაალუ/ჷ (მიოლ-მაალუ/ჷ-ს) მისასვლელ-მოსასვლელი. გვალო ანდვილი მიოლ-მაალუ ვარენია -- მთლად
ადვილი მისასვლელ-მოსასვლელი არ არისო. იხ. მეულა. 

Lemma: miolu/e'  
Number: 12997  
მიოლუ/ჷ (მიოლუ/ჷს) მიმღ. ვნებ. მყ. მეურს ზმნისა -- მისასვლელი. 

Lemma: miolur-i  
Number: 12998  
მიოლურ-ი (მიოლურს) მიმღ. ვნებ. მყ. მეურს ზმნისა -- მისასვლელი. მიოლური პიჯი -- მისასვლელი პირი. შდრ. მიოლუ. 

Lemma: mionjiral-i  
Number: 12999  
მიონჯირალ-ი (მიონჯირალს) მიმღ. ვნებ. მყ. მიანჯირუუ(ნ) ზმნისა -- მისაწოლი. მიონჯირალი ვაუღუდუ -- მისაწოლი არ
ჰქონდა. შდრ. ონჯირუუ. 

Lemma: miora՚al-i  
Number: 13000  
მიორაჸალ-ი (მიორაჸალს) მიმღ. ვნებ. მყ. მიორაჸანს ზმნისა -- მისადენი. საქმეშა გლახა მიორაჸალი კოჩიე --
საქმესთან ცუდი მისადენი კაცია. 

Lemma: mioshual-i  
Number: 13001  
მიოშუალ-ი (მიოშუალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. მიოშუნს ზმნისა -- მისაქსოვი. 

Lemma: miochamal-i  
Number: 13002  
მიოჩამალ-ი (მიოჩამალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. მეჩანს ზმნისა -- მისაცემი. ძალო აშო მიდეღინე დო მიოჩამალო ვემიჩე:
ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 170 -- ძალით აქეთ შეიძლება წაართვა და მისაცემად (კი) ვერ მისცემ. 

Lemma: mioxe  
Number: 13003  
მიოხე იხ. მეხუნა, -- ამჩნევია. ჸვას მიოხე მინაგემი -- შუბლზე ამჩნევია განარტყამი. 

Lemma: mioxvamal-i  
Number: 13004  
მიოხვამალ-ი (მიოხვამალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. მიახვამანს ზმნისა -- მისალოცი. შდრ. მიოხვამური. 

Lemma: mioxvamur-i  
Number: 13005  
მიოხვამურ-ი (მიოხვამურს) მიმღ. ვნებ. მყ. მიახვამანს ზმნისა -- მისალოცი; სალოცავი. თეში ქჷდოირაგადუანს
მიოხვამურ ხატიცალო:ქხს, 1, გვ. 26 -- ისე დაგელაპარაკება სალოცავი ხატივით. ახალწანაში მიოხვამური: ეგრისი, გვ.
127 -- ახალი წლის მისალოცი. 

Lemma: miojinal-i  
Number: 13006  
მიოჯინალ-ი (მიოჯინალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. მიოჯინე(ნ) ზმნისა -- შესახედი. ათე ჯგირი მიოჯინალი კოჩი... ქოძირჷ: ი.



ყიფშ., გვ. 23 -- ეს კარგი შესახედავი კაცი... ნახა. 

Lemma: miojinu  
Number: 13007  
მიოჯინუ (მიოჯინუს) იგივეა, რაც მიოჯინალი. 

Lemma: mire?  
Number: 13008  
მირე? (ღ მინ ორე) ვინ არის? 

Lemma: mirk'ench'ia  
Number: 13009  
მირკენჭია (მირკენჭიას) კენჭი; ბროლი. //გადატ. კბილები (ი. ყიფშ.). 

Lemma: mirk'in-i  
Number: 13010  
მირკინ-ი (მირკინს) ამპარტავნული გამოხედვა (ხშირად წარბების აზიდვით). მუჭო წარეფი უმირკინანს! -- როგორ წარბები
აზიდული აქვს. 

Lemma: mirmar-i  
Number: 13011  
მირმარ-ი (მირმარს) გულმოსულის თვალების ბრიალითა და ბღვერით ყურება (მ. ძაძ., 2, გვ. 62). 

Lemma: mirsa//misra  
Number: 13012  
მირსა//მისრა (მირსას) რელიგ. საქონლის ღვთაება, რომლის საპატივცემლოდ იმართებოდა დღესასწაული მირსობა (იხ.). 

Lemma: mirsinapa  
Number: 13013  
მირსინაფა (მირსინაფას) სახელი იმირსინანს, მირსონდუ(ნ) ზმნათა -- გალურსვა, განაბვა, გატრუნვა; იტყვიან ადამიანზე,
რომელმაც ყველაფერი იცის, მაგრამ დუმს. მუთუნს ქოკითხენქინი, გომირსონდუ -- რასმე რომ ჰკითხავ, გაილურსება.
ოსური, მუჭო იმირსინანქ? -- ქალო, როგორ გატრუნულხარ? მირსონდუ(ნ) (გომირსონდუ გაილურსა, გომირსინაფელე(ნ)
გალურსულა, გონომირსინუე(ნ) გაინაბებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ილურსება, ინაბება, ტრუნდება. იმირსინანს (იმირსინუუ
გაილურსა, უმირსინუაფუ გალურსულა) გრდუვ. ვნებ. მრავლისმეტყველი სახით იყურება; გატრუნულია. მირსინაფილ-ი მიმღ. ვნებ.
წარს. გალურსული, გატრუნული. 

Lemma: mirsinua  
Number: 13014  
მირსინუა (მირსინუას) იგივეა, რაც მირსინაფა. 

Lemma: mirsoba  
Number: 13015  
მირსობა (მირსობას) რელიგ. დღესასწაული სამეგრელოში, იმართებოდა თებერვალში დიდმარხვის დაწყებამდე, ხუთშაბათ
(მეგრ. ცა{ა}შხა) დღეს და სწირავდნენ საგანგებოდ გამოზრდილ ღორს ომირსეს (იხ. ი. ყიფშ.; ს. მაკალ., ეთნოგრ., გვ. 301-
307). დღარი მირსობაში მოზოჯუა: ი. ყიფშ., გვ. 186 -- დღე მირსობის მობრძანება. 

Lemma: mirq'as  
Number: 13016  
მირყას ზმნზ. ბლომად (დ. ფიფია). 

Lemma: mircxal-i  
Number: 13017  
მირცხალ-ი (მირცხალ/რს): 1. მისხალი. თუმანი ღირუ მირცხალი:ქხს, 1, გვ. 152 -- თუმანი ღირს მისხალი.
ვადომჩჷლითუაფ ართი მირცხალი: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 167 -- არ დამიცილებია ერთი მისხალი. 2. მკვირებელი (დ. ფიფია). 

Lemma: mirdzgh-i  
Number: 13018  
მირძღ-ი (მირძღის) ნოყიერი (დ. ფიფია). შდრ. რძღაფა. 

Lemma: mis//mins  
Number: 13019  
მის//მინს მიცემითი ბრუნვა განუსაზღვრელობითი ნაცვალსახელისა მინი. ჩქინ თამადა (ტოლბაში) ფიჩუ-ფაჩუ, მის (//მინს)
ქოჩუ დო მის (მინსუ) ვაჩუ: ქხს, 1, გვ. 180 -- ჩვენი თამადა (ტოლუმბაში) უგერგილო, ზოგს (ვის) ასვა და ზოგს (ვის) არ ასვა. 

Lemma: misagebo  
Number: 13020  
მისაგებო ჯიმა (მისაგებო ჯიმას) მოგებული ძმა, ძმადნაფიცი. ბარათის დაასახელუ მისაგებო ჯიმა: მ. ხუბ., გვ. 33 --
ბარათში დაასახელა მოგებული ძმა. შდრ. ჯიმაჩაფილი. 

Lemma: misaron-i  
Number: 13021  
მისარონ-ი (მისარონს) იგივეა, რაც მირსობა. 

Lemma: misk'al-i  
Number: 13022  
მისკალ-ი (მისკალს) წარბშეკრული (დ. ფიფია). 



Lemma: misxal-i  
Number: 13023  
მისხალ-ი (მისხალ/რს) იხ. მირცხალი. 

Lemma: mit'ania  
Number: 13024  
მიტანია (მიტანიას) მუხლის მოდრეკა და წელში ღრმად მოხრა ლოცვა-ვედრების დროს. მიტანიას ორთუდუა --
ლოცულობდაო. 

Lemma: mik(i)  
Number: 13025  
მიქ(ი) მოთხრობითი ბრუნვა მი ვინ? კითხვითი ნაცვალსახელისა: მიქ იჸუას ჸაზახიქ?: ი. ყიფშ., გვ. 116 -- ვინ იქნეს გლეხი?
მიქ პილჷ დო? - ჯიმაქჷ; მიქ მოსქილიდუუ დო?: ჯიმაქჷ: ი. ყიფშ., გვ. 176 -- ვინ მომკლა და? - ძმამ; ვინ მომარჩინა და? -
ძმამ. 

Lemma: mikam-gario  
Number: 13026  
მიქამ-გარიო (მიქამ-გარიოს) რელიგ. მიქელ-გაბრიელი. ჩხოუშ მიქამ-გარიოქ გაშკოჸოთუა -- ძროხის მიქამგარიომ
ამოგაგდოო. იხ. სამგარიო ოხვამერი. მეგრელთა რწმენით, მიქამგარიო იყო საქონლის, მწყემსისა და საერთოდ
მესაქონლეობის მფარველი (პ. ცხად., ძიებ. გვ. 52). 

Lemma: mike-gabrie  
Number: 13027  
მიქე-გაბრიე ბ. - მარტ. (მიქელ-გაბრიელი) მიქე-გაბრიე ქინგაკითხანსინი, ისუ მუთა ოხვარუ -- მიქელ-გაბრიელი რომ
მოგაკითხავს, იმას არაფერი ეშველება (ე.ი. მოკვდები). 

Lemma: mikel-i  
Number: 13028  
მიქელ-ი (მიქელ/რს) მიხეილი. მიქერს მეუჩინუ: ჯგირი ბოშენქ ქომორთანია -- მიხეილს შეუთვალა: კარგი ბიჭები
მოვიდნენო. 

Lemma: mikelgario  
Number: 13029  
მიქელგარიო ქიაჩი: ქიაჩის მიქელ-გაბრიელის ხატი, რომელიც დაცული იყო ს. ობუჯში (წალენჯიხის რაიონი). ხატი
თარიღდება მე-13-14 საუკ., ის ეკუთვნოდა შენგელაიას გვარს (ს. მაკალ., ეთნოგ., გვ. 370). 

Lemma: mikit;  
Number: 13030  
მიქით; მიქჷთ მიმართებითი ნაცვალსახელი; -თ ნაწილაკდართული მოთხრობითი ბრუნვა მი ვინ? კითხვითი
ნაცვალსახელისა, -- ვინც. მიქჷთ ზაფანა ჭკუმუნი, პიჯის (პის) თის ონტუნია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 94 -- ვინც წიწაკა ჭამა,
პირიც მას ეწვისო. მიქჷთი ვორჯგინათი, თიშობა რდასია: ა. ცაგ., გვ. 23 -- ვინც ვაჯობოთ მისობა იყოსო. 

Lemma: mikireba  
Number: 13031  
მიქირება (მიქირებას) სახელი მიაქირენს ზმნისა -- მიქირავება. 

Lemma: miq'uradgeba  
Number: 13032  
მიყურადგება, მიჸურადგება (მიყ/ჸურადგებას) სახელი მიაჸურადგენს ზმნისა -- ყურადღების მიუქცევლობა. ბენდელას
ქუუჩამინიდუ გაჭირებულიშა, მიაჸურადგეს დო დოჸვილუ -- ცოფიან ძაღლს ეკბინა გაჭირვებულისათვის, ყურადღება არ
მიაქციეს და მოკლა. 

Lemma: misha1  
Number: 13033  
მიშა1 ვისთვის; ვისთან. მა ოკო მიჩქჷდასიე, სქანი შური მიშა გიბარჷნიე: ქხს, 2, გვ. 32 -- მე უნდა ვიცოდეო, შენი სული
ვისთვის გაქვს მიბარებულიო. იხ. მი. 

Lemma: misha-2  
Number: 13034  
მიშა-2 რთული ზმნისწინია (მი- და შა-: მი-(ღ მე-) მარტივი ზმნისწინია, შა- -- ნაწილაკი): 1.ჩვეულებრივ აღნიშნავს
მიმართულებას შიგნით, სიღრმეში (ქართულში შეიძლება გადმოიცეს შე-, შემო-, ჩა- ზმნისწინებით). მიშა-ხუნა შუაში
ჩაჯდომა; მიშა-ჯღონა შეგზავნა. 2. აწმყოს ფორმას აძლევს მყოფადის მნიშვნელობას: მიშა-ბოგანს შებოგავს (შდრ. ბოგუნს
ბოგავს); მიშა-აზანს შეზელს (შდრ. ზანს ზელს). 3. ზმნის უსრული სახის ფორმას აქცევს სრული სახისად: მიშა-აფაჩუ შეურია
(შდრ. ფაჩუ ურია, შალა); მიშა-აძგიბუუ შეჩარა, შეაკვეხა (შდრ. ძგიბუ {შე}ჩარა); მიშა-ჩურუ შეცურა (შდრ. ჩურუ ცურა). 

Lemma: mishabandzghin-i  
Number: 13035  
მიშაბანძღინ-ი (მიშაბანძღინს) სახელი მიშებანძღუ(ნ) ზმნისა -- ჩახლართვა, რაღაცის არევ-დარევა; ხლაფორთი. 

Lemma: mishabardghin-i  
Number: 13036  
მიშაბარდღინ-ი (მიშაბარდღინს) სახელი მიშებარდღუ(ნ) ზმნისა -- ბორდღვა (შიგნით); ბოდიალი. მუში ჭკუათი
მუდგასირენი აკეთენს, მიშებარდღუ -- თავის ჭკუით რაღაცას აკეთებს, ბოდიალობს. 

Lemma: mishabardzghin-i  
Number: 13037  



მიშაბარძღინ-ი (მიშაბარძღინს) იგივეა, რაც მიშაბანძღინი, -- სახელი მიშებარძღუ(ნ) ზმნისა -- ხლაფორთი, წვალება,
ჯახირი, გაწამაწია (რამეში). 

Lemma: mishabajal-i  
Number: 13038  
მიშაბაჯალ-ი (მიშაბაჯალს) სახელი მიშებაჯალუ(ნ) ზმნისა -- ფაფხური, ფაციფუცობა საქმეში. ითომ აკეთენს,
მუდგასირენი, მიშებაჯალუ -- ვითომ აკეთებს რაღაცას, ფაფხურობს. 

Lemma: mishabogua  
Number: 13039  
მიშაბოგუა (მიშაბოგუას) სახელი მიშაბოგანს ზმნისა -- პატარა ხიდის (ბოგის) გაკეთება. ათე წყარიშა მიშეე
ქიმიშამიბოგია: ი. ყიფშ., გვ. 41 -- ამ წყალში (მდინარეში) შიგნით ბოგა გამიკეთეო. 

Lemma: mishabursua  
Number: 13040  
მიშაბურსუა (მიშაბურსუას) სახელი მიშებურსანს ზმნისა -- შიგ ტრიალი, ბობოქრობა, მძვინვარება. მუმასქანი უჸვაიჭარე
თურქებც მიშაბურსანცია: მასალ., გვ. 20 -- მამაშენი უბედური თურქებში იბრძვისო (ტრიალებს). 

Lemma: mishadguma  
Number: 13041  
მიშადგუმა (მიშადგუმას) სახელი მიშადგუნს ზმნისა -- ჩადგმა (შიგნით). 

Lemma: mishadvala  
Number: 13042  
მიშადვალა (მიშადვალას) სახელი მიშადვანს ზმნისა -- ჩადება. დუს ირდიხას მიშმადვანს -- თავს ყველგან დებს (ერევა
ყველაფერში). 

Lemma: mishazala  
Number: 13043  
მიშაზალა (მიშაზალას) სახელი მიშაზანს ზმნისა -- ჩაზელვა. ღუმუს მიშმაზანსინი, ქვირს ორთუ ბრელს -- ღომს რომ
{ჩა}ზელს, ფქვილს უშვება ბევრს. 

Lemma: mishazareba  
Number: 13044  
მიშაზარება (მიშაზარებას) სახელი მიშაზარენს ზმნისა -- გაცილება. მიშაზარენს ჸუდეშახ -- გააცილებს სახლამდე. 

Lemma: mishazel-i  
Number: 13045  
მიშაზელ-ი (მიშაზელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მიშაზანს ზმნისა -- ჩაზელილი. ღუმუ მიშაზელი მაფუ, დააგაფალი რე -- ღომი
ჩაზელილი მაქვს, დასაგებია. 

Lemma: mishatina  
Number: 13046  
მიშათინა, მიშათინაფა (მიშათინა{ფა}-ს) სახელი მიშაათინანს ზმნისა -- სადმე შესვლის გაბედება; შებედვა. ვემშათინანდ
ტარიელი თე არდგილც შხვაფარანც: მასალ., გვ. 115 -- ტარიელიც ვერ შებედავდა ამ ადგილებში სხვა დროს. ნდემეფი
ვამჷშაათინანდესჷ: ი. ყიფშ., გვ. 55 -- დევები ვერ შებედავდნენ (შესვლას). 

Lemma: mishatxozin-i  
Number: 13047  
მიშათხოზინ-ი (მიშათხოზინს) სახელი მიშაათხოზუუ(ნ) ზმნისა -- შედევნება. შუკაშა გამშაათხოზუ -- შუკაში (ორღობეში)
შესდია. 

Lemma: mishak'atapa  
Number: 13048  
მიშაკათაფა (მიშაკათაფას) სახელი მიშააკათუუ(ნ) ზმნისა -- გარევა, შერევა. ქიმშაკათეს ოსურემს დო არძო ორტინეს --
გაერივნენ ქალებში და ყველა გააქციეს. 

Lemma: mishak'erk'el-i  
Number: 13049  
მიშაკერკელ-ი (მიშაკერკელ/რს) სახელი მიშეკერკელუ(ნ) ზმნისა -- შიგნით გორაობა. ყებურს მუშებკერკელჷქ ჯვეში
ნაბადიაში გორჩელს: ი. ყიფშ., გვ. 154 -- კერიაზე ვგორაობ ძველ ნაბადია გაშლილზე. 

Lemma: mishalapa  
Number: 13050  
მიშალაფა (მიშალაფას) სახელი მიშალუ(ნ) ზმნისა -- 1. ჩავარდნა. თიში მიშალაფას უჯგუ, ტერეფს ტყვეთი მეჸუნდენი:
ქხს, 1, გვ. 90 -- მასში ჩავარდნას სჯობია, მტრებს ტყვედ მიჰყავდე. 2. ბნედა, ეპილეფსია. ათე ბაღანას მიშალაფა ოჭე -- ამ
ბავშვს ბნედა (ეპილეფსია) ჭირს. 

Lemma: mishandul-i  
Number: 13051  
მიშანდულ-ი (მიშანდულს) ნიშადური. სანაკიშა წიმივლი დო ქიიპიდი მიშანდული -- სენაკში წავედი და ვიყიდე ნიშადური.

Lemma: mishandzgilua  
Number: 13052  
მიშანძგილუა (მიშანძგილუას) სახელი მიშაანძგილანს ზმნისა -- (ოდნავ) გახლეჩა (სიმინდის ტაროსი); ჩატენა, შეკვეხება.
ქიმეურქი დო მა ხოლო ქიმშუონძგილუა დუს -- მივალ და მეც შევაკვეხებ თავს. 



Lemma: mishap'aghurua  
Number: 13053  
მიშაპაღურუა (მიშაპაღურუას) სახელი მიშაპაღურანს ზმნისა -- გაპანღურება; შეურაცხყოფა. ჩქიმდა მუ ოკოდესინი,
ვაგმაგინუ, მახოლო ქიმშმოპაღურესი -- ჩემთან რა უნდოდათ, ვერ გავიგე, მეც გამაპანღურეს. 

Lemma: mishap'rent'ua  
Number: 13054  
მიშაპრენტუა (მიშაპრენტუას) სახელი მიშააპრენტანს ზმნისა -- უადგილოდ თქმა (არასათქმელისა); არასწორის თქმა.
გაჩენდი სქანო, მუს მიშმააპრენტა? -- გაჩერდი შენთვის, რასაა, სისულელეს რომ ლაპარაკობ? 

Lemma: misharagad-i  
Number: 13055  
მიშარაგად-ი (მიშარაგადის) სახელი მიშარაგადანს ზმნისა -- ჩალაპარაკება (ორ მხარეს შუა). გლახა ვაშმორაგადასჷ
მითინ ღორონთიში ჭყელქ:ქხს, 1, გვ. 89 -- ცუდი არ თქვას (ჩვენს საქმეში) ვინმე ღვთისგან წყეულმა. 

Lemma: mishara՚ua  
Number: 13056  
მიშარაჸუა (მიშარაჸუას) სახელი მიშარაჸანს ზმნისა -- შედენა, ჩადენა (ორღობებს შორის, ყანაში...). 

Lemma: misharguapal-i  
Number: 13057  
მიშარგუაფალ-ი (მიშარგუაფალს) მიმღ. ვნებ მყ. მიშარგუანს ზმნისა -- ჩასარგავი; ჩასამატებელი. მუ უჭირა, თქვანი
ჭირი, შხვაში მიშარგუაფალი?: მასალ., გვ. 95 -- რა უჭირთ, თქვენი ჭირიმე, სხვისი (თმის) ჩასამატებელი? მიდაბრთი,
სიმიდი მაფუ მიშარგუაფალი -- წავედი, სიმინდი მაქვს ჩასარგავი (ნაკლულ ადგილებში). 

Lemma: mishare{n}k'ua  
Number: 13058  
მიშარე{ნ}კუა (მიშარე{ნ}კუას) სახელი მიშაარე{ნ}კანს ზმნისა -- უადგილოდ რისამე თქმა, -- შერეკვა. ეფერი მუთუნეფი
თქუუ, ქიმშაარე{ნ}კუნი, გოჩიჩონდუ კოჩქ -- ისეთი რაღაცეები თქვა, რომ წამოაყრანტალა (გარეკა), გაშეშდა კაცი. 

Lemma: misharta  
Number: 13059  
მიშართა, მიშართაფა (მიშართა{ფა}-ს) სახელი მიშურთანს ზმნისა -- შეხვევა, ჩახვევა; ნდომა. მუში ჸუდეში შარაშე
მიშუურთუ -- თავის სახლის გზისკენ შეუხვია. უთუხელას თანაფას თუხუაქ მუშუურთუა: ა. ცან., გვ. 120 -- ზარმაც მრთველს
აღდგომას მოუნდა რთვაო. ეთინარე გაგებული, დუცუ თისჷ მიშართუუ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 107 -- ის არის გაგებული,
თავშიც იმას აბარია (შეუვა). 

Lemma: mishartal-i  
Number: 13060  
მიშართალ-ი (მიშართალს) მიმღ. ვნებ. მყ. მიშურთანს ზმნისა -- შესახვევი. იხ. მიშართუუ. 

Lemma: mishartinapa  
Number: 13061  
მიშართინაფა (მიშართინაფას) სახელი მიშაართინუანს ზმნისა -- შებრუნება (ავადმყოფისა). ლეხი ქიმშაართინუუ --
ავადმყოფი შეაბრუნა. 

Lemma: mishartu{u}  
Number: 13062  
მიშართუ{უ} (მიშართუ{უ}ს) იგივეა, რაც მიშართალი, -- შესახვევი, ჩასახვევი. 

Lemma: misharina{pa}  
Number: 13063  
მიშარინა{ფა} (მიშარინა{ფა}ს) სახელი მიშაარინუანს, მიშუურე(ნ) ზმნათა -- ყოლა; ჩაყენება. სუმი ბაღანა სკოლაშა
მიშამირე -- სამი ბავშვი სკოლაში მყავს (მიდგას). სქანი დუდი ქიმშომირინუას ჩქიმი ჸუდეში ფანიაშა: კ. სამუშ., ქართ.
ზეპ., გვ. 55 -- შენი თავი გაურიოს (ჩამიყენოს) ჩემი ოჯახის ფანიაში. 

Lemma: misharghvapa  
Number: 13064  
მიშარღვაფა (მიშარღვაფას) სახელი მიშარღვანს, მიშუურღვანს ზმნათა -- ჩაყრა; გაყრა (ნემსისა). ლიშის ძაფი
ქამშუურღუ -- ნემსში ძაფი გაუყარა. 

Lemma: misharchkvanapa  
Number: 13065  
მიშარჩქვანაფა (მიშარჩქვანაფას) სახელი მიშაარჩქვანუუ(ნ) ზმნისა -- შეჩვევა. ბაძარს ქიმშაარჩქვანუ ე ოხერქ (ღეჯქ) -
- ბაზარს შეეჩვია ეს ოხერი (ღორი). 

Lemma: mishasopin-i  
Number: 13066  
მიშასოფინ-ი (მიშასოფინს) სახელი მიშეესოფუ(ნ) ზმნისა -- ბრძოლა, ბობოქრობა, მძვინვარება (სადმე შიგნით). გულუა
დო მუშთურეფი მიშესოფუუ შქადიხას: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 102 -- გულუა და მისიანები შუა ტრიალებსო (შუაში
ბობოქრობსო). 

Lemma: mishat'ibapa  
Number: 13067  
მიშატიბაფა (მიშატიბაფას) სახელი მიშეტიბუანს ზმნისა -- შეთბობა (ხელისა). ჸუდე იშენი იჭუუ დო ხე ვარა
ქიმშეეტიბევა -- სახლი მაინც იწვის და ხელი მაინც შეითბეო. 



Lemma: mishat'q'obin-i  
Number: 13068  
მიშატყობინ-ი (მიშატყობინს) სახელი მიშეტყობუუ(ნ) ზმნისა -- დამალვა; ჩამალვა, მალულად მისვლა. ტყასჷ
ქიმიშეეტყობჷ: ა. ცაგ., გვ. 35 -- ტყეში ჩაიმალა. 

Lemma: mishat'q'obua  
Number: 13069  
მიშატყობუა (მიშატყობუას) იხ. მიშატყობინი. 

Lemma: mishat'q'urapa  
Number: 13070  
მიშატყურაფა (მიშატყურაფას) სახელი ქიმშეტყურუანს ზმნისა -- შეტყუება. ქემშამტყურე ვარია დო ალ-დაჩხირი
ქუმომტევო?: მ. ხუბ., გვ. 316 -- შემომატყუე უარი და ალი-ცეცხლი მომიკიდე? 

Lemma: mishapapin-i  
Number: 13071  
მიშაფაფინ-ი (მიშაფაფინს) სახელი მიშეფაფუ(ნ) ზმნისა -- ტრიალი; ფოფინი. ვეგენწყუუ ჯგჷრი ტარცჷ, შხვა-შხვა ანბეს
მიშეფაფუ: მასალ., გვ. 72 -- ცუდ ტარზეა აწყობილი, სხვა ამბებშია გართული (ტრიალებს). 

Lemma: mishapachua  
Number: 13072  
მიშაფაჩუა (მიშაფაჩუას) სახელი მიშააფაჩანს ზმნისა -- არევა, შერევა (ერთმანეთში). ქიმშააფაჩესჷ ართიანცჷ ქერი დო
ქუმუში კაკალი: ი. ყიფშ., გვ. 17 -- შეურიეს ერთმანეთში ქერი და ქუმელის მარცვლები. 

Lemma: mishakvachal-i  
Number: 13073  
მიშაქვაჩალ-ი (მიშაქვაჩალ/რს) სახელი მიშექვაჩალუ(ნ) ზმნისა -- შუაში ტრიალი, ფაჩა-ფუჩი. გემუანი სირჩინუე უღუ,
მიშექვაჩალუ სქუალემსი დო მოთალემს -- გემრიელი სიბერე აქვს, ფაჩი-ფუჩობს (ტრიალებს) შვილებსა და
შვილიშვილებში. ღარიბი ფარას მიშექვაჩუ -- ღარიბი ფულებში ტრიალებს. 

Lemma: mishaghala  
Number: 13074  
მიშაღალა (მიშაღალას) სახელი მიშეეღანს ზმნისა -- შეტანა. ოჭკომალს მიშეეღანს -- საჭმელს შეიტანს. 

Lemma: mishaghalar-i  
Number: 13075  
მიშაღალარ-ი (მიშაღალარს) მიმღ. ვნებ. მყ. მიშეეღანს ზმნისა -- შესატანი. 

Lemma: mishaghura  
Number: 13076  
მიშაღურა (მიშაღურას) სახელი მიშაღურუ(ნ) ზმნისა -- სიკვდილი. ქიმშაღურუ, მარა გაიშეჸონეს -- მოკვდა, მაგრამ
გამოიყვანეს (მდგომარეობიდან). 

Lemma: mishaghurel-i  
Number: 13077  
მიშაღურელ-ი (მიშაღურელს) მიმღ. ვნებ. წარს. მიშაღურუ(ნ) ზმნისა -- ჩამკვდარი. 

Lemma: misha՚vajal-i  
Number: 13078  
მიშაჸვაჯალ-ი (მიშაჸვაჯალ/რს) უფუნქციობა (უფუნქციოდ ყოფნა) რისამე კეთების დროს. მითინი მუთუნს ვააკითხუ, იშენ
მიშეჸვაჯალუ -- არავინ არაფერს ეკითხება, მაგრამ მაინც იქ იმყოფება. 

Lemma: misha՚otama  
Number: 13079  
მიშაჸოთამა (მიშაჸოთამას) სახელი მიშააჸოთანს ზმნისა -- ჩაგდება. რაგადანსინი, ქიმშაჸოთუ თე ამბე -- რომ
ლაპარაკობს, ჩამოაგდო ეს ამბავი. ქჷმჷშმოჸოთჷ მა შქადიხას: ი. ყიფშ., გვ. 139 -- ჩამაგდო შუა ადგილას. 

Lemma: misha՚onapa  
Number: 13080  
მიშაჸონაფა (მიშაჸონაფას) სახელი მიშეჸონანს ზმნისა -- შეყვანა. სანთელიშა გემშეჸონანს ბაწარს: მ. ხუბ., გვ. 5 --
სანთელში შეიყვანს ბაწარს. 

Lemma: misha՚unapa  
Number: 13081  
მიშაჸუნაფა (მიშაჸუნაფას) სახელი მიშეჸუნანს ზმნისა -- შეყვანა; შეყოლება. 

Lemma: mishashardua  
Number: 13082  
მიშაშარდუა (მიშაშარდუას) სახელი მიშეშარდუუ(ნ) ზმნისა -- (ტყუილად) შარში გახვევა. მუთუნ შქას ვარდუნი, თეში
ქიმშეშარდუ, ჯიმაღურელი, ი კოჩქ -- არაფერ შუაში რომ არ იყო, ისე შარში გაეხვია, საწყალი (ძმამკვდარი), ის კაცი. 

Lemma: mishasheneba  
Number: 13083  
მიშაშენება (მიშაშენებას) სახელი მიშააშენენს ზმნისა -- ჩაშენება. ბუხარს ქიმშუაშენათია: მ. ხუბ., გვ. 14 -- ბუხარში
ჩავაშენოთო. 

Lemma: mishashenebul-i  



Number: 13084  
მიშაშენებულ-ი (მიშაშენებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მიშააშენენს ზმნისა -- ჩაშენებული (შუაში). 

Lemma: mishashiiba  
Number: 13085  
მიშაშიიბა (მიშაშიიბას) სახელი მიშააშიინს ზმნისა -- შოვნა რისამე (დაუმსახურებლად). გვარიანო მიშააშუუ -- გვარიანად
იშოვა (დაუმსახურებლად). 

Lemma: mishashuapa  
Number: 13086  
მიშაშუაფა (მიშაშუაფას) სახელი მიშააშუნს ზმნისა -- ჩაქსოვება (შუაში). ჩე ქუდუორშვე, ჭითა ქიშვოში, უჩათ გეკვოფში:
ა. ცან., გვ. 141 -- თეთრი დავაწნე, წითელი ჩავაქსოვე, შავით გავავსე (გამოცანა: ყურძენი იზაბელა). 

Lemma: mishashuapil-i  
Number: 13087  
მიშაშუაფილ-ი (მიშაშუაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მიშააშუნს ზმნისა -- ჩაქსოვილი. 

Lemma: mishashkvartal-i  
Number: 13088  
მიშაშქვართალ-ი (მიშაშქვართალ/რს) სახელი მიშეშქვართალუ(ნ) ზმნისა -- შრიალი (შიგნით). ეთექი
მიშეშქვართალუნი, თინა მუ რე? -- იქ რომ შრიალებს (შიგნით), ის რა არის? შდრ. შქვერთი. 

Lemma: mishashkishkil-i  
Number: 13089  
მიშაშქიშქილ-ი (მიშაშქიშქილ/რს) სახელი მიშეშქიშქილუ(ნ) ზმნისა -- ვიშვიში (შიგნით). ქეკოხე დედჷბი ჸებურცუ დო
ქჷმშეეშქიშქილჷ:ქხს, 2, გვ. 40 -- უზის დედაბერი კერიას და ვიშვიშებს. შდრ. შქიშქილი. 

Lemma: mishachurua  
Number: 13090  
მიშაჩურუა (მიშაჩურუას) სახელი მიშააჩურანს ზმნისა -- შეცურვა. გადატ. უნებურად რამეში გარევა. მუს ვააკოდუ თეში
ქამშააჩურუ ათე საქმეს -- მას რომ არ უნდოდა, ისე შეცურა (შევიდა) ამ საქმეში. 

Lemma: mishacancal-i  
Number: 13091  
მიშაცანცალ-ი (მიშაცანცალ/რს) სახელი მიშაცანცალანს ზმნისა -- ცანცარი (შიგნით). ნესტორქ ვაბძირასია დო შიშით
მიშაცანცალანს -- ნესტორმა არ მნახოსო და შიშით ცანცარებს (შიგნით). 

Lemma: mishacaxua  
Number: 13092  
მიშაცახუა (მიშაცახუას) სახელი მიშეცახუ(ნ) ზმნისა -- ცეხვა. გადატ. ჩაზელვა. კირზა ვა შიბუდესჷ დო კითით
ქემშეცახუდეს: ი. ყიფშ., გვ. 150 -- სუთი ვერ ეშოვათ და თითით ცეხვავდნენ. 

Lemma: mishacunapa  
Number: 13093  
მიშაცუნაფა (მიშაცუნაფას) სახელი მიშააცუნუანს ზმნისა -- არამყარად ჩასობა. წკირეფი ემერ-ამარ ქიმშაცუნუუ -- ჯოხები
აგერ-ეგერ ჩაარჭო. //გადატ. სხვის საუბარში გარევა. სქანდა ვაუკითხირუნა დო სი მუს მიშმაცუნუუქი? -- შენთვის არ
უკითხავთ და შენ რას ერევი (ერჭობი). 

Lemma: mishadzgibua  
Number: 13094  
მიშაძგიბუა (მიშაძგიბუას) სახელი მიშააძგიბუუ(ნ) ზმნისა -- გაკვეხება, გაჩხერა. მუჭო ირ დიხას ქიმშაკვახუუ,
ქიმშაძგიბუუ! -- როგორ ყველგან გაეკვეხება, გაეჩხირება. 

Lemma: mishadzvena  
Number: 13095  
მიშაძვენა (მიშაძვენას) სახელი მიშაძუ(ნ), მიშააძვენუუ(ნ) ზმნათა -- შიგ დება. ართი ძვალი მიშაბძ უბედური:ქხს, 1, გვ.
162 -- ერთი ძვალი მაქვს (მიდევს) სხეულში უბედური. 

Lemma: mishadzina  
Number: 13096  
მიშაძინა (მიშაძინას) სახელი მიშააძინანს ზმნისა -- შემატება, ჩამატება. თქვანი თუმა ვაიბაღუნანო, შხვაშის
მიშეძინანთინი -- თქვენი თმა არ გეყოფათ, სხვისას რომ იმატებთ. 

Lemma: mishadzica  
Number: 13097  
მიშაძიცა, მიშაძიცინ-ი (მიშაძიცას, მიშაძიცინს) სახელი მიშააძიცანს ზმნისა -- სიცილი (შიგნით; შორის). 

Lemma: mishac'ik'ua  
Number: 13098  
მიშაწიკუა (მიშაწიკუას) სახელი მიშააწიკვანს ზმნისა -- დასვრა; ჩასვრა. ქიმშაწიკვანს საქმეს -- ჩასვრის საქმეს. 

Lemma: mishac'k'idua  
Number: 13099  
მიშაწკიდუა (მიშაწკიდუას) სახელი მიშააწკიდანს ზმნისა -- ჩაწყობა (შიგნით). 

Lemma: mishac'q'a{n}c'q'ua  
Number: 13100  



მიშაწყა{ნ}წყუა (მიშაწყა{ნ}წყუას) სახელი მიშააწყანწყანს ზმნისა -- მოწეწკა, მოჭეჭყა. ხე ქამშეწყანწყუ კარიშა -- ხელი
ჩაიწეწკა კარებში. 

Lemma: mishach'arua  
Number: 13101  
მიშაჭარუა (მიშაჭარუას) სახელი მიშააჭარანს ზმნისა -- ჩაწერა. 

Lemma: mishach'vemua  
Number: 13102  
მიშაჭვემუა (მიშაჭვემუას) სახელი მიშააჭვენს ზმნისა -- (შუა) ჩაწვიმა. ...მუჟამი თჷრს ქიმშაჭვემუ: ი. ყიფშ., გვ. 162 --
...როდესაც თოვლში ჩააწვიმა. 

Lemma: mishach'virua  
Number: 13103  
მიშაჭვირუა (მიშაჭვირუას) სახელი მიშააჭვირანს ზმნისა -- შეტოპვა, შესვლა. ართ დღას ბუჭუქ მიდართ ონადირუშა დო
ძალამი ტომბათ ქიმშეჭვირუ ტყაშა -- ერთ დღეს ბუჭუ წავიდა სანადიროდ და ძალიან ღრმად შეტოპა (შევიდა) ტყეში. 

Lemma: mishax  
Number: 13104  
მიშახ ზმნზ. შიგ. 

Lemma: mishaxale  
Number: 13105  
მიშახალე ზმნზ. შიგნით. მიშელეს მიშახალენი...: მ. ხუბ., გვ. 11 -- რომ შევიდნენ შიგნით... მიშახალე თე ძვალი ქიმშადუ:
მ. ხუბ., გვ. 13 -- შიგნით ეს ძვალი ჩადო. 

Lemma: mishaxvilapa  
Number: 13106  
მიშახვილაფა (მიშახვილაფას) სახელი მიშაახვილუანს ზმნისა -- რისამე რამეში შემჩნევა. 

Lemma: mishaxvilua  
Number: 13107  
მიშახვილუა (მიშახვილუას) სახელი მიშაახვილანს ზმნისა -- მიმწყვდევა; ჩამწყდევა. ჸუდე დო ჸუდეშ შქას ქიმშაახვილუ
-- სახლსა და სახლს შორის ჩაამწყვდია. 

Lemma: mishaxint'k'ua  
Number: 13108  
მიშახინტკუა (მიშახინტკუას) სახელი მიშაახინტკანს ზმნისა -- ჩაჭრა (ხისა). ართ არდგილს ქიმშაახინტკუ ბიგა -- ერთ
ადგილას ჩაჭრა ჯოხი. შდრ. ხინტკირია. 

Lemma: mishaxuna  
Number: 13109  
მიშახუნა (მიშახუნას) სახელი მიშადოხოდუ(ნ) ზმნისა -- ჩაჯდომა. სონი ჩიქახე, სო მიშახე? -- სადაური ჩიქავას ქალი, სად
ზის (შიგნით)? 

Lemma: mishaxunapa  
Number: 13110  
მიშახუნაფა (მიშახუნაფას) სახელი მიშახუნუანს ზმნისა -- ჩასმა, ჩაჯენა. 

Lemma: mishe  
Number: 13111  
მიშე ზმნზ. შიგ, შიგნით; შიგ შუა ადგილისაკენ; სიღრმეში. ჟირი სათის მიშე იდია: მ. ხუბ., გვ. 216 -- ორი საათი შიგნით
(სიღრმისკენ) წადიო (იარეო). ართი აკანც, მიშე წყარც, ჭიჭე კოკი ქაშექანც:აია, 1, გვ. 27 -- ერთ ალაგას, წყლის სიღრმეში,
პატარა კუნძული ქანაობს. 

Lemma: mishee  
Number: 13112  
მიშეე ზმნზ. იგივეა, რაც მიშე. ათე წყარიშა მიშეე ქიმიშამიბოგი: ა. ცაგ., გვ. 35 -- ამ წყალში (მდინარეში) შიგნით
(სიღრმეში) შემიბოგე. 

Lemma: mishvit'ia  
Number: 13113  
მიშვიტია (მიშვიტიას) წვინტლიანი ცხვირი; სტვენია (ი. ყიფშ.); გადატ. უსაქმური; უხეირო; არაფრის მაქნისი. შდრ. შვიტა. 

Lemma: mishi  
Number: 13114  
მიში (მოთხ. მიშიქ ვისმა; მიც. მიშის ვისას; ნათ. მიში{შ} ვისი; მოქმ. მიშით ვისით; ვით. არ აქვს; მიმართ. მიშა ვისთან;
დაშორ. მიშე ვისგან; დანიშნ. მიშო(თ) ვისთვის) კითხვით-კუთვნილებითი ნაცვალსახელი ვისი? (საპირისპ. მუში? რისი?).
შდრ. მი? 

Lemma: mishmaragade  
Number: 13115  
მიშმარაგადე (მიშმარაგადეს) მიმღ. მოქმ. მიშარაგადანს ზმნისა -- მაბეზღარა, ჩამლაპარაკებელი. მიშმარაგადეს
პაღური ხვადუნია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 94 -- მაბეზღარს (წამსისინებელს) პანღური ხვდებაო. 

Lemma: mishmajine  
Number: 13116  



მიშმაჯინე (მიშმაჯინეს) მიმღ. მოქმ. მიშაჯინე(ნ) ზმნისა -- ჩამხედავი; შორიდან მაყურებელი. მიშმაჯინეს ჩხუპი აეფანსია
(ლაჸაფი უჩქუნია): ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 94 -- შორიდან მაყურებელს ომი ეიაფებაო (თამაში ჰგონიაო). 

Lemma: mishnaghura  
Number: 13117  
მიშნაღურა (მიშნაღურას) სახელი მიშაღურუ(ნ) ზმნისა -- სიკვდილიდან მობრუნებული; სიკვდილში ნამყოფი. 

Lemma: misho?  
Number: 13118  
მიშო? კითხვით-კუთვნილებითი ნაცვალსახელი ვისთვის? მიშოთ მერჸუნქია? - უწუუ ძღაბიქ. მიშო-და, ჩქიმო მეპუნქია: მ.
ხუბ., გვ. 68 -- ვისთვის მიგყავხარო? - უთხრა გოგომ. ვისთვის-და, ჩემთვის მიმყავხარო. 

Lemma: mishula  
Number: 13119  
მიშულა (მიშულას) იხ. ულა, -- სახელი მიშურს ზმნისა -- შესვლა. დიდკოჩური რინა - ჸოფაშა მიშეელჷ: ი. ყიფშ., გვ. 24 --
დიდკაცურ ყოფიერებაში შევიდა. მიშელუ ართი ქიანაშა: მ. ხუბ., გვ. 65 -- შევიდა ერთ ქვეყანაში. 

Lemma: mishulir-i  
Number: 13120  
მიშულირ-ი (მიშულირს) მიმღ. ვნებ. წარს. მიშურს ზმნისა -- შე{მო}სული. მიშულირი რე ლუღი -- შემოსულია ლეღვი. 

Lemma: mishushia  
Number: 13121  
მიშუშია (მიშუშიას) მოშიშინე; შიშინა (ი. ყიფშ). 

Lemma: michans  
Number: 13122  
მიჩანს 1. ჩემზე მეტი ხნისაა (წლოვანებით); 2. მიდგას (მაგ., რომელიმე მცენარე). 

Lemma: mic'o-  
Number: 13123  
მიწო- რთული ზმნისწინი (მი- და წო-: მი-ღ მე- მარტივი ზმნისწინია, წო- ნაწილაკი): 1.ჩვეულებრივ აღნიშნავს
მიმართულებას წინ. მიწო-ს ხშირად ენაცვლება წიმო- (ქართულად შეიძლება გადმოიცეს წამო- ზმნისწინით): მიწო-
დვალა//წიმო-დვალა წინ დადება; მიწო-რინაფა//წიმო-რინაფა წამოყენება. 2. აწმყოს ფორმას აძლევს მყოფადის
მნიშვნელობას: მიწა-არინუანს//წიმა-არინუანს წამოაყენებს (შდრ. ორინუანს აყენებს); მიწა-აჯღონანს// წიმა-აჯღონანს
გააგზავნის (შდრ. ოჯღონანს გზავნის). 3. ზმნის უსრული სახის ფორმას აქცევს სრული სახისად: მიწა-აჯღონუ// წიმა-აჯღონუ
გაგზავნა (შდრ. ოჯღონუ აგზავნა); მიწა-აჸოთუ//წიმა-აჸოთუ წამოაგდო (შდრ. ოჸოთუ აგდო). 

Lemma: mic'odvala//c'imodvala  
Number: 13124  
მიწოდვალა//წიმოდვალა (მიწოდვალას) სახელი მიწოდვანს ზმნისა -- წინ დადება; წამოდება. ძღაბის დუდიშა ქემწუდუ:
მ. ხუბ., გვ. 10 -- გოგოს თავთან დაუდო. ქიმწუდუ დუდიშა დას ძაგარი: მ. ხუბ., გვ. 9 -- დაუდო თავთან დას ჯაგარი. 

Lemma: mic'ovalapa  
Number: 13125  
მიწოვალაფა (მიწოვალაფას) იგივეა, რაც წიმოვალაფა, -- წამოყვედრება. 

Lemma: mic'otxorua//c'imotxorua  
Number: 13126  
მიწოთხორუა//წიმოთხორუა (მიწოთხორუას) სახელი მიწითხორუნს ზმნისა -- წამოთხრა. ფუღუქ, -- ქიჸვანა ინწყუნია დო,
-- არძაშ წოხოლე გემწითხორუა თოლი: თ. სახოკ., გვ. 260 -- თხუნელამ, -- ქვეყანა იქცევაო და, -- ყველაზე წინ დაითხარაო
თვალები. 

Lemma: mic'ok'ina//c'imok'ina  
Number: 13127  
მიწოკინა//წიმოკინა (მიწოკინას) სახელი მიწიკინანს ზმნისა -- წამოწევა. ღარიბიქ მიწიკინი, შელებუანც გუწუულე!: კ.
სამუშ., ქხპს, გვ. 160 -- ღარიბმა წამოიწია, შეძლებულს გაუსწრო! 

Lemma: mic'ok'irua//c'imok'irua  
Number: 13128  
მიწოკირუა//წიმოკირუა (მიწოკირუას) სახელი მიწააკირანს ზმნისა -- დაბმა. ჩხუ ჩხანას ვამწააკირა -- ძროხა მზეზე არ
დააბა. 

Lemma: mic'olapa//c'imolapa  
Number: 13129  
მიწოლაფა//წიმოლაფა (მიწოლაფას) სახელი მიწოლუ(ნ) ზმნისა -- წამოვარდნა. ნამ თოლი სი გაღორენცჷნი, თი თოლი
გამწოლაფედასია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 103 -- რომელი თვალიც შენ გატყუებს (გაღორებს), ის თვალი ამოვარდნილიყოსო. 

Lemma: mic'orguapa//c'imorguapa  
Number: 13130  
მიწორგუაფა//წიმორგუაფა (მიწორგუაფას) სახელი მიწაარგუანს ზმნისა -- დარგვა. ნოტე ვარდი ქოპუას, ქუმწმორგუას
თიში დუსი:ქხს, 1, გვ. 85 -- ნეტავი ვარდი მქნა, მის თავთან დამრგო. 

Lemma: mic'orina//c'imorina  
Number: 13131  
მიწორინა//წიმორინა (მიწორინას) სახელი მიწოდირთუ(ნ) ზმნისა -- წამოდგომა. ოსური ლეხი დასჷნი, კოჩიში ღურა
ქუწიი დო გემწოდირთუნია: ი. ყიფშ., გვ. 179 -- ავადმყოფი რომ იყოს ქალი, კაცის (ქმრის) სიკვდილი უთხარი და



წამოდგებაო. 

Lemma: mic'orinapa//c'imorinapa  
Number: 13132  
მიწორინაფა//წიმორინაფა (მიწორინაფას) სახელი მიწაარინუანს ზმნისა -- წამოყენება. მუში დუდი ქიმწაარინუუ უნჩაშო
-- თავისი თავი წამოაყენა უფროსად. 

Lemma: mic'oula  
Number: 13133  
მიწოულა, მიწუულა//წიმუულა (მიწოულას) სახელი მიწუურს//წიმუურს ზმნისა -- წასვლა, გასვლა. ...ბაზარიშათ
ვამწუურქ:ქხს, 1, გვ. 130 -- ...ბაზარშიც არ გავალ. 

Lemma: mic'ot'eba//c'imot'eba  
Number: 13134  
მიწოტება//წიმოტება (მიწოტებას) სახელი მიწიიტენს ზმნისა -- დატოვება. გოხვეწუქ, ჩქიმი სიტყვა უმინჯურო ვამწიტუე!:
კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 33 -- გეხვეწები, რომ ჩემი სიტყვა უპატრონოდ არ დატოვო! 

Lemma: mic'o՚valapa//c'imo՚valapa  
Number: 13135  
მიწოჸვალაფა//წიმოჸვალაფა (მიწოჸვალაფას) სახელი მიწა{ჸ}ვალანს ზმნისა -- წამოყვედრება. ვაშუნცუნ, ის დუდ
განები, ვეგიოძახა, ვამწაჸვალა: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 142 -- რომ არ სვამს, იმას თავი გაანებე, არ დააყვედრო, ნუ
დასძრახავ. 

Lemma: mic'o՚otama//c'imo՚otama  
Number: 13136  
მიწოჸოთამა//წიმოჸოთამა (მიწოჸოთამას) სახელი მიწააჸოთანს ზმნისა -- ჩაგდება; წამოგდება. დაჩხირს ქიმწაჸათენ,
მაჟიაჸურე კილელენსია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 36 -- ცეცხლში რომ ჩააგდო, მეორე მხარეს გავაო. 

Lemma: mic'opat'arua//c'imopat'arua  
Number: 13137  
მიწოფატარუა//წიმოფატარუა (მიწოფატარუას) სახელი მიწიფატარუანს ზმნისა -- მომჯობინება. ლეხი ჭიჭეს
ქიმწიფატარუანსჷნი, ვაგოიჩენდუ -- ავადმყოფი ცოტას რომ მომჯობინდება, არ გაგიჩერდება (ლოგინში). 

Lemma: mic'opircxinua//c'imopircxinapa  
Number: 13138  
მიწოფირცხინუა//წიმოფირცხინაფა (მიწოფირცხინუას) სახელი მიწაფირცხინუანს ზმნისა -- გამოშვერა. ცხენს
ჭკადუნდეს დო ჟვაბუქ (//გორდიქ) კუჩხი გემწიფირცხინუა,-მათ დოპჭკადითია: თ. სახოკ., გვ. 266 -- ცხენს ჭედავდნენ და
ბაყაყმა ფეხი გამოიშვირაო, - მეც დამჭედეთო. 

Lemma: mic'ocima//mic'ocuma//c'imocuma  
Number: 13139  
მიწოციმა//მიწოცუმა//წიმოცუმა (მიწოციმას) სახელი მიწოცენს ზმნისა -- წამოცვენა. გემიწოციისჷ არძოქჷ დო
ქჷმაზადესჷ: ი. ყიფშ., გვ. 33 -- წამოცვივდნენ ყველა და შემოეგებნენ. 

Lemma: mic'oc'k'urinapa//c'imoc'k'urinapa//  
Number: 13140  
მიწოწკურინაფა//წიმოწკურინაფა// წიმოწკურინუა (მიწოწკურინაფას) სახელი მიწუწკირინუანს ზმნისა -- წამოგდება,
დავსება (თვალისა). იქჷ ქჷდუუხვამილუუ ჟირი კითი თოლეფცჷ დო გემწუუწკირინუუ: ი. ყიფშ., გვ. 63 -- იმან დაუხვედრა
ორი თითი თვალებზე და დაუვსო (წამოუგდო). 

Lemma: mic'och'opapa//c'imoch'opapa  
Number: 13141  
მიწოჭოფაფა//წიმოჭოფაფა (მიწოჭოფაფას) სახელი მიწუჭოფუანს ზმნისა -- მიშვერა; გაწოდება. თიმ დროს სქუაქ ხე
ოუჭოფუ დო დაჩხირიშა ქჷმწუჭოფოუ: მ. ხუბ., გვ. 178 -- იმ დროს შვილმა დაუჭირა ხელი და ცეცხლზე მიუშვირა. 

Lemma: mic'oxuna//c'imoxuna  
Number: 13142  
მიწოხუნა//წიმოხუნა (მიწოხუნას) სახელი მიწოდოხოდუ(ნ) ზმნისა -- წამოჯდომა. სწორედ თე დროს ართ კვარიაქ
ჭანდარც ქემწოდოხოდ წვანც: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 154 -- სწორედ ამ დროს ერთი ყვავი ჭადრის წვერზე წამოჯდა. 

Lemma: mic'ojina//c'imojina  
Number: 13143  
მიწოჯინა//წიმოჯინა (მიწოჯინას) სახელი ქიმწიჯინე(ნ) ზმნისა -- წამოხედვა. 

Lemma: myare//myaro  
Number: 13144  
მჲარე//მჲარო (მჲარეს, მჲაროს) ბევრი, მრავალი. თქვანდა ისი მეუჯღონსი მჲარე ნინალა: ი. ყიფშ., გვ. 137 -- თქვენთან
მას მიუძღვის ბევრი მსახურება. ძირე მჲარო ჯგჷრი დღანი, მორჩქილეე ბირა სქანი: ი. ყიფშ., გვ. 175 -- რომ ნახო ბევრი
კარგი დღე, მომასმენინე შენი სიმღერა. იხ. მიარე//მიარო. 

Lemma: mo-//mu-  
Number: 13145  
მო-//მუ- მარტივი ზმნისწინი (ქართული მო-): 1. ჩვეულებრივ აღნიშნავს მიმართულებას აქეთ (საპირისპ. მე-): მო-თვალუნს
ხმამაღალი ტირილით მოდის (შდრ. მე-თვალუნს); ვა მორწონქო მა?: ქხს, 1, გვ. 78 -- არ მოგწონვარ მე? 2. აწმყოს ფორმას
აძლევს მყოფადის მნიშვნელობას: ჯას მო-ჭკირუნს ხეს მოჭრის (შდრ. ჯას ჭკირუნს ხეს ჭრის); მო-დგუნს მოადგამს (შდრ.
დგუნს დგამს). 3. ზმნის უსრული სახის ფორმას აქცევს სრული სახისად: მო-წამალუუ მოწამლა (შდრ. წამალუუ წამლა); მო-
ზინდუ მოზიდა (შდრ. ზინდუ ზიდა). შდრ. ლაზ. 3. მო-. 



Lemma: mo-  
Number: 13146  
მო- ე სუფიქსთან ერთად (მო- -- -ე) აწარმოებს: 1. ზედსართავი სახელების ოდნაობით ხარისხს: მო-ჭით-ე მოწითალო (შდრ.
ჭითა წითელი), მო-უჩ-ე მოშავო (შდრ. უჩა შავი), მო-რჩ-ე მოთეთრო (შდრ. ჩე//რჩე თეთრი). 2. მიმღეობას: მო-რაგად-ე
მოლაპარაკე (შდრ. რაგადი ლაპარაკი), მო-ბირ-ე//მა-ბირ-ე მომღერალი (შდრ. ბირა სიმღერა), მო-ხვარ-ე მომხმარე (შდრ.
ხვარება მოხმარება), მო-ინალ-ე მომსახურე (შდრ. ინალა //ნინალა მსახურება). 

Lemma: moantil/r-i  
Number: 13147  
მოანთილ/რ-ი (მოანთილ/რს)//მუანთილ/რ-ი მამამთილი. მუშ მოანთილიენ, მუ უჩქუნ დო ქიმერთჷ: მ. ხუბ., გვ. 244 -- მისი
მამამთილი, რომ არის, რა იცის და მივიდა. იჩინენდათ, ჩქიმი მუანთილი გოხოლუნა -- იცნობდეთ, ჩემი მამათილი
გახლავთ. 

Lemma: moarxe//muarxe  
Number: 13148  
მოარხე//მუარხე (მო/უარხეს) მოახლე, მოსამსახურე. მა სქანი მოარხე ხო ვავორექ? -- მე შენი მოახლე ხომ არ ვარ? იხ.
მოინალე//მონინალე. 

Lemma: mobalager-i  
Number: 13149  
მობალაგერ-ი (მობალაგერს) მიმღ. ვნებ. წარს. მობალაგანს ზმნისა -- მოსვრილი. მობალაგერი ქოდიტუუ -- მოსვრილი
(არეულ-დარეული) დატოვა. 

Lemma: mobalagua  
Number: 13150  
მობალაგუა (მობალაგუას) სახელი მობილაგანს ზმნისა -- მოსვრა, არევ-დარევა. მობალაგანს აქიანობას დო მიდურს --
მოსვრის აქაურობას და წავა. შდრ. ბალაგარი. 

Lemma: mobarjghua  
Number: 13151  
მობარჯღუა (მობარჯღუას) სახელი მობარჯღუნს ზმნისა -- აჭრელება. თჷრქ თოლი მომიბარჯღუ -- თოვლმა თვალი
ამიჭრელა. 

Lemma: mobajalua  
Number: 13152  
მობაჯალუა (მობაჯალუას) სახელი მააბაჯალუანს ზმნისა -- ბავშვს აკვანში ხელებს ახსნიან ანდა აკვნიდან ამოიყვანენ,
ხელს გაუსვ-გამოუსვამენ, განსაკუთრებით ზურგზე, და ისევ ჩააწვენენ: -- ამაზე იტყვიან; `ბაღანა მააბაჯალუუ დო
ქინაანჯირუუა' -- ბავშვი `მოაბაჯალა' და ჩააწვინაო. 

Lemma: mobeneba  
Number: 13153  
მობენება (მობენებას) რელიგ. შელოცვა შინაური საქონლის გამრავლების მიზნით. ძროხა რომ პირველად ხბოს მოიგებდა,
მის ნაწველს `დააბენებდნენ', ე.ი. ერთი კვირის განმავლობაში პირველად მოწველილ რძისგან გაკეთებულ ყველს არ
შესჭამდნენ და ინახავდნენ. შემდეგ ამ ყველს ხონჩაზე დააწყობდნენ, ძროხასთან მიიტანდნენ, ძროხის რქებზე ანთებულ
სანთლებს მიაკრავდნენ და ოჯახის დიასახლისი დაილოცებოდა: მაღალო ღმერთო, ამ ძროხას ძუძუ მიეცი ღონიერი, შენ
გაამრავლე იმდენად, რამდენიც მას ბალანი ასხიაო (ს. მაკალ., გვ. 329). 

Lemma: mobinua  
Number: 13154  
მობინუა (მობინუას) სახელი მააბინენს (თოლს) ზმნისა -- მოკვრა (თვალისა). გიჯინეს იშო-აშო დო ოქინაფუს ვა
ქმაბინესო თოლი: აია, 1, გვ. 23 -- გაიხედეს იქით-აქეთ და საინტერესო სანახავს არ მოჰკრეს თვალი! 

Lemma: mobire  
Number: 13155  
მობირე (მობირეს) მიმღ. აწმყ. იბირს ზმნისა -- მომღერალი. ვორდი მობირე მა მაფშალია: ი. ყიფშ., გვ. 125 -- ვიყავ
მომღერალი მე ბულბული. 

Lemma: mobirdzghapa  
Number: 13156  
მობირძღაფა, მობირძღინ-ი (მობირძღაფას, მობირძღინს) სახელი მააბირძღუუ(ნ) ზმნისა -- მობღაუჭება; ჩამოკიდება;
ატატება. ქჷმააბირძღჷ მუშოთი: ა. ცაგ., გვ. 54 -- ჩამოეკიდა თავისთვის. 

Lemma: mobich'eba  
Number: 13157  
მობიჭება (მობიჭებას) სახელი მააბიჭენს ზმნისა -- მობიჭება; გამოფიტვა, გადაგვარება. მუს მორთჷქჷნ(ი), ეს ვარწყექო?
ქჷმამონე, ქჷმაბიჭე: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 73 -- რას მიშვრები, ამას ვერ ხედავ? მამონებ, მხდი ვიგინდარად. დიხაქ
მუგიდა მიბიჭას, ბერგის იშენ დოშირუნსია: თ. სახოკ., გვ. 246 -- მიწა რაც უნდა დაიღალოს (გამოიფიტოს), თოხს მაინც
დალევსო (გაცვეთსო). 

Lemma: moborue  
Number: 13158  
მობორუე (მობორუეს) მოსულელო, მოჩურჩუტო. იხ. ბორო. 

Lemma: mobrandzil-i  
Number: 13159  
მობრანძილ-ი (მობრანძილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მობრანძუნს ზმნისა -- არეულ-დარეული (პ. ჭარ.). 



Lemma: mobrandzua  
Number: 13160  
მობრანძუა (მობრანძუას) სახელი მობრანძუნს ზმნისა -- არევ-დარევა. მობრანძუ ექიანობა დო თეში ქოდიტუუ -- არია-
დარია იქაურობა და ისე დატოვა. 

Lemma: mobranjil-i  
Number: 13161  
მობრანჯილ-ი (მობრანჯილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მობრანჯუნს ზმნისა -- მობრეცილი, მოღრეცილი. ნამთინეს კუჩხეფი
მობრანჯილი უღუ -- ზოგიერთს ფეხები მობრეცილი აქვს. 

Lemma: mobuma{pa}  
Number: 13162  
მობუმა{ფა} (მობუმა{ფა}-ს) სახელი მააბუნუანს, მააბუნუუ(ნ) ზმნათა -- აკიდება; მოკიდება; მოჯდომა (სამაკინტლოდ).
ოჭნახ ქჷმუუბუნუაფუ: მასალ., გვ. 99 -- საწნახელი მოუკიდებია (ზურგზე). თხაქ კუდელი ვადუხვანცალუას, ეში ოჩი
ვამაბუნუნია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 57 -- თხამ თუ კუდი არ დაიქნია (არხია), ისე ვაცი არ მოაჯდება (სამაკინტლოდ). 

Lemma: mobuna{pa}  
Number: 13163  
მობუნა{ფა} (მობუნაფას) იგივეა, რაც მობუმა{ფა}. 

Lemma: moburghe  
Number: 13164  
მობურღე (მობურღეს) საქონელი, რომელიც რქებით მიწას თხრის და სამუქარო ხმას გამოსცემს, -- მობუღრავე. 

Lemma: moburdzghinapa  
Number: 13165  
მობურძღინაფა (მობურძღინაფას) სახელი მუუბურძღონდუ(ნ) ზმნისა -- დაბუჟება. კუჩხიქ მომიბურცხონდუ -- ფეხი
დამიბუჟდა. 

Lemma: mobsha//mopsha  
Number: 13166  
მობშა//მოფშა (მობ/ფშას) სავსე, მოვსებული. კორთხო ქვირით მობშა რდუ -- კათხა ფქვილით სავსე იყო. შდრ. ბშაფა. 

Lemma: mobshapa//mopshapa  
Number: 13167  
მობშაფა//მოფშაფა (მობ/ფშაფას) სახელი მააბშანს ზმნისა -- ავსება, მოვსება. შდრ. ებ/ფშაფა. 

Lemma: mob/pshapil-i  
Number: 13168  
მობ/ფშაფილ-ი (მობ/ფშაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მააბ/ფშანს ზმნისა, იგივეა, რაც მობშა -- მოვსებული, სავსე. 

Lemma: mogavale  
Number: 13169  
მოგავალე (მოგავალეს) ონავარი. (სამარგალოს) თურქი-აბრაგი მუნოხედ, მოგავალე დო სანგარო: კ. სამუშ., ქართ.
ზეპ., გვ. 102 -- (სამეგრელოს) თურქი, ავაზაკი აჯდა (თავზე), ონავარი და საძაგელი. 

Lemma: mogalir-i  
Number: 13170  
მოგალირ-ი (მოგალირს) მიმღ. ვნებ. წარს. მოგალუნს ზმნისა -- ჭურჭლისაგან (ალუმინის, სპილენძის, ცინკის...) აჭრილი
შეჭამანდი (ხარჩო, საცივი...). 

Lemma: mogalua  
Number: 13171  
მოგალუა (მოგალუას) სახელი მოგალუნს ზმნისა -- ჭურჭლით (სპილენძის, ალუმინის...) შეჭამანდის (საცივი, ხარჩო და ა.შ.)
აჭრა, რასაც იწვევს მომზადებული კერძის სიმჟავით ჭურჭელთან შესაძლო რეაქცია. 

Lemma: mogamie  
Number: 13172  
მოგამიე (მოგამიეს) მოპასუხე; მზრუნველი. თელი ოჯახიშ ჭირი-რხინიშო მოგამიე ორექ ხვალე: ყაზაყ., 16.03.1930, გვ. 3
-- მთელი ოჯახის ჭირ-ლხინისათვის მოპასუხე ხარ მარტო. შდრ. გამება. 

Lemma: moganua  
Number: 13173  
მოგანუა (მოგანუას) სახელი მოგანუნს ზმნისა -- მოგენვა, მოწოვა ძუძუსი (ხბოს მიერ). ბეხვე ძუძუეფც ჩქიმი ხელეფით....
ართო მობგანა: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 77 -- სავსე (ფუმფულა) ძუძუებს ჩემი ხელებით... ერთბაშად მოვქნი (მოვგენავ).
ვემიგანასჷნი, თეში ნამთინე ჩხოუ ბჟას ვემერჩანს -- რომ არ მოიგენოს, ისე ზოგიერთი ძროხა რძეს არ მოგცემს. შდრ.
გენი, გინი. 

Lemma: mogapa  
Number: 13174  
მოგაფა (მოგაფას) სახელი მააგანს ზმნისა -- 1. მოგება, წამოგება; ჩამოცმა, წამოცმა. გინოუჭყვიდეს ჩანგარიში მოგაფა:
ი. ყიფშ., გვ. 106 -- გადაუწყვიტეს ჩანგალზე წამოგება. ათე მარწკინდი ხეთე მარძგვანი ხეში კითის ქჷმააგია: ი. ყიფშ., გვ.
83 -- ეს ბეჭედი მაშინვე მარჯვენა ხელის თითზე წამოაგეო. 2. მოგნება. მუში ჸუჩა ქიმააგუუ, აბა მუ იჸიი -- თავის სახლს
მოაგნებს, აბა რა იქნება. 3. ქროლვა (ქარისა). ჯვარული მიგანს -- ჯვარული (ქარი) მიბერავს (მიქრის). 

Lemma: mogeba  



Number: 13175  
მოგება (მოგებას) სახელი მიიგენს ზმნისა -- 1. მოგება (მაგ., ხბოსი). ჩხუქ გინი მიიგუ -- ძროხამ ხბო მოიგო; 2. მოგება
(ფულისა). (საპირისპ. წაგება). ართი წანათ გუტუ მაგებუშა:აია, 1, გვ. 20 -- ერთი წლით გაუშვა მოსაგებად. კარტის
ლააჸაფენდეს დო ფარა მუუგებუ -- კარტს თამაშობდნენ და ფული მოუგია. ბრელი ფარა მიგუნ, თე კოს უწუუ: მ. ხუბ., გვ.
195 -- ბევრი ფული რომ მოიგო, ამ კაცს უთხრა. 

Lemma: mogebul-i  
Number: 13176  
მოგებულ-ი (მოგებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მიიგენს ზმნისა -- მოგებული. მოგებული ფარა -- მოგებული ფული.
ახალ-მოგებული გინი -- ახლად მოგებული ხბო. 

Lemma: mogebuli  
Number: 13177  
მოგებული სქუა (მოგებული სქუას) იგივეა, რაც სქუაჩაფირი, -- შვილობილი. მოგებული სქუაქ ოკო დინაასვანჯუას
ღურელი კუბოს -- მოგებულმა შვილმა (შვილობილმა) უნდა ჩაასვენოს მკვდარი კუბოში. 

Lemma: mogvalu  
Number: 13178  
მოგვალუ (მოგვალუს) დაღლილი, არაქათგამოცლილი. მუჭო მოგვალუ ხოჯიცალო გილურქ? -- როგორ
არაქათგამოცლილი ხარივით დადიხარ? 

Lemma: mogvamua  
Number: 13179  
მოგვამუა (მოგვამუას) სახელი მოგვამუნს ზმნისა -- მოსვრა, არევ-დარევა, მიყრა-მოყრა. შდრ. მოძვაძუა. 

Lemma: mogverd-i  
Number: 13180  
მოგვერდ-ი (მოგვერდის) მოგვერდი (ჭიდაობის ერთ-ერთი ფანდი). ღოლუ მოგვერდი გერიაქჷ: ა. ცაგ., გვ. 25 -- გაუკეთა
მოგვერდი გერიამ. შდრ. კაჭაშ დოჸოთამა. 

Lemma: mogverdashe  
Number: 13181  
მოგვერდაშე (მოგვერდაშეს) 1. გვერდით მდგომი; გვერდითი. მოგვერდაშე მოუძუ აორტკაშ ჯერღვის -- `მოგვერდაშე'
მოსდევს აორტის ძარღვს. 2. მონახევრე; 3. ფიცრის, დახერხილი მორის შედარებით დაუსუფთავებელი, ჩამოუწმენდელი
გვერდი (მხარე). 

Lemma: mogverde  
Number: 13182  
მოგვერდე (მოგვერდეს) 1. იგივეა, რაც მოგვერდიე, -- მონახევრე; 2. მოგვერდი. ქოღოლუ მოგვერდე დო დიხას
ქიგიოსოფუ -- გაუკეთა მოგვერდი და მიწაზე დაახეთქა. 

Lemma: mogverdie  
Number: 13183  
მოგვერდიე (მოგვერდიეს) 1. მონახევრე; 2. ვისაც მოგვერდი ეხერხება. 

Lemma: mogindze  
Number: 13184  
მოგინძე, მოგიძე (მოგი{ნ}ძეს) მოგრძო. იხ. გი{ნ}ძე. 

Lemma: mogizhe  
Number: 13185  
მოგიჟე (მოგიჟეს) განელებული წყალი, მოთბილო. 

Lemma: mogotane  
Number: 13186  
მოგოთანე (მოგოთანეს) იგივეა, რაც გამათანე, გიმათანე, -- გამთენია. მოგოთანეთ დიირთეს დიარაშე -- გამთენიისას
დაბრუნდნენ ქორწილიდან. ქ მოგოთანე ბორჯის გამთენიისას. ართიანიშ ხასლას ქიდინჯირეს მოგოთანე ბორჯის: აია, 1,
გვ. 26 -- ერთმანეთის გვერდით დაწვნენ გამთენიისას. შდრ. მოღია. 

Lemma: mogoneba  
Number: 13187  
მოგონება (მოგონებას) სახელი მიიგონენს ზმნისა -- მოგონება. ტურაში ბედიშიმაჭუალი თი მინუტის ქჷმიბგონი: კ.
სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 110 -- ტურის ბედის დამწველი რამ იმ წუთში მოვიგონე. სი ლახარა ქიმიგონი: მ. ხუბ., გვ. 8 -- შენ
ავადმყოფობა მოიგონე. 

Lemma: mogonel-i  
Number: 13188  
მოგონელ-ი (მოგონელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მიიგონენს ზმნისა -- მოგონილი. მუჭოთი მოგონელი ეკატერინეშან, ათე
საქმე გაამართლჷ გჷმაჯინე სუდიქ: მ. ხუბ., გვ. 293 -- როგორც მოგონილი ეკატერინესათვის, ეს საქმე გაამართლა
გამრჩევმა სასამართლომ. შდრ. ლაზ. გონ: მოვინგონაფ ვიგონებ (ნ. მარი). 

Lemma: mogonua  
Number: 13189  
მოგონუა (მოგონუას) იგივეა, რაც მოგონება. 

Lemma: mogorapa  
Number: 13190  



მოგორაფა (მოგორაფას) სახელი მიიგორუანს ზმნისა -- მოკითხვა, მონახულება, მოძებნა. მეუ დო ჸუდე მიიგორე -- წადი
და სახლი მოინახულე. დედიბიქ ზოთონს ციმუა მიგორუა -- დედაბერმა ზამთარში მარწყვი მოინდომაო. აწი მა მი
მომიგორუანს?: ი. ყიფშ., გვ. 155 -- აწი მე ვინ მომიკითხავს? 

Lemma: mogurapu  
Number: 13191  
მოგურაფუ (მოგურაფუს) მიმღ. აწმყ. მოსწავლე. მოგურაფუეფიში ობირეში: ი. ყიფშ., გვ. 116 -- მოსწავლეების სასიმღერო
(სიმღერა). 

Lemma: moge'rdze  
Number: 13192  
მოგჷრძე (მოგჷრძეს) იხ. მოგინძე, -- მოგრძო. ქ მოგჷრძე ცხენი მოგრძო ცხენი (საპირისპ. კუნტა ცხენი მოკლე ცხენი). 

Lemma: mod-i  
Number: 13193  
მოდ-ი (მოდის) ერთგვარი მიწის ღალა (პ. ჭარ.). 

Lemma: moda  
Number: 13194  
მოდა (მოდას) მოდა. (კვირიას) ნჷნძგჷთ მარგება მიოჩქჷ მოდათ: ი. ყიფშ., გვ. 175 -- (ყვავს) ნისკარტით დამაგრება
მიაჩნია მოდად. 

Lemma: modanoze  
Number: 13195  
მოდანოზე (მოდანოზეს)//მოდანოსე (მოდანოსეს) მდანოსებელი, დამსმენი. უღორონთე მოდანოზე თაქ მუშენი
ემირჩქინდი: შ. ბერ., გვ. 81 -- უღმერთო დამსმენი აქ რატომ აღმომიჩნდი. იხ. დანოზი. 

Lemma: modareba  
Number: 13196  
მოდარება (მოდარებას) სახელი მოუდარენს ზმნისა -- დროის ხელთება, მოყელვა. თეში უკული ცოდა ვა რენო, უღალატე
დო დრო მოუდარე?: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 118 -- ამის შემდეგ ცოდვა არაა, უღალატო და დრო უხელთო? ქ დროში
მოდარება დროის მოხელთვა. დროს მოიდარენს დო კისერს ქოიხვამილუანს -- დროს მოგიხელთებს და კისერში
წაგიჭერს. 

Lemma: modacil-i  
Number: 13197  
მოდაცილ-ი (მოდაცილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მიიდაცანს ზმნისა -- კოხტად, მორგებულად ჩაცმული; გამოწკეპილი.
მოდაცილქ ქომოზოჯუ ჯარუაშა -- გამოწკეპილი მოვიდა ჯარობაზე. 

Lemma: modacua  
Number: 13198  
მოდაცუა (მოდაცუას) სახელი მიიდაცუუ(ნ) ზმნისა -- კოხტად, მოხდენილად ჩაცმა. აზიაცკეფი ქომიდაცუ კუჩხიშა --
აზიურები ჩაიცვა (კოხტად) ფეხზე. 

Lemma: modgam-i  
Number: 13199  
მოდგამ-ი (მოდგამს), მოდგამუ (მოდგამუს) მოდგმა; მომავალი; შთამომავალი. ჯგირი მოდგამი ოსქიდუ -- კარგი მოდგმა
რჩება. 

Lemma: modgamu  
Number: 13200  
მოდგამუ (მოდგამუს) იგივეა, რაც მოდგამი. 

Lemma: modgimil/r-i  
Number: 13201  
მოდგიმილ/რ-ი (მოდგიმირს) მიმღ. ვნებ. წარს. მოდგუნს ზმნისა -- მოდგმული; პატარა სათავსი სახლზე მოდგმული ან
ცალკე მდგარი. 

Lemma: modginel/r-i  
Number: 13202  
მოდგინელ/რ-ი (მოდგინელ/რს) ტყირპლიანი; გაბერილი. ვარა მუჭო ვაჸუნუქ სქანიცალი მოდგინერს?: ი. ყიფშ., გვ. 114 -
- ან როგორ გავყვები შენისთანა (მუცელ) გაბერილს. შდრ. გოდგინელი. 

Lemma: modgirdgonil-i  
Number: 13203  
მოდგირდგონილ-ი (მოდგირდგონილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მოდგირდგონუნს, მიიდგირდგონუუ(ნ) ზმნათა --
მოთხუპნული, მოსვრილი, მოთითხნილი. ღეჯი რე ნანდული, მოდგირდგონილი ქიდიტუ ექიანობა -- ნამდვილი ღორია,
მოთითხნილი დატოვა იქაურობა. 

Lemma: modguma  
Number: 13204  
მოდგუმა (მოდგუმას) სახელი მოდგუნს ზმნისა -- მოდგმა რისამე. 

Lemma: modgumil-i  
Number: 13205  
მოდგუმილ-ი (მოდგუმილ/რს) იგივეა, რაც მოდგიმილი. 



Lemma: modeba  
Number: 13206  
მოდება (მოდებას) სახელი მაადვალუუ(ნ) ზმნისა -- მოდება, მოსვლა. ათე დღაქ მუმადუნი, ირ კოჩი ქარწყეთ: მ. ხუბ., გვ.
16 -- (ეს) ამ დღეში რომ ჩავვარდი, ყველა (კი) ხედავთ. 

Lemma: modvala  
Number: 13207  
მოდვალა (მოდვალას) სახელი მიიდვანს ზმნისა -- ჩაცმა (ფეხსაცმლის, წინდების, შარვლის...); მოდება(მაგ., ტალახისა
ფეხსაცმელზე). სქანი კუჩხმოდვალ ქოპუას, კუჩხშა ქჷმომიდვანდე: მასალ., გვ. 24 -- შენი ფეხსაცმელი მქნა, რომ ფეხზე
ჩამიცვამდე. ჭკჷჭკჷტიაშორო ქუმადვუ ჩქჷნ პოსტის უჩა ნტერქ: ყაზაყ., 13.11.1931, გვ. 3 -- ჭიანჭველასავით მოედო ჩვენს
პოსტს (საგუშაგოს) შავი მტერი. ქომაადვითჷ კუჩხი - მოდვალჷ: ა. ცაგ., გვ. 95 -- ჩააცვით ფეხსაცმელი. შდრ.
კუჩხმოდვალი. იხ. მოძვენა. 

Lemma: modvalir-i  
Number: 13208  
მოდვალირ-ი (მოდვალირს) მიმღ. ვნებ. წარს. მიიდვანს ზმნისა -- ჩაცმული (ფეხზე). შდრ. მოკოქუნა. 

Lemma: modiare  
Number: 13209  
მოდიარე (მოდიარეს) მიმღ. აწმყ. მობალახე. ჯგირი მოდიარე ჩხოუ რე -- კარგი მობალახე ძროხაა. შდრ. მადიარე;
დიარა. 

Lemma: modide  
Number: 13210  
მოდიდე (მოდიდეს), მოდიდო (მოდიდოს) ოდნავ დიდი, -- მოდიდო. ჭე მოდიდე ქიმგაჩინე-და, უჯგუში იჸუაფუ -- ცოტა
მოდიდოს თუ მომცემ, უკეთესი იქნება. 

Lemma: modirik'ua  
Number: 13211  
მოდირიკუა (მოდირიკუას) სახელი მოდირიკუნს ზმნისა -- მოდრეკა, მოხრა. ართი შურიში მებარათ მობდირიკი
სოფელია: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 175 -- სულის ერთი შებერვით მოვდრიკე სოფელიო. გჷნძექ ვა მოდჷრკჷ: ი. ყიფშ., გვ. 177 --
გრძელი არ მოიხარა (მოიდრიკა). 

Lemma: modiska  
Number: 13212  
მოდისქა (მოდისქას) იხ. მადისკა, -- მკერავი ქალი. 

Lemma: modochua  
Number: 13213  
მოდოჩუა (მოდოჩუას) სახელი მიიდოჩუუ(ნ) ზმნისა -- მოჩიტება; გადატ. გაზრდა. თენეფი მუმადოჩედას თეში, ნამდა
დუდიში მინჯეთ ქირგანინი, უკული დუდი ვამონარღუ -- ესენი რომ მომაჩიტებინა (გავზარდო) ისე, რომ თავის პატრონად
გამოდგნენ, შემდეგ თავი არ მენაღვლება. 

Lemma: modghvazil-i  
Number: 13214  
მოდღვაზილ-ი (მოდღვაზილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მიიდღვაზუუ(ნ) ზმნისა -- მოღუშული; გადატ. მოღრუბლული.
მოდღვაზილი სახე უღუ -- მოღუშული (მრისხანე) სახე აქვს. 

Lemma: modghvazua  
Number: 13215  
მოდღვაზუა (მოდღვაზუას) სახელი მიიდღვაზუუ(ნ) ზმნისა -- მოღუშვა, მრისხანე გამოხედვა; გადატ. მოღრუბლვა. ფერო
მიიდღვაზუ, დოჭვინს -- ისე მოიღრუბლა, იწვიმებს. ათე ამბე ქევეჩიინი, მიიდღვაზუ -- ეს ამბავი რომ ვუამბე, მოიღუშა. 

Lemma: moepapa  
Number: 13216  
მოეფაფა, მოეფუა (მოეფაფას, მოეფუას) სახელი მოუეფუანს ზმნისა -- მოიაფება. 

Lemma: movale  
Number: 13217  
მოვალე (მოვალეს) მოვალე. მოვალეს ვალიშა ნოშქერი ეუჭოფია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 94 -- მევალეს ვალის ნაცვლად
ნახშირი აუღეო. 

Lemma: movalir-i  
Number: 13218  
მოვალირ-ი (მოვალირს) მიმღ. ვნებ. წარს. მოვალუნს ზმნისა -- სიცივისგან, სიცხისაგან, ხშირი წვიმებისგან ნაადრევად
დამწვარ-დაჭკნობილი ნაყოფი (ხილი); ელვისაგან შეტრუსული. შდრ. იმერ. მოალული გაყვითლებული (განსაკუთრებით
ლეღვზე იტყვიან). 

Lemma: movalua  
Number: 13219  
მოვალუა (მოვალუას) სახელი მოვალუნს ზმნისა -- ცუდი ამინდების (სიცივე, სიცხე, ხშირი წვიმა) ხილის დაწვა-დაჭკნობა.
შხირი ჭვიმეფი რდუ, ხილი მოვალუ დო ცენს -- ხშირი წვიმები იყო, ხილი მოჟარა და ცვივა. არის ასეთი რიტუალი:
გიორგობის თვეში (ნოემბერი) ლეღვის ხეზე (ტანზე) დებენ ქვას, რომ ნაყოფი არ გაფუჭდეს. შდრ. იმერ. მოჟარვა (ი. ქავთ., ა.
ღლ.). 

Lemma: movarapa  
Number: 13220  



მოვარაფა (მოვარაფას) იხ. მოვარება. 

Lemma: movareba  
Number: 13221  
მოვარება (მოვარებას) სახელი მიივარენს ზმნისა -- მოვარიება; უარის თქმა. მოვარება ჯგირი რე, ჯგირი ელაჩამა-
უჯგუშიე: თ. სახოკ., გვ. 253 -- დაშლა (მოვარიება) კარგია, კარგი რჩევა -- უკეთესი. ელსამეთიშა მალჷშა ვართი ულა
ელეჩინენია დო ვართი მოცადინია (მივარებენია): ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 43 -- იერუსალიმში წამსვლელს ვერც წასვლას
ურჩევო და ვერც მოცდასო (უარი ეთქმისო). 

Lemma: movarebul-i  
Number: 13222  
მოვარებულ-ი (მოვარებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მიივარენს ზმნისა -- მოვარებული; უართქმული. 

Lemma: movarie1  
Number: 13223  
მოვარიე1 (მოვარიეს) ბოტან. სათოვლია (ა. მაყ.). მთის ერთგვარი ყვავილი, რომელიც ამოდის აგვისტოს ბოლოს და
სექტემბრის დასაწყისში ქრება, ცოცხლობს ორ კვირამდე. მისი ამოსვლა მალე თოვლის მოსვლის მომასწავებელია და
მწყემსებიც ტოვებენ მთას. იხ. მათირია, კარაკუჩხა, კვარიაში კუჩხა. 

Lemma: movarie2  
Number: 13224  
მოვარიე2 (მოვარიეს) მიმღ. აწმყ. მივარენს ზმნისა -- უარის მთქმელი, უარმყოფელი. გერგებუ დო გენებუნო, მოვარიე
მითა ჸუნცუ: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 136 -- გერგება თუ გავნებს,უარის მთქმელი არავინ ჰყავს. მირე პუნსი მოვარიე: ქხს, 1, გვ.
218 -- ვინ მყავს უარის მთქმელი. 

Lemma: movarieba  
Number: 13225  
მოვარიება (მოვარიებას) სახელი მიივარენს ზმნისა -- უარის თქმა, მოვარება. შდრ. ვარი. 

Lemma: movarchxilua  
Number: 13226  
მოვარჩხილუა (მოვარჩხილუას) სახელი მოვარჩხილანს ზმნისა -- მოვერცხლა. შდრ. ვარჩხილი. 

Lemma: movarch'e  
Number: 13227  
მოვარჭე (მოვარჭეს) მიმღ. აწმყ. ვარჭენს ზმნისა -- მოვაჭრე. მა თის ვონდჷქ, მისჷთ ვაუღუ თოლი მოვარჭე, გური -
მექირე: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 119 -- მე მას ვენდობი, ვისაც არ აქვს თვალი მოვაჭრე, გული - ქირის ამღები. 

Lemma: mozadapa  
Number: 13228  
მოზადაფა (მოზადაფას) სახელი მააზადუუ(ნ) ზმნისა -- მოგებება. ქომაზადჷ მუში დალიენქჷ: ა. ცაგ., გვ. 14 -- მოეგება მისი
დები. აშო ქამააზადჷ: ი. ყიფშ., გვ. 32 -- აქეთ მოეგება. კოჩი ქომოუზადოუ დო გეშეჸუნუ: ი. ყიფშ., გვ. 106 -- კაცი მოაგება
და აიყვანა. 

Lemma: mozak'ua  
Number: 13229  
მოზაკუა (მოზაკუას) სახელი მოზაკუნს ზმნისა -- მოსვლის გაბედება. თაქ ვარძირას ჩქიმ თოლქ, ვამოზაკვა -- აქ არ
გნახოს ჩემმა თვალებმა, არ მოხვიდე (არ გაბედო მოსვლა). 

Lemma: mozarzalua  
Number: 13230  
მოზარზალუა (მოზარზალუას) სახელი მოზარზალანს ზმნისა -- ზანზარით სიარული. მურს, მარა მუზარზალუანს დიხას: მ.
ხუბ., გვ. 31 -- მიდის, მაგრამ მოაზანზარებს მიწას. 

Lemma: mozarie  
Number: 13231  
მოზარიე (მოზარიეს), მოზარუე (მოზარუეს): ქ მოზარიე გერი მძუვნობის დროს მგლების ხროვა. ჩქინ ტერს შეხვადუ
მოზარიე გერემქ -- ჩემს მტერს შეხვდეს მოზარიე მგლები. ქ მოზარიე კათა ზარის მთქმელი; მოთქმით მტირალი ხალხი. 

Lemma: mozver-i  
Number: 13232  
მოზვერ-ი (მოზვერს) ზოოლ. მოზვერი. მისით მოზვერი არდუნი, ის ხოს ნუ უვარანქია: თ. სახოკ., გვ. 253 -- ვისაც მოზვერი
ეზრდება, იმას ხარს ნუ დაუჭერო (უარს ეტყვიო). მოზვერს ხენდუნა, ჟირკიბირამი რენი თიწკუმა -- მოზვერს ხედნიან,
ორკბილიანი რომ არის მაშინ. შდრ. ლაზ. მუზარი მოზვერი (ნ. მარი). 

Lemma: mozvera  
Number: 13233  
მოზვერა (მოზვერას) კნინ. მოზვერი (ორ წლამდე). სი ჩქიმ რკინაშ მოზვერა!:ქხს, 1, გვ. 321 -- შენ ჩემო რკინის მოზვერო!
შდრ. ნამოზვი გინი. 

Lemma: mozindua  
Number: 13234  
მოზინდუა (მოზინდუას) სახელი მოზინდუნს ზმნისა -- მოზიდვა; მოჭიმვა. თიზმა ოჭკომალს ქიმოზინდუნს, წითმურს
უკული -- იმდენ საჭმელს მოზიდავს, შემდეგ ფუჭდება. 

Lemma: mozisxare  



Number: 13235  
მოზისხარე (მოზისხარეს) მოსისხლე. მოზისხარე ტერი მოსისხლე მტერი. ოკო რსურებუდას მოზისხარე ტერი: ი. ყიფშ.,
გვ. 141 -- უნდა გსტუმრებოდა მოსისხლე მტერი. შდრ. ზისხირი. 

Lemma: mozisxire  
Number: 13236  
მოზისხირე (მოზისხირეს) იხ. მოზისხარე. 

Lemma: mozog-mozogo  
Number: 13237  
მოზოგ-მოზოგო ზმნზ. ნაწილ-ნაწილ. თესხიი ხანც აბრეშუმიში პარკი მოზოგ-მოზოგო მონჭინდუ -- ამ ხანში (დროის
მანძილზე) აბრეშუმის პარკი ნაწილ-ნაწილ მწიფდება. 

Lemma: mozojua//mozonjua  
Number: 13238  
მოზოჯუა//მოზონჯუა (მოზო{ნ}ჯუას) სახელი მოზო{ნ}ჯუს ზმნისა -- მობრძანება. ბადიდიქ მოზოჯია, - უწუუ: მ. ხუბ., გვ. 2 --
ბებერმა (კაცმა) მობრძანდიო, - უთხრა. მოიზოჯჷ პატჷნცალო, მიდაძაგვე ჯოღორიცალო: ი. ყიფშ., გვ. 183 --
მობრძანებულხარ ბატონივით, წაეთრიე ძაღლივით (გამოცანა: თოვლი). 

Lemma: mozuer-i  
Number: 13239  
მოზუერ-ი (მოზუერს) იხ. მოზვერი. 

Lemma: mozurzule  
Number: 13240  
მოზურზულე (მოზურზულეს) მიმღ. აწმყ. ზურზულანს ზმნისა -- მოზმუილე. მოზურზულე გერი მოზმუილე მგელი. 

Lemma: moze'lit'ua  
Number: 13241  
მოზჷლიტუა (მოზჷლიტუას) სახელი მოზჷლიტუნს ზმნისა -- მოთხლეშა (პ. ჭარ.), მოსხლეტა. იხ. ზჷლიტი. 

Lemma: moze'sxare  
Number: 13242  
მოზჷსხარე (მოზჷსხარეს) იგივეა, რაც მოზისხირე. 

Lemma: moze'sxe  
Number: 13243  
მოზჷსხე (მოზჷსხეს) მოსისხლე. გულადი დო უშიშარი, მოზჷსხე დო მტერიანი: ი. ყიფშ., გვ. 157 -- გულადი და უშიშარი,
მოსისხლე და მტრიანი. 

Lemma: moze'sxe're  
Number: 13244  
მოზჷსხჷრე (მოზჷსხჷრეს) იგივეა, რაც მოზისხირე. შდრ. ზჷსხჷრი. 

Lemma: mot(i)//mut(i)  
Number: 13245  
მოთ(ი)//მუთ(ი) ზმნზ. რად? რისთვის? ცირა, ეცალს მოთ ვლანძღუნქი?: ქხს, 1, გვ. 124 -- ცირა, ასე (ასეთს) რად მლანძღავ?
შხვაში ვარდი მოთ მოკორდჷ?: ი. ყიფშ., გვ. 115 -- სხვისი ვარდი რისთვის მინდოდა? მოზვერს კუდელით ჭოფუნს, მარა
მოთი გოკო, ბორო რე: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 95 -- მოზვერს კუდით იჭერს, მაგრამ, რად გინდა, სულელია. სკანიცალი ცირა
მუთ მოკო?: ეკური, გვ. 384 -- შენისთანა ქალი რად მინდა? 

Lemma: mota  
Number: 13246  
მოთა (მოთას; მრ. რიცხ.: მოთალ-ეფ-ი) შვილიშვილი. ჩქიმი დადის მოთა ჸუნდუა ართია დო მოთა, ქოიჩქ, საჸოროფო
რენია: მ. ხუბ., გვ. 40 -- ჩემს ბებიას (დიდდედას) ერთი შვილიშვილი ჰყავდა და შვილიშვილი, იცი, რა საყვარელია. ჩქიმი
მოთას კულათი ღვინი ქიმეჩია: ი. ყიფშ., გვ. 54 -- ჩემს შვილიშვილს კულით ღვინო მიეციო. ბაბუშ ნაჭკომა ჸომურქ მოთას
კიბირი მეკვათუა -- ბაბუას ნაჭამმა ტყემალმა შვილიშვილს კბილი მოკვეთაო. შდრ. ლაზ. 1. მოთა შვილიშვილი (ნ. მარი).
იხ. მორთელი. 

Lemma: motantua  
Number: 13247  
მოთანთუა (მოთანთუას) სახელი მოთანთუნს, მიითენთუუ(ნ) ზმნათა -- მოთენთვა. 

Lemma: motartil-i  
Number: 13248  
მოთართილ-ი (მოთართილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მოთართუნს, მიითართუუ(ნ) ზმნათა -- 1. დასვრილი, მოთითხნილი,
მოთხუპნული; 2. დავრდომილი, დახუთული. ართო მოთართილქ ქომორთუ -- მთლად მოთხვრილი მოვიდა. ცხენს კუჩხი
მოთართილი აფუდუ დო ვაჸინუ -- ცხენს ფეხი დავრდომილი (დახუთული) ჰქონდა და ვერ წავიდა. 

Lemma: motartua  
Number: 13249  
მოთართუა (მოთართუას) სახელი მოთართუნს, მიითართუუ(ნ) ზმნათა -- 1. დასვრა, მოთხუპნა, მოთითხნა. სო რდი, თაში
მიითართინი? -- სად იყავი, ასე რომ მოითითხნე? 2. დავრდომა, დახუთვა. ცხენს კუჩხიქ მაათართუ დო ვაჸინე -- ცხენს
ფეხი დაეხუთა და ვერ წავა. 

Lemma: moteba  
Number: 13250  



მოთება (მოთებას) სახელი მაათენს, მიითებუ(ნ) ზმნათა -- მოთავება. 

Lemma: motel-i  
Number: 13251  
მოთელ-ი (მოთელს) შვილიშვილის შვილი (დ. ფიფია). შდრ. ლაზ. მოთალ შვილიშვილი; ნაშიერი (ნ. მარი). 

Lemma: motvena  
Number: 13252  
მოთვენა (მოთვენას) იგივეა, რაც მოთვინება, -- სახელი მიითვენს ზმნისა -- მოთმენა. ჭყოლირც ვამათვინინუ დო
გამწიბანდალ -- დაჭრილმა ვერ მოითმინა და წამობანდალდა. მა სი ქოგიორდიკონი, თენა მუნერო მითვინი? -- მე შენ
რომ გყვარებოდი, ეს როგორ მოითმინე? 

Lemma: motvineba  
Number: 13253  
მოთვინება (მოთვინებას) სახელი მიითვინენს ზმნისა -- მოთმენა. მოთვინებაშე გიშელჷ ალექ: მ. ხუბ., გვ. 169 --
მოთმინებიდან გამოვიდა ალე. 

Lemma: motvinebul-i  
Number: 13254  
მოთვინებულ-ი (მოთვინებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მიითვინენს ზმნისა -- მოთმენილი. 

Lemma: motina  
Number: 13255  
მოთინა (მოთინას) იხ. მეთინა, -- სახელი მაათინანს ზმნისა -- მოსვლის გაბედვა. რუსეფი ჩქიმდა მათინანცო მუნდ-
უკურთეში სქუალეფი?: ი. ყიფშ., გვ. 157 -- რუსები ჩემთან გაბედავენ მოსვლას (საჯდომ) უნიფხვოს შვილები? 

Lemma: motinil-i  
Number: 13256  
მოთინილ-ი (მოთინილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მოთინუნს, მიითინუუ(ნ) ზმნათა -- შემართული. 

Lemma: motinua  
Number: 13257  
მოთინუა (მოთინუას) სახელი მიითინუუ(ნ) ზმნისა -- შემართვა. ჭკადუს დუცუ ქჷმნადჷრთჷ, მართახ მოთინ, მოურქიუ:
მასალ., გვ. 69 -- მჭედელს თავზე დაადგა, მათრახი შემართა, მოუქნია. 

Lemma: motira  
Number: 13258  
მოთირა იხ. მოთირუა. 

Lemma: motirua  
Number: 13259  
მოთირუა (მოთირუას) სახელი მოთირანს ზმნისა -- გამოცვლა. 

Lemma: motirxinapa  
Number: 13260  
მოთირხინაფა (მოთირხინაფას) სახელი მოთირხონდუუ(ნ) ზმნისა -- გაბღენძა. პაპა მუჭო გოლახესია (დო),
მოთირხონდუ თავადობაქ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 93 -- მღვდელი როგორ ცემესო (და), გაიბღინძა (მოიმართა) თავადობა. 

Lemma: motmena  
Number: 13261  
მოთმენა (მოთმენას) იხ. მოთვინება, მოთმინება. 

Lemma: motmineba  
Number: 13262  
მოთმინება (მოთმინებას) იგივეა, რაც მოთვინება, -- მოთმენა. დიდი ხიარულებაქჷ მააჭირინუუ -- მუნეფიში
მოთმინებაში დო წუხარებაში მანგიორქჷ: ა. ცაგ., გვ. 25 -- დიდი მხიარულება მოვიდა (მოაღწია) -- მათი მოთმინებისა და
მწუხარების მაგივრად. 

Lemma: motomeba  
Number: 13263  
მოთომება (მოთომებას) სახელი მეეთომებუ(ნ) ზმნისა -- მოჩვენება. ტყაში მაფა დო ვარი მესეფი მუგეთომებუდუ: აია, 1,
გვ. 25 -- ტყის მეფე ანდა მესეფი მოგეჩვენებოდა. 

Lemma: motortu  
Number: 13264  
მოთორთუ მოვიდა. მოთორთუ ჭვიმაქ დო დონწყუ ქიანა -- მოვიდა წვიმა და დააქცია ქვეყანა. მოთურთუმუ ჭვემას --
მოსულა წვიმა. 

Lemma: motosuma{la}  
Number: 13265  
მოთოსუმა{ლა} (მოთოსუმა{ლა}-ს) სახელი მოთუუსვანს ზმნისა -- მოსმა. ქოდოხვადუ შარას, მოთუსუ თე ნდიემს დო
ფოსო-უჩათ ქიგიოსიროტუ -- დახვდა გზაზე, მოუსვა ამ დევებს და ძირფესვიანად (ფესვ-შავად) გაწყვიტა. 

Lemma: moto՚uje  
Number: 13266  
მოთოჸუჯე (მოთოჸუჯეს) მეთვალყურე. თექ ბრელი მოთოჸუჯე ქიგიორინეთია! -- იქ ბევრი მეთვალყურე დააყენეთო!
ქოციის... ბოშენქ, ნამჷთ თეში მოთოჸუჯე რდესჷნი: მ. ხუბ., გვ. 74 -- მოცვივდნენ ბიჭები, რომლებიც ამის მეთვალყურე



იყვნენ. შდრ. თოჸუჯი. 

Lemma: motu  
Number: 13267  
მოთუ ზმნზ. რად? იხ. მოთ(ი)? მოთუ გოკო იში მეჩამა? -- რად გინდა იმისი მიცემა? 

Lemma: motuala  
Number: 13268  
მოთუალა (მოთუალას) სახელი მოთუნს ზმნისა -- მოთოვა. 

Lemma: motun-i  
Number: 13269  
მოთუნ-ი იგივეა, რაც მუთუნ(ი). მოთუნ კოც ვეიოჩირთ თინა:აია, 1, გვ. 19 -- არც ერთ კაცს არ ასცდება ის (ბედი). მა
მოთუნი ვაფშ, მუნერო იჸუე:აია, 1, გვ. 24 -- მე არაფერი მახსოვს, როგორ მოხდაო. 

Lemma: motkirtkua  
Number: 13270  
მოთქირთქუა (მოთქირთქუას) სახელი მოთქირთქანს ზმნისა -- მოთითხნა, ძლიერ მოსვრა (თხელი რითიმე, მაგ., ფუნით...).

Lemma: motxileba  
Number: 13271  
მოთხილება (მოთხილებას) სახელი მუთხილუანს ზმნისა -- მოფრთხილება. მოთხილებას დიდა დო მუმა ვოუღურუნია: თ.
სახოკ., გვ. 253 -- მოფრთხილებას დედა და მამა არ მოუკვდებაო. თისი ოკო მოთხილება: მ. ხუბ., გვ. 322 -- იმას უნდა
მოფრთხილება. მდიდარ კოს მუთხილე: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 86 -- მდიდარ კაცს გაუფრთხილდი. კვინჩა ჭვიტანც,
მოუთხილეთ: ი. ყიფშ., გვ. 188 -- სკვინჩა კვნესის, გაუფრთხილდით. 

Lemma: motxirua  
Number: 13272  
მოთხირუა (მოთხირუას) მოთხოვნა. უკულ ვაჲპირებუდას შხვა მუთუნიშ მოთხირუა: ქხს, 1, გვ. 179 -- მერე არ აპირებდე
სხვა რამის მოთხოვნას. 

Lemma: motxipil-i  
Number: 13273  
მოთხიფილ-ი (მოთხიფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მოთხიფუნს, მიითხიფუუ(ნ) ზმნათა -- მოთითხნილი. ბაღანაქ ქუმორთუ
ზისხირით მოთხიფილქ -- ბავშვი მოვიდა სისხლით მოთითხნილი (მოსვრილი). 

Lemma: motxipua  
Number: 13274  
მოთხიფუა (მოთხიფუას) სახელი მოთხიფუნს ზმნისა -- მოთითხნა. ღორონთი ქორწანსი-და, ვამოთხიფა აქიანობა! --
ღმერთი თუ გწამს, არ მოთითხნო აქაურობა! 

Lemma: motxozin-i  
Number: 13275  
მოთხოზინ-ი (მოთხოზინს) სახელი მაათხოზუუ(ნ) ზმნისა -- გამოკიდება. ქიგეეგონჷ დო გამაათხოზჷ: ი. ყიფშ., გვ. 30 --
გაიგონა და გამოეკიდა. 

Lemma: motxoril-i  
Number: 13276  
მოთხორილ-ი (მოთხორილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მოთხორუნს ზმნისა -- მოთხრილი, მოსპობილი; განადგურებული. 

Lemma: motxorua  
Number: 13277  
მოთხორუა (მოთხორუას) სახელი მოთხორუნს ზმნისა -- მოთხრა, მოსპობა; განადგურება. ინა ვაატენს ე ამბეს,
მოთხორუნს დიდაჸუდეამო -- ის არ შეარჩენს ამ ამბავს, მოთხრის დედაბუდიანად (დედა-სახლიანად). 

Lemma: motxuala  
Number: 13278  
მოთხუალა (მოთხუალას) სახელი მოთხიინს ზმნისა -- მოთხოვნა. ბუნება დო ოშმეშებც პასუხი ოკო მოფთხუე: კ. სამუშ.,
ქხპს, გვ. 136 -- ბუნებასა და ულვაშებს პასუხი უნდა მოვსთხოვო. 

Lemma: motxuma  
Number: 13279  
მოთხუმა (მოთხუმას) სახელი მოთხუნს ზმნისა -- მოკიდება (ხელისა). ჩქიმი თინა რე, მა მით ხეს ვამობთხუნც -- ჩემი ის
არის, მე ვინც ხელს არ მომკიდებს. 

Lemma: moiada  
Number: 13280  
მოიადა (მოიადას; მრ. რიცხ. მოიად-ეფ-ი) ანდაზა; გადაკრული თქმა, იგავ-არაკი. ვამკაჸუნა მიზეზებც, მოიადეფი ვეჩია:
კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 128 -- ნუ მოჰყვები მიზეზებს, იგავ-არაკების თქმასაო. მუ რე, მოიადეფით მირაგადუქინი? -- რაა,
ანდაზებით რომ მელაპარაკები? 

Lemma: moite'r-i  
Number: 13281  
მოითჷრ-ი (მოითჷრს) მომყოლი, შემდეგი, გამომცვლელი თაობა (პ. ჭარ). მოითჷრს ონჯღორე ოკო ვააძირანინი --
შემცვლელ თაობას სირცხვილი არ უნდა აჩვენონ. მოითჷრ-ს პ. ჭარაია მოთა-სთან აკავშირებს. მეგრული მოთა
შვილიშვილი, ვგონებ, შეიძლება დავუახლოვოთო მეგრულ სიტყვას მოითჷრი. იხ. თჷრუა ცვლა (პ. ჭარ.). 



Lemma: moimaxe  
Number: 13282  
მოიმახე (მოიმახეს) მახინჯი, მოიმახი. უჯინი ე მოიმახეს, მუსიე, ბედუნი -- უყურე ამ მოიმახს, რასაა, რომ ბედავს. 

Lemma: moinale  
Number: 13283  
მოინალე (მოინალეს) მიმღ. აწმყ. ნინალენს ზმნისა -- 1. მსახური, მომსახურე. იფიქრეს, მაფშალია მოინალე თიში რენი:
კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 105 -- იფიქრეს, ბულბული არის მისი მსახური. ხენწიფეში მოინალე ბოშემქჷ ქოძირესჷ: ი. ყიფშ.,
გვ. 90 -- ხელმწიფის მომსახურე ბიჭებმა ნახეს. მოინალეთ ქიგოურინეს: ი. ყიფშ., გვ. 106 -- მსახურად დაუყენეს.
მოინალეფი იპით ჩქი იროვა: მ. ხუბ., გვ. 149 -- მსახურები ვიქნებით ჩვენ ყოველთვისო. 2. მომსახურე პირი ქელეხსა და
ქორწილში. შდრ. ნინალა. იხ. მუარხე. 

Lemma: moiner-i  
Number: 13284  
მოინერ-ი (მოინერს) გადაგვარებული, მობიჭებული. 

Lemma: moinsh  
Number: 13285  
მოინშ, შიფშე! შორსდ. საქონლის, მაგ., ძროხის, მოსახმობი შეძახილი. 

Lemma: moinsh  
Number: 13286  
მოინშ, მოინშ, ბუსკა! შორსდ. ხარის მოსახმობი შეძახილი. 

Lemma: moich'ani  
Number: 13287  
მოიჭანი! დუუძახი! ჯიჯი, ჯიჯი! მოიჭან აჸ! ქათმის მოხმობა საჭმელზე. იხ. მეიჭანი! 

Lemma: mok'a//monk'a  
Number: 13288  
მოკა//მონკა (მო{ნ}კას) მძიმე. მოკა რდუო დო ლექინი რდჷნი: ი. ყიფშ., გვ. 42 -- მძიმე იყო თუ მსუბუქი იყო. მამონკა ამის
სიმძიმისა, როგორც... (ოდნაობითი ხარისხი); უმონკაში უფრო მძიმე, უმძიმესი (უფროობითი ხარისხი). ქ მოკა რე მძიმე
არის. გადატ. ზედმეტია. ინა ვარ, შურ მეჸუნსუნი, თინა ხოლო მოკარე: ი. ყიფშ., გვ. 5 -- ის კი არა, სული რომ მიჰყვება,
ისიც ზედმეტია. 

Lemma: mok'abet'e//mok'abet'o  
Number: 13289  
მოკაბეტე//მოკაბეტო (მოკაბეტე/ო-ს) მოდიდო. შდრ. კაბეტი. 

Lemma: mok'atala1  
Number: 13290  
მოკათალა1 (მოკათალას) იგივეა, რაც მოკათაფა, -- სახელი მააკათუუ(ნ) ზმნისა -- მოსვლა; მოვარდნა; მოვლა
(ტკივილისა). სუმარემქ ქამააკათუ -- სტუმრები მოუვიდნენ. ზისხირც მოგიკათუანც, დაიფარენც ხურებას: კ. სამუშ., ქხპს,
გვ. 143 -- სისხლს მოგიყვანს, დაგიფარავს ხურვებისაგან. ბოშის ქუმააკათუ ახალქ (ძალაქ): მ. ხუბ., გვ. 5 -- ბიჭს მოუვიდა
ახალი ძალა. მომაკათუ დუდიშ ჭუაქ -- მომიარა თავის ტკივილმა. 

Lemma: mok'atala2  
Number: 13291  
მოკათალა2, მონკათალა, მოკათუა (მო{ნ}კათალას, მოკათუას) სახელი ამოკათენს, იმოკათებუ(ნ) ზმნათა -- ორსულობა,
დაორსულება. ძღაბიქ დეემონკათუ -- გოგო დაორსულდა. ამოკათენს (დაამოკათუ დააორსულა, დუუმოკათებუ დაუორსულებია,
დონომოკათებუე(ნ) დააორსულებდა თურმე) გრდმ. აორსულებს. უმოკათენს (დუუმოკათუ დაუორსულა, დუუმოკათებუ დაუორსულებია)
გრდმ. სასხვ. ქც. ამოკათენს ზმნისა -- უორსულებს. იმოკათებუ(ნ) (დიიმოკათუ//დეემოკათუ დაორსულდა, დამოკათებე{ლე}(ნ)
დაორსულებულა) გრდუვ. ვნებ. ამოკათენს ზმნისა -- ორსულდება. ემოკათებუ(ნ) (დეემოკათუ დაუორსულდა, დამოკათებუ
დაორსულებია) გრდუვ. ვნებ. უმოკათენს ზმნისა -- უორსულდება. იმოკათინე(ნ) (იმოკათინუ შესაძლებელი გახდა დაორსულება,
დამოკათებელ/რე(ნ) შესაძლებელი გამხდარა დაორსულება, -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ამოკათენს ზმნისა -- შეიძლება
დაორსულდეს (დაორსულება). ამოკათინე(ნ) (ამოკათინუ შეძლო დაეორსულებინა, -- , დონომოკათებუე(ნ) შესძლებია
დაეორსულებია) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უმოკათენს ზმნისა -- შეუძლია დააორსულოს. ომოკათებაფუანს (დაამოკათებაფუუ
დააორსულებინა, დუუმოკათებაფუაფუ დაუორსულებინებია, დონომოკათებაფუე(ნ) დააორსულებინებდა თურმე) კაუზ. ამოკათენს
ზმნისა -- აორსულებინებს. დომამოკათებელი მიმღ. მოქმ. დამაორსულებელი. დაამოკათებელი მიმღ. ვნებ. მყ. დასაორსულებელი.
დამოკათებული მიმღ. ვნებ. წარს. დაორსულებული. დანამოკათები/უ მიმღ. ვნებ. წარს. დანაორსულები. დანამოკათებუერი მიმღ. ვნებ.
წარს. დაორსულების საფასური. უდუმოკათებუ მიმღ. უარყ. დაუორსულებელი. 

Lemma: mok'atapa  
Number: 13292  
მოკათაფა (მოკათაფას) სახელი მააკათუუ(ნ) ზმნისა -- მოვარდნა; მოვლა (ავადმყოფობისა). ლახალა ქამააკათუნი,
ქაშაჩოქინუანს -- ავადმყოფობა რომ მოუვლის, დააჩოქებს. გადატ. სტუმრის მოსვლა, სტუმრობა. 

Lemma: mok'atapil-i  
Number: 13293  
მოკათაფილ-ი (მოკათაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მააკათუუ(ნ) ზმნისა -- მოვარდნილი, მოვლილი (ავადმყოფობა). 

Lemma: mok'ateba  
Number: 13294  
მოკათება (მოკათებას) იხ. დამონკათება. 

Lemma: mok'atu/e'//monk'atu/e'  



Number: 13295  
მოკათუ/ჷ//მონკათუ/ჷ (მო{ნ}კათუ/ჷ-ს) ორსული, ფეხმძიმე. მოკათუ ოსური კუჩხის გერე დო თქვა, ოსურ-პატონეფი,
ხეთო? -- ორსული ქალი ფეხზე დგას და თქვენ, ქალბატონებო, ზიხართ? მოკათჷქ ქიჸუუ მოხუცებული ოსურქ: მ. ხუბ., გვ.
128 -- ორსული შეიქნა მოხუცებული ქალი. მოკა მძიმე -- მოკათ(უ) მძიმედ. უ ემფატიკურ ა'ს ტოლად არის გაგებული (არნ.
ჩიქ., ლექსკ., გვ. 242). შდრ. მძიმეთ. 

Lemma: mok'atua  
Number: 13296  
მოკათუა (მოკათუას) იხ. მოკათალა2. 

Lemma: mok'alamer-i  
Number: 13297  
მოკალამერ-ი (მოკალამერს) მიმღ. ვნებ. წარს. მოკალამანს ზმნისა -- თავმოკეთებული (ხნული). 

Lemma: mok'alamua  
Number: 13298  
მოკალამუა, მოკალანუა (მოკალამუას, მოკალანუას) სახელი მოკალამანს ზმნისა -- ნახნავისთვის თავების მოკეთება.
ხონუას გაათენდენსინი, დუდემს მუუკალამანდეს -- ხვნას რომ დაამთავრებდნენ, თავებს მოუკეთებდნენ. იხ.
კალამუა//კალანუა. 

Lemma: mok'ardghil-i  
Number: 13299  
მოკარდღილ-ი (მოკარდღილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. (მაგიდასთან) უშნოდ დამჯდარი; ჩამოფლაფნილი. მუკი-მუკი წყარი,
გვალა, ჟი ჯა, ქუა მოკარდღილი -- ირგვლივ წყალი, მთა, ზევით ხე, ქვა უშნოდ დადებული (ჩამოფლაფნილი). 

Lemma: mok'arc'il-i  
Number: 13300  
მოკარწილ-ი (მოკარწილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მოკარწუნს ზმნისა -- მოთუთქული, მოწალული. 

Lemma: mok'arc'ua  
Number: 13301  
მოკარწუა (მოკარწუას) სახელი მოკარწუნს ზმნისა -- მოთუთქვა, მოწალვა. ხულს დიო მოკარწუნა დო უკული აძმარენა --
მხალს ჯერ მოწალავენ და შემდეგ ამჟავებენ. 

Lemma: mok'aghuler-i  
Number: 13302  
მოკაღულერ-ი (მოკაღულერს) მიმღ. ვნებ. წარს. მოკაღულანს ზმნისა -- მოხრილი, მოკაუჭებული. ქვარა გოდორო, დუდი
მოკაღულერი, ჰო, მუს ილაჸაფუ, დიდაღურელი: ა. ცან., გვ. 133 -- მუცელი გამობერილი, თავი მოკაუჭებული, ჰო, რას
უკრავს (თამაშობს) დედამკვდარი (გამოცანა: ჩონგური). შდრ. კაღუ. 

Lemma: mok'aghulua  
Number: 13303  
მოკაღულუა (მოკაღულუას) სახელი მოკაღულანს ზმნისა -- მოხრა, მოკაუჭება. იხ. კაღუ. 

Lemma: mok'eba  
Number: 13304  
მოკება (მოკებას) სახელი მიიკენს ზმნისა -- მოკავება, შეკავება; შემოკავება; დაჭერა. ათე არდგილი მიიკე! -- ეს ადგილი
დაიკავე (შემოაკავე). დიაკონს ძიცაქ ვა მაკენინჷ: ი. ყიფშ., გვ. 9 -- დიაკვანმა სიცილი ვერ შეიკავა. 

Lemma: mok'ebul-i  
Number: 13305  
მოკებულ-ი (მოკებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მიიკენს ზმნისა -- {შე}მოკავებული. ხვალე მა მაფუ მოკებული:მასალ., გვ. 31 -
- მარტო მე მაქვს დასაკუთრებული (მოკავებული). 

Lemma: mok'vatil-i  
Number: 13306  
მოკვათილ-ი (მოკვათილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მოკვათუნს ზმნისა -- მოჭრილი. დუდი მოკვათილი აფუ -- თავი მოჭრილი
აქვს. 

Lemma: mok'vatua  
Number: 13307  
მოკვათუა (მოკვათუას) სახელი მოკვათუნს ზმნისა -- მოჭრა, მოკვეთა. ფიჭვიში ჯას მოკვათუნა დო ლარჩუეფო
დოწკირუნა -- ფიჭვის ხეს მოჭრიან და ლარჩვებად დააპობენ. 

Lemma: mok'vak'vil-i  
Number: 13308  
მოკვაკვილ-ი (მოკვაკვილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მოკვაკუნს ზმნისა -- მოხრილი, მოკაკული. ახალგაზდობას ჯგირი
ცირადუ, მარა ასე მოკვაკვილიე -- ახალგაზრდობაში კარგი გოგო (ცირა) იყო, მაგრამ ახლა მოხრილია. 

Lemma: mok'vak'ua  
Number: 13309  
მოკვაკუა, მოკვანკუა (მოკვა{ნ}კუას) სახელი მოკვა{ნ}კუნს, მიიკვა{ნ}კუუ(ნ) ზმნათა -- მოხრა, მოღუნვა, მოკაკვა.
დირჩინუნი, მიიკვაკვუ -- რომ დაბერდა, მოიკვაკვა. ხომ მეჩირთი, კინთი მოკვანკვი! -- ხომ შეცდი, თითი მოკაკვე! 

Lemma: mok'vanc'il-i  
Number: 13310  



მოკვანწილ-ი (მოკვანწილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მოკვანწუნს ზმნისა -- მოკაზმული, შემკული, მოკოხტავებული.
მოსვასვილი, მოკვანწილი ჟი ბალკონსჷ გილარდინი?: ქხს, 1, გვ. 45 -- მორთული (და) მოკაზმული ზევით აივანზე რომ
იდექი? სქვამი ბოში მოკვანწილი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 66 -- ლამაზი ბიჭი მოკაზმული. 

Lemma: mok'vanc'ua  
Number: 13311  
მოკვანწუა (მოკვანწუას) სახელი მოკვანწუნს ზმნისა -- მოკაზმვა, მოკოხტავება. ოჭუმარეს გედირთუნი, ჸუდეს
ქიმკააკვანწანს -- დილას რომ ადგება, სახლს მიალაგებს (მიაკოხტავებს). 

Lemma: mok'vardghil-i  
Number: 13312  
მოკვარდღილ-ი (მოკვარდღილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მოკვარდღუნს ზმნისა -- გასხლული; გადაწმენდილი. 

Lemma: mok'vartxil-i  
Number: 13313  
მოკვართხილ-ი (მოკვართხილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მოკვართხუნს ზმნისა -- მოკაზმული, მოკვალთული. ღართ დო კაბათ
მოკვართხილი ოკო ალაპუნდასჷნი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 57 -- ჩოხა-ახალუხით მოკაზმული გვერდით უნდა
მომსდევდეს. 

Lemma: mok'vartxua  
Number: 13314  
მოკვართხუა (მოკვართხუას) სახელი მოკვართხუნს ზმნისა -- მოკაზმვა, მოკვალთვა. 

Lemma: mok'idir-i  
Number: 13315  
მოკიდირ-ი (მოკიდირს) მოკიდება, ჩავლება (ხელისა). 

Lemma: mok'itxir-i  
Number: 13316  
მოკითხირ-ი (მოკითხირს) სახელი მააკითხანს, მიიკითხენს ზმნათა -- კითხვა; მოკითხვა. მუში დიდაქ ქიმააკითხუუ დო
მიდეჸონუ -- მისმა დედამ მოაკითხა და წაიყვანა. {მო}კითხირი ვაგოკონა, ჯგირო ზოჯუნთ -- კითხვა არ გინდათ, კარგად
ბრძანდებით. 

Lemma: mok'itxua  
Number: 13317  
მოკითხუა (მოკითხუას) იგივეა, რაც მოკითხირი, სახელი მააკითხანს ზმნისა -- მოკითხვა. 

Lemma: mok'ik'inapa  
Number: 13318  
მოკიკინაფა (მოკიკინაფას) სახელი მააკიკინუანს ზმნისა -- გადატ. პირამდე ავსება. ორკოლი მააკიკინუუ დუდიშახ --
დოქი აავსო (ზედმეტად) თავამდე. 

Lemma: mok'ilua  
Number: 13319  
მოკილუა (მოკილუას) სახელი მოკილანს ზმნისა -- მოკეტვა, მოხურვა. კინი კარი მოუკილეს: ი. ყიფშ., გვ. 49 -- ისევ კარი
მოუკეტეს. 

Lemma: mok'ina  
Number: 13320  
მოკინა (მოკინას) სახელი მოუკინანს, მააკინანს ზმნათა -- მოწევა, მოღწევა. ჭე მააკინუ ხოლოშა: მ. ხუბ., გვ. 12 -- ცოტა
მოიწია ახლოს. მუჭო უმოსი მიიკინჷნი, სუმი კუჩხამი რაშიქ ეფერი მიოჭირხინჷ: ი. ყიფშ., გვ. 30 -- როგორც მეტად
(ახლოს) მოიწია, სამფეხიანმა რაშმა ისეთი მიაჭიხვინა. 

Lemma: mok'i{n}deba  
Number: 13321  
მოკი{ნ}დება (მოკი{ნ}დებას) სახელი მოკი{ნ}დენს ზმნისა -- მოკიდება. ქომოკინდჷ ათე დიდი ბოჭკასჷ ხე: ი. ყიფშ., გვ. 21
-- მოჰკიდა ამ დიდ კასრს ხელი. 

Lemma: mok'ineba  
Number: 13322  
მოკინება (მოკინებას) იხ. მოკება, -- სახელი მიიკინენს ზმნისა -- მოკავება; დაკავება (ადგილისა). ართი არდგილი
მიიკინუ დო ამდღარიშახ უკებუ -- ერთი ადგილი დაიკავა და დღემდე უკავია. 

Lemma: mok'inebul-i  
Number: 13323  
მოკინებულ-ი (მოკინებულ/რს) იგივეა, რაც მოკებული, -- მიმღ. ვნებ. წარს. მიიკინენს ზმნისა -- მოკავებული. 

Lemma: mok'inchxua  
Number: 13324  
მოკინჩხუა (კისერიში) სახელი მუუკინჩხანს ზმნისა -- მოგრეხა. გაჩერდი ქოთომი, ვარა გემკოიკინჩხა კისერს -- ქათამო,
გაჩერდი, თორემ მოგიგრეხ კისერს. შდრ. მიკონწკუმოტუა. იხ. კინჩხი. 

Lemma: mok'io{n}t'apa  
Number: 13325  
მოკიო{ნ}ტაფა (მოკიო{ნ}ტაფას) სახელი მოუკიო{ნ}ტუანს ზმნისა -- თავბრუს დახვევა; ბრუალი. სი დობჭვი დო სი
დობხალი, სი რე მომიკიოტე: ქხს, 1, გვ. 75 -- შენ დამწვი და შენ დამხრუკე, შენ გამაბრუე (დამაბრუალე). უგიმური ყიაფით
არძას მოუკიონტუუ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 105 -- უგემური ყივილით ყველას აგემა თავბრუსხვევა (თავბრუ დაახვია). შდრ.



კიონტი. 

Lemma: mok'io{n}t'apil-i  
Number: 13326  
მოკიო{ნ}ტაფილ-ი (მოკიო{ნ}ტაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მოუკიო{ნ}ტუანს ზმნისა -- თაბრუდახვეული, თავბრუდასხმული.

Lemma: mok'iril-i  
Number: 13327  
მოკირილ-ი (მოკირილს) მიმღ. ვნებ. წარს. მოკირუნს ზმნისა -- {თავ}მოკრული. 

Lemma: mok'irua  
Number: 13328  
მოკირუა (მოკირუას) სახელი მოკირუნს ზმნისა -- მოკვრა. აკა ეთი ტომარეს დუდი მუუკირი -- ერთი იმ ტომარას თავი
მოუკარი. 

Lemma: mok'isere  
Number: 13329  
მოკისერე (მოკისერეს) მოკისრე. გადატ. თავდები. ხუთ თუმანიშ მოკისერეთ ბაძაღუა მიართვეს: ქხს, 1, გვ. 311 -- ხუთი
თუმნის თავდებად ბაძაღუა დაუდგა (მიართვეს). შდრ. კისერი. 

Lemma: mok'o1  
Number: 13330  
მოკო1 (მოკოს) ანდაზა; იგავი. მოკოეფით უჸორს რაგადი -- ანდაზებით უყვარს ლაპარაკი. ქ მოკო კოჩი კაცი, რომელმაც
მოკვეთილი, სხარტი, ნათელი, გონებამახვილური, მოსწრებული საუბარი იცის (უყვარს). ართი მარგალური მოკოში დღანი
ოჭირუ -- ერთი მეგრული ანდაზის ამბავი ჭირს. შდრ. მოიადა. 

Lemma: mok'o2  
Number: 13331  
მოკო2 მინდა. იხ. ტ. 1, ტაბულა ხხ3: კორინი, კორინება. მოკო, ჯგირო დინგოჯინენი -- მინდა, კარგად რომ ჩაგხედო. იხ.
ოკო(ნ). 

Lemma: mok'o-  
Number: 13332  
მოკო- რთული ზმნისწინი (მო- და -კო-: მო- მარტივი ზმნისწინია, -კო- -- ნაწილაკი). იხ. მიკო-. 

Lemma: mok'onk'il-i  
Number: 13333  
მოკონკილ-ი (მოკონკილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მოკონკუნს ზმნისა -- ცოტ-ცოტად შეგროვებული. იხ. კონკი. 

Lemma: mok'orta  
Number: 13334  
მოკორთა (მოკორთას) იხ. მიკორთა. 

Lemma: mok'okuna  
Number: 13335  
მოკოქუნა (მოკოქუნას)იხ. მიკოქუნა. მოკგოქუნს ჯვეში ღართი: ქხს, 1, გვ. 130 -- გაცვია ძველი ჩოხა. 

Lemma: mok'undzil-i  
Number: 13336  
მოკუნძილ-ი (მოკუნძილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მოკუნძუნს, მიიკუნძუუ(ნ) ზმნათა -- მოკუზული, მოხრილი, მოკუნჭული. დუდი
მოკუნძილი აფუ დო თეში მითმუღუ ვიშო -- თავი მოხრილი აქვს და ისე შეაქვს იქით. 

Lemma: mok'undzua  
Number: 13337  
მოკუნძუა (მოკუნძუას) სახელი მოკუნძუნს ზმნისა -- მოკუზვა, მოკუნჭვა. 

Lemma: mok'uchxur-i  
Number: 13338  
მოკუჩხურ-ი (მოკუჩხურს) იგივეა, რაც მაკუჩხური, -- მეფეხე. 

Lemma: mok'uxapa  
Number: 13339  
მოკუხაფა (მოკუხაფას) სახელი მიიკუხანს ზმნისა -- მოკრუხება. ქოთომქ მიიკუხუუ -- ქათამმა მოიკრუხა. 

Lemma: mol-i  
Number: 13340  
მოლ-ი (მოლს) მოლი. იში სარხოსჷ ჭველათ ვადჷდჷ(!), ვართ პეული რდჷ დო ვართი მოლი: ეგრისი, გვ. 130 -- იმის
სიახლოვეს ბუჩქიც არ იყო, არც ყვავილი და არც მოლი. 

Lemma: mola-  
Number: 13341  
მოლა- რთული ზმნისწინი (მო- და -ლა-: მო- მარტივი ზმნისწინია და -ლა- -- ნაწილაკი): 1.ჩვეულებრივ აღნიშნავს
მიმართულებას აქეთ, პირველი პირისაკენ (ქართულში შეიძლება გადმოიცეს გამო-, წამო-, შემო- ზმნისწინებით): მოლა-
რთი წამოდი; მოლე-ღი წამოიღე; მოლა-ჯღონუ გამოაგზავნა. 2. აწმყოს ფორმას აძლევს მყოფადის მნიშვნელობას: მოლა-
ჩქვანს გამოაგზავნის (შდრ. ოჩქვანს აგზავნის); მოლე-ჸუნანს წამოიყვანს (შდრ. იჸუნანს წაიყვანს). 3. ზმნის უსრული სახის
ფორმას აქცევს სრული სახისად: მოლა-აჩქუ გამოაგზავნა (შდრ. ოჩქუ აგზავნა); მოლე-ჸონუ წამოიყვანა (შდრ. იჸონუ



წაიყვანა). 

Lemma: moladire  
Number: 13342  
მოლადირე ჭანდ/ჯ-ი (მოლადირე ჭანჯ/დი-ს, მოლადირე ჭანს) კვერცხების მიმყრელი ბუზი. მოლადირე ჭანჯის უძახუთი
ხორციშა მიკმასქუალარი ჭანს -- `მოლადირე ბუზს' ვეძახით ხორცზე კვერცხების მიმყრელ ბუზს. 

Lemma: molazojua  
Number: 13343  
მოლაზოჯუა (მოლაზოჯუას) სახელი მოლაზოჯუნს ზმნისა -- წამობრძანება. ჸუდეშა მალაზოჯითია: მ. ხუბ., გვ. 13 -- სახლში
წამობრძანდითო. 

Lemma: molatire  
Number: 13344  
მოლათირე (მოლათირეს) მფლობელობაში მონაცვლე, თანამფლობელი; ამხანაგი (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 3, გვ. 225). შდრ.
ა/ელმათირე; თირუა. 

Lemma: molak'vat'apa  
Number: 13345  
მოლაკვატაფა (მოლაკვატაფას) გართობა-თამაშობის ერთ-ერთი სახე: ბურთის ფეხითა და ხელით გასროლა (ს. მაკალ.,
გვ. 280). იხ. ლაკვატა. 

Lemma: molalua  
Number: 13346  
მოლალუა (მოლალუას) სახელი მუულალუანს ზმნისა -- შემოყეფა (ძაღლისა). ჯოღორქ მომილალუუ -- ძაღლმა
შემომყეფა. 

Lemma: molamua  
Number: 13347  
მოლამუა (მოლამუას): ქ მოლამუა გურიში მოლბობა, მოგება გულისა; გადატ. სიამოვნება. ათე ჯგირი მოქმედალათი
მუულამუ გური -- ამ კარგი მოქმედებით მოულბო გული. 

Lemma: molandapa  
Number: 13348  
მოლანდაფა (მოლანდაფას) სახელი მეელანდებუ(ნ) ზმნისა -- მოლანდება. 

Lemma: molanjghir-i  
Number: 13349  
მოლანჯღირ-ი (მოლანჯღირს) მიმღ. ვნებ. წარს. მოლანჯღუნს ზმნისა -- ოდნავ ფერწასული, ფერმკრთალი (პ. ჭარ.). 

Lemma: molanjghua  
Number: 13350  
მოლანჯღუა (მოლანჯღუას) სახელი მოლანჯღუნს ზმნისა -- გაფერმკრთალება, ფერწასულობა. 

Lemma: molasil/r-i  
Number: 13351  
მოლასილ/რ-ი (მოლასილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მოლასუნს ზმნისა -- მოშლილი, მომსპარი. ეზმა შრომათი მოლასილი
რე -- ამდენი შრომით მოშლილი (მომსპარი) არის. 

Lemma: molasopua  
Number: 13352  
მოლასოფუა (მოლასოფუას) სახელი მოლასოფუნს ზმნისა -- წამოსვლა (ძლიერად). მოლასოფუ გვერშაპიქ
გურმულირო: მ. ხუბ., გვ. 12 -- გამოემართა გველეშაპი გულმოსულად. 

Lemma: molasua  
Number: 13353  
მოლასუა (მოლასუას) სახელი მოლასუნს ზმნისა -- მოშლა, მოსპობა, განადგურება. კოჩო მიბლასი თიშ(ი) უკული: კ.
სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 63 -- კაცად მოვიშალე (არ ვარგივარ) იმის შემდეგ. ხოლო ღორონთქ ნუ მოლასასჷ: ი. ყიფშ., გვ. 153
-- კიდევ ღმერთმა ნუ მოშალოს. თინეფი ვამოვლასუდასი: ქხს, 1, გვ. 219 -- ისინი არ მომშლოდეს. 

Lemma: molat'q'uapa  
Number: 13354  
მოლატყუაფა (მოლატყუაფას) სახელი მოლეტყუანს ზმნისა -- მოტყუებით წამოყვანა. ე დემს ჩქჷ მოლუუტყუაფუთჷ: ი.
ყიფშ., გვ. 42 -- ამ დევს ჩვენ გამოვუტყუებივართ. 

Lemma: molapa  
Number: 13355  
მოლაფა (მოლაფას) სახელი მოუოლუ(ნ) ზმნისა -- მოვარდნა. თოლ'შა ვა მომიოლჷდჷ: ი. ყიფშ., გვ. 76 -- თვალში არ
მომივიდოდა. ურემს ბორბალქ გემოლუ -- ურემს ბორბალი მოვარდა. 

Lemma: molapurinua  
Number: 13356  
მოლაფურინუა (მოლაფურინუას) სახელი მოლაფურინუნს ზმნისა -- გამოფრენა. ფერი ჟამცჷ მოლაფურინჷ ჭინჭაქჷ: ი.
ყიფშ., გვ. 59 -- ასეთ დროს გამოფრინდა ჭინჭრაქა. 

Lemma: molaghala  
Number: 13357  



მოლაღალა (მოლაღალას) სახელი მოლეეღანს ზმნისა -- წამოღება. ჸუდეშა მოლეეღჷ: ი. ყიფშ., გვ. 25 -- სახლში
წამოიღო. 

Lemma: molaghur-i  
Number: 13358  
მოლაღურ-ი (მოლაღურს) იგივეა, რაც მალაღური, -- მელეღვიე (კ. დანელია). იხ. მელუღიე; ლუღი. 

Lemma: mola՚onapa  
Number: 13359  
მოლაჸონაფა, მოლაჸუნა (მოლაჸონაფას, მოლაჸუნას) სახელი მოლეჸო/უნანს ზმნისა -- წამოყვანა. ექით ვა
დჷმორინეს, კინი მოლამიჸუნეს: ი. ყიფშ., გვ. 154 -- იქაც არ დამაყენეს, ისევ წამომიყვანეს. შეეცოდჷ თე ცირაქჷ დო
მოლეჸონჷ: ი. ყიფშ., გვ. 46 -- შეეცოდა ეს გოგო და წამოიყვანა. 

Lemma: molashkvapa  
Number: 13360  
მოლაშქვაფა (მოლაშქვაფას) სახელი მოლაშქვანს ზმნისა -- გამოგზავნა. ართიშახ ნოწირენს პაპაქ მოლააშქვუ
ოხვამეშე დიაკონი: ი. ყიფშ., გვ. 8 -- ერთხელ წირვის შემდეგ (ნაწირევს) მღვდელმა გამოაგზავნა საყდრიდან დიაკვანი.
შდრ. ჩქვაფა. 

Lemma: molachkumala  
Number: 13361  
მოლაჩქუმალა (მოლაჩქუმალას) იგივეა, რაც მოლაშქვაფა, -- გამოგზავნა. ჭიჭეში მეტი ჯარი არძო მოლაჩქუ: ი. ყიფშ.,
გვ. 34 -- ცოტას მეტი ჯარი ყველა გამოაგზავნა. 

Lemma: molax  
Number: 13362  
მოლახ ზმნზ. იქიდან დაწყებული; გარდა. ზარბაზანი ვაარკუდუნ, იშ მოლახ მუთუნ ვაარკუდჷ: მ. ხუბ., გვ. 153 -- ზარბაზანი
რომ არ აკლდა, ამის გარდა არაფერი არ აკლდა. 

Lemma: molaxia  
Number: 13363  
მოლახია (მოლახიას) იგივეა, რაც მალახია. 

Lemma: molajuma  
Number: 13364  
მოლაჯუმა, მოლაჯუმალა (მოლაჯუმა{ლა}ს) სახელი მოლეჯუმანს ზმნისა -- თან წამოყვანა, წამოღება რისამე. ბოშიქ
დიდა დო მუმა მოლეჯუმუ: აია, 1, გვ. 26 -- ბიჭმა დედ-მამა წამოიყვანა. 

Lemma: mole1  
Number: 13365  
მოლე1 ზმნზ. აქეთა მხარეს, გამოღმა (საპირისპ. მელე გაღმა). მელე თურქეფი დო მოლე აფხაზეფი: ი. ყიფშ., გვ. 134 --
გაღმა თურქები და გამოღმა აფხაზები. მელე ენგირი, მოლე სკურჩა: ი. ყიფშ., გვ. 113 -- გაღმა ენგური, გამოღმა სკურჩა.
წყარიში მელე გეედეე დო წყარიშ მოლე გეგოსქიდჷნია -- წყლის გაღმა გაედავე და წყლის გამოღმა დაგრჩებაო. იხ.
მელე-მოლე. 

Lemma: mole-2  
Number: 13366  
მოლე-2 იგივეა, რაც მოლა-, -- რთული ზმნისწინი. 

Lemma: moleba1  
Number: 13367  
მოლება1 (მოლებას) სახელი მაალე(ნ) ზმნისა -- 1. მოხდენა, მოხდომა. ართი ირემი რენია დო თიში ბჟა მუგალენია, --
მიწიისჷ: ა. ცაგ., გვ. 56 -- ერთი ირემიაო და იმისი რძე მოგიხდებაო, -- მითხრეს. ჸვანას ბერგი თეში გეიშასარგალუენი,
იშენი მაალენია -- ყანაში თოხი ისე რომ გაატარო (გაათრიო), მაინც მოუხდებაო. 2. მოლოდინი. მეელუ ცირასქუასი დო
სინჯას -- მოელის ქალიშვილსა და სიძეს. 

Lemma: moleba2  
Number: 13368  
მოლება2 (მოლებას) სახელი მიილენს ზმნისა -- მოვლა, შემოვლა (ქვეყნისა). 

Lemma: mole-mole  
Number: 13369  
მოლე-მოლე ზმნზ. გამოღმა-გამოღმა. მოლე დო მოლე გამოღმა და გამოღმა. 

Lemma: molen-i  
Number: 13370  
მოლენ-ი (მოლენს) გამოღმელი; გამოღმური. მელენც გიოძახანდუა დო მოლენი მიდუღესია: ა. ცან., გვ. 112 -- გაღმა
ედავებოდა და გამოღმა (გამოღმური) წაართვესო. მელენ გვალა აბჟუა რე, მოლენ გვალა-სამარგალო:მასალ., გვ. 110 --
გაღმა მთა აფხაზეთია, გამოღმა მთა-სამეგრელო. 

Lemma: molerse  
Number: 13371  
მოლერსე (მოლერსეს) მელექსე, პოეტი. დადიას ჸუნდუ მოლერსე კოჩი: ი. ყიფშ., გვ. 160 -- დადიანს ჰყავდა მელექსე
კაცი. 

Lemma: molexishe  



Number: 13372  
მოლეხიშე ზმნზ. გამოღმა, გამოღმა მხარეს. მელეხიშე სი რექი დო მოლეხიშე- მა საწყალი: ქხს, 1, გვ. 63 -- გაღმა შენ ხარ
და გამოღმა - მე საწყალი. 

Lemma: mologinua  
Number: 13373  
მოლოგინუა (მოლოგინუას) სახელი მიილოგინუანს ზმნისა -- მოლოგინება, მშობიარობა. შდრ. ლოგინი1. 

Lemma: molome  
Number: 13374  
მოლომე (მოლომეს) ოდნავ ლომა ფერისა. მოლომე კამბეში ჸუნს -- ფერად ოდნავ ლომა ფერის კამეჩი ჰყავს. 

Lemma: molont'k'ua  
Number: 13375  
მოლონტკუა (მოლონტკუას) სახელი მოლონტკუნს ზმნისა -- მოლოკვა. 

Lemma: momadvalar-i  
Number: 13376  
მომადვალარ-ი (მომადვალარს) იგივეა, რაც მიმადვალარი, -- მიმღ. მოქმ. ჩამცმელი (ფეხსაცმლის). 

Lemma: momalu  
Number: 13377  
მომალუ, მომალურ-ი (მომალუს, მომალურს) მიმღ. მოქმ. მოურს ზმნისა -- მომსვლელი. 

Lemma: momariebel-i  
Number: 13378  
მომარიებელ-ი (მომარიებელ/რს) მიმღ. მოქმ. მერუებუ(ნ) ზმნისა -- მომრევი. 

Lemma: momartua  
Number: 13379  
მომართუა (მომართუას) სახელი მომართუნს ზმნისა -- მომართვა. იხ. მართუა. 

Lemma: momaghalo  
Number: 13380  
მომაღალო (მომაღალოს) მომაღლო. ჭე მომაღალო კოჩიე -- ცოტა მომაღლო კაცია. 

Lemma: momgonel-i  
Number: 13381  
მომგონელ-ი (მომგონელ/რს) მიმღ. მოქმ. მიიგონენს ზმნისა -- მომგონებელი. ულირი დროში მომგონელი: ი. ყიფშ., გვ.
128 -- წასული დროის მომგონებელი. 

Lemma: mominjapa  
Number: 13382  
მომინჯაფა (მომინჯაფას) სახელი მოუმინჯანს ზმნისა -- მოპატრონება. 

Lemma: momnigeshe  
Number: 13383  
მომნიგეშე (მომნიგეშეს) მიმღ. აწმყ. ნუგეშის მომცემი, -- მანუგეშებელი. ჩქიმი მომნიგეშე ვარე ცა დო დიხაში შქას: შ.
ბერ., გვ. 80 -- ჩემი მანუგეშებელი არ არის ცასა და მიწას შუა. შდრ. ნიგეში. 

Lemma: momoc'ua  
Number: 13384  
მომოწუა (მომოწუას) სახელი მოუმოწანს ზმნისა -- დამოწმება, დადასტურება. არძაქ მოუმოწუ გაგულაში მოშინელც: ი.
ყიფშ., გვ. 158 -- ყველამ დაუდასტურა (დაუმოწმა) გაგულას {მო}ხსენებისას (მომხსენებელს). 

Lemma: momunapa  
Number: 13385  
მომუნაფა, მომუნუა (მომუნაფას, მომუნუას) სახელი მიიმუნუანს ზმნისა -- მოღრუბვლა. მიიმუნუუ, დოჭვინს --
მოიღრუბლა, იწვიმებს. შდრ. მუნაფა. 

Lemma: momunapil-i  
Number: 13386  
მომუნაფილ-ი (მომუნაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მიიმუნუანს ზმნისა -- მოღრუბლული. მომუნაფილი დღა რე --
მოღრუბლული დღეა. 

Lemma: momunel-i  
Number: 13387  
მომუნელ-ი (მომუნელ/რს) იგივეა, რაც მომუნაფილი. 

Lemma: momckvirine  
Number: 13388  
მომცქვირინე (მომცქვირინეს) ვისაც ყურების დაცქვეტა სჩვევია. მომცქვირინე ოსურიე -- ზედმეტყურადღებიანი (იქით-
აქეთ მაყურებელი) ქალია. შდრ. ცქვირინი. 

Lemma: mona  
Number: 13389  



მონა (მონას) მონა; გლახა. გეგნოდინი თაურეშე, სი მონა, სია! -- დაიკარგე აქედან, შე გლახა, შენა! იში მონა მა დღას
ვეპუაფუქ -- იმისი მონა მე არასოდეს ვიქნები. 

Lemma: monadire  
Number: 13390  
მონადირე (მონადირეს) მონადირე. შდრ. მოჯინე. 

Lemma: monatese  
Number: 13391  
მონათესე (მონათესეს) მონათესავე. ინა იში კვირდი ვარე, მონათესე რე -- ის იმისი მკვიდრი (სისხლით ახლობელი) არ
არის, მონათესავეა. 

Lemma: monatir-i  
Number: 13392  
მონათირ-ი (მონათირს) იგივეა, რაც მუნათირი, -- გამონაცვალი. თიში მონათირს ხო ვემკიქუნანს? -- იმის გამონაცვალს
ხომ არ ჩაიცვამს? 

Lemma: monak'eler-i  
Number: 13393  
მონაკელერ-ი (მონაკელერს) მიმღ. ვნებ. წარს. მონაკელანს ზმნისა -- მოსვრილი ნაკელით. მითქ თეკართისი პირველო
დიხორუნი, თიში შური ანდაშა მონაკელერი მაფუ -- ვინც თეკლათში პირველად დასახლდა, იმისი სული რამდენიმეჯერ
მოსვრილი (ნაკელით) მაქვს. 

Lemma: monak'van-i  
Number: 13394  
მონაკვან-ი (მონაკვანს) მონაგონი. დამანები დუდი, ვარა ეთის ბღოლინი, სქანოთ ინა მონაკვანი იჸუაფუ -- თავი
დამანებე, თორემ იმას რომ ვუქენი, შენთვის ის მონაგონი იქნება. 

Lemma: mona-morchil-i  
Number: 13395  
მონა-მორჩილ-ი (მონა-მორჩილ/რს) მონა-მორჩილი. დღას ვაგებხარებუთუ შხვაში მონა-მორჩილეფი: ი. ყიფშ., გვ. 167 --
არასოდეს (არ) გავიხარებთ სხვისი მონა-მორჩილები. 

Lemma: monart'e  
Number: 13396  
მონარტე (მონარტეს) მიმღ. აწმყ. ნარტენს ზმნისა -- მნატვრელი. თოლი ურძღაფელა, გური ჰარამი, ჭვიმაში მონარტე
ზღვაჯგუა რე: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 115 -- თვალი უძღები, გული ხარბი, წვიმის მნატვრელი ზღვის მაგვარია. იხ. ნარტი. 

Lemma: monarchkvanu  
Number: 13397  
მონარჩქვანუ (მონარჩქვანუს) იხ. მინარჩქვანუ, -- მიმღ. ვნებ. წარს. მაარჩქვანუუ(ნ) ზმნისა -- მონაჩვევი. მონარჩქვანუ
ვარე -- მონაჩვევი არაა. 

Lemma: monarchkvanuer-i  
Number: 13398  
მონარჩქვანუერ-ი (მონარჩქვანუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. მაარჩქვანუუ(ნ) ზმნისა -- მოჩვევის საფასური. მონარჩქვანუერი
მოგართვეს -- მოჩვევის საფასური მოგართვეს. 

Lemma: monapa  
Number: 13399  
მონაფა (მონაფას) სახელი ამონენს ზმნისა -- მონება. იხ. მონა. 

Lemma: monapil-i  
Number: 13400  
მონაფილ-ი (მონაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ამონენს ზმნისა -- მონებული. ათაშინე ვაფუდით პაპენს ათომონაფილი: მ.
ხუბ., გვ. 344 -- ასე ვყავდით მღვდლებს დამონებული. 

Lemma: monac'il-i  
Number: 13401  
მონაწილ-ი, მონაწი-ი (მონაწილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მიწიინს ზმნისა -- მოსავალი, მოწეული; ჭირნახული. ჯგირი
მონაწილი უჩქუდუ -- კარგი მოსავალი იცოდა. მონაწილს იბწენდით -- ჭირნახულს ვიწევდით 

Lemma: monac'ile  
Number: 13402  
მონაწილე (მონაწილეს) მონაწილე. თიში მონაწილე კოჩი ჩქიმ თოლქ ოკო ვაძირასი -- იმისი მონაწილე კაცი ჩემმა
თვალმა უნდა არ ნახოს. 

Lemma: monaxvamilep-i  
Number: 13403  
მონახვამილეფ-ი (მონახვამილეფის) მიმღ. ვნებ. წარს. მოხვადუ(ნ) ზმნისა -- 1. მონახვედრი. ბრელი მუთუნი აფუ
მუნახვამილეფი -- ბევრი რამ აქვს შენახვედრი. 2. ავადმყოფობაა ერთგვარი. ქმონახვამილეფიში შელორცა: ქხს, 2, გვ.
478 -- მონახდომის შელოცვა. 3. ადგილი, სადაც რაიმე ამბავი მოხდა. 

Lemma: mongar-i  
Number: 13404  
მონგარ-ი (მონგარს) მაგარი. მონგარი ჯიხეფი მაგარი ციხეები. 



Lemma: monda  
Number: 13405  
მონდა (მონდას) იგივეა, რაც მონჭა, -- მწიფე. ოსური, კოჩი თის წილუნსი, მუჭო მონდა ალიჩას: ქხს, 1, გვ. 320 -- ქალი,
კაცი იმას კრეფს, როგორც მწიფე ალუჩას. მონდასჷ ოჸოთანდესჷ, -- კობუქჷ გეგილალჷ: ა. ცაგ., გვ. 82 -- მწიფეს
ესროლეს, კუხე ჩამოვარდა. ათე ჸუდეშ წოხოლევა თიცალ სხული ქიგედგასია, ქოთ კობჷ მიკონჩანდას, ქოთ -- მონდა:
მ. ხუბ., გვ. 244 -- ამ სახლის წინაო ისეთი მსხალი დადგასო, კიდეც კუხე ებას და კიდეც მწიფე. ქ მონდა ჭუბურიში ფერი
მწიფე წაბლის ფერი. 

Lemma: mondinapa  
Number: 13406  
მონდინაფა (მონდინაფას) სახელი მონდიდუ(ნ) ზმნისა -- {და}მწიფება. ბამბე მიკიღანდუ უშქურსინი, თინა დომონდუდუ,
დოხორცქუდუ დო აშო გეიშექვიქონდუდუ ბამბე -- ბამბა რომ გამოიტანდა ვაშლს (ნაყოფს), ის დამწიფდებოდა,
დასკდებოდა და აქეთ გამოვიდოდა ბამბა. შდრ. ლაზ. მდუნ: იმომდუნ მწიფდება (ნ. მარი). 

Lemma: mondoma  
Number: 13407  
მონდომა (მონდომას) იხ. მონდომება, -- მონდომება. ჩქინ ქიანაშ მონდომათჷ იშენებუ ინგჷრჰესი: კ. სამუშ., ქხპს, გვ.
167 -- ჩვენი ქვეყნის მონდომებით შენდება ენგურჰესი. 

Lemma: mondomeba  
Number: 13408  
მონდომება (მონდომებას) სახელი მიინდომენს ზმნისა -- მონდომება. ხოლო უმოსი მუნდომებუ: ი. ყიფშ., გვ. 172 -- უფრო
მეტი მოუნდომებია. 

Lemma: mondomin-i  
Number: 13409  
მონდომინ-ი (მონდომინს) იხ. მონდომა, მონდომება, -- მონდომება. ლურქჷ ქჷმაანდომინუ ძღაბისჷ: ი. ყიფშ., გვ. 102 --
ძილი მოუნდა გოგოს. 

Lemma: mondurapa  
Number: 13410  
მონდურაფა (მონდურაფას) სახელი მიინდურუანს ზმნისა -- მომდურება. ანწი ჩქიმი მონდურაფა მუ დროს
გაშქიდირუაფუ?: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 44 -- აწი ჩემი მომდურება რა დროს (როგორ) გეკადრება? 

Lemma: mondure  
Number: 13411  
მონდურე (მონდურეს) მიმღ. აწმყ. მომდურავი. 

Lemma: mondureba  
Number: 13412  
მონდურება (მონდურებას) იგივეა, რაც მონდურაფა, -- სახელი მიინდურუანს ზმნისა -- მომდურება. იში მონდურება
ვააკოდუ -- იმისი მომდურება არ უნდოდა. 

Lemma: mone  
Number: 13413  
მონე (მონეს) მოვნე, მავნებელი. ვაჭკომა, კუჭი ვეიფაჩას, მონე რე -- არ სჭამო, კუჭი არ აგიშალოს, მავნებელია. 

Lemma: moneba  
Number: 13414  
მონება (მონებას) იგივეა, რაც მონაფა, -- სახელი მონენს ზმნისა -- მონება. კოჩი ოკო ღორონს მონენდას -- კაცი ღმერთს
უნდა მონებდეს. 

Lemma: moneleba  
Number: 13415  
მონელება (მონელებას) სახელი მიინელენს ზმნისა -- მონელება. 

Lemma: monze  
Number: 13416  
მონზე (მონზეს) იგივეა, რაც მონძე, -- 1. მემკვიდრე, შთამომავალი, მოდგმა; 2. მაქნისი. მუში მონზე რე? -- რისი მაქნისია?
იში მონზე ვეპალუუ, არძაქ გოჭყორდუ -- იმისი მემკვიდრე არ მოიპოვება, ყველა გაწყდა. 

Lemma: monta  
Number: 13417  
მონთა (მონთას) იხ. მოთა. 

Lemma: montirua  
Number: 13418  
მონთირუა (მონთირუას) სახელი მონთირუნს ზმნისა -- მოთრევა. ჭყელი ჯოღორს თენა სო მუნთირუ?: ი. ყიფშ., გვ. 22 --
წყეული ძაღლი ამას სად მოათრევს? 

Lemma: montxorua  
Number: 13419  
მონთხორუა (მონთხორუას) იხ. მოთხორუა, -- სახელი მონთხორუნს ზმნისა -- მოთხრა; მოსპობა, განადგურება. ფერი
სიტყვეფი უწუუ, მონთხორუ -- ისეთი სიტყვები უთხრა, მოთხარა. 

Lemma: moninale  
Number: 13420  



მონინალე, მოინალე (მო{ნ}ინალეს) მომსახურე. თოფი ქიგნააბუნუესჷ მონინალე ბოშისჷ: ქხს, 2, გვ. 36 -- თოფი
გადაჰკიდეს მოსამსახურე ბიჭს. მონინალეთჷ ქჷდაკჷნესჷ: ი. ყიფშ., გვ. 67 -- მოსამსახურედ დაიჭირეს. შდრ. ნინალა. 

Lemma: monio  
Number: 13421  
მონიო (მონიოს) მდორე წყალი. შდრ. საბა: მონიო მდინარე წყნარი. 

Lemma: monirze  
Number: 13422  
მონირზე, მონჷრზე (მონი/ჷრზეს) მოწინააღმდეგე; მოჭიდავე; მონიზლავე; მეტოქე. ქომორთეს ათე მონირზე
აფხანაკეფიშა: ი. ყიფშ., გვ. 5 -- მოვიდნენ ამ მონიძლავე ამხანაგებთან. კამბეჩიში მონირზე ხოს ქაქ ქალაარტიხუა: ი.
ყიფშ., გვ. 180 -- კამეჩის მოჭიდავე ხარს რქა მოსტყდაო. ორდა ნტერიში მონჷრზეთ: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 158 -- იყავი მტრის
მეტოქედ. შდრ. ნირზი. 

Lemma: monk'a  
Number: 13423  
მონკა (მონკას) მძიმე. ათე საქვარეფი ძალამი მონკა... რენია: ა. ცაგ., გვ. 40 -- ეს საქმეები ძალიან მძიმე არისო. თე
ჸოროფა მონკა რე: ქხს, 1, გვ. 100 -- ეს სიყვარული მძიმეა. თირიგი მონკა ჸოფერდჷ: ი. ყიფშ., გვ. 106 -- ისეთი მძიმე
ყოფილა. შდრ. ლაზ. 1. კ: ონკა მძიმე (ნ. მარი). იხ. მოკა. 

Lemma: monk'atala  
Number: 13424  
მონკათალა (მონკათალას) იხ. მოკათალა. მონკათალა კოცჷ ქაარჩქინჷკონი, ვააკოდჷ: ი. ყიფშ., გვ. 55 -- ორსულობა
(ფეხმძიმობა) ვინმე (კაცს) რომ სცოდნოდა, არ უნდოდა. 

Lemma: monk'atu/e'  
Number: 13425  
მონკათუ/ჷ (ოსური) იხ. მოკათუ/ჷ. მონკათ{უ} ოსურს ბაღანას გამასოფანსია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 53 -- ორსულ ქალს
ბავშვს მოჰგლეჯსო. მუში დუცუ მონკათჷ ატყუდუ: ი. ყიფშ., გვ. 55 -- თავის თავს ორსულად ატყობდა. 

Lemma: monk'eba  
Number: 13426  
მონკება (მონკებას) იხ. მოკება. დიო ფიქრი ვა გიმონკანს: ი. ყიფშ., გვ. 137 -- ჯერ ფიქრი არ გამძიმებს. 

Lemma: monk'ver-i  
Number: 13427  
მონკვერ-ი, მომკვერ-ი (მომ/ნკვერს) მიმღ. აწმყ. ინკვერს ზმნისა -- მცოხნელი; გადატ. მომაკვდავი. შდრ. მონკორი. 

Lemma: monk'veruu  
Number: 13428  
მონკვერუუ (მონკვერუუს) იგივეა, რაც მონკვერი. 

Lemma: monk'or-i  
Number: 13429  
მონკორ-ი (მონკორს) იგივეა, რაც მონკვერი. 

Lemma: monoba  
Number: 13430  
მონობა (მონობას) იხ. მონაფა, მონება, -- მონობა. ვარა მუთუ ეინწყინე ჩქინი სისუსთე დო მონობა -- ან რით აიხსნება
ჩვენი სისუსტე და მონობა. 

Lemma: monodire  
Number: 13431  
მონოდირე (მონოდირეს) მონადირე. მა, რზენიში მონოდირე, დო ხუბერული ჭურუ ქარდა: მასალ., გვ. 109 -- მე, ბარის
მონადირე, და ხუბერელი ჭურუ ქარდა(ვა). 

Lemma: monosinjalapir-i  
Number: 13432  
მონოსინჯალაფირ-ი (მონოსინჯალაფირს) მიმღ. ვნებ. წარს. მინასინჯალუანს ზმნისა -- ჩასიძებული. მონოსინჯალაფირი
კოჩის გოტყაბარელი მელია ქუჯგუნია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 91 -- ჩასიძებულ კაცს გატყავებული მელია (კი) სჯობიაო. იხ.
სინჯა, სინჯალაფა; შდრ. სინდალა. 

Lemma: mono՚onapa  
Number: 13433  
მონოჸონაფა (მონოჸონაფას) სახელი მონიჸონანს ზმნისა -- გამოჩეკა; გამოყვანა. ათეშ მონოჸონაფას ოკონია სუმი
წანა: მ. ხუბ., გვ. 156 -- ამის გამოჩეკვას უნდაო სამი წელი. 

Lemma: monoch'k'arch'k'unt'el-i  
Number: 13434  
მონოჭკარჭკუნტელ-ი (მონოჭკარჭკუნტელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მონოჭკარჭკუტანს ზმნისა -- ჭრელ-ჭრულით მოხატული.
ონანგერი ხარხუნტელი, ქუდი მონოჭკარჭკუნტელი: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 24 -- უნაგირი მოხატული, ქუდი ჭრელ-ჭრულად
მოხატული. 

Lemma: monoxuna  
Number: 13435  
მონოხუნა (მონოხუნას) სახელი მონოდოხოდუ(ნ) ზმნისა -- მოჯდომა. მათი დუცუ მონობხენა: ი. ყიფშ., გვ. 167 -- მეც თავზე
მაზიან (მასხედან). 



Lemma: mont'eba  
Number: 13436  
მონტება (მონტებას), მონტალება (მონტალებას) სახელი მაანტებუ(ნ) ზმნისა -- 1. მოკიდება. გურს დიდი დაჩხირი
მონტოუ: ი. ყიფშ., გვ. 129 -- გულს დიდი ცეცხლი მიკიდია. არძას ართო დაჩხირი ქჷმუუნტუ: ი. ყიფშ., გვ. 8 -- ყველას ერთად
ცეცხლი მოუკიდა. უნელო ქჷმუნტებაფუაფუ: ი. ყიფშ., გვ. 62 -- უეცრად (აჩქარებით) მოუკიდებინებია. 2. დაღუპვა.
ქუმმანტეს დო მურსია: მ. ხუბ., გვ. 4 -- დავიღუპეთ (მოგვეკიდა ცეცხლი) და მოდისო. 3. გამოდევნება, შეტევა (მაგ., ძაღლისა,
მამალი ინდაურისა...). ჯოღორქ მუუნტუუ დო მუუნტუუ -- ძაღლმა შეუტია და შეუტია. 

Lemma: mont'ebul-i  
Number: 13437  
მონტებულ-ი (მონტებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მაანტებუ(ნ) ზმნისა -- მოკიდებული. გადატ. საცოდავი. ამდღა გებგი, მუ
ღოლამუ ე მონტებულს, მუჭო მედინაფე! -- დღეს გავიგე, რა დამართნია ამ ცეცხლმოკიდებულს, როგორ დაღუპულა! 

Lemma: mont'ere  
Number: 13438  
მონტერე (მონტერეს) მომტრო. გიჩქჷ, მონტერეს მუჭო აჩხიჩხე:ყაზაყ., 3.08.1931, გვ. 3 -- იცი, მტერს როგორ დაეჯახო. 

Lemma: mont'q'or-i  
Number: 13439  
მონტყორ-ი (მონტყორს) მატყლი. (ქომურს დო) ქომოთუხუნს მონტყორის მოსვანჯილო: ი. ყიფშ., გვ. 22 -- (მოდის და)
ართავს მატყლს მოსვენებულად. შდრ. ლაზ. მონტკორი, მონტკოი მატყლი (ეტიმოლ., გვ. 319). 

Lemma: monua  
Number: 13440  
მონუა (მონუას) სახელი უმონს ზმნისა -- მეტობა. მარა იშენ თინა უმონს: ქხს, 1, გვ. 159 -- მაგრამ მაინც ის მეტობს. თქვან
ლახტის ვითოჟირი ფუთით უმონდასი, ფერი დომიჭკადაფეითია: ი. ყიფშ., გვ. 105 -- თქვენს ლახტს თორმეტი ფუთით რომ
მეტობდეს, ისეთი გამიჭედინეო. ვა უმონდჷ ართ(ი) ორთალც: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 89 -- არ მეტობდა ერთ ქცევას.
მონენს (მხოლოდ აწმყოს წრის მწკრივებში) გრდუვ. სტატიკ. მეტობს.შდრ. უმოსი. 

Lemma: monkvalua  
Number: 13441  
მონქვალუა (მონქვალუს) სახელი მონქვალუნს ზმნისა -- მოსპობა. 

Lemma: moncxvar-i  
Number: 13442  
მონცხვარ-ი (მონცხვარს) იხ. მონძღვარი, -- მოძღვარი. სქანი მონცხვარი თექ დორხვადუნია -- შენი მოძღვარი იქ
დაგხვდებაო. შდრ. მანცხვარი. 

Lemma: mondza  
Number: 13443  
მონძა (მონძას) იგივეა, რაც მონზე, -- მემკვიდრე; მოდგმა, წარმომადგენელი. ქორთუეფიში მონძაქ ვადოსქიდუ --
ქართველების წარმომადგენელი არ დარჩა. შდრ. მონძე. 

Lemma: mondzale  
Number: 13444  
მონძალე (მონძალეს) მოძალე. რე მონძალე აგრონომი: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 136 -- არის მოძალე აგრონომი. 

Lemma: mondze  
Number: 13445  
მონძე (მონძეს) იხ. მონზე, მონძა. მონძე ვადოსქილადუ -- მემკვიდრე არ დარჩენია. კოჩიშ მონძე ვეპალუდუა -- კაცის
ჭაჭანება არ იპოვებოდაო. 

Lemma: mondzir-i  
Number: 13446  
მონძირ-ი (მონძირს) იგივეა, რაც მონძე, -- ძე, მემკვიდრე. 

Lemma: mondzghvar-i  
Number: 13447  
მონძღვარ-ი (მონძღვარს) მოძღვარი. მონძღვარი, გურს მუშენი რე მიიჸუნანთჷნი?: ი. ყიფშ., გვ. 8 -- მოძღვარო, გულს
რატომ არის, რომ მოიყვანთ. შდრ. მონცხვარი. 

Lemma: monc'alir-i  
Number: 13448  
მონწალირ-ი (მონწალირს) მიმღ. ვნებ. წარს. მოწამლული. ოშქურანჯიე, მონწალირს მუშ ლახვარს მიდგას გურს
გიაშქვანს -- საშიშია, მის მოწამლულ მახვილს ვისაც გულზე დაასობს. ქ მონწალირი ნინა მოწამლული (მწარე) ენა. 

Lemma: monc'ia  
Number: 13449  
მონწია (მონწიას) მოსავალი. მონწია ბრელი ქუმიჸონი: ს. მაკალ., გვ. 316 -- მოსავალი ბევრი მოიყვანე. იხ. მონაწი{ლ}ი. 

Lemma: monc'k'aril-i  
Number: 13450  
მონწკარილ-ი (მონწკარილს) მიმღ. ვნებ. წარს. მონწკარუნს ზმნისა -- მწკრივად დალაგებული; დაწყობილი. 

Lemma: monc'k'arua  
Number: 13451  



მონწკარუა (მონწკარუას) იგივეა, რაც მოწკარუა, -- სახელი მაანწკარანს ზმნისა -- დაწყობა, დალაგება. 

Lemma: monc'q'iir-i  
Number: 13452  
მონწყიირ-ი (მონწყიირს) მიმღ. ვნებ. წარს. მაანწყუნს ზმნისა -- მორთული; მოწყობილი. ქოძირჷ ბრელი არძო უჩათჷ
მონწყიირი კოჩი: ა. ცაგ., გვ. 22 -- ნახა ბევრი ყველა შავად გამოწყობილი კაცი. 

Lemma: monc'q'il-i  
Number: 13453  
მონწყილ-ი (მონწყილ/რს) იგივეა, რაც მონწყიირი. ართი ოსური უჩათ მონწყილი ქიგეხე: მ. ხუბ., გვ. 17 -- ერთი ქალი
შავად გამოწყობილი (კი) ზის. 

Lemma: monc'q'iloba  
Number: 13454  
მონწყილობა (მონწყილობას) მოწყობილობა. 

Lemma: monc'q'uala  
Number: 13455  
მონწყუალა (მონწყუალას) სახელი მაანწყუნს ზმნისა -- 1. მორთვა; მოწყობა. ჸუდე მაანწყუუ სქვამას -- სახლი მოაწყო
ლამაზად. იმედი რე, ჯგირო მაანწყუნს მუში საქმეს -- იმედია, კარგად მოაწყობს თავის საქმეს. 2. მოგლეჯა, მოთხრა;
დანგრევა. მონწყუ ართი ჭყონი: ი. ყიფშ., გვ. 33 -- მოგლიჯა ერთი მუხა. ე ტყასჷ ართო ქომონწყუუნსჷ მუგიდარენი: ა.
ცაგ., გვ. 29 -- ამ ტყეს ერთად მოანგრევს რაღაცაა. 3. მოწყდომა, მოსხლეტა მიწისა მეწყრის დროს, ჩამონგრევა. კოდექ
მიინწყუ და წყარს ქიდნვათხი -- კბოდე ჩამოინგრა და წყალში (მდინარეში) ჩავვარდი. 

Lemma: monc'q'uma  
Number: 13456  
მონწყუმა (მონწყუმას) სახელი მონწყუნს ზმნისა -- 1. მოხსნა. ლაგვანს მონწყუ დუდი დო გეშეეღუ ღვინი -- ქვევრს მოხსნა
თავი და ამოიღო ღვინო. ხეჩოქ მუუნწყჷ გუდას დუდი: ი. ყიფშ., გვ. 21 -- ხეჩომ მოუხსნა გუდას თავი. თოკის პწყუნქ -- თოკს
ვხსნი. 2. გახდა (მაგ., ტანსაცმლის, ფეხსაცმლის...). გემკიინწყუ ტანიშა -- გაიხადა ტანზე. მიინწყუ კუჩხმოდვალი -- გაიხადა
ფეხსაცმელი. 

Lemma: monc'q'e'ma  
Number: 13457  
მონწყჷმა (მონწყჷმას) იხ. მონწყუმა. 

Lemma: monch'a  
Number: 13458  
მონჭა (მონჭას) მწიფე. მონჭას ქაჸათეს, კობუქ ქეჲთოლჷ: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 95 -- მწიფეს ესროლეს, კუხე ჩამოვარდა.
ოსური არძა ართი აფუდეს -- მონჭა, ხონჭკა, უგული -- ქალი ყველა ერთ იყო -- მწიფე (დაქალებული), ნახევრად მწიფე
(მთლად დაქალებული რომ არაა), უგული. იხ. უმუნჭუ. შდრ. მონდა; ლაზ. 3. ნჭ: ომონჭუ უმწიფარი (ნ. მარი). 

Lemma: monch'apa1  
Number: 13459  
მონჭაფა1, მონჭინაფა (მონჭ{ინ}აფას) სახელი ამონჭენს, ომონჭინუანს; მონჭინდუ(ნ) ზმნათა -- დამწიფება. ომონჭინუანს
(დაამონჭინუუ დაამწიფა, დუუმონჭინუაფუ დაუმწიფებია, დონომონჭინაფუე(ნ) დაამწიფებდა თურმე) გრდმ. ამწიფებს. ამონჭენს (დაამონჭუ
დაამწიფა, დუუმონჭებუ დაუმწიფებია, დონომონჭებუე(ნ) დაამწიფებდა თურმე) გრდმ. ამწიფებს. უმონჭენს (დუუმონჭუ დაუმწიფა,
დუუმონჭებუ დაუმწიფებია) გრდმ. სასხვ. ქც. ამონჭენს ზმნისა -- უმწიფებს. იმონჭებუ(ნ) (დიიმონჭუ//დეემონჭუ დამწიფდა, დომონჭე{ლე}(ნ)
დამწიფებულა) გრდუვ. ვნებ. ამონჭენს ზმნისა -- მწიფდება. მონჭინდუუ(ნ) (დომონჭინდუ დამწიფდა, დომონჭ{ინ}აფე{ლე}(ნ)
დამწიფებულა) გრდუვ. ვნებ. ომონჭინუანს ზმნისა -- მწიფდება. უმონჭინდუუ(ნ) (დუუმონჭინდუ დაუმწიფდა, დომონჭინაფუ{უ}
დამწიფებია) გრდუვ. ვნებ. ომონჭ{ინ}უანს ზმნისა -- უმწიფდება. ომონჭ{ინ}აფუანს (დაამონჭ{ინ}აფუუ დაამწიფებინა,
დუუმონჭ{ინ}აფუაფუ დაუმწიფებინებია, დონომონჭ{ინ}აფუე(ნ) დაამწიფებინებდა თურმე) კაუზ. ომონჭ{ინ}უანს ზმნისა -- ამწიფებინებს.
მამონჭ{ინ}აფალი მიმღ. მოქმ. {და}მამწიფებელი. ომონჭ{ინ}აფალი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}სამწიფებელი. მონჭინაფილი მიმღ. ვნებ. წარს.
{და}მწიფებული. ნამონჭ{ინ}ეფი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნამწიფები. ნამონჭ{ინ}აფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}მწიფების საფასური.
უმონჭაფუ//უმონჭინაფუ//უმუნჭუ მიმღ. უარყ. {და}უმწიფებელი. 

Lemma: monch'apa2  
Number: 13460  
მონჭაფა2 (მონჭაფას) სახელი მოუნჭანს ზმნისა -- ცემა; რტყმა (მაგრად). უკული მოუნჭეს ართიანს ლახთი: ა. ცაგ., გვ. 23 -
- შემდეგ ურტყეს ერთმანეთს ლახტი. მოუნჭესჷ ართიანსჷ დუდი: ი. ყიფშ., გვ. 34 -- ურტყეს ერთმანეთს თავი. მითმიიჭანს
დუდიშა -- ირტყამს თავზე. მიინჭანს (მიინჭუ {და}ირტყა, მუუნჭაფუ {და}ურტყამს, მონონჭაფუე(ნ) {და}ირტყამდა თურმე) გრდმ. სათავ.
ქც. დაირტყამს. მუუნჭანს (მუუნჭუ ურტყა, მუუნჭაფუ ურტყამს) გრდმ. სასხვ. ქც. ურტყამს. მიინჭე(ნ), მიინჭინე(ნ) (მიინჭინუ
შესაძლებელი გახდა დარტყმა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. შეიძლება დაირტყას (დარტყმა). მაანჭე(ნ), მაანჭინე(ნ) (მაანჭინუ
შეძლო დაერტყა, -- , მონონჭაფუე(ნ) შესძლებია ერტყა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. შეუძლია დაარტყას. მაანჭაფუანს (მაანჭაფუუ
დაარტყმევინა, მუუნჭაფუაფუ დაურტყმევინებია, მუნონჭაფუე(ნ) დაარტყმევინებდა თურმე) კაუზ. მოუნჭანს ზმნისა --
დაარტყმევინებს. მომანჭაფალი მიმღ. მოქმ. დამრტყმელი. მაანჭაფალი მიმღ. ვნებ. მყ. დასარტყმელი. მონჭაფილი მიმღ. ვნებ. წარს.
დარტყმული. მონანჭეფი მიმღ. ვნებ. წარს. დანარტყამი. მონანჭაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. დარტყმის საფასური. უმუნჭაფუ მიმღ.
უარყ. დაურტყმელი. 

Lemma: monch'apa3  
Number: 13461  
მონჭაფა3 (მონჭაფას) სახელი მიანჭუუ(ნ) ზმნისა -- მიწვდომა; მიღწევა. ჯოღორს კუდელიშა ვამანჭასიე წყარქინი, თეში
ვანჩურუნსია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 195 -- ძაღლს თუ კუდამდე არ მისწვდა წყალი, არ გაცურავსო. ტარჩენიშა მუანჭინი, ართი
ცხენამი კოჩი მეურს: შ. ბერ., გვ. 98 -- ტარჩენამდე რომ მოვაღწიე, ერთი ცხენიანი კაცი მიდის. მაანჭუუ(ნ) (მაანჭუ მისწვდა,
მონჭაფუ მისწვდომია, მონონჭაფუე(ნ) მისწვდებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ მოსწვდება. 

Lemma: monch'apil-i  



Number: 13462  
მონჭაფილ-ი (მონჭაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მაანჭუუ(ნ) ზმნისა -- 1. მწიფე, მომწიფებული. სხული მონჭაფილიე --
მსხალი მწიფეა. გადატ. მოსწრაფული, ნაადრევად მომსპარი. ჩქჷ გვალაშა ვებდითჷნი, დღა პოფუნა მონჭაფილი: კ.
სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 117 -- ჩვენ რომ მთაში არ წავედით, დღე გვქონია მოსწრაფული. შდრ. ლაზ. მონჭაფერი მწიფე (ნ.
მარი). 2. დარტყმული (ბევრი). 

Lemma: monch'va  
Number: 13463  
მონჭვა (მონჭვას) იხ. მოჭვა, -- კრუხი. ნოსაქ ნოსაში ჯინით მონჭვაში წკინტილი ჭკომუა -- რძალმა რძლის ჟინით კრუხის
სკლინტი ჭამაო. იხ. ნამონჭუ. 

Lemma: monch'vala  
Number: 13464  
მონჭვალა (მონჭვალას) კრუხობა. იხ. მონჭვა. 

Lemma: monch'vapa  
Number: 13465  
მონჭვაფა (მონჭვაფას) იგივეა, რაც მონჭვალა, -- სახელი იმონჭუანს ზმნისა -- მოკრუხება. ქოთომი ქიმონჭვანცუნი,
თიწკმა ოკო ქიგვოხუნუათ კვერცხის -- ქათამი რომ მოიკრუხებს, მაშინ უნდა დავსვათ კვერცხზე. 

Lemma: monch'veba  
Number: 13466  
მონჭვება (მონჭვებას) იხ. მონჭვაფა. 

Lemma: monch'inapa  
Number: 13467  
მონჭინაფა (მონჭინაფას) იხ. მონჭაფა1, -- მომწიფება. ათეთ მოხვადჷ მუნაწიიში შხვადოშხვა დროს მონჭინაფა -- ამით
მოხდა მოსავლის სხვადასხვა დროს მომწიფება. 

Lemma: monch'ira  
Number: 13468  
მონჭირა (მონჭირას) სახელი მუუნჭირანს ზმნისა -- მოჭერა. მუჭო დოშურდუნი, მუნჭირანს: მ. ხუბ., გვ. 32 -- როგორც კი
დაიღლება, მოუჭერს. მუუნჭირჷ ხე დო გოწიილიხჷ: ა. ცაგ., გვ. 34 -- მოუჭირა ხელი და გაწურა. 

Lemma: monch'irel-i  
Number: 13469  
მონჭირელ-ი (მონჭირელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მუუნჭირანს ზმნისა -- მოჭერილი. სქან ჸოროფა თეში მაფუ მარწუხშორო
მონჭირელი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 39 -- შენი სიყვარული ისე მაქვს გაზის მსგავსად მოჭერილი. 

Lemma: monch'irin-i  
Number: 13470  
მონჭირინ-ი (მონჭირინს) მოთმენა. ბაღანეფიში ჭიჭოლი შურო ვამანჭირინე -- ბავშვების ხმაურს სრულებით ვერ იტანს
(ითმენს). 

Lemma: monch'k'ishi  
Number: 13471  
მონჭკიში შურ-ი (მონჭკიში შურს) ტრუსი; მატყლის წვის სუნი. 

Lemma: monch'uapa  
Number: 13472  
მონჭუაფა (მონჭუაფას) სახელი მოანჭუაფუ(ნ) ზმნისა -- სწრაფვა. ჸუდეშა მაანჭუაფუ -- სახლში მოისწრაფის. 

Lemma: monjare  
Number: 13473  
მონჯარე (მონჯარეს) მოჯავრე. იხ. ნჯარი. 

Lemma: moonjuet(i)  
Number: 13474  
მოონჯუეთ(ი) ზმნზ. საღამო ხანს, მოსაღამოვებულზე. ართშახ ქოჩორაქ მოონჯუეთ მინიილჷ ბაღჷშა:ქხს, 2, გვ. 72 --
ერთხელ ქოჩორა მოსაღამოვებულზე შევიდა ბაღში. იხ. ონჯუა; შდრ. მაინჯეთ. 

Lemma: moore  
Number: 13475  
მოორე იხ. მორე. 

Lemma: mop'asuxe  
Number: 13476  
მოპასუხე (მოპასუხეს) მიმღ. აწმყ. მოპასუხე. დადიას მოჩივარე არძა მართალი უჩქუდუ მოპასუხეში უმუშო: ხალხ. სიბრ.,
1, გვ. 34 -- დადიანს მოპასუხის გარეშე ყველა მომჩივანი მართალი ეგონაო. 

Lemma: mop'irua  
Number: 13477  
მოპირუა (მოპირუას) სახელი მოპირუნს ზმნისა -- ალესვა, მოპირვა. არგუნი მააპირაფუუ -- ნაჯახი აალესვინა
(მოაპირვინა). 

Lemma: mop'ijorua  



Number: 13478  
მოპიჯორუა (მოპიჯორუას) სახელი მოპიჯორუნს ზმნისა -- პირის ლამაზად მოკეთება; გადატ. გალანძღვა (პირში თქმით). 

Lemma: mop'ot'inapa  
Number: 13479  
მოპოტინაფა (მოპოტინაფას) სახელი მოუპოტინუანს ზმნისა -- ხელის გაშვერა; ხელის წაწვდენა მოსაჭიდებლად;
წაპოტინება. აჲშახ თქვანდე მეველუდი ხეში მოპოტინაფას: შ. ბერ., გვ. 152 -- აქამდე თქვენგან ველოდი ხელის
მოპოტინებას. ნამუ ვეგეღირსებუნი, ხე დღას ვამუპოტინუა: მასალ., გვ. 36 -- რაც არ გეღირსება (გეკუთვნის), ხელი
არასოდეს არ მოუპოტინო. წყარს პლატოკი მეუღუდუ, ხე მოუპოტინე -- წყარს ცხვირსახოცი მიჰქონდა, ხელი გავიშვირე
(დასაჭერად). 

Lemma: mop'ot'inapil-i  
Number: 13480  
მოპოტინაფილ-ი (მოპოტინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მოუპოტინუანს ზმნისა -- წაპოტინებული. 

Lemma: mop'uraxil-i  
Number: 13481  
მოპურახილ-ი (მოპურახილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მოხრილი, მოპრეხილი. გილეცხვაბარ დიაჩქიმი, მოპურახილი
ვალეფით -- დაფხაკურობს დედაჩემი, ვალებით მოპრეხილი (მოდრეკილი). 

Lemma: mop'uxil-i  
Number: 13482  
მოპუხილ-ი (მოპუხილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მიიპუხუუ(ნ) ზმნისა -- მოხრილი; მოდრეკილი; მოკუზული. ართი მოპუხილი
დიდა ქოჸუნს -- ერთი მოხრილი დედა ჰყავს. იხ. პუხა; პუხუ; პუხურია. 

Lemma: mop'uxua  
Number: 13483  
მოპუხუა (მოპუხუას) სახელი მიიპუხუუ(ნ) ზმნისა -- მოხრა (წელში). დიირჩინუ დო მიიპუხუ -- დაბერდა და წელში მოიხარა
(მოიკუზა). 

Lemma: mozhamua  
Number: 13484  
მოჟამუა (მოჟამუას) სახელი მოჟამუნს ზმნისა -- მოჟამვა. 

Lemma: mozhvarkil-i  
Number: 13485  
მოჟვარქილ-ი (მოჟვარქილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მიიჟვარქუუ(ნ) ზმნისა -- მოჩვაჩული, როცა ტანსაცმელი ტანზე არ ადგას
და ჩამოკიდებულია. 

Lemma: mozhvilua  
Number: 13486  
მოჟვილუა (მოჟვილუას) სახელი მოჟვილუნს ზმნისა -- მოგლეჯა (უეცრად). 

Lemma: moragad-i  
Number: 13487  
მორაგად-ი (მორაგადის) მოლაპარაკება. იხ. მორაგადაფა. 

Lemma: moragadapa  
Number: 13488  
მორაგადაფა (მორაგადაფას) იგივეა, რაც მორაგადი, -- სახელი მიირაგადუანს ზმნისა -- მოლაპარაკება. მაფა
ქემუშკვანდუ მუში ვეზირც მაარაგადაფუშა -- მეფე მიუგზავნიდა თავის ვეზირს მოსალაპარაკებლად. ართო
მიბრაგადუათ: ი. ყიფშ., გვ. 167 -- ერთად მოვილაპარაკოთ. ღეჯეფი ონჯუას მირაგადუანა: თ. სახოკ., გვ. 261 -- ღორები
საღამოს მოილაპარაკებენ. 

Lemma: moragade  
Number: 13489  
მორაგადე (მორაგადეს) მიმღ. აწმყ. რაგადანს ზმნისა -- მთქმელი, მოლაპარაკე. მორაგადე დოღურუნ დო ნარაგადუ
დღას ვაღურუ -- მოლაპარაკე მოკვდება და ნათქვამი არასოდეს მოკვდება. მართალიში მორაგადე ირო დააღორესჷ: ა.
ცაგ., გვ. 82 -- სიმართლის მთქმელი ყოველთვის მოატყუეს. ჯგირი მორაგადეს ჯგირი მარჩქილე ოკონია: ხალხ. სიბრ., 1,
გვ. 189 -- კარგ მთქმელს კარგი მსმენელი (გამგონე) უნდაო. უწუუ ეშმაკიშოთ მორაგადექუ: ი. ყიფშ., გვ. 5 -- უთხრა
ეშმაკისთვის მოლაპარაკემ. 

Lemma: mora՚apa  
Number: 13490  
მორაჸაფა (მორაჸაფას) სახელი მურაჸუანს ზმნისა -- მოქნევა; მოვლება (ხელისა), რამეზე ხელის მოვლების ცდა.
ქჷმურაჸუუ ართ დიხასჷ ქუასჷ ხე: ი. ყიფშ., გვ. 67 -- ერთ ადგილას მოავლო (ეცადა მოევლო) ქვას ხელი. წჷმახ მორაჸაფა
თიში რდჷ: მ. ხუბ., გვ. 275 -- ადრე (გუშინ) მოქნევა იმისი იყო. შდრ. რაჸუა. 

Lemma: mora՚il-i  
Number: 13491  
მორაჸილ-ი (მორაჸილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მორაჸუნს ზმნისა -- მორეკილი, მოდენილი. მორაჸილი ორინჯი
ქიდა{ა}ბინუუ -- მოდენილი საქონელი დააბინავა. 

Lemma: mora՚ua  
Number: 13492  
მორაჸუა (მორაჸუას) სახელი მორაჸუნს ზმნისა -- მოდენა; მორეკ{ვ}ა. მეღეჯეს მუში ღეჯეფი ქუმურაჸჷ: ი. ყიფშ., გვ. 89 --
მეღორე მის ღორებს მოერეკება. ქიმერთეს დო მოლარაჸეს აშო ორინჯი: მ. ხუბ., გვ. 252 -- მივიდნენ და გამოდენეს აქეთ



საქონელი. ძირა, ვაძირა, -- ქომორაჸია: თ. სახოკ., გვ. 267 -- ნახო თუ ვერა ნახო, -- მაინც მორეკეო (საქონელი). 

Lemma: morac'k'il-i  
Number: 13493  
მორაწკილ-ი (მორაწკილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მორაწკუნს ზმნისა -- მოკირწყლული. 

Lemma: morac'k'ua  
Number: 13494  
მორაწკუა (მორაწკუას) სახელი მორაწკუნს ზმნისა -- მოკირწყვლა. ქუათ მორაწკუ ექიანობა -- ქვით მოკირწყლა
იქაურობა. შდრ. რაწკი. 

Lemma: morgalua  
Number: 13495  
მორგალუა (მორგალუას) იგივეა, რაც მოლასუა, -- გალესილის (მაგ., დანა, ცული, ცელი...) ოდნავ გაფუჭება, დაბლაგვა (პ.
ჭარ.); გალესვა. 

Lemma: morgv-i  
Number: 13496  
მორგვ-ი (მორგვის) 1. მორგვი; ურმის თვლის ან, საერთოდ, ბორბლის კუნძი. 2. ძაფის გორგალი. შდრ. გურ. მურგი
მრგვლად დახვეული ძაფი ან თოკი (ს. ჟღ., ა. ღლ.); ლაზ. მურგი გორგალი, მორგვი (ნ. მარი). 

Lemma: morgilapa  
Number: 13497  
მორგილაფა (მორგილაფას) სახელი მაარგილუანს ზმნისა -- (ოდნავ) გაგრილება. 

Lemma: morginua  
Number: 13498  
მორგინუა (მორგინუას) სახელი მაარგინუანს ზმნისა -- მოგორება. ჸუდეჯგურა მირგინუუ:მასალ., გვ. 112 -- სახლის ოდენა
(მსგავსი) მოგორავს. 

Lemma: mordala  
Number: 13499  
მორდალა (მორდალას) იხ. მორდუალა. 

Lemma: mordeba  
Number: 13500  
მორდება (მორდებას) სახელი მეერიდებუ(ნ) ზმნისა -- მორიდება. მავა მორდება მიღუნია სქანდა: მ. ხუბ., გვ. 132 -- მეო
მორიდება მაქვსო შენთან. ვართ კოც მოპწონქ დო ვართ მარზენა მორდებას: მ. ხუბ., გვ. 345 -- არც კაცს მოვწონვარ და
არც მერიდებიან (მაძლევენ მორიდებას). ქ მორდებაში შიიბა მორიდების შოვნა, შეძენა; მორიდება. მორდებაქ მაშუუ დო
ვემმართჷ თქვანდა ჸუდეშა -- მომერიდა და ვერ მოვედი თქვენთან სახლში. 

Lemma: mordebian-i  
Number: 13501  
მორდებიან-ი (მორდებიანს) მორიდებული. მორდებიან კოჩის სამოთხეშა ვემნართენია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 95 --
მორიდებული კაცი სამოთხეში ვერ შევაო. 

Lemma: mordebul-i  
Number: 13502  
მორდებულ-ი (მორდებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მეერიდებუ(ნ) ზმნისა -- მორიდებული. 

Lemma: mordia  
Number: 13503  
მორდია (მორდიას) ნათლია; მეჯვარე. ბოშიკა ჩხონდია -- ირკოჩიში მორდია: თ. სახოკ., გვ. 243 -- ბოშიკა ცხონდიო --
ყველას ნათლიაო. სქანი მორდია იჸუვაფუ: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 140 -- შენი ნათლია იქნება. მორდიათ თუთა პუნდეს,
მურიცხეფი -- მაყარეთჷ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 50 -- ნათლიად მთვარე გვყავდა, ვარსკვლავები -- მაყრად. დარაია
მიშოთ ოკონანია? -- მორდიაშოთია: ქხს, 1, გვ. 13 -- დარაია ვისთვის უნდათო? -- ნათლიისათვისო. შდრ. რდუალა. 

Lemma: mordil-i  
Number: 13504  
მორდილ-ი (მორდილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მორდუნს ზმნისა -- გაზრდილი; მოზრდილი. მუთუნი ვააწყინებაფუათ ჩქიმი
მორდილი ოთარს: ი. ყიფშ., გვ. 155 -- არაფერი აწყენინოთ ჩემს გაზრდილ ოთარს. უგამ, ის მი თქუანც, მორდილქ
გემებახუა: მასალ., გვ. 63 -- უგუნურო, იმას ვინ იტყვის, გაზრდილი გამებახაო. თე ანბე ნდემიში მორდილცჷ ქუუწუუ: ი.
ყიფშ., გვ. 63 -- ეს ამბავი დევის გაზრდილს უთხრა. შდრ. ლაზ. რდ: მორდერი მოზრდილი, დიდი (ნ. მარი). 

Lemma: mordiloba  
Number: 13505  
მორდილობა (მორდილობას) 1. მორიდება. ინეფიში მორდილობა ჩქჷ მუსჷ რდჷ მორგჷდეს?: მ. ხუბ., გვ. 343 -- იმათი
მორიდება ჩვენ რას გვარგებდა? 2. ნათლიობა. 

Lemma: mordioba  
Number: 13506  
მორდიობა იგივეა, რაც მორდილობა (მნიშვნ. -- 2). მოფთხიის მორდიობა, მირონობა, პირსელობა: შ. ბერ., გვ. 189 --
მოგვთხოვეს ნათლიობა, მირონობა, ნათლიდედობა. 

Lemma: mordu  
Number: 13507  
მორდუ (მორდუს) მიმღ. მოქმ. რდუნს ზმნისა -- გამზრდელი (მამა); მამამტე, მამამძუძე. ქესას მუგართვენთ ჩქიმი ჯიმაშ



მორდუს: მ. ხუბ., გვ. 212 -- ქისას მოგართმევთ ჩემი ძმის გამზრდელს. მეუა სქანი მორდუშა: მ. ხუბ., გვ. 71 -- წადიო შენ
გამზრდელთან (მამამძუძესთან). შდრ. ძიძე. 

Lemma: morduala  
Number: 13508  
მორდუალა (მორდუალას) სახელი მორდუნს ზმნისა -- 1. გამზრდელობის სისტემა. იხ. მორდუობა. 2. გაზრდა. ათე
კვათილი კუჩხისჷ მომირდჷნქჷ-და, გეგაშქვანქია: ა. ცაგ., გვ. 43 -- ამ მოჭრილ ფეხს თუ გამიზრდი, აგიშვებო. მუთი
მიზანო უღუდანინი, ჰამენი თინა მორდედას: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 91 -- რაც მიზანი ჰქონდეთ, ამენ, ის გაზრდილიყოს.
მირდუქი, ქაწორხვადუ ტერ-მოჯგირეფი: ი. ყიფშ., გვ. 137 -- რომ გაიზრდები, წინ დაგხვდები მტერ-მოყვრები. 

Lemma: morduoba  
Number: 13509  
მორდუობა (მორდუობას) იხ. მორდუალა (მნიშვნ. -- 1) -- გამზრდელობის სისტემა. 

Lemma: morduu  
Number: 13510  
მორდუუ (მორდუუს) მიმღ. მოქმ. მზარდი, ვინც იზრდება. მორდუუ რე, ვააწყინებაფუა -- მოზარდია, არ აწყენინო. 

Lemma: more//moore  
Number: 13511  
მორე//მოორე (ღ მუ ორე?) რა არის?; აბა. ხშირად იხმარება ანდაზებსა და გამოცანებში. კუში სქუ კუ იჸიი, ბუში სქუა ბუ
იჸიი, აბა, მორე მუ იჸიი?: ა. ცან., გვ. 111 -- კუს შვილი კუ იქნება, ბუს შვილი ბუ იქნება, აბა, სხვა რა იქნება? იშ გეწონას ენა
მორე: ი. ყიფშ., გვ. 170 -- იმასთან შედარებით ეს რა არის. ე მოორე, მოორე, კატუ ღვათ მიკობუნი?: ა. ცან., გვ. 140 -- ეს
რა არის, რა არის, კატა რომ ღაწვით ჰკიდია? (გამოცანა: `ოგვაჯე', -- კრუხის ჩასასმელი კალათი, ყუთი). შდრ. ე მუ ორე, მუ
ორე: ართი კილი ისირი გოლას მიკიფაფალუნი?: ა. ცან., გვ. 141 -- ეს რა არის, რა არის: ერთი კონა ისლი მთაზე
დაფარფატებს? (გამოცანა: ცხენის კუდი). 

Lemma: moreba  
Number: 13512  
მორება (მორებას) სახელი ორუუ(ნ) ზმნისა -- მორევა. მერუ... ბოშიქ: მ. ხუბ., გვ. 5 -- მოერია... ბიჭი. შდრ. მორია. 

Lemma: morebul-i  
Number: 13513  
მორებულ-ი (მორებულ/რს) მიმღ. ვნებ წარს. ორუუ(ნ) ზმნისა -- მორეული. ჩილ დო სქუა მორებულსუ ჸვანა მორებული
უჯგუნია -- ცოლ-შვილმორეულს ყანა მორეული სჯობიაო. 

Lemma: morzena  
Number: 13514  
მორზენა (მორზენას) მთის დავაკება; მომრეცი (პ. ჭარ.); მოვაკო (ადგილი). შდრ. რზენი. 

Lemma: morta1  
Number: 13515  
მორთა1 (მორთას) ბოტან. ძაღლის სატაცური. იხ. უნთო, უნთოში ჯინჯი, ძარხუხუ (ა. მაყ.). 

Lemma: morta2  
Number: 13516  
მორთა2 (მორთას) 1. მოქცევა; მობრუნება (მთვარისა). ხასიათიქ ვაგგათჷრას ირი ახალ(ი) მორთასჷ: კ. სამუშ., ქართ.
ზეპ., გვ. 54 -- ხასიათი არ შეგეცვალოს ყოველ ახალ მოქცევაზე. ქთუთაში მორთა მთვარის მოქცევა: სოთინი ულა ვეფირქა
გლახა თუთაში მორთას: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 117 -- არსად წასვლა არ იფიქრო მთვარის ცუდ მოქცევისას. 2. ქსოვილის
ფერის შეცვლა, გახუნება. თავშარქ მიირთუ -- თავშალი გახუნდა. 3. არყის მეორედ გამოხდა (მობრუნება). 

Lemma: mortala  
Number: 13517  
მორთალა (მორთალას) სახელი მიირთუუ(ნ) ზმნისა -- გახუნება; მოქცევა. ვაჸოფე ჯგირი ღაფილი, მალას მიირთუ -- არ
ყოფილა კარგი შეღებილი, მალე გახუნდა. იხ. მორთა2 (მნიშვნ.-2). 

Lemma: mortamua  
Number: 13518  
მორთამუა (მორთამუას) სახელი მორთამუნს ზმნისა -- მოქრთამვა. მორთამჷ თენა ქონებათი: მ. ხუბ., გვ. 292 -- მოქრთამა
ეს ქონებით. 

Lemma: mortapu/e'  
Number: 13519  
მორთაფუ/ჷ (მორთაფუ/ჷ-ს) იხ. მართაფუ/ჷ. 

Lemma: mortel-i1  
Number: 13520  
მორთელ-ი1 (მორთელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ირთუუ(ნ) ზმნისა -- 1. მოქცეული. წორეთ თქვა ოკო ზოჯუნდათ ჯგირ
მორთელიშ დჷნაბადი: მ. ხუბ., გვ. 325 -- სწორედ თქვენ უნდა ბრძანდებოდეთ კარგი მოქცეულის (მთვარისა) დანაბადი. ქ
ახალი მორთელი თუთა ახალი მოქცეული მთვარე. 2. გახუნებული, ფერშეცვლილი. 

Lemma: mortel-i2  
Number: 13521  
მორთელ-ი2 (მორთელ/რს) შვილთაშვილი (გ. ელიავა). სქუაშსქუას, მორთელიშ მორთელს უხვამუდას მენწყეირო: გ.
ელიავა, კატალ., გვ. 37 -- შვილიშვილს, `მორთელის მორთელს' დაელოცოს მიწყობილად. შდრ. მოთელი. 



Lemma: mortinapa  
Number: 13522  
მორთინაფა (მორთინაფას) სახელი მაართინუანს ზმნისა -- მობრუნება (არყისა). ქააფუნუანანი, პრიველო გითმურს
რახი, უკული თის მაართინუანა დო გითურს ონტკა -- რომ აადუღებენ, პირველად გამოდის რახი, შემდეგ იმას
მოაბრუნებენ და გამოვა არაყი. იხ. მორთა2 (მნიშვნ.-3). 

Lemma: mortinapili  
Number: 13523  
მორთინაფილი ონტკა მეორედ გამოხდილი (გადაბრუნებული) არაყი. 

Lemma: mortmeva  
Number: 13524  
მორთმევა (მორთმევას) სახელი მოართვენს ზმნისა -- მორთმევა. ოქროში ყანწით მუგართვით ჩქინი ოჯალეშია: კ.
სამუშ., ქხპს, გვ. 129 -- ოქროს ყანწით მოგართვით ჩვენი ოჯალეშიო. 

Lemma: mortu  
Number: 13525  
მორთუ (მორთუს): ქ მორთუში ქიმინუა ბრუნვის კეთება. ფუნს ბჟა, მორთუს ორთჷ, ზღვაცალო ილჷნს: მ. ხუბ., გვ. 126 --
დუღს რძე, ბრუნს აკეთებს, ზღვის მსგავსად იბრძვის. 

Lemma: moria  
Number: 13526  
მორია (მორიას) იხ. მორება, მორიება, -- მორევა. თუნთიქჷ მოგერიასჷ-და, `ბაბა' დუუძახია: ა. ცაგ., გვ. 82 -- დათვი თუ
მოგერიოს, -- `მამა' დაუძახეო. მორიათ ზმნზ. მომეტებულად: მუკი-მუკი წყარი ქვანთჷ მორიათჷ: მასალ., გვ. 70 -- ირგვლივ
წყალი დგას მომეტებულად. 

Lemma: moriale  
Number: 13527  
მორიალე (მორიალეს) ზოოლ. მორიელი. მორიალე კუდელით გაჩამუნია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 95 -- მორიელი კუდით
გიკბენსო. ქ მორიალეში ნაჩამინა მორიელის ნაკბენი. 

Lemma: moriga  
Number: 13528  
მორიგა (მორიგას) სახელი ორიგუ(ნ) ზმნისა -- მორიგება. ის ვაშქურუ ცხენეფიშა, ვეშქიდანც მორიგას: მასალ., გვ. 100 --
იმას არ ეშინია ცხენების, არ იკადრებს მორიგებას (დათმობას). მუნეფი მიირიგებუნა-და, მივაშქვათ ნებაშა: ქხს, 1, გვ. 192
-- ისინი (თვითონ) თუ მორიგდებიან, მივუშვათ ნებაზე. 

Lemma: morida  
Number: 13529  
მორიდა (მორიდას) იხ. მორდება. 

Lemma: morideba  
Number: 13530  
მორიდება (მორიდებას) მორიდება. კოჩიშ მორიდება ვაუღუ -- კაცის მორიდება არ აქვს. 

Lemma: moridebuan-i  
Number: 13531  
მორიდებუან-ი (მორიდებუანს) მორიდებული. ნაბეტანი მორიდებუანი ბაღანა რე -- ნამეტანი მორიდებული ბავშვია. 

Lemma: moridebul-i  
Number: 13532  
მორიდებულ-ი (მორიდებულ/რს) იგივეა, რაც მორიდებუანი. 

Lemma: morie  
Number: 13533  
მორიე (მორიეს) მიმღ. აწმყ. ორუუ(ნ) ზმნისა -- მომრევი. იში მორიე კოჩი ვარე -- იმისი მომრევი კაცი არ არის. მორიეთ
დუს მინმორე: ქხს, 1, გვ. 317 -- მომრევად თავზე მადგას. 

Lemma: morieba  
Number: 13534  
მორიება, მორუება (მორიებას, მორუებას) სახელი მეერუებუ(ნ) ზმნისა -- მორევა. ნდის მერიებუქია, -- უწუუ ძღაბიქ: მ.
ხუბ., გვ. 4 -- დევს მოერევიო, -- უთხრა გოგომ. ნდის მერუ, მუსაკურელიე, ბოშიქ: მ. ხუბ., გვ. 54 -- დევს მოერია, რა
საკვირველია, ბიჭი. 

Lemma: morie-i  
Number: 13535  
მორიე-ი (მორიერს) იგივეა, რაც მორიალე. 

Lemma: moriebul-i  
Number: 13536  
მორიებულ-ი (მორიებულ/რს) იგივეა, რაც მორებული, -- მიმღ. ვნებ. წარს. მეერიებუ(ნ) ზმნისა -- მორეული. ჩილი დო სქუ
მორიებულს ჸვანა მორიებული უჯგუნია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 162 -- ცოლ-შვილმორეულს ყანა მორეული სჯობიაო. 

Lemma: morik'ul-i  
Number: 13537  
მორიკულ-ი (მორიკულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გასაოცარი, ზღაპრული, საარაკო. მორიკული რე ბირა სქანი: ი. ყიფშ., გვ.



170 -- ზღაპრულია სიმღერა შენი. ქოთქუანს მორიკულს -- იტყვის საოცარს. 

Lemma: morina  
Number: 13538  
მორინა (მორინას) სახელი მუუდირთუ(ნ) ზმნისა -- მიმხრობა; მოდგ{ო}მა; მხარდაჭერა. მორინას ოკო ვაუღუდას არდგიი --
მოდგომას არ უნდა ჰქონდეს ადგილი. თოლსუ მუმორე მა ჩილამური: შ. ბერ., გვ. 65 -- თვალზე მადგას მე ცრემლი.
ვეოდგინათ, ვანებუნ-და, ცოდა მარე!: მ. ხუბ., გვ. 358 -- არ ააყენო, თუ არ სურს, ცოდვა მოდგამს. 

Lemma: morinel-i  
Number: 13539  
მორინელ-ი (მორინელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მაადირთუ(ნ) ზმნისა -- მომდგარი; მხარის დამჭერი. 

Lemma: mori՚il-i  
Number: 13540  
მორიჸილ-ი (მორიჸილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მიირიჸინანს ზმნისა -- შემართული, აღმართული. მორიჸილი ნუზუეფი დახე
ქათონჭაფუ ცასჷ -- შემართული ნაძვები თითქმის მისწვდომიან ცას. 

Lemma: mork'eba  
Number: 13541  
მორკება (მორკებას) სახელი მოურკენს ზმნისა -- მოკლება, კლება. ართი კუჩხი ვა მორკჷდასიე, უკული ვორჯგინანქია:
ი. ყიფშ., გვ. 30 -- ერთი ფეხი რომ არ მაკლდესო, მაშინ (მერე) ვაჯობებო. წონებელას მურკესია: თ. სახოკ., გვ. 267 -- წუნიას
მოუკლესო. 

Lemma: mork'ebul-i  
Number: 13542  
მორკებულ-ი (მორკებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მოურკენს ზმნისა -- მოკლებული. წანა მორკებული აფუ -- წელი
(წლოვანება) მოკლებული აქვს. 

Lemma: mork'ilua  
Number: 13543  
მორკილუა (მორკილუას) სახელი მორკილანს ზმნისა -- კივილით მოსვლა. 

Lemma: mork'ine  
Number: 13544  
მორკინე (მორკინეს) იხ. მარკინე. კამბეჩიში მორკინე ხოს ქა მეტირხუნია -- კამეჩის მოჭიდავე (მორკინალ) ხარს რქა
მოსტყდებაო. 

Lemma: mork'ul-i  
Number: 13545  
მორკულ-ი (მორკულს) იგივეა, რაც მორიკული, -- საოცარი; კარგი, გასაკვირი. ჩქიმი ნინა ქორთული, სარიკო დო
მორკული:ქხს, 1, გვ. 314 -- ჩემი ენა ქართული, საარაკო და საოცარი. 

Lemma: mork'uloba  
Number: 13546  
მორკულობა (მორკულობას) მოკაზმულობა. ნინას ოკო მორკულობა: ქხს, 1, გვ. 117 -- ენას უნდა მოკაზმულობა. 

Lemma: moro  
Number: 13547  
მორო აბა; განა; მაინც, თუმცა; სხვაგვარად, სხვა; მართლა. მეტი მუ გოკოდუ მორო: ქხს, 1, გვ. 335 -- მეტი რა გინდოდა, აბა.
აბა, მორო მუსუ თქუა?: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 33 -- აბა, მაინც რას იტყვი? მორო მა მუს ბგორჷ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ.
31 -- თუმცა მე რას დავეძებ. მორო გურაფა მუ მაფუდუ: შ. ბერ., გვ. 188 -- მართლა სწავლა რა იყო ჩემთვის. ომბოლიში
მარდუალქ მორო მუ ქიმინას?: მ. ხუბ., გვ. 361 -- ობლის გამზრდელმა მართლაც რა ქნას? ბორო ოსური, ბორო, ბორო,
ყვარილი მიდეღუო მორო? -- ჩერჩეტო ქალო, ჩერჩეტო, ჩერჩეტო, ყვერული წაიღო მართლა? კუში სქუა კუ იჸიი, ბუში
სქუა ბუ იჸიი, აბა, მორო მუ იჸიი? -- კუს შვილი კუ იქნება, ბუს შვილი ბუ იქნება, აბა, სხვა რა იქნება? მოროვა, თე სქანი
ქირი მა ქუმოპიდია!: მ. ხუბ., გვ. 7 -- მართლაო, ეს შენი ქორი მე მომყიდეო! მოროვა, აკა სერი გუმოთანაფეთია! -- უწუუ
ბოშიქ: მ. ხუბ., გვ. 2 -- გთხოვო, ერთი ღამე გამათენებინეთო! -- უთხრა ბიჭმა. 

Lemma: moroshua  
Number: 13548  
მოროშუა (მოროშუას) სახელი მოროშანს ზმნისა -- ხმაურით, ქუხილით წამოსვლა. ნდღულუ ლაკადენს ზვინ{ი}ერი თირი,
ძინერი წყარი რობუს მოროშანს -- დნება გორაკებზე დაზვინული თოვლი, მომატებული წყალი ხეობაში მოქუხს. 

Lemma: moroc'k'il-i  
Number: 13549  
მოროწკილ-ი (მოროწკილ/რს) იგივეა, რაც მორაწკილი, -- მოკირწლული, ქვებით მოფენილი. ჩქიმი ორტვინი გვალო
ქუალეფით მოროწკილი რე: ი. ყიფშ., გვ. 183 -- ჩემი ბოსტანი მთლად ქვებით მოკირწყლულია (გამოცანა: პირი და
კბილები). 

Lemma: moroc'k'ua  
Number: 13550  
მოროწკუა (მოროწკუას) იგივეა, რაც მორაწკუა, -- ქვებით მოკირწყლვა, მოფენა. ქუალეფით მოროწკუ კუჩხიშ შარა --
ქვებით მოამწკრივა (მოფინა) ფეხის გზა. 

Lemma: morseba  
Number: 13551  
მორსება (მორსებას) სახელი იმორსუუ(ნ) ზმნისა -- 1. გასინჯვა, გამოცდა. მორსენს, მუჭომი რენი -- სინჯავს, როგორი არის.
ოკო იბდათ ჩქი-ჩქინით, მობრსათჷნი ჩქინ-ჩქინ ჭარა: აია, 1, გვ. 20 -- უნდა წავიდეთ ჩვენ-ჩვენით (გზით), რომ



გამოვცადოთ ჩვენ-ჩვენი ბედისწერა. დიანთილობა დო ნოსალა-ჟირხოლო გუმომირსებუნია -- დედამთილობა და
რძლობა -- ორივე გამომიცდიაო. 2. მოსპობა. თელი ქიანა ქიმორსუუ ბომბეფიში ჸოთამათი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 86 --
მთელი ქვეყანა ისპობა ბომბების სროლით. 3. სასწაული, გასაკვირი რამ (მ. კვირტია). კოჩიში მორსება რე -- კაცის გამოცდა
(გასაკვირი რამ) არის. 4. მოსწრება. მის მორსებუ?!: ი. ყიფშ., გვ. 143 -- ვის მოსწრებია?! მორსენს (გომორსუ გასინჯა,
გოუმორსებუ გაუსინჯავს, გონომორსებუე(ნ) გასინჯავდა თურმე) გრდმ. სინჯავს; ცდის. უმორსენს (გუუმორსუ გაუსინჯა, გუუმორსებუ
გაუსინჯავს) გრდმ. სასხვ. ქც. მორსენს ზმნისა -- უსინჯავს. იმორსებუუ(ნ) (გიიმორსუ გაისინჯა, გომორსებე{ლე}(ნ) გასინჯულა) გრდუვ.
ვნებ. მორსენს ზმნისა -- ისინჯება; იცდება. იმორსე(ნ)//იმორსინე(ნ) (გიმორსინუ შესაძლებელი გახდა გამოცდა, -- , -- ) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. მორსენს ზმნისა -- შეიძლება გაისინჯოს, გამოიცადოს. ამორსე(ნ)//ამორსინე(ნ) (გაამორსინუ შეძლო გაესინჯა; -- ;
გონომორსებუე(ნ) შესძლებია გაესინჯა, გამოეცადა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უმორსენს ზმნისა -- შეუძლია გასინჯოს; გამოცადოს.
ომორსებაფუანს (ომორსებაფუუ გაასინჯვინა, გუუმორსებაფუაფუ გაუსინჯვინებია, ნომორსებაფუე(ნ) ასინჯვინებდა თურმე) კაუზ. მორსენს
ზმნისა -- ასინჯვინებს; აცდევინებს. გამამორსებელი მიმღ. მოქმ. გამსინჯავი. გაამორსებელი მიმღ. ვნებ. მყ. გასასინჯი. გომორსილი
მიმღ. ვნებ. წარს. გასინჯული; გამოცდილი. განამორს{ებ}ი/უ მიმღ. ვნებ. წარს. განასინჯი; გამონაცადი. განამორს{ებ}უერი მიმღ.
ვნებ. წარს. გასინჯვის საფასური. უგუმორსებუ მიმღ. უარყ. გაუსინჯავი. 

Lemma: morsial-i  
Number: 13552  
მორსიალ-ი (მორსიალ/რს) სახელი მიირსიალუუ(ნ) ზმნისა -- მოსრიალება. ქჷმირსიალჷ დო ხე გეიწუღეს: მ. ხუბ., გვ. 37 -
- მოსრიალდა და ხელი ჩამოართვეს. 

Lemma: morsil-i  
Number: 13553  
მორსილ-ი (მორსილს) იხ. გომორსილი. 

Lemma: morsiolapa  
Number: 13554  
მორსიოლაფა (მორსიოლაფას) სახელი მუურსიოლუანს ზმნისა -- თავბრუს ხვევა, დარეტიანება. ცანცალქ გემიოლ,
მუმარსიოლჷ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 25 -- კანკალი ამივარდა, დავრეტიადი (თავბრუ დამეხვა, დამესხა). 

Lemma: morsiolapir-i  
Number: 13555  
მორსიოლაფირ-ი (მორსიოლაფირს) მიმღ. ვნებ. წარს. მაარსიოლუუ(ნ) ზმნისა -- დარეტიანებული, თავბრუდასხმული. 

Lemma: morsxa  
Number: 13556  
მორსხა (მორსხას) ხსნა. სოლეთინი მორსხა ვარე: მასალ., გვ. 112 -- არსაიდან ხსნა არაა. დონთხაფილი მოხანდეფც
მორსხა ქჷნოშიბუენი: ყაზაყ., 6.06.1930, გვ. 3 -- დაცემულ მშრომელებს ხსნა ეშოვებოდათ. 

Lemma: morsxeba  
Number: 13557  
მორსხება (მორსხებას) იგივეა, რაც მორსხა, -- ხსნა. ირ დიხაში მოხანდეში მორსხებუშა ჸუმენა -- ყველა (ყოველი
ადგილის) მშრომელის ხსნა (სახსნელად) სწყურიათ. 

Lemma: mort'q'apa  
Number: 13558  
მორტყაფა (მორტყაფას) სახელი მიირტყანს ზმნისა -- შემორტყმა (სარტყლისა). ორტყაფუ ქომურტყაფუდეს: ი. ყიფშ., გვ.
150 -- სარტყელი შემოერტყათ. შდრ. ორტყაფუ. 

Lemma: morua  
Number: 13559  
მორუა (მორუას) მორი. ჟირი მორუა ხოლო ქომიღუ ზოთონჯიშო -- ორი მორი (შეშა) კიდევ მაქვს ზამთრისათვის. 

Lemma: morul-i  
Number: 13560  
მორულ-ი (მორულს) იხ. მორიებული. 

Lemma: morula  
Number: 13561  
მორულა (მორულას) მორბენა. 

Lemma: morume  
Number: 13562  
მორუმე (მორუმეს) მობნელო, მრუმე. შდრ. რუმე. 

Lemma: morkv-i  
Number: 13563  
მორქვ-ი (მორქვის) იგივეა, რაც მარქვი, მარქვა, -- მაქო. 

Lemma: morkia  
Number: 13564  
მორქია (მორქიას) სახელი მუურქენს ზმნისა -- 1. მოქნევა. ართ მორქიათ შქას გობკვათჷ: ქხს, 1, გვ. 173 -- ერთი
მოქნევით შუაზე გავჭრი. მუურქუ ბოშიქჷ ლეკური დო შქააბანსჷ გოჭკირჷ: ა. ცაგ., გვ. 11 -- მოუქნია ბიჭმა ლეკური და შუა
ადგილას გაჭრა. არგუნი მიირქუ: ი. ყიფშ., გვ. 9 -- ცული მოიქნია. 2. ცხენის გაჭენება. 

Lemma: morkiala  
Number: 13565  
მორქიალა (მორქიალას) იხ. მორქია, მორქიება. 



Lemma: morkieba  
Number: 13566  
მორქიება (მორქიებას) იგივეა, რაც მორქია. ვაკო დიდი მორქიება:ქხს, 1, გვ. 263 -- არ უნდა დიდი მოქნევა. 

Lemma: morkiebul-i  
Number: 13567  
მორქიებულ-ი (მორქიებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მიირქენს ზმნისა -- მოქნეული. დროშე მოჭკირილი სიტყვა დროშე
მორქიებულ ლეკურს უჯგუნია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 40 -- დროზე მოჭრილი სიტყვა დროზე მოქნეულ ლეკურს ჯობიაო. 

Lemma: morkiinapil-i  
Number: 13568  
მორქიინაფილ-ი (მორქიინაფილ/რს) იგივეა, რაც მორქიებული, -- მიმღ. ვნებ. წარს. მიირქენს ზმნისა -- მოქნეული. 

Lemma: morkuala  
Number: 13569  
მორქუალა (მორქუალას) იგივეა, რაც მორქია. ჭკადჷს დუცუ ქჷმნადჷრთჷ, მართახ მოთინ, მოურქიუ: მასალ., გვ. 69 --
დაადგა მჭედელს თავზე, მათრახი შემართა, შემოუქნია. ართ ჩხოუქუ ქა მომრქოუ: ქხს, 1, გვ. 232 -- ერთმა ძროხამ რქა
მომიქნია. 

Lemma: morgha  
Number: 13570  
მორღა (მორღას) მთიები (დ. ფიფია). 

Lemma: mo{r}ghe  
Number: 13571  
მო{რ}ღე (მო{რ}ღეს) მაქნისი. მუში მო{რ}ღე რე? -- რისი მაქნისია? მუთუნიში მო{რ}ღე ვარე -- არაფრის მაქნისი არ არის.
შდრ. მოღე. 

Lemma: morghvapa  
Number: 13572  
მორღვაფა (მორღვაფას) სახელი მაარღვანს ზმნისა -- მორღვევა; მოყრა. სიმინს თასუნა მორღვაფათ, ვარდა რიადო --
სიმინდს თესავენ მოყრით, ანდა რიგად. თოლეფიშე დაჩხჷრც მაარღვანდჷ: ი. ყიფშ., გვ. 79 -- თვალებიდან ცეცხლს
ჰყრიდა. 

Lemma: morghia  
Number: 13573  
მორღია (მორღიას) პირველი სხივი, განთიადი. ალმურს მორღია სქვამი -- ამოდის პირველი სხივი ლამაზი. შდრ. მოღია. 

Lemma: morghot  
Number: 13574  
მორღოთ ზმნზ. ბლომად; მსხვილად. სტორს ირფელი მორღოთ გილაძუდუ -- მაგიდაზე ყველაფერი ბლომად იყო. 

Lemma: morgho-morghot  
Number: 13575  
მორღო-მორღოთ ზმნზ. ბლომ-ბლომად; მსხვილ-მსხვილად. ოჭკომალი მორღო-მორღოთ მუუღუდეს -- საჭმელი ბლომ-
ბლომად მოჰქონდათ. ხორცი ვადოწკაპულუა, მორღო-მორღოთ დოჭკირი! -- ხორცი არ დააქუცმაცო, მსხვილ-მსხვილად
დაჭერი! 

Lemma: morq'i/ueba  
Number: 13576  
მორყი/უება (მორყი/უებას) სახელი მიირყიებუ(ნ) ზმნისა -- დაუძლურება. ჩხურუს ორინჯი მირყიებუ, დეჩიჩიებუ --
სიცივეში საქონელი დაუძლურდება, დაპატარავდება (დაჩაჩანაკდება). მიდგა ორდე, გურს მერჭუნს, უძუძურო მიირყუუ: მ.
ხუბ., გვ. 348 -- ვინც არ უნდა იყო, გულს დაგწვავს, უძუძურად დაუძლურდა. 

Lemma: morchapa  
Number: 13577  
მორჩაფა (მორჩაფას) სახელი მაარჩანს ზმნისა -- გაშლა; დაგება; მოგება. წყარს ოღურალო ქუმარჩანს: მ. ხუბ., გვ. 12 --
წყალს გაბედულად (სასიკვდილოდ) მოაპობს, მოაგებს (ცურვით). 

Lemma: morchapil-i  
Number: 13578  
მორჩაფილ-ი (მორჩაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მაარჩანს ზმნისა -- გაშლილი; დაგებული. სანაკი დო ფუთიშ შქას
მორჩაფილი ღუმუ ჩანს -- სენაკსა და ფოთს შორის გაშლილი ღომი (მცენარე) სთესია. იხ. მორჩაფა. 

Lemma: morche  
Number: 13579  
მორჩე (მორჩეს) ოდნავ თეთრი, - მოთეთრო. პრიველო მორჩე რენა დო უკული იუჩორებუნა -- პირველად მოთეთრო
არიან და შემდეგ შავდებიან. ღურჭულუუ ზესქვი უჩაქ, ნჷნძგჷ მორჩექ, კუდელ'ფიჩაქ!: ი. ყიფშ., გვ. 148 -- იჭიკჭიკა შავმა
შაშვმა, ნისკარტ-მოთეთრომ, კუდგაშლილმა. უჩა უღუ გერდგჷდჷნი, მორჩეთ დოიღაფესია: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 75 --
შავი უღელი რომ გედგა, მოთეთროდ შეგიღებესო. შდრ. ჩე//რჩე. 

Lemma: morchiale  
Number: 13580  
მორჩიალე (მორჩიალეს) იგივეა, რაც მორჩე, -- მოთეთრო. 

Lemma: morchil-i  
Number: 13581  



მორჩილ-ი (მორჩილ/რს) 1. პატარა, მომცრო (საპირისპ. კაბეტი): მორჩილი ტანიში კოჩი რე -- მომცრო ტანის კაცია.
მორჩილი ბაღანეფი ჸუნსი -- პატარა ბავშვები ჰყავს. მერჩქინელეფი ბრელი რენანჷ დო სხუნირეფი -- მორჩილო: ა.
ცაგ., გვ. 90 -- მიჩენილები ბევრი არიან და რჩეულები -- ცოტა. 2. მორჩილი, დამჯერე. მუში ოჯახიში მორჩილი კოჩიე --
თავისი ოჯახის მორჩილი კაცია. შდრ. იმერ. მორჩილი პატარა. 

Lemma: morchileba  
Number: 13582  
მორჩილება (მორჩილებას) სახელი იმორჩილებუ(ნ), ემორჩილებუ(ნ), ომორჩილუ(ნ) ზმნათა -- 1. {და}პატარავება. შდრ.
დაჭიჭორება. იხ. დამორჩილება. 2. მორჩილება. მორჩილება უჯგუნია, გამიგონებუ: ი. ყიფშ., გვ. 153 -- მორჩილება
ჯობიაო, გამიგონია. ემორჩილი ჩქიმ სიტყვას: ქხს, 1, გვ. 66 -- დაემორჩილე ჩემს სიტყვას. ვაამორჩილჷდჷ ზუგიდიში
მაზრაში თავრობას -- არ ემორჩილებოდა ზუგდიდის მაზრის მთავრობას. ომორჩილუ(ნ) (დეემორჩილუ დაემორჩილა,
დამორჩილებუ დამორჩილებია, დონომორჩილებუე(ნ) დაემორჩილებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ამორჩილენს ზმნისა -- ემორჩილება.
ამორჩილენს (დაამორჩილუ დაამორჩილა, დუუმორჩილებუ დაუმორჩილებია) გრდმ. ამორჩილებს; აპატარავებს. იმორჩილენს
(დიიმორჩილუ დაიმორჩილა, დუუმორჩილებუ დაუმორჩილებია) გრდმ. სათავ. ქც. ამორჩილენს ზმნისა -- იმორჩილებს;
იპატარავებს. უმორჩილენს (დუუმორჩილუ დაუმორჩილა, დუუმორჩილებუ დაუმორჩილებია) გრდმ. სასხვ. ქც. ამორჩილენს ზმნისა -
- უმორჩილებს; უპატარავებს. იმორჩილებუ{უ}(ნ) (დიიმორჩილუ დამორჩილდა, დამორჩილებე{ლე}(ნ) დამორჩილებულა) გრდუვ.
ვნებ. ამორჩილენს ზმნისა -- მორჩილდება; პატარავდება. ემორჩილებუ{უ}(ნ) (დეემორჩილუ დაემორჩილა, დამორჩილებუ
დამორჩილებია) გრდუვ. ვნებ. უმორჩილენს ზმნისა -- ემორჩილება; უპატარავდება. იმორჩილინე(ნ) (იმორჩილინუ
შესაძლებელი გახდა დამორჩილება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ამორჩილენს ზმნისა -- შეიძლება დამორჩილება;
დაპატარავება. ამორჩილინე(ნ) (ამორჩილინუ შეძლო {და}ემორჩილებინა, -- , დონომორჩილებუე(ნ) შესძლებია დამორჩილება)
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უმორჩილენს ზმნისა -- შეუძლია {და}იმორჩილოს; {და}აპატარავოს. ომორჩილებაფუანს
(ომორჩილებაფუუ {და}ამორჩილებინა, უმორჩილებაფუაფუ {და}უმორჩილებინებია, ნომორჩილებაფუე(ნ) ამორჩილებინებდა თურმე) კაუზ.
ამორჩილენს ზმნისა -- ამორჩილებინებს; აპატარავებინებს. დამამორჩილებერი მიმღ. მოქმ. დამმორჩილებელი;
დამპატარავებელი. დაამორჩილებერი მიმღ. ვნებ. მყ. დასამორჩილებელი; დასაპატარავებელი. დამორჩილებულ/რი მიმღ. ვნებ.
წარს. დამორჩილებული; დაპატარავებული. დანამორჩილები მიმღ. ვნებ. წარს. დანამორჩილები. დანამორჩილებუერი მიმღ. ვნებ.
წარს. დამორჩილების, დაპატარავების საფასური. უმორჩილებუ; უდუმორჩილებუ მიმღ. უარყ. დაუმორჩილებელი. 

Lemma: morchkila  
Number: 13583  
მორჩქილა (მორჩქილას) სახელი მუურჩქილუანს ზმნისა -- მოსმენა. მორჩქილეე ბირა სქანი: ი. ყიფშ., გვ. 175 --
მასმენინე სიმღერა შენი. მოსამართექ ჟირხოლოში საჩიარი მიირჩქილუუ: ი. ყიფშ., გვ. 44 -- მოსამართლემ ორივეს
საჩივარი მოისმინა. 

Lemma: morchkile  
Number: 13584  
მორჩქილე (მორჩქილეს) იგივეა რაც მარჩქილე. ათაქიანი მორჩქილე:ქხს, 1, გვ. 99 -- აქაური მსმენელი. 

Lemma: morchkiler-i  
Number: 13585  
მორჩქილერ-ი (მორჩქილერს) მიმღ. ვნებ. წარს. მიირჩქილუანს ზმნისა -- მოსმენილი. 

Lemma: morchxeleba  
Number: 13586  
მორჩხელება (მორჩხელებას) სახელი მაარჩხელენს ზმნისა -- ცოტათი შეთბობა, - მოცხელება. 

Lemma: morchxuala  
Number: 13587  
მორჩხუალა (მორჩხუალას) სახელი მორჩხუნს ზმნისა -- მორეცხვა. დიაჩქიმქ პროლეფიში მორჩხუალას ქეშეუდირთუ --
დედაჩემი იატაკების მორეცხვას შეუდგა. 

Lemma: morcxv-i  
Number: 13588  
მორცხვ-ი (მორცხვის) იგივეა, რაც ონჯღორიანი, -- მორცხვი. მორცხვი ბაღანა რე -- მორცხვი ბავშვია. 

Lemma: morcxvia  
Number: 13589  
მორცხვია (მორცხვიას) 1. ბოტან. ვაზის ჯიშია ერთგვარი (გ. ელიავა, კატალ., გვ. 44). 2. გვარია. 

Lemma: mordzgv-i  
Number: 13590  
მორძგვ-ი (მორძგვის) მარჯვე, კეთილი. (საპირისპ. კვარჩხი). მორძგვი ბაღანა რე -- მარჯვე (კეთილი) ბავშვია. შდრ.
მარძგვანი. 

Lemma: mordzgvas  
Number: 13591  
მორძგვას, მორძგვაას ზმნზ. მარჯვედ; წარმატებით, გამარჯვებით. ნძალიერ ხეში მორძგვას მორქია -- ძლიერი ხელის
მარჯვედ მოქნევა. მორძგვას გოლაგირთუმუდას, სქუა! -- წარმატებით გევლოს, შვილო! მორძგვაას ორდა! -- მარჯვედ
იყავი! 

Lemma: mordzgvishe  
Number: 13592  
მორძგვიშე ზმნზ. მარჯვნივ (საპირისპ. კვარჩხიშე); გადატ. კეთილად, წარმატებით. მორძგვიშე დიირთჷ დო გინილჷ
მახორობაშე: ა. ცაგ., გვ. 2 -- მარჯვნივ დატრიალდა (დაბრუნდა) და გადავიდა ოჯახიდან (სასახლიდან). თაში მორძგვიშე სი
დჷმორთინეე: ი. ყიფშ., გვ. 187 -- ასე მარჯვნივ (წარმატებული) შენ დამაბრუნე. შდრ. მარძგვანიშე მიკიჯინუ -- მარჯვნივ
გაიხედა. 

Lemma: mordzgua  



Number: 13593  
მორძგუა (მორძგუას) იხ. გომორძგუა. 

Lemma: morxena  
Number: 13594  
მორხენა (მორხენას) მოლხენა. დიდი მორხენაქ იჸუუ: ი. ყიფშ., გვ. 3 -- დიდი მოლხენა შეიქნა. შდრ. რხინი. 

Lemma: morxinua  
Number: 13595  
მორხინუა (მორხინუას) სახელი მორხინუნს ზმნისა -- შემართვა; ფეხზე შეყენება (თოფისა). თოფი მორხინუ დო
ქიგეუჭოფუუ -- თოფი შემართა და დაუმიზნა. მობრხინ თოფის, ქუვოჸოთა: მასალ., გვ. 109 -- შევმართავ თოფს, (და)
ვესვრი. 

Lemma: morjuleba  
Number: 13596  
მორჯულება (მორჯულებას) სახელი მაარჯულენს ზმნისა -- მორჯულება. ურჯულოს მუთუნი ვამარჯულენსია -- ურჯულოს
არაფერი არ მოარჯულებსო. 

Lemma: mosa  
Number: 13597  
მოსა (მოსას) 1. სათევზაო ბადე. ორაგულ დო კალმახას მოსათ ჭოფუნდას ტყას: მასალ., გვ. 32 -- ორაგულსა და კალმახს
ბადით (მოსასმელი) იჭერდეს ტყეში. შდრ. საბა: მასე ცალწუერი და უმძიო ბადე; ლაზ. მოსა ბადე (ნ. მარი). 2. ობობას ქსელი.

Lemma: mosabade  
Number: 13598  
მოსაბადე (მოსაბადეს) მოსასმელი ბადე. გჷ მეფობა ცაში მოსაბადეს, ზღვაშა გეჸოთამირსჷ: ა. ცაგ., გვ. 89 -- ჰგავს
მეფობა ცისა მოსასმელ ბადეს, ზღვაში გადაგდებულს. შდრ. გურ. დიდბადე (მასალები, ტ. ვ, გვ. 77). 

Lemma: mosaval-i  
Number: 13599  
მოსავალ-ი (მოსავალის) მოსავალი. მუჭომი მოსავალი {ო}რდუ წი თაქინე?: ი. ყიფშ., გვ. 1 -- როგორი მოსავალი იყო
წელს აქ? ირფელი მოსავალი რე, კოც მუთი გაღოლენი: ი. ყიფშ., გვ. 156 -- კაცს რაც დაგემართება, ყველაფერი
მოსავალია. 

Lemma: mosatxile  
Number: 13600  
მოსათხილე (მოსათხილეს) მიმღ. ვნებ. მყ. მუუთხილანს ზმნისა -- მოსაფრთხილებელი. 

Lemma: mosaip-i  
Number: 13601  
მოსაიფ-ი (მოსაიფის) მუსაიფი. საქმე ორე ჯგირი სიტყვა, მოსაიფი ოშინერი: მ. ხუბ., გვ. 311 -- საქმე არის კარგი სიტყვა,
მუსაიფი ასნაირი. 

Lemma: mosak'itxe  
Number: 13602  
მოსაკითხე (მოსაკითხეს) მიმღ. ვნებ. მყ. მუუკითხენს ზმნისა -- მოსაკითხი, ამანათი, ძღვნად გამოგზავნილი რამ. მიქ
მომიჯღონუა მა თე მოსაკითხე?: მ. ხუბ., გვ. 220 -- ვინ გამომიგზავნაო მე ეს მოსაკითხი. 

Lemma: mosamarte  
Number: 13603  
მოსამართე (მოსამართეს) მოსამართლე. ე მოსამართექ სამართალს იშენი ვეგინუკინჷ: ი. ყიფშ., გვ. 44 -- ამ
მოსამართლემ სამართალს მაინც არ გადაუხვია. 

Lemma: mosargalapa  
Number: 13604  
მოსარგალაფა (მოსარგალაფას) სახელი მაასარგალუანს ზმნისა -- მოთრევა. ჭყიშიში კარეში კარიშა
ქჷმოუსარგალუაფუ: ი. ყიფშ., გვ. 22 -- მწყემსის კარვის კართან მოუთრევია. 

Lemma: mosarte  
Number: 13605  
მოსართე (მოსართეს) მოსართავი (უნაგირისა). ოსური ოშნერი კეხის მუნგოზიმუანს, მარა მოსართე ოკო
ვამანჭირაფუევა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 110 -- ცოლი ასნაირ კეხს მოგაზომებს, მაგრამ მოსართავი არ უნდა მოაჭირებინოვო. 

Lemma: mosarik'apal-i  
Number: 13606  
მოსარიკაფალ-ი (მოსარიკაფალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ზღაპრული, არაჩვეულებრივი. სიტყვ.-სიტყვ. მოსაარაკებელი;
არაკად, ზღაპრად სათქმელი. ქოძირესჷ: ქუმუკობუ კჷდალასჷ მოსარიკაფალი ცირაში ამნახანტჷ: ი. ყიფშ., გვ. 63 --
ნახეს: ჰკიდია კედელზე ზღაპრული ქალიშვილის სურათი. შდრ. არიკი. 

Lemma: mosarik'ebel-i  
Number: 13607  
მოსარიკებელ-ი (მოსარიკებელ/რს) იგივეა, რაც მოსარიკაფალი, -- ზღაპრული, არაჩვეულებრივი. მოსარიკებელი
ბოშიქჷ დებადჷვა: ი. ყიფშ., გვ. 73 -- საარაკო (ზღაპრული) ბიჭი დაებადაო. 

Lemma: mosarsal-i  
Number: 13608  
მოსარსალ-ი (მოსარსალ/რს) მოსრიალება. თე აფუნს ჸაზახიშა ქიმისარსალუ გვერქია: ი. ყიფშ., გვ. 174 -- ამ



გაზაფხულზე გლეხთან მოსრიალდა გველიო. 

Lemma: mosarghua  
Number: 13609  
მოსარღუა (მოსარღუას) სახელი მაასარღანს, მიისარღალუ(ნ) ზმნათა -- მაღალი პიროვნების გრძელი ნაბიჯებით
მოსვლა. ქომურს ემერეშე, ქომაასარღანს -- მოდის ეგერ, გრძელი ნაბიჯებით მოდის. შდრ. სარღა. 

Lemma: mosasvanje  
Number: 13610  
მოსასვანჯე (მოსასვანჯეს) მიმღ. ვნებ. მყ. მაასვანჯუანს ზმნისა -- დასასვენებელი, მოსასვენებელი. აწნეშე მოსასვანჯე
რე თენა: მ. ხუბ., გვ. 42 -- ახლა (ამის შემდეგ) მოსასვენებელი არის ეს. 

Lemma: mosakvare  
Number: 13611  
მოსაქვარე (მოსაქვარეს) მოსაქმე. ჯგირი მოსაქვარე რე: მ. ხუბ., გვ. 175 -- კარგი მოსაქმეა. უწიწკარი მოსაქვარე ოსური
-- მოურიდებელი (არააზიზი) მოსაქმე ქალია. 

Lemma: mosashvele  
Number: 13612  
მოსაშველე (მოსაშველეს) მიმღ. ვნებ. მყ. მოსაშველებელი; მშველელი. მოსაშველექ ვამაგორ: ქხს, 1, გვ. 62 -- მშველელი
ვერ მოვძებნე. თეში მოსაშველე კოც ღორონთით ვეერჩებუ: ი. ყიფშ., გვ. 164 -- ამის მშველელ კაცს ღმერთიც არ ერჩის. 

Lemma: mosashine  
Number: 13613  
მოსაშინე (მოსაშინეს) მიმღ. ვნებ. მყ. მოსახსენებელი. იხ. შინა. 

Lemma: mosadzin-i  
Number: 13614  
მოსაძინ-ი (მოსაძინს) მიმღ. ვნებ. მყ. დასამატებელი, მოსამატებელი. იხ. ძინა. 

Lemma: mosac'one  
Number: 13615  
მოსაწონე (მოსაწონეს) მიმღ. ვნებ. მყ. მოსაწონი. სქანი უჯგუში მა მი ბძირა, ირინერიში მოსაწონე?: ი. ყიფშ., გვ. 165 --
მე ვინ ვნახო შენზე უკეთესი, ყოველმხრივ მოსაწონი? 

Lemma: mosaxvar-i  
Number: 13616  
მოსახვარ-ი (მოსახვარს) მიმღ. ვნებ. მყ. მოსახმარი, მოსახმარებელი. ტყა მარზენა ჩქჷნი რინაშო მოსახვარი საგანეფც:
ყაზაყ., 21.03.1930, გვ. 3 -- ტყე გვაძლევს ჩვენი ყოფისათვის მოსახმარ საგნებს. ქჷგებდვანთ ჩქჷნი სქუაში მოსახვარეთია:
ი. ყიფშ., გვ. 73 -- დავდებთ ჩვენი შვილის მოსახმარადო. 

Lemma: moserua  
Number: 13617  
მოსერუა (მოსერუას) სახელი მოსერუნს ზმნისა -- აღელვება, აღშფოთება; მოსპობა. გიიძვეძუნა თაქ, ათე ბაღანემქ
მოვსერუ -- (ადგილზე) ძუნძულებენ, ამ ბავშვებმა მომსპო (ამაღელვა). 

Lemma: mosvanda  
Number: 13618  
მოსვანდა, მოსვანჯა (მოსვანდ/ჯას) სახელი მიისვანჯუ(ნ) ზმნისა -- დასვენება; მოსვენება. მუჟანსჷთი მოსვანჯა
მიინდომუნი: ი. ყიფშ., გვ. 49 -- როდესაც მოსვენება მოინდომა. უჭკუე დუდი კუჩხის მოსვანჯას ვამეჩანსია: ხალხ. სიბრ., 1,
გვ. 138 -- უჭკუო თავი ფეხს მოსვენებას არ მისცემსო. ჯიმა, ქომისვანჯი, ვარა ნაკვაჩხირს ხოლო ქომაანტებუ: ი. ყიფშ., გვ.
179 -- ძმაო, მოისვენე, თორემ მუგუზალსაც მოეკიდება. ჯგირი ადგილც მასვანჯეს: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 100 -- კარგ
ადგილას მოასვენეს. გურც {ვ}უწიი: მისვანდი!: ი. ყიფშ., გვ. 163 -- გულს ვუთხარი: მოისვენე! 

Lemma: mosvanja  
Number: 13619  
მოსვანჯა (მოსვანჯას) იხ. მოსვანდა. 

Lemma: mosvanjil/r-i  
Number: 13620  
მოსვანჯილ/რ-ი (მოსვანჯილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მიისვანჯუუ(ნ) ზმნისა -- მოსვენებული. მოსვანჯირო ზმნზ.
მოსვენებულად. ქომოთუხუნს მონტყორის მოსვანჯილო: ი. ყიფშ., გვ. 22 -- მოდის და ართავს მატყლს მოსვენებულად. 

Lemma: mosvanjin-i  
Number: 13621  
მოსვანჯინ-ი (მოსვანჯინს) იგივეა, რაც მოსვანჯა, -- მოსვენება. თექიანი მოსვანჯინი მიჩქჷ, ვარე გვალო ხიხა: მასალ.,
გვ. 65 -- იქაური მოსვენება ვიცი, არ არის მთლად უმნიშვნელო. 

Lemma: mosvasvil-i  
Number: 13622  
მოსვასვილ-ი (მოსვასვილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მოსვასუნს ზმნისა -- მორთული. მოსვასვილი, მოკვანწილი ჟი
ბალკონცჷ გილარდინი?: მასალ., გვ. 22 -- მორთული და მოკაზმული ზევით აივანზე რომ იდექი? 

Lemma: mosvit  
Number: 13623  
მოსვით დოხუნა (მოსვით დოხუნას) ფეხმორთხმით, ფეხების მოკეცით დაჯდომა. რუსი დიდაშ მაჸვილარქ მოსმით
(//მოსვით) ქაშმოხუნუუ: შ. ბერ., გვ. 90 -- დედისმკვლელმა რუსმა ფეხმოკეცით (ფეხმორთხმით) დამსვა (დაბლა). 



Lemma: mosimapa  
Number: 13624  
მოსიმაფა (მოსიმაფას) სახელი მაასიმუუ(ნ) ზმნისა -- მოსმენა. მუგჷდენი ხონარქჷ მაასიმჷ: ი. ყიფშ., გვ. 36 -- რაღაც ხმა
მოესმა. 

Lemma: mosil-i  
Number: 13625  
მოსილ-ი (მოსილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მოსუნს ზმნისა -- ქსოვილი, რაც მოიქსოვა, -- მოქსოვილი. 

Lemma: mosirot'il-i  
Number: 13626  
მოსიროტილ-ი (მოსიროტილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მოსიროტუნს ზმნისა -- ამოხოცილი, ამოწყვეტილი; მოსრესილი. 

Lemma: mosirot'ua  
Number: 13627  
მოსიროტუა (მოსიროტუას) სახელი მოსიროტუნს ზმნისა -- გაწყვეტა, მოსრვა, მოსპობა. 

Lemma: mosirua  
Number: 13628  
მოსირუა (მოსირუას) სახელი მოსირუნს ზმნისა -- მოსრვა, მოსპობა. 

Lemma: mosk'e  
Number: 13629  
მოსკე (მოსკეს): სავაჟო. მოსკე-წაჩხური წაჩხურის (მარტვილის რაიონი) მთავარ-ანგელოზის ეკლესია, სადაც სალოცავად
მიდიოდნენ, ვისაც შვილი არ ჰყავდა ან ვაჟი არ უჩნდებოდა. ილოცებოდნენ ასე: ...სკი გამიბრალი, მოსკე წაჩხური, ჩქიმი
ნაბრალით, ჩქინი გური გაახარი, სქანი სახელი ხვამილ. ოში წანაში ხვამა სი ქოდმაცალი -- ვაჟი გამიმრავლე,
ვაჟიანობის წაჩხურო, ჩვენი ნამრავლით ჩვენი გული გაახარე, შენ სახელდალოცვილო, ასი წლის ლოცვა შენ დაგვაცადე! (ს.
მაკალ., გვ. 366). შდრ. სკი//სქი. 

Lemma: mosmit  
Number: 13630  
მოსმით ეშახუნა (მოსმით ეშახუნას) იგივეა, რაც მოსვით დოხუნა. ხანი ეშახე მოსმით ეშახანტურელი ნოხის: მ. ხუბ., გვ.
15 -- ხანი ფეხმორთხმით ზის დახატულ ნოხზე. 

Lemma: mosopua  
Number: 13631  
მოსოფუა (მოსოფუას) სახელი მოსოფუნს ზმნისა -- მოგლეჯა; მოწყვეტა; გადატ. ქუხილით წამოსვლა. ჟჷრ საჯენიშ მაჟიაშე
ემერ წყურგილ მოსოფუნცუ: მასალ., გვ. 18 -- ორი საჟენის სიმაღლიდან ეგერ წყარო (ღვარად), მოქუხს. წილუა მოკოდ,
ვამასოფუ: ქხს, 1, გვ. 67 -- მოკრეფა მინდოდა, ვერ მოვწყვიტე. გადატ. ჯლიგინით წამოსვლა. მუ ოკო რდას
მოსოფუნცუ?:აია, 2, გვ. 76 -- რა უნდა იყოს, რომ მოჯლიგინობს. 

Lemma: mosp'ua  
Number: 13632  
მოსპუა (მოსპუას) სახელი მოსპუნს (მოსპენს) ზმნისა -- მოსპობა. თელი ქალაქის მოსპენს გვერშაპი: მ. ხუბ., გვ. 12 --
მთელ ქალაქს მოსპობს გველეშაპი. 

Lemma: mosp'uala  
Number: 13633  
მოსპუალა (მოსპუალას) იგივეა, რაც მოსპუა. 

Lemma: mosruleba  
Number: 13634  
მოსრულება (მოსრულებას) იხ. მოსურება, -- მოსურვება. გინულა მიისრულუ შარაშა მუჰამბიქ: მ. ხუბ., გვ. 26 -- გზაზე
გასვლა მოისურვა მუჰამბმა. 

Lemma: mosua  
Number: 13635  
მოსუა (მოსუას) სახელი მოსუნს ზმნისა -- 1. მოსვა; 2. ქსოვა. ბორბოლია ჭანდიშ ოჭოფალო მოსუნს ბადეს -- ობობა ბუზის
დასაჭერად ქსოვს ბადეს. ოჩხომე ბადეს მოსუნს -- სათევზაო ბადეს ქსოვს. მოსუნს (მოსუ {მო}ქსოვა, უმოსუ {მო}უქსოვია,
ნომოსუე(ნ) ქსოვდა თურმე) გრდმ. ქსოვს; მოსავს. იმოსუნს (იმოსუ {მო}იქსოვა, უმოსუ {მო}უქსოვია) გრდმ. სათავ. ქც. მოსუნს ზმნისა
-- იქსოვს; იმოსავს. უმოსუნს (უმოსუ {მო}უქსოვა, უმოსუ {მო}უქსოვია) გრდმ. სასხვ. ქც. მოსუნს ზმნისა -- უქსოვს; უმოსავს.
იმოსუუ(ნ) (მიიმოსუ მოქსოვილ იქნა, მომოსე{ლე}(ნ) მოქსოვილა) გრდუვ. ვნებ. მოსუნს ზმნისა -- იქსოვება; იმოსება. ამოსუუ(ნ)
(მაამოსუ მოექსოვა, მომოსუუ მოჰქსოვია) გრდუვ. ვნებ. უმოსუნს ზმნისა -- ექსოვება; ემოსება. იმოსე(ნ) (იმოსუ შესაძლებელი გახდა
მოქსოვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. მოსუნს ზმნისა -- შეიძლება ქსოვა (მოქსოვილ იქნას), მოსვა. ამოსე(ნ) (ამოსუ შეძლო
{მო}ექსოვა, -- , ნომოსუე(ნ) შესძლებია {მო}ქსოვა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უმოსუნს ზმნისა -- შეუძლია {მო}ქსოვოს, მოსოს.
ომოსაფუანს (ომოსაფუუ აქსოვინა, უმოსაფუაფუ უქსოვინებია, ნომოსაფუ{აფუ}ე(ნ) აქსოვინებდა თურმე) კაუზ. მოსუნს ზმნისა --
აქსოვინებს. მამოსალი მიმღ. მოქმ. მქსოველი; მმოსველი. ომოსალი მიმღ. ვნებ. მყ. საქსოვი; სამოსი. მოსილი მიმღ. ვნებ. წარს.
{მო}ქსოვილი; მოსილი. ნამოსა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაქსოვი. ნამოსუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ქსოვის, მოსვის საფასური. უმოსუ მიმღ.
უარყ. {მო}უქსოვი, უმოსავი. შდრ. ბორბოლიაშ მოსა. 

Lemma: mosuk'a  
Number: 13636  
მოსუკა (მოსუკას): მიკნახუა დიხა (პ. ჭარ.) -- ჩამონაშალი მიწა, -- ფლატე. 

Lemma: mosumala  
Number: 13637  



მოსუმალა (მოსუმალას) სახელი მოუსვანს ზმნისა -- მოსმა, წასმა. მოუსუ დო იდჷ თეურე: ა. ცაგ., გვ. 11 -- მოუსვა და
წავიდა იქით. მოუსვესჷ დო ჭკირეს: ი. ყიფშ., გვ. 88 -- მოუსვეს და ჭრეს. 

Lemma: mosureba  
Number: 13638  
მოსურება (მოსურებას) სახელი მიისურენს ზმნისა -- 1. მოსურვება. ჸუდეშა ულა მიისურუ ძღაბიქ -- სახლში წასვლა
მოისურვა გოგომ. 2. მოსტუმრება. ათე საქმეეფი მიისურუნი, გინოჭყვიდუ შხვადო ულა: მ. ხუბ., გვ. 27 -- ეს საქმეები რომ
მოისტუმრა, გადაწყვიტა სხვაგან წასვლა. 

Lemma: moskilada  
Number: 13639  
მოსქილადა (მოსქილადას) სახელი მაასქიდუ(ნ) ზმნისა -- გამეტება, შელევა; მორჩენა რისამე. ჩქიმო სი მუთას
მაასქიდუქ -- ჩემთვის შენ არაფერს გაიმეტებ. 

Lemma: moskuapa  
Number: 13640  
მოსქუაფა (მოსქუაფას) სახელი მუუსქუანს ზმნისა -- მობმა, მოხვევა. უკული ქიმისქუუ თენა ამუსერი კითიშა: მ. ხუბ., გვ.
258 -- შემდეგ მოიხვია ეს ამეღამ თითზე. 

Lemma: mosxap'ine  
Number: 13641  
მოსხაპინე (მოსხაპინეს) მიმღ. აწმყ. მხტომელი; მოცეკვავე. გაჸუნუქჷ ართი კოჩი, მოსხაპინე, მობირეე: მ. ხუბ., გვ. 312 --
გამოგყვები ერთი კაცი, მოცეკვავე, მომღერალი. 

Lemma: mosxap'ua  
Number: 13642  
მოსხაპუა (მოსხაპუას) სახელი მაასხაპანს ზმნისა -- მოხტომა. ქჷმაასხაპუ თუდონი ქეჸანაში ხენწჷფექ: ქხს, 2, გვ. 30 --
მოახტა (მოვარდა) ქვედა ქვეყნის ხელმწიფე. 

Lemma: mosxup'in-i  
Number: 13643  
მოსხუპინ-ი (მოსხუპინს) სახელი მაასხუპუუ(ნ) ზმნისა -- ჩამოკიდება; ჩაჭიდება. მა ჟი ჯაში ნოჸველასჷ ქომუასხუპი: ა.
ცაგ., გვ. 57 -- მე ზევით ხის ტოტს ჩამოვეკიდე. დიდის მასხუპუქუნი, ჭიჭე ვაგაში: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 38 -- დიდს რომ
მოეჭიდები, პატარასაც ვერ იშოვი. 

Lemma: mot'abik'e  
Number: 13644  
მოტაბიკე (მოტაბიკეს) მიმღ. აწმყ. მეტოქე; მეტოქეობა უღელში გაბმული ხარებისა ერთმანეთთან. მოტაბიკე ხოჯიცალო
გილურქ -- მეტოქე ხარივით დადიხარ. შდრ. ტაბიკი. 

Lemma: mot'arzhil-i  
Number: 13645  
მოტარჟილ-ი (მოტარჟილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ფერწასული, ფერგადასული (ცოტათი) (პ. ჭარ.). 

Lemma: mot'aceba  
Number: 13646  
მოტაცება (მოტაცებას) სახელი მიიტაცენს ზმნისა -- მოტაცება. 

Lemma: mot'axir-i  
Number: 13647  
მოტახირ-ი (მოტახირს) მიმღ. ვნებ. წარს. მოტახუნს ზმნისა -- მოტეხილი. მოტახირი კუჩხი -- მოტეხილი ფეხი. გადატ.
მოტახირი წყარი ნელთბილი (განელებული) წყალი. ჩქიჩქუ მოტახირ წყარს გობონუ -- ჩვილი განელებულ წყალში
დაბანა. შდრ. ლაზ. გონტახეი წკაი განელებული (ნელთბილი) წყალი (აჭარ. დიალექტ. ლექსკ., 4, გვ. 62). 

Lemma: mot'ibapa  
Number: 13648  
მოტიბაფა, მოტუბაფა (მოტი/უბაფა) სახელი მუუტიბუუ(ნ) ზმნისა -- მოთბობა. მუნერო ოკო ორზჷკო თიქ თინერი
დაჩხირი, ნამდა პაპას ოხვამეს ქჷმუტუბუკონი: ი. ყიფშ., გვ. 8 -- როგორ უნდა დაენთო მას ისეთი ცეცხლი, რომ
მღვდლისათვის ეკლესიაში მოეთბო. 

Lemma: mot'ibue  
Number: 13649  
მოტიბუე (მოტიბუეს) ოდნავ თბილი, -- მოთბილო, მოთბო. ჭიჭე მოტიბუე წყარი მოკო -- ცოტა მოთბო წყალი მინდა. შდრ.
ტიბუ. 

Lemma: mot'k'varil-i  
Number: 13650  
მოტკვარილ-ი (მოტკვარილს) მიმღ. ვნებ. წარს. მოტკვარუნს ზმნისა -- მოკვნეტილი. 

Lemma: mot'k'varua  
Number: 13651  
მოტკვარუა (მოტკვარუას) სახელი მოტკვარუნს ზმნისა -- მოკვნეტა. ხე ჯინს ქჷმიოტკვარუ -- ხელი ძირში მოაკვნიტა
(მიატკვირა). 

Lemma: mot'k'umorua  
Number: 13652  
მოტკუმორუა (მოტკუმორუას) იგივეა, რაც -- მოტკვარუა. 



Lemma: mot'olua  
Number: 13653  
მოტოლუა, მოტოლუე (მოტოლუა/ე-ს) ტოლი, ფარდი. ათეში მოტოლუა ამბე მითინს ვაღოლამუ -- ამის ტოლი ამბავი
არავის დამართნია. ართი წანა ოთხი წანაში მოტოლუე რე -- ერთი წელი ოთხი წლის ტოლია. 

Lemma: mot'q'abarua  
Number: 13654  
მოტყაბარუა (მოტყაბარუას) სახელი მიიტყაბარანს ზმნისა -- მოტყავება. 

Lemma: mot'q'vip'inapil-i  
Number: 13655  
მოტყვიპინაფილ-ი (მოტყვიპინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მოტყვიპონდუ(ნ) ზმნისა -- მოღუშული, დაღვრემილი. ჩქიმი
ღურა, თინა მოტყვიპინაფილი იახედუნი, გური შქაშა გიგართუუდუ -- ჩემი სიკვდილი, ის მოწყენილი (დაღვრემილი) რომ
(გარეთ) იჯდა, გული შუაზე გაგეყოფოდა. 

Lemma: mot'q'obin-i  
Number: 13656  
მოტყობინ-ი (მოტყობინს) სახელი მოტყობუნს ზმნისა -- მალულად წამოსვლა. მოტყობუნსჷ, უმარდჷ ბრელსჷ: ი. ყიფშ.,
გვ. 175 -- მოდის (მალულად), უმადლის ბევრს. 

Lemma: mot'q'urapa  
Number: 13657  
მოტყურაფა (მოტყურაფას) სახელი მიიტყურუანს ზმნისა -- მიტყუება; ტყუილის თქმით მოყვანა. ქომიიტყურუუ ჸუჩა --
მოიტყუა სახლში. 

Lemma: moubade  
Number: 13658  
მოუბადე (მოუბადეს) შტერი (დ. ფიფია); ავის მქნელი. 

Lemma: moula  
Number: 13659  
მოულა (მოულას) სახელი მოურს ზმნისა -- მოსვლა. დღაში მოულაშა ვადოპილა: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 124 -- უდროოდ
(ბოლო დღის მოსვლამდე) არ მომკლა. 

Lemma: moulir-i  
Number: 13660  
მოულირ-ი (მოულირს) იხ. მულირი, -- მიმღ. ვნებ. წარს. მოურს ზმნისა -- მოსული. 

Lemma: moune  
Number: 13661  
მოუნე (მოუნეს) მავნე, ავისმქნელი. მოხანდეფიში მოუნე რე: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 155 -- მშრომელების მავნეა. თიცალი
გაუგონებუდას მუშ(ი) ტერი დო მოუნეს: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 89 -- იმისთანა გაეგონოს მის მტერსა და ავის მქნელს. 

Lemma: mounch'i  
Number: 13662  
მოუნჭი კვალიშა! ხარებისადმი შეძახილი ხვნის დროს, რომ კვალში ჩადგეს. აშო, ხოჯი, მოუნჭი კვალიშა! -- აქეთ, ხარო,
ჩადექი კვალში (დაურტყი კვალში)! 

Lemma: mouraw-i  
Number: 13663  
მოურაუ̂-ი (მოურაუ̂ქ) მოურავი. ართ დღას ქიმიბურინუ პატონიში მოურაუ̂ქ -- ერთ დღეს მოვარდა ბატონის მოურავი. შდრ.
მოურე. 

Lemma: moure  
Number: 13664  
მოურე (მოურეს) მოურავი. სვერეხია რე მოურე: მასალ., გვ. 66 -- სვერეხია (გვარია) არის მოურავი. ორე ვეება კოჩი დო
ჸუნს მოურეფი: მ. ხუბ., გვ. 123 -- არის უშველებელი კაცი და ჰყავს მოურავები. 

Lemma: mouche  
Number: 13665  
მოუჩე (მოუჩეს) მოშავო. ძუა-ფაფარი მოუჩე რე -- ძუა და ფაფარი მოშავო აქვს (არის). შდრ. უჩა. 

Lemma: mopapua  
Number: 13666  
მოფაფუა (მოფაფუას) სახელი მიიფაფუ(ნ) ზმნისა -- ფამფალით, ქანაობით სვლა. ქიმიფაფუ ქოჩორა მუში ცხენითჷ: ი.
ყიფშ., გვ. 95 -- ფამფალით მოდის (მოფამფალობს) ქოჩორა თავისი ცხენით. 

Lemma: mopachua  
Number: 13667  
მოფაჩუა (მოფაჩუას) სახელი მოფაჩუნს ზმნისა -- გაშლა; მობნევა, მოფანტვა. ხრეში მოფაჩუ შარას -- ხრეში გაშალა
გზაზე. ოდიარეს მოფაჩუნდუ მინდორს ოხომაფალო -- ბალახს გაშლიდა მინდორში გასახმობად. 

Lemma: moperapa  
Number: 13668  
მოფერაფა (მოფერაფას) სახელი მუუფერუანს ზმნისა -- მოფერება. მოფერაფა ჯგირი ვარე: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 157 --
მოფერება კარგი არაა. მარა გურც შხვა უღუნა, მოფერაფა, ცერგულობა: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 100 -- მაგრამ გულში



სხვა აქვთ, მოფერება, ლაქუცობა. იმ სერცჷ ხენწჷფესჷ მოუფერუუ ძალამი: ი. ყიფშ., გვ. 65 -- იმ ღამეს ხელმწიფეს
მოეფერა ძალიან. 

Lemma: moperda  
Number: 13669  
მოფერდა (მოფერდას) მოფერდო. მოფერდია პატარა მოფერდო ადგილი, -- ფერდობი. მიდართჷ ბოშიქ, ჭე მოფერდია
ადგილიე, თაქ: მ. ხუბ., გვ. 176 -- წავიდა ბიჭი, ცოტა გვერდობი ადგილი რომ არის, იქ. იხ. ფერდი. 

Lemma: mopinua  
Number: 13670  
მოფინუა (მოფინუას) სახელი მოფინუნს ზმნისა -- მოფენა. მუჟამი თეს გევოჯინექ, მაფინოუ ია-ვარდი -- როდესაც ამას
დავხედავ, მეფინება ია-ვარდი. 

Lemma: mopikreba  
Number: 13671  
მოფიქრება (მოფიქრებას) იგივეა, რაც მოფირქება, -- სახელი მიიფიქრენს ზმნისა -- მოფიქრება. 

Lemma: mopixvinapa  
Number: 13672  
მოფიხვინაფა (მოფიხვინაფას) სახელი მააფიხვინუანს, მოფიხვონდუ(ნ) ზმნათა -- შესუქება, გაბერვა, გაპუტკუნება.
ნაპატიები თუცალო მოფიხვონდუ -- ნაპატიები (მოვლილი) გოჭივით მოსუქდა. 

Lemma: mopixvinapil-i  
Number: 13673  
მოფიხვინაფილ-ი (მოფიხვინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მოფიხვინდუ(ნ) ზმნისა -- გაბერილი, გადატ. გასუქებული. ქვარა
მოფიხვინაფილი, მუჭოთი შეფაში თუ იჸიი: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 148 -- მუცელი გამობერილი აქვს, როგორც სეფის გოჭი
იქნება. 

Lemma: mopotapa  
Number: 13674  
მოფოთაფა (მოფოთაფას) სახელი მოუფოთუანს ზმნისა -- მოძებნა; მოფათურება (ხელით). 

Lemma: moporil-i  
Number: 13675  
მოფორილ-ი (მოფორილს) მიმღ. ვნებ. წარს. მოფორუნს ზმნისა -- მოხურული. კარი მოფორილი აფუ -- კარი მოხურული
აქვს. 

Lemma: moporua  
Number: 13676  
მოფორუა (მოფორუას) სახელი მოფორუნს ზმნისა -- მოხურვა, მოფარვა. პისუ მუმოფორუ ქუდი: ი. ყიფშ., გვ. 150 -- პირზე
მაფარია ქუდი. კარი მომიფორი ჭეთი -- კარი მომიხურე ცოტათი. 

Lemma: moporchua  
Number: 13677  
მოფორჩუა (მოფორჩუას) სახელი მოფორჩუნს ზმნისა -- მოფენა. დინამიტი ქუოჸოთით დო ტოფუთ მიიფორჩუ ტარჩენქ --
დინამიტი ვისროლეთ და `ტოფუთი' (თევზის სახეობა) მოიფინა ტარჩენი (მდინარეა). 

Lemma: mopuchonapa  
Number: 13678  
მოფუჩონაფა (მოფუჩონაფას) სახელი მუუფუჩონუანს ზმნისა -- მოსმა (ხელისა) მოფერებით. თოლიშა ხეს
ქომიფუჩონუანს: ი. ყიფშ., გვ. 179 -- თვალზე ხელს მოისვამს. 

Lemma: mopsha  
Number: 13679  
მოფშა (მოფშას) იგივეა, რაც მოფშაფილი. 

Lemma: mopshapa  
Number: 13680  
მოფშაფა (მოფშაფას) სახელი მააფშანს ზმნისა -- მოვსება. 

Lemma: mopshapil-i  
Number: 13681  
მოფშაფილ-ი (მოფშაფილ/რს) იგივეა, რაც მოფშა, -- მიმღ. ვნებ. წარს. მააფშანს ზმნისა -- მოვსებული. შდრ. მოწაწილი. 

Lemma: mokanchapa  
Number: 13682  
მოქანჩაფა (მოქანჩაფას) სახელი მოუქანჩუანს ზმნისა -- მოქაჩვა. მოუქანჩუუ აშო: მ. ხუბ., გვ. 208 -- მოქაჩა აქეთ. ვართი
მუთუნქ გაშუას, ჯოღორქ ქიმოიქანჩუას -- არც არაფერი იშოვო, ძაღლმაც მოგქაჩოს. 

Lemma: mokakua  
Number: 13683  
მოქაქუა (მოქაქუას) მოტყუება (დ. ფიფია). 

Lemma: mokepe  
Number: 13684  
მოქეფე (მოქეფეს) მიმღ. აწმყ. მოქეიფე. ტანსაშვალი, მოჭკირუა, მოქეფე დო ხერიანი: ი. ყიფშ., გვ. 157 -- ტანსაშუალი,
მოდაბლო, მოქეიფე და ხეირიანი. შდრ. ქეფი. 



Lemma: mokekapa  
Number: 13685  
მოქექაფა (მოქექაფას) სახელი მუუქექუანს ზმნისა -- იოლად მიჩნევა, -- მოიოლება. იხ. ქექე. 

Lemma: mokvakval-i  
Number: 13686  
მოქვაქვალ-ი (მოქვაქვალ/რს) გოგმანით მოსვლა, -- მოგოგმანება. 

Lemma: mokvakvalua1  
Number: 13687  
მოქვაქვალუა1 (მოქვაქვალუას) სახელი მიიქვაქვალუ(ნ) ზმნისა -- მოგოგმანება. ჩქიმი ცირა, მახარია, აშო
ქიმიქვაქვალია:ქხს, 1, გვ. 176 -- ჩემო გოგოვ, მახარია, აქეთ მოგოგმანდი. 

Lemma: mokvakvalua2  
Number: 13688  
მოქვაქვალუა2 (მოქვაქვალუას) სახელი მოქვაქვალანს ზმნისა -- მოსპობა; მოსუფთავება. დო ფირქენდჷ, ვალიცალო
საბჭოეთის მოფქვაქვალანქ -- და ფიქრობდა, ელვის სისწრაფით მოვსპობ საბჭოეთსო. 

Lemma: mokvarkvashel-i  
Number: 13689  
მოქვარქვაშელ-ი (მოქვარქვაშელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მოქვარქვაშანს ზმნისა -- მოკრიალებული, მოსუფთავებული.
მოქვარქვაშელი მინდორეფი გიჯინენა, გელჷნა -- გაკრიალებული მინდვრები გიცდიან (გიყურებენ), გელიან. 

Lemma: mokvarkvashua  
Number: 13690  
მოქვარქვაშუა (მოქვარქვაშუას) სახელი მოქვარქვაშანს ზმნისა -- მოკრიალება. 

Lemma: mokimine  
Number: 13691  
მოქიმინე (მოქიმინეს) იხ. მაქიმინე. მოქიმინე პიჯი -- მოქმედი (მქმნელი) პირი. 

Lemma: mokinapa  
Number: 13692  
მოქინაფა (მოქინაფას) გაბრუვება (პ. ჭარ.); თავბრუდახვევა (დ. ფიფია). 

Lemma: mokinishua  
Number: 13693  
მოქინიშუა (მოქინიშუას) სულის მოდგმა. 

Lemma: mokinchua  
Number: 13694  
მოქინჩუა (მოქინჩუას) სახელი მოქინჩუნს ზმნისა -- მოქაჩვა. ვარა სქვერი ქოგჷძირუნო რჩინუ გერიშ მუნაქინჩა:ქხს, 1,
გვ. 178 -- ან შველი გინახავს ბებერი მგლის მონაქაჩი. 

Lemma: mokiocua  
Number: 13695  
მოქიოცუა (მოქიოცუას) სახელი მოქიოცუნს ზმნისა -- მოგლესა. დუს მოუქიოცუნს ლაგვანს -- თავს მოუგლესს ქვევრს. 

Lemma: mokiranje  
Number: 13696  
მოქირანჯე (მოქირანჯეს) მიმღ. აწმყ. მქირავებელი. ქჷმორთესჷ თი მავითაართა ჟამიში მოქირანჯეენქ: ა. ცაგ., გვ. 90 --
მოვიდნენ იმ მეთერთმეტე ჟამის დამქირავებლები. შდრ. ქირა. 

Lemma: mokirinapa  
Number: 13697  
მოქირინაფა (მოქირინაფას) სახელი მუუქირინუანს ზმნისა -- მოქნევა. ბიგაში მოქირინაფა ანდვილი რე, მეგამა რე
ძნელი -- ჯოხის მოქნევა ადვილია, დარტყმაა ძნელი. შდრ. რქინაფა. 

Lemma: mokmedala  
Number: 13698  
მოქმედალა (მოქმედალას) მოქმედება. ბჟაში ჩხორიაში მოქმედალათ იკეთენცჷ მანგარი პიცჷ: ყაზაყ., 21.06.1930, გვ. 2
-- მზის სხივების მოქმედებით იკეთებს მაგარ პირს. ჩქიმი გლახა მოქმედალა სოთინი ძირიო? -- ჩემი ცუდი მოქმედება
სადმე ნახე? 

Lemma: mokmend-i  
Number: 13699  
მოქმენდ-ი (მოქმენდის, მოქმენს) მოქმედი. მოქმენდი ჯარიშა ვემშჷმაშქვეს -- მოქმედ ჯარში არ შემიშვეს. 

Lemma: mokmendala  
Number: 13700  
მოქმენდალა (მოქმენდალას) იხ. მოქმედალა, -- მოქმედება. თეცალი მოქმენდალაშენი ანგჷლია ნომარდუე: კ. სამუშ.,
ქხპს, გვ. 114 -- ასეთი მოქმედებისათვის ინგლისი უმადლოდა (თურმე). პირველი დღალეფიში მოქმენდალაშე
გაგმაარგამეს -- პირველი დღეების მოქმედებიდან გამოაშკარავეს. 

Lemma: mokmendeba  



Number: 13701  
მოქმენდება (მოქმენდებას) იგივეა, რაც მოქმენდალა, -- მოქმედება. გოძირანქ ჩქიმი მოქმენდებას: მ. ხუბ., გვ. 30 --
გაჩვენებ ჩემს მოქმედებას. 

Lemma: mokosua  
Number: 13702  
მოქოსუა (მოქოსუას) სახელი მოქოსუნს ზმნისა -- მოწმენდა. ჩქიმი ჯიმაში ზისხირს მოფქოსჷნქია: მ. ხუბ., გვ. 169 -- ჩემი
ძმის სისხლს მოვწმენდო. 

Lemma: mokuar-i  
Number: 13703  
მოქუარ-ი (მოქუარს) მოქველი. შდრ. მოქვი (სოფელია). 

Lemma: moke'napa  
Number: 13704  
მოქჷნაფა (მოქჷნაფას) სახელი მაქჷნუუ(ნ) ზმნისა -- გაბრუება. დუდშა მეურც მოქჷნაფა: მასალ., გვ. 83 -- თავში მიდის
გაბრუება (თავბრუდახვევა). დედიბის მააქინჷ, ქჷდაანთხჷ: მ. ხუბ., გვ. 187 -- დედაბერი გაბრუვდა (და), დაეცა. დედჷბის
მააქჷნჷ, ართი კუნთხუს ქჷკნაანთხჷ: მ. ხუბ., გვ. 187 -- დედაბერი გაბრუვდა, ერთ კუთხეში დაეცა. იხ. მოქინაფა. 

Lemma: moke'napil-i  
Number: 13705  
მოქჷნაფილ-ი (მოქჷნაფილს) მიმღ. ვნებ. წარს. მააქჷნუუ(ნ) ზმნისა -- გაბრუებული, თავბრუდახვეული. პროვაკაციეფით
დუდი მოქჷნაფილი მოხანდე ოსურ-კათა: ყაზაყ., 26.03.1930,, გვ. 2 -- პროვაკაციებით თავბრუდახვეული (თავგაბრუებული)
მშრომელი ქალები. 

Lemma: mokceva  
Number: 13706  
მოქცევა (მოქცევას) სახელი მოქცუუ(ნ) ზმნისა -- მოქცევა. დუდკვათილო ქჷდოიტენთ, გლახათ მომექციათინი: კ. სამუშ.,
ქხპს, გვ. 132 -- თავმოჭრილად დაგტოვებთ, ცუდად რომ მომექცეთ. 

Lemma: mokcieba  
Number: 13707  
მოქციება (მოქციებას) იგივეა, რაც მოქცევა , -- სახელი მომექციებუ(ნ) ზმნისა -- მოქცევა. ცირასქუას ვასქვანც, მა სი
მექციებუქუ: მასალ., გვ. 42 -- ქალიშვილს არ შეშვენის, როგორც მე შენ მექცევი. 

Lemma: moghala  
Number: 13708  
მოღალა (მოღალას) სახელი მიიღანს ზმნისა -- მოტანა. მოღალაქჷ ძნელქ აჸიის: ი. ყიფშ., გვ. 84 -- მოტანა ძნელი
შეექნათ. ბიგა ქუმოიღუდუავო: მ. ხუბ., გვ. 20 -- ჯოხი მოგქონდაო. თინა მუს(უ) მოიღანცჷნი, გინოჭყვადილი ბედი რე: კ.
სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 14 -- ის რასაც მოგიტანს, გადაწყვეტილი ბედია. 

Lemma: moghalat'e  
Number: 13709  
მოღალატე (მოღალატეს) მოღალატე. 

Lemma: moghalir-i  
Number: 13710  
მოღალირ-ი (მოღალირს) მიმღ. ვნებ. წარს. მიიღანს ზმნისა -- მოღებული; მოტანილი. მოღალირი მაფუ ბოლო: ი. ყიფშ.,
გვ. 158 -- მოღებული მაქვს ბოლო. 

Lemma: moghaluer-i  
Number: 13711  
მოღალუერ-ი (მოღალუერს) იგივეა, რაც მონაღალუერი, -- მიმღ. ვნებ. წარს. მიიღანს ზმნისა -- მოტანის საფასური. ოში
მანათი მოღალუერი ქიმეჩჷ: მ. ხუბ., გვ. 222 -- ასი მანეთი მოტანის საფასური მისცა. 

Lemma: mogham-i  
Number: 13712  
მოღამ-ი (მოღამს) მუღამი. ეს გეუჭოფუნქუ მოღამცჷ -- ამას ავუღებ მუღამს. 

Lemma: moghach'ua  
Number: 13713  
მოღაჭუა (მოღაჭუას) სახელი მოღაჭუნს ზმნისა -- მოკრეჭა (თმისა). 

Lemma: moghdinua  
Number: 13714  
მოღდინუა (მოდინუას) სახელი მოღდინუნს ზმნისა -- გალანძღვა. ამდღა მობღდინი სქანი ფილიპე მანგარას -- დღეს
გავლანძღე შენი ფილიპე მაგრად. 

Lemma: moghe  
Number: 13715  
მოღე (მოღეს) მასალა, ნივთი; იარაღი (პ. ჭარ.); გადატ. გამოსადეგი, ვარგისი; მაქნისი. ჩეჯა სქვამი რე, მარა მუთა მოღე
რენია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 162 -- ალვის ხე ლამაზია, მაგრამ არაფრის მაქნისიაო. ათე საომარი ირფელი მოღე
ქედინწყუუ: მ. ხუბ., გვ. 27 -- ეს საომარი ყველაფერი ვარგისი დაიწყო. ქჷმიბღია თენავა დო მუთუნ მოღე ქორენია-და,
ამარიენია: მ. ხუბ., გვ. 114 -- მოვიტანე ესო და, რაიმე ვარგისი თუ არისო, აგერაო. 

Lemma: moghvank'il-i  
Number: 13716  



მოღვანკილ-ი (მოღვანკილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მოღვანკუნს ზმნისა -- მოღუნული, მოხრილი. 

Lemma: moghvarua  
Number: 13717  
მოღვარუა (მოღვარუას) სახელი მოღვარანს ზმნისა -- ყვირილით წამოსვლა. ქჷმუურცუ ე ნდემი დო ქჷმოღვარანცჷ: ქხს,
2, გვ. 44 -- მოდის ეს დევი და მოყვირის. 

Lemma: moghia  
Number: 13718  
მოღია (მოღიას) იგივეა, რაც მორღია, -- რიჟრაჟი, განთიადი. ოჭმარეშ მოღია რდჷ -- დილის განთიადი იყო. 

Lemma: moghinjgua  
Number: 13719  
მოღინჯგუა (მოღინჯგუას) სახელი მოღინჯგუნს ზმნისა -- მშიერი საქონლის მიერ ბალახის ძირზე მოძოვნა, -- მოღიჯგნა,
მოჯიჯგნა. 

Lemma: moghirik'il-i  
Number: 13720  
მოღირიკილ-ი (მოღირიკილ/რს) იგივეა, რაც მოღვანკილი, -- მოკუნტული; მოხრილი. 

Lemma: moghoreba  
Number: 13721  
მოღორება (მოღორებას) სახელი მააღორენს ზმნისა -- მოტყუება. მააღორუ დო სქირუს ქიგიტუუ -- მოატყუა და მშრალზე
დატოვა. 

Lemma: moghuzua  
Number: 13722  
მოღუზუა (მოღუზუას) სახელი მოღუზუნს ზმნისა -- მოღუნვა; მოჭიდება. ჯა მოღუზუ -- ხე მოღუნა. მანგარას ქომააღუზუ --
მაგრად ჩაეჭიდა (ჩამოეკიდა). 

Lemma: moghula/e  
Number: 13723  
მოღულა/ე (მოღულა/ე-ს) ოდნავ მოხრილი, მოღუნული. კოჩი... მოღულა კეტის ქალაჸაფუანს ხეს: მ. ხუბ., გვ. 24 -- კაცი...
მოხრილ ჯოხს (ქე) ათამაშებს ხელში. 

Lemma: moghulozir-i  
Number: 13724  
მოღულოზირ-ი (მოღულოზირს) მიმღ. ვნებ. წარს. მოღულოზუნს ზმნისა -- მოღუნული, მორკალური. 

Lemma: moghulozua  
Number: 13725  
მოღულოზუა (მოღულოზუას) სახელი მოღულოზუნს ზმნისა -- მორკალვა, მოღუნვა, მოხრა. შხუ ჭინუ მოღულოზუ --
მსხვილი წკნელი მოღუნა (მორკალა). 

Lemma: moghuru{u}  
Number: 13726  
მოღურუ{უ} (მოღურუ{უ}ს) მიმღ. აწმყ. მომაკვდავი, მოკვდავი. //გადატ. მკვდარს დამსგავსებული. დოჭყოლეს დო
ქჷდიიტეესჷ მოღურუუ: ა. ცაგ., გვ. 94 -- დაჭრეს და დატოვეს მომაკვდავი. ლეხი ვორექ, მოღურუუ: ი. ყიფშ., გვ. 109 --
ავადმყოფი ვარ, მომაკვდავი. 

Lemma: moq'vintele  
Number: 13727  
მოყვინთელე (მოყვინთელეს) იგივეა, რაც მოჸვინთელე, -- მოყვითალო. 

Lemma: moq'vip'inapa  
Number: 13728  
მოყვიპინაფა (მოყვიპინაფას) სახელი მოყვიპონდუ(ნ) ზმნისა -- მოწყენა; გადატ. მოღუშვა. 

Lemma: mo՚anjapa  
Number: 13729  
მოჸანჯაფა (მოჸანჯაფას) პაემანის დანიშვნა (დ. ფიფია). თე ძღაბისჷ მოჸანჯაფა ვაუჩქჷდჷ ამუდღაშა -- ამ გოგომ
პაემანის დანიშვნა არ იცოდა დღემდე. 

Lemma: mo՚venj-i  
Number: 13730  
მოჸვენჯ-ი (მოჸვენჯის//მოჸვენს) მიმღ. აწმყ. მააჸუნუუ(ნ) ზმნისა -- მომყოლი. გედირთ ხენწიფეში სქუაქ დო მუში
მოჸვენჯიქ: მ. ხუბ., გვ. 22 -- ადგა ხელმწიფის შვილი და მისი მომყოლი. 

Lemma: mo՚vinte//mo՚vintele  
Number: 13731  
მოჸვინთე//მოჸვინთელე (მოჸვინთე{ლე}ს) მოყვითალო. 

Lemma: mo՚inua  
Number: 13732  
მოჸინუა (მოჸინუას) სახელი მოჸინუნს ზმნისა -- მოყინვა. შდრ. ჸინი. 

Lemma: mo՚onapa//mo՚unapa  



Number: 13733  
მოჸონაფა//მოჸუნაფა (მოჸო/უნაფას) სახელი მიჸო/უნანს ზმნისა -- მოყვანა. ზოჯუ ხენწიფექ მუში ოსურსქუაში
მოჸონაფა:აია, 1, გვ. 25 -- ბრძანა ხელმწიფემ თავისი ქალიშვილის მოყვანა. 

Lemma: mo՚onebapa  
Number: 13734  
მოჸონებაფა (მოჸონებაფას) სახელი მააჸონებაფუანს ზმნისა -- მოყვანინება. ქუმაჸონებაფე ცხენი: მ. ხუბ., გვ. 18 --
მოაყვანინე ცხენი. ართ შვანს ვეზირქ გური ქუმაჸონებაფუ: მ. ხუბ., გვ. 1 -- ერთხელ ვეზირმა გული მოაყვანინა. 

Lemma: mo՚orope//mo՚oropu  
Number: 13735  
მოჸოროფე//მოჸოროფუ (მოჸოროფეს, მოჸოროფუს) მიმღ. აწმყ. მოსიყვარულე. მოჸოროფუ მოჯგირეცალო ქეშეხვადეს
-- მოსიყვარულე მოკეთესავით შეხვდნენ. თიში მოჸოროფე -- მუმაშ ონბოლი, დიდაშ-ართი: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 135 -- მე
მისი მოყვარული -- მამით ობოლი, დედისერთა. 

Lemma: mo՚una  
Number: 13736  
მოჸუნა (მოჸუნას) სახელი მააჸუნუუ(ნ) ზმნისა -- მოყოლა. მაჸუნ ე კოჩქ დო ირფელი ქეჩუუ გერს: მ. ხუბ., გვ. 25 -- მოჰყვა
ეს კაცი და ყველაფერი უამბო მგელს. 

Lemma: mo՚unapa  
Number: 13737  
მოჸუნაფა (მოჸუნაფას) იგივეა, რაც მოჸუნა. ჭე გვიანო ოსური ქუმუჸუნაფჷ: მ. ხუბ., გვ. 195 -- ცოტა გვიან ცოლი
მოუყვანია. ქჷმაჸუნაფეს ბერი: მ. ხუბ., გვ. 77 -- მოაყვანინეს ბერი. ქჷმაჸუნუ ამბეს -- მოჰყვა ამბავს. 

Lemma: mo՚unapil-i  
Number: 13738  
მოჸუნაფილ-ი (მოჸუნაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მიჸონანს ზმნისა -- მოყვანილი. გინმიჯინე კანდიორო სქვამი
მოჸუნაფილი: აია, 2, გვ. 65 -- იყურება კადნიერად ლამაზი მოყვანილი (პატარძალი). 

Lemma: moshalua  
Number: 13739  
მოშალუა (მოშალუას) სახელი მოუშალუნს ზმნისა -- მოშლა, დაშლა. თეში რე გახანგებული, მოშალუა ვეშიილებე -- ისე
არის გაგიჟებული, დაშლა არ შეიძლება. 

Lemma: moshare  
Number: 13740  
მოშარე (მოშარეს) იგივეა, რაც მეშარე, -- მგზავრი. ქიმერთ თე მოშარე კოჩქ: მ. ხუბ., გვ. 23 -- მივიდა ეს მგზავრი (მეგზ{ავ}ე
კაცი). გესორეს მოშარემქ: აია, 1, გვ. 23 -- გაოცდნენ მგზავრები. 

Lemma: moshvanda  
Number: 13741  
მოშვანდა (მოშვანდას) იგივეა, რაც მოსვანჯა, -- სახელი მიიშვანდუუ(ნ) ზმნისა -- მოსვენება. გურცჷთი ქააკო მიშვანდას:
ი. ყიფშ., გვ. 164 -- გულსაც (კი) უნდა, რომ მოისვენოს. შდრ. ლაზ. შვაჯ: მოშვაჯინონი ფანჩატური გზაზე (ნ. მარი). 

Lemma: moshina  
Number: 13742  
მოშინა (მოშინას) სახელი მააშინანს ზმნისა -- 1. მოხსენება. დუდი დუუკრესჷ დო მააშინესჷ: ქხს, 2, გვ. 22 -- მიესალმნენ
(თავი დაუკრეს) და მოახსენეს. ასე მარჩქილით დო მოგოშინანთ ირფელს -- ახლა მისმინეთ და მოგახსენებთ ყველაფერს.
მუ უჯგუნი, სითი მუგაშინუაფუ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 44 -- რა ჯობია, შენც მოგეხსენება. 2. გახსენება (მკვდრისა). 

Lemma: moshinapa  
Number: 13743  
მოშინაფა (მოშინაფას) იგივეა, რაც მოშინა. 

Lemma: moshinapil-i  
Number: 13744  
მოშინაფილ-ი (მოშინაფილ/რს) იგივეა, რაც მოშინელი. თინეფიში კოჩანა მოშინაფილიე: მ. ხუბ., გვ. 32 -- იმათი კაცობა
მოხსენიებულია. 

Lemma: moshinel-i  
Number: 13745  
მოშინელ-ი (მოშინელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მიიშინანს ზმნისა -- მოხსენებული; გახსენებული (მკვდარი). ირფელი
მოშინელი რე -- ყველაფერი მოხსენიებულია. 

Lemma: moshirua  
Number: 13746  
მოშირუა (მოშირუას) სახელი მოშირუნს ზმნისა -- მოცვეთა. 

Lemma: moshorgua  
Number: 13747  
მოშორგუა (მოშორგუას) სახელი მოშორგუნს ზმნისა -- ზერელედ ხმარება რისამე. მოშორგუ ტანსამოსი დო ქიდაჸოთუ --
(ცოტა) ზერელედ იხმარა ტანსაცმელი და დააგდო. 

Lemma: moshoreba  
Number: 13748  
მოშორება (მოშორებას) სახელი მააშორენს ზმნისა -- მოშორება. სიკეთექ მემეშორუ: ი. ყიფშ., გვ. 129 -- მომშორდა



სიკეთე. მუაშორათ ღუმუშ კაკალს ურგებელი ნოჸურეფი: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 134 -- მოვაშოროთ ღომის კაკალს ურგებელი
ნაფცქვენები. შარასჷ ჭე მეეშორჷ: ა. ცაგ., გვ. 28 -- გზას ცოტა მოშორდა. 

Lemma: mosht'ringil-i  
Number: 13749  
მოშტრინგილ-ი (მოშტრინგილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ტანსაცმელში გამოწკეპილი. 

Lemma: moshuala  
Number: 13750  
მოშუალა (მოშუალას) სახელი მოშუნს ზმნისა -- 1. ამოქსოვა; მოქსოვა; შემოქსოვა. გადატ. მოთვინიერება, დაშოშმინება.
ეშმაკი დო მაზაკვალქ ჯონდო მუჭო მოშუას?!: მასალ., გვ. 97 -- ეშმაკმა და მზაკვარმა ჯონდო როგორ მოათვინიეროს?! 2.
მცირე (დ. ფიფია); მოსაშუალო, მოშუათანო. 

Lemma: moshuale  
Number: 13751  
მოშუალე (მოშუალეს) საშუალო. შდრ. ოშქარი. 

Lemma: moshuma  
Number: 13752  
მოშუმა, მოშუმუა (მოშუმას, მოშუმუას) სახელი მოშუნს ზმნისა -- მოსმა (ცოტასი). ართ მოშუმათ, ვერსიშ მაგჷნძას წყარი
გჷდგჷდჷნ, გაშუცალებჷ: მ. ხუბ., გვ. 270 -- ერთი მოსმით, ვერსის სიგრძეზე წყალი რომ იდგა, ამოუცლია. 

Lemma: moshkvapa  
Number: 13753  
მოშქვაფა (მოშქვაფას) სახელი მააშქვანს ზმნისა -- მოშვება; სადმე მოსვლის უფლების მიცემა. ძალამი პატიისჷ ვა
ცენდესჷ-და, ჸუდეშა ვა მააშქვანდჷ -- თუ დიდ პატივს არ სცემდა, სახლში არ მოუშვებდა. 

Lemma: moshkvidu  
Number: 13754  
მოშქვიდუ, მოშქვიდუუ (მოშქვიდუ{უ}-ს) მიმღ. ვნებ. წარს. იშქვიდუუ(ნ) ზმნისა -- ვინც დამხვრჩვალს ჰგავს; ძალიან
გამხდარი. 

Lemma: moshkiren-i  
Number: 13755  
მოშქირენ-ი, მოშქირენაფა (მოშქირენს, მოშქირენაფას) სახელი მააშქირენუუ(ნ) ზმნისა -- მოშივება. იდჷ, იდჷ დო
დაბოლოსჷ ქჷმაშქჷრენჷ: ი. ყიფშ., გვ. 70 -- იარა, იარა და ბოლოს (ქე) მოშივდა. 

Lemma: moshkirenua  
Number: 13756  
მოშქირენუა (მოშქირენუას) იგივეა, რაც მოშქირენაფა. 

Lemma: moshkumala  
Number: 13757  
მოშქუმალა (მოშქუმალას) სახელი მოუშქვანს ზმნისა -- მოშვება; მოდუნება. მუუშქვი, ნაბეტანი მონჭირელი გაფუ --
მოუშვი, ნამეტანი მოჭერილი გაქვს. 

Lemma: moshkumaler-i  
Number: 13758  
მოშქუმალერ-ი (მოშქუმალერს) იგივეა, რაც მოშქუმალირი. 

Lemma: moshkumalir-i  
Number: 13759  
მოშქუმალირ-ი (მოშქუმალირს) მიმღ. ვნებ. წარს. მოუშქვანს ზმნისა -- მოშვებული; მოგზავნილი. დუს მუდგარენი
მოშქუმალირი აფუ -- თავში რაღაც მოშვებული აქვს. 

Lemma: moshkuranje  
Number: 13760  
მოშქურანჯე (მოშქურანჯეს) მიმღ. აწმყ. მოშიში, მოშიშარი, -- მშიშარა. ღორონთიში მოშქურანჯე კოჩიშა
ვაგოშქურუდასია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 150 -- ღმერთის მოშიში კაცისა არ გეშინოდესო. იხ. შქურინი. 

Lemma: moshxve  
Number: 13761  
მოშხვე (მოშხვეს) იხ. მოშხუე. 

Lemma: moshxonapa//moshxunapa  
Number: 13762  
მოშხონაფა//მოშხუნაფა (მოშხო/უნაფას): ერთი და იმავე ადგილის გატყევება-გაყამირებისა და გაახოების პროცესის
პერიოდული მონაცვლეობა (პ. ცხად., ძიებ., გვ. 79). 

Lemma: moshxue  
Number: 13763  
მოშხუე (მოშხუეს) იგივეა, რაც მოშხვე, -- ცოტათი მსხვილი, -- მომსხვილო. 

Lemma: moshxunapa  
Number: 13764  
მოშხუნაფა (მოშხუნაფას) იგივეა, რაც მოშხონაფა. 



Lemma: mochak'alua  
Number: 13765  
მოჩაკალუა (მოჩაკალუას) სახელი მოუჩაკალუანს ზმნისა -- მოჩაქჩაქება. გექური ხარათ, ქჷდმახვამი, აშო მომიჩაკალე:
კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 127 -- შესვი ხალნით, გადმომილოცე, აქეთ მომაჩაქჩაქე. 

Lemma: mochalir-i  
Number: 13766  
მოჩალირ-ი (მოჩალირს) მიმღ. ვნებ. წარს. მოჩალუნს ზმნისა -- აცდენილი; გონებით დაზიანებული; ინვალიდი, ნაკლიანი.
მოჩალირი რე -- გონებრივად ნაკლის მქონეა. 

Lemma: mochalua  
Number: 13767  
მოჩალუა (მოჩალუას) სახელი მოჩალუნს ზმნისა -- გონებრივად დაზიანება. ლახალაქ მოჩალუ გაჭირებული --
ავადმყოფობამ დააზიანა (გონებრივად) გაჭირვებული. შდრ. ჩალა. 

Lemma: mochama  
Number: 13768  
მოჩამა (მოჩამას) სახელი მეჩანს ზმნისა -- მოცემა. ხეს თხვირი ქომუჩას, სოფელი დომოლინუას: ი. ყიფშ., გვ. 129 --
ხელში თხორი მომცეს, სოფელი შემომატაროს. ქუმუმაჩუ ძალაქ -- მომეცა ძალა. 

Lemma: mochamil-i  
Number: 13769  
მოჩამილ-ი (მოჩამილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მეჩანს ზმნისა -- მოცემული. ღორონთიში მოჩამილი: ი. ყიფშ., გვ. 155 --
ღმერთის მოცემული. 

Lemma: mochamin-i  
Number: 13770  
მოჩამინ-ი (მოჩამინს) სახელი მიიჩამინუანს ზმნისა -- მოქავება. სოდე მიჩამინუაფუნი, თექი მიხვატუაფუნია: ხალხ.
სიბრ., 1, გვ. 124 -- სადაც მოიქავლება, იქ მოიფხანება კიდეცო. 

Lemma: mochamir-i  
Number: 13771  
მოჩამირ-ი (მოჩამირს) იხ. მოჩამილი. ეშმაკიში მოჩამირს კინი ეშმაკი მიდეეღანს: ი. ყიფშ., გვ. 3 -- ეშმაკის მოცემულს
ისევ ეშმაკი წაიღებს. 

Lemma: mochantaler-i  
Number: 13772  
მოჩანთალერ-ი (მოჩანთალერს) მიმღ. ვნებ. წარს. მოჩანთალანს ზმნისა -- არეულ-დარეული. მუნერი მოჩანთალერი
ქიმინუა გიჩქუ საქვარიში -- როგორი არეულ-დარეული კეთება (ქმნა) იცი საქმისა. 

Lemma: mochantalua  
Number: 13773  
მოჩანთალუა (მოჩანთალუას) სახელი მოჩანთალანს ზმნისა -- საქმის არეულ-დარეული კეთება. 

Lemma: mochivare  
Number: 13774  
მოჩივარე (მოჩივარეს) მიმღ. აწმყ. მომჩივანი. დადიას მოჩივარე არძა მართალი უჩქუდუ მოპასუხეში უმუშო: ხალხ.
სიბრ., 1, გვ. 34 -- მოპასუხის გარეშე დადიანს ყველა მომჩივანი მართალი ეგონაო. 

Lemma: mochilata  
Number: 13775  
მოჩილათა, მოჩჷლათა (მოჩი/ჷლათას) სახელი მააჩილითუანს ზმნისა -- დაშორება; მოცდენა. ბოშალაშე მოჩილათა
ბოშ-კოჩიშოთ მუ ძნელი რე!: ი. ყიფშ., გვ. 128 -- ახალგაზრდობიდან (ბიჭობიდან) მოცდენა ვაჟკაცისათვის რა ძნელია!
მოჩილათა სქანი დო ჩქიმი ცოდაშ მეტი მარდი ვარე: ქხს, 1, გვ. 139 -- შენი და ჩემი დაშორება ცოდვის მეტი მადლი არაა.
ჸოროფილიში მოჩჷლათა მითინქ ვამიეფუასჷ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 30 -- შეყვარებულის მოშორება არავინ მოიეფოს. 

Lemma: mochina  
Number: 13776  
მოჩინა (მოჩინას) სახელი მააჩინანს ზმნისა -- შემოთვლა. აკა მუთუნი ქუმომჩინი -- ერთი რამე შემომითვალე. 

Lemma: mochinel-i  
Number: 13777  
მოჩინელ-ი (მოჩინელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მააჩინანს ზმნისა -- შემოთვლილი. ხენწიფეშა აფუ მოჩინელი: მ. ხუბ., გვ. 12 -
- ხელმწიფისათვის აქვს შემოთვლილი. 

Lemma: mochit'olir-i  
Number: 13778  
მოჩიტოლირ-ი (მოჩიტოლირს) მიმღ. ვნებ. წარს. მიიჩიტოლუუ(ნ) ზმნისა -- მოზრდილი; მოჩიტული. მოჩიტოლირი წიწილა
-- წამოზრდილი წიწილა. შდრ. მოჩოთილი. 

Lemma: mochit'olua  
Number: 13779  
მოჩიტოლუა (მოჩიტოლუას) სახელი მიიჩიტოლუუ(ნ) ზმნისა -- მოჩიტება, წამოზრდა. წიწილემქ მიიჩიტოლეს, შიილებე
ჸვილუა -- წიწილები მოჩიტდნენ (წამოიზარდნენ), შეიძლება მოკვლა. 

Lemma: mochotil-i  
Number: 13780  



მოჩოთილ-ი (მოჩითილს) იგივეა, რაც მოჩიტოლირი, -- მიმღ. ვნებ. წარს. მიიჩითოლუუ(ნ) ზმნისა -- მოჩიტებული,
წამოზრდილი. 

Lemma: mocholama  
Number: 13781  
მოჩოლამა (მოჩოლამას) სახელი მიიჩოლუანს ზმნისა -- მოცლა. 

Lemma: mochkvapa  
Number: 13782  
მოჩქვაფა (მოჩქვაფას) სახელი მააჩქვანს ზმნისა -- მოგზავნა. 

Lemma: mochkvapil-i  
Number: 13783  
მოჩქვაფილ-ი (მოჩქვაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მააჩქვანს ზმნისა -- მოგზავნილი. უჩა ხენწიფეში მოჩქვაფილი კათა: ი.
ყიფშ., გვ. 33 -- შავი ხელმწიფის მოგზავნილი ხალხი. 

Lemma: mochkumala  
Number: 13784  
მოჩქუმალა (მოჩქუმალას) იგივეა, რაც მოჩქვაფა, -- მოგზავნა. 

Lemma: mochkumaler-i  
Number: 13785  
მოჩქუმალერ-ი, მოჩქუმალირ-ი (მოჩქუმალე/ირ-ს) იგივეა, რაც მოჩქვაფილი, -- მიმღ. ვნებ. წარს. მააჩქვანს ზმნისა --
მოგზავნილი. გაანჯჷ კარი მოჩქუმალერი კოჩქ: ი. ყიფშ., გვ. 99 -- გააღო კარი მოგზავნილმა კაცმა. ათეს ჸუნს თავრობაშე
მოჩქუმალირი მაჯინე: მ. ხუბ., გვ. 36 -- ამას ჰყავს მთავრობისაგან მოგზავნილი მაყურებელი. 

Lemma: mochxvichxve  
Number: 13786  
მოჩხვიჩხვე (მოჩხვიჩხვეს) გადატ. მემკვიდრე, შთამომავალი. შდრ. ჩხვიჩხვი. 

Lemma: mochxioreba  
Number: 13787  
მოჩხიორება (მოჩხიორებას) სახელი მააჩხიორენს ზმნისა -- მოცხელება. 

Lemma: mochxup'e  
Number: 13788  
მოჩხუპე (მოჩხუპეს) მიმღ. აწმყ. მოჩხუბარი. 

Lemma: mochxup'ur-i  
Number: 13789  
მოჩხუპურ-ი (მოჩხუპურს) იხ. მაჩხუპური, -- მოჩხუბე. მოლურს მოჩხუპურო: მ. ხუბ., გვ. 30 -- წამოვა მოჩხუბრად
(საჩხუბრად). 

Lemma: mocadin-i  
Number: 13790  
მოცადინ-ი (მოცადინს) სახელი მიიცადუ(ნ) ზმნისა -- მოცდა. უსქანეთ ვეშემლებ ართი დღას მოცადინ: ქხს, 1, გვ. 75 --
უშენოდ არ შემიძლია ერთ დღეს მოცდა. ელსამეთიში მალჷშა ვართი ულა ელეჩინენია დო ვართი მოცადინია: ხალხ.
სიბრ., 1, გვ. 43 -- იერუსალიმში წამსვლელს ვერც წასვლას ურჩევო და ვერც მოცდასო. მომიცადითჷ იზჷმა ხანცჷ: ი. ყიფშ.,
გვ. 16 -- მომიცადეთ იმდენ ხანს. 

Lemma: mocadine  
Number: 13791  
მოცადინე (მოცადენეს) მეცადინე, მოწადინებული. თიჯგურა მოცადინექ იჸიის: ი. ყიფშ., გვ. 3 -- ისეთი მოწადინებული
შეიქნენ. 

Lemma: mocacil-i  
Number: 13792  
მოცაცილ-ი (მოცაცილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მოცაცუნს ზმნისა -- მომზადებული, გამართული. მოტორი წყარიშა ინოირე,
მანჩურალო მოცაცილი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 117 -- კატერი წყალში გიდგას, მოცურავედ (საცურაოდ) შემართული. 

Lemma: mocacua  
Number: 13793  
მოცაცუა (მოცაცუას) სახელი მოცაცუნს ზმნისა -- მომზადება, გამართვა. ხეჭკუჯის მოცაცუნს დო თეში მეუღუ -- ხელსაწყოს
მოამზადებს და ისე მიაქვს. 

Lemma: mocik'apa  
Number: 13794  
მოციკაფა (მოციკაფას) სახელი მააციკანს ზმნისა -- წამოცმა. ნინძგიშა ქჷმოუციკუაფუ, იშო გოუდინუაფუ: მასალ., გვ. 100
-- ნისკარტზე წამოუცვამს, იქით გადაუკარგავს (გაუქრია). ჩქიმი დუდი უბედური წკჷრც მოციკჷდჷკონი: კ. სამუშ., ქართ.
ზეპ., გვ. 81 -- ჩემი უბედური თავი ჯოხზე რომ იყოს წამოცმული. ქ პაღურიშა მოციკაფა პანღურზე წამოცმა: მეუ, ვარა
ქომოიციკუა პაღურიშა -- წადი, თორემ წამოგიცვამ პანღურზე (გაგაპანღურებ). 

Lemma: mocik'apil-i  
Number: 13795  
მოციკაფილ-ი (მოციკაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მააციკანს ზმნისა -- წამოცმული. წკირს მოციკაფილი წვადი -- ჯოხზე
წამოცმული მწვადი. 



Lemma: mocile  
Number: 13796  
მოცილე (მოცილეს) მიმღ. აწმყ. ოცილუ(ნ) ზმნისა -- მოცილე, ხელშემშლელი. ურჩქინჯი კოჩი რჩქინელიში მოცილე
რენია: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 122 -- უცოდინარი კაცი მცოდნის ხელშემშლელიაო. 

Lemma: mocikul-i  
Number: 13797  
მოციქულ-ი (მოციქულ/რს) მოციქული; შუამავალი, წარმომადგენელი. ვაგაბედუ მოციქულო ულა -- ვერ გაბედა შუამავლად
(წარმომადგენლად) წასვლა. 

Lemma: mociciber-i  
Number: 13798  
მოციციბერ-ი, მოციცირ-ი (მოციციბერს, მოციცირს) მიმღ. ვნებ. წარს. მოციციბანს ზმნისა -- ძლიერ შემართული. შდრ.
ციცი. 

Lemma: mococua  
Number: 13799  
მოცოცუა (მოცოცუას) სახელი მოცოცუნს ზმნისა -- მოცოცვა. მელა მოურსჷ, მოცოცჷნსია -- მელა მოდის, მოცოცავსო. 

Lemma: mocunapa  
Number: 13800  
მოცუნაფა, მოცჷნაფა (მოცუ/ჷნაფას) სახელი მააცუ/ჷნუანს ზმნისა -- წამოცმა. ათე ოზეს კოჩიშ დუდეფი ქჷმაცჷნჷნია: მ.
ხუბ., გვ. 268 -- ამ ეზოში კაცის თავებია წამოცმულიო. შდრ. მოციკაფა. 

Lemma: mockvarua  
Number: 13801  
მოცქვარუა (მოცქვარუას) სახელი მააცქვარანს ზმნისა -- წყნარად მოსვლა. ამარეშე მააცქვარანს -- აგერ მოდის
წყნარად. 

Lemma: mockvackvale  
Number: 13802  
მოცქვაცქვალე (მოცქვაცქვალეს) მიმღ. აწმყ. მიცქვაცქვალუ(ნ) ზმნისა -- მოცანცალე, მოცუნცულე; უწყვეტად მორბენალი.
გადატ. ტურა. 

Lemma: mocxvarua  
Number: 13803  
მოცხვარუა (მოცხვარუას) სახელი მიიცხვარუანს ზმნისა -- მომჟავება; მშუშხავი გემოს მიცემა. მულირი ჸვალი რე,
მუდოსით ჭეს მიიცხვარუანსინი -- მოსულია ყველი, როდესაც ცოტას მოიმჟავებს. 

Lemma: modzgungir-i  
Number: 13804  
მოძგუნგირ-ი (მოძგუნძგირს) მიმღ. ვნებ. წარს. მოძგუნძგუნს ზმნისა -- ეკონომიური, ძუნწური. მოძუნძგირო ზმნზ.
ეკონომიურად; ისე როგორც ძუნწს ახასიათებს. მის მიგაზიმე, მოძგუნძგირო გააკეთენი -- ვის შეუძლია მოზომოს,
ეკონომიურად რომ გააკეთოს. 

Lemma: modzvadzval-i  
Number: 13805  
მოძვაძვალ-ი (მოძვაძვალ/რს) სახელი მიიძვაძვალუ(ნ) ზმნისა -- მოძუნძულება. ათე ბორჯის ქოძირეს, მიდგენ შორშე
მიძვაძვალჷ: მასალ., გვ. 63 -- ამ დროს დაინახეს, ვიღაც შორიდან მოძუნძულებს. იხ. ძვაძვალი. 

Lemma: modzvandzvale  
Number: 13806  
მოძვანძვალე (მოძვანძვალეს) მიმღ. აწმყ. მოძუნძულე. გადატ. იტყვიან ტურაზე, მელაზე. შდრ. ძვანძვალი. 

Lemma: modzvadzvil-i  
Number: 13807  
მოძვაძვილ-ი (მოძვაძვილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მოძვაძუნს ზმნისა -- არეულ-დარეული. ჸუდე მოძვაძვილი აფუნია --
სახლი არეულ-დარეული აქვსო. 

Lemma: modzvadzua  
Number: 13808  
მოძვაძუა (მოძვაძუას) სახელი მოძვაძუნს ზმნისა -- არევ-დარევა, მიმოყრა. შდრ. მოგვამუა. 

Lemma: modzvena  
Number: 13809  
მოძვენა (მოძვენას) სახელი მოძუ(ნ), მააძვენუუ(ნ) ზმნათა -- 1. ჩაცმა ფეხზე. ტანს ჯგირო მიკაქუნა დო კუჩხისით სკვამას
მააძუნა -- ტანზე კარგად აცვიათ და ფეხზეც ლამაზად აცვიათ. შდრ. მოდვალა. 2. მოდგმა (მოდგამს). მუთ(ი) მორძჷნი,
ისრულებუ, იშა სოთინი ვენტინე: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 14 -- რაც მოგდგამს, შესრულდება, იმას ვერსად (ვერ) გაექცევი.
უჯერო დო უთოჸუჯეს ტანჯა მოძჷ ოშინერი: ი. ყიფშ., გვ. 117 -- დაუჯერებელსა და უყურადღებოს ტანჯვა მოსდგამს
ასნაირი. თე დღა თაში მობძუდუ-და, დღაშახჷ მუშენ ვა დოპილი?: ი. ყიფშ., გვ. 119 -- ეს დღე ასე თუ მომდგამდა, ამ
დღემდე რატომ არ მომკალი? 

Lemma: modzina  
Number: 13810  
მოძინა (მოძინას) სახელი მოუძინანს, მააძინუუ(ნ) ზმნათა -- მომატება. ართ გაჭირებას ხოლო მაჟირა ქუმოძინუნ დო
თენა რე: მ. ხუბ., გვ. 28 -- ერთ გაჭირვებას კიდევ მეორე მომატებია და ესაა. 



Lemma: modzinel/r-i  
Number: 13811  
მოძინელ/რ-ი (მოძინელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მააძინუუ(ნ) ზმნისა -- მომატებული. მუთუნს მოძინელს ვაგირაგადუქ --
არაფერს მომატებულს არ გეუბნები. ლექსიშენი ლექსის ვთქუანქ, ხოლო მეტი მოძინერს: ი. ყიფშ., გვ. 114 --
ლექსისათვის ლექსს ვიტყვი, კიდევ უფრო მომატებულს. 

Lemma: modzirapa  
Number: 13812  
მოძირაფა (მოძირაფას) სახელი მააძირუუ(ნ) ზმნისა -- მოჩვენება. ბეხვერია დო ღვაჭვიჭვალი, ცაშე გიმნალჷ რექ
მოძირაფა -- გათქვირული და ღაწვმღვივარი, ციდან მოსული ხარ მოჩვენება. თოლიში ორექ სი მოძირაფა: მ. ხუბ., გვ. 320
-- თვალისა ხარ შენ მოჩვენება. 

Lemma: modzice  
Number: 13813  
მოძიცე (მოძიცეს) მიმღ. აწმყ. იძიცანს ზმნისა -- მოცინარი, მცინარე. დროთ მოძიცე, მოლაჸაფე:ქხს, 1, გვ. 113 -- ხან
(დროით) მომცინარი, მოთამაშე. 

Lemma: modzghark'ua  
Number: 13814  
მოძღარკუა (მოძღარკუას) სახელი მოძღარკუნს ზმნისა -- ზერელედ ცოტა რაღაცის გაკეთება. მოძღარკუნს ბჟას ცოტას
მოწველის რძეს. 

Lemma: modzghirk'apa  
Number: 13815  
მოძღირკაფა, მოძღირკინ-ი (მოძღირკაფას, მოძღირკინს) სახელი მააძღირკუუ(ნ) ზმნისა -- მოკიდება, მოჭიდება.
მუნუულა დროს ხე ქიმეთხჷ, ქემეეძღირკჷ: ა. ცაგ., გვ. 43 -- შესვლის დროს ხელი მოჰკიდა, მოეჭიდა. 

Lemma: modzghirk'apil-i  
Number: 13816  
მოძღირკაფილ-ი (მოძღირკაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მიიძღირკუანს ზმნისა -- მოკიდებული (ზურგზე). ოჭიშიშა
მოძღირკაფილო ქომიჸონუ -- ზურგზე მოკიდებულად მოიყვანა. 

Lemma: moc'adileba  
Number: 13817  
მოწადილება (მოწადილებას) სახელი მეეწადილებუ(ნ) ზმნისა -- მოწადინება, მონდომება, მოსურვება. ნდისჷ მეეწადილჷ
კოჩიში ძირაფაქჷ: ი. ყიფშ., გვ. 18 -- დევს მოეწადინა კაცის ნახვა. შდრ. წადილი. 

Lemma: moc'ame  
Number: 13818  
მოწამე (მოწამეს) მოწმე. მოწამე რდეს ირფელიში -- მოწმე იყვნენ ყველაფრისა. 

Lemma: moc'amaler-i  
Number: 13819  
მოწამალერ-ი (მოწამალერს) მიმღ. ვნებ. წარს. მოწამალანს ზმნისა -- მოწამლული. ნინა მოწამალერი გაფუ მაჩამინჯე
გვერიცალო: მ. ხუბ., გვ. 315 -- ენა მოწამლული გაქვს მკბენარი გველივით. 

Lemma: moc'amalua  
Number: 13820  
მოწამალუა (მოწამალუას) სახელი მოწამალანს ზმნისა -- მოწამვლა. ნინათ მოწამალანს ირკოს -- ენით მოწამლავს
ყველას (ყველა კაცს). 

Lemma: moc'amua  
Number: 13821  
მოწამუა (მოწამუას) სახელი იმოწამუანს ზმნისა -- მოწმება. მტყუანქ მუში ჩილი იმოწამუა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 97 --
მტყუანმა თავისი ცოლი იმოწმაო. 

Lemma: moc'anua  
Number: 13822  
მოწანუა (მოწანუას) მიცვალებულის წლისთავის მოწყობა (აღნიშვნა). იხ. წანა; შდრ. შაყრა (ს. მაკალ., გვ. 287). 

Lemma: moc'arc'alua  
Number: 13823  
მოწარწალუა (მოწარწალუას) სახელი მუუწარწალუანს ზმნისა -- მოწვა (გულისა); ნახვის სურვილის გაჩენა. სქანი ართი
ძირაფაქ გურს მომიწარწალუ: შ. ბერ., გვ. 185 -- შენმა ერთმა ნახვამ გული დამწვა (ნახვის სურვილი გამიჩინა). 

Lemma: moc'ac'-i  
Number: 13824  
მოწაწ-ი (მოწაწის) ჭირნახული. მოწაწის იბწენდით -- ჭირნახული მოგვყავდა (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 3, გვ. 225). 

Lemma: moc'ac'il-i  
Number: 13825  
მოწაწილ-ი (მოწაწილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მოწაწუნს ზმნისა -- თავამდე გავსებული, გაპიპინებული. 

Lemma: moc'ac'ua  
Number: 13826  
მოწაწუა (მოწაწუას) სახელი მოწაწუნს ზმნისა -- რისამე თავამდე ავსება, გაპიპინება (პ. ჭარ.). 



Lemma: moc'eba  
Number: 13827  
მოწება (მოწებას) სახელი იწენს ზმნისა -- მოწევა; მოწვევა. იწენდჷ ბრელი ქობალი დო ღვინს: ი. ყიფშ., გვ. 20 -- იწევდა
ბევრ პურსა და ღვინოს. 

Lemma: moc'veba  
Number: 13828  
მოწვება (მოწვებას) იხ. მოწვია, -- მოწვევა. 

Lemma: moc'via  
Number: 13829  
მოწვია, მოწვიალა (მოწვიას, მოწვიალას) იხ. მოწვება, მოწვიება, -- მოწვევა. საჭირო რდჷ მახორუეფიში შაყარუაშა
მოწვიალა -- საჭირო იყო მოსახლეობის კრებაზე მოწვევა. 

Lemma: moc'vieba  
Number: 13830  
მოწვიება (მოწვიებას) იხ. მოწვება, მოწვია. სუმი გონჩი ლაკვეფი ქომიწუ: მ. ხუბ., გვ. 46 -- სამი მეძებარი ლეკვი მოიწვია.

Lemma: moc'virua  
Number: 13831  
მოწვირუა (მოწვირუას) სახელი მოწვირუნს ზმნისა -- მონაკელიანება, ნეხვის შეტანა. იხ. წვირე. 

Lemma: moc'ia  
Number: 13832  
მოწია (მოწიას) სახელი მიიწენს ზმნისა -- მოწევა (მოსავლის), რთველი; მოსავალი. თასუას მოჯგირეს დო მოწიას
(ეჭოფუას) ტერს მეხვარია -- თესვაში მოკეთეს და მოწევის (მოსავლის აღების) დროს მტერს მოეხმარეო. მუჭომი მოწია
რდუ წი ჸურძენიში? -- როგორი მოსავალი იყო წელს ყურძნისა? 

Lemma: moc'iala  
Number: 13833  
მოწიალა (მოწიალას) იგივეა, რაც მოწია. 

Lemma: moc'iera  
Number: 13834  
მოწიერა (მოწიერას): თუთუნიში მოწიერა თამბაქოს მოყვანა. 

Lemma: moc'ik'vil/r-i  
Number: 13835  
მოწიკვილ/რ-ი (მოწიკვილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მოწიკუნს ზმნისა -- მოსვრილი. მოწიკვილი კეტის ხეს ქემეთხუნქინი,
მორწიკუნს: ი. ყიფშ., გვ. 178 -- დასვრილ ჯოხს ხელს რომ მოჰკიდებ, დაგსვრის. 

Lemma: moc'ik'ua  
Number: 13836  
მოწიკუა (მოწიკუას) სახელი მოწიკუნს ზმნისა -- მოსვრა. თხოლოქ ირფელამო მოწიკუ პაპა: ი. ყიფშ., გვ. 9 -- თხლემ
მთლიანად დასვარა მღვდელი. 

Lemma: moc'ilua  
Number: 13837  
მოწილუა (მოწილუას) სახელი მოწილუნს ზმნისა -- მოკრეფა, მოწყვეტა (ნაყოფისა). მუდგას ბედი მერჩანცჷნი, თინა ოკო
მოწილენი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 88 -- რასაც ბედი მოგცემს (მოგიტანს), ის უნდა მოკრიფო. 

Lemma: moc'imindua  
Number: 13838  
მოწიმინდუა (მოწიმინდუას) სახელი მოწიმინდანს ზმნისა -- მოწმენდა. 

Lemma: moc'iul-i  
Number: 13839  
მოწიულ-ი (მოწიულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მიიწენს ზმნისა -- მოწეული. ღორონთქჷ ნჷმჷ მოილასასჷ თქვანი ხეთჷ
მოწიული: ი. ყიფშ., გვ. 62 -- ღმერთმა ნუ მოგიშალოს თქვენი ხელით მოწეული. იხ. მოწია. 

Lemma: moc'k'ant'ua  
Number: 13840  
მოწკანტუა (მოწკანტუას) სახელი მოწკანტუნს ზმნისა -- კოხტად გაკეთება, გაწყობა-დალაგება. 

Lemma: moc'k'aril-i  
Number: 13841  
მოწკარილ-ი (მოწკარილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მოწკარუნს ზმნისა -- დალაგებული, დაწყობილი. 

Lemma: moc'k'arua  
Number: 13842  
მოწკარუა (მოწკარუას) სახელი მოწკარუნს ზმნისა -- დალაგება, დაწყობა. მააწკარუ ქუალეფი -- დააწყო ქვები. 

Lemma: moc'k'ip'il-i  
Number: 13843  
მოწკიპილ-ი (მოწკიპილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მოწკიპუნს ზმნისა -- გამოწკეპილი, კოხტად ჩაცმული. 

Lemma: moc'k'it'onapa  



Number: 13844  
მოწკიტონაფა, მოწკიტონუა (მოწკიტონაფას, მოწკიტონუას) სახელი მოუწკიტონუანს ზმნისა -- მოჩქმეტა. ხე მითინქი
ქიმეთხასინი, ჩხვინდის ქუმოიწკიტონუა -- ხელი ვინმემ რომ მოჰკიდოს, ცხვირზე გიჩქმეტ. 

Lemma: moc'ona  
Number: 13845  
მოწონა, მოწონაფა (მოწონას, მოწონაფას) სახელი მააწონუანს ზმნისა -- მოწონება. სახენწიფოს უღუდუ დიდი მოწონა:
მ. ხუბ., გვ. 26 -- სახელმწიფოს ჰქონდა დიდი მოწონება. ... თინერო ქიმერთესიკო ხანიშა, ნამუდა დუდი მაწონაფესკონი:
მ. ხუბ., გვ. 14 -- ... ისეთნაირად მისულიყვნენ ხანთან, რომ თავი მოეწონებინათ. 

Lemma: moc'onapil-i  
Number: 13846  
მოწონაფილ-ი (მოწონაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მოწონს ზმნისა -- მოწონებული. 

Lemma: moc'oneba  
Number: 13847  
მოწონება (მოწონებას) იგივეა, რაც მოწონა, მოწონაფა. სი ქომუჩი მოწონება, მოხერხა დო ყაზახალა: ი. ყიფშ., გვ. 108 -
- შენ მომეცი მოწონება, მოხერხება და ვაჟკაცობა. ეს მი მოგიწონუანს?: ქხს, 1, გვ. 79 -- ამას ვინ მოგიწონებს? 

Lemma: moc'onua  
Number: 13848  
მოწონუა (მოწონუას) გადამწონი. მარა ირფელიშ მოწონუა რდჷ თე დინდარიში სუმ ქომოლსქუა: აია, 1, გვ. 19 -- მაგრამ
ყველაფრის გადამწონი იყო ამ მდიდრის სამი ვაჟიშვილი. 

Lemma: moc'uala  
Number: 13849  
მოწუალა (მოწუალას) იხ. მოწვია, მოწვიალა, -- სახელი მიიწვენს ზმნისა -- მოწვევა. სუმარს თაში ხვადუდუო თე საქმეშა
მოწუალა?: ქხს, 1, გვ. 310 -- სტუმარს ასე ხვდებოდა ამ საქმეში მოწვევა? 

Lemma: moc'ul-i  
Number: 13850  
მოწულ-ი (მოწულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მიიწვენს ზმნისა -- 1. მოწვეული. იჸუუ ბრელი კოჩქ მოწულქ: მ. ხუბ., გვ. 77 --
ბევრი კაცი იქნა მოწვეული. 2. იხ. მოწიული, -- მოწეული (მოსავალი). ღორონთქ ნუ მომილასასჷ სქანი ხეში მოწული: ი.
ყიფშ., გვ. 20 -- ღმერთმა ნუ მომიშალიოს შენი ხელის მოწეული. 

Lemma: moc'uul-i  
Number: 13851  
მოწუულ-ი იგივეა, რაც მოწული. ნჷ მოგილასჷ სქანი ხეში მოწუული: ა. ცაგ., გვ. 7 -- ნუ მოგიშალოს შენი ხელის მოწეული. 

Lemma: moc'q'ale  
Number: 13852  
მოწყალე (მოწყალეს) მოწყალე. დიო ღორონთ(ი) მიფშინე დო უკული რე მოწყალე: ქხს, 1, გვ. 141 -- ჯერ ღმერთი
მოვიხსენიე (ვახსენე) და მერე არის მოწყალე. 

Lemma: moc'q'vartili  
Number: 13853  
მოწყვართილი (მოწყვართილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. შოლტა, აშოლტილი. მოწყვართილი ხელეფი უღუდუა -- შოლტა
(შოლტივით სწორი და ლამაზი) ხელები ჰქონდაო. 

Lemma: moc'q'ina  
Number: 13854  
მოწყინა, მოწყინაფა (მოწყინას, მოწყინაფას) სახელი მააწყინუანს, მოწყინდუ(ნ) ზმნათა -- მოწყენა. მორდილქჷ
მოწყინდჷ ძალამი: ქხს, 2, გვ. 34 -- გაზრდილმა მოიწყინა ძალიან. გიძიცანქინი, ცა ისარკუუ, მოწყინდუნქინი, დიმუნუაფუ
-- რომ გაიცინებ, ცა გადაიკარებს, რომ მოიწყენ, მოიღრუბლება. ზესქვი, მუქუ მუგაწყინუ?: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 130 -- შაშვო,
რამ მოგაწყინა? ალბათ სისქვამეშ ღორონცჷ მოწყჷნაფუ ცასჷ რინა: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 20 -- ალბათ სილამაზის
ღმერთს მოსწყენია ცაში ყოფნა. 

Lemma: moc'q'inapil-i  
Number: 13855  
მოწყინაფილ-ი (მოწყინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მააწყინუანს, მოწყინდუ(ნ) ზმნათა -- მოწყენილი. ჩილი დო ქომონჯი
თიზჷმა მოწყინაფილი რდესჷ...: ი. ყიფშ., გვ. 71 -- ცოლი და ქმარი იმდენად მოწყენილი იყვნენ... მოწყინაფილიე დო
მოწყინაფილო გილუურს: მ. ხუბ., გვ. 243 -- მოწყენილია და მოწყენილად დადის. 

Lemma: moc'q'ineba  
Number: 13856  
მოწყინება (მოწყინებას) იგივეა, რაც მოწყინა, მოწყინაფა, -- სახელი მიიწყინენს ზმნისა -- მოწყენა. ჟჷრიხოლო
იბირდესჷ მოწყინებაშ გაამათჷ: ი. ყიფშ., გვ. 172 -- ორივე მღეროდა მოწყენის გამო. 

Lemma: moc'q'inua  
Number: 13857  
მოწყინუა (მოწყინუას) იგივეა, რაც მოწყინაფა, მოწყინება. 

Lemma: moch'abil-i  
Number: 13858  
მოჭაბილ-ი (მოჭაბილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მოჭაბუნს ზმნისა -- მოწებილი. მოჭკადილი ლეკურც მოჭაბილი ღუმუ
უჯგუნია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 96 -- მოჭედილ ხმალს მოწებილი ღომი სჯობიაო. 



Lemma: moch'abua  
Number: 13859  
მოჭაბუა (მოჭაბუას) სახელი მოჭაბუნს ზმნისა -- მოწებვა. ლაგვანს ღვინი ქონააბუ დო დუდი მუუჭაბუ -- ქვევრში ღვინო
ჩაასხა და თავი მოუწება. იხ. ჭაბუ. 

Lemma: moch'ala  
Number: 13860  
მოჭალა (მოჭალას) სახელი მააჭანს ზმნისა -- მოკერება. 

Lemma: moch'anapa  
Number: 13861  
მოჭანაფა (მოჭანაფას) სახელი მიიჭანუანს ზმნისა -- მოწვევა; მოხმობა; დაბარება. ქიმიიჭანუუ ართი მოინალე დო
კითხჷ: ა. ცაგ., გვ. 95 -- მოიხმო ერთი მსახური და ჰკითხა. ქჷმიჭანეთ აშოვა: მ. ხუბ., გვ. 121 -- მოიწვიეთ აქეთო. 

Lemma: moch'arua  
Number: 13862  
მოჭარუა (მოჭარუას) სახელი მააჭარანს ზმნისა -- მოწერა. ქ ხეში მოჭარუა ხელის მოწერა. ამდღა უღუნა ხეში მოჭარუა --
დღეს აქვთ ხელის მოწერა. 

Lemma: moch'va  
Number: 13863  
მოჭვა (მოჭვას) ზოოლ. კრუხი. მოჭვა დო მუში წიწილეფი ხათე მუშოთი გიირჩქინუ: ქხს, 1, გვ. 215 -- კრუხი და მისი
წიწილები მაშინვე თავისთვის გაიჩინა. ურგებელი მოჭვა წიწილეფსჷ ადრე დარღვანსია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 134 --
ურგებელი კრუხი წიწილებს ადრე დაყრისო. ქირქი მოჭვას გიანთხუ:ქხს, 1, გვ. 224 -- ქორი კრუხს დაეცა. შდრ. ლაზ. მონჭვა
კრუხი (ნ. მარი); გურ. მოჭვა კრუხი (ა. ღლ.). 

Lemma: moch'vala  
Number: 13864  
მოჭვალა (მოჭვალას) კრუხობა. მოჭვალა გაათუუ -- კრუხობა გაათავა. 

Lemma: moch'valir-i  
Number: 13865  
მოჭვალირ-ი (მოჭვალირს) მიმღ. ვნებ. წარს. მოჭვალუნს ზმნისა -- მოწველილი. ჩხუ მოჭვალირი აფუ -- ძროხა
მოწველილი ჰყავს (აქვს). 

Lemma: moch'valua  
Number: 13866  
მოჭვალუა (მოჭვალუას) სახელი მოჭვალუნს ზმნისა -- მოწველა. მოჭვალჷ ირემს ბჟა: ი. ყიფშ., გვ. 45 -- მოწველა ირემს
რძე. ართ მოჭვალუათ სელეგინი ვეჭვალენია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 11 -- ერთი მოწველით სულუგუნი არ მოიწველებაო. 

Lemma: moch'varil-i  
Number: 13867  
მოჭვარილ-ი (მოჭვარილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მოჭვარუნს ზმნისა -- ახო; მოკაფული. მოჭვარილ არდგილს, ჭვეში
ეჭოფუაში უკული, თასუნდეს სიმინს -- ახოზე, ჭვავის აღების შემდეგ, თესდნენ სიმინდს. 

Lemma: moch'varua  
Number: 13868  
მოჭვარუა (მოჭვარუას) სახელი მოჭვარუნს ზმნისა -- მოკაფვა. დიხას მოპჭვარუნთ დო ფთასუნთ ჭვეს -- მიწას მოვკაფავთ
და ვთესავთ ჭვავს. 

Lemma: moch'ite  
Number: 13869  
მოჭითე (მოჭითეს) მოწითალო. იხ. ჭითა. 

Lemma: moch'irinapa  
Number: 13870  
მოჭირინაფა (მოჭირინაფას) სახელი მიიჭირინუანს ზმნისა -- მოღწევა; მოწვდენა; მოწვდომა. მუჭო ხოლოშა
ქჷმააჭირინუუნი... -- როგორც კი ახლოს მოაღწია. ეთი ნოჸელა ქომომჭირინე აკა!: მ. ხუბ., გვ. 57 -- ის ტოტი მომაწვდინე
ერთი. ქიგიაჸუნესჷ დო ქჷმააჭირინეესჷ: ა. ცაგ., გვ. 24 -- დაედევნენ (დაყვნენ) და მოაღწიეს. დრო გჷწონტებული
ვამიჭირინე: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 9 -- გაქცეული დრო ვერ მოიქცევა (არ შეიძლება მოიწვდინო). 

Lemma: moch'irinapil-i  
Number: 13871  
მოჭირინაფილ-ი (მოჭირინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მიიჭირინუანს ზმნისა -- მოწეული; მოწვდენილი. კაღუთ
მოჭირინაფილო საქმე ვეკეთინენია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 65 -- კაუჭით მოწეული (მოწვდენილად) საქმე არ გაკეთდებაო. 

Lemma: moch'ishapa  
Number: 13872  
მოჭიშაფა (მოჭიშაფას) სახელი მააჭიშუანს ზმნისა -- მოსწრება. არძოს ღორონთქ გაშორანი თე დროში მოჭიშაფა: შ.
ბერ., გვ. 179 -- ყველას ღმერთმა გაშოროთ ამ დროის მოსწრება. ადრეიან ენადგინა ყურდგელიშა წიარს ვემაჭიშენია --
ადრე ამდგარ კურდღელს მწევარი ვერ მოუსწრებსო (დაეწევაო). თიწკმა ქომააჭიშუუ ართი კოჩქ: ი. ყიფშ., გვ. 21 -- მაშინ
(კი) მოუსწრო ერთმა კაცმა. ლევანი მორდელენ დო ქუმოპჭიშაფუ: მ. ხუბ., გვ. 9 -- ლევანი გაზრდილა და მომსწრებია. 

Lemma: moch'ishapil-i  
Number: 13873  
მოჭიშაფილ-ი (მოჭიშაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მააჭიშუანს ზმნისა -- მოსწრებული. მოჭიშაფილი მარგალი მოხანდეფი
-- მოსწრებული მეგრელი მშრომელები. 



Lemma: moch'ishe  
Number: 13874  
მოჭიშე (მოჭიშეს) მომსწრე. ჯვეში ბორჯიში მოჭიშეფი ამდღა არძო უმინჯური(ლე): აია, 2, გვ. 64 -- ძველი დროის
მომსწრეები დღეს ყველა უპატრონო (არის). 

Lemma: moch'ich'e  
Number: 13875  
მოჭიჭე (მოჭიჭეს) შედარებით მცირე, პატარა, -- მომცრო. შდრ. ჭიჭე. 

Lemma: moch'k'adil-i  
Number: 13876  
მოჭკადილ-ი (მოჭკადილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მოჭკადუნს ზმნისა -- მოჭედილი. მოჭკადილი ლეკურც მოჭაბილი ღუმუ
უჯგუნია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 96 -- მოჭედილ ხმალს მოწებილი ღომი სჯობიაო. კიბირ-მოჭკადილი კბილმოჭედილი (ტაბუ):
თაგვი. 

Lemma: moch'k'adua  
Number: 13877  
მოჭკადუა (მოჭკადუას) სახელი მოჭკადუნს ზმნისა -- მოჭედვა. 

Lemma: moch'k'ach'k'ut'el-i  
Number: 13878  
მოჭკაჭკუტელ-ი (მოჭკაჭკუტელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მოჭკაჭკუტანს ზმნისა -- მოჭედილი. ცა მურიცხეფითი რე
მოჭკაჭკუტელი -- ცა ვარსკვლავებითაა მოჭედილი (გავსებული). 

Lemma: moch'k'ach'k'ut'ua  
Number: 13879  
მოჭკაჭკუტუა (მოჭკაჭკუტუას) სახელი მიიჭკაჭკუტუუ(ნ) ზმნისა -- 1. მოჭედვა (კოხტად); 2. გავსება, გაჭედვა. 

Lemma: moch'k'iril-i  
Number: 13880  
მოჭკირილ-ი (მოჭკირილს) მიმღ. ვნებ. წარს. მოჭკირუნს ზმნისა -- მოჭრილი. მოჭკირილი ჯა -- მოჭრილი ხე. გადატ.
მოსწრებული (მაგ., სიტყვა). დროშე მოჭკირილი სიტყვა დროშე მორქიებულ ლეკურს უჯგუნია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 40 --
დროზე მოსწრებული სიტყვა დროზე მოქნეულ ხმალს სჯობიაო. 

Lemma: moch'k'irua  
Number: 13881  
მოჭკირუა, მოჭკჷრუა (მოჭკირუას) სახელი მოჭკირუნს ზმნისა -- მოჭრა. ჸუდეშ ოწოხოლე ჩეჯა გეჩანდუნი, მოჭკირუ --
სახლის წინ ალვის ხე რომ იდგა, მოჭრა. //გადატ. დაბალი ტანის, ტანმორჩილი (კაცი). ტანსაშვალი, მოჭკირუა, მოქეფე დო
ხერიანი: ი. ყიფშ., გვ. 157 -- ტანსაშუალი, ტანმორჩილი, მოქეიფე და მხიარული. დუც ქჷგმორე ართი მოჭკჷრუა ბოში: კ.
სამუშ., ქხპს, გვ. 119 -- თავს (კი) მადგას ერთი ტანმორჩილი ბიჭი. // მოსწრება. ბოშის ქჷმააჭკჷრჷ სალდათობაქ: მ. ხუბ., გვ.
290 -- ბიჭს მოუსწრო (მოეჭრა) სალდათობამ. 

Lemma: moch'k'omil-i  
Number: 13882  
მოჭკომილ-ი (მოჭკომილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მოჭკომუნს ზმნისა -- მოჭმული. 

Lemma: moch'k'omua  
Number: 13883  
მოჭკომუა (მოჭკომუას) სახელი მოჭკომუნს ზმნისა -- მოჭმა. 

Lemma: moch'k'umua  
Number: 13884  
მოჭკუმუა (მოჭკუმუას) იგივეა, რაც მოჭკომუა. 

Lemma: moch'orapa  
Number: 13885  
მოჭორაფა (მოჭორაფას) სახელი მიიჭორუანს ზმნისა -- მოოხება. ქ მოჭორაფა გურიში: მიიჭორუუ გური -- მოიოხა
(მოიჯერა) გული. 

Lemma: moch'oushia  
Number: 13886  
მოჭოუშია (მოჭოუშიას) ადგილობრივ გამზადებული კანაფის თოკი (მასალები, ტ. ვ, გვ. 140). 

Lemma: moch'uala  
Number: 13887  
მოჭუალა (მოჭუალას) სახელი მოჭუნს ზმნისა -- მოწვა. იოდით ოკო მოჭვე თი არდგიი -- იოდით უნდა მოწვა ის ადგილი. 

Lemma: moch'uburel-i  
Number: 13888  
მოჭუბურელ-ი (მოჭუბურელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მოჭუბურანს ზმნისა -- რაიმე ჭურჭლის თავი მაგრად მოგლესილი,
დაცობილი. 

Lemma: moch'uburua  
Number: 13889  
მოჭუბურუა (მოჭუბურუას) სახელი მოჭუბურანს ზმნისა -- მოგლესვა, მოწებვა (რაიმე ჭურჭლისა); გადატ. გატენა. გალეღუ
ჸალიონი დო სათმო მოჭუბურუუ -- ამოიღო ყალიონი და სათუთუნე დატენა (მაგრად). ლაგვანიში დუდი მოპჭუბურე --



ქვევრის თავი მოვგლისე (მაგრად). 

Lemma: moch'q'apa  
Number: 13890  
მოჭყაფა (მოჭყაფას) სახელი მააჭყანს ზმნისა -- მოხდა. ლახუტია გიღუდუნი, ჩქიმდა მოგიჭყაფუნია: ქხს, 1, გვ. 65 --
პატარა ქვევრი რომ გქონდა, ჩემთვის მოგიხდიაო. 

Lemma: moch'q'apil-i  
Number: 13891  
მოჭყაფილ-ი (მოჭყაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. მააჭყანს ზმნისა -- მოხდილი (მაგ., ქვევრი...). 

Lemma: moch'q'vartua  
Number: 13892  
მოჭყვართუა (მოჭყვართუას) სახელი მოუჭყვართუნს ზმნისა -- ხელის მაგრად შემოჭდობა, შემოტმასნა. მუჟამც
დობღურენი, ქუმორთი, ხელეფი ქუმომჭყვართე სქანი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 39 -- როცა მოვკვდე, მოდი, შემომატმასნე
შენი ხელები. 

Lemma: moch'q'vidua  
Number: 13893  
მოჭყვიდუა (მოჭყვიდუას) სახელი მოჭყვიდუნს ზმნისა -- მოწყვეტა. 

Lemma: moch'q'udala  
Number: 13894  
მოჭყუდალა (მოჭყუდალას) პატარძლობა. იხ. მოჭყუდუ. 

Lemma: moch'q'udoba  
Number: 13895  
მოჭყუდობა (მოჭყუდობას) იგივეა, რაც მოჭყუდალა, -- პატარძლობა. 

Lemma: moch'q'udobaia  
Number: 13896  
მოჭყუდობაია (მოჭყუდობაიას) კნინ. პატარძლობანა, -- თამაშის სახეობა. ბაღანური ბუძღოლია, კუკლა-მოჭყუდობაია!:
მ. ხუბ., გვ. 323 -- ბავშური ფაფხური (რაღაც თამაშობა), კუკლა-პატარძლობანა! 

Lemma: moch'q'udu  
Number: 13897  
მოჭყუდუ (მოჭყუდუს) 1. პატარძალი. მა თინა რე, მახარენც, მოჭყუდუ მეჸუნცუ მაჸარეფც: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 28 -- მე ისაა,
რომ მახარებს, პატარძალი მიჰყავს მაყრებს. მოჭყუდუქ უწუუ ქომონს: მ. ხუბ., გვ. 51 -- პატარძალმა უთხრა ქმარს.
მოჭყუდუს ირკოჩი ფუჩაფულენდუა დო იქ ხოლო მუშ დუდი დიფუჩუა: თ. სახოკ., გვ. 253 -- პატარძალს ყველა
ფიცულობდა და იმან კი თავისი თავი დაიფიცაო. გაჭირებას მოჭყუდუწკჷმა ქუდინჯირესია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 22 --
გაჭირვებაზე პატარძალთან დაწვნენო. მოლართესჷ მაჸარეენქჷ დო მოჭყუდუენქჷ: ი. ყიფშ., გვ. 29 -- წამოვიდნენ მაყრები
და პატარძლები. შდრ. ჭყუდა, ჭყუდუა; იხ. ხათეცი. 2. მოჭყუდუ -- ამოწყვეტა (თ სახოკია); მოჭყუდუ ღ მოჭყვადუა მოწყვეტა
-- ქალი მამის ოჯახს წყდება (კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 28). შდრ. ჭყუდუა. 

Lemma: moch'q'udua1  
Number: 13898  
მოჭყუდუა1 (მოჭყუდუას) სახელი მოჭყუდენს ზმნისა -- პატარძლობა. ჩქინი სქვამი ცირა ისვისვინანს, მოჭყუდენს -- ჩვენი
ლამაზი ცირა გატრუნულია, პატარძლობს. მოჭყუდენს (იყენ. იმოჭყუდენს იპატარძლებს, იმოჭყუდუ იპატარძლა, უმოჭყუდებუ
უპატარძლია, ნომოჭყუდებუე(ნ)//ნომოჭყუდუე(ნ) პატარძლობდა თურმე) გრდუვ. საშ.- მოქმ. პატარძლობს. ომოჭყუდებაფუანს
(ომოჭყუდაფუუ აპატარძლებინა, უმოჭყუდებაფუაფუ უპატარძლებინებია, ნომოჭყუდებაფუე(ნ) აპატარძლებინებდა თურმე) კაუზ.
მოჭყუდენს ზმნისა -- აპატარძლებინებს. 

Lemma: moch'q'udua2  
Number: 13899  
მოჭყუდუა2 (მოჭყუდუას) გამზითვება. იხ. გოჭყუდუა. 

Lemma: moch'q'udur-i  
Number: 13900  
მოჭყუდურ-ი (მოჭყუდურს) პატარძლური. თქვა ქომიზოჯით, მუჭო მივქცე -- მოჭყუდური მითხუას: ქხს, 1, გვ. 182 -- თქვენ
მიბრძანეთ, როგორ მოვიქცე, პატარძლური (ცოლ-ქმრობა) რომ მოითხოვოს. 

Lemma: mox  
Number: 13901  
მოხ გარდა. ჩიტიშ ბჟაში მოხ მუთა ორკდეს:აია, 1, გვ. 25 -- ჩიტის რძის გარდა არაფერი აკლდათ. 

Lemma: moxazireba  
Number: 13902  
მოხაზირება, მოხაზჷრება (მოხაზირებას) სახელი მიიხაზირენს ზმნისა -- მომარაგება. ქობალიში მოხაზირებაში
პლანი:ყაზაყ., 6.03.1930, გვ. 1 -- პურის მომარაგების გეგმა. შარა მოუხაზირებუნა, დუდი დოუფულუნა: ი. ყიფშ., გვ. 158 --
გზა მოუმარაგებიათ, თავი დაუმალავთ. 

Lemma: moxazi/e'rebul-i  
Number: 13903  
მოხაზი/ჷრებულ-ი (მოხაზი/ჷრებულს) მიმღ. ვნებ. წარს. მიიხაზირენს ზმნისა -- მომარაგებული; მომზადებული. სიმინდი
ზოითონჯიშო მოხაზირებული მაფუ -- სიმინდი ზამთრისათვის მომარაგებული მაქვს. 



Lemma: moxamuz-i  
Number: 13904  
მოხამუზ-ი (მოხამუზის) მუხამუზი; დეზი (ი. ყიფშ., პ. ჭარ.). აბა, გეგმიღია უკახალენ ოთახჷშე ონანგერი, ლაგამი,
მოხამუზი დო მართახია: მ. ხუბ., გვ. 123 -- აბა, გამოიტანე უკანა ოთახიდან უნაგირი, ლაგამი, დეზი და მათრახიო. მუუნჭჷ
მოხამუზი დო, მუჭოთ შეალებუნი, ქაარულუ: ი. ყიფშ., გვ. 10 -- ურტყა დეზი და, როგორც შეძლო, არბენინა. 

Lemma: moxanate  
Number: 13905  
მოხანათე (მოხანათეს) მუხანათი. ვაგახარა სქანი ტერი დო მოხანათე: ქხს, 1, გვ. 325 -- არ გაახარო შენი მტერი და
მუხანათი. მაზაკვალეფი მიმორჩქჷნა მოხანათე ტერიცალო: მასალ., გვ. 104 -- მზაკვრები მიგვაჩნია მუხანათ მტრებად. 

Lemma: moxande  
Number: 13906  
მოხანდე (მოხანდეს) მშრომელი; მუშა. მოხანდე კოც - მეტი მუშობა, ჩალა კოცჷ - ბრელი რული:მასალ., გვ. 103 -- გამრჯე
კაცს - მეტი შრომა, ლაჩარ კაცს კი - ბევრი ძილი. ჸოფედ მოხანდეფიში ტერი: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 155 -- ყოფილა
მშრომელების მტერი. ირ ქიანაში მოხანდეფი მიახიოლანა თეს -- ყოველი ქვეყნის მშრომელებს ახარებთ ეს. შდრ. ხანდა.

Lemma: moxano  
Number: 13907  
მოხანო (მოხანოს) ოდნავ (ცოტა) ხნიერი. 

Lemma: moxant'ua  
Number: 13908  
მოხანტუა (მოხანტუას) სახელი მოხანტუნს ზმნისა -- მოხატვა. 

Lemma: moxant'urel-i  
Number: 13909  
მოხანტურელ-ი (მოხანტურელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მოხანტურანს ზმნისა -- მოხატული. ათასნერო გოქუჩუჩელი,
მოხანტურელი, გოპირელი: ქხს, 1, გვ. 84 -- ათასნაირად მოქუჩუჩებული, მოხატული, კვირტგაშლილი (აყვავებული). 

Lemma: moxant'urua  
Number: 13910  
მოხანტურუა (მოხანტურუას) იგივეა, რაც მოხანტუა. 

Lemma: moxarcka  
Number: 13911  
მოხარცქა, მოხარცქალა (მოხარცქა{ლა}-ს) სახელი მაახორცქუუ(ნ) ზმნისა -- მოსკდომა, მოწყდომა. სი უჯინედი სარიკოს,
-- ბჟაშე დიხაშ(ი) მოხარცქას:ეგრისი, გვ. 128 -- შენ უყურებდი საარაკოს, -- მზისგან მიწის მოწყვეტას. ცას მურუცხიქ
გამახორცქუ: მ. ხუბ., გვ. 9 -- ცას ვარსკვლავი მოსწყდა. 

Lemma: moxarckapil-i  
Number: 13912  
მოხარცქაფილ-ი (მოხარცქაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მაახორცქუუ(ნ) ზმნისა -- მომსკდარი, მომწყდარი, მოსხლეტილი.
სქანი წოხოლე სუკი გერე, შხვას მოხარცქაფილი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 142 -- შენს წინ სერი არის (დგას), სხვისგან
მოწყვეტილი. 

Lemma: moxarckil-i  
Number: 13913  
მოხარცქილ-ი (მოხარცქილ/რს) იხ. მოხარცქაფილი. 

Lemma: moxarckua  
Number: 13914  
მოხარცქუა, მოხირცქუა, მოხორცქუა (მოხარცქუას) სახელი მაახორცქუუ(ნ), მოხორცქუ(ნ) ზმნათა -- მოსკდომა;
მოწყდომა. გამმოხორცქ დო ქუდაანთხუნი, ხოლო ქიმუოგი ჸვას: შ. ბერ., გვ. 190 -- მომწყდა და რომ დაეცა, კიდევ
გავარტყი შუბლზე. 

Lemma: moxasiateba  
Number: 13915  
მოხასიათება (მოხასიათებას) სახელი მეეხასიათებუ(ნ) ზმნისა -- მოხასიათება. კინოხ დას მეხასიათუ: მ. ხუბ., გვ. 8 --
ადრე დას მოეხასიათა. 

Lemma: moxaskarua  
Number: 13916  
მოხასქარუა (მოხასქარუას) სახელი მიიხასქარუუ(ნ) ზმნისა -- მომჯობინება, მოკეთება, -- ითქმის ადამიანზე ან
დამჭლევებულ საქონელზე (პ. ჭარ.). 

Lemma: moxaxaler-i  
Number: 13917  
მოხახალერ-ი (მოხახალერს) მოსაგებად გამზადებული საქონელი. ჩხოუ მოხახალერი რე მაქიმინალო -- ძროხა მზადაა
მოსაგებად. 

Lemma: moxele  
Number: 13918  
მოხელე (მოხელეს) მოხელე. 

Lemma: moxerxa  
Number: 13919  



მოხერხა (მოხერხას) სახელი მაახერხენს ზმნისა -- მოხერხება. დინაფილი შურიე, შურო მოხერხა ვოუღუ -- დაკარგული
სულია, სრულებით მოხერხება არ აქვს. სი ქომუჩი მოწონება, მოხერხა დო ყაზახალა: ი. ყიფშ., გვ. 108 -- შემ მომეცი
მოწონება, მოხერხება და ვაჟკაცობა. მეტი მუთუნქჷ ვამაახერხინჷ ნდიისჷ: ი. ყიფშ., გვ. 17 -- მეტი ვერაფერი მოახერხა
დევმა. 

Lemma: moxvalama  
Number: 13920  
მოხვალამა (მოხვალამას) სახელი მაახვამილუანს, მოხვადუ(ნ) ზმნათა -- მოხვედრა. მოხვადჷ გურგენც გურცუ: ი. ყიფშ.,
გვ. 107 -- მოხვდა გურგენს გულზე. შდრ. ახვალამა. 

Lemma: moxvalamir-i  
Number: 13921  
მოხვალამირ-ი (მოხვალამირს) მიმღ. ვნებ. წარს. მაახვამილუანს, მოხვადუუ(ნ) ზმნათა -- მოხვედრილი. ძღაბ(ი) დო
ბოშიშ შქას მოხვალამირი უბადო ამბეში ლერსი -- გოგოსა და ბიჭს შორის მომხდარი აუგი საქმის ლექსი. 

Lemma: moxvama  
Number: 13922  
მოხვამა (მოხვამას) სახელი მაახვამანს ზმნისა -- მოლოცვა. ახალ წანას მოგახვამანქ: ქხს, 1, გვ. 9 -- ახალ წელს
მოგილოცავ. 

Lemma: moxvamilapa  
Number: 13923  
მოხვამილაფა (მოხვამილაფას) იგივეა, რაც მოხვალამა, -- მოხვედრა, მოხვედრება, მორტყმა (მიზანში). 

Lemma: moxvara  
Number: 13924  
მოხვარა (მოხვარას) სახელი მეეხვარებუ(ნ) ზმნისა -- შველა, მოხმარება; გამოყენება. კოლექტივიშ მოხანდეფი სქან
მოხვარას ელჷნა:ქხს, 1, გვ. 322 -- კოლექტივის მშრომელები შენგან შველას (მოხმარებას) ელიან. ღორონთი მარდო
დოგიჭარუნს ადამიანიში მოხვარას: ი. ყიფშ., გვ. 164 -- ღმერთი მადლად დაგიწერს ადამიანის შველას. ინარღჷ თე
მეშარე კოჩქით, მარა მუ მახვარინე!: მ. ხუბ., გვ. 23 -- ინაღვლა ამ მგზავრმა (მეგზურმა კაცმა), მაგრამ რა შეეძლო,
მოხმარებოდა. 

Lemma: moxvare  
Number: 13925  
მოხვარე (მოხვარეს) მომხმარე, მშველელი, დამხმარე. კოჩი ვაგაშიი შემწე-მოხვარე: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 118 -- კაცს
ვერ იშოვი შემწე-მომხმარეს. მითინი ვარე იში მოხვარე -- არავინაა მისი მომხმარე (მშველელი). დურკიე მოხვარეს: ქხს,
1, გვ. 309 -- დაუკივლე მშველელს (დამხმარეს). 

Lemma: moxvareba  
Number: 13926  
მოხვარება (მოხვარებას) იგივეა, რაც მოხვარა. მიიხვარუუ დედჷბი: ი. ყიფშ., გვ. 58 -- მოიხმარა დედაბერი. სქუაშა
მუთაქ მაახვარინუ: ი. ყიფშ., გვ. 11 -- ვერაფერი შეძლო, მოხმარებოდა შვილს. ათეცალი საქმე მიჭირსია დო მისჷ
მუგახვარებენია: ი. ყიფშ., გვ. 101 -- ასეთი საქმე მიჭირსო (მჭირსო) და ვის შეგიძლია, მომეხმაროო. 

Lemma: moxvat'apa  
Number: 13927  
მოხვატაფა (მოხვატაფას) იგივეა, რაც მოხოტაფა, -- სახელი მიიხვატუანს ზმნისა -- მოფხანა, მოქავება. სოდე
მიჩამინუაფუნი, თექი მიხვატუაფუნია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 124 -- სადაც მოიქავება, იქ მოიფხანება კიდეცო. 

Lemma: moxvec'e  
Number: 13928  
მოხვეწე (მოხვეწეს) მიმღ. აწმყ. მახვეწარი. სქანი მოხვეწე ვორეთ ამდღა -- შენი მახვეწარი ვართ დღეს. 

Lemma: moxvec'ar-i  
Number: 13929  
მოხვეწარ-ი (მოხვეწარს) მიმღ. აწმყ. იგივეა, რაც მოხვეწე, -- მახვეწარი. ღორონთქ ვააჸოთუ მუში მოხვეწარი კოჩი: ი.
ყიფშ., გვ. 7 -- ღმერთმა არ დაკარგა მისი მახვეწარი კაცი. 

Lemma: moxvixvinapa  
Number: 13930  
მოხვიხვინაფა (მოხვიხვინაფას) სახელი მაახვიხვინუანს ზმნისა -- ავსება; მოთავთავება. დუდიშახ მაახვიხვინუუ
კორთხო -- თავამდე აავსო (მოათავთავა) კოთხო. 

Lemma: moxil-i  
Number: 13931  
მოხილ-ი (მოხილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მიიხუუ(ნ) ზმნისა -- ჩამოშლილი. 

Lemma: moxinc'ua  
Number: 13932  
მოხინწუა (მოხინწუას) სახელი მოხინწანს ზმნისა -- ღერღილის (ფქვილის) გაცრის დროს თავზე დაგროვილი ქატოს
მოგროვება-მოცილება. `ბურდოს მოსაცილებლად გაცეხვილი ღომის მარცვლების გობით განიავება' (ს. მაკალ, გვ. 184). შდრ.
ხიორუა. 

Lemma: moxirckua  
Number: 13933  
მოხირცქუა (მოხირცქუას) იხ. მოხარცქუა, -- სახელი მოხირცქუნს ზმნისა -- მოწყვეტა, მოხეთქვა. 



Lemma: moxich'ua  
Number: 13934  
მოხიჭუა (მოხიჭუას) იგივეა, რაც მოხიჩუა, -- მოკბეჩა; მოგლეჯა. შდრ. ხიჩუა. 

Lemma: moxo(t)  
Number: 13935  
მოხო(თ) იგივეა, რაც მოხ, -- გარდა. თენა ხოლო ქუწუუნი, იში მოხო ვადუტებუ მუთუნი -- ესეც რომ უთხრა, იმის გარდა არ
დაუტოვებია არაფერი. 

Lemma: moxolapa  
Number: 13936  
მოხოლაფა (მოხოლაფას) სახელი მეეხოლებუ(ნ) ზმნისა -- მოახლოება. 

Lemma: moxoleba  
Number: 13937  
მოხოლება (მოხოლებას) იგივეა, რაც მოხოლაფა, -- მოახლოება. ათე დინაფაში მოხოლებას გჷნაფულენდეს -- ამ
დაკარგვის მოახლოებას გრძნობდნენ. 

Lemma: moxolebul-i  
Number: 13938  
მოხოლებულ-ი (მოხოლებულს) მიმღ. ვნებ. წარს. მეეხოლებუ(ნ) ზმნისა -- მოახლოებული. ოსერშე ქორე ანწი
მოხოლებული: მ. ხუბ., გვ. 139 -- ვახშამი არის ახლა მოახლოებული. 

Lemma: moxomapa  
Number: 13939  
მოხომაფა (მოხომაფას) სახელი მაახომუანს, მოხომუუ(ნ) ზმნათა -- მოხმობა. ეზმა (ბრელი) კოჩიში ჭყალა ჯას
მახუმუანცია -- ამდენი (ბევრი) კაცის წყევლა ხეს მოახმობსო. 

Lemma: moxomapil-i  
Number: 13940  
მოხომაფილ-ი (მოხომაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მაახომუანს ზმნისა -- გამხმარი, მომხმარი. ჯინჯი მოხომაფილი აფუ --
ძირი მოხმობილი (მომხმარი) აქვს. 

Lemma: moxon-i  
Number: 13941  
მოხონ-ი (მოხონს) გადასასვლელი; აღმართი. შდრ. ტოპონ. უბადო მოხონი უბედური გადასასვლელი; ცუდი აღმართი,
ციცაბო და ოღრო-ჩოღრო გადასასვლელი ადგილი (გ. ელიავა, კატალ., გვ. 38). შდრ. ეკოხონი. 

Lemma: moxorin-i  
Number: 13942  
მოხორინ-ი (მოხორინს) სახელი მაახორუუ(ნ) ზმნისა -- გვერდით დასახლება. ხასილეფიშე ჯგირი კათა მომიხორანს --
გვერდებიდან კარგი ხალხი მისახლია (სახლობს). 

Lemma: moxorua  
Number: 13943  
მოხორუა (მოხორუას) იხ. მოხორინი. 

Lemma: moxoru{u}  
Number: 13944  
მოხორუ{უ} (მოხორუ{უ}ს) იგივეა, რაც მახორუ{უ}, -- მოსახლე. ჯგირი მოხორუუ კოჩი რე -- კარგი მოსახლე კაცია. 

Lemma: moxorckua  
Number: 13945  
მოხორცქუა (მოხორცქუას) იხ. მოხარცქუა. 

Lemma: moxot'apa  
Number: 13946  
მოხოტაფა (მოხოტაფას) იხ. მოხვატაფა. 

Lemma: moxoxua  
Number: 13947  
მოხოხუა (მოხოხუას) სახელი მოხოხუნს ზმნისა -- მოხოხვა. შორშეთ ქობჯოგუქ, ვარა აშო მუშენ მოხოხია? -- შორიდანაც
კი მძულხარ, თორემ აქეთ რატომ მოხოხდიო? 

Lemma: moxuapa  
Number: 13948  
მოხუაფა (მოხუაფას) სახელი მიიხუანს ზმნისა -- წამომხობა, წამოცმა (თავზე). ქომიხუუ დუდიშა ჩუანი -- წამოიმხო თავზე
ქვაბი. 

Lemma: moxumapa  
Number: 13949  
მოხუმაფა (მოხუმაფას) იგივეა, რაც მოხომაფა. 

Lemma: moxucebul-i  
Number: 13950  
მოხუცებულ-ი (მოხუცებულ/რს) მოხუცებული. ართი მოხუცებული ჩილი დო ქომონჯი რენა: მ. ხუბ., გვ. 128 -- ერთი
მოხუცებული ცოლ-ქმარი არიან. შდრ. რჩინუ. 



Lemma: moxuch'ua  
Number: 13951  
მოხუჭუა (მოხუჭუას) სახელი მოხუჭუნს ზმნისა -- მოფხუწვა, მობღუნძვა (პ. ჭარ.). 

Lemma: moxuja  
Number: 13952  
მოხუჯა, მოხუჯაფა (მოხუჯა{ფა}-ს) სახელი მუუხუჯანს ზმნისა -- მიდგომა მოხერხებულად; მხრის აბმა, ერთმანეთთან
შეთანხმება, საერთო ენის ნახვა; შეგუება. მა დო ჩქიმი ნოსა ჯგირო უხუჯანთ -- მე და ჩემი რძალი კარგად ვეგუებით.
გასაკვირი მუჭო ვარე, ირფელს ქომიხუჯანსუნი: ქხს, 1, გვ. 37 -- გასაკვირი როგორ არაა, ყველაფერს რომ ახერხებს.
შდრ. ხუჯი. 

Lemma: moxujur-i  
Number: 13953  
მოხუჯურ-ი (მოხუჯურს) მარჯვე, მოხერხებული; შესაფერისი, მოსაწონი; მოსახერხებელი. ხათეხოლო მოხუჯური
ადგილეფი დოგორესჷ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 101 -- მაშინათვე მოხერხებული ადგილები მოძებნეს. იში მოხუჯური
მითინს ვააქიმინე -- იმისი მოსაწონი არავის არ შეუძლია გააკეთოს. ჩქი ართიანიშ მოხუჯური პოფეთია: მ. ხუბ., გვ. 83 --
ჩვენ ერთმანეთის მოსაწონი ვყოფილვართო. მოხუჯურო ზმნზ. მოსახერხებლად, მოსაწონად. ანთასშახჷ დოწჷრჷნა
მუშაკათაშ(ი) მოხუჯურო: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 85 -- ათასჯერ დაწურავენ თავისი ხალხის მოსახერხებლად. 

Lemma: mojalabe  
Number: 13954  
მოჯალაბე (მოჯალაბეს) მცეხვავი ყმა. მოჯალაბენი სამეგრელოში ეკუთვნოდნენ ყველაზე დაბალ და დამცირებულ
კატეგორიას (ს. მაკალ., გვ. 184). მოჯალაბე ჭკორიში ჸავავა:მასალ., გვ. 60 -- მოჯალაბე ყმის გოდება. 

Lemma: mojamagire  
Number: 13955  
მოჯამაგირე (მოჯამაგირეს) მოჯამაგირე. მოჯამაგირეთ ჸუნდუ სუმ წანას -- მოჯამაგირედ ჰყავდა სამი წელი. 

Lemma: mojargalua  
Number: 13956  
მოჯარგალუა (მოჯარგალუას) სახელი მოჯარგალანს ზმნისა -- მოთელვა, მოოხრება. ოზე მოჯარგალეს ჩხოულემქ -- ეზო
მოაოხრეს ძროხებმა. 

Lemma: mojarjapa  
Number: 13957  
მოჯარჯაფა (გურიში) (მოჯარჯაფას) სახელი მიჯარჯუანს ზმნისა -- გულის {ა}რევა. 

Lemma: mojgirala  
Number: 13958  
მოჯგირალა (მოჯგირალას) მოყვრობა; მოკეთეობა. კოჩიშ ტერობა გოკონ-და, მოჯგირალა გიმუცხადია: თ. სახოკ., გვ.
250 -- კაცის მტრობა თუ გინდა, მოყვრობა გამოუცხადეო. მოჯგირალაშა მისხუნუ, სი მაფუდე ირო ნტერი: ი. ყიფშ., გვ. 174 -
- მოკეთეობას მირჩევნია, შენ რომ ყოველთვის ჩემი მტერი იყო. 

Lemma: mojgire  
Number: 13959  
მოჯგირე, მოჯგჷრე (მოჯგი/ჷრეს) მეგობარი; მოყვარე, მოკეთე, ნათესავი, კარგის მსურველი. ახალი მოჯგირეშენი ჯვეშის
ნუ მიოჸოთა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 16 -- ახალი მოყვრის გამო ძველს ნუ დაკარგავ. თინა არძო მოჯგირე მაფუ: ქხს, 1, გვ. 50 --
ის ყველა (ჩემი) მოკეთეა. შორიშ მოჯგირეს ხოლოში ნტერი უჯგუნია -- შორის ნათესავს ახლოს მტერი სჯობიაო. ნათესე
დო მოჯგირეფი უჸორდჷ: ი. ყიფშ., გვ. 157 -- ნათესავი და მოკეთეები უყვარდა. 

Lemma: mojgireba  
Number: 13960  
მოჯგირება (მოჯგირებას) სახელი ემოჯგირებუ(ნ) ზმნისა -- {და}მოყვრება. 

Lemma: mojgiroba  
Number: 13961  
მოჯგირობა (მოჯგირობას) იხ. მოჯგირება. მოჯგირობა ვა გჷგალე:მასალ., გვ. 104 -- (ამასთან) მოყვრობა არ გაგივა. 

Lemma: mojgijgonua  
Number: 13962  
მოჯგიჯგონუა (მოჯგიჯგონუას) იხ. მოჯიჯგონუა. 

Lemma: mojge're  
Number: 13963  
მოჯგჷრე იხ. მოჯგირე. კოჩი მუში მოჯგჷრესჷ ჯა დო ქუას ოჸოთანცჷ: ეგრისი, გვ. 128 -- კაცი თავის მოკეთეს ქვასა და ხეს
ესვრის. 

Lemma: mojge'rul-i  
Number: 13964  
მოჯგჷრულ-ი (მოჯგჷრულ/რს) მოყვრული. მოჯგჷრული კავშირი: ქხს, 1, გვ. 99 -- მოყვრული კავშირი. 

Lemma: mojvarua  
Number: 13965  
მოჯვარუა ჸვანაში იხ. ჸვანაშ მოჯვარუა. 

Lemma: mojine  



Number: 13966  
მოჯინე (მოჯინეს) იგივეა, რაც მაჯინე, -- მიმღ. აწმყ. მაყურებელი. ბრელი პუნცუ მოჯინეფი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 57 --
ბევრი მყავს მაყურებელი. 

Lemma: mojirgonua  
Number: 13967  
მოჯირგონუა (მოჯირგონუას) სახელი მოჯირგონუნს ზმნისა -- მოთელვა; ბალახის ძირში მოძოვნა და დარჩენილის
გათელვა. 

Lemma: mojijgonil-i  
Number: 13968  
მოჯიჯგონილ-ი (მოჯიჯგონილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მოჯიჯგონუნს ზმნისა -- 1. მოჯიჯგნილი. 2. მოთხუპნული. 

Lemma: mojijgonua  
Number: 13969  
მოჯიჯგონუა (მოჯიჯგონუას) სახელი მოჯიჯგონუნს, მიიჯიჯგონუუ(ნ) ზმნათა -- 1. მოჯიჯგნა, ულაზათოდ გლეჯა. 2.
მოთხუპნა. ქიმკააჯინი ბაღანას, მიიჯიჯგონუ -- მიხედე ბავშვს, მოითხუპნა. 

Lemma: mojore  
Number: 13970  
მოჯორე (მოჯორეს) მოწაბლისფრო; მუქი წითელი (საქონელი). ნიჩვი მოჯორე აფუ -- პირი მოწაბლისფრო აქვს. იხ. ჯორე. 

Lemma: mojumala  
Number: 13971  
მოჯუმალა (მოჯუმალას) სახელი მიიჯუმუანს ზმნისა -- წამოძღვანიება, თან წამოღება. სინდაქ თქუუა: მუთუნიში
მოჯუმალა მოკოდუა, მარა ცხენქ ვემკიკირუა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 122 -- სიძემ თქვაო: რაიმეს(ი) წამოძღვანიება
მინდოდაო, მაგრამ ცხენმა არ მიმაკვრევინა (უნაგირზეო). 

Lemma: mojumalir-i  
Number: 13972  
მოჯუმალირ-ი (მოჯუმალირს) მიმღ. ვნებ. წარს. მიიჯუმანს ზმნისა -- თან წამოღებული, წამოძღვანიებული. 

Lemma: mojghona  
Number: 13973  
მოჯღონა (მოჯღონას) სახელი მააჯღონანს ზმნისა -- გამოგზავნა. ბრელიშ მოჯღონა ვარდუ საჭირო -- ბევრის გამოგზავნა
არ იყო საჭირო. 

Lemma: mojghonel-i  
Number: 13974  
მოჯღონელ-ი, მოჯღონილ-ი (მოჯღონელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მააჯღონანს ზმნისა -- {გა}მოგზავნილი. სქანი მოჯღონელ
ბარათიშე წოხოლენი ძალამი რე: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 58 -- შენი გამოგზავნილი ბარათიდან წინანდელი ძალიან
(კარგი) არის. ქესა თქვანდე მოჯღონილი: მ. ხუბ., გვ. 356 -- ქისა თქვენგან გამოგზავნილი. 

Lemma: mp'alua  
Number: 13975  
მპალუა (მპალუას) იგივეა, რაც მპოლუა, -- ღრიალი (ი. ყიფშ.); ხმამაღლა ყვირილი, ბღავილი (პ. ჭარ.). შდრ. ათომპალუა. 

Lemma: mp'elap-i  
Number: 13976  
მპელაფ-ი (მპელაფის) ხმამაღლა ჩხუბი. 

Lemma: mp'olap-i  
Number: 13977  
მპოლაფ-ი (მპოლაფის) იხ. მპოლუა. 

Lemma: mp'olua  
Number: 13978  
მპოლუა (მპოლუას) იგივეა, რაც მპალუა, -- ბღავილი; ღრიალი, ხმამაღლა ყვირილი. 

Lemma: mzhave  
Number: 13979  
მჟავე (მჟავეს) მჟავე. შდრ. ლაზ. მჟაი მჟავე (ნ. მარი). 

Lemma: mzhol-i  
Number: 13980  
მჟოლ-ი (მჟოლს) ბოტან. თუთა. იხ. ჯამპი, ჯაპი. 

Lemma: mzhuashi  
Number: 13981  
მჟუაში ოსურ-ი (მჟუაში ოსურს) ბოტან. კრაზანა. შდრ. ლაზ. მჟუაში ოსური კრაზანა (ა. მაყ.). 

Lemma: mt'ver-i  
Number: 13982  
მტვერ-ი (მტვერს) იხ. ტვერი. შდრ. ლაზ. მტუ̂ერი ნაცარი (ნ. მარი). 

Lemma: mt'k'iceba  
Number: 13983  



მტკიცება (მტკიცებას) სახელი ამტკიცენს ზმნისა -- {და}მტკიცება. სქანი დო ჩქიმი ჸოროფასი ათე ვარდი ამტკიცენსი:
ქხს, 1, გვ. 152 -- შენსა და ჩემს სიყვარულს ეს ვარდი ამტკიცებს. ამტკიცენს (ამტკიცუ ამტკიცა, უმტკიცებუ უმტკიცებია, ნომტკიცებუე(ნ)
ამტკიცებდა თურმე) გრდმ. ამტკიცებს. იმტკიცენს (დიიმტკიცუ დაიმტკიცა, დოუმტკიცებუ დაუმტკიცებია) გრდმ. სათავ. ქც.
ამტკიცენს ზმნისა -- იმტკიცებს. უმტკიცენს (დუუმტკიცუ დაუმტკიცა, დუუმტკიცებუ დაუმტკიცებია) გრდმ. სასხვ. ქც. ამტკიცენს
ზმნისა -- უმტკიცებს. იმტკიცებუ{უ}(ნ) (დიიმტკიცუ დამტკიცდა, დამტკიცებე{ლე}(ნ) დამტკიცებულა) გრდუვ. ვნებ. ამტკიცენს ზმნისა --
მტკიცდება. ემტკიცებუუ(ნ) (დეემტკიცუ დაუმტკიცდა, დაემტკიცა; დამტკიცებუუ დამტკიცებია) გრდუვ. ვნებ. უმტკიცენს ზმნისა --
უმტკიცდება. იმტკიცინე(ნ) (იმტკიცინუ შესაძლებელი გახდა დამტკიცება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ამტკიცენს ზმნისა --
შეიძლება დამტკიცდეს. ამტკიცინე(ნ) (ამტკიცინუ შეძლო {და}ემტკიცებინა, -- , დონომტკიცებუე(ნ) შესძლებია დაემტკიცებინა) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. უმტკიცენს ზმნისა -- შეუძლია {და}ამტკიცოს. ომტკიცებაფუანს (ომტკიცებაფუუ ამტკიცებინა, უმტკიცებაფუაფუ
უმტკიცებინებია, ნომტკიცებაფუე(ნ) ამტკიცებინებდა თურმე) კაუზ. ამტკიცენს ზმნისა -- ამტკიცებინებს. მამტკიცებელი მიმღ. მოქმ.
{და}მამტკიცებელი. ომტკიცებელი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}სამტკიცებელი. დამტკიცებული მიმღ. ვნებ. წარს. დამტკიცებული. ნამტკიცები/უ
მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნამტკიცები. ნამტკიცებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}მტკიცების საფასური. უმტკიცებუ, უდუმტკიცებუ მიმღ. უარყ.
{და}უმტკიცებელი. 

Lemma: mt'q'uan-i  
Number: 13984  
მტყუან-ი (მტყუანს) მტყუანი. მტყუან მით ზოჯჷნქჷნი, ქომიჩქ...: ქხს, 1, გვ. 185 -- ვინც მტყუანი ბრძანდები, ვიცი...
მართალიში მათქუალარი მტყუანს ჯოგჷნია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 83 -- მართლის მთქმელი მტყუანს ეჯავრებაო. შდრ.
ტყუანი. 

Lemma: mu1  
Number: 13985  
მუ1 //მუ-ჲ (მოთხ. მუ-ქ რამ?; მიც. მუ-ს რას?; ნათ. მუ-შ(ი) რის(ა)?; მოქმ. მუ-თ(ი) რით(ი)?; ვით. მო-თ (ღ მო-ოთღ მუ-ოთ)
რად?; მიმართ. მუ-შა რისკენ?; დაშორ. მუ-შე რისგან?; დანიშნ. მუ-შო(თ) რისთვის?) კითხვითი ნაცვალსახელი რა? მუ
წუხარებაქ იჸუუნი, ვეიჭარე -- რა მწუხარება იქნა, ვერ აღწერ. მანგიორი კუჩხი მუქჷ მერჩუა?: ი. ყიფშ., გვ. 52 -- მაგიერი
ფეხი რამ მოგცაო?... უკული ნარღება მუს ოხვარუნია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 6 -- ...შემდეგ ნაღვლობა რას უშველისო. 

Lemma: mu2  
Number: 13986  
მუ2 (მრ. რიცხვ.: მუნ-ეფ-ი თავად ისინი) მესამე პირის ნაცვალსახელი ის, რომელიც გამოდის უკუქცევითი ნაცვალსახელის
როლში: თვითონ, თავად. რჩინ კოჩქ სქუა ატუს ქჷდუტუ დო მუქ დიირთჷ ჸუდეშა -- ბებერმა კაცმა შვილი ატუს დაუტოვა და
თვითონ (ის) დაბრუნდა სახლში. მუქუ ხვალე გიმელასჷ გვალაშე: ი. ყიფშ., გვ. 57 -- თვითონ მარტო ჩამოვიდეს მთიდან. 

Lemma: mu3-  
Number: 13987  
მუ3- ზოგიერთი რთული ფუძის პირველი შემადგენელი ნაწილი: მუდოს (ღ მუ-დროს) როდის?; მუზუ/ჷმა (ღ მუ-ზუ/ჷმა)
რამდენი?; მუნე{ე}რი (ღ მუ-ნეერი) რანაირი?; მუჟანს (ღ მუ-ჟამს) როდის?, რა ჟამს?; მუსხიი (ღ მუ-სხი{ი}) რამდენი?... 

Lemma: mua  
Number: 13988  
მუა (ღ მუმა) ზოგიერთი რთული ფუძის პირველი შემადგენელი ნაწილი: მუაჩქიმიღ მუმა-ჩქიმი მამაჩემი; მუასქანიღ მუმა-
სქანი მამაშენი... შდრ. დიაჩქიმი. 

Lemma: muamush-i  
Number: 13989  
მუამუშ-ი (ღ მუმა-მუში) მამამისი. მუამუშიში ხორუა-მახორობა ირფელი მუში ჯიმადის ქიმეჩჷ: მ. ხუბ., გვ. 77 -- მამამისის
სახლ-კარი ყველაფერი თავის ბიძას მისცა. 

Lemma: muantel-i  
Number: 13990  
მუანთელ-ი (მუანთელს) იხ. მუანთილი. 

Lemma: muantil-i//muantir-i  
Number: 13991  
მუანთილ-ი//მუანთირ-ი (მუანთილ/რს) მამამთილი, სიმამრი. (მეგრული არ არჩევს მამამთილ-სიმამარს). მუანთილი
რაგადანსია: ქხს, 1, გვ. 189 -- სიმამრი ლაპარაკობსო. მიშ მუანთილი დჷ თინავე, ვაიჩქუდუავო სია?: მ. ხუბ., გვ. 200 --
ვისი მამამთილი იყო ისაო, არ იცოდიო შენო? მუანთილიში ღურას მი გორუნსია, ღურას ოკონ, თინა თქვია ვარა: თ.
სახოკ., გვ. 258 -- სიმამრის სიკვდილს ვინ დაეძებსო, სიკვდილს რომ უნდა, შენ ისა თქვი თორემო. მუანთილ/რი ღ მუმა-
ნთილ/რ-ი მამა-ნაცვალი; შდრ. თირუა ცვლა (ი. ყიფშ.). შდრ. დიანთილი. 

Lemma: muarixe  
Number: 13992  
მუარიხე (მუარიხეს) იგივეა, რაც მოარხე, მუარხე. 

Lemma: muarxe  
Number: 13993  
მუარხე (მუარხეს) მოახლე. მააშინჷ ათე ცირასჷ თი მუარხექჷ: ა. ცაგ., გვ. 42 -- მოახსენა ამ გოგოს იმ მოახლემ.
ქუუგინაფუდუ ათე მაფაში მუარხეს: ი. ყიფშ., გვ. 50 -- გაუგია (შეუგვრძნია) ამ მეფის მოახლეს. შდრ. სამუარხო. 

Lemma: muask'an-i  
Number: 13994  
მუასკან-ი (მუასკანსღ მუმა-სკანს) მამაშენი. მუასკანი გუკოტრებუ: ქხს, 1, გვ. 127 -- მამაშენი გაუკოტრებია. 

Lemma: muask'anige  
Number: 13995  
მუასკანიგე (ღ მუმა-სკანი-გე) მამა თუ გიყვარს. დოდგი სკამი, გეუთვათვ ხე, გედი, მუასკანიგე: ა. ცან., გვ. 137 -- დადგი



სკამი, ხელი მოუთათუნე, ადე, მამა თუ გიყვარს (გამოცანა: მჭადი კეცზე). 

Lemma: muaskan-i  
Number: 13996  
მუასქან-ი (მუასქანს) იხ. მუასკანი. ინა ორდუ მუასქანი: ქხს, 1, გვ. 27 -- ის იყო მამაშენი. 

Lemma: muachkim-i  
Number: 13997  
მუაჩქიმ-ი (მუაჩქიმს) მამაჩემი. მუაჩქიმს ხე გეიწუღე, ქომოლური სალამი ქემეჩია: მ. ხუბ., გვ. 50 -- მამაჩემს ხელი რომ
ჩამოართვა, ვაჟკაცური სალამი მიეციო. 

Lemma: muachkin-i  
Number: 13998  
მუაჩქინ-ი (მუაჩქინს) მამაჩვენი. მუაჩქინს მათი ქუდარაჯუქია: ი. ყიფშ., გვ. 27 -- მამაჩვენს მეც ვუდარაჯებო. 

Lemma: muaxle  
Number: 13999  
მუახლე (მუახლეს) იხ. მუარხე. ჸუდეს ბრელი დინომირე მუახლეთი სქანიცალი: ეკური, გვ. 386 -- სახლში ბევრი მყავს
(მიდგას) მოახლედ შენისთანა. 

Lemma: muborc  
Number: 14000  
მუბორც (ღ მუ ბორჯ-ც) ზმნზ. რა დროს, როდის? მუბორცჷთი მუმაქ ქეშიტყუ, ოკულაშის ასეთი მუთა მოჸუნაფუნიე,
გაჭყორ...: აია, 1, გვ. 21 -- როდესაც მამამ შეიტყო, რომ უმცროს (შვილს) ახლაც არაფერი მოჰყოლიაო, გაბრაზდა... 

Lemma: mu  
Number: 14001  
მუ გავაგირძალა! რა გავაგრძელო! ჩართულია, -- ამით მთქმელი თითქოს ბოდიშს იხდის მსმენელის წინაშე. მუ
გავაგირძალა (//გუაგინძარა), დოღურუ ე ბადიდიქ -- რა გავაგრძელო, მოკვდა ეს ბებერი (კაცი). 

Lemma: mugashinuapu  
Number: 14002  
მუგაშინუაფუ მოგეხსენება, -- ჩართული. მუგაშინუაფუ, მუჭომს ახიოლუდესინი ეში ძირაფა: ი. ყიფშ., გვ. 29 --
მოგეხსენება, როგორ გაუხარდებოდათ ამის ნახვა. 

Lemma: mugda//mugida  
Number: 14003  
მუგდა//მუგიდა (მოთხ. მუგიდაქ რაღაცამ; მიც. მუგიდას რაღაცას; ნათ. მუგიდაში რაღაცის; მოქმ. მუგიდათი რაღაცით;
ვით. მუგიდათ რაღაცად; მიმართ. მუგიდაშა რაღაცისკენ; დაშორ. მუგიდაშე რაღაცისგან; დანიშნ. მუგიდაშოთ
რაღაცისთვის) განუსაზღვრელობითი ნაცვალსახელი; -გდა, -გიდა ნაწილაკდართული მუ- რაც უნდა; რაღაც. მუგდა ბღოლე,
ვამანტინე: ქხს, 1, გვ. 74 -- რაც უნდა მიყო, ვერ გავიქცევი. დიხაქ მუგიდა მიბიჭას, ბერგის იშენი დოშირუნსია: ხალხ.
სიბრ., 1, გვ. 39 -- მიწა რაც უნდა დაიღალოს (გამოიფიტოს), თოხს მაინც გაცვეთსო. შდრ. იმერ. რაცხა. 

Lemma: mugida  
Number: 14004  
მუგიდა იხ. მუგდა. შდრ. მუდგა. 

Lemma: mugidaren-i  
Number: 14005  
მუგიდარენ-ი (ღ *მუ-გიდა-ორენ-ნი) რაღაც რომ არის, რაღაცაა. ჭიჭე ხანქჷ ქიიჸუუნი, მუგდარენი ქჷმონწყუნსჷ
ქიჸანასჷ: ა. ცაგ., გვ. 10 -- ცოტა ხანი რომ შეიქნა (გავიდა), რაღაცაა (რომ არის) მოანგრევს ქვეყანას. 

Lemma: mugiden-i  
Number: 14006  
მუგიდენ-ი იხ. მუგიდარენი. იჸუუ მუგიდენი ამბექჷ ძალამქჷ: ი. ყიფშ., გვ. 27 -- იქნა რაღაცა ამბავი ძალიან. იხ. მუდგენი. 

Lemma: muda1  
Number: 14007  
მუდა1 (მუდას) კითხვითი ნაცვალსახელი: -და ნაწილაკდართული მუ,- რამდენი? მუდა ვერსი რე თაურე ზუგიდიშა?: ი.
ყიფშ., გვ. 1 -- რამდენი ვერსია აქედან ზუგდიდამდე? დანიშნული მუდა რჸუნსია?: ქხს, 1, გვ. 105 -- დანიშნული რამდენი
გყავსო? ეშმაკი მუდა წანერი რე, მის უჩქუნია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 43 -- ეშმაკი რამდენი წლისაა, ვინ იცისო. 

Lemma: muda2  
Number: 14008  
მუდა2 რა-და. მუდა... ქიმერთი დო ქოუწიი, ქუმორთასინი -- რადა... მიდი და უთხარი, რომ მოვიდეს. 

Lemma: muda  
Number: 14009  
მუდა დღაშა{ხ}? ზმნზ. სანამდე? (რამდენ დღემდე?). მონტუუნ დო იბჭუუქ, მუდა დღაშა ვორდა თაში: ქხს, 1, გვ. 63 --
მიკიდია და ვიწვები, სანამდე (რამდენ დღემდე) ვიყო ასე. 

Lemma: mudaner-i  
Number: 14010  
მუდანერ-ი (მუდანერს) რამდენნაირი, რამდენი სახისა. მუდანერო ზმნზ. რამდენნაირად. მუდანერო ვევეცადი, მარა
მუთუნქ ვეიშამირთუ -- რამდენნაირად არ ვეცადე, მაგრამ არაფერი არ გამომივიდა. 



Lemma: mudasha{x}  
Number: 14011  
მუდაშა{ხ} ზმნზ. რამდენჯერ. მუდაშა ოკო გიწუენი? -- რამდენჯერ უნდა გითხრა?. 

Lemma: mudga//mudiga  
Number: 14012  
მუდგა//მუდიგა იხ. მუგდა, მუგიდა, -- რაც უნდა. კოს კოჩანა გიღუდას, სახელი მუდგა რჯოხოდას: ა. ცან., გვ. 109 -- კაცს
კაცობა გქონდეს, სახელი რაც გინდა გერქვას. ჩხომსჷ მუდგა ღოლუენი, იშენ ვერგჷ უწყარეთჷ: ქხს, 1, გვ. 61 -- თევზს რაც
უნდა უყო, უწყლოდ მაინც არ ვარგა. 

Lemma: mudgaen-i  
Number: 14013  
მუდგაენ-ი (მუდგაენს) იგივეა, რაც მუდგარენი. 

Lemma: mudgazma//mudgaze'ma  
Number: 14014  
მუდგაზმა//მუდგაზჷმა (მუდგაზ{ჷ}მას) რამდენიც. მუდგაზმა ოგორასჷ, მი რე დოურთინუანცჷ?: მასალ., გვ. 67 -- რამდენიც
უნდა აგინოს, (სიტყვას) ვინ შეუბრუნებს? ანწი ვემეცოდებუთუ, მუდგაზჷმა ინგარათჷ: მასალ., გვ. 115 -- აწი აღარ
შემეცოდებით, რამდენიც არ იტიროთ. მუდგაზმა უსოფუე, მუთუნიშა ვაგარგებე: აია, 1, გვ. 21 -- რამდენიც უნდა ეჯაჯგურო,
ვერაფერში გამოგადგება (გამოიყენებ). 

Lemma: mudganer-i  
Number: 14015  
მუდგანერ-ი (მუდგანერს) რაღაცნაირი. მუდგანერი კოჩიე -- რაღაცნაირი კაცია. 

Lemma: mudgaren-i  
Number: 14016  
მუდგარენ-ი (მუდგარენს ღ *მუ-დიგა-ორენ-ნი) რაღაცაა, -- რაღაც რომ არის. მუდგარენი ქოკუსანსინი, ქოძირუ: მ. ხუბ.,
გვ. 8 -- რაღაცაა, რომ კრუსუნებს, ნახა. მუდგარენი ქორენია: მ. ხუბ., გვ. 236 -- რაღაცაა, (კი) არისო. მუდგარენს ოკო
ქჷმოხვადას: მ. ხუბ., გვ. 236 -- რაღაცასაა, უნდა მოხვდეს. თაქ გაგმეცხად მუდგარენქ -- აქ გამოეცხადა რაღაცა. 

Lemma: mudgasren-i  
Number: 14017  
მუდგასრენ-ი იხ. მუდგარენი, -- რაღაცასაა. მუდგასრენი მოცილჷნ, ჯოჯოხეთი მოსისმარჷ: ქხს, 1, გვ. 87 -- რაღაცას
მაშფოთებს (მიშლის), ჯოჯოხეთი მესიზმრება. 

Lemma: mudgapero  
Number: 14018  
მუდგაფერო ზმნზ. რაღაცნაირად. რაშეფი ქჷმომიჸონი არძოვა, მუდგაფერო იჸუასიე: მ. ხუბ., გვ. 124 -- რაშები მომიყვანე
ყველაო, რაღაცნაირად რომ იქნესო. 

Lemma: mudgakie//mudgakien-i//mudgakiren-i  
Number: 14019  
მუდგაქიე//მუდგაქიენ-ი//მუდგაქირენ-ი იხ. მუდგაენი. ქეშმეძინეს ჭიჭე მუდგაქიენი, ვარწყეთო?: მ. ხუბ., გვ. 27 --
შეგვეძინა პატარა რაღაცაა, ვერ ხედავთ? გიასიზმარჷ მუდგაქირენი: ქხს, 2, გვ. 154 -- დაესიზმრა რაღაცაა (რაღაც რომ
არის). 

Lemma: mudgajgura  
Number: 14020  
მუდგაჯგურა (მუდგაჯგურას) რანაირი, რაღაცნაირი. თაქ ქოძირ ჸაზაყისჷ, მუდგაჯგურა გოკონ თის: აია, 2, გვ. 77 -- აქ
ნახავ გლეხს, რანაირიც გინდა ისეთს (იმას). 

Lemma: mudgen-i  
Number: 14021  
მუდგენ-ი (მუდგენს) იგივეა, რაც მუდიგენი, -- რაღაც. სი მუდგენი შხვა ჭკუას რექი: ი. ყიფშ., გვ. 4 -- შენ რაღაც სხვა ჭკუაზე
ხარ. ქ მუდგენ დროს რაღაც დროს: მუდგენ დროს ქიმიაკითხუუ -- რაღაც დროს (კი) მიაკითხა. ქ მუდგენ ჟანს რაღაც ჟამს:
ოჭჷმარეს, მუდგენ ჟანს, დობგორუნდესია: მ. ხუბ., გვ. 112 -- დილას, რაღაც დროს (ჟამს) მოგვძებნიდნენო. შდრ. მუთუნ
დროს. 

Lemma: mudgen  
Number: 14022  
მუდგენ დროს ზმნზ. იხ. მუდგენი. 

Lemma: mudiga  
Number: 14023  
მუდიგა (მუდიგას) იხ. მუდგა; მუგდა, მუგიდა. 

Lemma: mudos  
Number: 14024  
მუდოს (ღ მუ-დროს) ზმნზ. როდის? რა დროს? კოჩიში ნაგურეფიქჷ მუდოს გააშინჷ!: ი. ყიფშ., გვ. 24 -- კაცის ნასწავლი
როდის გაახსენდა! კვარიას მუდოს უჩქჷდჷ ბირა?: ი. ყიფშ., გვ. 174 -- ყვავმა როდის იცოდა სიმღერა? 

Lemma: mudosho  
Number: 14025  
მუდოშო ზმნზ. როდისთვის? მუდოშო გაფუ დიარა გინოჭყვიდილი? -- როდისთვის გაქვს ქორწილი დანიშნული
(გადაწყვეტილი)? [მუდოშოღ მუ+დროშო? რა+დროისათვის?]. 



Lemma: mudoshur-i  
Number: 14026  
მუდოშურ-ი (მუდოშურს) როდინდელი? მუდოშური რე თე ჭკიდი? -- როდინდელია ეს მჭადი? 

Lemma: mudu  
Number: 14027  
მუდუ (მუდუს) ზოოლ. იგივეა, რაც მუხვი, მუდო, -- თხუნელა. იხ. ფუღუ. 

Lemma: muebur-i  
Number: 14028  
მუებურ-ი (მუებურს) იხ. დამუებური. შდრ. მულირი. 

Lemma: muzga  
Number: 14029  
მუზგა (მუზგას) მაწვნის დასასხმელი ხის ჭურჭელი. მუზგა მარწვენიშ ოშუმალიე -- `მუზგა' მაწვნის დასალევი ჭურჭელია.
შდრ. მურძგა. 

Lemma: muzima//muzma//muzuma//muze'ma  
Number: 14030  
მუზიმა//მუზმა//მუზუმა//მუზჷმა (მუზი/უ/ჷმას) რამდენი? რა ზომა? (ღ მუ+ზიმა //-ზმა // -ზუმა//-ზჷმა). მუზმა მეტის
მიჸორდინი, თიზმა მეტი ლახალა რდი: მასალ., გვ. 25 -- რამდენად მეტად მიყვარდი, უფრო (იმდენად) მეტი სენი გახდი
(იყავ). მუზმას გურგინჷნსჷნი, იზმას ვაჭვენსია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 97 -- რამდენსაც (როგორც) ქუხს, იმდენს (ისე) არ
წვიმსო. მუზჷმა ვერსიენი, გაგმიანგარიშუ: მ. ხუბ., გვ. 36 -- რამდენი ვერსია, გამოიანგარიშა. შდრ. თიზმა. 

Lemma: muzmaner-i  
Number: 14031  
მუზმანერ-ი (მუზმანერს) რამდენნაირი. მუზმანერი გიმორინაფა შიილება ჯაში -- რამდენნაირი გამოყენება შეიძლებე
ხისა. მუზმანერო ზმნზ. რამდენნაირად. მუზმანერო ვევეცადი, მარა მუთუნქ ვეიშამირთუ -- რამდენნაირად არ ვეცადე,
მაგრამ არაფერი არ გამომივიდა. 

Lemma: mut1  
Number: 14032  
მუთ1 ? კითხვითი ზმნზ. რით?, როგორ? თექ გვერი მილახედჷნ, მუთ გიჩქჷდჷ თენავა: მ. ხუბ., გვ. 136 -- იქ გველი რომ იყო
(იჯდა), როგორ იცოდი ესო. რუმეს შურო მუთ ალინე: აია, 1, გვ. 21 -- სიბნელეში ან კი (სულაც) როგორ უნდა ეარა (შეუძლია
იაროს). 

Lemma: mut2  
Number: 14033  
მუთ2 მიმართებითი ნაცვალსახელი, -თ ნაწილაკდართული მუ? რა?: მუ-თ რაც. მუთ საჭირო აფუდუნი, ირფელი
ქიდაანწყუუ -- რაც საჭირო იყო (სჭირდებოდა), ყველაფერი დააწყო. მუთ მერგებუნი, თინა ქომუჩი -- რაც მერგება, ის
მომეცი. 

Lemma: muta  
Number: 14034  
მუთა (მუთას) უარყოფითი ნაცვალსახელი არაფერი, ვერაფერი; არარა. ვართი მუთა უგჷნაფუ ჯალონაშე გჷშულაშა --
არც არაფერი უგრძვნია ტყიდან (ხელნარიდან) გამოსვლამდე. მეტი მუთა მარაგადე: ქხს, 1, გვ. 51 -- მეტს ვერაფერს
გეტყვი. იში თის ფოლოგოჩილათილი მუთა იპალუნია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 62 -- მის სახლში ჩლიქიანი (ჩლიქგაყოფილი)
არარა მოიძებნებაო. მუთაქჷ მაღოლეესია დო ართი შიბუა თომა მუოსოფითია: ა. ცაგ., გვ. 15 -- ვერაფერი შევძელით
გაგვეკეთებინა და ერთი ნაწნავი (დაწნული თმა) მოვგლიჯეთო. კოჩიშ თოლი ეში უჯგუშის მუთას ძირუნს: მ. ხუბ., გვ. 64 --
კაცის თვალი ამაზე უკეთესს არას ნახავს. 

Lemma: mutade  
Number: 14035  
მუთადე დიდი არაფერი. ინა კოჩი რე, მარა მუთადე ოსური ჸუნსია -- ის (კარგი) კაცია, მაგრამ დიდი არაფერი ცოლი
ჰყავსო. 

Lemma: muta-zheshxa  
Number: 14036  
მუთა-ჟეშხა (მუთა-ჟეშხას) არაფერი კვირა -- დიდმარხვის მესამე კვირის სახელწოდება (ი. ყიფშ.). შდრ. ჟაშხა. 

Lemma: mutare//mutaare  
Number: 14037  
მუთარე//მუთაარე (ღ მუთა-ორე არაფერი არის) თიკუნია. მუთარე კოჩიე, გურიშა მუთუნს ვენკირაჸუანს -- `არაფერია'
კაცია, გულთან არაფერს (არ) გაიკარებს. შდრ. თოლიგე. 

Lemma: mutaka  
Number: 14038  
მუთაქა (მუთაქას) სასთუმალი, მუთაქა. ლურს მუთაქა ვააკო დო შქირენს-მილაჭკომაფუ: ა. ცან., გვ. 111 -- ძილს
სასთუმალი არ უნდა და შიმშილს-შეჭამანდი. იხ. მურთაგა, მურთაქა. 

Lemma: muti  
Number: 14039  
მუთი, მუთუ, მუთჷ: 1. რით?, როგორ?. მუთი შიილებე, თე ცოდა გიშეპიდენი? -- რით (როგორ) შეიძლება, ეს ცოდვა რომ
გამოვისყიდო. მუთუ გორჷ ნტერცია?: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 135 -- რითი მოძებნი მტერსო? მა მუთუ რე გენდე?: ქხს, 1,
გვ. 60 -- მე რითა (როგორ) გენდო? გვალო მუთუ ვაპჭყორდით: შ. ბერ., გვ. 69 -- მთლად როგორ არ გავწყდით? 2. კავშირი
რაც, რაც კი. ირფელს თის ვაბრალე, მუთი ვემეხუჯებუნი: ქხს, 1, გვ. 137 -- ყველაფერს იმას ვაბრალებ, რაც არ



მომეწონება. მუთი ქაალინედჷნი, თინა ქიდჷ: ქხს, 2, გვ. 20 -- რაც შეეძლო ევლო, ის იარა. 3. თვითონაც. მუთი (//მუთუ)
ვეეტყუ ეშენი უარიას -- თვითონაც არ იტყვის ამაზე უარს. 

Lemma: mutula  
Number: 14040  
მუთულა (მუთულას) //მითულა სახელი მითურს ზმნისა -- შესვლა. მიქჷ რე, ჩქიმი ტყაშა მითულა გაბედიე?: ი. ყიფშ., გვ.
85 -- ვინ არის, ჩემს ტყეში შესვლა რომ გაბედეო? 

Lemma: mutun-i  
Number: 14041  
მუთუნ-ი (მოთხ. მუთუნ-ქ რამემ; მიც. მუთუნ-ს რასმე; ნათ. მუთუნ-იშ(ი) რისამე; მოქმ. მუთუნ-ით რითიმე; ვით. მუთუნ-ო
რადმე; მიმართ. მუთუნ-იშა რამედ, რაიმესთვის; დაშორ. მუთუნ-იშე რაიმესგან; დანიშნ. მუთუნ-იშო(თ) რაიმესთვის)
უარყოფითი ნაცვალსახელი რამე; არაფერი; ვერაფერი; არარა (საპირისპ. ირფელი ყველაფერი). მუთუნი ვეეძირე თუდო -
- არაფერი არ ჩანს ქვევით. მუთუ ქითქუალუნი, მუთუნი ვეეფულუნია -- რაც ითქმის, არაფერი დაიმალებაო. ვარა ჩქიმო,
ვარა შხვაშო, ნოტე მუთუნს ვორთუდეე: ქხს, 1, გვ. 45 -- ან ჩემთვის, ან სხვისთვის, ნეტავ რაიმეს ვშვრებოდე. იში გარზექ
მუთუნქ ვეჸუ: მ. ხუბ., გვ. 1 -- იმისი გამძლე არაფერი არ იქნა. ართი რდას, ჯგირი რდას, მუთუნიშა ღირჷდას: ხალხ. სიბრ.,
1, გვ. 11 -- ერთი იყოს, კარგი იყოს, რამედ ღირდეს. ქ მუთუნი ვარე არაფერი არ არის, არა უშავს რა, ნუ გეფიქრება!
ვეენარღა, ენა მუთუნ ვარე -- არ ინაღვლო, ეს არაფერია. ქ დიდი მუთუნი ვარე დიდი არაფერია. 

Lemma: mutun  
Number: 14042  
მუთუნ არიკო არავითარ არაკად; არავითარ შემთხვევაში, არაფრის გულისათვის. სი შემეცოდი, ვარა მუთუნ არიკო მა
თექ ვეეფში -- შენ შემეცოდე, თორემ არავითარ შემთხვევაში მე იქ არ წავიდოდი. მუთუნ არიკო ვაუწიინს ოსურს
სიმართეს -- არაფრის გულისათვის არ ეტყვის ცოლს სიმართლეს. 

Lemma: mutun  
Number: 14043  
მუთუნ დროს ზმნზ. რაღაც დროს, ოდესღაც. მუთუნ დროს ქჷგაშინჷ ძღაბის დო ქემეუღჷ ბოშის ოჭკომალი: მ. ხუბ., გვ. 54 -
- რაღაც დროს გაახსენდა გოგოს და მიუტანა ბიჭს საჭმელი. ე კოჩქ უკული ქემერთ, მუთუნ დროს: მ. ხუბ., გვ. 46 -- ეს კაცი
შემდეგ მივიდა, რაღაც დროს. შდრ. მუდგენ დროს. 

Lemma: mutun  
Number: 14044  
მუთუნ დღას ზმნზ. ოდესმე, რაიმე დღეს. ვარა მითინი შხვა სქვამეფიშა სი გორთირუა მუთუნ დღასი-და...: ქხს, 1, გვ. 77 --
ან ვინმე სხვა ლამაზებზე შენ თუ გაგცვალო ოდესმე (რაიმე დღეს). 

Lemma: mutunit  
Number: 14045  
მუთუნით ზმნზ. არაფრით, არანაირად. ბაღანაქ კამფეტის მუთუნით ვამოკიდუ ხე -- ბავშვმა კამფეტს არაფრით არ
მოჰკიდა ხელი. მუთუნით ვეჸუაფუ, თე ამბექ ქომოხვადასინი -- არაფრით არ იქნება, ეს ამბავი რომ მოხდეს. 

Lemma: mutun(i)  
Number: 14046  
მუთუნ(ი) მორსხაშა არაფრის გულისათვის (არაფრის ხსნისათვის). მუთუნ(ი) მორსხაშა ვედებდენქ -- არაფრის
გულისათვის არ დავინდობ. 

Lemma: mutunisha  
Number: 14047  
მუთუნიშა ზმნზ. არაფრად. ოდიშარეფიში სალამი მუთუნიშა ვაუღირჷდეს: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 145 -- ოდიშელების სალამი
არაფრად (არ) უღირდათ. 

Lemma: mutunner-i  
Number: 14048  
მუთუნნერ-ი (ღ მუთუნ-ნერი) რამენაირი, რისამე მსგავსი. მუთუნნერო ზმნზ. ვერაფრით; რამენაირად; როგორმე.
მუთუნნერო ოკო მიდაჸუნე -- რამენაირად უნდა გაჰყვე. მუთუნნერო ოკო ქიმიოჭიშუენი -- როგორმე უნდა მიუსწრო. მარა
თიში გოძიცინი მუთუნნერო ვაბძირით: ქხს, 1, გვ. 216 -- მაგრამ მისი გაცინება ვერაფრით ვერ ვნახეთ. 

Lemma: mutunparasha  
Number: 14049  
მუთუნფარაშა ზმნზ. არაფრით, არაფრის დიდებით (სიტყვ.-სიტყვ. არავითარ ფულზე). მუთუნფარაშა ჸუდეშე ვეგნურქ --
არაფრის დიდებით სახლიდან არ გადმოვალ. 

Lemma: mutunpero  
Number: 14050  
მუთუნფერო ზმნზ. არანაირად; რამენაირად, რამეფრად; როგორმე. მუთუნფერო ვადამგვიანუა, ძალამს ქორთხიინთ --
რამენაირად (როგორმე) არ დამიგვიანო, ძალიან გთხოვთ. მუთუნფერო, დოპილუნთ-და ვარა, ათენა დაშ მეტო
ვამოკონია: მ. ხუბ., გვ. 248 -- არანაირად, თუ მომკლავთ, თორემ ეს დის მეტად არ მინდაო. მუთუნფერო ჩეგერცხიე, ასე
თინა მა მოჩქარ: ქხს, 1, გვ. 74 -- რამეფრად (რომ) დაგეხსნა, ახლა ის მე მეჩქარება. 

Lemma: mutun  
Number: 14051  
მუთუნ ქესათ ზმნზ. არაფრით; არაფრისათვის (სიტყვ.-სიტყვ. არავითარი ქისით). მუთუნ ქესათ ვაქიმინ: მ. ხუბ., გვ. 30 --
არაფრით არ ქნა. ქ მუთუნქესაშენი არაფრის გულისათვის (ქისისათვის). შდრ. მუთუნფარაშა. 

Lemma: mutun  
Number: 14052  
მუთუნ ქესა-მარჩილით ზმნზ. არაფრის ფასად (სიტყ.-სიტყვ. არავითარი ქისა მარჩილზე (ვერცხლზე). მუთუნ ქესა-



მარჩილით ვეჸუაფუ ათე საქმე -- არავითარ ქისა ვერცხლად არ იქნება ეს საქმე. შდრ. მარჩილი. 

Lemma: muidga//muidiga  
Number: 14053  
მუიდგა//მუიდიგა (მუიდიგას) იგივეა, რაც მუდგა, -- რაღაც. ფუი, თეში გააქარი, თორს მუიდგა გეძუდუნი: ი. ყიფშ., გვ. 187
-- ფუი, ასე გააქრე, თვალზე რაღაც რომ ედო. 

Lemma: muk'a-  
Number: 14054  
მუკა- იხ. მუკო-. შდრ. მიკო-. 

Lemma: muk'a{a}kunal-i  
Number: 14055  
მუკა{ა}ქუნალ-ი (მუკა{ა}ქუნალ/რსღ მუკო-ოქუნალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. მიკიიქუნანს ზმნისა -- ჩასაცმელი. ქჷმაღალაფე
სქანი ოსურიში მუკაქუნალეფი: მ. ხუბ., გვ. 18 -- მოატანინე შენი ცოლის ჩასაცმელები. შდრ. გინააქუნალი. 

Lemma: muk'abumapal-i  
Number: 14056  
მუკაბუმაფალ-ი (მუკაბუმაფალ/რს) იგივეა, რაც მიკაბუმაფალი, -- მიმღ. ვნებ. მყ. მიკააბუნუანს ზმნისა -- ჩამოსაკიდი. 

Lemma: muk'aluapu  
Number: 14057  
მუკალუაფუ (მუკალუაფუს) მიმღ. ვნებ. მყ. მიკულუანს ზმნისა -- შემოსავლელი (გზა). ვართი მუკალუაფუ უღუდუ დო ვართ
მუთუნი: მ. ხუბ., გვ. 2 -- არც შემოსავლელი ჰქონდა და არც არაფერი. ვართი მუკალუაფუ უღუდუ მიკმიკი: მ. ხუბ., გვ. 36 --
არც შემოსავლელი ჰქონდა ირგვლივ. 

Lemma: muk'e  
Number: 14058  
მუკე იხ. მიკე. 

Lemma: muk'e-muk'e  
Number: 14059  
მუკე-მუკე ზმნზ. იგივეა, რაც მუკი-მუკი, -- ირგვლივ. უჯღუნანა ნაჭარეფს სოფელიში ირი ჯგჷრი დო ფურიში მუკე-
მუკე:ყაზაყ., 6.03.1930, გვ. 3 -- უგზავნიან წერილებს (ნაწერებს) სოფლის ყველა კარგისა და ცუდის ირგვლივ. ეთექ გააჸუნჷ
მუკეე-მუკეე დო გოწჷმინდუუ ეჩდოხუთი დესეტინა: მ. ხუბ., გვ. 205 -- იქ დაუყვა ირგვლივ და გაწმინდა ოცდახუთი
დესეტინა. მუკე-მუკე ცურუთიე გოფინელი კჷრდე -- ირგვლივ სუროთია მოფენილი კლდე. იხ. მიკი-მიკი. 

Lemma: muk'i  
Number: 14060  
მუკი, მუკ{ი}-მუკი, მუკჷ-მუკი ზმნზ. იგივეა, რაც მიკი-მიკი -- ირგვლივ. მავა გუაჸუნუქია მუკი-მუკი{ი} დო ეშე
გევოჸოთანქია: მ. ხუბ., გვ. 116 -- მეო შემოვყვებიო ირგვლივ და ამოვაგდებო ზევით. მუკი-მუკი ართო განათებული ქორე:
მ. ხუბ., გვ. 3 -- ირგვლივ ერთად განათებული (კი) არის. მუკი-მუკი მოსანძღვრეეფი ნდემეფი ჸუნდუ: ი. ყიფშ., გვ. 82 --
ირგვლივ მოსაზღვრეები დევები ჰყავდა. ძიხვი მუკმუკი ქიგლერულე -- ჯიხვი ირგვლივ ქე დარბის. 

Lemma: muk'o-  
Number: 14061  
მუკო- რთული ზმნისწინი (მუ- და კო-) იგივეა, რაც მიკო-. 

Lemma: muk'obumapa  
Number: 14062  
მუკობუმაფა (მუკობუმაფას) იხ. მიკობუმაფა, -- ჩამოკიდება. ხორცი გეგმიღი დო გალე ქუმკაბუმ/ნე -- ხორცი გაიტანე და
გარეთ ჩამოჰკიდე. 

Lemma: muk'obumapil-i  
Number: 14063  
მუკობუმაფილ-ი (მუკობუმაფილ/რს) იგივეა, რაც მიკობუნაფილი, -- ჩამოკიდებული. წოლას მუკობუმაფილი ღეჯიშ
ხორციშ ჭკუმუას მუ უჯგუ -- ჭვარტზე ჩამოკიდებული ღორის ხორცის ჭამას რა სჯობს. 

Lemma: muk'odguma  
Number: 14064  
მუკოდგუმა (მუკოდგუმას) იხ. მიკოდგუმა. 

Lemma: muk'odgumil-i  
Number: 14065  
მუკოდგუმილ-ი (მუკოდგუმილ/რს) იხ. მიკოდგუმილი. 

Lemma: muk'odvala  
Number: 14066  
მუკოდვალა (მუკოდვალას) იგივეა, რაც მიკოდვალა. მუჭო ძგას დეხოლუნი, მუკუდუ კერქ ჩქვა: მ. ხუბ., გვ. 12 -- როგორც
ნაპირს დაუახლოვდა, მოსდო კერატმა ეშვი. 

Lemma: muk'odvalir-i  
Number: 14067  
მუკოდვალირ-ი (მუკოდვალირს) მიმღ. ვნებ. წარს. მიკოდვანს ზმნისა -- მოდებული, მიდებული. მიკოდვალირო ზმნზ.
ონჯუასჷ კჷლე მუკოდვალირო გილეეშესჷ: ი. ყიფშ., გვ. 64 -- საღამოს მკლავმოდებულად დადიოდნენ. 

Lemma: muk'ovalapa  



Number: 14068  
მუკოვალაფა (მუკოვალაფას): თინა აკოშკაშე ხესჷ მუკუუვალუანციე, თიწკჷმა გონათჷნცია: ი. ყიფშ., გვ. 75 -- ის
ფანჯრიდან ხელს რომ მიაკარებს, მაშინ გაანათებსო. 

Lemma: muk'ok'irua  
Number: 14069  
მუკოკირუა (მუკოკირუას) იგივეა, რაც მიკოკირუა. გამიკონწყუ ბაწარი, უკახალე მუკაკირჷდჷნი: ი. ყიფშ., გვ. 19 --
ჩამოხსნა ბაწარი, უკან რომ ჰქონდა მიბმული (ება). 

Lemma: muk'oluapa  
Number: 14070  
მუკოლუაფა იგივეა, რაც მიკოლუაფა. ზარმაც ჭყეშის (ჭყიშის) შორიშ (შორიშე) მუკოლუაფა უსხუნუნია: ხალხ. სიბრ., 1,
გვ. 49 -- ზარმაც მწყემსს შორიდან მოვლა ურჩევნიაო. 

Lemma: muk'oluapir-i  
Number: 14071  
მუკოლუაფირ-ი (მუკოლუაფირს) იხ. მიკოლუაფირი. 

Lemma: muk'on-mok'on-i  
Number: 14072  
მუკონ-მოკონ-ი (მუკონ-მოკონს). იგივეა, რაც მეკონ-მოკონი. 

Lemma: muk'onc'q'u/e'ma  
Number: 14073  
მუკონწყუ/ჷმა (მუკონწყუ/ჷმას) იგივეა, რაც მიკონწყუ/ჷმა. 

Lemma: muk'orgiil-i  
Number: 14074  
მუკორგიილ-ი იხ. მიკორგიილი. მემიჩქ, ჸოროფა მუკორგიილი რე: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 62 -- მგონი, სიყვარული
გამოგლოვილია. 

Lemma: muk'ortel-i  
Number: 14075  
მუკორთელ-ი (მუკორთელ/რს) იგივეა, რაც მიკორთელი. ასეიანი დრო, გური უჩინი, ოსურეფიშო რე მუკორთელი: შ.
ბერ., გვ. 62 -- ახლანდელი დრო, რომ ვიფიქრე, ქალებისათვის არის მობრუნებული. 

Lemma: muk'ortinapa  
Number: 14076  
მუკორთინაფა (მუკორთინაფას) იგივეა, რაც მიკორთინაფა. იმენდის მარძენან დო გურს მუკომირთინუანა: ი. ყიფშ., გვ.
155 -- იმედს მაძლევენ და გულს მომიბრუნებენ. 

Lemma: muk'ot'axil-i  
Number: 14077  
მუკოტახილ-ი (მუკოტახილ/რს) იგივეა, რაც მიკოტახილი. მიმღ. ვნებ. წარს. მუკუტახუნს ზმნისა -- მოტეხილი. კისერი
მუკოტახილი ბოში: მ. ხუბ., გვ. 11 -- კისერმოტეხილი ბიჭი. 

Lemma: muk'opurinapa  
Number: 14078  
მუკოფურინაფა (მუკოფურინაფას) სახელი მუკუუფურინუანს ზმნისა -- გამოქნევა, გამოქანება. მუკუფურინუუ დო ფერი
ქოსოფუ ღვანწკის, ვიშო ქაშააფორუ -- გამოუქანა და ისეთი ხეთქა ლოყაზე, წააქცია იქით. 

Lemma: muk'okvenj-i  
Number: 14079  
მუკოქვენჯ-ი (მუკოქვენჯის, მუკოქვენს) იგივეა, რაც მიკოქვენჯი. უკულაშის ქიმეჩეს მუკოქვენჯი, მადვალარი: აია, 1, გვ.
20 -- უმცროსს მისცეს ჩასაცმელი, ფეხსაცმელი. 

Lemma: muk'okuna  
Number: 14080  
მუკოქუნა (მუკოქუნას) იგივეა, რაც მიკოქუნა. სახელი მიკიქუნანს ზმნისა -- ჩაცმა (ტანსაცმლისა). 

Lemma: muk'okunal-i  
Number: 14081  
მუკოქუნალ-ი (მუკოქუნალ/რს) იგივეა, რაც მიკაქუნალი. მუში მუკოქუნალი ქიდააჸოთჷ, ქიმკიიქუნუ ლინჯიში
მუკოქუნალი: ი. ყიფშ., გვ. 89 -- თავისი ჩასაცმელი დააგდო, ჩაიცვა სპილენძის ჩასაცმელი. 

Lemma: muk'o՚vantal-i  
Number: 14082  
მუკოჸვანთალ-ი (მუკოჸვანთალ/რს) ბრწყინვა (რაღაცაზე) ოქროსავით. 

Lemma: muk'oc'ilir-i  
Number: 14083  
მუკოწილირ-ი (მუკოწილირს) იგივეა, რაც მიკოწილირი. მუკოწილირი ხვიმეფი ქოდააწკარუ ომონდინაფალო --
მოკრეფილი ხურმები დააწყო დასამწიფებლად. 

Lemma: muk'oc'ilua  
Number: 14084  
მუკოწილუა (მუკოწილუას) იგივეა, რაც მიკოწილუა. 



Lemma: muk'oxona  
Number: 14085  
მუკოხონა (მუკოხონას) იგივეა, რაც მოსუკა, -- გვერდობი (პ. ჭარ.). 

Lemma: muk'oxuna  
Number: 14086  
მუკოხუნა (მუკოხუნას) იგივეა, რაც მიკოხუნა. ცხენიშა მუკუუხედი უკახალე: ი. ყიფშ., გვ. 46 -- ცხენზე ვუჯექი (უნაგირზე)
უკან. 

Lemma: muk'ula  
Number: 14087  
მუკულა (მუკულას) იგივეა, რაც მიკულა, -- სახელი მუკურს ზმნისა -- გამოვლა. ჩქიმი მუკუულაშახჷ ვაგათანუავა: ა. ცაგ.,
გვ. 12 -- ჩემ გამოვლამდე არ გაათენოო. ქ დროში მუკულა დროის გასვლა. 

Lemma: mula1-  
Number: 14088  
მულა1- რთული ზმნისწინი. იხ. მილა-. 

Lemma: mula2  
Number: 14089  
მულა2 (მულას) სახელი მურს ზმნისა -- მოსვლა. მოხიოლ სქანი მულა დო ძირაფა -- მიხარია შენი მოსვლა და ნახვა.
ვეეჸუ იშ მულაქჷ: ი. ყიფშ., გვ. 79 -- არ იქნა მისი მოსვლა. ირო მულას იჭარუქ, ირო მულას იჩინანქ: ენგური, გვ. 246 --
სულ მოსვლას იწერები, სულ მოსვლას იტყობინები. 

Lemma: mulanc'q'vil-i  
Number: 14090  
მულანწყვილ-ი (მულანწყვილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დაქცეული. მულანწყვილი ორომეს თექი ქჷლმოხუნეს: ი. ყიფშ., გვ.
155 -- დაქცეულ (დასაქცევ) ორმოში იქ ჩამსვეს. იხ. ნწყვილი. 

Lemma: mularenj-i  
Number: 14091  
მულარენჯ-ი (მულარენჯის, მულარენს) იგივეა, რაც მილარენჯი, -- მიმღ. ვნებ. წარს. მულარე(ნ) ზმნისა -- სადგომი; ბინა.
ბრელი უღუნა მულარენჯი, ოცხოვრებელი სადგჷმეფი: ყაზაყ., 6.03.1930, გვ. 1 -- ბევრი აქვთ სადგომი, საცხოვრებელი
ბინები (სადგომები). 

Lemma: mularina  
Number: 14092  
მულარინა (მულარინას) იგივეა, რაც მილარინა, -- სახელი მულარე(ნ) ზმნისა -- შიგ დგომა. ჸუდეს მულარინა დო
მილახუნა ვაბაღ -- სახლში შიგ დგომა და ჯდომა არ კმარა. 

Lemma: mularinal-i  
Number: 14093  
მულარინალ-ი (მულარინალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. მულარე(ნ) ზმნისა -- შიგ სადგომი, სამყოფი. ჭყიშიქ გვალას დიო
მულარინალი სადგჷმი ოკო გააკეთას -- მწყემსმა მთაში ჯერ სადგომი ბინა უნდა გააკეთოს. 

Lemma: mularchapa  
Number: 14094  
მულარჩაფა (მულარჩაფას) სახელი მულარჩანს ზმნისა -- დალაგება, გაშლა ლოგინისა (შიგნით). იმ დღაშა სი ვემგართუ,
მა თექ მულამრჩუდასინი: ქხს, 1, გვ. 115 -- იმ დღემდე შენ ნუმც მისულხარ, მე იქ მეგოს (ლოგინი). 

Lemma: mulaxale  
Number: 14095  
მულახალე იგივეა, რაც მილახალე. ზმნზ. შიგნით. მინილეს მულახალე -- შევიდნენ შიგნით. შდრ. დინახალე. 

Lemma: mulaxuna  
Number: 14096  
მულახუნა (მულახუნას) სახელი მულახე(ნ) ზმნისა -- შიგნით ჯდომა. ოსურეფი... არძა ჸუდეს მულახედ: კ. სამუშ., ქხპს, გვ.
165 -- ქალები... ყველა სახლში იჯდა. 

Lemma: mulir-i  
Number: 14097  
მულირ-ი (მულირს) მიმღ. ვნებ. წარს. მურს ზმნისა -- მოსული. ათენა ქიმეჩეს თე მულირი ბოშის: მ. ხუბ., გვ. 2 -- ეს მისცეს
ამ მოსულ ბიჭს. 

Lemma: muma  
Number: 14098  
მუმა (მუმას; მრ. რიცხ.: მუმალ-ეფ-ი მამები) მამა. ათე მუმას ოკო დოგორას მუში ნოსა: მ. ხუბ., გვ. 19 -- ამ მამას უნდა
მოძებნოს თავისი რძალი. ათე ბოშის მეუღუ მუში მუმაში დუნატებუ ლეკური: მ. ხუბ., გვ. 2 -- ამ ბიჭს მიაქვს თავისი მამის
დანატოვები ხმალი. იხ. უმუმოლი. შდრ. მუა. 

Lemma: mumagebel-i  
Number: 14099  
მუმაგებელ-ი (მუმაგებელ/რს) მიმღ. მოქმ. მიიგენს ზმნისა -- მომგები. ართი მატახალც ოში მუმაგებელი ვეიალენია:
ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 10 -- ერთ მტვრეველს ასი მომგები ვერ აუვაო. 



Lemma: mumagorapal-i  
Number: 14100  
მუმაგორაფალ-ი (მუმაგორაფალ/რს) მიმღ. მოქმ. მიიგორუანს ზმნისა -- მომძებნი; მომკითხავი. იში მუმაგორაფალი
ოჯახის მითინი ვარდუ -- მისი მომძებნი ოჯახში არავინ (არ) იყო. შდრ. მოგორაფა. 

Lemma: mumagorapu  
Number: 14101  
მუმაგორაფუ (მუმაგორაფუს) იგივეა, რაც მუმაგორაფალი, -- მომძებნი. 

Lemma: muma  
Number: 14102  
მუმა დო სქუა (მუმა დო სქუას) მამა და შვილი. ვაჭრუა მუმა დო სქუაშ შქას რენია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 47 -- ვაჭრობა მამა-
შვილს შორის არისო. 

Lemma: mumavel-i  
Number: 14103  
მუმაველ-ი (მუმაველ/რს) იგივეა, რაც მიმაველი, -- მიმღ. მოქმ. მუურს ზმნისა -- მომსვლელი. ინა ამდღარ მუმაველს ვაგუ
-- ის დღევანდელ (დღეს) მომსვლელს არ ჰგავს. 

Lemma: mumak'och-i  
Number: 14104  
მუმაკოჩ-ი (მუმაკოჩის, მუმაკოს) მამაკაცი; უფროსი კაცი. აბა, ბოშეფი, მუმაკოს პატიი ქოფცათ! -- აბა, ბიჭებო, მამაკაცს
(უფროს კაცს) პატივი ვცეთ! 

Lemma: mumalam-i  
Number: 14105  
მუმალამ-ი, მუმამ-ი ბ.- მარტ. (მუმალამს, მუმამს). მამიანი. მუმალამი რე, მუმა ცორცხალი ჸუნს -- მამიანი კაცია, მამა
ცოცხალი ჰყავს. შდრ. უმუმო. 

Lemma: mumalborj-i  
Number: 14106  
მუმალბორჯ-ი (მუმალბორჯის, მუმალბორს) მომავალი დრო. 

Lemma: mumaloba  
Number: 14107  
მუმალობა (მუმალობას) მამობა. მუმალობა ქორწანსი-და, ვაბღოლუა მა თენავა! -- მამობა თუ გწამს, არ მიქნა
(გამიკეთო) მე ესო. 

Lemma: mumal{u}  
Number: 14108  
მუმალ{უ} (მუმალ{უ}-ს) მიმღ. აწმყ. მომავალი. თაქ ბუდურანს, თაქ პირანს ჩქიმ მუმალ ჩხორია: ქხს, 1, გვ. 317 -- აქ
ბუდობს, აქ ყვავის ჩემი მომავალი სხივი. გუმორძგუა... მუმალუშ იმენდემს -- ჩქინი ომორდუალენს: ქხს, 1, 313 --
გაუმარჯოს... მომავლის იმედს -- ჩვენს მოზარდებს. ბორჯი, ირფელ(ი) სი გობარჷ: ულირი რენ დო მუმალუ:ეგრისი, გვ. 128
-- დროვ, ყველა შენ გაბარია: წარსული და მომავალი (წარსულია თუ მომავალი). 

Lemma: mumanaghura  
Number: 14109  
მუმანაღურა (მუმანაღურას) მამამკვდარი. მუმანაღურა კიჩი რე -- მამამკვდარი კაცია. 

Lemma: mumanke'rapal-i  
Number: 14110  
მუმანქჷრაფალ-ი (მუმანქჷრაფალ/რს) მიმღ. მოქმ. მიინქირუანს ზმნისა -- გამქარვებელი. კინე ლერსის ქიმივენდი
დარდიშ მუმანქჷრაფალო: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 59 -- ისევ ლექსს მივენდე დარდის გამქარვებლად. 

Lemma: mumap'at'on-i  
Number: 14111  
მუმაპატონ-ი (მუმაპატონს) მამაბატონი. მუმაპატონი, მუჭო ზოჯუნთ? -- მამაბატონო, როგორ ბრძანდებით? 

Lemma: mumart'q'apal-i  
Number: 14112  
მუმარტყაფალ-ი (მუმარტყაფალ/რს) მიმღ. მოქმ. მიირტყანს ზმნისა -- შემომრტყმელი (სარტყლისა). იხ. მორტყაფა. 

Lemma: mumask'an-i  
Number: 14113  
მუმასკან-ი (მუმასკანს) იხ. მუმასქანი. 

Lemma: mumaskan-i//muaskani  
Number: 14114  
მუმასქან-ი//მუასქანი (მუმასქანს, მუასქანს) მამაშენი. ირკოჩი დუც(უ) მინოხედუ მუმასქანი ცოდასია: კ. სამუშ., ქართ.
ზეპ., გვ. 76 -- ყველა თავზე აჯდა მამაშენს ცოდვასო. მუმა-სქანი დო მუმა-ჩქიმი ირო ღორონს ოხვეწუდუ: ი. ყიფშ., გვ. 3 --
მამაშენი და მამაჩემი ყოველთვის ღმერთს ეხვეწებოდა. პუნდუ დიდი საიმენდო კოჩი მუმასქან: მ. ხუბ., გვ. 28 -- მყავდა
დიდი საიმედო კაცი მამაშენი. 

Lemma: mumaskualoba  
Number: 14115  
მუმასქუალობა (მუმასქუალობას) მამაშვილობა. კოჩი ვერგუ-და, მუმასქუალობა მუ მოღე რენია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 72 --
კაცი თუ (თვითონ) არ ვარგა, მამაშვილობა არარას ჰრგებსო (რა მაქნისიაო). 



Lemma: mumaskualur-i  
Number: 14116  
მუმასქუალურ-ი (მუმასქუალურს) მამაშვილური. მუმასქუალური ჸოროფაშა მუთუნს ვაწაარინე -- მამაშვილურ
სიყვარულს წინ არაფერი დაუდგება (არ შეიძლება დაუდგეს). მუმასქუალურო ზმნზ. მამაშვილურად. უკული მუმასქუალურო
გოღურჯოლეს ართიანი: აია, 1, გვ. 22 -- შემდეგ მამაშვილურად გადაკოცნეს (გადაეხვივნენ) ერთმანეთი. 

Lemma: mumat'acebel-i  
Number: 14117  
მუმატაცებელ-ი (მუმატაცებელ/რს) მიმღ. მოქმ. მიიტაცენს ზმნისა -- მომტაცებელი. ჩქინი მუმატაცებელი ორე ნდია: მ.
ხუბ., გვ. 4 -- ჩვენი მომტაცებელი არის დევიო. 

Lemma: mumaghalar-i  
Number: 14118  
მუმაღალარ-ი (მუმაღალარს) იხ. მიმაღალარი. 

Lemma: muma՚onapal-i  
Number: 14119  
მუმაჸონაფალ-ი (მუმაჸონაფალ/რს) მიმღ. მოქმ. მიჸონანს ზმნისა -- მომყვანი. მუ კოჩი რე თე მარდიანიში
მუმაჸონაფალია: მ. ხუბ., გვ. 18 -- რა კაცია ამ მადლიანის მომყვანიო. ოსურიშ მუმაჸონაფალი კოჩის ჯგირი ოსხირი
ოკონია: თ. სახოკ., გვ. 255 -- ცოლის მომყვან კაცს კარგი დვირე (სახლისა) უნდაო (ჰქონდეს). 

Lemma: muma՚oner-i  
Number: 14120  
მუმაჸონერ-ი, მუმაჸონირ-ი (მუმაჸონე/ირს) მამინაცვალი (ნამყენი მამა). მუმაშ შურქ ქოშაჭყორდუ დო მუმაჸონირიშის
იფუჩუანდუა: თ. სახოკ., გვ. 253 -- მამის სული დაავიწყდა და მამინაცვლისას იფიცებდაო. 

Lemma: mumashian-i  
Number: 14121  
მუმაშიან-ი (მუმაშიანს) მამისიან{ებ}ი, -- მამის მხრივ შთამომავლობა. მუმაშიანი რე გჷმნარყი ხუთი მოდგმაშახ --
მამისიანია შთამომავლობა ხუთ მოდგმამდე. შდრ. დიდაშიანი. 

Lemma: mumash  
Number: 14122  
მუმაშ ონბოლ-ი (მუმაშ ონბოლ/რს) მამით ობოლი (მამის ობოლი). ...დო მა თიში მოჸოროფე -- მუმაშ ონბოლი, დიდაშ
ართი: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 135 -- ...და მე მისი მოყვარული -- მამით ობოლი, დედისერთა. 

Lemma: mumash  
Number: 14123  
მუმაშ ჩხონაფა (მუმაშ ჩხონაფას) მამის ცხონება; გადატ. კეთილგანწყობილების ან დაცინვის გამოხატვა. ქიდამჯერი,
მუაჩქიმს უღუ ჩხონაფა, ვაწააგენქ -- დამიჯერე, მამაჩემს აქვს ცხონება, არ წააგებ. 

Lemma: mumachamal-i  
Number: 14124  
მუმაჩამალ-ი (მუმაჩამალ/რს) იგივეა, რაც მიმაჩამალი, -- მიმცემი. 

Lemma: mumachapir-i  
Number: 14125  
მუმაჩაფირ-ი (მუმაჩაფირს) მამობილი; მამად მიჩნეული, მამად მოგებული, მამის მაგიერი (სხვა კაცი). წესი იყო: მამის
გარდაცვალების შემდეგ შეარჩევდნენ ღირსეულ, ახლობელ ადამიანს და სთავაზობდნენ, მამის მაგივრობა გაეწია. ასეთი
პირი იწოდებოდა ჩაფირ-ად. ასე იქცეოდნენ დედის, დის, ძმის მიმართაც. შდრ. დიდაჩაფირი. 

Lemma: mumachkim-i  
Number: 14126  
მუმაჩქიმ-ი (მუმაჩქიმს) იხ. მუაჩქიმი, -- მამაჩემი. ვარიას მირაგადუნია მუმაჩქიმია: მ. ხუბ., გვ. 132 -- უარს მეუბნებაო
მამაჩემიო. 

Lemma: mumachkin-i  
Number: 14127  
მუმაჩქინ-ი (მუმაჩქინს) იგივეა, რაც მუაჩქინი. 

Lemma: mumachxonapil-i  
Number: 14128  
მუმაჩხონაფილ-ი (მუმაჩხონაფილ/რს) მამაცხონებული. ამბობენ ვისიმე მიმართ ქების ან საყვედურის გამოსახატავად, --
კარგი კაცი, კარგი ადამიანი, დალოცვილი. ელი დო ვალიე ე მუმაჩხონაფილი -- ელი და ელვაა ეს მამაცხონებული. 

Lemma: mumachxonapilishi  
Number: 14129  
მუმაჩხონაფილიში სქუა (მუმაჩხონაფილიში სქუას) მამაცხონებულის შვილი. სი მუმაჩხონაფილიში სქუა, ენა ქოგიღუდუ
გურსი-და, ვაგარაგადუუო დროშე? -- შე მამაცხონებულის შვილო, ეს თუ გქონდა გულში, ვერ თქვი დროზე? 

Lemma: mumac'iebel-i  
Number: 14130  
მუმაწიებელ-ი (მუმაწიებელ/რს) მიმღ. მოქმ. მიიწიინს ზმნისა -- მომწევი, მომყვანი (მოსავლისა). 

Lemma: mumul-i  
Number: 14131  



მუმულ-ი (მუმულ/რს) ზოოლ. მამალი. ართი დადული დო ართი მუმული ქომიჸიდით: მ. ხუბ., გვ. 63 -- ერთი დედალი და
ერთი მამალი მიყიდეთ. მუმურქ მიოჸიუ ჯას: მ. ხუბ., გვ. 209 -- მამალმა მიაყივლა ხეზე. ესჷ უძახჷნა მუმულცჷ: ი. ყიფშ., გვ.
18 -- ამას ეძახიან მამალს. შარასჷ უწუუ მუმულსჷ: ა. ცაგ., გვ. 12 -- გზაზე უთხრა მამალს. ჯორქ გინირთჷ მუმულო: ი. ყიფშ.,
გვ. 10 -- ჯორი გადაიქცა მამლად. //გადატ. მაგარი, გულადი. მუმული ოსური რე -- მამალი (გულადი, მაგარი, მამაცი) ქალია.
შდრ. ლაზ. მამული მამალი (ნ. მარი). 

Lemma: mumuler-i  
Number: 14132  
მუმულერ-ი (მუმულერს) მიმღ. ვნებ. წარს. მუმულანს ზმნისა -- მამლის მიერ განაყოფიერებული. კვერცხეფი მუმულერი
ქორენ დო ვარინი, გოლანდი! -- კვერცხები განაყოფიერებული არის თუ არა, გალანდე! 

Lemma: mumulia  
Number: 14133  
მუმულია (მუმულიას), მუმუია, მუმუჸია (მუმუჸ/იას) ზოოლ. ყვინჩილა, მამლაყინწა. შდრ. დადულია, დადუჸია. 

Lemma: mumulishi  
Number: 14134  
მუმულიში ჸვაჯ-ი (მამულიში ჸვაჯის) ბოტან. ჩაწყობილა-ბაია (ა. მაყ.). 

Lemma: mumulishi  
Number: 14135  
მუმულიში ჸიმა (მუმულიში ჸიმას) მამლის ყივილი. იხ. ჸიონი. 

Lemma: mumulishi  
Number: 14136  
მუმულიში ჸიონ-ი (მუმულიში ჸიონს) იგივეა, რაც მუმულიში ჸიმა, -- მამლის ყივილი. 

Lemma: mumulua  
Number: 14137  
მუმულუა (მუმულუას) სახელი მუმულანს ზმნისა -- დამამვლა. ჯგირი მუმულიე, ქოთომენს მუმულანს -- კარგი მამალია,
ქათმებს მამლავს (ანაყოფიერებს). მუმულანს (დომუმულუუ დამამლა, დუუმუმულუუ დაუმამლავს, დონომუმულუე(ნ) დამამლავდა თურმე)
გრდმ. მამლავს (ანაყოფიერებს). მუმულერი მიმღ. ვნებ. წარს. დამამლური, განაყოფიერებული. 

Lemma: mumul՚ia  
Number: 14138  
მუმულჸია, მუმუჸია (მუმუ{ლ}ჸიას) იგივეა, რაც მუმულია, მუმუია, -- მამლაყინწა, ყვინჩილა. შდრ. დადუ{ლ}ჸია, ვარაჸია. 

Lemma: munatira  
Number: 14139  
მუნათირა (მუნათირას) მიმღ. ვნებ. წარს. მიითირანს ზმნისა -- გამონაცვალი. ოკოსოფილ ნაოსარ, ითი შხვაში მუნათირა
-- დაფლეთილი ნაპერანგალი, ისიც სხვისი გამონაცვალი. 

Lemma: munak'van-i  
Number: 14140  
მუნაკვან-ი, მუნარკვან-ი (მუნა{რ}კვანს) სანატრელი. მუამუში მუნაკვანი იჸიი, ფერი უბედური ირდუუ -- მამამისი
სანატრელი იქნება, ისეთი უბედური იზრდება. ათეჯგურა ამბეფი ამუდღა ჩქინოთ მუნარკვანიე -- ასეთი ამბები დღეს
ჩვენთვის სანატრელია. 

Lemma: munalu/e'  
Number: 14141  
მუნალუ/ჷ (მუნალუ/ჷ-ს) მიმღ. ვნებ. წარს. მუნურს ზმნისა -- 1. მოსული. ლაშქარიშე მუნალჷს ამბეს ოსური
ოხვამილუანდუა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 79 -- ლაშქრიდან მოსულს ამბავს ცოლი ახვედრებდაო. 2. იხ. მინალუ/ჷ, --
გადასასვლელი. 

Lemma: munapa1  
Number: 14142  
მუნაფა1 (მუნაფას) ღრუბელი. გიძიცანქჷნი, ცა ისარკუუ, სქანი სარხოსჷ ვარე მუნაფა: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 25 -- რომ
გაიცინებ, ცა გაკრიალდება, შენს სიახლოვეს არაა ღრუბელი. თხოზუ მასკური რჩელა მუნაფას -- მისდევს მასკური თეთრ
ღრუბელს. უკუმეა, მუნაფაქ დღას ვაგმათანუუ:ქხს, 1, გვ. 89 -- სიბნელე, ღრუბელი ვერასოდეს გავათენე. მუნაფა
რამდენიმე სახელწოდებითაა ცნობილი: გოჩაში მუნაფა; პალიასტომიში მუნაფა;ინგირდუდიში მუნაფა; მინგარიე
მუნაფა (გ. ელიავა, ალბომი, გვ. 80). 

Lemma: munapa2  
Number: 14143  
მუნაფა2 (მუნაფას) სახელი იმუნუანს ზმნისა -- მოღრუბვლა, ცის ღრუბლით დაფარვა. იმუნუანს, დოჭვინს -- იღრუბლება,
იწვიმებს. იმუნუანს (მიიმუნუუ მოიღრუბლა, მუუმუნუაფუ // მომუნაფე{ლ/რე}(ნ) მოღრუბლულა, მონომუნაფუე(ნ) მოიღრუბლებოდა თურმე)
გრდუვ. ვნებ. იღრუბლება. მომამუნაფალი მიმღ. მოქმ. მომღრუბლველი. ომუნაფალი მიმღ. ვნებ. მყ. მოსაღრუბლელი. მომუნაფილი
მიმღ. ვნებ. წარს. მოღრუბლული. 

Lemma: munapil-i  
Number: 14144  
მუნაფილ-ი (მუნაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. იმუნუანს ზმნისა -- მოღრუბლული. ცა მაფ მუნაფილი მა!: ქხს, 1, გვ. 163 -- ცა
მაქვს მოღრუბლული მე. 

Lemma: munaghal-i  
Number: 14145  



მუნაღალ-ი, მუნაღელ-ი (მუნაღა/ელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მიიღანს ზმნისა -- მოტანილი, მონატანი. ჩემხეში მუნაღალი
ჩემხექ ოჭკომუა: თ. სახოკ., გვ. 264 -- ჩემიას ქალის მოტანილი ჩემიას ქალმავე შეჭამაო. ვირიში მუნაღელი ჯიმუ ვირს
ვაჩესია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 48 -- ვირის მოტანილი მარილი ვირს არ აჭამესო. 

Lemma: muna՚unep-i  
Number: 14146  
მუნაჸუნეფ-ი (მუნაჸუნეფის) მიმღ. ვნებ. წარს. მიიჸუნანს ზმნისა -- მოყვანილი, მონაყვანი. ახალი ჩილი მუნაჸუნეფი
კოჩიშა მათხილებელი რენია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 16 -- ახალი ცოლმოყვანილი კაცი მოსაფრთხილებელი არისო. 

Lemma: munachem-i  
Number: 14147  
მუნაჩემ-ი, მუნაჩემუ/ჷ (მუნაჩემს, მუნაჩემუ/ჷ-ს) იხ. მინაჩემი, -- მოცემული, მონაცემი. ღორონთიში მუნაჩემუ სახე
ვეგლელუათჷნი...: მასალ., გვ. 95 -- ღმერთის მოცემული სახე რომ არ გაიფუჭოთ... გადატ. მოსავალი. არძო დიხეფი
ართნერი მუნაჩემცჷ ვერზენც: ყაზაყ., 16.04.1930, გვ. 3 -- ყველა მიწები ერთნაირ მოსავალს არ იძლევა. 

Lemma: munachina  
Number: 14148  
მუნაჩინა (მუნაჩინას) მიმღ. ვნებ. წარს. მეუჩინანს ზმნისა -- დანაბარები. ჸოროფილიში მუნაჩინა სწორას
მუმოშინასჷნი..: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 59 -- სატრფოს (შეყვარებულის) დანაბარები რომ სწორად მომახსენოს... 

Lemma: munac'ia  
Number: 14149  
მუნაწია (მუნაწიას) იგივეა, რაც მოწია, -- მიმღ. ვნებ. წარს. მიიწენს ზმნისა -- მოწეული, მოსავალი; ჭირნახული (პ. ჭარ.);
ნაშრომ-ნაოფლარი (კ. სამუშ.). პატჷნეფც ვემეფჩათ ჩქჷნი მუნაწია!: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 149 -- ბატონებს არ მივცეთ ჩვენი
ნაშრომ-ნაოფლარი. 

Lemma: munac'i-i  
Number: 14150  
მუნაწი-ი (მუნაწიის), მუნაწირ-ი (მუნაწირს) იგივეა, რაც მუნაწია, -- ჭირნახული, მოწეული. მუნაწიი ჰავას უჩქუნია: ხალხ.
სიბრ., 1, გვ. 100 -- ჭირნახული ჰავამ (ამინდმა) იცისო. მუჭომი მჷნაწიი {ო}რდჷ წჷ თაქჷ?: ი. ყიფშ., გვ. 2 -- როგორი
მოსავალი იყო წელს აქ? ართი წანას მუნაწიიქ დიირკჷ: ი. ყიფშ., გვ. 20 -- ერთ წელს მოსავალმა დაიკლო. ირძენდჷ
მუნაწიისჷ: ა. ცაგ., გვ. 87 -- იძლეოდა მოსავალს. მუნაწირს მუდურთუმუ ელახიშე -- მოსავალი წავიდა (წასულა)
აღმოსავლეთით. 

Lemma: munaxant'a  
Number: 14151  
მუნახანტა, მუნახანტუ/ჷ (მუნახანტას, მუნახანტუ/ჷ-ს) მიმღ. ვნებ. წარს. მოხანტუნს ზმნისა -- მონახატი, მოხატული.
(ორე...) ქიანაშ ორთაშ ჭყოლოფუა, ბუნებაშე მუნახანტჷ: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 121 -- (არის...) ქვეყნის ორთის წყალობა,
ბუნებისგან მოხატული. 

Lemma: munaxarcka  
Number: 14152  
მუნახარცქა (მუნახარცქას) მიმღ. ვნებ. წარს. მოხორცქუ(ნ) ზმნისა -- მონაწყვეტი. 

Lemma: mund-i  
Number: 14153  
მუნდ-ი (მუნდი-ს, მუნ-ს) საჯდომი, უკანალი. ჩხვინდი-გინძე, მუნდ(ი)-დაბალი: ქხს, 1, გვ. 228 -- ცხვირი-გრძელი, ტრაკი-
დაბალი. გოფურაფილი შანთით მუნს დოდაღეს: მ. ხუბ., გვ. 74 -- გახურებული შანთით საჯდომზე დადაღეს. ხოლო თეშ
მიოთხირინჷ, ოდო მუნდით ქჷდაასხაპჷ იშო: მ. ხუბ., გვ. 209 -- კიდევ ისე დაიფრუტუნა და საჯდომით დახტა იქით. შდრ.
ლაზ. მუნდი უკანალი (ნ. მარი). 

Lemma: mundish  
Number: 14154  
მუნდიშ ჭჷ (მუნდიშ ჭჷ-ს) საჯდომის წელი; ნაწლავი. 

Lemma: mundijika  
Number: 14155  
მუნდიჯიქა (მუნდიჯიქას) საჯდომმსხვილი, საჯდომგამობურცული. 

Lemma: mundk'viza  
Number: 14156  
მუნდკვიზა (მუნდკვიზას) საჯდომგამობურცული, საჯდომსქელი. მუნდ{ი}კვიზა ოსური რე -- საჯდომსქელი ქალია. გადატ.
ამპარტავანი (მედიდური) ქალია. შდრ. კვიზინი. 

Lemma: mundk'vizal-i  
Number: 14157  
მუნდკვიზალ-ი (მუნდკვიზალ/რს) იგივეა, რაც მუნდ(ი)კვიზა, -- ამპარტავანი, მედიდური. ნაბეტანი მუნდკვიზალი ოსური
ქორენი, ქო -- ნამეტანი მედიდური ქალი კი არის, კი. 

Lemma: mu{n}dreg-i  
Number: 14158  
მუ{ნ}დრეგ-ი (მუ{ნ}დრეგის) მუდრეგი, ოხერი, ტიალი. 

Lemma: munduk'ink'e  
Number: 14159  
მუნდუკინკე (მუნდუკინკეს) გადატ. ღარიბი, არაფრის მქონე. მუნდუკინკე მედიდური -- უსაფუძვლოდ მედიდური. შდრ.
მუნდ-უკურთე. 



Lemma: munduk'urte  
Number: 14160  
მუნდუკურთე (მუნდუკურთეს) საჯდომ-უნიფხვო. გადატ. ღარიბი. რუსეფი ჩქიმდა მათინანცო, მუნდ-უკურთეში სქუალეფი?:
ი. ყიფშ., გვ. 157 -- რუსები ჩემთან მოსვლას გაბედავენ, ღარიბთა (საჯდომ-უნიფხვოს) შვილები? 

Lemma: mune  
Number: 14161  
მუნე ზმნზ. გამოღმით სიღრმეში . შდრ. მინე. 

Lemma: muner-i  
Number: 14162  
მუნერ-ი (ღ მუ-ნერი; მუნერს) კითხვითი ნაცვალსახელი: რანაირი?, როგორი?, რა-რიგი? მუნერი კოჩიე? -- რანაირი კაცია?
მუნერი ჯა რენი, თიჯგურა ნახაფული დუცენსია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 100 -- რანაირი ხეა, ისეთი ნაფოტი დაუცვივდებაო.
მუნერო ზმნზ. რანაირად?, როგორ? მუნერო ოკო ორზჷკო თიქ თინერი დაჩხირი?: ი. ყიფშ., გვ. 8 -- რანაირად უნდა
დაენთო მას ისეთი ცეცხლი? რკია რენ დო გვერდო ღურელი კოჩი მუნერო იჸუაფუნია?: მ. ხუბ., გვ. 20 -- კივილია და
ნახევრად მკვდარი კაცი რანაირად იქნებაო? 

Lemma: munep-i  
Number: 14163  
მუნეფ-ი (მუნ-ეფ-ს//მუნ-ემ-ს) თვითონ ისინი. იხ. მუ(ნ). 

Lemma: muni  
Number: 14164  
მუნი ზმნზ. იგივეა, რაც მინე, -- შიგ, შიგნით. ოზეშა მუნი მაარღვანს: ა. ცაგ., გვ. 4 -- ეზოში შიგნით მოაყრის. 

Lemma: muni-muni  
Number: 14165  
მუნი-მუნი ზმნზ. იგივეა, რაც მინი-მინი, -- თავდაყირა. მუნი-მუნი გემნირთუ იში ჸუდექ -- თავდაყირა გადაბრუნდა (ძალიან
აირია) იმისი სახლი. 

Lemma: munnarinep-i  
Number: 14166  
მუნნარინეფ-ი (მუნნარინეფ/მ-ს) მიმღ. ვნებ. წარს. მუნაადირთუ(ნ) ზმნისა -- ზედსიძედ მყოფი. მუნნარინეფი კოც ტურა
ტყაბარელქ უწუუა: მუდგა მოჭირჷნი, მუნნარინეფი კოც იშენი ქუჯგუქია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 100 -- ზედსიძედ მყოფ კაცს
გატყავებულმა ტურამ უთხრაო: რაც (რომ) მჭირს, ზედსიძედ მყოფ კაცს მაინც ვჯობივარო. 

Lemma: muno-  
Number: 14167  
მუნო- რთული ზმნისწინი, -- იგივეა, რაც მინო-(ქართულად უმეტესად გადმოიცემა და-, შე-, შემო- ზმნისწინებით): მუნულა (ღ
მუნო-ულა) შესვლა; მუნო-ჩქუმალა შეგზავნა; მუნო-ხუნა დაჯდომა თავზე... 

Lemma: munobuma  
Number: 14168  
მუნობუმა (მუნობუმას) სახელი მუნააბუნს ზმნისა -- ზევიდან დასხმა. მასუმა ოჭუმარესჷ წყარცჷ მუნააბუნც: ი. ყიფშ., გვ.
60 -- მესამე დილას წყალს ასხამს ზევიდან. 

Lemma: munoburjua  
Number: 14169  
მუნობურჯუა (მუნობურჯუას) იგივეა, რაც მინობურჯუა, -- სახელი მუნააბურჯანს ზმნისა -- ბღლარძუნი (ზევიდან). ჯვარული
კოჩი-ლაგუჯამი -- დუს მუნჷგაბურჯანც: ი. ყიფშ., გვ. 159 -- ჯვარელი კაცი-გუდიანი -- თავზე გებღლარძუნება. იხ. ბურჯუა. 

Lemma: munot  
Number: 14170  
მუნოთ თავად, თვითონ. ასეჲანი პატონენქჷ მუნოთ გესურასი: ი. ყიფშ., გვ. 141 -- ახლანდელმა ბატონებმა თავად
(თვითონ) გაისტუმრონ. 

Lemma: munontxapa  
Number: 14171  
მუნონთხაფა (მუნონთხაფას) იგივეა, რაც მინონთხაფა, -- ზევიდან დაცემა. 

Lemma: munop'onua  
Number: 14172  
მუნოპონუა (მუნოპონუას) იგივეა, რაც მინოპონუა, -- ზევიდან დაყრდნობა, დაყუდება. 

Lemma: munortinapa  
Number: 14173  
მუნორთინაფა (მუნორთინაფას) იგივეა, რაც მინორთინაფა, -- გადაბრუნება. თინა გამუნაართინეევა: ქხს, 2, გვ. 22 -- ის
გადააბრუნეო. 

Lemma: munortinapil-i  
Number: 14174  
მუნორთინაფილ-ი (მუნორთინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მუნაართინუანს ზმნისა -- გადაბრუნებული. კარდილა
მუნორთინაფილი ქოძირესიე, არძაქ დოშქურონდუა: ქხს, 2, გვ. 22 -- ქვაბი გადაბრუნებული რომ ნახესო, ყველა
შეშინდაო. 

Lemma: munorsxil-i  



Number: 14175  
მუნორსხილ-ი (მუნორსხილ/რს) იგივეა, რაც მინორცხილი, -- მისახსრული; ზედ გადაბმული. ჟიმოლეშე გვალა გვალას --
მუნორსხილი ეკი-ეკი: ქხს, 1, გვ. 316 -- ზემოდან მთა მთაზე გადაბმული აღმა-აღმა. 

Lemma: munorsxuala  
Number: 14176  
მუნორსხუალა (მუნორსხუალას) იგივეა, რაც მინორცხუალა, -- მისახსრება; ერთმანეთზე (მაგ., ფიცრების) დამაგრება. 

Lemma: munorxial-i  
Number: 14177  
მუნორხიალ-ი (მუნორხიალს) სახელი მუნაარხიალუ(ნ) ზმნისა -- გადახრიალება. ჩე ქოთომი ჩელაია, ჩე
მუნომირხიალეე: ი. ყიფშ., გვ. 186 -- თეთრო ქათამო, თეთრო, თეთრი (კვერცხი) გადამახრიალე. 

Lemma: munosindalapa  
Number: 14178  
მუნოსინდალაფა (მუნოსინდალაფას) იგივეა, რაც მინოსინჯება, -- ჩამოსიძება. გინოჭყვიდ, მითინ კოჩიშ აშო
მინოსინდალაფა: აია, 1, გვ. 24 -- გადაწყვიტა, ვინმეს (კაცის) აქეთ ჩამოსიძება. 

Lemma: munot'q'obua  
Number: 14179  
მუნოტყობუა (მუნოტყობუას) სახელი მუნოტყობუნს ზმნისა -- შემოპარვა, მალვით (ფარულად) შესვლა. გამნუტყობუ
ჸუდეშა -- შეპარულა სახლში. 

Lemma: munopinua  
Number: 14180  
მუნოფინუა (მუნოფინუას) იხ. მინოფინუა. 

Lemma: munokakal-i  
Number: 14181  
მუნოქაქალ-ი (მუნოქაქალს) სახელი მუნააქაქალუ(ნ) ზმნისა -- შემოქიქინი. ბორიაში მუნოქაქალი -- ქარის შემოქიქინი.
იხ. ქაქალი. 

Lemma: munokiorapa  
Number: 14182  
მუნოქიორაფა, მუნოქიორუა (მუნოქიორაფას, მუნოქიორუას) იგივეა, რაც მინოქიორაფა, -- მოფრქვევა; ოდნავ წაყრა
(ზევიდან). ჭიჭე ჯიმუს მუნააქიორუანს -- ცოტა მარილს ოდნავ წააყრის (ზევიდან). 

Lemma: munoghala  
Number: 14183  
მუნოღალა (მუნოღალას) იგივეა, რაც მინოღალა, -- შეტანა, შემოტანა. 

Lemma: muno՚onapa  
Number: 14184  
მუნოჸონაფა (მუნოჸონაფას) იგივეა, რაც მინოჸონაფა, -- შემოყვანა; გადაყვანა. 

Lemma: muno՚una  
Number: 14185  
მუნოჸუნა (მუნოჸუნას) იგივეა, რაც მინოჸუნა, -- სახელი მუნოჸუნს ზმნისა -- შემოყოლა. უნჩაშიშა გამნაჸუნუ -- უფროსთან
შეჰყვა. 

Lemma: muno՚unapa  
Number: 14186  
მუნოჸუნაფა (მუნოჸუნაფას) იგივეა, რაც მინოჸონაფა, -- სახელი მუნიჸონანს ზმნისა -- გამოჩეკა; შემოყვანა. 

Lemma: munoshkvapa  
Number: 14187  
მუნოშქვაფა (მუნოშქვაფას) იგივეა, რაც მინოშქვაფა, -- შეშვება, შემოშვება. შდრ. შქვაფა. 

Lemma: munoshkumala  
Number: 14188  
მუნოშქუმალა (მუნოშქუმალას) იგივეა, რაც მინოშქვაფა. მუნაშქუ ოსურქ ბოში ჸუდეშა: მ. ხუბ., გვ. 2 -- შემოუშვა ქალმა
ბიჭი სახლში. იხ. შქუმალა. 

Lemma: munoc'k'idua  
Number: 14189  
მუნოწკიდუა (მუნოწკიდუას) იგივეა, რაც მინოწკიდუა, -- სახელი მუნააწკიდანს ზმნისა -- ერთმანეთზე დაწყობა (მჭიდროდ).

Lemma: munoxoni  
Number: 14190  
მუნოხონი ამიერი; აქეთა მხარის. პირველ დღალეფც მოწვიებული რდჷ მუნოხონი კათა -- პირველ დღეებში მოწვეული
იყო აქეთა მხარის ხალხი. მუნოხონი, გინოხონი -- აკა ვარე წჷმოხონი -- აქეთა მხარისა, იქითა მხარისა -- არც ერთი არაა
სამომავლო. შდრ. გინოხონი. 

Lemma: munoxuna  
Number: 14191  
მუნოხუნა (მუნოხუნას) იგივეა, რაც მინოხუნა, -- ზედ ჯდომა. (ვარშუნო)... თავად-ჟინოსქუალეფი კისერც
მუნოფხედესჷნი: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 163 -- (არ გახსოვს)... თავად-აზნაურები კისერზე რომ გვასხდნენ. 



Lemma: munt'ik'-i  
Number: 14192  
მუნტიკ-ი (მუნტიკის) უჭკუო, ურცხვი, უზრდელი (მ. ძაძ., 2, გვ. 62). 

Lemma: munt'olua  
Number: 14193  
მუნტოლუა (მუნტოლუას) სახელი მუნტოლუნს ზმნისა -- ტუჩების ცმაცუნით ჭამა. 

Lemma: munt'rak'ia  
Number: 14194  
მუნტრაკია (მუნტრაკიას) ბუზანკალით შეწუხებულის უთავბოლო სირბილი. 

Lemma: munt'ur-i  
Number: 14195  
მუნტურ-ი (მუნტურს) მატლი. ართო მუნტურიშ გოფშა ქორე: მ. ხუბ., გვ. 140 -- მთლად მატლით სავსე (კი) არის. ქ კიბირიში
მუნტური კბილის მატლი, -- შემაწუხებელი; მოუშორებელი. მატლის სახეები: მაარშინალი მუნტური; ოჭიშიშ-მაზიმალი;
პუხა მუნტური... შდრ. ლაზ. მუნტური მატლი (ნ. მარი). 

Lemma: munt'uram-i  
Number: 14196  
მუნტურამ-ი (მუნტურამს) მატლიანი. მუნტურამი სხული ქომუჩუ -- მატლიანი მსხალი მომცა. 

Lemma: munt'urua  
Number: 14197  
მუნტურუა (მუნტურუას) სახელი მუნტურანს ზმნისა -- დამატლება, მატლის გაჩენა. ხილი მუნტურუას ეჲოჩილითუენი, ოკო
დოწამალუე -- ხილი დამატლიანებას რომ ააცდინო, უნდა შეწამლო. მუნტურანს (დომუნტურუუ დაამატლიანა, დუუმუნტურუუ
დაუმატლიანებია, დონომუნტურუე(ნ) დაამატლიანებდა თურმე) გრდმ. ამატლიანებს. უმუნტურანს (დუუმუნტურუუ დაუმატლიანა,
დუუმუნტურუუ დაუმატლიანებია) გრდმ. სასხვ. ქც. მუნტურანს ზმნისა -- უმატლიანებს, მატლიანი უხდება. ამუნტურუუ(ნ)
(დაამუნტურუ დაუმატლიანდა, დომუნტურუუ დამატლიანებია) გრდუვ. ვნებ. უმუნტურანს ზმნისა -- უმატლიანდება. ომუნტურალი მიმღ.
ვნებ. მყ. {და}სამატლიანებელი. მუნტურელი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}მატლიანებული. ნამუნტურა მიმღ. ვნებ. წარს.
{და}ნამატლიანები. 

Lemma: munua  
Number: 14198  
მუნუა (მუნუას) იხ. მომუნუა. შდრ. მუნაფა. 

Lemma: munula  
Number: 14199  
მუნულა, მუნუულა (მუნუ{უ}ლას) იხ. მინულა. შდრ. ულა. გიმათუთაში მუნულას იწილუუ ჸურძენი -- მკათათვის
(ოქტომბრის) დადგომას (შემოსვლისას) იკრიფება ყურძენი. 

Lemma: munchver-i  
Number: 14200  
მუნჩვერ-ი (მუნჩვერს) ტუჩებმსხვილი. მუნჩვერს უწიინა, ნიჩვი უნიჩვანსინი, ფერი კოს -- `მუნჩვერს' ეტყვიან, ტუჩები
მსხვილი და გადმობრუნებული რომ აქვს, ისეთ კაცს. მუნჩვერიღ მუ-ნჩვ-ერ-ი. შდრ. ნიჩვი. 

Lemma: munchkv-i  
Number: 14201  
მუნჩქვ-ი (მუნჩქვის) ზოოლ. მაჩვი. დოფხვილით ართ დიხას, მუჭოთ მუნჩქვი ომანეს: მასალ., გვ. 84 -- მოვიმწყვდიეთ ერთ
ადგილზე, როგორც მაჩვი სოროში. ჰაიტ, მუნჩქვი, სი ოხერი: ქხს, 1, გვ. 222 -- ჰაიტ, მაჩვო, შე ოხერო. ჩქიმი მუნჩქვი,
მუნჩქვილე: ქხს, 1, გვ. 222 -- ჩემო მაჩვო, მაჩვუნავ. შდრ. ლაზ. მუნჩხი//მუნჭყი (ნ. მარი); ტოპონ. ომუნჩქვეში სამაჩვისი. 

Lemma: munc'-i  
Number: 14202  
მუნწ-ი (მუნწის) ტყის რაღაც პატარა სულდგმული. გამოსცემს ერთგვარ სუნს, რომელიც ხალხის თქმით, ძლიერ მარგებელია
ზოგი ავადმყოფთათვის (პ. ჭარ.). შდრ. ლაზ. მუნჭყი (ნ. მარი). ქ მუნწიჯგურა მსუქანი, ჩამრგვალებული. 

Lemma: munch'-i  
Number: 14203  
მუნჭ-ი (მუნჭის) 1. მუჭი. ართი მუნჭი თქვან ხეში დიხა: ქხს, 1, გვ. 83 -- ერთი მუჭა თქვენი ხელის(გან) მიწა. 2. სახლის
სახურავის ნივნივის ქვეშ შედგმული ხე (სიმაგრისათვის). თირქ ორთვალი ვენატახასინი, მუნჭემს უკეთენა -- თოვლმა
სახურავი რომ არ ჩაამტვრიოს, `მუნჭებს' -- სამაგრებს უკეთებენ. 

Lemma: munch'oir-i  
Number: 14204  
მუნჭოირ-ი (მუნჭოირს) იხ. გემუნჭოირი. 

Lemma: munch'ua  
Number: 14205  
მუნჭუა (მუნჭუას) სახელი მუნჭუნს ზმნისა -- 1. მოკუმვა; მომუწვა; მანჭვა; პრანჭვა; ღმეჭა. მუსი რე, პის უმუნჭუანქინი? --
რასაა, პირს რომ მანჭავ? 2. ხელის მოჭერა, -- მომუჭვა. მუნჭუნს (დომუნჭუ დამანჭა, დუუმუნჭუ დაუმანჭავს, დონომუნჭუე(ნ) დამანჭავდა
თურმე) გრდმ. კუმავს; მანჭავს; პრანჭავს. უმუნჭუანს (დუუმუნჭუ დაუპრანჭა, დუუმუნჭუაფუ დაუპრანჭავს) გრდმ. სასხვ. ქც. მუნჭუნს
ზმნისა -- უპრანჭავს, უმანჭავს. იმუნჭუაფუ(ნ) (დიიმუნჭუუ დაიპრანჭა, დომუნჭებე{რე} დაპრანჭულა) გრდუვ. ვნებ. მუნჭუნს ზმნისა --
იპრანჭება, იმანჭება. ომუნჭაფუანს (ომუნჭაფუუ ამანჭვინა, უმუნჭაფუაფუ უმანჭვინებია, ნომუნჭაფუაფუე(ნ) ამანჭვინებდა თურმე) კაუზ.
მუნჭუნს ზმნისა -- ამანჭვინებს, აპრანჭვინებს. მამუნჭალი მიმღ. მოქმ. {და}მმანჭველი, {მო}მკუმველი. ომუნჭალი მიმღ. ვნებ. მყ.
{და}სამანჭავი, {მო}საკუმავი. დომუნჭილი მიმღ. ვნებ. წარს. დამანჭული, მოკუმული. ნამუნჭა მიმღ. ვნებ. წარს. ნამანჭი, მონაკუმი.



ნამუნჭუერი მიმღ. ვნებ. წარს. მანჭვის, მოკუმვის საფასური. უმუნჭუ მიმღ. უარყ. უმანჭავი. შდრ. მუნჭი. 

Lemma: munj-i  
Number: 14206  
მუნჯ-ი (მუნჯის) მუნჯი. მუნჯის ქაარაგადაფუა, ხანგაში კიჟინს დააწყნარენქ: ქხს, 1, გვ. 85 -- მუნჯს აალაპარაკებ,
სულელის ყვირილს დააწყნარებ. ჸვერე ვორდენი, ჸუნგა ვორდენი, მუნჯო ვორდენი დაბადებული: მასალ., გვ. 28 -- ბრმა
რომ ვიყო, ყრუ რომ ვიყო, მუნჯად რომ ვიყო დაბადებული. 

Lemma: munjeba  
Number: 14207  
მუნჯება (მუნჯებას) სახელი იმუნჯებუ(ნ) ზმნისა -- დამუნჯება. ამუნჯენს (დაამუნჯუ დაამუნჯა, დუუმუნჯებუ დაუმუნჯებია,
დონომუნჯებუე(ნ) დაამუნჯებდა თურმე) გრდმ. ამუნჯებს. იმუნჯებუ(ნ) (დეემუნჯუ//დიიმუნჯუ დამუნჯდა, დამუნჯებე{ლ/რე}(ნ) დამუნჯებულა)
გრდუვ. ვნებ. ამუნჯენს ზმნისა -- მუნჯდება. 

Lemma: munjik'-i  
Number: 14208  
მუნჯიკ-ი, მუნჯუკ-ი (მუნჯი/უკის) უკმეხი, უხიაგი. 

Lemma: muydga//muidga  
Number: 14209  
მუჲდგა//მუიდგა (მუჲდგას) იგივეა, რაც მუგიდგა, -- რაც გინდა. მუჲდგა ჯგირო ვაცხოვრენდას კოჩინი, მეძობელი იშენი
ოსაჭირუ -- რაც გინდა კარგად ცხოვრობდეს კაცი, მეზობელი მაინც სჭირდება. იხ. მუ. 

Lemma: muot(i)  
Number: 14210  
მუოთ(ი), მოთ(ი) ზმნზ. რად? რისთვის? სინთე მუოთი გოკო, უთოლე რექი-და? -- სინათლე რად გინდა, უთვალო თუ ხარ?
ორქო ჯგირი რე, -- ვაგიღუნჷ-და, მუოთჷ გოკო?: ა. ცაგ., გვ. 83 -- ოქრო კარგია, -- თუ არ გაქვს, რად გინდა? იხ. მუ? 

Lemma: muzham(i)  
Number: 14211  
მუჟამ(ი) ზმნზ. როდის? მუჟამი ოკო მეფრთე? -- როდის უნდა მივიდე? მავა მუჟამ ჩქიმ დალენს ქუვახოლუქია? -- მეო ჩემს
დებს როდის შევერევიო? 

Lemma: muzhami  
Number: 14212  
მუჟამი, მუჟამითი, მუჟამთი დროის მაქვემდებარებელი კავშირი ქვეწყობილ წინადადებაში: როდესაც. ბულც მუჟამი
მიკუურც ტყებინი, თიწკჷმა მუკიღანანია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 21 -- ბალს როდესაც სძვრება კანი, მაშინ გააძრობენო. მავა
ახალგაზრდა ვორდია თიმწკჷმა, მუჟამთია ხენწჷფეშ სქუაქ ოსინდალჷშა მინორთუე: მ. ხუბ., გვ. 250 -- მეო ახალგაზრდა
ვიყავ მაშინ, როდესაც ხელმწიფის შვილი სასიძოდ შევიდაო. 

Lemma: muzhamisha{x}  
Number: 14213  
მუჟამიშა{ხ}, მუჟამშა{ხ} ზმნზ. როდემდე? როდემდის? მუჟამიშა, უჩა ბედი, მა თაშ გილამთჷრჷნქუნი?: ქხს, 1, გვ. 157 --
სანამ, შავო ბედო, მე ასე მათრევ? ქომიწი, გოლვაფირო, მუჟამიშა გიჯინა?: ენგური, გვ. 246 -- მითხარი, გენაცვალე,
როდემდე გიყურო? 

Lemma: muzhams(i)  
Number: 14214  
მუჟამს(ი), მუჟამც(ი) (ღ მუ ჟამს//ჟამც? რა ჟამს?) იგივეა, რაც მუჟამი, -- როდის?, რა დროს? ღურუს კითხეს: მუჟამს
დებადია? -- სიკვდილს ჰკითხეს: როდის დაიბადეო? დედჷბის გეკოკითხჷ, მუჟამცჷ მუულა ნდემეფინი: ქხს, 2, გვ. 42 --
დედაბერს გამოჰკითხა, როდის მოვლენ დევები. 

Lemma: muzhamsit(i)  
Number: 14215  
მუჟამსით(ი), მუჟამცით(ი), მუჟამცჷთი იგივეა, რაც მუჟამი, მუჟამითი, მუჟამთი. მუჟამსით ქომულან, ქოპკითხათ --
როდესაც (კი) მოვლენ, ვკითხოთ. მუჟამცჷთი ბოშიქჷ დუდეფი გეგნოჭკჷრჷნი, უკული მიდართჷ ძღაბიშა -- როცა ბიჭმა
თავები გადაჭრა, შემდეგ წავიდა გოგოსთან. 

Lemma: muzhans{i}  
Number: 14216  
მუჟანს{ი}, მუჟანსით, მუჟანსუ/ჷ(თი) იგივეა, რაც მუჟამსი(თ). თუთაქ მუჟანსი შისრულუნი, ალიონიშა გემწადგინეს: ქხს,
1, გვ. 216 -- თვე როდესაც შესრულდა, ალიონამდე წამოაყენეს. მუჟანს მეჸუნა ოგურგინუშანი, მეხვამუაქ იჸუუ: მ. ხუბ., გვ.
6 -- როცა მიჰყავთ ჯვარისწერაზე (გვირგვინის დასადგმელად), იქნა მილოცვა. მუჟანსჷთი ქოძირჷ გერიაქჷნი, ჭე
დეეფირქჷ: ა. ცაგ., გვ. 22 -- როდესაც ნახა გერიამ, ცოტა დაფიქრდა. მუჟანსუ უღუდუ დიდი გულა: ქხს, 1, გვ. 216 -- როცა
ჰქონდა დიდი მაზანდა (გასავალი). 

Lemma: muzhans-muzhans  
Number: 14217  
მუჟანს-მუჟანს ზმნზ. როდის-როდის, კარგა ხნის შემდეგ, მოგვიანებით. მუჟანს-მუჟანს ქიმეხვადუ, ვემიშუნი -- როდის-
როდის (მოგვიანებით) მიხვდა, არ მოვიდოდა. 

Lemma: muzhanc  
Number: 14218  
მუჟანც, მუჟანცით იგივეა, რაც მუჟამს, მუჟანს. 

Lemma: muzhghir-i  
Number: 14219  



მუჟღირ-ი (მუჟღირს) იგივეა, რაც დამორჩილი, -- შემოდგომა. მუჟღირქ ქიდიჭყუა -- შემოდგომა დაიწყოო. შდრ. ჟღირუა. 

Lemma: mura  
Number: 14220  
მურა (მურას) მურა (ძაღლი). თე უწესო ლალა-მურა, ჩქჷნი დჷმამონებელი: მასალ., გვ. 114 -- ეს უწესო ლაჩარ-მურა,
ჩვენი დამამონებელი. მურა ჯოღორი -- მურა ძაღლი. შდრ. ლაზ. მურა დიდი ძაღლი (ნ. მარი). 

Lemma: mu  
Number: 14221  
მუ რაგადი ოკო ჩართული: რა თქმა უნდა. გუკვირდჷ ხენწჷფეს, მუ რაგადი ოკო: მ. ხუბ., გვ. 69 -- გაუკვირდა ხელმწიფეს,
რა თქმა უნდა. ე ბოშიში ღალაქ, მუ რაგადი ოკო, რკებაშა მიდართჷ: ი. ყიფშ., გვ. 24 -- ამ ბიჭის შემოსავალი (ქონება), რა
თქმა უნდა, კლებაზე წავიდა. 

Lemma: murgva  
Number: 14222  
მურგვა (მურგვას) დიდი; დრუნჩმომრგვალო. მურგვა ჯოღორი -- დიდი ძაღლი; მომრგვალო დრუნჩის მქონე (დიდი) ძაღლი.

Lemma: murgut'ar-i  
Number: 14223  
მურგუტარ-ი (მურგუტარს) საჩეჩლის ნაწილი. ოფეთაშეში ნაწილეფი რე: კუჩხიშ გილადგუმალი, კიბირეფი დო
მურგუტარი -- საჩეჩლის ნაწილებია: ფეხის ჩამოსადგმელი, კბილები და `მურგუტარი' (მასალები, ტ. 2, ნაწ. 2, გვ. 224). 

Lemma: murtaga  
Number: 14224  
მურთაგა (მურთაგას) მუთაქა. ჩქიმი შური აქი ვარე, სი მითოიხე მურთაგას: მასალ., გვ. 29 -- ჩემი სული აქ არაა, შენ გიზის
მუთაქის ქვეშ. ეჩი ჯიმას ლურც, ართ მურთაგაშა დუდი გეუძჷ: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 171 -- ოც ძმას სძინავს, ერთ მუთაქაზე
თავი უდევთ (გამოცანა: კაკვები). 

Lemma: murtaka  
Number: 14225  
მურთაქა (მურთაქას) იგივეა, რაც მურთაგა. მურთაქაში მანგიორო კჷლე დუდ(ჷ)შა მემიძჷდ: ქხს, 1, გვ. 266 -- მუთაქის
მაგიერ მკლავი თავქვეშ მედო. 

Lemma: murtx-i  
Number: 14226  
მურთხ-ი (მურთხის) სუსტი, გამხდარი; დაავადებული. მურთხი ბაღანა -- სუსტი ბავშვი. შდრ. იმერ. მურთხი სუსტი, გამხდარი
(ვ. ბერ.). 

Lemma: muricx-i  
Number: 14227  
მურიცხ-ი (მურიცხის), მურუცხ-ი (მურუცხის) ვარსკვლავი. სიზმარო ბჟა დო თუთა შქას ვოხედი დო მურიცხი
მალინანდუა: ქხს, 1, გვ. 58 -- სიზმრად მზესა და მთვარეს შუა ვიჯექი და ვარსკვლავი მემსახურებოდაო. ცასჷ მურიცხი
მაასოფჷ: ა. ცაგ., გვ. 15 -- ცას ვარსკვლავი მოსწყვიტა. ცას მურიცხიქ გამახორცქუ -- ცას ვარსკვლავი მოსწყდა. ქასაგანი
ქააჸოთია ეთი გჷმათანე მურიცხისია: მ. ხუბ., გვ. 209 -- ისარი ესროლეო იმ გამთენია ვარსკვლავსო. შორც მურიცხო
იხვიჩინა: ეგრისი, გვ. 129 -- შორს ვარსკვლავად ციმციმებ. ცას ასქვამანც ბჟა დო თუთა, მურიცხეფი ხანტურელი: კ.
სამუშ., ქხპს, გვ. 116 -- ცას ალამაზებს მზე და მთვარე, ვარსკვლავები მოხატული. 

Lemma: muricxam-i  
Number: 14228  
მურიცხამ-ი (მურიცხამს) ვარსკვლავიანი. მურიცხამი ცა -- ვარსკვლავიანი ცა. 

Lemma: murmul-i  
Number: 14229  
მურმულ-ი (მურმულ/რს) ტუჩების ცმაცუნი. 

Lemma: muro  
Number: 14230  
მურო იგივეა, რაც მორო, -- შორსდ. აბა. წორეთ ტერო დავამტკიცი, მურო მუჯგირ(ი) გემირჩქჷდ: ქხს, 1, გვ. 266 -- სწორედ
მტრად მივიღე (დავამტკიცე), აბა, რა კარგი მქონდა (მათთვის) ნაქნარი. 

Lemma: mursapa  
Number: 14231  
მურსაფა (მურსაფას), მურსუა (მურსუას) სახელი მურსანს ზმნისა -- მუსვრა (ი. ყიფშ.). გინულირი წყარი რზენენს მურსანს
-- გადასული წყალი დაბლობებს მუსრავს. მურსანს (გომურსუ გამუსრა, გუუმურსუ გაუმუსრავს, გონომურსუე(ნ) გამუსრავდა თურმე)
გრდმ. მუსრავს. 

Lemma: muru  
Number: 14232  
მურუ (მურუ-ს) მორი. ართი მურუ ჯა -- ერთი მორი ხე (მ. ძაძ., 1, გვ. 70). 

Lemma: murua  
Number: 14233  
მურუა (მურუას) სახელი მურანს ზმნისა -- ნაჯახით ჭრა (დ. ფიფია). 

Lemma: muruzh-i  
Number: 14234  
მურუჟ-ი (მურუჟის), მურუჯ-ი (მურუჯის) ოდნავი სინათლე; ბინდბუნდი; მკრთალი ნათელი; შორეული აჩრდილი, ლანდი;



გადატ. სინსილა. ის მურუჟი ალონიში ითმიორზანს, ჭითათ ღაფუნს -- იმას სინათლე ალიონისა აღანთებს, წითლად
ღებავს. მურუჟო ზმნზ. ოდნავ, მრუმედ. ათე ამბე მურუჟო ფშუ -- ეს ამბავი ოდნავ (მრუმედ) მახსოვს. შდრ. ლაზ. მურეჯი
ღრუბლიანი (ნ. მარი). 

Lemma: muruzher-i  
Number: 14235  
მურუჟერ-ი (მურუჟერს) მიმღ. ვნებ. წარს. მურუჟანს ზმნისა -- ოდნავ ჩამობნელებული; დაბინდული. ტყა, მასქურით
გოჯუნირი, იშხილინუ მურუჟერი -- ტყე, მასქურით მოალერსებული (დაკოცნილი), შხუის მკრთალი სინათლით განათებული.

Lemma: murucx-i  
Number: 14236  
მურუცხ-ი (მურუცხის) იხ. მურიცხი, -- ვარსკვლავი. ალე, კაკა კიჟინუნს -- მურუცხის მიკმაჸოთანს: ქხს, 1, გვ. 202 -- ალე,
კაკა გაჰკივის -- ვარსკვლავს წყვეტს (ჩამოაგდებს). ცას მურუცხიქ გამახორცქუ: მ. ხუბ., გვ. 9 -- ცას ვარსკვლავი მოსწყდა.
სახეები: გჷმათანე მურუცხი გამთენია ვარსკვლავი; ჭყიშიში მურუცხი მწყემსის ვარსკვლავი; კუჭუხიშ მურუცხი კუჭუხის
ვარსკვლავი. შდრ. ლაზ. მურუცხი, მურუნცხი ვარსკვლავი (ნ. მარი). 

Lemma: murucxer-i  
Number: 14237  
მურუცხერ-ი (მურუცხერს) ვარსკვლავიანი. ცა მურუცხერიე -- ცა ვარსკვლავიანია. 

Lemma: muruj-i  
Number: 14238  
მურუჯ-ი (მურუჯის) სახსენებელი; ჯიში; ლანდი, აჩრდილი. იში მურუჯი ვაბძირა თაქ -- იმისი ჯიში არ ვნახო აქ. 

Lemma: murgha  
Number: 14239  
მურღა (მურღას) მურღა (?). მურღა წენდუ, ფერი დღა რდუ? -- მურღა იღვრებოდა, ისეთი დღე იყო. მურღა წენს, გვალო
ჯგირი ამინდი რე -- მურღა იღვრება, სრულიად კარგი ამინდია. შდრ. ციმუ წენს. 

Lemma: murghulia  
Number: 14240  
მურღულია (მურღულიას) ენტომ. იგივეა, რაც კვამარზია, ბაზი, -- ბუზანკალი, ბუზარა. 

Lemma: murdzga  
Number: 14241  
მურძგა (მურძგას), მურძგუ̂ა (მურძგუ̂ას) ხის ჭურჭელია ერთგვარი, -- ტოლჩა, -- წყლის დასალევად, მაწვნის ამოსაღებად
იყენებდნენ მწყემსები. მურძგა უჭიჭაში რე ჩაყვაშე -- `მურძგა' უფრო პატარაა ჩაყვაზე. ნეკერჩხალიშ ტანს მიკოჩანს
კვარკვალიეფი, ეთიშე აკეთენდეს მურძგუ̂ას დო ჩაყუ̂ას -- ნეკერჩხლის ტანზე არის მრგვალი გამონაზარდები, ამისგან
აკეთებდნენ მურძგუ̂ას და ჩაყუ̂ას. მურძგვას აქვს გრძელი და მოკაუჭებული სახელური, რომელშიაც შეიძლება თითის
გაყრა (მასალები, ტ. 2, ნაწ. 1, გვ. 230). 

Lemma: murc'a  
Number: 14242  
მურწა (მურწას) ზოოლ. თევზის სახეობაა ერთგვარი, -- მურწა. შდრ. ლაზ. მურწი დიდი თევზის სახეობა (ნ. მარი). 

Lemma: murc'k'a  
Number: 14243  
მურწკა (მურწკას) ხის ჭურჭელი, რომელშიაც დგას ხაწა (მაწვნის თესლი). 

Lemma: murxvant'ala  
Number: 14244  
მურხვანტალა (მურხვანტალას) ბოტან. გველის სურო. იხ. გვერიში ცურუ (ა. მაყ.). 

Lemma: mu  
Number: 14245  
მუ საკურელი ორე, მუსაკურელიე ჩართული: რა- საკვირველია. მუ საკურელიე, ბოშის ძალამქ ახიოლჷ ე ამბეექჷ: ი.
ყიფშ., გვ. 23 -- რასაკვირველია, ბიჭს ძალიან გაუხარდა ეს ამბავი. 

Lemma: mu  
Number: 14246  
მუ სარაგადო რე ჩართული: რა სათქმელია; რა სალაპარაკოა. ჟირხოლო, მუ სარაგადო რე, თექჷ მეჸუნცჷ: ი. ყიფშ., გვ.
97 -- ორივე, რა სათქმელი არის, იქ მიჰყავს. 

Lemma: mus//musi//musu//muse'  
Number: 14247  
მუს//მუსი//მუსუ//მუსჷ იხ. მუ? რა? მუსჷ უჯინექჷ ჟი ცასჷ?: ი. ყიფშ., გვ. 14 -- რას უყურებ ზევით ცას? 

Lemma: musia-da  
Number: 14248  
მუსია-და რასაო-და. -- მუსჷ ქეშანთია? -- მუსიადა: ა. ცაგ., გვ. 15 -- -- რას ქშინავო? -- რასაო-და. 

Lemma: musit(i)  
Number: 14249  
მუსით(ი), მუსუთ(ი), მუსჷთი: -ით(ი), -თ(ი) ნაწილაკდართული მუს, -- მაქვემდებარებელი კავშირი -- რასაც. მუსჷთი ოზეში
გალე ქოძირჷნსჷნი, ირფესჷ ოზეშა მუნიმაარღვანს: ა. ცაგ., გვ. 3-4 -- რასაც ეზოს გარეთ ნახავს, ყველაფერს ეზოში
შემოყრის. იხ. მუ? 



Lemma: musk'ardina  
Number: 14250  
მუსკარდინა (მუსკარდინას) აბრეშუმის ჭიის დაავადებაა ერთგვარი. ჭია უეცრად კვდება და მაგრდება -- იკირება. 

Lemma: musxan-i  
Number: 14251  
მუსხან-ი (ღ მუს-ხანი; მუსხანს) ზმნზ. რა ხანი? რამდენი ხანი? მუსხანიე, ვამიძირუნა ბჟაშ სინათლე, ტიბუ ჩხანა: ქხს, 1,
გვ. 328 -- რახანია, არ გვინახავს მზის სინათლე, თბილი მზე. მუსხანიშა უსკანეთი ჩქიმი რინა!:ქხს, 1, გვ. 63 -- რა დრომდე
(იქნება) უშენოდ ჩემი ყოფნა. ვაი, მუსჷხანსჷ ქჷდობლურუუნია: ქხს, 2, გვ. 24 -- ვაი, რამდენი ხანი დამძინებიაო. 

Lemma: musxi  
Number: 14252  
მუსხი, მუსხი-ი (მუსხის) კითხვითი ნაცვალსახელი; -სხი, -სხიი დართული მუ: რამდენი? თისხი გიძიცინუდას, მა სი მუსხი
მონგარე: ქხს, 1, გვ. 114 -- იმდენი გეცინოს, რამდენი{ც} მე შენ მატირე. ვარწყექიავო, მუსხი სქა ქორენიე? -- არ ხედავო,
რამდენი ფუტკარი არისო? ვო, მუსხი კოჩი ქორე ჩქიმ უნებურო ღურელია!: თ. სახოკ., გვ. 262 -- ჰაი, რამდენი კაცია
მკვდარი ჩემს უნებურადო! მუსხით რამდენიც. კურდღელქი მუსხით იკვაკუ, თისხით ირულუა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 77 --
კურდღელმა რამდენიც იკიკნა, იმდენიც ირბინაო. 

Lemma: musxisha{x}  
Number: 14253  
მუსხიშა{ხ} ზმნზ. რა ზომამდე. სქან(ი) რინას შხვაშის ვამუძინანა, მუსხიშახ ეშე ვა დემაღალე: ეგრისი, გვ. 132 -- შენ
სხვის ყოფნას ვერ მოგიმატებენ, რა ზომამდეც არ ამაღლდე ზევით. 

Lemma: muula  
Number: 14254  
მუულა (მუულას) იგივეა, რაც მულა. ჩქიმი მუულაშა სი ირტებუქ: ი. ყიფშ., გვ. 19 -- ჩემს მოსვლამდე შენ გაიქცევი. ართი
სუმარი ინგარდჷ მაჟირაში მუულას: ი. ყიფშ., გვ. 132 -- ერთი სტუმარი ტიროდა მეორის მოსვლას. 

Lemma: muper-i  
Number: 14255  
მუფერ-ი (მუფერსღ მუ-ფერს რა ფერს) რანაირი, რაფერი. 

Lemma: muk  
Number: 14256  
მუქ, მუქი, მუქუ, მუქჷ იხ. მუ. მუქ ჟი ქიგიოსხაპჷ -- ის (მან) ზევიდან დაახტა. ბოშის არძენც, მუქუ ვეხეც: აია, 1, გვ. 23 --
ბიჭს აძლევს, მან (თვითონ) არ ჭამა (არ იხემსა). თაში საარაკოთ მუქჷ გაგაკეთჷ: ი. ყიფშ., გვ. 24 -- ასე საარაკოდ რამ
გაგაკეთა. 

Lemma: mukta-xora  
Number: 14257  
მუქთა-ხორა (მუქთა-ხორას) მუქთახორა. ჩქი უხაჩქჷნთ ქობალსია არძა მუქთა-ხორასია: ი. ყიფშ., გვ. 168 -- ჩვენ
ვუთოხნით პურს ყველა მუქთახორასო. 

Lemma: mughan-i  
Number: 14258  
მუღან-ი (მუღანს) იგივეა, რაც მოღამი, -- მუღამი, ხერხი. იში მუღანი (//მუღამი) მა მიჩქუნია -- იმისი მუღამი მე ვიციო. 

Lemma: mughuro  
Number: 14259  
მუღურო (მუღუროს): მუღურო დიხა რბილი, ფხვიერი მიწა; ფუყე და უნაყოფო. იხ. ფოტორო დიხა. 

Lemma: mu՚-i  
Number: 14260  
მუჸ-ი, მუჸია (მუჸის, მუჸიას) ბოტან. მაყვალი. იხ. დურღენი, ძჷგირიში მუჸი, ომბოლი ძჷგირი, ომბოლი მუჸი (ა. მაყ.).
შდრ. ლაზ. მუჸი მაყვალი (ა. მაყ.). 

Lemma: mush-i  
Number: 14261  
მუშ-ი (მუშის) კუთვნილებითი ნაცვალსახელი მისი. მუში მუმაში ნაჭყოლოფუ ცხენი: ი. ყიფშ., გვ. 45 -- მისი მამის
ნაწყალობები ცხენი. მუში დუდიში მეტი მითინი ვაშუ -- მისი თავის მეტი არავინ არ ახსოვს. იხ. მუ. 

Lemma: musha1  
Number: 14262  
მუშა1 (მუშას) მუშა, მშრომელი. ჯგირი მუშა კოჩი რე -- კარგი მშრომელი კაცია. ქ მუშა კათა მშრომელი ხალხი. ქ მუშა სქა
მუშა ფუტკარი. იხ. მოხანდე. შდრ. ლაზ. მუშა მუშა (ნ. მარი). 

Lemma: musha2  
Number: 14263  
მუშა2 ზმნზ. რატომ?, რისთვის?, რაში?, რად?; რამდენად. მართალიე, მუშა ფუვლა?: ქხს, 1, გვ. 216 -- მართალია, რატომ
დავმალო? არძაქ ქოძირ, მუშა რდჷ საქმენ: მ. ხუბ., გვ. 136 -- ყველამ (ქე) ნახა, რაში იყო საქმე. მუშა ღირუდუ იში მეჯინა!
-- რად ღირდა იმის შეხედვა! 

Lemma: musha3-  
Number: 14264  
მუშა3- იგივეა, რაც მიშა- (რთული ზმნისწინი). მუშა-ღალა შემოტანა: ირ მარას მუშამჷღანა შხვა დო შხვანერი დანოსენს:
ი. ყიფშ., გვ. 154 -- ყოველ კვირას შემოაქვთ სხვადასხვანაირი შეტყობინება (დასაბეზღებლად). მუშა-ჸონაფა შემოყვანა. იხ.



მიშაჸონაფა... 

Lemma: mushara  
Number: 14265  
მუშარა (ღ მუ+შარა რა გზა; მუშარას) მუშარა რე, ვედირთასჷ უკახალე: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 103 -- რა გზა არის, რომ
არ დაბრუნდეს უკან. იხ. მუ და შარა. 

Lemma: mushgurishen(i)  
Number: 14266  
მუშგურიშენ(ი) (ღ მუში-გურიშ-შენ-ი -- რისი-გულისა-თვის) ზმნზ. რატომ? რისთვის? რისი გულისათვის? რად? მუ დაგიშენ,
ვემეფხვადი, მუშგურიშენი მონდურუქი? -- რა დაგიშავე, ვერ მივხვდი, რატომ მემდური? მუშგურშენ ვაარძენქ? -- რატომ
არ აძლევ?. შდრ. მუ; მუშენი. 

Lemma: mushdudish-i  
Number: 14267  
მუშდუდიშ-ი (მუშდუდიშისღ მუში+დუდიში -- მისი+თავისი) თავისთავისა. მუშდუდიში კოჩი რე -- თავისი თავის კაცია.
მუშდუდიშო თავისთვის; მისთვის; თავისთავისთვის. მიკოხედუ კუნთხუს მუშდუდიშო -- იჯდა კუთხეში თავისთავისთვის
(მისთვის). 

Lemma: mushe//mushen//musheni  
Number: 14268  
მუშე//მუშენ//მუშენი ზმნზ. რატომ? რად? რისთვის? მუშე ვარშ თი დროება?: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 143 -- რატომ არ გახსოვს ის
დროება? მუშე მაღოლჷ ათე გვარქჷ?: ი. ყიფშ., გვ. 159 -- რატომ დამემართა ამგვარი? ადამიანიშ ნათესეს თაშ მუშენი
გააწვალე?: ქხს, 1, გვ. 50 -- ადამიანის ნათესავს ასე რატომ გააწვალებ? დიდაქ მუშენ(ი) დოგიტუ?: ქხს, 1, გვ. 80 -- დედამ
რატომ დაგტოვა? შდრ. ლაზ. მო რატომ? რისთვის? (ნ. მარი). 

Lemma: musheba  
Number: 14269  
მუშება (მუშებას) სახელი მუშენს ზმნისა -- მუშაობა. მორთი, დემუფშუათ თენავა: მ. ხუბ., გვ. 47 -- მოდი, დავამუშაოთ ესო.
სი მუშენქ, შხვას მეუღუ, მუ მერჩანც ხვესია?!: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 149 -- შენ მუშაობ, სხვას მიაქვს, რა მოგცემს ხვავსო?!
მუშენს (იყენ. იმუშენს იმუშავებს, იმუშუ{უ} იმუშავა, უმუშებუ უმუშავია, ნომუშებუე(ნ) მუშაობდა თურმე) გრდუვ. საშ.- მოქმ. მუშაობს.
ამუშენს (დაამუშუ{უ} დაამუშავა, დუუმუშებუ დაუმუშავებია) გრდმ. ამუშავებს. უმუშენს (დუუმუშუუ დაუმუშავა, დუუმუშებუ დაუმუშავებია)
გრდმ. სასხვ. ქც. ამუშენს ზმნისა -- უმუშავებს. იმუშებუუ(ნ) (დიიმუშუუ დამუშავდა, დამუშებე{რე}(ნ) დამუშავებულა) გრდუვ. ვნებ.
ამუშენს ზმნისა -- მუშავდება. იმუშენე(ნ) (იმუშენუ შესაძლებელი გახდა დამუშავება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ამუშენს ზმნისა
-- შეიძლება დამუშავდეს (მუშაობა). ამუშენე(ნ) (ამუშენუ შეძლო {და}ემუშავებინა, -- , დონომუშებუე(ნ) შესძლებია დაემუშავებინა)
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უმუშენს ზმნისა -- შეუძლია დაამუშაოს. ომუშებაფუანს (ომუშებაფუუ ამუშავებინა, უმუშებაფუაფუ
უმუშავებინებია, ნომუშებაფუ{აფუ}ე(ნ) ამუშავებინებდა თურმე) კაუზ. ამუშენს ზმნისა -- ამუშავებინებს. მამუშებელი მიმღ. მოქმ.
{და}მამუშავებელი. ომუშებელი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}სამუშავებელი. დამუშებულ/რი მიმღ. ვნებ. წარს. დამუშავებული. ნამუშებუ/-ი მიმღ.
ვნებ. წარს. {და}ნამუშავები. ნამუშებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}მუშავების, მუშაობის საფასური. უმუშებუ, უდუმუშებუ მიმღ. უარყ.
დაუმუშავებელი. 

Lemma: mushebul-i  
Number: 14270  
მუშებულ-ი (მუშებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ამუშენს ზმნისა -- {და}მუშავებული 

Lemma: mushebur-i  
Number: 14271  
მუშებურ-ი, მუშებურა (მუშებურს) მისებური. მუშებური ოკოდ ქიმინუკონი -- მისებური უნდოდა, რომ ეკეთებინა (ექნა).
ცქუმალირი მაბირექ ქოდიიჭყჷ მუშებურა: ი. ყიფშ., გვ. 170 -- ქებულმა მომღერალმა დაიწყო მისებური. მუშებურო ზმნზ.
მისებურად: მუშებურო გილასხაპუნს -- მისებურად დახტის. 

Lemma: mushe-da  
Number: 14272  
მუშე-და, მუშენ-და, მუშენი-და რატომ-და. -- მუშენ გეწყინუა? -- მუშენია-და, ვიში მაალჷ ბრელი ბძირია...: ა. ცაგ., გვ. 19 -
- რატომ გეწყინაო? -- რატომაო -- და, იქით წამსვლელი ბევრი ვნახეო... მა მუშე ბგორჷნდი? -- მუშე-და, მა დო სი ოკო
ქიბრკინათი: ი. ყიფშ., გვ. 19 -- მე რატომ მეძებდი? -- რატომ-და, მე და შენ უნდა ვიჭიდაოთ. დიო ართ ლოგინც
ვადომიჯირუნია, მუშენი-და ვაბჯერდუა...: აია, 1, გვ. 24 -- ჯერ ერთ ლოგინში არ დავწოლილვარო, რატომ-და არ
მჯეროდაო. 

Lemma: musheni  
Number: 14273  
მუშენი ზმნზ. იგივეა, რაც მუშე, მუშენ? -- რატომ?. სი ტყურა მუშენი თქვეია ჩქიმი გურიშენი?: ი. ყიფშ., გვ. 107 -- შენ
ტყუილი რატომ თქვიო ჩემი გულისათვის? მუშენი გეწყინუა?: ქხს, 2, გვ. 20 -- რატომ გეწყინაო? 

Lemma: musht-i  
Number: 14274  
მუშთ-ი (მუშთის) მუშტი. 

Lemma: mushtar-i  
Number: 14275  
მუშთარ-ი (მუშთარს) მუშტარი. 

Lemma: mushtur-i  
Number: 14276  
მუშთურ-ი (ღ მუშ-თური; მუშთურს. მრ. რიცხ.: მუშთურეფი) მისიანი, მისი ახლობელი; მისი გვარის. გულუა დო მუშთურეფი
მუშესოფუუ შქადიხას: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 102 -- გულუა და მისი ახლობლები ტრიალებენ შუაში (შუა-ადგილას). 



Lemma: mushian-i  
Number: 14277  
მუშიან-ი (მუშიანს) მისიანი, თავისიანი. თი დღას დებარჷ ირი მუშიანი გამოსაშვიდებელო: მ. ხუბ., გვ. 27 -- იმ დღეს
დაიბარა ყველა მისიანი გამოსამშვიდობებლად. მუშიანც მუშენი ონჷ?: მასალ., გვ. 104 -- თავისიანს (მისიანს) რატომ ვნებს?
ოკო ქიძირუასჷნ ხენწიფეში ოჯახი დო მუშიანეფი: მ. ხუბ., გვ. 33 -- უნდა ინახულოს ხელმწიფის ოჯახი და თავისიანები
(მისიანები). მუშიანეფქ ხათეხოლო ომერ-ფაშას მაშინეს: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 99 -- მისიანებმა მაშინათვე ომარ-ფაშას
მოახსენეს. 

Lemma: mush(i)  
Number: 14278  
მუშ(ი) დღა დო მოს{წ}რება{ს} ზმნზ. თავისი (მისი) დღე და მოსწრება. 

Lemma: mush  
Number: 14279  
მუშ მამალას ზმნზ. რა სწრაფად; რა მალე. მუშ მამალას მესოფუ დუდი! -- რა სწრაფად წაგლიჯა თავი! 

Lemma: mush  
Number: 14280  
მუშ მანწარა (მუშ მანწარას) რა მწარე. მუშ მანწარა რე დუდიშ (კიბირიში, ჸუჯიშ) ჭუა! -- რა მწარე არის თავის (კბილის,
ყურის) ტკივილი! შდრ. ნწარე//წარე. 

Lemma: mushmela  
Number: 14281  
მუშმელა (მუშმელას) ბოტან. მოცვი. 

Lemma: mush-mush-i  
Number: 14282  
მუშ-მუშ-ი (მუშ-მუშის) მის-მისი; თავ-თავისი. მუთი იშუანი მუშ-მუში ხელუათჷნი, ართი-მაჟირაწკჷმა შქაშა გიირთანი: ი.
ყიფშ., გვ. 11 -- რაც იშოვონ თავ-თავისი (მის-მისი) ხელობით, ერთი-მეორესთან შუაზე გაიყონ. 

Lemma: mushnalu/e'  
Number: 14283  
მუშნალუ/ჷ (მუშნალუ/ჷ-ს) მიმღ. ვნებ. წარს. მუშმურს ზმნისა -- შემონავალი, რაც შემოვიდა. 

Lemma: musho  
Number: 14284  
მუშო, მუშოთ1 კითხვითი ზმნზ. რად? რისთვის? მუშო(თ) გოკო არგუნი? -- რისთვის გინდა ცული? მუშო გოკო, თე ამბეს
კითხულენქინი? -- რისთვის გინდა, რომ ამ ამბავს კითხულობ? შდრ. მუოთ, მოთ, მუთ? 

Lemma: musho  
Number: 14285  
მუშო, მუშოთ(ჷ)2 სათავისო; თავისთვის. მუშოთ ოკო -- თავისთვის უნდა. ირფელი მუშოთ უჩქუდუა: თ. სახოკ., გვ. 243 --
ყველაფერი სათავისო ეგონაო. მიირჩქინჷ... უკულაში - მუშოთჷ დო ი ჟირი -- ჯიმალეფიშოთჷ: ა. ცაგ., გვ. 13 -- მიიჩნია...
უმცროსი სათავისოდ და ის ორი -- ძმებისათვის. შდრ. მუ. 

Lemma: mushoba  
Number: 14286  
მუშობა (მუშობას) მისობა. მუშობა უჩქუდუ -- მისობა ეგონა. მუშობა რენო, თეზმას ჩემენსინი -- მისობაა, ამდენს რომ
იჩემებს. 

Lemma: mushobura  
Number: 14287  
მუშობურა (მუშობურას) იგივეა, რაც მუშებურა, -- მისებური. თენა თაში მირაგადჷ მუშობურა ხიოლითჷ -- ის ასე მეუბნება
მისებური მხიარულებით. 

Lemma: mushonur-i  
Number: 14288  
მუშონურ-ი (მუშონურს) მისებური. მუშონური ვამშარაგადუასინი, ვეშეულებუ -- მისებური რომ არ ჩაალაპარაკოს, არ
შეუძლია. 

Lemma: kՙmush  
Number: 14289  
kՙმუშ სანთელო ულა: მუშ სანთელო მა მილუდას, საკუმელო ვორდა, ბობა!: მ. ხუბ., გვ. 355 -- მის სანთლად მე
წავსულიყავ, საკმევლად ვიყო, ბობა! 

Lemma: mushush-i  
Number: 14290  
მუშუშ-ი (მუშუშის) იგივეა, რაც მუშ-მუში, -- მის-მისი, თავ-თავისი. მარულე გამკიიჸუნესჷ მუშუში: ი. ყიფშ., გვ. 17 --
მორბენალი გამოიყვანეს თავ-თავისი. ირფელი მუშუშ რიგო ოკო ქოღოლას: მ. ხუბ., გვ. 142 -- ყველაფერი თავ-თავის (მის-
მის) რიგად უნდა გააკეთოს. არძას არზენც მუშუშისჷ: ქხს, 1, გვ. 158 -- ყველას აძლევს თავ-თავისას. ქ მუშუშ დუდშო თავ-
თავისთვის: მუშუშ დუდშო იკვარკვანტჷ: მასალ., გვ. 70 -- თავ-თავისთვის ბზრიალებს. ჸუჯიშ რჩქილა, თოლიშ ჯინა,
მუშუშდუთშო თაშ გორთჷნი: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 141 -- ყურის სმენა, თვალის ხედვა, თავ-თავისთვის ასე რომ გაყო. 

Lemma: mushup-i  
Number: 14291  
მუშუფ-ი (მუშუფის) ჭროლი, თოვლჭრელი. განებო ძუ თირინი, თის მუშუფი ჯოხო -- ალაგ-ალაგ რომ ძევს თოვლი, იმას



ჭროლი ჰქვია. 

Lemma: muchkv-i  
Number: 14292  
მუჩქვ-ი (მუჩქვის) იგივეა, რაც მუნჩქვი, -- მაჩვი. 

Lemma: mucal-i  
Number: 14293  
მუცალ-ი (მუცალ/რსღ მუ{ში}+ცალი მისი მსგავსი) თავისი (მისი) მსგავსი. მუცალეფი ბრელი ჸუნცუ ჸუდეს ათე მინუტისჷ:
კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 98 -- თავისი (მისი) მსგავსი ბევრი ჰყავს სახლში ამ წუთში. შდრ. ცალი. 

Lemma: muc'k'a  
Number: 14294  
მუწკა (მუწკას) მუჭი. მუწკა-მუწკა მუჭა-მუჭა (ეტიმოლ., გვ. 338). 

Lemma: muc'k'ala  
Number: 14295  
მუწკალა მასთან. იხ. მუწკუმა, მუწკჷმა. 

Lemma: muc'k'uma  
Number: 14296  
მუწკუმა, მუწკჷმა იგივეა, რაც მუწკალა, -- თავისთან, მასთან. მუწკუმა ჸუნს -- თავისთან ჰყავს. იხ. მუ; წკუმა. 

Lemma: muc'uk'-i  
Number: 14297  
მუწუკ-ი (მუწუკის) მუწუკი. 

Lemma: much'o1  
Number: 14298  
მუჭო1 კითხვითი ზმნზ. 1. როგორ? მუჭო ფქიმინა?: მ. ხუბ., გვ. 1 -- როგორ ვქნა? მუჭო რექ? -- როგორ ხარ? შდრ. მუჭომი. 2.
გამოხატავს აღტაცებას, გაკვირვებას, ძლიერ სურვილს: მუჭო დაჩიჩიებე! -- როგორ დაგლახებულა! მუჭო ოსქვანს ბირა-
სხაპუა! -- როგორ შვენის სიმღერა-ცეკვა. 3. გადმოცემს რისამე შეუძლებელობას, უარყოფას: მუჭო გაშქიდირუაფუ! --
როგორ გეკადრება! მუჭო გუურზუქი თე გაჭირებას, ვამიჩქუ! -- როგორ გავუძლებ ამ გაჭირვებას, არ ვიცი. 4. ირონიული:
არა, სრულიადაც არა: მუჭო ვარი, ხათე მოგართვენა! -- როგორ არა, მაშინვე მოგართმევენ! -- გეშვი ღვინი! -- მუჭო ვარი,
ხელათი! -- -- შესვი ღვინო! -- როგორ არა, ხელად! 

Lemma: much'o2  
Number: 14299  
მუჭო2 მიმართებითი ნაცვალსახელი როგორც, როგორც კი: მუჭო ქოძირეს თე ბიში დო, მიორკიეს ხათეხოლო: მ. ხუბ., გვ.
3 -- როგორც კი ნახეს ეს ბიჭი და, მაშინვე მიაკივლეს. ამდღა-სქანი, ჭუმან - შხვაში, მუჭო კანტორაში ფარა: ქხს, 1, გვ. 83 -
- დღეს შენი, ხვალ - სხვისი, როგორც კანტორის ფული. 

Lemma: much'odga  
Number: 14300  
მუჭოდგა ზმნზ. -დგა -- ნაწილაკდართული მუჭო, -- როგორღაც, რაღაცნაირად. მუჭოდგა ქიმკარგუუ მანდარინი დო
ქიიხარუ -- როგორღაც მირგო მანდარინი და იხარა. მუჭოდგა ვეგლეშენ, უღურალო გირსხენს -- როგორღაც (რომ) არ
დადიოდე, აუცილებლად გიხსნის. 

Lemma: much'ot(i)  
Number: 14301  
მუჭოთ(ი) მიმართებითი ზმნიზედა, -თ(ი) ნაწილაკდართული მუჭო: 1. როგორც, -- იხმარება კავშირად. მუჭოთ ირონ, ამდღა
ხოლო ბესა რდჷ სტოლიში თამადა -- როგორც ყოველთვის, დღესაც ბესა იყო მაგიდის თამადა. ქააჩინჷ, მუჭოთ ის
ქაღარდი ვადაგურედჷნი: ი. ყიფშ., გვ. 7 -- შეიცნო, როგორც ის ვერ ისწავლიდა (ქაღალდს ვერ ისწავლიდა). 2. გამოხატავს
შედარებას, -- ვისიმე ან რისამე მსგავსად. მუჭოთ ვარდის, შურს გინთხუა: ქხს, 1, გვ. 71 -- როგორც ვარდს, დაგყნოსავ.
ჩქიმი გური თეშ მიკობუ, მუჭოთ(ი) ჩხომი ანკესის: ქხს, 1, გვ. 44 -- ჩემი გული ისე ჰკიდია, როგორც თევზი ანკესზე. ქ მუჭოთ
ჩქჷნი ჩართული როგორც ჩანს. თქვან მოულა, მუჭოთ ჩქჷნი, ხარხიში გურცუ გახარენც: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 97 --
თქვენი მოსვლა, როგორც ჩანს, ხალხის გულს გაახარებს. 

Lemma: much'oidga  
Number: 14302  
მუჭოიდგა ზმნზ. -იდგა- ნაწილაკდართული მუჭო, -- როგორღაც. თაურე მიდანჩურჷ, თეურე მიდანჩურჷ, დინიღიორჷ
მუჭოიდგა: მ. ხუბ., გვ. 126 -- აქეთ გაცურა, იქით გაცურა, იგრიხება (შიგნით) როგორღაც. შდრ. მუჭოდგა. 

Lemma: much'om-i  
Number: 14303  
მუჭომ-ი (მუჭომს) კითხვითი ნაცვალსახელი, -- რა თვისებისა? რაგვარი? რანაირი? თი ჩქჷნი მუმა მუჭომი ბორო კოჩი
ჸოფე!: მ. ხუბ., გვ. 177 -- ის ჩვენი მამა როგორი სულელი კაცი ყოფილა! ვაარწყექო, მუჭომი საძაგელი რჩინუ ვორექინი?:
ი. ყიფშ., გვ. 4 -- ვერ ხედავ, როგორი საძაგელი ბებერი ვარ. ჩქიმ(ი) დო სქანი ართო რინა, ნანა, მუჭომი მარდი რე: ი.
ყიფშ., გვ. 111 -- ჩემი და შენი ერთად ყოფნა, ნანა, როგორი მადლია. მუჭომს გითორაგადანს, აკკორთინუანს -- როგორს
იტყვის, წაგაქცევს. მუჭომ ცირათ გიჩინა?: ენგური, გვ. 246 -- როგორი გოგოდ გიცნო? 

Lemma: muxamuz-i  
Number: 14304  
მუხამუზ-ი (მუხამუზის) იგივეა, რაც მოხამუზი, -- დეზი. ოქროში ფერი მუხამუზით კუჩხი აფუ გოდაცილი: მასალ., გვ. 106 --
ოქროს ფერი დეზით ფეხები აქვს გასალტული. მუშო მოკო მა სქანი მუხამუზეფი -- რად მინდა მე შენი დეზები. გადატ.
ეშმაკობა, მაცდუნებელი რამ: მუშო გოკო ჩქიმიწკუმა მუხამუზეფი? -- რად გინდა ჩემთან ეშმაკობანი? 



Lemma: muxamuzam-i  
Number: 14305  
მუხამუზამ-ი (მუხამუზამს) დეზებიანი. კუჩხეფი მუხამუზამი: ი. ყიფშ., გვ. 173 -- ფეხები დეზებიანი. 

Lemma: muxv-i  
Number: 14306  
მუხვ-ი (მუხვის) ზოოლ. იგივეა, რაც ფუღუ, -- თხუნელა, მუდო. 

Lemma: muxvant'ela  
Number: 14307  
მუხვანტელა (მუხვანტელას) ბოტან. იგივეა, რაც მუხვანტალა, -- გველის სურო (ა. მაყ.). საქონლის საზამთრო საკვებია.
დაბალი ბალახია. იზრდება კენტეხ (ხრიოკ) ადგილებში (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 1, გვ. 217). 

Lemma: muxishxa  
Number: 14308  
მუხიშხა (მუხიშხას) ბოტან. ვაზის ჯიშია ერთგვარი. 

Lemma: muxuda  
Number: 14309  
მუხუდა, მუხუდო (მუხუდა/ო-ს) ბოტან. სოია (ა. მაყ.). 

Lemma: muxudam-i  
Number: 14310  
მუხუდამ-ი, მუხუდუამ-ი (მუხუდამს) მუხუდოიანი. კარდიას ჩხოუშოთ მუხუდამი ოჭკომაი დინოძუ -- ქვაბში ძროხისთვის
მუხუდოიანი საჭმელი ძევს. 

Lemma: muxur-i1  
Number: 14311  
მუხურ-ი1 (მუხურს) კუთხე, მხარე. ათე დო ათე მუხურცია: ი. ყიფშ., გვ. 85 -- ამ და ამ მხარესაო. ართი მუხურს, ართი
სოფერს ქოჸოფე ართი ომბოლი: ი. ყიფშ., გვ. 22 -- ერთ მხარეს (კუთხეში), ერთ სოფელში ყოფილა ერთი ობოლი. ჩქჷნ
კუნთხუში სქუალეფი, მარგალი ირი მუხურიში: მასალ., გვ. 62 -- ჩვენი კუთხის შვილები, მეგრელები ყველა კუთხისა. შდრ.
გურ., იმერ., ლეჩხ. მუხურო უბანი, კუთხე (ა. ღლ., ვ. ბერ., მ. ალავ.). შდრ. ტოპონ. მუხური; მუხურჩა (სოფელია მარტვილის
რაიონში). 

Lemma: muxur-i2  
Number: 14312  
მუხურ-ი2 (მუხურს) სახლის სახურავის კუთხე. ქარქ გეიორღუ მუხურეფი -- ქარმა აყარა სახურავის კუთხეები. შდრ.
სამუხურო. 

Lemma: me'  
Number: 14313  
მჷ იხ. მი. 

Lemma: me'k'i  
Number: 14314  
მჷკი დო მჷკი ზმნზ. იგივეა, რაც მიკი-მიკი, -- ირგვლივ. ვერძღჷ ბაბუქ მჷკი დო მჷკი თე სისქვამეშ გეჯინასჷ -- ვერ გაძღა
ბაბუა ირგვლივ ამ სილამაზის ყურებით (ზევიდან). 

Lemma: me'k'naskua  
Number: 14315  
მჷკნასქუა (მჷკნასქუას) იხ. მიკნასქუა, -- ბუზის მიერ ხორცზე მიყრილი კვერცხი, -- სხმილი. 

Lemma: me'k'ot'axil-i  
Number: 14316  
მჷკოტახილ-ი იხ. მიკოტახილი, -- 1. მოსახვევი კლდე-ფერდობზე. 2. მოტეხილი. 

Lemma: me'naghel-i  
Number: 14317  
მჷნაღელ-ი (მჷნაღელ/რს) იგივეა, რაც მინაღელი. წყარიშ მოღალირს (მჷნაღელს) წყარი მიდეღანსია: მასალ., გვ. 174 -
- წყლის მოტანილს (მონატანს) წყალი წაიღებსო. 

Lemma: me'no-  
Number: 14318  
მჷნო- იხ. მინო-, მუნო- რთული ზმნისწინი. 

Lemma: me'c'o-  
Number: 14319  
მჷწო- იხ. მიწო, -- რთული ზმნისწინი. 

Lemma: mpelap-i  
Number: 14320  
მფელაფ-ი (მფელაფის), მფელუა (მფელუას) სახელი მფელანს ზმნისა -- უსიამოვნო მყრალი სუნის ფრქვევა. შდრ.
მპოლაფი. 

Lemma: mghebar-i  



Number: 14321  
მღებარ-ი (მღებარს) ცბიერი, მზაკვარი. მღებარი კოჩი -- მზაკვარი კაცი (ჭორიკანა). 

Lemma: mcigua  
Number: 14322  
მციგუა (მციგუას) ბოტან. ბირკა. იხ. ბაკარია, ბაძგარია (ა. მაყ.). 

Lemma: mdzime  
Number: 14323  
მძიმე (მძიმეს) მძიმე. ქ მძიმეთ რინა ორსულობა. ჩქიმი ოსურსქუა ასე მძიმეთი რე -- ჩემი ქალიშვილი ახლა ორსულადაა. 

Lemma: mdzimeteba  
Number: 14324  
მძიმეთება (მძიმეთებას) სახელი იმძიმეთებუ(ნ) ზმნისა -- {და}ორსულება. გათხუალაში უკული სუმ წანას ვადამძიმეთებე
-- გათხოვების შემდეგ სამ წელიწადს არ დაორსულებულა. შდრ. მო{ნ}კათუა. 

Lemma: mdzor-i  
Number: 14325  
მძორ-ი (მძორს) იგივეა, რაც ძორო. 

Lemma: mc'are  
Number: 14326  
მწარე (მწარეს) იგივეა, რაც ნწარე. 

Lemma: mc'areba  
Number: 14327  
მწარება (მწარებას) იხ. გამწარება. 

Lemma: mc'vane  
Number: 14328  
მწვანე სვიტ-ი (მწვანე სვიტის) ბოტან. ვარდკაჭაჭა. იხ. ტატალი (ა. მაყ.). 

Lemma: mc'uxareba  
Number: 14329  
მწუხარება (მწუხარებას), წუხარება (წუხარებას) მწუხარება. ჩქიმი გურიში მწუხარება ნოტე ვა გჷმაშინედას: ი. ყიფშ.,
გვ. 129 -- ჩემი გულის მწუხარება ნეტავი არ გამახსენდებოდეს. 

Lemma: mch'vaxe  
Number: 14330  
მჭვახე (მჭვახეს) მწარე. შდრ. ლაზ. მჭოხა მწარე, მჟავე, კუხე; კოხა კუხე ყურძენი (ნ. მარი). 

Lemma: mjigh-i  
Number: 14331  
მჯიღ-ი (მჯიღის) მჯიღი, მუშტი. იხ. ჯიხი. შდრ. ლაზ. ხიჯი; მხიჯი; მჯიხი მუშტი (ნ. მარი). 

Letter: n  
ნ 

Lemma: n1  
Number: 14332  
ნ1 წარმოადგენს: ა) ფონეტიკურ დანართს ზოგიერთი სიტყვის დასაწყისში: ნგარა ტირილი (შდრ. გარა), ნქირაფა გაქრობა
(შდრ. ქირაფა), ნკორუა ცოხნა (შდრ. კორუა), ნძალა ძალა (შდრ. ძალა), ნჩურუა ცურვა (შდრ. ჩურუა), ნძგილუა ხლეჩა
(შდრ. ძგილუა), ნწკირუა გაპობა (შდრ. წკირუა), ნჭაფა წვდომა (შდრ. ჭაფა); ბ) ჩანართს ზოგიერთ სიტყვაში: იმენდი იმედი
(შდრ. იმედი), ანთასი ათასი (შდრ. ათასი), მანგარი მაგარი (შდრ. მაგარი), შანქარი შაქარი (შდრ. შაქარი), ონტკა არაყი
(შდრ. ოტკა), დანჩხირი ცეცხლი (შდრ. დაჩხირი), კალანჩხა პატარა კალათი (შდრ. კალ/რაჩხა), მონჭვა კრუხი (შდრ.
მოჭვა). თანხმოვნებთან (დ თ ტ; ძ ც წ; ჯ ჩ ჭ; გ ქ კ) ნ-ს განვითარების ტენდენცია უფრო ძლიერია ზუგდიდურ-
სამურზაყანოულში, შედარებით სუსტი -- სენაკურში. 

Lemma: -n  
Number: 14333  
-ნ 2 მესამე სუბიექტური პირის სუფიქსი: რე-ნ არის (შდრ. რე-ნ-ო? არის?); ხე-ნ ზის (შდრ. ხე-ნ-ო? ზის?); ნდღულუ-ნ დნება
(შდრ. ნდღულუ-ნ-ო? დნება?)... 

Lemma: -n  
Number: 14334  
-ნ 3 (ღ ნი) მაქვემდებარებელი კავშირი რომ. არძა აკოჭოფუნ, დეეწყნარუ -- ყველა რომ დაიჭირა, დაწყნარდა. 

Lemma: na-  
Number: 14335  
ნა- პრეფიქსი აწარმოებს: 1. ვნებითი გვარის წარსული დროის მიმღეობას: ნა-ჭვ-ი ნაწვი, ნა-რჩხ-ი ნარეცხი, ნა-ბირ-ა



ნამღერი, ნა-ძირეფ-ი ნანახი, დჷ-ნა-რჩეფ-ი დანაგები. შდრ. ლაზ. ნა: ნა-ნჭვალი ნაწველი (რძის ნაწარმი) (ეტიმოლ., გვ.
355). 2. -ა, -ე, -უ, -ელ, -ერ//-უერ, -ენჯ//-ჯ სუფიქსებთან ერთად (ნა- -- -ა, ნა- -- -ე, ნა- -- -უ, ნა- -- -ელ, ნა- -- -ერ//-უერ, ნა- -- -
ენჯ//-ჯ) -- ასევე ვნებითი გვარის წარსული დროის მიმღეობას: ნა-ჸონ-ა ნამყნობი, ნა-ხელ-ე ნახელავი (შდრ. ხელუა
ხელოვნობა), ნა-რაგად-უ ნათქვამი, ნა-ჯუმ-ელ-ი//ნა-ჯუმ-ა თან წაღებული, ნა-თხუ-ერ-ი ნათხოვი, ნა-ჩხუბ-ერ-ი ნაჩხუბარი,
ნა-ხაჩქუ-ერ-ი გასამრჯელო თოხნისათვის, ნა-ბირ-უერ-ი სიმღერის საფასური (შდრ. ბირა მღერა), ნა-ხვ-ენჯ-ი//ნა-ხვენ-ჯ-ი
ნაჯდომი (შდრ. ხვენა ჯდომაა)... 3. -ა, -უ//-ჷ, -ენ, -ერ სუფიქსებთან ერთად (ნა- -- -ა, ნა- -- -უ//-ჷ, ნა- -- -ენ, ნა- -- -ერ) --
წინავითარების სახელებს: ნა-ხურგ-ა//ნა-ხურგ-უ ნასაზღვრი (შდრ. ხურგი საზღვარი), ნა-ქომონჯ-უ ნაქმარევი, ნა-შქასერ-უ
ნაშუაღამევი, ნა-ოსორიშ-ენ-ი//ნო-ოსორიშ-ენ-ი ნავახშმევი, ნა-ახალწან-ერ-ი//ნო-ახალწან-ერ-ი ნაახალწლევი... 4. -უ//-ჷ,
-უუ, -ურ, -უშ-ი სუფიქსებთან ერთად (ნა- -- -უ//-ჷ, ნა- -- -უუ, ნა- -- -ურ, ნა- -- -უშ-ი) -- გეოგრაფიულ სახელებს (განსაკუთრებით
მიკროტოპონიმებს): ნა-ბამბ-უ//ნა-ბამბ-უუ (ღ ნა-ბამბ-ოუ) ნაბამბარი, სადაც ბამბა იყო; ნა-ჯიხ-ურ-ი//ნა-ჯიხ-უ ნაციხარი,
სადაც ციხე იყო (შდრ. ჯიხა); ნა-ფიჩხ-ურ-ი ადგილი, სადაც ფიჩხაიას გვარი ცხოვრობდა; ნა-ზოდელ-უშ-ი (ტყა) ადგილი,
სადაც ზოდელავების ტყე იყო; ნა-ჯარ-უშ-ი ნაჯარალი, -- ადგილი, სადაც ჯარობა იცოდნენ... 5. -ალ, -ორ სუფიქსებთან
ერთად (ნა- -- -ალ, ნა- -- -ორ, -- ერთ შემთხვევაში) -- წილობით რიცხვით სახელებს: ნა-ჟირ-ალ-ა//ნა-ჟირ-უ-ა ნაორალი,
ტყუპის ცალი (შდრ. ჟირი ორი); ნა-ხუთ-ალ-ი ნახუთალი (შდრ. ხუთი ხუთი); ნა-ვით-ალ-ი ნაათალი (შდრ. ვითი ათი); ნა-სუმ-
ორ-ი ნასამალი (შდრ. სუმი სამი). 6. -ია სუფიქსთან ერთად (ნა- -- -ია) -- კნინობითი (დამცირებითი!) ნიუანსი შეაქვს სახელის
მნიშვნელობაში: ნა-ოსარ-ია (//ნო-ოსარ-ია) ნაპერანგალი, უვარგისი პერანგი (შდრ. ოსარე პერანგი); ნა-ქუდ-ია//ნო-ქუდ-ია
უვარგისი ქუდი (შდრ. ქუდი ქუდი); ნა-ბურჭულ-ია//ნო-ბურჭულ-ია ნაწალდარი, უვარგისი წალდი (შდრ. ბურჭული წალდი).
იხ. ნო-. 

Lemma: naabanu  
Number: 14336  
ნააბანუ (ნააბანუს) მიმღ. ვნებ. წარს. სახელი აბანენს ზმნისა -- ნააბანოები, აბანოში ნამყოფი, ვინც იბანავა. ტიბას
ქიმკიქუნი, ვაგორგიდა, ნააბანუ რექ -- თბილად ჩაიცვი, არ გაცივდე, ნააბანოები ხარ. შდრ. აბანუა. 

Lemma: naabragu  
Number: 14337  
ნააბრაგუ (ნააბრაგუს) ნააბრაგევი, აბრაგად ნამყოფი. 

Lemma: naadria  
Number: 14338  
ნაადრია (ნაადრიას) ნაადრევი, ადრეული. ნაადრია სიმინს მუთუნ ვოუჯგუ -- ნაადრევ სიმინდს არაფერი (არ) სჯობს. 

Lemma: naazru/e'  
Number: 14339  
ნააზრუ/ჷ, ნაარზუ/ჷ (ნააზრუ/ჷს) მიმღ. ვნებ. წარს. სახელი აზრენს, არზენს ზმნათა -- ნააზრევი. მუში ნააზრუს აში
ანდვილო ვაგაარგამენს -- თავის ნააზრევს ასე ადვილად არ გაამჟღავნებს. შდრ. აზრი//არზი. 

Lemma: naanderzu/e'  
Number: 14340  
ნაანდერზუ/ჷ (ნაანდერზუ/ჷ-ს) მიმღ. ვნებ. წარს. სახელი ანდერზენს ზმისა -- ნაანდერძევი. მუმაში ნაანდერზუ ოჯახის
დინორე -- მამის ნაანდერძევ ოჯახში ცხოვრობს (დგას). 

Lemma: naantxal-i  
Number: 14341  
ნაანთხალ-ი, ნაონთხალ-ი (ნაანთხალ/რს) მეოთხედი, ნაოთხალი. ართი ნაანთხალი მა ოკო ქომუჩევა -- ერთი
მეოთხედი მე უნდა მომცეო. 

Lemma: naarzu/e'  
Number: 14342  
ნაარზუ/ჷ (ნაარზუ/ჷ-ს) ნააზრევი. იხ. ნააზრუ. 

Lemma: naarik'o  
Number: 14343  
ნაარიკო ზმნზ. ზღაპრად. ნაარიკო ვეჸუაფუ, პატჷნობა ვამობლასე: მასალ., გვ. 76 -- ზღაპრადაც არ მოხდება, ბატონობა
რომ არ მოვსპო. 

Lemma: naa՚ar-i  
Number: 14344  
ნააჸარ-ი (ნააჸარს), ნააჸართ-ი (ნააჸართის) დედულეთი (ქალისათვის). ნააჸარიშა მეული -- დედულეთში მივდივარ
(გათხოვილი ქალი თავის სახლში მიდის). 

Lemma: naaxalc'aner-i  
Number: 14345  
ნაახალწანერ-ი (ნაახალწანერს), ნაახალწანუ (ნაახალწანუს) ნაახალწლევი, ახალი წლის მომდევნო დღეები.
ნაახალწანერს, ნაახალწანუს ზმნზ. ახალი წლის შემდეგ. ბრელ ნაახალწანერს (ნაახალწანუს) ქომიძირუდა, ჩილ დო
სქუამო ჯგირო ორდენ თეში -- ბევრ ნაახალწლევს მენახო, ცოლ-შვილით კარგად რომ იყოთ ისე. შდრ. ნოახალწანერი. 

Lemma: nab-i  
Number: 14346  
ნაბ-ი (ნაბის) ნაბული; ნადირობის დროს ძაღლის განაბვა მსხვერპლზე თავდასასხმელად. 

Lemma: nabad-i1  
Number: 14347  
ნაბად-ი1 (ნაბადის) ნაბადი. ნაბადია (კნინ.) -- გაცვეთილი, უვარგისი ნაბადი. ალეიაქ გეგნიჸოთ მუში ჭითა ნაბადია: მ.
ხუბ., გვ. 159 -- ალექსანდრემ გადაიგდო თავისი წითელი ნაბადი. ნაბადით ვარე რთვილი ქიჸანავა: თ. სახოკ., გვ. 254 --
ნაბდით არაა გადახურული ქვეყანაო. ქნაბადიშორო ზმნზ. ნაბადივით: ნაბადიშორო მიკოფინუდუა კოჩი -- ნაბადივით



იყოო მოფენილი ხალხი. 

Lemma: nabad-i2  
Number: 14348  
ნაბად-ი2 (ნაბადის) მიმღ. ვნებ. წარს. ბადენს ზმნისა -- {და}ნაბადი. ახალი {დჷ}ნაბადი ბაღანა ჸუნს -- ახალი
{და}ბადებული ({და}ნაბადი) ბავშვი ჰყავს. 

Lemma: nabak'a  
Number: 14349  
ნაბაკა (ნაბაკას) სახელი ბაკუნს ზმნისა -- ნატკეპნი. // გადატ. შოსე (გზა). 

Lemma: nabambu  
Number: 14350  
ნაბამბუ, ნაბანბუუ (ღ ნაბამბოუ) ნაბამბარი, -- ადგილი, სადაც ბამბა იყო. შდრ. ბამბე. 

Lemma: nabazha  
Number: 14351  
ნაბაჟა სიმი{ნ}დ-ი (ნაბაჟა სიმი{ნ}დის//სიმინს) ბაჟით აღებული სიმინდი. 

Lemma: nabarbal{u/e'}  
Number: 14352  
ნაბარბალ{უ/ჷ} (ნაბარბალ{უ/ჷ}-ს) ნაბორბლარი. ხი, ჩელა, ნაბარბალც: ქხს, 1, გვ. 37 -- ხი, ჩელავ, ნაბორბლარზე. შდრ.
ბარბალი. 

Lemma: nabarbal{u}  
Number: 14353  
ნაბარბალ{უ} ლახუტ-ი (ნაბარბალ{უ} ლახუტის) პატარა ქვევრი, რომელიც ბორბალზე კეთდება. დიდი ლაგვანი (ქვევრი)
ბორბალზე არ კეთდება (მასალები, ტ. 2, ნაწ. 1, გვ. 225). 

Lemma: nabarga  
Number: 14354  
ნაბარგა (ნაბარგას) მიმღ. ვნებ. წარს. ბარგუნს ზმნისა -- ნამარგლი. 

Lemma: nabarguer-i  
Number: 14355  
ნაბარგუერ-ი (ნაბარგუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. ბარგუნს ზმნისა -- გამარგვლის საფასური. 

Lemma: nabarten-i  
Number: 14356  
ნაბართენ-ი (ნაბართენს) ტოპონ. ბართაიას (გვარია) ნასახლარი ადგილი. 

Lemma: nabaghanu  
Number: 14357  
ნაბაღანუ (ნაბაღანუს) მიმღ. ვნებ. წარს. ბაღანენს ზმნისა -- ნაბავშვარი. შდრ. ბაღანა. 

Lemma: nabegva  
Number: 14358  
ნაბეგვა (ნაბეგვას) მიმღ. ვნებ. წარს. ბეგუნს ზმნისა -- მაგრად ნაცემი, ნაბეგვი. შდრ. ბეგუა. 

Lemma: nabeguer-i  
Number: 14359  
ნაბეგუერ-ი (ნაბეგუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. ბეგუნს ზმნისა -- მაგრად ცემის, დაბეგვის საფასური. 

Lemma: nabert'q'a  
Number: 14360  
ნაბერტყა (ნაბერტყას) სახელი ბერტყუნს ზმნისა -- ნაბერტყი. 

Lemma: nabet'an-i  
Number: 14361  
ნაბეტან-ი (ნაბეტანს) ნამეტანი, მეტისმეტი; ძალზე. ნაბეტანი მუთუნი ვეერგუ -- ნამეტანი არაფერი არ ვარგა. მოცოდუქ
ნაბეტანს: ქხს, 1, გვ. 101 -- მეცოდები ძალზე. ნაბეტანს მოიფერუანსჷნ, თი კოს ვენდავა: მ. ხუბ., გვ. 283 -- ზომაზე მეტს
(მეტისმეტს) რომ მოგეფერება, იმ კაცს არ ენდოო. ბოში, მოცოდჷქჷ ნაბეტანცია: ი. ყიფშ., გვ. 75 -- ბიჭო, მეცოდები
ნამეტანსო. 

Lemma: nabech'a  
Number: 14362  
ნაბეჭა (ნაბეჭას) სახელი ბეჭუნს ზმნისა -- ნაწნავი. 

Lemma: nabze't-i  
Number: 14363  
ნაბზჷთ-ი (ნაბზჷთის) ნამზითევი, ნამზითვი. თქვან კოჩანა მიქ ძირას, ნაბზჷთ ფარათ იხორუუთ: მასალ., გვ. 103 -- თქვენი
კაცობა ვინ ნახოს, ნამზითევი ფულით სახლდებით. შდრ. ბზითი. 

Lemma: nabircxona  
Number: 14364  
ნაბირცხონა (ნაბირცხონას) ფრჩხილით ნაშოვი, // გადატ. გაჭირვებით, დიდი ჯაფით ნაშოვი. 



Lemma: nabich'ar-i  
Number: 14365  
ნაბიჭარ-ი (ნაბიჭარს) ნაბიჭვარი (პ. ჭარ.). 

Lemma: nabij-i  
Number: 14366  
ნაბიჯ-ი (ნაბიჯის, ნაბის) ნაბიჯი. ართი კუჩხიშ ნაბის დეკჷნითი: ყაზაყ., 16.03.1930, გვ. 2 -- ერთი ფეხის ნაბიჯზე დაიჭირეთ
(დაიკავეთ). 

Lemma: naboga  
Number: 14367  
ნაბოგა (ნაბოგას) სახელი ბოგუნს ზმნისა -- ვინც ბოგა გააკეთა. მუაჩქიმიში ნაბოგა რე -- მამაჩემის გაბოგილია
(განაბოგია). 

Lemma: nabogu  
Number: 14368  
ნაბოგუ (ნაბოგუს) გადატ. ვისაც ბოგა ეკუთვნის. ტოპონ. პეტრეშ ნაბოგუ/ჷ -- პეტრეს ნაბოგარი (პ. ცხად., კატალ. გვ. 138). 

Lemma: naboguer-i  
Number: 14369  
ნაბოგუერ-ი (ნაბოგუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. ბოგუნს ზმნისა -- გაბოგვის საფასური. 

Lemma: nabolua  
Number: 14370  
ნაბოლუა (ნაბოლუას) ნაბოლარი. ნაბოლუა ბაღანას ირო მეტი მიკმაჯინე ჸუნს -- ნაბოლარ ბავშვს ყოველთვის მეტი
მზრუნველი (მომხედი) ჰყავს. იხ. ბოლო. 

Lemma: nabona  
Number: 14371  
ნაბონა (ნაბონას) მიმღ. ვნებ. წარს. ბონუნს ზმნისა -- ნაბანი. იში ტანიშ ნაბონა გეიშვენია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 62 -- მისი
ტანის ნაბანი დაილევაო. 

Lemma: nabordisha  
Number: 14372  
ნაბორდიშა (ნაბორდიშას) მიმღ. ვნებ. წარს. ბორდიშანს ზმნისა -- ნაბოდვარი. იხ. ბორდიშუა. 

Lemma: naboruu  
Number: 14373  
ნაბორუუ (ნაბორუუს) ნაქარი. ნაბორუუ თირიშორო ტვერი დილაბცენსჷ თოლსუ: ი. ყიფშ., გვ. 151 -- ნაქარალი თოვლის
მსგავსად (თოვლივით) მტვერი მეყრება თვალში. იხ. ბორია. 

Lemma: naboch'a  
Number: 14374  
ნაბოჭა (ნაბოჭას) მიმღ. ვნებ. წარს. ბოჭუნს ზმნისა -- ნაბოჭი (პ. ჭარ.). 

Lemma: nabral-i  
Number: 14375  
ნაბრალ-ი (ნაბრალ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. აბრალენს ზმნისა -- ნამრავლი. თიში ნაბრალით ჩქიმი გური გაახარია -- იმისი
ნამრავლით ჩემი გული გაახარეო. 

Lemma: nabsuma//napsuma//nasuma  
Number: 14376  
ნაბსუმა//ნაფსუმა//ნასუმა (ნა{ბ/ფ}სუმას) ნაფსამი, ფსელი. მუში ნაბსუმას მიშნოჯანუედუ თელი სერს -- თავის ფსელში
წოლილა მთელი ღამე. შდრ. ბსუმა; სუმა. 

Lemma: nabt'an-i  
Number: 14377  
ნაბტან-ი (ნამტანს) იხ. ნამეტანი, ნამტანი. დუსუ ვა მჷგოწონუა ნაბტან ნინაშ ტარკალითი: ი. ყიფშ., გვ. 164 -- თავს არ
მოგაწონებ ნამეტანი ენის ტარტარით. 

Lemma: nabua  
Number: 14378  
ნაბუა (ნაბუას) სახელი ნაბუნს ზმნისა -- {გა}ნაბვა; {გა}ლურსვა, {გა}ჩუმება; ხამხამი (თვალებისა). თოლემს მუს უნაბუანქ,
ვამორწონსო ჩქიმი ნარაგადუ? - თვალებს რას ნაბავ, არ მოგწონს ჩემი ნათქვამი? ნაბუნს (გონაბუ განაბა, გოუნაბუ გაუნაბავს,
გონონაბუე(ნ) განაბავდა თურმე) გრდმ. ნაბავს; ახამხამებს (თვალებს). უნაბუანს (უნაბუუ ახამხამა, ნაბა თვალები; უნაბუაფუ
უხამხამებია, უნაბავს თვალები) გრდმ. ახამხამებს, ნაბავს (თვალებს). მანაბალი მიმღ. მოქმ. მნაბავი (თვალისა). გონაბილი მიმღ.
ვნებ. წარს. განაბული. 

Lemma: nabutu  
Number: 14379  
ნაბუთუ (ნაბუთუს) იხ. ბუთა. 

Lemma: nabutu  
Number: 14380  
ნაბუთუ მონტყორ-ი (ნაბუთუ მონტყორს) გაზაფხულზე გაკრეჭილი მატყლი (პ. ჭარ.); აპრილში ან მაისში გაკრეჭილი
მატყლი. შდრ. ნაგვალ/ჷ მონტყორი (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 1, გვ. 213). 



Lemma: nabulua  
Number: 14381  
ნაბულუა (ნაბულუას) სახელი ნაბულანს ზმნისა -- დამალვა, მიჩქმალვა; გადაკარგვა. 

Lemma: naburdghina  
Number: 14382  
ნაბურდღინა (ნაბურდღინას) მიმღ. ვნებ. წარს. ბურდღინუნს ზმნისა -- ნაბურდღუნები. ჸუჯი ვაათხუა იში ნაბურდღინას --
არ მოუსმინო (ყური ათხოვო) იმის ნაბურდღუნებს. იხ. ბურდღინი. 

Lemma: naburdghul-i  
Number: 14383  
ნაბურდღულ-ი (ნაბურდღულ/რს) ბურტყლი, ბუნდღა (იმერ.). იში ნაბურდღული ვეპალუუ, თეში ქიმკოდინუ -- იმისი
ბუნდღა (ბურტყლი) არ ჩანს (იპოვება), ისე დაიკარგა. შდრ. ბურდღა. 

Lemma: naburishi  
Number: 14384  
ნაბურიში ქიმინუა კვალის დაუტოვებლად რისამე გაკეთება. ნაბური ქოქიმინუა -- უკვალოდ გაქრაო; ისე დაიკარგა, რომ
კვალი არ დატოვა. 

Lemma: naburshela  
Number: 14385  
ნაბურშელა (ნაბურშელას) ნაბუშარი. მა მიძირუნია, თქუასჷნ, ნაბურშელა იპიქია: მ. ხუბ., გვ. 257 -- მე მინახავსო, რომ
თქვას, ნაბუშარი ვიქნებიო. იხ. ბურში. 

Lemma: naburdzgula  
Number: 14386  
ნაბურძგულა (ნაბურძგულას) ბუნდღა (ბურტყლი). უკული ათე მხარეს სქანი ნაბურძგულა ვა ბძირავა, -- უწუ: ი. ყიფშ., გვ.
81 -- მერე ამ მხარეში შენი ფეხი (ბუნდღა) არ ვნახოო, -- უთხრა. შდრ. ბუძგული. 

Lemma: naburch'ula  
Number: 14387  
ნაბურჭულა (ნაბურჭულას) ნაწალდარი, წალდნაკრავი. თურქი მეურს შარასუა, ბაბა-სქანიშ ნაბურჭულა: ქხს, 1, გვ. 258 --
თურქი მიდის გზაზედაო, მამაშენის წალდნაკრავი. 

Lemma: nabushara  
Number: 14388  
ნაბუშარა (ნაბუშარას) იხ. ნაბურშელა. 

Lemma: nagergelep-i  
Number: 14389  
ნაგერგელეფ-ი (ნაგერგელეფის) მიმღ. ვნებ. წარს. ოგერგელუანს ზმნისა -- ნაგორ{ავ}ები. ოშიშა ნასუდებუ დო ციხეს
მითნაგერგელეფი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 58 -- ასჯერ ნასამართლევი და ციხეში ნაგორები. 

Lemma: nagere  
Number: 14390  
ნაგერე (ნაგერეს) ნაგერალი. ჩქინი ლაგირძია თხირი ნადიაში თხირიში ნაგერე რე - ჩვენი მოგრძო თხილი ნადიას
(სახელია) თხილის ნაგერალია. ნაგერე სიმინდი თავისით მეორე წელს ამოსული სიმინდი. იხ. ნანგერე; ნაბორუა. შდრ.
ქიზიყ., ზ. აჭარ. ნაგერალაი დაუთესავად, შარშანდელ ნათეს მიწაზე თავისით ამოსული მცენარეულობა (ს. მენთაშ., ა. ღლ.). 

Lemma: nagv-i  
Number: 14391  
ნაგვ-ი (ნაგვის) ნაგავი (მ. კვირტია). 

Lemma: nagvagvala  
Number: 14392  
ნაგვაგვალა (ნაგვაგვალას) მიმღ. ვნებ. წარს. გვაგვალანს ზმნისა -- ნაჯაფარი. მუშო მოკო მა სქანი ფარა, ნაცოდილა,
ნაგვაგვალა: ქხს, 1, გვ. 170 -- მე რად მინდა შენი ფული, ნაცოდვილარი, ნაჯაფარი. 

Lemma: nagvazu{u}  
Number: 14393  
ნაგვაზუ{უ} (ნაგვაზუ{უ}ს) ტოპონ. სოფელი ნაგვაზაო (მარტვილის რაიონი) ღ ნა-გვაზა-ო საგვაზაო. შდრ. გვაზა-{ვა}
(გვარია). ნაგვაზუს გიმანთხესჷნი, ყარამანი ოკათჷდჷ: მასალ., გვ. 87 -- ნაგვაზაოში რომ დამესხნენ, ყარამანი ერია. 

Lemma: nagval{u}  
Number: 14394  
ნაგვალ{უ} (ნაგვალ{უ}ს) ნამთევი, მთაში ნამყოფი. ჰაი, შური, საყვარელი, ნაგვალ ცხენიშ მინოხუნა: მასალ., გვ. 50 --
ჰოი, სულო საყვარელო, ნაიალაღარ (ნამთევ) ცხენზე შეჯდომა. ნაგვალუ/ჷ//ნაგოლუ ორინჯი -- მთაში ნამყოფი (ნამთევი)
საქონელი. 

Lemma: nagval{u}  
Number: 14395  
ნაგვალ{უ} მონტყორ-ი (ნაგვალ{უ} მონტყორს) ნამთევი მატყლი; სექტემბერში გაკრეჭილი მატყლი. შდრ. ნაბუთუ
მონტყორი (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 1, გვ. 213). 

Lemma: nagvanep-i  
Number: 14396  



ნაგვანეფ-ი (ნაგვანეფის) მიმღ. ვნებ. წარს. ოგვანუანს, იგვანუუ(ნ) ზმნათა -- 1. განასუქები. შდრ. გვანა{ფა}; 2.
ნამსგავსები. 

Lemma: nagvianu  
Number: 14397  
ნაგვიანუ (ნაგვიანუს) სახელი ოგვიანუანს ზმნისა -- ნაგვიანები. 

Lemma: nagiba  
Number: 14398  
ნაგიბა (ნაგიბას) მიმღ. ვნებ. წარს. გიბუნს ზმნისა -- ნახარში (ნაგბობი). 

Lemma: nagolopu/e'  
Number: 14399  
ნაგოლოფუ/ჷ (ნაგოლოფუ/ჷს) მიმღ. ვნებ. წარს. გოლოფუნს ზმნისა -- ნაგვალვი. ნაგოლოფუს კარი გუნჯი, ნაჭოროფუს
დუუკილე: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 103 -- ნაგვალევს (ამინდს) კარი გაუღე, ნესტიანს (ნაწვიმარს) -- დაუკეტე. 

Lemma: nagora  
Number: 14400  
ნაგორა (ნაგორას) მიმღ. ვნებ. წარს. გორუნს ზმნისა -- ნაძებნი, ნარჩევი. ჩქიმჷ ჸოროფილ, მუშ ჭირიმა, ჩქიმ თოლეფიში
ნაგორა რე: ენგური, გვ. 249 -- ჩემი საყვარელი (შეყვარებული), მისი ჭირიმე, ჩემი თვალების მონაძებნია. 

Lemma: nagorgal-i  
Number: 14401  
ნაგორგალ-ი (ნაგორგალს) ზურგის, ხერხემლის (ტყავი). ნაგორგალი ტყებიენია ჯგირი კანჩაფლათ -- ზურგის ტყავიაო
კარგი ქალამნად. შდრ. გორგალი. 

Lemma: nagodzu  
Number: 14402  
ნაგოძუ (ნაგოძუს) დაჩიავებული (გ. ელიავა). ნაგოძუ თუ -- დაჩიავებული გოჭი. 

Lemma: nagua  
Number: 14403  
ნაგუა (ნაგუას) სახელი ნაგუნს ზმნისა -- მაგრად ცემა. შდრ. ნერქუა. 

Lemma: naguba  
Number: 14404  
ნაგუბა (ნაგუბას) მიმღ. ვნებ. წარს. გუბუნს ზმნისა -- ნაგუბი. ათაქ წყარი გინნაჸოთემი დო ნაგუბა რდუ -- აქ წყალი
გადანაგდები და ნაგუბი იყო. 

Lemma: nagubuer-i  
Number: 14405  
ნაგუბუერ-ი (ნაგუბუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. გუბუნს ზმნისა -- დაგუბვის საფასური. 

Lemma: naguga//nagunga  
Number: 14406  
ნაგუგა//ნაგუნგა (ნაგუ{ნ}გას) ნაქუჩი, სიმინდგაცლილი ტარო. სიმინდი დოჩიჩოლეს დო ბრელ ნაგუგაქ დოსქიდუ
დაჩხირიში დაარზამალო -- სიმინდი დაფშვნეს და ბევრი ნაქუჩი დარჩა ცეცხლის დასანთებად. იხ. გუ{ნ}გა. 

Lemma: nagura  
Number: 14407  
ნაგურა (ნაგურას) ნაგულა. ტკეციშ ნაგურა ღეროს ტკეცს რომ ახსნიან, რჩება გული, რომელსაც ნაგურას ეძახიან
(მასალები, ტ. 2, ნაწ. 1, გვ. 232). შდრ. გური. 

Lemma: nagural-i  
Number: 14408  
ნაგურალ-ი (ნაგურალს) // გადატ. რჩეული, ვაჟკაცი, გულიანი. ნაგურალენქ ებყარითჷ, მონძალუნა ყანთარეფი: მ. ხუბ.,
გვ. 358 -- ვაჟკაცები ავიყარენით, გვმეტობენ ქალები -- წელსზევით უსახელოებიანათ ჩაცმულები (პ. ჭარ.). 

Lemma: nagurgina  
Number: 14409  
ნაგურგინა (ნაგურგინას) მიმღ. ვნებ. წარს. ჯვარდანაწერი, გვირგვინდადგმული. ოსური ახალი ნაგურგინა ჸუდეს პუნდუ:
ი. ყიფშ., გვ. 156 -- ცოლი ახალჯვარდაწერილი სახლში მყავდა. ქნაგურგინა ბეჭედი ჯვრისწერის ბეჭედი. 

Lemma: nagurgine'  
Number: 14410  
ნაგურგინჷ (ნაგურგინჷს) იგივეა, რაც ნაგურგინა, -- გვირგვინდანადგამი (საქორწინო სამკაული). ნაგურგინჷ მანათეფი
სტოლცჷ გილაცენდასჷნი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 46 -- საგვირგვინო მანეთები მაგიდაზე ცვივოდეს. შდრ. გურგინუა. 

Lemma: nagurep-i  
Number: 14411  
ნაგურეფ-ი (ნაგურეფის) მიმღ. ვნებ. წარს. ოგურუანს ზმნისა -- ნასწავლი. მუჭოთ ნაგურეფი აფუდუნი, თეში თქოუ: ა. ცაგ.,
გვ. 3 -- როგორც ნასწავლი ჰქონდა, ისე თქვა. 2. {მი}ნამსგავსები. 

Lemma: naguja  
Number: 14412  
ნაგუჯა (ნაგუჯას) იგივეა, რაც გუნგა, -- სიმინდის ტაროს გული, რომელზედაც სიმინდის მარცვლები არის. შდრ. გურ.
ნაგულა სიმინდის ტაროს მარცვალგაცლილი გული (ს. ჟღ.). 



Lemma: nadamorchilu  
Number: 14413  
ნადამორჩილუ გინ-ი (ნადომორჩილუ გინს) იხ. დამორჩილიში გინი, -- შემოდგომას დაბადებული ხბო, -- შემოდგომურა. 

Lemma: nadareba  
Number: 14414  
ნადარება (ნადარებას) სახელი უნადარენს (დროს) ზმნისა -- ჩასაფრება; დროის შერჩევა. დუუნადარეს დრო, მუჟანსით
ჸუდეს ვარდუნი -- შეურჩიეს დრო, როდესაც სახლში არ იყო. 

Lemma: nadagha  
Number: 14415  
ნადაღა (ნადაღას) მიმღ. ვნებ. წარს. დაღუნს ზმნისა -- ნადაღი. ცხენს უკახალენი კუჩხის ნადაღა გიოხედუ -- ცხენს უკანა
ფეხზე {და}ნადაღი ემჩნეოდა. 

Lemma: nadaghuer-i  
Number: 14416  
ნადაღუერ-ი (ნადაღუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. დაღუნს ზმნისა -- {და}დაღვის საფასური. 

Lemma: nadachxe'ru/e'  
Number: 14417  
ნადაჩხჷრუ/ჷ (ნადაჩხჷრუ/ჷს) ნაცეცხლარი. ნადაჩხჷრცჷ გჷმორჩქინდჷ ჭყონჭყი -- ნაცეცხლარზე გამოჩნდება ჭენჭყო.
შდრ. დაჩხჷრი. 

Lemma: nadgirdgona  
Number: 14418  
ნადგირდგონა (ნადგირდგონას) მიმღ. ვნებ. წარს. დგირდგონუნს ზმნისა -- მონათხუპნი; მოთხვრილი. 

Lemma: nadgirdgonuer-i  
Number: 14419  
ნადგირდგონუერ-ი (ნადგირდგონუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. დგირდგონუნს ზმნისა -- მოთხვრის, მოსვრის საფასური. 

Lemma: nadgu/e'moba  
Number: 14420  
ნადგუ/ჷმობა (ნადგუ/ჷმობას) მშენებლობა, ნაგებობა. პაპას მუთი ნადგჷმობა ქუუღუდუნი, არძას ართო დაჩხირი
ქჷმონტუუ: ი. ყიფშ., გვ. 8 -- მღვდელს რაც ნაგებობა ჰქონდა, ყველას ერთად ცეცხლი წაუკიდა. შდრ. დგუ/ჷმა. 

Lemma: nadgumora  
Number: 14421  
ნადგუმორა (ნადგუმორას) მიმღ. ვნებ. წარს. დგუმორუნს ზმნისა -- ნატკვერი, ნაკვნეტი. ჭუკიში ნადგუმორა თხირი --
თაგვის ნატკვერი თხილი. 

Lemma: nadergu/e'  
Number: 14422  
ნადერგუ/ჷ (ნადერგუ/ჷ-ს) დერგში ჩანადები. ნადერგ ჸვალი დერგში ჩანადები ყველი. შდრ. დერგი. 

Lemma: nadvalu  
Number: 14423  
ნადვალუ, ნადველ-ი (ნადვალუს, ნადველ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. იდვანს ზმნისა -- ნადები. ახალი ნადველი ჸვანა --
ახალი ნადები ყანა. 

Lemma: nadvaluer-i  
Number: 14424  
ნადვალუერ-ი (ნადვალუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. იდვანს ზმნისა -- ყანის დადების საფასური. 

Lemma: nadvidva  
Number: 14425  
ნადვიდვა (ნადვიდვას) მიმღ. ვნებ. წარს. დვიდუნს ზმნისა -- ნაგლეჯი (ბალახი). შდრ. დვიდუა. 

Lemma: nadviduer-i  
Number: 14426  
ნადვიდუერ-ი (ნადვიდუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. დვიდუნს ზმნისა -- ბალახის გლეჯის საფასური. 

Lemma: nadinep-i  
Number: 14427  
ნადინეფ-ი (ნადინეფის) მიმღ. ვნებ. წარს. დინუ(ნ), ოდინუანს ზმნათა -- {და}ნაკარგი; დაკარგული. ჩქიმი ხოლოს
ვაფალუნს თქვანიჯგურა ნადინეფი: ქხს, 1, გვ. 101 -- ჩემთან ახლოს ვერ იხარებს თქვენისთანა დაკარგული. 

Lemma: nadir-i  
Number: 14428  
ნადირ-ი (ნადირს) იგივეა, რაც ნოტყელი, -- ნადირი. შდრ. ლაზ. ნადირი გარეული ტახი (ნ. მარი). 

Lemma: nadirua  
Number: 14429  
ნადირუა (ნადირუას) სახელი ნადირენს ზმნისა -- ნადირობა. ნადირუა უჸორდჷ : მ. ხუბ., გვ. 177 - ნადირობა უყვარდა.
ნადირენს (იყენ. ინადირუ ინადირა, უნადურებუ უნადირია, ნონადირუე(ნ) ნადირობდა თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ. ნადირობს.
ინადირენე(ნ) (ინადირენუ შესაძლებელი გახდა ნადირობა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ნადირენს ზმნისა -- შეიძლება



ინადიროს (ნადირობა). ანადირენე(ნ) (ანადირენუ შეძლო ენადირა, -- , ნონადირებუე(ნ) შესძლებია ენადირა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
ნადირენს ზმნისა -- შეუძლია ინადიროს. ონადირებაფუანს (ონადირებაფუუ ანადირებინა, უნადირებაფუაფუ უნადირებინებია,
ნონადირებაფუე(ნ) ანადირებინებდა თურმე) კაუზ. ნადირენს ზმნისა -- ანადირებინებს. მონადირე, მანადირებელი მიმღ. მოქმ.
მონადირე. ონადირებელი მიმღ. ვნებ. მყ. სანადირო. ნანადირები/უ მიმღ. ვნებ. წარს. ნანადირევი. ნანადირებუერი, ნანადირუერი მიმღ.
ვნებ. წარს. ნადირობის საფასური. შდრ. ჯინუა. 

Lemma: nadixu  
Number: 14430  
ნადიხუ, ნადიხჷ (ნადიხუ/ჷ-ს) ნამიწარი. შდრ. ტოპონ. სორდიეფიშ ნადიხ სორდიების ნამიწარი; მიწა, რომელიც
ეკუთვნოდა სორდიებს. შდრ. ნოდიხუ/ჷ. 

Lemma: nadoxoru  
Number: 14431  
ნადოხორუ (ნადოხორუს) ნასახლარი (ადგილი). შდრ. დოხორე. 

Lemma: nadrat//nadras//nardas  
Number: 14432  
ნადრათ//ნადრას//ნარდას ზმნზ. ნარდად. ნადრათ ქიმეჩუ -- ნარდად მისცა. 

Lemma: nadu  
Number: 14433  
ნადუ (ნადუს) 1. ნოყიერი მიწა; სახნავი, საყანე (ადგილი); ადგილი, რომელიც ადრე დამუშავებული იყო. შდრ. ნადვალუ. 2.
ნაკადი, ტოტი მდინარისა (დ. ფიფია). 

Lemma: naduda  
Number: 14434  
ნადუდა (ძაფი) 1. პირველად ამოღებული აბრეშუმის ძაფი (მასალები, ტ. 2, ნაწ. 2, გვ. 219). შდრ. ნათაა ძაფი. 2. თავთავა,
პირველად გამოსული, მაგარი არაყი (მასალები, ტ. 3, ნაწ. 2, გვ. 210). 

Lemma: nadukanu  
Number: 14435  
ნადუქანუ (ნადუქანუს) ნადუქნარი (ადგილი). 

Lemma: nadugh-i  
Number: 14436  
ნადუღ-ი (ნადუღის); ნადუღუ (ნადუღუს) ნადუღი. შდრ. ნაფუნეფი. 

Lemma: nadghi/e'riza  
Number: 14437  
ნადღი/ჷრიზა (ნადღი/ჷრიზას) მიმღ. ვნებ. წარს. დღირიზუნს ზმნისა -- ნაგლეჯი (ძალით). შდრ. დღირიზუა. 

Lemma: naezu{u}  
Number: 14438  
ნაეზუ{უ} (ნაეზუ{უ}ს) ნაეზოვარი. ყარაშ ნაეზუთ გინებლი -- ყარამანის ნაეზოვარით გადავედი. ტოპონ. ფეტეახეშ ნაეზუუ --
ფეტელავას (ქალის) ნაეზოვარი (პ. ცხად., კატალ., გვ. 127). 

Lemma: naechu  
Number: 14439  
ნაეჩუ (ნაეჩუს) ნაეჩვარი, -- ეჩოს დანარტყამი ადგილი. შდრ. ეჩვა. 

Lemma: navalebu  
Number: 14440  
ნავალებუ (ნავალებუს) მიმღ. ვნებ. წარს. ვალენს ზმნისა -- ვალად აღებული, -- ნავალები. 

Lemma: navar-i  
Number: 14441  
ნავარ-ი (ნავარს) ოხერი, ტიალი; ონავარი. შიო, კოღო, სი ნავარი: მასალ., გვ. 99 -- აქშა, კოღოვ, შე ოხერო... ნავარო
ზმნზ. ოხრად, ტიალად. ნავარო დოსქილადირი აფუ ირფელი -- ოხრად (ტიალად) დარჩენილი აქვს ყველაფერი. ნავარო
ქიდორსქილადუდას ირფელი! -- ოხრად დაგრჩენოდეს ყველაფერი! (წყევლაა). შდრ. ოხერი; სანგარო; წასაგებელი. 

Lemma: navarch'e'  
Number: 14442  
ნავარჭჷ (ნავარჭჷს) მიმღ. ვნებ. წარს. ვარჭენს ზმნისა -- ნავაჭრი. ნავარჭჷს ქირსას ინახუდჷ -- ნავაჭრს ქისაში ინახავდა. 

Lemma: navel-i  
Number: 14443  
ნაველ-ი (ნაველ/რს), ნავეი (ნავერს) 1. ნავლი, ფერფლი. ჩქი ვავორდათინი, იში ნაველი ვეჸუაფუ -- ჩვენ რომ არ
ვიყოთ, მისი ნავლი არ იქნება. 2. მიმღ. ვნებ. წარს. ურს ზმნისა -- ნავალი. ქ ნაველიცალო ქიმკოდინუ ნავ{ა}ლივით
დაიკარგა. 

Lemma: navital-i  
Number: 14444  
ნავითალ-ი (ნავითალ/რს) ნაათალი, მეათედი. ქონებაში ნავითარქ ქეერგუ ვითი დადოჯიმაშე -- ქონების მეათედი ერგო
ათი და-ძმისაგან. 

Lemma: nazad  
Number: 14445  



ნაზად ზმნზ. [რუს. назад უკან]. უკული მუთუნი ვამონარღჷ, ნაზად გჷმორთინუას: ი. ყიფშ., გვ. 156 -- შემდეგ არაფერი არ
მენაღვლება, უკან დამაბრუნოს. 

Lemma: nazak'va  
Number: 14446  
ნაზაკვა (ნაზაკვას) მიმღ. ვნებ. წარს. ზაკუნს ზმნისა -- ნათვალევი, გათვალული. 

Lemma: nazalamu  
Number: 14447  
ნაზალამუ (ნაზალამუს) მიმღ. ვნებ. წარს. უზალანს ზმნისა -- ნასურვები; დანაპირები. ჯგირ მუთუნი ნაზალამუ იში მითინს
ვაუძირუ -- კარგი რაიმე დანაპირები მისი არავის უნახავს. 

Lemma: nazaral-i  
Number: 14448  
ნაზარალ-ი, ნაზარალუ (ნაზარალ/უს) მიმღ. ვნებ. წარს. ზარალენს ზმნისა -- ნაზარალევი. ჩქიმი ჩხუში ნაზარალი ართი
ჟირო მიირთვით: მ. ხუბ., გვ. 349 -- ჩემი ძროხის ნაზარალევი ერთი ორად მიირთვით. 

Lemma: nazarxulu  
Number: 14449  
ნაზარხულუ (ნაზარხულუს) ნაზაფხულარი, ვინც (რაც) ზაფხული გამოიარა. ნაზარხულუ ბარგი ზოთონს ქიშინახე ოკო --
ნაზაფხულარი ტანსაცმელი ზამთარში უნდა შეინახო. შდრ. ზარხული. 

Lemma: nazep'ep-i  
Number: 14450  
ნაზეპეფ-ი (ნაზეპეფის) მიმღ. ვნებ. წარს. ზეპუნს ზმნისა -- ნაცემი, ნარტყამი (მაგრად). სიკოშ კეტიშ ნაზეპეფის
ქოგიძირუნს ოჭიშის: ქხს, 1, გვ. 310 -- სიკოს ჯოხის ნარტყამს ზურგზე შეამჩნევს (დაგინახავს)... შდრ. ზეპაფი. 

Lemma: naziter-i  
Number: 14451  
ნაზითერ-ი (ნაზითერს) ნამზითევი, მზითევში მიცემული. ათენენს უღუნია არძასია თითო ჯვეში ქესეფია, მუაჩქიმიში
ნაზითერია: მ. ხუბ., გვ. 49 -- ამათ აქვსო ყველასო თითო ძველი ქისებიო, მამაჩემის ნამზითევიო. 

Lemma: nazima  
Number: 14452  
ნაზიმა (ნაზიმას) მიმღ. ვნებ. წარს. ზიმუნს ზმნისა -- ნაზომი. 

Lemma: nazimuer-i  
Number: 14453  
ნაზიმუერ-ი (ნაზიმუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. ზიმუნს ზმნისა -- გაზომვის საფასური. 

Lemma: nazira  
Number: 14454  
ნაზირა (ნაზირას) მიმღ. ვნებ. წარს. ზირუნს ზმნისა -- ნაგროვები. ნაზირა ბჟაშე იშნაღელი ჸვალი -- ნაგროვები რძისაგან
ამოყვანილი ყველი. 

Lemma: nazirtina  
Number: 14455  
ნაზირთინა (ნაზირთინას) მიმღ. ვნებ. წარს. ზირთინუნს ზმნისა -- ხმამაღლა ნატირალი. 

Lemma: naziruer-i  
Number: 14456  
ნაზირუერ-ი (ნაზირუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. ზირუნს ზმნისა -- გროვების საფასური (გასამრჯელო). 

Lemma: nazotonju  
Number: 14457  
ნაზოთონჯუ (ნაზოთონჯუს) იგივეა, რაც ნაზოთუ, -- ნაზამთრალი, ნაზამთრევი, ვინც (ან რაც) ზამთარი გამოიარა. ნაზოთუ
(ნაზოთონჯუ) გინი მეუხე ჩხოუს -- ნაზამთრევი ხბო ჰყავს (უზის) ძროხას. შდრ. ზოთონი, ზოთონჯი. 

Lemma: nazok'ula  
Number: 14458  
ნაზოკულა, ნაზუკოლა (ნაზოკულას, ნაზუკოლას) მიმღ. ვნებ. წარს. უზოკულანს ზმნისა -- {და}ნაბარები; ნარჩევი; რჩევა --
მინაცემი. ჭკუ̂ერი კოჩიშე უღუდჷ ნაზოკულა: ა. ცაგ., გვ. 5 -- ჭკვიანი კაცისგან ჰქონდა დანაბარები (რჩევა მიცემული). 

Lemma: nazok'ulebu  
Number: 14459  
ნაზოკულებუ (ნაზოკულებუს) იგივეა, რაც ნაზოკულა, -- მიმღ. ვნებ. წარს. ზოკულენს ზმნისა -- ნარჩევი. ქიმეფხვადი,
შხვაში ნაზოკულებუ რდუნი -- მივხვდი, სხვისი ნარჩევი რომ იყო. შდრ. ზოკული. 

Lemma: nazok'uluer-i  
Number: 14460  
ნაზოკულუერ-ი (ნაზოკულუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. უზოკულანს ზმნისა -- რჩევის (ნარჩევის) საფასური. 

Lemma: nazorta  
Number: 14461  
ნაზორთა (ნაზორთას) მიმღ. ვნებ. წარს. ზორთუნს ზმნისა -- რაიმე მაგარი საგნით ნაცემი. 

Lemma: nazoja  



Number: 14462  
ნაზოჯა (ნაზოჯას), ნაზოჯებ-ი (ნაზოჯების) მიმღ. ვნებ. წარს. ზოჯუნს ზმნისა -- ნაბრძანები. 

Lemma: nazojebi  
Number: 14463  
ნაზოჯები (ნაზოჯების) იხ. ნაზოჯა. 

Lemma: nazojuer-i  
Number: 14464  
ნაზოჯუერ-ი (ნაზოჯუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. ზოჯუნს ზმნისა -- ბრძანების საფასური. 

Lemma: nazurzula  
Number: 14465  
ნაზურზულა (ნაზურზულას) მიმღ. ვნებ. წარს. ზურზულანს ზმნისა -- ნაზმუილარი. იხ. ზურზული. 

Lemma: naze'm-i  
Number: 14466  
ნაზჷმ-ი (ნაზჷმს) საზომი, საწყავი (პ. ჭარ.). 

Lemma: nazghara  
Number: 14467  
ნაზღარა (ნაზღარას) მიმღ. ვნებ. წარს. ზღარუნს ზმნისა -- {და}ნასერი. 

Lemma: nazghvinda  
Number: 14468  
ნაზღვინდა (ნაზღვინდას) მიმღ. ვნებ. წარს. ზღვინდუნს ზმნისა -- მაგრად ნაცემი. ქნაზღვინდა კამბეში გადატ. ხანში
შესული კამეჩი. 

Lemma: nazghu{u}  
Number: 14469  
ნაზღუ{უ} (ნაზღუ{უ}ს) ტოპონ. ადგილი, სადაც ზღვა იყო, -- ნაზღვევი. შდრ. ზღუ̂ა. 

Lemma: nazghoda  
Number: 14470  
ნაზღოდა, ნაზღოდეფ-ი (ნაზღოდას, ნაზღოდეფის) მიმღ. ვნებ. წარს. ოზღოდუანს ზმნისა -- ნახოცი. 

Lemma: nat-i  
Number: 14471  
ნათ-ი (ნათის) ტანსაცმლის წელი (ი. ყიფშ.); ნაკერი; ტანსაცმლის ზედა უკანა მხარე. ართი ღართი მუკმოქუნცუ, სოთინი
ვემიოხე ნათი: მასალ., გვ. 89; ქხს, 1, გვ. 263 -- ერთი ჩოხა მაცვია, არსად არ ემჩნევა ნაკერი. 

Lemma: nataa  
Number: 14472  
ნათაა ძაფ-ი (ნათაა ძაფის) იგივეა, რაც ნადუდა ძაფი, -- პირველად ამოღებული აბრეშუმის ძაფი (მასალები, ტ. 2, გვ. 219). 

Lemma: natatxa  
Number: 14473  
ნათათხა (ნათათხა) მიმღ. ვნებ. წარს. თათხუნს ზმნისა -- ნათათხი. 

Lemma: natasa  
Number: 14474  
ნათასა (ნათასას) მიმღ. ვნებ. წარს. თასუნს ზმნისა -- ნათესი. ქობალიში ნათასაქ გინაჩილითუ (//გინაჩირთუ), ჩხუპიში
დოჭყაფაშახ რდჷნი თის -- პურის ნათესი გადაცდა, ომის დაწყებამდე რომ იყო იმას. 

Lemma: natasuer-i  
Number: 14475  
ნათასუერ-ი (ნათასუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. თასუნს ზმნისა -- თესვის საფასური. 

Lemma: nataxva  
Number: 14476  
ნათახვა (ნათახვას) მიმღ. ვნებ. წარს. თახუნს ზმნისა -- ნჯღრევით {გამო}ნარეცხი. ბოთილი გიმნათახვა აფუ ჯგირო --
ბოთლი ნჟღრევით გამორეცხილი (გამონარეცხი) აქვს კარგად. 

Lemma: nateba  
Number: 14477  
ნათება (ნათებას) სახელი ანათენს ზმნისა -- ნათება. ბჟაშ ჩხორია ირ ქიანას ანათენს - მზის სხივ{ებ}ი მთელ ქვეყანას
(ყველა ქვეყანას) ანათებს. ანათენს (გაანათუ გაანათა, გუუნათებუ გაუნათებია, გონონათებუე(ნ) გაანათებდა თურმე) გრდმ. ანათებს.
ინათენს (გიინათუ გაინათა, გუუნათებუ გაუნათებია) გრდმ. სათავ. ქც. ანათენს ზმნისა -- ინათებს. უნათენს (გუუნათუ გაუნათა,
გუუნათებუ გაუნათებია) გრდმ. სასხ. ქც. ანათენს ზმნისა -- უნათებს. ინათებუუ(ნ) (გიინათუ განათდა, განათებე{ლე}(ნ) განათებულა)
გრდუვ. ვნებ. ანათენს ზმნისა -- ნათდება. ენათებუუ(ნ) (გეენათუ გაუნათდა, განათებუუ განათებია) გრდუვ. ვნებ. უნათენს ზმნისა --
უნათდება. ინათე(ნ), ინათინე(ნ) (ინათინუ შესაძლებელი გახდა განათება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ანათენს ზმნისა --
შეიძლება განათდეს (განათება). ანათე(ნ), ანათინე(ნ) (ანათინუ შეძლო {გა}ენათებინა, -- , ნონათებუე(ნ) შესძლებია {გა}ნათება)
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უნათენს ზმნისა -- შეუძლია ანათოს. ონათებაფუანს (ონათებაფუუ ანათებინა, უნათებაფუაფუ უნათებინებია,
ნონათებაფუე(ნ) ანათებინებდა თურმე) კაუზ. ანათენს ზმნისა -- ანათებინებს. მანათებელი მიმღ. მოქმ. {გა}მნათებელი. ონათებელი
მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}სანათებელი. განათებული მიმღ. ვნებ. წარს. განათებული. ნანათები/უ მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნანათები.
ნანათებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. განათების საფასური. უნათებუ, უგუნათებუ მიმღ. უარყ. {გა}უნათებელი. შდრ. სინთე, სინათე. 



Lemma: natebul-i  
Number: 14478  
ნათებულ-ი (ნათებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ანათენს ზმნისა -- {გა}ნათებული. 

Lemma: natel-i  
Number: 14479  
ნათელ-ი (ნათელ/რს) ნათელი. იში შური ნათერს ორდას! -- იმისი სული ნათელში იყოს. ქნათელეში წამალი სიმრთელის
წამალი. ნათელეშ წამალც შხვაშხვანერც კაკჷნც: აია, 1, გვ. 19 - სიმრთელის (ჯანმრთელობის) წამალს სხვადასხვანაირს
ნაყავს. 

Lemma: natese  
Number: 14480  
ნათესე (ნათესეს) ნათესავი. ნათესე დო მოჯგირეფი უჸორდჷ: ი. ყიფშ., გვ. 157 - ნათესავი და მოკეთეები უყვარდა.
გოუმორძგვას... თიშ ნათესე, თიში გვარც!: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 125 - გაუმარჯოს... მის ნათესავს, მის გვარს! ადამიანიშ
ნათესეს თაშ მუშენი გააწვალე?: ქხს, 1, გვ. 50 - ადამიანის ნათესავს ასე რატომ გააწვალებ? 

Lemma: natese-mojge're  
Number: 14481  
ნათესე-მოჯგჷრე (ნათესე-მოჯგჷრეს) ნათესავ-მოკეთე. შდრ. მოჯგჷრე. 

Lemma: natia  
Number: 14482  
ნათია (ნათიას) ულუფა. ეზმა კოჩიში ნათია გჷნასქილადი ირო იჸიი!: მ. ხუბ., გვ. 276 - ამდენი კაცის ულუფის ნარჩენი
ყოველთვის იქნება! შდრ. თია. 

Lemma: natitxona  
Number: 14483  
ნათითხონა, ნათხითხონა (ნათითხონას) მიმღ. ვნებ. წარს. თითხონუნს ზმნისა -- ნათითხნი. იში ნათითხონა სუმარიშა
ვემიღინე - მისი ნათითხნის სტუმართან მიტანა არ შეიძლება. 

Lemma: natil-i  
Number: 14484  
ნათილ-ი (ნათილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ნათუნს ზმნისა -- მონათლული. თქვა ვაჸოფეთ ნათილია: მ. ხუბ., გვ. 6 - თქვენ არ
ყოფილხართ მონათლულიო. 

Lemma: natina  
Number: 14485  
ნათინა (ნათინას) მიმღ. ვნებ. წარს. ოთინანს ზმნისა -- გაბედვა; წასვლის შიში. ოშქურუ, ინჭაშა იშაწიმინდალო
ვანათინანს - ეშინია, ჭაში ამოსაწმენდად ვერ გაბედავს ჩასვლას. 

Lemma: natinuer-i  
Number: 14486  
ნათინუერ-ი (ნათინუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. ოთინანს ზმნისა -- გასამრჯელო წასვლის გაბედვისათვის. 

Lemma: natira  
Number: 14487  
ნათირა (ნათირას) მიმღ. ვნებ. წარს. თირანს ზმნისა -- ნაცვალი. ნათირა აფუ ბარგი სიმინდიშა - გადანაცვალი აქვს
ტანსაცმელი სიმინდზე. შდრ. ნოთირი. 

Lemma: natiruer-i  
Number: 14488  
ნათირუერ-ი, ნოთირუერ-ი (ნა/ოთირუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. თირანს ზმნისა -- გაცვლის საფასური. 

Lemma: natirka  
Number: 14489  
ნათირქა (ნათირქას) მიმღ. ვნებ. წარს. თირქუნს ზმნისა -- ნათრევი. 

Lemma: natirkona  
Number: 14490  
ნათირქონა (ნათირქონას) მიმღ. ვნებ. წარს. მიითირქონუ(ნ) ზმნისა -- თქარა-თქურით ნარბენი. 

Lemma: natirkuer-i  
Number: 14491  
ნათირქუერ-ი, ნოთირქუერ-ი (ნა/ოთირქუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. თირქუნს ზმნისა -- გასამრჯელო თრევისათვის. 

Lemma: natisha  
Number: 14492  
ნათიშა (ნათიშას) მიმღ. ვნებ. წარს. თიშუნს ზმნისა -- {გა}ნათიში. 

Lemma: natishuer-i  
Number: 14493  
ნათიშუერ-ი, ნოთიშუერ-ი (ნა/ოთიშუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. თიშუნს ზმნისა -- გასამრჯელო გათიშვისათვის. 

Lemma: natola  
Number: 14494  
ნათოლა (ნათოლას) მიმღ. ვნებ. წარს. თოლუნს ზმნისა -- ნათალი. ჩქიმ ჩონგური, გიჩქჷდანი, ნათოლა რე მარგალიში:
ქხს, 1, გვ. 339 - ჩემი ჩონგური, იცოდეთ, გათლილია (ნათალია) მეგრელის მიერ. ჯაში ნათოლა აკოხუშუუ დო დაჩხირს



ქამწაარღუ - ხის ნათალი მოაგროვა (მოხვეტა) და ცეცხლზე წააყარა. 

Lemma: nato{l}e  
Number: 14495  
ნათო{ლ}ე (ნათო{ლ}ეს) ნათვალევი, თვალნაკრავი, თვალნაცემი. ჰავა რენი ვამიჩქუ დო ვამიჩქ გვალა ნათოლე: ქხს, 1,
გვ. 24 - არ ვიცი ჰავაა, თუ (არ ვიცი) სულაც გათვალული (ნათვალევი). მიდგაქურენ გომიზაკუ, ქომიჭკომუნსუ ნათოლე:
ქხს, 1, გვ. 223 - ვიღაცამაა გამითვალა, შემიჭამა ავმა თვალმა (ქე მიჭამს ავი თვალი). 

Lemma: natolu  
Number: 14496  
ნათოლუ (ნათოლუს) იგივეა, რაც ნათოლე. 

Lemma: natomep-i  
Number: 14497  
ნათომეფ-ი (ნათომეფის) მიმღ. ვნებ. წარს. ოთომუანს ზმნისა -- ანაფუები. ნათომეფი ქობალიში ჭკომუას მუ უჯგუ -
აფუებული პურის ჭამას რა სჯობს. 

Lemma: natorsa  
Number: 14498  
ნათორსა (ნათორსას) მიმღ. ვნებ. წარს. თორსუნს ზმნისა -- მაგრად ნაცემი (ნაბეგვი). 

Lemma: natua  
Number: 14499  
ნათუა (ნათუას) სახელი ნათუნს ზმნისა -- 1. მონათვლა. ჩქჷთ მორკჷნა ნათუა: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 132 - ჩვენ გვაკლია
მონათვლა. ჩხოროშა დონათენი, იშენი მუთუნ ვახვარუნია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 166 - ცხრაჯერ რომ მონათლო, მაინც
არაფერი შველისო. ბრელი ურჯულო უნათჷნა: შ. ბერ., გვ. 70 - ბევრი ურჯულო მოუნათლავთ. 2. გამეტებით (მაგრად) ცემა,
სანამ გონება გაუნათდება. გური მააჸონებაფუ დო დონათუ - გააბრაზა და მაგრად სცემა. 3. ნათება. მუდგარენი
ქიმთონათჷნს ტყას: მ. ხუბ., გვ. 67 - რაღაც ანათებს ტყეში. ქუმონათუნს სქანი სახე: ქხს, 1, გვ. 176 - მოანათებს შენი სახე.
ნათუნს//ნათჷნც ({მო}ნათუ {მო}ნათლა, {მო}უნათუ {მო}უნათლავს, {მო}ნონათუე(ნ) {მო}ნათლავდა თურმე) გრდმ. ნათლავს; ანათებს;
მაგრად სცემს. ინათუნს ({მი}ინათუ {მო}ინათლა, {მუ}უნათუ {მო}უნათლავს) გრდმ. სათავ. ქც. ნათუნს ზმნისა -- ინათლავს; ინათებს.
უნათუნს ({მუ}უნათუ {მო}უნათლა, {მუ}უნათუ {მო}უნათლავს) გრდმ. სასხ. ქც. ნათუნს ზმნისა -- უნათლავს; უნათებს. ინათუუ(ნ)
({მი}ინათუ {მო}ინათლა, {მო}ნათე{ლე}(ნ) {მო}ნათლულა) გრდუვ. ვნებ. ნათუნს ზმნისა -- ინათლება; ნათდება. ანათუუ(ნ) ({მა}ანათუ
{მო}ენათლა, {მო}ნათუუ {მო}ნათვლია) გრდუვ. ვნებ. უნათუნს ზმნისა -- ენათვლება; ენათება. ინათე(ნ) (ინათუ შესაძლებელი
გახდა {მო}ნათვლა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ნათუნს ზმნისა -- შეიძლება {მო}ინათლოს. ანათე(ნ) (ანათუ შეძლო
{მო}ენათლა, -- , ნონათუე(ნ) შესძლებია {მო}ნათვლა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უნათუნს ზმნისა -- შეუძლია {მო}ნათლოს.
ონათაფუანს (ონათაფუუ ანათვლინა, უნათაფუაფუ უნათვლინებია, ნონათაფუე(ნ) ანათვლინებდა თურმე) კაუზ. ნათუნს ზმნისა --
ანათვლინებს; ანათებინებს. მანათალი მიმღ. მოქმ. {მო}მნათვლელი. ონათალი მიმღ. ვნებ. მყ. {მო}სანათლავი; მაგრად საცემი.
ნათილი მიმღ. ვნებ. წარს. ნათლული; მაგრად ნაცემი. ნანათა მიმღ. ვნებ. წარს. ნანათლი. ნანათუერი მიმღ. ვნებ. წარს.
მონათვლის საფასური. უმუნათუ მიმღ. უარყ. {მო}უნათლავი. 

Lemma: natutka  
Number: 14500  
ნათუთქა (ნათუთქას) მიმღ. ვნებ. წარს. თუთქუნს ზმნისა -- ნათეთქვი. 

Lemma: natutkuer-i  
Number: 14501  
ნათუთქუერ-ი (ნათუთქუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. თუთქუნს ზმნისა -- თეთქვის საფასური. 

Lemma: natuxa  
Number: 14502  
ნათუხა (ნათუხას) მიმღ. ვნებ. წარს. თუხუნს ზმნისა -- დანართი ძაფი, ნართი. თეში დიგოშინუასი ღორონთქია, ჩქიმი
ნათუხა ჩერია ვაგონჭუდასია: ს. მაკალ., გვ. 336 - ისე გაგასივოს ღმერთმაო, ჩემი ნართი თითისტარი არ გწვებოდესო
(წყევლა). 

Lemma: natkv-i  
Number: 14503  
ნათქვ-ი (ნათქვის) მიმღ. ვნებ. წარს. თქუანს ზმნისა -- ნათქვამი. 

Lemma: natkuel/r-i  
Number: 14504  
ნათქუელ/რ-ი (ნათქუელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. თქუანს ზმნისა -- ნათქვამი. ნათქუელს პირველ დღას ცა ფულუნს, მაჟირა
დღას -- დიხა დო მასუმა დღას ქჷანას უჩქუ: ა. ცან., გვ. 115 - ნათქვამს პირველ დღეს ცა მალავს, მეორე დღეს -- მიწა და
მესამე დღეს ქვეყანამ იცისო. `ქო' მაფუ ნათქუერი და ანწი უარიში რაგადი ვეშილებე - `კი' მაქვს ნათქვამი და აწი უარის
თქმა არ შეიძლება. შდრ. ნათქვი. 

Lemma: natkutka  
Number: 14505  
ნათქუთქა (ნათქუთქას) იხ. ნათუთქა. 

Lemma: natkutkuer-i  
Number: 14506  
ნათქუთქუერ-ი (ნათქუთქუერს) იხ. ნათუთქუერი. 

Lemma: natxap'ura  
Number: 14507  
ნათხაპურა (ნათხაპურას) მიმღ. ვნებ. წარს. თხაპურანს ზმნისა -- ნათხუპნი. 



Lemma: natxeir-i  
Number: 14508  
ნათხეირ-ი (ნათხეირს) მიმღ. ვნებ. წარს. თხულენს ზმნისა -- ნათხოვი. ათე ძღაბი ოსქჷლიდუანდჷ ბოშის ნათხეირი
ოჭკუმალით: ი. ყიფშ., გვ. 106 - ეს გოგო არჩენდა ბიჭს ნათხოვი საჭმლით. 

Lemma: natxila  
Number: 14509  
ნათხილა (ნათხილას) მიმღ. ვნებ. წარს. თხილანს ზმნისა -- ნაცავი, ნამწყემსი. 

Lemma: natxir-i  
Number: 14510  
ნათხირ-ი, ნათხიირ-ი (ნათხი{ი}რს) იგივეა, რაც ნათხეირი, -- ნათხოვი. ჩილი ქომონს ვაგუნია-და, ნათხირი იჸინია: თ.
სახოკ., გვ. 264 - ცოლი ქმარს თუ არ ჰგავს, ნათხოვი იქნებაო. 

Lemma: natxirisha  
Number: 14511  
ნათხირიშა (ნათხირიშას) მიმღ. ვნებ. წარს. თხირიშუნს ზმნისა -- ნაგლეჯი. 

Lemma: natxirishuer-i  
Number: 14512  
ნათხირიშუერ-ი (ნათხირიშუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. თხირიშუნს ზმნისა -- გლეჯის საფასური. 

Lemma: natxobela  
Number: 14513  
ნათხობელა (ნათხობელას) მიმღ. ვნებ. წარს. თხობელანს ზმნისა -- ნათხრობი, ნალაყბი. 

Lemma: natxobeluer-i  
Number: 14514  
ნათხობელუერ-ი (ნათხობელუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. თხობელანს ზმნისა -- ლაყბობის, დასმენის მიზნით თხრობის
საფასური. 

Lemma: natxozina  
Number: 14515  
ნათხოზინა (ნათხოზინას) მიმღ. ვნებ. წარს. თხოზუ(ნ) ზმნისა -- ნადევნი. 

Lemma: natxora  
Number: 14516  
ნათხორა (ნათხორას) მიმღ. ვნებ. წარს. თხორუნს ზმნისა -- გათხრილი, -- ნათხარი. სქან(ი) ნათხორა სამარეს კისერიშა
გობძუ კირი: ქხს, 1, გვ. 44 - შენს მიერ გათხრილ საფლავში ყელამდე მაძევს კირი. 

Lemma: natxoruer-i  
Number: 14517  
ნათხორუერ-ი (ნათხორუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. თხორუნს ზმნისა -- {გა}თხრის საფასური. 

Lemma: natxua  
Number: 14518  
ნათხუა (ნათხუას) მიმღ. ვნებ. წარს. თხულენს ზმნისა -- ნათხოვი. ბრელ კოს მუშ ხე დო ბირგული ნათხუა აფუნია: ხალხ.
სიბრ., 1, გვ. 20 - ბევრ კაცს თავისი ხელი და მუხლი ნათხოვი აქვსო. წარმუდირთუ თი დროში ნათხუა საქმეში წუთიქ: მ.
ხუბ., გვ. 26 - წარმოუდგა იმ დროის ნათხოვი საქმის წუთი. იმენდი რე, მიღენთინი პატიოსან ნათხუას: მ. ხუბ., გვ. 351 -
იმედია, რომ მიიღებთ პატიოსან ნათხოვს. 

Lemma: natxuep-i  
Number: 14519  
ნათხუეფ-ი (ნათხუეფის) მიმღ. ვნებ. წარს. ოთხიინს ზმნისა -- ნათხოვარი. 

Lemma: naia1  
Number: 14520  
ნაია1 (ნაიას) იგივეა, რაც ნანაია, -- დედიკო. ნაია, თე ჩქჷ სოლე მობრთითი, ქომიწიია: ქხს, 2, გვ. 42 - დედიკო, ეს ჩვენ
საიდან მოვედით, მითხარიო. შდრ. ნანა. 

Lemma: naia2  
Number: 14521  
ნაია2 (ნაიას) ნარჩენი, დალეული; ნაბოლარა. ნაია კვერცხი ბოლოს დადებული კვერცხი. ნაია საპონი ნარჩენი საპონი. 

Lemma: nainal  
Number: 14522  
ნაინალ, ნაინალუ, ნაინალჷ (ნაინალუ/ჷს) მიმღ. ვნებ. წარს. ნინალენს ზმნისა -- ნამსახური. დეინტერეს ჯვეში ნაინალ
მინისტერქ: მ. ხუბ., გვ. 291 - დაინტერესდა ძველი ნამსახური მინისტრი. სი გიჩქ, სო მი ჩჷლათე, სო მის უღუ ნაინალჷ:
ეგრისი, გვ. 128 - შენ იცი, ვინ სად შემცდარა, ვის სად მიუძღვის ამაგი (ვის სად აქვს ნამსახური). 

Lemma: nainaluer-i  
Number: 14523  
ნაინალუერ-ი (ნაინალუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. ნინალენს ზმნისა -- მსახურების (ნამსახურობის) საფასური. 

Lemma: nainch'u/e'  
Number: 14524  



ნაინჭუ/ჷ (ნაინჭუ/ჷს) ადგილი, სადაც ადრე ჭა იყო. ათე ნაინჭჷს გეერთჷ ფერ ჯაქ, მუთუნ მოსავალს მიღანდჷნ ფერ ჯაქ:
მ. ხუბ., გვ. 230 - ამ ადრე ჭის ადგილზე აღმოცენდა ისეთი ხე, რაიმე მოსავალს რომ მოიტანდა ისეთი ხე. შდრ. ინჭა. 

Lemma: naisiru  
Number: 14525  
ნაისირუ, ნაისჷრჷ (ნაისი/ჷრუ/ჷს) ადგილი, სადაც ადრე ისლი იყო, -- ნაისლარი. 

Lemma: nak'a  
Number: 14526  
ნაკა (ნაკას) სწორი ადგილი, მინდორი (ი. ყიფშ.). შდრ. გოთე. 

Lemma: nak'abet'a  
Number: 14527  
ნაკაბეტა (ნაკაბეტას) ნაადრევი; მოზრდილი. ართი ორთალი დიხა ნაკაბეტათ დოფთასია - ერთი ქცევა მიწა ნაადრევად
დავთესეო. ართი თხა მა ქოპუნდუ, თინა ხოლო ნაკაბეტა: ქხს, გვ. 240 - ერთი თხა მე მყავდა, ისიც ცოტა მოზრდილი. შდრ.
კაბეტი. 

Lemma: nak'ata  
Number: 14528  
ნაკათა (ნაკათას) მიმღ. ვნებ. წარს. კათანს ზმნისა -- ნაყარი; ნაგროვები. ნაკათა თხალენს ქაში ჩხაკაფი უჩქჷნია: ხალხ.
სიბრ., 1, გვ. 103 - ნაყარმა (შერეულმა) თხებმა რქების ჩხაკუნი იციანო. 

Lemma: nak'atep-i  
Number: 14529  
ნაკათეფ-ი (ნაკათეფის) იხ. ნაკათა, -- მიმღ. ვნებ. წარს. უკათუანს ზმნისა -- შერეული, ნარევი. 

Lemma: nak'atuer-i  
Number: 14530  
ნაკათუერ-ი (ნაკათუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. კათანს ზმნისა -- გროვების, შერევის საფასური. 

Lemma: nak'ak'a  
Number: 14531  
ნაკაკა (ნაკაკას) 1. ნაკაფი, ახო; ნაკაფი ტყე საყანედ (მ. კვირტია). დიო ტყას დოკვათუნა, უკული გეგნოჭუნა
(გეგნოჭვარუნა), მაჟირა წანას ვეიოფალაფუანა დო უკული დიხა იჸუაფუ დიდებული - ჯერ ტყეს გაკაფავენ (დაჭრიან),
შემდეგ გადაწვავენ, მეორე წელს ტყეს არ მისცემენ აღმოცენების საშუალებას და შემდეგ მიწა იქნება დიდებული. 2. მიმღ.
ვნებ. წარს. კაკუნს ზმნისა -- ნანაყი. იხ. კაკუა. 

Lemma: nak'ak'a  
Number: 14532  
ნაკაკა თოლ-ი (ნაკაკა თოლ/რს) თვალის გუგა; ბაია; თვალის ცენტრში შავი წერტილი. ხანდას თოლიშ ნაკაკას ანწი
სინთექ ქჷმაკათჷ - შრომაში თვალის გუგაში ახლა სინათლე მოუვიდა. შდრ. თოლიში ჭურჭული. 

Lemma: nak'ak'ala  
Number: 14533  
ნაკაკალა, ნაკაკალუ/ჷ (ნაკაკალას, ნაკაკალუ/ჷ-ს) მიმღ. ვნებ. წარს. კაკალენს ზმნისა -- 1. დანაყრებული, --
{წა}ნასაუზმები. ამჭუანი ნაკაკალა ვორექ - ამ დილას ნასაუზმები ვარ. 2. დანამარცვლი. 

Lemma: nak'ak'aluer-i  
Number: 14534  
ნაკაკალუერ-ი (ნაკაკალუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. კაკალანს; ოკაკალუანს ზმნათა -- 1. საუზმობის საფასური. 2.
დამარცვლის, მარცვლის გაცლის საფასური. 

Lemma: nak'ak'ep-i  
Number: 14535  
ნაკაკეფ-ი (ნაკაკეფის) მიმღ. ვნებ. წარს. უკაკუანს ზმნისა -- ნაკაკუნები. 

Lemma: nak'ak'u  
Number: 14536  
ნაკაკუ (ნაკაკუს) იგივეა, რაც ნაკაკა, -- მიმღ. ვნებ. წარს. კაკუნს ზმნისა -- ნანაყი. 

Lemma: nak'ak'ucha  
Number: 14537  
ნაკაკუჩა (ნაკაკუჩას) მიმღ. ვნებ. წარს. კაკუჩანს ზმნისა -- {და}ნახუჭუჭები. შდრ. კაკუჩია (თუმა). 

Lemma: nak'ak'uchuer-i  
Number: 14538  
ნაკაკუჩუერ-ი (ნაკაკუჩუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. კაკუჩანს ზმნისა -- დახუჭუჭების საფასური (გასამრჯელო). 

Lemma: nak'alipa  
Number: 14539  
ნაკალიფა (ნაკალიფას) მიმღ. ვნებ. წარს. კალიფანს ზმნისა -- ნაგროვები. 

Lemma: nak'arachu  
Number: 14540  
ნაკარაჩუ (ნაკარაჩუს) ცხრის ჯიშია. შავი ფერის, ტანი და დუმა მოზრდილი აქვს, მატყლი -- საუკეთესო. 

Lemma: nak'aru1  



Number: 14541  
ნაკარუ1, ნაკაროუ (ნაკარუს, ნაკაროუს) ნაკარავი; ადგილი, სადაც ადრე კარავი იდგა. აფხაზა ნაკარუს გიხვამანდუა: ი.
ყიფშ., გვ. 179 - აფხაზი ნაკარავზე (სადაც ადრე კარავი იდგა) ლოცულობდაო. შდრ. კარე. 

Lemma: nak'aru2  
Number: 14542  
ნაკარუ2 (ნაკარუს) ადგილი, სადაც ადრე კარი იყო, -- ნაკარალი. შდრ. კარი. 

Lemma: nak'asa  
Number: 14543  
ნაკასა (ნაკასას) მიმღ. ვნებ. წარს. კასუნს ზმნისა -- ნატენი. ნახორხაში ფეჩქიშ ვედრა ნაკასა მაფუ - ნახერხის ღუმელის
ვედრო {და}ნატენი მაქვს. 

Lemma: nak'asuer-i  
Number: 14544  
ნაკასუერ-ი (ნაკასუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. კასუნს ზმნისა -- გასამრჯელო რისამე დატენისათვის. 

Lemma: nak'asha  
Number: 14545  
ნაკაშა (ნაკაშას) მიმღ. ვნებ. წარს. კაშუნს (შურს) ზმნისა -- ნაქშენი (ხმაურით სუნთქვა). ქრისტიანეს ქაანგარუანდ ჩქიმი
შურიში მუნაკაშა: შ. ბერ., გვ. 192 - ქრისტიანს აატირებდა ჩემი სულის (ხმაურით) ნასუნთქი (ნაქშენი). 

Lemma: nak'eteb-i  
Number: 14546  
ნაკეთებ-ი, ნაკეთებუ (ნაკეთების, ნაკეთებუს) მიმღ. ვნებ. წარს. აკეთენს ზმნისა -- ნაკეთები. არძო უქვი დღაში ნაკეთებუ
რენია: ი. ყიფშ., გვ. 13 - ყველა უქმე დღეს არისო ნაკეთები (გაკეთებული). უძღვინეს ოდიშის საკუთარი ნაკეთებუ: მასალ,
გვ. 20 - უძღვნეს ოდიშს საკუთრად გაკეთებული. 

Lemma: nak'etebuer-i  
Number: 14547  
ნაკეთებუერ-ი (ნაკეთებუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. აკეთენს ზმნისა -- გასამრჯელო გაკეთებისათვის. ჸუდეშ ნაკეთებუერი ოში
მანათი ფარა ხეს მიართვეს - სახლის გაკეთების საფასური ასი მანეთი ფული ხელში მიართვეს. 

Lemma: nak'el-i  
Number: 14548  
ნაკელ-ი (ნაკელ/რს) საქონლის განავალი, -- ნაკელი, ნეხვი. შდრ. წვირე; მინწა (პ. ჭარ.). 

Lemma: nak'elua  
Number: 14549  
ნაკელუა (ნაკელუას) სახელი ნაკელანს ზმნისა -- ნაკელის შეტანა მიწის გასანოყიერებლად. გაზარხულს ხონუაშა{ხ}
ნაკელანდეს დიხას - გაზაფხულზე მოხვნამდე ნაკელი შეჰქონდათ მიწაში (ანაკელიანებდნენ). //გადატ. მაგრად გალანძღვა.
ნაკელანს (ნაკელუუ გაანოყიერა ნაკელით, უნაკელუუ ნაკელით გაუნოყიერებია, ნონაკელუე(ნ) ნაკელით ანოყიერებდა თურმე) გრდმ.
ნაკელით ანოყიერებს, -- ანაკელებს. უნაკელანს (უნაკელუუ ნაკელით გაუნოყიერა, უნაკელუუ ნაკელით გაუნოყიერებია) გრდმ.
სასხვ. ქც. ნაკელანს ზმნისა -- ნაკელით უნოყიერებს, -- უნაკელებს. ინაკელუუ(ნ) (დიინაკელუ ნაკელით განოყიერდა,
დონაკე{ლ/რე}(ნ) ნაკელით განოყიერებულა) გრდუვ. ვნებ. უნაკელანს ზმნისა -- ნაკელით ნოყიერდება, ნაკელიანდება.
ინაკელე(ნ) (ინაკელუ შესაძლებელი გახდა ნაკელით განოყიერება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ნაკელანს ზმნისა -- შეიძლება
ნაკელით განოყიერდეს. ანაკელე(ნ) (ანაკელუ შეძლო ნაკელით გაენოყიერებინა, -- , ნონაკელუე(ნ) შესძლებია ნაკელი შეეტანა)
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უნაკელანს ზმნისა -- შეუძლია ნაკელით გაანოყიეროს. ონაკელებაფუანს (ონაკელებაფუუ ნაკელით
გაანოყიერებინა, უნაკელებაფუაფუ ნაკელით გაუნოყიერებინებია, ნონაკელებაფუე(ნ) ნაკელით ანოყიერებინებდა თურმე) კაუზ.
ნაკელანს ზმნისა -- ნაკელით ანოყიერებინებს, ანაკელებინებს. მანაკელარი მიმღ. მოქმ. ნაკელით {გა}მანოყიერებელი.
ონაკელარი მიმღ. ვნებ. მყ. ნაკელით {გა}სანოყიერებელი. მონაკელერი მიმღ. ვნებ. წარს. ნაკელით {გა}ნოყიერებული. ნანაკელა
მიმღ. ვნებ. წარს. ნაკელით {გა}ნანოყიერები. ნანაკელუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ნაკელით განოყიერების საფასური. უნაკელუ მიმღ.
უარყ. ნაკელით {გა}უნოყიერებელი. 

Lemma: nak'ep-i  
Number: 14550  
ნაკეფ-ი (ნაკეფის, ნაკემს) 1. ვაზის ავადმყოფობაა ერთგვარი. ბინეხიში ფურცელეფც... ურჩქინდჷ კვარკვალია
ნაკეფიჯგუა, -- სოდეთ ათე ნაკეფი რენი, თექი ფურცელი ეშმეჭუუ: ყაზაყ., 1.06.1930, გვ. 3 - ვაზის ფოთლებს უჩნდება
მრგვალი ნაკეფისნაირი, -- სადაც ეს ნაკეფი არის, იქ ფოთოლი ამოიწვება. 2. ნადები, რომელიც უჩნდება ქვაბს, ჩაიდანს. 

Lemma: nak'va  
Number: 14551  
ნაკვა (ნაკვას) ეკლესიაში სანთლის წვის შედეგად დგება სუნი, რომელსაც ნაკვას ეძახოდნენ (!); გავარვარებული ნახშირი.
იხ. ნაკვა-ჩხირი. 

Lemma: nak'vata  
Number: 14552  
ნაკვათა (ნაკვათას) მიმღ. ვნებ. წარს. კვათუნს ზმნისა -- {გა}ნაჭერი. ენა თინერ ჩინება რე, ნაკვათასი ხინა რჩანი: ქხს, 1,
გვ. 145 - ეს ისეთი მიხვედრაა (ცნობაა), დაჭრილს (დანაჭერზე) რომ ქინაქინი მოგცენ. შდრ. ნოჭკერი. 

Lemma: nak'vatuer-i  
Number: 14553  
ნაკვათუერ-ი (ნაკვათუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. კვათუნს ზმნისა -- გაჭრის საფასური. ათენა მიირთვით ჯაში ნაკვათუერი - ეს
მიირთვით ხის მოჭრის გასამრჯელო. 

Lemma: nak'val-i  



Number: 14554  
ნაკვალ-ი (ნაკვალს) ნაკვალევი. იში ნაკვალი ვამიძირუ - იმის ნაკვალევი არ მინახავს. 

Lemma: nak'vala  
Number: 14555  
ნაკვალა (ნაკვალას) მიმღ. ვნებ. წარს. კვალუნს ზმნისა -- ნაკვალი. 

Lemma: nak'vachxir-i  
Number: 14556  
ნაკვაჩხირ-ი, ნაკვაჩხჷრ-ი (ნაკვაჩხი/რს) მუგუზალი, შეშის ანთებული ნაწილი; ნაკვერჩხალი. ბოშიქ... ნაკვაჩხირი
ქიიხვამილუუ დო ირტჷ: ა. ცაგ., გვ. 12 - ბიჭმა ... მუგუზალი აიტაცა და გაიქცა. ართი... ნაკვაჩხირი ქიიხვამილუუ: ი. ყიფშ.,
გვ. 27 - ერთი მუგუზალი გაიტაცა. ჯიმა, ქიმისვანჯი, ვარა ნაკვაჩხირს ქომაანტებუ: ი. ყიფშ., გვ. 179 - ძმაო, მოისვენე,
თორემ მუგუზალსაც მოეკიდება. იხ. ლაკვაჩხი/ჷრი; ნაკვა. შდრ. ლაზ. ნო-კანჩხულე ნაკვერჩხალი (ნ. მარი). 

Lemma: nak'vera  
Number: 14557  
ნაკვერა (ნაკვერას) მოსავლის აღების შემდეგ მოგროვებული ნარჩენი. იხ. ნაკვერუა. 

Lemma: nak'verel-i  
Number: 14558  
ნაკვერელ-ი (ნაკვერელს) მიმღ. ვნებ. წარს. ნაკვერას ზმნისა -- ნაყოფის მოგროვილი ნარჩენი. 

Lemma: nak'verua  
Number: 14559  
ნაკვერუა (ნაკვერუას) იგივეა, რაც ნანკვერუა, -- სახელი ნაკვერანს ზმნისა -- მოსავლის აღების შემდეგ დარჩენილი
ნაყოფის მოძიება -- მოგროვება, მონაგერება. მაგ., თხილის, ყურძნის, სიმინდის და ა.შ. -- სო მეურქ? -- სიმიდიში (თხირიში)
ონაკვერუშა - -სად მიდიხარ? -- სიმინდის (თხილის) ნარჩენის მოსაგროვებლად. შდრ. იმერ. მონაკვერება მომკის შემდეგ
დარჩენილი პურის თავთავის მოგროვება (ა. ღლ.). ნაკვერანს (ნაკვერუუ დარჩენილი ნაყოფი აგროვა, უნაკვერუუ ნარჩენი ნაყოფი
უგროვებია, ნონაკვერუე(ნ) ნარჩენ ნაყოფს აგროვებდა თურმე) გრდმ. ნარჩენ ნაყოფს აგროვებს. უნაკვერანს (უნაკვერუუ ნარჩენი
ნაყოფი {მო}უგროვა, უნაკვერუუ ნარჩენი ნაყოფი {მო}უგროვებია) გრდმ. სასხ. ქც. ნაკვერანს ზმნისა -- ნარჩენ ნაყოფს
უგროვებს. ინაკვერუუ(ნ) (ინაკვერუ ნარჩენი ნაყოფი მოგროვდა, ნაკვერე{ლე}(ნ) ნარჩენი ნაყოფი მოგროვილა) გრდუვ. ვნებ.
ნაკვერანს ზმნისა -- ნარჩენი ნაყოფი გროვდება. ინაკვერე(ნ) (ინაკვერუ შესაძლებელი გახდა ნარჩენი ნაყოფის მოგროვება, --
, -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ნაკვერანს ზმნისა -- შეიძლება ნარჩენი ნაყოფი მოგროვდეს (მოგროვება). ანაკვერე(ნ) (ანაკვერუ
შეძლო ნარჩენი ნაყოფი მოეგროვებინა, -- , ნონაკვერუე(ნ) შესძლებია ნარჩენი ნაყოფის მოგროვება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
უნაკვერანს ზმნისა -- შეუძლია ნარჩენი ნაყოფი მოაგროვოს. ონაკვერაფუანს (ონაკვერაფუუ ნარჩენი ნაყოფი აგროვ{ებ}ინა,
უნაკვერაფუაფუ ნარჩენი ნაყოფი უგროვ{ებ}ინებია, ნონაკვერაფუე(ნ) ნარჩენ ნაყოფს აგროვ{ებ}ინებდა თურმე) კაუზ. ნაკვერანს
ზმნისა -- ნარჩენ ნაყოფს აგროვ{ებ}ინებს. მანაკვერალიმიმღ. მოქმ. ნარჩენი ნაყოფის მომგროვებელი. ონაკვერალი მიმღ. ვნებ.
მყ. მოსაგროვებელი ნარჩენი ნაყოფი. ნაკვერელი მიმღ. ვნებ. წარს. მოგროვილი ნარჩენი ნაყოფი. ნანაკვერა მიმღ. ვნებ. წარს.
მონაგროვი ნარჩენი ნაყოფი. ნანაკვერუერი მიმღ. ვნებ. წარს. გასამრჯელო ნარჩენი ნაყოფის მოგროვებისათვის. 

Lemma: nak'ibira  
Number: 14560  
ნაკიბირა (ნაკიბირას) ნაკბილარი, კბილის კვალი (რამეზე). ნაკიბირა გიოხედუ ხეს - ნაკბილარი აჩნდა ხელზე. 

Lemma: nak'itxer-i  
Number: 14561  
ნაკითხერ-ი, ნაკითხირ-ი (ნაკითხე/ირს) მიმღ. ვნებ. წარს. კითხულენს ზმნისა -- ნაკითხი. 

Lemma: nak'itxuer-i  
Number: 14562  
ნაკითხუერ-ი (ნაკითხუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. კითხულენს ზმნისა -- გასამრჯელო კითხვისათვის. 

Lemma: nak'ik'ona  
Number: 14563  
ნაკიკონა (ნაკიკონას) მიმღ. ვნებ. წარს. კიკონუნს ზმნისა -- კენკვით შენაგროვები, -- ნაკენკი. 

Lemma: nak'ik'onuer-i  
Number: 14564  
ნაკიკონუერ-ი (ნაკიკონუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. კიკონუნს ზმნისა -- გასამრჯელო კენკვისათვის. 

Lemma: nak'irk'ola  
Number: 14565  
ნაკირკოლა (ნაკირკოლას) კურკლი. კურდღელიში ნაკირკოლა - კურდღლის კურკლი (მასალები, ტ. ვ, გვ. 139).შდრ.
კირკოლა. 

Lemma: nak'ipu  
Number: 14566  
ნაკიფუ (ნაკიფუს) ადგილი, სადაც კიფი (კანაფი) ეთესა, -- ნაკანაფარი. ტოპონ. ნაკიფუ -- სოფელი წალენჯიხის რაიონში. 

Lemma: nak'icha  
Number: 14567  
ნაკიჩა (ნაკიჩას) მიმღ. ვნებ. წარს. კიჩუნს ზმნისა -- ნაკეცი. ოჭიშის ნაკიჩა გიოხე - ზურგზე ნაკეცი აჩნია. 

Lemma: nak'ichuer-i  
Number: 14568  
ნაკიჩუერ-ი (ნაკიჩუერს), ნოკიჩუერ-ი (ნოკიჩუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. კიჩუნს ზმნისა -- გასამრჯელო დაკეცისათვის. 



Lemma: nak'leb-i  
Number: 14569  
ნაკლებ-ი (ნაკლების) ნაკლები, იშვიათი. ნაკლებო ზმნზ. ნაკლებად. ნაკლებო რდჷ ყაზაყი, ნამუსჷთ ოხაჩქალი დიხა
ობაღჷდჷნი - იშვიათად (ნაკლებად) იყო გლეხი, რომელსაც სათოხნი მიწა ჰყოფნიდა. შდრ. ნარკები. 

Lemma: nak'oroba  
Number: 14570  
ნაკორობა, ნაკორობუ (ნაკორობა/უ-ს) მიმღ. ვნებ. წარს. კორობუნს ზმნისა -- ნაგროვები. დიხას ნაკორობა ვეეჭოფა დო
ვაჭკომა - მიწაზე ნაგროვები არ აიღო და არ ჭამო. 

Lemma: nak'orobuer-i  
Number: 14571  
ნაკორობუერ-ი (ნაკორობუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. კორობუნს ზმნისა -- გასამრჯელო შეგროვებისათვის. 

Lemma: nak'orocxa  
Number: 14572  
ნაკოროცხა (ნაკოროცხას) მიმღ. ვნებ. წარს. კოროცხუნს ზმნისა -- {და}ნათვალი. 

Lemma: nak'orocxuer-i  
Number: 14573  
ნაკოროცხუერ-ი (ნაკოროცხუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. კოროცხუნს ზმნისა -- {და}თვლის საფასური. 

Lemma: nak'ochanu/e'  
Number: 14574  
ნაკოჩანუ/ჷ (ნაკოჩანუ/ჷს) ნაყმევი; ნაკაცარი. პატონიში ნაკოჩანუ ვორექია - ბატონის ნაყმევი ვარო. 

Lemma: nak'ochu  
Number: 14575  
ნაკოჩუ (ნაკოჩუს) იგივეა, რაც ნაკოჩანუ, -- ნაკაცარი, კაცად (ყმად) ნამყოფი. 

Lemma: nak'u  
Number: 14576  
ნაკუ (ნაკუს) ნეკი. 

Lemma: nak'ua  
Number: 14577  
ნაკუა (ნაკუას), ნაკვა (ნაკვას) სახელი ნაკუნს ზმნისა -- შემჩნევა. შორიშე დონაკუ - შორიდან შეამჩნია (მ. კვირტია). 

Lemma: nak'uloza  
Number: 14578  
ნაკულოზა (ნაკულოზას): სელეგინიში// სილოგინიში კეთებაში დროს თუდო სისქვამა ქჷდეკინასჷნი, მოჭყვიდუნა
ჸვალიშ ნაწილს, ნამუსით ნაკულოზას უძახუნა -- სულუგუნის კეთების დროს ქვევით ლამაზად რომ იყოს (სილამაზე
დაიჭიროს), მოწყვეტენ ყველის ნაწილს, რომელსაც ნაკულოზას უძახიან. 

Lemma: nak'urtx-i  
Number: 14579  
ნაკურთხ-ი, ნაკურთხუ (ნაკურთხი/უ-ს) ნაკურთხი. ნაკურთხუ წყარი ნაკურთხი წყალი. 

Lemma: nak'urt'anu  
Number: 14580  
ნაკურტანუ (ნაკურტანუს) ნაკურტანალი. მუჭო ნაკურტანუ ცხენს ქოგუ - როგორ ნაკურტანალ ცხენს ჰგავს. 

Lemma: nak'uch'u{l}-i  
Number: 14581  
ნაკუჭუ{ლ}-ი (ნაკუჭულ/რს) ნაკვალევი; ნაფეხური. იში ნაკუჭული ვამიძირუ, კინოხ ხშირას გილეშუ - იმისი ნაკვალევი არ
მინახავს, ადრე ხშირად დადიოდა. შდრ. ნაცუტული. 

Lemma: nal-i  
Number: 14582  
ნალ-ი (ნალ/რს) ნალი. ცხენიშ ნალი - ცხენის ნალი. 

Lemma: nal  
Number: 14583  
ნალ, ნალუ/ჷ (ნალუ/ჷ-ს) მიმღ. ვნებ. წარს. ურს ზმნისა -- ნავალი. სო ვემიოხე სქანი ნალ?: ეგრისი, გვ. 128 -- სად არ ჩანს
შენი ნავალი? კოჩიშ კუჩხიშ ნალუ გიორჩქუ -- კაცის ფეხის ნავალი აჩნია. 

Lemma: nala՚apina  
Number: 14584  
ნალაჸაფინა (ნალაჸაფინას) მიმღ. ვნებ. წარს. ლაჸაფენს ზმნისა -- ნათამაშევი. 

Lemma: nalaxaru  
Number: 14585  
ნალახარუ (ნალახარუს) ნაავადმყოფარი. 

Lemma: nalaxe  
Number: 14586  
ნალახე (ნალახეს), ნალახეე (ნალახეეს) ავადმყოფი, ნაავადმყოფარი (პ. ჭარ., ი. ყიფშ.). ნალახე კოჩი გებდჷრთი,



საარიკო ქობძირი: ი. ყიფშ., გვ. 161 -- ავადმყოფი კაცი ავდექი, საარაკო (კი) ვნახე. 

Lemma: nalexu  
Number: 14587  
ნალეხუ (ნალეხუს) იგივეა, რაც ნალახარუ, -- ნაავადმყოფარი. 

Lemma: nali  
Number: 14588  
ნალი თოლიში თვალის ავადმყოფობა ერთგვარი, -- ლიბრი. თოლს ნალქ ქიგნადუა დო თოლი წუჸონუა -- თვალზე ნალი
(ლიბრი) გადაედოო და თვალი გაუფუჭაო. 

Lemma: nalimer-i  
Number: 14589  
ნალიმერ-ი (ნალიმერს) ნაომევი. ცქვაფა ნალიმერსია: თ. სახოკ., გვ. 266 -- კვეხნა ნაომევსო. შდრ. ლიმა. 

Lemma: nalu/e'  
Number: 14590  
ნალუ/ჷ (ნალუ/ჷს) იხ. ნალ, -- ნავალი. სო ვემჲოხე სქანი ნალჷ?: ქხს, 1, გვ. 157 -- სად არ ატყვია შენი ნავალი? 

Lemma: nam  
Number: 14591  
ნამ იხ. ნამუ. 

Lemma: namargalu/e'  
Number: 14592  
ნამარგალუ/ჷ (ნამარგალუ/ჷ-ს) მეგრული ცხვრის, თხისა და ცხენის ჯიშებია: ა) ცხვარი -- შავი ფერისა და საშუალო ტანისა,
დუმა აქვს მომცრო, მატყლი საშუალო ღირსებისა (ს. მაკალ., გვ. 193). ბ) თხა. თხებში ყველას სჯობდა ნამარგალუ,
რომელიც კარგი მეწველია, ხორციც გემრიელი აქვს და ტანითაც დიდია; ბეწვი კი აქვს მოკლე და ღირსებით მდარე (იქვე, გვ.
193). გ) ჯიშიანი ცხენი. ნამარგალუ-ს ჯიშის ცხენი ტანით დიდია და მუშაც, მაგრამ ტლანქია და ფეხმარდობა აკლია (იქვე, გვ.
195). 

Lemma: namarebu  
Number: 14593  
ნამარებუ, ნამარებულ-ი (ნამარებუს, ნამარებულ/რს) სამაჭანკლო, ნამაჭანკლები, ნაშუამავლები. ტყებიშა გურქუ
ქჷგაჸუო, ნამარებულ მიდეღენი?: ქხს, 1, გვ. 188 -- ტყავი გულით მოგინდაო, რომ სამაჭანკლო წაიღო? შდრ. მარებელი. 

Lemma: namartaxu/e'  
Number: 14594  
ნამართახუ/ჷ (ნამართახუ/ჷს) მიმღ. ვნებ. წარს. მართახანს ზმნისა -- ნამათრახალი. ნამართახჷ ვეგიოხედ: მასალ., გვ.
105 -- ნამათრახალი არ აჩნდა. 

Lemma: namarte-i  
Number: 14595  
ნამართე-ი (ნამართეის) ნამართალი, ალალი. ნამართეი ნაშრომუსუ ღორონთი ვეგნორტებუე: მასალ., გვ. 53 -- ალალი
შრომით მოპოვებულს ღმერთი არ შეგარჩენს თურმე. იხ. მართალი. 

Lemma: nama՚a  
Number: 14596  
ნამაჸა (ნამაჸას) ტოტი. ჩაიშ ქვერჩხი აპრილიში თუთას იჭყანცჷ რწვანე ფერო ახალგაზდა ნამაჸაში გოფაჩუას: ყაზაყ.,
21.05. 1930, გვ. 2 -- ჩაის ბუჩქი აპრილში იწყებს მწვანე ფრად ახალგაზრდა ტოტის გაშლას. იწილუუ ნამაჸაში სუმი
ფურცელი -- იკრიფება ახლადამოყრილი ტოტის სამი ფოთოლი; ახალგაზდა ნამაჸაშე ბწილუნთ მუნაწიისჷ --
ახალგაზრდა ტოტისაგან ვკრეფთ მოსავალს. შდრ. ჸა. 

Lemma: nama՚al  
Number: 14597  
ნამაჸალ, ნამაჸალუ/ჷ (ნამაჸალუ/ჷ-ს) ნაამხანაგარი. ვაჸუნს სანდო კოჩი თე მუში ნამაჸალ ბერიჯგურა: მ. ხუბ., გვ. 74 --
არ ჰყავს სანდო კაცი მისი ნაამხანაგარი ბერის მსგავსი. შდრ. მაჸალე. 

Lemma: nama՚ale  
Number: 14598  
ნამაჸალე (ნამაჸალეს) იხ. ნამაჸალ. ნამაჸალე კოჩი: ი. ყიფშ., გვ. 51 -- ნაამხანაგარი კაცი. 

Lemma: namgda  
Number: 14599  
ნამგდა (ნამგდას) განუსაზღვრელ. ნაცვალსახელი, -გდა- ნაწილაკდართული ნამ(უ), -- იგივეა, რაც ნამდგა. მეურნეობაში
ნამგდა დარგი ებჭოფათჷნი... -- მეურნეობაში რომელიმე დარგი რომ ავიღოთ... 

Lemma: namda  
Number: 14600  
ნამდა, ნამუდა, ნამჷდა მაქვემდებარებელი კავშირი, -და- ნაწილაკდართული ნამ(უ) -- რომ. შუმა თიცალი ქიჸი, ნამდა,
მემიჩქ, ბოშეფი ვაგურზ: ქხს, 1, გვ. 18 -- სმა ისეთი იქნება, რომ, მგონი, ბიჭები ვერ გაუძლებენ. მაჟირა დღას გებგი,
ნამდა... -- მეორე დღეს გავიგე, რომ... 

Lemma: namdga  
Number: 14601  
ნამდგა (ნამდგას) განუსაზღვრელ. ნაცვალსახელი, -დგა- ნაწილაკდართული ნამ(უ) (მოთხ. ნამდგაქ რომელიღაცამ; მიც.
ნამუდგას რომელიღაცას; ნათეს. ნამდგაში რომლიღაცის; მოქმ. ნამდგათი რომელიღაცით, რომლითაც; ვითარებ. და წოდ.



არ აქვს, არ აქვს მრ. რიცხვიც), -- რომელიც; რომელიმე, რომელიღაც. ნამდგა ცხენი ვარენო მინილენს ჸუდეშა..., თინა
იჸიი თავადსქუაში: მ. ხუბ., გვ. 55 -- რომელი ცხენიც შევა სახლში..., ის იქნება თავადიშვილის. იხ. ნამუდგა. 

Lemma: namdvil-i  
Number: 14602  
ნამდვილ-ი (ნამდვილ/რს) ნამდვილი. ნამდვილო ზმნზ. ნამდვილად. ნამდვილო თე კოჩქჷ ქოძირჷ: ი. ყიფშ., გვ. 14 --
ნამდვილად ამ კაცმა ნახა. იხ. ნანდული. 

Lemma: namesu  
Number: 14603  
ნამესუ (ნამესუს) ნამაისარი. ნამესუ გინი რე -- ნამაისარი (მაისში დაბადებული) ხბოა. შდრ. მესი. 

Lemma: namzitu  
Number: 14604  
ნამზითუ (ნამზითუს) იგივეა, რაც ნაბზჷთი, -- ნამზითევი. ნამზითუთ იხორუნა, მუშ ხეთ მუთუნს ვაცადუნა: ქხს, 1, გვ. 192 --
ნამზითვით სახლდებიან, თავისი ხელით არაფერს აკეთებენ (არ ცდილობენ). 

Lemma: namtin-i  
Number: 14605  
ნამთინ-ი (მოთხ. ნამთინქ არავინ, მიც. ნამთინს არავის, ნათეს. ნამთინიშ(ი) არავის(ი), მოქმ. და ვით. არ აქვს) უარყ.
ნაცვალსახელი არავინ; არც ერთი. ნამთინქ ვამორთუ -- არც ერთი არ მოვიდა. ნამთინს ხე ვაგმუღალუ მაახვარებელო --
არც ერთს ხელი არ გამოუღია დასახმარებლად. 

Lemma: namtine//namutine  
Number: 14606  
ნამთინე//ნამუთინე (ნამ{უ}თინეს) განუსაზღვრელ. ნაცვალსახელი, -თი- და -ნი//ნე ნაწილაკდართული ნამ(უ) -- ზოგიერთი.
ნამთინე ღურუუ დაპატიჟებელი რენია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 104 -- ზოგიერთი სიკვდილი დასაპატიჟებელიაო. ნამუთინე
თაში რაგადანს -- ზოგიერთი ასე ლაპარაკობს. 

Lemma: namtinesha{x}  
Number: 14607  
ნამთინეშა{ხ} ზმნზ. ზოგჯერ. ნამთინეშახ თაში უჯგუნია -- ზოგჯერ ასე სჯობიაო. 

Lemma: naminjaru  
Number: 14608  
ნამინჯარუ (ნამინჯარუს) ნაპატრონები. დეკვირით, მუშ მასქვამა რე ჸოროფაში ნამინჯარუ: ქხს, 1, გვ. 314 --
დააკვირდით, რა ლამაზია სიყვარულის ნაპატრონები. 

Lemma: namozv-i  
Number: 14609  
ნამოზვ-ი (ნამოზვის): ნამოზვი გინი მოზრდილი ხბო, -- ხბო ერთ წლამდე. ნამოზვიში გინი ჸუნს დო დღაშე ართშახ
პჭვალუნქ ჩხუს -- მოზრდილი ხბო ჰყავს და დღეში ერთხელ ვწველი ძროხას. ნამოზვიში ჸვალი რე დო ნაბეტანი
გემუანიე, დოფხვამანქია -- მოზრდილი ხბოიანი ძროხის ყველია და ძალიან გემრიელია, დამლოცავო. შდრ. მოზვერი. 

Lemma: namonch'u  
Number: 14610  
ნამონჭუ (ნამონჭუს) კრუხყოფილი. 

Lemma: namos-i  
Number: 14611  
ნამოს-ი (ნამოსის) ნამუსი; გადატ. საიდუმლო. ნამოსი ოკო ქიშეუნახე კოს -- ნამუსი (საიდუმლო) უნდა შეუნახო კაცს. 

Lemma: namosa  
Number: 14612  
ნამოსა (ნამოსას) მიმღ. ვნებ. წარს. მოსუნს ზმნისა -- ნაქსოვი, ბლანდით ნაქსოვი. შდრ. მოსა ბადე მოსასმელი (ნაქსოვი)
ბადე. 

Lemma: namoch'vu  
Number: 14613  
ნამოჭვუ (ნამოჭვუს) კრუხყოფილი. ნამოჭვუ რე დო ძალამ ჭკოლა რე -- კრუხნამყოფია და ძალიან განხდარია. შდრ.
მო{ნ}ჭვა; ნამონჭუ. 

Lemma: namojgiru  
Number: 14614  
ნამოჯგირუ (ნამოჯგირუს) მიმღ. ვნებ. წარს. მოჯგირენს ზმნისა -- ნამოყვრალი; ნამოყვასარი. 

Lemma: namp'ua  
Number: 14615  
ნამპუა (ნამპუას) რაიმე დაბრკოლებაზე უშნოდ გადასვლა (მ. ძაძ., 2, გვ. 12). 

Lemma: namt'an-i  
Number: 14616  
ნამტან-ი (ნამტანს) იგივეა, რაც ნაბეტანი, -- ნამეტანი, მეტისმეტი. დუსუ ვამგოწონუანთუ ნამტან ნინაშ ტარკალითჷ: ქხს,
1, გვ. 110 -- თავს არ მოგაწონებთ ენის მეტისმეტი ტლიკინით. 

Lemma: namu(n)  
Number: 14617  



ნამუ(ნ), ნამჷ//ნამ (ნამუ/ჷ-ს?; მრ. რიცხ.: ნამუნ-ეფ-ი? რომლები?) კითხვითი ნაცვალსახელი რომელი? ნამუ ჸუდეს
მილარე თი დემეფია, ქჷმოძირითია?!: მ. ხუბ., გვ. 240 -- რომელ სახლში დგას (შიგნით) ის დევებიო, მაჩვენეთო?!
ვაპილათია დო ნამც ხე ვაიღუნ, ხეს ქჷგოჩანუა!: მ. ხუბ., გვ. 294 -- არ მომკლათო და რომელს ხელი არ გაქვს, ხელს
მოგაბამ! დათაწკალა ორდესჷ თი კათა, ნამუნეფქჷთი შარას აუხვადესჷნი: ი. ყიფშ., გვ. 17 -- დათასთან იყვნენ ის ხალხი,
რომლებიც გზაში შეხვდნენ. ...ნამნეფც ვეგიოცუ ინაშე ხერქ: ყაზაყ., 6.05.31, გვ. 3 -- ...რომლებსაც არ დასცვივდა იმისგან
ხეირი. შდრ. ლაზ. ნამ, ნამუ რომელი (ნ. მარი). 

Lemma: namua  
Number: 14618  
ნამუა (ნამუას) სახელი ინამუუ(ნ) ზმნისა -- 1. განაბვა, გაჩუმება. ათეშუ რაგადი დო გიინამუ, შური ვაკუღალუ - ამის თქმა
და გაინაბა, სული (ხმა) არ ამოუღია. ინამუუ (გიინამუ გაინაბა, გონამე{ლე}(ნ) განაბულა) გრდუვ. ვნებ. ინაბება. 2. {და}ნამვა. 

Lemma: namuganishe  
Number: 14619  
ნამუგანიშე ზმნზ. რომელი მხრიდან? რომელ მხარეს? ნამუგანიშე იჸუუ ჸოთამაქ? - რომელი მხრიდან იყო სროლა? 

Lemma: namugida  
Number: 14620  
ნამუგიდა (ნამუგიდას) განუსაზღვრელ. ნაცვალსახელი, -გი-და- ნაწილაკდართული ნამუ -- რომელიმე. შდრ. ნამუდგა. 

Lemma: namugiden-i  
Number: 14621  
ნამუგიდენ-ი (ნამუგიდენს) განუსაზღვრელ. ნაცვალსახელი, -გიდენ(ი) (ღ გი-და-ორე-ნ(ი) ნაწილაკდართული ნამუ --
რომელიღაცა. შდრ. ნამუდგენი. 

Lemma: namu-da  
Number: 14622  
ნამუ-და რომელი-და. -- ნამუ გოკო? -- ნამუ-და, ხეს გიკინებუნ, თინა: -რომელი გინდა? -- რომელი-და, ხელში რომ
გიჭირავს, ის. 

Lemma: namuda  
Number: 14623  
ნამუდა, ნამჷდა მაქვემდებარებელი კავშირი რომ, თუ. ჸოფე ართი ომბოლი, ეფერი ღარიბი, ეფერი, ნამუდა ცა დო დიხა
შქას მუთა ნოპალუე: ი. ყიფშ., გვ. 23 -- ყოფილა ერთი ობოლი, ისეთი ღარიბი, ისეთი, რომ ცასა და მიწას შუა არაფერი
ებადა (გააჩნდა). მუუჩინუ... ხენწიფეს, ნამუდა მა მეიჩქვანქ მარკინეს: მ. ხუბ., გვ. 1 -- შემოუთვალა ... ხელმწიფეს, რომ მე
გამოგიგზავნი მოჭიდავეს. მიჩქჷ, ნამჷდა ტყურა რენი -- ვიცი, რომ ტყუილია... 

Lemma: namudga  
Number: 14624  
ნამუდგა, ნამუდიგა (ნამუდ{ი}გას) იგივეა, რაც ნამუგიდა, -- დგა//-დიგა- ნაწილაკდართული ნამუ -- რომელიც. ნამუდიგა
გისხუნუნი, თინა გაჲშაგორია: მ. ხუბ., გვ. 61 -- რომელიც გირჩევნია, ის ამოირჩიეო. 

Lemma: namudga{r}eni  
Number: 14625  
ნამუდგა{რ}ენი (ნამუდგა{რ}ენს) -დგა{რ}ენი (-დი და გა ნაწილაკებია, რე(ღ ორე) `არის' მეშველი ზმნა, ნ(ი) `რომ' კავშირი)
დართული ნამუ -- რომელიღაცაა (რომელიღაც რომ არის). ნამ{უ}დგა{რ}ენი ხეს ულასუნს -- რომელიღაცაა ხელს უშლის. 

Lemma: namudgaki{r}en-i  
Number: 14626  
ნამუდგაქი{რ}ენ-ი იხ. ნამუდგარენი, -- სიტყვ.-სიტყვ.: რომელიღაცამ რომ არის. 

Lemma: namudgaki{r}duni  
Number: 14627  
ნამუდგაქი{რ}დუნი იხ. ნამუდგარენი, -- სიტყვ.-სიტყვ.: რომელიღაცამ რომ იყო. 

Lemma: namudiga  
Number: 14628  
ნამუდიგა (ნამუდიგას) იგივეა, რაც ნამუდგა. 

Lemma: namut(i)  
Number: 14629  
ნამუთ(ი), ნამუთუ, ნამუთჷ მიმართებითი ნაცვალსახელი, -თი, -თუ, -თჷ- ნაწილაკდართული ნამუ, -- რომელიც. სქანი სქუა
თინა იჸი, ნამუთი სქანი ჸუდეშა მინულას ხვალე ეკიხვენუაფუ: ი. ყიფშ., გვ. 10 -- შენი შვილი ის იქნება, რომელიც შენს
სახლში შესვლის დროს მარტო იჯდება (იჯდომება). გაუკეთჷ თი რიგი საგანი, ნამუთ ორდჷ წონათ ეჩდოხუთი ფუთინი: მ.
ხუბ., გვ. 180 -- გაუკეთა იმ რიგის ისარი, რომელიც იყო წონით ოცდახუთი ფუთი. ბოშიქ ქოძირჷ გჷძღჷბია, ნამუთჷ აშო
გიმართჷნი: ქხს, 2, გვ. 34 -- ბიჭმა ნახა კალათა, რომლითაც აქეთ ჩამოვიდა. 

Lemma: namutin-i  
Number: 14630  
ნამუთინ-ი (ნამუთინს) იხ. ნამთინი. კოჩი ნამუთინს ვემლახვილუუ: მ. ხუბ., გვ. 7 -- კაცი ვერც ერთში ვერ ნახა. ქაღარდი
ნამუთინს ვაუჩქჷდჷ: ი. ყიფშ., გვ. 7 -- კითხვა (ქაღალდი) არც ერთმა არ იცოდა. 

Lemma: namutine  
Number: 14631  
ნამუთინე (ნამუთინეს) იხ. ნამთინე. ნამუთინე თაში რაგადანც, ნამუთინე -- შხვანერო -- ზოგიერთი (რომელიმე) ასე
ლაპარაკობს, ზოგიერთი -- სხვანაირად. ნამუთინეეფი დოხაშუ, ნამუთინეე დოჭუ: ა. ცაგ., გვ. 35 -- ზოგიერთები მოხარშა,
ზოგიერთი შეწვა. 



Lemma: namurjul-i  
Number: 14632  
ნამურჯულ-ი (ნამურჯულს) იხ. მურუჯი. 

Lemma: namus-i  
Number: 14633  
ნამუს-ი (ნამუსის) იხ. ნამოსი, -- ნამუსი. ნამუსი ვაპალუნი, ფერი კოჩი რე -- ნამუსი რომ არ აბადია, ისეთი კაცია. შდრ.
ლამუსი; სანამუსო. 

Lemma: namushel/r-i  
Number: 14634  
ნამუშელ/რ-ი (ნამუშელ/რს), ნამუშეერ-ი (ნამუშეერს) მიმღ. ვნებ. წარს. მუშენს ზმნისა -- ნამუშევარი. უმუშელას მეუღუდუ
მუშა კოჩიშ ნამუშელი -- უმუშევარს მიჰქონდა მუშა კაცის ნამუშევარი. წჷრი ნამუშერქ მემიდინასია: მ. ხუბ., გვ. 112 --
წლევანდელი ნამუშევარი დამეკარგოსო. ბერგი -- ბურჭულიში ნამუშეერი ქიიჸიდასჷ: ი. ყიფშ., გვ. 182 -- თოხ-წალდის
ნამუშევარი იქნებოდეს. 

Lemma: namushvans  
Number: 14635  
ნამუშვანს (ღ ნამუ-შვანს რომელ დროს) ზმნზ. როდესაც, რომელ დროსაც, რა დროსაც. ნამუშვანს დოღურუ გვერშაპინი...:
მ. ხუბ., გვ. 12 -- როდესაც მოკვდება ვეშაპი. 

Lemma: namuc'k'ela  
Number: 14636  
ნამუწკელა -კელა თანდებულდართული ნამუ. შდრ. ნამუწკუმა//ნამუწკჷმა. 

Lemma: namuc'k'uma//namuc'k'e'ma  
Number: 14637  
ნამუწკუმა//ნამუწკჷმა -*კუ/ჷმა თანდებულდართული ნამუ. ვა ქიჩინუო ძღაბი, ნამუწკჷმა სუმ დღა დო სერს ჯანუდუნ:მ.
ხუბ., გვ. 134 -- ქე არ იცნო გოგო, რომელთანაც სამ დღე და ღამეს იწვა. 

Lemma: name'  
Number: 14638  
ნამჷ იხ. ნამუ. ნამჷ რე ყაზაყიში?: მ. ხუბ., გვ. 54 -- რომელი არის გლეხისა? ნამჷ რე, თაში ღურჭულანსი?: ი. ყიფშ., გვ.
173 -- რომელია, ასე რომ ჭიკჭიკებს? 

Lemma: name'da  
Number: 14639  
ნამჷდა იხ. ნამდა, ნამუდა. ვაჭარენს აფუნა ართმაჟიაშა ნარაგადჷ, ნამჷდა მითინს ვადვარკათ მუთუნი: მ. ხუბ., გვ. 83 --
ვაჭრებს აქვთ ერთმეორესთან ნათქვამი, რომ არავის არ დავაკლოთ არაფერი. 

Lemma: name'tin-i  
Number: 14640  
ნამჷთინ-ი (ნამჷთინს) იხ. ნამუთინი. 

Lemma: nana  
Number: 14641  
ნანა (ნანას) 1. დედა. ვა უძირ, ვაშჷ ბაბა დო ნანა: მასალ., გვ. 57 -- არ უნახავს, არ ახსოვს მამა და დედა. ბონდო ბოში
ოხუტოლუ მუშ ნანას გურსია: ქხს, 1, გვ. 19 -- ბონდო ბიჭი ეხუტება თავის დედას გულშიო... ნანასჷთი თინა უჸორს: ი. ყიფშ.,
გვ. 116 -- დედასაც ის უყვარს. ნანა, ჩქიმი ნანა ქორექი-და, გომიტე ჯარიშა! -- დედა, ჩემი დედა თუ ხარ, გამიშვი ჯარში
(ჯარობაში). 2. მიმართვა: შვილო! ჯგჷრი, ნანავა, უწუუ დედიბიქ: მ. ხუბ., გვ. 82 -- კარგი, შვილოო, უთხრა დედაბერმა.
მორთი აშო, ნანა! -- მოდი აქ, შვილო! შოუ, ნანა!: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 150 -- შოუ, შვილო! მავა რჩინ ვორექ, ნანავა, დო სი
ქჷმორთი დო გეშეღია: მ. ხუბ., გვ. 140 -- მეო ბებერი ვარო, შვილო, და შენ მოდი და ამოიღეო. 3. აკვნის სიმღერა ნანა:
დიდა ვოი, ნანა. 4. წამოძახილი გაკვირვების, გაოცების, შიშის გამოსახატავად. ნანა! -- ეს მუს ვორწყექ! -- დედა! -- ამას
რას ვხედავ! სქანი ნაჭარა მუჟამც მიბღინი, ნანა, მუნერქ მახიოლჷ!: ყაზაყ., 1.04.1930 გვ. 4 -- შენი ნაწერი როდესაც
მივიღე, დედა, როგორ გამიხარდა! ნანა, ნანა, ჩქიმი ცოდა! -- დედა, დედა, ჩემი ცოდვა. 5. რთული ფუძის შემადგენელი
ნაწილი: ნანა -- სქუა -- დედა -- შვილო. იავ-ნანა, ვარდო-ნანა. შდრ. ლაზ. ნანა დედა (ნ. მარი); გურ. ნენაი; ზ. აჭარ. ნენეჲ
(ა. ღლ.). იხ. ნანაია. 

Lemma: nanage  
Number: 14642  
ნანაგე! მიმართვაა: დედა გენაცვალოს. ნანაგე, დუს ქოშმოჯინია: მ. ხუბ., გვ. 140 -- დედა გენაცვალოს, თმაში (თავში)
ჩამხედეო. 

Lemma: nanata  
Number: 14643  
ნანათა (ნანათას) მიმღ. ვნებ. წარს. ნათუნს ზმნისა -- ნანათლი, ნათლული. ათენა ჩქიმი ნანათა რე - ეს ჩემი ნათლულია
(მონათლულია). შდრ. იშნაჸონეფი. 

Lemma: nanaia  
Number: 14644  
ნანაია (ნანაიას) კნინობით-მოფერებითი ფორმა სიტყვისა ნანა: 1. დედიკო. ნანაიას ბაბაია ტყურათ ვაჯუდუნია: თ.
სახოკ., გვ. 254 -- დედიკოს მამიკო ტყუილად არ აკოცებსო. მუშ ნანაიასჷ ნდემიში ჸუნა ოკო: ქხს, 2, გვ. 38 -- მის დედიკოს
დევის გაყოლა უნდა. 2. შორისდ. გაკვირვების, შიშის გადმოსაცემად: დედა! ნანაია, ეს მუსი რე, ვორწყექინი! - დედა
(დედიკო), ამას რასაა, რომ ვხედავ! 

Lemma: nananebu  



Number: 14645  
ნანანებუ (ნანანებუს) მიმღ. ვნებ. წარს. ნანენს ზმნისა -- ნანანები, მონანიებული. 

Lemma: nananebuer-i  
Number: 14646  
ნანანებუერ-ი (ნანანებუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. ნანენს ზმნისა -- გასამრჯელო მონანიებისათვის. 

Lemma: nanart'-i  
Number: 14647  
ნანარტ-ი, ნანარტჷ (ნანარტი/ჷ-ს) მიმღ. ვნებ. წარს. ნარტენს ზმნისა -- ნანატრი. ირფელიშე უმოსო ნანარტი ჯგირობუაქ
ქააშუუ - ყველაზე უფრო ნანატრი კარგად ყოფნა (კარგობა) შეეძინა. ქნანარტიში ეჸუნა ნანატრის აყოლა. // გადატ .
სურვილის შესრულება. 

Lemma: nanaskua  
Number: 14648  
ნანასქუა (ნანასქუას) დედა-შვილი. ნანა-სქუა! -- ასე მიმართავს დედა შვილს. ნანაია, ნანა-სქუა, ნანაშ ჭირი მა: ი. ყიფშ.,
გვ. 136 - დედიკო, დედა -- შვილო, შვილის ჭირი მე. ნანა-სქუა, მუ გოკოდჷ სქანი ჯგუა ჯგჷრი ახალგაზდას (აქ)?: მ. ხუბ.,
გვ. 213 - შვილო (დედა -- შვილო), რა გინდოდა შენისთანა კარგ ახალგაზრდას (აქ)? 

Lemma: nanash  
Number: 14649  
ნანაშ ნინა (ნანაშ ნინას) დედა ენა. ამდღა კოჩი ვეგებორკუ ჩქინ ქეჸანას ნანაშ ნინას: ყაზაყ., 3.08.1931, გვ. 2 - დღეს
კაცი არ შეიზღუდება (არ დაიბორკება) ჩვენი ქვეყნის დედაენაზე. 

Lemma: nanach'a  
Number: 14650  
ნანაჭა (ნანაჭას) მიმღ. ვნებ. წარს. ნაჭუნს ზმნისა -- მაგრად ნაცემი (ხმის გამოცემით). ართშახ მანგარას მაფუ ნანაჭა -
ერთხელ მაგრად მყავს ნაცემი. შდრ. ნაჭუა1. 

Lemma: nanaxva  
Number: 14651  
ნანახვა (ნანახვას) მიმღ. ვნებ. წარს. ნახუნს ზმნისა -- ნარეცხი (თეთრეული). ახალი ნანახვა პიშქოსალი რე - ახალი
გარეცხილი (ნარეცხი) პირსახოცია. 

Lemma: nanaxuer-i  
Number: 14652  
ნანახუერ-ი (ნანახუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. ნახუნს ზმნისა -- რეცხვის საფასური. 

Lemma: nangara  
Number: 14653  
ნანგარა (ნანგარას) მიმღ. ვნებ. წარს. ინგარს ზმნისა -- ნატირალი. ბრელი ნანგარა რე ამდღა - ბევრი ნატირალია დღეს. 

Lemma: nangaren-i  
Number: 14654  
ნანგარენ-ი (ნანგარენს) იგივეა, რაც ნანგარა, -- ნატირალი. ჭიჭეს იშენი მუშკვანსი გურს -- ჸვიირს დო ნანგარენს: ქხს,
1, გვ. 90 -- ცოტას მაინც დაუამებს (მოუშვებს) გულს -- მოკლულს და ნატირალს. 

Lemma: nangere  
Number: 14655  
ნანგერე (ნანგერეს) იგივეა, რაც ნაგერე, -- ნაგერალი, დაუთესავად ამოსული. 

Lemma: nandul-i  
Number: 14656  
ნანდულ-ი (ნანდულ/რს) იხ. ნამდვილი, -- ნამდვილი. თინა ნანდულიეშმაკი რდუ: ი. ყიფშ., გვ. 5 -- ის ნამდვილი ეშმაკი
იყო. ნანდულო ზმნზ. ნამდვილად. ნანდულო თენა ოკო ორდასიე: ი. ყიფშ., გვ. 87 -- ნამდვილად ეს უნდა იყოსო. ჰაი! მუში
მანწარა რე, გიჩქჷ, ნანდულო ღურუქუნი: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 120 -- ჰოი! რა მწარე არის, იცი, ნამდვილად რომ კვდები. შდრ.
ძვ. ქართ. ნანდჳლვე; ლეჩხ. ნანდული ნამდვილი (მ. ალავ.). 

Lemma: naneba  
Number: 14657  
ნანება (ნანებას) სახელი ნანენს ზმნისა -- ნანობა; სინანული. ბრელი ნანენს მუნეფიში ნარაგადუშენი - ბევრი ნანობს
თავიანთი ნათქვამისათვის. ინანუ, მარა გვიანი რდუ - ინანა, მაგრამ გვიანი იყო. ნანენს (იყენ. ინანუ ინანა, უნანებუ უნანია,
ნონანებუე(ნ) ნანობდა თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ. ნანობს. ინანებუუ(ნ) (ინანინუ მონან{ი}ებულ იქნა, ნანებე{ლ/რე}(ნ) მონან{ი}ებულა)
გრდუვ. ვნებ. ნანენს ზმნისა -- ინანიება. ინანე(ნ)//ინანინე(ნ) (ინანინუ შესაძლებელი გახდა {მო}ნან{ი}ება, -- , -- ) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. ნანენს ზმნისა -- შეიძლება მონან{ი}ება. ანანე(ნ)//ანანინე(ნ) (ანანინუ შეძლო {მო}ენანიებინა, -- , მონონანიებუე(ნ)
შესძლებია მონან{ი}ება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ნანენს ზმნისა -- შეუძლია {მო}ინან{ი}ოს. ონანებაფუანს (ონანებაფუუ ანანებინა,
უნანებაფუაფუ უნანებინებია, ნონანებაფუე(ნ) ანანებინებდა თურმე) კაუზ. ნანენს ზმნისა -- ანანებინებს. მანანებელი მიმღ. მოქმ.
{მო}მნან{ი}ებელი. ონანებელი მიმღ. ვნებ. მყ. {მო}სანან{ი}ებელი. ნანებული მიმღ. ვნებ. წარს. მონან{ი}ებული, ნანანები. ნანანებუ
მიმღ. ვნებ. წარს. მონან{ი}ებული, ნანანები. ნანანებუერი მიმღ. ვნებ. წარს.გასამრჯელო მონან{ი}ებისათვის. უნანებუ მიმღ. უარყ.
{მო}უნან{ი}ებელი. 

Lemma: nanebu  
Number: 14658  
ნანებუ (ნანებუს) მიმღ. ვნებ. წარს. ანენს ზმნისა -- ნავნები. შდრ. ნება. 

Lemma: nanebul-i  



Number: 14659  
ნანებულ-ი (ნანებულ/რს) იხ. ნანანებუ. მიმღ. ვნებ. წარს. ნანენს ზმნისა -- მონან{ი}ებული. 

Lemma: nantira  
Number: 14660  
ნანთირა (ნანთირას) მიმღ. ვნებ. წარს. ნთირუნს ზმნისა -- ნათრევი. 

Lemma: nantiruer-i  
Number: 14661  
ნანთირუერ-ი (ნანთირუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. ნთირუნს ზმნისა -- თრევის საფასური. 

Lemma: nantxal-i  
Number: 14662  
ნანთხალ-ი (ნანთხალ/რს) იგივეა, რაც ნაანთხალი, -- ნაოთხალი, მეოთხედი. 

Lemma: nantxeb-i  
Number: 14663  
ნანთხებ-ი (ნანთხების) მიმღ. ვნებ. წარს. ანთხენს ზმნისა -- შენაშინები. 

Lemma: nantxora  
Number: 14664  
ნანთხორა (ნანთხორას) იხ. ნათხორა, -- {გა}ნათხარი. ართინერო გიწუუსვათ ნახურგა დო ნანთხორას: მასალ., გვ. 117 --
ერთნაირად გადავუსვათ თხრილებსა და ნახერგსა (ნასაზღვრსა და ნათხარს -- ო.ქ.). 

Lemma: nantxoruer-i  
Number: 14665  
ნანთხორუერ-ი (ნანთხორუერს) იგივეა, რაც ნათხორუერი. 

Lemma: nania  
Number: 14666  
ნანია (ნანიას) 1. ნალია. ძველად ღომის თავთავების გასაშრობად შესანახი ადგილი, -- ძარა, რომელსაც ძირი ლასტისა
ჰქონდა და მაღალ ბოძებზე იყო შემდგარი (ს. მაკალ., გვ. 183) . 2. ოთხ ბოძზე შემდგარი, ისლით გადახურული ნაგებობა,
რომელსაც საქონელი ზაფხულში წვიმის (სიცხის) დროს თავს აფარებდა. ნანია იდგმებოდა ქართაში (იხ.). 

Lemma: naninalu/e'  
Number: 14667  
ნანინალუ/ჷ (ნანინალუ/ჷ-ს) ნამსახური. იხ. ნაინალუ. 

Lemma: nanirz-i  
Number: 14668  
ნანირზ-ი (ნანირზის) მიმღ. ვნებ. წარს. ნირზენს ზმნისა -- სანაძლეო; ნანიზლავები. 

Lemma: nanisu  
Number: 14669  
ნანისუ (ნანისუს) ნარძლევი, რძალყოფილი. ჩქიმი ნანისუ რე - ჩემი რძალნამყოფია. 

Lemma: nank'verua  
Number: 14670  
ნანკვერუა (ნანკვერუას) იხ. ნაკვერუა. 

Lemma: nanonch'k'a  
Number: 14671  
ნანონჭკა (ნანონჭკას) ტოპონ. გადანაწვი. შდრ. ნოჭკი. 

Lemma: nant'enj-i  
Number: 14672  
ნანტენჯ-ი (ნანტენჯის, ნანტენს) იგივეა, რაც ნარტენჯი, -- მიმღ. ვნებ. წარს. ინტებუ(ნ) ზმნისა -- განაქცევი, გამოქცეული. 

Lemma: nankilep-i  
Number: 14673  
ნანქილეფ-ი (ნანქილეფის) მიმღ. ვნებ. წარს. ნქილუნს ზმნისა -- ნაგლეჯი, ნაფლეთი. კიბირი გეშჷრილ მაფუნა სუხარიში
ნანქილეფი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 78 -- კბილი გაცვეთილი გვაქვს ორცხობილას ხრამუნით (გლეჯით). 

Lemma: nandzalu  
Number: 14674  
ნანძალუ (ნანძალუს) იგივეა, რაც ნაძალუ 

Lemma: nandzgila  
Number: 14675  
ნანძგილა (ნანძგილას) იხ. ნძგილუა, -- მიმღ. ვნებ. წარს. ნძგილუნს ზმნისა -- ნარჩევი (ხელით). შხვაშ ნანძგილა ჭუბურს
ჭკომუნს: თ. სახოკ., გვ. 264 -- სხვისი ხელით დარჩეულ (ნახლეჩ) წაბლს ჭამს. 

Lemma: nanc'valeb-i  
Number: 14676  
ნანწვალებ-ი (ნანწვალების) იხ. ნაწვალები. 

Lemma: nanc'q'v-i  



Number: 14677  
ნანწყვ-ი (ნანწყვის) მიმღ. ვნებ. წარს. ნწყუნს ზმნისა -- ჩამონაქცევი, ნამეწყარი; მეწყერი. ბურინ-ბურინით გინილჷ
ნანწყვი, კაკლარონი ტყასჷ: მასალ., გვ. 71 -- ქროლვით გადაიარა მეწყერი, შამბნარი ტყეში. შდრ. ტოპონ. გუგუშ ნანწყვი
გუგუს ნამეწყარი ადგილი (პ. ცხად., კატალ., გვ. 136). 

Lemma: nanch'uep-i  
Number: 14678  
ნანჭუეფ-ი (ნანჭუეფის) მიმღ. ვნებ. წარს. ანჭუაფუ(ნ) ზმნისა -- ნაჩქარევი; ნაჩქარევი ლტოლვა. ჭიჭე გური ვაგუვჩათჷნი,
ნანჭუეფი ვამორგჷნა: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 34 -- ცოტა რომ არ ვიგულმოდგინოთ, ნაჩქარევი (ლტოლვა) არ
გამოგვადგება (გვივარგა). 

Lemma: nanch'q'ola  
Number: 14679  
ნანჭყოლა (ნანჭყოლას) მიმღ. ვნებ. წარს. ნჭყოლუნს ზმნისა -- ჭრილობა; ნაწყლულევი. თეცალ ჟღამიან ნანჭყოლა
მუთუნიშე ვე შედჷრთ!: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 115 -- ამგვარი შხამიანი ჭრილობა (ნაკოდი) სხვა რამისგან არ იქნება (არ
შეიქმნება)! 

Lemma: nanjiru  
Number: 14680  
ნანჯირუ (ნანჯირუ-ს). იგივეა, რაც ნაჯირუ, -- ნაწოლი. 

Lemma: nanjghvila  
Number: 14681  
ნანჯღვილა (ნანჯღვილას) მიმღ. ვნებ. წარს. ნჯღვილუნს ზმნისა -- ნამწყვდევი. ოჭიში გუმოთინაფეს ნტერეფიში
გინანჯღვილა -- წელი გაგვამართინეს მტრების მიერ დანამწყვდევი (რამეზე). 

Lemma: naozu  
Number: 14682  
ნაოზუ (ნაოზუს) ნაეზოარი, ეზოყოფილი. შდრ. ოზე. 

Lemma: naontxal-i  
Number: 14683  
ნაონთხალ-ი (ნაონთხალ/რს) მეოთხედი. იხ. ოთხი. 

Lemma: naondgher-i  
Number: 14684  
ნაონდღერ-ი (ნაონდღერს) ზმნზ. ნაშუადღევი, ნაშუადღევს. ღორონთი ონდღეშა თაურე იჯინენია დო ნაონდღერს
თეურეშე: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 150 -- ღმერთი შუადღემდე აქეთ იყურებაო და ნაშუადღევს -- იქით. ონდღეშა ჭკადუშა დო
ნაონდღერს ჸვანაშავა -- შუადღემდე მჭედელთან და ნაშუადღევს ყანაშიო (ყანისკენო). საბატონიში სიზმარი ჟეშხა
ნაონდღერიშა (სადილობაშა) ეურცია -- შაბათის სიზმარი კვირა ნაშუადღევამდე (სადილობამდე) ახდებაო. პწამალუათ
ოკო ბინეხი ოჭუმარეს ვარა ნაონდღერც: ყაზაყ., 16.03.1930, გვ. 2 -- უნდა შევწამლოთ ვენახი დილას ან ნაშუადღევს. შდრ.
ნაონდღუ. 

Lemma: naondghu  
Number: 14685  
ნაონდღუ (ნაონდღუს) იხ. ონდღე; ნაონდღუს. 

Lemma: naondghus  
Number: 14686  
ნაონდღუს ზმნზ. იგივეა, რაც ნაონდღერს, -- ნაშუადღევს. 

Lemma: naosaru/e'  
Number: 14687  
ნაოსარუ/ჷ (ნაოსარუ/ჷ-ს) ნაპერანგალი. ქესაში რე ცალი განი, ნაოსარჷშ გითნაკვათა: მ. ხუბ., გვ. 356 -- ქისისაა ერთი
მხარე, ნაპერანგალის ჩამონაჭერი. იხ. ოსარე. 

Lemma: naoser{i}shebens  
Number: 14688  
ნაოსერ{ი}შებენს ზმნზ. ნავახშმევს. პატი ცეს ძალამი დო ნაოსერშებენს გედირთჷ დო მინილჷ ოთახშა: მ. ხუბ., გვ. 69 --
პატივი სცეს ძალიან და ნავახშმევს ადგა და შევიდა ოთახში. შდრ. ოსორ{ი}შე. 

Lemma: naosorishen-i  
Number: 14689  
ნაოსორიშენ-ი (ნაოსორიშენს) ნავახშმევი. ნაოსორიშენი ჯგირი დრო რე მიოულარო -- ნავახშმევი კარგი დროა
მისასვლელად. 

Lemma: naosorishens  
Number: 14690  
ნაოსორიშენს იგივეა, რაც ნაოსერიშებენს, -- ზმნზ. ნავახშმევს. ნაოსორიშენს ვა ქუმორთუო! -- ნავახშმევს არ (კი)
მოვიდა! 

Lemma: naosorishu  
Number: 14691  
ნაოსორიშუ (ნაოსორიშუს) 1. მიმღ. ვნებ. წარს. ოსორიშენს ზმნისა -- ნავახშმევი. ნაოსორიშუ ვორექ, მუთუნი ვამოკო --
ნავახშმევი ვარ, არაფერი (არ) მინდა. 2. ნაოსორიშუს ზმნზ. ნავახშმევს. იხ. ნაოსორიშენს. [ნა-ოსორიშე-უ -> ნაოსორიშოუ
-> ნაოსორიშუ{უ}]. 



Lemma: naosuru  
Number: 14692  
ნაოსურუ (ნაოსურუს) ნაცოლარი. ჯგირი კოჩიში ნაჸვანუ დო ჯგირი კოჩიში ნაოსურუა - კარგი კაცის ნაყანევი და კარგი
კაცის ნაცოლარიო. 

Lemma: naosku/e'(naosku/e'-s)  
Number: 14693  
ნაოსქუ/ჷ(ნაოსქუ/ჷ-ს) ადგილი, სადაც ოსქუ (საღორე) იდგა. იხ. ოსქუ. 

Lemma: naoshar-i  
Number: 14694  
ნაოშარ-ი (ნაოშარს) ნაასალი, მეასედი. 

Lemma: naochen-i  
Number: 14695  
ნაოჩენ-ი (ნაოჩენს) ადგილი, სადაც ოჩე იყო, -- დიდი ნაყანარი. იხ. ოჩე. 

Lemma: naochu  
Number: 14696  
ნაოჩუ (ნაოჩუს) იგივეა, რაც ნაოჩენი. 

Lemma: naocebi  
Number: 14697  
ნაოცები ჯაკელა დეკეული, რომელიც დამაკდა და მესამე წლისთავზე მოიგო. 

Lemma: naoch'u/e'  
Number: 14698  
ნაოჭუ/ჷ (ნაოჭუ/ჷ-ს) 1. წყალნავალი ადგილი; 2. ჭალა (მ. კვირტია). 

Lemma: naoxvamu/e'  
Number: 14699  
ნაოხვამუ/ჷ (ნაოხვამუ/ჷ-ს) ნასაყდრალი (ადგილი). ჭითა გვალა, თუდო სქური, ნაოხვამუ ობუჯური: მასალ., გვ. 19 --
წითელი მთა, ქვევით სქური, ნასაყდრალი ობუჯური. იხ. ოხვამე. 

Lemma: naoxvamulens  
Number: 14700  
ნაოხვამულენს ზმნზ. ლოცვის შემდეგ, -- ნალოცევს. შდრ. ნოხვამულენს. 

Lemma: nap'at'ieb-i  
Number: 14701  
ნაპატიებ-ი (ნაპატიების) პატივნაცემი. ნაპატიები ორინჯი ნაპატივცემი (კარგად ნაკვები) საქონელი. 

Lemma: nap'at'onu/e'  
Number: 14702  
ნაპატონუ/ჷ (ნაპატონუ/ჷ-ს) ნაბატონარი. ნაპატონუ სახე უღუ -- ნაბატონარი (ნაყვავილარი) სახე აქვს. შდრ. პატონეფი. 

Lemma: nap'ert'q'via  
Number: 14703  
ნაპერტყვია (ნაპერტყვიას): ნაპერტყვია ძაფი პირველად ან ბოლოს აბრეშუმის პარკიდან ამოღებული მსხვილი ძაფი,
ხარისხით მდარე. შდრ. იმერ. ნაპერტყულა/ე-ჲ პირველად ან ბოლოს ამონაღები აბრეშუმის სხვილი ძაფი, ნაკლებია (ვ.
ბერ.). 

Lemma: nap'icha  
Number: 14704  
ნაპიჩა (ნაპიჩას) მიმღ. ვნებ. წარს. იპიჩანს ზმნისა -- ნამარხულევი, მარხვადაცული. ნაპიჩა ქჷგაფუნანო, ჯიმალეფი,
წინანდღე?: ი. ყიფშ., გვ. 161 -- მარხვა დაცული გაქვთ, ძმებო, წინადღეს? იხ. პიჩვანი. 

Lemma: nap'ichvanu  
Number: 14705  
ნაპიჩვანუ (ნაპიჩვანუს) ნამარხულევი, მარხვადანაცავი. იხ. პიჩვანი. 

Lemma: nazhvera  
Number: 14706  
ნაჟვერა (ნაჟვერას) 1. არყის გამოხდისას სულ ბოლოს წყლიანი მასალა რომ რჩება, მისგან გამონახადს ნაჟვერას ეძახიან
(მასალები, ტ. 3, ნაწ. 2, გვ. 210). 2. მაგრად ნაცემი, ნაჟეჟი. 

Lemma: nazhinosku  
Number: 14707  
ნაჟინოსქუ (ნაჟინოსქუს) იგივეა, რაც ნაჯინოსქუ. შდრ. ჟინოსქუა. 

Lemma: nazhiral-i  
Number: 14708  
ნაჟირალ-ი, ნაჟჷრალა (ნაჟი/ჷრალს, ნაჟი/ჷრალას) ნაორალი, -- ტყუპის ცალი. ფალუა რე ჸოროფაში ნაჟჷრალი: კ.
სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 19 -- გაფურჩქვნაა სიყვარულის ორეული. 

Lemma: nazhiru  
Number: 14709  



ნაჟირუ, ნაჟირუა (ნაჟირუს, ნაჟირუას) ტყუპი. ნაჟირუა ჯიმალეფიში არაკი: მ. ხუბ., გვ. 295 -- ტყუპი ძმების არაკი. იხ.
ნაჟირალა. 

Lemma: nazhua  
Number: 14710  
ნაჟუა (ნაჟუას) სახელი ნაჟუნს ზმნისა -- მაგრად ცემა. შდრ. რაჟუა. 

Lemma: nazhuerishi  
Number: 14711  
ნაჟუერიში ონტკა (ნაჟუერიში ონტკას) იხ. ნაჟვერა. შდრ. მორთინაფილი ონტკა. 

Lemma: nazhgham-i  
Number: 14712  
ნაჟღამ-ი (ნაჟღამს) ნაშხამი. იხ. ჟღამი. 

Lemma: nazhghirep-i  
Number: 14713  
ნაჟღირეფ-ი (ნაჟღირეფის) მიმღ. ვნებ. წარს. ოჟღირუანს ზმნისა -- ნაჭკნობი. 

Lemma: naragada/u  
Number: 14714  
ნარაგადა/უ (ნარაგადა/უ-ს) მიმღ. ვნებ. წარს. რაგადანს ზმნისა -- ნათქვამი. შევასრულე ნარაგადას: მ. ხუბ., გვ. 312 --
შევასრულებ ნათქვამს. ჭკვერ კოჩიშ ნარაგადუ პინტიშა მიოკირალი რე: თ. სახოკ., გვ. 268 -- ჭკვიანი კაცის ნათქვამი
ჩვარში გამოსაკრავიაო. მიიგონჷ სუმი სიტყვა ჭკვერი კოჩიშე ნარაგადჷ -- დანაგურეფი: ი. ყიფშ., გვ. 26 -- მოიგონა სამი
სიტყვა ჭკვიანი კაცისგან ნათქვამ-ნასწავლი. 

Lemma: naragvinja  
Number: 14715  
ნარაგვინჯა (ნარაგვინჯას) მიმღ. ვნებ. წარს. არაგუუ(ნ) ზმნისა -- ნარქენი, დანაჯახები (რქით). 

Lemma: narap-i  
Number: 14716  
ნარაფ-ი (ნარაფის) სახელი ინარუ(ნ) ზმნისა -- ნელა რწევა, რხევა; ოდნავი რხევით სიარული. მეურსინი, მიინარუ - რომ
მიდის, ოდნავი რხევით მიდის. 

Lemma: narg-i  
Number: 14717  
ნარგ-ი (ნარგის) მიმღ. ვნებ. წარს. რგუნს, ორგუანს ზმნათა -- ნარგავი. ვარდი... ვართი ხომჷ, ვართი ჟღირჷ, მუდგა
კოჩიშ ნარგი რენი: ქხს, 1, გვ. 43 -- ვარდი... არც ხმება, არც ჭკნება, რა კაცის დარგულიცაა (ნარგავია). ართი წანერი
ნარგეფც ოკო წამალანდათ ირი მარასჷ: ყაზაყ., 16.03.1930 -- ერთი წლის ნარგავებს უნდა წამლავდეთ ყოველ კვირას. 

Lemma: nargilasha  
Number: 14718  
ნარგილაშა (ნარგილაშას) გაცივებული, მოძველებული ღომი (მასალები, ტ. 3, ნაწ. 2, გვ. 206). შდრ. რგილი. 

Lemma: narginep-i  
Number: 14719  
ნარგინეფ-ი (ნარგინეფის) მიმღ. ვნებ. წარს. ორგინუანს ზმნისა -- ნაგორები. 

Lemma: nargis-i  
Number: 14720  
ნარგის-ი (ნარგისის) თასი; ფიალა. მეუღჷ ართი ხეთ დიდი ნარგისი ოშუმალიში ეფშა: მ. ხუბ., გვ. 35 -- მიაქვს ერთი
ხელით დიდი თასი სასმლით სავსე. 

Lemma: nargua  
Number: 14721  
ნარგუა (ნარგუას) მიმღ. ვნებ. წარს. რგულენს ზმნისა -- ნაგლოვი. 

Lemma: narguep-i  
Number: 14722  
ნარგუეფ-ი (ნარგუეფის) მიმღ. ვნებ. წარს. ორგუანს; რგულენს ზმნათა -- 1. ნარგავი. თენა კოჩიში ნარგუეფი რე -- ეს
კაცის ნარგავია. იხ. რგუაფა. 2. ნაგლოვი. იხ. რგუალა. შდრ. ნარგუა. 

Lemma: nargusel-i  
Number: 14723  
ნარგუსელ-ი (ნარგუსელს) მიმღ. ვნებ. წარს. ნარგუსანს ზმნისა -- საშეშედ წინასწარ მოჭრილ-წაქცეული ხეები. // გადატ.
მომსპარი (წყევლაა) (ბ. კილანავა). 

Lemma: nargusua  
Number: 14724  
ნარგუსუა (ნარგუსუას) მიმღ. ვნებ. წარს. ნარგუსანს ზმნისა -- შეშის დასამზადებლად რამდენიმე ხის წინასწარ მოჭრა,
წაქცევა (ბ. კილანავა). 

Lemma: nard-i1  
Number: 14725  
ნარდ-ი1 (ნარდის) მიმღ. ვნებ. წარს. რდუნს ზმნისა -- ნაზარდი, გაზრდილი. უტუთ ჭკადჷ გოხოლჷნა ბულათიაწკჷმა



ნარდი: მასალ., გვ. 71 -- უტუც მჭედელი გახლავთ ბულათიასთან გაზრდილი (ნაზარდი). ჩაი დო ქობაიში ნარდი ვორდი: ი.
ყიფშ., გვ. 114 -- ჩაითა და პურით გაზრდილი (ნაზარდი) ვიყავი. 

Lemma: nard-i2  
Number: 14726  
ნარდ-ი2 (ნარდის, ნარს) ნარდი. ნარდის (ნარს) ლააჸაფენს -- ნარდს თამაშობს. 

Lemma: narenj-i  
Number: 14727  
ნარენჯ-ი (ნარენჯის, ნარენს) მიმღ. ვნებ. წარს. ორე(ნ) ზმნისა -- ნამყოფი. ინა ქართის ნარენჯი (//ნარინჯი) რე -- ის
თბილისში ნამყოფია. 

Lemma: narza  
Number: 14728  
ნარზა (ნარზას) მიზეზი (დ. ფიფია); რაღაც მიზეზით გამოწვეული (მაგ., ტკივილი), -- ნაგზები. 

Lemma: nart-i  
Number: 14729  
ნართ-ი (ნართის) 1. ნართავი, ერთი შულო, დართული ძაფი. 2. მიმღ. ვნებ. წარს. რთუნს ზმნისა -- განაყოფი. იხ. ნორთი. 

Lemma: nartv-i  
Number: 14730  
ნართვ-ი (ნართვი) მიმღ. ვნებ. წარს. რთუნს ზმნისა -- დანახური. ჸუდე ახალი ნართვი აფუ -- სახლი ახალი დანახური აქვს.
შდრ. ორთუალი. 

Lemma: narinj-i  
Number: 14731  
ნარინჯ-ი (ნარინჯის, ნარინს) იგივეა, რაც ნარენჯი, -- ნამყოფი. კოჩიშ ნარინჯის ვაგჷ: ი. ყიფშ., გვ. 6 -- კაცის ნამყოფს არ
ჰგავს. 

Lemma: nark'-i  
Number: 14732  
ნარკ-ი (ნარკის) ნაკლი. ირ კოს უღუ თითო ნარკი -- ყველას (ყველა კაცს) აქვს თითო ნაკლი. ხე ოკო შემიწყუანი ათე
წინგიში ნარკეფიში გჷმოწორებას -- ხელი უნდა შეგვიწყონ ამ წიგნის ნაკლების (ნაკლოვანებების) გამოსწორებაში.
ნარკეფი დო მეჭჷრინაფეფი -- ნაკლოვანებები და მიღწევები. 

Lemma: nark'e  
Number: 14733  
ნარკე (ნარკეს) ნაკლები; ცოტა. თენა დიდო ნარკე მუშა ხეს თხუულენც: ყაზაყ., 1.04.1930, გვ. 3 -- ეს დიდად ნაკლებ
(ცოტა)მუშა ხელს თხოულობს. ღვინქ ნარკებო იჸუუ: ი. ყიფშ., გვ. 2 -- ღვინო ნაკლებად მოვიდა (იქნა). 

Lemma: nark'eb-i  
Number: 14734  
ნარკებ-ი (ნარკების) ნაკლები, მდარე. 

Lemma: nark'van-i  
Number: 14735  
ნარკვან-ი (ნარკვანს) მიმღ. ვნებ. წარს. ირკვანუანს ზმნისა -- შემოწმება, გასინჯვა (საჭმლისა). იხ. რკვანაფა. 

Lemma: nark'vani-i  
Number: 14736  
ნარკვანი-ი (ნარკვანიის) ნანატრი, ნათხოვარი (არნ. ჩიქ., ლექსკ., გვ. 291). 

Lemma: nark'i{l}a  
Number: 14737  
ნარკი{ლ}ა (ნარკი{ლ}ას) მიმღ. ვნებ. წარს. რკიანს//რკილანს ზმნისა -- ნაკივლი. 

Lemma: nark'ul-i  
Number: 14738  
ნარკულ-ი (ნარკულს) მიმღ. ვნებ. წარს. არკენს, ოკორდუ(ნ) ზმნათა -- ნაკლული. ათე ბორჯის მონჭვეფი ძალამი
ნარკული რენა -- ამ დროს კრუხები ძალიან ნაკლული (გამხდარი) არიან. სერით ენა ვაჯერდჷდ ჟარნეჩიში ნარკულიშა: კ.
სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 113 -- ღამეში ეს არ სჯერდებოდა ორმოცზე ნაკლებ ბიჭს. ნარკული ბოჭკა ვედიტენე, ღვინი წაურს --
ნაკლული ბოჭკა არ დაიტოვება, ღვინო წახდება. 

Lemma: narma  
Number: 14739  
ნარმა (ნარმას) ნარმა; უხეში მიტკალი. ფერი ქომიგჷ ნარმაშა: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 34 -- ფერი მიმიგავს ნარმას. 

Lemma: naron-i  
Number: 14740  
ნარონ-ი (ნარონს) სახნავ-სათესი მომაღლო ადგილზე. შდრ. კადარი. 

Lemma: nars-i  
Number: 14741  
ნარს-ი, ნარც-ი (ნარს/ცი-ს) გამოფიტული, დაქცეული, დაღუპული. შდრ. პ. ცხად., კატალ., გვ. 34. 



Lemma: narsx-i  
Number: 14742  
ნარსხ-ი (ნარსხის) სახელი ირსხენს ზმნისა -- ნახსნი, დახსნილი. მუზმა გაჭირებაშე აფუ ნარსხი - რამდენი გაჭირვებისაგან
ჰყავს ნახსნი (დახსნილი). 

Lemma: nart'-i  
Number: 14743  
ნარტ-ი (ნარტის) ნატვრა. ხანდა, გომორძგუა სქანი, სი რექ ჩქიმი გურიშ ნარტი: მასალ., გვ. 119 -- შრომავ, გამარჯობა
შენი, შენ ხარ ჩემი გულის ნატვრა. ის მუ ოკო მეტი ნარტი: ქხს, 1, გვ. 110 -- მას არ უნდა მეტი ნატვრა. თელ ქიანაში ნარტი
რექ: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 112 -- მთელი ქვეყნის ნატვრა ხარ. 

Lemma: nart'eba  
Number: 14744  
ნარტება (ნარტებას) სახელი ნარტულენს, ინარტენს ზმნათა -- ნატვრა. თეს ნარტენდ ჩქჷნი ნტერი: ყაზაყ.,25.02.31, გვ. 3
-- ამას ნატრობდა ჩვენი მტერი. მუს ნარტე დო სხუნუნქ? -- რას ნატრობ და მარჩიელობ? ათეს მუჭო ნარტულენან, თე
ლენჩიქ უწუუ: მ. ხუბ., გვ. 174 -- ამას რომ ნატრობენ, ამ სულელმა უთხრა. ნარტებულენა თაქ ბოშეფი მ. ხუბ., გვ. 174 --
ნატრულობენ აქ ბიჭები. ჩქიმწკჷმა რინას ნარტენდე დო ღვანწკის მიჭუჭუანდე: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 122 -- ჩემთან ყოფნას
ნატრობდე და ღაწვებს მიკოცნიდე. ნარტულენს (იყენ. ინარტუ ინატრა, უნარტებუ უნატრია, ნონარტებუე(ნ) ნატრობდა თურმე) გრდუვ.
საშ.-მოქმ. ნატრობს. ონარტუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. ენატრება. ენარტებუ(ნ) (ენარტუ მოენატრა,
მონარტებუ მონატრებია) გრდუვ. ვნებ. ენატრება. ინარტე(ნ), ინარტინე(ნ) (ინარტინუ შესაძლებელი გახდა ნატვრა, -- , -- ) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. ნატრენს ზმნისა -- შეიძლება ნატვრა. ანარტე(ნ), ანარტინე(ნ) (ანარტინუ შეძლო ენატრა, -- ,
ნონარტუე(ნ)//ნონარტებუე(ნ) შესძლებია ნატვრა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უნარტენს ზმნისა -- შეუძლია ინატროს. ონარტებაფუანს
(ონარტებაფუუ ანატრებინა, უნარტებაფუაფუ უნატრებინებია, ნონარტებაფუე(ნ) ანატრებინებდა თურმე) კაუზ. ნარტენს ზმნისა --
ანატრებინებს. მანარტებელი მიმღ. მოქმ. მნატრებელი. ონარტებელი მიმღ. ვნებ. მყ. სანატრებელი. ნარტებული მიმღ. ვნებ. წარს.
ნატრებული. ნანარტი, ნანარტებუ მიმღ. ვნებ. წარს. ნანატრი. ნანარტუერი, ნანარტებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ნატვრის საფასური.
უნარტუ//უნარტებუ მიმღ. უარყ. უნატრავი. 

Lemma: nart'ebul-i  
Number: 14745  
ნარტებულ-ი (ნარტებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ნარტენს ზმნისა -- {მო}ნატრებული. 

Lemma: nart'enj-i  
Number: 14746  
ნარტენჯ-ი (ნარტენჯის, ნარტენს) იგივეა, რაც ნანტენჯი, -- გაქცეული; განაქცევი. 

Lemma: nart'ina  
Number: 14747  
ნარტინა (ნანტინას) იგივეა, რაც ნარტენჯი, -- განაქცევი. 

Lemma: nart'inuer-i  
Number: 14748  
ნარტინუერ-ი (ნარტინუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. ირტებუ(ნ) ზმნისა -- გაქცევის საფასური. 

Lemma: nart'q'-i  
Number: 14749  
ნარტყ-ი (ნარტყის) მიმღ. ვნებ. წარს. რტყუნს, ირტყუუ(ნ) ზმნათა -- ერთმანეთში გადახლართული (გადანახლართი). 

Lemma: narua  
Number: 14750  
ნარუა (ნარუას) იგივეა, რაც ნარაფი, -- სახელი ინარუ(ნ) ზმნისა -- ოდნავ რწევა, რხევა. ქარი ონდეთ ინარუ - ქარი ოდნავ
ქრის (ირხევა). 

Lemma: narula  
Number: 14751  
ნარულა (ნარულას) მიმღ. ვნებ. წარს. ირულე(ნ) ზმნისა -- ნარბენი. ოგვერდალეს ხეთ ბჭოფუნდი ნარულა დო
გორსაპილც - სანახევროდ ხელით ვიჭერდი ნარბენსა და დაღლილს. 

Lemma: narulenj-i  
Number: 14752  
ნარულენჯ-ი (ნარულენჯის, ნარულენს) მიმღ. ვნებ. წარს. ლურს, ირულუანს ზმნათა -- ნამძინარევი. ნარულენჯი რდუ დო
განწოსოფუ ლოგინიშე - ნამძინარევი იყო და წამოხტა ლოგინიდან. 

Lemma: narulep-i  
Number: 14753  
ნარულეფ-ი (ნარულეფის) მიმღ. ვნებ. წარს. ირულე(ნ) ზმნისა -- 1. ნარბენი. შულადირი ცხენი პუნდუ, ქუთეშიშე
ნარულეფი - დაღლილი ცხენი მყავდა, ქუთაისიდან ნარბენი. 2. ნამძინარევი. შდრ. ნარულენჯი. 

Lemma: nark-i  
Number: 14754  
ნარქ-ი (ნარქის) 1. ნაქი; ხახა. შური ნარქის გიოხარტალუდუა - სული ნაქზე {უ}ტრიალებდაო. ნარქიქ ქიდნოგიოლუო? -
ნაქი ჩაგივარდაო (გაჩუმდიო)? ბოშიში ოყინტალო ნარქი გაქიქინუ: აია, 1, გვ. 23 -- ბიჭის გადასაყლაპად ვეება ხახა დააღო
(პირი დააბჩინა). 2. ყელი (დ. ფიფია). 

Lemma: narkap-i  
Number: 14755  
ნარქაფ-ი (ნარქაფის) იგივეა, რაც ნარქუა, -- ტყლაშუნი; გამეტებით დარტყმის ხმა. 



Lemma: narkioche  
Number: 14756  
ნარქიოჩე (ნარქიოჩეს) ნატყავები (?). ართი სოფელი ქიგჷანტირე ნარქიოჩეში მაფართაშა: აია, 1, გვ. 22 -- ნატყავების
სიფართეზე კი ერთი სოფელი დაეტეოდა (?!). 

Lemma: narkua  
Number: 14757  
ნარქუა (ნარქუას) სახელი ნარქუნს ზმნისა -- ყბებზე გარტყმით ცემა (მ. ძაძ., 2, გვ. 173). 

Lemma: nargh-i  
Number: 14758  
ნარღ-ი (ნარღის) ნაღვლი, დარდი; მწუხარება. შიაწუხა ეზმა ნარღიქ -- შეაწუხა ამდენმა დარდმა. ნარღისჷ ქინაალჷ: ქხს,
2, გვ. 34 -- დარდში ჩავარდა (დანაღვლიანდა). 

Lemma: nargheba  
Number: 14759  
ნარღება (ნარღებას) სახელი ნარღენს ზმნისა -- ნაღვლობა, ნაღვლიანობა, დარდი. ართშა მარცხი ქომოხვადუნ, უკულ
ნარღება მუს ოხვარუნია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 6 -- ერთხელ მარცხი რომ მოხდება, შემდეგ ნაღვლობა რას უშველისო. ღურა
უჯგუ გარზებას, მუჟამს რექ ნარღებას: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 151 -- სიკვდილი სჯობს გაძლებას, როცა ხარ დარდში. ღარიბი
რექინი, ვეენარღა, დიმდარი რექინი -- ვეეფახა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 147 -- ღარიბი (თუ) ხარ, არ ინაღვლო, მდიდარი (თუ)
ხარ -- არ იზვავო. ინარღჷ თე მეშარე კოჩქით: მ. ხუბ., გვ. 23 -- იდარდა ამ მგზავრმა (მეგზურმა კაცმა). ნარღენს (იყენ.
ინარღუ/ჷ ინაღვლა, უნარღებუ უნაღვლია, ნონარღებუე(ნ) ნაღვლობდა თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ. ნაღვლობს, დარდობს. ინარღე(ნ),
ინარღინე(ნ) (ინარღინუ შესაძლებელი გახდა ნაღვლობა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ნარღენს ზმნისა -- შეიძლება ნაღვლობა.
ანარღე(ნ), ანარღინე(ნ) (ანარღინუ შეძლო ენაღვლა, -- , ნონარღებუე(ნ) შესძლებია ნაღვლობა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ნარღენს
ზმნისა -- შეუძლია ინაღვლოს. ონარღებაფუანს (ონარღებაფუუ ანაღვლებინა, უნარღებაფუაფუ უნაღვლებინებია, ნონარღებაფე(ნ)
ანაღვლებინებდა თურმე) კაუზ. ნარღენს ზმნისა -- ანაღვლებინებს. მანარღებელი მიმღ. მოქმ. მნაღვლებელი. ონარღებელი მიმღ.
ვნებ. მყ. სანაღვლებელი. ნარღებული მიმღ. ვნებ. წარს. ნაღვლებული. ნანარღები მიმღ. ვნებ. წარს. ნანაღვლები. ნანარღებუერი
მიმღ. ვნებ. წარს. ნაღვლების საფასური. უნარღებუ მიმღ. უარყ. უნაღვლო, უნაღვლებელი. იხ. ნარღი; მენარღება. 

Lemma: narghvep-i  
Number: 14760  
ნარღვეფ-ი (ნარღვეფის) მიმღ. ვნებ. წარს. ორღვანს ზმნისა -- ნაყარი. 

Lemma: na{r}ghin-i  
Number: 14761  
ნა{რ}ღინ-ი (ნარღინს) იხ. ნა{რ}ღი, -- ნაღვლობა. იში ნარღინს ვაუღუ ბოლო -- იმის ნაღვლიანობას არ აქვს ბოლო. 

Lemma: narq'-i  
Number: 14762  
ნარყ-ი (ნარყის) იგივეა, რაც გამნარყი, -- გამონაყოფი; გამონაყარი; შთამომავალი. ეთი ოჯახიში ნარყი რე -- იმ ოჯახის
გამონაყოფია. 

Lemma: narcha  
Number: 14763  
ნარჩა (ნარჩას) ლანჩა, ფეხის გული, -- ტერფი. 

Lemma: narchak'uchx-i  
Number: 14764  
ნარჩაკუჩხ-ი (ნარჩაკუჩხის) იხ. ნაჩაკუჩხი, ნარჩა, -- ლანჩა, ფეხის ძირი, -- ტერფი. 

Lemma: narchv-i  
Number: 14765  
ნარჩვ-ი (ნარჩვის) იგივეა, რაც ნორჩვი, -- მიმღ. ვნებ. წარს. რჩუნს ზმნისა -- ნაძარცვი. შხვაში ნარჩვის ჭკუმუნქ: კ. სამუშ.,
ქხპს, გვ. 139 -- სხვის ნაძარცვს სჭამ. 

Lemma: narchkvan-i  
Number: 14766  
ნარჩქვან-ი, ნარჩქვანუ (ნარჩქვანს, ნარჩქვანუს) მიმღ. ვნებ. წარს. გიარჩქვანუუ(ნ) ზმნისა -- ნაჩვევი. ნარჩქვანიშა
მიდართჷ საქონელქ: მ. ხუბ., გვ. 117 -- ნაჩვევში (ადგილას) წავიდა საქონელი. ნარჩქვანუში (გერჩქვანილიშ)
გინორჩქვანაფაში უჯგუშიე უგურჩქვანაფა -- ნაჩვევის გადაჩვევას სჯობს დაუჩვევლობა. 

Lemma: narchx-i  
Number: 14767  
ნარჩხ-ი (ნარჩხის) მიმღ. ვნებ. წარს. რჩხუნს ზმნისა -- ნარეცხი. ... გობობნეს, მუჭოთ საპონიში ნარჩხი: მ. ხუბ., გვ. 359 --
გამბანეს, როგორც საპნის ნარეცხი. ნარჩხი ქოჩიო ჩხოუს? -- ნარეცხი (ღომის გამონარეცხი) მიეცი (ასვი) ძროხას?
ნარჩხიშა ვაღირუნია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 104 -- ნარეცხად არ ღირსო. შდრ. ლაზ. 2. ჩხ: ოჩხუ რეცხვა (ნ. მარი). 

Lemma: narc-i  
Number: 14768  
ნარც-ი (ნარცის) იგივეა, რაც ნარცვი, -- ნაცვენი; გამოფიტული (დ. ფიფია). 

Lemma: narcv-i  
Number: 14769  
ნარცვ-ი (ნარცვის) მიმღ. ვნებ. წარს. არცუუ(ნ), რცუნს ზმნათა -- ცვენა, ნაცვენი (თმისა). ნარცვი თუმა ნაცვენი თმა. ასეთ
ნაჭკჷრას გილაძჷ ჩქიმი კუჩხიში ნარცვი კანი: ი. ყიფშ., გვ. 155 -- ახლაც განაჭერზე (ადგილის სახელია) ძევს ჩემი ფეხის
ნაცვენი კანი. 



Lemma: narcxona  
Number: 14770  
ნარცხონა (ნარცხონას) მიმღ. ვნებ. წარს. რცხონუნს ზმნისა -- ნავარცხნი. ნარცხონა თომა ამარ გეძუ -- ნავარცხნი თმა
აგერ ძევს. 

Lemma: nardziep-i  
Number: 14771  
ნარძიეფ-ი (ნარძიეფის) მიმღ. ვნებ. წარს. არძენს ზმნისა -- შენათავაზები, ნაძლევი; მიძლეული. 

Lemma: narc'q'ia  
Number: 14772  
ნარწყია (ნარწყიას) მიმღ. ვნებ. წარს. არწყენს ზმნისა -- ნარწყევი. მუში ნარწყიას მიშნოჯვედუ თელ სერს -- თავის
ნარწყევში წოლილა (შიგ) მთელ რამეს. 

Lemma: narch'ip'a  
Number: 14773  
ნარჭიპა (ნარჭიპას) მიმღ. ვნებ. წარს. რჭიპუნს ზმნისა -- {გადა}ნაჭიმი. 

Lemma: nasadili  
Number: 14774  
ნასადილი, ნასადილს, ნასადირს ზმნზ. სადილის შემდეგ. ასე, ნასადილს უთქუალჷ ოსურს ქომონჯიშა: მ. ხუბ., გვ. 242 --
ახლა, ნასადილევს უთქვამს ცოლს ქმრისთვის. საბატონიში გინატაროზე ჟაშხა -- ნასადილიშავა -- შაბათს გამონადარები
კვირა -- ნასადილევამდეო. 

Lemma: nasadilens  
Number: 14775  
ნასადილენს იგივეა, რაც ნოსადილენს, -- ნასადილევს. 

Lemma: nasadilu/e'  
Number: 14776  
ნასადილუ/ჷ (ნასადილუ/ჷ-ს) მიმღ. ვნებ. წარს. სადილენს ზმნისა -- ნასადილევი, სადილნაჭამი (კაცი). ნასადილუ ვორექ --
ნასადილევი ვარ. 

Lemma: nasadirs  
Number: 14777  
ნასადირს ზმნზ. იგივეა, რაც ნასადილს, -- ნასადილევს. 

Lemma: nasangva  
Number: 14778  
ნასანგვა (ნასანგვას) მიმღ. ვნებ. წარს. სანგუნს ზმნისა -- მაგრად ნაცემი (ხმის გამოცემით). 

Lemma: nasargala  
Number: 14779  
ნასარგალა, ნასარგალეფ-ი (ნასარგალას, ნასარგალეფის) მიმღ. ვნებ. წარს. ოსარგალუანს ზმნისა -- ნათრევი. 

Lemma: nasarjel-i  
Number: 14780  
ნასარჯელ-ი (ნასარჯელს) მიმღ. ვნებ. წარს. ისარჯებუ(ნ) ზმნისა -- {გა}ნარჯელი; ნაშრომი. 

Lemma: nasakvar  
Number: 14781  
ნასაქვარ, ნასაქვარუ/ჷ (ნასაქვარუ/ჷ-ს) მიმღ. ვნებ. წარს. საქვარენს ზმნისა -- ნასაქმი (ნასაქმარი). ირფელი უქვი დღაში
ნასაქვარჷ ნოღვე: ი. ყიფშ., გვ. 14 -- ყველაფერი უქმე დღის ნასაქმი ჰქონია. ირფელ მუში ნასაქვარც სხუნუნც კილი
კილიშა: აია, 1, გვ. 21 -- ყველაფერ თავის ნამოქმედარს (ნასაქმს) არჩევს ძირის ძირამდე. 

Lemma: nase/isxer-i  
Number: 14782  
ნასე/ისხერ-ი (ნასე/ისხერს), ნასისხებ-ი (ნასისხების) მიმღ. ვნებ. წარს. სესხულ/რენს, სისხულ/რენს ზმნათა -- ნასესხები.
ნასისხერი ფარათ მორდუ სქუალეფი -- ნასესხები ფულით გაზარდა შვილები. 

Lemma: nasvanjeb-i  
Number: 14783  
ნასვანჯებ-ი, ნასვანჯებუ (ნასვანჯების, ნასვანჯებუს) იგივეა, რაც ნაშვანდები. 

Lemma: nasvimon{u}  
Number: 14784  
ნასვიმონ{უ} (ნასვიმონ{უ}-ს) ნამეწყრალი; მთაში გზასავით, რომლის მეშვეობითაც ზვავი ჩამოდის; ამ გზით ზაფხულში
მთიდან აგორებენ ხის მორებს (ი. ყიფშ.). იხ. სვიმონი2. 

Lemma: nasizmaru/e'  
Number: 14785  
ნასიზმარუ/ჷ (ნასიზმარუ/ჷ-ს) ნასიზმრალი. გუმაკურცხინ, გიბჯინიო, მედინაფედ ნასიზმარუ: ქხს, 1, გვ. 24 -- გამომეღვიძა,
რომ გავიხედე, დაკარგულიყო ნასიზმრალი. 

Lemma: nasirot'a  
Number: 14786  



ნასიროტა (ნასიროტას) მიმღ. ვნებ. წარს. სიროტუნს ზმნისა -- განასრესი, განაჭყლეტი. 

Lemma: nasisxeb-i  
Number: 14787  
ნასისხებ-ი (ნასისხების) იხ. ნასესხერი. 

Lemma: nasisxer-i  
Number: 14788  
ნასისხერ-ი იხ. ნასესხერი. ვეშილებედუავო, თიშ მინჯეს ნასისხერი ჟირი თიზუმა ქიგეძუდუკონიე: მ. ხუბ., გვ. 21 -- არ
შეიძლებოდაო, იმის პატრონს ნასესხები ორი იმდენი რომ მართებოდაო. 

Lemma: nask'v-i  
Number: 14789  
ნასკვ-ი (ნასკვის) მიმღ. ვნებ. წარს. სკუნს ზმნისა -- ნასკვი. იხ. ნასქვი. 

Lemma: nask'ua1  
Number: 14790  
ნასკუა1 (ნასკუას) იხ. ნასქუა1. 

Lemma: nask'ua2  
Number: 14791  
ნასკუა2 (ნასკუას) იხ. ნასქუა2. 

Lemma: nask'ualep-i  
Number: 14792  
ნასკუალეფ-ი (ნასკუალეფის) იხ. ნასქუალეფი. 

Lemma: nasopa  
Number: 14793  
ნასოფა (ნასოფას) მიმღ. ვნებ. წარს. სოფუნს ზმნისა -- ნაგლეჯი. დარჯაკიში ნასოფაქჷ ჟირი ვერსის გინი ქოლჷ: ი. ყიფშ.,
გვ. 128 -- ტყვიის ნაგლეჯი ორ ვერსზე იქით გადავარდა. 

Lemma: nasopep-i  
Number: 14794  
ნასოფეფ-ი (ნასოფეფის) მიმღ. ვნებ. წარს. უსოფუანს ზმნისა -- ნაგლეჯი. // გადატ. დიდი ნაწვალები, ენერგიადანახარჯი.
თენეფიში ნასოფეფ დიხას ამდღა ხოლო ვაჩანს დოლო -- ამათი დიდი ენერგიის ხარჯვით დამუშავებულ მიწაზე დღესაც
არ ხარობს მდელო. 

Lemma: nasopina  
Number: 14795  
ნასოფინა (ნასოფინას) იგივეა, რაც ნასოფეფი, -- მიმღ. ვნებ. წარს. ისოფუ(ნ) ზმნისა -- ნაამაგარი; ნაწვალები; ნაშრომი
(წვალებით). 

Lemma: nasudebu  
Number: 14796  
ნასუდებუ (ნასუდებუს) მიმღ. ვნებ. წარს. უსუდენს ზმნისა -- ნასამართევი. სქანი ქომონჯი ოკო რდას... ოშიშა ნასუდებუ
დო ციხეს მითნაგერგელეფი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 58 -- შენი ქმარი უნდა იყოს... ასჯერ ნასამართლევი და ციხეში
ნაგორები. 

Lemma: nasuma  
Number: 14797  
ნასუმა (ნასუმას) იგივეა, რაც ნაფსუმა. 

Lemma: nasumor-i  
Number: 14798  
ნასუმორ-ი (ნასუმორს) ნასამალი, მესამედი. ნასუმორიში ეშეე ვე იასხაპუ: ი. ყიფშ., გვ. 45 -- მესამედზე ზევით ვერ შეძლო
ახტომა. 

Lemma: naskv-i  
Number: 14799  
ნასქვ-ი (ნასქვის) იხ. ნასკვი, -- ნასკვი. თოკი ნასქვიშა მეურცია -- თოკი ნასკვამდე მიდისო. 

Lemma: naskirep-i  
Number: 14800  
ნასქირეფ-ი (ნასქირეფის) მიმღ. ვნებ. წარს. ოსქირუანს ზმნისა -- {გა}ნაშრობი. 

Lemma: naskua1  
Number: 14801  
ნასქუა1 (ნასქუას) იგივეა, რაც ნასკუა, -- მიმღ. ვნებ. წარს. სქუნს ზმნისა -- 1. {და}ნადები (კვერცხი). თინა რენია გვერშაპიშ
ნასქუავა: მ. ხუბ., გვ. 156 -- ის არისო გველეშაპის ნაშობი (კვერცხდანადები). 2. ნასკვი, ნაკვანძი. შდრ. ნასქვი. 

Lemma: naskua2  
Number: 14802  
ნასქუა2 (ნასქუას) სახელი ნასქუნს ზმნისა -- ჩარტყმა მაგარი საგნისა; მაგრად ცემა. ვაგაჩენდუნი, ბიგა ქონასქუ დუს -
რომ არ გაჩერდა ჯოხი ჩაარტყა თავში. ნასქუნს (ქონასქუ {ჩა}არტყა, ქუუნასქუ {ჩა}ურტყამს, ქონონასქუე(ნ) {ჩა}არტყამდა თურმე)
გრდმ. მაგრად არტყამს რაიმე მაგარ საგანს. 



Lemma: naskualep-i  
Number: 14803  
ნასქუალეფ-ი (ნასქუალეფის) იგივეა, რაც ნასკუალეფი, -- მიმღ. ვნებ. წარს. ისქუალუანს ზმნისა -- ნაშვილევი. 

Lemma: naskualu  
Number: 14804  
ნასქუალუ (ნასქუალუს) იგივეა, რაც ნასქუალეფი, -- მიმღ. ვნებ. წარს. ისქუალუანს ზმნისა -- 1. ნაშვილევი; 2.
შვილნაყოლი (ქალი). მუდა ნასქუალუ ოსურიე? - რამდენი ნაშვილევი (შვილნაყოლი) ქალია? 

Lemma: naskuep-i  
Number: 14805  
ნასქუეფ-ი (ნასქუეფის) მიმღ. ვნებ. წარს. უსქუანს ზმნისა -- {შე}ნაბამი (უღელში...). 

Lemma: naskuu  
Number: 14806  
ნასქუუ (ნასქუუს) ნაშვილევი; შვილნაყოლი. 

Lemma: nasxap'a  
Number: 14807  
ნასხაპა (ნასხაპას) მიმღ. ვნებ. წარს. სხაპუნს ზმნისა -- ნახტომი; ნაცეკვი. დიდას ქააფუნია ნასხაპავა-და, სქუათ
ქოსხაპუნსია - დედას თუ აქვს ნაცეკვი (//გადანახტომი), შვილიც იცეკვებსო (//გადახტებაო). 

Lemma: nasxuna  
Number: 14808  
ნასხუნა (ნასხუნას) მიმღ. ვნებ. წარს. სხუნუნს ზმნისა -- ნარჩევი, დარჩეული. ჩქიმი ნასხუნა ლებიას კაჟი ვაჸუნუნია -ჩემს
დარჩეულ ლობიოს კაჟი არ გაჰყვებაო. ცუდი ნასხუნაქ მუთა მერგჷ: ი. ყიფშ., გვ. 152 -- ცუდმა ნარჩევმა არაფერი მარგო.
ნასხუნა ნეძი მოგიღი -ნარჩევი ნიგოზი მოგიტანე. 

Lemma: nasxunep-i  
Number: 14809  
ნასხუნეფ-ი (ნასხუნეფის) მიმღ. ვნებ. წარს. ისხუნუანს ზმნისა -- უპირატესობა მინიჭებული; გამორჩეული. 

Lemma: nat'arua  
Number: 14810  
ნატარუა (ნატარუას) კნინ. ნატარალი. // გადატ. უტარო. ნატარუა სქანი-ოდა, გემიტყვაჟინეო? -- შენი უტარო (თოფი)-ოდა,
მესროლეო? იხ. ტარი. 

Lemma: nat'axa  
Number: 14811  
ნატახა (ნატახას) მიმღ. ვნებ. წარს. ტახუნს ზმნისა -- ნატეხი. ნატახა სიმინდი ოსიმინდეს ქამთაარღვეს -- ნატეხი
(მოწეული) სიმინდი სასიმინდეში შეყარეს. იხ. ტახუა. შდრ. ნოტეხი. 

Lemma: nat'ebera  
Number: 14812  
ნატებერა (ნატებერას) ნატყევარი. შდრ. ტოპონ. ნატებერუ. იხ. ტები. 

Lemma: nat'eberu  
Number: 14813  
ნატებერუ (ნატებერუს) იგივეა, რაც ნატებერა. 

Lemma: nat'ebu  
Number: 14814  
ნატებუ, ნატებუო ზმნზ. მალულად, ფარულად. 

Lemma: nat'r-i  
Number: 14815  
ნატრ-ი (ნატრის) იგივეა, რაც ნარტი, -- ნატვრა. ადამიან-კოჩიშ სქუას ნატრი მუთუნს ვა{ა}ხვარუნო?: ი. ყიფშ., გვ. 119 --
ადამიან-კაცის შვილს ნატვრა არაფერს არ შველის? აწი ნატრის ვინატრენქ: ი. ყიფშ., გვ. 129 -- აწი ნატვრას ვინატრებ. 

Lemma: nat'reba  
Number: 14816  
ნატრება (ნატრებას) იხ. ნარტება , -- ნატვრა. წმინდანობა ვამნატრებუ: ეგრისი., გვ. 131 -- წმინდანობა არ მინატრია. 

Lemma: nat'ut'u  
Number: 14817  
ნატუტუ (ნატუტუს) ნანაცრალი. გუდას გემნაართინუანა, ნატუტუშე ვაღოლანა -- გუდას გადმოაბრუნებენ, ნანაცრალი
(ნაცრით თმა-გაცლილი) მხრიდან არ იზამენ. 

Lemma: nat'q'vi{l}u  
Number: 14818  
ნატყვი{ლ}უ (ნატყვილუს), ნატყვიჲუ (ნატყვიჲუს) ნატყვიარი. ჯარიშე რე ნატყვიჲუ -- ჯარიდან არის ნატყვიარი. 

Lemma: nat'q'u{u}  
Number: 14819  
ნატყუ{უ} (ნატყუ{უ}ს) ნატყევარი. ათაქ დიხა გეძუნი, ჯვეში ნატყუ{უ} რე -- აქ მიწა რომ დევს, ძველი ნატყევარი არის.
ჩქიმი ნატყუ{უ} დო ივანეში ნატყუ{უ}თი გოჭკირუ -- ჩემი ნატყევარი და ივანეს ნატყევარიც გაჭრა. იხ. ტყა. 



Lemma: naubera  
Number: 14820  
ნაუბერა (ნაუბერას) ხსენი. ნაუბერა ბჟა -- ყვითელი სითხე, რომელიც ხბოს მოგებიდან ორი კვირის მანძილზე აქვს ძროხას.
მას არ წველიან, აძლევებ (აწოვებენ) ხბოს. იტყვიან: ნაუბერა ბჟაშ ჸვალი ქოფჩუა -- ხსენის ყველი მაჭამაო. 

Lemma: nauk'ulasha  
Number: 14821  
ნაუკულაშა (ნაუკულაშას) ნაუმცროსალი. იხ. უკულაში. 

Lemma: naula  
Number: 14822  
ნაულა (ნაულას) მიმღ. ვნებ. წარს. ურს ზმნისა -- ნავალი. შდრ. ნაულერი. 

Lemma: nauler-i  
Number: 14823  
ნაულერ-ი (ნაულერს) იგივეა, რაც ნაულა, -- მიმღ. ვნებ. წარს. {მე}ურს ზმნისა -- ნაფეხური; ნავალი, ნასიარულევი.
გამაათხოზჷ ნდემიში ნაულერცჷ: ქხს, 2, გვ. 30 -- გამოეკიდა დევის ნავალს. პიჯი ვაჩანს, ნინა ვაჩანს, მარა ნაურელით
რაგადანს: ა. ცან., გვ. 133 -- პირი არ აქვს, ენა არ აქვს, მაგრამ ნაფეხურებით ლაპარაკობს (გამოცანა: კალამი, ფანქარი). 

Lemma: nauzhumur-i  
Number: 14824  
ნაუჟუმურ-ი (ნაუჟუმურს): ნაუჟუმურიში გინორაჸუა. // გადატ. დატუქსვა; გალანძღვა; აუგის თქმა. ქიგნაარაჸუ ნაუჟუმური,
ვადუტუუ მუთუნი -- დატუქსა (გალანძღა), არ დაუტოვა არაფერი. 

Lemma: naura  
Number: 14825  
ნაურა (ნაურას): ნაურათ ზმნზ. იაფად; აგდებულად, სხვათაშორის. ათაშ ნაურათ დღას ვემეუდირთა საქმეს -- ასე
აგდებულად არასოდეს მიუდგე საქმეს. ნაურას იგივეა, რაც ნაურათ. ნაურას ვაგაშიი ირო -- იაფად ვერ იშოვი ყოველთვის. 

Lemma: naurem-i  
Number: 14826  
ნაურემ-ი, ნაურემუ (ნურემს, ნაურემუს) ნაურმალი. ურემქ გამნირთჷ დო ნაურემქ უკული იძირუა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 134
-- ურემი გადაბრუნდა და ნაურმალი შემდეგ გამოჩნდაო. 

Lemma: nauper-i  
Number: 14827  
ნაუფერ-ი (ნაუფერს) ნაოფლარი. იხ. უფი. 

Lemma: naupi-i  
Number: 14828  
ნაუფი-ი (ნაუფიის) იგივეა, რაც ნაუფერი, -- ნაოფლარი. ძოკოში ხანდა -- ნაუფიი, ენა აკა მუში ვარე: მასალ., გვ. 60 --
ძოკოს შრომა -- ნაოფლარი, ეს მისი არც ერთი არაა. 

Lemma: naupu  
Number: 14829  
ნაუფუ (ნაუფუს) იგივეა, რაც ნაუფერი, ნაუფიი, -- ნაოფლარი. 

Lemma: napaz-i  
Number: 14830  
ნაფაზ-ი (ნაფაზის) შთამომავლობა (დ. ფიფია). 

Lemma: napala  
Number: 14831  
ნაფალა (ნაფალას) მიმღ. ვნებ. წარს. ფალუნს ზმნისა -- ნაზარდი. ჟი შქართუნო მინაქუნც ვარდი ახალი ნაფალა: აია, 1,
გვ. 22 -- ზევით საბნად ახურავს ახალაკოკრებული ვარდი. 

Lemma: napareshu  
Number: 14832  
ნაფარეშუ (ნაფარეშუს) ნაფარეშალი. ნაფარეშუეფი ინგარა: ქხს, 1, გვ. 287 -- ნაფარეშალნი (ფარეშად ნამყოფნი) ტირიან.

Lemma: napesheru/e'  
Number: 14833  
ნაფეშერუ/ჷ (ნაფეშერუ/ჷ-ს) გადატ. უკანონოდ შობილი, ნაბიჭვარი. შდრ. ფეშერი. 

Lemma: napt-i  
Number: 14834  
ნაფთ-ი (ნაფთის) ნავთი. დაჩხირს ნაფთი ქიგიობუა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 36 -- ცეცხლს ნავთი დაასხაო. ქუგაბუ ნაფთი დო
დოჭუ: მ. ხუბ., გვ. 5 -- შემოასხა (ირგვლივ) ნავთი და დაწვა. 

Lemma: napia  
Number: 14835  
ნაფია (ნაფიას) სუსტი, უფერული; გამხდარი (გ. ელიავა). 

Lemma: napole  
Number: 14836  
ნაფოლე (ნაფოლეს) ჩლიქის ნაკვალევი, -- ნაჩლიქარი. გერიშა უგუ ნაფოლე: ქხს, 1, გვ. 223 -- მგლისას უგავს თათები



(!).ართი რაშიში ნაფოლე დიხას გიოხე: ი. ყიფშ., გვ. 98 -- ერთი რაშის ნაჩლიქარი მიწაზე აჩნია. იხ. ფოლო. 

Lemma: napolu  
Number: 14837  
ნაფოლუ (ნაფოლუს) იგივეა, რაც ნაფოლე. ქინიქოსეს რაშიში ნაფოლუს: ი. ყიფშ., გვ. 99 -- ჩავარდნენ რაშის
ნაჩლიქარში. 

Lemma: napora  
Number: 14838  
ნაფორა (ნაფორას) მიმღ. ვნებ. წარს. ფორუნს ზმნისა -- ნაფარი. 

Lemma: naposht'a  
Number: 14839  
ნაფოშტა (ნაფოშტას) ხის გადანახერხი. შდრ. ნახაფული. 

Lemma: napra  
Number: 14840  
ნაფრა (ნაფრას) რელიგ. ცერემონიალი, რომელიც სრულდებოდა ხელ-ფეხის ხუთვის ან ფეხის ძვლის ტეხის დროს. ასეთი
ავადმყოფი მიმართავდა ნაფურნახეს შველას (იხ. ს. მაკალ., გვ. 324-325). იხ. ნაფრა -- ი. ყიფშ., გვ. 286-287 

Lemma: naps-i  
Number: 14841  
ნაფს-ი (ნაფსის) 1. ნავსი. მეუ თაურე, გეგნოდინი, სი ნაფსი, სი! -- წადი აქედან, დაიკარგე, შე ნავსო, შენა! 2. ცუდი
შთამომავლობის (დ. ფიფია). 

Lemma: napsil-i  
Number: 14842  
ნაფსილ-ი (ნაფსილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ნაფსუნს ზმნისა -- {გა}ნავსული. 

Lemma: napsma  
Number: 14843  
ნაფსმა (ნაფსმას) იხ. ნაფსუმა. 

Lemma: napsua  
Number: 14844  
ნაფსუა (ნაფსუას) სახელი ნაფსუნს ზმნისა -- {გა}ნავსვა; თარსვა. მეუ თაურეშე, ნინაფსუნქ! - წადი აქედან, ნუ მნავსავ!
ნაფსუნს (გონაფსუ განავსა, გუუნაფსუ გაუნავსავს, გონონაფსუ(ნ) განავსავდა თურმე) გრდმ. ნავსავს. ინაფსუუ(ნ) (გიინაფსუ გაინავსა,
გონაფსე{ლე}(ნ) განავსულა) გრდუვ. ვნებ. ნაფსუნს ზმნისა -- ინავსება. ინაფსე(ნ) (ინაფსუ შესაძლებელი გახდა {გა}ნავსა, -- , -- )
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ნაფსუნს ზმნისა -- შეიძლება {გა}ინავსოს ({გა}ნავსვა). ანაფსე(ნ) (ანაფსუ შეძლო {გა}ენავსა, -- , ნონაფსუე(ნ)
შესძლებია {გა}ენავსა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უნაფსუნს ზმნისა -- შეუძლია {გა}ნავსოს. ონაფსაფუანს (ონაფსაფუუ ანავსინა,
უნაფსაფუაფუ უნავსვინებია, ნონაფსაფუე(ნ) ანავსვინებდა თურმე) კაუზ. ნაფსუნს ზმნისა -- ანავსვინებს. მანაფსალი მიმღ. მოქმ.
{გა}მნავსავი. ონაფსალი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}სანავსავი. ნაფსილი მიმღ. ვნებ. წარს. განავსული. ნანაფსა მიმღ. ვნებ. წარს. ნანავსი.
ნანაფსუერი მიმღ. ვნებ. წარს. განავსვის საფასური. {უგ}უნაფსუ მიმღ. უარყ. გაუნავსავი. 

Lemma: napsuma  
Number: 14845  
ნაფსუმა (ნაფსუმას) მიმღ. ვნებ. წარს. ფსუნს ზმნისა -- ნაფსამი, შარდი. 

Lemma: napul-i  
Number: 14846  
ნაფულ-ი (ნაფულს) საიდუმლო. შდრ. ნაფულა. 

Lemma: napula  
Number: 14847  
ნაფულა (ნაფულას) მიმღ. ვნებ. წარს. ფულუნს ზმნისა -- ნამალი, დამალული. 

Lemma: napunep-i  
Number: 14848  
ნაფუნეფ-ი (ნაფუნეფის) მიმღ. ვნებ. წარს. ოფუნუანს ზმნისა -- ნადუღარი (რძე, წყალი...); ნადუღი. ნაფუნეფის (ნადუღის)
დინვობუნდით ჩახვიას დო დოპწირუნდით -- ნადუღს ჩავასხამდით დოლბანდის მატერიის პარკში და გავწურავდით. იხ.
ფუნაფა. შდრ. ნადუღი. 

Lemma: napurep-i  
Number: 14849  
ნაფურეფ-ი (ნაფურეფის) მიმღ. ვნებ. წარს. ოფურუანს ზმნისა -- {გა}ნახურები... გონაფურეფი რკინას ქუმოკიდუ ხე --
განახურებ რკინას მოკიდა ხელი. 

Lemma: napurnaxa/e  
Number: 14850  
ნაფურნახა/ე (ნაფურნახა/ე-ს) რომელიღაც ღმერთის (ღვთაების) სახელი (ი. ყიფშ.). ნაფურნახე ღვთაების სახელი ჩანს,
ქალ-ღმერთი უნდა ყოფილიყო (ს. მაკალ., გვ. 325). იხ. ნაფრა. 

Lemma: napurt'ina  
Number: 14851  
ნაფურტინა (ნაფურტინას) მიმღ. ვნებ. წარს. ფურტინუნს ზმნისა -- ნაფურთხი, ფურთხი. მუში ნაფურტინა მუქ გესირქუა --
თავისი ფურთხი თვითონ ალოკაო. შდრ. ფურტინი. 



Lemma: napurchona  
Number: 14852  
ნაფურჩონა (ნაფურჩონას) მიმღ. ვნებ. წარს. ფურჩონუნს ზმნისა -- ნაქურჩალი, ნაფცქვენი. ნიორიში ნაფურჩონაქ ხვადუა
-- ნივრის ნაქურჩალი (არაფერი) შეხვდაო. 

Lemma: napurcina  
Number: 14853  
ნაფურცინა (ნაფურცინას) მიმღ. ვნებ. წარს. ფურცინუნს ზმნისა -- ნაჩურჩულევი. ნაფურცინა არზიანო აძირენია: ხალხ.
სიბრ., 1, გვ. 104 -- ნაჩურჩულევი აზრიანი ეჩვენებაო. 

Lemma: napucha  
Number: 14854  
ნაფუჩა (ნაფუჩას) მიმღ. ვნებ. წარს. იფუჩანს ზმნისა -- ნაფიცი. იხ. ფუჩა. 

Lemma: napuchep-i  
Number: 14855  
ნაფუჩეფ-ი (ნაფუჩეფის) იგივეა, რაც ნაფუჩა. შდრ. ფუჩაფა. 

Lemma: napuchxola  
Number: 14856  
ნაფუჩხოლა (ნაფუჩხოლას) მიმღ. ვნებ. წარს. ფუჩხოლუნს ზმნისა -- ნამსხვრევი. 

Lemma: napxozua  
Number: 14857  
ნაფხოზუა (ნაფხოზუას) შემოდგომით დაბადებული ხბოები. ნაფხოზუა რე დამორჩილიში დაბადებული გინეფი --
ნაფხოზუაა შემოდგომას დაბადებული ხბოები. 

Lemma: nakanchep-i  
Number: 14858  
ნაქანჩეფ-ი (ნაქანჩეფის) მიმღ. ვნებ. წარს. უქანჩუანს ზმნისა -- ნაქაჩავები. 

Lemma: nakesia  
Number: 14859  
ნაქესია (ნაქესიას) კნინ. ნაქესარი, ქისისმაგვარი რაღაც. იხ. ნაქისუ. 

Lemma: nakimina  
Number: 14860  
ნაქიმინა (ნაქიმინას) მიმღ. ვნებ. წარს. ქიმინუნს ზმნისა -- ნაქნარი, ნაკეთები. არძა კოჩიში ნაქიმინა ასქვამანც თე
ქიანას: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 121 -- ყველა კაცისგან შექმნილი (ნაქნარი) ალამაზებს ქვეყნიერებას. 

Lemma: nakirebu/e'  
Number: 14861  
ნაქირებუ/ჷ (ნაქირებუ/ჷ-ს) მიმღ. ვნებ. წარს. ქირებულენს ზმნისა -- ნაქირავები. ნაქირებუს ცხოვრენს -- ნაქირავებში
ცხოვრობს. 

Lemma: nakirchona  
Number: 14862  
ნაქირჩონა (ნაქირჩონას) მიმღ. ვნებ. წარს. ქირჩონუნს ზმნისა -- ნატყავები, კან-(ტყავ-)განაძრობი. ნიორიში ნაქირჩონაშა
გიმოჩამა ნიორის ნაქურჩალად გაყიდვა; გადატ. ძალიან იაფად გაყიდვა. 

Lemma: nakis  
Number: 14863  
ნაქის, ნაქისუ (ნაქისუ-ს) ნაქისარი. ხვალე სქანი ჯვეში ნაქის ქომუჩიშო, -- უწიია: მ. ხუბ., 242 -- მარტო შენი ძველი
ნაქისარი მომეცი-თქო, -- უთხარიო. შდრ. ნაქესია. 

Lemma: nakit'a  
Number: 14864  
ნაქიტა (ნაქიტას) მიმღ. ვნებ. წარს. ქიტუნს ზმნისა -- ნახვევი. 

Lemma: nakobalu  
Number: 14865  
ნაქობალუ (ნაქობალუს) ნაპურალი. 

Lemma: nakomonja  
Number: 14866  
ნაქომონჯა, ნაქომონჯუ/ჷ (ნაქომონჯას, ნაქომონჯუ/ჷ-ს) ნაქმარევი; ქვრივი. ნაჩილ კოჩი მა ვამოკო, ნაქომონჯას
ქოჸუნდას: ქხს, 1, 248 -- ნაცოლარი კაცი მე არ მინდა, ნაქმარევს ჰყავდეს. ნაქომონჯჷ მა ვამოკო -- ნაქმარევი მე არ
მინდა. იხ. ქომონჯი. 

Lemma: nakosa  
Number: 14867  
ნაქოსა (ნაქოსანს) მიმღ. ვნებ. წარს. ქოსუნს ზმნისა -- ნახვეტი; ნაგავი. გლახა ოსური ყებურს ქემკაქოსანს ნაქოსასია:
ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 30 -- ცუდი ქალი კერას მიაგვის ნაგავსო. 

Lemma: nakua  
Number: 14868  
ნაქუა (ნაქუას) მიმღ. ვნებ. წარს. ქუნს ზმნისა -- ნაფქვავი; დაფქული. მის გიღუ ჯვეში ნაქუა?: ი. ყიფშ., გვ. 161 -- ვის გაქვს



ძველი ნაფქვავი? წყარიში წისქვილს ნაქუა ქვირი მიღუ -- წყლის წისქვილში დაფქული (ნაფქვავი) ფქვილი მაქვს. 

Lemma: nakuteshu  
Number: 14869  
ნაქუთეშუ (ნაქუთეშუს) ნაქუთაისარი. შდრ. სვან. ნაქჳთაშუ̂ (ვ. თოფ., სვან., გვ. 244). შდრ. ქუთეში ქუთაისი. 

Lemma: nakur-i  
Number: 14870  
ნაქურ-ი, ნაქური-ი, ნაქურე (ნაქურის//ნაქურს) ნაკვალევი, ნაქუსლარი, ნაფეხური. მეურს დო ნაქური ვამიოხე: ა. ცან., გვ.
141 -- მიდის და ნაფეხური არ ჩანს (გამოცანა: ნავი, გემი). თინეფიში ნაქურიი ვეპალუუ: მ. ხუბ., გვ. 178 -- იმათი ნაკვალევი
არ ჩანს. ნაქურიის გეთხოზჷნა რაშიში: მ. ხუბ., გვ. 233 -- ნაკვალევს მისდევენ რაშისას. იხ. ქური. 

Lemma: nagh-i  
Number: 14871  
ნაღ-ი (ნაღიას) იხ. ნარღი. ათე დროს ნაღიქ მეერუუ -- ამ დროს ნაღველი (დარდი) მოერია. 

Lemma: nagharibu  
Number: 14872  
ნაღარიბუ (ნაღარიბუს) ღარიბად ნამყოფი. ნაღარიბუ კოჩი ვორდი -- ღარიბი კაცი ვიყავი. 

Lemma: naghartia  
Number: 14873  
ნაღართია (ნაღართიას) იგივეა, რაც ნოღართია, -- ნაჩოხარი, ძველი ჩოხა. სქანი ქომონჯი ოკო რდას ნაღართიაში
მაშჷრალი: კ. სამუშ., გვ. 58 -- შენი ქმარი უნდა იყოს ძველი ჩოხის მცვეთელი. 

Lemma: naghapa  
Number: 14874  
ნაღაფა (ნაღაფას) მიმღ. ვნებ. წარს. ღაფუნს ზმნისა -- შენაღები. ნაღაფას ქოგვობუნუანდით დო ვოსქირუანდით --
შეღებილს (შენაღებს) გავკიდებდით და ვაშრობდით. 

Lemma: naghach'a  
Number: 14875  
ნაღაჭა (ნაღაჭას) მიმღ. ვნებ. წარს. ღაჭუნს ზმნისა -- ნაკრეჭი. თხას ნაღაჭა ვოუღუდუა დო შხურს არზენდუა -- თხას
ნაკრეჭი არ ჰქონდაო და ცხვარს აძლევდაო. 

Lemma: naghach'ala  
Number: 14876  
ნაღაჭალა (ნაღაჭალას) ნაყვირალი, ნაჩხუბარი (ხმამაღლა). ბორიას მეუღუ, ჯიმალეფი, კულაკიში ნაღაჭალა: ყაზაყ.,
16.03.1930, გვ. 3 -- ქარს მიაქვს, ძმებო, კულაკის ნაყვირალი. 

Lemma: nagheba  
Number: 14877  
ნაღება (ნაღებას) იხ. ნარღება. ენაღჷ თექ ძალამი: მ. ხუბ., გვ. 26 -- ეწყინა ეს ძალიან. ქუთხილანს ნაღება დო
სინანულს: მ. ხუბ., გვ. 28 -- უფრთხის ნაღვლობასა და სინანულს. 

Lemma: naghel-i  
Number: 14878  
ნაღელ-ი (ნაღელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. იღანს ზმნისა -- წაღებული. ფარა რე ბრელი ნაღელია: მ. ხუბ., გვ. 231 -- ფულია
ბევრი წაღებულიო. იხ. ღალა. 

Lemma: naghech'oba  
Number: 14879  
ნაღეჭობა (ნაღეჭობას) ხილის ჭამის შემდეგ დარჩენილი, -- დანაღეჭი. ასე ნაღეჭობას ქომკუდირთუ ოხიჭონუს -- ახლა
ნარჩენს (ნაღეჭს) შეუდგა ღრღნას. 

Lemma: naghvara  
Number: 14880  
ნაღვარა (ნაღვარას) იგივეა, რაც ნაღორა, -- ნაყვირალი. 

Lemma: naghvare'  
Number: 14881  
ნაღვარჷ (ნაღვარჷს) მიმღ. ვნებ. წარს. ღვარუნს ზმნისა -- ნაღვარევი. გოლოფას ლატ(ი) დისორგუუდ ლეჭყონა დო
ნაღვარჷს: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 145 -- გვალვისას სიმინდის ბარაქა იყო ჭყანტიანსა და ნაღვარევში. 

Lemma: naghvac'ep-i  
Number: 14882  
ნაღვაწეფ-ი (ნაღვაწეფის) მიმღ. ვნებ. წარს. ღვაწენს ზმნისა -- ნაღვაწი. ბოში, მუს გონჯარჷ ჩქიმი ხეში ნაღვაწეფი?: ი.
ყიფშ., გვ. 134 -- ბიჭო, რას გაწუხებს ჩემი ხელის ნაღვაწი. იხ. ღვაწი. 

Lemma: naghvendep-i  
Number: 14883  
ნაღვენდეფ-ი (ნაღვენდეფის) მიმღ. ვნებ. წარს. ღვენდუნს ზმნისა -- მაგრად ნარტყამი (მათრახით, წკნელით...). ოჭიში
ეტყაბარელი აფუნა ალეში მართახიში ნაღვენდეფი: მ. ხუბ., გვ. 163 -- ზურგი ატყავებული აქვთ ალეს მათრახის
ნარტყამით. 

Lemma: naghvin-i  
Number: 14884  



ნაღვინ-ი (ნაღვინს) ნაღვინევი, ცოტა ნასვამი. 

Lemma: naghvine  
Number: 14885  
ნაღვინე (ნაღვინეს) იგივეა, რაც ნაღვინი. 

Lemma: naghvel-i  
Number: 14886  
ნაღველ-ი (ნაღველ/რს) ნაღველი. იხ. ნაღმელი. შდრ. ჩხონჩხი. 

Lemma: naghmel-i  
Number: 14887  
ნაღმელ-ი (ნაღმელ/რს) ნაღველი. ქ ნაღმელიში ანთება ნაღვლის (ბუშტის) ანთება. ქ ნაღმელიში ბუშტი ნაღვლის ბუშტი. 

Lemma: naghoba  
Number: 14888  
ნაღობა (ნაღობას) მიმღ. ვნებ. წარს. ღობუნს ზმნისა -- ნაღობი, ნაღობავი. ნაღობა ჭკუდი ნაღობი ჭურჭელი. 

Lemma: naghobera  
Number: 14889  
ნაღობერა (ნაღობერას) (ძველი) ღობიდან აღებული საშეშე. იხ. ღობერი. შდრ. ნოღობერა, ნოღობია. გურ. იმერ.
ნაღობარა/ე,-ჲ ძველი ღობიდან აღებული შეშა (ა. ღლ.). 

Lemma: naghobura  
Number: 14890  
ნაღობურა (ნაღობურას) იგივეა, რაც ნაღობერა. შდრ. ღობუა. 

Lemma: nagholem-i  
Number: 14891  
ნაღოლემ-ი (ნაღოლემს) მიმღ. ვნებ. წარს. ღოლანს ზმნისა -- ნაქნარი. თენა რე სოკოში ნაღოლემი მუში ფოსვეფით -- ეს
არის სოკოს ნაქნარი თავისი ფესვებით. 

Lemma: naghora  
Number: 14892  
ნაღორა (ნაღორას) მიმღ. ვნებ. წარს. ღორანს ზმნისა -- ნაყვირი. შდრ. ნაღვარა. 

Lemma: naghu  
Number: 14893  
ნაღუ (ნაღუს) პატარა ღელე, რომელიც ზაფხულში შრება. შდრ. ნოღა (მნიშვნ. -- 2). 

Lemma: naghumela  
Number: 14894  
ნაღუმელა (ნაღუმელას) ნაღომარი. შდრ. ღუმუ. 

Lemma: naghumu  
Number: 14895  
ნაღუმუ (ნაღუმუს) ნაღომარი; ადგილი, სადაც ადრე ღომი იყო დათესილი. 

Lemma: naghura  
Number: 14896  
ნაღურა (ნაღურას) მიმღ. ვნებ. წარს. ღურუ(ნ) ზმნისა -- გარდაცვლილი, {მო}ნაკვდომი. ახალი მუმა ნაღურაშა დო ახალი
ჩილი მუნაჸუნეფი კოჩიშა მათხილებელი რენია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 16 -- ახალი მამაგარდაცვლილი და ახალი
ცოლმოყვანილი კაცი მოსაფრთხილებელი არისო. 

Lemma: naghurghul-i  
Number: 14897  
ნაღურღულ-ი (ნაღურღულ/რს) ნაკვალევი... მედინუ, მუზმა ხანიე, იში ნაღურღული ვამიძირუ -- დაიკარგა, რამდენი
ხანია, მისი ნაკვალევი არ მინახავს. იხ. ღურღული. 

Lemma: naq'arachu  
Number: 14898  
ნაყარაჩუ (ნაყარაჩუს) ცხვრის ჯიში, უმეტესად შავი ფერისაა, ტანი და დუმა მოზრდილი აქვს, მატყლი -- საუკეთესო (ს.
მაკალ., გვ. 193). 

Lemma: na՚aar-i  
Number: 14899  
ნაჸაარ-ი (ნაჸაარს) იხ. ნაჸარი3. 

Lemma: na՚atem-i  
Number: 14900  
ნაჸათემ-ი, ნაჸოთემ-ი (ნაჸა/ოთემს) მიმღ. ვნებ. წარს. ოჸოთანს ზმნისა -- ნასროლი. რჷსიშ ნაჸათემი ტყვია ამარ
მემიღ(უ) ფრიმულით: ქხს, გვ. 262 -- რუსის ნასროლი ტყვია აგერ მიმაქვს წვერებით. 

Lemma: na՚ar-i1  
Number: 14901  
ნაჸარ-ი1 (ნაჸარს) ნაყარი, განშტოება. ჯალეფი ნაჸარემს იკეთენა -- ხეები ტოტებს იკეთებენ. შდრ. ჸა. 



Lemma: na՚ar-i2  
Number: 14902  
ნაჸარ-ი2 (ნაჸარს) იგივეა, რაც ნოჸო2. იხ. მოთა, მორთელი. 

Lemma: na՚ar-i3  
Number: 14903  
ნაჸარ-ი3 (ნაჸარს) იხ. ნაჸართი. 

Lemma: na՚art-i  
Number: 14904  
ნაჸართ-ი (ნაჸართის) გათხოვილი ქალის დედ-მამის ოჯახი, ძირი სახლი (ნაჸარ-თი: ნაჸარ გამონაყოფი, განტოტილი და
თი ოჯახი). შდრ. ჩილორთი. 

Lemma: na՚a{r}turep-i  
Number: 14905  
ნაჸა{რ}თურეფ-ი (ნაჸა{რ}თურეფ/მ-ს) გათხოვილი ქალის დედ-მამის ოჯახის წევრები, -- ცოლეური, ცოლეურები. 

Lemma: na՚arua  
Number: 14906  
ნაჸარუა (ნაჸარუას) სახელი ინაჸარუანს ზმნისა -- გათხოვილი ქალის ოჯახში დაბრუნება. ჯგირო მინა{ა}ჸარე სი -- კარგა
(დიდ) ხანს იყავი (ქალის) ძირ სახლში. 

Lemma: na՚ap-i  
Number: 14907  
ნაჸაფ-ი (ნაჸაფის) ზოოლ. იგივეა, რაც წანერა, წლის ღორი; ბურვაკი. 

Lemma: na՚vanu/e'  
Number: 14908  
ნაჸვანუ/ჷ (ნაჸვანუ/ჷ-ს) ნაყანევი. ათენა ბესოიაში ნაჸვანუე -- ეს ბესოიას (ბესარიონის) ნაყანევია. წჷ ბრელი აშენგარც
გოწონერი ნაჸვანჷს: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 145 -- წელს ბევრი ტირის შარშანდელ ნაყანევში. 

Lemma: na՚vara  
Number: 14909  
ნაჸვარა (ნაჸვარას) მიმღ. ვნებ. წარს. ჸვარუნს ზმნისა -- {და}ნაკოდი. ნაჸვარა ჯა დანაკოდი ხე. ხალხის რწმენით, თუ ხე
(მაგ., ვაშლი, მსხალი...) არ ისხამს, მას აშინებენ. პატრონი ნაჯახით ხელში მიადგება ხეს და ამბობს: არ ისხამს ნაყოფს და
უნდა მოვჭრაო. შემოჰკრავს ნაჯახს ორ-სამჯერ. ხეს გამოესარჩლებიან და ამბობენ: არ მოჭრა, აუცილებლად გამოისხამსო.
ასეთ ხეს ეძახიან ნაჸვარა ჯას. 

Lemma: na՚vila  
Number: 14910  
ნაჸვილა (ნაჸვილას) მიმღ. ვნებ. წარს. ჸვილუნს ზმნისა -- მოკლული; ნაკლავი. ხამი... ნაჸვილა დო გოხირილი კოჩიში
ქორას ქოძირესჷ: ი. ყიფშ., გვ. 24 -- დანა... მოკლული და გაქურდული კაცის მუცელში ნახეს. 

Lemma: na՚ider-i  
Number: 14911  
ნაჸიდერ-ი, ნაჸიდირ-ი (ნაჸიდე/ირს) მიმღ. ვნებ. წარს. ჸიდულ/რენს ზმნისა -- ნაყიდი. ნაჸიდერ ჩხოუს ჭვალუნა : ქხს, 1,
გვ. 169 -- ნაყიდ ძროხას წველიან. 

Lemma: na՚otem-i  
Number: 14912  
ნაჸოთემ-ი (ნაჸოთემს) მიმღ. ვნებ. წარს. ოჸოთანს ზმნისა -- ნასროლი. ტყვია თიში ნაჸოთემი რდუა -- ტყვია მისი
ნასროლი იყოო. იხ. ნაჸათემი. 

Lemma: na՚ona  
Number: 14913  
ნაჸონა (ნაჸონას) მიმღ. ვნებ. წარს. ჸონუნს ზმნისა -- ნამყენი. ქიმიორდუანს, მუჭოთ ნაჸონას -- მიაზრდის, როგორც
ნამყენს. გადატ. ნამყენი ვაზი. ქოიჩანსო ნაჸონა? -- გიდგას ნამყენი (ვაზი)? ნაჸონაქ მუზმაქ ქიგაჸუუ წი? -- ნამყენი
(ყურძენი) რამდენი მოგივიდა წელს? 

Lemma: na՚onu/e'  
Number: 14914  
ნაჸონუ/ჷ (ნაჸონუ/ჷ-ს) იგივეა, რაც ნაჸვანუ/ჷ, -- ნაყანევი. 

Lemma: na՚oropu/e'  
Number: 14915  
ნაჸოროფუ/ჷ (ნაჸოროფუ/ჷ-ს) მიმღ. ვნებ. წარს. ოჸოროფუანს ზმნისა -- ვინც ადრე უყვარდა (ნაყვარები). მოკორდჷ ჩქიმი
ვარდი..., ძღაბალაში ნაჸოროფჷ, სიცოცხლეს ვსოფიკონი : ი. ყიფშ., გვ. 115 -- მინდოდა ჩემი ვარდი..., ქალიშვილობის
დროს შენაყვარები, სიცოცხლეში რომ მეგლიჯა. 

Lemma: na՚op-i  
Number: 14916  
ნაჸოფ-ი (ნაჸოფის) 1. ნაყოფი. თიში ნაჸოფი ჭეს მუგალე -- მისი ნაყოფი ცოტას მოგიხდება. შდრ. ჸოფა. 2. იგივეა, რაც
უხაფუ ჯაკელი -- უშობელი. იტყვიან ღორზედაც. 

Lemma: na՚opa  



Number: 14917  
ნაჸოფა (ნაჸოფას) იგივეა, რაც ნაჸაფი, წანერა, -- ღორი ერთ წლამდე. 

Lemma: na՚opier-i  
Number: 14918  
ნაჸოფიერ-ი (ნაჸოფიერს) ნაყოფიანი, მოსავლიანი. ჯგირი, ნაჸოფიერი არდგილი რე -- კარგი, ნაყოფიანი ადგილია. 

Lemma: na՚u  
Number: 14919  
ნაჸუ (ნაჸუს) პატარა მდორე მდინარეში. შდრ. ნოჸუ. 

Lemma: na՚ubera  
Number: 14920  
ნაჸუბერა (ნაჸუბერას) ხსენი. იხ. ნაუბერა. 

Lemma: na՚udu/e'  
Number: 14921  
ნაჸუდუ/ჷ (ნაჸუდუ/ჷ-ს) ადგილი, სადაც სახლი იდგა, -- ნასახლარი. ნაჸუდუს ქიგედგუ ახალი ჸუდე -- ნასახლარზე დადგა
ახალი სახლი. 

Lemma: na՚ulipa  
Number: 14922  
ნაჸულიფა (ნაჸულიფას) მიმღ. ვნებ. წარს. ჸულიფუნს ზმნისა -- ნაყლაპი. 

Lemma: na՚ura  
Number: 14923  
ნაჸურა (ნაჸურას) მიმღ. ვნებ. წარს. ჸურანს ზმნისა -- ნაყმუარი. გერი დო ტურაში ნაჸურას ამდღა კოლხოზეფიე -- მგლისა
და ტურის ნაყმუარზე დღეს კოლმეურნეობებია. იხ. ჸურა. 

Lemma: nashalashina  
Number: 14924  
ნაშალაშინა (ნაშალაშინას) მიმღ. ვნებ. წარს. შალაშინანს ზმნისა -- ნაშალაშინევი. 

Lemma: nashara  
Number: 14925  
ნაშარა (ნაშარას) იგივეა, რაც ნაშარუ/ჷ, -- ნაგზაური. შარა ნაშარას, წყარი ნაწყარას: ი. ყიფშ., გვ. 176 -- გზა ნაგზურზე,
წყალი ნაწყლურზე. 

Lemma: nashar{u/e'}  
Number: 14926  
ნაშარ{უ/ჷ} (ნაშარ{უ/ჷ}-ს) ნაგზაური, ნაგზური. შარა -- ნაშარსჷ (ნაშარუს), წყარი -- ნაწყარსჷ (ნაწყარუს): ა. ცაგ., გვ. 81; ი.
ყიფშ., გვ. 176 -- გზა-ნაგზურზე, წყალი-ნაწყლურზე. 

Lemma: nashaq'ara  
Number: 14927  
ნაშაყარა (ნაშაყარას) მიმღ. ვნებ. წარს. შაყარანს ზმნისა -- ნაგროვები. 

Lemma: nashebu/e'  
Number: 14928  
ნაშებუ/ჷ (ნაშებუ/ჷ-ს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეშებუ(ნ) ზმნისა -- დაშავებული ადგილი. ონანგერიში ნაშებუს ჩე თუმა ეურს --
უნაგირის მიერ დაშავებულ ადგილას თეთრი თმა ამოვა. 

Lemma: nashen-i  
Number: 14929  
ნაშენ-ი, ნაშინ-ი (ნაშე/ინს) მიმღ. ვნებ. წარს. აშენენს//აშინენს ზმნისა -- 1. ნაშენი; გადაშენებული ადგილი; 2. გადატ. ვენახ-
ხეხილნარი, -- ნაშენი. 

Lemma: nashvandeb-i  
Number: 14930  
ნაშვანდებ-ი, ნაშვანდუ (ნაშვანდების, ნაშვანდუს) მიმღ. ვნებ. წარს. იშვანდუ(ნ) ზმნისა -- ნასვენები.
ნაშვანდები//ნაშვანდუ დიხა -- ნასვენი მიწა; ყამირი. იხ. შვანდა. 

Lemma: nashib-i  
Number: 14931  
ნაშიბ-ი, ნაშიიბ-ი (ნაში{ი}ბის) მიმღ. ვნებ. წარს. იშიინს, შიიბულენს ზმნათა -- ნაშოვნი. ჰარამი ნაშიბი ჰარამო
მიდურსია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 196 -- არმად ნაშოვნი, არმად წავაო. გიირთეს, მუთი ნაშიიბი უღუდესჷნი: ი. ყიფშ., გვ. 11 --
გაიყვეს, რაც ნაშოვნი ჰქონდათ. 

Lemma: nashibu  
Number: 14932  
ნაშიბუ (ნაშიბუს) იგივეა, რაც ნაშიბი. მუმაში ნაშიბუსუ სქუა ეფას გაგმოჩანცია: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 122 -- მამის
ნაშოვნს (მონაპოვარს) შვილი იაფად გაყიდისო. 

Lemma: nashinel-i  
Number: 14933  
ნაშინელ-ი (ნაშინელს) მიმღ. ვნებ. წარს. აშენენს ზმნისა -- განაშენებული; ნაშენები. ტერეფი მიდამღანანია დიხას
გვერდო ნაშინელც: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 90 -- მტრები მართმევენო მიწას (ყანას) ნახევრად განაშენებულს. 



Lemma: nashonur-i  
Number: 14934  
ნაშონურ-ი (ნაშონურს) ცხვრის ჯიშია, თეთრი ფერისა, საშუალო ტანის, პატარა დუმა, მატყლი -- კარგი ხარისხის (ს. მაკალ.,
გვ. 193) (ნაშონურიღ ნა-შონ-ური ნასვანური). შდრ. ნამარგალუ; ნაყარაჩუ. 

Lemma: nashromu  
Number: 14935  
ნაშრომუ (ნაშრომუს) მიმღ. ვნებ. წარს. შრომენს ზმნისა -- ნაშრომი, შრომით მოპოვებული. მუში ნაშრომუშ მიდმაღალარი
ვაჸუნდჷ მითინი: მ. ხუბ., გვ. 153 -- თავისი ნაშრომის წამრთმევი არ ჰყავდა არავინ. ჩქინ ნაშრომუს ვამუჩანა: ქხს, 1, გვ.
293 -- ჩვენს ნაშრომს არ მოგვცემენ. 

Lemma: nashua  
Number: 14936  
ნაშუა (ნაშუას) მიმღ. ვნებ. წარს. შუნს ზმნისა -- ნაქსოვი, ქსოვილი. მონტყორიშე ნაშუა თათმანეფი -- მატყლისაგან
ნაქსოვი წინდები. 

Lemma: nashuled-i  
Number: 14937  
ნაშულედ-ი (ნაშულედის) მიმღ. ვნებ. წარს. შურდუ(ნ) ზმნისა -- დაღლილი. ქიმიისვანჯეს ნაშულედი კათემქჷ: ქხს, 2, გვ.
68 -- მოისვენეს დაღლილებმა (დაღლილმა ხალხმა). 

Lemma: nashuma  
Number: 14938  
ნაშუმა (ნაშუმას) მიმღ. ვნებ. წარს. შუნს ზმნისა -- ნასვამი. ვორწყექ, რექ ნაშუმა: ი. ყიფშ., გვ. 158 -- ვხედავ, ხარ ნასვამი. 

Lemma: nashura/e  
Number: 14939  
ნაშურა/ე (ნაშურა/ე-ს) მიმღ. ვნებ. წარს. შურანს ზმნისა -- დასუნული. ნაშურეში შელორსა -- ნასუნის შელოცვა. 

Lemma: nashkaseren-i  
Number: 14940  
ნაშქასერენ-ი (ნაშქასერენს) ზმნზ. ნაშუაღამევი. ნაშქასერენს იჸუუ ჸოთამაქ -- ნაშუაღამევს შეიქნა სროლა. იხ. შქასერი. 

Lemma: nashkaserus  
Number: 14941  
ნაშქასერუს ზმნზ. შუაღამეს. 

Lemma: nashkvid-i  
Number: 14942  
ნაშქვიდ-ი, ნაშქვიდა (ნაშქვიდის) მიმღ. ვნებ. წარს. ოშქვიდუანს, იშქვიდუუ(ნ) ზმნათა -- {და}ნახრჩობი. კოჩიში ნაშქვიდა
არდგილი რე -- კაცის დანახრჩობი ადგილია. წყარიში ნაშქვიდის წყარს დიკმაბუნდესია -- წყალში დამხრჩვალს წყალს
ასხამდნენო (პირში). 

Lemma: nashkvider-i  
Number: 14943  
ნაშქვიდერ-ი (ნაშქვიდერს) იგივეა, რაც ნაშქვიდა. იჸუუ დიდი ამბექ ართი მარაში უკული ნაშქვიდერს -- იქნა დიდი
ამბავი ერთი კვირის შემდეგ დახრჩობიდან. 

Lemma: nashkiren-i  
Number: 14944  
ნაშქირენ-ი (ნაშქირენს), ნაშქირენუ (ნაშქირენუს) მიმღ. ვნებ. წარს. შქირენულენს ზმნისა -- ნაშიმშილები. ნაშქირენი
რდუ დო გვარიანო ჭკუმუ -- ნაშიმშილები იყო და კარგად (გვარიანად) ჭამა. 

Lemma: nashkurenj-i  
Number: 14945  
ნაშქურენჯ-ი (ნაშქურენჯის, ნაშქურენს) იგივეა, რაც ნაშქურინეფი, -- დაშინებული, შენაშინები. ქომონჯიში ნაშქურენჯის
მუში ხვამაში მოხ მუთა უჸუნუაფუ: აია, 1, გვ. 21 -- ქმრისგან შეშინებულს ლოცვა-კურთხევის გარდა არაფერი გაუყოლებია. 

Lemma: nashkurinep-i  
Number: 14946  
ნაშქურინეფ-ი (ნაშქურინეფის) იგივეა, რაც ნაშქურენჯი, -- მიმღ. ვნებ. წარს. ოშქურუ(ნ) ზმნისა -- დაშინებული. ძღაბიში
ნაშქურინეფ ბოში შუკას მიიტირკონუდუ: ი. ყიფშ., გვ. 131 -- გოგოს მიერ შეშინებული ბიჭი შუკაში გამალებით მირბოდა.
ლანდიშ ნაშქურინეფი ჯოღორი: ი. ყიფშ., გვ. 176 -- ლანდის დაშინებული ძაღლი. 

Lemma: nacha  
Number: 14947  
ნაჩა (ნაჩას) იგივეა, რაც ნარჩა. ქორთული ჩაფლა მუგოძუნა ნაჩა გითოპუტორილი: შ. ბერ., გვ. 111 -- ქართული
ფეხსაცმელი გაცვიათ ლანჩა (ტერფი) გამოგლეჯილი. შდრ. ნაჩაქური. 

Lemma: nachak'uchx-i  
Number: 14948  
ნაჩაკუჩხ-ი (ნაჩაკუჩხისს) იგივეა, რაც ნარჩა, ნარჩაკუჩხი, -- ტერფი. თეში მარჩქილე ბოშის ჩილამური ნაჩაკუჩხის
მიაკოკობუდუ: აია, 1, გვ. 26 -- ამის მსმენელი ვაჟის ცრემლი ფეხის ტერფზე მიწკანწკარებდა. 

Lemma: nachalu/e'  
Number: 14949  



ნაჩალუ/ჷ (ნაჩალუ/ჷ-ს) ნაჩალევი; სიმინდის ყანა ჩალის მოჭრის შემდეგ. ორინჯი ქაარაჸუ ნაჩალუშა -- საქონელი გარეკა
ნაჩალევში. 

Lemma: nachamina  
Number: 14950  
ნაჩამინა (ნაჩამინას) მიმღ. ვნებ. წარს. აჩენს ზმნისა -- ნაკბენი. ბების ღვანწკეფ ქერქილ აფუ ნაჩამინა ხუთიშა: ქხს, 1,
გვ. 191 -- ბებიას ლოყები დაფლეთილი აქვს ხუთჯერ ნაკბენი. შდრ. ნაკიბირა. 

Lemma: nachakur-i  
Number: 14951  
ნაჩაქურ-ი (ნაჩაქურსღ ნარჩა-ქურს ლანჩა-ქუსლს) ქუსლის ნერჩი. უჩადღაში გუნაჭყეფი გვაგვილი ხე დო ნაჩაქური: კ.
სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 14 -- შავი დღისა დაწყებული (დანაწყები) გვემილი ხელი და ქუსლის ნერჩი. 

Lemma: nachacha  
Number: 14952  
ნაჩაჩა (ნაჩაჩას) მიმღ. ვნებ. წარს. ჩაჩუნს ზმნისა -- ნაჩეჩი. 

Lemma: nachv-i  
Number: 14953  
ნაჩვ-ი (ნაჩვის) მიმღ. ვნებ. წარს. ჩუანს ზმნისა -- შენახული, შენანახი. 

Lemma: nachibardu/e'  
Number: 14954  
ნაჩიბარდუ/ჷ (ნაჩიბარდუ/ჷ-ს) ბევრის მნახველი და მუშა. ნაჩიბარდუ კოჩი ბევრის მნახველი და მუშა კაცი. 

Lemma: nachiebu/e'  
Number: 14955  
ნაჩიებუ/ჷ (ნაჩიებუ/ჷ-ს) მიმღ. ვნებ. წარს. იჩიებუ(ნ) ზმნისა -- ნათქვამი, ნაამბობი. მუჟამც პატჷნქჷ ქჷგეეგ ბულათიაში
ნაჩიებუ...: მასალ., გვ. 68 -- როდესაც ბატონმა გაიგო ბულათიას ნაამბობი... 

Lemma: nachil-i  
Number: 14956  
ნაჩილ-ი, ნაჩილუ/ჷ, ნაჩი-{ი} (ნაჩილ/რს, ნაჩილუ/ჷ-ს) ნაცოლარი. მა ეფერი კოჩიში ნაჩილი ვორექია -- მე ისეთი კაცის
ნაცოლარი ვარო... ნაჩილ კოჩი მა ვა მოკო: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 30 -- ნაცოლარი კაცი მე არ მინდა. ნაჩილჷ კოჩი: ი.
ყიფშ., გვ. 113 -- ნაცოლარი კაცი. 

Lemma: nachilatu  
Number: 14957  
ნაჩილათუ (ნაჩილათუს) მიმღ. ვნებ. წარს. ჩირთუ(ნ) ზმნისა -- ნაცდუნება, გადანაცდომი. 

Lemma: nachilamuru  
Number: 14958  
ნაჩილამურუ (ნაჩილამურუს) ნაცრემლი. მუშენ გიღუ თოლი ნაჩილამურუ? -- რად გაქვს თვალი ნაცრემლი? 

Lemma: nachina  
Number: 14959  
ნაჩინა (ნაჩინას) მიმღ. ვნებ. წარს. ოჩინანს ზმნისა -- {და}ნაბარები. ქუწუუ გერიში ნაჩინა: მ. ხუბ., გვ. 24 -- უთხრა მგლის
დანაბარები. 

Lemma: nachinebu  
Number: 14960  
ნაჩინებუ (ნაჩინებუს) მიმღ. ვნებ. წარს. იჩინენს ზმნისა -- ნაცნობი. შდრ. უჩინებუ. 

Lemma: nachichola  
Number: 14961  
ნაჩიჩოლა (ნაჩიჩოლას) მიმღ. ვნებ. წარს. ჩიჩოლუნს ზმნისა -- ნაფშვენი (სიმინდი). 

Lemma: nachichka  
Number: 14962  
ნაჩიჩქა (ნაჩიჩქას) იხ. ნაჩქიჩქა. 

Lemma: nachixa  
Number: 14963  
ნაჩიხა (ნაჩიხას) მიმღ. ვნებ. წარს. ჩიხუნს ზმნისა -- ნაგუბარი, საგუბარი.წისქვილის შემადგენელი ნაწილი. წყალში (ღელე,
რუ, პატარა მდინარე...) ახლო-ახლო ორ-ორად ჩასვამდნენ თხმელის ბარჯგებს, მერე ფურცლიანი წკნელებით
მოღობავდნენ, წითელ მიწასა და ქვას მოაყრიდნენ. ასე დამზადდებოდა ნაჩიხა (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 3, გვ. 225). 

Lemma: nachonchora  
Number: 14964  
ნაჩონჩორა (ნაჩონჩორას) ნაჩონჩორიკალი; ფუნა. მუჭო კამბეშიში ნაჩონჩორას ქოგუ! -- როგორ კამეჩის ფუნას ჰგავს, --
იტყვიან ისეთ პიროვნებაზე, რომელსაც ფართო და უშნო პირი-სახე აქვს. 

Lemma: nachua1  
Number: 14965  
ნაჩუა1 (ნაჩუას) იგივეა, რაც ნაჩვი, -- ნამალი, შენახული. დიდი ხანიში ნაჩუა გამკაარჩქინეს -- დიდი ხნის ნამალი
გამოაჩინეს. 



Lemma: nachua2  
Number: 14966  
ნაჩუა2 (ნაჩუას) მიმღ. ვნებ. წარს. ნაჩუნს ზმნისა -- ცხვირ-პირში გარტყმით ცემა (მ. ძაძ., 2, გვ. 174). შდრ. ნიჩვი. 

Lemma: nachukebu  
Number: 14967  
ნაჩუქებუ (ნაჩუქებუს) მიმღ. ვნებ. წარს. აჩუქენს ზმნისა -- ნაჩუქარი. ნაჩუქებუ ღანჯამი ლიში (ლიფში) ხოლო ჯგირი
რენია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 104 -- ნაჩუქარი ჟანგიანი ნემსიც კარგიაო. 

Lemma: nache'let-i  
Number: 14968  
ნაჩჷლეთ-ი (ნაჩილეთის) იგივეა, რაც ნაჩილათუ, -- მიმღ. ვნებ. წარს. ჩჷრთუ(ნ) ზმნისა -- {გადა}ნაცდომი. მემიტეთჷ
ნაჩჷლეთი, რთხიინთ...: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 78 -- მაპატიეთ ცდუნება, გთხოვთ... 

Lemma: nachkichka  
Number: 14969  
ნაჩქიჩქა, ნაჩქჷჩქა (ნაჩქი/ჷჩქას) ჩვილი, ნაადრევი. ნაჩქიჩქა სიმინდი უჩანს -- ჩვილი სიმინდი აქვს. იხ. ჩქიჩქუ. 

Lemma: nachxirk'a  
Number: 14970  
ნაჩხირკა (ნაჩხირკას) მიმღ. ვნებ. წარს. ჩხირკანს ზმნისა -- ნაჩხრეკი. ქოთომეფიში ნაჩხირკა რე -- ქათმების ნაჩხრეკია. 

Lemma: nachxup'/t'era  
Number: 14971  
ნაჩხუპ/ტერა (ნაჩხუპ/ტერას): ნაჩხუპ/ტერა წიწილა 1.ნაბოლარა, ბოლოს გამოჩეკილი წიწილა. 2. წიწილები რომ
წამოიზრდებიან, იჩხუბებენ, დაასისხლიანებენ ერთმანეთს. ამაზე იტყვიან მონათუა-ს (მონათვლას), ხოლო ასეთ წიწილებს
უწოდებენ ნაჩხუპ/ტერა-ს. ტრადიციის თანახმად, ამის შემდეგ მათი ჭამა შეიძლება (სოფ. ინჩხური, მარტვილის რაიონი).
შდრ. ჩხუპი. 

Lemma: naca1  
Number: 14972  
ნაცა1 (ნაცას) თამამი; გამოცდილი. გადატ. მცოდნე. გვალო ნაცა რე -- ძალიან თამამია; ძალიან მცოდნეა. შდრ. მენცარი. 

Lemma: naca2  
Number: 14973  
ნაცა2 (ნაცას) ნაცარი. ქიგიოჸოთუ ნაცას -- გააგდო ნაცაზე (?). გადატ. ბოლი ადინა. 

Lemma: naca-k'ek'ia  
Number: 14974  
ნაცა-კეკია, ნაცა-კიკია (ნაცა-კეკიას) ნაცარქექია იხ. კეკუა ქექვა, ჩეჩა (ი. ყიფშ.). 

Lemma: nacala  
Number: 14975  
ნაცალა (ნაცალას) მიმღ. ვნებ. წარს. ცალუნს ზმნისა -- ნაცელარი, ცელით მოთიბული; ნათიბი. ჯოღორენს აწუძუნია
ნაცალა: მ.ხუბ., გვ. 115 -- ძაღლებს წინ უდევთო ნათიბი. დროთ ნორჩალ ვააშინ, იშაჯან ნაცალას -- ზოგჯერ ლოგინს რომ
ვერ იშოვის, წევს ნათიბზე. ქიგიოჸოთუ ნაცალას -- გააგდო ნაცელარზე; გადატ. გაუწყრა და გააგდო. 

Lemma: nacam՚e'  
Number: 14976  
ნაცამჸჷ (ნაცამჸჷ-ს) ჭიჭკვი (პ. ჭარ.). 

Lemma: naca-t'ut'a  
Number: 14977  
ნაცა-ტუტა (ნაცა-ტუტას) ნაცარ-ტუტა; ნაცარი; წყალში მოხარშული ნაცარი. ეჭოფუ კჷცი, ელუნწყუუ(!) ნაცა-ტუტასჷ დო...
ჟი ქჷგნაარღუ ნდემცჷ: ქხს, 2, გვ. 44 -- აიღო კეცი, აფხიკა ნაცარ-ტუტა და... ზედ მოაყარა დევს. ქიმიაჸუნუ დო ნაცა-ტუტათ
გინაართინუ ირფელი -- მიდგა და ნაცარ-ტუტად აქცია ყველაფერი (ე. ი. მოსპო, გაანადგურა). შდრ. ნაცა-კეკია; ტუტა-
წყარი. 

Lemma: nacacal-i  
Number: 14978  
ნაცაცალ-ი (ნაცაცალს) ღველფისმაგვარი. ჭითა ჯარი -- უშიშარი, ჭითა ჯარი -- ნაცაცალი -- წითელი ჯარი -- უშიშარი,
წითელი ჯარი -- ღველფისმაგვარი (მსგავსი). იხ. ნაცა1. 

Lemma: nacacxal-i  
Number: 14979  
ნაცაცხალ-ი (ნაცაცხალ/რს) ნაპერწკალი. გერზ გენია ნაცაცხალი: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 158 -- ანთია (ზევიდან) გიზგიზა
ნაპერწკალი. იხ. ნაციცხალი. 

Lemma: nacacxel-i  
Number: 14980  
ნაცაცხელ-ი (ნაცაცხელს) იგივეა, რაც ნაცაცხალი, -- ნაპერწკალი (დ. ფიფია). 

Lemma: naciebu  
Number: 14981  
ნაციებუ (ნაციებუს) მიმღ. ვნებ. წარს. აციენს ზმნისა -- ნაციები; ციებით ავადმყოფი. სახექ გინართ დაჩხჷრშორო, მუჭო



კოჩი ნაციებუ: მასალ., გვ. 68 -- სახე ცეცხლივით გაუხდა, ვით ნაციებ ავადმყოფს. იხ. ციება. 

Lemma: nacickona  
Number: 14982  
ნაციცქონა (ნაციცქონას) მიმღ. ვნებ. წარს. ციცქონუნს ზმნისა -- ნაციცქნი. 

Lemma: nacicxal-i  
Number: 14983  
ნაციცხალ-ი (ნაციცხალ/რს) იგივეა, რაც ნაცხაცხელი, -- ნაკვერჩხალი; ნაპერწკალი. 

Lemma: nacodar-i  
Number: 14984  
ნაცოდარ-ი (ნაცოდარს) 1. ნაცოდვარი. ვარ, ბაბავა, სქანი ნაცოდარი მა მუშო მოკონია: მ. ხუბ., გვ. 237 -- არა, მამავ
(შვილო), შენი ნაცოდვარი მე რისთვის მინდაო. 2. ცოდვის ჩამდენი, -- ცოდვილი. ნაცოდარეფიში გარდა არძა გალე
რდესია -- ცოდვილების გარდა ყველა გარეთ იყოო. 

Lemma: nacodila  
Number: 14985  
ნაცოდილა (ნაცოდილას) მიმღ. ვნებ. წარს. ცოდილენს ზმნისა -- ნაცოდვილარი. თეზმა ნაცოდილა ოსურქუ მუჭო
საარიკოთ გოფრთი: ქხს, 1, გვ. 216 -- ამდენი ნაცოდვილარი ქალი როგორ საარაკოდ გავხდი (ვიქეც). მუშო მოკო მა სქანი
ფარა, ნაცოდილა, ნაგვაგვალა: ქხს, 1, გვ. 170 -- რად მინდა მე შენი ფული, ნაცოდვილარი, ნაჯაფარი. იხ. ცოდილი. 

Lemma: nacuma  
Number: 14986  
ნაცუმა, ნაცჷმა (ნაცუმას) მიმღ. ვნებ. წარს. ცენს ზმნისა -- ნაცვენი. ნაცუმა თხირი დოპკოროფი -- ნაცვენი თხილი
შევაგროვე (შევკრიბე). 

Lemma: nacut'ul-i  
Number: 14987  
ნაცუტულ-ი (ნაცუტულ/რს) ნაცარტუტა; გადატ. კვალი, ნაფეხური. ამდღარი უკული ვაძირუ იში ნაცუტულს -- დღეის შემდეგ
ვერ ნახავ იმის კვალს (ნაცარტუტას). 

Lemma: nackvep-i  
Number: 14988  
ნაცქვეფ-ი (ნაცქვეფის) მიმღ. ვნებ. წარს. ოცქვანს ზმნისა -- ნაქები. ნაცქვეფ კატუს ჭუკიქ ვაჭოფუა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ.
104 -- ნაქებმა კატამ თაგვი ვერ დაიჭირაო. 

Lemma: nackickona  
Number: 14989  
ნაცქიცქონა (ნაცქიცქონას) იხ. ნაციცქონა. 

Lemma: nacxa  
Number: 14990  
ნაცხა (ნაცხას) მდინარის კლდოვანი კალაპოტი (პ. ცხად.). ნაცხა ხინჯი ხიდია ხობისწყალზე. კოცჷ ვაშჷ ნაცხა ხინჯი მუ
ბორჯისჷ გოდგესჷნი -- არავის (კაცს) არ ახსოვს ნაცხა ხიდი რა დროს გადგეს (გააკეთეს). ნაცხათ ზმნზ. ნაცხით. უკოხოლე
დიფრთით დო მუხური ნაცხათ მუკულეთ -- უკან დავბრუნდით და მუხური ნაცხათი მოვუარეთ. 

Lemma: nacxabara  
Number: 14991  
ნაცხაბარა (ნაცხაბარას) მიმღ. ვნებ. წარს. ცხაბარანს ზმნისა -- ნაკაწრი, ნაფხაჭნი. ...ვარა რე ინდურიში კუჩხიში
ნაჩხირკა დო ნაცხაბარა -- ...ან არის ინდაურის ფეხის ნაჩხრეკი და ნაფხაჭნი. კატუში ნაცხაბარაშე მიიშუ ზისხირი --
კატის ნაკაწრიდან მოდიოდა სისხლი. 

Lemma: nacxap-i  
Number: 14992  
ნაცხაფ-ი (ნაცხაფის) სახელი უნაცხუანს ზმნისა -- დარტყმა (ხმის გამოცემით). ხეს მოშხუო ბიგა უკებუდუ დო უნაცხუანდუ
ოჭიშის -- ხელში მომსხო ჯოხი ეკავა და ურტყამდა ზურგზე. ნაცხაფი მეუღუდუ იში ოჭიშის -- მიჰქონდა ხმაური
(დარტყმისაგან) იმის ზურგზე. ნაცხუნს (ქონაცხუ დაარტყა, ქუუნაცხუ დაურტყამს, ქონონაცხუე(ნ) დაარტყამდა თურმე) გრდმ.
დაარტყამს (ჯოხს). უნაცხუანს (უნაცხუუ ურტყა, უნაცხუაფუ ურტყამს) გრდმ. სასხვ. ქც. ნაცხუნს ზმნისა -- ურტყამს. ინაცხე(ნ) (ინაცხუ
შესაძლებელი გახდა დარტყმა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ნაცხუნს ზმნისა -- შეიძლება დარტყმა. ანაცხე(ნ) (ანაცხუ შეძლო
{და}ერტყა, -- , ქონონაცხუე(ნ) შესძლებია დარტყმა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უნაცხუნს ზმნისა -- შეუძლია {და}არტყას.
ონაცხაფუანს (ონაცხაფუუ არტყმევინა, უნაცხაფუაფუ ურტყმევინებია, ნონაცხაფუ{აფუ}ე(ნ) არტყმევინებდა თურმე) კაუზ. ნაცხუნს ზმნისა
-- არტყმევინებს (ჯოხს...). მანაცხალი მიმღ. მოქმ. {და}მრტყმელი ხმის გამოცემით. ონაცხალი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}სარტყმელი.
ნაცხილი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}რტყმული. ნანაცხა მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნარტყამი. ნანაცხუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}რტყმის
საფასური. უნაცხუ მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ურტყმელი. 

Lemma: nacxacxel-i  
Number: 14993  
ნაცხაცხელ-ი (ნაცხაცხელ/რს) ნაპერწკალი. მუკოცენც ნაცხაცხელი, კუნთხუს კჷნოტურინჷნც: მასალ., გვ. 62 --
{ჩამო}სცვივა ნაპერწკალი, კუთხეში როკავს (ხტუნავს). იხ. ნაცაცხალი, ნაციცხალი. 

Lemma: nacxenu  
Number: 14994  
ნაცხენუ (ნაცხენუს) ნაცხენარი. შარაშიაში ნაცხენუ რენია: თ. სახოკ., გვ. 263 -- შარაშიძის ნაყოლი ცხენიაო. 

Lemma: nacxvabara  
Number: 14995  



ნაცხვაბარა (ნაცხვაბარას) იგივეა, რაც ნაცხაბარა, -- ნაფხეკი, ნაფხაჭნი. გადატ. გაჭირვებით ნაგროვები (ნაშოვნი). ჯიბეს
მონტუ ჭიჭე ფარა, დიაჩქიმიში ნაცხვაბარა -- ჯიბეში მაქვს ცოტა ფული, დედაჩემის მიერ გაჭირვებით ნაშოვნი. 

Lemma: nacxua  
Number: 14996  
ნაცხუა (ნაცხუას) იგივეა, რაც ნაცხაფი, -- სახელი ქონაცხუნს ზმნისა -- მაგარი რაიმე საგნის დარტყმა. 

Lemma: nadzaler-i  
Number: 14997  
ნაძალერ-ი (ნაძალერს) იგივეა, რაც ნაძალუ, -- ნაძალადევი. 

Lemma: nadzalu  
Number: 14998  
ნაძალუ (ნაძალუს) მიმღ. ვნებ. წარს. ძალენს ზმნისა -- ნაძალადევი. 

Lemma: nadzgashera  
Number: 14999  
ნაძგაშერა (ნაძგაშერას) ხის მორის ხერხვის დროს გვერდითი ჩამონაჭერი, -- ნაგვერდალი. ჯაში ხორხუას ბრელი
ნაძგაშერაქ დოციუ -- ხის ხერხვისას ბევრი გვერდითი ჩამონაჭერი დაცვივდა. შდრ. ძგაშუა. 

Lemma: nadzgashora  
Number: 15000  
ნაძგაშორა იგივეა, რაც ნაძგაშერა. 

Lemma: nadzgashura  
Number: 15001  
ნაძგაშურა (ნაძგაშურას) იგივეა, რაც ნაძგაშერა. 

Lemma: nadzvalu  
Number: 15002  
ნაძვალუ, ნაძვაჲუ (ნაძვალ/ჲუ-ს) იგივეა, რაც ნანგერე, -- დაუთესველად მეორე წელს ამოსული მცენარეულობა (სიმინდი,
პამიდორი, ლობიო, მხალი...). 

Lemma: nadzina  
Number: 15003  
ნაძინა, ნაძინუ/ჷ (ნაძინას, ნაძინუ/ჷ-ს) მიმღ. ვნებ. წარს. იძინანს, ძინულენს ზმნათა -- ნამატი; სარგებელი. ათენა დუდი
ფარა რე დო ნაძინუს ხოლო ქომოგიღანქ -- ეს თავი ფულია და ნამატსაც მოგიტან. 

Lemma: nadzinuamo  
Number: 15004  
ნაძინუამო ზმნზ. ნამატიანად. თი ჩქიმი ნაძინუამო ქომოუჩამუდუკო: ა. ცაგ., გვ. 94 -- იმ ჩემი ნამატიანად მოეცა. 

Lemma: nadzinuer-i  
Number: 15005  
ნაძინუერ-ი (ნაძინუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. იძინანს, ძინულენს ზმნათა -- ნამატები; მომატების საფასური. 

Lemma: nadzirapuer-i  
Number: 15006  
ნაძირაფუერ-ი (ნაძირაფუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. ძირუნს ზმნისა -- ნახვის საფასური. 

Lemma: nadzirep-i  
Number: 15007  
ნაძირეფ-ი (ნაძირეფის) მიმღ. ვნებ. წარს. ძირუნს ზმნისა -- ნაპოვნი; ნანახი. ბრელი ჯგირი აფუ ნაძირეფი -- ბევრი კარგი
აქვს ნანახი. ეჯგურა დღას ვააფუ ე ბოშის ნაძირეფი: ი. ყიფშ., გვ. 57 -- ამნაირი არასოდეს არ აქვს ამ ბიჭს ნანახი. 

Lemma: nadzudzur-i  
Number: 15008  
ნაძუძურ-ი (ნაძუძურს) საჩუქარი, რომელიც მიაქვს სიძეს სიდედრთან (ი. ყიფშ.). სიძე სიდედრს აძლევდა ნაძუძურს 10-20
მანეთამდე (ს. მაკალ., გვ. 269). 

Lemma: nac'-i  
Number: 15009  
ნაწ-ი (ნაწის) ნაწი, დვრიტა, ყველის დედა (პ. ჭარ.). კეთდება ცხვრის, თხის, ხბოს, გოჭის, იშვიათად ძროხის კუჭისაგან.
საუკეთესოდ ითვლება გოჭის კუჭი. დამზადების ტექნოლოგია ასეთია: კუჭის ზედა ნაწილს ამარილებენ და ინახავენ.
გამოსულ სითხეს ეძახიან კვეთს და ხმარობენ რძის შესადედებლად (ყველის გასაკეთებლად). შდრ. კვეთარი; ქვეცერე. იხ.
ნაწუა. 

Lemma: nac'am-i  
Number: 15010  
ნაწამ-ი (ნაწამს) ნარწმენი; ნათესავი (პ. ჭარ.). 

Lemma: nac'ape  
Number: 15011  
ნაწაფე (ნაწაფეს) მოწაფე, ნამოწაფარი. დირსიოლუ მიმინოქჷ, არწივიში ნაწაფექ -- დატრიალდა მიმინო, არწივის
ნამოწაფარი. 

Lemma: nac'apua  



Number: 15012  
ნაწაფუა (ნაწაფუას) სახელი ონაწაფუანს ზმნისა -- მოკვდინება. ქნაწაფუა შურიში სულის გაფრთხობინება, მოკვლა. დახე
შური გუმონაწაფუუ -- კინაღამ სული გამაფრთხობინა. ონაწაფუანს (შურს) (გაანაწაფუუ გააფრთხობინა, გოუნაწაფუაფუ
გაუფრთხობინებია, გონონაწაფუე(ნ) გააფრთხობინებდა) გრდმ. აფრთხობინებს სულს. 

Lemma: nac'valeb-i  
Number: 15013  
ნაწვალებ-ი, ნაწვალებუ (ნაწვალების, ნაწვალებუს) იხ. ნანწვალები, -- მიმღ. ვნებ. წარს. აწვალენს, წვალენს ზმნათა --
ნაწვალები. ნაწვალებუ პიჯი-სახე უღუ -- ნაწვალები პირ-სახე აქვს. იში ნაწვალებუ კოჩი არძო გიჩქჷ: აია, 2, 81 -- მისი
ნაწვალები კაცი ყველა იცი. 

Lemma: nac'ileba  
Number: 15014  
ნაწილება (ნაწილებას) მიმღ. ვნებ. წარს. ენაწილებუ(ნ) ზმნისა -- წილში ჩადგომა. მითინქ ვემეჩირთასი დო თიშა
ვამენაწილასი -- ვინმე (არავინ) არ შეცდეს და იმის წილში არ ჩამიდგეს. 

Lemma: nac'ira  
Number: 15015  
ნაწირა (ნაწირას) მიმღ. ვნებ. წარს. წირუნს ზმნისა -- ნაწური. გენაწირა ღვინი გოკონო, ფჩენი? -- ნაწური (უვარგისი)
ღვინო გინდა, რომ მასვა? 

Lemma: nac'irad  
Number: 15016  
ნაწირად, ნაწირადუ/ჷ (ნაწირადუ/ჷ-ს) მიმღ. ვნებ. წარს. წირდუ(ნ) ზმნისა -- ნაწრეტი. 

Lemma: nac'irida  
Number: 15017  
ნაწირიდა, ნაწჷრიდა (ნაწი/ჷრიდას) იგივეა, რაც ნაწირად{უ}, -- ნაწრეტი. 

Lemma: nac'iskvilu/e'  
Number: 15018  
ნაწისქვილუ/ჷ (ნაწისქვილუ/ჷ-ს) ნაწისქვილარი (ადგილი). 

Lemma: nac'ip-i  
Number: 15019  
ნაწიფ-ი, ნაწიფუ (ნაწიფის, ნაწიფუს) ბოტან. ქრისტესისხლა. იხ. ჯაში ზისხირი (ა. მაყ.) იყენებენ სამკურნალოდ. კერძოდ,
ხმარობენ, როდესაც ადამიანს შარდის შეკავება აქვს, ხოლო ძროხას წყისე (იხ.) დაემართება. 

Lemma: nac'k'ira  
Number: 15020  
ნაწკირა, ნაწკჷრა (ნაწკი/ჷრას) მიმღ. ვნებ. წარს. წკჷრუნს ზმნისა -- ნაპობი. შდრ. ნოწკერი. 

Lemma: nac'onebu/e'  
Number: 15021  
ნაწონებუ/ჷ (ნაწონებუ/ჷ-ს) მიმღ. ვნებ. წარს. წონენს ზმნისა -- დაწონებული. მაწონებელს ნაწონებუქ ხოლო მეუდინუა:
ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 84 -- წუნიას დაწუნებულიც დაეკარგაო. 

Lemma: nac'ua  
Number: 15022  
ნაწუა (ნაწუას) სახელი უნაწუნს, უნაწუანს ზმნათა -- რძეში ნაწის გარევა შესადედებლად. შდრ. კვეთუა. 

Lemma: nac'urep-i  
Number: 15023  
ნაწურეფ-ი (ნაწურეფის) მიმღ. ვნებ. წარს. ოწურუანს ზმნისა -- მინათითები. 

Lemma: nac'q'ara  
Number: 15024  
ნაწყარა, ნაწყარუ (ნაწყარას, ნაწყარუს) ნაწყლევი. შარა ნაშარას, წყარი -- ნაწყარას: ი. ყიფშ., გვ. 176 -- გზა ნაგზაურში,
წყალი -- ნაწყლევში. შდრ. წყარი. 

Lemma: nac'q'are/isha  
Number: 15025  
ნაწყარე/იშა ღვინ-ი (ნაწყარე/იშა ღვინს) იგივეა, რაც წყარამი ღვინი, -- წყლიანი ღვინო. ღვინოს საწნახლიდან რომ
ამოიღებდნენ, ჭაჭას წყალს დაასხამდნენ. ათ კალათ ყურძნის ჭაჭას ათ კოკა წყალს ასხამდნენ და სჭყლეტდნენ. ასე
გაწურულ ღვინოს ასხამდნენ ქვევრებში და წყურვილის მოსაკლავად ხმარობდნენ (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 3, გვ. 158). 

Lemma: nac'q'aru  
Number: 15026  
ნაწყარუ (ნაწყარუს) იგივეა, რაც ნაწყარა. 

Lemma: nac'q'ma  
Number: 15027  
ნაწყმა (ნაწყმას) მიმღ. ვნებ. წარს. ნწყუნს ზმნისა -- ნაბეზღები. 

Lemma: nac'q'u{u}  
Number: 15028  
ნაწყუ{უ} (ნაწყუ{უ}-ს) იგივეა, რაც ნაინჭუ, -- ადგილი, სადაც ადრე ჭა იყო. იხ. წყუ. 



Lemma: nach'a1  
Number: 15029  
ნაჭა1 (ნაჭას) ნაჭა; შუაცეცხლზე ქვაბის ჩამოსაკიდი ჯაჭვი (ი. ყიფშ.). ნაჭას კარდია მიკობუ დო ხერკე ვაუნწყუათია: ქხს, 1,
გვ. 237 -- ნაჭაზე ქვაბი ჰკიდია და ორშიმოს ნუ ჩაჰყოფთო. იხ. ლანჭა, ლარჭა. შდრ. კაჩა. 

Lemma: nach'a2  
Number: 15030  
ნაჭა2 (ნაჭას) მიმღ. ვნებ. წარს. ჭანს ზმნისა -- ნაკერი. ღეჯიში ტყებიშე ნაჭა კანჩაფია ხათე იშოლუუ -- ღორის ტყავისაგან
ნაკერი (შეკერილი) ქალამანი მაშინვე სველდება. 

Lemma: nach'aba  
Number: 15031  
ნაჭაბა (ნაჭაბას) მიმღ. ვნებ. წარს. ჭაბუნს ზმნისა -- ნაწები. ნაჭაბა კოტო უმოს ხანს გარზჷ: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 105 --
ნაწები ქოთანი მეტ ხანს გაძლებს. 

Lemma: nach'anep-i  
Number: 15032  
ნაჭანეფ-ი (ნაჭანეფის) მიმღ. ვნებ. წარს. იჭანუანს ზმნისა -- დანაბარები. კჷნი გეკაარღვეს ნაჭანეფი ჯარი: ი. ყიფშ., გვ.
54 -- ისევ დაშალეს მოხმობილი (დანაბარები) ჯარი. 

Lemma: nach'ara  
Number: 15033  
ნაჭარა (ნაჭარას) მიმღ. ვნებ. წარს. ჭარუნს ზმნისა -- ნაწერი. ნაჭარაქ ქჷმურთ...: მ. ხუბ., გვ. 39 -- ნაწერი (წერილი)
მოუვიდა. საჸოროფო ნაჭარათჷ გურცუ ნჷმ(უ) დომიხაშჷ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 44 -- სატრფიალო წერილით გულს ნუ
დამიხარშავ. 

Lemma: nach'v-i  
Number: 15034  
ნაჭვ-ი (ნაჭვის) მიმღ. ვნებ. წარს. ჭუნს ზმნისა -- ნაწვი. ჩხანაში ნაჭვი ვაგიჩქჷდა: ი. ყიფშ., გვ. 114 -- მზის ნაწვი არ გეგონო.

Lemma: nach'vala  
Number: 15035  
ნაჭვალა (ნაჭვალას) მიმღ. ვნებ. წარს. ჭვალუნს ზმნისა -- ნაწველი; რძის პროდუქტი საერთოდ. 

Lemma: nach'vara  
Number: 15036  
ნაჭვარა (ნაჭვარას) მიმღ. ვნებ. წარს. ჭვარუნს ზმნისა -- ნაწვი. ქ ნაჭვარა დიხა ადგილი, სადაც ეთესა ჭვავი, ქერი ან
ხორბალი. მოსავლის აღების შემდეგ ნარჩენს წვავენ -- ამას ეძახიან ჭვარუას, ხოლო ასეთ ადგილს -- ნაჭვარას. 

Lemma: nach'veu  
Number: 15037  
ნაჭვეუ იგივეა, რაც ნაჭვუ, ნაჭუუ. 

Lemma: nach'vima  
Number: 15038  
ნაჭვიმა (ნაჭვიმას) მიმღ. ვნებ. წარს. ჭვინს ზმნისა -- ნაწვიმი, ნაწვიმარი. ნაჭვიმა რე ნაწვიმია. იხ. ჭვიმა. 

Lemma: nach'vimar-i  
Number: 15039  
ნაჭვიმარ-ი, ნაჭვიმერ-ი, ნაჭვიმორ-ი (ნაჭვიმა/ე/ორს) ნაწვიმარი. მაშინაქჷ ქინოჩენდჷ ნაჭვიმორჷ შარა -- ზელჷს --
მაშინა (მანქანა) გაჩერდა ნაწვიმარ გზა -- მოზელილზე. ივანობაში ართი დღას, ნაჭვიმორი გოსარკილც: მასალ., გვ. 109 --
ივნისის ერთ დღეს, ნაწვიმარ (წვიმის შემდეგ) მოწმენდილზე. 

Lemma: nach'vu  
Number: 15040  
ნაჭვუ (ნაჭვუს), ნაჭვეუ (ნაჭვეუს) ნაჭვავარი. ადგილი, სადაც ადრე ჭვავი ეთესა. იხ. ჭვე. 

Lemma: nach'ir-i  
Number: 15041  
ნაჭირ-ი (ნაჭირს) იგივეა, რაც გინაჭირი, -- ჭირნანახი, ჭირნახული. 

Lemma: nach'k'ada  
Number: 15042  
ნაჭკადა (ნაჭკადას) მიმღ. ვნებ. წარს. ჭკადუნს ზმნისა -- ნაჭედი. უტუში ნინა მუში ნაჭკადაში უჯგუშო ჭკირუნცია: ხალხ.
სიბრ., 1, გვ. 137 -- უტუს ენა მის ნაჭედზე უფრო კარგად სჭრისო. ჩქიმი ნაჭკადა ხატიში ამბე მა მიჩქუნია -- ჩემი ნაჭედი
ხატის ამბავი მე ვიციო. 

Lemma: nach'k'ira  
Number: 15043  
ნაჭკირა, ნაჭკჷრა (ნაჭკი/ჷრას) მიმღ. ვნებ. წარს. ჭკი/ჷრუნს ზმნისა -- {გა}ნაჭერი, {მო}ნაჭერი; გადატ. გზა (გაჭრილი).
ნაჭკირა ხეს ვემეკინდა -- დანაჭრელ ხელზე არ მოჰკიდო. თუმაშ მასქა ჭკორიშ ჯარი გეიშაცენც ნაჭკჷრაშა: მასალ., გვ.
76 -- თმის სისქის ყმის ჯარი გამოცვივდება გზაზე. შდრ. ნოჭკერი. 

Lemma: nach'k'oma  
Number: 15044  



ნაჭკომა, ნაჭკუმა (ნაჭკო/უმას) მიმღ. ვნებ. წარს. ჭკომუნს, ჭკუმუნს ზმნებისა -- ნაჭამი. ბაბუშ ნაჭკომა ჸომურქ მოთას
კიბირი მეკვათუა -- ბაბუას ნაჭამმა ტყემალმა შვილიშვილს კბილი მოსჭრაო (მოჰკვეთაო). ათაქ ნაჭკუმა დიხა დაარღუ: მ.
ხუბ., გვ. 271 -- აქ ნაჭამი მიწა დაყარა. 

Lemma: nach'k'e'ra  
Number: 15045  
ნაჭკჷრა (ნაჭკჷრას) იხ. ნაჭკირა. 

Lemma: nach'oropu/e'  
Number: 15046  
ნაჭოროფუ/ჷ (ნაჭოროფუ/ჷ-ს) მიმღ. ვნებ. წარს. ჭოროფუნს ზმნისა -- ნაწვიმარი; ნესტიანი (ამინდი). ნაგოლოფუს კარი
გუნჯი, ნაჭოროფუს დუუკილე: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 103 -- ნაგვალევ (ამინდს) -- კარი გაუღე, (ნაწვიმარ) ნესტიანს კი --
დაუკეტე. იხ. ჭოროფა; ჭოროფუა. 

Lemma: nach'opa  
Number: 15047  
ნაჭოფა (ნაჭოფას) მიმღ. ვნებ. წარს. ჭოფუნს ზმნისა -- დანაჭერი. ბრელი ტურა აფუ ხაფანგით ნაჭოფა -- ბევრი ტურა
ჰყავს ხაფანგით დანაჭერი. 

Lemma: nach'ua1  
Number: 15048  
ნაჭუა1 (ნაჭუას) სახელი ნაჭუნს ზმნისა -- დრუზვა; ძლიერ ცემა (დარტყმის ხმის გამოცემით). ბიგა ქონაჭუ ოჭიშის -- ჯოხი
დრუზა ზურგზე. შდრ. ბანჭუა. 

Lemma: nach'ua2  
Number: 15049  
ნაჭუა2 (ნაჭუას) იხ. ენაჭუა. შდრ. ნაჭა. 

Lemma: nach'uu  
Number: 15050  
ნაჭუუ (ნაჭუუს) ნაჭვავარი. შდრ. ნაჭვუ; ნაჭვეუ. იხ. ჭვე. 

Lemma: nach'q'a  
Number: 15051  
ნაჭყა (ნაჭყას) მიმღ. ვნებ. წარს. ჭყენს ზმნისა -- ნაწყევლი. თემიში ნაჭყა ხატიში უნძალაში რენია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 52 -
- თემის ნაწყევლი ხატისაზე უფრო ძლიერი არისო. შდრ. ნოჭყერი. 

Lemma: nach'q'eshu  
Number: 15052  
ნაჭყეშუ, ნაჭყიშუ (ნაჭყე/იშუს) ნამწყემსარი. იხ. ჭყეში. 

Lemma: nach'q'eshuer-i  
Number: 15053  
ნაჭყეშუერ-ი (ნაჭყეშუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. ჭყეშუნს ზმნისა -- გასამრჯელო მწყემსობისათვის. 

Lemma: nach'q'vada  
Number: 15054  
ნაჭყვადა (ნაჭყვადას) მიმღ. ვნებ. წარს. ჭყვადუნს ზმნისა -- {გა}ნაწყვეტი, ვინც გაწყდა. 

Lemma: nach'q'vaduer-i  
Number: 15055  
ნაჭყვადუერ-ი (ნაჭყვადუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. ჭყვიდუნს ზმნისა -- გაწყვეტის საფასური. 

Lemma: nach'q'vedia  
Number: 15056  
ნაჭყვედია, ნაჭყვიდია (ნაჭყვე/იდიას) ყველის ამოყვანისას მოწყვეტილი ნაწილი. ნაჭყვედიას ეძახიან, აგრეთვე,
ბუბლიკის მსგავსად ან გრძლად (ფოჩვივით) მოწნულ სულუგუნს. იხ. ნოჭყვედია. 

Lemma: nach'q'ola  
Number: 15057  
ნაჭყოლა (ნაჭყოლას) იხ. ნანჭყოლა, მიმღ. ვნებ. წარს. {ნ}ჭყოლუნს ზმნისა -- დაჭრილი; დანაჭერი. ტყვიაშ გეშა
ნაჭყოლას წამალი ოსქჷლიდუანც: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 115 -- ტყვიისაგან დაჭრილს წამალი განკურნავს. 

Lemma: nach'q'olopu  
Number: 15058  
ნაჭყოლოფუ (ნაჭყოლოფუს) მიმღ. ვნებ. წარს. უჭყოლოფუნს ზმნისა -- ნაწყალობევი. ქიგედოხოდჷ თე მუში მუმაში
ნაჭყოლოფუ ცხენს: ი. ყიფშ., გვ. 45 -- დაჯდა ამ თავის მამის ნაწყალობებ ცხენზე. 

Lemma: nach'q'uder-i  
Number: 15059  
ნაჭყუდერ-ი (ნაჭყუდერს) ნაპატარძლევი. 

Lemma: nach'q'uer-i  
Number: 15060  
ნაჭყუერ-ი (ნაჭყუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. ჭყენს ზმნისა -- წყევლის საფასური. 



Lemma: nach'q'uu  
Number: 15061  
ნაჭყუუ (ნაჭყუუს) იგივეა, რაც ნაჭყა, -- ნაწყევლი. 

Lemma: naxa  
Number: 15062  
ნახა (ნახას) მიმღ. ვნებ. წარს. ხანს ზმნისა -- ნაშობი. ორე ნახა უჩადღაში უფეროში: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 17 -- არის
ნაშობი შავი დღის უფერულისა. იხ. ხალა. 

Lemma: naxala  
Number: 15063  
ნახალა (ნახალას) მიმღ. ვნებ. წარს. ხალუნს ზმნისა -- ნადაგი; დადაგული. ქჷგაჯინი ჩქიმი გურცუ, სქან(ი) არზიში
ნახალას: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 72 -- გახედე ჩემს გულს, შენზე ფიქრით დადაგულს. 

Lemma: naxandaru  
Number: 15064  
ნახანდარუ (ნახანდარუს) ნაავდრალი, ნაავდრი; ამინდი ავდრის შემდეგ... ნახანდარუს (ნაჰანდარუს) თხა ვაურს შორიშა,
ჩხანას მიანჯირუუ -- ნაავდრალზე თხა არ წავა შორს, მზეს მიუწვება. 

Lemma: naxandi-i  
Number: 15065  
ნახანდი-ი, ნახანდ-ი (ნახანდი{ი}ს), ნახანდუ (ნახანდუს) მიმღ. ვნებ. წარს. ხანდენს ზმნისა -- ნაშრომი. გირინიში ნახანდი
ცხენქ ოჭკომუა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 28 -- ვირის ნაშრომი ცხენმა შეჭამაო. ვართ ნახანდის მიოხირდ: ქხს, 1, გვ. 23 -- არც
ნაჯაფს მოჰპარავდა. გვერდის იშო მოდამღანა, ნახანდიის ვამუჩანა: მასალ., გვ. 61 -- ნახევარს იქით წაგვართმევენ,
ნაშრომს არ მოგვცემენ. 

Lemma: naxandil-i  
Number: 15066  
ნახანდილ-ი, ნახანდილა (ნახანდილ/რს, ნახანდილას) იხ. ნახანდიი. 

Lemma: naxandu  
Number: 15067  
ნახანდუ (ნახანდუს) იხ. ნახანდი, ნახანდილი. 

Lemma: naxant'a  
Number: 15068  
ნახანტა (ნახანტას) მიმღ. ვნებ. წარს. ხანტუნს ზმნისა -- ნახატი. ამდღარ რინა სამოთხე რე მისანიში ხეთ ნახანტა: კ.
სამუშ., ქხპს, გვ. 166 -- დღევანდელი ყოფა სამოთხეა მისნის ხელით ნახატი (დახატული). 

Lemma: naxant'u/e'  
Number: 15069  
ნახანტუ/ჷ (ნახანტუ/ჷ-ს) ნახატი, სურათი. იხ. ნახანტა. 

Lemma: naxant'uer-i  
Number: 15070  
ნახანტუერ-ი (ნახანტუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. ხანტუნს ზმნისა -- ხატვის საფასური. 

Lemma: naxar-i  
Number: 15071  
ნახარ-ი (ნახარს) ნაზოგი (დ. ფიფია). 

Lemma: naxarebu  
Number: 15072  
ნახარებუ (ნახარებუს) მიმღ. ვნებ. წარს. ახარენს ზმნისა -- 1. ნახარები. 2. ტოპონ. სოფელი მარტვილის რაიონში. 

Lemma: naxarebuer-i  
Number: 15073  
ნახარებუერ-ი (ნახარებუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. ახარენს ზმნისა -- ხარების საფასური. 

Lemma: naxarta  
Number: 15074  
ნახართა (ნახართას) მიმღ. ვნებ. წარს. ხართანს ზმნისა -- ნახლართი. ძოკო წინდაში გოშერშილი, მილიონიშა ნახართა
რე: მასალ., გვ. 60 -- ძოკო ჭუჭყით გაგლესილი, მილიონჯერ ნაწამებია (დანახლართია). ცოდა ძოკო გოშერშილი ბრელშა
ლახირ-ნახართა რე: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 82 -- საცოდავი ძოკო, გაგლესილი, ასჯერ ნაცემ-განახლართია. 

Lemma: naxarchka  
Number: 15075  
ნახარჩქა (ნახარჩქას) მიმღ. ვნებ. წარს. ხარჩქუნს ზმნისა -- ნათოხნი, გათოხნილი. 

Lemma: naxarchkuer-i  
Number: 15076  
ნახარჩქუერ-ი (ნახარჩქუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. ხარჩქუნს ზმნისა -- გათოხნის საფასური. 

Lemma: naxapul-i  
Number: 15077  
ნახაფულ-ი (ნახაფულ/რს) ნაფოტი. დიდი ჯას დიდი ნახაფული დუუცენსია -- დიდ ხეს ბევრი (დიდი) ნაფოტი
დაუცვივდებაო. ხატის ქემიარჩქვანუა დო ნახაფულიშ ჸოთამა დუჭყუა: თ. სახოკ., გვ. 263 -- ხატს მიეჩვიაო და ნაფოტის



სროლა დაუწყოო. იხ. ნაფოშტა. შდრ. ლაზ. ნოხაპულე ნაფოტი (ნ. მარი). 

Lemma: naxapula  
Number: 15078  
ნახაფულა (ნახაფულას) იხ. ნახაფული. ჯოღორი ოხვილეშა ართიშა ნახაფულათ გემნგატყურენია დო მაჟირაშა
ფუჩხათ ხოლო ვარია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 194 -- ძაღლი დასამწყვდევად ერთხელ ნაფოტით შეიძლება შეიტყუო და
მეორეჯერ კი პურითაც (პურის ნამცეცებითაც) ვერაო. 

Lemma: naxasha  
Number: 15079  
ნახაშა (ნახაშას) მიმღ. ვნებ. წარს. ხაშუნს ზმნისა -- ნახარში. ჯოღორქ თხაშ ნახაშას ქედნიშქვიდუა: თ. სახოკ., გვ. 271 --
ძაღლი თხის ნახარშში ჩაიხრჩოო. 

Lemma: naxachka  
Number: 15080  
ნახაჩქა (ნახაჩქას) იგივეა, რაც ნახარჩქა. ჩქიმი ნახაჩქა რე ჸვანა: ი. ყიფშ., გვ. 166 -- ჩემი ნათოხნია ყანა. 

Lemma: naxeba  
Number: 15081  
ნახება (ნახებას) სახელი ინახუ(ნ) ზმნისა -- შენახვა. იხ. შენახება. შდრ. ლაზ. ნახ: შევინახეფ შევინახავ (ნ. მარი). 

Lemma: naxele  
Number: 15082  
ნახელე (ნახელეს) მიმღ. ვნებ. წარს. ნახელავი, ვისიმე ხელიდან გამოსული. ჯიმალენს ვოხვამანდი ჩქიმ(ი) ნახელე ჭითა
ღვინს: ქხს, 1, გვ. 271 -- ძმებს ვულოცავდი ჩემს ნახელავ წითელ ღვინოს. ათენა ჩქიმი ნახელე გეშვია: ი. ყიფშ., გვ. 102 --
ეს ჩემი ნახელავი დალიეო. 

Lemma: naxelua  
Number: 15083  
ნახელუა (ნახელუას) იხ. ნახელე, -- ნახელავი. ჩქიმი ნახელუას გააჯინას კოჩქიე, იჯგუა ვარე მუთუნია: მ. ხუბ., გვ. 256 --
ჩემს ნახელავს რომ გახედოს კაცმა, ისეთი არაა არაფერიო. 

Lemma: naxech'ech'-i  
Number: 15084  
ნახეჭეჭ-ი (ნახეჭეჭის, ნახეჭეჭს) ნაფცქვენი, ნაფხეკი. გურიწყულ იფხანდენქ, ნახეჭეჭს ქომუჩანა: აია,1, გვ. 22 --
გულმოდგინედ რომ ვშრომობ, ნაფცქვენს მომიგდებენ (მომცემენ). 

Lemma: naxech'ech'u  
Number: 15085  
ნახეჭეჭუ (ნახეჭეჭუს) შრომის ფასი, ხელფასი (დ. ფიფია). შდრ. ნახეჭეჭი. 

Lemma: naxexvia  
Number: 15086  
ნახეხვია (ნახეხვიას) ნარჩევი. ნახეხვია სიმიდი გამონარჩევი სიმინდი. ნახეხვიას უწიინა გიშნაგორაშე გიშნაგორა
სიმინს -- ნახეხვიას ეტყვიან გამონარჩევიდან გამონარჩევ სიმინდს. 

Lemma: naxvala  
Number: 15087  
ნახვალა (ნახვალას) მიმღ. ვნებ. წარს. ხვალუნს ზმნისა -- ნახველი. ნახვალას ვამარძენს მუდგარენი -- ნახველს არ
მაძლევს რაღაც. 

Lemma: naxvama  
Number: 15088  
ნახვამა (ნახვამას) მიმღ. ვნებ. წარს. ხვამანს ზმნისა -- ნალოცი. მუზმაშა აფუ ნახვამა ჯგირი გურით -- რამდენჯერ ჰყავს
დალოცვილი (ნალოცი) კარგი გულით. 

Lemma: naxvamilapuer-i  
Number: 15089  
ნახვამილაფუერ-ი (ნახვამილაფუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. ხვამილაფუენს ზმნისა -- გატაცების საფასური. 

Lemma: naxvamilep-i  
Number: 15090  
ნახვამილეფ-ი (ნახვამილეფის) მიმღ. ვნებ. წარს. ხვამილაფუენს ზმნისა -- გატაცებული; განატაცები. ჸურსალეფიში
ნახვამილეფი: მასალ., გვ. 60 -- ყურსალების გატაცებული ({გა}ნატაცები). 

Lemma: naxvareb-i  
Number: 15091  
ნახვარებ-ი, ნახვარებუ (ნახვარების, ნახვარებუს) მიმღ. ვნებ. წარს. ხვარენს ზმნისა -- ნახმარი. ნახვარებუ საკეფცჷ,
ვარა შხვა მუთუნი ჭკუჯეფც ქოღოლით დეზინფექცია -- ნახმარ ტომრებს ან სხვა რამე ჭურჭლებს გაუკეთეთ დეზინფექცია. 

Lemma: naxvarebuer-i  
Number: 15092  
ნახვარებუერ-ი (ნახვარებუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. ხვარენს ზმნისა -- ხმარების საფასური. 

Lemma: naxvat'a  
Number: 15093  
ნახვატა (ნახვატას) მიმღ. ვნებ. წარს. ხვატუნს ზმნისა -- ნაკვნეტი. ხვატარიში ნახვატას ქოგუ -- მახრის ნაკვნეტს ჰგავს. იხ.



ხვატარი. 

Lemma: naxvac'a  
Number: 15094  
ნახვაწა (ნახვაწას) მიმღ. ვნებ. წარს. ხვეწუნს ზმნისა -- 1. ნათალი. სხულიში ნახვაწას (//ნახოწას) თუდო ნიდაარღვანქ! --
მსხლის ნათალს ქვევით ნუ დაყრი. შდრ. ნახოწა. 2. ღომის (ფაფეულის) გაკეთებისას ქვაბის ფსკერზე წარმოქმნილი ქერქი, -
- ღომის ქერქი. ღუმუს მანგარას დოხაშუნანი, ჯგირ ნახვაწას იკეთენს -- ღომს მაგრად რომ მოხარშავენ, კარგ ქერქს
იკეთებს. იხ. ხვეწი. 

Lemma: naxvenj-i  
Number: 15095  
ნახვენჯ-ი (ნახვენჯის, ნახვენს) მიმღ. ვნებ. წარს. ხე(ნ) ზმნისა -- ნაჯდომი. გადატ. ციხეში ნამყოფი. 

Lemma: naxver-i  
Number: 15096  
ნახვერ-ი (ნახვერს) მიმღ. ვნებ. წარს. ხვერუნს ზმნისა -- 1. ნაკვრეხი (პ. ჭარ.); ნაფხვერი, ნაფხვენი. ათე ორუმეშა ოკო
დინირღვინას ნახვერქ: ყაზაყ., 1.01.1931, გვ. 4 -- ამ ორმოში უნდა ჩაიყაროს ნაფხვერი. იხ. ხვერუა. შდრ. ხევსურ. ნახორი
ნაფხვერი (ა. ღლ.). 2. ნაგავი. 

Lemma: naxvec'eb-i  
Number: 15097  
ნახვეწებ-ი, ნახვეწებუ (ნახვეწების, ნახვეწებუს) მიმღ. ვნებ. წარს. ოხვეწუ(ნ) ზმნისა -- ნახვეწები. ... ეზმა ნახვეწებუ
საქმე, ვა გიჩქუნო, ძალი რენი: მასალ., გვ. 43 -- ...ამდენი ნახვეწები (ნამუდარები) საქმე, არ იცი, (რომ) ძალად
(გაკეთებულია). 

Lemma: naxvta  
Number: 15098  
ნახვთა, ნახთა, ნახუთა (ნახ{ვ}თას, ნახუთას) ავშარა (ი. ყიფშ., პ. ჭარ.) 

Lemma: naxvil-i  
Number: 15099  
ნახვილ-ი (ნახვილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ნახუნს ზმნისა -- გარეცხილი. 

Lemma: naxvic'e'r-i  
Number: 15100  
ნახვიწჷრ-ი (ნახვიწჷრს) იგივეა, რაც ნახვაწა, -- ქერქი ღომის ქვაბში (ბ. კილანავა). 

Lemma: naxint'k'ora  
Number: 15101  
ნახინტკორა (ნახინტკორას) მიმღ. ვნებ. წარს. ხინტკორუნს ზმნისა -- ნაფხეკი; გადატ. უმნიშვნელო რამ. კიბირიში
ნახინტკორა ქემეჩეს -- კბილის ნაფხეკი მისცეს. 

Lemma: naxira  
Number: 15102  
ნახირა (ნახირას) მიმღ. ვნებ. წარს. ხირულენს ზმნისა -- ნაქურდალი, ნაპარავი. მუ ქიმინანი, ნახირა ხოს ქეთააჩინენა: ი.
ყიფშ., გვ. 12 -- რა ქნან, ნაქურდალ ხარს ამოიცნობენ. 

Lemma: naxirit'a  
Number: 15103  
ნახირიტა (ნახირიტას) ნაწლავების ქონი. იხ. ნახჷრეტა. შდრ. შვენი. 

Lemma: naxiruer-i  
Number: 15104  
ნახირუერ-ი (ნახირუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. ხირულენს ზმნისა -- ქურდობის საფასური. 

Lemma: naxona  
Number: 15105  
ნახონა (ნახონას) მიმღ. ვნებ. წარს. ხონუნს ზმნისა -- ნახნავი. ადრე თასის ქინვორღვანთ სქან ხვეიან ნახონას: მასალ.,
გვ. 177 -- შენს ხვავიან ნახნავში ადრე ჩავთესავთ (ჩავყრით) თესლსა. ნახონა დიხასჷ ყინტჷნდჷ -- ნახნავ მიწას ყლაპავდა. 

Lemma: naxoneb-i  
Number: 15106  
ნახონებ-ი, ნახონებუ (ნახონების, ნახონებუს) მიმღ. ვნებ. წარს. ხონენს ზმნისა -- ნაშიმშილევი. ნახონებშა მუთა უგუ --
ნაშიმშილევს არაფერი უგავს. 

Lemma: naxonebuer-i  
Number: 15107  
ნახონებუერ-ი (ნახონებუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. ხონენს ზმნისა -- შიმშილობის საფასური. 

Lemma: naxonuer-i  
Number: 15108  
ნახონუერ-ი (ნახონუერს) იგივეა, რაც ნახონებუერი, -- 1. ნამარხულევი, შიმშილის საფასური. 2. გასამრჯელო
მოხვნისათვის. 

Lemma: naxoru{u}  
Number: 15109  
ნახორუ{უ} (ნახორუ{უ}-ს) ნასახლარი. შდრ. დოხორე; ნადოხორუ. 



Lemma: naxorxa  
Number: 15110  
ნახორხა (ნახორხას) მიმღ. ვნებ. წარს. ხორხუნს ზმნისა -- ნახერხი. ზოთონს ნახორხაში ფეჩქის ფხვარენთ -- ზამთარში
ნახერხის ღუმელს ვხმარობთ. 

Lemma: naxoc'a  
Number: 15111  
ნახოწა (ნახოწას) იგივეა, რაც ნახვაწა, -- ნახვეწი, ნათალი, ნაფცქვენი. ნახოწა ფინიეფქ ოჭკომეს: მ. ხუბ., გვ. 300 --
ნაფცქვენი ფინიებმა შეჭამეს. 

Lemma: naxoc'uer-i  
Number: 15112  
ნახოწუერ-ი (ნახოწუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. ხოწუნს ზმნისა -- (კანის) ფცქვნის საფასური. 

Lemma: naxua  
Number: 15113  
ნახუა (ნახუას) სახელი ნახუნს ზმნისა -- რეცხვა (მატერიის). პლატოკის მნახუნდი დო ბირცხაშ ნოლი დობჭყოლუ: ქხს, 1,
გვ. 249 -- ცხვირსახოცს ვრეცხავდი და ფრჩხილის ღრძილი დამზიანებია (დამჭრია). ბოშალას ჩემენქი დო ბილიოს
გილანახუნქი: ეკური, გვ. 384 -- ბიჭობას იჩემებ და თეთრეულს ჰრეცხავ. ნახუნს (გონახუ გარეცხა, გუუნახუ გაურეცხავს,
გონონახუე(ნ) გარეცხავდა თურმე) გრდმ. რეცხავს. ინახუნს (გიინახუ გაირეცხა, გუუნახუ გაურეცხავს) გრდმ. სათავ. ქც. ნახუნს ზმნისა
-- ირეცხავს თავისას. უნახუნს (გუუნახუ გაურეცხა, გუუნახუ გაურეცხავს) გრდმ. სასხვ. ქც. ნახუნს ზმნისა -- ურეცხავს. ინახუ{უ}(ნ)
(გიინახუ გაირეცხა ის, გონახვე{ლე}(ნ) გარეცხილა) გრდუვ. ვნებ. ნახუნს ზმნისა -- ირეცხება. ანახუ{უ}(ნ) (გაანახუ გაერეცხა, გონახუუ
გარეცხვია) გრდუვ. ვნებ. ნახუნს ზმნისა -- ერეცხება. ინახვე(ნ) (ინახუ შესაძლებელი გახდა {გა}რეცხვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ.
ვნებ. ნახუნს ზმნისა -- შეიძლება {გა}ირეცხოს. ანახვე(ნ) (ანახუ შეძლო {გა}ერეცხა, -- , გონონახუე(ნ) შესძლებია გარეცხვა) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. უნახუნს ზმნისა -- შეუძლია {გა}რეცხოს. ონახვაფუანს (ონახვაფუუ არეცხვინა, უნახვაფუაფუ ურეცხვინებია,
ნონახვაფუე(ნ) არეცხვინებდა თურმე) კაუზ. ნახუნს ზმნისა -- არეცხვინებს. მანახვალი მიმღ. მოქმ. მრეცხავი. ონახვალი მიმღ. ვნებ.
მყ. სარეცხი. ნახვილი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}რეცხილი. ნანახვა მიმღ. ვნებ. წარს. ნარეცხი. ნანახუერი მიმღ. ვნებ. წარს. რეცხვის
საფასური. {უგ}უნახუ მიმღ. უარყ. {გა}ურეცხავი. შდრ. რჩხუალა. 

Lemma: naxutal-i  
Number: 15114  
ნახუთალ-ი (ნახუთალ/რს) მეხუთედი. მუნაწიიში ხვალე ნახუთალი მეჩუ -- მოსავლის მხოლოდ მეხუთედი მისცა. 

Lemma: naxuran-i  
Number: 15115  
ნახურან-ი (ნახურანს) ნაოსტატარი. სი მიქ მერჩუა სქანი ნახურანი? -- შენ ვინ მოგცაო შენი ნაოსტატარი? შდრ. ხურო. 

Lemma: naxurga  
Number: 15116  
ნახურგა (ნახურგას) ადგილი, სადაც საზღვარი იყო, ნასაზღვარი. ართინერო გინუუსვათ ნახურგა დო ნანთხორას: ქხს, 1,
გვ. 322 -- ერთნაირად გადავუსვათ საზღვარყოფილსა (ნახერგსა) და თხრილებს. იხ. ხორგი, ხურგი. 

Lemma: naxut'uru  
Number: 15117  
ნახუტურუ (ნახუტურუს) სასაფლაო, -- ძველი, უკვე მიტოვებული, -- უკურთხებელ მიწაზე; -- ბევრი მკვდრის ერთად
დასამარხი; -- უპატრონო მკვდრის დასამარხი (გ. გრიგოლია, ძველი სამეგრელოს ერთი ტოპონიმიკური სახელის
განმარტებისათვის: საქართველოს გეოგრაფიული კრებული, ტ. 2, თბ., 1964წ.). ნესტორქ მუ ჟამს დოღურას, ნახუტურუს
ქელანთხორი -- ნესტორი როდესაც მოკვდება (მოკვდეს), ნახუტურუში დამარხე. 

Lemma: naxusha  
Number: 15118  
ნახუშა (ნახუშას) მიმღ. ვნებ. წარს. ხუშუნს ზმნისა -- ნაგროვები; ნაგავი. იში ჸუჩა ქიმერთენი, დღას ვაგუ ნახუშას: ქხს, 1,
გვ. 209 -- იმის სახლში რომ მიხვიდე, არასოდეს არ ჰგავს დაგვილს. 

Lemma: naxe're't'a  
Number: 15119  
ნახჷრჷტა (ნახჷრჷტას) იგივეა, რაც ნახირიტა. 

Lemma: naja  
Number: 15120  
ნაჯა (ნაჯას) ნაძირალი (დ. ფიფია). 

Lemma: najgir{i}-i  
Number: 15121  
ნაჯგირ{ი}-ი (ნაჯგირ{ი}ის) სიკეთე, კარგი რამ (გაკეთებული). ეგებ ვაგიდინას ნაჯგირიქიე: მ. ხუბ., გვ. 48 -- ეგების არ
დაგეკარგოს სიკეთე (კარგი რომ გაქვს გაკეთებული; კარგ-ნაქნარი). შდრ. ჯგირი. 

Lemma: najimal-i  
Number: 15122  
ნაჯიმალ-ი (ნაჯიმალ/რს) ნაძმობი. იხ. ჯიმა. 

Lemma: najimalu  
Number: 15123  
ნაჯიმალუ (ნაჯიმალუს) იგივეა, რაც ნაჯიმალი. 

Lemma: najimola  



Number: 15124  
ნაჯიმოლა, ნაჯიმოლუ (ნაჯიმოლას, ნაჯიმოლუს) ნამარილევი; დამარილებული. იხ. ჯიმუ. 

Lemma: najimu  
Number: 15125  
ნაჯიმუ (ნაჯიმუს) იგივეა, რაც ნაჯიმოლა. 

Lemma: najinosk'u  
Number: 15126  
ნაჯინოსკუ, ნაჯინოსქუ (ნაჯინოსკ/ქუს) აზნაურყოფილი, ნააზნაურალი. 

Lemma: najinja  
Number: 15127  
ნაჯინჯა (ნაჯინჯას) ნაძირალი; ძირი. ეში ნაჯინჯა ხომაფილი (ეშალაფირი), მუ ბღოლა -- ამის ძირი გამხმარი, რა ვუქნა.
იხ. ჯინჯი. 

Lemma: najira  
Number: 15128  
ნაჯირა (ნაჯირას) იგივეა, რაც ნანჯირუ, -- მიმღ. ვნებ. წარს. ი{ნ}ჯირუუ(ნ) ზმნისა -- ნაწოლი. ცჷრა, დემეთხეი, ვარა
ქომიწონებუ სქანი ნაჯირა: ი. ყიფშ., გვ. 159 -- გოგო, მომშორდი (დამეთხოვე), თორემ მეგულება შენი ნაწოლი (ადგილი).
იხ. ჯირა. 

Lemma: najixu  
Number: 15129  
ნაჯიხუ (ნაჯიხუს) ადგილი, სადაც ციხე იყო, ნაციხარი. ჯვეშ ნაჯიხუ თაქირენ დო: ქხს, 1, გვ. 327 -- ძველი ნაციხარი აქაა და.
იხ. ჯიხა. 

Lemma: najixur-i  
Number: 15130  
ნაჯიხურ-ი (ნაჯიხურს) იგივეა, რაც ნაჯიხუ, -- ნაციხარი. 

Lemma: najua  
Number: 15131  
ნაჯუა (ნაჯუას) სახელი ნაჯუნს ზმნისა -- მაგრად ცემა, გალახვა (მ. ძაძ., 2, გვ. 13; 17). 

Lemma: najuesh-i  
Number: 15132  
ნაჯუეშ-ი (ნაჯუეშის) დაძველებული. შდრ. ძვ. ქართ. ნაძუელი (ი. აბულ., ლექსკ.). იხ. ჯუეში. 

Lemma: nahandaru  
Number: 15133  
ნაჰანდარუ (ნაჰანდარუს) იგივეა, რაც ნახანდარუ. 

Lemma: nbarua  
Number: 15134  
ნბარუა (ნბარუას) სახელი ნბარუნს ზმნისა -- ბერვა. ინეფც შიშით ოკო ნბარუა: ყაზაყ., 6.05.31, გვ. 3 -- იმათ შიშით უნდა
გაბერვა. 

Lemma: ngara  
Number: 15135  
ნგარა (ნგარას) იხ. გარა, -- ტირილი. ნგარა დუუჭყაფუდეს: ი. ყიფშ., გვ. 150 -- ტირილი დაეწყოთ. აფხაზაქ თქუა: ჩქიმი
ღურელი ნგარაშა ვაღირუნია -- აფხაზმა თქვაო: ჩემი მკვდარი სატირლად არ ღირსო. მა შხვა იშენ ვამინგარს: ი. ყიფშ.,
გვ. 130 -- მე სხვა მაინც არ მიტირებს. ...ჩქიმი სქუა ვანგარუათია -- ჩემი შვილი არ ატიროთო. ართი იბირსინი, თიწკჷმა
მაჟია ინგარსია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 10 -- ერთი რომ მღერის, მაშინ მეორე ტირისო. თისხი გიძიც{ინ}უდას, მუსხი მა სი
მონგარე: ენგური, გვ. 247 -- იმდენი გეცინოს, რამდენი მე შენ მატირე. ინგარს (ინგარუ იტირა, უნგარუ უტირია, ნონგარუე(ნ) ტიროდა
თურმე) გრდუვ. ტირის. ანგარს (მხოლოდ აწმყოს წრის მწკრივებში) გრდუვ. სტატიკ. უტირის. ონგარუანს (ონგარუუ ატირა,
უნგარუაფუ უტირებია) გრდმ. ატირებს. უნგარუანს (უნგარუუ უტირა, უნგარუაფუ უტირებია) გრდმ. სასხვ. ქც. ონგარუანს ზმნისა --
უტირებს. ანგარინუაფუ(ნ) (ანგარინუ ეტირა, ნგარებუ სტირებია) გრდუვ. ვნებ. ონგარუანს ზმნისა -- ეტირება. ინგარე(ნ),
ინგარინე(ნ) (ინგარინუ შესაძლებელი გახდა ტირილი, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ონგარუანს ზმნისა -- შეიძლება იტიროს
(ტირილი). ანგარე(ნ), ანგარინე(ნ) (ანგარინუ შეძლო ეტირა, -- , ნონგარინუე(ნ) შესძლებია ტირილი) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
უნგარუანს ზმნისა -- შეუძლია იტიროს. ონგარაფუანს (ონგარაფუუ ატირებინა, უნგარაფუაფუ უტირებინებია, ნონგარაფუე(ნ)
ატირებინებდა თურმე) კაუზ. ონგარუანს ზმნისა -- ატირებინებს. მანგარალი მიმღ. მოქმ. მატირებელი. მანგარუ მიმღ. აწმყ.
მომტირალი. ონგარალი მიმღ. ვნებ. მყ. სატირალი. ონგარუ მიმღ. ვნებ. ტირილი; სატირალი. ნგარილი, ნგარებული მიმღ. ვნებ. წარს.
{და}ტირებული, ატირებული. ნანგარა, ნანგარუ მიმღ. ვნებ. წარს. ნატირი, ნატირალი. ნანგარუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ტირილის
საფასური. უნგარუ, უდუნგარუ მიმღ. უარყ. დაუტირებელი. იხ. გილა-ნგარ{უ}ა, {მე}-ნგარ{უ}ა. შდრ. ლაზ. ბგარა; მგარ: ომგარუ
ტირილი (ნ. მარი; ეტიმოლ., გვ. 74). 

Lemma: ngara-mara  
Number: 15136  
ნგარა-მარა (ნგარა-მარას) ტირილ- მირილი. სქანი ნგარა-მარაში მა მუთა მიჩქუნია -- შენი ტირილ-მირილის მე
არაფერი ვიციო. 

Lemma: ngarapa  
Number: 15137  
ნგარაფა (ნგარაფას) იხ. ნგარა, -- ატირება. 

Lemma: ngarebul-i  



Number: 15138  
ნგარებულ-ი (ნგარებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ინგარს ზმნისა -- ატირებული. ნგარებულო ზმნზ. ატირებულად.
დინგოჯინექ, -- ვიძიცანქჷ, გეთხუებუქ ნგარებულო: მ. ხუბ, გვ. 324 -- ჩაგხედავ, -- ვიცინი, გშორდები ატირებულად. 

Lemma: nger-i  
Number: 15139  
ნგერ-ი (ნგერს) იგივეა, რაც გერი, -- ზოოლ. მგელი. ჩელა, მობლასათ ნტერი, -- ლომი, თუნთი, ტურა, ნგერი: ქხს, 1, გვ.
295 -- ჩელა, მოვშალოთ მტერი, -- ლომი, დათვი, ტურა, მგელი. მინაბარუს ნგერი ქიშინახენსია -- მინაბარებს მგელი
შეინახავსო. გოღა სქუა ნგერქჷ მიდუუღჷ: ი. ყიფშ., გვ. 13 -- გუშინ შვილი მგელმა წაართვა. ნგერს ქოჩანს შხურს: თ.
სახოკ., გვ. 245 -- მგელს შეაჭმევს ცხვარს. ჩქი უკეთენთ დოხორემს ნგერეფი დო ჯოღორემს: ი. ყიფშ., გვ. 167 -- ჩვენ
ვუკეთებთ სასახლეებს მგლებსა და ძაღლებს. 

Lemma: ngerishi  
Number: 15140  
ნგერიში ნინა (ნგერიში ნინას) ბოტან. ხარნუყა. იხ. ჯეგეუჩა (ა. მაყ.). 

Lemma: ngver-i  
Number: 15141  
ნგვერ-ი (ნგვერს) იგივეა, რაც გვერი, -- გველი. ინეფიში შეხვამლაფა ჩქჷნო ჭითა ნგვერი რე: მასალ., გვ. 104 -- იმათთან
შეხვედრა ჩვენთვის წითელი გველია. ქურსით დუდი გეკუნჩვარ ნგვერც: აია, 1, გვ. 25 -- ქუსლით თავი დაუჩეჩქვა გველს. 

Lemma: ngolua  
Number: 15142  
ნგოლუა (ნგოლუას) სახელი ნგოლუნს ზმნისა -- ხარბად (უშნოდ) ჭამა; თქვლეფა. ფურცელი ვაშიბუნა, მარა მუჸის
ქიგლენგოლუნა -- ფოთოლი ვერ უშოვიათ, მაგრამ მაყვალს ჭამენ (ხარბად). ნგოლუნს (დონგოლუ ხარბად შეჭამა, დუუნგოლუ
ხარბად შეუჭამია, დონონგოლუე(ნ) ხარბად შეჭამდა თურმე) გრდმ. ხარბად ჭამს. ონგოლარი მიმღ. ვნებ. მყ. საჭმელი (ხარბად). 

Lemma: nd-i  
Number: 15143  
ნდ-ი (ნდის) იხ. ნდიი. 

Lemma: ndgilishua  
Number: 15144  
ნდგილიშუა (ნდგილიშუას) სახელი ნდგილიშუნს ზმნისა -- უხეშად სიარული; გლიჯინით წასვლა;გაგლეჯა; დაძგერება,
დაჯახება. ძღაბიქ ბოშის ფარა გენდგილიშუა -- გოგომ ბიჭს ფული წაჰგლიჯაო. ნდგილიშუნს (გონდგილიშუ გაგლიჯა,
გოუნდგილიშუ გაუგლეჯია, გონონდგილიშუე(ნ) გაგლეჯდა (თურმე)) გრდმ. გლეჯს. ინდგილიშუ(ნ) ( -- , ინდგილიშუ იგლიჯინა, უნდგილიშინუ
უგლიჯინია, ნონდგილიშუე(ნ) გლიჯინით მიდიოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. გლიჯინით მიდის. 

Lemma: ndgora  
Number: 15145  
ნდგორა (ნდგორას) მსუქანი, მეტად მსხვილი (მ. ძაძ., 2, გვ. 64). 

Lemma: ndgoro  
Number: 15146  
ნდგორო (ნდგოროს) დიდი ტალახი, ტლაპო (პ. ჭარ.). 

Lemma: ndeba  
Number: 15147  
ნდება (ნდებას), ნდვება (ნდვებას) სახელი ონდუ(ნ), ენდვებუ(ნ) ზმნათა -- ნდობა. ვარჷ, ფუჩის ვე გენდებუქჷ: ი. ყიფშ., გვ.
19 -- არა, ფიცს ვერ გენდობი. შხვა მითინიშა ვა მანდინე: ქხს, 1, გვ. 81 -- სხვას ვერავის ვერ ვანდობ (შემიძლია ვანდო).
ვეგენდებუნი, ი კოჩი ვადაინდენცია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 44 -- რომ არ გენდობა, ის კაცი არ დაგინდობსო. ფუი, ღორონთქ
დოჭყუას, თე ჸოროფას ენდასუნი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 38 -- ფუი, ღმერთმა დაწყევლოს, ამ სიყვარულს რომ ენდობა!
ანდენს (ანდუ ანდო, უნდებუ უნდვია, ნონდებუე(ნ) ანდობდა თურმე) გრდმ. ანდობს. ენდებუ(ნ) (ენდუ ენდო, ნდებუ ნდობია) გრდმ.
ენდობა. ონდუ(ნ) იხ. ენდებუ(ნ). ინდინე(ნ), ინდინინე(ნ) (ინდინუ შესაძლებელი გახდა ნდობა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
ანდენს ზმნისა -- შეიძლება ნდობა. ანდინე(ნ), ანდინინე(ნ) (ანდინუ შეძლო ნდომებოდა, -- , ნონდებუე(ნ) შესძლებია ნდობა)
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ანდენს ზმნისა -- შეუძლია ენდოს. ონდებაფუანს (ონდებაფუუ ანდობინა, უნდებაფუაფუ უნდობინებია,
ნონდებაფუე(ნ) ანდობინებდა თურმე) კაუზ. ანდენს ზმნისა -- ანდობინებს. მანდებელი მიმღ. მოქმ. მნდობელი, ვინც ენდობა.
ონდებელი მიმღ. ვნებ. მყ. სანდობი. ნდებული მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნდობილი. ნანდები მიმღ. ვნებ. წარს. ნანდობი. ნანდებუერი მიმღ.
ვნებ. წარს. ნდობის საფასური. უდუნდები, უნდებუ მიმღ. უარყ. დაუნდობელი. 

Lemma: ndem-i  
Number: 15148  
ნდემ-ი (ნდემს) იგივეა, რაც დემი, -- დევი. დასურო ქჷმუურცუ ე ნდემი: ქხს, 2, გვ. 44 -- მართლაც მოდის ეს დევი. ათე
ნდემიში რაშიში ფოლო მითმოხვადუ ქუეფს: მ. ხუბ., გვ. 31 -- ამ დევის რაშის ფლოქვი ხვდება ქვებს. ნდემიში ჸუდეში
ხოლოს: ი. ყიფშ., გვ. 63 -- დევის სახლის ახლოს. ქნდემი კოჩი დევკაცი; ტანით დიდი კაცი: ნაბეტანი ნდემი კოჩი რე --
ძალიან დიდი კაცია (ტანით). ქ ნდემიში კოჩი დევის კაცი; დევკაცი: ნდემიში კოცჷთ აშქურინე: მასალ., გვ. 70 -- დევკაცსაც
შეეშინდება. შდრ. ნდიი. 

Lemma: ndvala  
Number: 15149  
ნდვალა (ნდვალას) სახელი ონდუანს ზმნისა -- {ჩა}ფლობა; ჭაობში ან ღრმა ტალახში ჩაძირვა. გიივნდვი დო ქვერსემს
ქაგთუდოხოდი -- ჩავეფლე და უფსკრულში მოვექეცი (ჩავჯექი). ონდუანს (გაანდუანს ჩაძირავს, გაანდუუ ჩაძირა, გოუნდუაფუ
ჩაუძირავს, გონონდუე(ნ)//გონონდუაფუე(ნ) ჩაძირავდა თურმე) გრდმ. ფლობს (ტალახში, წყალში...), ძირავს. ინდუაფუ{უ}(ნ)
(დიინდუაფუუ(ნ) ჩაიძირება; დიინდუ ჩაიძირა; დონვე{ლ/რე}(ნ)//დონდუაფე{ლ/რე}(ნ) ჩაფლობილა, ჩაძირულა) გრდუვ. ვნებ. ონდუანს ზმნისა -
- იფლობა, იძირება. ანდუაფუ{უ}(ნ) (გაანდუ ჩაეფლო, გონდუაფუ ჩაჰფლობია) გრდუვ. ვნებ. ეფლობა, ეძირება. ანდუუ}(ნ) (გაანდუ
ჩაეფლო, გოონდუ ჩაჰფლობია) იგივეა, რაც ანდუაფუუ, -- ეფლობა, ეძირება. გიინდვინე(ნ) (გიინდვინუ შესაძლებელი გახდა
ჩაფლობა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ონდუანს ზმნისა -- შეიძლება ჩაიფლოს (ჩაფლობა), ჩაიძიროს. გაანდვინე(ნ)



(გაანდვინუ შეძლო ჩაეფლო; -- ; გონონდუე(ნ)//გონონდუაფუე(ნ) შესძლებია ჩაძირვა, ჩაფლობა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უნდუანს ზმნისა -
- შეუძლია ჩაფლოს, ჩაძიროს. ონდუაფუანს (ონდუაფუუ აფლობინა, უნდუაფუაფუ უფლობინებია, ნონდუაფუე(ნ) აფლობინებდა თურმე)
კაუზ. ონდუანს ზმნისა -- აფლობინებს, აძირვინებს. მანდუალი, მანდუაფალი მიმღ. მოქმ. {ჩა}მფლობი, {ჩა}მძირავი. ონდუალი,
ონდუაფალი მიმღ. ვნებ. მყ. {ჩა}საფლობი, {ჩა}საძირი. ნდვილი, ნდუაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. {ჩა}ფლობილი, {ჩა}ძირული. ნანდვი,
ნანდუეფი მიმღ. ვნებ. წარს. {ჩა}ნაფლობი, {ჩა}ნაძირი. ნანდუერი, ნანდუაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {ჩა}ფლობის, {ჩა}ძირვის
საფასური. უნდუაფუ, უდუნდუაფუ მიმღ. უარყ. {ჩა}უფლობელი, ჩაუძირავი. შდრ. ტოპონ. ონდვალე საფლობი (პ. ცხად., კატალ.,
გვ.49). 

Lemma: ndi-i  
Number: 15150  
ნდი-ი (ნდის, ნდიის) იგივეა, რაც დემი, ნდემი, -- დევი. ნდის ღონე მიდაღალუ: მ. ხუბ., გვ. 4 -- დევს ღონე წართმევია. ე
დაჩხირი ნდიენსჷ ნორძუე: ა. ცაგ., გვ. 12 -- ეს ცეცხლი დევებს ენთო თურმე. ვითოჟირი ჯიმა ნდიი -- თორმეტი ძმა დევი. 

Lemma: ndolo  
Number: 15151  
ნდოლო (ნდოლოს) იგივეა, რაც დოლო, -- მდელო. ატლასიში მანგიორო ნდოლო რჩჷდჷ, საყვარელი!: კ. სამუშ., ქართ.
ზეპ., გვ. 50 -- ატლასის მაგივრად მდელო ეგო, საყვარელი! შხურეფი ცუნჯელი ნდოლოს გილედიარა -- ცხვრები ცვრიან
მდელოზე დაბალახობენ. 

Lemma: ndoma  
Number: 15152  
ნდომა, ნდომება (ნდომას, ნდომებას) სახელი ნდომენს ზმნისა -- სურვილი, წადილი, ნდომა. ბრელიშახი მიიმდომი სქანი
აშაჭყოლიდაფა: ი. ყიფშ., გვ. 119 -- ბევრჯერ მოვინდომე შენი დავიწყება. ნდომენს (იყენ. მიინდომენს მოინდომებს, მიინდომუ
მოინდომა, მოუნდომებუ მოუნდომებია, მონონდომებუე(ნ) მოინდომებდა თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ. ნდომულობს. ანდომენს (მაანდომუ
მოანდომა, მუუნდომებუ{უ} მოუნდომებია) გრდმ. ანდომებს. ინდომენს (მიინდომუ მოინდომა, მუუნდომებუ მოუნდომებია) გრდმ. სათავ.
ქც. ნდომენს ზმნისა -- ინდომებს. ენდომებუუ(ნ) (მეენდომუ მოუნდა, მონდომებუ მონდომებია) გრდუვ. ვნებ. ანდომენს ზმნისა --
ენდომება. ენდომებუაფუ(ნ) (მეენდომუ {მოენდომა}, მონდომებაფუ მონდომებია) გრდუვ. ვნებ. ანდომენს ზმნისა -- ენდომებოდეს
იქნება. ონდომებაფუანს (ონდომებაფუუ ანდომებინა, უნდომებაფუაფუ უნდომებინებია, ნონდომებაფუე(ნ) ანდომებინებდა თურმე) კაუზ.
ნდომენს ზმნისა -- ანდომებინებს. მი/უმანდომებელი მიმღ. მოქმ. მომდომებელი. მაანდომებელი მიმღ. ვნებ. მყ. მოსანდომებელი;
მოსანდომი. მონდომებული მიმღ. ვნებ. წარს. მონდომებული. მონანდომები მიმღ. ვნებ. წარს. მონანდომები. მონანდომებუერი მიმღ.
ვნებ. წარს. მონდომების საფასური. უმუნდომებუ მიმღ. უარყ. მოუნდომებელი. 

Lemma: nduala  
Number: 15153  
ნდუალა (ნდუალას) იხ. ნდვალა, -- ჩაფლობა; ჩაძირვა. 

Lemma: nduapa  
Number: 15154  
ნდუაფა (ნდუაფას) იხ. ნდვალა; ნდუალა, -- ჩაფლობა; ღრმა ტალახში ან წყალში ჩაძირვა. 

Lemma: ndur-i  
Number: 15155  
ნდურ-ი (ნდურს) იხ. ნდურია, -- მდურვა. მუშენ უწი სქანი ჯიმასჷ თექი ჩქიმი ნდური -- რატომ უთხარი შენს ძმას იქ ჩემი
მდურვა. ხინჯი ჯგჷრი ვარენია, ირო მიღუ თე ნდურია: მ. ხუბ., გვ. 346 -- ხიდი კარგი არ არისო, ყოველთვის მაქვს ეს
მდურვა. 

Lemma: ndura  
Number: 15156  
ნდურა, ნდურება (ნდურას, ნდურებას) სახელი ენდურებუ(ნ), ონდურუ(ნ) ზმნათა -- მდურვა. ჸოროფილს ვონდურუქ: ქხს, 1,
გვ. 41 -- შეყვარებულს ვემდური. დაბალ ხალხით ვა გონდურუ: მ. ხუბ., გვ. 310 -- დაბალი ხალხიც არ გენდურის. თისი
მიდვაჸუნე ოკო, ირკოჩქ მემენდურასინი: ქხს, 1, გვ. 144 -- იმას უნდა გავყვე, თუნდაც ყველა დამემდუროს. ონდურუ(ნ)
(დეენდურებუ(ნ) დაემდურება, დეენდურუ დაემდურა, დანდურებუ დამდურებია) გრდუვ. ვნებ. ემდურის. ონდურუანს (მაანდურუუ მოამდურა,
მუუნდურუაფუ მოუმდურებია) მოქმ. ამდურებს. ინდურუანს (მიინდურუუ მოიმდურა, მუუნდურუაფუ მოუმდურებია) მოქმ. სათავ. ქც.
ონდურუანს ზმნისა -- იმდურებს. უნდურუანს (მუუნდურუუ მოუმდურა, მუუნდურუაფუ მოუმდურებია) გრდმ. სასხვ. ქც. ონდურუანს
ზმნისა -- უმდურებს. ენდურებუუ(ნ) (მეენდურუ მოემდურა, მონდურებუ მომდურებია) მიმღ. ვნებ. ონდურუანს ზმნისა -- ემდურება.
ინდურინე(ნ) (ინდურინუ შესაძლებელი გახდა მდურვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ონდურუანს ზმნისა -- შეიძლება მდურვა.
ანდურინე(ნ) (ანდურინუ შეძლო მოემდურებინა, -- , ნონდურუე(ნ)//ნონდურებუე(ნ) შესძლებია მომდურება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
უნდურუანს ზმნისა -- შეუძლია მოემდუროს. ონდურ{ებ}აფუანს (ონდურ{ებ}აფუუ ამდურებინა, უმდურ{ებ}აფუაფუ უმდურებინებია,
ნონდურ{ებ}აფუე(ნ) ამდურებინებდა თურმე) კაუზ. ონდურუანს ზმნისა -- ამდურებინებს. მანდურ{აფ}ალი მიმღ. მოქმ. {მო}მდურებელი.
ონდურ{აფ}ალი მიმღ. ვნებ. მყ. {მო}სამდურებელი. ნდურ{აფ}ილი მიმღ. ვნებ. წარს. {მო}მდურებული. ნანდურები, ნანდურეფი მიმღ. ვნებ.
წარს. {მო}ნამდურები. ნანდურუერი, ნანდურაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {მო}მდურების საფასური. უნდურებუ, უმუნდურებუ მიმღ. უარყ.
{მო}უმდურებელი. 

Lemma: ndurapa  
Number: 15157  
ნდურაფა (ნდურაფას) იგივეა, რაც ნდურა. მუჭო შერშვენდუ კოჩიშ ნდურაფა?: მ. ხუბ., გვ. 320 -- როგორ შეგშვენის კაცის
მდურვა? 

Lemma: ndur{ap}il-i  
Number: 15158  
ნდურ{აფ}ილ-ი (ნდურ{აფ}ილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ონდურუანს, ონდურუ(ნ) ზმნათა -- {მო}მდურებული. ღორონთი მაფუნა
ნდურაფილი: ქხს, 1, გვ. 193 -- ღმერთი გვყავს მომდურებული. 

Lemma: nduria  
Number: 15159  
ნდურია (ნდურიას) იგივეა, რაც ნდური, -- ბუტიობა, მდურაობა, ხმის გაუცემლობა; მდუმარება. იხ. ნდურა. 



Lemma: nduril-i  
Number: 15160  
ნდურილ-ი (ნდურილ/რს) იგივეა, რაც ნდურაფილი. ნდურილო ზმნზ. მდურებულად, ნაწყენად: დუდი მეუღუ მაჩინეთ დო
მააშინჷ ნდურილო: ყიფშ., გვ. 169 -- თავი მოაქვს მცოდნედ (მცნობელად) და მოახსენა ნაწყენად (მომდურებულად). 

Lemma: ndghvilapa  
Number: 15161  
ნდღვილაფა, ნდღულაფა (ნდღვილაფას, ნდღულაფას) სახელი ნდღვილუ(ნ), ნდღულუ(ნ) ზმნათა -- დნობა. ჸინიშორო
ნდღულუქი -- ყინულივით დნები. ზღვაქ ვადოსქჷრას, ქუაქ ვანდღულას: ეგრისი, გვ. 132 -- ზღვა არ დაშრეს, ქვა არ
გადნეს. მეხი კირდემს ონდღვილუანს -- მეხი კლდეებს ადნობს. სქანი ჸოროფაქ დუმონდღულუ: ენგური, გვ. 249 -- შენმა
სიყვარულმა დამადნო. თირს ნირსი ვიშო გაანდღვილუანს -- თოვლს ნისლი გაადნობს იქით. ონდღვი/ულუანს
(გაანდღვი/ულუუ გაადნო, გუუნდღვი/ულუაფუ გაუდვნია, გონონდვი/ულაფუე(ნ) გაადნობდა თურმე) გრდმ. ადნობს. ინდღვი/ულუანს
(გიინდღვი/ულუუ გაიდნო, გუუნდღვი/ულუაფუ გაუდნია) გრდმ. სათავ. ქც. ონდღვი/ულუანს ზმნისა -- იდნობს. უნდღვი/ულუანს
(გუუნდღვი/ულუუ გაუდნო, გუუნდღვი/ულუაფუ გაუდნია) გრდმ. სასხვ. ქც. ონდღვი/ულუანს ზმნისა -- უდნობს. ნდღვილუ(ნ), ნდღულუ(ნ)
(გონდღვი/ულუ გადნა, გონდღვილაფე{რე}(ნ) გამდნარა) გრდუვ. ვნებ. დნება. ინდღვი/ულენე(ნ) (ინდღვი/ულენუ შესაძლებელი გახდა
გადნობა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ონდღვი/ულუანს ზმნისა -- შეიძლება გადნობა. ანდღვი/ულენე(ნ) (ანდღვი/ულენუ შეძლო
გაედნო, -- , გონონდღვი/ულუე(ნ) შესძლებია გაედნო) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უნდღვი/ულუანს ზმნისა -- შეუძლია გაადნოს.
ონდღვი/ულაფუანს (ონდღვი/ულაფუუ {გა}ადნობინა, უნდღვი/ულაფუაფუ {გა}უდნობინებია, ნონდღვი/ულაფუე(ნ) თურმე ადნობინებდა) კაუზ.
ონდღვი/ულუანს ზმნისა -- ადნობინებს. მანდღვი/ულ{აფ}არი, მანდღვი/ულაფუ მიმღ. მოქმ. {გა}მდნობელი. ონდღვი/ულაფარი,
ონდღვი/ულაფუ მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}სადნობი. ნდღვი/ულაფირი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}მდნარი. ნანდღვი/ულეფი მიმღ. ვნებ. წარს.
{გა}ნადნობი. ნანდღვი/ულაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}დნობის საფასური. {უგ}უნდღვი/ულაფუ მიმღ. უარყ. გაუმდნარი. 

Lemma: {n}dghvilapir-i  
Number: 15162  
{ნ}დღვილაფირ-ი ({ნ}დღვილაფირს) მიმღ. ვნებ. წარს. ონდღვილუანს, ნდღვილუ(ნ) ზმნათა -- გამდნარი. ნდღვილაფირი
თირიში წყარით ოკო იბონე თომა -- გამდნარი თოვლის წყლით უნდა იბანო თმა. 

Lemma: {n}dghvilua  
Number: 15163  
{ნ}დღვილუა ({ნ}დღვილუას) იგივეა, რაც ნდღვილაფა, -- გადატ. ა) ბევრი საჭმლის ხარბად ჭამა; ბ) მაგრად ცემა. 

Lemma: {n}dghvira  
Number: 15164  
{ნ}დღვირა ({ნ}დღვირას) ბღვერია. 

Lemma: {n}dghviral-i  
Number: 15165  
{ნ}დღვირალ-ი ({ნ}დღვირალს) იგივეა, რაც {ნ}დღვირა, -- ძლიერ დაბღვერილი, გულმოსული. 

Lemma: ndghvirin-i  
Number: 15166  
ნდღვირინ-ი (ნდღვირინს) იგივეა, რაც დღვირინი, -- ბღვერა. ნდღვირინი ქიმიოტე დო აშო მიკიჯინი -- ბღვერა მიატოვე
და აქეთ დაიწყე ყურება (გამოიხედე)! 

Lemma: ndghilinapa  
Number: 15167  
ნდღილინაფა (ნდღილინაფას) სახელი ნდღილონდუ(ნ) ზმნისა -- უშნოდ გასუქება. ნდღილონდუ(ნ) (გო{ნ}დღილონდუ გასუქდა
უშნოდ, გო{ნ}დღილინაფერე(ნ) გასუქებულა უშნოდ) გრდუვ. ვნებ. უშნოდ სუქდება. 

Lemma: ndghilinapir-i  
Number: 15168  
ნდღილინაფირ-ი (ნდღილინაფირს) მიმღ. ვნებ. წარს. ნდღილონდუ(ნ) ზმნისა -- უშნოდ გასუქებული. 

Lemma: ndghulapa  
Number: 15169  
ნდღულაფა (ნდღულაფას) იგივეა, რაც ნდღვილაფა, -- დნობა. 

Lemma: ndghulapir-i  
Number: 15170  
ნდღულაფირ-ი (ნდღულაფირს) იგივეა, რაც ნდღვილაფირი, -- გამდნარი. ჯარით ვორექ ნდღულაფირი: მასალ., გვ. 60 --
ჯავრით ვარ დამდნარი. 

Lemma: ndghulicua  
Number: 15171  
ნდღულიცუა (ნდღულიცუას) სახელი ნდღულიცუნს ზმნისა -- რბილი საჭმლის ერთბაშად ყლაპვა (შდრ. მ. ძაძ., 2, გვ. 64;
181). 

Lemma: ndghulua  
Number: 15172  
ნდღულუა (ნდღულუას) იგივეა, რაც ნდღვილაფა, ნდღულაფა. ხრეშის ქუათ ვონდღულუა: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 88 --
ხრეშს ქვად ვადნობ. 

Lemma: ndghurapa/i  
Number: 15173  
ნდღურაფა/ი (ნდღურაფა/ი-ს) სახელი ნდღურანს ზმნისა -- ღრუტუნი (ღორისა). მეღეჯეს ირო ღეჯიშ ნდღურაფი
ელასიმედუა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 89 -- მეღორეს ყოველთვის ღორის ღრუტუნი ჩაესმოდაო. ღეჯი ნდღურანს -- ღორი
ღრუტუნებს. 



Lemma: ne1  
Number: 15174  
ნე1 შორსდ. გამოხატავს შეუძლებლობას: ე! ნე, მუსი რე, იჩიებუქინი? -- ე, რასაა, რომ ამბობ? 

Lemma: ne2  
Number: 15175  
ნე2 (ნეს) ახლადდაწურული ყურძნის წვენი (ადუღებამდე), -- მაჭარი; ტკბილი. ნაჸართიშე მუუჯღუნეს ნე -- გამოთხოვილი
ქალის ოჯახიდან გამოუგზავნეს ტკბილი. შდრ. ტკვილი, ფეთქი. 

Lemma: ne3  
Number: 15176  
ნე3 (ნეს) ელენთა; ნაღველი (ი. ყიფშ.). 

Lemma: neba  
Number: 15177  
ნება (ნებას) სახელი ონუ(ნ) ზმნისა -- ვნება. ვამონ ოსურეფიში ჭყალა: ქხს, 1, გვ. 219 -- არ მვნებს ქალების წყევლა. ბაბა,
სი მეუ მაკითხეშა, თოლი ოკო გონუდას -- შვილო (მამავ), შენ წადი მკითხავთან, თვალი უნდა გვნებდეს. თავად --
ჟინოსქუაშა დო პაპებშათი უნებუნა -- თავად -- აზნაურობისა და მღვდლებისათვის უვნებიათ. ონუ(ნ) (ენებუ ავნებს, ენუ ავნო,
ნებუ ვნებია, ნონებუე(ნ) ავნებდა თურმე) გრდმ. ვნებს. მანებელი მიმღ. მოქმ. მავნებელი. ონებელი მიმღ. ვნებ. მყ. სავნებელი. ნებული
მიმღ. ვნებ. წარს. ვნებული. ნანები მიმღ. ვნებ. წარს. ნავნები. ნანებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ვნების საფასური. უნებუ მიმღ. უარყ.
უვნებელი. 

Lemma: nebeba  
Number: 15178  
ნებება (ნებებას) სახელი ინებენს ზმნისა -- სურვილი, ნება; ნებება; თავისუფლება. გონებუნ-და, დოზოჯი: ი. ყიფშ., გვ. 120 -
- თუ გნებავს, დაბრძანდი. მუჭოთ გონებუდანი, ქიგემიდვით სამართალი: ქხს, 1, გვ. 51 -- როგორც გენებოთ, დამიდევით
სამართალი. ექიმც დუცჷ დავანებე: ქხს, 1, გვ. 40 -- ექიმს თავს დავანებებ. ჯოღორს ძვალქ ვართი მუს აჭკომუა დო
ვართი შხვას დაანებუა -- ძაღლმა ძვალი არც თვით შეძლო ეჭამა და არც სხვას დაანებაო. ინა მუთუნით ვენება: კ. სამუშ.,
ქართ. ზეპ., გვ. 144 -- ის არაფრით არ ინებო. ნებაშა დოჸუნაფა ნებაზე დაყოლა; დათანხმება. ნებით აკოშაყარუუ ნებით
შეყარა, თავშეყრა. დუს ონებებაფუანს თავს ანებებინებს. ანებენს (დაანებუ დაანება, დუუნებებუ დაუნებებია, დონონებებუე(ნ)
დაანებებდა თურმე) გრდმ. ანებებს. ინებენს (ინებუ ინება, უნებებუ უნებებია) გრდმ. ინებებს. ონებუ(ნ) (იყენ. ინებუ ინება, უნებებუ
უნებებია) გრდუვ. საშ.-მოქმ. ნებავს, სურს. ონებ{ებ}აფუანს (ონებ{ებ}აფუუ ანებებინა, უნებ{ებ}აფუაფუ უნებებინებია, ნონებ{ებ}აფუე(ნ)
ანებებინებდა თურმე) კაუზ. ანებენს ზმნისა -- ანებებინებს. მანებებელი მიმღ. მოქმ. მნებებელი, მსურველი. ონებებელი მიმღ.
ვნებ. მყ. სანებებელი, სასურველი. ნებებული მიმღ. ვნებ. წარს. სურვებული; ნებამიცემული. ნანებები/უ მიმღ. ვნებ. წარს.
ნებამიცემული, ნასურვები. ნანებებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ნებების საფასური. უნებებული მიმღ. უარყ. უსურვებელე, უნებებელი. 

Lemma: nebebul-i  
Number: 15179  
ნებებულ-ი (ნებებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ინებენს ზმნისა -- ნებამიცემული, სურვებული. 

Lemma: nebier-i  
Number: 15180  
ნებიერ-ი, ნემბიერ-ი (ნე{მ}ბიერს) ნებიერი, თვითნება. 

Lemma: nebul-i  
Number: 15181  
ნებულ-ი (ნებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ონუ(ნ) ზმნისა -- ვნებული. წჷრი ჭოროფა, ქო, მართალო ირ დიხას ნებული რე: კ.
სამუშ., ქხპს, გვ. 146 -- წლევანდელი სინოტივე, კი, მართლადაც, ყველა ადგილას მავნე შეიქნა. 

Lemma: neginur-i  
Number: 15182  
ნეგინურ-ი (ნეგინურს) გაჯავრებული, გაბრაზებული (მ. კვირტია). 

Lemma: nee  
Number: 15183  
ნეე (ნეეს) იგივეა, რაც ნე, -- ტკბილი, ყურძნის წვენი (დუღილის დაწყებამდე). 

Lemma: neer-i  
Number: 15184  
ნეერ-ი (ნეერს) ნაირი. თიშინეერი იმისნაირი. კოჩიშნეერი კაცისნაირი. შდრ. ნერი. 

Lemma: nez-i  
Number: 15185  
ნეზ-ი (ნეზის) იგივეა, რაც ნეძი. 

Lemma: nezv-i  
Number: 15186  
ნეზვ-ი (ნეზვის) ნეზვი, -- წვრილფეხა დედალი ცხოველი (ღორი, თხა, ცხვარი). შდრ. ჭყვირი. 

Lemma: nezvk'e're'b-i  
Number: 15187  
ნეზვკჷრჷბ-ი (ნეზვკჷრჷბის) ზოოლ. დედალი ბატკანი. იხ. კირიბი. შდრ. ჭყვირკჷრჷბი. 

Lemma: nezureba  
Number: 15188  



ნეზურება (ნეზურებას) სახელი ანეზურენს ზმნისა -- მონაშენიანება. იხ. დანეზურება. ანეზურენს (მაანეზურუ მოაშენა,
მოაშენიანა; მუუნეზურებუ მოუშენებია, მოუშენიანებია; მონონეზურებუე(ნ) მოაშენებდა, მოაშენიანებდა თურმე) გრდმ. ანაშენებს,
ანაშენიანებს. 

Lemma: netua  
Number: 15189  
ნეთუა (ნეთუას) სახელი ნეთუნს ზმნისა -- ძლიერი დარტყმა. ართი მანგარას ქონეთუ ოჭიშის -- ერთი მაგრად დაარტყა
ზურგზე. შდრ. ნოთე. 

Lemma: nei-gizhe  
Number: 15190  
ნეი-გიჟე (ნეი-გიჟეს) იგივეა, რაც ნელი-გიჟე. 

Lemma: nei-dachxir-i  
Number: 15191  
ნეი-დაჩხირ-ი (ნეი-დაჩხირს) იხ. ნელი-დაჩხირი. 

Lemma: nei-t'ibu  
Number: 15192  
ნეი-ტიბუ (ნეი-ტიბუს) იხ. ნელი-ტიბუ. 

Lemma: nei-c'q'ar-i  
Number: 15193  
ნეი-წყარ-ი (ნეი-წყარს) იხ. ნელი-წყარი. 

Lemma: nei-ch'vir-i  
Number: 15194  
ნეი-ჭვირ-ი (ნეი-ჭვირს) მიწის სახეობაა ერთგვარი; ხშირად იხმარება ტოპონიმებში. ქ ნეიჭვირი დიხა -- ადგილი, სადაც
ადრე ნიგოზი იდგა და დაწვეს. ნეიჭვირიღ *ნეძი -- ჭვირი ნიგოზ -- მწვარი. ნეიჭვირი სახნავი ადგილის სახელია სოფ.
აბედათში (მარტვილის რაიონი). 

Lemma: nel-i  
Number: 15195  
ნელ-ი (ნელ/რს) 1. ნელი; წყნარი. ნელი ულა უჩქუ -- ნელი სვლა (სიარული) იცის. 2. ღონე (დ. ფიფია). 

Lemma: nelas  
Number: 15196  
ნელას ზმნზ. ნელა. ნელას გილურს -- ნელად დადის. 

Lemma: nelashe  
Number: 15197  
ნელაშე ზმნზ. ნელა, წყნარად. მავა ნელაშე ურქია: მ. ხუბ., გვ. 123 -- მეო ნელა წავალო. 

Lemma: neleba  
Number: 15198  
ნელება (ნელებას) სახელი ანელენს ზმნისა -- ნელება. ულას ანელენს -- სიარულს ანელებს. ანელენს (ანელუ ანელა, უნელებუ
უნელებია, ნონელებუე(ნ) ანელებდა თურმე) გრდმ. ანელებს. უნელენს (უნელუ {შე}უნელა, უნელებუ {შე}უნელებია) გრდმ. სასხვ. ქც.
ანელენს ზმნისა -- უნელებს. ინელინე(ნ) (ინელინუ შესაძლებელი გახდა შენელება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ანელენს
ზმნისა -- შეიძლება განელდეს, დანელდეს. ანელინე(ნ) (ანელინუ შეძლო {შე}ენელებინა, -- , ნონელებუე(ნ) შესძლებია {შე}ნელება)
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უნელენს ზმნისა -- შეუძლია {შე}ანელოს. ონელებაფუანს (ონელებაფუუ ანელებინა, უნელებაფუაფუ
უნელებინებია, ნონელებაფუე(ნ) ანელებინებდა თურმე) კაუზ. ანელენს ზმნისა -- ანელებინებს. მანელებელ/რი მიმღ. მოქმ.
{შე}მნელებელი. ონელებელ/რი მიმღ. ვნებ. მყ. {შე}სანელებელი. ნელებულ/რი მიმღ. ვნებ. წარს. {შე}ნელებული. ნანელები/უ მიმღ.
ვნებ. წარს. {შე}ნანელები. ნანელებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {შე}ნელების საფასური. 

Lemma: neli-gizhe  
Number: 15199  
ნელი-გიჟე (ნელი-გიჟეს) ნელ-თბილი, მაგ., წყალი. შდრ. იმერ. ნელი-გიჟო ნელ-თფილი წყალი (ვ. ბერ.). 

Lemma: neli-dachxir-i  
Number: 15200  
ნელი-დაჩხირ-ი (ნელი-დაჩხირს) ნელი ცეცხლი, პატარა ცეცხლი. ნელი დაჩხირი ოკო, ვარა ღუმუ ქიმკიიჭუუ -- ნელი-
ცეცხლი უნდა, თორემ ღომი მიიწვება. 

Lemma: neli-t'ibu  
Number: 15201  
ნელი-ტიბუ (ნელი-ტიბუს) ნელი-თბილი, თბილი წყალი. შდრ. ტიბუ. 

Lemma: neli-c'q'ar-i  
Number: 15202  
ნელი-წყარ-ი (ნელი-წყარს) თბილი წყალი, განელებული წყალი. 

Lemma: nembier-i  
Number: 15203  
ნემბიერ-ი (ნემბიერს) ნებიერი; კარგი ხარი ან ძროხა (პ. ჭარ.). მაჟირავა, სქუა, ნემბიერიში ხორცი ჭკომია: მ. ხუბ., გვ. 39
-- მეორეო, შვილო, კარგი ძროხის (ხარის) ხორცი ჭამეო. კამპანია ქიმინუ, ნემბიერეფი დოჸვილჷ ძალამ, გვანილ-
გვანილ ხოჯეფი: მ. ხუბ., გვ. 39 -- კამპანია ქნა, ნემბიერები დახოცა კარგი, -- მსუქან-მსუქანი ხარები. შდრ.ზ. იმერ. ნებიერი
უშობელი (ვ.ბერ.), ლეჩხ. ნებიერი დიდი ტანის ხარი ან ძროხა (მ.ალავ.). 



Lemma: nendz-i  
Number: 15204  
ნენძ-ი (ნენძის) იგივეა, რაც ნეძი. 

Lemma: -ner-i  
Number: 15205  
-ნერ-ი (-ნერს) იხ. -ნეერი, -- რთული ფუძის მეორე შემადგენელი ნაწილი: 1. -ნაირი. ჸოროფა რე ოშინერი: ქხს, 1, გვ. 56 --
სიყვარული არის ასნაირი. ჩქიმი ჸოროფა შხვანერი რე: ქხს, 1, გვ. 60 -- ჩემი სიყვარული სხვანაირია. თენა რდასი
მუთუნნერი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 29 -- ეს იყოს რამენაირი. ირინერი ყოველ-ნაირი (შდრ. ირი ყოველი). -ნერო//-{ნ}ორო
ნაირად, დარად. თიშენ გოცქვა ვარდიშ ნერო: მასალ., გვ. 32 -- იმიტომ გაქებ ვარდის დარად. ასე ხოლო
წოხოლენიშნორო იჸუ: აია, 1, გვ. 26 -- ახლაც წინანდელისნაირად იქნა. ათე-ნერი, თე-ნერი ამნაირი; ათეშ-ნერი, თეშ-
ნერი ამისნაირი; მუ-ნერი რანაირი; მუთუნ-ნერი რამენაირი; მუთუნ-ნერო რამენაირად... 2. -დელი: გოღა-ნერი გუშინ-
დელი (შდრ. გოღა გუშინ); გოწოხ{უ}-ნერი შარშანწინ{ან}დელი (შდრ. გოწოხ{უ/ჷ} შარშანწინ); ღუმა-ნერი წუხანდელი (შდრ.
ღუმა წუხელ). 

Lemma: ner-i  
Number: 15206  
ნერ-ი (ნერს) ნირი, ზნე, ხასიათი; იერი. დითჷრე ნერი, ქომუჩი გური: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 51 -- შეიცვალე იერი, მომეცი
გული. 

Lemma: nera  
Number: 15207  
ნერა (ნერას) მდორე (დ. ფიფია); მდოვრე. 

Lemma: nerat  
Number: 15208  
ნერათ ზმნზ. მდორედ;ნელად, წყნარად. წყარც, ნერათ გეხუნელცჷ, თუთა გიობარჩხალანცჷ -- წყალს, მდორედ
დამდგარს, მთვარე დალაპლაპებს (დაბრწყინავს). 

Lemma: neras  
Number: 15209  
ნერას ზმნზ. ნელა, მდორედ. სუკი მოფინ ჩე სინთექჷ, ნერას ქინავარკალუუ -- სერი მოფინა თეთრმა სინათლემ, მდორედ
ლაპლაპებს. შვაშვალანს ნერას ლადირი ჟვერი -- შრიალებს ნელა ნედლი შამბნარი. 

Lemma: nerg-i  
Number: 15210  
ნერგ-ი (ნერგის) ნერგი, ჩითილი. შდრ. ორგაშე. 

Lemma: nere  
Number: 15211  
ნერე (ნერეს) იხ. ნერა, -- 1. ნელი; წყნარი. ტეხირიშე ნერე მასქური იგანს დო გოსორგილი ჸა იქანცალუ -- ტეხურის
მხრიდან ნელი მასკური ჰქრის და დახუნძული (ნაყოფით) ტოტი ირხევა. მასკურბორია ქაქალანს ნერე -- მასკური-ქარი
ქიქინებს ნელა. 2. მდორე (წყალი). 

Lemma: nerian-i  
Number: 15212  
ნერიან-ი (ნერიანს) 1. ნირიანი, ზნიანი; 2. წესიერი. გაგული რდჷ ახალიგაზდა, საჸოროფო, ნერიანი: ი. ყიფშ., გვ. --
გაგული იყო ახალგაზრდა, საყვარელი, წესიერი. 

Lemma: neroba  
Number: 15213  
ნერობა (ნერობას) ნაირობა. შხვა დო შხვა ნერობაში ეწონ-დოწონუა რე საჭირო: ყაზაყ., 6.03.1930, გვ. 1 --
სხვადასხვანაირობის აწონ-დაწონვაა საჭირო. 

Lemma: nerkv-i  
Number: 15214  
ნერქვ-ი (ნერქვის) ხეზე აბმული ჩალის ზვინი (გაგონილია სოფ. მუხურში) (მასალები, ტ. ვ, გვ.401). 

Lemma: nerkua  
Number: 15215  
ნერქუა (ნარქუას) სახელი ნერქუნს ზმნისა -- მძლავრად დარტყმა; მაგრად ცემა. 

Lemma: nerch-i  
Number: 15216  
ნერჩ-ი (ნერჩის) 1. ფუძე, ძირი; ის ადგილი, რომელზედაც სახლი დგას და ნიშნავს ფუძეს (ს. მაკალ., გვ.314); 2. დედამიწისა
და ადგილის დედის ღვთაების სახელი (ივ. ჯავახ., თავდაპ. ბუნ. და ნათეს., გვ.205). 3. ფაცხის, ჯარგვლის (ძელურის) მიწის
იატაკი, კარგად მოტკეპნილი. ი. ქობალიას ცნობით, ნერჩი უნდა ნიშნავდეს მიწის ღმერთს. სამეგრელოში არსებობდა
ნერჩიში ხვამა (ნერჩის ლოცვა), რომელიც სრულდებოდა დიდმარხვის დაწყებამდე 25 დღით ადრე, ოთხშაბათს და ამიტომ
ამ ლოცვას ეწოდებოდა ოჯუმაშხური (ჯუმაშხა -- ოთხშაბათი). თუ სახლი იდგა მაღლა, ე. ი. ჰქონდა ხის იატაკი, მაშინ ეს
ლოცვა იქ არ შეიძლებოდა შესრულებულიყო (შდრ. ი. ყიფშ., ლექსკ., გვ. 288). ო. ჭურღულია ნერჩ-ს შლის: ნე-რჩ-ი. ძირია
რჩ, რომლისაგან ნაწარმოებია ბევრი სიტყვა: ნო-რჩ-ალ საბან-გობანი, დო-რჩ-აფა დაგება, და-რჩ-ელი ტოპონ. სოფელია
და ნიშნავს დაფენილი; ტყა-რჩ-ელი ტყე-დაფენილი. ტერფს, ფეხის გულს მეგრულად ჰქვია ნარჩა კუჩხი, ე. ი. ნერჩი ფეხისა
(ო. ჭურღულია, კრიტიკული წერილები, 2, გვ.292-293). ნერჩს (ძირს) ვუდგამდით ბუყუნს (მასალები, ტ. 1, ნაწ. 1, გვ. 242).
თექი ციი გინიმოლუ, ნერჩი ქუათი მოფინილი: ქხს, 1, გვ. 327 -- იქ ცივი (მდინარეა სენაკის რაიონში) გადმოქუხს
(ვარდება), ფუძე-ფსკერი ქვით (აქვს) მოფენილი. დომჷხვამან მოჯგირეფი, ჩქინ ჸუდე დო ნერჩია: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 128 --
დაგვილოცოს მოკეთეები, ჩვენი სახლი და ნერჩიო (ფუძეო). ტერშა ვადავნებებუნა ჩქინ სოფელიშ ნერჩია: კ. სამუშ., ქხპს,



გვ. 156 -- მტრისთვის არ დაუნებებიათ ჩვენ სოფლის ნერჩიო. სქანი ჯინჯი ჯინჯი მაფუ, სქანი ნერჩის მიშავფუნქ: ქხს, 1, გვ.
168 -- შენი ძირი ძირია ჩემი, შენს ფუძეს ვარ შეზრდილი. ქ ნერჩიში მარდი ფუძის მადლი. ნერჩიში პატენი ფუძის (ძირის)
ბატონი. ნერჩიში გიმოთირუა ფუძის გამოცვლა. როდესაც ოჯახს შვილი არ შერჩებოდა, ფუძეს (სამოსახლო ადგილს)
გამოიცვლიდნენ, სხვაგან გადასახლდებოდნენ. ამას ეძახოდნენ ნერჩიში გიმოთირუა-ს. ქ ნერჩიში ხვამა იგივეა, რაც
ფუძეში ხვამა. ნერჩს ქალი ლოცულობდა, მამაკაცის ლოცვა არ შეიძლებოდა. შდრ. საბა: ნერჩი ქუჱდა კერძო; ქვ. იმერ., ზ.
აჭარ. ნერჩი ფსკერი, ძირი ჭურჭლისა (შ. ნიჟარ.); გურ., იმერ. ნერჩი ახლად დაბადებული ბავშვის დასალოცავად ლხინის
გამართვა დედამანიისა და მის დამხმარეთა თანდასწრებით (ი. ჭყ.). 

Lemma: net'areba  
Number: 15217  
ნეტარება (ნეტარებას) სახელი ნეტარენს ზმნისა -- ნეტარება. ჩქიმი გური ნეტარენც: ი. ყიფშ., გვ. 156 -- ჩემი გული
ნეტარებს. ნეტარენს (იყენ. ინეტარენს ინეტარებს, ინეტარუ ინეტარა, უნეტარებუ უნეტარია, ნონეტარებუე(ნ) ნეტარებდა თურმე) გრდუვ.
საშ.-მოქმ. ნეტარებს. 

Lemma: nesht'er-i  
Number: 15218  
ნეშტერ-ი (ნეშტერს) ნესტარი, ნეშტარი. შდრ. მეშტერი. 

Lemma: nedz-i  
Number: 15219  
ნეძ-ი (ნეძის, ნეს) ბოტან. ჩვეულებრივი კაკლის ხე (ა. მაყ.); კაკალი; ნიგოზი. ცხვინიშა ნეძი გიმამიძჷ: ი. ყიფშ., გვ. 148 --
სხვენში ნიგოზი (კაკალი) მაქვს (მიძევს). ჩვარა ნეძი ჭკომი ჭირამია: ი. ყიფშ., გვ. 25 -- ფუტურო კაკალი (ნიგოზი) ჭამე
ჭირიანიო. ჩვარა ნეძი ფუტურო, უგულო ნიგოზი (კაკალი). ნეძიში ნოხეი ნიგვზის ნაჭუჭი. ნეძი კაჭალია დაკროლილი
კაკალი. შდრ. ლაზ. ნეძი ნიგოზი, კაკალი (ნ. მარი). 

Lemma: nedzam-i  
Number: 15220  
ნეძამ-ი (ნეძამს) ნიგვზიანი. ნეძამი კაკირი ნიგვზიანი ფხალეული. იხ. უნეძე. 

Lemma: nedzishi  
Number: 15221  
ნეძიში ტახუა (ნეძიში ტახუას) კაკლის მტვრევა, -- მკითხაობის რიტუალი, რომელიც სრულდებოდა ახალი წლის დამდეგს
ან ორი კვირით ადრე. ცარიელი (ან მატლიანი) კაკალი ცუდის ნიშანი იყო, სავსე (საღი), გულიანი -- კარგისა. მკითხაობდნენ
ღმერთის, ღვთისმშობლის, წმინდანების სახელზე, რომ გაეგოთ, რა დამოკიდებულება ჰქონდათ მათ მკითხავისადმი.
მკითხაობდნენ მიცვალებულების სახელზედაც, რათა გაეგოთ, რა მდგომარეობაში არიან ისინი იმქვეყნად (ი. ყიფშ., ლექსკ.,
გვ. 288: ნეძი). 

Lemma: nedzoba  
Number: 15222  
ნეძობა (ნეძობას) ნიგვზობა. 

Lemma: nedzobam-i  
Number: 15223  
ნეძობამ-ი (ნეძობამს) ნიგვზიანი. ნეძობამი სუნელი ნიგვზიანი სუნელი (მასალები, ტ. 3, ნაწ. 2, გვ. 207). 

Lemma: nedzon-i  
Number: 15224  
ნეძონ-ი (ნეძონს), ნეძონა (ნეძონას) ნიგვზნარი, ნიგვზის ხეებით დაფარული ადგილი. შდრ. ტოპონ. ნეძონა ნიგვზიანი (პ.
ცხად. კატალ., გვ. 73). 

Lemma: nedzuam-i  
Number: 15225  
ნეძუამ-ი (ნეძუამს) ნიგვზიანი. შდრ. ნეძამი, ნეძობამი. 

Lemma: ntaki  
Number: 15226  
ნთაქი, ნთაქჷ იხ. აქი. 

Lemma: ntira  
Number: 15227  
ნთირა (ნთირას) იხ. თირა. 

Lemma: ntirua  
Number: 15228  
ნთირუა, ნთჷრუა (ნთი/ჷრუას) სახელი ნთირუნს ზმნისა -- თრევა. წისქვილიშა გოგიტალე, ქვირსჷ მჷგონთირაფუა: ქხს,
1, გვ. 239 -- წისქვილში გაგიშვებ, საფქვავს (ფქვილს) მოგათრევინებ. ვაგორგჷ, კალანდასჷ დგებიაშ ჸუჩა ვა ნთჷრე:
მასალ., გვ. 101 -- არ გარგებს, შობას დგებუაძის სახლში რომ არ წაათრიო. ვითი კოცჷ მეუნთჷრჷ: მასალ., გვ. 64 -- ათი კაცი
მიათრევს. ნთი/ჷრუნს (ნთი/ჷრუ/ჷ ათრია, უნთი/ჷრუ/ჷ უთრევია, ნონთი/ჷრუე(ნ) ათრევდა თურმე) გრდმ. ათრევს. ინთი/ჷრუნს
(ინთი/ჷრუ/ჷ ითრია, უნთი/ჷრუ/ჷ უთრევია) გრდმ. სათავ. ქც. ნთი/ჷრუნს ზმნისა -- ითრევს თავისკენ. უნთი/ჷრუნს (უნთი/ჷრუ/ჷ უთრია,
უნთი/ჷრუ უთრევია) გრდმ. სასხვ. ქც. ნთი/ჷრუნს ზმნისა -- უთრევს. ინთი/ჷრუუ(ნ) (ინთი/ჷრუ თრეულ იქნა, ნთი/ჷრე{ლე}(ნ) თრეულა)
გრდუვ. ვნებ. ნთი/ჷრუნს ზმნისა -- ითრევა ის. ანთი/ჷრუუ(ნ) (ანთი/ჷრუ {ეთრია}, ნთი/ჷრუუ თრევია) გრდუვ. ვნებ. უნთი/ჷრუნს
ზმნისა -- ეთრევა. ინთი/ჷრე(ნ) (ინთი/ჷრუ შესაძლებელი გახდა თრევა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ნთი/ჷრუნს ზმნისა --
შეიძლება თრევა. ანთი/ჷრე(ნ) (ანთი/ჷრუ შეძლო ეთრია, -- , ნონთი/ჷრუე(ნ) შესძლებია თრევა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უნთი/ჷრუნს
ზმნისა -- შეუძლია ათრიოს. ონთი/ჷრაფუანს (ონთი/ჷრაფუუ ათრევინა, უნთი/ჷრაფუაფუ უთრევინებია, ნონთი/ჷრაფუე(ნ) ათრევინებდა
თურმე) კაუზ. ნთი/ჷრუნს ზმნისა -- ათრევინებს. მანთი/ჷრალი მიმღ. მოქმ. მთრეველი. ონთი/ჷრალი მიმღ. ვნებ. მყ. სათრევი.
ნთი/ჷრელი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}თრეული. ნანთი/ჷრა მიმღ. ვნებ. წარს. ნათრევი. ნანთი/ჷრუერი მიმღ. ვნებ. წარს. თრევის
საფასური. უნთი/ჷრუ მიმღ. უარყ. უთრევი. შდრ. ლაზ. თირ//თორ: ოთირუ//ოთორუ თრევა (ნ. მარი). 



Lemma: nti/e'rel-i  
Number: 15229  
ნთი/ჷრელ-ი (ნთი/ჷრელს) მიმღ. ვნებ. წარს. ნთი/ჷრუნს ზმნისა -- თრეული. 

Lemma: ntkalua  
Number: 15230  
ნთქალუა (ნთქალუას): შურიში ნთქალუა სულთქმა; სულის ღაფვა, ძლივს სუნთქვა; ჰაერის უკმარისობა. ქოძირუ, ჩხომი
შურს ინთქარსჷნი -- ნახა, რომ თევზი სულს ითქვამს (ძლივს სუნთქავს). მა მევოჭიშენი, შურს ნთქალუნდუ -- მე რომ
მივედი (მივუსწარი), ძლივს სუნთქავდა. ხოლო უმოსი მუნდომებუ, უხირხინჷ, შური უნთქალჷ: ი. ყიფშ., გვ. 172 -- კიდევ
უფრო მოუნდომებია, უხროტინია, სული უღაფავს. ნთქალუნს (ნთქალუ ღაფა სული, უნთქალუ უღაფავს (სული), ნონთქალუე(ნ)
ღაფავდა თურმე სულს) გრდმ. ღაფავს (სულს). ინთქარს (ინთქალუ ღაფა (სული), უნთქალუ უღაფავს (სული)) გრდმ. სულს ღაფავს;
ქოშინებს. 

Lemma: ntkelua  
Number: 15231  
ნთქელუა (ნთქელუას) იგივეა, რაც ნთქალუა. 

Lemma: ntkerua  
Number: 15232  
ნთქერუა, ნთქვერუა (ნთქ{ვ}ერუას) სახელი ნთქ{ვ}ერუნს ზმნისა -- ბევრის ხარბად და უზომოდ ჭამა, -- შთანთქმა. პაპაქ
გედირთუ, დონთქერუ საკაკალო დო მიდართუ -- -- მღვდელი ადგა, შთანთქა საუზმე და წავიდა. ნთქერუნს, ნთქვერუნს
(დონთქ{ვ}ერუ შთანთქა, დუუნთქ{ვ}ერუ შთაუნთქავს) გრდმ. ბევრს ჭამს უშნოდ; ნთქამს. ინთქ{ვ}ერუუ(ნ) (დიინთქ{ვ}ერუ შთაინთქა,
დონთქ{ვ}ერე{ლე}(ნ) შთანთქმულა) გრდუვ. ვნებ. ნთქ{ვ}ერუნს ზმნისა -- ინთქმება (ბევრი საჭმელი). მანთქ{ვ}ერალი მიმღ. მოქმ.
ბევრის მჭამელი, შთამნთქმელი. ონთქ{ვ}ერალი მიმღ. ვნებ. მყ. ჩასანთქმელი, შესაჭმელი (ბევრი). ნთქ{ვ}ერილი მიმღ. ვნებ. წარს.
შთანთქმული, შეჭმული (ბევრი). ნანთქ{ვ}ერა მიმღ. ვნებ. წარს. შთანანთქმი (ბევრი საჭმელი). ნანთქ{ვ}ერუერი მიმღ. ვნებ. წარს.
(საჭმლის) შთანთქმის საფასური. უნთქ{ვ}ერუ მიმღ. უარყ. შთაუნთქამი (საჭმელი). 

Lemma: ntkveril-i  
Number: 15233  
ნთქვერილ-ი (ნთქვერილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ნთქვერუნს ზმნისა -- ხარბად შეჭმული (საჭმელი), შთანთქმული. 

Lemma: ntkvil-i  
Number: 15234  
ნთქვილ-ი (ნთქვილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ნთქუნს ზმნისა -- ჩაღრმავებული (ადგილები) (ორმოები რომ არის). ე შარათი
ვეჸინე, ნაბეტანი {დინო}ნთქვილი რე -- ამ გზით წასვლა არ შეიძლება, ნამეტანი ჩაღრმავებული (ადგილები) არის. 

Lemma: ntkilishua  
Number: 15235  
ნთქილიშუა (ნთქილიშუას) სახელი ნთქილიშუნს ზმნისა -- ფხრეწა. შდრ. თხირიშუა. 

Lemma: ntkirua  
Number: 15236  
ნთქირუა (ნთქირუას) იგივეა, რაც ნთქ{ვ}ერუა. 

Lemma: ntkolua  
Number: 15237  
ნთქოლუა, ნთქორუა (ნთქოლ/რუას) იგივეა, რაც ნთქერუა, -- სახელი ნთქოლუნს ზმნისა -- ხარბად ჭამა (ბევრისა), უზომოდ
ჭამა. ნთქოლუნს (დონთქოლუ ხარბად ჭამა, დუუნთქოლუ ხარბად უჭამია, დონონთქოლუე(ნ) ხარბად ჭამდა თურმე) გრდმ. (ბევრს)
ხარბად და უზომოდ ჭამს, -- ნთქავს. 

Lemma: ntkoro  
Number: 15238  
ნთქორო (ნთქოროს) ძალზე მსუქანი. 

Lemma: ntkorua  
Number: 15239  
ნთქორუა (ნთქორუას) იხ. ნთქოლუა. შდრ. ნთქერუა. 

Lemma: ntkuala  
Number: 15240  
ნთქუალა (ნთქუალას) სახელი ნთქუნს ზმნისა -- {და}ნთქმა; ჩაძირვა, ჩაყლაპვა. ათე შარა დონთქუ ტრაქტორქ -- ეს გზა
დანთქა (გააფუჭა) ტრაქტორმა. ნთქუნს (დონთქუ დანთქა, დუუნთქუ დაუნთქავს) გრდმ. ნთქავს; ძირავს. ინთქუუ(ნ) (დიინთქუ
ჩაიძირა; ჩაღრმავება გაჩნდა; დონთქველე(ნ) ჩაძირულა, ჩაღრმავებული ადგილი გაჩენილა) გრდუვ. ვნებ. ნთქუნს ზმნისა --
იძირება; ჩაღრმავებული ადგილები ჩნდება (გზაზე). მანთქუალი მიმღ. მოქმ. ჩამძირავი; ჩაღრმავების გამკეთებელი (გზაზე).
ონთქუალი მიმღ. ვნებ. მყ. ჩასაძირი; ჩასაღრმავებელი. ნთქვილი მიმღ. ვნებ. წარს. ჩაძირული; ჩაღრმავებული (ადგილები).
ნანთქვი მიმღ. ვნებ. წარს. ჩანაძირი; ჩანაღრმავები (ადგილები). 

Lemma: ntke'lishua  
Number: 15241  
ნთქჷლიშუა (ნთქჷლიშუას) იგივეა, რაც ნთქილიშუა, -- ფხრეწა. შდრ. თხირიშუა. 

Lemma: ntxapa1  
Number: 15242  
ნთხაფა1 (ნთხაფას) სახელი ანთხუუ(ნ) ზმნისა -- ვარდნა, დაცემა; ჯახება. ძირითადად შესაბამისი ზმნისწინით დასტურდება.
იხ. აკო-{ნ}თხაფა; ალა-{ნ}თხაფა; გე-{ნ}თხაფა; გითო-{ნ}თხაფა; გილა-{ნ}თხაფა; გინო-{ნ}თხაფა; დო-{ნ}თხაფა; დინო-



{ნ}თხაფა; მითო-{ნ}თხაფა, მიკო-{ნ}თხაფა და ა. შ. 

Lemma: ntxapa2  
Number: 15243  
ნთხაფა2 (შურიში) სახელი ანთხუუ(ნ), უნთხუანს ზმნათა -- სუნის ცემა, ყნოსვა; ადენა (სუნისა). ფარას შური ვაუნთხანსია --
ფულს სუნი არ უდისო. გითხანცია რჩჷნჷში შური: ეგრისი, გვ. 131 -- აგდისო ბებრის სუნი. შურით ქოგინთხე მა, მახარია!:
ი. ყიფშ., გვ. 125 -- (სუნიც) გიყნოსე მე, მახარია! ჸვალიშ გიმმაჩამალს ჸვალიშ შური უნთხანსია: თ. სახოკ., გვ. 271 --
ყველის გამყიდველს ყველის სუნი უდისო. ინთხანს (მხოლოდ აწმყოს წრის მწკრივებში) გრდუვ. სტატიკ. სუნია, რაღაც სუნი
დგას. ინთხუანს (ინთხუუ იყნოსა, უნთხუაფუ უყნოსია) გრდმ. სათავ. ქც. იყნოსავს. უნთხუანს (უნთხუუ უყნოსა, უნთხუაფუ უყნოსია,
უყნოსავს) გრდმ. სასხვ. ქც. უყნოსავს, უსუნებს. ინთხაფუ{უ}(ნ) (ინთხაფუ სუნი იგრძნობა, ნთხაფე{ლე}(ნ) სუნი საგრძნობია) გრდუვ.
ვნებ. სუნი იგრძნობა; იყნოსება. ანთხაფუუ(ნ), ანთხუაფუუ(ნ) (ანთხ{უ}აფუ სუნი იგრძნობა, ქაანთხუ სუნი იგრძნო, ქონთხაფუ{უ} სუნი
უგრძვნია) გრდუვ. ვნებ. სუნი ასდის; სუნს გრძნობს; ეყნოსება. ინთხენე(ნ) (ინთხენუ შესაძლებელი გახდა ყნოსვა, ნთხაფელე(ნ) სუნი
საგრძნობი გამხდარა, -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. შეიძლება იყნოსოს. ანთხენე(ნ) (ანთხენუ შეძლო ეყნოსა სუნი, -- , ნონთხაფუე(ნ)
შესძლებია სუნის ყნოსვა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. შეუძლია უყნოსოს, უსუნოს. ონთხუაფუანს (ონთხუაფუუ აყნოსვინა, უნთხუაფუაფუ
უყნოსვინებია, ნონთხუაფუე(ნ) აყნოსვინებდა თურმე) კაუზ. უნთხუანს ზმნისა -- აყნოსვინებს, ასუნებინებს. მანთხუ{აფ}ალი მიმღ.
მოქმ. მყნოსველი. ონთხუ{აფ}ალი მიმღ. ვნებ. მყ. საყნოსველი, სასუნებელი. ნთხუაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ყნოსილი. ნანთხუეფი
მიმღ. ვნებ. წარს. ნაყნოსი, ნასუნები. ნანთხ{უაფ}უერი მიმღ. ვნებ. წარს. ყნოსვის (სუნვის) საფასური. უნთხუაფუ მიმღ. უარყ.
{და}უყნოსავი, {და}უსუნავი. 

Lemma: ntxapil-i  
Number: 15244  
ნთხაფილ-ი (ნთხაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. უნთხუანს ზმნისა -- სუნნაცემი, სუნნაგრძნობი. ვემთმეურს, შური აფუ
ნთხაფილი -- არ მიდის, სუნი აქვს ნაგრძნობი (ცემული). 

Lemma: ntxeba  
Number: 15245  
ნთხება (ნთხებას) სახელი ინთხებუუ(ნ) ზმნისა -- შეშინება, ფრთხობა. ცირა, მათი თინა მოკო ეშმაკეფქ ინთხასჷნი: კ.
სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 53 -- გოგოვ, მეც ის მინდა, ეშმაკები რომ დაფრთხეს. ასე თე ძღაბიქ ეშონთჷ დო გვალო ენთხჷ --
ახლა ეს გოგო აინთო და მთლად შეშინდა. ინთხებუ(ნ) (ინთხუ შეშინდა, ნთხებე{ლე}(ნ) შეშინებულა, ნონთხებუე(ნ) შინდებოდა თურმე)
გრდუვ. ვნებ. შინდება, ფრთხება. ენთხებუუ(ნ) (ენთხუ შეშინდა, ნთხებუუ შეშინებია) გრდუვ. ვნებ. შეეშინდება. მანთხებელი მიმღ.
მოქმ. {შე}მშინებელი. ონთხებელი მიმღ. ვნებ. მყ. {შე}საშინებელი. ნთხებული მიმღ. ვნებ. წარს. {შე}შინებული. ნანთხები მიმღ. ვნებ.
წარს. {შე}ნაშინები. ნანთხებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {შე}შინების საფასური. 

Lemma: ntxebul-i  
Number: 15246  
ნთხებულ-ი (ნთხებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ინთხებუ(ნ) ზმნისა -- {შე}შინებული. 

Lemma: ntxirish-i  
Number: 15247  
ნთხირიშ-ი (ნთხირიშის) იგივეა, რაც თხირიში. 

Lemma: ntxolo  
Number: 15248  
ნთხოლო (ნთხოლოს) იგივეა, რაც თხოლო. 

Lemma: ntxolua  
Number: 15249  
ნთხოლუა (ნთხოლუას) სახელი ნთხოლუნს ზმნისა -- ხარბად ჭამა (თხიერი რისამე), -- თქვლეფა. შდრ. თხოლო. 

Lemma: ntxoril-i  
Number: 15250  
ნთხორილ-ი (ნთხორილს) იხ. თხორილი, -- თხრილი. ქოძირჷ უქვინჯე ნთხორილი: ი. ყიფშ., გვ. 64 -- ნახა უფსკერო
თხრილი. ნთხორილი დო ჯებირეფი სალჷმარო გაკეთესჷ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 101 -- თხრილი და ჯებირები საომრად
გააკეთეს. გადატ. დაფლული. ნთხორილი ოქროს დო ქუას ართი ფასი უღუნია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 105 -- დაფლულ
ოქროსა და ქვას ერთი ფასი აქვსო. ქ ნთხორილიში ეშაღალა ამოთხრა (თხრილის ამოღება). 

Lemma: ntxorua  
Number: 15251  
ნთხორუა (ნთხორუას) იგივეა, რაც თხორუა, -- სახელი ნთხორუნს ზმნისა -- 1. თხრა. ჭუკიქ ნთხორჷ,ნთხორჷ დო კატუ
გეითონთხორუა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 179 -- თაგვმა თხარა, თხარა და კატა გამოთხარაო. 2. დამარხვა, დასაფლავება. მუმა
დინგარეს დო დონთხორეს: მ. ხუბ., გვ. 177 -- მამა დაიტირეს და დამარხეს (დაასაფლავეს). ნთხორუნს (ნთხორუ თხარა,
დაასაფლავა; უნთხორუ უთხრია, დაუსაფლავებია; ნონთხორუე(ნ) თხრიდა თურმე, ასაფლავებდა) გრდმ. თხრის; ასაფლავებს.
ინთხორუნს (ინთხორუ {გა}ითხარა, უნთხორუ {გა}უთხრია) გრდმ. სათავ. ქც. თხორუნს ზმნისა -- ითხრის თავისთვის. უნთხორუნს
(უნთხორუ {გა}უთხარა; უნთხორუ უთხრია, დაუსაფლავებია) გრდმ. სასხვ. ქც. ნთხორუნს ზმნისა -- უთხრის; უსაფლავებს. 

Lemma: ntxuapa  
Number: 15252  
ნთხუაფა (ნთხუაფას) იგივეა, რაც ნთხაფა, თხაფა. მუჟანს შური ქიმანთხუნანი, უკული ბთქუათ: ი. ყიფშ., გვ. 126 --
როდესაც სუნს შევიგრძნობთ, შემდეგ ვთქვათ. 

Lemma: -ni1  
Number: 15253  
-ნი1 (-> ი) მაქვემდებარებელი კავშირია (რომ, როცა, თუ), ენკლიტიკურად მიერთვის დამოკიდებული წინადადების ბოლო
წევრს: ქჷმორხვადჷ დაულაშორო, შურც გაკოიჭოფუნცჷ-ნი: ი. ყიფშ., გვ. 164 -- დაგეცემა (მოგხვდება) დამბლასავით,
როცა სულს დაგიჭერს. მიოჯინჷ-ნი, ქოძირჷ -- როცა (რომ) შეხედა, დაინახა. სი ვამიწუე, მათ ქომიჩქჷ, გიშნაგორა
ვორექჷ-ნი: ი. ყიფშ., გვ. 165 -- შენ რომ არ მითხრა, მეც ვიცი, გამორჩეული რომ ვარ. ჯიმალეფი ქოჸუნდუ-ნი, ვაუჩქჷდჷ:



ქხს, 2, გვ. 162 -- ძმები თუ (რომ) ჰყავდა არ იცოდა. -ნი კავშირი ხშირად სხვა საკავშირებელ სიტყვებთანაც გვხვდება (ნამუთ-
ნი რომელიც-რომ, მუჭო-ნი როგორც-რომ, მუჟანსჷ//მუჟამ/ნცჷ-ნი როცა-რომ...). ითარგმნება მხოლოდ კონკრეტული
ფუნქციის მქონე საკავშირებელი (ნამუთ, მუჭო, მუჟამ/ნსჷ...): გაუკეთჷ თი რიგი საგანი, ნამუთი ორდჷ წონათ ეჩი დო
ხუთი ფუთი-ნი: ქხს, 2, გვ. 166 -- გაუკეთა ისეთი (იმ რიგის) ისარი, რომელიც იყო წონით ოცდახუთი ფუთი. ბოშიქ ქეჩიუ
ირფელი, მუჭო მუში მუმაქ ღურაში დროს დიჩჷნჷ-ნი: ქხს, 2, გვ. 164 -- ბიჭმა უამბო ყველაფერი, როგორც მამამ
სიკვდილის დროს დაიბარა. მუჭო ხოლოშა ქჷმორჷ-ნი, თიში შუქიქჷ ე ბოში ოზეშა გინო გაგჷნააჸოთჷ: ა. ცაგ., გვ. 10 --
როგორც კი ახლოს მოვიდა, იმის შუქმა ეს ბიჭი ეზოს გარეთ გადააგდო. მუჟანც გივახვილუთი-ნი, თიწკმა ოპჭოფათ დო
ქიმიპუნათჷ-ნი:ქხს, 2, გვ. 162 -- როცა წავეყრებით, მაშინ დავიჭიროთ და მოვიყვანოთ. 

Lemma: -ni2  
Number: 15254  
-ნი2 სუფიქსი წყვეტილის ფორმაზე დართვისას ნატვრით შინაარსს გადმოცემს: ქომუჩუ-ნი ნეტავ (რომ) მომცა; დოპილუ-ნი
ნეტავ (რომ) მომკლა... 

Lemma: -ni3  
Number: 15255  
-ნი3 სუფიქსი ზმნიზედებისაგან აწარმოებს ზედსართავებს: თუდონი ქვემოური, ქვევითა (შდრ. თუდო ქვევით); ჟიდონი
ზევითა, ზემოური (შდრ. ჟიდო ზევით); ჟიმოლენი ზემოური (შდრ. ჟიმოლე ზევით, ზევით მხარეს); წოხოლენი წინა მხრისა,
წინა (შდრ. წოხოლე წინ). 

Lemma: ni4  
Number: 15256  
ნი4 იხ. ნუ, ნჷ, -- უარყოფითი ნაწილაკი ნუ; იხმარება ზმნასთან და აღნიშნავს, რომ ესა თუ ის მოქმედება არ უნდა
შესრულდეს. მა ეს მითინ ნიმიძრახუ: ქხს, 1, გვ. 81 -- მე ამას ნურავინ ნუ მიძრახავს. 

Lemma: nia-niat  
Number: 15257  
ნია-ნიათ ზმნზ. ნაწილ-ნაწილ; ნელა-ნელა. ნია-ნიათ ოჭკომუ არძო -- ნაწილ-ნაწილ შეჭამა ყველა. 

Lemma: nibt-i  
Number: 15258  
ნიბთ-ი (ნიბთის) ნივთი. მოჯგირალა ირო ჸოფე კოჩიშოთი დიდი ნიბთი: შ. ბერ., გვ. 158 -- მოკეთეობა ყოველთვის
ყოფილა კაცისთვის დიდი ნივთი. 

Lemma: niga  
Number: 15259  
ნიგა, ნჷგა (ნიგას) ვედროს მსგავსი ხის ჭურჭელი, -- სათლი, გამოიყენება რძის ჩასაწველად, -- საწველელი. აქვს ხისავე
ხუფი და ტარი (მ. კვირტია). ჩხოუს ნიგა ქემუუღეს -- ხოჯი ვორექია, უღუ ქემუუღეს -- ფუჯი ვორექია: ი. ყიფშ., გვ. 179 --
ძროხას საწველილი მიუტანეს -- ხარი ვარო, უღელი მიუტანეს -- ფური (ძროხა) ვარო. 

Lemma: nigesh-i  
Number: 15260  
ნიგეშ-ი (ნიგეშის) ნუგეში. სქანი ვორექ ღურა დღაშა, ჭიჭე ნიგეში ქომუჩი: მ. ხუბ., გვ. 320 -- შენი ვარ სიკვდილის დღემდე,
ცოტა ნუგეში მომეცი. 

Lemma: nigval-i  
Number: 15261  
ნიგვალ-ი (ნიგვალს) უშნო გამომეტყველებისა (მ. ძაძ., 2, გვ. 12). 

Lemma: nivt-i  
Number: 15262  
ნივთ-ი (ნივთის) იხ. ნიბთი, -- ნივთი. გაკორთეს ნივთეფი დო დაჩხჷრს დოჭვეს ფიცარეფი: ი. ყიფშ., გვ. 138 -- დაყვეს
ნივთები და ცეცხლში დაწვეს ფიცრები. 

Lemma: nizval-i  
Number: 15263  
ნიზვალ-ი (ნიზვალს) პირმომრგვალო და დაბღვერილი (მ. ძაძ., 2, გვ. 12). 

Lemma: nik'-i1  
Number: 15264  
ნიკ-ი1 (ნიკის) ციკი; შდრ. მიკი ქალთა ასო რამ (საბა). 

Lemma: nik'-i2  
Number: 15265  
ნიკ-ი2 (ნიკის) ნიკაპი. იხ. ნიკჷ, ნჷკჷ. 

Lemma: nik'u  
Number: 15266  
ნიკუ, ნუკუ (ნიკუს) ნიკაპი. იხ. ჩიკი. შდრ. ლაზ. ნუკუ, ნუმკუ,ნუნკუ ნიკაპი (ნ. მარი). 

Lemma: nik'wra  
Number: 15267  
ნიკუ̂რა (ნიკუ̂რას) ნიკორა (კამეჩი), -- შუბლზე თეთრი ნიშნის მქონე (პ. ჭარ.). შდრ. აფანი; კიოფამი; ჸვარჩე; საღარი. 

Lemma: nik'e'  
Number: 15268  



Number: 15268  
ნიკჷ, ნჷკჷ (ნი/ჷკჷ-ს) იგივეა, რაც ნიკუ, ნუკუ, -- ნიკაპი. 

Lemma: nim  
Number: 15269  
ნიმ იგივეა, რაც ნი4, -- უარყოფითი ნაწილაკი ნუ. მუთა გაკეთინენა დო ტყურათ ღუმუს ნიმალენთ (ღ ნიმ ალენთ): ქხს, 1,
გვ. 292 -- ვერაფრის გაკეთება შეგიძლიათ და ტყუილად ღომს ნუ ხარჯავთ (ლევთ). 

Lemma: nina  
Number: 15270  
ნინა (ნინას) ენა; მეტყველება. მისით ნინა უღუნი, რინათ თის უღუ: ი. ყიფშ., გვ. 180 -- ვისაც ენა აქვს, ყოფნაც მას აქვს.
არგუნს ვაჭკირუნ, თინა ნინაქ გოჭკირუა:ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 8 -- ცულმა რომ ვერ შეძლო გაეჭრა, ის ენამ გაჭრაო. ნინას
ძვალი ვოუღუნია დო სიტყვას -- ბაჟია:თ. სახოკ., გვ. 254 -- ენას ძვალი არ აქვს და სიტყვას -- ბაჟიო. ბოროტი (უბადო)
ნინა ბოროტი ენა. ქ გირძე ნინა გრძელი ენა: გირძე ნინა უღუ -- ლაპარაკი უყვარს, -- ყბედია. ქ უბადო ნინა ბოროტი ენა:
უბადო ნინაში მინჯერე -- ბოროტი ენის პატრონია. ქ უბედური ნინა იხ. უბადო ნინა. ქ ქარგილი ნინა მოქარგული ენა:
ქარგილ ნინას თქუა -- კარგს (მოქარგულ ენას) იტყვი. ქ ნინას გეფშუ ენაზე მადგას (მახსოვს). ქ გააჩემი ნინა! გააჩერე ენა!
-- გაჩუმდი! (ბრძან. 2 პირისადმი); ქ ნინა დოკილე! დაკეტე ენა! -- გაჩუმდი! (ბრძან. 2 პირისადმი); ქ ნინას გერინა ენაზე
დადგომა: ნინას მუთუნი ვეგიოდირთუ -- ენაზე არაფერი დაადგება, -- საიდუმლოს ვერ შეინახავს. ქ ნინათ გორთა
(გორთუმა) ენად გადაქცევა, -- ბევრი ლაპარაკი: ნინათ გინირთუ -- ენად გადაიქცა, -- ლაყბობს. ქ ნინათ ეჭარუა ენით
აღწერა: ვეშილებე ნინათ ეჭარუა -- არ შეიძლება ენით აღწერა. ქ ნინათ ურაგადუუ ენით უთქმელი, -- უსაზღვრო რამ. ქ
ნინაშა კარიში გებუნაფა ენაზე კარის დაბმა: ნინაშა კარი ვეგეუბუ ენაზე კარი არ უბია, -- ბევრს ლაპარაკობს, ლაყბობს. ქ
ნინაშა კიბირიში გენჭირა ენაზე კბილის დაჭერა: ნინას კიბირი ოკო გეუნჭირე -- ენას კბილი უნდა დააჭირო, --
საუბრისაგან თავი უნდა შეიკავო. ქ ნინაშა მორინა ენაზე მოდგომა: ნინას მომორე, მარა ვაიშმართუ -- ენაზე მადგას,
მაგრამ ვერ გამოვედი (გავიხსენე). ქ ნინაშა კილაში (ბორქომიში) გედვალა ენაზე კლიტის (ბოქლომის) დადება, --
გაჩუმება: ნინაშა ბორქომი ვეგეუძუ, ირფელს იჩიებუ -- ენაზე ბოქლომი არ უდევს, ყველაფერს ლაპარაკობს. ქ ნინაში
აკოღალა ენის ამოღება, -- რისამე თქმა: ნინა ვაკაღალაფუუ, დოკილუუ -- ენა არ ამოაღებინა (არაფერი ათქმევინა),
დაკეტა (შდრ. ხუმაში აკოღალა). ქ ნინაში გაჩერება ენის გაჩერება: ნინა ვაგააჩერინე -- ენას ვერ გააჩერებს, --
უადგილოდ ლაპარაკობს, ლაყბობს. ქ ნინაში გესქილადა შეფერხებით, ბორძიკით ლაპარაკი. ქ ნინაში გილაღალა ენის
მიტან-მოტანა: გილეეღუ ნინა დო ქამშაწიკუ -- მიიტან-მოიტანა ენა და ჩასვარა (საქმე). ქ ნინაში გიმოციკინაფა ენის
გამოყოფა ვისიმე გასაჯავრებლად. ქ ნინაში გოხომაფა ენის გახმობა: გოგიხომუ ნინაქ, ვაგაჩერინენო თე
დიხამინარღვაფალი -- გაგიხმა ენა, ვერ გააჩერებ ამ მიწადასაყრელს. ქ ნინაში დაკუნტარება ენის დამოკლება, --
ლაპარაკის შემცირება (საპირისპ. ქ ნინაში დაგინძორება ენის დაგრძელება, -- ზედმეტი ლაპარაკი). ქ ნინაში დგარდგალი
ლაქლაქი, მოურიდებელი ლაპარაკი (შდრ. ნინაში ტაბაჩი, ნინაში ტარკალი) ქ ნინაში დიკოლაფა ენის ჩავარდნა, --
გაჩუმება: ქეტკუოლუ ნინაქ, ხმაქ ვეკაღინუ -- ენა ჩაუვარდა, ხმა ვერ ამოიღო. ქ ნინაში ედგუმა ენის ადგმა, ლაპარაკის
დაწყება. ქ ნინაში კვათუა ენის მოჭრა, -- გაჩუმება: გაჩენდი, ვარა მერკვათუ ნინასი! -- გაჩერდი, თორემ მოგჭრი ენას!, --
საუბრისგან თავი შეიკავე! ქ ნინაში კილაში მოლასუა ენის გასაღების მოშლა: ნინაში კილა აფუ მოლასირი, ირფელს
რაგადანს -- ენის გასაღები აქვს მოშლილი, ბევრს (ყველაფერს) ამბობს, -- ლაყბობს. ქ ნინაში ლავაში ლაყბობა, ბევრი
ლაპარაკი: ნინას ულავაშუანს, საქმეში მაკეთებელი ვარე -- ლაყბობს, საქმის მკეთებელი არაა. ქ ნინაში მეღალა ენის
მიტანა (შდრ. ნინაში გილაღალა). ქ ნინაში მეჩამა ენის მიცემა, -- რამის თქმა, დალაპარაკება: ვითოჟირ დღას ნინა
ვემემიჩამუ ბოჩიაშა -- თორმეტი დღე არ დავლაპარაკებივარ ბოჩიას. ქ ნინაში მიკორთა ენის მიბრუნება, შეპასუხება. ქ
ნინაში მოტკვარუა ენის მოკვნეტა, -- ლაპარაკის უცებ შეწყვეტა, გაჩუმება. ქ ნინაში პიჯიშა მილადვალა ენის პირში
ჩადება: თიცალი შუმილი რდუ, ნინა პიჯიშა ვამლუძუდუ -- ისეთი მთვრალი იყო, ენა პირში არ ედო. ქ ნინაში ნტყელაფი:
ნუუნტყელუანქ ნინას! -- ნუ ლაყბობ! ქ ნინაში რდგაბალი ბევრი და უთავბოლო ლაპარაკი: ურდგაბალუანს ნინას --
ლაყბობს. ქ ნინაში რთაფა ენის ტრიალი: ჩქიმი ღორებას ვაფიქრენდა, ბოში, ნინას ურთუანქჷნი: ქხს, 1, გვ. 101 -- ჩემი
მოტყუება არ იფიქრო, ბიჭო, ენას რომ ატრიალებ. ქ ნინაში ტაბაჩი ლაქლაქი: უტაბაჩუანს ნინას -- ლაქლაქებს, --
ლაყბობს (შდრ. ნინაში დგარდგალი). ქ ნინაში ტარკალი ენის ტარტარი: დუსუ ვამჷგოწონუა ნაბეტან ნინაშ ტარკალით:
ი. ყიფშ., გვ. 164 -- თავს არ მოგაწონებ ენის ნამეტანი ტარტარით. ქ ნინაში ტერკაფი ენის ტარტარი, -- ლაქლაქი: წიმორე
ბაზარს დო წიმუტერკუანს ნინას: ი. ყიფშ., გვ. 161 -- დგას ბაზარში და ლაქლაქებს. ქ ნინაში ქვარაშა დინოლაფა ენის
მუცელში ჩავარდნა: ქინააღორუუნი, ნინაქ ქვარაშა ქიდნუოლუ -- რომ ჩააყვირა, ენა მუცელში ჩაუვარდა, -- გაჩუმდა. ქ
ნინაში ჸიონი ენის ყივილი: ნინაქ ქოუჸიონუ -- ენამ უყივლა, -- წინასწარ თქვა ის, რაც ახდა. ქ ნინაში ჩამინი ენაზე კბენა, --
უცბად გაჩუმება და დანანება იმისა, რაც თქვა: ათენა ქოთქუუნი, ნინას ქააჩუ -- ეს რომ თქვა, ენაზე იკბინა. ქ ნინაში ჩამინი
ენის ქავილი, -- ბევრი ლაპარაკის სურვილი: ნინა აჩამინუაფუ, თიზმას რაგადანს -- ენა ექავება, იმდენს ლაპარაკობს. ქ
ნინაში წვანს(//წვანჯის) გიორე ენის წვერზე ადგას, -- თქმას აპირებს, სათქმელი მზად აქვს. ქ ნინაში წორაფა ენის
გასწრება, -- უადგილოდ რისამე თქმა: გაჩენდი, ნინა მუშენიე, გიწორუანსინი -- გაჩერდი, ენა რატომაა, რომ გისწრებს. ქ
ნინაში ჭკირუა ენის ჭრა, -- კარგად თქმა შეუძლია. შდრ. ლაზ. ნენა ენა, სიტყვა (ნ. მარი). 

Lemma: ninaak'oghalir-i  
Number: 15271  
ნინააკოღალირ-ი (ნინააკოღალირს) ენაამოდგმული, ვინც ლაპარაკი დაიწყო. ასეშახ ნინააკოღალირი ვაუძირუ ინა
მითინს -- აქამდე ენაამოდგმული არ უნახავს ის არავის. 

Lemma: ninabork'il-i  
Number: 15272  
ნინაბორკილ-ი (ნინაბორკილს) ენაბლუ, ბლუ. 

Lemma: ninagaaxomapal-i  
Number: 15273  
ნინაგაახომაფალ-ი (ნინაგაახომაფალ/რს) ენაგასახმობი. ნინაგაახომაფალი ვაგაჩერენსო ნინას! -- ენაგასახმობი არ
გააჩერებს ენას! 

Lemma: ninagek'iler-i  
Number: 15274  
ნინაგეკილერ-ი (ნინაგეკილერს) ენადაბმული, დამუნჯებული; ენაბლუ. 

Lemma: ninagemuan-i  
Number: 15275  
ნინაგემუან-ი (ნინაგემუანს) ენატკბილი. ნინაგემუანი ოსურიე -- ენატკბილი ქალია. 



Lemma: ninagimolapir-i  
Number: 15276  
ნინაგიმოლაფირ-ი (ნინაგიმოლაფირს) ენაგადმოგდებული, ენაგადმოვარდნილი (ჩვეულებრივ ითქმის ძაღლზე); გადატ.
ბევრი ლაპარაკის მოყვარული. 

Lemma: ninagin/rdze  
Number: 15277  
ნინაგინ/რძე (ნინაგინ/რძეს) ენაგრძელი; გადატ. ვისაც გრძელი ენა აქვს, ბევრი ლაპარაკის მოყვარულია, -- ყბედი.
ნინაგინძეს საქმე კუნტა უჩქუნია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 105 -- ენაგრძელმა საქმე მოკლე იცისო. ნინაგინძე ბაღანა რე,
პიჯიშა კარი ვეგეუბუ -- ენაგრძელი (ყბედი) ბავშვია, პირზე კარი არ უბია. 

Lemma: ninagodargaler-i  
Number: 15278  
ნინაგოდარგალერ-ი (ნინაგოდარგალერს) ენაგატლეკილი, ყბედი. ნინაგოდარგალერი ოსური -- ენაგატლეკილი ქალი.
შდრ. ნინაგოტარკალერი. 

Lemma: ninagot'ant'aler-i  
Number: 15279  
ნინაგოტანტალერ-ი (ნინაგოტანტალერს) ენატარტარა. ნინაგოტანტალერი ოსური რე -- ენატარტალა ქალია. 

Lemma: ninagot'ark'aler-i  
Number: 15280  
ნინაგოტარკალერ-ი (ნინაგოტარკალერს) ენაგატლეკილი, -- ყბედი. ნინაგოტარკალერი ოსური რე, იწკუმა საქმე
ვემიჩა -- ენაგატლეკილი ქალია, იმასთან საქმე არ იქონიო. 

Lemma: ninagoc'arc'aler-i  
Number: 15281  
ნინაგოწარწალერ-ი (ნინაგოწარწალერს) ენამწარე. 

Lemma: ninadargala  
Number: 15282  
ნინადარგალა (ნინადარგალას) იხ. ნინაგოდარგალერი. 

Lemma: nina-dachxir-i  
Number: 15283  
ნინა-დაჩხირ-ი (ნინა-დაჩხირს) ენაცეცხლი, ალიანი ცეცხლი; ცეცხლის ენა. ნინა დაჩხირი კილალუდუნი, ართიანიშა
მიონჭუდუ: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 155 -- ცეცხლის ენები რომ გამოვარდებოდა, ერთმანეთს სწვდებოდა. შდრ. ალდაჩხირი. 

Lemma: ninal-i  
Number: 15284  
ნინალ-ი, ნინალა//ლინალა (ნინალას//ლინალას) სახელი ლინალენს//ნინალენს ზმნისა -- სამსახური; მომსახურება
(ქორწილში, ქელეხში...). თქვანდა ისი მეუჯღონსი მჲარე ნინალა: ი. ყიფშ., გვ. 137 -- თქვენდამი მას მიუძღვის ბევრი
სამსახური. თქვანი ნინალა დამაცალით: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 130 -- თქვენი სამსახური მაცალეთ. თჷრქ ნინალას
დამითხინესჷ: ი. ყიფშ., გვ. 161 -- თოვლმა მომსახურებას დაგვაშორა. მა თიწკჷმა ბნინალენდი რკინაში შარას -- მე მაშინ
ვემსახურებოდი რკინის გზას (//ვმსახურობდი რკინისგზაზე). ნინალენს (იყენ. ინინალუ იმსახურა, უნინალებუ უმსახურია, ნონინალუე(ნ)
მსახურობდა თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ. მსახურობს. ინინალენს//ილინალენს//იინალენს (ინინალუუ//იინალუუ იმსახურა,
უნინალებუ//უინალებუ//ულინალებუ უმსახურია) გრდმ. სათავ. ქც. ნინალენს//ლინალენს ზმნისა -- იმსახურებს, მოსამსახურედ
გაიხდის. უნინალენს//ულინალენს (უნინალუ უმსახურა, უნინალებუ უმსახურია) გრდმ. სასხვ. ქც. ნინალენს ზმნისა -- უმსახურებს.
ალინანს (ალინუ ემსახურა, ლინალებუ მსახურებია) გრდუვ. ვნებ. ემსახურება. ონინალუანს//ოლინალუანს (ონინალუუ//ოლინალუუ
უმსახურა, უნინალუაფუ//ულინალუაფუ უმსახურებია) გრდმ. ლინალენს//ნინალენს ზმნებისა -- ამსახურებს.
ინინალ{ინ}ე(ნ)//ილინალ{ინ}ე(ნ) (ინინალინუ//ილინალინუ შესაძლებელი გახდა მსახურება, ნინალერე(ნ)//ლინალერე(ნ) შესაძლებელი
გამხდარა მსახურება, -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ლინალენს//ნინალენს ზმნათა -- შეიძლება იმსახუროს (მსახურება).
ანინალ{ინ}ე(ნ)//ალინალ{ინ}ე(ნ) (ანინალინუ//ალინალინუ შეძლო ემსახურა, -- , ნონინალებუე(ნ)//ნოლინალებუე(ნ) შესძლებია მსახურება)
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ალინალენს//ანინალენს ზმნათა -- შეუძლია ემსახუროს. ოლინალებაფუანს//ონინალებაფუანს
(ოლინალებაფუუ//ონინალებაფუუ ამსახურებინა, ულინალებაფუაფუ//უნინალებაფუაფუ უმსახურებინებია, ნოლინალებაფუე(ნ)//ნონინალებაფუე(ნ)
ამსახურებინებდა თურმე) კაუზ. ლინალენს//ნინალენს ზმნათა -- ამსახურებინებს. მოლინალე//მონინალე//მოინალე მიმღ. აწმყ.
მომსახურე. ოლინალე//ონინალე//ოინალე მიმღ. ვნებ. მყ. სამსახურო. ნალინალუ/ჷ//ნანილანუ/ჷ//ნაინალუ მიმღ. ვნებ. წარს. ნამსახური,
ნაამაგარი. ნალინალუერი//ნანილანუერი//ნაინალუერი მიმღ. ვნებ. წარს. მსახურების საფასური. 

Lemma: ninalua  
Number: 15285  
ნინალუა (ნინალუას) იგივეა, რაც ნინალი, ნინალა. 

Lemma: ninam-i  
Number: 15286  
ნინამ-ი (ნინამს) ენიანი. 

Lemma: ninamoc'ik'vil-i  
Number: 15287  
ნინამოწიკვილ-ი (ნინამოწიკვილ/რს) ენამყრალი, ენაბილწი; ენა დასვრილი. 

Lemma: ninanc'are  
Number: 15288  
ნინანწარე (ნინანწარეს) ენამწარე, ენაბასრი. 

Lemma: ninasirkia  



Number: 15289  
ნინასირქია (ნინასირქიას) ენაქლესია; ენალოკია. 

Lemma: ninart'k'ap'ala  
Number: 15290  
ნინარტკაპალა (ნინარტკაპალას) ყბედი. ნინარტკაპალა მიქ შულიდუა დო მუნჯიქია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 105 -- ყბედი ვინ
დაღალაო და მუნჯმაო. შდრ. რტკაპალი. 

Lemma: ninat'orghie  
Number: 15291  
ნინატორღიე (ნინატორღიეს) ყბედი, ენაგალესილი. ნინატორღიე კოჩიე -- ყბედი (ბევრი ლაპარაკის მოყვარული) კაცია.
შდრ. ტორღიე. 

Lemma: ninat'oxia  
Number: 15292  
ნინატოხია (ნინატოხიას) ტრაბახა. შდრ. ტოხუა ნინაში. 

Lemma: ninauk'ughalu  
Number: 15293  
ნინაუკუღალუ (ნინაუკუღალუს) ენაამოუდგმელი, უთქმელი. ნინაუკუღალუ კოჩიე -- უთქმელი კაცია. შდრ. ურაგადუ. 

Lemma: ninaushuladu  
Number: 15294  
ნინაუშულადუ (ნინაუშულადუს) ენადაუღლელი; ბევრი ლაპარაკის მოყვარული. 

Lemma: ninaghula  
Number: 15295  
ნინაღულა (ნინაღულას) ენამრუდი; არამართალი ენის პატრონი, -- მატყუარა. 

Lemma: ninchv-i  
Number: 15296  
ნინჩვ-ი (ნინჩვის) იგივეა, რაც ნიჩვი. 

Lemma: nindzg-i  
Number: 15297  
ნინძგ-ი, ნინძგვ-ი (ნინძგის, ნინძგვის) იგივეა, რაც ნიძგი, -- ნისკარტი. ქირი, მუჭო გეისვირთანს ნინძგი: მ. ხუბ., გვ. 9 --
ქორო, როგორ დაგგრძელებია ნისკარტი... ყორანს ვარდი მუშო ოკო, ნინძგით გილუღუდასინი: ქხს, 1, გვ. 102 -- ყორანს
ვარდი რად უნდა, ნისკარტით რომ დაჰქონდეს. ნინძგით მეუღუ ღურაში წერილი: ქხს, 1, გვ. 170 -- ნისკარტით მიაქვს
სიკვდილის წერილი. ნინძგშა ქჷმოუციკუაფუ: მასალ., გვ. 100 -- ნისკარტზე წამოუცვამს. იხ. ნიქითი. შდრ. ნჷძგჷ. 

Lemma: nindzgua  
Number: 15298  
ნინძგუა (ნინძგუას) სახელი უნინძგანს ზმნისა -- გადატ. სახის წაგრძელება ნისკარტივით; -- მოღუშული ყურება. 

Lemma: nior-i  
Number: 15299  
ნიორ-ი (ნიორს) ბოტან. ნიორი. ნიორიშე ნაფურჩონაქ ხვადუა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 106 -- ნივრიდან ნაფცქვენი შეხვდაო.
ნიორიში ნაფურჩონა//ნაქირჩონა ნივრის ნაფცქვენი, ჩენჩო. ნიორიში ნაფურჩონაშა გიმოჩამა ნივრის ჩეჩოდ გაყიდვა,
გადატ. ძალიან იაფად გაყიდვა. 

Lemma: niorc'q'ar-i  
Number: 15300  
ნიორწყარ-ი (ღ ნიორ{იში}წყარი) ნივრის წყალი. მუ უჯგუ ჭვილი წიწილას, ნიორწყარს დინონწყილს -- რა სჯობს შემწვარ
წიწილას, ნივრის წყალში ჩაწყობილს. 

Lemma: nip'usk'aish  
Number: 15301  
ნიპუსკაიშ ძიგირ-ი (ნიპუსკაიშ ძიგირს) ბოტან. რუსული აკაციის ეკალი. ნიპუსკაიშ ძიგირიშა მოშქურუდეს, ვარა ხოჯიშ
თოლი მუ რე! -- რუსული აკაციის (გლედიჩია) ეკლის გვეშინოდა, თორემ ხარისთვალა რაა! 

Lemma: nizhval-i  
Number: 15302  
ნიჟვალ-ი (ნიჟვალს) ულამაზო სახისა (მ. ძაძ., 2, გვ. 12). 

Lemma: nirga  
Number: 15303  
ნირგა (ნირგას) თავხედი; უზრდელი (ი. ყიფშ.); უვარგისი, უზნეო; უკმეხი; ხეპრე. ჩქჷნდე თეცალი ვეშილებენი, თენა უჩქჷ
ნირგას -- ჩვენგან ასეთი რომ არ შეიძლება, ეს იცის უზრდელმა (ბრიყვმა). ბჟაშ სინთეს მააშორჷ უწამო დო გური ნირგა:
ი. ყიფშ., გვ. 174 -- მზის სინათლეს მოაშორა ურწმუნო და გულბოროტი (დაუნდობელი). 

Lemma: nirz-i  
Number: 15304  
ნირზ-ი (ნირზის) ნაძლევი, სანაძლეო; შეჯიბრი. ნირზი შითმედირთჷდჷ: ი. ყიფშ., გვ. 16 -- ნაძლევი დგებოდა
(ნაძლევდებოდნენ). ბოში დო ძღაბიში ნირზი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 35 -- ბიჭისა და გოგოს ნაძლევი (შეჯიბრი). 

Lemma: nirzeba  
Number: 15305  



ნირზება (ნირზებას) სახელი ნირზენს, ონირზუ(ნ) ზმნათა -- ნიზლაობა, დანაძლევება; შეჯიბრება; ქიშპობა; დავა.
ქიდიიჭყეს ნირზება: ი. ყიფშ., გვ. 16 -- დაიწყეს ნიზლაობა. ძღაბი, მუსუ მონირზუქუ!: ქხს, 1, გვ. 80 -- გოგო, რას მეჯიბრები?
ართიანც უფუჩუანა, ნირზენა დო იდებუნა: მასალ., გვ. 78 -- ერთმანეთს აფიცებენ, დაობენ და კამათობენ. ზღვაქ
ვადოსქჷრას, ქვუაქ ვანდღულას, ათაში იჸუაფ(უ) ნირზება -- რკინი: ეგრისი, გვ. 132 -- ზღვა არ დაშრეს, ქვა არ გადნეს,
ასე იქნება ქიშპობა -- ჭიდილი. ქ ნირზიში კეთება ნაძლევის გაკეთება. მა დო სი ნირზი გავაკეთათ: ი. ყიფშ., გვ. 4 -- მე და
შენ დავნაძლევდეთ (ნიზლავი გავაკეთოთ). ნირზენს (მხოლოდ აწმყოს წრის მწკრივებში) გრდუვ. სტატიკ. ნიზლაობს,
ქიშპობს, დაობს. ენირზებუ(ნ) (ენირზუ ედავა, უნირზებუ უდავია, ნონირზებუე(ნ) დაობდა თურმე) გრდ. ვნებ. ნირზენს ზმნისა --
ედავება, ექიშპება, ენაძლევება. ონირზუ(ნ) (ენირზუ ედავა, ნირზებუ შესდავებია) გრდუვ. ვნებ. ენაძლევება, ედავება, ექიშპება.
ინირზე(ნ), ინირზინე(ნ) (ინირზინუ შესაძლებელი გახდა ნიზლავი, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ნირზენს ზმნისა -- შეიძლება
დანაძლევება, დავა, ქიშპობა. ანირზე(ნ), ანირზინე(ნ) (ანირზინუ შეძლო {და}ნაძლევებოდა, -- , ნონირზებუე(ნ) შესძლებია
{და}ნიძლავება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ნირზენს ზმნისა -- შეუძლია {და}ენაძლეოს, ედაოს, ექიშპოს. ონირზებაფუანს
(ონირზებაფუუ ანიზლავებინა, უნირზებაფუაფუ უნიზლავებინებია, ნონირზებაფუე(ნ) ანიზლავებინებდა თურმე) კაუზ. ანირზენს ზმნისა --
ანიზლავებინებს, ადავებინებს. მანირზებელი მიმღ. მოქმ. {და}მნიზლავებელი. მა/ონირზე მიმღ. აწმყ. მონიზლავე, მოდავე,
მოქიშპე. ონირზებელი, ონირზე მიმღ. ვნებ. მყ. სადაო, სანიზლაო. დანირზებული მიმღ. ვნებ. წარს. შედავებული, დანიზლავებული.
ნანირზები მიმღ. ვნებ. წარს. ნანიზლავები, ნადავები. ნანირზებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ნიზლავის, დავის საფასური. უნირზებუ მიმღ.
უარყ. უდავო, უნაძლევო. 

Lemma: nirzebul-i  
Number: 15306  
ნირზებულ-ი (ნირზებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ნირზენს ზმნისა -- {და}ნაძლევებული. 

Lemma: nirs-i  
Number: 15307  
ნირს-ი, ნჷრს-ი (ნი/ჷრსის) ნისლი. სუნჯი დო ნირსი ქიგიაშქუ: მ. ხუბ., გვ. 43 -- ნამი და ნისლი დაარტყა. 

Lemma: nirt'a  
Number: 15308  
ნირტა (ნირტას) ლიტრა; დოქი. იხ. ნიტრა. შდრ. ორკოლი. 

Lemma: nirkva  
Number: 15309  
ნირქვა, ნირქვალ-ი (ნირქვას, ნირქვალ/რს) სახედაბღვერილი; გაუცინარი. ნირქვალი კოჩიქჷ ქჷმორთჷ --
სახედაბღვერილი კაცი მოვიდა. 

Lemma: nisa  
Number: 15310  
ნისა (ნისას; მრ. რიცხვ. ნისალ-ეფ-ი რძლები) იხ. ნოსა, -- რძალი. ენა ვარე საონჯღორო, სი დიდაში ნისა რდე: ქხს, 1, გვ.
124 -- ეს არ არის სასირცხო, შენ დედის (დედაჩემის) რძალი იყო. ათეშიგურიშენი წეეჩხუბჷ ნისალენქ: ა. ცაგ., გვ. 34; ი.
ყიფშ., გვ. 40 -- ამისთვის წაიჩხუბეს რძლებმა. შდრ. ნოსადი, ხათეცი. 

Lemma: nisia  
Number: 15311  
ნისია (ნისიას) იგივეა, რაც ნისლა. 

Lemma: nisk'art'-i  
Number: 15312  
ნისკარტ-ი (ნისკარტის) ნისკარტი. შდრ. ნინძგი, ნიძგი. 

Lemma: nisla  
Number: 15313  
ნისლა (ნისლას) ნისია. ნისლათ ზმნზ. ნისიად. წისქვილ ირთუ ნისლათია: ქხს, 1, გვ. 183 -- წისქვილი ტრიალებს ნისიადო. 

Lemma: nisor-i  
Number: 15314  
ნისორ-ი (ნისორს) გობი. ნისორი ქიგუდგუმუ დუდიშა: ი. ყიფშ., გვ. 22 -- გობი დადგამს თავზე. თინეფი არძო
ქიგუუნწყუაფუდუ ნისორიშა: ი. ყიფშ., გვ. 22 -- ისინი ყველა დაუწყვია გობზე. შდრ. ბარქაშია. იხ. სარღა. 

Lemma: nisoria  
Number: 15315  
ნისორია (ნისორიას) კნინობ. პატარა გობი. კოპიტიაქ იკირთუა დო ნისორიაქ მუდირთუა: ა. ცან., გვ. 109 -- ხის ჯამი
წაიქცა და პატარა გობი გამოესარჩლაო. 

Lemma: niskv-i  
Number: 15316  
ნისქვ-ი (ნისქვის) მუშტი. 

Lemma: niskval-i  
Number: 15317  
ნისქვალ-ი (ნისქვალს) მუშტივით შეკრული. 

Lemma: nit'ap-i  
Number: 15318  
ნიტაფ-ი, ნჷტაფ-ი (ნი/ჷტაფის) სახელი ნი/ჷტანს ზმნისა -- ნიჟი; ნიჟვა, წვეთვა (პ. ჭარ.); თქორვა, წვრილად წვიმა, ცრა.
ნიტანს (ნიტუუ წვრილად იწვიმა, უნიტუუ წვრილად უწვიმია, ნონიტებუე(ნ) წვრილად წვიმდა თურმე) გრდუვ. წვრილად წვიმს,
თქორავს, ცრის. 

Lemma: nit'e  



Number: 15319  
ნიტე ნეტა, ნეტავი. ნიტე მითინს გაწუხენსო?: მ. ხუბ., გვ. 315 -- ნეტავი ვინმეს გაწუხებს? კოჩიშ სკუა ნიტე რდე!: ეკური, გვ.
385 -- კაცის შვილი ნეტავი იყო! ნიტე ლები ქოპუასი: ი. ყიფშ., გვ. 126 -- ნეტავი ლეიბი მქნა. იხ. ნოტე. 

Lemma: nit'ra  
Number: 15320  
ნიტრა (ნიტრას) ლიტრა. იხ. ნირტა. შდრ. იმერ. ნიტრა/ე-ჲ პატარა დოქი (ვ. ბერ.). 

Lemma: nipt-i  
Number: 15321  
ნიფთ-ი (ნიფთის) ნივთი. გუჸუნს ზაბორი ჟარნეჩი ნიფთიშე: მ. ხუბ., გვ. 35 -- გაჰყვება (ირგვლივ) ღობე ორმოცი ნივთისა.
შდრ. ნიბთი. 

Lemma: nikit-i  
Number: 15322  
ნიქით-ი (ნიქითის) ნისკარტი (მ. კვირტია); ცხვირი, დინგი (ი. ყიფშ.); წაწვეტებული ცხვირი. შდრ. ნიძგვი. 

Lemma: nikitam-i  
Number: 15323  
ნიქითამ-ი (ნიქითამს) ნისკარტიანი; წაწვეტებულცხვირიანი, გრძელცხვირიანი. სი ოხორო ნიქითამი, ღორჯო, კოჩი
მეგიჩქვინი: ქხს, 1, გვ. 173 -- შე ცხვირწამწკვერტილის ჯიშისავ, ღორჯო, კაცი რომ მოგიგზავნე. 

Lemma: niq'v-i  
Number: 15324  
ნიყვ-ი (ნიყვის) ბოტან. ნიყვი. საჭმელი სოკოს ერთ-ერთი სახეობა. შდრ. ლიყვი. 

Lemma: nish-i  
Number: 15325  
ნიშ-ი (ნიშის) ნავი. ნიში ქომიშიი: ი. ყიფშ., გვ. 101 -- ნავი მიშოვნე. ნიშის ქედნობდგათ: მ. ხუბ., გვ. 13 -- ნავში ჩავდგათ.
დუუჭკადეს ნიში, ქინახუნეეს თე როკაპი ნიშით ზღვას -- დაუჭედეს ნავი, ჩასვეს ეს როკაპი (კუდიანი ქალი) ნავით ზღვაში.
ნიშის ქიგედოხოდუქია-და, მენიშეს დუუჯერია -- ნავში თუ დაჯდებიო, მენავეს დაუჯერეო. შდრ. საბა: ნუშა ნავი. იხ.
მენიშოლე, ონიშოლი. 

Lemma: nishan-i  
Number: 15326  
ნიშან-ი (ნიშანს) ნიშანი. ნიშანიში ეჭოფუა ნიშნის აღება, დამიზნება. სტრაჟის ნიშანი გეუჭოფუ: ი. ყიფშ., გვ. 158 --
სტრაჟნიკს დაუმიზნა. ნიშანიში ძგიბუა მიცვალებულის წლისთავზე მის ტანისამოსს ჩალით ან ბამბით გატენიდნენ და
ჩაცმულ -- დახურულ ნიშანს, როგორც ცოცხალ ადამიანს, დასვამდნენ ტახტზე. ამას ეძახოდნენ ნიშანიში ძგიბუა-ს (ს.
მაკალ., გვ. 287). იხ. ლიშანი; შდრ. ლაზ. ნიშანი ნიშანი (ნ. მარი). 

Lemma: nishaneba  
Number: 15327  
ნიშანება (ნიშანებას) იხ. მენიშანება. 

Lemma: nishanua  
Number: 15328  
ნიშანუა (ნიშანუას) იხ. შანუა. 

Lemma: nishneba  
Number: 15329  
ნიშნება (ნიშნებას) სახელი ანიშნენს ზმნისა -- ნიშნება. მუდგარდუნი ქაანიშნუ დო მიდართუ -- რაღაც იყო, ანიშნა და
წავიდა. ნიშნენს (დანიშნუ დანიშნა, დოუნიშნებუ დაუნიშნავს) გრდმ. ნიშნავს. ანიშნენს (ქაანიშნუ ანიშნა, ქოუნიშნებუ უნიშნებია,
ქონონიშნებუე(ნ) ანიშნებდა თურმე) გრდმ. ანიშნებს. უნიშნენს (დუუნიშნუ დაუნიშნა, დოუნიშნებუ დაუნიშნავს) გრდმ. სასხვ. ქც. უნიშნავს.
ინიშნებუუ(ნ) (დიინიშნუ დაინიშნა, დანიშნებელ/რე(ნ) დანიშნულა) გრდუვ. ვნებ. ნიშნენს ზმნისა -- ინიშნება. ონიშნებაფუანს
(დაანიშნებაფუუ დაანიშვნინა, დუუნიშნებაფუაფუ დაუნიშვნინებია, დონონიშნებაფუე(ნ) დაანიშვნინებდა თურმე) კაუზ. ნიშნენს ზმნისა --
ანიშვნინებს. მანიშნებელი მიმღ. მოქმ. {და}მნიშვნელი. ონიშნებელი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}სანიშნი. ნიშნებული მიმღ. ვნებ. წარს.
{და}ნიშნული. 

Lemma: nichv-i  
Number: 15330  
ნიჩვ-ი (ნიჩვის) ბაგე; დინგი, დრუნჩი (ი. ყიფშ.); ტუჩი, ლაში (პ. ჭარ.); ცხვირ-პირი, სახე; ჩვიჩვირი; პირუტყვის ცხვირ-ტუჩი.
სამართალი მიშუა დო უსამართლობაქ ნიჩვი ქედნატახუა: თ. სახოკ., გვ. 257 -- სამართალი მოდიოდა და უსამართლობამ
ცხვირი ჩაამტვრიაო. ბოშებს ნიჩვი ნოგურუე მეძობარე ჯოღორიშა: ქხს, 1, გვ. 235 -- ბიჭებს დრუნჩი დამსგავსებიათ
მეძებარი ძაღლებისთვის. ღეს ნიჩვის ქაჯუდე, პის ქოგაჩამუნია: თ. სახოკ., გვ. 261 -- ღორს დინგზე რომ აკოცო, პირზე
გიკბენსო. ღეს პატი ცე, ნიჩვის გაჩამუნია: ა. ცან., გვ. 123 -- ღორს პატივი რომ სცე, ცხვირზე გიკბენსო. ითამჷ წჷნდჷკო ნი,
თეში ნიჩვიში ჩირქოლი დუუჭყუა: ა. ცაგ., გვ. 54 -- ვითომ წოვდა, ისე დინგის წასმა (მაგრად ზევით-ქვევით) დაუწყოო.
დუუვალჷ ხესჷ, ნიჩვიშა ხე ქიმიფორჷ: ი. ყიფშ., გვ. 99 -- (რომ) დაუქნია ხელი, სახეზე ხელი (ქე) მიიფარა. შეგირცხუნდუ
ნიჩვიქ! -- შეგირცხვა ცხვირი! სქანი ნიჩვი შევარცხვინი! -- შენი ცხვირი შევარცხვინე! ქ ნიჩვიში სქვამაფა პირსახის
ლამაზება, გადატ. თავის მართლება. ასე ნიჩვის ისქვამუანს, ოკო ჯგირ კოჩო დოსქიდასინი -- ახლა თავს იმართლებს
(პირს ილამაზებს), უნდა კარგ კაცად დარჩეს. იხ. ლეჩქვი; ჯონჯო. შდრ. იმერ. ნიჩვი ცხვირი, დინგი (პ. გაჩ.); ქიზიყ. ნიჩური
ღორის დინგი (ს. მენთეშ.), ლეჩხ. ნიჩქვი უშნო სახე (მ. ჩიქ.); საბა: ნიჩვრი, ჩიჩვირი სპილოს ხორთუმი. ქვემოთ
დასახელებულ სინონიმებში ნიჩვი ხან ცხვირს აღნიშნავს, ხან ტუჩს, ხან კიდევ პირსახეს: ნიჩვი-ბირბა//-ბირბალი დიდტუჩა,
მსხვილტუჩა; ნიჩვი-ბიტა//-ბიტალი მსხვილტუჩა; ნიჩვი-კვინტა//-კვინტალი წვრილტუჩა; ნიჩვი-სვინგა//-სვინგალი
ცხვირგრძელი; ნიჩვი-სვირთა//-სვირთალი პირსახე წაგრძელებული; გრძელცხვირა; ნიჩვი-ჩვი{ნ}ჩვა//-ჩვი{ნ}ჩვალი
გაბერილცხვირიანი; ნიჩვი-ჩქვიჩქვა// -ჩქვიჩქვალი გასიებულცხვირიანი; ნიჩვი-ცვინგა//-ცვინგალი მოგრძო სახისა;
ნიჩვი-ძგვინძგვა//-ძგვინძგვალი წვრილდრუნჩიანი; ნიჩვი-წკვინტა//-წკვინტალი ცხვირწვეტიანი; ნიჩვი-ჭკვიჭკვა//-
ჭკვიჭკვალი ტუჩმოკუმული; ნიჩვი-ჭკიჭკა//-ჭკიჭკალი პირდაღრეჭილი; ნიჩვი-ჯგვიჯგვა//-ჯგვიჯგვალი სქელცხვირა,



ტუჩებდამრგვალებული; ნიჩვი-ჯვიტა// -ჯვიტალი უშნოტუჩება; ნიჩვი-ჯვიჯვა// -ჯვიჯვალი მსხვილტუჩებიანი;
ცხვირგასიებული; ნიჩვი-ჯოტორო ულამაზოტუჩებიანი. 

Lemma: nichva  
Number: 15331  
ნიჩვა (ნიჩვას) დრუნჩა, დიდტუჩა, ტუჩწაშვერილი. ნიჩვა კოჩი რე -- დრუნჩა კაცია. იხ. ნიჩვი. 

Lemma: nichval-i  
Number: 15332  
ნიჩვალ-ი (ნიჩვალს) უშნო სახისა. იხ. ნიჩვა. 

Lemma: nichkv-i  
Number: 15333  
ნიჩქვ-ი, ნინჩქვ-ი (ნიჩქვის, ნინჩქვის) დინგი, დინგისსადარი პირ-ტუჩი. 

Lemma: nidzgv-i  
Number: 15334  
ნიძგვ-ი (ნიძგვის), ნიძგ-ი (ნიძგის) ნისკარტი. სი ათენა მიდეეღი ნიძგვითი: ი. ყიფშ., გვ. 86 -- შენ ეს წაიღე ნისკარტით. იხ.
ნინძგვი, ნჷძგჷ. 

Lemma: nidzg-i  
Number: 15335  
ნიძგ-ი (ნიძგის) იხ. ნიძგვი. 

Lemma: nich'-i  
Number: 15336  
ნიჭ-ი (ნიჭის) ნიჭი. ნიჭიშენი რდჷ ართო ქებული: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 61 -- ნიჭით იყო ერთობ (ერთად) ქებული. 

Lemma: nich'ior-i  
Number: 15337  
ნიჭიორ-ი (ნიჭიორს) ნიჭიერი. ნიჭიორი ეთინა რე, ირფელს იგურუანცჷ ნი: ი. ყიფშ., გვ. 162 -- ნიჭიერი ისაა, ყველაფერს
რომ სწავლობს. 

Lemma: nijgva  
Number: 15338  
ნიჯგვა, ნიჯგვალ-ი (ნიჯგვას, ნიჯგვალს) უშნო, ულამაზო პირსახისა. პიჯინიჯგვა ულამაზო პირსახისა. 

Lemma: nk'alua  
Number: 15339  
ნკალუა (ნკალუას) სახელი ნკალუნს ზმნისა -- ტენა, ცობა (რისამე). ჭვიტე დონკალუ, ბორიაქ ვამთორთასინი --
ჭუჭრუტანა (ხვრელი) დატენა (დაუცო), ქარი რომ არ შემოვიდეს. ნკალუნს (დონკალუ დატენა, დუუნკალუ დაუტენია, დაუცავს;
დონონკალუე(ნ) დატენიდა, დააცობდა თურმე) გრდმ. ტენის, აცობს (რასმე). უნკალუნს (დუუნკალუ დაუცო, დუუნკალუ დაუცვია) გრდმ.
სასხვ. ქც. ნკალუნს ზმნისა -- უცობს. ინკალე(ნ) (ინკალუ შესაძლებელი გახდა დაცობა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ნკალუნს
ზმნისა -- შეიძლება დაცობა. ანკალე(ნ) (ანკალუ შეძლო დაეცო, -- , ნონკალუე(ნ) შესძლებია დაცობა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
ნკალუნს ზმნისა -- შეუძლია დააცოს. ონკალაფუანს (ონკალაფუუ {და}აცობინა, უნკალაფუაფუ {და}უცობინებია, ნონკალაფუე(ნ)
აცობინებდა თურმე) კაუზ. ნკალუნს ზმნისა -- აცობინებს. მანკალარი მიმღ. მოქმ. მცობი, {და}მცობი. ონკალარი მიმღ. ვნებ. მყ.
საცობი, დასაცობი. ნკალირი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ცობილი. ნანკალა მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნაცობი. ნანკალუერი მიმღ. ვნებ. წარს.
{და}ცობის საფასური. უნკალუ მიმღ. ვნებ. წარს. {და}უცობელი. შდრ. ლაზ. ონკალაშე ყანა რომ არ ჩამოირეცხოს, ადგილ-
ადგილ დებენ ხეებს მიწის დამაგრების მიზნით (აჭარ. დიალექტ. ლექსკ., 4, გვ. 66). 

Lemma: nk'eler-i  
Number: 15340  
ნკელერ-ი (ნკელერს) მიმღ. ვნებ. წარს. კელანს ზმნისა -- გალეწილი. 

Lemma: nk'elua  
Number: 15341  
ნკელუა (ნკელუას) სახელი ნკელანს ზმნისა -- 1. ლეწვა; 2. ნათიბის (ბალახი, თივა) ერთ ადგილზე დაყრა (პ. ცხად. ძიებ., გვ.
33). ნკელანს (დონკელუუ გალეწა, დუუნკლუუ გაულეწავს, დონონკელუე(ნ) გალეწავდა თურმე) გრდმ. ლეწავს. მანკელარი მიმღ. მოქმ.
მლეწველი. ონკელარი მიმღ. ვნებ. მყ. სალეწი. ნანკელა მიმღ. ვნებ. წარს. ნალეწი. ნკელერი მიმღ. ვნებ. წარს. გალეწილი. შდრ.
ოკეეში. 

Lemma: nk'eria  
Number: 15342  
ნკერია (ნკერიას) იგივეა, რაც ანკია. 

Lemma: nk'verua1  
Number: 15343  
ნკვერუა1 (ნკვერუას) იგივეა, რაც ნკორუა, -- სახელი ინკვერს ზმნისა -- ცოხნა. ჩხოუ დიარუაში უკული დიინჯირუუ დო
ინკვერს -- ძროხა ბალახობის შემდეგ დაწვება და იცოხნის. 

Lemma: nk'verua2  
Number: 15344  
ნკვერუა2 (ნკვერუას) იხ. ნანკვერუა. 

Lemma: nk'ir-i  
Number: 15345  



ნკირ-ი (ნკირს) კირი. 

Lemma: nk'iril-i  
Number: 15346  
ნკირილ-ი (ნკირილ/რს) იგივეა, რაც კირილი, -- 1. შეკრული. მუში ნებაშა გილუურც ჭყელი, ნკირილიში სქუა: ი. ყიფშ.,
გვ. 135 -- თავის ნებაზე დადის წყეული, უბედურის (შეკრულის) შვილი. 2. დახრუკული. 

Lemma: nk'irua  
Number: 15347  
ნკირუა (ნკირუას) იგივეა, რაც კირუა, -- 1. შეკვრა. 2. ხრუკვა. 

Lemma: nk'orua  
Number: 15348  
ნკორუა (ნკორუას) სახელი ინკორს ზმნისა -- ცოხნა. ჩხოუ ინკორს -- ძროხა იცოხნის. ჩელა, ლეტას ქაშენჯირი, ინკორი
დო იკვაზია: ი. ყიფშ., გვ. 167 -- ჩელა, ტალახში ჩაწექი, იცოხნე და ინებივრე. სი გურაფა მუშოთ გოკო, ინკორი დო იკვაზია
-- შენ სწავლა რად გინდა, იცოხნე და იკოხტავე. სქანი ლერსისჷ გირთინუა, გეყინტით დო მიინკორით!: მასალ., გვ. 92 --
შენს ლექსს (უკან) გიბრუნებ, გადაყლაპეთ და მოიცოხნეთ. ინკორს (ინკორუ იცოხნა, უნკორუ უცოხნია, ნონკორუე(ნ) იცოხნიდა
თურმე) გრდმ. იცოხნის. ანკორე(ნ) (ანკორუ შეძლო ეცოხნა, -- , ნონკორუე(ნ) შესძლებია ცოხნა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. შეუძლია
იცოხნოს. ონკორებაფუანს (ონკორებაფუუ აცოხნინა, უნკორებაფუაფუ უცოხნინებია, ნონკორებაფუე(ნ) აცოხნინებდა თურმე) კაუზ.
ინკორს ზმნისა -- აცოხნინებს. მანკორალი მიმღ. მოქმ. მცოხნელი. ონკორალი მიმღ. ვნებ. მყ. საცოხნი. ნანკორა მიმღ. ვნებ. წარს.
ნაცოხნი. ნანკორუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ცოხნის საფასური. უნკორუ მიმღ. უარყ. უცოხნი. იხ. ონკორაშე. შდრ. ნკვერუა; ლაზ.
მკორ: ვიმკორაფ ვბოყინებ (ნ. მარი). 

Lemma: no-  
Number: 15349  
ნო- პრეფიქსი (ქართული ნა-ს შესატყვისი) აწარმოებს: 1. წარსულდროიანი ვნებითი გვარის მიმღეობას: ნო-კვეთი ნაჭერი
(შდრ. კვათუა ჭრა,კვეთა); ნო-ტეხი ნატეხი (შდრ. ტახუა ტეხა); ნო-თირი {გამო}ნაცვალი (შდრ. თირუა ცვლა); ნო-წკერი
ნაპობი (შდრ. წკირუა პობა). შდრ. ლაზ. ნოველი კვალი, ნავალი (ნ. მარი). 2. მარტო ან -ევ-, -ენ- სუფიქსებთან ერთად (ნო- --
- -ევ-, ნო- -- - -ენ-) -- ზოგიერთ გეოგრაფიულ სახელს: ნო-ქალაქი//ნო-ქალაქ-ენ-ი ნაქალაქარი. ნო-ჯიხ-ენ-ი ნაციხარი
(შდრ. ჯიხა ციხე); ნო-ბულ-ი//ნო-ბულ-ევ-ი//ნო-ბულ-ენ-ი ნაბლევი, -- სადაც ბლის ხე იდგა (პ. ცხად., კატალ., გვ. 56). 3. -ენ, -
ერ სუფიქსებთან (ნო- -- -ენ, ნო- -- -ერ) -- ზმნიზედების ერთ ჯგუფს: ნო-სადილ-ენ-ს სადილის შემდეგ (შდრ. სადილი
სადილი); ნო-წირუ-ენ-ს წირვის შემდეგ (შდრ. წირუა წირვა); ნო-თანაფ-ენ-ს ნააღდგომევს (შდრ. თანაფა აღდგომა); ნო-
ახალწან-ერ-ს ნაახალწლევს (შდრ. ახალწანა ახალი წელი). 4. იშვიათად -ილ, -უ სუფიქსებთან (ნო- -- -ილ, ნო- -- -უ) --
წინავითარების სახელებს: ნო-დიხ-უ ნამიწარი (შდრ. დიხა მიწა); ნო-ჸუდ-უ ნასახლარი (შდრ. ჸუდე სახლი); ნო-ხორ-ილ-ი
ნასახლარი (შდრ. ხორუა სახლობა); ნო-ქურ-ილ-ი ნაქუსლარი (შდრ. ქური ქუსლი)... 5. -ია სუფიქსთან (ნო- -- -ია) ერთგვარი
კნინობით-დამცირებითი ნიუანსი შეაქვს სახელის მნიშვნელობაში: ნო-ჩაფულ-ია ნახმარი, გამოუსადეგარი ფეხსაცმელი
(შდრ. ჩაფულა ფეხსაცმელი); ნო-ჸუდ-ია ძველი და პატარა სახლი (შდრ. ჸუდე სახლი); ნო-შქართუნ-ია ძველი, უვარგისი
საბანი (შდრ. შქართუნი საბანი). 6. -უე სუფიქსთან (ნო- -- -უე) -- წინარეწარსულ ფორმებს (მეოთხე სერიის მწკრივებს): ნო-
თას-უე(ნ) თესავდა თურმე, -- ნათესავა (შდრ. თასუა თესვა); ნო-ნგარ-უე(ნ) ტიროდა თურმე, -- ნატირალა (შდრ. ნგარა
ტირილი); ნო-ბირ-უე(ნ) მღეროდა თურმე, -- ნამღერალა (შდრ. ბირა სიმღერა); ნო-ჸუნ-უე(ნ) ჰყავდა თურმე, -- ნაყოლება
(შდრ. ჸვენა// ჸვენუა//ჸუნუა ყოლა). 7. -უერ სუფიქსთან (ნო- -- -უერ-) -- ანაზღაურების გამომხატველ წარსულდროიან
მიმღეობას: ნო-ხაჩქ-უერ-ი თოხნის, თოხნისათვის გასამრჯელო, ხელფასი (შდრ. ხაჩქუა თოხნა); ნო-ჭ-უერ-ი შეკერვის ფასი,
გასამრჯელო (შდრ. ჭალა კერვა); ნო-ბირ-უერ-ი სიმღერის ფასი, გასამრჯელო (შდრ. ბირა სიმღერა). ნო-ს ხშირად
ენაცვლება ნა-, ამიტომ ხშირია პარალელური ფორმები: ნობირუერი//ნაბირუერი. 

Lemma: noaxalc'aners  
Number: 15350  
ნოახალწანერს ზმნზ. ნაახალწლევს. ჯვეშით ნოახალწანერს გინოწირუნა ღვინს, ჩიჩოლუნა სიმინს -- ძველით
ნაახალწლევს გადაწურავენ ღვინოს, ფშვნიან სიმინდს. 

Lemma: nobaduria  
Number: 15351  
ნობადურია (ნობადურიას) კნინ. ბადისებურად ნაქსოვი; გადატ. უვარგისი (ძველი) ბადურა. 

Lemma: nobac'aria  
Number: 15352  
ნობაწარია (ნობაწარის) კნინ. რაღაც ბაწრის მსგავსი, უვარგისი ბაწარი. მუთუნი ნობაწარია გაღვენუუ დო ქომომიღი! --
რაიმე ძველი ბაწარი (უვარგისი) გექნება და მომიტანე. 

Lemma: nobergia  
Number: 15353  
ნობერგია (ნობერიგიას) კნინ. უვარგისი თოხი. ართი ნობერგია მიკუპონუდუ კიდაშა -- ერთი ძველი თოხი (უვარგისი)
ჰქონდა მიყუდებული კედელზე. 

Lemma: nobulon-i  
Number: 15354  
ნობულონ-ი (ნობულონს) ნაბალარი, სადაც ბევრი ბალი იდგა ადრე. შდრ. ბულონი. 

Lemma: nogep-i  
Number: 15355  
ნოგეფ-ი (ნოგეფს//ნოგემს//ნოგენს) მიმღ. ვნებ. წარს. ოგანს ზმნისა -- ნაგები. გადატ. კედელი. ნოგეფიში სიმაღალა
ართი საჯენი იჸუაფუდუ -- კედლის სიმაღლე ერთი საჟენი იქნებოდა. 

Lemma: nogimer-i  
Number: 15356  
ნოგიმერ-ი (ნოგიმერს): ნოგიმერს ზმნზ. იგივეა, რაც გიმათუთას (ოქტომბრის) გასვლის შემდეგ. იხ. გიმუა. 



Lemma: nogor-i  
Number: 15357  
ნოგორ-ი (ნოგორს) მოდგმა; შთამომავლობა. გეშალუ იში ნოგორქ! -- ამოწყდა (ამოვარდა) იმისი შთამომავლობა!
(წყევლაა). 

Lemma: nod-i  
Number: 15358  
ნოდ-ი (ნოდი-ს, ნო-ს) ნადი; დამხმარე მუშა. ნოდით საქვარი მა ვამოკო: მ. ხუბ., გვ. 166 -- ნადის (დახმარებით) მუშაობა მე
არ მინდა. მუქ მიდართუა ნოდიშ მაჸუნაფუშავა: მ. ხუბ., გვ. 266 -- თვითონ წავიდაო ნადის მოსაყვანადო. ონჯუას გურული -
- ნოდიშა ირული, ორდოს გურული -- ჸუდეშა ირული : თ. სახოკ., გვ. 255 -- საღამოს გურული (სამხრეთ-დასავლეთის ქარი)
-- ნადში (ნადისთვის) გაიქეცი, გათენებას (დილას) გურული -- სახლში გაიქეცი. საკუთარი ნაკეთებუ, თენა ვაგჷ ნოდიშის:
ქხს, 1, გვ. 339 -- საკუთრად გაკეთებულია, ეს არ ჰგავს ნადისას (ნახელავს). შდრ. ლაზ. ნოდერი მიხმარება (ნ. მარი). 

Lemma: nodarajebuer-i  
Number: 15359  
ნოდარაჯებუერ-ი (ნოდარაჯებუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. დარაჯენს ზმნისა -- დარაჯობის საფასური. 

Lemma: nodebuer-i  
Number: 15360  
ნოდებუერ-ი (ნოდებუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. იდებუ(ნ) ზმნისა -- დავის საფასური. 

Lemma: nodviduer-i  
Number: 15361  
ნოდვიდუერ-ი (ნოდვიდუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. დვიდუნს ზმნისა -- ბალახის, ფოთლის წყვეტის (ბევრისა ერთად) საფასური.

Lemma: nodia  
Number: 15362  
ნოდია (ნოდიას) 1. მხდალი; 2. ნელმავალი ცხენი, ოჩანი; ზანტი. ჩქიმი ცხენი ნოდია რე, გერი დო ტურაში ორთია რე --
ჩემი ცხენი ოჩანია, მგლისა და ტურის არჩივია. ჩქიმი ცხენი ნოდია რე, გერი დო ტურაში ოდიარე -- ჩემი ცხენი ზანტია,
მგლისა და ტურას საკბილო (საბალახო). ბუგაში გური ნოდია რე, გენია პოპორც გონჩურუანც : კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 14
-- ბეცი გულმხდალი არის, გენია ღვარცოფში გაცურებს. უკახალე ქჷკნიტუუ ლურჯა, უჩა, ნოდია: მასალ., გვ. 107 -- უკან
მოიტოვა ლურჯა, შავი, ზანტი. 

Lemma: nodixu  
Number: 15363  
ნოდიხუ (ნოდიხუს) იგივეა, რაც ნადიხუ, -- ნამიწარი. 

Lemma: nodukania  
Number: 15364  
ნოდუქანია (ნოდუქანიას) კნინ. პატარა დუქანი, დუქნის მსგავსი. 

Lemma: noduken-i  
Number: 15365  
ნოდუქენ-ი (ნოდუქენს) დუქანყოფილი (რაღაც პატარა). იხ. დუქანი. 

Lemma: nova  
Number: 15366  
ნოვა, ნოვაია (ნოვას, ნოვაიას) ბოტან. ვაზის ჯიშია, მაღლარი; ისხამს თეთრი ფერის საშუალო სიდიდის მარცვალს. დგება
მდარე ხარისხის ღვინო (ს. მაკალ., გვ. 189). 

Lemma: noza  
Number: 15367  
ნოზა (ნოზას) რაღაც მცენარეა; ნოზა-წყარ-ი (ნოზა-წყარს) ნოზა წყალი. ქ ნოზა-წყარიშ ათოწუმა გადატ. დაბნევა, იმედის
გადაწურვა; დაზაფვრა. ნოზა-წყარქ ქათუწუუ, ქობძირუნი -- დაიბნა, რომ დამინახა. ნოზა-გეკაკილი ნტერი -- დაბნეული
(უსუსური) მტერი. ქიგუკაკით დინდარეფც სარდაკიაში ნწარე ნოზა: ყაზაყ., 25.02, გვ. 3 -- მდიდრებს დავუნაყეთ წალიკის
მწარე ნოზა. იხ. ნოზუა. 

Lemma: nozep'iruer-i  
Number: 15368  
ნოზეპირუერ-ი (ნოზეპირუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. ზეპირენს ზმნისა -- ზეპირობის საფასური. 

Lemma: nozimur-i  
Number: 15369  
ნოზიმურ-ი (ნოზიმურს), ნოზიმუერ-ი (ნოზიმუ{ე}რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ზიმუნს ზმნისა -- გაზომვის საფასური. 

Lemma: nozua  
Number: 15370  
ნოზუა (ნოზუას) დანაჭვა (თევზის მოწამვლა) (პ. ჭარ.). შდრ. ნოზა. 

Lemma: notaluer-i  
Number: 15371  
ნოთალუერ-ი (ნოთალუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. თალუნს ზმნისა -- თელვის საფასური. 

Lemma: notanapen-i  
Number: 15372  
ნოთანაფენ-ი (ნოთანაფენს) ნააღდგომევი, აღდგომის შემდეგ. ნოთანაფენს ზმნზ. ნააღდგომევს. ნოთანაფენს
აკიფშაყარათ დო ქიმუაკათათ -- ნააღდგომევს შევიყაროთ და ვესტუმროთ (მივუარდეთ). 



Lemma: notanapuers  
Number: 15373  
ნოთანაფუერს იგივეა, რაც ნოთანაფენს. ნოთანაფუერს ქოიძირუანთ -- ნააღდგომევს გინახულებთ. 

Lemma: notasuer-i  
Number: 15374  
ნოთასუერ-ი (ნოთასუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. თასუნს ზმნისა -- თესვის საფასური. 

Lemma: note  
Number: 15375  
ნოთე (ნოთეს) 1. ჩირაღდანი, ნათურა, კვარი; სხივი. 2. ღამით სათევზაო ერთი ან ორფითილა ჭრაქი, რომელსაც აქვს ხის
ტარზე დასამაგრებელი. ნოთეთი ღამე ანათებენ მდინარეს და პოულობენ მძინარე თევზებს, რომლებსაც კლავენ ჭვირთით
(იხ.) ან კოპულით (იხ.). ირდიხაშე ელექტრონიში ნოთე ინაბარჩხალანც: მასალ., გვ. 116 -- ყოველი მხრიდან ელექტრონის
ნათურა ქათქათებს. ჟინი ჰავას ნოთეთჷ დგჷქჷ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 27 -- ზევით ცაზე (ჰაერზე) ჩირაღდნად დგახარ.
ელექტრონი მიღუნა დო ნოთე ვამკიჭვიტოუნი: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 166 -- ელექტრონი გვაქვს და კვარი არ ბჟუტავს. შდრ.
ლაზ. ნოთე კვარი (ნ. მარი). 

Lemma: notia  
Number: 15376  
ნოთია (ნოთიას) შუბლთეთრი საქონელი. 

Lemma: notir-i  
Number: 15377  
ნოთირ-ი, ნოთჷრ-ი (ნოთი/ჷრს) მიმღ. ვნებ. წარს. თი/ჷრანს ზმნისა -- {გამო}ნაცვალი, სანაცვლო. ექ ნოთირი სალამი
მეჩუ: მ. ხუბ., გვ. 31 -- ამან სანაცვლო სალამი მისცა. ვითამ მუთუნი ნოთირი ჯგირი ქორღოლეე!: მ. ხუბ., გვ. 34 -- ვითომ
რაიმე სანაცვლო (ნაცვალი) კარგი გიქენი! ნოთირი პატივიცემა სქანი კეთილი საქმეში მემიღებუდას: მ. ხუბ., გვ. 28 --
სანაცვლო პატივისცემა შენი კეთილი საქმისა მიმეღოს. შდრ. მონათირი/ა. 

Lemma: noi  
Number: 15378  
ნოი (ნორს) იხ. ნოლი, -- ღრძილი. 

Lemma: noiners  
Number: 15379  
ნოინერს ზმნზ. დასასრულს, შემდეგ. 

Lemma: noinc'  
Number: 15380  
ნოინწ, ნოინწ! შორსდ. ღორის მოხმობა. შდრ. ეინწ-ეინწ!; ნწეი-ნწეი! 

Lemma: noinc'  
Number: 15381  
ნოინწ, ნოინწ, ხუჭა, ხუჭა! შორსდ. ღორისა და გოჭების მოხმობა საჭმელზე. 

Lemma: nok'abia  
Number: 15382  
ნოკაბია (ნოკაბიას) კნინ. ძველი კაბა, კაბის მსგავსი, რაღაც კაბა. თეზმა ხანს ვაგაჭენუო ართი ნოკაბიაქ -- ამდენ ხანს
ვერ შეკერე ერთი რაღაც კაბა. იხ. კაბა. 

Lemma: nok'aru  
Number: 15383  
ნოკარუ (ნოკარუს) იგივეა, რაც ნაკარუ1, -- ნაკარვევი. ...ჯგირი კოჩიშ ნოკარუ: თ. სახოკ., გვ. 270 -- კარგი კაცის ნაკარვევი.

Lemma: nok'vet-i  
Number: 15384  
ნოკვეთ-ი, ნოკვეთჷ (ნოკვეთი/ჷ-ს) მიმღ. ვნებ. წარს. კვათუნს ზმნისა -- ნაჭერი. კვარიას მეჩჷ ნოკვეთჷ ჸვალი -- ყვავს
მისცა ნაჭერი ყველი. შდრ. ნოჭკერი. 

Lemma: nok'ot'ia  
Number: 15385  
ნოკოტია (ნოკოტიას) კნინ. უვარგისი ქოთანი. იხ. კოტო. 

Lemma: nok'uchxen-i  
Number: 15386  
ნოკუჩხენ-ი (ნოკუჩხენს) ფეხის მხარე, ფეხთით. ბაღანაქ ნოკუჩხენიშე ქამთააჯირუ -- ბავშვი ფეხის მხრიდან (ფეხთით)
შეუწვა. იხ. ოკუჩხანე. შდრ. ლაზ. ნოკუჩხენი ნაკვალევი (ნ. მარი). 

Lemma: nok'urtxuens  
Number: 15387  
ნოკურთხუენს ზმნზ. ნაკურთხევს, კურთხევის შემდეგ (რელიგიურია). შდრ. წაკურთხია. 

Lemma: nok'uchxmodvalia  
Number: 15388  
ნოკუჩხმოდვალია (ნოკუჩხმოდვალიას) კნინ. ძველი, უვარგისი ფეხსაცმელი; ფეხსაცმლის მაგვარი რაღაც. იხ.
კუჩხმოდვალი. 



Lemma: nol-i  
Number: 15389  
ნოლ-ი (ნოლ/რს) 1. ღრძილი. კიბირი ვეგიაპალუნა დო ნოლით ეკიგირგოლუნა: ქხს, 1, გვ. 252 -- კბილები არ აბადიათ
და ღრძილებით ილოღნებიან. რქუმოლუა დოუჭყაფუ, ლაფში -- ნოლი დოუნჭყოლჷ: მასალ., გვ. 64 -- დახვრა დაუწყია,
ბაგე-ღრძილი დაუშავებია (დაუჭრია). შდრ. ჯირგილი. 2. ფრჩხილის შემოგარენი კანი; ნუნა. ბირცხაში ნოლი -- ფრჩხილის
ნუნა. 

Lemma: nolimer-i  
Number: 15390  
ნოლიმერ-ი, ნოლჷმერ-ი, ნოლიმუერ-ი (ნოლ/ჷმერს) ომის შემდგომი დრო. ნოლიმერს//ნოლიმუერს ზმნზ. ომის შემდეგ.
ცქვაფა ნოლიმერს ოკონია: ი. ყიფშ., გვ. 179 -- ქება (ტრაბახი) ომის (ბრძოლის) შემდეგ უნდაო. ცქვაფა ნოლიმუერს
ოკონია: ხალხ. სიბრ., გვ. 169 -- ქება (ტრაბახი) ბრძოლის შემდეგ უნდაო. 

Lemma: nont'q'el-i  
Number: 15391  
ნონტყელ-ი (ნონტყელ/რს) ტყიური; მხეცი. მუჭოთ ნონტყელი ომანეს, ართ დიხას დობხვილით: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 113 --
როგორც მხეცი ბუნაგში, ერთგან დავამწყვდიეთ. ქაჯი რენო, ნჯილო რენო? ნონტყელ რე დო ვარი კოჩი?: მასალ., გვ. 71 --
ქაჯი არის, ჯიქი არის? მხეცია თუ კაცი ვინმე? თაქ ისჷმე ნონტყელეფიში ღჷრინი ირ დიხასჷ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 69 --
აქ ისმის მხეცთა ღრენა ყველგან. იხ. ნტყა. 

Lemma: nonc'k'er-i  
Number: 15392  
ნონწკერ-ი (ნონწკერს) იგივეა, რაც ნოწკერი. 

Lemma: noosorisheni,noosorishens  
Number: 15393  
ნოოსორიშენი,ნოოსორიშენს ზმნზ. ნავახშმევი, ნავახშმევს. ნოოსორიშენს აკიფშაყარათ დო იბჩუათ -- ნავახშმევს
შევიკრიბოთ და ვისაუბროთ. იხ. ოსორიშო/ე. 

Lemma: nooghalen-i  
Number: 15394  
ნოოღალენ-ი, ნოოღაენ-ი (ნოოღა{ლ}ენს) ტოპონ. დაბა მარტვილის (ცენტრის) ძველი სახელი (მიკროტოპონიმი). შდრ.
ლაზ. ნოღა, ნოღალენ ბაზარი; ქალაქი; ნაპირი (ნ. მარი). 

Lemma: nop'ichueni  
Number: 15395  
ნოპიჩუენი, ნოპიჩუენს ზმნზ. პიჩვანის (მარხვის) შემდეგი დრო. 

Lemma: nozhashxeni  
Number: 15396  
ნოჟაშხენი, ნოჟაშხენს ზმნზ. კვირის გასვლის შემდეგ. იხ. ჟაშხა. 

Lemma: norg-i  
Number: 15397  
ნორგ-ი (ნორგის) იგივეა, რაც ნარგი, -- ნარგავი, ნერგი. 

Lemma: norgo  
Number: 15398  
ნორგო (ნორგოს) ნარგავი (მ. კვირტია). შდრ. იმერ. გურ. ნოგრო ჯიში შინაური პირუტყვისა და ფრინველისა. გურ. აჭარ.
ნეგრო ჯიში, მოდგმა (ს. ჟღ., ი. მეგრ., ი. ჭყ., ა. ღლ.). 

Lemma: nord-i  
Number: 15399  
ნორდ-ი (ნორდის) იგივეა, რაც ნარდი, -- ნაზარდი, ახალგაზრდა. 

Lemma: no{r}zua  
Number: 15400  
ნო{რ}ზუა (ნო{რ}ზუას) სახელი ნო{რ}ზუნს ზმნისა -- {და}ნაყვა. შდრ. ნუზუა. 

Lemma: nort-i  
Number: 15401  
ნორთ-ი (ნორთის) იგივეა, რაც ნართი (მნიშვნ. -- 2), -- მიმღ. ვნებ. წარს. რთუნს ზმნისა -- განაყოფი. ჩქინი ნორთი
(გიმნორთი) რენა -- ჩვენი გამონაყოფი არიან. 

Lemma: nort'q'-i  
Number: 15402  
ნორტყ-ი (ნორტყის) ცოცხალი ღობე; ერთმანეთზე გადახვეული ეკალ -- ბარდი. გოუჩეტუნა ნორტყეფი, მოუკვათუნა ოში
ჯინჯი ლანჯი: ყაზაყ., 16.07.1930, გვ. 4 -- გაუჩეხავთ ეკალ -- ბარდები (ერთმანეთზე გადახვეული), მოუჭრიათ ასი ძირი
კოპიტი. შდრ. ტოპონ. პაპაში ნორტყი მღვდლის ეკალ-ბარდიანი ტყე (პ. ცხად., ტოპონ., გვ. 136). ნორტყი -- ნახევრად
ბუნებრივი ღობე, რომელიც შემდეგნაირად კეთდება: სასაზღვრო თხრილის ან ღელის ნაპირას ნორჩ ხეებს, უმეტესად
თხმელას, ერთი ან ერთნახევარი მეტრის სიმაღლეზე შეჭრიან ან გადააწვენენ. გადაწოლილ ხეს ტოტები ეზრდება უხვად,
რომლებსაც ეხვევა ეკალ-ბარდები (პ. ცხად.). შდრ. აკორტყილი. 

Lemma: norghva  
Number: 15403  
ნორღვა (ნორღვას) ნაღვერდალი, ნაკვერჩხლიანი ნაცარი; ღადარი, ღველფი. ნდიენსჷ ნორღვაქ ქიგინააციოუ: ი. ყიფშ.,



გვ. 27 -- დევებს ნაღვერდალი გადაეყარა. მისჷთ(ი) გურცუ ვაუჰამენც ჩე პეროჟი; ნორღვაცალო ერზამილი ღჷლე
ვარდი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 18 -- ვისაც გულს არ უტკბობს თეთრი ქაფი; ღველფივით ანთებული ლაღი ვარდი. შდრ.
დოფა//დჷფა; ნორცხვა. 

Lemma: norchal-i  
Number: 15404  
ნორჩალ-ი (ნორჩალს) ქვეშაგები; ლოგინი. ნორჩალ მაბუნა ოჭიშის!: ქხს, 1, გვ. 281 -- ლოგინი ჰკიდიათ ზურგზე. ნორჩალი
დო გექუნალი ჩქიმდა დოგირჩაფუნია: ქხს,1, გვ. 65 -- საბანი და ლეიბი ჩემთვის გაგიშლიაო. გიჩქჷდას, მა ვებრგჷქ...,
ვართ ნორჩალიშ მარჩაფალო: მასალ., გვ. 35 -- იცოდე, მე არ ვივარგებ..., არც ლოგინის გამშლელად. შდრ. ლაზ. რჩ:
დორჩუ ლოგინის გაშლა; დორჩელი ქვეშაგები (ნ. მარი). 

Lemma: norcxva  
Number: 15405  
ნორცხვა (ნორცხვას) ნაკვერჩხალი, ნაღვერდალი. თქუალაშე კოს ნორცხვა ვეკოცენსია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 56 --
თქმისაგან კაცს ნაკვერჩხალი არ ამოუცვივდებაო. ჯაპიშ ნორცხვა არძა ნორცხვაშე უჭითაშე რე -- თუთის (ხის)
ნაკვერცხალი ყველა ნაკვერცხალზე უფრო წითელია. გადატ. ყოჩაღი. ნორცხვა ბაღანა რე -- ყოჩაღი ბავშვია. იხ. ნორღვა;
შდრ. ლაზ. ნოკანჩხულე ნაკვერჩხალი (ნ. მარი). 

Lemma: nosa  
Number: 15406  
ნოსა (ნოსას; მრ. რიცხ.: ნოსალ-ეფ-ი რძლები) რძალი. ხანს ნოსა მოჸუნს: მ. ხუბ., გვ. 14 -- ხანს რძალი მოჰყავს. უკულაში
ნოსა მოჸუნა: ქხს, 1, გვ. 216 -- უმცროსი რძალი მოჰყავთ. ნოსაქ ნოსაში ჯინით მონჭვაში წკინტილი ჭკომუა -- რძალმა
რძლის ჟინით კრუხის სკლინტი ჭამაო. სი მა ნოსათჷ მოკოქ: ი. ყიფშ., გვ. 103 -- მე შენ რძლად მინდიხარ. სუმი მუში
ნოსალეფსჷ გოჯოგუუნჷ: ა. ცაგ., გვ. 60 -- სამ მის რძლებს რომ შესძულებია. იხ. ნისა; ნოსადი. შდრ. ლაზ. ნუსა რძალი (ნ.
მარი). 

Lemma: nosad-i  
Number: 15407  
ნოსად-ი (ნოსადის) ბიცოლა; რძალი დიდი; უფროსი რძალი, მაზლის ცოლი; ბიძის ცოლი. შდრ. საბა: ნუსადია ბიძას ცოლი. 

Lemma: nosadilens  
Number: 15408  
ნოსადილენს იგივეა, რაც ნასადილენს, ნასადირს. 

Lemma: nosaia  
Number: 15409  
ნოსაია (ნოსაიას) კნინ. რძალუკა. 

Lemma: nosala  
Number: 15410  
ნოსალა (ნოსალას) რძლობა. დიანთილობა დო ნოსალა ჟირხოლო გუმომირსებუნია: ა. ცან., გვ. 104 -- დედამთილობა
და რძლობა -- ორივე გამომიცდიაო. 

Lemma: nosaloba  
Number: 15411  
ნოსალობა (ნოსალობას) იგივეა, რაც ნოსალა, -- რძლობა. ნოსალობათ მიჩქჷ დო დიანთილობათია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ.
106 -- რძლობაც ვიცი და დედამთილობაცო. 

Lemma: noserebeni  
Number: 15412  
ნოსერებენი, ნოსერებენს ზმნზ. შეღამების შემდეგ. შდრ. სერი. 

Lemma: nosorishen-i  
Number: 15413  
ნოსორიშენ-ი (ნოსორიშენს) იხ. ნოოსორიშენი, -- ვახშმობის შემდეგი დრო. ნოსორიშენს ქომორთუ -- ნავახშმევს
(ვახშმობის შემდეგ) მოვიდა. 

Lemma: nosop-i  
Number: 15414  
ნოსოფ-ი (ნოსოფის) მიმღ. ვნებ. წარს. სოფუნს ზმნისა -- ნაწეწ-ნაგლეჯი. ხეთეხოლო მუში ჯიმაში ნოსოფეფი დაანწყუ:
ქხს,2, გვ. 46 -- მაშინვე თავის ძმის ნაკუწები დააწყო. 

Lemma: nosxulon-i  
Number: 15415  
ნოსხულონ-ი (ნოსხულონს) ნამსხალარი; ადგილი, სადაც ადრე მსხლის ხეები იდგა. შდრ. სხული. 

Lemma: not'ap-i  
Number: 15416  
ნოტაფ-ი (ნოტაფის) იხ. ნი/ჷტაფი. 

Lemma: not'e  
Number: 15417  
ნოტე იგივეა, რაც ნიტე, -- ნეტა, ნეტავი. ნოტე ვარდი ქოპუას: ქხს, 1, გვ. 85 -- ნეტავი ვარდი მქნა. ნოტე ქეკმოჯინუას,
სოვრე გილეწიორუქ: ქხს,1, გვ. 76 -- ნეტავი მაჩვენა, სად დაგოგმანობ. ნოტე ჯიხას ვონდუდეე: ი. ყიფშ., გვ. 144 -- ნეტავი
ციხეს ვენდობოდე. თინეფცჷ ვე შუუტყვებუდუკო ნოტევა: ი. ყიფშ., გვ. 75 -- იმათ არ შეეტყოთ ნეტავიო. 

Lemma: not'ex-i  



Number: 15418  
ნოტეხ-ი (ნოტეხის) მიმღ. ვნებ. წარს. ტახუნს ზმნისა -- ნატეხი. ცაშ ნოტეხი ჟიშე მურცუ: მასალ., გვ. 70 -- ცის ნატეხი
ზევიდან მოდის. ნოტეხეფი თეში მეურს ვერსი დო ჟირი ვერსის: მ. ხუბ., გვ. 31 -- ნატეხები ისე მიდის (ერთ) ვერსსა და ორ
ვერსზე. იხ. ტახუა. 

Lemma: not'ua  
Number: 15419  
ნოტუა (ნოტუას) სახელი ნოტანს ზმნისა -- ჟინჟვლა, ჟინჟღვლა; წვრილად წვიმა. მუთ ქუორეთ ლებარდეს, ჭვენსუ დო
ნოტანს: ქხს, 1, გვ. 202 -- რაც ლებარდეში ვართ, (სულ) წვიმს და ჟინჟღლავს. ნოტანს (ნოტუუ იჟინჟღლა, უნოტუუ უჟინჟღლავს,
ნონოტუე(ნ) ჟინჟღლავდა თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ. ჟინჟღლავს. შდრ. ნიტაფი. 

Lemma: not'q'-i  
Number: 15420  
ნოტყ-ი (ნოტყის) ნადირი (დ. ფიფია); ტყიური. ნოტყი რენ დო ვარი კოჩი: აია, 2, გვ. 76 -- ნადირია თუ კაცი. ბადიდი ორთ
ოჭკომალც, ნოტყიში ხორცი შხვაშხვანერც: აია, 1, გვ. 22 -- მოხუცი აკეთებს საჭმელს, ტყიურის ხორცისაგან
სხვადასხვანაირს. 

Lemma: not'q'el-i  
Number: 15421  
ნოტყელ-ი (ნოტყელ/რს) იგივეა, რაც ნოტყი, ნონტყელი, -- ტყიური, ტყის ბინადარი; ნადირი (ტაბუ: მგელი). ჩქიმი ჯვეში
ჸათ ხონუნდუ, მიშა -- ნოტყელიში ქათუ -- ჩემი ძველი (წინაპარი) ტოტით (ხისა) ხნავდა, ზოგჯერ ნადირის (ტყის ბინადრის)
რქით. 

Lemma: nopul-i  
Number: 15422  
ნოფულ-ი (ნოფულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ფულუნს ზმნისა -- ნამალი; დამალული. ნოფულო ზმნზ. მალულად. გინოჭყვიდჷ
პაპაქ დიაკონიში ნოფულო ჸვილუა: ი. ყიფშ., გვ. 9 -- გადაწყვიტა მღვდელმა დიაკვნის მალულად მოკვლა. 

Lemma: nokalaken-i  
Number: 15423  
ნოქალაქენ-ი (ნოქალაქენს) ნაქალაქარი. 

Lemma: nokiseni  
Number: 15424  
ნოქისენი, ნოქისენს ზმნზ. შობის შემდეგ, ნაშობევს. კაკრაზ ნოქისენი რდუ, თე ამბექ მოხვადუნი -- ზუსტად შობის შემდეგ
იყო, ეს ამბავი რომ მოხდა. იხ. ქირსე, ქისე. 

Lemma: nokisia  
Number: 15425  
ნოქისია (ნოქისიას) კნინ. იგივეა, რაც ნაქესია. 

Lemma: nokudia  
Number: 15426  
ნოქუდია (ნოქუდიას) კნინ. ქუდის მსგავსი რაღაც, უვარგისი ქუდი, -- ნაქუდარი. დუდიშა თე ნოქუდია ვეგირთვე, ქუდიქ
(//ქუთქ) ვაგაშუუო? -- თავზე ეს უვარგისი ქუდი არ დაიხურო, ქუდი ვერ იშოვე? 

Lemma: nokur-i  
Number: 15427  
ნოქურ-ი (ნოქურს) კვალი; ნაქუსლარი, ნატერფალი; ნაკვალევი. გადატ. ბილიკი. ცხენიში გინასოფა შარასია ასე
ძირჷნქია თიშ ნოქურიისია: მ. ხუბ., გვ. 251 -- ცხენის განაგლეჯ გზაზეო ახლა ნახავო იმის ნაქუსლსო (ნაკვალევსო).
გიმათილს, ნოქურს თუდო წყარიში რაჩხალი აზარუდუ: ქხს, 1, გვ. 315 -- ჩამოთოვლილზე, ბილიკს ქვემოთ წყლის
ჩხრიალი ეგებებოდა. იხ. ქური; შდრ. საბა: ნოქვი ძნელი სავალი გზა. 

Lemma: nokurili  
Number: 15428  
ნოქურილი (ნოქურილს) იგივეა, რაც ნოქური. 

Lemma: nogha  
Number: 15429  
ნოღა (ნოღას) 1. ქალაქი; 2. ღელე; 3. ტოპონ. ადგილი, სადაც ღელე მიედინება (ყოფილი კალაპოტი). იხ. ნოღა წყარი. შდრ.
ლაზ. ნოღა ქალაქი; ბაზარი; ნაპირი (ნ. მარი). გურ. ნოღა ხევი, ღელე, ჭაობი (პ. ჯაჯან.); იმერ. ნოღა დაბალი, სილიანი და
სუქანი ადგილი, კარგი მოსავალი იცის (ვ. ბერ.). 

Lemma: noghartia  
Number: 15430  
ნოღართია (ნოღართიას) კნინ. იგივეა, რაც ნაღართია, -- ძველი (უვარგისი) ჩოხა. 

Lemma: nogha  
Number: 15431  
ნოღა წყარ-ი (ნოღა წყარს) ეწოდება მდინარეს, რომელიც არც ძალიან ღრმაა, არც ძალიან მეჩხერი და მდორე (ო.
ჭურღულია, კრიტიკ. წერილები, 2, გვ. 295). ნოღა წყარიში ათოწუმა უსიამოვნო გრძნობის დაუფლება, უხერხულობის
გრძნობა. ათენა ქიგეგონუნი, ნოღა წყარქ ქათუწუუ -- ეს რომ გაიგონა, უხერხულობა იგრძნო (უსიამოვნო გრძნობა
დაეუფლა). შდრ. ნოზა-წყარი. 

Lemma: noghela  
Number: 15432  
ნოღელა (ნოღელას) ტოპონ. პატარა მდინარე მარტვილის რაიონში. შდრ. ღალუ. 



Lemma: noghmel-i  
Number: 15433  
ნოღმელ-ი (ნოღმელს) ნაღველი. 

Lemma: nogho  
Number: 15434  
ნოღო (ნოღოს) მდინარის ტოტი (ი. ყიფშ.). 

Lemma: noghobera  
Number: 15435  
ნოღობერა (ნოღობერას) იგივეა, რაც ნაღობერა, -- ძველი ღობიდან აღებული შეშა. 

Lemma: noghobia  
Number: 15436  
ნოღობია (ნოღობიას) კნინ. რაღაც ნაღობი; ნაღობის მსგავსი. 

Lemma: noghumela  
Number: 15437  
ნოღუმელა (ნოღუმელას) იგივეა, რაც ნაღუმელა. 

Lemma: noghur-i  
Number: 15438  
ნოღურ-ი, ნოღური-ი (ნოღურს, ნოღურის) მიმღ. ვნებ. წარს. ღურუ(ნ) ზმნისა -- ნამკვდრევი, მკვდრის ნაქონი (ტანისამოსი,
ლოგინი). ჩქჷ ბრელც მოშქურინუანა ჯვეში ნოღურიიში ძორი: მასალ., გვ. 95 -- ჩვენ ბევრს გვაშინებს ძველი ნამკვდრევის
მძორი. ნოღური საქონელი უდანოდ მკვდარი საქონელი. 

Lemma: noq'el-i  
Number: 15439  
ნოყელ-ი (ნოყელს) პატარა ტოტი, შტო. ტყებით გოძჷდ, ნოყელეფი ოსქუდუ: ეგრისი, გვ. 130 -- ქერქიც ეკრა, ტოტებიც
ამკობდა. იხ. ნოჸელა. 

Lemma: noq'ur-i  
Number: 15440  
ნოყურ-ი (ნოყურს, ნოყურის) ჩენჩო; ღომის გაცეხვისას მარცვლებს რომ შორდება (პ. ჭარ.); ღომის თავთავის გაცეხვის
შემდეგ ბურდოიანი ნარჩენი (ს. მაკალ.). ქიდირულესჷნ, თე ბოშიქ ნოყურის გიმიილჷ კუჩხიშ არდგილიშა: მ. ხუბ., გვ. 266
-- რომ დაიძინეს, ეს ბიჭი ჩენჩოში გავიდა გარეთ. იხ. ნოჸური. 

Lemma: no՚el-i  
Number: 15441  
ნოჸელ-ი (ნოჸელს) ტოტი. იხ. ნოჸელა. 

Lemma: no՚ela  
Number: 15442  
ნოჸელა, ნოჸველა, ნოჸილა, ნოჸია (ნოჸელას, ნოჸიას) ხის ტოტი; ახალი ტოტი. ქჷმორთჷ თი ჩიტიქ დო ქიგლადოხოდჷ
ნოჸელას: მ. ხუბ., გვ. 68 -- მოვიდა ის ჩიტი და ჩამოჯდა ტოტზე. ჯაშ ნოჸველას ქუმკაბუნუუ ძიხვი -- ხის ტოტზე ჩამოჰკიდა
ჯიხვი. იხ. ჸა. 

Lemma: no՚elam-i  
Number: 15443  
ნოჸელამ-ი (ნოჸელამს) ტოტიანი. ჯა-ღულა, ჯა-თინ, ჯა-ხუთი ნოჸელამი -- ხე-მოხრილი, ხე-გამართული, ხე-ხუთტოტიანი
(გამოცანა: ხელი და თითები). 

Lemma: no՚elish  
Number: 15444  
ნოჸელიშ კონკა (ნოჸელიშ კონკას) ტოტის წვერი. 

Lemma: no՚vela  
Number: 15445  
ნოჸველა (ნოჸველას) იგივეა, რაც ნოჸელა, -- 1. ხის ტოტი; 2. მოზრდილი მდინარის შენაკადი (მ. კვირტია). ჯაშ
ნოჸველეფი გოპიორელე -- ხის ტოტები აყვავებულა. მა ჟი ჯაში ნოჸუ̂ელას ქომუასხუპი: ი. ყიფშ., გვ. 46 -- მე ზევით ხის
ტოტს ჩამოვეკიდე (ჩავეჭიდე). 

Lemma: no՚ia  
Number: 15446  
ნოჸია (ნოჸიას) იგივეა, რაც ნოჸელა, ნოჸილა. 

Lemma: no՚o1  
Number: 15447  
ნოჸო1 (ნოჸოს) ნოყო. ქ ნოჸო წყარი ჩამდგარი; დაგუბებული, ლორწომოდებული წყალი (მდინარე). შდრ. გურ., იმერ. ნოყო
პატარა, მდორე, ლორწმოდებული მდინარე (ქეგლ). 

Lemma: no՚o2  
Number: 15448  
ნოჸო2 (ნოჸოს) ნაყარი; განშტოება, შთამომავლობა. 



Lemma: no՚on-i  
Number: 15449  
ნოჸონ-ი (ნოჸონს) იგივეა, რაც ნაჸონა, -- მიმღ. ვნებ. წარს. ჸონუნს ზმნისა -- ნამყენი. ნოჸონი სხული -- ნამყენი მსხალი.
შდრ. ჸონილი. 

Lemma: no՚or-i  
Number: 15450  
ნოჸორ-ი (ნოჸორს) ყრონტი; პირი; ხახა; კრიჭა (პ. ჭარ., მ. კვირტია). კოც შურქუ ვამაქალუ, ნოჸორქ ქამისქჷდ ეშე: კ.
სამუშ., ქხპს, გვ. 136 -- კაცმა ხმა ვერ ამოვიღე, დაღებული დამრჩა ხახა. გააქიქინუუ ნოჸორი: ი. ყიფშ., გვ. 59 -- დააფჩინა
პირი. მაჟირა ნოჸორს ჩავაბარი: ი. ყიფშ., გვ. 159 -- მეორე ხახას ჩავაბარე. ნოჸორიშა დჷკირღვანცჷ -- ხახაში იყრის. 

Lemma: no՚ora  
Number: 15451  
ნოჸორა (ნოჸორას) ყვირია; ყვირილის მოყვარული. ნოჸორა კოჩი -- ყვირია კაცი. შდრ. ჸორ{ი}ჩე. 

Lemma: no՚orak'ok'iladir-i  
Number: 15452  
ნოჸორაკოკილადირ-ი (ნოჸორაკოკილადირს) კრიჭაშეკრული. მუთუნ ქაარაგადაფე ნოჸორაკოკილადირს: ქხს, 1, გვ.
147 -- რამე ათქმევინე კრიჭაშეკრულს. 

Lemma: no՚orgokikinapil-i  
Number: 15453  
ნოჸორგოქიქინაფილ-ი (ნოჸორგოქიქინაფილ/რს) პირ (ხახა) -- დაფჩენილი. ნოჸორგოქიქინაფილო ზმნზ.
პირდაფჩენილად. ნოჸორგოქიქინაფილო ქიდოსქიდუ -- პირდაფჩენილად დარჩა. 

Lemma: no՚orrghima  
Number: 15454  
ნოჸორრღიმა (ნოჸორრღიმას) პირდაფჩენილი; ვისაც ყვირილი ახასიათებს. ნოჸორს გაარღიმინუანს -- პირს გააღებს და
ყვირის. შდრ. რღიმაფა. 

Lemma: no՚orucha  
Number: 15455  
ნოჸორუჩა (ნოჸორუჩას) პირშავი. გადატ. ბილწსიტყვების მოყვარული. 

Lemma: no՚orparto  
Number: 15456  
ნოჸორფართო (ნოჸორფართოს) ხახაფართო. სუმი ჯიმა ართო რენა, სუმხოლო ნოჸორფართო რენა: კ. სამუშ., ქართ.
ზეპ., გვ. 120 -- სამი ძმა ერთად არის (არიან), სამივე ხახაფართო არიან. 

Lemma: no՚u  
Number: 15457  
ნოჸუ (ნოჸუს) იხ. ნოღო, -- ტოტი მდინარისა. ქ ნოჸუ წყარი განტოტებული წყალი. ნოჸუ წყარი მინილუ დო ტან წყარს
ქაადირთუ -- ტოტი წყალი გადავიდა და ტან წყალს (მთავარ მდინარეს) მიადგა. შდრ. ნაჸუ. 

Lemma: no՚uan-i  
Number: 15458  
ნოჸუან-ი (ნოჸუანს) ნაყანევი. ჯგირი კოჩიშ ნოჩილი, ჯგირ კოჩიში ნოჸუანი, ჯგირ კოჩიშ ნოკარუ: თ. სახოკ., გვ. 270 --
კარგი კაცის ნაცოლევი, კარგი კაცის ნაყანევი, კარგი კაცის ნაკარვევი. შდრ. ჸვანა, ჸუ̂ანა. 

Lemma: no՚uder-i  
Number: 15459  
ნოჸუდერ-ი (ნოჸუდერს) ნასახლარი, სახლყოფილი. იხ. ჸუდე. 

Lemma: no՚udia  
Number: 15460  
ნოჸუდია (ნოჸუდიას) კნინ. პატარა სახლი, სახლუკა; გადატ. ძველი სახლი. ართი ნოჸუდია ქიგეუდგუ -- ერთი პატარა
სახლი უდგას. 

Lemma: no՚ula  
Number: 15461  
ნოჸულა (ნოჸულას) იგივეა, რაც ნოჸველა, -- შენაკადი, რომელიც ჩაუყვება დიდ მდინარეს. 

Lemma: no՚un-i  
Number: 15462  
ნოჸუნ-ი, ნოჸუნე (ნოჸუნს, ნოჸუნეს) იგივეა, რაც ნოჸუანი, -- ნაყანევი. შდრ. გჷრძე ნოჸუნი გრძელი ნაყანევი (პ. ცხად.,
კატალ., გვ. 119). ბარდღუიაში ნოჸუნე -- ბარდღუიას ნაყანევი (პ. ცხად., კატალ., გვ. 137). 

Lemma: no՚ur-i  
Number: 15463  
ნოჸურ-ი (ნოჸურს) 1. იგივეა, რაც ნოჸუ. 2. ღომის გაცეხვის შემდეგ ბუდოიანი ნარჩენი (ს. მაკალ., გვ. 184); ჩენჩო (ღომის
გაცეხვის დროს მარცვლებს რომ შორდება, -- პ. ჭარ.). ღუმუ ლიბუ ჸოფუნანჷ დო ნოჸურს ქიიშაბაჸანდეს: ქხს, 1, გვ. 291 --
ღომი რბილი მოსვლოდათ და ჩენჩოს ჰყრიდნენ შიგ (ანიავებდნენ). მუაშორათ ღუმუში კაკალც ურგებელი ნოჸურეფი: კ.
სამუშ., ქხპს, გვ. 134 -- მოვაშოროთ ღომის მარცვალს ურგებელი ნაფცქვენები. იხ. ნოყური. 

Lemma: noshir-i  
Number: 15464  
ნოშირ-ი (ნოშირს) მიმღ. ვნებ. წარს. შირუნს ზმნისა -- გაცვეთილი, ნაცვეთი. 



Lemma: nosho  
Number: 15465  
ნოშო (ნოშოს) ნეშო, ნოშო; ფოთოლი; ტოტი გამხმარი ფოთლებით (ი. ყიფშ.). დუუქუნუნა ნოშოთი დო დუუჭყაფუნა ღვარა:
ი. ყიფშ., გვ. 12 -- დაუფარავთ ნეშოთი და დაუწყიათ ყვირილი. შდრ. ფეშერი. 

Lemma: noshuapu  
Number: 15466  
ნოშუაფუ ძაფ-ი (ნორშუაფუ ძაფის) მისაბმელი, მისაქსოვი ძაფი. ნოშუაფუ ძაფი რე დაარშუალიში მიორშუალი ძაფი --
ნოშუაფუ ძაფი არის ქსოვის დასაწყისის მისაქსოვი ძაფი. იხ. შუალა, შუაფა. 

Lemma: noshkartunia  
Number: 15467  
ნოშქართუნია (ნოშქართუნიას) კნინ. უვარგისი (ძველი) საბანი. იხ. შქართუნი. 

Lemma: noshkaserebeni  
Number: 15468  
ნოშქასერებენი, ნოშქასერებენს ზმნზ. ნაშუაღამევს, შუაღამის გასვლის შემდეგ. ნოშქასერებენს აკიშაყარუ მავალუ
ხალხიქ -- ნაშუაღამევს შეიყარა წამსვლელი ხალხი. იხ. შქასერი. შდრ. ნაშქასერუს. 

Lemma: noshker-i  
Number: 15469  
ნოშქერ-ი, ნოშქვერ-ი (ნოშქ{ვ}ერს) ნახშირი. ნოშქერჯგურა უჩა თოლეფი: მ. ხუბ., გვ. 15 -- ნახშირივით შავი თვალები.
ლებიაშ ხაშუას ნოშქერს ქიმნაბათქუანს: ქხს, 1, გვ. 212 -- ლობიოს ხარშვისას ნახშირს ჩააგდებს (ხმით). ნოშქვერო
გინგართუუ, კასათ გიღუდასჷნ ფარა: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 15 -- ნახშირად გადაგექცევა, კასით (სალაროში) რომ
გქონდეს ფული. შდრ. ლაზ. ნოშქერი ნახშირი (ნ. მარი). 

Lemma: noshkerc'k'uria  
Number: 15470  
ნოშქერწკურია (ნოშქერწკურიას) ძალიან შავი. ნოშქერწკურიაში მაუჩა ქორდუა ი ცხენი -- ნახშირივით შავი (წიპწის
მსგავსი მოშავო) იყოვო ის ცხენი. 

Lemma: noshkviduer-i  
Number: 15471  
ნოშქვიდუერ-ი (ნოშქვიდუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. ოშქვიდუანს, იშქვიდუუ(ნ) ზმნათა -- დახრჩობის საფასური. 

Lemma: noshkvidur-i  
Number: 15472  
ნოშქვიდურ-ი (ნოშქვიდურს) ტოპონ. ადგილი, სადაც ვინმე დაიხრჩო. შდრ. ლაზარიაშ ნოშქვიდური -- ლაზარიას
დახრჩობის ადგილი (პ. ცხად., კატალ., გვ. 44). 

Lemma: nochapulia  
Number: 15473  
ნოჩაფულია (ნოჩაფულიას) ნაწუღარი; დაგლეჯილი, უვარგისი წუღა. იხ. ჩაფულა. 

Lemma: nochech-i  
Number: 15474  
ნოჩეჩ-ი (ნოჩეჩის) ფერფლი, ავლი (პ. ჭარ.); ნაცარ-ტუტა, ნაცარი. ქჷდარზჷ ქვერსემი დაჩხჷრი დო დოჭუ, ნოჩეჩო
გააშქუ: ქხს, 2, გვ. 46 -- დაანთო უშველებელი ცეცხლი და დაწვა, ნაცარ-ტუტად აქცია. იხ. ჩეჩუა. 

Lemma: nochil-i  
Number: 15475  
ნოჩილ-ი (ნოჩილ/რს) ნაცოლევი, ნაცოლარი. ჯგირი კოჩიშ ნოჩილი: თ. სახოკ., გვ. 270 -- კარგი კაცის ნაცოლევი. იხ.
ჩილი. 

Lemma: nocer-i  
Number: 15476  
ნოცერ-ი (ნოცერს) მიმღ. ვნებ. წარს. ცირუნს ზმნისა -- ნაცერი; ქატო, ფქვილის ანაცერი. ღერღილიში ხინწუაში დროს
ნოცერი (ქატო) ჟიდო დოსქიდუ: მასალები, ტ. 3, ნაწ.2, გვ. 206 -- ღერღილის ნიავების დროს ანაცერი (ქატო) ზევით
დარჩება. ქიმშვორღვანთი ძალამი ჭჷფე ღარღილცჷ, ვარა ნოცერცჷ: ყაზაყ., 26.05.1930, გვ. 2 -- ჩავყრით ძალიან წვრილ
ღერღილს ან ნაცერს (ქატოს). 

Lemma: nodzendz-i  
Number: 15477  
ნოძენძ-ი (ნოძენძის) მიმღ. ვნებ. წარს. ძენძუნს ზმნისა -- ნაძენძი, ნაწეწი. შდრ. ძენძი. 

Lemma: noc'anier-i  
Number: 15478  
ნოწანიერ-ი (ნოწანიერს) წლის გასვლის შემდეგი დრო. ნოწანიერს ზმნზ. (ერთი) წლის გასვლის შემდეგ. შდრ. წანა,
წანერი. 

Lemma: noc'iren-i  
Number: 15479  
ნოწირენ-ი (ნოწირენს) ნაწირევი. ნოწირენს ზმნზ. წირვის შემდეგ. ართიშახ ნოწირენს პაპაქ მოლაშქვუ ოხვამეშე
დიაკონი: ი. ყიფშ., გვ. 8 -- ერთხელ წირვიშ შემდეგ მღვდელმა გამოაგზავნა საყდრიდან დიაკვანი. 

Lemma: noc'iruens/ce'  



Number: 15480  
ნოწირუენს/ცჷ იგივეა, რაც ნოწირენს, -- წირვის შემდეგ. წირუაქ გეეთუუ, ნოწირუენცჷ თე კოჩქჷ... სათუთუმო გიინწყუუ:
ი. ყიფშ., გვ. 12 -- წირვა გათავდა, ნაწირევს ამ კაცმა... ჩიბუხი გაიწყო. 

Lemma: noc'k'er-i  
Number: 15481  
ნოწკერ-ი (ნოწკერს) იხ. ნონწკერი, -- მიმღ. ვნებ. წარს. წკირუნს ზმნისა -- ნაპობი (შეშა). ანდა ნოწკერი გეჭოფუ დო
მიდეღუ -- რამდენიმე ნაპობი (შეშა) აიღო და წაიღო. 

Lemma: noc'k'eria  
Number: 15482  
ნოწკერია (ნოწკერიას) კნინ. სიგრძივ ნაპობი შეშა. სუმი ნოწკერია გოწკირილი: ი. ყიფშ., გვ. 185 -- სამი შეშა (ნაპობი)
გაპობილი. 

Lemma: noch'ver-i  
Number: 15483  
ნოჭვერ-ი (ნოჭვერს) მიმღ. ვნებ. წარს. ჭუნს ზმნისა -- ნაწვი; შავი; დანახშირებული. ნოჭვერიცალი უჩა კოჩი რდუ --
ნაწვივით (ნახშირივით) შავი კაცი იყო. 

Lemma: noch'k'-i  
Number: 15484  
ნოჭკ-ი (ნოჭკის) ნაწვავი; ტრუსი. ნოჭკიშ შური ინთხანსია -- ნაწვავის (ტრუსის) სუნი დისო (იყნოსებაო). 

Lemma: noch'k'ed-i//noch'k'id-i  
Number: 15485  
ნოჭკედ-ი//ნოჭკიდ-ი (ნოჭკედის) მჭადის მსგავსი რაღაც. კოჩი რენ დო ნოჭკედინი, ქუმორთას აშო -- კაცია თუ რაღაც
მჭადის მსგავსი, მოვიდეს აქეთ. მუ გოკო, მუ ნოჭკედიას მერჩა მა სი! -- რა გინდა, რას (მჭადის მსგავსს) მოგცემ მე შენ! 

Lemma: noch'k'er-i  
Number: 15486  
ნოჭკერ-ი (ნოჭკერს) მიმღ. ვნებ. წარს. ჭკირუნს ზმნისა -- ნაჭერი. ართი ნოჭკერი ხაჭაპური ქომუჩი -- ერთი ნაჭერი
ხაჭაპური მომეცი. 

Lemma: noch'k'idu  
Number: 15487  
ნოჭკიდუ (ნოჭკიდუს) ნამჭადარი, სადაც ადრე მჭადი ეთესა. იხ. ჭკიდი. 

Lemma: noch'q'er-i  
Number: 15488  
ნოჭყერ-ი (ნოჭყერს) მიმღ. ვნებ. წარს. ჭყენს ზმნისა -- ნაწყევლი, ნაწყევარი. შხვაში ნოჭყერი ჸუჩა ვემიიღე ოკო -- სხვისი
ნაწყევლი სახლში არ უნდა მიიტანო. შდრ. ნაჭყა. 

Lemma: noch'q'ved-i  
Number: 15489  
ნოჭყვედ-ი (ნოჭყვედის) მიმღ. ვნებ. წარს. ჭყვიდუნს ზმნისა -- ნაწყვეტი; ამონაწყვეტი. შხვადოშხვანერი ნოჭყვედი --
სხვადასხვანაირი ნაწყვეტი. 

Lemma: noch'q'vedia  
Number: 15490  
ნოჭყვედია (ნოჭყვედიას) ამოსაყვან ყველს მოწყვეტილი ნაჭერი, -- ნაწყვედა. შდრ. ნოჭყვედი. 

Lemma: nox-i  
Number: 15491  
ნოხ-ი (ნოხის) ნოხი, საგები. იხ. ორხუუ. 

Lemma: noxam-i  
Number: 15492  
ნოხამ-ი (ნოხამს) ნოხიანი. 

Lemma: noxashuer-i  
Number: 15493  
ნოხაშუერ-ი (ნოხაშუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. ხაშუნს ზმნისა -- 1. ხარშვის საფასური; 2. ნახარში. ი კოჩქ ბაკურაცალო
ფსხაპუნქია დო ნოხაშუერც ქინასხაპუა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 58 -- იმ კაცმა ბაკურასავით გადავხტებიო (ვიცეკვებო) და
ნახარშში ჩახტაო. ათე ნოხაშუერით გობონით თხა: ყაზაყ., 6.06.1930, გვ. 4 -- ამ ნახარშით გაბანეთ თხა. ატამაში ტიიში
წამალი რე თუთუმიში ნოხაშუერი -- ატმის ტილის წამალია თუთუნის ნახარში. 

Lemma: noxe  
Number: 15494  
ნოხე (ნოხეს) ნაჭუჭი, ხეჭუჭი. იხ. ნოხიი, ნოხო. 

Lemma: noxerck-i  
Number: 15495  
ნოხერცქ-ი (ნოხერცქის) მიმღ. ვნებ. წარს. ხირცქუნს ზმნისა -- ხის ნახლეჩი; ჩამონაპობი. შდრ. ლაზ. ნოცქიპალე;
ნოხაპულე ნაფოტი (ნ. მარი). 

Lemma: noxep-i  
Number: 15496  



ნოხეფ-ი (ნოხეფის, ნოხეფს, ნოხემს) მიმღ. ვნებ. წარს. ხანს ზმნისა -- ნაშობი. ახალი ნოხეფი გინი ჸუნსია -- ახალი
ნაშობი ხბო ჰყავსო. იხ. ხაფა. 

Lemma: noxvamulens  
Number: 15497  
ნოხვამულენს ზმნზ. იგივეა, რაც ნაოხვამულენს, -- ნალოცევს. 

Lemma: noxver-i  
Number: 15498  
ნოხვერ-ი (ნოხვერს) მიმღ. ვნებ. წარს. -- ნახვეტი; ნაგავი. ბაღი ჯგირო გოწიმინდეთ დო ნოხვერი ხეთეხოლო დოჭვით! --
ბაღი კარგად გაწმინდეთ და ნახვეტი მაშინათვე დაწვით. 

Lemma: noxi-i  
Number: 15499  
ნოხი-ი (ნოხის) ნაჭუჭი (კაკლის, წაბლის, კვერცხის და სხვ.) ნეძიში ნოხიი -- კაკლის ნაჭუჭი, -- წენგო. იხ. ნოხე, ნოხო. 

Lemma: noxir-i  
Number: 15500  
ნოხირ-ი (ნოხირს) მიმღ. ვნებ. წარს. ხირულენს ზმნისა -- ნაქურდალი, ნაპარავი. ნოხირჷთ არსებე: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 139 -
- ნაქურდალით არსებობ. ნოხირიში შიმანახებელი მახინჯიშე ვარესი რენია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 107 -- ნაქურდალის
შემნახველი ქურდზე უარესიაო. ნოხირო ზმნზ. მალულად, ქურდულად: მუში მუმაში ნოხირო ქიგედოხოდჷ: ი. ყიფშ., გვ. 51 -
- თავისი მამის მალულად დააჯდა. იხ. ხირუა. 

Lemma: noxo  
Number: 15501  
ნოხო (ნოხოს) იგივეა, რაც ნოხე, ნოხიი, -- ნაჭუჭი, ხეჭუჭი. 

Lemma: noxor-i  
Number: 15502  
ნოხორ-ი, ნოხორი{ლ}-ი, ნოხორე, ნოხორე-ი, ნოხორუ (ნოხორს, ნოხორირს, ნოხორუს) ნასახლარი. ნოხორის მელი
გილაპარპალანდუა: თ. სახოკ., გვ. 255 -- ნასახლარზე მელია პარპაშობდაო. ვაიშ ნოხორირს უიქ ქიგიხორუა -- ვაის
ნასახლარზე უი დასახლდაო. ოიაშ ნოხორიის კოიაქ ქიგიხორუა: ა. ცან., გვ. 116 -- ოიას ნასახლარზე კოია დასახლდაო.
შდრ. ტოპონ. ჸურხეშ ნოხორე ყურუას (ქალის) ნასახლარი; კოკნოხორე//კოკნოხორეი კოკის ნასახლარი (პ. ცხად., ტიპონ.,
გვ. 127-128). იხ. ხორუა. 

Lemma: noj-i  
Number: 15503  
ნოჯ-ი (ნოჯის) ნაძვი (დ. ფიფია). 

Lemma: nojixen-i  
Number: 15504  
ნოჯიხენ-ი (ნოჯიხენს) ნაციხარი. შდრ. ჯიხა. 

Lemma: nojixu  
Number: 15505  
ნოჯიხუ (ნოჯიხუს) იგივეა, რაც ნოჯიხენი. 

Lemma: nzhvilua  
Number: 15506  
ნჟვილუა (ნჟვილუას) იხ. ჟვილუა. 

Lemma: nrghia  
Number: 15507  
ნრღია (ნრღიას) სახელი ნრღიანს ზმნისა -- ღრიალი. მუსი რე გენრღიანქინი? -- რასაა, რომ ღრიალებ. იხ. რღია. 

Lemma: nt'aleba  
Number: 15508  
ნტალება (ნტალებას) იხ. მონტალება, მონტება. 

Lemma: nt'eba1  
Number: 15509  
ნტება1, ნტინა (ნტებას, ნტინას) იგივეა, რაც რტება, რტინა, -- სახელი ინტებუ(ნ), ირტებუ(ნ) ზმნათა -- გაქცევა. ხეთე
ნტებას ეცადუ -- მაშინვე გაქცევას შეეცადა. ნტებასჷთი ქოჭიშჷთ: ქხს, 1, გვ. 281 -- გაქცევასაც მოესწრებით. მისჷთი
ანტინჷნი, ინტჷ: ი. ყიფშ., გვ. 97 -- ვინც გაქცევა შეძლო, გაიქცა. გოსხაპეს აბრაგებქ დო ინტეს: მ. ხუბ., გვ. 73 -- გახტნენ
აბრაგები და გაიქცნენ. ღურაშა მის ანტინე: ი. ყიფშ., გვ. 157 -- სიკვდილს ვინ გაექცევა. ონტინუანს (ონტინუუ გააქცია, უნტინუაფუ
გაუქცევია, ნონტინაფუე(ნ) გააქცევდა თურმე) გრდმ. გააქცევს. ინტებუ(ნ) (ინტუ გაიქცა, უნტებუ//ნტებე{ლე}(ნ) გაქცეულა, ნონტებუე(ნ)
გაიქცეოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ონტინუანს ზმნისა -- გაიქცევა. ენტებუ(ნ) (ენტუ გაექცა, ნტებუ გაჰქცევია) გრდუვ. ვნებ.
უნტინუანს ზმნისა -- გაექცევა. ინტინე(ნ), ინტინინე(ნ) (ინტინუ//ინტინინუ შესაძლებელი გახდა გაქცევა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ.
ვნებ. ონტინუანს ზმნისა -- შეიძლება გაიქცეს. ანტინე(ნ), ანტინინე(ნ) (ანტინუ//ანტინინუ შეძლო გაქცეულიყო, -- , ნონტინ{ებ}უე(ნ)
შესძლებია გაქცევა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უნტინუანს ზმნისა -- შეუძლია გააქციოს. ონტინაფუანს//ონტებაფუანს (ონტინაფუუ
გააქცევინა, უნტებაფუაფუ გაუქცევინებია, ნონტინებაფუე(ნ) გააქცევინებდა თურმე) კაუზ. ონტინუანს ზმნისა -- გააქცევინებს.
მანტინაფალი მიმღ. მოქმ. გამქცეველი. მანტენჯი მიმღ. მოქმ. გამქცევი. ონტინალი მიმღ. ვნებ. მყ. გასაქცევი. ონტინაფალი მიმღ. ვნებ.
მყ. გასაქცევი. ონტენჯი მიმღ. ვნებ. მყ. გასაქცევი. ნტებული მიმღ. ვნებ. წარს. გაქცეული. ნანტები//ნანტინეფი მიმღ. ვნებ. წარს.
განაქცევი. ნანტინჷ მიმღ. ვნებ. წარს. განაქცევი. ნანტებუერი//ნანტინაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. გაქცევის საფასური. უნტინაფუ/ჷ მიმღ.
უარყ. გაუქცეველი. 



Lemma: nt'eba2  
Number: 15510  
ნტება2 (ნტებას), ნტუაფა (ნტუაფას) სახელი {მი}ანტუაფუ(ნ) ზმნისა -- შეტევა. გამნოლჷ არაბიქ დო მიანტუუ მუჰამბის: მ.
ხუბ., გვ. 37 -- შემოვარდა არაბი და შეუტია მუჰამბის. ბურჭული გეჭოფჷ დიაკონქ დო მიანტუუ თე პაპას: მ. ხუბ., გვ. 264 --
წალდი აიღო დიაკონმა და შეუტია ამ მღვდელს. ჯოღორქ მუუნტუუ მეშარეს -- ძაღლმა შეუტია მგზავრს. იხ. მენტება.
ანტუაფუ(ნ) (მიანტუაფუ(ნ) შეუტევს, მიანტუუ შეუტია, მეუნტუაფუ შეუტევია, მენონტუაფუე(ნ) შეუტევდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ეკიდება, უტევს. 

Lemma: nt'eba3  
Number: 15511  
ნტება3 (ნტებას), ნტალება (ნტალებას) იხ. მო-ნტება, მო-ნტალება, -- მოკიდება (ცეცხლისა). მონტუუ(ნ) დაჩხირი --
მიკიდია ცეცხლი. ართ დიხას ონტუუდას იჸიი: მ. ხუბ., გვ. 216 -- ერთ ადგილს ეკიდებოდეს იქნება. ვოხექჷნ, ალი მონტუუ:
მასალ., გვ. 46 -- (როცა) ვზივარ, ალმური მწვავს. გიდელს ონტუდუა დო ღვარღვალი გიაძიცანდუა -- გიდელს ეკიდა
(ცეცხლი) და სახელური (გიდლისა) დასცინოდაო. ოშ ოჯახის ონტუუდუ: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 155 -- ას ოჯახს ეკიდა (ცეცხლი).
ონტუუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრის მწკრივებში) გრდუვ. სტატიკ. უკიდია. 

Lemma: nt'ebul-i  
Number: 15512  
ნტებულ-ი (ნტებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ინტებუ(ნ) ზმნისა -- გაქცეული. ნტებული ჩხომი დიდო იძირენია: ხალხ. სიბრ., 1,
გვ. 107 -- გაქცეული თევზი დიდად ჩანსო. იხ. რტებული. 

Lemma: nt'er-i  
Number: 15513  
ნტერ-ი (ნტერს) იგივეა, რაც ტერი, -- მტერი. შორიშ მოჯგირეს ხოლოში ნტერი (//ტერი) უჯგუნია: ი. ყიფშ., გვ. 177 --
შორეულ მოკეთეს (ნათესავს) ახლოს მყოფი მტერი სჯობსო. სქანი ნტერსჷ ეფერი ღოლამუდასჷ: ა. ცაგ., გვ. 6 -- შენს
მტერს ესეთი დამართნოდეს. ნტერსუ ხვადუ დიდი ქუა: ი. ყიფშ., გვ. 167 -- მტერს ხვდება (ერგება) დიდი ქვა. ის
ვაარჯგინანს ნტერიშ ტყვია: ი. ყიფშ., გვ. 168 -- იმას არ აჯობებს მტრის ტყვია. 

Lemma: nt'era  
Number: 15514  
ნტერა, ნტერება (ნტერას, ნტერებას) სახელი ნტერენს ზმნისა -- მტრობა. თენა ხოლო მუს მონტერჷ: ი. ყიფშ., გვ. 154 --
ესეც რას მემტერება. ონტერუ არძას -- მტრობს ყველას. ნტერენს იხ. ენტერებუუ(ნ). უნტერანს (უნტერუ უმტრო, უნტერებუ
უმტერია, ნონტერუე(ნ) მტრობდა თურმე) გრდუვ. სასხვ. ქც. უმტრობს. ონტერუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრის მწკრივებში) გრდუვ.
სტატიკ. მტრობს. ენტერებუუ(ნ) (ენტერუ ემტრო, ნტერებუ {და}მტერებია//უმტერია) გრდუვ. ვნებ. ემტერება. ინტერინე(ნ) (ინტერინუ
შესაძლებელი გახდა მტრობა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ონტერუ(ნ) ზმნისა -- შეიძლება მტრობა. ანტერინე(ნ) (ანტერინუ
შეძლო ემტრო, -- , ნონტერ{ებ}უე(ნ) შესძლებია მტრობა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უნტერანს ზმნისა -- შეუძლია ემტროს. ონტერებელი
მიმღ. ვნებ. მყ. სამტრო. {და}ნტერებული მიმღ. ვნებ. წარს. {და}მტერებული. ნანტერებუ მიმღ. ვნებ. წარს. ნამტერები. ნანტერებუერი
მიმღ. ვნებ. წარს. მტრობის საფასური. 

Lemma: nt'erebul-i  
Number: 15515  
ნტერებულ-ი (ნტერებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ნტერენს ზმნისა -- {და}მტერებული. 

Lemma: nt'eroba  
Number: 15516  
ნტერობა (ნტერობას) მტრობა. 

Lemma: nt'erua  
Number: 15517  
ნტერუა (ნტერუას) იგივეა, რაც ნტერობა. 

Lemma: nt'erulo  
Number: 15518  
ნტერულო ზმნზ. მტრულად. ნტერულო ოლჷმუქ -- მტრულად ებრძვი. იხ. ნტერ{ებ}ა. 

Lemma: nt'varua  
Number: 15519  
ნტვარუა (ნტვარუას) იგივეა, რაც ტვარუა, -- სახელი ნტვარუნს ზმნისა -- თავში ჩარტყმა. {ნ}ტვარუნს (ქო{ნ}ტვარუ ჩასცხო,
ქოუ{ნ}ტვარუ ჩაუცხია, ქონო{ნ}ტვარუე(ნ) ჩასცხებდა თურმე) გრდმ. თავში ჩასცხებს, ჩაარტყამს. 

Lemma: nt'ver-i  
Number: 15520  
ნტვერ-ი (ნტვერს) მტვერი. იხ. ტვერი. 

Lemma: nt'ia  
Number: 15521  
ნტია (ნტიას) იგივეა, რაც ნტირა, -- ტევა. ნტია ვა რე მუკი-მუკი: მასალ., გვ. 77 -- ტევა არ არის ირგვლივ. 

Lemma: nt'ina  
Number: 15522  
ნტინა, ნტინაფა (ნტინას, ნტინაფას) იგივეა, რაც ნტება1. სქანდა მიპირებუ ნტინა: ქხს, 1, გვ. 60 -- შენსკენ ვაპირებ
გამოქცევას. უჯგუ ხოლო იშო ნტინა!: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 19 -- სჯობს კიდევ იქით გაქცევა. 

Lemma: nt'inapil-i//rt'inapil-i  
Number: 15523  
ნტინაფილ-ი//რტინაფილ-ი (ნ/რტინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ინტებუ(ნ),ონტინუანს ზმნებისა -- გაქცეული. 



Lemma: nt'inel-i  
Number: 15524  
ნტინელ-ი (ნტინელ/რს) იგივეა, რაც ნტინაფილი. 

Lemma: nt'ira  
Number: 15525  
ნტირა (ნტირას) იგივეა, რაც ტირა, -- სახელი ანტირე(ნ), ონტირუანს ზმნათა -- ტევა. ათე ნდის ნოჸუნუე ქიანაში სქა,
ვანტირენი თისხიი: მ. ხუბ., გვ. 24 -- ამ დევს ჰყოლია ქვეყნის ფუტკარი, რომ არ ეტევა იმდენი. სოდე დუდი ინტირენი, ექ
ტანი ხოლო გითინტირენია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 124 -- სადაც თავი გაეტევა, იქ ტანიც გაეტევაო. ექ შხვა მუთუნი ვე
ნიტირე: ი. ყიფშ., გვ. 125 -- იქ სხვა რამე არ ჩაეტევა. ა{ნ}ტირე (ა{ნ}ტირუ დაეტია, {ნ}ტირე{ლე}(ნ) დატეულა) გრდუვ. ვნებ. დაეტევა.
ო{ნ}ტირუანს (დაა{ნ}ტირუუ დაატია, დუუ{ნ}ტირუაფუ დაუტევია, დონო{ნ}ტირაფუე(ნ) დაატევდა თურმე) გრდმ. {და}ატევს. უ{ნ}ტირუანს
(დუუ{ნ}ტირუუ დაუტია, დუუ{ნ}ტირუაფუ დაუტევია) გრდმ. სასხვ. ქც. ო{ნ}ტირუანს ზმნისა -- დაუტევს. ი{ნ}ტირუაფუ(ნ) (დიი{ნ}ტირუ
დაეტია, დო{ნ}ტირე{ლე}(ნ) დატეულა) გრდუვ. ვნებ. ო{ნ}ტირუანს ზმნისა -- ეტევა. ა{ნ}ტირუაფუ(ნ) (დაა{ნ}ტირუ დაეტია, დო{ნ}ტირუუ
დასტევია) გრდუვ. ვნებ. ო{ნ}ტირუანს ზმნისა -- ეტევა. ი{ნ}ტირინე(ნ) (ი{ნ}ტირინუ შესაძლებელი გახდა დატევა, -- , -- ) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. ო{ნ}ტირუანს ზმნისა -- შეიძლება დატევა. ონტირაფუანს (ო{ნ}ტირაფუუ {და}ატევინა, უ{ნ}ტირაფუაფუ {და}უტევინებია,
ნო{ნ}ტირაფუაფუე(ნ) ატევინებდა თურმე) კაუზ. ო{ნ}ტირუანს ზმნისა -- ატევინებს. მა{ნ}ტირალი მიმღ. მოქმ. {და}მტევი. ო{ნ}ტირალი
მიმღ. ვნებ. მყ. {და}სატევი. {ნ}ტირელი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ტეული. ნა{ნ}ტირა მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნატევი. ნა{ნ}ტირუერი მიმღ.
ვნებ. წარს. {და}ტევის საფასური. {უდუ}უ{ნ}ტირუ მიმღ. უარყ. დაუტეველი. 

Lemma: nt'k'varua  
Number: 15526  
ნტკვარუა (ნტკვარუას) იგივეა, რაც ტკვარუა, -- სახელი ნტკვარუნს ზმნისა -- ხვრა, ღრღნა, ტკვერა რისამე (მაგ., თხილის,
კაკლის, ძვლისა...). ნტკვარუნს (გონტკვარუ გატკვირა, გოუნტკვარუ გაუტკვერია, გონოტკვარუე(ნ) გატკვერდა თურმე) გრდმ. ტკვერს. 

Lemma: nt'k'viler-i  
Number: 15527  
ნტკვილერ-ი (ნტკვილერს) მიმღ. ვნებ. წარს. ნტკვილუნს ზმნისა -- მაგრად ნაცემი, დარტყმული. 

Lemma: nt'k'vilua  
Number: 15528  
ნტკვილუა (ნტკვილუას) სახელი ნტკვილუნს ზმნისა -- მაგრად გარტყმა, ცემა; ტკეცა. ფერი ქონტკვილუ ჸუიჯინს, დიხას
ქაშაარაგუუ -- ისეთი სტკიცა ყურის ძირში, მიწაზე (ქე) დააგდო. ნტკვილუნს (ქონტკვილუ სტკიცა, ქუუნტკვილუ უტკეცია,
ქონონტკვილუე(ნ) სტკეცდა თურმე) გრდმ. სტკეცს. ინტკვილე(ნ) (ინტკვილუ შესაძლებელი გახდა ტკეცა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
ნტკვილუნს ზმნისა -- შეიძლება ძლიერ გარტყმა, ტკეცა. ანტკვილე(ნ) (ანტკვილუ შეძლო ეტკიცა, -- , ნონტკვილუე(ნ) შესძლებია
ეტკიცა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ნტკვილუნს ზმნისა -- შეუძლია სტკიცოს. ონტკვილაფუანს (ონტკვილაფუუ ატკეცინა, უნტკვილაფუაფუ
უტკეცინებია, ნონტკვილაფუე(ნ) ატკიცინებდა თურმე) კაუზ. ნტკვილუნს ზმნისა -- ატკეცინებს, გაარტყმევინებს, აცემინებს მაგრად.
მანტკვილარი მიმღ. მოქმ. გამრტყმელი მაგრად, მტკეცელი. ონტკვილარი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}სარტყმელი, სატკეცი. ნტკვილერი მიმღ.
ვნებ. წარს. დარტყმული, ნატკეცი. ნანტკვილა მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნარტყამი, ნატკეცი. ნანტკვილუერი მიმღ. ვნებ. წარს.
გარტყმის, ტკეცის საფასური. 

Lemma: nt'k'icas  
Number: 15529  
ნტკიცას ზმნზ. მტკიცედ. საჭირო იჸუაფუ ხეში ნტკიცას მოკინდირი -- საჭირო იქნება ხელის მტკიცედ მოკიდება. ჩქჷ
ნტკიცასჷ ალურეთ ხუცუ -- ჩვენ მტკიცედ ვუდგავართ მხარში. იხ. ნტკიცე. 

Lemma: nt'k'ice  
Number: 15530  
ნტკიცე (ნტკიცეს) მტკიცე. ნტკიცე კოჩიე -- მტკიცე კაცია, 

Lemma: nt'k'iceba  
Number: 15531  
ნტკიცება (ნტკიცებას) სახელი ანტკიცენს ზმნისა -- მტკიცება. მუჭოთ თინეფი ანტკიცენანი -- როგორც ისინი ამტკიცებენ.
იხ. მტკიცება. 

Lemma: nt'k'olua  
Number: 15532  
ნტკოლუა (ნტკოლუას) განტევება სულისა. ოტოლე -- ბოტოლე, შური გონტკოლე -- ოტოლე -- ბოტოლე, სული განუტევე
(შელოცვაა). 

Lemma: nt'k'ora  
Number: 15533  
ნტკორა (ნტკორას) ზედმეტად მსუქანი. ვააჯინინუო ე ნტკორა ძღაბის ჭიჭე ხანს -- ვერ დაიცადა (იყურა) ამ მსუქნმა გოგომ
ცოტა ხანს. 

Lemma: nt'k'orua  
Number: 15534  
ნტკორუა (ნტკორუას) სახელი ნტკორუნს ზმნისა -- თქვლეფა. ნტკორუნს (დონტკორუ შეთქვლიფა, დუუნტკორუ შეუთქვლეფია,
დონონტკორუე(ნ) შეთქვლეფდა თურმე) გრდმ. თქვლეფს. ონტკორალი მიმღ. ვნებ. მყ. სათქვლეფი. ნანტკორა მიმღ. ვნებ. წარს.
ნათქვლეფი. 

Lemma: nt'e'ra  
Number: 15535  
ნტჷრა (ნტჷრას) იხ. ნტირა. თუდო დიხას ვენტჷრენა: ქხს, 1, გვ. 210 -- ქვევით მიწაზე არ ეტევიან. 

Lemma: nt'e'rinapa  
Number: 15536  
ნტჷრინაფა (ნტჷრინაფას) იხ. ნტჷრა. 



Lemma: nt'q'a  
Number: 15537  
ნტყა (ნტყას) იგივეა, რაც ტყა, -- ტყე. 

Lemma: nt'q'elapi  
Number: 15538  
ნტყელაფი (ნინაში) ლაყბობა; ტარტარი ენისა. ნუ უნტყელუანქ ნინას! -- ნუ ატარტალებ ენას! 

Lemma: nt'q'vilua  
Number: 15539  
ნტყვილუა (ნტყვილუას) სახელი ნტყვილუნს ზმნისა -- რბილი საჭმლის ხარბად ჭამა, -- შესანსვლა. დონტყვილუ, მუთ
ოჭკომალი ქიგლადვეს სტორსინი -- შესანსლა, რაც საჭმელი მაგიდაზე დადვეს. ნტყვილუნს (დონტყვილუნს შესანსლავს,
დონტყვილუ შესანსლა, დოუნტყვილუ შეუსანსლავს, დონონტყვილუე(ნ) შესანსლავდა თურმე) გრდმ. ხარბად ჭამს, -- სანსლავს
(საჭმელს). 

Lemma: nt'q'ilua  
Number: 15540  
ნტყილუა (ნინაში) ტლიკინი (ენისა). მუს უნტყილუანს ი კათა ნინასინი, ვამიჩქუ -- რას ატლიკინებს ის ხალხი ენას, არ
ვიცი. 

Lemma: nt'q'olo  
Number: 15541  
ნტყოლო (ნტყოლოს) ტალახიანი ადგილი, ლაფი; წუმპე, საფლობი. 

Lemma: nt'q'olua  
Number: 15542  
ნტყოლუა (ნტყოლუას) სახელი ნტყოლუნს ზმნისა -- ლაფში, წუმპეში, ტალახში ტოპვა; ტალახში გორვა (ი. ყიფშ., პ. ჭარ.).
ღეჯი ონტყოლაშეში ნტყოლუას ვემიოტენსია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 148 -- ღორი ლაფში (საფლობში) გორვას არ მოიშლისო
(მიატოვებსო). გადატ. საჭმლის უშნოდ ჭამა, -- თქვლეფა. 

Lemma: nt'q'ulicua  
Number: 15543  
ნტყულიცუა (ნტყულიცუას) იგივეა, რაც ნტყვილუა, -- სახელი ნტყულიცუნს ზმნისა -- რბილი რამ საჭმლის ხარბად და
დაუღეჭავად ჭამა, ყლაპვა. 

Lemma: nu  
Number: 15544  
ნუ უარყოფითი ნაწილაკი. ნუ გოშქურუნია ჩქიმდა: ი. ყიფშ., გვ. 174 -- ნუ გეშინიაო ჩემი. ჩქიმ ტერს ღორონთქ ნუ მეჩას! მ.
ხუბ., გვ. 324 -- ჩემს მტერს ღმერთმა ნუ მისცეს! იხ. ნჷ, ნუმ, ნუმუ, ნჷმჷ. 

Lemma: nugesh-i  
Number: 15545  
ნუგეშ-ი (ნუგეშის) ნუგეში; იმედი. მუშ ნუგეშის დომიჩინა: ქხს, 1, გვ. 61 -- რის იმედს დამიბარებ. ნუგეშის ვეველუქ -- ნუგეშს
არ ველოდები. 

Lemma: nugesheba  
Number: 15546  
ნუგეშება, ნუგეშუა (ნუგეშებას, ნუგეშუას) სახელი ანუგეშენს ზმნისა -- ნუგეშება. ანუგეშენს (ანუგეშუ ანუგეშა, უნუგეშებუ
უნუგეშებია, ნონუგეშებუე(ნ) ანუგეშებდა თურმე) გრდმ. ანუგეშებს. ინუგეშენს (ინუგეშუ ინუგეშა, უნუგეშებუ უნუგეშებია) გრდმ. სათავ ქც.
ანუგეშენს ზმნისა -- ინუგეშებს (თავს). უნუგეშენს (უნუგეშუ უნუგეშა, უნუგეშებუ უნუგეშებია) გრდმ. სასხვ. ქც. ანუგეშენს ზმნისა --
უნუგეშებს. ინუგეშებუუ(ნ) (ინუგეშუ ნუგეშებულ იქნა, ნუგეშებე{ლე}(ნ) ნუგეშებულა) გრდუვ. ვნებ. ანუგეშენს ზმნისა -- ნუგეშდება.
ენუგეშებუუ(ნ) (ენუგეშუ ენუგეშა, ნუგეშებუუ ნუგეშებია) გრდუვ. ვნებ. უნუგეშენს ზმნისა -- უნუგეშდება. ინუგეშინე(ნ) (ინუგეშინუ
შესაძლებელი გახდა ნუგეშება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ანუგეშენს ზმნისა -- შეიძლება ინუგეშოს. ანუგეშინე(ნ) (ანუგეშინუ
შეძლო ენუგეშებინა, -- , ნონუგეშებუე(ნ) შესძლებია ნუგეშება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უნუგეშენს ზმნისა -- შეუძლია ანუგეშოს.
ონუგეშებაფუანს (ონუგეშებაფუუ ანუგეშებინა, უნუგეშებაფუაფუ უნუგეშებინებია, ნონუგეშებაფუე(ნ) ანუგეშებინებდა თურმე) კაუზ.
ანუგეშენს ზმნისა -- ანუგეშებინებს. მანუგეშებელი მიმღ. მოქმ. {და}მნუგეშებელი. ონუგეშებელი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}სანუგეშებელი.
ნუგეშებული მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნუგეშებული. ნანუგეშა, ნანუგეშუ მიმღ. ვნებ. წარს. ნანუგეშები. ნანუგეშებუერი მიმღ. ვნებ. წარს.
ნუგეშების საფასური. უნუგეშებუ, უდუნუგეშებუ მიმღ. უარყ. დაუნუგეშებელი. 

Lemma: nugeshebul-i  
Number: 15547  
ნუგეშებულ-ი (ნუგეშებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ანუგეშენს ზმნისა -- {და}ნუგეშებული. 

Lemma: nuzona//nuzuona  
Number: 15548  
ნუზონა//ნუზუონა (ნუზონას//ნუზუონას) ნაძვნარი. მითიბლი ნუზონაშა -- შევედი ნაძვნარში. იხ. ნუზუ. 

Lemma: nuzu  
Number: 15549  
ნუზუ, ნუზჷ (ნუზუ/ჷ-ს) ბოტან. ნაძვი (ა. მაყ.). მელე ეკოდგჷ ართი მაღალი ნუზუ: მ. ხუბ., გვ. 78 -- გაღმა დგას ერთი მაღალი
ნაძვი. ნუზჷ პატჷნი, ნუზჷ ხენწჷფე: მ. ხუბ., გვ. 78 -- ნაძვი ბატონი, ნაძვი ხელმწიფე. იხ. ნუძუ. შდრ. ნოჯი. 

Lemma: nuzua  
Number: 15550  
ნუზუა (ნუზუას) სახელი ნუზუნს ზმნისა -- მაგრად ცემა, ნაძვის ჯოხის დარტყმა. ვოხოხოი, მუ უქიმინ ონუზალს ეჩიშა: ქხს, 1,
გვ. 191 -- ვოხოხოი, რა უქნია ოცჯერ გასაჯოხს. გეჭოფუ ბიგა დო ქონუზუ ოჭიშის -- აიღო ჯოხი და (ქე) დაარტყა ზურგზე.



ნუზუნს (ქონუზუ დაარტყა, ქუუნუზუ დაურტყამს, ქონონუზუე(ნ) დაარტყამდა ნაძვის ჯოხს თურმე) გრდმ. მაგრად არტყამს (ნაძვის ჯოხს).
უნუზუანს (უნუზუუ ურტყა, უნუზუაფუ ურტყამს) გრდმ. სასხვ. ქც. ნუზუნს ზმნისა -- (ნაძვის ჯოხს) ურტყამს. ონუზ{უ}აფუანს (ონუზ{უ}აფუუ
აცემინა, უნუზ{უ}აფუაფუ უცემინებია, ნონუზ{უ}აფ{უაფ}უე(ნ) აცემინებდა თურმე) კაუზ. ნუზუნს ზმნისა -- აცემინებს. მანუზალი მიმღ. მოქმ.
მცემელი (ნაძვის ჯოხით). ონუზალი მიმღ. ვნებ. მყ. საცემი. დონუზილი მიმღ. ვნებ. წარს. ცემული. ნანუზა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაცემი.
ნანუზუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ცემის საფასური. 

Lemma: nuzushi  
Number: 15551  
ნუზუში მკვარ-ი (ნუზუში მკვარს) ნაძვის კვარი (სანათებელი). ნუზუში მკვარი ნორზუენა ჯვეში ფაცხემს -- ნაძვის კვარი
ენთოთ თურმე ძველ (ძველად) ფაცხებში. 

Lemma: nuzushi  
Number: 15552  
ნუზუში ფირსა (ნუზუში ფირსას) კევი; ნაძვის გამონადენი, რომელსაც ღეჭენ. შდრ. ოკანკალი. 

Lemma: nuk'u  
Number: 15553  
ნუკუ (ნუკუს) ნიკაპი. იხ. ნიკუ, ნჷკჷ; ჩიკი, ჩიკუ. შდრ. ლაზ. ნუკუ ნიკაპი (ნ. მარი). 

Lemma: num  
Number: 15554  
ნუმ უარყოფითი ნაწილაკი, -- იგივეა, რაც ნუ,ნუმუ, ნჷმ. ნუმ რაგადა ბოდიშის!: ქხს, 1, გვ. 310 -- ნუ ლაპარაკობ ბოდიშს! სი
ნუმ თხულე მეტობას: ქხს, 1, გვ. 194 -- შენც ნუ ითხოვ მეტს. მისით მოზვერი არდუნი, ის ხოს ნუმ უარანქია: ხალხ. სიბრ., 1,
გვ. 92 -- ვისაც მოზვერი ეზრდება, იმას ხარს ნუ დაუჭერო. 

Lemma: numu  
Number: 15555  
ნუმუ უარყოფითი ნაწილაკი, -- იგივეა, რაც ნუმ, ნჷმ, ნჷმჷ. გოხვეწჷქ, ნუმუ წაჸუნე ათე ჩქიმი ბოშალას: ი. ყიფშ., გვ. 164 --
გეხვეწები, ნუ გააფუჭებ ამ ჩემს ბიჭობას. გურსჷ ნუმუ შემიწუხე: ქხს, 1, გვ. 102 -- გულს ნუ შემიწუხებ. თინა ღორონთქ ნუმუ
ქიმინჷ: ქხს, 1, გვ. 45 -- ის ღმერთმა ნუ ქნას. 

Lemma: nume'  
Number: 15556  
ნუმჷ იხ. ნუმუ. ნუმჷ მიღუნა შხვაში იმენდი: ი. ყიფშ., გვ. 169 -- ნუ გვაქვს სხვისი იმედი. ნუმჷ განჯას ინა თოლს: ი. ყიფშ.,
გვ. 117 -- ნუ გააღებს ის თვალს. 

Lemma: nurt  
Number: 15557  
ნურთ უარყოფითი ნაწილაკი: ნურც. ნურთ რღოლას ღორონთქ გლახა -- ნურც დაგმართოს (გიქნას) ღმერთმა ცუდი. იხ. ნუმ,
ნუმუ. 

Lemma: nu՚u  
Number: 15558  
ნუჸუ (ნუჸუს), ნჷჸუ (ნჷჸუს) როკი, ნუჟრი (ი. ყიფშ.); კუნძი (პ. ჭარ.); ნატოტარი. კარკალე ჯას გუმოფალუნს ნუჸუ, --
ბუსკულიჯგურა მიკოჩანს ჯაშ ტანს -- ზოგიერთ ხეს გამოაქვს ნუჟრი, -- კორძივით აბია ხის ტანს. შდრ. ჭკვინჭკვი. 

Lemma: nucu  
Number: 15559  
ნუცუ (ნუცუს) ზოოლ. დედალი ძაღლი, ძუკნა (გ. ელიავა). 

Lemma: nudzu  
Number: 15560  
ნუძუ (ნუძუს) იხ. ნუზუ. 

Lemma: ne'  
Number: 15561  
ნჷ იხ. ნუ. გინი ნჷ რე რჷნტჷ, შერი: ი. ყიფშ., გვ. 149 -- ხბო ნუა უჭკუო , (და) შტერი. ღორონთქჷ ნჷ მოგილასჷ: ი. ყიფშ., გვ.
25 -- ღმერთმა ნუ მოგიშალოს. ჰატჷ, ბოში, ნჷ გაშქურინენია!: ა. ცაგ., გვ. 32 -- ჰაიტ, ბიჭო, ნუ შეგეშინდებაო! 

Lemma: ne'ga  
Number: 15562  
ნჷგა (ნჷგას) იხ. ნიგა. ქიმიფშითიე, ნჷგას ქათომიდგუნდესია: მ. ხუბ., გვ. 111 -- რომ მივიდოდითო, ხის საწველელს
(სათლს) შემომიდგამდნენო. 

Lemma: ne'k'e'  
Number: 15563  
ნჷკჷ (ნჷკჷს) იხ. ნუკუ. ნჷკჷს ფრიმული გეჩანს -- ნიკაპზე წვერი აქვს. 

Lemma: ne'm  
Number: 15564  
ნჷმ იხ. ნუმ. შხვაში ფითქის ნჷმ მიშურქე კითისია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 160 -- სხვის ფაფაში თითს ნუ ურევო. ნჷმ
გუმოშქვანთ თე ხობარეფც გაძიცალო!: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 153 -- ნუ გაგვხდით ამ ხობელებს დასაცინად! 

Lemma: ne'mu  
Number: 15565  
ნჷმუ იხ. ნუმუ. ოსურსჷ სანამუსოსჷ ნჷმუ უწინქია: ი. ყიფშ., გვ. 23 -- ცოლს საიდუმლოს ნუ ეტყვიო. იხ. ნჷმჷ. 



Lemma: ne'me'  
Number: 15566  
ნჷმჷ იხ. ნუმუ. ღორონთქჷ ნჷმჷ მოილასასჷ თქვანი ხეთჷ მოწიული: ი. ყიფშ., გვ. 62 -- ღმერთმა ნუ მოგიშალოს თქვენი
ხელით მოწეული. ნჷმჷ ბღოლანთ: ი. ყიფშ., გვ. 158 -- ნუ მიზამთ. ნჷმჷ კუსა: ი. ყიფშ., გვ. 166 -- ნუ კვნესი. 

Lemma: ne'{n}dzge'  
Number: 15567  
ნჷ{ნ}ძგჷ (ნჷ{ნ}ძგჷს) იხ. ნინძგი. ნჷნძგჷ მორჩე: ი. ყიფშ., გვ. 148 -- ნისკარტი მოთეთრო. ნჷნძგჷთ მარგება მიოჩქჷ
მოდათ: ი. ყიფშ., გვ. 175 -- ნისკარტით დამაგრება მიაჩნია მოდად. 

Lemma: ne'rga  
Number: 15568  
ნჷრგა (ნჷრგას) იხ. ნირგა. 

Lemma: ne'rsi  
Number: 15569  
ნჷრსი (ნჷრსის) იხ. ნირსი. 

Lemma: ne't'e  
Number: 15570  
ნჷტე იხ. ნიტე. ხოლო მიშასია ნჷტე: მ. ხუბ., გვ. 116 -- კიდევ მოვიდოდესო ნეტავი. 

Lemma: ne'shi  
Number: 15571  
ნჷში (ნჷშის) იხ. ნიში. აქ ვარე... ნჷში: მ. ხუბ., გვ. 345 -- აქ არ არის... ნავი. 

Lemma: ne'dzgi  
Number: 15572  
ნჷძგი (ნჷძგის) იხ. ნჷნძგი; ნინძგი. 

Lemma: nkalua  
Number: 15573  
ნქალუა (ნქალუას) სახელი {ნ}ქალუნს ზმნისა -- ქელვა, ძლივს სუნთქვა. მა მივოჭიშენი, შურს ნქალუნდუ -- მე რომ მივედი
(მივუსწარი), ძლივს სუნთქავდა (ქელავდა). შურს დინომიდგუნს ზღვაში ნქალუა -- სულს ჩამიდგამს ზღვის ქელვა (სუნთქვა).
ცუნჯელი პეირი ნქალუნს მერაას -- ნამიანი ყვავილი სუნთქავს ნელა. შურიში {ნ}ქალუა სულის მოთქმა: შური ვაქალა! --
ხმა ჩაიკმინდე (გაჩუმდი)! ნქალუნს (შურს) (ნქალუ იქშინა, უნქალუ უქშენია, ნონქალუე(ნ) ქშენდა, ქელავდა თურმე) გრდმ. ქელავს,
ქშენს (სულს). მანქალარი (შურიში) მიმღ. მოქმ. ღრმად მსუნთქველი; გადატ. ხმის ამომღები. ონქალარი (შური) მიმღ. ვნებ. მყ.
საქშენი; გადატ. ხმა ამოსაღები. 

Lemma: nkareba  
Number: 15574  
ნქარება (ნქარებას) სახელი ანქარენს ზმნისა -- გაქარწყლება, გაქრობა, მოშორება; ქარვება; გაქცევა. დარდის ბირა
ანქარენს: ქხს, 1, გვ. 90 -- დარდს სიმღერა აქარვებს. გეენქარეს ოსურემქ თაურე -- გაქრნენ ქალები აქედან. ანქარენს
(გაანქარუ გააქრო, გოუნქარებუ გაუქრია, გონონქარებუე(ნ) გააქრობდა თურმე) გრდმ. აქარვებს, აქარწყლებს; აქრობს, აშორებს.
ინქარენს (გიინქარუ გაიქარვა, გუუნქარებუ გაუქარვებია) გრდმ. სათავ. ქც. ანქარენს ზმნისა -- იქარვებს, იქარწყლებს. უნქარენს
(გუუნქარუ გაუქარვა, გუუნქარებუ გაუქარვებია) გრდმ. სასხვ. ქც. ანქარენს ზმნისა -- უქარვებს, უქარწყლებს, უშორებს.
ინქარებუუ(ნ) (გიინქარუ გაქრა, გაქარვდა; გონქარებე{ლე}(ნ) გამქრალა, გაქარვებულა) გრდუვ. ვნებ. ანქარენს ზმნისა -- ქარვდება,
ქარწყლდება; შორდება. ინქარინე(ნ) (ინქარინუ შესაძლებელი გახდა გაქარვება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ანქარენს ზმნისა
-- შეიძლება გაქარვდეს, გაქარწყლდეს; გაიქცეს, გაქრეს. ანქარინე(ნ) (ანქარინუ შეძლო გაექარვებინა, -- , გონონქარებუე(ნ)
შესძლებია გაქარვება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უნქარენს ზმნისა -- შეუძლია გააქროს, გააქარვოს, გააქარწყლოს, გააქციოს.
ონქარებაფუანს (ონქარებაფუუ აქარვებინა, უნქარებაფუაფუ უქარვებინებია, ნონქარებაფუე(ნ) აქარვებინებდა თურმე) კაუზ. ანქარენს
ზმნისა -- აქარვებინებს, აქარწყლებინებს, {გა}აქრობინებს. მანქარებელი მიმღ. მოქმ. {გა}მქარვებელი, {გა}მქარწყლებელი.
ონქარებელი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}საქარვებელი, {გა}საქარწყლებელი. განქარებული მიმღ. ვნებ. წარს. გაქარვებული,
გაქარწყლებული. ნანქარები მიმღ. ვნებ. წარს. ნაქარვები, {გა}ნაქარწყლები. ნანქარებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ქარვების,
გაქარწყლების საფასური. უგუნქარებუ მიმღ. უარყ. გაუქარვებელი, გაუქარწყლებელი. 

Lemma: nkerua  
Number: 15575  
ნქერუა (ნქერუას) იხ. გინო-ნქერუა. 

Lemma: nkvalua  
Number: 15576  
ნქვალუა (ნქვალუას) იხ. მო-ნქვალუა. 

Lemma: nkverua  
Number: 15577  
ნქვერუა (ნქვერუას) იხ. გინო-ნქვერუა. შდრ. გინო-ნქერუა. 

Lemma: nkilir-i  
Number: 15578  
ნქილირ-ი (ნქილირს) მიმღ. ვნებ. წარს. ნქილუნს ზმნისა -- გაგლეჯილი, დაფლეთილი. 

Lemma: nkilua  
Number: 15579  
ნქილუა (ნქილუას) სახელი ნქილუნს ზმნისა -- ფლეთა; გლეჯა; გლეჯით სიარული, ძალიან სწრაფად ქროლა. გაჲთოციის
ვირეფქ ირდიხაშე დო მინქილუნა ოჭკუმალიშა: მ. ხუბ., გვ. 85 -- გამოცვივდნენ ვირები ყოველი მხრიდან, გლეჯით გარბიან
საჭმელზე. კიბირი გენქილირი მაფუნა ჯვეშ სუხარიშ ნანქილეფი: ქხს, 1, გვ. 279 -- კბილი გაცვეთილი (დაგლეჯილი)



გვაქვს ძველი ორცხობილას ხვრით. ქომიციის არძაქ ართო, ამარ-ამარ გოვნქილუნა: ქხს, 1, გვ. 195 -- დამესია
(მომცვივდნენ) ყველა ერთად, საცაა (აგერ-აგერ) დამგლეჯენ. ნქილუნს (გონქილუ გაგლიჯა, გუუნქილუ გაუგლეჯია, გონონქილუე(ნ)
გაგლეჯდა თურმე) გრდმ. გლეჯს, ფლეთს; ცვეთს. უნქილუნს (გუუნქილუ გაუგლიჯა, გუუნქილუ გაუგლეჯია) გრდმ. სასხვ. ქც.
ნქილუნს ზმნისა -- უგლეჯს, უფლეთს. ინქილუუ(ნ) (გიინქილუ გაიგლიჯა, გონქილე{რე}(ნ) დაგლეჯილა) გრდუვ. ვნებ. ნქილუნს
ზმნისა -- იგლიჯება, იფლითება. ანქილუუ(ნ) (გაანქილუ გაეგლიჯა, გონქილუუ გაჰგლეჯია) გრდუვ. ვნებ. უნქილუნს ზმნისა --
ეგლიჯება, ეფლითება. ინქილე(ნ) (ინქილუ შესაძლებელი გახდა გაგლეჯა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ნქილუნს ზმნისა --
შეიძლება დაიგლიჯოს, დაიფლითოს. ანქილე(ნ) (ანქილუ შეძლო გაეგლიჯა, -- , გონონქილუე(ნ) შესძლებია გაეგლიჯა) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. უნქილუნს ზმნისა -- შეუძლია დაგლიჯოს, დაფლითოს. ონქილაფუანს (ონქილაფუუ აგლეჯინა, უნქილაფუაფუ
უგლეჯინებია, ნონქილაფუე(ნ) აგლეჯინებდა) კაუზ. ნქილუნს ზმნისა -- აგლეჯინებს, აფლეთინებს. მანქილარი მიმღ. მოქმ.
{გა}მგლეჯი, {და}მფლეთი. ონქილარი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}საგლეჯი, {და}საფლეთი. გონქილირი მიმღ. ვნებ. წარს. გაგლეჯილი,
დაფლეთილი. ნანქილა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაგლეჯი, ნაფლეთი. ნანქილუერი მიმღ. ვნებ. წარს. გლეჯის, ფლეთის საფასური.
{უგ}უნქილუ მიმღ. უარყ. გაუგლეჯელი, დაუფლეთელი. 

Lemma: nkirapa  
Number: 15580  
ნქირაფა (ნქირაფას) სახელი ონქირუანს, ნქირუ (ნ) ზმნებისა -- განქარვება; გაქრობა; გაშეშება. მუანთილი ჯგირი რე დო
დიანთილიშ გონქირაფა: ქხს, 1, გვ. 237 -- მამამთილი კარგია და დედამთილი გაქრეს (გაშეშება). გონქირუ კოჩქ
ონჯღორეშე -- გაშეშდა კაცი სირცხვილით. უკული უსქვამელა ორე სქანი გურცუ ვენქჷრუვე: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 107 -
- მერე უხერხულია გულში რომ არ განიქარვო. ონქირუანს (ონქირუუ აშეშა, უნქირუაფუ უშეშებია, ნონქირაფუე(ნ) აშეშებდა თურმე)
გრდმ. აშეშებს, აოგნებს, აქრობს, აქარვებს. ნქირუ(ნ) (გონქირუ გაშეშდა, გონქირაფე{ლე}(ნ) გაშეშებულა) გრდუვ. ვნებ. შეშდება,
ოგნდება; ქრება (შიშისგან). ნქირონდუ(ნ) (გონქირონდუ გაშეშდა, გონქირაფე{ლე}(ნ) გაშეშებულა) გრდუვ. ვნებ. შეშდება, ოგნდება,
ქრება. ონქირაფალი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}საშეშებელი, {გა}საოგნებელი. გონქირაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. გაშეშებული, გაოგნებული.
გონანქირეფი მიმღ. ვნებ. წარს. განაშეშები, განაოგნები. გონანქირაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. გაშეშების, გაოგნების საფასური.
უგუნქირაფუ მიმღ. უარყ. გაუშეშებელი, გაუოგნებელი. 

Lemma: nkirapil-i  
Number: 15581  
ნქირაფილ-ი (ნქირაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ონქირუანს, ნქირუ(ნ) ზმნებისა -- {გა}შეშებული, {გა}ოგნებული. აზრით
ვორექ ნქჷრაფილი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 87 -- აზრით ვარ გაშეშებული (გაოგნებული). 

Lemma: nkirua  
Number: 15582  
ნქირუა (ნქირუას) იგივეა, რაც ნქირაფა. 

Lemma: nke'rapa  
Number: 15583  
ნქჷრაფა (ნქჷრაფას) იხ. ნქირაფა. 

Lemma: nchala  
Number: 15584  
ნჩალა (ნჩალას) იხ. ჩალა, -- მოსულელო, ჭკუანაკლები, უმაქნისი. 

Lemma: nchalir-i  
Number: 15585  
ნჩალირ-ი (ნჩალირს) მიმღ. ვნებ. წარს. ნჩალუნს ზმნისა -- დაზიანებული, ნაკლული (ჭკუით). 

Lemma: nchalua  
Number: 15586  
ნჩალუა (ნჩალუას) სახელი ნჩალუნს ზმნისა -- 1. დაბრკოლება; შეშლა (ხელისა); 2. დანაკლიანება; არანორმალურად
გახდომა რაიმე მიზეზით (ავადმყოფობა ან სხვა რამ...). ვორწყექ, მუთა გაქიმინე, ტყურათ საქმეს ნჩალჷნქჷნი: მასალ.,
გვ. 44 -- ვხედავ, ვერაფერს გახდები, ტყუილად საქმეს რომ აბრკოლებ! ნჩალუნს (დონჩალუ დააზიანა, დოუნჩალუ დაუზიანებია,
დონონჩალუე(ნ) დააზიანებდა თურმე) გრდმ. აზიანებს, აბრკოლებს. უნჩალუნს (დუუნჩალუ დაუზიანა, დუუნჩალუ დაუზიანებია) გრდმ.
სასხვ ქც. ნჩალუნს ზმნისა -- უზიანებს, უბრკოლებს; უშლის ხელს. ინჩალუუ(ნ) (დიინჩალუ დაზიანდა, დონჩალე{რე}(ნ) დაზიანებულა)
გრდუვ. ვნებ. ნჩალუნს ზმნისა -- ზიანდება, ბრკოლდება. ინჩალე(ნ) (ინჩალუ შესაძლებელი გახდა დაზიანება, -- , -- ) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. ნჩალუნს ზმნისა -- შეიძლება დაზიანდეს, დაბრკოლდეს; შეიძლება ხელის შეშლა. ანჩალე(ნ) (ანჩალუ შეძლო
დაეზიანებინა, -- , დონონჩალუე(ნ) შესძლებია დაეზიანებია) გარდუვ. შესაძლ. ვნებ. უნჩალუნს ზმნისა -- შეუძლია დააზიანოს,
დააბრკოლოს; ხელი შეუშალოს. ონჩალაფუანს (ონჩალაფუუ {და}აზიანებინა, უნჩალაფუაფუ {და}უზიანებინებია, ნონჩალაფუე(ნ)
აზიანებინებდა თურმე) კაუზ. ნჩალუნს ზმნისა -- აზიანებინებს, აბრკოლებინებს; ხელს აშლევინებს. მანჩალარი მიმღ. მოქმ.
{და}მზიანებელი; ხელის შემშლელი. ონჩალარი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}საზიანებელი; ხელშესაშლელი. ნჩალირი მიმღ. ვნებ. წარს.
{და}ზიანებული; ხელშეშლილი. ნანჩალა მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნაზიანები, {და}ნაბრკოლები. ნანჩალუერი მიმღ. ვნებ. წარს.
{და}ზიანების, ხელშეშლის საფასური. უნჩალუ მიმღ. უარყ. {და}უზიანებელი, {და}უბრკოლებელი. 

Lemma: {n}chapa  
Number: 15587  
{ნ}ჩაფა ({ნ}ჩაფას) სახელი უ{ნ}ჩანს ზმნისა -- ხანის სიმეტე. უ{ნ}ჩანს -- ხნით მეტია, მეტი ხნისაა; ნო{ნ}ჩაფუე(ნ) -- ხნით
უფროსი (მეტი) ყოფილა. 

Lemma: nchvira  
Number: 15588  
ნჩვირა, ნჩვირალ-ი (ნჩვირა{ლ}-ს) ულამაზო (მსხვილი) პირსახისა. 

Lemma: nchvirin-i  
Number: 15589  
ნჩვირინ-ი (ნჩვირინს), ნჩვირუა (ნჩვირუას) სახელი ინჩვირინანს ზმნისა -- მწყრალი, გაბრაზებული ხედვა (ყურება), --
ბღვერა. მუსიე ინჩვირინანსინი, მუ ოკო, გიჩქუნ-და? -- რასაა, რომ იბღვირება, რა უნდა, თუ იცი? ინჩვირინანს (ინჩვირინუუ
იბღვირა, უნჩვირინუუ უბღვერია, ნონჩვირინუე(ნ) იბღვირებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. იბღვირება. 



Lemma: nchurua  
Number: 15590  
ნჩურუა (ნჩურუას) იგივეა, რაც ჩურუა, -- ცურვა. ჩხომქ თქუა: ნჩურუა ძალამი მიჩქუდუა, მარა ანკეციქ სუა მეფსოფუა:
ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 166 -- თევზმა თქვაო: ცურვა კარგი ვიცოდიო, მაგრამ ანკესმა ფრთა მომგლიჯაო. ჯოღორს კუდელიშა
ვამანჭასიე წყარქინი, თეში ვანჩურუნსია -- ძაღლს წყალმა კუდამდე თუ არ მიაღწია, ისე არ იცურებსო. თაურე
მიდანჩურჷ, თეურე მიდანჩურჷ: მ. ხუბ., გვ. 126 -- აქეთ გაცურა, იქით გაცურა. 

Lemma: nche're  
Number: 15591  
ნჩჷრე (ნჩჷრეს) გაუვალი ტლაპო, -- ჭაობი. 

Lemma: nchxalap-i  
Number: 15592  
ნჩხალაფ-ი, ნჩხალაფა (ნჩხალაფა/ი-ს) სახელი ანჩხალუუ(ნ) ზმნისა -- კვეთება; ძგერება, ხლა. დადული დო მუმულქ
გეფურინეს ეშე დო ქაანჩხალეს ართიანს -- დედალი და მამალი აფრინდნენ ზევით და ეძგერნენ ერთმანეთს. ნოსაშ
მოჸონაფა დო დიანთირს ქაანჩხალუ -- რძლის მოყვანა და დედამთილს დაეძგერა. ანჩხალუუ(ნ) (ქაანჩხალუ დაეძგერა,
ქონჩხალაფუ დასძგერებია, ქონონჩხალაფუე(ნ) დაეძგერებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ეძგერება, {და}ეჯახება. მანჩხალარი მიმღ. მოქმ.
{და}მძგერებელი, {და}მჯახებელი. ონჩხალარი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}საძგერებელი, {და}საჯახებელი. ნანჩხალა, ნანჩხალეფი მიმღ.
ვნებ. წარს. ნაძგერები, {და}ნაჯახები. 

Lemma: nchxir-i  
Number: 15593  
ნჩხირ-ი (ნჩხირს) ჩხირი. 

Lemma: nchxolapa  
Number: 15594  
ნჩხოლაფა (ნჩხოლაფას) იგივეა, რაც ნჩხალაფა. 

Lemma: ncorua  
Number: 15595  
ნცორუა (ნცორუას) იგივეა, რაც ცორუა, -- სახელი ნცორუნს ზმნისა -- 1. {გადა}ხტომა. ოლაგეშა კუჩხი ვეგეურაჸუაფუ,
თეში გეგნონცორუ -- ალაგეზე ფეხი არ დაუკარებია, ისე გადახტა.2. საუბრის დროს რისამე წამოროშვა, წამოყრანტალება.
ნინაშა კარი ვეგეუბუ, ნცორუნს -- თავს ვერ იკავებს (ენაზე კარი არ უბია), როშავს. ნცორუნს (ნცორუ გადახტა, წამოროშა;
უნცორუ გადამხტარა, წამოუროშავს; ნონცორუე(ნ) ხტებოდა თურმე, როშავდა თურმე) გრდმ. ხტება; უადგილოდ წამოიძახებს, --
როშავს. მანცორალი, მანცორუ მიმღ. მოქმ. მხტომელი; მროშველი. ონცორალი მიმღ. ვნებ. მყ. {გადა}სახტომი. ნანცორა მიმღ. ვნებ.
წარს. ნახტომი; ნაროში. ნანცორუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გადა}ხტომის საფასური. 

Lemma: ndzal-i  
Number: 15596  
ნძალ-ი (ნძალს) იხ. ნძალა, -- ძალა. ერთობა რე, ჩქიმი ჩელა, უძლეველი დიდი ნძალი: ქხს, 1, გვ. 295 -- ერთობაა, ჩემო
ჩელავ, უძლეველი დიდი ძალა. ძალამი ნძალი უღუნი, ფერი წამალი რე: ყაზაყ., 6.03.1930 -- ძლიერი ძალა რომ აქვს,
ისეთი წამალია. ბუნებას ვონდურუქ, ეთი უძირაფუ ნძალც: კ. სამუშ., გვ. 136 -- ბუნებას ვემდური, იმ უხილავ ძალას. 

Lemma: ndzala  
Number: 15597  
ნძალა (ნძალას) იგივეა, რაც ნძალი. მუ ნძალა რე: ქხს, 1, გვ. 341 -- რა ძალა არის. გოუმორძგვას... თიშ ნძალას, თიშ
შარას!: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 125 -- გაუმარჯოს... იმის ძალას, იმის გზას! 

Lemma: ndzaleba  
Number: 15598  
ნძალება (ნძალებას) სახელი ნძალენს ზმნისა -- {და}ძალება. ნტერიში ჯარქ ინძალჷ დო ინგირც მოლე მუნილეს: კ.
სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 101 -- მტრის ჯარმა იძალა და ენგურს გამოღმა გადმოვდნენ. ჩქიმი ნებით იბდი, ვარა მითინქ
დამინძალუო?: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 118 -- ჩემი ნებით წავედი, თორემ ვინმემ დამაძალა? ვამიღუნა საბუთი, ვამტკიცათი,
ნამდა თინეფი ვეგენძალებუნანი: ყაზაყ., 6.03.1930 -- არ გვაქვს საბუთი, ვამტკიცოთ, რომ ისინი არ გაძალიანდებიან.
ნძალათ, ნძალით ზმნზ. ძალით, ძალად. ნძალათ მიჸონუ, ვარა ულა ვამოკოდუ -- ძალით წამიყვანა, თორემ წასვლა არ
მინდოდა. ნძალენს (იყენ. ინძალენს იძალებს, ინძალუ იძალა, უნძალებუ//უნძალინუ უძალია, ნონძალუე(ნ)//ნონძალინუე(ნ) ძალობდა თურმე)
გრდუვ. საშ.-მოქმ. ძალობს. ანძალენს (დაანძალუ დააძალა, დუუნძალებუ დაუძალებია, დონონძალებუე(ნ) აძალებდა თურმე) გრდმ.
აძალებს. ინძალენს (ინძალუ იძალა, უნძალებუ უძალებია) გრდმ. იძალებს. ინძალინე(ნ) (ინძალინუ შესაძლებელი გახდა დაძალება,
-- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ანძალენს ზმნისა -- შეიძლება {და}ძალება. ანძალინე(ნ) (ანძალინუ შეძლო დაეძალებინა, -- ,
დონონძალებუე(ნ) შესძლებია დაძალება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ანძალენს ზმნისა -- შეუძლია დააძალოს. ონძალებაფუანს
(ონძალებაფუუ {და}აძალებინა, უნძალებაფუაფუ {და}უძალებინებია, ნონძალებაფუე(ნ) აძალებინებდა თურმე) კაუზ. ანძალენს ზმნისა --
აძალებინებს. მანძალებელი მიმღ. მოქმ. {და}მძალებელი. ონძალებელი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}საძალებელი. დანძალებული მიმღ. ვნებ.
წარს. დაძალებული. ნანძალები მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნაძალები. ნანძალებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. დაძალების საფასური.
{უდ}უნძალებუ მიმღ. უარყ. {და}უძალებელი. 

Lemma: ndzalebul-i  
Number: 15599  
ნძალებულ-ი (ნძალებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ნძალენს ზმნისა -- {და}ძალებული. იხ. ნძალება. 

Lemma: ndzalier-i  
Number: 15600  
ნძალიერ-ი (ნძალიერს) ძლიერი. ნძალიერიში უმოსი ნძალიერი ირო ქიჸი: ი. ყიფშ., გვ. 20 -- ძლიერზე ძლიერი
ყოველთვის იქნება. 

Lemma: ndzaliereba  
Number: 15601  
ნძალიერება (ნძალიერებას) სახელი ანძალიერენს ზმნისა -- გაძლიერება. საჭირო რე მუშებაში უმოსი განძალიერება --



საჭიროა, მუშაობის უფრო გაძლიერება. 

Lemma: ndzalk'e'de'ro  
Number: 15602  
ნძალკჷდჷრო ზმნზ. მკერდშემართულად. ნძალკჷდჷრო იფხუპათ, ნტინა ყაზაყალა ვარე: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 81 --
მკერდშემართულად ვიბრძოლოთ (ვიჩხუბოთ), გაქცევა კაცობა არაა. 

Lemma: ndzalua  
Number: 15603  
ნძალუა (ნძალუას) იგივეა, რაც ნძალება. ნაგურალენქ ებყარითჷ, მონძალუნა ყანთარეფი: მ. ხუბ., გვ. 358 --
ნაგურალები ავმოძრავდით (ავიყარენით), გვმეტობს (გვძალავს) ქალები. 

Lemma: ndzgabua  
Number: 15604  
ნძგაბუა (ნძგაბუას) იხ. ძგაბუა, -- სახელი ნძგაბუნს ზმნისა -- ლოღნა; ნელი ღეჭვით ჭამა. ოჭკომი კოჩურო, მუსიე
ნძგაბუნქინი -- ჭამე კაცურად, რაა რომ ლოღნი. ნძგაბუნს (ნძგაბუ ლოღნა, უნძგაბუ ულოღნია, ნონძგაბუე(ნ) ლოღნიდა თურმე)
გრდმ. ლოღნის. ონძგაბალი მიმღ. ვნებ. მყ. სალოღნი, გადატ. საჭმელი. 

Lemma: ndzgera  
Number: 15605  
ნძგერა (ნძგერას), ნძგერუა (ნძგერუას) იხ. ძგერუა, -- სახელი ნძგერუნს, ინძგერს ზმნათა -- ძგერა. გურიში ნძგერუაქ
გემიოლუ -- გულის ძგერა ამივარდა. ბერგის ართ-ჟირიშახ მურქენსინი, გეუოლუ ნძგერ{უ}ა -- თოხს ერთ-ორჯერ რომ
მოუქნევს, აუვარდება ძგერა (გულისა). ინძგერს (ინძგერუ იძგერა, უნძგერუ უძგერია, ნონძგერუე(ნ) ძგერდა თურმე) გრდუვ. ვნებ.
ძგერს (გული). 

Lemma: ndzgvabua  
Number: 15606  
ნძგვაბუა (ნძგვაბუას) იგივეა, რაც ნძგვაბუა, -- ლოღნა. 

Lemma: ndzgvandzgval-i  
Number: 15607  
ნძგვანძგვალ-ი (ნძგვანძგვალ/რს) იხ. ძგვაძგვალი, -- უმიზნო ხეტიალი, ძუნძულით სიარული. 

Lemma: ndzgvarua  
Number: 15608  
ნძგვარუა (ნძგვარუას) სახელი ონძგვარანს ზმნისა -- წაყიალება, წახეტება. ონძგვარანს ჸუჩა -- წაეხეტება სახლში.
ონძგვარანს (ონძგვარუუ წაეხეტა, უნძგვარუუ წახეტებულა, ნონძგვარუე(ნ) წაეხეტებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. წაყიალდება, წაეხეტება. 

Lemma: ndzgvilua  
Number: 15609  
ნძგვილუა (ნძგვილუას) სახელი ნძგვილუნს ზმნისა -- უხარისხოდ კერვა; ლამბვა. პარტნოიშა ულაშა ქომისხუნუნია,
ჩქიმი ხეთი გელავნძგვილევანი -- თერძთან (პორტნოისთან) წასვლას მირჩევნია, ჩემი ხელით ამოვლამბოო. ნძგვილუნს
(გეშანძგვილუ ამოლამბა, გეშუნძგვილუ ამოულამბავს, გეშნონძგვილუე(ნ) ამოლამბავდა თურმე) გრდმ. ულამაზოდ კერავს, ლამბავს. 

Lemma: ndzgvira  
Number: 15610  
ნძგვირა, ნძგვირალ-ი (ნძგვირა{ლ}-ს) გაუცინარი, მოღუშული სახისა. 

Lemma: ndzgvirin-i  
Number: 15611  
ნძგვირინ-ი (ნძგვირინს), ნძგვირინუა (ნძგვირინუას) სახელი ინძგვირინანს ზმნისა -- წყრომით, სახემოღუშული ყურება;
განზე ყურება. ინძგვირინანს (ინძგვირინუუ იყურა, უნძგვირინუუ უყურებია, ნონძგვირინუე(ნ) იყურებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ.
სახემოღუშული იყურება. 

Lemma: ndzgvirinapa  
Number: 15612  
ნძგვირინაფა (ნძგვირინაფას) იხ. ნძგვირინი. 

Lemma: ndzgilua  
Number: 15613  
ნძგილუა (ნძგილუას) სახელი ნძგილუნს ზმნისა -- 1. პობა, ხლეჩა. სიმინდის (სიმინს) ნძგილუნს -- სიმინდს (ტაროს)
ხლეჩს. 2. ჩრა. ჸალიონი გიონძგილუ კიბირს -- ყალიონი აჩრია კბილებზე. ნძგილუნს (გონძგილუ გახლიჩა, გუუნძგილუ
გაუხლეჩია, გონონძგილუე(ნ) გახლეჩდა თურმე) გრდმ. აპობს, ხლეჩს. უნძგილუნს (გუუნძგილუ გაუხლიჩა, გუუნძგილუ გაუხლეჩია) გრდმ.
სასხვ. ქც. ნძგილუნს ზმნისა -- უხლეჩს. ინძგილუუ(ნ) (გიინძგილუ გაიხლიჩა, გონძგილე{რე}(ნ) გახლეჩილა) გრდუვ. ვნებ. ნძგილუნს
ზმნისა -- იხლიჩება. ანძგილუუ(ნ) (გაანძგილუ გაეხლიჩა, გონძგილუუ გახლეჩია) გრდუვ. ვნებ. უნძგილუნს ზმნისა -- ეხლიჩება.
ინძგილე(ნ) (ინძგილუ შესაძლებელი გახდა გახლეჩა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ნძგილუნს ზმნისა -- შეიძლება გაიხლიჩოს.
ანძგილე(ნ) (გაანძგილუ შეძლო გაეხლიჩა, -- , გონონძგილუე(ნ) შესძლებია გახლეჩა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უნძგილუნს ზმნისა --
შეუძლია გახლიჩოს. ონძგილაფუანს (ონძგილაფუუ ახლეჩინა, უნძგილაფუაფუ უხლეჩინებია, ნონძგილაფუე(ნ) ახლეჩინებდა თურმე)
კაუზ. ნძგილუნს ზმნისა -- ახლეჩინებს. მანძგილარი მიმღ. მოქმ. {გა}მხლეჩი. ონძგილარი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}სახლეჩი. ნძგილერი
მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ხლეჩილი. ნანძგილა მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნახლეჩი; {გა}ნაპობი. ნანძგილუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ხლეჩის
საფასური. {უგ}უნძგილუ მიმღ. უარყ. გაუხლეჩელი, გაუპობელი. შდრ. ნინძგი; ღვანძგილა. 

Lemma: ndzguma  
Number: 15614  
ნძგუმა (ნძგუმას) სახელი ნძგუნს ზმნისა -- მოსაქმება, მოჯმა. ასე მოირთუო ნძგუმაქ, ჸუდეს ვანგასურინუო -- ახლა
მოგინდა მოსაქმება, სახლში ვერ მოისტუმრე. ნძგუნს (დონძგუ მოისაქმა, დუუნძგუმუ მოუსაქმებია, დონონძგუმუე(ნ) მოისაქმებდა
თურმე) გრდმ. კუჭს იცლის, ისაქმებს. ანძგუმუაფუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. მოსაქმება უნდა



(სურს). ინძგვე(ნ), ინძგვინე(ნ) (დიინძგვინუ შესაძლებელი გახდა მოსაქმება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ნძგუნს ზმნისა --
შეიძლება კუჭის დაცლა, მოსაქმება. ანძგვე(ნ), ანძგვინე(ნ) (დაანძგვინუ შეძლო მოესაქმებინა, -- , დონონძგუმუე(ნ) შესძლებია
მოსაქმება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უნძგუნს ზმნისა -- შეუძლია მოისაქმოს. ონძგუმაფუანს (ონძგუმაფუუ ასაქმებინა, უნძგუმაფუაფუ
უსაქმებინებია, ნონძგუმაფუ{აფუ}ე(ნ) ასაქმებინებდა თურმე) კაუზ. ნძგუნს ზმნისა -- ასაქმებინებს, კუჭს აცლევინებს. მანძგუმალი
მიმღ. მოქმ. {მო}მსაქმებელი. ონძგუმალი მიმღ. ვნებ. მყ. {მო}სასაქმებელი. {დო}ნძგუმილი მიმღ. ვნებ. წარს. {მო}საქმებული.
ნანძგუმა მიმღ. ვნებ. წარს. მონასაქმები. ნანძგუმუერი მიმღ. ვნებ. წარს. მოსაქმების საფასური. იხ. მიშა-ნძგუმა... 

Lemma: ndze  
Number: 15615  
ნძე (ნძეს) ძე; შთამომავლობა. ნძე იშალაფირი! -- ძე ამოვარდნილი! (წყევლაა). შდრ. მონძე. 

Lemma: ndzera  
Number: 15616  
ნძერა (ნძერას) ზოოლ. ძერა. ონდეთ გილებაბრკალჷქჷ დო მიმინო გამანძერჷ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 17 -- ძლივსღა
დავბარბაცობ და მიმინო გამაძერა. იხ. ძერა. 

Lemma: ndzvare  
Number: 15617  
ნძვარე (ნძვარეს) ბინძური (დ. ფიფია). 

Lemma: ndzvira  
Number: 15618  
ნძვირა, ნძვირალ-ი (ნძვირა{ლ}ს) 1. უშნო, ჩამოძონძილი; 2. ცხვირწაგრძელებული. 

Lemma: ndzica  
Number: 15619  
ნძიცა (ნძიცას) იგივეა, რაც ძიცა, -- სიცილი. მელენ-მოლენ ართ ვორეთ, ართიანც ვეგუანძიცუათ: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 147 -
- გაღმა-გამოღმელნი ერთნი ვართ, ერთმანეთს არ დავსცინოთ. 

Lemma: ndzor-i  
Number: 15620  
ნძორ-ი (ნძორს) იგივეა, რაც მძორი, -- მძორი, ლეში. ნძორი, ზისხირი რდჷ-და თე გახოს, ბადიდქ წიაკალი ვადიტუ
სარხოს: აია, 1, გვ. 22 -- მძორი, სისხლი თუ იყო ამ სიახლოვეს, ბებერმა უმცირესი ნაწილი არ დატოვა ახლომახლო.
თურქიშ ნძორით გეგმუორძღით ყორანი, ნგერი დო ტურა: მასალ., გვ. 85 -- თურქის მძორით გამოვაძღეთ ყორანი, მგელი
და ტურა. 

Lemma: ndzria  
Number: 15621  
ნძრია (ნძრიას) სახელი ანძრენს ზმნისა -- ნძრევა, ძვრა, რხევა, ტოკვა, ქანება. ბორია ჯალემს ანძრენს -- ქარი ხეებს
ანძრევს. ანძრენს (ანძრუუ ანძრია, უნძრებუ უნძრევია, ნონძრებუე(ნ) ანძრევდა თურმე) გრდმ. ანძრევს. ინძრებუ(ნ) (დიინძრუუ დაინძრა,
დონძრებე{ლე}(ნ) დანძრეულა) გრდუვ. ვნებ. ანძრენს ზმნისა -- ინძრევა. ენძრებუ(ნ) (დეენძრუ დაეძრა, დონძრებუუ დანძრევია) გრდუვ.
ვნებ. ანძრენს ზმნისა -- ენძრევა. ინძრინე(ნ) (ინძრინუ შესაძლებელი გახდა {და}ნძრევა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ანძრენს
ზმნისა -- შეიძლება {და}ინძრეს ({და}ნძრევა). ანძრინე(ნ) (დაანძრინუ შეძლო დაენძრია, -- , დონონძრუე(ნ)//დონონძრებუე(ნ) შესძლებია
დანძრევა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ანძრენს ზმნისა -- შეუძლია {და}ანძრიოს. ონძრებაფუანს (ონძრებაფუუ {და}ანძრევინა,
უნძრებაფუაფუ {და}უნძრევინებია, ნონძრებაფუე(ნ) ანძრევინებდა თურმე) კაუზ. ანძრენს ზმნისა -- ანძრევინებს. დომანძრებელი მიმღ.
მოქმ. დამანძრეველი. დაანძრებელი მიმღ. ვნებ. მყ. დასანძრეველი, დასანძრევი. დანძრებული მიმღ. ვნებ. წარს. დაძრული,
დანძრეული. დანანძრები მიმღ. ვნებ. წარს. დანანძრევი. დანანძრებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. დანძრევის საფასური. უდუნძრებუ მიმღ.
უარყ. დაუნძრეველი. 

Lemma: ndzghvira  
Number: 15622  
ნძღვირა, ნძღვირალ-ი (ნძღვირა{ლ}ს) უშნო; პატარა და გალეული. 

Lemma: ndzghil-i1  
Number: 15623  
ნძღილ-ი1 (ნძღილ/რს) ბოტან. ჯაგრცხილა. იხ. ზღილი, რზღილი, ძღილი (ა. მაყ.). შდრ. ხერაჯი. 

Lemma: ndzghil-i2  
Number: 15624  
ნძღილ-ი2 (ნძღილ/რს) 1. ფრინველის გაპუტვის შემდეგ კანქვეშ ბალნის შავი ფერის ნარჩენი (მ. ძაძ., 2, გვ.66). შდრ. იმერ.
ბუნწკლი. 2. მწერის შხამიანი ისარი საკბენად (დ. ფიფია). 

Lemma: ndzghilir-i  
Number: 15625  
ნძღილირ-ი (ნძღილირს) მიმღ. ვნებ. წარს. ნძღილუნს ზმნისა -- ძლიერ სავსე, გატენილი. 

Lemma: ndzghilua  
Number: 15626  
ნძღილუა (ნძღილუას) სახელი ნძღილუნს ზმნისა -- {გა}კვეხება; ძლიერ გავსება, გატენა. ნძღილუნს (გონძღილუ გატენა,
გოუნძღილუ გაუტენია, გონონძღილუე(ნ) გატენიდა თურმე) გრდმ. ტენის, ავსებს. 

Lemma: nc'alir-i  
Number: 15627  
ნწალირ-ი (ნწალირს) მიმღ. ვნებ. წარს. ნწალუნს ზმნისა -- 1. დარწეული, დანძრეული (მიწა). შდრ. დიხაში ნწალუა. 2.
შაშხისათვის ცხელ წყალში ამოვლებული ხორცი, -- მოწალული. 



Lemma: nc'alua  
Number: 15628  
ნწალუა (ნწალუას) სახელი ნწალუნს ზმნისა -- 1. მოწამვლა; ცუდი, მომწამვლელი სუნის გადმოფრქვევა; გამოშვება;
გამოცემა, დაყენება (სუნისა); სულის დალევა (ი. ყიფშ.). მარა სარხოს ვე მენჭაფუ, კუჩხი გურჭიპუ, შური გუნწალჷ: ი.
ყიფშ., გვ. 172 -- მაგრამ ახლოს ვერ მისწვდომია, ფეხი გაუჭიმავს, სული დაულევია. იხ. წალუა. 2. რწევა, ნძრევა (მიწისა);
მიწისძვრა. // გადატ. დაქცევა. ბრელი იჩიის, რაგადეს დო დიხაქ დინწალუ: მ. ხუბ., გვ. 4 -- ბევრი ისაუბრეს, ილაპარაკეს
და მიწა იძრა. ზუგიდქ მუშენ ვეენწალ: ქხს, 1, გვ. 268 -- ზუგდიდი რატომ არ დაიქცა (დაირწა). 3. დაშაშხვის წინ ხორცის
ცხელ წყალში ამოვლება (შემდეგ ამარილებენ). შდრ. კარწუა. ნწალუნს (იყენ. დიინწალუუ(ნ) დაინძრევა, დიინწალუ დაინძრა
(მიწა), დონწალე{რე}(ნ) დანძრეულა (მიწა), დონონწალუე(ნ) დაინძრეოდა (მიწა) თურმე) გრდმ. ანძრევს (მიწას); წამლავს; ლევს
(სულს); წალავს.... ინწალუუ(ნ) (დიინწალუ მოიწამლა, მოიწალა, დაინძრია (მიწა); დოუნწალუ მოუწამლავს, მოუწალავს,
დაუნძრევია (მიწა)) გრდუვ. ვნებ. იწამლება, იწალება, ინძრევა (მიწა). 

Lemma: nc'aras  
Number: 15629  
ნწარას ზმნზ. მწარედ. ნწარას აჸუუ რაგადებურქ -- მწარედ შეექნა ნათქვამი. შდრ. ნწარე. 

Lemma: nc'are  
Number: 15630  
ნწარე (ნწარეს) იხ. წარე, -- მწარე. ჸოროფა რე შანქარ-ჰამო, ჸოროფა რე შხამი-ნწარე: მ. ხუბ., გვ. 322 -- სიყვარული
არის შაქარი-ტკბილი, სიყვარული არის შხამი-მწარე. ჸოროფა ნწარე, მუს მანწვალე?: ი. ყიფშ., გვ. 114 -- სიყვარულო
მწარევ, რას მაწვალებ? სქან ტერც უმორსებუდასჷ თაქიანი ნწარე ჩხანა -- შენს მტერს განეცადოს აქაური მზე თაკარა
(მწარე). იხ. სანწარო; უნწარაში. შდრ. კოლო. 

Lemma: nc'areba  
Number: 15631  
ნწარება (ნწარებას) სახელი ანწარენს ზმნისა -- {გა}მწარება. სით სიცოცხლეს გაგინწარე: მ. ხუბ., გვ. 312 -- შენც
სიცოცხლეს გაგიმწარებ. ეთი ჩქიმი მოღორება ბოლოს არძა ქოუნწარი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 80 -- ის ჩემი მოტყუება
ბოლოს ყველა წავამწარე. ანწარენს (ანწარუ ამწარა, უნწარებუ უმწარებია, ნონწარებუე(ნ) ამწარებდა თურმე) გრდმ. ამწარებს.
ინწარენს (ინწარუ {გა}იმწარა, უნწარებუ {გა}უმწარებია) გრდმ. სათავ. ქც. ანწარენს ზმნისა -- იმწარებს თავისას. უნწარენს (უნწარუ
{გა}უმწარა, უნწარებუ {გა}უმწარებია) გრდმ. სასხვ. ქც. ანწარენს ზმნისა -- უმწარებს. ინწარებუუ(ნ) (გიინწარუ//გეენწარუ გამწარდა,
განწარებე{ლე}(ნ) გამწარებულა) გრდუვ. ვნებ. ანწარენს ზმნისა -- მწარდება. ენწარებუუ(ნ) (გეენწარუ გაუმწარდა, განწარებუ
გამწარებია) გრდუვ. ვნებ. უნწარენს ზმნისა -- უმწარდება. ინწარინე(ნ) (ინწარინუ შესაძლებელი გახდა გამწარება, -- , -- )
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ანწარენს ზმნისა -- შეიძლება გამწარდეს (გამწარება). ანწარინე(ნ) (ანწარინუ შეძლო გაემწარებინა, -- ,
გონონწარებუე(ნ) შესძლებია გამწარება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უნწარენს ზმნისა -- შეუძლია გაამწაროს; წაამწაროს.
ონწარებაფუანს (ონწარებაფუუ ამწარებინა, უნწარებაფუაფუ უმწარებინებია, ნონწარებაფუე(ნ) ამწარებინებდა თურმე) კაუზ. ანწარენს
ზმნისა -- ამწარებინებს. მანწარებელი მიმღ. მოქმ. {გა}მწარებული. ონწარებელი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}სამწარებელი. განწარებული
მიმღ. ვნებ. წარს. გამწარებული. {გა}ნანწარები/უ მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნამწარები. {გა}ნანწარებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}მწარების
საფასური. უგუნწარებუ მიმღ. უარყ. გაუმწარებელი. 

Lemma: nc'apa  
Number: 15632  
ნწაფა (ნწაფას) სახელი ონწუანს ზმნისა -- რწევა (აკვნისა). დიდა ონწეს მიკუხე დო ონწუანს -- დედა აკვანს (სარწევს) უზის
და არწევს. ონწუანს (ონწუუ არწია, უნწუაფუ ურწევია, ნონწუაფუე(ნ) არწევდა თურმე) გრდმ. არწევს. 

Lemma: nc'e  
Number: 15633  
ნწე იხ. ონწე, -- სარწევი, აკვანი (ი. ყიფშ.). 

Lemma: nc'ei-nc'ei  
Number: 15634  
ნწეი-ნწეი! იგივეა, რაც ნოინწ, ნოინწ! 

Lemma: nc'era  
Number: 15635  
ნწერა, ნწერუა (ნწერას, ნწერუას) სახელი ნწერუნს ზმნისა -- სუდრვა. სი ჩქიმი გურცუ უჩათ ნწერჷნქ!: კ. სამუშ., ქართ.
ზეპ., გვ. 51 -- შენ ჩემს გულს შავად სუდრავ!. ნწერუნს (დონწერუ შესუდრა, დუუნწერუ შეუსუდრავს, დონონწერუე(ნ) შესუდრავდა თურმე)
გრდმ. სუდრავს. უნწერუნს (დუუნწერუ შეუსუდრა, დუუნწერუ შეუსუდრავს) გრდმ. სასხვ. ქც. ნწერუნს ზმნისა -- უსუდრავს.
ინწერუუ(ნ) (დიინწერუ შეისუდრა, დონწერე{ლე}(ნ) შესუდრულა) გრდუვ. ვნებ. ნწერუნს ზმნისა -- ისუდრება. დონწერილი მიმღ. ვნებ.
წარს. შესუდრული. ნანწერუერი მიმღ. ვნებ. წარს. შესუდრვის საფასური. უდუნწერუ მიმღ. უარყ. შეუსუდრავი. 

Lemma: nc'eril-i  
Number: 15636  
ნწერილ-ი (ნწერილს) 1. იხ. დონწერილი. 2. ბოლით ჩაშავებული. 

Lemma: nc'ero  
Number: 15637  
ნწერო (ნწეროს) იხ. წერო. 

Lemma: nc'valeba  
Number: 15638  
ნწვალება (ნწვალებას) იხ. წვალება, -- სახელი {ნ}წვალენს ზმნისა -- წვალება, ტანჯვა. დღაშით ვინწვალებუქუ: ქხს, 1, გვ.
51 -- დღისით ვიტანჯები. ჸოროფა ნწარე, მუს მანწვალე?: ი. ყიფშ., გვ. 114 -- სიყვარულო მწარევ, რას მაწვალებ?
ანწვალენს (ანწვალუ აწვალა, უნწვალებუ უწვალებია, ნონწვალებუე(ნ) აწვალებდა თურმე) გრდმ. აწვალებს. ინწვალენს (ინწვალუ
იწვალა, უნწვალებუ უწვალებია) გრდმ. სათავ. ქც. ანწვალენს ზმნისა -- იწვალებს თავს. უნწვალენს (უნწვალუ უწვალა, უნწვალებუ
უწვალებია) გრდმ. სასხვ. ქც. ანწვალენს ზმნისა -- უწვალებს. ინწვალებუ{უ}(ნ) (გიინწვალუ//გეენწვალუ გაწვალდა, განწვალებერე(ნ)
გაწვალებულა) გრდუვ. ვნებ. ანწვალენს ზმნისა -- წვალდება. ინწვალინე(ნ) (ინწვალინუ შესაძლებელი გახდა გაწვალება, -- , --
) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ანწვალენს ზმნისა -- შეიძლება გაწვალდეს (გაწვალება). ანწვალინე(ნ) (ანწვალინუ შეძლო



ეწვალებინა, -- , გონონწვალებუე(ნ) შესძლებია გაწვალება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უნწვალენს ზმნისა -- შეუძლია გააწვალოს.
ონწვალებაფუანს (ონწვალებაფუუ აწვალებინა, უნწვალებაფუაფუ უწვალებინებია, ნონწვალებაფუე(ნ) აწვალებინებდა თურმე) კაუზ.
ანწვალენს ზმნისა -- აწვალებინებს. მანწვალებელი მიმღ. მოქმ. {გა}მწვალებელი. ონწვალებელი მიმღ. ვნებ. მყ.
{გა}საწვალებელი. განწვალებული მიმღ. ვნებ. წარს. გაწვალებული. ნანწვალები/უ მიმღ. ვნებ. წარს. ნაწვალები. ნანწვალებუერი მიმღ.
ვნებ. წარს. {გა}წვალების საფასური. {უგ}უნწვალებუ მიმღ. უარყ. გაუწვალებელი. 

Lemma: nc'valebul/r-i//c'valebur-i  
Number: 15639  
ნწვალებულ/რ-ი//წვალებურ-ი ({ნ}წვალებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ა{ნ}წვალენს ზმნისა -- {გა}წვალებული. 

Lemma: nc'vane  
Number: 15640  
ნწვანე (ნწვანეს) მწვანე. გვიმარა ხვალე ანწვანენდ ზარხულიში თუთეფც -- გვიმრა მარტო ამწვანებდა ზაფხულის
თვეებს. იხ. რწვანე. 

Lemma: nc'vere  
Number: 15641  
ნწვერე (ნწვერეს) იხ. წვირე. 

Lemma: nc'virua  
Number: 15642  
ნწვირუა (ნწვირუას) იგივეა, რაც წვირუა, -- სახელი ნწვირუნს ზმნისა -- ნწვირეს (იხ.) შეტანა, -- გაპოხიერება. 

Lemma: nc'k'ar-i  
Number: 15643  
ნწკარ-ი (ნწკარს) იხ. წკარი. 

Lemma: nc'k'aril-i  
Number: 15644  
ნწკარილ-ი იხ. დო-ნწკარილი//დო-წკარილი. 

Lemma: nc'k'arua//c'k'arua  
Number: 15645  
ნწკარუა//წკარუა (ნწკარუას) სახელი ონწკარანს ზმნისა -- {და}წყობა. მწკრივად დალაგება. ჯალემს ტყას კვათუნა დო
საჯენობით ონწკარანა -- ტყეში ხეებს ჭრიან და საჟენობით აწყობენ. ამარეშე ნწკარუნი, თი დიშქა მელეღი -- აგერ რომ
აწყვია, ის შეშა წამოიღე. ონწკარანს (დაანწკარუ დაალაგა, დუუნწკარაფუ დაულაგებია, დონონწკარუე(ნ) დაალაგებდა თურმე) გრდმ.
მოქმ. ალაგებს. ინწკარანს (დიინწკარუ დაილაგა, დუუნწკარაფუ//დუუნწკარუუ დაულაგებია) გრდმ. სათავ. ქც. ონწკარანს ზმნისა --
ილაგებს. უნწკარანს (დუუნწკარუ დაულაგა, დუუნწკარაფუ//დუუნწკარუუ დაულაგებია) გრდმ. სასხვ. ქც. ონწკარანს ზმნისა -- ულაგებს.
ინწკარუუ(ნ) (დიინწკარუ დალაგდა, დონწკარე{ლე}(ნ) დალაგებულა) გრდუვ. ვნებ. ონწკარანს ზმნისა -- ლაგდება. ანწკარუუ(ნ)
(დაანწკარუ დაულაგდა, დონწკარუუ დალაგებია) გრდუვ. ვნებ. უნწკარანს ზმნისა -- ულაგდება. ინწკარე(ნ) (ინწკარუ შესაძლებელი
გახდა {და}ლაგება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ონწკარანს ზმნისა -- შეიძლება დალაგდეს. ანწკარე(ნ) (ანწკარუ შეძლო
{და}ელაგებინა, -- , დონოწკარუე(ნ) შესძლებია დალაგება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უნწკარანს ზმნისა -- შეუძლია {და}ალაგოს.
ონწკარაფუანს (ონწკარაფუუ ალაგებინა, უნწკარაფუაფუ ულაგებინებია, ნონწკარაფუე(ნ) ალაგებინებდა თურმე) კაუზ. ონწკარანს
ზმნისა -- ალაგებინებს. მანწკარალი მიმღ. მოქმ. {და}მლაგებელი, {და}მწყობი. ონწკარალი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}სალაგებელი,
{და}საწყობი. დონწკარილი მიმღ. ვნებ. წარს. დალაგებული, დაწყობილი. ნანწკარა მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნალაგები, {და}ნაწყობი.
ნანწკარუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ლაგების, {და}წყობის საფასური. უდუნწკარუ მიმღ. უარყ. დაულაგებელი, დაუწყობელი. 

Lemma: nc'k'el-i  
Number: 15646  
ნწკელ-ი (ნწკელს) ღვთაება, რომლის საპატივცემლოდ შემოდგომით ლოცულობდნენ მისთვის განკუთვნილ საგანგებო
სალოცავ ქვევრთან: მარდიან მანცხვარ წკნელ, სქანი ტიბინი სი ქომუჩი მა (იტყვის სახელს), ჩქიმ მოთასი დო
გამნაჭყანს -- მადლიანო მაცხოვარო წკნელ, შენი წყალობა მომეცი მე, ჩემს შვილიშვილს და შთამომავალს (ს. მაკალ., გვ.
321). 

Lemma: nc'k'varam-i  
Number: 15647  
ნწკვარამ-ი (ნწკვარამს) იგივეა, რაც წკვარამი, -- უფსკრული. ჩქიმი დო თქვანი შქასჷ დიდი ნწკვარამი დოდვალირი რე:
ა. ცაგ., გვ. 96 -- ჩემსა და თქვენს შორის დიდი უფსკრული დადებულია. 

Lemma: nc'k'vira  
Number: 15648  
ნწკვირა, ნწკვირალ-ი (ნწკვირა{ლ}-ს) იგივეა, რაც წკვირა{ლ}ი. 

Lemma: nc'k'ir-i  
Number: 15649  
ნწკირ-ი (ნწკირს) იგივეა, რაც წკირი. გოთოლი ნწკირი, გამწოშამფურე, ქიმაგი ხორცი დო დოჭვი -- გათალე ჯოხი,
წაუმახვე წვერი, წამოაცვი ხორცი და შეწვი. 

Lemma: nc'k'irua  
Number: 15650  
ნწკირუა (ნწკირუას) იხ. წკირუა. მუჭო გილაღილანცჷნი, დუდი გოუნწკჷრჷ ვაიაქ: მასალ., გვ. 97 -- როგორაა, რომ
დაჩხავის, თავი გაუპოს ვაიმ. 

Lemma: nc'k'urua  
Number: 15651  
ნწკურუა (ნწკურუას): ნწკურუა თოლიში დახუჭვა თვალისა. დოწკური თოლი, გორკვათინი თენა რენია!: აია, 1, გვ. 26 --
დახუჭე თვალი, ესაა გაგკვეთეო! 



Lemma: -nc'k'e'ma  
Number: 15652  
-ნწკჷმა იხ. წკუმა. 

Lemma: nc'ola  
Number: 15653  
ნწოლა (ნწოლას) იგივეა, რაც წოლა, -- მური, ჭვარტლი. 

Lemma: nc'olam-i  
Number: 15654  
ნწოლამ-ი (ნწოლამს) ჭვარტლიანი. მოფსპით ჯარგვალემც ნწოლამი ჭრაქი: ყაზაყ., 6.05.31, გვ. 3 -- მოვსპეთ
ჯარგვ{ა}ლებში ჭვარტლიანი ჭრაქი. 

Lemma: nc'olua  
Number: 15655  
ნწოლუა (ნწოლუას) სახელი ნწოლუნს ზმნისა -- {გა}ჭვარტვლა. 

Lemma: nc'ulap-i  
Number: 15656  
ნწულაფ-ი (ნწულაფის) იგივეა, რაც წვიაფი, -- წვრილ ხმაზე ტირილი. 

Lemma: nc'u-nc'ua  
Number: 15657  
ნწუ-ნწუა რისამე (სითხის...) სმის დროს გამოცემული ხმა. ნწუ-ნწუა დო შუნს დიაკონიში ზისხირს: მ. ხუბ., გვ. 265 -- ნწუ-ნწუო
და სვამს დიაკვნის სისხლს. 

Lemma: nc'q'vil/r-i  
Number: 15658  
ნწყვილ/რ-ი (ნწყვილ/რს) იხ. წყვილი, -- მიმღ. ვნებ. წარს. {ნ}წყუნს ზმნისა -- დაქცეული, ანგრეულ-დანგრეული;
ნამეწყრალი, ჩამონაზვავები. ართი ნწყვილი ოჭმარესჷ ორზოლი დჷმოჭვაფუუ: მასალ., გვ. 108 -- ერთ დაქცეულ დილას
საგზალი გამომაცხობინა. სი ნწყვირი დღაში დანაბადჷ: ქხს, 1, გვ. 140 -- შე დაქცეულ დღეს დაბადებულო. 

Lemma: nc'q'vintua  
Number: 15659  
ნწყვინთუა (ნწყვინთუას) იგივეა, რაც წყვინთუა, -- ყვინთვა. 

Lemma: nc'q'ma  
Number: 15660  
ნწყმა (ნწყმას) 1. იხ. ნწყუმა, ნწყჷმა. 2. ბეზღება. შდრ. ნწყმარი. 

Lemma: nc'q'mar-i  
Number: 15661  
ნწყმარ-ი (ნწყმარს) იხ. ნწყჷმარი. 

Lemma: nc'q'ona  
Number: 15662  
ნწყონა იხ. ნწყუალა2. 

Lemma: nc'q'orua  
Number: 15663  
ნწყორუა (ნწყორუას) იგივეა, რაც წყორუა, -- გაზავება (რაიმე სითხისა...). 

Lemma: nc'q'wala1//c'q'wala  
Number: 15664  
ნწყუ̂ალა1//წყუ̂ალა ({ნ}წყუ̂ალას) სახელი ნწყუნს ზმნისა -- დანგრევა, დაშლა, მოგლეჯა, დაქცევა, განადგურება, დაღუპვა.
გიმე ინწყუ ქუა ჸურუმი: ეგრისი, გვ. 132 -- ქვევით იქცევა ქვა-სიპი (მკვრივი). გერსჷ გერობაქჷ გიოსქიდუა დო ტურაქ
ქიჸანა დონწყუა: ა. ცაგ., გვ. 81 -- მგელს მგლობა დარჩაო და ტურამ ქვეყანა დააქციაო. ბორია ჯას ნწყუნც: ყაზაყ.,
21.03.1930, გვ. 2 -- ქარი ხეს გლეჯს (ძირფესვიანად). ნწყუნს//წყუნს (დო{ნ}წყუ დაანგრია, დააქცია; დუუნწყუ დაუნგრევია,
დაუქცევია; დონონწყუე(ნ) დაანგრევდა თურმე) გრდმ. ანგრევს, აქცევს, ანადგურებს, ღუპავს. ინწყუუ(ნ) (დიინწყუ დაინგრა, დაიქცა;
დონწყვე{ლ/რე}(ნ) დანგრეულა, დაქცეულა) გრდუვ. ვნებ. ნწყუნს ზმნისა -- ინგრევა, იქცევა. ანწყუუ(ნ) (დაანწყუ დაენგრა, დაექცა;
დონწყუუ დაჰქცევია, დანგრევია) გრდუვ. ვნებ. ნწყუნს ზმნისა -- ენგრევა, ექცევა. ინწყვე(ნ)//ინწყვინე(ნ) (ინწყვინუ შესაძლებელი
გახდა დანგრევა, დაქცევა; -- ; -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ნწყუნს ზმნისა -- შეიძლება დანგრევა. ანწყვე(ნ)//ანწყვინე(ნ) (ანწყვინუ
შეძლო დაენგრია, დაექცია; -- ; დონონწყუე(ნ) შესძლებია {და}ნგრევა, დაქცევა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უნწყუნს ზმნისა -- შეუძლია
{და}აქციოს, {და}ანგრიოს. ონწყუ̂აფუანს (ონწყუ̂აფუუ ანგრევინა, {და}აქცევინა; უნწყუ̂აფუაფუ უნგრევინებია, {და}უქცევინებია;
ნონწყუ̂აფუე(ნ) ანგრევინებდა, აქცევინებდა თურმე) კაუზ. ნწყუნს ზმნისა -- ანგრევინებს, აქცევინებს. მანწყუ̂ალი მიმღ. მოქმ.
{და}მანგრეველი, {და}მაქცეველი. ონწყუ̂ალი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}სანგრევი, {და}საქცევი. ნწყუ̂ილ/რი მიმღ. ვნებ. წარს.
{და}ნგრეული, {და}ქცეული. ნანწყუ̂ი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნანგრევი, {და}ნაქცევი. ნანწყუ̂ერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნგრევის,
დაქცევის საფასური. 

Lemma: nc'q'uala2//c'q'uala  
Number: 15665  
ნწყუალა2//წყუალა ({ნ}წყუალას) სახელი ონწყუნს ზმნისა -- {და}ლაგება, დაწყობა, {გა}შლა; {გა}მართვა; მზადება; შეწყობა
(ხელისა). ასე ჭუმე ვანწყუაფუქ მა მაულარი: მ. ხუბ., გვ. 36 -- ახლა ხვალ ვემზადები მე წასასვლელად. ხეს უჯგუშო
ქოინწყონსი: ქხს, 1, გვ. 273 -- ხელს უკეთ შეგიწყობს. ონწყუნს (დაანწყუუ დააწყო, დუუნწყუაფუ დაუწყვია, დონოწყუაფუე(ნ) დააწყობდა
თურმე) გრდმ. ალაგებს, აწყობს; შლის (სუფრას). ინწყუნს (დიინწყუუ დაიწყო, დოუნწყუაფუ//დუუნწყუუ დაუწყვია) გრდმ. სათავ. ქც.



ონწყუნს ზმნისა -- იწყობს, ილაგებს; იშლის (სუფრას). უნწყუნს (დუუნწყუუ დაუწყო, დუუნწყუაფუ//დუუნწყუუ დაუწყვია) გრდმ. სასხვ. ქც.
ონწყუნს ზმნისა -- უწყობს, ულაგებს; უშლის (სუფრას)... ინწყუაფუ{უ}(ნ) (დიინწყუუ დაიწყო, დონწყილე{რე}(ნ) დაწყობილა) გრდუვ.
ვნებ. ონწყუნს ზმნისა -- იწყობა, მზადდება; ლაგდება; იშლება (სუფრა). ანწყუაფუუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის
მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. ემზადება. ონწყუაფუანს (ონწყუაფუუ აწყობინა, უნწყუაფუაფუ უწყობინებია, ნონწყუაფუე(ნ) აწყობინებდა
თურმე) კაუზ. ონწყუნს ზმნისა -- აწყობინებს, ალაგებინებს; აშლევინებს (სუფრას)... დომანწყუალი მიმღ. მოქმ. დამწყობი.
დაანწყუალი მიმღ. ვნებ. მყ. დასაწყობი. დონწყიირი მიმღ. ვნებ. წარს. დაწყობილი. დონანწყუა მიმღ. ვნებ. წარს. დანაწყობი.
დონანწყუერი მიმღ. ვნებ. წარს. დაწყობის საფასური. უდუნწყუ მიმღ. უარყ. დაუწყობელი. იხ. გე-{ნ}წყუალა, გიშა-{ნ}წყუალა, გო-
{ნ}წყუალა, დო-{ნ}წყუალა... 

Lemma: nc'q'uala,3  
Number: 15666  
ნწყუალა,3 ნწყუაფა (ნწყუალას, ნწყუაფას) სახელი უნწყუანს ზმნისა -- ჩაძირვა, ყვინთვა, ჩაყოფა (თავისა);
ჩაყურყუმალავება. თელი დღას დუდიში ნწყუალას (ნწყუაფას) ბლაჸაფენდით -- მთელი დღე თავის ყვინთვას
ვთამაშობდით. ქიინწყუუ დუდი, მიდართჷ გიმე: ი. ყიფშ., გვ. 103 -- იყვინთა თავი, წავიდა დაბლა. ინწყუ{ა}ნს (ქიინწყუუუ
იყვინთა, ქოუნწყუაფუ უყვინთავს თავი, ქონონწყუაფუე(ნ) იყვინთავდა თურმე) გრდმ. იყვინთავს (თავს). უნწყუ{ა}ნს (ქუუნწყუუ უყვინთა
თავი, ქუუნწყუაფუ უყვინთავს ) გრდმ. სასხვ. ქც. უყვინთავს (თავს). ინწყვინე(ნ) (ინწყვინუ შესაძლებელი გახდა ყვინთვა, -- , -- )
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ინწყუანს ზმნისა -- შეიძლება იყვინთოს. ანწყვინე(ნ) (ანწყვინუ შეძლო ეყვინთა, -- , ნონწყუაფუე(ნ)
შესძლებია {ჩა}ეყვინთა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უნწყუანს ზმნისა -- შეუძლია ყვინთოს (თავი). ონწყუაფუანს (ონწყუაფუუ
აყვინთვინა, უნწყუაფუაფუ უყვინთვინებია, ნონწყუაფ{უაფ}უე(ნ) აყვინთვინებდა თურმე) კაუზ. უნწყუანს ზმნისა -- აყვინთვინებს (თავს).
მანწყუ{აფ}ალი მიმღ. მოქმ. {ჩა}მყვინთავი. ონწყუ{აფ}ალი მიმღ. ვნებ. მყ. {ჩა}საყვინთი. ნწყუაფილ/რი მიმღ. ვნებ. წარს. {ჩა}ყვინთული.
ნანწყუეფი მიმღ. ვნებ. წარს. {ჩა}ნაყვინთი. ნანწყუაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {ჩა}ყვინთვის საფასური. უნწყუაფუ მიმღ. უარყ.
{ჩა}უყვინთავი, ჩაუყურყუმალევებელი. 

Lemma: nc'q'uapil/r-i  
Number: 15667  
ნწყუაფილ/რ-ი (ნწყუაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ინწყუ{ა}ნს, უნწყუ{ა}ნს ზმნათა -- ჩაყვინთული, ჩაყურყუმალავებული. 

Lemma: nc'q'uma//nc'q'e'ma  
Number: 15668  
ნწყუმა//ნწყჷმა (ნწყუმას//ნწყჷმას) იგივეა, რაც წყუმა, წყჷმა, -- 1. {ჩამო}ხსნა. იარლიყის გამკონწყჷნა: კ. სამუშ., ქხპს, გვ.
139 -- იარლიყს ჩამოხსნიან. 2. აქნა. 

Lemma: nc'q'e'ma  
Number: 15669  
ნწყჷმა (ნწყჷმას) იხ. ნწყუმა, წყუმა. 

Lemma: nc'q'e'mar-i  
Number: 15670  
ნწყჷმარ-ი (ნწყჷმარს) ენატანია; მაბეზღარი. ჰო, მუჭომც რე, სხუნუნცუნი ნწყჷმარი, შურწაწყჷნდებული: კ. სამუშ., ქხპს,
გვ. 137 -- ჰოი, რანაირსაა, რომ ჩმახავს ენატანია, სულწაწყმენდილი. გეგონით, ნწყჷმარეფი, მუთა ჯგირც გახარენთ: კ.
სამუშ., ქხპს, გვ. 137 -- გაიგონეთ, ენატანიებო, ვერაფერ კარგს გახარებთ. 

Lemma: nch'ala  
Number: 15671  
ნჭალა (ნჭალას) სახელი ნჭალუნს ზმნისა -- დასერვა, დაჭრა. 

Lemma: nch'apa  
Number: 15672  
ნჭაფა (ნჭაფას) სახელი ანჭუუ(ნ), უნჭუანს ზმნათა -- წვდენა. დიხას კუჩხის ვა უნჭანც: მასალ., გვ. 69 -- მიწაზე ფეხს არ
აკარებს (უწვდენს). იში წვანჯი ცაშა ონჭჷდჷ: ეგრისი, გვ. 130 -- იმისი წვერი (კენწერო) ცასა სწვდებოდა. ყვალანდარი
ქოჩანს, ათაშ ორტყაფუშა მინჭანს, ფერი: მ. ხუბ., გვ. 110 -- კოინდარი არის, ასე სარტყლამდე რომ მწვდება, ისეთი.
ანჭუუ(ნ) (ანჭუ {მი}სწვდა, ნჭაფუ {მი}სწვდომია, ნონჭაფუე(ნ) {მი}სწვდებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. {მი}სწვდება. ონჭუ/ჷ(ნ) (მხოლოდ
აწმყოს წრის მწკრივებში) გრდუვ. სტატიკ. სწვდება. უნჭანს (მხოლოდ აწმყოს წრის მწკრივებში) გრდუვ. სტატიკ. სწვდება.
მანჭაფალი მიმღ. მოქმ. {შე}მწვდომი. ონჭაფალი მიმღ. ვნებ. მყ. {შე}საწვდომი. მენჭაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. {შე}წვდომილი. ნანჭეფი
მიმღ. ვნებ. წარს. {შე}ნაწვდომი. ნანჭუაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {შე}წვდომის საფასური. უნჭაფუ მიმღ. უარყ. მიუწვდომელი. შდრ.
ლაზ. 1. ნჭ: მევანჭერ ვაღწევ (ნ. მარი). 

Lemma: nch'apil-i1  
Number: 15673  
ნჭაფილ-ი1 (ნჭაფილ/რს) იხ. მონჭაფილი. 

Lemma: nch'apil-i2  
Number: 15674  
ნჭაფილ-ი2 (ნჭაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ანჭუუ(ნ), უნჭუანს ზმნათა -- მიღწეული; წვდომილი; სწრაფული. შდრ. ჭაფილი. 

Lemma: nch'varua  
Number: 15675  
ნჭვარუა (ნჭვარუას) იხ. ჭვარუა (დიხაში). შდრ. ლაზ. {ნ}ჭვარ: გო-ბუნჭვარამ ვწმენდ სარეველა ბალახისაგან (ნ. მარი). 

Lemma: nch'vilua  
Number: 15676  
ნჭვილუა (ნჭვილუას) სახელი ნჭვილუნს ზმნისა -- {ამო}ძრობა (სწრაფად). იხ. ელანჭვა/ილუა. 

Lemma: nch'inapa  
Number: 15677  
ნჭინაფა (ნჭინაფას) სახელი ნჭინდუ(ნ) ზმნისა -- ჭკნობა (ხილისა). ხირს მონჭინაფაშახ ვაუღუ ჯგირი გემო -- ხილს



დაჭკნობამდე არ აქვს კარგი გემო. ნჭინდუ(ნ) (დონჭინდუ დაჭკნა, დონჭინაფე{ლე}(ნ) დამჭკნარა, დონონჭინაფუე(ნ) დაჭკნებოდა თურმე)
გრდუვ. ვნებ. ჭკნება. ონჭინუანს (დაანჭინუუ დააჭკნო, დუუნჭინუაფუ დაუჭკნია, დონონჭინაფუე(ნ) დააჭკნობდა თურმე) გრდმ. აჭკნობს.
მანჭინაფალი მიმღ. მოქმ. {და}მჭკნობ{ელ}ი. ონჭინაფალი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}საჭკნობი. ნჭინაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}მჭკნარი.
ნანჭინაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. დაჭკნობის საფასური. უნჭინაფუ მიმღ. უარყ. უჭკნობი. იხ. მონჭინაფა. 

Lemma: nch'inapil/r-i  
Number: 15678  
ნჭინაფილ/რ-ი (ნჭინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ნჭინდუ(ნ), ონჭინუანს ზმნათა -- მჭკნარი. ნჭინაფილი სხურს უღუ გემო --
მჭკნარ მსხალს აქვს გემო. იხ. ნჭინაფა//ჭინაფა. შდრ. ლაზ. 3. ნჭ: მონჭაფერი მწიფე (ნ. მარი). 

Lemma: nch'ira//ch'ira  
Number: 15679  
ნჭირა//ჭირა ({ნ}ჭირას) სახელი უნჭირანს ზმნისა -- {მო}ჭერა. ვა ვორექ ჯგირო, დუს მინჭირანს მუდგარენი -- არ ვარ
კარგად, თავში მიჭერს რაღაც. უნჭირანს (მუუნჭირუ მოუჭირა, მუუნჭირუუ მოუჭერია, მონონჭირუე(ნ) მოუჭერდა თურმე) გრდმ. სასხვ. ქც.
უჭერს. ინჭირე(ნ)//ინჭირინე(ნ) (ინჭირინუ შესაძლებელი გახდა მოჭერა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. შეიძლება მოეჭიროს
(მოჭერა). ანჭირე(ნ)//ანჭირინე(ნ) (ანჭირინუ შეძლო {მო}ეჭირა, -- , მონონჭირუე(ნ) შესძლებია მოჭერა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
უნჭირანს ზმნისა -- შეუძლია {მო}უჭიროს. ონჭირაფუანს (ონჭირაფუუ {მო}აჭერინა, უნჭირაფუაფუ {მო}უჭერინებია, მონონჭირაფუე(ნ)
მოაჭერინებდა თურმე) კაუზ. უნჭირანს ზმნისა -- {მო}აჭერინებს. მომანჭირალი მიმღ. მოქმ. მომჭერი. მაანჭირალი მიმღ. ვნებ. მყ.
მოსაჭერი. მონჭირე/ილი მიმღ. ვნებ. წარს. მოჭერილი. მონანჭირა მიმღ. ვნებ. წარს. მონაჭერი. მონანჭირუერი მიმღ. ვნებ. წარს.
მოჭერის საფასური. უმუნჭირუ მიმღ. უარყ. მოუჭერელი. შდრ. ლაზ. ჭვინ: დოვუჭვინი მე მოვუჭირე (ნ. მარი). 

Lemma: nch'irin-i  
Number: 15680  
ნჭირინ-ი (ნჭირინს) იხ. მო-ნჭირინი. 

Lemma: nch'uapa  
Number: 15681  
ნჭუაფა (ნჭუაფას) სახელი ანჭუაფუ(ნ) ზმნისა -- სწრაფვა, ჩქარება, შურება. ჩქიმი ღურას ანჭუაფუ: ქხს, 1, გვ. 64 -- ჩემს
სიკვდილს ესწრაფება. ნება გიღუ ინჭუენი: მასალ., გვ. 32 -- ნება გაქვს, რომ ისწრაფო. შური შხვადო მინჭუაფუ: მასალ.,
გვ. 19 -- სული სხვაგან მიისწრაფის. ქუნჭუათ კოლექტივეფიში გინოჸუნაფას ნარდათ ხანდებაში სისტემაშა: ყაზაყ.,
28.ვ1.1931წ, გვ. 1 -- ვისწრაფოთ კოლექტივების გადაყვანა ნადრად შრომის სისტემაზე. ანჭუაფუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრისა
და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. ესწრაფვის. უნჭუანს (უნჭუუ ესწრაფა, უნჭუაფუ უსწრაფია, ნონჭუაფუე(ნ) ესწრაფოდა თურმე)
გრდუვ. ვნებ. ესწრაფება. ონჭუაფუანს (ონჭუაფუუ ასწრაფვინა, უნჭუაფუაფუ უსწრაფვინებია, ნონჭუაფუაფუე(ნ) ასწრაფვინებდა თურმე)
კაუზ. ანჭუაფუ(ნ) ზმნისა -- ასწრაფვინებს. მანჭუაფალ/რი, მანჭუაფუ მიმღ. მოქმ. ვინც ისწრაფვის, -- მსწრაფველი. ონჭუაფალ/რი,
ონჭუაფუ მიმღ. ვნებ. მყ. საჩქარო, სასწრაფო. ნჭ{უ}აფილ/რი მიმღ. ვნებ. წარს. სწრაფული; სწრაფი. ნანჭუეფი მიმღ. ვნებ. წარს.
ნასწრაფი. ნანჭუაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. სწრაფვის საფასური. უნჭუაფუ მიმღ. უარყ. აუჩქარებელი, არასწრაფული. 

Lemma: nch'uapil/r-i  
Number: 15682  
ნჭუაფილ/რ-ი (ნჭუაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ანჭუაფუ(ნ) ზმნისა -- სწრაფული, აჩქარებული. მიდაბრთით ნჭუაფილი
კუჩხიში ნაბიჯით: ყაზაყ., 6.03.1930, გვ. 1 -- წავედით ფეხის აჩქარებული (სწრაფი) ნაბიჯით. ნჭუაფილო ზმნზ.
აჩქარებულად: ნჭუაფილო ქჷმუუნტეთ დაჩხჷრი -- აჩქარებულად (სწრაფად) მოვუკიდეთ ცეცხლი. 

Lemma: nch'q'ala  
Number: 15683  
ნჭყალა (ნჭყალას) იხ. ჭყალა. 

Lemma: nch'q'apa  
Number: 15684  
ნჭყაფა (ნჭყაფას) იგივეა, რაც ჭყაფა, -- სახელი ონჭყანს ზმნისა -- {გა}მორწყვა (ჩირქის). დიდი მუწუკი უღუდუ, დეეჩირქუ,
დომონდუ დო ქაანჭყუ -- დიდი მუწუკი ჰქონდა, დაუჩირქდა, დამწიფდა და გამორწყა. ონჭყანს (ონჭყუ {გამო}რწყა, უნჭყაფუ
{გამო}ურწყავს, ნონჭყაფუე(ნ) {გამო}რწყავდა თურმე) გრდმ. გამორწყავს. უნჭყანს (ქუუნჭყუ გამოურწყა, ქუუნჭყაფუ გამოურწყავს)
გრდმ. სასხვ. ქც. ონჭყანს ზმნისა -- ურწყავს (მუწუკს). 

Lemma: nch'q'apil/r-i  
Number: 15685  
ნჭყაფილ/რ-ი (ნჭყაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ონჭყანს ზმნისა -- {გამო}რწყული. 

Lemma: nch'q'il-i  
Number: 15686  
ნჭყილ-ი (ნჭყილს) მიმღ. ვნებ. წარს. ნჭყუნს ზმნისა -- გახედნილი. ნჭყილი ცხენი გახედნილი ცხენი. 

Lemma: nch'q'olir-i  
Number: 15687  
ნჭყოლირ-ი (ნჭყოლირს) იხ. ჭყოლირი, -- მიმღ. ვნებ. წარს. ნჭყოლუნს ზმნისა -- დაჭრილი. ნჭყოლირ თუნთიქ ქჷმარაგუ:
მასალ., გვ. 118 -- დაჭრილი დათვი დამეძგერა. 

Lemma: nch'q'olua  
Number: 15688  
ნჭყოლუა (ნჭყოლუას) იხ. ჭყოლუა, -- სახელი ნჭყოლუნს ზმნისა -- {და}ჭრა, {და}კოდვა. რქუმოლუა დოუჭყაფუ, ლაფში-
ნოლი დოუნჭყოლუ: მასალ., გვ. 64 -- ხვრა დაუწყია, ღრძილ-ბაგე დაუშავებია (დაუჭრია). მა ჯარს დივნჭყოლი მარძგვან
ხეს -- მე ჯარში დავიჭერი მარჯვენა ხელში. ნჭყოლუნს (დონჭყოლუ დაჭრა, დოუნჭყოლუ დაუჭრია, დონონჭყოლუე(ნ) დაჭრიდა თურმე)
გრდმ. კოდავს, ჭრის. 

Lemma: nch'q'orin-i  
Number: 15689  
ნჭყორინ-ი (ნჭყორინს) იხ. ჭყორინი, -- წყრომა. ღორონთქჷ გომანჭყორუა: ა. ცაგ., გვ. 60 -- ღმერთი გამიწყრაო. 



Lemma: nch'q'uala  
Number: 15690  
ნჭყუალა, ნჭყულა (ნჭყუ{ა}ლას) სახელი ნჭყუნს ზმნისა -- {გა}ხედნა, {გა}წვრთნა. ცხენს ნჭყუნს -- ცხენს ხედნის. ნჭყუნს
(გონჭყუ გახედნა, გოუნჭყუ გაუხედნია, გონონჭყუე(ნ) გახედნიდა თურმე) გრდმ. ხედნის (ცხენს). უნჭყუნს (გუუნჭყუ გაუხედნა, გუუნჭყუ
გახედნია) გრდმ. სასხვ. ქც. ნჭყუნს ზმნისა -- უხედნის. ინჭყე(ნ)//ინჭყინე(ნ) (ინჭყინუ შესაძლებელი გახდა გახედნა, -- , -- )
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ნჭყუნს ზმნისა -- შეიძლება გაიხედნოს. მანჭყუ{ა}ლარი მიმღ. მოქმ. გამხედნი (ცხენისა). ონჭყუ{ა}ლარი მიმღ.
ვნებ. მყ. გასახედნი. ნჭყულერი მიმღ. ვნებ. წარს. გახედნილი. შდრ. ლაზ. 2. ჭკ: ომჭკუ გაწვრთნა (ნ. მარი). 

Lemma: nja  
Number: 15691  
ნჯა (ნჯას) იგივეა, რაც ჯა. ნჯა აკაშა ეკირთუნი, თიშა ირფელი მითურსია უკული -- ხე ერთხელ რომ წაიქცევა, მასში
ყველაფერი შედისო შემდეგ. ნჯაშა იშელჷ ქიონით: ი. ყიფშ., გვ. 175 -- ხეზე ავიდა მთქნარებით. ქიმერთეს ართი ნჯაში
ჯინჯიშა: ი. ყიფშ., გვ. 14 -- მივიდნენ ერთი ხის ძირთან. შდრ. ოჯალეში. 

Lemma: njalap-i  
Number: 15692  
ნჯალაფ-ი (ნჯალაფის) ნელი, უდარდელი სიარული. 

Lemma: njama  
Number: 15693  
ნჯამა (ნჯამას) იგივეა, რაც ჯამა, -- სახელი ონჯანს ზმნისა -- {გა}ღება. ჸუდეშ კარს ონჯანს -- სახლის კარს აღებს. ონჯანს
(გაანჯუ გააღო, გუუნჯამუ გაუღია, გონონჯამუე(ნ) გააღებდა თურმე) გრდმ. აღებს. ინჯანს (გიინჯუ გაიღო, გოუნჯამუ გაუღია) გრდმ. სათავ. ქც.
ონჯანს ზმნისა -- იღებს თავისას. უნჯანს (გუუნჯუ გაუღო, გუუნჯუ გაუღია) გრდმ. სასხვ. ქც. ონჯანს ზმნისა -- {გა}უღებს. ინჯამუუ(ნ)
(გიინჯუ გაიღო, გონჯამე{ლ/რე}(ნ) გაღებულა) გრდუვ. ვნებ. ონჯანს ზმნისა -- იღება. ანჯამუუ(ნ) (გაანჯუ გაეღო, გონჯამუუ გაღებია) გრდუვ.
ვნებ. ონჯანს ზმნისა -- ეღება. ინჯინე(ნ) (ინჯინუ შესაძლებელი გახდა გაღება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ონჯანს ზმნისა --
შეიძლება გაღება. ანჯინე(ნ) (ანჯინუ შეძლო გაეღო, -- , გონონჯამუე(ნ) შესძლებია გაღება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უნჯანს ზმნისა --
შეუძლია გააღოს. ინჯამუაფუ(ნ) იხ. ინჯამუუ(ნ). ანჯამუაფუ(ნ) იხ. ანჯამუუ(ნ). ონჯამაფუანს (ონჯამაფუუ {გა}აღებინა, უნჯამაფუაფუ
{გა}უღებინებია, ნონჯამაფუე(ნ) აღებინებდა თურმე) კაუზ. ონჯანს ზმნისა -- აღებინებს. მანჯამალი მიმღ. მოქმ. {გა}მღები. ონჯამალი
მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}საღები. გონჯამილი მიმღ. ვნებ. წარს. გაღებული. გონანჯემი მიმღ. ვნებ. წარს. განაღები. გონანჯამუერი მიმღ.
ვნებ. წარს. გაღების საფასური. უგუნჯამუ მიმღ. უარყ. გაუღებელი. 

Lemma: njamil/r-i  
Number: 15694  
ნჯამილ/რ-ი (ნჯამილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ონჯანს ზმნისა -- გაღებული. იხ. {გო}ჯამილ/რი. 

Lemma: njap'-i  
Number: 15695  
ნჯაპ-ი (ნჯაპის) იხ. ჯაპი. 

Lemma: njar-i1  
Number: 15696  
ნჯარ-ი1 (ნჯარს) ჯავრი; შური. მაწუხენს თიში ნჯარი: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 156 -- მაწუხებს იმისი ჯავრი. მა იში ნჯარითი
ვადუმარულე -- მე იმისი ჯავრით ვერ დავიძინებ. ასე ნჯარც გელეღანა -- ახლა ჯავრს ამოიყრიან (ამოიღებენ). {ნ}ჯარი
ვააჭე//ვააჭირჷ ჯავრი არ სჭირს; არაფრად მიაჩნია, არ ენაღვლება: ის ვაჭირჷ შხვაში ნჯარი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 97 -
- მას არ სჭირს სხვისი ჯავრი. ქ ნჯარით ღურა//ღურელი ჯავრით სიკვდილი//მკვდარი; გადატ. დაფიქრება, განსაკუთრებული
მზრუნველობა: თიში ნჯარით ვორექ ღურელი -- იმისი ჯავრითა ვარ მკვდარი. იხ. ჯარი. შდრ. ჯაბი; ჯაბრი. 

Lemma: njar-i2  
Number: 15697  
ნჯარ-ი2 (ნჯარს) იხ. ჯარი, -- ჯარი, ლაშქარი; ხალხი. მუმაშა ქუუთხუუ ნჯარი: ქხს, 2, გვ. 26 -- მამისთვის უთხოვია ჯარი.
გოსოფუ ართი ჸურენი თია ნჯარიში: ი. ყიფშ., გვ. 62 -- გაგლიჯა ერთ მხარეს ჯარის ნაწილი. 

Lemma: njarala  
Number: 15698  
ნჯარალა (ნჯარალას) ჯარიანობა, ჯარობა. უქმე დღეებში, ხატობა-დღეობებზე ახალგაზრდობის შესაკრები ადგილი, სადაც
სიმღერა, ცეკვა, თამაშობანი იმართებოდა. ყოველ სოფელში ასეთი რამდენიმე ადგილი იყო მიჩენილი. ჯვეშო უჩქუდეს
ნჯარალა დო მორდუეფი თექ გილეშეს -- ძველად იცოდნენ ჯარიანობა და ახალგაზრდები იქ დადიოდნენ. მა ვამოკორდჷ
იში რაგადი, სოთინი ორდჷ-და ნჯარალა: ი. ყიფშ., გვ. 151 -- მე არ მინდოდა იმისი თქმა, თუ სადმე იყო ჯარიანობა. 

Lemma: njarap-i  
Number: 15699  
ნჯარაფ-ი (ნჯარაფის), ნჯარაფა (ნჯარაფას) იხ. ნჯარება. 

Lemma: njareba  
Number: 15700  
ნჯარება (ნჯარებას) სახელი ანჯარენს, ონჯარუანს ზმნათა -- 1. გაბრაზება, ჯავრება. ქუდუჭყუ ნჯარება დემს -- დაუწყო
ჯავრება დევს. ირო ვონჯარუათ ნტერი: ქხს, 1, გვ. 334 -- მუდამ ვაჯავროთ მტერი. თუთა თუთას ანჯარენცჷ -- მთვარე
მთვარეს აჯავრებს (ახარბებს). 2. წუხილი, შურება, შეხარბება. ვემეხვადჷნი, ის ონჯარ: მასალ., გვ. 95 -- რომ ვერ მიხვდება,
ის წუხს. თინა ჭიჭეს ქუმონჯარ: ქხს, 1, გვ. 74 -- ის ცოტა მშურს. ბოში, მუს გონჯარ ჩქიმი ხეში ნაღვაწეფი?: ი. ყიფშ., გვ.
134 -- ბიჭო, რას გშურს ჩემი ხელის ნამოღვაწარი? შხვა მითინშენი ვადგენჯარასჷ!: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 22 --
სხვისგანაც ნუ შეგშურდება! ანჯარენს (გაანჯარუ გააჯავრა, გუუნჯარებუ გაუჯავრებია, გონონჯარებუე(ნ) გააჯავრებდა თურმე) გრდმ.
აჯავრებს, აბრაზებს; აწუხებს. ონჯარუანს (ონჯარუუ გააჯავრა, უნჯარუაფუ უჯავრებია) გრდმ. აჯავრებს; ახარბებს; აწუხებს.
ონჯარუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. ჯავრობს, წუხს. ენჯარებუ(ნ) (ენჯარუ შეჯავრდა,
ნჯარებუ შესჯავრებია) გრდუვ. ვნებ. ანჯარენს ზმნისა -- ჯავრდება, შურდება. ინჯარე(ნ)//ინჯარინე(ნ) (ინჯარინუ შესაძლებელი
გახდა {გა}ჯავრება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ანჯარენს ზმნისა -- შეიძლება გაჯავრდეს (გაჯავრება).



ანჯარე(ნ)//ანჯარინე(ნ) (ანჯარინუ შეძლო {გა}ეჯავრებინა; -- ; ნონჯარებუე(ნ) შესძლებია {გა}ჯავრება, წუხილი) გრდუვ. ვნებ.
უნჯარენს ზმნისა -- შეუძლია {გა}აჯავროს, დაახარბოს. ონჯარებაფუანს (ონჯარებაფუუ აჯავრებინა, უნჯარებაფუაფუ უჯავრებინებია,
ნონჯარებაფუე(ნ) აჯავრებინებდა თურმე) კაუზ. ანჯარენს ზმნისა -- აჯავრებინებს, აწუხებინებს. მანჯარებელი მიმღ. მოქმ.
{გა}მჯავრებელი; {შე}მწუხებელი, {გა}მბრაზებელი. ონჯარებელი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}საჯავრებელი; საწუხარი, {გა}საბრაზებელი.
განჯარებული მიმღ. ვნებ. წარს. გაჯავრებული, გაბრაზებული. ნანჯარები/უ მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნაჯავრები, {გა}ნაბრაზები.
ნანჯარებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ჯავრების, {გა}ბრაზების საფასური. 

Lemma: njarebul-i  
Number: 15701  
ნჯარებულ-ი (ნჯარებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ანჯარენს ზმნისა -- {გა}ჯავრებული. 

Lemma: njgvilap-i  
Number: 15702  
ნჯგვილაფ-ი (ნჯგვილაფის) იგივეა, რაც ნჯგვილუა. 

Lemma: njgvilua  
Number: 15703  
ნჯგვილუა (ნჯგვილუას) სახელი ნჯგვილუნს ზმნისა -- მუჯლუგუნით ცემა, მაგრად მიტყეპვა. რტინა მინდომუ, მარა ოჭოფეს
დო დონჯგვილეს: მ. ხუბ., გვ. 350 -- გაქცევა მოინდომა, მაგრამ დაიჭირეს და მუჯლუგუნით მაგრად სცემეს. ნჯგვილუნს
(დონჯგვილუ მუჯლუგუნით ცემა, დოუნჯგვილუ მუჯლუგუნით უცემია, დონონჯგვილუე(ნ) მუჯლუგუნით სცემდა თურმე) გრდმ. მუჯლუგუნით
სცემს. ინჯგვილუუ(ნ) (დიინჯგვილუ მუჯლუგუნით იცემა, დონჯგვილე{რე}(ნ) მუჯლუგუნით ცემულა) გრდუვ. ვნებ. ნჯგვილუნს ზმნისა --
მუჯლუგუნით იცემება. ინჯგვილე(ნ) (ინჯგვილუ შესაძლებელი გახდა ცემა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ნჯგვილუნს ზმნისა --
შეიძლება მუჯლუგუნით იცემოს. ანჯგვილე(ნ) (ანჯგვილუ შეძლო ეცემა, -- , ნონჯგვილუე(ნ) შესძლებია ეცემა) გრდუვ. ვნებ.
უნჯგვილუნს ზმნისა -- შეუძლია მუჯლუგუნით სცემოს. ონჯგვილაფუანს (ონჯგვილაფუუ აცემინა, უნჯგვილაფუაფუ უცემინებია,
ნონჯგვილაფუე(ნ) აცემინებდა თურმე) კაუზ. ნჯგვილუნს ზმნისა -- მუჯლუგუნით აცემინებს. მანჯგვილარი მიმღ. მოქმ. მუჯლუგუნით
მცემი, მცემელი. ონჯგვილარი მიმღ. ვნებ. მყ. მუჯლუგუნით საცემი. დონჯგვილირი მიმღ. ვნებ. წარს. მუჯლუგუნით ნაცემი, ცემული.
ნანჯგვილა მიმღ. ვნებ. წარს. მუჯლუგუნით ნაცემი. ნანჯგვილუერი მიმღ. ვნებ. წარს. მუჯლუგუნით ცემის საფასური. 

Lemma: njgvira  
Number: 15704  
ნჯგვირა, ნჯგვირალ-ი (ნჯგვირა{ლ}ს) იგივეა, რაც ჯგვირა, -- ბრაზიანი (მოღუშული) სახის კაცი. 

Lemma: njgilinua  
Number: 15705  
ნჯგილინუა (ნჯგილინუას): გინო-ნჯგილინუა უშნოდ გადასვლა. 

Lemma: njgilua  
Number: 15706  
ნჯგილუა (ნჯგილუას) იხ. ნჯგვილუა. 

Lemma: njgolua  
Number: 15707  
ნჯგოლუა (ნჯგოლუას) სახელი ნჯგოლუნს ზმნისა -- მუშტის გარტყმა; მუშტით ცემა; გადატ. მოურიდებლად პირში თქმა;
სათქმელის დაჯახება. ართი ქუუნჯგოლუდუ, მარა მუს ოხვარუდუ? -- ერთი გაურტყამს (მუშტი), მაგრამ (ეს) რას უშველიდა?
უკახალე ვედიკინუ დო პის ქაანჯგოლაფუუ -- უკან არ დაიხია და პირში აჯახა. ნჯგოლუნს (დონჯგოლუ სცემა, დუუნჯგოლუ
უცემია, დონონჯგოლუე(ნ) სცემდა თურმე) გრდმ. სცემს მუშტით. ინჯგოლუუ(ნ) (დიინჯგოლუ იცემა მუშტით, დონჯგოლე{რე}(ნ) ნაცემ იქნა
მუშტით) გრდუვ. ვნებ. იცემება (მუშტით). ინჯგოლე(ნ) (ინჯგოლუ შესაძლებელი გახდა ცემა მუშტით, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
ნჯგოლუნს ზმნისა -- შეიძლება იცემოს. ონჯგოლაფუანს (ონჯგოლაფუუ აცემინა, უნჯგოლაფუაფუ უცემინებია, ნონჯგოლაფუე(ნ)
აცემინებდა თურმე) კაუზ. ნჯგოლუნს ზმნისა -- აცემინებს მუშტით. მანჯგოლარი მიმღ. მოქმ. მცემი, მცემელი (მუშტით).
ონჯგოლარი მიმღ. ვნებ. მყ. საცემი (მუშტით). ნჯგოლირი მიმღ. ვნებ. წარს. ნაცემი (მუშტით). ნანჯგოლა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაცემი
(მუშტით). ნანჯგოლუერი მიმღ. ვნებ. წარს. მუშტით ცემის საფასური. 

Lemma: njvilua  
Number: 15708  
ნჯვილუა (ნჯვილუას) სახელი ნჯვილუნს ზმნისა -- ხარბად ჭამა. ქუმკუდოხოდ ტაბაკის დო დონჯვილუ ოჭკომალი --
მიუჯდა ტაბლას და (ხარბად) შეჭამა საჭმელი. ნჯვილუნს (დონჯვილუ ხარბად შეჭამა, დოუნჯვილუ ხარბად შეუჭამია, დონონჯვილუე(ნ)
ხარბად შეჭამდა თურმე) გრდმ. ხარბად ჭამს. ონჯვილარი მიმღ. ვნებ. მყ. ხარბად საჭმელი (რამ). 

Lemma: njilak'ir-i  
Number: 15709  
ნჯილაკირ-ი (ნჯილაკირს) იხ. ჯილაკირი. 

Lemma: njilak'ua  
Number: 15710  
ნჯილაკუა (ნჯილაკუას) იხ. ჯილაკუა. 

Lemma: njilit-i  
Number: 15711  
ნჯილით-ი (ნჯილითის) ჯირითი. 

Lemma: njilitua  
Number: 15712  
ნჯილითუა (ნჯილითუას) იგივეა, რაც ჯილითუა, -- სახელი ინჯილითუ(ნ) ზმნისა -- ჯირითობა. ქიმიონჯილითუუ მუში რაში
შენობაშა: მ. ხუბ., გვ. 183 -- მიაჯირითა თავისი რაში შენობასთან. ცხენც ქამაჯილითუანცინი, ქოძირჷ -- ცხენს რომ
მოაჯირითებს, ნახა. ონჯილითუანს (ონჯილითუუ აჯირითა, უნჯილითუაფუ უჯირითებია, ნონჯილითუე(ნ) აჯირითებდა თურმე) გრდმ.
აჯირითებს. ინჯილითე(ნ), ინჯილითინე(ნ) (ინჯილითინუ შესაძლებელი გახდა ჯირითი, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
ოჯილითუანს ზმნისა -- შეიძლება იჯირითოს. ანჯილითე(ნ), ანჯილითინე(ნ) (ანჯილითინუ შეძლო ეჯირითა, -- , ქონონჯილითუე(ნ)



შესძლებია ჯირითი) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ონჯილითუანს ზმნისა -- შეუძლია აჯირითოს. მონჯილითე მიმღ. აწმყ. მოჯირითე.
ონჯილითე მიმღ. ვნებ. მყ. საჯირითო. ნანჯილითა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაჯირითი. ნანჯილითუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ჯირითის საფასური. 

Lemma: njilik'ua  
Number: 15713  
ნჯილიკუა (ნჯილიკუას) იგივეა, რაც ნჯილაკუა. 

Lemma: njilo  
Number: 15714  
ნჯილო (ნჯილოს) ზოოლ. ლომი; ჯიქი (დ. ფიფია, კ. სამუშ.); გადატ. უზარმაზარი, მსხვილი, ძლიერი (ი. ყიფშ.). ქაჯი რენო,
ნჯილო რენო?: მასალ., გვ. 71 -- ქაჯია თუ ჯიქი არის? ართი ქიმიოჸელენუუ ნათხოზინა ნჯილოცალო: მასალ., გვ. 63 --
ერთი კი დაიღრიალა გამოქცეული ჯიქის მსგავსად. სახელქ გოიოლ, ამდღა ნჯილო რექ: ყაზაყ., 3.08. 1931, გვ. 2 -- სახელი
გაგივარდა, დღეს ლომი ხარ. 

Lemma: njira  
Number: 15715  
ნჯირა (ნჯირას) იგივეა, რაც ჯირა, -- სახელი ინჯირუუ(ნ), ონჯირუანს ზმნათა -- {და}წოლა. 

Lemma: njola  
Number: 15716  
ნჯოლა (ნჯოლას) ერთი ან მეტი უღელი კამეჩებისა ხის დიდი მორის წასათრევად (მასალები, ტ. ვ, გვ. 255). 

Lemma: njor-i  
Number: 15717  
ნჯორ-ი (ნჯორს) იგივეა, რაც ჯორი. ართი კოჩი ნჯორსჷ ქიგეხე: ი. ყიფშ., გვ. 13 -- ერთი კაცი ჯორზე ზის. 

Lemma: njumala  
Number: 15718  
ნჯუმალა (ნჯუმალას) იხ. ჯუმალა. 

Lemma: nje'lik'-i  
Number: 15719  
ნჯჷლიკ-ი (ნჯჷლიკის) სახელი ნჯჷლიკუნს ზმნისა -- გლეჯა; ბორგვა. 

Lemma: nje'lik'ua  
Number: 15720  
ნჯჷლიკუა (ნჯჷლიკუას) იხ. ჯჷლიკუა. 

Lemma: njghver-i  
Number: 15721  
ნჯღვერ-ი (ნჯღვერს) იგივეა, რაც ჯღვერი. ჩქინი ქიანაში ნჯღვერი რდუ -- ჩვენი ქვეყნის წინამძღოლი იყო. 

Lemma: njghverua  
Number: 15722  
ნჯღვერუა (ნჯღვერუას) იგივეა, რაც ჯღვერუა. 

Lemma: njghvilua  
Number: 15723  
ნჯღვილუა (ნჯღვილუას) სახელი ნჯღვილუნს ზმნისა -- {და} მწყვდევა, რამეზე მიმწყვდევა, ბღუჯვა; ცემა. დუდი
ქიგეუნჯღვილუ დიხაშა -- თავი დაუმწყვდია მიწაზე. ნჯღვილუნს (დონჯღვილუ დაბღუჯა, დოუნჯღვილუ დაუბღუჯავს, დონონჯღვილუე(ნ)
დაბღუჯავდა თურმე) გრდმ. ბღუჯავს. ინჯღვილე(ნ) (ინჯღვილუ შესაძლებელი გახდა მიბღუჯვა, {მი}მწყვდევა; -- ; -- ) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. ნჯღვილუნს ზმნისა -- შეიძლება მიბღუჯვა, მიმწყვდევა რამეზე. ანჯღვილე(ნ) (ანჯღვილუ შეძლო მიებღუჯა, -- ,
დონონჯღვილუე(ნ) შესძლებია მიმწყვდევა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ნჯღვილუნს ზმნისა -- შეუძლია მიბღუჯოს, მიამწყვდიოს.
ონჯღვილაფუანს (ონჯღვილაფუუ აბღუჯვინა, უნჯღვილაფუაფუ უბღუჯვინებია, ნონჯღვილაფუაფუე(ნ) აბღუჯვინებდა თურმე) კაუზ.
ნჯღვილუნს ზმნისა -- აბღუჯვინებს, მიამწყვდევინებს. მანჯღვილარი მიმღ. მოქმ. {მი}მბღუჯავი, {მი}მწყვდევი. მანჯღვილუუ მიმღ.
აწმყ. {მი}მბღუჯავი, {მი}მწყვდევი. ონჯღვილარი მიმღ. ვნებ. მყ. {მი}საბღუჯავი, {მი}სამწყვდევი. დონჯღვილირი მიმღ. ვნებ. წარს.
მიბღუჯული, მიმწყვდეული. დონანჯღვილა მიმღ. ვნებ. წარს. მინაბღუჯი, მინამწყვდევი. ნანჯღვილუერი მიმღ. ვნებ. წარს. მიბღუჯვის,
მიმწყვდევის საფასური. უდუნჯღვილუ მიმღ. უარყ. მიუბღუჯავი, დაუმწყვდევი. 

Lemma: njghilir-i  
Number: 15724  
ნჯღილირ-ი (ნჯღილირს) მომცრო; დაბღენძილი. 

Lemma: njghilua  
Number: 15725  
ნჯღილუა (ნჯღილუას) იგივეა, რაც ჯღილუა. ჯღილუა. 

Letter: y  
ჲ 

Lemma: y  



Number: 15726  
ჲ 1. სახელობითი ბრუნვის ნიშანია ხმოვანფუძიან სახელებში (იშვიათად): მუ-ჲ რა-ჲ? მუჲ გოკო? -- რაჲ გინდა?; გვხვდება
კნინობით-მოფერებით ფორმებში: ბაბაია//ბაბაჲა, ნანაია//ნანაჲა: ბაბაჲა ნანაჲას ტყურათ ვააჯვიდუნია -- მამიკო
დედიკოს ტყუილად არ აკოცებსო (შდრ. ი. ყიფშ., გვ. 019). 2. ენაცვლება ლ'ს სენაკური კილოს ბანძურ-მარტვილურ თქმაში.
ის შენარჩუნებულია ა, ო და უ ხმოვნებთან მეზობლობაში, ე'სთან ხან იკარგება, ხან -- არა, ი'სთან ყოველთვის დაკარგულია:
ჲაფართია (ღ ლაფართია) ბრტყელი, მობრტყო; ჲოკუა (ღ ლოკუა) ლოკვა; ჲური (ღ ლური) ძილი; ეტა//ჲეტა (ღ ლეტა)
ტალახი; იში (ღ ლიში) ნემსი. 

Lemma: yabani  
Number: 15727  
ჲაბანი იხ. ლაბანი. 

Lemma: yabarc'a//abarc'a  
Number: 15728  
ჲაბარწა//აბარწა იხ. ლაბარწა. 

Lemma: yabordi  
Number: 15729  
ჲაბორდი იხ. ლაბორდი. 

Lemma: yagazi  
Number: 15730  
ჲაგაზი იხ. ლაგაზი. ჲაგაზი დიხა -- ლაგაზი მიწა. 

Lemma: yagami  
Number: 15731  
ჲაგამი იხ. ლაგამი. 

Lemma: yagarde  
Number: 15732  
ჲაგარდე იხ. ლაგარდე. 

Lemma: yagva  
Number: 15733  
ჲაგვა იხ. ლაგვა. 

Lemma: yagvani  
Number: 15734  
ჲაგვანი იხ. ლაგვანი. 

Lemma: yagindzia  
Number: 15735  
ჲაგინძია, ჲაგირძია იხ. ლაგინძია, ლაგირძია. 

Lemma: yagua  
Number: 15736  
ჲაგუა იხ. ლაგუა. 

Lemma: yadiri  
Number: 15737  
ჲადირი იხ. ლადირი. 

Lemma: yavashua  
Number: 15738  
ჲავაშუა (ნინაში) იხ. ლავაშუა (ნინაში). 

Lemma: yaze  
Number: 15739  
ჲაზე იხ. ლაზე. შდრ. ლაგაზი. 

Lemma: yak'art'ia  
Number: 15740  
ჲაკარტია იხ. ლაკარტია. 

Lemma: yak'acia  
Number: 15741  
ჲაკაცია იხ. ლაკაცია. 

Lemma: yak'vi  
Number: 15742  
ჲაკვი იხ. ლაკვი. 

Lemma: yak'vachxiri  
Number: 15743  
ჲაკვაჩხირი იხ. ლაკვაჩხირი. 

Lemma: yak'uchxa  



Number: 15744  
ჲაკუჩხა იხ. ლაკუჩხა. 

Lemma: yambi  
Number: 15745  
ჲამბი იხ. ლამბი. 

Lemma: yambua  
Number: 15746  
ჲამბუა იხ. ლამბუა. 

Lemma: yame  
Number: 15747  
ჲამე იხ. ლამე. 

Lemma: yamini  
Number: 15748  
ჲამინი იხ. ლამინი. 

Lemma: yamp'a  
Number: 15749  
ჲამპა იხ. ლამპა. 

Lemma: yamua  
Number: 15750  
ჲამუა იხ. ლამუა. 

Lemma: yampa  
Number: 15751  
ჲამფა იხ. ლამფა. 

Lemma: yandi  
Number: 15752  
ჲანდი იხ. ლანდი. 

Lemma: yandapi  
Number: 15753  
ჲანდაფი იხ. ლანდაფი. 

Lemma: yandua  
Number: 15754  
ჲანდუა იხ. ლანდუა, ლანდაფი. 

Lemma: yandiri  
Number: 15755  
ჲანდირი იხ. ლანდირი. 

Lemma: yandghviri  
Number: 15756  
ჲანდღვირი იხ. ლანდღვირი. 

Lemma: yandghua  
Number: 15757  
ჲანდღუა იხ. ლანდღუა. 

Lemma: yankeri  
Number: 15758  
ჲანქერი იხ. ლანქერი. 

Lemma: yandzghiri  
Number: 15759  
ჲანძღირი იხ. ლანძღილ/რი. 

Lemma: yandzghua  
Number: 15760  
ჲანძღუა იხ. ლანძღუა. 

Lemma: yanji  
Number: 15761  
ჲანჯი იხ. ლანჯი. 

Lemma: yaya  
Number: 15762  
ჲაჲა იხ. ლალა. 

Lemma: yayua  
Number: 15763  



ჲაჲუა იხ. ლალუა. 

Lemma: yari  
Number: 15764  
ჲარი იხ. ლარი. 

Lemma: yarapa  
Number: 15765  
ჲარაფა იხ. ლარაფა. 

Lemma: yart'q'a  
Number: 15766  
ჲარტყა იხ. ლარტყა. 

Lemma: yarchvi  
Number: 15767  
ჲარჩვი იხ. ლარჩვი. 

Lemma: yarch'emi  
Number: 15768  
ჲარჭემი იხ. ლარჭემი. 

Lemma: yarja  
Number: 15769  
ჲარჯა იხ. ლარჯა. 

Lemma: yarjgai  
Number: 15770  
ჲარჯგაი იხ. ლარჯგალი. 

Lemma: yasiri  
Number: 15771  
ჲასირი იხ. ლასირი. 

Lemma: yasirua  
Number: 15772  
ჲასირუა იხ. ლასირუა. 

Lemma: yasua  
Number: 15773  
ჲასუა იხ. ლასუა. 

Lemma: yat'q'vazhia  
Number: 15774  
ჲატყვაჟია იხ. ლატყვაჟია. 

Lemma: yapi  
Number: 15775  
ჲაფი იხ. ლაფი. 

Lemma: yapa  
Number: 15776  
ჲაფა იხ. ლაფა. 

Lemma: yapatka  
Number: 15777  
ჲაფათქა იხ. ლაფათქა. 

Lemma: yapara/e  
Number: 15778  
ჲაფარა/ე იხ. ლაფარა/ე. 

Lemma: yapartia  
Number: 15779  
ჲაფართია იხ. ლაფართია. 

Lemma: yapacha/e  
Number: 15780  
ჲაფაჩა/ე იხ. ლაფაჩა/ე. 

Lemma: yapshi  
Number: 15781  
ჲაფში იხ. ლაფში. 

Lemma: yapsha  
Number: 15782  
ჲაფშა იხ. ლაფშა. 



Lemma: yaki  
Number: 15783  
ჲაქი იხ. ლაქი (лак). 

Lemma: yakia  
Number: 15784  
ჲაქია იხ. ლაქია. 

Lemma: yakuca  
Number: 15785  
ჲაქუცა იხ. ლაქუცა. 

Lemma: yagha  
Number: 15786  
ჲაღა იხ. ლაღა. 

Lemma: yaghank'oi  
Number: 15787  
ჲაღანკოი იხ. ლაღანკოლი. 

Lemma: yaq'vamitoyapiri  
Number: 15788  
ჲაყვამითოჲაფირი იხ. ლაყვამითოლაფილ/რი. 

Lemma: yaq'urshi  
Number: 15789  
ჲაყურში იხ. ლაყ/ჸურში. 

Lemma: ya՚api  
Number: 15790  
ჲაჸაფი იხ. ლაყაფი. 

Lemma: ya՚ap-ya՚apit  
Number: 15791  
ჲაჸაფ-ჲაჸაფით იხ. ლაჸაფ-ლაჸაფით. 

Lemma: ya՚apini  
Number: 15792  
ჲაჸაფინი იხ. ლაჸაფინი. 

Lemma: yashkari  
Number: 15793  
ჲაშქარი იხ. ლაშქარი. 

Lemma: yashkva  
Number: 15794  
ჲაშქვა იხ. ლაშქვა. 

Lemma: yaxank'a  
Number: 15795  
ჲახანკა იხ. ლახანკა. 

Lemma: yaxaya  
Number: 15796  
ჲახაჲა, ჲახარა იხ. ლახალა, ლახარა. 

Lemma: yaxvari  
Number: 15797  
ჲახვარი იხ. ლახვარი. 

Lemma: yaxti  
Number: 15798  
ჲახთი იხ. ლახთი. 

Lemma: yaxiri  
Number: 15799  
ჲახირი იხ. ლახირი. 

Lemma: yaxua  
Number: 15800  
ჲახუა იხ. ლახუა. 

Lemma: y/ebi  
Number: 15801  
ჲ/ები იხ. ლები. 



Lemma: y/eba  
Number: 15802  
ჲ/ება იხ. ლება. 

Lemma: y/eberji  
Number: 15803  
ჲ/ებერჯი იხ. ლებერჯი. 

Lemma: y/ebia  
Number: 15804  
ჲ/ებია იხ. ლებია. 

Lemma: y/ebiashi  
Number: 15805  
ჲ/ებიაში ჯა იხ. ლებიაში ჯა. 

Lemma: y/ezva  
Number: 15806  
ჲ/ეზვა იხ. ლეზვა. 

Lemma: y/ek'i  
Number: 15807  
ჲ/ეკი იხ. ლეკი. 

Lemma: y/ek'ua  
Number: 15808  
ჲ/ეკუა იხ. ლეკუა. 

Lemma: y/ek'uri  
Number: 15809  
ჲ/ეკური იხ. ლეკური. 

Lemma: y/ek'uxa  
Number: 15810  
ჲ/ეკუხა იხ. ლეკუხა. 

Lemma: y/eni  
Number: 15811  
ჲ/ენი იხ. ლენი. 

Lemma: y/endua  
Number: 15812  
ჲ/ენდუა იხ. ლენდუა. 

Lemma: y/enchi  
Number: 15813  
ჲ/ენჩი იხ. ლენჩი. 

Lemma: yeyo  
Number: 15814  
ჲეჲო იხ. ლელო. 

Lemma: y/ep'i  
Number: 15815  
ჲ/ეპი იხ. ლეპი. 

Lemma: y/ezhva  
Number: 15816  
ჲ/ეჟვა იხ. ლეჟვა. 

Lemma: y/ersi  
Number: 15817  
ჲ/ერსი იხ. ლერსი. 

Lemma: y/ersua  
Number: 15818  
ჲ/ერსუა იხ. ლერსუა. 

Lemma: y/echkvi  
Number: 15819  
ჲ/ეჩქვი იხ. ლეჩქვი. 

Lemma: y/erc'i  
Number: 15820  
ჲ/ერწი იხ. ლერწი. 

Lemma: y/erch'q'va  



Number: 15821  
ჲ/ერჭყვა იხ. ლერჭყვა. 

Lemma: y/et'a  
Number: 15822  
ჲ/ეტა იხ. ლეტა. 

Lemma: y/ekerti  
Number: 15823  
ჲ/ექერთი იხ. ლექერთი. 

Lemma: y/ekini  
Number: 15824  
ჲ/ექინი იხ. ლექინი. 

Lemma: yeksi  
Number: 15825  
ჲექსი იხ. ლექსი. შდრ. ლერსი 

Lemma: yeksua  
Number: 15826  
ჲექსუა იხ. ლექსუა. შდრ. ლერსუა. 

Lemma: y/eq'ep'i  
Number: 15827  
ჲ/ეყეპი იხ. ლეყეპი. 

Lemma: y/eshi  
Number: 15828  
ჲ/ეში იხ. ლეში, ლიფში. 

Lemma: y/echkvi  
Number: 15829  
ჲ/ეჩქვი იხ. ლეჩქვი. შდრ. ლერჩქვი. 

Lemma: y/ech'k'eri  
Number: 15830  
ჲ/ეჭკერი იხ. ლეჭკერი. 

Lemma: y/ech'q'va  
Number: 15831  
ჲ/ეჭყვა იხ. ლეჭყვა. შდრ. ლერჭყვა. 

Lemma: y/ech'q'ona  
Number: 15832  
ჲ/ეჭყონა იხ. ლეჭყონა. 

Lemma: y/exi  
Number: 15833  
ჲ/ეხი იხ. ლეხი. 

Lemma: yobordo  
Number: 15834  
ჲობორდო იხ. ლობორდო. 

Lemma: yogini  
Number: 15835  
ჲოგინი იხ. ლოგინი. 

Lemma: yodi  
Number: 15836  
ჲოდი იხ. ლოდი. 

Lemma: yoti  
Number: 15837  
ჲოთი იხ. ლოთი. 

Lemma: yok'ua  
Number: 15838  
ჲოკუა იხ. ლოკუა. 

Lemma: yoyua  
Number: 15839  
ჲოჲუა იხ. ლოლუა. 

Lemma: yomi  
Number: 15840  



ჲომი იხ. ლომი. 

Lemma: yont'q'o  
Number: 15841  
ჲონტყო იხ. ლონტყო. 

Lemma: yortko  
Number: 15842  
ჲორთქო იხ. ლორთქო. 

Lemma: yorsapi  
Number: 15843  
ჲორსაფი (ნინაში) იხ. ლორსაფი (ნინაში). 

Lemma: yorcua  
Number: 15844  
ჲორცუა იხ. ლორცუა. 

Lemma: yot'k'ua  
Number: 15845  
ჲოტკუა იხ. ლოტკუა. 

Lemma: you  
Number: 15846  
ჲოუ იხ. ლოუ. 

Lemma: yoko  
Number: 15847  
ჲოქო იხ. ლოქო. 

Lemma: yoq'o  
Number: 15848  
ჲოყო იხ. ლოყო. 

Lemma: yoshkorti  
Number: 15849  
ჲოშქორთი იხ. ლოშქორთი. 

Lemma: yuba  
Number: 15850  
ჲუბა იხ. ლუბა. 

Lemma: yuga  
Number: 15851  
ჲუგა იხ. ლუგა. 

Lemma: yuk'a  
Number: 15852  
ჲუკა იხ. ლუკა. 

Lemma: yuya  
Number: 15853  
ჲუჲა იხ. ლულა. 

Lemma: yuri  
Number: 15854  
ჲური იხ. ლური. 

Lemma: yure  
Number: 15855  
ჲურე იხ. ლურე. 

Lemma: yurji  
Number: 15856  
ჲურჯი იხ. ლურჯი. 

Lemma: yughi  
Number: 15857  
ჲუღი იხ. ლუღი. 

Letter: o  
ო 



Lemma: o1  
Number: 15858  
ო1 შორსდ. ო! ბაბა, ო, ბაბა! -- მამავ, ო, მამავ! (ი. ყიფშ.). ო, ნანა! -- ო, დედა! ო, ენა ვამიჩქუდჷ -- ო, ეს არ ვიცოდი. ო, სი
შურიწაულირია! : მ. ხუბ., გვ. 159 -- ო, შე სულწაწყმედილოო! 

Lemma: o-2  
Number: 15859  
ო-2 ზმნისწინი (ქართული ა-ს შესატყვისია; იშვიათად იხმარება): ო-ჭკო/უმუნს შეჭამს (შდრ. ჭკო/უმუნს ჭამს); ო-ჭოფუნს
დაიჭერს (შდრ. ჭოფუნს იჭერს). შდრ. ლაზ. ო-. 

Lemma: o-3  
Number: 15860  
ო-3 საარვისო ქცევის პრეფიქსი (ქართული ა'ს შესატყვისია): ო-ცქვანს აქებს; ო-რჯგინანს აჯობებს; ო-ფშანს ავსებს. შდრ.
ლაზ. ო-: ვ-ო-ნგორაფ ვაგორებ (ეტიმოლ., გვ. 73). 

Lemma: -o4  
Number: 15861  
-ო4 კითხვითი ნაწილაკი (ძველი ქართული ა'ს შესატყვისია): რექ-ო? ხარ-ა? ამდღა ჸვანაშა ვემეურქ-ო ოხაჩქუშა? -- დღეს
ყანაში არ მიდიხარ სათოხნავად? ვარდიში მინჯე რდას-ო კვარია?: ქხს, 1, გვ. 47 -- ვარდის პატრონი იყოს ყვავი? 

Lemma: -o5  
Number: 15862  
-ო5 ვითარებითი ბრუნვის ნიშანი თანხმოვანფუძიან სახელებთან: კოჩ-ო კაცად, ოსურ-ო ქალად, ბოშ-ო ბიჭად. შდრ. ლაზ. -
ო: კოჩეფ-ო კაცებად. 

Lemma: -o6  
Number: 15863  
-ო6 გვხვდება რომ მაქვემდებარებელი კავშირის ფუნქციით: მერთეს-ო, მიკი-მიკი ქუგურენა კათა: მ. ხუბ., გვ. 15 -- რომ
მოვიდნენ, ირგვლივ (გარს) ახვევია ხალხი. კარს მიოჯინუ-ო, მუდგარენი ქიმკოჭარუ: მ. ხუბ., გვ. 3 -- კარს რომ შეხედა,
რაღაც მიწერილია. სფიჩქას მუნტუ-ო, კოჩეფი დინოწკარ დუდკვათილი: მ. ხუბ., გვ. 40 -- ასანთს რომ მოუკიდა, (ნახა)
კაცები ჩაწყობილია თავმოჭრილი. გამნაწყუ შქართუნი-ო, მუში ცირასქუალეფი ღურელო ქოძირჷ: მ. ხუბ., გვ. 78 -- საბანი
რომ გადახადა, თავისი ქალიშვილები მკვდარი (მკვდრად) ნახა. 

Lemma: -o7  
Number: 15864  
-ო7 კითხვითნაწილაკიან დამოკიდებულ წინადადებაში ფუნქციით უდრის თუ კავშირს: ქომუჩანქ-ო (=ქომუჩანქ-და),
დოგირთინუანქ - თუ მომცემ დაგიბრუნებ. 

Lemma: o-  
Number: 15865  
ო- -აია სუფიქსთან (ო- -- -აია) აწარმოებს ვნებითი გვარის მომავალი დროის მიმღეობებს, რომლებიც ხშირად
გამოყენეულია ტოპონიმებად და ჰიდრონიმებად. მაგ., ო-ჩხარჩხალ-აია (შდრ. ჩხარჩხალი ჩხრიალი) საჩხრიალო; ო-
ხარჩალ-აია (შდრ. ხარჩალი ჩხრიალი) საჩხრიალო; ო-გვარგვალ-აია (შდრ. გვარგვალი ძლიერი დუღილი) ადგილი
წყალვარდნილთან (ჩანჩქერთან), სადაც წყალი დუღილის შთაბეჭდილებას ტოვებს... 

Lemma: o-  
Number: 15866  
ო- -ალ//-არ სუფიქსთან (ო- -- -ალ//-არ) აწარმოებს ვნებითი გვარის მომავალდროიან მიმღეობას: ო-ჭკომ-ალ-ი საჭმელი; ო-
კილ-არ-ი {და}საკეტი; ო-ჸვილ-არ-ი {და}საკლავი... 

Lemma: o-  
Number: 15867  
ო- -აფუ სუფიქსთან (ო- -- -აფ-უ) ზმნებში აწარმოებს კაუზატივს: ო-ქიმინ-აფუ-ან-ს აკეთებინებს; ო-ჭარ-აფუ-ან-ს აწერინებს;
ო-ბარგ-აფუ-ან-ს ამარგვლინებს... 

Lemma: o-  
Number: 15868  
ო- -აშ-ი, -აშე სუფიქსებთან (ო- -- -აშ-ი, ო- -- -აშე) აწარმოებს ტოპონიმებს: ო-ნტყოლ-აშ-ი (შდრ. ნტყოლუა ტლაპუნი)
საფლობი; ო-ჩუ-აშ-ი (შდრ. ჩუ-ალა დამალვა, შენახვა) სამალავი, შესანახი; ო-ნდვ-აშე (შდრ. ნდვალა ფლობა ტალახში)
საფლობი; ო-კელ-აშე (შდრ. კელუა კალოზე ლეწვა) სალეწი; ო-რჩვ-აშე (შდრ. რჩუალა ძარცვა) საძარცვი; ო-შქ-აშე (შდრ.
შქა შუა) შუა ადგილი (შდრ. პ. ცხად., ტოპონ., გვ. 52-53). 

Lemma: o-  
Number: 15869  
ო- -ე, -ეშ სუფიქსებთან (ო- -- -ე, ო- -- -ეშ) აწარმოებს დანიშნულების სახელებს: ო-ბერგ-ე სათოხე (შდრ. ბერგი თოხი); ო-
ბირ-ე სასიმღერო (შდრ. ბირა სიმღერა); ზოგჯერ -ე სუფიქსს წინ უძღვის -ოლ-: ო-დიშქ-ოლ-ი/ე (შდრ. დიშქა შეშა) საშეშე...;
ო-ბირ-ეშ-ი სასიმღერო, სიმღერა; ო-ბარ-ეშ-ი საბერველი (შდრ. ბარუა ბერვა). 

Lemma: -oba  
Number: 15870  
-ობა, -ობუა სუფიქსები აწარმოებენ აბსტრაქტულ სახელებს არსებითი, ზედსართავი და კუთვნილებითი
ნაცვალსახელებისაგან: თეურე დჷმახვამესო ჭიჭელობა, ყაზახობა?: მასალ., გვ. 79 -- იქიდან დაგვილოცეს სიდაბლე
(პატარობა), ყაზახობა (გლეხობა)? მუთუ ეინწყინე თინეფიში მაღალობა? -- რით აიხსნება იმათი მაღლობა? ჩქჷნი



ურჩქინჯობათ დუდი მაფუნა არდებული: მასალ., გვ. 79 -- ჩვენი უვიცობით თავი გვაქვს აგდებული. თეცალი ბორობუა
ვაგამგონებუ -- ასეთი სიბრიყვე (სისულელე) არ გამიგონია. სქანი ჯგირობუა ჸოფედას -- შენი სიკეთე (კარგობა)
ყოფილიყოს. ჩქიმობუათ ვაუწუა -- ჩემობით არ უთხრა. 

Lemma: obazal-i  
Number: 15871  
ობაზალ-ი (ობაზალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ბაზუნს ზმნისა -- მაგრად საცემი. ობაზალი რექ, მარა სორე კოჩი! -- (მაგრად)
საცემი ხარ, მაგრამ სადაა კაცი! 

Lemma: obandalaia  
Number: 15872  
ობანდალაია (ობანდალაიას) მიმღ. ვნებ. მყ. იბანდალუ(ნ) ზმნისა -- საბარბაცო; საქანაო. ობანდალაია შჷმილი კოჩქ
ამდღა თაქ მოფრთი: მ. ხუბ., გვ. 189 -- საბარბაცო მთვრალი კაცი დღეს აქ მოვედი. 

Lemma: obandzghaia  
Number: 15873  
ობანძღაია (ობანძღაიას) მიმღ. ვნებ. მყ. იბანძღუ(ნ) ზმნისა -- შფოთიანი; სადავიდარაბო, ჩახლართული (საქმე). 

Lemma: obaral-i  
Number: 15874  
ობარალ-ი (ობარალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ბარუნს ზმნისა -- 1. საბარავი; 2. {გა}საბერავი. 

Lemma: obargal-i  
Number: 15875  
ობარგალ-ი (ობარგალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ბარგუნს ზმნისა -- {გა}სამარგლი. მუ ოხვარუ თეზმა ობარგალცია?: მასალ., გვ.
85 -- რა ეშველება ამდენ სათოხნსაო (სამარგლსო)? 

Lemma: obaresh-i  
Number: 15876  
ობარეშ-ი (ობარეშის) მიმღ. ვნებ. მყ. ბარუნს ზმნისა -- საბერველი. ოჭკადურეშის უღუდეს ხეში ობარეში -- სამჭედლოში
ჰქონდათ ხელის საბერველი. შდრ. ობარალი. 

Lemma: obark'ane  
Number: 15877  
ობარკანე (ობარკანეს) საბარკული. 

Lemma: obarchxalaia  
Number: 15878  
ობარჩხალაია (ობარჩხალაიას) მიმღ. ვნებ. მყ. ბარჩხალანს ზმნისა -- ჩახჩახა, კაშკაშა, ქათქათა. სახეთ ობარჩხალაია,
ტანო -- სრული, მეჯინელი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 39 -- სახით მზესავით ქათქათა, ტანად -- სრული, შესახედავი. მორთია,
ჩხანაია, თოლეფ ობარჩხალაია: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 12 -- მოდიო, მზეო, თვალებჩახჩახა. 

Lemma: obaghebel-i  
Number: 15879  
ობაღებელ-ი (ობაღებელ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ობაღებაფუანს ზმნისა -- საკმარისი, სამყოფი. 

Lemma: obaghile//obaghule  
Number: 15880  
ობაღილე//ობაღულე, ობაღიე (ობაღი/ულეს, ობაღიეს) სასიმინდეს კალათა (ი. ყიფშ.); გოდორი. შდრ. ბაღუ/ჷ; ბაღირე. 

Lemma: oba՚al-i  
Number: 15881  
ობაჸალ-ი (ობაჸალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ბაჸუნს ზმნისა -- სანიავებელი. სიმინდი ობაჸალი მაფუ დო წისქვილიშა
ოღალარი -- სიმინდი გასანიავებელი მაქვს და წისქვილში წასაღები. 

Lemma: obaxe  
Number: 15882  
ობახე (ობახეს) ალაგე, გადასასვლელი. შდრ. ობოხუა. 

Lemma: obegval-i  
Number: 15883  
ობეგვალ-ი (ობეგვალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ბეგუნს ზმნისა -- საბეგვი. 

Lemma: obed-i  
Number: 15884  
ობედ-ი (ობედის, ობეს) ხის ერთგვარი სოკო, -- აბედი. იზრდება უმთავრესად წიფლისა და კაკლის ხეზე. ობედი ვაჭვე
საკვეცის: ი. ყიფშ., გვ. 110 -- აბედს ვერ დაწვავს საკვეცი. კვესი ვა ჭუნცჷ ობედის: ი. ყიფშ., გვ. 120 -- კვესი არ წვავს აბედს.
ქოძირჷ მუში ჯიმა ობედიშორო წეწილი: ი. ყიფშ., გვ. 61 -- ნახა თვისი ძმა აბედივით დაწეწილი. 

Lemma: obedishi  
Number: 15885  
ობედიში სოკო (ობედიში სოკოს) ბოტან. აბედის სოკო (ა. მაყ.). 

Lemma: oberge  
Number: 15886  
ობერგე (ობერგეს) სათოხე, -- ადგილი, რომლის დამუშავება შეიძლება მხოლოდ თოხით. შდრ. ობერგული. 



Lemma: obergul-i  
Number: 15887  
ობერგულ-ი (ობერგულ/რს) იგივეა, რაც ობერგე, -- სათოხე. იხ. ბერგი. 

Lemma: obert'esh-i  
Number: 15888  
ობერტეშ-ი (ობერტეშის) ომპაზე (იხ.) მიმაგრებული ნაჭის საკიდი. გაცეხვის წინ ღომის-ღომს გასაშრობად შუაცეცხლზე
ოლეში (იხ.) ჰყრიდნენ და ობერტეშზე ჰკიდებდნენ. იხ. ოგინჯალე. 

Lemma: oberc'ule  
Number: 15889  
ობერწულე (ობერწულეს) საბროწეულო, -- ადგილი, სადაც ბროწეულის ხეები დგას. 

Lemma: obinal-i  
Number: 15890  
ობინალ-ი (ობინალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ბინუნს ზმნისა -- შესაკრავი, საკინძი. 

Lemma: obinexe  
Number: 15891  
ობინეხე (ობინეხეს) სავენახე; ვენახი. ...ვარ მოთ გოკო ობინეხე, ჸურზენ მეზეპუდასჷნი: ქხს, 1, გვ. 336 -- ან რად გინდა
ვენახი (სავენახე), ყურძენი რომ უხვად ესხას (ეყაროს). 

Lemma: obirashe  
Number: 15892  
ობირაშე (ობირაშეს) სიმღერა, სასიმღერო. ჭკორიში ობირაშე: ქხს, 1, გვ. 286 -- ყმის სიმღერა. მარგალემსჷ გვალო
ჯგირი ობირაშეფი მიღუნა -- მეგრელებს ძალიან კარგი სიმღერები გვაქვს. იხ. ობირე; ობირუ{უ}. შდრ. ობირეში. 

Lemma: obirgule  
Number: 15893  
ობირგულე (ობირგულეს) სამუხლე. სხულს... დუქანცუას, ობირგულე ქიითოცენდასიე: მ. ხუბ., გვ. 244 -- მსხალი...
დაარხიოს, (და) მუხლამდე რომ დაცვივდეს (იმდენი). ობირგულეშა მენწყუნდუ: ი. ყიფშ., გვ. 64 -- მუხლამდე თხრიდა
(აქცევდა). 

Lemma: obire  
Number: 15894  
ობირე (ობირეს) სასიმღერო. მა მუ მიღუ ობირე: ქხს, 1, გვ. 170 -- მე რა მაქვს სამღერი. იხ. ობირეში. 

Lemma: obiresh-i  
Number: 15895  
ობირეშ-ი (ობირეშის) იგივეა, რაც ობირაშე, ობირე, -- 1. სიმღერა; საგალობელი; სასიმღერო; სიმღერისი. 2. ადგილი,
სადაც მღერიან. მოგურაფუეფიში ობირეში: ი. ყიფშ., გვ. 116 -- მოსწავლეების სიმღერა (სასიმღერო). მაფშალიაში
ორინალი, ოპირეში, ორე შურიში მალამო დო ობირეში: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 19 -- ბულბულის სამყოფი, საყვავილე,
არის სულის მალამო და საგალობო. პატჷნეფიში ობირეში: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 130 -- ყვავილბატონების სასიმღერო
(სიმღერა). 

Lemma: obiruesh-i  
Number: 15896  
ობირუეშ-ი (ობირუეშის) იხ. ობირეში. 

Lemma: obiru{u}  
Number: 15897  
ობირუ{უ}, ობირუ/ჷ (ობირუ{უ}ს, ობირუ/ჷ-ს) იგივეა, რაც ობირაშე, ობირე, ობირეში, -- სიმღერა; სასიმღერო. ჸოროფაშ
ობირუ: ქხს, 1, გვ. 37 -- სიყვარულის სიმღერა. ანწი ჩქიმი ვეჸიიქ-და, ქვერსემიას თე ობირჷ: ეგრისი, გვ. 129 -- აწი ჩემი თუ
არ იქნები, ღრმა უფსკრულში ეს სიმღერა. 

Lemma: obisk'-i  
Number: 15898  
ობისკ-ი, ობისქ-ი (ობისკ/ქის) [რუს. обыск ჩხრეკა]. ქორღოლანს ობისკის: ქხს, 1, გვ. 310 -- გაგიკეთებს ობისკს
(გაგჩხრეკს). ქუმურსუნი, დოგილენს, ქორღოლანს ობისქის: მ. ხუბ., გვ. 352 -- რომ მოვა, დაგითვალიერებს, გაგჩხრეკს. 

Lemma: obishxa  
Number: 15899  
ობიშხა (ობიშხას) პარასკევი. ობიშხას ღეჯი პჸვარი, საბატონს მიფხვარი: თ. სახოკ., გვ. 255 -- პარასკევს ღორი
დავყვერე, შაბათს უკვე მოვიხმარე (დავკალი). ქჭითა ობიშხა წითელი პარასკევი. ამუდღარი დღახუ ჩქინოთ ჭითა ობიშხა
რენია: ი. ყიფშ., გვ. 12 -- დღევანდელი დღესასწაული ჩვენთვის წითელი პარასკევიაო. 

Lemma: obijal-i  
Number: 15900  
ობიჯალ-ი (ობიჯალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ბიჯუნს ზმნისა -- საბიჯელი, საბჯენი. 

Lemma: obijgal-i  
Number: 15901  
ობიჯგალ-ი (ობიჯგალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ბიჯგუნს ზმნისა -- საბიჯგი, საყრდენი, საბჯენი. 

Lemma: obnual-i  
Number: 15902  
ობნუალ-ი (ობნუალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. იბნუებუ(ნ) ზმნისა -- {და}საბნევი. 



Lemma: obonal-i  
Number: 15903  
ობონალ-ი (ობონალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ბონუნს ზმნისა -- საბანაო. 

Lemma: obonashe  
Number: 15904  
ობონაშე ზმნზ. პირდაპირი, საპირო. იხ. ბონას. 

Lemma: obone  
Number: 15905  
ობონე (ობონეს) საბანაო. იხ. ობონეში. 

Lemma: obonesh-i  
Number: 15906  
ობონეშ-ი (ობონეშის) მიმღ. ვნებ. მყ. ბონუნს ზმნისა -- საბანაო ადგილი (მდინარეში). იხ. ობონალი. 

Lemma: obonue  
Number: 15907  
ობონუე, ობონუეშ-ი (ობონუეს, ობონუეშის) იგივეა, რაც ობონე, ობონეში, -- მიმღ. ვნებ. მყ. ბონუნს ზმნისა -- საბანაო
ადგილი (მდინარეში). 

Lemma: oborie  
Number: 15908  
ობორიე (ობორიეს) ადგილი, სადაც ხშირად ბორია (ქარი) იცის, -- საქარე. იხ. ბორია. 

Lemma: obork'al-i  
Number: 15909  
ობორკალ-ი (ობორკალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ბორკუნს ზმნისა -- საბორკი, საბარკული. თავადობას ოსქუდუო ობორკალიში
ითოხუნა?: ი. ყიფშ., გვ. 153 -- თავადობას შვენოდა საბორკის (ქვეშ) ჯდომა? ქობორკალიშ გინანწყუმუ კოჭ-წვივის სახსარი.
იხ. ბორკი. შდრ. აბურდანი. 

Lemma: oborjghirk'aia  
Number: 15910  
ობორჯღირკაია (ობორჯღირკაიას) მიმღ. ვნებ. მყ. იბორჯღირკუ(ნ) ზმნისა -- საწვალებელი რამ; გაურკვეველი (საქმე). 

Lemma: obodzorebel-i  
Number: 15911  
ობოძორებელ-ი (ობოძორებელ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. აბოძორენს ზმნისა -- ასარევ-დასარევა. 

Lemma: oboxua  
Number: 15912  
ობოხუა (ობოხუას) ოჩოფეხი, ოჩოფეხა. 

Lemma: oboxuam-i  
Number: 15913  
ობოხუამ-ი (ობოხუამს) ოჩოფეხებიანი. კოჩი ჯაშა ობოხუამი ეშმეშუა: თ. სახოკ., გვ. 250 -- კაცი ხეზე ოჩოფეხებიანი
ადიოდაო. 

Lemma: obzhate  
Number: 15914  
ობჟათე (ობჟათეს) იგივეა, რაც ობჟალე, -- 1. მზვარე; 2. აღმოსავლეთი. გინი ონდღეში გური დო გვალო ქერეთის გალე
ობჟათე დიხას ოკო ვარდას: ყაზაყ., 26.05.1931 -- ხბო შუადღის გულსა და პაპანაქებისას გარეთ მზორე ადგილას არ უნდა
იყოს. ოორუეშე ობჟათეშა მიფშვათ: ყაზაყ., 26.05.1930 -- ჩრდილიდან აღმოსავლეთში (სამზეოზე) წავიდეთ. 

Lemma: obzhale  
Number: 15915  
ობჟალე, ობჟარე (ობჟალ/რეს) სამზეო (ადგილი). იხ. ბჟა. შდრ. ტოპონ. ობჟალე, ობჟარე (პ. ცხად., ტოპონ., გვ. 66); ლაზ.
ომჟოუ გამზეურება (აჭარ. დიალექტ. ლექსკ., 4, გვ. 66). 

Lemma: obzhalesh-i  
Number: 15916  
ობჟალეშ-ი (ობჟალეშის) იგივეა, რაც ობჟალე, ობჟათე, -- 1. სამზეო ადგილი; 2. აღმოსავლეთი. 

Lemma: obzhalie  
Number: 15917  
ობჟალიე (ობჟალიეს) იგივეა, რაც ობჟალე, ობჟალეში, -- სამზეო; აღმოსავლეთი. პიჯი ობჟალიეშე ღოლი! -- პირი
სამზეოსკენ (აღმოსავლეთისკენ) ჰქენი! 

Lemma: obzhare  
Number: 15918  
ობჟარე (ობჟარეს) იგივეა, რაც ობჟალე. ქობჟარე დიხა მზიანი მიწა. იხ. ოჩხანე. 

Lemma: obzhinapal-i  
Number: 15919  
ობჟინაფალ-ი (ობჟინაფალ/რს), ობჟინაფუ (ობჟინაფუს) მიმღ. ვნებ. მყ. ობჟინუანს ზმნისა -- გასამზეურებელი. ძუძუეფი
კარიშა გეუძჷნია ობჟინაფუშა: ი. ყიფშ., გვ. 64 -- ძუძუები კარზე უდევსო გასამზეურებლად. იხ. ბჟინაფა. 



Lemma: obzhghere  
Number: 15920  
ობჟღერე (ობჟღერეს) 1. დასამალი, მოფარებული; ნესტიანი (ადგილი). გინოსქილადირი გინც ალაბი ჩუპა
გჷთაქარქაშჷნი თეში, ვარა ქჷმლაჸოთანა ობჟღერეს, ვარა ჩხურუ რენი ფერი არდგილც: ყაზაყ., 26.05.1931, გვ. 4 --
გადარჩენილ ხბოს ადლი ჭიპი რომ ჰკიდია ისე, ან შეაგდებენ ნესტიან, ან სიცივე რომ არის ისეთ ადგილას. 2. საშარდე
(სუნიანი) ადგილი. იხ. ბჟღერი. 

Lemma: obr-i  
Number: 15921  
ობრ-ი (ობრის) ზოოლ. ორბი. ართი დიდი ხუმულა ჯას ობრი ქიგილახე: ი. ყიფშ., გვ. 52 -- ერთ დიდ გამხმარ ხეზე ორბი
(კი) ზის. თი კამბეში გეეჭოფჷ... ობრიქ: მ. ხუბ., გვ. 261 -- ის კამეჩი აიყვანა (აიღო) ორბმა. ობრის სუვა ქიმივოხირი: ი.
ყიფშ., გვ. 53 -- ორბს ფრთა მოვპარე. 

Lemma: obrod-i  
Number: 15922  
ობროდ-ი (ობროდის) ობროდი, უჭკუო, ჩერჩეტი (პ. ჭარ.). შდრ. იმერ. ობროდი ჩერჩეტი. 

Lemma: obruch'-i  
Number: 15923  
ობრუჭ-ი (ობრუჭის) [რუს. обруч ხის კასრის სალტე]. სალტე. შდრ. ორდოხი. 

Lemma: obuk'ale  
Number: 15924  
ობუკალე (ობუკალეს) კერა, -- ადგილი, სადაც დებდნენ ბუკს, ანუ ხის კუნძს, და მიანთებდნენ ცეცხლს, ან თვითონ ეს ბუკი (პ.
ჭარ.). იხ. ბუკი. 

Lemma: obumal-i  
Number: 15925  
ობუმალ-ი (ობუმალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ობუნს ზმნისა -- {გადა}საღვრელი, {გადა}საქცევი. 

Lemma: oburch'-i  
Number: 15926  
ობურჭ-ი (ობურჭის) იგივეა, რაც ობრუჭი; ორდოხი/უ. 

Lemma: obudzolaria  
Number: 15927  
ობუძოლარია (ობუძოლარიას) ადგილი, სადაც ბევრი ხალხი ირევა, -- გადატ. სადგური. ჩქი ობუძოლარიას ქაშეფხვადით
ართიანს -- ჩვენ სადგურზე (ხალხის სარევ ადგილას) შევხვდით ერთმანეთს. იხ. ბუძოლი. 

Lemma: obuc'k'al-i  
Number: 15928  
ობუწკალ-ი (ობუწკალს) ბამბის კურკა (ს. მაკალ., გვ. 211). შდრ. წკა. 

Lemma: ogagaia  
Number: 15929  
ოგაგაია (ოგაგაიას) ძალზე სუსტი, გალეული, სისუსტით მოქანავე, მისავათებული (მ. ძაძ., 2, გვ. 6). შდრ. აგაგა. 

Lemma: ogalar-i  
Number: 15930  
ოგალარ-ი (ოგალარს) ისლსაცავი, -- ხის გრძელი შოლტები ან ფიცრები, რომლებსაც აწყობდნენ ისლით დახურულ
სახლებზე, რომ ქარს ისლი არ გადმოეგდო (მ. კვირტია). 

Lemma: ogaral-i  
Number: 15931  
ოგარალ-ი (ოგარალს) იგივეა, რაც ონგარალი, -- მიმღ. ვნებ. მყ. იგარს ზმნისა -- სატირალი. ოგარალი ვარი, დუდი მაფუ,
სქუა, ოჸვილარია: მ. ყიფშ., გვ. 59 -- სატირალი კი არა, თავი მაქვს, შვილო, მოსაკლავიო. 

Lemma: ogaru  
Number: 15932  
ოგარუ (ოგარუს) იხ. ონგარუ, -- ტირილი; სატირალი, -- მიცვალებულის დაკრძალვის პატივსაცემად გამართული გლოვა.
შდრ. ლაზ. მგარ, ბგარ: ომგარუ ტირილი (ნ. მარი). 

Lemma: ogapa  
Number: 15933  
ოგაფა (ოგაფას)//აგაფა (აგაფას) კავი. ჯვეშო დიხას ხონუნდეს ოგაფათ -- ძველად მიწას ხნავდნენ კავით. ოგაფას
ნაწილები: ოგაფაში ტარი -- კავის ტარი (ტანი); ქური -- ქუსლი; ერქვანი -- კავის სახელური (მაჭი); კინახონა -- ქუსლზე
წამოსაცმელი რკინის სახვნელი (ს. მაკალ., გვ. 187; გ. ელიავა, ალბ., გვ. 53). 

Lemma: ogapal-i  
Number: 15934  
ოგაფალ-ი (ოგაფალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. იგანს ზმნისა -- გადასახდელი. იხ. ოგაფური. 

Lemma: ogapur-i  
Number: 15935  
ოგაფურ-ი (ოგაფურს) იგივეა, რაც ოგაფალი, მიმღ. ვნებ. მყ. იგანს ზმნისა -- გადასახადი. ... ვეგემჷძუდუო სქანდა
ოგაფური?: ი. ყიფშ., გვ. 42 -- არ გედო შენ ჩემი გადასახადი? პატონს ოგაფური ვემეფჩი -- ბატონს გადასახადი არ მივეცი. 



Lemma: ogashal-i  
Number: 15936  
ოგაშალ-ი (ოგაშალს) სახლის კუნჭული (დ. ფიფია). 

Lemma: ogene//ogine  
Number: 15937  
ოგენე//ოგინე (ოგე/ინეს) სახბო. იხ. გენი//გინი. 

Lemma: ogvame  
Number: 15938  
ოგვამე (ოგვამეს) სანაგვე. ოგვამე რე ნახუშაში დაარღვაფალი -- `ოგვამე' არის ნაგვის დასაყრელი (ადგილი). იხ. გვამი. 

Lemma: ogvargvalaia  
Number: 15939  
ოგვარგვალაია (ოგვარგვალაიას) იგივეა, რაც ოგვარგვალე. 

Lemma: ogvargvale  
Number: 15940  
ოგვარგვალე, ოგვარგვალეშ-ი (ოგვარგვალეს, ოგვარგვალეშის) მიმღ. ვნებ. მყ. გვარგვალანს ზმნისა -- სადუღარი, --
ადგილი, სადაც წყალი ძლიერი დუღილის შთაბეჭდილებას ტოვებს, -- წყალვარდნილი. იხ. გვარგვალი; შდრ. ტოპონ.
ოგვარგვალე; ოგვარგვალაია. 

Lemma: ogvaje  
Number: 15941  
ოგვაჯე (ოგვაჯეს) საბუდარი, ბუდე. ოგვაჯე შეიძლება იყოს მოწნული ან ფიცრებისგან გაკეთებული. ჸუდეს ოგვაჯეს
ქიდნახუნუ: ი. ყიფშ., გვ. 24 -- სახლში საბუდარში (ქე) ჩასვა. არწივეფს ოგვაჯე ნოღვენა: მ. ხუბ., გვ. 305 -- არწივებს ბუდე
ჰქონიათ. შდრ. გვაჯა, ჸვაჯი. 

Lemma: ogverdale  
Number: 15942  
ოგვერდალე (ოგვერდალეს) სანახევრო. ოგვერდალე გობჭყვიდით -- ნახევარი გავწყვიტეთ. ოგვერდალეს ხეთ
ბჭოფუნდი -- ნახევარს ხელით ვიჭერდი. ოგვერდალო ზმნზ. სანახევროდ. ოგვერდალო ჸუჩა მიდეღჷ -- სანახევროდ
სახლში წაიღო. 

Lemma: ogverdela  
Number: 15943  
ოგვერდელა (ოგვერდელას) ხის ჭურჭელია, ჰგავს გობს, მისი ნახევარია (მასალები, ტ. 2, ნაწ. 1, გვ. 230). 

Lemma: ogidesh-i  
Number: 15944  
ოგიდეშ-ი (ოგიდეშის) ხელით საქსოვი დაზგის ნაწილია. ოგიდეშ'ს ზევით მიაქვს ზეგი და ორცხონჯი (იხ.). ძაფის მუდოსით
დოფთუხუნდითინი, ოგიდეშის გეუ̂ორთუანდითი -- ძაფს როცა დავძახავდით, ოგიდეშს დავახვევდით. 

Lemma: ogimesh-i  
Number: 15945  
ოგიმეშ-ი (ოგიმეშის) მიმღ. ვნებ. მყ. გიმუნს ზმნისა -- სათიბი. იხ. გიმუა. 

Lemma: ogine  
Number: 15946  
ოგინე (ოგინეს) იხ. ოგენე, -- სახბო, ხბოს სამწყვდევი. მეჩხოულე გვალას ქჷმიორჩქინანს ოგინეს, ოჩხოულეს,
გეშაკეთენს აგვარას -- მწყემსი (მეძროხე) მთაში გამოყოფს სახბოს (ხბოს დასამწყვდევს), საძროხეს, შემოაკავებს
აგვარას(იხ.). 

Lemma: oginesh-i  
Number: 15947  
ოგინეშ-ი (ოგინეშის) იგივეა, რაც ოგინე, -- ადგილი, სადაც ამწყვდევენ ხბოებს. შდრ. ლაზ. ოგინეში ბერე მოყოლილი
შვილი, გერი (აჭარ. დიალექტ. ლექსკ., 4, გვ. 66). 

Lemma: oginjale  
Number: 15948  
ოგინჯალე (ოგინჯალეს) შუაცეცხლზე, კერიის თავზე ჩამოკიდებული ხის ნაჭა, საკიდელი. შდრ. ობერტეში. 

Lemma: ogolope/u  
Number: 15949  
ოგოლოფე/უ (ოგოლოფე/უ-ს) გვალვიანი ადგილი. 

Lemma: ogoral-i  
Number: 15950  
ოგორალ-ი (ოგორალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. გორუნს ზმნისა -- საძებნი. ქოძირეს ართიანი ოგორალ დო მაგორალენქ --
ნახეს ერთმანეთი საძებრებმა და მძებნელებმა. იხ. გორუა. 

Lemma: ogorapal-i  
Number: 15951  
ოგორაფალ-ი (ოგორაფალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ოგორანს ზმნისა -- საგინებელი, საძაგებელი. ოგირაფალო ზმნზ.
საგინებლად. ართიანც ვაბძირჷნთ ვართი ოცქვაფალო და ვართი ოგორაფალო: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 10 --
ერთმანეთს ვერ ვნახავთ ვერც საქებრად და ვერც საძაგებლად ({შე}საგინებლად). 



Lemma: ogoru  
Number: 15952  
ოგორუ (ოგორუს) მიმღ. ვნებ. მყ. გორუნს ზმნისა -- საძებნი. სუმქ ოგორუო გორთუა -- სამი მოსაძებნი გახდაო. 

Lemma: ogubal-i  
Number: 15953  
ოგუბალ-ი (ოგუბალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. გუბუნს ზმნისა -- საგუბარი. 

Lemma: ogubur-i  
Number: 15954  
ოგუბურ-ი (ოგუბურს) იგივეა, რაც ოგუბალი, -- საგუბარი. 

Lemma: ogurapal-i  
Number: 15955  
ოგურაფალ-ი (ოგურაფალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ოგურუანს ზმნისა -- სასწავლებელი. 

Lemma: ogurapu  
Number: 15956  
ოგურაფუ (ოგურაფუს) იგივეა, რაც ოგურაფალი, -- სასწავლებელი. სუმხოლოქ მინდომუ ოგურაფუშა ულა: ი. ყიფშ., გვ. 7
-- სამივემ მოინდომა სასწავლებლად წასვლა. სი ოგურაფუშა მიშინი, მა ნაგურეფუ აშო მიბშია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 121 --
შენ სასწავლებლად რომ მიდიოდი, მე ნასწავლი აქეთ მოვდიოდიო. 

Lemma: ogurginj-i  
Number: 15957  
ოგურგინჯ-ი (ოგურგინჯის) საჩქეფი. შდრ. ტოპონ., ჭიჭე ოგურგინჯი მცირე საჩქეფი (პ. ცხად., ტოპონ., გვ. 119). 

Lemma: ogure  
Number: 15958  
ოგურე (ოგურეს) საგულე. გური მიღუდან ოგურეს: ენგური, გვ. 248 -- გული გვქონდეს საგულეში. 

Lemma: oge'bal-i  
Number: 15959  
ოგჷბალ-ი (ოგჷბალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. გჷბუნს ზმნისა -- საგბობი, -- ნაცარ-ტუტა, ხის სოკოსაგან აბედის მისაღებად (მ.
კვირტია). 

Lemma: oda  
Number: 15960  
ოდა (ოდას) ბოძებზე (ბოკონებზე) დადგმული ფიცრული სახლი. ხენწჷფეს მუ ორკჷნია-და, ძვალიშ ოდა ორკჷნია: მ. ხუბ.,
გვ. 133 -- ხელმწიფეს რა აკლიაო-და, ძვლების ოდა აკლიაო. ჟი ოდა დო თუდო ხულა: ი. ყიფშ., გვ. 107 -- ზევით ოდა და
ქვევით ხულა. ქოდა-ჸუდე ოდა-სახლი; გადატ. კარგი სახლი. გლეხს ეზოში ედგა: ოდა-ჸუდე ოდა-სახლი, საბზად (ქუხნა)-
ჸუდე საჭმლის მოსამზადებელი , სამზარეულო სახლი, ოსიმიდე (//მაღაზა) სასიმინდე და ხულა ხულა (შდრ. ს. მაკალ., გვ.
250-251). 

Lemma: odabade  
Number: 15961  
ოდაბადე (ოდაბადეს) 1. დასაბადებელი; დაბადების დღის აღსანიშნავი სალოცავი (მ. კვირტია); 2. სამშობიარო (ს. მაკალ.,
გვ. 272); 3. სამშობლო. ოდაბადე ლაგვანი -- საგანგებო ქვევრი, რომელთანაც დაბადების დღის აღსანიშნავი ლოცვა
სრულდებოდა. მინ ხვამულენს ოდაბადეს, მინ ხვამულენს დიდ ოხვამეს -- ზოგი ლოცულობს ოდაბადეში (ქვევრთან), ზოგი
მარხულობს დიდ საყდარში. ოდაბადეშო მოკო ბღურენი -- სამშობლოსათვის მინდა რომ მოვკვდე. ჩქიმი ოდაბადე ქიჸანა
მოკონია, ქობძირევე: აია, 1, გვ. 26 -- ჩემი სამშობლო ქვეყანა მინდაო, რომ ვნახოო. ოდაბადეშე ზმნზ. დაბადებიდან.
ოდაბადეშე თაში მოჸუნს -- დაბადებიდან ასე მოჰყვება. შდრ. დაბადება. შდრ. ლაზ. დობადონა სამშობლო (აია, 1, გვ. 32). 

Lemma: odarajebel-i  
Number: 15962  
ოდარაჯებელ-ი (ოდარაჯებელ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. დარაჯენს ზმნისა -- სადარაჯებელი, სადარაჯო. 

Lemma: odaraju{u}  
Number: 15963  
ოდარაჯუ{უ} (ოდარაჯუ{უ}-ს) იგივეა, რაც ოდარაჯებელი, -- სადარაჯო. ოდარაჯუუშა მიდართეს -- სადარაჯოდ წავიდნენ.
უჩაში ჯიმაქჷ იმუსერი ოდარაჯუუშა მიდართჷ: ა. ცაგ., გვ. 10 -- უფროსი ძმა იმ ღამეს სადარაჯოდ წავიდა. 

Lemma: odarie  
Number: 15964  
ოდარიე (ოდარიეს) სადარი; მოხერხებული დრო, მომენტი; ხელთება (დროისა). ჯოღორეფი ვალალუნსი, ამსერი მიღუ
ოდარიე: ქხს, 1, გვ. 218 -- ძაღლები არ ყეფენ, ამაღამ მაქვს (ნახელთები) დრო. ოდარიე უღუ ზესქვის დო ჭკომუნს ბულს --
მომენტი აქვს შაშვს და ჭამს ბალს. ჰო, ოდარიე ქოუძირჷ საძაგელი ტიფაქ: ყაზაყ., 16.11.1930 წ., გვ. 4 -- ჰო, მომენტი უნახა
საძაგელმა ტიფმა. ქოდარიეში შიიბა მომენტის, დროის ხელთება (შოვნა): ოდარიექ ქააშუუ -- დრო იხელთა. ქდროში
მოდარება დროის მოხელთება. 

Lemma: oda-saraia  
Number: 15965  
ოდა-სარაია (ოდა-სარაიას) დიდი სახლი, სასახლე. ოდა-სარაია ქიგიიდგჷ: ი. ყიფშ., გვ. 24 -- სასახლე დაიდგა. 

Lemma: odaghal-i  
Number: 15966  
ოდაღალ-ი (ოდაღალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. დაღუნს ზმნისა -- დასადაღი. 



Lemma: odachxi/e're  
Number: 15967  
ოდაჩხი/ჷრე (ოდაჩხი/ჷრეს) საცეცხლე (ადგილი); კერა. ქოდაჩხირე ჸუდე იგივეა, რაც საბზადი ჸუდე (ქუხნა) -- საცეცხლე
სახლი, სამზარეულო (მასალები, ტ. 3, ნაწ. 2, გვ. 208). 

Lemma: odacal-i  
Number: 15968  
ოდაცალ-ი (ოდაცალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. დაცუნს ზმნისა -- მაგრად საცემი. 

Lemma: odga  
Number: 15969  
ოდგა (ოდგას) 1. საყრდენი, შესადგმელი (მ. კვირტია). შდრ. მენთხაფუ. 2. სელის ღეროსაგან შეკრული ჩვილის პირველი
საწოლი. იხ. ორდგა, ტებია. 

Lemma: odgvaral-i  
Number: 15970  
ოდგვარალ-ი (ოდგვარალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. დგვარუნს ზმნისა -- საკვნეტი, სატკვერი. 

Lemma: odginal-i  
Number: 15971  
ოდგინალ-ი (ოდგინალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ოდგინანს ზმნისა -- დასადგენი. 

Lemma: odgirdgonal-i  
Number: 15972  
ოდგირდგონალ-ი (ოდგირდგონალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. დგირდგონუნს ზმნისა -- {მო}სათხუპნი. 

Lemma: odgish-i  
Number: 15973  
ოდგიშ-ი (ოდგიშის) სადგისი. ართი ოდგიში ქომუჩია: ი. ყიფშ., გვ. 40 -- ერთი სადგისი მომეციო. ოდგიშიშა უგჷ წვანდი:
ქხს, 1, გვ. 173 -- სადგისს მიუგავს წვერი. 

Lemma: odgumal-i  
Number: 15974  
ოდგუმალ-ი (ოდგუმალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. დგუნს ზმნისა -- {მი}სადგმელი. 

Lemma: odgumoral-i  
Number: 15975  
ოდგუმორალ-ი (ოდგუმორალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. დგუმორუნს ზმნისა -- სატკვერი. 

Lemma: odgumur-i  
Number: 15976  
ოდგუმურ-ი (ოდგუმურს) იგივეა, რაც ოდგუმალი -- {მი}სადგმელი. შდრ. მოდგიმირი. 

Lemma: odebel-i  
Number: 15977  
ოდებელ-ი (ოდებელ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. იდებუ(ნ) ზმნისა -- სადავო. 

Lemma: odelia  
Number: 15978  
ოდელია, ვოდელია მისამღერი. 

Lemma: odeme  
Number: 15979  
ოდემე (ოდემეს) სადევო. მეურს დო ინიილჷ ოდემეშა: მ. ხუბ., გვ. 205 -- მიდის და შევიდა სადევოში. იხ. დემი. 

Lemma: odesa  
Number: 15980  
ოდესა (ოდესას) ბოტან. იგივეა, რაც ადესა, -- ვაზის ჯიში,ისხამს შავი ფერის საშუალო სიდიდის მარცვალს, ღვინო დგება
მდარე ხარისხისა (ს. მაკალ., გვ. 189). 

Lemma: odvalar-i  
Number: 15981  
ოდვალარ-ი (ოდვალარს) მიმღ. ვნებ. მყ. იდვანს ზმნისა -- {და}სადები. 

Lemma: odvidval-i  
Number: 15982  
ოდვიდვალ-ი (ოდვიდვალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. დვიდუნს ზმნისა -- საგლეჯი, საწყვეტი. 

Lemma: odiarapal-i  
Number: 15983  
ოდიარაფალ-ი (ოდიარაფალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ოდიარუანს ზმნისა -- გამოსაკვები, ვინც ან რაც უნდა (საჭიროა)
გამოიკვებოს; საბალახო. შდრ. ოდიარე. 

Lemma: odiare  
Number: 15984  
ოდიარე (ოდიარეს) ბალახი; საბალახო. ექ(ი) კამბეშიში ოდიარე რე: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 145 -- იქ კამეჩის ბალახია. ნჯორი



ოდიარეშა გუუტესჷ: ი. ყიფშ., გვ. 13 -- ჯორი საბალახოდ (ბალახში) გაუშვეს. ქჭყჷნტ ოდიარე ნედლი ბალახი. ქოდიარეში
ცალუა ბალახის ცელვა, -- თიბვა. შდრ. ლაზ. ოთიალე ბაგა, სანაყრე; თივით დასანაყრებელი ადგილი (ნ. მარი). 

Lemma: odiaremoriebul-i  
Number: 15985  
ოდიარემორიებულ-ი (ოდიარემორიებულ/რს) ბალახმორეული. ოსურ გინულირს ჸვანა ულირი (//ოდიარემორიებული)
უჯგუნია: თ. სახოკ., გვ. 255 -- სახლიდან წასულ ცოლს წასული (=წამხდარი//ბალახმორეული) ყანა სჯობიაო. 

Lemma: odiarobua  
Number: 15986  
ოდიარობუა (ოდიარობუას) ბალახეულობა, ბალახეული საერთოდ. ბრელი ოდიარობუა უჩანს ოზეს -- ბევრი ბალახეული
აქვს (უდგას) ეზოში. 

Lemma: odidgurebel-i  
Number: 15987  
ოდიდგურებელ-ი (ოდიდგურებელ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. დიდგურენს ზმნისა -- სადიდგულებელი. 

Lemma: odidorebel-i  
Number: 15988  
ოდიდორებელ-ი (ოდიდორებელ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ადიდორენს ზმნისა -- {გა}სადიდებელი. 

Lemma: odinapal-i  
Number: 15989  
ოდინაფალ-ი (ოდინაფალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ოდინუანს ზმნისა -- დასაკარგი. შდრ. ოდინაფუ. 

Lemma: odinapu  
Number: 15990  
ოდინაფუ (ოდინაფუს) იგივეა, რაც ოდინაფალი, -- მიმღ. ვნებ. მყ. დინუ(ნ) ზმნისა -- {და}საკარგავი; {და}საღუპავი. ინა ირო
ოდინაფუ შარას გერე: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 17 -- ის ყოველთვის დაღუპვის (დასაკარგავ) გზას ადგას. ოდინაფუს
მიწონებუდუ: მასალ., გვ. 108 -- დასაკარგავში მეგულებოდა. ოდინაფუს მინოპჸვექ: მასალ., გვ. 120 -- თურმე მივდივარ
დასაკარგავში. იხ. დინაფა. 

Lemma: odirdinapal-i  
Number: 15991  
ოდირდინაფალ-ი (ოდირდინაფალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ოდირდინუანს ზმნისა -- ძლიერ გასახურებელი, --
{გა}სავარვალებელი. 

Lemma: odirik'al-i  
Number: 15992  
ოდირიკალ-ი (ოდირიკალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. დირიკუნს ზმნისა -- სადრეკი. გადატ. ჯიუტი, ძნელად მოსათვინიერებელი,
დასაყოლიებელი (კაცი). შდრ. ლაზ. ოდრიკუ, ოდრიკონი მოხრა (ნ. მარი). 

Lemma: odish-i  
Number: 15993  
ოდიშ-ი (ოდიშის) სამეგრელოს ნაწილი, -- დაბლობი ადგილი. 

Lemma: odishar-i  
Number: 15994  
ოდიშარ-ი (ოდიშარს) ოდიშელი. ოდიშარეფი არძა მოლე კარი გიმოკილერიდ: ქხს, 1, გვ. 193 -- ოდიშელები ყველა
გამოღმა კარგამოკეტილები იყვნენ. 

Lemma: odishur-i  
Number: 15995  
ოდიშურ-ი (ოდიშურს) ოდიშელი (მეგრელი). ოდიშური დიხა-წყარი ოდიშის მიწა-წყალი. ჟირი წანას ვეეკოროცხე
ოდიშური ჟინოსკუა -- ორ წელიწადს არ შეიძლება დაითვალოს (დათვლილ იქნეს) ოდიშელი აზნაურიშვილი. 

Lemma: odishkol-i  
Number: 15996  
ოდიშქოლ-ი (ოდიშქოლ/რს) საშეშე (ხე). ოდიშქოლი ჯალეფი უჩანს -- საშეშე ხეები აქვს (უდგას). შდრ. დიშქა. 

Lemma: odo1  
Number: 15997  
ოდო1, ონდო იგივეა, რაც დო, -- მაჯგუფებელი კავშირი და. ქომუჩია ათე კოტოვა მა ოდო ხოლო გეიძინანქია ფარას: მ.
ხუბ., გვ. 191 -- მომეციო ეს ქოთანი მე და კიდევ დაგიმატებო ფულს. მენძელი დინდარი დჷ ოდო გოლანძღუაშა ისხუნუუ
გაფა: მ. ხუბ., გვ. 118 -- მასპინძელი მდიდარი იყო და გალანძრვას არჩია გადახდა. 

Lemma: odo2  
Number: 15998  
ოდო2 ნაწილაკი. 1. იხმარება შეწყვეტილი თხრობის გაგრძელებისას. ჰო-და: ოდო, ვიშო დობჭვათი დო ქიგიბღობათ
კარაია: ქხს, 1, გვ. 54 -- ჰო-და, დავწვათ იქით და შემოვღობოთ კარავი. ოდო, ასე ჭალადის ირფელი ჯგირი დო სქვამი
ფუნს: ქხს, 1, გვ. 338 -- ჰო-და, ახლა ჭალადიდში ყველაფერი კარგი და ლამაზია (დუღს). 2. იხმარება პასუხში, -- მაშ, რაკი
ასეა. ოდო, ძალამს გოკონ-და, მეუ! -- რაკი ასეა, ძალიან თუ გინდა, წადი! 

Lemma: odo3  
Number: 15999  
ოდო3, ონდო, ონდარო მაქვემდებარებელი კავშირი სანამ, სანამდის. ოდო ვორდინი, ქოთი ქჷვორდი: ი. ყიფშ., გვ. 155 --



სანამ ვიყავ, კედეც (კი) ვიყავ. მა ოდო შურდგჷმილი ქუვორექჷნი, მითინი ვამკომრაჸუანც ხეს -- მე სანამ სულდგმული
ვარ, ვერავინ (ვერ) მომაკარებს ხელს. 

Lemma: odo4  
Number: 16000  
ოდო4 (ოდოს) მოსავლის ღვთაება. აქედან: ოდიში (კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 128). 

Lemma: odoia  
Number: 16001  
ოდოია (ოდოიას) ყანის თოხნის (მარგვლის) დროს ნადური სიმღერა. სიმღერას წინ უძღვის თოხების გამართვის რიტუალი.
სიმღერის ბოლოს თოხნის დამთავრების სიხარული -- თოხების წინ გადაყრა და საერთო ხორხოცი (მ. კვირტია). 

Lemma: odoia-doia  
Number: 16002  
ოდოია-დოია სიმღერა, რომელიც სრულდებოდა ყანის თოხნის დროს (ს. მაკალ., გვ. 187). იხ. ოჸონური; ხემხვაიო. შდრ.
ოდო4. 

Lemma: odoria  
Number: 16003  
ოდორია (ოდორიას) 1. ადრე; 2. ნამინდვრალი, ნაბალახარი (კ. შელია). თიშენი რე თაქ წუმობლი, ოდორიათ დუს ულუა:
ქხს, 1, გვ. 317 -- იმიტომ მოვედი (წინ დავვარდი) აქ, (გამუდმებით?) თავს ვუვლი. ბერქ უწუ მალაზონს: სი ხორცის ჭკუნქ, მა
-- ნიორს, მარა ქუმურს ოდორია, მა ქორღოლანქ მანგიორს -- ბერმა უთხრა მოლაზონს: შენ ხორცს სჭამ, მე -- ნიორს,
მაგრამ მოვა ოდორია, მე გიზამ სამაგიეროს. 

Lemma: odosh-i  
Number: 16004  
ოდოშ-ი (ოდოშის) უმწიფარი; მწიფობაში ჩამდგარი (შესული). შდრ. ღვინჯა/ე. 

Lemma: odro  
Number: 16005  
ოდრო, ორდო (ოდროს, ორდოს) დილა; დილას ადრე. ოდროს მიფშვათ წისქვილიშა -- დილას (ადრე) წავიდეთ
წისქვილში. შდრ. ოჭუმარე. 

Lemma: odudale  
Number: 16006  
ოდუდალე (ოდუდალეს) იხ. ოდუდე, -- სათავე; სათაური; სასთუმალი. ოდუდალე ქუა -- წლის თავზე მიცვალებულის
საფლავზე დადებული ქვა (ს. მაკალ., გვ. 290), -- სათა{ვ}ო ქვა. ხუმლა კოჩქ... ოდუდალეშე ქუმწუდოხოდ ძღაბ დო ბოშის:
აია, 1, გვ. 25 -- ხმელი კაცი... (თავ)სასთუმალთან დაუჯდა გოგოსა და ბიჭს. 

Lemma: odude  
Number: 16007  
ოდუდე (ოდუდეს) იხ. ოდუდალე, -- სათავე. ...მარა სტალინქ მუჟამცჷთი ოდუდეს გედირთუნი... -- ...მაგრამ როდესაც
სტალინი სათავეში დადგა... 

Lemma: odudeshi  
Number: 16008  
ოდუდეში (ოდუდეშის) იგივეა, რაც ოდუდე. 

Lemma: odudia  
Number: 16009  
ოდუდია (ოდუდიას) ქვევრის სახელი იყო, -- სამეთაურო, ოჯახის უფროსი კაცის სალოცავი (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 3, გვ. 156).
ოდუდია რდჷ ოჯახიში უნჩაში კოჩიშ ოხვამერი -- ოდუდია იყო ოჯახის უფროსი კაცის სალოცავი. ამ ლოცვაში ქალები არ
მონაწილეობდნენ, უფლება არ ჰქონდათ. იხ. ოდუდია სამგარიო. შდრ. დუდი. 

Lemma: odudia  
Number: 16010  
ოდუდია სამგარიო (ოდუდია სამგარიოს) ქვევრის სახელწოდებაა. ამ ქვევრთან ლოცვა ადამიანის ჯანმრთელობასთან იყო
დაკავშირებული და მას ოჯახის უფროსი თავის ჯანმრთელობისათვის იხდიდა (იხ. ს. მაკალ., გვ. 323). 

Lemma: odudol-i  
Number: 16011  
ოდუდოლ-ი (ოდუდოლ/რს) იგივეა, რაც ოდუდალე, ოდუდე. 

Lemma: odghaxue  
Number: 16012  
ოდღახუე (ოდღახუეს) სადღესასწაულო. იხ. დღახუ. 

Lemma: odghvaburesh-i  
Number: 16013  
ოდღვაბურეშ-ი (ოდღაბურეშის) საფლობი, დიდი ტლაპო. შდრ. დღვებუ. 

Lemma: odghi/e'rizal-i  
Number: 16014  
ოდღი/ჷრიზალ-ი (ოდღი/ჷრიზალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. დღი/ჷრიზუნს ზმნისა -- სადღლეზი. 

Lemma: oe  



Number: 16015  
ოე (ოეს) იხ. ოლე2. 

Lemma: o-  
Number: 16016  
ო- -ე, -ელ, -ერ, -ეშ სუფიქსებთან (ო- -- -ე, ო- -- -ელ, ო- -- -ერ, ო- -- -ეშ) აწარმოებს დანიშნულების სახელებს, მიმღეობებს და
ტოპონიმებს: ო-ჭუბურ-ე (შდრ. ჭუბური წაბლი) საწაბლე; ო-წყარ-ე დო ო-ჟვაბუ-ე: ქხს, 1, გვ. 319 -- საწყლე და საბაყაყე.
შდრ. გვ. 419. ო-რჩინ-ელ-ი: მასალ., გვ. 38 -- სიბერე(შდრ. რჩინუ ბებერი). ო-ფუჩ-ერ-ი: ქხს, გვ. 123 -- საფიცარი (შდრ. ფუჩი
ფიცი). ო-თხირ-ეშ-ი (შდრ. თხირი თხილი) სათხილე... 

Lemma: oek'esh-i  
Number: 16017  
ოეკეშ-ი (ოეკეშის)იგივეა, რაც ოლეკეში. 

Lemma: oeshk'ent'-i  
Number: 16018  
ოეშკენტ-ი (ოეშკენტის) იხ. ოლეშკენტი. ოეშკენტის ვემნაართინე იში ნინა -- ოლეს ჯოხი ვერ გადააბრუნებს მის ენას. 

Lemma: oech'vebel-i  
Number: 16019  
ოეჭვებელ-ი (ოეჭვებელ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ეჭვენს ზმნისა -- საეჭვო. 

Lemma: ovark'alaia  
Number: 16020  
ოვარკალაია (ოვარკალაიას) მიმღ. ვნებ. მყ. ვარკალანს ზმნისა -- საბზინავი. 

Lemma: overdebel-i  
Number: 16021  
ოვერდებელ-ი (ოვერდებელ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ოვერდუ(ნ) ზმნისა -- სავედრებელი. 

Lemma: ovinc'arebel-i  
Number: 16022  
ოვინწარებელ-ი (ოვინწარებელ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ავინწარენს ზმნისა -- {და}სავიწროებელი. 

Lemma: ovzhale  
Number: 16023  
ოვჟალე (ოვჟალეს) სარძეო. შდრ. ობჟალე. 

Lemma: ozadal-i  
Number: 16024  
ოზადალ-ი (ოზადალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ზადუნს ზმნისა -- {შე}საკმაზავი. გადატ. {და}საწნეხი. 

Lemma: ozak'aia  
Number: 16025  
ოზაკაია (ოზაკაიას) საქანელა; აიწონა-დაიწონა. ძელზე (მორზე) გადებული ფიცარი, რომლის ბოლოებზე სხდებიან და ხან
ერთი აიწევა მაღლა, ხან -- მეორე. ოზაკაია ხიდი საქანელა (ჯაჭვის) ხიდი. 

Lemma: ozak'val-i  
Number: 16026  
ოზაკვალ-ი (ოზაკვალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ზაკუნს ზმნისა -- {გა}სათვალავი. 

Lemma: ozamzaia  
Number: 16027  
ოზამზაია (წვენი) ლორწო (პ. ჭარ.). 

Lemma: ozgilat'aia  
Number: 16028  
ოზგილატაია (ოზგილატაიას) ) მიმღ. ვნებ. მყ. სრიალა; სასრიალო; მოლიპული. 

Lemma: oze  
Number: 16029  
ოზე (ოზეს) ეზო. ჩქინია ხენწჷფესია ეშაჭკადილი ვააფუნია ოზე -- ჩვენს ხელმწიფესო ამოჭედილი არ აქვსო ეზო.
დინააჯინჷ ოზესჷნი, ბრელი ღურელი დო მინჷ მაღურუუ ბოშეფი ქოძირჷ: ა. ცაგ., გვ. 30 -- ეზოში რომ ჩაიხედა, ბევრი
მკვდარი და ზოგიერთი მომაკვდავი ბიჭ{ებ}ი ნახა. მუთი ოზეშ გალე ქოძირეე, ოზეშა გამჷნააჸოთია: ა. ცაგ., გვ. 23 -- რაც
ეზოს გარეთ ნახო, ეზოში შემოაგდეო. ქოზე-კარიში გორჩქინა ეზო-კარის გაჩენა; გადატ. დაოჯახება, დასახლება. ქოზეშ
ხოჯი ეზოს ხარი. ი. ყიფშიძის ცნობით, დიდი მარხვის 24-ე დღეს, ოთხშაბათს, ჭინჭრისაგან (ჭუჭელე) აკეთებდნენ მხალს
(წვანერი). ახალი წლის დადგომასთან დაკავშირებით მკაცრად იყო აკრძალული ჭინჭრის ხსენება, მას ტაბუ ედო და
უწოდებდნენ ოზეშ ხოჯი-ს. იხ. გაძიგება. 

Lemma: ozep'al-i  
Number: 16030  
ოზეპალ-ი (ოზეპალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ზეპუნს ზმნისა -- სატკეპნი; გადატ. მაგრად საცემი. 

Lemma: ozep'irebel-i  
Number: 16031  
ოზეპირებელ-ი (ოზეპირებელ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ზეპირენს ზმნისა -- {და}საზეპირებელი. 



Lemma: ozesh  
Number: 16032  
ოზეშ კარ-ი (ოზეშ კარს) ეზოს კარი, -- ჭიშკარი. 

Lemma: ozimal-i  
Number: 16033  
ოზიმალ-ი, ოზჷმალ-ი (ოზი/ჷმალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ზიმუნს ზმნისა -- საზომი. მუ ოზიმალით ზიმუნქინი, თით მეგიზიმანა:
ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 100 -- რა საზომითაც არწყავ (აზომავ), იმითვე მოგიზომავენ. 

Lemma: ozindaia  
Number: 16034  
ოზინდაია (ოზინდაიას) ) მიმღ. ვნებ. მყ. ზინდუნს ზმნისა -- გასაწელი. 

Lemma: oziral-i  
Number: 16035  
ოზირალ-ი (ოზირალს) მიმღ. ვნებ. მყ. ზირუნს ზმნისა -- {და}საგროვებელი. ქართშა ოჯღონალი ჸვალი მაფუ ოზირალი --
თბილისში გასაგზავნი ყველი მაქვს {და}საგროვებელი. 

Lemma: ozirzolu  
Number: 16036  
ოზირზოლუ (ოზირზოლუს) მიმღ. ვნებ. მყ. იზირზოლუ(ნ) ზმნისა -- საზრიალო, სახმაურო. 

Lemma: ozirtinal-i  
Number: 16037  
ოზირთინალ-ი (ოზირთინალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ზირთინუნს ზმნისა -- ხმამაღლა, გულამოსკვნით სატირალი. 

Lemma: ozote  
Number: 16038  
ოზოთე (ოზოთეს) საზამთრო. ქოზოთე უშქური საზამთრო ვაშლი. ოზოთეთ ზმნზ. საზამთროდ. ოზოთეთ ირფელი
მოხაზირებული მაფუ -- საზამთროდ ყველაფერი მომარაგებული მაქვს. იხ. ზოთონი, ზოთონჯი. 

Lemma: ozotur-i  
Number: 16039  
ოზოთურ-ი (ოზოთურს) საზამთრო. ოზოთურო ზმნზ. საზამთროდ. ირფელი ოზოთურო მაფუ მონწყიილი -- ყველაფერი
საზამთროდ მაქვს მოწყობილი. 

Lemma: ozok'ular-i  
Number: 16040  
ოზოკულარ-ი (ოზოკულარს) მიმღ. ვნებ. მყ. ზოკულანს ზმნისა -- {და}სარიგებელი, მისათითებელი, სასწავლო. 

Lemma: ozol-i  
Number: 16041  
ოზოლ-ი, ორზოლ-ი (ო{რ}ზოლს) საგზალი. ჯგირ{ი} ოსურიშ მენდულს (კოს) შარას ოზოლ{ი} ვაკონია: თ. სახოკ., გვ. 270 -
- კარგი ცოლის პატრონს გზაში საგზალი არა სჭირიაო. 

Lemma: ozortal-i  
Number: 16042  
ოზორთალ-ი (ოზორთალს) მიმღ. ვნებ. მყ. ზორთუნს ზმნისა -- საცემი მაგრად (რითიმე). 

Lemma: ozojal-i  
Number: 16043  
ოზოჯალ-ი (ოზოჯალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ზოჯუნს ზმნისა -- საბრძანებელი. 

Lemma: ozoju  
Number: 16044  
ოზოჯუ (ოზოჯუს) იგივეა, რაც ოზოჯალი. 

Lemma: ozuminal-i  
Number: 16045  
ოზუმინალ-ი (ოზუმინალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ზუმინუნს ზმნისა -- საზმუილო. 

Lemma: ozuminu  
Number: 16046  
ოზუმინუ (ოზუმინუს) იხ. ოზუმინალი. 

Lemma: oze'mal-i  
Number: 16047  
ოზჷმალ-ი (ოზჷმალ/რს) იგივეა, რაც ოზიმალი, -- საზომი. კოჩანაში ოზჷმალი პატიოსანობა რენია: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ.,
გვ. 122 -- ადამიანური ღირსების საზომი პატიოსნებააო. 

Lemma: oze'ral-i  
Number: 16048  
ოზჷრალ-ი (ოზჷრალს) იგივეა, რაც ოზირალი, -- მიმღ. ვნებ. მყ. ზჷრუნს ზმნისა -- 1. შესაგროვებელი; 2. საზვერავი. სი მიქ
მერჩჷ ოზჷრალო მუშ ოდა დო ფაცხა?: ი. ყიფშ., გვ. 141 -- შენ ვინ მოგცა საზვერავად მისი სახლი და ფაცხა? 

Lemma: ozgharal-i  



Number: 16049  
ოზღარალ-ი (ოზღარალს) მიმღ. ვნებ. მყ. ზღარუნს ზმნისა -- {და}სასერი. 

Lemma: ozghodal-i  
Number: 16050  
ოზღოდალ-ი (ოზღოდალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ოზღოდუანს ზმნისა -- {და}სახოცი, {გა}საწყვეტი. 

Lemma: otalar-i  
Number: 16051  
ოთალარ-ი (ოთალარს) მიმღ. ვნებ. მყ. თალუნს ზმნისა -- {გა}სათელი, საჩეჩი. შდრ. ოთალეში. 

Lemma: otalesh-i  
Number: 16052  
ოთალეშ-ი (ოთალეშის) საჩეჩელი. ოთალეშით თალუნდეს (//ფენთუნდენს) მონტყორს -- საჩეჩელით ჩეჩავდნენ (წეწდნენ)
მატყლს. შდრ. ოფე{ნ}თაშე. 

Lemma: otanapal-i  
Number: 16053  
ოთანაფალ-ი (ოთანაფალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ოთანუანს ზმნისა -- {გა}სათენებელი. იხ. თანაფა. 

Lemma: otanape  
Number: 16054  
ოთანაფე (ოთანაფეს) სააღდგომო. ქოთანაფე კირიბი სააღდგომო ბატკანი. ოთანაფეთ ზმნზ. სააღდგომოდ.
კუჩხმოდვალი ოთანაფეთ უჸიდი ბაღანემს -- ფეხსაცმელი სააღდგომოდ ვუყიდე ბავშვებს. 

Lemma: otanapur-i  
Number: 16055  
ოთანაფურ-ი (ოთანაფურს) იგივეა, რაც ოთანაფე, -- სააღდგომო. 

Lemma: otantalaia  
Number: 16056  
ოთანთალაია (ოთანთალაიას) მოთამთამე; ძალიან თეთრი და ფუნთუშა. კჷდჷრ(ი) ოთანთალაია, მეგვანაფილ(ი)
ჩხეშამიში: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 32 -- მკერდი მოთიმთიმე (ძალიან თეთრი), თეძო -- ჩახვეულ-ჩაფსკვნილი
(შემსუქნებული თეძოიანისა). 

Lemma: otasal-i  
Number: 16057  
ოთასალ-ი (ოთასალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. თასუნს ზმნისა -- {და}სათესი. ვათასი-და, ოთასალით ვაგაღვენუ: ხალხ. სიბრ., 1,
გვ. 44 -- თუ არ დასთესე, დასათესიც არ გექნება. შდრ. ოთასუ. 

Lemma: otasu/e'  
Number: 16058  
ოთასუ/ჷ (ოთასუ/ჷ-ს) იგივეა, რაც ოთასალი, -- სათესი (ადგილი). 

Lemma: otasur-i  
Number: 16059  
ოთასურ-ი (ოთასურს) სიმღერაა, -- ეძღვნება თესვას. ოთასურსი გითმვობირა, აგაფას უქანცუა: ქხს, 1, გვ. 320 -- სათესაოს
ვამღერებ, კავს ვანძრევ (ვარხევ). 

Lemma: otashxir-i//otutashxure/-i  
Number: 16060  
ოთაშხირ-ი//ოთუთაშხურე/-ი (ოთაშხირს, ოთუთაშხურეს) რელიგ. წმინდა გიორგის კულტის სალოცავი, სრულდებოდა
ორშაბათ დღეს (თუთაშხას) (მ. კვირტია). შდრ. თუთაშხა. 

Lemma: otax{u/e'}  
Number: 16061  
ოთახ{უ/ჷ} (ოთახუ/ჷ-ს) ოთახი. მუჭო გოტახი ჩქიმი ოთახჷში კარია?: ი. ყიფშ., გვ. 81 -- როგორ გატეხე ჩემი ოთახის
კარიო? ოთახუშა მინოილებ: ქხს, 1, გვ. 123 -- ოთახში შესულხარ. არძა ოთახუეფი დილუ: მ. ხუბ., გვ. 7 -- ყველა ოთახები
დაიარა. 

Lemma: otajal-i  
Number: 16062  
ოთაჯალ-ი (ოთაჯალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. თაჯუნს ზმნისა -- გასამიჯნი. 

Lemma: otebel-i  
Number: 16063  
ოთებელ-ი (ოთებელ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ათენს ზმნისა -- {გა}სათავებელი. 

Lemma: otebu  
Number: 16064  
ოთებუ (ოთებუს) იგივეა, რაც ოთებელი. 

Lemma: otvalar-i  
Number: 16065  
ოთვალარ-ი (ოთვალარს) მიმღ. ვნებ. მყ. თვალუნს ზმნისა -- 1. მოთქმით სატირალი. ცალი ხეში ოთვალარი -- ცალი
ხელით სატირალი (მოთქმით) (წყევლაა!). სამეგრელოში წესი იყო: სამძიმრის სათქმელად (დამარხვამდე) თუ ტირილის
დღეს მამაკაცები მკვდართან მიდიოდნენ ისე, რომ ორსავე ხელს შუბლზე ირტყამდნენ (რა თქმა უნდა, მსუბუქად); ამ მიზნით



ცალი ხელის გამოყენება მიცვალებულის შეურაცხყოფად ითვლებოდა. 2. {და}სათვლელი. შდრ. თვალუა. 

Lemma: otvalu  
Number: 16066  
ოთვალუ (ოთვალუს) იგივეა, რაც ოთვალარი. ოთვალუშა მეურს -- მოთქმით სატირლად მიდის. 

Lemma: otitxonal-i  
Number: 16067  
ოთითხონალ-ი (ოთითხონალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. თითხონუნს ზმნისა -- სათითხნი. 

Lemma: otinal-i  
Number: 16068  
ოთინალ-ი (ოთინალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. თინუნს ზმნისა -- {გა}სამართი, {გა}სასწორებელი. 

Lemma: otinapu  
Number: 16069  
ოთინაფუ (ოთინაფუს) პირდაპირ. ორწყედჷ ოთინაფუს ჯაკუიაში ნალჷმასჷ -- ხედავდა პირდაპირ ჯაკუიას ნაბრძოლს. 

Lemma: otiral-i  
Number: 16070  
ოთირალ-ი (ოთირალს) მიმღ. ვნებ. მყ. თირანს ზმნისა -- {გა}საცვლელი. 

Lemma: otirmosa  
Number: 16071  
ოთირმოსა (ოთირმოსას) ბადის სახეობა, რომლითაც თევზს ღრმა წყალში იჭერენ. შდრ. ხესკერი (მასალები, ტ. ვ, გვ. 71). 

Lemma: otirkonal-i  
Number: 16072  
ოთირქონალ-ი (ოთირქონალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. მიითირქონუ(ნ) ზმნისა -- თავაწყვეტით სარბენი (ხმაურით). 

Lemma: otipe  
Number: 16073  
ოთიფე (ოთიფეს) სათივე. ცხენქ ოთიფეშა ირტუა: თ. სახოკ., გვ. 266 -- ცხენი სათივეში გაიქცაო. იხ. თიფი. 

Lemma: otipur-i//otipure  
Number: 16074  
ოთიფურ-ი//ოთიფურე (ოთიფურს, ოთიფურეს) იგივეა, რაც ოთიფე, -- სათიბი, სათივე. ათეშ ხასილას ოთიფურე რე: მ.
ხუბ., გვ. 170 -- ამის გვერდით სათიბია. სი ჭოფიო ოთიფურეს ჩქიმი ჩხოუ?: ქხს, 1, გვ. 306 -- შენ დაიჭირე სათიბში ჩემი
ძროხა? ოთიფურცუ ჭარგა პირემც გაფარფალ ფარფალია: აია, 1, გვ. 25 -- სათივეში სხვადასხვა (მოვარდისფრო)
კოკრებს დაჰფარფატებს პეპელა. 

Lemma: otishal-i  
Number: 16075  
ოთიშალ-ი (ოთიშალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. თიშუნს ზმნისა -- {გა}სათიში. 

Lemma: otole  
Number: 16076  
ოთოლე (ოთოლეს) 1. სათვალე; თვალის ბუდე. თოლეფც ვაშაჸუნდას ოშქათ ჩხვინდინი, თოლი ოთოლეს
ვედინტჷრინე: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 9 -- თვალებს რომ არ ჩაჰყვებოდეს შუაში ცხვირი, თვალი სათვალეში (ბუდეში) არ
დაეტეოდაო. იხ. თოლი. 2. სარკმელი, ჭუჭრუტანა. თიხის ჭურჭლის გამოსაწვავი ღუმელის ზედა სართულს ჰქონდა ოთოლე,
საიდანაც ცეცხლის ალი გამოდიოდა (მასალები, ტ. 2, ნაწ. 1, გვ. 225). 

Lemma: otomapal-i  
Number: 16077  
ოთომაფალ-ი (ოთომაფალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ოთომუანს ზმნისა -- ასაფუებელი. 

Lemma: otorsal-i  
Number: 16078  
ოთორსალ-ი (ოთორსალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. თორსუნს ზმნისა -- მაგრად (გამეტებით) საცემი. 

Lemma: otutashxur-i  
Number: 16079  
ოთუთაშხურ-ი (ოთუთაშხურს), ოთუთაშხურე (ოთუთაშხურეს) იგივეა, რაც ოთაშხირი, -- საორშაბათო დიდმარხვის
სალოცავი. შდრ. თუთაშხა. 

Lemma: otutume  
Number: 16080  
ოთუთუმე (ოთუთუმეს) სათუთუნე. 

Lemma: otutkal-i  
Number: 16081  
ოთუთქალ-ი (ოთუთქალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. თუთქუნს ზმნისა -- {და}საფუფქი; გადატ. მაგრად საცემი. 

Lemma: otule  
Number: 16082  
ოთულე (ოთულეს) საგოჭე. ოთულე ღეჯი საგოჭე ღორი. ოთულეშა მითუხვილუ თულეფი -- საგოჭეში ჰყავს ჩამწყვდეული
გოჭები. იხ. თუ//თულ. 



Lemma: otulesh-i  
Number: 16083  
ოთულეშ-ი (ოთულეშის) იგივეა, რაც ოთულე. 

Lemma: otunte  
Number: 16084  
ოთუნთე (ოთუნთეს) სადათვე (ადგილი). მუ გოკო ათე ოთუნთეს, მუქ გიდინუ? -- რა გინდა ამ სადათვეში, რა დაგეკარგა? 

Lemma: otuntesh-i  
Number: 16085  
ოთუნთეშ-ი (ოთუნთეშის) იგივეა, რაც ოთუნთე. შდრ. ტოპონ. ოთუნთია სადათვია (პ. ცხად., ტოპონ., გვ. 66). 

Lemma: otuxal-i  
Number: 16086  
ოთუხალ-ი (ოთუხალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. თუხუნს ზმნისა -- თითისტარზე დასართავი მატყლი, ბამბა, -- საძახვი, სართავი. 

Lemma: otkual-i  
Number: 16087  
ოთქუალ-ი (ოთქუალ/რს), ოთქუალარ-ი (ოთქუალარს) მიმღ. ვნებ. მყ. თქუანს ზმნისა -- სათქმელი. ბრელი მუთუნი მაფუ
ოთქუალარი -- ბევრი რამე მაქვს სათქმელი. 

Lemma: otkualu  
Number: 16088  
ოთქუალუ (ოთქუალუს) იგივეა, რაც ოთქუალი. ოთქუალუ ქორდუკონი, მა ფთქუანდი -- სათქმელი რომ ყოფილიყო, მე
ვიტყოდი. 

Lemma: otx-i  
Number: 16089  
ოთხ-ი (ოთხის) ოთხი. ოთხი ჯიმა ოთხი ძმა. ნოჸვე ოთხი სქუა -- ჰყოლია ოთხი შვილი. იხ. მაანთხა. შდრ. ლაზ. ოთხო
ოთხი (ნ. მარი). 

Lemma: otxale  
Number: 16090  
ოთხალე (ოთხალეს) სათხე. პაპას ოთხალე გეუდგუდჷ: მ. ხუბ., გვ. 287 -- მღვდელს სათხე ედგა. 

Lemma: otxap'ural-i  
Number: 16091  
ოთხაპურალ-ი (ოთხაპურალს) მიმღ. ვნებ. მყ. თხაპურანს ზმნისა -- სათხუპნი. 

Lemma: otxashur-i  
Number: 16092  
ოთხაშურ-ი (ოთხაშურს) იგივეა, რაც ოთაშხირი, ოთუთაშხური, -- რელიგ. ფუძის სალოცავი, რომელიც დიდმარხვის დროს
სრულდებოდა, ახალი მთვარის ორშაბათ საღამოს (ს. მაკალ., გვ. 313-314). შდრ. თუთაშხა. 

Lemma: otxbork'am-i  
Number: 16093  
ოთხბორკამ-ი (ოთხბორკამს) ოთხბარკლიანი; ოთხფეხიანი; ზოგადი სახელი პირუტყვისა საერთოდ. ოთხბორკამი იყოფა:
ჭიფებორკამი (წვრილბარკლიანი) და შხუბორკამი (მსხვილბარკლიანი). იხ. ბორკი. 

Lemma: otxilar-i  
Number: 16094  
ოთხილარ-ი (ოთხილარს) მიმღ. ვნებ. მყ. თხილანს ზმნისა -- სამწემსო, სადარაჯო. ოთხილარი ბაღანა რე -- სამწყემსო
(მოსაფრთხილებელი) ბავშვია. 

Lemma: otxiluu  
Number: 16095  
ოთხილუუ (ოთხილუუს) იგივეა, რაც ოთხილარი. თექი ქომუკუდოხოდჷ ოთხილუუსჷ: ქხს, 2, გვ. 24 -- იქვე მიუჯდა
სადარაჯოდ. 

Lemma: otxire  
Number: 16096  
ოთხირე (ოთხირეს) სათხილე, თხილნარი. ჸუდეშ ოწოხოლე უღუდეს ოთხირე -- სახლის წინ ჰქონდათ სათხილე. 

Lemma: otxiresh-i  
Number: 16097  
ოთხირეშ-ი (ოთხირეშის) იგივეა, რაც ოთხირე, -- სათხილე; ადგილი, სადაც ბევრი თხილის ხე დგას. 

Lemma: otxirishal-i  
Number: 16098  
ოთხირიშალ-ი (ოთხირიშალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. თხირიშუნს ზმნისა -- {და}საგლეჯი, {და}საფხრეწი. 

Lemma: otxiron-i  
Number: 16099  
ოთხირონ-ი (ოთხირონს) ტოპონ. თხილნარი (გ. ელიავა, კატალ., გვ. 76). 

Lemma: otxk'uchxam-i  



Number: 16100  
ოთხკუჩხამ-ი (ოთხკუჩხამს) იგივეა, რაც ოთხბორკამი. შდრ. ძველ ქართ. ოთხფერჴი. 

Lemma: otxolo  
Number: 16101  
ოთხოლო (ღ ოთხ+ხოლო; ოთხოლოს) ოთხივე. უწუუ პაპაქ: მეუა დო ოთხოლო ქიმიღია: მ. ხუბ., გვ. 264 -- უთხრა
მღვდელმა: წადიო და ოთხივე მოიტანეო. 

Lemma: otxomue  
Number: 16102  
ოთხომუე (ოთხომუეს) ადგილი, სადაც ბევრი თხმელა (მურყანი) არის (ხარობს), -- თხემლნარი. 

Lemma: otxonech-i  
Number: 16103  
ოთხონეჩ-ი (ოთხონეჩისღ ოთხ-ონ-ეჩის) ოთხმოცი. შდრ. ლაზ. ოთხენეჩი ოთხმოცი (ნ. მარი). 

Lemma: otxoral-i  
Number: 16104  
ოთხორალ-ი (ოთხორალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. თხორუნს ზმნისა -- {და}სამარხი; {გა}სათხრელი. 

Lemma: otxoru{u}  
Number: 16105  
ოთხორუ{უ} (ოთხორუ{უ}-ს) იგივეა, რაც ოთხორალი, -- სათხრელი; სამარხი. ჩქიმი ოთხორუუ მა ქიმივრჩქინი -- ჩემი
საფლავი (სამარხი) მე მივიჩინე. 

Lemma: otxosh-i  
Number: 16106  
ოთხოშ-ი (ოთხოშის) ოთხასი. 

Lemma: otxual-i  
Number: 16107  
ოთხუალ-ი (ოთხუალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. თხულენს, ითხიინს ზმნათა -- სათხოვარი. ჩქიმი ოთხუალი ბრელი ვარე: მ. ხუბ.,
გვ. 27 -- ჩემი სათხოვარი ბევრი არაა. 

Lemma: otxuapar-i  
Number: 16108  
ოთხუაფარ-ი (ოთხუაფარს) მიმღ. ვნებ. მყ. ოთხიინს ზმნისა -- სათხოვებელი. 

Lemma: otxu{u}  
Number: 16109  
ოთხუ{უ}, ოთხუურ-ი (ოთხუ{უ}-ს; ოთხუურს) იგივეა, რაც ოთხუალი, -- სათხოვარი. ღვარანც: მობრთი ოთხუუშა: მასალ., გვ.
68 -- ყვირის: მოვედი სათხოვნელად. 

Lemma: otxpa  
Number: 16110  
ოთხფა (ოთხფას) ოთხფა. ოთხფა ლაგამი ეუძუდეს: მასალ., გვ. 105 -- ოთხფა აღვირი ჰქონდათ ამოდებული. იხ. ფა. 

Lemma: oi  
Number: 16111  
ოი, ოჲ შორსდ. ოი: ოჲ, შური საყვარელი, მიშ გურს დაჩხირი ველარზუნი: შ. ბერ., გვ. 180 -- ოი, სულო საყვარელო, ვის
გულში რომ არ ანთია ცეცხლი. 

Lemma: oia  
Number: 16112  
ოია, ოჸია თანხმობის ნაწილაკი ჰო. ოჸია მიწუუ დო ასე უარიას იჩიებუ -- თანხმობა (ჰო) მითხრა და ახლა უარს მეუბნება.
შდრ. ვარია//უ̂არია. 

Lemma: oinjua  
Number: 16113  
ოინჯუა (ოინჯუას) იგივეა, რაც ონჯუა, -- საღამო. ოინჯუას ზმნზ. საღამოს; საღამო ჟამს, საღამო ხანს. ქიმერთჷ ოინჯუას,
ოკოსერილს: მ. ხუბ., გვ. 175 -- მივიდა საღამოს, შეღამებულზე. ოინჯუას სუმი ღეჯი მაფაში ოზეშა ქიმერაჸჷ: ი. ყიფშ., გვ.
51 -- საღამოს სამი ღორი მეფის ეზოში მირეკა. 

Lemma: oireme  
Number: 16114  
ოირემე (ოირემეს) საირმე, -- ადგილი, სადაც ბევრი ირემია. 

Lemma: oisire  
Number: 16115  
ოისირე (ოისირეს) საისლე. შდრ. ლისირი. 

Lemma: oise're  
Number: 16116  
ოისჷრე იგივეა, რაც ოისირე. შდრ. ისჷრი. 

Lemma: oisha  
Number: 16117  



ოიშა (ღ ოშიშახ), ოიშახ//ოშიშა ზმნზ. ასჯერ. ოიშა მიმდომი დუდიშ(ი) ჸვილუა: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 62 -- ასჯერ
მოვინდომე თავის მოკვლა. მუთ გარზას თე ჩქიმ გურქუ, ოიშახ ნაჭვი, ნახალაქჷ: მასალ., გვ. 25 -- რით გაძლოს ამ ჩემმა
გულმა, ასჯერ დამწვარ-დადაგულმა?! 

Lemma: ok'a  
Number: 16118  
ოკა (ოკას) იგივეა, რაც ოყა, -- სამი გირვანქა, 1200 გრამი. 

Lemma: ok'atal-i  
Number: 16119  
ოკათალ-ი (ოკათალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. კათანს ზმნისა -- {შე}საკრებელი, {შე}საგროვებელი, თავმოსაყარი. შდრ. ოკათური.

Lemma: ok'atapu  
Number: 16120  
ოკათაფუ (ოკათაფუს) იგივეა, რაც ოკათურეში, -- მიმღ. ვნებ. მყ. აკათუუ(ნ) ზმნისა -- შესაერთებელი; ორი მდინარის
(ღელეს) შეერთების, შერწყმის ადგილი, -- შერთული. 

Lemma: ok'atuesh-i  
Number: 16121  
ოკათუეშ-ი (ოკათუეშის), ოკათურეშ-ი (ოკათურეშის) იგივეა, რაც ოკათურე/-ი, -- თავშესაყრელი ადგილი. 

Lemma: ok'ature/-i  
Number: 16122  
ოკათურე/-ი (ოკათურ{ე}-ს) იგივეა, რაც ოკათალი, -- მიმღ. ვნებ. მყ. აკათუუ(ნ) ზმნისა -- 1. შესაერთებელი; შესარევი;
შესაგროვებელი; 2. საზიარო (პ. ჭარ.); მწყემსთა სეზონური (დროებითი) გაერთიანება (პ. ცხად., ძიებ., გვ. 19). ოკათურო
ზმნზ. შემადგენლად, შესაერთებლად. ათე წამალეფი არძა მუშმურც ხარზენიშა ოკათურო: ყაზაყ., 1.08.1930, გვ. 4 -- ეს
წამლები ყველა შედის ხარზენში (იხ.) შემადგენლად (ნაწილად). 

Lemma: ok'ak'al-i  
Number: 16123  
ოკაკალ-ი (ოკაკალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. კაკუნს ზმნისა -- სანაყი. 

Lemma: ok'ak'alar-i  
Number: 16124  
ოკაკალარ-ი (ოკაკალარს) მიმღ. ვნებ. მყ. კაკალანს ზმნისა -- {და}სამარცვლავი. იხ. კაკალი. 

Lemma: ok'ak'aleber-i  
Number: 16125  
ოკაკალებერ-ი (ოკაკალებერს) მიმღ. ვნებ. მყ. კაკალენს ზმნისა -- სასაუზმო. 

Lemma: ok'ak'al-kua  
Number: 16126  
ოკაკალ-ქუა (ოკაკალ-ქუას) როდინის ქვა. იხ. ოკაკალი. 

Lemma: ok'ak'anapu  
Number: 16127  
ოკაკანაფუ (დიხა) სულ მზე რომ ადგას ისეთი მიწა (ადგილი). ოკაკანაფუ დიხას უწიინა, ბჟა ირიათო გიკაკანუნ, ფერ
არდგილს -- `ოკაკანაფუ მიწას' ეტყვიან, მზე მუდამ ზედ რომ კიაფობს, ისეთ ადგილს. შდრ. ობჟარე, ოჩხანე. 

Lemma: ok'ak'esh-i  
Number: 16128  
ოკაკეშ-ი (ოკაკეშის) საკაკუნებელი, სარახუნებელი, -- ნადირის საფრთხობელა. აკეთებენ საგანგებოდ, -- ქვა ქვას ეცემა
(უკაკუნებს) და ამ კაკუნის ხმით ფრთხება ნადირი (მაჩვი, დათვი). შდრ. ოკვაკვეში. 

Lemma: ok'ak'{i}le  
Number: 16129  
ოკაკ{ი}ლე ქუა (ოკაკ{ი}ლე ქუას) იგივეა, რაც ოკაკალი ქუა, -- ფილთაქვა, ქვასანაყი. შდრ. კაკუა. 

Lemma: ok'ak'ue  
Number: 16130  
ოკაკუე ქუა (ოკაკუე ქუას) იგივეა, რაც ოკაკ{ი}ლე ქუა, -- ფილთაქვა, ქვასანაყი (პ. ჭარ., მ. კვირტია). 

Lemma: ok'ak'ule  
Number: 16131  
ოკაკულე ქუა (ოკაკულე ქუას) იხ. ოკაკუე ქუა. 

Lemma: ok'alik'e  
Number: 16132  
ოკალიკე (ოკალიკეს) ლუგელას ხეობაში (ჩხოროწყუს რაიონი) გამომავალი მჟავე წყალი. ამ წყალს იყენებენ ნაბდების
შეღებვის დროს (მ. კვირტია). 

Lemma: ok'almaxe  
Number: 16133  
ოკალმახე (ოკალმახეს) საკალმახო. ოკალმახეშა ქიმერთჷნი, ჯვარული ხატეფქ ქჷმააჭიშოუ: ქხს, 1, გვ. 256 --
ოკალმახესთან რომ მივიდა, ჯვარული ხატები წამოეწივნენ. 

Lemma: ok'ambeshe  



Number: 16134  
ოკამბეშე (ოკამბეშეს) საკამეჩე. იხ. კამბეში. 

Lemma: ok'ank'al-i  
Number: 16135  
ოკანკალ-ი (ოკანკალ/რს) კევი, საღეჭი (პ. ჭარ.). გადატ. საჭმელი. შდრ. ნუზუში ფირსა. 

Lemma: ok'ank'alaia  
Number: 16136  
ოკანკალაია (ოკანკალაიას) მიმღ. ვნებ. მყ. კანკალანს ზმნისა -- კამკამა, კრიალა, სუფთა, წმინდა. გიოჯინედჷ ტობა --
ვარჩხილც..., სუფთა ოკანკალაიას -- დახედავდა ტბა -- ვერცხლს (ვერცხლის ტბას)..., სუფთას, კრიალას. ოკანკალაია
წყარი კამკამა წყალი. შდრ. იმერ. კანკალო წმინდა, სუფთა, კრიალა; კანკალო წყალი (ვ. ბერ.). 

Lemma: ok'anc'aia  
Number: 16137  
ოკანწაია (ოკანწაიას) მიმღ. ვნებ. მყ. იკიონწუ(ნ) ზმნისა -- საქანელა. შდრ. ოკიო{ნ}წე. 

Lemma: ok'anc'ie  
Number: 16138  
ოკანწიე (ოკანწიეს) იგივეა, რაც ოკანწაია, -- ხეებზე ასული ვაზებისაგან გაკეთებული საქანელა (პ. ცხად., ძიებ., გვ. 63). 

Lemma: ok'ap'une  
Number: 16139  
ოკაპუნე (ოკაპუნეს) საკაპუნე; ღორ-კამეჩის (წყალი რომ უყვართ) ღვთაების სალოცავი (მ. კვირტია). ოკაპუნე ღეჯი (კერი)
საკაპუნე ღორი (კერატი). ოჭმარეს გეირჩქინდჷნა ოკაპუნე კერიცალო: მასალ., გვ. 104 -- დილას შემოგეყრებიან
(გაგიჩნდებათ) საკაპუნე კერატივით. ჸანჭის ოგვანუანქინი, ღეჯი გაფუნო ოკაპუნე -- აბრეშუმის ჭიას რომ ასუქებ, ღორია
საკაპუნე. იხ. კაპუნობა. 

Lemma: ok'are  
Number: 16140  
ოკარე (ოკარეს) იგივეა, რაც ოკარია, ოკარიე; ოქოთომე. ტურაქ თქუა: დოპილითია-და, დუდი ოკარეშე ქომიღოლეთია
-- ტურამ თქვაო: თუ მომკალითო, თავი საქათმისაკენ მიქენითო. 

Lemma: ok'aria  
Number: 16141  
ოკარია (ოკარიას) იგივეა, რაც ოკარიე. 

Lemma: ok'arie  
Number: 16142  
ოკარიე (ოკარიეს) იგივეა, რაც ოქოთომე, -- ოთხბოძზე შედგმული ოთხკუთხა მოწნული საქათმე, -- ზევიდან ისლით
(ყავრით) იყო გადახურული; მიდგმული ჰქონდა ჩართი. მელაქ თქუუა: დობღურუქუნი, დუდი ოკარიეჸურე (ოქოთომეშე)
მიღოლითია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 87 -- მელამ თქვაო: რომ მოვკვდები, თავი საქათმისკენ მიქენითო. წოხოლეშე ოდა რენ
დო უკახალე -- ოკარიე: ქხს, 1, გვ. 150 -- წინიდან ოდაა და უკნიდან -- საქათმე. იხ. კირუკარი. შდრ. გურ. საკარია/ე,-ი
საქათმე (ს. ჟღ., ა. ღლ.); ლაზ. ოქოთუმალე საქათმე (ნ. მარი). 

Lemma: ok'ariesh-i  
Number: 16143  
ოკარიეშ-ი (ოკარიეშის) იგივეა, რაც ოკარიე. 

Lemma: ok'ark'alaia  
Number: 16144  
ოკარკალაია (ოკარკალაიას) (მორაკრაკე) მდინარე; წმინდა წყაროს თვალი (გ.ელიავა). შდრ. ტოპონ. ოკარკალე: წყარი
მოკარკალანს, ათეშენ ჯოხო ოკარკალე -- წყალი მორაკრაკებს, ამიტომ ჰქვია ოკარკალე -- სარაკრაკო. 

Lemma: ok'aruu  
Number: 16145  
ოკარუუ (ოკარუუს) გასაყარი. ოკარუუ შარა ადგილი, სადაც გზები იყოფა, -- ჯვარედინი გზა (პ. ჭარ.). 

Lemma: ok'archxue  
Number: 16146  
ოკარჩხუე (ოკარჩხუეს) ტოპონ. ადგილი, სადაც თევზი ყრის ქვირითს. იხ. კარჩხუა. 

Lemma: ok'at'ue  
Number: 16147  
ოკატუე (ოკატუეს) საკატე. იხ. კატუ. 

Lemma: ok'elashe  
Number: 16148  
ოკელაშე (ოკელაშეს) კალო; სალეწ{ავ}ი. შდრ. კელუა. 

Lemma: ok'elesh-i  
Number: 16149  
ოკელეშ-ი, ონკეეშ-ი იგივეა, რაც ოკელაშე. 

Lemma: ok'vatal-i  
Number: 16150  
ოკვათალ-ი (ოკვათალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. კვათუნს ზმნისა -- {მო}საჭრელი. ოკვათალო ზმნზ. მოსაჭრელად, მოსაკვეთად.



დუს დობდვა ოკვათალო: მ. ხუბ., გვ. 17 -- თავს დავდებ მოსაჭრელად. ბურჭულიში ოკვათალი არგუნიში ოკვათალო ოკო
ვეგნართინუევა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 21 -- წალდის საჭრელი ცულის საჭრელად არ უნდა გადააქციოო. 

Lemma: ok'vatapu  
Number: 16151  
ოკვათაფუ (ოკვათაფუს) {მო}საჭრელი. ოკვათაფუ შარა მოკლე გზა. შარა ქჷმოწურეთ ოკვათაფუთუ -- გზა მასწავლეთ
მოკლეზე. შდრ. ოკვათალი. 

Lemma: ok'vak'vesh-i  
Number: 16152  
ოკვაკვეშ-ი (ოკვაკვეშის) იგივეა, რაც ოკაკეში, -- დათვის დასაშინებელი. აკეთებდნენ ასეთნაირად: მსხვილთავიან კეტს
თავი ამოთლილი აქვს. კეტი მოკლე ბოძზე დგას, მეორე მხარეზე კაკუტი (იხ.) აქვს ჩამოცმული. ყველაფერი ეს
დამაგრებულია ფიცარზე. ამოტეხილ (ამოღრუებულ) თავს მიუყენებენ ღელეს. ამოღრუნტული გაივსება წყლით და დაიწევს
ძირს, მეორე მხარე აიწევა მაღლა. წყალი გადმოისხმება, დაიცლება. ახლა კაკუტი დასძლევს და დაეცემა ფიცარს,
გამოსცემს ხმას. ასეთნაირადვე იცოდნენ წყლის ოჩამურიც, ოღონდ კაკუტი ეცემოდა ოჩამურს და იცეხვებოდა ღომისღომი
(მასალები, ტ. 4, ნაწ. 2, გვ. 146). 

Lemma: ok'vanc'aia  
Number: 16153  
ოკვანწაია (ოკვანწაიას) 1. კოპწია. გამარჯობა, მაია, ცირა ოკვანწაია, ბოშეფიში წონებათჷ დორჩჷნექო, დაია! --
გამარჯობა, მაია, ცირა კოპწიავ, ბიჭების {და}წუნებით დაბერებულხარ, დაიკო! 2. საქანელა. იხ. ოკვანწილაია. იხ. კვანწია. 

Lemma: ok'vanc'esh-i  
Number: 16154  
ოკვანწეშ-ი (ოკვანწეშის) საქანელა. 

Lemma: ok'vanc'ilaia  
Number: 16155  
ოკვანწილაია (ოკვანწილაიას) საქანელა. შდრ. ოკიოწე; ოკანწაია. 

Lemma: ok'vaxche  
Number: 16156  
ოკვახჩე (ოკვახჩეს) ხბოს, თხის ან ცხვრის მთლიანად გაძრობილი ტყავი, რომელსაც იყენებენ კვახჩის (იხ.)
გასაკეთებლად. 

Lemma: ok'vetur-i  
Number: 16157  
ოკვეთურ-ი (ოკვეთურს) მიმღ. ვნებ. მყ. კვეთუნს ზმნისა -- {შე}სადედებელი (რძისა), -- საკვეთი. ქვეცერეს ხვარენა
ოკვეთურო -- დვრიტას ხმარობენ შესადედებლად (კვეთად). იხ. კვეთარი. 

Lemma: ok'vecal-i  
Number: 16158  
ოკვეცალ-ი (ოკვეცალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. კვეცუნს ზმნისა -- საკვესი; კვესი. ბადიდქ ქოჩხაჩხ კაჟის ოკვეცალი: აია, 1, გვ.
23 -- მოხუცმა გაჰკრა კაჟს საკვესი (კვესი). 

Lemma: ok'izale  
Number: 16159  
ოკიზალე (ოკიზალეს), ოკიზე (ოკიზეს) კოვზის ჩასადები, საკოვზე. შდრ. ლაზ. ოკიზალე საკოვზე, კოვზის ჩამოსაკიდი
ადგილი (აჭარ. დიალექ. დარგ. ლექსკ., 4, გვ. 60). 

Lemma: ok'iterq'a  
Number: 16160  
ოკითერყა (ოკითერყას) საქსოვი დაზგის ნაწილი. ძაფი რომ არ დაიბურდოს, ოკითერყაზე გადავდებდით (მასალები, ტ. 2,
ნაწ. 2, გვ. 218). 

Lemma: ok'itxe  
Number: 16161  
ოკითხე (ოკითხეს) მიმღ. ვნებ. მყ. კითხენს ზმნისა -- საკითხავი, {შე}საკითხი. ბაბუ, სქანდა ოკითხე მიღუნა: ი. ყიფშ., გვ. 4 -
- ბაბუა, შენთან შესაკითხი გვაქვს. 

Lemma: ok'itxe/ir-i  
Number: 16162  
ოკითხე/ირ-ი (ოკითხე/ირს) იგივეა, რაც ოკითხე. 

Lemma: ok'itxu  
Number: 16163  
ოკითხუ (ოკითხუს) საკითხი. ზუგიც მონწყილი კრებას სუმი ოკითხუ გეხედუ -- ზუგდიდში მოწყობილ კრებაზე სამი საკითხი
იდგა. შდრ. ოკითხე. 

Lemma: ok'itxu{u}  
Number: 16164  
ოკითხუ{უ}, ოკითხურ-ი (ოკითხუ{უ}-ს, ოკითხურს) კითხვა, შეკითხვა; საკითხი. კათაშ შაყარუას დითმოდოხოდუდუ
ოკითხუუ: ყაზაყ., 21.03.1930, გვ. 3 -- ხალხის კრებაზე ისმებოდა (ჯდებოდა) საკითხი. ახალი რინაში ოკითხუეფი სქანდე
ბრელი იგურუ{უ} -- ახალი ყოფის საკითხები შენგან ბევრი ისწავლა. შდრ. ოკითხე, ოკითხუ. 

Lemma: ok'ik'onal-i  
Number: 16165  



ოკიკონალ-ი (ოკიკონალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. კიკონუნს ზმნისა -- საკენკი; გადატ. საჭმელი. ჸუდეს ოკიკონალიჯგურა ხო
ვაიღუ მუთუნი? -- სახლში რაიმე საკენკის (საჭმლის) მსგავსი ხომ არ გაქვს რაიმე? 

Lemma: ok'i/e'lar-i  
Number: 16166  
ოკი/ჷლარ-ი (ოკი/ჷლარს) მიმღ. ვნებ. მყ. კი/ჷლანს ზმნისა -- საკეტი. კარენს მანგარი ოკილარი გოუკეთუ -- კარებს
მაგარი საკეტი გაუკეთა. დოტახჷ არძო ოკჷლარეფი: ა. ცაგ., გვ. 21 -- დაამტვრია ყველა საკეტები. შდრ. კი/ჷლა. 

Lemma: ok'ilonc'e  
Number: 16167  
ოკილონწე, ოკიონწე (ოკი{ლ}ო{ნ}წეს) საქანელა, სარწეველი. იხ. ოკიო{ნ}წე; შდრ. კილონწი. 

Lemma: ok'ink'onal-i  
Number: 16168  
ოკინკონალ-ი (ოკინკონალ/რს) იგივეა, რაც ოკიკონალი. 

Lemma: ok'io{n}c'e  
Number: 16169  
ოკიო{ნ}წე (ოკიო{ნ}წეს) იგივეა, რაც ოკილონწე, -- საქანელა. შდრ. ლაზ. ოკანწუე სარწეველა (აჭარ. დიალექტ. ლექსკ., 4,
გვ. 66). 

Lemma: ok'ioc'aia  
Number: 16170  
ოკიოწაია (ოკიოწაიას) იგივეა, რაც ოკიონწე, -- საქანელა. იხ. კიოწი. 

Lemma: ok'iral-i  
Number: 16171  
ოკირალ-ი (ოკირალს) მიმღ. ვნებ. მყ. კირუნს ზმნისა -- შესაკრავი. 

Lemma: ok'ire  
Number: 16172  
ოკირე, ოკირეშ-ი (ოკირეს, ოკირეშის) საკირე, საკირესი; გადატ. ჯოჯოხეთი, გეენია (მ. კვირტია). იხ. კირი. 

Lemma: ok'iru{u}  
Number: 16173  
ოკირუ{უ} (ოკირუ{უ}-ს) მიმღ. ვნებ. მყ. ოკირანს ზმნისა -- {და}საბმელი. ხოჯიქ თქუუა: ოკირუუ ქომიშიია დო ოჯირუუს
ქიფშინქია: ი. ყიფშ., გვ. 176 -- ხარმა თქვაო: დასაბმელი მიშოვეო და დასაწოლს ვიშოვიო. 

Lemma: ok'ipu  
Number: 16174  
ოკიფუ (ოკიფუს) საკანაფე. მოლართეს ოკიფუშა დო გორეს: მ. ხუბ., გვ. 278 -- წამოვიდნენ საკანაფეში და ძებნეს. იხ. კიფი.

Lemma: ok'nak'ata  
Number: 16175  
ოკნაკათა (ოკნაკათას) მიმღ. ვნებ. წარს. ოკოკათანს ზმნისა -- შენაგროვები. ოკაშუმუ მუმაქ კათა ათეჯგურა ქეფულაშოთ
გამაღეთ ოკნაკათა: აია, 1, გვ. 20 -- მიმოათრო მამამ ხალხი ამის მსგავსი (ამნაირი) ქეიფისათვის საგანგებოდ შენაკრები
(შენაგროვები). 

Lemma: ok'o-1  
Number: 16176  
ოკო-1 რთული ზმნისწინი (ო- და -კო-: ო- მარტივი ზმნისწინია, ქართული აʼს შესატყვისი; -კო- -- ნაწილაკი) იგივეა, რაც აკო-,
ეკო-, იკო-; აღნიშნავს საურთიერთო მოქმედებას: ოკო-ნწყუმა ენის მიტან-მოტანა, -- ბეზღება; ოკო-დგუმა ერთად დადგმა
რისამე, ერთმანეთთან შეერთებით დადგმა. შდრ. ლაზ. ოკო (ნ. მარი). 

Lemma: ok'o2  
Number: 16177  
ოკო2 იხ. კობა, კორინი, კორინება, -- უნდა, სურს... დაწვრილებით იხ. ტ. 1, ტაბულა ხ3, გვ. 132-137. სი მისჷ ოკორქჷ, სი
პიჯ-ქოქა? -- შენ ვის უნდიხარ, შე პირ-ღიავ (-ღრუვ)? ღორონთქ თეში გაცოცხლას, მუჭოთ სქან გურს ოკორდას: ეკური, გვ.
392 -- ღმერთმა ისე გაცოცხლოს, როგორც შენს გულს უნდოდეს. გურგინი ოკორდჷ ქიგუუდგუკონი: ი. ყიფშ., გვ. 49 --
გვირგვინი უნდოდა რომ დაედგა. 

Lemma: ok'o3  
Number: 16178  
ოკო3 ნაწილაკი უნდა, იხმარება კავშირებითის ფორმასთან: ჸუჩა ოკო მიდაბრთე -- სახლში უნდა წავიდე. ოკო, იკო, ირ
კოჩქ იგურუას, დიხა ხვალე ბუტუქ ოკო ხაჩქასია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 108 -- ოკო, იკო, ყველამ ისწავლოს, მიწა მარტო
ბუტუმ უნდა თოხნოსო. 

Lemma: ok'obandzghil-i  
Number: 16179  
ოკობანძღილ-ი (ოკობანძღილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ოკობანძღუნს ზმნისა -- არეულ-დარეული, დახლართული. იხ.
ბანძღილი. 

Lemma: ok'obandzghua  
Number: 16180  
ოკობანძღუა იხ. ბანძღუა. 



Lemma: ok'oboracxil-i  
Number: 16181  
ოკობორაცხილ-ი (ოკობორაცხილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ოკობორაცხუნსზმნისა -- მოკრუნჩხული, მოკაკული; მოკუნტული.
იხ. ბურაცხუა. 

Lemma: ok'oborjghik'el-i  
Number: 16182  
ოკობორჯღიკელ-ი (ოკობორჯღიკელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ოკობორჯიკანს ზმნისა -- დაღვარჭნილი. იხ. ბორჯღიკი. 

Lemma: ok'ok'atel-i  
Number: 16183  
ოკოკათელ-ი (ოკოკათელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ოკოკათანს ზმნისა -- შეგროვებული, შეერთებული. 

Lemma: ok'ok'e'lua  
Number: 16184  
ოკოკჷლუა (ოკოკჷლუას) იგივეა, რაც აკოკილუა. უჭუ-უხაშჷში მაჭკუმალც კიბირი გაკუუტკაჩი დო ოკუუკჷლე: ი. ყიფშ.,
გვ. 187 -- შემწვარი და მოუხარშავის მჭამელს (ე.ი. მხეცს, ნადირს) კბილები შეუკარი და დაუკეტე. 

Lemma: ok'on  
Number: 16185  
ოკონ, ოკონ-და//ოკონჷ-და გინდ; თუგინდ, თუ გინდა: ა) მაცალკევებელი კავშირია შერწყმულსა და რთულ თანწყობილ
წინადადებებში, სადაც ეს კავშირი მეორდება (ოკონ... ოკონ; ოკონ-და... ოკონ-და -- გინდ... გინდ; თუნდა... თუნდა): ოკონდა
თაში თქვი, ოკონდა -- თეში -- გინდა ასე თქვი, გინდა -- ისე. ოკონდა ჭიჭე კითიშ ჭუას ვუჸვილუქ დო ოკონდა -- დიდ
ლახარას : თ. სახოკ., გვ. 255 -- გინდა ნეკის ტკივილს მოვუკლავარ და გინდა -- დიდ ავადმყოფობას. ბ) რთულ ქვეწყობილ
წინადადებაში ეს კავშირი იწყებს დათმობით დამოკიდებულ წინადადებას: ოკონ ინგჷრ რდასჷნ, თეში მართუუ
ინოხუფინჷნცჷ:მასალ., გვ. 70 -- თუგინდ ენგური იყოს, ისე მორევი ყურყუტებს. 

Lemma: ok'ontxapa  
Number: 16186  
ოკონთხაფა (ოკონთხაფას) იგივეა, რაც აკონთხაფა, -- ოკონთხაფა რე ხენწიფეეფიში: ი. ყიფშ., გვ. 98 -- შეჯახებაა
ხელმწიფეების. 

Lemma: ok'onch'irua  
Number: 16187  
ოკონჭირუა (ოკონჭირუას) იგივეა, რაც აკონჭირ{უ}ა, -- რაშიქ ოკიინჭირჷ დო ქჷმკაასხაპუ: ი. ყიფშ., გვ. 94 -- რაში ძლიერ
შეიმართა და მიახტა. 

Lemma: ok'ozhghart'il-i  
Number: 16188  
ოკოჟღარტილ-ი (ოკოჟღარტილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ოკოჟღარტუნს ზმნისა -- მოუწესრიგებელი (რამ). 

Lemma: ok'orzama  
Number: 16189  
ოკორზამა (ოკორზამას) იგივეა, რაც აკორზამა, -- ოკაარზუ ძალამი დიდი დაჩხირი: ი. ყიფშ., გვ. 47 -- დაანთო ძალიან
დიდი ცეცხლი. 

Lemma: ok'origeba  
Number: 16190  
ოკორიგება (ოკორიგებას) სახელი აკარიგენს ზმნისა -- დარიგება. არძო ოკვარიგია, -- უწუ: აია, 1, 20 -- ყველა
დავარიგეო, -- უთხრა. 

Lemma: ok'orocxal-i  
Number: 16191  
ოკოროცხალ-ი (ოკოროცხალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. კოროცხუნს ზმნისა -- {და}სათვლელი. ჩქჷ ჭიჭე ვორდით ოკოროცხალო
-- ჩვენ ცოტა ვიყავით დასათვლელად. 

Lemma: ok'orumil-i  
Number: 16192  
ოკორუმილ-ი (ოკორუმილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ოკმირუმუუ(ნ) ზმნისა -- შებინდებული. იხ. ოკორუმუა2. 

Lemma: ok'orumua1  
Number: 16193  
ოკორუმუა1 (ოკორუმუას) ბინდი. ოკორუმუას მიდართეს ჸუჩა -- შებინდებისას წავიდნენ სახლში. იხ. რუმე, რუმუა. 

Lemma: ok'orumua2  
Number: 16194  
ოკორუმუა2 (ოკორუმუას) სახელი ოკმირუმუუ(ნ) ზმნისა -- შებინდება. 

Lemma: ok'orkuala  
Number: 16195  
ოკორქუალა (ოკორქუალას) სახელი ოკურქენს ზმნისა -- მოქნევა; აჩქარება (ცხენისა). ქიგედოხოდჷ რაშის, ოკურქუ დო
მიდართჷ ჟი: ი. ყიფშ., 85 -- შეჯდა რაშზე, მოუსვა და წავიდა ზევით. იხ. რქუალა. 

Lemma: ok'orghvapa  
Number: 16196  
ოკორღვაფა (ოკორღვაფას) იგივეა, რაც აკორღვაფა, -- სახელი აკარღვანს ზმნისა -- დაშლა. 



Lemma: ok'oseril-i  
Number: 16197  
ოკოსერილ-ი (ოკოსერილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ოკმისერუანს ზმნისა -- შეღამებული. 

Lemma: ok'oserua  
Number: 16198  
ოკოსერუა (ოკოსერუას) 1. სახელი ოკმისერუანს ზმნისა -- შეღამება; დაღამება. ოკასერეს, მითილეს ართ უდაბურ ტყაშა:
აია, 1, 23 -- დაუღამდათ, შევიდნენ ერთ უდაბურ ტყეში. 2. შეღამება. ოკოსერუას დიირთუ ჸუდეშა -- შეღამებისას დაბრუნდა
სახლში. 

Lemma: ok'osopil-i  
Number: 16199  
ოკოსოფილ-ი (ოკოსოფილ/რს) იგივეა, რაც აკოსოფილი. 

Lemma: ok'osopua  
Number: 16200  
ოკოსოფუა (ოკოსოფუას) 1. სახელი ოკოსოფუნს ზმნისა -- დაგლეჯა. ჯოღორეფი ოკუსოფუ: ი. ყიფშ., 127 -- ძაღლები
დაუგლეჯია. 

Lemma: ok'oke'rtxonil-i  
Number: 16201  
ოკოქჷრთხონილ-ი (ოკოქჷრთხონილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ოკოქჷრთხონჷნს ზმნისა -- დაფლეთილი. ცას
ოკოქჷრთხონილი მუნაფაში წჷმი დო კჷნი გილაზილოკიქ გეთუ: ყაზაყ., 1.05.1931, გვ. 3 -- ცაზე დაფლეთილი ღრუბლის
წინ და უკან ზმორებით სიარული დამთავრდა. 

Lemma: ok'oghone  
Number: 16202  
ოკოღონე (ოკოღონეს) საკოღო. ოკოღონე -- ოლეტედ ჭალადიდი გიონწყვალი: ქხს, 1, გვ. 338 -- საკოღოო -- სატალახო
იყო ჭალადიდი დასაქცევი. შდრ. კოღონა. 

Lemma: ok'oghuzua  
Number: 16203  
ოკოღუზუა (ოკოღუზუას) სახელი აკოღუზუნს ზმნისა -- გაღუნვა; შეჭმუხვნა. შდრ. ღუზუა. 

Lemma: ok'oshkumala  
Number: 16204  
ოკოშქუმალა (ოკოშქუმალას) სახელი აკააშქვანს ზმნისა -- შეერთება. 

Lemma: ok'ocalir-i  
Number: 16205  
ოკოცალირ-ი (ოკოცალირს) მიმღ. ვნებ. წარს. ოკოცალუნს ზმნისა -- ნაკუწებად დაჭრილი. 

Lemma: ok'odzinel-i  
Number: 16206  
ოკოძინელ-ი (ოკოძინელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ოკიძინანს ზმნისა -- მომატებული; გაერთიანებული. 

Lemma: ok'och'uala  
Number: 16207  
ოკოჭუალა (ოკოჭუალას) სახელი ოკოჭუნს ზმნისა -- დაწვა. ბედიშ ოკოჭუალა რე თენა -- ბედის დაწვაა ეს. დიდებც ბედის
ოკუჭუნა: ქხს, 1, გვ. 304 -- დიდებს ბედს დაუწვავენ. 

Lemma: ok'oxale  
Number: 16208  
ოკოხალე ზმნზ. იგივეა, რაც უკახალე, -- უკან. ოკოხალე გეთხოზაფუდესჷკო, მარა ე ბოშისჷ მუთა აქიმინედჷ: ქხს, 2, გვ.
30 -- უკან უნდა დადევნებოდნენ, მაგრამ ეს ბიჭი ვერაფერს იზამდა. 

Lemma: ok'oxarckil-i  
Number: 16209  
ოკოხარცქილ-ი (ოკოხარცქილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ოკოხორცქუ(ნ) ზმნისა -- დახეთქილი. ქომნოდგეს ოკოხარცქილი
ონანგერი: ი. ყიფშ., გვ. 94 -- (ზედ) დაადგეს დახეთქილი უნაგირი. 

Lemma: ok'udale  
Number: 16210  
ოკუდალე (ოკუდალეს) საქსოვი დაზგის ნაწილი. დაზგას უკანა მხარეზე ოკუდალე კეტი აქვს, რომელსაც თერთმეტ
ადგილას აქვს ჩაჭრილი ძაფის თავების ჩასადებად (მასალები, ტ. 2, ნაწ. 2, გვ. 219). 

Lemma: ok'ula  
Number: 16211  
ოკულა (ოკულას) სახელი ოკურს ზმნისა -- შეერთება, შერწყმა. 

Lemma: ok'ulash-i  
Number: 16212  
ოკულაშ-ი (ოკულაშის) იგივეა, რაც უკულაში, -- უმცროსი. მუმაქ ქეშიტყუ, ოკულაშის ასეთი მუთა მოჸუნაფუნიე: აია, 1,
გვ. 21 -- მამამ შეიტყო, რომ უმცროსს ახლაც არაფერი მოჰყოლია (ფული). 

Lemma: ok'uli  



Number: 16213  
ოკული ზმნზ. იგივეა, რაც უკული. ოკული ეკილეს ართ გვალაშა: აია, 1, გვ. 23 -- შემდეგ ავიდნენ ერთ მთაზე. 

Lemma: ok'umar-i  
Number: 16214  
ოკუმარ-ი (ოკუმარს) იგივეა, რაც ოკუმოლი, ოკუმური, -- საკვამლე. შდრ. კუმა. 

Lemma: ok'{u}mapu  
Number: 16215  
ოკ{უ}მაფუ (ოკ{უ}მაფუს) საკმეველი. სქანი შურს დღას ვააკო ოკუმაფუ დო სანთელი: შ. ბერ., გვ. 186 -- შენს სულს
არასოდეს უნდა საკმეველი და სანთელი. თის ქოგუალუაფუქ სანთელო დო ოკუმაფუო: ქხს, 1, გვ. 314 -- იმას შემოვევლები
სანთლად და საკმევლად. შდრ. ძვ. ქართ. საკუმეველი. 

Lemma: ok'umo{l}-i  
Number: 16216  
ოკუმო{ლ}-ი (ოკუმო{ლ}/რს) იგივეა, რაც ოკუმარი, -- საკვამლე. შუაცეცხლი რომ ინთება ისეთ სახლს (ქუხნას),
გადახურვისას ზევით საკვამლეებს (ოკუმოლ-ს) უტოვებენ. შდრ. ოკუმარი, ოკუმური. 

Lemma: ok'umur-i  
Number: 16217  
ოკუმურ-ი (ოკუმურს) იგივეა, რაც ოკუმარი, ოკუმო{ლ}ი. 

Lemma: ok'unt'ashe  
Number: 16218  
ოკუნტაშე (ოკუნტაშეს) უმოკლესი. ქოკუნტაშე შარა უმოკლესი გზა. შდრ. კუნტა; უკუნტაში. 

Lemma: ok'urtxal-i  
Number: 16219  
ოკურთხალ-ი (ოკურთხალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. კურთხანს ზმნისა -- საკურთხი. იხ. კურთხუა. 

Lemma: ok'u{r}chxane  
Number: 16220  
ოკუ{რ}ჩხანე (ოკუ{რ}ჩხანეს) ფეხის მხარე, -- ფერხთით. ათენა მუჭო მუს ათუჯანუდჷ ოკურჩხანეშან, თეშ მორდჷ ეჩ
წანაშა: მ. ხუბ., 173 -- ეს როგორც მას ეწვა ფეხთით, ისე გაზარდა ოც წლამდე. ოკუ{რ}ჩხანეშე ზმნზ. ბაღანა უჯანუდუ
ოკუ{რ}ჩხანეშე -- ბავშვი ფეხთით (ფეხების მხარეს) ეწვინა. შდრ. კუჩხი. 

Lemma: ok'uchxane  
Number: 16221  
ოკუჩხანე (ოკუჩხანეს) იხ. ოკურჩხანე. 

Lemma: ok'uchxe  
Number: 16222  
ოკუჩხე (ოკუჩხეს) საქსოვი დაზგის ნაწილი, -- საფეხე (მასალები, ტ. 2, ნაწ. 2, გვ. 219). ნიჩაბის მსგავსი იარაღია. მოქსოვილ
ფარჩას სამ-ოთხჯერ გარეცხავენ და ოკუჩხეთი სცემენ (მასალები, ტ. 3, ნაწ. 1, გვ. 240). 

Lemma: ok'uchxen-i  
Number: 16223  
ოკუჩხენ-ი (ოკუჩხენს) იგივეა, რაც ოკუჩხანე. 

Lemma: ok'uchxur-i  
Number: 16224  
ოკუჩხურ-ი (ოკუჩხურს) 1. საფეხე, -- რაც ფეხობის დღისათვისაა დანიშნული. ოკუჩხურო ზმნზ. საფეხოდ. შდრ. კუჩხა. 2. იხ.
ოჩობოხო. 

Lemma: ok'uch'al-i  
Number: 16225  
ოკუჭალ-ი (ოკუჭალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. კუჭუნს ზმნისა -- {და}საგმანი. არძო ხვირეფი ოკუჭალი რე -- ყველა ხვრელი
დასაგმანია. 

Lemma: ok'uja  
Number: 16226  
ოკუჯა (ოკუჯას) იხ. ოყუჯა, ოჸუჯა. 

Lemma: ok'e'ruu  
Number: 16227  
ოკჷრუუ იხ. ოკირუუ, -- დასაბმელი. 

Lemma: ol//olu//ole'  
Number: 16228  
ოლ//ოლუ//ოლჷ (ოლს, ოლუს//ოჲუს, ოლჷს) მიმღ. ვნებ. მყ. ურს ზმნისა -- სავალი. შდრ. ულა. 

Lemma: olage  
Number: 16229  
ოლაგე (ოლაგეს) იგივეა, რაც ალაგე, -- ღობეზე გადასასვლელი (გადასაბიჯი) ადგილი; ჭიშკარი (პ. ჭარ.). გოწოს ჩქიმი
სქუა ცხენს ორულუანდუა დო წჷ ოლაგეშა ვეგნართენია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 32 -- შარშან ჩემი შვილი ცხენს
არბენინებდაო და წელს ალაგეზე ვერ გადადისო. შდრ. იმერ. ალაგე გადასაბიჯი (ვ. ბერ.). 



Lemma: olagvane  
Number: 16230  
ოლაგვანე (ოლაგვანეს) საქვევრე. ქოლაგვანე დიხა საქვევრე მიწა. 

Lemma: olagindze  
Number: 16231  
ოლაგინძე (ოლაგინძეს) იგივეა, რაც ალაგინძე, -- ოდნავ გრძელი, წაგრძელებული. 

Lemma: olak'acon-i  
Number: 16232  
ოლაკაცონ-ი (ოლალაცონს) სააკაციო. იგივეა, რაც ლაკაცონი, -- ადგილი, სადაც აკაციები დგას (პ. ცხად., ტოპონ., გვ. 65). 

Lemma: olan-i  
Number: 16233  
ოლან-ი (ოლანს) 1. იგივეა, რაც გინიშ ბუდე, ოსარე, -- ბუდე, რომელშიაც იმყოფება ნაყოფი დედის მუცელში და რომელიც
მოგების (მშობიარობის) შემდეგ გარეთ გამოდის. ჩხოუქ ოლანი ვაჭკომასია, ვარა ჭვალას მიოჸოთანსია -- ძროხამ
ოლანი (მომყოლი) არ შეჭამოსო, თორემ წველას დაკარგავსო... ...ვარენო ჩხოუს ოლანქ ქალასქჷდჷ-და, თქუანა: `ინა
მუშით ქალაჸორდჷ დო, ოჭკუმუ-და, მინელენცია': ყაზაყ., 26.05.1931, გვ. 4 -- თუ ძროხას ოლანი (შიგ) დარჩება (მუცელში),
იტყვიან: `ის თავისით ჩალპება და, თუ შეჭამა, მოინელებსო'. 2. განი. ოლანი დიდი უღუ -- განი დიდი აქვს. 

Lemma: olandar-i  
Number: 16234  
ოლანდარ-ი (ოლანდარს) მიმღ. ვნებ. მყ. ლანდუნს ზმნისა -- {გა}სალანდავი, რაც უნდა გაილანდოს (მაგ., კვერცხი). 

Lemma: olar-i  
Number: 16235  
ოლარ-ი (ოლარს) ოლარი. 

Lemma: olara  
Number: 16236  
ოლარა ნინა (ოლარა ნინას) გრძელი ენა. იხ. ლარაფა ნინაში. შდრ. ოლარი. 

Lemma: olartashe  
Number: 16237  
ოლართაშე (ოლართაშეს) იგივეა, რაც ელართაშე, -- აბრეშუმის ძაფის ამოსართავი (ამოსახვევი) აბრეშუმის ჭიის
პარკიდან. 

Lemma: olarch'aia  
Number: 16238  
ოლარჭაია (ოლარჭაიას) უსწორმასწორო. 

Lemma: olase're  
Number: 16239  
ოლასჷრე (ოლასჷრეს) სახელი ლასჷრანს ზმნისა -- სალესავი. 

Lemma: olapare  
Number: 16240  
ოლაფარე (ოლაფარეს) ლაფარო. ...ბედნიერი ჸუდეში ოლაფარეშე იგურუანდუა (გურაფულენდუა): ხალხ. სიბრ., 1, გვ.
131 -- ბედნიერი სახლის ლაფაროდან სწავლობდაო. იხ. ლაფარე. 

Lemma: ola՚apar-i  
Number: 16241  
ოლაჸაფარ-ი (ოლაჸაფარს) მიმღ. ვნებ. მყ. ლაჸაფენს ზმნისა -- სათამაშო. ნოღვე ართი ჯგირი მინდორი ოლაჸაფარი: მ.
ხუბ., გვ. 269 -- ჰქონია ერთი კარგი მინდორი სათამაშო. 

Lemma: ola՚apinapal-i  
Number: 16242  
ოლაჸაფინაფალ-ი (ოლაჸაფინაფალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ოლაჸაფინუანს ზმნისა -- სათამაშებელი. მუთ ქორე ჩონგური,
გიტარა, ხეშ ოლაჸაფინაფალჷნ, არძას ქჷდგოგურუანქია: მ. ხუბ., გვ. 196, 12 -- რაც კი არის ჩონგური, გიტარა, ხელის
საკრავები (სათამაშოები), ყველას დაგასწავლიო. იხ. ლაჸაფინი. 

Lemma: olach'vatire  
Number: 16243  
ოლაჭვათირე, ოლაჭვათჷრე (ოლაჭვათი/ჷრეს) იგივეა, რაც ალაჭვათირე, -- სახლის გვერდითი ადგილი, სადაც
სახურავიდან წვიმის წვეთები ჩამოდის, -- საწვეთელა. თოლიში ფიჭვი მაფუ ოლაჭვათირე -- თვალის ქუთუთო მაქვს
საწვეთელა. იხ. ოჭვათურეში. შდრ. ჭვეთი. 

Lemma: ole1  
Number: 16244  
ოლე1 (ოლეს) ღომის თავთავების საშრობი ლასტი (პ. ჭარ.).თხილის წკნელებისაგან იყო დაწნული. ზომა: სიგრძე -- 100 სმ.,
სიმაღლე -- 40 სმ. კერიის თავზე ჩამოსაკიდებლად უკეთებდნენ ვაზის (ტოტის) სახელურს (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 2, გვ. 145).
შდრ. ლაზ. ოვლე მოწნული გოდორი, რომელსაც დებენ სხვენზე (ოცხონი) ნედლი სიმინდის ტაროების ჩასაწყობად მალე
გაშრობისათვის (ნ. მარი). 

Lemma: ole2  
Number: 16245  



ოლე2 (ოლეს) სიგრძე (დ. ფიფია). 

Lemma: ole3  
Number: 16246  
ოლე3 ზმნზ. გვერდით. სიდე მოჭყუდუ დახუნუათჷნ, თექ ოლე ქუდომოხუნეთ: მ. ხუბ., გვ. 18 -- სადაც პატარძალს დასვამთ,
იქ გვერდით დამაჯინეთ. ოლაჸუნა ოლე -- მიჰყვებიან გვერდით. ხეხუ ოლე ქალეეჭყვართი: შ. ბერ., გვ. 158 -- ხელუკა
გვერდით დაიდევი (ლამაზად). 

Lemma: olebe  
Number: 16247  
ოლებე (ოლებეს) ადგილი, სადაც ლები (მიწაა ერთგვარი) მოიპოვება (პ. ცხად., ტოპონ., გვ. 62-63). 

Lemma: olek'e  
Number: 16248  
ოლეკე (ოლეკეს) ადგილი, სადაც ლეკია (შლამია), -- სალეკე. შდრ. ოლეკეში. 

Lemma: olek'et'-i1  
Number: 16249  
ოლეკეტ-ი1 (ოლეკეტის) ბოტან. ლაკარტია. იხ. ლაკარტი, ჲაკარტი, ღეჯიშ კეტი (ა. მაყ.). 

Lemma: olek'et'-i2  
Number: 16250  
ოლეკეტ-ი2 (ოლეკეტის) იგივეა, რაც ოლეშ კენტი, -- ოლეს ჯოხი. ქვაბით წყლის მოსატანი ჯოხი (პ. ჭარ.). ოლეში
გასაშრობად ჩაყრილი ღომის თავთავის გადასაბრუნებელი ჯოხი. იში ნინა ოლეკეტის ვამნაართინენია -- მის ენას ოლეს
ჯოხი ვერ გადააბრუნებსო. 

Lemma: olek'esh-i  
Number: 16251  
ოლეკეშ-ი (ოლეკეშის) იგივეა, რაც ოლეკე, -- შლამიანი ადგილი (პ. ცხად., ტოპონ., გვ. 63). ლურჯი მიწის (ლეკის)
ამოსაღები ადგილი. იხ. ლეკი. 

Lemma: olent'k'andar-i  
Number: 16252  
ოლენტკანდარ-ი (ოლეტკანდარს) მომცრო კატარღა. ოლეტკანდარიში მაკეთებელს ურემქ გუუკვირდუა -- მომცრო
კატარღის გამკეთებელს ურემი გაუკვირდაო (ანდაზა). შდრ. ოლეტკანდარი. 

Lemma: olent'q'esh-i  
Number: 16253  
ოლენტყეშ-ი, ოენტყეშ-ი (ო{ლ}ენტეშის) ტლაპო; წუმპე; წყლიანი ტალახით სავსე თხრილი (გუბე), რომელშიაც ღორები,
კამეჩები წვებიან (სიცხეში). ღეჯი ოლენტყეშის ილონტყანს -- ღორი ტლაპოში (წყლიანი ტალახი) წუმპალაობს. 

Lemma: olet'e  
Number: 16254  
ოლეტე (ოლეტეს) სატალახო ადგილი. ოკოღონე -- ოლეტე'დ ჭალადიდი გიონწყვალი: ქხს, 1, გვ. 338 -- საკოღოო --
სატალახო იყო ჭალადიდი დასაქცევი. 

Lemma: olet'k'andar-i  
Number: 16255  
ოლეტკანდარ-ი (ოლეტკანდარს) იგივეა, რაც ოლენტკანდარი. ოლეტკანდარს გევოხოდი დო მევღუფუნდი მა შქა
ზღვას: შ. ბერ., გვ. 152 -- გემზე ვიჯექი და მივცურავდი მე შუა ზღვაში. 

Lemma: olesh-i  
Number: 16256  
ოლეშ-ი (ოლეშის) იგივეა, რაც ოლე, -- ღომის თავთავის სახმობი (მასალები, ტ. 2, ნაწ. 1, გვ. 244). 

Lemma: oleshe  
Number: 16257  
ოლეშე (ოლეშეს) გასასვლელი. შიშიანობის დროს ასეთი გზა იკვრებოდა ქვითკირის კედლით და უკეთდებოდა მცირე
გასასვლელი მუხის კარებით (გ. ელიავა). შდრ. ოლე3. 

Lemma: oleshk'ent'-i  
Number: 16258  
ოლეშკენტ-ი (ოლეშკენტის) ოლეში (იხ.) ღომის თავთავის გადასაბრუნებელი ჯოხი. შდრ. ოლეკეტი2. 

Lemma: olexaxune  
Number: 16259  
ოლეხახუნე (ოლეხახუნეს) მიმართვის ფორმა, მნიშვნელობა გაურკვეველია. ჰოი, ოლეხახუნე, სტოლი ქოდუონწყუათ დო
კოჩ ქოდახუნე!: ქხს, 1, გვ. 180 -- ჰოი, ოლეხახუნე, მაგიდა დავაწყოთ და კაცი დასვი. [შეიძლება ვივარაუდოთ: ოლე-
ხახუნეღ *ოლე-ქახუნე (ასიმილაციით) -- გვერდით გადასვი]. 

Lemma: oli/e'mur-i  
Number: 16260  
ოლი/ჷმურ-ი (ოლი/ჷმურს) მიმღ. ვნებ. მყ. ლი/ჷმენს ზმნისა -- საბრძოლო. 

Lemma: olir-i  



Number: 16261  
ოლირ-ი (ოლირს) მომავალი. შდრ. ლირი, ულირი. 

Lemma: olont'q'ashe  
Number: 16262  
ოლონტყაშე (ოლონტყაშეს) საფლობი. იხ. ოლენტყეში. 

Lemma: olont'q'e  
Number: 16263  
ოლონტყე (ოლონტყეს) იგივეა, რაც ოლენტყეში, -- ლაფი; სალაფაო, ტლაპო. კერქ უწუუ: ...ართი ოლონტყეს
ქუმოლონტყუნია: მ. ხუბ., გვ. 170 -- კერატმა უთხრა: ...ერთი ტლაპოში მამწუპალავაო. შდრ. ლონტყო. 

Lemma: olont'q'esh-i  
Number: 16264  
ოლონტყეშ-ი (ოლონტყეშის) იგივეა, რაც ოლენტყეში, ოლონტყე, -- საფლობი ტალახი, ტლაპო. 

Lemma: olont'q'uesh-i  
Number: 16265  
ოლონტყუეშ-ი (ოლონტყუეშის) იგივეა, რაც ოლონტყე, ოლონტყეში. შდრ. ტოპონ. ოლონტყუეში. 

Lemma: olu  
Number: 16266  
ოლუ, ოლჷ, ოჲუ (ოლუს, ოლჷს, ოჲუს) იხ. ოლ, -- მიმღ. ვნებ. მყ. სავალი. ინა წანამოწანაში ოლჷს სათის მეურს: მ. ხუბ.,
გვ. 32 -- ის წელიწადში სავალს საათში მიდის. მიდართ ხვალე გვერდი დღაში ოლჷ: ა. ცაგ., გვ. 47 -- წავიდა მარტო
ნახევარი დღის სავალი. 

Lemma: olur-i  
Number: 16267  
ოლურ-ი (ოლურს) იგივეა, რაც ოლუ -- სავალი; სამგზავრო. ქოლურუ კარი წასასვლელი კარი; გადატ. სიკვდილის გზა. თექ
ქუდელახუ დო ოლურუ კარც ქიმკოდირთუ -- ის ავად გახდა და სიკვდილის გზას მიადგა. 

Lemma: olur-k'ula  
Number: 16268  
ოლურ-კულა (ოლურ-კულას): ჰოი, ოლურ კულა რე, თენა მისჷთ(ი) ვეშაშვენი, თელო ღურა რე: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 30 --
ჰოი, წასვლის კულაა (სასმისია), ამას ვინც ვერ გამოცლის, ცოცხალ-მკვდარია. წასვლის კულა, -- მზადდებოდა ბზისგან,
ჰქონდა ჩიბუხის ფორმა და თავდახშული იყო; ჰქონდა თითის სიმსხო ტარი, საიდანაც უნდა ჩაესხათ და შემდეგ გამოეწრუპათ
ღვინო. კულას გრძელ და ვიწროყელიან სურასაც უძახდნენ, მაგრამ იგი პირველის სახელია (კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 30). 

Lemma: olushe  
Number: 16269  
ოლუშე (ოლუშეს) ტოპონ. გადასასვლელი ადგილი სამეგრელოს მთებში (მ. კვირტია). შდრ. ოლეშე. 

Lemma: ole'  
Number: 16270  
ოლჷ (ოლჷ-ს) იხ. ოლუ. 

Lemma: ole'mu  
Number: 16271  
ოლჷმუ (ოლჷმუ-ს) იხ. ოლიმური. 

Lemma: omatire  
Number: 16272  
ომათირე (ომათირეს) საცვალი; გამოსაცვლელი, შესანაცვლი, შემცვლელი. ომათირე ცხენი შემცვლელი ცხენი. შდრ.
მათირე. 

Lemma: omak'ashe  
Number: 16273  
ომაკაშე (ომაკაშეს) ორი-სამი წლის ფური საქონელი, რომელიც შეიძლება დამაკდეს, -- დასამაკებელი. 

Lemma: omal-i  
Number: 16274  
ომალ-ი (ომალს) სარგო (გ. ელიავა). 

Lemma: omangebel-i  
Number: 16275  
ომანგებელ-ი (ომანგებელ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ამანგენს ზმნისა -- {გა}სასწორებელი, {და}სამსგავსებელი. შდრ. მანგი. 

Lemma: omandaraia  
Number: 16276  
ომანდარაია (ომანდარაიას) ჩქარი (დ. ფიფია). 

Lemma: omane  
Number: 16277  
ომანე (ომანეს) ბუნაგი, სორო. დოფხვილით ართ დიხას მუჭოთ მუნჩქვი ომანეს: მასალ., გვ. 84 -- დავამწყდიეთ ერთ
ადგილას, როგორც მაჩვი სოროში. თექი ომანეშა გემითიიჸონუ: ა. ცაგ., გვ. 32 -- იქ ბუნაგში შეიყვანა. შდრ. იმერ. ომანო
სორო, სამალავი (ვ. ბერ.). 



Lemma: omarguale  
Number: 16278  
ომარგუალე (ომარგუალეს) სამგლოვიარო; მგლოვიარე. ომარგუალეთ ქჷდოიტალენა -- მგლოვიარედ დაგტოვებენ. 

Lemma: omartashe  
Number: 16279  
ომართაშე (ომართაშეს) სამართალი. შდრ. მართალი. 

Lemma: omark'indash-i  
Number: 16280  
ომარკინდაშ-ი (ომარკინდაშის) ზოოლ. ორი წლის მამალი ცხენი (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 1, გვ. 224). 

Lemma: omarul-i  
Number: 16281  
ომარულ-ი (ომარულ/რს) უმარული. ომარული ქოპუას: ქხს, 1, გვ. 97 -- უმარული მქნა. ძღაბი, ომარული მუს გოხვარუ,
ლაფში ჭითათ იღაფენი -- გოგო, უმარული რას გიშველის, ტუჩი წითლად რომ შეიღებო. 

Lemma: omardzgvane  
Number: 16282  
ომარძგვანე (ომარძგვანეს) მარჯვენა მხარე. ომარძგვანეშე ზმნზ. მარჯვნივ. ომარძგვანეშე ჭიჭე ღალ მეურს -- მარჯვნივ
პატარა ღელე მიდის. შდრ. მარძგვანი. 

Lemma: omaskure  
Number: 16283  
ომასქურე (ომასქურეს) ტოპონ. ადგილი, სადაც მასქური (იხ.) ქრის (პ. ცხად., ძიებ., გვ. 103). 

Lemma: omaghure  
Number: 16284  
ომაღურე (ომაღურეს) სასიკვდილე; უწყვეტი, თავგანწირული, სულ. მუ ამბე'რდ თქვანი ჸურე, ომაღურე კიჟინი'რდ?: ქხს,
1, გვ. 191 -- რა ამბავი იყო თქვენს მხარეს, სულ (სასიკვდილოდ) ყვირილი რომ იყო? ომაღურეთ ზმნზ. სასიკვდილოდ,
თავგანწირვით, უწყვეტად. ოჭოფჷ, მოუნჭჷ დო გიაშქჷ ომაღურეთ: მ. ხუბ., გვ. 228 -- დაიჭირა, ურტყა და ურტყა უწყვეტად.
შდრ. ღურა; მაღურე. 

Lemma: oma՚alu/e'  
Number: 16285  
ომაჸალუ/ჷ (ომაჸალუ/ჷ-ს) საამხანაგო. იხ. მაჸალე. 

Lemma: ombal-i  
Number: 16286  
ომბალ-ი (ომბალს) ბოტან. ომბალო. იხ. ომბალე. 

Lemma: ombale  
Number: 16287  
ომბალე, ონბალე (ომ/ნბალეს) ბოტან. ომბალო (ა. მაყ.). 

Lemma: ombaral-i  
Number: 16288  
ომბარალ-ი (ომბარალს) მიმღ. ვნებ. მყ. ბარუნს ზმნისა -- {გა}საბერი. 

Lemma: ombaresh-i  
Number: 16289  
ომბარეშ-ი (ომბარეშის) იხ. ომბარალი, -- საბერველი. 

Lemma: ombol-i  
Number: 16290  
ომბოლ-ი (ომბოლ/რს) ობოლი. ქოჸოფე ართი ომბოლი: ა. ცაგ., გვ. 1 -- ყოფილა ერთი ობოლი. ომბოლიში კვერი გვიანო
გჷთიიჭუნია: ი. ყიფშ., გვ. 180 -- ობლის კვერი გვიან გამოცხვებაო. 

Lemma: ombolia  
Number: 16291  
ომბოლია (ომბოლიაქ) კნინ. ობოლი (ობოლა). ომბოლიაქ ბრელი ენდურჷ თე ცირას: მ. ხუბ., გვ. 54 -- ობოლია ბევრი
ემდურა ამ გოგოს. 

Lemma: omboli  
Number: 16292  
ომბოლი მუჸ-ი (ომბოლი მუჸის) ბოტან. მაყვალი. იხ. დურღენი, მუჸი, ომბოლი ძჷგირი (ა. მაყ.). 

Lemma: omboli  
Number: 16293  
ომბოლი ძჷგჷრ-ი (ომბოლი ძჷგჷრს) ბოტან. იგივეა, რაც ომბოლი მუჸი (ა. მაყ.) -- მაყვალი. 

Lemma: omboluep-i  
Number: 16294  
ომბოლუეფ-ი (ომბოლუეფ/მ-ს) ობლები. ჩქჷმი ომბოლუეფიში ოსქჷლადირე: ყაზაყ., 16.07.1930, გვ. 4 -- ჩემი ობლების
სარჩენი. შდრ. ომბოლი. 

Lemma: omese  



Number: 16295  
ომესე სხულ-ი (ომესე სხულ/რს) სამაისო მსხალი. 

Lemma: ominje  
Number: 16296  
ომინჯე, ომინჯებელ-ი (ომინჯეს, ომინჯებელ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. მინჯენს ზმნისა -- საპატრონო, საპატრონებელი. 

Lemma: omirse  
Number: 16297  
ომირსე (ომირსეს) სამირსო. ქომირსე ღეჯი სამირსო ღორი, -- საგანგებოდ გასუქებული ღორი, რომელსაც ჰკლავდნენ
მირსობა დღეს (ს. მაკალ., გვ. 301). იხ. მირსობა. 

Lemma: omishor-i  
Number: 16298  
ომიშორ-ი (ომიშორს) იგივეა, რაც ომოშირი. ომიშორი ძაფი საქსოვი ძაფი (მასალები, ტ. 2, ნაწ. 2, გვ. 218). შდრ.
ორშუალი. 

Lemma: omorgual-i  
Number: 16299  
ომორგუალ-ი (ომორგუალს) სამგლოვიარო. 

Lemma: omorguale  
Number: 16300  
ომორგუალე (ომორგუალეს) იგივეა, რაც ომორგუალი, -- მგლოვიარე; სამგლოვიარო. ომორგუალო ვორეთია თიში: მ.
ხუბ., გვ. 150 -- მგლოვიარედ ვართო მისი. ქომორგუალეთ რინა მგლოვიარედ ყოფნა. დიარაშა ვამაჸინე ომორგუალეთი
ვორექ -- ქორწილში ვერ წავალ მგლოვიარედ ვარ. ქომორგუალეთ მიშახუნა მგლოვიარედ ჯდომა. მუ ადიარუაფუ,
ომორგუალეთი მიშახენი ფერი ოსურს! -- რა ექორწილება, მგლოვიარედ რომ ზის (შიგნით) ისეთ ქალს. ქომორგუალე
თუმა სამგლოვიარო თმა. ქომორგუალე თუმაშ მიკოჸოთამა სამგლოვიარო თმის მოჭრა (ჩამოგდება). წესი იყო:
გარდაცვალებიდან მეორმოცე დღეს გარდაცვლილის შვილი (ძმა...) წინასწარ შერჩეულ პიროვნებას, არანათესავს,
მოაჭრევინებდა თმას და ამის შემდეგ შეიძლებოდა თმის გაკრეჭა, პირის გაპარსვა. ის, თმის მომჭრელი, ითვლებოდა
ახლობლად. შდრ. ჩაფირი. 

Lemma: omordual-i/e  
Number: 16301  
ომორდუალ-ი/ე (ომორდუალ/რს, ომორდუალეს) მიმღ. ვნებ. მყ. მორდუნს ზმნისა -- {გა}საზრდელი; მოზარდი. შდრ.
მორდუ; მარდაშე. 

Lemma: omorsebel-i  
Number: 16302  
ომორსებელ-ი (ომორსებელ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. მორსენს ზმნისა -- {გამო}საცდელი. 

Lemma: omoshir-i  
Number: 16303  
ომოშირ-ი (ომოშირს) იხ. ომიშორი, -- საზედაო (პ. ჭარ.); საქსოვი ძაფი, უფრო მსხვილი ვიდრე ორშუალი (მასალები, ტ. 2,
ნაწ. 2, გვ. 216). შდრ. შველია თუხილი ფომფლედ დართული. იხ. ორშუალი (ძაფი), კუმოხილი (მასალები, ტ. 2, ნაწ. 2, გვ.
227). საქსოვ ძაფს ომოშირს უძახიან, საქსელოს -- ორშუალს (იქვე, გვ. 224). 

Lemma: omoch'q'udur-i  
Number: 16304  
ომოჭყუდურ-ი (ომოჭყუდურს) მზითევი; საპატარძლო რამ. 

Lemma: omp'a  
Number: 16305  
ომპა (ომპას) სარტყლებზე გადებული დირე, -- თავხე, რომელზედაც დაყრდნობილია ციცი (იხ.), სანთა (იხ.), ღურელეფი
(კაკუტეფი), -- მთელი სახურავი. ჸუდეში ნამუ ხუჯი მეტი რდენი, თეურეშე გიიდვალუდუ ომპა: კიდირი ქორდუ-და,
კიდირიშე, ოლანი ქორდუ-და, ოლანიშე -- სახლის რომელი მხარე იყო მეტი, იქითკენ ჩამოიდებოდა ომპა (დირე, თავხე):
წინა მხარე (მკერდი) თუ იყო, წინა მხარეს (მკერდიდან), გვერდითი თუ იყო, გვერდიდან. შდრ. ქვ. იმერ. ომპე დირე (ა. ღლ.). 

Lemma: omunchkve  
Number: 16306  
ომუნჩქვე (ომუნჩქვეს) ტოპონ. სამაჩვე. შდრ. მუნჩქვი. ტოპონ. ომუნჩქვონი (პ. ცხად., ტოპონ., გვ. 65). 

Lemma: omur-i  
Number: 16307  
ომურ-ი (ღ ჸომური; ჸომურს) ბოტან. ტყემალი (ა. მაყ.). 

Lemma: omushebel-i  
Number: 16308  
ომუშებელ-ი (ომუშებელ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. მუშენს ზმნისა -- სამუშაო; დასამუშავებელი. ასე ომუშებელი ზეპუ, ამარ,
ჩქინი ლაფარას: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 164 -- ახლა სამუშაო ყრია, აგერ, ჩვენს ლაფაროში. 

Lemma: on//oni  
Number: 16309  
ონ//ონი ზმნზ. მაშინ. გამოიყენება მისამართ სიტყვად რთული ქვეწყობილი წინადადების მთავარში. დუდი ქიმთოდჷ, ონ
გეუჯიკეს: მ. ხუბ., გვ. 120 -- თავი (რომ) შედო, მაშინ ხელი ჰკრეს (უჯიკავეს). მუდგაქიენ ქელუოლჷ ტურას, ონ ტურაქ გეუჭჷ
ასე ჩხუპი: მ. ხუბ., გვ. 242 -- რაღაც (კი) ჩაუვარდა ტურას, მაშინ ტურამ ჩხუბი დაუწყო ახლა. ძღაბი მიდეჸონჷ დო ჸუნს ი
კოს თექ, ონ ძღაბიქ ძიმეთ ქიჸუუ: მ. ხუბ., გვ. 143 -- გოგო წაიყვანა და ჰყავს იმ კაცს იქ, მაშინ გოგო ფეხმძიმედ შეიქნა. 



Lemma: on-i  
Number: 16310  
ონ-ი ტოპოსუფიქსი, -- გამოხატავს კრებულს; ფუნქციით ქართული ნარ -ის შესატყვისია. აღნიშნავს: ა) ადგილს, სადაც ესა თუ
ის მცენარე უხვად ხარობს: ცხიმურ-ონ-ი (შდრ. ცხიმური) რცხილნარი; ბულ-ონ-ი ბალნარი (შდრ. ბული ბალი); თხუმულ-ონ-
ი მურყნარი (შდრ. თხუმუ თხმელა, მურყანი); ჯალ-ონ-ი ადგილი, სადაც ბევრი ხეა (შდრ. ჯა//ჯალ ხე); ქვერჩხ-ონ-ი ჯაგნარი
(შდრ. ქვერჩხი ჯაგი). ბ) ადგილს, სადაც ბევრი ქვა-ქვიშაა: ქუალ-ონ-ი ქვიანი ადგილი (შდრ. ქუა//ქუალ ქვა);ქვიშ-ონ-ი
ქვიშნარი (შდრ. ქვიშა ქვიშა). შდრ. ლაზ. -ონ-: ჯუმ-ონ-ი მარილიანი (ეტიმოლ.,გვ. 35). 

Lemma: ona  
Number: 16311  
ონა იგივეა, რაც ონ-ი, ოღონდ ა'ს აქვს მასუბსტანტივებელი ფუნქცია. ონ-ი და ონა ერთმანეთს ენაცვლებიან. ნეძ-ონა და
ნეძ-ონ-ი ნიგვზნარი (შდრ. ნეძი კაკალი, ნიგოზი); ნუზ-ონ-ი და ნუზ-ონა ნაძვნარი (შდრ. ნუზუ ნაძვი). 

Lemma: onager-i  
Number: 16312  
ონაგერ-ი, ონაგირ-ი, ონანგერ-ი (ონაგე/ირს, ონანგერს) უნაგირი. ეფერი ონაგერი ქიშიია: მ. ხუბ., გვ. 49 -- ისეთი
უნაგირი იშოვეო. კოჩის ცხენიშა ვამარიებუ დო ონაგერს ტახუნდუა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 75 -- კაცი ცხენს ვერ მოერიაო და
უნაგირს ტეხდაო. ვარჩხილც გერდგუ ონანგერო: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 133 -- ვერცხლს დაგადგამ უნაგირად. 

Lemma: onadirusha  
Number: 16313  
ონადირუშა, ონადირუუშა ზმნზ. სანადიროდ. კვინორქ ონადირუშა მიდართუა დო ტყები ქიდიტუა -- კვერნა სანადიროდ
წავიდა და ტყავი დატოვაო. დემქ მიდართჷ ონადირუუშა: ა. ცაგ., გვ. 36 -- დევი წავიდა სანადიროდ. იხ. ნადირუა. შდრ.
ოტყალუშა. 

Lemma: onanger-i  
Number: 16314  
ონანგერ-ი იგივეა, რაც ონაგერი. ცხენცჷ ვა მერუუა დო ონანგერც ტახჷნდუა: ი. ყიფშ., გვ. 177 -- ცხენს ვერ მოერიაო და
უნაგირს ტეხდაო. 

Lemma: onangeram-i  
Number: 16315  
ონანგერამ-ი (ონანგერამს) უნაგრიანი. მუში რაში ონანგერამო ქუმკიკირუ: მ. ხუბ., გვ. 32 -- მისი რაში უნაგრიანად მიიბა
უკან. 

Lemma: onarghebel-i  
Number: 16316  
ონარღებელ-ი (ონარღებელ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ნარღენს ზმნისა -- სანაღვლებელი. შდრ. ნარღი. 

Lemma: onacxapu  
Number: 16317  
ონაცხაფუ (ონაცხაფუს) მიმღ. ვნებ. მყ. ნაცხუნს ზმნისა -- სარტყმელი. 

Lemma: onaxval-i  
Number: 16318  
ონახვალ-ი (ონახვალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ნახუნს ზმნისა -- სარეცხი. 

Lemma: onbale  
Number: 16319  
ონბალე (ონბალეს) ბოტან. ომბალო. შდრ. ომბალე. ვა მითასჷ ონბალე: ი. ყიფშ., გვ. 131 -- არ დამითესავს ომბალო. 

Lemma: onbaresh-i  
Number: 16320  
ონბარეშ-ი (ონბარეშის) იგივეა, რაც ობარეში, ომბარეში, -- მიმღ. ვნებ. მყ. ნბარუნს ზმნისა -- საბერველი. ოჭკადჷრე
გაჩაღებე, ონბარეში ხუმინჷნც: მასალ., გვ. 62 -- სამჭედლო გაჩაღებულა, საბერველი ქშინავს. 

Lemma: onbol-i  
Number: 16321  
ონბოლ-ი იხ. ომბოლი. ბრელი მიძირჷ ბოლოს ონბოლი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 119 -- ბევრი მინახავს ბოლოს ობოლი. 

Lemma: ongaral-i  
Number: 16322  
ონგარალ-ი (ონგარალ/რს) იგივეა, რაც ოგარალი, -- სატირალი. დუდი მაფუ ონგარალი: ი. ყიფშ., გვ. 167 -- თავი მყავს
სატირალი. შხვაში ღურელი ადვილი ონგარალი რენია: თ. სახოკ., გვ. 264 -- სხვისი მკვდარი ადვილი სატირელი არისო. 

Lemma: ongaru  
Number: 16323  
ონგარუ (ონგარუს) იგივეა, რაც ოგარუ, -- ტირილი; სატირალი. გადატ. საგლოვი.ცა გიორე ონგარ დღას: ქხს, 1, გვ. 166 --
ცა ადგას სატირალ დღეს. თე კათა ონგარუშა ხოლო ვემეურს? -- ეს ხალხი ტირილში ხომ არ მიდის? 

Lemma: ongarul-i  
Number: 16324  
ონგარულ-ი (ონგარულს) იგივეა, რაც ონგარალი. ომარული, ონგარული, ბოშიში გურიში ოყვარული -- უმარული,
სატირალი, ბიჭის გულის საყვარელი. 

Lemma: ongaruu  



Number: 16325  
ონგარუუ (ონგარუუ-ს) იგივეა, რაც ონგარუ. 

Lemma: ondaro  
Number: 16326  
ონდარო კავშ. სანამ, სანამდე, ვიდრე. ონდარო ქუორექინი, მუთა გიჭირს -- სანამ ვარ, არაფერი გიჭირს. ონდარო
ცოცხალი რექინი, ვაუღალატავა: ქხს, 2, გვ. 20 -- სანამდე ცოცხალი ხარ, არ უღალატოო. ონდარო რექინი, ოკო ორდე:
ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 109 -- სანამ ხარ, უნდა იყო. შდრ. სონდარო. 

Lemma: onde  
Number: 16327  
ონდე, ონდეთ ზმნზ. ძლივს, ძლივძლივობით; ოდნავ. ძიუთ ორჯგინჷ, ონდეთ ორჯგინჷ: მ. ხუბ., გვ. 253 -- ძლივს აჯობა,
ოდნავ აჯობა. ონდეთ გილებაბრკალჷქჷ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 17 -- ძლივსღა დავბარბაცობ. გოფალირს ვოხედითჷ,
დუდი ონდეთჷ მიჩქჷდესჷ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 50 -- გაფურჩქვნილში ვიჯექით, თავი ძლივსღა გვიჩანდა. 

Lemma: onde{t}-ondet  
Number: 16328  
ონდე{თ}-ონდეთ ზმნზ. ძლივ-ძლივობით. ხუნჯიში გინახუნა კათაქ ონდეთ-ონდეთ გეხოხეს: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 96 --
ხუნდზე ნამყოფი (ნაჯდომი) ხალხი ძლივ-ძლივობით წამოფოფხდა. 

Lemma: ondet-t'ibu  
Number: 16329  
ონდეთ-ტიბუ (ონდეთ-ტიბუს) ოდნავ თბილი, ნელ-თბილი. 

Lemma: ondval-i  
Number: 16330  
ონდვალ-ი, ონდვალო/უ (ონდვალ/რს, ონდვალო/უ-ს) მიმღ. ვნებ. მყ. ინდუუ(ნ) ზმნისა -- საფლობი. შდრ. ტოპონ. ონდვალე
საფლობი ტალახი (პ. ცხად., ტოპონ., გვ. 28). იხ. ნდვალა. 

Lemma: ondvalesh-i  
Number: 16331  
ონდვალეშ-ი (ონდვალეშის) იგივეა, რაც ონდვალი, -- საფლობი ტალახი; საფლობი. 

Lemma: ondvale'  
Number: 16332  
ონდვალჷ (ონდვალჷს) იგივეა, რაც ონდვალი. შდრ. თორსა. 

Lemma: ondo  
Number: 16333  
ონდო კავშ. იგივეა, რაც ონდარო, -- სანამ, სანამდის, ვიდრე. ონდო ქორექინი, ჯგირო ოკო ქორდე -- სანამ (კი) ხარ,
კარგად უნდა იყო. 

Lemma: ondural-i  
Number: 16334  
ონდურალ-ი (ონდურალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ონდურუ(ნ) ზმნისა -- სამდურავი. 

Lemma: ondure  
Number: 16335  
ონდურე (ონდურეს) იგივეა, რაც ონდურალი. 

Lemma: ondghe  
Number: 16336  
ონდღე (ონდღეს) შუადღე. ონდღე ჩხე თოლენს ორიჟინუანს -- შუადღე ცხელ თვალებს აბრიალებს. ონდღეს ზმნზ.
შუადღეს. გილაპუნთუ სუდიაშა ოჭუმარესჷ დო ირი ონდღეს: ი. ყიფშ., გვ. 154 -- დავყავართ მოსამართლესთან დილას და
ყოველ ნაშუადღევს. ღორონთი ონდღეშა თაურე იჯინენია დო ნაონდღერს -- თეურეშე: ხალხ, სიბრძნ., 1, გვ. 159 --
ღმერთი შუადღემდე აქეთ (აქეთ მხარეს) იყურებაო და ნაშუადღევს -- იქით. ქონდღე ბორჯი შუადღე (სიტყ. სიტყ.: შუადღე-
დრო) : ონდღე ბორჯი რენ დო... ქიმკაარულჷ ბოშის: მ. ხუბ., გვ. 70 -- შუადღეა და... მიეძინა ბიჭს. ქონდღეშ გური შუადღის
გული; გული შუადღე. ონდღეშ გურიშ ქარი რექ: ქხს, 1, გვ. 114 -- შუადღის (გულის) ქარი ხარ. ქონდღეშ გურიშ მოჭირინაფა
გული შუადღის დადგომა. ონდღეშ გური მოთმიოჭირინუანს -- გული შუადღე ასწრებს (დგება). ქონდღეშ კარი შუადღის
კარი. ძველ სახლებს ჰქონიათ უმინო ფანჯარა, რომელსაც ონდღეშ კარს ეძახდნენ (ი. ყიფშ.); ძველ სახლებს უკეთებდნენ
პატარა გამოჭრილ არეს კედელზე, მას ონდღეშ კარი ერქვა (მასალები, ტ. 1, გვ. 380). იხ. შქადღა. შდრ. ლაზ. ონდღე;
ონდღერი შუადღე (ნ. მარი). 

Lemma: ondghe  
Number: 16337  
ონდღე ქერქეთია იხ. ქექეთ/ტია ონდღე. 

Lemma: ondghulapar-i  
Number: 16338  
ონდღულაფარ-ი (ონდღულაფარს) მიმღ. ვნებ. მყ. ონდღულუანს ზმნისა -- სადნობი. მახა, მა სქანოთ სანთელი ვორდა,
ხატიშ წოხოლო ონდღულაფარი: ქხს, 1, გვ. 46 -- მახა, მე შენთვის სანთელი ვიყო, ხატის წინაშე სადნობი. 

Lemma: ondghur-i  
Number: 16339  
ონდღურ-ი (ონდღურს) სამხარი (პ. ჭარ., მ. კვირტია); სადილ-ვახშამს შუა საჭმელი. 

Lemma: onerge  



Number: 16340  
ონერგე (ონერგეს) სანერგე. ჯაპიშ ონერგე ნოღვენა -- თუთის ხის სანერგე ჰქონიათ. 

Lemma: ontalesh-i  
Number: 16341  
ონთალეშ-ი (ონთალეშის) იხ. ოთალეში. 

Lemma: ontirbade  
Number: 16342  
ონთირბადე (ონთირბადეს) თევსაჭერი ბადის სახეობა, -- სათრევი ბადე. ონთირბადეთი თევზს იჭერდნენ ამღვრეულ
წყალში. როდესაც მდინარე აიმღვრეოდა, ერთ-ერთი მეთევზე (მუშაობდა ორი) გავიდოდა 24 არშინის მანძილზე, მეორე
რჩებოდა ადგილზე. იქით გასული მებადური ბადის წვერით შემოუვლიდა გარშემო და მოვიდოდა აქეთა ნაპირზე. თევზი
მოჰყვებოდა უბეში (მასალები, ტ. ვ, გვ. 73). შდრ. მოსაბადე; ონთირმოსა. 

Lemma: ontirmosa  
Number: 16343  
ონთირმოსა (ონთირმოსას) იგივეა, რაც ოთირმოსა, -- სათრევი სათევზაო ბადე. შდრ. ონთირბადე. იხ. სარსოლი. 

Lemma: ontxorue  
Number: 16344  
ონთხორუე, ონთხორუეშ-ი (ონთხორუეს, ონთხორუეშის) იხ. ოთხორუუ -- სათხრელი; სამარხი; საფლავი; სასაფლაო. მუში
ონთხორუეში დოგორუ -- თავისი დასამრხი მოძებნა. 

Lemma: oniore  
Number: 16345  
ონიორე (ონიორეს) სანივრე. დიხა ონიორეთ მერჩქინელი მაფუ -- მიწა სანივრედ მიჩენილი მაქვს. 

Lemma: onishol-i  
Number: 16346  
ონიშოლ-ი, ონიშოლჷ (ონიშოლ/რ-ს, ონიშოლჷ-ს) სანიშე, ნავის (ნიშის) დასაყენებელი ადგილი, -- ნავსადგური. ნავით
გასასვლელი ადგილი მდინარეში. 

Lemma: onijua  
Number: 16347  
ონიჯუა (ონიჯუას) იხ. ოინჯუა. 

Lemma: onk'e{e}sh-i  
Number: 16348  
ონკე{ე}შ-ი (ონკე{ე}შის) კალო. შდრ. კელი კალო (ი. ყიფშ.). 

Lemma: onk'ir-e  
Number: 16349  
ონკირ-ე (ონკირეს) საკირე. პარონი მომილასეს დო ქინმოხუნეს ონკირეს -- პარომი მოგვიშალეს და (ქე) ჩაგვსვეს
საკირეში. 

Lemma: onk'iresh-i  
Number: 16350  
ონკირეშ-ი (ონკირეშის) იგივეა, რაც ონკირე. 

Lemma: onk'oral-i  
Number: 16351  
ონკორალ-ი (ონკორალს) მიმღ. ვნებ. მყ. ნკორუნს, ინკორს ზმნათა -- საცოხნი. ონკორალი არდგილი ნაბალახევი,
მაძღარი საქონლის ერთად თავმოყრის ადგილი დასასვენებლად და საცოხნელად. 

Lemma: onk'orashe  
Number: 16352  
ონკორაშე (ონკორაშეს) ყბის ნაწილი, სადაც ცოხნა (ნკორუა) ხდება, -- საცოხნი. 

Lemma: ono-  
Number: 16353  
ონო- იგივეა, რაც ანო-, ენო-, ინო-. 

Lemma: onotusha  
Number: 16354  
ონოთუშა ულა (ონოთუშა ულას) ნოთეთი (სანათით) სათევზაოდ წასვლა. შდრ. ნოთე. 

Lemma: onope  
Number: 16355  
ონოფე, ონოფუ (ონოფე/უ-ს) გეენია; დასაკარგავი ადგილი, -- ჯოჯოხეთი (მ. კვირტია.) 

Lemma: ont'ebel-i  
Number: 16356  
ონტებელ-ი (ონტებელ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ინტებუ(ნ), ონტინუანს ზმნათა -- 1. {გა}საქცევი; 2. მოსაკიდებელი (ცეცხლისა). 

Lemma: ont'k'a  
Number: 16357  
ონტკა (ონტკას) [რუს. водка არაყი]. ონტკაში ოფუნაფალი ზაოდი -- არყის გამოსახდელი ქარხანა. 



Lemma: ont'le  
Number: 16358  
ონტლე (ონტლეს) იხ. ონტოლე, -- ჯირკვალი (დ. ფიფია). 

Lemma: ont'ole  
Number: 16359  
ონტოლე (ო{ნ}ტოლეს), ოტოე (ოტოეს) საზარდული. არის შელოცვა: ოტოე ბოტოე, შური გონტკოე -- ოტოე ბოტოე, სული
განუტევე. 

Lemma: ont'q'e  
Number: 16360  
ონტყე (ონტყესს) იგივეა, რაც ონტყოლაშე. 

Lemma: ont'q'olashe  
Number: 16361  
ონტყოლაშე (ონტყოლაშეს), ონტყოლეშ-ი (ონტყოლეშის) ლაფი; ტალახიანი ადგილი; ტლაპო. ღეჯი მუზმა გოკონ,
თიზმა ბონი, იშენ ონტყოლაშეს ქენინჯირუნია: ხალხ, სიბრ., 1, გვ. 148 -- ღორი რამდენიც გინდა, იმდენი ბანე, მაინც
ტალახში ჩაწვებაო. 

Lemma: ont'q'oluesh-i  
Number: 16362  
ონტყოლუეშ-ი (ონტყოლუეშის) იგივეა, რაც ონტყოლაშე, -- ტალახი, ნოყა, ნოყო (პ. ჭარ.). შდრ. ნტყოლუა. 

Lemma: ondzile  
Number: 16363  
ონძილე (ონძილეს) საჯილე (გ. როგავა); ბეჩო, ჯილე; ღრუ მდინარეში, სადაც ბუდობს ბევრი თევზი (პ. ჭარ.). თევზის
სამყოფი (დ. ფიფია). 

Lemma: onc'are  
Number: 16364  
ონწარე (ონწარეს) ჭაობი (ი. ყიფშ.). ონწარე დიხა ჭაობიანი მიწა. ქუთეშიშე გოჲოფაე, ჩქინიწკუმა ონწარეე --
ქუთაისისკენ გვალვაა, ჩვენთან ჭაობია. ჭყეჭყი ადგირს ონწარეს უძახუნა -- ჭაობიან ადგილს ონწარეს ეძახიან. 

Lemma: onc'areshe  
Number: 16365  
ონწარეშე (ონწარეშეს) ბოტან. წყლის მრავალძარღვა. იხ. ტყაშ ლებია (ა. მაყ.). 

Lemma: onc'arie  
Number: 16366  
ონწარიე (ონწარიეს) ტოპონ. ღელე ს. ახუთში (ჩხოროწყუს რაიონი). 

Lemma: onc'e  
Number: 16367  
ონწე (ონწეს) იგივეა, რაც არკვანი, -- აკვანი. მდინდარიში ონწეს ეშმაკეფ ხოლო უკვანწუანა: ხალხ, სიბრ., 1, გვ. 86 --
მდიდრის საქანელას ეშმაკებიც აქანავებენ (არწევენ). ქონწეშ-იკოდგუმა აკვნის მიდგმა ერთმანეთთან. გადატ. ქალ-ვაჟის
აკვანში დანიშვნა (ს. მაკალ., გვ. 260). ქონწეში კანწაფი აკვნის რწევა. შდრ. კილონწი; ლაზ. ონწელი აკვანი (აჭარ.
დიალექტ. ლექსკ., 4, გვ. 66). 

Lemma: onc'q'vashe  
Number: 16368  
ონწყვაშე (ონწყვაშეს) რღვევადი; დასაქცევი. ონწყვაშე დიხა მიწა, რომელიც ირღვევა, -- რღვევადია. 

Lemma: onc'q'vashia  
Number: 16369  
ონწყვაშია, ონწყვეშია (ონწყვა/ეშიას) 1. ჭაობიანი ადგილი, სადაც ყველაფერი იძირება. 2. საყვინთავი, ღრმა ადგილი
მდინარეში. იხ. {ნ}წყვინთუა. 

Lemma: onc'q'umal-i  
Number: 16370  
ონწყუმალ-ი (ონწყუმალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ნწყუნს ზმნისა -- გასახსნელი, დასაშლელი, დასახსნელი. შდრ. ნწყუმა. 

Lemma: onc'q'u{u}  
Number: 16371  
ონწყუ{უ} (ონწყუ{უ}-ს) მიმღ. ვნებ. მყ. ნწყუნს ზმნისა -- ჩაქცეული ადგილი; დასაქცევი. ეთი ონწყუ სათურქოსუ: ქხს, 1, გვ.
279 -- იმ დასაქცევ სათათრეთში. 

Lemma: onch'apal-i  
Number: 16372  
ონჭაფალ-ი (ონჭაფალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ონჭუანს ზმნისა -- სასწრაფო; საშური (წასასვლელად). იხ. ნჭუაფა. 

Lemma: onch'ire  
Number: 16373  
ონჭირე (ონჭირეს) ვიწრო (დ. ფიფია). 

Lemma: onch'q'ashe  
Number: 16374  



ონჭყაშე (ონჭყაშეს) გასახედნი (კვიცი); მამალი ცხენი სამ წლამდე (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 1, გვ. 224). 

Lemma: -onj//-enj  
Number: 16375  
-ონჯ//-ენჯ იხ. -ანჯ, -ინჯ (ვ. თოფურ., -ენჯ, გვ. 241). 

Lemma: onjalesh-i  
Number: 16376  
ონჯალეშ-ი (ონჯალეშის) მაღლარი. შდრ. ოჯალეში. 

Lemma: onjarapu  
Number: 16377  
ონჯარაფუ (ონჯარაფუს) მიმღ. ვნებ. მყ. ონჯარუანს ზმნისა -- გასაბრაზებელი, გასაღიზიანებელი. დირთეს ნდემიშ
ონჯარაფუშა -- დაბრუნდნენ დევის გასაბრაზებლად. იხ. ნჯარაფა. 

Lemma: onjare  
Number: 16378  
ონჯარე არდგილ-ი (ონჯარე არდგილს) ხალხის შესაყარი ადგილი. შდრ. ჯარი, ჯარუა. 

Lemma: onjarul-i  
Number: 16379  
ონჯარულ-ი (ონჯარულს) მიმღ. ვნებ. მყ. ანჯარენს ზმნისა -- საჯავრო. მეტი მუ რღოლი ონჯარული? -- მეტი რა გიქენი
გასაჯავრებელი. იხ. ნჯარება. 

Lemma: onjeba  
Number: 16380  
ონჯება (ონჯებას) იგივეა, რაც ონჯუება. 

Lemma: onjiral-i  
Number: 16381  
ონჯირალ-ი (ონჯირალს) მიმღ. ვნებ. მყ. ონჯირუანს ზმნისა -- საწოლი. იხ. ონჯირუ. 

Lemma: onjiresh-i  
Number: 16382  
ონჯირეშ-ი (ონჯირეშის) იგივეა, რაც ონჯირუეში. 

Lemma: onjiru  
Number: 16383  
ონჯირუ (ონჯირუს) მიმღ. ვნებ. მყ. ინჯირუუ(ნ) ზმნისა -- დასაწოლი. მუშ ონჯირუ რენ თექ, ლეკური მიკუბჷ: მ. ხუბ., გვ. 190 -
- თავისი საწოლი რომ არის, იქ ხმალი უკიდია. მუშ ონჯირუს თხოლოთ ეფშა გუდა ქიგილადუ: ი. ყიფშ., გვ. 9 -- თავის
საწოლზე თხლეთი სავსე გუდა ჩამოდო. ონჯირუო//ონჯირურო ზმნზ. საწოლად. ონჯირურო მოკოდუ -- საწოლად მინდოდა. 

Lemma: onjiruu  
Number: 16384  
ონჯირუუ (ონჯირუუს) იგივეა, რაც ონჯირალი, ონჯირუ. მოლაზოჯია ონჯირუუ ოთახჷშა: ქხს, 2, გვ. 32 -- წამობრძანდიო
საწოლ ოთახში. ჩხოუქ თქუუა: ოკირუუ ქომიშია დო ონჯირუუს მა ქიბშინქია: ა. ცან., გვ. 127 -- ძროხამ თქვაო: დასაბმელი
მიშოვეთ და დასაწოლს მე ვიშოვიო. 

Lemma: onjua  
Number: 16385  
ონჯუა, ონჯუვა, ონიჯუა, ოინჯუა (ონჯუას, ოინჯუას) საღამო. იმუ სერი ონჯუა რდჷ: ი. ყიფშ., გვ. 53 -- ის ღამე საღამო იყო.
ონჯუაქჷ ქიიჸუუნი, სუმიხოლო ნდიენქჷ ქომორთესჷ: ა. ცაგ., გვ. 14 -- საღამო რომ შეიქნა, სამივე დევები მოვიდნენ.
ონჯუას ზმნზ. საღამოს, საღამოზე: ონჯუას ღეჯეფი მირაგადუანა: თ. სახოკ., გვ. 261 -- საღამოზე ღორები მოილაპარაკებენ.
ონჯუას ჩეთ ვადიჸურჩა: ი. ყიფშ., გვ. 148 -- საღამოს ადრე (თეთრად) არ დაიძინო (არ მიყუჩდე). ონჯუვასჷ ჸუდეშა მიიშუ:
ა. ცაგ., გვ. 18 -- საღამოზე სახლში მიდიოდა. ონჯუაში გურული -- ნოდიშა ირული, ოჭმარეში გურული -- ჸუჩა ირული: ა.
ცან., გვ. 117 -- საღამოს გურული (ქარი) -- ნადს მიაშურე, დილის გურული -- სახლში გაიქეც. ონჯუაშა{ხ} ზმნზ. საღამომდე.
ონჯუაშა ქოჸვილჷნდესჷ ნდემემცჷ: ი. ყიფშ., გვ. 88 -- საღამომდე (ქე) კლავდნენ დევებს. ონჯუაშე ზმნზ. საღამოდან,
დაბინდებიდან. დუცუ გიმოკარკაცანც ფორონჯი ცა მერეკელა, ონჯუაშე ხურჭკუმი დო გოთანაშა თუთარჩელა: კ. სამუშ.,
ქხპს, გვ. 117 -- თავზე დამკისკისებს ფორონჯი ცა მერეკელი, დაბინდებიდან ვარსკვლავთ გუნდი და გათენებამდე
თუთარჩელა (მთვარიანი ღამე). ონჯუაშოთ ზმნზ. საღამოსათვის. შდრ. ლაზ. ლუმჯი საღამო; ლუმჯერი მოსაღამოვებული (ნ.
მარი). იხ. გაკოონჯუა; გეონჯუეთ; მოონჯუეთ. 

Lemma: onjua-onjuas  
Number: 16386  
ონჯუა-ონჯუას ზმნზ. საღამოობით. თუთუმიში პლანტაციეფქ ოკო ითასასი ონჯუა-ონჯუას: ყაზაყ., 26.05.1930, გვ. 2 --
თამბაქოს პლანტაციები უნდა დაითესოს საღამოობით (საღამო-საღამოს). 

Lemma: onjueba  
Number: 16387  
ონჯუება (ონჯუებას) სახელი იონჯუებუ(ნ), იონჯებუ(ნ) ზმნათა -- {მო}საღამოვება. იონჯუანს (იონჯუუ {მო}ისაღამოვა, უონჯუაფუ
{მო}უსაღამოებია, ნოონჯუაფუე(ნ) ისაღამოვებდა თურმე) სათავ. ქც. ოონჯუანს ზმნისა -- ისაღამოვებს. ოონჯუანს (ოონჯუუ
ასაღამოვა, უონჯუაფუ უსაღამოვებია, ნოონჯუაფუე(ნ) ასაღამოვებდა თურმე) გრდმ. ასაღამოვებს. იონჯუებუ(ნ) (დიიონჯუუ
მოსაღამოვდა, დოონჯუებე{რე}(ნ) მოსაღამოვებულა) გრდუვ. ვნებ. ოონჯუანს ზმნისა -- საღამოვდება. ეონჯუებუ(ნ) (დეეონჯუუ
დაუსაღამოვდა, დოონჯუებუუ დასაღამოვებია) გრდუვ. ვნებ. უონჯუანს ზმნისა -- უსაღამოვდება. მაონჯუებელი მიმღ. მოქმ.
{მო}მსაღამოებელი. ოონჯუებელი მიმღ. ვნებ. მყ. {მო}სასაღამოებელი. დაონჯუებული მიმღ. ვნებ. წარს. {მო}საღამოებული. 

Lemma: onjghore  



Number: 16388  
ონჯღორე (ონჯღორეს) სირცხვილი. ჩქიმო ონჯღორე ლე: ი. ყიფშ., გვ. 7 -- ჩემთვის სირცხვილი არის. გათხუალა გოკო,
მარა ონჯღორე გიჩქ რაგადიშა: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 30 -- გათხოვება გინდა, მაგრამ თქმის გრცხვენია (სირცხვილი
იცი). ონჯღორეშ ნაჸვილა კოჩი მის უძირუნია: ა. ცან., გვ. 116 -- სირცხვილის მოკლული კაცი ვის უნახავსო. ე ბოშიქჷ
ჸუდესჷ ვა გააცხადჷ ონჯღორეშენი: ა. ცაგ., გვ. 27; ი. ყიფშ., გვ. 27 -- ამ ბიჭმა სახლში არ თქვა (გააცხადა) სირცხვილის
გამო (სირცხვილისათვის). ქონჯღორე აფუ რცხვენია (სირცხვილი აქვს): ვებდე, ონჯღორე მაფუ: მ. ხუბ., გვ. 33 -- რომ არ
წავიდე, მრცხვენია (სირცხვილი მაქვს). ქონჯღორეთ მერჩქინა სირცხვილად მიჩნევა: ონჯღორეთ მიმორჩქჷდ დო ნგარას
მითას ვოძირანდი: მასალ., გვ. 108 -- სირცხვილად მიმაჩნდა და ტირილს არავის (არ) ვაჩვენებდი. ქონჯღორეს ღურა
სირცხვილით სიკვდილი; გადატ. ძლიერ შერცხვენა: დოღურუ ონჯღორეს უნჩაში სინჯაქჷ: ი. ყიფშ., გვ. 100 -- ძალიან
შერცხვა (სირცხვილით მოკვდა) უფროს სიძეს. ქონჯღორეში დოგურინაფა სირცხვილის მინიჭება: ადამურს ონჯღორექ
დააგურჷ: მ. ხუბ., გვ. 275 -- ადამურს შერცხვა (სირცხვილი მოენიჭა). ქონჯღორეში ძირაფა სირცხვილის ნახვა, დიდად
შერცხვენა: მანგარი ონჯღორე ძირუ -- მაგრად შერცხვა. ონჯღორე ვამოძირავა: ი. ყიფშ., გვ. 44 -- არ შემარცხვინოო.
ქონჯღორეში ჭკომუა სირცხვილის ჭამა; შერცხვენა: მა ქორთხიინთ, ონჯღორე ვაჭკომათინი -- მე გთხოვთ, რომ არ ჭამოთ
სირცხვილი. შდრ. ლაზ. ონჯღოე სირცხვილი (აჭარ. დიალექტ ლექსკ., 4, გვ. 67). 

Lemma: onjghorian-i  
Number: 16389  
ონჯღორიან-ი (ონჯღორიანს) სირცხვილიანი, მორცხვი. ონჯღორიან რინას ურინუობა (ვარდენ) უჯგუნია -- სირცხვილიან
ყოფნას არყოფნა (რომ არ იყო) სჯობიაო. 

Lemma: onjghoreba  
Number: 16390  
ონჯღორება (ონჯღორებას) იხ. ონჯღორუა. 

Lemma: onjghorua  
Number: 16391  
ონჯღორუა (ონჯღორუას) სახელი იონჯღორუანს, ეონჯღორებუ(ნ) ზმნათა -- დამორცხვება; {და}სირცხვება, შერცხვენა.
ღორონთიში ვა აშქურუდუუდჷ დო კოჩეფიში ვა ანჯღორჷდჷ: ა. ცაგ., გვ. 96 -- ღმერთისა არ ეშინოდა და კაცების არ
რცხვენოდა. ურჩქინჯობაქ გეონჯღორას, კითხირქ ვარია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 136 -- უცოდინარობისა შეგრცხვეს, კითხვისა -
- არაო. დემსჷთ დეონჯღორჷ: მ. ხუბ., გვ. 148 -- დევსაც შერცხვა. იონჯღორინუანს (იონჯღორინუუ დაიმორცხვა, ირცხვინა;
უონჯღორინუაფუ დაუმორცხვნია, ურცხვენია; დონოონჯღორინაფუე(ნ) დაიმორცხვებდა თურმე) გრდმ. იმორცხვებს. ეონჯღორებუ(ნ)
(ეონჯღორუ შერცხვა, ონჯღორებუ შერცხვენია, ნოონჯღორებუე(ნ) შერცხვებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. შერცხვება. ოონჯღორუ(ნ)
(მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. რცხვენია. ოონჯღორინაფუანს (ოონჯღორინაფუუ ამორცხვებინა,
უონჯღორინაფუაფუ უმორცხვებინებია, ნოონჯღორინაფუე(ნ) ამორცხვებინებდა თურმე) კაუზ. ოონჯღორუ(ნ) ზმნისა -- ამორცხვებინებს,
არცხვენინებს. ოონჯღორებელი მიმღ. მოქმ. მყ. სამარცხვინო. დაონჯღორებული მიმღ. ვნებ. წარს. დარცხვენილი. ონჯღორინჯა მიმღ.
ვნებ. წარს. რცხვენია. უონჯღორე მიმღ. უარყ. უსირცხვილო. 

Lemma: oy  
Number: 16392  
ოჲ! შორსდ. იხ. ოი. 

Lemma: oo  
Number: 16393  
ოო დადასტურების ნაწილაკი -- დიახ, კი. ოო, თეურენ მაულარი ვორეთ ჩქჷ: მ. ხუბ., გვ. 27 -- დიახ, იქითკენ წამსვლელები
ვართ ჩვენ. 

Lemma: o-  
Number: 16394  
ო- -ოლ, -ონ სუფიქსებთან (ო- -- -ოლ, ო- -- -ონ) ერთად აწარმოებს დანიშნულების სახელებს: ო-დუდ-ოლ-ი სათავე,
სათაური (შდრ. დუდი თავი); ო-ნიშ-ოლ-ი სანავე (შდრ. ნიში ნავი); ო-თხირ-ონ-ი სათხილე (შდრ. თხირი თხილი). 

Lemma: oorue  
Number: 16395  
ოორუე (ოორუეს) საჩრდილო; გადატ. ჩრდილოეთი. ოორუეშე ობჟათეშა მიფშვათ: ყაზაყ.,26.05.1930, გვ. 2 --
საჩრდილოდან (ჩრდილოეთიდან) სამზეოზე (აღმოსავლეთში) წავიდეთ. ოორუე ქიანეფი: ყაზაყ.,6.03.1930, გვ. 1 --
ჩრდილოეთი ქვეყნები. [ოორუეღ ო-ორო-ე]. 

Lemma: op'a  
Number: 16396  
ოპა (ოპას) იგივეა, რაც ომპა. 

Lemma: op'ei{n}jebel-i  
Number: 16397  
ოპეი{ნ}ჯებელ-ი (ოპეი{ნ}ჯებელ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. აპეი{ნ}ჯენს ზმნისა -- დასაპატიჟებელი. 

Lemma: op'ent'esh-i  
Number: 16398  
ოპენტეშ-ი (ოპენტეშის) მიმღ. ვნებ. მყ. პენტუნს ზმნისა -- ადგილი, სადაც ბამბას პენტავენ, -- საპენტავი. 

Lemma: op'iresh-i  
Number: 16399  
ოპირეშ-ი (ოპირეშის) საყვავილე. იხ. პირი. მაფშალიაშ(ი) ორინალი ოპირეში ორე შურიშ(ი) მალამა დო ობირეში: კ.
სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 19 -- ბულბულის სამყოფი საყვავილე (საკვირტე) არის სულის მალამო და საგალობო. 

Lemma: op'ijale  
Number: 16400  
ოპიჯალე (ოპიჯალეს) საპირო; საქსოვი დანადგარის ნაწილი (მასალები, ტ. 2, ნაწ. 2, გვ. 217). შდრ. პიჯი; პიჯალა. 



Lemma: op'ot'ik'aia  
Number: 16401  
ოპოტიკაია (ოპოტიკაიას) საჩხრეკი; საჯახირო; საფიქრალი. შდრ. პოტიკი. 

Lemma: op'rask'ie  
Number: 16402  
ოპრასკიე (ოპრასკიეს) ტოპონ. ადგილი, სადაც პრასი სთესია, -- საპრასე. შდრ. პურასკია. 

Lemma: op'uzinaia  
Number: 16403  
ოპუზინაია (ოპუზინაიას) თხმელისაგან გაკეთებული სასტვენი. 

Lemma: op'urask'ie  
Number: 16404  
ოპურასკიე (ოპურასკიეს) იხ. ოპრასკიე. 

Lemma: ozhashxet  
Number: 16405  
ოჟაშხეთ ზმნზ. საკვირაოდ; იმ კვირას. ოჟაშხეთ გაიშმაკითხეთ! -- საკვირაოდ გამომაკითხეთ. შდრ. ჟაშხა. 

Lemma: ozhgartalaia  
Number: 16406  
ოჟგართალაია (ოჟგართალაიას) სათრევი გრძელი რამე. შდრ. ჟგართალი. 

Lemma: ozherzhelaia  
Number: 16407  
ოჟერჟელაია (ოჟერჟელაიას) მიმღ. ვნებ. მყ. ჟერჟელანს ზმნისა -- საკაშკაშო. 

Lemma: ozhvabue  
Number: 16408  
ოჟვაბუე (ოჟვაბუეს) საბაყაყო. შდრ. ტოპონ. ოჟვაბუე: ოწყარე დო ოჟვაბუე ართო გაკოქვიშუ...: ქხს, 1, გვ. 319 -- ჭონჭყო
(საწყლე) და საბაყაყო ერთად დააშრო (მოქვიშა). შდრ. ჟვაბუ. 

Lemma: ozhinapal-i  
Number: 16409  
ოჟინაფალ-ი (ოჟინაფალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ოჟინუანს ზმნისა -- {გა}სამზეურებელი. შდრ. ჟინაფა. 

Lemma: ozhgh{v}art'alaia  
Number: 16410  
ოჟღ{ვ}არტალაია (ოჟღ{ვ}არტალაიას) რბილი, არამკვრივი (მაგ., ხორცი); რხევადი. ოჟღვარტალაია ხორცი რბილი,
არამკვრივი ხორცი. გადატ. მოქნილი; ტანწერწეტა (ოღონდ მოქანავე). აშო, ბოში, სქანი ჭირი, სი ჩქიმ(ი) ოჟღვარტალაია
-- აქეთ, ბიჭო, შენი ჭირიმე, შე ჩემო ტანწერწეტავ. შდრ. ჟღვარტალი. 

Lemma: ozhgh{v}ebo  
Number: 16411  
ოჟღ{ვ}ებო (ოჟღ{ვ}ებოს) ჭაობიანი ადგილი. შდრ. ჟღ{ვ}ები. 

Lemma: -or  
Number: 16412  
-ორ წარმომავლობის მაწარმოებელი სუფიქსი (იშვიათად იხმარება, ქართული ეულ-ის შესატყვისი): ჩილ-ორ-ი ცოლეური
(შდრ. ჩილი ცოლი). 

Lemma: oragade  
Number: 16413  
ორაგადე, ორაგადუ (ორაგადე/უ-ს) მიმღ. ვნებ. მყ. რაგადანს ზმნისა -- სათქმელი, სალაპარაკო. მეტი მუ გიღუ
ორაგადევა: მ. ხუბ., გვ. 24 -- მეტი რა გაქვს სათქმელიო. ორაგადე ბრელი მიღუ: ქხს, 1, გვ. 166 -- სალაპარაკო ბევრი
მაქვს. სქანდა მუდგენი მაფუ ორაგადუ -- შენთვის რაღაც მაქვს სათქმელი. შდრ. სარაგადო. 

Lemma: oragaduu  
Number: 16414  
ორაგადუუ იგივეა, რაც ორაგადუ, -- სათქმელი, სალაპარაკო. ასეშახ ორაგადუუშა ვემჷგოთინითია: ქხს, 2, გვ. 48 --
აქამდე სალაპარაკოდ ვერ გავბედეთ მოსვლაო. შდრ. ოთქუალ{არ}ი. 

Lemma: oragvesh-i  
Number: 16415  
ორაგვეშ-ი (ორაგვეშის) 1. საჯახებელი. შდრ. რაგვინი. 2. ადგილი, სადაც რაგვი დგას. 

Lemma: oragvinal-i  
Number: 16416  
ორაგვინალ-ი (ორაგვინალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. არაგუუ(ნ) ზმნისა -- სარქენი; საჯახებელი. შდრ. ორაგვეში; რაგვინი. 

Lemma: oragul-i  
Number: 16417  
ორაგულ-ი (ორაგულ/რს) ზოოლ. ორაგული (თევზია). ორაგული მართუუს ინარაგვესია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 109 --
ორაგული მორევში ჩააგდესო. 



Lemma: oran-i  
Number: 16418  
ორან-ი (ორანს) 1. შიში; რიდი. ქომოლკოჩიში ორანი რდუა თე ოჯახისია -- მამაკაცის (ოჯახის უფროსის) რიდი იყოო ამ
ოჯახში. ჸათე გურსუ ღურუშ ორანი ჭვეთით ვარზუ -- ამ გულში სიკვდილის შიშის წვეთიც არ ძლებს. 2. ხახა. სოფელიში
ორანს ვამოკო მიშაბლენი -- სოფლის სალაპარაკო (სალაყბო) არ მინდა გავხდე (ხახაში არ მინდა ჩავვარდე). 

Lemma: orapa  
Number: 16419  
ორაფა (ორაფას) სახელი აორანს ზმნისა -- {და}ჩრდილვა. იხ. ორო. 

Lemma: ora՚al-i  
Number: 16420  
ორაჸალ-ი (ორაჸალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. რაჸუნს ზმნისა -- 1. {გა}სადენი, {გა}სარეკი; 2. {და}საფერთხი, {და}საბერტყი. 

Lemma: ora՚esh-i  
Number: 16421  
ორაჸეშ-ი (ორაჸეშის) იგივეა, რაც ორაჸალი, -- {გა}სადენი; {და}საფერთხი. შდრ. ორეკეში. 

Lemma: orb-i//obr-i  
Number: 16422  
ორბ-ი//ობრ-ი (ორბის, ობრის) ზოოლ. ორბი. ვორწყექ... არწივი, ორბი დო ყორანც: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 116 --
ვხედავ... არწივს, ორბსა და ყორანს. 

Lemma: orgal-i1  
Number: 16423  
ორგალ-ი1 (ორგალს) თაღი სახლისა (ქუხნისა). 

Lemma: orgal-i2  
Number: 16424  
ორგალ-ი2 (ორგალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. რგუნს ზმნისა -- სარგავი. თუთუმიში ორგალი ღაზეფქ ჸუნაფილქ ოკო იჸუანი
ოორუეშე ობჟათეშა: ყაზაყ., 26.05.1930, 2 -- თუთუნის სარგავი ხაზები გაყვანილ უნდა იქნან ჩრდილიდან სამზეოზე
(აღმოსავლეთისკენ). იხ. ორგუალი. 

Lemma: orgalar-i  
Number: 16425  
ორგალარ-ი (ორგალარს) სახლის სათაღე ადგილი. ჯოღორი გიმაღირინუნს ჩქინ ჸუდეში ორგალარს: მ. ხუბ., გვ. 359 --
ძაღლი იღრინება ჩვენის სახლის სათაღე ადგილას. იხ. ორგალი1. 

Lemma: orgashe  
Number: 16426  
ორგაშე (ორგაშეს) ნერგი, ჩითილი; სარგავი. პამანდორიში ორგაშე ქომუჩი ჭე! -- პამიდვრის ნერგი მომეცი ცოტა. რჩინუ
ჯაშ ოლე ლჷლჷ ორგაშე გეურს -- ბებერი ხის გვერდით ჩვილი ნერგი ამოვა. 

Lemma: orgverdela  
Number: 16427  
ორგვერდელა (ორგვერდელას) საწყაო, -- ნახევარი კოთხო (ს. მაკალ., გვ. 187). შდრ. ბათმანი, კოთხო, ქილა. 

Lemma: orgia  
Number: 16428  
ორგია (ორგიას) სიგრძის საზომი, -- მხარი. ორგია: 1. ჩვეულებრივი ხალხური სიგრძის საზომია: თუ გავშლით ორივე ხელს
საპირისპირო მიმართულებით ჰორიზონტალურად დედამიწისადმი, მაშინ მანძილი ერთი ხელის თითების ბოლოდან მეორე
ხელის თითების ბოლომდე, ეს იქნება საზომი, რომელსაც ეწოდება ორგია (ა. ცან., გვ. 26). ღოლუ მოგვერდი გერიაქჷ დო
სუმი ორგია (ორგიას) ქააჸოთჷ: ა. ცაგ., გვ. 25 -- გაუკეთა მოგვერდი გერიამ და სამ ორგიაზე (ქე) ისროლა. ბაწარი ვით
ორგია წყუშე გეშეღუ კოჩქ: თ. სახოკ., გვ. 243 -- თოკი ათი მხარი ჭიდან ამოიღო კაცმა. 2. ცურვის სახეობა, -- ცურვის დროს
მხრების გაშლით მოსმა, -- მხარული ცურვა. ქიგიაშქუ ორგია დო ვალიშ მამალას მელე გემნოჩურუ -- დაარტყა ორგია და
ელვის სისწრაფით გაღმა გადაცურა. ორგიაქ ჯგჷრო ვე გჷმაშქუ: ი. ყიფშ., გვ. 139 -- ორგია კარგად ვერ დავარტყი. 3.
გადატ. წრესგადასული მოქმედება (ქეიფი, მხიარულება...): დანარჩენი მარულეფი მიორთჷდეს ორგიას: მასალ., გვ. 107 --
(დანარჩენი) სხვა ცხენების მხედრები მხიარულად მიიწევდნენ (თავდავიწყებით ისწრაფოდნენ). 

Lemma: orgialaia  
Number: 16429  
ორგიალაია (ორგიალაიას) მიმღ. ვნებ. მყ. ირგიალუ(ნ) ზმნისა -- საგრიალო. გადატ. ლამაზი თვალები; მსხვილი და
კარგად გამომშრალი მარცვლეული. შდრ. რგიალი. 

Lemma: orgilesh-i  
Number: 16430  
ორგილეშ-ი (ორგილეშის) საგრილი. შდრ. რგილი. 

Lemma: orginapal-i  
Number: 16431  
ორგინაფალ-ი (ორგინაფალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ორგინუანს ზმნისა -- საგორებელი. 

Lemma: orgu  
Number: 16432  
ორგუ (ორგუს) მრგვლად გამოჭრილი ფიცარი ქვევრის თავზე დასადებად (დასაფარებლად). ქვევრს თავზე აფარებდნენ ჯერ
ბულიშს (იხ.), შემდეგ ბულიშზე ადებდნენ ორგუს. ორგუ თუ არ ჰქონდათ, დაადებდნენ ბრტყელ ქვას და წითელი მიწით



შემოულესავდენ თავს (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 3, გვ. 156-157). შდრ. ორგუში. 

Lemma: orgual-i  
Number: 16433  
ორგუალ-ი (ორგუალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. რგულენს ზმნისა -- 1. საგლოვი, სამგლოვიარო. 2. იგივეა, რაც ორგალი2, --
სარგავი. შდრ. რგუალა. 

Lemma: orguapal/r-i  
Number: 16434  
ორგუაფალ/რ-ი იგივეა, რაც ორგუალი, -- სარგავი; საგლოვი. 

Lemma: orgumolar-i  
Number: 16435  
ორგუმოლარ-ი (ორგუმოლარს) მიმღ. ვნებ. მყ. რგუმოლუნს ზმნისა -- სატკვერალი. შდრ. რგუმოლი. 

Lemma: orgush-i  
Number: 16436  
ორგუშ-ი (ორგუშის) იგივეა, რაც ორგუ, -- ხისგან დამზადებული სარქველი ქვევრისა (მ. კვირტია). ლაგვანს მინოფორუ
ფიცარი (კვარკვალია) - ორგუში. ორგუშის დინახალეშე სანთელს ქუუსვანა, ღვინი ვაგეშვასინი -- ქვევრს ახურავს
ფიცარი (მრგვალი) -- ორგუში. ორგუშს შიგნიდან სანთელს წაუსვამენ, ღვინო რომ არ დალიოს. 

Lemma: ordal-i  
Number: 16437  
ორდალ-ი (ორდალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. რდუნს ზმნისა -- {გა}საზრდელი. რდილეფი ჯგირო ქორდანი დო ორდალეფი
მორდედას: ქხს, 1, გვ. 15 -- გაზრდილები კარგად იყონ და გასაზრდელები გაზრდილიყვნენ. გემიჸუნუ ოშმეშეფი დო
გინმართ მა ორდალო: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 137 -- ამომიყვანა ულვაშები და მე შემექმნა გასაზრდელი. 

Lemma: ordga  
Number: 16438  
ორდგა (ორდგას) ახალდაბადებული ბავშვის პირველი საწოლი, -- სელის ღეროებისაგან. სელის მკედით შეკრული
ოვალური ფორმის შესაკრავი (გ. ელიავა, ალბ., გვ. 31; 66). შდრ. ტეფია; ჩაჩაბე. 

Lemma: ordo  
Number: 16439  
ორდო, ოდრო (ორდოს, ოდროს) ადრე; დილა (ი. ყიფშ., პ. ჭარ.). ორდო რენ დო ბესა დიხას ქიგეყაყუნი, ქობძირი --
დილაა და ბესა მიწაზე რომ გდია, ვნახე. გოთანდჷ ორდოქჷ: ა. ცაგ., გვ. 15 -- გათენდა დილა. ართ ორდოს ოზეს გინიილჷ:
ი. ყიფშ., გვ. 23 -- ერთ დილას ეზოს (გარეთ) გადავიდა. ორდოშახჷ ირიართო ქიინგარჷ: ა. ცაგ., გვ. 10 -- დილამდე სულ
ტიროდა (იტირა). მატაროზე ორდოშე იჩინებენია -- დარი დილიდანვე იცნობაო. იხ. ოჭუმარე. შრდ. ლაზ. ორდო ადრე;
ჩქარა, სწრაფად (ნ. მარი); ორდონალი საადრეო (აჭარ. დარგ. ლექსკ., 4, გვ. 67). 

Lemma: ordo-ordot//odro-odrot  
Number: 16440  
ორდო-ორდოთ//ოდრო-ოდროთ ზმნზ. დილ-დილით; დილაობით. ორდო-ორდოს მიიშუ ჸვანაშა -- დილ-დილით მიდიოდა
ყანაში. 

Lemma: ordox-i  
Number: 16441  
ორდოხ-ი (ორდოხის) ხის სალტე. ორდოხი რე ბუჸუნიში გალენი გაადვალარი, ტკეცი -- ორდოხი არის ხის კასრის გარეთ
შემოსაკრავი (სალტე), -- ტკეჩი. შრდ. ობურჭი. 

Lemma: ordoxu/e'  
Number: 16442  
ორდოხუ/ჷ (ორდოხუ/ჷ-ს) იგივეა, რაც ორდოხი, -- ხისგან გამზადებული სალტე, რომელსაც შემოაკრავენ ხის ჭურჭელს, რომ
არ გასკდეს (მასალები, ტ. 2, ნაწ. 1, გვ. 228). 

Lemma: ordu//rdu//du  
Number: 16443  
ორდუ//რდუ//დუ იხ. რინა. 

Lemma: ore1//re//e  
Number: 16444  
ორე1//რე//ე იხ. რინა 

Lemma: ore2  
Number: 16445  
ორე2 შორსდ. ხარებისადმი შეძახილი გასაჩერებლად და დასამშვილებლად: ორე, ხოჯი! -- ორე, ხარო! 

Lemma: -ore3  
Number: 16446  
-ორე3 იგივეა, რაც ჸურე, -- მხარეს: ჩქიმორე შვიდობა რე -- ჩემს მხარეს მშვიდობაა. შდრ. ჩქინჸურე//ჩქინურე. 

Lemma: oreba  
Number: 16447  
ორება (ორებას) იგივეა, რაც ორაფა, -- სახელი აორანს ზმნისა -- {და}ჩრდილვა. ტყა აორანც -- ტყე ჩრდილავს. აორანს
(დააორუ დაჩრდილა, დოუორებუ დაუჩრდილავს, დონოორებუე(ნ) დაჩრდილავდა თურმე) გრდმ. აჩრდილებს, ჩრდილავს. იორანს
(დიიორუ დაიჩრდილა, დუუორებუ დაუჩრდილავს) გრდმ. სათავ. ქც. აორანს ზმნისა -- იჩრდილავს. უორანს (დუუორუ დაუჩრდილა,



დუუორებუ დაუჩრდილავს) გრდმ. სასხ. ქც. აორანს ზმნისა -- უჩრდილავს. იორებუ{უ}(ნ) (დიიორუ დაიჩრდილა, დაორებე{ლე}(ნ)
დაჩრდილულა) გრდუვ. ვნებ. აორანს ზმნისა -- იჩრდილება. ეორებუ{უ}(ნ) (დეეორუ დაეჩრდილა, დაორებუუ დასჩრდილვია)
გრდუვ. ვნებ. უორანს ზმნისა -- ეჩრდილება. იორინე(ნ) (იორინუ შესაძლებელი გახდა დაჩრდილვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
აორანს ზმნისა -- შეიძლება დაიჩრდილოს (დაჩრდილვა). აორინე(ნ) (აორინუ შეძლო დაეჩრდილა, -- , დონოორებუე(ნ) შესძლებია
დაეჩრდილა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უორანს ზმნისა -- შეუძლია დაჩრდილოს. ოორაფუანს, ოორებაფუანს (ოორებაფუუ
{და}აჩრდილვინა, უორებაფუაფუ {და}უჩრდილვინებია, ნოორებაფუე(ნ) აჩრდილვინებდა თურმე) კაუზ. აორანს ზმნისა --
აჩრდილვინებს. მაორებელი მიმღ. მოქმ. {და}მჩრდილავი. ოორებელი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}საჩრდილავი. დაორებული მიმღ. ვნებ.
წარს. დაჩრდილული. {და}ნაორები მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნაჩრდილავი. {და}ნაორებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ჩრდილვის
საფასური. {უდ}უორებუ მიმღ. უარყ. დაუჩრდილავი. შდრ. ორო; ოორუე. 

Lemma: orebul-i  
Number: 16448  
ორებულ-ი იგივეა, რაც დაორებული, -- დაჩრდილული. 

Lemma: orek'esh-i  
Number: 16449  
ორეკეშ-ი (ორეკეშის) სარეკავი, სარეკისი, -- ზარი. შდრ. ორაჸეში. 

Lemma: orenj-i  
Number: 16450  
ორენჯ-ი (ორენჯის, ორენს) მიმღ. ვნებ. მყ. ორე(ნ) ზმნისა -- 1. სამყოფი, სადგომი; თავშესაფარი. 2. სამომავლო,
მოსაშენებელი, საშენი (პირუტყვი, ფრინველი). იდეს დო მიანჭეს კერიში ორენჯიშა: მ. ხუბ., გვ. 9 -- იარეს და მიაღწიეს
კერატის სადგომს. მიდეჸუნუ მუში ორენჯი არდგილიშა: ი. ყიფშ., გვ. 83 -- წაიყვანა თავის სადგომ ადგილას. ათე მუმული
ორენჯი რე -- ეს მამალი საშენია (მოსაშენებელი). იხ. რინა. 

Lemma: orerasha  
Number: 16451  
ორერაშა (ორერაშას) ცეკვის სახეობა. ორერაშას სხაპუნთუ სი დო შხვა -- ორერაშას ცეკვავთ შენ და სხვა. 

Lemma: orza  
Number: 16452  
ორზა, ორიზა (ორ{ი}ზას) ბოტან. ბრინჯი (ი. ყიფშ., პ. ჭარ., ა. მაყ.). 

Lemma: orzamal-i  
Number: 16453  
ორზამალ-ი (ორზამალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ორზანს ზმნისა -- {და}სანთები. 

Lemma: orzol-i  
Number: 16454  
ორზოლ-ი (ორზოლ/რს) საგზალი. ართ წანაში დასაბაღი ორზოლი დომიჭვითია: ქხს, 2, გვ. 18 -- ერთი წლის საკმარისი
საგზალი გამომიცხვეთო. ჯგირი ოსურიშ მენდულს შარას ორზოლი ვაკონია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 190 -- კარგი ცოლის
პატრონს (მოიმედეს) გზაში საგზალი არ უნდაო. ჸურუში ორზოლი შქა შარაშა: ი. ყიფშ., გვ. 177 -- ბრიყვის საგზალი
შუაგზამდეო. 

Lemma: orzolam-i  
Number: 16455  
ორზოლამ-ი (ორზოლამს) საგზლიანი. ორზოლამო ზმნზ. საგზლიანად. ე კოჩქჷ ორზოლამო მიდართჷ ოგორჷშა: ი. ყიფშ.,
გვ. 13 -- ეს კაცი საგზლიანად წავიდა საძებნელად. 

Lemma: orta  
Number: 16456  
ორთა (ორთას) 1. სახელწოდებაა ორი ღვთაების: ა) მხეცთა მფარველი (გალენიშიში ორთა გარეულის ორთა) და ბ)
მაღალთა (ცის) მფარველი (ჟინიში//ჟინიშიში ორთა ზევითას ორთა). პირველ ღვთაებას ოჯახის უფროსი საქონლის
სამწყვდევში (ქართა) უმართავს რიტუალს და წარმოთქვამს ლოცვას, რომ უვნებლად დაიცვას მხეცებისაგან მისი საქონელი.
მეორე ღვთაებისადმი რიტუალი ტარდება ტყეში ზაფხულში. შესაწირავად მიაქვთ მამალი, რომელსაც წინასწარ ხდიან
ტყავს. ამ ტყავს ჰკიდებენ ხეზე, რაც შეიძლება მაღლა, და წარმოთქვამენ ლოცვას, რომელშიაც თხოვენ ღვთაებას, დაიცვას
საქონელი მეხისაგან (ი. ყიფშ.). ორსავე ორთას თავისი სალოცავი გააჩნდა წარმართობის ხანაში (მ. კვირტია). ორთა --
ზებუნებრივი ძალა, სამყაროში არსებული ცოცხალ არსებათა გამგებელი (კ. სამუშია). ვით-ით შური საქონელი
გაიშაგორეს, ვემეჩესკონ, ორთაშა ოშქურუდეს: მ. ხუბ., გვ. 176 -- ათ-ათი სული საქონელი გამოარჩიეს, რომ არ მიეცათ,
ორთასი ეშინოდათ. თქვა ხვამილო დომიტებუთ, თქვან შემწე რდას ჯვეშიშ ორთა!: მასალ., გვ. 56 -- თქვენ დალოცვილი
დამიტოვებიხართ, თქვენი შემწე იყოს ძველის ორთა! ჯგჷრი ორთაში სისქვამეთ ხიოლცჷ რდჷ ირ სქჷლედი: მასალ., გვ.
62 -- კარგი ორთას სილამაზით ხარობდა ყველა სულდგმული. 2. ბუნება (დ. ფიფია). 

Lemma: ortab-i  
Number: 16457  
ორთაბ-ი (ორთაბის) იგივეა, რაც ორთალი1, -- ქცევა. ჟირი ორთაბი დიხა აფუ ოხაჩქალი -- ორი ქცევა მიწა აქვს
გასათოხნი 

Lemma: ortal-i1  
Number: 16458  
ორთალ-ი1 (ორთალს) იგივეა, რაც ორთაბი, -- ქცევა. ვა უმონდჷ ართი ორთალც: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 89 -- არ
აღემატებოდა ერთ ქცევას. შქა დიხას ჭანურიე ჟირ ორთალ დიხაშ მაფართას: მ. ხუბ., გვ. 125 -- შუა ადგილას ქვაბია ორი
ქცევა მიწის სიფართოვეზე. 

Lemma: ortal-i2  
Number: 16459  



ორთალ-ი2 (ორთალს) მიმღ. ვნებ. მყ. რთუნს ზმნისა -- {გა}საყოფი. ასე დაასქიდეს ორთალო მოჭყუდემქ -- ახლა დარჩათ
გასაყოფად პატარძლები. ორთალქ მუთუნქ ვადაასქიდეს -- გასაყოფი არაფერი (არ) დარჩათ. 

Lemma: ortapal-i  
Number: 16460  
ორთაფალ-ი (ორთაფალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ურთ{უ}ანს ზმნისა -- სატრიალებელი. 

Lemma: ortapu  
Number: 16461  
ორთაფუ (ორთაფუს) მიმღ. ვნებ. მყ. ეურთანს ზმნისა -- ასაქცევი. ნინას ორთაფუ ირო აშინია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 106 --
ენას ასაქცევი ყოველთვის ეშოვებაო. შდრ. იორთაფუ. 

Lemma: ortashe  
Number: 16462  
ორთაშე (ორთაშეს) 1. საზომი გოდორი; რისამე გასანაწილებელი (მაგ., სიმინდის) კალათი. ორთაშე კალათი იტევს ორ
ფუთამდე ტარო-სიმინდს (მასალები, ტ. 2, ნაწ. 1, გვ. 231). 2. ხელბზრიალა, რომლითაც მასრაზე ძაფს ახვევენ საქსოვად. 3.
ჯარა, რომელსაც იყენებდნენ აბრეშუმის ძაფის შულოებად ამოხვევისას (მ. კვირტია). შდრ. ელართაშე. 4. მოსახვევი,
მოსაბრუნებელი. 

Lemma: ortval-i  
Number: 16463  
ორთვალ-ი (ორთვალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. რთუნს ზმნისა -- 1.სახურავი. ჯვეში ორთვალი გუმათირალი რე -- ძველი
სახურავი გამოსაცვლელია. ჸუდეს ორთვალიშე ფარცხჷნანია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 155 -- სახლს სახურავიდან ხვეტავენო. 2.
დასახური. ჸუდე ორთვალი რე -- სახლი დასახურავია. შდრ. რთუალა. 

Lemma: ortvalam-i  
Number: 16464  
ორთვალამ-ი (ორთვალამს) სახურავიანი. ორთვალამო ზმნზ. სახურავიანად. დუხვამუდა ღორონს... ორთვალამო დო
ორინჯამო: ქხს, 1, გვ. 31 -- დალოცვილიყავ ღმერთისაგან სახურავიანად და საქონლიანად. 

Lemma: ortia  
Number: 16465  
ორთია (ორთიას) წილი; ნაწილი. ჩქიმი ორთია თენა რე -- ჩემი წილი ესაა. ოჭკომალი ორთიათი რე დოინჯრილი --
საჭმელი წილებადაა დაი{ნ}ჯრებული. ჩქიმ ორთიას მითას დუანებენქია -- ჩემს წილს არავის დავანებებო. 

Lemma: ortinapal-i  
Number: 16466  
ორთინაფალ-ი (ორთინაფალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ორთინუანს ზმნისა -- საბრუნებელი. ორთინაფალი შარვალი
საბრუნებელი შარვალი (გალიფე, რომელიც ხვანჯარზეა). 

Lemma: ortual-i  
Number: 16467  
ორთუალ-ი (ორთუალ/რს) იგივეა, რაც ორთვალი (მნიშვნ. -- 2). 

Lemma: ortumel-i  
Number: 16468  
ორთუმელ-ი (ორთუმელ/რს) სასთუმალი. შქირენს მელაჭკუმაფუ ვა აკო, ლურს -- ორთუმელი: ი. ყიფშ., გვ. 179 --
შიმშილს საჭამადი არ უნდა, ძილს -- სასთუმალი. სუმარიში ულა გოკონია-და, ორთუმელი გეგთუჸოთია: თ. სახოკ., გვ. 258
-- სტუმრის წასვლა თუ გინდა, სასთუმალი გამოუგდეო. მა სქან ორთუმელს ქიმკივჯირი-შო: ქხს, 1, გვ. 241 -- მე შენს
სასთუმალზე მივწექი-თქო. თუნთიში თომა ქიმწუდუ ორთუმელიშა: მ. ხუბ., გვ. 11 -- დათვის თმა დაუდო სასთუმალზე. შდრ.
ლაზ. ომთუნალე სასთუმალი (აჭარ. დარგ. ლექსკ., 4, გვ. 60). 

Lemma: ortu{u}  
Number: 16469  
ორთუ{უ} (ორთუ{უ}-ს) გზაგასაყარი, გზაჯვარედინი. ოთხ-ორთუუ შარას ქიგიორინუუ -- გზაჯვარედინზე (ოთხსაბრუნ გზაზე)
დააყენა. იხ. შარა-ორთუ. 

Lemma: ortushara  
Number: 16470  
ორთუშარა (ორთუშარას) იგივეა, რაც შარა-ორთუ, -- გზაჯვარედინი. ქიშეხვადჷ ორთუშარასჷ: ი. ყიფშ., გვ. 87 -- შეხვდა
გზაჯვარედინზე. შდრ. ორთუუ. 

Lemma: ortkapu  
Number: 16471  
ორთქაფუ (ორთქაფუს) მიმღ. ვნებ. მყ. რთქაფუნს ზმნისა -- სათქვლეფი (ღორივით). 

Lemma: oriza  
Number: 16472  
ორიზა (ორიზას) იხ. ორზა. 

Lemma: orik'esh-i  
Number: 16473  
ორიკეშ-ი (ორიკეშის) რიკით (იხ.).სათამაშო ადგილი. 

Lemma: orinal-i  
Number: 16474  



ორინალ-ი (ორინალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ორე(ნ) ზმნისა -- სამყოფი, სადგომი. ფალირ(ი) ტები ორე შურიში ორინალი: კ.
სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 19 -- გაფურჩქვნილი ტევრი არის სულის სამყოფი. შდრ. ორენჯი. 

Lemma: orinapal-i  
Number: 16475  
ორინაფალ-ი (ორინაფალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ორინუანს ზმნისა -- {და}საყენებელი. 

Lemma: orinj-i  
Number: 16476  
ორინჯ-ი, ორიჯ-ი, ორჯ-ი (ორი{ნ}ჯის, ორჯის; ორინს, ორის, ორს) მიმღ. ვნებ. მყ. ორინუანს ზმნისა -- რაც უნდა დაიყენონ, -
- დასაყენებელი; ზოგადი სახელია შინაური რქოსანი საქონლისა (ძროხა, ხარი, -- უფრო ძროხაზე ითქმის). ჸუნდეს ორინჯი:
მ. ხუბ., გვ. 117 -- ჰყავდათ საქონელი. ვარა ორინჯის მუს ღოლა?: ი. ყიფშ., გვ. 161 -- ან საქონელს რას უზამ? ირ ორინს
ქჷდარულუ: ი. ყიფშ., გვ. 170 -- ყველა საქონელს დაეძინა. ჩქიმი ორინც სი გაატჷბი: ი. ყიფშ., გვ. 187 -- ჩემი საქონელი შენ
დალოცე (გაათბე). ასე დეელიუ მუმას ორინჯიშ ჯოგიქ: მ. ხუბ., გვ. 203 -- ახლა დაელია მამას საქონლის ჯოგი. ორჯიცალო
უქიქანს ნოჸორი -- საქონელივით დაუფჩენია პირი. შდრ. ორენჯი. 

Lemma: ori-orit  
Number: 16477  
ორი-ორით ზმნზ. ორი ადამიანის მიერ ერთმანეთთან ხელი-ხელ გადაჭდობილად ვინმე მესამე პირის ტარება (კ. სამუშ.,
მასალ., გვ. 91). იმ სერს ორი-ორით ქიმიჸონეს ხანიშ სქუა: მ. ხუბ., გვ. 16 -- იმ ღამეს ორი-ორით მოიყვანეს ხანის შვილი.
თეშ გინგოშქვა, ონჯღორეშე გილაჸუნდათ ორი-ორით: მასალ., გვ. 91 -- ისე გაგხდი, სირცხვილისაგან დაჰყავდეთ ორი-
ორით. შდრ. იმერ. ორი-ორზე სიარული ნელ-ნელა სიარული (ი. ჭყ.). 

Lemma: orij-i  
Number: 16478  
ორიჯ-ი (ორიჯის, ორის) იგივეა, რაც ორინჯი. დუხვამუდა ღორონს ორთვალამო დო ორიჯამო!: ქხს, 1, გვ. 31 --
დალოცვილიყავ ღმერთისაგან სახურავიანად და საქონლით (საქონლიანად)! გიძინას ირფელიშა... ორიჯიშა დო ერჯიშა:
ქხს, 1, გვ. 31 -- გიმატოს (გიმრავლოს) ყველაფერზე... საქონელზე და ვაცებზე. 

Lemma: ork'e  
Number: 16479  
ორკე (ორკეს) სარკმელი; პატარა ჭუჭრუტანა; ღია ადგილი კედელზე სასინათლოდ, -- ღრიჭო. ჯვეშო ქუხნა ჸუდეს უტენდეს
სასინათოთ ორკეს -- ძველად სამზად სახლს უტოვებდნენ სასინათლოდ ორკეს. სოდეთ ორკეფი რე დოსქჷლადირი, -- თექ
მიშმუურცუ ბორია: ყაზაყ., 21.03.1930, გვ. 3 -- სადაც ჭუჭრუტანები არის დარჩენილი, იქ შემოდის ქარი. დუცუ ჭიჭე ორკე
ქიმეჩეს ოჭკუმალიში ინაჭირინაფალო: ი. ყიფშ., გვ. 106 -- თავზე პატარა ჭუჭრუტანა მისცეს საჭმლის ჩასაწოდებლად.
(სარკეღ *საორკე, -- მ. კვირტია). სა-რკე=ო-რკე. სა: ო. 

Lemma: ork'iebel-i  
Number: 16480  
ორკიებელ-ი (ორკიებელ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ირკიენს ზმნისა -- საძებნი; საკვლევი. იხ. რკიება. 

Lemma: ork'ial-i  
Number: 16481  
ორკიალ-ი, ორკიარ-ი (ორკიალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. რკიანს ზმნისა -- საკივლელი. შდრ. ორკილე. 

Lemma: ork'ile  
Number: 16482  
ორკილე (ორკილეს) იგივეა, რაც ორკიალი, -- საკივლელი. 

Lemma: ork'ine  
Number: 16483  
ორკინე (ორკინეს) საჭიდაო. ართი მარუო რე, ქუნობზადებუექ ჩქიმი ორკინეთ: ი. ყიფშ., გვ. 19 -- ერთი კვირაა,
ემზადებოდი თურმე ჩემთან საჭიდაოდ. გიშელუ თე ბოშიქ ორკინუშა: მ. ხუბ., გვ. 1 -- გამოვიდა ეს ბიჭი საჭიდაოდ. იხ.
რკინება. 

Lemma: ork'ol-i  
Number: 16484  
ორკოლ-ი (ორკოლ/რს) დოქი, სარწყული. მიდართუ ლაკვიქ დო ორკოლი გეგმაკერკელუ: მ. ხუბ., გვ. 11 -- წავიდა ლეკვი
და დოქი გამოაგორა. წყარი... ორკოლით ქიმიღი!: მ. ხუბ., გვ. 8 -- წყალი... დოქით მოიტანე! ინჭას წყარი გევობი დო
დინომიდგუ ორკოლიშა: ქხს, 1, გვ. 235 -- ჭიდან წყალი ამოვასხი (ამოვიღე) და მიდგას დოქში. შდრ. საბა: ორკიოლი
სათბობი წყლისა, ჴელადა. 

Lemma: ork'olam-i  
Number: 16485  
ორკოლამ-ი (ორკოლამს) დოქიანი. ართი ორკოლამი ბოშიქჷ ქომორთჷ: ა. ცაგ., გვ. 14 -- ერთი დოქიანი ბიჭი მოვიდა.
დუხვამუდა ღორონს... ორკოლამო დო ფოხალამო: ქხს, 1, გვ. 31 -- დალოცვილიყვე ღმერთისაგან... დოქიანად და
კოკიანად. 

Lemma: ork'olia  
Number: 16486  
ორკოლია (ორკოლიას) კნინ. პატარა დოქი, -- დოქუნა. 

Lemma: orme  
Number: 16487  
ორმე (ორმეს) იხ. ორომე. 

Lemma: ormo  



Number: 16488  
ორმო (ორმოს) ორმო. 

Lemma: orna  
Number: 16489  
ორნა (ორნას) ზათქი; ხმა. ქორნაში დიკოჸოთამა ორნის ჩაგდება, ძლიერი ხმაურით ჩაჩუმება; ხმის გაკმენდა. ზუგიც
ორნაქ გჷტალჷნი, ყულეს ვეგიაცადინ ძგაშა: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 114 -- ზუგდიდში ზათქით ხმა რომ ჩაუვარდა, ყულევს
ნაპირზე ვერ გაჩერდა. ქქირტკოლაფუდას ორნა! ხმა (ენა) ჩაგვარდნოდეს (გაჩუმებულიყავ!) (წყევლაა). შდრ. ზნუკი. 

Lemma: oro1  
Number: 16490  
ორო1 (ოროს) ჩრდილი; ლანდი. ის ჰამო ორო დღას ვაჭარაფუ: მასალ., გვ. 130 -- მას ტკბილი (საამო) ჩრდილი არასოდეს
არ ღირსებია. ჰო, იორე, იორე, ჩხანა მიჩხანე დო ორო მიორე: ქხს, 1, გვ. 167 -- ჰო, იორე, იორე, მზე მოიმზევე და
ჩრდილი -- მომიჩრდილე. გითუორექ ოროს, ვტვიტუნქ დოლოს: ქხს, 1, გვ. 240 -- ვდგავარ ჩრდილში, ვწიწკნი მდელოს.
მუქჷ ოროს ქიდიინჯირჷ: ი. ყიფშ., გვ. 94 -- თვითონ ჩრდილში დაწვა. სქანი ოროშა ვეგინგასხაპენია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ.
126 -- შენს ჩრდილს ვერ გადაახტებიო. 

Lemma: -oro2  
Number: 16491  
-ორო2 თანდებული -- ვით. სი ჩქიმორო (ჩქიმიშორო) გილეგარდე -- შენ ჩემსავით ტიროდე. შდრ. {ი}შ-ორო. 

Lemma: orome  
Number: 16492  
ორომე (ორომეს) ორმო; მრუმე, ჩრდილიანი ადგილი; ამოთხრილი ადგილი, რომელშიაც ორო (ჩრდილი) არის ჩამდგარი,
ჩაბნელებულია (მ. კვირტია). თოლს სინათლეს ვავორწყექ, ინვორექ ორომეს: ი. ყიფშ., გვ. 154 -- თვალში სინათლე არ
მაქვს (ვხედავ), ვდგავარ ორმოში. ათექ რდუ, ჩქი მირსხეს დო ორომეშე ეშე ეშმოჯღონესია: მ. ხუბ., გვ. 6 -- ეს იყო, ჩვენ
გვიხსნა და ორმოდან ზევით ამოგვაგზავნაო. ქორომე დიხა ბნელი, უმზეო ადგილი. შდრ. რუმე. 

Lemma: oropia  
Number: 16493  
ოროფია (ოროფიას) მსხვილი აგებულების, ულამაზო. ართი ოროფია-ჯგურა ძღაბი ჸუნს -- ერთი ულამაზო გოგო ჰყავს. 

Lemma: oro՚ia//oroia  
Number: 16494  
ოროჸია//ოროია (ორო{ჸ}იას) როყიო. ოროჸია კოჩი -- როყიო კაცი. 

Lemma: orzhven-i  
Number: 16495  
ორჟვენ-ი (ორჟვენს) ეჟვანი (პ. ჭარ.). 

Lemma: orsa  
Number: 16496  
ორსა (ორსას) იგივეა, რაც ორცა, -- ირიბი, ალმაცერი. ორსათ ზმნზ. ირიბად, ალმაცერად. ორსათ მეურე საქმეს -- ირიბად
უდგას საქმეს. 

Lemma: orsa{n}t'-i  
Number: 16497  
ორსა{ნ}ტ-ი (ორსა{ნ}ტის) ოსტატი, ხელოსანი (ი. ყიფშ., პ. ჭარ., მ. კვირტია). 

Lemma: orsat'-i  
Number: 16498  
ორსატ-ი (ორსატის) იხ. ორსანტი. 

Lemma: orsxua  
Number: 16499  
ორსხუა (ორსხუას) იგივეა, რაც ორცხუა, -- სახსარი; მუხლი. იხ. ორსხუაფუ. შდრ. რსხუალა. 

Lemma: orsxuapu  
Number: 16500  
ორსხუაფუ (ორსხუაფუს) სახსარი. ხუჯიშ ორსხუაფუს, ძვალს, მიკოხე ტყვია: მ. ხუბ., გვ. 16 -- მხრის სახსარზე, ძვალზე, ზის
ტყვია. 

Lemma: ort'vi-i  
Number: 16501  
ორტვი-ი (ორტვირს) იხ. ორტვილი; შდრ. ორტვინი. 

Lemma: ort'vil-i  
Number: 16502  
ორტვილ-ი (ორტვილ/რს) იხ. ორტვინი. 

Lemma: ort'vin-i  
Number: 16503  
ორტვინ-ი (ორტვინს) ბოსტანი, მტილი. ართი ჩქიმი ორტვინი გვალო ქუალეფით მოროწკილი რე: ი. ყიფშ., გვ. 183 --
ერთი ჩემი ბოსტანი მთლად ქვებით მომწკრივებულია (გამოცანა: პირი და კბილები). ირო გინოშვარშვალერი თქვანი
ორტვინი დო ჸვანა: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 104 -- ყოველთვის ბიბინებდეს (აბიბინებული) თქვენი ბოსტანი და ყანა.
ორტვილიშა ინილენც: ქხს, 1, გვ. 209 -- ბოსტანში შევა. შდრ. ლაზ. ონტულე ბოსტანი, ბაღი (ნ. მარი). 



Lemma: ort'vinia  
Number: 16504  
ორტვინია (ორტვინიას) კნინ. პატარა ბოსტანი. ჩქიმი ჭიჭე ორტვინიას დაჩხირ ინიფაფალ -- ჩემს პატარა ბოსტანში
ცეცხლი ლაპლაპებს (გამოცანა: ჩიბუხი). 

Lemma: ort'vinishi  
Number: 16505  
ორტვინიში (ორტვიიში) ბერგი ბოსტნის თოხი (საგანგებოდ მზადდებოდა). 

Lemma: ort'vinoba//ort'viloba//ort'vioba  
Number: 16506  
ორტვინობა//ორტვილობა//ორტვიობა (ორტვინობას, ორტვი{ლ}ობას) ბოსტნეულობა. შდრ. ორტვინუა. 

Lemma: ort'vinua  
Number: 16507  
ორტვინუა (ორტვინუას) იგივეა, რაც ორტვინობა (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 3, გვ. 62). 

Lemma: ort'vinul-i  
Number: 16508  
ორტვინულ-ი (ორტვინულ/რს) ბოსტნეული. მუჟამცჷთჷ ორტვინულცუ მუნტურ-ხოჭო ქუცენცჷნი, თიწკჷმა რე
ფრინველეფცჷ თი განიშა უტენთჷნი -- როდესაც ბოსტნეულს მატლი-ხოჭო შეესევა, მაშინაა, ფრინველებს იმ მხარეს რომ
ვუშვებთ. 

Lemma: ort'vinuloba  
Number: 16509  
ორტვინულობა (ორტვინულობას) იგივეა, რაც ორტვინობა, ორტვინუა. 

Lemma: ort'il-i  
Number: 16510  
ორტილ-ი, ორტინ-ი (ორტილ/ნ-ს): დოთასჷ მუში ორტილსჷ: ა. ცაგ., გვ. 88 -- დათესა თავის ბოსტანში. 

Lemma: ort'iluroba  
Number: 16511  
ორტილურობა (ორტილურობას) იგივეა, რაც ორტვინულობა. ორტილურობა მუჟანსჷთი გეეურსჷნი, ირი დელოში
უმოსი რე თინა: ა. ცაგ., გვ. 88 -- ბოსტნეულობა რომ ამოვა, ყოველ მდელოზე მეტი ის არის. 

Lemma: ort'in-i  
Number: 16512  
ორტინ-ი (ორტინს) იგივეა, რაც ორტვინი. ორტინიშა დილევლი დო გელაბწილი პურასქია: ქხს, 1, გვ. 235 -- ბოსტანში
შევედი და მოვკრიფე პრასა. თხა ორტინს (ორტვინს) ორწყედუ დო ღობერს -- ვარია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 56 -- თხა
ბოსტანს ხედავდა და ღობეს -- არაო. 

Lemma: ort'ual-i  
Number: 16513  
ორტუალ-ი, ორტუაფალ-ი (ორტუ{აფ}ალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ორტუანს ზმნისა -- {და}სალბობი. ჩქიმი ძვალეფიში
ორტუაფალი: ქხს, 1, გვ. 168 -- ჩემი ძვლების დასალბობი. შდრ. რტუაფა. 

Lemma: ort'q'apu  
Number: 16514  
ორტყაფუ (ორტყაფუს) 1. სარტყელი. პეტრეს ჩაფლას ქობთხიინქ, ორტყაფუსუ -- პაულესი: ქხს, 1, გვ. 199 -- პეტრეს
ფეხსაცმელს ვთხოვ, სარტყელს -- პავლეს. ორტყაფუ ქუმურტყაფუდეს: ი. ყიფშ., გვ. 150 -- სარტყელი შემოერტყათ. 2.
გადატ. ოთხკუთხად გათლილი ხე, რომელიც იდება ბოყვებზე და კრავს კედლებს. ქჸუდეში ორტყაფუ სახლის სარტყელი
(მასალები, ტ. 1, გვ. 378-9). ქცაში ორტყაფუ ცისარტყელა. 

Lemma: orulapar-i  
Number: 16515  
ორულაფარ-ი (ორულაფარს) მიმღ. ვნებ. მყ. ორულუანს ზმნისა -- 1. {და}საძინებელი. 2. სარბენი. ორულაფარი მინდორი
სარბენი მინდორი. 

Lemma: orulashe  
Number: 16516  
ორულაშე (ორულაშეს) იგივეა, რაც ორულე, -- სარბენისი. ბავშვის ფეხის ასადგმელი მოწყობილობა, -- ორძელი. მიწაში
ასობენ ოთხ (ექვს) პალოს, რომლებზედაც ამაგრებენ (პარალელურად) ორ გრძელ ჯოხს. ამ ჯოხებს ბავშვი იღლიით
ეყრდნობა და დადის იქით-აქეთ (შდრ. ს. მაკალ., გვ. 275). 

Lemma: orule  
Number: 16517  
ორულე (ორულეს) მიმღ. ვნებ. მყ. ირულე(ნ) ზმნისა -- სარბენი. 

Lemma: orulesh-i1  
Number: 16518  
ორულეშ-ი1 (ორულეშის) იგივეა, რაც ორულაფარი, -- სარბენისი; სარბენი ადგილი. იხ. ორულუ. 

Lemma: orulesh-i2  
Number: 16519  



ორულეშ-ი2 (ორულეშის) საძინებელი. იხ. რული. 

Lemma: orulu  
Number: 16520  
ორულუ (ორულუს) მიმღ. ვნებ. მყ. ორულუანს ზმნისა -- სარბენი. ქულა ორულუშა გუუტეს დო ჸვერე -- ოჯინუშა: ი. ყიფშ.,
გვ. 178 -- კოჭლი სარბენად გაუშვეს და ბრმა -- საყურებლად. 

Lemma: orume  
Number: 16521  
ორუმე (ორუმეს) იგივეა, რაც ორომე, -- ორმო; გადატ . საბნელო (ადგილი); საპყრობილე. მიდართჷ დო ქჷმთააჸოთჷ თინა
ორუმესჷ: ა. ცაგ., გვ. 89 -- წავიდა და შეაგდო ის საპყრობილეში (ბნელ ადგილას). ოკო გეშანთხორასი გვარიანიდე კაბეტი
სანახვერო ორუმე: ყაზაყ., 1.01.1931, გვ. 4 -- უნდა ამოთხაროს გვარიანი დიდი სანეხვო ორმო. შდრ. რუმე. 

Lemma: orumesh-i  
Number: 16522  
ორუმეშ-ი (ორუმეშის) ჩრდილოეთი. ორმესაც იტყვიან. შდრ. ოორუე; ობჟათე. 

Lemma: ore'za  
Number: 16523  
ორჷზა (ორჷზას) იხ. ორიზა, ორზა. 

Lemma: ork-i  
Number: 16524  
ორქ-ი (ორქის) ორთქლი. ათე ოწამალარი ორქი ჰეერიშე უმონკაში რე -- ეს საწამლავი ორთქლი ჰაერზე უფრო მძიმეა.
ქჷთმოლ თიში ორქიქჷ: მასალ., გვ. 112 -- ჩამივარდა მისი პირის ორთქლი. იხ. პულა. 

Lemma: orkal-i  
Number: 16525  
ორქალ-ი (ორქალ/რს) რქაზე შესაბმელი (დასახვევი) თოკი. შდრ. რქა; რქალეფი. 

Lemma: orkalar-i  
Number: 16526  
ორქალარ-ი (ორქალარს) მიმღ. ვნებ. მყ. რქალუნს ზმნისა -- სარქო; თოკი, რომელსაც რქოსანს რქებზე დაახვევენ
გარდიგარდმო. ათე ბაწარი ხოჯიში ორქალარიე -- ეს თოკი ხარის რქებზე დასახვევია. შდრ. რქალუა. 

Lemma: orko  
Number: 16527  
ორქო (ორქოს) ოქრო. სუმონეჩი ჯორიშ ხარგა ორქო: მ. ხუბ., გვ. 18 -- სამოცი ჯორის ტვირთი ოქრო. იხირდეს ორქო დო
ვარჩხილცჷ: ი. ყიფშ., გვ. 52 -- იპარავდნენ ოქროსა და ვერცხლს. შხვაში ორქოსი სქანი ლინჯი უჯგუ -- სხვის ოქროს შენი
სპილენძი სჯობსო. ართი ორქოში თუმამი ცირა ჰეერითჷ მეჸუნდუა: ა. ცაგ., გვ. 15 -- ერთი ოქროს თმიანი გოგო ჰაერით
მიჰყავდაო. ქოქროში კაკალი ოქროს მარცვალი. კვარკვანტია, ტანი ქექე, თელო ორქოში კაკალი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ.,
გვ. 32 -- გოგმანა (და) ტანმჩატე მთლად ოქროს მარცვალი. იხ. ოქრო. შდრ. ლაზ. ოქრო. 

Lemma: orkotolam-i  
Number: 16528  
ორქოთოლამ-ი (ორქოთოლამს) ოქროთვალიანი. ქთოლი -- ორქო თვალი -- ოქრო. 

Lemma: orkotumam-i  
Number: 16529  
ორქოთუმამ-ი (ორქოთუმამს) ოქროსთმიანი. 

Lemma: orkual-i  
Number: 16530  
ორქუალ-ი (ორქუალს) მიმღ. ვნებ. მყ. ურქენს ზმნისა -- {მო}საქნევი. 

Lemma: orghash-i  
Number: 16531  
ორღაშ-ი (ორღაშის) გაუტანელი. ორღაში//ოღრაში კოჩიე -- გაუტანელი კაცია. 

Lemma: o{r}ghe  
Number: 16532  
ო{რ}ღე (ო{რ}ღეს) ამრიდებელი; გაუტანელი. ორღე კოჩიე -- თავის ამრიდებელი კაცია (მუშაობის დროს). ხაჩქუას დუს
ითმიოღანს -- თოხნას თავს არიდებს. შდრ. მო{რ}ღე. 

Lemma: orghvapal-i  
Number: 16533  
ორღვაფალ-ი (ორღვაფალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ორღვანს ზმნისა -- {გადა}საყრელი. 

Lemma: orghomal-i  
Number: 16534  
ორღომალ-ი (ორღომალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. რღომუნს ზმნისა -- ღრმულის გასაკეთებელი. შდრ. რღომა. 

Lemma: orgho-chorgho  
Number: 16535  
ორღო-ჩორღო (ორღო-ჩორღოს) ოღრო-ჩოღრო. ორღო-ჩორღო შარა რე -- ოღრო-ჩოღრო გზაა. 



Lemma: orghuapula  
Number: 16536  
ორღუაფულა (ორღუაფულას) წვნიკი; უსარგებლო, გადასაყრელი, ნახლეჩი (ფიცარი). ორღუაფულა ფიცარიში ჸუდე
წვნიკი ფიცრის სახლი. შდრ. ორღვაფალი (მასალები, ტ. 1, გვ. 387). 

Lemma: orshval-i  
Number: 16537  
ორშვალ-ი (ორშვალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. რშუნს ზმნისა -- ქსელი, საქსოვი. შდრ. რშუალა. 

Lemma: orshvinal-i  
Number: 16538  
ორშვინალ-ი (ორშვინალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. რშვინუნს ზმნისა -- სასტვენი, სასტვინავი. შდრ. რშვინი. 

Lemma: orshialaia  
Number: 16539  
ორშიალაია (ორშიალაიას) შრიალა; საშრიალო. თუმა ორშიალაია, ჸვა გიღუნა ფიჩალი -- თმა შრიალა, შუბლი გაქვთ
გაშლილი. შდრ. რშიალი. 

Lemma: orshual-i  
Number: 16540  
ორშუალ-ი (ორშუალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. რშუნს ზმნისა -- საქსელო. ორშუალი ძაფი საქსელო ძაფი, ქსელის ძაფი.
ორშუალი ძაფი ოკო ორდას კუმოხილი -- საქსელო ძაფი უნდა იყოს მაგრად დართული. შდრ. ომოშირი; შველია თუხილი
(მასალები, ტ. 2, ნაწ. 2, გვ. 227). 

Lemma: o{r}chan-i  
Number: 16541  
ო{რ}ჩან-ი (ო{რ}ჩანს) 1. ოჩანი, ურჩი, ჯიუტი; ზარმაცი, ზოზინა. ორჩანი ცხენი რენია -- ოჩანი ცხენიაო. 2. ეჭვიანი (დ.
ფიფია). 

Lemma: orchaneba  
Number: 16542  
ორჩანება (ორჩანებას) სახელი ორჩანენს ზმნისა -- ურჩობა; ჯიუტობა; ოჩნობა; თავშეკავება. მუდგარენ, გური უარს
მირაგადუ, ვორჩანენქ - რაღაცაა, გული უარს მეუბნება, (და) თავს ვიკავებ (ვოჩნობ). მეღეჯექ ჭახანც გეორჩანჷ: ი. ყიფშ.,
გვ. 90 -- მეღორე ცოტა ხანს გაურჩდა. ორჩანენს(იყენ. იორჩანუ იოჩანა, უორჩანებუ უოჩნია//უოჩნებია, ნოორჩანუე(ნ) ოჩნობდა თურმე)
გრდუვ. საშ.-მოქმ. ოჩნობს. იორჩანენს (იორჩანუ იოჩნა, უორჩანებუ უოჩნია) გრდუვ. იოჩანებს. უორჩანენს (უორჩანუ უოჩნა, უორჩანებუ
უოჩნია) გრდუვ. სასხ. ქც. ოჩანენს ზმნისა -- უოჩნებს. აორჩანინე(ნ) (აორჩანინუ შეძლო ეოჩნა, -- , ნოორჩანებუე(ნ) შესძლებია
ოჩნობა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უორჩანენს ზმნისა -- შეუძლია უოჩნოს. ოორჩანებაფუანს (ოორჩანებაფუუ აოჩნებინა,
უორჩანებაფუაფუ უოჩნებინებია, ნოორჩანებაფუე(ნ) აოჩნებინებდა თურმე) კაუზ. ორჩანენს ზმნისა -- აოჩნებინებს. მაორჩანებელი მიმღ.
მოქმ. ვინც ოჩნობს. ოორჩანებელი მიმღ. ვნებ. მყ. საოჩნებელი. ნაორჩანები მიმღ. ვნებ. წარს. ნაოჩნები. ნაორჩანებუერი მიმღ. ვნებ.
წარს. ოჩნობის საფასური. 

Lemma: orchapal-i  
Number: 16543  
ორჩაფალ-ი (ორჩაფალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ორჩანს ზმნისა -- საგები, საგებელი. 

Lemma: orchvashe  
Number: 16544  
ორჩვაშე (ორჩვაშეს) საძარცვი; საძარცვავი ადგილი. 

Lemma: orchia  
Number: 16545  
ორჩია (ორჩიას) არჩივი, წილი. სქანი ორჩია ჸოფე - შენი წილი (არჩივი) ყოფილა. 

Lemma: orchielebel-i  
Number: 16546  
ორჩიელებელ-ი (ორჩიელებელ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. არჩიელენს ზმნისა -- {გა}სათეთრებელი. უჩაში ორჩიელებელო
ფერაია უსვითია: ქხს, 1, გვ. 178 -- შავის {გა}სათეთრებლად ფერაია წაუსვითო. შდრ. ჩე. 

Lemma: orchine  
Number: 16547  
ორჩინე, ორჩინელ-ი (ორჩინეს, ორჩინელ/რს) მოხუცებულობა; სიბერე. ჯოღორი თეში ვერჩინუნია, ორჩინეს
(ორჩინელს) ართი ყურდგელი ვაჭოფასიე: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 193 -- ძაღლი ისე არ დაბერდებაო, (რომ) სიბერეში ერთი
კურდღელი არ დაიჭიროსო. გამიძაღლუ ორჩინელი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 38 -- გამიძაღლა სიბერე. ორჩინეს
გახუზებედუ თე ხინძირი ბადიდი -- სიბერეში იშტაზე მოსულა ეს ხრონცი ბერიკაცი. ორჩინელიშე გეფცოდილი: ქხს, 1, გვ.
216 -- სიბერიდან გავწამდი. იხ. რჩინუ. 

Lemma: orchinesh-i  
Number: 16548  
ორჩინეშ-ი (ორჩინეშის) იგივეა, რაც ორჩინე. 

Lemma: orchinue  
Number: 16549  
ორჩინუე (ორჩინუეს) იგივეა, რაც ორჩინე, -- სიბერე. ძალამ ორჩინუეს ქააშუუ ართი ქომოლისქუაქჷ: ი. ყიფშ., გვ. 47 --
ძალიან სიბერეში შეეძინა ერთი ვაჟიშვილი. 

Lemma: orchinuesh-i  
Number: 16550  



ორჩინუეშ-ი (ორჩინუეშის) იგივეა, რაც ორჩინეში, ორჩინუე, -- სიბერე. 

Lemma: orchinu{u}  
Number: 16551  
ორჩინუ{უ} (ორჩინუ{უ}-ს) სიბერე, სიბერის ჟამი. შდრ. რჩინუ. 

Lemma: orchiolebel-i  
Number: 16552  
ორჩიოლებელ-ი (ორჩიოლებელ/რს) იგივეა, რაც ორჩიელებელი. 

Lemma: orchu  
Number: 16553  
ორჩუ იხ. რჩება. 

Lemma: orche'nel-i  
Number: 16554  
ორჩჷნელ-ი (ორჩჷნელ/რს) იხ. ორჩინელი. თეცალ საონჯღორო ბედი ორჩჷნელშო გიძჷდუო?: ქხს, 1, გვ. 263 --
ამისთანა სამარცხვინო ბედი სიბერეში გელოდა (გედო)? შდრ. რჩჷნი. 

Lemma: orchkilar-i  
Number: 16555  
ორჩქილარ-ი (ორჩქილარს) მიმღ. ვნებ. მყ. ურჩქილე(ნ) ზმნისა -- სასმენი; საყურებელი. ის ოსქუნი, მიღუ თინა: ოჯინალო
-- თოლი-გვირა, ორჩქილარო -- ჸუჯი-ფირა: ი. ყიფშ., გვ. 170 -- მას რომ შეშვენის, მაქვს ის: საყურებლად -- თვალჟუჟუნა,
სასმენად -- ყური ფართო. 

Lemma: orchkonaia  
Number: 16556  
ორჩქონაია (ბერგი) თოხის სახეობაა: საღარავი, საჩიჩქნი. შდრ. რჩქონუა. მას სამკუთხა ფორმის წვეტიანი პირი ჰქონდა,
ყელს ზემოთ -- ყუა (სატარე ხვრელით) და მასზე აღმართული იყო ორი ოვალური რქა (გ. ელიავა, ალბ., გვ. 11). 

Lemma: orchxal-i  
Number: 16557  
ორჩხალ-ი (ორჩხალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. რჩხუნს ზმნისა -- სარეცხი. 

Lemma: orchxashe  
Number: 16558  
ორჩხაშე (ორჩხაშეს) სარცხი.კეთდებოდა ბლის ქერქისა და ქვაცაცხისაგან: 1. ბლის ქერქს (ბულიშს) მოგრძოდ
გამოვჭრიდით რამდენიმე ცალს. გრძელ ჯოხზე ჯერ წამოვაცვამდით ხის რგოლს (ბარტყუს), შემდეგ -- რამდენიმე ცალ
ბულიშს და ზევიდან კიდევ დავუცობდი ბარტყუს. 2. ქვაცაცხის (თაგვისარა) ტოტს გავაცლიდით ეკლებს და ფოთლებს,
დავამაგრებდით ჯოხზე და ორჩხაშეც მზად იყო. ამ წესით მზადდებოდა ორჩხაშე ქვევრისა და საწნახლის გასარეცხად
(მასალები, ტ. 4, ნაწ. 3, გვ. 158). შდრ. გურ., იმერ., აჭარ. ორჩხუში ქვევრის სარეცხელი; სარცხი (ა. ღლ.). გრძელ ტარზე
წაკრული ბლის ტყავი ან სიმინდის ქუჩეჩი ჭურის გამოსარეცხად (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 3, გვ. 162). იხ. ორჩხეში. 

Lemma: orchxe  
Number: 16559  
ორჩხე (ორჩხეს) დანის, ხანჯლის ბუდე, -- ქარქაში. ორჩხეს გელენჭვილჷ ყამა, გილერთუ მუთი ჸალა: მასალ., გვ. 68 --
ქარქაშიდან იძრო ხანჯალი, ტრიალებს გაცოფებულივით. ქხამიში ორჩხე დანის ბუდე. შდრ. ლაზ. ოჩხე ქარქაში (ნ. მარი). 

Lemma: orchxesh-i  
Number: 16560  
ორჩხეშ-ი, ორჩხიშ-ი (ორჩხეშის) იგივეა, რაც ორჩხაშე. 

Lemma: orchxond-i  
Number: 16561  
ორჩხონდ-ი (ორჩხონდის, ორჩხონს) იგივეა, რაც ორცხონჯი, -- სავარცხელი. 

Lemma: orchxush-i  
Number: 16562  
ორჩხუშ-ი, ორჩხჷშ-ი (ორჩხუ/ჷშის) იგივეა, რაც ორჩხაშე. 

Lemma: orca  
Number: 16563  
ორცა (ორცას) იხ. ორსა, -- ალმაცერი, გვერდით გადახრილი, ირიბი. გაასწორი, ვარა ორცა გიშგალე -- გაასწორე, თორემ
ირიბი გამოგივა. ორცათ ზმნზ. ირიბად. კატერი თით ეფჩჷლითე, ირო მჩური ორცათჷნი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 117 --
კატერი იმით ავიცილე, ყოველთვის რომ ვცურე ალმაცერად. შარა ორცათ მეურს -- გზა ირიბად მიდის. ქორცა კოჩი
არაგულმოდგინე კაცი; ეშმაკი კაცი. შდრ. ცაგანა; ცაორცია. 

Lemma: orceba  
Number: 16564  
ორცება (ორცებას) სახელი ორცენს ზმნისა -- 1. {გა}ოცება, განცვიფრება, გაკვირვება; 2. საქმისადმი ალმაცერად ყურება. ე
ცირასჷ ეორცჷ ძალამქჷ: ა. ცაგ., გვ. 21; ი. ყიფშ., გვ. 33 -- ეს გოგო გაოცდა (განცვიფრდა) ძალიან. აორცენს (გააორცუ გააოცა,
გუუორცებუ გაუოცებია, გონოორცებუე(ნ) გააოცებდა თურმე) გრდმ. აოცებს, ანცვიფრებს. იორცებუ{უ}(ნ) (გიიორცუ//გეეორცუ გაოცდა,
გაორცებე{რე}(ნ) გაოცებულა) გრდუვ. ვნებ. აორცენს ზმნისა -- ოცდება, ნცვიფრდება. ეორცებუ(ნ) (გეეორცუ გაუოცდა, გაორცებუ
გაოცებია) გრდუვ. ვნებ. აორცენს ზმნისა -- უოცდება. აორცინე(ნ) (აორცინუ შეძლო გაოცებულიყო, -- , გონოორცებუე(ნ) შესძლებია
გაოცება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უორცენს ზმნისა -- შეუძლია გააოცოს. ოორცებაფუანს (ოორცებაფუუ {გა}აოცებინა, უორცებაფუაფუ
{გა}უოცებინებია, ნოორცებაფუე(ნ) აოცებინებდა თურმე) კაუზ. აორცენს ზმნისა -- აოცებინებს, აცვიფრებინებს. მაორცებელი მიმღ.
მოქმ. {გა}მაოცებელი, {გა}მცვიფრებელი. ოორცებელი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}საოცებელი, {გა}საცვიფრებელი. გაორცებული მიმღ.



ვნებ. წარს. გაოცებული, განცვიფრებული. განაორცები მიმღ. ვნებ. წარს. განაოცები, განაცვიფრები. ნაორცებუერი მიმღ. ვნებ.
წარს. {გა}ოცების საფასური. {უგ}უორცებუ მიმღ. უარყ. გაუოცებელი, გაუცვიფრებელი. 

Lemma: orcebul-i  
Number: 16565  
ორცებულ-ი (ორცებულ/რს) იგივეა, რაც გაორცებული, -- {გა}ოცებული. 

Lemma: orcxel-i  
Number: 16566  
ორცხელ-ი (ორცხელ/რს) მოკლეტარიანი წალდი მოკაუჭებული წვერით, -- სასხლავი. შდრ. სარცხელი. 

Lemma: orcxonal-i  
Number: 16567  
ორცხონალ-ი (ორცხონალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. რცხონუნს ზმნისა -- სავარცხნი. 

Lemma: orcxond-i  
Number: 16568  
ორცხონდ-ი (ორცხონდის, ორცხონს) 1. სავარცხელი. ორცხონდით გაშნარცხონა ნოხიიამი კიფიში თასის ოსქირუანა
ჩხანათ -- სავარცხლით გამონაბარცხნი ჩენჩოიანი კანაფის თესლს აშრობენ მზეზე. 2. საქსოვი დაზგის ნაწილი (იხ. ს. მაკალ.,
გვ. 214). 

Lemma: orcxonj-i  
Number: 16569  
ორცხონჯ-ი (ორცხონჯის, ორცხონს) იგივეა, რაც ორცხონდი, -- სავარცხელი. ხორა (ხვარა) წუხენდუა, ორცხონჯქ
(//ორცხონჩქ) გეეძვირუა -- ქაჩალი წუხდაო, სავარცხელი გაძვირდაო. ხორაშ ორცხონჯი რე: თ. სახოკ., გვ. 269 -- ქაჩლის
სავარცხელია. სავარცხელი ძველად კეთდებოდა ხისგან, ძვლისა და რქისგან (მ. კვირტია). შდრ. ლაზ. ოცხოჯი, ონცხოჯი,
ოცხეჯი სავარცხელი (ნ. მარი). 

Lemma: orcxua  
Number: 16570  
ორცხუა (ორცხუას) კიდურის ორი ძვლის შეერთების ადგილი, ხრტილოვანი ქსოვილით დაკავშირებული, -- სახსარი. 

Lemma: orc'ialaia  
Number: 16571  
ორწიალაია (ორწიალაიას) სარწევი; საწრიალო. თოლი ორწიალაია იშო ქალაბდინაფუნა -- თვალი საწრიალო
დაგვკარგვია იქით. შდრ. რწია. 

Lemma: orc'k'inaia  
Number: 16572  
ორწკინაია (ორწკინაიას) მიმღ. ვნებ. მყ. რწკინუნს ზმნისა -- რაც ბრწყინავს, ელვარებს, -- საბრწყინი. შდრ. რწკინუა1. 

Lemma: orc'k'inal-i  
Number: 16573  
ორწკინალ-ი (ორწკინალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. რწკინუნს ზმნისა -- {გა}საპატიოსნებელი (მკვდარი). სქანი დუდი მუქ ოძირუ
ჩქიმ თოლემც ორწკინალც: ქხს, 1, გვ. 54 -- შენი თავი რამ აჩვენა ჩემს თვალებს დასამიწებელს (სასიკვდილოს). 

Lemma: orc'q'e  
Number: 16574  
ორწყე (ორწყეს) საწყაო. მუჟანს თოლი ეფშა რე ჩიამურიშ(ი) ორწყეთი: ქხს, 1, გვ. 171 -- როდესაც თვალი სავსეა
ცრემლის საწყაოთი. შდრ. რწყუალა2. 

Lemma: orxagu  
Number: 16575  
ორხაგუ (ორხაგუს) ხალიჩა (მასალები, ტ. 3, ნაწ. 1, გვ. 245). 

Lemma: orxe  
Number: 16576  
ორხე (ორხეს) იხ. ორხელი. 

Lemma: orxeba  
Number: 16577  
ორხება (ორხებას) სახელი აორხენს, იორხებუ(ნ) ზმნათა -- ოხრება; ოხება. გურს მიორხენს თეცალი ჸოროფა - გულს
მიოხებს ასეთი სიყვარული. ირფერს აორხენს, უკახალე ვემკმიჯინე - ყველაფერს აოხრებს, უკან აღარ იყურება. აორხენს
(ააორხუ ააოხრა, აუორხებუ აუოხრებია, ონოორხებუე(ნ) ააოხრებდა თურმე) გრდმ. აოხრებს. იორხენს (გიორხუ გაიოხრა, გუუორხებუ
გაუოხრებია) გრდმ. სათავ. ქც. აორხენს ზმნისა -- იოხრებს თავისას. უორხენს (გუუორხუ გაუოხრა, გუუორხებუ გაუოხრებია) გრდმ.
სასხ. ქც. აორხენს ზმნისა -- უოხრებს. იორხებუუ(ნ) (გიიორხუ გაოხრდა, გაორხებე{რე}(ნ) გაოხრებულა) გრდუვ. ვნებ. აორხენს
ზმნისა -- ოხრდება. ეორხებუუ(ნ) (გეეორხუ გაუოხრდა, გაორხებუუ გაოხრებია) გრდუვ. ვნებ. უორხენს ზმნისა -- უოხრდება.
იორხინე(ნ) (იორხინუ შესაძლებელი გახდა გაოხრება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. აორხენს ზმნისა -- შეიძლება აოხრდეს
(გაოხრება). აორხინე(ნ) (აორხინუ შეძლო {გა}ეოხრებინა, -- , გონოორხებუე(ნ) შესძლებია გაოხრება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
უორხენს ზმნისა -- შეუძლია ააოხროს, გააოხროს. ოორხებაფუანს (ოორხებაფუუ აოხრებინა, უორხებაფუაფუ უოხრებინებია,
ნოორხებაფუე(ნ) აოხრებინებდა თურმე) კაუზ. აორხენს ზმნისა -- აოხრებინებს. მაორხებელი მიმღ. მოქმ. {ა}მაოხრებელი.
ოორხებელი მიმღ. ვნებ. მყ. {ა}საოხრებელი. ორხებული მიმღ. ვნებ. წარს. {ა}ოხრებული. ნაორხები/უ მიმღ. ვნებ. წარს. {ა}ნაოხრები.
ნაორხებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {ა}ოხრების საფასური. {უგ}უორხებუ მიმღ. უარყ. {გა}უოხრებელი. 

Lemma: orxebul-i  
Number: 16578  



ორხებულ-ი (ორხებულ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. აორხენს ზმნისა -- {გა}ოხრებული. 

Lemma: orxel-i  
Number: 16579  
ორხელ-ი (ოხელს) იგივეა, რაც ორხე, -- ძაღლის დასაბმელი, სახიბი (პ. ჭარ.). // გადატ. აგდებულად დაკიდებული რაიმე;
რაიმესადმი აგდებული დამოკიდებულება (მ. კვირტია). 

Lemma: o{r}xval-i  
Number: 16580  
ო{რ}ხვალ-ი (ო{რ}ხვალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. {რ}ხუნს ზმნისა -- {და}სახვრეტი. აკა სიტყვას ორხვალი კოც
ქაარაგადაფუანანია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 6 -- ერთ სიტყვას დასახვრეტ კაცსაც ათქმევინებენო. შდრ. {რ}ხუალა. 

Lemma: orxialaia  
Number: 16581  
ორხიალაია (ორხიალაიას) მიმღ. ვნებ. მყ. სახრიალო; ჩხრიალა, საჩხრიალო. პარკი ორხიალაია იწილუუ გვალო
ბრელი -- პარკი (აბრეშუმის) ჩხრიალა იკრიფება მთლად ბევრი. შდრ. რხიალი. 

Lemma: orxu  
Number: 16582  
ორხუ (ორხუს) უღელი. შდრ. ორხელი. 

Lemma: orxuu  
Number: 16583  
ორხუუ (ორხუუს) ფარდაგი, ნოხი (ი. ყიფშ., პ. ჭარ.); უბალნო ფარდაგი. პეირიშ ცუნდერ ორხუუ სქირუ, -- ონდღე ჩხე
თოლენს ორიჟინუანს -- ყვავილის ნამიანი ნოხი შრება, -- შუადღე ცხელ თვალებს აბრიალებს. შდრ. საბა: ორხოვა ხაოიანი
საფენი. 

Lemma: orj-i  
Number: 16584  
ორჯ-ი (ორჯის, ორის) იგივეა, რაც ორინჯი, ორიჯი. ორ{ი}ჯი ჸუნს -- ძროხა ჰყავს (ბანძ.-მარტ. თქმაში). 

Lemma: orjginal-i  
Number: 16585  
ორჯგინალ-ი (ორჯგინალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ორჯგინანს ზმნისა -- საჯობი. 

Lemma: os-i  
Number: 16586  
ოს-ი, ოფს-ი (ოსის, ოფსის) ოსი. 

Lemma: osadile  
Number: 16587  
ოსადილე (ოსადილეს) სასადილო. ქოსადილე კარაჩხა სასადილო კალანჩხა. ოჭკომალი ჸვანაშა ოსადილე კარაჩხათ
მეუღუნა -- საჭმელი ყანაში სასადილო კალანჩხით მიაქვთ. ოსადილე კარაჩხა საგანგებოდ მოწნული ოთხკუთხა, მცირე
ზომის კალათია. 

Lemma: osadileber-i  
Number: 16588  
ოსადილებერ-ი (ოსადილებერს) მიმღ. ვნებ. მყ. სადილენს ზმნისა -- სასადილო. იხ. სადილება, სადილობა. 

Lemma: osangval-i  
Number: 16589  
ოსანგვალ-ი (ოსანგვალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. სანგუნს ზმნისა -- ვისაც სანგუა (ცემა) ეკუთვნის, -- საცემი მაგრად. 

Lemma: osare  
Number: 16590  
ოსარე (ოსარეს) 1. პერანგი. ვოუღუდ კოს ოსარე დო კურთა: მ. ხუბ., გვ. 40- არ ჰქონდა არავის (კაცს) პერანგი და ნიფხავი.
უოსარეს ოსარე მუკუოქუნი: აია, 1, გვ. 20- უპერანგოს პერანგი ჩავაცვი. ოსარე ღამის სამოსი (საღამური). გადმოცემით:
ძველად თეთრეულს მხოლოდ ღამით დასაძინებლად იცვამდნენ, დღე შინნაქსოვ ჯვალოს ატარებდნენ: ო-სარ-ე. შდრ. სერი.
ქგურიშ ოსარე გულის პერანგი. 2. ურმის ნაწილი. ჭალებზე წამოსაცმელი ლატანი. შდრ. საცხირე. 

Lemma: osaria  
Number: 16591  
ოსარია (ოსარიას) კნინ. პატარა პერანგი; ძველი პერანგი. ოსარია ზჷსხჷრიშე ჭითათჷ რდჷ ღაფილი: მასალ., გვ. 73-
ძველი პერანგი სისხლისაგან წითლად იყო შეღებილი. 

Lemma: osark'alaia  
Number: 16592  
ოსარკალაია (ოსარკალაიას) მბრწყინავი, საბრწყინო. იხ. სარკალი. 

Lemma: osarsaia  
Number: 16593  
ოსარსაია (ოსარსაიას) მიმღ. ვნებ. მყ. სარსუნს ზმნისა -- საგლესი. შდრ. სარსა. 

Lemma: osarsalaia  
Number: 16594  
ოსარსალაია (ოსარსალაიას) კრიალა; სლიპი; სწორი და სრიალა. პიჯი -- სქვამი, თოლი -- გვირა, ტანო -- ოსარსალაია:
ქხს, 1, გვ. 176- პირი (სახე) -- ლამაზი, თვალი -- ჟუჟუნა, ტანად -- რხეული (სწორი). ე მუ ორე, მუ ორე: დუდი -- ოსარსალაია,



კუდელი -- ოჩარჩალაია: ქხს, 11, გვ. 463- ეს რა არის, რა არის: თავი -- გასანსალებული (სრიალა), კუდი -- სათრევი
(გამოცანა: ნემსი და ძაფი). შდრ. სარსალი. 

Lemma: osasaia  
Number: 16595  
ოსასაია (ოსასაიას) ლხინის სიმღერა; სავსე ჭიქებით დაბოლოება ლხინისა (მ. კვირტია). 

Lemma: osapule  
Number: 16596  
ოსაფულე (ოსაფულეს) საფლავი; სასაფლაო. მეურს ოხვამეშა დო ოსაფულეს გითმიოთასანც ჩაის - მიდის საყდარში და
საფლავზე ათესს ჩაის. 

Lemma: osakvaral-i  
Number: 16597  
ოსაქვარალ-ი (ოსაქვარალს) მიმღ. ვნებ. მყ. საქვარანს ზმნისა -- სასაქმო. შდრ. საქვარი. 

Lemma: osaxvare  
Number: 16598  
ოსახვარე (ოსახვარეს) სახმარი, სასახმარო; ხმარება. თენა ოსახვარეს ვამიღუნა - ეს ხმარებაში არ გვაქვს. შდრ.
ხვარება. 

Lemma: osajaka  
Number: 16599  
ოსაჯაქა (ოსაჯაქას) დიდი და როხროხა (კაცი). მეჯინელო ვებერთელა რენია, ოსაჯაქა რენია, ოსაჯაქა - შესახედავად
ვებერთელა არისო, როხროხა არისო, როხროხა. 

Lemma: oserishe  
Number: 16600  
ოსერიშე, ოსერშე (ოსერ{ი}შეს) ვახშამი. ჟირიხოლო ჩილი დო ქომონჩქ ქიმიოტეს ოსერშე: მ. ხუბ., გვ. 33 - ორივე ცოლ-
ქმარმა მიატოვეს ვახშამი. ოსერშეში კეთება რე: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 96 - ვახშმის კეთებაა. ოსერიშეთ ზმნზ. ვახშმად.
ქჷდოხოდეს ოსერიშეთ: მ. ხუბ., გვ. 63 - დასხდნენ ვახშმად. 

Lemma: oserisho  
Number: 16601  
ოსერიშო, ოსერშო; ოსორიშო (ოსერ{ი}შოს) იგივეა, რაც ოსერ{ი}შე. მაჟირა მოკონია ოსერიშოთ: მ. ხუბ., გვ. 203 --
მეორე მინდაო ვახშმად. ოსერშო ოჭკომეს: მ. ხუბ., გვ. 151 -- ვახშამი შეჭამეს. თექი ბჭკუმუნქ ოსერიშოს: ი. ყიფშ., გვ. 41 --
იქ ვჭამ ვახშამს. 

Lemma: oserishoba  
Number: 16602  
ოსერიშობა (ოსერიშობას) ვახშმობა, ვახშმის ჭამის დრო. ოსერიშობასჷ ბოშიქჷ კითხჷ დიდასჷ: ი. ყიფშ., გვ. 57 --
ვახშმობაზე (ვახშმობისას) ბიჭმა ჰკითხა დედას. 

Lemma: ose-sadil-i  
Number: 16603  
ოსე-სადილ-ი (ოსე-სადილ/რს ღ ოსერიშე+ სადილი) სადილი და ვახშამი (ი. ყიფშ.). 

Lemma: osvanjebel-i  
Number: 16604  
ოსვანჯებელ-ი (ოსვანჯებელ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ისვანჯუ(ნ), ოსვანჯუანს ზმნათა -- {მო}სასვენებელი. 

Lemma: osvartaia  
Number: 16605  
ოსვართაია (ოსვართაიას) გრძელი (უშნოდ). ქოსვართაია შინკა გრძელი ნესვი. შდრ. სვართა. 

Lemma: ostat'-i  
Number: 16606  
ოსთატ-ი (ოსთატის) ოსტატი. 

Lemma: osimi{n}de  
Number: 16607  
ოსიმი{ნ}დე (ოსიმი{ნ}დეს) სასიმინდე. შდრ. ბაღჷ, მაღაზა. იხ. სიმი{ნ}დი. 

Lemma: osinate  
Number: 16608  
ოსინათე (ოსინათეს) სასინათლო, სარკმელი. იხ. სინთე; შდრ. ორკე. 

Lemma: osindale  
Number: 16609  
ოსინდალე (ოსინდალეს) სასიძო. ჯგირი ოსინდალე ბოში რე -- კარგი სასიძო ბიჭია. შდრ. სინდა. 

Lemma: osindalu  
Number: 16610  
ოსინდალუ (ოსინდალუს) სასიძო. ოსინდალუშა (სასინდალოშა) მიდართეს: მ. ხუბ., გვ. 249 -- სასიძოდ წავიდნენ. ათე
ხენწჷფეში ოსინდალჷშა ოკო ქიმერთჷკო თი ბოშიქ: მ. ხუბ., გვ. 249 -- ამ ხელმწიფის სასიძოდ უნდა მისულიყო ეს ბიჭი. 

Lemma: osinj-i  



Number: 16611  
ოსინჯ-ი (ოსინჯის, ოსინს) ადგილი, სადაც ბევრი იხვია, -- საიხვე (პ. ცხად., ძიებ., გვ. 66). იხ. ისინჯი. 

Lemma: osk'-i  
Number: 16612  
ოსკ-ი, ოსკუ (ოსკის, ოსკუს) იხ. ოსქუ, -- საღორე. ართი ოსკუ გეუდგუ დიდი -- ერთი საღორე უდგას დიდი. იხ. ოღეჯე. შდრ.
სკი, სკუალა. 

Lemma: osk'ale  
Number: 16613  
ოსკალე (ოსკალეს) იხ. ოსქალე. 

Lemma: osogte  
Number: 16614  
ოსოგთე, ოსოგითე, ოსოგოთე, ოსოგჷთე ზმნზ. დღენიადაგ, განუწყვეტლივ, მუდამ, სულ, ყოველთვის. მუ პჭარინი, ჭარილი
რე, ოსოგითე მაღულეე!: მ. ხუბ., გვ. 317 -- რაც დავწერე, დაწერილია, რამდენიც უნდა მამტყუნო (მამრუდო). ურთას
ოსოგითე ურთუენი, იშენ ურთა იჸინია: თ. სახოკ., გვ. 260 -- ურთას (მთაა) საიდანაც (რამდენიც გინდა) უნდა უტრიალო,
მაინც ურთა იქნებაო. შდრ. ირიათო, ირიართო. 

Lemma: osok'ote  
Number: 16615  
ოსოკოთე იხ. ოსოგოთე. 

Lemma: osorishe  
Number: 16616  
ოსორიშე (ოსორიშეს) იხ. ოსერიშე. 

Lemma: osorisho  
Number: 16617  
ოსორიშო (ოსორიშოს) იხ. ოსერიშო. 

Lemma: osorsho  
Number: 16618  
ოსორშო (ოსორშოს) იხ. ოსორიშო. 

Lemma: osorshoba  
Number: 16619  
ოსორშობა (ოსორშობას) იხ. ოსერიშობა. 

Lemma: osopal-i  
Number: 16620  
ოსოფალ-ი (ოსოფალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. სოფუნს ზმნისა -- საგლეჯი. შხვაში ხეთი ძიგირი ეფი ოსოფალი რენია: ხალხ.
სიბრ., 1, გვ. 160 -- სხვისი ხელით ეკალი ადვილი (იაფი) {მო}საგლეჯი არისო. 

Lemma: osokte  
Number: 16621  
ოსოქთე, ოსოქჷთე იხ. ოსოგითე, ოსოგჷთე, -- დღენიადაგ, რამდენიც (გინდა). ოსოქთე ღვარუენი, სქანცჷ ვადაიჯერცია:
კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 75 -- დღენიადაგ რომ იყვირო, შენსას არ დაიჯერებსო. მუთუნით ვემალე, ოსოქჷთე იმნარტე: ქხს,
1, გვ. 97 -- ვერაფრით ამიხდება, დღენიადაგ ვნატრობდე (ვინატრო). ვაჩმარცხინე, ოსოქჷთე იხვარხვალე: კ. სამუშ., ქართ.
ზეპ., გვ. 46 -- ვერ მოგცილდები, რამდენიც არ იტრიალო. 

Lemma: osoq'ia  
Number: 16622  
ოსოყია (ოსოყიას) ბოტან. ყვითელი დუმფალა (ა. მაყ.). იხ. ლორტყი. 

Lemma: osp'al-i  
Number: 16623  
ოსპალ-ი (ოსპალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. სპუნს ზმნისა -- {მო}სასპობი. ნარდიქ, გინადინეფიქ, მა გინმართ კინ ოსპალო: კ.
სამუშ., ქხპს, გვ. 137 -- გაზრდილი, ნაამაგარი, ისევ მე გამიხდა მოსასპობი. 

Lemma: osumalar-i  
Number: 16624  
ოსუმალარ-ი (ოსუმალარს) მიმღ. ვნებ. მყ. უსვანს ზმნისა -- წასასმელი. 

Lemma: osur-i  
Number: 16625  
ოსურ-ი (ოსურს) ქალი; ცოლი. შხვა კოჩიშა ვალუნჯირუნი ფერი ოსური: მ. ხუბ., გვ. 16 -- სხვა კაცთან რომ არ წოლილა
ისეთი ქალი. ოსური ოჯახიში ოსხირი რენია -- ქალი ოჯახის საძირკველიაო. კოს ოსური სინჯენსია, ოსურს -- ოქრო...:
ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 70 -- კაცს ქალი სინჯავსო, ქალს -- ოქრო... ქოსურიშ გოტება ცოლის გაშვება. ქოსურიში თხუალა ცოლის
თხოვა. ქოსურიში მოჸონაფა ცოლის შერთვა (მოყვანა). ქოსურიში ჩათხინაფა ცოლის მოშორება. ქოსურო ეკოხუნაფა
ცოლად დასმა. ქოსურო ჸუნა ცოლად გაყოლა. შდრ. ლაზ. ოსური ასული, გოგო (ნ. მარი). 

Lemma: osur-i  
Number: 16626  
ოსურ-ი დო ქომოლ-ი (ოსურ{ს} დო ქომოლ/რს) ქალი და კაცი (მამაკაცი). ასე ოსურ(ი) დო ქომოლი ართი უფლებათ
კეთილი რე: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 165 -- ახლა ქალი და კაცი ერთ უფლებით კეთილია. 



Lemma: osur-adamian-i  
Number: 16627  
ოსურ-ადამიან-ი (ოსურ-ადამიანს) ქალბატონი (ქალი-ადამიანი). ოსურს-ადამიანს ჯოღორ ვადულალუანსია -- ქალ-
ადამიანს ძაღლიც არ დაუყეფსო. შდრ. ადამიანი. 

Lemma: osurala  
Number: 16628  
ოსურალა (ოსურალას) ქალობა. ქოგუალე იში ოსურალას -- შემოვევლე იმის ქალობას. 

Lemma: osuram-i  
Number: 16629  
ოსურამ-ი (ოსურამს) ქალიანი, ცოლიანი. 

Lemma: osurginulir-i  
Number: 16630  
ოსურგინულირ-ი (ოსურგინულირს) {თავ}აშვებული ({თავ}გასული, {თავ}გადასული) ქალი. ოსურგინულირს ჸვანა ულირი
(ოდიარე მორიებული) უჯგუნია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 110 -- თავნება (გასულ) ქალს ყანა წასული (წამხდარი, ბალახმორეული)
სჯობიაო. 

Lemma: osur-tanapa  
Number: 16631  
ოსურ-თანაფა (ოსურ-თანაფას) ქალ-აღდგომა. აღდგომის მომდევნო კვირას ეძახიან ოსურ-თანაფას. შდრ. თანაფა. 

Lemma: osuria  
Number: 16632  
ოსურია (ოსურიას) ქალაჩუნა. ოსურია კოჩიე -- ქალაჩუნა კაცია. 

Lemma: osuri  
Number: 16633  
ოსური დო ქომონჯ-ი (ოსური დო ქომონს//ქომონჯის) ცოლი და ქმარი, -- ცოლ-ქმარი. 

Lemma: osurisk'ua//osuriskua  
Number: 16634  
ოსურისკუა//ოსურისქუა (ოსურისკ/ქუას) ქალიშვილი. ხენწიფეს სუმი ქომოლი დო სუმი ოსურისქუა ქჷნოჸუნუე: ი. ყიფშ.,
გვ. 26 -- ხელმწიფეს სამი ვაჟი (ვაჟიშვილი) და სამი ქალიშვილი ჰყავდა თურმე. პაპას ჸუნს სუმი ოსურისქუალეფი: ქხს, 2,
გვ. 154 -- მღვდელს ჰყავს სამი ქალიშვილ{ებ}ი. შდრ. სკუა, სქუა. 

Lemma: osurish(i)  
Number: 16635  
ოსურიშ(ი) და (ოსურიში დას) ცოლისდა. ჟირი ნოჸვე ოსურიში და -- ორი ჰყოლია ცოლისდა. 

Lemma: osurish  
Number: 16636  
ოსურიშ ჯიმა (ოსურიშ ჯიმას) ცოლისძმა. 

Lemma: osurk'ata  
Number: 16637  
ოსურკათა (ოსურკათას) ქალები (ქალ-ხალხი), ქალების კრებული. ოსურ-კათაში ნარტი ორდუ ხორც დო ფერით ეფშა
ბოში -- ქალთა კრებულის (ქალების) ნატვრა იყო ხორცითა და ფერით სავსე ბიჭი. იხ. კათა. შდრ. ბოშკათა, ქომოლკათა. 

Lemma: osurk'atobua  
Number: 16638  
ოსურკათობუა (ოსურკათობუას) ქალების კრებული, -- ქალები. სოფელური ოსურ-კათობუა: ყაზაყ., 01.08.1930, გვ. 3 --
სოფლური (სოფლის) დედაკაცობა. 

Lemma: osur-k'och-i  
Number: 16639  
ოსურ-კოჩ-ი (ოსურ-კოჩის//კოს) დედაკაცი. შდრ. ქომოლ-კოჩი. 

Lemma: osuroba  
Number: 16640  
ოსურობა (ოსურობას) ქალობა. მუმოჯინი ოსურობას, კოჩური ქუდი გიითვინი: მ. ხუბ., გვ. 349 -- შემომხედე ქალობას,
კაცური ქუდი რომ დაიხურე. ტფუ, სქანი ოსურობას: მ. ხუბ., გვ. 141 -- ფუი, შენს ქალობას. 

Lemma: osur-oxvame  
Number: 16641  
ოსურ-ოხვამე (ოსურ-ოხვამეს) ქალ-ეკლესია (გ. ელიავა, კატალ., გვ. 30). 

Lemma: osur-p'at'on-i  
Number: 16642  
ოსურ-პატონ-ი, ოსურ-პატჷნ-ი (ოსურ-პატო/ჷნს) ქალბატონი. ოსურპატჷნი დიოფაჩათ ჯანჷდჷ დო ჰამას ლურდუ: მასალ.,
გვ. 66 -- ქალბატონი ხალვათად (ჩაცმული) იწვა და ტკბილად ეძინა. 

Lemma: osursk'ua//osurskua  
Number: 16643  
ოსურსკუა//ოსურსქუა (ოსურსკ/ქუას) იგივეა, რაც ოსურისკუა, -- ქალიშვილი. სქანდე ჭვილი ოსურსკუა ირო ვონგარუანქ
გურს: ეკური, გვ. 389 -- შენგან დამწვარი ქალიშვილი ყოველთვის ვატირებ გულს. ოსურსქუა ჸუნს თე ოჯახიში უჩაშის



ლეხი: მ. ხუბ., გვ. 23 -- ქალიშვილი ჰყავს ამ ოჯახის უფროსს ავად. 

Lemma: osurskua  
Number: 16644  
ოსურსქუა (ოსურსქუას) იხ. ოსურსკუა. 

Lemma: osurskualoba  
Number: 16645  
ოსურსქუალობა, ოსურსკუალობა (ოსურსქუ{ალ}ობას) ქალიშვილობა. 

Lemma: osurul-i  
Number: 16646  
ოსურულ-ი (ოსურულ/რს) ქალური; დიაცური. ქოსურული ანბე ქალური ამბავი. ოსურული ამბექ ქომაღოლუ -- ქალური
ამბავი მომივიდა (დამემართა). 

Lemma: osurghurel-i  
Number: 16647  
ოსურღურელ-ი (ოსურღურელს) ცოლმკვდარი. ოსურღურელი კოჩი რენია -- ცოლმკვდარი კაციაო. 

Lemma: osk-i  
Number: 16648  
ოსქ-ი (ოსქის) იგივეა, რაც ოსქუ. 

Lemma: oskale  
Number: 16649  
ოსქალე (ოსქალეს) საფუტკრე. თუნთის ოსქალეს აბარენდესია -- დათვს საფუტკრეს აბარებდნენო. იხ. სქა; შდრ. სკა. 

Lemma: oskvamebel-i  
Number: 16650  
ოსქვამებელ-ი (ოსქვამებელ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ასქვამენს ზმნისა -- {გა}სალამაზებელი. ოსქვამებელო რეჩიში მუდგა
რდჷნი მეგიჩინი: მ. ხუბ., გვ. 317 -- გასალამაზებლად ნათქვამისა რაღაცა (იყო) შემოგითვალე. შდრ. სქვამება. 

Lemma: oskvamebu  
Number: 16651  
ოსქვამებუ (ოსქვამებუს), ოსქვამუ (ოსქვამუს) იხ. ოსქვამებელი. 

Lemma: oskvebel-i  
Number: 16652  
ოსქვებელ-ი (ოსქვებელ/რს) იხ. ოსქვებური. 

Lemma: oskvebur-i  
Number: 16653  
ოსქვებურ-ი (ოსქვებურს) მიმღ. ვნებ. მყ. ოსქუ(ნ) ზმნისა -- 1. შესაბამი, შესაფერისი, რომ შვენის ისეთი; 2. სანაქებო. სქანი
ოსქვებური ცირა თინა რენია: მ. ხუბ., გვ. 124 -- შენი შესაფერისი გოგო ისააო. თიქ ქოქიმინ მეზღვურეფიში ოსქვებური: კ.
სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 117 -- იმან ქნა მეზღვაურების შესაფერისი. ოსქვებურო ზმნზ. შესაფერისად, რომ შეჰფერის (შეშვენის)
ისე. ოსქვებურო დჷვაბოლათ ჯგირო დოჭყაფილი საქვარეფი: ყაზაყ., 1.06.1930 წ., გვ. 2 -- შესაფერისად (სანაქებოდ)
დავაბოლაოთ კარგად დაწყებული საქმეები. შდრ. სქვება. 

Lemma: oskiladar-i  
Number: 16654  
ოსქილადარ-ი (ოსქილადარს) მიმღ. ვნებ. მყ. ოსქილიდუანს ზმნისა -- {მო}სარჩენი. 

Lemma: oskiladu/e'  
Number: 16655  
ოსქილადუ/ჷ (ოსქილადუ/ჷ-ს) იგივეა, რაც ოსქილადარი, -- მიმღ. ვნებ. მყ. სქიდუ(ნ) ზმნისა -- {მო}სარჩენი. ქიმიოკორდჷ
თისჷ ოსქილადჷქჷ: ა. ცაგ., გვ. 94 -- (ქე) მოაკლდა მას მოსარჩენი. 

Lemma: oskiled-i  
Number: 16656  
ოსქილედ-ი (ოსქილედის) მიმღ. ვნებ. მყ. სქიდუ(ნ) ზმნისა -- დასარჩენი. იხ. სქილადა. 

Lemma: oskilid{ap}ar-i  
Number: 16657  
ოსქილიდ{აფ}არ-ი (ოსქილიდ{აფ{არს) იგივეა, რაც ოსქილადარი, -- მიმღ. ვნებ. მყ. ოსქილიდუანს ზმნისა -- 1. მოსარჩენი
(ავადმყოფობისაგან); 2. სამყოფი. სქიბუ გოსქვირი ყაზახის წანმოწანაში ოსქილიდაფარო მაძირუნია: თ. სახოკ., გვ. 259
-- ხრილი (დოლაბის ხრილი) გლეხს მთელი წლის სამყოფად მოეჩვენებაო. შდრ. სქილიდა{ფა}. 

Lemma: oskirapal-i  
Number: 16658  
ოსქირაფალ-ი (ოსქირაფალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ოსქირუანს ზმნისა -- {გა}საშრობი. იხ. სქირაფა. 

Lemma: osku  
Number: 16659  
ოსქუ (ოსქუს) იგივეა, რაც ოსკუ, -- საღორე. ძირითადად იყო ოთხკუთხა ღობური, უმთავრესად ისლით გადახურული.
გოუტეს ოსქუშე ღეჯეფი -- გაუშვეს საღორიდან ღორები. 

Lemma: oskunper-i  



Number: 16660  
ოსქუნფერ-ი (ოსქუნფერს) რომ შვენის ისეთი, -- შესაფერისი. ოსქუნფერს ვათქუანქ-და, მუთუნი ვათქუა -- თუ შესაფერისს
არ იტყვი, არაფერი არ თქვა. 

Lemma: oske'  
Number: 16661  
ოსქჷ (ოსქჷს) იგივეა, რაც ოსქუ. კოჩი ოსქჷს აკეთენდუა დო ჸუდეს ალეკეთუანდუა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 58 -- კაცი
საღორეს აკეთებდაო და (იმის გვერდით) სახლს აშენებდაო. 

Lemma: oske'lade  
Number: 16662  
ოსქჷლადე იხ. ოსქჷლადრე. 

Lemma: oske'ladre  
Number: 16663  
ოსქჷლადრე (ოსქჷლადრეს) სარჩო; ჭირნახული. ოსქჷლადრეს მოსპუნცუ დო მოსმით ქჷდგოხუნუვანც: კ. სამუშ., ქართ.
ზეპ., გვ. 110 -- სარჩოს მოსპობს და ცარიელზე დაგსვამს. 

Lemma: oske'led-i  
Number: 16664  
ოსქჷლედ-ი (ოსქჷლედის) იგივეა, რაც ოსქჷლადრე. 

Lemma: osxap'al-i  
Number: 16665  
ოსხაპალ-ი (ოსხაპალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. სხაპუნს ზმნისა -- 1. სახტომი. დაბალი ღობერი ეფი ოსხაპალი რენია --
დაბალი ღობე ადვილი (იაფი) გადასახტომი არისო. 2. საცეკვაო. 

Lemma: osxap'ue  
Number: 16666  
ოსხაპუე (ოსხაპუეს) იგივეა, რაც ოსხაპალი -- სახტომი; საცეკვაო. შდრ. ტოპონ. ეშმაკეფიში ოსხაპუე -- ეშმაკების სახტომი
(საცეკვაო). შდრ. ოსხაპუეში. 

Lemma: osxap'uesh-i  
Number: 16667  
ოსხაპუეშ-ი (ოსხაპუეშის) საცეკვაო ადგილი. ჯვეშო ახალგაზდეფი ოსხაპუეშიშა მიფშით დო ფსხაპუნდით -- ძველად
ახალგაზრდები საცეკვაო ადგილას მივდიოდით და ვცეკვავდით. შდრ. ოსხაპუე; ოჯარიეში. 

Lemma: osxap'ur-i  
Number: 16668  
ოსხაპურ-ი (ოსხაპურს) მიმღ. ვნებ. მყ. სხაპუნს ზმნისა -- საცეკვაო. ე ბოშიქ თიჯგუა ოსხაპური ქიგიაშქჷ: მ. ხუბ., გვ. 200 --
ამ ბიჭმა ისეთი საცეკვაო დაუკრა (დაარტყა). 

Lemma: osxer-i  
Number: 16669  
ოსხერ-ი (ოსხერს) იგივეა, რაც ოსხირი. 

Lemma: osxir-i  
Number: 16670  
ოსხირ-ი, ოსხჷრ-ი (ოსხი/ჷრს) დირე; საძირკველი, საფუძველი (პ. ჭარ.); საძირკველი, რომელზედაც იგებოდა სახლის
კედლები. ოსხჷრს ჸუდეში კჷდაში ფიცარეფს გითიორსხუანა -- საძირკველზე სახლის კედლის ფიცრებს აფუძნებენ.
ბოკონემს გიონწყუნა ოსხირს, ნამუსით გიორსხუანა ფიცარს -- ბოწკინტებზე დააწყობენ საძირკველს, რომელსაც
დააფუძნებენ ფიცარს. ოსხირებს აჯენდნენ ოთხ ან სამ თანატოლ ქვებზე (მასალები, ტ. 1, გვ. 378). ოსურიშ მუმაჸონაფალ
კოჩის ჯგირი ოსხირი ოკონია: თ. სახოკ., გვ. 255 -- ცოლის მომყვან კაცს კარგი დვირე (სახლის) უნდაო. 

Lemma: osxunal-i  
Number: 16671  
ოსხუნალ-ი (ოსხუნალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. სხუნუნს ზმნისა -- ასარჩევი; სარჩევი. ოსხუნალი ლებია -- სარჩევი ლობიო. 

Lemma: osxunapal-i  
Number: 16672  
ოსხუნაფალ-ი (ოსხუნაფალ/რს) იხ. ოსხუნალი. შდრ. ოსხუნური. 

Lemma: osxunel-i  
Number: 16673  
ოსხუნელ-ი (ოსხუნელ/რს) ასარჩევი. ოსხუნელო ზმნზ. ასარჩევად. ოსხუნელო იჸუუ თექ: მ. ხუბ., გვ. 117 -- ასარჩევად
{შე}იქნა ეს. 

Lemma: osxunul/r-i  
Number: 16674  
ოსხუნულ/რ-ი (ოსხუნულ/რს) იგივეა, რაც ოსხუნელი, -- ასარჩევი, უკეთესი (ნარჩევი); უფრო რჩეული; სხვაზე უფრო
მოსაწონი, -- გამორჩეული. ათენაშ ოსხუნური მა მუთუნ ვა დოფსქილადჷნია: მ. ხუბ., გვ. 225 -- ამაზე უკეთესი (ნარჩევი) მე
არავინ არ დამრჩენიაო. ჩქიმი დუდიში ოსხუნური: ქხს, 1, გვ. 151 -- ვინც ჩემს თავს მირჩევნია (ნარჩევი). გიჸორს-და,
ქორჸუნდას თი სქან გურიშ ოსხუნული: ქხს, 1, გვ. 96 -- თუ გიყვარს, გყავდეს ის შენი გულის ნარჩევი (ვინც გირჩევნია). 

Lemma: ot'anjebel-i  
Number: 16675  
ოტანჯებელ-ი (ოტანჯებელ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ტანჯენს ზმნისა -- სატანჯველი. ოტანჯებელო ზმნზ. სატანჯველად. გური ვე



მეფჩი ოტანჯებელო: მასალ., გვ. 26 -- გული არ მივეც (მე) სატანჯველად. 

Lemma: ot'axal-i  
Number: 16676  
ოტახალ-ი (ოტახალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ტახუნს ზმნისა -- სატეხი. მუჭო გინირთუუ ჸვანა ოტახალონი: მ. ხუბ., გვ. 23 --
როგორც კი გახდება ყანა მოსატეხი. 

Lemma: ot'axu/e'  
Number: 16677  
ოტახუ/ჷ (ოტახუ/ჷს) სატეხი (სადურგლო იარაღი), საჭრეთელი. ოტახუთ ბოყვის აშმატოხუნა -- სატეხით (საჭრეთლით)
ბოყვს ამოტეხენ (ფიცართა თავების ჩასადებად). 

Lemma: ot'ibapal-i  
Number: 16678  
ოტიბაფალ-ი, ოტჷბაფალ-ი (ოტი/ჷბაფალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ოტი/ჷბუანს ზმნისა -- {გა}სათბობი. იხ. ტი/ჷბუ; ტი/ჷბაფა. 

Lemma: ot'ibapu  
Number: 16679  
ოტიბაფუ (ოტიბაფუს) იგივეა, რაც ოტი/ჷბაფალი. წყარს ქუმკუობუნუანქ ოტიბაფუს -- წყალს ჩამოვკიდებ გასათბობად. 

Lemma: ot'ibur-i  
Number: 16680  
ოტიბურ-ი (ოტიბურს) მიმღ. ვნებ. მყ. ოტიბუანს ზმნისა -- {გა}სათბობი; თბილი ტანსაცმელი. ოტიბური ვემკიქუნენი, ეში
ვეედა -- სათბილობელი რომ არ ჩაიცვა, ისე არ წახვიდე. 

Lemma: ot'k'a  
Number: 16681  
ოტკა (ოტკას) იგივეა, რაც ონტკა [რუს. водка არაყი]: ქოტკაში ფუნაფა არყის გამოხდა (დუღება). გოღაწოხ დიიჭყუ ოტკაშ
ფუნაფა დო დიო-ხოლო ვაგუთებუ -- გუშინწინ დაიწყო არყის გამოხდა (დუღება) და ჯერაც არ დაუმთავრებია. 

Lemma: ot'k'vachinaia  
Number: 16682  
ოტკვაჩინაია (ოტკვაჩინაიას) მიმღ. ვნებ. მყ. ტკვაჩუნს ზმნისა -- სატკაცუნო, სატკაცუნებელი, -- ტკაცუნა. 

Lemma: ot'k'e're'naia  
Number: 16683  
ოტკჷრჷნაია (ოტკჷრჷნაიას) იგივეა, რაც ოხარკალაია (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 2, გვ. 146), -- სახმაურო ადგილი; სარაკუნო. 

Lemma: ot'obar-i  
Number: 16684  
ოტობარ-ი (ოტობარს) ოტობაიელი. ოტობრეფი მინიშეს: ქხს, 1, გვ. 193 -- ოტობაიელები გადმოვიდოდნენ. შდრ. ტოპ.
ოტობაია. 

Lemma: ot'obia  
Number: 16685  
ოტობია (ოტობიასღ ოტობეას) ღრმა ადგილი მდინარეში; გადატ.საფლობი; ჭენჭყი, ჭენჭყობი. შდრ. ტობა. 

Lemma: ot'obure  
Number: 16686  
ოტობურე (ოტობურეს) ტოპონ. ჭენჭყი ადგილი. ეთეურე ოტობურეს მიშაახორანდუ დო აშო, გოთეშა გიშელუ -- იქით
ჭენჭყ ადგილზე სახლობდა და აქეთ გაშლილ (მშრალ) ადგილას გამოვიდა. იხ. ტობა. 

Lemma: ot'oe  
Number: 16687  
ოტოე (ოტოეს)იხ. ოტოლე. 

Lemma: ot'ole  
Number: 16688  
ოტოლე, ონტოლე (ო{ნ}ტოლეს) საზარდული; ჯირკვალი მუცლის ქვემო ნაწილში (სიპში). შდრ. გურ. ორტოლა ჯირკვალი,
რომელიც გრძლად, ორ ზოლად გადააწვება კაცს სიპაში (გ. შარაშ.). 

Lemma: ot'ope  
Number: 16689  
ოტოფე (ოტოფეს) ტოპონ. სატოფე ადგილი (პ. ცხად., ტოპონ., გვ. 49). 

Lemma: ot'opu  
Number: 16690  
ოტოფუ, ოტოფუე (ოტოფუ{ე}-ს) ტოპონ. ადგილი, სადაც თევზი ქვირითს ყრის, -- საქვირითე ადგილი; ან კიდევ: სადაც ტოფუ
(თევზის სახეობაა) ბინადრობს. შდრ. ოტოფე. 

Lemma: ot'ure  
Number: 16691  
ოტურე, ოტურეშ-ი (ოტურეს, ოტურეშის) ტოპონ. სატურო ადგილი; ტურების ადგილსამყოფელი. შდრ. ტურა. 

Lemma: ot'q'ale  
Number: 16692  
ოტყალე (ოტყალეს) სატყეო (ადგილი); ადგილი, სადაც ტყის ცხოველი ბინადრობს. ჸოფე... ოტყალე დო კაკლარონი:



მასალ., გვ. 120 -- ყოფილა... ტყიანი, ბარდ-ეკლიანი (ადგილი). 

Lemma: ot'q'alu/e'  
Number: 16693  
ოტყალუ/ჷ (ოტყალუ/ჷ-ს) ნადირობა; სატყიურო. ქოტყალუ/ჷშა ულა სანადიროდ წასვლა ტყეში. ართ დღას თე ბოშიქჷ
ოტყალჷშა მიდართუ: ა. ცაგ., გვ. 18; ი. ყიფშ., გვ. 31 -- ერთ დღეს (ერთხელ) ეს ბიჭი სანადიროდ წავიდა. მუში მაჸალე
ოტყალუშა მიდააჩქუ: ა. ცაგ., გვ. 43 -- თავისი მეგობარი სანადიროდ გაგზავნა. შდრ. ნოტყელი; ოჯინუ. 

Lemma: ot'q'are  
Number: 16694  
ოტყარე (ოტყარეს) სატყეო. იხ. ტყა; ტყარი. 

Lemma: ot'q'ebue  
Number: 16695  
ოტყებუე (ოტყებუეს) ტყავის დასამუშავებელი ამოღრმავებული ლოდი. შდრ. ტყები. 

Lemma: ou  
Number: 16696  
ოუ, ჸოუ! შორსდ. ოი, ოუ! ოუ, ნანა, ნანა: ქხს, 1, გვ. 167 -- ოუ, ნანა, ნანა. 

Lemma: o-  
Number: 16697  
ო- -უეშ-ი სუფიქსთან (ო- -- -უეშ-ი) აწარმოებს დანიშნულების სახელებს, -- იგივეა, რაც ო- -- -ეშ-ი: ო-ბონ-ეშ-ი//ო-ბონ-უ-ეშ-ი
საბანაო ადგილი; ო-სხაპ-ეშ-ი//ო-სხაპ-უ-ეშ-ი საცეკვაო ადგილი. 

Lemma: o-  
Number: 16698  
ო- -ულ სუფიქსთან (ო- -- -ულ-ი) აწარმოებს (იშვიათად) დანიშნულების სახელებს: ო-ბერგ-ულ-ი სათოხნი (შდრ. ბერგი
თოხი)... 

Lemma: o-  
Number: 16699  
ო- -ურ-//-ურე//-ურეშ სუფიქსებთან (ო- -- -ურ-ი, ო- -- -ურე, ო- -- -ურეშ-ი) აწარმოებს დანიშნულების სახელებსა და ზოგჯერ
გამოიყენება ტოპონიმებისათვის. 

Lemma: o'ur-i  
Number: 16700  
ო'ურ-ი (ო'ურს) სამყოფი (სახლი). ათაქი პაპაში ო'ური რენ, -- უწუუ თის: მ. ხუბ., გვ. 259, 37 -- აქ მღვდლის სამყოფი რომ
არის, -- უთხრა მას. 

Lemma: oureme  
Number: 16701  
ოურემე (ოურემეს) საურმე. 

Lemma: ouchashe  
Number: 16702  
ოუჩაშე (ოუჩაშეს) საუფროსო. შდრ. უჩაში. 

Lemma: ouch'  
Number: 16703  
ოუჭ კვალ/რს! ხარებისადმი შეძახილი ხვნის (თესვის) დროს.` ოუჭ კვალს!', -- დოუძახუქ: ქხს, 1, გვ. 336 -- `კვალს მიჰყე!', --
დაუძახებ. 

Lemma: -op  
Number: 16704  
-ოფ ზმნური სუფიქსი (იშვიათია), ქართული -ობ-ის შესატყვისი. მაგ., ჸორ-ოფ-ა -- ყვარება... 

Lemma: opa  
Number: 16705  
ოფა (ოფას) ცხენის ფეხების სატკივარი (პ. ჭარ.). ოფა აღოლე ცხენს ჩორქოში დინახალე -- `ოფა' ემართება ცხენს ქაჩაჩის
შიგნით. შდრ. საბა: ოფა ცხენის ქაჩაჩის სენი. იმერ. ოფა ცხენის ფეხების სატკივარია (ვ. ბერ.). 

Lemma: -opa  
Number: 16706  
-ოფა (ოფ-ა) მოქმედების სახელთა (საწყისი) დაბოლოება: ჸორ-ოფა სიყვარული (ი. ყიფშ., გვ. 094). შდრ. -აფა. 

Lemma: opare  
Number: 16707  
ოფარე (ოფარეს) ზურგი. ოფარე მუშენი ურთინეე? -- ზურგი რატომ შექაციე? თო, ძღაბი, ქუმორთუ-და, გეკუბაკუნქ
ოფარეს: მ. ხუბ., გვ. 350 -- თო (გაჩერდი!), გოგოვ, თუ მოვიდა, დავუბეგვავ ზურგს. მა ოფარეს გორთანქჷნი, აშო წიეს! --
თქუანდე: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 122 -- მე როცა ზურგს შეგაქცევ, `აქეთ, ბიჭავ!' -- იტყოდე. გიხუნუუ ოფარეშა დო მიდეჸონჷ: მ.
ხუბ., გვ. 113 -- დაისვა ზურგზე და წაიყვანა. შდრ. ოჭიში. 

Lemma: opa{r}chxapu  
Number: 16708  
ოფა{რ}ჩხაფუ (ოფა{რ}ჩხაფუს) სანადირო ადგილი (დ. ფიფია). ადგილი (ჩვეულებრივ ტყე), საიდანაც ნადირს გამოდენიან;
სარეკი (პ. ცხად., ძიებ., გვ. 72). 



Lemma: opapalaia  
Number: 16709  
ოფაფალაია (ოფაფალაიას) მიმღ. ვნებ. მყ. იფაფალუ(ნ) ზმნისა -- საფამფალო, საფარფატო. შდრ. ფაფალი. 

Lemma: opapapu  
Number: 16710  
ოფაფაფუ (ოფაფაფუს) ადგილი, სადაც ბევრი ჯურის ხალხი იყრის თავს (ირევა). იხ. ფაფაფი. 

Lemma: opapinal-i  
Number: 16711  
ოფაფინალ-ი (ოფაფინალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. უფაფუანს ზმნისა -- საფოფინო. შდრ. ფაფინი. 

Lemma: opashk'{v}inalia  
Number: 16712  
ოფაშკ{ვ}ინალია, ოფაშქ{ვ}ინალია (ოფაშკ/ქ{ვ}ინალიას) მიმღ. ვნებ. მყ. ოფაშკ{ვ}ინუანსზმნისა -- ბუშტარა.
ქოფაშკ/ქ{ვ}ინალია სიმიდი ბუშტარა სიმინდი. შდრ. ფაშქინია სიმიდი. 

Lemma: opachxapu  
Number: 16713  
ოფაჩხაფუ (ოფაჩხაფუს) იგივეა, რაც ოფარჩხაფუ. 

Lemma: opetal-i  
Number: 16714  
ოფეთალ-ი (ოფეთალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ფეთუნს ზმნისა -- საჩეჩი, საჩეჩელი. მონტყორს თხირიში კენტით
დოვრაჸუნდით დო უკული ოფეთალით ვფეთუნდით -- მატყლს თხილის ჯოხით დავწეწავდით და შემდეგ საჩეჩლით
ვჩეჩდით. 

Lemma: opetash-i  
Number: 16715  
ოფეთაშ-ი, ოფეთაშე (ოფეთაში/ე-ს) იგივეა, რაც ოთაეში, -- საჩეჩელი. ოფეთაშეთი (//ოფეთეშით) ფეთუნა მონტყორს --
საჩეჩლით ჩეჩ{ავ}ენ მატყლს. 

Lemma: opetesh-i  
Number: 16716  
ოფეთეშ-ი (ოფეთეშის) იგივეა, რაც ოფეთაში (მასალები, ტ. 3, ნაწ. 1, გვ. 247). 

Lemma: opetkal-i  
Number: 16717  
ოფეთქალ-ი (ოფეთქალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ფეთქუნს ზმნისა -- საფეთქი; ასაფეთქებელი. შდრ. ფეთქუა. 

Lemma: opentebel-i  
Number: 16718  
ოფენთებელ-ი (ოფენთებელ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. აფენთენს ზმნისა -- {და}საფეთებელი. 

Lemma: operche  
Number: 16719  
ოფერჩე (ოფერჩეს) ბლის ტყავი, რომელსაც ქვევრს აფარებენ ქვის ქვემოთ. ოფერჩე ბულიში ნატყაბარა კანი რე,
ნამუსით ლაგვანს მინააფორანა -- `ოფერჩე' ბლის ნატყავები კანია, რომელსაც ქვევრს აფარებენ. შდრ. ფერჩი. 

Lemma: opiorashe  
Number: 16720  
ოფიორაშე (ოფიორაშეს) მიმღ. ვნებ. მყ. ოფიორუანს ზმნისა -- საფრიალებელი; სანიავებელი. შდრ. ობაჸალი. 

Lemma: opiore  
Number: 16721  
ოფიორე (ოფიორეს) იხ. ოფიორაშე, -- საფრიალო. შდრ. ფიორი. 

Lemma: opirsal-i  
Number: 16722  
ოფირსალ-ი (ოფირსალს) მიმღ. ვნებ. მყ. ფირსუნს ზმნისა -- {ჩა}საფლავი; {ჩა}სამარხი. (სი) დიხაში ოფირსალი!: კ. სამუშ.,
ქხპს, გვ. 168 -- შე მიწაში ჩასაფლავო! შდრ. ფირსუა. 

Lemma: opirke  
Number: 16723  
ოფირქე (ოფირქეს) მიმღ. ვნებ. მყ. ფირქენს ზმნისა -- საფიქრი, საფიქრებელი. 

Lemma: opirkebel-i  
Number: 16724  
ოფირქებელ-ი (ოფირქებელ/რს) იგივეა, რაც ოფირქე, -- მიმღ. ვნებ. მყ. ფირქენს ზმნისა, -- საფიქრებელი. ქოჩო, თი
დროს გაღვენუუ ოფირქებელი: ი. ყიფშ., გვ. 137 -- ქოჩო, მაშინ (იმ დროს) გექნება საფიქრებელი. 

Lemma: opich'o  
Number: 16725  
ოფიჭო (ოფიჭოს) ბლის გამხმარი ქერქი. ოფიჭო რე ბულიშ ტყები -- ოფიჭოა ბლის ტყავი (ქერქი). 

Lemma: oporal-i  



Number: 16726  
ოფორალ-ი (ოფორალს) მიმღ. ვნებ. მყ. ფორუნს ზმნისა -- საფარველი; {და}საფარავი; თავსაცობი. ლაგვანიში ოფორალი
ქუა -- ქვევრის დასაფარავი ქვა. სუმიხოლო ტარიელემქ გეგნაჸოთეს ოფორალი: ი. ყიფშ., გვ. 106 -- სამივე ტარიელ{ებ}მა
გადააგდეს დასაფარავი. 

Lemma: opop-i  
Number: 16727  
ოფოფ-ი (ოფოფის) ზოოლ. ოფოფი. იხ. ოფოფია. 

Lemma: opopia  
Number: 16728  
ოფოფია (ოფოფიას) ოფოფი. ოფოფიას თქუანდეს: ქხს, 1, გვ. 220 -- ოფოფს იტყოდნენ. 

Lemma: ops-i  
Number: 16729  
ოფს-ი (ოფსის) იხ. ოვსი, -- ოსი. ოფსეთი ოსეთი. დუდიშ უბედური ოფსეთის გჷმოჩესია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 40 -- თავის
(თავის) უბედური ოსეთში გაყიდესო. 

Lemma: opsumal-i  
Number: 16730  
ოფსუმალ-ი (ოფსუმალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ფსუნს ზმნისა -- {მო}საფსმელი; {მო}საშარდი. ხატიშ ღვინი ჯგირი ოშუმალი რე,
მარა გლახა ოფსუმალირე: თ. სახოკ., გვ. 269 -- ხატის ღვინო კარგი დასალევია, მაგრამ ცუდი მოსაშარდავია. 

Lemma: opskale  
Number: 16731  
ოფსქალე (ოფსქალეს) იხ. ოსქალე, -- საფუტკრე. იბტყობუაფუთ ოფსქალეს: ქხს, 1, გვ. 309 -- საფუტკრეში (სასკეში)
ვიქნებით დამალული. შდრ. ფსქა. 

Lemma: opu  
Number: 16732  
ოფუ! შორსდ. ოფ! ჭიშკარიშა ქუმორთენი, ოფუ! -- ქიგიხვალე! -- ჭიშკართან რომ მოხვიდე, ოფუ! -- დაახველე! 

Lemma: opular-i  
Number: 16733  
ოფულარ-ი (ოფულარს) მიმღ. ვნებ. მყ. ფულუნს ზმნისა -- {და}სამალი, სამალავი. 

Lemma: opulashe  
Number: 16734  
ოფულაშე (ოფულაშეს) იგივეა, რაც ოფულარი, -- სამალავი. გამკოტყობუ მუში ოფულაშეშე: აია, 1, გვ. 25 -- ჩუმად
გამოვიდა თავისი სამალავიდან. 

Lemma: opunapal-i  
Number: 16735  
ოფუნაფალ-ი (ოფუნაფალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ოფუნუანს ზმნისა -- {ა}სადუღებელი; არყის გამოსახდელი მოწყობილობა.
ქონტკაში ოფუნაფალი არყის გამოსახდელი (ასადუღებელი). 

Lemma: opurapal-i  
Number: 16736  
ოფურაფალ-ი (ოფურაფალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ოფურუანს ზმნისა -- {გა}სახურებელი. რკინა ოფურაფალო ქჷმწუუძჷ
დაჩხჷრიშა: მ. ხუბ., გვ. 179 -- რკინა გასახურებლად უდევს ცეცხლზე. 

Lemma: opurashe  
Number: 16737  
ოფურაშე (ოფურაშეს) იგივეა, რაც ოფურაფალი, -- გასახურებელი; ქურა. ოფურაშე: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 84 -- ქურა. 

Lemma: opurk'e  
Number: 16738  
ოფურკე (ოფურკეს) საკვამლე; გადატ. კომლი (ოჯახი). შდრ. ფურკი. 

Lemma: opurche  
Number: 16739  
ოფურჩე (ოფურჩეს) საფუჩეჩო; ნაქურჩალის, ფუჩეჩის შესანახი (ადგილი); საბძელი. ჩალის ზვინის ქვემო ნაწილი, სადაც
ყრიან ფურჩას (ფუჩეჩს); შეიძლება იყოს მოწნული. ოფურჩეს ზოთონჯიშოთ ინახუნა ფურჩას, მუხუდოში ცქვეცქვის,
ოდიარეს... -- საფუჩეჩოში ზამთრისათვის ინახავენ ფუჩეჩს, სოიოს ნამჯას, ბალახს. 

Lemma: opuch{ap}al-i  
Number: 16740  
ოფუჩ{აფ}ალ-ი (ოფუჩ{აფ}ალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. იფუჩუანს ზმნისა -- საფიცარი. ოფუჩაფალი ხატიჯგურა!: ი. ყიფშ., გვ. 165
-- საფიცარი ხატივით. 

Lemma: opuche  
Number: 16741  
ოფუჩე (ოფუჩეს), ოფუჩერ-ი (ოფუჩერს), იგივეა, რაც ოფუჩაფალი, -- საფიცი, საფიცარი. ოფუჩეთ ქოპუნდა მა! --
საფიცრად მყავდე მე! შდრ. ფუჩი. 

Lemma: opuchur-i  
Number: 16742  



ოფუჩურ-ი (ოფუჩურს), იგივეა, რაც ოფუჩალი, -- საფიცარი. ოფუჩური საქორთუო: ქხს, 1, გვ. 314 -- საფიცარი
საქართველო. შვენიერო სი მიმოჩქუქ ოფუჩური ხატი ჯგურა: მ. ხუბ., გვ. 341 -- მშვენიერად შენ მიმაჩნიხარ საფიცარი
ხატივით. მათი პუნდუ ოფუჩური: ქხს, 1, გვ. 165 -- მეც მყავდა საფიცარი. ოფუჩურო ზმნზ. საფიცრად. ოფუჩურო ხე
ვამომკიდირუ -- საფიცრად (ვამბობ) ხელი არ მომიკიდია. 

Lemma: opsha  
Number: 16743  
ოფშა (ოფშას) იხ. ეფშა, -- სავსე. 

Lemma: opshapal-i  
Number: 16744  
ოფშაფალ-ი (ოფშაფალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ოფშანს ზმნისა -- ასავსები. 

Lemma: o{p}shinapal-i  
Number: 16745  
ო{ფ}შინაფალ-ი (ო{ფ}შინაფალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ო{ფ}შინუანს ზმნისა -- {გა}სასივებელი. ჭირშა ჭირც ნჷმ გემიძინა
გურიში ოფშინაფალო: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 58 -- ჭირზე ჭირს ნუ დამიმატებ გულის გასასივებლად. 

Lemma: opshker-i  
Number: 16746  
ოფშქერ-ი (ოფშქერს), ოფშქერე (ოფშქერეს) იგივეა, რაც ოშქერე, -- საშქერო. 

Lemma: okalar-i  
Number: 16747  
ოქალარ-ი (ოქალარს) მიმღ. ვნებ. მყ. ქალუნს ზმნისა -- სათქმელი; სასუნთქი. იხ. {ნ}ქალუა. 

Lemma: okampulaia  
Number: 16748  
ოქამფულაია (ოქამფულაიას) ადვილად საღეჭი რამ. 

Lemma: okankalaia  
Number: 16749  
ოქანქალაია (ოქანქალაიას) მიმღ. ვნებ. მყ. იქანქალუ(ნ) ზმნისა -- საქანაო; გადატ. მოფამფალებული; მოქანავე. შდრ.
ქანქალი; ქენქი. 

Lemma: okare  
Number: 16750  
ოქარე, ოქარიე (ოქარ{ი}ე-ს) საქარო (ადგილი). იხ. ქარი. შდრ. ობორიე. 

Lemma: okarte  
Number: 16751  
ოქართე (ოქართეს) ბაკი, საჩეხე; წრიულად შემორაგული ადგილი საქონლის დასამწყვდევად; შემოკავებული საძოვარი (კ.
სამუშია). ართო უღუ თექ ოქართე: ქხს, 1, გვ. 325 -- ერთად აქვს იქ ბაკი. ეფშა... ოქართე -- ცხენეფით დო ორინჯით --
აგვარა:ეგრისი, გვ. 127 -- სავსე... საძოვარი ცხენებით და საქონლით -- `აგვარა'. ამჭუან ადრე გუუტე ოქართეშე ცხენი
ვეშა -- ამ დილით ადრე გაუშვა საჩიხიდან ცხენი ველად. შდრ. ქართა. 

Lemma: okarkanc'aia  
Number: 16752  
ოქარქანწაია (ოქარქანწაიას) ძლიერ მაღალი და ელასტიური (მ. ძაძ., 2, გვ. 91). შდრ. ქარქანწი. 

Lemma: okarkashaia  
Number: 16753  
ოქარქაშაია (ოქარქაშაიას) უშნოდ გრძელი და რხევადი; თხელი ქსოვილის გრძელი ნაჭერი, ან კიდევ, გრძელი კაბა.
ოქარქაშაია კაბა მიკაქუნს -- გრძელი კაბა აცვია. შდრ. ქარქაშა. 

Lemma: okacare  
Number: 16754  
ოქაცარე (ოქაცარეს) საციკნე, ციკნისათვის განკუთვნილი ადგილი. 

Lemma: okvachalaia  
Number: 16755  
ოქვაჩალაია (ოქვაჩალაიას) საშრიალო, საშარიშურო. ჯალეფი ოქვაჩალაია -- ხეები საშრიალო. 

Lemma: okvire  
Number: 16756  
ოქვირე (ოქვირეს) ფქვილისათვის განკუთვნილი, -- საფქვილე. წისქვილის ნაწილი, სადაც ფქვილი იყრება. ის გრძელი
ყუთია ტრაპეზის გასწვრივ (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 3, გვ. 224). 

Lemma: okim{i}nal-i  
Number: 16757  
ოქიმ{ი}ნალ-ი (ოქიმ{ი}ნალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ქიმინუნს ზმნისა -- საქმნელი, საკეთებელი. სანარტიაქ ქიმინუ თი
ოქიმინალი: ი. ყიფშ., გვ. 50 -- სანარტიამ ქმნა ის საქმნელი. ათე საქვარეფი ძალამი მონკა დო საფირქო ოქიმინალეფი
რენია: ა. ცაგ., გვ. 40 -- ეს საქმეები ძალიან მძიმე და საფიქრალი (საკეთებლები) არისო. 

Lemma: okinapu  
Number: 16758  
ოქინაფუ (ოქინაფუს), ოქინუ (ოქინუს) საინტერესო სანახავი; საინტერესო (რამ). გიჯინეს იშო-აშო დო ოქინაფუს ვა



ქ{ი}მაბინესო თოლი!: აია, 1, გვ. 23 -- გაიხედეს იქით-აქეთ და საინტერესო სანახავს არ მოჰკრეს თვალი! წანამოწანას
ბრელ მუთუნ ძირ საქმე ოქინუ: აია, 1, გვ. 20 -- წლის განმავლობაში ბევრი რამ საქმე ნახა საინტერესო. 

Lemma: okiresh-i  
Number: 16759  
ოქირეშ-ი (ოქირეშის) საქორე (ადგილი). 

Lemma: okirie  
Number: 16760  
ოქირიე (ოქირიეს) ხვიმირი, ხვიმირა. 

Lemma: okiset  
Number: 16761  
ოქისეთ, ოქირსეთ ზმნზ. საშობაოდ. ირ წანას ოქირსეთ პატონიშო ღეჯი ოკო მორდესიკო -- ყოველ წელს საშობაოდ
ბატონისათვის ღორი უნდა გაეზარდათ. შდრ. ქისე, ქირსე. 

Lemma: okit'al-i  
Number: 16762  
ოქიტალ-ი (ოქიტალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ქიტუნს ზმნისა -- {შე}სახვევი. 

Lemma: okobale  
Number: 16763  
ოქობალე (ოქობალეს) საპურე (ყანა, ადგილი...). 

Lemma: okotome  
Number: 16764  
ოქოთომე (ოქოთომეს) საქათმე. ტურა ღურუდუ დო ოქოთომეშე მეუღუდუ დუდი: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 129 -- ტურა
კვდებოდა და საქათმისკენ მიჰქონდა თავი. იხ. ქოთომი. შდრ. ოკარიე, სედო. ლაზ. ოქოთუმალე საქათმე (ნ. მარი). 

Lemma: okotomur-i  
Number: 16765  
ოქოთომურ-ი (ოქოთომურს) იგივეა, რაც ოქოთომე, -- ქათმისათვის განკუთვნილი ადგილი, საქათმე (შდრ. პ. ცხად.,
ტოპონ., გვ. 64). 

Lemma: okona  
Number: 16766  
ოქონა (ოქონას) ბოტან. ვაზის ერთ-ერთი ჯიში. შდრ. იმერ., გურ. ქონა-ქონა ქონა (ა. მაყ.). 

Lemma: okone  
Number: 16767  
ოქონე (ოქონეს) საქონე. 

Lemma: okorie  
Number: 16768  
ოქორიე (ოქორიეს) იგივეა, რაც ოქირიე, -- ხვიმირი. 

Lemma: okosal-i1  
Number: 16769  
ოქოსალ-ი1 (ოქოსალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ქოსუნს ზმნისა -- საგველი, ცოცხი. ახალი ოქოსალი ჯგირო ქოსუნს (ქოსჷნცია):
ი. ყიფშ., გვ. 180; ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 17 -- ახალი ცოცხი კარგად გვისო. ნოსა ართგანიშე ჸუდეს გოქოსუნს დო მაჟიაგანიშე
ოქოსალს მაჟია ნოსას ქოდუტენსია: თ. სახოკ., გვ. 255 -- რძალი სახლს ერთ მხარეს დაგვის და მეორე მხარეს
დასაგველად (დასაგველს) მეორე რძალს დაუტოვებსო. შდრ. ლაზ. ქოს: ოქოსუ ხვეტა; ოქოსალე ცოცხი (ნ. მარი). 

Lemma: okosal-i2  
Number: 16770  
ოქოსალ-ი2, ოქოსალე (ოქოსალ/რს, ოქოსალეს) ბოტან. ცოცხის სორგო. იხ. ფენჯგირე (ა. მაყ.). შდრ. ლაზ. ოქოსალე
ცოცხის სორგო (ა. მაყ.). 

Lemma: okro  
Number: 16771  
ოქრო (ოქროს) ოქრო. შდრ. ორქო. ოქრო დო ვარჩხილი -- ოქრო და ვერცხლი. ოქრო ბოში დო ოქრო ძღაბი -- ოქრო ბიჭი
და ოქრო გოგო. ქოქროშ კიბირი ოქროს კბილი. ქოქროშ მარწკინდი ოქროს ბეჭედი. ქოქროშ ჯღა ოქროს გრჯღა
(ფესვები). ოქროშ ჯღა ქოქიმინუა სიმინქ -- ოქროს გრჯღა (ფესვები) ქნაო სიმინდმა. შდრ. იმერ. ოქროსკბილი სიმინდის
უკანასკნელი ფესვები, რომელიც მიწას არ სწვდება (ვ. ბერ.). 

Lemma: okrouloba  
Number: 16772  
ოქროულობა, ოქრულობა (ოქრ{ო}ულობას) ოქროულობა. გელეღ ოქრულობა დო დოშან ძღაბი: მ. ხუბ., გვ. 21 -- ამოიღო
ოქროულობა და დანიშნა გოგო. 

Lemma: okual-i  
Number: 16773  
ოქუალ-ი (ოქუალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ქუნს ზმნისა -- საფქვავი. დიდი სქიბუს დიდი ოქუალი ოკონია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 38
-- დიდ დოლაბს დიდი საფქვავი უნდაო. ოქუალს ხეში სკიბუთ ქუნდეს -- საფქვავს ხელის დოლაბით ფქვავდნენ (მასალები,
ტ. 4, ნაწ. 3, გვ. 221). 



Lemma: okum-i  
Number: 16774  
ოქუმ-ი (ოქუმს) წისქვილი (დ. ფიფია). 

Lemma: okunal-i  
Number: 16775  
ოქუნალ-ი (ოქუნალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ქუნუნს ზმნისა -- {და}სახური, {და}საფარი. მუთუნი ოქუნალი ქუმნაქუნი დუს --
რაიმე საფარი დააფარე თავზე. შდრ. ქუნა. 

Lemma: oghal-i  
Number: 16776  
ოღალ-ი (ოღალს) იგივეა, რაც ოღალე, -- მიმღ. ვნებ. მყ. იღანს ზმნისა -- წასაღები; ტვირთი. მა ოღალი დღას
ვადმოკორდჷ: მ. ხუბ., გვ. 128 -- მე ტვირთი (წასაღები) არასოდეს არ დამაკლდება. დიშქა დოკვათჷ ართი ოღალი -- შეშა
დაჭრა ერთი წასაღები. ურემს ოღალი გეუნჭირანსჷნი, თიწკჷმა დიჭყანს ღირწკინსია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 135 -- ურემს
ტვირთი რომ დააჭერს, მაშინ დაიწყებს ჭრიჭინსო. ქოღალიშ კეხი საბარგე კეხი. 

Lemma: oghalar-i1  
Number: 16777  
ოღალარ-ი1 (ოღალარს) იგივეა, რაც ოღალი, -- მიმღ. ვნებ. მყ. იღანს ზმნისა -- საზიდი; წასაღები; ტვირთი. დიშქა
დოკვათჷ ართ ოღალარი: მ. ხუბ., გვ. 269 -- შეშა მოჭრა ერთი წასაღები. გოლას ქუაქ გემკირგინუა დო გირინქ, -- ჩქიმი
ოღალარი იჸინია -- მთას ქვა მოსწყდაო და ვირმა, -- ჩემი საზიდი იქნებაო. 

Lemma: oghalar-i2  
Number: 16778  
ოღალარ-ი2 (ოღალარს) ბოტან. ხახია; ხარის ჩლიქა (ა. მაყ.). 

Lemma: oghale  
Number: 16779  
ოღალე (ოღალეს) იგივეა, რაც ოღალი -- ტვირთი მხარზე ერთი გადებით რომ შეიძლება წაღება; წასაღები რამ. გადატ.
ფუთი. შხვაში ოღალე ეფი იოჭოფალი რენია -- სხვისი ტვირთი ადვილი (იაფი) ასაწევიაო. ოშ ოღალეს ქუვოგორა,
მარებელქი მორთასინი: ქხს, 1, გვ. 148 -- ას (ფუთს) (ტვირთს) ვაგინებ, მაჭანკალი რომ მოვიდეს. თიქ თიზმა ოღალე
წყინარო მიდეღჷ ჸუდეშა: ი. ყიფშ., გვ. 20 -- იმან ამდენი ტვირთი წყნარად წაიღო სახლში. 

Lemma: oghalu/e'  
Number: 16780  
ოღალუ/ჷ (ოღალუ/ჷ-ს) იგივეა, რაც ოღალი, ოღალე. 

Lemma: oghaluam-i  
Number: 16781  
ოღალუამ-ი (ოღალუამს) ტვირთიანი. ოღალუამო ზმნზ. ტვირთიანად. დიო ოღალუამო ვადუჸუცინუნია: ხალხ. სიბრ., 1,
გვ. 39 -- ჯერ ტვირთიანად არ ჩაცუცქებულაო (ჩაკუზულაო). 

Lemma: oghant'aia  
Number: 16782  
ოღანტაია (ოღანტაიას) მიმღ. ვნებ. მყ. ოღანტანს ზმნისა -- ძლივს საბრუნი; გადატ. ძლივს სასიარულო. იხ. ღანტუა. 

Lemma: ogharal-i  
Number: 16783  
ოღარალ-ი (ოღარალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ღარუნს ზმნისა -- საღარავი; უსახნისო კავი, რომლითაც მიწას ღარავდნენ. 

Lemma: oghapal-i  
Number: 16784  
ოღაფალ-ი (ოღაფალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ღაფუნს ზმნისა -- {შე}საღები, საღებავი; შესაღებად განკუთვნილი. ჸუდე
ოღაფალი მაფუ -- სახლი შესაღები მაქვს. 

Lemma: oghapula  
Number: 16785  
ოღაფულა, ოღაფულე (ოღაფულეს) იგივეა, რაც ოღაფალი, -- საღებავი. 

Lemma: oghac'ac'aia  
Number: 16786  
ოღაწაწაია (ოღაწაწაიას) გეძელბეწვიანი და ნაზი მატყლი. 

Lemma: oghach'al-i  
Number: 16787  
ოღაჭალ-ი (ოღაჭალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ღაჭუნს ზმნისა -- {გა}საკრეჭი. შდრ. ღაჭუა. 

Lemma: oghach'alar-i  
Number: 16788  
ოღაჭალარ-ი (ოღაჭალარს) მიმღ. ვნებ. მყ. ღაჭალანს ზმნისა -- საყვირალი, სალანძღავი, საჩხუბარი. მუ უღუ თეს
ოღაჭალარი, ირო ღაჭალანსინი? -- რა აქვს ამას საყვირალი, ყოველთვის რომ ყვირის (ჩხუბობს). 

Lemma: ogheje  
Number: 16789  
ოღეჯე (ოღეჯეს) საღორე. უბედურქ თანაფა ხოლო ოღეჯეს დაასერუა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 131 -- უბედურმა აღდგომაც
საღორეში დააღამაო. გადატ. ჩაწეული ადგილი კეფაზე. 



Lemma: oghvalo  
Number: 16790  
ოღვალო (ოღვალოს) ბოტან. ღოლო. იხ. კუმხა, კუმუნთხური (ა. მაყ.). შდრ. ლაზ. ღვალო, ღვალუ (ა. მაყ.). 

Lemma: oghvezhelar-i  
Number: 16791  
ოღვეჟელარ-ი (ოღვეჟელარს) მიმღ. ვნებ. მყ. ღვეჟელანს ზმნისა -- საყვირალი; სატირალი (ხმამაღლა). შდრ. ღვეჟელი. 

Lemma: oghilozhaia  
Number: 16792  
ოღილოჟაია (ოღილოჟაიას) მიმღ. ვნებ. მყ. აღილოჟუუ(ნ) ზმნისა -- ადვილად შემოსახვევი. 

Lemma: oghnasho  
Number: 16793  
ოღნაშო (ოღნაშოს) იგივეა, რაც ღოღნაშო. 

Lemma: oghobal-i  
Number: 16794  
ოღობალ-ი (ოღობალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ღობუნს ზმნისა -- {გა}საღობი. 

Lemma: ogholamar-i  
Number: 16795  
ოღოლამარ-ი (ოღოლამარს) მიმღ. ვნებ. მყ. ღოლანს ზმნისა -- საქმნელი; საქნარი; საქნელი. 

Lemma: ogholamu  
Number: 16796  
ოღოლამუ (ოღოლამუს) იგივეა, რაც ოღოლამარი. ქააღოლუ ოღოლამუქ დო ქუუღუდას! -- დაემართა საქმნელი და
ჰქონდეს! 

Lemma: oghon  
Number: 16797  
ოღონ, ოღონუ/ჷ კავშ. იხ. ოღონს. ოღონ დუდი ქიმკუფორუაფუდესკო -- ოღონდ თავი (კი) მიეფარათ. სი ოღონჷ შორიშე
ქჷმოძირი: ი. ყიფშ., გვ. 18 -- შენ ოღონდ შორიდან მაჩვენე. 

Lemma: oghond  
Number: 16798  
ოღონდ, ოღონდა კავშირი გამოხატავს დათმობას, პირობას, ნატვრას, -- ოღონდ; როგორმე, რამენაირად, ნეტავ. ოღონს (ღ
ოღონდს) ჩქიმს დემეთხილი, სკანს მუთუნს ვართხოლე: ქხს, 1, გვ. 24 -- ოღონდ ჩემს დამეთხოვე, შენსას არას გთხოვ.
ოღონც ქოჸოფირი სქანი ჩქიმი გური გაახარი: ი. ყიფშ., გვ. 165 -- ოღონდ შენი ყოფნით ჩემი გული გაახარე. 

Lemma: oghorebel-i  
Number: 16799  
ოღორებელ-ი (ოღორებელ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. აღორენს ზმნისა -- {მო}სატყუებელი, სატყუარა. სქანი ოღორებელი კიბირი
დიდიხანიე, გემიოლუან: თ. სახოკ., გვ. 259 -- შენი მოსატყუებელი კბილი დიდი ხანია, რომ ამომივარდაო. 

Lemma: oghoronte  
Number: 16800  
ოღორონთე (ოღორონთეს) საღმრთო. იხ. ღორონთი. 

Lemma: oghue  
Number: 16801  
ოღუე (ოღუეს) საბუე, ბუების სამყოფი. შდრ. ღუ. 

Lemma: oghueshi  
Number: 16802  
ოღუეში (ოღუეშის) იგივეა, რაც ოღუე. შდრ. პ. ცხად., ტოპონ., გვ. 63. 

Lemma: oghulizaia  
Number: 16803  
ოღულიზაია (ოღულიზაიას) მიმღ. ვნებ. მყ. ღუზუნს ზმნისა -- {მო}საღუნი. შდრ. ღულიზუა (მასალები, ტ. ვ, გვ. 220). 

Lemma: oghumol-i  
Number: 16804  
ოღუმოლ-ი (ოღუმოლ/რს) საღომე; ტოპონ. ადგილი, სადაც ღომს თესენ ან თესია. შდრ. ნაღუმუ (იხ. პ. ცხად., ტოპონ., გვ.
64). 

Lemma: oghup'al-i  
Number: 16805  
ოღუპალ-ი (ოღუპალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ღუპუნს ზმნისა -- {და}საღუპავი. 

Lemma: oghural-i  
Number: 16806  
ოღურალ-ი (ოღურალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ღურუ(ნ) ზმნისა -- სასიკვდილე. ოღურალქ ღურას ოკონია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ.
112 -- სასიკვდილე უნდა მოკვდესო. ოღურალო ზმნზ. გაშმაგებით; თავგანწირვით (სასიკვდილოდ). წყარს ოღურალო
ქუმარჩანს: მ. ხუბ., გვ. 12 -- წყალს გამეტებით (სასიკვდილოდ) მოაპობს (მოაფენს). გალე მიდგენც ჯოღორეფქჷ
ოღურალო ქიმიაშხჷ: მასალ., გვ. 72 -- გარეთ ვიღაცას ძაღლები გაშმაგებით მიესივნენ. 



Lemma: oghuresh-i  
Number: 16807  
ოღურეშ-ი, ოღურუეშ-ი (ოღურ{უ}ეშის) სასიკვდილო (ადგილი). 

Lemma: oghurinaia  
Number: 16808  
ოღურინაია (ოღურინაიას) მიმღ. ვნებ. მყ. ღურინუნს ზმნისა -- ღვრიალა (ბავშვთა სათამაშო), საღვრიალა; ციბრუტი.
ოღურინაიას აკეთენა ხოჯი თხირიშე -- საღვრიალას აკეთებენ მამალი თხილისაგან. 

Lemma: oq'a  
Number: 16809  
ოყა (ოყას) წონის ერთეული, -- უდრიდა სამ გირვანქას, ანუ 1200 გრამს (მასალები, ტ. 2, ნაწ. 1, გვ. 230). ქიჸიდუ სუმი ოყა
ხორცი -- იყიდა სამი ოყა ხორცი. შდრ. ლაზ. ოკა (თურქ.) წონის საზომი დასავლეთ საქართველოში -- ოყა (ნ. მარი). 

Lemma: oq'arulebel-i  
Number: 16810  
ოყარულებელ-ი (ოყარულებელ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ყარაულენს ზმნისა -- საყარაულებელი. ამდღა ვარა მეურთ,
ჯიმალეფი, ოყარულებუშავა: მ. ხუბ., გვ. 159 -- დღეს მაინც წადით, ძმებო, საყარაულოდაო. 

Lemma: oq'ebure  
Number: 16811  
ოყებურე (ოყებურეს) კერა, ყვერბი (პ. ჭარ.); ადგილი, სადაც კერაა. ქჷმორთჷ ართიქ პირველო დო ქაშადოხოდჷ
ოყებურეს: მ. ხუბ., გვ. 226 -- მოვიდა ერთი პირველად და ჩაჯდა კერის ადგილას. იხ. კებური, ყებური. შდრ. საბა: ყუერბი
ესე არს საცეცხლე კერის ადგილი. შდრ. კებური, ყებური. 

Lemma: oq'varq'vale  
Number: 16812  
ოყვარყვალე (ოყვარყვალეს) თხის კისერზე ჩამოკიდებული ზარი. 

Lemma: oq'vaq'valaia  
Number: 16813  
ოყვაყვალაია (ოყვაყვალაიას) შავი. ოყვაყვალაია თუმა ნოღვე -- შავი თმა ჰქონია. შდრ. ყვაყვალია. 

Lemma: oq'int'al-i  
Number: 16814  
ოყინტალ-ი (ოყინტალ/რს) იგივეა, რაც ოჸირტალი, -- მიმღ. ვნებ. მყ. ყინტუნს ზმნისა -- საყლაპავი. ბოშიში ოყინტალო
ნარქი გაქიქინუ: აია, 1, გვ. 23 -- ბიჭის გადასაყლაპად ხახა დააფჩინა. 

Lemma: o՚abure(o՚abures)  
Number: 16815  
ოჸაბურე(ოჸაბურეს) იგივეა, რაც ოჸებურე, -- კერიის პირი. 

Lemma: o՚alesh-i  
Number: 16816  
ოჸალეშ-ი (ოჸალეშის) საყელო. ოჸალეში ინწრო ხო ვაგაფუ? -- საყელო ვიწრო ხომ არ გაქვს? 

Lemma: o՚anch'e  
Number: 16817  
ოჸანჭე (ოჸანჭეს) საყაჭე; ადგილი, სადაც აბრეშუმის ჭია ჰყავთ. შდრ. ჸანჭი. 

Lemma: o՚bure  
Number: 16818  
ოჸბურე (ოჸბურეს) იგივეა, რაც ოჸებურე. 

Lemma: o՚e  
Number: 16819  
ოჸე (ოჸეს) საყვირი, ბუკი. გარახული ოჸე `გარახული საყვირი', რომელიც განთქმული იყო თავისი სიმკვეთრითა და
სიფიცხით (მ. კვირტია). შდრ. ოჸიონალი. 

Lemma: o՚ebure  
Number: 16820  
ოჸებურე (ოჸებურეს) იგივეა, რაც ოყებურე, -- სოხანეს შუა ადგილი ცეცხლის დასანთები (მ. კვირტია). 

Lemma: o՚elia  
Number: 16821  
ოჸელია (ოჸელიას) საყვირი. აკეთებდნენ კაკლის ქერქისაგან (ს. მაკალ., გვ. 313). შდრ. ოჸე. 

Lemma: o՚vane  
Number: 16822  
ოჸვანე (ოჸვანეს) საყანე ადგილი. იხ. ჸვანა. შდრ. ოჸუნე. 

Lemma: o՚vantaiat  
Number: 16823  
ოჸვანთაიათ ზმნზ. საორჭოფოდ; უნიათოდ. 

Lemma: o՚vilar-i  



Number: 16824  
ოჸვილარ-ი (ოჸვილარს) მიმღ. ვნებ. მყ. ჸვილუნს ზმნისა -- {და}საკლავი. სტრაჟიში ოჸვილარი ტყვია: ი. ყიფშ., გვ. 158 --
სტრაჟნიკის {მო}საკლავი ტყვია. ქოთომქ მუში ოჸვილარი ხამუ გეითოჩხირკუუ -- ქათამმა თავისი დასაკლავი დანა
გამოჩხრიკა. ენა ოჸვილარი ვა რენია: ი. ყიფშ., გვ. 106 -- ეს მოსაკლავი არააო. ოჸვილარო ვაუჸვილუ: მ. ხუბ., გვ. 6 --
მოსაკლავად არ მოუკლავს. ქოჸვილარო მონტება მოსაკლავად გამოკიდება. ოჸვილარო მიანტუუ ბაღანას --
მოსაკლავად გამოედევნა ბავშვს. 

Lemma: o՚vilur-i  
Number: 16825  
ოჸვილურ-ი (ოჸვილურს) იხ. ოჸვილარი, -- მიმღ. ვნებ. მყ. ჸვილუნს ზმნისა -- საკლავი. ოჸვილურქ ამდღა ოკო
დიიჸვილასია -- საკლავი დღეს უნდა დაიკლასო. ახალი ხოჯეფი, ახალი ოჸვილურეფი: მ. ხუბ., გვ. 39 -- ახალი ხარები,
ახალი საკლავები. 

Lemma: o՚vile'  
Number: 16826  
ოჸვილჷ (ოჸვილჷს) იგივეა, რაც ოჸვილარი, -- საკლავი. ბოში ოჸვილჷშა მეჸუნდეს: ი. ყიფშ., გვ. 106 -- ბიჭი მოსაკლავად
მიჰყავდათ. 

Lemma: o՚ia  
Number: 16827  
ოჸია ნაწილაკი: კი, ჰო, დიახ. ოჸია უწუუ დო ქოთი მიდააჸუნჷ: ა. ცაგ., გვ. 40 -- `კი' უთხრა და კიდეც წაჰყვა. ოჸია
ქჷმოჭარე -- `ჰო' მაღირსე. ოჸიაქ მაჸუუ რაგადელქი: მასალ., გვ. 100 -- თანხმობა შემექნა ნათქვამი. თიმ დღას
ქუმოპჭიშაფუდა, `ვარიაში' გამათ `ოჸიას' თქუანდე -- იმ დღეს მოვსწრებოდე, `ვარის' ნაცვლად `ჰოს' ამბობდე. 

Lemma: o՚ide  
Number: 16828  
ოჸიდე (ოჸიდეს) მიმღ. ვნებ. მყ. იჸიდენს ზმნისა -- საყიდი, საყიდელი. იში ოჸიდე სოურე მიშგალე? -- იმისი საყიდელი
საიდან შემოგივა? იხ. ჸიდირი. 

Lemma: o՚int'al-i  
Number: 16829  
ოჸინტალ-ი (ოჸინტალ/რს) იხ. ოყინტალი. 

Lemma: o՚ional-i  
Number: 16830  
ოჸიონალ-ი (ოჸიონალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ჸიონუნს ზმნისა -- საყვირი, საყვირელი. შდრ. ჸიონუა. იხ. ოჸე. 

Lemma: o՚irt'al-i  
Number: 16831  
ოჸირტალ-ი (ოჸირტალს) იხ. ოჸინტალი. 

Lemma: o՚o  
Number: 16832  
ოჸო ნაწილაკი იგივეა, რაც ოჸია, -- ჰო, დიახ. ოჸოში რაგადით ჩქიმი გური გახარია: ქხს, 1, გვ. 176 -- `ჰო'-ს თქმით ჩემი
გული გაახარეო. ვარიში გამათ ოჸოს ფთქუანდე: მ. ხუბ., გვ. 321 -- უარის მაგიერ `ჰოს' ვამბობდე. 

Lemma: o՚ovaniat  
Number: 16833  
ოჸოვანიათ ზმნზ. საორჭოფოდ. ჩხოუში საქმე ოჸოვანიათ რე: ყაზაყ., 26.05.1931, გვ. 4 -- ძროხის საქმე საორჭოფოდ არის. 

Lemma: o՚otamal-i  
Number: 16834  
ოჸოთამალ-ი (ოჸოთამალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ოჸოთანს ზმნისა -- სასროლი. შხვაში ტახანა ლექინი ოჸოთამალი რე: ი.
ყიფშ., გვ. 180 -- სხვისი ჯოხი მსუბუქი სასროლია. 

Lemma: o՚onapal-i  
Number: 16835  
ოჸონაფალ-ი (ოჸონაფალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. იჸონანს ზმნისა -- {წა}საყვანი. ბაღანა ექიმიშა რე ოჸონაფალი -- ბავშვი
ექიმთანაა წასაყვანი. 

Lemma: o՚onur-i1  
Number: 16836  
ოჸონურ-ი1 (ოჸონურს) საყანე, -- სიმღერა, რომელსაც მღეროდნენ ყანის თოხნის დროს (ს. მაკალ., გვ. 187). შდრ. ჸონა
ყანა. იხ. ოდოია, ხემხვაიო. 

Lemma: o՚onur-i2  
Number: 16837  
ოჸონურ-ი2 (ოჸონურს) მიმღ. ვნებ. მყ. იჸონუუ(ნ) ზმნისა -- ღამე ქათმების დასაყუჩებელი, -- საყუჩი. ქოთომემს ოჸონური
ქიმეურჩქინეს -- ქათმებს (ღამე) საყუჩი მიუჩინეს. 

Lemma: o՚oraia  
Number: 16838  
ოჸორაია (ოჸორაიას) ფენებად შეკერილი კაბა (მ. ძაძ., 2, გვ. 104). შდრ. ჸორე. 

Lemma: o՚orope  
Number: 16839  



ოჸოროფე (ოჸოროფეს), ოჸოროფებელ-ი (ოჸოროფებელ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. უჸორს, ოჸოროფუანს ზმნათა --
{შე}საყვარებელი. შდრ. ჸოროფა. 

Lemma: o՚oropu  
Number: 16840  
ოჸოროფუ (ოჸოროფუს) იგივეა, რაც ოჸოროფე, -- საყვარელი. ოჸოროფუ რჩჷნჷ მორდუ გოულანძღჷ: მასალ., გვ. 67 --
საყვარელი მოხუცი გამზრდელი გაულანძღა. 

Lemma: o՚oropul-i  
Number: 16841  
ოჸოროფულ-ი (ოჸოროფულ/რს) იგივეა, რაც ოჸოროფუ, -- საყვარელი, სასიყვარულო; ძვირფასი. 

Lemma: o՚opare  
Number: 16842  
ოჸოფარე (ოჸოფარეს) მოსავლიანი. ოჸოფარე დიხა ნაყოფიერი, მოსავლიანი მიწა. შდრ. ჸოფა. 

Lemma: o՚opur-i  
Number: 16843  
ოჸოფურ-ი (ოჸოფურს) იგივეა, რაც ოჸოფარე, -- მოსავლიანი. ოჸოფური დიხა მოსავლიანი მიწა (მ. კვირტია). 

Lemma: o՚ude  
Number: 16844  
ოჸუდე (ოჸუდეს) სასახლე, -- სახლისათვის განკუთვნილი ადგილი (მიწა, მასალა...). იხ. ჸუდე. 

Lemma: o՚ule  
Number: 16845  
ოჸულე (ოჸულეს) კეფა (ი. ყიფშ., პ. ჭარ.); კისრის უკანა მხარე; საფეთქლის ირგვლივ ადგილი (ოჸულე რე ჸვინგიშ
მიკმიკილი -- ოჸულე არის საფეთქლის ირგვლივ). ჭვიმაში წყარქ ოჸულეს ქალმაჸუნუ -- წვიმის წყალი კეფაში ჩამყვა.
ეთირილ გვალაშ რჩე ოჸულეშე მიანჭუაფუ რჩელა მუნაფა -- დათოვლილი მთის თეთრი საყელოდან მიისწრაფის თეთრი
ღრუბელი. შდრ. ოჸალეში. 

Lemma: o՚ulesh-i  
Number: 16846  
ოჸულეშ-ი (ოჸულეშის) იგივეა, რაც ოჸულე, -- კისერი; საყელო; ქედი. ქუუხვამილეს ოჸულეში -- ეცნენ (დაუჭირეს)
საყელოში (საყელო) (მ. კვირტია). 

Lemma: o՚une  
Number: 16847  
ოჸუნე (ოჸუნეს) იხ. ოჸვანე, -- საყანე, ყანისათვის განკუთვნილი (ადგილი). შდრ. ოჸუნე გჷრძე საყანე გრძელი (პ. ცხად.,
ტოპ., გვ. 121). 

Lemma: o՚urche  
Number: 16848  
ოჸურჩე (ოჸურჩეს) სავანე; თავშესაფარი. ჩქიმი გური ლე სქანი ოჸურჩე -- ჩემი გულია შენი სავანე (თავშესაფარი). იხ.
ჸუ{რ}ჩუა. 

Lemma: o՚uje  
Number: 16849  
ოჸუჯე (ოჸუჯეს) საყურე. ბირბილამი ოჸუჯეფი ჸუცუ კილურღვათი -- ბიმბილიანი საყურეები ყურზე ჩამოვკიდოთ. 

Lemma: o՚ujel-i  
Number: 16850  
ოჸუჯელ-ი (ოჸუჯელ/რს) დიდი ქოთანი (ყურიანი) (ს. მაკალ., გვ. 220). შდრ. ჸუჯელი. 

Lemma: o՚ujesh-i  
Number: 16851  
ოჸუჯეშ-ი (ოჸუჯეშის) იგივეა, რაც ოჸუჯე, -- საყურე (სიტყვ.-სიტყვ. საყურისი). ოჸუჯეშიშ გილაბუმალი -- საყურის
ჩამოსაკიდი (მ. კვირტია). 

Lemma: osh-i  
Number: 16852  
ოშ-ი (ოშის) ასი. ტარკალე ოში კოს ვა არჩვე -- შიშველს (ტიტველს) ასი კაცი ვერ გაძარცვავს. მუშენ რე, ოში მონა დო
ართ პატონი მაზოჯალი? -- რატომაა, ასი მონა და ერთი ბატონი მბრძანებელი? გეშუნდუ ოში ფუთიში უმოსი ღვინს: ი.
ყიფშ., გვ. 20 -- შესვამდა ას ფუთზე მეტ ღვინოს. შდრ. ლაზ. ოში ასი (ნ. მარი). 

Lemma: osha-gosha  
Number: 16853  
ოშა-გოშა ზმნზ. ალაგ-ალაგ; აქა-იქ; ზოგჯერ, ხანდახან, დროგამოშვებით. ჸუდეს ოშა-გიშა ძირჷ: მასალ., გვ. 72 -- სახლში
ხანდახან თუ ნახავ. თუთა ხოლო ოშა-გოშა ჩე სინთესი ოძირანდჷ -- მთვარე კიდევ დროგამოშვებით თეთრ სინათლეს
აჩვენებდა. შდრ. კალე-კალეშა, კანკალეშა. 

Lemma: osharshalaia  
Number: 16854  
ოშარშალაია (ოშარშალაიას) ხასხასა. 

Lemma: oshaq'are  
Number: 16855  



ოშაყარე (ოშაყარეს) მიმღ. ვნებ. მყ. შაყარანს ზმნისა -- შესაყარი (ადგილი). 

Lemma: oshaq'aresh-i  
Number: 16856  
ოშაყარეშ-ი, ოშაყარუეშ-ი (ოშაყარ{უ}ეშის) იხ. ოშაყარე. შესაყარი, შესაყრელად განკუთვნილი (ადგილი). 

Lemma: oshaq'aru  
Number: 16857  
ოშაყარუ (ოშაყარუს) იგივეა, რაც ოშაყარე, ოშაყარეში. ოშაყარუ ადგილს ქუდარზანდეს დაჩხირს -- თავშესაყრელ
ადგილას დაანთებდნენ ცეცხლს. 

Lemma: oshashuria  
Number: 16858  
ოშაშურია (ოშაშურიას) ბოტან. მამულა. იხ. აბზინდა (ა. მაყ.). 

Lemma: oshe  
Number: 16859  
ოშე 1. ზმნზ. ძირს; შიგნით, შუა ადგილას, შუაში. კოღონაშა უბაზუნ დო ოშე ქაშურგინუაფუ: ქხს, 1, გვ. 229 -- კოღოსათვის
უხეთქია და ძირს დაუნარცხებია. ლეტას ოშე ქაშაანთხჷ -- ტალახში შიგნით (შუა ალაგას) ჩავარდა. 2. საქსოვი. იხ.
ოშუალი. 

Lemma: oshenebel-i  
Number: 16860  
ოშენებელ-ი (ოშენებელ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. აშენენს ზმნისა -- ასაშენებელი. 

Lemma: oshvale  
Number: 16861  
ოშვალე, ოშუალე (ოშვ/უალეს) მიმღ. ვნებ. მყ. შუნს ზმნისა -- საქსოვი; საქსოვი დაზგა. შდრ. ლაზ. 2. შჳ: ოშვალერი
საქსოვი დაზგა (ნ. მარი). 

Lemma: oshvandebu  
Number: 16862  
ოშვანდებუ, ოშვანდებუერ-ი (ოშვანდებუ{ერ}-ს) მიმღ. ვნებ. მყ. იშვანდუუ(ნ), ოშვანდუანს ზმნათა -- {მო}სასვენებელი,
მოსასვენებლად გათვალისწინებული. შდრ. შვანდა, შვანდება. 

Lemma: oshvarshalaia  
Number: 16863  
ოშვარშალაია (ოშვარშალაიას) იგივეა, რაც ოშარშალაია, -- ხასხასა. 

Lemma: oshvit'inaia  
Number: 16864  
ოშვიტინაია (ოშვიტინაიას) მიმღ. ვნებ. მყ. შვიტინუნს ზმნისა -- სასტვენი. აკეთებენ მურყნის ტოტისაგან. შდრ. შვიტინი. 

Lemma: oshian-i  
Number: 16865  
ოშიან-ი (ოშიანს) ასიანი. ართი ოშიანი ნოღვე ხვალე -- ერთი ასიანი ჰქონია მარტო. შდრ. ოში. 

Lemma: oshi{i}bel/r-i  
Number: 16866  
ოში{ი}ბელ/რ-ი (ოში{ი}ბელ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. შულენს, იშიინს ზმნათა -- საშოვნელი, საშოვნი. 

Lemma: oshi{i}bu  
Number: 16867  
ოში{ი}ბუ, ოში{ი}ბურ-ი (ოში{ი}ბუს, ოში{ი}ბურს) მიმღ. ვნებ. მყ. შიიბურენს ზმნისა -- საშოვი, საშოვარი. იხ. შიიბა. 

Lemma: oshinal-i  
Number: 16868  
ოშინალ-ი (ოშინალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. შინანს ზმნისა -- სახსენებელი. იხ. შინა. 

Lemma: oshinapal-i  
Number: 16869  
ოშინაფალ-ი (ოშინაფალ/რს) 1. იგივეა, რაც ოშინალი, -- სახსენებელი. 2. მიმღ. ვნებ. მყ. ოშინუანს ზმნისა --
გასასივებელი. იხ. შინაფა. 

Lemma: oshine  
Number: 16870  
ოშინე (ოშინეს) იგივეა, რაც ოშინალი, -- გასახსენებელი. ოშინეთ ზმნზ. გასახსენებლად, მოსაგონრად. საწმოხონოთ
ქჷდოსქჷდჷ ოშინეთჷ სახელ(ი) სქანი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 112 -- სამერმისოდ (კი) დარჩება მოსაგონრად სახელი
შენი. 

Lemma: oshiner-i  
Number: 16871  
ოშინერ-ი (ოშინერს) ასნაირი. ჸოროფა რე ოშინერი: ქხს, 1, გვ. 140 -- სიყვარული არის ასნაირი. ოშინერო ზმნზ.
ასნაირად. მა, ოშინერო ჭვილი კოჩქ, გივოსხაპი ვარობას: ი. ყიფშ., გვ. 157 -- მე, ასნაირად დამწვარმა კაცმა, ვივარე
(დავახტი უარზე). 

Lemma: oshi-otxoshi  



Number: 16872  
ოში-ოთხოში ძალიან ბევრი (სიტყვ.-სიტყვ. ასი ოთხასი). ოში-ოთხოში მარგალქჷ აკიშაყარუ -- ძალიან ბევრი მეგრელი
შეიყარა (მ. კვირტია). 

Lemma: oshisha{x}  
Number: 16873  
ოშიშა{ხ} ზმნზ. ასჯერ. გადატ. მრავალჯერ. ოშიშახ (//ოიშახ) ქოიწიი, მარა ვეჸუუ საშველქ -- ასჯერ გითხარი, მაგრამ არ
იქნა საშველი. 

Lemma: oshishe  
Number: 16874  
ოშიშე ართი//ოშჷშე ართი (ოში/ჷშე ართის) ზმნზ. ასიდან ერთი. ოშჷშე ართი ვა ჸუნდუო?: მ. ხუბ., გვ. 250 -- ასიდან ერთი
არ ჰყავდა? 

Lemma: oshk'ap'-i  
Number: 16875  
ოშკაპ-ი (ოშკაპის) შუათანა. ათენა ჩქიმი ოშკაპი ძღაბიე -- ეს ჩემი შუათანა გოგოა. 

Lemma: oshk'ar-i  
Number: 16876  
ოშკარ-ი (ოშკარს) იხ. ოშქარი. 

Lemma: oshk'ashk'e  
Number: 16877  
ოშკაშკე იხ. ოშქაშქე. ოშკაშკეთ ზმნზ. შუა ადგილას, შუაში. 

Lemma: oshmesh-i  
Number: 16878  
ოშმეშ-ი, ოშუმეშ-ი (ოშ{უ}მეშის) ულვაში. ჯვეში კოჩიში ოშმეში ღვინიშ ოწჷრეშია: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 29 -- ძველი კაცის
ულვაში ღვინის საწურიო. ოშუმეში კატუს ხოლო უღუნია -- ულვაში კატასაც აქვსო. 

Lemma: oshmesham-i  
Number: 16879  
ოშმეშამ-ი (ოშმეშამს) ულვაშიანი. ოშმეშამი შანგიშფერი მუმოგანდჷ ხესია: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 135 -- ულვაშიანი
შანგისფერი (მოშავო ფერის) მარტყამდა ხელსაო. შდრ. ოშმეში. 

Lemma: oshmeshjgvijgva  
Number: 16880  
ოშმეშჯგვიჯგვა, ოშმეშჯვიჯვა (ოშმეშჯ{გ}ვიჯ{გ}ვას) მსხვილულვაშიანი, ულვაშგრუზა. ართი ოშმეშჯგვიჯგვა ყაზახიე --
ერთი ულვაშგრუზა გლეხია. შდრ. ჯგვიჯგვა, ჯვიჯვა. 

Lemma: oshner-i  
Number: 16881  
ოშნერ-ი (ოშნერს) იხ. ოშინერი. ოსური ოშნერი კეხის მუნგოზიმუანს, მარა მოსართე ოკო ვამანჭირაფუევა: ხალხ.
სიბრ., 1, გვ. 110 -- ცოლი ასნაირ კეხს მოგაზომებს, მაგრამ მოსართავი არ უნდა მოაჭირებინოვო. 

Lemma: oshoghale  
Number: 16882  
ოშოღალე (ღ ოშ+ოღალე ასი მხრით საზიდი ტვირთი) ძალიან ბევრი. ოშოღალე ოგორუ -- ძალიან ბევრი აგინა (ლანძღა).
იხ. ოღალე. 

Lemma: osh-osh-i  
Number: 16883  
ოშ-ოშ-ი (ოშოშის) ას-ასი. ოშოში დუურიგუ არძას -- ას-ასი დაურიგა ყველას. ოშ-ოში ორქო ხეს ქუდაკინუ: აია, 1, გვ. 19 --
ას-ასი ოქრო ხელში მისცა (დააჭერინა). ოშოშო ზმნზ. ასასად. ოშ-ოშო გიშაბჭოფუნდე: ი. ყიფშ., გვ. 186 -- ასასად რომ
გამოვიჭერდე. 

Lemma: oshosha  
Number: 16884  
ოშოშა, ოშოშია (ოშოშას, ოშოშიას) ბოტან. ოშოშა (ა. მაყ.). ოშოშია დო კუმუნთხური, -- ძღაბემქ ეჭყვიდ ჩქინ მუხური, --
ოშოშა და ღოლო, -- გოგოებმა ამოწყვიტა ჩვენი კუთხე. შდრ. საბა: ოშოში; ქვ. იმერ. ოშოშუა; რაჭ. ოშოშია ოშოშა, ოშოშო
(ა. ღლ.). 

Lemma: oshual-i  
Number: 16885  
ოშუალ-ი (ოშუალ/რს) იგივეა, რაც ოშე, ოშვალი, -- საქსოვი. მუში ოშუალსი შუნსი: ქხს, 1, გვ. 188 -- თავის საქსოვს ქსოვს.
საქსოვად ორნაირი ძაფია საჭირო: ოშუალი მისაქსოვი და ომიშორი დასაქსელი (მასალები, ტ. 2, ნაწ. 2, გვ. 293). იხ.
ომიშორი. 

Lemma: oshuape  
Number: 16886  
ოშუაფე (ოშუაფეს) სველი, ნესტიანი, ჭაობიანი. ოშუაფე დიხა ნესტიანი მიწა. სამყურე ხეირენც ნოტიო დო ოშუაფე
დიხეფც: ყაზაყ., 6.06.1930, გვ. 2 -- სამყურა ხარობს ნოტიო და ჭაობიან მიწებზე. ოშუაფე მიოტეთ დო სქჷრშა
ქიმწიბიბჯგუათ!: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 147 -- სველი ადგილები მიატოვეთ და მშრალზე გადმოვაბიჯოთ! ო{რ}შუაფე ნესტიანი
ადგილი (პ. ცხად., ტოპონ., გვ. 28). შდრ. შუ. 

Lemma: oshumal-i  



Number: 16887  
ოშუმალ-ი (ოშუმალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. შუნს ზმნისა -- სასმელი. ხატიში ღვინი ჯგირი ოშუმალი რე: თ. სახოკ., გვ. 269 --
ხატის ღვინო კარგი სასმელია. მიდეღეს ვითოჟჷრი ჯორიშ ხარგა ოჭკუმალი, ოშუმალი: ი. ყიფშ., გვ. 106 -- წაიღეს
თორმეტი ჯორის ტვირთი საჭმელი, სასმელი. იხ. შუმა. 

Lemma: oshumesh-i  
Number: 16888  
ოშუმეშ-ი (ოშუმეშის) იხ. ოშმეში. ცალი ოშუმეში... გეგილახოკია: ი. ყიფშ., გვ. 54 -- ცალი ულვაში... ჩამოჰპარსეო. არძოქ
ოშუმეშიში წკუმონტუა ქჷდიიჭყესჷ: ი. ყიფშ., გვ. 92 -- ყველამ ულვაშის გრეხა დაიწყეს. 

Lemma: oshumesha  
Number: 16889  
ოშუმეშა იგივეა, რაც ოშუმეშამი. წყარი წკონდა მიხვარჩალჷ, ნამუ გოკო ჩხომცჷ ჭოფუ: ოშუმეშა წვერედეფი, უგვარო
დო ვარი ტოფუ -- წყალი წმინდა მიჩხრიალებს, რომელიც გინდა თევზს დაიჭერ: ულვაშიან წვერებს, უნგვაროს ან ტოფუს. 

Lemma: oshumesham-i  
Number: 16890  
ოშუმეშამ-ი (ოშუმეშამს) იხ. ოშმეშამი, -- ულვაშიანი. ქოძირჷ მიგდენი დიდი ოშუმეშამი კოჩი: ი. ყიფშ., გვ. 10 -- ნახა
ვიღაც დიდი ულვაშიანი კაცი. 

Lemma: oshure  
Number: 16891  
ოშურე (ოშურეს) სასულე; სულისათვის განკუთვნილი (ადგილი). 

Lemma: oshuret-i  
Number: 16892  
ოშურეთ-ი (ოშურეთის) იგივეა, რაც ოშურე, -- სასულეთი; საიქიო. ოშურეთის ოკო წეეწყმინდასია თეში შურქ -- სულეთში
უნდა წაწყმდესო ამისი სული. ოკონ ღურელი გითელებუდა, ოშურეთიშე ვორდე მოვლირი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 27 --
ვითომც მკვდარი აღგედგინო, სასულეთიდან ვიყო მოსული. სია ოშურეთიშა მიდმაჩქვია: მ. ხუბ., გვ. 109 -- შენო სულეთში
გამეგზავნეო. შდრ. შური. 

Lemma: oshe'mesh-i  
Number: 16893  
ოშჷმეშ-ი (ოშჷმეშის) იგივეა, რაც ოშმეში, ოშუმეში. მითინი ვა დიტუათჷ, ოშჷმეში მიკოჩანცჷნი ეფერი: ი. ყიფშ., გვ. 93 --
არავინ დატოვოთ, ულვაში რომ ასხია ისეთი. 

Lemma: oshpa  
Number: 16894  
ოშფა (ოშფას) ასფა (სიტყვ.-სიტყვ. ასკეცი), ასფენა, ასფურცელა. მცოხნავი ცხოველის კუჭის განყოფილება, რომლის გარსი
ფურცლებივით არის ჩაწყობილი. შდრ. ფა. 

Lemma: oshka  
Number: 16895  
ოშქა, ოშქათ, ოშქას ზმნზ. შუა, შუაში. თოლემს ვაშაჸუნდას ოშქათ ჩხვინდინი, თოლი ოთოლეს ვადინტირინე: კ. სამუშ.,
ქართ. ზეპ., გვ. 9 -- თვალებს შუა რომ ცხვირი არ იყოს, თვალი სათვალეში არ დაეტევა (შეიძლება დაეტიოს). 

Lemma: oshkabanet  
Number: 16896  
ოშქაბანეთ ზმნზ. შუაში, შუა ადგილას. შონქ თქუუა: არძაქ შქას (ოშქაბანეთ) დიმჯირათია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 157 --
სვანმა თქვაო: ყველა შუაში დავწვეთო. 

Lemma: oshkali  
Number: 16897  
ოშქალი, ოშქარ-ი (ოშქალ/რს) შუათანა, შუა; საშუალი. იმუსერი ოშქალი ჯიმაქჷ მიდართჷ: ა. ცაგ., გვ. 11 -- იმ ღამეს
შუათანა ძმა წავიდა. მაჟირა დღას ძერაქ ქჷმორთჷ დო ოშქარი და ქჷმეჩეს -- მეორე დღეს ძერა მოვიდა და შუათანა და
მისცეს. ოშქარი დაშ ჸუდეშა ქიმერთეს: მ. ხუბ., გვ. 212 -- შუათანა დის სახლში მივიდნენ. ათაში ქიმინჷ ოშქარქჷ დო
ათაში უკულაშიქჷთი: ი. ყიფშ., გვ. 91 -- ასე ქნა შუათანამ და ასე უმცროსმაც. შდრ. ლაზ. ოშქენა შუა, საშუალი (ნ. მარი). 

Lemma: oshkap'-i  
Number: 16898  
ოშქაპ-ი (ოშკაპის) იგივეა, რაც ოშკაპი; ოშქარი. ოშქაპი დაში (//დაი) საშვერქ ვეჸუუ -- შუათანა დის საშველი არ იქნა. 

Lemma: oshkar-i  
Number: 16899  
ოშქარ-ი (ოშქარს) შუათანა. ოშქარ ჯიმა შუათანა ძმა. შდრ. ოშკაპი. 

Lemma: oshkashe  
Number: 16900  
ოშქაშე (ოშქაშეს) შუა (ადგილი); საშუალო. ოშქაშეთ, ოშქაშეს ზმნზ. შუაში. ოშქაშეს დუუტენდეს რხვილს -- შუაში
დაუტოვებდნენ ხვრელს. ოშქაშეთ დიდი საორიო ჯა ქიგეჩანს -- შუაში დიდი საჩრდილო ხე დგას. შდრ. ელავახტას. 

Lemma: oshkere  
Number: 16901  
ოშქერე (ოშქერეს) საშქერო, -- შქერისათვის განკუთვნილი. მიღუნა სუმი ორთაბი ოშქერე -- გვაქვს სამი ქცევა საშქერო.
შდრ. ოფშქერე; შქერი. 

Lemma: oshkvartalaia  



Number: 16902  
ოშქვართალაია (ოშქვართალაიას) მიმღ. ვნებ. მყ. იშქვართალუ(ნ) ზმნისა -- მოქნილი; რხევადი, ელასტიკური.
ოშქვართალაია თუმა -- გრძელი და ელასტიკური თმა. 

Lemma: oshkvidapal-i  
Number: 16903  
ოშქვიდაფალ-ი (ოშქვიდაფალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ოშქვიდუანს ზმნისა -- {და}სახრჩობი. დემი მელეჸონუ ოშქვიდაფალო -
- დევი წამოიყვანა დასახრჩობად. 

Lemma: oshkvidur-i  
Number: 16904  
ოშქვიდურ-ი (ოშქვიდურს) იგივეა, რაც ოშქვიდუუ. 

Lemma: oshkvidu{u}  
Number: 16905  
ოშქვიდუ{უ} (ოშქვიდუ{უ}-ს) მიმღ. ვნებ. მყ. იშქვიდუუ(ნ) ზმნისა -- სახრჩობი (ადგილი). შდრ. შქვიდა. 

Lemma: oshkurand-i  
Number: 16906  
ოშქურანდ-ი (ოშქურან{დი}-ს) მიმღ. ვნებ. მყ. ოშქურინუანს ზმნისა -- საშიში. ათე ჭირი ნაბეტანი ოშქურანდი რე: ყაზაყ.,
26.03.1930, გვ. 3 -- ეს ჭირი ნამეტანი საშიშია. შდრ. ოშქურანჯი. 

Lemma: oshkuranj-i  
Number: 16907  
ოშქურანჯ-ი (ოშქურანჯის, ოშქურანს) იგივეა, რაც ოშქურანდი. ნამთინეშო ოშქურანჯიე თექიანი მეულა --
ზოგიერთისთვის საშიშია იქაური მისვლა. სოკო იზმა ოშქურანჯი ვარე -- სოკო იმდენად საშიში არაა. 

Lemma: oshkururenj-i  
Number: 16908  
ოშქურურენჯ-ი (ოშქურურენჯის) იგივეა, რაც ოშქურანჯი -- საშიშარი. სოკო იზმა ოშქურურენჯი ვარე: ყაზაყ., 21.03.1930,
გვ. 2 -- სოკო იმდენად საშიში არაა. 

Lemma: oshsha-osh-i//oysha-oshi  
Number: 16909  
ოშშა-ოშ-ი//ოჲშა-ოში (ოშშა-ოშის) ასჯერ ასი (10.000). ოშშა-ოშიშა ქოიწიია -- ბევრჯერ (ასჯერ-ასი) გითხარიო. 

Lemma: oshxonapa  
Number: 16910  
ოშხონაფა, ოშხუნაფა (ოშხო/უნაფას) ერთი და იმავე ადგილის გატყევება -- გაყამირებისა და გაახოების პროცესის
მონაცვლეობა, გამეორება; მრავალგზისობა ამ პროცესისა (პ. ცხად., ძიებ., გვ. 79). 

Lemma: oshxure  
Number: 16911  
ოშხურე (ოშხურეს) საცხვრე, -- ცხვრებისთვის განკუთვნილი ადგილი. შდრ. შხური. 

Lemma: oshxe'de'  
Number: 16912  
ოშხჷდჷ იხ. შხაფა. ართ შვანც თე როკით სქვამი ჭყონი რდჷ, ოროთ უღუდუ, ფა დო კჷ ოშხჷდჷ: მასალ., გვ. 58 -- ერთ
დროს ეს როკი ლამაზი მუხა იყო, ჩრდილიც ჰქონდა, ფა (რკოს ჯამისმაგვარი ბუდე) და რკო ესხა. 

Lemma: och-i  
Number: 16913  
ოჩ-ი (ოჩის) ზოოლ. დაუკოდავი მამალი თხა, -- ვაცი. დიდი ოჩი ქიმკაკირუ თე ხოჯეფიწკჷმა: მ. ხუბ., გვ. 154 -- დიდი ვაცი
მიაბა ამ ხარებთან. ჩქიმი მაჸალე ოჩი სქვერი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 117 -- ჩემი ტოლი მამალი (ვაცი) შველი. მორთეს
ერჯენქ, ოჩენქია: მ. ხუბ., გვ. 120 -- მოვიდნენ ვერძები, ვაცებიო. შდრ. ლაზ. ბოჩი ვაცი (ნ. მარი). 

Lemma: ochaaga  
Number: 16914  
ოჩააგა (ოჩააგას) დიდი ვაცი, ბოტი. ...ოჩააგა გაძაში ბაბუსუ: ქხს, 1, გვ. 13 -- ...დიდი ვაცი გაძას ბაბუას. 

Lemma: ochabaxe  
Number: 16915  
ოჩაბახე (ოჩაბახეს) მიმღ. ვნებ. მყ. ჩაბახანს ზმნისა -- სატკეპნი, სათელი. იხ. ჩაბახუა. შდრ. ოჩობოხო/უ. 

Lemma: ochaga  
Number: 16916  
ოჩაგა (ოჩაგას) იგივეა, რაც ოჩააგა, -- მამალი თხა ერთი წლისა. 

Lemma: ochagia  
Number: 16917  
ოჩაგია (ოჩაგიას) მამალი თხა ერთ წლამდე. 

Lemma: ochamal-i  
Number: 16918  
ოჩამალ-ი (ოჩამალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ჩანს ზმნისა -- საჭმელი, -- საჭმელად განკუთვნილი. ოჩამალი ვოუღუდუ, ქოჩუკონი
-- საჭმელი არ ჰქონდა, რომ ეჭმია. 



Lemma: ochamtaraia  
Number: 16919  
ოჩამთარაია (ოჩამთარაიას) სასიარულო (დ. ფიფია). 

Lemma: ochaminaia  
Number: 16920  
ოჩამინაია (ოჩამინაიას) მიმღ. ვნებ. მყ. აჩენს ზმნისა -- საკბენი. იხ. ჩამინი. 

Lemma: ochamre  
Number: 16921  
ოჩამრე (ოჩამრეს) საცეხველი (ღომისა). ოჩამრეშა მითულუნა, შქასერს ქეითიკაკუდეს: ქხს, 1, გვ. 291 -- საცეხველში
შესულან, შუაღემეს იყვნენ კაკა-კუკში. შდრ. ჩამური. 

Lemma: ochamure  
Number: 16922  
ოჩამურე, ოჩამჷრე (ოჩამუ/ჷრეს) 1. იგივეა, რაც ოჩამრე. კეთდებოდა მუხისაგან, წაბლისაგან ან ნიგვზისაგან (მასალები, ტ.
4, ნაწ. 2, გვ. 145). 2. ადგილი, სადაც საცეხველი იყო მოწყობილი. 

Lemma: ochan-i  
Number: 16923  
ოჩან-ი (ოჩანს) ოჩანი. ოჩანი ცხენი ჯიუტი (ოჩანი) ცხენი. 

Lemma: ochachal-i  
Number: 16924  
ოჩაჩალ-ი (ოჩაჩალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ჩაჩუნს ზმნისა -- საჩეჩი, საფშვნელი. სიმინდიშ ოჩაჩალი სიმინდის საჩეჩი. ეს იყო
საგანგებო მოწნული ოთხკუთხა ან კვადრატული ფორმის, ფეხებზე შემდგარი სადგიმი, რომელშიაც ჩაყრიდნენ სიმინდის
ტაროებს და კაკუტების დარტყმით კაკალი სცილდებოდა. სიმინდს ფშვნიდნენ ძველით ახალი წლის დადგომის შემდეგ. შდრ.
ოჩაჩუე. 

Lemma: ochachue  
Number: 16925  
ოჩაჩუე (ოჩაჩუეს), ოჩაჩურე (ოჩაჩურეს) იგივეა, რაც ოჩაჩალი, -- საჩეჩელი, საცეხველი; სიმინდის საფშვნელი. ოჩაჩუეში
ურო საცეხვლის ურო. 

Lemma: oche  
Number: 16926  
ოჩე (ოჩეს) 1. დიდი მინდორი (ი. ყიფშ.); დიდი ყანა, ხოდაბუნი (პ. ჭარ.). სი, სქუა, ჯარი ვაგოჭ დო მა მუ ბღოლა თე ოჩე
ჸვანას -- შენ, შვილო, ჯავრი არ გაქვს და მე რა ვუყო ამ ოჩე ყანას. 2. ბალახი (ბ. კილანავა). 

Lemma: ochedixe  
Number: 16927  
ოჩედიხე (ოჩედიხეს) ადგილი, სადაც ჩედიხა (ჩე-დიხა თეთრი მიწა) არის. 

Lemma: ochered-i  
Number: 16928  
ოჩერედ-ი (ოჩერედის) [რუს. очередь რიგი, ჯერი]. ანწი ოჩერედი რე მაჟირა დღას მაჟირა ოსურსქუაშ გათხუალაში --
ახლა რიგია მეორე დღეს მეორე ქალიშვილის გათხოვებისა. 

Lemma: ocheshxve  
Number: 16929  
ოჩეშხვე (ღ ოჩეშ-ხვე ოჩეს ხვავი). ოჩეშხვე დო ხვარიელი სიმინდის ტაროების გარჩევის დროის სიმღერაა (ს. მაკალ., გვ.
187). 

Lemma: ocheche  
Number: 16930  
ოჩეჩე, ოჩეჩეშ-ი (ოჩეჩეშის) იგივეა, რაც ოჩაჩუე, -- საჩეჩელი; სიმინდის საფშვნელი მოწყობილობა. 

Lemma: ochve{n}chve  
Number: 16931  
ოჩვე{ნ}ჩვე (ოჩვე{ნ}ჩვეს) ახალამოყვანილი ყველის საწრეტი, -- ხის ჩამოსაკიდებელი ნასვრეტებიანი ჭურჭელი. 

Lemma: ochvechve  
Number: 16932  
ოჩვეჩვე (ოჩვეჩვეს) იგივეა, რაც ოჩვენჩვე, -- ახალი ყველის შესანახი. შდრ. ჩოჩო, ოჩოჩე. 

Lemma: ochik'och-i  
Number: 16933  
ოჩიკოჩ-ი (ოჩიკოჩის, ოჩიკოს) იხ. ოჩოკოჩი. 

Lemma: ochile  
Number: 16934  
ოჩილე (ოჩილეს) საცოლე. იხ. ჩილი. 

Lemma: ochirchine  
Number: 16935  
ოჩირჩინე (ოჩირჩინეს) ჩირჩინით (იხ.) სათამაშო ადგილი, -- ჩვეულებრივი ხევი. 



Lemma: ochit'ole  
Number: 16936  
ოჩიტოლე (ოჩიტოლეს) საჩიტე, ჩიტისათვის განკუთვნილი ადგილი, -- ბუდე. ჩიტი ოჩიტოლესჷ დო მალაღური
ღალიძგას: ქხს, 1, გვ. 172 -- ჩიტი ბუდეში (საჩიტეში) და მოლაღური ღელის პირას. 

Lemma: ochicholar-i  
Number: 16937  
ოჩიჩოლარ-ი (ოჩიჩოლარს) მიმღ. ვნებ. მყ. ჩიჩოლუნს ზმნისა -- საფშვნელი. ჩხვერიშ (//ჩხვერეშ) ოჩიჩოლარს ჯოხოდუ
კაკუტი -- ღომის (ფეტვის) საფშვნელს ერქვა კაკუტი (საცეხვი ხელკავი). შდრ. ოჩაჩუე, ოჩეჩეში. 

Lemma: ochixe  
Number: 16938  
ოჩიხე, ოჩიხუე (ოჩიხ{უ}ეს) სამწყვდევი. შდრ. ჩიხუა. 

Lemma: ochoboxo/u  
Number: 16939  
ოჩობოხო/უ (ოჩობოხო/უს) იგივეა, რაც ობოხუა, -- ოჩოფეხა. შდრ. ოკუჩხური. 

Lemma: ocho-k'och-i  
Number: 16940  
ოჩო-კოჩ-ი (ოჩო-კოჩის, ოჩო-კოს) ტყის კაცი; ვაც-კაცი. ვაც-კაცი, ანუ ის ზღაპრული არსება და ღვთაება, რომლის სხეულის
ერთი ნაწილი თხისაა, მეორე კი ადამიანისას მიაგავს (ივ. ჯავახ., ქართ. ერის ისტ., 1, გვ. 86). ოჩო-კოჩი (თხა კაცი), --
ამბობენ ისეთ კაცზე, რომელსაც ტანი ხშირი თმით აქვს დაფარული, ბანჯგვლიანია, აქვს დიდი ულვაშები. ათე ოჩო-კოჩი
დოჸვილჷნსია ე ბოშისჷ: ა. ცაგ., გვ. 41 -- ეს ვაც-კაცი მოკლავსო ამ ბიჭს. ბინა ნოღვე თაქ ნგერეფც -- უწინდური
შურიდგჷმა -- ოჩოკოჩეფც: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 115 -- ბინა ჰქონიათ აქ მგლებს -- უწმინდურ სულდგმულ ოჩო-კაცებს.
ათენა ვარდას თი კოჩი -- ტყაშ კოჩი დო ოჩოკოჩი: ქხს, 1, გვ. 174 -- (აი) ეს არ იყოს ის კაცი -- ტყის კაცი და ოჩოკოჩი.
ოჩოკოს ქოგუ -- ვაც-კაცს ჰგავსო. 

Lemma: ochokaia  
Number: 16941  
ოჩოქაია (ოჩოქაიას) მიმღ. ვნებ. მყ. იჩოქუუ(ნ) ზმნისა -- {და}საჩოქი. შდრ. ჩოქინი. 

Lemma: ocho՚o  
Number: 16942  
ოჩოჸო (ოჩოჸოს) ღრმა ტლაპო (ბ. კილანავა). 

Lemma: ochoche  
Number: 16943  
ოჩოჩე (ოჩოჩეს) ახალამოღებული ყველის ჩასადები (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 1, გვ. 217). შდრ. ოჩვე{ნ}ჩვე; ჩოჩო. 

Lemma: ochualar-i  
Number: 16944  
ოჩუალარ-ი (ოჩუალარს) მიმღ. ვნებ. მყ. ჩუანს(ნ) ზმნისა -- შესანახი. იხ. ჩუალა. 

Lemma: ochuash-i  
Number: 16945  
ოჩუაშ-ი (ოჩუაშის) იგივეა, რაც ოჩუალარი, -- დასამალავი, საცავი, {და}საფარი. 

Lemma: ochukebel-i  
Number: 16946  
ოჩუქებელ-ი (ოჩუქებელ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. აჩუქენს ზმნისა -- საჩუქებელი. ოჩუქებელი ხოლო გაგმანწყიის: მ. ხუბ., გვ. 32
-- საჩუქებელიც გამოაწყვეს. შდრ. ჩუქება. 

Lemma: ochkacar-i  
Number: 16947  
ოჩქაცარ-ი (ოჩქაცარს) ზოოლ. ვაცციკანი, მამალი ციკანი ექვს თვემდე. შდრ. ჭყვირქაცარი. 

Lemma: ochkonaia  
Number: 16948  
ოჩქონაია (ოჩქონაიას) იგივეა, რაც ოჩქონალი. 

Lemma: ochkonal-i  
Number: 16949  
ოჩქონალ-ი (ოჩქონალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ჩქონუნს ზმნისა -- სახნავი. იგივეა, რაც ოხონალი. თიში კიბირეფი ჩამოგენდუ
კინახონა ოჩქონარს -- იმისი კბილები ჩამოგავდა სახნავ სახნისს. იხ. ჩქონუა. 

Lemma: ochxamur-i  
Number: 16950  
ოჩხამურ-ი (ოჩხამურს) იგივეა, რაც ოჩხომური. 

Lemma: ochxane  
Number: 16951  
ოჩხანე (ოჩხანეს) სამზეო, მზიანი (ადგილი). იგივეა, რაც ობჟარე, -- მზორე. იხ. ჩხანა. 

Lemma: ochxanesh-i  
Number: 16952  
ოჩხანეშ-ი (ოჩხანეშის) სამზეო (ადგილი); სამხრეთი ფერდობი. გადატ. სამხრეთი. შდრ. ობჟათე. 



Lemma: ochxvaral-i  
Number: 16953  
ოჩხვარალ-ი (ოჩხვარალს) მიმღ. ვნებ. მყ. ჩხვარუნს ზმნისა -- საცეხველი. შდრ. ოჩხვარუე, ოჩხვარუეში. 

Lemma: ochxvarue  
Number: 16954  
ოჩხვარუე, ოჩხვარუეშ-ი (ოჩხვარუეს, ოჩხვარუეშის) იგივეა, რაც ოჩხვარალი, -- კარაპანი, საცეხველი სახლი (პ. ჭარ.). 

Lemma: ochxilet'e'  
Number: 16955  
ოჩხილეტჷ (ოჩხილეტჷ-ს) მოლიპული (დ. ფიფია); სასრიალო ადგილი. 

Lemma: ochxovle  
Number: 16956  
ოჩხოვლე, ოჩხოულე (ოჩხოვ/ულეს) საძროხე; გადატ. პირუტყვის სადგომი, პირუტყვისათვის განკუთვნილი ადგილი. 

Lemma: ochxome  
Number: 16957  
ოჩხომე (ოჩხომეს) სათევზაო (ადგილი), ოჩხი, თევზის საბუნაგო ადგილი (პ. ჭარ.). 

Lemma: ochxomel-i  
Number: 16958  
ოჩხომელ-ი (ოჩხომელს) სათევზაო პატარა ნავი. იხ. საბა: ოჩხომელი (ასახელებს ნავთან). 

Lemma: ochxomesh-i  
Number: 16959  
ოჩხომეშ-ი (ოჩხომეშის) სათევზაოდ განკუთვნილი ადგილი. იგივეა, რაც ოჩხომე, ოჩხომულე. 

Lemma: ochxomule  
Number: 16960  
ოჩხომულე (ოჩხომულეს) იხ. ოჩხომე, ოჩხომეში. 

Lemma: ochxomur-i  
Number: 16961  
ოჩხომურ-ი (ოჩხომურს) იგივეა, რაც ოჩხომე, ოჩხომეში, ოჩხომულე, -- სათევზაო ადგილი. ტოპონ. მდინარე და სოფელი
ჩხოროწყუს რაიონში. მუზმა წყარი მიხვარჩალჷ ჩქჷნი წკონდა ოჩხომურცჷ -- რამდენი წყალი მიჩხრიალებს ჩვენს წმინდა
ოჩხომურში. ოჩხომურსუ ჩხომი ვჭოფი, ოქუალეს ღაჭაჭია: ქხს, 1, გვ. 149 -- ოჩხომურში თევზი დავიჭირე, ოქუალეში --
კიბორჩხალა. 

Lemma: ochxonapal-i  
Number: 16962  
ოჩხონაფალ-ი (ოჩხონაფალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ოჩხონუანს ზმნისა -- საცხონებელი. აკა ჭირქა ღვინი გემიში სი ჩქიმი
შურიშ ოჩხონაფალი -- ერთი ჭიქა ღვინო შემისვი შენ ჩემი სულის საცხონებელი. ვაჸვილათ თქვანი შურიშ ოჩხონაფალო:
მ. ხუბ., გვ. 54 -- არ მოკლათ თქვენი სულის საცხონებლად. 

Lemma: ochxot'u  
Number: 16963  
ოჩხოტუ, ოჩხოტუე (ოჩხოტუ{ე}-ს) მოზრდილი წიწილა. შდრ. ვარაჸია. 

Lemma: ochxoule  
Number: 16964  
ოჩხოულე, ოჩხუულე (ოჩხოულეს, ოჩხუულეს) საძროხე, ბოსელი. შდრ. ამბურა. 

Lemma: ochxuule  
Number: 16965  
ოჩხუულე იხ. ოჩხოვლე, ოჩხოულე. 

Lemma: ochxo-porchxo  
Number: 16966  
ოჩხო-ფორჩხო (ოჩხო-ფორჩხოს) არეულ-დარეული (დ. ფიფია). 

Lemma: ocalar-i  
Number: 16967  
ოცალარ-ი (ოცალარს) მიმღ. ვნებ. მყ. ცალუნს ზმნისა -- სათიბი; საცელავი. 

Lemma: ocalue  
Number: 16968  
ოცალუე (ოცალუეს) იგივეა, რაც ოცალარი, -- მიმღ. ვნებ. მყ. ცალუნს ზმნისა -- სათიბი, მოსაცელი. ცხენხ გამანწყჷ
ონანგერი, ოცალუეშა გოუტუუ: მასალ., გვ. 72 -- ცხენს მოხადა უნაგირი, სათიბში გაუშვა. 

Lemma: ocaluesh-i  
Number: 16969  
ოცალუეშ-ი (ოცალუეშის) ტოპონ. საძოვარი ადგილი. შდრ. ოცალუე. 

Lemma: ocashxur-i  
Number: 16970  



ოცაშხურ-ი (ოცაშხურს) რელიგ. აღნიშნავდნენ ყველიერის ხუთშაბათს (ცააშხას), ლოცულობდნენ საქონლის
გამრავლებაზე. ოცაშხური ყველიერის ყველი. შდრ. ცაშხადიდი (ს. მაკალ., გვ. 330). 

Lemma: oceba  
Number: 16971  
ოცება (ოცებას) სახელი იოცებუ(ნ), აოცენს ზმნათა -- {გა}ოცება. გეოცუ ირ კოჩქ: მ. ხუბ., გვ. 1 -- გაოცდა ყველა. აოცენს
(გააოცუუ გააოცა, გუუოცებუ გაუოცებია, გონოოცებუე(ნ) გააოცებდა თურმე) გრდმ. აოცებს. ოცენს (მხოლოდ აწმყოს წრის მწკრივებში)
გრდუვ. სტატიკ. ოცობს. იოცებუუ(ნ) (გეეოცუ გაოცდა, გაოცებე{ლე}(ნ) გაოცებულა) გრდუვ. ვნებ. აოცენს ზმნისა -- ოცდება.
აოცინე(ნ) (აოცინუ შეძლო გაოცებულიყო, -- , გონოოცებუე(ნ) შესძლებია გაეოცებინა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. აოცენს ზმნისა --
შეუძლია გააოცოს. ოოცებაფუანს (ოოცებაფუუ აოცებინა, უოცებაფუაფუ უოცებინებია, ნოოცებაფუე(ნ) აოცებინებდა თურმე) კაუზ.
აოცენს ზმნისა -- აოცებინებს. მაოცებელი მიმღ. მოქმ. {გა}მაოცებელი. ოოცებელი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}საოცებელი. გაოცებული მიმღ.
ვნებ. წარს. გაოცებული. ნაოცები მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნაოცები. ნაოცებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. გაოცების საფასური. {უგ}უოცებუ
მიმღ. უარყ. {გა}უოცებელი. 

Lemma: ocemel-i  
Number: 16972  
ოცემელ-ი (პატიში) (ოცემელ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ცენს (პატირს) ზმნისა -- პატივსაცემი. ეგუტიაქ სუმარიში პატიში
ოცემელო დღაშით ლამპას მუნტუუა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 42 -- ეგუტიამ სტუმრის პატივსაცემად დღისით ლამფას მოუკიდაო. 

Lemma: ocimaia  
Number: 16973  
ოციმაია (ოციმაიას) მიმღ. ვნებ. მყ. ცენს ზმნისა -- საცვენი; რომ ცვივა ისეთი (ადგილი), -- ცვენადი. ნკირი ხეს უწყონც
დიხას ოციმაიათ გინორთას -- კირი ხელს უწყობს მიწას ცვენადად გადაქცევას. ათე ჟირი ფას თუდო ათოჸუნცუ ტუტაში
ფერი, ქვირიჯგურა ოციმაია, უმოსი სქელი ფა: ყაზაყ., 21.06.1930, გვ. 2 -- ამ ზედა ფენის ქვევით აფენია (ამოყოლებული
აქვს) ნაცრის ფერი, ფქვილის მსგავსი (ფქვილივით) ცვენადი, უფრო სქელი ფენა. შდრ. ციმა. 

Lemma: ocime  
Number: 16974  
ოციმე (ოციმეს) მიმღ. ვნებ. მყ. ცენს ზმნისა -- საცვენი (ადგილი). შდრ. ოციმაია. 

Lemma: ocimu  
Number: 16975  
ოციმუ (ოციმუს) 1. იხ. ოციმუე. 2. თევზის საქვირითო ადგილი. 

Lemma: ocimue  
Number: 16976  
ოციმუე (ოციმუეს) ადგილი, სადაც ციმუა არის (ხარობს), -- სამარწყვე. 

Lemma: ociral-i  
Number: 16977  
ოცირალ-ი (ოცირალს) მიმღ. ვნებ. მყ. ცირუნს ზმნისა -- {გა}საცრელი. ქვირი ოცირალი მაფუ -- ფქვილი გასაცრელი მაქვს.
შდრ. ცირუა. 

Lemma: ocicur-i  
Number: 16978  
ოციცურ-ი (ოციცურს) ციცის (იხ.) ჩასაყენებელი თავხეზე. 

Lemma: oce'mu  
Number: 16979  
ოცჷმუ (ოცჷმუს) თევზთა სატოფე, საქვირითე ადგილი მდინარეში. იხ. ცჷმუ. 

Lemma: ockvapal-i  
Number: 16980  
ოცქვაფალ-ი (ოცქვაფალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ოცქვანს ზმნისა -- საქები, საქებარი, საქებელი. ოცქვაფალი რე თი ბოში: ი.
ყიფშ., გვ. 116 -- საქებია ის ბიჭი. 

Lemma: ockvapur-i  
Number: 16981  
ოცქვაფურ-ი (ოცქვაფურს) იგივეა, რაც ოცქვაფალი, -- მიმღ. ვნებ. მყ. ოცქვანს ზმნისა -- საქები, საქებარი. დოჭარჷ ასე
მუშ ოცქვაფური თე ბოშიქ: მ. ხუბ., გვ. 198 -- დაწერა ახლა თავისი საქებარი ამ ბიჭმა. ოცქვაფური ჯოღორქ ქობალი
ვაჭკომუა -- საქებარმა ძაღლმა პური არ ჭამაო. 

Lemma: ocxemure  
Number: 16982  
ოცხემურე (ოცხემურეს) სარცხილე (ადგილი). იხ. ცხემური. შდრ. ცხემურონი. 

Lemma: ocxene  
Number: 16983  
ოცხენე (ოცხენეს) ცხენისათვის განკუთვნილი ადგილი, -- საცხენე, თავლა (მასალები, ტ. 1, გვ. 398). 

Lemma: ocxenesh-i  
Number: 16984  
ოცხენეშ-ი (ოცხენეშის) იგივეა, რაც ოცხენე, -- თავლა; საცხენისი. ოცხენეშიშ გიმოწიმინდუას მიფხვარუა: ი. ყიფშ., გვ. 90
-- თავლის (საცხენის) გამოსაწმენდად მოვიშველიებ. მინილენქ ოცხენეშავე, დუხარჭალევა: მ. ხუბ., გვ. 121 -- რომ შეხვალ
თავლაშიო, დააწკარუნეო. 

Lemma: ocxvacxvinia  



Number: 16985  
ოცხვაცხვინია (ოცხვაცხვინიას) პურის თავთავის ნემსები, -- საჩხვეტელა. იხ. ცხვაცხვინია. 

Lemma: ocxonur-i  
Number: 16986  
ოცხონურ-ი (ოცხონურს) ოთხკუთხედად გათლილი ხე (მასალები, 1, გვ. 397). 

Lemma: odzandzaia  
Number: 16987  
ოძანძაია (ოძანძაიას) მერყევი (ადგილი). იხ. ძანძინი, ძანძუა. 

Lemma: odzgvit'al-i  
Number: 16988  
ოძგვიტალ-ი (ოძგვიტალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ძგვიტუნს ზმნისა -- საჩხვლეტი. იხ. ძგვიტუა. 

Lemma: odzgibal-i  
Number: 16989  
ოძგიბალ-ი (ოძგიბალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ძგიბუნს ზმნისა -- დასაგმანი, დასაცობი. 

Lemma: odzvale  
Number: 16990  
ოძვალე (ოძვალეს) საძვლე, საძვალე; გადატ. სასაფლაო. 

Lemma: odzigire  
Number: 16991  
ოძიგირე (ოძიგირეს) საეკლო; ეკალნარი. 

Lemma: odzile  
Number: 16992  
ოძილე (ოძილეს) ადგილი, სადაც თევზები იყრიან თავს. გადატ. იტყვიან: ოძილეშე იშმაცენს ჯგირი კათა -- ოძილე'დან
{ამო}ცვივა კარგი ხალხი. 

Lemma: odzinal-i  
Number: 16993  
ოძინალ-ი (ოძინალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. იძინანს ზმნისა -- {მო}სამატებელი. 

Lemma: odzine  
Number: 16994  
ოძინე (ოძინეს) იგივეა, რაც ოძინალი, -- შესაძენი, მოსამატებელი. 

Lemma: odzirapal-i  
Number: 16995  
ოძირაფალ-ი (ოძირაფალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. იძირუანს, ძირაფულენს ზმნათა -- საჩვენებელი, სანახავი. ოძირაფალი
კითი საჩვენებელი თითი. 

Lemma: odzirapu/e'  
Number: 16996  
ოძირაფუ/ჷ (ოძირაფუს) იგივეა, რაც ოძირაფალი, -- სანახავი. კოჩიშ თოლქჷ მუ ძირასჷ თეში მანგი ოძირაფუ?: მასალ.,
გვ. 19 -- კაცის თვალმა რა ნახოს ამის მსგავსი სანახავი. ქოძირჷ, დღას ვა უძირუნი, ფერი ოძირაფჷ: ი. ყიფშ., გვ. 22 --
ნახა, არასოდეს რომ არ უნახავს, ისეთი სანახავი. 

Lemma: odzice  
Number: 16997  
ოძიცე (ოძიცეს) მიმღ. ვნებ. მყ. იძიცანს ზმნისა -- სასაცილო. ოძიცეთ ვაუბაღუნია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 113 -- სასაცილოდ
არ ეყოფაო. 

Lemma: oc'ark'aia  
Number: 16998  
ოწარკაია (ოწარკაიას) ტანწერწეტა. იხ. წირკალი. 

Lemma: oc'ark'alaia  
Number: 16999  
ოწარკალაია (ოწარკალაიას) მაღალი და ტანწვრილი. 

Lemma: oc'ac'aia  
Number: 17000  
ოწაწაია (ოწაწაიას) რბილი და ნაზი ნაქსოვი. რამიში შქვერთიშე (კანიშე) იხაზჷრებუ სქვამი, გარზე დო ოწაწაია
ნაშუეფი -- რამის ყლორტისაგან (კანისაგან) მზადდება ლამაზი, გამძლე და რბილი, ნაზი ქსოვილები. 

Lemma: oc'valebuu  
Number: 17001  
ოწვალებუუ (ოწვალებუუს) მიმღ. ვნებ. მყ. წვალენს ზმნისა -- საწვალები, საწვალებელი. თინენქჷ ვარა ვამორთანჷ თე
ოწვალებუუ არდგილიშა: ა. ცაგ., გვ. 96 -- ისინი მაინც არ მოვიდნენ ამ საწვალებელ ადგილას. 

Lemma: oc'vac'vaia  
Number: 17002  
ოწვაწვაია (ოწვაწვაიას) იგივეა, რაც ოწაწაია. ოწვაწვაია ნაშუა ყურადღებითა და ფაქიზად ნაქსოვი. 



Lemma: oc'viral-i  
Number: 17003  
ოწვირალ-ი (ოწვირალს) მიმღ. ვნებ. მყ. წვირუნს ზმნისა -- {გა}სანოყიერებელი. იხ. წვირე. 

Lemma: oc'vire  
Number: 17004  
ოწვირე (ოწვირეს) ნეხვის (ნაკელის) მოსაგროვებელი ადგილი. იხ. წვირე; შდრ. ნწვირე. 

Lemma: oc'ik'val-i  
Number: 17005  
ოწიკვალ-ი (ოწიკვალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. წიკუნს ზმნისა -- დასასვრელი. 

Lemma: oc'inar-i  
Number: 17006  
ოწინარ-ი (ოწინარს) იგივეა, რაც წოწინარი, -- ოწინარი, ჭიდან წყლის ამოსაღები მოწყობილობა. შდრ. საბა: ოწინარი. 

Lemma: oc'iral-i  
Number: 17007  
ოწირალ-ი (ოწირალს) მიმღ. ვნებ. მყ. წირუნს ზმნისა -- საწური. ბჟას ჭიჭე ოწირალი ტკიბირით ქინვოწირანდით კოტოს -
- რძეს პატარა საწური საცერით ჩავწურავდით ქოთანში. 

Lemma: oc'ire  
Number: 17008  
ოწირე (ოწირეს) იგივეა, რაც ოწირეში. 

Lemma: oc'iresh-i  
Number: 17009  
ოწირეშ-ი (ოწირეშის) იხ. ოწირე, -- საწურავი. 

Lemma: oc'k'arue  
Number: 17010  
ოწკარუე (ოწკარუეს) მიმღ. ვნებ. მყ. ოწკარანს ზმნისა -- {და}საწყობი. უკული ვარა ოწკარუეშა მიდეღანთ დო ვარა თექი
ქიგიტენთ: ყაზაყ., 6.06.1930, გვ. 2 -- შემდეგ ან საწყობში წაიღებთ და ან იქ დატოვებთ. 

Lemma: oc'k'iral-i  
Number: 17011  
ოწკირალ-ი (ოწკირალს) მიმღ. ვნებ. მყ. წკირუნს ზმნისა -- {გა}საპობი. 

Lemma: oc'k'ondal-i  
Number: 17012  
ოწკონდალ-ი (ოწკონდალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. წკონდუნს ზმნისა -- {გა}საწმენდი, {გა}სასუფთავებელი. ოწკონდალი ძაფი
გასაწმენდი ძაფი, -- ძაფის ძახვა. ბამბეს დოთუხუნდეს, დოკვირკვანდეს დო უკული ოწკონდალო ამზადენდეს -- ბამბას
დაგრეხდნენ, გორგლებს გააკეთებდნენ და შემდეგ დასაძახავად ამზადებდნენ. 

Lemma: oc'max(i)  
Number: 17013  
ოწმახ(ი) ზმნზ. ადრე; წინათ; წინასწარ, წინდაწინ. თი ბოშიქ უწუუ ოწმახ: მ. ხუბ., გვ. 128 -- იმ ბიჭმა უთხრა წინასწარ. 

Lemma: oc'maxashe  
Number: 17014  
ოწმახაშე ზმნზ. წინასწარ. ოწმახაშე გეგნოწიმინდუე ოკო დიხა ირინერი ტყაშე: ყაზაყ., 6.03.1930, გვ. 4 -- წინასწარ უნდა
გადაწმინდო მიწა ყოველნაირი ბალახისაგან (ტყისგან). 

Lemma: oc'maxian-i  
Number: 17015  
ოწმახიან-ი (ოწმახიანს) უწინდებური. მაჟირა ულას{ი}თი ოწმახიანი ჯგუათ იჸუ: აია, 1, გვ. 20 -- მეორე წასვლაზეც
უწინდებურად მოხდა (იქნა). 

Lemma: oc'maxe'  
Number: 17016  
ოწმახჷ ზმნზ. იგივეა, რაც ოწმახ(ი). გააკეთეს სადილი ხოლო, მუჭო ოწმახჷნი: მ. ხუბ., გვ. 193 -- გააკეთეს სადილი ისე,
როგორც ადრე. 

Lemma: oc'maxe'she  
Number: 17017  
ოწმახჷშე იგივეა, რაც ოწმახაშე. ოწმახჷშე ეჭარუა -- წინასწარი აღწერა. 

Lemma: oc'onal-i  
Number: 17018  
ოწონალ-ი (ოწონალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. წონუნს ზმნისა -- ასაწონი, -- სასწორი. ოწონალი აფუდუ ჸვალი -- ასაწონი ჰქონდა
ყველი გაგმიღუ ოწონალი სიმინდიშ ოწონალო -- გამოიტანა სასწორი სიმინდის ასაწონად. იხ. წონუა. 

Lemma: oc'orapal-i  
Number: 17019  
ოწორაფალ-ი (ოწორაფალს) მიმღ. ვნებ. მყ. უწორუანს ზმნისა -- გასასწრები. 



Lemma: oc'oc'ia  
Number: 17020  
ოწოწია (ოწოწიას) ბოტან. ჯინჭრის-დედა. იხ. მაჭუჭელაია, ჭუჭელეში დიდა (ა. მაყ.). 

Lemma: oc'oxi  
Number: 17021  
ოწოხი ზმნზ. წინა; ის, რაც დასაწყისი ხდება. 

Lemma: oc'oxle  
Number: 17022  
ოწოხლე ზმნზ. იხ. ოწოხოლე. 

Lemma: oc'oxole  
Number: 17023  
ოწოხოლე ზმნზ. წინ; უწინ, უფრო ადრე. აბა, ნამუ მიღანს ოწოხოლენი: მ. ხუბ., გვ. 57 -- აბა, რომელი მოიტანს უწინ (უფრო
ადრე). ოწოხოლე ჸუდე რე დო უკახალე -- ოკარიე: ქხს, 1, გვ. 235 -- წინ სახლია და უკან -- საქათმე. იხ. წოხოლე. 

Lemma: oc'oxo{l}en-i  
Number: 17024  
ოწოხო{ლ}ენ-ი (ოწოხო{ლ}ენს) ადრინდელი; წინანდელი. შდრ. წოხოლენი. 

Lemma: oc'oxoleshe  
Number: 17025  
ოწოხოლეშე ზმნზ. იგივეა, რაც ოწოხოლე. 

Lemma: oc'oxolian-i  
Number: 17026  
ოწოხოლიან-ი (ოწოხოლიანს) წინანდელი. იხ. ოწოხოლენი; შდრ. წოხოლიანი. 

Lemma: oc'oxoshe  
Number: 17027  
ოწოხოშე, ოწოხუშე ზმნზ. წინიდან (საპირის. უკახუშე უკნიდან). ქიმიოდირთუ ჸუდეს ოწოხუშე -- მიადგა სახლს წინიდან 

Lemma: oc'ual-i  
Number: 17028  
ოწუალ-ი (ოწუალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. წუნს ზმნისა -- {მო}საწოვი. 

Lemma: oc'e'maxian-i  
Number: 17029  
ოწჷმახიან-ი (ოწჷმახიანს) იხ. ოწმახიანი, -- წინანდელი, ადრინდელი; პირველი. ქჷმორთესჷ ოწჷმახიანენქჷთი დო
უჩქჷდესჷ, ნამუდა უმოსისჷ ეჭოფუნდესჷნი...: ა. ცაგ., გვ. 90 -- მოვიდნენ პირველნი და ეგონათ, რომ მეტს აიღებდნენ. 

Lemma: oc'e'maxe'  
Number: 17030  
ოწჷმახჷ ზმნზ. იგივეა, რაც ოწმახჷ, -- ადრე; უწინ. თექ ხოლო თეშ აღოლჷ ირფელქ, მუჭო ოწჷმახჷნ: მ. ხუბ., გვ. 54 -- იქაც
ისე დაემართა ყველაფერი, როგორც ადრე (უწინ). 

Lemma: oc'e'maxe'she  
Number: 17031  
ოწჷმახჷშე ზმნზ. იხ. ოწმახჷშე. 

Lemma: oc'e'resh-i  
Number: 17032  
ოწჷრეშ-ი (ოწჷრეშის) იგივეა, რაც ოწირეში. ჯვეში კოჩიში ოშჷმეში ღვინიშ ოწჷრეშია: მასალ., გვ. 66 -- ძველი კაცის
ულვაში ღვინის საწურველიო. 

Lemma: oc'q'are  
Number: 17033  
ოწყარე (ოწყარეს) საწყლე; ჭონჭყო ადგილი. ოწყარე დო ოჟვაბუე ართო გაკოქვიშუ: ქხს, 1, გვ. 319 -- ჭონჭყო (საწყლე) და
საბაყაყო ერთად დააშრო (მოქვიშა). 

Lemma: oc'q'arie  
Number: 17034  
ოწყარიე (ოწყარიეს) იგივეა, რაც ოწყარე, -- საწყლე. 

Lemma: oc'q'urgule  
Number: 17035  
ოწყურგულე (ოწყურგულეს) ადგილი, სადაც წყურგული (წყარო) არის (გამოდის). 

Lemma: och'al-i  
Number: 17036  
ოჭალ-ი (ოჭალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ჭანს ზმნისა -- საკერავი. ოჭალი მაშინა საკერავი მანქანა. მაშინას ქუმკუხე დო ოჭალს
ჭანს: მ. ხუბ., გვ. 166 -- მანქანას (საკერავს) უზის და საკერავს კერავს. 

Lemma: och'aral-i  
Number: 17037  
ოჭარალ-ი (ოჭარალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ჭარუნს ზმნისა -- საწერი. ბრელი მიღუ ოჭარალი: ი. ყიფშ., გვ. 162 -- ბევრი მაქვს



საწერი. 

Lemma: och'ench'q'e  
Number: 17038  
ოჭენჭყე (ოჭენჭყეს) ჭაობიანი ადგილი. იხ. ჭენჭყო. 

Lemma: och'vate  
Number: 17039  
ოჭვათე (ოჭვათეს) იხ. ოჭვათი/ჷრე. 

Lemma: och'vati/e're  
Number: 17040  
ოჭვათი/ჷრე (ოჭვათი/ჷრეს) იგივეა, რაც ოლაჭვათირე, -- საწვეთი, საწვეთელა; ადგილი, სადაც სახურავიდან ჩამონადენი
წვიმის წვეთები ეცემა სახლის ირგვლივ. შდრ. ლაზ. ოჭოთუა საწვეთი; ადგილი, სადაც წყლის წვეთი ეცემა (აჭარ. დარგ.
ლექსკ., 4, გვ. 67). 

Lemma: och'vature  
Number: 17041  
ოჭვათურე, ოჭვათურეშ-ი (ოჭვათურეს, ოჭვათურეშის) იგივეა, რაც ოჭვათე, ოჭვათირე. იხ. ჭვეთი; შდრ. გურ., იმერ.
ოჭვათო საწვეთო; ადგილი, სადაც სახურავიდან ჩამონადენი წვეთები ეცემა (ს. ჟღ., ა. ღლ.). 

Lemma: och'val-i  
Number: 17042  
ოჭვალ-ი (ოჭვალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ჭუნს ზმნისა -- {და}საწვავი, შესაწვავი. ოჭვალს დაიხაზჷრენან დო საწბელს
დაგიმზადენანია: მ. ხუბ., გვ. 142 -- შესაწვავს მოგიმარაგებენ და წვენს დაგიმზადებენო. 

Lemma: och'valar-i  
Number: 17043  
ოჭვალარ-ი (ოჭვალარს) მიმღ. ვნებ. მყ. ჭვალუნს ზმნისა -- საწველი. ოჭვალარი ჩხოულეფი ჩქჷ ვორეთჷ ყაზახეფი:
მასალ., გვ. 78 -- საწველი ძროხები ჩვენ ვართ -- გლეხები. 

Lemma: och'vashe  
Number: 17044  
ოჭვაშე (ოჭვაშეს) გასაწვავი, {გა}სახვრეტი რკინა; შანთი. გრძელი და წვეტიანი რკინაა, რომელიც ტარშია ჩამაგრებული.
ხმარობენ ბეტკების გასახვრეტად, რომ ტკეცით მოწნან თავი კალათისა (მასალები, ტ. 2, ნაწ. 1, გვ. 232). ჩიბუხის, ყალივნის
ტარის გამოსაწვავი -- გასახვრეტი ხელსაწყო (სწორი მავთული ხელსაკიდით). 

Lemma: och'veie  
Number: 17045  
ოჭვეიე (ოჭვეიეს) ჭვავნათესი (საჭვავე) ადგილი. არძო ოჭვეიეფი ქორე ხონილი: ყაზაყ., 26.05.1930, გვ. 1 -- ყველა
ჭვავნათესი (კი) არის მოხნული. 

Lemma: och'vech'vereshe  
Number: 17046  
ოჭვეჭვერეშე (ოჭვეჭვერეშეს) იხ. ჸვალი. 

Lemma: och'imal-i  
Number: 17047  
ოჭიმალ-ი (ოჭიმალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ჭიმუნს ზმნისა -- {გა}საჭიმი. შდრ. ლაზ. ჭიმოშ: ოჭიმოშუ თოკის გრეხა (ნ. მარი).
ონჭიმოშუ გრეხა (აჭარ. დარგ. ლექსკ., 4, გვ. 67). 

Lemma: och'inaxu/e'  
Number: 17048  
ოჭინახუ/ჷ (ოჭინახუ/ჷ-ს) საწნახელი. აკეთებდნენ ცაცხვის, წაბლის ან კაკლის ხისგან. ხის მორგვს წკეპლარით
ამოთლიდნენ, თავებში იქით-აქეთ ჩაუდგამდნენ ფიცრებს. ყურძნის დაწურვის დროს თავებს ტალახით შემოლესავდნენ,
ყურძნის წვენი რომ არ გასულიყო (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 3, გვ. 156). დოთოლეს დიდი ოჭინახ: მ. ხუბ., გვ. 119 -- გათალეს
დიდი საწნახელი. მარაშნობა მანჭუნი, დიჭყანა ოჭინახჷში რგინაფას: ქხს, 1, გვ. 18 -- მარიამობა რომ მოაწევს, დაიწყებენ
საწნახლის გორებას. შდრ. ლაზ. ოჭინახუ საწნახელი (ნ. მარი). იხ. ჭახუა. 

Lemma: och'ine  
Number: 17049  
ოჭინე, ოჭინუე (ოჭინეს, ოჭინუეს) ადგილი, სადაც წკნელს ჭრიან, -- საწკნელე. ... ჯამუ ძირეს ოჭინეს: მ. ხუბ., გვ. 350 -- ჯამუ
ნახეს საწკნელეში. 

Lemma: och'inive  
Number: 17050  
ოჭინივე (ოჭინივეს) იგივეა, რაც ოჭინე. 

Lemma: och'ink'esh-i  
Number: 17051  
ოჭინკეშ-ი (ოჭინკეშის) ჭინკების სამყოფი (ადგილი). 

Lemma: och'inue  
Number: 17052  
ოჭინუე (ოჭინუეს) იხ. ოჭინივე, -- საწკნელო (წკნელის საჭრელი) ადგილი. 

Lemma: och'inch'q'olar-i  



Number: 17053  
ოჭინჭყოლარ-ი, ოჭინჭყოლაფარ-ი (ოჭინჭყოლარს, ოჭინჭყოლაფარს) მიმღ. ვნებ. მყ. ჭინჭყოლუნს ზმნისა -- ჭმუჭნა,
სრესა. ოჭინჭყოლარიენო თე კაბა, თაქ გეგიდვალუნი -- დასაჭმუჭნია ეს კაბა, აქ რომ დაგიდვია. 

Lemma: och'irinapal-i  
Number: 17054  
ოჭირინაფალ-ი (ოჭირინაფალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ოჭირინუანს ზმნისა -- მისაწვდომი; თვალსაწიერი. თოლიშ
ოჭირინაფალს მუდგენი ჭურჭულიცალო ქიიძირე -- თვალის მისაწვდომზე რაღაც წერტილივით (კი) მოჩანს. 

Lemma: och'irinapu  
Number: 17055  
ოჭირინაფუ (ოჭირინაფუს) იგივეა, რაც ოჭირინაფალი. ქთოლიში ოჭირინაფუ თვალის ხედვის სიშორე, -- თვალსაწიერი.
თოლიში ოჭირინაფუსუ ირიართო ვეშე-ვეშა ნტია ვარე მუკი-მუკი: მასალ., გვ. 77 -- თვალის ხედვის სიშორეზე
გამუდმებით მინდორ-ველად (ველიდან ველამდე) ირგვლივ ტევა არაა. 

Lemma: och'ish-i  
Number: 17056  
ოჭიშ-ი (ოჭიშის) ზურგი; წელი. გადატ. ქონება, სიმდიდრე, სიძლიერე. მართახით ოჭიში გემიჭვეს: მ. ხუბ., გვ. 162 --
მათრახით ზურგი ამიწვეს. სი ეფერი ქიგიოკიჟინი, ნამუდა კერს ოჭიშიქ მეხორცქასჷნი: მ. ხუბ., გვ. 9 -- შენ ისეთი იყვირე,
რომ კერატს წელი მოსწყდეს. იზინდჷნდეს ოჭიშის: ქხს, 1, გვ. 193 -- იჭიმებოდნენ წელში (ზურგში). ბრელ ოშ წანაქჷ
გეგნიგერგელ ჭყონიშ ოჭიშის: მასალ., გვ. 58 -- ბევრი ასი წელი გადაგორდა მუხის ზურგზე. ქოვა, გეიშაბგორუ ოჭიშითია:
მ. ხუბ., გვ. 51 -- კიო, გამოვარჩევ ზურგითაო. ქოჭიშის გამანგარება წელში გამაგრება: ოჭიში გამანგარებული აფუ
ფარათი -- ზურგი გამაგრებული აქვს ფულით. ქოჭიშის გასწორება წელში გასწორება; ძალის მომატება, მოღონიერება.
ქოჭიშის გითოწიორუა წელში გამოყვანა: ოჭიშის გითოწიორილი რე -- ტანწერწეტაა. ქოჭიშიშ გოთინუა წელში გამართვა:
გიითინუ ოჭიშის -- წელში გაიმართა, ძალა შეემატა; მოღონიერდა (ნივთიერად). ქოჭიშიშ გოფაჩუა წელში გაშლა;
მომძლავრება (ნივთიერად). ქოჭიშიშ გოჭყვადუა წელის მოწყვეტა: ოჭიშის გოჭყვადილი რე -- წელშია გაწყვეტილი,
მეტისმეტად დაღლილ-დაქანცულია, დაუძლურებული (შიმშილით, ზედმეტი შრომით; ეკონომიკურად). ქოჭიშიშ ეჭუალა
ზურგის აწვა. გადატ. მათრახით ცემა. ქოჭიშიშ მაზიმალი მატლია ერთგვარი (ზურგმზომელა). ქოჭიშიშ მოჸუნა წელის
მოყოლა: ოჭიში ვამოჸუნს -- განძრევა, ადგომა არ შეუძლია, ფეხზე დგომა უჭირს, ეძნელება. გადატ. ღარიბია, ხელმოკლეა.
ქოჭიშიშ მოჭყვადუა წელის მოწყვეტა: ოჭიშიქ მოჭყორდუ -- წელი მოსწყდა, გადატ. მუცელი მოეშალა. ქოჭიშიშ რთინაფა
ზურგის შექცევა: არძაქ ოჭიში ქაართინეს -- ყველამ ზურგი შეაქცია. ქოჭიშიშ სარგალაფა წელის (ზურგის) ათრევა: ძიუთ
გეიოსარგალუუ ოჭიში -- ძლივს აითრია წელი, ძლივს წამოდგა. ქოჭიშიშ ღვენა ზურგის ქონა: მანგარი ოჭიში უღუ --
მაგარი ზურგი აქვს, იმედი აქვს, მხარდაჭერა. ქოჭიშიშ ჭუა წელის ტკივილი. შდრ. ოფარე; ჭჷ. 

Lemma: och'isha  
Number: 17057  
ოჭიშა (ოჭიშას) კენჭებით თამაშის სახეობაა. ხუთ კენჭს ააგდებენ ზევით, ხელს გადააბრუნებენ და ხელის ზურგით (ოჭიშით)
დაიჭერენ. შდრ. ოჭიში. 

Lemma: och'ishgamangarebul-i  
Number: 17058  
ოჭიშგამანგარებულ-ი (ოჭიშგამანგარებულ/რს) 1. ვისაც წელი გამაგრებული აქვს; 2. გადატ. გათამამებული,
გაძლიერებული, ძალამოკრებილი. 

Lemma: och'ishgitoc'ioril-i  
Number: 17059  
ოჭიშგითოწიორილ-ი (ოჭიშგითოწიორილს) წელგამოყვანილი, -- ტანწერწეტა. შდრ. წიორილი. 

Lemma: och'ishginoghilat'ir-i  
Number: 17060  
ოჭიშგინოღილატირ-ი (ოჭიშგინოღილატირს) ზურგგადაყვლეფილი. 

Lemma: och'ishgotinil-i  
Number: 17061  
ოჭიშგოთინილ-ი (ოჭიშგოთინილ/რს) 1. წელში გამართული. 2. გადატ. გაძლიერებული, გულმოცემული. ოჭიშგოთინილო
ზმნზ. წელში გამართულად და ისე, -- თავისუფლად, ლაღად, თამამად. 

Lemma: och'ishgorda  
Number: 17062  
ოჭიშგორდა (ოჭიშგორდას) ზურგჩაზნექილი. იხ. გორდა. 

Lemma: och'ishgot'axil-i  
Number: 17063  
ოჭიშგოტახილ-ი (ოჭიშგოტახილ/რს) წელგატეხილი; გადატ. დასუსტებული, დამარცხებული. 

Lemma: och'ishgopachil-i  
Number: 17064  
ოჭიშგოფაჩილ-ი ზურგგაშლილი. იხ. ოჭიშგოთინილი. 

Lemma: och'ishgoch'q'vadil-i  
Number: 17065  
ოჭიშგოჭყვადილ-ი (ოჭიშგოჭყვადილ/რს) წელგაწყვეტილი. 

Lemma: och'ishdinodirak'il-i  
Number: 17066  
ოჭიშდინოდირაკილ-ი (ოჭიშდინოდირაკილ/რს) ზურგჩაზნექილი, ზურგჩაღუნული. იხ. ოჭიშგორდა (ცხენი). 



Lemma: och'ishdinozik'il-i  
Number: 17067  
ოჭიშდინოზიკილ-ი (ოჭიშდინოზიკილ/რს) ზურგჩაზნექილი. 

Lemma: och'ishdinok'ichil-i  
Number: 17068  
ოჭიშდინოკიჩილ-ი (ოჭიშდინოკიჩილ/რს) ზურგჩაკეცილი. 

Lemma: och'ishdinolapir-i  
Number: 17069  
ოჭიშდინოლაფირ-ი (ოჭიშდინოლაფირს) ზურგჩავარდნილი. 

Lemma: och'ishdirak'il-i  
Number: 17070  
ოჭიშდირაკილ-ი (ოჭიშდირაკილ/რს) იგივეა, რაც ოჭიშდინოდირაკილი, -- ზურგჩაზნექილი, ზურგმოხრილი,
ზურგდაღრეცილი. გინოხონი ცხენცუ ქოგუ პუხა, ოჭიშდირაკილი: მასალ., გვ. 100 -- ჯაგლაგ ცხენს ჰგავს კუზიანი,
ზურგდაღრეცილი. ოჭიშდირაკილი ზურგმოხრილი (ქხს, 1, გვ. 207). 

Lemma: och'ishelapir-i  
Number: 17071  
ოჭიშელაფირ-ი (ოჭიშელაფირს) ზურგავარდნილი. ონანგერიშე ოჭიშელაფირიე -- უნაგირისაგან ზურგავარდნილია. 

Lemma: och'ishier-i  
Number: 17072  
ოჭიშიერ-ი (ოჭიშიერს) წელიანი. ოჭიშიერო ზმნზ. თამამად; წელიანად. მა იშა ოჭიშიერო ქიმიფშია -- მე მასთან
წელგამართულად (წელიანად) მივიდოდიო. შდრ. ჩხენჭიერი. 

Lemma: och'ishmaghal-i  
Number: 17073  
ოჭიშმაღალ-ი (ოჭიშმაღალ/რს) წელმაღალი, ზურგმაღალი. 

Lemma: och'ishmach'q'vidal-i  
Number: 17074  
ოჭიშმაჭყვიდალ-ი (ოჭიშმაჭყვიდალ/რს) წელში გამწყვეტი, დამქანცველი, სასოწარმკვეთი. 

Lemma: och'ishmodirik'il-i  
Number: 17075  
ოჭიშმოდირიკილ-ი (ოჭიშმოდირიკილ/რს) იგივეა, რაც ოჭიშდირაკილი, -- ზურგში მოხრილი, -- ზურგმოხრილი.
ოჭიშდირაკიჲ გაფუ: ქხს, 1, გვ. 180 -- ზურგი მოხრილი გაქვს. 

Lemma: och'isht'axil-i  
Number: 17076  
ოჭიშტახილ-ი (ოჭიშტახილ/რს) იგივეა, რაც ოჭიშგოტახილი, -- წელგატეხილი; დასუსტებული, დაუძლურებული. 

Lemma: och'ishugumagrebu  
Number: 17077  
ოჭიშუგუმაგრებუ (ოჭიშუგუმაგრებუს) ვინც ჯერ სათანადოდ არ მომაგრებულა, -- წელგაუმაგრებელი. 

Lemma: och'ishe'  
Number: 17078  
ოჭიშჷ (ოჭიშჷს) ტანსაცმლის წელი (ი. ყიფშ.). 

Lemma: och'ishparto  
Number: 17079  
ოჭიშფართო (ოჭიშფართოს) ზურგფართო, -- მხრებგაშლილი. 

Lemma: och'ishghula  
Number: 17080  
ოჭიშღულა (ოჭიშღულას) წელში მოხრილი. 

Lemma: och'ishshushel-i  
Number: 17081  
ოჭიშშუშელ-ი (ოჭიშშუშელ/რს) ზურგშიშველი. 

Lemma: och'ishch'ipe  
Number: 17082  
ოჭიშჭიფე (ოჭიშჭიფეს) წელწვრილი; წერწეტა. 

Lemma: och'k'adal-i  
Number: 17083  
ოჭკადალ-ი (ოჭკადალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ჭკადუნს ზმნისა -- {და}საჭედი. იხ. ჭკადუა. 

Lemma: och'k'adire  
Number: 17084  
ოჭკადირე (ოჭკადირეს) სამჭედლო. ჯოღორს ოჭკადირეშე მუთა გიმაღე: ი. ყიფშ., გვ. 180 -- ძაღლი სამჭედლოდან
ვერაფერს გამოიტანს. 



Lemma: och'k'adore  
Number: 17085  
ოჭკადორე (ოჭკადორეს) იგივეა, რაც ოჭკადირე. 

Lemma: och'k'adue  
Number: 17086  
ოჭკადუე (ოჭკადუეს) იგივეა, რაც ოჭკადირე. 

Lemma: och'k'aduesh-i  
Number: 17087  
ოჭკადუეშ-ი (ოჭკადუეშის) იხ. ოჭკადუე, ოჭკადირე. 

Lemma: och'k'adure  
Number: 17088  
ოჭკადურე, ოჭკადჷრე (ოჭკადუ/ჷრეს) იგივეა, რაც ოჭკადირე, -- სამჭედლო. ჯოღორს ოჭკადჷრეშე მუ აღინენია: ხალხ.
სიბრ., 1, გვ. 195 -- ძაღლს სამჭედლოდან რა წაეღებაო. ოჭკადჷრე გაჩაღებე: მასალ., გვ. 62 -- სამჭედლო გაჩაღებულა.
ოჭკადჷრეშე ათე შვანს სქვამი ბირა ირჩქილედჷ: მასალ., გვ. 62 -- სამჭედლოდან ამ (ასეთ) დროს ლამაზი სიმღერა
ისმოდა. ქოჭკადუ/ჷრეში ოხვამერი რელიგ. სამჭედლოს ლოცვა (ს. მაკალ., გვ. 321-322). 

Lemma: och'k'aduresh-i  
Number: 17089  
ოჭკადურეშ-ი, ოჭკადჷრეშ-ი (ოჭკადუ/ჷრეშის) იგივეა, რაც ოჭკადურე -- სამჭედლო. 

Lemma: och'k'vamal-i  
Number: 17090  
ოჭკვამალ-ი (ოჭკვამალს) იგივეა, რაც ოჭკომალი, -- შესაჭმელი. დუდი ოჭკვამალი დო ტანი ორღვაფალი: კ. სამუშ.,
ქართ. ზეპ., გვ. 121 -- თავი საჭმელი და ტანი გადასაყრელი (გამოცანა: თავთავიანი მარცვლეული მცენარეები). 

Lemma: och'k'iral-i  
Number: 17091  
ოჭკირალ-ი (ოჭკირალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ჭკირუნს ზმნისა -- საჭრელი. მუჭო გინირთუ ჸვანა ოტახალო დო
ოჭკირალოვე: მ. ხუბ., გვ. 23 -- როგორც კი გახდა ყანა მოსატეხი და მოსაჭრელიო (მოსაჭრელადო). 

Lemma: och'k'omal-i  
Number: 17092  
ოჭკომალ-ი (ოჭკომალ/რს) იხ. ოჭკვამალი, -- მიმღ. ვნებ. მყ. ჭკომუნს ზმნისა -- საჭმელი თაქ ოჭკომალი ოჭკომეს: მ. ხუბ.,
გვ. 198 -- აქ საჭმელი შეჭამეს. ოჭკომალქ ვააჭკომუ: ი. ყიფშ., გვ. 22 -- საჭმელი ვერ შეჭამა. 

Lemma: och'k'omaloba  
Number: 17093  
ოჭკომალობა (ოჭკომალობას) საჭმელი სხვადასხვა სახისა. ირფელი ოჭკომალობა მიდეღეს -- ყველა სახის საჭმელი
წაიღეს. 

Lemma: och'k'orie  
Number: 17094  
ოჭკორიე (ოჭკორიეს) ჭუჭრუტანა; სარკმელი; სათვალთვალო; ფიცრებს შორის დარჩენილი არე (არამრგვალი). ძველ
სახლს ცალი თვალით გასახედად ჰქონდა პატარა გამოჭრილი, რასაც ოჭკორიეს ეძახდნენ (მასალები, ტ. 1, გვ. 380). იხ.
ჭვიტე. შდრ. ორკე. 

Lemma: och'k'oru  
Number: 17095  
ოჭკორუ (ოჭკორუს) სანათური ძველებურ სახლში (პ. ჭარ.). შდრ. ოჭკორიე. 

Lemma: och'k'ude  
Number: 17096  
ოჭკუდე, ოჭკუჯე (ოჭკუდეს, ოჭკუჯეს) საჭურჭლე, -- ჭურჭლისათვის განკუთვნილი (ადგილი). შდრ. ლაზ. ოწუდე თარო (ნ.
მარი); თეფშების დასაწყობად განკუთვნილი თარო (აჭარ. დარგ. ლექსკ., 4, გვ. 60). შდრ. ჭკუდი, ჭკუჯი (მნიშვნ. 1). 

Lemma: och'k'umal-i  
Number: 17097  
ოჭკუმალ-ი (ოჭკუმალ/რს) იგივეა, რაც ოჭკომალი. ოჭკუმალი ინჯრათი რე დორთილი დო დონწყილირი -- საჭმელი
იჯრობითაა დაყოფილი და დაწყობილი. დუცუ ჭიჭე ორკე ქიმეჩეს ოჭკუმალიში ინაჭირინაფალო: ი. ყიფშ., გვ. 106 --
თავში სარკმელი მისცეს საჭმლის ჩასაწოდებლად. ოჭკუმალცჷ ვა არკენცჷ: ი. ყიფშ., გვ. 57 -- საჭმელს არ აკლებს. 

Lemma: och'k'umaloba  
Number: 17098  
ოჭკუმალობა (ოჭკუმალობას) იგივეა, რაც ოჭკომალობა. ოსადილებერც დასაბაღ ოჭკუმალობა ვეკეთებუაფუ: ყაზაყ.,
16.06.1931, გვ. 4 -- სასადილოში საკმარისი საჭმელი არ კეთდება. 

Lemma: och'mare  
Number: 17099  
ოჭმარე (ოჭმარეს) დილა. ოჭმარეს{უ} ზმნზ. დილას, დილით. ირო სქანი აზრი მიღუ ოჭმარე დო გილართასჷ: კ. სამუშ.,
ქართ. ზეპ., გვ. 52 -- მუდამ შენი ფიქრი (აზრი) მაქვს დილას და მზის ჩასვლის წინ. ართ ოჭმარეს გივოჯინინი, მეუტებუდეს
ხვარხვალი: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 148 -- ერთ დილას რომ დავხედე, მიეტოვებინათ ძრომა (მოძრაობა, ხვანხვალი). ოჭმარეს
ვაგმაჯენა ჸუდეფიში კარეფი:კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 135 -- დილას ვერ გავაღებთ სახლების კარებს. იხ. ორდო; შდრ. ჭუმე. 

Lemma: och'mareshe  



Number: 17100  
ოჭმარეშე ონჯუაშა ზმნზ. დილიდან საღამომდე. ოჭმარეშე ონჯუაშა თეშენი იბწვალებუდით: მასალ., გვ. 86 -- დილიდან
საღამომდე ამაზე (ამისთვის) ვწვალობდით. 

Lemma: och'mare-och'mares  
Number: 17101  
ოჭმარე-ოჭმარეს ზმნზ. დილდილობით. ნერგიქ ოჭმარე-ოჭმარეს ოკო დიჩხაპას -- ნარგავი დილდილობით უნდა
მოსხურებულ იქნას (მოისხუროს). 

Lemma: och'naxu/e'  
Number: 17102  
ოჭნახუ/ჷ (ოჭნახუ/ჷ-ს) იგივეა, რაც ოჭინახუ/ჷ, -- საწნახელი. ენა კოღოს ქუძირუნი, ოჭნახუ ქაკლუნჯირუაფუ: ქხს, 1, გვ.
222 -- ეს კოღოს რომ უნახავს, საწნახელი (მხარზე) გადაუწვენია. დიჭყანა ოჭნახჷში რგინაფას: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 21 --
დაიწყებენ საწნახ{ე}ლის გორაობას. 

Lemma: och'orte  
Number: 17103  
ოჭორთე (ოჭორთეს) მურყნის (თხმელის) შიმელი, -- ადგილი, სადაც ნორჩი მურყნებია ამოსული. ჩქინ ჸოროფას მინ
გეგენს? ოჭორთეს ვილაჸაფათი: ეკური, გვ. 383 -- ჩვენს სიყვარულს ვინ გაიგებს? მურყნალში ვითამაშოთ. 

Lemma: och'orope  
Number: 17104  
ოჭოროფე (ოჭოროფეს) ნესტიანი ადგილი. 

Lemma: och'opal-i  
Number: 17105  
ოჭოფალ-ი (ოჭოფალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ჭოფუნს ზმნისა -- {და}საჭერი. უბადო კოჩი უბადო ოჭოფალი ცხენს გორუნს: ი.
ყიფშ., გვ. 178 -- უკუღმართი (ავი) კაცი ძნელად დასაჭერ ცხენს ეძებს. 

Lemma: och'ubure  
Number: 17106  
ოჭუბურე (ოჭუბურეს) ადგილი, სადაც ბევრი წაბლის ხეა, -- საწაბლე. იხ. ჭუბური. 

Lemma: och'uburesh-i  
Number: 17107  
ოჭუბურეშ-ი (ოჭუბურეშის) იხ. ოჭუბურე -- საწაბლისი. ოჭუბურეში დიხა ტოპონ. საწაბლეს მიწა. ამ მიწას იყენებენ თიხის
ჭურჭლის გასაკეთებლად. ოჭუბურეში არის სოფელ თამაკონში (მარტვილის რაიონი). გადმოცემით, ადრე ამ ადგილას
ბევრი წაბლის ხე ყოფილა, შემდეგ გაუჩეხავთ. 

Lemma: och'umara  
Number: 17108  
ოჭუმარა (ოჭუმარას), ოჭუმარე (ოჭუმარეს) იგივეა, რაც ოჭმარე, -- განთიადი, დილა. ღორონთქ ოჭუმარა გუუთანუუ --
ღმერთმა დილა გაუთენა. ზესქვიქ ბირა გეუჸუნუუ დო ქიხარ ოჭუმარე: მასალ., გვ. 61 -- შაშვმა სიმღერა აუყოლია და
განთიადი იხარა (მიესალმა). ოჭუმარეს(ჷ) ზმნზ. დილას, განთიადზე. ძღაბიქ მაჟია ოჭუმარეს ხიარულო გედირთუ: მ. ხუბ.,
გვ. 6 -- გოგო მეორე დილას მხიარულად ადგა. ოჭუმარეს ოთხი კუჩხით გილურც, ონდღეს -- ჟირით, ონჯუას -- სუმით --
დილას ოთხი ფეხით დადის, შუადღეს -- ორით, საღამოს -- სამით (გამოცანა: კაცი, ადამიანი). წამალეთ ბინეხი ოჭუმარეს
ვარა ნაონდღერც: ყაზაყ., 16.03.1930, გვ. 2 -- შეწამლეთ ვენახი დილას ან ნაშუადღევს. მიდუურცუ ოჭუმარესჷ, ონჯუასჷ
ქუმურცჷ ჯინითჷ: ქხს, 2, გვ. 40 -- წავა დილას, საღამოს მოვა ნანადირევით. იხ. გოთანა, მოღია, ორდო, რიჟურაჟუ; შდრ.
ჭუმე, ჭუმანი. 

Lemma: och'uch'ele  
Number: 17109  
ოჭუჭელე (ოჭუჭელეს) ადგილი, სადაც ბევრი ჭინჭარია, -- საჭინჭრე. ოჭუჭელეს ქეშუანთხი -- საჭინჭრეში ჩავვარდი
(დავეცი). 

Lemma: och'e'mare  
Number: 17110  
ოჭჷმარე იხ. ოჭუმარე. ოჭჷმარეს ართიშახ ზესქვიქ დიფართხალუუ: მ. ხუბ., გვ. 242 -- დილას ერთხელ შაშვი
დაფართხალდა. 

Lemma: och'e'naxe'  
Number: 17111  
ოჭჷნახჷ (ოჭჷნახჷ-ს) იხ. ოჭინახუ. 

Lemma: och'q'ashe  
Number: 17112  
ოჭყაშე (ოჭყაშეს) დედალი ცხენი ერთ წელზე ზევით. შდრ. ფაშატი. 

Lemma: och'q'vadal-i  
Number: 17113  
ოჭყვადალ-ი (ოჭყვადალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ჭყვიდუნს ზმნისა -- {გა}საწყვეტი. მათი დუცუ მინობხენა ნგერ დო ტურა --
ოჭყვადალი: ი. ყიფშ., გვ. 167 -- მეც თავზე მასხედან მგელი და ტურა -- გასაწყვეტი. 

Lemma: och'q'vadu{u}  
Number: 17114  
ოჭყვადუ{უ} (ოჭყვადუ{უ}-ს) იგივეა, რაც ოჭყვადალი. დადული ჸანჭი ოჭყვადუ რე -- დედალი ჭია (აბრეშუმის)
გასაწყვეტია. 



Lemma: och'q'vidur-i  
Number: 17115  
ოჭყვიდურ-ი (ოჭყვიდურს) იგივეა, რაც ოჭყვადალი. 

Lemma: och'q'viduresh-i  
Number: 17116  
ოჭყვიდურეშ-ი (ოჭყვიდურეშის) იხ. ოჭყვიდური -- ადგილი, სადაც წყდებიან; გასაწყვეტი. 

Lemma: och'q'one  
Number: 17117  
ოჭყონე (ოჭყონეს) ადგილი, სადაც ბევრი მუხაა, -- სამუხე. ეკიბლი გვალაშა დო ქეგნვოჯინი ოჭყონეს: ქხს, 1, გვ. 180 --
ავედი მთაზე და გადმოვხედე სამუხეს (ტყეს). შდრ. ჭყონი. 

Lemma: och'q'udur-i  
Number: 17118  
ოჭყუდურ-ი (ოჭყუდურს) საპატარძლო, სადედოფლო მზითევი (ს. მაკალ., გვ. 263). შდრ. ჭყუდუა, მოჭყუდუ. 

Lemma: ox  
Number: 17119  
ოხ! შორსდ. ოხ, ოჰ! ოხ, ენა ვა მაქიმინენია: მ. ხუბ., გვ. 245 -- ოჰ, ეს არ შემიძლია გავაკეთოო. ოხ, შურ, ნოტე თიში ბედის,
მიშ გურს(უ) დაჩხირი ვალარზუნი: ქხს, 1, გვ. 64 -- ოჰ, სულო, ნეტავი იმის ბედს, ვის გულშიაც ცეცხლი არ ანთია. ოხ,
ჸოროფა, ნიჭი სრული, მინდროს ჰამო, მინდროს -- წარე: ქხს, 1, გვ. 85 -- ოხ, სიყვარულო, ნიჭი სრული, ხან საამო, ხან --
მწარე. 

Lemma: oxaburzak'e  
Number: 17120  
ოხაბურზაკე (ოხაბურზაკეს) ადგილი, სადაც საზამთრო (ხაბურზაკი) არის. დუდი ქიმნირაგუუ ოხაბურზაკეშა: მ. ხუბ., გვ.
144 -- თავი გადაიგდო საზამთროში (ადგილზე). 

Lemma: oxak'aia  
Number: 17121  
ოხაკაია (ოხაკაიას) სარაკუნო; წისქვილის ნაწილი -- სარეკელა. 

Lemma: oxandile  
Number: 17122  
ოხანდილე (ოხანდილეს) საშრომი. 

Lemma: oxant'alaia  
Number: 17123  
ოხანტალაია (ოხანტალაიას) ღრიჭოში არამჭიდროდ ჩასმული ჩხირი. შდრ. ხანტალი. 

Lemma: oxark'alaia  
Number: 17124  
ოხარკალაია (ოხარკალაიას) სარაკუნო, საფხაკუნო, სარახუნო; ჭრიალა. ძველად ოხარკალაიათი იცავდნენ სიმინდისა და
ღომის ყანას ფრინველებისაგან. ღურუ ღორონთქ დოჭყუას ძვალი ოხარკალაია: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 12 -- სიკვდილი
ღმერთმა დასწყევლოს ფხაკუნა ძვლიანი!... 

Lemma: oxark'ale  
Number: 17125  
ოხარკალე (ოხარკალეს) ტოპონ. წყარო ლუგელას ხეობაში, სადაც გამართული იყო სახრიალო (სარაკუნო) მოწყობილობა
დათვების დასაფრთხობად; თვით სარაკუნებელი მოწყობილობა (მ. კვირტია). იხ. ხარკალი. 

Lemma: oxark'alou  
Number: 17126  
ოხარკალოუ (ოხარკალოუს) ტოპონ. ათე ოხარკალოუში ჰავა ვაპოფუნა ჩინებული: ქხს, 1, გვ. 25 -- ამ ოხარკალოუს ჰავა
არ გვცნობია (არ გვქონია გაცნობილი). შდრ. ოხარკალე. 

Lemma: oxark'le  
Number: 17127  
ოხარკლე, ოხაკლე (ოხა{რ}კლეს): ოხა{რ}კლეში ქუა ოხარკლეს ქვა; მარილის სანაყი ქვა. 

Lemma: oxarchalaia  
Number: 17128  
ოხარჩალაია (ოხარჩალაიას) წყალვარდნილი; წყალჩხრიალა ადგილი, -- ჩანჩქერი. შდრ. ტოპონ. პეტრეშ ოხარჩალაია
პატარა წყალვარდნილი, სადაც პეტრე ზამთარ-ზაფხულ ბანაობდა (პ. ცხად., ტოპონ., გვ. 134). შდრ. ხარჩალი, ხარჩალია. 

Lemma: oxarch'alaia  
Number: 17129  
ოხარჭალაია (ოხარჭალაიას) საჟღარუნო, საჩხარუნო. შდრ. ხარჭალი. 

Lemma: oxachkesh-i  
Number: 17130  
ოხაჩქეშ-ი (ოხაჩქეშის) სათოხნისი. შდრ. ხაჩქუა. 

Lemma: oxachkue  
Number: 17131  



ოხაჩქუე (ოხაჩქუეს) ტოპონ. მთა-საძოვარი (ჯვარი, წალენჯიხის რაიონი). იხ. ხაჩქუა. შდრ. ობარგუე, ოთასუე. 

Lemma: oxachkuesh-i  
Number: 17132  
ოხაჩქუეშ-ი (ოხაჩქუეშის) იგივეა, რაც ოხაჩქუე, -- სათოხარი; სათოხარისი. 

Lemma: oxaje  
Number: 17133  
ოხაჯე (ოხაჯეს) ადგილი, სადაც ბევრი ცერცვია, -- საცერცვე. იხ. ხაჯი. 

Lemma: oxer-i  
Number: 17134  
ოხერ-ი (ოხერს) ოხერი, ძალიან ცუდი, საძაგელი. სირჩინუვე თე ოხერი: ეგრისი, გვ. 131 -- სიბერე ეს ოხერი.
ჯგჷჯგჷტიენცჷ ბჭყიშჷნდი დო, ოხერი, ჟირივარა ვა მირე, სოგიდა იდესჷნი: ი. ყიფშ., გვ. 16 -- ჭიანჭველებს ვმწყემსავდი
და, საძაგელი (ეს ოხერი), ორიოდე არ ჩანს, სადღაც წავიდნენ. ოხერო ზმნზ. მდიდრად, მრავლად, უხვად. ნადირეფი
გილუუღუდუ ოხერო: ი. ყიფშ., გვ. 101 -- ნადირები (ნანადირევი) დაჰქონდა უხვად. ირფელი ზეპუდუ ოხერო -- ყველაფერი
ეყარა ოხრად (უხვად). ქდუდიში ოხერი თავის ოხერი, თავისთავის პატივის არმცემი: დუდუშ ოხერი ოსეთის გეგმოჩესია --
თავის პატივის არმცემელი ოსეთში გაყიდესო. 

Lemma: oxeshe  
Number: 17135  
ოხეშე (ოხეშეს) ჭურჭლის შესანახი თარო (პ. ჭარ.). 

Lemma: oxvamal-i  
Number: 17136  
ოხვამალ-ი (ოხვამალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ხვამანს ზმნისა -- დასალოცი; სალოცავი, სადღეგრძელო. ეფშა გურით
ოხვამალი რე: აია, 2, 66 -- სავსე გულით დასალოცია. 

Lemma: oxvame  
Number: 17137  
ოხვამე (ოხვამეს) სალოცავი, საყდარი; ეკლესია. წოხოლეშე ოხვამე და უკახალე სახარება...: ი. ყიფშ., გვ. 147 -- წინიდან
საყდარი და უკან სახარება... ხეშქაგურიშორო მორჩქუ ჯვეშ ოხვამე წენდიხური: მასალ., გვ. 19 -- ხელისგულივით მოჩანს
ძველი საყდარი წალენჯიხური. ოხვამეშე ღურელი ვედირთუნია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 113 -- ეკლესიიდან მკვდარი არ
დაბრუნდებაო. ფართას ქჷდობსქჷლადჷდ ჩქიმი ოხვამეში კარი: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 156 -- ფართედ (ღიად) დარჩენოდა
ჩემი სალოცავის კარი. შდრ. ლაზ. ხვამ: ოხვამბე ეკლესია (ნ. მარი). 

Lemma: oxvamer-i  
Number: 17138  
ოხვამერ-ი (ოხვამერს) იგივეა, რაც ოხვამალი, -- 1. სალოცავი. ღვთაება, ხატი..., რომელსაც ლოცვით მიმართავენ,
ევედრებიან. 2. სალოცავი ქვევრი, რომელიც ჩაფლული იყო მიწაში და რომელიმე ღვთაებას განეკუთვნებოდა (ს. მაკალ., გვ.
315). ოხვამერი იმართებოდა წლის სხვადასხვა დროს. განსაკუთრებით ცნობილი იყო: საღორონთო საღვთო; სამგარიო
მიხეილ არხანგელის; საჯეგო წმინდა გიორგის საპატივცემლოდ; საკაპუნო ღვთაება კაპუნის საპატივცემლოდ (ი. ყიფშ.).
ართი ოხვამერი პაპასით ქააჩირთუნია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 11 -- ერთი ალილო (სალოცავი) მღვდელსაც შესცდებაო.
წმინდა გიორგიშ ოხვამერს ნგერი ფარჩა-ფარჩათ ირზენდუა: თ. სახოკ., გვ. 267 -- წმინდა გიორგის სალოცავს მგელი
უხვად იძლეოდაო (//არიგებდაო). ქოხვამერი ლაგვანი სალოცავი ქვევრი (სახელდებული იყო აუცილებლად). ქჸვაჯიშ
ოხვამერი ყვერის სალოცავი. გადატ.ერთადერთ ვაჟიშვილზე იტყვიან: ენავა თიში ჸვაჯიშ ოხვამერი რენია -- ესაო მისი
იმედიაო (მემკვიდრეაო). ). ქოხვამერიში ბენება: ოხვამერც ბენენც: აია, 1, გვ. 19 -- ილოცება. 

Lemma: oxvamesh  
Number: 17139  
ოხვამეშ ჭუკ-ი (ოხვამეშ ჭუკის) ზოოლ. ღამურა. შდრ. მესერია (ჭუკი). 

Lemma: oxvamur-i  
Number: 17140  
ოხვამურ-ი (ოხვამურს) იგივეა, რაც ოხვამერი. ბაღანაქ თქუუა: ბიძიშ ოხვამური ბაბას გოტიბაფუდასია -- ბავშვმა
თქვაო: ბიძის სალოცავი მამას მიეგოსო (გასთბებოდესო). ქოხვამური საქონელი სალოცავად ხატისათვის შეწირული,
დაპირებული საქონელი. 

Lemma: oxvargalaia  
Number: 17141  
ოხვარგალაია (ოხვარგალაიას) კარგად გამომშრალი მარცვალი. 

Lemma: oxvarebel-i  
Number: 17142  
ოხვარებელ-ი (ოხვარებელ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ხვარენს ზმნისა -- სახმარი. 

Lemma: oxvarchalaia  
Number: 17143  
ოხვარჩალაია (ოხვარჩალაიას) ჩხრიალა; ჩუხჩუხა. ჯგჷრი რექ, ხობიწყარი, წკონდა, ოხვარჩალაია -- კარგი ხარ,
ხობისწყალო, წმინდა, ჩუხჩუხა (ჩხრიალა). ენგირი დო ხობი წყარი, ენგირ ოხვარჩალაია: ქხს, 1, გვ. 236 -- ენგური და
ხობის წყალი, ენგური საჩხრიალო (ჩხრიალა). 

Lemma: oxvarchale  
Number: 17144  
ოხვარჩალე (ოხვარჩალეს) ჩუხჩუხა (წყარო). იგივეა, რაც ოხვარჩალაია. 

Lemma: oxvarxvalaia  



Number: 17145  
ოხვარხვალაია (ოხვარხვალაიას) იხ. ოხვარგალაია, -- კარგად გამომშრალი და გარედაც სუფთა (მარცვლეული...). 

Lemma: oxvenj-i  
Number: 17146  
ოხვენჯ-ი (ოხვენჯის, ოხვენს) მიმღ. ვნებ. მყ. ხე(ნ) ზმნისა -- საჯდომი, სკამი. გიოხვენჯო ჸუნდუ ჩე რაში: მ. ხუბ., გვ. 26 --
დასაჯდომად ჰყავდა თეთრი რაში. ქოძირით, დაღი ვემიოგჷ ოხვენსია-და -- ნახეთ, ხომ არ აჩნია დაღი საჯდომზეო.
სოდეთ ცირაში ოხვენჯი ორდჷნი, თექ ქემეთხორჷ: ა. ცაგ., გვ. 32 -- სადაც გოგოს საჯდომი (ადგილი) იყო, იქამდე მითხარა.

Lemma: oxveyanebe-i  
Number: 17147  
ოხვეჲანებე-ი (ოხვეჲანებერს) ბ.-მარტ., მიმღ. ვნებ. მყ. ახვეჲანენს ზმნისა -- გასახვავიანებელი; შესავსები,
გასამრავლებელი. `ვოდელია' ბირაში ოხვეჲანებეი რენია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 408 -- `ვოდელია' სიმღერის შემავსებელი
არისო. 

Lemma: oxvilish-i  
Number: 17148  
ოხვილიშ-ი (ოხვილიშის) სამწყვდევი, სამწყვდევისი. იხ. ხვილუა. 

Lemma: oxvinj-i  
Number: 17149  
ოხვინჯ-ი (ოხვინჯის, ოხვინს) იგივეა, რაც ოხვენჯი. 

Lemma: oxt-i  
Number: 17150  
ოხთ-ი (ოხთის) ოხტი; სამაგიეროს გადახდა, შურისგება. იში ოხთიშე ვეშაართუ -- იმის ოხტიდან ვერ გამოვიდა. შდრ. იმერ.
ოხთი სამაგიეროს გადახდა (ვ. ბერ.). 

Lemma: oxiole  
Number: 17151  
ოხიოლე (ოხიოლეს) სასიხარულო რამ. ის მუ უღუ ოხიოლე?: მასალ., გვ. 77 -- იმას რა აქვს სასიხარულო? ოხიოლეთ ზმნზ.
სასიხარულოდ. ოხიოლეთ უღუნია საქმე -- სასიხარულოდ აქვსო საქმე. 

Lemma: oxioral-i  
Number: 17152  
ოხიორალ-ი (ოხიორალს) სანიავებელი ფიცარი (პ. ჭარ.). იხ. ხიორუა. 

Lemma: oxiorashe  
Number: 17153  
ოხიორაშე (ოხიორაშეს) იგივეა, რაც ოხიორალი, -- სანიავებელი. 

Lemma: oxiral-i  
Number: 17154  
ოხირალ-ი (ოხირალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ხირულენს, იხირს ზმნათა -- საქურდალი, მოსაპარავი. 

Lemma: oxobij-i  
Number: 17155  
ოხობიჯ-ი (ოხობიჯის, ოხობის) ურმის შესადგამი, შესაბჯენი. იხ. კოკინია, ქასადგამი. 

Lemma: oxobuj-i  
Number: 17156  
ოხობუჯ-ი (ოხობუჯის, ოხობუს) იგივეა, რაც ოხობიჯი. 

Lemma: oxolasker-i  
Number: 17157  
ოხოლასქერ-ი, ოხოლასქირ-ი (ოხოლასქე/ირს) მაზლი; მული; ცოლისდა; ცოლისძმა. ქაღარდ ქააძირჷ თე
ოხორასქილენს: მ. ხუბ., გვ. 132 -- წერილი (ქაღალდი) აჩვენა ამ მაზლებს. ოხოლასქირიღ ოხოლა//ოხორა+ სქირი
სახლის-შვილი (ი. ყიფშ). იხ. ოხორი. 

Lemma: oxolaskil-i  
Number: 17158  
ოხოლასქილ-ი (ოხოლასქილ/რს) იგივეა, რაც ოხოლასქერი. 

Lemma: oxonal-i  
Number: 17159  
ოხონალ-ი (ოხონალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ხონუნს ზმნისა -- სახნავი, სახვნელი. შდრ. ოჩქონალი. 

Lemma: oxonuesh-i  
Number: 17160  
ოხონუეშ-ი (ოხონუეშის) იგივეა, რაც ოხონალი, -- სახნავი (ადგილი). 

Lemma: oxor-i  
Number: 17161  
ოხორ-ი (ოხორს) სახლი; სასახლე. ოხორს ფულუნდესია დო სამუარხოს იჩიებუდესია: ა. ცან., გვ. 117 -- სასახლეში
მალავდნენ და სამოახლოში კი ლაპარაკობდნენო. ქფერწოშ ოხორი ლოკოკინას ნიჟარა (ლოკოკინას სასახლე). იხ.
ოხორუ; მახორო, ნოხორიი. შდრ. დოხორე. ლაზ. ოხორი სახლი (ნ. მარი). 



Lemma: oxorask'il-i  
Number: 17162  
ოხორასკილ-ი (ოხორასკილ/რს) იგივეა, რაც ოხოლასქერი, ოხორასქილი. შდრ. ლაზ. ოხრასკირი მაზლი, ცოლისძმა (ნ.
მარი). 

Lemma: oxork'alaia  
Number: 17163  
ოხორკალაია (ოხორკალაიას) ბოტან. ჩიტიწვივა (ა. მაყ.). 

Lemma: oxork'olaia  
Number: 17164  
ოხორკოლაია (ოხორკოლაიას) მიმღ. ვნებ. მყ. ოხორკოლუანს ზმნისა -- საგორაო. 

Lemma: oxoru{u}  
Number: 17165  
ოხორუ{უ} (ოხორუ{უ}-ს) მიმღ. ვნებ. მყ. ოხორანს ზმნისა -- სამოსახლო (ადგილი). ჩქი გაგმოინწყონთ ჯგირო ოხორუს: მ.
ხუბ., გვ. 84 -- ჩვენ გამოგიწყობთ კარგად სამოსახლოს. ოხორუო ჯგირ არდგილქ იყუუ: მ. ხუბ., გვ. 262 -- სამოსახლოდ
კარგი ადგილი შეიქნა. ვარე ენა ოხორუუ: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 145 -- არაა ის სამოსახლო (უვარგისია). 

Lemma: oxorxal-i  
Number: 17166  
ოხორხალ-ი (ოხორხალს) მიმღ. ვნებ. მყ. ხორხუნს ზმნისა -- სახერხი. 

Lemma: oxopan-i  
Number: 17167  
ოხოფან-ი (ოხოფანს) იხ. კარანჩხა (მასალები, ტ. 2, ნაწ. 1, გვ. 241). 

Lemma: oxoxia1  
Number: 17168  
ოხოხია1 (ოხოხიას), ოხოხოია (ოხოხოიას) ცეკვის სახეობაა. მოცეკვავენი ორ ჯგუფად იყოფიან. თითოეული ჯგუფი
ხელჩაკიდებულია. ერთი მათგანი შაირობს ლექსით, სხვები კი მღერიან (ს. მაკალათ., გვ. 280). 

Lemma: oxoxia2  
Number: 17169  
ოხოხია2 (ოხოხიას) ბოტან. წყლის კაკალი (ა. მაყ.). 

Lemma: oxoje  
Number: 17170  
ოხოჯე (ოხოჯეს) სახარე; ხარებისთვის განკუთვნილი რამ. იხ. ხოჯი. 

Lemma: oxojur-i  
Number: 17171  
ოხოჯურ-ი (ოხოჯურს) იგივეა, რაც ოხოჯე, -- სახარე. არის ტოპონ. ოხოჯე/უ (ს. კურზუ, მარტვილის რაიონი). 

Lemma: oxreba  
Number: 17172  
ოხრება (ოხრებას) იხ. ორხება, -- სახელი აოხრენს ზმნისა -- აოხრება, განადგურება, გაფუჭება; განიავება. ირფელი
გააოხრეს -- ყველაფერი გააოხრეს. ჸვანა იოხრებუუ, მინჯე ვაჩქუ -- ყანა ფუჭდება (ოხრდება), პატრონი არ ჩანს. 

Lemma: oxunal-i  
Number: 17173  
ოხუნალ-ი (ოხუნალ/რს) იგივეა, რაც ოხვენჯი, -- მიმღ. ვნებ. მყ. ხე(ნ) ზმნისა -- საჯდომი; სკამი. შდრ. გიოხუნალი. 

Lemma: oxuri-i  
Number: 17174  
ოხური-ი (ოხურიის) 1. ხუროს სახელოსნო. ოხურიის ღეტამაქ ვეშუუა -- ხუროს სახელოსნოში ტაბიკი ვერ იშოვესო. 2.
ტოპონ. მდინარე (გალის რაიონში). 

Lemma: oxut'olapar-i  
Number: 17175  
ოხუტოლაფარ-ი (ოხუტოლაფარს) მიმღ. ვნებ. მყ. იხუტოლუანს ზმნისა -- {ჩა}სახუტებელი. სქანი ქიანა, საქორთუო,
გურიში ოხუტოლაფარი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 112 -- შენი ქვეყანა, საქართველო, გულში ჩასახუტებელი. იხ. ხუტოლაფა.

Lemma: oxut'oraia  
Number: 17176  
ოხუტორაია (ოხუტორაიას) მიმღ. ვნებ. მყ. ხუტორუნს ზმნისა -- საკვნეტი, საკნატუნო, საღრღნელი. იხ. ხუტორი. 

Lemma: oxushal-i  
Number: 17177  
ოხუშალ-ი (ოხუშალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. ხუშანს, ხუშუნს ზმნათა -- საგროვებელი; სახვეტი. შდრ. ხუშუა. 

Lemma: oxushkoraia  
Number: 17178  
ოხუშქორაია (ოხუშქორაიას) მიმღ. ვნებ. მყ. ხუშქორუნს ზმნისა -- საკნატუნო. ნიორი ახალი რდუ, ოხუშქორაია -- ნიორი
ახალი იყო, საკნატუნო. 



Lemma: oxujal-i  
Number: 17179  
ოხუჯალ-ი (ოხუჯალს), ოხუჯალე (ოხუჯალეს) სამხრე, მხარზე ჩამოსაკიდი; საგანგებოდ მოწნული კალათი. ოხუჯალი
კალათი სამხრე კალათი. შდრ. ხუჯი. 

Lemma: oxuje  
Number: 17180  
ოხუჯე (ოხუჯეს) იხ. ოხუჯალი, -- სამხრე (კალათი). იხ. ოსადილე, ცორობე. 

Lemma: oxujur-i  
Number: 17181  
ოხუჯურ-ი (ოხუჯურს) იხ. ხუჯიშ ოსხაპუე. 

Lemma: oxwame  
Number: 17182  
ოხუ̂ამე (ოხუ̂ამეს) იხ. ოხვამე. ჟირი კოჩი ეკმიიშესჷ ოხუ̂ამეშა ოხუ̂ამალო: ა. ცაგ., გვ. 97 -- ორი კაცი ადიოდა ეკლესიაში
სალოცავად. იხ. ხუ̂ამა. 

Lemma: ojalesh-i  
Number: 17183  
ოჯალეშ-ი (ოჯალეშის) ოჯალეში. ვაზის ჯიშია, ისხამს შავსა და წვრილ მარცვალს, დგება წითელი ფერის საუკეთესო ღვინო
(ს. მაკალ., გვ. 189). გეეშვია, გეეშვია ჩქინი ოჯალეშია: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 128 -- დალიე, დალიე ჩვენი ოჯალეშიო.
ოჯალეში ღ ო-ჯალ-ეშ-ი საძელისი. 

Lemma: ojame'  
Number: 17184  
ოჯამჷ (ოჯამჷ-ს) იგივეა, რაც ონჯამალი, -- გასაღები. 

Lemma: ojap'e  
Number: 17185  
ოჯაპე (ოჯაპეს) ადგილი, სადაც თუთის ხეებია, -- სათუთე (ადგილი). იხ. ჯაპი. შდრ. ჯამპი. 

Lemma: ojariesh-i  
Number: 17186  
ოჯარიეშ-ი (ოჯარიეშის) საჯარისო ადგილი, სადაც ახალგაზრდობა ერთობოდა. იხ. ჯარალა. 

Lemma: ojax-i  
Number: 17187  
ოჯახ-ი (ოჯახის) ოჯახი. იხ. ფანია. 

Lemma: ojaxam-i  
Number: 17188  
ოჯახამ-ი (ოჯახამს) ოჯახიანი. ოჯახამო ზმნზ. ოჯახამო მირულენა, ნორჩალ მაბუნა ოჭიშის: მასალ., გვ. 83 -- ოჯახიანად
მირბიან, ლოგინი ჰკიდიათ ზურგზე. 

Lemma: ojaxch'q'vadir-i  
Number: 17189  
ოჯახჭყვადირ-ი (ოჯახჭყვადირს) ოჯახამოწყვეტილი. 

Lemma: ojgire  
Number: 17190  
ოჯგირე (ოჯგირეს) საკარგო; კარგი ყოფა, მდგომარეობა. ჯამუ ვარე ოჯგირეს: ქხს, 1, გვ. 310 -- ჯამუ არაა კარგ ყოფაში
(საკარგოში). იხ. ჯგირი. 

Lemma: ojgunjge  
Number: 17191  
ოჯგუნჯგე (ოჯგუნჯგეს) ადგილი, სადაც იზრდება საყრდენად გამოსაყენებელი ხეები, -- მსხვილი სარისათვის გამოსადეგი.
იხ. ჯგუნჯგი. 

Lemma: ojimale  
Number: 17192  
ოჯიმალე (ოჯიმალეს) საძმო. თენა ვარე ჯგირი ოჯიმალეში დინახალე -- ეს არაა კარგი საძმოს შიგნით. იხ. ჯიმა. 

Lemma: ojimol-i  
Number: 17193  
ოჯიმოლ-ი (ოჯიმოლ/რს) სამარილე. იხ. ოჯიმოლუ. 

Lemma: ojimolar-i  
Number: 17194  
ოჯიმოლარ-ი (ოჯიმოლარს) მიმღ. ვნებ. მყ. ჯიმოლუნს ზმნისა -- {და}სამარილებელი. 

Lemma: ojimolu/e'  
Number: 17195  
ოჯიმოლუ/ჷ (ოჯიმოლუ/ჷ-ს) სამარილე. იხ. ჯიმუ. შდრ. ლაზ. ჯუმუ: ონჯუმალე//ოჯუმალე სამარილე (ნ. მარი). 

Lemma: ojimu//ojimur-i  
Number: 17196  



ოჯიმუ//ოჯიმურ-ი (ოჯიმუს//ოჯიმურს) იგივეა, რაც ოჯიმოლუ/ჷ. 

Lemma: ojinal-i  
Number: 17197  
ოჯინალ-ი (ოჯინალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. იჯინე(ნ) ზმნისა -- საყურებელი; სახედი. ის ოსქუნი, მიღუ თინა, ოჯინალო -- თოლი
გვირა: ი. ყიფშ., გვ. 170 -- იმას რომ შეჰფერის, მაქვს ის, საყურებლად -- თვალი ფართო. 

Lemma: ojine  
Number: 17198  
ოჯინე, ოჯინეშ-ი (ოჯინეს, ოჯინეშის) იგივეა, რაც ონჯინალი, -- მიმღ. ვნებ. მყ. უჯინე(ნ) ზმნისა -- 1. სახედი, საყურებელი. 2.
სანადირო (ადგილი). შდრ. ჯინი. 

Lemma: ojinu1  
Number: 17199  
ოჯინუ1 (ოჯინუს) იგივეა, რაც ოჯინე (მნიშვნ. -- 1), -- მიმღ. ვნებ. მყ. უჯინე(ნ) ზმნისა -- საყურებელი; სათვალთვალო. ოჯინუს
ძირჷნქია, სოდგა რენ დიდი ჯასია: მ. ხუბ., გვ. 251 -- საყურებელში ნახავო, სადაცაა დიდი ხე. ქულა ორულუშა გუუტეს,
ჸვერე -- ოჯინუშა: ი. ყიფშ., გვ. 178 -- კოჭლი სარბენად გაუშვეს, ბრმა -- საყურებლად. 

Lemma: ojinu2  
Number: 17200  
ოჯინუ2, ოჯინჷ (ოჯინუ/ჷ-ს) სანადირო. ართიშა ოჯინჷსჷ ჸოფე თე ბოში: ქხს, 2, გვ. 26 -- ერთხელ სანადიროდ ყოფილა ეს
ბიჭი. ირო უმოსი შორიშა იდჷ ოჯინჷშა: ქხს, 2, გვ. 20 -- სულ უფრო შორს წავიდა სანადიროდ. ოჯინშა ულა სანადიროდ
წასვლა (მასალები, ტ. ვ, გვ. 140). იხ. ჯინუა. 

Lemma: ojiral-i  
Number: 17201  
ოჯირალ-ი (ოჯირალს) იგივეა, რაც ონჯირალი, -- საწოლი. იხ. {ნ}ჯირა. 

Lemma: ojiru{u}  
Number: 17202  
ოჯირუ{უ} (ოჯირუ{უ}-ს) იგივეა, რაც ონჯირუ{უ}, -- საწოლი. ხოჯიქ თქუუა: ოკირუუ ქომიშიია დო ოჯირუუს ქიიფშინქია: ი.
ყიფშ., გვ. 176 -- ხარმა თქვაო: დასაბმელი მიშოვეო და {და}საწოლს მე ვიშოვიო. 

Lemma: ojije  
Number: 17203  
ოჯიჯე (ოჯიჯეს) ბადე. ღორონთი,... ოჯიჯე ქუდომიდგი, მწუხარებას მოთ მიშავდვი?: შ. ბერ., გვ. 154 -- ღმერთო, ... ბადე
რატომ დამიგე (დამიდგი), მწუხარებაში რად ჩამაგდე (ჩამდევი)? შდრ. საბა: ოჯიჯი ბადე მეგრულად. 

Lemma: ojoghore  
Number: 17204  
ოჯოღორე (ოჯოღორეს) საძაღლე. შდრ. ჯოღორი. 

Lemma: ojumalar-i  
Number: 17205  
ოჯუმალარ-ი (ოჯუმალარს) მიმღ. ვნებ. მყ. იჯუმანს ზმნისა -- თან წასაღები (წასაყვანი). იხ. ჯუმალა. 

Lemma: ojumashxur-i  
Number: 17206  
ოჯუმაშხურ-ი (ოჯუმაშხურს) რელიგ. ნერჩის სალოცავი, რომელიც სრულდებოდა დიდი მარხვის დაწყებამდე 25 დღით
ადრე, ოთხშაბათ დღეს (ო. ჭურღულია, კრიტ. წერ., 2, გვ. 292). იხ. ჯუმაშხა. 

Lemma: ojunal-i  
Number: 17207  
ოჯუნალ-ი (ოჯუნალ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. აჯუნუუ(ნ) ზმნისა -- საკოცნელი. ოჯუნალი პიჯი გაფურტინალო მუშენი
გინიბრთინუავა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 114 -- საკოცნელი პირი შესაფურთხებლად რატომ გავიხადოო. იხ. ჯუნა. 

Lemma: ojurghumal-i  
Number: 17208  
ოჯურღუმალ-ი (ოჯურღუმალ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ჯურღუმანს ზმნისა -- გულმოდგინედ (ჯურღმულში) დასამალავი. 

Lemma: oh  
Number: 17209  
ოჰ! შორსდ. გაკვირვების, სიმწრის, მწუხარების გამომხატველი. 

Lemma: oharama  
Number: 17210  
ოჰარამა `ოჰარამა დო ჩაირამა' -- ძველებური ხალხური სიმღერის სახელწოდება. 

Letter: p'  
პ 



Lemma: p'1  
Number: 17211  
პ1 პირველი პირის სუბიექტის ნიშნის (ვ'ს) ნაცვალი მკვეთრი თანხმოვნებით (კ, ტ, ყ, ჸ, წ, ჭ) დაწყებულ ზმნურ ფუძეებთან
დამსგავსების შედეგად (ვკ -> პკ; ვტ -> პტ; ვჸ -> პჸ -> პ; ვწ -> პწ; ვჭ -> პჭ). ეს პროცესი უპირატესად სენაკურში შეინიშნება:
პ-კათანქღ ვ-კათანქ ვაგროვებ; პ-ტახუნქღ ვ-ტახუნქ ვტეხ; პ-ილუნქღ ვ-ჸვილუნქ ვკლავ; პ-წილუნქ ღ ვ-წილუნქ ვკრეფ; პ-
ჭკირუნქ ვ-ჭკირუნქ ვჭრი. ჩიტი პჭოფი, ჩიტ პუპტორი, ქოთ დოპჭვი დო დოფხუტორი -- ჩიტი დავიჭირე, ჩიტი გავპუტე,
კიდეც შევწვი და შევახრამუნე. 

Lemma: p'2  
Number: 17212  
პ2 პირველი პირის ობიექტის ნიშნის (მ'ს) ნაცვალი მკვეთრი თანხმოვნებით (კ, ტ, ჸ, წ, ჭ) დაწყებულ ზმნურ ფუძეებთან
დამსგავსების შედეგად (მკ -> პკ; მტ -> პტ; მჸ -> პჸ -> პ; მწ -> პწ; მჭ -> პჭ). ეს პროცესიც უმთავრესად სენაკურში
დასტურდება: პ-ტახუნს ღ მ-ტახუნს მტეხს; პ-კვაკუნსღ მ-კვაკუნს მკოდავს; პ-ილუნსღ მჸვილუნს მკლავს; გო-პ--
წიმინდანსღ გო-მ-წიმინდანს გამწმენდს; გადატ. მომსპობს, მომკლავს; მე-პ-ჭკირუნსღ მე-მ-ჭკირუნს მომჭრის. შდრ.
ომჭკომია: ქხს, 2, გვ. 252 -- შემჭამეო. 

Lemma: p'adval-i  
Number: 17213  
პადვალ-ი (პადვალ/რს) [რუს. подвал სარდაფი]. მუქ პადვალიშა მიდართჷ: მ. ხუბ., გვ. 281 -- თავად სარდაფში წავიდა. 

Lemma: p'adret-i  
Number: 17214  
პადრეთ-ი (პადრეთის) [რუს. портрет პორტრეტი, სურათი]. ართი პადრეთი ოსურიში ეფერ ქახოლ, ნამუდა უჯგუში მუთ
იჸიი: მ. ხუბ., გვ. 43 -- ერთი სურათი ქალისა ისეთი ურევია, რომ უკეთესი რად იქნება. მიკ-მიკი პადრეთეფი ქორე ბრელი:
მ. ხუბ., გვ. 43 -- ირგვლივ სურათები არის ბევრი. ცხენეფი ოხვამეთ გინიირთუუ, სი ღორონთიში პადრეთო: მ. ხუბ., გვ. 218
-- ცხენები ეკლესიად გადაიქცევა, შენ ღმერთის სურათად. 

Lemma: p'azana  
Number: 17215  
პაზანა (პაზანას) ფრინველის შიგნეულის ცხიმი, ქონი; გადატ. ადამიანზედაც იტყვიან: ართო პაზანა რე -- ძალზე მსუქანია.
შდრ. საბა: პოზნამა ჩობალი, მუცლის ქონბადე. 

Lemma: p'aiast'om-i  
Number: 17216  
პაიასტომ-ი (პაიასტომს), პაჲასტომ-ი (პაჲასტომს) პალიასტომი. გადატ. ჭაობიანი ადგილი; გაუვალი ან ძალიან ძნელად
გასავლელი ადგილი, ტალახიანი. შდრ. გოდგინერი. 

Lemma: p'aiosan-i  
Number: 17217  
პაიოსან-ი (პაიოსანს) იგივეა, რაც პაიასტომი. 

Lemma: p'aij-i  
Number: 17218  
პაიჯ-ი, პატიჯ-ი (პაიჯის, პატიჯის) პატიჟი, დაპატიჟება. სუმარენს აპაიჯენს -- სტუმრებს პატიჟებს. მიქჷთ დჷგაპაიჯას,
ძალამი აწოიკინას დო გიზინდუასჷნ, იშა ვედავა: მ. ხუბ., გვ. 39 -- ვინც დაგპატიჟოს, ძლიერ წაგწიოს და გეზიდოს, იმასთან
არ წახვიდეო. ართიშა... ბრელი კათა დაპატიჯეს: ი. ყიფშ., გვ. 3 -- ერთხელ... ბევრი ხალხი დაპატიჟეს. გურ., იმერ. პაიჯი
პატიჟი (გ. შარაშ.). 

Lemma: p'alat'k'a  
Number: 17219  
პალატკა (პალატკას) [რუს. палатка კარავი]. ათე სუმი ჯიმალენქ პალატკეფი გაკეთეს: ქხს, 2, გვ. 146 -- ამ სამმა ძმამ
კარვები გააკეთეს. 

Lemma: p'alat'ua  
Number: 17220  
პალატუა იხ. პელეტუა. შდრ. რანგუა. 

Lemma: p'alach-i  
Number: 17221  
პალაჩ-ი (პალაჩის) [რუს. палач ჯალათი] გადატ. დაუნდობელი. პალაჩი კოჩი რე -- დაუნდობელი, მკვლელი კაცია. 

Lemma: p'alachua  
Number: 17222  
პალაჩუა (პალაჩუას) სახელი პალაჩანს ზმნისა -- ღლეტა, წართმევა; დაუნდობლად წაღება ყველაფრისა მითვისების
მიზნით. პალაჩანს (გოპალაჩუუ გაღლიტა, წაართვა; გუუპალაჩუუ გაუღლეტია, წაურთმევია; გონოპალაჩუე(ნ) გაღლეტდა, წაართმევდა
თურმე ყველაფერს) გრდმ. ღლეტს, ართმევს. 

Lemma: p'aleba  
Number: 17223  
პალება (პალებას) იხ. პალუა. 

Lemma: p'aliason-i  
Number: 17224  
პალიასონ-ი (პალიასონს) პალიასტომი; გადატ. ძლიერ ადიდებული (ღელე, მდინარე). 

Lemma: p'alk'onik'-i  



Number: 17225  
პალკონიკ-ი (პალკონიკის) [რუს. полковник პოლკოვნიკი]. მაჟირა რე პალკონიკი: მ. ხუბ., გვ. 130 -- მეორეა პოლკოვნიკი. 

Lemma: p'alo  
Number: 17226  
პალო (პალოს) პალო. ჟირი პალო ქიდააშქუ -- ორი პალო დაასო. შდრ. ლაზ. პალუ პალო (ნ. მარი). 

Lemma: p'alua  
Number: 17227  
პალუა (პალუას) სახელი აპალუუ(ნ) ზმნისა -- ქონება, ყოლა; პოვება; ბადება; არსებობა; ჭაჭანება. სოთინი ვ'ეპაბლუთ: ი.
ყიფშ., გვ. 162 -- არსად არ ვიპოვებით. ცა დო ქიანას თქვა მაპალუუთუ:კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 63 -- ცასა და ქვეყანაზე
თქვენ გამაჩნიხართ (მეპოვებით). ბზითი მუთა მაპალუუ -- მზითევი არაფერი გამაჩნია. დო მერქაში მამალასჷ ვეპალუუდ
კოჩიში ხვანცი: მასალ., გვ. 70 -- და თვალის დახამხამებაში კაცის ბაიბური შეწყდა (არ იყო). იში თის ფოლოგოჩილათილი
მუთა იპალუნია:ხალხ. სიტყ., 1, გვ. 62 -- მის სახლში ჩლიქიანი (ჩლიქგაყოფილი) არარა მოიძებნებაო. აპალუუ(ნ) (აწმყოს
წრისა და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. ეპოვება. იპალუუ(ნ) (აწმყოს წრისა და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ.
იპოვება. 

Lemma: p'alur-i  
Number: 17228  
პალურ-ი (პალურს) 1. მდორე, მყუდრო, ღრმა წყალი, სადაც თევზს საკვებს უყრიან და შემდეგ თევზაობენ; 2. გაუვალი ტყე-
ჭაობი; 3. ნაყოფიერი შავი მიწა მდინარისპირებზე (პ. ცხად., ძიებ., გვ.88). შდრ. ტოპონ. სოფელ ლიაში (წალენჯიხის რაიონი)
არის პლურის უბანი. შდრ. საბა: პალაური სათევზე. 

Lemma: p'alux-i  
Number: 17229  
პალუხ-ი (პალუხის): კაჟი დო ობედიში ოჩუალარი ქისა -- კაჟისა და აბედის შესანახი ქისა (მ. კვირტია). თუთუმიში
პალუხი დო ჸალიონქ ხვალე დასქიდჷ -- თუთუნის ქისა და ყალიონი მარტო დარჩა. 

Lemma: p'amadur-i  
Number: 17230  
პამადურ-ი (პამადურს) იხ. პამანდორი. 

Lemma: p'amandor-i  
Number: 17231  
პამანდორ-ი (პამანდორს), პამა{ნ}დურ-ი (პამა{ნ}დურს), პამინდორ-ი (პამინდორს) ბოტან. პამიდორი (ა. მაყ.). ბაზარიშა
მიშებლი დო ქიიპიდი პამანდური... -- ბაზარში შევედი და ვიყიდე პამიდორი... 

Lemma: p'anesh-i  
Number: 17232  
პანეშ-ი (პანეშის) ბოტან. ვაზის ჯიშია, ისხამს მუქი ლურჯი ფერის მსხვილ მარცვალს, ღვინო იცის კარგი (ს. მაკალ., გვ. 189).
ვაზის ჯიშია, შავი. მარცვალი მსხვილი, მტევანი მსხვილი და მოგრძო ჰქონდა. ღვინო კარგი იცოდა, უკეთესი, ვიდრე
ოჯალეშისა. ღვინო ნახშირივით შავი გამოდიოდა (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 3, გვ. 154). 

Lemma: p'ant'a  
Number: 17233  
პანტა, პანტე (პანტა/ე-ს) ბოტან. პანტა სხული ტყის მსხალი (პ. ჭარ.). ქივანაში პანტა სხული ძუდუ -- ქვეყნის (ბევრი)
გარეული (ტყის) მსხალი იდო. შდრ. ჭიკუ სხული. 

Lemma: p'ant'al-i  
Number: 17234  
პანტალ-ი, პანტალუა (პანტალ/რს, პანტალუას) სახელი პანტალანს ზმნისა -- ბოდვა; სულელური ლაპარაკი, როშვა.
გადატ. ფოთიალი. ვაი, მუსუ რე, პანტალანქჷნი?:მასალ., გვ. 37 -- ვაი, რასაა, რომ როშავ? პანტალანს (ქოპანტალუუ
წამოროშა, ქუუპანტალუუ წამოუროშავს, ქონოპანტალუე(ნ) წამოროშავდა თურმე) გრდმ. როშავს; ბოდავს. ოპანტალაფუანს
(ოპანტალაფუუ აროშვინა, უპანტალაფუაფუ უროშვინებია, ნოპანტალაფუე(ნ) აროშვინებდა თურმე) კაუზ. პანტალანს ზმნისა --
აროშვინებს; აბოდვინებს. მაპანტალარი მიმღ. მოქმ. მროშავი, ვისაც როშვა სჩვევია. ოპანტალარი მიმღ. ვნებ. მყ. საროშავი.
პანტალერი მიმღ. ვნებ. წარს. წამოროშილი; ნაბოდვარი. ნაპანტალა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაროში, ნაბოდარი. ნაპანტალუერი მიმღ.
ვნებ. წარს. როშვის საფასური. 

Lemma: p'ant'ala  
Number: 17235  
პანტალა (პანტალას) იგივეა,რაც მაპანტალარი, -- ვისაც როშვა შეუძლია, -- მროშავი. 

Lemma: p'ant'e  
Number: 17236  
პანტე სხულ-ი (პანტე სხულ/რს) ბოტან. პანტა (ა. მაყ.). იხ. კვეტელე სხული, ტყარი სხული, ჭიკუ სხული. 

Lemma: p'ant'e  
Number: 17237  
პანტე უშქურ-ი (პანტე უშქურს) ბოტან. მაჟალო (ა. მაყ.). იხ. კვეტელე უშქური, ტყარ უშქური. 

Lemma: p'a{n}ghur-i  
Number: 17238  
პა{ნ}ღურ-ი (პა{ნ}ღურს) იხ. პაღური. ქ პანღურიში ათოხუნაფა პანღურის ამორტყმა: მინტებუდუნ, თი მომენტის პანღური
ქათუხუნუ მუნცუ -- რომ გარბოდა, იმ მომენტში პანღური ამოარტყა (ამოუჯინა) უკანალში. 

Lemma: p'anghurua  
Number: 17239  



პანღურუა (პანღურუას) სახელი პანღურანს ზმნისა -- პანღურის ცემა. პანღურანს (დოპანღურუუ დააპანღურა, დუუპანღურუუ
დაუპანღურებია, დონოპანღურუე(ნ) დააპანღურებდა თურმე) გრდმ. აპანღურებს. 

Lemma: p'anj-i  
Number: 17240  
პანჯ-ი (პანჯის) შხამი. ჯარგვალეფი ვაიმენდი, პატჷნც დოუზადი პანჯი: მასალ., გვ. 76 -- ჯარგვალები (ყმა-გლეხები)
ვაიმედე, ბატონს შევუმზადე შხამი. 

Lemma: p'anjua  
Number: 17241  
პანჯუა (პანჯუას) სახელი პანჯუნს ზმნისა -- დანგრევა; არევა, მოსპობა.დონწყუ, ჯიმა, ღაჭალით ქიანა, დომერეხუუ,
დოპანჯუ დო მიდართუ -- დააქცია, ძმაო, ჩხუბით ქვეყანა, დასეტყვა, დაანგრია და წავიდა. დუდი ოკო ინგარანი, საქმე
თეში გაკუპანჯი: მასალ., გვ. 77 -- თავი უნდა იტირონ, საქმე ისე ავურიე. პანჯუნს (დოპანჯუ დაანგრია, დუუპანჯუ დაუნგრევია,
დონოპანჯუე(ნ) დაანგრევდა თურმე) გრდმ. ანგრევს; ურევს. იპანჯუუ(ნ) (დიიპანჯუ დაინგრა, დოპანჯე{რე}(ნ) დანგრეულა) გრდუვ. ვნებ.
პანჯუნს ზმნისა -- ინგრევა, ირევა. იპანჯე(ნ) (იპანჯუ შესაძლებელი გახდა დანგრევა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. პანჯუნს
ზმნისა -- შეიძლება დანგრევა. აპანჯე(ნ) (აპანჯუ შეძლო დაენგრია, -- , დონოპანჯუე(ნ) შესძლებია დაენგრია) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
უპანჯუნს ზმნისა -- შეუძლია დაანგრიოს. ოპანჯაფუანს (ოპანჯაფუუ ანგრევინა, უპანჯაფუაფუ უნგრევინებია, ნოპანჯაფუე(ნ)
ანგრევინებდა თურმე) კაუზ. პანჯუნს ზმნისა -- ანგრევინებს. მაპანჯალი მიმღ. მოქმ. {და}მნგრეველი. ოპანჯალი მიმღ. ვნებ. მყ.
{და}სანგრევი. დოპანჯილი მიმღ. ვნებ. წარს. დანგრეული. ნაპანჯა მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნანგრევი. ნაპანჯუერი მიმღ. ვნებ. წარს.
{და}ნგრევის საფასური. {უდუ}უპანჯუ მიმღ. უარყ. {და}უნგრეველი. 

Lemma: p'ayason-i  
Number: 17242  
პაჲასონ-ი (პაჲასონს) პალიასტომი. პაჲასონო ზმნზ. პალიასტომად, გადატ. დასაღუპავ ადგილად. პაჲასონო
გინაართინუას ღორონთქ -- პალიასტომად გადააქციოს ღმერთმა (ღმერთმა დააქციოს) (წყევლაა). იხ. პაიასტომი. 

Lemma: p'ap'a  
Number: 17243  
პაპა (პაპას) მღვდელი. მინც პაპა მოწონც დო მინც პაპაში ოსურია -- ზოგს მღვდელი მოსწონს და ზოგს მღვდლის ცოლიო.
შარას ქაუხვადჷ პაპაქ: ი. ყიფშ., გვ. 7 -- გზაზე შემოხვდა მღვდელი. ქ პაპაშ ზიარება მღვდლის ზიარება. პაპაში ზიარებაქ
ვემიოჭიშუუ -- მღვდლის ზიარებამ ვერ მიუსწრო; გადატ. ვერაფერმა უშველა. ქ პაპაშ წირუა // პაპაჲ წირუა მღვდლის
წირვა. პაპაშ წირუა ვაახვარუ -- მღვდლის წირვა ვერ უშველის, გადატ. ვერაფერი უშველის. 

Lemma: p'ap'aloba  
Number: 17244  
პაპალობა (პაპალობას) მღვდლობა. მუთმუოტალენქ პაპალობას: ყაზაყ., 16.04.1930, გვ. 3 -- ვტოვებ მღვდლობას. 

Lemma: p'ap'alua  
Number: 17245  
პაპალუა (პაპალუას) იგივეა, რაც პაპალობა, -- მღვდლობა. უპაპე ქიანას მელია პაპალანდუა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 134 --
უმღვდლო ქვეყანაში მელია მღვდლობდაო. 

Lemma: p'ap'ana  
Number: 17246  
პაპანა (პაპანას) ფაფანაკი, რომელსაც მამაკაცები ატარებდნენ სიბერეში (ი. ყიფშ.). 

Lemma: p'ap'anc'q'vil/r-i  
Number: 17247  
პაპანწყვილ/რ-ი, პაპანწყვირე, პაპანწყურ-ი (პაპანწყვილ/რს, პაპანწყურს) 1. ტოპონ. ტბის სახელწოდება სამურზაყანოსა
და აფხაზეთის საზღვარზე მთაში. არსებობს მის წარმოშობაზე ლეგენდა (ი. ყიფშ., გვ. 296-297). ეგებჷ სოთინი
პაპანწყვირეს ქინიქოსასიე: ი. ყიფშ., გვ. 98 -- ეგების სადმე `პაპანწყვირეში' ჩავარდესო. 2. გადატ. წყლიანი ორმო; საშიში
გუბე ძნელად გასასვლელი; სახიფათო ადგილი (გზა). 

Lemma: p'ap'ask'ir-i  
Number: 17248  
პაპასკირ-ი (პაპასკირს) 1. ბოტან. ვაზის ჯიშია ერთგვარი. 2. გვარია. პაპასკირიღ პაპაშ+სკირი მღვდლის შვილი
(ძე)=ხუციშვილი. 3. ზოოლ. ჩიტია ერთგვარი. პაპასკირი ლუკმას (//ლუკას) მუნდიშა მიზიმუანს დო თეში ჸინტუნსია: თ.
სახოკ., გვ. 256; ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 115 -- პაპასკირი ლუკმას უკანალთან მოიზმანებს (მოიზომავს) და ისე ყლაპავსო. 4.
შარდის ხუთვა (ი. ჭყონ.). 

Lemma: p'ap'ap-i  
Number: 17249  
პაპაფ-ი (პაპაფის) სახელი უპაპუანს ზმნისა -- მოწევა, მოქაჩვა თამბაქოსი არაღრმად. ყალიონს უპაპუანს -- ყალიონს
ეწევა (ზერელედ). უპაპუანს (მუუპაპუუ მოწია თუთუნი, მუუპაპუაფუ მოუწევია, მონოპაპაფუე(ნ) მოსწევდა თურმე) გრდმ. ეწევა თამბაქოს
ზერელედ (მხოლოდ კვამლს უშვებს). 

Lemma: p'ap'ashi  
Number: 17250  
პაპაში ღვინ-ი (პაპაში ღვინს) ბოტან. ბურბუშელა, ბაბუაწვერა(ა. მაყ.). 

Lemma: p'ap'ashk'uda  
Number: 17251  
პაპაშკუდა (პაპაშკუდას) ბოტან. ბალახია ერთგვარი. 

Lemma: p'ap'u  
Number: 17252  
პაპუ (პაპუს; მრ. რიცხ.: პაპულ-ეფ-ი პაპები) პაპა; ბაბუას მამა; გადატ. წინაპარი. ბაბუშ მუმას პაპუ ჯოხო -- ბაბუას მამას



პაპუ ჰქვია. ბაბუ დო პაპუშ სიღარიბექ ჩქითი ქიგმოხუნეს კვალი -- ბაბუასი და პაპის სიღარიბემ ჩვენც (კი) დაგვამჩნია
კვალი. თენა ირფელი პაპუ{ლ}ეფიშე მოურს -- ეს ყველაფერი წინაპრებიდან (პაპებიდან) მოდის. იხ. პაპუშ პაპუ. შდრ.
ლაზ. პაპუ, პაპული ბაბუა, პაპა; მოხუცი, ბერიკაცი (ნ. მარი). 

Lemma: p'ap'ulia  
Number: 17253  
პაპულია (პაპულიას) კნინ.-მოფერ. პაპა, ბაბუას მამა. მორთი აშო სქანი პაპულიაშა! -- მოდი აქ შენს პაპასთან! პაპული,
ასე მიფშათ შხვადო! -- პაპა, ახლა წავიდეთ სხვაგან! -- ასე მიმართავენ მოხუცები ბავშვს. 

Lemma: p'ap'ushoba  
Number: 17254  
პაპუშობა (პაპუშობას) პაპის დრო; დიდი ხნის წინ. პაპუშობას ზმნზ. უძველეს დროს, დიდი ხნის წინათ. პაპუშობაშე ზმნზ.
უხსოვარი დროიდან, ძველთაგან. 

Lemma: p'ap'ush  
Number: 17255  
პაპუშ პაპუ (პაპუშ პაპუს) წინაპარი, პაპის პაპა. შდრ. პეპიშპეპი. 

Lemma: p'ap'uchkim-i  
Number: 17256  
პაპუჩქიმ-ი (პაპუჩქიმს) პაპაჩემი (ბაბუას მამა). პაპუჩქიმი შელებუანი კოჩი ჸოფერე -- პაპაჩემი შეძლებული კაცი
ყოფილა. 

Lemma: p'arana  
Number: 17257  
პარანა (პარანას) მდინარის ძალიან ძლიერ ადიდება (ბ. კილანავა). პარანას ორთუ ბობოქრობს. 

Lemma: p'arax-i  
Number: 17258  
პარახ-ი (პარახის) პარეხი, ძაღლი ბანჯგვლიანი, გრძელი (საბა). მუ კოჩი ექ სი ჩქიმი პარახეფი ჸვილიე: მ. ხუბ., გვ. 114 --
რა კაცი ხარ შენ, ჩემი ძაღლები რომ მოკალიო? ონადირჷშა მიდართ, პარახეფი მეჸუნს (ჯოღორეფი ჸოფე დიდ-დიდი): მ.
ხუბ., გვ. 114 -- სანადიროდ წავიდა, ძაღლები მიჰყავს (ძაღლები ყოფილა დიდ-დიდი). 

Lemma: p'araxod-i  
Number: 17259  
პარახოდ-ი (პარახოდის) [რუს. пароход გემი]. იხ. ხვამარდი. 

Lemma: p'arex-i  
Number: 17260  
პარეხ-ი (პარეხის) იგივეა, რაც პარახი. //გადატ. ძალიან დიდი, ვეებერთელა. პარეხიჯგურა კოჩი რენია -- ძალიან დიდი,
მოსული კაცია. შდრ. გურ. პარეხი მოძრავი, ცოცხალი, ღონიერი (გ. შარაშ.). 

Lemma: p'ark'-i  
Number: 17261  
პარკ-ი (პარკის) აბრეშუმის ჭიის მიერ გაკეთებული ნახვევი ჭუპრის მდგომარეობაში გადასვლის წინ (ქეგლ). პარკის
სახეებია: ბახვა პარკი მსხვილი პარკი; ჩხარი პარკი უვარგისი, ჩხარი პარკი; ჭყვაჭყვა პარკი დაჭეჭყილი პარკი... 

Lemma: p'ark'al-i  
Number: 17262  
პარკალ-ი (პარკალ/რს): ნინაში პარკალი ენის ტარტალი, -- ლაყბობა (ი. ყიფშ.). ოსურქ ნინა უპარკალუუ -- ქალმა ენა
ატარტალა. უპარკალუანს (უპარკალუუ ნინა ატარტალა ენა, უპარკალუაფუ ნინა უტარტალებია ენა, ნოპარკალუე(ნ) ნინას ატარტალებდა
ენას) გრდმ. ატარტალებს ენას, ლაყბობს. შდრ. ტარკალი. 

Lemma: p'ark'ap-i  
Number: 17263  
პარკაფ-ი (პარკაფის) პარკივით (აბრეშუმის ჭიისა) დავარდნა. თის კართეშა პარკაფია დო ქაწუოლჷ: მ. ხუბ., გვ. 130 --
იმას კალთაზე პარკივით დაუვარდა. იხ. პარკი. 

Lemma: p'ark'{i}  
Number: 17264  
პარკ{ი} ლებია (პარკ{ი} ლებიას) ბუდიანად გამხმარი ლობიო. პარკი ლებია რე ხომილა ლებია -- პარკი ლობიო არის
გამხმარი ლობიო. შდრ. პარტყი ლებია. 

Lemma: p'ark'ua  
Number: 17265  
პარკუა (პარკუას) სახელი პარკუნს ზმნისა -- აბრეშუმის ჭიის მიერ პარკის გაკეთება, -- პარკვა. ჸანჭეფი პარკუას ნდომენა:
კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 148 -- აბრეშუმის ჭიები პარკის გაკეთებას (მოსვას) ნდომობენ. ჸანჭეფი თეს რაგადანა: -- მალას ოკო
პაპრკათჷ, მარა მუ ოპარკაფუანც, აბრეშუმამი ვაკათჷ!: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 148 -- ჭიები ამას ამბობენ: -- მალე უნდა
დავიწყოთ მოსვა, მაგრამ რა ამოსვინებს (აპარკვინებს), აბრეშუმიანი არ ურევია. პარკუნს (დოპარკუ პარკი გააკეთა, დუუპარკუ
პარკი გაუკეთებია, დონოპარკუე(ნ) პარკს გააკეთებდა თურმე) გრდმ. პარკს აკეთებს, პარკავს, მოსავს. აპარკე(ნ) (აპარკუ შეძლო
დაეპარკა, -- პარკი გაეკეთებინა, დონოპარკუე(ნ) შესძლებია დაპარკვა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უპარკუნს ზმნისა -- შეუძლია
პარკი გააკეთოს, -- დაპარკოს. ოპარკაფუანს (ოპარკაფუუ აპარკვინა, უპარკაფუაფუ უპარკვინებია, ნოპარკაფუე(ნ) აპარკვინებდა
თურმე) კაუზ. პარკუნს ზმნისა -- აპარკვინებს, პარკს აკეთებინებს. მაპარკალი, მაპარკუ მიმღ. მოქმ. პარკის {გა}მკეთებელი,
{და}მპარკავი; მმოსველი. ოპარკალი, ოპარკუ მიმღ. ვნებ. მყ. საპარკავი, სამოსავი. დოპარკილი მიმღ. ვნებ. წარს. დაპარკული,
პარკგაკეთებული. ნაპარკა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაპარკი, ნამოსი. ნაპარკუეერი მიმღ. ვნებ. წარს. პარკვის ფასი, მოსვის საფასური. 

Lemma: p'aron-i  



Number: 17266  
პარონ-ი (პარონს) [რუს. паром ბორანი]. პარონი მომილასეს დო ქინმოხუნეს ონკირეს -- ბორანი მომიშალეს
(//მოგვიშალეს) და ჩამაჯინეს (//ჩაგვაჯინეს) საკირეში. 

Lemma: p'arp'al-i1  
Number: 17267  
პარპალ-ი1 (პარპალ/რს) 1. პარპაში. უპაპური ქეჸანას მელა გილაპარპალანც: ა. ცან., გვ. 120 -- უმღვდლო ქვეყანაში
მელა დაპარპაშებს. 2. მომაბეზრებელი ლაპარაკი; ყბედობა; ბაქიობა (ი. ყიფშ.); მეგრულად ჩქარ ლაპარაკზე ითქმის (პ.
ჭარ.). შდრ. გურ. პარპალი პარპაში, ჩქარი სიარული, უსაქმოდ ხეტიალი (ა. ღლ.). 

Lemma: p'arp'al-i2  
Number: 17268  
პარპალ-ი2 (პარპალ/რს): 1. პარპალი თოლიში თვალების ხშირი ხამხამი. 2. ცეცხლის ალის ნელი რხევა; თრთოლა.
პარპალანს (იყენ. პარპალუუ იპარპალა, უპარპალუუ უპარპალია, ნოპარპალუე(ნ) პარპალებდა თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ. ხშირად
ხამხამებს (თვალი), პარპალებს; ალი ნელა ირხევა. უპარპალანს (უპარპალუუ უპარპალა, უპარპალუუ უპარპალია) გრდუვ.
უპარპალებს. შდრ. ბარბალი (მნიშვ. -- 3), ბარბაჩი. 

Lemma: p'art'q'al-i  
Number: 17269  
პარტყალ-ი (პარტყალ/რს) ფუხფუხი, თუხთუხი. ღუმუ გელაფუნს დო ქიდიჭყანს პატყალს -- ღომი ადუღდება და დაიწყებს
ფუხფუხს. სუმი კარდილა ღუმუ პარტყალანს: ქხს, 2, გვ. 489 -- სამი ქვაბი ღომი თუხთუხებს. 2. ტიკტიკი (ბავშვისა);
პურტყუნი; უთავბოლო ლაპარაკი. პარტყალანს (პარტყალუუ იფუხფუხა, უპარტყალუუ უფუხფუხია, ნოპარტყალუე(ნ) ფუხფუხებდა
თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ. ფუხფუხებს. ოპარტყალაფუანს (ოპარტყალაფუუ აფუხფუხებინა, უპარტყალაფუაფუ უფუხფუხებინებია,
ნოპარტყალაფუე(ნ) აფუხფუხებინებდა თურმე) კაუზ. პარტყალანს ზმნისა -- აფუხფუხებინებს; უთავბოლოდ ალაპარაკებინებს.
ოპარტყალარი მიმღ. ვნებ. მყ. საფუხფუხებელი. პარტყალერი მიმღ. ვნებ. წარს. აფუხფუხებული. ნაპარტყალა მიმღ. ვნებ. წარს.
ნაფუხფუხები. შდრ. გურ., იმერ. პარტყალი უთავბოლოდ ლაპარაკი (გ. შარაშ.). 

Lemma: p'art'q'alua  
Number: 17270  
პარტყალუა (პარტყალუას) იხ. პარტყალი. 

Lemma: p'art'q'am-i  
Number: 17271  
პარტყამ-ი (პარტყამს) იხ. პერტყამი. 

Lemma: p'art'q'ap-i  
Number: 17272  
პარტყაფ-ი (პარტყაფის) იგივეა, რაც პარტყუა. 

Lemma: p'art'q'i  
Number: 17273  
პარტყი ლებია (პარტყი ლებიას) ბოტან. ჭყინტი ლობიო. შდრ. პარკი ლებია; ჭყვერტი ლებია. 

Lemma: p'art'q'in-i  
Number: 17274  
პარტყინ-ი (პარტყინს) პარტყუნი. 

Lemma: p'art'q'ua  
Number: 17275  
პარტყუა (პარტყუას) სახელი პარტყუნს ზმნისა -- პერტყვა; დარტყმა (მსუბუქად); ცემის ხმა, -- ტყაპუნი. ხე ქოპარტყუ --
ხელი მიუპარტყუნა. პარტყუნს (ქოპარტყუ ხე ხელი წაუპარტყუნა, ქუუპარტყუ ხე ხელი წაუპარტყუნებია, ქონოპარტყუე(ნ) ხეს
წაუპარტყუნებდა ხელს თურმე) გრდმ. ხელს წაუპარტყუნებს. 

Lemma: p'arux-i  
Number: 17276  
პარუხ-ი (პარუხის) დიდი თოკი (პ. ჭარ.). შდრ. პარეხი. 

Lemma: p'ask'eria  
Number: 17277  
პასკერია (პასკერიას) ბოტან. კლდისდუმა (ა. მაყ.). იხ. ფასქალი. 

Lemma: p'ask'vin-i  
Number: 17278  
პასკვინ-ი (პასკვინს) დასკუპება. 

Lemma: p'asledn-i  
Number: 17279  
პასლედნ-ი (პასლედნის) [რუს. последний ბოლო, უკანასკნელი]. პასლედნი დროს ქიგედირთ, კუჭიქ მაწამალ: მ. ხუბ., გვ.
40 -- უკანასკნელ დროს დაადგა, კუჭი მოეწამლა. 

Lemma: p'asux-i  
Number: 17280  
პასუხ-ი (პასუხის) პასუხი. მიიღუ ჯგირი პასუხი -- მიიღო კარგი პასუხი. ხე ჸუდესი დო ელუ პასუხის -- ზის სახლში და ელის
პასუხს. 

Lemma: p'asuxeba  



Number: 17281  
პასუხება (პასუხებას) სახელი პასუხენს ზმნისა -- პასუხი; პასუხის გაცემა. პასუხენს (იყენ. უპასუხენს უპასუხებს, უპასუხუ უპასუხა,
უპასუხებუ უპასუხნია, ნოპასუხებუე(ნ) უპასუხებდა თურმე) გრდმ. უპასუხებს. იპასუხინე(ნ) (იპასუხინუ შესაძლებელი გახდა პასუხის
გაცემა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. პასუხენს ზმნისა -- შეიძლება პასუხის გაცემა. აპასუხინე(ნ) (აპასუხინუ შეძლო ეპასუხა, -- ,
ნოპასუხებუე(ნ) შესძლებია ეპასუხა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უპასუხენს ზმნისა -- შეუძლია უპასუხოს. ოპასუხებაფუანს (ოპასუხებაფუუ
აპასუხებინა, უპასუხებაფუაფუ უპასუხებინებია, ნოპასუხებაფუე(ნ) აპასუხებინებდა თურმე) კაუზ. პასუხენს ზმნისა -- აპასუხებინებს.
მაპასუხებელი მიმღ. მოქმ. მოპასუხე. ოპასუხებელი მიმღ. ვნებ. მყ. საპასუხო. პასუხებული მიმღ. ვნებ. წარს. ნაპასუხები. ნაპასუხები
მიმღ. ვნებ. წარს. ნაპასუხები. ნაპასუხებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. პასუხის გაცემის საფასური. უპასუხებუ მიმღ. უარყ. უპასუხებელი,
პასუხგაუცემელი. 

Lemma: p'askval-i  
Number: 17282  
პასქვალ-ი (პასქვალ/რს) პუტკუნას კოხტა სიარული. 

Lemma: p'askvin-i  
Number: 17283  
პასქვინ-ი (პასქვინს) იხ. პასკვინი, -- კოხტად დაჯდომა, დასკუპება. 

Lemma: p'askua  
Number: 17284  
პასქუა (პასქუას) იგივეა, რაც პასქვინი, -- დასკუპება. აპასქუუ(ნ) (დააპასქუ დასკუპდა, დუუპასქინუ დასკუპებულა,
დონოპასქუე(ნ)//დონოპასქვინუე(ნ) დასკუპდებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. სკუპდება. 

Lemma: p'at'-i  
Number: 17285  
პატ-ი (პატის) 1. პატივი. მიღუ პატი, მუგოშინათჷნ: მ. ხუბ., გვ. 32 -- მაქვს პატივი, რომ მოგახსენოთ. ქ პატიშ გედვალა,
ძვენა პატივის დება: მიშა პატი გეგიძუნი, ინეფი ტყასი იტყობუნა: ქხს, 1, გვ. 116 -- ვისზედაც პატივი გიცია (გაქვს
დადებული), ისინი ტყეში იმალებიან. დუდიშა პატი ქიგიდუა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 40 -- თავს პატივი კი დაიდოო. მესოფელე
ჯოღორიზუმა პატი გეძუნია: ა. ცან., გვ. 112 -- მოხეტიალე (მესოფლია) ძაღლის ოდენა პატივი ადევსო. ქ პატიშ ენწყუმა
პატივის ახსნა, აყრა: პატის ენწყუნს -- პატივს აჰყრის. ქ პატიშ ცემა პატივის ცემა: მუთუნ პატი ქოცათინ: ქხს, 1, გვ. 75 --
რაიმე პატივი რომ სცეთ. ქოცჷ პატი: მ. ხუბ., გვ. 72 -- სცა პატივი. სიავა... პატის რცენქია: მ. ხუბ., გვ. 242 -- შენო პატივს
გცემო. ასეიანი დროებას პატის ცენა ქონებას: ენგური, გვ. 250 -- ახლანდელ დროს პატივს სცემენ ქონებას. 2. საოფლე.
თოქალქოს ქვეშ ცხენის ზურგზე საფენი ნაბადი. 

Lemma: p'at'al-i  
Number: 17286  
პატალ-ი (პატალ/რს), პატალუა (პატალუას) სახელი პატალანს ზმნისა -- პუტუნით ბოდვა, ყბედობა, ჩმახვა. ნინას მუთუნი
ვოუჩენდუ, ირფელს პატალანს -- ენაზე არაფერი უჩერდება, ყბედობს. 2. ბოდიალი. პატალი უჸორს, გურით ვამუშენს --
ბოდიალი უყვარს, გულდადებით არ მუშაობს. პატალანს (პატალუუ იყბედა, უპატალუუ უყბედია, ნოპატალუე(ნ) ლაყბობდა თურმე)
გრდმ. ყბედობს, როშავს; პუტუნით ჩმახავს. 

Lemma: p'at'alok'-i  
Number: 17287  
პატალოკ-ი (პატალოკის) [რუს. потолок ჭერი]. ჸუდეში პატალოკის თუდოშე ეთმიოჭკადანა -- სახლის ჭერს ქვევიდან
ამოაჭედებენ. 

Lemma: p'at'eba  
Number: 17288  
პატება (პატებას) სახელი აპატენს ზმნისა -- პატიება. ქჷგაპატუა სქანი სქუა: ი. ყიფშ., გვ. 14 -- გაპატიაო შენი შვილი.
აპატენს (ქააპატუუ აპატია, ქოუპატებუ უპატიებია, ქონოპატებუე(ნ) აპატიებდა თურმე) გრდმ. აპატიებს. 

Lemma: p'at'en-i  
Number: 17289  
პატენ-ი (პატენს) ბატონი. ღორონთქ გოგიმორძგუ, ჩქიმი პატენი: ი. ყიფშ., გვ. 2 -- ღმერთმა გაგიმარჯოს, ჩემო ბატონო. იხ.
პატონი. 

Lemma: p'at'enua  
Number: 17290  
პატენუა, პატონუა (პატე/ონუას) სახელი პატე/ონენს ზმნისა -- ბატონობა. აქი თენა პატენენცჷ დო დუცუ თეს ართუანცჷ --
აქ ეს ბატონობს და თავს ამით ირთობს. პატენენს, პატონენს (იყენ. იპატონენს იბატონებს, იპატონუ იბატონა, უპატონებუ უბატონია,
ნოპატონებუე(ნ) ბატონობდა თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ. ბატონობს. აპატონენს (გააპატონუ გააბატონა, გუუპატონებუ გაუბატონებია,
გონოპატონებუე(ნ) გააბატონებდა თურმე) გრდმ. აბატონებს. მაპატონებელი მიმღ. მოქმ. {გა}მბატონებელი. ოპატონებელი მიმღ. ვნებ.
მყ. {გა}საბატონებელი. გაპატონებული მიმღ. ვნებ. წარს. გაბატონებული. ნაპატონუ მიმღ. ვნებ. წარს. ნაბატონები. ნაპატონუერი
მიმღ. ვნებ. წარს. ბატონობის საფასური. 

Lemma: p'at'ench'k'olara  
Number: 17291  
პატენჭკოლარა (პატენჭკოლარას) იხ. პატონჭკორალა. 

Lemma: p'at'ieba  
Number: 17292  
პატიება (პატიებას) სახელი აპატიენს ზმნისა -- პატიება, შენდობა, შეწყნარება. ირნერ ცოდას აპატიენს -- ყოველნაირ
ცოდვას აპატიებს. გუუტუუ თინა დო, გეძჷდჷნი, თითი ქააპატუუ: ა. ცაგ., გვ. 89 -- გაუშვა ის და, რომ ემართა, ისიც (კი)
აპატია. რთხულენთ, თქვან ლეხის ჩილათა ქაპატუენი: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 130 -- გთხოვთ, თქვენს ავადმყოფს შეცდომა
რომ აპატიოთ. აპატიენს (ქააპატიუ // ქააპატუუ აპატია, ქუუპატიებუ უპატიებია, ქონოპატიებუე(ნ) აპატიებდა თურმე) გრდმ. აპატიებს.
იპატიენს (ქიიპატიუ // ქიპატუუ იპატია, ქუუპატიებუ უპატიებია) გრდმ. აპატიენს ზმნისა -- იპატიებს. იპატი{ი}ნე(ნ) (იპატიინუ
შესაძლებელი გახდა პატიება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. აპატიენს ზმნისა -- შეიძლება ეპატიოს (პატიება). აპატი{ი}ნე(ნ)



(აპატიინუ შეძლო ეპატიებინა, -- , ნოპატიებუე(ნ) შესძლებია პატიება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. აპატიენს ზმნისა -- შეუძლია აპატიოს.
ოპატ{ი}ებაფუანს (ოპატ{ი}ებაფუუ აპატიებინა, უპატ{ი}ებაფუაფუ უპატიებინებია, ნოპატ{ი}ებაფუე(ნ) აპატიებინებდა თურმე) კაუზ. აპატიენს
ზმნისა -- აპატიებინებს. მაპატიებელი მიმღ. მოქმ. მპატიებელი. ოპატიებელი მიმღ. ვნებ. მყ. საპატიებელი. პატიებული მიმღ. ვნებ.
წარს. პატიებული. ნაპატიებუ/ი მიმღ. ვნებ. წარს. ნაპატიები. ნაპატიებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. პატიების საფასური. უპატიებუ მიმღ.
უარყ. უპატიებელი. 

Lemma: p'at'iebul-i  
Number: 17293  
პატიებულ-ი (პატიებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. აპატიენს ზმნისა -- პატიებული. 

Lemma: p'at'i-i  
Number: 17294  
პატი-ი (პატიის) იგივეა, რაც პატი, -- 1. პატივი. ათე ბოშის პატიი ქოფცათია: ი. ყიფშ., გვ. 36 -- ამ ბიჭს ვცეთო პატივი. სი
მითინც პატიის ვაცე, სამართალი გიღუ თინჷ: ეგრისი, გვ. 128 -- შენ არავის პატივს არ სცემ, სამართალი
(მართლმსაჯულება) გაქვს სწორი (პირდაპირი). 2. მატყლის ძაფისგან მოქსოვილი უყელო წინდები, -- ბაჩუჩები. შდრ. ჩოხაშ
თათმანი. 

Lemma: p'at'iicema  
Number: 17295  
პატიიცემა (პატიიცემას) იგივეა, რაც პატიმიცემა, -- პატივისცემა. 

Lemma: p'at'imicema  
Number: 17296  
პატიმიცემა, პატიმიშცემა (პატიმიცემას) პატივისცემა. სქანი პატიმიცემა: მ. ხუბ., გვ. 34 -- შენი პატივისცემა. მა გინიბგა
სქანი პატიმიშ ცემასია: მ. ხუბ., გვ. 49 -- მე გადავიხდი შენს პატივისცემასო. 

Lemma: p'at'in-i  
Number: 17297  
პატინ-ი, პატონ-ი, პატჷნ-ი (პატი/ენს, პატონს) იგივეა, რაც პატენი, -- ბატონი. პატჷნეფ სურებუდუკო მოზჷსხჷრე
ნტერცჷ: მასალ., გვ. 59 -- ბატონები სტუმრებოდა მოსისხლე მტერს. პატონეფი, გამიგონით ათე ჩქიმი გურიშჭუა: ქხს, 1,
გვ. 44 -- ბატონებო, გამიგონეთ ეს ჩემი გულისტკივილი. 

Lemma: p'at'iosan-i  
Number: 17298  
პატიოსან-ი (პატიოსანს) პატიოსანი. 

Lemma: p'at'iosanoba  
Number: 17299  
პატიოსანობა (პატიოსანობას) პატიოსნება. კოჩანაში ოზჷმალი პატიოსანობა რენია: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 122 --
კაცობის საზომი პატიოსნობააო. 

Lemma: p'at'iosneba  
Number: 17300  
პატიოსნება (პატიოსნებას) იგივეა, რაც პატიოსანობა, -- პატიოსნება. ქონება ეიკინანსი დო დიიკინანსია, პატიოსნება
დო რჩქინა ირო იძინანსია: ა. ცან., გვ. 122 -- ქონება აიწევს და დაიწევსო, პატიოსნება და სწავლა მუდამ მატულობსო. აბა,
აწი არჩქილით თიში პატიოსნებასუ: ქხს, 1, გვ. 216 -- აბა, ახლა უსმინეთ მის პატიოსნებას. 

Lemma: p'at'izh-i  
Number: 17301  
პატიჟ-ი (პატიჟის) იხ. პაიჯი. მუშით მოურც სირჩინუე, მითინი ვააპატიჟენცუ -- მისით მოდის სიბერე, არავინ არ
ეპატიჟება. 

Lemma: p'at'ipon-i  
Number: 17302  
პატიფონ-ი (პატიფონს) პატეფონი. მი ურჩქილე პატიფონც?: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 163 -- ვინ უსმენს პატეფონს? 

Lemma: p'at'ishcema  
Number: 17303  
პატიშცემა (პატიშცემას) იგივეა, რაც პატიიცემა. ბოლოს, პატიშცემაში უკული...: მ. ხუბ., გვ. 72 -- ბოლოს, პატივისცემის
შემდეგ... 

Lemma: p'at'icema  
Number: 17304  
პატიცემა (პატიცემას) იხ. პატიიცემა, პატიშცემა. მა მიჩქჷნია იში პატიცემავა: ა. ცაგ., გვ. 14 -- მე ვიციო მისი
პატივცემაო. 

Lemma: p'at'ij-i  
Number: 17305  
პატიჯ-ი (პატიჯის) პატიჟი. იხ. პაიჯი. 

Lemma: p'at'ijeba  
Number: 17306  
პატიჯება (პატიჯებას) იხ. დაპეიჯება; პეჯება. 

Lemma: p'at'on-i  
Number: 17307  
პატონ-ი (პატონს) იხ. პატენი, პატინი, პატჷნი, -- ბატონი. მა გოხოლუქ, პატონი!: მ. ხუბ., გვ. 18 -- მე გახლავარ ბატონო!



პატონეფი, გამიგონით!: ქხს, 1, გვ. 44 -- ბატონებო, გამიგონეთ! პატონეფი ნოჭკომუე ხალხიში თია ჯამაგირს: ი. ყიფშ., გვ.
149 -- ბატონები, ჭამდნენ თურმე ხალხის წილ ჯამაგირს. ოსურ-პატონი ქალბატონი. იხ. ოსური; ქომოლ-პატონი ვაჟ-
ბატონი. იხ. ქომოლი. შდრ. პატონჭკორალა. 

Lemma: p'at'onep-i  
Number: 17308  
პატონეფ-ი, პატჷნეფ-ი (პატონეფ/მ-ს) ბატონები. მხოლოდ მრავლობით რიცხვში, -- ზოგადი სახელი ბავშვთა გადამდები
ავადმყოფობებისა: დიდ(ი) პატონეფი ყვავილი, დიდი ბატონები; კისერე პატონეფი ქუნთრუშა, კისერა ბატონები; კორკოცე
პატონეფი ყივანახველა; ფიღვაია პატონეფი // ყვაყვირე/ა პატონეფი ყბაყურა; ჩხვერე პატონეფი წითურა; წითელე
პატონეფი წითელა ბატონები; ხვალპატონეფი ხველა ბატონები. 

Lemma: p'at'on{i}  
Number: 17309  
პატონ{ი} ჩქიმი ექჷნ{ი} ჩართული: ჩემი ბატონი რომ ხარ. იაკინჷ, პატონ ჩქიმი ექჷნ, დო ათე ბოში კლასის ქჷმშახუნუუ:
მ. ხუბ., გვ. 195 -- ადგა (ასწია), ჩემი ბატონი რომ ხარ, და ეს ბიჭი სკოლაში შეიყვანა (დააჯინა). 

Lemma: p'at'onk'ochur-i  
Number: 17310  
პატონკოჩურ-ი (პატონკოჩურს) ბატონკაცური. პატონკოჩურო ზმნზ. ბატონკაცურად. პატონკოჩურო ქუმოზოჯუ --
ბატონკაცურად მობრძანდა. 

Lemma: p'at'onoba  
Number: 17311  
პატონობა (პატონობას) ბატონობა. პატონობაქ გინოლუნი, მუს თქუანა სამანჯელს?: ი. ყიფშ., გვ. 149 -- ბატონობა
(ბატონყმობა) რომ გადავარდა, რას იტყვიან მიზეზს (რას მოიმიზეზებენ)? იხ. პატონჭკორალა. 

Lemma: p'at'onsk'ua  
Number: 17312  
პატონსკუა (პატონსკუას)იხ. პატონსქუა. 

Lemma: p'at'onskua  
Number: 17313  
პატონსქუა (პატონსქუას) ბატონიშვილი. ზაფანაში უნწარაში, პატონსქუაში უსქვამაში -- წიწაკაზე უმწარესი,
ბატონიშვილზე ულამაზესი. პატონსქუა ანთელახე, ვამკგაჯიხე, ვაგალახე -- ბატონიშვილ ანთელავას ასულს ვერ
წაუჯიკავებ, ვერ სცემ (გამოცანა: ქოთანი). 

Lemma: p'at'onch'k'orala  
Number: 17314  
პატონჭკორალა (პატონჭკორალას) ბატონყმობა. პატონჭკორალა: ქხს, 1, გვ. 241 -- ბატონყმობა. კალ-კალეშა ქოგაშინე
პატონჭკორალაში ხანა: ქხს, 1, გვ. 36 -- ზოგჯერ (ხანდისხან) გაახსენდება ბატონყმობის დრო. პატონჭკორალა ღ პატონ-
ჭკორ-ალა ბატონყმობა. 

Lemma: p'at'rizhan-i  
Number: 17315  
პატრიჟან-ი (პატრიჟანს) ბოტან. ბადრიჯანი. ორტვინიშა დინიბლი დო გელაპწილი პატრიჟანი -- ბოსტანში შევედი და
მოვკრიფე ბადრიჯანი. 

Lemma: p'at'ul-i  
Number: 17316  
პატულ-ი (პატულს) ფათური (დ. ფიფია). 

Lemma: p'at'e'n-i  
Number: 17317  
პატჷნ-ი (პატჷნს) იხ. პატონი, -- ბატონი. პატჷნეფქ ეცოდესუ: ი. ყიფშ., გვ. 150 -- ბატონები შეეცოდნენ. 

Lemma: p'at'e'nep-i  
Number: 17318  
პატჷნეფ-ი (პატჷნეფ/მ-ს) იგივეა, რაც პატონეფი. 

Lemma: p'at'e'nskua  
Number: 17319  
პატჷნსქუა (პატჷნსქუას) იგივეა, რაც პატონსქუა, -- ბატონიშვილი. ბულათიაში სქვამი ვარყა პატჷნსქუას ქუმუჸონ: აია,
2, გვ. 70 -- ბულათიას ლამაზი ვარყა ბატონიშვილს მოუყვანა. 

Lemma: p'at'e'n-ch'k'or-i  
Number: 17320  
პატჷნ-ჭკორ-ი (პატჷნ-ჭკორს) ბატონ-ყმა. ჩქი ვაპუნა პატჷნ-ჭკორი: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 164 -- ჩვენ არა გვყავს ყმა-ბატონი
(ბატონი (და) ყმა). 

Lemma: p'apin-i  
Number: 17321  
პაფინ-ი (პაფინს) იგივეა, რაც ჸაფინი// ლაჸაფინი -- თამაში. 

Lemma: p'aghur-i  
Number: 17322  
პაღურ-ი (პაღურს) იგივეა, რაც პანღური, -- პანღური; პანჩური. პაღური ქიმიოგჷ: მ. ხუბ., გვ. 294 -- პანღური გაარტყა.
მიშმარაგადეს პაღური ხვადუნია: ა. ცან., გვ. 113 -- მაბეზღარს პანღური ხვდებაო. ქ პაღურიში ჩინთუა პანღურის



ამორტყმა. პაღური ქუუჩინთუდუ დო გეგმუჸოთამუდუ გალე -- პანღური ამოერტყა და გამოეგდო გარეთ. 

Lemma: p'aghura  
Number: 17323  
პაღურა (პაღურას): პაღურა ლაბშა ფიცხი, თავგამოდებული, ერთგული ლაფშა (ი. ყიფშ.). გედოხოდჷ, ქიწმოდინჷ მუში
ლაბშა პაღურას: ი. ყიფშ., გვ. 158 -- შეჯდა, (თვალწინ) გაქრა მისი ერთგული ლაფშათი. 

Lemma: p'aghurel-i  
Number: 17324  
პაღურელ-ი (პაღურელს) მიმღ. ვნებ. წარს. პაღურანს ზმნისა -- {გა}პანღურებული. 

Lemma: p'aghurua  
Number: 17325  
პაღურუა (პაღურუას) სახელი პაღურანს ზმნისა -- პანღურება; ჭიტლაყის ამოკვრა. ხობიწყარი გვალეფიშე უშქურანჯო
მიპაღურუ -- ხობიწყალი მთებიდან უშიშრად მოპანღურობს. მეურცუ დო მიპაღურუ, ქიმურცუნი, ქიმკაღურუ: კ. სამუშ., ქხპს,
გვ. 168 -- მიდის და ტლინკებს ისვრის, როცა მივა, შეაკვდება (გამოცანა: წყალი და წისქვილი). არქა, ჯიმა, დუცუ იბღა თი
ჩქიმ გილნაპაღურაშა: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 119 -- არიქა, ძმაო, თავს წავიღებ იმ ჩემს ნაპანღურალზე. პაღურანს (დოპაღურუუ
დააპანღურა, დუპაღურუუ დაუპანღურებია, დონოპაღურუე(ნ) დააპანღურებდა თურმე) გრდმ. აპანღურებს. უპაღურანს (გუუპაღურუუ
გაუპანღურა, გუუპაღურუუ გაუპანღურებია) გრდმ. სასხვ. ქც. პაღურანს ზმნისა -- უპანღურებს. იპაღურე(ნ) (იპაღურუ შესაძლებელი
გახდა გაპანღურება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. პაღურანს ზმნისა -- შეიძლება გაპანღურდეს. აპაღურე(ნ) (აპაღურუ შეძლო
გაეპანღურებია, -- , დონოპაღურუე(ნ) შესძლებია გაეპანღურებინა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უპაღურანს ზმნისა -- შეუძლია
გააპანღუროს. ოპაღურაფუანს (ოპაღურაფუუ აპანღურებინა, უპაღურაფუაფუ უპანღურებინებია, ნოპაღურაფუე(ნ) აპანღურებინებდა
თურმე) კაუზ. პაღურანს ზმნისა -- აპანღურებინებს. მაპაღურალი მიმღ. მოქმ. {გა}მპანღურებელი. ოპაღურალი მიმღ. ვნებ. მყ.
{გა}საპანღურებელი. პაღურელი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}პანღურებული. ნაპაღურა/უ მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნაპანღურები. ნაპაღურუერი
მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}პანღურების საფასური. 

Lemma: p'ashk'vinia  
Number: 17326  
პაშკვინია (პაშკვინიას) იხ. ფაშქვინია. 

Lemma: p'achink'ua  
Number: 17327  
პაჩინკუა (პაჩინკუას) [რუს. починять შეკეთება] სახელი აპაჩინკენს ზმნისა -- შეკეთება. პაჩინკანს (გოპაჩინკუუ შეაკეთა,
გუუპაჩინკუუ შეუკეთებია, გონოპაჩინკუე(ნ) შეაკეთებდა თურმე) გრდმ. აკეთებს. აპაჩინკენს (გააპაჩინკუ შეაკეთა, გუუპაჩინკებუ შეუკეთებია)
გრდმ. {შე}აკეთებს. იპაჩინკანს (გიიპაჩინკუუ შეიკეთა, გუუპაჩინკებუ შეუკეთებია) გრდმ. სათავ. ქც. პაჩინკანს ზმნისა -- შეიკეთებს
თავისას. უპაჩინკანს (გუუპაჩინკუუ შეუკეთა, გუუპაჩინკებუ შეუკეთებია) გრდმ. სასხვ. ქც. პაჩინკანს ზმნისა -- შეუკეთებს.
იპაჩინკებუუ(ნ) (გიიპაჩინკუ შეკეთდა, გოპაჩინკებე{ლე}(ნ) შეკეთებულა) გრდუვ. ვნებ. აპაჩინკენს ზმნისა -- შეკეთდება.
ეპაჩინკებუუ(ნ) (გეეპაჩინკუ შეუკეთდა, გოპაჩინკუუ შეჰკეთებია) გრდუვ. ვნებ. უპაჩინკანს ზმნისა -- შეუკეთდება. იპაჩინკინე(ნ)
(იპაჩინკინუ შესაძლებელი გახდა შეკეთება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. აპაჩინკენს ზმნისა -- შეიძლება შეკეთდეს.
აპაჩინკინე(ნ) (აპაჩინკინუ შეძლო შეეკეთებინა, -- , გონოპაჩინკებუე(ნ) შესძლებია შეკეთება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უპაჩინკენს
ზმნისა -- შეუძლია შეკეთება. ოპაჩინკებაფუანს (ოპაჩინკებაფუუ {შე}აკეთებინა, უპაჩინკებაფუაფუ {შე}უკეთებინებია, ნოპაჩინკებაფუე(ნ)
{შე}აკეთებინებდა თურმე) კაუზ. აპაჩინკენს ზმნისა -- {შე}აკეთებინებს. {გო}მაპაჩინკებელი მიმღ. მოქმ. {შე}მკეთებელი.
გააპაჩინკებელი მიმღ. ვნებ. მყ. შესაკეთებელი. {გო}პაჩინკებული მიმღ. ვნებ. წარს. {შე}კეთებული. {გო}ნაპაჩინკა მიმღ. ვნებ. წარს.
{შე}ნაკეთები. გონაპაჩინკუერი მიმღ. ვნებ. წარს. შეკეთების საფასური. უგუპაჩინკუ, უგუპაჩინკებუ მიმღ. უარყ. შეუკეთებელი. 

Lemma: p'ach'anak'-i  
Number: 17328  
პაჭანაკ-ი (პაჭანაკის) პაჭანაკი; საცვეთს ქვემოთ პაჭანაკი აქვს ფეხის გასაყრელი (მასალები, ტ. 3, ნაწ. 1, გვ. 249). 

Lemma: p'ach'ich'-i  
Number: 17329  
პაჭიჭ-ი (პაჭიჭის) იგივეა, რაც პენჭი (ი. ყიფშ.), -- პაიჭი. 

Lemma: p'ach'k'val-i  
Number: 17330  
პაჭკვალ-ი (პაჭკვალ/რს) ჩიფჩიფი; უკბილოს ლაპარაკი. პაჭკვალანს (იყენ. პაჭკვალუუ იჩიფჩიფა, უპაჭკვალუუ უჩიფჩიფია,
ნოპაჭკვალუე(ნ) ჩიფჩიფებდა თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ. ჩიფჩიფებს. 

Lemma: p'ach'q'al-i  
Number: 17331  
პაჭყალ-ი (პაჭყალ/რს) ჭყუმპალი. შდრ. ჭყაპალი. 

Lemma: p'axval-i  
Number: 17332  
პახვალ-ი (პახვალ/რს) ტანმორჩილი კაცის კოხტად სიარული. შდრ. პახვაფი. 

Lemma: p'axvala  
Number: 17333  
პახვალა (პახვალას) იგივეა, რაც პახუ, -- ტანად პატარა. გამოყენებულია თიკუნად: მიშა პახვალა -- მიშა პატარა (პატარა
ტანისა). 

Lemma: p'axvap-i  
Number: 17334  
პახვაფ-ი (პახვაფის) კოხტა სიარული; ფათქუნი. მედინჷნი მიჩქჷდჷ დო ამარ ქჷმაპახვანს: ქხს, 1, გვ. 18 -- დაიკარგა
მეგონა და აგერ მოფათქუნებს. თე ძღაბიქ დიქაქალუუ დო პახვაფია დო თექ ქიგელჷ: მ. ხუბ., გვ. 200 -- ეს გოგო
დაფარფატდა, (და) კოხტად (მსუბუქად) დაეცა და იქ დავარდა. 



Lemma: p'axu  
Number: 17335  
პახუ (პახუს) ტანად პატარა (თიკუნი). ხუტა პახუ ხუტა პატარა (ტანით). შდრ. პახვალა. 

Lemma: p'axua  
Number: 17336  
პახუა (პახუას) სახელი პახუნს ზმნისა -- 1. პატარ-პატარა ლუკმებით დინჯად ჭამა. დოხოდუ დო დოპახუ ჭკიდი დო ჸვალი -
- დაჯდა და ჭამა მჭადი და ყველი. 2. იგივეა, რაც პახვაფი. პახუნს (დოპახუ შეჭამა, დუუპახუ შეუჭამია, დონოპახუე(ნ) შეჭამდა თურმე)
გრდმ. პატარა ლუკმებით დინჯად ჭამს. შდრ. პიხუა. 

Lemma: p'ebrina  
Number: 17337  
პებრინა (პებრინას) აბრეშუმის ჭიის დაავადების ერთ-ერთი სახე (ყაზაყ., 26.03.1930, გვ. 3). 

Lemma: p'eir-i  
Number: 17338  
პეირ-ი (პეირს) იგივეა, რაც პეული; პირი, -- ყვავილი. 

Lemma: p'ek'-i  
Number: 17339  
პეკ-ი (პეკის) ამაყი (დ. ფიფია). 

Lemma: p'elet'ua  
Number: 17340  
პელეტუა (პელეტუას) სახელი პელეტანს ზმნისა -- {და}ნგრევა, დაქცევა. ღვარაფით დოპელეტუუ, ჯიმა, ქიანა --
ყვირილით დააქცია, ძმაო, ქვეყანა. ათეშ რაგადი დო ოკიპანჯ, ოკიპელეტ ქიანაქ -- ამის თქმა და დაინგრა, დაიქცა
ქვეყანა. პელეტანს (დოპელეტუუ დაანგრია, დუუპელეტუუ დაუნგრევია, დონოპელეტუე(ნ) დაანგრევდა თურმე) გრდმ. ანგრევს, აქცევს. 

Lemma: p'ent'ere  
Number: 17341  
პენტერე, პენტერია (პენტერეს, პენტერიას) ბენტერა; ჩერჩეტი, ყეყეჩი, შტერი, გამოთაყვანებული. ჩქიმი დადაია, იშე
მუთუნქ ვეგეწყინას, პენტერე კოჩიე -- ჩემო დაიკო, იმისგან არაფერი (არ) გეწყინოს, ჩერჩეტი (გამოთაყვანებული) კაცია. 

Lemma: p'ent'il/r-i  
Number: 17342  
პენტილ/რ-ი (პენტილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. პენტუნს ზმნისა -- დაპენტილი. 

Lemma: p'ent'ua  
Number: 17343  
პენტუა (პენტუას) სახელი პენტუნს ზმნისა -- პენტვა. ლებო ვარა შქართუნო ოკოდესინი, თი ბამბეს შქვინდით
პენტუნდეს -- ლეიბად ან საბნად რომ უნდოდათ, იმ ბამბას მშვილდით პენტავდნენ. პენტუნს (დოპენტუ დაპენტა, დუუპენტუ
დაუპენტავს, დონოპენტუე(ნ) დაპენტავდა თურმე) გრდმ. პენტავს. იპენტუნს (დიიპენტუ დაიპენტა, დუუპენტუ დაუპენტავს) გრდმ. სათავ.
ქც. პენტუნს ზმნისა -- იპენტავს თავისას. უპენტუნს (დუუპენტუ დაუპენტა, დუუპენტუ დაუპენტავს) გრდმ. სასხვ. ქც. პენტუნს ზმნისა -
- უპენტავს. იპენტუუ(ნ) (დიიპენტუ დაიპენტა, დოპენტელე(ნ) დაპენტილა) გრდუვ. ვნებ. პენტუნს ზმნისა -- იპენტება. აპენტუუ(ნ)
(დააპენტუ დაეპენტა, დოპენტუუ დაჰპენტვია) გრდუვ. ვნებ. პენტუნს ზმნისა -- ეპენტება. იპენტე(ნ) (იპენტუ შესაძლებელი გახდა
პენტვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. პენტუნს ზმნისა -- შეიძლება {და}იპენტოს. აპენტე(ნ) (აპენტუ შეძლო {და}ეპენტა, -- ,
დონოპენტუე(ნ) შესძლებია დაპენტვა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უპენტუნს ზმნისა -- შეუძლია {და}პენტოს. ოპენტაფუანს (ოპენტაფუუ
აპენტვინა, უპენტაფუაფუ უპენტვინებია, ნოპენტაფუე(ნ) აპენტვინებდა თურმე) კაუზ. პენტუნს ზმნისა -- აპენტვინებს. მაპენტალი მიმღ.
მოქმ. მპენტავი, მპენტველი. ოპენტალი მიმღ. ვნებ. მყ. საპენტი, საპენტავი. პენტილი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}პენტილი. ნაპენტა მიმღ.
ვნებ. წარს. ნაპენტი. ნაპენტუერი მიმღ. ვნებ. წარს. პენტვის საფასური. {უდ}უპენტუ მიმღ. უარყ. {და}უპენტავი. შდრ. რაჸუა. 

Lemma: p'encia  
Number: 17344  
პენცია (პენციას) პენსია. პენცია გომირჩქინეს არძა მოხუცებულეფც: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 166 -- პენსია დაგვინიშნეს
(გაგვიჩინეს) ყველა მოხუცებულ{ებ}ს. 

Lemma: p'ench'-i  
Number: 17345  
პენჭ-ი (პენჭის) იხ. პაჭიჭი, -- პაიჭი. 

Lemma: p'enje  
Number: 17346  
პენჯე (პენჯეს) იგივეა, რაც პენჯერე. 

Lemma: p'enjeba  
Number: 17347  
პენჯება (პენჯებას) იხ. პეჯება. 

Lemma: p'enjere  
Number: 17348  
პენჯერე (პენჯერეს) თავმსხვილი (დ. ფიფია). 

Lemma: p'ep'-i  
Number: 17349  
პეპ-ი (პეპის), პეპია (პეპიას) -- ბებიის დედა. გადატ. წინაპარი. პეპიას ვაშუ თეჯგურა დრო -- წინაპარს (ბებიის დედას) არ
ახსოვს ასეთი დრო. შდრ. პაპუ. ზ. იმერ. პეპია პაპის (ბაბუის) მამა (ქ. ძოწენ.). 



Lemma: p'ep'inia  
Number: 17350  
პეპინია (პეპინიას) იგივეა, რაც პეპიშპეპი. 

Lemma: p'ep'ishp'ep'-i  
Number: 17351  
პეპიშპეპ-ი (პეპიშპეპის) ბებიის დედის დედა. გადატ. წინაპარი; ასევე: ძალიან დიდი ხნის წინ, ძველად. შდრ. პაპუშპაპუ. 

Lemma: p'ep'u  
Number: 17352  
პეპუ (პეპუს) ბებიის მამა. გადატ. ჩერჩეტი, გამოთაყვანებული (სიბერით). ინა ხო კოჩი ვარე, ნანდვილი პეპუ რე -- ის ხომ
კაცი არაა, -- ნამდვილი გამოთაყვანებულია (სიბერით). შდრ. პაპუ. 

Lemma: p'ezhel-i  
Number: 17353  
პეჟელ-ი (პეჟელ/რს) იგივეა, რაც ბეჟელი. 

Lemma: p'erezh-i  
Number: 17354  
პერეჟ-ი (პერეჟის) ქაფი (დ. ფიფია). 

Lemma: p'ero  
Number: 17355  
პერო (პეროს) [რუს. перо კალამი]. ეჰე, პერო, მიოტე სკანობურა ხაჭუჭია: შ. ბერ., გვ. 175 -- ჰე, კალამო, მიატოვე
შენებურად ხატვა (ლამაზად). 2. მკვახე (დ. ფიფია). 

Lemma: p'erozh-i  
Number: 17356  
პეროჟ-ი (პეროჟის) იგივეა, რაც პერეჟი, -- ქაფი. ...მისჷთ(ი) გურცუ ვაუჰამენც ჩე პეროჟი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 18 --
...ვისაც გულს არ უტკბობს თეთრი ქაფი. იხ. ჟვეპური. 

Lemma: p'erozher-i  
Number: 17357  
პეროჟერ-ი (პეროჟერს) მიმღ. ვნებ. წარს. პეროჟანს ზმნისა -- აქაფებული. ზღვა ჩხორიათ გოქუნირი იხუმინუ პეროჟერი -
- ზღვა მზის სხივებით შემოხვეული ხმაურობს აქაფებული. 

Lemma: p'erozhua  
Number: 17358  
პეროჟუა (პეროჟუას) სახელი პეროჟანს ზმნისა -- აქაფება. ზღვა ილენსჷ, პეროჟანს -- ზღვა იბრძვის, ქაფდება. პეროჟანს
(პეროჟუუ აქაფდა, პეროჟე{რე}(ნ) აქაფებულა) გრდუვ. სტატიკ. ქაფობს. შდრ. პეროჟი. 

Lemma: p'ert'oba  
Number: 17359  
პერტობა (პერტობას) პეტრესადმი მიძღვნილი დღესასწაული, აღინიშნება 29 ივნისს (ი. ყიფშ.). გეშვი ღვინი, ქოდმახვამი
მომავალი პერტობას: ქხს, 1, გვ. 194 -- დალიე ღვინო, დამილოცე მომავალ პერტობაზე (პეტრობაზე). 

Lemma: p'ert'q'-i  
Number: 17360  
პერტყ-ი (პერტყის) იგივეა, რაც პარტყი, -- პარკი (ლობიოსი). 

Lemma: p'ert'q'am-i  
Number: 17361  
პერტყამ-ი (პერტყამს) იგივეა, რაც პარტყამი, -- პარკიანი. თხა ლებიას პერტყამო დოპუსკორუნს -- თხა ლობიოს
პარკიანად შეახრამუნებს. 

Lemma: p'ert'q'ua  
Number: 17362  
პერტყუა (პერტყუას) იგივეა, რაც პარტყუა (ხეში), -- 1. ფერთხვა, ხელის გარტყმა (მსუბუქად). 2. ფორთხვით სიარული.
ამარეშე ქომურს, ქიმიპერტყუ -- აგერ მოდის, მოფორთხავს. პერტყუნს (ქოპერტყუ ფერთხა, ქოუპერტყუ უფერთხავს, ქონოპერტყუე(ნ)
ფერთხავდა თურმე) გრდმ. ფერთხავს (ხელს), მსუბუქად არტყამს. 

Lemma: p'esk'veria  
Number: 17363  
პესკვერია, პესქვერია (პესკვერიას) პუტკუნა. ჩქიმი პესკვერია ძღაბი -- ჩემი პუტკუნა გოგო. 

Lemma: p'et'el-i  
Number: 17364  
პეტელ-ი (პეტელ/რს) ხმაბაძვითი სიტყვა. თხის ხმიანობა, -- კიკინი. სუმონეჩი თხალეფიში მირჩქილეთ პეტელია: ქხს, 1,
გვ. 18 -- სამოცი თხისა მოისმინეთ კიკინიო. თხაში პეტელი ვეერჩქილე: ქხს, 1, გვ. 203 -- თხის კიკინი არ ისმის. თხა დო
შხური პეტელითჷ მიკირანწკუნა კჷრდე ჯინცჷ -- თხა და ცხვარი კიკინით ჩამწკრივდებიან კლდის ძირას. იხ. ბერჯღელი.
შდრ. ლაზ. პეტელ: ოპეტელუ კიკინი (ნ. მარი). 

Lemma: p'et'elua  
Number: 17365  
პეტელუა (პეტელუას) სახელი პეტელანს ზმნისა -- კიკინი (თხისა); გადატ. როშვა. თხა თელი დღა რე პეტელანსინი -- თხა
მთელი დღეა, რომ კიკინებს. გააჩემი ხე, ქიდამჯერი, ვარა, ღორონთიში მარდიმე, გეიგოპეტელუანქ -- გააჩერე ხელი,
დამიჯერე, თორემ, ღვთის მადლმა, აგაყვირებ (აგაკიკინებ) თხასავით. გადატ. მოურიდებლად ყველაფრის წამოროშვა.



გაჩენდი, ოსური, ნიპეტელანქ ირფელს თხაცალო -- გაჩერდი, ქალო, ნუ როშავ (კიკინებ) ყველაფერს თხასავით.
პეტელანს (იყენ. პეტელუუ იკიკინა, უპეტელუუ უკიკინია, ნოპეტელუე(ნ) კიკინებდა თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ. კიკინებს; გადატ.
როშავს. ოპეტელაფუანს (ოპეტელაფუუ აკიკინებინა, უპეტელაფუაფუ უკიკინებინებია, ნოპეტელაფუე(ნ) აკიკინებინებდა თურმე) კაუზ.
პეტელანს ზმნისა -- აკიკინებინებს; გადატ. აროშვინებს. მაპეტელარი, მაპეტელუუ მიმღ. აწმყ. მოკიკინე, გადატ. {წამო}მროშველი.
ოპეტელარი მიმღ. ვნებ. მყ. საკიკინო, გადატ. {წამო}საროში. ნაპეტელა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაკიკინები; გადატ. {წამო}ნაროში.
ნაპეტელუერი მიმღ. ვნებ. წარს. გადატ. წამოროშვის ფასი. 

Lemma: p'et'resharep-i  
Number: 17366  
პეტრეშარეფ-ი (პეტრეშარეფ/მ-ს) პეტრეს შთამომავალნი (პეტრე-სან-ებ-ი). შდრ. თურეფი. 

Lemma: p'et'roba  
Number: 17367  
პეტრობა (პეტრობას) იგივეა, რაც პერტობა. ართიშახ, ჭუმე პეტრობა რდუკონი, ამუსერი ართი სოფელსი მეუხირუნა
ხოჯი: ი. ყიფშ., გვ. 12 -- ერთხელ, ხვალ პეტრობა (დღესასწაული) რომ იყო, ამეღამ ერთ სოფელში მოუპარავთ ხარი. 

Lemma: p'eul-i  
Number: 17368  
პეულ-ი (პეულს) იგივეა, რაც პეირი, -- ყვავილი (ხილისა). დომიჸვილიო ვარდიშ პეული?: ქხს, 1, გვ. 59 -- მომიკალიო
ვარდის ყვავილი? იში სარხოსჷ ჭველათ ვადგჷდჷ, ვართ პეული რდჷ დო ვართი მოლი: მასალ., გვ. 57; ეგრისი, გვ. 130 --
იმის სიახლოვეს ბუჩქიც არ იყო (იდგა), არც ყვავილი იყო და არც მოლი. იაიაში პეულეფი ორთუმელო მემძჷდეს: კ.სამუშ.,
ქართ. ზეპ., გვ. 50 -- იაიას ყვავილები სასთუმლად გვედო. თუდო დიხა, ზღვა -- გვალეფი, პეულეფი შხვაშხვანერი:
კ.სამუშ., ქხპს, გვ. 116 -- ქვევით მიწა, ზღვა და მთები, ყვავილები მრავალფერი (სხვადასხვანაირი). 

Lemma: p'eulapa  
Number: 17369  
პეულაფა (პეულაფას) ხეხილის აყვავება. იხ. პეულუა. 

Lemma: p'euler-i  
Number: 17370  
პეულერ-ი (პეულერს) მიმღ. ვნებ. წარს. პეულანს ზმნისა -- აყვავებული; გაფურჩქნული. ვარდიშ უჯგუში სი რექჷ
გოპეულერი ატამაში: მასალ., გვ. 40 -- ვარდზე უკეთესი შენ ხარ გაფურჩქნული ატმისა. მესიშ ვარდი პეულერცჷ უჯგუ
სქანი ინოჯინა: მასალ., გვ. 30; ქხს, 1, გვ. 98 -- მაისის გაფურჩქნულ ვარდს სჯობია შენი შეხედვა. 

Lemma: p'eulua  
Number: 17371  
პეულუა (პეულუას) სახელი პეულანს ზმნისა -- გაფურჩქნა; აყვავილება. ჭითათ, რწვანეთ მოკვანწილი პეულანც ირი
იოლს: ყაზაყ., 1.04.1930, გვ. 3 -- წითლად, მწვანედ მოკაზმული (გამოწკეპილი) იფურჩქნება (ყვავილობს) ყოველ ამოსვლაზე.
გოპეულუ ირ დიხასჷ გურაფა დო რჩქინა, ტვინქჷ -- გაიფურჩქნა ყველგან (ყოველ ადგილას) სწავლა და ცოდნა, ტვინი.
პეულანს (გოპეულუუ აყვავილდა, გოუპეულუუ აყვავილებულა, გონოპეულუე(ნ) აყვავილდებოდა თურმე) გრდუვ. ყვავის, ყვავილობს.
პეულერი მიმღ. ვნებ. წარს. აყვავილებული, გაფურჩქნული. იხ. პეული. 

Lemma: p'ech'-i  
Number: 17372  
პეჭ-ი (პეჭის) იგივეა, რაც პენჭი, -- პაიჭი. პეჭი ჩოხაში რე (მონტყორიში ძაფიში ნაშუა) ბირგულიში მაადვალარი -- `პეჭი'
ჩოხისაა (მატყლის ძაფის ნაქსოვი) მუხლზე ჩამოსაცმელი. 

Lemma: p'exv-i  
Number: 17373  
პეხვ-ი (პეხვის) წიხლი; ტერფი. მიოგჷ პეხვი დო ვიშ იკარღუ -- დაარტყა (ჰკრა) წიხლი და დაარღვია იქით. 

Lemma: p'exve  
Number: 17374  
პეხვე (პეხვეს) ტერფის ზედა მხარე (ბ.კილანავა). 

Lemma: p'exvere  
Number: 17375  
პეხვერე, პეხვერია (პეხვერეს, პეხვერიას) იგივეა, რაც ფეხვერე, ფეხვერია, -- ტანად პატარა და პუტკუნა. პეხვერია
ბაღანა რე -- პუტკუნა (მსუქანი) ბავშვია. შდრ. პახუ. 

Lemma: p'ejeba  
Number: 17376  
პეჯება (პეჯებას) სახელი აპეჯენს ზმნისა -- პატიჟი. აპეჯენს სუმარემს ოჭკომუშა -- პატიჟებს სტუმრებს საჭმელად. აპეჯენს
(დააპეჯუ დაპატიჟა, დუუპეჯებუ დაუპატიჟებია, დონოპეჯებუე(ნ) დაპატიჟებდა თურმე) გრდმ. აპატიჟებს. იპეჯენს (დიიპეჯუ დაიპატიჟა,
დუუპეჯებუ დაუპატიჟებია) გრდმ. სათავ. ქც. აპეჯენს ზმნისა -- იპატიჟებს (თავს). უპეჯენს (დუუპეჯუ დაუპატიჟა, დუუპეჯებუ
დაუპატიჟებია) გრდმ. სასხვ. ქც. აპეჯენს ზმნისა -- უპატიჟებს. იპეჯინე(ნ) (იპეჯინუ შესაძლებელი გახდა დაპატიჟება, -- , -- )
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. აპეჯენს ზმნისა -- შეიძლება დაპატიჟება. აპეჯინე(ნ) (აპეჯინუ შეძლო დაეპატიჟა, -- , დონოპეჯებუე(ნ)
შესძლებია დაპატიჟება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უპეჯენს ზმნისა -- შეუძლია დაპატიჟოს. ოპეჯებაფუანს (ოპეჯებაფუუ
{და}აპატიჟებინა, უპეჯებაფუაფუ {და}უპატიჟებინებია, ნოპეჯებაფუე(ნ) აპატიჟებინებდა თურმე) კაუზ. აპეჯენს ზმნისა -- აპატიჟებინებს.
მაპეჯებელი მიმღ. მოქმ. {და}მპატიჟებელი. ოპეჯებელი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}საპატიჟებელი. {და}პეჯებული მიმღ. ვნებ. მყ.
{და}პატიჟებული. {და}ნაპეჯები/უ მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნაპატიჟები. {და}ნაპეჯებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}პატიჟების საფასური.
{უდ}უპეჯებუ მიმღ. უარყ. {და}უპატიჟებელი. 

Lemma: p'ejebul-i  
Number: 17377  
პეჯებულ-ი (პეჯებულს) მიმღ. ვნებ. წარს. აპეჯენს ზმნისა -- {და}პატიჟებული. ხენწჷფეს ვაფუქ პეჯებულია: მ. ხუბ., გვ. 270 -
- ხელმწიფეს ვყავარ დაპატიჟებულიო. 



Lemma: p'ejin-i  
Number: 17378  
პეჯინ-ი (პეჯინს) იგივეა, რაც პეჯება. 

Lemma: p'ian-i  
Number: 17379  
პიან-ი, პიანება (პიანს,პიანებას) სახელი იპიანენს ზმნისა -- ნებება; სურვილი. ქ იპიანჷ ღორონთქჷ ისურვა (ინება)
ღმერთმა: იპიანჷ ღორონთქჷ დო იში ძღაბი სქუაქჷ ქიიჩინჷ: ი. ყიფშ., გვ. 55 -- ინება ღმერთმა და მისი გოგო შვილმა (კი)
იცნო. იპიანჷ ღორონთქჷ დო მოგებულქ იჸუუ მუჰამბიქ-და...: მ. ხუბ., გვ. 36 -- ინება ღმერთმა და თუ მოგებული შეიქნა
მუჰამბი... პიანენს (იყენ. იპიანენს ინებებს, იპიანუ ინება, უპიანებუ უნებებია, ნოპიანებუე(ნ) ინებებდა თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ. ნებობს.
იპიანენს (იპიანუ ინება, უპიანებუ უნებებია) გრდმ. ინებებს. მაპიანებელი მიმღ. მოქმ. მნებებელი. ოპიანებელი მიმღ. ვნებ. მყ.
სანებებელი. პიანებული მიმღ. ვნებ. მყ. ნებებული. ნაპიანები/უ მიმღ. ვნებ. წარს. ნანებები. ნაპიანებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ნებების
საფასური. უპიანებუ მიმღ. უარყ. უნებებელი. 

Lemma: p'ik'val-i  
Number: 17380  
პიკვალ-ი (პიკვალს) ამობურცული, ამობერილი; აფუვებული. ჰამას მოგახუტოლუდი სქანი პიკვალი ძუძუ ჩეს: ი. ყიფშ.,
გვ. 165 -- ტკბილად ჩაგეხუტებოდი შენს ამობურცულ თეთრ ძუძუზე. ახალი აგვიგვილებური დო პიკვალი კიდირი: კ.სამუშ.,
ქართ. ზეპ., გვ. 20 -- ახლად აკოკრებული და აფუებული მკერდი. 

Lemma: p'ila  
Number: 17381  
პილა (პილას) პლატონი (საკუთარი სახელი). 

Lemma: p'ilagan-i  
Number: 17382  
პილაგან-ი (პილაგანს) სწორი (დ. ფიფია). 

Lemma: p'ilan-i  
Number: 17383  
პილან-ი (პილანს) [რუს. план გეგმა; ფორმა]. ოკო ქიმეჩე პილანი: ი. ყიფშ., გვ. 91 -- შენ უნდა მისცე გეგმა. რაშის
უგურუანანი თიშ სახე დო პილანცჷნი: მასალ., გვ. 106 -- რაშს რომ ადარებენ იმის სახესა და ფორმას. ათე პილანიში
ჸუდე უდგუ -- ამ ფორმის (გეგმის) სახლი უდგას. 

Lemma: p'ilat'ok'-i  
Number: 17384  
პილატოკ-ი (პილატოკის) ცხვირსახოცი. გაჭირებაში პილატოკი ალუძჷ ჯიბეშა ძღაბის: მ. ხუბ., გვ. 124 -- გაჭირვების
ცხვირსახოცი უდევს ჯიბეში გოგოს. ათე პილატოკი მიდეღითი: ქხს, 2, გვ. 154 -- ეს ცხვირსახოცი წაიღეთო. იხ. პლატოკი. 

Lemma: p'imp'al-i  
Number: 17385  
პიმპალ-ი, პიპალ-ი (პი{მ}პალს) პირმოკუმული (მ. ძაძ., 2, გვ. 14). 

Lemma: p'int'-i  
Number: 17386  
პინტ-ი (პინტის) ბინტი, ჩვარი, ჭინჭი. პინტი ქიმკიკირჷ ქვარაშა: მ. ხუბ., გვ. 175 -- ჭინჭი მიიკრა მუცელზე. უძირჷდჷკო ოკო
პინტი: ი.ყიფშ., გვ. 173 -- უნდა ენახა ჭინჭი. ჭკვერ კოჩიშ ნარაგადუ პინტიშა მიოკირალი რე: თ. სახოკ., გვ. 268 -- ჭკვიანი
კაცის ნათქვამი ჩვარში გამოსაკრავია. (თქვა) ჟირ კაპეკ დო პინტიშენი დუდი გოგისოფუნანი?: ქხს, 1, გვ. 192 -- (თქვენ)
ორი კაპიკისა და ჭინჭისათვის თავი გაგიხეთქიათ? 

Lemma: p'int'al-i  
Number: 17387  
პინტალ-ი (პინტალს) ჭკუათხელი, მოსულელო გამომეტყველებისა (მ. ძაძ., 2, გვ. 14). შდრ. პრენტი. 

Lemma: p'int'ia  
Number: 17388  
პინტია (პინტიას) კნინობ. ჭინჭის, ჩვრის ნაგლეჯი. დოფხვადი თექ, პინტიაშორო აკორსოფუნქია: მ. ხუბ., გვ. 183 --
დამხვდი იქ, ჩვარივით დაგგლეჯო! 

Lemma: p'int'ishua  
Number: 17389  
პინტიშუა (პინტიშუას) სახელი პინტიშანს ზმნისა -- პოტნა. შხვა გორდეფქ ქომიციის დო ღართი ქჷგმოპინტიშეს: მასალ.,
გვ. 99 -- სხვა ბაყაყები დამესივნენ და ჩოხა შემომაპოტნეს. პინტიშანს (პინტიშუუ პოტნა, უპინტიშუუ უპოტნია, ნოპინტიშუე(ნ) პოტნიდა
თურმე) გრდმ. პოტნის. იპინტიშანს (იპინტიშუუ იპოტნა, უპინტიშუუ უპოტნია) გრდმ. სათავ. ქც. პინტიშანს ზმნისა -- იპოტნის.
უპინტიშანს (უპინტიშუუ უპოტნა, უპინტიშუუ უპოტნია) გრდმ. სასხვ. ქც. პინტიშანს ზმნისა -- უპოტნის. ოპინტიშაფუანს (ოპინტიშაფუუ
აპოტნინა, უპინტიშაფუაფუ უპოტნინებია, ნოპინტიშაფუ{აფუ}ე(ნ) აპოტნინებდა თურმე) კაუზ. პინტიშანს ზმნისა -- აპოტნინებს.
მაპინტიშალი მიმღ. მოქმ. {და}მპოტნელი. ოპინტიშალი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}საპოტნი. პინტიშელი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}პოტნილი.
ნაპინტიშა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაპოტნი. ნაპინტიშუერი მიმღ. ვნებ. წარს. პოტნის საფასური. 

Lemma: p'int'ua  
Number: 17390  
პინტუა (პინტუას) იგივეა, რაც პენტუა, -- პენტვა. 

Lemma: p'ionua  
Number: 17391  
პიონუა (პიონუას) იგივეა, რაც ჸიონუა, -- ყივილი. 



Lemma: p'ior-i  
Number: 17392  
პიორ-ი (პიორს) იგივეა, რაც პეული, -- ყვავილი; კოკორი; კვირტი. არძა პიორი ვამკიღანსია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 14 --
ყველა კვირტი არ გამოისხამსო. ვარდიჯგუა სი ქორდი-და, ვავორდიო მა პიორი: ქხს, 1, გვ. 102 -- შენ თუ იყავი ვარდის
მსგავსი, არ ვიყავი მე ყვავილი? გოხოლუდი მა პიორი: ქხს, 1, გვ. 116 -- გახლდი მე კოკორი. 

Lemma: p'iorel-i  
Number: 17393  
პიორელ-ი (პიორელს) იგივეა, რაც პეულერი, -- მიმღ. ვნებ. წარს. პიორანს ზმნისა -- აყვავებული; აყვავილებული. დო
ჸოროფა, პიორელი, ირდუუ, ფალუნც: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., 1, გვ. 18 -- და ტრფობა, აყვავებული, იზრდება, ხარობს. 

Lemma: p'iorua  
Number: 17394  
პიორუა (პიორუას) იხ. პეულუა, -- სახელი პიორანს ზმნისა -- ყვავილობა. პიკვალი ვარდის ოპიორუანს -- აკოკრებულ
ვარდს ააყვავებს. იპიორუუ ლჷლჷ ჸალეფი -- ყვავის ჩვილი ტოტები (ყლორტები). პიორანს (გოპიორუუ აყვავილდა, გოუპიორუუ
აყვავილებულა, გონოპიორუე(ნ) აყვავილდებოდა თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ. ყვავილობს, კოკრობს. ოპიორუანს (ოპიორუუ
ააყვავილა, უპიორუუ აუყვავილებია) გრდმ. აყვავებს, აყვავილებს; აკოკრებს. იპიორუუ(ნ) (გიიპიორუ აყვავილდა, გოპიორელე(ნ)
აყვავილებულა) გრდუვ. ვნებ. ყვავილდება; კოკრდება. პიორელი მიმღ. ვნებ. წარს. აყვავილებული; აკოკრებული. უგუპიორუ
მიმღ. უარყ. აუყვავილებელი, აუკოკრებელი. 

Lemma: p'ip'in-i  
Number: 17395  
პიპინ-ი (პიპინს) ნაზობა, კოხტაობა; ტუჩშეკვრით ჩუმად ყოფნა (დ. ფიფია). ოსვისვინა, ოპიპინა, ვაი, სქან წავლა, სქვამი
ცირა!: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 122 -- კოპწაობ, ინაზები, ოხ, შენი წახდომა, ლამაზო ცირავ! ოპიპინანს (მხოლოდ აწმყოს წრისა და
4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. ნაზობს. 

Lemma: p'ip'inapa  
Number: 17396  
პიპინაფა (პიპინაფას) სახელი ოპიპინუანს ზმნისა -- რისამე ძალიან ავსება; გაპიპინება. ორკოლი ღვინით გააპიპინუუ --
დოქი ღვინით აავსო (მეტისმეტად). ოპიპინუანს (გააპიპინუუ გაავსო, გუუპიპინუაფუ გაუვსია, გონოპიპინაფუე(ნ) გაავსებდა თურმე) გრდმ.
ავსებს, აპიპინებს. იპიპინუანს (გიიპიპინუუ გაივსო, გუუპიპინუაფუ გაუვსია) გრდმ. სათავ. ქც. ოპიპინუანს ზმნისა -- ივსებს.
უპიპინუანს (გუუპიპინუუ გაუვსო, გუუპიპინუაფუ გაუვსია) გრდმ. სასხვ. ქც. ოპიპინუანს ზმნისა -- უვსებს (პირამდე). ოპიპინაფუანს
(ოპიპინაფუუ აავსებინა, უპიპინაფუაფუ აუვსებინებია, ნოპიპინაფუ{აფუ}ე(ნ) აავსებინებდა თურმე) კაუზ. ოპიპინუანს ზმნისა --
ავსებინებინებს ძალიან. მაპიპინაფალი მიმღ. მოქმ. {გა}მვსებელი ძალიან. ოპიპინაფალი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}სავსები. გოპიპინაფილი
მიმღ. ვნებ. წარს. გავსებული. ნაპიპინეფი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნავსები. ნაპიპინაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ვსების საფასური.
შდრ. გურ., იმერ. პიპინი ძალზე, მეტისმეტად გავსება ჭურჭლისა (ვ. ბერ., ს. ჟღ., ა.ღლ.). 

Lemma: p'ip'u  
Number: 17397  
პიპუ (პიპუს) კნინ. პირუკა. ქუმოძირი პიპუ -- მაჩვენე პირუკა (ეტყვიან ბავშვს). 

Lemma: p'ir-i  
Number: 17398  
პირ-ი (პირს) კოკორი; ყვავილი. ქ ვარდიშ პირი ვარდის ახლადგამოსული ყვავილი. არკვანიშა აშამჯანუ ვარდიშ პირი
მა: ქხს, 1, გვ. 19 -- აკვანში მიწევს ვარდის კოკორი მე. მაგლონიაში სქვამი პირც თხუმუში ხვიხვილი ვაგჷნი: კ. სამუშ.,
ქართ. ზეპ., გვ. 20 -- მაგნოლიას ლამაზ კოკორს მურყნის ხვიხვილი არ ჰგავს. შორიშე გუგალუაფუდი, მუჭოთ ჩიტი ვარდიშ
პირსჷ: მ. ხუბ., გვ. 310 -- შორიდან შემოგევლებოდი, როგორც ჩიტი ვარდის ყვავილს (კოკორს). მაჟირა წამალუაქ ოკო
იჸუასი პირიში გჷმოღალაში წოხჷლე: ყაზაყ., 16.03.1930, გვ. 2 -- მეორე შეწამვლა უნდა იქნეს ყვავილის გამოსვლის
(გამოტანის) წინ. ჸუჯიშ ბალიშ ქოპუასი ვარდიშ პირეფითი ეფშა: ი. ყიფშ., გვ. 126 -- ყურთ-ბალიში მქნას ვარდის
ყვავილებით სავსე. ქ ატამაში პირი ატმის ყვავილი. ქ პირიშ ნასქვი ყვავილის ნასკვი: შინაგანი, ქვედა ნაწილი კოკრისა,
სადაც ნაყოფი ისახება. თეთი პირიში ნასქვის დიხაშა ეფას ინულაში საშვალებას ქიმეფჩანთი -- ამით პირის ნასკვს
(ყვავილის ნასკვს) მიწაში ადვილად ჩასვლის საშუალებას მივცემთ. 

Lemma: p'irad-i  
Number: 17399  
პირად-ი (პირადის) პირადი. პირადი მუთუნი ვააპალუუ -- პირადი არაფერი არ გააჩნია (აქვს). პირადო ზმნზ. პირადად.
ათე ჭირქას ევჭოფუ დო პირადო სი დჷგახვამა: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 141 -- ამ ჭიქას ავიღებ და პირადად შენ დაგილოცავ. 

Lemma: p'irdap'ir-i  
Number: 17400  
პირდაპირ-ი (პირდაპირს) პირდაპირი. პირდაპირი კოჩიე, პის მარაგადე -- პირდაპირი კაცია, პირში მთქმელი.
პირდაპირო ზმნზ. პირდაპირ. პირდაპირო გეუჭოფუ ნიშანი -- პირდაპირ აუღო ნიშანი. შდრ. ჯიქურო. 

Lemma: p'ireba  
Number: 17401  
პირება (პირებას) სახელი აპირენს ზმნისა -- {და}პირება. მემიჩქუ, ვა გოპირუ მულა: ქხს, 1, გვ. 133 -- მგონია, არ აპირებ
მოსვლას. ბოშიქ ულა გაპიროუ იარაღამო: ი. ყიფშ., გვ. 106 -- ბიჭმა წასვლა დააპირა იარაღიანად. აპირენს (დააპირუ
დააპირა, დუუპირებუ დაუპირებია, დონოპირებუე(ნ) დააპირებდა თურმე) გრდმ. აპირებს. უპირენს (დუუპირუ დაუპირა, დუუპირებუ
დაუპირებია) გრდმ. სასხვ. ქც. აპირენს ზმნისა -- უპირებს. ოპირებაფუანს (ოპირებაფუუ დააპირებინა, უპირებაფუაფუ
დაუპირებინებია, ნოპირებაფუე(ნ) აპირებინებდა თურმე) კაუზ. აპირენს ზმნისა -- აპირებინებს. მაპირებელი მიმღ. მოქმ.
{და}მპირებელი. ოპირებელი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}საპირებელი. დაპირებული მიმღ. ვნებ. წარს. დაპირებული. დანაპირები/უ მიმღ.
ვნებ. წარს. დანაპირები. დანაპირებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. დაპირების საფასური. შდრ. ლაზ. პირ: უპირებუნ აპირებს (ნ. მარი). 

Lemma: p'irebul-i  
Number: 17402  
პირებულ-ი (პირებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ოპირუ(ნ) ზმნისა -- {და}პირებული. 



Lemma: p'irel-i  
Number: 17403  
პირელ-ი (პირელს) მიმღ. ვნებ. წარს. პირანს ზმნისა -- გაფურჩქნული, აყვავილებული, კვირტგამოსული. ჸა იქანცუ ართო
პირელი -- ტოტი ირხევა მთლად აყვავილებული. შდრ. პეულერი. 

Lemma: p'irvel-i  
Number: 17404  
პირველ-ი (პირველს) // პრიველ-ი (პრიველს) პირველი. ნათქუელს პირველ დღას ცა ფულუნს, მაჟირა დღას -- დიხა დო
მასუმა დღას ქჷანას უჩქუნია: ა. ცან., გვ. 115 -- ნათქვამს პირველ დღეს ცა მალავს, მეორე დღეს მიწა და მესამე დღეს
ქვეყანამ იცისო. სადღემუშოთ ჩქინი რინა პირველ ორდას ვარდიცალი!: ქხს, 1, გვ. 124 -- დღენიადაგ (სამუდამოდ) ჩვენი
ყოფნა პირველ იყოს ვარდივით! პირველო ზმნზ. პირველად. თის პირველო ხეს მით მეთხუნდუნი, დუც ნოკვათუენა --
იმას პირველად ხელს ვინც მოჰკიდებდა, თავს სჭრიდნენ თურმე. 

Lemma: p'irk'al-i  
Number: 17405  
პირკალ-ი (პირკალ/რს) მიტკალი. შდრ. იმერ. პირკალი მიტკალი (ვ. ბერ.). 

Lemma: p'irk'val-i  
Number: 17406  
პირკვალ-ი (პირკვალს) ხის კორძი, რომლისაგან აკეთებენ ჩაყვას (იხ. გ.ელიავა). 

Lemma: p'irsel-i  
Number: 17407  
პირსელ-ი (პირსელ/რს) ნათლიდედა. პირსელიე ნათილი ბაღანაში დიდა -- პირსელია მონათლული ბავშვის დედა. ქ
პირსელიში ქომონჯი ნათლიმამა. 

Lemma: p'irseloba  
Number: 17408  
პირსელობა (პირსელობას) ნათლიდედობა. მოფთხის მირონობა, მორდილობა, პირსელობა: შ. ბერ., გვ. 189 --
მომთხოვეს ნათლიობა, მირონობა, ნათლიდედობა. 

Lemma: p'irt'ol-i  
Number: 17409  
პირტოლ-ი (პირტოლ/რს) იხ. პურტოლუა. 

Lemma: p'irt'q'a  
Number: 17410  
პირტყა, პირტყალ-ი (პირტყა{ლ}ს) ძალზე თხელი, სიფრიფანა. 

Lemma: p'irua1  
Number: 17411  
პირუა1 (პირუას) სახელი პირანს ზმნისა -- კვირტის სხმა, გაფურჩქნა, აყვავილება. მუჟანს დიჭყა პირუას?: ქხს, 1, გვ. 95 --
როდის დაიწყებ ყვავილობას (გაფურჩქნას)? მასუმა წამალი ოკო პირუაში უკული: ყაზაყ., 16.03.1930, გვ. 2 -- მესამე
წამალი უნდა აყვავილების შემდეგ. ზოთონჯიში ვარდიცალო ვართ პირანც დო ვართ ფალუნს: ქხს, 1, გვ.109 -- ზამთრის
ვარდის მსგავსად არც კვირტს ისხამს და არც ყვავის. სონ ბაღის რე, პირანცჷნი თი ჩქიმი მაჭუალი ვარდი!: მასალ., გვ.25
-- რომელ ბაღშია, რომ ყვავის ის ჩემი მწველი ვარდი! პირანს (გოპირუუ კვირტი გამოისხა, გუუპირუუ კვირტი გამოუსხამს,
გონოპირუე(ნ) კვირტს გამოისხამდა თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ. ყვავილობს, კვირტს ისხამს. {გო}მაპირალი მიმღ. მოქმ. კვირტის
გამომსხმელი. გააპირალი მიმღ. ვნებ. მყ. კვირტგამოსასხმელი. გოპირელი მიმღ. ვნებ. წარს. კვირტგამოსხმული, გაფურჩქნული.
გონაპირა მიმღ. ვნებ. წარს. კვირტგამონასხამი. გონაპირუერი მიმღ. ვნებ. წარს. კვირტის გამოსხმის საფასური. უგუპირუ მიმღ.
უარყ. კვირტგამოუსხმელი. 

Lemma: p'irua2  
Number: 17412  
პირუა2 (პირუას) სახელი პირუნს ზმნისა -- პირვა, პირის აწყობა, -- მოპირვა (ცულის, თოხის, ნამგლის...). სადილობაშა
ბერგი პირი, ნასადილს ჸვანა ხაჩქია: თ. სახოკ., გვ. 257 -- სადილობამდე თოხი პირე (პირი გაულესე), ნასადილევს ყანა
თოხნეო. არგუნც პირჷნც -- ცულს პირავს. დოვპირათ ბერგეფი -- მოვპიროთ თოხები. არგუნი ჭკადუშა მიდეღუ ოპირუშა
(//მააპირუშა) -- ცული მჭედელთან წაიღო მოსაპირავად. პირუნს (მოპირუ მოპირა, მუუპირუ მოუპირავს, მონოპირუე(ნ) მოპირავდა
თურმე) გრდმ. პირავს, პირს უწყობს. უპირუნს (მუუპირუ მოუპირა, მუუპირუ მოუპირავს) გრდმ. სასხვ. ქც. პირუნს ზმნისა -- უპირავს.
იპირუუ(ნ) (მიიპირუ მოიპირა, მოპირე{ლე}(ნ) მოპირულა) გრდუვ. ვნებ. პირუნს ზმნისა -- იპირება. აპირუუ(ნ) (მა{ა}პირუ მოეპირა,
მოპირუუ მოჰპირვია) გრდუვ. ვნებ. უპირუნს ზმნისა -- ეპირება; პირი ეწყობა (თოხს, ცულს...). აპირე(ნ) (მააპირუ შეძლო მოეპირა,
-- , მონოპირუე(ნ) შესძლებია მოპირვა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უპირუნს ზმნისა -- შეუძლია მოპიროს. ოპირაფუანს (ოპირაფუუ
მოაპირვინა, უპირაფუაფუ მოუპირვინებია, ნოპირაფუ{აფუ}ე(ნ) აპირვინებდა თურმე) კაუზ. პირუნს ზმნისა -- აპირვინებს. მაპირალი
მიმღ. მოქმ. ვინც პირს უწყობს (ცულს, თოხს...). ოპირალი მიმღ. ვნებ. მყ. რასაც პირი უნდა აუწყონ (ცულს...), მოსაპირავი.
მოპირილი მიმღ. ვნებ. წარს. მოპირული; პირაწყობილი (თოხი, ცული...). {მო}ნაპირა მიმღ. ვნებ. წარს. პირანაწყობი (თოხი,
ცული...). {მო}ნაპირუერი მიმღ. ვნებ. წარს. პირის აწყობის საფასური. უპირუ, უმუპირუ მიმღ. უარყ. პირაუწყობელი. 

Lemma: p'irche  
Number: 17413  
პირჩე (პირჩეს) პირთეთრი. ართი პირჩე ჩხოუ ქოჸუნს -- ერთი პირთეთრი ძროხა კი ჰყავს. სუმი შხურქჷ სუმი ხუუ, სუმი
პირჩე ხარახუუ: ი. ყიფშ., გვ. 185 -- სამმა ცხვარმა სამი შობა, სამი პირთეთრი ხარახუ. პირჩეღ პიჯი+{რ}ჩე პირ-თეთრი.
შდრ. დურჩე, ჸვარჩე, წარჩე; ჯირჩე. იხ. კაბო. 

Lemma: p'irch'a  
Number: 17414  
პირჭა, პირჭალ-ი (პირჭა{ლ}ს) ფართო; ღია; ფართოდ გახელილი. თოლიპირჭა{ლი} თვალებფართო;



თვალებგადმოკარკლული, დაჭყეტილთვალება. შდრ. პირჭინი. 

Lemma: p'irch'in-i  
Number: 17415  
პირჭინ-ი (პირჭინს) პრაწვა, ჭყეტა (თვალისა). იხ. პირჭინაფა. 

Lemma: p'irch'inapa  
Number: 17416  
პირჭინაფა (პირჭინაფას) სახელი ოპირჭინუანს(თოლ/რს), პირჭონდუ(ნ) (თოლი) ზმნათა -- პრაწვა, ქაჩვა, ჭყეტა
(თვალისა). ტაბაკგოფაჩილს მიკუხედუ, თოლეფი უპირჭანდუ ეშე -- ტაბლაგაშლილს ეჯდა, თვალებს პრაწავდა ზევით.
ოპირჭინუანს (გააპირჭინუუ დაპრაწა თვალები, გუუპირჭინუაფუ დაუპრაწავს თვალები, გონოპირჭინუე(ნ)//გონოპირჭინაფუე(ნ) დაპრაწავდა
თურმე თვალებს) გრდმ. პრაწავს, ქაჩავს, ჭყეტს (თვალებს). პირჭონდუ(ნ) (გოპირჭონდუ დაიპრაწა, ძლიერ გაბრაზდა;
გოპირჭინაფე{რე}(ნ) დაპრეწილა, ძლიერ გაბრაზებულა) გრდუვ. ვნებ. ოპირჭინუანს ზმნისა -- იპრაწება, იჭყიტება თვალები.
გადატ. ძლიერ ბრაზდება. ოპირჭინაფუანს (ოპირჭინაფუუ დააპრაწვინა, უპირჭინაფუაფუ დაუპრაწვინებია, გონოპირჭინაფუე(ნ)
დააპრაწვინებდა თურმე თვალებს) კაუზ. ოპირჭინუანს ზმნისა -- აპრაწვინებს, აჭყეტინებს თვალებს. გოპირჭინაფილი მიმღ.
ვნებ. წარს. დაპრაწული, დაჭყეტილი. გადატ. ძლიერ გაბრაზებული. 

Lemma: p'irjvar-i  
Number: 17417  
პირჯვარ-ი, პიჯვარ-ი (პი{რ}ჯვარს) პირჯვარი. ართდიხას გედგჷ, პირჯვარც იწერც, იშ ნარაგად ირკოც ჯერც: კ. სამუშ.,
ქხპს, გვ. 171 -- ერთ ადგილას დგას, პირჯვარს იწერს, მისი ნათქვამი ყველას სჯერა (გამოცანა: სასწორი). 

Lemma: p'isk'vin-i  
Number: 17418  
პისკვინ-ი (პისკვინს) ბუთხუზა. ოპისკვინანს (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. ბუთხუზაა; ვინც
მკვრივად გამოიყურება. 

Lemma: p'it'a  
Number: 17419  
პიტა (პიტას) პატარა, ერთი ბეწო რაიმე (პ.ჭარ.); ნაწილი. ქ პიტა ნეძი ლებანი, ნიგვზის გულის ნახევარი (პ. ჭარ.). ნეძიში
ართი პიტა ქომუჩი -- ნიგვზის ერთი ლებანი მომეცი. ქ პიტა არდგილი გაშლილი ადგილი. ქ პიტა ფიცარი ცულით
გათლილი ხე, რომელსაც ფიცრის ფორმა აქვს; ხშირად სიგრძე და სიგანე ერთი ჰქონდა (მასალები, ტ. 1, გვ. 378). 

Lemma: p'it'a-p'it'a  
Number: 17420  
პიტა-პიტა (პიტა-პიტას) ნაწილ-ნაწილ. პიტა-პიტათ ზმნზ. ნაწილ-ნაწილად; დაწვრილებით. პიტაპიტათ ქუწუუ, გეუნწყუ
ირფელი -- დაწვრილებით (კი) უთხრა, აუხსნა ყველაფერი. 

Lemma: p'it'apicar-i  
Number: 17421  
პიტაფიცარ-ი (პიტაფიცარს) უბრალო, ხელით ნათალი ფიცარი. 

Lemma: p'it'apicaram-i  
Number: 17422  
პიტაფიცარამ-ი (პიტაფიცარამს) პიტა ფიცრებისაგან (ხელით ნათალი) აგებული სახლი. მოკლე ფიცრები ჩაწყობილია
სქელ და ფართე ბოყვებში (გ. ელიავა, ალბ., გვ. 112). 

Lemma: p'it'a  
Number: 17423  
პიტა ქობალ-ი (პიტა ქობალს) ბოტან. ჩელტა-ზანდური (ა. მაყ.) ორფხიანი პური (ს. მაკალ., გვ. 185). 

Lemma: p'it'ine  
Number: 17424  
პიტინე (პიტინეს) ბოტან. იგივეა, რაც ჸვალიმითა, -- პიტნა და ბაღის პიტნა (ა. მაყ.). 

Lemma: p'it'u-p'at'u  
Number: 17425  
პიტუ-პატუ (პიტუ-პატუს) წვრილმანი რამ. 

Lemma: p'ighin-i  
Number: 17426  
პიღინ-ი (პიღინს): ქ დუდიში პიღინი დაუმსახურებელი ამაყობა, -- თავმომწონეობა. იხ. პიღინაფა. 

Lemma: p'ighinapa  
Number: 17427  
პიღინაფა (პიღინაფას) სახელი უპიღანს (დუდი) ზმნისა -- იაფფასიანი, ფუყე, დაუმსახურებელი თავმომწონეობა. ათე ჩქიმ
მეზობელს უპიღანს დუდი, ნოტე, მუთუნ ორდასინი -- ეს ჩემი მეზობელი თავმომწონეობს, ნეტავი, რამე იყოს
(წარმოადგენდეს). 

Lemma: p'ishkosal-i  
Number: 17428  
პიშქოსალ-ი (პიშქოსალ/რს) პირსახოცი. პიშქოსალით გეუკირუ პიჯი -- პირსახოცით აუკრა პირი. პიშქოსალი ღ პიჯიშ +
ოქოსალი პირის სახოცი. 

Lemma: p'ichvan-i  
Number: 17429  
პიჩვან-ი (პიჩვანს) მარხვა. ქ დიდი პიჩვანი დიდმარხვა; დიდი მარხვა. ქ ქირსე პიჩვანი ქრისტეშობის მარხვა. პიჩვანც,



პიჩვანც ქვარა გილაიტკიჩანცჷ: ი. ყიფშ., გვ. 181 -- მარხვაში, მარხვაში მუცელი გაბერილი დაგაქვს. პიჩვანიში ჭკომუა
კოც ვაწაწყმიდენცია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 116 -- სამარხვოს ჭამა კაცს არ წაწყმედსო. პიჩვანი ღ პიჯიშ + ჩუალა
პირის+შენახვა (მარხვა). 

Lemma: p'ichvapa  
Number: 17430  
პიჩვაფა, პიჩვანაფა (პიჩვა{ნ}აფას) იგივეა, რაც პიჩუა, -- სახელი იპიჩვანს ზმნისა -- მარხვის შენახვა. ვიპიჩანქჷ მარუაშე
ჟირი შახჷ: ა. ცაგ., გვ. 97 -- ვმარხულობ კვირაში ორჯერ. 

Lemma: p'ichua  
Number: 17431  
პიჩუა (პიჩუას) მარხვა. იხ. პიჩვაფა; დოპიჩუა. შდრ. ლაზ. პიჩვა // პიჩვალა მარხვა (ლ. ნადარ., მასდ. ზან., გვ. 279). 

Lemma: p'ic'k'in-i  
Number: 17432  
პიწკინ-ი (პიწკინს) აზიზად ყურება. ნაბეტანს იპიწკინანს თე ძღაბი -- ძალიან აზიზად იყურება ეს გოგო. 

Lemma: p'ic'k'inua  
Number: 17433  
პიწკინუა (პიწკინუას) სახელი იპიწკინანს ზმნისა -- აზიზად ყურება, აზიზობა. იპიწკინანს (იპიწკინუუ იაზიზა, უპიწკინუუ უაზიზებია,
ნოპიწკინუე(ნ) აზიზობდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. აზიზობს. 

Lemma: p'ich'inapa  
Number: 17434  
პიჭინაფა (პიჭინაფას) იხ. პირჭინაფა. 

Lemma: p'ich'u-p'ach'u  
Number: 17435  
პიჭუ-პაჭუ (პიჭუ-პაჭუს) წვრილმანი; წვრილ-წვრილი. ჸიდურენს პიჭუ-პაჭუს, მუთუნს ვაგუნ ფერს -- ყიდულობს წვრილმანს
(წვრილ-წვრილს), არაფერს რომ არ ჰგავს ისეთს. 

Lemma: p'ixva  
Number: 17436  
პიხვა, პიხვალ-ი (პიხვა{ლ}ს) ბუთხუზა, პუტკუნა. იხ. პიხვინაფა. შდრ. პახუ. 

Lemma: p'ixvinapa  
Number: 17437  
პიხვინაფა (პიხვინაფას) სახელი პიხვონდუ(ნ), იპიხვინანს ზმნათა -- გასუქება, გაპუტკუნება. ოპიხვინუანს (გააპიხვინუ
გააპუტკუნა, გოუპიხვინუაფუ გაუპუტკუნებია, გონოპიხვინაფუე(ნ) გააპუტკუნებდა თურმე) გრდმ. აპუტკუნებს, ასუქებს, აბუთხუზებს.
იპიხვინანს (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. გაპუტკუნებულია. ოპიხვინანს იგივეა, რაც
იპიხვინანს. პიხვონდუუ(ნ) (გოპიხვონდუუ(ნ) გაპუტკუნდება, გოპიხვინაფე{ლ/რე}(ნ) გაპუტკუნებულა, გონოპიხვინაფუე(ნ) გაპუტკუნდებოდა
თურმე) გრდუვ. ვნებ. ოპიხვინუანს ზმნისა -- პუტკუნა, ბუთხუზა ხდება. გოპიხვინაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. გაპუტკუნებული. 

Lemma: p'ixua  
Number: 17438  
პიხუა (პიხუას) იგივეა, რაც პახუა, -- ცოტ-ცოტათი ნელა და გემრიელად ჭამა. 

Lemma: p'ij-i  
Number: 17439  
პიჯ-ი (პიჯ{ი}ს // პის) 1. პირი; პირისახე; 2. ნაპირი. ზაფანა ვაიჭკომუნ-და, პიჯი მუქ მერჭუა? -- თუ წიწაკა არ გიჭამია, პირი
რამ მოგწვაო? ოჭკომალი პიჯქ (// პიჯიქ) ვამიღუა -- საჭმელი პირმა არ მიიღოო. ხე ხეს ბონუნცია დო ჟირიხოლო -- პიც --
ხელი ხელს ბანსო და ორივე პირს. დედიბიქ კერიაშ პიჯს ქელემარცხუა: თ. სახოკ., გვ. 246 -- დედაბერს კერიის პირას
გასძვრაო (დამარცხდაო). პის გვალო სქვამი ორდი: ქხს, 1, გვ. 136 -- სახეზე მთლად მშვენიერი იყავი. პისუთ მა
გობონაფუა: ქხს, 1, გვ. 80 -- პირსაც მე დაგაბანინებო. ზაფანა ვაიჭკუმუნ-და, პიჯის (პის) მუშენ გონტუნია: ხალხ. სიბრ., 1,
გვ. 49 -- თუ წიწაკა არ გიჭამია, პირი რად გეწვისო? პიჯით ჯუდას გურითი ჯუდა მისხუნუნია -- პირით კოცნას გულით კოცნა
მირჩევნიაო. პიჯო მესიშ ვარდიჯგურა: ი. ყიფშ., გვ. 165 -- სახით (პირად) მაისის ვარდის მსგავსი. ქ ართი პიჯი ერთი პირი.
გადატ. ერთსულოვნება, შეთანხმებულობა: ართი პიჯი უღუნა -- ერთი პირი აქვთ, ერთსულოვანი არიან. ქ ბჟაში პიჯი მზის
პირი, მზიანი ადგილი. ქ პიჯი ანგარს პირ-სახე ჩამოსტირის, რაღაცაზე შეწუხებულია. ქ პიჯი წყარით აფუ ეფშა პირი
წყლით აქვს სავსე; გადატ. გაჩუმებულია. ქ მიოულარი პიჯი ვა უღუ მისასვლელი პირი არ აქვს -- არ მიესვლება. ქ
მაცოცხლებელიშა პიჯი ვა უგუ მაცოცხლებელს პირი არ უგავს; ვერ იცოცხლებს დიდხანს, -- მოკვდება. ქ ჯგირი პიჯი
ურჩქუ კარგი პირი უჩანს, კარგი იქნება: სიმინს წი ჯგირი პიჯი ურჩქუ -- სიმინდს წელს კარგი პირი უჩანს. ქ პის (პიჯის)
ლუკაშ კოროცხუა პირში ლუკმის დათვლა; სიძუნწის გამოჩენა: პის ჲუკას უკოროცხუნს -- პირში ლუკმას უთვლის. ქ
ოღურუუ პის (// კარს) გერე სიკვდილის პირას (// კარზე) დგას. ქ პის მარაგადე პირში მთქმელი. ქ პის წყარიში დოგუბუა
პირში წყლის დაგუბება, რაღაც მოსაზრებით გაჩუმება. ქ სქან პის შანქარი შენს პირს შაქარი. ქ მუ პიჯით ოკო მერთას? რა
პირით უნდა მივიდეს; მისასვლელი პირი არ აქვს. ქ მითინიშ პიჯით მეჩინა ვინმეს პირით შეთვლა. ქ პიჯიშა ბორქომიში
გედვალა პირზე ბოქლომის დადება: პის ბორქომი გეუძუ -- ვერაფერს ამბობს შიშით ან სხვა მიზეზით. ქ პიჯიში გეკირუა
პირზე აკერია: პის გიოკირუ დო ირიათო რაგადანს -- პირზე აკერია და სულ ლაპარაკობს. ქ პიჯიშა დიკოფურტინუა
პირში ჩაფურთხება, შეურაცხყოფა: ათენა პიჯიშა დიკოფურტინუა რე დო სი მირაგადუქ, მუთუნი ვაუწუა? -- ეს
შეურაცხყოფაა და შენ მეუბნები, არაფერი ვუთხრა? ქ პიჯიშა ნინაში დიკოლაფა // ნინაშ დიკოლაფა პირში ენის
ჩავარდნა; ენის ჩავარდნა, გაოცება მოულოდნელი რამის გაგებით: პიჯიშა ნინაქ ქიტკუოლუ, ათე ამბე ქეჩუესინი -- პირში
ენა ჩაუვარდა, ეს ამბავი რომ უამბეს. ქ პიჯიშ არიდება პირია არიდება; რაღაც მოსაზრებით გვერდის აქცევა. ქ პიჯიშა ხეშ
ეფორაფა პირზე ხელის აფარება, გაჩუმება. ქ პიჯიშე დაჩხირიში რღვაფა პირიდან ცეცხლის ყრა; გადატ. მეტისმეტად
გაბრაზება. ქ პიჯიშე ლუკაშ მიდაღალა პირიდან ლუკმის წართმევა. ქ პიჯიშე შანქარიშ ეკულა პირიდან შაქრის ამოსვლა.
პიჯიშე შანქარი ეკმალე -- პირიდან შაქარი ამოსდის, -- ტკბილად საუბრობს, ოქროპირია. ქ პიჯიშე შურიში იშაღალა
პირიდან სულის ამოღება, შეწუხება. ქ ღორონთიში პიჯიშე ჭყერი ღვთის პირიდან წყეული, თავზეხელაღებული. ქ პიჯიშ{ი}
ბონუა პირის დაბანვა. ქ ბჟაში პიჯიში ბონუა: ბჟა პის იბონს -- მზე პირს იბანს. ქ პიჯიშ{ი} გაგემუანება პირის
გაგემრიელება, ტკბილი რისამე ჭამა. ქ პიჯიშ{ი} გაუჩარება პირის გაშავება. პის გაუჩორუ, ეფერეფი უწუუ -- პირში გააშავა,



ისეთები უთხრა. ქ პიჯიშ{ი} გემო პირის გემო. ქ პიჯიშ გოტახუა პირის გატეხვა, დაპირებულის შეუსრულებლობა. ქ პიჯიშ
ეკირუა პირის აკვრა, გაჩუმება. მა იშა პიჯი ვემაკირე -- მე იმას პირს ვერ ავუკრავ (გავაჩუმებ). ქ პიჯიშ ენწყუმა პირის
გახსნა. ქ პიჯიშ მატახალი პირის გამტეხი. ქ შხვაშ პიჯიშ მაჯინე სხვის პირში მაყურებელი. ქ პიჯიშ მიკორააჸაფი პირის
დაკარება. პიჯი მუთუნიშა ვამკურაჸუაფუ -- პირი არაფრისთვის დაუკარებია, -- არაფერი შეჭამა. ქ პიჯიშ მონწყუმა პირის
მოხსნა: ტომარეს პიჯი მონწყუ -- ტომარას პირი მოხსნა. გადატ. ყველაფრის თქმა. ქ პიჯიშ ოშოლარი პირის
დასასველებელი. გადატ. სასმელი. პიჯიშ ოშოლარ ვაიღუნო მუთუნი? -- პირის დასასველებელი (სასმელი) არ გაქვს
რაიმე? ქ პიჯიშ პიჯიშა მეჩამა პირის პირზე მიცემა. პიჯი პის მეჩეს -- პირი პირს მისცეს, -- ერთმანეთს მხარი დაუჭირეს. ქ
პიჯიშ რაგადი იხ. პის მარაგადე. ქ პიჯიშ რღიმაფა პირის დაფჩენა: მუს გირღიმანს პიჯი? -- რას დაგიფჩენია პირი? ქ
პიჯიშ{ი} საფულეშე ღოლამა პირის საფლავისკენ ქმნა, მალე მოკვდება. ქ პიჯიშ ღალაფა პირის ღებინება: პის
ოღალაფუანს -- არწყევინებს, პირს აღებინებს. ქ პიჯიში შერცხვინა პირის შერცხვენა: პის შითმიირცხვინენს -- პირს
ირცხვენს, ცუდ საქციელს ჩადის. ქ პიჯიშ შოლუა პირის დასველება: პიჯი გიიშოლი -- პირი დაისველე! ქ პიჯიშ ხამით
გონწყუმა პირის დანით გახსნა. პის ხამი ვაგუნწყუნს -- პირს დანა არ გაუხსნის, ძლიერ განაწყენებულია. შდრ. ლაზ. პიჯი
სახე, ნაპირი (ნ. მარი). 

Lemma: p'ijala  
Number: 17440  
პიჯალა (პიჯალას) პირობა. ქ პიჯალაშ გიწოღალა პირობის გამორთმევა: ცირაშა ქიმერთია დო პიჯალა გეგჷწუღია: ა.
ცაგ., გვ. 21; ი. ყიფშ., გვ. 33 -- ცირასთან მიდიო და პირობა გამოართვიო. ქ პიჯალაშ დოდვალა პირობის დადება: პიჯალა
მიღუდეს დუდობაშე დოდვალირი: აია, 1, გვ. 26 -- პირობა გვქონდა თავიდან დადებული. ქ პიჯალაშ მეჩამა პირობის
მიცემა: დემქჷ პიჯალა ქიმეჩჷ, დაასქილიდუუკონი: ა. ცაგ., გვ. 44 -- დევმა პირობა მისცა, რომ მოერჩინა. მა პიჯალა
ქიმეფჩია: მ. ხუბ., გვ. 74 -- მე პირობა (კი) მივეციო. ქ პიჯალაშ რაგადი პირობის თქმა: პიჯალა ქარაგადაფეს ე ბოშის
თაქ: მ. ხუბ., გვ. 201 -- პირობა (კი) ათქმევინეს ამ ბიჭს აქ. ქ პიჯალაშ ჭარუა პირობის წერა: დუუძახჷ ხათე ვეზირენსჷ დო
პიჯალა დოჭარესჷ: ა. ცაგ., გვ. 20 -- დაუძახა მაშინვე ვეზირებს და პირობა დაწერეს. ქ პიჯალეფი პირობები. 

Lemma: p'ijam-i  
Number: 17441  
პიჯამ-ი (პიჯამს) პირიანი. იხ. პიჯი. 

Lemma: p'ijgime  
Number: 17442  
პიჯგიმე ზმნზ. თავქვე, პირქვე. 

Lemma: p'ijgonjamil-i  
Number: 17443  
პიჯგონჯამილ-ი (პიჯგონჯამილ/რს) პირგაღებული, პირღია. 

Lemma: p'ijgokikinapil-i  
Number: 17444  
პიჯგოქიქინაფილ-ი (პიჯგოქიქინაფილ/რს) პირდაფჩენილი. 

Lemma: p'ijvar-i  
Number: 17445  
პიჯვარ-ი (პიჯვარს) პირჯვარი. პიჯვარი დეეწერჷ: ი. ყიფშ., გვ. 6 -- პირჯვარი დაიწერა. აჯიაქ პიჯვარი დეწერია! -- უწუუ:
მ. ხუბ., გვ. 218 -- აჯიამ პირჯვარი დაიწერეო! -- უთხრა. ხეთეხოლო პიჯვარი დიბწერი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 25 --
მაშინათვე პირჯვარი დავიწერე. იხ. პირჯვარი. 

Lemma: p'ijigime  
Number: 17446  
პიჯიგიმე ზმნზ. იგივეა, რაც პიჯგიმე, -- პირდაღმა, პირქვე. პიჯიგიმე ღ პიჯი+გიმე პირი+ქვევით. შდრ. დუდიგიმე. 

Lemma: p'ijier-i  
Number: 17447  
პიჯიერ-ი (პიჯიერს) პირიანი. პიჯიერი კოჩიე -- პირიანი კაცია. 

Lemma: p'ij{i}eshe  
Number: 17448  
პიჯ{ი}ეშე ზმნზ. ზევით, აღმა; პირაღმა. პიჯ{ი}ეშე ქჷდიიდგჷ: ი. ყიფშ., გვ. 33 -- პირაღმა დაიდგი. პიჯიეშე ღ პიჯი+ეშე
პირი+ზევით, აღმა. იხ. პიჯიშე. 

Lemma: p'ijilirjgva  
Number: 17449  
პიჯილირჯგვა (პიჯილირჯგვას) პირფართე, დიდპირა; უშნო პირ-სახისა. ართი პიჯილირჯგვა კოჩი რე -- ერთი უშნო პირ-
სახის (პირფართო) კაცია. 

Lemma: p'ijirtinapil-i  
Number: 17450  
პიჯირთინაფილ-ი (პიჯირთინაფილ/რს) პირშებრუნებული. პიჯირთინაფილო ზმნზ. პირშებრუნებულად. სარკე მიკნობუენ,
თის პიჯირთინაფილო მიკნოჯანუე: მ. ხუბ., გვ. 183 -- სარკე რომ ჰქონდა ჩამოკიდებული, იმაზე პირშებრუნებულად იყო
თურმე მიწოლილი. 

Lemma: p'iji-saxe  
Number: 17451  
პიჯი-სახე (პიჯი-სახეს) პირი-სახე; სახე. დუჭყჷ პიჯიში სახეს დინოჯინა: მ. ხუბ., გვ. 37 -- დაუწყო პირი-სახეში ჩახედვა. მუ
კოსუ რე, ახარენს პიჯისახე სქანი, ვარდი?: ი. ყიფშ., გვ. 164 -- ვისაა (რა კაცსაა), რომ არ ახარებს შენი პირისახე, ვარდი? 

Lemma: p'ijiskvam-i  
Number: 17452  



პიჯისქვამ-ი (პიჯისქვამს) ლამაზი პირი, -- პირლამაზი. წოხოლეშე პიჯისქვამი, უკახალე -- თუმა ფალო:კ. სამუშ., ქართ.
ზეპ., გვ. 30 -- წინიდან პირლამაზი, უკნიდან -- თმა-შთენილი (მარტო). 

Lemma: p'ijiparto  
Number: 17453  
პიჯიფართო (პიჯიფართოს) პირფართო. ქიდოვდგათ პიჯიფართო ჭკუდი! -- დავდგათ პირფართო ჭურჭელი. 

Lemma: p'ijikoko  
Number: 17454  
პიჯიქოქო (პიჯიქოქოს), პიჯიქოქორო (პიჯიქოქოროს) პირღია, პირდაღებული; გადატ. გაუმაძღარი. სი მისჷ ოკორქჷ, სი
პიჯ-ქოქო:ა. ცაგ., გვ. 78 -- შენ ვის უნდიხარ, შე პირღიავ (პირდაფჩენილო)? 

Lemma: p'ijighula  
Number: 17455  
პიჯიღულა (პიჯიღულას) პირმრუდე. პიჯიღულა კოჩი რე, ვეენდვინე იშა -- პირმრუდე კაცია, არ შეიძლება მისი ნდობა. 

Lemma: p'ijishe  
Number: 17456  
პიჯიშე (პიჯიშეს) იგივეა, რაც პიჯიეშე, -- პირიაღმა, პირი ზევით. სუმიშახჷ გამნიირთჷ დო პიჯიშე ქჷდიიდგჷ: ა. ცაგ., გვ.
21 -- სამჯერ გადაბრუნდა და პირაღმა დადგა (დაიდგა). 

Lemma: p'ijishiodvalar-i  
Number: 17457  
პიჯიშიოდვალარ-ი (პიჯიშ იოდვალარს) თოფრა. 

Lemma: p'ijishjvar-i  
Number: 17458  
პიჯიშჯვარ-ი (პიჯიშჯვარს) იხ. პიჯვარი. ანგელოზო სი მიმორჩქუქ, სი რე, პიჯიშჯვარს მიგაწერქ: მ. ხუბ., გვ. 320 --
ანგელოზად შენ მიმაჩნიხარ, შენაა, პირჯვარს რომ მიგაწერ. 

Lemma: p'ijmok'iler-i  
Number: 17459  
პიჯმოკილერ-ი (პიჯმოკილერს) პირმოკეტილი, პირმოკუმული. 

Lemma: p'ijmoxunch'il-i  
Number: 17460  
პიჯმოხუნჭილ-ი (პიჯმოხუნჭილ/რს) პირმოკრული; პირმოჭმუჭნილი. 

Lemma: p'ijorua  
Number: 17461  
პიჯორუა (პიჯორუას) იხ. მოპიჯორუა. 

Lemma: p'ijsaghar-i  
Number: 17462  
პიჯსაღარ-ი (პიჯსაღარს) პირთეთრი. სუმი შხურქუ სუმი ხუუ, სუმი პიჯსაღარია ხუუ -- სამმა ცხვარმა სამი შობა, სამი
პირთეთრონი შობა. 

Lemma: p'ijuar-i  
Number: 17463  
პიჯუარ-ი (პიჯუარს) იხ. პიჯვარი. დეეპწერი პიჯუარი: ქხს, 1, გვ. 338 -- დავიწერე პირჯვარი. 

Lemma: p'ijubonu  
Number: 17464  
პიჯუბონუ (პიჯუბონუს) პირდაუბანელი. 

Lemma: p'ijucha  
Number: 17465  
პიჯუჩა (პიჯუჩას) პირშავი. შდრ. პირჩე. 

Lemma: p'ijkoko  
Number: 17466  
პიჯქოქო (პიჯქოქოს) იხ. პიჯიქოქო. 

Lemma: p'lan-i  
Number: 17467  
პლან-ი (პლანს) იხ. პილანი. 

Lemma: p'lanier-i  
Number: 17468  
პლანიერ-ი (პლანიერს) [რუს. плановый გეგმიანი]. პლანიერო ზმნზ. გეგმიანად. პლანიერო მეჸუნს საქმეს -- გეგმიანად
მიჰყვება საქმეს. 

Lemma: p'lat'ok'-i  
Number: 17469  
პლატოკ-ი, პლატჷკ-ი (პლატო/ჷკის) [რუს. платок თავსაფარი]. იხ. პილატოკი. იქ მეჩჷ პლატოკი: მ. ხუბ., გვ. 38 -- იმან
მისცა ცხვირსახოცი. ხეს პლატოკის დეკინენქინი: ქხს, 1, გვ. 123 -- ხელში რომ ცხვირსახოცს დაიჭერ. გელეღჷ ჯიბეშე
ბეჭეტეფი დო პლატჷკი: მ. ხუბ., გვ. 83 -- ამოიღო ჯიბიდან ბეჭდები და ცხვირსახოცი. იხ. ციცახორცი, ცახორცი (ი. ყიფშ.). 



Lemma: p'lut'-i  
Number: 17470  
პლუტ-ი (პლუტის) [რუს. плут გაიძვერა, მატყუარა, თაღლითი, არასანდო]. პლუტი კოჩი რე -- არასაიმედო (მატყუარა)
კაცია. ჩქიმი ჯიმაში მოღალატე, ი პლუტი დო ცულღუტია: ი. ყიფშ., გვ. 159 -- ჩემი ძმის მოღალატე, ის გაიძვერა და
ცუღლუტიო. 

Lemma: p'oez-i  
Number: 17471  
პოეზ-ი (პოეზის) [რუს. поезд მატარებელი]. შქა რკინა{შ}შარას გილვოკირუდე, პოეზი მიშას გაქანებული...: ქხს, 1, გვ. 77
-- შუა რკინიგზაზე ვიყო დაბმული, მატარებელი მიდიოდეს გაქანებული. 

Lemma: p'ovar-i  
Number: 17472  
პოვარ-ი, პოვერ-ი (პოვა/ერს) [რუს. повар მზარეული]. პოვერიში უკულაშო ქჷდარინუუ: მ. ხუბ., გვ. 38 -- მზარეულის
უმცროსად დააყენა. შდრ. გაგესქუა. 

Lemma: p'ol-i  
Number: 17473  
პოლ-ი (პოლ/რს) [რუს. пол იატაკი]. იხ. პროლი. თუდო გიბკერკელჷქ პოლსუ: ი. ყიფშ., გვ. 151 -- ქვევით ვკოტრიალობ
იატაკზე. 

Lemma: p'olimand-i  
Number: 17474  
პოლიმანდ-ი (პოლიმანდის) ფერადი, სხვადასხვაფერი. მოკორდჷ..., ჩქიმი ვარდი, პოლიმანდი, დინახალე
დოვრგიკონი: ი. ყიფშ., გვ. 115 -- მინდოდა..., რომ ჩემი ვარდი, სხვადასხვაფერი, შიგნით დამერგო. 

Lemma: p'olonia  
Number: 17475  
პოლონია (პოლონიას) ბოტან. ხებეურა (ა. მაყ.). იხ. ფურხიში ჯა. 

Lemma: p'omoshnik'-i  
Number: 17476  
პომოშნიკ-ი (პომოშნიკის) [რუს. помощник დამხმარე, თანაშემწე]. თე ბოშიშ პომოშნიკო ქჷდოდირთჷ: მ. ხუბ., გვ. 38 -- ამ
ბიჭის თანაშემწედ დადგა. 

Lemma: p'onua1  
Number: 17477  
პონუა1 (პონუას) ყრდნობა. იხ. გე-პონუა; მიკო-პონუა... 

Lemma: p'onua2  
Number: 17478  
პონუა2 (პონუას) სახელი პონს ზმნისა -- აყვავება (ყვავის). ღვანწკეფი ვარდიშორო პონც: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 19 --
ღაწვები ვარდივით უყვავის. ირო ვარდიშორო პონდჷ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 109 -- ყოველთვის ვარდივით ჰყვაოდა.
პონს/ც (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. სტატიკ. ჰყვავის. შდრ. პეულუა. 

Lemma: p'op'or-i1  
Number: 17479  
პოპორ-ი1 (პოპორს) აზვირთებული (აქაფებული) ტალღა; ზვირთი. პოპორი წყარი მაღლა ასხმით მიმავალი წყალი (პ.
ჭარ.); მორევი (ი. ყიფშ.). პოპორი ოშქვიდუანდას, ინა ვარე საცოდალი: ქხს, 1, გვ. 98, მასალ., გვ. 27 -- ზვირთთა ცემა
ახრჩობდეს, ის არაა საცოდავი. ბორია ირქენც, შერენც, ზღვა ილენცჷ, პოპორც ორთ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 81 -- ქარი
ქრის, ბობოქრობს (გიჟობს), ზღვა ღელავს (იბრძვის), ზვირთსა სცემს. ბუგაში გური ნოდია რე, გენია პოპორც გონჩურუანც:
კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 14 -- ბეცის (გონებაჩლუნგის) გული მხდალია, გენია ღვარცოფში (ზვირთში) გაცურებს. 

Lemma: p'op'or-i2  
Number: 17480  
პოპორ-ი2 (პოპორს) თავთავი (სიმინდის, ღომის, მჭადის...). სიმინდქ პოპორი ქააღუ -- სიმინდმა თავთავი ამოყარა. 

Lemma: p'op'orua  
Number: 17481  
პოპორუა (პოპორუას) სახელი პოპორანს, იპოპორუ(ნ) ზმნათა -- აზვირთება; ბობოქრობა. მინშა ეშე გეპოპორანცჷ,
ტკილცჷ ქათიჸუნუანცჷ..., ტკილი ქომოლურო გერე, პოპორცჷ შქას ორჩუანცჷ -- ზოგჯერ ზევით აზვირთდება, ტკილს
(მერგელს) ქვეშ მოიყოლებს..., ტკილი ვაჟკაცურად დგას, ზვირთს შუა ჰყოფს (აფენს). ნაბეტანს იპოპორუ, თეზმა ნება ოკო
ვემეჩას მუშ დუს -- ნამეტნავად ბობოქრობს, ამდენი ნება არ უნდა მისცეს თავის თავს. პოპორანს (დოპოპორუუ დათრგუნა,
დოუპოპორუუ დაუთრგუნავს, დონოპოპორუე(ნ) დათრგუნავდა თურმე) გრდმ. თრგუნავს. იპოპორუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4
სერიის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. ბობოქრობს. 

Lemma: p'orp'oc-i  
Number: 17482  
პორპოც-ი, პორპოცუა (პორპოცის) ლაღობა. თაქ ჩქიმი გური პორპოცანს: ქხს, , გვ. 317 -- აქ ჩემი გული ლაღობს. წუთიშ
პორპოცის კიდირ ოძირ, ოშქვიდაფალო ვემგოთინანს: შ. ბერ., გვ. 157 -- წუთის სილაღეს მკერდი ანახე, დასახრჩობად
ვერ გაბედავს მოსვლას. პორპოცანს (იყენ. პორპოცუუ ილაღა, უპორპოცუუ ულაღნია, ნოპორპოცუე(ნ) ლაღობდა თურმე) გრდუვ. საშ.-
მოქმ. ლაღობს. 

Lemma: p'orch'ik'-i  
Number: 17483  



პორჭიკ-ი, პორჭიკუა (პორჭიკის) არააუცილებელი საქმის კეთება; ცოდვილობა, უბადრუკი მცდელობა რისამე კეთებისა;
ბღაუჭი. მუდგასიენი იპორჭიკუ, ვითომ აკეთენს -- რაღაცასაა ცოდვილობს, თითქოს აკეთებს. იპორჭიკუ(ნ) (იპორჭიკუ
იცოდვილა, უპორჭიკინუ უცოდვილია, ნოპორჭიკუე(ნ) ცოდვილობდა თურმე) გრდმ. ვნებ. ცოდვილობს. 

Lemma: p'ot'ik'-i  
Number: 17484  
პოტიკ-ი (პოტიკის) უბრალო; უმნიშვნელო რამ; არარაობა. თე გენერალქ პოტიკიქ იჸუუ -- ეს გენერალი არარაობა
აღმოჩნდა (იქნა). უკულ ვაჲპირებუდას შხვა მუთუნიშ მოთხირუა, მუდგარენი პოტიკი დო ხელეფიში პოტინუა: ქხს, 1, გვ.
179 -- მერე არ აპირებდე სხვა რამის მოთხოვნას, რაღაც ბღლარძუნს და ხელების პოტინს. აიშახ მუთ ქოფთქვიინი, ენა
ირფელი პოტიკჯგუა: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 87 -- რაც აქამდე ვთქვი, ყოვლად (ყველაფერი) არარაობაა (არარაობის
მსგავსია). ინა პოტიკი საქმე ვარე -- ის უბრალო საქმე არაა. შდრ. ლეჩხ. პოტიკი მიდებ-მოდება (მ. ჩიქ.). 

Lemma: p'ot'ik'ia  
Number: 17485  
პოტიკია (პოტიკიას) კნინ. უბრალო, უმნიშვნელო, ფასი რომ არ აქვს. პოტიკია კოჩი რე -- კაცი, რომელსაც ხელიდან
ძნელად გამოსდის რაიმე; უთავბოლო კაცი. მა პოტიკია კოჩი ვა ვორექ -- მე უბრალო კაცი არ ვარ. 

Lemma: p'ot'ik'eba  
Number: 17486  
პოტიკება (პოტიკებას), პოტიკუა (პოტიკუას) სახელი პოტიკენს, აპოტიკენს ზმნათა -- ჩხირკედელაობა, ცოდვილობა,
ჩალიჩობა; საქმის უსულგულოდ, უთავბოლოდ კეთება; მიდებ-მოდებით ლაპარაკი. მუდგასიენი აპოტიკენს -- რაღაცასაა
აცოდვილებს. ეშ გურქ ჩქიმდა ვეგიადვას, ტყურათ მიპოტიკუას: ქხს, 1, გვ. 182 -- (ისე) გული არ დამიდოს, ტყუილად
მიჩხერკედელაოს. პოტიკენს (იყენ. იპოტიკუ იჩხირკედელავა, უპოტიკებუ უჩხირკედელავია, ნოპოტიკებუე(ნ) ჩხირკედელაობდა
თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ. ჩხირკედელაობს, ჩალიჩობს. აპოტიკენს (გააპოტიკუ გააჩალიჩა, გუუპოტიკებუ გაუჩალიჩებია) გრდმ.
აჩალიჩებს; აჩხირკედელავებს. უპოტიკენს (გუუპოტიკუ გაუჩალიჩა, გუუპოტიკებუ გაუჩალიჩებია) გრდმ. სასხვ. ქც. პოტიკენს ზმნისა
-- უჩალიჩებს. იპოტიკებუუ(ნ) (გიიპოტიკუ გაჩალიჩდა, გაპოტიკებე{ლე}(ნ) გაჩალიჩებულა) გრდუვ. ვნებ. აპოტიკენს ზმნისა --
ჩალიჩდება; ირევა. ეპოტიკებუუ(ნ) (გეეპოტიკუ გაუჩალიჩდა, გოპოტიკებუუ გასჩალიჩებია) გრდუვ. ვნებ. უპოტიკენს ზმნისა --
გაუჩალიჩდა; აერია-დაერია. ოპოტიკებელი მიმღ. ვნებ. მყ. საჩხირკედელაო, საჩალიჩო. გაპოტიკებული მიმღ. ვნებ. წარს.
ჩხირკედელაობის, ჩალიჩის შედეგად მიღებული, -- არეულ-დარეული. ნაპოტიკა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაჩხირკედელავები,
ნაჩალიჩარი. ნაპოტიკუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ჩხირკედელაობის, ჩალიჩის საფასური. 

Lemma: p'ot'in-i  
Number: 17487  
პოტინ-ი (პოტინს) პოტინი. იხ. პოტინაფა, პოტინუა. 

Lemma: p'ot'inapa  
Number: 17488  
პოტინაფა (პოტინაფას), პოტინუა (პოტინუას) სახელი უპოტინუანს ზმნისა -- ხელის წატანება, შეხება, ფათური, -- პოტინი.
უკული ვაჲპირებუდას შხვა მუთუნიშ მოთხირუა, მუდგარენი პოტიკი დო ხელეფიში პოტინუა: ქხს, 1, გვ. 179 -- მერე არ
აპირებდე სხვა რამის მოთხოვნას, რაღაც ბღლარძუნს და ხელების პოტინს. ვიშოთ, აშოთ უპოტინუუ ოსურს დო
გამკართინუუ: მ. ხუბ., გვ. 274 -- იქით, აქეთ წაავლო (წაუპოტინა) ხელი ქალს და მოაბრუნა. ნატრით ვიშერებუქჷ დო
ვეპოპტინე, მუ ფქიმინა?: ქხს, 1, გვ. 40 -- ნატვრით ვგიჟდები და რომ არ ვიპოტინო, რა ვქნა? იპოტინუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს
წრისა და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. პოტინობს. უპოტინუანს (უპოტინუუ {წა}უპოტინა, უპოტინუაფუ {წა}უპოტინებია,
ნოპოტინაფუე(ნ) {წა}უპოტინებდა თურმე) გრდმ. სასხვ. ქც. ოპოტინუანს ზმნისა -- უპოტინებს (ხელს). ოპოტინუანს (ოპოტინუუ
აპოტინა, უპოტინუაფუ უპოტინებია, ნოპოტინაფუე(ნ) აპოტინებდა თურმე) გრდმ. აპოტინებს. იპოტინე(ნ), იპოტინინე(ნ) (იპოტინინუ
შესაძლებელი გახდა პოტინი (ხელისა), -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ოპოტინუანს ზმნისა -- შეიძლება წაპოტინება (ხელისა).
ოპოტინაფუანს (ოპოტინაფუუ აპოტინებინა, უპოტინაფუაფუ უპოტინებინებია, ნოპოტინაფუე(ნ) აპოტინებინებდა თურმე) კაუზ.
ოპოტინუანს ზმნისა -- აპოტინებინებს, წაატანებინებს (ხელს). მაპოტინალი, მაპოტინაფალი მიმღ. მოქმ. {წა}მტანებელი,
{წა}მპოტინებელი. ოპოტინალი, ოპოტინაფალი მიმღ. ვნებ. მყ. {წა}საპოტინებელი, {წა}სატანებელი. პოტინაფილი მიმღ. ვნებ. წარს.
{წა}პოტინებული, {წა}ნატანები. ნაპოტინა, ნაპოტინეფი მიმღ. ვნებ. წარს. {წა}ნაპოტინები, {წა}ნატანები. ნაპოტინუერი, ნაპოტინაფუერი
მიმღ. ვნებ. წარს. {წა}პოტინების, ხელის {წა}ტანების საფასური. იხ. მო-პოტინაფა. 

Lemma: p'ot'inapil-i  
Number: 17489  
პოტინაფილ-ი (პოტინაფილ/რს) იხ. მოპოტინაფილი. 

Lemma: p'ot'inua  
Number: 17490  
პოტინუა (პოტინუას) იგივეა, რაც პოტინაფა. 

Lemma: p'ravezia  
Number: 17491  
პრავეზია // პრავიზია (პრავე/იზიას) [რუს. провизиа სურსათი, სანოვაგე]. გარას პრავიზია გვალო ჯგირო უღუდუ,
ირფელი სორგუდუ -- სატირალში სურსათ-სანოვაგე ძალიან კარგი ჰქონდა, ყველაფერი ეყარა. პრავეზია ირფელი
დონწყილი რე: მ. ხუბ., გვ. 132 -- სურსათ-სანოვაგე ყველაფერი დაწყობილია. 

Lemma: p'ranch'in-i  
Number: 17492  
პრანჭინ-ი (პრანჭინს) პრანჭვა. 

Lemma: p'ranch'ua  
Number: 17493  
პრანჭუა (პრანჭუას) იხ. პრენჭუა. 

Lemma: p'rast'ina  
Number: 17494  
პრასტინა (პრასტინას) [რუს. простыня ზეწარი]. პრასტინა ჟირშა გაგმუთირუუ -- ზეწარი ორჯერ გამოუცვალა. 



Lemma: p'racent'-i  
Number: 17495  
პრაცენტ-ი (პრაცენტის) პროცენტი. ოში პრაცენტით შითიასრულენა პლანს -- ასი პროცენტით ასრულებენ გეგმას. 

Lemma: p'rent'-i  
Number: 17496  
პრენტ-ი (პრენტის) ჩერჩეტი, მოსულელო; შერეკილი. 

Lemma: p'rent'ua  
Number: 17497  
პრენტუა (პრენტუას) სახელი პრენტუნს ზმნისა -- {წა}მოროშვა, სისულელის თქმა. პრენტუნს, მუს რაგადანსუნი, ვაშერსუ -
- როშავს, რას ლაპარაკობს, არ ესმის. პრენტუნს (ქოპრენტუ წამოროშა, ქუუპრენტუ წამოუროშავს, ქონოპრენტუე(ნ) წამოროშავდა
თურმე) გრდმ. როშავს. 

Lemma: p'rench'ua  
Number: 17498  
პრენჭუა (პრენჭუას) სახელი იპრენჭუ(ნ) ზმნისა -- პრანჭვა. ნაბეტანს იპრენჭუ -- ნამეტანს იპრანჭება. იპრენჭუ(ნ) (გიიპრენჭუ
გაიპრანჭა, გოპრენჭე{ლე}(ნ) გაპრანჭულა) გრდუვ. ვნებ. იპრანჭება. 

Lemma: p'rian-i  
Number: 17499  
პრიან-ი (პრიანს) სურვება. 

Lemma: p'rianeba  
Number: 17500  
პრიანება (პრიანებას) იხ. პრიანუა. 

Lemma: p'rianua  
Number: 17501  
პრიანუა (პრიანუას) იგივეა, რაც პიანი, პიანება, -- სახელი იპრიანუანს ზმნისა -- მოპრიანება, მოსურვება. ქიპრიანუ
ღორონთქი-და, მუ მიჭირს! -- ღმერთმა თუ მოისურვა, რა მიჭირს! 

Lemma: p'rivel-i  
Number: 17502  
პრიველ-ი (პრიველს) იხ. პირველი, -- პირველი. პრიველო ზმნზ. პირველად. პრიველო აიხვადუე, მუ გიწუუა?: მ. ხუბ., გვ.
20 -- პირველად რომ შეგხვდაო, რა გითხრაო? 

Lemma: p'rinc'u-p'ranc'u  
Number: 17503  
პრინწუ-პრანწუ (პრინწუ-პრანწუს) გადაჭარბებული განაზება, პრანჭვა. ნაბეტანი პრინწუ-პრანწუშ კოჩი რე -- ნამეტანი
პრანჭია კაცია. შდრ. იმერ., გურ. პუწკია ადამიანი, რომელიც გადაჭარბებით ინაზება; პრანჭია (ი. ჭყ.). 

Lemma: p'rol-i  
Number: 17504  
პროლ-ი (პროლს) იგივეა, რაც პოლი, -- იატაკი. თუდო ქეშუოძუდი პროლს: ქხს, 1, გვ. 176 -- ძირს ვეგდე იატაკზე. 

Lemma: p'ront'-i  
Number: 17505  
პრონტ-ი (პრონტის) იგივეა, რაც პრანტი, -- ჩერჩეტი, მოსულელო, შერეკილი. 

Lemma: p'ront'ua  
Number: 17506  
პრონტუა (პრონტუას) იგივეა, რაც პრენტუა, -- სახელი პრონტუნს ზმნისა -- როშვა, უთავბოლო ლაპარაკი. შდრ. გურ.
პრუტუნი უთავბოლო ლაპარაკი (ს. ჟღ.). 

Lemma: p'rop'k'a  
Number: 17507  
პროპკა (პროპკას) [რუს. пробка საცობი] საცობი. 

Lemma: p'rul-i  
Number: 17508  
პრულ-ი (პრულს) საქონლის (ძროხის, ხარის) ზურგის მატლი. იხ. პული. 

Lemma: p'uapa  
Number: 17509  
პუაფა (პუაფას) სახელი პუენს ზმნისა -- აყვავილება, გაფურჩქვნა. ვორდი მობირე მა, მაფშალია, გუგაღურჭულე,
გუგოპუაფე: ქხს, 1, გვ. 46 -- ვიყავ მომღერალი მე, ბულბული, გიჭიკჭიკე, აგაყვავილე. სიმართეში მოღალატეს ვაგაპუე,
ვაგაფალე: შ. ბერ., გვ. 169 -- სიმართლის მოღალატე ვერ გაიფურჩქნება, ვერ გაიხარებს. შდრ. პიორუა. 

Lemma: p'uzin-i  
Number: 17510  
პუზინ-ი (პუზინს) კუილი. პუზინა კოჩი კუანა კაცი; გადატ. მჩატე ქცევის, არასაიმედო კაცი. შდრ. ბუზინი, ბუთქინი. 

Lemma: p'uzine  
Number: 17511  
პუზინე (პუზინეს) ნაწლავი. უჭკომური, უშუმური, პუზინეე გოხარცქილი: ა. ცაგ., გვ. 74; ქხს, 1, გვ. 173 -- უჭმელი, უსმელი,



(შიმშილით) ნაწლავებდაწყვეტილია. 

Lemma: p'uzinua  
Number: 17512  
პუზინუა (პუზინუას) სახელი პუზინუნს ზმნისა -- {გა}კუება (დაბალი ხმის გამოცემით). პუზინუნს (გოპუზინუ გააკუა, გუუპუზინუ
გაუკუებია, გონოპუზინუე(ნ) გააკუებდა თურმე) გრდუვ. აკუებს. იხ. პუზინი. შდრ. ბუზინუა, ბუთქინუა, პურჭინუა. 

Lemma: p'ul-i  
Number: 17513  
პულ-ი (პულს) იგივეა, რაც პრული, -- მატლი, რომელიც ჩნდება წითელი ფერის ბზიკის კბენის შედეგად მსხვილფეხა
საქონლის (ძროხა, ხარი) ზურგზე. მას ჩვეულებრივ ამოაგდებენ ხოლმე. 

Lemma: p'ula  
Number: 17514  
პულა (პულას) ორთქლი (ი. ყიფშ.). შდრ. ორქი. 

Lemma: p'ump'ula  
Number: 17515  
პუმპულა (პუმპულას) ბოტან. ვაზის ჯიშია, მაღლარი, უყვარს ნესტი; გახდა დაბლარი. ყოფილა თეთრი და შავი ფერისა. შავი
ფერის ამჟამად დადასტურებული არაა; მარცვალი ნესვის მოყვანილობისაა; კარგი ღვინო დგება (გ. ელიავა). 

Lemma: p'unt'ula  
Number: 17516  
პუნტულა (პუნტულას) პუტკუნა, მსუქანი. შდრ. იმერ. პუნტულა პუტკუნა, მსუქანი, ჩაფსკვნილი, ტკიცინა (ვ. ბერ.). 

Lemma: p'up'ulua  
Number: 17517  
პუპულუა (პუპულუას) სახელი პუპულანს ზმნისა -- აკოკრება, აკვირტება, აყვავილება (პ. ჭარ.). პუპულანს (გოპუპულუუ
აკოკრდა, აყვავილდა; გუუპუპულუუ აკოკრებულა, აყვავილებულა; გონოპუპულუე(ნ) აყვავილდებოდა თურმე) გრდუვ. კოკრდება,
კვირტობს. 

Lemma: p'urask'ia  
Number: 17518  
პურასკია, პურასქია (პურასკიას) ბოტან. პრასა (ა.მაყ.). პურასკიას კვათუნცჷ დო ჯუმენიას გახუანც: ქხს, 1, გვ. 209 --
პრასას ჭრის და ჯიჯლაყას შემოაყრის (მიწას). უსურო სუმარი კოლო პურასქიათ ისურუა ოსურქ: თ.სახოკ., გვ. 260 -- უწვევი
სტუმარი ქალმა მწარე (გარეული) პრასით გაისტუმრაო. შდრ. ლაზ. პრასკა, პროსკჲა პრასა (ნ. მარი). 

Lemma: p'uraskiashi  
Number: 17519  
პურასქიაში ვარდ-ი (პურასკიაში ვარდის) ბოტან. ლურჯი ზამბახი (ა. მაყ.). 

Lemma: p'urk'on-i  
Number: 17520  
პურკონ-ი (პურკონს) იგივეა, რაც ბურგონი, ფურქონი, -- ბრაგუნი, მკვრივ რამეზე დარტყმით გამოცემული ხმიანობა. 

Lemma: p'uroskua  
Number: 17521  
პუროსქუა //პუროცკუა (პუროსქუას) სახელი პუროსქუნს ზმნისა -- 1. არევ-დარევა; მსხვრევა; 2. უეცრად წაწყვეტა (თავისა);
გადატ. მადიანად ჭამა. წყარიშ გვარგვალი როფა-როფა ქუენს გითმიპუროსქუდუ: ქხს, 1, გვ. 315 -- წყლის გვარგვალი
მსხვილ-მსხვილ ქვებზე იმსხვრეოდა. პუროსქუნს (დოპუროსქუ დაამსხვრია, დუუპუროსქუ დაუმსხვრევია, დონოპუროსქუე(ნ)
დაამსხვრევდა თურმე) გრდმ. ამსხვრევს; გადატ. მადიანად ჭამს. მაპუროსქალი მიმღ. მოქმ. მსხვრევი; გადატ. წამწყვეტი
(თავისა); მადიანად მჭამელი. პუროსქილი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}მსხვრეული; გადატ. წაწყვეტილი (თავი). იხ. პუსკორუა. 

Lemma: p'uroxil-i  
Number: 17522  
პუროხილ-ი (პუროხილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. დაგრეხილი. 

Lemma: p'urp'uzua  
Number: 17523  
პურპუზუა (პურპუზუას) სახელი პურპუზანს ზმნისა -- სქესობრივი კავშირის დამყარება. პურპუზანს (დოპურპუზუუ სქესობრივი
კავშირი დაამყარა, დუუპურპუზუუ სქესობრივი კავშირი დაუმყარებია, დონოპურპუზუე(ნ) სქესობრივ კავშირს დაამყარებდა თურმე)
გრდმ. სქესობრივ კავშირს ამყარებს. ოპურპუზალი მიმღ. ვნებ. მყ. სქესობრივი კავშირდასამყარებელი (პირი). ნაპურპუზა მიმღ.
ვნებ. წარს. სქესობრივი კავშირდანამყარები. ნაპურპუზუერი მიმღ. ვნებ. წარს. გასამრჯელო სქესობრივი კავშირის
დამყარებისათვის. 

Lemma: p'urt'ik'ua  
Number: 17524  
პურტიკუა (პურტიკუას) ფაფხური; რისამე ცუდად გაკეთება. ნიიპურტიკუქ გვანილი ცხენიცალო! -- ნუ ფაფხურობ მსუქან
ცხენივითა! იპურტიკუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. ფაფხურობს. შდრ. პუწყოლუა. 

Lemma: p'urt'olua  
Number: 17525  
პურტოლუა (პურტოლუას) სახელი პურტოლუნს ზმნისა -- დამსხვრევა, დამტვრევა. დემქ ქიმიანჯირუ ჸუდეს დო
დოპურტოლუ -- დევი მიაწვა სახლს და დაანგრია (დაამტვრია). პურტოლუნს (დოპურტოლუ დაამტვრია, დუუპურტოლუ
დაუმტვრევია, დონოპურტოლუე(ნ) დაამტვრევდა თურმე) გრდმ. ამსხვრევს, ამტვრევს; ანგრევს. იპურტოლუუ(ნ) (დიიპურტოლუ
დაიმტვრა, დოპურტოლე{რე}(ნ) დამტვრეულა) გრდუვ. ვნებ. პურტოლუნს ზმნისა -- იმტვრევა, იმსხვრევა, ინგრევა. მაპურტოლარი
მიმღ. მოქმ. {და}მსხვრევი, {და}მტვრევი. ოპურტოლარი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}სამსხვრევი, {და}სამტვრევი. პურტოლირი მიმღ. ვნებ.



წარს. {და}მსხვრეული, {და}მტვრეული. ნაპურტოლა მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნამსხვრევი, {და}ნამტვრევი. ნაპურტოლუერი მიმღ. ვნებ.
წარს. {და}მსხვრევის, {და}მტვრევის საფასური. 

Lemma: p'urt'q'in-i  
Number: 17526  
პურტყინ-ი (პურტყინს) ბურტყუნი, პურტყუნი. მუსიე, თექ გეპურტყინუნსინი, ვაალინუო ჸუჩა? -- რასაა, იქ რომ
ბურტყუნებს, ვერ წავა სახლში? 

Lemma: p'urt'q'ina  
Number: 17527  
პურტყინა (პურტყინას) ვისაც პურტყუნი ახასიათებს. 

Lemma: p'urt'q'inua  
Number: 17528  
პურტყინუა (პურტყინუას) სახელი პურტყინუნს ზმნისა -- ბურტყუნი. 

Lemma: p'urch'in-i  
Number: 17529  
პურჭინ-ი (პურჭინს) ხშირი, უწყვეტი ხმიანობა, ტუჩებით ან ტანის უკანა ნაწილით (ი. ყიფშ.); პრუწუნი; იხ. ბურწინი. 

Lemma: p'urch'ina  
Number: 17530  
პურჭინა (პურჭინას) ვისაც პურჭინი სჩვევია. გადატ. არასაიმედო; მატყუარა. პურჭინა კოჩიე არასაიმედო (ცრუ) კაცია. 

Lemma: p'urch'inua  
Number: 17531  
პურჭინუა (პურჭინუას) სახელი პურჭინუნს ზმნისა -- პრუწუნი; უკანა ტანიდან გაზების ხშირი გაშვება. პურჭინუნს (გოპურჭინუ
დააპრუწუნა, გუუპურჭინუ დაუპრუწუნებია, გონოპურჭინუე(ნ) დააპრუწუნებდა თურმე) გრდმ. აპრუწუნებს; გაზებს ხშირად უშვებს. 

Lemma: p'urch'q'ap-i  
Number: 17532  
პურჭყაფ-ი (პურჭყაფის) სახელი პურჭყანს ზმნისა -- პურჭყება, პურჭყვა, ფურთხება (უშნოდ, წამდაუწუმ). პურჭყანს (პურჭყუუ
აფურთხა, უპურჭყუუ უფურთხებია, ნოპურჭყუე(ნ) აფურთხებდა თურმე) გრდმ. აფურთხებს (წამდაუწუმ). შდრ. გურ. იპურჭყება (ს. ჟღ.,
ზანზ., გვ. 227). 

Lemma: p'usk'orua  
Number: 17533  
პუსკორუა (პუსკორუას) იგივეა, რაც პუროსქუა, -- გაწყვეტა; უეცრად მოჭრა, მოწყვეტა (თავისა). მუურქუუ ლეკური დო
მეპუსკორუ დუდი პურასკიაცალო -- მოუქნია ხმალი და მოჭრა თავი პრასივით. მორიალეში ოკოპუსკორუა: ქხს, 2, გვ. 487
-- მორიელების გაწყვეტა. 

Lemma: p'ut'alua  
Number: 17534  
პუტალუა (პუტალუას) სახელი პუტალანს ზმნისა -- დაგუნდავება, დაკვარკვალიშება (პ. ჭარ.). დიხა აკუპუტალუუ -- მიწა
მოაგუნდავა. პუტალანს (დოპუტალუუ დააგუნდავა, დუუპუტალუუ დაუგუნდავებია, დონოპუტალუე(ნ) დააგუნდავებდა თურმე) გრდმ.
აგუნდავებს. შდრ. ჭუჭუტუა. 

Lemma: p'ut'in-i  
Number: 17535  
პუტინ-ი (პუტინს) პუტუნი, ჩუმად ლაპარაკი; ჩურჩული. კოღო ვეგლაპუტინუნს: ქხს, 1, გვ. 339 -- კოღო არ დაპუტუნებს. შდრ.
გურ., იმერ. პუტუნი ჩუმად ლაპარაკი (ვ. ბერ.); ჩუმად გაბმული ლაპარაკი (ს. ჟღ., ზანიზ., გვ. 227). 

Lemma: p'ut'ina  
Number: 17536  
პუტინა (პუტინას) ვისაც პუტუნით ლაპარაკი ახასიათებს. პუტინა კოჩი ჩუმად მოლაპარაკე კაცი. 

Lemma: p'ut'inia  
Number: 17537  
პუტინია (პუტინიას) იგივეა, რაც პუტინა. ინა პუტინია კოჩი რე -- ის პუტუნა კაცია. 

Lemma: p'ut'on-i  
Number: 17538  
პუტონ-ი (პუტონს) იგივეა, რაც პუტონუა. 

Lemma: p'ut'onil-i  
Number: 17539  
პუტონილ-ი (პუტონოლ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. პუტონუნს ზმნისა -- {გა}პუტული. პუტონილი ქოთომი -- {გა}პუტული ქათამი. 

Lemma: p'ut'onua  
Number: 17540  
პუტონუა (პუტონუას) სახელი პუტონუნს ზმნისა -- პუტვა. ჭინჭაში დუდი გოპუპტონი: ი. ყიფშ., გვ. 128; ქხს, 1, გვ. 219 --
ჭინჭრაქის თავი გავპუტე. პუტონუნს (გოპუტონუ გაპუტა, გუუპუტონუ გაუპუტავს, გონოპუტონუე(ნ) გაპუტავდა თურმე) გრდმ. პუტავს.
იპუტონუნს (გიიპუტონუ გაიპუტა, გუუპუტონუ გაუპუტავს) გრდმ. სათავ. ქც. პუტონუნს ზმნისა -- იპუტავს. უპუტონუნს (გუუპუტონუ
გაუპუტა, გუუპუტონუ გაუპუტავს) გრდმ. სასხვ. ქც. პუტონუნს ზმნისა -- უპუტავს. იპუტონუუ(ნ) (გიიპუტონუ გაიპუტა, გოპუტონე{ლე}(ნ)
გაპუტულა) გრდუვ. ვნებ. პუტონუნს ზმნისა -- იპუტება. იპუტონე(ნ) (იპუტონუ შესაძლებელი გახდა {გა}პუტვა, -- , -- ) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. პუტონუნს ზმნისა -- შეიძლება {გა}იპუტოს. აპუტონე(ნ) (აპუტონუ შეძლო {გა}ეპუტა, -- , გონოპუტონუე(ნ) შესძლებია
გაპუტვა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უპუტონუნს ზმნისა -- შეუძლია {გა}პუტოს. ოპუტონაფუანს (ოპუტონაფუუ აპუტვინა, უპუტონაფუაფუ



უპუტვინებია, ნოპუტონაფუე(ნ) აპუტვინებდა თურმე) კაუზ. პუტონუნს ზმნისა -- აპუტვინებს. მაპუტონალი მიმღ. მოქმ. {გა}მპუტავი.
ოპუტონალი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}საპუტ{ავ}ი. პუტონილი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}პუტული. ნაპუტონა მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნაპუტი.
ნაპუტონუერი მიმღ. ვნებ. წარს. გაპუტვის საფასური. {უგ}უპუტონუ მიმღ. უარყ. {გა}უპუტავი. 

Lemma: p'ut'orel-i  
Number: 17541  
პუტორელ-ი, პუტორილ-ი (პუტორე/ილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. პუტორუნს ზმნისა -- იგივეა, რაც პუტონილი, ტვიტვილი, --
გაპუტული; {და}გლეჯილი. გადატ. ეშმაკი. 

Lemma: p'ut'orua  
Number: 17542  
პუტორუა (პუტორუას) სახელი პუტორუნს ზმნისა -- პუტვა; პტკვნა, ბრდღვნა (ქათმის, ინდაურის...). ჩიტი პჭოფი, ჩიტ
პუპტორი -- ჩიტი დავიჭირე, ჩიტი გავპუტე. ...უხელეთ გოპუპტორი: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 174; -- უხელოდ გავპუტე. 2. გლეჯა,
ფხრეწა, წყვეტა. ნორჩალს გაკომპუტორუნს: ქხს, 1, გვ. 180 -- ლოგინს დამიფხრეწს. ოდიარეს პუტორუნს -- ბალახს წყვეტს
(გლეჯს). პუტორუნს (გოპუტორუ გაპუტა, გოუპუტორუ გაუპუტავს, გონოპუტორუე(ნ) გაპუტავდა თურმე) გრდმ. პუტნის, გლეჯს, წყვეტს. 

Lemma: p'uc'q'ol-i  
Number: 17543  
პუწყოლ-ი (პუწყოლ/რს), პუწყოლუა (პუწყოლუას) სახელი პუწყოლუნს ზმნისა -- რისამე უსუფთაოდ და უხეიროდ კეთება;
ვაინაჩრობა, ჩალიჩი. იპუწყოლუ, იპუწყოლუ დო გეშაკეთუ საორტვინე დიხა -- იჩალიჩა, იჩალიჩა და შემოაკავა საბოსტნე
ადგილი. პუწყოლუნს (გოპუწყოლუ უგულოდ გააკეთა, გოუპუწყოლუ გაუკეთებია უგულოდ) გრდმ. უსუფთაოდ, უხეიროდ აკეთებს
(რასმე); აჩალიჩებს რაღაცას. იპუწყოლუ(ნ) (იპუწყოლუ იჩალიჩა, უპუწყოლუ // უპუწყოლინუ უჩალიჩია, ნოპუწყოლუე(ნ) ჩალიჩობდა თურმე)
გრდუვ. ვნებ. ჩალიჩობს, უსუფთაოდ და უხეიროდ აკეთებს. პუწყოლერი//პუწყოლირი მიმღ. ვნებ. წარს. უხეიროდ გაკეთებული.
ნაპუწყოლა მიმღ. ვნებ. წარს. უხეიროდ ნაკეთები, ნაჩალიჩები. 

Lemma: p'uc'q'oler-i  
Number: 17544  
პუწყოლერ-ი (პუწყოლერს) მიმღ. ვნებ. წარს. პუწყოლუნს ზმნისა -- უსუფთაოდ, (და) უხეიროდ გაკეთებული რამ. 

Lemma: p'uc'q'olua  
Number: 17545  
პუწყოლუა (პუწყოლუას) იხ. პუწყოლი. 

Lemma: p'uch'k'ut'ia  
Number: 17546  
პუჭკუტია (პუჭკუტიას) ბოტან. ფუნთუშა (ა. მაყ.). იხ. ჭუჭკუტია. 

Lemma: p'uch'onua  
Number: 17547  
პუჭონუა (პუჭონუას) სახელი პუჭონუნს ზმნისა -- ერთად თავმოყრა, შეგროვება. პუჭონუნს მიკენ-მოკონებს -- აგროვებს
რაღაც-რაღაცეებს. პუჭონუნს (დოპუჭონუ მოაგროვა, დუუპუჭონუ მოუგროვებია, დონოპუჭონუე(ნ) დააგროვებდა თურმე) გრდმ.
აგროვებს, თავს უყრის. 

Lemma: p'uch'q'olir-i  
Number: 17548  
პუჭყოლირ-ი (პუჭყოლირს) მიმღ. ვნებ. წარს. პუჭყოლუნს ზმნისა -- {და}ჭყლეტილი. შდრ. ჭყილატირი. 

Lemma: p'uch'q'olua  
Number: 17549  
პუჭყოლუა (პუჭყოლუას) სახელი პუჭყოლუნს ზმნისა -- უხეიროდ ჭყლეტა. ხაშილ ჸომურს ხეთი დოპუპჭყოლუნდით:
მასალები, ტ. 3, ნაწ. 2, გვ. 207 -- მოხარშულ ტყემალს ხელით დავჭყლეტდით. პუჭყოლუნს (დოპუჭყოლუ დაჭყლიტა, დუუპუჭყოლუ
დაუჭყლეტია, დონოპუჭყოლუე(ნ) დაჭყლეტდა თურმე) გრდმ. ჭყლეტს (უხეიროდ). უპუჭყოლუნს (დუუპუჭყოლუ დაუჭყლიტა, დუუპუჭყოლუ
დაუჭყლეტია) გრდმ. სასხვ. ქც. პუჭყოლუნს ზმნისა -- უჭყლეტს. იპუჭყოლე(ნ) (იპუჭყოლუ შესაძლებელი გახდა ჭყლეტა, -- , -- )
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. პუჭყოლუნს ზმნისა -- შეიძლება დაიჭყლიტოს. აპუჭყოლე(ნ) (აპუჭყოლუ შეძლო დაეჭყლიტა, -- ,
დონოპუჭყოლუე(ნ) შესძლებია დაჭყლეტა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უპუჭყოლუნს ზმნისა -- შეუძლია დაჭყლიტოს (უხეიროდ).
მაპუჭყოლარი მიმღ. მოქმ. მჭყლეტელი (უხეიროდ). ოპუჭყოლარი მიმღ. ვნებ. მყ. საჭყლეტი (უხეიროდ). პუჭყოლირი მიმღ. ვნებ. წარს.
{და}ჭყლეტილი (უხეიროდ). ნაპუჭყოლა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაჭყლეტი (უხეიროდ). ნაპუჭყოლუერი მიმღ. ვნებ. წარს. უხეიროდ
ჭყლეტის საფასური. 

Lemma: p'uxa1  
Number: 17550  
პუხა1 (პუხას) ბოტან. გიორგელა, ქათმისკუჭა (ა. მაყ.). 

Lemma: p'uxa2  
Number: 17551  
პუხა2 (პუხას) კუზიანი. გინოხონი ცხენსი (//ცხენცუ) ქოგუ პუხა, ოჭიშდირაკილი: ქხს, 1, გვ. 207; მასალ., გვ. 100 -- ნაჯდომ
(ჯაგლაგა) ცხენს ჰგავს კუზიანი, ზურგმოხრილი (ზურგდაღრეცილი). ჭიჭე ვორდი, პუხა ვორდი, მიბრდინი, გიფთინი --
პატარა რომ ვიყავი, კუზიანი ვიყავი, რომ გავიზარდე, გავიმართე (გამოცანა: გვიმრა). პუხას საფულე თინუნსია:
ხალხ.სიბრ., 1, გვ. 116 -- კუზიანს სამარე გაასწორებსო. // თიკუნადაც იხმარება. ირაკლია პუხა -- კუზიანი ირაკლი. შდრ.
პუხუ. 

Lemma: p'uxmet'axil-i  
Number: 17552  
პუხმეტახილ-ი (პუხმეტახილ/რს) კუზმოტეხილი, ზურგმოტეხილი. // გადატ. ჭიანჭველა (ტაბუ). შდრ. ჭკიჭკიტია. 

Lemma: p'uxt'axil-i  



Number: 17553  
პუხტახილ-ი (პუხტახილ/რს) იგივეა, რაც პუხმეტახილი. 

Lemma: p'uxu  
Number: 17554  
პუხუ (პუხუს) კუზი, ზურგი. თავადეფიში სქუალეფი პუხუთ გილაპუნდეს: მ. ხუბ., გვ. 343 -- თავადების შვილები ზურგით
დაგვყავდა. შქვითფუთიანი ტომარეფი პუხუთ გილოუღუდესჷ: მასალ., გვ. 36 -- შვიდფუთიანი ტომრები ზურგით
დაჰქონდათ. ათეს ქიმიბუნუანს პუხუშა: მ. ხუბ., გვ. 259 -- ამას მოიკიდებს ზურგზე. 

Lemma: p'uxuam-i  
Number: 17555  
პუხუამ-ი (პუხუამს) კუზიანი. // გადატ. ჭიანჭველა. შდრ. პუხა. 

Lemma: p'uxuria  
Number: 17556  
პუხურია (პუხურიას), პუხურუა (პუხურუას) ვისაც კუზი აქვს, კუზიანი. ქჷმორთჷ ართი მოხუცებული დედიბიქ, ჭიჭე
პუხურუა დედიბიქ: მ. ხუბ., გვ. 107 -- მოვიდა ერთი მოხუცი დედაბერი, პატარა კუზიანი დედაბერი. შდრ. პუხუ. 

Letter: zh  
ჟ 

Lemma: zhaarnech-i  
Number: 17557  
ჟაარნეჩ-ი იხ. ჟარნეჩი. 

Lemma: zhabu  
Number: 17558  
ჟაბუ (ჟაბუს) რძე ბავშვის ენაზე. ასე ჟაბუ გეშვი! -- ახლა რძე დალიე! იხ. ბჟა. 

Lemma: zham-i  
Number: 17559  
ჟამ-ი (ჟამს, ჟანს/ც) ჟამი, დრო. მუ ჟამიშა გაქიმინე თენა?: მ. ხუბ., გვ. 157 -- როდემდე (რა დრომდე) შეგიძლია გააკეთო
ეს? მუ ჟამიშა, უჩა ბედი, მა თაშ გილამთჷრჷნქჷნი?: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 36 -- რა დრომდე, შავო ბედო, მე ასე რომ მათრევ?
ეჩი წანერი ქიიჸიი თე ბოშინ, ფერი ჟანს: მ. ხუბ., გვ. 54 -- ოცი წლის რომ იქნება ეს ბიჭი, ასეთ დროს. ეფერ ჟანს
ხენწიფეშა ართი მეშხურეს ქჷმუურთჷმუ: ი. ყიფშ., გვ. 43 -- ისეთ დროს ხელმწიფესთან ერთი მეცხვარე მისულა. 

Lemma: zhambado  
Number: 17560  
ჟამბადო (ჟამბადოს ღ ჯამ-უბადო დრო-ცუდი) ავი, ცუდი დრო; შიმშილობა. 

Lemma: zhamil/r-i  
Number: 17561  
ჟამილ/რ-ი (ჟამილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ჟამუნს ზმნისა -- ციებით გაყვითლებული, -- მოჟამული. ჟამილიში შელორსა --
მოჟამულის შელოცვა. 

Lemma: zhamisha{x}  
Number: 17562  
ჟამიშა{ხ} ზმნზ. დრომდე. იხ. ათე (//თე//ე) ჟამიშახ ამ დრომდე; მუ ჟამიშახ? რა დრომდე? 

Lemma: zhamishi  
Number: 17563  
ჟამიში ზმნზ. დროის(ა). მუ ჟამიში რდუ თეში რაგადი? -- რა დროის იყო ამის თქმა? 

Lemma: zhamk'och-i  
Number: 17564  
ჟამკოჩ-ი (ჟამკოჩის, ჟამკოს) ცრუმორწ. ნავსი კაცი. 

Lemma: zhams  
Number: 17565  
ჟამს ზმნზ. დროს, ჟამს. იხ. ათე-ჟამს//ჟანს ამ დროს; ე-ჟამს//ჟანს ამ დროს; თი-ჟამს//ჟანს იმ დროს;მუ-ჟამს//ჟანს? რა
დროს, როდის? 

Lemma: zhamua  
Number: 17566  
ჟამუა (ჟამუას) სახელი ჟამუნს ზმნისა -- უჟმურის შეყრა, -- მოჟამვა. იხ. მოჟამუა. 

Lemma: zhamul-i  
Number: 17567  
ჟამულ-ი (ჟამულს) იგივეა, რაც ჟამილი, -- მიმღ. ვნებ. წარს. ჟამუნს ზმნისა -- მოჟამული. 

Lemma: zhamura  



Number: 17568  
ჟამურა (ჟამურას) წუნის მკეთებელი (მ. ძაძ., 2, გვ. 69). ჟამურა კოჩი -- ცუდის მკეთებელი კაცი. 

Lemma: zhamut'a  
Number: 17569  
ჟამუტა (ჟამუტას) უსუფთაო; საქმის უწესრიგოდ მკეთებელი. 

Lemma: zhang-i  
Number: 17570  
ჟანგ-ი (ჟანგის) იგივეა, რაც ღანჯი, -- ჟანგი. შდრ. ლაზ. მჟანგი ჟანგი (ნ. მარი). 

Lemma: zhangian-i  
Number: 17571  
ჟანგიან-ი (ჟანგიანს) ჟანგიანი. გადატ. გულღრძო. ჟანგიანი კოჩი რე -- გულღრძო კაცია. შდრ. ღანჯამი. 

Lemma: zhangir-i  
Number: 17572  
ჟანგირ-ი (ჟანგირს) მიმღ. ვნებ. წარს. ჟანგუნს ზმნისა -- {და}ჟანგული. 

Lemma: zhangua  
Number: 17573  
ჟანგუა (ჟანგუას) სახელი ჟანგუნს ზმნისა -- ჟანგვა. 

Lemma: zhant'al-i  
Number: 17574  
ჟანტალ-ი (ჟანტალ/რს) ბჟუტური, როშვა, ყბედობა. თეში ჟანტალი ქიგებგონინი, გურქ გომიხორცქუ -- ამის ბჟუტური რომ
გავიგონე, გული გამისკდა. 

Lemma: zhanc  
Number: 17575  
ჟანც ზმნზ. იგივეა, რაც ჟამს. 

Lemma: zhazhap-i  
Number: 17576  
ჟაჟაფ-ი (ჟაჟაფის) იხ. ჟაჟუა, -- დაჟეჟვა; დაბეჟვა. 

Lemma: zhazhir-i  
Number: 17577  
ჟაჟირ-ი (ჟაჟირს) მიმღ. ვნებ. წარს. ჟაჟუნს ზმნისა -- {და}ჟეჟილი; ნაცემი, გალახული (მაგრად). 

Lemma: zhazhu  
Number: 17578  
ჟაჟუ (ჟაჟუს) იგივეა, რაც ჟაბუ, -- რძე ბავშვის ენაზე. ასე ჟაჟუ გეშვი! -- ახლა რძე დალიე! მორთი აში, ჩქიმი ძაბუტია, ჟაჟუ
გეფშვათ! -- მოდი აქ, ჩემო გოგონავ, რძე დავლიოთ. შდრ. ბჟა. 

Lemma: zhazhua  
Number: 17579  
ჟაჟუა (ჟაჟუას) სახელი ჟაჟუნს ზმნისა -- 1. არამჭრელი რითიმე ჭრა; 2. ჟეჟვა, ბეჟვა, -- მაგრად ცემა. ვოურჩქილუნი, ჟაჟუა
გეჲშუჭარუ დო დოჟაჟუ მანგარას -- რომ არ უსმინა, ჟეჟვა გამოუწერა და დაჟეჟა მაგრად. ჟაჟუნს (დოჟაჟუ დაჟეჟა, დუუჟაჟუ
დაუჟეჟავს, დონოჟაჟუე(ნ) დაჟეჟავდა თურმე) გრდმ. ჟეჟავს; სცემს (მაგრად). იჟაჟუუ(ნ) (დიიჟაჟუუ(ნ) დაიჟეჟება, დიიჟაჟუ დაიჟეჟა
დოჟაჟე{ლ/რე}(ნ) დაჟეჟილა, დონოჟაჟუე(ნ) დაჟეჟავდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. იჟეჟება. იჟაჟე(ნ) (იჟაჟუ შესაძლებელი გახდა {და}ჟეჟვა, --
, -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ჟეჟუნს ზმნისა -- შეიძლება {და}იჟეჟოს. აჟაჟე(ნ) (აჟაჟუ შეძლო ეჟეჟა, -- , დონოჟაჟუე(ნ) შესძლებია
დაეჟეჟა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უჟაჟუნს ზმნისა -- შეუძლია {და}ჟეჟოს. ოჟაჟაფუანს (ოჟაჟაფუუ აჟეჟვინა, უჟაჟაფუაფუ უჟეჟვინებია,
ნოჟაჟაფუე(ნ) აჟეჟვინებდა თურმე) კაუზ. ჟაჟუნს ზმნისა -- აჟეჟვინებს. მაჟაჟალი მიმღ. მოქმ. {და}მჟეჟავი. ოჟაჟალი მიმღ. ვნებ. მყ.
{და}საჟეჟ{ავ}ი. ჟაჟილი მიმღ. ვნებ. წარს. დაჟეჟილი. ნაჟაჟა მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნაჟეჟი. ნაჟაჟუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ჟეჟვის
საფასური. {უდ}უჟაჟუ მიმღ. უარყ. დაუჟეჟავი. 

Lemma: zharnech-i  
Number: 17580  
ჟარნეჩ-ი (ჟარნეჩის) იგივეა, რაც ჟაარნეჩი, -- 1. ორმოცი. ართ დღაში მეტებულ საქმექ ჟარნეჩ დღაშა გინიდუა: თ.
სახოკ., გვ. 242 -- ერთ დღეს მიტოვებული საქმე ორმოც დღეზე გადავიდაო (ორმოცი დღით გადაიდოო). 2. ორმოცი.
მეორმოცე დღე მკვდრის გარდაცვალების აღსანიშნავად. ჟარნეჩი ოკო გინუგათ ღურელს -- ორმოცი უნდა გადავუხადოთ
მკვდარს. ჟარნეჩიღ ჟირ-ონ-ეჩი ორჯერ ოცი. შდრ. სუმონეჩი სამოცი; ოთხონეჩი ოთხმოცი. შდრ. ლაზ. ჟურნეჩი ორმოცი (ნ.
მარი); ძვ. ქართ. ორმეოცი (ი. აბულაძე). 

Lemma: zharnechi  
Number: 17581  
ჟარნეჩი დო ბრუო ორმოცდარვა: ე მუ ორე, მუ ორე? -- ჟარნეჩი დო ბრუო რე: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 167 -- ეს რა არის, რა
არის? -- ორმოცდარვა არის (გამოცანა: დიდმარხვა). 

Lemma: zharzhalua  
Number: 17582  
ჟარჟალუა (ჟარჟალუას) სახელი ჟარჟალანს ზმნისა -- ჟრჟოლა, თრთოლა, კანკალი. ქობძირინი, მაშქურინუ, ტანსი
გომიჟარჟალუუ -- რომ ვნახე, შემეშინდა, ტანი ამიცახცახდა (გამაჟრჟოლა). ჟარჟალანს (იყენ. ჟარჟალუუ იკანკალა, უჟარჟალუუ
უკანკალია, ნოჟარჟალუე(ნ) კანკალებდა თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ. ცახცახებს, კანკალებს, ჟრჟოლავს. უჟარჟალუანს (უჟარჟალუუ
აცახცახა, უჟარჟალუაფუ უცახცახებია) გრდმ. სასხვ. ქც. ჟარჟალანს ზმნისა -- აცახცახებს, აჟრჟოლებს. 



Lemma: zhashxa//zheshxa  
Number: 17583  
ჟაშხა//ჟეშხა (ჟა/ეშხას) კვირა. გოთანდუ ჟაშხა დღაქ: მ. ხუბ., გვ. 6 -- გათენდა კვირა დღე. საბატონიში გინატაროზუ
(გუნასარკა) ჟაშხა ნასადილჷშახ, თუთაშხაში -- თუთაშახია: თ სახოკ., გვ. 257; ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 119 -- შაბათის
გამონადარება (გადანაკარები) კვირა ნასადილევამდე, ორშაბათისა -- თვემდეო. ჟაშხა ღ ბჟაშ+დღა მზის დღე. იხ.
ახალჟაშხა; ოჟაშხეთ. 

Lemma: zhgartal-i  
Number: 17584  
ჟგართალ-ი (ჟგართალ/რს) დიდი სხეულის უშნოდ რხევა. იჟგართალუ(ნ) ( -- , იჟგართალუ ირხია, უჟგართალინუ რხეულა,
ნოჟგართალუე(ნ) ირხეოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ირხევა უშნოდ. 

Lemma: zhgartap-i  
Number: 17585  
ჟგართაფ-ი (ჟგართაფის) სახელი აჟგართუუ(ნ) ზმნისა -- გდება; ზღართანი. თეშ მაშხვა კოჩქ ჟგართაფი გააჸარებაფუუ
დიხას -- ამოდენა (ამ სიმსხო) კაცმა ზღართანი გაადინა მიწაზე. აჟგართუუ(ნ) (დააჟგართუ ზღართანი გაადინა, დოჟგართაფე{ლ/რე}(ნ)
ზღართანი გაუდენია, დონოჟგართაფუე(ნ) ზღართანს გაადენდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ზღართანს ადენს; ეხეთქება (ძირს). შდრ.
ძვაძვაფი. 

Lemma: zhgertil-i  
Number: 17586  
ჟგერთილ-ი (ჟგერთილს) მიმღ. ვნებ. წარს. ჟგერთუნს ზმნისა -- 1. {გა}თელილი; 2. მაგრად (გამეტებით) ნაცემი. 

Lemma: zhgertin-i  
Number: 17587  
ჟგერთინ-ი (ჟგერთინს) ძლიერი (ენერგიული) ფართხალი, -- ჟღვერთა. გლახა ოჯინე რდუ, თინა თექ იჟგერთუდუნი --
ცუდი საყურებელი იყო, ის რომ იქ ფართხალებდა (ძლიერად). იჟგერთუ(ნ) ( -- , იჟგერთუ იფართხალა, უჟგერთინუ უფართხალია,
ნოჟგერთუე(ნ) ფართხალებდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ფართხალებს. 

Lemma: zhgertua  
Number: 17588  
ჟგერთუა (ჟგერთუას) სახელი ჟგერთუნს ზმნისა -- 1. თელვა; 2. მაგრად, გამეტებით ცემა, -- თხლეშა, ჟეჟვა. გური
მუმოჸუნებაფუუ დო დოვჟგერთი -- გული მომაყვანინა და ვცემე (მაგრად). ხოც კუდელც ქოჟგერთუნცუნ, ხოჯი ჭითათ
გინირთუ: ქხს, 1, გვ. 11 -- ხარს რომ კუდს გაუთხლაშუნებს, ხარი წითლად გადაიქცევა. ჟგერთუნს (დოჟგერთუ მაგრად ცემა,
დუუჟგერთუ უცემია მაგრად, დონოჟგერთუე(ნ) მაგრად სცემდა თურმე) გრდმ. სცემს მაგრად; სთხლეშს. იჟგერთუუ(ნ) (დიიჟგერთუ
მაგრად იცემა, დოჟგერთე{ლე}(ნ) მაგრად ნაცემ იქნა (ცემულა)) გრდუვ. ვნებ. ჟგერთუნს ზმნისა -- მაგრად იცემება; იბეგვება.
იჟგერთე(ნ) (იჟგერთუ შესაძლებელი გახდა მაგრად ცემა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ჟგერთუნს ზმნისა -- შეიძლება მაგრად
იცემოს (//ცემა). აჟგერთე(ნ) (აჟგერთუ შეძლო მაგრად ეცემა, -- , დონოჟგერთუე(ნ) შესძლებია მაგრად ცემა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
ჟგერთუნს ზმნისა -- შეუძლია მაგრად სცემოს (დაბეგვოს). ოჟგერთაფუანს (ოჟგერთაფუუ მაგრად აცემინა, უჟგერთაფუაფუ მაგრად
უცემინებია, ნოჟგერთაფუე(ნ) მაგრად აცემინებდა თურმე) კაუზ. ჟგერთუნს ზმნისა -- მაგრად აცემინებს (აჟეჟვინებს). მაჟგერთალი
მიმღ. მოქმ. მაგრად მცემელი. ოჟგერთალი მიმღ. ვნებ. მყ. მაგრად საცემი. დოჟგერთილი მიმღ. ვნებ. წარს. მაგრად ცემული
(ნაცემი), დაჟეჟილი. ნაჟგერთა მიმღ. ვნებ. წარს. მაგრად ნაცემი. ნაჟგერთუერი მიმღ. ვნებ. წარს. მაგრად ცემის საფასური. 

Lemma: zhgvartal-i  
Number: 17589  
ჟგვართალ-ი (ჟგვართალს) შეფრთხიალება; შერხევა. ექჷ ჩხომც ახიოლჷ, ართი ქჷდიჟგვართალუუ -- ეს თევზს
გაუხარდა, ერთი შეფრთხიალდა. 

Lemma: zhgvirtal-i  
Number: 17590  
ჟგვირთალ-ი (ჟგვირთალს) იგივეა, რაც ჟგირთალი, -- უშნოდ გრძელი და ჩამსხვილებული (მ. ძაძ., 2, გვ. 14). 

Lemma: zhgirton-i  
Number: 17591  
ჟგირთონ-ი (ჟგირთონს) ხმაურით სიარული (სირბილი). იხ. გილა-ჟგირთონი. 

Lemma: zhgirtonua  
Number: 17592  
ჟგირთონუა (ჟგირთონუას) იხ. ჟგირთონი, -- სახელი იჟგირთონუ(ნ) ზმნისა -- ხმაურით სიარული (სირბილი); (ძალით)
გათელვა (მაგ., სიმინდის, ბალახის...), გაქელვა. ჟგირთონუნს (დოჟგირთონუ გაქელა, დუუჟგირთონუ გაუქელავს, დონოჟგირთონუე(ნ)
გაქელავდა თურმე) გრდმ. თელავს; ქელავს. 

Lemma: zhe  
Number: 17593  
ჟე (ჟეს) იხ. ბჟე. 

Lemma: zhentel-i  
Number: 17594  
ჟენთელ-ი (ჟენთელს) ბრწყინვა (დ. ფიფია). 

Lemma: zhezhere  
Number: 17595  
ჟეჟერე (ჟეჟერეს) ნედლი; წყლიანი. ჟეჟერე დიშქა -- წყლიანი (ნედლი) შეშა. შდრ. ლეჟერე. 

Lemma: zhezhva  
Number: 17596  
ჟეჟვა (ჟეჟვას) დუჟი, ნერწყვი. ჟეჟვა მაალედუ პიჯიშე -- დუჟი მოსდიოდა პირიდან. შდრ. ლეპი, ეპი. 



Lemma: zhezhua  
Number: 17597  
ჟეჟუა (ჟეჟუას) იგივეა, რაც ჟაჟუა, -- ჟეჟვა. 

Lemma: zhezhgheb-i  
Number: 17598  
ჟეჟღებ-ი (ჟეჟღების) ენტომ. ჭრიჭინა (დ. ფიფია). 

Lemma: zherzhelua  
Number: 17599  
ჟერჟელუა (ჟერჯელუას) სახელი ჟერჟელანს ზმნისა -- კაშკაში. ამდღა სოფელც, უკოჭობეს, აჟერჟელენს ელნათური:
ყაზაყ., 11.04.1931, გვ. 3 -- დღეს სოფელს, უჭრაქოს, აკაშკაშებს ელნათური. შდრ. ოჟერჟელაია. 

Lemma: zheshxa  
Number: 17600  
ჟეშხა (ჟეშხას) იგივეა, რაც ჟაშხა, -- კვირა დღე. ამუდღა ჟეშხა რე: ი. ყიფშ., გვ. 13 -- დღეს კვირაა. ირ ჟეშხასჷ, უქმი
დღას, ოხვამეს წირუა რდჷ: მ. ხუბ., გვ. 344 -- ყოველ კვირას, უქმე დღეს, ეკლესიაში წირვა იყო. ართი ჟეშხასჷ აზრით
ეფშაქჷ... ვთქვიი: მასალ., გვ. 26 -- ერთ კვირა დღეს აზრით სავსემ... ვთქვი. მუთა ჟეშხა არაფერი კვირა (მესამე კვირა
დიდმარხვის); ჸურუ ჟეშხა სულელი კვირა (მეოთხე კვირა დიდმარხვისა); აია-ჟეშხა (მეხუთე კვირა დიდმარხვისა); ბაია-
ჟეშხა (მეექვსე კვირა დიდმარხვისა) (იხ. ი. ყიფშ., ლექსიკ. დღა). 

Lemma: zhvabal-i  
Number: 17601  
ჟვაბალ-ი (ჟვაბალ/რს) როშვა, ყრანტალი. 

Lemma: zhvabala  
Number: 17602  
ჟვაბალა (ჟვაბალას) ვისაც ჟვაბალი (როშვა) სჩვევია. 

Lemma: zhvabalua  
Number: 17603  
ჟვაბალუა (ჟვაბალუას) იხ. ჟვაბალი, -- სახელი ჟვაბალანს ზმნისა -- როშვა, ყრანტალი (რაც ენაზე მოადგება). ჟვაბალანს
(ჟვაბალუუ როშა, უჟვაბალუუ უროშავს, ნოჟვაბალუე(ნ) როშავდა თურმე) გრდმ. როშავს, ყრანტალებს (ენაზე მომდგარს). 

Lemma: zhvabin-i  
Number: 17604  
ჟვაბინ-ი (ჟვაბინს) იგივეა, რაც ჯვაბინი. 

Lemma: zhvabu  
Number: 17605  
ჟვაბუ (ჟვაბუს) ზოოლ. ბაყაყი; გომბეშო. ძღაბიქ ჟვაბუო გინირთუ -- გოგო ბაყაყად გადაიქცა. ნოჭვიმერს ჟვაბუ
ვაყაყალანს -- ნაწვიმარზე ბაყაყი არ ყიყინებს. შდრ. ლაზ. მჟვაბუ ბაყაყი, გომბეშო (ნ. მარი). რუს. жаба ბაყაყი. 

Lemma: zhvabua  
Number: 17606  
ჟვაბუა (ჟვაბუას) სახელი ჟვაბუნს ზმნისა -- ხარბად ჭამა. ქიმკოდოხოდუ ტაბაკის დო ოჭკომალი დოჟვაბუ -- მიუჯდა
ტაბლას და საჭმელი შეჭამა (ხარბად). შდრ. ჯვაბუა. 

Lemma: zhvabura  
Number: 17607  
ჟვაბურა (ჟვაბურას) უსუფთაო, უშნო. 

Lemma: zhvabush  
Number: 17608  
ჟვაბუშ ვარდ-ი (ჟვაბუშ ვარდის) ბოტან. ოპუნცია (ა. მაყ.). 

Lemma: zhvant'al-i  
Number: 17609  
ჟვანტალ-ი (ჟვანტალ/რს) იხ. ჟვატალი. 

Lemma: zhvazhua  
Number: 17610  
ჟვაჟუა (ჟვაჟუას) სახელი ჟვაჟუნს ზმნისა -- 1. ბოსტნეულის ან სხვა რისამე ხარბად ჭამა. 2. მაგრად (გამეტებით) ცემა; ჟეჟვა.
ჟვაჟუნს (დოჟვაჟუ ხარბად ჭამა, მაგრად ცემა; დუუჟვაჟუ ხარბად უჭამია, მაგრად უცემია; დონოჟვაჟუე(ნ) ხარბად შეჭამდა, მაგრად
სცემდა თურმე) გრდმ. ხარბად ჭამს; გამეტებით სცემს, ჟეჟავს. 

Lemma: zhvaril-i  
Number: 17611  
ჟვარილ-ი (ჟვარილს) მიმღ. ვნებ. წარს. ჟვარუნს ზმნისა -- 1. გამეტებით ნაცემი. 2. შეცივებით ან დაღლით ტანში
დამტვრეული, -- დაჟვერილი, დაქანცული. დოჟვარილი ვორექ მუდგარენი, ამდღა მუთა მაკეთინე -- დაღლილი (//ტანში
დამტვრეული) ვარ რაღაცაა, დღეს ვერაფერს გავაკეთებ. 

Lemma: zhvarzhval-i  
Number: 17612  
ჟვარჟვალ-ი (ჟვარჟვალ/რს) წურწური (მაგ., ცრემლისა). შდრ. ყვარყვალი. 



Lemma: zhvarzhvalua  
Number: 17613  
ჟვარჟვალუა (ჟვარჟვალუას) იგივეა, რაც ჟვარჟვალი, -- სახელი ჟვარჟვალანს ზმნისა -- ცრემლის ძლიერი ღვრა ან
რისამე წურწური. ჟვარჟვალანს (ჟვარჟვალუუ წურწურით იდინა, უჟვარჟვალუუ წურწურით უდენია, ნოჟვარჟვალუე(ნ) წურწურით იდენდა
თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ. წურწურით დის, წურწურებს. 

Lemma: zhvarua  
Number: 17614  
ჟვარუა (ჟვარუას) სახელი ჟვარუნს ზმნისა -- 1. ჟვერვა, გამეტებით ცემა. მაჸონებაფუუ გურინი, დოჟვარუ მანგარას --
გული რომ მოაყვანინა, ცემა მაგრად (დაჟვერა). ჟვარუნს (დოჟვარუ მაგრად ცემა; დუუჟვარუ გამეტებით უცემია, დაუჟვერავს;
დონოჟვარუე(ნ) დანაჟვერა, მაგრად სცემდა თურმე) გრდმ. გამეტებით სცემს, -- ჟვერავს. შდრ. გურ., იმერ. ჟვარუნი ჟვერვა,
რტყმევა, ცემა (ვ. ბერ.). ჟვართუნი მოქნილი წნელის რამეზე გამეტებით ცემა (გ. შარაშ.). ლაზ. ოჟვარუ შოლტვა, წკეპვლა (ნ.
მარი). 2. ძალზე დაქანცვა, დაღლა; ტანში მტვრევა შეცივების ან დაღლის გამო. ამდღა მუთა მაკეთინე, ტანს ბჟვარუნს --
დღეს ვერაფერს გავაკეთებ, ტანში მამტვრევს (მჟვერავს). შდრ. იმერ. ჟვერვა ძალზე დაქანცვა (ვ. ბერ.). 

Lemma: zhvarkal-i  
Number: 17615  
ჟვარქალ-ი (ჟვარქალს) ბჟუტური, როშვა; უჭკუო, დაუფიქრებელი ლაპარაკი. ირფელს ნიჟვარქალანქ, მუთ პის
მიგოდირთუნი -- ყველაფერს ნუ როშავ, რაც პირზე მოგადგება. ჟვარქალანს (ჟვარქალუუ როშა, უჟვარქალუუ უროშავს,
ნოჟვარქალუე(ნ) როშავდა თურმე) გრდმ. როშავს, ყბედობს. ოჟვარქალარი მიმღ. ვნებ. მყ. საროშ{ავ}ი. ნაჟვარქალა/უ მიმღ. ვნებ. წარს.
ნაროშ{ავ}ი. ნაჟვარქალუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ყბედობის საფასური. 

Lemma: zhvarkala  
Number: 17616  
ჟვარქალა (ჟვარქალას) ვისაც ჟვარქალი -- ყბედობა, უთავბოლო ლაპარაკი -- სჩვევია. 

Lemma: zhvat'al-i  
Number: 17617  
ჟვატალ-ი (ჟვატალ/რს) იგივეა, რაც ჟვარქალი, ჯვატალი, -- ბჟუტური, როშვა; მოუფიქრებელი, უჭკუო ლაპარაკი;
ყველაფრის თქმა, რაც პირზე მოადგება. მუსიე, წე, გეჟვატალანქინი, დეეფირქი ჭე! -- რასაა, ბიჭო, რომ ბჟუტურობ,
დაფიქრდი ცოტა! ჟვატალანს (ჟვატალუუ იბჟუტურა, უჟვატალუუ უბჟუტურია, ნოჟვატალუე(ნ) ბჟუტურებდა თურმე) გრდმ. ბჟუტურობს.
ოჟვატალაფუანს (ოჟვატალაფუუ აბჟუტურებინა, უჟვატალაფუაფუ უბჟუტურებინებია, ნოჟვატალაფუ{აფუ}ე(ნ) აბჟუტურებინებდა თურმე)
კაუზ. ჟვატალანს ზმნისა -- აბჟუტურებინებს. ოჟვატალარი მიმღ. ვნებ. მყ. საბჟუტურო. ნაჟვატალა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაბჟუტურები.
ნაჟვატალუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ბჟუტურისათვის გასამრჯელო. 

Lemma: zhvat'ala  
Number: 17618  
ჟვატალა (ჟვატალას) ვისაც ჟვატალი -- უთავბოლო ლაპარაკი, ბჟუტური -- სჩვევია. შდრ. ჟვარქალა, ჯვატალა. 

Lemma: zhvat'il-i  
Number: 17619  
ჟვატილ-ი (ჟვატილს) მიმღ. ვნებ. წარს. უშნოდ შეკრული (დ. ფიფია). 

Lemma: zhvengua  
Number: 17620  
ჟვენგუა (ჟვენგუას) ენერგიულად {გადა}ხტომა. იხ. გინოჟვენგუა. შდრ. ჭვენგუა. 

Lemma: zhvendua  
Number: 17621  
ჟვენდუა (ჟვენდუას) იგივეა, რაც ჟვენგუა, -- ენერგიული გადახტომა, გადავლება. შდრ. გინოჟვენგუა. 

Lemma: zhvep'ur-i  
Number: 17622  
ჟვეპურ-ი (ჟვეპურს) ქაფი; პერი; დორბლი. ჟვეპური გეგნოწიმინდევა! -- ქაფი გადაწმინდეო. გაგაბი, ჟვეპური მუნურსი,
თის ქინვობუნქ ართ ჭკუს -- ქაფი რომ გადაიღება, იმას ჩავასხამთ ერთ ჭურჭელში. ასე გვალო გორჭიპელე, ჟვეპური
ლეჩქვის ქეგლატებუ: ი. ყიფშ., გვ. 171 -- ახლა მთლად გაჭიმულა, დორბლი ტუჩზე დარჩენია (დენია). ჟვეპურო ზმნზ.
ქაფად: თაქ ჟვეპურო გინაჩქვანცჷ -- აქ ქაფად აქცევს. შდრ. ზემო იმერ. ჟვეპრი ქაფი (ა. ღლ.). 

Lemma: zhvep'urel-i  
Number: 17623  
ჟვეპურელ-ი იხ. გოჟვეპურელი. 

Lemma: zhvep'urua  
Number: 17624  
ჟვეპურუა (ჟვეპურუას) სახელი ჟვეპურანს ზმნისა -- აქაფება. მუჟანსით დუს გეიჟვეპურანსიე: მ. ხუბ., გვ. 11 -- როდესაც
თავს აიქაფებსო. ჟვეპურანს (ჟვეპურუუ ააქაფა, უჟვეპურუუ აუქაფებია, ნოჟვეპურუე(ნ) აქაფებდა თურმე) გრდმ. აქაფებს. იჟვეპურანს
(გიიჟვეპურუუ გაიქაფა, გუუჟვეპურუუ გაუქაფავს) გრდმ. სათავ. ქც. ჟვეპურანს ზმნისა -- იქაფებს. უჟვეპურანს (გუუჟვეპურუუ გაუქაფა,
გუუჟვეპურუუ გაუქაფავს) გრდმ. სასხვ. ქც. ჟვეპურანს ზმნისა -- უქაფებს. იჟვეპურე(ნ) (იჟვეპურუ შესაძლებელი გახდა აქაფება, -- , -
- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ჟვეპურანს ზმნისა -- შეიძლება აიქაფოს (//ქაფება). აჟვეპურე(ნ) (აჟვეპურუ შეძლო გაექაფა, -- ,
გონოჟვეპურუე(ნ) შესძლებია აქაფება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უჟვეპურანს ზმნისა -- შეუძლია ააქაფოს. ოჟვეპურაფუანს
(ოჟვეპურაფუუ {ა}აქაფებინა, უჟვეპურაფუაფუ {ა}უქაფებინებია, ნოჟვეპურაფუე(ნ) აქაფებინებდა თურმე) კაუზ. ჟვეპურანს ზმნისა --
აქაფებინებს. მაჟვეპურალი მიმღ. მოქმ. {ა}მქაფებელი. ოჟვეპურალი მიმღ. ვნებ. მყ. {ა}საქაფებელი. გოჟვეპურელი მიმღ. ვნებ. წარს.{
}აქაფებული. ნაჟვეპურა მიმღ. ვნებ. წარს. {ა}ნაქაფები. ნაჟვეპურუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {ა}ქაფების საფასური. 

Lemma: zhvezhva  
Number: 17625  
ჟვეჟვა (ჟვეჟვას) დორბლი. ტოფურიში ნაჭკომა ცხენი ჟვეჟვას ობუნს -- სამყურას ნაჭამი ცხენი დორბლს ასხამს. 



Lemma: zhver-i  
Number: 17626  
ჟვერ-ი (ჟვერს) სველი ბალახი (ი. ყიფშ.); ბალახ-ბულახი; სქლად ამოსული (ცუდი) ბალახი. ჟვერიშა ვემშართა, კუჩხი
ვადიშოლა -- ჟვერში არ შეხვიდე, ფეხი არ დაისველო. შდრ. ჟვერი ფოთლიანი რტო (საბა, ნ. ჩუბ., დ. ჩუბ.). გურ., იმერ.
ჟვერი ცუდი ბალახი (ი. ჭყონ.). 

Lemma: zhvere  
Number: 17627  
ჟვერე (ჟვერეს) უშნო, მოუხერხებელი. შდრ. იმერ. ლეჟვერაჲ ლეზვიანი; უშნო, მოუხეშავი (ვ. ბერ.). 

Lemma: zhverua  
Number: 17628  
ჟვერუა (ჟვერუას) იხ. ჟვარუა. 

Lemma: zhveke  
Number: 17629  
ჟვექე (ჟვექეს) ზარმაცი, უქნარა. ჟვექე კოჩი რე -- უქნარა კაცია. 

Lemma: zhvekua  
Number: 17630  
ჟვექუა (ჟვექუას) სახელი ჟვექუნს ზმნისა -- უშნოდ, უხეიროდ ცეკვა (ხტუნვით), -- ტლინკაობა. ითომ ვსხაპუნქია დო თექ
გიიჟვექუდუნი, ძიცას დოღურუდი -- ვითომ ვიცეკვებო და ის იქ რომ ტლინკაობდა, სიცილით მოკვდებოდი. იხ. გეჟვექუა.
შდრ. ჯერგუა. 

Lemma: zhvibal-i  
Number: 17631  
ჟვიბალ-ი (ჟვიბალს) უშნოდ გაბერილი, გასიებული (მ. ძაძ., 2, გვ. 69). 

Lemma: zhvilua  
Number: 17632  
ჟვილუა (ჟვილუას) იხ. ნჟვილუა, -- სახელი ჟვილუნს ზმნისა -- მოწყვეტა; მოგლეჯა. ჟვილუნს (მოჟვილუ მოწყვიტა, მოუჟვილუ
მოუწყვეტია, მონოჟვილუე(ნ) მოწყვეტდა თურმე) გრდმ. ენერგიულად წყვეტს, გლეჯს. 

Lemma: zhvizhvin-i  
Number: 17633  
ჟვიჟვინ-ი (ჟვიჟვინს) ნაზად, მორცხვად ყურება -- ჟუჟუნი. 

Lemma: zhvizhvinapa  
Number: 17634  
ჟვიჟვინაფა (ჟვიჟვინაფას) სახელი ჟვიჟვონდუ(ნ) ზმნისა -- ციმციმი; შესიება, შეშუპება (თვალებისა). უჟვიჟვონდუ(ნ)
(გოუჟვიჟვონდუ აუციმციმდა, გოჟვიჟვინაფელე(ნ) აციმციმებულა) გრდუვ. ვნებ. უციმციმდება; გადატ. უშუპდება (თვალი). 

Lemma: zhvirtal-i  
Number: 17635  
ჟვირთალ-ი (ჟვირთალს) უშნოდ გრძელი. 

Lemma: zhvirin-i  
Number: 17636  
ჟვირინ-ი (ჟვირინს) იგივეა, რაც ჟვირინაფა. 

Lemma: zhvirinapa  
Number: 17637  
ჟვირინაფა (ჟვირინაფას) სახელი ჟვირონდუ(ნ) ზმნისა -- სიმაღლეზე წასვლა (უშნოდ); ძლიერ გაზრდა. გადატ. ბრიყვულად
ყურება. ოჟვირინუანს (ოჟვირინუუ ძლიერ გაზარდა, უჟვირინუაფუ ძლიერ გაუზრდია, ნოჟვირინუაფუე(ნ) ძლიერ ზრდიდა თურმე) გრდმ.
ძლიერ ზრდის. იჟვირინანს (იჟვირინუუ ბრიყვულად იყურა, უჟვირინუაფუ ბრიყვულად უყურებია) გრდუვ. ბრიყვულად იყურება;
ძალიან მაღალია (უშნოდ გრძელია). ჟვირონდუ(ნ) (გოჟვირონდუ ძლიერ გაიზარდა, გოჟვირინაფე{რე}(ნ) ძლიერ გაზრდილა,
გონოჟვირინაფუე(ნ) გაიზრდებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ძლიერ (უშნოდ) იზრდება სიმაღლეში. 

Lemma: zhi  
Number: 17638  
ჟი, ზმნზ. ზევით; მაღლა. ჟი მიკობუდუ დიდი კარდილა: ი. ყიფშ., გვ. 21 -- ზევით ეკიდა დიდი ქვაბი. ერემქ ინიილჷ დო ეშე
გეკაჸოთჷ ჟი: მ.ხუბ., გვ. 241 -- ირემი ჩავიდა და აღმა ამოაგდო ზევით. დიდაჸონირიშ ტყები ჟი სხვენს გიმაფორუდუა...:
თ. სახოკ., გვ. 246 -- დედინაცვლის ტყავი ზევით სხვენზე ეფარაო. შდრ. ლაზ. ჟი, ჟილე, ჟინ ზევით (ნ. მარი). 

Lemma: zhido  
Number: 17639  
ჟიდო ზმნზ. ზევით; ზემოთ. ჟიდო სუმი დუდი უღუდუ -- ზევით სამი თავი ჰქონდა. 

Lemma: zhido-tudo  
Number: 17640  
ჟიდო-თუდო ზმნზ. ზევით-ქვევით. გილურს ჟიდო-თუდო -- დადის ზევით-ქვევით. 

Lemma: zhidole  
Number: 17641  
ჟიდოლე ზმნზ. ზემო მხარეს, -- ზემოთ (საპირისპ. თუდოლე). 



Lemma: zhidoleshe  
Number: 17642  
ჟიდოლეშე ზმნზ. 1. ზემოთ, ზემო მხარეს. 2. ზემოდან, ზემო მხრიდან. მიკულე ჟიმოლეშე -- მოუარე ზემოდან, ზემო მხრიდან.

Lemma: zhidon-i  
Number: 17643  
ჟიდონ-ი (ჟიდონს) ზემოთა; ზემოური. ჟიდონი გეჭოფი -- ზემოური (ზემო მხარისა) აიღე. 

Lemma: zhidozhi  
Number: 17644  
ჟიდოჟი ზმნზ. ზევით და ზევით. გოურქუ რაშიქ ჟიდოჟი ჰავათ: ი. ყიფშ., გვ. 96 -- მოუსვა რაშმა ზევით და ზევით ჰაერით.
ჟიდოჟი იჸონანსჷ კოსჷ: ა. ცაგ., გვ. 14 -- ზევით-ზევით წაიყვანს კაცს. ტვერო მიდართჷ ჟიდოჟი ქვირქ: მ. ხუბ., გვ. 80 --
მტვრად წავიდა ზევით-ზევით ფქვილი. ჟიდოჟი დირძღუა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 117 -- ზეზეულად გაძღაო. 

Lemma: zhido-zhido  
Number: 17645  
ჟიდო-ჟიდო ზმნზ. ზევით-ზევით. (საპირისპ. თუდო-თუდო ქვევით-ქვევით). თუმაქ ჟიდო-ჟიდო მიდართუ -- თმა ზევით-ზევით
წავიდა. 

Lemma: zhidoshe  
Number: 17646  
ჟიდოშე ზმნზ. ზევიდან. შდრ. ჟიდოხუშე. იხ. ჟიდოლეშე. 

Lemma: zhidoxishe  
Number: 17647  
ჟიდოხიშე, ჟიდოხუშე, ჟიდოხჷშე ზმნზ. ზევიდან. ჟიდოხიშე ჭვიმა მურს, დიხას ოციცინუანს: ქხს, 1, გვ. 244 -- ზევიდან
წვიმა მოდის, მიწას ალბობს. მა თომას ქუვოჸოთა ჟიდოხჷშე: მ. ხუბ., გვ. 50 -- მე თმას ვისვრი ზევიდან. 

Lemma: zhito  
Number: 17648  
ჟითო ზმნზ. ზევით, ზევიდან. ჟითო წესი ამიგესია, ნანა: ქხს, 1, გვ. 168 -- ზევიდან წესი ამიგესო, ნანა. 

Lemma: zhituo  
Number: 17649  
ჟითუო ზმნზ. ზეზეურად; პირდაპირ. ჟითუო კოც ჸვილჷნცჷნი, მუ ჭუა რენ, ვემეფხვადი: მასალ., გვ. 28 -- ზეზეურად კაცს
რომ ჰკლავს, რა სენია, ვერ მივხვდი. დიდაჩქჷნი გონებათჷ ჟითუო რე ნდღულაფირი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 87 --
დედაჩვენი ჩვენზე ფიქრით ზეზეურადაა დამდნარი. მუში ქონება მუთი რდჷნ, ჟითუო თეს ქიგიახარჯუ: მ. ხუბ., გვ. 195 --
მისი ქონება რაც იყო, პირდაპირ ამას დაახარჯა. 

Lemma: zhii  
Number: 17650  
ჟიი ზმნზ. იგივეა, რაც ჟი, -- ზევით. მა ჟიი ჯაში ნოჸველას ქომუასხუპი: ი. ყიფშ., გვ. 46 -- მე ზევით ხის ტოტს ჩამოვეკიდე. 

Lemma: zhile  
Number: 17651  
ჟილე ზმნზ. ზემოთ (პ. ჭარ.), ზევით. შდრ. იმერ., რაჭ., ლეჩხ. ზერე ზევით, ზემოთ (ა. ღლ.). 

Lemma: zhileshe  
Number: 17652  
ჟილეშე ზმნზ. ზემოდან. იხ. ჟილე, ჟიშე. 

Lemma: zhimole  
Number: 17653  
ჟიმოლე ზმნზ. ზემოთ, ზემო მხარეს; ზემორე (საპირისპ. თუდოლე). ჟიმოლე მიკაახორანა -- ზემო მხარეს სახლობენ. ანწი
ჟიმოლე მოლურთუ თითო მახიორაშეთ: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 54 -- აწი ზემოთ წამოხვალთ თითო მახიორაშედ. თაშ ჟიმოლე
დო თაშ თუდოლე... თიშ ხეშ თუდო რე: აია, 1, გვ. 23 -- ასე ზემოთ და ასე ქვემოთ... მაგის ხელშია (მის ხელის ქვევითაა). 

Lemma: zhimolen-i  
Number: 17654  
ჟიმოლენ-ი (ჟიმოლენს) ზემოური (საპირისპ. თუდოლენი ქვემოური). ჟიმოლენარეფი არძა თეურეე, ჸუდე გიმოკილერი
რე: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 144 -- ზემოურები ყველა იქითაა, სახლები გამოკეტილია. 

Lemma: zhimoleshe  
Number: 17655  
ჟიმოლეშე ზმნზ. ზემოდან, ზევიდან; ზემოთკენ (საპირისპ. თუდოლეშე ქვევიდან). ჟიმოლეშე თქვა ზოჯუნთი, თუდოლეშე --
მა საწყალი: ქხს, 1, გვ. 238 -- ზემოთკენ თქვენ ბრძანდებით, ქვემოთკენ -- მე საწყალი. წყარიში რაჩხალი აზარუდუ,
ჟიმოლეშე მუკნასოფა: ქხს, 1, გვ. 315 -- წყლის ჩხრიალი ეგებებოდა, ზემოდან მონახეთქი. თუდოლეშე მუნაფილი,
ჟიმოლეშე -- გოსარკილი: ქხს, 1, გვ. 284 -- ქვემოთკენ -- მოღრუბლული, ზემოთკენ -- მოწმენდილი. 

Lemma: zhimoleshes  
Number: 17656  
ჟიმოლეშეს იგივეა, რაც ჟიმოლეშე. 

Lemma: zhimolesheshe  
Number: 17657  
ჟიმოლეშეშე იგივეა, რაც ჟიმოლეშე. 



Lemma: zhimon-i  
Number: 17658  
ჟიმონ-ი (ჟიმონს) იგივეა, რაც ჟიმოლენი, -- ზემოური. ჟიმონარეფი ზემოურები, ზემოურნი. 

Lemma: zhimoxo  
Number: 17659  
ჟიმოხო ზმნზ. ზემოთ. 

Lemma: zhimoxon-i  
Number: 17660  
ჟიმოხონ-ი (ჟიმოხონს) ზემოური. ჟიმოხონარეფიზემოურები, ზემო მხარისანი. შდრ. ელახონი. 

Lemma: zhin-i  
Number: 17661  
ჟინ-ი (ჟინს) ზენა, ზემო; ზედა, ზევითა. ჟინი ქარი ურქენს -- ზენა ქარი უბერავს. გეშახოხჷ ჟინი ქეჸანაშა: ი. ყიფშ., გვ. 67 --
ამოხოხდა ზემო ქვეყანაში. ჟინო ზმნზ. ზევიდან. ჭყოლოფუათ მიღი ჟინო: ი. ყიფშ., გვ. 171 -- წყალობად მიიღე ზევიდან. 

Lemma: zhinapa  
Number: 17662  
ჟინაფა (ჟინაფას) სახელი ოჟინუანს ზმნისა -- 1. {გა}მზეურება; მზეზე გაფენა. 2. ჭკნობა. ნორჩალიში ჟინაფა ოკოდუ
ჩხანას -- ქვეშაგების გამზეურება უნდოდა მზეზე. ოჟინუანს (გააჟინუუ გაამზეურა, გუუჟინუაფუ გაუმზეურებია, გონოჟინაფუე(ნ)
გაამზეურებდა თურმე) გრდმ. ამზეურებს; აჭკნობს. უჟინუანს (გუუჟინუუ გაუმზეურა, გუუჟინუაფუ გაუმზეურებია) გრდმ. სასხვ. ქც.
ოჟინუანს ზმნისა -- უმზეურებს. ჟინდუ(ნ) (გოჟინდუ გამზეურდა, გოჟინაფე{ლე}(ნ) გამზეურებულა) გრდუვ. ვნებ. ოჟინუანს ზმნისა --
მზეურდება. უჟინდუ(ნ) (გუუჟინდუ გაუმზეურდა, გოჟინაფუ გამზეურებია) გრდუვ. ვნებ. უჟინუანს ზმნისა -- უმზეურდება. ოჟინაფუანს
(ოჟინაფუუ ამზეურებინა, უჟინაფუაფუ უმზეურებინებია, ნოჟინაფუე(ნ) ამზეურებინებდა თურმე) კაუზ. ოჟინუანს ზმნისა -- ამზეურებინებს.
მაჟინაფალი მიმღ. მოქმ. {გა}მამზეურებელი. ოჟინაფალი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}სამზეურებელი. გოჟინაფილი მიმღ. ვნებ. წარს.
გამზეურებული. გონაჟინეფი მიმღ. ვნებ. წარს. განამზეურები. გონაჟინაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. გამზეურების საფასური. {უგ}უჟინაფუ
მიმღ. უარყ. {გა}უმზეურებელი. შდრ. ბჟინაფა. 

Lemma: zhinapil-i  
Number: 17663  
ჟინაფილ-ი (ჟინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ოჟინუანს ზმნისა -- გამზეურებული. 

Lemma: zhineba  
Number: 17664  
ჟინება (ჟინებას) იგივეა, რაც ჯინება, -- {და}ჟინება. 

Lemma: zhin{i}-antar-i  
Number: 17665  
ჟინ{ი}-ანთარ-ი (ჟინ{ი}-ანთარს) რელიგ. ზეციური ანთარი, -- საქონლის მფარველი ღვთაება. დიდ მარხვაში კერაზე
აცხობდნენ დიდ მჭადს, რომელსაც ოჯახის უფროსი დადებდა ტაბლაზე და დაილოცებოდა: ჟინი-ანთარი, პატჷნი
გომორძგვილი! ჩქიმი ორინჯი სი ამიშინი! ოშ-ოშო გჷშაპჭოფუნდეე დო მუთას მააკორდჷდასჷნი, უხაფუ დო ხაფილც
ვა იშებჩინენდეე თეში: ი. ყიფშ., გვ. 186 -- ზეციერო ანთარო, ბატონო გამარჯვებულო! ჩემი საქონელი შენ ამიშენე
(გაამრავლე)! ასობით რომ ვიჭერდე და არაფერი აკლდებოდეს, უშობელსა და ხბოიანს ვერ ვარჩევდე ისე (ი. ყიფშ., გვ. 194-
195; ს. მაკალ., გვ. 329; ა. ცან. ქართ. ზეპ. საკითხ., გვ. 29). 

Lemma: zhin(i)boria  
Number: 17666  
ჟინ(ი)ბორია (ჟინ(ი)ბორიას) ზენა ქარი; ჩრდილოეთის ქარი. შდრ. ჟინი ქარი; მასკური; ჯვარული. 

Lemma: zhin(i)  
Number: 17667  
ჟინ(ი) ქარ-ი (ჟინ(ი) ქარს) იგივეა, რაც ჟინბორია. 

Lemma: zhini  
Number: 17668  
ჟინი ღორონთ-ი (ჟინი ღორონს) ზეციური (მაღალი) ღმერთი. ჟინი ღორონთი, ათე ჩხოუს ძუძუ გუჭყანიერი! -- მაღალო
ღმერთო, ამ ძროხას ძუძუ მიეცი ღონიერი! 

Lemma: zhinish-i  
Number: 17669  
ჟინიშ-ი (ჟინიშის) 1. ზევითა; 2. ზენაარის სალოცავი (ბ. კილანავა). 

Lemma: zhinishi  
Number: 17670  
ჟინიში ლეხ-ი (ჟინიში ლეხის) ზეციური ავადმყოფი. კოცჷ, ჟინიში ლეხისჷ, ოჭირჷდას ხატიში ბრალი: მასალ., გვ. 27 --
კაცს, ზეციერით ავადმყოფს, სჭირდეს (რისხვა) ხატის ბრალი. 

Lemma: zhinishi  
Number: 17671  
ჟინიში ორთა (ჟინიში ორთას) იხ. ორთა. 

Lemma: zhinmalu  
Number: 17672  
ჟინმალუ (ჟინმალუს) ზემავალი. იხ. მალუ. 

Lemma: zhino  



Number: 17673  
ჟინო (ჟინოს) იგივეა, რაც ჟინანთარი. 

Lemma: zhinota  
Number: 17674  
ჟინოთა (ჟინოთას) ტოპონ. სოფ. სალხინოში (მარტვილის რაიონი), სადაც ჟინანთარზე ლოცულობდნენ წინათ (გ. ელიავა). 

Lemma: zhinoskua  
Number: 17675  
ჟინოსქუა (ჟინოსქუას) იგივეა, რაც ჯინოსკუა, -- აზნაურიშვილი, აზნაური. სი ვარშუნო, ...თავადი დო ჟინოსქუა კისერც
გიგოქენჩანდჷნი: მასალ., გვ. 60 -- შენ არ გახსოვს, ... თავადი და აზნაური კისერზე რომ გახტებოდა. მარგალიში ჸუნა
მოკორდჷ, ჟინოსქუაქ მიდმოსარგალუუ: ქხს, 1, გვ. 172 -- გლეხის (მეგრელის) გაყოლა მინდოდა, აზნაურმა წამათრია.
თავადი -- ჟინოსქუალეფი ჸოფედ თინეფიში ნჯღვერი: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 155 -- თავად-აზნაურები ყოფილა იმათი
წინამძღოლი. ჟინოსქუა ღ ჟინო+სქუა ზენა შვილი (ვ. თოფ., კომპ., გვ. 299). 

Lemma: zhinoskualoba  
Number: 17676  
ჟინოსქუალობა (ჟინოსქუალობას) აზნაურიშვილობა. ჟინოსქუალობაში მაგოროუს მუჲ გოკონა, გორათინი?: ი. ყიფშ.,
გვ. 116 -- აზნაურიშვილობის მძებნელს რა გინდათ, რომ სძებნოთ? 

Lemma: zhinzhgh-i  
Number: 17677  
ჟინჟღ-ი (ჟინჟღის) ჟინჟღილა, მწითური, ღაჟღაჟა. ჟინჟღიჯგურა კოჩიე -- ჟინჟღილა კაცია. 

Lemma: zhinzhghil-i  
Number: 17678  
ჟინჟღილ-ი (ჟინჟღილის) უღელის (იხ.) შესაკრავი (მასალები, ტ. ვ, გვ. 256). 

Lemma: zhint'-i  
Number: 17679  
ჟინტ-ი (ჟინტის), ჟინტუ (ჟინტუს) ზოოლ. ბჟიტი; ჭუკი. ბატიში, ღორღონჯიში (ინდურიში), კვატაში ჟინტუე -- ბატის,
ინდაურის, იხვის ჭუკია. შდრ. ქოთომიში წიწილა -- ქათმის წიწილი. მუს გოხვარ, ... ძღაბიშ ფორმა გიღუდას დო
ჟინტუცალო გილართენ: ქხს, 1, გვ. 103 -- რას გიშველის, ... გოგოს ფორმა გქონდეს და ჭუკივით იარო. 

Lemma: zhinua  
Number: 17680  
ჟინუა (ჟინუას) იგივეა, რაც ჟინაფა, ჟღირაფა, -- სახელი ოჟინუანს ზმნისა -- ჭკნობა. თინა თინერო ოკო დაბჟინუათი,
თისჷ ფურცელეფქჷ ვადუციასჷნი: ყაზაყ., 19.06.1930, გვ. 2 -- ის ისე უნდა დააჭკნოთ, რომ მას ფურცლები (ფოთლები) არ
დასცვივდეს. 

Lemma: zhinghoront-i  
Number: 17681  
ჟინღორონთ-ი (ჟინღორონს) იგივეა, რაც ჟინი ღორონთი, -- მაღალი ღმერთი. გოხვეწჷთ, ჟინ-ღორონთი, კოც ჭვიმა
ქოუჭყოლოფი!: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 13 -- გეხვეწები, ზეციურო ღმერთო, კაცს წვიმა უწყალობე! 

Lemma: zhip'ij-i  
Number: 17682  
ჟიპიჯ-ი (ჟიპიჯის, ჟიპის) ზედაპირი. შდრ. ტოპონ. ჟიპიჯი (გ. ელიავ., კატალ., გვ.104). 

Lemma: zhizha  
Number: 17683  
ჟიჟა (ჟიჟას) წყალში გახსნილი საქონლის ახალი ნაკელი, ქათმის სკლინტი, -- ჟიჟა. 

Lemma: zhizhinapa  
Number: 17684  
ჟიჟინაფა (ჟიჟინაფას) სახელი ჟიჟონდუ(ნ), ოჟიჟინუანს ზმნათა -- {გა}ჟღენთა. დიშქა ვამწიტუა მინდორს, ვარა
გოჟიჟონდუ წყარით -- შეშა არ დატოვო მინდორში, თორემ გაიჟღინთება წყლით. ოჟიჟინუანს (გააჟიჟინუუ გაჟღინთა,
გუუჟიჟინუაფუ გაუჟღენთია, გონოჟიჟინაფუე(ნ) გაჟღენთ{ავ}და თურმე) გრდმ. ჟღენთ{ავ}ს. ჟიჟონდუუ(ნ) (გოჟიჟონდუ გაიჟღინთა,
გოჟიჟინაფე{რე}(ნ) გაჟღენთილა) გრდუვ. ვნებ. იჟღინთება წყლით. ოჟიჟინაფალი მიმღ. მოქმ. {გა}საჟღენთი. გოჟიჟინაფილი მიმღ. ვნებ.
მყ. გაჟღენთილი. ნაჟიჟინეფი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნაჟღენთი. ნაჟიჟინაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ჟღენთის საფასური.
{უგ}უჟიჟინაფუ მიმღ. უარყ. {გა}უჟღენთ{ავ}ი. 

Lemma: zhizhinapil-i  
Number: 17685  
ჟიჟინაფილ-ი (ჟიჟინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ჟიჟონდუ(ნ) ზმნისა -- გაჟღენთილი. 

Lemma: zhizhir-i  
Number: 17686  
ჟიჟირ-ი (ჟიჟირსღ ჟირ-ჟირს) ორ-ორი. მუნენქ ხეს ჟიჟირი ტაბაჩა ქოდაკეს: მ. ხუბ., გვ. 36 -- მათ (თვითონ) ხელში ორ-
ორი დამბაჩა დაიკავეს. ჟი-ჟირი მანათი დო გვერდიშ მეტი ვახვალამუ თითოსია: მ. ხუბ., გვ. 73 -- ორ-ორი მანეთი და
ნახევრის მეტი არ შეხვედრია თითოსო. ჟიჟირო ზმნზ. ორ-ორად: ჟიჟირო ქოდინწყიის -- ორ-ორად დაეწყვნენ. იხ. ჟირი. 

Lemma: zhizhira  
Number: 17687  
ჟიჟირა (ჟიჟირას) ქვის კენჭებით თამაშის ერთ-ერთი სახეობა. კენჭაშ ლაჸაფის ჟიჟირო ოკო ეიჭოფას კენჭაქ -- კენჭის
თამაშის დროს ორ-ორად უნდა იქნას აყვანილი (აღებული) კენჭები. იხ. კენჭაშ ლაჸაფი. 



Lemma: zhizhghap-i  
Number: 17688  
ჟიჟღაფ-ი (ჟიჟღაფის) სახელი იჟიჟღანს ზმნისა -- შეუძლოდ ყოფნა. 

Lemma: zhizhghinapa  
Number: 17689  
ჟიჟღინაფა (ჟიჟღინაფას) სახელი ჟიჟღონდუ(ნ) ზმნისა -- ღაჟღაჟად გახდომა, -- გაჟინჟღილება. 

Lemma: zhir-i  
Number: 17690  
ჟირ-ი, ჟჷრ-ი (ჟი/ჷრს) ორი. ჟირი მეძუძურიშ შქას ჩქჷჩქჷქ ქაშაღურუა -- ორ მეძუძურს შორის ჩვილი მოკვდაო. ჟჷრ
საჯენიშ მაჟიაშე ემერ წყურგილ მოსოფუნც: მასალ., გვ. 18 -- ორი საჟენის სიმაღლიდან ეგერ წყარო (ღვარად) მოქუხს.
შდრ. ლაზ. ჟურ, ჟური ორი (ნ. მარი). 

Lemma: zhirbork'am-i  
Number: 17691  
ჟირბორკამ-ი (ჟირბორკამს) ორფეხა, ორბარკლიანი. გადატ. ამბობენ ადამიანზედაც ოთხბორკამის (ოთხფეხას)
დასაპირისპირებლად. შდრ. ბორკი. 

Lemma: zhirguram-i  
Number: 17692  
ჟირგურამ-ი (ჟირგურამს) ორგულიანი (მაგ., თხილი). 

Lemma: zhir{i}  
Number: 17693  
ჟირ{ი} ვარა (ჟირ{ი}ვარას: -ვარა ოდე დართული ჟირი ორი) ორიოდე. ჟირივარა ქაწიჸუნუუ, სოიშახ ღურუდუნი --
ორიოდე წაიმძღვარა, სანამდე მოკვდებოდა. ჯგჷჯგჷტია... ჟირივარა ვა მირე, სოგიდა იდესჷნი: ი. ყიფშ., გვ. 16 --
ჭიანჭველა... ორიოდე არ მყავს (მიდგას), სადღაც წავიდნენ. 

Lemma: zhirik'a  
Number: 17694  
ჟირიკა, ჟჷრიკა (ჟი/ჷრიკას: - კა დართული ჟი/ჷრი) ორორა. თითო -- ჟჷრიკა პიცჷთი შეულებუ მუში მეურნეობა
გაუჯგუშასჷნი: ყაზაყ., 6.03.1930, გვ. 2 -- თითო -- ორორა პირსაც შეუძლია თავისი (მისი) მეურნეობა გააუმჯობესოს. 

Lemma: zhiriner-i  
Number: 17695  
ჟირინერ-ი (ჟირინერს) ორნაირი. ჟირინერი სიმიდი დოთასუ -- ორნაირი სიმინდი დათესა. იხ. -ნერი. 

Lemma: zhirisha{x}  
Number: 17696  
ჟირიშა{ხ} ზმნზ. ორჯერ. ჟირიშახ ქამაასხუპუ, ოკოდ დაარაგუკონი -- ორჯერ შეება (ჩამოეკიდა), უნდოდა რომ წაექცია. 

Lemma: zhiric'aner-i  
Number: 17697  
ჟირიწანერ-ი (ჟირიწანერს) ორი წლისა (ორწლიანი). ჟირიწანერქ ქიჸუუნი: ი. ყიფშ., გვ. 54 -- ორი წლისა რომ შეიქნა... 

Lemma: zhiri-c'il-i  
Number: 17698  
ჟირი-წილ-ი (ჟირი-წილს) ორი წილი. ჟირი-წილი შარა მიდართუ -- ორი წილი გზა გაიარა. 

Lemma: zhirosh-i  
Number: 17699  
ჟიროშ-ი (ჟიროშის) ორასი. კვარაცხელიემს ჟიროშის უმონდუ, თიზმა მაჭვალი ჩხოუ ჸუნდეს -- კვარაცხელიებს ორასს
სჭარბობდა (უმეტესი), იმდენი მეწველი ძროხა ჰყავდათ. ჟიროში ცხენი ნოჸვე უხენდუ -- ორასი ცხენი ჰყავდა თურმე
გაუხედნავი. 

Lemma: zhirp'ija  
Number: 17700  
ჟირპიჯა (ჟირპიჯას) ორპირა. ჟირპიჯა კოჩი რე -- ორპირა კაცია. 

Lemma: zhirp'ijala  
Number: 17701  
ჟირპიჯალა (ჟირპიჯალას) ორპირობა. ჟირპიჯალას გეგაფილი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 14 -- ორპირობას დაჩვეული. 

Lemma: zhirzhin-i  
Number: 17702  
ჟირჟინ-ი (ჟირჟინს) წითლად ელვარება. ექიანობა ჟირჟინუნდუ -- იქაურობა გიზგიზებდა (წითლად ელვარებდა). შდრ.
ტოპონ. ოჟირჟინაია გიზგიზა, წითლად აელვარება (პ. ცხად., ტოპონ., გვ. 54). 

Lemma: zhir-zhir-i//zhi-zhir-i  
Number: 17703  
ჟირ-ჟირ-ი//ჟი-ჟირ-ი, ჟჷ-ჟჷრ-ი (ჟი-/ჷრ-ჟი/ჷრს) იგივეა, რაც ჟიჟირი, -- ორ-ორი. ჟირ-ჟირო//ჟჷრ-ჟჷრო ზმნზ. ორ-ორად.
ირფელი ჟირ-ჟირო ქიდანწყიის -- ყველაფერი ორ-ორად დააწყეს. 

Lemma: zhirpa  
Number: 17704  
ჟირფა (ჟირფას) ორფა. ჟირფა ძაფი -- ორფა ძაფი. 



Lemma: zhirxolo  
Number: 17705  
ჟირხოლო (ჟირხოლოს: -ხოლო ნაწილაკდართული ორი) ორივე. ხე ხეს ბონუნცია დო ჟირხოლო -- პიც -- ხელი ხელს
ბანსო და ორივე -- პირს. უწუუ ჟირხოლო ჯიმალენს -- უთხრა ორივე ძმას (ძმებს). ჟირხოლოქ ეკირთჷ: ი. ყიფშ., გვ. 30 --
ორივე წაიქცა. ჟირხოლოსუ ართიანიში მაჸალე ქუმოლსქუა ჸუნდუ: ი. ყიფშ., გვ. 3 -- ორივეს ერთმანეთის ტოლი (ხნის)
ვაჟიშვილი ჰყავდა. 

Lemma: zhipap-i  
Number: 17706  
ჟიფაფ-ი (ჟიფაფის) შხუილი; ხმის გამოცემით ძლიერი დარტყმა. ბორია გოჭკჷრ ღვედიშ წვანდაქ, ჟიფაფი აყარებაფუუ:
მასალ., გვ. 3 -- ქარი გაჭრა ღვედის ფოჩმა (წვერმა), შხუილი გაადინა. 

Lemma: zhipil-i  
Number: 17707  
ჟიფილ-ი (ჟიფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ჟიფუნს ზმნისა -- 1. გალეწილი; 2. გამართული, გაშლილი; 3. გადატ. მაგრად ნაცემი.
(გვერშაპი) ქვერსემი რე, გვალაში მაშხვა, გოჟიფილო ონჭ ცაშა: აია, 1, გვ. 22 -- (გველეშაპი) უზარმაზარია, მთის სიმსხო,
გამართულად ცას სწვდება. 

Lemma: zhipua  
Number: 17708  
ჟიფუა (ჟიფუას) სახელი ჟიფუნს ზმნისა -- მაგრად ცემა, გალახვა გარტყმის ხმის გამოცემით, -- ტყეპა. თუდო ჯა დო ჟი ქუა,
თენა მის ვაუჩქუნი, თის ოკო ჟიფუა: ა. ცან., გვ. 140 -- ქვევით ხე, ზევით ქვა, ვინც ეს არ იცის, იმას უნდა მაგრად ცემა
(გალახვა) (გამოცანა: როდინა და ქვასანაყი). ქოჟიფუ ჸუიჯინს -- გაარტყა (სტკიცა) ყურის ძირში. გადატ. ძაფის მაგრად
ცემა გორგლად დახვევის წინ, რომ არ აიბურდოს. ძაფის დობჟიფუნდით დო გუაკეთენდით კვი{რ}კვის -- ძაფს ვცემდით
(მაგრად) და გავაკეთებდით გორგალს. ჟიფუნს (დოჟიფუ მაგრად ცემა, დუუჟიფუ მაგრად უცემია, დონოჟიფუე(ნ) მაგრად სცემდა
თურმე) გრდმ. მაგრად სცემს, ურტყამს, ტყეპს. იჟიფუუ(ნ) (დიიჟიფუ იცემა, დოჟიფე{ლე}(ნ) მაგრად ცემულა) გრდუვ. ვნებ. ჟიფუნს
ზმნისა -- იცემება, იტყეპება. იჟიფე(ნ) (იჟიფუ შესაძლებელი გახდა მაგრად ცემა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ჟიფუნს ზმნისა --
შეიძლება მაგრად იცემოს. აჟიფე(ნ) (აჟიფუ შეძლო ეცემა, -- , დონოჟიფუე(ნ) შესძლებია ეცემა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უჟიფუნს
ზმნისა -- შეუძლია მაგრად სცემოს. ოჟიფაფუანს (ოჟიფაფუუ მაგრად აცემინა, უჟიფაფუაფუ მაგრად უცემინებია, ნოჟიფაფუე(ნ) მაგრად
აცემინებდა თურმე) კაუზ. ჟიფუნს ზმნისა -- მაგრად აცემინებს, ატყეპინებს. მაჟიფალი მიმღ. მოქმ. მცემელი (მაგრად). ოჟიფალი
მიმღ. ვნებ. მყ. საცემი მაგრად. დოჟიფილი მიმღ. ვნებ. წარს. ნაცემი (მაგრად). ნაჟიფა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაცემი (მაგრად).
ნაჟიფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. მაგრად ცემის საფასური. 

Lemma: zhishe  
Number: 17709  
ჟიშე ზმნზ. ზევიდან. ღორონთქ ჟიშე გიმეჯინუ: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 151 -- ღმერთმა ზევიდან ჩამოიხედა. კოჩქ ჟიშე
გეგლანთხუა დო თუდო გვერქ ქაჩუა: თ. სახოკ., გვ. 250 -- კაცი ზევიდან ჩამოვარდაო და ქვევით გველმა უკბინაო.
მუუფორუნა ჟიშე: ა. ცაგ., გვ. 47 -- დაუფარავთ ზევიდან. ჟიშე ღორონთი მიტიბუნა: ქხს, 1, გვ. 257 -- ზევიდან ღმერთი
გვწყალობს (გვათბობს). 

Lemma: zhishke  
Number: 17710  
ჟიშქე (ჟიშქეს) მწკლარტე. ჟიშქე რე ხომა -- მწკლარტეა ხურმა. შდრ. ტკვაჩე, ჯიშქე; იმერ. ჟეშქილაჲ წენგო, ნიგვზის
კაკლის გარეკანი (ვ. ბერ.). 

Lemma: zhishkua  
Number: 17711  
ჟიშქუა (ჟიშქუას) მწკლარტეობა (პირისა). ხომაქ პიჯი გეგმომიჟიშქუ -- ხურმამ პირი გამომიმწკლარტა. 

Lemma: zhogush-i  
Number: 17712  
ჟოგუშ-ი (ჟოგუშის) წყლიანი ღვინო (პ. ჭარ.). შდრ. საბა: ჟოქო გაწყალებული ღჳნო. 

Lemma: zholo  
Number: 17713  
ჟოლო, ჟოჲო (ჟოლ/ჲოს) მოსულელო, ჩურჩუტი. ჟოლო კოჩი -- ჩურჩუტი კაცი. ჟოლური ჩვაგალი ჩურჩუტული (მოსულელო)
როშვა. ვემიოტენქო ჟოლურ ჩვაგალს? -- არ მიატოვებ სულელურ როშვას? 

Lemma: zhonua  
Number: 17714  
ჟონუა (ჟონუას) სახელი ჟონუნს ზმნისა -- ჟონვა. ჟონუნს (გოჟონუ გაჟონა, გოუჟონუ გაუჟონავს, გონოჟონუე(ნ) გაჟონავდა თურმე)
გრდმ. ჟონავს. 

Lemma: zhumin-i  
Number: 17715  
ჟუმინ-ი (ჟუმინს) ხმაბაძვ. ქროლვა. ათე ალე თაქ მიჟუმინ: მ. ხუბ., გვ. 166 -- ეს ალე (ალექსანდრე) აქ მოქრის. ვაჭიშუანც
შურდგჷმილი, ფერდის მიჟუმინჷ გიმე: მასალ., გვ. 69 -- ვერ მოასწრებს სულდგმული, ფერდობზე თავქვე მიქრის. შდრ.
ღუმინი, ჩუმინი, ჭუმინი. 

Lemma: zhumina  
Number: 17716  
ჟუმინა (ჟუმინას) მქროლავი; რაც მოქრის. თაქ იგანს ირ ხასლაშე ჩქიმ ჟუმინა ბორია: ქხს, 1, გვ. 317 -- აქ ქრის ყოველი
მხრიდან ჩემი გიჟმაჟი (მქროლი) ქარი. 

Lemma: zhuminua  
Number: 17717  



ჟუმინუა (ჟუმინუას) სახელი ჟუმინუნს ზმნისა -- ქროლვა. იგივეა, რაც ჟუმინი. იხ. გილაჟუმინი. 

Lemma: zhumot'-i  
Number: 17718  
ჟუმოტ-ი (ჟუმოტის) ლიპვა. ჸვალი იჟუმოტუ -- ყველი ილიპება. იჟუმოტუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის
მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. ილიპება; სრიალებს. გადატ. 1. საქმის უხარისხოდ მკეთებელი. 2. ძუნწი. ჟუმოტი კოჩიე -- ძუნწი
კაცია. 3. ჟრიამული. 

Lemma: zhuzh-i  
Number: 17719  
ჟუჟ-ი (ჟუჟის) მშვიდი, წყნარი, -- ჟუჟუნა. ჟუჟი ჭვიმა -- ჟუჟუნა წვიმა. შდრ. ჟუჟი სერი -- მშვიდი ღამე; მოღრუბლული ღამე;
არც თოვლ-წვიმაა და არც ყინვა (პ. ჭარ.). შდრ. შუში. 

Lemma: zhura  
Number: 17720  
ჟურა (ჟურას) იგივეა, რაც ჯუა, -- ძუ, დედალი. ჟურა ჯოღორი -- დედალი ძაღლი. უკული ქვათალი ქიდომიჭყუ ჟურა
ჯოღორიშორო -- მერე ლაქუცი დამიწყო დედალი ძაღლივით. 

Lemma: zhuru  
Number: 17721  
ჟურუ (ჟურუს) უჭკუო, ჩერჩეტი; უგუნური (ი. ყიფშ.); მოსულელო. ჟურუ დო ლენჩიში ამბეფი უმოს ჯგჷრო მუთ იჭარე?: ი.
ყიფშ., გვ. 174 -- უჭკუო და სულელის ამბები უფრო კარგად რით შეიძლება დაიწეროს? 

Lemma: zhut'in-i  
Number: 17722  
ჟუტინ-ი (ჟუტინს) ბჟუტური. 

Lemma: zhe'mot-i  
Number: 17723  
ჟჷმოთ-ი (ჟჷმოთის) აურზაური, ჩოჩქოლი. 

Lemma: zhe'mot'-i  
Number: 17724  
ჟჷმოტ-ი (ჟჷმოტის) იხ. ჟუმოტი. 

Lemma: zhe'r-i  
Number: 17725  
ჟჷრ-ი (ჟჷრს) იხ. ჟირი. ჩქჷ ჟჷრიშა მეტო გინვოჩილითეთ: ყაზაყ., 6.03.1930, გვ. 1 -- ჩვენ ორჯერ მეტად გადავაცილეთ. 

Lemma: zhe'zhe'r-i  
Number: 17726  
ჟჷჟჷრ-ი (ჟჷჟჷრს) იხ. ჟიჟირი. 

Lemma: zhe'rixolo  
Number: 17727  
ჟჷრიხოლო იხ. ჟირიხოლო. ჟჷრიხოლო იბირდესჷ: ი. ყიფშ., გვ. 172 -- ორივე მღეროდნენ. 

Lemma: zhghabua  
Number: 17728  
ჟღაბუა (ჟღაბუას) იხ. ჯღაბუა. 

Lemma: zhghal-i  
Number: 17729  
ჟღალ-ი (ჟღალს) ჟღალი, -- მუქიწითელი ფერი. ჟღალი საქონელი -- მუქი წითელი ფერის საქონელი. შდრ. გურ. ბჟღალი
ღია ნაცრისფერი, ჟღალი (გ. შარაშ.). 

Lemma: zhgham-i  
Number: 17730  
ჟღამ-ი (ჟღამს) შხამი, გესლი. თიში ჟღამი დიდი მიღუ გურსუ -- იმის შხამი დიდი მაქვს გულში. ჟღამიანი შხამიანი. თეცალ
ჟღამიან ნანჭყოლა მუთუნიშე ვე შედჷრთ!: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 115 -- ამგვარი შხამიანი ჭრილობა სხვა რამისაგან არ იქნება
(არ შეიქმნება)!... კვარიაქ მოუთხილუასჷ თაქიანი ტყვია ჟღამიანც: მასალ., გვ. 97 -- ყვავი გაუფრთხილდეს აქაურ ტყვიას
შხამიანს. 

Lemma: zhghameba  
Number: 17731  
ჟღამება (ჟღამებას) სახელი აჟღამენს, იჟღამებუ(ნ) ზმნათა -- შხამვა; გადატ. გაბრაზება, გაგულისება. ჟღამი უღუ დო
ჟღამუნს ექიანობას -- შხამი აქვს და შხამავს იქაურობას. ჟღამუნს (დოჟღამუ დაშხამა, დუუჟღამუ დაუშხამავს, დონოჟღამუე(ნ)
დაშხამავდა თურმე) გრდმ. შხამავს, გესლავს; აბრაზებს, აგულისებს. უჟღამუნს (დუუჟღამუ დაუშხამა, დუუჟღამუ დაუშხამავს) გრდმ.
სასხვ. ქც. ჟღამუნს ზმნისა -- უშხამავს, უგესლავს. იჟღამუუ(ნ) (დიიჟღამუ მოიშხამა, გაბრაზდა; დოჟღამე{რე}(ნ) მოშხამულა,
გაბრაზებულა) გრდუვ. ვნებ. ჟღამუნს ზმნისა -- იშხამება; ბრაზდება. აჟღამუუ(ნ) (დააჟღამუ მოეშხამა, დოჟღამუუ//დოჟღამებუუ
მოშხამვია) გრდუვ. ვნებ. უჟღამუნს ზმნისა -- ეშხამება; უბრაზდება. აჟღამე(ნ) (აჟღამუ შეძლო {მო}ეშხამა, -- , ნოჟღამუე(ნ)
შესძლებია {მო}შხამვა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უჟღამუნს ზმნისა -- შეუძლია {მო}შხამოს; {გა}აბრაზოს. ოჟღამებაფუანს
(ოჟღამებაფუუ {მო}აშხამვინა, უჟღამებაფუაფუ {მო}უშხამვინებია, ნოჟღამებაფუე(ნ) აშხამვინებდა თურმე) კაუზ. ჟღამუნს ზმნისა --
აშხამვინებს; აბრაზებინებს; აგესლვინებს. მაჟღამალი მიმღ. მოქმ. {მო}მშხამველი; {გა}მბრაზებელი. ოჟღამალი მიმღ. ვნებ. მყ.
{მო}საშხამავი; {გა}საბრაზებელი. გაჟღამებული მიმღ. ვნებ. წარს. მოშხამული; გაბრაზებული. ნაჟღამები/უ მიმღ. ვნებ. წარს.
{მო}ნაშხამი; {გა}ნაბრაზები. ნაჟღამებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {მო}შხამვის, {გა}ბრაზების საფასური. 



Lemma: zhghamil-i  
Number: 17732  
ჟღამილ-ი (ჟღამილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ჟღამუნს ზმნისა -- მოშხამული; გადატ. გაბრაზებული. 

Lemma: zhghamua  
Number: 17733  
ჟღამუა (ჟღამუას) იგივეა, რაც ჟღამება. 

Lemma: zhghart'-i  
Number: 17734  
ჟღარტ-ი (ჟღარტის) დამცირ. შვილი; ბავშვი. ქოჸუნს ართი ჟღარტი -- ჰყავს ერთი შვილი (ბავშვი). შდრ. იმერ., ლეჩხ.
ბჟღარტი ბღარტი (ვ. ბერ.); ბავშვი, შვილი (მ. ჩიქ.). 

Lemma: zhghart'al-i  
Number: 17735  
ჟღარტალ-ი (ჟღარტალ/რს) რხევა, ქანაობა; ყანყალი.გილურს, გილეჟღარტალუ -- დადის, დაყანყალებს. შდრ.
ჯღარკალი. 

Lemma: zhghart'ap-i  
Number: 17736  
ჟღარტაფ-ი (ჟღარტაფის) სახელი აჟღარტუუ(ნ) ზმნისა -- ტყაპანი. ჟღარტაფი გააჸარებაფუუ ტყაპანი გაადინა.
აჟღარტუუ(ნ) (დააჟღარტუ დაეცა, დოჟღარტაფელ/რე(ნ) მაგრად დაცემულა, დონოჟღარტაფუე(ნ) მაგრად დაეცემოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ.
მაგრად ეცემა, ტყაპანს ადენს. 

Lemma: zhgheb-i  
Number: 17737  
ჟღებ-ი (ჟღების) ჭანჭრობი, ჭენჭყო; ჭონჭყო; გუბე. ეიშა ჟღები დო ბალოტის ასე ვორწყეთ გვალო სქირს: ქხს, 1, გვ. 318 --
(ადრე) უწინ ჭონჭყოსა და ჭაობს ახლა ვხედავთ მთლად მშრალს. ჯვეშ ჟღები დო ბალოტის ვორწყეთ ეშასქჷრაფილც:
მასალ., გვ. 119 -- ძველ ჭანჭრობსა და ჭაობს ვხედავთ ამომშრალს. 

Lemma: zhgherzhghel-i  
Number: 17738  
ჟღერჟღელ-ი (ჟღერჟღელს) განათების ერთ-ერთი საშუალება ძველად. თხილის ნედლ წკნელს დაგრეხდნენ და
გაახმობდნენ. კარგა ხნის შემდეგ მას ხმარობდნენ სანათებლად (ცეცხლს უკიდებდნენ) (მასალები, ტ. ვ, გვ. 379). შდრ. ზემო
იმერ. ჟინჟღილი -- მუხის წკნელი, რომელსაც ასევე დაგრეხდნენ, გაახმობდნენ და შემდეგ უკიდებდნენ (მასალები, ტ. ვ, გვ.
378). 

Lemma: zhgherzhghelua  
Number: 17739  
ჟღერჟღელუა (ჟღერჟღელუას) ბზარვა (პ. ჭარ.); ჟღლა. 

Lemma: zhghert'ua  
Number: 17740  
ჟღერტუა (ჟღერტუას) სახელი ჟღერტუნს ზმნისა -- ჟღვერტვა (პ. ჭარ.). იხ. ჟღვერტუა. 

Lemma: zhghvart'al-i  
Number: 17741  
ჟღვარტალ-ი (ჟღვარტალს) არამკვრივის, რბილი რისამე (მაგ., ხორცის...) რხევა. ჯგირი ხორციქ ვაგაჸიდირუო, ენა
იჟღვარტალუ -- კარგი ხორცი ვერ იყიდე, ეს არამკვრივია (ირხევა). იჟღვარტალუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის
მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. (არამკვრივი სხეული) ირხევა, ქანაობს. 

Lemma: zhghvebua  
Number: 17742  
ჟღვებუა (ჟღვებუას) სახელი ჟღვებუნს ზმნისა -- {ა}ფუთქვა, დაღუდუდება. 

Lemma: zhghvep'ir-i  
Number: 17743  
ჟღვეპირ-ი (ჟღვეპირს) მიმღ. ვნებ. წარს. ჟღვეპუნს ზმნისა -- პატარა მუწუკებგამოყრილი; დასუსხული. იხ. დოჟღვეპირი. 

Lemma: zhghvep'ua  
Number: 17744  
ჟღვეპუა (ჟღვეპუას) სახელი ჟღვეპუნს ზმნისა -- გამოყრა; სუსხვა, შუშხვა. ჭუჭელექ კუჩხეფი დუუჟღვეპუ -- ჭინჭარმა
ფეხები დაუსუსხა. გიმორღვაფილი რე ჭუჭელეში ნაჟღვეპაცალო -- გამოყრილია ჭინჭრის დანასუსხის მსგავსად. ჟღვეპუნს
(დოჟღვეპუ დასუსხა, დუუჟღვეპუ დაუსუსხავს, დონოჟღვეპუე(ნ) დასუსხავდა თურმე) გრდმ. {გამო}აყრის, სუსხავს. ჟღვეპირი მიმღ. ვნებ.
წარს. დასუსხული, გამოყრილი. ნაჟღვეპა მიმღ. ვნებ. წარს. დანასუსხი, გამონაყარი. 

Lemma: zhghvert'-i  
Number: 17745  
ჟღვერტ-ი (ჟღვერტის) რბილი, არამკვრივი, ფომფლო, ჩვრისმაგვარი; ჟღვერთი. ჟღვერტიჯგურა ხორცი მუკუბუ -- რბილი
(ჩვრისმაგვარი) ხორცი უკიდია. ასე გვალო დაჭკოლებე დო გილურც ჟღვერტიჯგუა -- ახლა მთლად გამხდარა და დადის
მოჩვარული (შხვერთივით). 

Lemma: zhghvert'ua  
Number: 17746  
ჟღვერტუა (ჟღვერტუას) სახელი ჟღვერტუნს ზმნისა -- ელასტიური (არამკვრივი) საგნის დარტყმა. ჟღვერტუნს (ქოჟღვერტუ
დაარტყა, ქუუჟღვერტუ დაურტყამს, ქონოჟღვერტუე(ნ) დაარტყამდა თურმე) გრდმ. არამკვრივ საგანს არტყამს. 



Lemma: zhghvint'-i  
Number: 17747  
ჟღვინტ-ი (ჟღვინტის) წვინტლი. ჩხვინდიშე ჟღვინტი მიიწიმინდე -- ცხვირიდან წვინტლი მოიწმინდე. იხ. წებენა. შდრ.
საბა: ჟღვინტი დიდი წვინტლი. 

Lemma: zhghvint'am-i  
Number: 17748  
ჟღვინტამ-ი (ჟღვინტამს) წვინტლიანი. ჟღვინტამი ჩქიჩქუ -- წვინტლიანი ჩვილი. 

Lemma: zhghiap-i  
Number: 17749  
ჟღიაფ-ი (ჟღიაფის) იგივეა, რაც ჯღიაფი, -- ჭყივილი, ჟივილი. 

Lemma: zhghilapa  
Number: 17750  
ჟღილაფა (ჟღილაფას) სახელი ოჟღილუანს ზმნისა -- ბრაწვა. დააჟღილე აკა წიწილა დო ჟღილაფირ წიწილას
ქიგვოჸუნუა ღვინს -- შებრაწე ერთი წიწილა და შებრაწულ წიწილას დავაყოლებ ღვინოს. 

Lemma: zhghilapir-i  
Number: 17751  
ჟღილაფირ-ი (ჟღილაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ოჟღილუანს ზმნისა -- შებრაწული. ჟღილაფირი წიწილა -- შებრაწული
წიწილა. 

Lemma: zhghilit'ua  
Number: 17752  
ჟღილიტუა (ჟღილიტუას) სახელი ჟღილიტუნს ზმნისა -- ჟლეტა; ჭყლეტა (პ. ჭარ.). შდრ. ჭყილიტუა. 

Lemma: zhghimua  
Number: 17753  
ჟღიმუა (ჟღიმუას) იგივეა, რაც ჯღიმუა, -- სახელი ჟღიმუნს ზმნისა -- ჟღვლემა. შდრ. ლაზ. ჯღიმ: ბჯღიმი ვჯღიმე (ნ. მარი). 

Lemma: zhghizhghib-i  
Number: 17754  
ჟღიჟღიბ-ი (ჟღიჟღიბის) 1. ღაჟღაჟა; წითლად ელვარება; წითური. ჟღიჟღიბის ქოგუ -- წითლად ელვარებს.
ჟღიჟღიბიჯგურა ღვანწკეფი უღუ -- ღაჟღაჟა ლოყები აქვს. 2. ჯოხზე წამოცმული, ნავთით გაჟღენთილი ნაქურჩალი, --
ჟღინჟღილი. 

Lemma: zhghirapa  
Number: 17755  
ჟღირაფა, ჟღჷრაფა (ჟღი/ჷრაფას) იგივეა, რაც ბჟღირაფა, -- სახელი ჟღი/ჷრუ(ნ) ზმნისა -- ჭკნობა, ჟღნობა. ვართი ხომჷ,
ვართი ჟღირჷ: ქხს, 1, გვ. 42 -- არც ხმება, არც ჭკნება. ოდიარე სინჩხეს ჟღირუ -- ბალახი მზეზე ჭკნება. ჰანდარაქ
ვამაჭიშუას, სუნჯიქ ვადაჟღირუას: ქხს, 1, გვ. 53 -- ავდარმა (წვიმებმა) არ მოუსწროს, ნამმა არ დააჭკნოს. გოჸინილი
ვარდიცალო სხეულ დჷნობჟღჷრაფუე: მასალ., გვ. 54 -- გაყინული ვარდივით სხეული დაჭკნება (თურმე). ოჟღირუანს
(დააჟღირუუ დააჭკნო, დუუჟღირუაფუ დაუჭკნია, დონოჟღირაფუე(ნ) დააჭკნობდა თურმე) გრდმ. აჭკნობს. უჟღისრუანს (დუუჟღირუუ დაუჭკნო,
დუუჟღირუაფუ დაუჭკნია) გრდმ. სასხვ. ქც. ოჟღირუანს ზმნისა -- უჭკნობს. ჟღირუ(ნ) (დოჟღირუ დაჭკნა, დოჟღირაფე{ლე}(ნ) დამჭკნარა)
გრდუვ. ვნებ. ოჟღირუანს ზმნისა -- ჭკნება. უჟღირუ(ნ) (დუუჟღირუ დაუჭკნა, დოჟღირაფუ დასჭკნობია) გრდუვ. სასხვ. ქც.
ოჟღირუანს ზმნისა -- უჭკნება. ოჟღირაფუანს (ოჟღირაფუუ აჭკნობინა, უჟღირაფუაფუ უჭკნობინებია, ნოჟღირაფუ{აფუ}ე(ნ) აჭკნობინებდა
თურმე) კაუზ. ოჟღირაფუანს ზმნისა -- აჭკნობინებს. მაჟღირაფალი, მაჟღირუუ მიმღ. მოქმ. {და}მჭკნობი. ოჟღირაფალი, ოჟღირუუ მიმღ.
ვნებ. მყ. {და}საჭკნობი. ჟღირაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}მჭკნარი. ნაჟღირეფი მიმღ. ვნებ. წარს. ნაჭკნობი. ნაჟღირაფუერი მიმღ.
ვნებ. წარს. ჭკნობის საფასური. უჟღირაფუ მიმღ. უარყ. უჭკნობი. შდრ. საბა: დამჟღნარი მცირედ დაბეჟილი. იმერ., გურ.
დაჟღნობა ჭკნობა, დაჭკნობა(ვ. ბერ.); ქვ. იმერ. მოჟღნა ჭკნობა. 

Lemma: zhghirapil-i  
Number: 17756  
ჟღირაფილ-ი (ჟღირაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ჟღირუ(ნ), ოჟღირუანს ზმნათა -- დამჭკნარი. თუდო ჸანჭი ათუძუ დო ჟი
ფურცელი ჟღირაფილი: ქხს, 1, გვ. 226 -- ქვევით ყაჭი ძევს და ზევით ფურცელი დამჭკნარი. 

Lemma: zhghirin-i  
Number: 17757  
ჟღირინ-ი (ჟღირინს) ბჟუალი. კუჩხი მიჟღირინუნს მუდგარენი -- ფეხი მიბჟუის რაღაცაა. 

Lemma: zhghirinua  
Number: 17758  
ჟღირინუა (ჟღირინუას) სახელი ჟღირინუნს ზმნისა -- ბჟუილი; ხურვება. ჟღირინუნს (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის
მწკრივებში) გრდუვ. სტატიკ. ბჟუის. 

Lemma: zhghirzhghin-i  
Number: 17759  
ჟღირჟღინ-ი (ჟღირჟღინს) ჯიჯღინი. იხ. ჯღირჯღინი. 

Lemma: zhghirzhghu  
Number: 17760  
ჟღირჟღუ (ჟღირჟღუს) იხ. ჯღირჯღუ. 

Lemma: zhghirt'al-i  
Number: 17761  
ჟღირტალ-ი (ჟღირტალს) ნედლი, უმწიფარი (მ. ძაძ., 2, გვ. 14). 



Lemma: zhghipap-i  
Number: 17762  
ჟღიფაფ-ი (ჟღიფაფის) იგივეა, რაც ჟიფაფი. ჟღიფაფი გაჸარებაფუუ -- ქროლვა გაადინა; შხუილით მოვარდა
(ენერგიულად). 

Lemma: zhghipua  
Number: 17763  
ჟღიფუა (ჟღიფუას) იხ. ჟიფუა. გელეღჷ საკვეცი დო ოკო დაკვეცასჷნ, აჟღიფჷ დო მიდუღჷ: მ. ხუბ., გვ. 114 -- ამოიღო
საკვეცი და რომ უნდა დააკვესოს, ეცა და წაართვა. იხ. გინოჟღიფუა. 

Lemma: zhghunt'ap-i  
Number: 17764  
ჟღუნტაფ-ი (ჟღუნტაფის) ლიპვა. ჸვალი იჟღუნტუაფუ -- ყველი ილიპება. შდრ. ჟუმოტი. 

Lemma: zhghurap-i/a  
Number: 17765  
ჟღურაფ-ი/ა (ჟღურაფი-ს, ჟღურაფას) სახელი ჟღურდუ(ნ) ზმნისა -- ლღობა, დნობა, ლხობა (სითბოსაგან). ამდღა სიტიბა
რე დო თირი გოჟღურდუ -- დღეს სითბოა და თოვლი გალღვება. ჸინქ გოჟღურდუ -- ყინვა გალხვა. გოჟღურდ ჯიშთიქ --
გალხვა ჯიშთი (ყინული). 

Lemma: zhghup-i  
Number: 17766  
ჟღუფ-ი (ჟღუფის) იხ. შხუფი. 

Lemma: zhghe'zhghe'bia  
Number: 17767  
ჟღჷჟღჷბია (ჟღჷჟღჷბიას) იგივეა, რაც ჟღიჟღიბი, -- ღაჟღაჟა. 

Lemma: zhghe'rapil-i  
Number: 17768  
ჟღჷრაფილ-ი (ჟღჷრაფილს) იხ. ჟღირაფილი. აფხაზეფი ჟღჷრაფილი: ი. ყიფშ., გვ. 121 -- აფხაზები დამჭკნარი. 

Lemma: zhghe'rdghap-i  
Number: 17769  
ჟღჷრდღაფ-ი (ჟღჷრდღაფის) წყლის წვეთების ხმაურით გადმოფრქვევა (მ. ძაძ., 2, გვ. 147). 

Lemma: zhghe'rzhghap-i  
Number: 17770  
ჟღჷრჟღაფ-ი (ჟღჷრჟღაფის) სახელი ჟღჷრჟღანს ზმნისა -- უსიამოვნოდ ჟინჟღვლა, -- თქორვა. 

Lemma: zhghe'rzhghin-i  
Number: 17771  
ჟღჷრჟღინ-ი (ჟღჷრჟღინს) იხ. ზღირზღინი. 

Letter: r  
რ 

Lemma: r1  
Number: 17772  
რ1 ფონეტიკურად ვითარდება ზოგიერთ სიტყვაში: არკვანი აკვანი; ქორსა ქოსა; ჭირქა ჭიქა; მარწვენი მაწონი; ჭირხინი
ჭიხვინი... 

Lemma: r2  
Number: 17773  
რ2 გადაისმის ზოგიერთ სიტყვაში (მეგრულისათვის დამახასიათებელი ფონეტიკური კანონის შესაბამისად): ვერდა (ღ
ვედრა) ვედრო; ვერდება (ღ ვედრება) ვედრება; მართახი (ღ მათრახი) მათრახი: მარდობა (ღ *მადრობა) მადლობა;
ნირსი (ღ *ნისრი) ნისლი; ობრი (ღ ორბი) ორბი; ორქო (ღ ოქრო) ოქრო; რგილი (ღ გრილი) გრილი; რჭელი (ღ ჭრელი)
ჭრელი... 

Lemma: r3  
Number: 17774  
რ3 მეორე ობიექტური პირის ნიშანია ზმნებში: გილა-რ-დგი: კუჩხი კუჩხის გილარდგი: ი. ყიფშ., გვ. 144 -- ფეხი ფეხზე
დაგადგი. რ-ჸუნდუ: ფერი ხოჯი სი სო რჸუნდუ: ი. ყიფშ., გვ. 128 -- ისეთი ხარი შენ სად გყავდა. ქო-რ-შუდეე: ჭიჭეს ვარა
ქორშუდეე: ი. ყიფშ., გვ. 144 -- ცოტას მაინც გახსოვდე. ქო-რ-ჭუნდეე: ირო გურსუ ქორჭუნდეე: ი. ყიფშ., გვ. 144 --
ყოველთვის გულს რომ გწვავდე. რ-გორუნქ, რ-ძირი: ართი მარუო რე, მა სი რგორჷნქჷ დო ვა რძირი: ი. ყიფშ., გვ. 19 --
ერთი კვირაა, მე შენ გეძებ და ვერ გნახე. 

Lemma: r4  
Number: 17775  



რ4 ღ ვრ. იხ. ლ2 (ი. ყიფშ.). 

Lemma: rabad-i  
Number: 17776  
რაბად-ი (რაბადის) ხმაური; ბათქი, ზათქი; გრიალი (თოფებისა); მაგრად ცემა. სქანი დაბადება დღასჷ რდჷ თოფიში
რაბადია: ი. ყიფშ., გვ. 160 -- შენი დაბადების დღეს იყო თოფების გრიალიო. ახალ დადიაქ დებადჷნი, რდჷ თოფეფიში
რაბადია: მასალ., გვ. 101 -- ახალი დადიანი რომ დაიბადა, იყო თოფების გრიალიო. გადატ. ბევრი ლაპარაკი. გააჩემი
ნინა, ნიირაბადუქ -- გააჩერე ენა, ნუ ლაპარაკობ ბევრს. 

Lemma: rabadel-i  
Number: 17777  
რაბადელ-ი (რაბადელა) მიმღ. ვნებ. წარს. რაბადანს ზმნისა -- მაგრად ნაცემი. გადატ. მოფენილი. იხ. გორაბადელი. 

Lemma: rabadua  
Number: 17778  
რაბადუა (რაბადუას) სახელი რაბადანს ზმნისა -- ხმაური; მაგარი საგნით (ხმის გამოცემით) მრავალგზის დარტყმა, ცემა.
...ვარა არძო ირაბად:აია, 2, გვ. 67 -- ...ან ყველა ხმაურობს. ენა დიდაქ ქეგეგუ დო ოჭიშ გემირაბადუუ -- ეს დედამ გაიგო
და ზურგი ამიწვა (ცემით). გადატ. ხმამაღლა ბევრის ლაპარაკი. ნინას ვაგააჩემენს, ირიათო რაბადანს -- ენას არ
გააჩერებს, სულ ხმაურობს (ლაპარაკობს). რაბადანს (დორაბადუუ მაგრად სცემა, დუურაბადუუ მაგრად უცემია, დონორაბადუე(ნ)
მაგრად სცემდა თურმე) გრდმ. მაგრად ცემს (ხმის გამოცემით). ორაბადალი მიმღ. ვნებ. მყ. მაგრად საცემი. რაბადელი მიმღ. ვნებ.
წარს. მაგრად ნაცემი. გადატ. დახუნძლული (ნაყოფი). 

Lemma: ragad-i  
Number: 17779  
რაგად-ი (რაგადის), რაგაჯ-ი (რაგაჯის) 1. ლაპარაკი. ფუძემონაცვლეა: რაგადი-ლაპარაკი; თქუალა -თქმა. ათეში
რაგადი დო ბაწარი ვიშო ქედნუჸოთეს: მ. ხუბ., გვ. 5 -- ამის თქმა და თოკი ჩაუგდეს იქით. თენა {რ}დუო სქანი რაგადჷ: ი.
ყიფშ., გვ. 115 -- ეს იყო შენი ლაპარაკი. რაგადისჷ ჭკუა ვაუღუნია -- ლაპარაკს (თქმას) ჭკუა არ აქვსო. დიდას ელამუ
სქუაში თეჯგურაში რაგადიშე: ქხს, 2, გვ. 38 -- დედას ესიამოვნა შვილის ამნაირი თქმისაგან. 2. სიტყვა. დიდა ირჩქილედ
ათე რაგადემც:აია, 1, გვ. 19 -- დედა ისმენდა ამ სიტყვებს (საუბარს). 

Lemma: ragadel-i  
Number: 17780  
რაგადელ-ი (რაგადელ/რს), რაგადებულ-ი (რაგადებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. რაგადანს ზმნისა -- თქმული, ნათქვამი.
თაში აფუდუ რაგადელი -- ასე ჰქონდა თქმული. ქონებაქუ მუმაღორუ, ოჸიაქ მაჸუუ რაგადელქ: მასალ., გვ. 100 -- ქონებამ
მომატყუა, თანხმობა განვუცხადე (შემექნა ნათქვამი). ჩქიმდა ხოლო აფუდუა რაგადებული: მ. ხუბ., გვ. 72 -- ჩემთვისაც
ჰქონდაო ნათქვამი. ქოძირუნს თელი ათე რაგადებული პირუტყეფს: მ. ხუბ., გვ. 29 -- ნახავს მთელ ამ ნათქვამ პირუტყვებს.

Lemma: ragadua  
Number: 17781  
რაგადუა (რაგადუას) სახელი რაგადანს ზმნისა -- ლაპარაკი, თქმა. ბოში, მუს რე, მირაგადუქ? -- ბიჭო, რასაა,
მელაპარაკები? ათენა რენია, ბოში, მა გირაგადჷდიეე: ა. ცაგ., გვ. 23 -- ეს არისო, ბიჭო, მე რომ გეუბნებოდიო. ირფელი
ვერაგადე: თ. სახოკ., გვ. 249 -- ყველაფერი არ ითქმის. მუთუნ ქაარაგადაფე: ქხს, 1, გვ. 40 -- რაიმე ათქმევინე. ცჷრა თეს
რაგაჯანცჷ -- ცირა ამას ლაპარაკობს. რაგადანს (რაგადუუ ილაპარაკა, ურაგადუუ ულაპარაკია, ნორაგადუე(ნ) ლაპარაკობდა
თურმე) გრდმ. ლაპარაკობს, ამბობს. რაგადანს (ენაცვლება: იტყუ იტყვის, თქუუ თქვა, უთქუალუ უთქვამს, ნორაგადუე(ნ) ამბობდა
თურმე) გრდმ. ამბობს. ირაგადუუ(ნ) (ირაგადუ ითქვა, რაგადებე{ლ/რე}(ნ) // რაგადელე(ნ) თქმულა) გრდუვ. ვნებ. რაგადანს ზმნისა --
ითქმება. ურაგადუ(ნ) (ენაცვლება: უწიინს//უწოლენს ეტყვის, უწუუ//უწოუ//უწოლუ უთხრა) გრდმ. სასხვ. ქც. რაგადანს ზმნისა -- ეუბნება.
ორაგადუანს (ორაგადუუ ალაპარაკა, ურაგადუაფუ ულაპარაკია) გრდმ. ალაპარაკებს. ურაგადუანს (ურაგადუუ ელაპარაკა,
ურაგადუაფუ ულაპარაკია) გრდმ. სასხვ. ქც. რაგადანს ზმნისა -- ელაპარაკება. ირაგადე(ნ) (ირაგადუ{უ} შესაძლებელი გახდა თქმა,
-- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. რაგადანს ზმნისა -- შეიძლება ითქვას. არაგადე(ნ) (არაგადუ{უ} შეძლო ეთქვა, -- , ნორაგადუე(ნ)
შესძლებია ეთქვა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ურაგადუანს ზმნისა -- შეუძლია თქვას. ორაგადაფუანს (ორაგადაფუუ ათქმევინა,
ურაგადაფუაფუ უთქმევინებია, ნორაგადაფუე(ნ) ათქმევინებდა თურმე) კაუზ. რაგადანს ზმნისა -- ათქმევინებს. მა/ორაგადე, მარაგადუ/ჷ
მიმღ. მოქმ. მთქმელი, მოლაპარაკე. ორაგადე, ორაგადუ{უ}, სარაგადო მიმღ. ვნებ. მყ. სათქმელი, სალაპარაკო. რაგადელი,
რაგადებული მიმღ. ვნებ. წარს. თქმული. ნარაგადუ, ნარაგადი მიმღ. ვნებ. წარს. ნათქვამი. ნარაგადუერი მიმღ. ვნებ. წარს. თქმის
საფასური. ურაგადუ მიმღ. უარყ. უთქმელი. იხ. გე-რაგადი, გო-რაგადი, დო-რაგადი, ეკო-რაგადი. შდრ. ლეჩხ. რაგადი
ქალების ერთად ლაპარაკი (მ. ჩიქ.). 

Lemma: ragv-i  
Number: 17782  
რაგვ-ი (რაგვის) მახე, რაგვი; კაკანათი. შდრ. ლაზ. რაგი მახე (ნ. მარი). იხ. სხაპი. 

Lemma: ragval-i  
Number: 17783  
რაგვალ-ი (რაგვალს) 1. უშნო სირბილი დაბალი, ჩამრგვალებული ადამიანისა. ქიმირაგვალუ -- მოირბინა. 2. გადატ.
რატრატი, როშვა. 

Lemma: ragvap-i  
Number: 17784  
რაგვაფ-ი, რაგვაფა (რაგვაფის, რაგვაფას) სახელი არაგუუ(ნ) ზმნისა -- დატაკება, დაჯახება; გადაგდება; დაცემა. წყჷმარც
რაგვაფუდას უჩა ღურუუ: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 13831 -- ენატანიას (დამსმენს) დასტაკებოდეს შავი სიკვდილი. რემაშ დუქანს
ქორაგვაფუნა ოსურეფი -- რემას (რომანოზის) დუქანს დასჯახებიან (შესევიან) ქალები. გინო რობუშა ქუურაგუაფუნა: ი.
ყიფშ., გვ. 42 -- იქით ხევში გადაუგდიათ. ორაგვინუანს (ორაგვინუუ დააჯახა, ურაგვინუაფუ დაუჯახებია) გრდმ. აჯახებს.
ირაგვინუანს (ირაგვინუუ დაიჯახა, ურაგვინუაფუ დაუჯახებია) გრდმ. სათავ. ქც. ორაგვინუანს ზმნისა -- იჯახებს თავისას.
ურაგვინუანს (ურაგვინუუ დააჯახა, ურაგვინუაფუ დაუჯახებია) გრდმ. სასხვ. ქც. ორაგვინუანს ზმნისა -- უჯახებს (მისას). არაგუუ(ნ)
(ქაარაგუუ დაეჯახა, ქორაგვაფუ დასჯახებია, ქონორაგვაფუე(ნ) დაეჯახებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ეჯახება. ორაგვინაფუანს
(ორაგვინაფუუ {და}აჯახებინა, ურაგვინაფუაფუ {და}უჯახებინებია, ნორაგვინაფუე(ნ) აჯახებინებდა თურმე) კაუზ. ორაგვინუანს ზმნისა --
აჯახებინებს. მარაგვაფალი, მარაგვინჯა მიმღ. მოქმ. {და}მჯახებელი. ორაგვაფალი, ორაგვინჯე მიმღ. ვნებ. მყ. {და}საჯახებელი.



რაგვაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ჯახებული. ნარაგვეფი, ნარაგვინჯა მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნაჯახები. ნარაგვაფუერი, ნარაგვინჯუერი
მიმღ. ვნებ. წარს. დაჯახების საფასური. 

Lemma: ragvapil-i  
Number: 17785  
რაგვაფილ-ი (რაგვაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. არაგუუ(ნ), ორაგვინუანს ზმნათა -- დაჯახებული, დატაკებული. 

Lemma: ragvin-i  
Number: 17786  
რაგვინ-ი (რაგვინს) იგივეა, რაც რაგვაფა, -- 1. დაჯახება, დატაკება; 2. რქენა, რჩოლა. ინგირც ოკო ქარაგვანი ომერ-
ფაშაში დიდი ჯარც: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 101 -- ენგურზე უნდა დაეჯახონ ომარ-ფაშას დიდ ჯარს. კიდალას ქუარაგვი:
ქხს, 1, გვ. 251 -- კედელს დავეჯახე. 

Lemma: ragvinapa  
Number: 17787  
რაგვინაფა (რაგვინაფას) იხ. რაგვაფა, რაგვინი. 

Lemma: ragvi  
Number: 17788  
რაგვი წყარ-ი (რაგვი წყარს) თაფლიანი წყალი. სვამენ ჭამისას ან ჭამის დამთავრებისთანავე, როცა მჟავიანობა მაღალი
აქვთ. 

Lemma: rad-i  
Number: 17789  
რად-ი (რადის) [რუს. ряд რიგი]. მუდა რადი გოხა{რ}ჩქი ამუდღა? -- რამდენი რიგი (სიმინდისა...) გათოხნე დღეს? სიმინს
თასუნდეს მოღვაფირო (მორღვაფილო) დო რადის -- სიმინდს თესავდნენ მოყრილად და რიგად. 

Lemma: radgan  
Number: 17790  
რადგან, რადგანს/ც მაქვემდ. კავშირ. რადგან, რადგანაც. მოკო მალჲას დობღურე, რადგან სქანი ჸოროფაშა სოთინი ვა
მატყობინე: ი. ყიფშ., გვ. 134 -- მინდა მალე მოვკვდე, რადგან შენს სიყვარულს ვერსად ვერ დავემალე (შევძელი
დავმალულიყავ). რადგანს ღარიბ{ი} ვორექჷნი, ჸოროფილსჷ ვა მუჩანა: ი. ყიფშ., გვ. 167 -- რადგანაც ღარიბი ვარ,
შეყვარებულს არ მომცემენ. ე ბოშიქ დიახჷთ ვეჩინ, რადგანს გაჭყორდჷნი: მ. ხუბ., გვ. 63 -- ამ ბიჭმა დიახაც ვერ იცნო,
რადგანაც დაავიწყდა. დუც{ი} კჷრჷბო შერწირენქ, რადგანც ვორექ სქანი მონა: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 42 -- თავს
ბატკნად შეგწირავ, რადგანაც ვარ შენი მონა. შდრ. რაღან. 

Lemma: raza  
Number: 17791  
რაზა (რაზას) რაზა, კარის ან ფანჯრის დასაკეტი. ასე ოსკუს მიხვილუ დო კარსუ გეჸუოთუ რაზა -- ახლა საღორეში მყავს
დამწყვდეული და კარზე ააგდო რაზა. 

Lemma: razil-i  
Number: 17792  
რაზილ-ი (რაზილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. რაზუნს ზმნისა -- {გა}დაკეტილი. კარიშა მერთუნი, რაზილ ქორე გალე: მ. ხუბ., გვ.
40 -- კართან რომ მივიდა, {გადა}რაზული (კი) არის გარეთ. 

Lemma: razmonik'-i  
Number: 17793  
რაზმონიკ-ი (რაზმონიკის) [რუს. разбойник ავაზაკი, ყაჩაღი]. იჯგურა რაზმონიკი ქაანას მუთუნი ვარე: ი. ყიფშ., გვ. 18 --
იმის მსგავი ყაჩაღი ქვეყანაზე არავინაა (არაფერია). 

Lemma: razua  
Number: 17794  
რაზუა (რაზუას) სახელი რაზუნს ზმნისა -- {ჩა}რაზვა; რაზით ჩაკეტვა. კარეფი დორაზით მანგარასია -- კარები დაკეტეთ
(ჩარაზეთ) მაგრადო. რაზუნს (დორაზუ ჩარაზა, დუურაზუ ჩაურაზავს, დონორაზუე(ნ) ჩარაზავდა თურმე) გრდმ. რაზავს. ურაზუნს
(დუურაზუ დაუკეტა, დუურაზუ დაუკეტავს) გრდმ. სასხვ. ქც. რაზუნს ზმნისა -- ურაზავს, უკეტავს. ირაზუუ(ნ) (დიირაზუ ჩაირაზა,
დორაზე{ლე}(ნ) ჩარაზულა) გრდუვ. ვნებ. რაზუნს ზმნისა -- ირაზება. არაზუუ(ნ) (დაარაზუ ჩაერაზა, დორაზუუ ჩარაზვია) გრდუვ. ვნებ.
ურაზუნს ზმნისა -- ერაზება. ირაზე(ნ) (ირაზუ შესაძლებელი გახდა {ჩა}რაზვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. რაზუნს ზმნისა --
შეიძლება {ჩა}ირაზოს. არაზე(ნ) (არაზუ შეძლო {ჩა}ერაზა, -- , ნორაზუე(ნ) შესძლებია {ჩა}რაზვა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ურაზუნს
ზმნისა -- შეუძლია {ჩა}რაზოს. ორაზაფუანს (ორაზაფუუ არაზვინა, ურაზაფუაფუ ურაზვინებია, ნორაზაფუ{აფუ}ე(ნ) არაზვინებდა თურმე)
კაუზ. რაზუნს ზმნისა -- არაზვინებს. მარაზალი მიმღ. მოქმ. {ჩა}მრაზველი, {ჩა}მრაზავი. ორაზალი მიმღ. ვნებ. მყ. {ჩა}სარაზი.
დორაზილი მიმღ. ვნებ. წარს. ჩარაზული. ნარაზა მიმღ. ვნებ. წარს. {ჩა}ნარაზი. ნარაზუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {ჩა}რაზვის საფასური.
უდურაზუ მიმღ. უარყ. ჩაურაზავი. 

Lemma: rak'a  
Number: 17795  
რაკა (რაკას) რაკა (?) ინა ვარი, რაკა ვააკონიაო -- ის კი არა, რაკა არ გინდაო. 

Lemma: rak'eba  
Number: 17796  
რაკება (რაკებას) კლება. ე ბოშიში ღალაქ... რაკებაშა მიდართჷ: ი. ყიფშ., გვ. 24 -- ამ ბიჭის ქონება (სიმდიდრე) კლებაზე
წავიდა. შდრ. რკება. 

Lemma: rak'val-i  
Number: 17797  
რაკვალ-ი (რაკვალ/რს) 1. ტარტარი, ტატანი; ლაქლაქი, ყბედობა. ეშაფრთინი -- ვკარკალე, გუმავრთინი -- ვრაკვალე:
ქხს, 1, გვ. 226 -- რომ ავედი, ვიკაკანე, რომ ჩამოვედი -- ვიტარტალე. 2. კანკალი, ბაბანი. ქ ტანიში რაკვალი ტანის



კანკალი. ჩხურუქ გემოჸოთუ დო ქუდმოჭყაფუ რაკვალი -- სიცივემ ამიყვანა (ამაგდო) და დამაწყებინა კანკალი. 

Lemma: rak'ut'-i  
Number: 17798  
რაკუტ-ი (რაკუტის) კაკუნი. უროში რაკუტი ენწყიილი კოც ქოგირჩქილუანსჷ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 85 -- უროს
აწყობილი კაკუნი ყურადღებას იქცევს (კაცს გასმენინებს). უროში რაკუტი ჯიმალური თეში გეგნოიბირუანს, გჷმორძგუაში
საბუთის წოხლე ქაწოირინუანს -- უროს კაკუნი ძმური ისე გადაგიბირებს, რომ გამარჯვების საბუთს წინ დაგიყენებს. 

Lemma: ralap-i  
Number: 17799  
რალაფ-ი (რალაფის) შეტევა (დ. ფიფია). 

Lemma: ram-i  
Number: 17800  
რამ-ი (რამის) ბოტან. რამი. შდრ. კიტაიაშ ჭუჭელე. 

Lemma: rang-i  
Number: 17801  
რანგ-ი (რანგის) რანგი, -- თაფლისაგან დამზადებული სასმელი; თაფლუჭი. იხ. რაგვი წყარი; გობრანგილი; სარანგი,
სარანჯი. შდრ. რაჭ. რანგი თაფლის ღვინო (ვ. ბერ.). 

Lemma: rangal-i  
Number: 17802  
რანგალ-ი (რანგალ/რს) იგივეა, რაც რანგვალი, რანტალი, -- როტვა. 

Lemma: rangval-i  
Number: 17803  
რანგვალ-ი (რანგვალს) იხ. რანგალი, რანტალი, -- უჭკუო, უშნო ლაპარაკი, -- როტვა. 

Lemma: rangvap-i  
Number: 17804  
რანგვაფ-ი (რანგვაფის) ბრაგუნი. ათე ონწეში რანგვაფიქ გეგმომიღუ გური -- ამ აკვნის ბრაგუნმა შემაწუხა (გამომიტანა
გული). 

Lemma: rangvil/r-i  
Number: 17805  
რანგვილ/რ-ი (რანგვილ/რს) სახელი რანგუნს ზმნისა -- დანგრეული, განადგურებული. ექიანობა ნწყვილი, ართო
რანგვილი რე -- იქაურობა დაქცეული, ერთად (მთლიანად) დანგრეულია. 

Lemma: rangua  
Number: 17806  
რანგუა (რანგუას) სახელი რანგუნს ზმნისა -- დანგრევა, დაქცევა, განადგურება. მიკი-მიკი მუთუნი ვედიტეს, ირფელი
დორანგვეს -- ირგვლივ არაფერი არ დატოვეს, ყველაფერი დაანგრიეს (გაანადგურეს). გადატ. დაკეტვა (დ. ფიფია).
რანგუნს (დორანგუ დაანგრია, დუურანგუ დაუნგრევია, დონორანგუე(ნ) დაანგრევდა თურმე) გრდმ. ანგრევს, ანადგურებს. ურანგუნს
(დუურანგუ დაუნგრია, დუურანგუ დაუნგრევია) გრდმ. სასხვ. ქც. რანგუნს ზმნისა -- უნგრევს, უნადგურებს. ირანგუუ(ნ) (დიირანგუ
დაინგრა, დორანგველე(ნ) დანგრეულა) გრდუვ. ვნებ. რანგუნს ზმნისა -- ინგრევა, ნადგურდება. არანგუუ(ნ) (დაარანგუ დაენგრა,
დორანგუუ დანგრევია) გრდუვ. ვნებ. ურანგუნს ზმნისა -- ენგრევა, უნადგურდება. ირანგვე(ნ) (ირანგუ შესაძლებელი გახდა
{და}ნგრევა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. რანგუნს ზმნისა -- შეიძლება დაინგრეს, განადგურდეს. არანგვე(ნ) (არანგუ შეძლო
{და}ენგრია, -- , დონორანგუე(ნ) შესძლებია დანგრევა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ურანგუნს ზმნისა -- შეუძლია {და}ანგრიოს,
{გა}ანადგუროს. ორანგვაფუანს (ორანგვაფუუ ანგრევინა, ურანგვაფუაფუ უნგრევინებია, ნორანგვაფუე(ნ) ანგრევინებდა თურმე) კაუზ.
რანგუნს ზმნისა -- ანგრევინებს, ანადგურებინებს. მარანგვალი მიმღ. მოქმ. {და}მნგრეველი. ორანგვალი მიმღ. ვნებ. მყ.
{და}სანგრევი. რანგვილი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნგრეული. ნარანგვა მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნანგრევი. ნარანგუერი მიმღ. ვნებ. წარს.
{და}ნგრევის საფასური. {უდ}ურანგუ მიმღ. უარყ. დაუნგრეველი. შდრ. პურტოლუა. 

Lemma: randua  
Number: 17807  
რანდუა (რანდუას) სახელი რანდუნს ზმნისა -- {გა}რანდვა, გასწორება. რანდუნს (გორანდუ გარანდა, გუურანდუ გაურანდავს,
გონორანდუე(ნ) გარანდავდა თურმე) გრდმ. რანდავს, ასწორებს. 

Lemma: rantal-i  
Number: 17808  
რანთალ-ი (რანთალ/რს) იგივეა, რაც რანტალი. შდრ. რანგვალი. რანთალანს (რანთალუუ ილაყბა, ურანთალუუ ულაყბია,
ნორანთალუე(ნ) ლაყბობდა თურმე) გრდმ. ლაყბობს. 

Lemma: rantap-i  
Number: 17809  
რანთაფ-ი (რანთაფის) სახელი ურანთუანს ზმნისა -- 1. რახუნი; ძლიერი დარტყმა, ცემა. ზისხირით დო ძალათ ებშა
ურანთუანდ რიხვალ დუსუ -- სისხლითა და ძალით სავსე ურახუნებდა მსხვილ თავზე. 2. უშნო სიარული (დ. ფიფია)
ურანთუანს (ურანთუუ ურახუნა, ურანთუაფუ ურახუნებია, ნორანთაფუე(ნ) ურახუნებდა თურმე) გრდმ. სასხვ. ქც. ურახუნებს. 

Lemma: rantua  
Number: 17810  
რანთუა (რანთუას) სახელი ირანთუ(ნ) ზმნისა -- რხევა; ქანაობა. ფიცარი ირანთუ -- ფიცარი ქანაობს (ოდნავ ირხევა). 

Lemma: rant'al-i  
Number: 17811  
რანტალ-ი (რანტალ/რს) 1. უმიზნო სიარული, ბოდიალი. იხ. გილარანტალი. 2. წინდაუხედავი ლაპარაკი; ლაყბობა, როტვა,



როშვა. ირფელს რანტალანს, მუთ ნინას ქამაადირთუნი -- ყველაფერს როშავს, რაც ენაზე მოადგება. რანტალანს
(რანტალუუ როშა, ურანტალუუ უროშავს, ნორანტალუე(ნ) როშავდა თურმე) გრდმ. როშავს, ყბედობს, როტავს. ირანტალუ(ნ) (მხოლოდ
აწმყოს წრისა და 4 სერიის მწკრივებში) გრუვ. ვნებ. იყბედება; ყბედობს; ბოდიალობს. 

Lemma: rant'ala  
Number: 17812  
რანტალა (რანტალას) ვისაც რანტალი ახასიათებს, -- ყბედი; ბოდიალა. შდრ. რინტუ. 

Lemma: rankal-i  
Number: 17813  
რანქალ-ი (რანქალს) ტანად მაღალი პირის უშნო სიარული. მეურსინი, მიირანქალუ -- რომ მიდის, უშნო სიარული
ახასიათებს. 

Lemma: ranchxap-i  
Number: 17814  
რანჩხაფ-ი (რანჩხაფის) რაჩხუნი, ჩხარუნი; ჯახუნი. თხალემქ აკაანთხეს დო თინეფიში ქალემს მეუღუდუ რანჩხაფი --
თხები დაეჯახნენ ერთმანეთს და მათ რქებს გაჰქონდა რაჩხუნი (ჯახა-ჯუხი). ურანჩხუანს (ურანჩხუუ ურაჩხუნა, ურანჩხუაფუ
ურაჩხუნებია, ნორანჩხაფუე(ნ) ურაჩხუნებდა თურმე) გრდმ. სახვ. ქც. ურაჩხუნებს. 

Lemma: ranc'k'-i  
Number: 17815  
რანწკ-ი (რანწკის) რიგი. რანწკეფი რიგები. ნტერეფი ოცადუნა, მუშეფიში რანწკეფი აკარღვანინი -- მტრები ცდილობენ,
მუშების რიგები დაშალონ. 

Lemma: ranc'k'ua  
Number: 17816  
რანწკუა (რანწკუას) სახელი რანწკუნს ზმნისა -- დარაზმვა; დამწკრივება (რიგებად). მუნეფიში საუჯგუშო ნძალეფი
დორანწკეს ათე საქვარიში მუკ-მუკი -- თავიანთი საუკეთესი ძალები დაამწკრივეს ამ საქმის ირგვლივ. თხა დო შხური
პეტელით მირანწკუნა კჷრდე ჯინცჷ -- თხა და ცხვარი კიკინით მწკრივად (დამწკრივებული) მიდიან კლდის ძირში.
რანწკუნს (დორანწკუ დაამწკრივა, დუურანწკუ დაუმწკრივებია, დონორანწკუე(ნ) დაამწკრივებდა თურმე) გრდმ. ამწკრივებს.
ირანწკუუ(ნ) (დიირანწკუ დამწკრივდა, დორანწკე{ლე}(ნ) დამწკრივებულა) გრდუვ. ვნებ. რანწკუნს ზმნისა -- მწკრივდება, მწკრივში
დგება. ირანწკე(ნ) (ირანწკუ შესაძლებელი გახდა დამწკრივება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. რანწკუნს ზმნისა -- შეიძლება
დამწკრივდეს (დამწკრივება). არანწკე(ნ) (არანწკუ შეძლო {და}ემწკრივებინა, -- , დონორანწკუე(ნ) შესძლებია დამწკრივება) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. ურანწკუნს ზმნისა -- შეუძლია {და}ამწკრივოს. ორანწკაფუანს (ორანწკაფუუ ამწკრივებინა, ურანწკაფუაფუ
უმწკრივებინებია, ნორანწკაფუე(ნ) ამწკრივებინებდა თურმე) კაუზ. რანწკუნს ზმნისა -- ამწკრივებინებს. მარანწკალი მიმღ. მოქმ.
{და}მამწკრივებელი. ორანწკალი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}სამწკრივებელი. დორანწკილი მიმღ. ვნებ. წარს. დამწკრივებული. ნარანწკა
მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნამწკრივები. ნარანწკუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}მწკრივების საფასური. {უდ}ურანწკუ მიმღ. უარყ.
{და}უმწკრივებელი. იხ. რაწკუა. 

Lemma: ranjap-i  
Number: 17817  
რანჯაფ-ი (რანჯაფის) ძლიერი დარტყმის ხმა, -- რახუნი, ბრაგუნი. გიშეელჷ მინდორიშა, სოდეთ გეგონჷ, მუდგა რენი,
დიდი რანჯაფი: მ. ხუბ., გვ. 179 -- გავიდა მინდორზე, სადაც გაიგონა, რაღაცაა, დიდი დარტყმის ხმა. თელ სერს მეუღუდუ
რანჯაფი დო რანჯაფი -- მთელი ღამე გაჰქონდა ბრაგუნი და ბრაგუნი. 

Lemma: ranjua1  
Number: 17818  
რანჯუა1 (რანჯუას) იგივეა, რაც რანჯაფი. 

Lemma: ranjua2  
Number: 17819  
რანჯუა2 (რანჯუას) სახელი გერანჯუნს ზმნისა -- გადაკვრით შესმა. ყანწი ქოდახვამესინი, გერანჯუ -- ყანწი რომ
გადაულოცეს, (გადაკვრით) შესვა. 

Lemma: rap'al-i  
Number: 17820  
რაპალ-ი (რაპალს): რაპალი ნინაში ენის ტარტარი. მუსიე, ნინას ურაპალუანქინი? -- რასაა, ენას რომ ატარტარებ?
ურაპალუანს (ურაპალუუ ატარტარა ენა, ურაპალუაფუ უტარტარებია, ნორაპალუე(ნ) ატარტარებდა თურმე ენას) გრდმ. ენას
ატარტარებს. 

Lemma: rap'at'ua  
Number: 17821  
რაპატუა (რაპატუას) ძლიერ ჩქარა ლაპარაკი (მ. ძაძ., 2, გვ. 163). 

Lemma: razhal-i  
Number: 17822  
რაჟალ-ი (რაჟალს) იგივეა, რაც რაჟაფი, -- ხეტიალი; უთავბოლო, უმიზნო სიარული. 

Lemma: razhap-i  
Number: 17823  
რაჟაფ-ი (რაჟაფის) იხ. რაჟალი, -- 1. მძიმე რისამე დარტყმა (დარტყმის ხმა). 2. ხეტიალი. 

Lemma: razhua  
Number: 17824  
რაჟუა (რაჟუას) სახელი რაჟუნს ზმნისა -- მაგარი რამის {ჩა}რტყმა. ქორაჟუ ბიგა -- ჩაარტყა ჯოხი. 



Lemma: rarjil-i  
Number: 17825  
რარჯილ-ი (რარჯილს) ღონე, ძალა (დ. ფიფია). 

Lemma: rasal-i  
Number: 17826  
რასალ-ი (რასალს) ხმამაღალი და გაუთავებელი ჩხუბი და დავიდარაბი (მ. ძაძ., 2, გვ. 71). 

Lemma: rasi  
Number: 17827  
რასი ჭითა (რასი ჭითას) ძლიერ წითელი. შდრ. რახსი შავმოწითალო ცხენი (საბა). 

Lemma: rask'ua  
Number: 17828  
რასკუა (რასკუას) სახელი რასკუნს ზმნისა -- ჯოხის ჩარტყმა (თავში). ნინა ვაგააჩემუნი, ბიგა ქორასკუ დუს -- ენა რომ არ
გააჩერა, ჯოხი დაარტყა თავზე. რასკუნს (ქორასკუ დაარტყა, ქუურასკუ დაურტყამს, ქონორასკუე(ნ) დაარტყამდა თურმე) გრდმ.
{და}არტყამს მაგარ რასმე თავზე. ირასკე(ნ) (ირასკუ შესაძლებელი გახდა {და}რტყმა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. რასკუნს
ზმნისა -- შეიძლება დარტყმა. არასკე(ნ) (არასკუ შეძლო {და}ერტყა, -- , ქონორასკუე(ნ) შესძლებია დარტყმა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
რასკუნს ზმნისა -- შეუძლია {და}არტყას. ორასკაფუანს (ორასკაფუუ {და}არტყმევინა, ურასკაფუაფუ {და}ურტყმევინებია, ნორასკაფუე(ნ)
არტყმევინებდა თურმე) კაუზ. რასკუნს ზმნისა -- არტყმევინებს. მარასკალი მიმღ. მოქმ. {და}მრტყმელი (ჯოხისა). ორასკალი მიმღ.
ვნებ. მყ. {და}სარტყმელი. ნარასკა მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნარტყამი. ნარასკუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}რტყმის საფასური. შდრ.
რაჟუა. 

Lemma: raskval-i  
Number: 17829  
რასქვალ-ი (რასქვალს) რაკუნი (პ. ჭარ.). 

Lemma: raskua  
Number: 17830  
რასქუა (რასქუას) იხ. რასკუა. 

Lemma: rapal-i  
Number: 17831  
რაფალ-ი (რაფალს) ხმამაღლა ლაპარაკი. შურს იორზანს მალჷმერო რეღმაშ ზანთი დო რაფალი -- სულს აღაგზნებს
საბრძოლველად ტალღის ხმაური (ძახილი) და ხმამაღლა ხმიანობა. 

Lemma: rapua  
Number: 17832  
რაფუა (რაფუას) სახელი რაფუნს ზმნისა -- ძლიერი ყეფა. 

Lemma: raka  
Number: 17833  
რაქა (რაქას) მეჩხერი ტყე (პ. ცხად., ტოპ., გვ. 28). 

Lemma: rakval-i  
Number: 17834  
რაქვალ-ი (რაქვალს), რაქვალუა (რაქვალუას) სახელი რაქვალანს ზმნისა -- ხმამაღლა უწყვეტი (გაუთავებელი)
ლაპარაკი, -- ლაქლაქი, ლაყბობა. გერე დო რაქვალანს -- დგას და ლაქლაქობს. რაქვალანს (რაქვალუუ ილაქლაქა, ურაქვალუუ
ულაქლაქია, ნორაქვალუე(ნ) ლაქლაქებდა თურმე) გრდმ. ლაქლაქებს. ორაქვალუანს (ორაქვალუუ ალაქლაქა, ურაქვალუაფუ
ულაქლაქებია, ნორაქვალაფუე(ნ) ალაქლაქებდა თურმე) გრდმ. რაქვალანს ზმნისა -- ალაქლაქებს. ორაქვალაფუანს
(ორაქვალაფუუ ალაქლაქებინა, ურაქვალაფუაფუ ულაქლაქებინებია, ნორაქვალაფუე(ნ) ალაქლაქებინებდა თურმე) კაუზ. რაქვალანს
ზმნისა -- ალაქლაქებინებს. რაქვალა ვისაც ლაქლაქი სჩვევია. ორაქვალარი მიმღ. ვნებ. მყ. სალაქლაქო, სალაყბო. ნარაქვალა
მიმღ. ვნებ. წარს. ნალაქლაქი, ნალაყბი. ნარაქვალუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ლაქლაქის საფასური. 

Lemma: rakvala  
Number: 17835  
რაქვალა (რაქვალას) ვისაც რაქვალი (ლაქლაქი) სჩვევია. 

Lemma: rakua  
Number: 17836  
რაქუა (რაქუას) სახელი რაქუნს ზმნისა -- გაჩერება. მარჩხწყარობაშენი ტივი გაჩენდუდუ, ტივს დორაქუნდ: მასალები, ტ.
ვ, გვ. 255 -- მცირეწყლიანობის გამო ტივი გაჩერდებოდა, ტივს გააჩერებდა. 

Lemma: raghan{i}  
Number: 17837  
რაღან{ი}, რაღანჷ მაქვემდ. კავშირი იგივეა, რაც რადგან, რახან. რაღანჷ ჸვამურიცხამიში შური შხვასჷ ობარჷდჷნი,
ისჷ მუ ჸვილჷნდჷ?: ა. ცაგ., გვ. 23 -- რადგან შუბლვარსკვლავიანის სული სხვას ებარა, იმას რა მოკლავდა? გამეთხუ
ჩირსჷ, რაღან სიცოცხლეს ვეელუდჷნი: ქხს, 2, გვ. 24 -- გამოეთხოვა ცოლს, რადგან გადარჩენას (სიცოცხლეს) არ ელოდა. 

Lemma: ra՚apa  
Number: 17838  
რაჸაფა (რაჸაფას) სახელი ურაჸუანს ზმნისა -- წევა; მოახლოება, დადგომა; წავლება, მიკარება, წაპოტინება (ხელისა). ღიუ-
ღაუქ ქოურაჸუნი, თამროქ ბესა გეგნორაჸუ -- განთიადმა რომ უწია, თამარმა ბესა გადადენა. გეუზიმუუ ართიშა, მაჟიაშა
დო მასუმაშა ქუმურაჸუუ კუჩხის ხე: მ. ხუბ., გვ. 68 -- დაუმიზნა ერთხელ, ორჯერ და მესამეჯერ წაავლო (შეახო) ფეხზე ხელი.
ფერი არდგილიშა ოკო მიდეღე დო დონთხორე, სარხოს კოჩი ვაურაჸუანდასინი -- ისეთ ადგილას უნდა წაიღო და
დამარხო ახლო-მახლოს კაცი რომ არ ეკარებოდეს. მუჭო რე, ურაჸუანთი, მიკვე მა, მოჯგირალასინი: შ. ბერ., გვ. 159 --
როგორაა, ეპოტინებით, მიკვირს მე, მოკეთეობას. ირაჸუანს (მიირაჸუუ გაიკრა, მუურაჸუაფუ გაუკრავს (ხელი), მონორაჸ{უ}აფუე(ნ)



გაიკრავდა ხელს თურმე) გრდმ. იკრავს (ხელს). ურაჸუანს (მუურაჸუუ წაეპოტინა, მუურაჸუაფუ წაპოტინებია) გრდმ. სასხვ. ქც.
ეპოტინება, ავლებს (ხელს). მიმარაჸაფალ/რი მიმღ. მოქმ. მიმკარებელი, წამპოტინებელი (ხელისა). მიორაჸაფარი მიმღ. ვნებ. მყ.
მისაკარებელი, წასაპოტინებელი. მინარაჸეფი მიმღ. ვნებ. წარს. მინაკარები, წანაპოტინები. მინარაჸაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს.
მიკარების, წაპოტინების საფასური. იხ. გერაჸაფა. 

Lemma: ra՚val-i  
Number: 17839  
რაჸვალ-ი (რაჸვალს) 1. უთავბოლო სიარული, -- ხეტიალი. 2. ყბედობა, როყროყი. 3. კანკალი, ცანცარი, ცახცახი (ბ.
კილანავა). რაჸვალანს (რაჸვალუუ იყბედა, ურაჸვალუუ უყბედია, ნორაჸვალუე(ნ) ყბედობდა თურმე) გრდმ. ყბედობს; გრდუვ.
ცანცარებს, ცახცახებს. 

Lemma: ra՚il-i  
Number: 17840  
რაჸილ-ი (რაჸილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. რაჸუნს ზმნისა -- 1. გარეკილი (საქონელი). ორინჯი ჭალეშა რაჸილი რე --
საქონელი ჭალაში გარეკილია. ჩხუპიშ საჭირებაშო რაჸილქ იჸუუ ბრელი ცხენეფქ -- ომის (ჩხუბის) საჭიროებისათვის
გარეკილ (გაგზავნილ) იქნა ბევრი ცხენ{ებ}ი. 2. დაფერთხილი (მაგ., თერმომეტრი); გაპენტილი (ბამბა). 

Lemma: ra՚ua  
Number: 17841  
რაჸუა (რაჸუას) სახელი რაჸუნს ზმნისა -- 1. გადენა, გარეკვა (პირუტყვისა), გაგდება. ოჭუმარეს ე ოსური ვიშ ქარაჸ: მ. ხუბ.,
გვ. 39 -- დილას ეს ქალი გააგდო იქით. 2. დაფერთხვა, ჩამორეკა (ხილეულისა). ართი კოჩი წიფურიში კაკალს ქორაჸუნს:
მ. ხუბ., გვ. 148 -- ერთი კაცი წიფლის კაკალს ფერთხავს. კოცჷ ირო გაძიცინე, თუნთი ნეძისჷ რაჸჷნცჷნი -- კაცს
ყოველთვის გაეცინება, დათვი კაკალს (ნიგოზს) რომ ფერთხავს. 3. პენტვა (ბამბის, მატყლის) წკნელის ცემით. ბამბეს
დოფჩიჩიხანდით დო უკული დოვრაჸუნდით -- ბამბას ჯერ ჩიჩიხში გავატარებდით და შემდეგ დავპენტავდით (წკნელით).
რაჸუნს (გორაჸუ ჩამოფერთხა, გოურაჸუ ჩამოუფერთხავს, გონორაჸუე(ნ) ჩამოფერთხავდა თურმე) გრდმ. გადენის (საქონელს);
ჩამოფერთხავს (ხილს); გაპენტავს (ბამბას...). ურაჸუნს (ურაჸუ გაუდენა, ურაჸუ გაუდენია) გრდმ. სასხვ. ქც. რაჸუნს ზმნისა --
{გა}უდენის; {ჩამო}უფერთხავს; {გა}უპენტავს. ირაჸუუ(ნ) (ირაჸუ {ჩამო}იფერთხა, რაჸე{ლე}(ნ) {ჩამო}ფერთხილა) გრდუვ. ვნებ.
რაჸუნს ზმნისა -- {გა}იდენება; {ჩამო}იფერთხება; {გა}იპენტება. ირაჸე(ნ) (ირაჸუ შესაძლებელი გახდა {გა}დენა, -- , -- ) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. რაჸუნს ზმნისა -- შეიძლება {გა}იდენოს; {ჩამო}იფერთხოს; {გა}იპენტოს. არაჸე(ნ) (არაჸუ შეძლო {გა}ედენა, -- ,
ნორაჸუე(ნ) შესძლებია გადენა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ურაჸუნს ზმნისა -- შეუძლია {გა}დენოს; {ჩამო}ფერთხოს; {გა}პენტოს.
ორაჸაფუანს (ორაჸაფუუ {გა}ადენინა, ურაჸაფუაფუ {გა}უდენინებია, ნორაჸაფუე(ნ) {გა}ადენინებდა თურმე) კაუზ. რაჸუნს ზმნისა --
{გა}ადენინებს; {ჩამო}აფერთხინებს; {გა}აპენტინებს. მარაჸალი მიმღ. მოქმ. {გა}მდენი; {ჩამო}მფერთხავი; {და}მპენტავი.
ორაჸალი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}სადენი; {ჩამო}საფერთხი; {და}საპენტი. რაჸილი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}დენილი; {ჩამო}ფერთხილი;
{გა}პენტილი. ნარაჸა მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნადენი; {ჩამო}ნაფერთხი; {გა}ნაპენტი. ნარაჸუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}დენის;
{ჩამო}ფერთხვის; {გა}პენტვის საფასური. ურაჸუ მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}უდენელი; {ჩამო}უფერთხავი; {გა}უპენტავი. 

Lemma: rash-i  
Number: 17842  
რაშ-ი (რაშის) რაში; ზღაპრული ცხენი. რაშის ჭკადუნდესუ დო გორდიქ ხოლო კუჩხი გაბირძღინუუა -- რაშს ჭედავდნენ და
ბაყაყმაც (გომბეშომაც) ფეხი გაფშიკაო (გაუშვირაო). ართი რაში დო ართი ფინიე ქააჩუქესჷ: ა. ცაგ., გვ. 15 -- ერთი რაში და
ერთი ფინია (ძაღლი) აჩუქესო. ქეგედოხოდჷ რაშისჷ: ქხს, 2, გვ. 22 -- დაჯდა რაშზე. 

Lemma: rashaia  
Number: 17843  
რაშაია (რაშაიას) სიმღერის ერთ-ერთი სახეობა: `რაშა ვო რერა'. ჭკომეს, შვეს, იბირეს დელია დო რაშაია: აია, 1, გვ. 19 -
- ჭამეს, სვეს, იმღერეს დელია და რაშაია. 

Lemma: rachxa  
Number: 17844  
რაჩხა (რაჩხას) რაჩხუნი. კენჭის თამაშის (კენჭაობის) დროს ერთი ქვა (კენჭი) მეორეს უნდა გაურაჩხუნდეს. 

Lemma: rachxal-i  
Number: 17845  
რაჩხალ-ი (რაჩხალს) ჩხრიალი. წყარიში რაჩხალი აზადუუ: ქხს, 1, გვ. 315 -- წყლის ჩხრიალი ეგებება. 

Lemma: rachxap-i  
Number: 17846  
რაჩხაფ-ი (რაჩხაფის) იგივეა, რაც რანჩხაფი, -- რქენის დროს გამოცემული ხმა, -- რაჩხანი. თხას თიმ დროს მალენია
ჭყვადუა, მუჟამც ართიანც ქაში რაჩხაფის ქუდუჭყანანიე: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 57 -- თხას იმ დროს მოუვაო გაწყვეტა, როცა
ერთმანეთს რქის რაჩხუნს (რქენას) დაუწყებენო. 

Lemma: rac'k'-i  
Number: 17847  
რაწკ-ი (რაწკის) იგივეა, რაც რანწკი, -- მწკრივი. რაწკას ზმნზ. მწკრივად. ბაღანემქ რაწკას ქიგედირთეს -- ბავშვები
მწკრივად დადგნენ. 

Lemma: rac'k'ua  
Number: 17848  
რაწკუა (რაწკუას) იგივეა, რაც რანწკუა, როწკუა, -- დაწყობა; მწკრივად დადგომა. კიდალას ქიმკირაწკეს არძაქ --
კედელთან ჩამწკრივდნენ ყველა. 

Lemma: rax-i  
Number: 17849  
რახ-ი (რახის) რახი; ცალნახადი არაყი. ონტკაში ფუნაფაში დროს პირველო გითურს რახი -- არყის დუღების დროს
პირველად გამოვა რახი. 

Lemma: raxani  



Number: 17850  
რახანი, რახანო, რახანს, რახანჷ მაქვემ. კავშირი. იგივეა, რაც რადგან, რაღან, -- რადგანაც. რახან არძო თაქიეთინი,
ოკო ქოფთქუე ოთქუალი -- რადგანაც ყველა აქ ხართ, უნდა ვთქვა სათქმელი. რახანს გური გემლამიღი, სკანოთ ვარა
მიიხვარი: ქხს, 1, გვ. 105 -- რადგან გული ამომართვი, შენთვის მაინც მოიხმარე. რახანო სი ვარჯერსუნი, მა ქოგოძირანქ
თი კოცჷ -- რადგანაც შენ არ გჯერა, მე გაჩვენებ იმ კაცს. 

Lemma: raxarux-i  
Number: 17851  
რახარუხ-ი (რახარუხის) რახარუხი. გირინს ჸუს ხორხუნდესია დო სო რენია, რახარუხი ირჩქიენიე: ა. ცან., გვ. 103 --
ვირს ყურს ახერხავდნენ და ეს რა რახარუხი ისმისო (სადააო, რახარუხი რომ ისმისო). 

Lemma: raxvap-i  
Number: 17852  
რახვაფ-ი, რახვინ-ი (რახვაფის, რახვინს) რახუნი. იხ. რეხუა. 

Lemma: raxt'-i  
Number: 17853  
რახტ-ი (რახტის) იგივეა, რაც ლახთი, -- ლახტი (ი. ყიფშ.). 

Lemma: rahat-i  
Number: 17854  
რაჰათ-ი (რაჰათის) ხალვათი (დ. ფიფია). 

Lemma: rbil-i  
Number: 17855  
რბილ-ი (რბილს) რბილი. 

Lemma: rgalac'ua  
Number: 17856  
რგალაწუა (რგალაწუას) ხარშვა (დ. ფიფია). 

Lemma: rgalua  
Number: 17857  
რგალუა (რგალუას) სახელი რგალუნს ზმნისა -- 1. დაბლაგვება, დაჩლუნგება. სუმ ჩარიქის მეხონჷნც, მარა მუთა
არგალუუ: მასალ., გვ. 119 -- სამ ჩარექს (სიღრმით) ხნავს, მაგრამ არაფერი უჩლუნგდება. 2. მოლბობა. 

Lemma: rgamua  
Number: 17858  
რგამუა, რგამულუა (რგამუას, რგამულუას) სახელი რგამუნს, რგამულანს ზმნათა -- ხარბად და ერთიანად შეჭმა
(ძაღლივით). 

Lemma: rgapa  
Number: 17859  
რგაფა (რგაფას) იხ. რგუაფა. 

Lemma: rgashua  
Number: 17860  
რგაშუა (რგაშუას) სახურავზე ოთხსავე კუთხეში სიგრძეზე ორ-ორად დააწყობდნენ დიდ ჭოკებს. ამას ეწოდება რგაშუა
(მასალები, ტ. 1, გვ. 389). შდრ. ორგაშე. 

Lemma: rgeba  
Number: 17861  
რგება (რგებას) სახელი ორგუ(ნ), ირგუ(ნ) ზმნათა -- რგება, გამოდგომა. ათაქ ოკო ასე რგებავა: მ. ხუბ., გვ. 166 -- აქ უნდა
ახლა ვარგებაო. კოჩი ვერგუ-და, მუმა-სქუალობა მუ მოღე რენია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 72 -- კაცი თუ არ ვარგა, მამა-
შვილობა არარას ჰრგებსო (რის მაქნისიაო). ენა ქუნორგებე ჩქინი ჯიმათია: მ. ხუბ., გვ. 2 -- ეს ვარგებულა ჩვენ ძმადო.
დუდიშო ირგუნი, თინა შხვაშოთ ხოლო ირგუნია -- თავისთვის რომ ვარგა, ის სხვისთვისაც ივარგებსო. ხე ვამორგუდას,
კუჩხი ვამორგუდას, ხუნკო ვორდენი დაბადებული: მასალ., გვ. 28 -- ხელი არ მივარგოდეს, ფეხი არ მივარგოდეს,
ხეიბრად ვიყო დაბადებული. ირგუ/ჷ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. ვარგა; ივარგებს.
ორგუ(ნ) (იყენ. ერგებუ ერგება, ერგუ არგო, რგებუ(ნ) რგებია, ნორგებუე(ნ) ერგებოდა თურმე, -- ნარგება) გრდუვ. ვნებ. რგებს, ერგება.
ერგებუ(ნ) (ერგუ ერგო, რგებუ(ნ) რგებია) გრდუვ. ვნებ. ერგება, გამოადგება. არგინე(ნ), არგებე(ნ) (არგინუ შეძლო რგებოდა,
ნორგებუე(ნ) შესძლებია რგებოდა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ორგუ(ნ) ზმნისა -- შეუძლია არგოს, ივარგოს. ორგებაფუანს (ორგებაფუუ
ავარგებინა, ურგებაფუაფუ უვარგებინებია, ნორგებაფუ{აფუ}ე(ნ) ავარგებინებდა თურმე) კაუზ. ორგუ(ნ) ზმნისა -- ავარგებინებს.
მარგებელი მიმღ. მოქმ. მარგებელი. ორგებელი მიმღ. ვნებ. მყ. სასარგებლო, სარგო. რგებული მიმღ. ვნებ. წარს. ვარგებული;
გამომდგარი. ნარგები/უ მიმღ. ვნებ. წარს. ნარგები. ნარგებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. რგების საფასური. ურგებელი, ურგებუ მიმღ. უარყ.
ურგები, ურგებელი. შდრ. ლაზ. მორგუნ შემფერის; ორგუ შეფერება (ეტიმოლ., გვ. 380). 

Lemma: rgebul-i  
Number: 17862  
რგებულ-ი (რგებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ორგუ(ნ) ზმნისა -- სასარგებლო, გამოსადგომი, ვარგისი. გასაკვირო მოქმედენც,
სხეულიშო რგებული რე: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 143 -- გასაოცრად მოქმედებს, ორგანიზმისათვის მარგებელია. 

Lemma: rgel-i  
Number: 17863  
რგელ-ი (რგელს) იგივეა, რაც რგილი1, -- {და}რგული. იხ. რგუაფა. 

Lemma: rgesh-i  



Number: 17864  
რგეშ-ი (რგეშის) გეში. ძაღლს გადაუგდებდნენ მწყრის თავის ძვლებს, ამას ეძახდნენ `რგეშს' (დაინტერესებას) (მასალები, ტ.
ვ, გვ. 142). 

Lemma: rgeshil-i  
Number: 17865  
რგეშილ-ი (რგეშილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. რგეშუნს ზმნისა -- {და}გეშილი; გაწაფული. იშა ცხენც ვა მაჭიშე, მუდგა
რგეშილი ორდასჷნი: მასალ., გვ. 106 -- იმას ცხენი ვერ დაეწევა, რაც გინდა დაგეშილი (გაწვრთნილი) იყოს. 

Lemma: rgeshua  
Number: 17866  
რგეშუა, გეშუა ({რ}გეშუას) სახელი რგეშუნს ზმნისა -- გეშვა, გაწვრთნა. 

Lemma: rgval-i  
Number: 17867  
რგვალ-ი (რგვალს) მრგვალი. რგვალი რე თე ქუა: მ. ხუბ., გვ. 83 -- მრგვალია ეს ქვა. ქ რგვალი ჭკიდიში მატოხალი
მრგვალი მჭადის ხარბად მჭამელი. გადატ. გაუმაძღარი. შდრ. ლაზ. მორგვალი მრგვალი (ნ. მარი). 

Lemma: rgvaleba  
Number: 17868  
რგვალება (რგვალებას) სახელი არგვალენს ზმნისა -- დამრგვალება. არგვალენს (დაარგვალუ დაამრგვალა, დუურგვალებუ
დაუმრგვალებია, დონორგვალებუე(ნ) დაამრგვალებდა თურმე) გრდმ. ამრგვალებს. ურგვალენს (დუურგვალუ დაუმრგვალა,
დუურგვალებუ დაუმრგვალებია) გრდმ. სასხვ. ქც. არგვალენს ზმნისა -- უმრგვალებს. ირგვალებუუ(ნ) (დიირგვალუ დამრგვალდა,
დარგვალებე{ლე}(ნ) დამრგვალებულა) გრდუვ. ვნებ. არგვალენს ზმნისა -- მრგვალდება. ა/ერგვალებუუ(ნ) (დაარგვალუ
დაუმრგვალდა, დარგვალებუ{უ}(ნ) დამრგვალებია) გრდუვ. ვნებ. ურგვალენს ზმნისა -- უმრგვალდება. ირგვალინე(ნ) (ირგვალინუ
შესაძლებელი გახდა დამრგვალება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. არგვალენს ზმნისა -- შეიძლება დამრგვალდეს.
არგვალინე(ნ) (არგვალინუ შეძლო დაემრგვალებინა, -- , დონორგვალებუე(ნ) შესძლებია დაემრგვალებინა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
ურგვალენს ზმნისა -- შეუძლია დაამრგვალოს. ორგვალებაფუანს (ორგვალებაფუუ ამრგვალებინა, ურგვალებაფუაფუ
უმრგვალებინებია, ნორგვალებაფუე(ნ) ამრგვალებინებდა თურმე) კაუზ. არგვალენს ზმნისა -- ამრგვალებინებს. მარგვალებელი
მიმღ. მოქმ. {და}მამრგვალებელი. ორგვალებელი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}სამრგვალებელი. დარგვალებული მიმღ. ვნებ. წარს.
დამრგვალებული. ნარგვალები მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნამრგვალები. ნარგვალებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}მრგვალების
საფასური. {უდ}ურგვალებუ მიმღ. უარყ. {და}უმრგვალებელი. 

Lemma: rgial-i  
Number: 17869  
რგიალ-ი (რგიალ/რს) გრიალი. ჩაიში რე ფაფრიკეფი, გირგიალჷ, გირხიალჷ -- ჩაის არის ფაბრიკები, გრიალებს,
ხრიალებს. 

Lemma: rgil-i1  
Number: 17870  
რგილ-ი1 (რგილს) მიმღ. ვნებ. წარს. ორგუანს ზმნისა -- დარგული. იხ. რგელი. 

Lemma: rgil-i2  
Number: 17871  
რგილ-ი2, რგი-ი (რგილ/რს) გრილი; ცივი. რგილი გურით ფუჯი ირემქ ვეჭვალუა -- გრილი გულით ფური ირემი არ
მოიწველაო. რგილი ჭკიდი ვამაპალუუ: ქხს, 1, გვ. 172 -- ცივი მჭადი არ გამაჩნია (მომეპოვება). რგილით ბჭუნცია დო
ჩხეთია -- ცივიც მწვავსო და ცხელიცაო. ქ რგილი შური სიგრილე. 

Lemma: rgilapa  
Number: 17872  
რგილაფა (რგილაფას), რგიაფა (რგიაფას) სახელი ორგილუანს, რგიდუ(ნ) ზმნათა -- {გა}გრილება, გაცივება. მინც
ანთება გეუოლჷ, მინ იჭყანც რგილაფას: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 21 -- ზოგს ანთება დაემართება, ზოგი იწყებს გაცივებას.
კვერცხი ვაგაარგილუათ: მ. ხუბ., გვ. 156 -- კვერცხი არ გააცივოთ. ქ რგილაფა ქიანაში დაქცევა, ქვეყნის განადგურება:
თიცალი მახინჯი ჸოფენა, ქიჸანას ნორგილაფუენა: ი. ყიფშ., გვ. 12 -- ისეთი ქურდები ყოფილან, ქვეყანას ანადგურებდნენ
(აცივებდნენ). ორგილუანს (გაარგილუუ გააგრილა, გოურგილუაფუ გაუგრილებია, გონორგილაფუე(ნ) გააგრილებდა თურმე) გრდმ.
აგრილებს. ირგილუანს (გიირგილუუ გაიგრილა, გუურგილუაფუ გაუგრილებია) გრდმ. სათავ. ქც. ორგილუანს ზმნისა -- იგრილებს
თავისას. ურგილუანს (გუურგილუუ გაუგრილა, გუურგილუაფუ გაუგრილებია) გრდმ. სასხვ. ქც. ორგილუანს ზმნისა -- უგრილებს.
რგიდუ(ნ) (გორგიდუ გაგრილდა, გორგილაფე{ლე}(ნ) გაგრილებულა) გრდუვ. ვნებ. ორგილუანს ზმნისა -- გრილდება; ცივდება.
ურგიდუ(ნ) (გუურგიდუ გაუგრილდა, გორგილაფუ გაჰგრილებია) გრდუვ. ვნებ. ორგილუანს ზმნისა -- უგრილდება, უცივდება.
ირგილე(ნ) (ირგილუ შესაძლებელი გახდა გაგრილება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ორგილუანს ზმნისა -- შეიძლება გაგრილდეს
(გაგრილება). არგილე(ნ) (არგილუ{უ} შეძლო {გა}ეგრილებინა, -- , გონორგილაფუე(ნ) შესძლებია გაეგრილებინა) გრდუვ. შესაძლ.
ვნებ. ურგილუანს ზმნისა -- შეუძლია {გა}აგრილოს, {გა}აცივოს. ორგილაფუანს (ორგილაფუუ {გა}აგრილებინა, ურგილაფუაფუ
{გა}უგრილებინებია, გონორგილაფუე(ნ) გააგრილებინებდა თურმე) კაუზ. ორგილუანს ზმნისა -- აგრილებინებს, აციებინებს.
მარგილაფარი მიმღ. მოქმ. {გა}მგრილებელი, {გა}მცივებელი. ორგილაფარი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}საგრილებელი, {გა}საცივებელი.
გორგილაფირი მიმღ. ვნებ. წარს. გაგრილებული, გაციებული. ნარგილეფი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნაგრილები, {გა}ნაციები.
ნარგილაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}გრილების, {გა}ციების საფასური. უგურგილაფუ მიმღ. უარყ. გაუგრილებელი, გაუციებელი. 

Lemma: rgilapir-i  
Number: 17873  
რგილაფირ-ი (რგილაფირს) მიმღ. ვნებ. წარს. ორგილუანს ზმნისა -- {გა}გრილებული, გაცივებული. 

Lemma: rgili  
Number: 17874  
რგილი შურ-ი (რგილი შურს) სიგრილე (გრილი სული). ოჭუმარეს ცუნდი რენ დო ონჯუას -- რგილი შური: ქხს, 1, გვ. 140 --
დილით ცვარია და საღამოს სიგრილე (გრილი სული). 



Lemma: rgilu  
Number: 17875  
რგილუ (რგილუს) იგივეა, რაც რგილი2, -- გრილი, ცივი. დიიხაშუუ სოტელიანი, უკული ჟირშახ რგილუ წყარი ოკო
გინულუათი -- წითელი მხალი რომ მოიხარშება, შემდეგ ორჯერ ცივი წყალი უნდა გადავავლოთ. 

Lemma: rgimonua  
Number: 17876  
რგიმონუა (რგიმონუას) იხ. რგუმოლუა. 

Lemma: rgin-i  
Number: 17877  
რგინ-ი (რგინს) იხ. რგინა, რგინაფა. 

Lemma: rgina  
Number: 17878  
რგინა, რგინაფა (რგინა{ფა}-ს) სახელი ორგინუანს ზმნისა -- გორაობა, კოტრიალი. მუში დროში მულაშახუ, შურსუ
ვანოჩქვენო რგინა: შ. ბერ., გვ. 139 -- თავისი დროის მოსვლამდე სულს არ სცოდნია გორვა. მარაშინა ქჷმადჷრთჷნი,
დიჭყანა ოჭნახჷში რგინაფას: ქხს, 1, გვ. 18 -- მარიამობა რომ მოაწევს, დაიწყებენ საწნახლის გორებას. ქაარწყექო
ჯგირო, სქან დო ჩქიმ შქას ქუას ვორგინუანქჷნი? -- ხედავ კარგად, შენ და ჩემს შუა ქვას რომ ვაგორებ? ეფერ თოლემს
ურგინუა: ქხს, 1, გვ. 241 -- ისეთ თვალებს აბრიალებ (აგორებ). ორგინუანს (ორგინუუ აგორა, ურგინუაფუ უგორებია, ნორგინაფუე(ნ)
აგორებდა თურმე) გრდმ. აგორებს; აბრიალებს. ურგინუანს (ურგინუუ უგორა, ურგინუაფუ უგორებია) გრდმ. სასხვ. ქც. ორგინუანს
ზმნისა -- უგორებს; უბრიალებს (თვალებს). ირგინს (ირგინუ იგორა, ურგინუუ უგორვია, ნორგინუე(ნ) გორაობდა თურმე) გრდუვ. ვნებ.
გორაობს. ირგინუუ(ნ) (ირგინუ იგორა, რგინაფე{ლე}(ნ) გორებულა) გრდუვ. ვნებ. ორგინუანს ზმნისა -- გორდება. არგინუუ(ნ) (არგინუ
{გა}უგორდა, რგინაფუ {გა}ჰგორებია) გრდუვ. ვნებ. ორგინუანს ზმნისა -- უგორდება. ირგინე{ე}(ნ) (ირგინუ შესაძლებელი გახდა
{გა}გორება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ორგინუანს ზმნისა -- შეიძლება იგოროს (//გორება). არგინე{ე}(ნ) (არგინუ შეძლო
ეგორებინა, -- , ნორგინუე(ნ) შესძლებია გორება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ურგინუანს ზმნისა -- შეუძლია აგოროს. ორგინაფუანს
(ორგინაფუუ აგორებინა, ურგინაფუაფუ უგორებინებია, ნორგინაფუე(ნ) აგორებინებდა თურმე) კაუზ. ორგინუანს ზმნისა -- აგორებინებს.
მარგინაფალი მიმღ. მოქმ. მგორებელი. ორგინაფალი მიმღ. ვნებ. მყ. საგორებელი. რგინაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}გორებული.
ნარგინეფი მიმღ. ვნებ. წარს. ნაგორები. ნარგინაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. გორების საფასური. ურგინაფუ მიმღ. უარყ. უგორებელი.
შდრ. ლაზ. 2. რგ: რგინ: ორგინუ გორება (ნ. მარი). 

Lemma: rginjap-i  
Number: 17879  
რგინჯაფ-ი (რგინჯაფის), გრინჯაფ-ი (გრინჯაფის) იგივეა, რაც რგინჯუა, გრინჯუა, -- სახელი რგინჯუნს, გრინჯუნს ზმნათა
-- 1. გლეჯა; ხევა; 2. მაგრად ცემა რითიმე (მათრახით, წნელით...); გამეტებით დარტყმა. ქორგინჯუ მართახი ცხენს -- გლიჯა
მათრახი ცხენს. ეფერი რგინჯუ ჸუიჯინს, ქოდააშქუ -- ისეთი გლიჯა ყურის ძირში, წააქცია. ქორგინჯუ დო ქორგინჯუ
მართახი -- გლიჯა და გლიჯა მათრახი. რგინჯუნს (ქორგინჯუ გლიჯა, ქუურგინჯუ უგლეჯია, ქონორგინჯუე(ნ) გლეჯდა თურმე) გრდმ. ცემს,
არტყამს მაგრად; გლეჯს. ირგინჯუუ(ნ) (დიირგინჯუ იცემა მაგრად, დორგინჯე{ლე}(ნ) ცემულა) გრდუვ. ვნებ. რგინჯუნს ზმნისა --
იცემება (მაგრად); იგლიჯება. ირგინჯე(ნ) (ირგინჯუ შესაძლებელი გახდა გლეჯა, ცემა; -- ; -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. რგინჯუნს
ზმნისა -- შეიძლება მაგრად ცემა; გლეჯა. არგინჯე(ნ) (არგინჯუ შეძლო დაერტყა, ეგლიჯა; -- ; ქონორგინჯუე(ნ) შესძლებია გლეჯა,
ცემა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. რგინჯუნს ზმნისა -- შეუძლია მაგრად სცემოს (დაარტყას); დაგლიჯოს. ორგინჯაფუანს (ორგინჯაფუუ
აგლეჯვინა, ურგინჯაფუაფუ უგლეჯვინებია, ნორგინჯაფუე(ნ) აგლეჯვინებდა თურმე) კაუზ. რგინჯუნს ზმნისა -- აგლეჯვინებს, აცემინებს
(მაგრად). მარგინჯალი მიმღ. მოქმ. მაგრად მცემელი, {გა}მრტყმელი; {და}მგლეჯი. ორგინჯალი მიმღ. ვნებ. მყ. მაგრად საცემი;
{და}საგლეჯი. დორგინჯილი მიმღ. ვნებ. წარს. მაგრად ნაცემი; დაგლეჯილი. ნარგინჯა მიმღ. ვნებ. წარს. მაგრად ნაცემი; ნაგლეჯი.
ნარგინჯუერი მიმღ. ვნებ. წარს. მაგრად ცემის; გლეჯის საფასური. {უდ}ურგინჯუ მიმღ. უარყ. მაგრად უცემელი; დაუგლეჯელი. 

Lemma: rguala1  
Number: 17880  
რგუალა1 (რგუალას) სახელი რგულენს ზმნისა -- გლოვა. სუმი თუთას ქჷმადროვია თიში რგუალავა: ი. ყიფშ., გვ. 34 -- სამ
თვეს მადროვეო იმისი გლოვაო. მა ოკო დიიბრგუე ჩქიმი ქომონჯი: ი. ყიფშ., გვ. 103 -- მე უნდა ვიგლოვო ჩემი ქმარი.
ჟარნეჩ დღას დომირგით: ქხს, 1, გვ. 271 -- ორმოც დღეს მიგლოვეთ. რგულენს (იყენ. ირგუნს//რგულენდას იჸუაფუ იგლოვებს, ირგუუ
იგლოვა, ურგუუ უგლოვია, ნორგუე(ნ) გლოვობდა თურმე) გრდუვ. საშ.- მოქმ. გლოვობს. ირგუნს (ირგუუ იგლოვა, ურგუუ უგლოვია)
გრდმ. იგლოვს, იგლოვებს. ირგუე(ნ), ირგუენე(ნ)//ირგიინე(ნ) (ირგუენუ შესაძლებელი გახდა გლოვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ.
ვნებ. რგულენს ზმნისა -- შეიძლება გლოვა. არგუე(ნ), არგუენე(ნ)//არგიინე(ნ) (არგუენუ // არგიინუ შეძლო ეგლოვა, -- , ნორგუებუე(ნ)
შესძლებია ეგლოვა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ურგუნს ზმნისა -- შეუძლია იგლოვოს. ორგუაფუანს (ორგუაფუუ აგლოვებინა,
ურგუაფუაფუ უგლოვებინებია, ნორგუაფუე(ნ) აგლოვებინებდა თურმე) კაუზ. რგულენს ზმნისა -- აგლოვებინებს. მარგუალი, მარგუალარი,
მარგუუ, მორგუალე მიმღ. მოქმ. მგლოვიარე, ვინც გლოვობს. ორგუალი, ორგუური მიმღ. ვნებ. მყ. საგლოვი. ომორგუალე მიმღ. ვნებ. მყ.
სამგლოვიარო. გარგუებული მიმღ. ვნებ. წარს. {და}გლოვილი. ნარგუა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაგლოვი. ნარგუერი მიმღ. ვნებ. წარს.
გლოვის საფასური. ურგუ{უ} მიმღ. უარყ. უგლოვი, {და}უგლოველი; ვინც არ იგლოვეს. 

Lemma: rguala2  
Number: 17881  
რგუალა2 (რგუალას) სახელი რგუნს, ორგუანს ზმნათა -- {და}რგვა. ათენა ოკო ქიმინათი ართ მარათ წოხოლე თასუა
ვარა რგუალაში გეჭყაფაშა:ყაზაყ., 6.03.1930, გვ. 2 -- ეს უნდა გააკეთოთ ერთი კვირით ადრე თესვის ან რგვის დაწყებამდე.
რგულაშახ ოკო გენშებღათ წვირე -- {და}რგვამდე უნდა შევიტანოთ ნაკელი. რგუნს (დორგუნს დარგავს, დორგუ დარგო,
დოურგუაფუ დაურგავს, დონორგუე(ნ)//დონორგუაფუე(ნ) დარგავდა თურმე) გრდმ. რგავს. ორგუანს (დაარგუუ დარგო, დოურგუაფუ დაურგავს)
გრდმ. რგავს. ირგუანს (დიირგუუ დაირგო, დოურგუაფუ დაურგავს) გრდმ. სათავ. ქც. ორგუანს ზმნისა -- ირგავს თავისთვის.
ურგუანს (დუურგუუ დაურგო, დუურგუაფუ დაურგავს) გრდმ. სასხვ. ქც. ორგუანს ზმნისა -- ურგავს. ირგუაფუუ(ნ) (დიირგუუ დაირგო,
დორგუაფე{ლ/რე}(ნ) დარგულა) გრდუვ. ვნებ. ორგუანს ზმნისა -- ირგვება. არგუაფუუ(ნ) (დაარგუუ დაერგო, დორგუაფუ{უ} დარგვია)
გრდუვ. ვნებ. ურგუანს ზმნისა -- ერგვება. ირგინე(ნ) (ირგინუ შესაძლებელი გახდა დარგვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ორგუანს
ზმნისა -- შეიძლება დარგვა (დაირგოს). არგინე(ნ) (არგინუ შეძლო დაერგო, -- , დონორგუე(ნ)//დონორგუაფუე(ნ) შესძლებია დაერგო)
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ურგუანს ზმნისა -- შეუძლია დარგოს. ორგუაფუანს (ორგუაფუუ არგვევინა, ურგუაფუაფუ ურგვევინებია,
ნორგუაფაფუე(ნ) არგვევინებდა თურმე) კაუზ. ორგუანს ზმნისა -- არგვევინებს. მარგუალი, მარგუაფალი, მარგუ{უ} მიმღ. მოქმ.
{და}მრგველი, ვინც რგავს. ორგუალი, ორგუაფალ/რი მიმღ. ვნებ. მყ. სარგავი; რაც უნდა დაირგოს. დორგუაფილი მიმღ. ვნებ. წარს.
დარგული. ნარგუეფი, ნარგი//ნორგი მიმღ. ვნებ. წარს. ნარგავი, დანარგავი. ნარგუერი, ნარგუაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}რგვის
საფასური. ურგუ, ურგუაფუ მიმღ. უარყ. {და}ურგავი. იხ. ორგაშე. შდრ. ლაზ. 1. რგ: ვორგამ ვრგავ (ნ. მარი). 



Lemma: rguapa  
Number: 17882  
რგუაფა (რგუაფას) იგივეა, რაც რგუალა2. 

Lemma: rguapil-i  
Number: 17883  
რგუაფილ-ი (რგუაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ორგუანს ზმნისა -- {და}რგული. 

Lemma: rgueba  
Number: 17884  
რგუება (რგუებას) იგივეა, რაც რგუალა1. 

Lemma: rguebul-i  
Number: 17885  
რგუებულ-ი (რგუებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. რგულენს// რგუენს ზმნისა -- {გამო}გლოვილი. შდრ. გარგუებული. 

Lemma: rgumol-i  
Number: 17886  
რგუმოლ-ი, რგუმოლ/ნუა (რგუმოლ/რს, რგუმოლ/ნუას) სახელი რგუმოლ/ნუნს ზმნისა -- ხრამუნი, კვნეტა. კიბირეფი
ორგუდუ დო თხირი დოდგვარუ (//დოტკვარუ), დორგუმოლუ -- კბილები უვარგოდა და თხილი დატკვირა, ჩაახრამუნა.
რგუმოლუნს (დორგუმოლუ ჩაახრამუნა, დუურგუმოლუ ჩაუხრამუნებია, დონორგუმოლუე(ნ) ჩაახრამუნებდა თურმე) გრდმ. მაგარ რასმე
ხმაურით ჭამს, ახრამუნებს. ირგუმოლე(ნ) (ირგუმოლუ შესაძლებელი გახდა ჩახრამუნება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
რგუმოლუნს ზმნისა -- შეიძლება ხრამუნით შეიჭამოს. არგუმოლე(ნ) (არგუმოლუ შეძლო ჩაეხრამუნებინა, -- , ნორგუმოლუე(ნ)
შესძლებია ჩახრამუნება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ურგუმოლუნს ზმნისა -- შეუძლია ჩაახრამუნოს. ორგუმოლაფუანს
(ორგუმოლაფუუ ახრამუნებინა, ურგუმოლაფუაფუ უხრამუნებინებია, ნორგუმოლაფუე(ნ) ახრამუნებინებდა თურმე) კაუზ. რგუმოლუნს
ზმნისა -- ახრამუნებინებს. მარგუმოლარი მიმღ. მოქმ. {ჩა}მხრამუნებელი. ორგუმოლარი მიმღ. ვნებ. მყ. {ჩა}სახრამუნებელი.
რგუმოლირი მიმღ. ვნებ. წარს. {ჩა}ხრამუნებული. ნარგუმოლა მიმღ. ვნებ. წარს. {ჩა}ნახრამუნები. ნარგუმოლუერი მიმღ. ვნებ. წარს.
{ჩა}ხრამუნების საფასური. ურგუმოლუ მიმღ. უარყ. {ჩა}უხრამუნებელი. 

Lemma: rgumolir-i  
Number: 17887  
რგუმოლირ-ი (რგუმოლირს) მიმღ. ვნებ. წარს. რგუმოლუნს ზმნისა -- ჩახრამუნებული. 

Lemma: rdala  
Number: 17888  
რდალა (რდალას) სახელი რდუნს ზმნისა -- {გა}ზრდა. ბოშენქ არძაქ ირდანია: ი. ყიფშ., გვ. 117 -- ბიჭები ყველა
გაიზარდონო. მირდუ ძალამს: მ. ხუბ., გვ. 23 -- გაიზარდა ძალიან. ლევანი მორდელენ დო ქუმოპჭიშაფუნი, აწი მა მუ
მიჭირსია!: მ. ხუბ., გვ. 9 -- ლევანი გაზრდილა და მომსწრებია, აწი მე რა მიჭირსო! რდუნს (მორდუ გაზარდა, მოურდუ გაუზრდია,
მონორდუე(ნ) გაზრდიდა თურმე) გრდმ. ზრდის. ირდუნს (მიირდუ გაიზარდა, მოურდუ გაუზრდია) გრდმ. სათავ. ქც. რდუნს ზმნისა --
იზრდის თავისთვის. ურდუნს (მუურდუ გაუზარდა, მოურდუ გაუზრდია) გრდმ. სასხვ. ქც. რდუნს ზმნისა -- უზრდის. ირდუუ(ნ) (მიირდუ
გაიზარდა, მორდე{ლე}(ნ) გაზრდილა) გრდუვ. ვნებ. რდუნს ზმნისა -- იზრდება. არდუუ(ნ) (მაარდუ გაეზარდა, მორდუუ გაზრდია)
გრდუვ. ვნებ. ურდუნს ზმნისა -- ეზრდება. ირდე(ნ) (ირდუ შესაძლებელი გახდა გაზრდა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. რდუნს
ზმნისა -- შეიძლება გაზრდა (გაიზარდოს). არდე(ნ) (არდუ შეძლო გაეზარდა, -- , ნორდუე(ნ) შესძლებია გაზრდა) ვნებ. ურდუნს
ზმნისა -- შეუძლია გაზარდოს. ორდ{უ}აფუანს (ორდ{უ}აფუუ აზრდევინა, ურდ{უ}აფუაფუ უზრდევინებია, ნორდ{უ}აფუე(ნ) აზრდევინებდა
თურმე) კაუზ. რდუნს ზმნისა -- აზრდევინებს. მარდალი//მარდუალი//მარდუალარი//მარდუუ//მორდუ{უ} მიმღ. მოქმ. მზარდი, მოზარდი;
ვინც ზრდის. მორდუ მიმღ. მოქმ. გამზრდელი. მორდია მიმღ. ნათლია. ორდალი, ორდუალი, ორდუ{უ} მიმღ. ვნებ. მყ. გასაზრდელი.
რდილი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ზრდილი. ნარდი მიმღ. ვნებ. წარს. ნაზარდი, {გა}ზრდილი. ნარდუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ზრდის
საფასური. ურდუ მიმღ. უარყ. უზრდელი, გაუზრდელი. იხ. გო-რდუალა; მო-რდუალა. შდრ. ლაზ. რდ: ორდუ, ომორდუ ზრდა,
გაზრდა (ნ. მარი). 

Lemma: rdgabal-i  
Number: 17889  
რდგაბალ-ი (რდგაბალს) სახელი რდგაბალანს ზმნისა -- ლაყბობა; ტარტალი, ტლიკინი. აბა, უჯინი, თე ოსურს, მუს რე
თაქ გერდგაბალანს?: მ. ხუბ., გვ. 348 -- აბა, უყურე ამ ქალს, რასაა აქ ტლიკინებს? კებურს ელახე დო ნინას
ურდგაბალუანს: ქხს, 1, გვ. 181 -- კერაზე (კერასთან) ზის და ენას ატარტალებს. ხინაფილი სკანი დიდა რე, მუჭო
გერდგაბალანქუნი: ქხს, 1, გვ. 213 -- მიხრწნილი შენი დედაა, (ბევრს) რომ ტლიკინებ. რდგაბალანს (რდგაბალუუ ილაყბა,
იტლიკინა; ურდგაბალუუ ულაყბია, უტლიკინია; ნორდგაბალუე(ნ) ლაყბობდა, ტლიკინებდა თურმე) გრდმ. ლაყბობს, ტლიკინებს,
ყბედობს. ორდგაბალაფუანს (ორდგაბალაფუუ ალაყბობინა, ურდგაბალაფუაფუ ულაყბობინებია, ნორდგაბალაფუ{აფუ}ე(ნ) ალაყბობინებდა
თურმე) კაუზ. რდგაბალანს ზმნისა -- ალაყბობინებს. რდგაბალა მიმღ. ვისაც ტლიკინი (ლაყბობა) სჩვევია, ახასიათებს, --
ენაგატლეკილი. მორდგაბალე მიმღ. აწმყ. მოტლიკინე, მოლაყბე. ორდგაბალე მიმღ. ვნებ. მყ. სატლიკინო, სალაყბო.
გორდგაბალერი მიმღ. ვნებ. წარს. გატლეკილი. ნარდგაბალა მიმღ. ვნებ. წარს. ნატლიკინა, ნალაყბევი. ნარდგაბალუერი მიმღ. ვნებ.
წარს. ლაყბობის, ტლიკინის საფასური. 

Lemma: rdgabala  
Number: 17890  
რდგაბალა (რდგაბალას) ვისაც რდგაბალი (ლაყბობა) სჩვევია. 

Lemma: rdeba  
Number: 17891  
რდება (რდებას) სახელი ირდენს ზმნისა -- აგდება (თავისა). დუს ირდენს, ათეს იჩიებუნი -- თავს იგდებს, ამას რომ ამბობს.
ქ დუდიში არდება თავის აგდება. გადატ. უპატივისმცემლობა; გადაჭარბება რაშიმე ან ვინმესთან. რდულენს (იყენ. ეირდენს
აიგდებს, ეირდუ აიგდო, ეურდებუ აუგდია, ენორდ{ულ}ებუე(ნ) აიგდებდა თურმე) გრდუვ. საშ.- მოქმ. იგდებს. ირდენს (ეირდუ აიგდო,
ეურდებუ აუგდია) გრდმ. იგდებს. იხ. არდება. 

Lemma: rdel-i  



Number: 17892  
რდელ-ი (რდელ/რს) იგივეა, რაც რდილი, -- გაზრდილი. ვარდელედა, სკუა -- არ გაზრდილიყავ, შვილო! 

Lemma: rdit//dirt  
Number: 17893  
რდით//დირთ იხ. დგინა. 

Lemma: rdil-i  
Number: 17894  
რდილ-ი (რდილ/რს) იხ. რდელი, -- მიმღ. ვნებ. წარს. რდუნს ზმნისა -- {გა}ზრდილი. უწესოთ რდილი სქუალეფი: კ. სამუშ.,
ქართ. ზეპ., გვ. 123 -- უწესოდ {გა}ზრდილი შვილები. 

Lemma: rdo  
Number: 17895  
რდო (რდოს) დრო. 

Lemma: rdu//du//de'  
Number: 17896  
რდუ//დუ//დჷ იხ. რინა. თენა დუო სქანი რაგადჷ: ქხს, 1, გვ. 140 -- ეს იყო შენი ლაპარაკი. მუჭოთ რაგადი დჷნი:ქხს, 2, გვ.
42 -- როგორც ლაპარაკი იყო. 

Lemma: rduala  
Number: 17897  
რდუალა (რდუალას) იგივეა, რაც რდალა. ქუაცალათ რდუალა:ქხს, 1, გვ. 155 -- ვაცალოთ გაზრდა. ართო დორონჩხირი
ფიმფამი ტარი ჰამო ჭკჷრჭკინით იჭყანს რდუალას -- მთლად დახუნძლული ფოჩიანი ტარო საამო ჭრიჭინით იწყებს
ზრდას. 

Lemma: rdghabal-i  
Number: 17898  
რდღაბალ-ი (რდღაბალ/რს) იხ. რდგაბალი, -- ტარტარი, ლაყბობა. 

Lemma: rdghabala  
Number: 17899  
რდღაბალა (რდღაბალას) ვისაც რდღაბალი (ლაყბობა) ახასიათებს, -- ენატარტარა, ენატლიკინა. 

Lemma: rdghibal-i  
Number: 17900  
რდღიბალ-ი (რდღიბალ/რს) უფერული, ფერმკრთალი. 

Lemma: -re  
Number: 17901  
-რე ნაწილაკი ცოტათი უფრო; ოდნავ; უფრო. ქვეცე-რე უფრო პატარა (შდრ. ქვეცე პატარა); გენგე-რე უფრო მაღალი (შდრ.
გენგე მაღალი); კვეკვე-რე უფრო (ცოტათი) მრგვალი (შდრ. კვეკვე მრგვალი)... შდრ. ძვ. ქართ. -რე ცოტათი, მცირედ;
მსგავსად, ნაირად (ი. აბულ., ლექსკ.). 

Lemma: re(n)  
Number: 17902  
რე(ნ) (ღ ორე{ნ})//-ლე(ნ) (დისიმილაციით) არის. გიჩქუდას, ცოდა რე: ქხს, 1, გვ. 114 -- იცოდე, ცოდვა არის. მუდა ვერსი რე
თაურე ზუგიდიშა?: ი. ყიფშ., გვ. 1 -- რამდენი ვერსი არის აქედან ზუგდიდამდე? სქანი ჸოროფა მონკა რენ: ქხს, 1, გვ. 114 --
შენი სიყვარული მძიმე არის. ჩე რენ დო კვერცხი ვარე -- თეთრი არის და კვერცხი არაა. ჩქიმო ონჯღორე ლე: ი. ყიფშ., გვ.
7 -- ჩემთვის სირცხვილი არის. დროთ ფურინა ქარი ლექ, დროთ შვიდი, წყნარი ლექ: ი. ყიფშ., გვ. 165 -- ხან მფრინავი
ქარი ხარ, ხან მშვიდი, წყნარი ხარ. იხ. რინა (დაწვრილებით ტ. 1, ტაბულა 2 , გვ. 116-120). 

Lemma: reba  
Number: 17903  
რება (რებას), რიება (რიებას) სახელი ირებუ(ნ) ზმნისა -- 1. გადარევა; 2. მორევა; არევა. მი ორუუ ვარდის? -- ვინ ერევა
ვარდს? ხანქ გედერუუ, კისერ მიტახ: მ. ხუბ., გვ. 16 -- ხანი გადაირია, კისერი მოიტეხა. ორუუ(ნ) (იყენ მეერუებუ მოერევა, მეერუუ
მოერია, მორუებუ მორევია, მონორუებუე(ნ) მოერეოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ერევა. ირუებუ(ნ) (ეირუებუ აირევა, ეირუუ აირია,
ერუებე{რე}(ნ) არეულა) გრდუვ. ვნებ. ირევა. მომარ{ი}ებელი მიმღ. მოქმ. მომრევი. მაარ{ი}ებელი მიმღ. ვნებ. მყ. მოსარევი. მორ{ი}ებული
მიმღ. ვნებ. წარს. მორეული. მონარ{ი}ები/უ მიმღ. ვნებ. წარს. მონარევი. მონარ{ი}ებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. მორევის საფასური.
უმურ{ი}ებუ მიმღ. უარყ. მოურეველი. 

Lemma: regua  
Number: 17904  
რეგუა (რეგუას) სახელი რეგუნს ზმნისა -- მაგრად (გამეტებით) ცემა, რეგვა, ჟეჟვა. რეგუნს (დორეგუ მაგრად ცემა, დოურეგუ
მაგრად უცემია, დონორეგუე(ნ) მაგრად ცემდა თურმე) გრდმ. მაგრად (გამეტებით) ცემს, -- რეგვავს, ჟეჟავს. 

Lemma: reda  
Number: 17905  
რედა (რედას) საზომი (ზომის) ერთეულია. ართი რედა ზეთი ოკო მიბღათი: ყაზაყ., 18.04.1931, გვ. 4 -- ერთი რედა ზეთი
უნდა მოვიტანოთ. 

Lemma: redik'ul-i  
Number: 17906  
რედიკულ-ი (რედიკულ/რს) იგივეა, რაც ცაკვაია. 

Lemma: redisk'a  



Number: 17907  
რედისკა (რედისკას) [რუს. редиска ბოლოკი]. იხ. ჩე რედისკა თეთრი ბოლოკი, ჭითა რედისკა წითელი ბოლოკი. 

Lemma: reva  
Number: 17908  
რევა (რევას) იხ. არევა. შდრ. რება. 

Lemma: rei  
Number: 17909  
რეი, ცეი, ცეი! შორსდ. ცხვრისადმი შეძახილი. მეშხურექ ლოგინიშ თუდო მითილუა დო დიიჭყუა: `რეი, ცეი, ცეია!' --
მეცხვარე ლოგინის ქვეშ შეძვრა და დაიწყო ძახილი: რეი, ცეი, ცეიო! 

Lemma: rieba  
Number: 17910  
რიება (რიებას) იხ. რება. 

Lemma: rek'a  
Number: 17911  
რეკა (რეკას) იგივეა, რაც რეყე, რეჭე, რეჭეკი, -- მდინარის ქვიანი და ქვიშიანი ნაპირი, რიყე; კრიახი. რეკაშა იკივლინი,
თოლიშა სინთექ ქომორთუ -- რიყეზე რომ ამოვედი, თვალში სინათლე მოვიდა. გეეჭოფუ დიდი ქუა, ქიგიაშქუ რეკას დო
თექ ქიგიოფუჩხოლჷ: ა. ცაგ., გვ. 34 -- აიღო დიდი ქვა, დაარტყა რიყეზე და იქ დააფშვნია. 

Lemma: rek'il-i  
Number: 17912  
რეკილ-ი (რეკილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. რეკუნს ზმნისა -- დარეკილი. 

Lemma: rek'ua  
Number: 17913  
რეკუა (რეკუას) სახელი რეკუნს ზმნისა -- რეკვა. ოხვამეშა ეკივლი დო ვირჩქილექი რეკუასი: ქხს, 1, გვ. 151 -- საყდარში
ავედი და ვისმენ რეკვას. კატორღათ მიმოჩქჷნა რეკუაში მორჩქილაფა: შ. ბერ., გვ. 68 -- კატორღად მიგვაჩნია რეკვის
მოსმენა. ჸუნგაშო ჟირშახ ვარეკუნანია -- ყრუსთვის ორჯერ არ რეკავენო. კლასის ქორეკჷნანია: ი. ყიფშ., გვ. 117 --
კლასში რეკავენო. რეკუნს (დორეკუ დარეკა, დუურეკუ დაურეკავს, დონორეკუე(ნ) დარეკავდა თურმე) გრდმ. რეკავს. ურეკუნს
(დუურეკუ დაურეკა, დუურეკუ დაურეკავს) გრდმ. სასხვ. ქც. რეკუნს ზმნისა -- ურეკავს. ირეკუუ(ნ) (დიირეკუ დაირეკა, დორეკე{ლე}(ნ)
დარეკილა) გრდუვ. ვნებ. რეკუნს ზმნისა -- ირეკება. არეკუუ(ნ) (დაარეკუ დაერეკა, დორეკუუ დარეკვია) გრდუვ. ვნებ. ურეკუნს
ზმნისა -- ერეკება (ზარი). ირეკე(ნ)//ირეკინე(ნ) (ირეკ{ინ}უ შესაძლებელი გახდა დარეკვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. რეკუნს
ზმნისა -- შეიძლება დაირეკოს. არეკ{ინ}ე(ნ) (არეკ{ინ}უ შეძლო დაერეკა, -- , დონორეკუე(ნ) შესძლებია დაერეკა) გრდუვ. შესაძლ.
ვნებ. ურეკუნს ზმნისა -- შეუძლია დარეკოს. ორეკაფუანს (ორეკაფუუ არეკვინა, ურეკაფუაფუ ურეკვინებია, ნორეკაფუე(ნ) არეკვინებდა
თურმე) კაუზ. რეკუნს ზმნისა -- არეკვინებს. მარეკალი მიმღ. მოქმ. {და}მრეკავი. ორეკალი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}სარეკ{ავ}ი. რეკილი
მიმღ. ვნებ. წარს. {და}რეკილი. ნარეკა მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნარეკი. ნარეკუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}რეკვის საფასური.
{უდ}ურეკუ მიმღ. უარყ. {და}ურეკავი. 

Lemma: rengua  
Number: 17914  
რენგუა (რენგუას) იხ. რანგუა. 

Lemma: rendere  
Number: 17915  
რენდერე (რენდერეს) აყლაყუდა. 

Lemma: rent'-i  
Number: 17916  
რენტ-ი (რენტის) იგივეა, რაც რინტ{უ}. 

Lemma: rent'ere  
Number: 17917  
რენტერე (რენტერეს) იგივეა, რაც რინტუ. 

Lemma: rent'ua  
Number: 17918  
რენტუა (რენტუას) სახელი მიშაარენტანს ზმნისა -- წინდაუხედავი და მოუფიქრებელი თქმა (რისამე). შდრ. პრენტუა. 

Lemma: reyca  
Number: 17919  
რეჲცა (რეჲცას) [რუს. рельса ლიანდაგი]. ლიანდაგი. რეჲსა ღ რელსა. ლ -> ჲ. 

Lemma: rezhua  
Number: 17920  
რეჟუა (რეჟუას) იხ. რაჟუა. 

Lemma: repap-i  
Number: 17921  
რეფაფ-ი (რეფაფის) ბრახუნი; ხათქუნი; უროს ცემა. ქუდუჭყუ კვეკვათ ქოქა ჯას რეფაფი -- დაუწყო კვერით (უროთი)
ფუტურო ხეს რახუნი (რტყმა). იხ. რეფუა. 

Lemma: repua  
Number: 17922  
რეფუა (რეფუას) სახელი რეფუნს ზმნისა -- 1. ხეთქვა; მაგრად დარტყმა, ცემა(მაგარი საგნით); გადატ. დაყრა. მიდართჷ ე



ბოშიქ, რეფჷ დუს ბარი დო დოჸვილჷ: მ. ხუბ., გვ. 237 -- წავიდა ეს ბიჭი, ხეთქა თავში ბარი და მოკლა. სქანი ამბეს მა მუს
ბგორჷნქ, დუდიშა ქუა ირეფე -- შენ ამბავს მე რას დავეძებ, თავში ქვა იხალე (ირტყი). ქჷგიოხვილუუ, ჩხომი... დუცჷ ქუასჷ
ქუურეფუანცჷნი:ი.ყიფშ.,გვ. 71 -- დაინახა, თევზი... რომ თავს ქვას ურტყამს (ურახუნებს). ბაძარს ირფელი რეფუდუ --
ბაზარში ყველაფერი ეყარა. 2. დაჩეხვა (შეშისა). რეფუნს (რეფუ ხეთქა, ურეფუ უხეთქია, ნორეფუე(ნ) ხეთქავდა თურმე) გრდმ.
ხეთქავს; დაარტყამს მაგრად (რასმე). ირეფუნს (ირეფუ იხეთქა, ურეფუ უხეთქავს) გრდმ. სათავ. ქც. რეფუნს ზმნისა -- იხეთქავს,
დაირტყამს (მაგრად). ურეფუნს (ურეფუ უხეთქა, ურეფუ უხეთქავს) გრდმ. სასხვ. ქც. რეფუნს ზმნისა -- უხეთქავს, დაარტყამს
(მაგრად). არეფუ{უ}(ნ) (არეფუ ეხეთქა, ქორეფუუ ხეთქებია) გრდუვ. ვნებ. რეფუნს ზმნისა -- ეხეთქება; ეხლება. ორეფაფუანს
(ორეფაფუუ ახეთქინა, ურეფაფუაფუ უხეთქინებია, ნორეფაფუე(ნ) ახეთქინებდა თურმე) კაუზ. რეფუნს ზმნისა -- ახეთქინებს,
{და}არტყმევინებს მაგრად. მარეფალი//მარეფაფალი მიმღ. მოქმ. {და}მრტყმელი, მხეთქებელი რაიმე მაგარი საგნისა.
ორეფალი//ორეფაფალი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}სარტყმელი, სახეთქებელი რაიმე მაგარი საგნისა. დორეფილი მიმღ. ვნებ. წარს.
დარტყმული, მაგრად ნაცემი რაიმე მაგარი საგნით; დაყრილი (ბევრი); დაჩეხილი (შეშა). ნარეფა მიმღ. ვნებ. წარს. მაგრად
ნაცემი რაიმე საგნით. ნარეფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. რაღაც საგნით მაგრად დარტყმის, ცემის საფასური. {უდ}ურეფუ მიმღ. უარყ.
უცემელი (მაგრად). შდრ. გურ. როფვა მაგრად ცემა რაიმე საგნით, ხეთქა (ს. ჟღ., ზანზ., გვ. 227; ი. ქავთ.). 

Lemma: rek//ek  
Number: 17923  
რექ//ექ იხ. რინა. მუ კოჩი ექია, მა გამირზიე?: ქხს, 2, გვ. 20 -- რა კაცი ხარო, მე რომ გამიძელიო? 

Lemma: rekere  
Number: 17924  
რექერე (რექერეს), რექერია (რექერიას) უშნოდ მაღალი და გამხდარი. რექერე (რექერია) კოჩი -- ძალიან მაღალი კაცი.
შდრ. ქენქერე. 

Lemma: reghma  
Number: 17925  
რეღმა (რეღმას) ტალღა. თეში ლერსიშ რეღმა ვანტირე გურს -- ამის ლექსის ტალღა არ დაეტევა გულში. ხიოლერი შურს
აჰამენს რეღმაშ ლჷმა -- გახარებულ სულს ატკბობს ტალღის ბრძოლა. შურს იორზანს მალჷმარო რეღმაშ ზანთი -- სულს
აღაგზნებს საბრძოლველად ტალღის ზავთი (ხმაური). 

Lemma: req'e  
Number: 17926  
რეყე (რეყეს) რიყე, ქვიანი ადგილი. მინჷ გილარე რეყე რზენცჷ -- ზოგი დგას ქვიან დაბლობზე. რეყეშა გეკარაგუუ აშო: მ.
ხუბ., გვ. 241 -- რიყეზე ამოაგდო აქეთ. შდრ. რეკა; რეჭე. 

Lemma: re՚via  
Number: 17927  
რეჸვია (რეჸვიას) ვისაც ცმუკვა სჩვევია. რეჸვია კოჩი -- ცმუკურა კაცი. 

Lemma: re՚vin-i  
Number: 17928  
რეჸვინ-ი (რეჸვინს) სახელი ირეჸუ(ნ) ზმნისა -- ცმუკვა, მოუსვენრობა. მუს ირეჸუქ, ქიდანტირი თექ! -- რას ცმუკავ, დაეტიე
იქ! ირეჸუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. ცმუკავს (იცმუკება). რეჸვია ცმუკია, ცმუკურა. 

Lemma: rech-i  
Number: 17929  
რეჩ-ი (რეჩის) [რუს. речь სიტყვა, სიტყვის წარმოთქმა, ლაპარაკი]. გედირთუ ათე ბოშიქ დო გუმოჩუ რეჩეფი: მ. ხუბ., გვ. 6 -
- ადგა ეს ბიჭი და წარმოთქვა სიტყვები (გამოსცა სიტყვები). ქიდიჭყუ რეჩიში რაგადი -- დაიწყო სიტყვის თქმა. 

Lemma: rechx-i  
Number: 17930  
რეჩხ-ი (რეჩხის) 1. იგივეა, რაც რეკა, რეყე, რეჭე, -- რიყე. ქ რეჩხის გეხუნაფა მშრალზე დასმა. ირფელი მიდამიღუ დო
ქეგმოხუნუუ რეჩხის -- ყველაფერი წამართვა და დამსვა მშრალზე (რიყეზე). 2. ტოპონ. სოფელია გალის რაიონში. 

Lemma: rec-i  
Number: 17931  
რეც-ი (რეცის) [რუს. рецепт რეცეპტი]. აფთიაქის რეციშ უმუშო წამალს ვემერჩანა -- აფთიაქში რეცეპტის გარეშე წამალს
არ მოგცემენ. რეცი გაიშვოჭარაფე -- რეცეპტი გამოვაწერინე. 

Lemma: rech'e  
Number: 17932  
რეჭე, რეჭ-ი (რეჭეს, რეჭის) იგივეა, რაც რეკა, რეყე, რეჩხი, -- ქვიანი ნაპირი მდინარისა, -- რიყე; კენჭი; ქვიანი ადგილი.
შდრ. რეჭონი (რეჭონს) ადგილი, სადაც ბევრი წვრილი ქვაა (პ. ცხად., ტოპონ., გვ. 74); რეჭიში გვალა მთაა სამურზაყანოში,
რომელიც ქვითაა მოფენილი (პ. ჭარ.). 

Lemma: rech'ek'-i  
Number: 17933  
რეჭეკ-ი (რეჭეკის) იგივეა, რაც რეჭე, -- ძლიერ ქვიანი ადგილი, რიყე. 

Lemma: rexvil-i  
Number: 17934  
რეხვილ-ი (რეხვილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. რეხუნს ზმნისა -- დარეხვილი. 

Lemma: rexua  
Number: 17935  
რეხუა (რეხუას) სახელი რეხუნს ზმნისა -- მაგარი რისამე დარტყმა, -- რეხვა, თხლეშა. ბიგა ქორეხუ დუს -- ჯოხი რეხვა
თავში. რეხუნს (ქორეხუ რეხვა, ქუურეხუ ურეხვია, ქონორეხუე(ნ) რეხვავდა თურმე) გრდმ. რეხვავს, დაარტყამს მაგრად. ირეხუნს
(ქიირეხუ ირეხვა, ქუურეხუ ურეხვია) გრდმ. სათავ. ქც. რეხუნს ზმნისა -- ირეხვავს. ირეხვინე(ნ) (ქიირეხვინუ შესაძლებელი გახდა



რეხვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. რეხუნს ზმნისა -- შეიძლება რეხვა (დარტყმა). არეხვინე(ნ) (არეხვინუ შეძლო ერეხვა, -- ,
ქონორეხუე(ნ) შესძლებია რეხვა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. რეხუნს ზმნისა -- შეუძლია რეხვოს. ორეხვაფუანს (ორეხვაფუუ არეხვინა,
ურეხვაფუაფუ ურეხვინებია, ნორეხვაფუე(ნ) არეხვინებდა თურმე) კაუზ. რეხუნს ზმნისა -- არეხვინებს. მარეხვალი მიმღ. მოქმ.
მრეხველი, მთხლეშ{ავ}ი. ორეხვალი მიმღ. ვნებ. მყ. სარეხვი, სათხლეში. დორეხვილი მიმღ. ვნებ. წარს. დარეხვილი. ნარეხვა მიმღ.
ვნებ. წარს. ნარეხვი, ნათხლეში. ნარეხუერი მიმღ. ვნებ. წარს. რეხვის, თხლეშის საფასური. {უდ}ურეხუ მიმღ. უარყ.
{და}ურეხველი. შდრ. რახვაფი. 

Lemma: rejg-i  
Number: 17936  
რეჯგ-ი (რეჯგის) ქვიანი ადგილი. გვალო რეჯგი არდგილი რე -- მთლად ქვიანი ადგილი. შდრ. რეყე, რეჭე. 

Lemma: rvila  
Number: 17937  
რვილა (რვილას) იხ. რულა, -- სირბილი. მიოჯინი, მუჭო მანგარო მიირვილე -- შეხედე, რა მაგრად მორბის. 

Lemma: rzama  
Number: 17938  
რზამა (რზამას)//რძამა (რძამას) სახელი ორზანს//ორძანს ზმნათა -- {და}ნთება, {და}გზნება, წაკიდება ცეცხლისა. ქემერთჷ
საფულეეშა დო სანთელი გეურზჷ: ა. ცაგ., გვ. 11 -- მივიდა საფლავთან და სანთელი აუნთო. ეშმაკემსჷ ჯოჯოხეთის უმოს
დაჩხირ ვაკარზინე: ქხს, 1, გვ. 56 -- ეშმაკები ჯოჯოხეთში უფრო მეტ ცეცხლს ვერ დაანთებენ (არ შეუძლია დაანთოს).
ზარაზანიში გურგინი რე, ალი გარზე თე მხარეს: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 102 -- ზარბაზნის ქუხილია, ალმური ასდის (ალი
ანთია) ამ მხარეს. მუნერო ოკო ორზჷკო თიქ თინერი დაჩხირი: ი. ყიფშ., გვ. 8 -- რანაირად უნდა დაენთო მას ისეთი
ცეცხლი. ორზანს (ორზუ ანთო, ურზაფუ უნთია, ნორზამუე(ნ)//ნორზუე(ნ) ანთებდა თურმე) გრდმ. ანთებს. ირზანს (დიირზუ დაინთო,
დუურზამუ//დუურზაფუ დაუნთია) გრდმ. სათავ. ქც. ორზანს ზმნისა -- ინთებს თავისას. ურზანს (დუურზუ დაუნთო, დუურზამუ დაუნთია)
გრდმ. სასხვ. ქც. ორზანს ზმნისა -- უნთებს. ირზამუუ(ნ) (დიირზუ დაინთო, დორზამე{ლე}(ნ) დანთებულა) გრდუვ. ვნებ. ორზანს
ზმნისა -- ინთება. არზამუუ(ნ) (დაარზუ დაენთო, დორზამუუ დანთებია) გრდუვ. ვნებ. ურზანს ზმნისა -- ენთება. ურზუ(ნ) (მხოლოდ
აწმყოს წრის მწკრივებში) გრდუვ. სტატიკ. სასხვ. ქც. უნთია. ირზინე(ნ) (ირზინუ შესაძლებელი გახდა {და}ნთება, დორზამელე(ნ)
შესაძლებელი გამხდარა დანთება, -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ორზანს ზმნისა -- შეიძლება დაინთოს ({და}ნთება). არზინე(ნ)
(არზინუ შეძლო {და}ენთო, -- , დონორზამუე(ნ) შესძლებია დანთება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ურზანს ზმნისა -- შეუძლია {და}ანთოს.
ორზამაფუანს (ორზამაფუუ {და}ანთებინა, ურზამაფუაფუ {და}უნთებინებია, ნორზამაფუე(ნ) ანთებინებდა თურმე) კაუზ. ორზანს ზმნისა --
ანთებინებს. მარზამალი მიმღ. მოქმ. {და}მთები, {და}მგზნები. ორზამალი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}სანთები. დორზამილი მიმღ. ვნებ. წარს.
დანთებული. {დო}ნარზემი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნანთები. {დო}ნარზამუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნთების საფასური. ურზამუ, უდურზამუ
მიმღ. უარყ. {და}უნთებელი. შდრ. ლაზ. გზ: ოგზაფუ დანთება, წაკიდება ცეცხლისა (ნ. მარი). 

Lemma: rzamil-i  
Number: 17939  
რზამილ-ი (რზამილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ორზანს ზმნისა -- იგივეა, რაც ერზამილი, -- {ა}ნთებული. 

Lemma: rzapa  
Number: 17940  
რზაფა (რზაფას) 1.ზაფრა; ბოღმა, წყენა, ნაღველი, სიმწარე. დათხიაში მორინათჷ გორჩქინელი ორე რზაფა --
დაშორების მოდგომით (მოსვლით) გაჩენილია წყენა. თქვან ჸოროფა ირკოს ჭუნსუ, გურიშა მიაკათუ რზაფა -- თქვენი
სიყვარული ყველას წვავს, გულს ედება ზაფრა. თქვან ხოლოს მითი რენი, გურიშა მიაკათუ რზაფა: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ.,
გვ. 55 -- თქვენს ახლოს ვინც არის, გულს ედება ზაფრა (ემართება გულის ზაფრა). 2. შეშინება. ქემერთჷ თექინ, ირ კოს
ერზაფუ დო ქაშაციუ დიხას: ქხს, 2, გვ. 142 -- ეს რომ მივიდა, ყველას (ყოველ კაცს) შეეშინდა და მიწაზე დაცვივდა. შდრ.
რძაფა. 

Lemma: rzapeba  
Number: 17941  
რზაფება (რზაფებას) სახელი ერზაფებუ(ნ) ზმნისა -- წყენა, გულის წასვლა; დანაღვლიანება. ქიმერთჷ თექინ, ირ კოს
ერზაფუ დო ქაშაციუ დიხას: მ. ხუბ., გვ. 162 -- რომ მივიდა ის, ყველას (ყველა კაცს) ეწყინა და დაცვივდა მიწაზე.
ერზაფებუ{უ}(ნ) (ერზაფუ ეწყინა, რზაფებუ სწყენია, ნორზაფუე(ნ) სწყინდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ეწყინება, ეზრაფება; შეეშინდება. 

Lemma: rzeba1  
Number: 17942  
რზება1 (რზებას) სახელი ურზუ(ნ) ზმნისა -- {გა}ძლება. დიოდღარო ურზუ გაჭირებას -- დღესდღეობით უძლებს გაჭირვებას.
ურზუ(ნ) (გუურზუ გაუძლო, გუურზებუ გაუძლია, გონორზე{ბუ}ე(ნ) გაუძლებდა თურმე) გრდუვ. სასხვ. ქც. უძლებს. გიირზინე(ნ) (გიირზინუ
შესაძლებელი გახდა გაძლება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ურზუ(ნ) ზმნისა -- შეიძლება გაძლება. გაარზინე(ნ) (გაარზინუ შეძლო
გაეძლო, -- , გონორზებუე(ნ) შესძლებია გაეძლო) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ურზუ(ნ) ზმნისა -- შეუძლია გაუძლოს. ორზებაფუანს
(გაარზებაფუუ გააძლებინა, გუურზებაფუაფუ გაუძლებინებია, გონორზებაფუე(ნ) გააძლებინებდა თურმე) კაუზ. ურზუ(ნ) ზმნისა --
აძლებინებს. {გა}მარზებელი მიმღ. მოქმ. {გა}მძლები. გაარზებელი მიმღ. ვნებ. მყ. გასაძლები. {გა}რზებული მიმღ. ვნებ. წარს.
{გა}ძლებული. {გა}ნარზები მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნაძლები. {გა}ნარზებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ძლების საფასური. {უგ}ურზებუ მიმღ.
უარყ. {გა}უძლებელი. 

Lemma: rzeba2  
Number: 17943  
რზება2 //რძება (რზ/ძებას) // რზიება//რძიება (რზ/ძიებას) // რზია//რძია (რზ/ძიას), -- იყენ. მეჩამა მიცემა, -- სახელი
არზენს // არძენს // მეჩანს ზმნათა -- მიცემა, ძლევა. ასე მა გარზე სი სიტყვას: მ. ხუბ., გვ. 18 -- ახლა მე გაძლევ შენ
სიტყვას. იარაღის ჩქჷ ვებრზენთჷ: ქხს, 1, გვ. 276 -- იარაღს ჩვენ არ ვიძლევით. არზენდენს მანათის: ქხს, 1, გვ. 230 --
აძლევდნენ მანეთს. ძუძუს გარზე, გოლუაფირო!: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 112 -- ძუძუს გაწოვებ (გაძლევ), შემოგევლე! ის
ვავაჸუნუუქ..., დღაშ-დუდიშე ქჷმარზენდას ქესაში ეფშა ოქროსჷნი!: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 132 -- მას არ გავყვები...,
ყოველდღე რომ მაძლევდეს სავსე ქისა ოქროს! არზენს//არძენს (იყენ. მეჩანს მისცემს, არზიუ//არზუუ აძლია, //მეჩუ მისცა;
ურზ/ძიებუ//ურზ/ძუებუ უძლევია //მეუჩამუ მიუცია; ნორზ/ძიებუე(ნ)// ნორზ/ძუებუე(ნ) აძლევდა თურმე //მენოჩამუე(ნ) მისცემდა თურმე) გრდმ. აძლევს.
ირზ/ძენს (მხოლოდ აწმყოს წრის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. არზ/ძენს ზმნისა -- იძლევა. ირზ/ძიებუუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს
წრის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. არზ/ძენს ზმნისა -- იძლევა. ერზ/ძიებუუ(ნ) (ერზ/ძიუ მიეცა, რზ/ძიებუუ მისცემია) გრდუვ. ვნებ.
არზ/ძენს ზმნისა -- ეძლევა. ორზ/ძიებაფუანს (ორზ/ძიებაფუუ აძლევინა, //მიოჩამაფუუ მიაცემინა; ურზ/ძიებაფუაფუ



უძლევინებია//მეუჩამაფუაფუ მიუცემინებია; ნორზ/ძიებაფუე(ნ) აძლევინებდა თურმე // მენოჩამაფუე(ნ) მიაცემინებდა თურმე) კაუზ.
არზ/ძენს, მეჩანს ზმნათა -- აძლევინებს, მიაცემინებს. მარზ/ძიებელი მიმღ. მოქმ. მიმცემი. ორზ/ძიებელი მიმღ. ვნებ. მყ. მისაცემი.
რზ/ძიებული მიმღ. ვნებ. წარს. მიცემული. ნარზ/ძიები/უ მიმღ. ვნებ. წარს. მინაცემი. ნარზ/ძიებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. მიცემის
საფასური. იხ. მერზია//მერძია. შდრ. მეჩამა. 

Lemma: rzen-i  
Number: 17944  
რზენ-ი (რზენს) ბარი, დაბლობი, ვაკე (ადგილი). თოლიშ ჯინა ვა მომისპა, ვამმაშორა რზენ დო გვალა: მ. ხუბ., გვ. 320 --
თვალთა ხედვა არ მომისპო, არ მომაშორო ვაკე და მთა. ტყა იდჷ, ვე იდჷ, რზენი იდჷ: ი. ყიფშ., გვ. 23 -- ტყე იარა, ველი
იარა, დაბლობი იარა. თოლიშ მერქას გინიბლით სუკი, ლაკადა დო რზენი: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 113 -- თვალის
დახამხამებაში გადავიარეთ სერი, გორაკი და ვაკე. მა ეფერი ბოში მოკო, ...გვალას რზენო ოშქვანდას:მასალ., გვ. 32 -- მე
ისეთი ბიჭი მინდა, ... მთას ვაკედ აქცევდეს. შდრ. ლაზ. ზენი დაბლობი (ნ. მარი). იხ. გიარზენა. 

Lemma: rzenil-i  
Number: 17945  
რზენილ-ი (რზენილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. რზენუნს ზმნისა -- ტკეპნით გასწორებული; დატკეპნილი. გვალა რზენილ რეჸეს
ორსქინანცი მოსპუალას -- მთა დატკეპნილ რიყეს ექადნება მოსპობას. 

Lemma: rzenua//rzvenua  
Number: 17946  
რზენუა//რზვენუა (რზ{ვ}ენუას) სახელი რზენუნს//რზვენუნს ზმნისა -- ტკეპნა; ტკეპნით გასწორება; ზერგნა. ქიმიიღუ ქიანა
დიხა და რზვენუნს -- მოიტანა ბევრი (ქვეყანა) მიწა და ტკეპნის (ასწორებს), ზერგნის. რზენუნს (დორზენუ დატკეპნა, დუურზენუ
დაუტკეპნია, დონორზენუე(ნ) დატკეპნიდა თურმე) გრდმ. ტკეპნის, ასწორებს. ირზენუნს (დიირზენუ დაიტკეპნა, დუურზენუ დაუტკეპნია)
გრდმ. სათავ. ქც. რზენუნს ზმნისა -- ისწორებს, იტკეპნის ადგილს თავისას. ურზენუნს (დუურზენუ დაუტკეპნა, დუურზენუ
დაუტკეპნია) გრდმ. სასხვ. ქც. რზენუნს ზმნისა -- უტკეპნის, უსწორებს. ირზენუუ(ნ) (დიირზენუ დაიტკეპნა, დორზენე{ლე}(ნ)
დატკეპნილა) გრდუვ. ვნებ. რზენუნს ზმნისა -- იტკეპნება, სწორდება. არზენუუ(ნ) (დაარზენუ დაეტკეპნა, დორზენუუ დასტკეპნია)
გრდუვ. ვნებ. ურზენუნს ზმნისა -- ეტკეპნება, უსწორდება. ირზენე(ნ) (ირზენუ შესაძლებელი გახდა {და}ტკეპნა, -- , -- ) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. რზენუნს ზმნისა -- შეიძლება {და}იტკეპნოს. არზენე(ნ) (არზენუ შეძლო ეტკეპნა, -- , ნორზენუე(ნ) შესძლებია
{და}ტკეპნა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ურზენუნს ზმნისა -- შეუძლია {და}ტკეპნოს, {გა}ასწოროს. ორზენაფუანს (ორზენაფუუ
ატკეპნინა, ურზენაფუაფუ უტკეპნინებია, ნორზენაფუე(ნ) ატკეპნინებდა თურმე) კაუზ. რზენუნს ზმნისა -- ატკეპნინებს, ასწორებინებს
(ადგილს). მარზენალი მიმღ. მოქმ. მტკეპნელი, მზერგნელი, {გა}მსწორებელი ადგილისა. ორზენალი მიმღ. ვნებ. მყ. სატკეპნი.
რზენილი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ტკეპნილი. ნარზენა მიმღ. ვნებ. წარს. ნატკეპნი. ნარზენუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ტკეპნის საფასური.
{უდ}ურზენუ მიმღ. უარყ. {და}უტკეპნი. შდრ. რზვინუა; ზვინუა. 

Lemma: rzeona  
Number: 17947  
რზეონა (რზეონას) ვრცელი ველი (ვაკე). 

Lemma: rzven-i  
Number: 17948  
რზვენ-ი (რზვენს) იგივეა, რაც რზენი. 

Lemma: rzvena  
Number: 17949  
რზვენა (რზვენას) იგივეა, რაც რზამა, -- ნთება, გზება. სქანი ჸოროფა თე ჩქიმ გურსუ ალდაჩხირო ნორზვე -- შენი
სიყვარული ამ ჩემს გულში ალ-ცეცხლად ნთებულა. 

Lemma: rzvenua  
Number: 17950  
რზვენუა (რზვენუას) იგივეა, რაც რზენუა, -- 1. ტკეპნა; 2. ზვინვა. 

Lemma: rzvia  
Number: 17951  
რზვია (რზვიას) სახელი რზვიანს ზმნისა -- ზმუილი. რზვიანს (რზვიუ იზმუვლა, უზვიუუ უზმუვლია, ნოზვიუე(ნ) ზმუოდა თურმე) გრდუვ.
საშ.- მოქმ. ზმუის. 

Lemma: rzvin-i  
Number: 17952  
რზვინ-ი (რზვინს) იხ. ზვინი. 

Lemma: rzvinua  
Number: 17953  
რზვინუა (რზვინუას) იხ. ზვინუა. 

Lemma: rzia//rdzia  
Number: 17954  
რზია//რძია (რზ/ძიას) იგივეა, რაც რზ/ძება, -- მიცემა. ცირას დოუჭყეს რზია ოჭკუმალეფიში: ი. ყიფშ., გვ. 106 -- ცირას
დაუწყეს საჭმელების მიცემა. 

Lemma: rzial-i1  
Number: 17955  
რზიალ-ი1 (რზიალ/რს) ზრიალი, ზანზარი. თე ამბე ქეგეგუნი, გაარზიალუ ტანს -- ეს ამბავი რომ გაიგო, ტანში გააზრიალა.
არზიალენს (გაარზიალენს გააზრიალებს, გაარზიალუ გააზრიალა, გუურზიალებუ(ნ) გაუზრიალებია, გონორზიალებუე(ნ) გააზრიალებდა)
გრდმ. აზრიალებს, აზანზარებს. 

Lemma: rzial-i2  



Number: 17956  
რზიალ-ი2 (რზიალ/რს) იგივეა, რაც რძიალი, -- ამანათი, ბე, მძევალი (ი. ყიფშ., პ. ჭარ.). 

Lemma: rzialeba  
Number: 17957  
რზიალება (რზიალებას) იგივეა, რაც რზიალი, -- მძევლად გახდომა. 

Lemma: rzieba  
Number: 17958  
რზიება (რზიებას) იგივეა, რაც რზება//რძება, -- მიცემა, ძლევა. ართის ჸვილ, მაჟირას აბადე, მუ გერზიებუ სარგებელი?:
კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 35 -- ერთს ჰკლავ, მეორეს აჩენ (ჰბადებ), რა გეძლევა სარგებელი? 

Lemma: rziel-i  
Number: 17959  
რზიელ-ი (რზიელ/რს) ძლიერი. წიმდა გიორგიში რზიელი ხატი: ყაზაყ., 10.01.1931, გვ. 3 -- წმინდა გიორგის ძლიერი ხატი. 

Lemma: rziiba//rdziiba  
Number: 17960  
რზიიბა//რძიიბა (რზ/ძიიბას) იგივეა, რაც რზება, რზიება, -- მიცემა. ჭითა უშქური მარზიის -- წითელი ვაშლი მაძლიეს. 

Lemma: rzina  
Number: 17961  
რზინა, რზინუა (რზინას, რზინუას) სახელი რზინუნს ზმნისა -- ბზინვა, ბრწყინვა. რზინუნს ნამოსა ბორბოლიაში -- ბზინავს
ობობას ქსელი. გირზინუნდუ თოლეფი მურიცხიცალო -- გიბრწყინავდა თვალები ვარსკვლავივით. რზინუნს (რზინუ
იბრწყინა, ურზინუუ უბრწყინავს, ნორზინუე(ნ) ბრწყინავდა თურმე) გრდუვ. საშ.- მოქმ. ბრწყინავს. ურზინუნს (ურზინუ უბრწყინა, ურზინუუ
უბრწყინავს) გრდუვ. უბრწყინავს. ორზინაფუანს (ორზინაფუუ აბრწყინებინა, ურზინაფუაფუ უბრწყინებინებია, ნორზინაფუე(ნ)
აბრწყინებინებდა თურმე) კაუზ. რზინუნს ზმნისა -- აბრწყინებინებს. მარზინალი მიმღ. მოქმ. მბრწყინავი. 

Lemma: rzghial-i  
Number: 17962  
რზღიალ-ი (რზღიალ/რს) ბავშვთა ხმიანობა. შდრ. რსხიალი. 

Lemma: rzghil-i//zghil-i//zghi-i  
Number: 17963  
რზღილ-ი//ზღილ-ი//ზღი-ი ({რ}ზღილ/რს) ბოტან. ჯაგრცხილა. იხ. ზღილი, ნძღილი, ძღილი; ხერაჯი (ა. მაყ). 

Lemma: rta1  
Number: 17964  
რთა1 (რთას) ბრუნი, ბრუნვა. ურემი დღაშე სუმი რთას აკეთენს -- ურემი დღეში სამ ბრუნს აკეთებს. 

Lemma: rta2  
Number: 17965  
რთა2, რთაფა იხ. გე-რთა, გე-რთაფა. 

Lemma: rta3  
Number: 17966  
რთა3 იხ. გილა-რთა; გილართა ბორჯი. 

Lemma: rta4  
Number: 17967  
რთა4, რთაფა იხ. გინო-რთა, გინო-რთაფა. 

Lemma: rta5  
Number: 17968  
რთა5, რთინა, რთინაფა იხ. დო-რთა, დო-რთინა, დო-რთინაფა. 

Lemma: rta6  
Number: 17969  
რთა6, რთინა, რთინაფა იხ. ეკო-რთა, ეკო-რთინა, ეკო-რთინაფა. 

Lemma: rta7  
Number: 17970  
რთა7, რთინა, რთინაფა იხ. მიკო-რთა, მიკო-რთინა, მიკო-რთინაფა. 

Lemma: rta8  
Number: 17971  
რთა8, რთინი, რთინაფა იხ. მინო-რთა, მინო-რთინაფა. 

Lemma: rtala1  
Number: 17972  
რთალა1 (რთალას) სახელი რთუნს ზმნისა -- იგივეა, რაც რთუალა2, -- გაყოფა. 

Lemma: rtala2  
Number: 17973  



რთალა2 (რთალას) სახელი ირთუუ(ნ) ზმნისა -- დაბრუნება. შდრ. რთაფა. 

Lemma: rtam-i  
Number: 17974  
რთამ-ი (რთამს) ქრთამი. ჭირი რთამით ოკო ჩერცხინუე: ა. ცან., გვ. 129 -- ჭირი ქრთამით უნდა მოიშორო. 

Lemma: rtapa1  
Number: 17975  
რთაფა1 (რთაფას), რთალა2 (რთალას) სახელი ართუუ(ნ) ზმნისა -- 1. გადადება (ავადმყოფობის). გრიპიქ მეძობელიშე
ქაართუ დო დახე დოჸვილუ -- გრიპი მეზობლისაგან გადაედო და კინაღამ მოკლა. შხვაში ჭირქ მა ქჷმართ: კ. სამუშ., ქხპს,
გვ. 135 -- სხვისი ჭირი მე გადამედო. 2. გახუნება, ფერის დაკარგვა (მატერიის). ართუუ(ნ) (ქაართუ გადაედო, ქორთაფუ
გადასდებია, ქონორთაფუე(ნ) გადაედებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. {გადა}ედება. ირთუუ(ნ) (მიირთუ გახუნდა, მორთელე(ნ) გახუნებულა)
გრდუვ. ვნებ. რთუნს ზმნისა -- ხუნდება; ბრუნდება. მართაფუ მიმღ. მოქმ. გადამდები; დამბრუნებელი. მართუალი მიმღ. მოქმ.
გადამდები; გამხუნებელი (რაც შეიძლება გახუნდეს). ორთაფალი მიმღ. ვნებ. მყ. {გადა}სადები. რთაფილი მიმღ. ვნებ. წარს.
{გადა}დებული. ნართეფი მიმღ. ვნებ. წარს. {გადა}ნადები. ნართაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. გადადების საფასური. 3. ყრა ფუტკრისა
(დ. ფიფია). 

Lemma: rtapa2  
Number: 17976  
რთაფა2 (რთაფას), რთალა2 (რთალას) სახელი ურთანს ზმნისა -- 1. ბრუნვა, ტრიალი; 2. მოქცევა, შექცევა (მხრისა). ართ
განიშე ჩიჩიხის მა ურთ{უ}ანდი -- ერთი მხრიდან ჩიჩიხს მე ვატრიალებდი. გიბჯინინი, ჩქინ ხვამარდი იშა-აშო ქირთანც:
კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 118 -- რომ გავიხედე, ჩვენი ხომალდი აქეთ-იქით (კი) ტრიალებს. მითი თაქი ქიგეხენი, არძა ფერც
ქირთანც: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 118 -- ვინც აქ ზის, ყველას ფერი ეცვლება. ქ რთაფა თოლიში თვალის აქცევა, გადატრიალება:
თოლს ვა მირთანს მა ბრელი გროში: ქხს, 1, გვ. 131 -- თვალს ვერ მომიქცევს მე ბევრი გროში. ქ რთაფა ნინაში ენის
ტრიალი, -- ლაყბობა: ჰო, მუ უბედური რე, მუჭო ურთუანს ნინას -- ჰო, რა უბედურია, როგორ ატრიალებს ენას. ქ რთაფა
ოჭიშიში ზურგის შექცევა, შებრუნება: ართო ხონათ, ართო თასათ დო თინეფს ოჭიში ვართე: ქხს, 1, გვ. 325 -- ერთად
ჰხნათ, ერთად სთესოთ და იმათ ზურგი არ შეაქციო. ქრთაფა ხუჯიში მხრის აქცევა; დაბნევა. ეართუ ხუჩქ დო სოლეთინი
ვეიშაჸოთინჷ: მ. ხუბ., გვ. 70 -- დაიბნა (აექცა მხარი) და ვერსაითკენ ვერ გააკვლია (გზა). ურთუანს (ურთუუ უტრიალა, ურთუაფუ
უტრიალებია, ნორთუაფუე(ნ) ატრიალებდა თურმე) გრდმ. აბრუნებს, ატრიალებს. ირთაფუუ(ნ) (დიირთუ{უ} დატრიალდა,
დორთაფე{ლე}(ნ) დატრიალებულა) გრდუვ. ვნებ. ურთუანს ზმნისა -- ტრიალდება. ართაფუუ(ნ) (დაართუ{უ} დაუტრიალდა, დორთაფუუ
დასტრიალებია) გრდუვ. ვნებ. ურთუანს ზმნისა -- უტრიალდება. ირთენე(ნ) (ირთენუ შესაძლებელი გახდა {და}ტრიალება, -- , -- )
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ურთუანს ზმნისა -- შეიძლება {და}ტრიალება. ართენე(ნ) (ართენუ შეძლო ეტრიალებინა, -- , დონორთუე(ნ)
შესძლებია დაეტრიალებინა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ურთუანს ზმნისა -- შეუძლია {და}ატრიალოს. ორთაფუანს (ორთაფუუ
ატრიალებინა, ურთაფუაფუ უტრიალებინებია, ნორთაფუაფუე(ნ) ატრიალებინებდა თურმე) კაუზ. ურთუანს ზმნისა -- ატრიალებინებს.
მართუაფალი, მართუ{უ} მიმღ. მოქმ. {და}მატრიალებელი; რაც ბრუნავს, -- მბრუნავი; მორევი. ორთუაფალი, ორთუ{უ} მიმღ. ვნებ. მყ.
{და}საბრუნებელი; {და}სატრიალებელი; გზაგასაყარი. რთუაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ბრუნებული, {და}ტრიალებული.
ნართუეფი მიმღ. ვნებ. წარს. ნაბრუნები, ნატრიალები. ნართუაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ბრუნვის (ტრიალის) საფასური. {უდ}ურთაფუ
მიმღ. უარყ. {და}უბრუნველი, {და}უტრიალებელი. 

Lemma: rtvil-i  
Number: 17977  
რთვილ-ი (რთვილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. რთუნს ზმნისა -- გადახურული. რთვილი ქალაქი რე: ი. ყიფშ., გვ. 123 --
გადახურული ქალაქია. ნაბადით ვარე რთვილი ქიჸანავა: თ. სახოკ., გვ. 254 -- ნაბდით არაა დახურული ქვეყანაო. ვარა
მუს ღოლა რთვილს: ი. ყიფშ., გვ. 161 -- ან რას უზამ დახურულს. 

Lemma: rtil-i  
Number: 17978  
რთილ-ი (რთილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. რთუნს ზმნისა -- გაყოფილი. 

Lemma: rtiloba  
Number: 17979  
რთილობა (რთილობას) გაყოფა. მუჭოთ მითიშეეს ამბურაშან, თეში იჸიიდჷ რთილობა: მ. ხუბ., გვ. 117 -- როგორც
შევიდოდნენ ბოსელში (ბეღელში), ისე იქნებოდა გაყოფა. მისით გაგიმორსებუნა... თითოკალო რთილობა:ქხს, 1, გვ. 214 --
ვისაც გამოგიცდიათ... ცალ-ცალკე გაყოფა. 

Lemma: rtina  
Number: 17980  
რთინა, რთინაფა (რთინას, რთინაფას) იგივეა, რაც რთალა2, რთაფა, -- სახელი ართუუ(ნ), ორთინუანს ზმნათა --
{მო}ბრუნება, {მო}ტრიალება; {მო}ქცევა. ათენა ხვადუდუო, კოჩო გინართინუუ დო -- ეს ხვდებოდა, კაცად აქცია და. ართუუ
მუში ჸუდეს -- უბრუნდება თავის სახლს. გინივაჭრ, ორთინუ: აია, 1, გვ. 20 -- ივაჭრა, აბრუნა (ფული). ორთინუანს (დაართინუუ
დააბრუნა, დუურთინუაფუ დაუბრუნებია, დონორთინაფუე(ნ) დააბრუნებდა თურმე) გრდმ. აბრუნებს, ატრიალებს, აქცევს. ირთინუანს
(დიირთინუუ დაიბრუნა, დუურთინუაფუ დაუბრუნებია) გრდმ. სათავ. ქც. ორთინუანს ზმნისა -- იბრუნებს. ურთინუანს (დუურთინუუ
დაუბრუნა, დუურთინუაფუ დაუბრუნებია) გრდმ. სასხვ. ქც. ორთინუანს ზმნისა -- უბრუნებს. ირთინუაფუ(ნ) ( -- , -- , დორთინაფე{ლე}(ნ)
დაბრუნებულა) გრდუვ. ვნებ. ორთინუანს ზმნისა -- ბრუნდება. ართინუაფუ(ნ) ( -- , -- , დორთინაფუ//დორთინუუ დაჰბრუნებია) გრდუვ.
ვნებ. ორთინუანს ზმნისა -- უბრუნდება. ირთუუ(ნ) (დიირთუ დაბრუნდა, დორთე{ლე}(ნ) დაბრუნებულა, დონორთუე(ნ) დაბრუნდებოდა
თურმე) გრდუვ. ვნებ. ბრუნდება. ართუუ(ნ) (დაართუ დაუბრუნდა, დორთუუ დაჰბრუნებია) გრდუვ. ვნებ. უბრუნდება. ირთინე(ნ)
(დიირთინუ შესაძლებელი გახდა დაბრუნება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ორთინუანს ზმნისა -- შეიძლება დაბრუნდეს
(დაბრუნება). ართინე(ნ) (დაართინუ შეძლო დაბრუნებულიყო, -- , დონორთინ{აფუ}ე(ნ) შესძლებია დაებრუნებია) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
ორთინუანს ზმნისა -- შეუძლია დააბრუნოს. ორთინაფუანს (ორთინაფუუ აბრუნებინა, ურთინაფუაფუ უბრუნებინებია, ნორთინაფუე(ნ)
აბრუნებინებდა თურმე) კაუზ. ორთინუანს ზმნისა -- აბრუნებინებს. მართინ{აფ}ალი, მართინ{აფ}უ მიმღ. მოქმ. {და}მბრუნებელი.
ორთინ{აფ}ალი, ორთინ{აფ}უ მიმღ. ვნებ. მყ. {და}საბრუნებელი. დორთინ{აფ}ილი, დორთელი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ბრუნებული.
ნართინეფი, ნართინა მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნაბრუნები. ნართინაფუერ-ი, ნართინუერ-ი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ბრუნების საფასური.
უდურთინაფუ, ურთინაფუ მიმღ. უარყ. {და}უბრუნებელი. იხ. დორთინა, დორთინაფა. 

Lemma: rtipua  
Number: 17981  



რთიფუა (რთიფუას) სახელი რთიფუნს ზმნისა -- ჩარტყმა (დანის, ხანჯლის...). ხამი ქაართიფაფუუ -- დანა ჩაარტყა. შდრ.
რჩიფუა. 

Lemma: rtom-i  
Number: 17982  
რთომ-ი (რთომს) ბოტან. ბალახია ერთგვარი, დამამშვიდებელი (კ. სამუშია). ბრძენ ჭკუაშ მენდული სიწყნარეში რთომი
რექ: მასალ., გვ. 31 -- ბრძენი ჭკუის პატრონი სიწყნარისა რთომი ხარ. იხ. მერთომება. 

Lemma: rtu:  
Number: 17983  
რთუ: იხ. ალა-რთუ; ეიორთუ// ეიორთაფუ; მიკა-რთუ; მიშა-რთუ... 

Lemma: rtuala1  
Number: 17984  
რთუალა1 (რთუალას) იხ. რთალა2. 

Lemma: rtuala2  
Number: 17985  
რთუალა2 (რთუალას) სახელი რთუნს ზმნისა -- 1. გაყოფა. ქიდიიჭყეს ფარაშ რთუალა: მ. ხუბ., გვ. 226 -- დაიწყეს ფულის
გაყოფა. ირკოჩი ართიანს გუართუთუ, უგურაფუ დო გურაფილი -- ყველა ერთმანეთს გამოვეყოფით, უსწავლელი და
სწავლული. გომირთი სიმინდია, -- უწუუ ბაღირექ: მ. ხუბ., გვ. 48 -- გამიყავი სიმინდიო, -- უთხრა ბეღურამ. არძა ოსურიში
ბრალი რე, მუმა სქუას ართუუნი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 107 -- ყველა ქალის ბრალია, მამა შვილს რომ {გამო}ეყოფა.
შდრ. ლაზ. რთ: ვურთაბ ვყოფ (ნ. მარი). 2. ტრიალი, ბრუნვა. ათასნერო გური მართუუ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 31 --
ათასნაირად გული მიტრიალებს. ინუურთი, მუნუურთი, -- კჷნიი თიქ იჸუუ -- გადავატრიალე, გადმოვატრიალე, -- ისევ ის
იქნა. აბა, ეფერი ჸუდე გამიკეთითია, მუშით ირთუდასიე: მ. ხუბ., გვ. 21 -- აბა, ისეთი სახლი გამიკეთეთო, თავისით
ტრიალებდესო. 3. გადახურვა. ჸუდე გერთუ -- სახლი გადახურა. იხ. გინო-რთუალა. რთუნს (გორთუ გაყო, გუურთუ გაუყვია,
გონორთუე(ნ) გაჰყოფდა თურმე) გრდმ. ჰყოფს. რთუნს (გერთუ გადახურა, გეურთუ გადაუხურავს, გენორთუე(ნ) გადახურავდა თურმე)
გრდმ. ხურავს. ურთუნს (გუურთუ გაუყო, გუურთუ გაუყვია; გეურთუ გადაუხურა, გეურთუ გადაუხურავს) გრდმ. სასხვ. ქც. რთუნს ზმნისა --
უყოფს; უხურავს. ირთუუ(ნ) (გიირთუ გაიყო, გორთე{ლე}(ნ) გაყოფილა; გეირთუ დაიხურა, გერთვე{ლე}(ნ) გადახურულა) გრდუვ. ვნებ.
რთუნს ზმნისა -- იყოფა; იხურება. ართუუ(ნ) (გაართუ გაეყო, გორთუუ გაჰყოფია; გეართუ დაეხურა სახურავი, გერთუუ დახურვია)
გრდუვ. ვნებ. ეყოფა; ეხურება (სახურავი). ორთაფუანს (ორთაფუუ გააყოფინა, ურთაფუაფუ გაუყოფინებია) კაუზ. რთუნს ზმნისა --
აყოფინებს. ორთვაფუანს (გეჲორთვაფუუ დაახურვინა, გეურთვაფუაფუ გადაუხურვინებია, გენორთვაფუაფუე(ნ) გადაახურვინებდა თურმე)
კაუზ. რთუნს ზმნისა -- ახურვინებს. მართალი მიმღ. მოქმ. {გა}მყოფი. მართუალი მიმღ. მოქმ. {გადა}მხურველი; გამყოფი. ორთალი
მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}საყოფი. ორთვალი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}სახურავი; სახურავი. გორთილი მიმღ. ვნებ. წარს. გაყოფილი. რთვილი
მიმღ. ვნებ. წარს. {გადა}ხურული. ნართი; ნართვი მიმღ. ვნებ. წარს. განაყოფი; გადანახური. ნართუერი მიმღ. ვნებ. წარს. გაყოფის;
გადახურვის საფასური. უგურთუ მიმღ. უარყ. {გა}უყოფელი. უგნურთუ მიმღ. უარყ. {და}უხურავი. იხ. გო-რთუალა; ორთაშე. 

Lemma: rtuapa  
Number: 17986  
რთუაფა (რთუაფას) იხ. ერთუაფა; რთაფა2. 

Lemma: rtuapil-i  
Number: 17987  
რთუაფილ-ი (რთუაფილ/რს) სახელი ურთუანს ზმნისა -- დატრიალებული, დაბრუნებული. 

Lemma: rtuma1  
Number: 17988  
რთუმა1, რთჷმა (რთუ/ჷმას) სახელი ორთუ/ჷ(ნ) ზმნისა -- ქმნა, კეთება; ქცევა. მუს რე ექ ორთჷქიე? -- კითხჷ დემქ: მ. ხუბ.,
გვ. 81 -- რასაა, იქ რომ აკეთებო? -- ჰკითხა დევმა. ბუნებაშე გორჩქინელც მუშენი რე, ვართჷთჷნი?: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 138
-- ბუნებისგან გაჩენილს რატომაა, რომ არ აკეთებთ? კოც ნინათ ვარაგადე, მუსუთ თურქეფ ორთჷდეს: კ. სამუშ., ქხპს, გვ.
113 -- კაცი ენით ვერ იტყვის, რასაც თურქები შვებოდნენ. მუს მორთჷნანი, ვა მაჯინექჷ-შო?: ი. ყიფშ., გვ. 145 -- რას
მიშვებიან, არ მიყურებ-თქო? ორთუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის მწკრივებში; სხვა მწკრივებში ენაცვლება:
ქიმინუა ქმნა: იქუნს იზამს, უქიმინუ უქნია. ღოლანს უზამს, უღოლამუ უქნია...) გრდმ. შვება. 

Lemma: rtuma2  
Number: 17989  
რთუმა2 (რთუმას) იხ. ულა. პაპემც ქჷმოურთჷმჷნა: ი. ყიფშ., გვ. 156 -- მღვდლები მოსულან. ქჷმორთუ ოსურქ -- მოვიდა
ქალი. შდრ. ლაზ. ოხთიმუ ასვლა, მოხთუ მოვიდა (ეტიმოლ., გვ. 706). 

Lemma: rtumala  
Number: 17990  
რთუმალა (რთუმალას) იხ. გე-რთუმალა. 

Lemma: rtume  
Number: 17991  
რთუმე ნაწილაკი თურმე. რთუმე თი გოჯოგერი კოჩი მახინჯი ვა ჸოფე რენო!: ა. ცაგ., გვ. 6 -- თურმე ის შეძულებული კაცი
ქურდი არ ყოფილა! რთუმე მუში დალეფიში ჸუდე ჸოფე: ა. ცაგ., გვ. 14; ი. ყიფშ., გვ. 29 -- თურმე მისი დების სახლი
ყოფილა. იხ. თრუმე. 

Lemma: rtkapal-i  
Number: 17992  
რთქაფალ-ი (რთქაფალ/რს) იგივეა, რაც რდგაბალი (ნინაში). 

Lemma: rtkapil-i  
Number: 17993  
რთქაფილ-ი (რთქაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. რთქაფუნს ზმნისა -- {შე}თქვლეფილი. 



რთქაფილ-ი (რთქაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. რთქაფუნს ზმნისა -- {შე}თქვლეფილი. 

Lemma: rtkapua  
Number: 17994  
რთქაფუა (რთქაფუას) სახელი რთქაფუნს ზმნისა -- თქვლეფა. ღეჯი რთქაფუნს ოჭკომალს -- ღორი თქვლეფს საჭმელს.
ღეჯიცალო ირთქაფუ -- ღორივით თქვლეფს (ითქვლეფება). თე ღვინსით გერთქაფუნს -- ამ ღვინოსაც შეთქვლეფს.
რთქაფუნს (გერთქაფუ შეთქვლიფა, გეურთქაფუ შეუთქვლეფია, გენორთქაფუე(ნ) შეთქვლეფდა თურმე) გრდმ. თქვლეფს. ირთქაფე(ნ)
(ირთქაფუ შესაძლებელი გახდა თქვლეფა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. რთქაფუნს ზმნისა -- შეიძლება {შე}ითქვლიფოს.
ართქაფე(ნ) (ართქაფუ შეძლო {შე}ეთქვლიფა, -- , ნორთქაფუე(ნ) შესძლებია {შე}თქვლეფა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. რთქაფუნს ზმნისა
-- შეუძლია {შე}თქვლიფოს. ორთქაფაფუანს (ორთქაფაფუუ ათქვლეფინა, ურთქაფაფუაფუ უთქვლეფინებია, ნორთქაფაფუე(ნ)
ათქვლეფინებდა თურმე) კაუზ. რთქაფუნს ზმნისა -- ათქვლეფინებს. მართქაფალი მიმღ. მოქმ. {შე}მთქვლეფი. ორთქაფალი მიმღ.
ვნებ. მყ. {შე}სათქვლეფი. რთქაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. {შე}თქვლეფილი. ნართქაფა მიმღ. ვნებ. წარს. {შე}ნათქვლეფი.
ნართქაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {შე}თქვლეფის საფასური. ურთქაფუ მიმღ. უარყ. {შე}უთქვლეფელი. 

Lemma: rtxil-i  
Number: 17995  
რთხილ-ი (რთხილ/რს) ფრთხილი. რთხილი ჯოღორი ლე, მუთუნი ვეითიატყობუუ -- ფრთხილი ძაღლია, არაფერი (არ)
გამოეპარება. 

Lemma: rtxilas  
Number: 17996  
რთხილას ზმნზ. ფრთხილად. გეჭოფით ჟჷრი ხოლო ხეთ დო რთხილას გეგნიჸუნით: ყაზაყ., 26. 03.1930, გვ. -- აიღეთ
ორივე ხელით და ფრთხილად გადაიყვანეთ. 

Lemma: rtxina  
Number: 17997  
რთხინა (რთხინას) თხილნარი. რთხინას უძახუნა, წყარპის ჭიფე-ჭიფე ჯალეფი (თხუმუ, თხირი...) ხშირაშე ჩანსჷნი, თი
არდგილს -- `რთხინას' ეძახიან, წყლისპირას წვრილ-წვრილი ხეები (თხმელა, თხილი...) ხშირად რომ დგას, იმ ადგილს. ეთი
ტურა ალვოჸვილი ბეჟაში ღალჷში რთხინას -- ის ტურა მოვკალი ბეჟანის ღელის თხილნარში. გალია ხეს ქამოტუუ დო
ქოფურინჷ რთხინაშა: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 127 -- გალია ხელში ჩამატოვა და გაფრინდა თხილნარში. 

Lemma: rtxip'/pua  
Number: 17998  
რთხიპ/ფუა (რთხიპ/ფუას) სახელი რთხიპ/ფუნს ზმნისა -- იგივეა, რაც რთქაფუა, -- თქვლეფა; უშნოდ ჭამა. 

Lemma: -ri  
Number: 17999  
-რი სუფიქსი აწარმოებს ზედსართავ სახელს ზმნიზედისაგან: ამჷდღა-რი დღევანდელი (შდრ. ამჷდღა დღეს, ამ დღეს); წჷ-
რი წლევანდელი (შდრ. წჷ//წი წელს). 

Lemma: ria  
Number: 18000  
რია, რიება (რიას, რიებას) სახელი ირეუ(ნ) ზმნისა -- რევა, არევა, არეულობა; გადატ. აჯანყება, რევოლუცია. საზოგადო
არიებე, -- ართო გილებუნტებუნა: მასალ., გვ. 78 -- საზოგადოება (ხალხი) არეულა, მთლიანად დაბუტაობენ. რჷს
ხენწჷფესჷთ ქაშქურუ ყაზაყეფიში რიაშა: მასალ., გვ. 75 -- რუს ხელმწიფესაც კი ეშინია გლეხთა ამბოხებისა. აბა, ჯიმა,
რია, გედჷრთი, გოკურცხია: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 149 -- აბა, ძმაო, აჯანყება, გამოფხიზლდი, წამოდექი. 

Lemma: -ria  
Number: 18001  
-რია (ღ -რე+ა) კნინ.- მოფერ. ფორმები: ბოხორია (ღ ბოხო-რე-ა; შდრ. ბოხო დიდი, მსხვილი რამ) მომსხვილო, მოდიდო.
ქვეცერია (ღ ქვეცე-რე-ა; შდრ. ქვეცე პატარა, დაბალი) პატარა, მომცრო, დაბალი და კოხტა. ბერდღერია (ღ ბერდღე-რე-
ა; შდრ. ბერდღე პატარა და კოხტა) ბარდღუნა, ბარდღუნია. იხ. -რე. 

Lemma: ria  
Number: 18002  
რია გურიშ-ი (რიას გურიშის) რევა გულისა. 

Lemma: ria-ria  
Number: 18003  
რია-რია (რია-რიას) არევა, ხმაური; აურზაური. ორდუ ართი რია-რია -- იყო ერთი ხმაური (არევ-დარევა). 

Lemma: rig-i1  
Number: 18004  
რიგ-ი1 (რიგის) რიგი. რთული ფუძის შემადგენელი ნაწილი: ათე-რიგი ამნაირი, ამ რიგის; თე-რიგი ამგვარი, ამნაირი; თი-
რიგი იმნაირი, იმ რიგისა. ვარა თირიგი ქომოლი სი ქორჸუნიე: მ. ხუბ., გვ. 183 -- ან იმ რიგის ვაჟკაცი შენ რომ გამყოფა. 

Lemma: rig-i2  
Number: 18005  
რიგ-ი2 (რიგის) თვიური (ქალისა). 

Lemma: riga  
Number: 18006  
რიგა (რიგას) სახელი ორიგუ(ნ) ზმნისა -- {მო}რიგება. თინეფიში რიგას (მორიგას) ხე ვადულასა! -- იმათ {მო}რიგებას
ხელი არ შეუშალო! 

Lemma: rigeba  
Number: 18007  



რიგება (რიგებას) სახელი ორიგუ(ნ), ერიგებუ(ნ) ზმნათა -- 1. მორიგება. იხ. მორიგება, მორიგა. 2. დარიგება. წმინდა
გიორგიშ ოხვამერს ნგერი ფარჩა-ფარჩათ არიგენდუა: თ. სახოკ., გვ. 267 -- წმინდა გიორგის სალოცავს მგელი უხვად
არიგებდაო. ორიგუ(ნ) (იყენ. მეერიგებუ(ნ) მოურიგდება, მეერიგუ მოურიგდა, მორიგებუ მორიგებია, მონორიგებუე(ნ) მოურიგდებოდა)
გრდუვ. ვნებ. ურიგდება. არიგენს (დაარიგენს დაარიგებს, დაარიგუ დაარიგა, დოურიგებუ(ნ) დაურიგებია, დონორიგებუე(ნ) დაარიგებდა
თურმე) გრდმ. არიგებს. მომარიგებელი მიმღ. მოქმ. მომრიგებელი. მაარიგებელი მიმღ. ვნებ. მყ. მოსარიგებელი. მორიგებული მიმღ.
ვნებ. წარს. მორიგებული. მონარიგები/უ მიმღ. ვნებ. წარს. მონარიგები. მონარიგებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. მორიგების საფასური.
უმურიგებუ მიმღ. უარყ. მოურიგებელი. 

Lemma: rigva  
Number: 18008  
რიგვა, რიგვალ-ი (რიგვა{ლ}-ს) დიდი და მსხვილი. დუდირიგვა თავმსხვილა, თავდიდა. შდრ. რიხვალი. 

Lemma: rigvin-i  
Number: 18009  
რიგვინ-ი (რიგვინს) გამოყეყეჩებული ყურება. ირიგვინანს იტყვიან დიდთავას გამოყეყეჩებულ ყურებაზე. მუში მაშხვა
დუდი ურიგვანს ტყურათ! -- რა მსხვილი (სიმსხო) თავი აქვს ტყუილად! ირიგვინანს (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის
მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. გამოყეყეჩებული (გამოშტერებული) იყურება. ორიგვინანს იგივეა, რაც ირიგვინანს. ურიგვანს,
ურიგვინანს დუდი (მხოლოდ აწმყოს წრის მწკრივებში) გრდუვ. მსხვილთავაა, დიდთავაა. 

Lemma: rigian-i  
Number: 18010  
რიგიან-ი (რიგიანს) რიგიანი. ართი რიგიანი კოჩი თინა ოკათუ თიშ გვარს -- ერთი რიგიანი კაცი ის ურევია მის გვარში.
იხ. რიგი. 

Lemma: riguan-i  
Number: 18011  
რიგუან-ი (რიგუანს) იგივეა, რაც რიგიანი. სქანი დო ჩქიმი ჸორაფა რიგუანო გაასწორი -- შენი და ჩემი სიყვარული
რიგიანად გაასწორე. 

Lemma: rid-i  
Number: 18012  
რიდ-ი (რიდის) რიდი. 

Lemma: rideba  
Number: 18013  
რიდება (რიდებას) სახელი ორიდუ(ნ), არიდენს ზმნათა -- რიდება. მუს ორიდუნა ეშა?: მ. ხუბ., გვ. 176 -- რას ერიდებათ
ამისა? არიდენს (აარიდუ აარიდა, აურიდებუ აურიდებია, ანორიდებუე(ნ) არიდებდა თურმე) გრდმ. არიდებს. ირიდანს (ეირიდუ აირიდა,
ეურიდებუ აურიდებია) გრდმ. სათავ. ქც. არიდენს ზმნისა -- ირიდებს. ურიდანს (ურიდუუ მოერიდა, ურიდუაფუ//რიდებუუ მორიდებია)
გრდუვ. ვნებ. არიდენს ზმნისა -- ერიდება. ორიდუ(ნ) (იყენ. ერიდუ მოერიდა, რიდებუ მორიდებია) გრდუვ. ვნებ. არიდენს ზმნისა -
- ერიდება. ირიდ{ენ}ე(ნ) (ირიდე/ინუ შესაძლებელი გახდა {მო}რიდება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. არიდენს ზმნისა -- შეიძლება
{მო}რიდება. არიდ{ენ}ე(ნ) (არიდენუ შეძლო {მო}რიდებოდა, -- , ნორიდ{ებ}უე(ნ) შესძლებია {მო}რიდება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
ურიდანს ზმნისა -- შეუძლია {მო}ერიდოს. ორიდებაფუანს (ორიდებაფუუ არიდებინა, ურიდებაფუაფუ ურიდებინებია,
ნორიდებაფუ{აფუ}ე(ნ) არიდებინებდა თურმე) კაუზ. არიდენს ზმნისა -- არიდებინებს. მარიდებელი მიმღ. მოქმ. {მო}მრიდებელი.
ორიდებელი მიმღ. ვნებ. მყ. {მო}სარიდებელი. მორიდებული მიმღ. ვნებ. წარს. მორიდებული. ნარიდები/უ მიმღ. ვნებ. წარს.
{მო}ნარიდები. ნარიდებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {მო}რიდების საფასური. ურიდებუ, უმურიდებუ მიმღ. უარყ. {მო}ურიდებელი. ურიდალი
მიმღ. უარყ. ურიდებელი 

Lemma: ridebul-i  
Number: 18014  
რიდებულ-ი (რიდებულ/რს) იხ. მორიდებული. 

Lemma: rieba  
Number: 18015  
რიება (რიებას) იგივეა, რაც რება, -- სახელი ორუუ(ნ), ერიებუ(ნ) ზმნათა -- მორევა. ვარა თი-რიგი ქომოლი სი ქორჸუნიე,
ჩქიმი ჯიმალენს ორუდენიე!: მ. ხუბ., გვ. 183 -- ან იმ რიგის ვაჟკაცი შენ გამყოფა, ჩემს ძმებს რომ ერეოდეო! ძალით
მორუუნა, ვარა სამართალით ვარე რჯგინა: ი. ყიფშ., გვ. 152 -- ძალით გვერევიან, თორემ სამართლით არაა ჯობნა.
ორუუ(ნ) (იყენ. მეერიებუუ(ნ) მოერევა, მეერიუ//მეერუუ მოერია, მორიებუ მორევია, მონორიებუე(ნ) // მონორუე(ნ) მოერეოდა თურმე) გრდუვ.
ვნებ. ერევა. ერი/უებუ(ნ) (მეერუუ მოერია, მორიებუ//მორუებუ მორევია, მონორიებუე(ნ) მოერეოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ერევა.
ირიინე(ნ) (ირიინუ შესაძლებელი გახდა მორევა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ერიებუ(ნ) ზმნისა -- შეიძლება მორევა. არიინე(ნ)
(არიინუ შეძლო მორეოდა, -- , მონორიებუე(ნ) შესძლებია მორეოდა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ერიებუ(ნ) ზმნისა -- შეუძლია მოერიოს.
მამარიებელი მიმღ. მოქმ. მომრევი. მაარიებელი მიმღ. ვნებ. მყ. მოსარევი. მორიებული მიმღ. ვნებ. წარს. მორეული. მონარიები/უ მიმღ.
ვნებ. წარს. მონარევი. მონარიებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. მორევის საფასური. უმურიებუ მიმღ. უარყ. მოურეველი. 

Lemma: rik'-i  
Number: 18016  
რიკ-ი (რიკის) იგივეა, რაც რიკე, -- მოკლე ჯოხი; სოლი, რიკი. შიბილიში გააწორებელო რიკის ქიდუუდვანდეს,
საოშუალე რიკის -- მოწნულის (მოქსოვილის) გასასწორებლად რიკს დაუდებდნენ, საქსოვ რიკს. ქ რიკიშა გეხუნა რიკზე
ჯდომა. გადატ. მოტყუება. ქიგიოხუნუუ რიკის, მუთუნი ვემეჩუ -- დასვა რიკზე (ე.ი. მოატყუა, მშრალზე დასვა), არაფერი
მისცა. ქ კუდელიში რიკი კუდის ბოლო წვერი. ქ კუდელიში რიკიშახ ტყებიშ გონწყუმა კუდის რიკამდე ტყავის გაძრობა.
გადატ. შავი დღის დაყრა; ძალიან გატყავება. მუჭო დასუსტებე, კუდელიში რიკიცალო გინორთელე -- როგორ
დასუსტებულა, კუდის რიკივით გამხდარა. ქრიკიშ ჸოთამა ბადროს ტყორცნა: (რდჷ) ღანკიშა ჸოთამა, ბურთუა დო რიკიში
ჸოთამა: აია, 1, გვ. 24 -- (იყო) მიზანში სროლა, ბურთაობა და ბადროს ტყორცნა. იხ. ორიკეში; რიკ-ტაფელა. 

Lemma: rik'e  
Number: 18017  
რიკე (რიკეს) იხ. რიკი. მონადირეს ხეს ზაკალიში რიკე უკინებუდუ -- მონადირეს ხელში ბზის რიკი ეჭირა (ეკავა). 



Lemma: rik'va  
Number: 18018  
რიკვა, რიკვალ-ი (რიკვა{ლ}-ს) მოგრძო; წაგრძელებული. დუდირიკვა უშნოდ გრძელთავა, წაგრძელებულთავიანი. 

Lemma: rik'vap-i  
Number: 18019  
რიკვაფ-ი (რიკვაფის) სახელი ურიკვანს ზმნისა -- რიკივით ჭერა (თავისა). მუჭო ურიკვანს დუდი -- როგორ რიკივით
უჭირავს თავი. 

Lemma: rik'vin-i  
Number: 18020  
რიკვინ-ი (რიკვინს) იხ. რიკვაფი. 

Lemma: rik'in-i  
Number: 18021  
რიკინ-ი (რიკინს) რიკივით დგომა, აშვერა რიკივით. თუდო ჯა დო ჟიდო ქუა, გევრექი დო გივრიკინა -- ქვევით ხე და
ზევით ქვა, ვდგავარ და რიკივით ვარ აშვერილი (გამოცანა: ქვასანაყი). 

Lemma: rik'-t'apela  
Number: 18022  
რიკ-ტაფელა (რიკ-ტაფელას) ბავშვთა თამაშობის ერთ-ერთი სახეობაა: რიკისა და ტაფელას თამაში. ორ მოზრდილ ქვაზე,
რომლებიც ერთმანეთისაგან დაშორებული არიან 15-20 სმ-ით, დებენ რიკს. პირველი მოთამაშე, განზე გადგმულ ფეხებს
შორის ათავსებს ტაფელას (მოგრძო ჯოხს), რომლითაც ააგდებს რიკს და ურტყამს. რიკის დავარდნის ადგილიდან მეორე
მოთამაშე ესვრის რიკს ტაფელას, რომელიც დადებულია ქვებს შორის. თუ მოხვდა, მოთამაშეთა როლები იცვლება; თუ არ
მოხვდა, წააგებს და პირველი მოთამაშე დიდი ქვის გაგრძელებაზე დებს პატარა ქვას (კვაშს). იდება ასეთი პირობაც:
მოწინააღმდეგემ ჰაერში თუ დაიჭირა რიკი, ითვლება მოგებულად და ყველა `კვაში' იხსნება (ბათილდება). შდრ. დ.
გურამიშვილი: რიკ-ფაინის დრო გარდუვა... 

Lemma: rik'ua  
Number: 18023  
რიკუა (რიკუას) რიკაობა; რიკითა და ტაფელათი თამაში. გადატ. რისამე მაგალითად მოტანა: ათე ამბეს მიირიკუანდუ -- ამ
ამბავს მაგალითად მოიტანდა. მეუა ასე დო ირიკეევა -- წადიო ახლა და ირიკავეო (რიკი და ტაფელა ითამაშეო), -- იტყვიან,
ხელი რომ მოეცარება და სასურველ საქმეს ვერ გააკეთებს. 

Lemma: rik'ul-i  
Number: 18024  
რიკულ-ი (რიკულს) იხ. ბირკული. 

Lemma: rin-i1  
Number: 18025  
რინ-ი1 (რინს), რინა (რინას) სახელი ორე(ნ) ზმნისა -- ყოფნა, არსებობა. ჩქიმ დო სქანი ართო რინი, ნანა, მუჭომ(ი)
მარდი რე!: ქხს, 1, გვ. 44 -- ჩემი და შენი ერთად ყოფნა, დედა, რა მადლია! ჭახანს ხოლო ქომოკოდუ თქვანიწკუმა ართო
რინა: ქხს, 1, გვ. 29 -- ცოტა ხანს კიდევ მინდოდა თქვენთან ერთად ყოფნა. სქანი თაქიანი რინს უჯგუ, მეწისკვილეთ
მიდართე: ეკური, გვ. 385 -- შენი აქ ყოფნას ჯობია, მეწისქვილედ რომ წახვიდე. კოჩქ ვაგოზურდა ხანდა-ლჷმათ, რინას
დაღალი თია-საღალე: ეგრისი, გვ. 132 -- კაცი არ შედრკე შრომა და ბრძოლით, ყოფნას აართვი ღალა წილ-ხვედრი.
რინი//რინა მწკრივებში ფუძემონაცვლეა. დაწვრილებით იხ. ტ. 1, ტაბულა 23, გვ. 116-120. 

Lemma: rinapa  
Number: 18026  
რინაფა (რინაფას) სახელი ორინუანს ზმნისა -- {და}ყენება. ქომონს ვაარინუანს: ქხს, 1, გვ. 215 -- ქმარს არ აყენებს. რაში
კჷნ ჯიხაშა ქენურინუაფუნა: მ. ხუბ., გვ. 233 -- რაში ისევ ციხეში ჩაუყენებიათ. ორინუანს (დაარინუუ დააყენა, დუურინუაფუ
დაუყენებია, დონორინაფუე(ნ) დააყენებდა თურმე) გრდმ. {და}აყენებს. ირინუანს (დიირინუუ დაიყენა, დუურინუაფუ დაუყენებია) გრდმ.
სათავ. ქც. ორინუანს ზმნისა -- იყენებს თავისთან. ურინუანს (დუურინუუ დაუყენა, დუურინუაფუ დაუყენებია) გრდმ. სასხვ. ქც.
ორინუანს ზმნისა -- უყენებს. ირინე(ნ)//ირინინე(ნ) (ირინინუ შესაძლებელი გახდა დაყენება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
ორინუანს ზმნისა -- შეიძლება დაიყენოს. არინე(ნ)//არინინე(ნ) (არინინუ შეძლო დაეყენებინა, -- , ნორინ{აფ}უე(ნ) შესძლებია
დაყენება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ურინუანს ზმნისა -- შეუძლია დააყენოს. ორინაფუანს (ორინაფუუ {და}აყენებინა, ურინაფუაფუ
{და}უყენებინებია, ნორინაფუე(ნ) აყენებინებდა თურმე) კაუზ. ორინუანს ზმნისა -- აყენებინებს. მარინაფალი მიმღ. მოქმ.
{და}მყენებელი. ორინაფალი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}საყენებელი. დორინაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. დაყენებული. ნარინეფი მიმღ. ვნებ.
წარს. {და}ნაყენები. ნარინაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. დაყენების საფასური. ურინაფუ, უდურინაფუ მიმღ. უარყ. {და}უყენებელი. 

Lemma: rina-՚opa  
Number: 18027  
რინა-ჸოფა (რინა-ჸოფას) ყოფნა, არსებობა. ათენა რე ჩქინი რინა-ჸოფა: ყაზაყ., 6.03.1930, გვ. 3 -- ესაა ჩვენი ყოფნა
(არსებობა). 

Lemma: ringal-i  
Number: 18028  
რინგალ-ი (რინგალს) მსხვილი და მაღალი. რინგალი კოჩი -- მაღალი და მსხვილი კაცი. 

Lemma: ringva  
Number: 18029  
რინგვა, რინგვალ-ი (რინგვა{ლ}-ს) მსხვილი და მაგარი. დუდირინგვალი თავმსხვილა, -- იგივეა, რაც დუდირიგვა{ლი}. 

Lemma: rinel-i  
Number: 18030  
რინელ-ი (რინელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ორე(ნ) ზმნისა -- ყოფილი, ნამყოფი. ეცადი, თაქ ორდე გიმოთ რინელი: ეგრისი,



გვ. 132 -- ეცადე, აქ იყო ყოფნით დამტკბარი. 

Lemma: rintal-i  
Number: 18031  
რინთალ-ი (რინთა{ლ}-ს) უშნოდ მაღალი; გრძელი, აწოწილი (თანაც სუსტი). 

Lemma: rint'al-i  
Number: 18032  
რინტალ-ი (რინტა{ლ}-ს) ცეტი, ცერცეტი, თავქარიანი, -- დაუფიქრებლად ჩქარი. შდრ. რინტუ. 

Lemma: rint'in-i  
Number: 18033  
რინტინ-ი (რინტინს) ცეტობა, ცერცეტობა, თავქარიანობა. ვაი, სქან მინჯეს, მუჭო რე ირინტინანქინი! -- ვაი, შენს
პატრონს, როგორაა, რომ ცეტივით იყურები! ირინტინანს (ირინტინუუ იცერცეტა, ურინტინუუ უცერცეტებია, ნორინტინუე(ნ)
ცერცეტობდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ცერცეტობს (ცერცეტივით იყურება). ორინტინანს იგივეა, რაც ირინტინანს. 

Lemma: rint'u  
Number: 18034  
რინტუ, რჷნტჷ (რინტუს, რჷნტჷს) 1. რეტიანი; უგუნური, მოსულელო; შტერი, ცერცეტი. 2. გადატ. თხა (ბ. კილანავა); რჷნტჷ
თხის ზედმეტსახელია. მუ რე, თქვა შხვადო გილაროკჷნთი, მუჭოთ უმინჯე რჷნტჷ თხალეფი -- რაა, თქვენ სხვაგან რომ
დახტიხართ, როგორც უპატრონო რეტიანი თხები. 

Lemma: rincha{l-i}  
Number: 18035  
რინჩა{ლ-ი} (რინჩა{ლ}-ს) უშნოდ კბილებგადმოყრილი. შდრ. კიბირრიჩა{ლი}. 

Lemma: rinj-i  
Number: 18036  
რინჯ-ი (რინჯის) მსხვილი. იხ. რინჯალი. 

Lemma: rinja  
Number: 18037  
რინჯა, რინჯალ-ი (რინჯა{ლ}ს) მსხვილი (დ. ფიფია). მსხვილი და ძალზე მაგარი; დიდი თავი ან კიდევ: დიდი მორი, დიდი
კვახი; თავმსხვილი, თავმაგარი. 

Lemma: rio  
Number: 18038  
რიო, რიო, რიო! შორსდ. ამ ძახილით ძაღლებს უხმობენ საჭმელთან (ი. ყიფშ.). 

Lemma: rizhal-i  
Number: 18039  
რიჟალ-ი (რიჟალს) 1. ძლიერ წითელი; 2. თვალ{ებ}ბრიალა. 

Lemma: rizhin-i  
Number: 18040  
რიჟინ-ი, რიჟინაფა (რიჟინს, რიჟინაფას) სახელი ორიჟინუანს ზმნისა -- ბრიალი, კარკვლა თვალებისა, პრაწვა. პეირიშ
ცუნდერ ორხუუ სქირუ, ონდღე ჩხე თოლენს ორიჟინუანს -- ყვავილის ცვრიანი ფარდაგი შრება, შუადღე ცხელ თვალებს
აბრიალებს. სოფელც მუჟამც ქაშალჷნი, თოლეფც ორიჟინუანც: მასალ., გვ. 67 -- სოფელში როდესაც ჩავარდება,
თვალებს აბრიალებს. თის ურიჟანს ჩქიმდე თოლი -- მას დაპრაწული აქვს ჩემდამი (ჩემსკენ) თვალი. ორიჟინუანს (ორიჟინუუ
აბრიალა, ურიჟინუაფუ უბრიალებია, ნორიჟინაფუე(ნ) აბრიალებდა თურმე) გრდმ. აბრიალებს, პრაწავს (თვალებს). ორიჟინანს
(ორიჟინუუ თვალების ბრიალით იყურა, ურიჟინუაფუ თვალების ბრიალით უყურებია) გრდუვ. თვალების ბრიალით იყურება;
გამოყეყეჩებული იყურება. მარიჟინ{აფ}ალი მიმღ. მოქმ. მაბრიალებელი, მპრაწავი (თვალისა). ორიჟინ{აფ}ალი მიმღ. ვნებ. მყ.
საბრიალებელი (თვალისა). გორიჟინაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. თვალგაშტერებული. ნარიჟინეფი მიმღ. ვნებ. წარს. ნაბრიალები,
ნაპრაწი. ნარიჟინ{აფ}უერი მიმღ. ვნებ. წარს. თვალების ბრიალის საფასური. 

Lemma: rizhinua  
Number: 18041  
რიჟინუა (რიჟინუას) იგივეა, რაც რიჟინაფა, -- თვალების ბრიალით, პრაწვით ყურება. 

Lemma: rizhrazhu  
Number: 18042  
რიჟრაჟუ (რიჟრაჟუს) იგივეა, რაც რიჟურაჟუ, -- რიჟრაჟი, განთიადი. 

Lemma: rizhurazhu  
Number: 18043  
რიჟურაჟუ (რიჟურაჟუს) იგივეა, რაც რიჟრაჟუ, -- ბინდ-ბანდი (საბა), ალიონი, განთიადი, -- რიჟრაჟი. იხ. გოთანა, ღიუ-ღაუ.
შდრ. ძვ. ქართ. რიჟურაჟუ `მსთუად'; ბნელი, დღისა და ღამის გაყრის დრო (ი. აბულაძე, ლექსკ.). 

Lemma: rira  
Number: 18044  
რირა! შორსდ. ხმაბაძვითი, -- ყვავის ძახილი. ყვარიაქ გაანჯჷ ნოჸორი და დააჭყჷ `რირა!' -- ყვავმა გააღო პირი და
დაიწყო `რირა!' 

Lemma: ris-i  
Number: 18045  
რის-ი, რჷს-ი (რი/ჷსი-ს) რუსი. რის-ხენწიფე -- რუს-ხელმწიფე. რისიშ ჯარი -- რუსის ჯარი. მუკი-მუკი გომიბარგჷ შუფამი
რისეფიში ჯარი: ი. ყიფშ., გვ. 154 -- ირგვლივ შემორტყმული მყავს შუბიანი რუსის ჯარი. მინ ურემით, მინ კუჩხით რისენქ



მოძვაძვალეს: ი. ყიფშ., გვ. 154 -- ზოგი ურმით, ზოგი ფეხით რუსებმა გვაძუნძულეს (მაძუნძულეს). 

Lemma: risal-i  
Number: 18046  
რისალ-ი (რისალს) იგივეა, რაც რინჩალი, -- კბილებგადმოყრილი. 

Lemma: risap-i  
Number: 18047  
რისაფ-ი (რისაფის) კბენა, კბეჩა (ხმის გამოცემით). შდრ. ხიჩუა. 

Lemma: risias  
Number: 18048  
რისიას თოფ-ი (რისიას თოფის) კაჟის თოფის სახეობა, -- რუსული თოფი (მასალები, ტ. ვ, გვ. 140). 

Lemma: risin-i1  
Number: 18049  
რისინ-ი1, რისინაფა (რისინს, რისინაფას) სახელი რისონდუ(ნ) ზმნისა -- გასივება. კუჩხიქ გუურისინდუ -- ფეხი გაუსივდა
(ძლიერ). რისონდუუ(ნ) (გორისონდუუ(ნ) გასივდება, გორისონდუ გასივდა, გორისინაფელე(ნ) გასივებულა, გონორისინაფუე(ნ) გასივდებოდა
თურმე) გრდუვ. ვნებ. სივდება. 

Lemma: risin-i2  
Number: 18050  
რისინ-ი2, რისინაფა (რისინს, რისინაფას) სახელი ორისინანს ზმნისა -- კბილების ღრეჭა; ღმეჭა. ბოში, მუჭო ორისინა:
ქხს, 1, გვ. 239 -- ბიჭო, როგორ იღმიჭები! ღურუუ ღორონთქ დოჭყუას, მუჭო ორისინანცჷნი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 10 --
ღმერთმა დაწყევლოს საკვდილი, რა სახითაა, რომ იკრიჭება. ჯოღორეფი ოკუსოფუ, კიბირი ურისინუაფუ: ქხს, 1, გვ. 229 --
ძაღლები დაუგლეჯია, კბილები დაუღრჭიალებია (!) (დაუკრეჭია). ირისინანს (ირისინუუ იღრიჭა, ურისინუაფუ უღრეჭია, ნორისინაფუე(ნ)
იღრიჭებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. იღრიჭება ორისინანს იგივეა, რაც ირისინანს. ორისინუანს (ორისინუუ ღრიჭა, ურისინუაფუ
უღრეჭია კბილები) გრდმ. ღრეჭს (კბილებს). 

Lemma: risinapil-i  
Number: 18051  
რისინაფილ-ი (რისინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. რისონდუ(ნ) ზმნისა -- გასივებული. 

Lemma: risk'eba  
Number: 18052  
რისკება (რისკებას) სახელი რისკენს ზმნისა -- გარისკვა. 

Lemma: risk'on-i  
Number: 18053  
რისკონ-ი (რისკონს), რისკონუა (რისკონუას) იგივეა, რაც რჷსქონუა, -- კვნეტა, ხვრა. 

Lemma: risua  
Number: 18054  
რისუა (რისუას) იგივეა, რაც რისაფი, -- კბეჩა. 

Lemma: riskval-i  
Number: 18055  
რისქვალ-ი (რისქვალს) ქვასავით მაგარი. 

Lemma: riskvinapa  
Number: 18056  
რისქვინაფა (რისქვინაფას) სახელი რისქვონდუ(ნ) ზმნისა -- ძლიერ გამაგრება. შდრ. რისქვალი. რისქვონდუ(ნ)
(გორისქვონდუუ(ნ) გამაგრდება, გორისქვონდუ გამაგრდა, გორისქვინაფელე(ნ) გამაგრებულა, გონორისქვინაფუე(ნ) გამაგრდებოდა თურმე)
გრდუვ. ვნებ. მაგრდება ძლიერ. 

Lemma: riskonua  
Number: 18057  
რისქონუა (რისქონუას) იგივეა, რაც რისკონუა, რისუა, -- კბეჩა; ღრღნა, ხვრა; დაუზოგავი პწკენა. 

Lemma: risxva,1  
Number: 18058  
რისხვა,1 რისხება (რისხვას, რისხებას) რისხვა. ირისხებუ(ნ) (გეერისხუ განრისხდა, გარისხებე{ლე}(ნ) განრისხებულა,
გონორისხებუე(ნ) განრისხდებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. რისხდება. ერისხებუ(ნ) (გეერისხუ გაურისხდა, გარისხებუუ გარისხებია) გრდუვ.
ვნებ. ურისხდება. ორისხებელი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}სარისხებელი. გარისხებული მიმღ. ვნებ. წარს. განრისხებული. განარისხები/უ მიმღ.
ვნებ. წარს. განარისხები. განარისხებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. განრისხების საფასური. {უგ}ურისხებუ მიმღ. უარყ. {გა}ურისხებელი. 

Lemma: risxva,2  
Number: 18059  
რისხვა,2 რიცხვა (რისხვას, რიცხვას) თვლა (ი. ყიფშ.). ირისხებუ(ნ)//ირიცხებუ(ნ) გრდუვ. ვნებ. ითვლება. 

Lemma: risxvian-i  
Number: 18060  
რისხვიან-ი (რისხვიანს) რისხვიანი, -- ვისაც რისხვა სჩვევია. 

Lemma: ripal-i  
Number: 18061  



რიფალ-ი (რიფალს) მსხვილი და ფართო. კიბირრიფალი კბილებფართო. 

Lemma: ripua  
Number: 18062  
რიფუა (რიფუას) სახელი რიფუნს ზმნისა -- მაგარი საჭმლის (ვაშლის, მსხლის და სხვ.) კბეჩით (დიდ ლუკმებად) ჭამა.
რიფუნს (დორიფუ შეჭამა, დოურიფუ შეუჭამია, დონორიფუე(ნ) შეჭამდა თურმე) გრდმ. დიდ ლუკმებად ჭამს. 

Lemma: rikin-i  
Number: 18063  
რიქინ-ი (რიქინს) აყუდება, ყუდილი. მუჭო უჭყეშუო გილურს, გილერიქინანს -- როგორ უმწყემსავად დადის, დაეყუდება
(ამართული დადის). ირიქინანს (ირიქინუუ ამართული იარა, იდგა; ურიქინუუ ამართული მდგარა, უვლია) გრდუვ. ვნებ.
აყუდებულია. ორიქინანს იგივეა, რაც ირიქინანს. 

Lemma: ri՚al-i  
Number: 18064  
რიჸალ-ი (რიჸალს) მაღალი; გრძელი (ი. ყიფშ.). რიჸალი კისერამი -- მაღალკისრიანი, ყარყარა. ნუზუ სქვამი დო რიჸალი
ცასჷ ქათონჭაფუ -- ნაძვი ლამაზი და მაღალი ცას მისწვდომია. ტანი სქვამი, კჷდჷრამი დო რიჸალი სქვერიჯგუა! -- ტანი
ლამაზი, მკერდიანი და ყელმოღერებული შველივით! 

Lemma: ri՚val-i  
Number: 18065  
რიჸვალ-ი (რიჸვალს) ფეთიანი, აქეთ-იქით უშნოდ მომზირალი. 

Lemma: ri՚vinua  
Number: 18066  
რიჸვინუა (რიჸვინუას) სახელი ირიჸვინანს ზმნისა -- გაოგნებული, რეტდასხმული ყურება. ნჯარიში გაჩემებული კოჩი
ხანგაცალო ვორიჸვინა: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 52 -- ჯავრით გარინდული კაცი გიჟივით რეტდასხმული ვიყურები.
ორიჸვინანს (ორიჸვინუუ რეტდასხმული იყურა, ურიჸვინუაფუ რეტდასხმული უყურებია, ნორიჸვინუე(ნ) რეტდასხმული იყურებოდა)
გრდუვ. ვნებ. რეტდასხმული იყურება. ირიჸვინანს იგივეა, რაც ორიჸვინანს. 

Lemma: ri՚inapa  
Number: 18067  
რიჸინაფა (რიჸინაფას) სახელი ირიჸინანს ზმნისა -- უშნოდ აყუდება. 

Lemma: ri՚u  
Number: 18068  
რიჸუ (რიჸუს) ცეტი. 

Lemma: richa  
Number: 18069  
რიჩა, რიჩალ-ი (რიჩა{ლ}-ს) იგივეა, რაც რინჩალი, -- გრძელი და წინგამოშვერილი კბილ{ებ}იანი. კიბირრიჩა//
კიბირრიჩალი კბილ{ებ}გადმოყრილი; კბილ{ებ}ღაჯუნა. შდრ. როჩორია, როჩო. 

Lemma: richin-i  
Number: 18070  
რიჩინ-ი (რიჩინს) კრეჭა (კბილისა). ბადიდ კოჩქ დოღურუნი მიჩქუდუ დო მიკვოჯინინ, კარს ქეგირიჩინანდუ -- მოხუცი
კაცი მოკვდა რომ მეგონა და მოვიხედე, კართან იკრიჭებოდა. ჩქიმ ქომონჯი თინა რენო, კიბირ გილურიჩანდუნი -- ჩემი
ქმარი ის არის, კბილი რომ დაკრეჭილი ჰქონდა. ურიჩანს (მხოლოდ აწმყოს წრის მწკრივებში) გრდუვ. სტატიკ. სასხვ. ქც.
დაკრეჭილი აქვს (კბილები). 

Lemma: richon-i  
Number: 18071  
რიჩონ-ი, რიჩონუა, რიჩუა (რიჩონს, რიჩუას) სახელი რიჩონუნს//რიჩუნს ზმნისა -- ხილის (ვაშლი, მსხალი, კომში...)
ენერგიული კბეჩით ჭამა. უშქური ქიმეფჩი დო დორიჩონუ -- ვაშლი მივეცი და ენერგიულად (უშნოდ) შეჭამა (კბეჩით).
რიჩონუნს (დორიჩონუ კბეჩით უშნოდ შეჭამა, დუურიჩონუ კბეჩით უშნოდ შეუჭამია, დონორიჩონუე(ნ) კბეჩით უშნოდ შეჭამდა თურმე)
გრდმ. ხილს (ვაშლი, მსხალი, კომში...) კბეჩით უშნოდ ჭამს. 

Lemma: ricxva  
Number: 18072  
რიცხვა (რიცხვას) იგივეა, რაც რისხვა1. 

Lemma: ric'k'in-i  
Number: 18073  
რიწკინ-ი (რიწკინს), რიწკინუა (რიწკინუას) სახელი რიწკინუნს ზმნისა -- წკარუნი. მუდგარენი ირიწკინუ(ნ) -- რაღაცაა
წკარუნებს. რიწკინუნს (რიწკინუ იწკარუნა, ურიწკინუ უწკარუნია, ნორიწკინუე(ნ) წკარუნებდა თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ. წკარუნობს.
ორიწკინუანს (ორიწკინუუ აწკარუნა, ურიწკინუაფუ უწკარუნებია) გრდმ. აწკარუნებს. ორიწკინაფუანს (ორიწკინაფუუ აწკარუნებინა,
ურიწკინაფუაფუ უწკარუნებინებია, ნორიწკინაფუ{აფუ}ე(ნ) აწკარუნებინებდა თურმე) კაუზ. რიწკინუნს ზმნისა -- აწკარუნებინებს.
მარიწკინ{აფ}ალი მიმღ. მოქმ. {და}მწკარუნებელი. ორიწკინ{აფ}ალი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}საწკარუნო. ნარიწკინეფი მიმღ. ვნებ. წარს.
ნაწკარუნები. ნარიწკინაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. წკარუნის საფასური. 

Lemma: rixal-i  
Number: 18074  
რიხალ-ი (რიხალს) უშნოდ მაღალი. 

Lemma: rixval-i  
Number: 18075  



რიხვალ-ი (რიხვალს) დიდი და მსხვილი. ზისხირით დო ძალათ ებშა ურანთუანდ რიხვალ დუსუ -- სისხლით და ძალით
სავსე ურტყამდა მსხვილ და დიდ თავს (გოგრათავს). 

Lemma: rixva-rixva  
Number: 18076  
რიხვა-რიხვა (რიხვა-რიხვას) მაღალ-მაღალი (და მსხვილი). წოწორიეფი არძა რიხვა-რიხვა რენა -- წოწორიები ყველა
მაღალ-მაღალი (და მსხვილი) არიან. 

Lemma: rixin-i  
Number: 18077  
რიხინ-ი (რიხინს), რიხინუა (რიხინუას) სახელი ირიხინანს ზმნისა -- ფხორვა, ბერვა, ბღენძა. ვარა ბადიდ მუქ გახანგჷ,
მუჭო ირიხინანსჷნი: ქხს, 1, გვ. 182 -- ან ბერიკაცი რამ გაასულელა, როგორ იფხორება (იბღინძება). ირიხინანს (ირიხინუუ
იფხორა, ურიხინუუ უფხორია, ნორიხინუე(ნ) იფხორებოდა თურმე) გრდმ. ვნებ. იფხორება, გაფხორილი იყურება. ორიხინანს
იგივეა, რაც ირიხინანს. 

Lemma: rk'ap'il-i  
Number: 18078  
რკაპილ-ი (რკაპილს) მიმღ. ვნებ. წარს. რკაპუნს ზმნისა -- წვრილად დაჭრილი. 

Lemma: rk'ap'in-i  
Number: 18079  
რკაპინ-ი (რკაპინს) იგივეა, რაც რკაპუა2//რკაფუა, -- ძაღლი საჭმელს როცა ჭამს, სხვა ძაღლებს უღრენს (ირკაპუ). 

Lemma: rk'ap'ua1  
Number: 18080  
რკაპუა1 (რკაპუას) სახელი რკაპუნს ზმნისა -- წვრილად დაჭრა. რკაპუნს (დორკაპუ წვრილად დაჭრა, დოურკაპუ წვრილად
დაუჭრია) გრდმ. წვრილად ჭრის. 

Lemma: rk'ap'ua2//rk'apua  
Number: 18081  
რკაპუა2//რკაფუა (რკაპუას// რკაფუას) სახელი ირკაპუ(ნ) ზმნისა -- ღრენა. მუთუნ მოკო გიწუენი, ჸალაცალო ირკაპუქუ: კ.
სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 36 -- რაღაც მინდა რომ გითხრა, (შენ) ცოფიანივით იღრინები. სი მუთუნი ქოგიწუე, გერიცალო
ირკაპუქჷ: მ. ხუბ., გვ. 311 -- შენ რამე რომ გითხრა, მგელივით იღრინები. მუჭო ჯოღორიცალო ირკაფუქ -- როგორ
ძაღლივით იღრინები. ირკაპ/ფუ(ნ) (ირკაპ/ფუ იღრინა, ურკაპ/ფუ უღრენია, ნორკაპ/ფუე(ნ) იღრინებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ.
იღრინება. 

Lemma: rk'eba1  
Number: 18082  
რკება1 (რკებას) თვლა. იხ. ე-რკება. შდრ. კოროცხუა; თვალუა. 

Lemma: rk'eba2  
Number: 18083  
რკება2 (რკებას) სახელი ირკენს, რკებულენს ზმნათა -- კლება. ე ბოშიში ღალაქჷ, მუ რაგადი ოკო, რკებაშა მიდართჷ: ა.
ცაგ., გვ. 6 -- ამ ბიჭის ქონება, რა თქმა უნდა, კლებაზე წავიდა. მალჷმარო მალურთჷმუ, ვარკჷდ ფიარი დო ბარი: კ. სამუშ.,
ქხპს, გვ. 113 -- საომრად წამოსულა, არ აკლდა ნიჩაბი და ბარი. თაქ თელეფც ოძინჷ დო ექი ორკჷ ღურელცჷნი: კ. სამუშ.,
ქხპს, გვ. 136 -- აქ ცოცხლებს ჰმატს და იქ აკლია მკვდრებს. ოშ წანას იფცოცხლენი, იბრკე, ვარა მა ვებძინა: ქხს, 1, გვ. 164
-- ას წელიწადს რომ ვიცოცხლო, ვიკლებ, თორემ მე არ ვიმატებ. ოჭკუმალცჷ ვა არკენც და დო დიდას: ი. ყიფშ., გვ. 57 --
საჭმელს არ აკლებს დასა და დედას. არკენს (დაარკუ დააკლო, დუურკებუ დაუკლია, დონორკებუე(ნ) დააკლებდა თურმე) გრდმ.
აკლებს. ირკენს (დიირკუ დაიკლო, დუურკებუ დაუკლია) გრდმ. სათავ. ქც. არკენს ზმნისა -- აკლებს თავის თავს, იმცირებს.
ურკენს (დუურკუ დაუკლო, დუურკებუ დაუკლია) გრდმ. სასხვ. ქც. არკენს ზმნისა -- უკლებს. რკებულენს (იყენ. დიირკენს დაიკლებს,
დიირკუ დაიკლო, დუურკებუ დაუკლია, დონორკებუე(ნ) დაიკლებდა თურმე) გრდუვ. საშ.- მოქმ. კლებულობს, ნაკლები ხდება.
ოკორდუ(ნ) (დააკორდუ დააკლდა, დარკებუ დაჰკლებია) გრდუვ. ვნებ. არკენს ზმნისა -- აკლდება. ორკუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს
წრისა და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. სტატიკ. აკლია. ირკებუუ(ნ) (დიირკუ დაიკლო, დარკებე{ლე}(ნ) დაკლებულა) გრდუვ. ვნებ.
არკენს ზმნისა -- კლებულობს. ერკებუუ(ნ) (დეერკუ დააკლდა, დარკებუუ დაჰკლებია) გრდუვ. ვნებ. ურკენს ზმნისა -- აკლდება.
ირკინე(ნ) (ირკინუ შესაძლებელი გახდა {და}კლება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. არკენს ზმნისა -- შეიძლება {და}კლება
({და}იკლოს). არკინე(ნ) (არკინუ შეძლო {და}ეკლო, -- , დონორკებუე(ნ) შესძლებია დაკლება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ურკენს ზმნისა
-- შეუძლია {და}აკლოს. ორკებაფუანს (პ/ორკებაფუუ აკლებინა, ურკებაფუაფუ უკლებინებია, ნორკებაფუე(ნ) აკლებინებდა თურმე)
კაუზ. არკენს ზმნისა -- აკლებინებს. მარკებელი, მარკებუ მიმღ. მოქმ. {და}მკლებელი. ორკებელი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}საკლებელი,
საკლები. დარკებული მიმღ. ვნებ. წარს. დაკლებული. ნარკები, ნარკე მიმღ. ვნებ. წარს. ნაკლები, ნაკლული. ნარკებუერი მიმღ. ვნებ.
წარს. {და}კლების საფასური. ნარკული მიმღ. ვნებ. წარს. ნაკლული. ურკებუ, უდურკებუ მიმღ. უარყ. {და}უკლებელი. 

Lemma: rk'vanapa  
Number: 18084  
რკვანაფა (რკვანაფას) იგივეა, რაც კვანაფა, კვანება, კვანუა. 

Lemma: rk'vaneba  
Number: 18085  
რკვანება (რკვანებას), რკვანუა (რკვანუას) სახელი რკვანუენს, ირკვანუანს ზმნათა -- კერძის გასინჯვა, -- შემოწმება,
გემოს ნახვა (შეკმაზვის თვალსაზრისით); შეკმაზვა. ხარჩო (ლებია...) ქიირკვანე, ჯიმუ ხო ვაარკუ? -- ხარჩო (ლობიო...)
შეამოწმე, მარილი ხომ არ აკლია? ლებიას რკვანუნს -- ლობიოს კმაზავს. თხირს ხვარენა ნეძიში მანგიორო
ოჭკომალობაში ორკვანალო - ოზადალო -- თხილს ხმარობენ ნიგვზის მაგივრად საჭმლის შესაკმაზავად.
რკვანენს//რკვანუენს (იყენ. ირკვანუუ გემო გასინჯა, ურკვანუაფუ გაუსინჯავს, ნორკვანუაფუე(ნ) სინჯავდა თურმე) გრდუვ. საშ.- მოქმ.
კმაზავს (საჭმელს); სინჯავს (ამოწმებს) გემოს. ირკვანუანს (ირკვანუუ {გა}სინჯა გემო, ურკვანუაფუ {გა}უსინჯავს გემო) გრდმ. გემოს
სინჯავს. ორკვანუანს (ორკვანუუ {გა}ასინჯა გემო, ურკვანუაფუ {გა}უსინჯავს გემო) გრდმ. {გა}ასინჯებს (გემოს). ორკვანაფუანს
(ორკვანაფუუ {გა}ასინჯვინა გემო, {შე}აკმაზვინა; ურკვანაფუაფუ {გა}უსინჯვინებია გემო, {შე}უკმაზვინებია; ნორკვანაფუე(ნ) ასინჯვინებდა
გემოს, აკმაზვინებდა თურმე) კაუზ. ორკვანუანს ზმნისა -- ასინჯვინებს გემოს; აკმაზვინებს საჭმელს. მარკვან{აფ}ალი მიმღ.



გემოს, აკმაზვინებდა თურმე) კაუზ. ორკვანუანს ზმნისა -- ასინჯვინებს გემოს; აკმაზვინებს საჭმელს. მიმღ.
მოქმ. მსინჯველი (გემოსი); {შე}მკმაზველი. ორკვან{აფ}ალი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}სასინჯი; {შე}საკმაზი. რკვან{აფ}ილი მიმღ. ვნებ.
წარს. {გა}სინჯული; {შე}კმაზული, სანელებლით შეზავებული საჭმელი. ნარკვან{ეფ}ი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნასინჯი; {შე}ნაკმაზი,
სანელებლით შენაზავები საჭმელი. ნარკვან{აფ}უერი მიმღ. ვნებ. წარს. გემოს გასინჯვის, შეკმაზვის საფასური. ურკვან{აფ}უ მიმღ.
უარყ. გემოგაუსინჯავი; {შე}უკმაზავი, სანელებლით შეუზავებელი საჭმელი. 

Lemma: rk'vanil-i  
Number: 18086  
რკვანილ-ი (რკვანილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. რკვანუნს ზმნისა -- შეკმაზული. ლებია ლასირი, ლებია კაკილი, ლებია
რკვანილი -- არძა ლებია რენია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 79 -- ამოლესილი (ლობიო), დანაყილი (ლობიო), შეკმაზული ლობიო --
ყველა ლობიო არისო. 

Lemma: rk'vanua  
Number: 18087  
რკვანუა (რკვანუას) იხ. რკვანება. 

Lemma: rk'vieba  
Number: 18088  
რკვიება (რკვიებას) სახელი არკვენს ზმნისა -- კვლევა; {გა}რკვევა. ჯგირო ოკო გეერკვიე საქვარც -- კარგად უნდა
გაერკვე საქმეში. უკული გემუერკვინი, ქემეფხვადი -- შემდეგ რომ გავერკვიე, მივხვდი. არკვენს (გაარკუუ//გაარკვიუ გაარკვია,
გუურკუუ // გუურკვიებუ გაურკვევია, გონორკვე{ვ}უე(ნ)//გონორკვიებუე(ნ) გაარკვევდა თურმე) გრდმ. არკვევს. ირკვენს//ირკვიენს (გიირკვიუ
გაირკვია, გუურკვიებუ გაურკვევია) გრდმ. სათავ. ქც. არკვენს ზმნისა -- იკვლევს თავისთვის. ურკვენს, ურკვიენს (გუურკვიუ
გაურკვია, გუურკვიებუ გაურკვევია) გრდმ. სასხვ. ქც. არკვენს ზმნისა -- უკვლევს. ირკვიებუუ(ნ) (გიირკვიუ გაირკვა, გორკვიებელე(ნ)
გარკვეულა) გრდუვ. ვნებ. არკვენს ზმნისა -- ირკვევა, ცნობილი ხდება. ერკვიებუუ(ნ)//ერკვებუუ(ნ) (გეერკვიუ გაერკვა,
გორკვიებუუ გარკვევია) გრდუვ. ვნებ. ურკვენს ზმნისა -- ერკვევა, ცნობილი უხდება. ირკვი{ი}ნე(ნ) (ირკვიინუ{უ} შესაძლებელი
გახდა {გა}რკვევა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. არკვენს, ერკვიებუ(ნ) ზმნათა -- შეიძლება გაირკვეს. არკვი{ი}ნე(ნ) (არკვიინუ
შეძლო {გა}ერკვია, -- , ნორკვიებუე(ნ) შესძლებია {გა}ერკვია) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ურკვენს ზმნისა -- შეუძლია {გა}არკვიოს.
ორკვიებაფუანს (ორკვიებაფუუ არკვევინა, ურკვიებაფუაფუ ურკვევინებია, ნორკვიებაფუე(ნ) არკვევინებდა თურმე) კაუზ. არკვენს,
არკვიენს ზმნათა -- აკვლევინებს. მარკვიებელი მიმღ. მოქმ. {გამო}მრკვევი, {გა}მრკვევი. ორკვიებელი მიმღ. ვნებ. მყ.
{გამო}სარკვევი, {გა}სარკვევი. რკვიებული მიმღ. ვნებ. წარს. {გამო}რკვეული, {გა}რკვეული. ნარკვიები/უ მიმღ. ვნებ. წარს.
{გამო}ნარკვევი, {გა}ნარკვევი. ნარკვიებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გამო}რკვევის, გარკვევის საფასური. {უგ}ურკვიებუ მიმღ. უარყ.
{გამო}ურკვეველი, {გა}ურკვეველი. 

Lemma: rk'ia  
Number: 18089  
რკია (რკიას) იგივეა, რაც რკილა. 

Lemma: rk'ial-i  
Number: 18090  
რკიალ-ი (რკიალს) კივილი. კოკეხეში რკიალი დო სიკოიაში ღაჭალი რე: მ. ხუბ., გვ. 353 -- კოკაიას(ქალის) კივილი და
სიკოიას ყვირილია. 

Lemma: rk'iap-i  
Number: 18091  
რკიაფ-ი (რკიაფის) იგივეა, რაც რკიალი; რკილა, რკია. დიდაქ რკიაფი დააჭყუ: ი. ყიფშ., გვ. 53 -- დედამ კივილი დაიწყო.
რკიაფისჷ დააჭყანცჷ: ი. ყიფშ., გვ. 57 -- კივილს დაიწყებს. 

Lemma: rk'ieba  
Number: 18092  
რკიება (რკიებას) იგივეა, რაც რკვიება, -- სახელი ირკვენს ზმნისა -- გამოკვლევა. უკული იჸუუ ართი რკიებაქჷ, გორუაქჷ:
ა. ცაგ., გვ. 6; ი. ყიფშ., გვ. 24 -- შემდეგ შეიქნა ერთი კვლევა, ძებნა. ირ დიხაშე ართო იჸუუ რკიებაქ: მ. ხუბ., გვ. 84 -- ყოველი
მხრიდან ერთად შეიქნა კვლევა. 

Lemma: rk'ila  
Number: 18093  
რკილა, რკია (რკი{ლ}ას) სახელი რკილანს, რკიანს ზმნათა -- კივილი. რკია რენ დო გვერდო ღურელი კოჩი მუნერო
იჸუაფუნია: მ. ხუბ., გვ. 20 -- კივილი არის და ნახევრად მკვდარი კაცი როგორ იქნებაო. დიდასჷ ამბეე ქეშუტყვებუ, ურკიუ,
უნგარუ ბრელი: ი. ყიფშ., გვ. 12 -- დედას ამბავი შეუტყვია, უკივლია, უტირია ბევრი. ქოძირეს თე ბოში დო მიორკიეს: მ.
ხუბ., გვ. 3 -- ნახეს ეს ბიჭი და მიაკივლეს. ორკილეს დო ოღვარეს: ქხს, 1, გვ. 215 -- აკივლეს და აყვირეს. რკი{ლ}ანს
(რკი{ლ}უ{უ} იკივლა, ურკი{ლ}უუ უკივლია, ნორკი{ლ}უე(ნ) კიოდა თურმე) გრდმ. კივის. ორკი{ლ}უანს (ორკი{ლ}უ{უ} აკივლა, ურკი{ლ}უაფუ
უკივლებია, ნორკი{ლ}უაფუე(ნ) აკივლებდა თურმე) გრდმ. აკივლებს. ირკი{ლ}ე(ნ) (ირკი{ლ}უ შესაძლებელი გახდა კივილი, -- , -- )
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ორკი{ლ}უანს ზმნისა -- შეიძლება იკივლოს. არკი{ლ}ე(ნ) (არკი{ლ}უ შეძლო ეკივლა, -- , ნორკი{ლ}უე(ნ)
შესძლებია კივილი) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ორკი{ლ}უანს ზმნისა -- შეუძლია აკივლოს. ორკი{ლ}აფუანს (ორკი{ლ}აფუუ
აკივლებინა, ურკი{ლ}აფუაფუ უკივლებინებია, ნორკი{ლ}აფ{უაფ}უე(ნ) აკივლებინებდა თურმე) კაუზ. ორკი{ლ}უანს ზმნისა --
აკივლებინებს. მარკი{ლ}არი მიმღ. მოქმ. ვინც კივის. ორკი{ლ}არი მიმღ. ვნებ. მყ. საკივლელი. რკილერი მიმღ. ვნებ. წარს. ნაკივლი.
ნარკი{ლ}ა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაკივლი. ნარკი{ლ}უერი მიმღ. ვნებ. წარს. კივილის საფასური. შდრ. ლაზ. კრი: ბკრიამი ვყვირი;
კრიაფან ჭუჭულეფი -- წიწილები წიაქობენ (ნ. მარი). 

Lemma: rk'in-i  
Number: 18094  
რკინ-ი (რკინს) ჭიდილი. ზღვაქ ვადოსქჷრას, ქუაქ ვანდღულას, ათაშ იჸუაფ(უ) ნირზება -- რკინი: ეგრისი, გვ. 132 -- ზღვა
არ დაშრეს, ქვა არ დადნეს, ასე იქნება ქიშპობა -- ჭიდილი. იხ. რკინება. 

Lemma: rk'ina//k'ina  
Number: 18095  
რკინა//კინა ({რ}კინას) რკინა. ხოჯი რკინაში, კუდელი ბამბეში: ა. ცან., გვ. 133 -- რკინის ხარი, ბამბის კუდი (გამოცანა:
ნემსი და ძაფი). ქრკინაში მარხუალი რკინის მხვრეტელი; რკინის მკვნეტელი. გადატ. მამაცი, უძლეველი. ბოშეფი მათი
ბრელი პუნცუ რკინაში გჷმარხუალეფი: ი. ყიფშ., გვ. 157 -- ბიჭები მეც ბევრი მყავს რკინის მკვნეტელები (მხვრეტელები) --



ბრელი პუნცუ რკინაში გჷმარხუალეფი: ი. ყიფშ., გვ. 157 -- ბიჭები მეც ბევრი მყავს რკინის მკვნეტელები (მხვრეტელები) --
მამაცები. შდრ. კინახონა. 

Lemma: rk'inash{i}  
Number: 18096  
რკინაშ{ი} მარწუხ-ი (რკინაშ{ი} მარწუხის) რკინის გზა. 

Lemma: rk'inash{i}  
Number: 18097  
რკინაშ{ი} შარა (რკინაშ{ი}შარას) //რკინაჲშარა (რკინაჲშარას) რკინისგზა. 

Lemma: rk'inac'inda  
Number: 18098  
რკინაწინდა (რკინაწინდას) რკინის წიდა. რკინაწინდას დოჭუნცუ დო შხვეფც აკანდღულუანც: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ.
85 -- რკინის წიდას დაწვავს და სხვებს კი შეადუღებს. 

Lemma: rk'inaxona  
Number: 18099  
რკინახონა (რკინახონას) იხ. კინახონა, -- სახნისი. 

Lemma: rk'ineba  
Number: 18100  
რკინება (რკინებას) სახელი რკინენს, რკინულენს ზმნათა -- რკენა, ჭიდაობა. ხათეხოლო მორთხინსია რკინებასია: მ.
ხუბ., გვ. 4 -- მაშინვე მოგთხოვსო ჭიდაობასო. ხენწიფესჷ რკინებაშა აშქურინჷ: ა. ცაგ., გვ. 23 -- ხელმწიფეს ჭიდაობის
შეეშინდა. კინი ქაატაკჷ დო ირკინესჷ დო ირკინესჷ: ა. ცაგ., გვ. 25 -- ისევ შეეჯახა და იჭიდავეს და იჭიდავეს. მა დო სი ოკო
ქიბრკინათი: ი. ყიფშ., გვ. 19 -- მე და შენ უნდა ვიჭიდაოთ. სუმი დღა დო სერც ქორკინებულენდესჷ: ი. ყიფშ., გვ. 81 -- სამ
დღე და ღამეს (კი) ჭიდაობდნენ. ბრელშა თუნთის ბრკინაფუქუ: მასალ., გვ. 54 -- ბევრჯერ დათვს დავჭიდებივარ. რკინენს
(იყენ. ირკინენს იჭიდავებს, ირკინუ იჭიდავა, ურკინებუ//ურკინუუ უჭიდავია, ნორკინუე(ნ) // ნორკინებუე(ნ) ჭიდაობდა თურმე) გრდუვ. საშ.- მოქმ.
ჭიდაობს. რკინულენს (იყენ. ირკინენს იჭიდავებს, ირკინუ იჭიდავა, ურკინებუ უჭიდავია) გრდუვ. საშ.- მოქმ. ჭიდაობს. ირკინენს (ირკინუ
იჭიდავა, ურკინებუ უჭიდავია) გრდმ. იჭიდავებს. ერკინებუ(ნ) (ერკინუ ეჭიდავა, რკინებუ(ნ) დასჭიდებია) გრდუვ. ვნებ. დაეჭიდება.
ორკინუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. ეჭიდავება. ორკინებაფუანს (ორკინებაფუუ
აჭიდავებინა, ურკინებაფუაფუ უჭიდავებინებია, ნორკინებაფ{უაფ}უე(ნ) აჭიდავებინებდა თურმე) კაუზ. რკინენს ზმნისა -- აჭიდავებინებს.
მარკინე, მორკინე მიმღ. აწმყ. მოჭიდავე. ორკინე, ორკინალი მიმღ. ვნებ. მყ. საჭიდაო. რკინებული მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ჭიდებული.
ნარკინა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაჭიდავები. ნარკინუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ჭიდაობის საფასური. 

Lemma: rk'inebul-i  
Number: 18101  
რკინებულ-ი (რკინებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. რკინენს ზმნისა -- {შე}ჭიდებული. ქირკინეს ცხენოდ არაბიქ დო თე ტერქ;
რკინებულო ქირკინეს: მ. ხუბ., გვ. 252 -- იჭიდავეს ცხენოდ (ცხენიან) არაბმა და მტერმა; ჭიდაობით იჭიდავეს. 

Lemma: rk'ip'in-i  
Number: 18102  
რკიპინ-ი (რკიპინს) კერპობა; ჯიუტობა, უტეხობა. ხვალე გური ვეეჯერცჷ, მუჭო ორკიპინანცჷნი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ.
10 -- მარტო გული არ იჯერებს, აგრე (ძლიერ) რომ კერპობს. ირკიპინანს (ირკიპინუუ იკერპა, ურკიპინუუ უკერპია, ნორკიპინუე(ნ)
კერპობდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. კერპობს, ჯიუტობს. ორკიპინანს იგივეა, რაც ირკიპინანს, -- ჯიუტობს. 

Lemma: rk'it'apa  
Number: 18103  
რკიტაფა (რკიტაფას) იხ. კირტაფი. 

Lemma: rk'ipinua  
Number: 18104  
რკიფინუა (რკიფინუას) სახელი რკიფინუნს ზმნისა -- ხმამაღლა ყვირილი. რკიფინუ, მარა მითინქ ვემკააჯინუ -- იყვირა,
მაგრამ არავინ მიხედა. რკიფინუნს (გორკიფინუ იყვირა, გოურკიფინუ უყვირია, ნორკიფინუე(ნ) ხმამაღლა ყვიროდა თურმე) გრდუვ.
ხმამაღლა ყვირის. 

Lemma: rk'manua  
Number: 18105  
რკმანუა (რკმანუას) იგივეა, რაც რკვანება, რკვანუა, -- საუზმის შეკმაზვა (დ. ფიფია). 

Lemma: roas{s}a  
Number: 18106  
როას{ს}ა (როას{ს}ა-ს) კლდის ნაგლეჯი (მდინარეში) (მასალები, ტ. ვ, გვ. 255). 

Lemma: robo  
Number: 18107  
რობო (რობოს) იგივეა, რაც რობუ. 

Lemma: robu  
Number: 18108  
რობუ (რობუს) ხევი, ხრამი; ღრანტე. ეგებ რობუს დინოძჷდა, ძალიშ გინორგინაფილი: შ. ბერ., გვ. 79 -- ეგების ხევში იწვე
(იდო), ძალით გადაგორებული. გუაკეთინ, მუშო მოკო, რობუს ქინომჩხინკოლია: ქხს, 1, გვ. 19 -- რომ გავაკეთე, რად
მინდა, ხრამში ჩამიმსხვრიე. ოსურქ რობუშა გიმარგინუ: ქხს, 1, გვ. 205 -- ცოლი ხრამში გადამივარდა (გადამიგორდა).
გინიი რობუშა ქუურაგუაფუნა: ა. ცაგ., გვ. 60; ი. ყიფშ., გვ. 42 -- იქით (გადაღმა) ხევში გადაუგდიათ. შდრ. ლაზ. რუბა ორმო;
ორუბა, რუბა ხევი, მდინარე (ნ. მარი); იმერ. რაბო ორმო, ჩაღრმავებული წყლიანი ადგილი (ა. ღლ.). იხ. ხაბო. 

Lemma: rogo  
Number: 18109  



Number: 18109  
როგო (როგოს) ქვევრის ხის სახურავი (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 3, გვ. 159). შდრ. საბა: როგო ხის სკა. 

Lemma: rogunj-i  
Number: 18110  
როგუნჯ-ი (როგუნჯის) თავგამეტებული; უტვინო, ხეპრე. ნაბეტანი დუდხუმულა რე, როგუნჯი -- ნამეტანი თავგამხმარია,
თავგამეტებული. 

Lemma: rodon-i  
Number: 18111  
როდონ-ი (როდონს) სანაყი. თოფის წამალს ძველად შინ ამზადებდნენ. მასში შემავალ კომპონენტებს ნაყავდნენ `როდონში'.
`როდონი' წაბლის სქელი ფიცრისა იყო. მას ამოკვეთილი ჰქონდა ჩასანაყი სიღრმე. როდონის ხეს (ფიცარს) ორსავე მხარეს
ხელების მოსაკიდი ჰქონდა (მასალები, ტ. ვ, გვ. 142). 

Lemma: rozgua  
Number: 18112  
როზგუა (როზგუას) სახელი როზგუნს ზმნისა -- როზგით ცემა, {გა}წკეპვლა. ვარია ფთქუე, გობროზგჷნა, ხუნჯის
ქიგმოხუნუანა: მასალ., გვ. 60 -- უარი რომ ვთქვა, გამწკეპლავენ, ხუნდზე დამსვამენ. ობჭოფათი, გობროზგათი, ციხეს
ქუდვოხუნუათი -- დავიჭიროთ, გავწკეპლოთ, ციხეში ჩავსვათ. როზგუნს (გოროზგუ გაწკეპლა, გუუროზგუ გაუწკეპლავს,
გონოროზგუე(ნ) გაწკეპლავდა თურმე) გრდმ. წკეპლავს, ცემს როზგით. უროზგუნს (გუუროზგუ გაუწკეპლა, გუუროზგუ გაუწკეპლავს)
გრდმ. სასხვ. ქც. როზგუნს ზმნისა -- უწკეპლავს. იროზგუუ(ნ) (გიიროზგუ გაიწკეპლა, გოროზგე{ლე}(ნ) გაწკეპილა) გრდუვ. ვნებ.
როზგუნს ზმნისა -- იწკეპლება. აროზგუუ(ნ) (გააროზგუ გაეწკეპლა, გოროზგუუ გასწკეპვლია) გრდუვ. ვნებ. როზგუნს ზმნისა --
ეწკეპლება. იროზგე(ნ) (იროზგუ შესაძლებელი გახდა {გა}წკეპვლა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. როზგუნს ზმნისა -- შეიძლება
{გა}იწკეპლოს. აროზგე(ნ) (აროზგუ შეძლო {გა}ეწკეპლა, -- , გონოროზგუე(ნ) შესძლებია გაეწკეპლა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
უროზგუნს ზმნისა -- შეუძლია {გა}წკეპლოს. ოროზგაფუანს (ოროზგაფუუ აწკეპვლინა, უროზგაფუაფუ უწკეპვლინებია,
ნოროზგაფ{უაფ}უე(ნ) აწკეპვლინებდა თურმე) კაუზ. როზგუნს ზმნისა -- აწკეპვლინებს. მაროზგალი მიმღ. მოქმ. მწკეპლავი, როზგით
მცემელი. ოროზგალი მიმღ. ვნებ. მყ. საწკეპლი, წკეპლით საცემი. გოროზგილი მიმღ. ვნებ. წარს. გაწკეპლილი. გონაროზგა მიმღ.
ვნებ. წარს. წკეპლით ნაცემი. გონაროზგუერი მიმღ. ვნებ. წარს. გაწკეპლით (როზგით) ცემის საფასური. {უგ}უროზგუ მიმღ. უარყ.
{გა}უწკეპლავი, გაუროზგავი. 

Lemma: rok'-i  
Number: 18113  
როკ-ი (როკის) როკი; ხის შტოს ძირი (საბა); დაკორძებული მაგარი ჯიშის ხე. გადატ. ბებერი, ხნიერი. ენწერც წჷმოდგჷ
ხუგეგი როკი ხვათახვალე: ეგრისი, გვ. 130 -- ეწერზე დგას ბებერი როკი მარტოდმარტო. როკი, ჩქინი ნაჩინებუსუ, ამდღა
დღახუ გოთანაფუ -- ჩვენს ნაცნობ როკს (ბებერს) დღეს დღეობა გასთენებია. შდრ. ლაზ. როკი გამხმარი ხის მორი (აჭარ.
დარგ. ლექსკ., 4, გვ. 68). 

Lemma: rok'a  
Number: 18114  
როკა (როკას) იგივეა, რაც ჭყოროპოტი, -- ორთითი, ორკაპი. იხ. ფირწალი. 

Lemma: rok'am-i  
Number: 18115  
როკამ-ი (როკამს) როკიანი. 

Lemma: rok'ap'-i  
Number: 18116  
როკაპ-ი (როკაპის) 1. როკაპი; მოხუცი გრძნეული ქალი. დასავლეთ საქართველოში როკაპათ მდედრობითი სქესის
კუდიანების უფროსს გულისხმობენ. ქვემო იმერლები და ოდიშელები როკაპის ბინათ ტაბაკელას მთას თვლიან (ცხენის
წყლის მარჯვნით, ხონის პირდაპირ) (ი. ჭყ.). ითოჟირი ჯიმაშ დიდა როკაპჷ (როპაპი) რდჷ: მ. ხუბ., გვ. 294 -- თორმეტი ძმის
დედა როკაპი იყო. ენა ქიგეეგონჷ ე როკაპიქჷნი, აშო ქჷმააზადჷ: ი. ყიფშ., გვ. 32 -- ეს რომ გაიგონა ამ როკაპმა, აქეთ
შემოეგება. თრუმე თი როკაპიში უჩაში დაში სოფელი ჸოფე: ა. ცაგ., 1, გვ. 20 -- თურმე იმ როკაპის უფროსი დის სოფელი
ყოფილა. 2. გადატ. გამხდარი, კაპასი და ავი ქალი (ა. ცაგ., 1, გვ. 26). 3. გადატ. ძველი, ხნიერი, ბებერი. ათენა როკაპი
დადულიში ხორციე -- ეს ბებერი დედლის ხორცია. შდრ. გურ., იმერ. როკაპი კუდიანი ქალების უფროსი; გადატ. კაპასი, ავი,
ბოროტი ქალი (ა. ღლ.); ლეჩხ. რუკაპი კუდიანი ქალების უფროსი (მ. ალავ., გვ. 2). 

Lemma: rok'ish-i  
Number: 18117  
როკიშ-ი (როკიშის) წაქცეული ხე (ა. ცაგ.). ხორგალეფი ხორგიშის მიკიხორჷ როკიშის: ა. ცაგ., 1, გვ. 77 -- ხორგელები
ხორგისას მისახლებულია წაქცეულ ხესთან (ტოპონიმია), -- ჯირკვის ახლოს. 

Lemma: rok'ua  
Number: 18118  
როკუა (როკუას) სახელი როკუნს ზმნისა -- როკვა, ხტომა. გადატ. უადგილოდ რამის თქმა. დუდი ვეშმიაკებე, როკუნს --
თავს ვერ იკავებს, წამოაყრანტალებს (ხოლმე). როკუნს (ქოროკუ წამოაყრანტალა, ქუუროკუ წამოუყრანტალებია, ქონოროკუე(ნ)
წამოაყრანტალებდა თურმე) გრდმ. აყრანტალებს, როშავს. ნაროკა მიმღ. ვნებ. წარს. წამონაყრანტალები. 

Lemma: romag-i  
Number: 18119  
რომაგ-ი (რომაგის) ქსოვილის სახეობა. სამნაირი იცოდნენ: უბრალო რომაგი, ჭინური რომაგი (ფერადზოლიანი) და
სახეშებრუნებული (`სახერთინაფილი') რომაგი (მასალები, ტ. 2, ნაწ. 2, გვ. 219). 

Lemma: romagul-i  
Number: 18120  
რომაგულ-ი (რომაგულს) ორმაგი ქსოვილი (პ. ჭარ.); ორმაგი ნაქსოვი, ორმაგი შალი (მასალები, ტ. 2, ნაწ. 2, გვ. 225; 229). 

Lemma: romk'a  
Number: 18121  



რომკა, რუმკა (რო/უმკას) [რუს. рюмка სირჩა, რუმკა]. ართი რომკა სასმელი ქომიშიი: ი. ყიფშ., გვ. 101 -- ერთი სირჩა
სასმელი მიშოვნე. ართი რომკასჷ ქიგიობუ: ი. ყიფშ., გვ. 102 -- ერთ რუმკას (კი) დაასხამ. 

Lemma: rongo  
Number: 18122  
რონგო (რონგოს) რეგვენი. 

Lemma: rontoria  
Number: 18123  
რონთორია (რონთორიას) იხ. რონთორო. 

Lemma: rontoro  
Number: 18124  
რონთორო (რონთოროს) დიდი და ლამაზი. რონთორო ბაღანაე -- დიდი და ლამაზი ბავშვია. 

Lemma: rontoro-rontoro  
Number: 18125  
რონთორო-რონთორო (რონთორო-რონთოროს) დიდ-დიდი. გვალო დიდი სილოგინეფი ხოლო ძუდუ, რონთორო-
რონთორო -- მთლად დიდი სულუგუნებიც (კიდევ) იყო (იდო), დიდ-დიდი (და ქათქათა). 

Lemma: ronchxil/r-i  
Number: 18126  
რონჩხილ/რ-ი (რონჩხილ/რს) იხ. დორონჩხილი. 

Lemma: ronchxua  
Number: 18127  
რონჩხუა (რონჩხუას) სახელი რონჩხუ(ნ) ზმნისა -- {და}ყრა; დახუნძვა. ირფელი რონჩხუდუ, მუზმა გოკოდუნი --
ყველაფერი ეყარა, რამდენიც გინდოდა. რონჩხუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. სტატიკ. ყრია. 

Lemma: rop'ap'-i  
Number: 18128  
როპაპ-ი (როპაპის) იგივეა, რაც როკაპი. გამნორთჷ როპაპიქ: მ. ხუბ., გვ. 294 -- შემოვიდა როკაპი. 

Lemma: rop'it'-i  
Number: 18129  
როპიტ-ი (როპიტის) როტვა, ტარტარი, -- ჩქარი ლაპარაკი. 

Lemma: rop'it'e  
Number: 18130  
როპიტე (როპიტეს) ვისაც როშვა, ყბედობა, უთავბოლო და ჩქარი ლაპარაკი სჩვევია. მიხა როპიტე -- ჩქარმოლაპარაკე
მიხეილი. 

Lemma: rop'it'ua  
Number: 18131  
როპიტუა (როპიტუას) სახელი როპიტანს ზმნისა -- ყბედობა, როშვა, ჩქარი ლაპარაკი. ქიგიოროპიტუუ, მუთ ქუჩქუდუნი --
დაამღერა (ჩქარა თქვა), რაც იცოდა. როპიტანს (როპიტუუ იყბედა, უროპიტუუ უყბედია, ნოროპიტუე(ნ) ყბედობდა თურმე) გრდმ. ჩქარა
ლაპარაკობს, -- ყბედობს. როპიტე ყბედი, ჩქარმოლაპარაკე. 

Lemma: rost'ok'ak'a  
Number: 18132  
როსტოკაკა (როსტოკაკას) თამაშის ერთ-ერთი სახეობა, -- კაკლის ან თხილის გადამალვა (ს. მაკალ., გვ. 280). 

Lemma: ropa  
Number: 18133  
როფა (როფას) მსხვილი. 

Lemma: ropa-ropa  
Number: 18134  
როფა-როფა (როფა-როფას) მსხვილ-მსხვილი. მოფუნდუ დო უროს გუდუ, წყარიშ გვარგვალ როფა-როფა: ქხს, 1, გვ. 315
-- მოდუღდა და უროს ჰგავდა წყლის გვარგვალი მსხვილ-მსხვილი. 

Lemma: rope  
Number: 18135  
როფე (როფეს) როფი, გეჯა; ვარცლი; მრგვალი ჯირკვი საწნახლის მსგავსად ამოთლილი. ონტკაში ფუნაფაში დროს
როფეს წყარს დინმააბუნა სვირიში ორგილაფარო -- არყის გამოხდის დროს როფში წყალს ასხამენ შიგ გაყრილი მილის
გასაციებლად. ზღვაშ ძგას კუჩხის გილუუნჭირა, როფეცალო ქჷდვოხუა: მასალ., გვ. 32 -- ზღვის ნაპირს ფეხს დავაჭერ,
ვარცლივით დავაპირქვავებ. შდრ. ბეჸე, სარღა; საბა: რობა ჴელგობი. იმერ. ლეჩხ. როფი გეჯა, ფიცრის ან გულამოღებული
მორის გრძელი ყუთი, რომელშიაც წყალი ასხია შიგ გაყრილი მილის გასაცივებლად არყის გამოხდისას (ივ. ქავთ., მ. ჩიქ., ა.
ღლ.). 

Lemma: ro՚ia  
Number: 18136  
როჸია (როჸიას) ცუდად და დაუკვირვებლად მოლაპარაკე, -- როყიო. როჸია კოჩი -- როყიო კაცი. შდრ. საბა: როყო მაღალი
და უშნო ჴმა. 

Lemma: roshap-i  
Number: 18137  



როშაფ-ი (როშაფის) 1. ყვირილი. 2. ქუხილით დინება (მდინარისა). ნდღულუ ლაკადენს ზვინი/ერი თირი, ძინერი წყარი
რობუს მოროშანს -- დნება ზეგნებზე დაზვინული თოვლი, მომატებული წყალი ხევში მოქუხს. 

Lemma: roshua  
Number: 18138  
როშუა (როშუას) სახელი როშანს ზმნისა -- როშვა, ლაყბობა. არამ-ხუტუქ გჷმეელჷ ჯო გუბანც ქოროშანც: ქხს, 1, გვ. 256 --
არამ-ხუტუ გამოვიდა და გუბანზე ლაყბობს (როშავს). როშუნს (როშუ ილაყბა, უროშუ ულაყბია, ნოროშუე(ნ) ლაყბობდა თურმე)
გრდმ. როშავს, როტავს, ყბედობს, ლაყბობს. იროშე(ნ) (იროშუ შესაძლებელი გახდა ყბედობა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
როშუნს ზმნისა -- შეიძლება როშვა. აროშე(ნ) (აროშუ შეძლო ეროშა, -- , ნოროშუე(ნ) შესძლებია როშვა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
უროშუნს ზმნისა -- შეუძლია როშოს. ოროშაფუანს (ოროშაფუუ აროშვინა, უროშაფუაფუ უროშვინებია, ნოროშაფ{უაფ}უე(ნ) აროშვინებდა
თურმე) კაუზ. როშუნს ზმნისა -- აროშვინებს, აყბედებინებს. მაროშალი მიმღ. მოქმ. მროშავი, ყბედი. ოროშალი მიმღ. ვნებ. მყ.
საროშავი, საყბედი. როშილი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}როშილი, ნაყბედი. ნაროშა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაროში, ნაყბედი. ნაროშუერი
მიმღ. ვნებ. წარს. როშვის, ყბედობის საფასური. 

Lemma: rocho  
Number: 18139  
როჩო (როჩოს) დიდი და უშნო. ქ როჩო კიბირეფი ეშვებიანი; დიდი და უშნოკბილები. ქ კიბირროჩო დიდკბილება. შდრ.
გურ. როჩო დიდი, უშნო კბილები (გ. შარაშ., ა. ღლ.). 

Lemma: rochoria  
Number: 18140  
როჩორია, როჩორო (როჩორიას, როჩოროს) იგივეა, რაც როჩო, -- დიდი და უშნო კბილებიანი; კბილებგადმოყრილი.
ქომორთ ჩქიმი როჩორო ძღაბიქ -- მოვიდა ჩემი კბილებკრეჭია გოგო. 

Lemma: roc'k'va  
Number: 18141  
როწკვა (როწკვას) იგივეა, რაც რანწკუა, -- სახელი როწკუნს ზმნისა -- დაწყობა რისამე; კირწყვლა. იხ. მოროწკუა. 

Lemma: roch'ik'-i  
Number: 18142  
როჭიკ-ი (როჭიკის) როჭიკი, ულუფა, საზრდო; ქირა, ჯამაგირი (ი. ყიფშ., პ. ჭარ., ქეგლ). შდრ. ძვ. ქართ. როჭიკი
ულუფა(საბა). 

Lemma: rox-i  
Number: 18143  
როხ-ი (როხის) 1. ქვა-ღორღიანი ადგილი; ლოდი; თუთის, აკაციის გადანაჭერი ძირები, ფესვები. როხი შეშა. შდრ. ტოპონ.
როხონი (პ. ცხად., ტოპ., გვ. 74). იხ. ქოროხი. 2. გადატ. ხმამაღლა ლაპარაკი. 

Lemma: roxana  
Number: 18144  
როხანა (როხანას) ქვიანი ადგილი. 

Lemma: roxoia  
Number: 18145  
როხოია (როხოიას) როხროხა. როხოია კოჩი -- როხროხა კაცი. 

Lemma: roxua  
Number: 18146  
როხუა (როხუას) სახელი როხუ(ნ) ზმნისა -- დაყრა. ქიანაში ქუალეფი როხუდუ -- ქვეყნის ქვები ეყარა. როხუ(ნ) (მხოლოდ
აწმყოს წრისა და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. სტატიკ. ყრია. 

Lemma: rojgoria  
Number: 18147  
როჯგორია (როჯგორიას) უშნო, უხეში გამომეტყველების, -- არასიმეტრიული წყობის სახისმქონე ადამიანი. 

Lemma: rojgoro  
Number: 18148  
როჯგორო (როჯგოროს) უხეშნაკვთებიანი; ძალზე უშნო ტუჩ-კბილების მქონე. 

Lemma: rzhial-i  
Number: 18149  
რჟიალ-ი (რჟიალს) ჟრიალი; ჟრჟოლა. ქობძირინი, გომარჟიალუ ტანს -- რომ ვნახე გამაჟრიალა ტანში. ირჟიალუ(ნ)
(დიირჟიალუ დაჟრიალდა, დორჟიალებე{რე}(ნ) დაჟრიალებულა) გრდუვ. ვნებ. ორჟიალუანს ზმნისა -- ჟრიალებს; ჟღარუნებს.
ორჟიალუანს (ორჟიალუუ აჟრიალა, ურჟიალუაფუ უჟრიალებია) გრდმ. აჟრიალებს; აჟღარუნებს. ურჟიალუანს (დუურჟიალუუ
დაუჟრიალა, დუურჟიალუაფუ დაუჟრიალებია) გრდმ. სასხვ. ქც. ორჟიალუანს ზმნისა -- უჟრიალებს; უჟღარუნებს. 

Lemma: rzhimal-i  
Number: 18150  
რჟიმალ-ი (რჟიმალს) თვალებბრიალა. 

Lemma: rzhimin-i  
Number: 18151  
რჟიმინ-ი, რჟიმინუა (რჟიმინუას) (თოლიში) სახელი ორჟიმინუანს ზმნისა -- თვალის ბრიალი. ორჟიმინუანს თოლენს --
აბრიალებს (პრაწავს) თვალებს. ორჟიმინუანს (ორჟიმინუუ აბრიალა, ურჟიმინუაფუ უბრიალებია თვალები, ნორჟიმინაფუე(ნ)
აბრიალებდა თურმე) გრდმ. აბრიალებს (პრაწავს) თვალებს. ურჟიმინუანს (ურჟიმინუუ უბრიალა, ურჟიმინუაფუ უბრიალებია) გრდმ.
სასხვ. ქც. ორჟიმინუანს ზმნისა -- უბრიალებს, უპრაწავს (თვალებს). ორჟიმინაფუანს (ორჟიმინაფუუ აბრიალებინა, ურჟიმინაფუაფუ
უბრიალებინებია, ნორჟიმინაფუე(ნ) აბრიალებინებდა თურმე) კაუზ. ორჟიმინუანს ზმნისა -- აბრიალებინებს. მარჟიმინ{აფ}ალი მიმღ.



მოქმ. {და}მბრიალებელი (თვალისა), {და}მპრაწავი. ორჟიმინ{აფ}ალი მიმღ. ვნებ. მყ. საბრიალებელი. გორჟიმინ{აფ}ილი მიმღ. ვნებ.
წარს. დაბრიალებული, დაპრაწული. ნარჟიმინეფი მიმღ. ვნებ. წარს. ნაბრიალები. ნარჟიმინ{აფ}უერი მიმღ. ვნებ. წარს. თვალის
ბრიალის (პრაწვის) საფასური. 

Lemma: rzhghial-i  
Number: 18152  
რჟღიალ-ი (რჟღიალს) ჟღრიალი. 

Lemma: rzhghimal-i  
Number: 18153  
რჟღიმალ-ი (რჟღიმალს) ჭროღათვალება (მ. ძაძ., 2, გვ. 74). 

Lemma: rzhghipua  
Number: 18154  
რჟღიფუა (რჟღიფუას) იხ. ჟღიფუა. 

Lemma: rsap'il-i  
Number: 18155  
რსაპილ-ი (რსაპილს) მიმღ. ვნებ. წარს. ირსაპუუ(ნ) ზმნისა -- აღვსილი; გაოგნებული. მუ ფქიმინე, მა ვამიჩქ, ჯაბრით
ვორექ გორსაპილი: შ. ბერ., გვ. 61 -- რა ვქნა, მე არ ვიცი, ჯავრით ვარ აღვსილი (გაოგნებული). 

Lemma: rsap-i  
Number: 18156  
რსაფ-ი (რსაფის) დამხმარება. ყაზაყ-რჷსეფ თეშ დობზანთი, კოჩ სორდ ინეფიში რსაფი?: მასალ., გვ. 89; ქხს, 1, გვ. 262 --
ყაზახ-რუსები ისე შევზარე, კაცი სად იყო მათი დამხმარე? 

Lemma: rseba1  
Number: 18157  
რსება1 (რსებას) სახელი არსებენც; ერსებუ(ნ), ორსუ(ნ) ზმნათა -- {და}სწრება; არსებობა. ვითოჟირი თუთაში ჯინჯო
არსებენც ართი წანა: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 116 -- თორმეტი თვის ძირად არსებობს ერთი წელი. ერსებუ(ნ) (დეერსუ დაესწრო,
დარსებუ დასწრებია, დონორსებუე(ნ) ესწრებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ესწრება. ორსუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის
მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. ესწრება. მორსე მიმღ. მოქმ. მომსწრე. მორსებული მიმღ. ვნებ. წარს. მოსწრებული. მონარსები/უ მიმღ.
ვნებ. წარს. მონასწრები. 

Lemma: rseba2  
Number: 18158  
რსება2 (რსებას) იხ. გომო-რსება. 

Lemma: rsvena  
Number: 18159  
რსვენა (რსვენას) სახელი ორსვინუ(ნ) ზმნისა -- სმენა, გაგება; ხსოვნა. ძღაბეფ ბოშენს ქოძირუნან, უკული მუთუნ
ვეშერსუნა: ქხს, 1, გვ. 177 -- გოგოები ბიჭებს რომ ნახავენ, შემდეგ არაფერი ესმით (გაეგებათ, ახსოვთ). მუთუნი ვაარსვინუ,
ფერი კოჩიე -- არაფერი რომ არ ესმის, ისეთი კაცია. ორსვინუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ.
ვნებ. ესმის, გაეგება. ურსვენი//ურსვენჯი მიმღ.უარყ. {შე}უსმენელი, გაუგებელი. 

Lemma: rsia  
Number: 18160  
რსია (რსიას) ბავშვთა ტირილი, ჟივილი; ჟრიამული. ბაღანეფიში რსია ისიმედუ -- ბავშვთა ტირილი ისმოდა. 

Lemma: rsial-i  
Number: 18161  
რსიალ-ი (რსიალ/რს) სრიალი. დოხარგელი მაშინეფი რკინაშ ხინცჷ მირსიალჷ -- დატვირთული მანქანები რკინის ხიდზე
მისრიალებს. გელერსიალუ ლეკურქ: მ. ხუბ., გვ. 37 -- ამოსრიალდა ლეკური. ქიმირსიალუ დო ხე გეიწუღეს ართიანს: მ.
ხუბ., გვ. 37 -- მოსრიალდა და ხელი ჩამოართვეს ერთმანეთს. ირსიალუ(ნ) (ირსიალუუ(ნ) ისრიალებს, ირსიალუ ისრიალა, ურსიალუუ
უსრიალია, ნორსიალუე(ნ) სრიალებდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. სრიალებს. 

Lemma: rsila  
Number: 18162  
რსილა (რსილას), რსილუა (რსილუას) იგივეა, რაც რსია, -- სახელი რსილანს ზმნისა -- ბავშვთა ჟივილი; წვრილი ხმით
ძლიერი ტირილი; წივილი. ბაღანა რსილანდუნი, დიხა დო ქიანას ორცუანდუ -- ბავშვი რომ წიოდა, მიწასა და ქვეყანას
აცამტვერებდა. რსილანს (რსილუუ იწივლა, ურსილუუ უწივლია, ნორსილუე(ნ) წიოდა თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ. წივის, -- წვრილი
ხმით ტირის. ორსილაფუანს (ორსილაფუუ აწივლებინა, ურსილაფუაფუ უწივლებინებია, ნორსილაფუე(ნ) აწივლებინებდა თურმე) კაუზ.
რსილანს ზმნისა -- აწივლებინებს. მარსილარი მიმღ. მოქმ. ვინც წივილით ტირის. ორსილარი მიმღ. ვნებ. მყ. საწივლელი. ნარსილა
მიმღ. ვნებ. წარს. ნაწივლი. ნარსილუერი მიმღ. ვნებ. წარს. წივილის საფასური. 

Lemma: rsimal-i  
Number: 18163  
რსიმალ-ი (რსიმალ/რს) სულგანაბული. შდრ. რსიმინი. 

Lemma: rsimin-i  
Number: 18164  
რსიმინ-ი (რსიმინს) განაბული ყურება, გარინდება; განაბვა; კუშტი მზერა. ორსიმინანც ხვათახვალო: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ.,
გვ. 14 -- იბღვირება (გარინდული იყურება) მარტოდმარტო. ირსიმინანს (ირსიმინუუ გარინდული იყურა, ურსიმინუუ გარინდული
უყურებია, ნორსიმინუე(ნ) გარინდული იყურებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. იბღვირება; გარინდული იყურება. ორსიმინანს იგივეა,
რაც ირსიმინანს. გორსიმინელი მიმღ. ვნებ. წარს. გარინდული, განაბული, გატვრენილი. 



Lemma: rsin-i  
Number: 18165  
რსინ-ი (რსინს) ცუილი. რსინიშ შური ინთხანს -- ცუილის სუნია (იგრძნობა). 

Lemma: rsina  
Number: 18166  
რსინა (რსინას) მავთული. შდრ. იმერ. სინა მავთული (ვ. ბერ.). 

Lemma: rsinua  
Number: 18167  
რსინუა (რსინუას) სახელი რსინუნს ზმნისა -- {გა}ცუება. გორსინუ დო მიდართუ -- გააცუა და წავიდა. რსინუნს (გორსინუ
გააცუა, გუურსინუ გაუცუებია, გონორსინუე(ნ) გააცუებდა თურმე) გრდუვ. აცუებს. ირსინე(ნ) (ირსინუ შესაძლებელი გახდა {გა}ცუება, -- , --
) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. რსინუნს ზმნისა -- შეიძლება {გა}ცუება. არსინე(ნ) (არსინუ შეძლო {გა}ეცუებინა, -- , გონორსინუე(ნ)
შესძლებია გაცუება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ურსინუნს ზმნისა -- შეუძლია {გა}აცუოს. ორსინაფუანს (ორსინაფუუ აცუებინა,
ურსინაფუაფუ უცუებინებია, ნორსინაფუე(ნ) აცუებინებდა თურმე) კაუზ. რსინუნს ზმნისა -- აცუებინებს. მარსინალი მიმღ. მოქმ.
{გა}მცუებელი. მარსინია იგივეა, რაც მარსინალი. ორსინალი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}საცუებელი. გორსინილი მიმღ. ვნებ. წარს.
გაცუებული. ნარსინა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაცუები. ნარსინუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ცუების საფასური. 

Lemma: rsiol-i  
Number: 18168  
რსიოლ-ი (რსიოლს) ბრუალი; თავბრუსხვევა; ტრიალი. დღაშით რსიოლი გემიტირხ, სერით ვარე ჩქიმო ლური -- დღისით
თავბრუსხვევა ამიტყდება, ღამით არ არის ჩემთვის ძილი. დიდქ იჸუე, გეემარგი ქიანაში რსიოლს: ი. ყიფშ., გვ. 137 -- დიდი
რომ იქნე, გაუმაგრდი ქვეყნის ტრიალს. მარა თე როკი გოხჷრჯჷკელი იშენ ურზჷდ ორთაშ რსიოლც: ეგრისი, გვ. 130 --
მაგრამ ეს როკი დაკორძებული მაინც უძლებდა `ორთისა' ტრიალს. დუდიშ რსიოლქ გემიოლუ -- თავის სრიალი
(თავბრუსხვევა) ამივარდა. 

Lemma: rsiolapa  
Number: 18169  
რსიოლაფა (რსიოლაფას), რსიოლუა (რსიოლუას) სახელი არსიოლუუ(ნ) ზმნისა -- ბრუალი, თავბრუხვევა, ტრიალი.
დუუჭყანც დუდი რსიოლაფას: ყაზაყ., 6.03.1930, გვ. 1 -- დაუწყებს თავი ბრუალს. არსიოლუუ(ნ) (დაარსიოლუ თავბრუ დაეხვა,
დორსიოლაფუ//დორსიოლუუ თავბრუ დახვევია) გრდუვ. ვნებ. უტრიალებს (თავი), თავბრუ ეხვევა. ირსიოლუუ(ნ) (დიირსიოლუუ(ნ)
დატრიალდება, დიირსიოლუ დატრიალდა, დორსიოლ{აფ}ერე(ნ) დატრიალებულა, დონორსიოლუე(ნ) დატრიალდებოდა თურმე) გრდუვ.
ვნებ. ტრიალებს; თავბრუ ეხვევა. შდრ. გურ. ასიორება თვალის აბნევა (აჭრელება) მდინარის მოძრაობისა, ჭრელი საგნის
ცქერისაგან (გ. შარაშ.). 

Lemma: rsk'in-i  
Number: 18170  
რსკინ-ი (რსკინს) იხ. რსქინი, რცქინი. 

Lemma: rsul-i  
Number: 18171  
რსულ-ი (რსულ/რს) სრული. კუჩხმოდვალი რსული აფუ -- ფეხსაცმელი სრული აქვს. 

Lemma: rsuleba  
Number: 18172  
რსულება (რსულებას) სახელი არსულენს, ირსულებუუ(ნ) ზმნათა -- {შე}სრულება. შქა-დღაქ შირსულჷ: მ. ხუბ., გვ. 132 --
შუადღე შესრულდა. არსულენს (შეარსულუ შეასრულა, შუურსულებუ შეუსრულებია, შენორსულებუე(ნ) შეასრულებდა თურმე) გრდმ.
ასრულებს. ირსულენს (შიირსულუ შეისრულა, შუურსულებუ შეუსრულებია) გრდმ. სათავ. ქც. არსულენს ზმნისა -- ისრულებს.
ურსულენს (შუურსულუ შეუსრულა, შუურსულებუ შეუსრულებია) გრდმ. სასხვ. ქც. არსულენს ზმნისა -- უსრულებს. ირსულებუუ(ნ)
(შიირსულუ შესრულდა, შერსულებე{რე}(ნ) შესრულებულა) გრდუვ. ვნებ. არსულენს ზმნისა -- სრულდება. ერსულებუუ(ნ) (შეერსულუ
შეუსრულდა, შერსულებუუ შესრულებია) გრდუვ. ვნებ. ურსულენს ზმნისა -- უსრულდება. ირსულინე(ნ) (ირსულინუ შესაძლებელი
გახდა შესრულება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. არსულენს ზმნისა -- შეიძლება შესრულდეს. არსულინე(ნ) (არსულინუ შეძლო
შეესრულებინა, -- , შენორსულებუე(ნ) შესძლებია შესრულება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ურსულენს ზმნისა -- შეუძლია შეასრულოს.
ორსულებაფუანს (ორსულებაფუუ {შე}ასრულებინა, ურსულებაფუაფუ {შე}უსრულებინებია, ნორსულებაფუე(ნ) ასრულებინებდა თურმე)
კაუზ. არსულენს ზმნისა -- ასრულებინებს. მარსულებელი მიმღ. მოქმ. {შე}მსრულებელი. ორსულებელი მიმღ. ვნებ. მყ.
{შე}სასრულებელი. რსულებული მიმღ. ვნებ. წარს. {შე}სრულებული. ნარსულები/უ მიმღ. ვნებ. წარს. {შე}ნასრულები. ნარსულებუერი
მიმღ. ვნებ. წარს. {შე}სრულების საფასური. უშურსულებუ მიმღ. უარყ. შეუსრულებელი. 

Lemma: rsulebul-i  
Number: 18173  
რსულებულ-ი (რსულებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. არსულენს ზმნისა -- შესრულებული. 

Lemma: rskin-i  
Number: 18174  
რსქინ-ი, სქინ-ი ({რ}სქინს) იგივეა, რაც რსკინი, რცქინი, -- მუქარა, ქადილი. სქანი რსქინი დო ჭყორინი ჰამო რე: კ.
სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 27 -- ტკბილია შენი წყრომა-მუქარა. ეცალ სქინით ვეჩერცხებუ საკუთარი გალიას: მასალ., გვ. 98 --
ასეთი ქადილით არ მოშორდება საკუთარ გალიას. 

Lemma: rskinel-i  
Number: 18175  
რსქინელ-ი (რსქინელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ორსქინანს ზმნისა -- დაქადნებული, დამუქრებული. 

Lemma: rskinua  
Number: 18176  
რსქინუა (რსქინუას) სახელი ორსქინანს ზმნისა -- ქადილი, მუქარა. ორსქინანს (ორსქინუ {და}ექადა, ურსქინაფუ {და}ჰქადებია,
ნორსქინაფუე(ნ) ექადებოდა თურმე) გრდმ. ექადება, ემუქრება. ირსქინაფუ(ნ) (ირსქინუ იქადა, რსქინაფე{ლე}(ნ) დაქადებულა) გრდუვ.
ვნებ. ორსქინანს ზმნისა -- იქადება, იმუქრება. არსქინაფუ(ნ) (არსქინუ დაექადა, რსქინაფუ დაჰქადებია) გრდუვ. ვნებ. ორსქინანს



ზმნისა -- ექადება, ემუქრება. ირსქინე(ნ) (ირსქინუ შესაძლებელი გახდა ქადილი, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ორსქინანს ზმნისა
-- შეიძლება ქადილი (დამუქრება). არსქინე(ნ) (არსქინუ შეძლო დაჰქადნებოდა; -- ; ნორსქინაფუე(ნ) შესძლებია დაქადება,
დამუქრება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ორსქინანს ზმნისა -- შეუძლია დაქადება (დაექადოს); დამუქრება (დაემუქროს).
ორსქინაფუანს (ორსქინაფუუ {და}აქადებინა, ურსქინაფუაფუ {და}უქადებინებია, ნორსქინაფუე(ნ) აქადებინებდა თურმე) კაუზ.
ორსქინანს ზმნისა -- აქადებინებს, ამუქრებინებს. მარსქინალი, მარსქინე მიმღ. მოქმ. {და}მქადებელი. ორსქინალი მიმღ. ვნებ. მყ.
{და}საქადებელი, {და}სამუქრებელი. {დო}რსქინელი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ქადებული, {და}მუქრებული. ნარსქინა, ნარსქინუ მიმღ.
ვნებ. წარს. {და}ნაქადები, {და}ნამუქრები. ნარსქინუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ქადების, დამუქრების საფასური. 

Lemma: rsxa  
Number: 18177  
რსხა, რსხალა (რსხა{ლა}-ს) იგივეა, რაც რსხება, -- ხსნა, გადარჩენა, შველა. 

Lemma: rsxap'al-i  
Number: 18178  
რსხაპალ-ი (რსხაპალ/რს) სხაპა-სხუპით ლაპარაკი. ნინას ვააჩერენს, რსხაპალი უჸორს -- ენას არ აჩერებს, ტარტარი
უყვარს. 

Lemma: rsxap'alua  
Number: 18179  
რსხაპალუა (რსხაპალუას) სახელი რსხაპალანს ზმნისა -- სხაპა-სხუპით ლაპარაკი. გადატ. ტარტარი (ენისა). რსხაპალანს
(რსხაპალუუ სხაპა-სხუპით ილაპარაკა, ურსხაპალუუ სხაპა-სხუპით ულაპარაკია, ნორსხაპალუე(ნ) სხაპა-სხუპით ლაპარაკობდა თურმე)
გრდმ. სხაპა-სხუპით ლაპარაკობს. ურსხაპალუანს (ურსხაპალუუ ატარტალა ენა, ურსხაპალუაფუ უტარტალებია, ნორსხაპალუე(ნ)
ატარტალებდა ენას თურმე) გრდუვ. სასხვ. ქც. რსხაპალანს ზმნისა -- ატარტალებს (ენას). {გო}რსხაპალერი მიმღ. ვნებ. წარს.
გატლეკილი, სხაპა-სხუპით მოლაპარაკე; ლაქლაქა. ნარსხაპალა მიმღ. ვნებ. წარს. ნალაყბები, სხაპა-სხუპით ნათქვამი.
ნარსხაპალუერი მიმღ. ვნებ. წარს. სხაპა-სხუპით ნათქვამის, ლაყბობის, ტარტარის საფასური. 

Lemma: rsxeba  
Number: 18180  
რსხება (რსხებას) იგივეა, რაც რსხალა, -- სახელი რსხებულენს, ირსხენს ზმნათა -- გადარჩენა, შველა, ხსნა. ჸოროფაშე
დუდიშ რსხება, ვადმაღორა, ვამიწუა: ქხს, 1, გვ. 57 -- სიყვარულისგან თავის დახსნა, არ მომატყუო, არ მითხრა. თის
შეულებუ სქანი რსხებავა: მ. ხუბ., გვ. 50 -- იმას შეუძლია შენი ხსნაო. მა ვორექ თქვანი ორსხებუშა მულირია: მ. ხუბ., გვ. 4
-- მე ვარ თქვენს დასახსნელად მოსულიო. მუჭოთ ჩქი გირსხით ითამუ: მ. ხუბ., გვ. 6 -- როგორც ჩვენ გიხსენით ვითომ. თე
ჭუაშე მირსხენდუნი, ფერი მითინი ვა ბძირი: ი. ყიფშ., გვ. 119 -- ამ ტკივილისაგან რომ მიხსნიდა, ისეთი ვერავინ ვერ
ვნახე. ღორონთქი თიში ხანი გირსხუასია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 151 -- ღმერთმა მისი ხანი გიმატოსო (დალოცვა).
რსხებულენს (იყენ. ირსხენს იხსნის, ირსხუ იხსნა, ურსხებუ უხსნია, ნორსხებულე(ნ) იხსნიდა თურმე) გრდუვ. საშ.- მოქმ. იხსნის. ირსხენს
(ირსხუ იხსნა, ურსხებუ უხსნია) გრდმ. სათავ. ქც. იხსნის თავისას. ურსხენს (ურსხუ უხსნა, გადაურჩინა; ურსხებუ უხსნია, გადაურჩენია)
გრდმ. სასხვ. ქც. რსხებულენს ზმნისა -- გადურჩენს, გადარჩენაში დაეხმარება. ირსხებუუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4
სერიის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. ირსხენს ზმნისა -- ხსნილ იქნება, გადარჩება. ერსხებუუ(ნ) (ერსხუ ეშველა, რსხებუუ შველებია)
გრდუვ. ვნებ. ურსხენს ზმნისა -- ეშველება. ირსხე(ნ), ირსხინე(ნ) (ირსხინუ შესაძლებელი გახდა დახსნა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ.
ვნებ. ირსხენს ზმნისა -- შეიძლება ხსნა (ხსნილ იქნას). არსხე(ნ), არსხინე(ნ) (არსხინუ შეძლო {და}ეხსნა, -- , ნორსხებუე(ნ)
შესძლებია {და}ეხსნა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ურსხენს ზმნისა -- შეუძლია იხსნას, გადაარჩინოს. ორსხებაფუანს (ორსხებაფუუ
{და}ახსნევინა, ურსხებაფუაფუ {და}უხსნევინებია, ნორსხებაფუე(ნ) ახსნევინებდა თურმე) კაუზ. რსხებულენს ზმნისა -- ახსნევინებს,
გადაარჩენინებს. მარსხებელი მიმღ. მოქმ. მხსნელი, {გადა}მრჩენი. ორსხებელი მიმღ. ვნებ. მყ. სახსნელი, {გადა}სარჩენი. რსხებული
მიმღ. ვნებ. წარს. ხსნილი, {გადა}რჩენილი. ნარსხები, ნარსხებუ მიმღ. ვნებ. წარს. ნახსნი, {გადა}ნარჩენი. ნარსხებუერი მიმღ. ვნებ.
წარს. ხსნის, {გადა}რჩენის საფასური. ურსხებუ, უდურსხებუ მიმღ. უარყ. უხსნელი, გადაურჩენელი. იხ. რცხა, რცხება. 

Lemma: rsxebul-i  
Number: 18181  
რსხებულ-ი (რსხებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. რსხებულენს ზმნისა -- დახსნილი. ათეჯგურა გაჭირებაშე რსხებული რე --
ასეთი გაჭირვებისაგან დახსნილია. 

Lemma: rsxia  
Number: 18182  
რსხია, რსხიალ-ი (რსხია{ლ}-ს) იხ. რსილა, -- სახელი რსხი{ლ}ანს ზმნისა -- სხრიალი;ჟრიამული; ჟივილ-ხივილი; ბევრი
ბავშვის (ადამიანის) ხმაურობა. ათე ბორჯის მაასიმუ (//მაარჩქილუ) ბაღანეფიში რსხიაქ -- ამ დროს შემოესმა ბავშვების
ჟრიამული (სხრიალი). რსხიანს, რსხილანს (რსხი{ლ}უუ ისხრიალა, ურსხი{ლ}უუ უსხრიალია, ნორსხი{ლ}უე(ნ) სხრიალებდა თურმე)
გრდუვ. სხრიალი; ჟრიამული. ორსხი{ლ}აფუანს (ორსხი{ლ}აფუუ ასხრიალებინა, ურსხი{ლ}აფუაფუ უსხრიალებინებია, ნორსხი{ლ}აფუე(ნ)
ასხრიალებინებდა თურმე) კაუზ. რსხი{ლ}ანს ზმნისა -- ასხრიალებინებს; აჟრიამულებინებს. მარსხი{ლ}არი მიმღ. მოქმ. ვინც
ჟრიამულს ტეხს. ორსხი{ლ}არი მიმღ. ვნებ. მყ. ჟრიამულის ასატეხი. ერსხი{ლ}ერი მიმღ. ვნებ. წარს. აჟრიამულებული (ბავშვები).
ნარსხი{ლ}ა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაჟრიამულები. ნარსხი{ლ}უერი მიმღ. ვნებ. წარს. ჟრიამულის საფასური. შდრ. იმერ. სხრიალი
ბავშვთა ხმაურობა (ვ. ბერ.). 

Lemma: rsxil-i  
Number: 18183  
რსხილ-ი (რსხილს) 1. სხეული, ტანი (მ. კვირტია); 2. შეკრული, შეერთებული. ჯგირო რსხილი ჸუდე გეუდგუ -- კარგად
შეკრული სახლი უდგას. იხ. რსხუალა, ორსხუ. 

Lemma: rsxila  
Number: 18184  
რსხილა, რსხილუა (რსხილ{უ}ას}-ს) სახელი რსხილანს ზმნისა -- იგივეა, რაც რსხია, რსხიალი, -- ჟრიამული, ჟივილ-
ხივილი. 

Lemma: rsxin-i  
Number: 18185  
რსხინ-ი (რსხინს) 1. ხსნა. იხ. რსხება. 2. ხსნილი. მარხვის შემდეგ დრო, როცა ნებადართულია ცხოველური საკვების
(ხორცის, კვერცხის, რძის...) ჭამა. რსხინსი ჩხეშა ვაწოგიძუ, პიჩვანს გორკუ ხიზილარა: შ. ბერ., გვ. 160 -- ხსნილში
ბარძაყი (წინ) არ გიდევს, მარხვაში გაკლია ხიზილალა. 



Lemma: rsxip'in-i  
Number: 18186  
რსხიპინ-ი (რსხიპინს) ჭყერა, ჭყეტა. ქ თოლიში რსხიპინი თვალის ჭყერა. ღუმა ღურუდუ დო ამდღა გვარიანს ურხიპანს
თოლი -- წუხელ კვდებოდა და დღეს კარგად დაუჭყერია (დაუჭყეტია) თვალი. ურსხიპანს (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4
სერიის მწკრივებში) გრდუვ. სტატიკ. უჭყერია (თვალი). ირსხიპინანს (ირსხიპინუუ თვალდაჭყერილი იყურა, ურსხიპინუუ
თვალდაჭყერილი უყურებია) გრდუვ. ვნებ. თვალდაჭყერილი იყურება. ორსხიპინანს იგივეა, რაც ირსხიპინანს. იხ.
თოლირსხიპა. 

Lemma: rsxip'ua  
Number: 18187  
რსხიპუა (რსხიპუას) სახელი ორსხიპუ(ნ) ზმნისა -- შემოკვრა, შემოტმასნა ტანზე; ქაჩვა. მირსხიპუანს ძიქვა -- მექაჩება
შარვალი. ურსხიპუანს (ურსხიპუუ შემოეტმასნა, ურსხიპუაფუ შემოტმასვნია) გრდმ. ექაჩება, ეტმასნება. ირსხიპუაფუ(ნ) (ირსხიპუუ
ეტმასნა, ექაჩა; რსხიპაფუ შემოტმასნია, მოჭერია (ტანზე)) გრდუვ. ვნებ. ექაჩება. 

Lemma: rsxiua  
Number: 18188  
რსხიუა (რსხიუას) იგივეა, რაც რსხილა, -- წვრილი ხმით ძლიერი ტირილი; სხრიალი. 

Lemma: rsxuala  
Number: 18189  
რსხუალა (რსხუალას) იგივეა, რაც რსხუაფა. 

Lemma: rsxuapa  
Number: 18190  
რსხუაფა (რსხუაფას) სახელი ორსხუანს ზმნისა -- 1. დაგება; საძირკვლის ჩაყრა. 2. შეერთება. ორსხუანს (დაარსხუუ
საძირკველი ჩაყარა, დუურსხუაფუ საძირკველი ჩაუყრია) გრდმ. საძირკველს უყრის. ირსხუანს (დიირსხუუ საძირკველი ჩაიყარა,
დუურსხუაფუ საძირკველი ჩაუყრია) გრდმ. სათავ. ქც. ორსხუანს ზმნისა -- საძირკველს იყრის თავისთვის. ურსხუანს (დუურსხუუ
საძირკველი ჩაუყარა, დუურსხუაფუ საძირკველი ჩაუყრია) გრდმ. სასხვ. ქც. ორსხუანს ზმნისა -- საძირკველს უყრის მისას.
ირსხუაფუუ(ნ) (დიირსხუუ საძირკველი დაიდო, დორსხუაფე{რე}(ნ) საძირკველი დადებულა) გრდუვ. ვნებ. ორსხუანს ზმნისა --
საძირკველი იდება, იყრება. არსხუაფუუ(ნ) (დაარსხუუ საძირკველი დაედო, დორსხუაფუ საძირკველი დასდებია) გრდუვ. ვნებ.
ორსხუანს ზმნისა -- საძირკველი ედება. ირსხენე(ნ) (დიირსხენუ შესაძლებელი გახდა საძირკვლის დადება, -- , -- ) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. ორსხუანს ზმნისა -- შეიძლება საძირკვლის ჩაყრა (დადება). არსხენე(ნ) (დაარსხენუ შეძლო საძირკველი
ჩაეყარა, -- , დონორსხუე(ნ) შესძლებია საძირკვლის ჩაყრა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ურსხუანს ზმნისა -- შეუძლია საძირკველი
ჩაუყაროს (დაუდოს). ორსხუაფუანს (ორსხუაფუუ საძირკველი {ჩა}აყრევინა, ურსხუაფუაფუ საძირკველი {ჩა}უყრევინებია,
ნორსხუაფუე(ნ) საძირკველს აყრევინებდა თურმე) კაუზ. ორსხუანს ზმნისა -- საძირკველს აყრევინებს. მარსხუ{აფ}ალი მიმღ. მოქმ.
საძირკვლის {ჩა}მყრელი; {შე}მაერთებელი. ორსხუ{აფ}ალი მიმღ. ვნებ. მყ. საძირკვლის {ჩა}საყრელი; {შე}საერთებელი.
რსხუ{აფ}ილი მიმღ. ვნებ. წარს. ერთმანეთზე გადაბმული. ნარსხუა, ნარსხუეფი მიმღ. ვნებ. წარს. ერთმანეთზე მინაბამი.
ნარსხუ{აფუ}ერი მიმღ. ვნებ. წარს. ერთმანეთზე მიბმის საფასური. იხ. ოსხირი. შდრ. რცხუაფა. 

Lemma: rt'eba  
Number: 18191  
რტება, რტინა (რტებას, რტინას) იგივეა, რაც ნტინა, -- სახელი ირტებუ(ნ), ორტინუანს ზმნათა -- გაქცევა. უკული ჭყორიშ
რტინა ვარე: ქხს, 1, გვ. 227 -- მერე მწყრის გაქცევა არ არის. შიში ქუმოძირი დო რტინას გოძირანქია -- შიში მაჩვენე და
გაქცევას გიჩვენებო. {ბოშიქ}... ნაკვაჩხირი ქიხვამილუუ დო ირტჷ: ა. ცაგ., 1, გვ. 12 -- ბიჭმა... მუგუზალი (ხელში) აიტაცა და
გაიქცა. შქირენულ შხურენქ ვეეშა ირტეს -- მშიერი ცხვრები მინდორში გაიქცნენ. მირტებუქინი, სო მირტებუქ? -- რომ
გარბიხარ, სად გარბიხარ? ორტინუანს (ორტინუუ გააქცია, ურტინუაფუ გაუქცევია) გრდმ. გააქცევს. ურტინუანს (ურტინუუ გაუქცია,
ურტინუაფუ გაუქცევია) გრდმ. სასხვ. ქც. ორტინუანს ზმნისა -- გაუქცევს, გაუდენის. ირტებუ(ნ) (ირტუ გაიქცა, ურტებუ//რტებე{ლე}(ნ)
გაქცეულა) გრდუვ. ვნებ. ორტინუანს ზმნისა -- გაიქცევა. ერტებუ(ნ) (ერტუ გაექცა, რტებუ{უ} გაჰქცევია) გრდუვ. ვნებ. ურტინუანს
ზმნისა -- გაექცევა. ირტინე(ნ) (ირტინუ შესაძლებელი გახდა გაქცევა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ორტინუანს ზმნისა --
შეიძლება გაიქცეს (გაქცევა). არტინე(ნ) (არტინუ შეძლო გაქცეულიყო, -- , ნორტებუე(ნ) შესძლებია გაქცევა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
ურტინუანს ზმნისა -- შეუძლია გააქციოს. ორტინაფუანს (ორტინაფუუ გააქცევინა, ურტინაფუაფუ გაუქცევინებია, ნორტინაფუე(ნ)
გააქცევინებდა თურმე) კაუზ. ორტინუანს ზმნისა -- გააქცევინებს. მარტინალი, მარტინე, მარტენჯი მიმღ. მოქმ. გამქცევი. ორტინალი,
ორტინე, ორტენჯი მიმღ. ვნებ. მყ. გასაქცევი. რტებული, რტინელი, რტინაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. გაქცეული. ნარტინა, ნარტენჯი მიმღ. ვნებ.
წარს. განაქცევი. ნარტინუერი მიმღ. ვნებ. წარს. გაქცევის საფასური. ნარტინჯუერი მიმღ. ვნებ. წარს. გაქცევის საფასური. ურტინალი,
ურტენჯი მიმღ. უარყ. გაუქცეველი. შდრ. ძვ. ქართ. ლტოლვა; ლაზ. მტ: ომტინუ გაქცევა (ნ. მარი). 

Lemma: rt'ebul-i  
Number: 18192  
რტებულ-ი (რტებულ/რს) იხ. რტინაფილი, რტინელი, -- გაქცეული. აჯია დო მუში ქომონჯქ იჸუუ რტებულქ: მ. ხუბ., გვ. 217
-- აჯია და მისი ქმარი იქნა გაქცეული. 

Lemma: rt'ina  
Number: 18193  
რტინა (რტინას) იხ. რტება. 

Lemma: rt'inapa  
Number: 18194  
რტინაფა (რტინაფას) იგივეა, რაც რტინა. 

Lemma: rt'inapil-i  
Number: 18195  
რტინაფილ-ი (რტინაფილ/რს) იგივეა, რაც რტებული, რტინელი მიმღ. ვნებ. წარს. ორტინუანს ზმნისა -- გაქცეული. ჩქინი
შური იცხვანტალუ სარკილ ცაშე რტინაფილი -- ჩვენი სული ფუსფუსებს მოწმენდილი ციდან გამოქცეული. 

Lemma: rt'inel-i  
Number: 18196  



რტინელ-ი (რტინელ/რს) იგივეა, რაც რტებული, რტინაფილი, -- გაქცეული. 

Lemma: rt'ixu  
Number: 18197  
რტიხუ იხ. ტახუა. ჭკიდ ართიშახ გორტიხუნი, უკული ართიანს ვემკაჭაბუ: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 178 -- მჭადი ერთხელ რომ
გატყდება, შემდეგ ერთმანეთს არ მიეწებება. 

Lemma: rt'k'ap'al-i  
Number: 18198  
რტკაპალ-ი (რტკაპალ/რს) ტარტარი. ქ ნინაში რტკაპალი ენის ტარტარი. ანწი მითინ ვაგეგონე ინეფიში ნინაშ
რტკაპალცუ -- აწი არავინ არ გაიგონებ იმათი ენის ტარტარს. რტკაპალანს (რტკაპალუუ იტარტარა, ურტკაპალუუ უტარტარია,
ნორტკაპალუე(ნ) ტარტარებდა თურმე) გრდმ. ტარტარებს. შდრ. რდგაბალი, რთქაფალი (ნინაში). 

Lemma: rt'uapa  
Number: 18199  
რტუაფა (რტუაფას) სახელი ორტუანს ზმნისა -- {და}ლბობა, ლტობა. ეშმაკის ღვინი ვაუღუდუ დო გუდას ორტუანდუა:
ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 44 -- ეშმაკს ღვინო არ ჰქონდა და გუდას ალბობდაო. ბჟათ ქეანა განათ დო წყარით დიხა დარტოუნი:
ქხს, 1, გვ. 296 -- მზით ქვეყანა გაანათა და წყლით მიწა რომ დაალბო. ორტუანს (ორტუუ {და}ალბო, ურტუაფუ {და}ულბია,
ნორტუაფუე(ნ) ალბობდა თურმე) გრდმ. ალბობს. ირტუანს (დიირტუუ დაილბო, დუურტუაფუ დაულბია) გრდმ. სათავ. ქც. ორტუანს
ზმნისა -- ილბობს თავისას. ურტუანს (დუურტუუ დაულბო, დუურტუაფუ დაულბია) გრდმ. სასხვ. ქც. ორტუანს ზმნისა -- ულბობს.
ირტუაფუ{უ}(ნ) (დიირტუ{უ} დალბა, დორტუაფე{რე}(ნ) დალბობილა) გრდუვ. ვნებ. ორტუანს ზმნისა -- ლბება. არტუაფუ{უ}(ნ)
(დაარტუ{უ} დაელბო, დორტუაფუ დალბობია) გრდუვ. ვნებ. ორტუანს ზმნისა -- ელბობა. ირტე(ნ), ირტენე(ნ) (ირტენუ შესაძლებელი
გახდა დალბობა, რტუაფელ/რე(ნ)ი შესაძლებელი გამხდარა დალბობა, -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ორტუანს ზმნისა -- შეიძლება
დალბობა. არტე(ნ), არტენე(ნ) (არტენუ შეძლო დაელბო, -- , დონორტუაფუე(ნ) შესძლებია დაელბო) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ურტუანს
ზმნისა -- შეუძლია დაალბოს. ორტუაფუანს (ორტუაფუუ ალბობინა, ურტუაფუაფუ ულბობინებია, ნორტუაფუაფუე(ნ) ალბობინებდა
თურმე) კაუზ. ორტუანს ზმნისა -- ალბობინებს. მარტუაფალი მიმღ. მოქმ. {და}მლბობი. ორტუაფალი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}სალბობი.
რტუაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ლბობილი. ნარტუეფი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნალბობი. ნარტუაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს.
{და}ლბობის საფასური. {უდ}ურტუაფუ მიმღ. უარყ. დაულბობელი. 

Lemma: rt'uapil-i  
Number: 18200  
რტუაფილ-ი (რტუაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ორტუანს ზმნისა -- {და}ლბობილი. 

Lemma: rt'umolua  
Number: 18201  
რტუმოლუა (რტუმოლუას) დალეწვა (პ. ჭარ.). 

Lemma: rt'q'ap'ua  
Number: 18202  
რტყაპუა (რტყაპუას) სახელი მიკორტყაპუ(ნ) ზმნისა -- მაგრად მიკვრა, მიტყეპება. ბაბუ მიკორტყაპჷ ჸურუმ ტკილც --
ბაბუა მიკრულია (მიტყეპებულია) სიპ ტკილზე. 

Lemma: rt'q'apa  
Number: 18203  
რტყაფა (რტყაფას) სახელი არტყ{უ}აფუ(ნ) ზმნისა -- 1. შემორტყმა სარტყლისა. იხ. მორტყაფა. შდრ. ორტყაფუ. 2. გადატ.
გათქვლეფა. ჩქჷ ქუარტყით თინენს -- ჩვენ გავითქვლიფეთ (შემოვერტყით) იმათ. 

Lemma: rt'q'il-i  
Number: 18204  
რტყილ-ი (რტყილ/რს) იგივეა, რაც ტყილი, -- გადაჭრილი (და გადაწვენილი) ცოცხალი ხეების ღობე (პ. ჭარ.). იხ. ნორტყი. 

Lemma: rt'q'ip'al-i  
Number: 18205  
რტყიპალ-ი (რტყიპალს) ძალზე უფერული; უშნო. 

Lemma: rt'q'ip'ua  
Number: 18206  
რტყიპუა (რტყიპუას) სახელი რტყიპუნს ზმნისა -- ყვლეფა. ტყების ქოღოლანა ტუტას დო რტყიპუნა -- ტყავს უზამენ
ნაცარს და ყვლეფენ. ტყების ბრტყიპუნდითინი, თიმწკმა ფხვარენდით ტუტას -- ტყავს რომ ვყვლეფდით, მაშინ
ვხმარობდით ნაცარს. რტყიპუნს (გორტყიპუ გაყვლიფა, გუურტყიპუ გაუყვლეფია, გონორტყიპუე(ნ) გაყვლეფდა თურმე) გრდმ. ყვლეფს
(ტყავს). ურტყიპუნს (გუურტყიპუ გაუყვლიფა, გუურტყიპუ გაუყვლეფია) გრდმ. სასხვ. ქც. რტყიპუნს ზმნისა -- უყვლეფს. ირტყიპუუ(ნ)
(გიირტყიპუ გაიყვლიფა, გორტყიპე{ლე}(ნ) გაყვლეფილა) გრდუვ. ვნებ. რტყიპუნს ზმნისა -- იყვლიფება. არტყიპუუ(ნ) (გაარტყიპუ
გაეყვლიფა, გორტყიპუუ გაჰყვლეფია) გრდუვ. ვნებ. ურტყიპუნს ზმნისა -- ეყვლიფება. ირტყიპე(ნ) (ირტყიპუ შესაძლებელი გახდა
გაყვლეფა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. რტყიპუნს ზმნისა -- შეიძლება გაიყვლიფოს. არტყიპე(ნ) (არტყიპუ შეძლო გაეყვლიფა, -- ,
გონორტყიპუე(ნ) შესძლებია გაყვლეფა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ურტყიპუნს ზმნისა -- შეუძლია გაყვლიფოს. ორტყიპაფუანს
(ორტყიპაფუუ აყვლეფინა, ურტყიპაფუაფუ უყვლეფინებია, ნორტყიპაფუე(ნ) აყვლეფინებდა თურმე) კაუზ. რტყიპუნს ზმნისა --
აყვლეფინებს. მარტყიპალი მიმღ. მოქმ. მყვლეფელი (ტყავისა). ორტყიპალი მიმღ. ვნებ. მყ. საყვლეფი. რტყიპილი მიმღ. ვნებ. წარს.
{გა}ყვლეფილი. ნარტყიპა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაყვლეფი. ნარტყიპუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ყვლეფის საფასური. {უგ}ურტყიპუ მიმღ.
უარყ. {გა}უყვლეფელი. შდრ. ფერჩელუა. 

Lemma: rt'q'uala  
Number: 18207  
რტყუალა (რტყუალას) გადაწვნა-გადახლართვა ეკალ-ბარდისა და დაბალი ხეებისა ცოცხალ ღობედ. იხ. ნორტყი. 

Lemma: rubashka  
Number: 18208  
რუბაშქა (რუბაშქას) [რუს. рубашка პერანგი, ხალათი]. ჩე რუბაშქა დოგიჭუ დო ჰავა გიქაქალუანს: ქხს, 1, გვ. 235 --



თეთრი ხალათი შეგიკერავს და ჰაერი (ნიავი) გიქიქინებს. გეიწუღჷ რუბაშქა: მ. ხუბ., გვ. 301 -- გამოართვა ხალათი. 

Lemma: rugunj-i  
Number: 18209  
რუგუნჯ-ი (რუგუნჯის) იგივეა, რაც როგუნჯი, -- ხეპრე, თავდაუზოგავი. მუ რუგუნჯი კოჩი რე -- რა თავდაუზოგავი კაცია. 

Lemma: rueba  
Number: 18210  
რუება (რუებას) სახელი ორუუ(ნ) ზმნისა -- მორევა. კოჩქ ქინანთხას მართუუს, ორუუდას წყარიში ძალი: მასალ., გვ. 27 --
კაცი ჩავარდეს მორევში, ერეოდეს წყლისა ძალი. შქირენქ მეროუ ქიანას: ქხს, 1, გვ. 296 -- შიმშილი მოერია ქვეყანას.
ორუუ(ნ) (იყენ. მეერუ{უ} მოერია, მორუებუ მორევია) გრდუვ. ვნებ. ერევა, სჯობნის. ერუებუ(ნ) (მეერუუ მოერია, მორუებუ მორევია,
ნორუებუე(ნ) ერეოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ერევა; სჯობნის. იხ. რება, რიება. 

Lemma: rul-i  
Number: 18211  
რულ-ი (რულს) იგივეა, რაც ლური, -- ძილი. სერით ვარე ჩქიმი რული: ქხს, 1, გვ. 51 -- ღამით არ არის ჩემი ძილი. სერით
ვამიღუ თოლსი რული: ქხს, 1, გვ. 300 -- ღამით არ მაქვს (თვალში) ძილი. 

Lemma: rula  
Number: 18212  
რულა (რულას), რულაფა (რულაფას) სახელი მირულე, ორულუანს ზმნათა -- რბენა, სირბილი; ჭენება. გაჭირება
ქჷმოძირია დო რულას ქჷგოძირანქია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 22 -- გაჭირვება მაჩვენეო და სირბილს გაჩვენებო. მაანთხაშა
რულაშა დეენირზესჷ: ი. ყიფშ., გვ. 17 -- მეოთხეჯერ სირბილში დანიძლავდნენ. ბოშალას გიცქვანდეს ცხენეფიში
რულაფას: მასალ., გვ. 44 -- ბიჭობას გიქებდნენ ცხენების ჭენებაში. გოწოს ჩქიმი სქუა ცხენს ორულუანდუა -- შარშან ჩემი
შვილი ცხენს არბენინებდაო. ოჭუმარეში გურული -- ჸუჩა ირული, ონჯუაში გურული -- ნადიშა ირული -- დილის გურული --
სახლში გაიქეცი, საღამოს გურული -- ნადში გაიქეცი. ქაარულესჷ მარულე: ი. ყიფშ., გვ. 17 -- (კი) არბენინეს მარულა.
ორულუანს (ორულუუ არბენინა, ურულუაფუ ურბენინებია, ნორულაფუე(ნ) არბენინებდა თურმე) გრდმ. არბენინებს. ირულე(ნ) (ირულუ
ირბინა, ურულუ ურბენია) გრდუვ. ირბენს. ირულინე(ნ) (ირულინუ შესაძლებელი გახდა რბენა, რულაფერე(ნ) შესაძლებელი გამხდარა
რბენა, -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ორულუანს ზმნისა -- შეიძლება სირბილი (რბენა). არულინე(ნ) (არულინუ შეძლო ერბინა, -- ,
ნორულაფუე(ნ) შესძლებია ერბინა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ორულუანს ზმნისა -- შეუძლია ირბინოს. ორულაფუანს (ორულაფუუ
არბენინა, ურულაფუაფუ ურბენინებია, ნორულაფუაფუე(ნ) არბენინებდა თურმე) კაუზ. ორულუანს ზმნისა -- არბენინებს. მარულ{აფ}არი,
მარულე მიმღ. მოქმ. მორბენალი, მრბენი. ორულ{აფ}არი, ორულაფუ, ორულე, ორულუ მიმღ. ვნებ. მყ. სარბენი. გორულაფირი მიმღ. ვნებ.
წარს. განარბენი. ნარულა, ნარულეფი მიმღ. ვნებ. წარს. ნარბენი. ნარულუერი, ნარულაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. რბენის საფასური. იხ.
ბრულა. 

Lemma: rulaiat  
Number: 18213  
რულაიათ ზმნზ. სირბილით. პაპაქ რულაიათ ქჷმორთჷ ჸუდეშა: ი. ყიფშ., გვ. 8 -- მღვდელი სირბილით მოვიდა სახლში. 

Lemma: rula-rulat  
Number: 18214  
რულა-რულათ ზმნზ. სირბილ-სირბილით. რულა-რულათ ქიმერთჷ ხოჯეფიშა: ი. ყიფშ., გვ. 9 -- სირბილით (სირბილ-
სირბილით) მივიდა ხარებთან. 

Lemma: rulapa  
Number: 18215  
რულაფა (რულაფას) სახელი ორულუანს ზმნისა -- 1. დაძინება. იხ. დო-რულაფა. 2. ჭენება (ცხენის). 

Lemma: rule  
Number: 18216  
რულე (რულეს) 1. რგოლი. 2. საქსოვი დაზგის ნაწილი, რომელზედაც ეხვევა ნაქსოვი. იხ. ლურე. შდრ. ლეჩხ. რულე დგიმ-
სავარცხლის ნაწილი, რომელზედაც შალი ეხვევა (მ. ჩიქ., ა. ღლ.). 

Lemma: rulenj-i  
Number: 18217  
რულენჯ-ი (რულენჯის, რულენს) მიმღ. აწმყ. რულს ზმნისა -- მძინარე. 

Lemma: rumapa  
Number: 18218  
რუმაფა (რუმაფას) სახელი ორუმუანს ზმნისა -- დაბნელება. გადატ. დანგრევა, დაქცევა. ჟიშე ჰაიროპილანეფი ცა დო
დიხას ორუმუანც!: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 86 -- ზემოდან თვითმფრინავები ცა და მიწას აზრობს (აქცევს). ორუმუანს
(დაარუმუუ დააბნელა, დუურუმუაფუ დაუბნელებია, დონორუმაფუე(ნ) დააბნელებდა თურმე) გრდმ. აბნელებს; გადატ. ანგრევს.
ირუმუანს (დიირუმუუ დაიბნელა, დუურუმუაფუ დაუბნელებია) გრდმ. სათავ. ქც. ორუმუანს ზმნისა -- იბნელებს. ურუმუანს (დუურუმუუ
დაუბნელა, დუურუმუაფუ დაუბნელებია) გრდმ. სასხვ. ქც. ორუმუანს ზმნისა -- უბნელებს. ირუმუუ(ნ) (დიირუმუ დაბნელდა,
დორუმაფე{ლე}(ნ) დაბნელებულა) გრდუვ. ვნებ. ორუმუანს ზმნისა -- ბნელდება. არუმუუ(ნ) (დაარუმუ დაუბნელდა, დორუმაფუ // დორუმუუ
დაჰბნელებია) გრდუვ. ვნებ. ურუმუანს ზმნისა -- უბნელდება. ირუმე(ნ) (ირუმუ შესაძლებელი გახდა {და}ბნელება, -- , -- ) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. ორუმუანს ზმნისა -- შეიძლება {და}ბნელება. არუმე(ნ) (არუმუ შეძლო {და}ებნელებინა, -- , დონორუმუე(ნ) შესძლებია
დაბნელება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ურუმუანს ზმნისა -- შეუძლია {და}აბნელოს. ორუმაფუანს (ორუმაფუუ აბნელებინა, ურუმაფუაფუ
უბნელებინებია, ნორუმაფუე(ნ) აბნელებინებდა თურმე) კაუზ. ორუმუანს ზმნისა -- აბნელებინებს. მარუმ{აფ}ალი მიმღ. მოქმ.
{და}მბნელებელი; გადატ. {გა}მანადგურებელი. ორუმ{აფ}ალი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}საბნელებელი; {გა}სანადგურებელი.
დორუმ{აფ}ილი მიმღ. ვნებ. წარს. დაბნელებული; განადგურებული. ნარუმეფი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნაბნელები; {გა}ნანადგურები.
ნარუმ{აფ}უერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ბნელების; {გა}ნადგურების საფასური. {უდ}ურუმაფუ მიმღ. უარყ. {და}უბნელებელი;
{გა}უნადგურებელი. შდრ. იმერ. რუმვა დახშვა, ჭუჭრუტანების დაგმანვა, რომ სინათლე არ შედიოდეს (ვ. ბერ.). 

Lemma: rumapil-i  
Number: 18219  
რუმაფილ-ი (რუმაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ორუმუანს, ირუმუუ(ნ) ზმნათა -- დაბნელებული; გადატ. განადგურებული. 



Lemma: rumbe  
Number: 18220  
რუმბე (რუმბეს) რუმბი. რუმბე კეთდებოდა დიდი ხარის ტყავისაგან. შიგ ორმოც ფუთამდე ღვინო ეტეოდა (მასალები, ტ. 4,
ნაწ. 1, გვ. 224). 

Lemma: rumbua  
Number: 18221  
რუმბუა (რუმბუას) სახელი დორუმბუნს ზმნისა -- მაგრად ცემა; გადატ. ბევრის ერთბაშად დალევა. 

Lemma: rume  
Number: 18222  
რუმე (რუმეს) ბნელი, მრუმე; სიბნელე (ი. ყიფშ.). ქიმერთჷ დიდი რუმე ტყაშა: ა. ცაგ., 1, გვ. 57 -- მივიდა დიდ ბნელ ტყესთან.
რუმე ვაგჷ სჷნთესჷნ, ვართ ზოთონცჷ-აფუნი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 20 -- მრუმე არ ჰგავს სინათლეს, არც ზამთარს-
გაზაფხული. სქანი სინთე თეში მემორჩქ, მუჭოთ რუმეში გოთანაფა: შ. ბერ., გვ. 183 -- შენი სინათლე ისე მიმაჩნია,
როგორც სიბნელის გათენება. ხარისხის ფორმები: ურუმაში უბნელესი; მორუმე ოდნავ ბნელი; გერუმე ზევიდან ოდნავ
ბნელი; გორუმე ირგვლივ ოდნავ ბნელი. იხ. ორუმე; უკუმელა. შდრ. საბა: მრუმე, მრომი ესე არს ბნელად საჩინარი, გინა
შავი ბინდის მსგავსი. 

Lemma: rumua  
Number: 18223  
რუმუა (რუფუას) სახელი ორუმუანს, ირუმუუ(ნ) ზმნათა -- დაბნელება. 

Lemma: rumpua  
Number: 18224  
რუმფუა (რუმფუას) იგივეა, რაც რუმბუა, -- სახელი რუმფუნს ზმნისა -- 1. დიდი და მაგარი საგნით ძლიერ ცემა (გალახვა). 2.
დიდი რაოდენობით რისამე დალევა. რუმფუნს (დორუმფუ მაგრად გალახა, დუურუმფუ მაგრად გაულახავს, დონორუმფუე(ნ)
გალახავდა თურმე) გრდმ. მაგრად სცემს, ურტყამს. რუმფუნს (გერუმფუ შესვა, გეურუმფუ შეუსვამს, გენორუმფუე(ნ) შესვამდა თურმე)
გრდმ. დალევს, შესვამს (ბევრს). 

Lemma: runga  
Number: 18225  
რუნგა (რუნგას) სულელი, ჩერჩეტი. 

Lemma: rungu  
Number: 18226  
რუნგუ (რუნგუს) უგუნური; ყრუ, ბნელი. რუნგუ ჸაზახი -- ბნელი (უგუნური) გლეხი. 

Lemma: ruo  
Number: 18227  
რუო, ბრუო ({ბ}რუოს) რვა. შდრ. ლაზ. ოვრო, ორვო რვა (ნ. მარი). იხ. მაბრუო, მარუო. 

Lemma: rus-i  
Number: 18228  
რუს-ი, რჷს-ი (რუ/ჷსი-ს) რუსი. შდრ. ლაზ. რუსი რუსი (ნ. მარი). 

Lemma: rusuli  
Number: 18229  
რუსული აკაც-ი (რუსული აკაცის) ბოტან. გლედიჩია (ა. მაყ.). რუსული აკაციში ძიგირი რუსული აკაციის ეკალი. იხ.
ნიპუსკაიშ ძიგირი. 

Lemma: rusuli  
Number: 18230  
რუსული სონა (რუსული სონას) ბოტან. ძირთეთრა (ა. მაყ.). 

Lemma: rusuli  
Number: 18231  
რუსული ჭკიდ-ი (რუსული ჭკიდის//ჭკის) ბოტან. ჩვეულებრივი სორგო (ა. მაყ.). იხ. კიტაია. 

Lemma: rusuli  
Number: 18232  
რუსული ჭუბურ-ი (რუსული ჭუბურს) ბოტან. წვრილყვავილა, ცხენისწაბლა (ა. მაყ.). იხ. დიხაში ჭუბური. 

Lemma: rupin-i  
Number: 18233  
რუფინ-ი (რუფინს) ბოხი ხმით ხმამაღლა ლაპარაკი. 

Lemma: rupua  
Number: 18234  
რუფუა (რუფუას) იგივეა, რაც რუმფუა, -- სახელი რუფუნს ზმნისა -- ერთბაშად გადაკვრა, შესმა. მაჟირაშახ გერუფუ ყანწი --
მეორეჯერ გადაკრა (ერთბაშად) ყანწი. რუფუნს (გერუფუ შესვა ერთბაშად, გეურუფუ შეუსვამს ერთბაშად, გენორუფუე(ნ) შესვამდა
თურმე) გრდმ. ერთბაშად სვამს. მარუფალი მიმღ. მოქმ. შემსმელი (ერთბაშად ბევრისა). ორუფალი მიმღ. ვნებ. მყ. შესასმელი
(ერთბაშად). 

Lemma: ru՚ua  
Number: 18235  
რუჸუა (რუჸუას) სახელი რუჸუნს ზმნისა -- სითხის (ღვინო, არაყი...) სწრაფად ბოლომდე შესმა; ყლურწვა. გეშუ ღვინი,



გერუჸუ -- შესვა ღვინო, გადაყლაპა. 

Lemma: rush-i  
Number: 18236  
რუშ-ი (რუშის) არშია. არეშუმიშ(ი) კაბა მოკო, უჩა რუში გოჸუნდასჷ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 30 -- აბრეშუმის კაბა მინდა,
შავი არშია რომ გარს ევლოს. 

Lemma: ruc'k'ua  
Number: 18237  
რუწკუა (რუწკუას) იგივეა, რაც რუწუა, -- სახელი რუწკუნს ზმნისა -- წრუპით შესმა (მაგ., არყის, ღვინის...) 

Lemma: ruc'k'um-i  
Number: 18238  
რუწკუმ-ი (რუწკუმს) იგივეა, რაც ურწკუმი, -- ძალიან ღრმა. 

Lemma: ruc'ua  
Number: 18239  
რუწუა (რუწუას) იხ. რუწკუა, -- სახელი რუწუნს ზმნისა -- დალევა ბევრისა; წრუპვით შესმა. რუწუნს (გერუწუ შეწრუპა, გეურუწუ
შეუწრუპავს, გენორუწუე(ნ) შეწრუპავდა თურმე) გრდმ. წრუპავს. მარუწალი მიმღ. მოქმ. {შე}მწრუპავი. ორუწალი მიმღ. ვნებ. მყ.
{შე}საწრუპი. ნარუწა მიმღ. ვნებ. წარს. {შე}ნაწრუპი. ნარუწუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {შე}წრუპვის საფასური. ურუწუ მიმღ. ვნებ. წარს.
{შე}უწრუპავი. 

Lemma: ruxula  
Number: 18240  
რუხულა (რუხულას) ბოტან. სიმინდის ერთ-ერთი სახეობა. წვრილი სიმინდია და ითესება სამეგროლოს მთიან ნაწილში (ს.
მაკალ., გვ. 186). შდრ. ციცუა. 

Lemma: re'deba  
Number: 18241  
რჷდება იხ. რიდება. ძალამს ორჷდჷ დიანთილიშა -- ძალიან ერიდება დედამთილს. 

Lemma: re'nt'e'  
Number: 18242  
რჷნტჷ (რჷნტჷს) იხ. რინტუ, -- სულელი; ცეტი. რჷნტჷ ოსურიე -- სულელი ქალია. ახალგაზდა რჷნტჷ ძღაბი: მასალ., გვ. 92
-- ახალგაზრდა ცეტი გოგო. 

Lemma: re'p'ot'-i  
Number: 18243  
რჷპოტ-ი (რჷპოტის) ლაპარაკი. 

Lemma: re'p'ot'ua  
Number: 18244  
რჷპოტუა (რჷპოტუას) იგივეა, რაც როპიტუა, -- სახელი რჷპოტუნს ზმნისა -- ჩქარი და წინდაუხედავი ლაპარაკი.
მუდგასირენი, ირჷპოტუ -- რაღაცასაა, ყბედობს. 

Lemma: re's-i  
Number: 18245  
რჷს-ი (რჷსის) იხ. რისი. თაქ რჷსიში მორჩქვანაფა მითინცჷ ვაახიოლე!: მასალ., გვ. 77 -- რუსების აქ შემოჩვევა არავის
გაუხარდება! 

Lemma: re'skonua  
Number: 18246  
რჷსქონუა (რჷსქონუას) იგივეა, რაც რისკონუა, -- კვნეტა, ღრღნა, ხვრა. შდრ. ხვატუა. 

Lemma: re's-xenc'e'pe  
Number: 18247  
რჷს-ხენწჷფე (რჷს-ხენწჷფეს) რუსეთის ხელმწიფე. რჷს-ხენწჷფეს სალდათო მეპუნქუ: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 150 -- რუს-
ხელმწიფეს სალდათად მივყავარ. 

Lemma: re'kon-i  
Number: 18248  
რჷქონ-ი (რჷქონს) უშნოდ ღრღნა. 

Lemma: re'chonua  
Number: 18249  
რჷჩონუა (რჷჩონუას) იხ. რიჩონუა. 

Lemma: rka  
Number: 18250  
რქა (რქას) იხ. ქა. 

Lemma: {r}kagopachil-i  
Number: 18251  
{რ}ქაგოფაჩილ-ი ({რ}ქაგოფაჩილ/რს) განზეგასულრქიანი (საქონელი). შდრ. ქაგოფაჩილი. 

Lemma: rkalua  
Number: 18252  



რქალუა (რქალუას) სახელი ირქალუ(ნ) ზმნისა -- 1. რქის ქნევა იქით-აქეთ ირგვლივ, გადატ. მოუსვენრად ყოფნა. 2. რქაზე
თოკის დახვევა. 

Lemma: rkamua  
Number: 18253  
რქამუა (რქამუას) სახელი რქამუნს ზმნისა -- რაიმეს ჩქარა ჭამა, სანსვლა. რქამუნს (დორქამუ ჩქარა შეჭამა, დუურქამუ ჩქარა
შეუჭამია, დონორქამუე(ნ) ჩქარა შეჭამდა თურმე) გრდმ. ჩქარა და ხარბად ჭამს, -- სანსლავს. მარქამალი მიმღ. მოქმ.
{შე}მსანსვლელი. ორქამალი მიმღ. ვნებ. მყ. {შე}სასანსლავი. 

Lemma: rkapua  
Number: 18254  
რქაფუა (რქაფუას) სახელი რქაფუნს ზმნისა -- შთანთქმა; უშნოდ და ხარბად ჭამა; ჩქარა და ბლომად დალევა. სუმი ჩოგანი
ღუმუ ქუდუდგენი, არძას დორქაფუნს -- სამი ჩოგანი ღომი რომ დაუდგა, ყველას შთანთქავს (შესანსლავს). შდრ. რთქაფუა. 

Lemma: {r}kacik'al-i  
Number: 18255  
{რ}ქაციკალ-ი ({რ}ქაციკალს) წინწამოშვერილრქიანი (საქონელი). 

Lemma: {r}kach'uk'o  
Number: 18256  
{რ}ქაჭუკო ({რ}ქაჭუკოს) მოკლე და სქელრქიანი (საქონელი). შდრ. {რ}ქაჯუკა. 

Lemma: {r}kajuk'a  
Number: 18257  
{რ}ქაჯუკა ({რ}ქაჯუკას) მოკლე და სქელრქიანი (საქონელი). შდრ. {რ}ქაჭუკო. 

Lemma: rkeba  
Number: 18258  
რქება, რქიება (რქებას, რქიებას) სახელი ირქენს ზმნისა -- ქროლა; ქნევა. მასკური ქაქალანს, ირქენს -- მასკური (ქარი)
ქიქინებს, ქროლავს. შდრ. რქენუა, რქუალა. 

Lemma: rkenua  
Number: 18259  
რქენუა (რქენუას) იგივეა, რაც რქება, -- ქროლა. ქარი ირქენუ ძალო: ქხს, 1, გვ. 91 -- ქარი ქრის ძლიერ. შდრ. რქუალა. 

Lemma: rkvieb-a  
Number: 18260  
რქვიებ-ა (რქვიებას) სახელი ირქვიებუ(ნ) ზმნისა -- {და}ქვრივება. ჩქიმი ბიძიქ ადრე დეერქვიუ -- ჩემი ბიძა ადრე
დაქვრივდა. არქვიენს (დაარქვიუ დააქვრივა, დუურქვიებუ დაუქვრივებია, დონორქვიებუე(ნ) დააქვრივებდა თურმე) გრდმ. აქვრივებს.
ირქვიებუ(ნ) (დეერქვიუ დაქვრივდა, დარქვიებე{რე}(ნ) დაქვრივებულა) გრდუვ. ვნებ. არქვიენს ზმნისა -- ქვრივდება. ერქვიებუ(ნ)
(დეერქვიუ დაუქვრივდა, დარქვიებუ დაჰქვრივებია) გრდუვ. ვნებ. არქვიენს ზმნისა -- უქვრივდება. ორქვიებელი მიმღ. ვნებ. მყ.
{და}საქვრივებელი. დარქვიებული მიმღ. ვნებ. წარს. დაქვრივებული. დანარქვიები/უ მიმღ. ვნებ. წარს. დანაქვრივები. უდურქვიებუ
მიმღ. უარყ. დაუქვრივებელი. 

Lemma: rkvi-i  
Number: 18261  
რქვი-ი (რქვი{ი}ს) ქვრივი. ართი მიგიდენი რქვიი ორდჷ: ა. ცაგ., 1, გვ. 96 -- ერთი ვიღაცა ქვრივი იყო. ჟირი რქვიენს: მ.
ხუბ., გვ. 356 -- ორ ქვრივს. 

Lemma: rkia  
Number: 18262  
რქია, რქილა (რქი{ლ}ას), რქიალა, რქუალა (რქიალას, რქუალას) სახელი ირქენს, ურქენს ზმნათა -- ქნევა; ქროლა;
გაჭენება, გაჯირითება (ცხენისა). ითამ თენემს გიბრაჸანქ დო ვორექ ხეში რქიალას: შ. ბერ., გვ. 191 -- ვითომ ამათ
გავდენიო და ვარ ხელის ქნევაში. მასქური ირქენს, ბორია რე: მასალ., გვ. 61 -- მასქური (ქარი) ქრის, ქარია. ბორია
ირქენც, შერენც: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 81 -- ქარი ქრის, ბობოქრობს. ცხენს გევოხექ ფაშატისი, მოთუურქე მათრახისი:
ქხს, 1, გვ. 13 -- ცხენზე ვზივარ ფაშატზე, ვუქნევ მათრახს. მა ვარენო ცხენც ურქენდე, შურო ვა რე გასაკვირი: მასალ., გვ.
45 -- მე ცხენით რომ ვჯირითობდე, სულ არაა გასაკვირი. ქუურქენდეს ტურკისია: ქხს, 1, გვ. 213 -- უქნევდნენ ჯოხსო. ირქენს
(ირქუუ იქნია, ურქუუ უქნევია, ნორქუე(ნ) იქნევდა თურმე) გრდმ. იქნევს. ურქენს (ურქუუ უქნია, ურქუუ უქნევია) გრდმ. სასხვ. ქც. უქნევს;
უქრის (მოსულელოა). ირქუაფუ(ნ) (ირქუუ იქროლა, რქუაფე{რე}(ნ) ქროლილა) გრდუვ. ვნებ. ქრის; იქნევს. მო/ამარქუალი მიმღ. მოქმ.
მომქნევი. მაარქუალი მიმღ. ვნებ. მყ. მოსაქნევი. მორქი{ი}ლი მიმღ. ვნებ. წარს. მოქნეული. მონარქუერი, ნარქუაფუერი მიმღ. ვნებ.
წარს. მოქნევის საფასური. 

Lemma: rkieba  
Number: 18263  
რქიება (რქიებას) იგივეა, რაც რქება.შდრ. რქია. 

Lemma: rkina  
Number: 18264  
რქინა, რქინაფა (რქინა{ფა}ს), რქიინაფა (რქიინაფას) იგივეა, რაც ქირინაფა, -- ქნევა; ღერება. ბიგაში რქი{ი}ნაფას
დაანები დუდი -- ჯოხის ქნევას თავი დაანებე. მუს ურქინუანქ ბიგას, ქიდინტირი სქანო -- რას უქნევ ჯოხს, დაეტიე შენთვის.
კოღო ჩხუბის მიპირენს, მარა ბურჭულს ვირქინუა: ქხს, 1, გვ. 337 -- კოღო ჩხუბს მიპირებს, მაგრამ წალდს ვიქნევ.
რქინაფულენს (იყენ. ირქიინუუ იქნია, ურქიინუაფუ უქნევია) გრდუვ. საშ- მოქმ. იქნევს. ირქინუანს, ირქიინუანს (ირქი{ი}ნუუ იქნია,
ურქი{ი}ნუაფუ უქნევია, ნორქი{ი}ნუაფუე(ნ) იქნევდა თურმე) გრდმ. იქნევს. ურქი{ი}ნუანს (ურქი{ი}ნუუ უქნია, ურქი{ი}ნუაფუ უქნევია) გრდმ.
სასხვ. ქც. უქნევს. ირქი{ი}ნე(ნ) (ირქი{ი}ნუ შესაძლებელი გახდა {მო}ქნევა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ირქიინუანს ზმნისა --
შეიძლება {მო}ქნევა. არქი{ი}ნე(ნ) (არქი{ი}ნუ შეძლო {მო}ექნია, -- , მონორქი{ი}ნაფუე(ნ) შესძლებია მოქნევა) გრდუვ. შესაძლ.
ურქიინუანს ზმნისა -- შეუძლია {მო}იქნიოს. ორქიინაფუანს (ორქიინაფუუ აქნევინა, ურქიინაფუაფუ უქნევინებია, ნორქიინაფუე(ნ)
აქნევინებდა თურმე) კაუზ. ირქიინუანს ზმნისა -- აქნევინებს. მამარქი{ი}ნაფალი მიმღ. მოქმ. მომქნევი. მაარქი{ი}ნაფალი მიმღ.



ვნებ. მყ. მოსაქნევი. მორქი{ი}ნაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. მოქნეული. მონარქი{ი}ნეფი მიმღ. ვნებ. წარს. მონაქნევი. მონარქი{ი}ნაფუერი
მიმღ. ვნებ. წარს. მოქნევის საფასური. უმუ{უ}რქინაფუ მიმღ. უარყ. მოუქნევი, მოუქნეველი. 

Lemma: rkinchap-i  
Number: 18265  
რქინჩაფ-ი (რქინჩაფის) იხ. ქინჩაფი. შდრ. რგინჯაფი. 

Lemma: rkuala//rkiala  
Number: 18266  
რქუალა//რქიალა (რქუალას, რქიალას) იგივეა, რაც რქია, რქილა. 

Lemma: rkumol-i  
Number: 18267  
რქუმოლ-ი (რქუმოლ/რს) იხ. რქუმოლუა. 

Lemma: rkumolir-i  
Number: 18268  
რქუმოლირ-ი (რქუმოლირს) მიმღ. ვნებ. წარს. რქუმოლუნს ზმნისა -- დახრული, დაღრღნილი. 

Lemma: rkumolua  
Number: 18269  
რქუმოლუა (რქუმოლუას) სახელი რქუმოლუნს ზმნისა -- ხვრა, ღრღნა; უშნოდ და ხარბად ჭამა. რქუმოლუა დოუჭყაფუ,
ლაფშ-ნოლი დოუნჭყოლჷ: მასალ., გვ. 64 -- ხვრა დაუწყია ბაგე-ღრძილი დაუშავებია. მუშ ჭკუაშა ქიმეჩიკონი,
დურქუმოლუნდ ძვალ დო ძელს -- თავის ჭკუაზე რომ მიგეცა, დახრავდა ძვალსა და რბილს. რქუმოლუნს (დორქუმოლუ დახრა,
დუურქუმოლუ დაუხრავს, დონორქუმოლუე(ნ) დახრავდა თურმე) გრდმ. ხრავს, ღრღნის. ურქუმოლუნს (დუურქუმოლუ დაუხრა, დუურქუმოლუ
დაუხრავს) გრდმ. სასხვ. ქც. რქუმოლუნს ზმნისა -- უხრავს, უღრღნის. ორქუმოლაფუანს (ორქუმოლაფუუ ახვრევინა,
ურქუმოლაფუაფუ უხვრევინებია, ნორქუმოლაფუე(ნ) ახვრევინებდა თურმე) კაუზ. რქუმოლუნს ზმნისა -- ახვრევინებს, აღრღნევინებს.
მარქუმოლარი მიმღ. მოქმ. {და}მხვრელი, {და}მღრღნელი. ორქუმოლარი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}სახვრელი, {და}საღრღნელი.
რქუმოლირი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ხრული, {და}ღრღნილი. ნარქუმოლა მიმღ. ვნებ. წარს. ნახვრი, ნაღრღნი. ნარქუმოლუერი მიმღ.
ვნებ. წარს. ხვრის, ღრღნის საფასური. ურქუმოლუ მიმღ. უარყ. {და}უხვრელი, {და}უღრღნელი. 

Lemma: rghamil-i  
Number: 18270  
რღამილ-ი (რღამილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. რღამუნს ზმნისა -- ფოსო, ღრმული, გულამოღებული, ამოჭრილი. 

Lemma: rghamua  
Number: 18271  
რღამუა (რღამუას) სახელი რღამუნს ზმნისა -- ღრმობა, ღრმულის, ღრანტეს, ფოსოს გაკეთება. შხირი ჭვიმეფი წყარპის
რღამუნს -- ხშირი წვიმები მდინარის ნაპირზე ღრანტებს აკეთებს. რღამუნს (დორღამუ ღრანტე გააკეთა, დოურღამუ ღრანტე
გაუკეთებია, დონორღამუე(ნ) ღრანტეს გააკეთებდა) გრდმ. ღრანტეს აკეთებს. ირღამუუ(ნ) (დიირღამუ ღრმული გაკეთდა,
დორღამე{ლე}(ნ) ღრმული გაკეთებულა) გრდუვ. ვნებ. რღამუნს ზმნისა -- ფოსო, ღრმული კეთდება. არღამუუ(ნ) (დაარღამუ
ღრმული გაუკეთდა, დორღამუუ ღრმული გაჰკეთებია) გრდუვ. ვნებ. რღამუნს ზმნისა -- ფოსო, ღრმული უკეთდება.
ორღამაფუანს (ორღამაფუუ ღრმული გააკეთებინა, ურღამაფუაფუ ღრმული გაუკეთებინებია, ნორღამაფუე(ნ) ღრმულს აკეთებინებდა
თურმე) კაუზ. რღამუნს ზმნისა -- ღრმულს აკეთებინებს. მარღამალი მიმღ. მოქმ. ღრმულის გამკეთებელი. ორღამალი მიმღ. ვნებ.
მყ. {ჩა}საღრმავებელი, ღრმულსაკეთებელი. რღამილი მიმღ. ვნებ. წარს. ჩაღრამული. ნარღამა მიმღ. ვნებ. წარს.
{ჩა}ნაღრმავები. ნარღამუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ჩაღრმავების საფასური. 

Lemma: rghvapa  
Number: 18272  
რღვაფა (რღვაფას) იგივეა, რაც ღვაფა, -- სახელი ორღვანს ზმნისა -- 1. {გადა}ყრა; რღვევა, ნგრევა (ნაგებობისა). სიმინს
ორღვანს, გუგას ჩუანს: ქხს, 1, გვ. 211 -- სიმინდს ყრის, ნაქურჩალს ინახავს. ჩეს ჭკუმუნც დო უჩას ორღვანც -- თეთრს ჭამს
და შავს ყრის (გამოცანა: ჩიჩიხი). ირფესჷ ოზეშა მუნიმაარღვანს: ა. ცაგ., გვ. 3 -- ყველაფერს ეზოში ყრის. შხვას
ეთმურღვანქ ღერსია: ენგური, გვ. 250 -- სხვას ქვეშ უყრი ღეროსო. 2. თევზის მიერ ქვირითის {და}ყრა. ორღვანს (ორღუ ყარა,
ურღვაფუ უყრია, ნორღვაფუე(ნ) ყრიდა თურმე) გრდმ. ყრის. ირღვანს (ირღუ იყარა, ურღვაფუ უყრია) გრდმ. სათავ. ქც. ორღვანს
ზმნისა -- იყრის თავისთვის. ურღვანს (ურღუ უყარა, ურღვაფუ უყრია) გრდმ. სასხვ. ქც. ორღვანს ზმნისა -- უყრის. ირღვაფუუ(ნ)
(დიირღუ დაიყარა, დორღვაფე{რე}(ნ) დაყრილა) გრდუვ. ვნებ. ორღვანს ზმნისა -- იყრება. არღვაფუუ(ნ) (დაარღუ დაეყარა, დორღვაფუუ
დაჰყრია) გრდუვ. ვნებ. ურღვანს ზმნისა -- ეყრება. ირღვინე(ნ) (ირღვინუ შესაძლებელი გახდა დაყრა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ.
ვნებ. ორღვანს ზმნისა -- შეიძლება დაიყაროს. არღვინე(ნ) (არღვინუ შეძლო ეყარა, -- , ნორღვაფუე(ნ) შესძლებია დაყრა) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. ურღვანს ზმნისა -- შეუძლია დაყაროს. ორღვაფუანს (ორღვაფუუ აყრევინა, ურღვაფუაფუ უყრევინებია, ნორღვაფუე(ნ)
აყრევინებდა თურმე) კაუზ. ორღვანს ზმნისა -- აყრევინებს. მარღვაფალი მიმღ. მოქმ. {მო}მყრელი, {გადა}მყრელი. ორღვაფალი
მიმღ. ვნებ. მყ. {მო}საყრელი, {გადა}საყრელი. რღვაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. {მო}ყრილი, {გადა}ყრილი. ნარღვეფი მიმღ. ვნებ.
წარს. {მო}ნაყარი, {გადა}ნაყარი. ნარღვაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {მო}ყრის, {გადა}ყრის საფასური. ურღვაფუ მიმღ. უარყ.
{მო}უყრელი, {გადა}უყრელი. 

Lemma: rghvapil-i  
Number: 18273  
რღვაფილ-ი (რღვაფილ/რს) იგივეა, რაც ღვაფილი, -- მიმღ. ვნებ. წარს. ორღვანს ზმნისა -- {და}ყრილი; {გადა}გდებული. 

Lemma: rghvinjeba  
Number: 18274  
რღვინჯება (რღვინჯებას) სახელი ირღვინჯებუ(ნ) ზმნისა -- გაბრაზება, გულის მოსვლა; გაღიზიანება. კოლმეურნეობაში
მაკათური ყაზაყიში რღვინჯება ოკონა გასაზოგადება-გაართიანებათი ორენჯი შენობეფიში: ყაზაყ., 6.03.1930, გვ. 1 --
კოლმეურნეობის წევრი გლეხების გაბრაზება უნდათ გასაზოგადოება-გაერთიანებით საცხოვრებელი შენობებისა.
ირღვინჯებუ(ნ) (გეერღვინჯუ გაბრაზდა, გარღვინჯებე{ლე}(ნ) გაბრაზებულა, გონორღვინჯებუე(ნ) გაბრაზდებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ.
ბრაზდება, ღიზიანდება. ორღვინჯებელი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}საბრაზებელი, გასაღიზიანებელი. გარღვინჯებული მიმღ. ვნებ. წარს.
გაბრაზებული, გაღიზიანებული. განარღვინჯები/უ მიმღ. ვნებ. წარს. განაბრაზები, განაღიზიანები. განარღვინჯებუერი მიმღ. ვნებ.
წარს. გაბრაზების, გაღიზიანების საფასური 



Lemma: rghvinjebul-i  
Number: 18275  
რღვინჯებულ-ი იხ. გარღვინჯებული. 

Lemma: rghia  
Number: 18276  
რღია (რღიას) იგივეა, რაც ღია, -- იღლია. ქალეშვიტუუ რღიაშა დო მიდეღუ -- ამოიდო იღლიაში და წაიღო. შდრ. ძვ.
ქართ. ღლია (ი. აბულ., ლექსკ.); აჭარ. ღლია; გურ. იმერ. ღლიავი იღლია (ს. ჟღ., ა. ღლ.). 

Lemma: rghia  
Number: 18277  
რღია, რღიაფ-ი (რღია{ფი}-ს) სახელი რღიანს ზმნისა -- ღრიალი. დუდი დაანები რღიას (//რღიაფის) -- თავი დაანებე
ღრიალს. რღიანს (რღიუ იღრიალა, ურღიუ{უ} უღრიალია, ნორღიუე(ნ) ღრიალებდა თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ. ღრიალებს. 

Lemma: rghima  
Number: 18278  
რღიმა, რღიმალ-ი (რღიმა{ლ/რ}-ს) უშნოდ პირდაღებული, პირდაფჩენილი. ნოჸორრღიმა -- პირდაფჩენილი. იხ. რღიმაფა.

Lemma: rghimapa  
Number: 18279  
რღიმაფა (რღიმაფას) სახელი ორღიმ{ინ}უანს ზმნისა -- უშნოდ პირის დაფჩენა. მუს გირღიმანს პიჯი? -- რას დაგიფჩენია
პირი? მუს გეირღიმანდუ ნოჸორი? -- რად გქონდა დაფჩენილი პირი? ორღიმუანს (ორღიმუუ დააფჩინა, ურღიმუაფუ დაუფჩენია,
ნორღიმაფუე(ნ) აფჩენდა თურმე პირს) გრდმ. უშნოდ აფჩენს (პირს). 

Lemma: rghimapil-i  
Number: 18280  
რღიმაფილ-ი (რღიმაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ორღიმინუანს ზმნისა -- {და}ფჩენილი. 

Lemma: rghimin-i  
Number: 18281  
რღიმინ-ი (რღიმინს) იგივეა, რაც რღიმაფა. 

Lemma: rghol-i  
Number: 18282  
რღოლ-ი (რღოლ/ს) ფუტურო, ფუღურო. რღოლი ჯა -- ფუტურო ხე. იხ. რღომა; ღოლი. 

Lemma: rghoma  
Number: 18283  
რღომა (რღომას) იგივეა, რაც რღოლი, -- ფუღურო; ღრუ. რღომა ჯა -- ფუტურო ხე. შდრ. ლაზ. ღორმა ფართო ხვრელი (ნ.
მარი.). იხ. იშარღომა. 

Lemma: rghuapa  
Number: 18284  
რღუაფა (რღუაფას) სახელი ირღუაფუუ(ნ) ზმნისა -- ლღობა; დაშლა; რღვევა. ჩე დიხას, კირს წყარს ქიგიობუნქინი,
ირღუაფუ -- თეთრ მიწას, კირს წყალს რომ დაასხამ, ლღვება. ირღუაფუ(ნ) (დიირღუუ დაიშალა, დორღუაფე{ლე}(ნ) დაშლილა,
დონორღუაფუე(ნ) დაიშლებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. იშლება, ლღვება. მარღუალი, მარღუაფალი მიმღ. მოქმ. {და}მშლელი;
{გა}მლღობი. ორღუაფალი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}საშლელი; {გა}სალღობი. რღუაფილ/რი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}შლილი;
{გა}ლღობილი. ნარღუეფი მიმღ. ვნებ. წარს. ნაშალი; ნალღობი. შდრ. გეცუმა. 

Lemma: rq'apa  
Number: 18285  
რყაფა (რყაფას) სახელი ირყაფუ(ნ) ზმნისა -- გათქვლეფა, შერევა. ირყაფუუ(ნ) (ერყუ {გა}ითქვლიფა, ერყაფე{ლე}(ნ)
ათქვლეფილა) გრდუვ. ვნებ. ითქვლიფება. 

Lemma: rq'eba  
Number: 18286  
რყება (რყებას) სახელი არყენს; ერყებუ(ნ) ზმნათა -- 1. რყევა. ჸუდე ირყებუ -- სახლი ირყევა. 2. გაყრა, დაშორება,
დაცილება. დიდა დო სქუა ერყებუ ართმაჟიას -- დედა-შვილი ეყრება ერთიმეორეს. 3. მოქცევა. თეში მერყუ თე ბოშის: მ.
ხუბ., გვ. 280 -- ისე მოექცა ამ ბიჭს. არყენს (დაარყუუ დაარყია, დუურყებუ დაურყევია, დონორყებუე(ნ) დაარყევდა თურმე) გრდმ.
არყევს. ურყენს (დუურყუუ შეურყია, დუურყებუ შეურყევია) გრდმ. სასხვ. ქც. არყენს ზმნისა -- ურყევს. ირყებუ{უ}(ნ) (დიირყუ შეირყა,
დარყებე{ლე}(ნ) შერყეულა) გრდუვ. ვნებ. არყენს ზმნისა -- ირყევა; იყრება. ერყებუ{უ}(ნ) (გეერყუ გაეყარა, გარყებუ გაჰყრია) გრდუვ.
ვნებ. არყენს ზმნისა -- ერყევა; ეყრება; ექცევა. არყინე(ნ) (არყინუ შეძლო შეერყია, გაჰყროდა; -- ; ნორყებუე(ნ) შესძლებია გაყრა,
გაცლა, შერყევა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. არყენს, ერყებუ(ნ) ზმნათა -- შეუძლია შერყევა; გაყრა; გაცლა. ორყებაფუანს
(ორყებაფუუ არყევინა, დააშორებინა ერთმანეთს; ურყებაფუაფუ ურყევინებია, დაუშორებინებია; ნორყებაფ{უაფ}უე(ნ) აყრევინებდა,
დააშორებინებდა თურმე) კაუზ. არყენს, ეყრებუ(ნ) ზმნათა -- არყევინებს; გააყრევინებს (ერთმანეთს). მარყებელი მიმღ. მოქმ.
{შე}მრყევი; {გა}მყრელი; {გა}მშორებელი. ორყებელი მიმღ. ვნებ. მყ. {შე}სარყევი; {გა}საყრელი; {გა}საშორებელი. რყებული მიმღ.
ვნებ. წარს. {შე}რყეული; {გა}ყრილი; დაშორებული. ნარყები მიმღ. ვნებ. წარს. ნარყევი; განაყრელი. ნარყებუერი მიმღ. ვნებ.
წარს. რყევის, გაყრის საფასური. ურყებუ, უგურყებუ მიმღ. უარყ. ურყევი; გაუყრელი. 

Lemma: rq'eva  
Number: 18287  
რყევა (რყევას) იგივეა, რაც რყება, -- რყევა. იჸუ ქიჸანაში რყევაქჷ: ი. ყიფშ., გვ. 39 -- იქნა ქვეყნის რყევა. 

Lemma: rq'ial-i  
Number: 18288  
რყიალ-ი (რყიალს) ყიალი. 



Lemma: rq'int'ua  
Number: 18289  
რყინტუა (რყინტუას) იხ. ყინტუა, ჸინტუა. 

Lemma: rq'ueba  
Number: 18290  
რყუება (რყუებას) იხ. მო-რყუება. 

Lemma: rshvil-i  
Number: 18291  
რშვილ-ი (რშვილს) მიმღ. ვნებ. წარს. რშუნს ზმნისა -- ქსოვილი, მოქსოვილი. ჩქიმ რაშის ართ ცინდას ოკო გოძჷდას მუკი-
მუკიი ლინჯიშ ჭკადილი რშვილი: მ. ხუბ., გვ. 125 -- ჩემს რაშს ერთ ციდაზე უნდა ჰქონდეს (ედოს) ირგვლივ სპილენძის
ჭედილი ქსოვილი. სუმი ძღაბეფი ქიმთოხე გალიას, რშვილი რკინაშის: მ. ხუბ., გვ. 281 -- სამი გოგო ზის გალიაში, მოწნულ
რკინისაში. გადატ. მოდებული, გავრცელებული. გრიპით დორშვილი რე ქიანა -- გრიპი მოდებულია ქვეყანაზე. იხ. რშუალა.

Lemma: rshvin-i  
Number: 18292  
რშვინ-ი (რშვინს), რშვინუა (რშვინუას) სახელი რშვინუნს ზმნისა -- სტვენა. ბოშემქჷ რშვინი ქჷდუუჭყეს: ი. ყიფშ., გვ. 94 --
ბიჭებმა სტვენა დაუწყეს. ჩიტეფქჷთი გაამანჯეს ჭვიტაფი და რშვინი: ი. ყიფშ., გვ. 170 -- ჩიტებმაც გამართეს ჭიკჭიკი და
სტვენა. მიდგარენი ჯალონაშე ქორშვინჷნცჷ ათე ბორჯისჷ -- ვიღაც ტყიდან (ქე) სტვენს ამ დროს. მეთხალექ უწუუ
მეთხალეს: სი უცხონტი დო მა ურშვინუნქია: ა. ცან., გვ. 112 -- თხის მწყემსმა უთხრა თხის მწყემსს: შენ საკორტნი კაფე და
მე ვუსტვენო. გადატ. უსაქმოდ სიარული, ხეტიალი. რშვინუნს (რშვინუ სტვინა, ურშვინუ უსტვენია, ნორშვინუე(ნ) სტვენდა თურმე)
გრდმ. სტვენს. ურშვინუნს (ურშვინუ უსტვინა, ურშვინუ უსტვენია) გრდმ. სასხვ. ქც. რშვინუნს ზმნისა -- უსტვინა. არშვინუაფუ(ნ)
(არშვინუ ესტვინა, რშვინაფუ სტვენია) გრდუვ. ვნებ. ურშვინუნს ზმნისა -- ესტვინება. ირშვინე(ნ) (ირშვინუ შესაძლებელი გახდა
სტვენა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. რშვინუნს ზმნისა -- შეიძლება ისტვინოს (სტვენა). არშვინე(ნ) (არშვინუ შეძლო ესტვინა, -- ,
ნორშვინუე(ნ) შესძლებია სტვენა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ურშვინუნს ზმნისა -- შეუძლია სტვინოს. ორშვინაფუანს (ორშვინაფუუ
ასტვენინა, ურშვინაფუაფუ უსტვენინებია, ნორშვინაფუე(ნ) ასტვენინებდა თურმე) კაუზ. რშვინუნს ზმნისა -- ასტვენინებს. მარშვინალი
მიმღ. მოქმ. მსტვენი. ორშვინალი მიმღ. ვნებ. მყ. სასტვენი. {გითო}რშვინილი მიმღ. ვნებ. წარს. {გამო}სტვენილი; გადატ.
გაღარიბებული. ნარშვინა მიმღ. ვნებ. წარს. ნასტვენი. ნარშვინუერი მიმღ. ვნებ. წარს. სტვენის საფასური. ურშვინუ მიმღ. უარყ.
უსტვენი. იხ. შვიტინუა. შდრ. ლაზ. 1. სტვინ: ოსტვინუ სტვენა (ნ. მარი). 

Lemma: rshial-i  
Number: 18293  
რშიალ-ი (რშიალს) შრიალი. მუდგარენი ირშიალუ -- რაღაც შრიალებს. ირშიალუ(ნ) (ირშიალუ იშრიალა, ურშიალებუ//ურშიალუ{უ}
უშრიალია, ნორშიალებუე(ნ) შრიალებდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. შრიალებს. ორშიალუანს (ორშიალუუ აშრიალა, ურშიალუაფუ
უშრიალებია, ნორშიალაფუე(ნ) აშრიალებდა თურმე) გრდმ. აშრიალებს. მარშიალე მიმღ. აწმყ. მოშრიალე. ორშიალე მიმღ. ვნებ. მყ.
საშრიალო. ორშიალაია მიმღ. ვნებ. მყ. საშრიალებელი. ნარშიალუ მიმღ. ვნებ. წარს. ნაშრიალები. ნარშიალუერი მიმღ. ვნებ. წარს.
შრიალის საფასური. შდრ. ლაზ. შიალ: შიალამს შრიალებს (ნ. მარი). 

Lemma: rshuala1  
Number: 18294  
რშუალა1 (რშუალას) იხ. დო-რშუალა. 

Lemma: rshuala2  
Number: 18295  
რშუალა2 (რშუალას) იგივეა, რაც შუალა. შდრ. რშუაფა. 

Lemma: rshuala3  
Number: 18296  
რშუალა3 (რშუალას) იხ. ითორშუალა. 

Lemma: rshuapa  
Number: 18297  
რშუაფა (რშუაფას) იგივეა, რაც რშუალა2, -- სახელი ორშუანს ზმნისა -- ქსელვა, ქსოვის დაწყება. ჸანჭი ორშუანს დო ანწი
მალას დიიჭყანს პარკუას -- ყაჭი (აბრეშუმის ჭია) ქსელავს (ქსოვას იწყებს) და აწი მალე დაიწყებს პარკვას (პარკის
დამზადებას). ორშუანს (დაარშუუ ქსელვა დაიწო, დუურშუაფუ ქსელვა დაუწია, დონორშუაფუე(ნ) ქსელს აბამდა თურმე) გრდმ. ქსელვას
იწყებს, -- ქსელავს. ირშუანს (დიირშუუ ქსელვა დაიწყო, დუურშუაფუ ქსელვა დაუწყია) გრდმ. სათავ. ქც. ირშუანს ზმნისა --
ქსელვას იწყებს თავისთვის, იქსელავს. ურშუანს (დუურშუუ ქსელვა დაუწყო, დუურშუაფუ ქსელვა დაუწყია) გრდმ. სასხვ. ქც.
ორშუანს ზმნისა -- ქსელვას უწყებს, -- უქსელავს. ირშუაფუუ(ნ) (დიირშუ ქსელვა დაიწყო, დორშუაფე{რე}(ნ) ქსელვა დაწყებულა)
გრდუვ. ვნებ. ორშუანს ზმნისა -- ქსელვა იწყება (საფუძველი ეყრება), -- იქსელება. ირშვე(ნ), ირშვენე(ნ) (ირშვენუ
შესაძლებელი გახდა ქსელვის დაწყება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ორშუანს ზმნისა -- შეიძლება ქსელვა დაიწყოს
(დაიქსელოს). არშვე(ნ), არშვენე(ნ) (არშვენუ შეძლო ქსელვა დაეწყო, -- , დონორშუაფუე(ნ) შესძლებია ქსელვა) გრდუვ. შესაძლ.
ვნებ. ურშუანს ზმნისა -- შეუძლია ქსელვა დაიწყოს. ორშუაფუანს (ორშუაფუუ ქსელვა დააწყებინა, ურშუაფუაფუ ქსელვა
დაუწყებინებია, ნორშუაფ{უაფ}უე(ნ) ქსელვას აწყებინებდა თურმე) კაუზ. ორშუანს ზმნისა -- ქსელვას აწყებინებს. მარშუ{აფ}ალი მიმღ.
მოქმ. ქსელვის დამწყები, {და}მქსელავი. ორშუ{აფ}ალი მიმღ. ვნებ. მყ. ქსელვის დასაწყისი, {და}საქსელი. დორშუაფილი,
დორშუალირი მიმღ. ვნებ. წარს. ქსელვადაწყებული, დაქსელილი. ნარშუა, ნარშუეფი მიმღ. ვნებ. წარს. ქსელვა-დაწყებული,
{და}ნაქსელი. ნარშ{უაფ}უერი მიმღ. ვნებ. წარს. ქსელვის დაწყების საფასური. {უდ}ურშუაფუ მიმღ. უარყ. ქსელვადაუწყებელი. შდრ.
ლაზ. შჳ: ოშუ, ოშვალუ ქსოვა (ნ. მარი). 

Lemma: rshumapa  
Number: 18298  
რშუმაფა (რშუმაფას) სახელი ირშუმუანს ზმნისა -- ღრძობა. თხილას ორდა, კუჩხი ვაგნირშუმუა, ვარა ვემიტახა --
ფრთხილად იყავი, ფეხი არ იღრძო, ან არ მოიტეხო. ირშუმუანს (გინიირშუმუუ იღრძო, გუნუურშუმუაფუ უღრძვია, გინნორშუმაფუე(ნ)
იღრძობდა თურმე) გრდმ. იღრძობს. ირშუმენე(ნ) (ირშუმენუ შესაძლებელი გახდა ღრძობა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
ირშუმუანს ზმნისა -- შეიძლება ღრძობა. არშუმენე(ნ) (არშუმენუ შეძლო ეღრძო, -- , ნორშუმაფუე(ნ) შესძლებია ეღრძო) გრდუვ.



შესაძლ. ვნებ. ურშუმუანს ზმნისა -- შეუძლია იღრძოს. ორშუმაფუანს (ორშუმაფუუ აღრძობინა, ურშუმაფუაფუ უღრძნობინებია,
ნორშუმაფუე(ნ) აღრძობინებდა თურმე) კაუზ. ირშუმუანს ზმნისა -- აღრძობინებს. მარშუმაფალი მიმღ. მოქმ. მღრძობი. ორშუმაფალი
მიმღ. ვნებ. მყ. საღრძობი. {გინო}რშუმაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. ღრძობილი. ნარშუმეფი მიმღ. ვნებ. წარს. ნაღრძობი. ნარშუმაფუერი
მიმღ. ვნებ. წარს. ღრძობის საფასური. {უგნ}ურშუმაფუ მიმღ. უარყ. უღრძობი. 

Lemma: rshumapil-i  
Number: 18299  
რშუმაფილ-ი (რშუმაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ირშუმუანს ზმნისა -- ნაღრძობი. 

Lemma: rshxip'ua  
Number: 18300  
რშხიპუა (რშხიპუას) სახელი რშხიპუნს ზმნისა -- ხვრეპა. 

Lemma: rchapa  
Number: 18301  
რჩაფა (რჩაფას) სახელი ორჩანს ზმნისა -- {და}გება, {გა}შლა. ლოგინს ორჩანს -- ლოგინს აგებს (შლის). ჩქი ურჩანთ
ფარჩემსია უსაქვარე კახმემსია: ი. ყიფშ., გვ. 167 -- ჩვენ ვუშლით ფარჩებსო უსაქმურ კახპებსო. მიდგაში ნორჩალი
მირჩუდეს: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 35 -- ვიღაცის ლოგინი გვეგო. სქვერეფი დუცუ ინწყუანდ, კატერი წყარც ორჩანდჷნი:
კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 116 -- შვლები იყვინთებოდნენ, კატერი წყალს რომ აპობდა (აფენდა). ორჩანს (დაარჩუ დააგო,
დუურჩაფუ დაუგია, დონორჩაფუე(ნ) აგებდა თურმე) გრდმ. შლის, აგებს (ლოგინს). ირჩანს (დიირჩუ დაიგო, დუურჩაფუ დაუგია) გრდმ.
სათავ. ქც. ორჩანს ზმნისა -- იგებს, იშლის (ლოგინს). ურჩანს (დუურჩუ დაუგო, დუურჩაფუ დაუგია) გრდმ. სასხვ. ქც. ორჩანს ზმნისა
-- უგებს, უშლის (ლოგინს). ირჩაფუუ(ნ) (დიირჩუ დაიგო, დორჩაფე{ლე}(ნ) დაგებულა) გრდუვ. ვნებ. ორჩანს ზმნისა -- იშლება, იგება
(ლოგინი). არჩაფუუ(ნ) (დაარჩუ დაეგო, დორჩაფუ{უ} დაჰგებია ლოგინი) გრდუვ. ვნებ. ურჩანს ზმნისა -- ეგება, ეშლება (ლოგინი).
ირჩე(ნ), ირჩინე(ნ) (დიირჩინუ შესაძლებელი გახდა დაგება ლოგინისა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ორჩანს ზმნისა -- შეიძლება
დაიგოს, გაიშალოს (ლოგინი). არჩე(ნ), არჩინე(ნ) (არჩინუ შეძლო დაეგო ლოგინი, -- , დონორჩუე(ნ) შესძლებია დაეგო) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. ურჩანს ზმნისა -- შეუძლია დააგოს, გაშალოს (ლოგინი). ორჩაფუანს (ორჩაფუუ დააგებინა, ურჩაფუაფუ
დაუგებინებია, ნორჩაფუაფუე(ნ) აგებინებდა თურმე) კაუზ. ორჩანს ზმნისა -- აგებინებს, აშლევინებს (ლოგინს). მარჩ{აფ}ალი, მარჩაფუ
მიმღ. მოქმ. {და}მგები, {გა}მშლელი ლოგინისა. ორჩ{აფ}ალი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}საგები, {გა}საშლელი. რჩაფილი, რჩელი მიმღ.
ვნებ. წარს. {და}გებული, {გა}შლილი. ნარჩეფი, ნარჩა მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნაგები, {გა}ნაშლელი. ნარჩ{აფ}უერი მიმღ. ვნებ. წარს.
ლოგინის დაგების, გაშლის საფასური. {უდუ}ურჩ{აფ}უ, უგურჩუ მიმღ. უარყ. დაუგებელი, გაუშლელი.შდრ. ლაზ. რჩ: დორჩელი
ლოგინი (ნ. მარი). 

Lemma: rche  
Number: 18302  
რჩე (ღ რჩელ) იგივეა, რაც ჩე, -- თეთრი. ირ განით რჩელენს გაფორანს -- ყოველმხრივ თეთრებს {მო}აფარებს. შდრ. ძვ.
ქართ. მჴცე. 

Lemma: rcheba1  
Number: 18303  
რჩება1 (რჩებას) სახელი ორჩუ(ნ) ზმნისა -- 1. რჩოლა, რქენა. ჭკვერი ორინჯი რე, ბაღანემს ვა არჩუ, მარა ჭითა ჩხოუ
ორჩუ -- ჭკვიანი საქონელია, ბავშვებს არ ერჩის, მაგრამ წითელი ძროხა ერჩის. 2. დაშავება, ვნება, ცუდი რისმე გაკეთება...
ღორონთით ვე ერჩებუ: ი. ყიფშ., გვ. 164 -- ...ღმერთიც არ ერჩის (უშავებს). მა ჩქიმ დუდიშო ვორდი, ვარა მითინც მუთუნც
ვავორჩჷდი: მასალ., გვ. 86 -- მე ჩემთვის ვიყავი, თორემ არავის არაფერს (არ) ვერჩოდი. ორჩუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრისა
და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. ერჩის -- უტევს, კბენს, უყეფს, ურქენს, ერჩოლება... ერჩებუ(ნ) (ერჩუ დაუშავა რაღაც,
ურჩებუ დაუშავებია რაღაც, ნორჩებუე(ნ) უშავებდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ერჩის, ცუდ რასმე გაუკეთებს, დაუშავებს. არჩინე(ნ) (არჩინუ
შეძლო ცუდის გაკეთება, -- , ნორჩებუე(ნ) შესძლებია ვნება; რქენა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ორჩუ(ნ) ზმნისა -- შეუძლია ერჩოს,
ავნოს... ორჩებაფუანს (ორჩებაფუუ {და}აშავებინა, ურჩებაფუაფუ {და}უშავებინებია, ნორჩებაფ{უაფ}უე(ნ) აშავებინებდა თურმე) კაუზ.
ორჩუ(ნ) ზმნისა -- აშავებინებს, ზიანს აყენებინებს. მარჩებელი მიმღ. მოქმ. ვნების, ზიანის მიმყენებელი, დამშავებელი.
ორჩებელი მიმღ. ვნებ. მყ. ზიანმისაყენებელი, {და}საშავებელი. რჩებული მიმღ. ვნებ. წარს. ზიანმიყენებული, {და}შავებული.
ნარჩები მიმღ. ვნებ. წარს. ზიანმიყენებული, {და}ნაშავები. ნარჩებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ზიანის მიყენების, {და}შავების
საფასური. 

Lemma: rcheba2  
Number: 18304  
რჩება2 (რჩებას) სახელი ორჩუ(ნ) ზმნისა -- რისამე ჩვევა. ღაჭალი დო შეწუხება ვა მორჩუუდუ შხვაფარანც: მასალ., გვ. 54
-- ყვირილი და შეწუხება არ მჩვევოდა სხვა დროს. 

Lemma: rcheba3  
Number: 18305  
რჩება3 (რჩებას) სახელი ურჩენს ზმნისა -- რჩევა. ჩელა! ვა გირჩენქ თეს!: ი. ყიფშ., გვ. 167 -- ჩელა! არ გირჩევ ამას! შდრ.
რჩია. 

Lemma: rchebul-i  
Number: 18306  
რჩებულ-ი (რჩებულს) მიმღ. ვნებ. წარს. ორჩუ(ნ) ზმნისა -- რაიმე 1. ზიანმიყენებული; 2. ნარჩოლი; გადატ. ნაკბენი... იხ.
რჩება1. 

Lemma: rcheva  
Number: 18307  
რჩევა (რჩევას) იხ. რჩია. 

Lemma: rcheva-zuk'ol-i  
Number: 18308  
რჩევა-ზუკოლ-ი (რჩევა-ზუკოლს) რჩევა-დარიგება. ქომერჩანს დოხტური რჩევა-ზუკოლს -- მოგცემს ექიმი რჩევა-
დარიგებას. შდრ. ზუკოლი. 



Lemma: rchel-i  
Number: 18309  
რჩელ-ი (რჩელს) მიმღ. ვნებ. წარს. ორჩანს ზმნისა -- გაშლილი, დაგებული (ლოგინი). იხ. გორჩელი. 

Lemma: rchela  
Number: 18310  
რჩელა (რჩელას) თეთრი. თხოზუ მასკური რჩელა მუნაფას -- მისდევს მასკური (ქარი) თეთრ ღრუბელს. იხ. ჩე, ჩელა. 

Lemma: rcheleba  
Number: 18311  
რჩელება (რჩელებას)//რჩიოლება (რჩიოლებას) სახელი არჩელენს//არჩიოლენს ზმნისა -- {გა}თეთრება. სქუაში ამბე
ქეეჩუესინი, გეერჩელუ კოჩიქ -- შვილის ამბავი რომ უამბეს, გათეთრდა კაცი. არჩელენს//არჩიოლენს (გაარჩელუ//გაარჩიოლუ
გაათეთრა, გუურჩელებუ//გუურჩიოლებუ გაუთეთრებია, გონორჩელებუე(ნ)//გონორჩიოლებუე(ნ) გაათეთრებდა თურმე) გრდმ. ათეთრებს.
ირჩელენს//ირჩიოლენს (გიირჩელუ//გიირჩიოლუ გაითეთრა, გუურჩელებუ//გუურჩიოლებუ გაუთეთრებია) გრდმ. სათავ. ქც. არჩელენს//
არჩიოლენს ზმნისა -- ითეთრებს თავისას. ურჩელენს//ურჩიოლენს (გუურჩელუ//გუურჩიოლუ გაუთეთრა, გუურჩელებუ//გუურჩიოლებუ
გაუთეთრებია) გრდმ. სასხვ. ქც. არჩელენს// არჩიოლენს ზმნისა -- უთეთრებს მისას. ირჩელებუ{უ}(ნ)//ირჩიოლებუ{უ}(ნ)
(გეერჩელუ// გეერჩიოლუ გათეთრდა, გარჩელებე{რე}(ნ)// გარჩიოლებე{რე}(ნ) გათეთრებულა) გრდუვ. ვნებ. არჩელენს//არჩიოლენს ზმნისა --
თეთრდება. ერჩელებუ{უ}(ნ)//ერჩიოლებუ{უ}(ნ) (გეერჩელუ// გეერჩიოლუ გაუთეთრდა, გარჩელებუ(ნ)// გარჩიოლებუ(ნ) გასთეთრებია)
გრდუვ. ვნებ. ურჩელენს// ურჩიოლენს ზმნისა -- უთეთრდება. ირჩელინე(ნ)//ირჩიოლინე(ნ) (ირჩელინუ// ირჩიოლინუ
შესაძლებელი გახდა გათეთრება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. არჩელენს// არჩიოლენს ზმნისა -- შეიძლება გათეთრება.
არჩელინე(ნ)//არჩიოლინე(ნ) (არჩელინუ// არჩიოლინუ შეძლო {გა}ეთეთრებინა, -- , გონორჩელებუე(ნ)// გონორჩიოლებუე(ნ) შესძლებია
გაეთეთრებინა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ურჩელენს//ურჩიოლენს ზმნისა -- შეუძლია {გა}ათეთროს.
ორჩელებაფუანს//ორჩიოლებაფუანს (ორჩელებაფუუ//ორჩიოლებაფუუ {გა}ათეთრებინა, ურჩელებაფუაფუ//ურჩიოლებაფუაფუ
{გა}უთეთრებინებია, ნორჩელებაფუ{აფუ}ე(ნ)//ნორჩიოლებაფუ{აფუ}ე(ნ) ათეთრებინებდა თურმე) კაუზ. არჩელენს// არჩიოლენს ზმნისა --
ათეთრებინებს. მარჩელებელ/რი//მარჩიოლებერი მიმღ. მოქმ. {გა}მთეთრებელი. ორჩელებელ/რი//ორჩიოლებერი მიმღ. ვნებ. მყ.
{გა}სათეთრებელი. გარჩელებულ/რი//გარჩიოლებულ/რი მიმღ. ვნებ. წარს. გათეთრებული. ნარჩელები//ნარჩიოლები მიმღ. ვნებ. წარს.
{გა}ნათეთრები. ნარჩელებუერი//ნარჩიოლებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}თეთრების საფასური. იხ. ჩე, ჩელა. შდრ. რჩინუ; ლაზ.
ქჩე//ხჩე თეთრი (ნ. მარი). 

Lemma: rchvia  
Number: 18312  
რჩვია (რჩვიას) ბოტან. შვრია. გჷმოანგარიშებული რე ართი გირვანქა რჩვიაშჷ ქვირიში ნოყიერობა:ყაზაყ., 21.07.1930,
გვ. 3 -- გამოანგარიშებულია ერთი გირვანქა შვრიის ფქვილის ნოყიერება. შდრ. ჩვია. 

Lemma: rchia  
Number: 18313  
რჩია (რჩიას), რჩევა (რჩევას) სახელი ურჩენს ზმნისა -- რჩევა. ღირსი ქოპი, მა თის გირჩენქ: ქხს, 1, გვ. 66 -- ღირსი მყავ,
მე იმას გირჩევ. ურჩენს (ურჩიუ//ურჩუუ ურჩია, ურჩიებუ ურჩევია, ნორჩიუე(ნ)//ნორჩუუე(ნ) ურჩევდა თურმე) გრდმ. სასხვ. ქც. ურჩევს.
ერჩიებუ{უ}(ნ) (ერჩიუ ერჩია, რჩიებუ{უ} რჩევია, ნორჩიებუე(ნ)//ნორჩიუე(ნ) ერჩეოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ურჩენს ზმნისა -- ერჩევა;
რჩევა ეძლევა. ირჩიე(ნ), ირჩიენე(ნ) (ირჩიენუ შესაძლებელი გახდა რჩევა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ურჩენს ზმნისა --
შეიძლება რჩევა, რჩევის მიცემა. არჩიე(ნ), არჩიენე(ნ) (არჩიენუ შეძლო ერჩია, -- , ნორჩიებუე(ნ) შესძლებია რჩევა) გრდუვ. შესაძლ.
ვნებ. ურჩენს ზმნისა -- შეუძლია ურჩიოს, რჩევა მისცეს. ორჩიებაფუანს (ორჩიებაფუუ არჩევინა, ურჩიებაფუაფუ ურჩევინებია,
ნორჩიებაფუე(ნ) არჩევინებდა თურმე) კაუზ. ურჩენს ზმნისა -- არჩევინებს. მარჩიებელი მიმღ. მოქმ. მრჩეველი. ორჩიებელი მიმღ.
ვნებ. მყ. სარჩევი, რჩევამოსაცემი. რჩიებული მიმღ. ვნებ. წარს. რჩეული. ნარჩიები/უ მიმღ. ვნებ. წარს. ნარჩევი. ნარჩიებუერი მიმღ.
ვნებ. წარს. რჩევის საფასური. 

Lemma: rchieba  
Number: 18314  
რჩიება (რჩიებას)იხ. რჩია. 

Lemma: rchiebul-i  
Number: 18315  
რჩიებულ-ი (რჩიებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ურჩენს ზმნისა -- რჩეული, ნარჩევი. 

Lemma: rchieleba  
Number: 18316  
რჩიელება (რჩიელებას) იხ. რჩელება// რჩიოლება. 

Lemma: rchin-i  
Number: 18317  
რჩინ-ი // რჩინუ (რჩინუს), რჩჷნუ // რჩჷნჷ (რჩჷნუ/ჷ-ს) ბებერი, მოხუცი. რჩინ კოს დააჩარქალუ: ი. ყიფშ., გვ. 9 -- ბებერი
კაცი დაბარბაცდა. გითმახორცქჷ რჩინი გურსუ -- ასკდება ბებერი გულზე. ართი ძალამი რჩინუ კოჩი ქოძირეს: ი. ყიფშ.,
გვ. 4 -- ერთი ძალიან მოხუცი კაცი ნახეს. უკიბირე, რჩინუ, ხინგუ, ღვალეფი აფუ ჭირაკილი:მასალ., გვ. 100 -- უკბილო,
ბებერი, გამხდარი, ლოყები აქვს დამჭკნარი. რჩინჷს პუხუ ამონკანსია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 119 -- ბებერს კუზი ამძიმებსო. მა
ანწი იშენი რჩჷნჷ ვორექჷ: ი. ყიფშ., გვ. 56 -- მე აწი მაინც ბებერი ვარ. ვაი, რჩჷნჷ კათაშ ცოდა: მასალ., გვ. 55 -- ვაი,
ბერკაცთა ცოდვა. იხ. ბადიდი, ხუხურიკი. შდრ. ლაზ. ქჩინი//ხჩინი მოხუცი (ნ. მარი). 

Lemma: rchina//rche'na  
Number: 18318  
რჩინა//რჩჷნა (რჩი/ჷნას), რჩინაფა//რჩჷნაფა (რჩი/ჷნაფას) სახელი ირჩინუუ(ნ), ორჩინუანს ზმნათა -- {და}ბერება,
მოხუცება. ბრელხანიში გარზება ჯგჷრი რე, რჩჷნა ვა რდასჷნი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 122 -- დიდიხნის გაძლება კარგია,
სიბერე (ბერება) რომ არ იყოს. რჩინაფაქ კოს კარიშ გინულას მაჭიშუა -- დაბერებამ კაცს კარის გასავალზე (კარში
გასვლისას) მოუსწროო. კოჩის რჩჷნაფა დო ღურაშა სოთინი ვანტინენია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 74 -- კაცი სიბერესა და
სიკვდილს ვერსად გაექცევაო. გათხუალას ვაფიქრენქ-და, ჸუდეს ქინირჩჷნუუქუ: მასალ., გვ. 42 -- გათხოვებას თუ არ
ფიქრობ, სახლში (ქე) ჩაბერდები. ასე, მუჟამც დიბრჩჷნითჷნი, ქინვოლითჷ გონებას: კ. სამუშ., გვ. 16 -- ახლა, როცა
დავბერდით, ჩავვარდით გონებაში. ორჩინუანს (დაარჩინუუ დააბერა, დოურჩინუაფუ დაუბერებია, დონორჩინ{უ}აფუე(ნ) დააბერებდა
თურმე) გრდმ. აბერებს. ირჩინუუ(ნ) (დიირჩინუ დაბერდა, დორჩინე{ლე}(ნ) დაბერებულა, დონორჩინუე(ნ) დაბერდებოდა თურმე) გრდუვ.



ვნებ. ორჩინუანს ზმნისა -- ბერდება. არჩინუუ(ნ) (დაარჩინუ დაუბერდა, დორჩინაფუ დაჰბერებია) გრდუვ. ვნებ. ურჩინუანს ზმნისა -
- უბერდება. მარჩინ{აფ}ალი, მარჩინუ{უ}, მარჩინე მიმღ. მოქმ. {და}მბერებელი. ორჩინ{აფ}ალი, ორჩინუ{უ}, ორჩინუე, ორჩინუეში მიმღ. ვნებ. მყ.
{და}საბერებელი; სიბერე. რჩინაფილი, რჩინელი (//გილარჩინელი) მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ბერებული; {ჩამო}ბერებული. {უდუ}ურჩინუ
მიმღ. უარყ. {და}უბერებელი. იხ. სირჩინუე. 

Lemma: rchinapa  
Number: 18319  
რჩინაფა (რჩინაფას)იხ. რჩინა. 

Lemma: rchinu  
Number: 18320  
რჩინუ (რჩინუს) ბებერი, მოხუცებული. 

Lemma: rchinua  
Number: 18321  
რჩინუა (რჩინუას) იხ. რჩინა, რჩინაფა. 

Lemma: rchinuoba  
Number: 18322  
რჩინუობა (რჩინუობას) იგივეა, რაც სირჩინუე. 

Lemma: rchioleba  
Number: 18323  
რჩიოლება (რჩიოლებას) იგივეა, რაც რჩელება, რჩიალება. დუცუ თუმა სირჷმაში ართო დაბრჩიოლებუნა -- თავზე
ოქრომკედი თმა მთლად გაგვთეთრებია. 

Lemma: rchion-i  
Number: 18324  
რჩიონ-ი (რჩიონს) იხ. ჩიონი. შდრ. ჩიონუა. 

Lemma: rchipal-i  
Number: 18325  
რჩიფალ-ი (რჩიფალს) ფართო და გრძელი ხანჯალი. 

Lemma: rchipua  
Number: 18326  
რჩიფუა (რჩიფუას) იხ. ჩიფუა. შდრ. ტიკუა. ყამა ქორჩიფუ -- ხანჯალი აძგერა (მძლავრად ატაკა). 

Lemma: rchonua  
Number: 18327  
რჩონუა (რჩონუას) იგივეა, რაც ქირჩონუა. შდრ. მოხ. ჩანი ქვეწარმავალთა ტყავი (ო. ქაჯ.). 

Lemma: rchuala//rchuvala  
Number: 18328  
რჩუალა//რჩუვალა (რჩუ{ვ}ალას) სახელი რჩუნს ზმნისა -- {გა}ძარცვა. ირ კოჩ ართო გინოულირ რე რჩუალა დო
ხირუაშა: ქხს, 1, გვ. 306 -- ყველა (ყოველი კაცი) ერთად გადასულია ძარცვასა და ქურდობაზე. ონჯღორერე თე რჩუალა: მ.
ხუბ., გვ. 351 -- სირცხვილია ეს ძარცვა. სოთჷ აწოხვადჷნანი, თექჷ რჩუნა ყაზახისჷ: ი. ყიფშ., გვ. 149 -- სადაც წინ
დახვდებიან, იქ ძარცვავენ გლეხს. ტარკალე ოშ კოს ვა არჩვე: ი. ყიფშ., გვ. 180 -- შიშველს ასი კაცი ვერ გაძარცვავსო.
რჩუნს (გორჩუ გაძარცვა, გოურჩუ გაუძარცვავს, გონორჩუე(ნ) გაძარცვავდა თურმე) გრდმ. ძარცვავს. ირჩუაფუ{უ}(ნ) (გიირჩუ
გაიძარცვა, გორჩვე{ლე}(ნ) გაძარცულა) გრდუვ. ვნებ. რჩუნს ზმნისა -- იძარცვება. ირჩვე(ნ), ირჩვენე(ნ) (ირჩუ შესაძლებელი
გახდა {გა}ძარცვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. რჩუნს ზმნისა -- შეიძლება {გა}იძარცვოს (ძარცვა). არჩვე(ნ), არჩვენე(ნ) (არჩუ
შეძლო {გა}ეძარცვა, -- , გონორჩუე(ნ) შესძლებია გაეძარცვა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. რჩუნს ზმნისა -- შეუძლია {გა}ძარცვოს.
ორჩუაფუანს (ორჩუაფუუ აძარცვინა, ურჩუაფუაფუ უძარცვინებია, ნორჩუაფუე(ნ) აძარცვინებდა თურმე) კაუზ. რჩუნს ზმნისა --
აძარცვინებს. მარჩუალი მიმღ. მოქმ. {გა}მძარცველი. ორჩუალი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}საძარცვი. რჩვილი მიმღ. ვნებ. წარს.
{გა}ძარცული. ნარჩვი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნაძარცვი. ნარჩუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ძარცვის საფასური. {უგ}ურჩუ მიმღ. უარყ.
გაუძარცვავი. შდრ. ტოპონ. ორჩვაშე საძარცვისი (პ. ცხად., ტოპ., გვ. 52). 

Lemma: rchuan-i  
Number: 18329  
რჩუან-ი (რჩუანს) იგივეა, რაც ჩუანი, -- ქვაბი. ლაიტი ქინარღვით რჩუანცჷ, ვარა შხვა მუთუნი ჭკუდისჷ: ყაზაყ., 6.03.1930,
გვ. 2 -- სიმინდი ჩაყარეთ ქვაბში, ან სხვა რაიმე ჭურჭელში. 

Lemma: rchuapa1  
Number: 18330  
რჩუაფა1 (რჩუაფას) იგივეა, რაც რჩაფა. თაქი ხვამარდეფც წყარი ურჩუაფუ: ყაზაყ., 2.07.1931, გვ. 3 -- აქ ხომალდებს
წყალი უკვეთია (ტალღები უფენია). 

Lemma: rchuapa2  
Number: 18331  
რჩუაფა2 (რჩუაფას) სახელი ორჩუანს ზმნისა -- გარეცხვის შემდეგ ამოვლება (სარეცხისა). იხ. ეშა-რჩუაფა. 

Lemma: rche'n-i  
Number: 18332  
რჩჷნ-ი (რჩჷნს) იხ. რჩინუ. 

Lemma: rchkalapa  



Number: 18333  
რჩქალაფა (რჩქალაფას), რჩქალება (რჩქალებას) სახელი არჩქალენს ზმნისა -- გაჩუმება; დაშოშმინება, დაწყნარება. მის
შეულებუ, ბაღანა დაარჩქალასჷნი? -- ვის შეუძლია, ბავშვი რომ დააწყნაროს? არჩქალენს (დაარჩქალუ დააწყნარა,
დუურჩქალებუ დაუწყნარებია, დონორჩქალებუე(ნ) დააწყნარებდა თურმე) გრდმ. ამშვიდებს, აშოშმინებს, აწყნარებს. ურჩქალენს
(დუურჩქალუ დაუწყნარა, დუურჩქალებუ დაუწყნარებია) გრდმ. სასხვ. ქც. არჩქალენს ზმნისა -- უმშვიდებს, უშოშმინებს, უწყნარებს.
ირჩქალებუ{უ}(ნ) (დიირჩქალუ დამშვიდდა, დარჩქალებე{ლე}(ნ) დამშვიდებულა) გრდუვ. ვნებ. არჩქალენს ზმნისა -- მშვიდდება.
ირჩქალინე(ნ) (ირჩქალინუ შესაძლებელი გახდა {და}მშვიდება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. არჩქალენს ზმნისა -- შეიძლება
{და}მშვიდება ({და}შოშმინება, {და}წყნარება). არჩქალინე(ნ) (არჩქალინუ შეძლო {და}ემშვიდებინა, -- , დონორჩქალებუე(ნ) შესძლებია
დამშვიდება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. არჩქალენს ზმნისა -- შეუძლია {და}ამშვიდოს ({და}აშოშმინოს, {და}აწყნაროს).
ორჩქალებაფუანს (ორჩქალებაფუუ {და}ამშვიდებინა, ურჩქალებაფუაფუ {და}უმშვიდებინებია, ნორჩქალებაფუე(ნ) ამშვიდებინებდა თურმე)
კაუზ. არჩქალენს ზმნისა -- ამშვიდებინებს, აწყნარებინებს. მარჩქალებელი მიმღ. მოქმ. {და}მწყნარებელი, {და}მამშვიდებელი.
ორჩქალებელი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}საწყნარებელი, {და}სამშვიდებელი. დარჩქალებულ/რი მიმღ. ვნებ. წარს. დაწყნარებული,
დამშვიდებული. ნარჩქალები მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნაწყნარები, {და}ნამშვიდები. ნარჩქალებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}წყნარების,
{და}მშვიდების საფასური. {უდ}ურჩქალებუ მიმღ. ვნებ. წარს. {და}უწყნარებელი, {და}უმშვიდებელი. 

Lemma: rchkaleba  
Number: 18334  
რჩქალება (რჩქალებას)იხ. რჩქალაფა. 

Lemma: rchkam-i  
Number: 18335  
რჩქამ-ი (რჩქამს) დიდი სიჩუმე, სიწყნარე. 

Lemma: rchkenjier-i  
Number: 18336  
რჩქენჯიერ-ი (რჩქენჯიერს) იგივეა, რაც რჩქინელი (მნიშვნ. -- 2). მიმღ. ვნებ. წარს. უჩქუ(ნ) ზმნისა -- მცოდნე. იხ. რჩქვენა //
რჩქინა. 

Lemma: rchkvana  
Number: 18337  
რჩქვანა, რჩქვანაფა (რჩქვანა{ფა}-ს) იგივეა, რაც ჩქვანა, -- სახელი არჩქვანუუ(ნ), ორჩქვანუანს ზმნათა -- {მი}ჩვევა. თაქ
რჷსიში მორჩქვანაფა მითინცჷ ვაახიოლე!: მასალ., გვ. 77 -- აქ რუსის მოჩვევა არავის გაუხარდება! ნანა, მუ
შინოლებუე... გემუანი ნინაშ რაგადი დო დუდიშ გინორჩქვანაფას -- დედა, რა შენაძლება... ტკბილ ლაპარაკსა (ენის
ლაპარაკს) და თავის გადაჩვევას. ორჩქვანუანს (მიორჩქვანუუ მიაჩვია, მეურჩქვანუაფუ მიუჩვევია, მენორჩქვანაფუე(ნ) მიაჩვევდა თურმე)
გრდმ. აჩვევს. ირჩქვანუანს (მიირჩქვანუუ მიიჩვია, მეურჩქვანუაფუ მიუჩვევია) გრდმ. სათავ. ქც. ორჩქვანუანს ზმნისა -- იჩვევს.
ურჩქვანუანს (მეურჩქვანუუ მიუჩვია, მეურჩქვანუაფუ მიუჩვევია) გრდმ. სასხვ. ქც. ორჩქვანუანს ზმნისა -- უჩვევს. ირჩქვანუუ(ნ),
ირჩქვანუაფუ{უ}(ნ) (მიირჩქვანუუ მიჩვეულ იქნა, მერჩქვანაფე{ლე}(ნ) მიჩვეულა) გრდუვ. ვნებ. ორჩქვანუანს ზმნისა -- იჩვევა, მიჩვევა
ხდება. არჩქვანუუ(ნ), არჩქვანუაფუ(ნ) (მიარჩქვანუ მიეჩვია, მერჩქვანაფუ მიჩვეულა) გრდუვ. ვნებ. ურჩქვანუანს ზმნისა -- ეჩვევა.
ირჩქვანე(ნ) (ირჩქვანუ შესაძლებელი გახდა მიჩვევა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ორჩქვანუანს ზმნისა -- შეიძლება მიჩვევა.
არჩქვანე(ნ) (არჩქვანუ შეძლო მიეჩვია, -- , მენორჩქვანუე(ნ) შესძლებია მიჩვევა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ურჩქვანუანს ზმნისა --
შეუძლია მიაჩვიოს. ორჩქვანაფუანს (ორჩქვანაფუუ {მი}აჩვევინა, ურჩქვანაფუაფუ {მი}უჩვევინებია, ნორჩქვანაფუე(ნ) აჩვევინებდა თურმე)
კაუზ. ორჩქვანუანს ზმნისა -- აჩვევინებს. მარჩქვან{აფ}ალი მიმღ. მოქმ. {მი}მჩვევი. ორჩქვან{აფ}ალი მიმღ. ვნებ. მყ. {მი}საჩვევი.
რჩქვან{აფ}ილი მიმღ. ვნებ. წარს. {მი}ჩვეული. ნარჩქვანეფი, ნარჩქვანა, ნარჩქვანუ, ნარჩქვანჯუ მიმღ. ვნებ. წარს. ნაჩვევი. ნარჩქვანაფუერი,
ნარჩქვანუერი, ნარჩქვანჯუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {მი}ჩვევის საფასური. {უმუ}ურჩქვანაფუ, უმუურჩქვანუ მიმღ. უარყ. მიუჩვეველი. შდრ.
ჩქვანა. 

Lemma: rchkvane  
Number: 18338  
რჩქვანე (რჩქვანეს) ჩვეული (დ. ფიფია). 

Lemma: rchkvena  
Number: 18339  
რჩქვენა (რჩქვენას) იგივეა, რაც ჩქვენა, ჩქინა, -- იხ. რჩქინა. გურსუ ვარა მარჩქვენუუ: ქხს, 1, გვ. 62 -- გულში მაინც
მეცოდინება. 

Lemma: rchkial-i  
Number: 18340  
რჩქიალ-ი (რჩქიალს) იხ. რჩქალება, -- მშვიდება, წყნარება, დაშოშმინება. 

Lemma: rchkialeba  
Number: 18341  
რჩქიალება (რჩქიალებას) იხ. რჩქალაფა, რჩქალება. 

Lemma: rchkila  
Number: 18342  
რჩქილა (რჩქი{ლ}ას) სახელი არჩქი{ლ}ე(ნ), ირჩქილუანს ზმნათა -- {მო}სმენა, ყურის გდება; ცქერა; ცდა, ლოდინი. ნინა
მუნჯის ქემეფჩათ დო ჸუნგას ჸუცუ რჩქილა -- ენა მუნჯს მივცეთ და ყრუს ყურში სმენა. ჸუცუ ვაპალუუ რჩქილა: კ. სამუშ.,
ქართ. ზეპ., გვ. 14 -- ყურში არ გააჩნია სმენა (ჩამქრალია ყურთასმენა). ჩქიმ თხოვნას სი ქურჩქილი:ქხს, 1, გვ. 62 -- ჩემს
თხოვნას შენ მოუსმინე. პაპა ხვეწას ვერჩქილუანც: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 92 -- მღვდელი ხვეწნას არ ისმენს. რთხორე,
მორჩქილუე ბირა: ი. ყიფშ., გვ. 170 -- გთხოვ, მომასმენინო სიმღერა. ირჩქილუანს (ირჩქილუუ ისმინა, ურჩქილუაფუ უსმენია,
ნორჩქილუაფე(ნ) ისმენდა თურმე) გრდმ. ისმენს. ორჩქილუანს (ორჩქილუუ ასმენინა, ურჩქილუაფუ უსმენინებია) გრდმ. ასმენინებს;
აცდევინებს, ალოდინებს. ურჩქილუანს (ურჩქილუუ უსმენინა, ურჩქილუაფუ უსმენინებია) გრდმ. სასხვ. ქც. ორჩქილუანს ზმნისა --
ასმენინებს. ირჩქილე(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. ისმის. არჩქილე(ნ) (არჩქილუ ესმა,
რჩქილუუ სმენია, ნორჩქილუე(ნ) ესმოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ესმის. ირჩქილუაფუ{უ}(ნ) (ირჩქილუუ ისმინა, რჩქილაფე{რე}(ნ) მოსმენილა,
ნორჩქილაფუე(ნ) ისმენდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ისმინება, მოისმის რაღაც. არჩქილუაფუ(ნ) (მაარჩქილუ მოესმა, მორჩქილაფუ
მოსმენია, მონორჩქილაფუე(ნ) მოესმოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ორჩქილუანს ზმნისა -- ესმის რაღაც. ირჩქილენე(ნ) (ირჩქილენუ
შესაძლებელი გახდა მოსმენა, რჩქილაფე{რე}(ნ) შესაძლებელი გამხდარა მოსმენა, -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ორჩქილუანს



ზმნისა -- შეიძლება მოსმენა. არჩქილენე(ნ) (არჩქილენუ შეძლო მოესმინა, -- , მონორჩქილაფუე(ნ) შესძლებია მოესმინა) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. ურჩქილუანს ზმნისა -- შეუძლია მოისმინოს. მარჩქილარი, მარჩქილე, მარჩქილუ მიმღ. მოქმ. მსმენელი; {მო}მსმენი.
ორჩქილარი, ორჩქილე, ორჩქილუ მიმღ. ვნებ. მყ. {მო}სასმენელი, {მო}სასმენი. მორჩქილერი მიმღ. ვნებ. წარს. მოსმენილი. ნარჩქილა,
ნარჩქილეფი მიმღ. ვნებ. წარს. ნასმენი. ნარჩქილუერი, ნარჩქილაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {მო}სმენის საფასური. {უმ}ურჩქილუ მიმღ.
უარყ. მოუსმენელი. 

Lemma: rchkilapa  
Number: 18343  
რჩქილაფა (რჩქილაფას) იხ. რჩქილა. 

Lemma: rchkiler-i  
Number: 18344  
რჩქილერ-ი (რჩქილერს) იხ. მორჩქილერი. 

Lemma: rchkilua  
Number: 18345  
რჩქილუა (რჩქილუას) იგივეა, რაც რჩქილა.პაპა ხვეწას ვერჩქილუანც -- მღვდელი ხვეწნას არ ისმენს. 

Lemma: {r}chkina1  
Number: 18346  
{რ}ჩქინა1 ({რ}ჩქინას)//{რ}ჩქვენა ({რ}ჩქვენას) იგივეა, რაც ჩქინა, -- სახელი უჩქუ(ნ) ზმნისა -- ცოდნა. ქონება ეიკინანსი
დო დიიკინანსია, პატიოსნება დო რჩქინა ირო იძინანსია -- ქონება აიწევს და დაიწევსო, პატიოსნება და ცოდნა
ყოველთვის იმატებსო. მეცნიერი ორდასჷნი, თისჷთი უდინ მუში რჩქინა: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 15 -- მეცნიერი რომ
იყოს, იმასაც ეკარგება მისი ცოდნა. რჩქინას მუთუნი ვეწურე ოწოხოლე -- ცოდნას არაფერი უდგას წინ. ათოსუმა უჩქჷნი,
თის ათოსქირაფათი უჩქჷნია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 6 -- ჩაფსმა რომ იცის, იმან ამოშრობაც იცისო. მუში მონკათალა კოცჷ
ქაარჩქინჷკონი, ვააკოდჷ: ი. ყიფშ., გვ. 55 -- მისი ორსულობა ვინმეს (კაცს) რომ სცოდნოდა, არ უნდოდა. შურო ღორონთი
ვა ნორჩქენე: ი. ყიფშ., გვ. 165 -- სულ ღმერთი არ გცოდნია. გიჩქჷდანი, ჯიმალეფი, ჯვეში ამბე რე: ეგრისი, გვ. 131 --
იცოდეთ, ძმებო, ძველი ამბავია. უჩქუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. იცის. უჩქუ თის თინა --
სიტყვ. - სიტყვ.: იცის მას ის. არჩქვენუუ(ნ) (მხოლოდ მყოფადის წრის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. ეცოდინება. არჩქვენუაფუ(ნ)
იხ. არჩქვენუუ. მარჩქინე//მარჩქენჯი მიმღ. აწმყ. მცოდნე. ორჩქინე//ორჩქენჯი მიმღ. ვნებ. მყ. საცოდნელი. რჩქინელი მიმღ. ვნებ. წარს.
მცოდნე. ნარჩქინა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაცოდინარი. ნარჩქინუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ცოდნის საფასური. ურჩქ{ვ}ენდ/ჯი მიმღ. უარყ.
უცოდინარი. დაწვრილებით იხ. ტ. 1, ტაბულა ხხ3, გვ. 138-140. შდრ. ლაზ. 1. ჩქინ: ოჩქინუ ცოდნა, სმენა (ნ. მარი). 

Lemma: rchkina2  
Number: 18347  
რჩქინა2 (რჩქინას) სახელი რჩქუ(ნ), ორჩქინანს ზმნათა -- ჩენა; {გა}ჩენა, }გამო}ჩენა; მიჩენა. თიშენი რე, ჸვანას დაჩხირი
გუთმურჩქინდუნიე: მ. ხუბ., გვ. 24 -- იმიტომაა, რომ ყანას ცეცხლი უჩნდებაო. სქანი სიპატიოსნე მუჟანსჷთ ქორჩქინდჷნ: მ.
ხუბ., გვ. 17 -- შენი სიპატიოსნე როდესაც (კი) გამოჩნდება. მუქ გაარჩქინუ თე ჸოროფა?: ქხს, 1, გვ. 61 -- რამ გააჩინა ეს
სიყვარული? ბოლოს გო{გ}ირჩქინანც თიცალ ჭუასჷ: მასალ., გვ. 21 -- ბოლოს გაგიჩენს ისეთ სატკივარს. მუში სანამუსო
ვა არჩქინჷ: ი. ყიფშ., გვ. 24 -- თავისი სანამუსო არ გამოაჩინა. ირჩქინანს (გიმიირჩქინუ გამოიჩინა, გომუურჩქინუ{უ} გამოუჩენია,
გომნორჩქინუე(ნ) გამოაჩენდა თურმე) გრდმ. სათავ. ქც. ორჩქინანს ზმნისა -- იჩენს თავს. ორჩქინანს (გაარჩქინუ გააჩინა, გოურჩქინუუ
გაუჩენია) გრდმ. აჩენს. ურჩქინანს (გუურჩქინუ გაუჩინა, გუურჩქინუუ გაუჩენია) გრდმ. სასხვ. ქც. ორჩქინანს ზმნისა -- უჩენს. რჩქუ(ნ)
(მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. სტატიკ. ჩანს. რჩქინდუ(ნ) (გორჩქინდუ გაჩნდა, გორჩქინე{ლე}(ნ)
გაჩენილა, გონორჩქინუე(ნ) გაჩნდებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ჩნდება. ურჩქინდუ(ნ) (გუურჩქინდუ გაუჩნდა, გორჩქინუუ გასჩენია,
გონორჩქინუე(ნ) გაუჩნდებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. სასხვ. ქც. ურჩქინანს ზმნისა -- უჩნდება. ირჩქინე(ნ)//ირჩქინენე(ნ) (ირჩქინენუ
შესაძლებელი გახდა {გამო}ჩენა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ორჩქინანს ზმნისა -- შეიძლება {გამო}ჩნდეს (//{გამო}ჩენა).
არჩქინე(ნ)//არჩქინენე(ნ) (არჩქინენუ შეძლო {გამო}ეჩინა, -- , გომნორჩქინუე(ნ) შესძლებია გამოეჩინა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
ურჩქინანს ზმნისა -- შეუძლია {გამო}აჩინოს. ორჩქინაფუანს (ორჩქინაფუუ {გამო}აჩენინა, ურჩქინაფუაფუ {გამო}უჩენინებია,
ნორჩქინაფუე(ნ) აჩენინებდა თურმე) კაუზ. ორჩქინანს ზმნისა -- აჩენინებს. მარჩქინალი, მარჩქინე, მარჩქინუ მიმღ. მოქმ. {გა}მჩენი,
{გამო}მჩენი. ორჩქინალი, ორჩქინე, ორჩქინუ მიმღ. ვნებ. მყ. {გამო}საჩენი. გიმორჩქინელი მიმღ. ვნებ. წარს. გამოჩენილი. ნარჩქინა
მიმღ. ვნებ. წარს. {გამო}ნაჩენი. ნარჩქინუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გამო}ჩენის საფასური. {უგმ}ურჩქინუ მიმღ. უარყ. {გამო}უჩენელი. 

Lemma: rchkinel-i  
Number: 18348  
რჩქინელ-ი (რჩქინელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ურჩქუ(ნ); რჩქუ(ნ) ზმნათა -- 1. {გამო}ჩენილი; 2. მცოდნე; ნაცოდნი. რჩქინა მუ
გაფუ, მარა რჩქინელი იშენ უჯგუ თოით ჯინელს: ქხს, 1, გვ. 152 -- ცოდნა რა ბედენაა შენთვის, მაგრამ ნაცოდნი მაინც
სჯობს თვალით დანახულს. მუში საქვარიში ჯგირი რჩქინელიე -- თავის საქმის კარგი მცოდნეა. თელ ქიანას
გჷმორჩქინელი კოჩი რე -- მთელ ქვეყანაზე გამოჩენილი კაცია. 

Lemma: rchkip-i  
Number: 18349  
რჩქიფ-ი (რჩქიფის) ჩანგალი. იხ. ჩქიფი. 

Lemma: rchkonua  
Number: 18350  
რჩქონუა (რჩქონუას) იხ. ორჩქონაია (ბერგი). 

Lemma: rchkumilua  
Number: 18351  
რჩქუმილუა (რჩქუმილუას) დამტვრევა (დ. ფიფია). 

Lemma: rchxe  
Number: 18352  
რჩხე (რჩხეს) იხ. ჩხე. ლარჭა ირო რჩხე, უჩა იჸუაფუ: ი. ყიფშ., გვ. 178 -- ნაჭა (საკიდელი შუაცეცხლზე) ყოველთვის ცხელი,
შავი იქნება. 



Lemma: rchxeleba  
Number: 18353  
რჩხელება (რჩხელებას) სახელი არჩხელენს ზმნისა -- {გა}ცხელება. გედირთუ დო ქოდიჭყუ ოჭკომალიში რჩხელება --
ადგა და დაიწყო საჭმლის გაცხელება. წყარს არჩხელენს -- წყალს აცხელებს. არჩხელენს (გაარჩხელუ გააცხელა, გუურჩხელებუ
გაუცხელებია, გონორჩხელებუე(ნ) გააცხელებდა თურმე) გრდმ. აცხელებს. ირჩხელენს (გიირჩხელუ გაიცხელა, გუურჩხელებუ
გაუცხელებია) გრდმ. სათავ. ქც. არჩხელენს ზმნისა -- იცხელებს თავისთვის. ურჩხელენს (გუურჩხელუ გაუცხელა, გუურჩხელებუ
გაუცხელებია) გრდმ. სასხვ. ქც. არჩხელენს ზმნისა -- უცხელებს. ირჩხელებუ{უ}(ნ) (გეერჩხელუ გაცხელდა, გარჩხელებე{რე}(ნ)
გაცხელებულა) გრდუვ. ვნებ. არჩხელენს ზმნისა -- ცხელდება. ერჩხელებუ{უ}(ნ) (გეერჩხელუ გაუცხელდა, გარჩხელებუ
გასცხელებია) გრდუვ. ვნებ. ურჩხელენს ზმნისა -- უცხელდება. ირჩხელინე(ნ) (ირჩხელინუ შესაძლებელი გახდა {გა}ცხელება, -- ,
-- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. არჩხელენს ზმნისა -- შეიძლება გაცხელდეს ({გა}ცხელება). არჩხელინე(ნ) (არჩხელინუ შეძლო
{გა}ეცხელებინა, -- , გონორჩხელებ{აფ}უე(ნ) შესძლებია გაცხელება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ურჩხელენს ზმნისა -- შეუძლია
{გა}აცხელოს. ორჩხელებაფუანს (ორჩხელებაფუუ {გა}აცხელებინა, ურჩხელებაფუაფუ {გა}უცხელებინებია, ნორჩხელებაფუე(ნ)
აცხელებინებდა თურმე) კაუზ. არჩხელენს ზმნისა -- აცხელებინებს. მარჩხელებელი მიმღ. მოქმ. {გა}მცხელებელი. ორჩხელებელი
მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}საცხელებელი. გარჩხელებული მიმღ. ვნებ. წარს. გაცხელებული. ნარჩხელები/უ მიმღ. ვნებ. წარს.
{გა}ნაცხელები. ნარჩხელებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ცხელების საფასური. {უგუ}ურჩხელებუ გაუცხელებელი. 

Lemma: rchxvia  
Number: 18354  
რჩხვია, რჩხვიაფ-ი, რჩხვიჲუა (რჩხვიას, რჩხვიაფის, რჩხვიჲუას) სახელი რჩხვიანს ზმნისა -- კივილი, ჩხავილი.
გურიელხე ხანგას ქოგჷ, რჩხვიანცჷ დო ღჷჟინჷნცჷ: მასალ., გვ. 69 -- გურიელის ასული გიჟსა ჰგავს, ჩხავის და გაჰკივის.
ბაბუ რკიანც, ბაბუ რჩხვიანც, ბაბუ თუმაშა იწვიწვუანც: ქხს, 1, გვ. 169 -- ბაბუა კივის, ბაბუა ჩხავის, ბაბუა თმას იწეწავს
(გამოცანა: ჩიჩიხი). რჩხვიანს (რჩხვიუ იჩხავლა, ურჩხვიუ{უ} უჩხავლია, ნორჩხვიუე(ნ) ჩხაოდა თურმე) გრდუვ. კივის, ჩხავის.
ირჩხვიე(ნ) (ირჩხვიუ შესაძლებელი გახდა ჩხავილი, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. შეიძლება იჩხავლოს (// იკივლოს). არჩხვიე(ნ)
(არჩხვიუ შეძლო ეჩხავლა, -- , ნორჩხვიუე(ნ) შესძლებია ეჩხავლა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. შეუძლია იკივლოს; იჩხავლოს.
ორჩხვიაფუანს (ორჩხვიაფუუ აჩხავლებინა, ურჩხვიაფუაფუ უჩხავლებინებია, ნორჩხვიაფუე(ნ) აჩხავლებინებდა თურმე) კაუზ. რჩხვიანს
ზმნისა -- აკივლებინებს, აჩხავლებინებს. მარჩხვიალი მიმღ. მოქმ. მჩხაველი. ორჩხვიალი მიმღ. ვნებ. მყ. საჩხავლი.
{გინო}რჩხვიელ/რი მიმღ. ვნებ. წარს. {გადა}კივებული. ნარჩხვია, ნარჩხვიუ მიმღ. ვნებ. წარს. ნაჩხავლი. ნარჩხვიუერი მიმღ. ვნებ. წარს.
ჩხავილის საფასური. ურჩხვიუ მიმღ. უარყ. უკივლელი. 

Lemma: rchxvila  
Number: 18355  
რჩხვილა (რჩხვილას) იგივეა, რაც რჩხვია, რჩხვიაფი. ვა რშუნო... ხე დო კუჩხი კჷრილეფი ანარკიას რჩხვილანდჷნი?:
მასალ., გვ. 60 -- არ გახსოვს... ხელ-ფეხი გაკოჭილები ანაკლიაში რომ კიოდნენ (კიოდა)? 

Lemma: rchxial-i  
Number: 18356  
რჩხიალ-ი (რჩხიალს) ჩხრიალი. წყარიშ რჩხიალი ირჩქილე -- წყლის ჩხრიალი ისმის. რჩხიალენს (ირჩხიალუ იჩხრიალა,
ურჩხიალუუ უჩხრიალია, ნორჩხიალებუე(ნ) ჩხრიალებდა თურმე) გრდუვ. საშ.- მოქმ. ჩხრიალებს. ირჩხიალუ(ნ) ( -- , ირჩხიალუ
იჩხრიალა, ურჩხიალინუ უჩხრიალია) გრდუვ. ვნებ. ჩხრიალებს. 

Lemma: rchxiap-i  
Number: 18357  
რჩხიაფ-ი (რჩხიაფის) იგივეა, რაც რჩხვია, რჩხვიაფი. 

Lemma: rchxil-i  
Number: 18358  
რჩხილ-ი (რჩხილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. რჩხუნს ზმნისა -- გარეცხილი. 

Lemma: rchxin-i  
Number: 18359  
რჩხინ-ი (რჩხინს) ჩხირი. 

Lemma: rchxina  
Number: 18360  
რჩხინა (რჩხინას) საბერტყი ჭოკი; გრძელი მრგვალი ჭოკი ლარტყის მაგივრად კაკუტებზე დასაწყობად. `კაკუტებზე
ლარტყის მაგივრად გრძელ-გრძელ მრგვალ ჭოკებს დააწყობდნენ. ამ ჭოკებს რჩხინას ეძახდნენ (მასალები, ტ. 1, გვ. 380).
შდრ. ლარტყა. 

Lemma: rchxioleba  
Number: 18361  
რჩხიოლება (რჩხიოლებას) იგივეა, რაც რჩხელება. 

Lemma: rchxuala  
Number: 18362  
რჩხუალა (რჩხუალას) სახელი რჩხუნს ზმნისა -- რეცხვა (ჭურჭლის, იატაკის...). უბადო რე ზჷსხჷრითჷ ზჷსხჷრიში
რჩხუალა:აია, 2, გვ. 82 -- უბედურებაა სისხლით სისხლის {გა}რეცხვა. გედი, ტაბაკი გორჩხი ღუმუშ გიოგაფალო -- ადექი,
ტაბლა გარეცხე ღომის დასაგებად. არძო ოთახუეფიში პროლეფი დორჩხუ -- ყველა ოთახ{ებ}ის იატაკები დარეცხა.
ქააცალი, სენ დო ჭირქემს რჩხუნს -- აცალე, საინსა და ჭიქებს რეცხავს. რჩხუნს (გორჩხუ გარეცხა; გოურჩხუ გაურეცხია,
გაურეცხავს; გონორჩხუე(ნ) გარეცხავდა თურმე) გრდმ. რეცხ{ავ}ს. ირჩხუნს (გიირჩხუ გაირეცხა, გუურჩხუ გაურეცხავს) გრდმ. სათავ.
ქც. რჩხუნს ზმნისა -- ირეცხავს თავისას. ურჩხუნს (გუურჩხუ გაურეცხა, გუურჩხუ გაურეცხავს) გრდმ. სასხვ. ქც. რჩხუნს ზმნისა --
ურეცხავს. ირჩხუ{უ}(ნ) (გიირჩხუ გაირეცხა, გორჩხე{ლე}(ნ) გარეცხილა) გრდუვ. ვნებ. რჩხუნს ზმნისა -- ირეცხება. არჩხუ{უ}(ნ)
(გაარჩხუ გაერეცხა, გორჩხუუ გარეცხია) გრდუვ. ვნებ. ურჩხუნს ზმნისა -- ერეცხება. ირჩხე(ნ) (ირჩხუ შესაძლებელი გახდა
{გა}რეცხვა, გორჩხელე(ნ) შესაძლებელი გამხდარა გარეცხვა, -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. რჩხუნს ზმნისა -- შეიძლება {გა}ირეცხოს.
არჩხე(ნ) (არჩხუ შეძლო {გა}ერეცხა, -- , გონორჩხუე(ნ) შესძლებია გაერეცხა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ურჩხუნს ზმნისა -- შეუძლია
{გა}რეცხოს. ორჩხაფუანს (ორჩხაფუუ არეცხვინა, ურჩხაფუაფუ ურეცხვინებია, ნორჩხაფუე(ნ) არეცხვინებდა თურმე) კაუზ. რჩხუნს
ზმნისა -- არეცხვინებს. მარჩხუალი, მარჩხალი, მარჩხუ{უ} მიმღ. მოქმ. მრეცხავი. ორჩხალი, ორჩხეში მიმღ. ვნებ. მყ. სარეცხი, სარცხი.
რჩხილი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}რეცხილი. ნარჩხი მიმღ. ვნებ. წარს. ნარეცხი. ნარჩხუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}რეცხვის ფასი. ურჩხუ,



უგურჩხუ მიმღ. უარყ. {გა}ურეცხავი. იხ. ნახუა. შდრ. ლაზ. 2. ჩხ: ოჩხუ რეცხა (ნ. მარი); ლეჩხ. გამარჩხალება ძალზე კარგად
გარეცხვა, გაწმენდა (მ. ალავ., 1). 

Lemma: rcam-i  
Number: 18363  
რცამ-ი (რცამს) ზოოლ. თევზის ერთ-ერთი სახეობა, ძალიან ლამაზი, თეთრი, ხტუნაობს წყალში; ზურგზე ფართო ქჷნდჷრი
აქვს, ერთ არშინს იზრდება. ლამაზი თავი, წვრილი და მოკლე პირი აქვს (მასალები, ტ. ვ, გვ. 72). 

Lemma: rcamuler-i  
Number: 18364  
რცამულერ-ი (რცამულერს) მიმღ. ვნებ. წარს. რცამულანს ზმნისა -- წვრილად დაჭრილი. 

Lemma: rcamulua  
Number: 18365  
რცამულუა (რცამულუას) სახელი რცამულანს ზმნისა -- წვრილად დაჭრა; დაკუწვა. დაანები დუდი, ნირცამულანქ! --
დაანებე თავი, წვრილად ნუ ჭრი (ნუ კუწავ)! რცამულანს (დორცამულუუ დაკუწა, წვრილად დაჭრა; დუურცამულუუ დაუკუწავს;
დონორცამულუე(ნ) დაკუწავდა თურმე) გრდმ. კუწავს, წვრილად ჭრის. ურცამულანს (დუურცამულუუ დაუკუწა, დუურცამულუუ დაუკუწავს)
გრდმ. სასხვ. ქც. რცამულანს ზმნისა -- უკუწავს. ირცამულუუ(ნ) (დიირცამულუ დაიკუწა, დორცამულე{რე}(ნ) დაკუწულა, დონორცამულუე(ნ)
დაიკუწებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. რცამულანს ზმნისა -- წვრილად იჭრება, იკუწება. არცამულე(ნ) (დაარცამულუ დაეკუწა, -- ,
დონორცამულუე(ნ) შესძლებია დაკუწვა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ურცამულანს ზმნისა -- შეუძლია {და}კუწოს. ორცამულაფუანს
(ორცამულაფუ {და}აკუწვინა, ურცამულაფუაფუ {და}უკუწვინებია, ნორცამულაფუე(ნ) აკუწვინებდა თურმე) კაუზ. რცამულანს ზმნისა --
აკუწვინებს. მარცამულარი მიმღ. მოქმ. {და}მკუწველი. ორცამულარი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}საკუწი. რცამულერი მიმღ. ვნებ. წარს.
{და}კუწული. ნარცამულა მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნაკუწი. ნარცამულუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}კუწვის საფასური. 

Lemma: rceba  
Number: 18366  
რცება (რცებას) იხ. ორცება. 

Lemma: rcvil-i  
Number: 18367  
რცვილ-ი (რცვილს) მიმღ. ვნებ. წარს. რცუნს, ირცუუ(ნ) ზმნათა -- გაქუცული; {გა}ცვენილი. თუმა{გო}რცვილი ოსური
ვაიძირუნო? -- თმა{გა}ცვენილი ქალი არ გინახავს? კოწია პატჷნსქუა რექო, დუდმორცვილი, მარაგვამი?: მასალ., გვ. 68 -
- კოწია ბატონიშვილი ხარ, თავზე თმაგაცვენილი რომ მოპლაკუნებ? 

Lemma: rcieba  
Number: 18368  
რციება (რციებას) სახელი ირციებუ(ნ) ზმნისა -- გამოფიტვა; გადატ. გაკოტრება; გაღარიბება. 

Lemma: rcu  
Number: 18369  
რცუ (რცუს) ცრუ. რცუ ოსური რე, ვარე სანდო -- ცრუ ქალია, არაა სანდო. 

Lemma: rcuala  
Number: 18370  
რცუალა (რცუალას) სახელი რცუნს, ირცუუ(ნ) ზმნათა -- ფცქვნა; ქუცვა, ცვენა (თმისა, კანისა...). გეჯეჯერი ირცუუდუ: ა. ცაგ.,
1, გვ. 96 -- დაკორძებული ცვივოდა. ჩხოუ გაზარხულს ირცუუ -- ძროხა გაზაფხულზე იქუცება (თმა ცვივა). კანქ გუმარცუ --
კანი გამექუცა. ტყები მარცუუ -- ტყავი მძვრება (მექუცება). რცუნს (გორცუ გაქუცა, გუურცუ გაუქუცავს, გონორცუე(ნ) გაქუცავდა
თურმე) გრდმ. ქუცავს; აცვენს (თმას...). ირცუუ(ნ) (გიირცუ გაიქუცა, გორცვე{ლე}(ნ) გაქუცულა) გრდუვ. ვნებ. რცუნს ზმნისა -- იქუცება;
თმა ცვივა. არცუუ(ნ) (გაარცუ გაცვივდა თმა, ბეწვი...; გორცუუ გასცვენია თმა, ბეწვი...) გრდუვ. ვნებ. რცუნს ზმნისა -- უცვივდება
(თმა, ბეწვი...). ორცუალაფუანს//ორცვაფუანს (ორცუალაფუუ// ორცვაფუუ {გა}აქუცვინა, ურცუალაფუაფუ//ურცვაფუაფუ {გა}უქუცვინებია,
ნორცუალაფუე(ნ)//ნორცვაფუე(ნ) აქუცვინებდა თურმე) კაუზ. რცუნს ზმნისა -- აქუცვინებს. მარცუალი მიმღ. მოქმ. {გა}მცვენი, ვისაც ცვივა
(თმა, ბეწვი). ორცუალი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}საცვენი (თმა, ბეწვი...), გასაქუცი. გორცვილი მიმღ. ვნებ. წარს. გაქუცული. ნარცვი მიმღ.
ვნებ. წარს. ნაცვენი (თმა, ბეწვი...). უგურცუ მიმღ. უარყ. გაუქუცავი. 

Lemma: rcuapa  
Number: 18371  
რცუაფა (რცუაფას) სახელი ორცუანს ზმნისა -- 1. აოხრება; დაქცევა; ნგრევა, გაცამტვერება, ნაცარ-ტუტად ქცევა; 2. ცვეთა.
გერს გერობას აბრალენდესია დო ტურა ქიანას ორცუანდუა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 25 -- მგელს მგლობას აბრალებდნენ და
ტურა ქვეყანას აოხრებდაო. ზღვა დო გვალას ორცუანც, მუთა ოხვარ სქილადას: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 17 -- ზღვასა და მთას
ანგრევს, არაფერი შველის მორჩენას. მუ ანდამიერ კოჩი ექია, თაქ ტყას ორცუანქ დო ქეანას ჭუნქია?: მ. ხუბ., გვ. 303 --
რა ადამის ჩამომავალი (ადამიანური) კაცი ხარ, აქ ტყეს ნაცარ-ტუტად აქცევ და ქვეყანას სწვავო? ორცუანს (ორცუუ ანგრია,
ურცუაფუ უნგრევია, ნორცუაფუე(ნ) ანგრევდა თურმე) გრდმ. აცამტვერებს, ანგრევს, აოხრებს, აქცევს. ირცუაფუ{უ}(ნ) (დიირცუ{უ}
დაინგრა, დაიქცა; დორცუაფე{რე}(ნ) დანგრეულა, დაქცეულა) გრდუვ. ვნებ. ორცუანს ზმნისა -- ინგრევა, იქცევა, ოხრდება.
ორცუაფუანს (ორცუაფუუ ანგრევინა, ურცუაფუაფუ უნგრევინებია, ნორცუაფ{უაფ}უე(ნ) ანგრევინებდა) კაუზ. ორცუანს ზმნისა --
ანგრევინებს, აქცევინებს, აცამტვერებინებს. მარცუ{აფ}ალი მიმღ. მოქმ. {ამო}მგდები, {და}მქცევი, {გა}მცამტვერებელი.
ორცუ{აფ}ალი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}სანგრევი, {და}საქცევი. დორცუაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. დანგრეული, დაქცეული, გავერანებული.
დონარცუეფი მიმღ. ვნებ. წარს. დანანგრევი, დანაქცევი, გაცამტვერებული. დონარც{უაფ}უერი მიმღ. ვნებ. წარს. დანგრევის,
დაქცევის, აოხრების საფასური. 

Lemma: rcuapil-i  
Number: 18372  
რცუაფილ-ი (რცუაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ორცუანს ზმნისა -- დანგრეული, აოხრებული... 

Lemma: rcumolua  
Number: 18373  
რცუმოლუა (რცუმოლუას) იგივეა, რაც რცამულუა. 



Lemma: rckapua  
Number: 18374  
რცქაფუა (რცქაფუას) სახელი რცქაფუნს ზმნისა -- უგემოვნოდ მცირე-მცირედ ჭამა. რცქაფუნს (დორცქაფუ მცირე შეჭამა,
დუურცქაფუ მცირე რამ შეუჭამია, დონორცქაფუე(ნ) მცირე რასმე შეჭამდა თურმე) გრდმ. მცირე რასმე უგემოვნოდ ჭამს. მარცქაფალი
მიმღ. მოქმ. ვისაც მცირე რამის უგემოვნოდ ჭამა სჩვევია. 

Lemma: rckin-i  
Number: 18375  
რცქინ-ი (რცქინს), რცქინაფ-ი (რცქინაფის) იგივეა, რაც რსქინი, -- სახელი ორცქინანს ზმნისა -- მუქარა, ქადილი,
შეშინება. ოკოდეს, დოპილესიკონი, თაში დომიჭყეს რცქინი -- უნდოდათ, რომ მოვეკალით, ისე დამიწყეს მუქარა. მუს
მორცქინანქ, მუ გაღინე ჩქიმდე? -- რას მემუქრები, რას წაიღებ ჩემგან? ორცქინანს (ორცქინუ {და}ემუქრა, ურცქინაფუ
დამუქრებია, ნორცქინუე(ნ) ემუქრებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ემუქრება. 

Lemma: rcxa  
Number: 18376  
რცხა, რცხალა (რცხა{ლა}ს) სახელი ორცხუ(ნ) ზმნისა -- {ჩამო}შორება. სქანი ჩარცხა გურსუ ბჭუნსუ: ქხს, 1, გვ. 41 -- შენი
დაშორება (დათხოვება) გულსა მწვავს. 

Lemma: rcxeba  
Number: 18377  
რცხება (რცხებას) იგივეა, რაც რსხება; რცხალა, -- სახელი ერცხებუ(ნ) ზმნისა -- ხსნა; თავის დანებება; ჩამოშორება.
უსქანეთ ვე მერცხებჷ: ი. ყიფშ., გვ. 125 -- უშენოდ არ მეხსნება (მშორდება). მარა თითი ვერცხუებუ: ქხს, 1, გვ. 215 -- მაგრამ
ისიც თავს არ ანებებს (შორდება). უსქანეთ მა ვებრგჷქია, ღურა დღაშახ ვეჩქერცხებუქია: მ. ხუბ., გვ. 286 -- უშენოდ მე არ
ვარგივარ, სიკვდილამდე (სიკვდილის დღემდე) არ ჩამოგშორდებიო. ერცხებუ(ნ) (ჩეერცხუუ მოშორდა, ჩარცხებუუ ჩამოშორებია)
გრდუვ. ვნებ. შორდება, სცილდება, ეხსნება. ირცხინე(ნ) (ჩიირცხინუ შესაძლებელი გახდა ჩამოშორება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ.
ვნებ. ერცხებუ(ნ) ზმნისა -- შეიძლება {ჩამო}შორება, {ჩამო}ხსნა. არცხინე(ნ) (ჩაარცხინუ შეძლო ჩამოშორებულიყო, -- ,
ჩონორცხიებუე(ნ) შესძლებია ჩამოშორება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ერცხებუ(ნ) ზმნისა -- შეუძლია {ჩამო}ეხსნას, {ჩამო}შორდეს.
ორცხებაფუანს (ორცხებაფუუ {ჩამო}აშორებინა, ურცხებაფუაფუ {ჩამო}უშორებინებია, ნორცხებაფუე(ნ) აშორებინებდა თურმე) კაუზ.
ერცხებუ(ნ) ზმნისა -- აშორებინებს, თავს ანებებინებს. {ჩა}მარცხებელი მიმღ. მოქმ. {ჩამო}მშორებელი. {ჩა}არცხებელი მიმღ. ვნებ.
მყ. {ჩამო}საშორებელი. {ჩა}რცხებული მიმღ. ვნებ. წარს. {ჩამო}შორებული. {ჩა}ნარცხები/უ მიმღ. ვნებ. წარს. {ჩამო}ნაშორები.
{ჩა}ნარცხებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {ჩამო}შორების საფასური. უჩურცხებუ მიმღ. უარყ. ჩამოუშორებელი. 

Lemma: rcxvane  
Number: 18378  
რცხვანე (რცხვანეს) იხ. ცხვანე, -- ჭაღარა. 

Lemma: rcxima  
Number: 18379  
რცხიმა (რცხიმას) იგივეა, რაც რცხიმალი, -- გამჭოლად მომზირალი წვრილი თვალი (თვალები). თოლირცხიმა გამჭოლი,
მოელვარე თვალების მქონე. 

Lemma: rcximin-i  
Number: 18380  
რცხიმინ-ი (რცხიმინს) ბრიალი. ქ თოლიშ რცხიმინი თვალის ბრიალი (პრაწვა). 

Lemma: rcximinua  
Number: 18381  
რცხიმინუა (რცხიმინუას) სახელი ორცხიმინუანს ზმნისა -- ბრიალი (თვალისა); კუშტობა, კუშტად ყურება. ირცხიმინანს
(ირცხიმინუუ კუშტად იყურა, ურცხიმინუაფუ კუშტად უყურებია, ნორცხიმინუე(ნ) კუშტად იყურებოდა) გრდუვ. კუშტობს, კუშტად იყურება.
ორცხიმინუანს (ორცხიმინუუ აბრიალა თვალები, ურცხიმინუაფუ უბრიალებია თვალები, ნორცხიმინუე(ნ) თვალებს აბრიალებდა თურმე)
გრდმ. აბრიალებს (თვალებს). 

Lemma: rcxina  
Number: 18382  
რცხინა (რცხინას) ღომის (თავთავის) საშრობი ფარდული. 

Lemma: rcxina  
Number: 18383  
რცხინა, რცხინაფა (რცხინა{ფა}-ს) იხ. ჩარცხინა{ფა}. 

Lemma: rcxonil-i  
Number: 18384  
რცხონილ-ი (რცხონილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. რცხონუნს ზმნისა -- დავარცხნილი. 

Lemma: rcxonua  
Number: 18385  
რცხონუა (რცხონუას) სახელი რცხონუნს ზმნისა -- ვარცხნა. თის ბომნჷნდი, თის ფრცხონჷნდი, თის ულუანდი
დიდაცალო: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 137 -- იმას ვბანდი, იმას ვვარცხნიდი, იმას ვუვლიდი დედასავით. ხორაქ (//ხვარაქ) დიო
შურო ვერცხონუ, უკული გვალას გეგლეტყაბარუუა -- ქაჩალმა ჯერ სულაც არ დაივარცხნა, შემდეგ მთლად ჩამოიტყავაო.
რცხონუნს (გორცხონუ დავარცხნა, გუურცხონუ დაუვარცხნია, გონორცხონუე(ნ) დავარცხნიდა თურმე) გრდმ. ვარცხნის.
ირცხონს//ირცხონუნს (გიირცხონუ დაივარცხნა, გუურცხონუ დაუვარცხნია) გრდმ. სათავ. ქც. რცხონუნს ზმნისა -- ივარცხნის.
ურცხონს//ურცხონუნს (გუურცხონუ დაუვარცხნა, გუურცხონუ დაუვარცხნია) გრდმ. სასხვ. ქც. რცხონუნს ზმნისა -- უვარცხნის.
ირცხონუუ(ნ) (გიირცხონუ დაივარცხნა ის, გორცხონე{ლე}(ნ) დავარცხნილა) გრდუვ. ვნებ. რცხონუნს ზმნისა -- ივარცხნება.
არცხონუუ(ნ), არცხონუაფუ(ნ) (გაარცხონუ დაევარცხნა, გორცხონუუ დავარცხნია) გრდუვ. ვნებ. რცხონუნს ზმნისა -- ევარცხნება.
ირცხონე(ნ) (ირცხონუ შესაძლებელი გახდა ვარცხნა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. რცხონუნს ზმნისა -- შეიძლება {და}ივარცხნოს.
არცხონე(ნ) (არცხონუ შეძლო {და}ევარცხნა, -- , გონორცხონუე(ნ) შესძლებია დავარცხნა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ურცხონუნს ზმნისა
-- შეუძლია {და}ვარცხნოს. ორცხონაფუანს (ორცხონაფუუ ავარცხნინა, ურცხონაფუაფუ უვარცხნინებია, ნორცხონაფუე(ნ) ავარცხნინებდა



თურმე) კაუზ. რცხონუნს ზმნისა -- ავარცხნინებს. მარცხონალი მიმღ. მოქმ. {და}მვარცხნელი. ორცხონალი მიმღ. ვნებ. მყ.
{და}სავარცხნი. რცხონილი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ვარცხნილი. ნარცხონა მიმღ. ვნებ. წარს. ნავარცხნი. ნარცხონუერი მიმღ. ვნებ.
წარს. {და}ვარცხნის საფასური. {უგ}ურცხონუ მიმღ. უარყ. {და}უვარცხნელი. 

Lemma: rcxuala  
Number: 18386  
რცხუალა (რცხუალას) იგივეა, რაც რცხუაფა, -- დაფუძნება, დაარსება. 

Lemma: rcxuapa  
Number: 18387  
რცხუაფა (რცხუაფას) იგივეა, რაც რსხუაფა. ვეხვეწათჷ, ჯიმალეფი, ქეანა მიქჷთი დარცხოუნი: ქხს, 1, გვ. 296 --
ვეხვეწოთ, ძმებო, ქვეყანა ვინაც დაარსა. 

Lemma: rdzapa  
Number: 18388  
რძაფა (რძაფას) ზაფრა, ყვითა; ნაღველი. გურშა მუმაკათუ რძაფა: ქხს, 1, გვ. 122 -- გულში მომივლის ზაფრა. იხ. ზრაფა. 

Lemma: rdzgim-i  
Number: 18389  
რძგიმ-ი (რძგიმს) ზოოლ. ჩიტია ერთგვარი, აქვს გრძელი ნისკარტი, ცხოვრობს მდინარის პირას, იჭერს თევზს. 

Lemma: rdzeba1  
Number: 18390  
რძება1 (რძებას) სახელი არძენს ზმნისა -- ძლევა, მიცემა. ჭინკეს გარძე თავდადებო: ქხს, 1, გვ. 222 -- ჭინკას გაძლევ
თავმდებად. იმენდის მარძენან დო გურს მუკომირთინუანა: ი. ყიფშ., გვ. 155 -- იმედს მაძლევენ და გულს {მო}მიბრუნებენ
(ხოლმე). არძენს (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის მწკრივებში. მყოფადის წრის, 2 და 3 სერიათა მწკრივებში
ენაცვლება: მეჩანს მისცემს; მეჩუ მისცა; მეუჩამუ მიუცია) გრდმ. აძლევს. ირძენს (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის
მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. იძლევა. 

Lemma: rdzeba2  
Number: 18391  
რძება2 (რძებას) სახელი რძუ(ნ) ზმნისა -- გაძლება. რძუ(ნ) (გარძუ(ნ) გაძლებს, გარძუ გაძლო, გუურძებუ გაუძლია, გონორძებუე(ნ)
გაძლებდა თურმე) გრდმ. ძლებს. იხ. გარძება//გარზება. 

Lemma: rdzia1  
Number: 18392  
რძია1 (რძიას) იხ. რზია, მერზია. 

Lemma: rdzia2  
Number: 18393  
რძია2 (რძიას) იხ. ძია. 

Lemma: rdzial-i  
Number: 18394  
რძიალ-ი (რძიალს) საბუდარში საგანგებოდ დატოვებული კვერცხი, -- მძევალი. ოგვაჯეს ირო გიიტენა რძიალი კვერცხის -
- საბუდარში ყოველთვის სტოვებენ მძევალ კვერცხს. შდრ. გურ., იმერ. რძევალი ბუდეში განგებ ჩატოვებული კვერცხი (ვ.
ბერ., ა. ღლ.). 

Lemma: rdzieba  
Number: 18395  
რძიება (რძიებას) იხ. რზიება; რძება. 

Lemma: rdzghamua  
Number: 18396  
რძღამუა (რძღამუას) სახელი რძღამუნს ზმნისა -- უმადოდ ჭამა. გური ვააფუ დო მიკირძღამუ ოჭკომალს -- არ უნდა
(გულით არ უნდა) და უმადოდ ჭამს. 

Lemma: rdzghapa  
Number: 18397  
რძღაფა (რძღაფას) სახელი ორძღანს, ირძღუუ(ნ) ზმნათა -- {გა}ძღომა. მილიონიშა ქომისხუნუ სქანი ძირაფა, თოლიში
რძღაფა: ი. ყიფშ., გვ. 164 -- მილიონს მირჩევნია შენი ნახვა, თვალის გაძღომა. ირო ქოპჭკუმუ, მარა ჩქიმი რძღაფაქჷ
დღასჷ ვეეჸუუ: ი. ყიფშ., გვ. 69 -- სულ ვჭამ, მაგრამ ჩემი გაძღომა არასოდეს არ იქნა. ცქუმალათჷ გურს ურძღანსჷ: ი.
ყიფშ., გვ. 175 -- ქებით გულს უძღებს. მა დიორდე ვა ბრძღელექია ლაჸაფიში ჯინათია: ი. ყიფშ., გვ. 65 -- მე ჯერ არ
გავმძღარვარ თამაშის ყურებითო. ცხოვრებათ, ჯიმალეფი, კოჩი დღას ვანორძღუე: ქხს, 1, გვ. 165 -- ცხოვრებით, ძმებო,
კაცი ვერასოდეს ვერ გაძღება თურმე. ორძღანს (დაარძღუ გააძღო, დუურძღაფუ გაუძღია, დონორძღაფუე(ნ) გააძღებდა თურმე) გრდმ.
აძღებს. ირძღუუ(ნ) (დიირძღუ გაძღა, დორძღე{ლე}(ნ) გამძღარა) გრდუვ. ვნებ. ორძღანს ზმნისა -- ძღება. არძღუუ(ნ) (დაარძღუ
გაუძღა, დორძღაფუ გასძღომია) გრდუვ. ვნებ. ურძღანს ზმნისა -- უძღება (გამძღარი უხდება). ირძღე(ნ), ირძღინე(ნ) (ირძღინუ
შესაძლებელი გახდა გაძღომა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ორძღანს ზმნისა -- შეიძლება გაძღომა (გაძღეს). არძღე(ნ),
არძღინე(ნ) (არძღინუ შეძლო გაეძღო, -- , დონორძღუე(ნ) შესძლებია გაძღომა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ურძღანს ზმნისა -- შეუძლია
{გა}აძღოს. ორძღაფუანს (ორძღაფუუ {გა}აძღებინა, ურძღაფუაფუ {გა}უძღებინებია, ნორძღაფუე(ნ) აძღებინებდა თურმე) კაუზ. ორძღანს
ზმნისა -- აძღებინებს. მარძღ{აფ}ალი მიმღ. მოქმ. {გა}მძღომი; ვინც აძღებს. ორძღ{აფ}ალი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}საძღომი. რძღელი,
რძღაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}მძღარი. ნარძღა, ნარძღეფი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნაძღომი. ნარძღ{აფ}უერი მიმღ. ვნებ. წარს.
{გა}ძღომის საფასური. ურძღაფუ, ურძღაფელა მიმღ. უარყ. {გა}უმაძღარი. შდრ. ლაზ. ძღ: ოძღუ, ძღუ გაძღომა (ნ. მარი). 

Lemma: rdzghapil-i  
Number: 18398  



რძღაფილ-ი (რძღაფილ/რს) იხ. რძღელი. 

Lemma: rdzghel-i  
Number: 18399  
რძღელ-ი (რძღელ/რს), რძღაფილ-ი (რძღაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ორძღანს, ირძღუუ(ნ) ზმნათა -- {გა}მაძღარი.
რძღელი ჩხოულენქ ქიდიჯირჷ -- გამაძღარი ძროხები დაწვა. პაპა რძღელსია დიაკონით რძღელი უჩქუდუა: ხალხ. სიბრ.,
1, გვ. 114 -- გამძღარ მღვდელსო დიაკვანიც მაძღარი ეგონაო. ირინერო რძღელი კოჩი: ქხს, 1, გვ. 202 -- ყოველნაირად
გამძღარი კაცი. ირო ქოთომც ქოჭკომუნცჷ, დღასუ ვარე რძღაფილია: ქხს, 1, გვ. 234 -- სულ ქათამს ჭამს, (მაგრამ)
არასდროს არაა მაძღარიო. შდრ. ლაზ. ძღ: ძღელი//ძღერი//ძღაფერი გამძღარი (ნ. მარი). 

Lemma: rdzghil-i  
Number: 18400  
რძღილ-ი, ძღილ-ი ({რ}ძღილს) ბოტან. ჯაგრცხილა. იხ. რზღილი. 

Lemma: rdzghima  
Number: 18401  
რძღიმა, რძღიმალ-ი (რძღიმა{ლ/რ}ს) ვისაც თვალები დაჭყეტილი აქვს. თოლირძღიმა{ლი} თვალჭყეტია. შდრ. რღიმალი.

Lemma: rdzghimin-i  
Number: 18402  
რძღიმინ-ი, რძღიმინუა (რძღიმინს, რძღიმინუას) სახელი ირძღიმინანს ზმნისა -- თვალის ჭყეტით ყურება. ირძღიმინანს
(ირძღიმინუუ იჭყიტა, ურძღიმინუაფუ უჭყეტია, ნორძღიმინუაფუე აჭყეტდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. იჭყიტება, თვალდაჭყეტილი იყურება.
ორძღიმინანს იგივეა, რაც ირძღიმინანს. 

Lemma: rdzghirk'apa/i  
Number: 18403  
რძღირკაფა/ი, ძღირკება (რძღირკაფა/ი-ს, ძღირკებას) სახელი რძღირკაფურენს, იძღირკუანს, ძღირკულენს ზმნათა --
ატატება, ბღაუჭება; {ჩამო}კიდება, ხელის ჩავლება, ზურგზე მოჭიდება. ხუჯიშა (//ოჭიშიშა) ქიბძღირკე დო მიდეპუნი --
მხარზე (//ზურგზე) მოვიკიდე და წავიყვანე. ქუმუარძღი{რ}კინი, ვეჩუერცხიი -- რომ ჩამოვებღაუჭე, არ ჩამოვცილდი.
ირძღიკებუნანი, გეეჭოფუ თე ბოშიქჷ ნდემი... დო ქჷდააშქუ: ი. ყიფშ., გვ. 60 -- რომ ეჭიდებიან (ებღაუჭებიან) ერთმანეთს,
აიღო (აწია) ამ ბიჭმა დევი და დასცა. ქჷმარძღიკჷ ქუჩულიაქ დემს: მ. ხუბ., გვ. 80 -- ჩამოეკიდა ქუჩულია დევს.
რძღირკაფულენს (იყენ. ქიირძღირკუანს აიტაცებს, მოიკიდებს; ქიირძღირკუუ მოიკიდა, აიტატა; ქუურძღირკუაფუ მოუკიდებია,
აუტატებია; ქონორძღირკუე(ნ)//ნორძღირკაფუე(ნ) მოიკიდებდა ზურგზე, მოებღაუჭებოდა თურმე) გრდუვ. საშ.- მოქმ. იკიდებს ზურგზე,
იტატებს, შეჭიდებით სწევს ზევით. ირძღირკუანს (ქიირძღირკუუ მოიკიდა, აიტატა ხელში; ქოურძღირკუაფუ მოუკიდებია, აუტატებია
ხელში) გრდმ. სათავ. ქც. მოიკიდებს ზურგზე, აიტატებს ხელში. ორძღირკუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის
მწკრივებში) გრდუვ. სტატიკ. ჰკიდია ზურგზე; აპროწიალია. არძღირკუუ(ნ)//არძღირკუაფუ(ნ) (ქაარძღირკუ მოეჭიდა, ჩამოეკიდა;
ქორძღირკაფუ მოსჭიდებია, ჩამოჰკიდებია ზურგზე; ქონოძღირკ{აფ}უე(ნ) მოეჭიდებოდა, ჩამოეკიდებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ.
ებღაუჭება, ეჭიდება. ირძღირკე(ნ), ირძღირკენე(ნ) (ირძღირკენუ შესაძლებელი გახდა მოჭიდება, ჩამოკიდება; -- ; -- ) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. შეიძლება მოკიდება (ზურგზე), ატატება (ხელში). არძღირკე(ნ), არძღირკენე(ნ) (არძღირკენუ შეძლო აეტატებინა,
მოეკიდებინა (ზურგზე); -- ; ნორძღირკ{აფ}უე(ნ) შესძლებია ზურგზე მოკიდება, ხელში ატატება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. შეუძლია
აიკიდოს (ზურგზე), აიტატოს (ხელში). ორძღირკაფუანს (ორძღირკაფუუ ააკიდებინა (ზურგზე), აატატებინა (ხელში); ურძღირკაფუაფუ
აუკიდებინებია (ზურგზე), აუტატებინებია (ხელში); ნორძღირკაფუე(ნ) ააკიდებინებდა (ზურგზე), აატატებინებდა (ხელში)) კაუზ.
ორძღირკუანს ზმნისა -- ააკიდებინებს (ზურგზე), აატატებინებს ხელში. მარძღირკალი, მარძღირკაფალი, მარძღირკაფუ მიმღ. მოქმ.
ზურგზე ამკიდებელი, ხელში ამტატებელი. ორძღირკალი, ორძღირკაფალი, ორძღირკაფუ მიმღ. ვნებ. მყ. ასაკიდებელი, ასატატებელი.
რძღირკელი, რძღირკაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. აკიდებული, ატატებული. ნარძღირკა, ნარძღირკეფი მიმღ. ვნებ. წარს. ანაკიდები,
ანატატები. ნარძღირკ{აფ}უერი მიმღ. ვნებ. წარს. ზურგზე აკიდების, ხელში ატატების საფასური. უმუურძღირკაფუ მიმღ. უარყ. ზურგზე
მოუკიდებელი, ხელში აუტატებელი. 

Lemma: rc'apil-i  
Number: 18404  
რწაფილ-ი (რწაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. რწაფუნს ზმნისა -- გაწაფული. 

Lemma: rc'apua  
Number: 18405  
რწაფუა (რწაფუას) სახელი რწაფუნს, ირწაფუუ(ნ) ზმნათა -- წვრთნა; {გა}წაფვა. ჯოღორემქ თეში გიირწაფეს -- ძაღლები
ისე გაიწაფნენ. რწაფუნს (გორწაფუ გაწაფა; გუურწაფუ გაუწაფავს, გაუწვრთნია; გონორწაფუე(ნ) გაწვრთნიდა თურმე) გრდმ. წაფავს,
წვრთნის. ურწაფუნს (გუურწაფუ გაუწაფა, გუურწაფუ გაუწაფავს, გონორწაფუე(ნ) გაუწაფავდა თურმე) გრდმ. სასხვ. ქც. რწაფუნს ზმნისა
-- უწაფავს, უწვრთნის. ირწაფუ{უ}(ნ) (გიირწაფუ გაიწვრთნა, გორწაფე{ლე}(ნ) გაწაფულა) გრდუვ. ვნებ. რწაფუნს ზმნისა -- იწაფება,
იწვრთნება. არწაფუ{უ}(ნ) (გაარწაფუ გაეწაფა, გორწაფუ{უ} გასწაფვია) გრდუვ. ვნებ. რწაფუნს ზმნისა -- ეწვრთნება, ეწაფება.
ირწაფე(ნ) (ირწაფუ შესაძლებელი გახდა გაწვრთნა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. რწაფუნს ზმნისა -- შეიძლება გაიწაფოს,
გაიწვრთნას. არწაფე(ნ) (არწაფუ შეძლო გაეწვრთნა, -- , გონორწაფუე(ნ) შესძლებია გაწაფვა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. რწაფუნს
ზმნისა -- შეუძლია გაწაფოს, გაწვრთნას. ორწაფაფუანს (ორწაფაფუუ {გა}აწაფვინა, ურწაფაფუაფუ {გა}უწაფვინებია, ნორწაფაფუე(ნ)
აწაფვინებდა თურმე) კაუზ. რწაფუნს ზმნისა -- აწაფვინებს, აწვრთნევინებს. მარწაფალი მიმღ. მოქმ. {გა}მწაფველი,
{გა}მწვრთნელი. ორწაფალი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}საწაფ{ავ}ი, {გა}საწვრთნელი. გორწაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. გაწაფული,
გაწვრთნილი. ნარწაფა მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნაწაფი, {გა}ნაწვრთნი. ნარწაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}წაფვის, {გა}წვრთნის
საფასური. {უგ}ურწაფუ მიმღ. უარყ. {გა}უწაფავი, {გა}უწვრთნელი. 

Lemma: rc'eba  
Number: 18406  
რწება (რწებას) სახელი არწენს ზმნისა -- რწევა. შდრ. კანწაფი. 

Lemma: rc'vane  
Number: 18407  
რწვანე (რწვანეს) მწვანე. ფურცელი ოკო რდას რწვანე -- ფოთოლი უნდა იყოს მწვანე. ხარისხის ფორმები: ურწვანაში
უმწვანესი, მორწვანე მომწვანო, მარწვანა ისე მწვანე, როგორც..., ალარწვანე გვერდით ოდნავ მწვანე, გერწვანე ზევიდან
ოდნავ მწვანე, გორწვანე ირგვლივ ოდნავ მწვანე. 



Lemma: rc'ia  
Number: 18408  
რწია (რწიას), რწიალ-ი (რწიალ/რს) წრიალი, მოუსვენარი მოძრაობა, მოუსვენრად ყოფნა, -- შფოთვა. მუჭოთ ქჷრი დო
მიმინო თოლც ურწიალუანცჷ -- როგორც ქორი და მიმინო თვალს აწრიალებს. რწიალენს (იყენ. ირწიალენს იწრიალებს,
ირწიალუ იწრიალა, ურწიალებუ უწრიალნია, ნორწიალებუე(ნ) წრიალებდა თურმე) გრდუვ. საშ.- მოქმ. წრიალებს. ირწიალუ{უ}(ნ)
(ირწიალუ იწრიალა, ურწიალუუ უწრიალებია, ნორწიალუე(ნ) წრიალებდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. წრიალებს. ურწიალუანს (ურწიალუ{უ}
უწრიალა, ურწიალუაფუ// ურწიალუუ უწრიალებია) გრდმ. უწრიალებს. ორწიალებაფუანს (ორწიალებაფუუ აწრიალებინა, ურწიალებაფუაფუ
უწრიალებინებია, ნორწიალებაფუე(ნ) აწრიალებინებდა თურმე) კაუზ. რწიალენს ზმნისა -- აწრიალებინებს. მარწიალი მიმღ. მოქმ.
მოწრიალე. ორწიალე მიმღ. ვნებ. მყ. საწრიალო. არწიალებური მიმღ. ვნებ. წარს. აწრიალებული. ნარწიალები/უ მიმღ. ვნებ. წარს.
ნაწრიალები. ნარწიალებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. წრიალის საფასური. {უ}ურწიალუ მიმღ. უარყ. {ა}უწრიალებელი. 

Lemma: rc'ip'in-i  
Number: 18409  
რწიპინ-ი (რწიპინს) წრიპინი, ძალზე წვრილი ხმის გამოცემა. // გადატ. განაბული ყურება. ირწიპინანს (ირწიპინუუ განაბული
იყურა, ურწიპინუუ განაბული უყურებია, ნორწიპინუე(ნ) განაბული იყურებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. განაბული იყურება. ორწიპინანს
იგივეა, რაც ირწიპინანს. 

Lemma: rc'ipe  
Number: 18410  
რწიფე, რწუფე (რწი/უფეს) მწიფე (მ. ძაძ., 2, გვ. 76). 

Lemma: rc'k'amul-i  
Number: 18411  
რწკამულ-ი (რწკამულს) ღეჭვის სახეობა, -- სჩვევიათ ქალებს (ი. კვეკვესკირი). 

Lemma: rc'k'apin-i  
Number: 18412  
რწკაფინ-ი (რწკაფინს), რწკაფუა (რწკაფუას) სახელი რწკაფუნს ზმნისა -- ძაღლის წვრილ ხმაზე ყეფა. იხ. წკაფუა. 

Lemma: rc'k'ima//rc'k'imal-i  
Number: 18413  
რწკიმა//რწკიმალ-ი (რწკიმა{ლ}-ს) შავი და მოელვარეთვალებიანი. 

Lemma: rc'k'imin-i  
Number: 18414  
რწკიმინ-ი (რწკიმინს) გარინდებული, გაყუჩებული, -- გასუდრული ყურება. 

Lemma: rc'k'iminua  
Number: 18415  
რწკიმინუა (რწკიმინუას) სახელი ირწკიმინანს ზმნისა -- გაყუჩება, გარინდება, -- წარბშეუხრელად ყურება ელვარე
თვალებით. ირწკიმინანს (ირწკიმინუუ გარინდულად იყურა; ურწკიმინუუ გარინდულად უყურებია; ნორწკიმინუე(ნ) წარბშეუხრელად,
გარინდულად იყურებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. გარინდებულად იყურება ელვარე თვალებით. ორწკიმინანს იგივეა, რაც
ირწკიმინანს. 

Lemma: rc'k'ina  
Number: 18416  
რწკინა, რწკინაფა (რწკინა{ფა}-ს) ბზინვა, ბრჭყვიალი, ბრწყინვა, ელვარება. იხ. რწკინუა. 

Lemma: rc'k'inua1  
Number: 18417  
რწკინუა1 (რწკინუას) სახელი რწკინუნს ზმნისა -- ბზინვა, ბრწყინვა, ბრჭყვიალი, ელვარება; გადატ. პრაწვა (თვალებისა).
ვარჩხილიცალო რწკინუნს -- ვერცხლივით ბრწყინავს. ირფელ რწკინჷნც, ივარკალ: მასალ., გვ. 62 -- ყველაფერი
ბზინავს, ელვარებს. მუთ ქორწკინჷნსი, ირფელი ორქო ვა რე: ი. ყიფშ., გვ. 172 -- რაც ბრწყინავს ყველაფერი ოქრო არ
არის. ბჟა დო თუთაცალო რწკინჷნცჷ: ი. ყიფშ., გვ. 87 -- მზე და მთვარესავით ბრწყინავს. რწკინუნს (გორწკინუ გაბრწყინდა,
გუურწყინუ// გორწკინე{ლე}(ნ) გაბრწყინებულა) გრდუვ. ბრწყინავს, ბზინავს, ბრჭყვიალებს. ურწკინუნს (გუურწკინუ გაუბრწყინდა,
გორწკინაფუ გაჰბრწყინებია) გრდუვ. უბრწყინავს, უბრჭყვიალებს. იხ. მარწკინია, მარწკინჯი. შდრ. ლაზ. ნოპიწკალე
ნაპერწკალი (ნ. მარი); ტოპონ. ორწკინაია ბრჭყვიალა (პ. ცხად., ტოპ., გვ. 53). 

Lemma: rc'k'inua2  
Number: 18418  
რწკინუა2 (რწკინუას) ეთნოგ. სახელი რწკინუნს ზმნისა -- ახალი მიცვალებულის თვალების დახუჭვა, ხელების მკერდზე
დაკრეფა, -- გაპატიოსნება. ჩქიმი ღურასია, რწკინუას მოინალე ძღაბიში მეტიქ ვემნორთასია: მ. ხუბ., გვ. 43 -- ჩემი
კვდომისას, გაპატიოსნების (დროს) მოსამსახურე გოგოს მეტი არავინ შემოვიდესო. მუმა სკუასუ რწკინუნდუ, საწყალი დიდა
თვალუნდუ -- მამა შვილს აპატიოსნებდა, საწყალი დედა მოთქმით ტიროდა. დობღურუთუნ(ი), დობრწკინჷნა, სასურდით
გოფობრჷნა: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 10 -- რომ მოვკვდებით, გაგვაპატიოსნებენ, სუდარას შემოგვაფარებენ. თიში
თოლეფი რწკინედას, სქანი თოლეფი რწკინასჷნი -- იმის თვალები დაიხუჭოს (გაპატიოსნებულიყოს), ვინც შენი თვალები
გააპატიოსნოს (დახუჭოს). რწკინუნს (გორწკინუ გააპატიოსნა, გუურწკინუ გაუპატიოსნებია, გონორწკინუე(ნ) გააპატიოსნებდა თურმე)
გრდმ. აპატიოსნებს (მკვდარს). ურწკინუნს (გუურწკინუ გაუპატიოსნა, გუურწკინუ გაუპატიოსნებია) გრდმ. სასხვ. ქც. რწკინუნს
ზმნისა -- უპატიოსნებს მისას. ირწკინუ{უ}(ნ) (გიირწკინუ გაპატიოსნდა, გორწკინე{ლე}(ნ) გაპატიოსნებულა) გრდუვ. ვნებ. რწკინუნს
ზმნისა -- პატიოსნდება (მკვდარი). არწკინუუ(ნ) (გაარწკინუ გაუპატიოსნდა, გორწკინუუ გაჰპატიოსნებია) გრდუვ. ვნებ. რწკინუნს
ზმნისა -- უპატიოსნდება (მკვდარი). ირწკინე(ნ) (ირწკინუ შესაძლებელი გახდა გაპატიოსნება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
რწკინუნს ზმნისა -- შეიძლება გაპატიოსნდეს (გაპატიოსნება). არწკინე(ნ) (არწკინუ შეძლო {გა}ეპატიოსნებინა, -- , გონორწკინუე(ნ)
შესძლებია გაპატიოსნება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ურწკინუნს ზმნისა -- შეუძლია {გა}აპატიოსნოს. ორწკინაფუანს (ორწკინაფუუ
{გა}აპატიოსნებინა, ურწკინაფუაფუ {გა}უპატიოსნებინებია, ნორწკინაფ{უაფ}უე(ნ) აპატიოსნებინებდა თურმე) კაუზ. რწკინუნს ზმნისა --
აპატიოსნებინებს. მარწკინალი მიმღ. მოქმ. {გა}მპატიოსნებელი (მკვდრისა). ორწკინალი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}საპატიოსნებელი.
გორწკინილი მიმღ. ვნებ. წარს. გაპატიოსნებული. ნარწკინა მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნაპატიოსნები. ნარწკინუერი მიმღ. ვნებ. წარს.



{გა}პატიოსნების საფასური. {უგ}ურწკინუ მიმღ. უარყ. გაუპატიოსნებელი. 

Lemma: rc'k'om-i  
Number: 18419  
რწკომ-ი (რწკომს) იგივეა, რაც რწომი. 

Lemma: rc'om-i  
Number: 18420  
რწომ-ი (რჭომს) ზოოლ. წრომი, ჭოტი. რწომი ტოლბაში ორდჷ დო მაფშალიეფი მახარეთ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 50 --
ჭოტი თამადად იყო და იადონები მახარობლად. შდრ. წომი; წრომი. 

Lemma: rc'uapa  
Number: 18421  
რწუაფა (რწუაფას) იგივეა, რაც რწაფუა, -- გამოწრთობა. 

Lemma: rc'ule  
Number: 18422  
რწულე (რწულეს) ვიწრო (პ. ჭარ.). 

Lemma: rc'uma  
Number: 18423  
რწუმა (რწუმას) სახელი ორწუმუ(ნ) ზმნისა -- რწმენა. მუდგა ბთხუვე, დემერწუმი, მა ვა ბზოგე მეჩამას: ი. ყიფშ., გვ. 164 --
რაგინდ მთხოვო, მერწმუნე, მე არ დავზოგავ მოცემას. ოღონც გორწუმუთუ, ვარა ვამაფუთუ ძირაფილი: კ. სამუშ., ქართ.
ზეპ., გვ. 78 -- ოღონდ გერწმუნებით, თორემ არ მყავხართ დანახული. რადგანაც ქჷგორწუმუთუნი, ოკო ქჷმკმოჯინათჷნი: კ.
სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 78 -- რაკი გერწმუნებით, თქვენც უნდა მოგვხედო (შეგვიწყალო). არწუმენს (დაარწუმუ დაარწმუნა,
დუურწუმებუ დაურწმუნებია, დონორწუმებუე(ნ) დაარწმუნებდა თურმე) გრდმ. არწმუნებს. ირწუმენს (ირწუმუ ირწმუნა, ურწუმებუ ურწმენია)
გრდმ. ირწმუნებს, დაიჯერებს. ერწუმებუ(ნ) (ერწუმუ ერწმუნა, რწუმებუ რწმენია) გრდუვ. ვნებ. არწუმენს ზმნისა -- ერწმუნება.
ირწუმინე(ნ) (ირწუმინუ შესაძლებელი გახდა რწმენა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. არწუმენს ზმნისა -- შეიძლება რწმენა
(//ირწმუნოს). არწუმინე(ნ) (არწუმინუ შეძლო ერწმუნა, -- , ნორწუმუე(ნ) შესძლებია ერწმუნა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. არწუმენს ზმნისა
-- შეუძლია {და}არწმუნოს. ორწუმებაფუანს (ორწუმებაფუუ არწმუნებინა, ურწუმებაფუაფუ ურწმუნებინებია, ნორწუმებაფუე(ნ)
არწმუნებინებდა თურმე) კაუზ. არწუმენს ზმნისა -- არწმუნებინებს. მორწუმე მიმღ. აწმყ. მორწმუნე. ორწუმე მიმღ. ვნებ. მყ.
სარწმუნო. რწუმებული მიმღ. ვნებ. წარს. {და}რწმუნებული. ნარწუმა მიმღ. ვნებ. წარს. ნარწმენი. ნარწუმუერი მიმღ. ვნებ. წარს.
რწმენის საფასური. ურწუმო მიმღ. უარყ. ურწმუნო. შდრ. წანა. 

Lemma: rc'umeba  
Number: 18424  
რწუმება (რწუმებას) იგივეა, რაც რწუმა. 

Lemma: rc'upap-i  
Number: 18425  
რწუფაფ-ი (რწუფაფის) გამყინავი ხმით ძლიერი კივილი, წივილი. ქჷმმასჷმუა ოსურეფიშ რწუფაფიქ -- მომესმაო ქალების
წივილი. 

Lemma: rc'upua  
Number: 18426  
რწუფუა (რწუფუას) სახელი რწუფუნს ზმნისა -- 1. დაწაფება, ამოწრუპვა, ამოწუწნა (სასმელისა). გერწუფუ ღვინი -- დალია
(ამოწრუპა) ღვინო. 2. სიღაჟღაჟე (ო. ჭურღულია). 

Lemma: rc'q'eba1  
Number: 18427  
რწყება1 (რწყებას) სახელი ორწყე(ნ) ზმნისა -- {შე}ხედვა, ყურება; დანახვა. წამ-წამიშე გიიბშინა, მუჟანს თის
ვორწყექჷნი: ქხს, 1, გვ. 42 -- ყოველ წამს ვიხსენებ, როცა მას ვხედავ. საცოდებას ვორწყედითჷნი, ჩქითი
ვე'შიბცოდილეთი: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 113 -- საშინელებას რომ ვხედავდით, ჩვენც არ შევიბრალეთ. ვა არწყექო, მუჭომი
საძაგელი რჩინუ ვორექინი: ი. ყიფშ., გვ. 4 -- ვერ ხედავ, როგორი საძაგელი მოხუცი (ბებერი) ვარ. ჭკუმუას ორწყე ცოდათ:
ი. ყიფშ., გვ. 175 -- ჭამას ხედავს ცოდვად. ვორწყექ გური მონკა რე:ენგური, გვ. 247 -- ვხედავ გული მძიმეა. ორწყე(ნ)
(მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის მწკრივებში; მყოფადის წრისა და 2, 3 სერიათა მწკრივებში რწყ (ო-რწყ-ე) ძირს
ენაცვლება ძირ: ძირუნს ნახავს; ძირუ ნახა; უძირუ უნახავს) ხედავს. შდრ. ლაზ. წკედ: ოწკედუ, ოწკომუ ხედვა (ნ. მარი). 

Lemma: rc'q'eba2  
Number: 18428  
რწყება2 (რწყებას) იგივეა, რაც რწყია. 

Lemma: rc'q'vartua  
Number: 18429  
რწყვართუა (რწყვართუას) სახელი გიორწყვართუ(ნ) ზმნისა -- რისამე გრძლად და ლამაზად ქონა (დება). გემორწყვართუ
თომა გრძელი თმა მადევს (მკიდია). შდრ. წყვართუა. 

Lemma: rc'q'ia  
Number: 18430  
რწყია (რწყიას) სახელი არწყენს ზმნისა -- პირღებინება, -- რწყევა. ათე დედიბიქ გეკაარწყუუ ვითოსუმი: მ. ხუბ., გვ. 299 --
ამ დედაბერმა ამოარწყია ცამეტი. არწყენს (ქაარწყუუ არწყია, ქუურწყებუ ურწყევია, ქონორწყუ{უ}ე(ნ) არწყევდა თურმე) გრდმ.
არწყევს, აღებინებს. ირწყენე(ნ), ირწყუე(ნ) (ირწყენუ შესაძლებელი გახდა რწყევა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. არწყენს ზმნისა
-- შეიძლება რწყევა. არწყენე(ნ), არწყუე(ნ) (არწყენუ შეძლო ერწყია, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. არწყენს ზმნისა -- შეუძლია
არწყიოს. ორწყ{ი}ებაფუანს (ორწყ{ი}ებაფუუ არწყევინა, ურწყ{ი}ებაფუაფუ ურწყევინებია, ნორწყ{ი}ებაფუე(ნ) არწყევინებდა თურმე) კაუზ.
არწყენს ზმნისა -- არწყევინებს. მარწყიალი, მარწყ{ი}ებელი მიმღ. მოქმ. მრწყეველი. ორწყიალი, ორწყ{ი}ებელი მიმღ. ვნებ. მყ.
სარწყევი. რწყ{ი}ებული მიმღ. ვნებ. წარს. რწყეული. ნარწყია, ნარწყ{ი}ები, ნარწყიებუ მიმღ. ვნებ. წარს. ნარწყევი. ნარწყიუ{ე}რი,



ნარწყ{ი}ებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. რწყევის საფასური. ურწყ{ი}ებუ, ურწყიუ მიმღ. უარყ. ურწყევი, ურწყიებელი. 

Lemma: rc'q'uala1  
Number: 18431  
რწყუალა1 (რწყუალას) იხ. რწყია. 

Lemma: rc'q'uala2  
Number: 18432  
რწყუალა2 (რწყუალას) სახელი რწყუნს ზმნისა -- {მო}რწყვა. გოლოფას ათე დიხას რწყუალა ოკო, ვარა ეცერი ვამურს --
გვალვაში ამ მიწას მორწყვა უნდა, თორემ მისხალი არ მოვა. რწყუნს (მორწყუ მორწყო, მუურწყუ მოურწყავს, მონორწყუე(ნ)
მორწყავდა თურმე) გრდმ. რწყავს. ურწყუნს (მუურწყუ მოურწყო, მუურწყუ მოურწყავს) გრდმ. სასხვ. ქც. რწყუნს ზმნისა -- ურწყავს.
ირწყუუ(ნ) (მიირწყუ მოირწყო, მორწყე{ლე}(ნ) მორწყულა) გრდუვ. ვნებ. რწყუნს ზმნისა -- ირწყვება. არწყუუ(ნ) (მაარწყუ მოერწყო,
მორწყუუ მორწყვია) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ურწყუნს ზმნისა -- ერწყვება. ირწყე(ნ), ირწყენე(ნ) (ირწყენუ შესაძლებელი გახდა
მორწყვა, მორწყელე(ნ) შესაძლებელი გამხდარა მორწყვა, -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. რწყუნს ზმნისა -- შეიძლება მორწყვა.
ორწყუაფუანს (ორწყუაფუუ არწყვევინა, ურწყუაფუაფუ ურწყვევინებია, ნორწყუაფუე(ნ) არწყვევინებდა თურმე) კაუზ. რწყუნს ზმნისა --
არწყვევინებს. მარწყუალი, მარწყუ მიმღ. მოქმ. {მო}მრწყავი. ორწყუალი, ორწყუ მიმღ. ვნებ. მყ. {მო}სარწყავი. მორწყილი მიმღ. ვნებ.
წარს. მორწყული. ნარწყა მიმღ. ვნებ. წარს. ნარწყავი. ნარწყუერი მიმღ. ვნებ. წარს. რწყვის საფასური. {უმ}ურწყუ მიმღ. უარყ.
ურწყავი. 

Lemma: rch'el-i  
Number: 18433  
რჭელ-ი (რჭელს) 1. ჭრელი. სოფელი რჭელი რე: ი. ყიფშ., გვ. 123 -- სოფელი ჭრელია. სი რჭელი დო მა-კორობა: ქხს, 1,
გვ. 248 -- შენ ჭრელი და მე -- ფერადი 2. ლასტი; ჭერი. ირო ჭვიტე კჷლეგანც სქან(ი) მაღაზაში რჭელცია: კ. სამუშ., ქართ.
ზეპ., გვ. 75; ქხპს, გვ. 149 -- მუდამ სინათლე გასდის შენი ნალიის ლასტსაო. ხარისხის ფორმები: ურჭელაში უჭრელესი,
მორჭელო/ე მოჭრელო, მარჭელა ისე ჭრელი როგორც..., ალარჭელა გვერდით (გვერდიდან) ოდნავ ჭრელი, გერჭელე
ზევიდან ოდნავ ჭრელი, გორჭელე ირგვლივ ოდნავ ჭრელი. 

Lemma: rch'eleba  
Number: 18434  
რჭელება (რჭელებას) სახელი არჭელენს ზმნისა -- {ა}ჭრელება. 

Lemma: rch'em-i  
Number: 18435  
რჭემ-ი (რჭემს) იგივეა, რაც ჭემი, -- ბალანი; ფანჩარი. `ბალანი სასქესო ორგანოების მიდამოებში'(ი. ყიფშ.). ჩუთუს რჭემი
აცილანდუა: თ. სახოკ., გვ. 264 -- ცვედანს ბალანი უშლიდაო. 

Lemma: rch'vial-i  
Number: 18436  
რჭვიალ-ი (რჭვიალს) სტვენა (ი. ყიფშ.). ალელენს ქარი, ჟინი ბორია მოლეჭუმინუ რშვინით, რჭვიალით -- ამოვა ქარი,
ზემო ქარი დაუბერავს (ძლიერ) სტვენით, ხმაურით (სტვენის მსგავსით). 

Lemma: rch'vinil-i  
Number: 18437  
რჭვინილ-ი (რჭვინილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. რჭვინუნს ზმნისა -- გაწკეპლილი. 

Lemma: rch'vinua  
Number: 18438  
რჭვინუა (რჭვინუას) სახელი რჭვინუნს ზმნისა -- წკნელით მაგრად ცემა, -- გაწკეპვლა. ვადამიჯერესინი, დობრჭვინი
ჟირიხოლო -- რომ არ დამიჯერეს, (წკნელით) ვცემე ორივე (გავწკეპლე). რჭვინუნს (დორჭვინუ გაწკეპლა, დუურჭვინუ
გაუწკეპლავს, დონორჭვინუე(ნ) გაწკეპლავდა თურმე) გრდმ. წკეპლავს. ირჭვინუუ(ნ) (დიირჭვინუ გაიწკეპლა, დორჭვინე{ლე}(ნ)
გაწკეპილა, დონორჭვინუე(ნ) გაიწკეპლებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. რჭვინუნს ზმნისა -- იწკეპლება. ირჭვინე(ნ) (ირჭვინუ
შესაძლებელი გახდა გაწკეპვლა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. რჭვინუნს ზმნისა -- შეიძლება გაიწკეპლოს (გაწკეპვლა).
არჭვინე(ნ) (არჭვინუ შეძლო გაეწკეპლა, -- , დონორჭვინუე(ნ) შესძლებია გაეწკეპლა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ურჭვინუნს ზმნისა --
შეუძლია გაწკეპლოს. ორჭვინაფუანს (ორჭვინაფუუ {გა}აწკეპლინა, ურჭვინაფუაფუ {გა}უწკეპლინებია, ნორჭვინაფუე(ნ) აწკეპლინებდა
თურმე) კაუზ. რჭვინუნს ზმნისა -- აწკეპლინებს. მარჭვინალი მიმღ. მოქმ. {გა}მწკეპლავი. ორჭვინალი მიმღ. ვნებ. მყ.
{გა}საწკეპლ{ავ}ი. დორჭვინილი მიმღ. ვნებ. წარს. გაწკეპილი. ნარჭვინა მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნაწკეპლი. ნარჭვინუერი მიმღ. ვნებ.
წარს. გაწკეპლის საფასური. {უდუ}ურჭვინუ მიმღ. უარყ. გაუწკეპლავი. შდრ. ჭინუ. 

Lemma: rch'ial-i  
Number: 18439  
რჭიალ-ი (რჭიალს) ჭრიალი. ურემი მანგარასი რდუ ხარგელი დო რჭიალით მიიშუ -- ურემი მაგრად იყო დატვირთული
და ჭრიალით მიდიოდა. 

Lemma: rch'ima  
Number: 18440  
რჭიმა, რჭიმალ-ი (რჭიმას, რჭიმალს) თვალებბრიალა; დიდთვალება და ბღვერია. თოლირჭიმა თვალებბრიალა;
დიდთვალებიანი. 

Lemma: rch'imin-i  
Number: 18441  
რჭიმინ-ი (რჭიმინს) ბღვერა. 

Lemma: rch'iminua  
Number: 18442  
რჭიმინუა (რჭიმინუას) სახელი ირჭიმინანს, ურჭიმანს ზმნათა -- ბღვერა. ართი მიკარჭიმინუუ დო გოქექუ -- ერთი
შემოუბღვირა და გაიქცა. ირჭიმინანს (ირჭიმინუუ იბღვირა, ურჭიმინუაფუ// ურჭიმინუუ უბღვერია, ნორჭიმინუე(ნ) იბღვირებოდა თურმე)



გრდუვ. ვნებ. იბღვირება. ურჭიმანს (თოლი) (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. თვალი დაჭყეტილი
აქვს; თვალი უჭირავს ვინმესკენ (ან რამისკენ). ურჭიმინანს (ურჭიმინუუ უბღვირა, ურჭიმინუაფუ უბღვერია) გრდმ. უბღვერს.
ორჭიმინუანს (თოლემს) (ორჭიმინუუ აბრიალა, ურჭიმინუაფუ უბრიალებია) გრდმ. აბრიალებს (თვალებს). 

Lemma: rch'imua  
Number: 18443  
რჭიმუა (რჭიმუას) იგივეა, რაც ჭიმუა, -- სახელი რჭიმუნს ზმნისა -- ჭიმვა. 

Lemma: rch'imul-i  
Number: 18444  
რჭიმულ-ი (რჭიმულს) თვალდაჭყეტილი. 

Lemma: rch'ip'ap-i//rch'ipap-i;  
Number: 18445  
რჭიპაფ-ი//რჭიფაფ-ი; რჭიპუა (რჭიპ/ფაფის, რჭიპუას) სახელი რჭიპუნს ზმნისა -- ჭიმვა. ცხენენქ დაანდვესია, უზინდეს,
ურჭიპეს, ვეშაჸოინესია: ქხს, 1, გვ. 233 -- ცხენები ჩაეფლოთო, სწიეს, ჭიმეს, ვერ ამოიყვანესო. ტყები გორჭიპუ -- ტყავი
გაწელა, გადაჭიმა. რჭიპუნს (გორჭიპუ გაჭიმა, გუურჭიპუ გაუჭიმავს, გონორჭიპუე(ნ) გაჭიმავდა თურმე) გრდმ. ჭიმავს. ურჭიპუნს
(გუურჭიპუ გაუჭიმა, გუურჭიპუ გაუჭიმავს) გრდმ. სასხვ. ქც. რჭიპუნს ზმნისა -- უჭიმავს. ირჭიპუუ(ნ) (გიირჭიპუ გაიჭიმა, გორჭიპე{ლე}(ნ)
გაჭიმულა) გრდუვ. ვნებ. რჭიპუნს ზმნისა -- იჭიმება. არჭიპუუ(ნ) (გაარჭიპუ გაეჭიმა, გორჭიპუუ(ნ) გასჭიმვია) გრდუვ. ვნებ. ურჭიპუნს
ზმნისა -- ეჭიმება. ირჭიპე(ნ) (ირჭიპუ შესაძლებელი გახდა {გა}ჭიმვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. რჭიპუნს ზმნისა -- შეიძლება
{გა}ჭიმვა ({გა}იჭიმოს). არჭიპე(ნ) (არჭიპუ შეძლო {გა}ეჭიმა, -- , გონორჭიპუე(ნ) შესძლებია გაჭიმვა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ურჭიპუნს
ზმნისა -- შეუძლია {გა}ჭიმოს. ორჭიპაფუანს (ორჭიპაფუუ აჭიმვინა, ურჭიპაფუაფუ უჭიმვ{ებ}ინებია, ნორჭიპაფუე(ნ) აჭიმვინებდა თურმე)
კაუზ. რჭიპუნს ზმნისა -- აჭიმვინებს. მარჭიპალი მიმღ. მოქმ. {გა}მჭიმავი. ორჭიპალი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}საჭიმი. გორჭიპილი მიმღ.
ვნებ. წარს. გაჭიმული. ნარჭიპა მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნაჭიმი. ნარჭიპუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ჭიმვის საფასური. {უგუ}ურჭიპუ მიმღ.
უარყ. {გა}უჭიმავი. 

Lemma: rch'ol-i  
Number: 18446  
რჭოლ-ი (რჭოლს)//ჭოლ-ი//ჭო-ი (ჭოლ/რს) ბოტან. ჭილი (ა. მაყ.). 

Lemma: rch'q'vinua  
Number: 18447  
რჭყვინუა (რჭყვინუას) სახელი რჭყვინუნს ზმნისა -- ბრჭყვიალი. ოქროცალო რჭყვინუნს -- ოქროსავით ბრჭყვიალებს. 

Lemma: rch'q'irch'q'in-i  
Number: 18448  
რჭყირჭყინ-ი (რჭყირჭყინს) ჭიჭყინი; ჭიჭინი. ტარჷგეხვატილი ყალიონც ართი ქუდუურჭყირჭყინუუ: ყაზაყ., 1.05.1931, გვ.
3 -- ტარდახრულ ყალიონს ერთი დაუჭიჭყინა. შდრ. ჭყირჭყინი. 

Lemma: rxab-i  
Number: 18449  
რხაბ-ი (რხაბის) ხარბი. 

Lemma: rxam-i  
Number: 18450  
რხამ-ი (რხამს) ხამი. რხამო ნუ ირჯებუთია: მ. ხუბ., გვ. 27 -- ხამად ნუ იქცევითო. 

Lemma: rxvelo  
Number: 18451  
რხველო იხ. დორხველო. 

Lemma: rxvemie  
Number: 18452  
რხვემიე (რხვემიეს) ძლიერ კოჭლი. 

Lemma: rxvemua  
Number: 18453  
რხვემუა (რხვემუას) სახელი რხვემუნს ზმნისა -- მადიანად შეჭმა საჭმლისა, -- დახვრა. რხვემუნს (დორხვემუ დახრა, დუურხვემუ
დაუხრავს, დონორხვემუე(ნ) დახრავდა თურმე) გრდმ. ხრავს. 

Lemma: rxvil-i  
Number: 18454  
რხვილ-ი (რხვილს)//ხვირ-ი (ხვირს) მიმღ. ვნებ. წარს. რხუნს ზმნისა -- ხვრელი, გახვრეტილი. ოშქაშეს დიტენდეს რხვილს
-- შუა ადგილას დატოვებდნენ ხვრელს. ჩქიმი კვარკვალია სქან რხვილც: ა. ცან., გვ. 141 -- ჩემ მრგვალი შენს
გახვრეტილში (გამოცანა: ღილ-კილო). 

Lemma: rxial-i  
Number: 18455  
რხიალ-ი (რხიალს) ხრიალი. ჩაიში რე ფაფრიკეფი, გირგიალჷ, გირხიალჷ -- ჩაისაა ფაბრიკები, გრიალებს, ხრიალებს. 

Lemma: rxialua  
Number: 18456  
რხიალუა (რხიალუას) სახელი ირხიალუ(ნ), რხიალენს ზმნათა -- ხრიალი; ხმა, რომელიც გამოიცემა თხილის, კაკლის,
მარცვლეულის (სიმინდის, პურის მარცვლის...) ან სხვა მაგარი საგნის გაფანტვის დროს (ი. ყიფშ.). რხიალენს (იყენ. ირხიალუ
იხრიალა, ურხიალუ{უ}(ნ) უხრიალია, ნორხიალუე(ნ) ხრიალებდა თურმე) გრდუვ. საშ.- მოქმ. ხრიალებს. ორხიალუანს (ორხიალუუ
ახრიალა, ურხიალუაფუ უხრიალებია) გრდმ. ახრიალებს. ირხიალუ(ნ) (ირხიალუ იხრიალა, {დო}რხიალებე{ლე}(ნ) {და}ხრიალებულა)
გრდუვ. ვნებ. რხიალენს ზმნისა -- ხრიალდება; ხრიალებს. არხიალე(ნ) (არხიალუ შეძლო ეხრიალა, -- , ნორხიალუე(ნ) შესძლებია



ხრიალი) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. რხიალენს ზმნისა -- შეუძლია ახრიალოს. ორხიალებაფუანს (ორხიალებაფუუ ახრიალებინა,
ურხიალებაფუაფუ უხრიალებინებია, ნორხიალებაფუე(ნ) ახრიალებინებდა თურმე) კაუზ. ორხიალუანს ზმნისა -- ახრიალებინებს.
მარხიალარი, მორხიალე მიმღ. მოქმ. {და}მხრიალებელი, მოხრიალე. ორხიალარი, ორხიალე მიმღ. ვნებ. მყ. სახრიალო. ნარხიალები,
ნარხიალებუ მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნახრიალები. ნარხიალებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ხრიალების საფასური. 

Lemma: rxian-i  
Number: 18457  
რხიან-ი (რხიანს) ეშხიანი; მხიარული; რიხიანი. სქანი თოლიში რხიან ჯინათ უკუმელა ინათუუ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ.
42 -- შენი თვალის ეშხიანი მზერით წყვდიადი (ღამე) ნათდება. ვართ გოსაჭირჷ... რხიან თოლითჷ სი მოძირაფა: მასალ.,
გვ. 21 -- არც გვჭირდება... ეშხიანი თვალით შენ მოჩვენება. უჸორც... ჸოროფილცჷ -- რხიანი სახე: მასალ., გვ. 103 --
უყვარს... შეყვარებულს მხიარული სახე. 

Lemma: rxin-i  
Number: 18458  
რხინ-ი (რხინს) ლხინი; მხიარულება. ირი კოცჷ რხინი უღუდუ: ი. ყიფშ., გვ. 54 -- ყველას (ყოველ კაცს) ლხინი ჰქონდა.
კატუს რხინი უღუდუ დო ჭუკენს-ჭყვადუა -- კატას ლხინი ჰქონდა და თაგვებს - ამოწყვეტა. იჸოუ ხარებაქ, დიარა დო
რხინქ: ი. ყიფშ., გვ. 107 -- შეიქნა ხარება, ქორწილი და ლხინი. 

Lemma: rxina  
Number: 18459  
რხინა (რხინას) ხინა, ქინაქინი. ვეიშეჩინე ცხოვრებასჷ თოფური დო კოლო რხინას: მასალ., გვ. 27 -- ვერ გაარჩევ
(გამოიცნობ) ცხოვრებაში თაფლსა და მწარე ქინაქინს. 

Lemma: rxinapa  
Number: 18460  
რხინაფა (რხინაფას) 1. შემართვა თოფის ჩახმახისა. კოღონაქ ვაბძირასია დო ჩახმახ(ი) ქათურხინუაფუ: ქხს, 1, გვ. 229 --
კოღონამ არ დამინახოსო და ჩახმახი შეუმართავს. ენა მინჯეს ქუძირუნი, თოფი ქათურხინუაფუ: ქხს, 1, გვ. 222 -- ეს
პატრონს რომ უნახავს, თოფი მოუღერებია (შეუმართავს). 2. ამაღლება (თავისა); ამაყობა. 

Lemma: rxineba  
Number: 18461  
რხინება (რხინებას) სახელი რხინენს ზმნისა -- მოლხენა, ლხინობა. კოჩი... დარხინებას კარს ვემნინტირენია -- კაცი...
დალხინებაში კარში არ შემოეტევაო. დჷმორხინუანც ათე ჸოროფა!: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 22 -- მომალხენს ეს
სიყვარული. რხინენს (იყენ. ირხინუ ილხინა, ურხინებუ ულხენია, ნორხინებუე(ნ)//ნორხინუე(ნ) ლხინობდა თურმე) გრდუვ. საშ.- მოქმ.
ლხინობს. ურხინს (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. სტატიკ. ულხინს. ურხინენს (ურხინუ ულხინა,
ურხინებუ ულხენია) გრდმ. სასხვ. ქც. რხინენს ზმნისა -- ულხენს. ერხინებუ{უ}(ნ) (დეერხინუ დაელხინა, დარხინებუ დალხენია) გრდუვ.
ვნებ. ურხინენს ზმნისა -- ულხინდება. არხინე(ნ) (არხინუ შეძლო ელხინა, -- , დონორხინებუე(ნ) შესძლებია მოელხინა) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. ურხინენს ზმნისა -- შეუძლია ილხინოს. ორხინებაფუანს (ორხინებაფუუ ალხენინა, ურხინებაფუაფუ ულხენინებია,
ნორხინებაფუე(ნ) ალხენინებდა თურმე) კაუზ. რხინენს ზმნისა -- ალხენინებს. მარხინებელი, მარხინე, მორხინე მიმღ. მოქმ. {მო}მლხენი.
ორხინებელი, ორხინე მიმღ. ვნებ. მყ. {მო}სალხენი. რხინებული მიმღ. ვნებ. წარს. {მო}ლხენილი. ნარხინა, ნარხინები/უ მიმღ. ვნებ. წარს.
{მო}ნალხენი. ნარხინუერი, ნარხინებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. მოლხენის საფასური. {უმ}ურხინებუ, {უმ}ურხინუ მიმღ. უარყ. {მო}ულხენი,
{მო}ულხენელი. იხ. სარხინო. 

Lemma: rxinebul-i  
Number: 18462  
რხინებულ-ი (რხინებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. რხინენს ზმნისა -- {და}ლხინებული. 

Lemma: rxinua  
Number: 18463  
რხინუა (რხინუას) იგივეა, რაც რხინაფა, -- სახელი ირხინუუ(ნ) ზმნისა -- თოფის ფეხზე შეყენება, შემართვა; გადატ.
მამლაყინწობა. თაქ მოფრხინი, თექ ქომქილი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 120 -- აქ შევმართე, იქ ვდღლიზე. მუ გოკო, მუს
ირხინუაფუქ? -- რა გინდა, რას მამლაყინწობ? ათენა ქუწიინი, მიირხინუ -- ეს რომ ვუთხარი, შეიმართა (გაბრაზებით).
გადატ. გრეხა. ათას ნერო იკჷჩუუ, იკვანწალჷ, ირხინუუ...: მასალ., გვ. 66 -- ათასგვარად იკეცება, კოპწიაობს, იგრიხება.
ირხინუუ(ნ) (მიირხინუ შეიმართა, მორხინე{ლ/რე}(ნ) შემართულა, მონორხინუე(ნ) შეიმართებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. იმართება;
ჩახმახი იზიდება; გადატ. მამლაყინწობს. 

Lemma: rxiol-i  
Number: 18464  
რხიოლ-ი (რხიოლს) იგივეა, რაც რხიალი, -- ხრიალი. რხიოლიში ხუმა ირჩქილე -- ხრიალის ხმა ისმის. 

Lemma: rxuala  
Number: 18465  
რხუალა (რხუალას) იგივეა, რაც ხუალა, -- გახვრეტა; დახვრეტა. სუდიქ თიმ დღას ხათე ქუსუდჷ ჟირხოლოს რხუალა: მ.
ხუბ., გვ. 135 -- სასამართლომ იმ დღეს მაშინვე მიუსაჯა ორივეს დახვრეტა. რხუნს (რხუ ხვრიტა, ურხუ უხვრეტია, ნორხუე(ნ)
ხვრეტდა თურმე) გრდმ. ხვრეტს. ურხუნს (გუურხუ გაუხვრიტა, გუურხუ გაუხვრეტია) გრდმ. სასხვ. ქც. რხუნს ზმნისა -- უხვრეტს.
ირხუუ(ნ) (გიირხუ გაიხვრიტა, გორხვე{ლე}(ნ) გახვრეტილა) გრდუვ. ვნებ. რხუნს ზმნისა -- იხვრიტება. არხუუ(ნ) (გაარხუ გაეხვრიტა,
გორხუუ გახვრეტია) გრდუვ. ვნებ. ურხუნს ზმნისა -- ეხვრიტება. ირხვე(ნ) (ირხუ შესაძლებელი გახდა ხვრეტა, -- , -- ) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. რხუნს ზმნისა -- შეიძლება გაიხვრიტოს; დაიხვრიტოს. არხვე(ნ) (არხუ შეძლო ეხვრიტა, -- , გონორხუე(ნ) შესძლებია
გაეხვრიტა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ურხუნს ზმნისა -- შეუძლია გახვრიტოს; დახვრიტოს. ორხვაფუანს//ორხუაფუანს (ორხვ/უაფუუ
ახვრეტინა, ურხვ/უაფუაფუ უხვრეტინებია, ნორხვ/უაფუე(ნ) ახვრეტინებდა თურმე) კაუზ. რხუნს ზმნისა -- ახვრეტინებს. მარხვალი,
მარხუალი, მარხუ{უ} მიმღ. მოქმ. გამხვრეტი; მხვრეტელი; დამხვრეტი. ორხვალი, ორხუალი, ორხუ{უ} მიმღ. ვნებ. მყ. სახვრეტი;
გასახვრეტი; დასახვრეტი. რხვილი მიმღ. ვნებ. წარს. ხვრეტილი: {გა}ხვრეტილი; {და}ხვრეტილი. ნარხვი მიმღ. ვნებ. წარს.
ნახვრეტი: განახვრეტი; დანახვრეტი. ნარხუერი მიმღ. ვნებ. წარს. გახვრეტის; დახვრეტის საფასური. {უგ}ურხუ მიმღ. უარყ.
უხვრეტი: გაუხვრეტელი; დაუხვრეტელი. შდრ. ლაზ. 5. ხვ: გამა-ბხუფ ვხვრეტ (ნ. მარი). 

Lemma: rxumolua  
Number: 18466  



რხუმოლუა (რხუმოლუას) იგივეა, რაც რქუმოლუა, -- სახელი რხუმოლუნს ზმნისა -- ხვრა. რხუმოლუა დოუჭყაფუ: აია, 2,
გვ. 62 -- ხვრა დაუწყია. რხუმოლუნს (დორხუმოლუ დახრა, დოურხუმოლუ(ნ) დაუხრავს, დონორხუმოლუე(ნ) დახრავდა თურმე) გრდმ.
ხრავს. 

Lemma: rjal-i  
Number: 18467  
რჯალ-ი (რჯალს) იგივეა, რაც რძიალი, -- მძევალი (კვერცხი). 

Lemma: rjama  
Number: 18468  
რჯამა (რჯამას) იხ. ნჯამა, ჯამა. 

Lemma: rjgimin-i  
Number: 18469  
რჯგიმინ-ი (რჯგიმინს), რჯგიმინუა (რჯგიმინუას) სახელი ირჯგიმინანს ზმნისა -- ამაყად ყურება, ბრექიობა, ბღლენძა,
ჭიმვა. რჯგიმინუას დაანები დუდი! -- ბრექიობას დაანებე თავი! მუს ირჯგიმინანქ, ვაგოსქუ! -- რას იბრიქები, არ შეგშვენის!
გოლეფი ელგორჯგიმინანა: ქხს, 1, გვ. 314 -- მთები გვერდით გიდგანან (ამაყად). ირჯგიმინანს (ირჯგიმინუუ იბრიქა, ურჯგიმინუუ
უბრექია, ნორჯგიმინუე(ნ) იბრიქებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ამაყად იყურება, იბრიქება; იბღინძება. 

Lemma: rjgina  
Number: 18470  
რჯგინა (რჯგინას) სახელი ორჯგინანს ზმნისა -- ძლევა, ჯობნა; მორევა. ძალით მორუუნა, ვარა სამართალით ვა რე
რჯგინა: ი. ყიფშ., გვ. 152 -- ძალით გვერევიან, თორემ სამართლით არაა ჯობნა. ბოშიქ ორჯგინუ არძოს: მ. ხუბ., გვ. 7 --
ბიჭმა აჯობა ყველას. ნდიი ორჯგინანდჷ-და, ცირასქუალეფცჷ ვემეჩანდჷ: ი. ყიფშ., გვ. 16 -- დევი თუ აჯობებდა,
ქალიშვილებს არ მისცემდა. ცირაქ დუდი ვემკოიღას, ქომოლ რექ დო ორჯგინი!: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 125 -- ცირამ არ
დაგჯაბნოს, ვაჟკაცი ხარ და აჯობე. ორჯგინანს (ორჯგინუ აჯობა, ურჯგინუუ უჯობნია, ნორჯგინუე(ნ) აჯობებდა თურმე) გრდმ. აჯობებს.
არჯგინე(ნ), არჯგინინე(ნ) (არჯგინინუ შეძლო ეჯობნა, -- , ნორჯგინუე(ნ) შესძლებია ეჯობნა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ორჯგინანს
ზმნისა -- შეუძლია აჯობოს. ორჯგინაფუანს (ორჯგინაფუუ აჯობნინა, ურჯგინაფუაფუ უჯობნინებია, ნორჯგინ{აფ}უე(ნ) აჯობნინებდა თურმე)
კაუზ. ორჯგინანს ზმნისა -- აჯობნინებს. მარჯგინალი, მარჯგინე, მარჯგინუ{უ} მიმღ. მოქმ. მჯობნელი. ორჯგინალი, ორჯგინუ{უ} მიმღ. ვნებ.
მყ. საჯობნი. რჯგინელი მიმღ. ვნებ. წარს. ჯობნილი. ნარჯგინა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაჯობნი. ნარჯგინუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ჯობნის
საფასური. ურჯგინუ მიმღ. უარყ. უჯობნელი. შდრ. ლაზ. ჯგინ: ვოჯგინამ ვაჯობებ (ნ. მარი). 

Lemma: rjginel-i  
Number: 18471  
რჯგინელ-ი (რჯგინელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ორჯგინანს ზმნისა -- ნაჯობნი, ჯობნილი. მიდგას წოხოლე მაღენ, თინა
რჯგინელი რდასია: მ. ხუბ., გვ. 271 -- ვინც შეძლებს ადრე მოტანას, ის ნაჯობნი (ჯობნილი) იყოსო. 

Lemma: rjguna  
Number: 18472  
რჯგუნა (რჯგუნას) იგივეა, რაც რჯგინა, -- ჯობნა, ძლევა (პ. ჭარ.). 

Lemma: rjeba  
Number: 18473  
რჯება (რჯებას) სახელი ირჯებუ(ნ) ზმნისა -- გარჯა; ქცევა. რხამო ნუ ირჯებუთია: მ. ხუბ., გვ. 27 -- ხამად ნუ იქცევითო
(ირჯებითო). თინეფი ირო ირჯებუნა: ქხს, 1, გვ. 26 -- ისინი ყოველთვის ირჯებიან. გლახათ მუშენ გერჯებუქუ: ქხს, 1, გვ. 185
-- ცუდად რად ირჯები (გაირჯები). ვარდიში ფერი მიღუ-და, მუშო გოკო, მუსუ რჯენა?: მასალ., გვ. 35 -- ვარდის ფერი თუ
მაქვს, რისთვის გინდა, რას გრჯით? ირჯებუ(ნ) (გეერჯუ გაირჯა, გარჯებელე(ნ) გარჯილა, გონორჯებუე(ნ) გაირჯებოდა თურმე) გრდუვ.
ვნებ. ირჯება; შრომას, ჯაფას ეწევა; რასმე აკეთებს, შრომობს. 

Lemma: rjul-i  
Number: 18474  
რჯულ-ი (რჯულ/რს) რჯული; ჯიში; ეროვნება. მის გაჭარე თითეულო, თინეფი მუდა რჯული რენა?: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 147 --
ვის შეუძლია დაწეროს თითეულად, ისინი რა რჯულის არიან? მუ რჯული რე თე კოჩი? -- რა ეროვნებისაა ეს კაცი? 

Lemma: rjula  
Number: 18475  
რჯულა (რჯულას) იგივეა, რაც რჯული, -- რჯულისა. 

Lemma: rjulier-i  
Number: 18476  
რჯულიერ-ი (რჯულიერს) რჯულიანი; კარგი ჯიშის. რჯულიერი კერეფი ჸუნა ბოსელს -- ჯიშიანი კერატები ჰყავთ ბოსელში. 

Lemma: rjghvila  
Number: 18477  
რჯღვილა (რჯღვილას) იხ. ჯღვილა. 

Lemma: rjghia  
Number: 18478  
რჯღია (რჯღიას) სახელი რჯღიანს ზმნისა -- ჩხავილი. 

Lemma: rjghima  
Number: 18479  
რჯღიმა, რჯღიმალ-ი (რჯღიმა{ლ}-ს) ღია ფერის თვალებიანი, ცისფერთვალება (მ. ძაძ., 2, გვ. 16). 

Lemma: rjghimua  
Number: 18480  
რჯღიმუა (რჯღიმუას) სახელი რჯღიმუნს ზმნისა -- ჭმუჭნა; ხელის კვრა რამეში; ხელების უშნოდ რევა (ფათური). კოტოს



ქორჯღიმუ ხე დინახალე -- ქოთანში ჰკრა ხელი შიგნით. ქორჯღიმუნს (ქორჯღიმუ ჰკრა ხელი, ქოურჯღიმუ უკრავს ხელი,
ქონორჯღიმუე(ნ) ხელს ჰკრავდა თურმე) გრდმ. ჰკრავს ხელს რამეში. შდრ. ლაზ. ჯღიმ: ბჯღიმუფ ვჭმუჭნი, ჯღიმერი
დაჭმუჭნული(ნ. მარი). 

Lemma: rjghona  
Number: 18481  
რჯღონა (რჯღონას) იხ. ჯღონა. 

Letter: s  
ს 

Lemma: -s1  
Number: 18482  
-ს1 (-სუ, -სჷ) მიცემითი ბრუნვის სუფიქსი სახელებთან: ოსურ-ს ქალს; ბაღანას-ს ბავშვს; ოზე-ს ეზოს; კოტო-ს ქოთანს; ძუძუ-
ს ძუძუს; მითინე-ს ზოგიერთს... ზუგდიდურ-სამურზაყანულ დიალექტში მას უმეტესად ენაცვლება -ც. 

Lemma: -s2  
Number: 18483  
-ს2 მხოლობითი რიცხვის მესამე პირის სუბიექტის ერთ-ერთი სუფიქსი ზმნებში; მაგ., ჩან-ს აჭმევს; ჭკუმუნ-ს ჭამს; ინგარ-ს
ტირის; ეიარკენ-ს დაითვლის; ჭარჷნდა-ს წერდეს; ხანტა-ს ხატოს... ზუგდიდურ-სამურზაყანულ დიალექტში უმეტესად
ენაცვლება -ც: ჩან-ც; ჭკუმუნ-ც; ინგარ-ც... 

Lemma: sa1-  
Number: 18484  
სა1- პრეფიქსი: 1. -ო, -ე სუფიქსთან ერთად (სა- -- -ო, სა- -- -ე) აწარმოებს დანიშნულების სახელებს; მაგ., სა-ბაღან-ო
საბავშვო; სა-კჷდჷრ-ო სამკერდო; სა-ურემ-ო საურმე... სა-ჯოღორ-ე საძაღლე; სა-ღეჯ-ე საღორე: საჯოღორეთ დო
საღეჯეთ გინართინუა საქმე: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 120 -- საძაღლედ და საღორედ გადააქციაო საქმე. 2. სა- -- -ო აწარმოებს
გეოგრაფიულ სახელებსაც: სა-ლიპარტიან-ო; სა-ჯოლი-ო (ი. ყიფშ.); სა-ელიავ-ო (შდრ. გვარი ელიავა); სა-სტეფანი-ო
(შდრ. სტეფანია); სა-ნარსი-ო (შდრ. ნარსია) (პ. ცხად., ტოპონ., გვ. 156). შდრ. ლაზ. სა-. 

Lemma: sa2  
Number: 18485  
სა2 სარალო'ს შემოკლებული ფორმა, გამოხატავს თანაგრძნობას -- საბრალო; საწყალო. მუ გოკო, სა? -- რა გინდა,
საწყალო? ქოიჩქუნო, სა?! -- იცი, საწყალო?! სა, მორთი აშო! -- საბრალო, მოდი აქ! (მ. კვირტიას აზრით, სა ძალიან ჰგავს
თურქულ სიტყვას სანა შენა). 

Lemma: sa-i  
Number: 18486  
სა-ი (სარს) იხ. სალი. 

Lemma: saadreo  
Number: 18487  
საადრეო ჩეშ-ი (საადრეო ჩეშის) ბოტან. თეთრი ყურძნის ჯიშია (საადრეო თეთრი) (გ. ელიავა, კატალ., გვ. 8). 

Lemma: saat-i  
Number: 18488  
საათ-ი, სათ-ი (სა{ა}თი-ს) საათი. შდრ. ლაზ. საათი საათი (ნ. მარი). 

Lemma: saak'-i  
Number: 18489  
სააკ-ი, საკ-ი (სა{ა}კი-ს) ტომარა. ჩქიმი სქუა ღუმა თელი სერს სააკმოციკაფილი ღანდას ელინოხვენია -- ჩემი შვილი
წუხელ მთელი ღამე ტომარაჩამოცმული ღობესთან მჯდარაო. 

Lemma: saangee  
Number: 18490  
საანგეე (საანგეეს) საძაგელი (ა. ცაგ., გვ. 78). ცჷრა თეს რაგაჯანცჷ: ვოჰ, ვოჰ, სი საანგეე, საჲანგებასჷ რაგაჯანქო?: ა.
ცაგ., გვ. 78 -- გოგო ამას ამბობს: ვუი, ვუი, შე საძაგელო (შე აუგო), საძაგლობას (სააუგოს) რად ლაპარაკობო? იხ. იანგეე;
საჲანგეე. 

Lemma: saanjeba  
Number: 18491  
საანჯება (საანჯებას) სამარცხვინო, საჯაყი (დ. ფიფია). 

Lemma: saap'ek'uno  
Number: 18492  
სააპეკუნო (სააპეკუნოს) სამეურვეო. ქოიჩქჷნო, თე ზომაშა სააპეკუნო ვა ვორექ: მ. ხუბ., გვ. 328 -- იცი, ამ ზომამდე
სამეურვეო არ ვარ. იხ. აპეკუნი. 

Lemma: saarak'o  
Number: 18493  



საარაკო (საარაკოს) საარაკო. მოთ ქიმინი საარაკო?: ი. ყიფშ., გვ. 124 -- რატომ ჰქენი საარაკო? შდრ. საარიკო. 

Lemma: saarguno  
Number: 18494  
საარგუნო (საარგუნოს) სანაჯახო. საბურჭულო საარგუნოთ ვეგნართინუავა! -- საწალდე სანაჯახოდ არ გადააქციოო! შდრ.
არგუნი. 

Lemma: saarzo  
Number: 18495  
საარზო (საარზოს) სააზრო, სააზროვნო. სი გიჩქუნია, საარზოთ არზენს: მ. ხუბ., გვ. 255 -- შენ იციო, სააზროდ აძლევს. იხ.
არზი. 

Lemma: saarto  
Number: 18496  
საართო (საართოს) საერთო. მუ შიილებე ორდას საართო ათენეფიში შქას: ყაზაყ., 6.03.1930, გვ. 1 -- რა შეიძლება იყოს
საერთო ამათ შორის. შდრ. ართი. 

Lemma: sa{a}rik'o  
Number: 18497  
სა{ა}რიკო (სა{ა}რიკოს), სა{ა}რკო (სა{ა}რკოს) საარაკო. ეჯგურა საარკო ვოუძირჷ კოს: მ. ხუბ., გვ. 66 -- ასეთი საარაკო
არ უნახავს კაცს. ჸუჯი საარიკოს (უბადოს) ვაგეგონენდასჷნი, ნისორიში (ქიანაში) მაფართა ქიჸინია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ.
156 -- ყური საარაკოს (სიავეს) რომ არ ისმენდეს, გობის (ქვეყნის) სიფართე იქნებაო. ართი საარიკო სქვამი, ზისნახეჯგურა
ცირა ქიგლახე: ი. ყიფშ., გვ. 80 -- ერთი საარაკოდ ლამაზი, მზეთუნახავის მსგავსი ცირა ზის. შდრ. არიკი. 

Lemma: saapuno  
Number: 18498  
სააფუნო (სააფუნოს) საგაზაფხულო. იხ. აფუნი. შდრ. საზარხულო, სადამორჩილო, საზოთო. 

Lemma: saapxazo  
Number: 18499  
სააფხაზო (სააფხაზოს) აფხაზეთი. სააფხაზოშე ახალი მული რე -- აფხაზეთიდან ახალი მოსულია. შდრ. აფხაზა. 

Lemma: saapxanak'o  
Number: 18500  
სააფხანაკო (სააფხანაკოს) საამხანაგო. მა დო სი ირფელი სააფხანაკო მიღუნა: ი. ყიფშ., გვ. 4 -- მე და შენ ყველაფერი
საამხანაგო გვაქვს. 

Lemma: sabak'el-i  
Number: 18501  
საბაკელ-ი (საბაკელ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. საბაკანს ზმნისა -- ძლიერ {და}ტკეპნილი. შარა საბაკელი რდუ -- გზა დატკეპნილი
იყო. შდრ. ჭაბაკელი. 

Lemma: sabak'ua  
Number: 18502  
საბაკუა (საბაკუას) იგივეა, რაც ჭაბაკუა, -- სახელი საბაკანს ზმნისა -- ტკეპნა (მიწისა). ვასაბაკუა ათე ახალი ნაბარა
დიხა -- არ დატკეპნო ეს ახალი დაბარული (ნაბარი) მიწა. ართ ადგილს საბაკანს -- ერთ ადგილს ტკეპნის. საბაკანს
(დოსაბაკანს დატკეპნის, დოსაბაკუუ დატკეპნა, დოუსაბაკუუ დაუტკეპნია, დონოსაბაკუე(ნ) დატკეპნიდა თურმე) გრდმ. ტკეპნის. 

Lemma: saban-i  
Number: 18503  
საბან-ი (ნაბადიში) აბზინდა; ბალთა (პ. ჭარ.). 

Lemma: sabandzgh-i  
Number: 18504  
საბანძღ-ი (საბანძღის) სადაო. იხ. ბანძღი. 

Lemma: sabaro  
Number: 18505  
საბარო (საბაროს) საბარო (ბარისთვის განკუთვნილი). ართი მუთუნ გეჭოფი დო მოლამჯუმე საბაროთი: ქხს, 1, გვ. 96 --
ერთი რამე აიღე და წამომიღე გზად (საბაროდ). 

Lemma: sabat'on-i  
Number: 18506  
საბატონ-ი, საბატუნ-ი, საბატჷნ-ი (საბატო/უ/ჷნს) შაბათი. ობიშხას ხოჯი პჸვარი, საბატონს მიფხვარი: თ. სახოკ., გვ. 255
-- პარასკევს ხარი დავყვერე, შაბათს უკვე მოვიხმარე (დავკალი). მიდამჸონას საბატუნს: ქხს, 1, გვ. 250 -- წამიყვანოს
შაბათს. წანა თე ბორჯის, საბატჷნი დღას, ნგარა იჸიი: ი. ყიფშ., გვ. 76 -- მომავალ წელს (გაისად) ამ დროს, შაბათ დღეს,
იქნება ტირილი. ჩქჷნი ამბე გინოჭყორდჷ მომავალ საბატჷნცჷ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 32 -- ჩვენი ამბავი გადაწყდება
მომავალ შაბათს. შდრ. ლაზ. საბატონი შაბათი (ნ. მარი). 

Lemma: sabagh-i  
Number: 18507  
საბაღ-ი (საბაღის) სამყოფი, საკმარისი. იხ. დასაბაღი. 

Lemma: sabaghano  
Number: 18508  
საბაღანო (საბაღანოს) საბავშვო. საბაღანო ჸუდე საბავშვო სახლი. შდრ. ბაღანა. 



Lemma: sabert'e  
Number: 18509  
საბერტე (საბერტეს) ჭერი შუაცეცხლსზევით (მ. კვირტია). ომპაზე კერის ზევით დაწყობილი ფიცრები ან ისე გათლილი
ხეები; კერის პირდაპირ გადებული ორი დირე და მათზე დაწყობილი ე.წ. საბერტე (მასალები, ტ. 1, გვ. 380, 383). მარტიქ
საბერტე დოჭუა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 83 -- მარტმა საბერტე დაწვაო. 

Lemma: sabert'q'e  
Number: 18510  
საბერტყე (საბერტყეს) იგივეა, რაც საბერტე. 

Lemma: saberc'e  
Number: 18511  
საბერწე (საბერწეს) ადგილი, სადაც ნაჭა, კაჩა ჰკიდია. საბერწეს უძახუნა კაჩა, ლანჩა მიკობუნი თი არდგილს --
`საბერწეს' ეძახიან ნაჭა რომ ჰკიდია, იმ ადგილს. 

Lemma: sabzad-i  
Number: 18512  
საბზად-ი (საბზადის): საბზადი ჸუდე სამზარეულო, სამზადი სახლი. ძველად იყო ორთვლიანი ქუხნა-სახლი. ერთი თვალი
(ოთახი) გათვალისწინებული იყო საჭმლის დასამზადებლად, ხოლო მეორე -- იატაკდაგებული, დასაძინებლად. ვეზირეფქ
შეხვადეს დო საბზადიშა გამნეჸუნეს: მ. ხუბ., გვ. 270 -- ვეზირები შეხვდნენ და სამზარეულოში (სამზადში) შეიყვანეს.
გულუას საბზადიშე `აშ მორთია!', -- დოუძახეს: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 95 -- გულუას სამზარეულოდან (სამზადიდან) `აქ
მოდიო!', დაუძახეს. 

Lemma: sabina  
Number: 18513  
საბინა (ადგილი) საბინო, ბინის დასადგმელი ადგილი. ჯგირი საბინა არდგილი ნოღვენია -- კარგი საბინო ადგილი
ჰქიონიაო. (შდრ. მასალები, ტ. 1, გვ. 387). 

Lemma: sabola  
Number: 18514  
საბოლა (საბოლას) ბოლო, საბოლოო; მომავალი. ათენა ჸოფედას თქვან ოჯახის საბოლა -- ეს ყოფილიყოს თქვენს
ოჯახში ბოლო. შხვადოშხვაში გინოჸუნა მეიჸოთანც საბოლას: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 31 -- სხვადასხვაზე აყოლა
(გადაყოლა) დაგიკარგავს მომავალს. ომერ-ფაშას მუში ჯარქ საბოლათ მეუდინჷ: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 114 -- ომარ-ფაშას
თავისი ჯარი საბოლოოდ დაეკარგა. ქოიჩქჷნო, საბოლაშო მუ ცოდეფც კჷრჷნქჷნი?! -- იცი, მომავლისათვის რა
ცოდვებსაა, რომ ჰკრავ. შდრ. ბოლო. 

Lemma: sabzhale  
Number: 18515  
საბჟალე ჯერღვი სარძევე ძარღვი. 

Lemma: sabut-i  
Number: 18516  
საბუთ-ი (საბუთის) საბუთი. შდრ. სამანჯელი. 

Lemma: saburch'ulo  
Number: 18517  
საბურჭულო (საბურჭულოს) საწალდო. საბურჭულო საარგუნოთ ვეგნაართინუავა! -- საწალდო სანაჯახოდ არ
გადააქციოო! 

Lemma: sagageskuo  
Number: 18518  
საგაგესქუო (საგეგესქუოს) იხ. საგესკუ. 

Lemma: sagama  
Number: 18519  
საგამა (საგამას) სამაგიერო. საგამათ ზმნზ. სამაგიეროდ, ნაცვლად. ლეკურიში საგამათ მუთუნ ვარე რჩქინაცალი: კ.
სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 112 -- ხმლის სამაგიეროდ არა არის რა ცოდნის დარი. კვერ-უროში საგამათი ხეს მართახი უკჷნებუ:
მასალ., გვ. 72 -- კვერისა და უროს ნაცვლად ხელში მათრახი უჭირავს. ოში ორქოში საგამათ ჟიროში-ვა გაკოკათუ: აია, 1,
გვ. 20 -- ასი ოქროს სანაცვლოდ ორასი შეკრიბა. 

Lemma: sagan-i1  
Number: 18520  
საგან-ი1 (საგანს) ისარი. მიაგჷ საგანქ ხენწჷფეშ ჸუდეს: მ. ხუბ., გვ. 56 -- მოხვდა ისარი ხელმწიფის სახლს. ომბოლიაქ
დააჭკადაფუუ ჯგირი საგანი დო შქვილი: მ. ხუბ., გვ. 56 -- ომბოლიამ დააჭედვინა კარგი ისარი და შვილდი. იხ. ქასაგანი.
შდრ. ღანკი. 

Lemma: sagan-i2  
Number: 18521  
საგან-ი2 (საგანს) წისქვილის ნაწილი. წისქვილის ბორბალი შედგება საგნისა და ფირფიტებისაგან; საგანია ბორბლის ის
ნაწილი, რომელზედაც ფირფიტებია დაწყობილი, ვერტიკალურად დგას და ბრუნავს (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 3, გვ. 222). 

Lemma: sagano  
Number: 18522  
საგანო (საგანოს) მხარე, მიდამო, სანაპირო. საგანოს ზმნზ. მხარეს, მიდამოზე, სანაპიროზე. ირო დიდებულო რდეს
ინგირიშპიჯიშ საგანოს: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 145 -- ყოველთვის დიდებულად იყვნენ ენგურის სანაპიროზე. 



Lemma: sagara  
Number: 18523  
საგარა (საგარას) საგარეო. საგარა ტანსამოსი -- საგარეო ტანსაცმელი. 

Lemma: sagadzico  
Number: 18524  
საგაძიცო (საგაძიცოს) სასაცილო. სქანიცალი ბრელი მიძირჷ საგაძიცოთ ხანტჷდჷნი: მასალ., გვ. 45 -- შენისთანა ბევრი
მინახავს, სასაცილოდ რომ ეხატა. შდრ. საგიოძიცო. 

Lemma: sagesk'u  
Number: 18525  
საგესკუ, საგესქუო (საგესკუს, საგესქუოს) სამზარეულო. ჸოროფილი ბრელი პუნსუ, არძა საგესქუოს პუნსუ: ქხს, 1, გვ.
175 -- შეყვარებული ბევრი მყავს, ყველა სამზარეულოში მყავს. 

Lemma: sagverdo  
Number: 18526  
საგვერდო (საგვერდოს) სანახევრო. საგვერდოთ ზმნზ. სანახევროდ. საგვერდოთ მუშენდეს: მასალ., გვ. 114 --
სანახევროდ მუშაობდნენ. შდრ. გვერდი. 

Lemma: sagino  
Number: 18527  
საგინო (საგინოს) სახბო, სახბორე. იხ. გინი. 

Lemma: sagiodzico  
Number: 18528  
საგიოძიცო (საგიოძიცოს) დასაცინი. საგიოძიცოთ რე ჩქინი საქმე -- დასაცინადაა ჩვენი საქმე. 

Lemma: sagua  
Number: 18529  
საგუა (საგუას) სახელი საგუნს ზმნისა -- ბევრის ხარბად და ვაჟკაცურად ჭამა (მ. ძაძ., 2, გვ. 183). 

Lemma: sagurgino  
Number: 18530  
საგურგინო (საგურგინოს) საქორწილო. სქანი საგურგინო კაბა პარიჟის იჭუაფუ: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 140 -- შენი
საქორწილო კაბა პარიზში იკერება. 

Lemma: sagure  
Number: 18531  
საგურე, სანგურე (სა{ნ}გურეს) საგულე; პატრუქი. კოჭობიში საგურე -- ჭრაქის საგულე. 

Lemma: sada  
Number: 18532  
სადა (სადას) სადა, უბრალო, მარტივი. 

Lemma: sadaa  
Number: 18533  
სადაა (სადაას) სადავო. მისჷთი მუთუნი სადაა ქუღუდუდჷ მითინიშანი, მითა დოსქილადე, ვა მერთჷნი: ა. ცაგ., გვ. 53; ი.
ყიფშ., გვ. 43 -- ვისაც რაიმე სადავო ჰქონდა ვინმესთან, არავინ დარჩენილა, რომ არ მივიდა. 

Lemma: sadabado  
Number: 18534  
სადაბადო (სადაბადოს) 1. საბადებელი; გადატ. სააღდგომო საკლავი. 2. სამშობლო. 3. რელიგ. ქალთა სალოცავი ქვევრი,
რომელიც ემარხა ცალკე, ოჯახის ოხვამერი ქვევრის ცოტათი მოშორებით (ს. მაკალ., გვ. 323). 

Lemma: sadadule  
Number: 18535  
სადადულე (სადადულეს) სადედლედ დატოვებული ვარია. 

Lemma: sadave  
Number: 18536  
სადავე (სადავეს) იგივეა, რაც სადიო, -- სადავე. 

Lemma: sadamorchilo  
Number: 18537  
სადამორჩილო (სადამორჩილოს) საშემოდგომო. შდრ. დამორჩილი. 

Lemma: sadap-i  
Number: 18538  
სადაფ-ი (სადაფის) ფოლაქი, ღილი. 

Lemma: sadgim-i  
Number: 18539  
სადგიმ-ი, სადგჷმ-ი (სადგი/ჷმს) სადგომი, ბინა; შენობა, ოჯახი. ხენწიფეს გეუდგჷდჷ ართი სადგჷმი: ქხს, 2, გვ. 28 --
ხელმწიფეს ედგა ერთი შენობა (სადგომი). მა თი სადგჷმცჷ გოპტახჷნქია: ქხს, 2, გვ. 28 -- მე იმ შენობას (სადგომს)
გავტეხავო. სადგჷმი ქჷდებკჷნით -- სადგომი დავიკავეთო. 

Lemma: sadge'mu  



Number: 18540  
სადგჷმუ (სადგჷმუს) იგივეა, რაც სადგიმი. გვალეფც ფოქვეფი რე ჩქჷნი სადგჷმუ გოშალირი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ.
117 -- მთებში გამოქვაბულებია ჩვენი სადგომი გაშლილი. 

Lemma: sadiar-i  
Number: 18541  
სადიარ-ი (სადიარს), სადიარე (სადიარეს) იგივეა, რაც სადიარო, -- საბალახო. ასე პაპაქ მიდააჸუნჷ, სადიარე ქააძირუ:
მ. ხუბ., გვ. 170 -- ახლა მღვდელი წაჰყვა, საბალახო აჩვენა. მარა ათე სადიარს ოდიარე ვეგეჩანს: მ. ხუბ., გვ. 170 -- მაგრამ
ამ საბალახოზე ბალახი არ არის. 

Lemma: sadiaro  
Number: 18542  
სადიარო (სადიაროს) საქორწილო. სადიარო მიკოქვენჯი ვე მიკააქჷნდჷ: ა. ცაგ., გვ. 92 -- საქორწილო ჩასაცმელი არ
ეცვა. სადიაროთ: 1. საძოვრად. აკობიაში საჸვანო სადიაროთ დანიშნეს: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 89 -- აკობიას საყანე
(ადგილი) საძოვრად დანიშნეს. 2. ქორწილის მოსაწყობი ადგილი. 

Lemma: sadidk'ocho  
Number: 18543  
სადიდკოჩო (სადიდკოჩოს) სადიდკაცო. სადიდკოჩო მუკოქუნალით გაგჷმაანწყუ: ი. ყიფშ., გვ. 52 -- სადიდკაცო
ჩასაცმლით გამოაწყო. 

Lemma: sadil-i  
Number: 18544  
სადილ-ი (სადილ/რს) სადილი. სადილობაში დროს გეგმიღეს სადილი: ი. ყიფშ., გვ. 90 -- სადილობის დროს გამოიტანეს
სადილი. ოსურქჷ სადილი ვადახვამილუუ: ი. ყიფშ., გვ. 13 -- ქალმა სადილი არ დაახვედრა. დღაშითჷ სადილო
ქიდააპეენჯესჷ: ა. ცაგ., გვ. 50 -- დღისით სადილად დაპატიჯეს. 

Lemma: sadileba  
Number: 18545  
სადილება (სადილებას) იხ. სადილობა. 

Lemma: sadiloba  
Number: 18546  
სადილობა (სადილობას) სადილობა. საბატონიშ სიზმარი ჟაშხა სადილობაშავა: თ. სახოკ., გვ. 257 -- შაბათის სიზმარი
კვირას სადილობამდეო. ქიჸუ სადილობაქ: ი. ყიფშ., გვ. 22 -- შეიქნა სადილობა. ქ ჭიფე სადილობა ვიწრო (წვრილი)
სადილობა, ჩვეულებრივი სადილობის წინა პერიოდი. შდრ. ოსორიშობა. 

Lemma: sadilua  
Number: 18547  
სადილუა (სადილუას) სადილობა. 

Lemma: sadio  
Number: 18548  
სადიო (სადიოს) სადავე, აღვირი; ავშარა; ლაგმის ღვედი. მეურცუ დო მილაჸაფუ, ცხენი სადიოს ვაუჯერცჷ: მასალ., გვ. 64
-- მიდის და მითამაშებს, ცხენი აღვირს (სადავეს) არ ემორჩილება (უჯერის). ქიგნუჸოთ ჯორც სადიო: ყაზაყ., 10.01.1931, გვ.
3 -- ამოუდო (გადაუგდო) ჯორს აღვირი (ლაგამი). 

Lemma: sadishko  
Number: 18549  
სადიშქო (სადიშქოს) საშეშე. სადიშქო ჯა საშეშე ხე. შდრ. დიშქა. 

Lemma: sadlat-i  
Number: 18550  
სადლათ-ი (სადლათის) [რუს. салдат სალდათი, ჯარისკაცი]. რჷს-ხენწჷფეს სადლათო მეპუნქ: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 150 --
რუს-ხელმწიფეს სალდათად მივყავარ. 

Lemma: sadrak'ia  
Number: 18551  
სადრაკია (სადრაკიას) ბოტან. იგივეა, რაც სანდაკია, -- წალიკა. შდრ. ლაზ. სადრაკი; ფსარდაკი (ა. მაყ.). 

Lemma: sadua  
Number: 18552  
სადუა (სადუას) ოთხი კაკლით თამაში. ერთს დააყენებდნენ, მეორეს ესროდნენ. თუ გაიტანდა, მომგები ამ კაკალს წაიღებდა
(ს. მაკალ., გვ. 278). 

Lemma: sadukano  
Number: 18553  
სადუქანო (სადუქანოს) სადუქნე (ადგილი). 

Lemma: sadghamusho  
Number: 18554  
სადღამუშო (სადღამუშოს) სამუდამო, სადღემისო. სადღამუშოთ ზმნზ. სამუდამოდ, სადღემისიოდ. ბედიქ მუჩან მომავალი,
სადღემუშოთ ჩქინი რინა: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 124 -- ბედმა მოგვცეს მომავალი, სადღემისიოდ ჩვენი ყოფნა. იქ სადღამუშოთ
მიოდინუუ ნდვება -- იმან სადღემისიოდ (სამუდამოდ) დაკარგა ნდობა. 

Lemma: sadghemishiot  
Number: 18555  



სადღემიშიოთ ზმნზ იხ. სადღამუშოთ. 

Lemma: sadghendzelo  
Number: 18556  
სადღენძელო, სადღინძელო (სადღე/ინძელოს) სადღეგრძელო. სადღენძელო გეგნანწყე დო მაშუმალეფი
ვაგანწვალა: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 142 -- სადღეგრძელო დააწესო და მსმელები არ გააწვალო. სადღინძელოს სქანს ვშუნქ:
ქხს, 1, გვ. 135 -- სადღეგრძელოს შენსას ვსვამ. შდრ. დღენძელება. 

Lemma: saegebio  
Number: 18557  
საეგებიო (საეგებიოს) საეგებიო, სავარაუდო. 

Lemma: saeshmak'uro  
Number: 18558  
საეშმაკურო (საეშმაკუროს) საეშმაკურო. მუდგა რენ, საეშმაკურო რენია: მ. ხუბ., გვ. 264 -- რაღაცაა, საეშმაკო არისო.
შდრ. ეშმაკური. 

Lemma: savaldebulo  
Number: 18559  
სავალდებულო (სავალდებულოს) სავალდებულო. ენა სავალდებულო რე, თქვათ მეხვადუთ თესია: კ. სამუშ., ქხპს, გვ.
128 -- ეს სავალდებულოა, თქვენც მიხვდებით ამასო. 

Lemma: saveze'ro  
Number: 18560  
სავეზჷრო (სავეზჷროს) სავეზირო. ათე კოჩია ნანდვილო სავეზჷრო კოჩი რენია: მ. ხუბ., გვ. 215 -- ეს კაციო ნამდვილად
სავეზირო კაციაო. იხ. ვეზჷრი. 

Lemma: sazarxulo  
Number: 18561  
საზარხულო (საზარხულოს) საზაფხულო. 

Lemma: sazdo  
Number: 18562  
საზდო (საზდოს) საზრდო. თუდოშე გოხვეწჷთ: საზდო ვემემჸოთათ: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 14 -- ქვევიდან გეხვეწებით: საზრდო
არ დამიკარგოთ. 

Lemma: saziaro  
Number: 18563  
საზიარო (საზიაროს) საზიარო. 

Lemma: sazind-i  
Number: 18564  
საზინდ-ი (საზინდის) იგივეა, რაც კუნთიშ ჯერღვი, -- კუნთის ძარღვი. 

Lemma: sazogado  
Number: 18565  
საზოგადო (საზოგადოს) საზოგადო; საზოგადოება. თინა გიშნაგორა მაფუ საზოგადოში კათუას: ი. ყიფშ., გვ. 114 -- ის
გამორჩეული მყავს საზოგადოების შეკრებისას. 

Lemma: sazoto  
Number: 18566  
საზოთო (საზოთოს) საზამთრო. საზოთო უშქური საზამთრო ვაშლი. საზოთოთ დიშქა მიიხაზირუ -- საზამთროდ შეშა
მოიმარაგა. შდრ. ზოთონჯი, ზოთონი. 

Lemma: sazre  
Number: 18567  
საზრე (საზრეს), საზჷრე (საზჷრეს) სახარკო. სი მიქ მერჩუ/ჷ თემი საზჷრეეთ? -- შენ ვინ მოგცა თემი სახარკოდ? შდრ.
ზჷრა, ზჷრუა. 

Lemma: sazuk'olo  
Number: 18568  
საზუკოლო (საზუკოლოს) ჭკუის სასწავლო. აბა, თენა ქოიღუდას, საზუკოლო რდასი შხვაში!: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 120 -- აჰა,
ეს გქონდეს, ჭკუის სასწავლი იყოს სხვათა. 

Lemma: saze'ree  
Number: 18569  
საზჷრეე (საზჷრეეს) იგივეა, რაც საზრე, საზჷრე, -- სახარკო. სი მიქჷ მერჩჷ თემი საზჷრეეთ?: ა. ცაგ., გვ. 63; ქხს, 1, გვ.
285 -- შენ ვინ მოგცა თემი სახარკოდ? 

Lemma: sat-i  
Number: 18570  
სათ-ი (სათის) იგივეა, რაც საათი. კისერს სათი გეგობუნი: ქხს, 1, გვ. 111 -- კისერზე საათი რომ გკიდია. სქანი სქუას მა
თაქ დოპილუნქ თი სათისია: მ. ხუბ., გვ. 22 -- შენს შვილს მე აქ მოვკლავ იმ საათშიო. 

Lemma: satanapo  
Number: 18571  
სათანაფო (სათანაფოს) სააღდგომო. იხ. ოთანაფე. 



Lemma: satanj-i  
Number: 18572  
სათანჯ-ი (სათანჯის) გასამიჯნი (გ. ელიავა). 

Lemma: satanjo  
Number: 18573  
სათანჯო (სათანჯოს) მთა და ციხე სამურზაყანოში (ი. ყიფშ.). იხ. თანჯი. 

Lemma: sataso  
Number: 18574  
სათასო (სათასოს) სათესლე. 

Lemma: satvale  
Number: 18575  
სათვალე (სათვალეს) სათვალე. 

Lemma: satit-i  
Number: 18576  
სათით-ი (სათითის), სათითე (სათითეს) სათითური. გეშეეღესჷ სათითიში ეფშა დო მიდეეჯუმესჷ: ქხს., 2, გვ. 24 --
ამოიღეს სათითურის სავსე და წაიმძღვანიეს. 

Lemma: satmo  
Number: 18577  
სათმო, სათუმა (სათმოს, სათუმას) იგივეა, რაც სათუთუმო, -- ჩიბუხი. სათმო მოპჭუბურე -- ჩიბუხი გავტენე. მა თის შორიშე
უჯინედე, სათმოთ თუთუმც შუნდასჷნი: მასალ., გვ. 93 -- მე მას შორიდან ვუყურებდე, ჩიბუხით თამბაქოს რომ ეწეოდეს. 

Lemma: satole  
Number: 18578  
სათოლე (სათოლეს) 1. თვალში საცემი. 2. სათვალე. 

Lemma: satol՚ujo  
Number: 18579  
სათოლჸუჯო (სათოლჸუჯოს) საგულისყურო; საყურადღებო. იში აზრი, იში სიტყვა სათოლჸუჯოთ ჭკადილი რე: მასალ.,
გვ. 71 -- მისი აზრი, მისი სიტყვა საგულისყუროდ ნაჭედია. 

Lemma: satutumo  
Number: 18580  
სათუთუმო (სათუთუმოს) იგივეა, რაც სათმო, -- სათუთუნე; ჩიბუხი. ნოწირუენცჷ თე კოჩქჷ სათუთუმო გიინწყუუ: ი. ყიფშ.,
გვ. 12 -- წირვის შემდეგ (ნაწირევს) ამ კაცმა ჩიბუხი გაიწყო (გაიმზადა). 

Lemma: satumo  
Number: 18581  
სათუმო (სათუმოს), სათჷმო (სათჷმოს) იგივეა, რაც სათმო. ბაბუ სათჷმოს შუნცუ -- ბაბუა ჩიბუხს ეწევა. კუდელ
მუკაასიტინანდ თურქულ სათმჷში ტარიცალო -- (პატარა) კუდი ება თურქული ჩიბუხის ტარივით. 

Lemma: satxilo  
Number: 18582  
სათხილო (სათხილოს) ზიარება (დ. ფიფია). 

Lemma: saia  
Number: 18583  
საია (საიას) საია; ერთნახადი, სუსტი არაყი. შდრ. რახი. 

Lemma: saiangee  
Number: 18584  
საიანგეე, საჲანგეე (საი/ჲანგეეს) არაჩვეულებრივი; უჩვეულო; მოურიდებელი, გაბედული (ი. ყიფშ.). შდრ. იანგეე. 

Lemma: saimendo  
Number: 18585  
საიმენდო (საიმენდოს) საიმედო. ქუჸუნეს საიმენდო კოჩი -- გააყოლეს საიმედო კაცი. ორდჷ საიმენდო ბოში: ი. ყიფშ., გვ.
157 -- იყო საიმედო ბიჭი. საიმენდო ჸოროფილსჷ, ქოგოკონ-და, მელუდა: ენგური, გვ. 247 -- საიმედო შეყვარებულს, თუ
გინდა, მოელოდე. 

Lemma: sairke՚ano  
Number: 18586  
საირქეჸანო (საირქეჸანოს) საყველაქვეყნო (საირქეჸანო ღ სა-ირი-ქეჸან-ო). 

Lemma: sak'-i  
Number: 18587  
საკ-ი (საკის) იგივეა, რაც სააკი, -- ტომარა. მემიღუ ართი საკი ფარა: ი. ყიფშ., გვ. 7 -- მიმაქვს ერთი ტომარა ფული.
ქინაახუნეს საკის დო მიდეჸუნეს ზღვაშა: მ. ხუბ., გვ. 194 -- ჩასვეს ტომარაში და წაიყვანეს ზღვაში. ნოღვე სუმი საკიში
ეფშა ფარა: ი. ყიფშ., გვ. 7 -- ჰქონია სამი ტომრის სავსე ფული. ცალიერ საკეფი გილამღუნა, ვემტირეთ შარასინი: ქხს, 1,
გვ. 296 -- ცარიელი ტომრები დაგვაქვს, რომ არ ვეტევით გზაზე. შდრ. ტომარე (სენაკურში საკი არ დასტურდება). 

Lemma: sak'abo  
Number: 18588  



საკაბო (საკაბოს) საკაბე. საკაბო ჩინთი -- საკაბე ჩითი. 

Lemma: sak'ak'alo  
Number: 18589  
საკაკალო (საკაკალოს) 1. საუზმე, ხემსი, სასაუზმებელი. ართი უღუ საფირქალი, - სადილი დო საკაკალო: კ. სამუშ.,
ქართ. ზეპ., გვ. 14 -- ერთი აქვს საფიქრალი, - სადილი და საუზმე. გოღანერ სადილს ამდღარი საკაკალო უჯგუნია: ხალხ.
სიბრ., 1, გვ. 32 -- გუშინდელ სადილს დღევანდელი საუზმე სჯობსო. დანჯირეშ მეტი ვამოკონა ოსერშე დო საკაკალო:
მასალ., გვ. 110 -- საწოლის მეტი არ გვინდა ვახშამი და საუზმე. 2. წისქვილის ნაწილი, მარცვლის სადენი, -- კრიჭა.
წისქვილიში საკაკალო წისქვილის კრიჭა. იხ. ხველაშია. 

Lemma: sak'ak'aloshi  
Number: 18590  
საკაკალოში პროლ-ი (საკაკალოში პროლს) წისქვილის ნაწილი. წისქვილის ტრაპეზის სამივე მხარეზე დააყენებდენ ორ-
ორარშინიან სვეტებს. ამ სვეტებზე დანების (დირე) საშუალებით აკეთებდენ საკაკალოში პროლს (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 3, გვ.
224). 

Lemma: sak'ak'o  
Number: 18591  
საკაკო (საკაკოს) გრეხილი ძაფი, საღილკილო მკედი. შდრ. კაკა. 

Lemma: sak'ara  
Number: 18592  
საკარა (საკარას) საკარვე (ადგილი). მწყემსის დროებითი სადგომის (კარეს) დასადგმელად ვარგისი ადგილი; საძოვარი (პ.
ცხად., ტოპონ., გვ. 129). კარეს დასადგმელი ადგილი (მასალები, ტ. 1, გვ. 384). შდრ. ტოპონ. გაჲსაკარა (ღ გაშ საკარა)
საკარვე ადგილი სერზე. 

Lemma: sak'vet-i  
Number: 18593  
საკვეთ-ი (საკვეთის) იგივეა, რაც საკვეთარო. 

Lemma: sak'vetaro  
Number: 18594  
საკვეთარო (საკვეთაროს) საკვეთური; მცირე ზომის ხის ჭურჭელი, რომელშიაც აყენებენ კვეთს. 

Lemma: sak'vec-i  
Number: 18595  
საკვეც-ი (საკვეცის) საკვესი. ქიიჸიდჷ... საკვეცი დო აბედი: ა. ცაგ., გვ. 38 -- იყიდა საკვესი და აბედი. გელეღჷ საკვეცი დო
ოკო დაკვეცასჷნ: მ. ხუბ., გვ. 114 -- ამოიღო საკვესი და რომ უნდა დააკვესოს. ობედ ვაჭვე საკვეცის: ქხს, 1, გვ. 43 -- აბედს
ვერ დაწვავს საკვესი. 

Lemma: sak'idire  
Number: 18596  
საკიდირე, საკიდირო, საკჷდჷრო (საკიდირეს, საკი/ჷდი/ჷროს) სამკერდე; სამკერდული. 

Lemma: sak'mevel-i  
Number: 18597  
საკმეველ-ი (საკმეველს) ბოტან. ვაზის ჯიშია ერთგვარი. თეთრი და საშუალო ზომის მარცვლოვანი ყურძენი იცოდა,
დგებოდა კარგი ღირსების ღვინო (ს. მაკალ., გვ. 188). 

Lemma: sak'melishi  
Number: 18598  
საკმელიში ჯა (საკმელიში ჯას) ბოტან. აღმოსავლური ბიოტა (ა. მაყ.). 

Lemma: sak'ok'ia1  
Number: 18599  
საკოკია1 (საკოკიას) ბოტან. გოქშო (ა. მაყ.). 

Lemma: sak'ok'ia2  
Number: 18600  
საკოკია2 (საკოკიას) ენტომ. ხაოიანი მატლია ერთგვარი, მცენარის მავნებელი. 

Lemma: sak'ochi  
Number: 18601  
საკოჩი (საკოჩის) საბრალო, საბრალო კაცი; შე კაცო! მუ ამბე, საკოჩი, მუჭო დუგოშქვიდუუ ი კოჩქ: მ. ხუბ., გვ. 109 -- რა
ამბავია, შე კაცო, როგორ დაგახრჩო იმ კაცმა. დაღორებექ სი, საკოჩი!: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 129 -- მოტყუებულხარ შენ, შე
კაცო! ვაი, საკოჩი, მუსუ რღოლა!: მასალ., გვ. 36 -- ვაი, საბრალო, რას გიზამ! შდრ. სა; სიკოჩი. 

Lemma: sak'ochano  
Number: 18602  
საკოჩანო (საკოჩანოს) საკაცო; სავაჟკაცო. საკოჩანო თის მუთა წანს, მუში ჯიბე დო კუჭიშ მეტი -- საკაცო მას არაფერი
სწამს, მისი ჯიბისა და კუჭის მეტი. 

Lemma: sak'utar-i  
Number: 18603  
საკუთარ-ი (საკუთარს) საკუთარი. 



Lemma: sak'ulia  
Number: 18604  
საკულია (საკულიას) პარკი, ჩანთა. შდრ. ცაკვა{ლ}ია. 

Lemma: sak'umel-i  
Number: 18605  
საკუმელ-ი (საკუმელს) იგივეა, რაც ოკუმაფუ, -- საკმეველი. 

Lemma: sak'urel-i  
Number: 18606  
საკურელ-ი (საკურელს) საკვირველი. მუ საკურელი რენ დო, ათე ბოშიშ ხენწიფექ გეგლანწყუ: მ. ხუბ., გვ. 1 -- რა
საკვირველი არის და, ამ ბიჭის ხელმწიფემ ჩამოართვა. 

Lemma: sak'urtx-i  
Number: 18607  
საკურთხ-ი (საკურთხის) საკურთხი. ჯგირი სქუა ბაბუს უკეთენდუ საკურთხის, გლახაქ მუმასით ვოუკეთუა: ხალხ. სიბრ., 1,
გვ. 190 -- კარგი შვილი ბაბუას უკეთებდა საკურთხს, ცუდმა მამასაც არ გაუკეთაო. ღორონთი, შხვაში საკურთხით ჩქიმი
ღურელი მიჩხონევა: თ. სახოკ., გვ. 262 -- ღმერთო, სხვისი საკურთხით ჩემი მკვდარი მიცხონეო. 

Lemma: sak'e'de'ro  
Number: 18608  
საკჷდჷრო (საკჷდჷროს) იგივეა, რაც საკიდირო, -- სამკერდე. ჩასაცმლის სახეობა; `საკჷდირო ლენტივით იყო ფართო'
(მასალები, ტ. 3, ნაწ. 1, გვ. 242). თინა ილაჸაფუდუნი, მუშ ოქროში საკჷდჷროთ!: მასალ., გვ. 106 -- ის როცა თამაშობდა,
თავის ოქროს სამკერდულით! 

Lemma: sak'e're'bo  
Number: 18609  
საკჷრჷბო (საკჷრჷბოს) საბატკნე. 

Lemma: sal-i  
Number: 18610  
სალ-ი (სალ/რს) სოლი. სალი სალით ეშიღინენია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 120 -- სოლი სოლით შეიძლება ამოიღოო. გედირთჷ,
დოთოლჷ სალი დო ქიმიოგჷ ბარბალს: მ. ხუბ., გვ. 21 -- ადგა, გათალა სოლი და მიარტყა ბორბალს. აკა სალეფი
დომიჭკადია რკინაში!: მ. ხუბ., გვ. 210 -- ერთი სოლები დამიჭედეო რკინისა! იხ. საი, ფსალი. 

Lemma: salagamo  
Number: 18611  
სალაგამო კიბირ-ი (სალაგამო კიბირს) სალაგმე კბილი. 

Lemma: salavat-i  
Number: 18612  
სალავათ-ი (სალავათის) თავდები. თითქმის ვედმენდურიკონი, ოიშახ მერჩი სალავათი: მ. ხუბ., გვ. 311 -- თითქმის რომ
არ დამმდურვებოდი, ასჯერ მოგეცი თავდები. ღორონთი სალავათო მემიჩამჷ, მუთუნ ვარღოლავე: მ. ხუბ., გვ. 122 --
ღმერთი თავდებად მომიცია, რაიმე რომ არ გიქნაო. 

Lemma: salatua  
Number: 18613  
სალათუა (სალათუას) სალდათობა. სალათუა ვაგმაგონა, სალათუა მუშ მანწარა, ხეს - თოფი დო ხუს - მაზარა: ქხს, 1,
გვ. 278 -- სალდათობა არ გამაგონო, სალდათობა რა მწარეა, ხელში - თოფი და მხარზე - მაზარა. 

Lemma: salamuso  
Number: 18614  
სალამუსო (სალამუსოს) სანამუსო; საიდუმლო; რწმენა. გურიში აზრი გეკოპტყურინი, სალამუსო ქაშქაბარი: კ. სამუშ.,
ქართ. ზეპ., გვ. 37 -- გულისთქმა (გულის აზრი) რომ დამტყუე, ნამუსი, რწმენა ჩაგაბარე. იხ. ლამუსი. 

Lemma: salar-i  
Number: 18615  
სალარ-ი (სალარს) ყინულის თოში (დ. ფიფია). 

Lemma: salas-i  
Number: 18616  
სალას-ი (სალასის) 1. დათვის დასაჭერი მოწყობილობის, რაგვის ნაწილი, -- სასხლეტი, რომელიც ფეხის დადგმისას რაგვს,
მახეს მოძრაობაში მოიყვანს (შდრ. მასალები, ტ. ვ, გვ. 141). 2. წისქვილის ნაწილი, რომელზედაც დგას ბორბალი (მასალები,
ტ. 4, ნაწ. 3, გვ. 223). ჭიჭე სალასი პატარა სალასი, რომლითაც გოჟოს (იხ.) აწევ-დაწევენ. 

Lemma: salaparto  
Number: 18617  
სალაფართო (სალაფართოს) სალაფარდა; ფარდა. რჩქინაში მუშუულაქ ქიგინგოფორუ სალაფართო: ყაზაყ.,
10.01.1931, გვ. 3 -- ცოდნის შემოსვლამ გადაგახურა ფარდა. 

Lemma: salaq'ana  
Number: 18618  
სალაყანა (სალაყანას) ზარმაცი. გვალო სალაყანა რე, მუთუნს ვააკეთენს -- მთლად უქნარაა (ზარმაცი), არაფერს არ
აკეთებს. 

Lemma: sala՚apo  
Number: 18619  



სალაჸაფო (სალაჸაფოს) სათამაშო. სალაჸაფოთ ქობძირი დო, აბა, მორო მუსუ თქუა?!: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 33 --
სათამაშოდ ვნახე და, აბა (სხვაგვარად), რას იტყვი?! 

Lemma: saldat-i  
Number: 18620  
სალდათ-ი (სალდათის) იხ. სადლათი, -- სალდათი. მა სალდათო-შო ვა მალინენი-შო: ი. ყიფშ., გვ. 145 -- მე სალდათად-
თქო ვერ წავალ-თქო. 

Lemma: saldatala  
Number: 18621  
სალდათალა (სალდათალას) იგივეა, რაც სალდათობა. 

Lemma: saldatoba  
Number: 18622  
სალდათობა (სალდათობას) სალდათობა, ჯარისკაცობა. სალდათობაქ ქჷმომჭკირჷ ათე დროს: ი. ყიფშ., გვ. 157 --
სალდათობამ მომიწია ამ დროს. 

Lemma: salebie  
Number: 18623  
სალებიე (სალებიეს) სალობიო. სალებიე კიზი სალობიო კოვზი, ციცხვი. სალებიე კოტო სალობიო ქოთანი. 

Lemma: salip'art'io  
Number: 18624  
სალიპარტიო დაღ-ი (სალიპარტიო დაღის) ცხენის დაღის ერთ-ერთი სახე. შდრ. ხაინდრაში დაღი. 

Lemma: saliser-i  
Number: 18625  
სალისერ-ი (სალისერს) მიმღ. ვნებ. წარს. სალისანს ზმნისა -- გამაძღარი. 

Lemma: saluk-i  
Number: 18626  
სალუქ-ი (სალუქის) სუსტი, ფაქიზი (პ. ჭარ.). ექ სალუქი ტანიშ ბაღანას მითაართე -- იქ სუსტი აღნაგობის ბავშვს შეუძლია
შევიდეს. 

Lemma: salpetk-i  
Number: 18627  
სალფეთქ-ი (სალფეთქის) [რუს. салфетка ხელსახოცი]. ჩქიმი ჩილამური ვა აქოსე სწორეთ დიდი სალფეთქისჷ: ი. ყიფშ.,
გვ. 120 -- ჩემს ცრემლს ვერ გაწმენდს სწორედ დიდი სალფეთქი. სალფეთქია კნინ. ჩქიმი ჭიჭე სალფეთქია ირო შოლირი
რე: ა. ცან., გვ. 135 -- ჩემი პატარა ხელსახოცი მუდამ სველია (გამოცანა: ენა). 

Lemma: samagalito  
Number: 18628  
სამაგალითო (სამაგალითოს) სამაგალითო; საოცარი. სამაგალითო სქვამი ოსურისქუალეფი: ქხს, 2, გვ. 154 -- საოცრად
ლამაზი ქალიშვილები. პატონი, სამაგალითოს მირაგადუთ: ი. ყიფშ., გვ. 4 -- ბატონო, სამაგალითოს მეუბნებით. 

Lemma: samak'aturo  
Number: 18629  
სამაკათურო (სამაკათუროს) საკრებულო. იხ. მაკათური. 

Lemma: samangiero  
Number: 18630  
სამანგიერო (სამანგიეროს) სამაგიერო. ტაბაჩა ქჷდომხვამით სამანგიერო: მ. ხუბ., გვ. 15 -- დამბაჩა დამილოცეთ
სამაგიერო. ვარჩხილს ქიმერჩანქ დო მიდგოჸუნუანქ სამანგიეროთია: მ. ხუბ., გვ. 25 -- ვერცხლს მოგცემ და გაგაყოლებ
სამაგიეროდო. 

Lemma: samanel-i//samune-i  
Number: 18631  
სამანელ-ი//სამუნე-ი ბ.- მარტ. (სამა/უნელ/რს) ცხენის საწმენდი რკინის სავარცხელი. იხ. სამუნელი. 

Lemma: samancar-i  
Number: 18632  
სამანცარ-ი (სამანცარს): 1. საოცარი. ბერაყისჷ ეჭოფუნცუ სამანცარი უტუშ ჯარი: მასალ., გვ. 78 -- დროშას აიღებს
საოცარი უტუს ჯარი. 2. ასახსნელი (დ. ფიფია). თე შვანც დოლანტ სამანცარი, გიცანცალუ, ბოშიქ გალ: აია, 1, გვ. 21 -- ამ
დროს დალანდა ასახსნელი რამ, გააჟრჟოლა, ბიჭი შეძრა. 

Lemma: samanjel-i  
Number: 18633  
სამანჯელ-ი (სამანჯელს) საბაბი, მიზეზი; სამაგიერო; მაჯის გამმაგრებელი საბუთი (მ. კვირტია). პატონობაქ გინოლუნი,
მუს თქუანა სამანჯელს: ქხს, 1, გვ. 290 -- ბატონობა რომ გადავარდა, რას იტყვიან სამაგიეროს. 

Lemma: samanjelua  
Number: 18634  
სამანჯელუა (სამანჯელუას) სახელი ისამანჯელუანს ზმნისა -- მომიზეზება. ინა ეშურცუ მაღაზაშა, ისამანჯელუანს
ლაიტიშ გითოღალას: ყაზაყ., 1. 08.1930, გვ. 3 -- ის ავა სასიმინდეში, იმიზეზებს სიმინდის გამოტანას. ისამანჯელუანს
(ისამანჯელუუ მოიმიზეზა, უსამანჯელუაფუ მოუმიზეზებია, ნოსამანჯელუაფუე(ნ) იმიზეზებდა თურმე) გრდმ. იმიზეზებს. ისამანჯელინე(ნ)
(ისამანჯელინუ შესაძლებელი გახდა მომიზეზება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ისამანჯელუანს ზმნისა -- შეიძლება მომიზეზება.
ასამანჯელე(ნ), ასამანჯელინე(ნ) (ასამანჯელინუ შეძლო მოემიზეზებინა, -- , ნოსამანჯელებუე(ნ) შესძლებია მომიზეზება) გრდუვ.



შესაძლ. ვნებ. ისამანჯელუანს ზმნისა -- შეუძლია მოიმიზეზოს. ოსამანჯელაფუანს (ოსამანჯელაფუუ {მო}ამიზეზებინა,
უსამანჯელაფუაფუ {მო}უმიზეზებინებია, მონოსამანჯელაფუე(ნ) მოამიზეზებინებდა თურმე) კაუზ. ისამანჯელუანს ზმნისა --
ამიზეზებინებს. მაასამანჯელებელი მიმღ. ვნებ. მყ. მოსამიზეზებელი. მოსამანჯელებული მიმღ. ვნებ. წარს. მომიზეზებული.
მონასამანჯელები/უ მიმღ. ვნებ. წარს. მონამიზეზები. მონასამანჯელებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. მომიზეზების საფასური. 

Lemma: samargalo  
Number: 18635  
სამარგალო (სამარგალოს) სამეგრელო. სამარგალო -- ოდაბადე ჩქიმი -- სამეგრელო -- სამშობლო ჩემი. 

Lemma: samardo  
Number: 18636  
სამარდო (სამარდოს) სამადლო. 

Lemma: samare  
Number: 18637  
სამარე (სამარეს) 1. სამარე, საფლავი. 2. ორმო. დიხაჭუბერიშოთ გეშაფთხორუნთ სამარეს: მასალები, ტ. 2, ნაწ. 1, გვ.
222 -- (საჭურჭლე) თიხისათვის ამოვთხრით ორმოს. 

Lemma: samartal-i  
Number: 18638  
სამართალ-ი (სამართალ/რს) სამართალი. სამართალქ ქობალი ჭკომუა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 120 -- სამართალმა პური
ჭამაო. ქ სამართალიშ გორჩქინა სამართლის გაჩენა: ქომოფურინ... სამართალიშ გჷმარჩქინეთ, მტყუანიშ მანებელო:
მასალ., გვ. 98 -- მოფრინდა... სამართლის გამჩენად, მტყუანის დამსჯელად. ქ სამართალიში კვათუა სამართლის ჭრა:
რახანჷ თეჯგუა სამართალიში კვათუა გიჩქჷნიეე, სი ქჷდოხოდი მოსამართლეთია: ა. ცაგ., გვ. 52 -- რადგან ასეთი
სამართლის ჭრა იციო, შენ დაჯექი მოსამართლედო. 

Lemma: samarua  
Number: 18639  
სამარუა (სამარუას) იხ. გო-სამარუა. 

Lemma: samardzgvano  
Number: 18640  
სამარძგვანო (სამარძგვანოს) მარჯვნივ, მარჯვენა მხარე. თენა სამარძგვანოე, ათენა - საკვარჩხანო -- ეს მარჯვენა
მხარეა, ესეც - სამარცხენო (მარცხენა მხარე). 

Lemma: samardzgvanoshe  
Number: 18641  
სამარძგვანოშე ზმნზ. მარჯვენა მხრიდან, მარჯვნიდან. სამარძგვანოშე მიკაჯინუო, ჭიჭე ოხვამეჯგურა ჸუდე ქოძირუ: მ.
ხუბ., გვ. 3 -- მარჯვენა მხარეს რომ გაიხედა, პატარა ეკლესიის მსგავსი სახლი ნახა. იხ. ომარძგვანე, ომარძგვანეშე. 

Lemma: samarch'o  
Number: 18642  
სამარჭო (სამარჭოს) ბოტან. ვაზის ჯიშია (გ.ელიავა, კატალ., გვ. 44). 

Lemma: samapo  
Number: 18643  
სამაფო (სამაფოს) სამეფო. ორდჷ ართი სამაფოს ძალიერი ნდიი: ი. ყიფშ., გვ. 20 -- იყო ერთ სამეფოში ძლიერი დევი.
შდრ. მაფა. 

Lemma: samgario  
Number: 18644  
სამგარიო (სამგარიოს) რელიგ. საქონლის სალოცავი. ჭვალა ვა უღუნი, ის სამგარიო ვა უტჷბუნია: ი. ყიფშ., გვ. 182 --
წველა ვისაც არ აქვს, სალოცავი (საქონლისა) არ წყალობსო (არ უთბებაო). ეს სალოცავი იყო მიქელ-გაბრიელ
მთავარანგელოზის სახელობისა. იხ. მიქამგარიო. 

Lemma: samge  
Number: 18645  
სამგე (სამგეს) თხის ტყავისგან დამზადებული მასალა (მასალები, ტ. 3, ნაწ. 1, გვ. 250). 

Lemma: samezoblo  
Number: 18646  
სამეზობლო (სამეზობლოს) სამეზობლო. 

Lemma: samezoblos  
Number: 18647  
სამეზობლოს (სამეძობლოს) ზმნზ. სამეზობლოში. 

Lemma: samerxulo  
Number: 18648  
სამერხულო (სამერხულოს) ყველის გასაკეთებელი და შესანახი ადგილი მთაში. მწყემსი კარავში კაცის ბინას ცალკე
გამოყოფს, სამერხულოს -- ცალკე. 

Lemma: samedzoblo  
Number: 18649  
სამეძობლო (სამეძობლოს) იხ. სამეზობლო. 

Lemma: samtxesh(i)  



Number: 18650  
სამთხეშ(ი) უშქურ-ი (სამთხეშ(ი) უშქურს) ბოტან. სამოთხის ვაშლი. ერთგვარი კურკუვანი მცენარე, იზრდება დასავლეთ
საქართველოში; შემოდის ივნისში. იხ. უშქური. 

Lemma: saminde  
Number: 18651  
სამინდე (სამინდეს) ქირა წისქვილში დაფქვისათვის, -- სამინდე. შდრ. მინდი. 

Lemma: samotxe  
Number: 18652  
სამოთხე, სამუთხე, სამჷთხე (სამო/უ/ჷთხე) სამოთხე. სამუთხეთჷ მიმორჩქუდუ თე ქიანა -- სამოთხედ მიმაჩნდა ეს
ქვეყანა. ბახჩა უღუდუ სამოთხეცალი: აია, 1, გვ. 19 -- ბახჩა ჰქონდა სამოთხის მსგავსი. 

Lemma: samorgialo  
Number: 18653  
სამორგიალო (სამორგიალოს), სამორგუალო (სამორგუალოს) სამგლოვიარო. 

Lemma: samordebo  
Number: 18654  
სამორდებო (სამორდებოს) მოსარიდებელი. ვარა მუ რე ჩქიმიწკალა სამორდებო, ოფულარი?!: აია, 2, გვ. 81 -- ან რა
არის ჩემთან მოსარიდებელი, დასამალი?! 

Lemma: samosk'i{l}o  
Number: 18655  
სამოსკი{ლ}ო (სამოსკი{ლ}ოს) სამომავლო, საშვილიშვილო. თენეფი ართკაკალი ვარდუ სამოსკილო -- ესენი არც ერთი
არ იყო სამომავლო (საშვილიშვილო). იხ. სკილი. 

Lemma: samoghe  
Number: 18656  
სამოღე (სამოღეს) სასარგებლო, გამოსაყენებელი. მუშოთ ირგუ, მუში სამოღე რე თე ჯა? -- რისთვის ვარგა, რა
სასარგებლოა ეს ხე? შდრ. მოღე. 

Lemma: samoc'q'alo  
Number: 18657  
სამოწყალო (სამოწყალოს) სამოწყალო. სამოწყალოთ მიკაქვენჯი ქიითხუუ: ი. ყიფშ., გვ. 6 -- სამოწყალოდ ჩასაცმელი
ითხოვა. 

Lemma: samoxio  
Number: 18658  
სამოხიო (სამოხიოს) უბანი, რეგიონი; მრევლი. სამეგრელოში ყველა სოფელი დაყოფილია სამოხიოებად. დაყოფა
პირობითია და საფუძვლად ტერიტორიული პრინციპი უდევს. სამოხიოში თუ ვინმე გარდაიცვლება, ჭირისუფალი სამოხიოს
ყველა ოჯახს იწვევს; ისინი ვალდებული არინ გასვენებაში მივიდნენ და გადასახურავი ფული (გინააფორალი) მიიტანონ.
როგორც ჩანს, ადრე სამოხიოში შედიოდნენ გვარის, შტოს წარმომადგენლები, მაგრამ გვარის წარმომადგენლები
დაიშალნენ, სამოხიო კი ძალაში დარჩა. ამჟამად სამოხიოში შედიან სხვადასხვა გვარის წარმომადგენლები, გადამწყვეტი
გახდა ტერიტორია. შდრ. იმერ. მეხევე სატირალში მისულნი ჭირისუფლის ნათესავთა და მოყვარეთ გარდა, სხვა
მცხოვრებნი იმავე სოფლისა; მეხევენი გადასახურავს იხდიან (ვ. ბერ.). 

Lemma: samojamagiro  
Number: 18659  
სამოჯამაგირო (სამოჯამაგიროს) სამოჯამაგირეო. მა მეურქ სამოჯამაგიროშა: ა. ცაგ., გვ. 58 -- მე მივდივარ
სამოჯამაგიროდ. 

Lemma: samojgiro  
Number: 18660  
სამოჯგირო (სამოჯგიროს) სამოყვრო. ართიანი ვამოვლასუდანი სამოჯგიროთ, ოფუჩურო: ქხს, 1, გვ. 140 -- ერთმანეთი
არ მოგვშლოდეს სამოყვროდ, საფიცავად. 

Lemma: samre  
Number: 18661  
სამრე (სამრეს) სამარე. ოთხ ჯიმა კოც ართ სამრეშა დუდი ინუჭოფუ: ა. ცან., გვ. 141 -- ოთხ ძმაკაცს ერთ სამარეში აქვთ
თავი ჩაყოფილი (გამოცანა: ძროხის ძუძუები და კათხა). 

Lemma: samuarxo  
Number: 18662  
სამუარხო (სამუარხოს) სამოახლო. ოხორს ფულუნდესია დო სამუარხოს იჩიებუდესია: ი. ყიფშ., გვ. 177 -- სასახლეში
მალავდნენ და სამოახლოში კი ლაპარაკობდნენო. შდრ. მუარხე. 

Lemma: samuge  
Number: 18663  
სამუგე (სამუგეს) იგივეა, რაც სამგე. სამუგეშ ჩაფლა -- თხის ტყავის ფეხსაცმელი. იხ. კანჩაფილა, მეშიშ ჩაფილა. 

Lemma: samutxe  
Number: 18664  
სამუთხე (სამუთხეს) სამოთხე. 

Lemma: samunel-i  
Number: 18665  



სამუნელ-ი (სამუნელ/რს) იგივეა, რაც სამანელი, სამუნეი, სამურველი, -- რკინის კბილებიანი ხელსაწყო (სავარცხელი)
ცხენის დაურვებისათვის. ოთხკუთხა რკინის ფირფიტა, რომელიც ერთი მხრიდან დაღარული იყო, მეორე მხრიდან
მიმაგრებული ჰქონდა ხელის მოსაკიდებელი - სახელური (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 1, გვ. 225). 

Lemma: samusha  
Number: 18666  
სამუშა (სამუშას) სამუშაო. სამუშა ვოუღუ დო მუ ქიმინასინი, ვაუჩქუ -- სამუშაო არ აქვს და რა ქნას, არ იცის. 

Lemma: samuxuro  
Number: 18667  
სამუხურო (სამუხუროს) საკუთხო. სამუხურო კრამიტი გეგნუჸოთამუ ქარს -- კუთხის კრამიტი გადაუგდია ქარს. იხ. მუხური.

Lemma: same'txek'ar-i  
Number: 18668  
სამჷთხეკარ-ი (სამჷთხეკარს) სამოთხის კარი. ჟი ბორია გემიგანსჷ, სამჷთხეკარ(ი)შა მომიღანსჷ: ა. ცაგ., გვ. 62; ქხს, 1,
გვ. 209 -- ზევით ქარი დამიქროლებს, სამოთხის კარზე მომიტანს. იხ. სამუთხე. 

Lemma: samq'varel-i  
Number: 18669  
სამყვარელ-ი (სამყვარელს) საყვარელი. ათენა ჸოფე პაპაში ოსურიში სამყვარელი: მ. ხუბ., გვ. 260 -- ეს ყოფილა
მღვდლის ცოლის საყვარელი. 

Lemma: samq'ul-i  
Number: 18670  
სამყულ-ი (სამყულის) ბოტან. სამყურა. იხ. სუმჸუჯა, სუმჸუჯაში ტყა, ტოფური. 

Lemma: samshure  
Number: 18671  
სამშურე, საშურე, შამშურე, შაშკვლამ-ი, შაშურამ-ი (სა{მ}შურეს, შამშურეს, შაშკვლამს, შაშურამს) ბოტან. რეჰანი (ა.
მაყ.). 

Lemma: samcxur-i  
Number: 18672  
სამცხურ-ი (სამცხურს) წყევლაა ერთგვარი (შერცხვენა, შეჩვენება). მუ სამცხური გოკო? -- რა სამცხური გინდა? სო
სამცხურიშა მეურქ? -- სად სამცხურში მიდიხარ? ვაი სი დო სამცხური! -- ვაი შენ და სამცხური! 

Lemma: samc'amal-i  
Number: 18673  
სამწამალ-ი (სამწამალს) რქის გათლილი საწამლე, თოფის წამლის ჩასაყრელი, საზომიც (მასალები, ტ. ვ, გვ. 141). 

Lemma: san-i  
Number: 18674  
სან-ი (სანს) წონის ზომის ერთეული, უდრიდა 4 კვერცხს, ე. ი. 200 გრამს (ს. მაკალ., გვ. 212). 

Lemma: sanadiro  
Number: 18675  
სანადირო (სანადიროს) სანადირო. ქოჩორაქ ონჯუასჷ ქომორთჷ სანადიროშე: ი. ყიფშ., გვ. 101 -- ქოჩორა საღამოს
მოვიდა სანადიროდან. 

Lemma: sanavaro  
Number: 18676  
სანავარო (სანავაროს) საოხრო, სატიალე. ირიართო იწუხებუ ჩქიმი გური სანავარო: ი. ყიფშ., გვ. 130 -- სულ წუხდება
ჩემი გული საოხრო. 

Lemma: sanateso  
Number: 18677  
სანათესო (სანათესოს) სანათესაო. 

Lemma: sanamuso  
Number: 18678  
სანამუსო (სანამუსოს) იგივეა, რაც სალამუსო, -- საიდუმლო, დასაფარავი. მუთუნი სანამუსო ვეერაგადე -- არაფერი
საიდუმლო (დასაფარავი) არ შეიძლება უთხრა. ოსურსჷ სანამუსოსჷ ნჷმუ უწინქია: ი. ყიფშ., გვ. 23 -- ქალს სანამუსოს ნუ
ეტყვიო. 

Lemma: sanaontxo  
Number: 18679  
სანაონთხო (სანაონთხოს) სამეოთხედო. იჯარით აღების განსაკუთრებული ფორმა იყო. თავადისგან ან კულაკისგან მიწის
აღებისას მთელი მოსავლის მეოთხედი უნდა მიეცა. შდრ. ნაონთხალი. 

Lemma: sanart'el-i  
Number: 18680  
სანარტელ-ი (სანარტელს) სანატრელი. ჩქიმი ირო სანარტელი, მის რე აწუჭყვართჷქჷნი?: მასალ., გვ. 31 -- ჩემთვის
ყოველთვის სანატრელო, ვის წინა ხარ გაშოლტილი? იხ. ნარტი. 

Lemma: sanargho  
Number: 18681  
სანარღო (სანარღოს) სამწუხარო. სანარღოთ ზმნზ. სამწუხაროდ. სანარღოთ, ენა ათაში ვეერაგადე -- სამწუხაროდ, ეს



ასე არ შეიძლება ითქვას. იხ. ნარღი. 

Lemma: sanat'rul-i  
Number: 18682  
სანატრულ-ი (სანატრულს) იგივეა, რაც სანარტელი, -- სანატრელი. ჩქიმ ჸუდეშა გამნოდგი სკანი სანატრული კუჩხი:
ქხს, 1, გვ. 48 -- ჩემს სახლში შემოდგი შენი სანატრელი ფეხი. 

Lemma: sanasheno  
Number: 18683  
სანაშენო საქონელი იგივეა, რაც ორენჯი. 

Lemma: sanaxvero  
Number: 18684  
სანახვერო (სანახვეროს) სანეხვე, სანაკელო. ართი კუნთხუსუ ოკო გეშანთხორასი გვარიანიდე კაბეტი სანახვერო
ორუმე: ყაზაყ., 1.01.1931, გვ. 4 -- ერთ კუთხეში უნდა ამოთხაროს გვარიანად მოდიდო სანეხვე ორმო. იხ. ნახვერი. 

Lemma: sangaro  
Number: 18685  
სანგარო (სანგაროს) სატირალი; ონავარი, სატიალო, ოხერი. სანგარო გინორთელედავა! -- სატირალი გამხდარიყავიო!
ირფელიში უფრაში რე სანგარო ათე რჩჷნა: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 15 -- ყველაფერზე უარესია ონავარი ეს სიბერე.
თურქი-აბრაგი მუნოხედ მოგავალე დო სანგარო: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 102 -- თურქ-აბრაგი აჯდა (თავზე) ონავარი და
საძაგელი. თაქ მუ ორე, მითოხენი? მუ სანგარო, მუ ოხერი?: მასალ., გვ. 96 -- აქ რა არის, რომ ზის (შიგნით)? რა ონავარი,
რა ოხერი? 

Lemma: sangvap-i  
Number: 18686  
სანგვაფ-ი (სანგვაფის) ბრახუნი, ძლიერი დარტყმა. ქარი რდუ დო კარს მეუღუდუ სანგვაფი -- ქარი იყო და კარს
გაჰქონდა ბრახუნი. 

Lemma: sangvil-i  
Number: 18687  
სანგვილ-ი (სანგვილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. სანგუნს ზმნისა -- 1. მაგრად ნაცემი. 2. მაგრად დაკეტილი. 

Lemma: sangua  
Number: 18688  
სანგუა (სანგუას) სახელი სანგუნს ზმნისა -- ძლიერი გარტყმა, მაგრად ცემა; გადატ. კვრა (თავისა) მიწაში, დასაფლავება.
ჯვარული ხატეფქ ქჷმააჭიშოუ ჯო დიხაშა ჯუჯი ქოუსანგუ: ქხს, 1, გვ. 32561 -- ჯვარული ხატები წამოეწია და დამარხა
(მიწაში თავი უკრა). უსანგუანდუნი, თეში ქიმუოჭიშე -- რომ ურტყამდა (მაგრად), ისე მივუსწარი. გადატ. მაგრად დაკეტვა
(კარებისა). სანგუნს (ქოსანგუ გაარტყა, ქუუსანგუ გაურტყამს, ქონოსანგუე(ნ) გაარტყამდა თურმე) გრდმ. სცემს, ურტყამს. ისანგუანს
(ისანგუუ ირტყა, უსანგუაფუ ურტყამს) გრდმ. სათავ. ქც. სანგუნს ზმნისა -- ირტყამს მაგრად (ლოყაზე). უსანგუანს (უსანგუუ ურტყა,
უსანგუაფუ ურტყამს მისთვის) გრდმ. სასხვ. ქც. სანგუნს ზმნისა -- ურტყამს მაგრად. ისანგუუ(ნ) (დიისანგუ იცემა, დოსანგვე{რე}(ნ)
ცემულა) გრდუვ. ვნებ. სანგუნს ზმნისა -- იცემება; იკეტება (მაგრად). ისანგვე(ნ) (ისანგუ შესაძლებელი გახდა მაგრად ცემა, -- , --
) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. სანგუნს ზმნისა -- შეიძლება მაგრად იცემოს; დაიკეტოს. ასანგვე(ნ) (ასანგუ შეძლო მაგრად ეცემა, -- ,
დონოსანგუე(ნ) შესძლებია ცემა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უსანგუნს ზმნისა -- შეუძლია მაგრად სცემოს, გაარტყას; დაკეტოს.
ოსანგვაფუანს (ოსანგვაფუუ აცემინა მაგრად, უსანგვაფუაფუ უცემინებია მაგრად, ნოსანგვაფუე(ნ) აცემინებდა მაგრად) კაუზ. სანგუნს
ზმნისა -- აცემინებს მაგრად. მასანგვალი მიმღ. მოქმ. მაგრად {და}მრტყმელი; მცემელი. ოსანგვალი მიმღ. ვნებ. მყ. მაგრად
{და}სარტყმელი; საცემი. სანგვილი მიმღ. ვნებ. წარს. მაგრად ნაცემი; დაკეტილი. ნასანგვა მიმღ. ვნებ. წარს. მაგრად ნაცემი.
ნასანგუერი მიმღ. ვნებ. წარს. მაგრად ცემის საფასური. {უდ}უსანგუ მიმღ. უარყ. მაგრად უცემელი. 

Lemma: sandak'el-i  
Number: 18689  
სანდაკელ-ი (სანდაკელს) მიმღ. ვნებ. წარს. უსანდაკუანს (ნინას) ზმნისა -- გატლეკილი. 

Lemma: sandak'ia  
Number: 18690  
სანდაკია (სანდაკიას) ბოტან. წალიკა. იხ. სანდრაკია, სარდაკია. შდრ. ლაზ. სარდაკი, ფსარდაკი (ა. მაყ.). 

Lemma: sandak'iashi  
Number: 18691  
სანდაკიაში ვარდ-ი (სანდაკიაში ვარდის) ბოტან. წვიტა (ა. მაყ.). 

Lemma: sandak'ua  
Number: 18692  
სანდაკუა (ნინაში) ენის ტარტარი; ლაყბობა, ზედმეტი ლაპარაკი, -- ყბედობა. მუჭო რე, უსანდაკუანს ნინასინი! --
როგორაა, რომ ყბედობს! 

Lemma: sandal-i1  
Number: 18693  
სანდალ-ი1 (სანდალს) ნავი. ხვამარდი თეში ვეჩოლუნია, სანდალიშ ხარგაქ ვეგმართასიენია: თ. სახოკ., გვ. 244 --
ხომალდი ისე არ დაიცლებაო, ნავის ტვირთი არ გამოვიდესო. შდრ. საბა: სანდალი ნავია მომცრო. 

Lemma: sandal-i2  
Number: 18694  
სანდალ-ი2 (სანდალს) ფლოსტები. კუჩხის სანდალეფი მააძუ -- ფეხზე ფლოსტები აცვია. შდრ. საბა: სანდალი ფერჴთ
საცმელი. 



Lemma: sandalapa  
Number: 18695  
სანდალაფა (ნინაში) ენის სარსალი; გადატ. ენის ტარტარი, ყბედობა. მუს უსანდალუანს ნინას! -- რას ატარტარებს ენას! 

Lemma: sandrak'ia  
Number: 18696  
სანდრაკია (სანდრაკიას) იხ. სანდაკია, -- წალიკა (ა. მაყ.). 

Lemma: sanezvo  
Number: 18697  
სანეზვო (სანეზვოს) სანაშენო, სანაშენოდ დატოვებული. სანეზვოთ ქიდიტუესია -- სანაშენოდ დატოვესო. იხ. ნეზვი. 

Lemma: santa  
Number: 18698  
სანთა (სანთას) ვაცა; სათავე, -- სახლის ზევითა (სახურავის) დირე. სანთა იდებოდა არფაზე, რომელიც სახლს ორი ჰქონდა;
ეს იყო წინა და უკანა მხარის შუა დიდი ბოყვები (მასალები, ტ. 1, გვ. 379; 382). კაკუტეფი დო სანთა: ი. ყიფშ., გვ. 183 --
კაკუტები და ვაცა. იხ. ომპა. 

Lemma: santel-i  
Number: 18699  
სანთელ-ი (სანთელ/რს) სანთელი. მა სქანოთ სანთელი ვორდა: ი. ყიფშ., გვ. 125 -- მე შენთვის სანთელი ვიყო. 

Lemma: santela  
Number: 18700  
სანთელა (სანთელას) ბოტან. ბესენია (ა. მაყ.). შდრ. ლაზ. დიხა მთხირი (ა. მაყ.). 

Lemma: santua  
Number: 18701  
სანთუა (სანთუას) სახელი სანთუნს ზმნისა -- {გა}თოშვა, {გა}ყინვა. 

Lemma: sano  
Number: 18702  
სანო (სანოს) სავნო. სანო არდგილი რე -- სავნო ადგილია. 

Lemma: sanosalo  
Number: 18703  
სანოსალო (სანოსალოს) სარძლო. ჩქიმ დიდას სქანი მეტი მითინი ვაკო სანოსალო: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 32 -- ჩემს
დედას შენს მეტი არავინ უნდა სარძლო. 

Lemma: sanrak'ia  
Number: 18704  
სანრაკია იხ. სანდრაკია. 

Lemma: sanq'ure  
Number: 18705  
სანყურე (სანყურეს) 1. პატრუქი (დ. ფიფია); 2. საყურე. 

Lemma: sancxvarebel-i  
Number: 18706  
სანცხვარებელ-ი (სანცხვარებელ/რს) საცხოვრებელი, ყოფაცხოვრება; მემკვიდრეობა. ქომუჩი მა, მუთი ფხვადჷნი, წილი
სანცხუარებელიშე დო გუურთჷ თინენსჷ თი სანცხვარებელი: ა. ცაგ., გვ. 94 -- მომეცი მე, რაც მერგება, წილი
საცხოვრებლისა და გავუყო იმათ ის ყოფა-ცხოვრება. // გადატ. ოჯახის წევრები. სქან სანცხვარებელს ქოუღუდას! -- შენს
მემკვიდრეობას ჰქონდეს (იტყვიან ცუდ რამეზე). 

Lemma: sandzalo  
Number: 18707  
სანძალო (სანძალოს) საძალო. სანძალოთ ზმნზ. საძალოდ: კუჩხი რკინათ დომიჭკადეს, ხე ვა მიღუ სანძალოთ: ი. ყიფშ.,
გვ. 152 -- ფეხი რკინით დამიჭედეს, ხელი არ მაქვს საძალოდ (ხელში ძალა არ მაქვს). 

Lemma: sandzel-i  
Number: 18708  
სანძელ-ი (სანძელს) საბზელი, საბძელი (პ. ჭარ.). 

Lemma: sandzo  
Number: 18709  
სანძო (სანძოს) საძუე; კუდზე ამოსადები (პ. ჭარ.). იხ. განძი. 

Lemma: sandzore  
Number: 18710  
სანძორე, სანძორიე (სანძორეს, სანძორიეს) გარეცხილი ქვევრიდან ნარეცხი წყლის ამოსაღები. სანძორედ ხმარობდნენ
ტარიან ხერკეს (მწარე კვახს). ხერკეს (ხრიკას) თავი ფართოდ ჰქონდა ამოჭრილი (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 3, გვ. 156). 

Lemma: sandzghvar-i  
Number: 18711  
სანძღვარ-ი (სანძღვარს) საზღვარი. იდეს, იდეს დო ქიმერთეს თი სანძღვარიშა: მ. ხუბ., გვ. 30 -- იარეს, იარეს და
მივიდნენ იმ საზღვრამდე. აკოფხონათ სანძღვარეფი: ქხს, 1, გვ. 321 -- გადავხნათ საზღვრები. 



Lemma: sandzgho  
Number: 18712  
სანძღო, სანძღუ (სანძღო/უ-ს) იგივეა, რაც სანძღვარი, -- საზღვარი (პ. ჭარ.). სანძღო ვაშაპუნანია: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ.,
გვ. 91 -- საზღვარი არ ჩაგვყვება შუაში. სანძღუს გიიცადჷ თაქ: მ. ხუბ., გვ. 252 -- საზღვარზე დაიცადა აქ. საქორთუოშ
სანძღუს ადამურიშ ცხენქ ენთხჷ: მ. ხუბ., გვ. 275 -- საქართველოს საზღვარზე ადამურის ცხენი დაფრთხა. 

Lemma: sanc'ala  
Number: 18713  
სანწალა, სანწალე (სანწალა/ე-ს) 1. მძაფრი; ძლიერ მწარე; შხამი. თე სანწალე მიშაძჷნ, თე კვარეფი ქიმიოხირჷ: მ.
ხუბ., გვ. 115 -- ეს შხამი (მძაფრი) რომ (შიგ) ძევს, ის კვარი მოპარა. სანწალა ქარი მძაფრი ქარი. 2. ფიცხელი, მოქნილი (ბ.
კილანავა). 

Lemma: sanc'alo  
Number: 18714  
სანწალო (სანწალოს) იხ. სანწალე. 

Lemma: sanc'uul-i  
Number: 18715  
სანწუულ-ი (სანწუულ/რს) სასწაული. ნოხირჷთ არსებე დო ხატი გერთხოზ სანწუული: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 139 -- ნაპარავით
არსებობ და ხატი მოგდევს სასწაული. 

Lemma: sanc'q'alo  
Number: 18716  
სანწყალო (სანწყალოს) საწყალობო. უსამართობაქ გომოჩქუ ნტერეფიში სანწყალოთ: ი. ყიფშ., გვ. 152 --
უსამართლობამ გადამაქცია მტრების სამოწყალოდ. 

Lemma: sanch'al-i  
Number: 18717  
სანჭალ-ი (სანჭალს) თმის მოსაჭერი; ქალის თმის გადასაქაჩი. გადატ. საზრუნავი. ზაფხულს ჭალადიდის პუნან დო დიდი
უღუ სანჭალი -- ზაფხულში ჭალადიდში გვყავს და დიდი აქვს საქაჩი (საზრუნავი). 

Lemma: sanxat-i  
Number: 18718  
სანხათ-ი (სანხათის) სიმხნევე. ქომუჩი სანხათი დო ძალა: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 118 -- მომეცი სიმხნევე და ძალა. 

Lemma: sanjaro  
Number: 18719  
სანჯარო (სანჯაროს) საჯარო; საჯავრო; სანაღვლო. 

Lemma: sayangee  
Number: 18720  
საჲანგეე (საჲანგეეს) არაჩვეულებრივი; საიგავო, საანდაზო. 

Lemma: sayangeba  
Number: 18721  
საჲანგება (საჲანგებას) სააუგო, საძაგლობა. საჲანგებას რაგაჯანქო?: ი. ყიფშ., გვ. 159; ქხს, 1, გვ. 171 -- საძაგლობას
(სააუგოს) ლაპარაკობ? 

Lemma: saonjghoro  
Number: 18722  
საონჯღორო (საონჯღოროს) სასირცხვილო. ენა ვარე საონჯღორო: ეკური, გვ. 382 -- ეს არ არის სასირცხვილო. 

Lemma: saorinjo  
Number: 18723  
საორინჯო (საორინჯოს) 1. საქონლის სადგომი, ბოსელი. 2. რაც მომავალში უნდა იყოს, -- სამყოფელი. ათე რაშის ჯოხო
საორინჯო რაში: მ. ხუბ., გვ. 29 -- ამ რაშს ჰქვია სამომავლო რაში. 

Lemma: saorinjou  
Number: 18724  
საორინჯოუ (საორინჯოუს) იგივეა, რაც საორინჯო (მნიშვნ. -- 2). ქიჩინუ საორინჯოუ რაში: მ. ხუბ., გვ. 31 -- იცნო საორინჯო
(სამომავლო) რაში. 

Lemma: saorio  
Number: 18725  
საორიო (საორიოს) საჩრდილო, საჩრდილობელი. ოშქაშეთ დიდი საორიო ჯა ქიგეჩანს -- შუაში დიდი საჩრდილობელი ხე
დგას. 

Lemma: saork'e  
Number: 18726  
საორკე (საორკეს) მინა, რომელიც ჩასმულია პატარა ფანჯარაში. იხ. ორკე. 

Lemma: saort'q'apuo  
Number: 18727  
საორტყაფუო (საორტყაფუოს) სასარტყლე; სარტყლამდე. საორტყაფუოშა დემქ დორაჸჷ დო ბოშიქით დორაჸჷ თე დემი:
მ. ხუბ., გვ. 297 -- სარტყლამდე ჩაასო დევმა (ბიჭი) და ამ ბიჭმაც ჩაასო დევი. იხ. ორტყაფუ. 

Lemma: saorshualo  



Number: 18728  
საორშუალო (საორშუალოს) საქსოვი დაზგის ნაწილი. ქსოვისათვის საჭირო იყო საორშუალო, -- ორი ზინგი და აბხა
(მასალები, ტ. 2, ნაწ. 2, გვ. 225). 

Lemma: saorchio  
Number: 18729  
საორჩიო (საორჩიოს) ასარჩევი; საორჭოფო. ართიშე გური ალაჭვირსი საორჩიოთ ვაგომიჩქვა: შ. ბერ., გვ. 155 --
ერთისგან გულდამწვარს (ნაწყენს) საორჭოფოდ არ გადამიქციო. 

Lemma: saosaro  
Number: 18730  
საოსარო (საოსაროს) საპერანგე. ირფელი ჸიდირებული აფუ საკაბო დო საოსარო: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 32 --
ყველაფერი ნაყიდი აქვს საკაბე და საპერანგე. 

Lemma: saosuro  
Number: 18731  
საოსურო (საოსუროს) საქალო, საცოლე. ათენავა თიში საოსურო რენია: მ. ხუბ., გვ. 153 -- ესაო მისი საცოლე არისო. იმ
სერს ქიმერთ მუშ საოსუროშა: მ. ხუბ., გვ. 245 -- იმ ღამეს მივიდა თავის საცოლესთან. 

Lemma: saosuro  
Number: 18732  
საოსურო სედლო (საოსურო სედლოს) საქალო სედლო (უნაგირი). 

Lemma: saoshdudo  
Number: 18733  
საოშდუდო (საოშდუდოს) საასისთა{ვ}ო. 

Lemma: saoshuale  
Number: 18734  
საოშუალე რიკი (საოშუალე რიკის) საქსოვი მოწყობილობა. შიბილიში გააწორებელო რიკის ქუდუდვანდეს, - საოშუალე
რიკის -- ქსოვილის გასასწორებლად რიკს დაუდებდნენ, - საქსოვ რიკს. 

Lemma: saocodinaro  
Number: 18735  
საოცოდინარო (საოცოდინაროს) რელიგ. სალოცავი. ამისთვის საგანგებო ქვევრი იყო განკუთვნილი. სრულდებოდა
ნააღდგომევს, დღე და რიცხვი განსაზღვრული არ იყო (ს. მაკალ., გვ. 317). 

Lemma: saoxoro  
Number: 18736  
საოხორო (საოხოროს) სამოსახლო (ადგილი). იხ. ოხორი/ო. 

Lemma: sap'ane  
Number: 18737  
საპანე (საპანეს) საპალნე, -- ცხენზე, ვირზე ასაკიდი ტვირთი. საპანე ქიმააბრუნეს ცხენემს დო მიდეღეს გვალაშა --
საპალნე აჰკიდეს ცხენებს და წაიღეს მთაში. 

Lemma: sap'ara  
Number: 18738  
საპარა (საპარას) მუცლის ქონი (დ. ფიფია). 

Lemma: sap'at'icemo  
Number: 18739  
საპატიცემო (საპატიცემოს) საპატივცემლო, პატივსაცემი. ჯგირი ოჭკომალი გამიკეთი ამსერი ომბოლიაშ
საპატიცემოთია: ქხს, 2, გვ. 134 -- კარგი საჭმელი გამიკეთე ამეღამ ომბოლიას საპატივცემლოდო (პატივსაცემადო). 

Lemma: sap'on-i  
Number: 18740  
საპონ-ი (საპონს) საპონი. 

Lemma: sap'oneli  
Number: 18741  
საპონელი (საპონელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. საპონანს ზმნისა -- {გა}საპნული. 

Lemma: sap'onua  
Number: 18742  
საპონუა (საპონუას) სახელი საპონანს ზმნისა -- გასაპვნა. ურემქ ვაღირწკინასინი, თიშენი საპონანა -- ურემმა რომ არ
იჭრიალოს, ამიტომ საპნავენ. საპონანს (გოსაპონუუ გასაპნა, გუუსაპონუუ გაუსაპნავს, გონოსაპონუე(ნ) გასაპნავდა თურმე) გრდმ.
საპნავს. ისაპონანს (გიისაპონუ{უ} გაისაპნა, გუუსაპონუუ გაუსაპნავს) გრდმ. სათავ. ქც. საპონანს ზმნისა -- ისაპნავს. უსაპონანს
(გუუსაპონუ{უ} გაუსაპნა, გუუსაპონუუ გაუსაპნავს) გრდმ. სასხვ. ქც. საპონანს ზმნისა -- გაუსაპნა. ისაპონუუ(ნ) (გიისაპონუ გაისაპნა,
გოსაპონე{ლე}(ნ) გასაპნულა) გრდუვ. ვნებ. საპონანს ზმნისა -- ისაპნება. ასაპონუუ(ნ) (გაასაპონუ გაესაპნა, გოსაპონუუ გასაპვნია)
გრდუვ. ვნებ. საპონანს ზმნისა -- ესაპნება. ისაპონე(ნ) (ისაპონუ შესაძლებელი გახდა {გა}საპვნა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
საპონანს ზმნისა -- შეიძლება {გა}ისაპნოს. ასაპონე(ნ) (ასაპონუ შეძლო {გა}ესაპნა, -- , გონოსაპონუე(ნ) შესძლებია გასაპვნა) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. უსაპონანს ზმნისა -- შეუძლია {გა}საპნოს. ოსაპონაფუანს (ოსაპონაფუუ ასაპვნინა, უსაპონაფუაფუ უსაპვნინებია,
ნოსაპონაფუე(ნ) ასაპვნინებდა თურმე) კაუზ. საპონანს ზმნისა -- ასაპვნინებს. მასაპონალი მიმღ. მოქმ. {გა}მსაპვნელი. ოსაპონალი
მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}სასაპნელი, {გა}სასაპნი. გოსაპონელი მიმღ. ვნებ. წარს. გასაპნული. ნასაპონა მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნასაპნი.
ნასაპონუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}საპვნის საფასური. {უგ}უსაპონუ მიმღ. უარყ. გაუსაპნავი. 



Lemma: sazhen-i  
Number: 18743  
საჟენ-ი (საჟენს) იხ. საჯენი. 

Lemma: sazhinoskuo  
Number: 18744  
საჟინოსქუო (საჟინოსქუოს) სააზნაურიშვილო. იხ. ჟინოსქუა. 

Lemma: saragado  
Number: 18745  
სარაგადო (სარაგადოს) სალაპარაკო, სათქმელი. ქორღოლენი, წაგაჸონე, ენა ვარე სარაგადო -- რომ გაგიკეთო (გიქნა),
წაგახდენ, ეს არაა სალაპარაკო. ბრელი მიღუ სარაგადო: ი. ყიფშ., გვ. 129 -- ბევრი მაქვს სათქმელი (სალაპარაკო).
სარაგადოთ ზმნზ. სალაპარაკოდ. სარაგადოთ ვემერჩანქ -- სალაპარაკოდ არ მოგცემ. 

Lemma: saraia  
Number: 18746  
სარაია (სარაიას) [რუს. сарай ფარდული]. გეუდგუ ოდა-სარაია -- უდგას ოდა-სარაია. 

Lemma: sarak'una  
Number: 18747  
სარაკუნა (სარაკუნას) ზარი; სარაკუნო (დ. ფიფია). 

Lemma: sarale  
Number: 18748  
სარალე, სარალო (სარალე/ო-ს) საბრალო; საცოდავი (ხშირია მიმართვის ფორმად). სარალო თე კოჩქჷ მააშინჷ: ი.
ყიფშ., გვ. 13 -- საბრალო ამ კაცმა მოახსენა. დუს ნუ გიჩქვა სარალოთი: ქხს, 1, გვ. 96 -- თავს ნუ გაიხდი საცოდავად
(საბრალოდ). მა სი მუშენი დჷმოგორი, სი სარალე ძაბუნია: ქხს 1,, გვ. 65 -- მე შენ რატომ შემაგინე, შე საბრალო გოგონავ!
ჟირიხოლოქ იკირთესჷ სარალენქჷ: ა. ცაგ., გვ. 24; ი. ყიფშ., გვ. 35 -- ორივე წაიქცა საცოდავები. იხ. სა2. 

Lemma: sarang-i  
Number: 18749  
სარანგ-ი (სარანგის), სარანჯ-ი (სარანს, სარანჯის) ფიჭა. შდრ. იმერ. სარაჭი, სარაჭა ფიჭა (ვ. ბერ.). 

Lemma: saraxo  
Number: 18750  
სარახო (სარახოს) არყის გამოსახდელი სპილენძის ან თუჯის დიდი ქვაბი, -- სარახე (მასალები, ტ. 3, ნაწ. 2, გვ. 209). 

Lemma: sargal-i  
Number: 18751  
სარგალ-ი (სარგალ/რს) თრევა. იხ. სერგელი. 

Lemma: sargalapir-i  
Number: 18752  
სარგალაფირ-ი (სარგალაფირს) მიმღ. ვნებ. წარს. ოსარგალუანს ზმნისა -- გათრეული. 

Lemma: sargaler-i  
Number: 18753  
სარგალერ-ი (სარგალერს) იგივეა, რაც სარგალაფირი. 

Lemma: sargalua  
Number: 18754  
სარგალუა (სარგალუას) იგივეა, რაც სარგალი, -- სახელი {მი}ისარგალუ(ნ), {მი}ოსარგალუანს ზმნათა -- თრევა. სო იდუ,
სო ისარგალუ თეზმა ხანს? -- სად წავიდა, სად ეთრევა ამდენ ხანს? ჯოღორი მიქ ჸვილუნი, თის ოსარგალაფესია --
ძაღლი ვინც მოკლა, იმას წაათრევინესო. ძალით მოსარგალეს: ი. ყიფშ., გვ. 154 -- ძალით წამათრიეს. მა თიქ ვეშმაშუ-და,
მარანი გჷმოსარგალე!: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 29 -- მე ის თუ არ ამოვსვი, მარანში მიმომათრიე! ოსარგალუანს (ოსარგალუუ
ათრია, უსარგალუაფუ უთრევია, ნოსარგალაფუე(ნ) ათრევდა თურმე) გრდმ. {წა}ათრევს. უსარგალუანს (უსარგალუუ უთრია, უსარგალუაფუ
უთრევია) გრდმ. სასხვ. ქც. ოსარგალუანს ზმნისა -- {წა}უთრევს. ისარგალუ(ნ) (ისარგალუ {წა}ეთრია, სარგალერე(ნ)// უსარგალინუ
{წა}თრეულა) გრდუვ. ვნებ. ოსარგალუანს ზმნისა -- {წა}ეთრევა. ისარგალე(ნ), ისარგალენე(ნ) (ისარგალენუ შესაძლებელი
გახდა {წა}თრევა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ოსარგალუანს ზმნისა -- შეიძლება {წა}თრევა. ასარგალე(ნ), ასარგელენე(ნ)
(ასარგელენუ შეძლო {წა}ეთრია, -- , ნოსარგალუე(ნ) შესძლებია {წა}ეთრია) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უსარგალუანს ზმნისა -- შეუძლია
{წა}ათრიოს. ოსარგალაფუანს (ოსარგალაფუუ {წა}ათრევინა, უსარგალაფუაფუ უთრევინებია, ნოსარგალაფუე(ნ) {წა}ათრევინებდა
თურმე) კაუზ. ოსარგალაფუანს ზმნისა -- {წა}ათრევინებს. მასარგალ{აფ}არი მიმღ. მოქმ. {წა}მთრევი, მთრეველი. ოსარგალ{აფ}არი
მიმღ. ვნებ. მყ. {წა}სათრევი. სარგალერი, სარგალაფირი მიმღ. ვნებ. წარს. {წა}თრეული. ნასარგალა, ნასარგალეფი მიმღ. ვნებ. წარს.
ნათრევი. ნასარგალ{აფ}უერი მიმღ. ვნებ. წარს. თრევის საფასური. შდრ. გურ., იმერ. მოსარგალება მოსრესა და გაფუჭება (გ.
შარაშ., ა. ღლ.). 

Lemma: sargap-i  
Number: 18755  
სარგაფ-ი (სარგაფის) ენერგიულად სიარული. მეურს, მიოსარგანს -- მიდის, მიდის ვაჟკაცურად. 

Lemma: sargebel-i  
Number: 18756  
სარგებელ-ი (სარგებელს) სარგებელი. 

Lemma: sardak'ia  
Number: 18757  



სარდაკია (სარდაკიას) ბოტან. წალიკა. იხ. სანდაკია, სანდრაკია (ა. მაყ.). სოკოვანი დაავადების ხალხური წამალი --
გაცხელებულ ბალახს მიიკრავენ მქავან ადგილას (მ. კვირტია). 

Lemma: sarzeba  
Number: 18758  
სარზება (სარზებას) სახელი სარზენს ზმნისა -- მოსაზრება, ფიქრი. ათე ბაღანა ჯგირო სარზენს, ირფელს მითმეხვადუ --
ეს ბავშვი კარგად აზროვნებს, ყველაფერს ხვდება. მუდოს კვარჲა სარზენს თესჷ, მელა ორწყე შორშე ჩესჷ: ი. ყიფშ., გვ.
175 -- როდესაც ყვავი ფიქრობს ამას, მელა შორიდან ხედავს თეთრს. სარზენს (იყენ. მიისარზუ მოიაზრა, მუუსარზებუ მოუაზრებია,
მონოსარზებუე(ნ) მოიაზრებდა თურმე) გრდუვ. საშ.- მოქმ. საზრობს, აზროვნებს. ისარზებუუ(ნ) (მიისარზუ გააზრდა, მოსარზებე{ლე}(ნ)
გააზრებულა) გრდუვ. ვნებ. სარზენს ზმნისა -- იაზრება. ისარზენე(ნ) (ისარზენუ შესაძლებელი გახდა მოაზრება, -- , -- ) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. სარზენს ზმნისა -- შეიძლება მოაზრება. ასარზენე(ნ) (ასარზენუ შეძლო ეაზრა, -- , ნოსარზებუე(ნ) შესძლებია
მოაზრება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. სარზენს ზმნისა -- შეუძლია იაზროს. ოსარზებაფუანს (ოსარზებაფუუ ააზრებინა, უსარზებაფუაფუ
უაზრებინებია, ნოსარზებაფუე(ნ) ააზრებინებდა თურმე) კაუზ. სარზენს ზმნისა -- ააზრებინებს. მასარზებელი მიმღ. მოქმ.
{მო}მაზრებელი. ოსარზებელი მიმღ. ვნებ. მყ. {მო}სააზრებელი. სარზებული მიმღ. ვნებ. წარს. {მო}საზრებული. ნასარზები მიმღ. ვნებ.
წარს. {მო}ნააზრები. ნასარზებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. მოაზრების საფასური. {უმუ}უსარზებუ მიმღ. უარყ. მოუაზრებელი. 

Lemma: sarzebul-i  
Number: 18759  
სარზებულ-ი (სარზებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. სარზენს ზმნისა -- {მო}საზრებული, მოფიქრებული. 

Lemma: sartiel-i  
Number: 18760  
სართიელ-ი, სართიე (სართიელ/რს, სართიეს) სათრევი, სათრეველა, უბორბლო ურემი. 

Lemma: sartiol-i  
Number: 18761  
სართიოლ-ი, სართიო-ი (სართიო{ლ}/რს) იგივეა, რაც სართიელი, -- მთიდან შეშის ჩამოსატანი მოწყობილობა; შეშას
სართიოლით ეზიდებიან ტყიდანაც. სართიორს წირეხით მიკასქუანა უღუს, ნამუსით ტაბიკეფით დო ამპურეფით
ათუსქუანა ხოჯემს -- `სართიორს' დაგრეხილი წნელით მიაბამენ უღელს, რომელსაც ტაბიკებითა და აპეურებით შეუბამენ
ხარებს. 

Lemma: sarik'o  
Number: 18762  
სარიკო (სარიკოს) იგივეა, რაც საარიკო, -- საარაკო, საზღაპრო. მა ვორექ საცოდარი, სოფელს გილურქუ სარიკოთი:
ქხს, 1, გვ. 216 -- მე ვარ საცოდავი, სოფელში დავდივარ საარაკოდ. სი უჯინედი სარიკოს: ეგრისი, გვ. 128 -- შენ უცქეროდი
საარაკოს. სარიკო ქობძირი: ი. ყიფშ., გვ. 161 -- საარაკო კი ვნახე. 

Lemma: sarik'o  
Number: 18763  
სარიკო დო მოსრება (სარიკო დო მოსრებას) საარაკო (საზღაპრო) და მოსწრება. ათე საქმეს მოგოშინა, სარიკო დო
მოსრებას -- ამ საქმეს მოგახსენებ, საარაკოსა და საზღაპროს. 

Lemma: sark'al-i  
Number: 18764  
სარკალ-ი (სარკალს) ბზინვა; ლაპლაპი, ვარვარი. შდრ. რწკინაფა. 

Lemma: sark'aler-i  
Number: 18765  
სარკალერ-ი (სარკალერს) მიმღ. ვნებ. წარს. სარკალანს ზმნისა -- მოწმენდილი, გაპრიალებული, გალაპლაპებული, --
სარკესავით პრიალა, მოელვარე. 

Lemma: sark'alua  
Number: 18766  
სარკალუა (სარკალუას) სახელი სარკალანს ზმნისა -- სარკესავით გაპრიალება; მოწმენდა, გალაპლაპება. ღანჯამი გურქუ
გიწიმინდ, ისარკალ დო ივარვალ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 85 -- ჟანგიანი გული დაწმდა, კრიალებს და ლივლივებს.
სარკალანს (გოსარკალუუ გააპრიალა, გუუსარკალუუ გაუპრიალებია, გონოსარკალუე(ნ) გააპრიალებდა თურმე) გრდმ. აკრიალებს,
აპრიალებს. ისარკალანს (გიისარკალუუ გაიპრიალა, გუუსარკალუუ გაუპრიალებია) გრდმ. სათავ. ქც. სარკალანს ზმნისა --
იპრიალებს, იკრიალებს. უსარკალანს (გუუსარკალუუ გაუპრიალა, გუუსარკალუუ გაუპრიალებია) გრდმ. სასხვ. ქც. სარკალანს
ზმნისა -- უპრიალებს, უკრიალებს. ისარკალუუ(ნ) (გიისარკალუ გაპრიალდა, გოსარკალე{რე}(ნ) გაპრიალებულა) გრდუვ. ვნებ.
სარკალანს ზმნისა -- პრიალდება, კრიალდება. ასარკალუუ(ნ) (გაასარკალუ გაუპრიალდა, გოსარკალუუ გაჰპრიალებია) გრდუვ.
ვნებ. უსარკალანს ზმნისა -- უპრიალდება, უკრიალდება. ისარკალე(ნ)//ისარკალენე(ნ) (ისარკალენუ შესაძლებელი გახდა
გაპრიალება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. სარკალანს ზმნისა -- შეიძლება გაპრიალდეს, გაკრიალდეს. ასარკალე(ნ)
)//ასარკალენე(ნ) (ასარკალენუ შეძლო გაეპრიალებინა, -- , გონოსარკალუე(ნ) შესძლებია გაეპრიალებინა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
უსარკალანს ზმნისა -- შეუძლია აპრიალოს, აკრიალოს. ოსარკალაფუანს (ოსარკალაფუუ აპრიალებინა, უსარკალაფუაფუ
უპრიალებინებია, ნოსარკალაფუე(ნ) აპრიალებინებდა თურმე) კაუზ. სარკალანს ზმნისა -- აპრიალებინებს, აკრიალებინებს.
მასარკალარი მიმღ. მოქმ. {გა}მპრიალებელი, {გა}მკრიალებელი. ოსარკალარი მიმღ. ვნებ. მყ. საპრიალებელი, საკრიალებელი.
სარკალერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}პრიალებული, {გა}კრიალებული. ნასარკალა მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნაპრიალები,
განაკრიალები. ნასარკალუერი მიმღ. ვნებ. წარს. გაპრიალების საფასური. 

Lemma: sark'e  
Number: 18767  
სარკე (სარკეს) სარკე. იხ. ორკე, საორკე. 

Lemma: sark'il-i  
Number: 18768  
სარკილ-ი (სარკილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. სარკუნს ზმნისა -- მოწმენდილი; უღრუბლო. დიხაზურგა სარკილი დო სათანაჯო
მუნაფილი: ი. ყიფშ., გვ. 142 -- დიხაზურგა მოწმენდილი და სათანაჯო მოღრუბლული. 



Lemma: sark'o  
Number: 18769  
სარკო (სარკოს) იხ. სარიკო -- საოცარი, საარაკო. მუდგარენი სარკო ორდუ: ქხს, 1, გვ. 23 -- რაღაც საოცარი იყო. ბრელი
სარკო შეფხვალამუ: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 142 -- ბევრი საოცარი შემხვედრია. ქობძირი თეცალ სარკონი, გებჸალ დო
დიბჯყი ლალუა: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 64 -- რომ ვნახე ეს საარაკო, გავცოფდი და დავიწყე ყეფა. 

Lemma: sark'ua  
Number: 18770  
სარკუა (სარკუას) სახელი ისარკუუ(ნ) ზმნისა -- მოწმენდა (ცისა). გიძიცანქჷნი, ცა ისარკუუ, სქან სარხოსჷ ვარე მუნაფა:
კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 25 -- რომ გაიცინებ, ცა გაკრიალდება, შენს სიახლოვეს არაა ღრუბელი. გოსარკუას ვეველუქ: ქხს,
1, გვ. 163 -- ცის მოწმენდას არ ველი. ისარკუუ(ნ) (გიისარკუ მოიწმინდა ცა, გოსარკე{ლე}(ნ) მოწმენდილა ცა, გონოსარკუე(ნ)
მოიწმინდებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. იწმინდება (ცა). ასარკუუ(ნ) (გაასარკუ გაეწმინდა (სახე), გოსარკუუ გაწმენდია სახე) გრდუვ.
ვნებ. ეწმინდება (სახე). გოსარკილი მიმღ. ვნებ. წარს. {გადა}წმენდილი (ცა, სახე). 

Lemma: saro  
Number: 18771  
სარო (საროს) ბოტან. ლაშქარა (ა. მაყ.). 

Lemma: sarot'-i  
Number: 18772  
საროტ-ი (საროტის) ბილიკი, ვიწრო გზა. ათე საროტით მალართი, ეურე გლახა შარა რე -- ამ ბილიკით წამოდი, იქით
ცუდი გზაა. თოფი ხეს უკებუნა, საროტეფც გინორენა: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 112 -- თოფი ხელში უჭირავთ,
გადასასვლელებზე (ბილიკებზე) დგანან. შდრ. საბა: სორეტი სრუტე წყალთა; იმერ. სორატი ძლიერ ვიწრო გზა, ბილიკი (ვ.
ბერ.). 

Lemma: sarsa  
Number: 18773  
სარსა (სარსას) 1. რძის მოსარევი გრძელი ჯოხი; დიდი კოვზი ლობიოს ამოსალესად. ბუჸუნს ბჟას ქინვობუნდით, უკული
ქუოკვეთარანდით (ქუნაწანდით) დო სარსათ დობლასუნდით -- ხის ჭურჭელში რძეს ჩავასხამდით, შემდეგ კვეთს
ჩავასხამდით და საგანგებო ჯოხით (სარსათი) ავურევდით (ს. ჯვარი). 2. რქისებრ-ხრტილოვანი წანაზარდები ცხენის
ნესტოებზე. 

Lemma: sarsal-i  
Number: 18774  
სარსალ-ი (სარსალს) სრიალი. მემეწონუ სხაპუაქ{ი}, კუჩხეფიში სარსალქუ -- მომეწონა ცეკვა, ფეხების სრიალი. 

Lemma: sarsa{l}apa  
Number: 18775  
სარსა{ლ}აფა (სარსა{ლ}აფას) სრიალი ; გადატ. ტრიალი; გაფრთხობინება სულისა, -- სიკვდილი. ქ ნინაში სარსალაფა
ენის ტრიალი, მოურიდებელი და უთავბოლო ლაპარაკი. ნინას უსარსალუანს გვერიცალო -- ენას ატრიალებს გველივით. ქ
თოლიში სარსალაფა თვალის ტრიალი; გადატ. ეშმაკური გამოხედვა. ქ შურიში სარსალაფა სულის გაფრთხობინება,
მოკვლა. მობრხინ თოფის, ქუვოჸოთა, შურცუ გუვოსარსაფუა: მასალ., გვ. 109 -- შევმართავ თოფს, ვესვრი, სულს
გავაფრთხობინებ. შდრ. იმერ. სარსალა/ე-ჲ გაწყვეტა, დახოცვა; ჭირი (ვ. ბერ.). 

Lemma: sarsaler-i  
Number: 18776  
სარსალერ-ი (სარსალერს) მიმღ. ვნებ. წარს. სარსალანს ზმნისა -- {გა}სრიალებული. 

Lemma: sarsalia  
Number: 18777  
სარსალია (სარსალიას) სრიალა, ლიპი, გლუვი. გიშნაგორა ოკო ორდე, სარსალია გიღუ წელი: მ. ხუბ., გვ. 314 --
გამორჩეული უნდა იყო, სრიალა გაქვს წელი. 

Lemma: sarsalua  
Number: 18778  
სარსალუა (სარსალუას) სახელი ოსარსალუანს, ისარსალუ(ნ) ზმნათა -- სრიალი. მარა ასე მინისარსალ გოჭკადილ
მაგანასჷ: მასალ., გვ. 122 -- მაგრამ ახლა გადასრიალდება გაჭედილ (იგულისხმება ხიდი) მაგანაზე (მდინარეა). მა დო
ჩქიმი არაბა მიბსარსალჷთ, მიბხვარხვალჷთ: ქხს, 1, გვ. 37; მასალ., გვ. 59 -- მე და ჩემი ურემი მივსრიალებთ, წინ
მივდივართ ტრიალით. ისარსალუ{უ}(ნ) (ისარსალუ ისრიალა, უსარსალინუ უსრიალებია, ნოსარსალუე(ნ) ისრიალებდა თურმე) გრდუვ.
ვნებ. სრიალებს. უსარსალუანს (უსარსალუუ ასრიალა, უსარსალუაფუ უსრიალებია) გრდმ. ასრიალებს, გადატ. ატრიალებს (ენას).
ოსარსალაფუანს (ოსარსალაფუუ ასრიალებინა, უსარსალაფუაფუ უსრიალებინებია, ნოსარსალაფუე(ნ) ასრიალებინებდა თურმე) კაუზ.
უსარსალუანს ზმნისა -- ასრიალებინებს; ატარტალებინებს (ენას). ოსარსალარი მიმღ. ვნებ. მყ. სასრიალო. გოსარსალერი მიმღ.
ვნებ. წარს. გასრიალებული, გადატ. ენაგატლეკილი, ყბედი. 

Lemma: sarsil-i  
Number: 18779  
სარსილ-ი (სარსილს) მიმღ. ვნებ. წარს. სარსუნს ზმნისა -- სარსით არეული. 

Lemma: sarsiol-i  
Number: 18780  
სარსიოლ-ი (სარსიოლს) საქსოვი დაზგის ნაწილი, -- მასრაზე ძაფის დასახვევი, სასრიალო. ხელსაწყო, რომლის
საშუალებით ძაფს ახვევენ მასრაზე (მასალები, ტ. 2, ნაწ. 2, გვ. 225). 

Lemma: sarsol-i  
Number: 18781  
სარსოლ-ი (სარსოლს) სასროლი ბადე თევზის დასაჭერად. მუმა სარსოლც გჷშასქუნცუ -- მამა სასროლს (ბადეს)



ამოაქსოვს. იხ. ონთირმოსა. 

Lemma: sarsua  
Number: 18782  
სარსუა (სარსუას) სახელი სარსუნს ზმნისა -- სარსით მორევა. ქუოკვეთარუანთ ბჟას, უკული დოვჯვარუნთ იშაღალაშახ,
ჯგჷრო აკილასჷნი დო იშელასჷნი, უკული დოვსარსუნთ -- კვეთს ვუზამთ რძეს, (ყველის) ამოღებამდე ჯვარედინად
დავტეხავთ, კარგად რომ შეიკრას და ამოვიდეს, შემდეგ სარსით ავურევთ. სარსუნს (დოსარსუ სარსით აურია, დუუსარსუ სარსით
აურევია, დონოსარსუე(ნ) სარსით აურევდა თურმე) გრდმ. სარსით ურევს. ისარსე(ნ) (ისარსუ შესაძლებელი გახდა სარსით არევა, --
, -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. სარსუნს ზმნისა -- შეიძლება სარსით არევა. ასარსე(ნ) (ასარსუ შეძლო სარსით აერია, -- , დონოსარსუე(ნ)
შესძლებია სარსით არევა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. სარსუნს ზმნისა -- შეუძლია სარსით არიოს. ოსარსალი მიმღ. ვნებ. მყ.
სარსით ასარევი. სარსილი მიმღ. ვნებ. წარს. სარსით არეული. ნასარსა მიმღ. ვნებ. წარს. სარსით ანარევი. უსარსუ მიმღ. უარყ.
სარსით აურეველი. 

Lemma: sarsule  
Number: 18783  
სარსულე, სარსულო (სარსულე/ო-ს) სასულე, სასუნთი იარაღი (პ. ჭარ.). 

Lemma: sarsxal-i  
Number: 18784  
სარსხალ-ი (სარსხალს) ჟრიამული, ჟივილ-ხივილი. ბაღანეფი ისარსხალუ -- ბავშვები ჟრიამულობს. სარსხალანს (იყენ.
ისარსხალუ იჟრიამულა, უსარსხალუუ უჟრიამულია, ნოსარსხალუე(ნ) ჟრიამულებდა თურმე) გრდუვ. საშ.- მოქმ. ჟრიამულობს, ხმაურობს.
ისარსხალუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. ჟრიამულობს, ხმაურობს. 

Lemma: sarsxel-i  
Number: 18785  
სარსხელ-ი (სარსხელს) სასხლავი, -- მოკლეტარიანი მოკაუჭებული წვერის მქონე წალდი, წალდუნა. შდრ. სარცხელი,
ორცხელი. 

Lemma: sarsxino  
Number: 18786  
სარსხინო (სარსხინოს) სახსნილო. იხ. რსხინი. 

Lemma: sargha1  
Number: 18787  
სარღა1 (სარღას) ხის დიდი გობი, თაბახი (პ. ჭარ.); გეჯა. შდრ. ლაზ. სარღა//საღრა ხის ვარცლი (გობი) პურის ჩასაწყობად
(ნ. მარი). იხ. როფე, ნისორი. 

Lemma: sargha2  
Number: 18788  
სარღა2 (სარღას), სარღაია (სარღაიას) იხ. სერღე, სერღე{რ}ია, -- უშნოდ მაღალი, -- აყლაყუდა, ახმახი. თი ჟირ ბოში
ჸუნსინი, ჟირხოლო სარღაია რე -- ის ორი ბიჭი რომ ჰყავს, ორივე აყლაყუდაა. სარღა კოჩი -- ახმახი კაცი. 

Lemma: sarghaia  
Number: 18789  
სარღაია (სარღაიას) იგივეა, რაც სარღა2. 

Lemma: sarghala  
Number: 18790  
სარღალა (სარღალას) ზოოლ. გველთევზა. შდრ. ლაზ. სარგანა, სარღანა გველთევზა (ნ. მარი). 

Lemma: sarghap-i  
Number: 18791  
სარღაფ-ი (სარღაფის), სარღუა (სარღუას) სახელი ოსარღანს ზმნისა -- დიდი ნაბიჯებით სიარული. ოსარღანს (მიდა{ა}სარღუუ
წავიდა, მიდუ{უ}სარღინუ წასულა, მიდნოსარღუე(ნ) წავიდოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. წავა (გრძელი ნაბიჯებით) ახმახი (ვინმე). 

Lemma: sarch-i  
Number: 18792  
სარჩ-ი (სარჩის) პირგასახსნელი, სასინჯი, საჩვენებელი (გ. ელიავა). 

Lemma: sarchabed-i  
Number: 18793  
სარჩაბედ-ი (სარჩაბედის) წუღას შეკერვის შემდეგ სარჩაბედით გადააბრუნებდნენ (მასალები, ტ. 3, ნაწ. 1, გვ. 249). 

Lemma: sarchil-i  
Number: 18794  
სარჩილ-ი (სარჩილს) გადაწეული (დ. ფიფია). 

Lemma: sarcho  
Number: 18795  
სარჩო (სარჩოს) სარჩო. მა ქიმერჩა შარასჷ სქანი სარჩოსჷ: ი. ყიფშ., გვ. 71 -- მე მოგცემ გზაზე შენს სარჩოს. საჭირო რე
ქობალი დო შხვა სარჩო მუშეფიშოთ -- საჭიროა პური და სხვა სარჩო მუშებისათვის. 

Lemma: sarchul-i  
Number: 18796  
სარჩულ-ი (სარჩულს) სარჩული. პიჯი დო სარჩული პირი და სარჩული. 



Lemma: sarcxel-i  
Number: 18797  
სარცხელ-ი (სარცხელ/რს) იგივეა, რაც სარსხელი, -- წალდუნა. იხ. ორცხელი; ღვინკი; ცხემლარი (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 3,
გვ. 160). 

Lemma: sarc'vimalo  
Number: 18798  
სარწვიმალო (სარწვიმალოს) იხ. სარწუმალო. 

Lemma: sarc'ik'vel-i  
Number: 18799  
სარწიკველ-ი (სარწიკველ/რს) საძირკველი (ი. ყიფშ.). იხ. ოსხირი; სარწკველი. 

Lemma: sarc'k'vel-i  
Number: 18800  
სარწკველ-ი (სარწკველ/რს) საძირკველი, -- ჩვეულებრივ აკაციის გრძელი, ოთხკუთხად გათლილი მორი. ძველად
იდებოდა ქვაზე ან ხეზე. 

Lemma: sarc'muneba  
Number: 18801  
სარწმუნება, სარწმუუნება, სარწუმება (სარწმუ{უ}ნებას) სარწმუნოება. სარწმუნებადინაფილი კოჩიში მაცოდა ქიანას
მითინი ვარე -- სარწმუნოებადაკარგულ კაცზე საცოდავი არავინაა ქვეყანაზე. 

Lemma: sarc'umalo  
Number: 18802  
სარწუმალო (სარწუმალოს) საწვრილმანო. ჭიჭე სარწუმალო ქუჸიდეს მუმალეფქ: ი. ყიფშ., გვ. 3 -- ცოტა საწვრილმანო
(კი) უყიდეს მამებმა. 

Lemma: sarc'q'e  
Number: 18803  
სარწყე (სარწყეს) იგივეა, რაც ხეშქოსალი, -- ხელსახოცი. 

Lemma: sarxino  
Number: 18804  
სარხინო (სარხინოს) სალხინო. სარხინო ამბე რე -- სალხინო ამბავია. 

Lemma: sarxo-garxo  
Number: 18805  
სარხო-გარხო ზმნზ. ახლო-მახლო. წიაკალი ვაბედ მეულასჷ იში სარხო-გარხოშა: აია, 2, გვ. 73 -- პატარაც (რამე) ვერ
ბედავს მისვლას მის ახლო-მახლოს. 

Lemma: sarxo-samiaro  
Number: 18806  
სარხო-სამიარო ზმნზ. ახლომახლო (დ. ფიფია). 

Lemma: sarxos  
Number: 18807  
სარხოს, სარხოსჷ, სახოს ზმნზ. ახლოს, ახლო-მახლო, შორიახლოს, სიახლოვეს. სარხოს ვეპალუუდუ მუთუნი -- ახლოს არ
იყო არაფერი. იში სარხოსჷ ჭველათ ვა დგჷდჷ: მასალ., გვ. 57; ეგრისი, გვ. 130 -- იმის სიახლოვეს ბუჩქიც
(ახალამონაყარი) არ იყო (იდგა). სქანი სარხოსჷ ვარე მუნაფა: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 25 -- შენს სიახლოვეს არ
იღრუბლება. ტერც სარხოშა ვამკმიჭანა: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 83 -- მტერს ახლოს არ იკარებენ. 

Lemma: sarjel-i  
Number: 18808  
სარჯელ-ი (სარჯელს) 1. სასჯელი; ტანჯვა. უფრაშ სარჯელც გიმოდვანა, ჯოღორც მოთხილაფუანა: მასალ., გვ. 60 --
უარეს სასჯელს დამადებენ, ძაღლს მამწყემსვინებენ. ვეითმართენა სარჯელიშა: ი. ყიფშ., გვ. 166; ქხს, 1, გვ. 294 -- ვერ
გამოვალთ ტანჯვიდან. 2. გარჯა, შრომა. სარჯელი დიდი ოკო, მარა გინგოტალე: მ. ხუბ., გვ. 215 -- შრომა (გარჯა) დიდი
უნდა, მაგრამ გადაგარჩენ. 

Lemma: sasamarto  
Number: 18809  
სასამართო (სასამართოს) სასამართლო. ხოლოს ჸოფე სასამართო: ი. ყიფშ., გვ. 158 -- ახლოს ყოფილა სასამართლო.
მუჭოთი სასამართოში რიგი რე ნი: ი. ყიფშ., გვ. 43 -- როგორც სასამართლოში არის რიგი. 

Lemma: sasarjelo  
Number: 18810  
სასარჯელო (სასარჯელოს) საშრომი. იხ. სარჯელი (მნიშვნ. -- 2). 

Lemma: sasap-i  
Number: 18811  
სასაფ-ი (სასაფის) რწევა, ოდნავ რხევა. ქიისას თენა ვიშო-აშო: მ. ხუბ., გვ. 110 -- ქე ირხევა ეს იქით-აქეთ. ქარი ვეესასუ
ამდღა -- ქარი არ ირხევა დღეს. ისასუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. ირხევა. 

Lemma: sasapla  
Number: 18812  
სასაფლა (სასაფლას) იხ. სასაფლე, -- სასაფლაო; საფლავი. მუში მუმაში სასაფლაწკუმა დიტყობჷ: ქხს, 2, გვ. 136 --
თავისი მამის საფლავთან დაიმალა. 



Lemma: sasaple  
Number: 18813  
სასაფლე, სასაფულე (სასაფ{უ}ლეს) იხ. საფულე, -- სასაფლაო. (თინა) ქიგლარინეს სასაფულეს: მ. ხუბ., გვ. 292 -- (ის)
დააყენეს სასაფლაოზე. 

Lemma: sastaul-i  
Number: 18814  
სასთაულ-ი (სასთაულ/რს) სასწაული, საარაკო. მურს მუდგარენი დო მუღჷ სასთაული: მ. ხუბ., გვ. 67 -- მოდის რაღაცა და
მოაქვს სასწაული. მუ სასთაულქ აღოლუ, ჯიმა, ი კოს! -- რა სასწაული დაემართა, ძმაო, იმ კაცს. იხ. მაარიკაფალი. 

Lemma: sasimtelo  
Number: 18815  
სასიმთელო (სასიმთელოს) სიმთელისათვის, ჯანმრთელობისათვის განკუთვნილი. ჩქიმი თოლიშ სასიმთელოთ
ვხვამულენქ: ს. მაკალ., გვ. 302 -- ჩემი თვალის სიმრთელისათვის ვლოცულობ. 

Lemma: sasinato  
Number: 18816  
სასინათო (სასინათოს) სანათებელი. დიდი სანთელი სასინათოთ გედნიღეს: მ. ხუბ., გვ. 36 -- დიდი სანთელი
სასინათლოდ ჩაიტანეს. 

Lemma: sasindalo  
Number: 18817  
სასინდალო (სასინდალოს) იგივეა, რაც სასინჯალო. 

Lemma: sasindo  
Number: 18818  
სასინდო (სასინდოს) კედელში ჰქონდათ ოთხკუთხედად ამოჭრილი, საიდანაც შედიოდა შუქი. ამას სასინდოს ეძახდნენ
(მასალები, ტ. 1, გვ. 394). 

Lemma: sasinj{al}o  
Number: 18819  
სასინჯ{ალ}ო (სასინჯ{ალ}ოს) სასიძო. სასინჯალოთ ჯგირი ბოში რე -- სასიძოდ კარგი ბიჭია. სასინჯოს გინულებუ
მაყარამო ჯარითია: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 131 -- სასიძო გადმოსულა მაყრიანად ჯარითაო. მარა ი სასინჯო მაფაში სქუას
ვეიაჭოფუ: ი. ყიფშ., გვ. 48 -- მაგრამ იმ სასიძო მეფის შვილმა ვერ შეძლო აეწია. 

Lemma: sasir-i  
Number: 18820  
სასირ-ი, სასირე (სასირს, სასირეს) გარეცხილ ქვევრში ჩარჩენილი წყლის ამოსაშრობი ტილოს ნაჭერი, რომელიც
გაყრილია ჯოხზე (მასალები ტ. 4, ნაწ. 3, გვ. 156). 

Lemma: sasire  
Number: 18821  
სასირე (სასირეს) იხვზე სანადირო ბადე, რომელიც სიგანით ოთხი არშინი და სიგრძით სამოცი არშინი იყო (მასალები, ტ. ვ,
გვ. 143). 

Lemma: sask'uale  
Number: 18822  
სასკუალე, სასკუე, სასკუო (სასკუალეს, სასკუეს, სასკუოს) საშვილოსნო. იხ. სკუა (//სკუალ). 

Lemma: sasrapo  
Number: 18823  
სასრაფო (სასრაფოს) სასწრაფო. სასრაფოთ მეუ! -- სასწრაფოდ წადი! 

Lemma: sast'-i  
Number: 18824  
სასტ-ი (სასტის) ბოტან. მჟაველა (ა. მაყ.). 

Lemma: sast'aul-i  
Number: 18825  
სასტაულ-ი (სასტაულ/რს) იგივეა, რაც სასთაული. მუდგა რენ, სასტაული რენია სქან ეზოსია!: მ. ხუბ., გვ. 234 -- რაღაცაა,
სასწაული არისო შენს ეზოშიო. სასტაული ქობძირით: ი. ყიფშ., გვ. 162 -- სასწაული ვნახეთ. 

Lemma: sast'ik'a  
Number: 18826  
სასტიკა (სასტიკას) დარდიმანდი (დ. ფიფია). 

Lemma: sasua  
Number: 18827  
სასუა (სასუას) იხ. ცვაცუა, -- სახელი სასუნს ზმნისა -- ღვინის წრუპვით შესმა. სასუნს (გესასუ შესვა, გეუსასუ შეუსვამს, გენოსასუე(ნ)
შესვამდა თურმე) გრდმ. სვამს წრუპვით. 

Lemma: sasumaro  
Number: 18828  
სასუმარო (სასუმაროს) სასტუმრო. სუმარს სასუმარო მაართვით: მ. ხუბ., გვ. 35 -- სტუმარს სასტუმრო მოართვით. 

Lemma: sasurd-i  



Number: 18829  
სასურდ-ი (სასურდის) სუდარა. დობღურუთინი, დობრწკინუნა, სასურდით გოფობრჷნა: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 10 -- რომ
მოვკვდებით, გაგვაპატიოსნებენ, სუდარით დაგვფარავენ. 

Lemma: sase'maro  
Number: 18830  
სასჷმარო იხ. სასუმარო. მიდეჸუნითია სასჷმაროშა დო პატი ქოცითია: მ. ხუბ., გვ. 267 -- წაიყვანეთ სასტუმროში და
პატივი ეცითო. 

Lemma: saskano  
Number: 18831  
სასქანო (სასქანოს) საშენო. იხ. სქანი. 

Lemma: saskilo  
Number: 18832  
სასქილო (სასქილოს) საშვილიშვილო. იხ. სქილი. 

Lemma: saskuale  
Number: 18833  
სასქუალე (სასქუალეს) იხ. სასკუალე. შდრ. სქუა. 

Lemma: sasc'or-i  
Number: 18834  
სასწორ-ი (სასწორს) იხ. სახწორი. დუდი გეგიძუ სასწორიშა -- თავი გიდევს სასწორზე. იხ. ოწონალი. 

Lemma: sasxire  
Number: 18835  
სასხირე (სასხირეს) იგივეა, რაც საცხირე, -- ურმის ჭალი. 

Lemma: sat'abur-i  
Number: 18836  
სატაბურ-ი (სატაბურს) ხის ფარცხის ნაწილი. 

Lemma: sat'arelo  
Number: 18837  
სატარელო კოკა (სატარელო კოკას) კოკა, რომელშიაც ჩადის 30 ლიტრა (ღვინო, წყალი...) (ს. მაკალ., გვ. 190). 

Lemma: sat'iba  
Number: 18838  
სატიბა ფაცხა (სატიბა ფაცხას) საცხოვრებელი ფაცხა (თბილი ფაცხა). იხ. ფაცხა. 

Lemma: sat'k'iar-i  
Number: 18839  
სატკიარ-ი (სატკიარს) სატკივარი. 

Lemma: sat'q'alo  
Number: 18840  
სატყალო (სატყალოს) იგივეა, რაც ოტყალე, -- სატყეო. შდრ. ტყა (ტყალ...). 

Lemma: saubado  
Number: 18841  
საუბადო (საუბადოს) საუბედურო. ართი ოჯახიშა მინიილჷ საუბადოთ: ი. ყიფშ., გვ. 24 -- ერთ ოჯახში შევიდა საუბედუროდ.
იხ. უბადო. 

Lemma: sauk'uno  
Number: 18842  
საუკუნო (საუკუნოს) საუკუნე. საუკუნოში რინა მუკირულე ჩქარასჷ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 15 -- საუკუნის ყოფნა
(არსებობა) გაირბენს ძალზე ჩქარა. 

Lemma: saughue  
Number: 18843  
საუღუე (საუღუეს) საუღელო; მუშა საქონლის კისრის დასასრულისა და ზურგის დასაწყისის საზღვრის ამაღლებული ადგილი,
-- ქედი იხ. უღუ. 

Lemma: saujgusho  
Number: 18844  
საუჯგუშო (საუჯგუშოს) საუკეთესო. ჩქჷნი საუჯგუშო ბედი: მ. ხუბ., გვ. 343 -- ჩვენი საუკეთესო ბედი. საუჯგუშო მუჭო ვარე,
ართო იმუფშუათჷნი: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 159 -- საუკეთესო როგორ არაა, ერთად რომ ვიმუშაოთ. საუჯგუშო ჟამი საუკეთესო
დრო. შდრ. უჯგუში. 

Lemma: sapania  
Number: 18845  
საფანია (საფანიას) შუბლზე თეთრის მქონე. იხ. აფანია, ჸვასტური. 

Lemma: sapartish-i  
Number: 18846  
საფართიშ-ი (საფართიშის) იგივეა, რაც ბეტკი (მასალები, ტ. 2, ნაწ. 1, გვ. 243). 



Lemma: saparsak'o  
Number: 18847  
საფარსაკო (საფარსაკოს) საარაკო; საშიში; საკვირველი. კვინჩა ჭვიტანც, მოუთხილეთ: საფარსაკო ვარე ინა: ი. ყიფშ.,
გვ. 188 -- სკვინჩა კვნესის, გაუფრთხილდით: საკვირველი არ არის ეს. იხ. ფარსაკი. 

Lemma: sapach-i  
Number: 18848  
საფაჩ-ი (საფაჩის) საფანტი. იხ. ფაჩუა. 

Lemma: saperav-i  
Number: 18849  
საფერავ-ი (საფერავს) ბოტან. საფერავი, -- ვაზის ჯიშია, ისხამს შავი ფერის საშუალო სიდიდის მარცვალს. დგება საშუალო
ხარისხის ღვინო (ს. მაკალ., გვ. 189). 

Lemma: sapexesh-i  
Number: 18850  
საფეხეშ-ი (საფეხეშის) საქსოვი დაზგის ნაწილი; ქვევით იყო ჩამოკიდებული ჯოხი, რომელსაც საფეხეშს ვეძახდით
(მასალები, ტ. 2, ნაწ. 2, გვ. 229). 

Lemma: sapirko  
Number: 18851  
საფირქო (საფირქოს) იგივეა, რაც ოფირქე, -- საფიქრალი. ათე საქვარეფი ძალამი მონკა დო საფირქო ოქიმინალეფი
რენია: ა. ცაგ., გვ. 40 -- ეს საქმეები ძალიან მძიმე და საფიქრო საქმნელები არიანო. 

Lemma: saple  
Number: 18852  
საფლე (საფლეს) იგივეა, რაც საფულე, -- საფლავი. გილვორექ საფლეშ ძგას: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 78 -- ვდგავარ
საფლავის გვერდით (კიდეზე). ჩქჷნ საფლე ტახილი რე: იქვე, გვ. 78 -- ჩვენი საფლავი გათხრილი (გატეხილი) არის. 

Lemma: sapleba  
Number: 18853  
საფლება (საფლებას) იგივეა, რაც საფულება, სახელი ასაფლენს ზმნისა -- {და}საფლავება. საფლებაქ ვეჭიშუუ: მასალ.,
გვ. 84 -- დამარხვა ვერ მოესწრო. ასაფ{უ}ლენს (დაასაფ{უ}ლუ დაასაფლავა, დუუსაფ{უ}ლებუ დაუსაფლავებია, დონოსაფ{უ}ლებუე(ნ)
დაასაფლავებდა თურმე) გრდმ. ასაფლავებს. უსაფ{უ}ლენს (დუუსაფ{უ}ლუ დაუსაფლავა, დუუსაფ{უ}ლებუ დაუსაფლავებია) გრდმ.
სასხვ. ქც. ასაფლენს ზმნისა -- უსაფლავებს. ისაფ{უ}ლებუ(ნ) (დიისაფ{უ}ლუ დასაფლავდა, დოსაფ{უ}ლებე{რე}(ნ) დასაფლავებულა)
გრდუვ. ვნებ. ასაფ{უ}ლენს ზმნისა -- საფლავდება. ისაფ{უ}ლე(ნ) (ისაფ{უ}ლუ შესაძლებელი გახდა დასაფლავება, -- , -- ) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. ასაფ{უ}ლენს ზმნისა -- შეიძლება დასაფლავდეს. ასაფ{უ}ლე(ნ) (ასაფ{უ}ლუ შეძლო დაესაფლავებინა, -- ,
დონოსაფ{უ}ლებუე(ნ) შესძლებია დასაფლავება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ასაფ{უ}ლენს ზმნისა -- შეუძლია დაასაფლავოს.
ოსაფ{უ}ლებაფუანს (ოსაფ{უ}ლებაფუუ {და}ასაფლავებინა, უსაფ{უ}ლებაფუაფუ {და}უსაფლავებინებია, ნოსაფ{უ}ლებაფუე(ნ)
ასაფლავებინებდა თურმე) კაუზ. ასაფ{უ}ლენს ზმნისა -- ასაფლავებინებს. მასაფ{უ}ლებელი მიმღ. მოქმ. {და}მსაფლავებელი.
ოსაფ{უ}ლებელი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}სასაფლავებელი. {და}საფ{უ}ლებული მიმღ. ვნებ. წარს. {და}საფლავებული. ნასაფ{უ}ლები მიმღ.
ვნებ. წარს. {და}ნასაფლავები. ნასაფ{უ}ლებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. დასაფლავების საფასური. {უდ}უსაფ{უ}ლებუ მიმღ. უარყ.
{და}უსაფლავებელი. 

Lemma: sapor-i  
Number: 18854  
საფორ-ი (საფორს) საფარი. მი რე, მინგოჯინუანც საფორი დო რშვილიშა?: მასალ., გვ. 86 -- ვინაა, რომ შეგახედებს
საფარსა და მოქსოვილში. დადიას უღუდუ ჯვეშ დროს გერ დო ტურაში საფორათ: მასალ., გვ. 115 -- დადიანს ჰქონდა
ძველად (ძველ დროს) მგლისა და ტურის საფარად. საფორ დიხას ვთხორუნდით: ქხს, 1, გვ. 283 -- საფარ მიწას ვთხრიდით.
ჯვეშ დროს მი რდჷ ყაზაყიში საფორი?: ყაზაყ., 6.06.1930, გვ. 7 -- ძველ დროს ვინ იყო გლეხის მფარველი (საფარი). 

Lemma: sapuar-i  
Number: 18855  
საფუარ-ი (საფუარს) საფუარი. მოვზელდით სიმინდის ფქვილის თხელ ცომს და ზემოთ ჩამოვკიდებდით. ეკიდა სამ-ოთხ
დღეს. ცომი დამჟავდებოდა. ეს იყო საფუარი (მასალები, ტ. 3, ნაწ. 2, გვ. 212). 

Lemma: sapule  
Number: 18856  
საფულე (საფულეს) იგივეა, რაც საფლე, -- საფლავი. დომითხორი საფულე: ქხს, 1, გვ. 138 -- გამითხარე საფლავი. თითო
მარას საფულეს ქომიდარაჯითია: ი. ყიფშ., გვ. 26 -- თითო კვირას საფლავზე მიყარაულეთო. გენმათხოზუუ საფულეშა --
ჩამსდევს საფლავში. ქ საფულეში ტახუა საფლავის გათხრა (გატეხვა): ჩქჷ დიპტახათია საფულეე-ვა დო თექ
ინიიბლათია: მ. ხუბ., გვ. 206 -- ჩვენ გავითხაროთო საფლავი და იქ ჩავიდეთო. ქ საფულეში მატახალი საფლავის გამტეხი
(გამჭრელი), -- მესაფლავე. ქ საფულეში მაჭკირალი იგივეა, რაც საფულეში მათხორალი, მატახალი. 

Lemma: sapuleba  
Number: 18857  
საფულება (საფულებას) იხ. საფლება. მოლაგიღანთ დო დაგასაფულენთ: ქხს, 2, გვ. 150 -- წამოგიღებთ და
დაგასაფლავებთ. 

Lemma: saka  
Number: 18858  
საქა (საქას): საქა კოჩი წარამარა მოსიარულე (მოხეტიალე) კაცი. 

Lemma: sakacaro  
Number: 18859  
საქაცარო (საქაცაროს) ადგილი, სადაც ციკანი (ქაცარი) ჰყავთ, -- საციკნე. შდრ. საგინო, საკჷრჷბო. 



Lemma: sakv-i  
Number: 18860  
საქვ-ი (საქვის) არაუქმე, სამუშაო (დღე). შდრ. უქვი. 

Lemma: sakvar-i  
Number: 18861  
საქვარ-ი (საქვარს) საქმე; საკეთებელი; საქმარი (ძვ. ქართული); შრომა. საქვარი შეულებუდჷ: ა. ცაგ., გვ. 34; ი. ყიფშ., გვ.
40 -- საქმე შეეძლო (კეთება საქმისა). უსაქმე კოც უქვი დღას მოურთუა საქვარქ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 123 -- უსაქმურ
კაცს უქმე დღეს მოუნდა შრომაო (საქმეო). თე საქვარს ხოლო თინა გინმოტენა: მ. ხუბ., გვ. 117 -- ამ საქმეს კიდევ ის
გადაგვარჩენს. თოლც კითი ვემიოგენი, საქვარც ვაქიმინუნს -- თვალში თითი თუ არ ჰკარი, საქმეს არ გააკეთებს. ათე
საქვარეფი ძალამი მონკა დო საფირქო ოქიმინალეფი რენია: ი. ყიფშ., გვ. 48 -- ეს საქმეები ძალიან მძიმე და
საფიქრალი გასაკეთებელი არისო (არიანო). 

Lemma: sakvarel-i  
Number: 18862  
საქვარელ-ი (საქვარელს) მიმღ. ვნებ. წარს. საქვარანს, ისაქვარუ(ნ) ზმნათა -- გაკეთებული. ღვინი ეფშათ ქვანთჷდ დო
ოჭკუმალი საქვარელი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 50 -- ღვინო სავსე იდგა ტბორად და საჭმელი გამზადებული (გაკეთებული). 

Lemma: sakvarua  
Number: 18863  
საქვარუა (საქვარუას) საქმიანობა. საქვარუა ოხერხუ -- საქმიანობა ეხერხება. ჯგირი საქვარუაშა დღას
ვაგურკებუნა:აია, 1, გვ. 26 -- კეთილი საქმიანობისათვის არასოდეს მოუკლიათ. 

Lemma: sakveba  
Number: 18864  
საქვება (საქვებას) სახელი ასაქვენს ზმნისა -- {და}საქმება. არძო სუმარეფი დუუსაქვებუდუ -- ყველა სტუმარი (სტუმრები)
დაესაქმებინა. ასაქვენს (დაასაქუ დაასაქმა, დუუსაქვებუ დაუსაქმებია, დონოსაქვებუე(ნ) დაასაქმებდა თურმე) გრდმ. ასაქმებს
(იშვიათად იხმარება). 

Lemma: sakvire  
Number: 18865  
საქვირე (საქვირეს) საფქვილე; წისქვილის ნაწილი: გრძელი ყუთი ტრაპეზის გასწვრივ, სადაც ფქვილი იყრება (მასალები,
ტ. 4, ნაწ. 3, გვ. 224). 

Lemma: sakviro  
Number: 18866  
საქვირო ცხენ-ი (საქვირო ცხენს) დედალი ცხენი. ქიმეჩითჷ საქვირო ცხენი: ი. ყიფშ., გვ. 94 -- მიეცით დედალი ცხენი. იხ.
ქვირა. 

Lemma: sakiano  
Number: 18867  
საქიანო (საქიანოს) საქვეყნო. საქიანო ეიონწყჷმუ დუცუ მეუძჷ ორთუმელო: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 13 -- საქვეყნო
ასახსნელი თავქვეშ უძევს სასთუმლად. საქიანო გერძუ ვალი: იქვე, გვ. 13 -- ქვეყნის გაძევს ვალი. იხ. ქიანა, ქიჸანა. 

Lemma: saki{l}o  
Number: 18868  
საქი{ლ}ო (საქი{ლ}ოს) საქილე. ბოში მეურს სარხინოშა, დელმეჯინე საქილოშა -- ბიჭი მიდის სალხინოში, იყურება
საქილეში (ჩოხის). 

Lemma: sakime  
Number: 18869  
საქიმე, საქჷმე (საქი/ჷმეს) საქმე. 

Lemma: sakiyo  
Number: 18870  
საქიჲო ბ.- მარტვ. (საქიჲო-ს) იგივეა, რაც საქილო. ბოში მეურს სარხინოშა, დიმეჯინე საქიჲოშა: ქხს, 1, გვ. 243 -- ბიჭი
მიდის სალხენად (სალხინოში), იყურება (ჩოხის) საქილეზე. 

Lemma: sakira  
Number: 18871  
საქირა (საქირას) საქირაო. საქირაშა მეურსჷნ, ჟირი ჯიმალეფი ჸუდეს რე: მ. ხუბ., გვ. 235 -- საქირაოზე (ქირად) რომ
მიდის, ორი ძმა (ძმები) სახლშია. 

Lemma: sakiro  
Number: 18872  
საქირო (საქიროს) 1. გასაქირავებელი. 2. საქირო ცხენი ფქვილის (საერთოდ ტვირთის) საზიდავად გამოყენებული ცხენი.
შდრ. საქვირო ცხენი. 

Lemma: sakomolo  
Number: 18873  
საქომოლო (საქომოლოს) სამამაკაცო, სავაჟკაცო. 

Lemma: sakomonjo  
Number: 18874  
საქომონჯო (საქომონჯოს) საქმარო. მუმაქ მიგორუუ საქომონჯო კოჩი: მ. ხუბ., გვ. 43 -- მამამ მოიძებნა საქმარო კაცი.
საქომონჯოქჷ თეურეშე ოკო მალააჸოთასჷ: ა. ცაგ., გვ. 40 -- საქმარომ იქიდან უნდა გამოისროლოს. ვერაშ საქომონჯოთ



მაფუ გორილი დო მერჩქინელი -- ვერას საქმროდ მყავს მოძებნილი და მიჩენილი. 

Lemma: sakone  
Number: 18875  
საქონე (საქონეს) საქონე. შდრ. ოქონე. 

Lemma: sakonel-i  
Number: 18876  
საქონელ-ი (საქონელ/რს) საქონელი. საქონელქ ინატრუ: მისით მა ვოსქუქინი, თიში ქოპუასია: ა. ცან., გვ. 118 --
საქონელმა ინატრა: ვისაც მე შევფერი, ნეტავი, იმისი ვიყოო. 

Lemma: sakono  
Number: 18877  
საქონო (საქონოს) საფულე, რომელიც ძველად ვერცხლის სარტყელს ჰქონდა. 

Lemma: sakortuo  
Number: 18878  
საქორთუო (საქორთუოს) საქართველო. გიჸორდასჷ კუნთხუ სქანი, სქანი კუნთხუ საქორთუო: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ.
112 -- გიყვარდეს კუთხე შენი, შენი კუთხე საქართველო. იხ. ქართი, ქორთუ. 

Lemma: sakos-i  
Number: 18879  
საქოს-ი (საქოსის) იხ. სასირი, სასირე, -- ქვევრის გარეცხვის შემდეგ ნარჩენი წყლის ამოსაშრობი, -- პინტი (გ. ელიავა). იხ.
ოქოსალი. 

Lemma: sakua  
Number: 18880  
საქუა (საქუას) იგივეა, რაც ზაკუა, -- სახელი მიისაქუ(ნ) ზმნისა -- ოდნავი რხევით სიარული; ქანაობა, ქანქარი. იხ. საქა. 

Lemma: sakura  
Number: 18881  
საქურა (საქურას) ბოლო რხევია; ვისაც (რასაც) რხევა სჩვევია. შდრ. მასაქელა. 

Lemma: sake'me  
Number: 18882  
საქჷმე (საქჷმეს) იხ. საქიმე, -- საქმე. ეგვარი საქჷმესჷ ნჷმჷ ბღოლა: ი. ყიფშ., გვ. 17 -- ამგვარ საქმეს ნუ მიზამ. 

Lemma: sagh-i  
Number: 18883  
საღ-ი (საღის) საღი. შდრ. ლაზ. საღი მთელი, ჯანმრთელი (ნ. მარი). 

Lemma: saghale  
Number: 18884  
საღალე (საღალეს) ღალა. კოჩქ ვაგოზურდა ხანდა დო ლჷმათ, რინას დაღალი თია საღალე: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ.
9; ეგრისი, გვ. 132 -- კაცი არ შედრკე (შეშინდე) შრომითა და ომით, ყოფნას აართვი ღალა წილ-ხვედრი. 

Lemma: saghar-i  
Number: 18885  
საღარ-ი (საღარს) შუბლზე და ცხვირზე თეთრი ფერის მქონე, -- საღარი. 

Lemma: sagharia  
Number: 18886  
საღარია (საღარიას) ზოლებიანი. ჩქიმი მუნჩქვი, მუნჩქვილე, კუჩხეფ კუნტა, საღარია: ქხს, 1, გვ. 222 -- ჩემო მაჩვო,
მაჩვუნავ, ფეხებმოკლე, ზოლიანო. საღარია ცხენი შუბლზე თეთრის მქონე (საღარი) ცხენი. 

Lemma: saghare'bo  
Number: 18887  
საღარჷბო (საღარჷბოს) საქონლის სიმსუქნის გასასინჯი ადგილი. 

Lemma: saghapel-i  
Number: 18888  
საღაფელ-ი (საღაფელს) საღებავი. 

Lemma: saghdar-i  
Number: 18889  
საღდარ-ი (საღდარს) ოდა-სახლი (ს. მაკალ., გვ. 247). 

Lemma: sagheba  
Number: 18890  
საღება (საღებას) სახელი ასაღენს ზმნისა -- {გა}საღება. ჯგირი ხოჯქ გლახა ხოჯი ასაღუა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 191 --
კარგმა ხარმა ცუდი ხარი გაასაღაო. ასაღენს (გაასაღუ გაასაღა, გუუსაღებუ გაუსაღებია, გონოსაღებუე(ნ) გაასაღებდა თურმე) გრდმ.
ასაღებს. უსაღენს (გუუსაღუ გაუსაღა, გუუსაღებუ გაუსაღებია) გრდმ. სასხვ. ქც. ასაღენს ზმნისა -- უსაღებს. ისაღებუუ(ნ)
(გიისაღუ//გეესაღუ გასაღდა, გასაღებე{ლე}(ნ) გასაღებულა) გრდუვ. ვნებ. ასაღენს ზმნისა -- საღდება. ესაღებუუ(ნ) (გეესაღუ გაუსაღდა,
გასაღებუ გასაღებია) გრდუვ. ვნებ. უსაღენს ზმნისა -- უსაღდება. ისაღე(ნ)//ისაღინე(ნ) (ისაღინუ შესაძლებელი გახდა გასაღება, -- ,
-- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ასაღენს ზმნისა -- შეიძლება გასაღდეს ასაღე(ნ)//ასაღინე(ნ) (ასაღინუ შეძლო {გა}ესაღებინა, -- ,
ნოსაღებუე(ნ) შესძლებია {გა}ესაღებინა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უსაღენს ზმნისა -- შეუძლია {გა}ასაღოს. ოსაღებაფუანს
(ოსაღებაფუუ ასაღებინა, უსაღებაფუფუ(ნ) უსაღებინებია, ნოსაღებაფ{უაფ}უე(ნ) ასაღებინებდა თურმე) კაუზ. ასაღენს ზმნისა --



ასაღებინებს. მასაღებელი მიმღ. მოქმ. {გა}მსაღებელი. ოსაღებელი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}სასაღებელი. გასაღებული მიმღ. ვნებ. წარს.
გასაღებული. ნასაღები მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნასაღები. ნასაღებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}საღების საფასური. {უგუ}უსაღებუ მიმღ.
უარყ. {გა}უსაღებელი. 

Lemma: saghto  
Number: 18891  
საღთო (საღთოს) საღმრთო. ე ბოშის მიოგუ მართახი, ოხვამეთ გინაართინუუ, ცხენი-საღთო წერილო: მ. ხუბ., გვ. 52 -- ამ
ბიჭს მიარტყა მათრახი, საყდრად გადააქცია, ცხენი -- საღმრთო წერილად. იხ. ღორონთი. 

Lemma: saghira  
Number: 18892  
საღირა, საღირალ-ი (საღირა{ლ}-ს) ღირებულება, საღირალი. ნაშენიში საღირა ოკო გინაგაფუენი -- ნაშენის საღირალი
უნდა გადაახდევინო. 

Lemma: saghmto-saoxoro  
Number: 18893  
საღმთო-საოხორო (საღმთო-საოხოროს) რელიგ. სახლის სალოცავი, სრულდებოდა აღდგომა დღეს, -- საგანგებო ქვევრი
ჰქონდათ განკუთვნილი ე. წ. საღმთო-საოხორო (საღვთო-სამოსახლო) (ს. მაკალ., გვ. 315-316). 

Lemma: saghob-i  
Number: 18894  
საღობ-ი (საღობის) მიმღ. ვნებ. მყ. ღობუნს ზმნისა -- საღობ{ავ}ი. ღელეს, არხს, მდინარის ტოტს გადაკედლავენ.
წყალდიდობა რომ ჩაივლის, თევზი საღობში რჩება და იჭერენ ხელით ან საჭერი იარაღით (პ. ცხად., ძიებ., გვ. 89). 

Lemma: saghone  
Number: 18895  
საღონე (საღონეს) ბადის აკეცილი ფსკერი. ბადის ანაკეცი მუჟურო (საბა). ბადის მოქსოვისას ოცი რიგის დამთავრების
შემდეგ იწყებდნენ თვლების მომატებას; ამგვარად კიდევ მოქსოვდნენ რამდენიმე რიგს და იწყებდნენ საღონეს, რომელიც
ორფა ძაფით იქსოვებოდა. საღონეზე მაგრდებოდა ტყვიები (მასალები, ტ. ვ, გვ. 73). 

Lemma: saghoronto  
Number: 18896  
საღორონთო (საღორონთოს) საღმერთო. (საპირისპ. უღორონთე/ო უღმერთო). საღორონთოთი რე გოტებული --
საღმერთოდაა გაშვებული; ღმერთის პატრონობის ქვეშაა გაშვებული.ქ საღორონთო ლაგვანი რელიგ. საღმერთო ქვევრი;
ქვევრი, რომელშიც ჩასხმული ღვინო გათვალისწინებული იყო საღორონთო//ოღორონთე (საღმერთო) დღისთვის. 

Lemma: saq'ale  
Number: 18897  
საყალე (საყალეს) საყვედური, ყვედრება. ვა მიჭირდას, ღორონს უჩქუ, საყალესჷ დღას ვა ვთქუა!: ი. ყიფშ., გვ. 108 --
რომ არ მიჭირდეს, ღმერთმა იცის, საყვედურს არასოდეს ვიტყვი! ქ საყალეში ჩიება საყვედურის თქმა. 

Lemma: saq'alo  
Number: 18898  
საყალო (საყალოს) ცუდის თქმა ვინმეზე (დ. ფიფია). იხ. საჸალე. 

Lemma: saq'ambaro  
Number: 18899  
საყამბარო (საყამბაროს) საყავრე. საყამბარო ჯას გიშმაგორუნა -- საყავრე ხეს არჩევენ. 

Lemma: saq'antro  
Number: 18900  
საყანთრო (საყანთროს) საქონლის (ძროხა, ხარი, კამეჩი, ცხენი...) გასაყიდი ადგილი. 

Lemma: saq'varel-i  
Number: 18901  
საყვარელ-ი (საყვარელ/რს) 1. საყვარელი. ნოჸვე ართი საყვარელი -- ჰყოლია ერთი საყვარელი. 2. სიტყვის მასალაა,
გამოხატავს სიამოვნებას, მოწონებას, სურვილს: ნეტავი. საყვარელი, თეში მინჯე! -- საყვარელი, ამის პატრონი!
საყვარელი, ქოპუას ჩქიმ ჸოროფილ ძღაბიწკუმა: ქხს, 1, გვ. 67 -- ნეტავ, მამყოფა ჩემს შეყვარებულ გოგოსთან. 

Lemma: saq'vende'r-i  
Number: 18902  
საყვენდჷრ-ი (საყვენდჷრს) საყვედური. ბედის ვაკო საყვენდჷრი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 70 -- ბედს არ უნდა საყვედური. 

Lemma: saq'mac'vilo  
Number: 18903  
საყმაწვილო (საყმაწვილოს) ბავშვთა დაავადება, რომელიც ვითარდება მაღალი ტემპერატურის დროს; ორგანიზმში
კალციუმის ნაკლებობის გამო ბავშვს კრუნჩხვები ეწყება (ქეგლ). 

Lemma: saq'op-i  
Number: 18904  
საყოფ-ი (საყოფის) ტოპონ. ხელოვნური წყალსატევი თევზის მოსაშენებლად (პ. ცხად., ტოპონ. გვ. 28). 

Lemma: sa՚ale  
Number: 18905  
საჸალე (საჸალეს) იგივეა, რაც საყალე, -- 1. საყვედური. ურაგადუ საჸალეს თე ძღაბის: მ. ხუბ., გვ. 139 -- ეუბნება
საყვედურს ამ გოგოს. ვამჭირდას, ღორონს უჩქუ, საჸალეს დღას ვაფთქუა!: ქხს, 1, გვ. 44 -- რომ არ მიჭირდეს, იცის
ღმერთმა, საყვედურს არასოდეს არ ვიტყვი. ფიფქრენქ, დღას ვათქუანა, შოთა, სქანი საჸალეს: ქხს, 1, გვ. 331 -- ვფიქრობ,



არასდროს იტყვიან, შოთა, შენს საყვედურს. 2. გასაგიჟებელი, გასაცოფებელი, ძალიან მწარე. იხ. ჸალა. 

Lemma: sa՚vano  
Number: 18906  
საჸვანო (საჸვანოს) საყანე. საჸვანო დიხა -- საყანე მიწა. აკობიაშ საჸვანო სადიაროთ დანიშნეს: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ.,
გვ. 89 -- აკობიას საყანე საბალახოდ დანიშნეს (აქციეს). 

Lemma: sa՚vendur-i  
Number: 18907  
საჸვენდურ-ი (საჸვენდურს) საყვედური. სქან საჸვენდურს თქუანდესჷნ, ოიშახ ქემეპჭიშაფუქჷ: მ. ხუბ., გვ. 311 -- შენს
საყვედურს რომ ამბობდნენ (იტყოდნენ), ასჯერ მივსწრებივარ. იხ. საყვენდჷრი. 

Lemma: sa՚oropo  
Number: 18908  
საჸოროფო (საჸოროფოს) სასიყვარულო. საჸოროფო ბაღანა რე -- სასიყვარულო ბავშვია. 

Lemma: sasharo  
Number: 18909  
საშარო (საშაროს) საგზაო. 

Lemma: sashelo  
Number: 18910  
საშელო, საშეჲო (საშეჲოს) საზიარო. საშეჲო ოსური მა ვამოკო -- საზიარო ცოლი მე არ მინდა. საშელო დიხა სანახევრო
წილით დასამუშავებელი საიჯარო მიწა (პ. ცხად., ძიებ., გვ. 95). 

Lemma: sashvaliati  
Number: 18911  
საშვალიათი ზმნზ. საშუალოდ. საშვალიათი მუჭო გიშმართე? -- საშუალოდ როგორ გამოვალ? 

Lemma: sashvel-i  
Number: 18912  
საშველ-ი (საშველს) 1. საშველი; ხსნა; გამოსავალი. საშველი ვეითმიოდირთუ თე საქმეს -- საშველი არ ადგება ამ საქმეს.
მარა საშველი ვა მუჩეს: ი. ყიფშ., გვ. 154 -- მაგრამ საშველი არ მომცეს. საშვერქ მუშენი ვეეჸუუ?: ი. ყიფშ., გვ. 4 --
საშველი რატომ არ იქნა? ქ საშველიში მეჩამა საშველის მიცემა, გადატ. მოშორება, მოცილება. ვემიაჩ საშველქ: მ. ხუბ.,
გვ. 30 -- არ მიეცა საშველი. ქ საშველი კარი საშველი კარი, გადატ. გამოსავალი. ართ დღას ვადობღურათჷნი, ვამიღუნა
საშველ-კარი: მასალ., გვ. 55 -- ერთ დღეს რომ არ მოვკვდეთ, არ გვაქვს საშველი-კარი (გამოსავალი). 2. მეშველი; კაწაპი,
ჩაფლაში მაადვალარი, -- წუღის ჩასაცმელი რქისა (პ. ჭარ.). 

Lemma: sashvelua  
Number: 18913  
საშველუა (საშველუას) სახელი საშველენს ზმნისა -- შველა, {მი}შველება. თუდოშე გოხვეწჷთ: საზდო ვემემჸოთათ,
ქომსაშველით: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 14 -- ქვევიდან გეხვეწებით: საზრდო არ დამიკარგოთ, მიშველეთ (მიშუამდგომლეთ). 

Lemma: sashiber-i  
Number: 18914  
საშიბერ-ი (საშიბერს) საშოვნი. საშიბერი მოკონანია: მ. ხუბ., გვ. 267 -- საშოვნი გვინდაო. 

Lemma: sashmat-i  
Number: 18915  
საშმათ-ი (საშმათის) მკვირცხლი (დ. ფიფია). 

Lemma: sashulo  
Number: 18916  
საშულო (საშულოს) სანახევრო, საამხანაგო. 

Lemma: sashuram-i  
Number: 18917  
საშურამ-ი (საშურამს) ბოტან. რეჰანი. იხ. სამშურე, შაშურამი (ა. მაყ.). 

Lemma: sashure  
Number: 18918  
საშურე (საშურეს) სასულე. იხ. შური. 

Lemma: sashuulete'//sashuulot  
Number: 18919  
საშუულეთჷ//საშუულოთ ზმნზ. სანახევროდ; ერთად. უკული მელახჷ, საშუულოთჷ (//საშუულოთ) ართი ჸუდე გეჲოგეს: ა.
ცაგ., გვ. 42; ი. ყიფშ., გვ. 50 -- შემდეგ ცალკე, სანახევროდ ერთი სახლი ააგეს. 

Lemma: sachapario  
Number: 18920  
საჩაფარიო (საჩაფარიოს), საჩაფარო (საჩაფაროს) ჩელტის გასაკეთებელი ღეროები. იხ. ჩაფარე. 

Lemma: sachapet-i  
Number: 18921  
საჩაფეთ-ი (საჩაფეთის) ჩუსტის გადასაბრუნებელი იარაღი (მასალები, ტ. 3, ნაწ. 1, გვ. 251). იხ. ჩაფლა. 

Lemma: sachemar-i  



Number: 18922  
საჩემარ-ი (საჩემარს) გასაკვირი (დ. ფიფია). 

Lemma: sachiar-i  
Number: 18923  
საჩიარ-ი (საჩიარს) 1. საუბარი, სათქმელი, სალაპარაკო. გენწყჷ ძღაბიქ თიში ნარაგად -- საჩიარი-და, დუც
მევოკვათაფუა: მ. ხუბ., გვ. 81 -- თუ ახსნა გოგომ მისი ნათქვამ-საუბარი, თავს მოვაკვეთინებ. მოსამართექ ე ჟირიხოლოშ
საჩიარი მიირჩქილუუ: ი. ყიფშ., გვ. 44 -- მოსამართლემ ორივეს საუბარი მოისმინა. ბოში, მედინჷ საჩიარქ ასე სქან დო
ჩქიმი შქას: მ. ხუბ., გვ. 16 -- ბიჭო, დაიკარგა საუბარი ახლა შენსა და ჩემს შუა. გაგჷნძორ საჩიარი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ.
90 -- გაგრძელდა საუბარი. 2. საჩივარი. გამშეღ სუდიშა საჩიარი -- შეიტანა სასამართლოში საჩივარი. იხ. ჩიება. 

Lemma: sachilo  
Number: 18924  
საჩილო (საჩილოს) საცოლე. თე ბაღანაქ გინირთუ საჩილოთ: მ. ხუბ., გვ. 136 -- ეს ბავშვი გახდა საცოლედ. მა საჩილოთ
გაშიდინი, გიღუდუო თეში მენდი?: მ. ხუბ., გვ. 326 -- მე საცოლედ რომ გაგიხდებოდი (გეშოვებოდი), გქონდა ამის იმედი? 

Lemma: sachukar-i  
Number: 18925  
საჩუქარ-ი (საჩუქარს) საჩუქარი. 

Lemma: sachukaram-i  
Number: 18926  
საჩუქარამ-ი (საჩუქარამს) საჩუქრიანი. ჩქიმი საჩუქარამო აშო დიფრთუთჷნ, თინა იჸი: მ. ხუბ., გვ. 17 -- ჩემი საჩუქრიანად
აქეთ რომ დავბრუნდები, ის იქნება. 

Lemma: sachxe  
Number: 18927  
საჩხე (საჩხეს) საქონლის სამწყვდევად შემოკავებული ადგილი. შდრ. გოჭოფილი. 

Lemma: sachxire  
Number: 18928  
საჩხირე (საჩხირეს) იგივეა, რაც საცხირე. ბაწარით დოვბანდუდით საჩხირესი, ჟიდო ლების ქიგვორჩანდით -- ბაწრით
დავბანდავდით (დავხლართავდით) ურმის ჭალებს, ზევიდან ლეიბს დავაფენდით. 

Lemma: sachxup'ar-i  
Number: 18929  
საჩხუპარ-ი, საჩხუბარ-ი (საჩხუპ/ბარს) საჩხუბარი. ცხენოდ არაბიქ ოჭოფჷ თენა საჩხუპარო: მ. ხუბ., გვ. 252 -- ცხენოდ
(ცხენიან) არაბმა დაიჭირა ეს საჩხუბრად. ჩქიმი საჩხუბარი იარაღი ირფელი ჸუდესჷ მიღუ: ი. ყიფშ., გვ. 19 -- ჩემი
საჩხუბარი იარაღი ყველაფერი სახლში მაქვს. 

Lemma: sacacet  
Number: 18930  
საცაცეთ ზმნზ. მოწიწებით (დ. ფიფია). 

Lemma: sacvet-i  
Number: 18931  
საცვეთ-ი (საცვეთს) საცვეთი; ფეხზე ჩასაცმელი, -- ყელიანი იყო, წუღის შიგნით იცვამდნენ, თხელი ტყავისაგან კერავდნენ
(მასალები, ტ. 3, ნაწ. 1, გვ. 243). 

Lemma: saciv-i  
Number: 18932  
საცივ-ი (საცივს) საცივი, -- ქართული ეროვნული საჭმელი (კერძი). 

Lemma: sacigano  
Number: 18933  
საციგანო (საციგანოს) სახუმარო. გვალო ვარდუ საციგანო: ქხს, 1, გვ. 220 -- მთლად არ იყო სახუმრო. 

Lemma: sacir-i  
Number: 18934  
საცირ-ი (საცირს) საცერი. შდრ. ტკიბირი. 

Lemma: saciro  
Number: 18935  
საცირო (საციროს) აბრეშუმის ჭიის მესამე კანი (გამოცვლა). იხ. დიდიკანი; საჭყაპუტო. 

Lemma: sacic-i  
Number: 18936  
საციც-ი (საციცის) კაკანათის ნაწილი, -- სასხლეტი, რომელზედაც ფეხის დადგმისას ფიცარი ეცემა; ჩახმახი (ბ. კილანავა). 

Lemma: sacico  
Number: 18937  
საციცო (საციცოს) საციცო. ართი-ჟირი არშინი ტკილი ქიმიღეს დო ჟი მანწყიის საციცო: მ. ხუბ., გვ. 116 -- ერთი-ორი
არშინი ტკილი მოიტანეს და ზევით მოაწყვეს საციცო. იხ. ციცი. 

Lemma: sacodal/r-i  
Number: 18938  
საცოდალ/რ-ი (საცოდალ/რს) საცოდავი. ინა ვარე საცოდალი: ქხს, 1, გვ. 97 -- ის არაა საცოდავი. საცოდარი დიანთილს



დუდი კველათ გუწკირუ: ქხს, 1, გვ. 215 -- საცოდავ დედამთილს თავი ჯორკოთი გაუპო. იღბალი თეში ნობღვე, საცოდარო
გეებწვალე: ი. ყიფშ., გვ. 163 -- იღბალი იმისი მქონია, საცოდავად გავწვალდე. 

Lemma: sacodeba  
Number: 18939  
საცოდება (საცოდებას) საცოდაობა. საცოდებას ვორწყეთჷნი, ჩქითი ვე შიბცოდილეთ: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 113 --
საცოდაობას რომ ვხედავთ, ჩვენც არ შევიბრალეთ. 

Lemma: sacxire  
Number: 18940  
საცხირე, საცხჷრე (საცხი/ჷრეს): ურმის ჭალები -- ხელნებზე ვერტიკალურად დაყენებული სარები; თითოეულ მხარეზე
აყენებენ ხუთს. იხ. კალი2. 

Lemma: sacxe're  
Number: 18941  
საცხჷრე (საცხჷრეს) ჭყინტი ყველის დასადები. შდრ. ჩოჩო. 

Lemma: sadzagel-i  
Number: 18942  
საძაგელ-ი (საძაგელ/რს) საძაგელი. ვაარწყექო, მუჭომი საძაგელი რჩინუ ვორექინი?: ი. ყიფშ., გვ. 4 -- ვერ ხედავ,
როგორი საძაგელი ბებერი ვარ? ათეჯგურა საძაგელი, წვალებური ვორექ: ი. ყიფშ., გვ. 4 -- ასეთი საძაგელი,
გაწვალებული ვარ. 

Lemma: sadzindzghar-i  
Number: 18943  
საძინძღარ-ი (საძინძღარს) საზიზღარი. ოსური ოკო გიუნდას ჸვერე, ქულა, საძინძღარი -- ცოლი უნდა გყავდეს ბრმა,
კოჭლი, საზიზღარი. 

Lemma: sadzirk'vel-i  
Number: 18944  
საძირკველ-ი (საძირკველ/რს) საძირკველი. იხ. სარწკველი, ოსხირი. 

Lemma: sadzico  
Number: 18945  
საძიცო (საძიცოს) სასაცილო. თენა ვარენიაო საძიცო?: მ. ხუბ., გვ. 177 -- ეს არ არისო სასაცილო? 

Lemma: sadzorio  
Number: 18946  
საძორიო (საძორიოს) სალეშო, სამძორე. იხ. ძორი. 

Lemma: sac'alik'o  
Number: 18947  
საწალიკო (საწალიკოს) ვიწრო გასასვლელი ბილიკი (გ. ელიავა). 

Lemma: sac'ana  
Number: 18948  
საწანა, საწანო (საწანა/ო-ს), საწანაშო საგაისო. საწანაშოთ ზმნზ. საგაისოდ. ჭაქვინჯი ოკონა, საწანაშო შქირენულო
ქიდიტუანინი -- ჭაქვინჯი უნდათ, საგაისოდ მშიერი რომ დატოვონ. დიო ჭიჭე ვორექ, მარა საწანაშოთ იბძინა: ქხს, 1, გვ.
246 -- ჯერ პატარა ვარ, მაგრამ საგაისოდ მოვიმატებ. იხ. წანა. 

Lemma: sac'bel-i  
Number: 18949  
საწბელ-ი, საწიბელ-ი, საწჷბელ-ი (საწ{ი/ჷ}ბელ/რს) საწებელი. ოჭვალს დაიხაზჷრენან დო საწბელს დაგიმზადენანია:
მ. ხუბ., გვ. 142 -- {შე}საწვავს მოგიმზადებენ და საწებელს დაგიმზადებენო. 

Lemma: sac'ebel-i  
Number: 18950  
საწებელ-ი (საწებელ/რს) იგივეა, რაც საწბელი, -- საწებელი. ქ საწებელიში სუნელი საწებლის სუნელი. იხ. კაჭაბე. 

Lemma: sac'erel-i  
Number: 18951  
საწერელ-ი (საწერელს) საწერელი, -- დუდკო, -- ჩნდება თითზე. საწერელქ ქუმაღოლუ ჩანჯკითის -- საწერელი (დუდკო)
დამემართა ცერა თითზე. 

Lemma: sac'ibel-i  
Number: 18952  
საწიბელ-ი (საწიბელს) იგივეა, რაც საწებელი. 

Lemma: sac'ire  
Number: 18953  
საწირე (საწირეს) შესაწირავი. 

Lemma: sac'irel-i  
Number: 18954  
საწირელ-ი (საწირელს) იხ. საწერელი. 



Lemma: sac'iq'al-i  
Number: 18955  
საწიყალ-ი (საწიყალ/რს) იხ. საწყალი. 

Lemma: sac'ic'k'-i  
Number: 18956  
საწიწკ-ი (საწიწკის) იგივეა, რაც საწიწკარი. 

Lemma: sac'ic'k'ar-i  
Number: 18957  
საწიწკარ-ი (საწიწკარს) საზიზღარი; შესაზიზღი; შესაზარელი. საწიწკარი ვავორექ, ვართი ჸუნგა, ვართი ჸვერე: კ. სამუშ.,
ქხპს, გვ. 142 -- შესაზიზღი არ ვარ, არც ყრუ, არც ბრმა. იხ. წიწკი. 

Lemma: sac'moxono  
Number: 18958  
საწმოხონო (საწმოხონოს) სამომავლო, სამერმისო. საწმოხონო პჸოფუდანი ახალი გაჩინება ჩქინი: კ. სამუშ., ქართ.
ზეპ., გვ. 38 -- სამერმისო ყოფილიყოს ახალი გაცნობა ჩვენი. დიხაშ თუდო იჸუაფუ ჩქიმი საწმოხონო ბინა: ქხს, 1, გვ. 29 --
მიწის ქვეშ იქნება ჩემი სამომავლო ბინა. საწმოხონოთ{ჷ} ზმნზ. სამომავლოდ, სამერმისოდ. საწმოხონოთჷ
გეწჷმჷგოდირთასია, -- უწუუ ჭკუ̂ერი კოჩქჷ: ა. ცაგ., გვ. 2 -- სამომავლოდ გამოგადგესო, -- უთხრა ჭკვიანმა კაცმა.
საწმოხონოთ ოკო ფიქრენდას კოჩია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 171 -- მომავლისათვის უნდა ფიქრობდეს კაციო. იხ. სამოსკილო;
შდრ. წიმიანიშოთი. 

Lemma: sac'e'moxono  
Number: 18959  
საწჷმოხონო იგივეა, რაც საწმოხონო. შდრ. წჷმოხონი. 

Lemma: sac'e'rel-i  
Number: 18960  
საწჷრელ-ი (საწჷრელს) იხ. საწირელი. 

Lemma: sac'e'q'al-i  
Number: 18961  
საწჷყალ-ი (საწჷყალ/რს) იგივეა, რაც საწიყალი, საწყალი. ართი საწჷყალი ჩილამი კოჩი ქოჸოფენ დო...: ი. ყიფშ., გვ.
31; ქხს, 2, გვ. 18 -- ერთი საწყალი ცოლიანი კაცი (კი) ყოფილა და... 

Lemma: sac'q'al-i  
Number: 18962  
საწყალ-ი (საწყალ/რს) საწყალი. თქვათ ქარწყეთი, გეევთენი, საწყალს შური ვამიდგუნი: ქხს, 1, გვ. 72 -- თქვენც ხედავთ,
რომ გავთავდი, საწყალს სული არ მიდგას. მუსიე კითხულენთინი, ჩქიმიჯგურა საწყარს?: ი. ყიფშ., გვ. 4 -- რასაა, რომ
ეკითხებით ჩემისთანა საწყალს. მა მუშენი ეკმოდინჷთ, თქვა უჭკუე საწყალეფი: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 132 -- ჩემთვის რატომ
იღუპებით, თქვე უჭკუო საწყლებო. 

Lemma: sac'q'aro  
Number: 18963  
საწყარო (საწყარო) საწყლე, სანიაღვრო. თიში იშო ცოდაში კითხირიე ლენჭყონა დო საწყაროს: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 145 --
იმის იქითა (მხარეში) ცოდვის გაკითხვაა ჭყანტიანსა და ნაღვარევში. 

Lemma: sac'q'ibol-i  
Number: 18964  
საწყიბოლ-ი (საწყიბოლს) თიხის ჭურჭელი წყლისთვის, -- დორა (ს. მაკალ., გვ. 220). 

Lemma: sac'q'ino  
Number: 18965  
საწყინო (საწყინოს) საწყენი. ქ საწყინოთ დოსქილადა საწყენად დარჩენა. ძალამი საწყინოთ დაასქიდეს: ი. ყიფშ., გვ. 4 -
- ძალიან საწყენად დარჩათ (ეწყინათ). 

Lemma: sach'ara  
Number: 18966  
საჭარა (საჭარას) საბედისწერო. იხ. ჭარა. 

Lemma: sach'ireba  
Number: 18967  
საჭირება (საჭირებას) საჭიროება. საჭირებაქ მიითხუუ თე ამბე -- საჭიროებამ მოითხოვა ეს ამბავი. 

Lemma: sach'k'vero  
Number: 18968  
საჭკვერო (საჭკვეროს) ჭკვიანური, საჭკვიანო. იხ. ჭკვერი. 

Lemma: sach'q'ap'ut'o  
Number: 18969  
საჭყაპუტო (საჭყაპუტოს) აბრეშუმის ჭიის მიერ კანის მეორედ გამოცვლა. იხ. საცირო; დიდიკანი. 

Lemma: sach'q'oindo  
Number: 18970  
საჭყოინდო (საჭყოინდოს) რელიგ. სამეგრელოს ეპარქია, -- საჭყონდიდო. 

Lemma: sach'q'ondido  



Number: 18971  
საჭყონდიდო (საჭყონდიდოს), საჭყონიდო (საჭყონიდოს) იგივეა, რაც საჭყოინდო. 

Lemma: saxat-i  
Number: 18972  
სახათ-ი (სახათის) ხასიათი; ჯანი. ათეჯგურა ამბეფიში მორჩქილა კოს ასუსთენს დო უჸოთანს სახათის -- ასეთი ამბების
მოსმენა კაცს ასუსტებს და უკარგავს ხასიათს. ულა მოკო კახათიშა, მენდ ვამიღ სახათიშა: ქხს, 1, გვ. 248 -- წასვლა მინდა
კახათში, იმედი არ მაქვს ჯანისა. შეწუხებული ვორექ, სახათი ვამიღუ დო ძალი: შ. ბერ., გვ. 192 -- შეწუხებული ვარ,
ხასიათზე არ ვარ და არ მაქვს ძალა. 

Lemma: saxate  
Number: 18973  
სახათე (სახათეს) იგივეა, რაც სახათი, -- ღონე, ჯანი. 

Lemma: saxand-i  
Number: 18974  
სახანდ-ი, სახანთ-ი (სახანდ/თი-ს) იგივეა, რაც სახათი, -- არაქათი, ქანცი; ჯანი; წადილი. ჩქიმი ხე დო ბირგულს სახანდიქ
მეუდინუნ, რინა მუშო მოკონია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 164 -- ჩემს ხელსა და მუხლს საშრომი (ქანცი) რომ დაეკარგა, სიცოცხლე
რად მინდაო. ტანსჷნთელე რშებუდან, სახანთი დო ჭყანა: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 104 -- მოგცემოდეთ (შეგძენოდეთ)
ტანის ჯანმრთელობა (სიმრთელე), არაქათი და სიმხნევე. უშულადუ სახანთით საქმეს ჯღვენდას: ყაზაყ., 3.08.1931, გვ. 2 --
მოუღლელი ჯანით საქმეს უძღვებოდეს. 

Lemma: saxandilo  
Number: 18975  
სახანდილო (სახანდილოს) საშრომი ადგილი (მიწა). შდრ. ხანდილი. 

Lemma: saxara  
Number: 18976  
სახარა (სახარას) ბოტან. მსხლის ჯიშია ერთგვარი (გ. ელიავა). 

Lemma: saxarxo  
Number: 18977  
სახარხო (სახარხოს) სახალხო. 

Lemma: saxarjo  
Number: 18978  
სახარჯო (სახარჯოს) სახარჯო. სახარჯოქ ქაშჷმელოუნი, შხვას მიდოუღი: ი. ყიფშ., გვ. 157 -- სახარჯო რომ შემომელია,
სხვას წავართვი. 

Lemma: saxe  
Number: 18979  
სახე (სახეს) სახე. თქვანი სახეში ძირაფას აწი მა მი მოჭარუანს: ი. ყიფშ., გვ. 155 -- თქვენი სახის ნახვას აწი მე ვინ
მაღირსებს? 

Lemma: saxeba  
Number: 18980  
სახება (სახებას) სახელი ისახებუ(ნ) ზმნისა -- ჩასახვა. 

Lemma: saxet  
Number: 18981  
სახეთ ზმნზ. არაფრით, არავითარი სახით. მიგარზენს სი, მარა მუთუნი სახეთ ვაშვა: მ. ხუბ., გვ. 35 -- შეგაძლევს შენ,
მაგრამ არაფრით (არავითარი სახით) არ შესვა. 

Lemma: saxeich'q'er-i  
Number: 18982  
სახეიჭყერ-ი (სახეიჭყერს) იხ. სახელჭყერი. 

Lemma: saxel-i  
Number: 18983  
სახელ-ი (სახე{ლ}/რს) სახელი. კოს ზღვაში სახელქ გაჭყორდუა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 69 -- კაცს ზღვის სახელი დაავიწყდაო.
ღორონთიშ სახელიშა წავაგენდინი, ვა მიჩქუდუ: ი. ყიფშ., გვ. 5 -- ღმერთის სახელზე თუ წავაგებდი, არ ვიცოდი. 

Lemma: saxelgedvalir-i  
Number: 18984  
სახელგედვალირ-ი (სახელგედვალირს) სახელდებული. სახელგედვალირო ზმნზ. სახელდებულად. სახელგედვალირო
მოგოშინანთ -- სახელდებულად მოგახსენებთ. 

Lemma: saxelgolapir-i  
Number: 18985  
სახელგოლაფირ-ი (სახელგოლაფირს) სახელგავარდნილი. ორდუ ართი სახელგოლაფირი მონადირე -- იყო ერთი
სახელგანთქმული მონადირე. 

Lemma: saxeldinapil-i  
Number: 18986  
სახელდინაფილ-ი (სახელდინაფილ/რს) სახელდაკარგული. 

Lemma: saxeluan-i  



Number: 18987  
სახელუან-ი (სახელუანს) სახელოვანი. რდუ ჯვეშ დროს ართი კოჩი, დიდი სახელუანი კოჩანაშე: მ. ხუბ., გვ. 26 -- იყო
ძველ დროს ერთი კაცი, დიდი სახელოვანი კაცობით. 

Lemma: saxelushinapu  
Number: 18988  
სახელუშინაფუ (სახელუშინაფუს), სახელუშინუ (სახელუშინუს) სახელუხსენებელი (ტაბუ), -- გველი. შდრ. უსახელე/ო. 

Lemma: saxelch'q'er-i  
Number: 18989  
სახელჭყერ-ი (სახელჭყერს) სახელწყეული, -- იგივეა, რაც სახელუშინუ (ტაბუ), -- გველი. 

Lemma: saxenc'ipo  
Number: 18990  
სახენწიფო, სახენწჷფო (სახენწი/ჷფოს) სახელმწიფო. იდჷ, იდჷ დო თი სახენწიფოშა ქიმერთჷ: ი. ყიფშ., გვ. 6 -- იარა,
იარა და იმ სახელმწიფოში მივიდა. ართიშახ ჩქი ქეგვანთხითჷ ქაჯეფიში სახენწჷფოს: ი. ყიფშ., გვ. 22 -- ერთხელ ჩვენ
დავეცით ქაჯების სახელმწიფოს. გადატ. ძალიან ბევრი. ჟირი სახენწიფო კოჩი გოჭყვიდუა: ქხს, 2, გვ. 154 -- ორი
სახელმწიფო კაცი გაწყვიტაო. იხ. ხენწჷფე. 

Lemma: saxeskvam-i  
Number: 18991  
სახესქვამ-ი (სახესქვამს) სახელამაზი. სახესქვამი ცირას ჭკუასქვამი ცირა ქოუჯგუ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 123 --
სახელამაზ გოგოს ჭკუალამაზი ცირა (გოგო) სჯობია. 

Lemma: saxedzaghl-i  
Number: 18992  
სახეძაღლ-ი (სახეძაღლის) სახეძაღლი. სო რდი, სი სახეძაღლი, ეზმა ხანს, ვარჩქუდინი? -- სად იყავი, შე სახეძაღლო,
ამდენ ხანს, რომ არ ჩანდი? 

Lemma: saxexujo  
Number: 18993  
სახეხუჯო (სახეხუჯოს) სახელმხ{ა}რო. იხ. ხეხუჯობა. 

Lemma: saxverdo  
Number: 18994  
სახვერდო (სახვერდოს) ბუასილი (პ. ჭარ.). 

Lemma: saxvec'-i  
Number: 18995  
სახვეწ-ი (სახვეწის) ხელსაწყო, რომელსაც იყენებენ სახვეწად კოვზის გათლისას. იხ. ხვეწი. 

Lemma: saxiole  
Number: 18996  
სახიოლე (სახიოლეს) იხ. სახიოლო. 

Lemma: saxiolo  
Number: 18997  
სახიოლო (სახიოლოს) სასიხარულო. ირო სახიოლო მერჩუ, ნანა, ღორონთქ! -- სულ სასიხარულო მოგცა, შვილო,
ღმერთმა! ექ იჸუუ ირ კოჩიშო სახიოლოქ: მ. ხუბ., გვ. 66 -- ეს შეიქნა ყველასათვის (ყველა კაცისათვის) სასიხარულო. იხ.
ხიოლი. 

Lemma: saxok'ia  
Number: 18998  
სახოკია (სახოკიას) ბოტან. ძაღლის-ენა (ა. მაყ.). 

Lemma: saxop'-i  
Number: 18999  
სახოპ-ი (სახოპის) ერთი მხრიდან ცერად წაჭრილი პიტაფიცარი (ხელით ნათალი ფიცარი) (მასალები, ტ. 1, გვ. 387). 

Lemma: saxorciele  
Number: 19000  
სახორციელე (სახორციელეს) ხორციელი ქვეყანა (საპირის. ოშურეთი სასულეთი). ჩქია სახორციელესია ხოლო თაში
მიჸორდეს ართიანია: მ. ხუბ., გვ. 111 -- ჩვენო ხორციელ ქვეყანაშიც ასე გვიყვარდა ერთმანეთიო. იხ. ხორციელი. 

Lemma: saxos  
Number: 19001  
სახოს ზმნზ. იგივეა, რაც სარხოს, -- ახლოს, ახლო-მახლოს; სიახლოვეს. მოულა თიჯგუა ქეანას, კოჩი ვაახორანს სახოს
სოთინი: მ. ხუბ., გვ. 149 -- მოდიან ისეთ ქვეყნაში, სადაც კაცი არ სახლობს არსად ახლო-მახლოს. მარა სახოს ვემენჭაფუ:
ი. ყიფშ., გვ. 172 -- მაგრამ ახლოს ვერ მიწვდომია. 

Lemma: saxt'e  
Number: 19002  
სახტე (სახტეს) სახატე. ქიანას აკა სი რექ, მუთუნს გჷქჷ დო სახტე რექჷნი: შ. ბერ., გვ. 146 -- ქვეყანაზე ერთი შენ ხარ,
რასმე რომ ჰგავხარ და სახატე ხარ. 

Lemma: saxua  
Number: 19003  



სახუა (სახუას) იგივეა, რაც სახება. იხ. დასახება. 

Lemma: saxujalo  
Number: 19004  
სახუჯალო (კალათი) სამხრე (კალათი); ხმარობენ სასიმინდეში ტაროს შესატანად; იტევს ფუთ-ნახევარ სიმინდის ტაროს
(მასალები, ტ. 2, ნაწ. 1, გვ. 231). იხ. ორთაშე კალათი. 

Lemma: saxe're  
Number: 19005  
სახჷრე (სახჷრეს) სახრე. ჯგუნჯგი ირო გიდჷრიკანც ჭიფე ჭჷნჷ-სახჷრეს: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 90 -- სარი ყოველთვის
შემოიღუნავს წვრილ წნელ-სახრეს. 

Lemma: sajgego  
Number: 19006  
საჯგეგო (საჯგეგოს) რელიგ. რიტუალი სრულდებოდა შემოდგომაზე. ჯეგეს მიუჩენდნენ ერთ ძროხას. როდესაც ეს ძროხა
პირველ სახარე-ხბოს მოიგებდა, მას ჯეგეს (წმინდა გიორგის) სწირავდნენ (ს. მაკალ., გვ. 320-321). 

Lemma: sajge'robuo  
Number: 19007  
საჯგჷრობუო (საჯგჷრობუოს) საკარგადყოფნო. იხ. ჯგჷრობუა. 

Lemma: sajeba  
Number: 19008  
საჯება (საჯებას) სახელი საჯენს ზმნისა -- დასჯა; მისჯა. 

Lemma: sajen-i  
Number: 19009  
საჯენ-ი (საჯენს) [რუს. сажень საჟენი]. ართი-ჟირი საჯენი ქიჸუაფუდუ: მ. ხუბ., გვ. 12 -- ერთი-ორი საჟენი (ქე) იქნებოდა.
სიზმარო გორთხოზუქ სუმი საჯენიშ მახოლას: ქხს, 1, გვ. 66 -- სიზმრად გარს გირბენ სამი საჟენის სიახლოვეზე. საჯენი
(საჟენი)=2,134 მეტრს. 

Lemma: sajimalo  
Number: 19010  
საჯიმალო (საჯიმალოს) საძმო. ჩქინი საჯიმალოთ ქირგუნიავო: მ. ხუბ., გვ. 2 -- ჩვენ საძმოდ ივარგებსო. საჯიმალოს
ქუუჸორდი: ი. ყიფშ., გვ. 155 -- საძმოს ვუყვარდი. იხ. ჯიმა. 

Lemma: sajimol-i  
Number: 19011  
საჯიმოლ-ი (საჯიმოლ/რს) იგივეა, რაც ოჯიმოლი. 

Lemma: sajimkviro  
Number: 19012  
საჯიმქვირო (საჯიმქვიროს) სამარილე. აკა საჯიმქვირე ქამშადგი სტორს! -- ერთი სამარილე ჩადგი მაგიდაზე! იხ.
ჯიმქვირი. 

Lemma: sajinebo  
Number: 19013  
საჯინებო (საჯინებოს) საჯინიბო. 

Lemma: sajinje  
Number: 19014  
საჯინჯე (საჯინჯეს) საძირე. წუღის შეკერვის დროს გამოსჭრიან საჯინჯე -ს (მასალები, ტ. 3, ნაწ. 1, გვ. 249). იხ. ჯინჯი. 

Lemma: sajua  
Number: 19015  
საჯუა (საჯუას) იგივეა, რაც საჯება. 

Lemma: seba  
Number: 19016  
სება (სებას) აყლაყუდა, უშნო; ახმახი. სება ოსური (კოჩი) -- აყლაყუდა ქალი (კაცი). 

Lemma: sebe  
Number: 19017  
სებე (სებეს) წინამძღოლი. სებე თხა -- წინამძღოლი თხა. 

Lemma: sebisk'ver-i  
Number: 19018  
სებისკვერ-ი, სეფისკვერ-ი (სებ/ფისკვერს) სეფისკვერი. 

Lemma: sedlo  
Number: 19019  
სედლო (სედლოს) [რუს. седло უნაგირი] უნაგირი. 

Lemma: sedloam-i  
Number: 19020  
სედლოამ-ი (სედლოამს) სედლოიანი (უნაგირიანი). სედლოამი ცხენი -- უნაგირიანი (სედლოიანი) ცხენი. 



Lemma: sedluam-i  
Number: 19021  
სედლუამ-ი (სედლუამს) იგივეა, რაც სედლოამი. 

Lemma: sedo  
Number: 19022  
სედო (სედოს) ისლით დახურული დაბალი სახლი; შიგნით დებდნენ საბუდრებს (ოგვაჯეეფი), იქ შედიოდნენ ქათმები და
დებდნენ კვერცხს. 

Lemma: seegin-i  
Number: 19023  
სეეგინ-ი (სეეგინს) იგივეა, რაც სელეგინი. 

Lemma: sevda  
Number: 19024  
სევდა (სევდას) სევდა, დარდი. შდრ. ლაზ. სევდა სევდა (ნ. მარი). 

Lemma: sek'ret'-i  
Number: 19025  
სეკრეტ-ი (სეკრეტის) [რუს. секрет საიდუმლოება; საიდუმლო]. ბესაქ თე სეკრეტი ქეჩუ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 101 --
ბესამ ეს საიდუმლო უამბო. 

Lemma: sek'ua  
Number: 19026  
სეკუა (სეკუას) სახელი სეკუნს, ისეკუუ(ნ) ზმნათა -- 1. ძალზე გავსება, გატენა. 2. მაგრად გაძღომა. სეკუნს (გოსეკუ გაავსო,
გუუსეკუ გაუვსია, გონოსეკუე(ნ) ძლიერ გაავსებდა) გრდმ. ზომაზე მეტად {გა}ავსებს, {გა}აძღებს. ისეკუუ(ნ) (გიისეკუ ზომაზე მეტად
გაძღა, გოსეკე{ლ/რე}(ნ) ზომაზე მეტად გამძღარა) გრდუვ. ვნებ. სეკუნს ზმნისა -- ზომაზე მეტად ძღება. გოსეკილი მიმღ. ვნებ. წარს.
მეტად ავსებული; ძლიერ გამძღარი. 

Lemma: sela  
Number: 19027  
სელა (სელას) შარდი (დ. ფიფია). შდრ. ფსელა. 

Lemma: selegin-i  
Number: 19028  
სელეგინ-ი, სელეგუნ-ი, სელეგჷნ-ი (სელეგი/უ/ჷნ-ს) სულუგუნი. სელეგინი ვეჭვალენია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 121 --
სულუგუნს ვერ მოწველიო. გატყურიას ჩხოუში კუდელ ჯინს ქიმთუკჷრაფჷ სელეგჷნიშ ჸვალი: მ. ხუბ., გვ. 192 -- გატყურიას
(მატყუარას) ძროხის კუდის ძირში მიუბამს სულუგუნის ყველი. იხ. ჸვალი. 

Lemma: selent-i  
Number: 19029  
სელენთ-ი (სელენთის) ლამაზი, შხვართი ქალ-ვაჟი (ბ. კილანავა). 

Lemma: sen-i  
Number: 19030  
სენ-ი (სენს) 1. საინი, თეფში. სენიში (სენეფიში) მარჩხუალს სენი უტირხუნია (//უტორხუნია) -- თეფშის (თეფშების)
მრეცხავს თეფში უტყდებაო. ათე ჟირი სენს დოჲტენქ: მ. ხუბ., გვ. 11 -- ამ ორ თეფშს დაგიტოვებ. ქიმეჩუ ჟირი ცალიორი
სენი: მ. ხუბ., გვ. 11 -- მისცა ორი ცარიელი თეფში. 2. სნება, ავადმყოფობა. იხ. ქვარასენამი. 

Lemma: sep'eria  
Number: 19031  
სეპერია (სეპერიას) ერთობ მაღალი; უშნოდ გრძელი. ქომიღუ სეპერია ოჭინახუ -- მოიტანა გრძელი საწნახელი. ქოჸუნს
ართი სეპერია ბოში -- ჰყავს ერთი უშნოდ მაღალი (გრძელი) ბიჭი. იხ. ლაგირძია, სიპალი. 

Lemma: ser-i  
Number: 19032  
სერ-ი (სერს) 1. ღამე. აკა სერი გუმოთანაფეთია: მ. ხუბ., გვ. 2 -- ერთი ღამე გამათენებინეთო. სქანი გეშა სერსჷ პტახჷ:
ქხს, 1, გვ. 59 -- შენს გამო ღამეს ვათევ (ვტეხ). სერით ბლურს, დღაშით ვარ: ქხს, 1, გვ. 41 -- ღამე მძინავს, დღისით -- არა.
დემქ თიმუ სერსჷთი ქჷმორთჷ: ი. ყიფშ., გვ. 50 -- დევი (დევმა) იმ ღამესაც მოვიდა. ქ სერიში ტახუა ღამის თევა (ტეხვა):
ანდა დღა რე, სერს ტახუნსინი -- რამდენიმე დღეა, ღამეს ათევს (ტეხს). ქ სერიშ გოთანაფა ღამის გათენება: სერი ჩეთ
გაათანუუ -- ღამე თეთრად გაათენა. იხ. ამსერი; სერაფა; სერ-სერით; სქასერი//შქასერი; ჭუმესერი; სისერა... შდრ. ლაზ.
სერი ღამე (ნ. მარი). 2. სეირი; სანახაობა. მა გოძირანქ იშ სერს -- მე გაჩვენებ მის სეირს. 

Lemma: sera  
Number: 19033  
სერა (სერას) დაღამება. იხ. სისერა. 

Lemma: seranua  
Number: 19034  
სერანუა (სერანუას) სეირნობა (პ. ჭარ.). 

Lemma: seraskir-i  
Number: 19035  
სერასქირ-ი (სერასქირს) იგივეა, რაც სერესქენი. 

Lemma: serapa/i  
Number: 19036  



სერაფა/ი (სერაფა/ი-ს) იგივეა, რაც სერუა, -- სახელი ისერუანს ზმნისა -- დაღამება; გათენება. 

Lemma: sergel-i  
Number: 19037  
სერგელ-ი (სერგელს) თრევა. იხ. სარგალი. 

Lemma: sergela  
Number: 19038  
სერგელა (სერგელას) ზანტი; თრევია. სი უჩონჩხე, სი სერგელა: ქხს, 1, გვ. 293 -- შე უჯიგრო, შე ზანტო. 

Lemma: sergelapa  
Number: 19039  
სერგელაფა (სერგელაფას), სერგელუა (სერგელუას) იგივეა, რაც სარგალაფა, -- სახელი ოსერგელუანს, ისერგელუ(ნ)
ზმნათა -- თრევა. მუ ჩერჩელაფავა დო მუ სერგელაფა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 97 -- რა გაჩოჩება და რა გათრევაო. ჯოღორი
მიქით ჸვილჷნი, თის ოსერგელაფესია -- ძაღლი ვინც მოკლა, იმას ათრევინესო. მა დიარაშა მიდებსერგელუქ, სი ტყაშა
მიდაზოჯია -- მე ქორწილში წავეთრევი, შენ ტყეში წაბრძანდიო. იხ. სარგალუა. 

Lemma: serda  
Number: 19040  
სერდა (სერდას) სევდა. გურსჷ სერდაქ გომირჩქინდუ: მ. ხუბ., გვ. 323 -- გულში სევდა გამიჩნდა. 

Lemma: seremia  
Number: 19041  
სერემია, სერმია (სერ{ე}მიას) სავაჭრო თანხა (პ. ჭარ.). შდრ. იმერ. სერმია სავაჭრო თანხა (ვ.ბერ.). 

Lemma: seresken-i  
Number: 19042  
სერესქენ-ი (სერესქენს) უთვალავი (დ. ფიფია). იხ. სერასქირი. 

Lemma: serexea  
Number: 19043  
სერეხეა (სერეხეას) მაღალი (უშნოდ). 

Lemma: seri  
Number: 19044  
სერი დო დღაში ზმნზ. დღე და ღამე. ი ბადიდიქჷ სერი დო დღაში იდჷ: ა. ცაგ., გვ. 34 -- იმ ბერიკაცმა დღე და ღამე იარა.
ლური ვამიღუ სერი დო დღაშითჷ: ი. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 26 -- ძილი არ მაქვს დღე და ღამით. 

Lemma: serioznul-i  
Number: 19045  
სერიოზნულ-ი (სერიოზნულ/რს) სერიოზული. სერიოზნული საქმეშა მოიკიდირუნა ხე -- სერიოზული საქმისათვის
მოგიკიდიათ ხელი. 

Lemma: serisha{xe'}  
Number: 19046  
სერიშა{ხჷ} ზმნზ. დაღამებამდე; ღამემდე. სერიშახჷ ოკო დიირთენი -- დაღამებამდე უნდა დაბრუნდე. 

Lemma: ser-serit  
Number: 19047  
სერ-სერით ზმნზ. ღამ-ღამობით. სერ-სერით გერც გეხე: მასალ., გვ. 81 -- ღამ-ღამობით მგელზე ზის. (ორე) სერ-სერით
გილმალჷ, ქოთომიში მახირალი -- (არის) ღამ-ღამობით მოსიარულე, ქათმის ქურდი (მპარავი). 

Lemma: serua  
Number: 19048  
სერუა (სერუას) იგივეა, რაც სერაფა, -- სახელი ისერუანს, ოსერუანს ზმნათა -- {და}ღამება. თელი დღას ოჭკადურეშის
გითოხე დო თექ ოსერუანს -- მთელი დღე სამჭედლოში ზის და იქ აღამებს. ოსერუანს (დაასერუუ დააღამა, დუუსერუაფუ
დაუღამებია, დონოსერაფუე(ნ) დააღამებდა თურმე) გრდმ. აღამებს. ისერუანს (დიისერუუ დაიღამა, დუუსერუაფუ დაუღამებია) გრდმ.
სათავ. ქც. ოსერუანს ზმნისა -- იღამებს. ისერუუ(ნ) (დიისერუ დაღამდა, დოსერე{ლე}(ნ) დაღამებულა) გრდუვ. ვნებ. ოსერუანს
ზმნისა -- ღამდება. ასერუუ(ნ) (დაასერუ დაუღამდა, დოსერუუ დაღამებია) გრდუვ. ვნებ. ოსერუანს ზმნისა -- უღამდება.
ოსერაფუანს (ოსერაფუუ აღამებინა, უსერაფუაფუ უღამებინებია, ნოსერაფ{უაფ}უე(ნ) აღამებინებდა თურმე) კაუზ. ოსერუანს ზმნისა --
აღამებინებს. მასერაფალი მიმღ. მოქმ. {და}მღამებელი. ოსერაფალი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}საღამებელი. გესერაფილი მიმღ. ვნებ. წარს.
დაღამებული. გენასერეფი მიმღ. ვნებ. წარს. დანაღამები, შემონაღამები. გენასერაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. დაღამების საფასური.
უგუუსერაფუ მიმღ. უარყ. დაუღამებელი. 

Lemma: serghe{le}  
Number: 19049  
სერღე{ლე} (სერღე{ლე}ს) აწოწილი, უშნოდ მაღალი. იხ. სერღერია. 

Lemma: sergheria  
Number: 19050  
სერღერია (სერღერიას) გამხდარი და მაღალი. მაღალი კოჩი რე, სერღერია -- მაღალი კაცია, გრძელი (ახმახი). იხ.
სირღინაფა. 

Lemma: set'el-i  
Number: 19051  
სეტელ-ი (სეტელს): გინოსეტელი გადასვლა. 



Lemma: sep-i  
Number: 19052  
სეფ-ი (სეფის) კიდობანი (გ. ელიავა). 

Lemma: sepa  
Number: 19053  
სეფა (სეფას) იხ. შეფა. 

Lemma: sekurua  
Number: 19054  
სექურუა (სექურუას) იხ. გილა-სექურუა, -- ხეტიალი. 

Lemma: seghere  
Number: 19055  
სეღერე (სეღერეს) იგივეა, რაც სერღერია, -- უშნოდ მაღალი, აყლაყუდა, ახმახი. 

Lemma: seq'ere  
Number: 19056  
სეყერე, სეყერია (სეყერეს, სეყერიას) გრძელყელიანი, გრძელყელა. 

Lemma: sechel-i  
Number: 19057  
სეჩელ-ი (სეჩელს) საჩეჩელი (პ. ჭარ.; მასალები, ტ. 3, ნაწ. 1, გვ. 245). 

Lemma: svaia  
Number: 19058  
სვაია (სვაიას) ბოძი. სჷმეტი დო სვაიეფი წოხლე ქაწოიშქუდასჷნი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 45 -- სვეტები და ბოძები წინ
რომ იყოს აღმართული. 

Lemma: svanda  
Number: 19059  
სვანდა, სვანჯა (სვანდ/ჯას) იხ. სვანჯი. 

Lemma: svanj-i  
Number: 19060  
სვანჯ-ი, შვანჯ-ი (სვანჯის, შვანჯის) // სვანდა, სვანჯა (სვანდ/ჯას) სახელი ისვანდ/ჯუ(ნ), ოსვანდ/ჯუას ზმნათა -- სვენება,
მოსვენება. დავითიში ღურაში აშო ჩქიმო ვა ჸოფერე სვანჯი: მასალ, გვ. 76 -- დავითის სიკვდილის შემდეგ ჩემთვის არ
ყოფილა მოსვენება. კიდუშ სვანჯი დღას ვარე: ქხს, 1, გვ. 220 -- კოდალას მოსვენება არასოდეს არაა. უჯგუში მარდი თინა
ორე, დობჸვილე დო მომოსვანჯე: ქხს, 1, გვ. 51 -- უკეთესი მადლი ის იქნება, მომკლა და მომასვენო. ისვანდუ(ნ),
ისვანჯუ(ნ) (მიისვანდ/ჯუ მოისვენა, მუუსვანდ/ჯებუ მოუსვენია, მონოსვანდ/ჯუე(ნ) მოისვენებდა თურმე) გრდმ. ისვენებს.
ოსვანდუანს//ოსვანჯუანს (მაასვანდ/ჯუუ მოასვენა, მუუსვანდ/ჯუაფუ მოუსვენებია) გრდმ. ასვენებს. ოსვანდ/ჯებაფუანს (ოსვანდ/ჯებაფუუ
{მო}ასვენებინა, უსვანდ/ჯებაფუაფუ {მო}უსვენებინებია, მონოსვანდ/ჯებაფუე(ნ) მოასვენებინებდა თურმე) კაუზ. ოსვანჯუანს ზმნისა --
ასვენებინებს. {მო}მასვანდ/ჯებელი მიმღ. მოქმ. {მო}მსვენებელი. მაასვენდ/ჯებელი მიმღ. ვნებ. მყ. მოსასვენებელი. {მო}სვანდ/ჯებული
მიმღ. ვნებ. წარს. {მო}სვენებული. {მო}ნასვანდ/ჯები მიმღ. ვნებ. წარს. {მო}ნასვენები. {მო}ნასვანდ/ჯებუერი მიმღ. ვნებ. წარს.
{მო}სვენების საფასური. {უმ}უსვანდ/ჯებუ მიმღ. უარყ. {მო}უსვენებელი. 

Lemma: svanja  
Number: 19061  
სვანჯა (სვანჯას) იხ. სვანდა. 

Lemma: svanjapa  
Number: 19062  
სვანჯაფა, შვანჯაფა (სვანჯაფას) სახელი ოსვანჯუანს ზმნისა -- {გა}სვენება (მკვდრისა). ღურელი ნამუ ჸუდეს სვანდ/ჯუ? --
მკვდარი რომელ სახლში ასვენია? ღარიბ კუბოს ინოსვანდჷ ღურელი: მ. ხუბ., გვ. 222 -- ღარიბ კუბოში ასვენია მკვდარი.
ღურელს მუდოს ოსვანჯუანა? -- მკვდარს როდის გაასვენებენ? გინოსვანჯაფა ხუთ საათიშოთ ოკონა -- გასვენება ხუთი
საათისათვის უნდათ. ოსვანჯუანს (ოსვანჯუუ {გა}ასვენა, უსვანჯუაფუ {გა}უსვენებია, ნოსვანჯაფუე(ნ) ასვენებდა თურმე) გრდმ. ასვენებს
(მკვდარს). უსვანჯუანს (გუუსვანჯუუ გაუსვენა, გუუსვანჯუაფუ გაუსვენებია) გრდმ. სასხვ. ქც. ოსვანჯუანს ზმნისა -- გაუსვენებს
(მკვდარს). ისვანდინე(ნ), ისვანჯინე(ნ) (ისვანდ/ჯინუ შესაძლებელი გახდა გასვენება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ოსვანჯუანს
ზმნისა -- შეიძლება გასვენება (მკვდრისა); შეიძლება მოსვენება. ასვანდინე(ნ)//ასვანჯინე(ნ) (ასვანდ/ჯინუ შეძლო გაესვენებინა,
-- , ნოსვანდ/ჯებუე(ნ) შესძლებია გასვენება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ოსვანჯუანს ზმნისა -- შეუძლია გაასვენოს; შეუძლია მოისვენოს.
ოსვანდ/ჯაფუანს (ოსვანდ/ჯაფუუ {გა}ასვენებინა, უსვანდ/ჯაფუაფუ {გა}უსვენებინებია, ნოსვანდ/ჯაფ{უაფ}უე(ნ) ასვენებინებდა თურმე) კაუზ.
ოსვანჯუანს ზმნისა -- ასვენებინებს. მასვანჯაფალი მიმღ. მოქმ. {გა}მსვენებელი. ოსვანჯაფალი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}სასვენებელი.
გინოსვანჯაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. გამოსვენებული. ნასვანჯეფი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნასვენები. ნასვანჯაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს.
გასვენების საფასური. {უგნუ}უსვანჯაფუ მიმღ. უარყ. {გა}უსვენებელი. 

Lemma: svanjeba  
Number: 19063  
სვანჯება (სვანჯებას) იგივეა, რაც სვანჯი, სვანჯა. აკა წუნც ვესვანჯჷქ: აია, 1, გვ. 34 -- ერთ წუთს არ ისვენებ. 

Lemma: svarap-i  
Number: 19064  
სვარაფ-ი (სვარაფის) იხ. გილა-სვარაფი. 

Lemma: svarta  
Number: 19065  
სვართა (სვართა) უშნოდ მაღალი (გრძელი). 



Lemma: svartil-i  
Number: 19066  
სვართილ-ი (სვართილს) მიმღ. ვნებ.წარს. სვართუნს ზმნისა -- სიგრძეზე დაჭრილი; დასერილი. ხული სვართილი, ხული
წვართილი -- არძა ხული რენია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 186 -- მხალი დაჭრილი (სიგრძეზე), მხალი მოშუშულ-გაწურული --
ყველა მხალი არისო. თე სქვერიში ხორცი შიშქილაცალი ბოშის ქაწუდგ თითხას სვართილი: აია, 1, გვ. 23 -- ეს შვლის
ხორცი შიშქილას მსგავსი ბიჭს დაუდგა (დაუდვა) თხლად დაჭრილი. 

Lemma: svartua  
Number: 19067  
სვართუა (სვართუას) სახელი სვართუნს ზმნისა -- რისამე სიგრძეზე გაჭრა თხლად და ლამაზად; დასერვა. გადატ. ხეტიალი.
იხ. ოსვართაია. 

Lemma: svaril-i  
Number: 19068  
სვარილ-ი (სვარილს) მიმღ. ვნებ. წარს. სვარუნს ზმნისა -- შეკმაზული (სანელებლით). 

Lemma: svarsval-i  
Number: 19069  
სვარსვალ-ი (სვარსვალს) იგივეა, რაც სარსალი. ნინაში სვარსვალი ენის სავსავი, ტარტარი. გადატ. მორიდებული, დინჯი
ლაპარაკი. უსვარსვალუანს (ნინას) (უსვარსვალუუ ატარტარა, უსვარსვალუაფუ უტარტარებია, ნოსვარსვალაფუე(ნ) ატარტარებდა
თურმე) გრდმ. ენას ატარტარებს, ყბედობს. ოსვარსვალუანს ნინას იგივეა, რაც უსვარსვალუანს. 

Lemma: svart'ua  
Number: 19070  
სვარტუა (სვარტუას) სახელი ოსვარტანს ზმნისა -- {წა}ხეტება. ოსვარტანს (ოსვარტუუ {წა}ეხეტა, უსვარტუუ {წა}ხეტებულა,
ნოსვარტუე(ნ) {წა}ეხეტებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. წაეხეტება. იხ. გილა-სვარტუა. 

Lemma: svarua  
Number: 19071  
სვარუა (სვარუას) სახელი სვარუნს ზმნისა -- 1. შეკმაზვა; მწვანილისა და შესაკმაზის არევა ერთმანეთში; საჭმლის შეკმაზვა
მარილითა და მწვანილით. ლებია გესვარი დო ქიძირე გემო! -- ლობიო შეკმაზე და ნახე გემო! 2. დასერვა. 3. ხეტიალი. იხ.
გილა-სვართუა. 4. იშასვარუა შურიში სულის ამოღება. შდრ. იშასორუა. სვარუნს (გესვარუ შეკმაზა, გეუსვარუ შეუკმაზავს,
გენოსვარუე(ნ) შეკმაზავდა თურმე) გრდმ. კმაზავს საჭამადს; სერავს (ხორცს). უსვარუნს (გეუსვარუ შეუკმაზა, გეუსვარუ შეუკმაზავს)
გრდმ. სასხვ. ქც. სვარუნს ზმნისა -- საჭამადს უკმაზავს; უსერავს. ოსვარაფუანს (ოსვარაფუუ აკმაზვინებს, უსვარაფუაფუ
უკმაზვინებია, ნოსვარაფუე(ნ) აკმაზვინებდა თურმე) კაუზ. სვარუნს ზმნისა -- საჭამადს აკმაზვინებს. მასვარალი მიმღ. მოქმ.
საჭამადის {შე}მკმაზველი. ოსვარალი მიმღ. ვნებ. მყ. {შე}საკმაზავი; {და}სასერავი. ესვარილი მიმღ. ვნებ. წარს. {შე}კმაზული
საჭამადი. ენასვარა მიმღ. ვნებ. წარს. {შე}ნაკმაზი საჭამადი. ენასვარუერი მიმღ. ვნებ. წარს. საჭამადის შეკმაზვის საფასური. 

Lemma: svasval-i  
Number: 19072  
სვასვალ-ი (სვასვალს) დაბალ ხმაზე ნაზად ლაპარაკი. 

Lemma: svasvap-i  
Number: 19073  
სვასვაფ-ი (სვასვაფის) სახელი ოსვასვანს ზმნისა -- ნაზად (კოხტად) წასვლა; ადგილზე ნაზად ყოფნა. ოსვასვანს (მიდაასვასუუ
წაგოგმანდა, მიდუუსვასუუ//მიდუუსვასვინუ წაგოგმანებულა, მიდნოსვასუე(ნ) წაგოგმანდებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. წაგოგმანდება,
კოხტად წავა. 

Lemma: svasvil-i  
Number: 19074  
სვასვილ-ი (სვასვილს) იხ. მოსვასვილი. 

Lemma: svasvin-i  
Number: 19075  
სვასვინ-ი (სვასვინს) კოხტად, ლამაზად ყოფნა; მოკაზმვა, მორთვა. 

Lemma: svasua  
Number: 19076  
სვასუა (სვასუას) იგივეა, რაც სვასვაფი, -- სახელი ოსვასვანს, სვასუ(ნ) ზმნათა -- 1. კოპწიად, კოხტად, მოხდენილად
სიარული. 2. კოხტად (ნაზად) ჯდომა. სი თექ სვასუქ, მა თაქ ხვალე, თაშ მუშენი გამაწვალი: ქხს, 1, გვ. 82 -- შენ იქ (ნაზად)
ზიხარ, მე აქ მარტო, ასე რატომ გამაწვალე. 3. მოწიწებით და დინჯად ჭამა, შესმა. ღვინი ბოლოშახ გესვასუ -- ღვინო
ბოლომდე შესვა (მოწიწებით). სვასუნს (გესვასუ შესვა, გეუსვასუ შეუსვამს, გენოსვასუე(ნ) შესვამდა თურმე) გრდმ. დინჯად და
მოწიწებით სვამს. ოსვასვანს (მიდაასვასვანს წაგოგმანდება, მიდასვასუუ წაგოგმანდა, მიდნოსვასუე(ნ) წაგოგმანდებოდა თურმე) გრდუვ.
ვნებ. მოხდენილად წავა, წაგოგმანდება. სვასუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. სტატიკ. ნაზად
ზის. 

Lemma: svat'al-i  
Number: 19077  
სვატალ-ი (სვატალს) იგივეა, რაც ჟვატალი, -- გაუაზრებელი ლაპარაკი, -- ბჟუტური; როშვა. სვატალანს/ც (სვატალუუ
იბჟუტურა, უსვატალუუ უბჟუტურია, ნოსვატალუე(ნ) ბჟუტურებდა თურმე) გრდმ. ბჟუტურობს, როშავს. 

Lemma: sve  
Number: 19078  
სვე (სვეს) სვე, სვრელი. მუდა სვე გოხარჩქი ამუდღა? -- რამდენი სვე (სვრელი) გათოხნე დღეს? 

Lemma: svena  
Number: 19079  



სვენა (სვენას), სვენუა//სვინუა (სვე/ინუას) სახელი ოსვინუ(ნ) ზმნისა -- სმენა; გაგება. ჯგირი სვენა ვოუღუ -- კარგი სმენა
არ აქვს. ეს მუ ოსვინუ, მაღურუუ რე -- ამას რა ესმის (გაეგება), მომაკვდავია. ვამოსვენუნია -- არ მესმისო (გამეგებაო).
ოსვინუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. ესმის, გაეგება. იხ. სიმა. 

Lemma: sverele  
Number: 19080  
სვერელე (სვერელეს) მაღალი. მიმინოცალი, ნაზი, სვერელე, ოშ შხვაშა ღირუ სქან ტანადობა -- მიმინოს მსგავსი, ნაზი,
მაღალი, ას სხვად ღირს შენი ტანადობა. 

Lemma: sverexia  
Number: 19081  
სვერეხია (სვერეხიას) წვრილი და ძალზე მაღალი. 

Lemma: svesvere  
Number: 19082  
სვესვერე (სვესვერეს), სვესვერია (სვესვერიას) დინჯი, მშვიდი; ნაზი. 

Lemma: svet'-i  
Number: 19083  
სვეტ-ი (სვეტის) ბოძი. ათე სვეტისჷ ნჯორამი კოჩქჷ მართახი ქჷმკაბუნუუ: ი. ყიფშ., გვ. 14 -- ამ ბოძზე ჯორიანმა კაცმა
მათრახი ჩამოკიდა. იხ. სვაია; სიმეტი//სმეტი. 

Lemma: svet'eria  
Number: 19084  
სვეტერია (სვეტერიას) იგივეა, რაც შვეტერია, -- მაღალი და გამხდარი. 

Lemma: svia  
Number: 19085  
სვია (სვიას) ზოოლ. გრძელ-ცხვირა თევზია (მასალები, ტ. ვ, გვ. 75). 

Lemma: sviler-i  
Number: 19086  
სვილერ-ი (სვილერს) მიმღ. ვნებ. წარს. სვილანს ზმნისა -- გაფცქვნილი, დაფლეთილი. ქოთომიში კუჩხი გოსვილუუ დო
სვილერი ქოდიტუუ -- ქათმის ფეხი გაფცქვნა და გაფცქვნილი (შემოძარცული) დატოვა. 

Lemma: svilua  
Number: 19087  
სვილუა (სვილუას) სახელი სვილანს ზმნისა -- ქერქის გაძრობა, გაფცქვნა; ხორცის დაფლეთა, დაგლეჯა. მონდა დადული
ქოწუდვეს დო თოლიშმამილას გოსვილუუ -- მწიფე დედალი (წინ) დაუდეს და წამში დაგლიჯა. სვილანს (გოსვილუუ
დაფლითა, გუუსვილუუ დაუფლეთია, გონოსვილუე(ნ) დაფლეთდა თურმე) გრდმ. ფლეთს, გლეჯს, ფცქვნის. უსვილანს (გუუსვილუ
დაუფლითა, გუუსვილუ{უ} დაუფლეთია) გრდმ. სასხვ. ქც. სვილანს ზმნისა -- უფლეთს, უგლეჯს, უფცქვნის. ისვილუუ(ნ) (გიისვილუ
დაიფლითა, გოსვილე{რე}(ნ) დაფლეთილა) გრდუვ. ვნებ. სვილანს ზმნისა -- იფლითება, იფცქვნება. ასვილუუ(ნ) (გაასვილუ
დაეფლითა, გოსვილუუ დაჰფლეთია) გრდუვ. ვნებ. სვილანს ზმნისა -- ეფლითება, ეფცქვნება. ისვილე(ნ) (ისვილუ შესაძლებელი
გახდა {და}ფლეთა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. სვილანს ზმნისა -- შეიძლება {და}იფლითოს, {და}იგლიჯოს, {გა}იფცქვნას.
ასვილე(ნ) (ასვილუ შეძლო {და}ეფლითა, -- , გონოსვილუე(ნ) შესძლებია დაფლეთა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უსვილანს ზმნისა --
შეუძლია {და}ფლითოს, {და}გლიჯოს, {გა}ფცქვნას. ოსვილაფუანს (ოსვილაფუუ აფლეთვინა, უსვილაფუაფუ უფლეთვინებია,
ნოსვილაფუე(ნ) აფლეთვინებდა თურმე) კაუზ. სვილანს ზმნისა -- აფლეთვინებს, აგლეჯვინებს, აფცქვნევინებს (ხორცს
ძვლისაგან). მასვილარი მიმღ. მოქმ. {და}მფლეთი, {და}მგლეჯი, გამძრობი (ძვლისგან ხორცისა). ოსვილარი მიმღ. ვნებ. მყ.
{და}საფლეთი, საგლეჯი, {გა}საფცქვნელი. გოსვილერი მიმღ. ვნებ. წარს. დაფლეთილი, დაგლეჯილი, გაფცქვნილი (მაგ.,
ძვალი). ნასვილა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაფლეთი, ნაგლეჯი, ნაფცქვენი. ნასვილუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ფლეთის, გლეჯის, ფცქვნის
საფასური. {უგუ}უსვილუ მიმღ. უარყ. {და}უფლეთელი, გაუფცქვნელი. 

Lemma: svimon-i  
Number: 19088  
სვიმონ-ი (სვიმონს) იგივეა, რაც შვე, -- 1. შვავი, ზვავი; თოვლის ჩამოწოლა. ტყა იცვენც ქეჸანას სვიმონიშე -- ტყე იცავს
ქვეყანას ზვავისაგან. 2. ანთროპონიმი. 

Lemma: svinapa  
Number: 19089  
სვინაფა (სვინაფას) იგივეა, რაც სვენა. მუთუნი ვაასვინუ, მუ გოკო ქიმინენი -- არაფერი არ ესმის, რა გინდა, რომ ქნა. 

Lemma: svinga  
Number: 19090  
სვინგა, სვინგალ-ი (სვინგა{ლ}-ს) უშნოდ გრძელი. ჩხვინდისვინგალი -- ცხვირგრძელი. შდრ. სვირთა. 

Lemma: svindis-i  
Number: 19091  
სვინდის-ი (სვინდისის) სინდისი. სვინდისის ქიფუჩუანქჷ-და, ვადმაღორა, სი ღურელი: ქხს, 1, გვ. 60 -- სინდისს თუ
იფიცავ, არ მომატყუო, შე უღმერთო (შე მკვდარო). 

Lemma: svindisc'aulir-i  
Number: 19092  
სვინდისწაულირ-ი (სვინდისწაულირს) სვინდისწამხდარი. სვინდისწაულირი კათა ჯიმაშ ზჷსხჷრც ქოხუპუნა: მასალ., გვ.
80 -- სვინდისწამხდარი ხალხი ძმის სისხლს ხრუპავენ (ხვრეპენ). 

Lemma: svip'a  
Number: 19093  



სვიპა, სვიპალ-ი (სვიპა{ლ}ს) უშნოდ მაღალი. 

Lemma: svir-i  
Number: 19094  
სვირ-ი (სვირს) მილი, რომელსაც იყენებენ არყის გამოხდისას. 

Lemma: svira1  
Number: 19095  
სვირა1 (სვირას) 1. ბლის კანისაგან მოწნული ხელჩანთა.შდრ. ჩაჩაბია (მასალები, ტ. 2, ნაწ. 1, გვ. 232). 2. წაკულაკი (პ.
ჭარ.) შდრ. ხოროკია. 

Lemma: svira2  
Number: 19096  
სვირა2, სვირალ-ი (სვირა{ლ}ს) მაღალი და მშვიდი (მ. ძაძ., 2, გვ. 17). 

Lemma: svirta  
Number: 19097  
სვირთა, სვირთალ-ი (სვირთა{ლ}ს) უშნოდ გრძელი; აყლარწული (ადამიანი). ჩხვინდისვირთა ცხვირგრძელი. ქირი, მუჭო
გეისვირთანს ნინძგი: მ. ხუბ., გვ. 9 -- ქორო, როგორ წაგრძელებია ნისკარტი. მუში მამაღალა რე, გიისვირთინანს თაქ --
რა სიმაღლისაა, აყუდებულია აქ. იხ. სვირთინი. 

Lemma: svirtin-i  
Number: 19098  
სვირთინ-ი (სვირთინს), სვირთინაფა (სვირთინაფას) სახელი ისვირთინანს, სვირთონდუ(ნ) ზმნათა -- უშნოდ გრძელი;
წაგრძელება. // გადატ. უკმაყოფილების გამოხატვა. ათე ამბე ქევეჩიინი, გაასვირთინუუ ჩხვინდი -- ეს ამბავი რომ ვუამბე,
ეწყინა (წაიგრძელა ცხვირი). ირდუუ დო სვირთონდუ -- იზრდება და უშნოდ გრძელდება სიმაღლეში. ისვირთინანს
(ისვირთინუუ უშნოდ აშოლტილი იდგა, უსვირინუაფუ უშნოდ აშოლტილი მდგარა, ნოსვირთინუე(ნ) უშნოდ აშოლტილი იდგა თურმე)
გრდუვ. ვნებ. უშნოდ აშოლტილი დგას. ოსვირთინანს იგივეა, რაც ისვირთინანს. ოსვირთინუანს ჩხვინს (ოსვირთინუუ
წაიგრძელა ცხვირი, უსვირთინუაფუ წაუგრძელებია ცხვირი, ნოსვირთინაფუე(ნ) წაიგრძელებდა თურმე ცხვირს) გრდმ. აგრძელებს
ცხვირს; გადატ. უკმაყოფილებას გამოხატავს. სვირთონდუ(ნ) (გოსვირთონდუ უშნოდ აიშოლტა, გოსვირთინაფე{რე}(ნ) აშოლტილა
უშნოდ) გრდუვ. ვნებ. სიმაღლეში იზრდება უშნოდ, იშოლტება. იხ. სვირთალი. 

Lemma: svirtinua  
Number: 19099  
სვირთინუა (სვირთინუას) იხ. სვირთინი, სვირთინაფა. 

Lemma: svirin-i  
Number: 19100  
სვირინ-ი, სვირინაფა (სვირინ{აფა}ს), სვირინუა (სვირინუას) სახელი ოსვირინანს, სვირონდუ(ნ) ზმნათა -- ნაზად ყურება;
რაიმე გარემოში გამორჩევა რითიმე (სიდინჯით, მორთულობით...). გადატ. გაოცება. ტანო ჩე ჯა ოსვირინა, პიჯო მესიში
ვარდი ჯგურა: მ. ხუბ., გვ. 341 -- ტანად ალვის ხესავით გამოირჩევი, სახით მაისის ვარდივით. მუჭო მოჭყუდუშორო
ისვირინანს -- როგორ პატარძალივით ნაზად იყურება. ისვირინანს (ისვირინუუ ნაზად იყურა, გოსვირინაფე{ლე}(ნ) გაოცებულა)
გრდუვ. ვნებ. ნაზად იყურება; გაოცებით, გამორჩეულად იყურება. ოსვირინანს იგივეა, რაც ისვირინანს. სვირონდუ(ნ)
(გოსვირონდუ გაოცდა, გოსვირინაფე{ლე}(ნ) გაოცებულა) გრდუვ. ვნებ. ოცდება; ნაზად, გამორჩევით იყურება (იმზირება). 

Lemma: svirish  
Number: 19101  
სვირიშ ჩაჩაბია (სვირიშ ჩაჩაბიას) სვირას საღობავი დაზგა. იხ. სვირა (მნიშვნ. -- 1); ჩაჩაბია. 

Lemma: sviro  
Number: 19102  
სვირო (სვიროს) ბოტან. სურო. იხ. სურუ, ცურუ. სვიროში კაკალი სუროს კაკალი (ნაყოფი). 

Lemma: sviron-i  
Number: 19103  
სვირონ-ი (სვირონს) სუროიანი ადგილი. იხ. სვირო. 

Lemma: svirt'in-i  
Number: 19104  
სვირტინ-ი (სვირტინს), სვირტინუა (სვირტინუას) იგივეა, რაც სვირთინი, -- უშნოდ გაზრდა სიმაღლეში. მუშ მამაღალა
ქიისვირტინანს დო ჭკუა ვაუღუ -- რა სიმაღლისა გაიზარდა და ჭკუა არ აქვს. ისვირტინანს (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4
სერიის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. უშნოდ მაღლდება (ტანს იყრის). გადატ. გულუბრყვილოდ იყურება. სვირტონდუ(ნ)
(გოსვირტონდუ გაიზარდა უშნოდ, გოსვირტინაფე{რე}(ნ) უშნოდ გაზრდილა) გრდუვ. ვნებ. უშნოდ იზრდება (სიმაღლეში). ოსვირტინანს
იგივეა, რაც ისვირტინანს, უშნოდ ტანაყრილია; აყლარწულია. გადატ. გულუბრყვილოდ იყურება. 

Lemma: svirxal-i  
Number: 19105  
სვირხალ-ი (სვირხალს) უშნოდ მაღალი; აყაყული. 

Lemma: svisva  
Number: 19106  
სვისვა, სვისვალ-ი (სვირსვა{ლ}ს) კოპწია, კოხტა; მორცხვი; წყნარი; მორიდებული. სი სვისვალი, წარკანწილა, სქან
გურქ გჷმატჷბასჷნი: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 122 -- შე კოპწიავ, `წარკანწილავ', შენი გული რომ გამითბეს. 

Lemma: svisvin-i  
Number: 19107  



სვისვინ-ი (სვისვინს), სვისვინუა (სვისვინუას) სახელი ოსვისვინანს ზმნისა -- კეკლუცობა; კოპწიაობა; მდუმარება;
მორიდებით, დარცხვენით, მშვიდად, ნაზად მზერა, ყურება; სუსვა. ცირა, მუჭო ისვისვინა, ჩქიმდა გიგორაფუნია: ქხს, 1, გვ.
65 -- ცირავ (გოგო), როგორ გასუსულხარ, ჩემთვის გიგინებიაო. ცირა, მუს ისვისვინა, ეგების გოკორდეე?: ი. ყიფშ., გვ. 113
-- ცირავ, როგორ ინაზები, ეგების გინდოდე? ხვალე რექჷნ, ისვისვინა უდაბნოში რაშიცალო: მ. ხუბ., გვ. 315 -- მარტო რომ
ხარ, კეკლუცობ უდაბნოს რაშივით. ოსვისვინა, ოპიპინა, ვაი, სქან წავლა, სქვამი ცირა!: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 122 --
კოპწიაობ, ინაზები, ოხ, შენი წახდომა, ლამაზო ცირავ! ისვისვინანს (ისვისვინუუ იკეკლუცა, უსვისვინუუ უკეკლუცია, ნოსვისინუე(ნ)
კეკლუცობდა თურმე) გრდუვ. კეკლუცობს; ნაზად იყურება. ოსვისვინანს იგივეა, რაც ისვისვინანს. შდრ. ცქვიქვინი;
ძგვიძგვინი; წკვიწკვინი. 

Lemma: svit'a  
Number: 19108  
სვიტა, შვიტა (სვიტას, შვიტას) სუსტი. ნერგეფი ჭიფე დო სვიტა გიშმურს -- ნარგავები წვრილი და სუსტი გამოდის. 

Lemma: svit'al-i  
Number: 19109  
სვიტალ-ი (სვიტალს) უშნოდ გრძელი, აყლაყუდა. შდრ. სვირტინი. 

Lemma: stol-i  
Number: 19110  
სთოლ-ი, სტოლ-ი (სთოლ/რს) [რუს. стол მაგიდა]. ძალამი ჯგირი სტოლი გაგმა{ა}ნწყუუ -- ძალიან კარგი სუფრა
გა{მო}აწყო. შდრ. ტაბაკი. 

Lemma: si1  
Number: 19111  
სი1 (მოთხ. სი შენ; მიც. სი შენ; ნათეს. სქან შენ; მოქმ.; ვითარ.; წოდ. არ აქვს; მიმართ. სქანდა შენთან, შენსკენ; დაშორ.
სქანდე შენგან; დანიშნ. სქანო(თ) შენთვის) მეორე პირის ნაცვალსახელი მხოლობითი რიცხვისა -- შენ. მრავლ. რიცხვში:
თქვა{ნ}. სი ქოგიჩქუ შენ იცი; სი ვეფირქა შენ არ იფიქრო; სი ვაგორთანაფუდას თანაფა! -- შენ არ გაგთენებოდეს
აღდგომა! (წყევლაა). ქ სი რექ ჩქიმი პატონი შენ ხარ ჩემი ბატონი. ქ სი ქოგგალე შენ შემოგევლე. ქ მა სი გიწიინქი-დო მე
შენ გეტყვი-და. ქ ართი სი, მეტი საქმე ვაიღუნო? ერთი შენ, მეტი საქმე არ გაქვს? ქ აბა, სი გიჩქუ დო სქან ღორონს აბა,
შენ იცი და შენმა ღმერთმა. ქ სით სუ დო მათ სუ! შენც სუ და მეც სუ! 

Lemma: si-2  
Number: 19112  
სი-2 პრეფიქსი -ა, -ე სუფიქსებთან (სი- -- - ე, სი- -- -ა) აწარმოებს აბსტრაქტულ სახელებს: 1. სი - -- -ე: სი-რჩინუ-ე სიბერე
(რჩინუ ბებერი); სი-ნჩხ-ე სიცხე (ჩხე//ნჩხე ცხელი); სი-გემუან-ე სიტკბოება (გემუანი ტკბილი); სი-დინდარ-ე სიმდიდრე
(დინდარი მდიდარი); სი-ღარიბ-ე სიღარიბე (ღარიბი ღარიბი): სიდინდარე დო სიღარიბე იშო-აშო გილურსუ: ხალხ.
სიბრ., 1, გვ. 122 -- სიმდიდრე და სიღარიბე იქით-აქეთ დადის... 2. სი - -- -ა (იშვიათია; უმეტესად პარალელურად სი - -- -ე
გვხვდება): სი-სქვამ-ა // სი-სქვამ-ე სილამაზე (სქვამი ლამაზი): სქანი სისქვამე მა ვემაჭარე: მასალ., გვ. 21 -- შენს
სილამაზეს მე ვერ აღვწერ (შემიძლია აღვწერო); სი-სერ-ა//სი-სერ-ე სიღამე (სერი ღამე); სი-ჯგირ-ა//სი-ჯგირ-ე (ჯგირი
კარგი); სი-რჩხი-ა სიცხელე (ჩხე//რჩხე ცხელი)... 

Lemma: siabara  
Number: 19113  
სიაბარა (სიაბარას) ძალ-ღონე, ძლიერება. სიაბარა გიშაქანქილი აფუ: ყაზაყ., 21.09.1930, გვ. 3 -- ძალ-ღონე გამოლეული
აქვს. შდრ. ჭყანი, ჭყანა. 

Lemma: siave  
Number: 19114  
სიავე (სიავეს) სიავე. დუდი მებჩი სიავეს: ი. ყიფშ., გვ. 157 -- სიავეს ჩავდიოდი (თავი მივეცი სიავეს). 

Lemma: sialale  
Number: 19115  
სიალალე (სიალალეს) სიალალე. ოსურქ თქუა: ჩქიმ სიალალექ (//ალალობაქ) ჩქიმი დუდი ჩქიმ ქომონს ვაჭარუა: თ.
სახოკ., გვ. 256 -- ქალმა (ცოლმა) თქვაო: ჩემმა სიალალემ ჩემი თავი ჩემს ქმარს არ აღირსაო. 

Lemma: siambare  
Number: 19116  
სიამბარე (სიამბარეს) გრძნობა (დ. ფიფია). 

Lemma: siamneba  
Number: 19117  
სიამნება (სიამნებას) სიამოვნება. ეს დიდი სიამნებით იფქჷნქია: მ. ხუბ., გვ. 200 -- ამას დიდი სიამოვნებით ვიზამო. 

Lemma: siasamur-i  
Number: 19118  
სიასამურ-ი (სიასამურს) სიასამური. // გადატ. რბილი და მეტად გემრიელი; მეტად მსუქანი, ქონიანი ხორცი (პ. ჭარ.).
სიასამურიჯგურა ხორცი უღუდუა -- სიასამურის მსგავსი (მეტად გემრიელი) ხორცი ჰქონდაო. გადატ. ქ სიასამური
ვეერჩქილედუ არავითარი ხმა არ ისმოდა (სრული სიმყუდროვე იყო). 

Lemma: sia-sia  
Number: 19119  
სია-სია (სია-სიას): ქ სია-სიაში ქიმინუა ძალზე ადიდება მდინარისა: აბაშაქ ქიმიიძინუ დო სია-სიას ორთუ -- აბაშამ
მოიმატა და გადაირიაო. 

Lemma: siba1  
Number: 19120  



სიბა1 (სიბას) სამკუთხედის ფორმის ჩავარდნილი ნაწილი საქონლის წელის უკანა მხარეს, რომელიც განსაკუთრებით
ემჩნევა მშიერს. მუჭო სიბადიალაფირი მოირაჸუ ჩხუნი, ვაჲდიარუაფუნო ამდღა? -- როგორ სიბაჩავარდნილი მოგყავს
ძროხა, არ გიბალახებია დღეს? შდრ. საბა: სიბა სარტყლის ადგილი. 

Lemma: siba2  
Number: 19121  
სიბა2, სიბაკარ-ი (სიბას, სიბაკარს) დიდი ერთფრთიანი კარი, რომლითაც საყანე ადგილი გამოყოფილია სოფლისაგან (ვ.
თოფურია); განის კარი; საიდუმლო კარი. 

Lemma: sibaghane  
Number: 19122  
სიბაღანე (სიბაღანეს) სიბავშვე. იხ. ბაღანა. 

Lemma: sibedur-i  
Number: 19123  
სიბედურ-ი, სიბედურა (სიბედურს, სიბედურას) შე უბედურო, შე უბედურისავ! (მიმართვის ფორმა). სიბედური, თენა
ქოიჩქუდუ-და, მუშენ ვათქვიი დუდიშე? -- შე უბედურო, ეს თუ იცოდი, რატომ არ სთქვი თავიდანვე? სიბედურა, მუს
მაწვალე, თაში მუშენი მოშქვიდუა?: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 28 -- შე უბედურისავ, რას მაწვალებ, ასე რატომ მახრჩობ?
შდრ. სი უღორონთე! 

Lemma: siborue  
Number: 19124  
სიბორუე (სიბორუეს) სისულელე. სიბორუექ ქუმაღოლუ, ასე გვიანიე -- სისულელე მომივიდა, ახლა გვიანია. შდრ. ბორო. 

Lemma: siboshe  
Number: 19125  
სიბოშე (სიბოშეს) სიჭაბუკე; სიახალგაზრდავე. ძალამი სიბოშეში სიჩქარეთჷ გურიში ბაძჷგალქჷ გეუოლჷ: ქხს, 2, გვ. 18 -
- ძლიერი ახალგაზრდული სიჩქარით გულის ფანცქალი (ძგერა) აუვარდა. ჩქჷნით ვა მომწონუანა, სიბოშეთჷ გევშერათი:
ი. ყიფშ., გვ. 126 -- ჩვენებიც არ მოგვიწონებენ, სიჭაბუკით რომ გავგიჟდეთ. 

Lemma: sibuge  
Number: 19126  
სიბუგე (სიბუგეს) სიბეცე, სიჩლუნგე. ნული ნორმა სიბუგე რე: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 13 -- ნული ნორმა სიბეცეა
(სიჩლუნგე). შდრ. ბუგა. 

Lemma: sigamaghe  
Number: 19127  
სიგამაღე (სიგამაღეს) განგებ. სიგამაღეთ გიწილი, ვარა ჸოროფილი ქოპუნს ართი -- განგებ გითხარი, თორემ
შეყვარებული მყავს ერთი. 

Lemma: sigergeze  
Number: 19128  
სიგერგეზე (სიგერგეზეს) სივაჟკაცე, სიძლიერე; გოლიათობა. სიგერგეზე, სიქომოლე ვეთქუე დო ვერაგადე -- სიძლიერე,
სივაჟკაცე არ შეიძლება ითქვას. იხ. გერგეზი. 

Lemma: sigval-i  
Number: 19129  
სიგვალ-ი (სიგვალს) უშნოდ მაღალი და ულაზათო. 

Lemma: sigvana  
Number: 19130  
სიგვანა (სიგვანას) სიმსუქნე. იხ. გვანა{ფა}. 

Lemma: sagindza  
Number: 19131  
საგინძა, სიგი{რ}ძა (სიგინძას, სიგი{რ}ძას) სიგრძე. თიში სიგინძა კოჩიშ მაძირაფუ ვავორექ -- იმის სიგრძის კაცის
მნახველი არ ვარ. შდრ. მაგინძა, მაგირძა. 

Lemma: siglaxe  
Number: 19132  
სიგლახე (სიგლახეს) სიგლახე, სიცუდე. 

Lemma: sige'ndza  
Number: 19133  
სიგჷნძა, სიგჷრძა (სიგჷნ/რძას) იხ. სიგინძა, სიგირძა. 

Lemma: side?  
Number: 19134  
სიდე? ზმნზ. სად? მინილჷ, სიდე ორდჷნი, თექინი...: ი. ყიფშ., გვ. 33 -- შევიდა, სადაც იყო, იქ. სიდეთ მიმართ. ზმნზ. სადაც:
მიდამიჸონია თექ, სიდეთ თი სინათლე იძირენიე: მ. ხუბ., გვ. 7 -- წამიყვანეო იქ, სადაც ის სინათლე ჩანსო. 

Lemma: sidida  
Number: 19135  
სიდიდა (სიდიდას), სიდიდარა (სიდიდარას) სიდიდე. დახარბებუ თიშ სიდიდა: ი. ყიფშ., გვ. 171 -- დახარბებია იმისი
სიდიდე. 



Lemma: sidimdre  
Number: 19136  
სიდიმდრე, სიდინდრე (სიდიმ/ნდრეს) სიმდიდრე. თენა მუშენი ვეჩინია, ქეფობაშე სიდიმდრე ვეშიდუე: მ. ხუბ., გვ. 41 --
ეს რატომ არ იცანიო (გაიგეო), ქეიფობიდან სიმდიდრე რომ არ იშოვებოდა. იხ. დიმდარი, დინდარი. 

Lemma: siepa/e  
Number: 19137  
სიეფა/ე (სიეფა/ე-ს) სიეფე. ბაძარს სიეფე ვარე -- ბაზარში სიეფე არ არის. სიეფათი დუდი გაგმირჩქინუ -- სიეფით თავი
გამოიჩინა. იხ. ეფი. 

Lemma: sizarmace  
Number: 19138  
სიზარმაცე (სიზარმაცეს) სიზარმაცე. სიზარმაცექ ორჭოფუ-და, უჩქჷ აზრიში წაჸუნება: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 117 --
სიზარმაცემ თუ შეგიპყრო, იცის აზრის წახდენა. 

Lemma: sizimar-i  
Number: 19139  
სიზიმარ-ი (სიზიმარს) სიზმარი. სიზიმარო გორთხოზუქ: ქხს, 1, გვ. 66 -- სიზმრად გარს გირბენ. ქ სიზიმარი გეძირაფუ
დასიზმრებია. 

Lemma: sizmar-i  
Number: 19140  
სიზმარ-ი (სიზმარს) იხ. სიზიმარი, -- სიზმარი. სიზმარო მორთხოზუქ სუმი საჯენიშ მახოლას: ენგური, გვ. 248 -- სიზმრად
მოგდევ სამი საჟენის სიახლოვეს. ჯვეშ დროებაქ მა ცოდას სიზმარცალო მომეგონუ: ი. ყიფშ., გვ. 128 -- ძველი დროება მე
ცოდვას სიზმარივით მომაგონდა. 

Lemma: sizumar-i  
Number: 19141  
სიზუმარ-ი, სიზჷმარ-ი (სიზუ/ჷმარს) იხ. სიზიმარი, -- სიზმარი. სიზუმარო ვა რძირინი, მუ ცოდაქ რე გემედიდუ!: მ. ხუბ., გვ.
318 -- სიზმრად რომ ვერ გნახე, რა ცოდვა გამიდიდდა! ირო ლური მახიოლე, რადგან გორწყექ სიზუმარო: ქხს, 1, გვ. 51 --
სულ (მუდამ) ძილი მიხარია, რადგან გხედავ სიზმრად. სიზჷმარი ჩქიმი ბორო გომოშინანს ჩქიმი დუსუ: ი. ყიფშ., გვ. 151 --
ჩემი სულელი სიზმარი მახსენებს ჩემს თავს. სიზჷმარი მაფოცენს: ი. ყიფშ., გვ. 111 -- სიზმარი მაკრთობს. 

Lemma: sitinue  
Number: 19142  
სითინუე (სითინუეს) სიმართლე, სისწორე. სითინუე ჭიჭე უჩქჷ, სიღულე ბრელი უღუ: შ. ბერ., გვ. 158 -- სიმართლე
(სისწორე) ცოტა იცის, სიმრუდე ბევრი აქვს. შდრ. თინუ. 

Lemma: site'nche  
Number: 19143  
სითჷნჩე (სითჷნჩეს) სიჩუმე, სიწყნარე (ი. ყიფშ.). იხ. თჷნჩი. 

Lemma: sitxila  
Number: 19144  
სითხილა (სითხილას) სიფრთხილე. საჭირო რე სითხილა -- საჭიროა სიფრთხილე. იხ. თხილი. 

Lemma: sitxe'txa  
Number: 19145  
სითხჷთხა (სითხჷთხას) სითხელე. იხ. თხჷთხუ. 

Lemma: siinc'ra  
Number: 19146  
სიინწრა (სიინწრას) სივიწროვე. იხ. ინწრო. 

Lemma: sik'ete  
Number: 19147  
სიკეთე (სიკეთეს) სიკეთე. სიკეთექ ვანკმანჭჷ დო სიავექ ქიგმოთუუ: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 152 -- სიკეთე არ მომეკარა და
სიავემ კი დამათოვა. ართი სიკეთეს ქორღოლანქია: ი. ყიფშ., გვ. 32 -- ერთ სიკეთეს კი გაგიკეთებო. შდრ. კეთილი. 

Lemma: sik'vate  
Number: 19148  
სიკვათე, სიკვათი{ე}რე (სიკვათეს, სიკვათი{ე}რეს) მჭრელობა; სიმკვეთრე, სიბასრე. გური მანგარი ქოგიღუნ-და,
ლეკურს სიკვათეს ნუ უწონენქჷ: ი. ყიფშ., გვ. 177 -- გული მაგარი თუ გაქვს, ლეკურს სიმკვეთრეს ნუ უწუნებ. კვეთის ვაუღუ
სიკვათი{ე}რე -- კვეთს არ აქვს სიმკვეთრე. იხ. კვათი. 

Lemma: sik'vatua/e  
Number: 19149  
სიკვათუა/ე (სიკვათუა/ე-ს) იგივეა, რაც სიკვათე. 

Lemma: sik'varchxe  
Number: 19150  
სიკვარჩხე (სიკვარჩხეს) მარცხიანობა, უკუღმართობა (საპირისპ.: სიმორძგვე). გინუვლა დროს მუში სიკვარჩხე ირო
ქიგოუხუნუვაფუ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 110 -- გასვლის დროს თავისი უკუღმართობა მაინც დაუმჩნევია. შდრ. კვარჩხი. 

Lemma: sik'ochi  
Number: 19151  
სიკოჩი მიმართვაა: შე კაცო! ვაია, სიკოჩია, ენა ჩქიმი ხეში მიოქოსაფალიენია: მ. ხუბ., გვ. 66 -- ვაიო, შე კაცოვო, ეს ჩემი



ხელის მისახოციაო. მიჸორქ, სიკოჩი, მუ ფქიმინა?: ქხს, 1, გვ. 83 -- მიყვარხარ, შე კაცო, რა ვქნა? 

Lemma: sik'uate  
Number: 19152  
სიკუათე, სიკუათირე იგივეა, რაც სიკვათე, სიკვათიერე. 

Lemma: sik'urcxa  
Number: 19153  
სიკურცხა (სიკურცხას) სიფხიზლე. თოლს სიკურცხა ოკო გიღუდას -- თვალში სიფხიზლე უნდა გქონდეს. იხ. კურცხე. 

Lemma: sila  
Number: 19154  
სილა, ფსილა ({ფ}სილას) სილა, ქვიშა. 

Lemma: silame  
Number: 19155  
სილამე (სილამეს) სინოტივე, სინესტე; ნამული. თუდო თირს დიშვოხეთ დო ჟი ირზენს სილამეს: მ. ხუბ., გვ. 359 -- ქვევით
თოვლზე ვზივართ და ზევით იძლევა სინესტეს. იხ. ლამე. 

Lemma: silba  
Number: 19156  
სილბა (სილბას) მუცლის ქონი (დ. ფიფია). 

Lemma: siler-i  
Number: 19157  
სილერ-ი (სილერს) მიმღ. ვნებ. წარს. სილუნს ზმნისა -- {და}სილული. 

Lemma: silegin-i  
Number: 19158  
სილეგინ-ი (სილეგინს) იხ. სელეგინი. 

Lemma: silekine  
Number: 19159  
სილექინე (სილექინეს) სიმსუბუქე. საქმეს ოკო ვეგმირჩქინე სილექინე -- საქმეში არ უნდა გამოიჩინო სიმსუბუქე. იხ.
ლექინი. 

Lemma: siliba  
Number: 19160  
სილიბა (სილიბას) სირბილე. 

Lemma: sileke'ne  
Number: 19161  
სილექჷნე (სილექჷნეს) იხ. სილექინე. მერჭულეფი ცქვაფილირდ სილექჷნეთ, ცხენოდითჷ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 93 -
- მერჭულები ქებული იყვნენ სიმარდით (სიმჩატით), ცხენოსნობით. იხ. ლექჷნი. 

Lemma: silogin-i  
Number: 19162  
სილოგინ-ი (სილოგინს) სულუგუნი. იხ. სელეგინი. შდრ. კიფუალი. იმერ. სულგუნი, სურგუნი მოხარშული და გადაზელილი
ყველი (ვ. ბერ.). 

Lemma: silua  
Number: 19163  
სილუა (სილუას) სახელი სილუნს ზმნისა -- სილის დაყრა, მოსილვა. წყარი ქიმიძინანდუნი, დოსილუნდუ -- წყალი რომ
მოიმატებდა, დასილავდა. // გადატ. ჟლეტა, სვრა; წყვეტა. სოდეთ მევოჭიშეთინ, პატონეფი მოფსილია: ქხს, 1, გვ. 261 --
სადაც მივასწარით, ბატონები გავჟლიტეო. სილუნს (დოსილუ დასილა, დუუსილუ დაუსილავს, დონოსილუე(ნ) დასილავდა თურმე)
გრდმ. სილავს. ისილუნს (დიისილუ დაისილა, დუუსილუ დაუსილავს) გრდმ. სათავ. ქც. სილუნს ზმნისა -- ისილავს თავისთვის.
უსილუნს (დუუსილუ დაუსილა, დუუსილუ დაუსილავს) გრდმ. სასხვ. ქც. სილუნს ზმნისა -- უსილავს. ისილუუ(ნ) (დიისილუ დაისილა,
დოსილე{რე}(ნ) დასილულა) გრდუვ. ვნებ. სილუნს ზმნისა -- ისილება. ასილუუ(ნ) (დაასილუ დაესილა, დოსილუუ დასილვია) გრდუვ.
ვნებ. უსილუნს ზმნისა -- ესილება. ისილე(ნ) (ისილუ შესაძლებელი გახდა დასილვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. სილუნს ზმნისა
-- შეიძლება {და}ისილოს. ასილე(ნ) (ასილუ შეძლო {და}ესილა, -- , დონოსილუე(ნ) შესძლებია {და}ესილა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
უსილუნს ზმნისა -- შეუძლია {და}სილოს. ოსილაფუანს (ოსილაფუუ ასილვინა, უსილაფუაფუ უსილვინებია, ნოსილაფ{უაფ}უე(ნ)
ასილვინებდა თურმე) კაუზ. სილუნს ზმნისა -- ასილვინებს. მასილარი მიმღ. მოქმ. {და}მსილავი. ოსილარი მიმღ. ვნებ. მყ.
{და}სასილ{ავ}ი. სილერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}სილული. ნასილა მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნასილ{ავ}ი. ნასილუერი მიმღ. ვნებ. წარს.
{და}სილვის საფასური. {უდუ}უსილუ მიმღ. უარყ. {და}უსილავი. 

Lemma: sile'ba  
Number: 19164  
სილჷბა (სილჷბას) სირბილე. იხ. სილიბა. 

Lemma: sima1//se'ma  
Number: 19165  
სიმა1//სჷმა (სიმას, სჷმას); სიმაფა//სჷმაფა (სი/ჷმაფას), სიმუა//სჷმუა (სი/ჷმუას) სმენა, გაგონება; რისამე გახმაურება,
გავრცელება. მუდგარენქ მაასიმუ -- რაღაც შემოესმა. ხონარობა ისიმჷდჷ ტყას: ი. ყიფშ., გვ. 35 -- ხმიანობა ისმოდა ტყეში.
ასიმე//ასჷმე (მაასი/ჷმუ მოესმა, მოსი/ჷმაფუ მოსმენია, მონოსი/ჷმაფუე(ნ) მოესმოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ესმის. ოსიმუანს (გაასიმუუ
გაავრცელა, გუუსიმუაფუ გაუვრცელებია, ნოსიმინაფუე(ნ) ავრცელებდა თურმე) გრდმ. ავრცელებს. ისიმუანს (ისიმუუ {გა}ივრცელა,
უსიმუაფუ {გა}უვრცელებია) გრდმ. სათავ. ქც. ოსიმუანს ზმნისა -- ივრცელებს. უსიმუანს (გუუსიმუუ გაუვრცელა, გუუსიმუაფუ



გაუვრცელებია) გრდმ. სასხვ. ქც. ოსიმუანს ზმნისა -- უვრცელებს. ისიმუაფუუ(ნ) (გიისიმუუ გავრცელდა, გოსიმაფე{ლე}(ნ)
გავრცელებულა) გრდუვ. ვნებ. ოსიმუანს ზმნისა -- ვრცელდება, ხმიანდება ამბავი. ასიმუაფუუ(ნ) (გაასიმუუ გაუვრცელდა,
გოსიმაფუგავრცელებია) გრდუვ. ვნებ. უსიმუანს ზმნისა -- უვრცელდება, უხმიანდება რაიმე. ისიმე(ნ), ისიმენე(ნ) (ისიმენუ
შესაძლებელი გახდა {გა}ვრცელება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ოსიმუანს ზმნისა -- შეიძლება გავრცელდეს, გახმიანდეს.
ასიმე(ნ)//ასიმენე(ნ) (ასიმენუ შეძლო {გა}ევრცელებინა, -- , გონოსიმინუე(ნ) შესძლებია გახმიანება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უსიმუანს
ზმნისა -- შეუძლია {გა}ავრცელოს, {გა}ახმიანოს. ოსიმაფუანს (ოსიმაფუუ ავრცელებინა, უსიმაფუაფუ უვრცელებინებია, ნოსიმაფუე(ნ)
ავრცელებინებდა თურმე) კაუზ. ოსიმუანს ზმნისა -- ავრცელებინებს, ახმიანებინებს. მასიმ{აფ}ალი მიმღ. მოქმ.
{გა}მავრცელებელი, {გა}მხმიანებელი; {და}მბეზღებელი. ოსიმ{აფ}ალი მიმღ. ვნებ. {გა}სავრცელებელი, {გა}სახმიანებელი;
{და}სასმენი. გოსიმაფილი, გოსიმელი მიმღ. ვნებ. წარს. გავრცელებული, გახმიანებული. ნასიმა, ნასიმეფი მიმღ. ვნებ. წარს.
{გა}ნახმიანები, {გა}ნავრცელები. ნასიმ{აფ}უერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ხმიანების, {გა}ვრცელების საფასური. {უგუ}უსიმ{აფ}უ მიმღ.
უარყ. გაუხმიანებელი, გაუვრცელებელი. შდრ. ლაზ. სიმინ: ვისიმინი მოვისმინე (ნ. მარი). 

Lemma: sima2  
Number: 19166  
სიმა2, სჷმა იგივეა, რაც სუმა, ბსუმა, ფსუმა. 

Lemma: simagre  
Number: 19167  
სიმაგრე (სიმაგრეს) სიმაგრე. მუს გოხვარ სიმაგრე?: ი. ყიფშ., გვ. 161 -- რას გიშველის სიმაგრე? 

Lemma: simale  
Number: 19168  
სიმალე (სიმალეს) სიმარდე, სიჩქარე. კურდგელიში სიმალე წიარიში სიძაბუნე რენია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 77 --
კურდღლის სიმარდე მწევრის სიძაბუნე არისო. 

Lemma: simangare  
Number: 19169  
სიმანგარე (სიმანგარეს) სიმაგრე. გური გიღუ ქომოლური, სიმანგარე-ფულანდიში -- გული გაქვს ვაჟკაცური, სიმაგრე --
ფოლადისა. 

Lemma: simartal-i  
Number: 19170  
სიმართალ-ი (სიმართალს) სიმართლე. იმენდ მიღუ, ვა დინჷთჷ სიმართალიშ კართესჷნი: მასალ., გვ. 118 -- იმედი მაქვს,
არ დაიკარგებით სიმართლის კალთაში. 

Lemma: simarte  
Number: 19171  
სიმართე (სიმართეს) სიმართლე. ცხოვრებაში აზრის ვორწყექ სიმართეში დინახალე: შ. ბერ., გვ. 169 -- ცხოვრების აზრს
ვხედავ სიმართლის შიგნით. 

Lemma: simarjve  
Number: 19172  
სიმარჯვე (სიმარჯვეს) სიმარჯვე. მის მიღუნა სიმარჯვე: ი. ყიფშ., გვ. 161 -- ვის გვაქვს სიმარჯვე. 

Lemma: simapa  
Number: 19173  
სიმაფა, სჷმაფა (სი/ჷმაფას) იხ. სიმა, სჷმა1. 

Lemma: simaghala  
Number: 19174  
სიმაღალა (სიმაღალას) სიმაღლე. 

Lemma: simdidare  
Number: 19175  
სიმდიდარე (სიმდიდარეს) იგივეა, რაც სიდიმდრე, სიდინდრე, -- სიმდიდრე. მოხანდეს თე კულტურა სიმდიდარეს
მოუღანც: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 160 -- მშრომელს ეს კულტურა სიმდიდრეს მოუტანს. 

Lemma: simet'-i//se'met'-i  
Number: 19176  
სიმეტ-ი//სჷმეტ-ი (სი/ჷმეტის) სვეტი, ბოძი. 

Lemma: simid-i  
Number: 19177  
სიმიდ-ი (სიმიდის, სიმის), სიმინდ-ი (სიმინდიქ // სიმინთქ//სიმინქ; სიმინდის//სიმინს) ბოტან. სიმინდი. სკანიცალი ცირა
მუთ მოკო? სიმინს გილაბაჸუნქი: ეკური, გვ. 384 -- შენისთანა ცირა რად მინდა? სიმინდს რომ ანიავებ (გობით). ქომორთჷ
სიმინდიქ ოტახალო: მ. ხუბ., გვ. 48 -- მოვიდა სიმინდი მოსატეხად. სამეგრელოში ითესებოდა სიმინდის სხვადასხვა
სახეობა: რუხულა წვრილი წმინდი, მოჰყავდათ მთიან სამეგრელოში; ციცუა (ს. მაკალ., გვ. 185). იხ. ლატი, ლასტი, ლაიტი,
ლაზუტი. 

Lemma: siminapa  
Number: 19178  
სიმინაფა (სიმინაფას) იხ. სიმა, სიმაფა. 

Lemma: simindona//simidona  
Number: 19179  
სიმინდონა//სიმიდონა (სიმი{ნ}დონა) ადგილი, სადაც სიმინდი თესია. 



Lemma: simon-i  
Number: 19180  
სიმონ-ი (სიმონის//სიმონს) იგივეა, რაც სვიმონი, -- ზვავი. კჷნი შიშის ქიმშვოლით: ინგჷრი გუხვილჷ სიმონის: მ. ხუბ., გვ.
359 -- ისევ შიშში ჩავვარდით: ენგური გადაუკეტავს ზვავს. 

Lemma: simonala  
Number: 19181  
სიმონალა (სიმონალას) მონობა. 

Lemma: simone  
Number: 19182  
სიმონე, სიმონუე (სიმონ{უ}ეს) იგივეა, რაც სიმონალა, -- მონობა. 

Lemma: simonk'a  
Number: 19183  
სიმონკა (სიმონკას) სიმძიმე. სქჷბ დო ტკიბირიშ სიმონკა ართიანიშა ველეზჷმე: ქხს, 1, გვ. 206 -- დოლაბისა და საცრის
სიმძიმეს ერთმანეთს ვერ გაუტოლებ. მუში სიმონკათი ათე მარკინექ პარკიშორო ვა ქიგეხორცქუო: მ. ხუბ., გვ. 1 -- თავისი
სიმძიმით ეს მოჭიდავე პარკივით არ დაეხეთქა. 

Lemma: simor-i  
Number: 19184  
სიმორ-ი (სიმორს), სიმორუა (სიმორუას) სახელი ისიმორუ(ნ) ზმნისა -- თქორი, წვრილად წვიმა, ცრა. არგუსოს რე საჭირო
სიმორი, ტარქ გიზინდასინი თიშო -- აგვისტოში საჭიროა წვრილი წვიმა (ცრა), სიმინდის ტარო რომ გაივსოს (გაიჭიმოს)
იმისთვის. ისიმორუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. ნელა წვიმს, ცრის. შდრ. ჩხაპალი,
ცუნდუა. 

Lemma: simp'a  
Number: 19185  
სიმპა, სიმპალ-ი (სიმპა{ლ}-ს) უშნოდ მაღალი, აყაყული, ახმახი. 

Lemma: simt'q'una/e  
Number: 19186  
სიმტყუნა/ე (სიმტყუნა/ე-ს) სიმტყუვნე. სიმართლეში შარა ცაშა მიონჭჷ, სიმტყუნე ირო აწოკუნტა რე: კ. სამუშ., ქართ.
ზეპ., გვ. 118 -- სიმართლის გზა ცასა სწვდება, სიმტყუვნისა მუდამ მოკლეა. შდრ. მტყუანი. 

Lemma: simua//sinua  
Number: 19187  
სიმუა//სინუა, სჷმუა (სი/ჷმუას) იგივეა, რაც სიმა1, სჷმა, -- სახელი ასიმუუ(ნ) ზმნისა -- მოსმენა. ათე ბოშიშ გაჭირება
რაშის ირფელი ოსინჷ: მ. ხუბ., გვ. 297 -- ამ ბიჭის გაჭირვება რაშს ყველაფერი ესმის. 

Lemma: sinate  
Number: 19188  
სინათე (სინათეს) სინათლე. ხან სინათეს გოძირანს: ქხს, 1, გვ. 48 -- ხან სინათლეს გაჩვენებს. ართო განათებული რე თე
ცირაში სინათეთჷ: ი. ყიფშ., გვ. 75 -- მთლად განათებული არის ამ გოგოს სინათლით. იხ. სინთე. 

Lemma: sinandule  
Number: 19189  
სინანდულე (სინანდულეს) სინამდვილე. იჸუასია სინანდულეს საქმექ ძირაფილქია: მ. ხუბ., გვ. 291 -- იქნესო
სინამდვილეში საქმე ნახულიო. მუქ მოხვადუ სინანდულეს?: ყაზაყ., 6.03.1930, გვ. 3 -- რა მოხდა სინამდვილეში? იხ.
ნანდული. 

Lemma: sinark'ebe  
Number: 19190  
სინარკებე (სინარკებეს) სინაკლებე. 

Lemma: sinark'ule  
Number: 19191  
სინარკულე (სინარკულეს) იგივეა, რაც სინარკებე, -- სინაკლებე. 

Lemma: singval-i  
Number: 19192  
სინგვალ-ი (სინგვალს) უშნოდ მაღალი, მსხვილი და ულამაზო (მ. ძაძ., 2, გვ. 80). 

Lemma: sind-i//sinj-i  
Number: 19193  
სინდ-ი//სინჯ-ი იხ. ისინდი//ისინჯი. 

Lemma: sinda  
Number: 19194  
სინდა (სინდას) იგივეა, რაც სინჯა, -- სიძე. თეს ვარდუო მირიგენდუნ, ჩქიმი სინდა გოწოსჷნი?: მ. ხუბ., გვ. 357 -- ამას არ
იყო, რომ მირიგებდა ჩემი სიძე შარშან? სინდაქ თქუუა -- სიძემ თქვაო. სინდათ ოკო გინიიფრთინუათიე: მ. ხუბ., გვ. 198 --
სიძედ უნდა გავიხადოთო. 

Lemma: sindala  
Number: 19195  



სინდალა (სინდალას) სიძეობა. იში სინდალა ვარე ანდვილი -- იმისი სიძეობა არ არის ადვილი. იხ. სინჯალა. 

Lemma: sinda՚a  
Number: 19196  
სინდაჸა (სინდაჸას; მრავლ.რიცხვ.:სინდაჸალ-ეფ-ი) იგივეა, რაც ქვიშილი, -- ქვისლი; ცოლისდის ქმარი. იხ. ჸა. 

Lemma: sindidre  
Number: 19197  
სინდიდრე (სინდიდრეს) სიმდიდრე. ღორონს ოვერდუდეს: ჩქინი სქუალეფქჷ, ღორონთი, მუთუნი სინდიდრეშა
მიშეელასჷნი: ი. ყიფშ., გვ. 3 -- ღმერთს ევედრებოდნენ: ჩვენი შვილები, ღმერთო, რაიმე სიმდიდრეში რომ შევიდეს. შდრ.
სიმდიდარე. 

Lemma: sindis-i  
Number: 19198  
სინდის-ი (სინდისის) სინდისი. სინდისი ვააპალუუ დო, მუ გოკო, უწუენი -- სინდისი არ მოეპოვება და, რა გინდა, რომ
უთხრა. 

Lemma: sinte  
Number: 19199  
სინთე, სჷნთე (სი/ჷნთე) იგივეა, რაც სინათე, -- სინათლე. სინთე მუშოთი გოკო, უთოლე რექ-და -- სინათლე რად გინდა,
თუ უთვალო ხარ. დუდ სარკე დო კუჩხი რკინა სჷნთეს იბრზე, გიბრიჸინა: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 172 -- თავი სარკე, ფეხი
რკინა, სინათლეს ვიძლევი, გამართული ვდგავარ (გამოცანა: ლამპა). სინთე მუოთ გოკო?: ი. ყიფშ., გვ. 177 -- სინათლე
რად გინდა? 

Lemma: sinteba  
Number: 19200  
სინთება (სინთებას) სახელი ასინთენს ზმნისა -- ნათება. ჸათე თუთა ირიფელც ასინთენც, ასქვამენცჷ... -- ეს მთვარე
ყველაფერს ანათებს, ალამაზებს... ასინთენს (გაასინთუ გაანათა, გოუსინთებუ გაუნათებია, გონოსინთებუე(ნ) გაანათებდა თურმე)
გრდმ. ანათებს, სინათლე შეაქვს. 

Lemma: sintele  
Number: 19201  
სინთელე, სჷნთელე (სი/ჷნთელეს) სიმრთელე; ჯანმრთელობა. სინთელე მერჩას ღორონთქ, ნანა! -- ჯანმრთელობა
მოგცეს ღმერთმა, დედა! აშ ვამძირდა, ჩქიმ სინთელეთ!: ქხს, 1, გვ. 188 -- აქეთ არ მენახო, ჩემი სიმრთელით! საჭირო რე
შურიში სიწჷრდე, სჷნთელე: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 8 -- საჭიროა სულის სიჯანსაღე (სიწმინდე), სიმრთელე. 

Lemma: sinteluan-i  
Number: 19202  
სინთელუან-ი (სინთელუანს) საღი, ჯანმრთელი; ნათელი. მოკონა, ბაღანაქ სინთელუანქ იჸუასინი -- გვინდა, რომ ბავშვი
იყოს ჯანმრთელი. სინთელუანი ჭკუაში კოჩი რე -- ნათელი (ჯანსაღი) ჭკუის კაცია. 

Lemma: sintier-i  
Number: 19203  
სინთიერ-ი (სინათლიანი) სინათლიანი. სინთიერი არდგილი: მასალები, ტ. 4, ნაწ. 3, გვ. 62 -- სინათლიანი (ნათელი)
ადგილი. 

Lemma: sintuam/n-i  
Number: 19204  
სინთუამ/ნ-ი (სინთუამ/ნ-ს) ნათელი; სინათლიანი; განათებული. სინთუანი ტიბუ დღაქ ჯოჯოხეთიცალო გორთუ: შ. ბერ.,
გვ. 127 -- ნათელი თბილი დღე ჯოჯოხეთად იქცა. 

Lemma: sinot'ie  
Number: 19205  
სინოტიე (სინოტიეს) სინოტივე. 

Lemma: sinoq'ie  
Number: 19206  
სინოყიე (სინოყიეს) სინოყივრე. 

Lemma: sint'era/e  
Number: 19207  
სინტერა/ე (სინტერა/ე-ს) მტრობა, სიმტერე. შური დო ხორცი ნირზენანი, ჯვეში უღუნა სინტერე: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ.
8 -- სული და ხორცი რომ ქიშპობენ, ძველთაგან მოსდგამთ მტრობა. იხ. ნტერი. 

Lemma: sinua  
Number: 19208  
სინუა (სინუას) იგივეა, რაც სიმუა, -- სმენა. განათლებას თქუანანი, ვასინუდას, მუ ორენი: მასალ., გვ. 37 -- განათლებას
რომ იტყვიან, არ ესმოდეს, რა არის. 

Lemma: sinchxe  
Number: 19209  
სინჩხე (სინჩხეს) სიცხე. ართ ჸოროფას სინჩხე უჩქჷ: ქხს, 1, გვ. 87 -- ერთმა სიყვარულმა სიცხე იცის. იანარს სინჩხეს
მერჩანს: ქხს, 1, გვ. 148 -- იანვარში სიცხე იცის (მოგცემს). ჸურძენი დომიჭვეს დიოდე ჩხურუქუ დო უკული სინჩხექი: ი.
ყიფშ., გვ. 1 -- ყურძენი დაგვიწვა ჯერ სიცივემ და შემდეგ სიცხემ. ქ სინჩხეში მეჩამა სიცხის მიცემა: ქიმეჩუ სინჩხე -- მისცა
სიცხე. // გადატ. გაწყრომა, დატუქსვა. ქსინჩხეში ელაფა სიცხის ავარდნა. 

Lemma: sinchxua  



Number: 19210  
სინჩხუა (სინჩხუას) სახელი სინჩხანს ზმნისა -- სიცხის მიცემა, სიცხება. ონდენთ სინჩხანსჷ დო ოჟინუანს -- ოდნავ
ასიცხებს და ამზეურებს. 

Lemma: sinc'are  
Number: 19211  
სინწარე (სინწარეს) სიმწარე. და ჯიმაში სინწარეს გეგენსჷნი, თექ დოლო ვეფალუნცია: ხალხ. სიბრ., გვ. 34 -- (სადაც)
და ძმის სიკვდილს გაიგებს, იქ (იმ ადგილას) ბალახი არ ამოვაო. 

Lemma: sinch'al-i  
Number: 19212  
სინჭალ-ი (სინჭალს) მომაღლო და გაბღენძილი (მ. ძაძ., 2, გვ. 16). 

Lemma: sinja  
Number: 19213  
სინჯა (სინჯას) იგივეა, რაც სინდა, -- სიძე. ქიიჭანუუ ათე მუში სინჯა: ი. ყიფშ., გვ. 45 -- დაიბარა ეს მისი სიძე. მეეწონჷ
სინჯაქჷ: ი. ყიფშ., გვ. 64 -- მოეწონა სიძე. ქუდახვამუ სინჯას ხენწიფალა: მ. ხუბ., გვ. 6 -- დაულოცა სიძეს ხელმწიფობა.
გინირთ ზაკაიკიქ ხენწიფეშ სინჯათ: მ. ხუბ., გვ. 33 -- ზაკაიკი გახდა ხელმწიფის სიძედ. მი მიღანცია-და, სინჯალეფია: ი.
ყიფშ., გვ. 94 -- ვინ მოიტანსო-და, სიძეებიო. ქოუწიის თენა სინჯალემცჷ: იქვე, გვ. 94 -- უთხრეს ეს სიძეებს. 

Lemma: sinja  
Number: 19214  
სინჯა დო მოჭყუდუ (სინჯა დო მოჭყუდუს) სიძე და პატარძალი. სინჯა დო მოჭყუდუ გამნიჸონეს -- სიძე და პატარძალი
შემოიყვანეს. იხ. ხათეცი. 

Lemma: sinjala  
Number: 19215  
სინჯალა (სინჯალას) სიძეობა. შდრ. სინდალა. 

Lemma: sinjalapa  
Number: 19216  
სინჯალაფა (სინჯალაფას) იგივეა, რაც სინდალა, სინჯალა. 

Lemma: sinja՚a  
Number: 19217  
სინჯაჸა (სინჯაჸას) იგივეა, რაც სინდაჸა; ქვიშილი. 

Lemma: sinjeba1  
Number: 19218  
სინჯება1 (სინჯებას) იხ. გე-სინჯება. 

Lemma: sinjeba2  
Number: 19219  
სინჯება2 (სინჯებას) სახელი სინჯენს ზმნისა -- გასინჯვა. მუსხი ოსურს გუსინჯესი ხორციში დო შურიში გიმო -- რამდენ
ქალს გაუსინჯეს ხორცისა და სულის გემო. სინჯენს (გასინჯუ გასინჯა, გუუსინჯებუ გაუსინჯავს, გონოსინჯებუე(ნ) გასინჯავდა თურმე)
გრდმ. სინჯავს. ისინჯენს (გიისინჯუ გაისინჯა, გუუსინჯებუ გაუსინჯავს) გრდმ. სათავ. ქც. სინჯენს ზმნისა -- ისინჯავს თავისას.
უსინჯენს (გუუსინჯუ გაუსინჯა, გუუსინჯებუ გაუსინჯავს) გრდმ. სასხვ. ქც. სინჯენს ზმნისა -- უსინჯავს. ისინჯებუუ(ნ) (გიისინჯუ გაისინჯა,
გასინჯებე{ლე}(ნ) გასინჯულა) გრდუვ. ვნებ. სინჯენს ზმნისა -- ისინჯება. ესინჯებუუ(ნ) (გეესინჯუ გაესინჯა, გასინჯებუუ გასინჯვია) გრდუვ.
ვნებ. უსინჯენს ზმნისა -- ესინჯება. ისინჯე//ისინჯინე(ნ) (ისინჯინუ შესაძლებელი გახდა {გა}სინჯვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
სინჯენს ზმნისა -- შეიძლება {გა}ისინჯოს. ასინჯე//ასინჯინე(ნ) (ასინჯინუ შეძლო {გა}ესინჯა, -- , გონოსინჯუე(ნ) შესძლებია გაესინჯა)
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უსინჯენს ზმნისა -- შეუძლია {გა}სინჯოს. ოსინჯებაფუანს (ოსინჯებაფუუ ასინჯვინა, უსინჯებაფუაფუ
უსინჯვინებია, ნოსინჯებაფუე(ნ) ასინჯვინებდა თურმე) კაუზ. სინჯენს ზმნისა -- ასინჯვინებს. გომასინჯებელი მიმღ. მოქმ. გამსინჯველი.
გაასინჯებელი მიმღ. ვნებ. მყ. გასასინჯი. გასინჯებული მიმღ. ვნებ. წარს. გასინჯული. გონასინჯები მიმღ. ვნებ. წარს. განასინჯი.
გონასინჯებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. გასინჯვის საფასური. {უგ}უსინჯებუ მიმღ. უარყ. გაუსინჯავი. 

Lemma: siyogin-i  
Number: 19220  
სიჲოგინ-ი იხ. სელეგინი; სილოგინი. 

Lemma: sio  
Number: 19221  
სიო (სიოს) სიო. კიდირს სიო გიღურჟოლუანს -- მკერდზე სიო გეხვევა (გელამუნება). 

Lemma: siogin-i  
Number: 19222  
სიოგინ-ი (სიოგინს) იხ. სილოგინი, სელეგინი. 

Lemma: siont'-i  
Number: 19223  
სიონტ-ი (სიონტის) სრიალი. შდრ. ტოპონ. ოსიონტე სასრიალო (პ. ცხად., ტოპონ., გვ. 48). იხ. ზიოტი. 

Lemma: sior-i  
Number: 19224  
სიორ-ი (სიორს) ცორვა (პ. ჭარ.); ყინულზე ცურვა, სრიალი. 

Lemma: sip'a  



Number: 19225  
სიპა, სიპალ-ი (სიპალს) ტანწვრილი და უშნოდ მაღალი. იხ. სეპერია. 

Lemma: sip'at'iosne  
Number: 19226  
სიპატიოსნე (სიპატიოსნეს) სიპატიოსნე. სქანი სიპატიოსნე მუჟანსჷთ ქორჩქინდჷნ..., აშო დიფრთუთ: მ. ხუბ., გვ. 17 --
შენი სიპატიოსნე როდესაც გამოჩნდება..., აქეთ დავბრუნდებით. 

Lemma: sip'ap-i  
Number: 19227  
სიპაფ-ი (სიპაფის) იგივეა, რაც სიპუა, -- სახელი სიპუნს ზმნისა -- ჩაკვრა (თავის, ხელის) რამეში (მაგ., ტალახში, წყალში...).
ქოსიპუ დუდი ლეტას -- ტალახში ჩავარდა (ჰკრა თავი ტალახში). სიპაფი გაჸარებაფუუ ლეტას -- ტალახში ჩავარდა.
სიპუნს (ქოსიპუ ჰკრა (თავი), ქუუსიპუ უკრავს (თავი), ქონოსიპუე(ნ) ჰკრავდა თურმე თავს) გრდმ. ჰკრავს (თავს, ხელს...). უსიპუნს
(ქუუსიპუ უკრა (თავი), ქუუსიპუ უკრავს (თავი)) გრდმ. სასხვ. ქც. სიპუნს ზმნისა -- უკრავს (თავს, ხელს...). ოსიპაფუანს (ოსიპაფუუ
აკვრევინა (თავი), უსიპაფუაფუ უკვრევინებია (თავი), ნოსიპაფუე(ნ) აკვრევინებდა თურმე (თავს)) კაუზ. სიპუნს ზმნისა -- აკვრევინებს
(თავს, ხელს...). მასიპალი მიმღ. მოქმ. {ჩა}მკვრელი (თავისა, ხელისა...) რამეში. ოსიპალი მიმღ. ვნებ. მყ. {ჩა}საკვრელი (თავისა,
ხელისა...) რამეში. სიპაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. {ჩა}კრული (თავი, ხელი...) რამეში. ნასიპა მიმღ. ვნებ. წარს. {ჩა}ნაკრავი რამეში.
ნასიპუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {ჩა}კვრის საფასური. 

Lemma: sip'in-i  
Number: 19228  
სიპინ-ი (სიპინს) ვინც აყაყულია; აყაყულის დგომა. ისიპინანდუ -- აყაყული იდგა. ისიპინანს (ისიპინუუ აყაყული იდგა, უსიპინუუ
აყაყული მდგარა, ნოსიპინუე(ნ) აყაყული იდგა თურმე) გრდუვ. ვნებ. აყაყული დგას. 

Lemma: sip'ua  
Number: 19229  
სიპუა (სიპუას) იგივეა, რაც სიპაფი. 

Lemma: sir-i  
Number: 19230  
სირ-ი (სირს) ცხვარ-თხის სერის ერთ-ერთი სახეობა (ყურზე) (ს. მაკალ., გვ. 193). 

Lemma: sirga  
Number: 19231  
სირგა, სირგალ-ი (სირგა{ლ}-ს) უშნოდ გრძელი (მაღალი). შდრ. სირღა. 

Lemma: sirgile  
Number: 19232  
სირგილე (სირგილეს) სიგრილე. იხ. რგილი. 

Lemma: sirtin-i  
Number: 19233  
სირთინ-ი, სჷრთინ-ი (სი/ჷრთინს) რაიმე (სქელი) სითხის ძლიერი დენა; ღვრა; ჩქეფა. ღვინი მიისირთინუდუ ბოჭკაშე --
ღვინო ძლიერ მოედინებოდა კასრიდან. // გადატ. ძლიერი ლანძღვა-გინება. ბრელი ოგორუ, უსირთინუუ -- ბევრი აგინა,
ლანძღა. სირთანს (სირთუუ იდინა ღვარად, უსირთუუ უდენია ღვარად, ნოსირთუე დიოდა ღვარად) გრდუვ. სტატიკ. დის ღვარად;
მოჩქეფს. ისირთინუ{უ}(ნ) (ისირთინუ იდინა ღვარად, უსირთინუ უდენია ღვარად) გრდუვ. ვნებ. იღვრება; მოჩქებს. 

Lemma: sirtish-i  
Number: 19234  
სირთიშ-ი (სირთიშის) უსაქმური. სირთიში კოჩი უსაქმური კაცი. 

Lemma: sirtua  
Number: 19235  
სირთუა (სირთუას) იგივეა, რაც სირთინი, -- სახელი სირთანს ზმნისა -- ჩქეფა, ძლიერი დენა სითხისა. ხამიშ მეგამა დო
ქოსირთუუ ზისხირქ -- დანის დარტყმა და იჩქეფა სისხლმა. 

Lemma: sirma  
Number: 19236  
სირმა (სირმას) სირმა; ოქროს ან ვერცხლის ძაფი, -- ოქრომკედი. ტყასჷ ართი სირმაში გონწყიილი კოჩი ქიმთორე: ი.
ყიფშ., გვ. 70 -- ტყეში ერთი სირმით გაწყობილი კაცი იმყოფება. 

Lemma: sirmashi  
Number: 19237  
სირმაში ვარდ-ი (სირმაში ვარდის) ბოტან. შრიალა -- ბალახი. იხ. მაჯუდა, ჩინთიში ვარდი (ა. მაყ.). 

Lemma: sirosua  
Number: 19238  
სიროსუა (სიროსუას) იგივეა, რაც სიროტუა, -- სრესა; წყვეტა, ჭყლეტა. 

Lemma: sirot'a  
Number: 19239  
სიროტა (სიროტას) ბოტან. ქასრა. იხ. ისიროტა, ისროტა, ლისიროტა (ა. მაყ.). 

Lemma: sirot'il-i  
Number: 19240  
სიროტილ-ი (სიროტილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. სიროტუნს ზმნისა -- გასრესილი, გაწყვეტილი. 



Lemma: sirot'ua  
Number: 19241  
სიროტუა (სიროტუას) სახელი სიროტუნს ზმნისა -- 1. წყვეტა; ჭყლეტა; გასრესა; მოსპობა, ამოხოცვა; 2. გლესა. სადგიმს
დიხათი სიროტუნს -- სადგომს მიწით გლესს. გადატ. გაოგნება; დადუმება. სიროტუნს (გოსიროტუ გაჭყლიტა, გაგლისა; გუუსიროტუ
გაუჭყლეტია, გაუგლესია; გონოსიროტუე(ნ) გაჭყლეტდა, გაგლესდა თურმე) გრდმ. გლესს; წყვეტს, ჭყლეტს; სპობს. უსიროტუნს
(გუუსიროტუ გაუწყვიტა, გაუგლისა; გუუსიროტუ გაუწყვეტია, გაუგლესია) გრდმ. სასხვ. ქც. სიროტუნს ზმნისა -- უსრესს; უგლესს;
უწყვეტს. ისიროტუუ(ნ) (გიისიროტუ გაწყდა, გაიგლისა; გოსიროტე{ლე}(ნ) გაწყვეტილა, გაგლესილა) გრდუვ. ვნებ. სიროტუნს ზმნისა
-- იგლისება; წყდება, იჭყლიტება. ასიროტუუ(ნ) (გაასიროტუ გაესრისა, გაეგლისა; გოსიროტუუ გასრესია, გაგლესია) გრდუვ. ვნებ.
უსიროტუნს ზმნისა -- ეგლისება, ესრისება; უწყდება. ისიროტე(ნ) (ისიროტუ შესაძლებელი გახდა გასრესა; -- ; -- ) გრდუვ. შესაძლ.
ვნებ. სიროტუნს ზმნისა -- შეიძლება {გა}სრესა, {გა}ჭყლეტა; {გა}გლესა. ასიროტე(ნ) (ასიროტუ შეძლო {გა}ესრისა; -- ;
გონოსიროტუე(ნ) შესძლებია გაეწყვიტა, გაესრისა, გაეგლისა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უსიროტუნს ზმნისა -- შეუძლია {გა}წყვიტოს,
{გა}ჭყლიტოს; გაგლისოს. ოსიროტაფუანს (ოსიროტაფუუ {გა}აწყვეტინა, უსიროტაფუაფუ {გა}უწყვეტინებია, ნოსიროტაფუე(ნ)
აწყვეტინებდა თურმე) კაუზ. სიროტუნს ზმნისა -- აწყვეტინებს, ასრესინებს; აგლესვინებს. მასიროტალი მიმღ. მოქმ. {გა}მწყვეტი,
{გა}მსრესი; {გა}მგლესი. ოსიროტალი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}საწყვეტი, {გა}სასრესი; {გა}საგლესი. გოსიროტილი მიმღ. ვნებ. წარს.
გაწყვეტილი, გასრესილი; გაგლესილი. ნასიროტა მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნაწყვეტი, {გა}ნასრესი; {გა}ნაგლესი. ნასიროტუერი მიმღ.
ვნებ. წარს. {გა}წყვეტის, {გა}სრესის; {გა}გლესის საფასური. {უგუ}უსიროტუ მიმღ. უარყ. გაუწყვეტელი, გაუსრესელი;
გაუგლესელი. 

Lemma: sirsol-i  
Number: 19242  
სირსოლ-ი, სირსოლაფა, სირსოლუა (სირსოლს, სირსოლაფას, სირსოლუას) სახელი უსირსოლუანს ზმნისა -- 1. სრესა;
სრიალი; 2. სისინი. ნინას მუს უსირსოლუა გვერიცალო? -- ენას რას ასრიალებ (ასისინებ) გველივით? სოფელს
გილევსირსოლუქი: ქხს, 1, გვ. 254 -- სოფელში დავსრიალებ. ეს ვაახვარუ ნინაში სირსოლაფა -- ამას არ შველის ენის
სისინი (სრიალი). ცალიერ ხეს თაურე-თეურე ქუსირსოლუანს: მ. ხუბ., გვ. 257 -- ცარიელ ხელს იქით-აქეთ ასრიალებს.
უსირსოლუანს (უსირსოლუუ ასრიალა, ასისინა; უსირსოლუაფუ უსრიალებია, უსისინებია; ნოსირსოლაფუე(ნ) ასრიალებდა, ასისინებდა
თურმე) გრდმ. ასრიალებს, ასისინებს (ენას). ოსირსოლაფუანს (ოსირსოლაფუუ ასრიალინა, ასისინებინა; უსირსოლაფუაფუ
უსრიალებინებია, უსისინებინებია; ნოსირსოლაფ{უაფ}უე(ნ) ასისინებინებდა, ასრიალებინებდა თურმე) კაუზ. უსირსოლუანს ზმნისა
-- ასრიალებინებს, ასისინებინებს; ასრესინებს. მასირსოლა{აფ}არი მიმღ. მოქმ. მსრესი; მსისინებელი. ოსირსოლ{აფ}არი მიმღ. ვნებ.
მყ. სასრესი; სასისინებელი. გოსირსოლერი მიმღ. ვნებ. წარს. გასრესილი; წასისინებული. ნასირსოლა, ნასირსოლეფი მიმღ. ვნებ.
წარს. ნასრესი; ნასისინები. ნასირსოლ{აფ}უერი მიმღ. ვნებ. წარს. სრესის, სისინის, სრიალის საფასური. 

Lemma: sirsolapa  
Number: 19243  
სირსოლაფა (სირსოლაფას) იხ. სირსოლი, სირსოლუა. 

Lemma: sirsoler-i  
Number: 19244  
სირსოლერ-ი (სირსოლერს) მიმღ. ვნებ. წარს. სირსოლანს ზმნისა -- {გა}სრიალებული, {გა}სრესილი; {წა}სისინებული. 

Lemma: sirsolua  
Number: 19245  
სირსოლუა (სირსოლუას) იხ. სირსოლი. 

Lemma: sirsule  
Number: 19246  
სირსულე (სირსულეს) სისრულე. იხ. რსული. 

Lemma: sirua  
Number: 19247  
სირუა (სირუას) სრვა, მოსვრა; ხოცვა, ჟლეტა. იხ. მო-სირუა. 

Lemma: sirume  
Number: 19248  
სირუმე, სირუმუე (სირუმ{უ}ეს) სიბნელე. ათეთ დებოლუ სერიშ სირუმეშ დროთ გინოჭყვადილჷ დღაშ მორიაქჷ -- ამით
დამთავრდა (დაბოლავდა) ღამის სიბნელის დროს გადაწყვეტილმა დღის (სინათლის) მორევამ. 

Lemma: sirkil-i  
Number: 19249  
სირქილ-ი (სირქილს) მიმღ. ვნებ. წარს. სირქუნს ზმნისა -- {გა}ლოკილი. 

Lemma: sirkol-i  
Number: 19250  
სირქოლ-ი (სირქოლს) ლაქუცი; პირმოთნეობა. 

Lemma: sirkua  
Number: 19251  
სირქუა (სირქუას) სახელი სირქუნს ზმნისა -- სლექა, ლოკვა, ტლეკა. ქიდიგურუუ თოფურიში სირქუა კითითჷ: ი. ყიფშ., გვ.
63 -- (ქე) დაისწავლა თაფლის სლექა თითით. ჩხოუ გინც სირქუნს -- ძროხა ხბოს ლოკავს. მეუ დო ქური (//ქურსი) ისირქი
თუნთიშორო: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 89 -- წადი და ქუსლი ილოკე დათვივით. სირქუნს (გოსირქუ გალოკა, გოუსირქუ გაულოკავს,
გონოსირქუე(ნ) გალოკავდა თურმე) გრდმ. ლოკს, სლექს. უსირქუნს (გუუსირქუ გაულოკა, გუუსირქუ გაულოკავს) გრდმ. სასხვ. ქც.
სირქუნს ზმნისა -- ულოკავს, უსლექს. ისირქე(ნ) (ისირქუ შესაძლებელი გახდა {გა}ლოკვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. სირქუნს
ზმნისა -- შეიძლება {გა}ილოკოს. ასირქე(ნ) (ასირქუ შეძლო {გა}ელოკა, -- , გონოსირქუე(ნ) შესძლებია გალოკვა) გრდუვ. შესაძლ.
ვნებ. უსირქუნს ზმნისა -- შეუძლია {გა}ლოკოს. ოსირქაფუანს (ოსირქაფუუ ალოკვინა, უსირქაფუაფუ ულოკვინებია, ნოსირქაფუე(ნ)
ალოკვინებდა თურმე) კაუზ. სირქუნს ზმნისა -- ალოკვინებს, ასლექინებს. მასირქალი მიმღ. მოქმ. {გა}მლოკველი, {გა}მსლექი.
ოსირქალი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}სალოკი, {გა}სასლექი. გოსირქილი მიმღ. ვნებ. წარს. გალოკილი, გასლექილი. ნასირქა მიმღ. ვნებ.
წარს. {გა}ნალოკი, ნასლექი. ნასირქუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ლოკვის, {გა}სლექის საფასური. {უგუ}უსირქუ მიმღ. უარყ.
{გა}ულოკავი. 



Lemma: sirgha  
Number: 19252  
სირღა, სირღალ-ი (სირღა{ლ}ს) უშნოდ მაღალი, აყლარწული (ადამიანი). 

Lemma: sirghin-i  
Number: 19253  
სირღინ-ი (სირღინს) უშნო სიმაღლე. იტყვიან ისირღინანს უმაქნის, უსარგებლო ადამიანზე, რომელსაც სიმაღლე კი აქვს,
მაგრამ გამოუსადეგარია. 

Lemma: sirghinapa  
Number: 19254  
სირღინაფა (სირღინაფას) სახელი სირღონდუ(ნ) ზმნისა -- სიმაღლეში გაზრდა, -- აყლარწვა. ე ბაღანაქ გოსირღონდუ,
მარა ჭკუა ვაუღუ -- ეს ბავშვი ძლიერ გაიზარდა სიმაღლეში, მაგრამ ჭკუა არ აქვს. სირღონდუ(ნ) (გოსირღონდუ ძლიერ
გაიზარდა სიმაღლეში, გოსირღინაფე{ლე}(ნ) ძლიერ გაზრდილა სიმაღლეში) გრდუვ. ვნებ. სიმაღლეში ძლიერ იზრდება,
იყლარწება. 

Lemma: sirghinapil-i  
Number: 19255  
სირღინაფილ-ი (სირღინაფილს) იხ. {გო}სირღინაფილი. 

Lemma: sirghua  
Number: 19256  
სირღუა (სირღუას) სახელი სირღუნს ზმნისა -- ბლომად და ვაჟკაცურად ჭამა. ქიმკოდოხოდუ სტორს დო ოჭკომალი
დოსირღუ -- დაჯდა მაგიდასთან და საჭმელი შეჭამა (ბლომად). 

Lemma: sirchela/e  
Number: 19257  
სირჩელა/ე (სირჩელა/ე-ს) სითეთრე. შდრ. ჩე, ჩელა. 

Lemma: sirchelia  
Number: 19258  
სირჩელია (სირჩელიას) იგივეა, რაც სირჩელა. 

Lemma: sirchia  
Number: 19259  
სირჩია (სირჩიას) იგივეა, რაც სირჩელა. 

Lemma: sirchina  
Number: 19260  
სირჩინა, სირჩჷნა (სირჩი/ჷნას) სიბერე. ჩქიმი ბოშალა ვავძირჷნ თის, ჩქიმი სირჩინა ნიმ ოძირი: ეგრისი, გვ. 131 -- ჩემი
ბიჭობა ვისაც არ უხილავს, ნურც ეხილოს ჩემი სიბერე. ჩქიმ სირჩჷნა ნჷმ ოძირჷ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 17 -- ჩემი სიბერე
ნუ აჩვენა. შდრ. რჩინუ, რჩჷნუ. 

Lemma: sirchine  
Number: 19261  
სირჩინე (სირჩინეს) იგივეა, რაც სირჩინა, -- სიბერე. სირჩინე რე დიდ ლახალა: ქხს, 1, გვ. 164 -- სიბერე დიდი
ავადმყოფობაა. 

Lemma: sirchinue  
Number: 19262  
სირჩინუე, სირჩჷნუვე (სირჩი/ჷნუვეს) იგივეა, რაც სირჩინა, სირჩინე, -- სიბერე. სირჩინუე ბჯოგუდუ დო ასე ჸუჩა
მინომილუ: ქხს, 1, გვ. 163 -- სიბერე მძულდა და ახლა სახლში შემომივიდა. სირჩინუვე თე ოხერი, თე ლახალა
უჩურცხელი: ეგრისი, გვ. 131 -- სიბერე ეს ოხერი, ეს ავადმყოფობა (სატკივარი) განუყრელი. სქან სირჩჷნუვეს შეხვადი: კ.
სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 16 -- შენს სიბერეს შეხვდი. 

Lemma: sirchiole  
Number: 19263  
სირჩიოლე (სირჩიოლეს) იგივეა, რაც სირჩელა, სირჩია, -- სითეთრე. 

Lemma: sirxua  
Number: 19264  
სირხუა (სირხუას) სახელი სირხუნს ზმნისა -- ჭამა. შდრ. სირქუა. 

Lemma: sisandoba  
Number: 19265  
სისანდობა (სისანდობას) სიწყნარე; სრული სიჩუმე; ჭაჭანება. გამარჯეს რაგადი, შხვებც სისანდობა ვაფუ: მასალ., გვ. 64
-- გამართეს ლაპარაკი, სხვები გაისუსნენ. ჸუდე კილერი რდუ, ვარდუ სისანდობა -- სახლი დაკეტილი იყო, არ იყო ჭაჭანება
(არ ისმოდა ხმა). შდრ. სისონდი. 

Lemma: sisera  
Number: 19266  
სისერა (სისერას) სიბნელე; ღამე. სისერაქ ქიმმოჭიშუუ: მ. ხუბ., გვ. 42 -- ღამემ (სიბნელემ) მომისწრო. ბჟა დო თუთას
აჩაკრენს, მანათ{ლ}ებელს სისერაში: ი. ყიფშ., გვ. 164 -- მზესა და მთვარეს ჩაგრავს, გამნათებელს სიბნელისა. 

Lemma: sistigin-i  
Number: 19267  



სისთიგინ-ი (სისთიგინს) ლანძღვა, უშვერი სიტყვების თქმა. 

Lemma: sisibua  
Number: 19268  
სისიბუა (სისიბუას) ძალიან სუსტი, გამხდარი. იხ. მესისიბერი. 

Lemma: sisinapa  
Number: 19269  
სისინაფა (სისინაფას) სახელი ოსისინუანს ზმნისა -- 1. პირამდე გავსება, გაზიზინება; გასისინება; // გადატ. ძალიან
გაძღომა (საჭმლით), გაბერვა; 2. წაქეზება; წასისინება. მუშენ ოსისინუანქ დუდიშა, ქოდოწენს -- რატომ ავსებ თავამდე,
დაიქცევა. ოსისინუანს (გაასისინუუ გაავსო, გუუსისინუაფუ გაუვსია, გონოსისინაფუე(ნ) გაავსებდა თურმე) გრდმ. ავსებს (პირამდე).
სისონდუუ(ნ) (გოსისონდუ გაივსო, გოსისინაფე{ლე}(ნ) გავსებულა) გრდუვ. ვნებ. ივსება; გადატ. სუქდება. უსისინუანს (უსისინუუ
{წა}უსისიანა, უსისინუაფუ {წა}უსისიანებია) გრდმ. სასხვ. ქც. უსისინებს (უვსებს); აქეზებს. შდრ. გო-შიშინაფა, შიშინაფა. 

Lemma: sisinta  
Number: 19270  
სისინთა (სისინთას) იხ. სისჷნთა. 

Lemma: sisintele  
Number: 19271  
სისინთელე (სისინთელეს) სიჯანმრთელე; ჯანმრთელობა, სიმთელე ტანისა. 

Lemma: sismandia  
Number: 19272  
სისმანდია (სისმანდიას) იგივეა, რაც სისანდობა, -- ჭაჭანება; უბრალოდ ძვრა. ექ მუჭო გოპირელი რე დო ექ სისმანდია
ვაუღუ (ჯას) -- იქ როგორ გაფურჩქნულია და იქ უბრალოდ ძვრაც არ არის (აქვს ხეს). გიივრჩქილინი, სისმანდია ვარე --
რომ გავიხედე, ჭაჭანება არ არის. 

Lemma: sismar-i  
Number: 19273  
სისმარ-ი (სისმარს) სიზმარი. სისმარი, ცხადი დო მოძირაფა ართიანიშე ვეგშეჩინჷ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 70 --
სიზმარი, ცხადი და მოჩვენება ერთმანეთისაგან ვერ გამოიცნო. სისმარქ ცხადო ქიგიაძირ: იქვე, გვ. 70 -- სიზმარი ცხადად
მოეჩვენა. მუმას ათენერი სისმარქ გიაძირჷ: ყაზაყ., 6.08.1930, გვ. 3 -- მამამ ასეთნაირი სიზმარი ნახა (ეზმანა). 

Lemma: sismarua  
Number: 19274  
სისმარუა (სისმარუას) სახელი ოსისმარუ(ნ) ზმნისა -- ზმანება, სიზმრება. ჯოჯოხეთი მოსისმარჷ: ქხს, 1, გვ. 87 -- ჯოჯოხეთი
მესიზმრება. ოსისმარუ(ნ) (იყენ. ესისმარუ ესიზმრა, სისმარებუ სიზმრებია, ნოსისმარებუე(ნ) ესიზმრებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ.
ესიზმრება. ესისმარებუუ(ნ) (გეესისმარუ დაესიზმრა, გასისმარებუ დასიზმრებია) გრდუვ. ვნებ. ესიზმრება. 

Lemma: sison-i  
Number: 19275  
სისონ-ი (სისონს) იგივეა, რაც სისონდი. 

Lemma: sisond-i  
Number: 19276  
სისონდ-ი (სისონდის, სისონ-ს) იგივეა, რაც სისანდობა, -- ჩამი-ჩუმი, ჭაჭანება. სოთინურეშე სისონდი ვარდუ -- არსაიდან
ჩამი-ჩუმი არ იყო (ისმოდა). გოჭყორდუო თე ხარხიქ, სისონდი ვეერჩქილენი -- გაწყდა ეს ხალხი, ჩამი-ჩუმი რომ არ ისმის. 

Lemma: sisondua  
Number: 19277  
სისონდუა (სისონდუას) სახელი სისონდუ(ნ) ზმნისა -- გატრუნვა, გაყუჩება, გაჩუმება. კალმახიქ გოსისონდჷ დო თუთასჷ
ელაჯინჷ -- კალმახი გაიტრუნა და მთვარეს ამოხედა. სისონდუ/ჷ(ნ) (გოსისონდუ გაიტრუნა, გოსისინაფე{ლე}(ნ) გატრუნულა) გრდუვ.
ვნებ. გაიტრუნა. 

Lemma: siso-xorx-i  
Number: 19278  
სისო-ხორხ-ი (სისო-ხორხის) გაბმული, მშვილდიანი ხერხი. შდრ. იმერ. სისო-ხერხი გაბმული ხერხი (ვ. ბერ.). 

Lemma: sist'ik'in-i  
Number: 19279  
სისტიკინ-ი (სისტიკინს) გინება. ეფერი ქიმეუსისტიკინუუ, ჸუჯით ვემირჩქიინედუ -- ისეთი შეაგინა, ყურით არ
მოისმინებოდა. შდრ. იმერ. სისტიქინი შეგინება (ვ. ბერ.). 

Lemma: sisunele  
Number: 19280  
სისუნელე (სისუნელეს) სისულელე (პ. ჭარ.). 

Lemma: sisuste  
Number: 19281  
სისუსთე (სისუსთეს) სისუსტე. მუთუ ეინწყინე თინეფიში მაღალობა, ჩქჷნი სისუსთე: მასალ., გვ. 79 -- რით აიხსნება იმათი
მაღლობა, ჩვენი სისუსტე. 

Lemma: sisupte  
Number: 19282  
სისუფთე (სისუფთეს) სისუფთავე. 



Lemma: sise'mar-i  
Number: 19283  
სისჷმარ-ი (სისჷმარს) იგივეა, რაც სისმარი, -- სიზმარი. სისჷმარო ჩქიმი რდი: ქხს, 1, გვ. 60 -- სიზმრად ჩემი იყავ. 

Lemma: sise'nta  
Number: 19284  
სისჷნთა (სისჷნთას) სინათლე. თოლც სისჷნთა ვა უღუ დო ჸუცუ ვაპალუუ რჩქილა: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 15 -- თვალთ
სინათლე არ აქვს და ჩამქრალია ყურთასმენა. 

Lemma: siska  
Number: 19285  
სისქა (სისქას) სისქე. შდრ. სქელი. 

Lemma: siskvama/e  
Number: 19286  
სისქვამა/ე (სისქვამა/ე-ს) სილამაზე. ამსერიში მოჭყუდუსი, ნა, მუშ სისქვამა გოჭყუდუნსი: ქხს, 1, გვ. 17 -- ამაღამდელ
პატარძალს, ნა, თავისი სილამაზე გაამზითვებს. თქვანი სისქვამა კოს ჭოფუნს: ქხს, 1, გვ. 112 -- თქვენი სილამაზე კაცს
ატყვევებს (იჭერს). სისქვამე დო ტანადობაშე ჩქიმდა ძღაბის მართენო?: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 55 -- სილამაზითა და
ტანადობით ჩემთან გოგო მოვა (მე სხვა გოგო შემედრება)? სისქვამაქჷ დააღორჷ: ი. ყიფშ., გვ. 173 -- სილამაზემ მოატყუა.
პატიი სცეს სისვამესჷ -- პატივი სცეს სილამაზეს. ქ სისქვამეში ღორონთი სილამაზის ღმერთი: სისქვამეშ ღორონცჷ
მოწყჷნაფუ ცასჷ რინა: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 20 -- სილამაზის ღმერთს მოსწყენია ცაში ყოფნა. იხ. სქვამი. 

Lemma: siskirua  
Number: 19287  
სისქირუა, სისქჷრუა (სისქი/ჷრუას) სიმშრალე. შდრ. სქი/ჷრუ. 

Lemma: sisx-i  
Number: 19288  
სისხ-ი (სისხის) სესხი. 

Lemma: sisxeba  
Number: 19289  
სისხება (სისხებას) სახელი სისხულენს, ისისხენს ზმნათა -- სესხება. კოჩიში დინაფა ქოგოკო-და, ფარა ქასისხია: ხალხ.
სიბრ., 1, გვ. 75 -- კაცის დაკარგვა თუ გინდა, ფული ასესხეო. თე ბოშიქ მიდართჷ, ქიისისხჷ ფარეფი: ი. ყიფშ., გვ. 46 -- ეს
ბიჭი წავიდა, ისესხა ფულები. სისხულ/რენს (იყენ. ისისხენს ისესხებს, ისისხუ ისესხა, უსისხირუ უსესხებია, ნოსისხირუე(ნ) ისესხებდა
თურმე) გრდუვ. საშ.- მოქმ. სესხულობს. ასისხენს (ასისხუ ასესხა, უსისხებუ უსესხებია, ნოსისხებუე(ნ) ასესხებდა თურმე) გრდმ.
ასესხებს. ისისხენს (ისისხუ ისესხა, უსისხებუ უსესხებია) გრდმ. სათავ. ქც. ასისხენს ზმნისა -- ისესხებს თავისთვის. უსისხენს
(უსისხუ უსესხა, უსისხებუ უსესხებია) გრდმ. სასხვ. ქც. ასისხენს ზმნისა -- უსესხებს ისისხინე(ნ) (ისისხინუ შესაძლებელი გახდა
სესხება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ასისხენს ზმნისა -- შეიძლება სესხება. ასისხინე(ნ) (ასისხინუ შეძლო ესესხა, -- , ნოსისხებუე(ნ)
შესძლებია ესესხა) გრდუვ. ვნებ. უსისხენს ზმნისა -- შეუძლია ასესხოს. ოსისხებაფუანს (ოსისხებაფუუ ასესხებინა, უსისხებაფუაფუ
უსესხებინებია, ნოსისხებაფუე(ნ) ასესხებინებდა თურმე) კაუზ. ასისხენს ზმნისა -- ასესხებინებს. მასისხებელი მიმღ. მოქმ.
{გა}მსესხებელი. ოსისხებელი მიმღ. ვნებ. მყ. სასესხებელი. სისხებული მიმღ. ვნებ. წარს. სესხებული. ნასისხები/უ, ნასისხირი მიმღ.
ვნებ. წარს. ნასესხები. ნასისხებუერი, ნასისხუერი მიმღ. ვნებ. წარს. სესხების საფასური. 

Lemma: sisxebul-i  
Number: 19290  
სისხებულ-ი (სისხებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ასესხენს ზმნისა -- სესხებული. 

Lemma: sisxir-i  
Number: 19291  
სისხირ-ი (სისხირს) სესხება. 

Lemma: sit'al-i  
Number: 19292  
სიტალ-ი (სიტალს) მაღალი და უშნოდ წვრილი, -- აყაყული. 

Lemma: sit'iba  
Number: 19293  
სიტიბა (სიტიბას) სითბო. ზარხულს სიტიბა კოს ვააწუხენს -- ზაფხულში სითბო კაცს არ აწუხებს. 

Lemma: sit'inua  
Number: 19294  
სიტინუა (სიტინუას) გაშვერა (რისამე); პატარა კუდის გაშვერა. კვეკვერეში ჸვალიცალო კუდელი მუკაასიტინანდ: შ. ბერ.,
გვ. 105 -- ხმელი (პატარა) ყველივით კუდი უჩანდა (გაშვერილი ჰქონდა). 

Lemma: sit'oba  
Number: 19295  
სიტობა (სიტობას) სიღრმე. რაღანჷ დიხაში სიტობა ვა რდჷნი დო... გოხომუ: ა. ცაგ., გვ. 87 -- რადგან მიწის სიღრმე არ
იყო და... გახმა. 

Lemma: sit'uba  
Number: 19296  
სიტუბა (სიტუბას) იგივეა, რაც სიტიბა, -- სითბო. ბჟას სიტუბას ოცილუდუ იშ თოლეფი ჩხანა დღასუ: შ. ბერ., გვ. 65 -- მზეს
სითბოში ეცილებოდა მისი თვალები მზიან დღეს. იხ. ტიბუ. 

Lemma: sit'e'ba  
Number: 19297  



სიტჷბა (სიტჷბას) იგივეა, რაც სიტიბა, სიტუბა. გურც უჸორც ბჟაში ბჟალარა, სიტჷბა დო ჩხანაია: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ.,
გვ. 11 -- გულს უყვარს მზის მზიანობა, სითბო და მზიანი (დარი). შდრ. ტჷბუ. 

Lemma: sit'q'va  
Number: 19298  
სიტყვა (სიტყვას) იგივეა, რაც ზიტყვა, -- სიტყვა. აკა სიტყვას ორხვალი კოც ქაარაგადაფუანანია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 6 --
ერთ სიტყვას დასახვრეტ კაცსაც ათქმევინებენო. ქ სიტყვაში კილო სიტყვის მასალა: ირი კოს ქააკათენ, სიტყვაში კილო
ვაწგოკორდუ -- ყველას რომ გაერიო, სიტყვის მასალა არ მოგაკლდება. ქ სიტყვაშ მახურდებელი სიტყვის
დამხურდავებელი. //გადატ. წვრილმანის მოყვარული. სიტყვაშ მახურდებელი კოჩი რე -- წვრილმანის მოყვარული კაცია. ქ
სიტყვაში მეჩამა სიტყვის მიცემა, -- დაპირება. 

Lemma: sit'q'vier-i  
Number: 19299  
სიტყვიერ-ი (სიტყვიერს) სიტყვიერი. სიტყვიერო ზმნზ. სიტყვიერად: ლერსო თიშენ გინიგართი, ვაგაიბედი სიტყვიერო:
მ. ხუბ., გვ. 313 -- ლექსად იმიტომ გადაგექეცი, ვერ გაგიბედე სიტყვიერად. 

Lemma: si  
Number: 19300  
სი უღორონთე! შე უღმერთოვ! (მიმართვაა). სი უღორონთე, ათაში მუშენ გომიჯოგე? -- შე უღმერთო{ვ}, ასე რატომ
შემიძულე? 

Lemma: siuchare  
Number: 19301  
სიუჩარე (სიუჩარეს) სიშავე. შდრ. უჩა, უჩარება. 

Lemma: siujgushe  
Number: 19302  
სიუჯგუშე (სიუჯგუშეს) უკეთესობა, სიკეთე. დეერწუნჷ კოლექტივიში სიუჯგუშეშა -- დარწმუნდა კოლმეურნეობის
უკეთესობაში. 

Lemma: siparta  
Number: 19303  
სიფართა (სიფართას) სიფართოვე. შდრ. ფართე, მაფართა. 

Lemma: siparshive  
Number: 19304  
სიფარშივე (სიფარშივეს) [რუს. фальшивый ყალბი] -- სიყალბე. სიფარშივე გემტკიცებუ, დირაკილი ნინას თქუა: ქხს, 1,
გვ. 311 -- სიყალბე გიმტკიცდება, ცბიერ (გადრეკილ) ენას იტყვი. 

Lemma: siprtxila  
Number: 19305  
სიფრთხილა (სიფრთხილას) სიფრთხილე. საჭირო რე დიდი სიფრთხილა: ყაზაყ., 6.03.1930, გვ. 2 -- საჭიროა დიდი
სიფრთხილე. შდრ. ფირთხილი. 

Lemma: sipska  
Number: 19306  
სიფსქა (სიფსქას) იგივეა, რაც სისქა. 

Lemma: sika  
Number: 19307  
სიქა (სიქას) არაქათი, ძალ-ღონე. თეში დოვშურდი, სიქა გიშულირი მაფუ -- ისე დავიღალე, არაქათი გამოლეული მაქვს.
სიქა ვამაპალუუ -- ძალ-ღონე არ გამაჩნია (მომეპოვება). 

Lemma: sikal-i  
Number: 19308  
სიქალ-ი (სიქალს) მაღალი და მეტად ტანთხელი, -- აყლარწული (ადამიანი). 

Lemma: sikeka/e  
Number: 19309  
სიქექა/ე (სიქექა/ე-ს) სიმსუბუქე. წყარი სიქექაში გეშა ჟი ქიმნოდოხოდუ -- წყალი სიმსუბუქის გამო ზევით მოექცევა
(მოაჯდება). იხ. ქექე. 

Lemma: sikomole  
Number: 19310  
სიქომოლე (სიქომოლეს) სივაჟკაცე. სიქომოლეთ-დიდი, გერგეზი, - ჩხე ტყვიაში მაჭოფალი -- სივაჟკაცით დიდი,
ძლიერი, -- ცხელი ტყვიის დამჭერი. (იში) სიგერგეზე, სიქომოლე ვეთქუე დო ვერაგადე -- (იმისი) სიგმირე (გმირობა),
სივაჟკაცე არ ითქმის. 

Lemma: sigharibe  
Number: 19311  
სიღარიბე (სიღარიბეს) სიღარიბე. ბაბუ დო პაპუშ სიღარიბექ ჩქჷთი ქიგმოხუნეს კვალი: მასალ., გვ. 79 -- მამა-პაპის
სიღარიბემ ჩვენც დაგვაჩნია კვალი. სიღარიბეში ჭოფილეფი დღას ვაგებხარებუთუ: ი. ყიფშ., გვ. 167 -- სიღარიბით
დაჩაგრული (დაჭერილები) ვერასოდეს გავიხარებთ. 

Lemma: sighiate  
Number: 19312  
სიღიათე (სიღიათეს) სიჯანსაღე. მუდგარენი, მუთუნი სიღიათე ვოუღუ -- რაღაც არავითარი სიჯანსაღე არ აქვს. 



Lemma: sighula/e  
Number: 19313  
სიღულა/ე (სიღულა/ე-ს) სიმრუდე; გადატ. დამნაშავეობა. სქუა, იში გაგიკვირდუ სიღულე ბრელი: ი. ყიფშ., გვ. 137 --
შვილო, იმისი ბევრი დანაშაული (სიმრუდე) გაგიკვირდება. სითინუე ჭიჭე უჩქჷ, სიღულე ბრელი უღუ: შ. ბერ., გვ. 158 --
სიმართლე (სისწორე) ცოტა იცის, სიმრუდე (დანაშაული) ბევრი აქვს. 

Lemma: si  
Number: 19314  
სი ღურელი! მიმართვაა შე სასიკვდილე! (სიტყვ.-სიტყვ. შე მკვდარო!) ხშირად მსუბუქ გაკიცხვას, საყვედურს გამოხატავს:
ბოთე, უგერგილოვ! (ქხს, 1, გვ. 198). ჯგირი ოსური პუნციანი, სი ღურელი, თენა რენო? -- კარგი ცოლი რომ მყავსო, შე
სასიკვდილე (ბოთე), ეს არის? 

Lemma: siq'vintele  
Number: 19315  
სიყვინთელე (სიყვინთელეს) სიყვითლე. 

Lemma: si՚vere  
Number: 19316  
სიჸვერე (სიჸვერეს) სიბრმავე. მიოჯინალო უჩა რე, სიჸვერე აბრკოლენსია: შ. ბერ., გვ. 172 -- შესახედავად შავია,
სიბრმავე აბრკოლებსო. იხ. ჸვერე. 

Lemma: si՚vintele  
Number: 19317  
სიჸვინთელე (სიჸვინთელეს) იგივეა, რაც სიყვინთელე. შდრ. ჸვინთელი. 

Lemma: sishera/e  
Number: 19318  
სიშერა/ე (სიშერა/ე-ს) სიგიჟე; სიშტერე. სიშერა ქიმიგონუ -- სიგიჟე მოიგონა. სიშერაშა მუთა მირკჷ, ღორონთუმე,
გეევხანგი: ი. ყიფშ., გვ. 109 -- სიგიჟეს არაფერი მიკლია, ღმერთმანი, გადავირიე. 

Lemma: sishora  
Number: 19319  
სიშორა (სიშორას) სიშორე. სიშორას ზმნზ. სიშორეზე. ართი ალაბიში სიშორას -- ერთი არშინის სიშორეზე. იხ. შორი. 

Lemma: sishore  
Number: 19320  
სიშორე (სიშორეს) იხ. სიშორა. ხოლოს ორწყედჷ სიშორესჷ -- ახლოს ხედავდა სიშორეს. 

Lemma: sishua  
Number: 19321  
სიშუა (სიშუას) სინოტივე; სისველე. ტყას უღუ სიშუა -- ტყეს აქვს სინოტივე. შდრ. შვე. 

Lemma: sishxua  
Number: 19322  
სიშხუა (სიშხუას) სიმსხო, სიმსხვილე. შდრ. შხუ. 

Lemma: sichichie  
Number: 19323  
სიჩიჩიე (სიჩიჩიეს) სიგლახე. ვარა მუთუ ეინწყინე... ჩქინი სიჩიჩიე-დაბალობა? -- ანდა რითი შეიძლება აიხსნას... ჩვენი
სიგლახე- სულმდაბლობა? იხ. ჩიჩიე. 

Lemma: sichkara/e  
Number: 19324  
სიჩქარა/ე (სიჩქარა/ე-ს) სიჩქარე. სიბოშეში სიჩქარეთჷ გურიშ ბაძჷგალქჷ გეუოლჷ: ა. ცაგ., გვ. 18 -- სიჭაბუკის (სიბიჭის)
სიჩქარით გულის ფანცქალი აუვარდა. 

Lemma: sicerka  
Number: 19325  
სიცერქა (სიცერქას) სიცელქე. შდრ. ცერქი. 

Lemma: sicxacxamut'e  
Number: 19326  
სიცხაცხამუტე (სიცხაცხამუტეს) სიმკვირცხლე, სიცქვიტე, სიმარდე; სიმამაცე, უშიშრობა. კამპანიეფიში გოჸუნაფასჷ
სიცხაცხამუტე გაგმირჩქინითჷ: ყაზაყ., 1.01.1931, გვ. 3 -- კომპანიების ჩატარებისას სიმკვირცხლე გამოიჩინეთ. 

Lemma: sidzabune  
Number: 19327  
სიძაბუნე (სიძაბუნეს) სიძაბუნე. სიძაბუნე რე ბალაგარი, თენა ირ კოცჷ ბჯოგუნა: ეგრისი, გვ. 131 -- სიძაბუნეა ონავარი, ეს
ყველას გვძულს. კურდღელიშ სიმარჯვე წიარიშ სიძაბუნე რენია: თ. სახოკ., გვ. 251 -- კურდღლის სიმარჯვე მწევრის
სიძაბუნე არისო. 

Lemma: sic'vadile  
Number: 19328  
სიწვადილე (სიწვადილეს) სიწადილე, მონდომება, წადიერება. (თენა) საკუთარი ხანდათ დო სიწვადილეთ
ვეშიალებენია: ყაზაყ., 6.03.1930, გვ. 2 -- (ამას) საკუთარი შრომითა და მონდომებით (სიწადილით) ვერ შეძლებსო. თელი
სიწვადილეთ ქუასქვათ ჩაიში გავითარებას -- მთელი მონდომებით შევებათ ჩაის განვითარებას. 



Lemma: sic'iminda/e  
Number: 19329  
სიწიმინდა/ე (სიწიმინდა/ე-ს) სიწმინდე. თიში სიწიმინდა დო სიტჷბა დააფასებელი რენია -- იმისი სიწმინდე და სითბო
დასაფასებელი არისო. შდრ. წიმინდა. 

Lemma: sic'k'onda/e  
Number: 19330  
სიწკონდა/ე (სიწკონდა/ე-ს) სიდამწდრე; სიწმინდე. მიოდინეს ართი წუთო ჭკუაში სიწკონდე დო საქვარიშა კურცხაშო
მერინა: ყაზაყ., 6.03.1930, გვ. 1 -- დაკარგეს ერთ წუთში (წუთად) ჭკუის სიწმინდე (სიდამწდრე) და საქმისადმი ფხიზლად
მიდგომა. იხ. წკონდა. 

Lemma: sic'e'rda/e  
Number: 19331  
სიწჷრდა/ე (სიწჷრდა/ე-ს) სიჯანსაღე, სიწმინდე; სიმშრალე. საჭირო რე შურიში სიწჷრდე, სჷნთელე: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ.,
გვ. 8 -- საჭიროა სულის სიწმინდე (სიჯანსაღე), სიმრთელე. იხ. წი/ჷრდე. 

Lemma: sich'vaxa/e  
Number: 19332  
სიჭვახა/ე (სიჭვახა/ეს) სიმჟავე, სიჭმახე. იხ. ჭვახე. 

Lemma: sich'vaxie  
Number: 19333  
სიჭვახიე (სიჭვახიეს) იგივეა, რაც სიჭვახე. სიჭვახიე ქუგორკუ-და, მეგიჯღონანქ აინჩას: ქხს, 1, გვ. 141 -- სიმჟავე თუ
გაკლია, გამოგიგზავნი ალუჩას. 

Lemma: sich'ita/e  
Number: 19334  
სიჭითა/ე (სიჭითა/ე-ს) სიწითლე. იხ. ჭითა. 

Lemma: sich'itare  
Number: 19335  
სიჭითარე (სიჭითარეს) იგივეა, რაც სიჭითა. შდრ. ჭითარება. 

Lemma: sich'ipa  
Number: 19336  
სიჭიფა (სიჭიფას) სივიწროვე; სიწვრილე. იხ. ჭიფე. 

Lemma: sich'ich'a  
Number: 19337  
სიჭიჭა (სიჭიჭას) სიპატარავე. იხ. ჭიჭე. 

Lemma: sich'ich'are  
Number: 19338  
სიჭიჭარე (სიჭიჭარეს) იგივეა, რაც სიჭიჭა, -- სიპატარავე. შდრ. ჭიჭარება. 

Lemma: sich'k'olua/e  
Number: 19339  
სიჭკოლუა/ე (სიჭკოლუა/ე-ს) სიგამხდრე, სიმჭლევე. სიჭკოლეშენი (//სიჭკოლუეთ) ჩხოუ ვედიწონინენია --
სიგამხდრისთვის (სიგამხდრით) ძროხა არ დაიწუნება (შეიძლება დაწუნებულ იქნას). იხ. ჭკოლა. 

Lemma: sixalise  
Number: 19340  
სიხალისე (სიხალისეს) სიხალისე. სიხალისექ დემეთხოუ: ი. ყიფშ., გვ. 129 -- სიხალისე მომშორდა. 

Lemma: sixvalaxe  
Number: 19341  
სიხვალახე (სიხვალახეს) სიმარტოვე, მარტოობა. ათეჯგუა სიხვალახეთ სქანი ხანდას ფენდა ალე: ყაზაყ., 16.03.1930,
გვ. 3 -- ამგვარი სიმარტოვით შენს შრომას ხვავი წაუვა. იხ. ხვალახე. 

Lemma: sixvamarde  
Number: 19342  
სიხვამარდე (სიხვამარდეს) სიმდიდრე. მარგალური კულტურაში სიხვამარდეს ხე შეუნწყუ: ვ. ბერ., გვ. 10 -- მეგრული
კულტურის სიმდიდრეს ხელი შეუწყო. 

Lemma: sija  
Number: 19343  
სიჯა (სიჯას) იგივეა, რაც სინჯა. 

Lemma: sijgira/e  
Number: 19344  
სიჯგირა/ე (სიჯგირა/ე-ს) სიკარგე. მოწონება დო სიჯგირე მუშ დუდიშო გილოურსუ: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 96 -- მოწონება და
სიკარგე თავის ნებაზე (თავისთავად) დადის. იხ. ჯგირი. 

Lemma: sijge're  
Number: 19345  
სიჯგჷრე (სიჯგჷრეს) იხ. სიჯგირა/ე. 



Lemma: sijgharue  
Number: 19346  
სიჯღარუე (სიჯღარუეს) სიჭრელე. კოც გინაძიცებუ-თოლიშ სიჯღარუეში მეტი-ირფელი ართუნია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 77 --
კაცს დანაცინი - თვალის სიჭრელის მეტი - ყველაფერი მოუბრუნდებაო. იხ. ჯღარუ. 

Lemma: sihama  
Number: 19347  
სიჰამა (სიჰამას) სიამე, სიტკბო; სიამოვნება. გეგნოჯალაგუ ჯვეში სიჰამა:ყაზაყ., 17.08.1931, გვ. 3 -- გადაითელა ძველი
სიამე (სიამოვნება). იხ. ჰამო. 

Lemma: siharame  
Number: 19348  
სიჰარამე (სიჰარამეს) სიხარბე, სიარამე. ზომაშე მეტო ქობწუხენთჷ-და, სიჰარამეში გჷმნანწყუა რე: კ. სამუშ., ქხპს, გვ.
115 -- ზომაზე მეტად თუ ვწუხვართ, სიხარბის მონაგვარია (მოწყობილია). 

Lemma: sk'-i  
Number: 19349  
სკ-ი (სკის) იხ. სკიი. 

Lemma: sk'a//ska  
Number: 19350  
სკა//სქა (სკას//სქას; მრ. რიცხვ.: სკალ-ეფ-ი//სქალ-ეფ-ი) სკა; ფუტკარი. ჩქიმი სკალეფი გამიშხუნი!: ს. მაკალ., გვ. 318 --
ჩემი სკები გამიმრავლე! იხ. ოსკალე; ფსკა. 

Lemma: sk'ala  
Number: 19351  
სკალა, სკაჲა (სკალას, სკაჲას) 1. კიბე. შდრ. ლაზ. მსკალა კიბე (ნ. მარი). 2. ქვის ბუნებრივი კედელი, პიტალო კლდე. 

Lemma: sk'alat'ua  
Number: 19352  
სკალატუა (სკალატუას) სახელი სკალატანს ზმნისა -- დახვევა. ნაშუას, მუდოსით ჭიჭე გოსქირუნი, დობსკალატანდით:
მასალები, ტ. 2, ნაწ. 2, გვ. 217 -- ნაქსოვს, როდესაც ცოტა გაშრებოდა, დავახვევდით. // გადატ. გაწყვეტა, მოსპობა. 

Lemma: sk'alona  
Number: 19353  
სკალონა (სკალონას) საფუტკრე (ადგილი). 

Lemma: sk'am-i//skam-i  
Number: 19354  
სკამ-ი//სქამ-ი (სკამს//სქამს) სკამი. იხ. კველა; გიოხუნალი. 

Lemma: sk'an-i//skan-i  
Number: 19355  
სკან-ი//სქან-ი (სკანს//სქანს; მრ. რიცხვ. თქვანი თქვენი) მეორე პირის კუთვნილებითი ნაცვალსახელი მხოლობითი
რიცხვისა -- შენი. სკან ჸოროფაქ გუმახანგუ: ქხს, 1, გვ. 104 -- შენმა სიყვარულმა გამასულელა. უჯგუ თაში გოგორენი დო
სქანი დუდი იმართენი: ქხს, 1, გვ. 104 -- ჯობს ასე გაგინო და შენი თავი იმართლო. შდრ. ლაზ. სკანი შენი (ნ. მარი). 

Lemma: sk'anda//skanda  
Number: 19356  
სკანდა//სქანდა შენთან; შენსკენ. შკასერი დო გოთანასი სკანდა მემორულუანსი: ქხს, 1, გვ. 104 -- შუაღამესა და
გათენებაზე შენთან (შენსკენ) მომარბენინებს. 

Lemma: sk'ande//skande  
Number: 19357  
სკანდე//სქანდე შენგან. სკანდე დაშორებული ვორექ -- შენგან დაშორებული ვარ. 

Lemma: sk'aser-i//shkaser-i  
Number: 19358  
სკასერ-ი//შქასერ-ი (სკასერს//შქასერს) შუაღამე. სკასერი ბორჯი ქიჸუაფუდუ, გორჩქინდუ კარიშ ხაკაფიქ -- შუაღამე
(დრო) იქნებოდა, გაჩნდა კარის ხაკუნი. 

Lemma: sk'ashi  
Number: 19359  
სკაში ბუკ-ი (სკაში ბუკის), სკაჲ ბუკ-ი ბ.- მარტ. (სკაჲ ბუკის). იგივეა, რაც ფსკაში ქოფე, -- სკა. 

Lemma: sk'elo  
Number: 19360  
სკელო (სკელოს) სახლზე მიდგმული უძრავი კიბე. იხ. ტკვა. 

Lemma: sk'enchere//skenchere  
Number: 19361  
სკენჩერე//სქენჩერე (სკ/ქენჩერეს) მაგარი, მკრივი. სქენჩერე კოჩი რე -- მკვრივი (მაგარი) აგებულების კაცია. მუ ამბე რე,
ურიადნიკი, მუს რე ისკენჩერჷქჷნი?: ქხს, 1, გვ. 265 -- რა ამბავია, ურიადნიკო, რასაა რომ იფხორები? 

Lemma: sk'er-i  
Number: 19362  



სკერ-ი (სკერს) ზოოლ. ქურციკი (მ. კვირტია). იხ. სკვერი. 

Lemma: sk'vam-i  
Number: 19363  
სკვამ-ი, სქვამ-ი (სკ/ქვამს) ლამაზი. 

Lemma: sk'vanapa  
Number: 19364  
სკვანაფა, სქვამაფა (სკ/ქვამაფას) სახელი ისკვამუანს, სკვანდუ(ნ) ზმნათა -- დამშვენება. ისი ირფელი ოსკვანდუ დო
ისკვამუანდუ ხოლო -- იმას ყველაფერი შვენოდა და იმშვენებდა კიდეც. ისკვამუანს (დიისკვამუუ შეიფერა, დოუსკვამუაფუ
შეუფერებია, დონოსკვამაფუე(ნ) შეიფერებდა თურმე) გრდმ. იფერებს, იშნოებს. ოსკუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის
მწკრივებში) გრდუვ. სტატიკ. შვენის. 

Lemma: sk'vach'ap-i  
Number: 19365  
სკვაჭაფ-ი (სკვაჭაფი-ს) მაგარი საგნის (უმთავრესად ჯოხის) თავზე დარტყმა. იხ. სკვაჭუა. 

Lemma: sk'vach'ua  
Number: 19366  
სკვაჭუა (სკვაჭუას) სახელი სკვაჭუნს ზმნისა -- დარტყმა (მაგარი რისმე; მაგ., ჯოხის...); ტყაპუნი. სკვაჭუ დუს ბიგა დო
დიხას ქაშაახუნუუ -- დაარტყა ჯოხი თავზე და მიწაზე დასვა. სკვაჭუნს (ქოსკვაჭუ დაარტყა, ქუუსკვაჭუ დაურტყამს, ქონოსკვაჭუე(ნ)
დაარტყამდა თურმე) გრდმ. {და}არტყამს. ისკვაჭუნს (ქიისკვაჭუ დაირტყა, ქუუსკვაჭუ დაურტყამს) გრდმ. სათავ. ქც. სკვაჭუნს
ზმნისა -- დაირტყამს მაგრად. ასკვაჭე(ნ) (ასკვაჭუ შეძლო {და}ერტყა, -- , ქონოსკვაჭუე(ნ) შესძლებია დაერტყა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
სკვაჭუნს ზმნისა -- შეუძლია {და}არტყას. ოსკვაჭაფუანს (ოსკვაჭაფუუ {და}არტყმევინა, უსკვაჭაფუაფუ {და}ურტყმევინებია,
ნოსკვაჭაფუე(ნ) {და}არტყმევინებდა თურმე) კაუზ. სკვაჭუნს ზმნისა -- არტყმევინებს მაგრად. მასკვაჭალი მიმღ. მოქმ.
{და}მრტყმელი. ოსკვაჭალი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}სარტყმელი. ნასკვაჭა მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნარტყამი. ნასკვაჭუერი მიმღ. ვნებ.
წარს. {და}რტყმის საფასური. უსკვაჭუ მიმღ. უარყ. {და}ურტყმელი. 

Lemma: sk'veba  
Number: 19367  
სკვება, სქვება (სკ/ქვებას) იგივეა, რაც სკვამაფა, -- სახელი ოსკუ(ნ) ზმნისა -- შეშნოვება; შვენება. ათეცალო მონწყილი
კათას თექ მეულა ვაგოსკუნა -- ასე მოწყობილ ხალხს იქ მისვლა არ შეგშვენით. ოსკუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4
სერიის მწკრივებში) გრდუვ. სტატიკ. შვენის. მასკვებელი მიმღ. მოქმ. {და}მშვენებული. ოსკვებელი მიმღ. ვნებ. მყ. {შე}საშვენი,
{და}სამშვენებელი. სკვებული მიმღ. ვნებ. წარს. {შე}შვენებული. 

Lemma: sk'ver-i  
Number: 19368  
სკვერ-ი, სქვერ-ი (სკ/ქვერს) ზოოლ. შველი. 

Lemma: sk'vech'a  
Number: 19369  
სკვეჭა (სკვეჭას): სკვეჭაში ლაჸაფი ბავშვთა თამაშის ერთ-ერთი სახეობა. თამაშობენ კაკლით; ერთმანეთს ურტყამენ
კაკლებს. სკვეჭაშ ოლაჸაფეთ ირო კუნთხურ ნეს (//ნეძის) ბგორუნდით -- `სკვეჭას' სათამაშოდ ყოველთვის კუთხოვან
ნიგოზს ვეძებდით. შდრ. სკვეჭუა. 

Lemma: sk'vech'ua  
Number: 19370  
სკვეჭუა (სკვეჭუას) იგივეა, რაც სკვაჭუა, -- {გა}რტყმა მაგარი საგნისა (მაგ., კაკალი, თხილი, ქვა; ჯოხი...), უპირველეს
ყოვლისა, თავზე, შეიძლება სხვა ორგანოზედაც. 

Lemma: sk'vil-i  
Number: 19371  
სკვილ-ი, სკვირ-ი, სკვი-ი ბ.- მარტ. (სკვილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. სკუნს ზმნისა -- {გა}კვანძული, {გა}სკვნილი; შეკრული. იხ.
სკუალა1; სქვილი. 

Lemma: sk'vincha  
Number: 19372  
სკვინჩა (სკვინჩას) იხ. კვინჩა. გოლური კვინჩა -- მთის სკვინჩა. შდრ. კობახი. 

Lemma: sk'vinchin-i  
Number: 19373  
სკვინჩინ-ი (სკვინჩინს) იხ. სქინჩინი. 

Lemma: sk'vir-i  
Number: 19374  
სკვირ-ი იგივეა, რაც სკვილი. ჯერღვ-სკვირი გონწყუმირი: ი. ყიფშ., გვ. 185 -- ძარღვგაკვანძული გახსნილი. 

Lemma: sk'vich'in-i  
Number: 19375  
სკვიჭინ-ი (სკვიჭინს) მკვრივი აგებულების მქონე პიროვნების გამოხედვა-ყურება. ჯგირო რე, გვარიანს ისკვიჭინანს --
კარგად არის, ჯანსაღად გამოიყურება. 

Lemma: sk'i-i  
Number: 19376  
სკი-ი (სკი{ი}ს) იგივეა, რაც სკილი//სქილი, -- შვილი, ძე; მემკვიდრე. ღურუ არძოს გაასწორენს სკიშე სკიში სკიშ
კვიკვილსი -- სიკვდილი ყველას გაასწორებს შვილიდან შვილის შვილის კოკორს. ჩქიმი სკი დო კვეთი ვაშაჸოთა: ს.



მაკალ., გვ. 351 -- ჩემი ძე და წილი არ მოსპო (ამოაგდო). 

Lemma: sk'ibu  
Number: 19377  
სკიბუ (სკიბუს) იგივეა, რაც სქიბუ, -- დოლაბი. 

Lemma: sk'ibush  
Number: 19378  
სკიბუშ თოლუა (სკიბუშ თოლუას) იგივეა, რაც სქიბუშ თოლუა. 

Lemma: sk'ibush  
Number: 19379  
სკიბუშ ოხვამერ-ი (სკიბუშ ოხვამერს) რელიგ. შობა-კალანდას შუა, ერთ რომელიმე დღეს გამოაცხობდნენ ჭვიშთარს
(ყველიანი ან ქონიანი მჭადი), მიიტანდნენ ხელის საფქვავთან და უფროსი დაილოცებოდა (ს. მაკალ., გვ. 331). 

Lemma: sk'ibush  
Number: 19380  
სკიბუშ ხე (სკიბუშ ხეს) ხელის წისქვილის დოლაბზე გაკეთებული სახელური, რომლითაც ქვას ატრიალებენ. 

Lemma: sk'il-i  
Number: 19381  
სკილ-ი (სკილ/რს) იხ. სქილი. შდრ. სკი; ლაზ. სკირი ვაჟი, ძე (ნ. მარი). 

Lemma: sk'ilada  
Number: 19382  
სკილადა (სკილადას) იხ. სქილადა. მეზობელს ქუღუნ-და, სი სკანი გიგოსკიდუ -- მეზობელს თუ აქვს შენ შენი დაგრჩება.
ვღურუქ, ვღურუქ, ვაფსკიდუქ: ქხს, 1, გვ. 91 -- ვკვდები, ვკვდები არ მოვრჩები. 

Lemma: sk'ilat'ua  
Number: 19383  
სკილატუა (სკილატუას) იხ. სქილატუა. შდრ. სქიატუა. 

Lemma: sk'inchin-i  
Number: 19384  
სკინჩინ-ი (სკინჩინს), სკინჩინაფა (სკინჩინაფას) იხ. სქინჩინაფა; გო-სქინჩინაფა. 

Lemma: sk'irapa  
Number: 19385  
სკირაფა (სკირაფას) იხ. სქირაფა. 

Lemma: sk'ishi  
Number: 19386  
სკიში სკი (სკიში სკის) იხ. სქიში სქი. 

Lemma: sk'ua  
Number: 19387  
სკუა (სკუას) იხ. სქუა. 

Lemma: sk'uala1  
Number: 19388  
სკუალა1 (სკუალას) სახელი სკუნს ზმნისა -- {გა}სკვნა. ძაფეფი ასკუუ -- ძაფები ესკვნება. ტომარეს დუს უსკუნს -- ტომარას
თავს უკრავს (სკვნის). სკუნს (გოსკუ გასკვნა, გუუსკუ გაუსკვნია, გონოსკუე(ნ) გასკვნიდა თურმე) გრდმ. სკვნის. ისკუნს (გიისკუ
გაისკვნა, გუუსკუ გაუსკვნია) გრდმ. სათავ. ქც. სკუნს ზმნისა -- ისკვნის. უსკუნს (გუუსკუ გაუსკვნა, გუუსკუ გაუსკვნია) გრდმ. სასხვ. ქც.
სკუნს ზმნისა -- უსკვნის. ისკუუ(ნ) (გიისკუ გაისკვნა, გოსკვე{რე}(ნ) გასკვნილა) გრდუვ. ვნებ. სკუნს ზმნისა -- ისკვნება. ასკუუ(ნ)
(გაასკუ გაესკვნა, გოსკუუ გასკვნია) გრდუვ. ვნებ. უსკუნს ზმნისა -- ესკვნება. ისკვე(ნ)//ისკვენე(ნ) (ისკვენუ შესაძლებელი გახდა
გასკვნა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. სკუნს ზმნისა -- შეიძლება გაისკვნას (//გასკვნა). ასკვე(ნ), ასკვენე(ნ) (ასკუ//ასკვენუ შეძლო
გაესკვნა, -- , გონოსკუე(ნ) შესძლებია გაესკვნა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უსკუნს ზმნისა -- შეუძლია გასკვნას. ოსკუაფუანს (ოსკუაფუუ
ასკვნევინა, უსკუაფუაფუ უსკვნევინებია, ნოსკუაფ{უაფ}უე(ნ) ასკვნევინებდა თურმე) კაუზ. სკუნს ზმნისა -- ასკვნევინებს. მასკვალი,
მასკუალი, მასკუ მიმღ. მოქმ. {გა}მსკვნელი. ოსკვალი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}სასკვნი. სკვილ/რი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}სკვნილი. ნასკვი
მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნასკვი. ნასკ{ვ}უერი მიმღ. ვნებ. წარს. გასკვნის საფასური. {უგუ}უსკუ მიმღ. უარყ. {გა}უსკვნელი. 

Lemma: sk'uala2  
Number: 19389  
სკუალა2 (სკუალას) სახელი სკუნს ზმნისა -- კვერცხის დება. ჩე ქოთომი თიშენ მიჸორს, ჩე კვერცხი ოკო სკუასინი: ქხს, 1,
გვ. 253 -- თეთრი ქათამი იმიტომ მიყვარს, რომ თეთრი კვერცხი უნდა დადოს. სკუნს (ქოსკუუ კვერცხი დადო, ქუუსკუუ კვერცხი
დაუდვია, ქონოსკუ{უ}ე(ნ) კვერცხს დადებდა თურმე) გრდმ. კვერცხს დებს. უსკუნს (ქუუსკუუ კვერცხი დაუდო, ქუუსკუუ კვერცხი დაუდვია)
გრდმ. სასხვ. ქც. სკუნს ზმნისა -- კვერცხს უდებს. ასკუე(ნ) (ასკუუ შეძლო კვერცხი {და}ედო, -- , ნოსკუუე(ნ) შესძლებია კვერცხის
{და}დება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უსკუნს ზმნისა -- შეუძლია კვერცხი დადოს. ოსკუაფუანს (ოსკუაფუუ კვერცხი {და}ადებინა,
უსკუაფუაფუ კვერცხი {და}უდებინებია, ნოსკუაფუე(ნ) კვერცხს ადებინებდა თურმე) კაუზ. სკუნს ზმნისა -- კვერცხს ადებინებს. მასკუალი,
მასკუუ მიმღ. მოქმ. კვერცხის მდებელი (ქათამი). ოსკუალი, ოსკუ{უ} მიმღ. ვნებ. მყ. კვერცხის სადები ადგილი; საღორე.
გომოსკუალირი მიმღ. ვნებ. წარს. ქათმის მიერ კვერცხის დების დამთავრება; კვერცხდადებული. ნასკუა მიმღ. ვნებ. წარს.
კვერცხნადები. ნასკუალუერი მიმღ. ვნებ. წარს. კვერცხის დადების საფასური; ნაშვილები. 

Lemma: sk'ualam-i  
Number: 19390  
სკუალამ-ი (სკუალამს) შვილიანი. იხ. სქუალამი. 



Lemma: sk'ualapa  
Number: 19391  
სკუალაფა (სკუალაფას) შვილება. იხ. სქუალაფა. 

Lemma: sk'ualeba  
Number: 19392  
სკუალება (სკუალებას) იგივეა, რაც სკუალაფა. იხ. სქუალაფა; მე-სქუალაფა; მე-სქუალება. 

Lemma: sk'uameba  
Number: 19393  
სკუამება (სკუამებას) იხ. სქვამება, -- შეფერება, შვენება. შდრ. ოსქვამუ. 

Lemma: sk'uapa  
Number: 19394  
სკუაფა (სკუაფას) სახელი უსკუანს ზმნისა -- შებმა. ურემს ხოჯეფი უსკუენი, ქორენო ხარგელი? -- ურემს ხარები რომ
შევაბა, არის დატვირთული? ხოჯი უსკუ უღუს -- ხარი უბია უღელში. 

Lemma: sk'uboch'ua  
Number: 19395  
სკუბოჭუა (სკუბოჭუას) სახელი სკუბოჭუნს ზმნისა -- თავის მოყრა, მობოჭვა; მიწებება; გაკრეჭა (ი. ყიფშ.). სკუბოჭუნს (სკუბოჭუ
თავი მოუყარა, უსკუბოჭუ თავი მოუყრია, ნოსკუბოჭუე(ნ) თავს უყრიდა თურმე) გრდმ. თავს უყრის, ბოჭავს. უსკუბოჭუნს (უსკუბოჭუ თავი
მოუყარა, უსკუბოჭუ თავი მოუყრია) გრდმ. სასხვ. ქც. სკუბოჭუნს ზმნისა -- თავს უყრის. ისკუბოჭუუ(ნ) (დიისკუბოჭუ მოიბოჭა,
დოსკუბოჭე{ლე}(ნ) მობოჭილა) გრდუვ. ვნებ. სკუბოჭუნს ზმნისა -- იბოჭება. ასკუბოჭუუ(ნ) (ასკუბოჭუ {შემო}ებოჭა, სკუბოჭუუ
{შემო}ჰბოჭვია) გრდუვ. ვნებ. სკუბოჭუნს ზმნისა -- ებოჭება. ოსკუბოჭაფუანს (ოსკუბოჭაფუუ აბოჭვინა, უსკუბოჭაფუაფუ უბოჭვინებია,
ნოსკუბოჭაფუე(ნ) აბოჭვინებდა თურმე) კაუზ. სკუბოჭუნს ზმნისა -- აბოჭვინებს. მასკუბოჭალი მიმღ. მოქმ. მბოჭველი. ოსკუბოჭალი
მიმღ. ვნებ. მყ. საბოჭი, საბოჭველი. სკუბოჭილი მიმღ. ვნებ. წარს. {მო}ბოჭილი. ნასკუბოჭა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაბოჭი. ნასკუბოჭუერი
მიმღ. ვნებ. წარს. ბოჭვის საფასური. 

Lemma: sk'ur-i  
Number: 19396  
სკურ-ი (სკურს) ტოპონ. მინერალური წყალი და კურორტი (წალენჯიხის რაიონი). შდრ. სკურჩა. 

Lemma: sk'urcha  
Number: 19397  
სკურჩა (სკურჩას) ღელეს სახელია სამეგრელოს ბევრ ადგილას, -- შავი სკური (პ. ცხად.). მელე ენგირი, მოლე სკურჩა --
დაგაღორე, მუს მუჩა?: ი. ყიფშ., გვ. 113 -- გაღმა ენგური, გამოღმა სკურჩა, რომ მოგატყუო, რას მომცემ? [სკურჩაღ სკური
უჩა სკური შავი]. 

Lemma: sk'urche  
Number: 19398  
სკურჩე (სკურჩეს) ტოპონ. თეთრი სკური (პ. ცხად.). [სკურჩე ღ სკური ჩე სკური თეთრი]. 

Lemma: smeba  
Number: 19399  
სმება (სმებას) სახელი ესმებუ(ნ) ზმნისა -- შესმენა, გაგება. მუთუნი ვეგესმებუნი, ფერი მუქ გოგორჩქინუ -- არაფერი რომ
არ გესმის, ისეთი რამ გაგაჩინა. იხ. სიმაფა. 

Lemma: smelenj-i  
Number: 19400  
სმელენჯ-ი (სმელენჯის) იხ. ჸურუმი (დ. ფიფია). 

Lemma: smet'-i  
Number: 19401  
სმეტ-ი (სმეტის) იგივეა, რაც სჷმეტი, -- სვეტი (სახლისა). 

Lemma: sneba  
Number: 19402  
სნება (სნებას) გრძნობა, გაგება, შეგნება; გონი;ცოდნა. უკული სნებაშა ქჷმორთესჷნი, გააჯუნესჷ: ი. ყიფშ., გვ. 78 -- შემდეგ
გონს რომ მოვიდნენ, გადაკოცნეს. სათვალე სინთეს ირზენს დო ვართ სნებასია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 119 -- სათვალე
სინათლეს იძლევა და არა ცოდნასაო. ქ სნებაში კოჩი გრძნობის კაცი. ქ სნებაში კაკალი სნების კაკალი. // გადატ.
უკუღმართი, ავი (ადამიანი). 

Lemma: snebadinapil-i  
Number: 19403  
სნებადინაფილ-ი (სნებადინაფილ/რს) გრძნობადაკარგული. 

Lemma: sneuleba  
Number: 19404  
სნეულება (სნეულებას) სნეულება. ჸოროფა რე სნეულება: ი. ყიფშ., გვ. 135 -- სიყვარული არის სნეულება. ფერი
სნეულება მოჭუ, ჩქიმი სქილადა ვე შილებე: ი. ყიფშ., გვ. 119 -- ისეთი ავადმყოფობა მაქვს (მჭირს),ჩემი მორჩენა არ
შეიძლება. 

Lemma: so?  
Number: 19405  
სო? კითხვითი ზმნიზედა სად? სო მეურქ?: მ. ხუბ., გვ. 24 -- სად მიდიხარ? ფუ, სო მიშნოფხვექია?!: თ. სახოკ., გვ. 268 -- ფუ,
სად ვმჯდარვარო?! სო უეფაშო გიმიჩამუ-მაქი სიმიდი?: ი. ყიფშ., გვ. 1 -- სად უფრო იაფად იყიდება-მეთქი სიმინდი? შდრ.



ლაზ. სო? სად? (ნ. მარი). 

Lemma: sogda  
Number: 19406  
სოგდა განუსაზღვ. ზმნიზედა, -გი- და და ნაწილაკებდართული სო? -- სადღაც, გაურკვეველ ადგილას. სოდგა იჸიინი,
ქიმკირულე -- სადღაც იქნება, დაიძინე. 

Lemma: sogdareni  
Number: 19407  
სოგდარენი იგივეა, რაც სოდგარენი, -- სადღაცა{ა}. 

Lemma: sogi/e'da  
Number: 19408  
სოგი/ჷდა იგივეა, რაც სოგდა, -- სადღაც. 

Lemma: sogidga  
Number: 19409  
სოგიდგა იგივეა, რაც სოგიდა, -- სადღაც. 

Lemma: sog{i}den-i  
Number: 19410  
სოგ{ი}დენ-ი განუსაზღვ. ზმნზ. სადღაც (სოგიდენი ღ სო-გი-და-ე-ნი). სოგიდენი ართი ქიჸანასჷ ართი ხენწიფე ქოჸოფე: ა.
ცაგ., გვ. 52 -- სადღაც ერთ ქვეყანაში ერთი ხელმწიფე ყოფილა. სოგდენ(ი) ნაგვის ქოთომეფი ქოცჷმუდეს, ჩხირკანდესჷ:
ი. ყიფშ., გვ. 173 -- სადღაც ნაგავს ქათმები შესეოდნენ, ჩხრეკდნენ. შორსჷ სოგიდენი დაჩხირიში სინათე ქოძირჷ: ა. ცაგ.,
გვ. 11 -- შორს სადღაც ცეცხლის სინათლე ნახა. 

Lemma: sodga  
Number: 19411  
სოდგა მიმართებითი ზმნზ., -დი- და -გა ნაწილაკებდართული სო -- სადაც; ყველგან. იშენ ქჷგორლუაფუდა, სოდგა
მიოკვანწანდენი: ქხს, 1, გვ. 146 -- მაინც შემოგევლე (შემოგვლებოდე), სადაც (კოხტად) მიდიოდე. დუდი წჷმოჭკჷრილი
კათა სოდგა წჷმოსორგჷდეს: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 133 -- თავწაჭრილი ხალხი ყველგან ეყარნენ. სოფელც სორგ სოდგა --
სოფელში ყრია ყველგან. 

Lemma: sodgareni  
Number: 19412  
სოდგარენი იხ. სოგდარენი. 

Lemma: sodga-sodga  
Number: 19413  
სოდგა-სოდგა განუსაზღვ. ზმნზ. სადღაც-სადღაც. ასე მულადოხოდას სოდგა-სოდგა დო გიტარა ოლაჸაფინუასჷნ: მ. ხუბ.,
გვ. 196 -- ახლო დაჯდეს (შიგნით) სადღაც-სადღაც და გიტარაზე დაუკრას (ათამაშოს). 

Lemma: sodgen(i)  
Number: 19414  
სოდგენ(ი) განუსაზღვ. ზმნზ. სადღაც. ალმექოსუდეს სოდგენ წკვარამცჷ: ეგრისი, გვ. 130 -- ინთქმებოდნენ სადღაც
უფსკრულში. 

Lemma: sodgenishe  
Number: 19415  
სოდგენიშე ზმნზ. საიდანღაც. სოდგენიშე ხმა ირჩქილე -- საიდანღაც ხმა ისმის. სოდგენიშეს ზმნზ. საიდანღაც. 

Lemma: sode//side  
Number: 19416  
სოდე//სიდე ზმნზ. -დე ნაწილაკდართული სო -- სად, სადაც. ჯოღორს სოდე ლახუნდესიე, თექ მეუღუდუა დუდი -- ძაღლს
სადაც სცემდნენ, იქ მიჰქონდაო თავი. გეშამტყურუ ჸოროფაქ, სოდე უმოს ტობა რე: ენგური, გვ. 247 -- სიყვარულმა
შემიტყუა, სადაც უფრო მეტი ღრმაა. ქუმორთუ, სოდე დინორთუნი თექ: მ. ხუბ., გვ. 3 -- მოვიდა, სადაც ჩავიდა იქ. 

Lemma: sodet{i}//sodete'  
Number: 19417  
სოდეთ{ი}//სოდეთჷ მიმართებითი ზმნზ. -დე და -თი ნაწილაკებდართული სო -- სადაც. ჸვილირ თურქით ეიოფშეს, სოდეთ
ინორობა რდჷნი: ქხს, 1, გვ. 113 -- მოკლული თურქებით აავსეს, სადაც ხევ-ხუვი (ჩაღრმავებული) იყო. მიწონებუ სქვამი
ბაღი, სოდეთ წყარი ულუანსი: ენგური, გვ. 248 -- მეგულება ლამაზი ბაღი, სადაც წყალი უვლის. სოდეეთი ათე ცირა რენი,
თექი ოკო ქიგიოჸოთასი: ი. ყიფშ., გვ. 48 -- სადაც ეს გოგო არის, იქ უნდა დააგდოს. მიდართჷ, სოდეთჷ გოღა რდჷნი: ქხს,
2, გვ. 42 -- წავიდა, სადაც გუშინ იყო. 

Lemma: sodoson-i  
Number: 19418  
სოდოსონ-ი (სოდოსონს ღ სონი დო სონს) სადაური, რა წარმოშობის, რა ადგილის მკვიდრი. გილულა სოდოსონი კათეფი
თიში ჸუჩა წამალიშა -- დადიან წამლისათვის მის სახლში სადაური და სადაური ხალხი. შდრ. სონი. 

Lemma: sode'ga  
Number: 19419  
სოდჷგა იგივეა, რაც სოდიგა, -- სადაც. მოლმაჸუნი, სოდჷგა მა იბდეე: ი. ყიფშ., გვ. 56 -- წამომყევი, სადაც მე წავიდე. 

Lemma: sova  
Number: 19420  
სოვა ზმნზ. სადაო//სადო? მიდართუა ქართიშა. -- სოვა? -- წავიდაო თბილისში. -- სადო? 



Lemma: sovre  
Number: 19421  
სოვრე იხ. სოურე. სოვრე მორთუ თე კატუქ? -- საიდან მოვიდა ეს კატა? სოვრე მიკივრთი, თევრე იკივრთი: ა. ცან., გვ. 118
-- საითაც გავიქეცი, იქით წავიქეცი. სოვრე მივაკეთა შარა: ქხს, 1, გვ. 96 -- საიდან მივაკეთო გზა? 

Lemma: sovretin{i}  
Number: 19422  
სოვრეთინ{ი} ზმნზ. არსაიდან, არსით. მუჟამს სოვრეთინ ვეპალუ მორსხა -- როდესაც არსაიდან არ არის (იპოვება) ხსნა. 

Lemma: sovreshe  
Number: 19423  
სოვრეშე ზმნზ. საიდან? იხ. სოურეშე. 

Lemma: sot(i)  
Number: 19424  
სოთ(ი) მიმართებითი ზმნზ., -თ(ი) ნაწილაკდართული სო: სო-თ(ი) -- სადაც. სოთი ფურნე ქორენი, არძა გააფურუას: ქხს, 1,
გვ. 24 -- საცა კი ფურნეა, (ნეტავი) ყველა გაახუროს. 

Lemma: sota  
Number: 19425  
სოთა ზმნზ. არსად. სოთა ვორექ მანტებელი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 53 -- არსადა (არსად არ) ვარ გამქცევი. ეთი დღაშე
დეემტკიცჷ, იცალი ცხენი სოთა რდჷნი: მასალ., გვ. 105 -- იმ დღიდან დამტკიცდა, რომ ისეთი ცხენი არსად იყო. 

Lemma: sotine  
Number: 19426  
სოთინე ზმნზ. ზოგგან, ზოგ ადგილას. სოთინე ჭვინს, სოთინე ჩხანა რე -- ზოგგან წვიმს, ზოგგან მზეა. 

Lemma: sotini  
Number: 19427  
სოთინი, სოთინი ვარ განუსაზღვრ. ზმნზ. სადმე; არსად არ. ჩქიმი ჩე ოხვამეს სოთინი კარი ვეგილაბუ -- ჩემს თეთრ
საყდარს არსად კარი არ აქვს (ჰკიდია) (გამოცანა: კვერცხი). კატუს ჭუკი სოთინი ჭოფილ ჸუნდასჷნი, ხათე ვაჭკომუნსუ...:
ქხს, 1, გვ. 80 -- კატას თაგვი სადმე დაჭერილი რომ ჰყავდეს, მაშინათვე არ ჭამს... სოთინი ოკო მიდაფრთე -- სადმე უნდა
წავიდე. -- სო მეურქ? -- სოთინ ვარი. -- სად მიდიხარ? -- არსად (არსად არა). თჷრქ სოთინი ვე დინტჷრჷ: ი. ყიფშ., გვ. 161 -
- თოვლი არსად არ დაეტია. სოთინი ვეგნორთავა: მ. ხუბ., გვ. 31 -- არსად არ წახვიდეო (გადახვიდეო). 

Lemma: sote'  
Number: 19428  
სოთჷ იგივეა, რაც სოთი. სოთჷ აწოხვადჷნანი, თექჷ რჩუნა ყაზახისჷ: ი. ყიფშ., გვ. 149 -- სადაც კი წინ დახვდებიან, იქ
ძარცვავენ გლეხს. 

Lemma: soidga  
Number: 19429  
სოიდგა იგივეა, რაც სოგიდგა. სოიდგა, სოიდგა გილეფაფუნა -- სადღაც, სადღაც დაფარფატებენ. 

Lemma: soisha  
Number: 19430  
სოიშა, სოიშახ, სოიშახუ, სოიშახჷ კავშ. სანამდე, სანამდის; სანამ; ვიდრე. სოიშა თქვანი მგზავრობა, პატონი? -- სანამდე
თქვენი მგზავრობა, ბატონო? სოიშახ სქანი შარა? - კითხჷ პაპაქ: ი. ყიფშ., გვ. 7 -- სანამდე თქვენი გზა? - ჰკითხა
მღვდელმა. ღესია ხომა სოიშახუ დეელუდუნი, ვოუჩქუდუა, მუ ხილიდუანი -- ღორს ხურმა სანამდე დაელეოდა, არ
იცოდაო, რა ხილი იყოვო. ქოთი მიდააჸუნჷ, სოიშახჷთი ოკორდჷ-ნი: ი. ყიფშ., გვ. 48 -- კიდეც წაჰყვა, სანამდეც უნდოდა.
შდრ. სოშა{ხ}. 

Lemma: sok'o  
Number: 19431  
სოკო (სოკოს) სოკო. მისი სახეებია: თხირჯიკია, კარკუნა, ლურიშგუდა, მანჭიკორა//მანჭკორა, მარქვალიშ გური, ნიყვი,
ობედი, სიასამური, ტურაშ ჸუჯი,ქაქაბუ, ქვიშაწკური, ცადამაყვანა, წეროში ბორკი, ჭაფურია და სხვ. 

Lemma: sole  
Number: 19432  
სოლე ზმნზ. -ლე ნაწილაკდართული სო: საიდან? საით? საითკენ? ქოგიწუენი, სოლე იბდა: ქხს, 1, გვ. 86 -- რომ გითხრა,
საით წავიდე. ქოუწუუ ოსურქ, სოლე მურს დო სოლე ვარინ...: მ. ხუბ., გვ. 230 -- უთხრა ქალმა, საიდან მოდის და საიდან
არა. ნაია, თე ჩქი სოლე მობრთით, ქომიწიია: ქხს, 2, გვ. 42 -- დედი, ეს ჩვენ საიდან მოვედით, მითხარიო. ხენწჷფექჷ
სოლე გური გამკურთინუკონი, თიშენი დააღორჷ: ქხს, 2, გვ. 32 -- ხელმწიფემ გული რომ მოებრუნებინა, იმიტომ მოატყუა.
მიდართეს დოხორეშა, სოლე ქეშიიტყვესჷკო, მიქჷ მორთჷნი: ქხს, 2, გვ. 44 -- წავიდნენ სასახლეში, რომ შეეტყოთ, ვინ
მოვიდა. 

Lemma: solegida  
Number: 19433  
სოლეგიდა ზმნზ. -გი- და -და ნაწილაკებდართული სოლე (ღ სო-ლე-გი-და) -- სადღაც; სადაც გინდა. უკული სოლეგიდა
იდასჷნი, იშენი ჩქიმი ჸუდეშა ქჷმურსია: მ. ხუბ., გვ. 59 -- შემდეგ სადაც გინდა (რომ) წავიდეს, მაინც ჩემს სახლში მოვაო.
მარა სოლეგიდა რდჷნი, ქუუგინაფუ თე მაფაში მუარხეს: ი. ყიფშ., გვ. 50 -- მაგრამ საიდანღაც იყო, შეუგრძვნია ამ მეფის
მოახლეს. 

Lemma: solegidga  
Number: 19434  
სოლეგიდგა იგივეა, რაც სოლეგიდა. სოლეგიდგა წყარქ მოთილუ: ი. ყიფშ., გვ. 5 -- საიდანღაც (იყო) წყალი შევიდა. 



Lemma: solediga  
Number: 19435  
სოლედიგა იგივეა, რაც სოლეგიდა. 

Lemma: soled{i/e'}gareni  
Number: 19436  
სოლედ{ი/ჷ}გარენი (ღ *სო-ლე-დი-გა-ორე-ნი) ზმნზ. საიდანღაც რომ არის; რომელიღაც ადგილიდან, გაურკვეველი
მხრიდან. სოლედგარენი იფრჩქილექ ზარეფიში რეკუასჷ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 30 -- საიდანღაცაა ვისმენ ზარების
რეკვას. სოლედგარენი ქჷმორთესია ტყარიღეჯემქჷ: ი. ყიფშ., გვ. 105 -- საიდანღაცაა მოვიდნენო ტყის ღორები. 

Lemma: soletini  
Number: 19437  
სოლეთინი ზმნზ. არსაიდან, ვერსაითკენ; საიდანმე. ჩქი სოლეთინი ვამომირთჷმუნანია: ქხს, 2, გვ. 42 -- ჩვენ არსაიდან არ
მოვსულვართო. სოლეთინი ვამანტინუ: ქხს, 1, გვ. 89 -- ვერსაითკენ გავიქეცი. კარი ვაგორი-და, სოლეთინი ვემნირთე: მ.
ხუბ., გვ. 42 -- კარი თუ არ მოძებნე, ვერსაიდან ვერ შეხვალ. ვარა დიხას, ვარა ცასჷ-სოლეთინი ვონჭუდეე: ქხს, 1, გვ. 45 --
ან მიწას, ან ცას -- საიდანმე ვწვდებოდე. 

Lemma: sole՚ure  
Number: 19438  
სოლეჸურე (ღ სოლე ჸურე) ზმნზ. საიდან? რომელი მხრიდან? სოლეჸურე მორთეს? -- საიდან მოვიდნენ? შდრ. სოურე. 

Lemma: soleshe  
Number: 19439  
სოლეშე ზმნზ. საიდან?, რა ადგილიდან?, რა გზით? მეშარეს კითხესია: - სოლეშე მოურქია?: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 122
-- მგზავრს (მეგზეს) ჰკითხესო: - საიდან მოდიხარო? 

Lemma: solidga  
Number: 19440  
სოლიდგა იგივეა, რაც სოლედიგა. 

Lemma: solomak-i  
Number: 19441  
სოლომაქ-ი (სოლომაქის): სოლომაქიშ თოლი სოლომაქის თვალი -- შვინდის ან ღვინის ფერის ქვა იყო. სოლომაქის
თვლიან ბეჭედს შემოავლებდნენ მშობიარე ქალს, რომ ჩქარა მოემშობიარებინა (ს. მაკალ., გვ. 272). 

Lemma: solomo  
Number: 19442  
სოლომო (სოლომოს) სოლომონი. წმინდა სოლომო წმინდა სოლომონი -- ხელოსნობის ღვთაება. სალოცავიც ჰქონდა
ხეხუნჯობა (ი. ყიფშ.). 

Lemma: somak-i  
Number: 19443  
სომაქ-ი (სომაქის) სტომაქი; კუჭი, მუცელი. ქააცაი, სომაქი ვეუფშაფუ -- აცალე, სტომაქი არ აუვსია. 

Lemma: soni  
Number: 19444  
სონი (სონს) ზმნზ. სადაური?, რომელი? სონი წამალი მუღეს?: მ. ხუბ., გვ. 23 -- სადაური წამალი მიუტანეს? სონ ბაღჷს რე,
პირანცჷნი: მასალ., გვ. 25 -- რომელ ბაღშია, რომ ჰყვავის. 

Lemma: sona  
Number: 19445  
სონა (სონას) ბოტან. ნიახური (ა. მაყ.). სონა ქოუხოლეია: ქხს, 1, გვ. 172 -- ნიახური გაურიეო. 

Lemma: sondaro  
Number: 19446  
სონდარო კავშირ. სანამ, სანამდე, რა დრომდე, ვიდრე. სონდარო შური მიდგუნი: ქხს, 1, გვ. 92 -- სანამ სული მიდგას.
სონდარო ჸვილუნდესჷნ, თეიშახ უწუუ ჩხოუქ: მ. ხუბ., გვ. 141 -- სანამდე მოკლავდნენ, მანამდე უთხრა ძროხამ. მა
სონდარო ვაგაჸუნე, იმ დღარ-დღაშა დეეხონი: მ. ხუბ., გვ. 314 -- მე სანამდე (რა დრომდე) არ გამოგყვე, იმ დღემდე
იმარხულე. შდრ. ონდარო, ოდო3. 

Lemma: son  
Number: 19447  
სონ დო სონ-ი (სონ დო სონს) იგივეა, რაც სოდოსონი, -- სადაური და სადაური. ხანდენანი, ბოშეფი რე, მისი უჩქ, რენა
სონდოსონი: მასალ., გვ. 62 -- რომ შრომობენ, ბიჭებია, ვინ იცის, სადაური და სადაური არიან. შდრ. სონი. 

Lemma: sonur-i  
Number: 19448  
სონურ-ი (სონურს) სადაური. სონური (//სონი) რე თე ღვინი? -- სადაური არის ეს ღვინო? სონური კოჩიქ სო დინუ! --
სადაური კაცი სად დაიკარგა! 

Lemma: son  
Number: 19449  
სონ ხანი (სონ ხანს) რამდენი ხანი. სონ ხანიშიე ეთი ბადიდი? -- რამდენი ხნისაა ის მოხუცი? 

Lemma: soydga  



Number: 19450  
სოჲდგა იგივეა, რაც სოიდგა. სოჲდგა, სოჲდგა გილეფაფუნა -- სადღაც, სადღაც დაფარფატობენ. 

Lemma: soysha{x}  
Number: 19451  
სოჲშა{ხ} იგივეა, რაც სოიშა{ხ}. სოლე-სოშა სოჲშა მეხორხოშა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 124 -- საიდან სადაო წმინდა საბაო
(საიდან სად სანამდე მიხორხოცებ). 

Lemma: sorg-i  
Number: 19452  
სორგ-ი (სორგის) ნედლი შეშა (დ. ფიფია). 

Lemma: sorgil-i  
Number: 19453  
სორგილ-ი (სორგილს) მიმღ. ვნებ. წარს. ოსორგანს, სორგუ(ნ) ზმნათა -- უხვად მოსხმული, დახუნძლული; უხვად დაყრილი
(სანოვაგე). ტეხირიშ ნერე მასქური იგანს, გოსორგილი ჸა იქანცჷ -- ტეხურის მხრიდან მასქური (ქარის სახეობა) ქრის,
დახუნძლული ტოტი ირხევა (ქანაობს). იხ. გოსორგილი. 

Lemma: sorgua  
Number: 19454  
სორგუა (სორგუას) სახელი სორგუ(ნ) ზმნისა -- ყრა, ბლომად ქონა რისამე; დახუნძვლა (ნაყოფით). მუ გოკონ, სორგჷ
ირფელი: მ. ხუბ., გვ. 114 -- რა გინდა, ყრია ყველაფერი. ჩონგურეფი ბრელი სორგუ: ქხს, 1, გვ. 339 -- ჩონგურები ბევრი
ყრია. ბაძარს ჸვალი სორგუდუ ამდღა -- ბაზარში დღეს ყველი ეყარა. ქჷდუსორგაფუნა ოშუმალი დო ოჭკომალი ართო:
ქხს, 2, გვ. 134 -- დაუხვავებიათ სასმელი და საჭმელი ძალიან ბევრი (ერთად). ოსორგანს (დაასორგუ დაყარა, დუუსორგაფუ
დაუყრია, დონოსორგუე(ნ) დაყრიდა თურმე) გრდმ. ყრის ბლომად, ახვავებს. სორგუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის
მწკრივებში) გრდუვ. სტატიკ. ყრია. ისორგუუ(ნ) (დიისორგუ დაცვივდა, დაიხუნძლა; დოსორგე{ლე}(ნ) დაცვივნულა, დახუნძლულა)
გრდუვ. ვნებ. რაიმე იყრება ბლომად; იხუნძლება (ნაყოფით). ისორგე(ნ) (ისორგუ შესაძლებელი გახდა დაყრა ბლომად, -- , -- )
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ოსორგანს ზმნისა -- შეიძლება დაიყაროს (უხვად). ასორგე(ნ) (ასორგუ შეძლო {და}ეყარა უხვად, ასორგინუ
შეძლო {და}ეყარა, დონოსორგუე(ნ) შესძლებია უხვად დაეყარა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ოსორგანს ზმნისა -- შეუძლია უხვად
{და}ყაროს. ოსორგაფუანს (ოსორგაფუუ {და}აყრევინა, უსორგაფუაფუ უყრევინებია, ნოსორგაფუე(ნ) აყრევინებდა თურმე) კაუზ.
ოსორგანს ზმნისა -- აყრევინებს უხვად პროდუქტს ან სხვა რასმე. დომასორგალი მიმღ. მოქმ. უხვად დამყრელი ყველაფრისა.
დაასორგალი მიმღ. ვნებ. მყ. უხვად დასაყრელი. დოსორგილი მიმღ. ვნებ. წარს. უხვად დაყრილი. დონასორგა მიმღ. ვნებ. წარს.
უხვად დანაყარი. დონასორგუერი მიმღ. ვნებ. წარს. უხვად დაყრის საფასური. {უდ}უსორგუ მიმღ. უარყ. უხვად დაუყრელი. 

Lemma: soreba  
Number: 19455  
სორება (სორებას) სახელი ისორებუ(ნ) ზმნისა -- {გა}ოცება, {გა}შეშება, {გა}ხევება, {გა}შტერება, განცვიფრება. ათე ამბე
ქემეჩუუნი, გევსორი, ნანდულო ვეველუდი -- ეს ამბავი რომ მიამბო, გავოცდი, ნამდვილად არ ველოდი. ასორენს (გაასორუ
გააოცა; გუუსორებუ გაუოცებია, გაუცვიფრებია; გონოსორებუე(ნ) გააოცებდა თურმე) გრდმ. აოცებს, აცვიფრებს; ახევებს.
ისორებუ{უ}(ნ) (გიისორუ//გეესორუ გაოცდა, განცვიფრდა; გასორებე{ლე}(ნ) გაოცებულა, განცვიფრებულა) გრდუვ. ვნებ. ასორენს
ზმნისა -- ოცდება, ცვიფრდება; შეშდება, ხევდება. ასორინე(ნ) (ასორინუ შეძლო {გა}ეოცებინა, -- , გონოსორებუე(ნ) შესძლებია
გაოცება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ასორენს ზმნისა -- შეუძლია {გა}აოცოს, {გან}აცვიფროს... გაასორებელი მიმღ. ვნებ. მყ.
გასაოცებელი, გასაცვიფრებელი. გასორებული მიმღ. ვნებ. წარს. გაოცებული, განცვიფრებული. განასორები/უ მიმღ. ვნებ. წარს.
განაოცები, განაცვიფრები. განასორებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. გაოცების, განცვიფრების საფასური. 

Lemma: sorebul-i  
Number: 19456  
სორებულ-ი (სორებულს) იხ. გასორებული. 

Lemma: sormoler-i  
Number: 19457  
სორმოლერ-ი სორმოლერს) მიმღ. ვნებ. წარს. სორმოლანს ზმნისა -- სორსალი; ხელში სრესით ცომის დამრგვალებული
გუნდა. 

Lemma: sormolua  
Number: 19458  
სორმოლუა (სორმოლუას) სახელი სორმოლანს ზმნისა -- სორსლებად ქცევა; სვრემა. სორმოლანს (დოსორმოლუუ
დაასორსლა, დოუსორმოლუუ დაუსორსლებია, დონოსორმოლუე(ნ) დაასორსლებდა თურმე) გრდმ. სრესით ამრგვალებს,
სორსლებად აქცევს. ისორმოლუუ (დიისორმოლუ დასორსლდა, დოსორმოლე{რე}(ნ) დასორსლებულა) გრდუვ. ვნებ. სორმოლანს
ზმნისა -- ხელში სრესით სორსლებად იქცევა (მომრგვალდება). 

Lemma: sormua  
Number: 19459  
სორმუა (სორმუას) სახელი ისორმუუ(ნ) ზმნისა -- დახვავება; ბარაქიანობა. გოლოფას ლატი დისორმუუდ ლეჭყონა დო
ნაღვარჷს: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 145 -- გვალვაში სიმინდი დახვავდებოდა ჭყანტიანსა და ნაღვარევში. ისორმუუ(ნ) (დიისორმუ
დახვავდა, დოსორმაფე{ლე}(ნ) დახვავებულა) გრდუვ. ვნებ. ხვავდება, ბარაქიანდება. 

Lemma: soro  
Number: 19460  
სორო (სოროს) სორო; ხეობისებური ღარი ფერდობზე (პ. ცხად., ტოპონ., გვ. 27). გერი სოროს ინორე, ჟიშე გინი გინორე: ი.
ყიფშ., გვ. 148 -- მგელი სოროში დგას, ზევიდან ხბო არის გადმომდგარი. შდრ. ომანე. 

Lemma: sorot'-i  
Number: 19461  
სოროტ-ი (სოროტის) სორატი, ძლიერ ვიწრო გზა. შდრ. ქვ. იმერ. სორატი ძლიერ ვიწრო გზა (ვ. ბერ.). 

Lemma: sort'ua  



Number: 19462  
სორტუა (სორტუას) [რუს. сортировка დახარისხება]. ოკო არძო თასეფიში წიმინდუა დო სორტუა, წკარას თასუა -- უნდა
ყველა თესლების გაწმენდა და დახარისხება, რიგში თესვა. 

Lemma: sorua  
Number: 19463  
სორუა (სორუას) სახელი სორუნს (შურს) ზმნისა -- ამოსვლა (სულისა). იხ. იშასორუა შურიში. შდრ. სვარუა. 

Lemma: sorgho  
Number: 19464  
სორღო, სორღოია (სორღოიას) სოღო. სორღოია ბოში მაღალი, დიდი ტანის ბიჭი, -- ტანწერწეტა, ჯიშიანი. შდრ.
სერღერია, სოღორია. შდრ. გურ. სოღო დიდი ტანის, მოსული, ჯიშიანი. 

Lemma: sorx-i  
Number: 19465  
სორხ-ი, სოხ-ი (სო{რ}ხის) ბოტან. ჭლაკვი (ა. მაყ.). შდრ. გურ. სორხვი ჭლაკვი (ა. ღლ.). 

Lemma: sose  
Number: 19466  
სოსე (სოსეს) შოსე. თაქი სოსეს ხალხი ბლომათ გილუულა ურემ-ცხენით: შ. ბერ., გვ. 131 -- აქ შოსეზე ხალხი ბლომად
დადის (დადიან) ურემ-ცხენით. 

Lemma: sosoro  
Number: 19467  
სოსორო (სოსოროს): ბორკისოსორო: ქხს, 2, გვ. 464 -- ფეხწვრილი. 

Lemma: sot'elia  
Number: 19468  
სოტელია, სოტოლია (სოტე/ოლიას) ბოტან. წითელი მხალი (ა. მაყ.). სოტოლია მასუმა დღას ეშმურს -- წითელი მხალი
მესამე დღეს ამოდის. 

Lemma: soule//soure  
Number: 19469  
სოულე//სოურე ზმნზ. საიდან?, საითკენ?, საით? გორდის სოულე ულასუნდესინი, თეურე მესხაპუნდუა (//მიშუა): თ. სახოკ.,
გვ. 245 -- ბაყაყს საითკენაც უშლიდნენ, იქითკენ მიხტოდა (მიდიოდაო). 

Lemma: soure  
Number: 19470  
სოურე (ღ სო-ჸურე რომელი მხრიდან) ზმნზ. საიდან?, რომელი მხრიდან? მა სი, ცირა, სოურე რძინუნქ?: ქხს, 1, გვ. 132 -- მე
შენ, გოგო, საიდან გნახავ? სოურე მორთინი, თეურე მეუა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 124 -- საიდანაც მოხვედი, იქითკენ წადიო. 

Lemma: souren-i  
Number: 19471  
სოურენ-ი (სოურენს) სადაური? სოურენი ზოჯუნთ თქვა? -- სადაური ბრძანდებით თქვენ? 

Lemma: soureshe  
Number: 19472  
სოურეშე ზმნზ. საიდან?, რომელი მხრიდან? სოურეშე მურთუ? -- საიდან (რომელი მხრიდან) მოდიხართ? 

Lemma: sopap-i  
Number: 19473  
სოფაფ-ი (სოფაფის) სახელი ისოფუ(ნ), უსოფუანს ზმნათა -- ბორგვა; წეწვა; ქაჩვა; გლეჯა. ლოგინს ქიგლარაგუუ დო
დუჭყჷ სოფაფი: მ. ხუბ., გვ. 74 -- ლოგინზე წააქცია (დააგდო) და დაუწყო წეწვა-გლეჯა. გიბურსუა, გისოფუა, ვიშო-აშო
გორთინუა: მასალ., გვ. 36 -- გაქაჩავებ, გწეწავ, იქით-აქეთ გატრიალებ. მუში კიბირით მუში ხორცი ოსოფაფუუ -- თავისი
(მისი) კბილით თავისი (მისი) ხორცი აგლეჯინა. ქიჸანაში კოჩი თესჷ უსოფუანსჷ: ა. ცაგ., გვ. 13 -- ქვეყნის ხალხი (კაცი) ამას
უტრიალებს. ისოფუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. ბორგავს, იბრძვის. უსოფუანს (უსოფუუ
უქაჩავა, უსოფუაფუ უქაჩავებია, ნოსოფაფუე(ნ) უქაჩავებდა თურმე) გრდმ. უქაჩავებს; უტრიალებს. შდრ. სოფინი. 

Lemma: sopel-i  
Number: 19474  
სოფელ-ი (სოფელ/რს) სოფელი. ხეს თხვირი ქომუჩას, სოფელი დომოლინუას: ი. ყიფშ., გვ. 129 -- ხელში თხორი მომცა,
სოფელი დამავლებინოს. თე სოფელცჷ მუ ჯოხო?: ი. ყიფშ., გვ. 2 -- ამ სოფელს რა ჰქვია? სოფელარ-ეფ-ი სოფლელები. 

Lemma: sopelishi  
Number: 19475  
სოფელიში ხვამა რელიგ. სოფლის ლოცვა -- იცოდნენ გაზაფხულზე, როდესაც სოფელი ხვნა-თესვას მორჩებოდა. საერთო
ხარჯით იყიდდნენ საკლავს -- თხას ან ცხვარს, ზოგჯერ კურატს. ოჯახის უფროსები შეიკრიბებოდნენ სოფლის მოედანზე და აქ
სოფლის უფროსი დაილოცებოდა კარგ ამინდზე და ჭირნახულის დოვლათიან მოსავალზე. შემდეგ საკლავს დაკლავდნენ და
გაინაწილებდნენ (ს. მაკალ., გვ. 330). 

Lemma: sopil-i  
Number: 19476  
სოფილ-ი (სოფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. სოფუნს ზმნისა -- {გა}გლეჯილი, {გა}წყვეტილი; მირტყმული, მიჯახებული. ჩაფლა
სოფილი მააძჷნა: შ. ბერ., გვ. 110 -- ფეხსაცმელი დაგლეჯილი აცვიათ. 

Lemma: sopin-i  
Number: 19477  



სოფინ-ი (სოფინს) იგივეა, რაც სოფაფი, -- რუდუნება, შფოთვა, ბორგვა; ქაჩვა, გარჯა. ეთიზჷმა ქოუსოფინჷ, ართო უფის
გოუთქვაფუ: მასალ., გვ. 64 -- იმ ზომამდე უწვალნია, მთლად ოფლით გაქაფულა. 

Lemma: sopua  
Number: 19478  
სოფუა (სოფუას) სახელი სოფუნს ზმნისა -- 1. გლეჯა, წყვეტა; წეწვა; ხლეჩა; ხევა. მუში კიბირით მუში ხორცი ოსოფაფუუ --
თავისი (მისი) კბილით თავისი (მისი) ხორცი აგლეჯინა. გიანთხუუდესჷ კათასჷ თე ხენწჷფეში ღჷმალაშისჷ დო
სოფუნდესჷ: ი. ყიფშ., გვ. 55 -- ესხმოდნენ ხალხს ამ ხელმწიფის სამეფოსას და წყვეტდნენ. იზარებუქჷ სი, ვარა ეს
გოსოფუნქჷ: ი. ყიფშ., გვ. 20 -- გეზარება შენ, თორემ ამას გაგლეჯ. ბაღჷს ვორდი, ვარდი ბძირი, წილუა მოკოდ, ვა
მასოფუ: მასალ., გვ. 32 -- ბაღში ვიყავ, ვარდი ვნახე, მსურდა მოკრეფა, ვერ მოვწყვიტე. 2. მირტყმა, მიჯახება. მოუსვინი,
დუდი ქობსოფი კოდმეტკირსი, ბალაგარსჷ: ა. ცაგ., გვ. 61 -- რომ მოვუსვი, თავი მივარტყი კბოდე - ტკილს, ონავარს. ქ
ღართიში (//კართეში) გოსოფუა ჩოხის (//კალთის) ჩამოხევა. // გადატ. დაბეჯითებით დაპატიჟება. სოფუნს (გოსოფუ გაგლიჯა,
გუუსოფუ გაუგლეჯია, გონოსოფუე(ნ) გაგლეჯდა თურმე) გრდმ. გლეჯს. ისოფუნს (გიისიფუ გაიგლიჯა, გუუსოფუ გაუგლეჯია) გრდმ. სათავ.
ქც. სოფუნს ზმნისა -- იგლეჯს; ირტყამს. უსოფუნს (გუუსოფუ გაუგლიჯა, გუუსოფუ გაუგლეჯია) გრდმ. სასხვ. ქც. სოფუნს ზმნისა --
უგლეჯს, უწყვეტს, უხევს. ისოფუუ(ნ) (გიისოფუ გაიხა, გაიგლიჯა; გოსოფე{ლე}(ნ) გაგლეჯილა, გახეულა) გრდუვ. ვნებ. სოფუნს ზმნისა
-- იგლიჯება; იხევა. ასოფუუ(ნ) (გაასოფუ გაეგლიჯა, გაეხა; გოსოფუუ გაჰგლეჯია, გახევია) გრდუვ. ვნებ. უსოფუნს ზმნისა --
ეგლიჯება, ეხევა. ისოფე(ნ) (ისოფუ შესაძლებელი გახდა {გა}გლეჯა, {გა}ხევა; -- ; -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. სოფუნს ზმნისა --
შეიძლება გაიგლიჯოს, გაიხეს. ასოფე(ნ) (ასოფუ შეძლო {გა}ეგლიჯა, {გა}ეხია; -- ; გონოსოფუე(ნ) შესძლებია გაგლეჯა) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. უსოფუნს ზმნისა -- შეუძლია {გა}გლიჯოს, {გა}ხიოს. ოსოფაფუანს (ოსოფაფუუ აგლეჯინა, უსოფაფუაფუ უგლეჯინებია,
ნოსოფაფუე(ნ) აგლეჯინებდა თურმე) კაუზ. სოფუნს ზმნისა -- აგლეჯინებს, აწყვეტინებს, ახევინებს. მასოფალი მიმღ. მოქმ. მწყვეტი,
მგლეჯი, მრტყმელი... ოსოფალი მიმღ. ვნებ. მყ. საწყვეტი, საგლეჯი, სარტყმელი... {გო}სოფილი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}წყვეტილი,
{გა}გლეჯილი, {და}რტყმული, {გა}ხეული. ნასოფა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაწყვეტი, ნაგლეჯი, ნარტყამი, {გა}ნახევი. ნოსოფი მიმღ.
ვნებ. წარს. ნაგლეჯი, ნახევი. ნასოფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. წყვეტის, გლეჯის საფასური. უსოფუ, უგუსოფუ მიმღ. უარყ. გაუგლეჯელი,
გაუხეველი. 

Lemma: sokisha  
Number: 19479  
სოქიშა, სოქიშახუ/ჷ, სოქშა ზმნზ. საით?, საითკენ?; სანამდე?. მუში ზანთითჷ თხილანდჷ, სოქიშა იში ხუმა ქიმიანჭუდუნი:
ი. ყიფშ., გვ. 55 -- მისი ზავთით იცავდა, სანამდე მისი ხმა მისწვდებოდა. ტურა, აცაბაცა, სოქიშა მიოცაცა?: ი. ყიფშ., გვ. 142
-- ტურა, აცაბაცა, საით მიცუნცულებ? სოქიშახჷ მეურქუ, ჯგირი კოჩი?: ი. ყიფშ., გვ. 68 -- სანამდე მიდიხარ, კარგო კაცო?
სოქშა ლაიტიში მოურც ტარუა, ქუდვოგურუათ ირკოც ჭარუა: ყაზაყ., 6.05.1931, გვ. 3 -- სანამდე სიმინდი დატარდება (მოვა
დატარება), ვასწავლოთ ყველას (ყველა კაცს) წერა. 

Lemma: soghoria  
Number: 19480  
სოღორია (სოღორიას) იგივეა, რაც სორღოია, -- სოღო, დიდი ტანის, მოსული, ჯიშიანი. შდრ. სერღერია. 

Lemma: so՚ua  
Number: 19481  
სოჸუა (სოჸუას) სახელი სოჸუნს ზმნისა -- 1. ბევრის ჭამა. ჸვანაშა ოჭკომალი ქიმეუღეს, დოსოჸუ ჯგირო -- ყანაში საჭმელი
მიუტანეს, შეჭამა კარგად (ბლომად). 2. გადატ. მაგრად გარტყმა, ცემა. გური მააჸონებაფუნი, ქოსოჸუ ჸუიჯინს -- რომ
გააბრაზა (გული მოაყვანინა), გაარტყა (მაგრად) ყურის ძირში. სოჸუნს (დოსოჸუ მაგრად სცემა, დოუსოჸუ მაგრად უცემია,
დონოსოჸუე(ნ) მაგრად სცემდა თურმე) გრდმ. მაგრად სცემს; გადატ. ბევრს ჭამს (ხარბად). 

Lemma: so՚ureshe  
Number: 19482  
სოჸურეშე ზმნზ. საიდან? სოჸურეშე თურქი მიიშჷნი, თეჸურეშე ურულუნა: ქხს, 2, გვ. 26 -- საიდანაც თურქი მოდიოდა,
იქითკენ ურბენიათ. 

Lemma: soureshes  
Number: 19483  
სოურეშეს იგივეა, რაც სოურეშე? 

Lemma: sosha  
Number: 19484  
სოშა, სოშახ, სოშახი/უ, სოშახჷ ზმნზ. სანამდე?, სად?, საითკენ?, საით? სოშა მეურქია?: ი. ყიფშ., გვ. 23 -- სად (საითკენ)
მიდიხარო? გურიშ ბაძჷგალქჷ გეუოლჷ, სოშახჷ ძირჷნდჷნი: ი. ყიფშ., გვ. 31 -- გულის ფანცქალი აუვარდა, სანამდე
ნახავდა. დინაარღუ ძგალენსჷ ქვირი, სოშახი უბაღუდუნი -- ჩაყარა კუთხეებში ფქვილი, სანამდე ეყოფოდა. 

Lemma: sox-i  
Number: 19485  
სოხ-ი (სოხის) ბოტან. იგივეა, რაც სორხი, -- ჭლაკვი. დუცუ სოფუნდუ, მუჭო სოხისჷ: ქხს, 2, გვ. 38 -- თავს გლეჯდა, როგორც
ჭლაკვს. შდრ. გურ. სოხვი ჭლაკვი, უთავო ხახვი (გ. შარაშ., ა. ღლ.). 

Lemma: sp'ec-i  
Number: 19486  
სპეც-ი (სპეცის) სპეციალისტი. მალადეცი, მიდგა რექინი, სპქცი ოკო რდე!: მ. ხუბ., გვ. 214 -- ყოჩაღ, ვიღაცა (რომ) ხარ,
სპეციალისტი უნდა იყო. 

Lemma: sp'ichka  
Number: 19487  
სპიჩქა (სპიჩქას) [რუს. спичка ასანთი]. სპიჩქა- დაჩხირ საჭირო რენ, ენა მის რე ვოუჩქუნი: ქხს, 1, გვ. 179 -- ასანთი (და)
ცეცხლი რომ საჭიროა, ეს ვინ არ იცის. 

Lemma: sp'il-i  
Number: 19488  
სპილ-ი (სპილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. სპუნს ზმნისა -- {მო}სპობილი. 



Lemma: sp'uala  
Number: 19489  
სპუალა (სპუალას) სახელი სპუნს ზმნისა -- მოსპობა, განადგურება. მუჟამს გვალა რზენილ რიყეს ორსქინანცინი
მოსპუალას... -- როდესაც მთა ტკეპნილ რიყეს ექადნება მოსპობას... სპენს//სპუნს (მოსპენს//მოსპოლენს მოსპობს, მოსპუ მოსპო,
მუუსპუ//მუუსპებუ მოუსპია, მონოსპუე(ნ)//მონოსპებუე(ნ) მოსპობდა თურმე) გრდმ. სპობს. ისპუნს (მიისპუ მოისპო, მუუსპებუ მოუსპია თავისი)
გრდმ. სათავ. ქც. სპუნს ზმნისა -- ისპობს თავისას ან თავისთვის. უსპუნს (მუუსპუ მოუსპო, მუუსპებუ მოუსპია მისი) გრდმ. სასხვ. ქც.
სპუნს ზმნისა -- უსპობს. ისპუუ(ნ) (მიისპუ მოისპო, მოსპებე{ლე}(ნ) მომსპარა, მოსპობილა) გრდუვ. ვნებ. სპუნს ზმნისა -- ისპობა.
ასპუუ(ნ) (მაასპუ მოესპო, მოსპუუ მოსპია) გრდუვ. ვნებ. უსპუნს ზმნისა -- ესპობა. ისპინე(ნ) (ისპინუ შესაძლებელი გახდა მოსპობა, --
, -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. სპუნს ზმნისა -- შეიძლება მოისპოს. ასპინე(ნ) (ასპინუ შეძლო მოესპო, -- , მონოსპუე(ნ) შესძლებია
მოესპო) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უსპუნს ზმნისა -- შეუძლია მოსპოს. ოსპაფუანს//ოსპებაფუანს (ოსპაფუუ//ოსპებაფუუ ასპობინა,
უსპაფუაფუ//უსპებაფუაფუ უსპობინებია, ნოსპაფუე(ნ)//ნოსპებაფუე(ნ) ასპობინებდა თურმე) კაუზ. სპუნს ზმნისა -- ასპობინებს.
მასპუალი//მასპებელი მიმღ. მოქმ. {მო}მსპობი. ოსპუალი//ოსპებელი მიმღ. ვნებ. მყ. {მო}სასპობი. მოსპილი//მოსპებული მიმღ. ვნებ. წარს.
მოსპობილი. ნასპი//ნასპები/უ მიმღ. ვნებ. წარს. ნასპობი. ნასპუერი//ნასპებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {მო}სპობის საფასური.
უმუსპუ//უმუსპებუ მიმღ. უარყ. მოუსპობელი. 

Lemma: sruvil-i  
Number: 19490  
სრუვილ-ი (სრუვილს) სურვილი. ქ სრუვილიში მეჩამა სურვილის მიცემა; მონდომება. მეჩჷ სრუვილქ, ღორონს
ქეშეთხუკონი სქუა: მ. ხუბ., გვ. 26 -- გადაწყვიტა (მიეცა სურვილი), რომ ღმერთს სთხოვოს (ეთხოვა) შვილი. 

Lemma: srul-i  
Number: 19491  
სრულ-ი (სრულს) სრული. სრულაშე ზმნზ. სრულიად, მთლად. ხოლო სრულაშე ვახე კოჩეფი: ი. ყიფშ., გვ. 93 -- კიდევ
მთლად (სრულად) არ ზის კაცები. 

Lemma: sruleba1  
Number: 19492  
სრულება1 (სრულებას) სახელი სრულს ზმნისა -- სურვილი, სურვება. მა ბსრულსია, ჩილო მიდმაჸუნევე დო სი
ქორსრულს დო ვარია?: მ. ხუბ., გვ. 75 -- მე მსურსო, შენ ცოლად რომ წამომყვეო და შენ გსურს თუ არაო? მისჷ სრულცუ,
წეკითხით: ი. ყიფშ., გვ. 162 -- ვის სურს, წაიკითხეთ. სრულს (იყენ. ისრულენს ისურვებს, ისრულუ ისურვა, უსრულებუ უსურვია,
ნოსურებუე(ნ) ისურვებდა თურმე) გრდუვ. საშ.- მოქმ. სურს, სურვობს. ისრულენს (ისრულუ ისურვა, უსრულებუ უსურვებია) გრდმ.
ისურვებს. მსრულებელი მიმღ. მოქმ. მსურვებელი. ოსრულებელი მიმღ. ვნებ. მყ. სასურველი. სრულებული მიმღ. ვნებ. წარს.
სურვებული. 

Lemma: sruleba2  
Number: 19493  
სრულება2 (სრულებას) სახელი ასრულენს ზმნისა -- შესრულება. ქომოლკოჩი ქომოლენც, წესის ასრულენცია: კ. სამუშ.,
ქხპს, გვ. 129 -- ვაჟკაცი ვაჟკაცობს, წესს ასრულებსო. 

Lemma: st'avna  
Number: 19494  
სტავნა (სტავნას) [რუს. ставна დარაბა]. სტავნეფი აკუტახუნა -- დარაბები დაუმტვრევიათ. 

Lemma: st'amesk'-i  
Number: 19495  
სტამესკ-ი (სტამესკის) [რუს. стамеска ხვეწი, სატეხი]: ოჩარხალი სტამესკეფი საჩარხი სატეხები. შდრ. ოტახუ. 

Lemma: st'ampilo  
Number: 19496  
სტამფილო (სტამფილოს) ბოტან. სტაფილო (ა. მაყ.). 

Lemma: st'akan-i  
Number: 19497  
სტაქან-ი (სტაქანს) [რუს. стакан ჭიქა] ჭიქა. აკა, სტაქანი ქომმოჭირინე! -- ერთი, ჭიქა მომაწოდე! იხ. ჭირქა. 

Lemma: st'akanam-i  
Number: 19498  
სტაქანამ-ი (სტაქანამს) ჭიქიანი. თე ბოშიქ ქიგესქჷდჷ სტაქანამო: მ. ხუბ., გვ. 282 -- ეს ბიჭი დარჩა ჭიქიანად. 

Lemma: st'aj-i  
Number: 19499  
სტაჯ-ი (სტაჯის) [რუს. стаж სტაჟი, ვადა] სტაჟი. 

Lemma: st'ol-i  
Number: 19500  
სტოლ-ი (სტოლ/რს), სთო-ი ბ.- მარტ. (სთორს) [რუს. стол მაგიდა]. გოუნწყეის სტოლი ფართო: ი. ყიფშ., გვ. 158 --
გაუწყვეს მაგიდა ფართო. სტოლს ვა გჷგონწყუაფუა: ი. ყიფშ., გვ. 120 -- მაგიდას არ გაგაწყობინებ. ცირა, სტორს მიკუხერქ:
ქხს, 1, გვ. 135 -- გოგოვ, მაგიდას უზიხარ. სთოი ჯგირი უკეთებუ -- მაგიდა კარგი გაუკეთებია (ხელოსანს). 

Lemma: st'olar-i  
Number: 19501  
სტოლარ-ი, სტოჲარ-ი ბ.- მარტ. (სტოლ/ჲარს) [რუს. столяр დურგალი]. მუაჩქიმი ჯგირი სტოჲარი რდუ -- მამაჩემი კარგი
დურგალი იყო. სტოლარც ვაკეთინჷ: ქხს, 2, გვ. 180 -- დურგალმა ვერ გააკეთა. გეგნარღუ ბოშიქ ხათე სტოლარეფიშა
კათა: ქხს, 2, გვ. 180 -- გადაყარა ბიჭმა მაშინვე დურგლებთან ხალხი. 



Lemma: st'olsapar-i  
Number: 19502  
სტოლსაფარ-ი (სტოლსაფარს) მაგიდის საფარი. 

Lemma: st'rument'-i  
Number: 19503  
სტრუმენტ-ი (სტრუმენტის) [რუს. инструмент ინსტრუმენტი, ხელსაწყო]. მიდართეს მუნეფიში სტრუმენტეფით საქვარიში
ოგორუშა: მ. ხუბ., გვ. 21 -- წავიდნენ თავიანთი ინსტრუმენტებით საქმის საძებრად. 

Lemma: st'runa  
Number: 19504  
სტრუნა (სტრუნას) [რუს. струна სიმი]. სტრუნეფი გიტარას გევოწყი, ქემუოტე იშ გებირა: ეკური, გვ. 390 -- სიმები
გიტარას ავჰხსენი, მივატოვე მისი დამღერება. 

Lemma: st'umar-i  
Number: 19505  
სტუმარ-ი (სტუმარს) იხ. სუმარი. 

Lemma: su1  
Number: 19506  
სუ!1 შორსდ. სუ, გაჩუმდი! ხმა გაკმინდე! სუ, გაჩენდი, ვეკიიღა ნინა! -- სუ, გაჩუმდი, არ ამოიღო ხმა (ენა)! ირ კოჩქ მიწუ
`სუა'!: ი. ყიფშ., გვ. 135 -- ყველამ (ყოველმა კაცმა) მითხრა `სუო'! შდრ. სუთუ!; სუთჷ! 

Lemma: su2  
Number: 19507  
სუ2 (სუს) ბოტან. ჩვეულებრივი სელი. იხ. ფსუ; ქუმუ. შდრ. ლაზ. სულ: ოსულუ კანაფის დაწვრილება თოკად (ნ. მარი).
ტოპონ. სულერი ადგილი, სადაც სელი ითესებოდა (მ. კვირტია); სელიანი. 

Lemma: sua  
Number: 19508  
სუა (სუას; მრ. რიცხ.: სუალ-ეფ-ი) 1. ფრთა. მუქჷ სუა ქიმიკააფორჷ: ი. ყიფშ., გვ. 39 -- მან ფრთა მიაფარა. ჭკიჭკიტიას სუა
გუმულენსჷნი, თიწკმა ჭყორდ -- ჭიანჭველას ფრთა რომ გამოუა, მაშინ წყდება. შიო, ჩიტი, ქოფურინი, გოფაჩი სუალეფი! -
- აქშა, ჩიტო, გაფრინდი, გაშალე ფრთები! ფაჩუნს სუალენს ქარი გვალური -- შლის ფრთებს მთის ქარი. ქ სუაში ჩანაფა
ფრთების შესხმა, გადატ. წახალისება. სუას ჩანაფულენს შური დო ტანი -- ფრთებს ისხამს სული და ტანი. იხ. ფსუა. შდრ.
ლაზ. მსუ̂ა, ფსუ̂ა ფრთა (ნ. მარი). 2. მიწის ნაკვეთი ყანის სიგრძეზე, -- სვე. სუას დიხაშ ნოჭკერსით უძახუნა -- `სუას' მიწის
ნაკვეთსაც ეძახიან. ათე ოზეში ეთი სუას დოხონუნქ დიორდე -- ამ ეზოს იმ ფრთას მოხნავ ჯერ. სუა-სუათ ხაჩქუა -- სვე-
სვედ თოხნიან. 

Lemma: suam-i1  
Number: 19509  
სუამ-ი1 (სუამს) ფრთიანი. შდრ. ფსუამი. 

Lemma: suam-i2  
Number: 19510  
სუამ-ი2 (სუამს) ქონება. ხანდისხანო კანდრახენც, თიშ სუამშა გილერთუუნა: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 140 -- ზოგჯერ
მოიჯარადრეა, მის ქონებაზე ტრიალებენ. 

Lemma: suat'axil-i  
Number: 19511  
სუატახილ-ი (სუატახილ/რს) ფრთამოტეხილი. შარას ართი სუატახილი კვარია ქოძირჷ: მ. ხუბ., გვ. 242 -- გზაზე ერთი
ფრთამოტეხილი ყვავი ნახა. 

Lemma: sudeba  
Number: 19512  
სუდება (სუდებას) [რუს. судить გასამართლება]. ქოუსუდეს... რაშიშ კუდელიშ ეკოსქუაფა: ქხს, 2, გვ. 180 -- მიუსაჯეს...
რაშის კუდზე გამობმა. 

Lemma: sudia  
Number: 19513  
სუდია (სუდიას) [რუს. судия მოსამართლე]. გილაპუნთუ სუდიაშა ოჭუმარესჷ დო ირი ონდღეს: ი. ყიფშ., გვ. 154 --
დავყავართ მოსამართლესთან დილას და ყოველ შუადღეს. 

Lemma: suva  
Number: 19514  
სუვა (სუვას; მრ. რიცხ.: სუვალეფი) იგივეა, რაც სუა, ფსუა. ოკო სუვა ქიმიოხირასჷნი: ა. ცაგ., გვ. 47 -- უნდა, რომ ფრთა
მოჰპაროს. ობრის სუვა ქიმივოხირჷ: ი. ყიფშ., გვ. 53 -- ორბს ფრთა მოვპარე. 

Lemma: sutu  
Number: 19515  
სუთუ! სუთჷ! იგივეა, რაც სუ1, -- შორსდ. სუთუ! გაჩენდით! -- სუ! გაჩუმდით! სუთჷ, სუთჷ, წყინარო! ღორონთი რე ფაცხასჷ!:
ი. ყიფშ., გვ. 99 -- სუ, სუ, წყნარად! ღმერთია ფაცხაში. 

Lemma: suk'-i1  
Number: 19516  
სუკ-ი1 (სუკის) ბორცვი, გორაკი; სერი; ფერდობი. თოლიშ მერქას გინიბლით სუკი, ლაკადა დო რზენი: კ. სამუშ., ქხპს, გვ.



113 -- ერთ წამში გადავიარეთ სერი, გორაკი და ვაკე. სქანი წოხოლე სუკი გერე: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 142 -- შენს წინ
აღმართულია სერი (დგას). ათე სუკიში იქილევა ჭიჭე ღალუ რენია: მ. ხუბ., გვ. 183 -- ამ ბორცვის იქით პატარა ღელე
არისო. მუკი-მუკი სუკეფი რე: მასალ., გვ. 18 -- ირგვლივ სერებია. მართუ კოკის მუკი-მუკი გახუტოლ გინძე სუკი: აია, 1,
გვ. 23 -- მბრუნავ კუნძულს ირგვლივ ეხუტება გრძელი ფერდობი. 

Lemma: suk'-i2  
Number: 19517  
სუკ-ი2 (სუკის) ოდნავ შემაღლებული (აბურცული) ადგილი დოლაბზე. წისქვილის ქვედა ქვას უკეთდება სუკი, რომელიც
ბოლოსაკენ ექანება. ზედა ქვას უკეთდება ლუბა (უბე) (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 3, გვ. 226). 

Lemma: suk'ete  
Number: 19518  
სუკეთე (სუკეთეს) იგივეა, რაც სიკეთე, -- სიკეთე. ირ სუკეთეს თქვანდე ველუთ: ი. ყიფშ., გვ. 137 -- ყოველ სიკეთეს
თქვენგან ველით. 

Lemma: suk'i-ga  
Number: 19519  
სუკი-გა (სუკი-გას) იგივეა, რაც სუკი, გა, -- ბორცვი. მინდორს ჭე მაღალი სუკი-გა გაარჩქინუ -- მინდორზე ცოტა მაღალი
ბორცვი გააჩინა. 

Lemma: suk'up-i  
Number: 19520  
სუკუფ-ი (სუკუფის) იგივეა, რაც სუკეფი, -- გორაკები. მუკი-მუკი სუკუფი რე: ქხს, 1, გვ. 315 -- ირგვლივ გორაკებია. 

Lemma: sulel-i  
Number: 19521  
სულელ-ი (სულელს) სულელი. ცხვინიშა ჸვანა ამედუნი, ინა ვარდუ სულელი, - ელეთირუნი თინა რდუ: ა. ცან., გვ. 128 --
ვინც სხვენზე ყანა დაიდო, ის კი არ იყო სულელი, არამედ ის, ვინც მას შეეამხანაგა. სულელი ჸოფე, მიგიდა რენი: ი. ყიფშ.,
გვ. 13 -- სულელი ყოფილა, ვიღაცაა. იხ. სუნელი. 

Lemma: suliereba  
Number: 19522  
სულიერება (სულიერებას) მიმღ. ვნებ. წარს. ასულიერენს ზმნისა -- {მო}სულიერება. 

Lemma: sum-i  
Number: 19523  
სუმ-ი (სუმს) სამი. ბოლოს სუმი მედიატორენქ ქიშიაფასეს ჸუდე, ხულა: ქხს, 1, გვ. 216 -- ბოლოს სამმა მედიატორმა
შეაფასეს სახლი, ხულა. იხ. მასუმა; ნასუმორი. შდრ. ლაზ. შუმი, სუმი სამი (ნ. მარი). 

Lemma: suma1  
Number: 19524  
სუმა1 იგივეა, რაც სიმა, სჷმა, -- სმენა. სოდგარენი ვისუმენქ წიწიაში წიაფის: ქხს, 1, გვ. 224 -- სადღაც მესმის წიწილის
წივილი. 

Lemma: suma2//psuma  
Number: 19525  
სუმა2//ფსუმა (სუმას//ფსუმას) სახელი {ფ}სუნს ზმნისა -- ფსმა. ქააცალი ბაღანას, ვაარწყექო, სუნსუნი -- აცალე ბავშვს,
ვერ ხედავ, რომ ფსამს. სუნს//ფსუნს (დოსუ//დოფსუ მოფსა, დუუსუმუ// დუუფსუმუ მოუფსამს, დონოსუმუე(ნ)//დონოფსუმუე(ნ) მოფსამდა თურმე)
გრდმ. ფსამს. ასუმუაფუ{უ}(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. ეფსმება.
ასუმუუ(ნ)//აფსუმუუ(ნ) (დოსუ//დო{ფ}სუ მოფსა, დო{ფ}სუმუ მოუფსამს) გრდუვ. ვნებ. ეფსმება. {დი}ისე(ნ), {დი}ისენე(ნ),
{დი}იფსენე(ნ) (დიისენუ//დიიფსენუ შესაძლებელი გახდა მოფსმა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. სუნს//ფსუნს ზმნისა -- შეიძლება
მოფსმა. {და}ასე(ნ), {და}ასენე(ნ)//{და}აფსენე(ნ) (დაასენუ// დააფსენუ შეძლო მოეფსა, -- , დონო{ფ}სუმუე(ნ) შესძლებია მოეფსა)
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უფსუნს// უსუნს ზმნისა -- შეუძლია მოფსას. ოსუმაფუანს//ოფსუმაფუნს (ო{ფ}სუმაფუანს აფსმევინებს,
უ{ფ}სუმაფუაფუ უფსმევინებია, ნო{ფ}სუმაფუე(ნ) აფსმევინებდა თურმე) კაუზ. {ფ}სუნს ზმნისა -- აფსმევინებს. მა{ფ}სუმალი მიმღ. მოქმ.
{მო}მფსმელი. ო{ფ}სუმალი მიმღ. ვნებ. მყ. {მო}საფსმელი. მო{ფ}სუმილი მიმღ. ვნებ. წარს. მოფსმული. მონა{ფ}სუმა მიმღ. ვნებ. წარს.
მონაფსამი. მონა{ფ}სუმუერი მიმღ. ვნებ. წარს. მოფსმის საფასური. უდუ{ფ}სუმუ მიმღ. უარყ. მოუფსმელი. შდრ. ლაზ. ფს: ფსუმ
ვფსამ; ფსელი შარდი (ნ. მარი). 

Lemma: suma3//sumala  
Number: 19526  
სუმა3//სუმალა (სუმა{ლა}-ს) სახელი უსვანს, ასუმალუ(ნ) ზმნათა -- {წა}სმა. უჩაში გარჩიელებელო ფერაია უსვითია: ქხს,
1, გვ. 178 -- შავის გასათეთრებლად ფერაია წაუსვითო. ენა იშენით ვეფირქა, - ზჷსხჷრი გურც(უ) ვაუსუნი!: კ. სამუშ., ქართ.
ზეპ., გვ. 29 -- ეს მაინც არ იფიქრო, - სისხლი გულში რომ არ უსვია. თოლეფიშა ხოლო ქასუმალაფე საპონია: მ. ხუბ., გვ. 11
-- თვალებზე კიდევ წაასმევინე საპონიო. უსვანს (ქუუსუ წაუსვა, ქუუსუმალუ წაუსვამს, ქონოსუმალუე(ნ) წაუსვამდა თურმე) გრდმ. სასხვ.
ქც. უსვამს, წაუსვამს. ისვანს (ქიისუ წაისვა, ქუუსუმალუ წაუსვამს თავისთვის) გრდმ. სათავ. ქც. ისვამს. ისუმუუ(ნ), ისუმალუუ(ნ),
ისუმალუაფუ(ნ) (ქიისუ//ქიისვინუ წაისვა, წასმულ იქნა; ქოსუმალერე(ნ) წასმულა; ქონოსუმალუე(ნ) წაისვამდა თურმე) გრდუვ. ვნებ.
{წა}ისმება. ასუმუუ(ნ), ასუმალუუ(ნ)//ასუმალუაფუ(ნ) (ქაასუ წაესვა, ქოსუმალუუ წასმია) გრდუვ. ვნებ. {წა}ესმება. ისვინე(ნ) (ისვინუ
შესაძლებელი გახდა წასმა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. შეიძლება წასმა. ასვინე(ნ) (ასვინუ შეძლო წაესვა, -- , ნოსუმალუე(ნ)
შესძლებია წასმა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უსვანს ზმნისა -- შეუძლია {წა}უსვას. ოსუმალაფუანს (ოსუმალაფუუ {წა}ასმევინა,
უსუმალაფუაფუ {წა}უსმევინებია, ნოსუმალაფუე(ნ) ასმევინებდა თურმე) კაუზ. უსვანს ზმნისა -- {წა}ასმევინებს. მასუმალ{არ}ი მიმღ. მოქმ.
{წა}მსმელი. ოსუმალარი მიმღ. ვნებ. მყ. {წა}სასმელი. სუმალირი მიმღ. ვნებ. წარს. {წა}სმული. ნასუმელი მიმღ. ვნებ. წარს.
{წა}ნასვამი. ნასუმალუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {წა}სმის საფასური. უსუმალუ, უგუსუმალუ მიმღ. უარყ. წაუსმელი. შდრ. ლაზ. სვ: ოსუმუ
წასმა (ნ. მარი). 

Lemma: sumar-i  
Number: 19527  



სუმარ-ი (სუმარს) სტუმარი. ართი სუმარი ინგარდჷ: ი. ყიფშ., გვ. 132 -- ერთი სტუმარი ტიროდა. სუმარქ ქჷმორთჷ --
სტუმარი მოვიდა. სუმარს თაში ხვადუდუო: ქხს, 1, გვ. 31 0 -- სტუმარს ასე ხვდებოდა. ჯგირი სუმარც უბადო მენძელი
გილასქიდუნია: ა. ცან., გვ. 131 -- კარგ სტუმარს ავი მასპინძელიც გამორჩებაო. ეგუტიაქ სუმარიში პატიში ოცემელო
დღაშით ლამპას მუნტუუა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 42 -- ეგუტიამ სტუმრის პატივის საცემლად დღისით ლამფას მოუკიდაო. თე
სუმარენქ ჭკუაშე მუშე გინილასჷ?: ქხს, 1, გვ. 17 -- ეს სტუმრები რას გაუგიჟებია? (ჭკუიდან რამ შეშალა?). ჩქიმ სუმარებც
პატიი ქოცი: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 142 -- ჩემს სტუმრებს პატივი ეცი. 

Lemma: sumarua  
Number: 19528  
სუმარუა (სუმარუას) სახელი სუმარენს ზმნისა -- სტუმრობა. 

Lemma: sumarul-i  
Number: 19529  
სუმარულ-ი (სუმარულს) სტუმრული. სუმარულო ზმნზ. სტუმრულად. ქიმეფრთით ონჯუასჷ სუმარულო: მასალ., გვ. 110 --
მივედით საღამოს სტუმრულად. 

Lemma: sumdgher-i  
Number: 19530  
სუმდღერ-ი (სუმდღერს) იგივეა, რაც სუმინდღერი, -- სამდღიანი; სამი დღისა. 

Lemma: sumenech-i  
Number: 19531  
სუმენეჩ-ი (სუმენეჩის) სამოცი. სუმენეჩი ჭინი ქჷნმოტახითია: მ. ხუბ., გვ. 294 -- სამოცი წნელი გადამამტვრიეთო. იხ.
სუმონეჩი. შდრ. ლაზ. შუმენეჩ სამოცი (ნ მარი). 

Lemma: sumenechidovit-i  
Number: 19532  
სუმენეჩიდოვით-ი (სუმენეჩიდოვითის) იგივეა, რაც სუმონეჩიდოვითი, -- სამოცდაათი. სუმენეჩიდოვითი ცოდაქიმინილს
ართი მარდი გინოწონუნსია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 125 -- სამოცდაათ ცოდვაჩადენილს (ცოდვა ქმნილს) ერთი მადლი
გადაწონისო. 

Lemma: sum{i}k'uchx-i  
Number: 19533  
სუმ{ი}კუჩხ-ი (სუმ{ი}კუჩხის) სამფეხი. სამფეხა -- რკინის საგანგებო ხელსაწყო ცეცხლზე (კერიაზე ან სხვაგან) ქვაბის ან სხვა
რისამე დასადგმელად. 

Lemma: sum{i}k'uchxam-i  
Number: 19534  
სუმ{ი}კუჩხამ-ი (სუმ{ი}კუჩხამს) სამფეხიანი. ათე სუმიკუჩხამი ჩქიმი რაში მიდეეჸონია: ი. ყიფშ., გვ. 30 -- ეს სამფეხიანი
ჩემი რაში წაიყვანეო. 

Lemma: sum{i}ndgher-i  
Number: 19535  
სუმ{ი}ნდღერ-ი (სუმ{ი}ნდღერს) სამი დღისა. სუმინდღერო გორთჷ დო სუმიწანერი ზჷმასჷ იფერენდჷ: ქხს, 2, გვ. 40 --
სამი დღისა გახდა და სამი წლისას ჰგავდა (ზომას -- ოდენს იფერებდა). 

Lemma: sum{i}sha{x}  
Number: 19536  
სუმ{ი}შა{ხ} ზმნზ. სამჯერ, სამგზის. სუმიშახ ქააჯუნუ -- სამჯერ აკოცა. 

Lemma: sum{i}c'aner-i  
Number: 19537  
სუმ{ი}წანერ-ი (სუმ{ი}წანერს) სამი წლისა. სუმინდღერო გორთჷ დო სუმიწანერი ზჷმასჷ იფერენდჷ: ქხს, 2, გვ. 40 -- სამი
დღისა გახდა და სამი წლისას ჰგავდა (ზომას იფერებდა). 

Lemma: sum{i}xolo  
Number: 19538  
სუმ{ი}ხოლო (სუმ{ი}ხოლოს) სამივე. სუმიხოლოშა იკილეს: ი. ყიფშ., გვ. 4 -- სამივეჯერ ამოვიდნენ. 

Lemma: sumk'et'-i  
Number: 19539  
სუმკეტ-ი (სუმკეტის) სამჯოხი. სუმკეტი უღუდეს ჭყიშემს კარეს კოჭობიში ვარდა შხვა მუთუნიში გილადვალარო --
სამჯოხი ჰქონდათ მწყემსებს კარავში ჭრაქის ან სხვა რისამე ჩამოსადებად. შდრ. სუმკუჩხი. 

Lemma: sumk'uchx-i  
Number: 19540  
სუმკუჩხ-ი (სუმკუჩხის) იხ. სუმ{ი}კუჩხი, -- სამფეხი. 

Lemma: sumk'uchxam-i  
Number: 19541  
სუმკუჩხამ-ი (სუმკუჩხამს) სამფეხიანი. იხ. სუმ{ი}კუჩხამი. 

Lemma: sumner-i  
Number: 19542  
სუმნერ-ი (სუმნერს) სამნაირი. სუმნერი ოჭკომალი გემკიღეს -- სამნაირი საჭმელი გამოიტანეს. 

Lemma: sumonech-i  



Number: 19543  
სუმონეჩ-ი (სუმონეჩის) იგივეა, რაც სუმენეჩი, -- სამოცი. სუმონეჩი თხალეფიში მირჩქილეთ პეტელია: ქხს, 1, გვ. 18 --
სამოცი თხის მოისმინეთ კიკინიო. სუმონეჩიღ სუმ-ონ-ეჩი. შდრ. ლაზ. შუმენეჩი სამოცი (ნ. მარი). 

Lemma: sumosh-i  
Number: 19544  
სუმოშ-ი (სუმოშის) სამასი. 

Lemma: sumoshian-i  
Number: 19545  
სუმოშიან-ი (სუმოშიანს) სამასიანი. მა სი, მიშა, ვართირანდი სუმოშიან საღირაშა -- მე შენ, მიშა, არ გაგცვლიდი სამასიან
საღირალზე. 

Lemma: sum-sum-i  
Number: 19546  
სუმ-სუმ-ი (სუმ-სუმს) სამ-სამი. იხ. სუსუმი. 

Lemma: sumpa  
Number: 19547  
სუმფა (სუმფას) სამფა, სამკეცი. 

Lemma: sum՚uja  
Number: 19548  
სუმჸუჯა (სუმჸუჯას) ბოტან. სამყურა (ა. მაყ.). სუმჸუჯაში ტყა -- სამყურას ტყე (ბალახი). იხ. ტოფური. 

Lemma: sum՚ujon-i  
Number: 19549  
სუმჸუჯონ-ი (სუმჸუჯონს) ტოპონ. სამყურიანი ადგილი. ჩხოუქჷ დოფორჷ სუმჸუჯონი -- ძროხამ დაფარა სამყურიანი
ადგილი. 

Lemma: sund-i//sunj-i  
Number: 19550  
სუნდ-ი//სუნჯ-ი (სუნდ/ჯი-ს) იხ. ცუნდი, ცუნჯი. 

Lemma: sunel-i1  
Number: 19551  
სუნელ-ი1 (სუნელ/რს) სულელი. ჰა, თქვა სუნელია: მ. ხუბ., გვ. 118 -- ჰა, თქვე სულელო! მა თეს გამიბედჷნ(ი), თინა
სინამდვილეს სუნელი რე: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 45 -- მე ამას რომ გამიბედავს, ის სინამდვილეში სულელია. თენეფიშე
ორდესჷ ხუთი ჭკუ̂ერეფი დო ხუთი სუნელეფი: ა. ცაგ., გვ. 92 -- ამათგან იყვნენ ხუთი ჭკვიანები და ხუთი სულელები. 

Lemma: sunel-i2  
Number: 19552  
სუნელ-ი2 (სუნელ/რს) სუნელი; სანელებელი. ირი სუნელი დოვთასი: ი. ყიფშ., გვ. 131 -- ყოველი სუნელი დავთესე. ათე
კაკილი დო სუნელი გევზადათ მუნახაშა წყარით -- ეს დანაყილი მწვანილეულობა და სუნელი შევკმაზოთ მონახარში
წყლით. 

Lemma: suneleba1  
Number: 19553  
სუნელება1 (სუნელებას) სახელი ასუნელენს ზმნისა -- {გა}სულელება. ვაგესუნელა გვალო, მუსიე რაგადანქ -- არ
გასულელდე მთლად, რასაა, ლაპარაკობ? სუნელენს (იყენ. ისუნელუ ისულელა, უსუნელებუ უსულელებია, ნოსუნელებუე(ნ)
სულელობდა თურმე) გრდუვ. საშ.- მოქმ. სულელობს. ასუნელენს (ასუნელუ ასულელა, უსუნელებუ უსულელებია) გრდმ.
ასულელებს. ისუნელენს (გიისუნელუ გაისულელა, გუუსუნელებუ გაუსულელებია, გონოსუნელებუე(ნ) გაასულელებდა თურმე) გრდმ.
სათავ. ქც. ასუნელენს ზმნისა -- ისულელებს თავს. ისუნელებუ(ნ) (გიისუნელუ გასულელდა, გასუნელებე{რე}(ნ) გასულელებულა)
გრდუვ. ვნებ. ასუნელენს ზმნისა -- სულელდება. ისუნელინე(ნ) (ისუნელინუ შესაძლებელი გახდა გასულელება, -- , -- ) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. ასუნელენს ზმნისა -- შეიძლება გასულელება. ასუნელინე(ნ) (ასუნელინუ შეძლო გაესულელებინა, -- , ნოსუნელებუე(ნ)
შესძლებია გასულელება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ასუნელენს ზმნისა -- შეუძლია გაასულელოს. ოსუნელებაფუანს
(ოსუნელებაფუუ ასულელებინა, უსუნელებაფუაფუ უსულელ{ებ}ინებია, ნოსუნელებაფუე(ნ) ასულელ{ებ}ინებდა თურმე) კაუზ. ასუნელენს
ზმნისა -- ასულელ{ებ}ინებს. მასუნელებელი მიმღ. მოქმ. {გა}მსულელებელი. ოსუნელებელი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}სასულელებელი.
გასუნელებული მიმღ. ვნებ. წარს. გასულელებული. ნასუნელები/უ მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნასულელები. ნასუნელებუერი მიმღ. ვნებ.
წარს. {გა}სულელების საფასური. უგუსუნელებუ მიმღ. უარყ. გაუსულელებელი. 

Lemma: suneleba2  
Number: 19554  
სუნელება2 (სუნელებას), სუნელობა (სუნელობას) სხვადასხვა სახის სუნელის კრებული. ირო ჯგირი სუნელობა უჩანს --
ყოველთვის კარგი სუნელები (ბოსტნეული) აქვს. 

Lemma: suneloba  
Number: 19555  
სუნელობა (სუნელობას) 1. სისულელე. ე ჩქიმი სუნელობაშე ქობხუ̂ადუ მა თენა: ა. ცაგ., გვ. 59 -- ამ ჩემი სულელობის
(სისულელის) გამო მხვდება ეს მე. 2. იგივეა, რაც სუნელება, -- სხვადასხვა სახის სუნელის (სანელებლის) კრებული. 

Lemma: suntaoba  
Number: 19556  
სუნთაობა (სუნთაობას) რელიგ. სულთმოფენა, -- სულების მოსაგონებლად გაკუთვნილი დღე (ს. მაკალ., გვ. 292). 

Lemma: suntela  



Number: 19557  
სუნთელა (სუნთელას) ერთგვარი ხე, რომელსაც ნაღრძობის წამლად ხმარობენ. სუნთელა გინნარშუმეფიში წამალიე --
`სუნთელა' ნაღრძობის წამალია. 

Lemma: suntoba  
Number: 19558  
სუნთობა (სუნთობას) იგივეა, რაც სუნთაობა. 

Lemma: sunj-i  
Number: 19559  
სუნჯ-ი (სუნჯის) იგივეა, რაც სუნდი, ცუნჯი, -- ცვარი, ნამი. სუნჯი დო ნირსი ქიგიაშქუ: მ. ხუბ., გვ. 43 -- ცვარი და ნისლი
დაარტყა. ჰანდარაქ ვამაჭიშუას სუნჯიქ ვადაჟღირუას: ქხს, 1, გვ. 53 -- ავდარმა (წვიმამ) არ მოუსწროს, ნამმა არ
დააჭკნოს. 

Lemma: sunjua//sundua  
Number: 19560  
სუნჯუა//სუნდუა (სუნჯუას//სუნდუას) იხ. ცუნჯუა. 

Lemma: sura  
Number: 19561  
სურა (სურას) ბლის ქერქესიგან მოწნული პატარა კალათი, ხმარობენ ხილის ჩასაწყობად, ყანაში საჭმლის წასაღებად
(მასალები, ტ. 2, ნაწ. 1, გვ. 245). 

Lemma: surat-i  
Number: 19562  
სურათ-ი (სურათის) სურათი. 

Lemma: surdil-i  
Number: 19563  
სურდილ-ი (სურდილს) მიმღ. ვნებ. წარს. სურდუნს ზმნისა -- შესუდრული, შავადშემოსილი. სურდილი ხოჯეფი
შავადშემოსილი (გასუდრული) ხარები, -- ძიძისა და გამზრდელების გარდაცვალების წლისთავზე შავადშემოსილი ბუღები (ს.
მაკალ., გვ. 288). 

Lemma: surdo//surdu  
Number: 19564  
სურდო//სურდუ (სურდო/უ-ს) სურდო. ვარე ჯგირო, სურდო უღუ -- არაა კარგად, სურდო აქვს. ვაიშაართუ სურდოშე -- ვერ
გამოვიდა სურდოდან. 

Lemma: surdua  
Number: 19565  
სურდუა (სურდუას) იხ. გო-სურდუა. 

Lemma: sureba  
Number: 19566  
სურება (სურებას) სახელი ესურებუ(ნ), ისურენს ზმნათა -- 1. წვევა; სტუმრობა, სტუმრად მისვლა, სტუმრად ყოფნა.
სირჩინუექ მესურუ მა!: ქხს, 1, გვ. 163 -- სიბერე მესტუმრა მე! ართ სუმარქ ქემესურუ -- ერთი სტუმარი მესტუმრა. პატჷნეფ
სურებუდუკო მოზჷსხჷრე ნტერცჷ: მასალ., გვ. 59 -- ბატონები სწვეოდნენ მოსისხლე მტერსა. 2. ვალის გასტუმრება,
გადახდა; რისამე დამთავრება. მარა ასე ისურენც: ი. ყიფშ., გვ. 158 -- მაგრამ ახლა ისტუმრებს. ფარა გებძუდუ დო
გეევსური -- ფული მემართა (მედო) და გავისტუმრე. ბოშიქ ჭკომუა გაასურუნი...: აია, 1, გვ. 23 -- ბიჭმა ჭამა რომ გაასრულა
(დაამთავრა)... ისურენს (გიისურუ გაისტუმრა, გუუსურებუ გაუსტუმრებია, გონოსურებუე(ნ) გაისტუმრებდა თურმე) გრდმ. ისტუმრებს;
იხდის ვალს. უსურენს (გუუსურუ გაუსტუმრა, გუუსურებუ გაუსტუმრებია) გრდმ. უსტუმრებს; უხდის ვალს. ისურებუუ(ნ) (გიისურუ
გასტუმრებულ იქნა ვალი, გასურებე{ლე}(ნ) გასტუმრებულა) გრდუვ. ვნებ. ისურუნს ზმნისა -- ისტუმრება, ვალის გადახდა ხდება.
ესურებუუ(ნ) (ქეესურუ ესტუმრა, ქოსურებუ სტუმრებია, ქონოსურებუე(ნ) ესტუმრებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ესტუმრება (სტუმარი),
ესტუმრება (ეხდება) ვალი. ისურენე(ნ)//ისურინე(ნ) (ისურენუ შესაძლებელი გახდა გადახდა, სტუმრობა; -- ; -- ) გრდუვ. შესაძლ.
ვნებ. ისურენს ზმნისა -- შეიძლება გასტუმრება (ვალის), სტუმრობა. ასურენე(ნ)//ასურინე(ნ) (ასურენუ შეძლო გაესტუმრებინა, -- ,
ნოსურებუე(ნ) შესძლებია გასტუმრება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უსურენს ზმნისა -- შეუძლია გაისტუმროს; ვალი გადაიხადოს.
ოსურებაფუანს (ოსურებაფუუ ასტუმრებინა, გადაახდევინა; უსურებაფუაფუ უსტუმრებინებია, უხდევინებია ვალი; ნოსურებაფუე(ნ)
ასტუმრებინებდა, ვალს ახდევინებდა თურმე) კაუზ. უსურენს ზმნისა -- ასტუმრებინებს, ახდევინებს ვალს. მასურებელი მიმღ.
მოქმ. {გა}მსტუმრებელი; გადამხდელი ვალისა. ოსურებელი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}სასტუმრებელი; გადასახდელი. გასურებული მიმღ.
ვნებ. წარს. გასტუმრებული; გადახდილი. ნასურები/უ მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნასტუმრები. ნასურებუერი მიმღ. ვნებ. წარს.
{გა}სტუმრების საფასური. {უგუ}უსურებუ მიმღ. უარყ. გაუსტუმრებელი. 

Lemma: suro  
Number: 19567  
სურო (სუროს) ბოტან. სურო. იხ. სვირო; სურუ, ცურუ. შდრ. ლაზ. სუჯი, მსუჯი სურო (ნ. მარი). 

Lemma: surona  
Number: 19568  
სურონა (სურონას) ტოპონ. ადგილი, სადაც ბევრი სურო ხარობს, -- სუროიანი ადგილი. 

Lemma: sursu  
Number: 19569  
სურსუ (სურსუს) სირსველი, სრსვილი. სურსუქ გინიშე გეგნადუ დო აჩამუ -- სირსველი ხბოსგან გადაედო და ექავება. შდრ.
ლაზ. მსირსუ, მსურსუ სირსველი (ნ. მარი); ქვ. იმერ. სურსულაჲ სირსვილი (ვ. ბერ.); იხ. ხვარცა. 

Lemma: sursxin-i  
Number: 19570  



სურსხინ-ი, სხურსხინ-ი (ს{ხ}ურსხინს) სხრიალი; შხუილი. მუდგარენი ტანს მიშესხურსხინუ -- რაღაცაა ტანში სხრიალებს.
შდრ. ცხურცხინი. 

Lemma: suru  
Number: 19571  
სურუ (სურუს) იხ. სურო, სვირო, -- ბოტან. სურო. შდრ. ცურუ (ა. მაყ.). სურუ უცხოტი ჩხოულენსია, -- უწუუ: მ. ხუბ., გვ. 170 --
სურო ვუსხიპე ძროხებსაო, -- უთხრა. 

Lemma: surul-i  
Number: 19572  
სურულ-ი (სურულს) სურვილი. მოკონა, სურული ვასრულათი: ი. ყიფშ., გვ. 126 -- გვინდა, სურვილი (რომ) შევასრულოთ. 

Lemma: susa  
Number: 19573  
სუსა (სუსას) სელის ძაფი. ბადეს ქსოვდნენ აბრეშუმის ძაფისა და სუსასაგან (სელის ძაფისგან) (მასალები, ტ. ვ, გვ. 73). 

Lemma: sust-i  
Number: 19574  
სუსთ-ი (სუსთის) სუსტი. იხ. ქანქა. 

Lemma: susteba  
Number: 19575  
სუსთება (სუსთებას) იხ. სუსტება. (გურქ) მესუსთჷ დო ქჷდჷვანთხი, დახე კჷდჷრი ქიგიბსოფი: ი. ყიფშ., გვ. 163 -- (გული)
მესუსტა და (კი) დავეცი, კინაღამ მკერდი გავიგლიჯე. 

Lemma: sust'eba  
Number: 19576  
სუსტება (სუსტებას) სახელი ასუსტენს, ისუსტებუუ(ნ) ზმნათა -- {და}სუსტება. ჩქჷნ ყანჭეფიშ ლახალა რე სუსტება დო
აბორება: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 148 -- ჩვენი (აბრეშუმის) ჭიების ავადმყოფობაა დასუსტება და გაბრუება. მარა აწი მიბსუსტი:
ქხს, 1, გვ. 66 -- მაგრამ აწი მივსუსტდი. წისქვილეფქ მემსუსტეს, ქიმიოტუეს ქუალა -- წისქვილებმა გვისუსტეს (გვიმტყუნეს),
მიატოვეს ფქვა. ასუსტენს (დაასუსტუ დაასუსტა, დუუსუსტებუ დაუსუსტებია, დონოსუსტებუე(ნ) დაასუსტებდა თურმე) გრდმ. ასუსტებს.
ისუსტენს (დიისუსტუ დაისუსტა, დუუსუსტებუ დაუსუსტებია) გრდმ. სათავ. ქც. ასუსტენს ზმნისა -- ისუსტებს თავს. უსუსტენს (დუუსუსტუ
დაუსუსტა, დუუსუსტებუ დაუსუსტებია) გრდმ. სასხვ. ქც. ასუსტენს ზმნისა -- უსუსტებს. სუსტენს (იყენ. ისუსტენს ისუსტებს, ისუსტუ
ისუსტა, უსუსტებუ უსუსტნია, ნოსუსტებუე(ნ) სუსტობდა თურმე) გრდუვ. საშ.- მოქმ. სუსტობს, სუსტად არის. ისუსტებუუ(ნ) (დიისუსტუ
დასუსტდა, დასუსტებე{ლე}(ნ) დასუსტებულა) გრდუვ. ვნებ. ასუსტენს ზმნისა -- სუსტდება. ესუსტებუუ(ნ) (დეესუსტუ დაუსუსტდა,
დასუსტებუ{უ} დასუსტებია) გრდუვ. ვნებ. უსუსტენს ზმნისა -- უსუსტდება. ისუსტინე(ნ) (ისუსტინუ შესაძლებელი გახდა დასუსტება, -- , --
) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ასუსტენს ზმნისა -- შეიძლება დასუსტდეს. ასუსტინე(ნ) (ასუსტინუ შეძლო დაესუსტებინა, -- , ნოსუსტებუე(ნ)
შესძლებია დასუსტება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უსუსტენს ზმნისა -- შეუძლია დაასუსტოს. ოსუსტებაფუანს (ოსუსტებაფუუ
ასუსტებინა, უსუსტებაფუაფუ უსუსტებინებია, ნოსუსტებაფუე(ნ) ასუსტებინებდა თურმე) კაუზ. ასუსტენს ზმნისა -- ასუსტებინებს.
მასუსტებელი მიმღ. მოქმ. {და}მსუსტებელი. ოსუსტებელი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}სასუსტებელი. დასუსტებული მიმღ. ვნებ. წარს.
დასუსტებული. ნასუსტები მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნასუსტები. ნასუსტებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}სუსტების საფასური. {უდ}უსუსტებუ
მიმღ. უარყ. დაუსუსტებული. 

Lemma: sust'ebul-i  
Number: 19577  
სუსტებულ-ი (სუსტებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ასუსტენს ზმნისა -- დასუსტებული. 

Lemma: susum-i  
Number: 19578  
სუსუმ-ი (სუსუმს) იგივეა, რაც სუმ-სუმი, -- სამ-სამი. თითო სიმინს სუსუმი ტარი ელმუღუ -- თითოეულ სიმინდს სამ-სამი
ტარო ამოაქვს. 

Lemma: supta  
Number: 19579  
სუფთა (სუფთას) სუფთა. 

Lemma: suptoreba  
Number: 19580  
სუფთორება (სუფთორებას) {და}სუფთავება. შდრ. სუფურუა. 

Lemma: supur-i  
Number: 19581  
სუფურ-ი (სუფურს) არაფრის მქონე, -- უქონელი; სუფთა. 

Lemma: supurel-i  
Number: 19582  
სუფურელ-ი (სუფურელს) მიმღ. ვნებ. წარს. სუფურანს ზმნისა -- {გა}სუფთავებული. გადატ. გაძარცული. იხ. სუფურუა. 

Lemma: supurua  
Number: 19583  
სუფურუა (სუფურუას) სახელი სუფურანს ზმნისა -- გასუფთავება; გადატ. გაძარცვა. ყაჩაღემს სოფელარეფი გუურჩუნა,
გუუსუფურუუნა -- ყაჩაღებს სოფლელები გაუძარცვავთ, გაუსუფთავებიათ. სუფურანს (გოსუფურუუ გაძარცვა, გუუსუფურუუ
გაუძარცვავს, გონოსუფურუე(ნ) გაძარცვავდა თურმე) გრდმ. ძარცვავს. ისუფურუუ(ნ) (გიისუფურუ გაიძარცვა, გოსუფურე{ლე}(ნ)
გაძარცულა) გრდუვ. ვნებ. სუფურანს ზმნისა -- იძარცვება. ისუფურე(ნ) (ისუფურუ შესაძლებელი გახდა გაძარცვა, -- , -- ) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. სუფურანს ზმნისა -- შეიძლება {გა}იძარცვოს. ასუფურე(ნ) (ასუფურუ შეძლო {გა}ეძარცვა, -- , გონოსუფურუე(ნ)
შესძლებია გაეძარცვა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უსუფურანს ზმნისა -- შეუძლია {გა}ძარცვოს; {გა}ასუფთაოს. ოსუფურაფუანს
(ოსუფურაფუუ აძარცვინა, უსუფურაფუაფუ უძარცვინებია, ნოსუფურაფუე(ნ) აძარცვინებდა თურმე) კაუზ. სუფურანს ზმნისა -- აძარცვინებს;



ასუფთავებინებს. მასუფურალი მიმღ. მოქმ. {გა}მსუფთავებელი, {გა}მძარცველი. ოსუფურალი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}სასუფთავებელი,
{გა}საძარცვი. გოსუფურელი მიმღ. ვნებ. წარს. გასუფთავებული, გაძარცული. ნასუფურა მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნასუფთავებ{ელ}ი,
{გა}ნაძარცვი. ნასუფურუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}სუფთავების, {გა}ძარცვის საფასური. 

Lemma: sujina  
Number: 19584  
სუჯინა, სუჯუნა (სუჯი/უნას) ტოპონ. სოფელი აბაშის რაიონში. აქ არის სუჯუნის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესია.
სუჯინა მის უტჷბუნი, ღუმუ თის აჸინია -- სუჯინა (სუჯინის ხატი) ვისაც წყალობს (უთბობს), ღომი იმას მოუვაო (ე. ი.
ჭირნახული). 

Lemma: se'borua  
Number: 19585  
სჷბორუა (სჷბორუას) ნაწილ-ნაწილ, მაგრამ ბლომად ჭამა (მ. ძაძ., 2, გვ. 183). 

Lemma: se'det  
Number: 19586  
სჷდეთ იგივეა, რაც სიდეთ, -- ზმნზ. სადაც. ...სჷდეთ ოკო იმუშუკო ანთას მოხანდემქ -- სადაც უნდა ემუშავა ათას
მშრომელს. 

Lemma: se'zmar-i  
Number: 19587  
სჷზმარ-ი (სჷზმარს) იხ. სიზმარი. ვითამ სჷზმარი რდუკო: მ. ხუბ., გვ. 219 -- ვითომ სიზმარი იყო. 

Lemma: se'te'nche  
Number: 19588  
სჷთჷნჩე (სჷთჷნჩეს) იხ. სითინჩე, -- მშვიდობა. 

Lemma: se'legin-i  
Number: 19589  
სჷლეგინ-ი (სჷლეგინს) იხ. სილეგინი. 

Lemma: se'longua  
Number: 19590  
სჷლონგუა (სჷლონგუას) იხ. გინო-სჷლონგუა. 

Lemma: se'ma  
Number: 19591  
სჷმა (სჷმას) იხ. სიმა. 

Lemma: se'man-i  
Number: 19592  
სჷმან-ი (სჷმანს) სახსარი (იგულისხმება ადამიანის სხეულის ნაწილები). მოსვანჯაშა გური აფუნი, რჩჷნჷში ირი
სჷმანცჷნი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 10 -- მოსვენებაზე გული რომ აქვს ბებრის ყოველ სახსარს. ნინა ირი სჷმანიშე
ნაკლები რე კოჩიშ ტანც: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 115 -- ენა ყოველ სახსარს შორის პატარაა კაცის ტანში. 

Lemma: se'mapa  
Number: 19593  
სჷმაფა (სჷმაფას) იხ. სიმაფა. 

Lemma: se'met'-i  
Number: 19594  
სჷმეტ-ი (სჷმეტის) იხ. სიმეტი, -- სვეტი. სჷმეტეფი დო სვაიეფი წოხოლე ქაწოიშქუდასჷნი, მინუვლათჷ, მინიბლენქჷ!: კ.
სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 45 -- სვეტები და ბოძები წინ რომ აღმართული იყოს (გესოს), შესვლით კი შევაღწევ! 

Lemma: se'minapa  
Number: 19595  
სჷმინაფა (სჷმინაფას) იხ. სიმინაფა. 

Lemma: se'mshara  
Number: 19596  
სჷმშარა (სჷმშარას) სამხარი. 

Lemma: se'neba  
Number: 19597  
სჷნება (სჷნებას) იგივეა, რაც სნება. დუდი იპილე, მუს მოხვარჷ, თაქ მოსქიდუქჷ სჷნება!: მ. ხუბ., გვ. 313 -- თავი
მოვიკლა, რას მიშველის, აქ მრჩება გონება (გრძნობა). 

Lemma: se'nte  
Number: 19598  
სჷნთე (სჷნთეს) იხ. სინთე. ართ დიხას აკოშკაში სჷნთე რე: მ. ხუბ., გვ. 259 -- ერთ ადგილას ფანჯრის სინათლეა. ელახჷშე
სჷნთე მარე: მასალ., გვ. 61 -- აღმოსავლეთით სინათლე ადგას. 

Lemma: se'ntele  
Number: 19599  
სჷნთელე (სჷნთელეს) იხ. სინთელე, -- სიმთელე. საჭირო რე შურიში სიწჷრდე,სჷნთელე: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 8 --
საჭიროა სულის სიჯანსაღე, სიმთელე. 



Lemma: se'ntorua  
Number: 19600  
სჷნთორუა (სჷნთორუას) განათება. 

Lemma: se'nchxe  
Number: 19601  
სჷნჩხე (სჷნჩხეს) იხ. სინჩხე. ზარხულც სჷნჩხე დორჭუნცუ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 66 -- ზაფხულში სიცხე დაგწვავს. 

Lemma: se'rgola  
Number: 19602  
სჷრგოლა (სჷრგოლას) თრევია (მ. ძაძ., 2, გვ. 81). შდრ. სერგელი. 

Lemma: se'rtin-i  
Number: 19603  
სჷრთინ-ი (სჷრთინს) იხ. სირთინი. 

Lemma: se'rkua  
Number: 19604  
სჷრქუა (სჷრქუას) იხ. სირქუა, -- სლექა. 

Lemma: se'smar-i  
Number: 19605  
სჷსმარ-ი (სჷსმარს) იხ. სიზმარი. სჷსმარო ხოლოვა თეში სახე ვა მიძირჷნია: მ. ხუბ., გვ. 293 -- სიზმრადაც კი მისი სახე
არ მინახავსო. 

Lemma: spichka  
Number: 19606  
სფიჩქა (სფიჩქას) [რუს. спичка ასანთი]. იხ. სპიჩქა. გურქუუ სფიჩქასჷნ, პოლს რგოლი ქიგეძ: მ. ხუბ., გვ. 40 -- ასანთს რომ
გაუქნია, იატაკზე რგოლი ძევს. 

Lemma: sk-i  
Number: 19607  
სქ-ი (სქის) იგივეა, რაც სკი. იხ. სქილი, სქიი. 

Lemma: ska  
Number: 19608  
სქა (სქას) იხ. სკა. ათე ნდის ნოჸუნუე ქიანაში სქა: მ. ხუბ., გვ. 4 -- ამ დევს ჰყოლია თურმე ქვეყნის ფუტკარი. ქ სქაქ ირთჷ
ფუტკარმა იყარა. შდრ. ფსქა; ოსქალე. 

Lemma: ska  
Number: 19609  
სქა (სქას) იგივეა, რაც შქა, -- შუა. გოვუსვათ დარჩელიშა, ვემმართენა სქასერიშა -- მოვუსვათ დარჩელისკენ, ვერ
მივალთ შუაღამემდე. 

Lemma: skam-i  
Number: 19610  
სქამ-ი (სქამს) იხ. სკამი. სქამი მაართუ -- სკამი მოართვა. ოქროში სქამც გივოხექ -- ოქროს სკამზე ვზივარ. 

Lemma: skan-i  
Number: 19611  
სქან-ი (სქანს) იგივეა, რაც სკანი, -- 1. შენი. მა ჩქიმი ქომუჩი დო სი სქანი ქოიღუდას -- მე ჩემი მომეცი და შენ შენი
გქონდეს. სქანდა შენთან. სქანდე შენგან: სქანდე ჭვილი ოსურსკუა: ქხს, 1, გვ. 132 -- შენგან დამწვარი ქალიშვილი. ქ სქანი
ბედიშ ქოპუას შენი ბედისა მქნა. ქ სქანი ბეს ჯოღორი ვეგიოლალანს შენ ბედს ძაღლი არ დაჰყეფს. ქ სქანი
გოლუა//სქანი გოლუაფირო შენ შემოგევლე: აკა აშო ქინკმოჯინი, სქან გოლუა, ჩქიმი შური!: ქხს, 1, გვ. 140 -- ერთი აქეთ
შემომხედე, შენ შემოგევლე, ჩემო სულო! სქანი გოლუაფირო მილუდას მა -- შენი (შენზე) შემოვლებული წავსულიყავ მე. ქ
სქანი გილარჩინას შენს დაბერებას. ქ სქანი გახარებას შენს გახარებას. ქ სქანი გოხარცქას შენს გახეთქვას. ქ სქანი
ვარდასინი შენი არ იყოს. ქეშმაკის უღუდას სქანი დუდი! ეშმაკს ჰქონდეს შენი თავი. ქ სქანი დო ჩქიმი შქას მტყუანს
ჩვენს, შენსა და ჩემს, შორის მტყუანს. ქ მეტი ვარე სქანი ნტერი მეტი არაა შენი მტერი. ქ სქანი მაზუმაქ/ მაზჷმაქ შენმა
მზემ. ქ სქანი მიკოქოსუა მეტი! შენი გადაშენება მეტი (წყევლაა). ქ შვიდება სქანი მოზოჯუას მშვიდობა შენს მობრძანებას.
ქ სქანი ნებაშა გილულა შენს ნებაზე სიარული. ქ სქანი პის შაქარი შენს პირს შაქარი. ქ სქანი ოღორებელი კიბირი დიდი
ხანიე, მოთირელი მაფუნი შენი მოსატყუებელი კბილი დიდი ხანია, გამოცვლილი მაქვს. // გადატ. ჩემს მოტყუებას ვერ
შეძლებ. ქ სქან ოჭიშის გინილენს ირფელი შენს ზურგზე გადავა ყველაფერი. ქ სქანი ოჯახი ააშენუ ღორონთქი! შენი
ოჯახი ააშენა ღმერთმა! ქ სქანი ოჯახი ეჭყვიდუ ღორონთქ შენი ოჯახი ამოწყვიტა ღმერთმა (წყევლაა). ქ სქანი რდუალას!
შენს გაზრდას! ქ ღორონს უჩქუ სქანი საქმე! ღმერთმა იცის შენი საქმე! ქ სქან სანთელო! შენს სანთლად! ქ სქანი
სინთელეთი! შენი ჯანმრთელობით! შენი სიმრთელით! ნიტე, სქანი სინთელეთი, შურო ვაგიჩინენდიკო: მ. ხუბ., გვ. 325 --
ნეტავი, შენი სიმრთელით, სულაც არ გცნობოდი. ქ სქან სანთელო! შენ სანთლად!: მუ სქვამი რექ, სქან სანთელო,
მარგალიტიში ექარგილი: შ. ბერ., გვ. 183 -- რა ლამაზი ხარ, შენ სანთლად (დაგდებოდე), მარგალიტის ამოქარგულო! ქ
სქანი ტერს, ის აღოლუნი შენ მტერს, იმას რომ დაემართა. ქ სქანი ტყების დაანტირი! შენს ტყავში დაეტიე! ქ სი დო სქანი
ღორონთი შენ და შენი ღმერთი. ქ სქანი ჭირი მა შენი ჭირი მე. ქ სქანი ჭირი ქობღოლამუდას! შენი ჭირი დამემართოს
(დამმართოდეს)! ქ სქანი ჭირი უღალუ შენი ჭირი წაუღია! ქ სქანი ჭირი შენი ჭირიმე. ქ სქანი ჭირიექინი შენი ჭირი რომ
არის: მა მუ კოჩი ვორექ, სქანი ჭირი!: მ. ხუბ., გვ. 56 -- მე რა კაცი ვარ, შენი ჭირიმე. ქ სქანი ჭირქ ქჷმაღოლასჷნი შენი
ჭირი შემეყაროს. სქანი ჭირქ ქჷმაღოლასჷნი, ვეგნაჸუნა შხვადოშხვას!: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 31 -- შენი ჭირი
შემეყაროს, ნუ აჰყვები სხვადასხვას! ქ სქანი ხე ოკათუ შენი ხელი ურევია. ქ სქანი ხამი დო ჩქიმი კისერი შენი დანა და
ჩემი კისერი. ქ სქანი ჯგირიშა ჸოფედას შენი კარგისა ყოფილიყოს: სქან ჯგირიშა ჸოფედას, ბაბა! -- შენი კარგად ყოფნისა
ყოფილიყოს, მამა! 2. რთული ფუძის მეორე შემადგენელი ნაწილი: ბაბუ-სქანი ბაბუა-შენი; ბები-სქანი ბებია-შენი; დია-
სქანი დედა-შენი; მუა-სქანი მამა-შენი... შდრ. ლაზ. სქანი//ცქანი შენი (ეტიმოლ., გვ. 553). 



Lemma: skanda  
Number: 19612  
სქანდა იხ. სკანდა. თინეფი სქანდა გომილუაფუნია: ქხს, 2, გვ. 148 -- ესენი შენთვის (შენზე) შემომივლიაო. 

Lemma: skande՚ure  
Number: 19613  
სქანდეჸურე ზმნზ. შენი მხრიდან; შენს მხარეს. დიდი ხანი რე, ველუქინი სქანდეჸურე ქესასინი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ.
38 -- დიდი ხანია, რომ ველი შენი მხრიდან ქისას. 

Lemma: -skanishit  
Number: 19614  
-სქანიშით რთული ფუძის მეორე შემადგენელი ნაწილი -- შენისით: ბაბ{უ}-სქანიშით ბაბუა-შენისით; ბებ{ი}-სქანიშით ბებია-
შენისით, დად-სქანიშით ბებია-შენისით; დია-სქანიშით დედაშენისით; მუა-სქანიშით მამაშენისით. იხ. დადი. 

Lemma: skanobua  
Number: 19615  
სქანობუა (სქანობუას) შენობა. ირო სქანობუა ვეჸუაფუ -- სულ შენობა არ იქნება. შდრ. თქვანობუა. 

Lemma: skanobuot  
Number: 19616  
სქანობუოთ ზმნზ. შენი სახელით თვითონ, შენდა თავად. სქანობუოთ ოკო უწუენი -- შენ მხრიდან უნდა უთხრა. შდრ.
თქვანობუოთ. 

Lemma: skanobur-i  
Number: 19617  
სქანობურ-ი, სქანობურა (სქანობურს, სქანობურას) შენებური. სქანობურათ ზმნზ. შენებურად. სქანობურათ აკა მუთუნ
სიტყვა ქუმკუკაღულეე: მ. ხუბ., გვ. 317 -- შენებურად ერთი რაიმე სიტყვა ერთმანეთზე გადააბი (გადაახვიე). ჰე, ჩონგური,
ქჷდიბჭყათ სქანობურათ ღურჭული: ქხს, 1, გვ. 339 -- ჰე, ჩონგურო, დავიწყოთ შენებურად ჭიკჭიკი. შხურიშ ტყების
გეჭარუდუ სქანობურო -- ცხვრის ტყავზე ეწერა შენებურად. 

Lemma: skan՚ure  
Number: 19618  
სქანჸურე ზმნზ. შენს მხარეს. შური სქანჸურე ინტებუნი...: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 53 -- სული შენსკენ რომ გაიქცევა... მა
სქანჸურე ვორექ დო სი ეშმაკიჸურევა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 83 -- მე შენს მხარეს ვარ და შენ ეშმაკის მხარეს. 

Lemma: skanchap-i  
Number: 19619  
სქანჩაფ-ი (სქანჩაფის) სახელი სქანჩუნს ზმნისა -- 1. {გა}კოჭვა; გაქაჩვა; ცემა ხელში; {და}ჭერა. 2. მაგრად გაყინვა.
ქაასქანჩუ ოსურქ დო გაიწოსოფუ ხეშე -- ეცა ქალი და გამოგლიჯა ხელიდან. ჸინს გუუსქანჩუ წყარი -- ყინვას (მაგრად)
გაუყინავს წყალი. სქანჩუნს (გოსქანჩუ გაყინა, გაკოჭა; გუუსქანჩუ გაუყინავს, გაუკოჭავს; გონოსქანჩუე(ნ) გაყინავდა, გაკოჭავდა თურმე)
გრდმ. მაგრად ყინავს; კოჭავს; იჭერს... ასქანჩუუ(ნ) (ქაასქანჩუ ხელში ეცა ენერგიულად, ქოსქანჩუუ ხელში სცემია ენერგიულად)
გრდუვ. ვნებ. ხელში ეცემა ენერგიულად. ისქანჩე(ნ) (ისქანჩუ შესაძლებელი გახდა მაგრად გაკოჭვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
სქანჩუნს ზმნისა -- შეიძლება მაგრად შებოჭვა, გაქაჩვა... ასქანჩე(ნ) (ასქანჩუ შეძლო გაექაჩა, შეებოჭა; -- ; გონოსქანჩუე(ნ)
შესძლებია გაქაჩვა, შებოჭვა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უსქანჩუნს ზმნისა -- შეუძლია გაყინოს, შებოჭოს, გაკოჭოს, გაქაჩოს...
ოსქანჩაფუანს (ოსქანჩაფუუ აქაჩვინა, აბოჭვინა; უსქანჩაფუაფუ გაუქაჩვინებია, შეუბოჭვინებია; ნოსქანჩაფ{უაფ}უე(ნ) აქაჩვინებდა,
აბოჭვინებდა... თურმე) კაუზ. სქანჩუნს ზმნისა -- აბოჭვინებს, აქაჩვინებს მაგრად. მასქანჩალი მიმღ. მოქმ. {შე}მბოჭველი,
{გა}მქაჩავი, {შე}მკოჭველი. ოსქანჩალი მიმღ. ვნებ. მყ. {შე}საბოჭველი, {შე}საკოჭი, {გა}საქაჩი. გოსქანჩილი მიმღ. ვნებ. წარს.
{შე}ბოჭილი, {შე}კოჭილი, {გა}ქაჩული; მაგრად გაყინული. ნასქანჩა მიმღ. ვნებ. წარს. {შე}ნაბოჭი, {შე}ნაკოჭი, {გა}ნაქაჩი.
ნასქანჩუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {შე}ბოჭვის, {შე}კოჭვის, {გა}ქაჩვის საფასური. {უგუ}უსქანუ მიმღ. ვნებ. წარს. შეუბოჭავი, გაუკოჭავი,
გაუქაჩავი. 

Lemma: skanchil-i  
Number: 19620  
სქანჩილ-ი (სქანჩილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. სქანჩუნს ზმნისა -- 1. მაგრად გაყინული; 2. შებოჭილი; გაქაჩული; გაკოჭილი. 

Lemma: skanchua  
Number: 19621  
სქანჩუა (სქანჩუას) იგივეა, რაც სქანჩაფი. 

Lemma: skanjgu{r}a  
Number: 19622  
სქანჯგუ{რ}ა (სქანჯგუ{რ}ას) შენისთანა, შენი მსგავსი. სქანჯგურა სქუა ბრელი დიდას ონარტუ -- შენისთანა შვილი ბევრ
დედას ენატრება. იხ. ჯგურა. 

Lemma: skaser-i  
Number: 19623  
სქასერ-ი (სქასერს) იგივეა, რაც სკასერი, შქასერი, -- შუაღამე. ოჩამჷრეშა მითულჷნა, სქასერს ქეითიკვაკუდეს: ი. ყიფშ.,
გვ. 150 -- საჩეჩში შესულან, შუაღამეს ცეხვავდნენ. 

Lemma: skel-i  
Number: 19624  
სქელ-ი (სქელ/რს) სქელი. იხ. ფსქელი. 

Lemma: skenchere  
Number: 19625  
სქენჩერე (სქენჩერეს)//სქენჩერია (სქენჩერიას) იგივეა, რაც სკენჩერე, -- მკრივი აღნაგობის (ადამიანი). 



Lemma: skeresken-i  
Number: 19626  
სქერესქენ-ი (სქერესქენს) ქარავანი. მუ რე თესხი სქერესქენი ბუხა-ბუხათ მესოფუნცი?: აია, 2, გვ. 60 -- რა არის ამდენი
ქარავანი, გზას რომ ტალღად მიუყვება? 

Lemma: skvam-i  
Number: 19627  
სქვამ-ი (სქვამს) იგივეა, რაც სკვამი, -- ლამაზი. ბოლოს ოჭოფუ ართი სქვამი ჩხომი: ი. ყიფშ., გვ. 11 -- ბოლოს დაიჭირა
ერთი ლამაზი თევზი. ქოთი გაგმინწყუუ ოჭკომალქ, ჯგჷრი დო სქვამქ: მ. ხუბ., გვ. 213 -- კიდეც გამოიწყო საჭმელი, კარგი
და ლამაზი. მომიღანს ირფელი ჯგირი დო სქვამსია:მ. ხუბ., გვ. 25 -- მომიტანს ყველაფერს კარგსა და ლამაზსო. იხ.
მასქვამა; სისქვამა; უსქვამური. 

Lemma: skvamaia  
Number: 19628  
სქვამაია (სქვამაიას) კნინ. ლამაზა. ხშირად ეძახიან ხარს, ძროხას... 

Lemma: skvamapa/-i  
Number: 19629  
სქვამაფა/-ი (სქვამაფა/ი-ს), სქვამება (სქვამებას), სქვამუა (სქვამუას) იხ. სკვამაფა, -- სახელი ასქვამანს, ისქვამებუ(ნ),
ოსქუ(ნ) ზმნათა -- ლამაზება; მშვენება; შეფერება. არძა კოჩიში ნაქიმინა ასქვამანც თე ქიანას: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 121 --
ყველა კაცისგან შექმნილი ამკობს (ალამაზებს) ქვეყნიერებას. ცას ასქვამანც ბჟა დო თუთა: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 116 -- ცას
ალამაზებს მზე და მთვარე. მუჭო ჩხუპის ოსქუდას: ქხს, 1, გვ. 280 -- როგორც ომს შეშვენის (შვენოდეს). ხუცუ თიწკმა
მისქვამენქო, თენა ირფელი გეთებუნი?: ქხს, 1, გვ. 162 -- მხარს მაშინ დამიმშვენებ, ეს ყველაფერი რომ გათავდება?
ასქვამანს (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის მწკრივებში) გრდმ. ამკობს; შვენის. ასქვამენს (გაასქვამუ გაალამაზა, გუუსქვამებუ
გაულამაზებია, გონოსქვამებუე(ნ) გაალამაზებდა თურმე) გრდმ. ალამაზებს, ამშვენებს. ისქვამენს (გიისქვამუ გაილამაზა, გუუსქვამებუ
გაულამაზებია) გრდმ. სათავ. ქც. ასქვამენს ზმნისა -- ილამაზებს თავისას. უსქვამენს (გუუსქვამუ გაულამაზა, გუუსქვამებუ
გაულამაზებია) გრდმ. სასხვ. ქც. ასქვამენს ზმნისა -- ულამაზებს, უკოხტავებს. ისქვამებუუ(ნ) (გიისქვამუ//გეესქვამუ გალამაზდა,
გასქვამებელე(ნ) გალამაზებულა) გრდუვ. ვნებ. ასვამენს ზმნისა -- ლამაზდება, მშვენდება. ესქვამებუუ(ნ) (გეესქვამუ გაულამაზდა,
გასქვამებუუ გალამაზებია) გრდუვ. ვნებ. უსქვამენს ზმნისა -- ულამაზდება, უმშვენიერდება. ოსქუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრისა და
4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. სტატიკ. შვენის. ისქვამენე(ნ) (ისქვამენუ შესაძლებელი გახდა გალამაზება, გასქვამებელე(ნ)
შესაძლებელი გამხდარა გალამაზება, -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ასქვამენს ზმნისა -- შეიძლება გალამაზება, გამშვენიერება.
ასქვამენე(ნ) (ასქვამენუ შეძლო გაელამაზებინა, -- , გონოსქვამებუე(ნ) შესძლებია გაელამაზებინა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უსქვამენს
ზმნისა -- შეუძლია {გა}ალამაზოს, {გა}ამშვენიეროს. ოსქვამებაფუანს (ოსქვამებაფუ ალამაზებინა, უსქვამებაფუაფუ ულამაზებინებია,
ნოსქვამებაფუე(ნ) ალამაზებინებდა თურმე) კაუზ. ასქვამენს ზმნისა -- ალამაზებინებს, ამშვენიერებინებს. მასქვამალი, მასქვამაფალი,
მასქვამებელი მიმღ. მოქმ. {გა}მლამაზებელი; შემშვენებელი. ოსქვამებელი, ოსქვებური მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}სალამაზებელი;
შესაფერისი. გასქვამებული მიმღ. ვნებ. წარს. გალამაზებული. ნასქვამები/უ მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნალამაზები. ნასქვამებუერი მიმღ.
ვნებ. წარს. {გა}ლამაზების საფასური. უგუსქვამებუ მიმღ. უარყ. გაულამაზებელი. შდრ. ლაზ. მსქუა ლამაზი; მსქჳ: ომსქუ
შვენება (ნ. მარი). 

Lemma: skvamashe  
Number: 19630  
სქვამაშე ზმნზ. ლამაზად. თაშ სქვამაშე ხარხუნტელი: ქხს, 1, გვ. 313 -- ასე ლამაზად მოხატული (მოჩუქურთმებული). 

Lemma: skvameba  
Number: 19631  
სქვამება (სქვამებას) იხ. სქვამაფა. 

Lemma: skvam{i}-skvam-i  
Number: 19632  
სქვამ{ი}-სქვამ-ი (სქვამ{ი}-სქვამს) ლამაზ-ლამაზი. ცას მუიე გიმახენი? -- სქვამი-სქვამი ცირეფია: ქხს, 1, გვ. 13 -- ცაზე
რაა, რომ ზის? -- ლამაზ-ლამაზი ქალებიო (გოგოებიო). 

Lemma: skvamishe  
Number: 19633  
სქვამიშე სქვამ-ი (სქვამიშე სქვამს) იგივეა, რაც უსქვამაში. ოსურეფი რდეს სქვამიშე სქვამი, ზისნახეთ ერჩქინელი --
ქალები იყვნენ ულამაზესი (ლამაზზე ლამაზი), მზეთუნახავად გაჩენილი. 

Lemma: skvana  
Number: 19634  
სქვანა (სქვანას) იგივეა, რაც სქვამაფა, -- სახელი ოსქვანს ზმნისა -- მკობა, შვენება. ტყებით გოძჷდ, ნოჸელეფი ოსქუდუ:
მასალ., გვ. 58 -- ტყავიც ეკრა, ტოტებიც ამკობდა. მარა თინენსჷთი ქიმეფჩი, მუთ მუნენს ოსქუდუნი: შ. ბერ., გვ. 7 -- მაგრამ
იმათაც მივეცი, რაც მათ (რომ) შვენოდა. 

Lemma: skvaram-i  
Number: 19635  
სქვარამ-ი (სქვარამს) ღრმა ხევი; უფსკრული. შდრ. წკვარამი. იხ. ფაფალამი ღალ. 

Lemma: skveba  
Number: 19636  
სქვება (სქვებას) იგივეა, რაც სკვება, -- სახელი ოსქუ(ნ) ზმნისა -- შეფერება; შვენება. საქონელქ ინარტუ: მისით მა
ვოსქუქინი, თიში ქოპუასია: ი. ყიფშ., გვ. 178 -- საქონელმა ინატრა: ვისაც მე შევშვენი (შევფერი), იმისი მამყოფაო. მა
მოსქუდუნ, თიჯგუა ქოჸოფე ჩქიმი ნიკოვა: მ. ხუბ., გვ. 127 -- მე რომ შემფერის, ისეთი ყოფილა ჩემი ნიკოო. 

Lemma: skvena  
Number: 19637  
სქვენა (სქვენას) იგივეა, რაც სქვანა, -- შეფერება; მკობა. 



Lemma: skver-i  
Number: 19638  
სქვერ-ი (სქვერს) იხ. სკვერი, -- ზოოლ. შველი; ქურციკი (დ. ფიფია). სქვერი ჭითა, უკუდელე: ქხს, 1, გვ. 173 -- შველი
წითელი, (და) უკუდო. გაგმოსხაპჷ სქვერქჷ: ა. ცაგ., გვ. 25 -- გამოხტა შველი. სქვერც კუდელი ეკორჩე ვადაკორდჷნია:
ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 127 -- შველს ბოლოში მოთეთრო კუდი არ დააკლდებაო. ულა გიჩქჷ სი სქვერიში: მასალ., გვ. 24 --
სიარული იცი შენ შვლისა. ოჩი სქვერი მამალი შველი: ჩქიმ მაჸალე ოჩი სქვერი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 117 -- ჩემი
ტოლი ვაცი შველი. შდრ. ლაზ. მსქუ̂ერი ირემი (ნ. მარი). 

Lemma: skveri  
Number: 19639  
სქვერი თხირ-ი (სქვერი თხირს) ბოტან. თხილის ჯიშია ერთგვარი, -- წვრილი და წვეტიანი. ანაკლიის თხილის შემდეგ
ცნობილია სამეგრელოში (მ. კვირტია). 

Lemma: skvech'ua  
Number: 19640  
სქვეჭუა (სქვეჭუას) იგივეა, რაც სკვაჭუა, სკვეჭუა, -- მაგარი საგნის ჩარტყმა თავში; მაგრად ცემა. 

Lemma: skvil/r-i  
Number: 19641  
სქვილ/რ-ი (სქვილ/რს) იგივეა, რაც სკვილი. იხ. სქუალა. 

Lemma: skvincha  
Number: 19642  
სქვინჩა (სქვინჩას) იგივეა, რაც სკვინჩა, -- სკვინჩა. შდრ. კვინჩა. 

Lemma: skvinchal-i  
Number: 19643  
სქვინჩალ-ი (სქვინჩალს) ჩაფსკვნილი. სქვინჩალი ბოში -- ჩაფსკვნილი ბიჭი. 

Lemma: skvinchua  
Number: 19644  
სქვინჩუა (სქვინჩუას) სახელი სქვინჩუნს ზმნისა -- 1. მაგრად ცემა; 2. ბევრის ხარბად ჭამა. სქვინჩუნს (დოსქვინჩუ ცემა,
ხარბად ჭამა; დუუსქვინჩუ მაგრად უცემია, ხარბად უჭამია; დონოსქვინჩუე(ნ) მაგრად სცემდა, ხარბად ჭამდა თურმე) გრდმ. მაგრად
სცემს; ხარბად ბევრს ჭამს. 

Lemma: skvip'a  
Number: 19645  
სქვიპა, სქვიპალ-ი (სქვიპა{ლ}ს) ტანად პატარა და ულამაზო (მ. ძაძ., 2, გვ. 81). 

Lemma: skvip'in-i  
Number: 19646  
სქვიპინ-ი (სქვიპინს) პატარის (ტანით) უშნოდ ყურება. მუჭო ისქვიპინანს? -- როგორ იყურება (უშნოდ)? 

Lemma: skvir-i  
Number: 19647  
სქვირ-ი (სქვირს) იგივეა, რაც სკვირი, -- შეკრული. 

Lemma: skvich'a  
Number: 19648  
სქვიჭა, სქვიჭალ-ი (სქვიჭა{ლ}-ს) მკვრივი, მაგარი აგებულების (ბავშვი); ცქვიტი. 

Lemma: skvich'in-i  
Number: 19649  
სქვიჭინ-ი (სქვიჭინს) იგივეა, რაც სკვიჭინი. 

Lemma: ski-i  
Number: 19650  
სქი-ი (სქის) იგივეა, რაც სკიი, სქილი, სქიი, -- ძე. სქანი შინი სქანი სქიშა იჸუაფუ: აია, 2, გვ. 85 -- შენი ხსენება შენს
შვილამდე იქნება. 

Lemma: skibu  
Number: 19651  
სქიბუ (სქიბუს) იხ. სკიბუ. სქიბუში თოლუა დოლაბის (წისქვილის ქვის) თლა. დიდი სქიბუს დიდი ოქუალი ოკონია -- დიდ
დოლაბს დიდი საფქვავი უნდაო. ქ ხეში სქიბუ ხელის წისქვილი: თიცალ ოსური მიჸონი, ხეში სქიბუთ ქუნდასჷნი: მ. ხუბ.,
გვ. 326 -- ისეთი ქალი მოიყვანე, ხელის წისქვილით (დოლაბით) ფქვავდესო. ქ სქიბუ გოსქვირი ხრილი: სქიბუ გოსქვირი
ყაზახის წანმოწანაშ ოსქილიდაფარო მაძირუნია: თ. სახოკ., გვ. 259 -- ხრილი (წისქვილის ქვაზე) გლეხს მთელი წლის
სამყოფად მოეჩვენებაო. შდრ. ლაზ. მსქიბუ წისქვილი (ნ. მარი). იხ. მესქიბოლი. 

Lemma: skida  
Number: 19652  
სქიდა (სქიდას) იგივეა, რაც სკილადა, სქილადა, -- სახელი სქიდუ(ნ) ზმნისა -- დარჩენა; მორჩენა. ართინერო იმენდი
მოსქიდუ: ქხს, 1, გვ. 106 -- ერთი მხრივ (ერთ-ნაირად) იმედი მრჩება. ლახალაშე დოსქიდუ -- ავადმყოფობისაგან მორჩა. 

Lemma: skil-i  
Number: 19653  
სქილ-ი, სქირ-ი, სქიი, ფსქიი (სქილ/რს, ფსქირს) იგივეა, რაც სკილი, სკიი, სკი, -- შვილი, ვაჟიშვილი, ძე, მემკვიდრე. ჯარც
მეჯღუნც ჩქჷნი უტუ, ირგჷნფერი სქია!: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 150 -- ჯარს მიუძღვის ჩვენი უტუ, რომ ვარგა ისეთი შვილიო!



ჯგირი სქიი ოსქიდუ -- კარგი მემკვიდრე რჩება. რთული ფუძის მეორე შემადგენელი ნაწილი: ოხორა-სქილი (სახლის-
შვილი) ცოლისძმა; მეგრულ გვარებში: წულეი-სქირი, კვეკვე-სქირი, პაპა-სქირი... სქილი წარმოშობით ვნებითი გვარის
წარსულდროიანი მიმღეობაა სქუნს ზმნისა -- დადებული (შდრ. ქოთომი კვერცხის სქუნს - ქათამი კვერცხს დებს), შობილი. 

Lemma: skilada  
Number: 19654  
სქილადა, სქჷლადა (სქი/ჷლადას), სქილიდაფა (სქილიდაფას) სახელი ოსქი/ჷლიდუანს, ოსქიდუ(ნ), სქიდუ(ნ) ზმნათა --
1. მორჩენა, განკურვნა; დარჩენა; რჩენა. ფერი სნეულება მოჭე, ჩქიმი სქილადა ვეშილებე: ქხს, 1, გვ. 40 -- ისეთი
სნეულება მჭირს, ჩემი მორჩენა არ შეიძლება. ზღვა დო გვალას ორცუანც, მუთა ოხვარ სქჷლადას: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 115
-- ზღვასა და მთას ფუფქავს (ანადგურებს), არაფერი შველის მორჩენას. ლეხის ოსქილიდუანც, მით წესიშა შუნცია: კ.
სამუშ., ქხპს, გვ. 143 -- ავადმყოფს არჩენს, ვინც წესისამებრ (წესით) დალევს. მაულარი ოგვიანუანცჷნი, გვალო სქიდჷ --
წამსვლელი რომ აგვიანებს, მთლად რჩება. მარგალი კოჩი ღუმუთ სქჷდჷ -- მეგრელი კაცი ღომით რჩება (ირჩენს თავს). 2.
გამეტება, შელევა. კოჩი ვაასქიდჷ ეს ოკვათალო: მ. ხუბ., გვ. 302 -- არავინ (კაცი) ელევა (იმეტებს) ამას მოსაჭრელად. მუში
შურიშო ვამაასქიდუ დო ვაჭკომუ -- თავისთვის (სულისთვის) არ შეელია (გაიმეტა) და არ ჭამა. ისქილიდუანს (ისქილიდუუ
ირჩინა, უსქილიდუაფუ ურჩენია) გრდმ. სათავ. ქც. ოსქილიდუანს ზმნისა -- ირჩენს თავს. ოსქილიდუანს (ოსქილიდუუ არჩინა,
უსქილიდუაფუ ურჩენია, ნოსქილიდაფუე(ნ) არჩენდა თურმე) გრდმ. არჩენს. უსქილიდუანს (უსქილიდუუ ურჩინა, უსქილიდუაფუ ურჩენია)
გრდმ. სასხვ. ქც. ოსქილიდუანს ზმნისა -- ურჩენს. სქიდუ(ნ) (დოსქიდუ დარჩა, მორჩა; დოსქილადე{რე}(ნ) დარჩენილა, მორჩენილა)
გრდუვ. ვნებ. ოსქილიდუანს ზმნისა -- {მო}რჩება, {და}რჩება. უსქიდუ(ნ) (დუუსქიდუ მოურჩა; დოსქილადუ დარჩენია, მორჩენია)
გრდუვ. ვნებ. სასხვ ქც. უსქილიდუანს ზმნისა -- ურჩება. ისქილიდე(ნ) (ისქილიდუ შესაძლებელი გახდა მორჩენა, დარჩენა; -- ; -- )
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ოსქილიდუანს ზმნისა -- შეიძლება დარჩეს, მორჩეს. ასქილიდე(ნ) (ასქილიდუ შეძლო {მო}ერჩინა,
დაერჩინა; -- , დონოსქილიდ{აფ}უე(ნ) შესძლებია დარჩენა, {მო}რჩენა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უსქილიდუანს ზმნისა -- შეუძლია
{და}არჩინოს, {მო}არჩინოს. ოსქილიდაფუანს (ოსქილიდაფუუ {მო}არჩენინა; უსქილიდაფუაფუ {მო}ურჩენინებია, {და}უტოვებინებია;
ნოსქილიდაფუე(ნ) {მო}არჩენინებდა, {და}ატოვებინებდა თურმე) კაუზ. ოსქილიდუანს ზმნისა -- არჩენინებს, ატოვებინებს.
მასქილიდ{აფ}არი, მასქილადუ მიმღ. მოქმ. {მო}მრჩენი; {და}მრჩენი. ოსქილიდ{აფ}არი, ოსქილადუ მიმღ. ვნებ. მყ. {მო}სარჩენი;
{და}სარჩენი. დოსქილადირი მიმღ. ვნებ. წარს. დარჩენილი; მორჩენილი. სქილიდაფირი მიმღ. ვნებ. წარს. {მო}რჩენილი. ნასქილედი,
ნასქილადუ მიმღ. ვნებ. {მო}ნარჩენი, დანარჩენი. ნასქილადუერი მიმღ. ვნებ. წარს. დარჩენის საფასური. ნასქილიდაფუერი მიმღ. ვნებ.
წარს. {მო}რჩენის საფასური. უსქილადუ/ჷ მიმღ. უარყ. მოურჩენელი. იხ. აშა-სქილადა; გე-სქილადა; გო-სქილადა... შდრ.
ლაზ. სკუდ//სკიდ: დო-ფსკუდუმ ვრჩები (ნ. მარი). 

Lemma: skiladir-i  
Number: 19655  
სქილადირ-ი (სქილადირს) მიმღ. ვნებ. წარს. სქიდუ(ნ), ოსქილიდუანს ზმნათა -- დარჩენილი; მორჩენილი. ჭუაშე
ხათეხოლო სქილადირი იპიქ: მ. ხუბ., გვ. 32 -- ტკივილისაგან მაშინათვე მორჩენილი ვიქნები. 

Lemma: skilat'ua  
Number: 19656  
სქილატუა, სქილიტუა (სქილატუას) სახელი სქილატანს//სქილიტუნს ზმნისა -- მოსპობა, გაწყვეტა; გადატ. წაგლეჯა
(რისამე). სქილიტანს (მესქილიტუ წაწყვიტა; მეუსქილიტუ{უ} წაუწყვეტია, წაუგლეჯია; მენოსქილატუე(ნ) წაწყვეტდა, წაგლეჯდა თურმე)
გრდმ. წყვეტს გლეჯს (თავს); სპობს. მასქილა/იტარი მიმღ. მოქმ. წამწყვეტი, წამგლეჯი (თავისა); მომსპობი. ოსქილატარი მიმღ.
ვნებ. მყ. წასაწყვეტი; მოსასპობი. მესქილატირი მიმღ. ვნებ. წარს. წაწყვეტილი. 

Lemma: skilidapir-i  
Number: 19657  
სქილიდაფირ-ი (სქილიდაფირს) იგივეა, რაც სქილადირი. 

Lemma: skilider-i  
Number: 19658  
სქილიდერ-ი (სქილიდირეს) იხ. სქილადირი. 

Lemma: skilir-i  
Number: 19659  
სქილირ-ი (სქილირს) მიმღ. ვნებ. წარს. სქუნს ზმნისა -- დადებული (კვერცხი). შდრ. გიმო-სკილ{ირ}ი. 

Lemma: skinchal-i  
Number: 19660  
სქინჩალ-ი (სქინჩალ/რს) ღონიერი; ჩაფსკვნილი. 

Lemma: skinchin-i  
Number: 19661  
სქინჩინ-ი, სქინჩინაფა (სქინჩინს, სქინჩინაფას) სახელი ოსქინჩინუანს, სქინჩონდუ(ნ) ზმნათა -- გამკვრივება; გაშეშება.
ოსქინჩინუანს (ოსქინჩინუუ {გა}ამკვრივა, გუუსქინჩინუაფუ გაუმკვრივებია) გრდმ. აშეშებს, ამკვრივებს. ისქინჩინანს (მხოლოდ
აწმყოს წრისა და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. მკვრივად გამოიყურება, -- ჩაფსკვნილია. სქინჩონდუ(ნ) (გოსქინჩონდუ
გამკვრივდა, გოსქინჩინაფე{ლ/რე}(ნ) გამკვრივებულა, გონოსქინჩინუე(ნ) გამკვრივდებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ოსქინჩინუანს ზმნისა -
- მკვრივდება. გოსქინჩინაფილ/რი მიმღ. ვნებ. წარს. გაშეშებული, გამკვრივებული. 

Lemma: skinchinapil/r-i  
Number: 19662  
სქინჩინაფილ/რ-ი (სქინჩინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ოსქინჩინუანს ზმნისა -- {გა}შეშებული, {გა}მკვრივებული. 

Lemma: skinchua  
Number: 19663  
სქინჩუა (სქინჩუას) სახელი სქინჩუნს ზმნისა -- 1. მაგარი საჭმლის ენერგიულად ჭამა; გადასანსვლა. ოჭკომალი დოსქინჩუ
-- საჭმელი ვაჟკაცურად შეჭამა. ხომლა ჸვალი უკიბირექ დალიბარ დო დოსქინჩუნი: ქხს, 1, გვ. 179 -- გამხმარი ყველი
უკბილომ რომ დაალბო და გადასანსლა. 2. მაგრად ცემა. 3. მჭრელი იარაღის (ხმალი, ხანჯალი...) ენერგიულად მოქნევა და
დარტყმა; ძგერება. მუთ ქეშეულებუდუნი, სქინჩუ ლეკური: მ. ხუბ., გვ. 184 -- რაც შეეძლო, დაარტყა ხმალი. გელენწყჷ
ლეკური და სქინჩჷნს თე კუბოს კოჩამონ, თიმწკჷმა...: მ. ხუბ., გვ. 73 -- ამოაძრო ლეკური და რომ უნდა დაარტყას (გააპოს)
ამ კუბოს კაციანად, მაშინ... სქინჩუნს (ქოსქინჩუ დაარტყა (ხმალი), ქუუსქინჩუ დაურტყამს, ქონოსქინჩუე(ნ) დაარტყამდა თურმე) გრდმ.



ენერგიულად დაარტყამს, აძგერებს (ხმალს, ხანჯალს). სქინჩუნს (დოსქინჩუ შესანსლა, დუუსქინჩუ შეუსანსლავს, დონოსქინჩუე(ნ)
შესანსლავდა თურმე) გრდმ. ვაჟკაცურად ჭამს, სანსლავს. 

Lemma: skiolan-i  
Number: 19664  
სქიოლან-ი (სქიოლანს) ვეფხვი (?). ართი მაჟიაში გეჸვენჯეფი რე, ჟირი ხოლო რდ სქიოლანიჯგუა: აია, 1, გვ. 19 --
ერთიმეორის მიმყოლებია, ორივე იყო ვეფხვისა მსგავსი. 

Lemma: skir  
Number: 19665  
სქირ (სქირს) იხ. სქირუ. 

Lemma: skir-i  
Number: 19666  
სქირ-ი (სქირს) იგივეა, რაც სკილი, სკიი, -- შვილი. 

Lemma: skira  
Number: 19667  
სქირა (სქირას), სქირაფა//სქჷრაფა (სქი/ჷრაფას) სახელი ოსქირუანს, სქირუ(ნ) ზმნათა -- {გა}შრობა. ართი ჩქიმი
ხეშქოსალი ვოსქირეე, ვოსქირეე დო დღას ვა მასქირუუ: ი. ყიფშ., გვ. 183 -- ერთი ჩემი ხელსახოცი ვაშრე, ვაშრე და
ვერასოდეს გავაშრე. ართი ჩქიმი პიშქოსალი ვოსქჷრეე, ვოსქჷრეე დო დღას ვა მასქჷრუუ -- ერთი ჩემი პირსახოცი
ვაშრე, ვაშრე და ვერასოდეს ვერ გავაშრე (გამოცანა: ენა). წყარც ართო ქაასქჷრუა დო იძახუქჷ `ბჸუმენსჷ': ი. ყიფშ., გვ.
15 -- წყალს მთლიანად (ქე) აშრობ და იძახი `მწყურია'. ოსქირუანს (ოსქირუუ აშრო, უსქირუაფუ უშვრია, ნოსქირაფუე(ნ) აშრობდა
თურმე) გრდმ. აშრობს. ისქირუანს (ისქირუუ {გა}იშრო, უსქირუაფუ უშვრია) გრდმ. სათავ. ქც. ოსქირუანს ზმნისა -- იშრობს.
უსქირუანს (უსქირუუ {გა}უშრო, უსქირუაფუ {გა}უშვრია) გრდმ. სასხვ. ქც. ოსქირუანს ზმნისა -- უშრობს. სქირუ(ნ) (გოსქირუ(ნ) გაშრება,
გოსქირუ გაშრა, გოსქირაფე{ლე}(ნ) გამშრალა, გონოსქირაფუე(ნ) გაშრებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ოსქირუანს ზმნისა -- შრება.
უსქირუ(ნ) (გუუსქირუ გაუშრა, გოსქირაფუ გაშრობია) გრდუვ. ვნებ. უსქირუანს ზმნისა -- უშრება. ისქირე(ნ) (ისქირუ შესაძლებელი
გახდა {გა}შრობა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ოსქირუანს ზმნისა -- შეიძლება {გა}შრობა. ასქირე(ნ) (ასქირუ შეძლო {გა}ეშრო, -- ,
გონოსქირაფუე(ნ) შესძლებია გაშრობა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უსქირუანს ზმნისა -- შეუძლია გააშროს. ოსქირაფუანს (ოსქირაფუუ
აშრობინა, უსქირაფუაფუ უშრობინებია, ნოსქირაფუაფუე(ნ) აშრობინებდა თურმე) კაუზ. ოსქირუანს ზმნისა -- აშრობინებს. მასქირაფალი,
მასქირაფუ მიმღ. მოქმ. {გა}მშრობი. ოსქირაფალი, ოსქირაფუ მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}საშრობი. გოსქირაფილი მიმღ. ვნებ. წარს.
გაშრობილი, გამშრალი. ნასქირეფი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნაშრობი. ნასქირაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}შრობის საფასური.
{უგუ}უსქირაფუ მიმღ. უარყ. {გა}უშრობელი. 

Lemma: skiras  
Number: 19668  
სქირას ზმნზ. მშრალად. სქირას მეკვათუ დუდი -- მშრალად მოსჭრა თავი. შდრ. სქირა. 

Lemma: skirapil-i  
Number: 19669  
სქირაფილ-ი (სქირაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ოსქირუანს ზმნისა -- {გა}მშრალი. 

Lemma: skire  
Number: 19670  
სქირე (სქირეს) მშრალი. იხ. სქირუ. 

Lemma: skiru/e'//ske'ru/e'  
Number: 19671  
სქირუ/ჷ//სქჷრუ/ჷ (სქი/ჷრუ/ჷ-ს) მშრალი. სქირუ მინდორს წიმოჩანს: ქხს, 1, გვ. 318 -- მშრალ მინდორზე ხარობს. ასე
ვორწყექ გვალო სქირს: ქხს, 1, გვ. 318 -- ახლა ვხედავ მთლად მშრალს. წყარიშე გეშასხაპუ დო სქირჷსჷ ქიგიანთხჷ: ა.
ცაგ., გვ. 39 -- წყლიდან ამოხტა და მშრალზე დაეცა. შდრ. ლაზ. სკურ, სკირ: ბოსკურინამ ვაქრობ, ვაშრობ (ნ. მარი). 

Lemma: skishi  
Number: 19672  
სქიში სქი-ი (სქიში სქირს) შვილის შვილი. 

Lemma: skua  
Number: 19673  
სქუა (სქუას; მრ. რიცხვ.: სქუალ-ეფ-ი) იგივეა, რაც სკუა, -- 1. შვილი. მუშ კიდირიშ მიკნარდ სქუა: ქხს, 1, გვ. 214 -- თავის
(მის) მკერდთან გაზრდილი შვილი. უნჩაში სქუალენქ მუმაში ზოჯუა ვა შიასრულეს, მარა უკულაში სქუაქ წაუკითხჷ
დავითნი: ი. ყიფშ., გვ. 45 -- უფროსმა შვილებმა მამის ბრძანება არ შეასრულეს, მაგრამ უმცროსმა შვილმა წაუკითხა
დავითნი. უბედურ სქუას უბედური ჯოღორი ქუჯგუნია -- უბედურ შვილს უბედური ძაღლი სჯობიაო. ქ სქუაში შიიბა შვილის
შეძენა: რახანო ჯორს დღას სქუა ვა შიიბუნ დო ვა აშიი: ი. ყიფშ., გვ. 44 -- რადგანაც ჯორს არასოდეს შვილი არ ჰყოლია
და არც ეყოლება... 2. რთული ფუძის მეორე შემადგენელი ნაწილი: და-სქუა დისშვილი; ჯიმა-სქუა ძმისშვილი; ოსურ-სქუა
ქალიშვილი; ქომოლი-სქუა ვაჟიშვილი; სქუა-ბოში ვაჟიშვილი: ქჷმლაახუნეს ზოხ სადგჷმცჷ ხენწჷფეში სქუა-ბოში: ქხს, 2,
გვ. 26 -- ჩასვეს ცალკე სადგომში ხელმწიფის ვაჟიშვილი; სქუა-ჸონერი გერი; სქუა-ჩაფილი შვილობილი,
შვილადმოგებული. 

Lemma: skuala  
Number: 19674  
სქუალა (სქუალას) იგივეა, რაც სკუალა2, -- 1. კვერცხის დადება. ქოთომქ ქიმიოტუუ სქუალა: ი. ყიფშ., გვ. 161 -- ქათამმა
მიატოვა კვერცხის დადება. გვიანო გიშაჸონაფილი წიწილეფი კვერცხიში სქუალას იჭყანა მაჟირა წანას -- გვიან
გამოჩეკილი (გამოყვანილი) წიწილები კვერცხის დებას იწყებენ მეორე წელს. უჩა ქოთომი ხოლო ჩე კვერცხის სქუნსია:
ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 137 -- შავი ქათამიც თეთრ კვერცხს დებსო. ქოთომი კვერცხის სქუნს -- ქათამი კვერცხს დებს. ირ დღასჷ
სქჷნდჷ ხვითოსჷ: ა. ცაგ., გვ. 58 -- ყოველ დღე სდებდა `ხვითოს'. 2. იხ. სკუალა1, -- გასკვნა. შდრ. ლაზ. 1. მსქჳ: ქო-გე-
სქუ̂ამს დებს (კვერცხს) (ნ. მარი). 



Lemma: sku{al}am-i  
Number: 19675  
სქუ{ალ}ამ-ი (სქუ{ალ}ამს) შვილიანი. ამჷსერი თაქ გორჩქინდით ხანიში სქუამო: მ. ხუბ., გვ. 15 -- ამეღამ აქ გაჩნდით
ხანის შვილიანად. იხ. სქუამი. 

Lemma: skualapa  
Number: 19676  
სქუალაფა (სქუალაფას) იგივეა, რაც სკუალაფა, სქუალება. 

Lemma: skualapir-i  
Number: 19677  
სქუალაფირ-ი (სქუალაფირს) მიმღ. ვნებ. წარს. ისქუალუანს ზმნისა -- მიშვილებული; შვილად აყვანილი. შდრ. სქუა. 

Lemma: skualeba  
Number: 19678  
სქუალება (სქუალებას) სახელი ასქუალენს, ესქუალებუ(ნ) ზმნათა -- {მი}შვილება. ქესქუალჷ თე ბოშიქ დედიბის: მ. ხუბ.,
გვ. 82 -- ეშვილა ეს ბიჭი დედაბერს. ვართი ღრისი ვორექ სქანი სქუალებაში: ა. ცაგ., გვ. 95 -- არც ღირსი ვარ შენი
შვილობისა. ასქუალენს (გაასქუალუ გააშვილა, გუუსქუალებუ გაუშვილებია, გონოსქუალებუე(ნ) გააშვილებდა თურმე) გრდმ. აშვილებს.
ისქუალუანს (ქიმიისქუალუუ მიიშვილა, ქიმუუსქუალუაფუ მიუშვილებია) გრდმ. სათავ. ქც. ასქუალენს ზმნისა -- იშვილებს, შვილად
იყვანს. უსქუალუანს (ქუუსქუალუუ მიაშვილა, ქუუსქუალუაფუ მიუშვილებია) გრდმ. სასხვ. ქც. ასქუალენს ზმნისა -- უშვილებს.
ესქუალებუ(ნ) (ქეესქუალუ მიეშვილა, ქოსქუალებუ მიშვილებია) გრდუვ. ვნებ. ასქუალენს ზმნისა -- ეშვილება. ისქუალინე(ნ)
(ისქუალინუ შესაძლებელი გახდა {მი}შვილება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ასქუალენს ზმნისა -- შეიძლება {მი}შვილება.
ასქუალინე(ნ) (ასქუალინუ შეძლო ეშვილა, -- , მინოსქუალებუე(ნ) შესძლებია მიშვილება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ასქუალენს ზმნისა --
შეუძლია {მი}იშვილოს. ოსქუალებაფუანს (ოსქუალებაფუუ აშვილებინა, უსქუალებაფუაფუ უშვილებინებია, ნოსქუალებაფუე(ნ)
აშვილებინებდა თურმე) კაუზ. უსქუალუანს ზმნისა -- აშვილებინებს. მასქუალაფარი მიმღ. მოქმ. {მი}მშვილებელი. ოსქუალაფარი
მიმღ. ვნებ. მყ. {მი}საშვილებელი. მესქუალაფირი მიმღ. ვნებ. წარს. მიშვილებული. ნასქუალა, ნასქუალეფი მიმღ. ვნებ. წარს.
ნაშვილები. ნასქუალაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {მი}შვილების საფასური. უმეუსქუალებუ მიმღ. უარყ. მიუშვილებელი. 

Lemma: skualoba  
Number: 19679  
სქუალობა (სქუალობას) შვილობა. რთული ფუძის მეორე შემადგენელი ნაწილი: და-სქუალობა დისშვილობა; დიდა-
სქუალობა დედაშვილობა; მუმა-სქუალობა მამაშვილობა; ჯიმა-სქუალობა ძმისშვილობა. დიდასქუალობა ქორწანსჷ-და,
აკა ქობალი მალამჯუმე -- დედაშვილობა თუ გწამს, ერთი პური წამომიძღვანიე. 

Lemma: skuam-i  
Number: 19680  
სქუამ-ი (სქუამს) იგივეა, რაც სქუალამი, -- შვილიანი. სუმი-სქუამი ოსური გამნიჸუნუ ჸუდეშა -- სამშვილიანი ქალი
შემოიყვანა სახლში. მოლართჷ სქუამო: ი. ყიფშ., გვ. 14 -- წამოვიდა შვილიანად. 

Lemma: skuana  
Number: 19681  
სქუანა (სქუანას) იგივეა, რაც სქვანა, სკვება, სქვენა, -- შვენება. გარას მუთი ქასქუდუნი, მუთუნი ვა დურკებუნა: ი. ყიფშ.,
გვ. 156 -- ტირილს რაც შეჰფეროდა, არაფერი (არ) დაუკლიათ. 

Lemma: skuapa  
Number: 19682  
სქუაფა (სქუაფას) იგივეა, რაც სკუაფა, -- შებმა. გუთანს, ყიარს ქუსქ ვითაამშვი უღუ კამბეშეფი -- გუთანს, ყევარს უბია
თექვსმეტი უღელი კამეჩები. მაფშალია უღუს უსქუ: ქხს, 1, გვ. 174 -- ბულბული უღელს უბია. თე ურემცჷ ქოუსქვესჷ: ქხს, 1,
გვ. 233 -- ამ ურემს შეაბეს. კამბეში გაგთუნწყესია დო ხოჯი ქუსქვესია: თ. სახოკ., გვ. 249 -- კამეჩი გამოხსნესო და ხარი
შეუბესო. უსქუანს (ქუუსქუუ შეუბა, ქუუსქუაფუ შეუბამს, ქონოსქ{უალ}უე(ნ) შეუბამდა თურმე) გრდმ. სასხვ. ქც. უბამს (ხარს, კამეჩს
უღელში). ისქუანს (ქიისქუუ შეიბა, ქუუსქუაფუ შეუბამს) გრდმ. სათავ. ქც. იბამს (ხარს...). ისქვენე(ნ) (ისქვენუ შესაძლებელი გახდა
შებმა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. შეიძლება შეიბას (ის). ასქვენე(ნ) (ასქვენუ შეძლო {შე}ება, -- , ქონოსქუე(ნ) შესძლებია შეება)
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უსქუანს ზმნისა -- შეუძლია {შე}აბას. ოსქუაფუანს (ოსქუაფუუ {შე}აბმევინა, უსქუაფუაფუ {შე}უბმევინებია,
ნოსქუაფუე(ნ) {შე}აბმევინებდა თურმე) კაუზ. უსქუანს ზმნისა -- {შე}აბმევინებს. მასქუაფალი მიმღ. მოქმ. {შე}მბმელი. ოსქუაფალი მიმღ.
ვნებ. მყ. {შე}საბმელი. სქუაფილ/რი მიმღ. ვნებ. წარს. {შე}ბმული. ნასქუეფი მიმღ. ვნებ. წარს. {შე}ნაბამი. ნასქუაფუერი მიმღ. ვნებ.
წარს. {შე}ბმის საფასური. უსქუაფუ მიმღ. უარყ. {შე}უბმელი. 

Lemma: skuapil/r-i  
Number: 19683  
სქუაფილ/რ-ი (სქუაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. უსქუანს ზმნისა -- იგივეა, რაც ათოსქუაფილი, -- შებმული. უღუს სქუაფილი
კამბეშეფი -- უღელში შებმული (ბმული) კამეჩები. 

Lemma: skuaghurel-i  
Number: 19684  
სქუაღურელ-ი (სქუაღურელს) შვილმკვდარი. 

Lemma: skua՚oner-i  
Number: 19685  
სქუაჸონერ-ი, სქუაჸონირ-ი (სქუაჸონერს) მოყოლილი შვილი, -- გერი; ნაშვილები. (სიტყ.- სიტყ.: შვილი დამყნობილი).
შდრ. ჸონერი. დიდაჸონირიშ ტყები ჟი სხვენს გიმაფორუდუა დო თუდო სქუაჸონირს ოშქურუდუა: თ. სახოკ., გვ. 246 --
დედინაცვლის ტყავი ზევით სხვენზე იყო ჩამოფარებული (ეფარაო) და ქვევით გერს ეშინოდაო. 

Lemma: skuachapil/r-i  
Number: 19686  
სქუაჩაფილ/რ-ი (სქუაჩაფილ/რს) შვილობილი; შვილადმოგებული, შვილადაყვანილი. იხ. ჩაფილი. 



Lemma: skuboch'il-i  
Number: 19687  
სქუბოჭილ-ი (სქუბოჭილ/რს) გარეგნულად ლამაზი, გაწმენდილი; ტანპრიალა (მ. კვირტია); მიწებებული, გაკრეჭილი,
პრიალა (ი. ყიფშ.). 

Lemma: skuboch'ua  
Number: 19688  
სქუბოჭუა (სქუბოჭუას) იხ. სკუბოჭუა, -- სახელი სქუბოჭუნს ზმნისა -- მიწებება; გაკრეჭა; გაპრიალება (ი. ყიფშ.). 

Lemma: skunchurua  
Number: 19689  
სქუნჩურუა (სქუნჩურუას) იგივეა, რაც ჯიხვალი, -- დაბალი და ჩასკვნილი (ადამიანი), ჯმუხი (პ. ჭარ.). 

Lemma: skur-i  
Number: 19690  
სქურ-ი (სქურს) ღელე (დ. ფიფია). 

Lemma: ske'bu  
Number: 19691  
სქჷბუ, სქჷბ-ი, სქჷბჷ (სქჷბუს, სქჷბჷს) იხ. სქიბუ, -- დოლაბი. ჭუკეფი ირო წისქვილც რენა, მარა სქჷბიშ კაკუაქ
ვადაგურესჷ: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 179 -- თაგვები ყოველთვის წისქვილში არიან, მაგრამ წისქვილის ქვის გამოკვეთა ვერ
ისწავლეს. ართი კუჩხი უღუნ, თიშა სქჷბუ ქჷმუბჷ: მ. ხუბ., გვ. 270 -- ერთი ფეხი რომ აქვს, იმაზე დოლაბი აქვს მობმული.
თენა სქჷბჷშ ბრალიე: ქხს, 1, გვ. 183 -- ეს დოლაბის ბრალია. 

Lemma: ske'lada  
Number: 19692  
სქჷლადა, სქჷდა (სქჷ{ლა}დას) იგივეა, რაც სქილადა, სქილიდა, -- {და}რჩენა; მორჩენა; {გამო}კვება. ზღვა დო გვალას
ორცუანც, მუთა ოხვარ სქჷლადას -- ზღვასა და მთას ანადგურებს, არაფერი შველის მორჩენას. სოფუნდესჷ ჭაფურიასჷ...
დო თითჷ სქჷდჷდესჷ: ი. ყიფშ., გვ. 56 -- გლეჯდნენ `ჭაფურიას'... და იმით ცხოვრობდნენ (იკვებებოდნენ). ქობსქჷდი პოპორ
წყარს: ი. ყიფშ., გვ. 139 -- გავიჩხირე (გავრჩი) ტალღაზე. 

Lemma: ske'ladir-i  
Number: 19693  
სქჷლადირ-ი (სქჷლადირს) იხ. სქილადირი. 

Lemma: ske'led-i  
Number: 19694  
სქჷლედ-ი (სქჷლედის) სულდგმული; არსება; დარჩენილი. ჯგჷრი ორთაში სისქვამეთ ხიოლც რდჷ ირ სქჷლედი: მასალ.,
გვ. 62 -- კარგ ორთას სილამაზით ხარობდა ყველა სულდგმული. ირ სქჷლედის გახარენც მაფშალიაში სქვამ ღურჭული: კ.
სამუშ., ქხპს, გვ. 131 -- ყოველ არსებას (სულდგმულს) გაახარებს ბულბულის ლამაზი ჭიკჭიკი. ირ სქჷლედჷ ირჩქილედჷ: ი.
ყიფშ., გვ. 170 -- ყოველი სულდგმული ისმენდა. 

Lemma: ske'ra  
Number: 19695  
სქჷრა, სქჷრაფა (სქჷრას, სქჷრაფას) იხ. სქირა, სქირაფა. გიმე ინწყუუ ქუა ჸურუმი ზღვაში სქჷრაფაშა: ი. სამუშ., ქართ.
ზეპ., გვ. 9 -- ქვევით იძირება მკვრივი სიპი ქვა ზღვის დაშრობამდე. 

Lemma: ske'rapil-i  
Number: 19696  
სქჷრაფილ-ი (სქჷრაფილს) იხ. სქირაფილი. მუჭო დაჩხჷრი ვეტყობუუ სქჷრაფილი ნაცალას, თეში ჸორაფა ვეფულუუ:
კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 72 -- როგორც ცეცხლი მშრალ თივაში ვერაფრით დაიმალება, ისე ტრფობა არ დაიმალება. 

Lemma: ske're  
Number: 19697  
სქჷრე (სქჷრეს) იხ. სქირე. მათხოზინეფი მოლე ინგირც ქეკორენა პიჯი სქჷრე: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 93 -- მდევრები
ენგურს გამოღმა (ნახა) პირგამშრალად მდგარი. 

Lemma: ske'ru  
Number: 19698  
სქჷრუ (სქჷრუს) იხ. სქირუ. ოშუათე მიოტეთ დო სქჷრშა ქიმწიბიბჯგუათ!: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 147 -- სველი ადგილები
მიატოვეთ და მშრალზე გადმოვაბიჯოთ. 

Lemma: ske'rua  
Number: 19699  
სქჷრუა (სქჷრუას) ამოშრობა (სასმისისა), წვეთის დაუტოვებლად დალევა. 

Lemma: ske're'  
Number: 19700  
სქჷრჷ (სქჷრჷ-ს) იხ. სქირუ. 

Lemma: sc'or-i  
Number: 19701  
სწორ-ი (სწორს), წორ-ი (წორს) სწორი. სწორი რეთ -- სწორი (მართალი) ხართ. იხ. ბონი; თინჷ. 

Lemma: sc'oras  
Number: 19702  
სწორას ზმნზ. სწორად. სწორას ქომიწიი -- სწორად მითხარი. 



Lemma: sc'oreba  
Number: 19703  
სწორება (სწორებას) სახელი ასწორენს ზმნისა -- {გა}სწორება. ჭკუას ძალას არძენან დო ზნეს ისწორენანია: ი. ყიფშ., გვ.
117 -- ჭკუას ძალას აძლევენ (ატანენ) და ზნეს ისწორებენო. ასწორენს (გაასწორუ გაასწორა, გუუსწორებუ გაუსწორებია, ნოსწორებუე(ნ)
ასწორებდა თურმე) გრდმ. ასწორებს. ისწორენს (გიისწორუ გაისწორა, გუუსწორებუ გაუსწორებია) გრდმ. სათავ. ქც. ასწორენს
ზმნისა -- ისწორებს. უსწორენს (გუუსწორუ გაუსწორა, გუუსწორებუ გაუსწორებია) გრდმ. სასხვ. ქც. ასწორენს ზმნისა -- უსწორებს.
ისწორებუუ(ნ) (გიისწორუ გასწორდა, გასწორებე{ლე}(ნ) გასწორებულა) გრდუვ. ვნებ. ასწორენს ზმნისა -- სწორდება. ესწორებუუ(ნ)
(გეესწორუ გაუსწორდა, გასწორებუუ გასწორებია) გრდუვ. ვნებ. უსწორენს ზმნისა -- უსწორდება. ისწორინე(ნ) (ისწორინუ
შესაძლებელი გახდა გასწორება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ასწორენს ზმნისა -- შეიძლება გასწორება. ასწორინე(ნ) (ასწორინუ
შეძლო {გა}ესწორებინა, -- , გონოსწორებუე(ნ) შესძლებია გასწორება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უსწორენს ზმნისა -- შეუძლია
{გა}ასწოროს. ოსწორებაფუანს (ოსწორებაფუუ ასწორებინა, უსწორებაფუაფუ უსწორებინებია, ნოსწორებაფუე(ნ) ასწორებინებდა თურმე)
კაუზ. ასწორენს ზმნისა -- ასწორებინებს. მასწორებელი მიმღ. მოქმ. {გა}მსწორებელი. ოსწორებელი მიმღ. ვნებ. მყ.
{გა}სასწორებელი. გასწორებული მიმღ. ვნებ. წარს. გასწორებული. ნასწორები/უ მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნასწორები. ნასწორებუერი
მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}სწორების საფასური. {უგუ}უსწორებუ მიმღ. უარყ. გაუსწორებელი. 

Lemma: sc'oret  
Number: 19704  
სწორეთ, წორეთ ზმნზ. სწორედ. ჩქიმ ჩილამური ვა აქოსე სწორეთ დიდი სალფეთქისჷ: ი. ყიფშ., გვ. 120 -- ჩემს ცრემლს
ვერ გაწმენდს სწორედ დიდი სალფეთქი. 

Lemma: sxap'-i  
Number: 19705  
სხაპ-ი (სხაპის) ჩიტის დასაჭერი მახე; ხაფანგი, -- კაკანათი. ჯვეშო მელას ხუნჯის უდგუნდეს, თუნთის სხაპის უკეთენდეს -
- ძველად მელას ხუნდს უდგამდნენ, დათვს კი სხაპ-ს უკეთებდნენ. სხაპის ათაში აკეთენდეს: მოდირიკუნდეს ჯას, ჯაჭვით
ქუდამარგენდეს, თუდო ყურყას გუკეთენდეს. მუჟამს ნადირი სხაპის კუჩხის ქიგიობიჯუანდუნი, კისერ ყურყაშა
ქიმთუოლუდუ, ჯა გითინუდუ დო ჭოფუნდუ ნადირს -- `სხაპს' ასე აკეთებდნენ: ხეს მოხრიდნენ, ჯაჭვით დაამაგრებდნენ, ქვეშ
ყურყას გაუკეთებდნენ. როდესაც ნადირი სხაპზე ფეხს დაადგამდა, კისერი ყურყაში შეუვარდებოდა, ხე გაიმართებოდა და
იჭერდა ნადირს. შდრ. გურ. სხაპი ფრინველების საჭერი ძუის მახე, -- ხაფანგი (გ. შარაშ., ს. ჟღ., ა. ღლ.). 

Lemma: sxap'alua  
Number: 19706  
სხაპალუა (სხაპალუას) სახელი სხაპალანს ზმნისა -- ენის ტარტარი, -- ყბედობა. ნინას უსხაპალუანს ნაბეტანს -- ენას
ატარტარებს ზედმეტად. 

Lemma: sxap'ap-i  
Number: 19707  
სხაპაფ-ი, სხაპინ-ი (სხაპაფის, სხაპინს) გადახტომა. 

Lemma: sxap'il-i  
Number: 19708  
სხაპილ-ი (სხაპილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. სხაპუნს ზმნისა -- ნახტომი. განიშე აჸუუ სხაპილქ: მ. ხუბ., გვ. 46 -- განზე შეექნა
{გადა}ნახტომი. 

Lemma: sxap'in-i  
Number: 19709  
სხაპინ-ი (სხაპინს) იხ. სხაპაფი, სხაპუა. 

Lemma: sxap'ua  
Number: 19710  
სხაპუა (სხაპუას) სახელი სხაპუნს ზმნისა -- 1. ცეკვა. სხაპუა მიჩქჷ `ბუქნარია': ქხს, 1, გვ. 173 -- ცეკვა ვიცი, `ბუქნარია'.
ქოდიჭყანქ სხაპუას: ქხს, 1, გვ. 137 -- დაიწყებ ცეკვას. ართო ბსხაპათ ჩქინ ქიანასჷ: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 151 -- ერთად
ვიცეკვოთ ჩვენს ქვეყანაში. უბირით, უსხაპით, გინუორღვით ვარჩხილი: ქხს, 1, გვ. 216 -- ვუმღერეთ, ვუცეკვეთ,
გადავაყარეთ ვერცხლი. 2. {გადა}ხტომა. ჟირხოლო ზაბორეფი ქასხაპინუუ: მ. ხუბ., გვ. 37 -- ორივე ღობე გადაახტუნა.
მასარს გეგნოსხაპუ დო ქიმირულუ -- მესერზე გადახტა და მოირბინა. ზმნას სხაპუა, როგორც ბევრ სხვა ზმნას, მრავალი
ნიუანსი გააჩნია ვითარების გამოსახატავად, ვინ ხტის და როგორ ხტება. შდრ. ტურინუა, ქვაქვალი, ცოჸუა, ჟვენდუა და ა. შ.
იხ. ტ. 3, დანართი. სხაპუნს (ქოსხაპუ იცეკვა, გადახტა; ქუუსხაპუ უცეკვია, გადამხტარა; ნოსხაპუე(ნ) ცეკვავდა, ხტოდა თურმე) გრდუვ.
ცეკვავს, ხტის (ხტება). ოსხაპანს (ქაასხაპუ გადახტა, ქუუსხაპუ გადამხტარა) გრდუვ. ვნებ. გადახტება. უსხაპუნს (ქუუსხაპუ უცეკვა,
გადაუხტა; ქუუსხაპუ უცეკვია, უხტომია) გრდუვ. სასხვ. ქც. სხაპუნს ზმნისა -- უცეკვებს, გადაუხტება. ისხაპე(ნ) (ისხაპუ
შესაძლებელი გახდა ცეკვა, {გადა}ხტომა; -- ; -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. სხაპუნს ზმნისა -- შეიძლება ცეკვა, ხტომა. ასხაპე(ნ)
(ასხაპუ შეძლო ეცეკვა, {გადა}ეხტუნა; -- ; ნოსხაპინუე(ნ) შესძლებია ცეკვა, ხტუნვა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უსხაპუნს ზმნისა -- შეუძლია
იცეკვოს, გადახტეს. ოსხაპინუანს (ოსხაპინუუ აცეკვა, ახტუნავა; უსხაპინუაფუ უცეკვებია, უხტუნებია) გრდმ. აცეკვებს, ახტუნავებს.
ოსხაპინაფუანს (ოსხაპინაფუუ აცეკვებინა, ახტუნავებინა; უსხაპინაფუაფუ უცეკვებინებია, უხტუნავებინებია; ნოსხაპინაფუე(ნ)
აცეკვე{ბი}ნებდა, ახტუნავებინებდა თურმე) კაუზ. სხაპუნს ზმნისა -- აცეკვ{ებ}ინებს, ახტუნავებინებს. მასხაპალი მიმღ. მოქმ.
მცეკვავი; მხტომელი. ოსხაპალი მიმღ. ვნებ. მყ. საცეკვაო; სახტომი. სხაპილი მიმღ. ვნებ. წარს. ნაცეკვი; ნახტომი. ნასხაპა მიმღ.
ვნებ. წარს. ნაცეკვი; ნახტომი. ნასხაპუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ცეკვის, ხტომის საფასური. {უგუ}უსხაპუ მიმღ. უარყ. გადაუხტომელი. 

Lemma: sxarsxal-i  
Number: 19711  
სხარსხალ-ი (სხარსხალ/რს) იგივეა, რაც რსხიალი, სარსხალი, -- მრავლის, მაგ., ბავშვების, ერთად ხმაურობა-ტირილი, --
სხრიალი. ირ დიხაშე ისჷმედუ ტუტელე დო შქჷრენულ-ჸუმენული, ომბოლო დოსქილადირი ბაღანეფიში სხარსხალი --
ყოველი მხრიდან ისმოდა შიშველი და მშიერ-მწყურვალე, ობლად დარჩენილი ბავშვების სხრიალი. შდრ. იმერ. სხრიალი
ბავშვთა ხმიანობა-ტირილი (ვ. ბერ.). 

Lemma: sxeba  
Number: 19712  
სხება (სხებას) იგივეა, რაც სისხება, -- სახელი სხებულენს ზმნისა -- სესხება. სხებულენს ფარას: ქხს, 1, გვ. 297 --



სესხულობს ფულს. სხებულენს (იყენ. ისხენს ისესხებს, ისხუ ისესხა, უსხებუ უსესხია, ნოსხებუე(ნ) სესხულობდა თურმე) გრდუვ. საშ.-
მოქმ. სესხულობს. ასხენს (ასხუ ასესხა, უსხებუ უსესხებია) გრდმ. ასესხებს. ისხენს (ისხუ ისესხა, უსხებუ უსესხია) გრდმ. სათავ. ქც.
ასხენს ზმნისა -- ისესხებს. ისხენე(ნ) (ისხენუ შესაძლებელი გახდა სესხება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ასხენს ზმნისა --
შეიძლება სესხება. ასხენე(ნ) (ასხენუ შეძლო ესესხა, -- , ნოსხებუე(ნ) შესძლებია ესესხა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უსხენს ზმნისა --
შეუძლია ასესხოს. ოსხებაფუანს (ოსხებაფუუ ასესხებინა, უსხებაფუაფუ უსესხებინებია, ნოსხებაფუე(ნ) ასესხებინებდა თურმე) კაუზ.
ასხენს ზმნისა -- ასესხებინებს, ასესხინებს. მასხებელი მიმღ. მოქმ. მსესხებელი. ოსხებელი მიმღ. ვნებ. მყ. სასესხებელი. სხებული
მიმღ. ვნებ. წარს. სესხებული. ნასხები/უ მიმღ. ვნებ. წარს. ნასესხები. ნასხებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. სესხების საფასური. 

Lemma: -sxel-i//sxe-i  
Number: 19713  
-სხელ-ი//სხე-ი (-სხელ/რს) -ოდენი. სქანისხეი ვა მოშქურუ ხენწჷფე დო მაფაშა: ი. ყიფშ., გვ. 165 -- შენოდენი არ მეშინია
ხელმწიფისა და მეფისა. იხ. სხილი, სხიი. 

Lemma: sxeul-i  
Number: 19714  
სხეულ-ი (სხეულ/რს) სხეული. გონებას ჭოფილი აფუ სხეული: ი. ყიფშ., გვ. 156 -- გონებას დაჭერილი აქვს სხეული. შდრ.
ტანი. 

Lemma: sxvarsxval-i  
Number: 19715  
სხვარსხვალ-ი (სხვარსხვალ/რს) იგივეა, რაც სხარსხალი. 

Lemma: sxven-i  
Number: 19716  
სხვენ-ი (სხვენს) იხ. ცხვენი. 

Lemma: sxvin-i  
Number: 19717  
სხვინ-ი (სხვინს) იხ. სხვინდი. 

Lemma: sxvind-i  
Number: 19718  
სხვინდ-ი (სხვინდის, სხვინს) სხვენი. სხვინდიშა ჸვანა გიმედუნი, თი კოჩი დო თიში მალათჷრე, ჟირიხოლო ბორო
რენია: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 124 -- სხვენზე ვინც ყანა გამართა, ის კაცი და მისი თანამოაზრე, ორივენი ბრიყვიაო. შდრ.
ცხვინი, ცხვინდი. 

Lemma: -sxil-i  
Number: 19719  
-სხილ-ი (-სხილ/რს), -სხე-ი, -სხი-ი, -სხი იგივეა, რაც -სხელი, -ოდენი, -ოდენა, -- ზომის, მოცულობის, ტოლი, ფარდი.
გვხვდება რთული ფუძის მეორე შემადგენელ ნაწილად (უპირატესად ნაცვალსახელებთან): თე-სხილი// თე-სხიი//თე-სხი
ამდენი; თი-სხილი, თი-სხიი, თი-სხი იმდენი; ჩქიმი-სხილი//ჩქიმი-სხიი//ჩქიმ-სხი ჩემოდენა; მუ-სხილი//მუ-სხიი//მუსხი?
რამდენი? ქიმიოდირთჷ ართ წყარს, ათაურე ბაბუშარა სხის: მ. ხუბ., გვ. 123 -- მიადგა ერთ წყალს, აქედან ბაბუშერა რომ
არის, იმის ოდენზე. 

Lemma: sxilat'a  
Number: 19720  
სხილატა (სხილატას) იგივეა, რაც ცხილატა, -- სხლეტა. 

Lemma: sxip'ua  
Number: 19721  
სხიპუა (სხიპუას) სახელი სხიპუნს ზმნისა -- სხეპა. იხ. სხირპუა. 

Lemma: sxir-i  
Number: 19722  
სხირ-ი (სხირს) გადაჭდობილი. იხ. ოსხირი. 

Lemma: sxirp'in-i  
Number: 19723  
სხირპინ-ი (სხირპინს) სხიპინი, ლაქლაქი, ტლიკინი, სხაპა-სხუპით ლაპარაკი. შდრ. ლეჩხ. სხიპინი სხაპა-სხუპით ლაპარაკი
(მ. ალავ., 2). 

Lemma: sxirp'ua  
Number: 19724  
სხირპუა (სხირპუას) სხირპვა (პ. ჭარ.), სხეპა. 

Lemma: sxirsxin-i  
Number: 19725  
სხირსხინ-ი (სხირსხინს) იგივეა, რაც სხურსხინი. 

Lemma: sxisx-i  
Number: 19726  
სხისხ-ი (სხისხის) იგივეა, რაც სისხი, -- სესხი. მეღალირი რე ღეჯეფიში ოჸიდილარი სხისხი: ყაზაყ., 15.01.1932, გვ. 1 --
მიტანილია ღორების საყიდელი სესხი. 

Lemma: sxisxeba  
Number: 19727  
სხისხება (სხისხებას) იგივეა, რაც სისხება, სხება, -- სესხება. ქუმასხისხია აკა ფარა! -- მასესხეო ერთი ფული! იხ. თხუაფა



ფარაში. 

Lemma: sxul-i  
Number: 19728  
სხულ-ი (სხულ/რს) ბოტან. მსხალი. მა სხულს გიმვოხექია დო ინა უშქურსია: თ. სახოკ., გვ. 252 -- მე მსხალზე ვზივარ და ის
- ვაშლზეო. მსხლის ჯიშები (სახეები): გჷდელია; თუნთიში; კარტა; კვეტერე; კისერა; კიფელ/რი; კოპალა; მაქირე;
პანტა/ე; საარგუსო; საეკენიო; საზოთო; უჩა; უჩარგვალი; ღე{რ}კუტა; ღვაჭითა; ღვინჯა/ე; ჩე სხული; წყარამი; ჭანური;
ჭითა; ჭიკუ; ჭყვინტა; ჯიმსხული; ჯოღო. შდრ. ლაზ. მცხული//ცხული მსხალი (ნ. მარი); მსხული (აჭარ. დარგ. ლექსკ., 4, გვ.
67); გურ. სხალი//ფსხალი (ს. ჟღ., ზანიზ., გვ. 229). 

Lemma: sxulon-i  
Number: 19729  
სხულონ-ი (სხულონს) ადგილი, სადაც მსხლის ბევრი ხე დგას. 

Lemma: sxuna  
Number: 19730  
სხუნა, სხუნაფა (სხუნა{ფა}-ს) სახელი ოსხუნუანს ზმნისა -- რჩევა, უპირატესობის მინიჭება. ჯვეში კაკალი მისხუნუდუ: ი.
ყიფშ., გვ. 174 -- ძველი კაკალი (ნიგოზი) მერჩია. ძიგირიში გენარდის ძიგირიში გეღურა უსხუნუნია: თ. სახოკ., გვ. 266 --
ეკალზე გაზრდილს ეკალზე დაკვდომა ურჩევნიაო. ჸუჩა ულა ვოსხუნე -- სახლში წასვლა ვარჩიე. შხვაშა ირო ქომისხუნუქ:
ქხს, 1, გვ. 45 -- სხვას მუდამ მირჩევნიხარ. ოსხუნუანს (ოსხუნუუ არჩია, უსხუნუაფუ უპირატესობა მიუცია, ნოსხუნაფუე(ნ) არჩევდა
თურმე) გრდმ. არჩევს; უპირატესობას აძლევს. ისხუნუანს (ისხუნუუ ირჩია, უსხუნუაფუ უპირატესობა მიუნიჭებია) გრდმ. სათავ. ქც.
ოსხუნუანს ზმნისა -- . ირჩევს თავისთვის; უპირატესობას ანიჭებს. უსხუნუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის
მწკრივებში) გრდუვ. სტატიკ. ურჩევნია. ისხუნე(ნ)//ისხუნენე(ნ) (ისხუნენუ შესაძლებელი გახდა რჩეობა; -- ; -- ) გრდუვ. შესაძლ.
ვნებ. ოსხუნუანს ზმნისა -- შეიძლება ირჩიოს, უპირატესობა მისცეს. ასხუნე(ნ)//ასხუნენე(ნ) (ასხუნენუ შეძლო ერჩია, -- ,
ნოსხუნუე(ნ)//ნოსხუნაფუე(ნ) შესძლებია ერჩია) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უსხუნუანს ზმნისა -- შეუძლია არჩიოს, უპირატესობა მიანიჭოს.
ოსხუნაფუანს (ოსხუნაფუუ არჩევინა, უსხუნაფუაფუ ურჩევინებია, ნოსხუნაფუე(ნ) არჩევინებდა თურმე) კაუზ. ოსხუნაფუანს ზმნისა --
არჩევინებს. მასხუნ{აფ}ალი მიმღ. მოქმ. მრჩეველი, უპირატესობის მიმცემი. ოსხუნ{აფ}ალი, ოსხუნური მიმღ. ვნებ. მყ. სარჩევი,
უპირატესობის მისანიჭებელი. სხუნელი, სხუნაფილ/რი მიმღ. ვნებ. წარს. რჩეული, უპირატესობამინიჭებული. ნასხუნა, ნასხუნეფი მიმღ.
ვნებ. წარს. ნარჩევი, უპირატესობა მინანიჭები. ნასხუნუერი, ნასხუნაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. რჩევის, უპირატესობის მინიჭების
საფასური. 

Lemma: sxunapa  
Number: 19731  
სხუნაფა (სხუნაფას) იხ. სხუნა. 

Lemma: sxunapil/r-i  
Number: 19732  
სხუნაფილ/რ-ი (სხუნაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ისხუნუანს ზმნისა -- გამორჩეული, უპირატესობა მინიჭებული. 

Lemma: sxunil/r-i  
Number: 19733  
სხუნილ/რ-ი (სხუნილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. სხუნუნს ზმნისა -- დარჩეული, შერჩეული, გამორჩეული. ქ სხუნილი ნეძი
{გა}მორჩეული ნიგოზი. ქ სხუნი{ლ}ი კათა {გა}მორჩეული ხალხი; ხალხი, რომლებიც იყვნენ სხუნუ-ს წევრები. 

Lemma: sxunil-sxunil-i  
Number: 19734  
სხუნილ-სხუნილ-ი (სხუნილ-სხუნილ/რს) რჩეულ-რჩეული. სხუნილ-სხუნილი სკუალეფი მიდეჸუნეს ჯარიშა -- რჩეულ-
რჩეული ბიჭები წაიყვანეს ჯარში. 

Lemma: sxunu  
Number: 19735  
სხუნუ (სხუნუს) იგივეა, რაც მასხუნალი, -- მრჩეველი, მარჩიელი; საბჭო, აღმასრულებელი ორგანო ძველად (გ. ელიავა). 

Lemma: sxunua1  
Number: 19736  
სხუნუა1 (სხუნუას) სახელი უსხუნუნს ზმნისა -- რჩევა. თე დიდა დო მუმაში სხუნუას ქიმეხვადჷ: ი. ყიფშ., გვ. 47 -- ამ დედისა
და მამის რჩევას მიხვდა. მუ ოკო უსხუნათჷ: ი. ყიფშ., გვ. 161 -- რა უნდა ვურჩიოთ. მა გისხუნუ, ვე ედა: ი. ყიფშ., გვ. 18 -- მე
გირჩევ, არ წახვიდე. ბოში, ქომისხუნუნქი-და, ქემეგიჩკვანქ თაურე კოს: ეკური, გვ. 388 -- ბიჭო, თუ მირჩევ, გამოგიგზავნი
აქედან კაცს. 

Lemma: sxunua2  
Number: 19737  
სხუნუა2 (სხუნუას) სახელი სხუნუნს ზმნისა -- გარჩევა (თხილის, ლობიოს, სიმინდის..); სხვლა (ვაზისა). ობინეხესი რე,
ბინეხის სხუნუნს -- ვენახშია, ვაზს სხლავს. სხუნუნს (გოსხუნუ გასხლა, გუუსხუნუ გაუსხლავს, გონოსხუნუე(ნ) გასხლავდა თურმე) გრდმ.
სხლავს; არჩევს. ისხუნუნს (გიისხუნუ გაისხლა, გუუსხუნუ გაუსხლავს) გრდმ. სათავ. ქც. სხუნუნს ზმნისა -- ისხლავს; ირჩევს
თავისთვის, თავისას. უსხუნუნს (გუუსხუნუ გაუსხლა, გუუსხუნუ გაუსხლავს მისი) გრდმ. სასხვ. ქც. სხუნუნს ზმნისა -- უსხლავს;
ურჩევს (თხილს, ლობიოს...). ისხუნუ{უ}(ნ) (გიისხუნუ გაისხლა, გოსხუნე{ლ/რე}(ნ) გასხლულა) გრდუვ. ვნებ. სხუნუნს ზმნისა --
ისხვლება; ირჩევა (თხილი, ლობიო...). ასხუნუ{უ}(ნ)(გაასხუნუ გაესხლა, გოსხუნუუ გასხვლია) გრდუვ. ვნებ. უსხუნუნს ზმნისა -- .
ესხვლება; ერჩევა (თხილი, ლობიო...). ისხუნე(ნ) (ისხუნუ შესაძლებელი გახდა {გა}სხვლა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. სხუნუნს
ზმნისა -- შეიძლება {გა}ისხლას; {გა}ირჩეს. ასხუნე(ნ) (ასხუნუ შეძლო {გა}ესხლა, -- , გონოსხუნუე(ნ) შესძლებია გაესხლა) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. უსხუნუნს ზმნისა -- შეუძლია {გა}სხლას; {გა}არჩიოს (თხილი, ლობიო...). ოსხუნაფუანს (ოსხუნაფუუ ასხვლევინა,
უსხუნაფუაფუ უსხვლევინებია, ნოსხუნაფუე(ნ) ასხვლევინებდა თურმე) კაუზ. სხუნუნს ზმნისა -- ასხვლევინებს; არჩევინებს. მასხუნალი
მიმღ. მოქმ. {გა}მსხვლელი; {გა}მრჩევი. ოსხუნალი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}სასხვლელი; {გა}სარჩევი. სხუნილი მიმღ. ვნებ. წარს.
{გა}სხლული; {გა}რჩეული. ნასხუნა მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნასხლავი; {გა}ნარჩევი. ნასხუნუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}სხვლის;
{გა}რჩევის საფასური. {უგუ}უსხუნუ მიმღ. უარყ. {გა}უსხლავი; {გა}ურჩეველი. 



Lemma: sxup'apa  
Number: 19738  
სხუპაფა (სხუპაფას) იგივეა, რაც სხუპინი, სხუპუა. 

Lemma: sxup'in-i  
Number: 19739  
სხუპინ-ი (სხუპინს) იხ. სხუპუა. 

Lemma: sxup'ua  
Number: 19740  
სხუპუა (სხუპუას) იგივეა, რაც სხუპაფა, -- სახელი ოსხუპუ(ნ), ასხუპუუ(ნ) ზმნათა -- მოჭიდება; ხელის ჩავლება; ხელში
აყვანა; ატაცება; ატატება. პატჷნქსუა დუც ოსხუპუ: მასალ., გვ. 69 -- ბატონიშვილი თავს ეჭიდება (ხელს უჭერს). უსაქვარეფი
კოჩანენა, შხვაშ ქობალც ოსხუპუნა: მასალ., გვ. 80 -- უქნარები (დიდ) კაცობენ, სხვის პურს ეჭიდებიან. ბების ბაბუ
მოსხუპაფუ: ქხს, 1, გვ. 191 -- ბებიას ბაბუა აკიდებია (მოჭიდებია). ისხუპუანს (ისხუპუუ აიტატა, უსხუპუაფუ აუტატებია, ნოსხუპაფუე(ნ)
აიტატებდა თურმე) გრდმ. აიტატებს; აიყვანს ხელში. ოსხუპუ(ნ) (მაასხუპუ ჩამოეკიდა, მოსხუპაფუ ჩამოჰკიდებია) გრდუვ. ვნებ.
ატატებული, ჩამოკიდებული ჰყავს. ისხუპენე(ნ) (ისხუპენუ შესაძლებელი გახდა ატატება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ისხუპუანს
ზმნისა -- შეიძლება აიტატოს (ხელში აიყვანოს). ასხუპენე(ნ) (ასხუპენუ შეძლო აეტატებინა; -- ; ნოსხუპაფუე(ნ) შესძლებია ატატება,
ხელში აყვანა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ისხუპუანს ზმნისა -- შეუძლია აიტატოს, ხელში აიყვანოს. ოსხუპაფუანს (ოსხუპაფუუ
{ა}ატატებინა, უსხუპაფუაფუ აუტატებინებია, ნოსხუპაფუე(ნ) {ა}ატატებინებდა თურმე) კაუზ. ისხუპუანს ზმნისა -- {ა}ატატებინებს,
ხელში {ა}აყვანინებს. მასხუპ{აფ}ალი მიმღ. მოქმ. ამტატებელი, ხელში ამყვანი. ოსხუპ{აფ}ალი მიმღ. ვნებ. მყ. ასატატებელი.
სხუპაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. ატატებული. ნასხუპეფი მიმღ. ვნებ. წარს. ანატატები. ნასხუპაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ატატების
საფასური. უსხუპაფუ მიმღ. უარყ. აუტატებელი. 

Lemma: sxursxin-i  
Number: 19741  
სხურსხინ-ი (სხურსხინს) შხივილი, შხრიალი (ფეხებში, ტანში). შდრ. სხირსხინი. 

Letter: t'  
ტ 

Lemma: -t'a//-it'ia//-ut'ia  
Number: 19742  
-ტა//-იტია//-უტია კნინობით-მოფერებითი სახელების საწარმოებელი სუფიქსი: ჭკიჭკი-ტია ჭიანჭველა; ძაბ-უტია//ძღაბ-უტია
გოგონა (შდრ. საკუთარი სახელი: ძაბა); გირგოი-ტა (საკუთარი სახელი: გირგოლიღ გრიგოლი). 

Lemma: t'abak'-i  
Number: 19743  
ტაბაკ-ი (ტაბაკის) ფიცრის დაბალი მაგიდა ოთხი ფეხით, ზევიდან საგულდაგულოდ გასუფთავებული, რომელზედაც საჭმელს
აწყობენ; ღომსაც პირდაპირ მასზე აგებენ, -- ტაბლა. ჩიჩიე ქჷდახუნესჷ ტაბაკისჷ: : ი. ყიფშ., გვ. 65 - გლახაკი დასვეს
ტაბლასთან. შუმა-ჭკომუაქ გეთუ დო ეუკინი ტაბაკის: თ. სახოკ., გვ. 252 - სმა-ჭამა გათავდა და აუწიე ტაბაკსა (ე.ი. აალაგე
სუფრაო). ტაბაკისჷ ქიგლააწკარჷ: ი. ყიფშ., გვ. 17 - ტაბლაზე დააწყო. 

Lemma: t'abak'el/r-i  
Number: 19744  
ტაბაკელ/რ-ი (ტაბაკელ/რს) იხ. გო-ტაბაკელი. 

Lemma: t'abak'ia  
Number: 19745  
ტაბაკია (ტაბაკიას) კნინ. პატარა მაგიდა. 

Lemma: t'abak'ona  
Number: 19746  
ტაბაკონა (ტაბაკონას) ტოპონ. მთაა მარტვილის რაიონში. ითვლება ეშმაკების მეთაურის (როკაპის) სამყოფ ადგილად.
ტაბაკონა ალბათ იმიტომ ჰქვია, რომ ტაბაკივით გაშლილი მწვერვალი აქვს (ქხს, 1, გვ. 24; შენიშვნა). გადმოცემით
კუდიანობა ღამეს თითქოს ამ მთაზე თავს იყრიან კუდიანები და ეშმაკები. იხ. ელიობა. 

Lemma: t'abak'ua  
Number: 19747  
ტაბაკუა (ტაბაკუას) სახელი ტაბაკანს ზმნისა -- 1. ტკეპნა. დიხაში ტაბაკუა - მიწის ტკეპნა. ტაბაკანს (დოტაბაკუუ დატკეპნა,
დუუტაბაკუუ დაუტკეპნია, დონოტაბაკუე(ნ) დატკეპნიდა თურმე) გრდმ. ტკეპნის. შდრ. საბაკუა, ჭაბაკუა. 2. ტაბაკივით გადაქცევა,
მოსუფთავება; ადგილის ისე მოტიტვლება, რომ ბალახი არ ჩანდეს. სტოლს ვეგიტეს მუთუნი, მოტაბაკუეს - მაგიდაზე არ
დატოვეს არაფერი, მოასუფთავეს (ტაბაკივით აქციეს). 

Lemma: t'abak'ur-i  
Number: 19748  
ტაბაკურ-ი (ტაბაკურს) ტოპონ. ადგილი სოფ. ბანძაში (მარტვილის რაიონი). დაბალი ადგილია და წვიმების დროს წყალი
დგება. შდრ. ტაბაყურო დაჭაობებული ადგილი საერთოდ (სოფელი ოფშკვითი, წყალტუბოს რაიონი) (ა. ღლ.). 

Lemma: t'aban-i  
Number: 19749  
ტაბან-ი (ტაბანს) სათევზაო მოწყობილობის ნაწილი, -- მსხვილი თოკი, რომელზედაც მიბმული იყო უფრო წვრილი თოკები --



კოლები; ამ უკანასკნელზე კი -- ანკესი (მასალები, ტ. ვ, გვ. 74). შდრ. აჭარ. ტაბანი ბინის საძირკველი (ა. ღლ.). 

Lemma: t'abancha  
Number: 19750  
ტაბანჩა (ტაბა{ნ}ჩას)//ტა{მ}ბაჩა (ტა{მ}ბაჩას) დამბაჩა. ტაბანჩა კასილიშა ოშქურუ ართის, უკასუშა -- ოშის - დატენილი
დამბაჩის ეშინია ერთს, დაუტენლისა -- ასს. შდრ. ტაბაჩა. 

Lemma: t'abast'a  
Number: 19751  
ტაბასტა (ტაბასტას) ძლიერი სისხლის დენა. 

Lemma: t'abashnica  
Number: 19752  
ტაბაშნიცა (ტაბაშნიცას) [რუს. табачница მეთამბაქოე; // გადატ.სათუთუნე]. აკა ტაბაშნიცა ქჷმიღია: : მ. ხუბ., გვ. 69 - ერთი
სათუთუნე (რაშიაც თუთუნია) მოიტანეო. ათეს ტაბაშნიცაქ გაგმაჸუნჷ: ქხს, 2, გვ. 158 - ამას სათუთუნე გამოჰყვა. 

Lemma: t'abach-i  
Number: 19753  
ტაბაჩ-ი (ტაბაჩის): ტაბაჩუა ნინაში (ნინაშ ტაბაჩუას) ლაყბობა. მუ ონარღუ, უტაბაჩუანს ნინას - რა ენაღვლება, ლაყბობს
(ატარტარებს ენას). უტაბაჩუანს (უტაბაჩუუ ატარტარა, უტაბაჩუაფუ უტარტარებია, ნოტაბაჩუე(ნ) ატარტარებდა თურმე) გრდმ.
ლაყბობს, ლაქლაქებს, ატარტარებს ენას. შდრ. ღაღაჩი. 

Lemma: t'abacha1  
Number: 19754  
ტაბაჩა1 (ტაბაჩას) იგივეა, რაც ტაბანჩა, -- დამბაჩა. ამარ ტაბაჩა გილმობუ: ქხს, 1, გვ. 173 - აგერ დამბაჩა მკიდია.
(კვაჯიშა) ტაბაჩა ქჷდომხვამით: მ. ხუბ., გვ. 15 - დამბაჩა დამილოცეთ (კვაჯიზე). 

Lemma: t'abacha2  
Number: 19755  
ტაბაჩა2 (ტაბაჩას) იგივეა, რაც ტაბაჩი, -- სახელი იტაბაჩუ(ნ) ზმნისა -- ტრაბახი, ბაქიობა. ტაბაჩა ძღაბიე - მეტიჩარა
(ბევრი ლაპარაკის მოყვარული) გოგოა.შხვაში უმოსის იტაბაჩ: აია, 2, გვ. 74 - სხვაზე მეტს ბაქიობს (ლაყბობს). 

Lemma: t'abaca  
Number: 19756  
ტაბაცა (ტაბაცას) ბრტყელი. შდრ. ტოპონ. ქუატაბაცა ქვაბრტყელი (პ. ცხად., ტოპ., გვ. 121). 

Lemma: t'abacel-i  
Number: 19757  
ტაბაცელ-ი (ტაბაცელ/რს) იხ. გოტაბაცელი, -- გაპარსული სუფთად. 

Lemma: t'abacua  
Number: 19758  
ტაბაცუა (ტაბაცუას) სახელი ტაბაცანს ზმნისა -- გაპარსვა; გაპრიალება. // გადატ. გაქურდვა, არაფრის არ დატოვება.
ტაბაცანს (გოტაბაცუუ გაპარსა სუფთად, გუუტაბაცუუ გაუპარსავს, გონოტაბაცუე(ნ) გაპარსავდა თურმე) გრდმ. პარსავს სუფთად;
ასუფთავებს წმინდად. ოტაბაცაფუანს (ოტაბაცაფუუ {გა}აპარსვინა, უტაბაცაფუაფუ უპარსვინებია, ნოტაბაცაფუე(ნ) აპარსვინებდა თურმე)
კაუზ. ტაბაცანს ზმნისა -- აპარსვინებს; ასუფთავებინებს წმინდად. მატაბაცალი მიმღ. მოქმ. {გა}მპარსველი; გამსუფთავებელი.
ოტაბაცალი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}საპარს{ავ}ი; {გა}სასუფთავებელი. ტაბაცელი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}პარსული; მოტიტვლებული.
ნატაბაცა მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნაპარსი; {გა}ნასუფთავები. ნატაბაცუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}პარსვის საფასური. 

Lemma: t'abik'-i  
Number: 19759  
ტაბიკ-ი (ტაბაკის) იგივეა, რაც ტაბუკი, ღეტამი, -- ტაბიკი -- ურმის ნაწილი; უღელში ხარების შესაბმელი. ქტაბიკიში
გითოტახუა ტაბიკის დამტვრევა. გადატ. ღალატი. მუ დროს გუთუტახუ ტაბაკი! - რა დროს უღალატა! 

Lemma: t'abik'ua  
Number: 19760  
ტაბიკუა (ტაბიკუას) სახელი ოტაბიკუ(ნ) ზმნისა -- ქიშპობა, ცილობა, შუღლი, ჯიბრი. ხოჯეფი ოტაბიკუნა ართიანს - ხარები
ექიშპებიან (ეჯიბრებიან) ერთმანეთს. ოტაბიკუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. ექიშპება,
ეცილება, ეჯიბრება. ოტაბიკებაფუანს (ოტაბიკებაფუუ {შე}აჯიბრებინა, უტაბიკებაფუაფუ {შე}უჯიბრებინებია, ნოტაბიკებაფუე(ნ)
აჯიბრებინებდა თურმე) კაუზ. ოტაბიკუ(ნ) ზმნისა -- აქიშპებინებს, აჯიბრებინებს. 

Lemma: t'abuk'-i  
Number: 19761  
ტაბუკ-ი (ტაბუკის) იგივეა, რაც ტაბიკი, ღეტამა. 

Lemma: t'ak'ap-i  
Number: 19762  
ტაკაფ-ი (ტაკაფის) სახელი ატაკუუ(ნ) ზმნისა -- -- {და}ტაკება, {და}ჯახება; ძგერება. დიორდე ის ვა ატაკჷ: ი. ყიფშ., გვ. 34 -
ჯერ მას არ დაეჯახა. გინსჷ ქაატაკუა: ა. ცაგ., გვ. 53 - ხბოს დაეჯახაო. ქომორთჷ კერქჷ ჯიქურო დო ქაატაკჷ გერიასჷ: ა.
ცაგ., გვ. 25 - მოვიდა კერატი (ტახი) ჯიქურ და დაეტაკა გერიას. ატაკუუ(ნ) (ქაატაკუ დაეძგერა, ქოტაკაფუ(ნ) დასძგერებია) გრდუვ.
ვნებ. ეძგერება, ეჯახება. ოტაკინუანს (ოტაკინუუ {და}აჯახა, უტაკინუაფუ {და}უჯახებია, ნოტაკინუე(ნ)//ნოტაკინაფუე(ნ) {და}აჯახებდა თურმე)
გრდმ. აძგერებს, აჯახებს. უტაკინუანს (უტაკინუუ {და}აჯახა, უტაკინუაფუ {და}უჯახებია) გრდმ. სასხ. ქც. ოტაკინუანს ზმნისა --
ატაკებს, აძგერებს, აჯახებს. იტაკინე(ნ) (იტაკინუ შესაძლებელი გახდა {და}ჯახება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ატაკუუ ზმნისა --
შეიძლება {და}ძგერება, {და}ჯახება. ატაკინე(ნ) (ატაკინუ შეძლო {და}სჯახებოდა, -- , ნოტაკინუე(ნ) შესძლებია {და}ძგერება) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. უტაკინუანს ზმნისა -- შეუძლია {და}ეჯახოს, {და}ეძგეროს, {და}ეტაკოს. ოტაკინაფუანს (ოტაკინაფუუ
{და}აჯახებინა, უტაკინაფუაფუ {და}უჯახებინებია, ნოტაკინაფუე(ნ) აჯახებინებდა თურმე) კაუზ. ოტაკინუანს ზმნისა -- აჯახებინებს,



აძგერებინებს. მატაკინაფალი მიმღ. მოქმ. {და}მჯახებელი, {და}მძგერებელი. ოტაკინაფალი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}საჯახებელი,
{და}საძგერებელი. ტაკინაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ჯახებული, {და}ძგერებული. ნატაკინეფი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნაჯახები,
{და}ნაძგერები. ნატაკინაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ჯახების, {და}ძგერების საფასური. 

Lemma: t'ak'inapa  
Number: 19763  
ტაკინაფა (ტაკინაფას) იგივეა, რაც ტაკაფი. 

Lemma: t'alavar-i  
Number: 19764  
ტალავარ-ი (ტალავარს)//ტალაფურ-ი (ტალაფურს) ფანჩატური, საჩრდილობელი (მ. კვირტია). 

Lemma: t'aleba  
Number: 19765  
ტალება, ტეება, ტება (ტალებას, ტე{ე}ბას) სახელი იტალენს//იტე{ე}ნს ზმნათა -- დატოვება; გაშვება. შურს ხვალე
ავოტალე: ქხს, 1, გვ. 309 -მარტო სულს შევარჩენ. გიტალენთ ანდერძის: ი. ყიფშ., გვ. 155 -გიტოვებთ ანდერძს. შურო
გიმოს ვეტალენც: ი. ყიფშ., გვ. 156 -სრულებით გემოს არ ტოვებს. იტალენს//იტეენს (ქიდ{ი}იტუუ დაიტოვა,
ქჷდუუტალებუ/ჷ//ქიდუუტეებუ დაუტოვებია) გრდმ. სათავ. ქც. იტოვებს. უტალენს//უტეენს (ქუდუუტალუ//ქუდუუტუუ დაუტოვა,
ქუდუუტალებუ//ქუდუუტეებუ დაუტოვებია) გრდმ. სასხ. ქც. უტოვებს. იტალინე(ნ)//იტეენე(ნ) (იტალინუ//იტეენუ შესაძლებელი გახდა
{და}ტოვება, დოტალებერე(ნ)//დოტეებელე(ნ) შესაძლებელი გამხდარა დატოვება, -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. შეიძლება {და}ტოვება.
ატალინე(ნ)//ატეენე(ნ) (ატალინუ//ატეენუ შეძლო {და}ეტოვებინა, -- , დონოტალებუე(ნ)//დონოტეებუე(ნ) შესძლებია დატოვება) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. უტალენს ზმნისა -- შეუძლია დატოვოს. ოტალებაფუანს//ოტეებაფუანს (ოტალებაფუუ//ოტეებაფუუ {და}ატოვებინა,
უტალებაფუაფუ//უტეებაფუაფუ {და}უტოვებინებია, ნოტალებაფუე(ნ)//ნოტეებაფუე(ნ) ატოვებინებდა თურმე) კაუზ. იტალენს//იტეენს ზმნისა --
ატოვებინებს. დომატალებელი//დომატე{ე}ბელი მიმღ. მოქმ. დამტოვებელი. დაატალებელი//დაატე{ე}ბელი მიმღ. ვნებ. მყ. დასატოვებელი.
დოტალებული//დოტე{ე}ბული მიმღ. ვნებ. წარს. დატოვებული. დონატალები/უ//დონატე{ე}ბი/უ მიმღ. ვნებ. წარს. დანატოვები.
დონატალებუერი//დონატე{ე}ბუერი მიმღ. ვნებ. წარს. დატოვების საფასური. უდუტალებუ//უდუტე{ე}ბუ მიმღ. უარყ. დაუტოვებელი. იხ.
გოტალება//გოტე{ე}ბა. შდრ. ლაზ. 2. ტალ: დომიტალეს დამტოვეს (ნ. მარი). 

Lemma: t'aler-i  
Number: 19766  
ტალერ-ი (ტალერს) იგივეა, რაც ტალავარი, -- ტალავერი, ფანჩატური. 

Lemma: t'alik'e  
Number: 19767  
ტალიკე (ტალიკეს) ტიტველი, შიშველი. ტალიკე ღურელი ძიგირონაშა ქააჸოთჷ: მ. ხუბ., გვ. 160 - შიშველი მკვდარი
ეკალნარში ისროლა. მინიილჷ ბერქ ტალიკეთ ძღაბიშ ობონალ ოთახჷშა: მ. ხუბ., გვ. 74 - შევიდა შიშველი ბერი გოგოს
საბანაო ოთახში. 

Lemma: t'alik'er-i  
Number: 19768  
ტალიკერ-ი (ტალიკერს) მიმღ. ვნებ. წარს. ტალიკანს ზმნისა -- გაშიშვლებური, გატიტვლებური. // გადატ. ამოსვრილი,
ამოთხვრილი (ტალახში ან სხვა რამეში). ვარა ტანი, ხე დო კუჩხი ართო აკოტალიკერი - ან ტანი, ხელი და ფეხი ერთად
ამოსვრილი. 

Lemma: t'alik'ua  
Number: 19769  
ტალიკუა (ტალიკუას) სახელი ტალიკანს ზმნისა -- 1. {გა}შიშვლება, {გა}ტიტვლება. //გადატ. ტალახით მოსვრა, მოთხვრა.
ტალიკანს (გოტალიკუუ გააშიშვლა, გუუტალიკუუ გაუშიშვლებია, გონოტალიკუე(ნ) გააშიშვლებდა თურმე) გრდმ. აშიშვლებს,
ატიტვლებს; სვრის ტალახში. იტალიკანს (გიიტალიკუ გაიშიშვლა; გუუტალიკუუ გაუშიშვლებია, გაუსვრია ტალახით) გრდმ. სათავ.
ქც. ტალიკანს ზმნისა -- იშიშვლებს; ისვრის ტალახში თავისას. უტალიკანს (გუუტალიკუუ გაუშიშვლა, დაუსვარა ტალახით;
გუუტალიკუუ გაუშიშვლებია, დაუსვრია ტალახით) გრდმ. სასხ. ქც. ტალიკანს ზმნისა -- უშიშვლებს, უტიტვლებს; უსვრის
ტალახით. იტალიკე(ნ) (იტალიკუუ შესაძლებელი გახდა {გა}ტიტვლება, დასვრა ტალახით; -- ; -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
ტალიკანს ზმნისა -- შეიძლება {გა}ტიტვლება; ტალახით ამოსვრა. ატალიკე(ნ) (ატალიკუუ შეძლო {გა}ეტიტვლებია, ტალახით
დაესვარა; -- ; გონოტალიკუე(ნ) შესძლებია გატიტვლება, ტალახში ამოსვრა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ტალიკანს ზმნისა -- შეუძლია
{გა}ატიტვლოს, ტალახით დასვაროს. ოტალიკაფუანს (ოტალიკაფუუ ატიტვლებინა, უტალიკაფუაფუ უტიტვლებინებია, ნოტალიკაფუე(ნ)
ატიტვლებინებდა თურმე) კაუზ. ტალიკანს ზმნისა -- ატიტვლებინებს; ტალახში ასვრევინებს. მატალიკებელი მიმღ. მოქმ.
{გა}მშიშვლებელი; {ამო}მთხვრელი ტალახში. ოტალიკებელი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}საშიშვლებელი; {ამო}სათხვრელი ტალახში.
გოტალიკერი მიმღ. ვნებ. წარს. გაშიშვლებული; ამოთხვრილი ტალახში. ნატალიკა მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნაშიშვლები;
{ამო}ნათხვრელი ტალახში. ნატალიკუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}შიშვლების, ტალახში ამოთხვრის საფასური. 

Lemma: t'amacua  
Number: 19770  
ტამაცუა (ტამაცუას) იგივეა, რაც ტაბაცუა, დამაცუა, -- სახელი ტამაცანს ზმნისა -- სუფთად (წმინდად) გაპარსვა. ტამაცანს
(გოტამაცუუ გაპარსა, გუუტამაცუუ გაუპარსავს, გონოტამაცუე(ნ) გაპარსავდა თურმე) გრდმ. პარსავს წმინდად. შდრ. ხოკუა. 

Lemma: t'ambacha  
Number: 19771  
ტამბაჩა (ტამბაჩას) იგივეა, რაც ტაბაჩა, დამბაჩა. მუჰამბიქ ქიმკიბიჯუ კიდირიშა ტამბაჩა: მ. ხუბ., გვ. 32 - მუჰამბიმ
მიიბჯინა მკერდზე დამბაჩა. 

Lemma: t'an-i  
Number: 19772  
ტან-ი (ტანს) 1. ტანი. ჯგირი ტანი უღუ - კარგი ტანი აქვს. კოც ტანი არჩინუნია დო გური ვარია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 77 -
კაცს ტანი უბერდებაო და გული არაო. ტანს ოკო გომკიგონწყე: ი. ყიფშ., გვ. 5 - ტანზე უნდა გაგხადო. ტანო მშვენიერი
რექჷ: მასალ., გვ. 24 - ტანად მშვენიერი ხარ. ქდუდიდათხინაფალი ტანი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 81 - თავმოცილებული
ტანი. ქტანიშ ხუალა შეჟრჟოლება. თოლს ქაწჷმორუმუ, ტანქ დომიჭყჷ ხუალა: ი. ყიფშ., გვ. 156 - თვალთ დამიბნელდა,
ტანმა დამიწყო ჟრჟოლა. 2. ჩიხრიხის ნაწილი. ფეხზე (კუჩხის) -- ბრტყელ ფიცარზე -- დამაგრებულია ორი ბოძი -- ტანი



(მაკალ., გვ. 211). 

Lemma: t'anad-i  
Number: 19773  
ტანად-ი (ტანადის) ტანადი, მშვენიერი; ზორბა, წარმოსადეგი (ადამიანი). 

Lemma: t'anadoba  
Number: 19774  
ტანადობა (ტანადობას) ტანადობა. ტანადობით ვერგუქ, სახეთი რექ გვალო ღუ: ეკური, გვ. 385 - ტანადობით არ
ვარგხარ, სახით ხარ მთლად ბუ. 

Lemma: t'andabal-i  
Number: 19775  
ტანდაბალ-ი (ტანდაბალ/რს) ტანით დაბალი; დაბალი. 

Lemma: t'andoba  
Number: 19776  
ტანდობა (ტანდობას) იგივეა, რაც ტანადობა. ხვალე ოკვირ ტანდობასჷ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 106 - მხოლოდ
ტანადობას უმზერს. ტანდობასჷ მიანდენცჷ: იქვე, გვ. 106 - ტანადობას მიანდობს. სისქვამე დო ტანდობაშე ჩქიმდა
ძღაბის მართენო?: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 55 - სილამაზითა და ტანადობით მე სხვა გოგო შემედრება? (ჩემთან სხვა გოგოს
შეუძლია მოსვლა?). 

Lemma: t'anzghvandala  
Number: 19777  
ტანზღვანდალა (ტანზღვანდალას) ტანრხეული, ტანმოქნილი. კიბირ -- ბროლი, თოლგვირალი, ტანზღვანდალა
სქვერიშ ნერო: მასალ., გვ. 33 - კბილი -- ბროლი, თვალჟუჟუნა, ტანრხეული შვლის დარად. 

Lemma: t'anzghvindal-i  
Number: 19778  
ტანზღვინდალ-ი (ტანზღვინდალს) იგივეა, რაც ტანზღვანდალა. 

Lemma: t'anteloba  
Number: 19779  
ტანთელობა (ტანთელობას) ტანმრთელობა, ჯანმრთელობა. ტანთელობა ძალამ მიღუ: ეკური, გვ. 386 - ტანმრთელობა
ძალიან (კარგი) მაქვს. 

Lemma: t'ani  
Number: 19780  
ტანი დო კუჩხ-ი (ტანი დო კუჩხის) ტანი და ფეხი //გადატ. ტანსაცმელი და ფეხსაცმელი. დიდა გაგმოჩჷ ტანი დო კუჩხიშა:
მ. ხუბ., გვ. 82 - დედა გაყიდა ჩასაცმელზე (ტანსა და ფეხზე). 

Lemma: t'an{i}keke  
Number: 19781  
ტან{ი}ქექე (ტან{ი}ქექეს) ტანმოქნილი, ტანმჩატე. კვარკვანტია, ტან{ი}ქექე, თელო ორქოში კაკალი: კ. სამუშ., ქართ.
ზეპ., გვ. 32 - გოგმანა, (და) ტანმოქნილი, მთლად (ცოცხლად) ოქროს მარცვალი. 

Lemma: t'ank'a  
Number: 19782  
ტანკა (ტანკას) ტანკი. ტანკა თუდო მოურცუ დო ირფელც ტახჷნც, ოხუმუანც: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 86 - ქვევით ტანკი
მოდის და ყველაფერს ამტვრევს, ახმობს. 

Lemma: t'anlarch'em-i  
Number: 19783  
ტანლარჭემ-ი (ტანლარჭემს) ტანლერწამი. მაფუდუ გჷნაგონი, ტანლარჭემი, თუმასირმა, თოლალმასი, კიბირ(ი)
ბროლი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 49 - მქონდა გაგონილი, ტანლერწამი, თმასირმისა, თვალალმასი, კბილი ბროლი. სიტყვა
ტკბილი, ტან-ლარჭემი, ჩქიმ გურიში ჭუა რექჷ: მასალ., გვ. 31 - სიტყვატკბილი, ტან-ლერწამი, ჩემი გულის ტკივილი ხარ. 

Lemma: t'anmik'okvenj-i  
Number: 19784  
ტანმიკოქვენჯ-ი (ტანმიკოქვენჯის, ტანმიკოქვენს) ტანსაცმელი. შდრ. ბარგი. 

Lemma: t'anmorchil-i  
Number: 19785  
ტანმორჩილ-ი (ტანმორჩილს) ტანმორჩილი, -- დაბალი. ი დროს მათი ქოგიჸიდე თიცალი ცხენს, ტანმორჩილს: ქხს, 1,
გვ. 205 - იმ დროს მეც გიყიდი იმისთანა ცხენს, ტანმორჩილს. 

Lemma: t'anmoch'k'irua  
Number: 19786  
ტანმოჭკირუა (ტანმოჭკირუას) პატარა ტანის, ტანმორჩილი. ტანმოჭკირუა ძღაბის სონია ბჯოხო სახელო: კ. სამუშ.,
ქართ. ზეპ., გვ. 55 - ტანმორჩილ გოგოს სონია მქვია სახელად. 

Lemma: t'ano  
Number: 19787  
ტანო ჩეჯა (ტანო ჩეჯას) ტანად ალვის ხე. ტანო ჩეჯა რექ - ტანად ალვის ხე ხარ. 

Lemma: t'ansashval-i  
Number: 19788  



ტანსაშვალ-ი (ტანსაშვალ/რს) ტანსაშუალი, საშუალო სიმაღლისა (ადამიანი). ტანსაშვალი, მოჭკირუა, მოქეფე დო
ხერიანი: ი. ყიფშ., გვ. 157 - ტანსაშუალი, ტანმორჩილი, მოქეიფე და ხეირიანი. 

Lemma: t'ansintele  
Number: 19789  
ტანსინთელე, ტანსჷნთელე (ტანსი/ჷნთელეს) ტანის სიმრთელე, ჯანმრთელობა. ტანსინთელე რშიბუდას: ქხს, 1, გვ. 15 -
ჯანმრთელობა (ტანის სიმრთელე) გქონდეს (გეშოვოს). ტანსჷნთელე რშებუდან, სახანთი დო ჭყანა!: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ.,
გვ. 104 - მოგცემოდეთ ტანსიმრთელე, არაქათი და სიმხნევე. 

Lemma: t'ant'al-i  
Number: 19790  
ტანტალ-ი (ტანტალ/რს) 1. ხეტიალი, წანწალი. მუს გილეტანტალუ, ვადაახუნენო ჸუდეს? - რას დაწანწალებს, ვერ
დაჯდება სახლში? 2. ტარტარი (ენისა). ნინას ვოტანტალაფუა: ქხს, 1, გვ. 246 - ენას ვატარტალებ{ინებ}. უტანტალუანს
(უტანტალუუ ნინას ატარტალა ენა, უტანტალუაფუ უტარტალებია, ნოტარტალაფუე(ნ) ატარტალებდა თურმე) გრდმ. ატარტალებს (ენას).
ოტანტალაფუანს (ოტანტალაფუუ ატარტარებინა, უტანტალაფუაფუ უტარტარებინებია, ნოტანტალაფუე(ნ) ატარტარებინებდა ენას) კაუზ.
უტანტალუანს ზმნისა -- ატარტარებინებს (ენას). გოტანტალერი მიმღ. ვნებ. წარს. გატლეკილი, -- ყბედი. ნატანტალა მიმღ. ვნებ.
წარს. ნატარტალები, ნაყბედი. ნატანტალუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ყბედობის საფასური. შდრ. საბა: ტანტალი ცუდი სიარული. 

Lemma: t'ant'alua  
Number: 19791  
ტანტალუა (ტანტალუას) სახელი ტანტალანს ზმნისა -- ძლიერ გასუფთავეა, გაპრიალება; გადატ. გაპარსვა სუფთად.
ტანტალანს (გოტანტალანს გაასუფთავებს, გოტანტალუუ გაასუფთავა, გოუტანტალუუ გაუსუფთავებია, გონოტანტალუე(ნ) გაასუფთავებდა
თურმე) გრდმ. ასუფთავებს; პარსავს სუფთად. 

Lemma: t'ant'ar-i  
Number: 19792  
ტანტარ-ი (ტანტარს), ტენტერ-ი (ტენტერს), ტუნტურ-ი (ტუნტურს) ხეტიალი, წანწალი. 

Lemma: t'ankeke  
Number: 19793  
ტანქექე (ტანქექეს) იხ. ტანიქექე. ტანქექე რექ: მასალ., გვ. 93 - ტანმარდი (ტანმჩატე) ხარ. 

Lemma: t'ankvi{n}je  
Number: 19794  
ტანქვი{ნ}ჯე (ტანქვი{ნ}ჯეს) დაბალი, ქვიჯის მსგავსი ტანის მქონე. ტანქვინჯე დო ჩხვინდი გირძე: მასალ., გვ. 44 -
ტანქვიჯა და ცხვირგრძელი. შდრ. ქვინჯე. 

Lemma: t'anshvingal-i  
Number: 19795  
ტანშვინგალ-ი (ტანშვინგალ/რს) ტანსწორი. ოკო რდასიე ღორონთიში სქუა ტანშვინგალი, მუთ ჩე ჯა რე: აია, 1, გვ. 24 -
უნდა იყოსო ღმერთის შვილი ტანადსწორი, როგორც ალვისხეა. 

Lemma: t'anja  
Number: 19796  
ტანჯა (ტანჯას), ტანჯება (ტანჯებას)სახელი ტანჯენს, იტანჯებუ(ნ) ზმნათა -- ტანჯვა. უჯერო დო უთოლჸუჯეს ტანჯა მოძუ
ოშინერი: ი. ყიფშ., გვ. 117 - უჯეროსა და უყურადღებოს ტანჯვა მოსდევს (მოსდგამს) ასნაირი. მუშენ ოკო იტანჯას?: ქხს, 1,
გვ. 84 - რატომ უნდა იტანჯოს? მა მატანჯე, მუს გიკეთენს?: ი. ყიფშ., გვ. 124 - მე რომ მტანჯო, რას გიკეთებს? ტანჯენს (იყენ.
იტანჯუ იტანჯა, უტანჯებუ უტანჯია, ნოტანჯებუე(ნ) იტანჯებოდა თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ. იტანჯება, ტანჯობს. ატანჯენს (დატანჯუ
დატანჯა, დუუტანჯებუ დაუტანჯავს) გრდმ. ტანჯავს. იტანჯენს (დიიტანჯუ დაიტანჯა, დუუტანჯებუ დაუტანჯავს თავი) გრდმ. სათავ. ქც.
ტანჯენს ზმნისა -- იტანჯავს. უტანჯენს (დუუტანჯუ დაუტანჯა, დუუტანჯებუ დაუტანჯავს) გრდმ. სასხ. ქც. ტანჯენს ზმნისა -- უტანჯავს.
იტანჯებუ(ნ) (დიიტანჯუ დაიტანჯა ის, დოტანჯებე{ლე}(ნ) დატანჯულა) გრდუვ. ვნებ. ტანჯენს ზმნისა -- იტანჯება. ეტანჯებუ(ნ) (დეეტანჯუ
დაეტანჯა, დატანჯებუ დასტანჯვია) გრდუვ. ვნებ. უტანჯენს ზმნისა -- ეტანჯება. იტანჯე(ნ)//იტანჯინე(ნ) (იტანჯინუ შესაძლებელი
გახდა {და}ტანჯვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ტანჯენს ზმნისა -- შეიძლება ტანჯოს (ტანჯვა). ატანჯე(ნ)//ატანჯინე(ნ) (ატანჯინუ
შეძლო {და}ეტანჯა, -- , ნოტანჯ{ებ}უე(ნ) შესძლებია {და}ეტანჯა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უტანჯენს ზმნისა -- შეუძლია {და}ტანჯოს.
ოტანჯებაფუანს (ოტანჯებაფუუ ატანჯვინა, უტანჯებაფუაფუ უტანჯვინებია, ნოტანჯებაფუე(ნ) ატანჯვინებდა თურმე) კაუზ. ტანჯენს ზმნისა --
ატანჯვინებს. მატანჯებელი მიმღ. მოქმ. {და}მტანჯველი. ოტანჯებელი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}სატანჯველი. ტანჯებული მიმღ. ვნებ. წარს.
{და}ტანჯული. ნატანჯები მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნატანჯი. ნატანჯებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ტანჯვის საფასური. {უდუ}უტანჯებუ მიმღ.
უარყ. {და}უტანჯავი. 

Lemma: t'anjebul-i  
Number: 19797  
ტანჯებულ-ი (ტანჯებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ტანჯენს ზმნისა -- {და}ტანჯული. ჸოროფილშე ტანჯებული მის გიძირუ
ჩქიმიცალი - სატრფოსაგან დატანჯული ვის გინახავს ჩემისთანა. 

Lemma: t'ar-i  
Number: 19798  
ტარ-ი (ტარს) 1. ტარი. ბერგიშა ტარი ქიგემიგი - თოხზე ტარი დამიგე. არგუნიში ტარქ გომიტირხუ - ნაჯახის ტარი
გამიტყდა. წიფური ვართ ბარო ირგუ დო ვართი ტარო - წიფელი არც ბარად ვარგა და არც ტარად. 2. ტარო (სიმინდისა).
სიმიდიში ტარს მაღაზას მითმაღვანა - სიმინდის ტაროს სასიმინდეში ყრიან. ართი ჯინც ჟირ ტარც ვაბჯერდჷთ: კ. სამუშ.,
ქართ. ზეპ., გვ. 84 - ერთ ძირზე ორ ტაროს არ ვჯერდებით. ტარ-ლატი სიმინდის ტარო, ტარო-სიმინდი (ი. ყიფშ.). 

Lemma: t'aram-i  
Number: 19799  
ტარამ-ი (ტარამს) 1. ტარიანი. დიდტარამი ხამი -დიდტარიანი დანა. 2. ტაროიანი. დიდუ! მუ ლატი უჭკომუნა, ვარა მუ
ჯგირი ტარამი: ქხს, 1, გვ. 184 - დედავ! რამდენი (რა) სიმინდი უჭამიათ, ან რა კარგი ტაროიანი. 

Lemma: t'aran-i  



Number: 19800  
ტარან-ი (ტარანს) ტარანი (თევზის სახეობა). ტარანი ბჩათ დო მუში წვენია: ქხს, 1, გვ. 189 - ტარანი ვაჭამოთ და მისი
წვენიო. ხომლა ტარანშა ვაღირუნია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 184 - ხმელ ტარ{ა}ნად არ ღირსო. 

Lemma: t'ar{ap}ua  
Number: 19801  
ტარ{აფ}უა (ტარ{აფ}უას) სახელი ოტარაფუანს ზმნისა -- დატაროიანება. ჟირ ტარც ვაბჯერდჷთ, ხუთის ვოტარაფუანთ: კ.
სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 84 - ერთ ძირზე ორ ტაროს არ ვჯერდებით, ხუთ ტაროს ვასხმევინებთ (ვატაროებინებთ). ტარენს
(იყენ. იტარენს იტაროებს; იტარუ იტაროა, ტარო გამოისხა; უტარებუ უტაროებია; ნოტარებუე(ნ) იტაროებდა თურმე) გრდუვ. ტაროს
ისხამს (იტანს). იტარებუ{უ}(ნ) (დეეტარუ დატაროვდა, ტარო გამოიტანა; დატარებე{ლე}(ნ) დატაროებულა, ტარო გამოუტანია)
გრდუვ. ვნებ. ტარენს ზმნისა -- ტარო გამოაქვს. ოტარაფუანს (ოტარაფუუ ატაროებინა; უტარაფუაფუ უტაროებინებია, ტარო
გამოუტანებინებია; ნოტარაფ{უაფ}უე(ნ) ატაროებინებდა, ატაროინებდა თურმე) კაუზ. ატარენს ზმნისა -- ატაროებინებს. მატარაფუ
მიმღ. მოქმ. ტაროს გამომტანი. ოტარებელი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}სატაროებელი. დოტარებული მიმღ. ვნებ. წარს. დატაროებული. 

Lemma: t'arapuna  
Number: 19802  
ტარაფუნა (ტარაფუნას) ბოტან. ყაზახა (ა. მაყ.). იხ. მარაკინტა. 

Lemma: t'arguda  
Number: 19803  
ტარგუდა (ტარგუდას) თავდაპირველი (უძველესი) სამშობლო. ტარგუდა ქიშარჭყოჲადუ - უძველესი სამშობლო
დაგვიწყებია. სონ ტარგუდაშე მო{გ}იზოჯუ - სადაური უძველესი სამშობლოდან მობრძანებულხარ (გ. ელიავა). 

Lemma: t'areba1  
Number: 19804  
ტარება1 (ტარებას) სახელი ატარენს, იტარებუ(ნ) ზმნათა -- ტარება. ამდღა ონჯუას შაყარუას ატარენა - დღეს საღამოს
კრებას (თავშეყრას) ატარებენ. ...მარა ვა მატარინენა, მაშიინა გილანგარა: ი. ყიფშ., გვ. 126 - ...მაგრამ არ შეგვიძლია
ჩავატაროთ, შეგვეძინება (ვიშოვით) ტირილი. ატარენს (ატარუ ატარა, უტარებუ უტარებია, ნოტარებუე(ნ) ატარებდა თურმე) გრდმ.
ატარებს. იტარენს (იტარუ იტარა, უტარებუ უტარებია) გრდმ. სათავ. ქც. ატარენს ზმნისა -- იტარებს თავისთვის. უტარენს (უტარუ
{ჩა}უტარა, უტარებუ {ჩა}უტარებია) გრდმ. სასხ. ქც. ატარენს ზმნისა -- უტარებს. იტარებუუ(ნ) (გეეტარუ//გიიტარუ გატარდა,
გატარებე{ლე}(ნ) გატარებულა) გრდუვ. ვნებ. ატარენს ზმნისა -- ტარდება. ეტარებუუ(ნ) (ჩეეტარუ ჩაუტარდა, ჩატარებუუ ჩასტარებია)
გრდუვ. ვნებ. უტარენს ზმნისა -- უტარდება. იტარინე(ნ) (იტარინუ შესაძლებელი გახდა {ჩა}ტარება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
ატარენს ზმნისა -- შეიძლება {ჩა}ტარება. ატარინე(ნ) (ატარინუ შეძლო {ჩა}ეტარებინა, -- , ნოტარებუე(ნ) შესძლებია {ჩა}ტარება)
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უტარენს ზმნისა -- შეუძლია {ჩა}ატაროს. ოტარებაფუანს (ოტარებაფუუ ატარებინა, უტარებაფუაფუ
უტარებინებია, ნოტარებაფუე(ნ) ატარებინებდა თურმე) კაუზ. ატარენს ზმნისა -- ატარებინებს. მატარებელი მიმღ. მოქმ.
{ჩა}მტარებელი. ოტარებელი მიმღ. ვნებ. მყ. {ჩა}სატარებელი. ტარებული მიმღ. ვნებ. წარს. {ჩა}ტარებული. ნატარები/უ მიმღ. ვნებ.
წარს. {ჩა}ნატარები. ნატარებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ჩატარების საფასური. უგუუტარებუ, უჩუუტარებუ მიმღ. უარყ. გაუტარებელი,
ჩაუტარებელი. 

Lemma: t'areba2  
Number: 19805  
ტარება2 (ტარებას) იგივეა, რაც ტარუა, -- (სიმინდის) ტაროს გამოტანა. 

Lemma: t'arebul-i  
Number: 19806  
ტარებულ-ი (ტარებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ატარენს ზმნისა -- {გა}ტარებული. ჩქიმ ტერს ღორონქ ნუ მეჩას, თე-ცალი
დრო ტარებულო!: მ. ხუბ., გვ. 324 -ღმერთმა ჩემს მტერს ნუ მისცეს ასეთი დრო გატარებულად. 

Lemma: t'ariel-i  
Number: 19807  
ტარიელ-ი (ტარიელ/რს) ტარიელი. // გადატ. ზოგადი სახელიცაა მეგრულში და ნიშნავს: გმირს, ძლიერს, ღონიერს (ი.
ყიფშ.). იში მეჯინა მუთუნიშა ქოღირუ, ტარიელი რე - იმისი შეხედვა რამედ ღირს, ტარიელია. ჩქინი სინჯალეფი --
ტარიელეფი რენია: ქხს, 2, გვ. 78 - ჩვენი სიძეები -- ტარიელებიაო. მეგრულ ზღაპრებში გვხვდება: ხრისტაგან-ტარიელი;
ბელთაგანი-ტარიელი; რუფი-ტარიელი (ი. ყიფშ.). 

Lemma: t'ark'al-i  
Number: 19808  
ტარკალ-ი (ტარკალს) 1. ურცხვად ლაყბობა, ტლიკინი, ლაქლაქი; ტარტარი. ქტარკალი ნინაში ლაყბობა, ტლიკინი ენისა;
ზედმეტი ლაპარაკი. დუსჷ ვამგოწონუანთუ ნამტან ნინაშ ტარკალითჷ: ქხს, 1, გვ. 110 - თავს არ მოგაწონებთ ენის
მეტისმეტი ტლიკინით. გილუულ დო დუცუ ერთუა ნინაში თეცალი ტარკალით: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 35 - დადიხარ და
თავს იქცევ ენის ამგვარი ტარტარით. შდრ. დარღალი ნინაში. 2. უთავბოლოდ, უსაქმოდ სიარული, -- ხეტიალი. შდრ.
გილატარკალი. 

Lemma: t'ark'ale  
Number: 19809  
ტარკალე (ტარკალეს) იგივეა, რაც ტალიკე, -- შიშველი, ტიტველი, -- დედიშობილა. ტარკალე ოშ კოს ვა გაარჩვე -
შიშველს ასი კაცი ვერ (შეუძლია) გაძარცვავს. ოჭოფეს ტარკალე ბერი: მ. ხუბ., გვ. 74 - დაიჭირეს შიშველი ბერი. შდრ. ლაზ.
ტეტელი შიშველი, ტიტველი (ნ. მარი). 

Lemma: t'ark'ap-i  
Number: 19810  
ტარკაფ-ი (ტარკაფის) იგივეა, რაც ტარკალი. 

Lemma: t'aroz-i  
Number: 19811  
ტაროზ-ი (ტაროზის) ტაროსი, დარი (საპირისპ. ხანდარა). ანწი ტაროზი იჸუაფუ - აწი ტაროსი (დარი) იქნება. ტაროზის



ფარფალია ხოლო გაგთოფურინუნსია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 129 - დარში პეპელაც კი გამოფრინდებაო. 

Lemma: t'arozoba  
Number: 19812  
ტაროზობა (ტაროზობას) ამინდი. უბადო ტაროზობაში ჭყიში: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 81 - მწყემსი ავ ამინდში (ავი
ამინდისა). 

Lemma: t'arozubado  
Number: 19813  
ტაროზუბადო (ტაროზუბადოს) ცუდი ამინდი. 

Lemma: t'arozubadoba  
Number: 19814  
ტაროზუბადობა (ტაროზუბადობას) ცუდი (ავი) ამინდი. ბრელ ხანიში გოლოფას დიდი ტაროზუბადობა მოჸუნსია: ხალხ.
სიბრ., 1, გვ. 20 - ბევრი (დიდი) ხნის გვალვას დიდი ტაროს-უბადობა (ცუდი ტაროსი) მოჰყვებაო. 

Lemma: t'arzhil-i  
Number: 19815  
ტარჟილ-ი (ტარჟილს) იგივეა, რაც ფერნაჸილი, -- ფერმკრთალი (პ. ჭარ.). 

Lemma: t'arsimi{n}d-i  
Number: 19816  
ტარსიმი{ნ}დ-ი (ტარსიმი{ნ}დის, ტარსიმი{ნ}ს) ტარო სიმინდი. მიშელი ჸვანაშა დო ოხაშალო ტარსიმი{ნ}დი გაჲშატახი -
შედი ყანაში და მოსახარშად ტარო-სიმინდი მოტეხე. 

Lemma: t'art'al-i  
Number: 19817  
ტარტალ-ი (ტარტალს) იგივეა, რაც ტარკალი, -- ყბედობა, ტარტარი. ქნინაშ ტარტალი ენის ტარტარი, ყბედობა.
ტარტალანს (იყენ. იტარტალუ იყბედა, უტარტალუუ უყბედია, ნოტარტალუე(ნ) ყბედობდა თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ. ტარტარებს,
ყბედობს. უტარტალუანს (ნინას) (უტარტალუუ ნინა იყბედა, უტარტალუაფუ ნინაშა უტარტარებია ენისთვის) გრდმ. ატარტალებს ენას
(ყბედობს). გოტარტალერი მიმღ. ვნებ. წარს. გატლეკილი, ლაქლაქა, ყბედი. შდრ. ლაზ. ოტარტალუ ყბედობა, ტარტალი (აჭარ.
დარგ. ლექსკ., 4, გვ. 67). შდრ. თართალი. 

Lemma: t'arua  
Number: 19818  
ტარუა (ტარუას) იგივეა, რაც ტარაფუა, -- სიმინდის დატაროება, ტაროს გამოტანა. სოქშა ლაიტიში მოურც ტარუა,
ქუდვოგურუათ ირკოც ჭარუა: ყაზაყ., 6.05.1931, გვ. 3 - სანამდე მოვა სიმინდის დატაროება, ვასწავლოთ ყველას (ყოველ
კაცს) წერა. 

Lemma: t'arghal-i  
Number: 19819  
ტარღალ-ი (ტარღალს) იგივეა, რაც დარღალი, -- ლაქლაქი, ტატყანი. 

Lemma: t'arcale  
Number: 19820  
ტარცალე (ტარცალეს) იგივეა, რაც ტარკალე, -- შიშველი, მოტიტვლებული. თიში ტარცალე დუდიშა ქუმოდაცაფუნი აკა -
იმის ტიტველ თავზე დამარტყმევინა (მაგრად) ერთი. // გადატ. ძალიან ღარიბი. ტარცალე კოჩიე, მუთუნი ვაპალუუ -
ძალიან ღარიბი (შიშველი) კაცია, არაფერი არ გააჩნია. 

Lemma: t'at'-i  
Number: 19821  
ტატ-ი (ტატის) პაპის დედა (დ. ფიფია). შდრ. დადი. 

Lemma: t'at'a  
Number: 19822  
ტატა (ტატას) იგივეა, რაც ტატალი, -- ქაღალდი; ყვავილი; ჩვილთა შესაქცევი რამე (ი. ყიფშ., პ. ჭარ.). ძია ბძირი, ტატა
ბძირი, ღორონთ(ი), თინა ქომოძირი: ქხს, 1, გვ. 11 - მძივი ვნახე, ტატა (კარგი) ვნახე, ღმერთო, ის მაპოვნინე (მაჩვენე). 

Lemma: t'at'aia  
Number: 19823  
ტატაია (ტატაიას) იხ. ტატალია. თირი ტატაია- თეთრი თოვლი. 

Lemma: t'at'al-i  
Number: 19824  
ტატალ-ი (ტატალს) 1. ბოტან. ვარდკაჭაჭა. იხ. მწვანე სვიტი (ა. მაყ.). 2. კარგი, მშვენიერი. ნამ(უ) ბაღჷსჷ ინოჩანცჷ
თქვანიცალი ტატალი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 32 - რომელ ბაღში იფურჩქნება კოხტა თქვენი სადარი (თქვენისთანა
ყვავილი). გურკოჩი, ტატალ კოჩი, დოურთე დო მალას დოჭვი!: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 20 - გულიანო კაცო, მშვენიერო კაცო,
დაატრიალე და მალე შეწვი! ეთი ტორონჯი ტატალეფიში ხელმწიფეთჷ რდჷ დაბადებული: კ. სამუშ., ქართ. პოეზ., გვ. 61 -
ის მტრედი მშვენიერთა ხელმწიფედ (მეფედ) იყო დაბადებული. 

Lemma: t'at'alia//t'at'aia  
Number: 19825  
ტატალია//ტატაია (ტატა{ლ}იას) კნინ. იგივეა, რაც ტატალი, -- მშვენიერი; გადატ. თეთრი, ქათქათა. თირ-ტატალია
თოვლი ქათქათა. ტატაია რე თირიცალი - თეთრია (მშვენიერია) თოვლის მსგავსად. 

Lemma: t'at'alua  
Number: 19826  



ტატალუა (ტატალუას) ყვავილის გაშლა (ბ. კილანავა). 

Lemma: t'at'arua  
Number: 19827  
ტატარუა (ტატარუას) სახელი ტატარანს ზმნისა -- დაქცევა, მოსპობა, მოსრვა, დანგრევა (ქვეყნისა); გაქუსვლა. ვაძირეს
კარდილა ხოლო, არძო ოკუტატარუნ დო ექ მიცადუდუო?: მ. ხუბ., გვ. 278 - ვერ ნახეს ქვაბიც კი, ყველაფერი დაუქცევია
და იქ მოიცდიდა? მიტატარჷ, მუთა მოჩქჷ კჷრცხი დო ჭვიმაშ რაბადი: მასალ., გვ. 71 - მიქუსლავს, არ ემჩნევა (არაფრად
ეჩვენება) სეტყვისა (კოხისა) და წვიმის ზათქი. ტატარანს (დოტატარუუ დააქცია, დუუტატარუუ დაუქცევია, დონოტატარუე(ნ) დააქცევდა
თურმე) გრდმ. ანგრევს, აქცევს (ყველაფერს), სპობს. იტატარანს (დიიტატარუ დაიგლიჯა; დოუტატარუუ დაუგლეჯია, დაუქცევია
(ქვეყანა)) გრდმ. სათავ. ქც. ტატარანს ზმნისა -- იფლეთს, იგლეჯს ყველაფერს, -- ძლიერ უკმაყოფილოა. იტატარუუ(ნ)
(დიიტატარუ დაინგრა, დაიქცა; დოტატარე{ლე}(ნ) დანგრეულა, დაქცეულა) გრდუვ. ვნებ. ტატარანს ზმნისა -- ინგრევა, იქცევა
(ქვეყანა). ატატარუუ(ნ) (დაატატარუ დაექცა, დაენგრა; დოტატარუუ დანგრევია, დაჰქცევია ქვეყანა) გრდუვ. ვნებ. უტატარანს
ზმნისა -- ენგრევა, ექცევა (ქვეყანა). მატატარალი მიმღ. მოქმ. {და}მანგრეველი. ოტატარალი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}სანგრევი,
{და}საქცევი. დოტატარელი მიმღ. ვნებ. წარს. დანგრეული, დაქცეული. 

Lemma: t'at'ap-i  
Number: 19828  
ტატაფ-ი (ტატაფის) იხ. ტატუა. 

Lemma: t'at'ua  
Number: 19829  
ტატუა (ტატუას) სახელი უტატუანს ზმნისა -- თათუნი, ცაცუნი (ხელისა). ოქროში სქამც გევოხექ დო გევტატუა ხეს: კ.
სამუშ., ქხპს, გვ. 168 - ოქროს სკამზე ვზივარ და ვუტატანებ (ვუთათუნებ) ხელს. უტატუანს (გეუტატუუ ხე მოუთათუნა ხელი,
გეუტატუაფუ ხე მოუთათუნებია ხელი) გრდმ. სასხ. ქც. უთათუნებს, უცაცუნებს (ხელს). იტატეენე(ნ) (იტატეენუ შესაძლებელი გახდა
ცაცუნი, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. შეიძლება თათუნი, ცაცუნი (ხელისა). ატატეენე(ნ) (ატატეენუ შეძლო ეცაცუნებინა, -- , -- )
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უტატუანს ზმნისა -- შეუძლია უთათუნოს, უცაცუნოს. ოტატაფუანს (ოტატაფუუ აცაცუნებინა, უტატაფუაფუ
უცაცუნებინებია, ნოტატაფუე(ნ) აცაცუნებინებდა ხელს) კაუზ. უტატუანს ზმნისა -- ათათუნებინებს, აცაცუნებინებს (ხელს).
მატატაფალი მიმღ. მოქმ. {შე}მთათუნებელი, {გა}მცაცუნებელი. ოტატაფალი მიმღ. ვნებ. მყ. სათათუნებელი, {გა}საცაცუნებელი.
ნატატეფი მიმღ. ვნებ. წარს.ნათათუნები, ნაცაცუნები. ნატატაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. თათუნის, ცაცუნის საფასური. შდრ. წაწაფი. 

Lemma: t'at'urua  
Number: 19830  
ტატურუა (ტატურუას) სახელი ტატურანს ზმნისა -- გაბრტყელება; გლესვა; ზელა. ვარა მუთუ ცჷრი თინა, ვარა მუთუ
ტატურე?: მასალ., გვ. 101 - ან რითი გაცერი ის, ან რითი მოზილე? ფაცხას ტატურანდეს ხეთ, უტატყუანდეს ორინჯიშ
ფუნას, ტუტასი დო ჭითა დიხას ართო აკოზელს - ფაცხას გლესდნენ ხელით, უტყაპუნებდნენ საქონლის ნეხვს, ნაცარსა და
წითელ მიწას ერთად შეზელილს. ტატურანს (დოტატურუუ მოზილა, დუუტატურუ მოუზელია, დონოტატურუე(ნ) მოზელდა თურმე) გრდმ.
ზელს. იტატურანს (დიიტატურუუ მოიზილა, დუუტატურუუ მოუზელია) გრდმ. სათავ. ქც. ტატურანს ზმნისა -- იზელს თავისთვის.
უტატურანს (დუუტატურუუ მოუზილა, დუუტატურუუ მოუზელია) გრდმ. სასხ. ქც. ტატურანს ზმნისა -- უზელს. იტატურუუ(ნ) (დიიტატურუ
მოიზილა ის, დოტატურე{ლე}(ნ) მოზელილა) გრდუვ. ვნებ. ტატურანს ზმნისა -- იზილება. ატატურუუ(ნ) (დაატატურუ მოეზილა,
დოტატურუუ მოზელვია) გრდუვ. ვნებ. უტატურანს ზმნისა -- ეზილება. იტატურე(ნ) (იტატურუ შესაძლებელი გახდა {მო}ზელვა, -- , -- )
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ტატურანს ზმნისა -- შეიძლება მოიზილოს. ატატურე(ნ) (ატატურუ შეძლო {მო}ეზილა, -- , ნოტატურუე(ნ)
შესძლებია {მო}ზელვა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უტატურანს ზმნისა -- შეუძლია {მო}ზილოს. ოტატურაფუანს (ოტატურაფუუ
აზელვინა, უტატურაფუაფუ უზელვინებია, ნოტატურაფუე(ნ) აზელვინებდა თურმე) კაუზ. ტატურანს ზმნისა -- აგლესვინებს,
აზელვინებს. მატატურალი მიმღ. მოქმ. {გა}მგლესავი, {მო}მზელი. ოტატურალი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}საგლესი, {მო}საზელი. ტატურელი
მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}გლესილი, {მო}ზელილი. ნატატურა მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნაგლესი, {მო}ნაზელი. ნატატურუერი მიმღ. ვნებ.
წარს. {გა}გლესის, {მო}ზელვის საფასური. 

Lemma: t'at'uc-i  
Number: 19831  
ტატუც-ი (ტატუცის): ძველად კერავდნენ ტყავისაგან, რგვლად იყო ამოჭრილი და თავზე ეხურათ (გიოტატუდეს); რომ არ
ჩამოვარდნილიყო, საყელოს უკეთებდნენ (მასალები, ტ. 3, ნაწ. 1, გვ. 244), -- ფაფანაკი. 

Lemma: t'at'q'al-i  
Number: 19832  
ტატყალ-ი (ტატყალ/რს) ხმამაღლა ლაპარაკი, ლაქლაქი, ტატყანი. მუთუნს ვემეგუნი, ეფერემს ტატყალანს - არაფერს
რომ არ ჰგავს, ისეთებს ტატყანებს. ტატყალანს (ტატყალუუ იტატყანა, უტატყალუუ უტატყანია, ნოტატყანუე(ნ) ტატყანებდა თურმე)
გრდმ. ტატყანებს, ჭაჭყანებს. მატატყალარი, ტატყალა მიმღ. მოქმ. ვისაც ტატყანი სჩვევია. ოტატყალარი მიმღ. ვნებ. მყ. სატატყანო.
ნატატყალა მიმღ. ვნებ. წარს. ნატატყანები. ნატატყალუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ტატყანის საფასური. იხ. ტარღალი. შდრ. იმერ., გურ.
ტატყანი ჭაჭყანი, ჯაჯღანი, უსაბუთო ლაპარაკი (ვ. ბერ.). 

Lemma: t'at'q'ala  
Number: 19833  
ტატყალა (ტატყალას) ვისაც ტატყანი სჩვევია. 

Lemma: t'apancha  
Number: 19834  
ტაფანჩა (ტაფანჩას) იგივეა, რაც ტაბანჩა, -- დამბაჩა. ტაფანჩა ქიმეჩჷ ხეს: მ. ხუბ., გვ. 252 - დამბაჩა მისცა ხელში. ათე
ტაბანჩა ქააჸოთია თეშია: მ. ხუბ., გვ. 252 - ეს დამბაჩა ისროლეო ისეო. 

Lemma: t'ape  
Number: 19835  
ტაფე (ტაფეს) ტაფა. შდრ. ლაზ. ტაფელა დიდი ქვაბი (ნ. მარი). 

Lemma: t'apel-i  
Number: 19836  
ტაფელ-ი (ტაფელს) იხ. რიკ-ტაფელა. 



Lemma: t'asht-i  
Number: 19837  
ტაშთ-ი (ტაშთის)//ტაშტ-ი (ტაშტის) ტაშტი. ტაშთიქ ქიდოლუა დო ხონარქ გოლუა - ტაშტი დავარდა და ხმა გავარდაო.
შდრ. ლახანკა. 

Lemma: t'acale  
Number: 19838  
ტაცალე (ტაცალეს) იიგივეა, რაც ტარცალე. შდრ. ტარკალე. 

Lemma: t'aceba  
Number: 19839  
ტაცება (ტაცებას) სახელი იტაცენს ზმნისა -- {მო}ტაცება. 

Lemma: t'axa  
Number: 19840  
ტახა (ტახას) ტეხა. ხეში ტახა, ხუჯიშ ჭუა მა დო ჩქიმ ჩილი დო სკუას შორიშა ქიგომირაჸითი: ს. მაკალ., გვ. 321 - ხელის
ტეხა, მხრის ტკივილი მე და ჩემს ცოლ-შვილისაგან შორს გამიდევნეთო. ქდუდიშტახა//დუდიჲტახა თავის ტეხა (ტკივილი).
გადატ. ცუდი რამ. სქანი დუდიშტახა მეტი, იქ ვამორთასი-და: - შენი თავისტეხა მეტი, ის აქ არ მოვიდეს. ჩქიმი
დუდიშტახას მეფჩა - ჩემს თავისტკივილს მივცემ. იხ. ტახუა. 

Lemma: t'axana  
Number: 19841  
ტახანა (ტახანას) იგივეა, რაც ლაკვატა, -- ხის მოკლე სასროლი ჯოხი, ჭოლოკი, - რითაც ხიდან ჩამოაგდებენ ხოლმე ან
ჩამობერტყავენ ხილს (მაგ., ვაშლს, მსხალს, კაკალს...). შხვაში ტახანა ანდვილი მაარქინაფალი რე - სხვისი ჯოხი
(ჭოლოკი) ადვილი მოსაქნევიაო. 

Lemma: t'axap-i  
Number: 19842  
ტახაფ-ი (ტახაფის) იხ. ტახუა -- მტვრევა, ტეხა. მუდგარენი ბირგული პტახუნს, ხანდარა მაარე - რაღაცაა, მუხლი
მტეხავს, ავდარია მომდგარი. ტახაფიშ ხუმა ირჩქილედუ - მტვრევის ხმა ისმოდა. 

Lemma: t'axt-i  
Number: 19843  
ტახთ-ი (ტახთის) ტახტი. დინახალენი ორქოში ტახთის რჩინ ხენწიფე ქიგლახე: აია, 1, გვ. 25 - შიგნითა ოქროს ტახტზე
მოხუცი ხელმწიფე ზის. 

Lemma: t'axil-i  
Number: 19844  
ტახილ-ი (ტახილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ტახუნს ზმნისა -- {გა}ტეხილი, დამტვრეული. ვორწყექ კჷრდე ტახილეფც: კ. სამუშ.,
ქართ. ზეპ., გვ. 115 - ვხედავ ციცაბო კლდეებს (დამტვრეულებს). 

Lemma: t'axt'-i  
Number: 19845  
ტახტ-ი (ტახტის) იგივეა, რაც ტახთი, -- დასაჯდომი ფართო ლოდი. შდრ. ტოპონ. ნატახტ//ნატახტაში ნატახტარი (პ. ცხად.,
ტოპონ., გვ. 60). 

Lemma: t'axt'obana  
Number: 19846  
ტახტობანა (ტახტობანას) თამაშის ერთ-ერთი სახეობა. მდინარის კბოდიან ნაპირას, სადაც წყალი ღრმაა, რამდენიმე
ბავშვი (სამი, ოთხი, ხუთი და ა.შ.) თამაშობს წყალში გადაგდებას. შეჭიდების დროს ვინც თავს ვერ შეიკავებს და წყალში
ჩავარდება, თამაშს ეთიშება. ბოლოს დარჩენილი ითვლება გამარჯვებულად, -- ტახტის მფლობელად. 

Lemma: t'axua  
Number: 19847  
ტახუა (ტახუას; ტახ//ტირხ//ტერხ//ტორხ//ტრიხ) სახელი ტახუნს, ტირხუ(ნ), ტორხუ(ნ) ზმნათა -- 1. ტეხა, მტვრევა, ტყდომა;
ნგრევა. დიფჩოქით, იფხვეწით, ჸუდექ ტახუა დიჭყჷნი: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 134 - დავიჩოქეთ, ვეხვეწეთ, სახლმა ნგრევა რომ
დაიწყო. ფარა ჯოჯოხეთიში კარს ტახუნსია - ფული ჯოჯოხეთის კარს ტეხსო. დოტახჷ არძო ოკილარეფი: ა. ცაგ., გვ. 21 -
დაამტვრია ყველა საკეტები. გოტირხუ კარქინი, მინილუ ბოშიქ: მ. ხუბ., გვ. 3 - კარი რომ გატყდა, შევიდა ბიჭი. ჭკიდი
ართიშა გოტირხუნი, უკული ართიანს ვამკააჭაბუუ - მჭადი ერთხელ რომ გატყდება, შემდეგ ერთმანეთს არ მიეწებება.
სენეფს მით რჩხჷნსჷნი, თის უტორხუნია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 121 - თეფშებს ვინც რეცხავს, იმას უტყდებაო. ქსიტყვაში
(ფუჩიში) ტახუა სიტყვის (ფიცის) გატეხა: ჯიმაში სიტყვა ვეგნოპტახია - ძმის სიტყვა არ გადავტეხეო. მა ვაპტახუნქ ჩქიმ
ფუჩის: მ. ხუბ., გვ. 30 - მე არ გავტეხ ჩემს ფიცს. ქსერიში ტახუა ღამის ტეხა: შხირას ტახუნს სერს - ხშირად ტეხს ღამეს.
ქდიხაში ტახუა ყამირი მიწის მოხვნა. 2. ტეხა (სიმინდისა); სიმინდის ტეხის დრო. თასუას მუთი თქვისჷნი, ტახუას თიქ იჸუა:
ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 51 - თესვის დროს რაც ითქვა, ტეხვისას (ჭირნახულის მოწევისას) ის იქნაო. 3. იგივეა, რაც ტახა, --
ტკივილი (ფეთქვით, ხანგამოშვებით ძლიერი). ტახუნს (გოტახუ {გა}ტეხა, გუუტახუ {გა}უტეხია, გონოტახუე(ნ) გატეხდა თურმე) გრდმ.
ტეხს. იტახუნს (მიიტახუ მოიტეხა, მეუტახუ მოუტეხია) გრდმ. სათავ. ქც. ტახუნს ზმნისა -- იტეხს თავისას. უტახუნს (მუუტახუ მოუტეხა,
მუუტახუ მოუტეხია) გრდმ. სასხ. ქც. ტახუნს ზმნისა -- უტეხს სხვისას. იტახე(ნ) (იტახუ შესაძლებელი გახდა {გა}ტეხვა, -- , -- ) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. ტახუნს ზმნისა -- შეიძლება {გა}იტეხოს. ატახე(ნ) (ატახუ შეძლო {გა}ეტეხა, -- , გონოტახუე(ნ) შესძლებია გაეტეხა)
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ტახუნს ზმნისა -- შეუძლია {გა}ტეხოს. ტირხუ(ნ) (გოტირხუ გატყდა, გოტახე{ლე}(ნ) გატეხილა) გრდუვ. ვნებ.
ტახუნს ზმნისა -- ტყდება. ტორხუ იგივეა, რაც ტირხუ. ოტახაფუანს (ოტახაფუუ ატეხვინა, უტახაფუაფუ უტეხვინებია, ნოტახაფუე(ნ)
ატეხვინებდა თურმე) კაუზ. ტახუნს ზმნისა -- ატეხვინებს. მატახალი, მატახუ მიმღ. მოქმ. მტეხველი, გამტეხი. ოტახალი, ოტახუ მიმღ.
ვნებ. მყ. სატეხი; გასატეხი. ტახილი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ტეხილი. ნატახა მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნატეხი. ნოტეხი მიმღ. ვნებ. წარს.
იგივეა, რაც ნატახა, -- ნატეხი. ნატახუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ტეხვის საფასური. {უგუ}უტახუ მიმღ. უარყ. გაუტეხელი. იხ. აკო-
ტახუა; გითო-ტახუა; გო-ტახუა; დო-ტახუა; ე-ტახუა; იშა-ტახუა; მე-ტახუა; წიმო-ტახუა. შდრ. ლაზ. ტახ: ოტახუ ტეხა;
ლაზუტიში ოტახუ სიმინდის ტეხვა-შეგროვება; ტროხ: ბტროხუმ ვტყდები (ნ. მარი). 

Lemma: t'ajal-i  



Number: 19848  
ტაჯალ-ი (ტაჯალ/რს) უთავბოლო სიარული, -- ხეტიალი. 

Lemma: t'ajala  
Number: 19849  
ტაჯალა (ტაჯალას) ალქაჯი; მეტად ცელქი; ხეტიალის მოყვარული. 

Lemma: t'eb-i  
Number: 19850  
ტებ-ი (ტების) ტევრი; ხშირი ტყე; უღრანი. მიდეჸონეს... სანარტია ართი დიდი ტები არდგილიშა: ა. ცაგ., გვ. 41; ი. ყიფშ.,
გვ. 49 - წაიყვანეს... სანარტია ერთ დიდ ტევრ ადგილას. მორიეთ დუს მუნმორე ურუმი ტები ქვერეწემი: ქხს, 1, გვ. 317 -
მორეულად თავზე მადგას უღრანი ტყე უზარმაზარი. ფალირი ტები ორე შურიშ(ი) ორინალი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 19 -
გაფურჩქვნილი ტევრი არის სულის სამყოფი. ქააწურუუ ართი უდამურ ტების დიდი გინოკვათილი ჯა: მ. ხუბ., გვ. 156 -
ასწავლა (მიუთითა) ერთ უადამიანო ტევრში დიდი გადაჭრილი ხე. შდრ. ტოპონ. ნატებერა ნატევარი, -- ადგილი, სადაც
ტევრი იყო (პ. ცხად., გვ. 60). 

Lemma: t'eba  
Number: 19851  
ტება (ტებას) იგივეა, რაც ტალება, ტე{ე}ბა. შდრ. სქილადა. 

Lemma: t'ebec-i  
Number: 19852  
ტებეც-ი (ტებეცის): ტებეცი ბოში დიდი და მაგარი ბიჭი. 

Lemma: t'eeba  
Number: 19853  
ტეება (ტეებას) იგივეა, რაც ტალება, ტება. 

Lemma: t'ek'ua  
Number: 19854  
ტეკუა (ტეკუას) იხ. ტერკუა. 

Lemma: t'elegrama  
Number: 19855  
ტელეგრამა (ტელეგრამას) [რუს. телеграмма დეპეშა]. დეპეშა, ტელეგრამა. 

Lemma: t'ent'er-i  
Number: 19856  
ტენტერ-ი (ტენტერს) ტუნტული, ტანტალი, უმიზნო სიარული, ხეტიალი. 

Lemma: t'er-i  
Number: 19857  
ტერ-ი (ტერს) იხ. ნტერ-ი, -- მტერი. ჩქიმ ტერ შეხვალამუდუკო: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 141 - ჩემი მტერი შეხვედროდა. თქვანი
ტერი არძო დოპილია: მ. ხუბ., გვ. 210 - თქვენი მტერი ყველა მოვკალიო. გურიჩამილო ტერც უჯინე: აია, 1, გვ. 22 -
გულდაჯერებით მტერს უმზერს. სქანი ტერს უარესი მუჰამბიქ ენა ძირუნი!: მ. ხუბ., გვ. 34 - შენს მტერს უარესი მუჰამბიმ ეს
რომ ნახა! ტერეფ ბრელი ოცადჷნა: ქხს, 1, გვ. 95 - მტრები ბევრი ცდილობენ. ბრელ ტერეფი აპირენს: ქხს, 1, გვ. 53 -
ბევრი მტერი (მტრები) აპირებს. ქ{ნ}ტერიშ თირს მტრის სახლში: ნტერიშ თირს ის დღაქ გიოდირთუნი - მტრის სახლში
იმას რომ დღე დაადგა. ქტერიშ ალაგი მტრის ქვეყანა (ადგილი): ინეფც უქიმინჷნანი, ინა ტერიშ ალაგისჷ: ი. ყიფშ., გვ.
149 - იმათ (საქმე) რომ უქნიათ, ის მტრის ქვეყანას. 

Lemma: t'era  
Number: 19858  
ტერა (ტერას) იხ. ნტერა. 

Lemma: t'erala  
Number: 19859  
ტერალა (ტერალას) მტრობა. 

Lemma: t'erdoba  
Number: 19860  
ტერდობა, ტერდუბა (ტერდო/უბას) მტრისას. ჩქინ ტერდობას, ის საქმექ აღოლუნი! - ჩვენს მტერს, იმას რომ საქმე
დაემართა! 

Lemma: t'erdoubados  
Number: 19861  
ტერდოუბადოს (ტერ დო უბადო მტერი და ავი, ბოროტი): ჩქინი ტერდოუბადოს ღოლამუდას თიჯგურა ამბე! - ჩვენს
მტერსა და უბედურს (ავს) დამართოდეს ისეთი ამბავი! 

Lemma: t'erk'ap-i  
Number: 19862  
ტერკაფ-ი (ტერკაფის) იგივეა, რაც ტერკუა: ტერკაფი ნინაში ლაყბობა, ლაქლაქი. შდრ. დერღაფი, ტარკალი (ნინაში). 

Lemma: t'erk'och-i  
Number: 19863  
ტერკოჩ-ი (ტერკოჩის, ტერკოს) მტერი, მტერკაცი. მავა ართი ტერ-კოჩი პუნს თაქია: მ. ხუბ., გვ. 252 - მეო ერთი მტერ-კაცი
მყავსო აქო. 



Lemma: t'erk'ua  
Number: 19864  
ტერკუა (ტერკუას) უმიზნო, უთავბოლო სიარული, -- ხეტიალი. 

Lemma: t'erk'ua  
Number: 19865  
ტერკუა ნინაში იგივეა, რაც ტერკაფი ნინაში, -- ტლიკინი, ლაქლაქი, ლაყბობა; ტარტარი ენისა. ვავაჸუნუქ კეკუას, ნინას
გეუტერკუანს: ქხს, 1, გვ. 211 - არ გავყვები (ცოლად) კეკუას, ტრაბახობს (ენას ატლიკინებს, -- ლაყბობს). უტერკუანს ნინას
(უტერკუუ ნინა ატლიკინა ენა, უტერკუაფუ ნინაშა ენა უტლიკინებია, ნოტერკაფუე(ნ) ნინას ატლიკინებდა ენას) გრდმ. ატლიკინებს ენას.
შდრ. ტარკალი, ტარკაფი (ნინაში). 

Lemma: t'eroba  
Number: 19866  
ტერობა (ტერობას) იხ. ნტერება, -- მტრობა. კოჩიშ ტერობა გოკონ-და, მოჯგირალა გიმუცხადია: თ. სახოკ., გვ. 250 -
კაცის მტრობა თუ გინდა, მოყვრობა გამოუცხადეო. 

Lemma: t'ert'e  
Number: 19867  
ტერტე (ტერტეს) ფერადი წინწკლები (ტანზე), -- ჭრელი. 

Lemma: t'ert'ua  
Number: 19868  
ტერტუა (ტერტუას) სახელი ტერტუნს ზმნისა -- ფერადი წინწკლების გამოყრა (სხეულზე). ტერტუნს (გეგმოტერტუ გამოაყარა,
გეგმუუტერტუ გამოუყრია, გეგმნოტერტუე(ნ) გამოაყრიდა თურმე) გრდმ. აყრის (სხეულზე). 

Lemma: t'erua  
Number: 19869  
ტერუა, ნტერუა ({ნ}ტერუას) მტრობა. 

Lemma: t'erghap-i  
Number: 19870  
ტერღაფ-ი (ნინაში) იგივეა, რაც დერღაფი, -- ყბედობა, ლაქლაქი. შდრ. იმერ. ტარღალი ყბედობა, ღარღალი (ვ. ბერ.). 

Lemma: t'et'ech-i  
Number: 19871  
ტეტეჩ-ი (ტეტეჩის) ამპარტავანი, ზედმეტად ამაყი; ტუტუცი. 

Lemma: t'ep-i  
Number: 19872  
ტეფ-ი (ტეფის) ხის კანი, რომელსაც ძველად გასანათებლად იყენებდნენ. ცეცხლზე დავდებდით წაბლის ტეფს და იმით
ვინათებდით (მასალები, ტ. ვ, გვ. 379). 

Lemma: t'epia  
Number: 19873  
ტეფია (ტეფიას) ხოჭიჭი. ახალდაბადებულ ბავშვს პირველად ჩააწვენდნენ ტეფიაში; რამდენიმე კვირის შემდეგ კი მას
აკვანში გადაიყვანდნენ (ს. მაკალ., გვ. 272). ახალდაბადებული ბავშვის პირველ დღეებში საწოლი იყო: ორდგა; ჩაჩაბე --
ჩაჩაბი; ტეფია -- ტებია (შდრ. გ. ელიავა, ალბ., გვ. 66). 

Lemma: t'eghurua  
Number: 19874  
ტეღურუა (ტეღურუას) იგივეა, რაც გილატეღურუა, -- ხეტიალი. 

Lemma: t'ecere  
Number: 19875  
ტეცერე, ტეცერია (ტეცერიას ღ *ტეცერე-ა-ს) იგივეა, რაც ტოცორე, ტოცორია, -- მოტვლეპილი, უთმო (თავი). 

Lemma: t'exir-i  
Number: 19876  
ტეხირ-ი, ტეხჷრ-ი (ტეხი/ჷრს) ტეხური -- მდინარე სენაკის რაიონში. ტეხირ -- ოხვარჩალაია: ქხს, 1, გვ. 176 - ტეხური --
საჩხრიალო (საჭყუმპალაო). შდრ. ტახილ/რი. 

Lemma: t'vangal-i  
Number: 19877  
ტვანგალ-ი, ტვანგალუა (ტვანგალუას) სახელი ტვანგალანს ზმნისა -- უადგილოდ თქმა, როშვა სულელურისა.
ტვანგალანს (ტვანგალუუ როშა, უტვანგალუუ უროშავს, ნოტვანგალუე(ნ) როშავდა თურმე) გრდმ. როშავს (უცნაურ რასმე). 

Lemma: t'vanga{la}  
Number: 19878  
ტვანგა{ლა} (ტვანგა{ლა}ს) ვისაც როშვა სჩვევია. ტვანგა{ლა} კოჩი რე - როშვა რომ სჩვევია, ისეთი კაცია. 

Lemma: t'vant'val-i  
Number: 19879  
ტვანტვალ-ი (ტვანტვალ/რს) იგივეა, რაც ტვანგალი, -- როშვა. მუსი რე, თენა (თე კოჩი) ტვანტვალანსინი! - რასაა, ეს (ეს
კაცი) რომ როშავს! ტვანტვალანს (ტვანტვალუუ როშა, უტვანტვალუუ უროშავს, ნოტვანტვალუე(ნ) როშავდა თურმე) გრდმ. როშავს. 

Lemma: t'vant'vala  
Number: 19880  



ტვანტვალა (ტვანტვალას) ვისაც როშვა, უადგილო ლაპარაკი სჩვევია. ტვანტვალა კოჩი - მროშავი კაცი. 

Lemma: t'vap'ua  
Number: 19881  
ტვაპუა (ტვაპუას) სახელი ტვაპუნს ზმნისა -- ხელის ჩაკვრა (სქელ სითხეში ან სხვა რამეში). ტვაპუნს (ქოტვაპუ ხე ჩაჰკრა ხელი,
ქუუტვაპუ ხე ჩაუკრავს ხელი, ქონოტვაპუე(ნ) ხეს ჩაჰკრავდა თურმე ხელს) გრდმ. ჩაჰკრავს ხელს. შდრ. ტიკუა. 

Lemma: t'varua  
Number: 19882  
ტვარუა (ტვარუას) იგივეა, რაც ნტვარუა, -- სახელი ტვარუნს ზმნისა -- ჩარტყმა. დუს ქოტვარუ ხე - თავში ჩაარტყა ხელი.
ტვარუნს (ქოტვარუ ჩაარტყა, ქუუტვარუ ჩაურტამს, ქონოტვარუე(ნ) ჩაარტყამდა თურმე) გრდმ. ჩაარტყამს (თავში). 

Lemma: t'vat'v-i  
Number: 19883  
ტვატვ-ი (ტვატვის) იგივეა, რაც თვათვი, -- თათი; ტორი; ხელი. იხ. ტოტი. 

Lemma: t'vat'ua  
Number: 19884  
ტვატუა (ტვატუას) იგივეა, რაც თვათუა -- სახელი ტვატუნს ზმნისა -- ხელის მსუბუქად დარტყმა; ფათური. ნუ უტვატუანქ ხეს
ირდიხას - ნუ აფათურებ (ჰყოფ) ხელს ყველგან. ტვატუნს (ხეს) (ქოტვატუ ხე დაარტყა ხელი, ქუუტვატუ ხე დაურტყამს ხელი,
ქონოტვატუე(ნ) ხეს დაარტყამდა თურმე ხელს) გრდმ. არტყამს, აფათურებს ხელს. 

Lemma: t'vapal-i  
Number: 19885  
ტვაფალ-ი (ტვაფალს) სახელი ტვაფალანს ზმნისა -- ხმამაღლა და უშნო ლაპარაკი (მ. ძაძ., 2, გვ. 165). ტვაფალანცჷ
(ტვაფალუუ უშნოდ ილაპარაკა, უტვაფალუუ უშნოდ ულაპარაკნია, ნოტვაფალუე(ნ) უშნოდ ლაპარაკობდა თურმე) გრდმ. ხმამაღლა
უშნოდ ლაპარაკობს. 

Lemma: t'ven-i  
Number: 19886  
ტვენ-ი, ტვინ-ი (ტვე/ინს) ტვინი. ჯგირი ტვენიში მინჯე რე - ნიჭიერია, კარგი ტვინის პატრონი არის. ვაგოჲხორცქას ტვინქ -
არ გაგისკდეს ტვინი. 

Lemma: t'venam-i  
Number: 19887  
ტვენამ-ი, ტვინამ-ი (ტვე/ინამს) ტვინიანი, ნიჭიერი. ტვენამი კოჩი - ნიჭიერი (ტვინიანი) კაცი. 

Lemma: t'venge  
Number: 19888  
ტვენგე, ტვენგერე (ტვენგე{რე}-ს) უჭკუო, უტვინო; შტერი; ჩერჩეტი. ნანა, ჩქიმი ცოდა, მუ ტვენგე{რე} ლე ათე ძღაბი! -
დედა, ჩემი ცოდვა, რა უტვინოა ეს გოგო! შდრ. ჸვენგერე. 

Lemma: t'venil-i  
Number: 19889  
ტვენილ-ი (ტვენილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ტვენუნს ზმნისა -- {გამო}ტენილი. იხ. გოტვენილი. 

Lemma: t'vent've  
Number: 19890  
ტვენტვე, ტვენტვერე (ტვენტვე{რე}-ს) იგივეა, რაც ტვენგერე, -- უტვინო, უჭკუო, მოსულელო; შტერი. ნანდვილო
ტვენტვე{რე} ლე თე ოსური, ვაშერსუ, მუს იჩიებუნი! - ნამდვილად უტვინოა ეს ქალი, არ ესმის, რას ლაპარაკობს! 

Lemma: t'venua  
Number: 19891  
ტვენუა (ტვენუას) სახელი ტვენუნს ზმნისა -- {გა}ტენა. ტომარეს ოდიარეთ ტვენუნს - ტომარას ბალახით ტენის. ტვენუნს
(გოტვენუ გატენა, გუუტვენუ გაუტენია, გონოტვენუე(ნ) გატენიდა თურმე) გრდმ. ტენის. უტვენუნს (გუუტვენუ გაუტენა, გუუტვენუ გაუტენია)
გრდმ. სასხ. ქც. ტვენუნს ზმნისა -- უტენის. იტვენუუ(ნ) (გიიტვენუ გაიტენა, გოტვენე{ლე}(ნ) გატენილა) გრდუვ. ვნებ. ტვენუნს ზმნისა -
- იტენება. ოტვენაფუანს (ოტვენაფუუ ატენინა, უტვენაფუაფუ უტენინებია, ნოტვენაფ{უაფ}უე(ნ) ატენინებდა თურმე) კაუზ. ტვენუნს ზმნისა -
- ატენინებს. მატვენალი მიმღ. მოქმ. {გა}მტენი. ოტვენალი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}სატენი. ტვენილი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ტენილი. ნატვენა
მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნატენი. ნატვენუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ტენის საფასური. {უგ}უტვენუ მიმღ. უარყ. {გა}უტენელი. შდრ.
კასუა; ფშაფა. 

Lemma: t'ver-i  
Number: 19892  
ტვერ-ი (ტვერს) იხ. ნტვერი, -- მტვერი. ეფერი ქაალაჸაფინუ, ტვერი დო ჰეერი ვე გიშეეგორედჷ: ა. ცაგ., გვ. 20; ი. ყიფშ.,
გვ. 32 - ისეთი ათამაშა, მტვერი და ჰაერი არ გაირჩეოდა. ნაბორუუ თირიშორო ტვერი დილაბცენსჷ თოლსუ: ი. ყიფშ., გვ.
151 - ნაქარალი თოვლივით მტვერი მიცვივა თვალში. არძას ტვერო გინიორთინუანს: მ. ხუბ., გვ. 31 - ყველას მტვრად
აქცევს. ტვერიშორო ზმნზ. მტვერივით, მტვრის მსგავსად. ტვერიშორო გეგოჩქვანქია: ა. ცაგ., გვ. 34 - მტვრად (მტვრის
მსგავსად) გაქცევო. ქტვერო აკოღალა მტვრად ქცევა, მიმოფანტვა: ტვერო აკიღუ - მტვრად მიმოფანტა, აქცია. შდრ. ლაზ.
მტუ̂ერი ნაცარი (ნ. მარი). 

Lemma: t'vepe  
Number: 19893  
ტვეფე, ტვეფერე (ტვეფე{რე}-ს) მოტვლეპილი, უთმო (თავი). აკა სქანი ტვეფერე დუს ოკო ქაგაჯვიდე - ერთი შენს
მოტვლეპილ თავზე უნდა გაკოცო. 

Lemma: t'veperia  
Number: 19894  



ტვეფერია (ღ ტვეფერე+ა; ტვეფერიას) კნინ. იგივეა, რაც ტვეფერე, -- უთმო, მოტვლეპილი. სქანი ტვეფერია წარიში
მარდიმე! - შენი მოტვლეპილი წარბის მადლი მე. 

Lemma: t'veperua  
Number: 19895  
ტვეფერუა (ტვეფერუას) იგივეა, რაც ტვეფერია. ტვეფერუა დუდი - უთმო (მოტიტვლებული) თავი. 

Lemma: t'vepua  
Number: 19896  
ტვეფუა (ტვეფუას) სახელი ტვეფუნს ზმნისა -- ხეთქვა; მაგარი სხეულის (ჯოხი, ქვა...) ჩარტყმა თავში. ჩხვარუა
ვანოჩქედესჷ დო ართიანიშა ქოუტვეფუდეს: ი. ყიფშ., გვ. 150 - ცეხვა არ სცოდნიათ და ერთმანეთისათვის უხეთქიათ.
ტვეფუნს (ქოტვეფუ ხეთქა, ქუუტვეფუ უხეთქავს, ქონოტვეფუე(ნ) ხეთქავდა თურმე) გრდმ. ხეთქავს რასმე, ჩაარტყამს. იტვეფუანს
(იტვეფუუ ირტყა, უტვეფუაფუ ურტყამს) გრდმ. სათავ. ქც. ტვეფუნს ზმნისა -- ირტყამს. უტვეფუანს (უტვეფუუ ურტყა, უტვეფუაფუ ურტყია)
გრდმ. სასხ. ქც. ტვეფუნს ზმნისა -- ურტყამს. იტვეფე(ნ) (იტვეფუ შესაძლებელი გახდა ხეთქვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
ტვეფუნს ზმნისა -- შეიძლება ჩარტყმა, ხეთქვა. ატვეფე(ნ) (ატვეფუ შეძლო {ჩა}ერტყა, -- , ნოტვეფუე(ნ) შესძლებია {ჩა}ერტყა)
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უტვეფუანს ზმნისა -- შეუძლია {ჩა}არტყას. ოტვეფაფუანს (ოტვეფაფუუ {ჩა}არტყმევინა, უტვეფაფუაფუ
{ჩა}ურტყმევინებია, ნოტვეფაფუე(ნ) არტყმევინებდა თურმე) კაუზ. ტვეფუნს ზმნისა -- არტყმევინებს, ახეთქვინებს. მატვეფალი მიმღ.
მოქმ. {ჩა}მრტყმელი, მხეთქებელი. ოტვეფალი მიმღ. ვნებ. მყ. {ჩა}სარტყმელი, სახეთებელი. ნატვეფა მიმღ. ვნებ. წარს.
{ჩა}ნარტყამი, ნახეთქი. ნატვეფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {ჩა}რტყმის საფასური. 

Lemma: t'vin-i  
Number: 19897  
ტვინ-ი (ტვინს) იგივეა, რაც ტვენი, -- ტვინი. ქტვინიში გონწყუმა ტვინის გახსნა. გადატ. მიხვედრა. ასე გაანწყუ ტვინქ,
მარა გვიანი რდუ - ახლა მიხვდა (გაეხსნა ტვინი), მაგრამ გვიანი იყო. ქტვინიშ ეფაჩუა ტვინის აშლა (არევა). გადატ.
გაბრაზება. გეიაფაჩუ ტვინქ დო ვაუჩქუდუ, მუს რაგადანდუნი - გაბრაზდა (აეშალა ტვინი) და არ იცოდა, რას
ლაპარაკობდა. ქტვინიშ მინორთა ტვინის გადაბრუნება: თეზმა რაგადით გემნურთინუუ ტვინი - ამდენი ლაპარაკით
გადაუბრუნა ტვინი. ქტვინიშა ზისხირიში ფუნა ტვინში სისხლის ადუღება. გადატ. ძალიან გაბრაზება. 

Lemma: t'vinga  
Number: 19898  
ტვინგა (ტვინგას) იგივეა, რაც ტვენგე{რე}, -- უტვინო, მოსულელო. შდრ. ჸვინგა. 

Lemma: t'vingal-i  
Number: 19899  
ტვინგალ-ი (ტვინგალს) იგივეა, რაც ტვინგა, -- გამოშტერებული, მოსულელო. 

Lemma: t'virin-i  
Number: 19900  
ტვირინ-ი (ტვირინს): 1. დუდიში ტვირინი თავის ტვლიპინი, მოტვლეპილი თავით სიარული. ონჯღორე ვა უჩქუ, დუდი
გილუტვირანს თეშ მახანა ჸაზახის - სირცხვილი არ იცის (არ რცხვენია), ტვლიპინა თავი დააქვს ამ ხნის კაცს. 2. უაზრო
ყურება. იტვირინანს - უაზროდ იყურება. უტვირანს (დუდი) (იყენ. ოტვირინუუ დუდი თავმოტვლეპილი იარა, უტვირინუაფუ დუდი
თავმოტვლეპილი უვლია) გრდუვ. საშ.-მოქმ. აქვს ტვლიპინა თავი. ოტვირინანს - მორიდებით, ჩუმად იყურება. 

Lemma: t'vit'v-i  
Number: 19901  
ტვიტვ-ი (ტვიტვის): ხეში ტვიტვი ხელის თათი, -- დიდი ხელი (ადამიანისა). შდრ. ტვატვი, თვათვი. 

Lemma: t'vit'vap-i  
Number: 19902  
ტვიტვაფ-ი (ტვიტვაფის) გლეჯა (დ. ფიფია). 

Lemma: t'vit'vil-i  
Number: 19903  
ტვიტვილ-ი (ტვიტვილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ტვიტუნს ზმნისა -- გაპუტული; {მო}წიწკნილი; {მო}გლეჯილი. ტვიტვილი ჩიტი
(ქოთომი) - გაპუტული ჩიტი (ქათამი). მა ის ტვიტვილო იფჩინე - მე მას გაპუტულს ვიცნობ. გადატ. ეშმაკი. ტვიტვილი კოჩი -
ეშმაკი (გაპუტული) კაცი. 

Lemma: t'vit'on-i  
Number: 19904  
ტვიტონ-ი (ტვიტონს) პუტვა, წიწკნა; გლეჯა (ბალახისა). 

Lemma: t'vit'ua  
Number: 19905  
ტვიტუა (ტვიტუას) სახელი ტვიტუნს ზმნისა -- 1. პუტვა, პოტნა; 2. წყვეტა, წიწკნა. გითუორექ ოროს, ვტვიტუნქ დოლოს: ქხს,
1, გვ. 240 - ვდგავარ ჩრდილში, ვწიწკნი მდელოს. ათე ქჷლორი გოტვიტჷ: მ. ხუბ., გვ. 298 - ეს ხოხობი გაპუტა. ნდოლოქ
ხეთი ოკო იტვიტვას - მდელო ხელით უნდა იპოტნოს. ტვიტუნს (გოტვიტუ დაპოტნა, გაპუტა; გუუტვიტუ გაუპუტავს; გონოტვიტუე(ნ)
გაპუტავდა, დაპუტნიდა თურმე) გრდმ. პოტნის, პუტავს, წიწკნის. უტვიტუნს (გუუტვიტუ გაუპუტა; გუუტვიტუ გაუპუტავს) გრდმ. სასხ.
ქც. ტვიტუნს ზმნისა -- უპოტნის, უპუტავს, უწიწკნის. იტვიტუუ(ნ) (გიიტვიტუ გაიპუტა, გოტვიტვე{ლე}(ნ) გაპუტულა) გრდუვ. ვნებ.
ტვიტუნს ზმნისა -- იგლიჯება, იპუტება. იტვიტე(ნ) (იტვიტუ შესაძლებელი გახდა {გა}პუტვა, {და}პოტნა; -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ.
ვნებ. ტვიტუნს ზმნისა -- შეიძლება {და}იპოტნოს, {გა}იპუტოს, {გა}იწიწკნოს. ატვიტვე(ნ) (ატვიტუ შეძლო {გა}ეპუტა, {და}ეპოტნა; -
- ; გონოტვიტუე(ნ) შესძლებია {გა}ეპუტა, {და}ეპოტნა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უტვიტუნს ზმნისა -- შეუძლია {და}პოტნოს, {გა}პუტოს,
{გა}წიწკნოს. ოტვიტვაფუანს (ოტვიტვაფუუ აპუტვინა, უტვიტვაფუაფუ უპუტვინებია, ნოტვიტვაფუაფუე(ნ) აპუტვინებდა თურმე) კაუზ.
ტვიტუნს ზმნისა -- აპოტნინებს, აპუტვინებს, აწიწკნინებს. მატვიტვალი მიმღ. მოქმ. {და}მპოტნი, {გა}მპუტავი. ოტვიტვალი მიმღ.
ვნებ. მყ. {გა}საპოტნი, {გა}საპუტ{ავ}ი. ტვიტვილი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}პოტნილი, {გა}პუტული. ნატვიტვა მიმღ. ვნებ. წარს.
{გა}ნაპოტნი, {გა}ნაპუტი. ნატვიტუერი მიმღ. ვნებ. წარს. პოტნის, პუტვის საფასური. {უგუ{უტვიტუ მიმღ. უარყ. {გა}უპუტავი,
{გა}უპოტნავი. შდრ. ტიტონი. 



Lemma: t'vipa  
Number: 19906  
ტვიფა, ტვიფა{ლ}-ი (ტვიფა{ლ}ს) თავმსხვილი და მელოტი; ფართე (დ. ფიფია). შდრ. ტვეფე. 

Lemma: t'vical-i  
Number: 19907  
ტვიცალ-ი (ტვიცალს) თმაგადატკეცილი ან გადაპარსული თავი. 

Lemma: t'i-i  
Number: 19908  
ტი-ი (ტის, ტირ-ს; მრ. რიცხვ.: ტი-ეფ-ი // ტილ-ეფ-ი) ტილი. ათე ლახალაში გჷმაფშხირებელი ორენა მაჩამინჯეფი,
მუჭომითი რე: ტი, კჷდაჭი დო წყირი - ამ ავადმყოფობის გამავრცელებელი (გამხშირებელი) არიან მკბენარები,
როგორიცაა: ტილი, ბაღლინჯო და რწყილი. ღეჯიში ტის (//ტირს) ხეშა ქიგიხუნუანქინი, დუდიშა გეშახოხუნსია - ღორის
ტილს ხელზე რომ დაისვამ თავზე ახოხდებაო. სახეები: ატამაში ტი ატმის ტილი; უშქურიში ტი ვაშლის ტილი; ქვიშნა-
ბულიში ტი ალუბლის ტილი; ქიქილამი ტი გინგლი. შდრ. ლაზ. ტი//მტი ტილი (ნ. მარი). 

Lemma: -t'ia  
Number: 19909  
-ტია იგივეა, რაც -უტია, -- კნინობითის მაწარმოებელი სუფიქსი. 

Lemma: t'iam-i  
Number: 19910  
ტიამ-ი (ტიამს) ტილიანი. ტიამ ღეჯი ტილიანი ღორი. 

Lemma: t'ian-i  
Number: 19911  
ტიან-ი (ტიანს) მტევანი. სოკოქ ტიანი ოკო ვადაზიანას: ყაზაყ., 16.03.1930, გვ. 2 - სოკომ მტევანი არ უნდა დააზიანოს.
დღას მუთუნი ვამისხუნუ ჩე ჸურზენიშ ტიანიშა: ქხს, 1, გვ. 150 - არასოდეს არაფერი მირჩევნია თეთრი ყურძნის მტევანს. 

Lemma: t'ianoba  
Number: 19912  
ტიანობა (ტიანობას) რელიგ. ასრულებდნენ დიდმარხვის პირველ კვირას. გამოაცხობდნენ ერთ დიდს ოთხკუთა მჭადს --
ბადიდ ჭკიდს; აგრეთვე, შვიდ ცალ პაწია, მრგვალი ფორმის ზნახარს. ოჯახის უფროსი მივიდოდა კერასთან, ბადიდ მჭადს
ხელით აბრუნებდა, პაწია ზნახარებს ცეცხლში ჩაჰყრიდა და, რომ დაიწოდა, იტყოდა: შქვით ტიანობაშ მოზოჯუაშახია,
შქვით წანაშა უბადო შორიშა ქოგომრაჸია, სოშა ზნახარს კერიაშე ვეკნივღანთია, შქირენა დო ჸუმენიშე
დამიფარითია - შვიდი ტიანობის (მტევნობის) მობრძანებამდეო, შვიდ წლამდე ავი შორს გაგვიქარვეო (გამიდენეო);
სანამდე ზნახარს კერიიდან არ გამოვიტანთო, (მანამდის) შიმშილისა და წყურვილისაგან დაგვიფარეო (ს. მაკალ., გვ. 311-
312). 

Lemma: t'ibapa//t'e'bapa  
Number: 19913  
ტიბაფა//ტჷბაფა (ტიბაფას) სახელი ოტიბუანს, ტიბუ(ნ) ზმნათა -- თბობა. იბტიბუათ ჩხანაია: ქხს, 1, გვ. 54 - ვითბოთ მზეზე.
ახალ წანას მიგახვამა, ღორონთქ გოიტიბუას: ქხს, 1, გვ. 9 - ახალ წელს მოგილოცავ, ღმერთი გწყალობდეს (გაგითბოს).
დაჩხირი აკომირზი ფერი, ნამდა თაქ მატჷბანდასჷნი: ი. ყიფშ., გვ. 8 - ცეცხლი დამინთე ისეთი, რომ აქ მათბობდეს.
ოტიბუანს (ოტიბუუ {გა}ათბო, უტიბუაფუ {გა}უთბია, ნოტიბაფუე(ნ) ათბობდა თურმე) გრდმ. ათბობს. იტიბუანს (გიიტიბუ{უ} გაითბო,
გუუტიბუაფუ გაუთბია თავისი) გრდმ. სათავ. ქც. ოტიბუანს ზმნისა -- ითბობს. უტიბუანს (გუუტიბუუ გაუთბო, გუუტიბუაფუ გაუთბია) გრდმ.
სასხ. ქც. ოტიბუანს ზმნისა -- უთბობს. ტიბუ(ნ) (გოტიბუ გათბა, გოტიბაფე{ლე}(ნ) გამთბარა) გრდუვ. ვნებ. ოტიბუანს ზმნისა -- თბება.
უტიბუ(ნ) (გუუტიბუ გაუთბა, გოტიბაფუ გასთბობია) გრდუვ. ვნებ. უტიბუანს ზმნისა -- უთბება. იტიბე(ნ) (იტიბუ შესაძლებელი გახდა
{გა}თბობა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ოტიბუანს ზმნისა -- შეიძლება {გა}ითბოს. ატიბე(ნ) (ატიბუ შეძლო {გა}ეთბო, -- ,
გონოტიბაფუე(ნ) შესძლებია გაეთბო) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უტიბუანს ზმნისა -- შეუძლია {გა}ათბოს. ოტიბაფუანს (ოტიბაფუუ
{გა}ათბობინა, უტიბაფუაფუ {გა}უთბობინებია, ნოტიბაფუე(ნ) ათბობინებდა თურმე) კაუზ. ოტიბუანს ზმნისა -- ათბობინებს. მატიბაფალი
მიმღ. მოქმ. {გა}მთბობი. ოტიბაფალი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}სათბობი. ტიბაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}თბობილი. ნატიბეფი მიმღ. ვნებ.
წარს. {გა}ნათბობი. ნატიბაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}თბობის საფასური. {უგუ}უტიბაფუ მიმღ. უარყ. {გა}უმთბარი. შდრ. ლაზ.
ტუბ//ტიბ: ოტუბუ გათბობა (ნ. მარი). 

Lemma: t'ibin-i  
Number: 19914  
ტიბინ-ი (ტიბინს), ტჷბინ-ი (ტჷბინს) 1. სითბო; 2. წყალობა, მადლი. რისხვას ირზე, ითი ჰამო რე, ტიბინი გვალას
მაკეთებელი: შ. ბერ., გვ. 146 - რისხვას იძლევა, ისიც ტკბილია, სითბო (წყალობა) მთლად გამკეთებელი. თქვანი ტიბინი
ქომუჩი მა: ს. მაკალ., გვ. 320 - თქვენი წყალობა მომეცი მე. წმინდა გიორგი მისით უტიბუნი, ღორონთით თის უტიბუნია:
თ. სახოკ., გვ. 267 - წმინდა გიორგი ვისაც სწყალობს, ღმერთიც იმას სწყალობსო. მუჟამი თიმწკმა ვაბღურინი, ნობტიბუენო
ჯვარული ხატი - როდესაც მაშინ არ მოვკვდი, მწყალობდა თურმე ჯვარული ხატი. იხ. ტიბაფა. 

Lemma: t'ibu  
Number: 19915  
ტიბუ, ტუბუ, ტჷბჷ (ტიბუს, ტჷბჷს) 1. თბილი. შური ტიბუ რენია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 158 - სული თბილი არისო. მუსხანი
ვამიძირუნა ბჟაშ სინათლე, ტიბუ ჩხანა: ქხს, 1, გვ. 328 - რა ხანია, არ გვინახავს მზის სინათლე, თბილი მზე. ტიბას ზმნზ.
თბილად. ბჟა ტიბას ოკო ქიშინახე - რძე თბილად უნდა შეინახო. ხარისხის ფორმები: უტიბაში უთბილესი; მოტიბუე მოთბო;
მატიბა ისე თბილი, როგორც. შდრ. ლაზ. ტიბუ, ტუბუ თბილი (ნ. მარი). 2. ტიბუ მზადდებოდა გაციებული პიროვნებისათვის.
აადუღებდნენ წყალს, ჩაყრიდნენ ფეტვს, ქონდარს და წიწაკას. კარგად რომ მოიხარშებოდა, თბილად ასმევდნენ ავადმყოფს.
ტიბუ ორგანიზმს ახურებდა და იწვევდა ოფლის გამოყოფას. ტიბუ საკმაოდ მწარე იყო, ამიტომ არსებობს გამოთქმა:
გაჩენდი, ვარა ქორჩა ტიბუს! - გაჩერდი, თორემ შეგასმევ (შეგაჭმევ) ტიბუს! (მუქარაა). 

Lemma: t'ibuc'q'ar-i  
Number: 19916  
ტიბუწყარ-ი (ტიბუწყარს), ტიბწყარ-ი (ტიბწყარს) თბილი წყალი. 



Lemma: t'igore  
Number: 19917  
ტიგორე (ტიგორეს) ჭრელი ხარი; აჭრელებული პირუტყვი. ტიგორე -- ტანს ზოლეფიცალი მეჸუნს, ღარჟულეფი უღუ
თელი ტანს ირდიხას ფერი - ტიგორეა, ტანზე ზოლების მსგავსი რომ მიჰყვება, ზოლები აქვს მთელ ტანზე ყველგან ისეთი.
შდრ. იმერ. ტიგურა უშნოდ აჭრელებული პირუტყვი (ვ. ბერ). აგრეთვე: ტიხარო საქონელი, რომელსაც ზურგზე თეთრი ზოლი
აქვს გადაყოლებული სარტყელივით (ვ. ბერ). 

Lemma: t'ik'al-i  
Number: 19918  
ტიკალ-ი (ტიკალს) გაბღენძილი; მუცელგაბერილი; ტიკივით გაბერილი. შდრ. გოტირკინაფა. 

Lemma: t'ik'ua  
Number: 19919  
ტიკუა (ტიკუას) იგივეა, რაც ტირკუა, -- სახელი ტიკუნს ზმნისა -- 1. ტიკვა, ფეხის (ხელის) ჩაკვრა რბილ რაშიმე. კუჩხი
ქოვტიკი ფუნას - ფეხი ვტიკე ფუნაში. შდრ. რჩუფუა. 2. უშნოდ, რისამე ღორულად ჭამა (პ. ჭარ.). ტიკუნს (ქოტიკუ სტიკა ფეხი
ან ხელი რამეში; ქუუტუკუ უკრავს ხელი ან ფეხი რამეში; ქონოტიკუე(ნ) ჰკრავდა ხელს ან ფეხს რამეში) გრდმ. სტიკა, ჰკრა ხელი
(ფეხი) რამეში. შდრ. გურ., იმერ. ტიკვა ფეხის ან ხელის ჩაკვრა წყალში, ღომში, ლაფში (ვ. ბერ., ა. ღლ.). 

Lemma: t'il-i  
Number: 19920  
ტილ-ი (ტილ/რს) იგივეა, რაც ტი//ტიი, -- 1. ტილი; 2. საქონლის ავადმყოფობაა ერთგვარი, უჩნდება ენაზე, რის გამოც ვერ
ბალახობს. მკურნალობენ შანთით, რომელსაც ადებენ ენაზე ტილიან ადგილას. შემდეგ აჭმევენ მარილს. ამას ეძახიან
ტილიში ეჭოფუა -- `ტილის აღება'-ს. შდრ. ღვაჭაშ ეჭოფუა. 

Lemma: t'ilam-i  
Number: 19921  
ტილამ-ი (ტრილამს) იგივეა, რაც ტიამი. შდრ. ტიი. 

Lemma: t'int'ila  
Number: 19922  
ტინტილა (ტინტილას), ტინტია (ტინტიას) ზოოლ. პატარა ხვლიკი. იხ. ხვილარი. შდრ. გურ., ლეჩხ. ტინტილა ხვლიკი (გ.
შარაშ., ა. ღლ.). შდრ. ტანტალი. 

Lemma: t'int'ol-i  
Number: 19923  
ტინტოლ-ი (ტინტოლ/რს) იგივეა, რაც ტანტალი. 

Lemma: t'iovn-i  
Number: 19924  
ტიოვნ-ი (ტიოვნს) [რუს. темный ბნელი, მალული]. ტიოვნო აკეთენა საქმეს - ბნელად (მალულად) აკეთებენ საქმეს.
ტიოვნო მეუ სქანოთია! - ბნელად (არაღიად) წადი შენთვისო! (იტყვიან კარტის თამაშის დროს). 

Lemma: t'ioz-i  
Number: 19925  
ტიოზ-ი (ტიოზის) უდაბნო; ტრიალი მინდორი, -- ტრამალი. მინდორც რკინა ხონჷნცჷ, ტიოზი რე ბურიცხელი: ყაზაყ.,
21.06.1930, გვ. 3 - მინდორს რკინა ხნავს, ტრამალია დაბღუნძული (დაპატარავებული). სოდგა-სოდგა მიწონთხორუ
რუსეთიში ტიოზი მინდორეფცჷ - სადღაც-სადღაც დამარხულია რუსეთის გაშლილ მინდვრებზე. 

Lemma: t'ira  
Number: 19926  
ტირა (ტირას) იხ. ნტირა. ექ შხვა მუთუნ ვენიტირე: ქხს, 1, გვ. 49 - იქ სხვა არაფერი (არ) დაეტევა. ინწრო არდგილი რდუ
დო ვაატირუ - ვიწრო ადგილი იყო და არ გაეტია. 

Lemma: t'irk'al-i  
Number: 19927  
ტირკალ-ი (ტირკალს) 1. შიშველი; თავტიტველი ან მუცელტიტველი. შდრ. ტარკალე. 2. უზრდელი (დ. ფიფია). 

Lemma: t'irk'ap-i  
Number: 19928  
ტირკაფ-ი (ხეში) იგივეა, რაც ტირკუა, -- ხელის ჩაყოფა მოურიდებლად, -- ტიკვა. 

Lemma: t'irk'in-i  
Number: 19929  
ტირკინ-ი (ტირკინს) იგივეა, რაც ტირკინაფა. 

Lemma: t'irk'inapa  
Number: 19930  
ტირკინაფა (ტირკინაფას) ძალიან გაბერვა; გადატ. ძალზე გაძღომა. ტირკონდუ(ნ) (გოტირკონდუ ძალზე გაიბერა,
გოტირკინაფე{ლ/რე}(ნ) ძალზე გაბერილა, გონოტირკინაფუე(ნ) ძალიან გაიბერებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ძალზე იბერება. გადატ.
ძალიან ძღება (იბერება). შდრ. იმერ. ტრიკინა ძალზე გამძღარი (ვ. ბერ.). 

Lemma: t'irk'on-i  
Number: 19931  
ტირკონ-ი (ტირკონს) გამალებით სირბილი. 

Lemma: t'irk'onua  
Number: 19932  



ტირკონუა (ტირკონუას) სახელი მიიტირკონუ(ნ) ზმნისა -- დრიგინი; გამალებით სირბილი; სირბილი ფეხის ხმის გამოცემით
(ხმაურით). თენა რდუო სქან ოსური, შარას მიტირკონუდუნი - ეს იყო შენი ცოლი, გზაზე რომ ქუდმოგლეჯილი გარბოდა.
ძღაბიშ ნაშქურინეფი ბოში შუკას მიტირკონუდუ: ქხს, 1, გვ. 243 - გოგოსაგან შეშინებული ბიჭი შუკაში გარბოდა
(თავქუდმოგლეჯილი). იტირკონუ(ნ) (მიდეეტირკონუ ირბინა, მიდუუტირკონუ სირბილით წასულა, მიდნოტირკონუე(ნ) ირბენდა თურმე)
გარბის ფეხის ხმის გამოცემით (ხმაურით), უკანმოუხედავად გარბის. შდრ. დირგონი; თირქონი; თირხონი. 

Lemma: t'irk'ua  
Number: 19933  
ტირკუა (ტირკუას) იგივეა, რაც ტიკუა, ტირკაფი, -- სახელი ტირკუნს ზმნისა -- 1. სწრაფად ჩაყოფა, ჩაკვრა ხელისა რაშიმე,
-- ტუცვა, ტიკვა. ირდიხას ხე ვატირკენი, თეში ვეშეგილებუნო? - ყველგან ხელი რომ არ სტუცო, ისე არ შეგიძლია? გადატ.
ბლომად და ხარბად ჭამა; ერთბაშად ჩქარა და ბლომად შესმა. ქიმკოდოხოდუ ტაბაკის დო ჟირი ჩოგანი ღუმუ დოტირკუ -
მიუჯდა ტაბლას და ორი ჩოგანი ღომი შესანსლა. ტირკუნს (ქოტირკუ ტუცა ხელი, ქუუტირკუ უტუცია ხელი, ქონოტირკუე(ნ) სტუცავდა
ხელს) გრდმ. სტუცავს, ჩაჰკრავს ხელს... იტირკე(ნ) (იტირკუ შესაძლებელი გახდა ტუცვა ხელისა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
ტირკუნს ზმნისა -- შეიძლება ტუცვა, ჩაყოფა ხელისა. ატირკე(ნ) (ატირკუ შეძლო ეტუცა, -- , ნოტირკუე(ნ) შესძლებია ხელის ტუცვა)
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ტირკუნს ზმნისა -- შეუძლია ტუცოს (ფეხი, ხელი). ოტირკაფუანს (ოტირკაფუუ ატუცვინა ხელი, უტირკაფუაფუ
უტუცვინებია, ნოტირკაფუაფუე(ნ) ატუცვინებდა ხელს) კაუზ. ტირკუნს ზმნისა -- ატუცვინებს, ჩააყოფინებს ხელს. მატირკალი მიმღ.
მოქმ. მტუცავი, ჩამყოფი ხელისა. ოტირკალი მიმღ. ვნებ. მყ. სატუცავი, ჩასაყოფი ხელისა. ნატირკა მიმღ. ვნებ. წარს. ნატუცი,
ჩანაყოფი. ნატირკუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ხელის ტუცვის, ჩაყოფის საფასური. შდრ. ლაზ. ტიკ: ტიკამს//ტიკუმს ვთხრი (ნ. მარი). 

Lemma: t'irk'u{u}-i  
Number: 19934  
ტირკუ{უ}-ი (ტირკუ{უ}-ს) იგივეა, რაც დირგუ{უ}, -- ღლეტია, წამგლეჯი. 

Lemma: t'irt'in-i  
Number: 19935  
ტირტინ-ი, ტჷრტინ-ი (ტი/ჷრტინს) რატრატი, ლაქლაქი, ლაყბობა; ჩვილთა ტიტინი. გაჩენდი, ნი გეტირტინუნქ თექ! -
გაჩერდი, ნუ რატრატებ მანდ! ტირტინუნს (ტირტინუ ირატრატა, უტირტინუ ურატრატებია, ნოტირტინუე(ნ) რატრატებდა თურმე) გრდუვ.
საშ.-მოქმ. რატრატებს, ლაქლაქებს. ტირტინა, მატირტინე მიმღ. აწმყ. მოლაქლაქე, მორატრატე. ოტირტინალი მიმღ. ვნებ. მყ.
სალაქლაქო. იხ. დირდინი, თირთინი. 

Lemma: t'irt'q'in-i  
Number: 19936  
ტირტყინ-ი (ტირტყინს) იგივეა, რაც დირდღინი, -- ტიტყინი. შდრ. ტიტყინი. 

Lemma: t'iru-t'aru  
Number: 19937  
ტირუ-ტარუ (ტირუ-ტარუს) მითქმა-მოთქმა (დ. ფიფია). 

Lemma: t'irxu  
Number: 19938  
ტირხუ, ტჷრხჷ იხ. ტახუა. სენიშ მარჩხუალს სენი უტირხუნია - თეფშის მრეცხავს უტყდებაო თეფში. ტაშტიქ ქუდოლუ,
დოტირხუ დო ვატრიხუნი, ხონარი იშენი გუტუა: ა. ცან., გვ. 119 - ტაშტი დავარდა, გატყდა თუ არ გატყდა, ხმა მაინც
გავარდაო. აბა, ჯიმა, რია, ფუჩის გოუტჷრხია!: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 149 - აბა, ძმაო, აჯანყება (რევოლუცია), ფიცს გაუტყდიო!
ჭკიდი ართიშა გოტირხუნი, უკული ართიანს ვემკაჭაბუ: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 178 - მჭადი რაკი ერთხელ გატყდება, აღარ
გამთელდება (ერთმანეთს არ მიეწებება). ლეკურქ გოტირხ შქას: მ. ხუბ., გვ. 37 - ხმალი შუაზე გატყდა.
ტირხუ(ნ)//ტჷრხჷ(ნ)//ტრიხუ(ნ)//ტრჷხჷ(ნ)// რტიხჷ (გოტირხუ გატყდა, გოტახე{ლ/რე} გამტყდარა) გრდუვ. ვნებ. ტყდება. შდრ. ლაზ.
ტროხ: ბტროხუმ ვტყდები. 

Lemma: t'it'inapa  
Number: 19939  
ტიტინაფა (ტიტინაფას) სახელი ოტიტინუანს ზმნისა -- პირამდე ავსება, -- გაპიპინება. ვერდა დუდიშა გაატიტინუუ წყარით
- ვედრო თავამდე გაავსო წყლით. ოტიტინუანს (გაატიტინუუ გააპიპინა, გუუტიტინუაფუ გაუპიპინებია, გონოტიტინაფუე(ნ) გააპიპინებდა
თურმე) გრდმ. აპიპინებს, პირამდე ავსებს რასმე. ტიტინაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. გაპიპინებული. 

Lemma: t'it'inapil-i  
Number: 19940  
ტიტინაფილ-ი (ტიტინაფილ/რს) იხ. გოტიტინაფილი. 

Lemma: t'it'inua  
Number: 19941  
ტიტინუა (ტიტინუას) სახელი ტიტინუნს ზმნისა -- ტიტინი. ტიტინუნს (ტიტინუ იტიტინა, უტიტინუ უტიტინია, ნოტიტინუე(ნ) ტიტინებდა
თურმე) გრდმ. ტიტინებს. უტიტინუნს (უტიტინუუ უტიტინა, უტიტინუუ უტიტინია) გრდმ. სასხვ. ქც. ტიტინუნს ზმნისა -- უტიტინებს.
მატიტინალი მიმღ. მოქმ. მოტიტინე. ოტიტინალი მიმღ. ვნებ. მყ. სატიტინო. ნატიტინა მიმღ. ვნებ. წარს. ნატიტინები. 

Lemma: t'it'k'inapa  
Number: 19942  
ტიტკინაფა (ტიტკინაფას) სახელი ტიტკონდუ(ნ) ზმნისა -- ძლიერ გასუქება. ბოლო ჟანს ნაბეტაბი გოტიტკონდუ - ბოლო
დროს ნამეტანი გასუქდა. ტიტკონდუ(ნ) (გოტიტკონდუ გასუქდა, გოტიტკინაფე{ლე}(ნ) გასუქებულა) გრდუვ. ვნებ. ოტიტკინუანს(ნ)
ზმნისა -- ძლიერ სუქდება. ოტიტკინუანს (გაატიტკინუუ გაასუქა, გუუტიტკინუაფუ გაუსუქებია, გონოტიტკინაფუე(ნ) გაასუქებდა თურმე)
გრდმ. ასუქებს ძლიერ. შდრ. იმერ. ტიტკვინა სუქანი (ვ. ბერ.). 

Lemma: t'it'k'inapil-i  
Number: 19943  
ტიტკინაფილ-ი მიმღ. ვნებ. წარს. ტიტკონდუ(ნ) ზმნისა -- ძალზე გასუქებული. 

Lemma: t'it'on-i  
Number: 19944  



ტიტონ-ი (ტიტონს) იგივეა, რაც ტვიტონი, -- წიწკნა, პუტვა, კორტნა ბალახისა. ართ ქაცარი მათ ქოპუნდუ, გოლას
მიკიტიტონუდუ: ქხს, 1, გვ. 244 - ერთი ციკანი მეც მყავდა, მთაში ძოვდა (წიწკნიდა). ოდიარე ვამკოჩანს, მარა იშენი
მიკიტიტონუ გოლას - ბალახი არ არის, მაგრამ მაინც იწიწკნება მთაში. მასუმა დღას გოხოკუნა დო გოტიტონუნა ტყების -
მესამე დღეს გაპარსავენ და გაწიწკნიან ტყავს. ტიტონუნს (გოტიტონუ გაწიწკნა, გუუტიტონუ გაუწიწკნია, გონოტიტონუე(ნ) გაწიწკნიდა
თურმე) გრდმ. წიწკნის, კორტნის ბალახს, ბუმბულს, თმას. უტიტონუნს (გუუტიტონუ გაუწიწკნა, გუუტიტონუ გაუწიწკნია) გრდმ. სასხ.
ქც. ტიტონუნს ზმნისა -- უწიწკნის. იტიტონუუ(ნ) (გიიტიტონუ გაიწიწკნა, გოტიტონე{ლე}(ნ) გაწიწკნილა) გრდუვ. ვნებ. ტიტონუნს
ზმნისა -- იწიწკნება. ატიტონუუ(ნ) (გაატიტონუ გაეწიწკნა, გოტიტონუუ გასწიწკნია) გრდუვ. ვნებ. უტიტონუნს ზმნისა -- ეწიწკნება.
იტიტონე(ნ) (იტიტონუ შესაძლებელი გახდა {გა}წიწკნა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ტიტონუნს ზმნისა -- შეიძლება {გა}იწიწკნოს.
ატიტონე(ნ) (ატიტონუ შეძლო {გა}ეწიწკნა, -- , გონოტიტონუე(ნ) შესძლებია გაეწიწკნა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უტიტონუნს ზმნისა --
შეუძლია წიწკნოს, კორტნოს ბალახი, თმა. ოტიტონაფუანს (ოტიტონაფუუ აწიწკნინა, უტიტონაფუაფუ უწიწკნინებია, ნოტიტონაფუე(ნ)
აწიწკნინებდა თურმე) კაუზ. ტიტონუნს ზმნისა -- აწიწკნინებს, აკორტნინებს ბალახს, თმას. მატიტონალი მიმღ. მოქმ. მწიწკნელი,
მკორტნელი. ოტიტონალი მიმღ. ვნებ. მყ. საწიწკნი, საკორტნი. ტიტონილი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}წიწკნილი, {გა}კორტნილი (თმა,
ბალახი...). ნატიტონა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაწიწკნი, ნაკორტნი. ნატიტონუერი მიმღ. ვნებ. წარს. წიწკნის, კორტნის საფასური.
{უგუ}უტიტონუ მიმღ. უარყ. გაუწიწკნი, გაუკორტნი. 

Lemma: t'it'onil-i  
Number: 19945  
ტიტონილ-ი (ტიტონილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ტიტონუნს ზმნისა -- გაწიწკნილი, გაკორტნილი, გაშიშვლებული ადგილი,
მინდორი... 

Lemma: t'it'onua  
Number: 19946  
ტიტონუა (ტიტონუას) სახელი ტიტონუნს ზმნისა, -- იგივეა, რაც ტიტონი. 

Lemma: t'it'q'in-i  
Number: 19947  
ტიტყინ-ი (ტიტყინს), ტიტყინუა (ტიტყინუას) ტიტყინი, უთავბოლო ლაპარაკი, -- ყბედობა. ნიტიტყინუნქ, ღორონთი
ქორწანსი-და, გაჩენდი! - ნუ ტიტყინებ, თუ ღმერთი გწამს, გაჩერდი! ტიტყინუნს (ტიტყინუ იტიტყინა, უტიტყინუ უტიტყინია,
ნოტიტყინუე(ნ) ტიტყინებდა თურმე) გრდმ. ტიტყინებს. შდრ. ტყიტყინი. 

Lemma: t'it'q'ina  
Number: 19948  
ტიტყინა (ტიტყინას) ვისაც ტიტყინით ლაპარაკი სჩვევია. ტიტყინა კოჩი რე - ტიტყინა კაცია. 

Lemma: t'it'q'inapa  
Number: 19949  
ტიტყინაფა (ტიტყინაფას) იხ. ტყირტყინაფა, ტყიტყინაფა. 

Lemma: t'it'q'on-i  
Number: 19950  
ტიტყონ-ი (ტიტყონს) ტიტყნა. იხ. ტიტყონუა. 

Lemma: t'it'q'onil-i  
Number: 19951  
ტიტყონილ-ი (ტიტყონილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ტიტყონუნს ზმნისა -- გათხუპნილი, გატიტყნილი. 

Lemma: t'it'q'onua  
Number: 19952  
ტიტყონუა (ტიტყონუას) იგივეა, რაც ტყიტყონუა, -- სახელი ტიტყონუნს ზმნისა -- თხუპნა, თხვრა, ტიტყნა. მუს მიშარექ თე
ლეტას დო იტიტყონუქ? - რატომ (რას) დგახარ ამ ტალახში და იტიტყნები? ტიტყონუნს (გოტიტყონუ გატიტყნა, გუუტიტყონუ
გაუტიტყნია, გონოტიტყონუე(ნ) გატიტყნიდა თურმე) გრდმ. თითხნის, ტიტყნის. იტიტყონუუ(ნ) (გიიტიტყონუ გაიტიტყნა, გოტიტყონე{ლე}(ნ)
გატიტყნილა) გრდუვ. ვნებ. ტიტყონუნს ზმნისა -- ითხუპნება, იტიტყნება. ატიტყონუუ(ნ) (გაატიტყონუ გაეტიტყნა, გოტიტყონუუ
გასტიტყნია) გრდუვ. ვნებ. უტიტყონუნს ზმნისა -- ეთხუპნება, ეტიტყნება. იტიტყონე(ნ) (იტიტყონუ შესაძლებელი გახდა ტიტყნა, -
- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ტიტყონუნს ზმნისა -- შეიძლება თითხნა, ტიტყნა. ატიტყონე(ნ) (ატიტყონუ შეძლო ეტიტყნა, -- ,
ნოტიტყონუე(ნ) შესძლებია გათითხნა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ტიტყონუნს ზმნისა -- შეუძლია თითხნოს, ტიტყნოს.
ოტიტყონაფუანს (ოტიტყონაფუუ ატიტყნინა, უტიტყონაფუაფუ უტიტყნინებია, ნოტიტყონაფუე(ნ) ატიტყნინებდა თურმე) კაუზ. ტიტყონუნს
ზმნისა -- ათითხნინებს, ატიტყნინებს. მატიტყონალი მიმღ. მოქმ. მთხუპნელი, მტიტყნელი, მთითხნელი. ოტიტყონალი მიმღ. ვნებ.
მყ. სათხუპნი, სატიტყნი, სათითხნი. ტიტყონილი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}თითხნილი, {გა}თხუპნილი, {გა}ტიტყნილი. ნატიტყონა მიმღ.
ვნებ. წარს. ნათითხნი, ნათხუპნი, ნატიტყნი. ნატიტყონუერი მიმღ. ვნებ. წარს. თითხნის, თხუპნის, ტიტყნის საფასური.
{უგუ}უტიტყონუ მიმღ. უარყ. {გა}უთითხნელი, {გა}უთხუპნელი, {გა}უტიტყნელი. 

Lemma: t'iu-t'au:  
Number: 19953  
ტიუ-ტაუ: ქტიუ-ტაუშ დუდამი შარიანი. ტიუ-ტაუშ დუდამი კოჩი რე - შარიანი (დავიდარაბიანი) კაცია. 

Lemma: t'ipa  
Number: 19954  
ტიფა (ტიფას) ტიფი (ინფექციური დაავადება). გადატ. ავ კაცზე იტყვიან: ნანდვილი ტიფა რენია - ნამდვილი ტიფია, ე.ი. ავი
ხასიათის, ჩხირკედელააო. 

Lemma: t'ips-i  
Number: 19955  
ტიფს-ი (ტიფსის) ახალი ყლორტი, ჩვილი. ტიფსი ჩაი გეგნოწილუა - ჩვილი ჩაი გადაკრიფაო. 

Lemma: t'ighva  
Number: 19956  
ტიღვა, ტიღვალ-ი (ტიღვა{ლ/რ}ს) მსხვილი და მსუქანი (ბავშვი). შდრ. ტოღორო. 



Lemma: t'ighvin-i  
Number: 19957  
ტიღვინ-ი (ტიღვინს) ჯანსაღი გამოხედვა მსუქანი ბავშვისა. დიიგვანუ, გვარიანს იტიღვინანს - გასუქდა, კარგად
გამოიყურება. ქომორთუ ჸუჩა, ქიმიტიღვინუუ - მოვიდა სახლში, ჯანსაღი გამოხედვით მოვიდა. იტიღვინანს (იტიღვინუუ
ჯანსაღად იყურა, უტიღვინუუ ჯანსაღად უყურებია, ნოტიღვინუე(ნ) ჯანსაღად გამოიყურებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ჯანსაღად
გამოიყურება. ოტიღვინანს იგივეა, რაც იტიღვინანს. 

Lemma: t'ighua  
Number: 19958  
ტიღუა (ტიღუას) იგივეა, რაც ტიკუა, -- სახელი ტიღუნს ზმნისა -- 1. ჩაკვრა, ჩარტყმა (ხელის, ფეხის) რაშიმე. ფაფირს ხე
ქოტიღუ - ფაფაში ხელი ჩაჰკრა. 2.მაგრად ცემა. // გადატ. ხარბად ჭამა დიდი ლუკმებით. ღუმუ დო ხარჩო დოპტიღვი - ღომი
და ხარჩო შევჭამე. შქირენული ხალხი რგილი ჭკის დო ლებიას მიკიტიღუაფუდეს - მშიერი ხალხი ცივ მჭადსა და ლობიოს
ხარბად ჭამდნენ. ტიღუნს (დოტიღუ შეჭამა, დუუტიღუ შეუჭამია, დონოტიღუე(ნ) შეჭამდა თურმე) გრდმ. ჩაჰკრავს ხელს..., მაგრად ცემს;
ხარბად ჭამს. უტიღუანს (უტიღუუ ურტყა, ხარბად ჭამა; უტიღუაფუ ურტყია, ხარბად უჭამია) გრდმ. სასხ. ქც. ტიღუნს ზმნისა --
მაგრად ურტყამს; ხარბად ჭამს. იტიღვე(ნ) (იტიღუ შესაძლებელი გახდა ჩარტყმა; ბევრის ხარბად შეჭმა; -- ; -- ) გრდუვ. შესაძლ.
ვნებ. ტიღუნს ზმნისა -- შეიძლება ჩარტყმა; შეიძლება ბევრის ხარბად შეჭმა. ატიღვე(ნ) (ატიღვუ შეძლო {და}ერტყა, {შე}ეჭამა; --
; დონოტიღუე(ნ) შესძლებია მაგრად ეცემა, ეჭამა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უტიღუანს ზმნისა -- შეუძლია ჩაარტყას; ბევრი ხარბად
შეჭამოს. მატიღვალი მიმღ. მოქმ. ჩამრტყმელი; ხარბად მჭამელი. ოტიღვალი მიმღ. ვნებ. მყ. {ჩა}სარტყმელი; ხარბად საჭმელი.
ნატიღვა მიმღ. ვნებ. წარს. {ჩა}ნარტყამი; ხარბად ნაჭამი. ნატიღუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ჩარტყმის, ხარბად ჭამის საფასური. 

Lemma: t'ishon-i//t'ichon-i  
Number: 19959  
ტიშონ-ი//ტიჩონ-ი (ტიშ/ჩონს) იგივეა, რაც ტიშონუა//ტიჩონუა. 

Lemma: t'ishonil-i  
Number: 19960  
ტიშონილ-ი (ტიშონილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ტიშონუნს ზმნისა -- გაწმენდილი მკბენარისაგან (ტილისაგან). 

Lemma: t'ishonua//t'ichonua  
Number: 19961  
ტიშონუა//ტიჩონუა (ტიშ/ჩონუას) სახელი ტიშ/ჩონუნს ზმნისა -- გახილვა (თავისა...); მკბენარის მოშორება (პ. ჭარ.),
გაწმენდა (ი. ყიფშ.), ტილავს (არნ. ჩიქ., შდრ. ლექსკ., გვ. 116), ტისნა (ქართლური), ტიზვნა (საბა). ჭკირი მეხე დუს დო
უტიშონუნს (//უტიჩონუნს) - წილი უზის თავში და უწმენდს (უტილავს, უხილავს). ტიშონუნს//ტიჩონუნს (გოტიშ/ჩონუ გაუწმინდა
მკბენარი, გუუტიშ/ჩონუ გაუწმენდია მკბენარი, გონოტიშ/ჩონუე(ნ) გაწმენდდა თურმე მკბენარს) გრდმ. წმენდს მკბენარს (ტილავს).
იტიშონუნს (გიიტიშონუ გაიწმინდა მკბენარი, გუუტიშონუ გაუწმენია მკბენარი) გრდმ. სათავ. ქც. ტიშონუნს ზმნისა -- იწმენდს თავს
მკბენარისაგან, იხილავს, იტილავს. უტიშონუნს (გუუტიშონუ გაუწმინდა თავი მკბენარისაგან, გუუტიშონუ გაუწმენდია თავი
მკბენარისაგან) გრდმ. სასხ. ქც. ტიშონუნს ზმნისა -- უწმენდს თავს მკბენარისაგან, უხილავს (თავს), უტილავს. იტიშონუუ(ნ)
(გიიტიშონუ გაიწმინდა თავი მკბენარისაგან, გოტიშონე{ლე}(ნ) გაწმენდილა თავი მკბენარისაგან) გრდუვ. ვნებ. ტიშონუნს ზმნისა --
იწმინდება თავი მკბენარისაგან, იტილება. ატიშონუუ(ნ) (გაატიშონუ გაეწმინდა თავი მკბენარისაგან, გოტიშონუუ გასწმენდია თავი
მკბენარისაგან) გრდუვ. ვნებ. უტიშონუნს ზმნისა -- თავი ეწმინდება მკბენარისაგან. იტიშონე(ნ) (იტიშონუ შესაძლებელი გახდა
მკბენარისაგან გაწმენდა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ტიშონუნს ზმნისა -- შეიძლება თავის გაწმენდა მკბენარისაგან.
ატიშონე(ნ) (ატიშონუ შეძლო თავი გაეწმინდა მკბენარისაგან, -- , ნოტიშონუე(ნ) შესძლებია მკბენარისაგან გაწმენდა) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. უტიშონუნს ზმნისა -- შეუძლია თავი გაწმინდოს მკბენარისაგან. ოტიშონაფუანს (ოტიშონაფუუ თავი {გა}აწმენდინა
მკბენარისაგან, უტიშონაფუაფუ თავი {გა}უწმენდინებია მკბენარისაგან, ნოტიშონაფ{უაფ}უე(ნ) თავს აწმენდინებდა თურმე
მკბენარისაგან) კაუზ. ტიშონუნს ზმნისა -- თავს აწმენდინებს მკბენარისაგან. მატიშონალი მიმღ. მოქმ. {მო}მშორებელი
მკბენარისა (მტილავი). ოტიშონალი მიმღ. ვნებ. მყ. {მო}საშორებელი მკბენარისა (სატილავი). ტიშონილი მიმღ. ვნებ. წარს.
გაწმენდილი მკბენარისგან ({გა}ტილული). ნატიშონა მიმღ. ვნებ. წარს. განაწმენდი მკბენარისგან ({გა}ნატილი). ნატიშონუერი
მიმღ. ვნებ. წარს. მკბენარისგან გაწმენდის საფასური. შდრ. ლაზ. ოტიშონუ თავის გაწმენდა (ეტიმოლ., გვ. 434). 

Lemma: t'ichon-i  
Number: 19962  
ტიჩონ-ი (ტიჩონს) იხ. ტიშონი. 

Lemma: t'ichonua  
Number: 19963  
ტიჩონუა (ტიჩონუას) იხ. ტიშონუა. 

Lemma: t'ixe  
Number: 19964  
ტიხე (ტიხეს) ტეხადი. ტიხე ნოჸელა ტეხადი ტოტი. 

Lemma: t'ixore//t'ixoria  
Number: 19965  
ტიხორე//ტიხორია (ტიხორეს) იგივეა, რაც ტიგორე, -- ჭრელი. ტიხორი (//ტიხორე) საქონელს უწიინთ თიჯგურას,
ნამუსით ექ-ექი ტერტეთ შხვადოშხვა ფერი უღუნი -- მოუჩე დო მინ მოჭითე - `ტიხორი (//ტიხორე)' საქონელს ვეტყვით
ისეთს, რომელსაც აქა-იქ ჭრელად სხვადასხვა ფერი აქვს -- მოშავო და ზოგი მოწითალო. ტიხორიას უწიინა, ვეფხვიშებური
ფერს გინმიშქვანსინი, თის - `ტიხორიას' ეტყვიან, ვეფხვისებურ ფერს რომ გადაიკრავს, ისეთს. შდრ. ტერტე. შდრ. იმერ.
ტიხარო საქონელი, რომელსაც ზურგზე თეთრი ზოლი აქვს გადაყოლებული სარტყელივით (ვ. ბერ.). 

Lemma: t'k'abua  
Number: 19966  
ტკაბუა (ტკაბუას) სახელი ტკაბუნს ზმნისა -- ბლომად და ვაჟკაცურად დალევა (მ. ძაძ., 2, გვ. 177). 

Lemma: t'k'ap'al-i  
Number: 19967  
ტკაპალ-ი (ტკაპალ/რს) ტლიკინი. მუსე რე, ოსური, თაქ გეტკაპალანქინი? - რასაა, ქალო, აქ რომ ტლიკინებ. ტკაპალანს



(ტკაპალუუ იტლიკინა, უტკაპალუუ უტლიკინებია, ნოტკაპალუე(ნ) ტლიკინებდა თურმე) გრდმ. ტლიკინებს, ლაყბობს. 

Lemma: t'k'art'k'al-i  
Number: 19968  
ტკარტკალ-ი (ტკარტკალ/რს), ტკარტკალუა (ტკარტკალუას): 1. ბევრი ლაპარაკი, ყბედობა, ტარტარი. მუჭო რე, ენა
ნინას უტკარტკალუანსინი! - როგორაა, ეს ენას რომ ატარტარებს (ყბედობს). 2. არეულად სიარული ბევრისა (მაგ.,
ბავშვების...). სო რე, მიიტკარტკალუნა ე ბაღანეფინი? - სადაა, რომ (გროვად და არეულად) მიდიან ეს ბავშვები? 3.
ალანძვა, ცეცხლის სიახლოვისაგან ფეხის კანის აწვა. კებურს ელახუნათ გაზე ეტკარტკალერი აფუ - კერიის პირას
ჯდომით წვივი ალანძული აქვს. უტკარტკალუანს (ნინას) (უტკარტკალუუ ატარტარა, უტკარტკალუაფუ უტარტარებია, ნოტკარტკალუე(ნ)
ატარტარებდა თურმე ენას) გრდმ. ატარტარებს ენას, ყბედობს. მიიტკარტკალუ(ნ) (მიდეტკარტკალუ გროვად წავიდა,
მიდუუტკარტკალინუ გროვად წასულა, მიდნოტკარტკალუე(ნ) გროვად წავიდოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. გროვად და არეულად მიდის.
გელაატკარტკალუუ(ნ) (გელაატკარტკალუ აელანძა წვივი, გელატკარტკალუუ ალანძვია, გელნოტკარტკალუე(ნ) აელანძვებოდა თურმე)
გრდუვ. ვნებ. აელანძება (ფეხი). 

Lemma: t'k'archal-i  
Number: 19969  
ტკარჩალ-ი (ტკარჩალ/რს) 1. ტკარცალი, ტკრციალი, კისკისი. ოსურეფიში ტკარჩალი ისიმე - ქალების კისკისი ისმის.
ეშაფრთინი, ვრაკვალე, გომაფრთინი -- ვტკარჩალე: ქხს, 1, გვ. 13 - რომ ავედი, ვიტატანე, რომ ჩამოვედი -- ვიტკრციალე.
ძღაბეფი აშატკარჩალანა: ქხს, 2, გვ. 587 - გოგოები ტკარცალებენ. 2. ფრინველთა გაფრენისას ფრთების ხმაური, --
ტკრციალი, ტკარცალი; კრიახი. შქურინაფილ ტორონჯენქ გოლა გეგნიტკარჩალეს: ქხს, 1, გვ. 167 - დამფრთხალმა
მტრედებმა მთა ტკრციალით გადაიარეს. იჸუუ ქოთომეფიში ტკარჩალქ - შეიქნა ქათმების ტკარცალი (კრიახი).
ტკარჩალანს (ტკარჩალუუ იტკრციალა, იკისკისა; უტკარჩალუუ უკისკისებია; ნოტკარჩალუე(ნ) კისკისებდა თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ.
ტკარცალებს; ტკრციალებს. ოტკარჩალუანს (ოტკარჩალუუ ატკრციალა; უტკარჩალუაფუ უტკრციალებია, უკისკისებია; ნოტკარჩალუე(ნ)
აკისკისებდა, ატკრციალებდა თურმე) გრდმ. აკისკისებს, ატკრციალებს. 

Lemma: t'k'arcal-i  
Number: 19970  
ტკარცალ-ი (ტკარცალს) იგივეა, რაც ტკარჩალი, -- ტკარცალი, ტკრციალი. 

Lemma: t'k'at'k'ap-i  
Number: 19971  
ტკატკაფ-ი (ტკატკაფის) ტკაცანი; ხელის შემოკვრის ხმა, -- ტკაცა-ტკუცი. თელ სერს ხეში ტკატკაფი ირჩქილედუ - მთელი
ღამე ხელის ტკაცა-ტკუცი ისმოდა. 

Lemma: t'k'at'k'in-i  
Number: 19972  
ტკატკინ-ი (ტკატკინს) იხ. ტკატკუა. 

Lemma: t'k'at'k'ua  
Number: 19973  
ტკატკუა (ტკატკუას) სახელი ტკატკუნს ზმნისა -- ტანზე, სხეულის შიშველ ნაწილზე დარტყმა. ქოტკატკუ ხე - დაარტყა
(მსუბუქად) ხელი. ტკატკუნს (ქოტკატკუ სტკიცა, ქუუტკატკუ უტკეცია, ქონოტკატკუე(ნ) სტკეცდა თურმე) გრდმ. სტკეცს, შემოკრავს. შდრ.
დგადგუა; თქათქუა. 

Lemma: t'k'achap-i  
Number: 19974  
ტკაჩაფ-ი (ტკაჩაფის), ტკაჩუა (ტკაჩუას) სახელი ტკაჩუნს ზმნისა -- 1. ტკეცა, შემოკვრა; მაგრად ცემა. ეფერი ტკაჩუ
ჸუიჯინს, ქოღირუდუ ფარაშა - ისეთი სტკლიცა ყურის ძირში, რომ ღირდა ფულად. ქოტკაჩუ რაშის მართახი: ი. ყიფშ., გვ.
79 - დაარტყა (სტკიცა) რაშს მათრახი. შდრ. დაცუა. 2. ლაყბობა, ლაქლაქი. ჸუდეს მუთა გაპალუ, ნინას გილუტკაჩუანქ: შ.
ბერ., გვ. 116 - სახლში არაფერი გაბადია, ენას ალაქლაქებ (აყბედებ). 3. კარის ხმაურით მჭიდროდ მიხურვა. მინილუ ჸუჩა
დო ქიმიტკაჩუ კარი - შევიდა სახლში და კარი მაგრად მოიხურა (თან). ტკაჩუნს (დოტკაჩუ სცემა მაგრად; დუუტკაჩუ უცემია
მაგრად, დაუტკეცია) გრდმ. სცემს; სტკეცს. იტკაჩუანს (ქიიტკაჩუ დაირტყა, იტკიცა; ქუუტკაჩუ დაურტყამს) გრდმ. სათავ. ქც.
ტკაჩუნს ზმნისა -- იტკეცს, იკრავს, ირტყამს. უტკაჩუნს (დუუტკაჩუ უცემა, დუუტკაჩუ უცემია) გრდმ. სასხ. ქც. ტკაჩუნს ზმნისა --
ურტყამს, უტკეცს. უტკაჩუანს (ნინას) (უტკაჩუუ (ნინა) ილაქლაქა; უტკაჩუაფუ ნინაშა ულაყბია, ულაქლაქია) გრდმ. ლაყბობს,
ლაქლაქებს. იტკაჩუუ(ნ) (დიიტკაჩუ ნაცემ იქნა, დოტკაჩე{ლე}(ნ) ცემულა) გრდუვ. ვნებ. ტკაჩუნს ზმნისა -- იცემება. ატკაჩუუ(ნ)
(ქაატკაჩუ მოხვდა მაგრად; ქოტკაჩაფუ მოხვედრია, დარტყმია მაგრად) გრდუვ. ვნებ. უტკაჩუნს ზმნისა -- ხვდება მაგრად, ეცემება.
იტკაჩე(ნ) (იტკაჩუ შესაძლებელი გახდა გარტყმა (ტკეცა), -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ტკაჩუნს ზმნისა -- შეიძლება დარტყმა
(ტკეცა). ატკაჩე(ნ) (ატკაჩუ შეძლო ეცემა მაგრად, -- , დონოტკაჩუე(ნ) შესძლებია ეცემა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უტკაჩუნს ზმნისა --
შეუძლია ცემოს მაგრად, {გა}არტყას (სტკიცოს). ოტკაჩაფუანს (ოტკაჩაფუუ აცემინა მაგრად, უტკაჩაფუაფუ უცემინებია მაგრად)
კაუზ. ტკაჩუნს ზმნისა -- აცემინებს. მატკაჩალი მიმღ. მოქმ. მაგრად მცემელი; {შემო}მკვრელი; {და}მრტყმელი. ოტკაჩალი მიმღ.
ვნებ. მყ. მაგრად საცემი; გასალახი. ტკაჩილი მიმღ. ვნებ. წარს. მაგრად ნაცემი; {და}ტკეცილი. ნატკაჩა მიმღ. ვნებ. წარს. მაგრად
ნაცემი; ნარტყამი. ნატკაჩუერი მიმღ. ვნებ. წარს. მაგრად ცემის, გალახვის საფასური. {უდუ}უტკაჩუ მიმღ. უარყ. გაულახავი, უცემი. 

Lemma: t'k'achua  
Number: 19975  
ტკაჩუა (ტკაჩუას) იგივეა, რაც ტკაჩაფი, -- სილის გაწვნა. 

Lemma: t'k'bil-i  
Number: 19976  
ტკბილ-ი (ტკბილ/რს) ტკბილი. იხ. ტკვილი. 

Lemma: t'k'et'k'ua  
Number: 19977  
ტკეტკუა (ტკეტკუას) იგივეა, რაც ტკატკუა. 

Lemma: t'k'ech-i  
Number: 19978  



ტკეჩ-ი (ტკეჩის) 1. ზოგი ხის (თხილის, შინდის...) სწორი ტოტის სიგრძივ ანახეთქი; იხმარება კალათის (გოდრის, გიდლის...)
დასაწნავად, -- პწკალი (ქეგლ). შდრ. გურ., იმერ., ლეჩხ. ტკეჩი თხილის წნელის თხლად ახდილი კანი, რითაც გოდრებს,
კალათებსა და გიდლებს წნავენ (ს. ჟღ., ა. ღლ.); იმერ. ტკოჩი პატარა ნაფოტისებრი ნაწილი ფიცრისა (ი. ქავთ.). 2. ჩვილს
ყიფლიბანდი რომ გაუმაგრდება და სქელი ქერტლი აქვს, ამაზე იტყვიან: ბაღანას დუს ტკეჩი უღუნია - ბავშვს თავზე ტკეჩი
აქვსო. 

Lemma: t'k'echua  
Number: 19979  
ტკეჩუა (ტკეჩუას) იგივეა, რაც ტკაჩუა, -- 1. სახელი ტკეჩუნს ზმნისა -- მაგრად გარტყმა, შემორტყმა, -- ტკეცა. 2. მშრალი
თამბაქოს ფოთლების ტკეპნილი შეკვრა (ტკეჩი). ართი ტკეჩუა თუთუმი ქომუჩია - ერთი შეკვრა (ტკეჩი) თამბაქო მომეციო. 

Lemma: t'k'ec-i  
Number: 19980  
ტკეც-ი (ტკეცის) იგივეა, რაც ტკეჩი,1 -- ტკეცი. იხ. ბეტკი. შდრ. ლაზ. მტკეცი ხის კანი (ნ. მარი). 

Lemma: t'k'ecil/r-i  
Number: 19981  
ტკეცილ/რ-ი (ტკეცილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ტკეცუნს ზმნისა -- ატკეცილი; გაბზარული. 

Lemma: t'k'ecua  
Number: 19982  
ტკეცუა (ტკეცუას) სახელი ტკეცუნს, იტკეცუუ(ნ) ზმნათა -- 1. ტკეცის ახსნა. 2. გაბზარვა. 3. გარტყმა. ტკეცუნს (გოტკეცუ
გაბზარა, გუუტკეცუ გაუბზარავს, გონოტკეცუე(ნ) გაბზარავდა) გრდმ. ბზარავს; არტყამს. იტკეცუუ(ნ) (გიიტკეცუ გაიბზარა, გოტკეცე{ლ/რე}(ნ)
გაბზარულა) გრდუვ. ვნებ. ტკეცუნს ზმნისა -- იბზარება. ატკეცუუ(ნ) (გაატკეცუ გაებზარა, გოტკეცუუ გაჰბზარვია) გრდუვ. ვნებ.
ტკეცუნს ზმნისა -- ებზარება. შდრ. ტკიცუა. 

Lemma: t'k'va  
Number: 19983  
ტკვა (ტკვას) მთლიან ხეზე საფეხურებჩაჭრილი კიბე; ჩვეულებრივ მიდგმული იყო სასიმინდეზე. ცაშა ტკვა ვემიდგე, ეშე
კურთა ვემინწყენია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 168 - ცას კიბეს ვერ მიადგამ, ზევით კვართს ვერ აიხდიო. შდრ. ლაზ. კვათა კიბე (ნ.
მარი). იხ. კიბე, ჩართი. 

Lemma: t'k'vap'ua  
Number: 19984  
ტკვაპუა (ტკვაპუას) ხმაბაძვ. სახელი ტკვაპუნს, ზმნისა -- თქვლეფა. // გადატ. ხარბად ყლაპვა. მიკოხე ტაბაკის დო
ოჭკომალს გემუანო ტკვაპუნს- ზის ტაბლასთან და საჭმელს გემრიელად ხარბად ჭამს. ტკვაპუნს (დოტკვაპუ ხარბად შეჭამა,
დუუტკვაპუ ხარბად შეუჭამია, დონოტკვაპუე(ნ) ხარბად შეჭამდა თურმე) გრდმ. ხარბად ჭამს; თქვლეფს. მატკვაპალი მიმღ. მოქმ.
ხარბად მჭამელი, მთქვლეფი. ოტკვაპალი მიმღ. ვნებ. მყ. ხარბად საჭმელი; სათქვლეფი. შდრ. დგვაფუა; თქვაფუა. 

Lemma: t'k'varil-i  
Number: 19985  
ტკვარილ-ი (ტკვარილს) მიმღ. ვნებ. წარს. ტკვარუნს ზმნისა -- {გა}ტკვერილი. 

Lemma: t'k'vart'k'val-i  
Number: 19986  
ტკვარტკვალ-ი (ტკვარტკვალს) გრიალი; ბევრის მკვეთრი ხმა ერთად (მაგ., თოფის...). იჸუუ თოფეფიში ტკვარტკვალქ -
შეიქნა თოფების სროლა (გრიალი). იხ. დგვარდგვალი; თქვართქვალი. 

Lemma: t'k'vart'k'valer-i  
Number: 19987  
ტკვარტკვალერ-ი (ტკვარტკვალერს) მიმღ. ვნებ. წარს. ტკვარტკვალანს ზმნისა -- ალანძული, ზემოდან მომწვარი, --
კერიასთან ჯდომით წვივის ცეცხლით აწვა. კონკერი ელატკვარტკვალერი ძღაბემს მუ გოკონანია გალე? - წვივალანძულ
გოგოებს რა გინდათო გარეთ? 

Lemma: t'k'vart'k'valua  
Number: 19988  
ტკვარტკვალუა (ტკვარტკვალუას) სახელი ტკვარტკვალანს ზმნისა -- 1. ალანძვა; 2. გრიალი (თოფებისა).
იტკვარტკვალუუ(ნ) (გიიტკვარტკვალუ აილანძა, გოტკვარტკვალერე(ნ) ალანძულა, გონოტკვარტკვალუე(ნ) აილანძებოდა თურმე) გრდუვ.
ვნებ. ილანძება. ატკვარტკვალუუ(ნ) (დაატკვარტკვალუ აელანძა, დოტკვარტკვალუუ ალანძვია) გრდუვ. ვნებ. ელანძება (ფეხები).
ტკვარტკვალერი მიმღ. ვნებ. წარს. ალანძული. 

Lemma: t'k'varua  
Number: 19989  
ტკვარუა (ტკვარუას) იხ. ნტკვარუა, -- სახელი ტკვარუნს ზმნისა -- ტკვერა; კვნეტა. კიბირეფი ვამორგუ, თხირი
ვამატკვარე - კბილები არ მივარგა (მარგია), თხილს ვერ დავტკვერ. ძვალი გოტკვარჷ დო კიბირქ გოუტჷრხჷ- ძვალი
გატკვირა და კბილი გაუტყდა. ტკვარუნს (გოტკვარუ გატკვირა, გუუტკვარუ გაუტკვერია, გონოტკვარუე(ნ) გატკვერდა თურმე) გრდმ.
ტკვერს. უტკვარუნს (გუუტკვარუ გაუტკვირა, გუუტკვარუ გაუტკვერია) გრდმ. სასხვ. ქც. ტკვარუნს ზმნისა -- უტკვერს. იტკვარუუ(ნ)
(გიიტკვარუ გაიტკვირა, გოტკვარე{ლე}(ნ) გატკვერილა) გრდუვ. ვნებ. ტკვარუნს ზმნისა -- იტკვირება. ატკვარუუ(ნ) (გაატკვარუ
გაეტკვირა, გოტკვარუუ გასტკვერია) გრდუვ. ვნებ. უტკვარუნს ზმნისა -- ეტკვირება. იტკვარე(ნ) (იტკვარუ შესაძლებელი გახდა
ტკვერა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ტკვარუნს ზმნისა -- შეიძლება გაიტკვიროს. ატკვარე(ნ) (ატკვარუ შეძლო {გა}ეტკვირა,
ტკვარუუ {გა}სტკვერია) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ტკვარუნს ზმნისა -- შეუძლია {გა}ტკვიროს. ოტკვარაფუანს (ოტკვარაფუუ
ატკვერინა, უტკვარაფუაფუ უტკვერინებია, ნოტკვარაფ{უაფ}უე(ნ) ატკვერინებდა თურმე) კაუზ. ტკვარუნს ზმნისა -- ატკვერინებს.
მატკვარალი მიმღ. მოქმ. {გა}მტკვერი. ოტკვარალი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}სატკვერი. გოტკვარილი მიმღ. ვნებ. წარს. დატკვერილი.
ნატკვარა მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნატკვერი. ნატკვარუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ტკვერის საფასური. {უგუ}უტკვარუ მიმღ. უარყ.
{გა}უტკვერ{ელ}ი. შდრ. დგვარუა; ხუჭორუა. 



Lemma: t'k'varchal-i  
Number: 19990  
ტკვარჩალ-ი (ტკვარჩალ/რს) იგივეა, რაც ტკარჩალი, -- 1. კრიახი, ქათმის ხმაურობა გაჭირვების დროს. მუდგაქი რენი,
ქოთომეფი დააშქურინუუ, ტკვარჩალი ირჩქიე (ტკარჩალანა) - რაღაცამ (არის) ქათმები დააშინა, კრიახი ისმის. 2.
ქალების გულიანი სიცილი; ტკარცალი. 

Lemma: t'k'varchelia  
Number: 19991  
ტკვარჩელია (ტკვარჩელიას) ბოტან. ქართული ყოჩივარდა. იხ. კარაკუნჩხა, ტყვარჩელია (ა. მაყ.). 

Lemma: t'k'vache  
Number: 19992  
ტკვაჩე (ტკვაჩეს): ტკვაჩე ხომა მოუსვლელი (მწკლარტე) ხურმა. შდრ. ჟიშქე. 

Lemma: t'k'vachil-i  
Number: 19993  
ტკვაჩილ-ი (ტკვაჩილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ტკვაჩუნს ზმნისა -- {და}ტკეცილი, ტკეჩებად დაწყობილი. ტკვაჩილი თუთუმი-
თამბაქოს მშრალი ფოთლები ერთმანეთზე დაწყობილი. 

Lemma: t'k'vachua  
Number: 19994  
ტკვაჩუა (ტკვაჩუას) იხ. ტკაჩუა, ტკეჩუა, -- სახელი ტკვაჩუნს ზმნისა -- 1. შეკვრა; დაწყობა; დატკეჩა. თამბაქოს გამხმარ
ფოთლებს ერთმანეთზე დააწყობდნენ, ამას ტკვაჩუას ეძახდნენ (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 3, გვ. 72). ტკვაჩუნს (დოტკვაჩუ დააწყო,
დოუტკვაჩუ დაუწყვია, დონოტკვაჩუე(ნ) დააწყობდა თურმე) გრდმ. თამბაქოს ფოთლებს ერთმანეთზე აწყობს, ტკეჩს აკეთებს. 2.
გადატ. მაგრად გარტყმა, -- ტკეცა. 

Lemma: t'k'vacua  
Number: 19995  
ტკვაცუა (ტკვაცუას) იხ. ტყვაცუა. 

Lemma: t'k'vet'k'vil-i  
Number: 19996  
ტკვეტკვილ-ი (ტკვეტკვილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ტკვეტკუნს ზმნისა -- შედედებული. `ჰუმს' დიძახუქინი, ჩხვინდიშე
ტკვეტკვილ-ტკვეტკვილი თხომური გითილენსია - `ჰუმს' რომ დაიძახებ, ცხვირიდან შედედებულ-შედედებული ჩირქი
გამოვაო. 

Lemma: t'k'vet'k'ua  
Number: 19997  
ტკვეტკუა (ტკვეტკუას) სახელი ტკვეტკუნს ზმნისა -- შედედება; შესქელება. ტკვეტკუნს (დოტკვეტკუ შეადედა, დუუტკვეტკუ
შეუდედებია, დონოტკვეტკუე(ნ) შეადედებდა თურმე) გრდმ. ადედებს. ტკვეტკვილი მიმღ. ვნებ. წარს. შედედებული. 

Lemma: t'k'vechua  
Number: 19998  
ტკვეჩუა (ტკვეჩუას) იგივეა, რაც ტკაჩუა, ტკეჩუა. გოლახჷ მანგარას, დოტკვეჩუ- სცემა მაგრად, დასტკიცა. 

Lemma: t'k'viik'ver-i  
Number: 19999  
ტკვიიკვერ-ი (ტკვიიკვერს) ბ.-მარტ. იხ. ტკვილიშ კვერი. 

Lemma: t'k'vil-i  
Number: 20000  
ტკვილ-ი (ტკვილ/რს) 1. ტკბილი; 2. ყურძნის ტკბილი წვენი. ტკვილი ნინაშ მენდული რექ- ტკბილი ენის პატრონი ხარ.
შდრ. ნე. 

Lemma: t'k'vili{sh}  
Number: 20001  
ტკვილი{შ} კვერ-ი (ტკვილი{შ} კვერს) ლეღვის ტყლაპი. გაფცქვნიან ლეღვს, დაასხამენ ყურძნის წვენს და მოადუღებენ.
როცა გასქელდება, დაასხამენ გაშლილ ფიცარზე, ტაბლაზე და დებენ გასახმობად (მასალები, ტ. 3, ნაწ. 2, გვ. 213). შდრ. გურ.
ტკბილის კვერი ფელამუშის ტყლაპი (ა. ღლ.). 

Lemma: t'k'vilua  
Number: 20002  
ტკვილუა (ტკვილუას) იხ. ნტკვილუა. 

Lemma: t'k'vint'k'v-i  
Number: 20003  
ტკვინტკვ-ი (ტკვინტკვის) გაცრეცილი: ადვილად რომ წყდება ისეთი ძაფი, ან რომ იშლება ისეთი ქსოვილი. 

Lemma: t'k'vip'in-i  
Number: 20004  
ტკვიპინ-ი (ტკვიპინს) იხ. ტყვიპინი. 

Lemma: t'k'iami  
Number: 20005  
ტკიამი კოპეშია (ტკიამი კოპეშიას) ბოტან. მეჭეჭიანი გოგრა. შდრ. ბუსკულამი კოპეშია; ხოკორია (ა. მაყ.). 

Lemma: t'k'ibal-i  



Number: 20006  
ტკიბალ-ი (ტკიბალს) განიერი; ზორბა; მკერდგანიერი (ვაჟი). ტკიბალი კიდირი ყაზაყური - განიერი (ზორბა) მკერდი
გლეხური. 

Lemma: t'k'ibir-i  
Number: 20007  
ტკიბირ-ი (ტკიბირს) იგივეა, რაც საცირი, -- საცერი. ტკიბირით წყარი ქჷმომიღი დო ქოფჩია, ჸუმენი მაფუნია: მ. ხუბ., გვ.
283 - საცრით წყალი მომიტანე და დამალევინე, მწყურიაო (წყურვილი მაქვსო). მეზობელიშ ჭყვადუა გოკონია-და, ტკიბირი
ვაუარავა: თ. სახოკ., გვ. 252 - მეზობლის ამოწყვეტა თუ გინდაო, საცერი არ დაუჭიროო. ტკიბირის (საცრის) სახეები:
მერდიმიში ტკიბირი; მეჭედა ტკიბირი; ქარაფა ტკიბირი. ქარაფა ტკიბირი -- შხუო მაცირალი ტკიბირიე, მერდიმიში და
მეჭედა -- ჩენჩის ვაგუტენს - ქარაფა მსხვილად მცრელი საცერია, მერდიმისა და მეჭედა -- ქატოს არ გაუშვებს. შდრ.
მეტკიბირე. 

Lemma: t'k'ibiram-i  
Number: 20008  
ტკიბირამ-ი (ტკიბირამს) საცრიანი. ხარგელი დო ტკიბირამი ართო მეკუსანდესია - დატვირთული და საცრიანი ერთად
მიკვნესოდნენო. 

Lemma: t'k'il-i  
Number: 20009  
ტკილ-ი (ტკილ/რს) ტკილი; მერგელი; ფიქალი; მოლურჯო თიხა (მასალები, ტ. 1, გვ. 403); კლდე (დ. ფიფია); გაქვავებული
ორგანული ნივთიერება, რომელსაც მიწის გასანაყოფიერებლად იყენებენ; სიპი (ბ. კილანავა). მუკი-მუკი სუკეფი რე
მოთინილი ფალო ტკილი: მასალ., გვ. 18 - ირგვლივ სერები არის აღმართული ხალასი ტკილი. ეკუაჸუნით ეკი-ეკი
ფერდეფი დო მინი ტკილც: მასალ., გვ. 109 - ავყევით ზევით-ზევით ფერდობებს და ზოგჯერ ტკილს. კოდმე-ტკირი
ტკილიანი ნაპირი (კბოდე) (ი. ყიფშ., გვ. 329). 

Lemma: t'k'ilam-i  
Number: 20010  
ტკილამ-ი (ტკილამს) ტკილიანი. 

Lemma: t'k'ilir-i  
Number: 20011  
ტკილირ-ი (ტკილირს) მიმღ. ვნებ. წარს. ტკილუნს ზმნისა -- {მო}ტკილური. 

Lemma: t'k'ilon-i  
Number: 20012  
ტკილონ-ი (ტკილონს), ტკილონა (ტკილონას) ტოპონ. ტკილიანი ადგილი. ტკილონაშე დოჸუნაფილი მთელი ჭალე
მიიბლი - ტკილიანი ადგილიდან მოყოლებული მთელი ჭალა მოვიარე. 

Lemma: t'k'ilua  
Number: 20013  
ტკილუა (ტკილუას) სახელი ტკილუნს ზმნისა -- ტკილის მოყრა, ტკილის შეტანა ეწეროვანი ნიადაგის გასანოყიერებლად.
ტკილუნს (მოტკილუ ტკილი მოაყარა, მუუტკილუ ტკილი მოუყრია, მონოტკილუე(ნ) ტკილს მოაყრიდა (თურმე) გრდმ. მიწას ტკილს
აყრის (გასანოყიერებლად), -- ტკილავს. 

Lemma: t'k'ip'ur-t'k'ap'ur-i  
Number: 20014  
ტკიპურ-ტკაპურ-ი (ტკიპურ-ტკაპურს) ხმაბაძ. ტკიპურ-ტკაპურს იძახჷ: ქხს, 2, გვ. 465- ტკიპურ-ტკაპურს იძახის (ხმას
გამოსცემს) (გამოცანა: საცერი). 

Lemma: t'k'ir-i  
Number: 20015  
ტკირ-ი (ტკირს) იგივეა, რაც ტკილი. დიდი ტკირი ქოძჷ თაქ დო თეს ყამას უჩვაგუანს: მ. ხუბ., გვ. 122- დიდი ტკილი ძევს
აქ და იმას ხანჯალს ურტყამს. 

Lemma: t'k'irt'k'in-i  
Number: 20016  
ტკირტკინ-ი (ტკირტკინს) ტკაცანი, სკდომა ხმაურით; უშნო ხმიანობა. ჩოხას გოუკინუნი, გააჸარებაფუუ ტკირტკინი- ჩოხა
რომ გასწია, გაადინა ტკაცანი. 

Lemma: t'k'irt'k'on-i  
Number: 20017  
ტკირტკონ-ი (ტკირტკონს) თხუპნა. 

Lemma: t'k'irt'k'onil-i  
Number: 20018  
ტკირტკონილ-ი (ტკირტკონილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ტკირტკონუნს ზმნისა -- {გა}თხუპნული, {მო}თითხნილი. 

Lemma: t'k'irt'k'onua  
Number: 20019  
ტკირტკონუა (ტკირტკონუას) სახელი ტკირტკონუნს ზმნისა -- თითხნა, თხუპნა. ტკირტკონუნს (დოტკირტკონუ დათხუპნა,
დუუტკირტკონუ დაუთხუპნია, დონოტკირტკონუე(ნ) დათხუპნიდა თურმე) გრდმ. თხუპნის, თითხნის. უტკირტკონუნს (დუუტკირტკონუ
დაუთხუპნა, დუუტკირტკონუ დაუთხუპნია) გრდმ. სასხ. ქც. ტკირტკონუნს ზმნისა -- უთხუპნის. იტკირტკონუუ(ნ) (დიიტკირტკონუ
დაითხუპნა, დოტკირტკონე{ლე}(ნ) დათხუპნულა) გრდუვ. ვნებ. ტკირტკონუნს ზმნისა -- ითხუპნება. ატკირტკონუუ(ნ) (დაატკირტკონუ
დაეთხუპნა, დოტკირტკონუუ დასთხუპნია) გრდუვ. ვნებ. ტკირტკონუნს ზმნისა -- ეთხუპნება. იტკირტკონე(ნ) (იტკირტკონუ
შესაძლებელი გახდა თხუპნა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ტკირტკონუნს ზმნისა -- შეიძლება {გა}თხუპნა ({გა}ითხუპნოს).
ატკირტკონე(ნ) (ატკირტკონუ შეძლო {გა}ეთხუპნა, -- , ნოტკირტკონუე(ნ) შესძლებია {გა}ეთხუპნა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.



უტკირტკონუნს ზმნისა -- შეუძლია {გა}თხუპნოს, {გა}თითხნოს. მატკირტკონალი მიმღ. მოქმ. {გა}მთხუპნელი. ოტკირტკონალი მიმღ.
ვნებ. მყ. {გა}სათხუპნი. ტკირტკონილი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}თხუპნილი. ნატკირტკონა მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნათხუპნი.
ნატკირტკონუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}თხუპნის საფასური. 

Lemma: t'k'irt'k'ua  
Number: 20020  
ტკირტკუა (ტკირტკუას) სახელი ტკირტკანს ზმნისა -- საქონლის მიერ თხლად მოსაქმება, გაფაღარათება. 

Lemma: t'k'it'k'inapa  
Number: 20021  
ტკიტკინაფა (ტკიტკინაფას) სახელი ტკიტკონდუ(ნ) ზმნისა -- უშნოდ გასუქება. ტკიტკონდუ(ნ) (დოტკიტკონდუ გასუქდა,
დოტკიტკონაფე{ლე}(ნ) გასუქებულა) გრდუვ. ვნებ. სუქდება უშნოდ. ტკიტკინაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. უშნოდ გასუქებული. 

Lemma: t'k'it'k'inapil-i  
Number: 20022  
ტკიტკინაფილ-ი (ტკიტკინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ტკიტკონდუ(ნ) ზმნისა -- უშნოდ გასუქებული. 

Lemma: t'k'ichal-i  
Number: 20023  
ტკიჩალ-ი (ტკიჩალს) {გა}ტკიცინებული. 

Lemma: t'k'ichin-i  
Number: 20024  
ტკიჩინ-ი (ტკიჩინ) იხ. ტკიჩინაფა. 

Lemma: t'k'ichinapa  
Number: 20025  
ტკიჩინაფა (ტკიჩინაფას) სახელი ოტკიჩინუანს, ტკიჩონდუ(ნ) ზმნათა -- გაბერვა მაგრად; გასკდომამდე გაბერვა --
გატკიცინება. ქორაქ გომიტკიჩონდუ - მუცელი გამებერა (გამიტკიცინდა). ქვარას გომიტკიჩინუანს - მუცელს გამიბერავს.
ოტკიჩინუანს (ოტკიჩინუუ გაბერა მაგრად, უტკიჩინუაფუ გაუბერავს მაგრად, ნოტკიჩინუაფუე(ნ) ბერავდა თურმე) გრდმ. ბერავს;
ატკიცინებს. უტკიჩინუანს (გუუტკიჩინუუ გაუბერა მაგრად, გუუტკიჩინუაფუ გაუბერავს მაგრად) გრდმ. სასხ. ქც. ოტკიჩინუანს ზმნისა --
მაგრად უბერავს, უტკიცინებს (მუცელს). ტკიჩონდუ(ნ) (გოტკიჩონდუ გატკიცინდა, გოტკიჩინაფე{ლე}(ნ) გატკიცინებულა) გრდუვ. ვნებ.
ოტკიჩინუანს ზმნისა -- იბერება მაგრად, ტკიცინდება. უტკიჩონდუ(ნ) (გუუტკიჩონდუ გაებერა; გოტკიჩინაფუ გაბერვია მუცელი)
გრდუვ. ვნებ. სასხვ. ქც. უტკიჩინუანს ზმნისა -- ებერება მაგრად. ტკიჩინაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. გაბერილი, გატკიცინებული. 

Lemma: t'k'ichinapil-i  
Number: 20026  
ტკიჩინაფილ-ი (ტკიჩინაფილ/რს) იხ. გოტკიჩინაფილი. 

Lemma: t'k'ice  
Number: 20027  
ტკიცე (ტკიცეს) მტკიცე. მუ ძალა რე შაყარელი უხანაში ტკიცე გურცი! - რა ძალაა შეყრილი უხნეს მტკიცე გულში. 

Lemma: t'k'icil-i  
Number: 20028  
ტკიცილ-ი (ტკიცილ/რს) იხ. ტკეცილი. 

Lemma: t'k'icinapa  
Number: 20029  
ტკიცინაფა (ტკიცინაფას) იგივეა, რაც. ტკიჩინაფა. 

Lemma: t'k'icinua  
Number: 20030  
ტკიცინუა (ტკიცინუას) იგივეა, რაც ტკიცინაფა, -- სახელი ტკიცონდუ(ნ) ზმნისა -- გატკიცინება. ტკიცონდუ(ნ) (გოტკიცონდუ
გატკიცინდა, გოტკიცინაფე{ლე}(ნ) გატკიცინებულა) გრდუვ. ვნებ. ტკიცინდება. 

Lemma: t'k'icua  
Number: 20031  
ტკიცუა (ტკიცუას) იხ. ტკეცუა. 

Lemma: t'k'o  
Number: 20032  
ტკო, ტკოუ, ტკუ, ტკუუ (ტკო{უ}ს, ტკუ{უ}ს) მტკაველი. გვალა დო რზენი გეგმოთოუ, სიმაღლეთ ეჩი ტკოუ: ქხს, 1, გვ. 232-
მთა და ბარი გადათოვა, სიმაღლით ოცი მტკაველი. თვითონ ხანგა, შხვაშ ჭკუას ტკუუთ გილაზიმუნქინი: ქხს, 1, გვ. 103 -
თვითონ სულელი, სხვის ჭკუას მტკავლობით რომ ზომავ. ტკუ დო ალაბით ვე ეზჷმე: ი. ყიფშ., გვ. 161 - მტკავლითა და
ადლით არ გაიზომება. შდრ. ლაზ. მტკო, მტუ, ტუ მტკაველი (ნ. მარი). 

Lemma: t'k'u  
Number: 20033  
ტკუ (ტკუს) იხ. ტკო, ტკოუ. 

Lemma: t'k'ub-i  
Number: 20034  
ტკუბ-ი (ტკუბის) იგივეა, რაც ტყუბი, ტყუპი, -- ტყუპი. ათე დას ტკუბი ჯიმალეფი ნოჸვე - ამ დას ტყუპი ძმები ჰყოლია. იხ.
ტკუბტკუბირო; შდრ. ლაზ. ტუბი, ტკუბი, ტყუბი ტყუპი (ნ.მარი). 

Lemma: t'k'uba  



Number: 20035  
ტკუბა (ტკუბამი): ტკუბაქამი თხა -- ართმაჟირაშა მინუძუ ქანი, ფერი თხა - ერთიმეორეზე გადადებული რომ აქვს რქა,
ისეთი თხა. იხ. ქატკუბა, ქატკუბამი. 

Lemma: t'k'ubt'k'ubiro  
Number: 20036  
ტკუბტკუბირო, ტკუტკუბი/ურო ზმნზ. შეტყუპებულად, ორივე ფეხით ერთად. 

Lemma: t'k'uian-i  
Number: 20037  
ტკუიან-ი (ტკუიანს) მტკავლიანი, მტკაველი სიგრძის მქონე. ყაბარიშ ლისმარი ტკუიანი: მ. ხუბ., გვ. 121 - ყავრის ლურსმანი
მტკავლიანი (მტკაველი სიგრძისა). 

Lemma: t'k'umor-i  
Number: 20038  
ტკუმორ-ი (ტკუმორს) ტკვერა, კვნეტა. ტკუმორიშიხმა ირჩქილე - ტკვერის ხმა ისმის. 

Lemma: t'k'umorua  
Number: 20039  
ტკუმორუა (ტკუმორუას) იგივეა, რაც ტკვარუა, -- სახელი ტკუმორუნს ზმნისა -- მტვრევა; ტკვერა, კვნეტა. თხირს
ტკუმორუნს - თხილს ტკვერს (კვნეტს). ტკუმორუნს (დოტკუმორუ დატკვირა, დოუტკუმორუ დაუტკვერია, დონოტკუმორუე(ნ) დატკვერდა
თურმე) გრდმ. ტკვერს, კვნეტს. იტკუმორე(ნ) (იტკუმორუ შესაძლებელი გახდა ტკვერა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ტკუმორუნს
ზმნისა -- შეიძლება ტკვერა. ატკუმორე(ნ) (ატკუმორუ შეძლო {და}ეტკვირა, -- , დონოტკუმორუე(ნ) შესძლებია დაეტკვირა) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. უტკუმორუნს ზმნისა -- შეუძლია ტკვიროს. ოტკუმორაფუანს (ოტკუმორაფუუ ატკვერინა, უტკუმორაფუაფუ
უტკვერინებია, ნოტკუმორაფუ{აფუ}ე(ნ) ატკვერინებდა თურმე) კაუზ. ტკუმორუნს ზმნისა -- ატკვერინებს. მატკუმორალი მიმღ. მოქმ.
მტკვერელი, მკვნეტელი. ოტკუმორალი მიმღ. ვნებ. მყ. სატკვერი, საკვნეტი. ტკუმორილი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ტკვერილი.
ნატკუმორა მიმღ. ვნებ. წარს. ნატკვერი. ნატკუმორუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ტკვერის საფასური. შდრ. დგუმორუა, თქუმორუა. 

Lemma: t'k'urt'k'in-i  
Number: 20040  
ტკურტკინ-ი (ტკურტკინს) ხმაბაძვ. ბევრის ერთად გაფრენის ხმა; ძლიერი ხმა. შდრ. დგურდგინი, თქურთქინი. 

Lemma: t'k'ut'k'ar-i  
Number: 20041  
ტკუტკარ-ი (ტკუტკარს) ხმაბაძვ. ხშირი, სქელი; ურიცხვი, ბევრი ერთად ამოსული. ტკუტკარო ზმნზ. ხშირად, სქლად.
სიმი{ნ}დი ტკუტკარო ჩანს, ოკო გოკვათუა- სიმინდი სქლადაა (ხშირია), უნდა გამოხშირვა (გაჭრა). 

Lemma: t'k'ut'k'aria  
Number: 20042  
ტკუტკარია (ტკუტკარიას) ბევრის ერთად რევა. იფაფუნა ტკუტკარიაცალო - ირევიან ბუზივით (ჭიანჭველასავით). 

Lemma: t'k'ut'k'il/r-i  
Number: 20043  
ტკუტკილ/რ-ი (ტკუტკილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ტკუტკუნს ზმნისა -- {და}თუთქული. 

Lemma: t'k'ut'k'ua  
Number: 20044  
ტკუტკუა (ტკუტკუას) სახელი ტკუტკუნს ზმნისა -- თუთქვა, ძლიერ დაწვა. მუჭო რე, ე ჭკიდი დოიტკუტკუნი? - როგორაა, ეს
მჭადი რომ დაგითუთქავს (დაგიწვავს). ხე დიიპტკუტკი - ხელი დავიწვი (ძლიერ). ტკუტკუნს (დოტკუტკუ დათუთქა, დუუტკუტკუ
დაუთუთქავს, დონოტკუტკუე(ნ) დათუთქავდა თურმე) გრდმ. თუთქავს, მაგრად წვავს. იტკუტკუნს (დიიტკუტკუ დაითუთქა, დუუტკუტკუ
დაუთუთქავს) გრდმ. სათავ. ქც. უტკუტკუნს ზმნისა -- ითუთქავს, იფუფქავს. იტკუტკუუ(ნ) (დიიტკუტკუ დაითუთქა, დოტკუტკე{ლე}(ნ)
დათუთქულა) გრდუვ. ვნებ. ტკუტკუნს ზმნისა -- ითუთქება. ატკუტკუუ(ნ) (დაატკუტკუ დაეთუთქა, დოტკუტკუუ დასთუთქვია) გრდუვ.
ვნებ. ტკუტკუნს ზმნისა -- ეთუთქება, ეფუფქება. იტკუტკე(ნ), იტკუტკენე(ნ) (იტკუტკენუ შესაძლებელი გახდა {და}თუთქვა, -- , -- )
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ტკუტკუნს ზმნისა -- შეიძლება {და}ითუთქოს ({და}თუთქვა). ატკუტკე(ნ), ატკუტკენე(ნ) (ატკუტკენუ შეძლო
{და}ეთუთქა, -- , დონოტკუტკუე(ნ) შესძლებია დაეთუთქა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უტკუტკუნს ზმნისა -- შეუძლია {და}თუთქოს.
ოტკუტკაფუანს (ოტკუტკაფუუ ათუთქვინა, უტკუტკაფუაფუ უთუთქვინებია, ნოტკუტკაფუე(ნ) ათუთქვინებდა თურმე) კაუზ. ტკუტკუნს ზმნისა
-- ათუთქვინებს, აფუფქვინებს. მატკუტკალი მიმღ. მოქმ. {და}მთუთქველი, მთუთქავი. ოტკუტკალი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}სათუთქი.
ტკუტკილ/რი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}თუთქული. ნატუტკა მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნათუთქი. ნატკუტკუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}თუთქვის
საფასური. {უდუ}უტკუტკუ მიმღ. უარყ. {და}უთუთქავი. შდრ. დგუდგუა; თქუთქუა. 

Lemma: t'k'ut'k'ubia  
Number: 20045  
ტკუტკუბია (ტკუტკუბიას) ფეხების შეტყუპება. 

Lemma: t'k'ut'k'ubir-i  
Number: 20046  
ტკუტკუბირ-ი (ტკუტკუბირს) იგივეა, რაც ტკუბტკუბირი, -- ტყუპი ფეხი; ფეხი ფეხზე მიდგმული. ტკუტკუბირიათი ზმნზ.
წყვილ-წყვილად. თელ სერს ტკუტკუბირიათი სხაპუნდეს- მთელი ღამე წყვილ-წყვილად ცეკვავდნენ. ტკუტკუბირო ზმნზ.
ტყუპად, ორივე ფეხი ერთად მიდგმულად. ტკუტკუბირო გინოსხაპუა ორივე ფეხის ერთმანეთზე მიდგმულად (შეტყუპებით)
გადახტომა. ცხენი დობობრკი, მარა ტკუტკუბირო უსხაპუდუ ირიათო- ცხენი დავბორკე, მაგრამ ორივე ფეხით ერთად
(ტყუპად) შეკრულს უხტომია სულ. შდრ. ტკუბი. 

Lemma: t'k'uu  
Number: 20047  
ტკუუ (ტკუუს) იგივეა, რაც ტკუ, -- მტკაველი. შხვას ვა ვარზე ართი ტკუუს: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 158 - სხვას არ ვაძლევ ერთ
მტკაველს. 



Lemma: t'k'uc-i  
Number: 20048  
ტკუც-ი (ტკუცის) ძეძვი. სო რე, დოუჭყაფუნანი, სონ ტკუცი დო წკვაფანას?!: მასალ., გვ. 115 - სადაა, რომ დაუწყიათ
ძეძვნარსა და შამბნარში?! 

Lemma: t'k'ucona  
Number: 20049  
ტკუცონა (ტკუცონას) ძეძვნარი, ძეძვიანი ადგილი. ირ დიხასჷ ტკუცონა რდჷ, ვაიშერთედჷ მინდორიშა - ყველგან
ძეძვნარი იყო, არ გაისვლებოდა მინდორში. 

Lemma: t'k'e'rt'k'in-i  
Number: 20050  
ტკჷრტკინ-ი (ტკჷრტკინს) იხ. ტკირტკინი. 

Lemma: t'k'e'rt'k'on-i  
Number: 20051  
ტკჷრტკონ-ი (ტკჷრტკონს) იხ. ტკირტკონი. 

Lemma: t'o-i  
Number: 20052  
ტო-ი (ტორს) იხ. ტოლი. 

Lemma: t'oba  
Number: 20053  
ტობა, ტომბა, ტონბა (ტობას, ტომ/ნბას) 1. ტბა ტობა-ვარჩხილი ვერცხლის ტბა -- მდებარეობს ზღვის დონიდან 2400მ.
მარტვილის რაიონის მთებში. 2. ღრმა; ღრმა ადგილი მდინარეში. უშქურტობა ღრმა ადგილი მდინარე აბაშაზე, იქ, სადაც
ვაშლის ხე მდგარა. გეშამტყურუ ჸოროფაქ, სოდე უმოს ტობა რე: ენგური, გვ. 247 - შემიტყუა სიყვარულმა, სადაც უფრო
ღრმაა (წყალია). დიდი ტობა-ზღვას გიოჸოთი: ი. ყიფშ., გვ. 47 - დიდ ღრმა-ზღვაში გადააგდე. შდრ. ლაზ. ტობა//ტიბა ტბა,
გუბე (ნ. მარი). ხევსურ. ტუმბო მორევი, გუბე (ა. ჭინჭ., გვ. 26). იხ. სიტობა. 

Lemma: t'oba//t'omba  
Number: 20054  
ტობა//ტომბა კოჩ-ი (ტობა//ტომბა კოს) ღრმა კაცი. გადატ. დინჯი, ჭკვიანი, სამართლიანი კაცი. 

Lemma: t'obaia  
Number: 20055  
ტობაია (ტობაიას) კნინ. მცირე ტბა. 

Lemma: t'obanier-i  
Number: 20056  
ტობანიერ-ი (ტობანიერს) ბოტან. ვაზის ჯიშია (გ. ელიავა, კატ., გვ. 44). 

Lemma: t'obash-i  
Number: 20057  
ტობაშ-ი (ტობაშის) ღრმა ტაფობი; ქვაბული (პ. ცხად.). 

Lemma: t'obo՚ure  
Number: 20058  
ტობოჸურე (ტობოჸურეს) ღრმა ჭაობიანი ადგილი; წუმპე, სადაც ზაფხულში კამეჩები წვებიან. შდრ. ოკამბეშე; ოლონტყეში.

Lemma: t'ogoro  
Number: 20059  
ტოგორო (ტოგოროს) იხ. ტოღორო. 

Lemma: t'ozo  
Number: 20060  
ტოზო (ტოზოს) მსხვილი, დიდი (გ. ელიავა). ტოზო-ტოზო ბოშეფი - მსხვილ-მსხვილი ბიჭები. 

Lemma: t'ozoria  
Number: 20061  
ტოზორია (ტოზორიას) იგივეა, რაც ტოზო, -- ოდნავ მსხვილი. 

Lemma: t'ozoro  
Number: 20062  
ტოზორო (ტოზოროს) იგივეა, რაც ტოზო, -- დიდი და მსხვილი. 

Lemma: t'ol-i  
Number: 20063  
ტოლ-ი (ტოლ/რს) ტოლი, მსგავსი. თქვა ნორჩქენა ფშვენიერი იადონიტოლი ბირა: ი. ყიფშ., გვ. 164 - თქვენ გცოდნიათ
მშვენიერი იადონის-მსგავსი სიმღერა. სქანი ტოლი ძირი დო თიშა მეუ! - შენი ტოლი ნახე და იმასთან წადი! შდრ. მანგი;
ცალი. 

Lemma: t'olbash-i  
Number: 20064  
ტოლბაშ-ი (ტოლბაშის) თამადა. ჩქინ ტოლბაში ფიჩუ-ფაჩუ, მისი ქოჩუ დო მისი ვაჩუ: ქხს, 1, გვ. 180 - ჩვენი ტოლუმბაში
(თამადა) უგერგილო, ზოგს (ვის) ასვა და ზოგს (ვის) არ ასვა. შდრ. ბილბაში. 



Lemma: t'olbashoba  
Number: 20065  
ტოლბაშობა (ტოლბაშობას) თამადობა. გვალო ტყურაიათ ვარ, ტოლბაშობას მიგახვამა: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 141 -
მთლად ტყუილად არა, თამადობას მოგილოცავ. 

Lemma: t'olibash-i  
Number: 20066  
ტოლიბაშ-ი (ტოლიბაშის) იგივეა, რაც ტოლბაში. 

Lemma: t'olma  
Number: 20067  
ტოლმა (ტოლმას) ჩასაცმელი. ნაბადივით იყო ზევით ჩასაცმელი; მოსასხამი (მასალები, ტ. 3, ნაწ. 1, გვ. 243). 

Lemma: t'olua1  
Number: 20068  
ტოლუა1 (ტოლუას) სახელი ტოლუნს ზმნისა -- ტოლება; ჯობნა. ართი ვარდი ფერი ვძირი, შხვა ვარდებსი ტოლუნდუ-ნი:
ქხს, 1, გვ. 238 - ერთი ვარდი ისეთი ვნახე, სხვა ვარდებს რომ სჯობნიდა. ტოლუნს (დოტოლუ აჯობა, დოუტოლუ უჯობნია,
დონოტოლუე(ნ) აჯობებდა თურმე) გრდმ. ჯობნის. იტოლუანს (დიიტოლუუ დაიტოლა, დუუტოლუაფუ დაუტოლებია) გრდმ. სათავ. ქც.
ტოლუნს ზმნისა -- იტოლებს. უტოლუანს (დუუტოლუუ დაუტოლა, დუუტოლუაფუ დაუტოლებია) გრდმ. სასხ. ქც. ტოლუნსზმნისა --
უტოლებს. იტოლუაფუ(ნ) (დიიტოლუ{უ} დატოლდა, დოტოლუაფე{ლე}(ნ) დატოლებულა) გრდუვ. ვნებ. ტოლუნს ზმნისა --
{და}ტოლდება. ატოლუაფუ(ნ) (დაატოლუ დაეტოლა, დოტოლუაფუ დასტოლებია) გრდუვ. ვნებ. უტოლუანს ზმნისა -- ეტოლება.
იტოლინე(ნ) (იტოლინუ შესაძლებელი გახდა {და}ტოლება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ტოლუნს ზმნისა -- შეიძლება
{და}ტოლება. ოტოლებაფუანს (ოტოლებაფუუ ატოლებინა, უტოლებაფუაფუ უტოლებინებია, ნოტოლებაფ{უაფ}უე(ნ) ატოლებინებდა
თურმე) კაუზ. ტოლუნს ზმნისა -- ატოლებინებს. ოტოლებერი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}სატოლები. ტოლებური მიმღ. ვნებ. წარს.
{და}ტოლებული. 

Lemma: t'olua2  
Number: 20069  
ტოლუა2 იხ. გეტოლუა. შდრ. საბა: ტოილო ცხენის ფეჴის მოსაბმელი. 

Lemma: t'om-i  
Number: 20070  
ტომ-ი (ტომს) ტომი. დესწრჷ ტომი-ნათესეფი დო საჭირო მთავრეფი: მ. ხუბ., გვ. 26 - დაისწრო ტომ-ნათესავები და საჭირო
მთავრები. 

Lemma: t'omare  
Number: 20071  
ტომარე (ტომარეს) ტომარა. უქვინჯე ტომარე უღუდუ ართი - უფსკერო ტომარა ჰქონდა ერთი. უქვინჯე ტომარეს მუდგა
ვენარღვენი, დღას ვეიფშაფუ: ა. ცან., გვ. 121 - უფსკერო (უძირო) ტომარას რაც გინდა ჩააყარო, მაინც არ გაივსება
(არასოდეს არ გაივსება). იხ. საკი; ძანძა. შდრ. ტომსიკია. 

Lemma: t'omba  
Number: 20072  
ტომბა (ტომბას) იგივეა, რაც ტობა, ტონბა, -- ღრმა (მაგ., მდინარე, ზღვა, წყალი...). ჩქინ ქიანაში ტომბა გური სიკეთეთ
ეიოფში: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 158 - ჩვენი ქვეყნის ღრმა გული სიკეთით აღავსე. ჭყელი ორდას მიდგაქ... ძღაბიშ
ნარაგადჷშენი ტომბას ინაქენჩანსჷნი: კ. სამუშ., ქართ ზეპ., გვ. 43 - წყეული იყოს, ვინც... გოგოს ნათქვამისათვის ღრმა
ტბორში (რომ) ჩახტება. ტომბას ზმნზ. ღრმად. გადატ. ტკბილად. ქტომბას ხონილი ღრმად ხნული. ქტომბას რული ღრმად
(ტკბილად) ძილი. 

Lemma: t'omsik'a  
Number: 20073  
ტომსიკა, ტომსიკია (ტომსიკიას) პატარა ტომარა; თოფრა. აკა ქოიღუნ-და, ტომსიკია ქომოთხიი! - ერთი თუ გაქვს,
ტომსიკა მათხოვე! 

Lemma: t'onba  
Number: 20074  
ტონბა (ტონბას) იგივეა, რაც ტობა, ტომბა, -- 1. ღრმა. ბოგა ვა'გიჩქ, წყარი ვა'გიჩქ, ვეგიოლა ტონბას ფონით!: მასალ.,
გვ. 92 - ხიდი არ იცი, ცურვა არ იცი (წყალი არ იცი), არ ჩავარდე ღრმაში ფონით! 2. ტბა. 

Lemma: t'or-i  
Number: 20075  
ტორ-ი (ტორს) 1. ტორი; ტლინკი. ტორც ირქენც უზოგარო: მასალ., გვ. 69 - ტორს იქნევს უზოგავად. დემს ტორით დუდი
გეგნოსოფჷ: მ. ხუბ., გვ. 297 - დევს ტორით თავი გადაგლიჯა. შდრ. კვარტი. კვარტი მიოგუა, -- თქუანა, მუჟანსით ართი
კუჩხის მიოგანსინი, ტორი მიოგუა, მუანსით ჟირი კუჩხით მიოგანსინი -`წიხლი მიარტყაო', -- იტყვიან, როცა ერთ ფეხს
მიარტყამს; `ტორი (`ტლინკები') მიარტყაო~, -- როცა ორივე ფეხით მიარტყამს. 2. თავმსხვილი ჯოხი (მ. კვირტია). შდრ.
ოჩაჩუე. 

Lemma: t'orishua  
Number: 20076  
ტორიშუა (ტორიშუას) საქონლის სათამაშო ხტუნაობა; კუნტრუში. იხ. ბურსუა. 

Lemma: t'orma  
Number: 20077  
ტორმა (ტორმას) მუქთა. ტორმათ ზმნზ. მუქთად. გვარიანი ტორმათ იშიი ადესაში მაჭარი ოღუფალო - გვარიან მუქთად
იშოვე ადესის მაჭარი სასმელად (ბევრისა ერთად). 



Lemma: t'orok'uchx-i  
Number: 20078  
ტოროკუჩხ-ი (ტოროკუჩხის) ბოტან. ვაზის ჯიშია, თეთრი, მარცვალი წვრილი, ღვინო კარგი (ს. მაკალ., გვ. 189). ტოროკუჩხა
უჩა (ტრედისფეხა შავი) ვაზის ჯიშია. გრძელი მტევანი და წვრილი მარცვალი ჰქონდა. ღვინო კარგი იცოდა, იმდენად მაგარი,
რომ ცეცხლს აჰყვებოდა, მომჟავო იყო (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 3, გვ. 155; სქოლიოში განმარტება ივ. ჯავახიშვილისაა). ივ.
ჯავახიშვილის აზრით, ტოროკუჩხი ორნაწილედი სიტყვა უნდა იყოს: `მტრედისფეხა'. 

Lemma: t'orola  
Number: 20079  
ტოროლა (ტოროლას) ზოოლ. ტოროლა. ქტოროლაში ხეშა აშალაფა//ტოროლაში ჭოფუა ტოროლას ხელში
ჩაგდება//ტოროლას დაჭერა. გადატ. დიდი და სარფიანი საქმის ხელში ჩაგდება. ტოროლაქ ქაშუოლუ ხეშა დო თის
გოუტენსო! - დიდი საქმე ჩაუვარდა ხელში და იმას გაუშვებს! 

Lemma: t'oronj-i  
Number: 20080  
ტორონჯ-ი (ტორონჩქ; ტორონჯის, ტორონს) ზოოლ. მტრედი. მოკოდ, ტორონჯ ბჭოფიკონი: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 126 -
მინდოდა, მტრედი (რომ) დამეჭირა. ჟირი ტორონჯი ქოპუნდუ: ქხს, 1, გვ. 17 - ორი მტრედი მყავდა. ართ ტორონჩქ გური
ქჷმომიჸონჷ დო ცაშა ქჷმკუკეთებჷ ბუდევა: ქხს, 2, გვ. 132 - ერთი მტრედი გამიბრაზდა (გული მომიყვანა) და ცაზე
მიუკეთებიაო ბუდე. თე ტორონს, გიჩქუდანი, უდროვეთი ვაფურინე: ქხს, 1, გვ. 96 - ამ მტრედს, იცოდეთ, უდროოდ გაფრენა
არ შეუძლია. ქათხოზუ ეშე ცაშა ტორონსუ - გაეკიდა ზევით ცაში მტრედს. ტორონც დუუძახჷ, ტორონჯქჷ მოლართჷ: ი.
ყიფშ., გვ. 86 - მტრედს დაუძახა, მტრედი წამოვიდა. ტორონჯო გინირთინუუ დუდი: მ. ხუბ., გვ. 130 - მტრედად გადაიქცია
თავი. სო რექ, სი ჩქიმი ჩე ტორონჯი?: ქხს, 1, გვ. 85 - სად ხარ შენ, ჩემო თეთრო მტრედო? შდრ. ლაზ. ტოროჯი მტრედი (ნ.
მარი). ქტორონჯიგურა კოჩი მტრედის მსგავსი კაცი. გადატ. უწყინარი, მართალი კაცი. 

Lemma: t'orsua  
Number: 20081  
ტორსუა (ტორსუას) იგივეა, რაც თორსუა. 

Lemma: t'orghap-i  
Number: 20082  
ტორღაფ-ი (ტორღაფის) სახელი უტორღუანს (ნინას) ზმნისა -- ყბედობა; ლაქლაქი; ტლიკინი. მუთუნიში მაკეთებელი
ვარე, მარა ნინას უტორღუანს ტყურათი - არაფრის გამკეთებელი არაა, მაგრამ ყბედობს (ენას ატარტალებს).
უტორღუანს(უტორღუუ ნინა იყბედა, უტორღუაფუ ნინაშა ულაყბია, ნოტორღაფუე(ნ) ნინას ლაყბობდა თურმე) გრდმ. ლაყბობს, ტლიკინებს.
იხ. ტოხაფი (ნინაში). შდრ. იმერ. ტარღალი ღარღალი, ყბედობა (ვ. ბერ.). 

Lemma: t'orghia/e  
Number: 20083  
ტორღია/ე (ტორღია/ეს) ყბედი, ლაქლაქა. იხ. დორღია. 

Lemma: t'orcap-i  
Number: 20084  
ტორცაფ-ი (ტორცაფის) სახელი იტორცუანს ზმნისა -- დარტყმა; ხელის დარტყმით გამოცემული ხმა; ტკეცა. ბრელი
უტორცუუ იში ტეცერია დუს - ბევრი ურტყა იმის შიშველ (მელოტ) თავს. იტორცუანს (იტორცუუ ირტყა, უტორცუაფუ ურტყია,
ნოტორცუაფუე(ნ) ირტყამდა თურმე) გრდმ. სათავ. ქც. ირტყამს. უტორცუანს (უტორცუუ ურტყა, უტორცუაფუ ურტყია) გრდმ. სასხ. ქც.
ურტყამს. 

Lemma: t'orcoia  
Number: 20085  
ტორცოია (ტორცოიას), ტორცორია (ტორცორიას) იგივეა, რაც ტეცერე, ტეცერია, ტოცორია, -- მოტვლეპილი; უთმო
(თავი), თმაგადაპარსული. მეუსკვიჭანდუ მუში ტორცორია (//ტოცორია) დუდი - მიჰქონდა მისი უთმო (მოტვლეპილი) თავი. 

Lemma: t'ot'-i  
Number: 20086  
ტოტ-ი (ტოტის) იგივეა, რაც ტვატვი, -- ტორი; თათი; ხელი; გაშლილი ნები; მხეცის წინა ფეხები (პ. ჭარ.). თუნთიქ აშო
ქჷმარაგუ, ტოტი ქიმეთხ თოფიშ დუცუ: მასალ., გვ. 112 - დათვი აქეთ დამეჯახა, თათი მოსდო თოფის ტუჩს (თავს). ზესქვი
დო ზესქვიქ წეკინდუა დო ტურაქ ტოტი ეიბშუა - შაშვები (შაშვი და შაშვი) წაიკიდნენ და ტურამ ტორი აივსოო. აში
ქომონჯი მისჷ შებუ, სი ტოტისჷ ორთჷქჷნი?!: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 108 - ასე ქმარი ვის რგებია (უშოვია), შენ მალაყებს
რომ აკეთებ (ტორს რომ იქნევ)?! ღორონთიშა ტოტი ვემისვინენია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 150 - ღმერთს ხელს ვერ მოუსვამო.
ართი ტოტი მონტყორი ქომუჩი - ერთი მუჭი მატყლი მომეცი. ქართი ტოტიშ ეფშა ერთი ბღუჯა. 

Lemma: t'ot'eba  
Number: 20087  
ტოტება (ტოტებას) იხ. ატოტება. 

Lemma: t'ot'oulo  
Number: 20088  
ტოტოულო ზმნზ. ტოტოულო ქიმერთუ - ხელდახელ მივიდა. იხ. ტოტო. 

Lemma: t'ot'o  
Number: 20089  
ტოტო ხე (ტოტო ხეს) ტორი; დიდი, ტლანქი ხელი (ადამიანისა). ტოტო ხე სოდეთ გიაშქუნი, დუდი, კილე მესოფუ: მ. ხუბ.,
გვ. 31 - ტორი (ხელ-ტორი) სადაც დაარტყა, თავი, მკლავი მოგლიჯა. ინა ტოტო ოკოსოფუ ხეთ: მ. ხუბ., 1, გვ. 31 - ის ხელ-
ტორით დაგლიჯა. შდრ. თუშ. ტოტოჲ ხელი ბავშვის ენაზე (პ. ხუბუტ., ა. ღლ.). 

Lemma: t'oule  
Number: 20090  
ტოულე (ტოულეს) საბელი; გრძელი თოკი საქონლის დასაბამად. ჩხოუს გირძე ტოულე ქიგიობუნე დო ოდიარეს



ქიგიოტოულეევა - ძროხას გრძელი თოკი შეაბი და საბალახოდ (ბალახზე) დააბიო. შდრ. იმერ. ტოულო გრძელი ბაწარი (ვ.
ბერ.). 

Lemma: t'op-i  
Number: 20091  
ტოფ-ი, ტოფუ (ტოფის, ტოფუს) ზოოლ. 1. ტობი, მცირე ზომის ტევზი კობრისნაირთა რიგისა (ქეგლ); თავი მოღუნული აქვს.
ტანი შუაში მოფართო, მოთეთრო ფერისაა, ნახევარ არშინს იზრდება (მასალები, ტ. ვ, გვ. 72). ონტოფუსჷ ტოფი ხე დო
წყარი პის კოკობეე: ქხს, 1, გვ. 124 - ონტოფოში ტობი ზის და წყლის პირად კოკობე (კოკობა). 2. ბალახია ერთგვარი (გ.
ელიავა). 

Lemma: t'opua  
Number: 20092  
ტოფუა (ტოფუას) სახელი ოტოფანს ზმნისა -- ტოფობა; ტოფუს მიერ ქვირითის დაყრა, -- საერთოდ თევზის მიერ ქვირითის
დაყრა. ტოფანს (ტოფუუ ქვირითი დაყარა, უტოფუ{აფუ} ქვირითი დაუყრია, ნოტოფუე(ნ) ქვირითს ჰყრიდა თურმე) გრდმ. ქვირითს
ჰყრის. შდრ. ტოპონ. ოტოფე სატოფე ადგილი (პ. ცხად., ტოპონ., გვ. 49). იმერ. ტოფი ქვირითის დაყრა (ვ. ბერ.). ი. ყიფშიძის
აზრით: ო-ტოფა, ონ-ტოფა, ონ-ტოფო, ონ-ტოფუ სოფელი და საზოგადოება სენაკის მაზრაში (ლექსკ., გვ. 330). 

Lemma: t'opur-i  
Number: 20093  
ტოფურ-ი (ტოფურს) ბოტან. სამყურა და წითელი სამყურა. იხ. სუმჸუჯა, სუმჸუჯაში ტყა (ა. მაყ.). ჟვეჟვას ობუნს ცხენი
ტოფურიში ჭკომუაში უკული - დორბლს (დუჟს) ასხამს ცხენი ტოფურის ჭამის შემდეგ. 

Lemma: t'ogho  
Number: 20094  
ტოღო (ტოღოს) მსხვილი, დიდი (გ. ელიავა). შდრ. ტოზო. 

Lemma: t'oghoria  
Number: 20095  
ტოღორია (ტოღორიას) იგივეა, რაც ტოღორო, -- სქელი, ჩამრგვალებული (სიმსუქნით). მიჸორს ტოღორია ბაღანა -
მიყვარს მსუქანი (ჩამრგვალებული) ბავშვი შდრ. ტოზორია. 

Lemma: t'oghoro  
Number: 20096  
ტოღორო (ტოღოროს) მსუქანი, სიმსუქნით ჩამრგვალებული. გადატ. ცოცხალი. ქოჸუნს ართი ტოღორო ბოში - (კი) ჰყავს
ერთი ჩასუქებული ბიჭი. 

Lemma: t'ocoria1  
Number: 20097  
ტოცორია1 (ტოცორიას) იგივეა, რაც ტოღორია, -- მსხვილი, მსუქანი. ტოცორია ბაღანა რე - მსხვილი ბავშვია. 

Lemma: t'ocoria2  
Number: 20098  
ტოცორია2 (ტოცორიას) იგივეა, რაც ტორცო{რ}ია, -- უთმო, მოტვლეპილი (თავი). 

Lemma: t'ocoro  
Number: 20099  
ტოცორო (ტოცოროს) იგივეა, რაც ტოცორია1. შდრ. ტოღორო. 

Lemma: t'ox-i  
Number: 20100  
ტოხ-ი (ტოხის) იგივეა, რაც ტოხილი, -- ამოტეხილი ადგილი (მაგ., მორზე), სადაც წვრილი წნელისგან დაგრეხილ თოკს
(ღვლერჭს) გამოდებენ (გამოაბამენ). ტოხი რე წირიხიში მაასქუაფალი - ტოხი არის დაგრეხილი წნელის (წირეხის)
მოსაბმელი ადგილი. 

Lemma: t'oxap-i  
Number: 20101  
ტოხაფ-ი (ტოხაფის) 1. დარტყმა; დარტყმისას გამოცემული ხმა. ხენწჷფე ჸვაშა ქიტოხუანცჷ: ი. ყიფშ., გვ. 76 - ხელმწიფე
შუბლზე (კი) ირტყამს (მაგრად). მჷლარე დო ყარულენც თეში, ტოხაფია დო გოტახეს ოხვამეში კარი: მ. ხუბ., გვ. 72-73 -
შიგ დგას და რომ ყარაულობს, ისე გაისმა დარტყმის ხმა და გატეხეს ეკლესიის კარი. 2. ტრაბახი. ნინაში ტოხაფი ტრაბახი. 

Lemma: t'oxil/r-i  
Number: 20102  
ტოხილ/რ-ი (ტოხილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ტოხუნს ზმნისა -- ამოტეხილი (სატეხით). 

Lemma: t'oxin-i  
Number: 20103  
ტოხინ-ი (ტოხინს) ტრაბახი. 

Lemma: t'oxire  
Number: 20104  
ტოხირე (ტოხირეს) თიკუნია (მეტსახელი), -- დამრტყმელი, მოჩხუბარი. შდრ. ტოხუა. 

Lemma: t'oxua  
Number: 20105  
ტოხუა (ტოხუას) სახელი ტოხუნს ზმნისა -- 1. ჭრეთა, სატეხით ამოტეხვა. ოტახუთ გეშატოხუ ფიცარიში დინახუნაფალი -
სატეხით ამოტეხა ფიცრის ჩასაჯენი. 2. დარტყმა (მაგრად). გედჷრთჷ ქორსაქ, გეჭოფ არგუნი დო ტოხჷ: მ. ხუბ., გვ. 238 -



ადგა ქაჩალი, აიღო ნაჯახი და დაარტყა. ტოხჷ სქანი კაჟინდემც: ი. ყიფშ., გვ. 61 - დაარტყა შენ კაჟანდევს. 3. ლაყბობა,
უთავბოლო ლაპარაკი, ლაქლაქი. ტყურათ უტოხუანს ნინას, მუთუნიში დუდი ვა'უღუ - ტყუილად ატლიკინებს ენას
(ლაქლაქებს), არაფრის თავი არ აქვს. ტოხუნს (ტოხუ {და}არტყა, უტოხუ {და}ურტყამს, ნოტოხუე(ნ) არტყამდა თურმე) გრდმ.
მაგრად {და}არტყამს; სატეხით {ამო}ტეხს. იტოხუანს (იტოხუუ ირტყა, უტოხუაფუ ურტყია) გრდმ. სათავ. ქც. ტოხუნს ზმნისა --
ირტყამს. იტოხუნს (გიიტოხუ გაიტეხა, გუუტოხუ გაუტეხია სატეხით) გრდმ. სათავ. ქც. ტოხუნს ზმნისა -- იტეხს სატეხით (თავისას);
{და}ირტყამს (თავზე) უტოხუანს (უტოხუუ ნინა ილაყბა, უტოხუაფუ ნინაშა ულაყბია) გრდმ. ლაყბობს, ლაქლაქებს; მაგრად ურტყამს.
უტოხუნს (გუუტოხუ სატეხით გაუტეხა, გუუტოხუ გაუტეხია სატეხით) გრდმ. სასხ. ქც. ტოხუნს ზმნისა -- სატეხით უტეხს. იტოხუუ(ნ)
(გიიტოხუ სატეხით გაიტეხა, გოტოხე{ლ/რე}(ნ) სატეხით გატეხილა) გრდუვ. ვნებ. ტოხუნს ზმნისა -- იტეხება სატეხით. იტოხე(ნ) (იტოხუ
შესაძლებელი გახდა სატეხით გატეხა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ტოხუნს ზმნისა -- შეიძლება სატეხით {გა}იტეხოს;
{და}ირტყას მაგრად (გაილახოს). ატოხე(ნ) (ატოხუ შეძლო სატეხით {გა}ეტეხა; -- ; ნოტოხუე(ნ) შესძლებია სატეხით {ამო}ტეხა,
მაგრად {და}ერტყა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უტოხუნს ზმნისა -- შეუძლია {გა}ტეხოს სატეხით; მაგრად {და}არტყას.
ოტოხაფუანს (ოტოხაფუუ ატეხვინა, უტოხაფუაფუ უტეხვინებია, ნოტოხაფუე(ნ) ატეხვინებდა თურმე) კაუზ. ტოხუნს ზმნისა -- სატეხით
ატეხვინებს; მაგრად არტყმევინებს. მატოხალი მიმღ. მოქმ. სატეხით {ჩა}მტეხი; მაგრად {და}მრტყმელი. ოტოხალი მიმღ. ვნებ. მყ.
სატეხით {ჩა}სატეხი; მაგრად საცემი. ტოხილ/რი მიმღ. ვნებ. წარს. სატეხით {ჩა}ტეხილი. ნატოხა მიმღ. ვნებ. წარს. სატეხით
{ჩა}ნატეხი; ნაცემი. ნატოხუერი მიმღ. ვნებ. წარს. სატეხით {ჩა}ტეხის, მაგრად ცემის საფასური. {უგუ}უტოხუ მიმღ. უარყ. სატეხით
ჩაუტეხელი. იხ. ოტახუ. 

Lemma: t'rabaxala  
Number: 20106  
ტრაბახალა (ტრაბახალას) ტრაბახობა. ტრაბახალათჷ ვეგებდვანქჷ-და, ართი სიტყვასჷ ხოლო ქოფთქუა: კ. სამუშ.,
ქართ. ზეპ., გვ. 24 - ტრაბახობად თუ არ ჩამითვლი, ერთ სიტყვას კიდევ ვიტყვი. 

Lemma: t'rabez-i  
Number: 20107  
ტრაბეზ-ი (ტრაბეზის) ძელი, დვირე (დ. ფიფია). 

Lemma: t'rak'un-i  
Number: 20108  
ტრაკუნ-ი (ტრაკუნს) უსაქმოდ ხეტიალი (სიარული). შდრ. იმერ. ტრაკუნი უსაქმოდ სიარული (ვ. ბერ.). 

Lemma: t'rap'ez-i  
Number: 20109  
ტრაპეზ-ი (ტრაპეზის) წისქვილის ნაწილი: წისქვილის ქვების ჩასასმელი. ტრაპეზი შეიძლება ყოფილიყო მუხის ან წაბლისა.
ვამზადებდით წისქვილის ქვების ჩასასმელ ტრაპეზს ან ქჷბეს (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 3, გვ. 223). იხ. ქჷბე. შდრ. ტრაბეზი. 

Lemma: t'redo  
Number: 20110  
ტრედო ზმნზ. რიგად, ჯგუფად. ათე ფარას სუმ-ოთხ ტრედო გევსურენთ - ამ ფულს სამ-ოთხ რიგად გავისტუმრებთ. 

Lemma: t'redo-t'redo  
Number: 20111  
ტრედო-ტრედო ზმნზ. რიგ-რიგად, ჯგუფ-ჯგუფად. ტრედო-ტრედო ქიდანწყუუ, მინ ცხენით დო მინ კუჩხით: კ. სამუშ., ქართ.
ზეპ., გვ. 102 - ჯგუფ-ჯგუფად დააწყო, ზოგი ცხენით, ზოგი ფეხით. 

Lemma: t'reshua  
Number: 20112  
ტრეშუა (ნინაში) ლაყბობა, ლაქლაქი. უტრეშუანს ნინას (უტრეშუუ ნინა ილაქლაქა, უტრეშუაფუ ნინაშა ულაქლაქია) გრდმ.
ლაქლაქებს. 

Lemma: t'rial-i  
Number: 20113  
ტრიალ-ი (ტრიალს): გადატ. მთლიანად. ტრიალი ჩე მთლიანად თეთრი. ტრიალი უჩა მთლიანად შავი. ტრიალი ჩე
თხალეფი ჸუნდუ - მთლად თეთრი თხები ჰყავდა. 

Lemma: t'rik'on-i  
Number: 20114  
ტრიკონ-ი (ტრიკონს) იგივეა, რაც ტირკონი, -- ჩქარი სიარული; სირბილი ხმის გამოცემით. იხ. დრიგონი, თრიქონი. 

Lemma: t'rixuaix.  
Number: 20115  
ტრიხუაიხ. ტახუა. სენიშ მარჩხუალს სენი უტრიხუნია: ა. ცან., გვ. 118 - თეფშის მრეცხავს თეფში უტყდებაო. 

Lemma: t'rogeba  
Number: 20116  
ტროგება (ტროგებას) სახელი ოტროგუ(ნ) ზმნისა -- შეჯიბრი, დაპირისპირება. მა შურო ვა'ოტროგუქ ის დო დამანებას
დუდი! - მე სრულებითაც არ ვეჯიბრები მას და დამანებოს თავი! მა მუ მიღუ იწკუმა, ვეტროგენი - მე რა მაქვს იმასთან, რომ
შევეჯიბრო. ოტროგუ(ნ) (ეტროგუ {შე}ეჯიბრა, უტროგებუ {შე}სჯიბრებია) გრდუვ. ვნებ. ეჯიბრება, უპირისპირდება [შდრ. რუს. торг
ვაჭრობა]. 

Lemma: t'rup'ant'-i  
Number: 20117  
ტრუპანტ-ი (ტრუპანტის) იხ. ტურპანტი, -- ბურღი (ი. ყიფშ.); სახვრეტი ციბრუტი (დ. ფიფია). 

Lemma: t'rusua  
Number: 20118  
ტრუსუა (ტრუსუას) ტრუსვა. შდრ. მანუა, ტუცუა. 



Lemma: t'rupa  
Number: 20119  
ტრუფა (ტრუფას) ტურფა (ი. ყიფშ.). სოთინი ტრუფა ქოძირი-და, ყაზახურო მიანჭე!: ი. ყიფშ., გვ. 133 - სადმე ტურფა თუ
ნახო, ვაჟკაცურად მიეგებე (ისწრაფე)! 

Lemma: t'rupan-i  
Number: 20120  
ტრუფან-ი (ტრუფანს) იგივეა, რაც ტურპანტი. 

Lemma: t'u  
Number: 20121  
ტუ, ტჷ (ტუ/ჷ-ს) ცური, ჯიქანი. ათე ჩხუს ჯგირი ტუ უღუ - ამ ძროხას კარგი ცური აქვს. იხ. ონტოლე. შდრ. ლაზ. ტუ ცური
(ეტიმოლ., გვ. 441). იმერ. ტუ ცური (ვ. ბერ.), გურ., ლეჩხ. ტუა ცური, ჯიქანი (მ. ალავ., 1; გ. შარაშ.). 

Lemma: t'ub-i  
Number: 20122  
ტუბ-ი (ტუბის) იხ. ტკუბი. 

Lemma: t'uber-i  
Number: 20123  
ტუბერ-ი (ტუბერს) უმწიფარი (მ. კვირტია). 

Lemma: t'uzua  
Number: 20124  
ტუზუა (ტუზუას) სახელი გეტუზუნს ზმნისა -- ბლომად და სიამოვნებით დალევა. შდრ. დუცუა. 

Lemma: t'uia  
Number: 20125  
ტუია (ტუიას) ბოტან. ტუია. ტუიაშ ჯა ტუიას ხე. 

Lemma: t'uk'-i  
Number: 20126  
ტუკ-ი, ტუნკ-ი (ტუ{ნ}კი-ს) კეტი, მსხვილი ჯოხი. ქიხვამილუუ ტუკი, მიოგჷ უშქურცუ: ი. ყიფშ., გვ. 63 - აიტაცა კეტი, დაარტყა
ვაშლს. ნდემიში მორდილქჷ ქიხვამილუუ ტუკი: ქხს, 2, გვ. 28 - დევის გაზრდილმა დასტაცა ხელი ჯოხს. შდრ. გურ., იმერ.,
ლეჩხ. ტუკი კეტი (ა. ღლ., ვ. ბერ., მ. ალავ. 2). 

Lemma: t'ul  
Number: 20127  
ტულ, ტულუ (ტულ{უ}-ს) იგივეა, რაც დულუ, -- ურქო, ან პატარარქიანი. ტულ თხალეფს უწუუ: მ. ხუბ., გვ. 307 - ურქო თხებს
უთხრა. ჩხოუს გეჩანს ჭიჭე, ჯიკუტიაჯგურა ქა'ნი, თქუანა ტულუ რენია - ძროხას როცა პატარა, ჯირკივით რქა აქვს,
იტყვიან ურქოაო. 

Lemma: t'umin-i  
Number: 20128  
ტუმინ-ი (ტუმინს) დუდუნი, ტუტუნი. მა მუთუნს ვადმარკენს სქანი ტუმინი - მე არაფერს დაკამლებს შენი დუდუნი. ვახუენა
სქან ტუმინცჷ - არ ხუობენ (ერიდებიან) შენს ტუტუნს. იხ. წკუმინი. 

Lemma: t'uminua  
Number: 20129  
ტუმინუა (ტუმინუას) სახელი ტუმინუნს ზმნისა -- დუდუნი, ტუტუნი. მუდგასი რენ, ტუმინუნს, ვაგმაგინუ - რაღაცასაა,
დუდუნებს, ვერ გავიგე. ტუმინუნს (ტუმინუ იტუტუნა, უტუმინუ უტუტუნია, ნოტუმინუე(ნ) ტუტუნებდა თურმე) გრდმ. ტუტუნებს. 

Lemma: t'unga  
Number: 20130  
ტუნგა (ტუნგას) უტვინო, სულელი. ქტუნგა კოჩი სულელი, უტვინო კაცი. შდრ. ჸუნგა. 

Lemma: t'unk'-i  
Number: 20131  
ტუნკ-ი (ტუნკის) იგივეა, რაც ტუკი, ტურკი, -- კეტი, დიდი ჯოხი, კომბალი. ტუნკი ქიგიაშქუ დუცუ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 93
- ჯოხი დაარტყა თავზე. ტუნკითჷ რდჷ ჩქვაჩქვილი: მასალ., გვ. 73 - კეტით იყო დაჩეჩქვილი. 

Lemma: t'ura  
Number: 20132  
ტურა (ტურას) ზოოლ. ტურა. ტურაქჷ ქაწოხვადჷ: ი. ყიფშ., გვ. 18 - ტურა შემოხვდა. შხურიშ ქვათილას ტურაქ ქეკადინ: ა.
ცან., გვ. 126 - ცხვრის დუმას ტურა გადაჰყვა. ტურა-გერი ტურა-მგელი, დიდი ტურა. ტურა-მელა ტურა-მელა. ქორჩქინდჷ
დიდი უშველებერი ტურა-მელაქ: ი. ყიფშ., გვ. 37 - გამოჩნდა დიდი უშველებელი ტურა-მელა. ტურა-ფოცხოლი ტურა-
ფოცხვერი (ი. ყიფშ.). ძაკა ტურა პატარა ტურა. გადატ. ეშმაკი. ტურა-კოჩი ეშმაკი კაცი. დიდი ტურა-კოჩი რე - დიდი ეშმაკი
კაცი არის. ტურას ეძახიან (ტაბუ): კვალიჭყერი კვალწყეული; მოცქვაცქვალე// ცქვაცქვალა მოცუნცულე//ცუნცულა. 

Lemma: t'urak'e  
Number: 20133  
ტურაკე (ტურაკეს) იგივეა, რაც ოტურე, -- ტურების ბუნაგი. ტურაკეშა მეურს - მიდის იქ, სადაც ტურების ბუნაგია. ტურაკე ღ
*ტურაშ-კერია ტურის სამყოფი ადგილი. 

Lemma: t'urapa  
Number: 20134  
ტურაფა (ტურაფას) სახელი უტურუანს ზმნისა -- ცეცხლში შეშის შეკეთება. მუჟანს დაჩხირი დოშქირტუნი, ოკო



აკუტურუენი: ქხს, 1, გვ. 338 - როცა ცეცხლი განელდება, უნდა შეუკეთო (შეშა). უტურუანს (უტურუუ {შე}უკეთა, უტურუაფუ
{შე}უკეთებია, ნოტურაფუე(ნ) {შე}უკეთებდა თურმე) გრდმ. უნთებს, უკეთებს (შეშას). 

Lemma: t'uraghurel-i  
Number: 20135  
ტურაღურელ-ი (ტურაღურელს) ტურა-მკვდარი. გადატ. უზარმაზარი ურო, რომლითაც ხეს ფიცრებად ხსნიდნენ (მასალები,
ტ. 1, გვ. 395). 

Lemma: t'urashi  
Number: 20136  
ტურაში კუჩხ-ი (ტურაში კუჩხის) ბოტან. ქრისტესბეჭედა. იხ. ქრისტეში ბეჭედი; ქაჯის/შ სონა (ა. მაყ.). 

Lemma: t'urashi  
Number: 20137  
ტურაში მაჭვალარ-ი (ტურაში მაჭვალარს) თიკუნია: ტურის მწველავი. გადატ. ძალიან ეშმაკი (კაცი). 

Lemma: t'urashi  
Number: 20138  
ტურაში რსინ-ი (ტურაში რსინს) ბოტან. ფშუკურა. იხ. ლურიშგუდა (ა. მაყ.). 

Lemma: t'urashi  
Number: 20139  
ტურაში ჸუჯ-ი (ტურაში ჸუჯის//ჸუს) ბოტან. ძირმწარა. იხ. ზინტკვილი (ა. მაყ.). 

Lemma: t'urin-i  
Number: 20140  
ტურინ-ი (ტურინს) ხტომა (სწრაფი); გაფრენა; გადაგდება. ტყვია ხათე ხოლო ტურინს გინიკათუანს ეშე: მ. ხუბ., გვ. 18 -
ტყვია მაშინათვე ამოხტება (ხტომას გაადენს) ზევით. შდრ. დურინი. 

Lemma: t'urinua  
Number: 20141  
ტურინუა (ტურინუას) სახელი ტურინუნს ზმნისა -- სწრაფი (სხარტი) გადახტომა; ხმაურით გადაფრენა, გადაგდება
(ტრიალით) რისამე. კუკინუნსინი, კოღონა რე, ტურინუნსუნი -- წყირეფი რე: ქხს, 1, გვ. 225 - რომ წივის -- კოღოა, რომ
ხტის -- რწყილებია. ჭყორქ გეგნოტურინუ - მწყერი გადაფრინდა (ხმაურით). ტურინუნს (ტურინუ იფრინა, იხტუნა; უტურინუ
უხტომია, უფრენია; ნოტურინუე(ნ) ფრენდა, ხტოდა თურმე) გრდუვ. ხტის; ფრენს (ხმაურით). მატურინე მიმღ. აწმყ. მხტომი; მფრენი
(ხმაურით). შდრ. დურინუა. 

Lemma: t'urk'-i  
Number: 20142  
ტურკ-ი (ტურკის) იგივეა, რაც ტუკი, ტუნკი, -- დიდი ჯოხი, კეტი, კომბალი. ჟირიხოლო ართიანს ქუურქენდეს ტურკისია:
ქხს, 1, გვ. 213 - ორივე ერთმანეთს უქნევდნენ ჯოხსო. 

Lemma: t'urp'ant'-i  
Number: 20143  
ტურპანტ-ი, ტურფანტ-ი (ტურპ/ფანტის) იგივეა, რაც ტრუპანტი, -- ბურღი. შდრ. ლაზ. ტურპანი ბურღი (ნ. მარი). 

Lemma: t'urt'in-i  
Number: 20144  
ტურტინ-ი (ტურტინს) ტუტუნი; ჩუმი, გაურკვეველი ლაპარაკი. შდრ. დურდინი. 

Lemma: t'urt'inua  
Number: 20145  
ტურტინუა (ტურტინუას) სახელი ტურტინუნს ზმნისა -- ტუტუნი, ბუტბუტი, ჩურჩული. ტურტინუნს მუდგასიენი, მუთუნქ
ვეგმაგინუ - ტუტუნებს რაღაცასაა, ვერაფერი (ვერ) გავიგე. ტურტინუნს (ტურტინუ იტუტუნა, უტურტინუ უტუტუნია, ნოტურტინუე(ნ)
ტუტუნებდა თურმე) გრდმ. ტუტუნებს, ჩუმად ლაპარაკობს, ბუტბუტებს, ჩურჩულებს. მატურტინე მიმღ. აწმყ. მოტუტუნე, ჩუმად
მოლაპარაკე. ოტურტინე მიმღ. ვნებ. მყ. სატუტუნო, საბუტბუტო. 

Lemma: t'urt'uzia  
Number: 20146  
ტურტუზია (ტურტუზიას) ჯმუხი, მსხვილი და ჩასხმული (ჩასკვნილი). ჯგირი ტურტუზია ბოშიე - კარგი ჯმუხი (ჩასკვნილი)
ბიჭია. 

Lemma: t'urt'urue  
Number: 20147  
ტურტურუე (ტურტურუეს) ზოოლ. 1. გვრიტი (ი. ყიფშ., პ. ჭარ.); როჭო (ვ. თოფ., ქართვ. სიტყვაწარ., გვ. 296); ტოროლა (დ.
ფიფია). ტურტურუე კანდიორი, კუჩხი გჷთოღაფილია: ი. ყიფშ., გვ. 147 - გვრიტო კადნიერო, ფეხშეღებილოო. 2. გადატ.
მელოტი. 

Lemma: t'urpa  
Number: 20148  
ტურფა (ტურფას) იგივეა, რაც გუდაში კურპა, -- კოლოტის (კუპრის) გამოსაკრავი გათლილი ჯოხი (პ. ჭარ.). 

Lemma: t'urpant'i  
Number: 20149  
ტურფანტი (ტურფანტის) იხ. ტურპანტი. 

Lemma: t'urch-i  



Number: 20150  
ტურჩ-ი (ტურჩის): ტურჩი დიხა მოუსავლიანი მიწა; მოშავო და ოდნავ მოწითალო ფერის, ქვასავით გამოიყურება, მაგრამ
ადვილად იფშვნება, განსაკუთრებით თუ დააწვიმა. შდრ. მეიჭვირი; ფურსი (დიხა). 

Lemma: t'ut'a  
Number: 20151  
ტუტა (ტუტას) 1. ნაცარი. ოსური შხვაში კებურიში ტუტა რე - ქალი სხვისი კერიის ნაცარია. ძღაბი შხვაში ტუტა რენია:
ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 171 - გოგო სხვისი ნაცარიაო. ტუტაშ ღუმუს აკეთენს: ქხს, 1, გვ. 206 - ნაცრის ღომს აკეთებს. ტუტათ
ქიგერჭუუდას: მასალ., გვ. 155 - ნაცარტუტად დაგწვოდეს. შდრ. ლაზ. მტუტა ნაცარი (ნ. მარი). 2. მცენარის ავადმყოფობაა --
ნაცარი, -- იწვევს ერთგვარი სოკო. ტუტაში (ნაცარი) წინამდეგო ბინეხის ოკო უწამალუათი წმინდა წურწუფაში ქვირით:
ყაზაყ., 16.03.1930, გვ. 2 - ნაცრის წინააღმდეგ ვენახს უნდა ვუწამლოთ სუფთა გოგირდის ფქვილით. 

Lemma: t'ut'am-i  
Number: 20152  
ტუტამ-ი (ტუტამს) ნაცრიანი. ჭკიდი ჭკომი ტუტამია: ქხს, 1, გვ. 19 - მჭადი ჭამე ნაცრიანიო. ონახვალო საპონი
ვამიღუდესინი, ვხვარენდით ტუტამ წყარს - სარეცხად საპონი რომ არ გვქონდა, ვხმარობდით ნაცრიან წყალს. ჯგირი
გურით ტუტამი ჭკიდი იჭკუმენია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 188 - კარგი გულით ნაცრიანი მჭადი შეიძლება ჭამო (იჭამოს). 

Lemma: t'ut'ash  
Number: 20153  
ტუტაშ ფერ-ი (ტუტაშ ფერს) ნაცრისფერი. ტუტაშ ფერი გეძუდას: ქხს, 1, გვ. 83 - ნაცრისფერი ედოს. 

Lemma: t'ut'a-c'q'ar-i  
Number: 20154  
ტუტა-წყარ-ი (ტუტა-წყარს) იგივეა, რაც ტუტამი წყარი, -- ნაცრიანი წყალი. ძველად საპონი რომ არ ჰქონდათ, ნაცარს
ჩაყრიდნენ წყალში და ადუღებდნენ. წყალი რომ გაგრილდებოდა, გადაწურავდნენ და გასარეცხად იყენებდნენ, -- ამას
ეძახოდნენ ტუტა-წყარს. 

Lemma: t'ut'el-i  
Number: 20155  
ტუტელ-ი (ტუტელ/რს) ტიტველი. ბოშია, სქანჯგუა ტუტელ კოს ველაჸაფებჷ ინავა: მ. ხუბ., გვ. 198 - ბიჭო, შენისთანა
შიშველ კაცს არ ეთამაშება ისაო. 

Lemma: t'ut'ele  
Number: 20156  
ტუტელე (ტუტელეს) იგივეა, რაც ტუტელი. მახორუეფი ტუტელე რენა - მაცხოვრებლები შიშველი არიან. ისჷმე ტუტელე
დო შქჷრენულ-ჸუმენული ბაღანეფიში სხარსხალი - ისმის შიშველი და მშიერ-მწყურვალი ბავშვების სხრიალი. 

Lemma: t'ut'il-i  
Number: 20157  
ტუტილ-ი (ტუტილს) მიმღ. ვნებ. წარს. ტვიტუნს// ტუტუნს ზმნისა -- გაბრდღვნილი (დ. ფიფია); მოგლეჯილი (მაგ., ბალახი...). 

Lemma: t'ut'in-i  
Number: 20158  
ტუტინ-ი (ტუტინს) იხ. ტურტინი, -- ტუტუნი. ინეფიში ტუტინს მითინი ვაურჩქილე - იმათ ტუტუნს არავინ უსმენს. 

Lemma: t'ut'inua  
Number: 20159  
ტუტინუა (ტუტინუას) იხ. ტურტინუა. სკაქ ოკო ტუტინას, ოსურქ ოკო რაგადუას: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 123 - ფუტკარმა უნდა
იტუტუნოს, ქალმა უნდა ილაპარაკოს. ტუტინუნს (ტუტინუ იტუტუნა, უტუტინუ უტუტუნია, ნოტუტინუე(ნ) ტუტუნებდა თურმე) გრდმ.
ტუტუნებს. 

Lemma: t'ut'la  
Number: 20160  
ტუტლა (ტუტლას) ბოტან. აყირო; ყელიანი გოგრა; მწარე კვახი. სირჩინუვე, ...დემიშ კოს გინაშქვანქჷ ტუტლაშ
ინახუნაფალო: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 12 - სიბერევ, ...დევკაცს გადააქცევ აყიროში ჩასასმელად. იხ. კოლო ჭურა, ჭურა,
ჭურაში კოპეშია (ა. მაყ.). 

Lemma: t'ut'uzel-i  
Number: 20161  
ტუტუზელ-ი (ტუტუზელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ტუტუზანს ზმნისა -- უშნოდ მოზელილი. 

Lemma: t'ut'uzua  
Number: 20162  
ტუტუზუა (ტუტუზუას) სახელი ტუტუზანს ზმნისა -- უშნოდ (და სქლად) ზელა. ტუტუზანს (დოტუტუზუუ მოზილა, დუუტუტუზუუ
მოუზელია, ნოტუტუზუე(ნ) ზელდა თურმე) გრდმ. უშნოდ ზელს (ფქვილს, მიწას). მატუტუზალი მიმღ. მოქმ. უშნოდ მზელი. ოტუტუზალი
მიმღ. ვნებ. მყ. უშნოდ საზელი. ტუტუზელი მიმღ. ვნებ. წარს. უშნოდ მოზელილი. ნატუტუზა მიმღ. ვნებ. წარს. უშნოდ ნაზელი.
ნატუტუზუერი მიმღ. ვნებ. წარს. უშნოდ ზელის საფასური. 

Lemma: t'ut'ula  
Number: 20163  
ტუტულა (ტუტულას) იგივეა, რაც ტუტლა, -- აყირო, მწარე კვახი, ხაპი. ქჷდეკინჷ ართი ტუტულაში ეფშა ქვირი დო ართი
ოდგიში: მ. ხუბ., გვ. 79 - დაიკავა ერთი აყიროს სავსე ფქვილი და ერთი სადგისი. ჭუკი... კუდელს ტუტულას ეკმიბუნუანდუა:
თ. სახოკ., გვ. 268 - თაგვი კუდზე აყიროს იბამდაო. ქტუტულა ზისხირიში გაღალარი ჭურა სისხლის გასაღები. იხ. კოტოში. 

Lemma: t'uca  
Number: 20164  



ტუცა წყარ-ი (ტუცა წყარს) მეტად ცხელი წყალი, -- მდუღარე. შდრ. ლაზ. ტუცა ცხელი (ნ. მარი). 

Lemma: t'ucil/r-i  
Number: 20165  
ტუცილ/რ-ი (ტუცილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ტუცუნს ზმნისა -- გატრუსული. იხ. ტუცუა. 

Lemma: t'uciria  
Number: 20166  
ტუცირია (ტუცირიას) თიკუნი: გატრუსული (ცეცხლით). იხ. ტუცირი. 

Lemma: t'ucua  
Number: 20167  
ტუცუა (ტუცუას) სახელი ტუცუნს ზმნისა -- 1. ტრუსვა, ტუსვა; ფუფქვა; ტუცვა. თულეფი ალდაჩხირს გოტუცეს - გოჭები
ცეცხლის ალზე გატრუსეს. ხე დუღა წყარს ქოტუცუა - ხელი მდუღარეში სტუცაო. 2. ბევრის დალევა (მაგ., ღვინისა).
უტუცუანს შაქარამ ღვინს - სვამს (ბევრს) შაქრიან ღვინოს. 3. მაგრად დარტყმა. ქოტუცუ - მაგრად დაარტყა. ტუცუნს (გოტუცუ
გატრუსა, გოუტუცუ გაუტრუსავს, გონოტუცუე(ნ) გატრუსავდა თურმე) გრდმ. ტრუსავს; ფუფქავს; ბევრს სვამს. უტუცუნს (გუუტუცუ
გაუტრუსა, გუუტუცუ გაუტრუსავს) გრდმ. სასხ. ქც. ტუცუნს ზმნისა -- უტრუსავს; უფუფქავს. უტუცუანს (უტუცუუ ბევრი დალია, უტუცუაფუ
ბევრი უსვამს, ნოტუცუაფუე(ნ) ბევრს სვამდა თურმე) გრდ. ბევრს სვამს. იტუცუუ(ნ) (გიიტუცუ გაიტრუსა, გოტუცე{ლე}(ნ) გატრუსულა)
გრდუვ. ვნებ. ტუცუნს ზმნისა -- იტრუსება; იფუფქება. ატუცუუ(ნ) (გაატუცუ გაეტრუსა, გოტუცუუ გატრუსვია) გრდუვ. ვნებ. უტუცუნს
ზმნისა -- ეტრუსება; ეფუფქება. იტუცე(ნ) (იტუცუ შესაძლებელი გახდა {გა}ტრუსვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ტუცუნს ზმნისა --
შეიძლება გაიტრუსოს, გაიფუფქოს. ატუცე(ნ) (ატუცუ შეძლო {გა}ეტრუსა, -- , გონოტუცუე(ნ) შესძლებია გაეტრუსა) გრდუვ. შესაძლ.
ვნებ. უტუცუნს ზმნისა -- შეუძლია {გა}ტრუსოს; {გა}ფუფქოს. ოტუცაფუანს (ოტუცაფუუ ატრუსვინა, უტუცაფუაფუ უტრუსვინებია,
ნოტუცაფუე(ნ) ატრუსვინებდა თურმე) კაუზ. ტუცუნს ზმნისა -- ატრუსვინებს; აფუფქვინებს. მატუცალი მიმღ. მოქმ. {გა}მტრუსავი,
{გა}მფუფქავი. ოტუცალი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}სატრუსავი; {გა}საფუფქი. ტუცილ/რი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ტრუსული; {გა}ფუფქული.
ნატუცა მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნატრუსი; {გა}ნაფუფქი. ნატუცუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ტრუსვის; {გა}ფუფქვის საფასური. {უგუ}უტუცუ
მიმღ. უარყ. {გა}უტრუსავი; {გა}უფუფქავი. შდრ. ლაზ. ტუცა ცხელი (ნ. მარი); ლეჩხ. ტკუჩვა ერთბაშად დალევა, გადაკვრა (მ.
ალავ., 1); იმერ. ტკუცვა გარტყმა (ვ. ბერ). 

Lemma: t'wer-i  
Number: 20168  
ტუ̂ერ-ი (ტუ̂ერს) მტვერი. ტუ̂ერო მიდეეღუ - მტვრად წაიღო. შდრ. ლაზ. მ-ტუ̂ერი ნაცარი; მ-თვერი მტვერი (ნ. მარი). 

Lemma: t'e'  
Number: 20169  
ტჷ (ტჷს) იგივეა, რაც ტუ. ჩხოუს ტჷ დოშქუმალირი აფუნია - ძროხას ცური დაშვებული აქვსო. ტჷბ წყარით მობონა ტჷს დო
ბჟა ქჷმაკათუუნი, გეჭვალუნა - თბილი წყლით მობანენ ცურს და, რძე რომ მოუვა, მოწველიან. 

Lemma: t'e'b  
Number: 20170  
ტჷბ, ტჷბუ, ტჷბჷ (ტჷბ{უ}ს, ტჷბჷ-ს) იგივეა, რაც ტიბუ, -- თბილი. სამვარს დაჩხირ ქინორზჷ, ტჷბ ქორე: მ. ხუბ., გვ. 122 -
სამოვარში ცეცხლი ანთია, თბილი კი არის. უჸორადჷ ჩონჩორი ძალამი ტჷბუ რე: ყაზაყ., 6.03.1930, გვ. 2 - ულპობი ნეხვი
ძალიან თბილი არის. 

Lemma: t'e'bapa  
Number: 20171  
ტჷბაფა (ტჷბაფას) იხ. ტიბაფა. დაჩხირიში ტჷბაფაშა გური მაფუნია: მ. ხუბ., გვ. 298 - ცეცხლზე გათბობა მინდაო (გული
მაქვსო). 

Lemma: t'e'bin-i  
Number: 20172  
ტჷბინ-ი (ტჷბინს) იხ. ტიბინი. ტჷბინი სქანდე ჭყოლოფუა რე: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 27 - მადლი (სითბო) შენგან
წყალობაა. ჭვალა ვა უღუნი, ის სამგარიო ვა უტჷბუნია: ი. ყიფშ., გვ. 182 - წველა რომ არ აქვს, იმას სამგარიო არ
სწყალობსო (ათბობსო). ფალუაში ტჷბინც იშ ხოლოშა ვე'მიართე: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 17 - გახარების მადლი მასთან
ახლოს ვერ მიაღწევს. 

Lemma: t'e'binapa  
Number: 20173  
ტჷბინაფა (ტიბინაფას) იგივეა, რაც ტჷბინი. 

Lemma: t'e'bu  
Number: 20174  
ტჷბუ (ტჷბუს) იხ. ტიბუ. 

Lemma: t'e'be'  
Number: 20175  
ტჷბჷ (ტჷბჷ-ს) იხ. ტიბუ. გურც ქიმებჩი ტჷბჷ ტყვია: ი. ყიფშ., გვ. 159 - გულში მივეცი თბილი ტყვია. 

Lemma: t'e'be'n-i  
Number: 20176  
ტჷბჷნ-ი (ტჷბჷნს) იხ. ტიბინი, ტჷბინი. 

Lemma: t'e'rk'on-i  
Number: 20177  
ტჷრკონ-ი (ტჷრკონს) იხ. ტირკონი. 

Lemma: t'e'rt'in-i  
Number: 20178  



ტჷრტინ-ი (ტჷრტინს) იხ. ტირტინი. 

Lemma: t'e'rxe'  
Number: 20179  
ტჷრხჷ იხ. ტირხუ. 

Lemma: t'e't'onua  
Number: 20180  
ტჷტონუა (ტჷტონუას) იხ. ტიტონუა. 

Lemma: t'pu  
Number: 20181  
ტფუ შორსდ. ფუი! ტფუ სქანი ოსურობას!: მ. ხუბ., გვ. 141 - ფუი, შენს ქალობას! 

Lemma: t'q'a  
Number: 20182  
ტყა (ღ ტყალ; ტყას; მრ. რიცხვ.: ტყალ-ეფ-ი ტყეები) 1. ტყე; ხე. ტყასჷ რდი დო ტყა ვაძირიაო?!: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 130 -
ტყეში იყავ და ხე (ტყე) ვერ ნახეო?! ტყაში ნარდის ქოგუნია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 130 - ტყეში გაზრდილს ჰგავსო. ტყას
ცხოვრენს ართი დიდი გერი: მ. ხუბ., გვ. 10 - ტყეში ცხოვრობს ერთი დიდი მგელი. ოკურცხინუანს ჭალე -- ტყალემს -
აღვიძებს ჭალა -- ტყეებს. ქურზუმი ტყა დიდი, ხშირი და გაუვალი ტყე. 2. ბალახი; უსარგებლო, სარეველა ბალახი. ჸვანას
ტყაქ მერუუ - ყანას ტყე (ბალახი) მოერია. ვა ბარგი-და, ტყა გაჸიინია: ი. ყიფშ., გვ. 182 - თუ არ გათოხნე, ბალახი
გექნებაო. მიშებლინი, გურქ წამირთ, მიდუვღალ ტყასია: მასალ., გვ. 85 - რომ შევედი, გული წამიხდა, წაუღია ბალახსო.
ბარუა ხესჷ უწყონცჷ ზვიარი ტყალეფიში ჸოთამას: ყაზაყ., 1.06.1930, გვ. 1 - ბარვა ხელს უწყობს... ბალახების დაკარგვას. 

Lemma: t'q'ab-i  
Number: 20183  
ტყაბ-ი (ტყაბის) ტყიური; გარეული. ტყაბი სხული გარეული (ტყიური) მსხალი. ტყაბი უშქური გარეული (ტყიური) ვაშლი. 

Lemma: t'q'abarel-i  
Number: 20184  
ტყაბარელ-ი (ტყაბარელს) მიმღ. ვნებ. წარს. ტყაბარანს ზმნისა -- {გა}ტყავებული. ის ირო ქოუღუ თითო ღეჯი
ტყაბარელი: მასალ., გვ. 80 - მას ყოველთვის აქვს თითო ღორი გატყავებული. ტურა ტყაბარელქ მინორინაფილ კოს უწუა,
(სი) იშენ ქოგიჯგუქია - გატყავებულმა ტურამ ჩასიძებულ კაცს უთხრაო, (შენ) მაინც გჯობივარო. 

Lemma: t'q'abarua  
Number: 20185  
ტყაბარუა (ტყაბარუას) სახელი ტყაბარანს ზმნისა -- ტყავება. მუჟამსით ბულს ტყები მუკურსჷნი, თიმწკალა ოკო
ტყაბარუა - როდესაც ბალს ტყავი გასძვრება, მაშინ უნდა გატყავება. ტყაბარუას სი დეეთხიი, მინი ვემნორთინუაფუ: ი.
ყიფშ., გვ. 127 - გატყავებას შენ თავი დაანებე, ვერ შესძლებია გადაებრუნებინა. კოღონას ბტყაბარანქია დო ოში კოჩი
ქუქირუაფუ: ი. ყიფშ., გვ. 127 - კოღოს {გა}ვატყავებო და ასი კაცი დაუქირავებია. წყირს ტყაბარანსია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ.
174 - რწყილს ატყავებსო. გადატ. ძარცვა. მუთუნ ვადუტუუ, თეში გოტყაბარუუ - არაფერი არ დაუტოვა, ისე გაატყავა
(გაძარცვა). ტყაბარანს (ტყაბარუუ ატყავა, უტყაბარუუ უტყავებია, ნოტყაბარუე(ნ) ატყავებდა თურმე) გრდმ. ატყავებს; ძარცვავს.
იტყაბარანს (გიიტყაბარუუ გაიტყავა, გუუტყაბარუუ გაუტყავებია) გრდმ. სათავ. ქც. ტყაბარანს ზმნისა -- იტყავებს თავისას.
უტყაბარანს (გუუტყაბარუუ გაუტყავა, გუუტყაბარუუ გაუტყავებია) გრდმ. სასხ. ქც. ტყაბარანს ზმნისა -- უტყავებს. იტყაბარუუ(ნ)
(გიიტყაბარუ გატყავდა, გოტყაბარე{ლე}(ნ) გატყავებულა) გრდუვ. ვნებ. ტყაბარანს ზმნისა -- ტყავდება; იძარცვება. ატყაბარუუ(ნ)
(გაატყაბარუ გაუტყავდა, გოტყაბარუუ გასტყავებია) გრდუვ. ვნებ. უტყაბარანს ზმნისა -- უტყავდება. იტყაბარე(ნ) (იტყაბარუ
შესაძლებელი გახდა {გა}ტყავება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ტყაბარანს ზმნისა -- შეიძლება გატყავდეს; გადატ.
გაიძარცვოს. ატყაბარე(ნ) (ატყაბარუ შეძლო {გა}ეტყავებინა, -- , გონოტყაბარუე(ნ) შესძლებია გაეტყავებინა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
უტყაბარანს ზმნისა -- შეუძლია {გა}ატყავოს; {გა}ძარცვოს. ოტყაბარაფუანს (ოტყაბარაფუუ ატყავებინა, უტყაბარაფუაფუ
უტყავებინებია, ნოტყაბარაფუე(ნ) ატყავებინებდა თურმე) კაუზ. ტყაბარანს ზმნისა -- ატყავებინებს; აძარცვინებს. მატყაბარალი
მიმღ. მოქმ. {გა}მტყავებელი; {გა}მძარცველი. ოტყაბარალი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}სატყევებელი; {გა}საძარცვი. ტყაბარელი მიმღ.
ვნებ. წარს. {გა}ტყავებული; {გა}ძარცული. ნატყაბარა მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნატყავები. ნატყაბარუერი მიმღ. ვნებ. წარს.
{გა}ტყავების საფასური. {უგუ}უტყაბარუ მიმღ. უარყ. {გა}უტყავებელი. შდრ. ქირჩონუა; ცამაქუა. 

Lemma: t'q'abeba  
Number: 20186  
ტყაბება (ტყაბებას) სახელი ატყაბენს, იტყაბებუ(ნ) ზმნათა -- გატყიურება, გაველურება. ჩქიმი ტორონჯი გატყაბებე,
ქუუფურინუ {რ}თხინაშა - ჩემი მტრედი გატყიურებულა, გაფრენილა ტყეში. ატყაბენს (გაატყაბუ გაატყიურა, გუუტყაბებუ
გაუტყიურებია, გონოტყაბებუე(ნ) გაატყიურებდა თურმე) გრდმ. ატყიურებს. იტყაბებუ(ნ) (გეეტყაბუ//გიიტყაბუ გატყიურდა, გოტყაბებე{ლე}(ნ)
გატყიურებულა) გრდუვ. ვნებ. ატყაბენს ზმნისა -- ტყიურდება. ეტყაბებუ(ნ) (გეეტყაბუ გაუტყიურდა, გატყაბებუ გასტყიურებია)
გრდუვ. ვნებ. ატყაბენს ზმნისა -- უტყიურდება. გატყაბებული მიმღ. ვნებ. წარს. გატყიურებული. {გო}ნატყაბები მიმღ. ვნებ. წარს.
{გა}ნატყიურები. გონატყაბებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. გატყიურების საფასური. უგუტყაბებუ მიმღ. უარყ. გაუტყიურებელი. 

Lemma: t'q'abtxir-i  
Number: 20187  
ტყაბთხირ-ი (ტყაბთხირს) იხ. ტყარი თხირი. 

Lemma: t'q'absxul-i  
Number: 20188  
ტყაბსხულ-ი (ტყაბსხულ/რს) იხ. ტყარი სხული. 

Lemma: t'q'abushkur-i  
Number: 20189  
ტყაბუშქურ-ი (ტყაბუშქურს) იხ. ტყარი უშქური. 

Lemma: t'q'abkotom-i  
Number: 20190  



ტყაბქოთომ-ი (ტყაბქოთომს) იხ. ტყარქოთომი, ტყარი ქოთომი. 

Lemma: t'q'a  
Number: 20191  
ტყა დო ტყა (ტყა დო ტყას)ტყე და ტყე. დუსჷ იბღა ტყა დო ტყაშა: მ. ხუბ., გვ. 313 - თავს წავიღებ ტყე და ტყე. ტყა დო ტყას
გილურს: მ. ხუბ., გვ. 15 - ტყე და ტყე დადის. 

Lemma: t'q'ai-mapa  
Number: 20192  
ტყაი-მაფა (ტყაი-მაფას) იხ. ტყაში მაფა. 

Lemma: t'q'alam-i  
Number: 20193  
ტყალამ-ი (ტყალამს) ტყიანი. ...ვართ მენწყერი იჸუაფუ ტყალამ არდგილც: ყაზაყ., 21.03.1930, გვ. 3 - ...არც მეწყერი
იქნება ტყიან ადგილას. შდრ. უტყალე. 

Lemma: t'q'alon-i  
Number: 20194  
ტყალონ-ი (ტყალონს) ტყიანი ადგილი; ბუჩქნარი. მუკე-მუკე გვალეფი რე, ტყალონი, მინ ტკილი ფალო: მასალ., გვ. 109 -
გარშემო მთებია, ტყიანი (ადგილი), ზოგი ხალასი ტკილი. ჭიჭე ტყალონი ბუჩქნარი (ი. ყიფშ.). 

Lemma: t'q'alua  
Number: 20195  
ტყალუა (ტყალუას) ნადირობა. მუში მაჸალე ოტყალიშა მიდააჩქუ: ი. ყიფშ., გვ. 50 - თავისი ამხანაგი სანადიროდ
გაგზავნა. შდრ. ჯინუა. 

Lemma: t'q'ant'il-i  
Number: 20196  
ტყანტილ-ი (ტყანტილს) მიმღ. ვნებ. წარს. გალუმპული. 

Lemma: t'q'ant'q'al-i  
Number: 20197  
ტყანტყალ-ი (ტყანტყალ/რს) ტატყანი; ხმამაღლა, უშნოდ ლაპარაკი. ტყანტყალანს (ტყანტყალუუ იტატყანა, უტყანტყალუუ
უტატყანია, ნოტყანტყალუე(ნ) ტატყანებდა თურმე) გრდმ. ტატყანებს, ლაქლაქებს (რაღაცას). 

Lemma: t'q'ap'-i  
Number: 20198  
ტყაპ-ი (ტყაპის) ტყლაპი. ტყაპის ჸომურიშე აკეთენა - ტყლაპს ტყემლისაგან აკეთებენ. 

Lemma: t'q'ap'oba  
Number: 20199  
ტყაპობა (ტყაპობას) თამაშია ერთგვარი, ახალწელიწადს საღამოს იცოდნენ. ქალ-ვაჟები ოჯახში მივიდოდნენ და
ერთმანეთს სიმინდის ცომით თხუპნიდნენ. იმართებოდა მოთხუპნაში ბრძოლა და საქმე იყო გამარჯვებაზე (ს. მაკალ., გვ.
298). 

Lemma: t'q'ap'urua  
Number: 20200  
ტყაპურუა (ტყაპურუას) სახელი ტყაპურანს ზმნისა -- თხაპნა, თითხნა; ცუდად გლესა. კიდალას ლეტათ ტყაპურანს -
კედელს ტალახით თხაპნის. ტყაპურანს (ტყაპურუუ {გა}თხუპნა, უტყაპურუუ {გა}უთხუპნია, ნოტყაპურუე(ნ) თხუპნიდა თურმე) გრდმ.
თითხნის, თხუპნის, დღაბნის. უტყაპურანს (უტყაპურუუ {გა}უთითხნა, უტყაპურუუ {გა}უთითხნია) გრდმ. სასხ. ქც. ტყაპურანს ზმნისა --
უთითხნის, უთხუპნის. იტყაპურუუ(ნ) (გიიტყაპურუ გაითითხნა, გოტყაპურე{ლე}(ნ) გათითხნილა) გრდუვ. ვნებ. ტყაპურანს ზმნისა --
ითითხნება, ითხუპნება. ოტყაპურაფუანს (ოტყაპურაფუუ ათხუპნინა, უტყაპურაფუაფუ უთხუპნინებია, ნოტყაპურაფუე(ნ) ათხუპნინებდა
თურმე) კაუზ. ტყაპურანს ზმნისა -- ათხუპნინებს, ათითხნინებს. მატყაპურალი მიმღ. მოქმ. {გა}მთითხნელი; {გა}მთხუპნელი.
ოტყაპურალი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}სათითხნი; {გა}სათხუპნი. გოტყაპურელი მიმღ. ვნებ. წარს. გათითხნილი; გათხუპნული. ნატყაპურა
მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნათითხნი; {გა}ნათხუპნი. ნატყაპურუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}თითხნის; {გა}თხუპნის საფასური. უტყაპურუ
მიმღ. უარყ. უთითხნი; უთხუპნი. 

Lemma: t'q'ar-i  
Number: 20201  
ტყარ-ი (ტყარს) იგივეა, რაც ტყაბი, -- ტყიური, გარეული. ტყარი ჩიტი, მუშენი რე, ხუჯერთელო გილურქინი?: ქხს, 1, გვ. 98
- გარეულო ჩიტო, რატომაა, მხარაქცეული რომ დადიხარ? კირდეს ქოსხაპუ ტყარქ ტყარულო - კლდეზე გადახტა ტყიური
ტყიურულად. სერი ტყარიში დო აბრაგიში რენია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 121 - ღამე ტყიურისა და ყაჩაღისა არისო. ჩქი
ვემმოკორდუნა მუთუნ ტყარიშ ხორცია: მ. ხუბ., გვ. 186 - ჩვენ არ დაგვაკლდება არც ერთი ტყიურის ხორციო. ეთი სუმი-
ხოლო ბაღანეფი თი ტყარენქ მორდეს ძუძუთ: მ. ხუბ., გვ. 208 - ის სამივე ბავშვი იმ გარეულებმა (ტყიურებმა) გაზარდეს
ძუძუთი. 

Lemma: t'q'areba  
Number: 20202  
ტყარება (ტყარებას) იგივეა, რაც ტყაბება, -- სახელი ატყარენს, იტყარებუ(ნ) ზმნათა -- გატყიურება, გაველურება. ღეჯეფი
ანდვილას იტყარებუნა - ღორები ადვილად ტყიურდებიან. 

Lemma: t'q'are  
Number: 20203  
ტყარე შხურ-ი (ტყარე შხურს) ზოოლ. დუმიანი ცხვარი. შდრ. კატუ შხური (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 1, გვ. 213). 

Lemma: t'q'ari  
Number: 20204  



ტყარი ბინეხ-ი (ტყარი ბინეხის) ბოტან. უსურვაზი, ტყის ვაზი (ა. მაყ.). შდრ. ჩიტიში ჸურძენი. 

Lemma: t'q'ari  
Number: 20205  
ტყარი ბულ-ი (ტყარი ბულ/რს) ბოტან. ბალამწარა. იხ. კოლო ბული (ა. მაყ.). შდრ. ლაზ. მტკუი ბული (ა. მაყ.). 

Lemma: t'q'ari  
Number: 20206  
ტყარი თხირ-ი (ტყარი თხირს) ბოტან. დათვისთხილა (ა. მაყ.). 

Lemma: t'q'ari  
Number: 20207  
ტყარი კამა (ტყარი კამას) ბოტან. ფერისცვალა. იხ. ქეჯეჯი, ქიჯილოჯე (ა. მაყ.). 

Lemma: t'q'ar{i}  
Number: 20208  
ტყარ{ი} კვატა (ტყარ{ი} კვატას) ზოოლ. გარეული იხვი. 

Lemma: t'q'ari  
Number: 20209  
ტყარი კოჩ-ი (ტყარი კოჩის, ტყარი კოს) ტყის კაცი. ტყარი კოჩიქჷ მალას ვემიარჩქვანჷ: ქხს, 2, გვ. 26 - ტყის (ტყიური)
კაცი მალე არ მიეჩვია. 

Lemma: t'q'ari  
Number: 20210  
ტყარი ლიმონ-ი (ტყარი ლიმონს) ბოტან. სამყურა ლიმონი. შდრ. ტყარი მანდარინი (ა. მაყ.). 

Lemma: t'q'ari  
Number: 20211  
ტყარი მანდარინა (ტყარი მანდარინას) იგივეა, რაც სამყურა ლიმონი; ტყარი ლიმონი (ა. მაყ.). შდრ. ლაზ. მტკუი
მანდარინა (ა. მაყ.). 

Lemma: t'q'ari  
Number: 20212  
ტყარი ოდიარე (ტყარი ოდიარეს) ტყის ბალახი. 

Lemma: t'q'ar{i}  
Number: 20213  
ტყარ{ი} სხულ-ი (ტყარ{ი} სხულ/რს) ბოტან. პანტა. იხ. პანტე სხული, კვეტელე სხული, ჭიკუ სხული (ა. მაყ.). 

Lemma: t'q'ar{i}  
Number: 20214  
ტყარ{ი} უშქურ-ი (ტყარ{ი} უშქურს) ბოტან. მაჟალო. იხ. პანტე უშქური; კვეტელე უშქური (ა. მაყ.). 

Lemma: t'q'ar{i}  
Number: 20215  
ტყარ{ი} ღეჯ-ი (ტყარ{ი} ღეჯის, ტყარ{ი} ღეს) ზოოლ. ტყის ღორი, გარეული ღორი. ათე დო ათე გვალას ხენია ტყარი
ღეჯი: ი. ყიფშ., გვ. 94 - ამ და ამ მთაზე არისო (ზისო) ტყის (გარეული) ღორი. ხეთ ვჭოფუნქ ტყარი ღესი: ქხს, 1, გვ. 279 -
ხელით ვიჭერ ტყის (გარეულ) ღორს. 

Lemma: t'q'ari  
Number: 20216  
ტყარი ჸვალმინთა (ტყარი ჸვალმინთას) ბოტან. მოპიტნაო (ა. მაყ.). 

Lemma: t'q'ari  
Number: 20217  
ტყარი წიწმარტე (ტყარი წიწმარტეს) ბოტან. წიწმატურა (ა. მაყ.). 

Lemma: t'q'ark'idach'-i  
Number: 20218  
ტყარკიდაჭ-ი (ტყარკიდაჭის) ბოტან. ბალახია ერთგვარი. 

Lemma: t'q'art'q'al-i  
Number: 20219  
ტყარტყალ-ი (ტყარტყალ/რს) იგივეა, რაც ტატყალი, -- ტატყანი; ჭაჭყანი; ტარტარი. გააჩემი ნინა, ნი გეტყარტყალანქ! -
გააჩერე ენა, ნუ ტატყანებ! შდრ. დგარდგალი. 

Lemma: t'q'arul-i  
Number: 20220  
ტყარულ-ი (ტყარულს) ტყიურის შესაფერისი. კირდეს ქოსხაპუ ტყარქ ტყარულო - კლდეზე გადახტა ტყიური (ნადირი)
ტყიურის შესაფერისად. 

Lemma: t'q'arkobal-i  
Number: 20221  
ტყარქობალ-ი (ტყარქობალ/რს) ბოტან. ბალახია ერთგვარი, იზრდება მთაში, საქონელი ეტანება. 

Lemma: t'q'arkotom-i  



Number: 20222  
ტყარქოთომ-ი (ტყარქოთომს) ზოოლ. ტყის ქათამი. შდრ. ტყაბქოთომი. 

Lemma: t'q'arghej-i  
Number: 20223  
ტყარღეჯ-ი (ტყარღეჯის, ტყარღეს) ზოოლ. იხ. ტყარი ღეჯი. დოჸვოლჷ ჟირი ტყარღეჯი: ი. ყიფშ., გვ. 41 - მოკლა ორი
ტყის ღორი. 

Lemma: t'q'ar(i)  
Number: 20224  
ტყარ(ი) ღორღონჯ-ი (ტყარ(ი) ღორღონჯის, ტყარ(ი) ღორღონს) ზოოლ. გარეული (ტყის) ბატი. 

Lemma: t'q'at'q'ua  
Number: 20225  
ტყატყუა (ტყატყუას) სახელი ტყატყუნს ზმნისა -- ტიტყნა; უხარისხოდ გლესა. ფაცხას გოტატურანდეს: დიო უტყატყუანდეს
საქონელიში ფუნას, ტუტასი დო ჭითა დიხას ართო ზერს- ფაცხას გაგლესავდნენ: ჯერ ტიტყნიდნენ საქონლის ნეხვის,
ნაცრისა და წითელი მიწის ერთად მოზელილით (შემდეგ გაასწორებდნენ). ტყატყუნს (გოტყატყუ გაგლისა, გუუტყატყუ გაუგლესია,
გონოტყატყუე(ნ) გაგლესდა თურმე) გრდმ. გლესს (უხარისხოდ), ტიტყნის. 

Lemma: t'q'aur-i  
Number: 20226  
ტყაურ-ი (ტყაურს), ტყაურუ (ტყაურუს) ტყიანი. ქემერთეს ართი ტყაური არდგილიშა: მ. ხუბ., გვ. 47 - მივიდნენ ერთ ტყიან
ადგილას. ტყაური ღ ტყა+ჸურუ ყრუ ტყე (გ. როგავა). 

Lemma: t'q'aucha  
Number: 20227  
ტყაუჩა (ტყაუჩას) ბოტან. იხ. უჩა ტყა. 

Lemma: t'q'aparon-i  
Number: 20228  
ტყაფარონ-ი (ტყაფარონს) ფოთლოვანი ტყე (მ. კვირტია). 

Lemma: t'q'ash  
Number: 20229  
ტყაშ ბამბე (ტყაშ ბამბეს) ბოტან. ბურტყლა -- სამყურა (ა. მაყ.). 

Lemma: t'q'ashi  
Number: 20230  
ტყაში კვატა (ტყაში კვატას) ზოოლ. ტყის იხვი. 

Lemma: t'q'ash{i}  
Number: 20231  
ტყაშ{ი} ლებია (ტყაშ{ი} ლებიას) ზოოლ. წყლის მრავალძარღვა. იხ. ონწარეში (ა. მაყ.). 

Lemma: t'q'ashi  
Number: 20232  
ტყაში კოჩ-ი (ტყაში კოჩის, ტყაში კოს) იგივეა, რაც ტყარკოჩი. ნოცხოვრებუე ართი ტყაში კოჩი: ი. ყიფშ., გვ. 82 -
ცხოვრობდა თურმე ერთი ტყის კაცი. 

Lemma: t'q'ashi  
Number: 20233  
ტყაში მარშვინე//მარშვინია (ტყაში მარშვინეს//მარშვინიას) ტყის (ტყეში) მსტვენი. გადატ. ჩიტირეკია. ტყაში მარშვინია
კოჩიე - ჩიტირეკია (ტყეში მსტვენი) კაცია. 

Lemma: t'q'ash{i}-mapa  
Number: 20234  
ტყაშ{ი}-მაფა (ტყაშ{ი}-მაფას) ტყის მეფე, -- ავი სული, რომელიც თითქოს მეფობს ტყეში; წარმართული ღვთაება, ნადირთა
გამგებელი, ნადირთა პატრონი (ს. მაკალ., გვ. 336; ა. ცან., ქართ. ზეპ., გვ. 12-22). ტყაშ-მაფეფიშეთ მითა მიძირჷ,
გეტოლებუდუ პირადობაშე: მ. ხუბ., გვ. 321 - ტყის-მეფეებიდანაც არავინ მინახავს, რომ გეტოლებოდა პირადობაში. 

Lemma: t'q'achir-i  
Number: 20235  
ტყაჩირ-ი (ტყაჩირს) იგივეა, რაც ტყაჩუ, -- ტყის-მცველი. 

Lemma: t'q'achu  
Number: 20236  
ტყაჩუ (ტყაჩუს) ტყის-მცველი. ტყაჩუღ ტყაში ჩუალა (ი. ყიფშ.). მუაჩქიმს ტყაჩუეფი გეურდუ ტყაშა - მამაჩემს ტყის
მცველები ჰყავდა (უდგა) ტყეში. 

Lemma: t'q'eb-i  
Number: 20237  
ტყებ-ი (ტყების) ტყავი; ქერქი. გალე ხორცი, დინახალე ტყები: ა. ცან., გვ. 135 - გარეთ ხორცი და შიგნით ტყავი (გამოცანა:
კუჭი). ტყები დო ხორციქ ქჷგმელუუ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 34 - ტყავი და ხორცი შემომელია. გვერდი ტყების
ქიმერჩანთი სია: მ. ხუბ., გვ. 262 - ნახევარ ტყავს მოგცემთ შენო. ტყებით გოძჷდ, ნოჸელეფი ოსქუდუ: ეგრისი, გვ. 130 -
ქერქიც ეკრა და ტოტიც ამკობდა. შდრ. ლაზ. ტკები ტყავი (ნ. მარი). 

Lemma: t'q'ebobua  



Number: 20238  
ტყებობუა (ტყებობუას) ტყავეულობა. შდრ. ტყები. 

Lemma: t'q'ebucha  
Number: 20239  
ტყებუჩა (ტყებუჩას) ტყავშავა; ტყავშავიანი. გვარიცაა ტყებუჩა. შდრ. იმერ. ტყაბუჩა/ე-ჲ ინფექციური ავადმყოფობაა,
ტყავის გადაძრობა იცის (ვ. ბერ.). 

Lemma: t'q'et'q'ere  
Number: 20240  
ტყეტყერე (ტყეტყერეს) იგივეა, რაც დღედღერე, -- უმწიფარი (მაგ., კვახი...); გადატ. უშნოდ გასუქებული, დონდროხა. 

Lemma: t'q'et'q'ua  
Number: 20241  
ტყეტყუა (ტყეტყუას) იგივეა, რაც ტყატყუა. 

Lemma: t'q'v:  
Number: 20242  
ტყვ: ვიტყუუქ//იბტყუქ ვიტყვი, იტყუქ იტყვი, იტყუ(ნ) იტყვის. ენაცვლებიან: ბრაგადანქ ვლაპარაკობ, ვამბობ; ვიტყუქ
ვიტყვი; ფთქვიი ვთქვი. 

Lemma: t'q'vant'q'val-i  
Number: 20243  
ტყვანტყვალ-ი (ტყვანტყვალ/რს) დუდღუნი, დუდღუნით ლაპარაკი. ტყვანტყვალანს (ტყვანტყვალუუ იდუდღუნა, უტყვანტყვალუუ
უდუდღუნია, ნოტყვატყვალუე(ნ) დუდღუნებდა თურმე) გრდმ. დუდღუნებს. მოტყვანტყვალე მიმღ. აწმყ. მოდუდღუნე. ოტყვანტყვალარი
მიმღ. ვნებ. მყ. სადუდღუნო. ნატყვანტყვალა მიმღ. ვნებ. წარს. ნადუდღუნები. შდრ. დღვანდღვალი. 

Lemma: t'q'vap'a  
Number: 20244  
ტყვაპა (ტყვაპას) ლაყე. ტყვაპა კვერცხი -- ლაყე კვერცხი. შდრ. ტყვაპალია. 

Lemma: t'q'vap'al-i  
Number: 20245  
ტყვაპალ-ი (ტყვაპალ/რს) ლაყე კვერცხის მიერ გამოცემული ხმიანობა; ლაყლაყი; გადატ. გაბრაზებულის გაურკვეველი
ლაპარაკი. კვერცხი იტყვაპალუ -- კვერცხი ლაყლაყებს. ტყვაპალანს (იყენ. იტყვაპალუ ილაყლაყა, უტყვაპალუუ ულაყლაყია)
გრდუვ. საშ.-მოქმ. ლაყლაყებს. ტყვაპალანს (ტყვაპალუუ იტატყანა, უტყვაპალუუ უტატყანია, ნოტყვაპალუე(ნ) ტატყანებდა თურმე)
გრდმ. უშნოდ და გაურკვევლად ლაპარაკობს, -- ტატყანებს (რაღაცას). 

Lemma: t'q'vap'alia  
Number: 20246  
ტყვაპალია (ტყვაპალიას) იგივეა, რაც ტყვაპა, -- ლაყე (კვერცხი). ტყვაპალია კვერცხიში შური უღუ -- ლაყე კვერცხის
სუნი აქვს. შდრ. გურ. ტყვაპერა, იმერ. ტყვეპერა/ე-ჲ ლაყე კვერცხი (ს. ჟღ., ზან., გვ. 228; ვ.ბერ.). 

Lemma: t'q'vap'ap-i  
Number: 20247  
ტყვაპაფ-ი (ტყვაპაფის) ტყაპანი; ტლაპოში (წყალში) ჩავარდნის დროს გამოცემული ხმა. ლეტას ქინაატყვაპუ -- ტალახში
ჩავარდა (ტყაპანი გაადინა). შდრ. დღვაბაფი. 

Lemma: t'q'vap'ia  
Number: 20248  
ტყვაპია (ტყვაპიას) იგივეა, რაც ტყვაპა. კვერცხი გობლანდი დო არძოქ ტყვაპიაქ იჸუუ -- კვერცხი გავლანდე და ყველა
ლაყე გამოდგა (შეიქნა). 

Lemma: t'q'vap'in-i  
Number: 20249  
ტყვაპინ-ი (ტყვაპინს) იგივეა, რაც ტყვაპაფი, -- ტყაპანი, დგაფუნი. შდრ. იმერ. ტყაპუნი წყალსა და ტალახში სიარული
(ვ.ბერ.); გურ. ტყვაპუნი რაიმე საგნის წყალში ჩავარდნისას ხმაური ან სითხეში სიარული (ს. ჟღ., ზან., გვ. 228). 

Lemma: t'q'vap'ua  
Number: 20250  
ტყვაპუა (ტყვაპუას) იხ. ტყვაპაფი, ტყვაპინი. 

Lemma: t'q'vazhap-i  
Number: 20251  
ტყვაჟაფ-ი (ტყვაჟაფის) კაჟიანი (ან ფილთა) თოფის გასროლის ხმა; ჩხაკუნი. თოფემს მეუღუდეს ტყვაჟაფი, ტყვაჟაფი --
თოფებს გაჰქონდათ ჩხაკუნი (ტკაცან-ტკაცანი). შდრ. ლატყვაჟია. 

Lemma: t'q'vazhin-i  
Number: 20252  
ტყვაჟინ-ი (ტყვაჟინს) ჩხაკუნი. 

Lemma: t'q'vazhinapa  
Number: 20253  
ტყვაჟინაფა (ტყვაჟინაფას) იგივეა, რაც ტყვაჟინი, -- სახელი ოტყვაჟინუანს ზმნისა -- თოფის გასროლა; უმიზნო,
წარუმატებელი სროლა (ი. ყიფშ., პ. ჭარ.). სქანი ლატყვაჟია-ვოდა, გემიტყვაჟინეე: ქხს, 1, გვ. 286 - შენი ჩხაკუნა (თოფი)-
ვოდა, დამიჩხაკუნე. ფილთას ვოტყვაჟინუანდით - ფილთას (თოფს) ვისროდით (ვაჩხაკუნებდით). ოტყვაჟინუანს (ოტყვაჟინუუ
ისროლა, უტყვაჟინუაფუ უსვრია, ნოტყვაჟინ{უ}აფუე(ნ) ისროდა თურმე) გრდმ. ისვრის (ჩხაკუნით). უტყვაჟუანს (უტყვაჟუუ უჩხაკუნა თოფი,



უტყვაჟუაფუ უჩხაკუნია) გრდმ. ისვრის (ჩხაკუნის ხმით). იტყვაჟინე(ნ) (იტყვაჟინუ{უ} შესაძლებელი გახდა სროლა, -- , -- ) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. ოტყვაჟინუანს ზმნისა -- შეიძლება {გა}სროლა. ატყვაჟინე(ნ) (ატყვაჟინუუ შეძლო {გა}ესროლა, -- , -- ) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. ოტყვაჟინუანს ზმნისა -- შეუძლია {გა}ისროლოს. ოტყვაჟინაფალი მიმღ. ვნებ. მყ. სასროლი (ჩხაკუნის ხმით).
ნატყვაჟინეფი მიმღ. ვნებ. წარს. ნასროლი. ნატყვაჟინაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. სროლის ფასი. იხ. ოტყვაჟინაია. 

Lemma: t'q'varchelia  
Number: 20254  
ტყვარჩელია (ტყვარჩელიას) ბოტან. ქართული ყოჩივარდა. იხ. კარაკუნჩხა, ტკვარჩელია (ა. მაყ.). 

Lemma: t'q'varcal-i  
Number: 20255  
ტყვარცალ-ი (ტყვარცალს) დუღილის დროს ხმიანობა; ჩახჩახი, ხმაური. მიხვარჩალ წყურგილეფი, მეფუნც დო
მიტყვარცალ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 116 - მიჩხრიალებს წყაროები, მიდუღს და მიჩახჩახებს. ჩქინი გური ტყვარცალანს,
დუღაცალო ფუნაფილი - ჩვენი გული ჩახჩახებს მდუღარესავით ადუღებული (ათუხთუხებული). ტყვარცალანს (ტყვარცალუუ
იჩახჩახა, უტყვარცალუუ უჩახჩახებია, ნოტყვარცალუე(ნ) ჩახჩახებდა თურმე) გრდუვ. ჩახჩახებს. 

Lemma: t'q'vat'q'val-i  
Number: 20256  
ტყვატყვალ-ი (ტყვატყვალ/რს) იხ. ტყვანტყვალი. 

Lemma: t'q'vat'q'vacia  
Number: 20257  
ტყვატყვაცია (ტყვატყვაციას) ბოტან. ონტკოფა. იხ. ყუაში მაპაშქინია (ა. მაყ.). 

Lemma: t'q'vac-i  
Number: 20258  
ტყვაც-ი (ტყვაცის) მეხი; ჭექა, ქუხილი. მუ ორენი, მისჷ უჩქუ თეზმა გურგუნი დო ტყვაცი?: მ. ხუბ., გვ. 359 - რა არის, ვინ
იცის ამდენი გრგვინვა და მეხი? დიჭყ გურგინი, ვალი, ტყვაცი: მასალ., გვ. 70 - დაიწყო გრგვინვა, ელვა, ჭექა. წყარი პისი
ართი ჯა რე, ტყვაცით გინონჯირეი: ქხს, 1, გვ. 166 - წყლის პირას ერთი ხეა, მეხის (დარტმისაგან) გადაწოლილი. 

Lemma: t'q'vacap-i  
Number: 20259  
ტყვაცაფ-ი (ტყვაცაფის) ცეცხლის ნაპერწკლების ყრა; ტკაცუნი. წუხარებაშ ჩილამური ალმაალჷ თოლიშე დო ტყვაცაფია
დო რიზინაშ კრაოტის გითმეელჷ: მ. ხუბ., გვ. 200 - მწუხარების ცრემლი იფრქვევა (ვარდება) თვალიდან და ტკაცუნიო და
რეზინის ტახტზე ვარდება (ზედ). 

Lemma: t'q'vacua  
Number: 20260  
ტყვაცუა (ტყვაცუას) სახელი ტყვაცუნს ზმნისა -- ჭექა; ტკაცუნი; წვისას ნაპერწკლის ცვენა. აკაციაში დიშქა იჭუნი,
ტყვაცუნს - აკაციის შეშა რომ იწვის, ტკაცუნობს. ვალჷნც, ტყვაცჷნც, გურგინჷნც: მასალ., გვ. 64 - ელავს, ჭექს, გრგვინავს.
მუზმას გოვალუნსინი, თიზმა გოტყვაცასუნი, ქიანასი კოჩი ვადოსქიდუნია - რამდენსაც იელვებს, იმდენი რომ იჭექოს,
ქვეყანაზე კაცი არ დარჩებაო. ტყვაცუნს (გოტყვაცუ იჭექა, გოუტყვაცუ უჭექია, გონოტყვაცუე(ნ) იჭექ{ებ}და თურმე) გრდუვ. ჭექს;
ნაპერწკალს ყრის. შდრ. ლაზ. ტვაც: ოტვაცუ სკდომა (ნ. მარი). 

Lemma: t'q've  
Number: 20261  
ტყვე (ტყვეს) ტყვე. 

Lemma: t'q'veba  
Number: 20262  
ტყვება (ტყვებას), ტყვინა (ტყვინას), ტყვინაფა (ტყვინაფას) იგივეა, რაც შეტყვება, -- სახელი ტყვებულენს ზმნისა --
{შე}ტყობა; {გა}გება. სქანდე ზიტყვას მა პტყვებულენქ - შენგან სიტყვას მე ვიგებ (ვგებულობ). მასქილადო დუს ვავატყუქ:
შ. ბერ., გვ. 52 - მოსარჩენად თავს ვერ ვატყობ. მარა, ბოში, ვა გიჸორქი, მუჭოთ მა სი გატყუქინი: ეკური, გვ. 387 - მაგრამ,
ბიჭო, არ გიყვარვარ, როგორც მე შენ გატყობ. ტყვებულენს (იყენ. შიიტყუ შეიტყო, შეუტყვებუ შეუტყვია, {შე}ნოტყვებუე(ნ) შეიტყობდა
თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ. ტყობილობს. ატყვენს (შიატყუ შეატყო, შუუტყვებუ შეუტყვია) გრდმ. ატყობს. ეტყვებუ(ნ) (შეეტყუ შეეტყო,
შეტყვებუ{უ} შესტყობია) გრდუვ. ვნებ. ატყვენს ზმნისა -- ეტყობა. შიიტყვინე(ნ) (შიიტყვინუ შესაძლებელი გახდა შეტყობა,
შეტყვებელე(ნ) შესაძლებელი გამხდარა შეტყობა, -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ტყვებულენს ზმნისა -- შეიძლება შეტყობა.
შიატყვინე(ნ) (შიატყვინუ შეძლო შეეტყო, -- , შენოტყვებუე(ნ) შესძლებია შეეტყო) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ატყვენს ზმნისა -- შეძლო
შეეტყო. შიოტყვებაფუანს (შიოტყვებაფუუ შეატყობინა, შეუტყვებაფუაფუ შეუტყობინებია, შინოტყვებაფუაფუე(ნ) შეატყობინებდა თურმე)
კაუზ. ატყვენს ზმნისა -- შეატყობინებს. შემატყვებელი მიმღ. მოქმ. შემტყობელი. შიოტყვებელი მიმღ. ვნებ. მყ. შესატყობელი.
შეტყვებული მიმღ. ვნებ. წარს. შეტყობილი. შენატყვები მიმღ. ვნებ. წარს. შენატყობი. შენატყვებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. შეტყობის
საფასური. {უშუ}უტყვებუ მიმღ. უარყ. {შე}უტყობელი. 

Lemma: t'q'vezere  
Number: 20263  
ტყვეზერე (ტყვეზერეს) მსუქანი, ბუთხუზა. შდრ. ტყვეცერე. 

Lemma: t'q'vep'ap-i  
Number: 20264  
ტყვეპაფ-ი (ტყვეპაფის) იგივეა, რაც ტყვაპაფი, -- ტყაპანი. იჸუუ წყარს ტყვეპაფიქ - გაადინა (იქნა) წყალში ტყაპანი. 

Lemma: t'q'vep'ere  
Number: 20265  
ტყვეპერე (ტყვეპერეს), ტყვეპერია (ტყვეპერიას) იგივეა, რაც ტყვაპა, ტყვაპალია -- 1. ლაყე. ტყვეპერია კვერცხი
ქიმკაატახუ წაბის- ლაყე კვერცხი მიატეხა შუბლზე. 2. გადატ. ტლანქი, უხეში, უშნო. ტყვეპერია სახე უღუ - ტლანქი სახე
აქვს. შდრ. იმერ. ტყვეპერა ტლანქი, უშნო, მოუხეშავი (ვ. ბერ.). 



Lemma: t'q'vep'in-i  
Number: 20266  
ტყვეპინ-ი (ტყვეპინს) ტალახში ან ატალახებულ ადგილას სიარული, -- ტოპვა. მიიტყვეპუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4
სერიის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. მიტოპავს. შდრ. გურ., იმერ. ტყაპუნი ტყაფუნი (ვ. ბერ., ა. ღლ.) 

Lemma: t'q'vecere  
Number: 20267  
ტყვეცერე (ტყვეცერეს), ტყვეცერია (ტყვეცერიას) მსუქანი, ბუთხუზა. ტყვეცერე ბაღანაე - ბუთხუზა ბავშვია. შდრ.
ტყვეზერე. 

Lemma: t'q'via  
Number: 20268  
ტყვია (ტყვიას) ტყვია. ჯაში თოფი, წყარიშ ტყვია - ხის თოფი, წყლის ტყვია. ტყვიაშ მამონკა ოღალჷ - ტყვიის სიმძიმის
ტვირთი (წასაღები). ქტყვიაში გეჭუაფა ტყვიის მიყოლება (დაწევა); გადატ. გამეტება. ნემეცემქ ტყვია ბრელი ეკმოჭვეს,
მარა გაწვენტი - გერმანელებმა ტყვია ბევრი მომაყოლეს, მაგრამ გავექეცი. 

Lemma: t'q'vizin-i  
Number: 20269  
ტყვიზინ-ი (ტყვიზინს) თვალებგადმოკარკვლით, გაშტერებით ყურება; ბღვერა. კუჩხის მიმოძ რიზინა, ბოშ, მუს
დინმოტყვიზინა: ქხს, 1, გვ. 245 - ფეხზე მაცვია რეზინი, ბიჭო, რას მიშტერებ თვალებს. მუჭო გიტყვიზანს თოლი? - როგორ
გადმოგიკარკლავს თვალები (იბღვირები)? იტყვიზინანს (იტყვიზინუუ იბღვირა, უტყვიზინუაფუ უბღვერია, ნოტყვიზინაფუე(ნ)
იბღვირებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. თვალებგადმოკარკლული იყურება, -- იბღვირება. ოტყვიზინანს იგივეა, რაც
იტყვიზინანს. უტყვიზინანს (უტყვიზინუუ უბღვირა, უტყვიზინუაფუ უბღვერია) გრდუვ. ვნებ. უყურებს ბღვერით. უტყვიზანს თოლი
(მხოლოდ აწმყოს წრის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. გადმოკარკლული აქვს თვალები. იხ. თოლიტყვიზა. 

Lemma: t'q'vinapa  
Number: 20270  
ტყვინაფა (ტყვინაფას) სახელი ოტყვინუანს ზმნისა -- {შე}ტყობინება. იხ. შეტყვინაფა. 

Lemma: t'q'vint'q'val-i  
Number: 20271  
ტყვინტყვალ-ი (ტყვინტყვალს) უშნოდ მსუქანი სახის მქონე, -- უსახური. 

Lemma: t'q'vip'a  
Number: 20272  
ტყვიპა, ტყვიპალ-ი (ტყვიპა{ლ}-ს) ფერდაკარგული; სახეგაფითრებული. 

Lemma: t'q'vip'in-i  
Number: 20273  
ტყვიპინ-ი (ტყვიპინს) სახეგაყვითლებულის მოღუშული ყურება. 

Lemma: t'q'vip'inua  
Number: 20274  
ტყვიპინუა (ტყვიპინუას) სახელი იტყვიპინანს, ტყვიპონდუ(ნ) ზმნათა -- გაყვითლება -- შეშუპება; მოღუშვა. მუჭო
იტყვიპინა, მუ გოწყინუ? - როგორ მოღუშული იყურები, რა გწყინს? იტყვიპინანს (იტყვიპინუუ მოღუშული იყურა, უტყვიპინუუ
მოღუშული უყურებია) გრდუვ. ვნებ. მოღუშული იყურება. ტყვიპონდუ(ნ) (გოტყვიპონდუ მოიღუშა, გოტყვიპინაფე{ლე}(ნ) მოღუშულა)
გრდუვ. ვნებ. იღუშება. 

Lemma: t'q'vira  
Number: 20275  
ტყვირა (ტყვირას) იგივეა, რაც ნტყვირა, -- ვისაც მოღუშვით ყურება სჩვევია. ტყვირა კოჩი სახემოღუშული კაცი. 

Lemma: t'q'virin-i  
Number: 20276  
ტყვირინ-ი (ტყვირინს) იგივეა, რაც დღვირინი, -- სახის მოღუშული გამომეტყველება; ნაწყენი პირის გამოხედვა, --
მოღუშვით ყურება. მუქ ეწყინუ, მუშენი რე, იტყვირინანსინი? - რა ეწყინა, რატომაა, მოღუშული იყურება? იტყვირინანს
(იტყვირინუუ მოღუშვით იყურა, უტყვირინუაფუუ მოღუშვით უყურებია) გრდუვ. ვნებ. მოღუშვით იყურება. 

Lemma: t'q'vit'q'vin-i  
Number: 20277  
ტყვიტყვინ-ი (ტყვიტყვინს) იგივეა, რაც ტყვირინი, -- სახის მოღუშული გამომეტყველება, მოღუშვით ყურება.
იტყვიტყვინანს (იტყვიტყვინუუ მოღუშვით იყურა, უტყვიტყვინუაფუ მოღუშვით უყურებია, ნოტყვიტყვინუე(ნ) მოღუშვით იყურებოდა თურმე)
გრდუვ. ვნებ. მოღუშვით იყურება. 

Lemma: t'q'vit'q'vina  
Number: 20278  
ტყვიტყვინა (ტყვიტყვინას) ვისაც მოღუშვით ყურება სჩვევია. ტყვიტყვინა კოჩი მოღუშვით მაყურებელი კაცი. 

Lemma: t'q'vicho  
Number: 20279  
ტყვიჩო (ტყვიჩოს) უშნოდ გაფართოებული თვალებით ყურება (ბ. კილანავა). 

Lemma: t'q'vica  
Number: 20280  
ტყვიცა, ტყვიცალ-ი (ტყვიცა{ლ}-ს) მსხვილი და მრგვალი რამ (მაგ., თვალი); თოლიტყვიცა თვალ{ებ}მსხვილი;
თვალ{ებ}გადმოკარკლული. 



Lemma: t'q'vicina  
Number: 20281  
ტყვიცინა (ტყვიცინას) ძალზე მსუქანი, პუტკუნა, პუნტულა. შდრ. იმერ. ტკვლიცინა ძალზე სუქანი, სავსე, პუტკუნა (ვ. ბერ.). 

Lemma: t'q'vicinapa  
Number: 20282  
ტყვიცინაფა (ტყვიცინაფას) სახელი ტყვიცონდუ(ნ) ზმნისა -- ძალზე გასუქება, გაპუტკუნება. 

Lemma: t'q'vicinapil-i  
Number: 20283  
ტყვიცინაფილ-ი (ტყვიცინაფილს) იხ. გოტყვიცინაფილი, -- გასუქებული, გაპუტკუნებული. 

Lemma: t'q'il-i1  
Number: 20284  
ტყილ-ი1 (ტყილ/რს) 1. ტყირპი; ელენთა. 2. ცხენის წინა ფეხებზე, მუხლის ზევით, შიგნითა მხრიდან ამოსული თხილისოდენა
მეჭეჭი. 

Lemma: t'q'il-i2  
Number: 20285  
ტყილ-ი2 (ტყილ/რს) იგივეა, რაც რტყილი, -- გადაწნულ-გადახლართული. იხ. რტყუალა. 

Lemma: t'q'ir-i  
Number: 20286  
ტყირ-ი (ტყირს) იგივეა, რაც ტყილი2. 

Lemma: t'q'irashua  
Number: 20287  
ტყირაშუა, ტყირიშუა (ტყირა/იშუას) იგივეა, რაც თხირიშუა, -- დღლეზა, გლეჯა, -- ამ დროს გამოცემული ხმა. იხ.
დღირიზუა. შდრ. მოხ. ტყრიშიალი ძლიერი ხმა, ხმაურობა (ა. ღლ.). 

Lemma: t'q'irt'q'in-i  
Number: 20288  
ტყირტყინ-ი (ტყირტყინს) იგივეა, რაც ტიტყინი, -- დიდღინი; ტიტყინი; გაუგებარი, უთავბოლო ლაპარაკი. მუთუნქ
ვეგმაგინუ, ტყირტყინუნს - ვერაფერი ვერ გავიგე, ტიტყინებს. ტყირტყინუნს (ტყირტყინუ იტიტყინა, უტყირტყინუ უტიტყინია,
ნოტყირტყინუე(ნ) ტიტყინებდა თურმე) გრდმ. ტიტყინებს. 

Lemma: t'q'irt'q'ina  
Number: 20289  
ტყირტყინა (ტყირტყინანს) ვინც ტიტყინებს; ტიტყინით, უთავბოლოდ ლაპარაკობს. 

Lemma: t'q'irt'q'inapa  
Number: 20290  
ტყირტყინაფა (ტყირტყინაფას) სახელი ტყირტყონდუ(ნ) ზმნისა -- ლპობა; ხილის გადამწიფებით ლპობის წინა პერიოდი.
სხული ვაითმარზუ ჩქინწკუმა, მალას ტყირტყონდუ - მსხალი ვერ ძლებს ჩვენთან, მალე ლპება. ტყირტყონდუ(ნ)
(დოტყირტონდუ დალპა, დოტყირტინაფე{ლე}(ნ) დამპალა) გრდუვ. ვნებ. ლპება. შდრ. დღი{რ}დღინაფა. 

Lemma: t'q'irt'q'ua  
Number: 20291  
ტყირტყუა (ტყირტყუას) სახელი ტყირტყუ(ნ) ზმნისა -- სიძველის გამო ადვილად ხევა, სკდომა. ტყირტყუ(ნ) (დოტყირტყუ დაიხა,
დოტყირტყაფე{ლე}(ნ) დახეულა) გრდუვ. ვნებ. იხევა (სიძველის გამო). 

Lemma: t'q'it'q'in-i  
Number: 20292  
ტყიტყინ-ი (ტყიტყინს) იგივეა, რაც ტყირტყინი, -- ტიტყინი, ყბედობა. 

Lemma: t'q'it'q'ina  
Number: 20293  
ტყიტყინა (ტყიტყინას) ვისაც ტიტყინი, ყბედობა სჩვევია. 

Lemma: t'q'it'q'inapa  
Number: 20294  
ტყიტყინაფა (ტყიტყინაფას) იგივეა, რაც ტყირტყინაფა. 

Lemma: t'q'it'q'onil-i  
Number: 20295  
ტყიტყონილ-ი (ტყიტყონილ/რს) იგივეა, რაც ტიტყონილი, -- {მო}თითხნილი, {გა}ტიტყნილი. 

Lemma: t'q'it'q'onua  
Number: 20296  
ტყიტყონუა (ტყიტყონუას) იგივეა, რაც დღიდღონუა, -- ტიტყნა, თითხნა. იხ. ტიტყონუა. 

Lemma: t'q'iur-i  
Number: 20297  
ტყიურ-ი (ტყიურს) იგივეა, რაც ტყარი. შდრ. ლაზ. ტკა: მტკური//მტკორი ღეჯი ტყიური, გარეული ღორი (ნ. მარი). 

Lemma: t'q'lap'-i  



Number: 20298  
ტყლაპ-ი (ტყლაპის) იგივეა, რაც ტყაპი. 

Lemma: t'q'obas  
Number: 20299  
ტყობას ზმნზ. მალულად. ტყობას ქჷმოურთუმუნა: ი. ყიფშ., გვ. 158 - მალულად მოსულან. ხუნჯიში კილა მიხირჷ დო
ტყობას ქჷდეკინჷ ხესჷ - ხუნდის გასაღები მოიპარა და მალულად დაიკავა ხელში. 

Lemma: t'q'obaashe//t'q'obashe//t'q'obishe//t'q'obshe  
Number: 20300  
ტყობააშე//ტყობაშე//ტყობიშე//ტყობშე ზმნზ. იგივეა, რაც ტყობას, -- მალულად; ჩუმად. ენა ქიმინესჷ ტყობააშე: ი. ყიფშ.,
გვ. 56 - ეს გააკეთეს ჩუმად. დოხორეშა ქიმერთჷ ტყობააშე: ქხს, 2, გვ. 46 - სასახლეში მივიდა მალულად. განიშე ტყობაშე
ბრელი ფარა ქალააჭირინუუ: ა. ცან., გვ. 53 - განზე მალულად ბევრი ფული მიაწოდა. კოღონაში ტყობაშე თოფი
ქათუხირუაფუ: ი. ყიფშ., გვ. 127 - კოღოს მალულად თოფი მოუპარავს. ტყობიშე თის ინგარა: ი. ყიფშ., გვ. 155 - მალულად
იმას ტირიან. ტყობიშე ვარზენდი ოჭკომალს: მ. ხუბ., გვ. 55 - ჩუმად ვაძლევდი საჭმელს. შდრ. ლაზ. მტკონაშა ჩუმად,
მალულად (აჭარ. დიალექტ. ლექსკ., 4, გვ. 65). 

Lemma: t'q'oba-t'q'obas  
Number: 20301  
ტყობა-ტყობას ზმნზ. ჩუმ-ჩუმად. ჩოჩ-ჩოჩით, ტყობ-ტყობას ცხენეფიშა ქიმერთეს: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 96 - ცოცვა-
ცოცვით, ჩუმ-ჩუმად ცხენებამდე მივიდნენ. 

Lemma: t'q'obin-i  
Number: 20302  
ტყობინ-ი (ტყობინს) მალვა. ტყას ტყობინი ვარე ყაზაყალა - ტყეში მალვა არაა ვაჟკაცობა. გაჭირება რე წორეთ ეთი
ჩქიმი დიდა როკაპიში ტყობინი: მ. ხუბ., გვ. 62 - გაჭირვება არის სწორედ იმ ჩემი დედა-როკაპის მალვა. 

Lemma: t'q'obinapa  
Number: 20303  
ტყობინაფა (ტყობინაფას) სახელი ოტყობინუანს, იტყობუუ(ნ) ზმნათა -- დამალვა. ინეფცჷ დღას ვაკოდეს მოხანდეში
სქჷლიდაფა დო თეშენი ქუდუჭყესჷ ათე სქურცუ ტყობინაფა - იმათ არასოდეს (არ) უნდოდათ მშრომლის მორჩენა და
ამიტომ დაუწყეს ამ სქურს დამალვა. გირინქ დუდი დიტყობინუა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 29 - ვირმა თავი დაიმალაო. ქონება
დუც ვეტყობინუანცია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 145 - ქონება თავს არ დაიმალავსო. სქანი ჸოროფაშა სოთინი ვა მატყობინე: ი.
ყიფშ., გვ. 134 - შენს სიყვარულს ვერსად დავემალები (შემიძლია დავემალო). ოტყობინუანს (დაატყობინუუ დამალა,
დუუტყობინუაფუ დაუმალავს, დონოტყობინაფუე(ნ) დამალავდა თურმე) გრდმ. მალავს. იტყობინუანს (დიიტყობინუუ დაიმალა,
დუუტყობინუაფუ დაუმალავს თავი) გრდმ. სათავ. ქც. ოტყობინუანს ზმნისა -- იმალავს თავს. უტყობინუანს (დუუტყობინუუ დაუმალა,
დუუტყობინუაფუ დაუმალავს) გრდმ. სასხ. ქც. ოტყობინუანს ზმნისა -- უმალავს. იტყობუუ(ნ) (დიიტყობუ დაიმალა, დოტყობე{ლე}(ნ)
დამალულა) გრდუვ. ვნებ. ოტყობინუანს ზმნისა -- იმალება. ატყობუუ(ნ) (დაატყობუ დაემალა, დოტყობუუ დამალვია) გრდუვ. ვნებ.
უტყობინუანს ზმნისა -- ემალება. იტყობინე(ნ) (იტყობინუ შესაძლებელი გახდა {და}მალვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
ოტყობინუანს ზმნისა -- შეიძლება {და}მალვა. ატყობინე(ნ) (ატყობინუ შეძლო {და}ემალა, -- , დონოტყობინუე(ნ) შესძლებია
დაემალა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უტყობინუანს ზმნისა -- შეუძლია {და}მალოს. ოტყობინაფუანს (ოტყობინაფუუ {და}ამალვინა,
უტყობინაფუაფუ {და}უმალვინებია, ნოტყობინაფუე(ნ) ამალვინებდა თურმე) კაუზ. ოტყობინუანს ზმნისა -- ამალვინებს. მატყობინე,
მატყობინალი მიმღ. მოქმ. {და}მმალველი. ოტყობინე, ოტყობინალი მიმღ. ვნებ. მყ. სამალავი. ტყობინელი მიმღ. ვნებ. წარს.
{და}მალული. ნატყობინა მიმღ. ვნებ. წარს. ნამალი. ნატყობინუერი მიმღ. ვნებ. წარს. მალვის საფასური. შდრ. ლაზ. ტკობ:
ბტკობურ ვიმალები (ნ. მარი). 

Lemma: t'q'obinel-i  
Number: 20304  
ტყობინელ-ი (ტყობინელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ტყობუ(ნ), ოტყობინუანს ზმნათა -- {და}მალული. ჩქი თექინე იპიით
ტყობინელი ოსქალეს: მ. ხუბ., გვ. 350 - ჩვენ იქ ვიქნებით დამალული საფუტკრეში. 

Lemma: t'q'obua  
Number: 20305  
ტყობუა (ტყობუას) იგივეა, რაც ტყობინი, ტყობინაფა. 

Lemma: t'q'olua  
Number: 20306  
ტყოლუა, ნტყოლუა ({ნ}ტყოლუას) სახელი ინი{ნ}ტყოლუ(ნ) ზმნისა -- წუმპეში გორაობა, ლაფაობა. კამბეშეფი, ღეჯეფი
სინჩხეს ონტყოლეშის ინი{ნ}ტყოლუნა - კამეჩები, ღორები სიცხეში საფლობში ლაფობენ (ლაფში გორაობენ). იხ.
ონტყოლუეში. გადატ. ბევრის ჭამა, ყლაპვა. 

Lemma: t'q'orin-i  
Number: 20307  
ტყორინ-ი (ტყორინს) კუილი. იხ. ბუზინი, ბუთქინი, პუზინი. შდრ. ლაზ. ტკორინ//ტორინ// ოტკორინუ კუება; კუილი (ნ.
მარი). 

Lemma: t'q'orinua  
Number: 20308  
ტყორინუა (ტყორინუას) სახელი ტყორინუნს ზმნისა -- კუება. ართი ხატის ტყორინუა უჩქუდუა: თ. სახოკ., გვ. 242 -ერთმა
ხატმა კუება იცოდაო. თხაქ ტყორინუას ქოგაღურუა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 57 -თხა (ბევრმა) კუილმა გადაიყოლაო (კუილს
გადაჰყვაო). ტყორინუნს (გოტყორინუ გააკუა, გუუტყორინუ გაუკუებია, გონოტყორინუე(ნ) გააკუებდა თურმე) გრდმ. აკუებს. იტყორინე(ნ)
(იტყორინუ შესაძლებელი გახდა {გა}კუება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ტყორინუნს ზმნისა -- შეიძლება {გა}კუება ატყორინე(ნ)
(ატყორინუ შეძლო {გა}ეკუებინა, -- , გონოტყორინუე(ნ) შესძლებია გაეკუებინა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უტყორინუნს ზმნისა -- შეუძლია
{გა}აკუოს. ოტყორინაფუანს (ოტყორინაფუუ აკუებინა, უტყორინაფუაფუ უკუებინებია, ნოტყორინაფუე(ნ) აკუებინებდა თურმე) კაუზ.
ტყორინუნს ზმნისა -- აკუებინებს. მატყორინალი, მატყორინჯა მიმღ. მოქმ. მკუებელი. მატყორინე მიმღ. აწმყ. მკუებელი. ოტყორინალი
მიმღ. ვნებ. მყ. საკუებელი. ნატყორინა/უ მიმღ. ვნებ. წარს. ნაკუები. ნატყორინუერი მიმღ. ვნებ. წარს. კუების საფასური. ტყორინჯა
მიმღ. ვნებ. წარს. კუანა. 



Lemma: t'q'orina  
Number: 20309  
ტყორინა (ტყორინას) ვისაც კუილი (კუება) სჩვევია, -- კუანა. 

Lemma: t'q'orinja  
Number: 20310  
ტყორინჯა (ტყორინჯას) იგივეა, რაც ტყორინა, -- მიმღ. ვნებ. წარს. ტყორინუნს ზმნისა -- კუანა. 

Lemma: t'q'ort'q'osh-i  
Number: 20311  
ტყორტყოშ-ი (ტყორტყოშის) ძლიერ მღვრიე, უსუფთაო წყალი; ტლაპო; ტალახიანი ადგილი. 

Lemma: t'q'ot'q'oro  
Number: 20312  
ტყოტყორო (ტყოტყოროს) სიდამპლე შეპარული; სიდამპლით დარბილებული. ტყოტყორო კოპეშია - სიდამპლე შეპარული
კვახი. 

Lemma: t'q'u  
Number: 20313  
ტყუ იხ. თქუალა. ენაცვლება: რაგადანს-იტყუ-თქუუ- ლაპარაკობს//ამბობს -- იტყვის -- თქვა. მა იბტყუქ//იპტყუქ დო იჸიინ
დო ვარი, ჯარი ვამოჭენია - მე ვიტყვი და იქნება თუ არა, ჯავრი არ მაქვსო (მჭირსო). 

Lemma: t'q'uan-i  
Number: 20314  
ტყუან-ი (ტყუანს) იხ. მტყუანი, -- მტყუანი. გინოჭყვიდეს, ტყუანქ დიშქვიდჷკონ: მ. ხუბ., გვ. 291 - გადაწყვიტეს, მტყუანი
რომ დამხვრჩალიყო. ტყუანიშენი მართალს ჭოფუ: ქხს, 2, გვ. 479 - მტყუანის მაგიერ მართალს იჭერ. 

Lemma: t'q'uapa  
Number: 20315  
ტყუაფა (ტყუაფას) იხ. ტყურაფა. 

Lemma: t'q'ub-i  
Number: 20316  
ტყუბ-ი (ტყუბის) იგივეა, რაც ტყუპი. 

Lemma: t'q'ute-t'q'uret  
Number: 20317  
ტყუთე-ტყურეთ ზმნზ. ტყუილ-უბრალოდ. თეზჷმა ხანც მა სი დუდი ტყუთე-ტყურეთ გოგილევო?: ქხს, 1, გვ. 119; მ. ხუბ., გვ.
316 - ამდენ ხანს მე შენ თავი ტყუილ-უბრალოდ შემოგავლე? 

Lemma: t'q'umin-i  
Number: 20318  
ტყუმინ-ი (ტყუმინს) იგივეა, რაც ტუმინი, -- ჩუმად სამდურავი სიტყვების თქმა; გაუგებარი ლაპარაკი. 

Lemma: t'q'unapa  
Number: 20319  
ტყუნაფა (ტყუნაფას) იგივეა, რაც ტყვება, ტყვინა. 

Lemma: t'q'uneba  
Number: 20320  
ტყუნება (ტყუნებას) სახელი ატყუნენს ზმნისა -- მტყუნება. ათე საქმეს გაატყუნეს - ამ საქმეში გაამტყუნეს. ატყუნენს
(გაატყუნუ გაამტყუნა, გუუტყუნებუ გაუმტყუნებია, გონოტყუნებუე(ნ) გაამტყუნებდა თურმე) გრდმ. ამტყუნებს. იტყუნენს (გიიტყუნუ გაიმტყუნა,
გუუტყუნებუ გაუმტყუნებია) გრდმ. სათავ. ქც. ატყუნენს ზმნისა -- იმტყუნებს (თავს). უტყუნენს (გუუტყუნუ გაუმტყუნა, გუუტყუნებუ
გაუმტყუნებია) გრდმ. სასხ. ქც. ატყუნენს ზმნისა -- უმტყუნებს. იტყუნებუუ(ნ) (გიიტყუნუ გამტყუნდა, გატყუნებე{ლე}(ნ) გამტყუნებულა)
გრდუვ. ვნებ. ატყუნენს ზმნისა -- მტყუნდება. ეტყუნებუუ(ნ) (გეეტყუნუ გაუმტყუნდა, გატყუნებუ გამტყუნებია) გრდუვ. ვნებ. უტყუნენს
ზმნისა -- უმტყუნდება. იტყუნინე(ნ) (იტყუნინუ შესაძლებელი გახდა {გა}მტყუნება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ატყუნენს ზმნისა --
შეიძლება გამტყუნდეს. ატყუნინე(ნ) (ატყუნინუ შეძლო {გა}ემტყუნებინა, -- , გონოტყუნებუე(ნ) შესძლებია გამტყუნება) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. უტყუნენს ზმნისა -- შეუძლია {გა}ამტყუნოს. ოტყუნებაფუანს (ოტყუნებაფუუ ამტყუნებინა, უტყუნებაფუაფუ
უმტყუნებინებია, ნოტყუნებაფუე(ნ) ამტყუნებინებდა თურმე) კაუზ. ატყუნენს ზმნისა -- ამტყუნებინებს. მატყუნებელი მიმღ. მოქმ.
{გა}მამტყუნებელი. ოტყუნებელი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}სამტყუნებელი. გატყუნებული მიმღ. ვნებ. წარს. გამტყუნებული. ნატყუნები/უ მიმღ.
ვნებ. წარს. {გა}ნამტყუნები. ნატყუნებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}მტყუნების საფასური. {უგუ}უტყუნებუ მიმღ. უარყ. გაუმტყუნებელი. 

Lemma: t'q'up'-i  
Number: 20321  
ტყუპ-ი (ტყუპის) ტყუპი. შდრ. ლაზ. ტყუბი//ტკუბი (ნ. მარი). 

Lemma: t'q'up'orua  
Number: 20322  
ტყუპორუა (ტყუპორუას) სახელი ტყუპორუნს ზმნისა -- 1. თხუპნა, დასვრა; 2. უშნოდ (თხუპნით) ჭამა. 

Lemma: t'q'ura1  
Number: 20323  
ტყურა1 (ტყურას) ტყუილი. სი ტყურა მუშენი თქვეია: ი. ყიფშ., გვ. 107 - შენ ტყუილი რატომ სთქვიო. სოფელიშ ტყურაქ
სოფელიშ ხოჯ დო ურემს ვაღინუა: თ. სახოკ., გვ. 258 - სოფლის ტყუილი სოფლის ხარმა და ურემმა ვერ ზიდაო. სი ტყურას
რაგადანქი: ი. ყიფშ., გვ. 3 -შენ ტყუილს ლაპარაკობ. ტყურაშ მორაგადეს მართალს ვადუჯერანია - ტყუილის მთქმელს



(მოლაპარაკეს) მართალს არ დაუჯერებენო. ტყურა//ტყურათ ზმნზ. ტყუილად. ტყურა ჯინას ტყურა ულა უჯგუნია: ი. ყიფშ.,
გვ. 179 - ტყუილად ყურებას ტყუილად სიარული (წასვლა) სჯობიაო. ნანაიას ბაბაია ტყურათ ვაჯუდუნია: თ. სახოკ., გვ. 253 -
დედიკოს მამიკო ტყუილად არ აკოცებსო. ქტყურეფიში დაბადება ტყუილების დაბადება: უჯინი ასე, ქუმურს დო
ქიდაბადენს ტყურემს - უყურე ახლა, მოვა და დაბადებს ტყუილებს (მოიტყუება). ქტყურეფიში დორღვაფა ტყუილების
დაყრა: ქიდაარღვანს ტყურემს დო მიდურს - დაყრის ტყუილებს და წავა. ქტყურაში გოტახუა ტყუილის შემოტეხა. გადატ.
ტყუილის აღიარება: ტყურას ქოთქუანდუნი, ქინვარზამუუდი დო ტყურას ქოგვოტახანდი- ტყუილს რომ იტყოდა,
ჩავსდევდი (ჩავენთებოდი) და ტყუილს ვაღიარებინებდი (შემოვატეხდი) 

Lemma: t'q'ura2  
Number: 20324  
ტყურა2 (ტყურას) ვისაც ტყუილის თქმა სჩვევია, -- მატყუარა. ტყურა კოჩი მატყუარა. ტყურა კოჩი აქ ვამურცუ, ქაჩუქენი
ხესჷ ფარა - მატყუარა (კაცი) აქ არ მოვა, რომ აჩუქო ხელში ფული. 

Lemma: t'q'uraia  
Number: 20325  
ტყურაია (ტყურაიას) სადა, უბრალო; ტყუილა. ქუუღოლუუ ტყურაია შქვილი: ი. ყიფშ., გვ. 57 - გაუკეთა უბრალო მშვილდი.
ტყურაია ცხენიშა ტყურაია ანანგერი გაგმუნწყიის - უბრალო ცხენზე უბრალო უნაგირი გამოუწყვეს. ტყურაიათ ზმნზ.
უბრალოდ, ტყუილად. გვალო ტყურაიათ ვარ: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 141 - მთლად უბრალოდ კი არა. მანგიორც მი თქუანდ, --
ტყურაიათ გიდინჷდ: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 145 - მაგიერს ვინ გეტყოდა, -- ტყუილად გეკარგებოდა (სალამი). 

Lemma: t'q'uranjia  
Number: 20326  
ტყურანჯია (ტყურანჯიას) მატყუარა; ტყუილების მოყვარული; მეტყუილე. ტყურანჯიას მართალს ვადუჯერანანია -
მეტყუილეს (მატყუარას) მართალს არ დაუჯერებენო. შდრ. მეტყურანჯე, მეტყურია/ე; შდრ. გატყურია. 

Lemma: t'q'urapa  
Number: 20327  
ტყურაფა (ტყურაფას) სახელი იტყურუანს ზმნისა -- {მი}ტყუება; მოტყუება. გეშამტყურუ ჸოროფაქ, სოდე უმოსი ტობა რე:
ენგური, გვ. 247 - შემიტყუა სიყვარულმა, სადაც მეტი (უფრო) ღრმაა (წყალია). ონჯუაშა ქიიტყურეთ დო ონჯუას
დოხვილით: მ. ხუბ., გვ. 271 - საღამომდე ატყუეთ და საღამოს დაამწყვდიეთ. 

Lemma: t'q'urapil-i  
Number: 20328  
ტყურაფილ-ი (ტყურაფილს) მიმღ. ვნებ. წარს. იტყურუანს ზმნისა -- მიტყუებული; შეცდენილი (მოტყუებით). 

Lemma: t'q'ureba  
Number: 20329  
ტყურება (ტყურებას) სახელი ტყურენს ზმნისა -- ტყუილის თქმა, {მო}ტყუება. მით უმოსი მარჯვას ტყურენს, აქ თინა
ატარენს დროსი: შ. ბერ., გვ. 168 - ვინც უფრო მარჯვედ ტყუის, აქ ის ატარებს დროს. 

Lemma: t'q'urelo  
Number: 20330  
ტყურელო ზმნზ. იგივეა, რაც ტყურათ, -- ტყუილად. ტყურელო მუშო მოკონანია, ტყურელო შრომა ბძირათ: მ. ხუბ., გვ. 119
- ტყუილად რისთვის გვინდაო, ტყუილად შრომა ვნახოთ. ზინდუა დო გომბარუათ დუდი ტყურელო შეუწუხებუ: ი. ყიფშ., გვ.
172 - ჭიმვითა და გაბერვით თავი ტყუილად შეუწუხებია. ჰაერც ტყურელო ვაგიფაჩასი: ყაზაყ., 16.03.1930, გვ. 2 - ჰაერში
ტყუილად (რომ) არ გაიშალოს. 

Lemma: t'q'urt'q'in-i  
Number: 20331  
ტყურტყინ-ი (ტყურტყინს) თუხთუხი. ქორა მიტყურტყინუნს - მუცელი მითუხთუხებს. ტყურტყინუნს (იყენ. იტყურტყინუ
ითუხთუხა, უტყურტყინუუ უთუხთუხია, ნოტყურტყინუე(ნ) თუხთუხებდა თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ. თუხთუხებს. 

Lemma: t'q'urua  
Number: 20332  
ტყურუა (ტყურუას) ტყუება. პატონიშ სქუას გიწმოპტყურუნდი - ბატონის შვილს დავსტყუებდი. იხ. ეკოტყურუა. 

Lemma: t'q'ut'q'in-i  
Number: 20333  
ტყუტყინ-ი (ტყუტყინს) ტუტყუნი, გაურკვეველი ლაპარაკი. 

Lemma: t'q'ut'q'ucia  
Number: 20334  
ტყუტყუცია (ტყუტყუციას) ბოტან. მცენარეა ერთგვარი. 

Lemma: t'q'e'rt'q'in-i  
Number: 20335  
ტყჷრტყინ-ი იხ. ტყირტყინი. 

Letter: u  
უ 



Lemma: u1-  
Number: 20336  
უ1- სასხვისო (საობიექტო) ქცევის პრეფიქსი მესამე პირში: უ-ჭარუნს უწერს, უ-ხონუნს უხნავს, უ-თასუნს უთესავს, უ-ჭოფუნს
უჭერს... 

Lemma: u2-  
Number: 20337  
უ2- პრეფიქსი -აშ(ი) //-შ(ი) სუფიქსებთან ერთად (უ- -- -აშ(ი) // უ- -- -შ(ი)) აწარმოებს უფროობითი ხარისხის ფორმებს: უ-ნწარ-
აში (შდრ. ნწარე მწარე) უმწარესი, უ-ჭით-აში (შდრ. ჭითა წითელი) უწითლესი, უ-სქვამ-აში (შდრ. სქვამი ლამაზი)
ულამაზესი, უ-ფრ-აში (შდრ. ფური ცუდი) უარესი, უ-ჯგუ-ში (შდრ. ჯგირი კარგი) უკეთესი, უკარგესი... 

Lemma: u3-  
Number: 20338  
უ3- პრეფიქსი -ე, -ოლ, -ურ//-ულ სუფიქსებთან ერთად (უ- -- -ე, უ- -- -ოლ, უ- -- -ურ//-ულ) აწარმოებს უქონლობის სახელებს: უ-
შარ-ე (შდრ. შარა გზა) უგზო: უშარე შარას გებჩირთით: ქხს, 1, გვ. 93 -- უგზო გზას ავცდით. უ-წამალ-ე (შდრ. წამალი
წამალი) უწამლო: უწამალეთ ვადოპილა: ქხს, 1, გვ. 95 -- უწამლოდ არ მომკლა. უ-ხამ-ე (შდრ. ხამი დანა) უდანო; უ-
თოფურ-ე (შდრ. თოფური თაფლი) უთაფლო: უთოფურე სკაცალო: ქხს, 1, გვ. 190 -- უთაფლო ფუტკარივით; უ-ჯიმ-ოლ-ი
(შდრ. ჯიმუ მარილი) უმარილო; უ-დიდ-ოლ-ი (შდრ. დიდა დედა) უდედო; უ-მინჯ-ურ-ი (შდრ. მინჯე პატრონი) უპატრონო; უ-
გემ-ურ-ი (შდრ. გემო გემო) უგემური; უ-სქვამ-ურ-ი (შდრ. სქვამი ლამაზი) ულამაზო. 

Lemma: u-4  
Number: 20339  
უ-4 პრეფიქსი -ელ, -ელა, -უ, -ურ//-ულ, -ენჯ სუფიქსებთან ერთად (უ- -- -ელ, უ- -- -ელა, უ- -- -უ, უ- -- -ურ//-ულ, უ- -- -ენჯ)
აწარმოებს მიმღეობის უარყოფით ფორმებს: უ-ჩურცხ-ელ-ი (შდრ. ჩარცხა დაცილება) მოუცილებელი: უჩურცხელო გერდგჷ
უღუ: მასალ., გვ. 59 -- მოუცილებლად გადგას უღელი. უ-რძღაფ-ელა (შდრ. რძღაფა გაძღომა) გაუმაძღარი: შურუბადო,
ურძღაფელა: მასალ., გვ. 82 -- მსუნაგი, გაუმაძღარი. უ-მუშ-ელა (შდრ. მუშება მუშაობა) ზარმაცი, ვისაც მუშაობა არ უყვარს;
უ-რჩქ-ენჯ-ი (შდრ. რჩქინა ცოდნა) უცოდინარი; უ-ჩინებ-უ (შდრ. ჩინება ცნობა) უცნობი, უცნობელი; უ-დულიებ-უ (შდრ.
დალიება დალევა) დაულეველი; უჭუ ჭყორი, ურგილაფუ, კოტოშ ღუმუ, უჩუნაფუ, ჩე მაჭარი, უფუნაფუ: ქხს, 1, გვ. 17 -- უმი
(უწვი) მწყერი, {გა}უგრილებელი, ქოთნის ღომი, უშუშარი, თეთრი მაჭარი, {და}უდუღარი; უ-შუმ-ურ-ი (შდრ. შუმა სმა) უსმელი;
უ-ჭკომ-ურ-ი (შდრ. ჭკომუა ჭამა) უჭმელი: უშუმური, უჭკომური კებურს იკოგვანაფილი: ი.ყიფშ., გვ. 183 -- უსმელი, უჭმელი
კერიაზე გასუქებული; უ-წიფ-ულ-ი უმწიფარი: მა ეულირი ბოში ვორდი, სი უწიფულ ცირა რდინი: მასალ., გვ. 22 -- მე
მოსული ვაჟი ვიყავი, შენ კი ცირა -- უმწიფარი. 

Lemma: -u1  
Number: 20340  
-უ1 (//-ჷ) სუფიქსი მხოლობითი რიცხვის მესამე პირის სუბიექტის ნიშანია წარსული დროის ფორმებში: თასუნდ-უ თესდა,
დოთას-უ დათესა, დუუთას-უ დაუთესავს, დუუთასუდ-უ დაეთესა; ჭკომუნდ-უ ჭამდა, ოჭკომუნდ-უ შეჭამდა, ოჭკომ-უ შეჭამა,
უჭკომ-უ უჭამია, უჭკომუდ-უ ეჭამა.... 

Lemma: -u2  
Number: 20341  
-უ2 სუფიქსი აწარმოებს ვნებით გვარს: ღურ-უ(ნ) კვდება, სქიდ-უ(ნ) რჩება, დინ-უ(ნ) იკარგება, ხომ-უ(ნ) ხმება, ჭყორდ-უ(ნ)
წყდება, ხორცქ-უ(ნ) სკდება... 

Lemma: -u3  
Number: 20342  
-უ3 სუფიქსი აწარმოებს ვნებითი გვარის მიმღეობას: ჭკად-უ მჭედელი; სხუნ-უ მრჩეველი, მარჩიელი; შურდგუმ-უ
სულდგმული; გორ-უ მძებნელი; ტყაჩ-უ ტყისმცველი... 

Lemma: -u4  
Number: 20343  
-უ4 (//-ი, -ჷ) 1. ხშირად ვითარდება სიტყვის აბსოლუტურ ბოლოში თანხმოვნის შემდეგ (ამათგან: სენაკურში -- -უ//-ი,
ზუგდიდურ-სამურზაყანოულში -- -ჷ). ვიწვალებუქ-უ ვწვალდები; ბოლოს-უ რე, მეფხვადინი: ქხს, 1, გვ. 51 -- ბოლოსაა, რომ
მივხვდი; ვორექ-უ ნაბეტანი შორს-უ: -- ვარ ნამეტანი შორს. სქანი ჩარცხა გურსუ ბჭუნს-უ: ქხს, 1, გვ. 41 -- შენი დაშორება
(დათხოვება) გულსა მწვავს. 2. სახელების მიცემით ბრუნვაში ასრულებს ემფატიკური ხმოვნის როლს: სქანი ჩარცხა გურს-უ
ბჭუნსუ: ქხს, 1, გვ. 41 -- შენი დაშორება (დათხოვება) გულსა მწვავს. მიშ გურ-ც-უთი გიაშქვანც: ქხპს, გვ. 115 -- ვის გულსაც
დაარტყამს. დუს-უ მიღუდანი ჭკუა, ნტერს-უ ხვადუ დიდი ქუა: ი.ყიფშ., გვ. 167 -- თავში გვქონდეს ჭკუა, მტერსა ხვდება
დიდი ქვა. მოლხენას-უ თექი რენა, ბირას-უ დო სხაპუას-უ -- იქ არიან მოლხენაში, სიმღერასა და ცეკვაში.შდრ. ლაზ. -უ:
იქუმსუ იქმს. ქვ.იმერ. -უ: ვიცოდითუ; ხუთშაბათსუ (ს.ჟღ., შდრ.ფონ., გვ. 96; შ.ძიძიგ., ძიებან., გვ. 175). 

Lemma: -ua1  
Number: 20344  
-უა1 სუფიქსი აწარმოებს აბსტრაქტულ სახელებს: მაჸალ-უა (შდრ. მაჸალე მეგობარი) მეგობრობა, ჩხომ-უა (შდრ. ჩხომი
თევზი) თევზაობა, დოკარ-უა (შდრ. კარე კარავი) დაკარვება, ჭყიშ-უა (შდრ. ჭყიში მწყემსი) მწყემსობა. 

Lemma: ua2  
Number: 20345  
უა2 (უას) ცხენის ავადმყოფობაა. ახასიათებს ძლიერი ხველება სუნთქვაგაძნელებული ქოშინით, რასაც იწვევს
გაოფლიანებული ცხენის გაციება. სამკურნალოდ წამალს ასხამენ ცხვირიდან ლერწმის ღეროთი და დაუზოგავად
არბენინებენ, რათა გახურდეს და უა მოშორდეს. იხ. ჩამომრები. 

Lemma: ua3  
Number: 20346  
უა3 (// უ̂ა) იგივეა, რაც ვა(ღ ვარ), უარყოფის ნაწილაკი უა'უჩქუ // ვა'უჩქუ არ იცის, უ̂ა'უძირუ // უ̂ო'უძირუ არ უნახავს. 



Lemma: uazro  
Number: 20347  
უაზრო (უაზროს) უაზრო; აზრს, მნიშვნელობას მოკლებული; მიზანშეუწონელი. არძა უაზრო კუნტა ჭკუა რე: კ.სამუშ., ქხპს,
გვ. 37 -- ყველა უაზრო მოკლე ჭკუაა. 

Lemma: uamishiners  
Number: 20348  
უამიშინერს (ღ უ̂ა'მიშინერს არ მეგების მე ) ათე ძღაბი უა'მიშინერს,ოსურო უამმაჸონინე - ეს გოგო არ მეკუთვნის
(მეგების), ცოლად არ შეიძლება მოვიყვანო. შდრ. შინაფა. 

Lemma: -uan  
Number: 20349  
-უან სუფიქსი აწარმოებს ქონების სახელებს (ერთ ჯგუფს): სინთელ-უან-ი (შდრ. სინთელე სიმრთელე) ჯანმრთელი, ჯანსაღი;
სახელ-უან-ი (შდრ. სახელი სახელი) სახელოვანი; გემ-უან-ი//გიმ-უან-ი (შდრ. გემო//გიმო გემო) გემრიელი; ქონებ-უან-ი
(შდრ. ქონება ქონება) ქონებიანი; შელებ-უან-ი (შდრ. შელება შეძლება) შეძლებიანი... 

Lemma: uaych'are  
Number: 20350  
უაჲჭარე (უაჲჭარეს(ღ უჸვაჲჭარეს) იხ. ჸვაიჭარა. 

Lemma: uar-i  
Number: 20351  
უარ-ი, უარია იგივეა, რაც ვარი, ვარია. 

Lemma: uardgilo  
Number: 20352  
უარდგილო არდგილს//არდგილას ზმნზ. უადგილო ადგილას. უარდგილო არდგილს ქამშაპრენტუ -- უადგილო ადგილას
წამოროშა. 

Lemma: uareba  
Number: 20353  
უარება (უარებას) უარება, უარის თქმა; დაჭერა. მეზობელიშ ჭყვადუა გოკონა-და, ტკიბირი ვაუარავა: თ.სახოკ., გვ. 252 --
მეზობლის ამოწყვეტა თუ გინდა, საცერი არ დაუჭიროო. 

Lemma: uares-i  
Number: 20354  
უარეს-ი (უარესის) უარესი. ხოლო უარესი გაჭირება ოძირუ: ი.ყიფშ., გვ. 4 -- კიდევ უარესი გაჭირვება აჩვენა. 

Lemma: uarzo  
Number: 20355  
უარზო (უარზოს) იგივეა, რაც უაზრო. არძა უარზო კუნტა ჭკუა რე: კ.სამუშ., ქხპს, გვ. 115 -- ყველა უაზრო მოკლე ჭკუაა. 

Lemma: uarzoba  
Number: 20356  
უარზობა (უარზობას) უაზრობა იხ. არზი. 

Lemma: uasule  
Number: 20357  
უასულე (უასულეს)უასულო; უქალიშვილო. უასულე კოჩი რდუ: მ. ხუბ., გვ. 26 -- უასულო კაცი იყო. 

Lemma: uash-i  
Number: 20358  
უაშ-ი (უაშის)უზნეო; ურა; უადგილო. უაში ცხენი უზნეო (გაუწვრთნელი) ცხენი. უაში კოჩი უსინდისო კაცი. 

Lemma: uba  
Number: 20359  
უბა (უბას) იგივეა, რაც ლუბა, ლჷბა -- უბე. შდრ. ლაზ. უბა უბე, მკერდი; ძუძუები (ნ.მარი). 

Lemma: ubado  
Number: 20360  
უბადო (უბადოს) ავი, ცუდი, უბედური, უგვანი, ბოროტი; ბადალი რომ არ აქვს ისეთი ცუდი. უბადო ზოთონჯიში მაგინძა
რექია -- ავი ზამთრის სიგრძისა ხარო. უბადო რაგადი უბადო ძღვენიენია: თ.სახოკ., გვ., 259 -- ავი (ცუდი) ლაპარაკი ავი
(ცუდი) ძღვენიაო. მითი კლასის ეშმაკენსი, ირო ორთჷ უბადოს: ი.ყიფშ., გვ., 116 -- ვინც კლასში ეშმაკობს, (ის) ყოველთვის
შვება ცუდს. უბადოში ქადაგება ართმაჟიაში ხანგება რე: კ.სამუშ., ქხპს, გვ., 144 -- აუგის ქადაგება ერთიმეორის გაგიჟებაა.
სი უბადო, მუქჷ დოგოშქურინუუა?: ი.ყიფშ., გვ., 42 -- შე უბედურო, რამ შეგაშინაო? ჯგირიშენი ჯგირქ გაღოლუ, უბადოშენ
მანგიორი: ქხს, გვ., 103 -- კარგისათვის კარგი დაგემართოს, ცუდისათვის -- სამაგიერო. ქ უბადო დღა ცუდი დღე; გადატ.
ავდარი. ქ უბადოში მაქიმინალი სიავის მკეთებელი. 

Lemma: ubadoba  
Number: 20361  
უბადობა (უბადობას) სიავე, სიცუდე, უბედურება. ირი ჯვეში უბადობა მოსპეს -- ყოველი ძველი სიავე მოსპეს. ქიანას მუ
მოხვადჷ უბადობა ჩხუპიცალი?: კ.სამუშ., ქართ.ზეპ., გვ., 87 -- ქვეყანაზე რა მოხდება სიავე ომის მაგვარი? 

Lemma: ubarge  
Number: 20362  
უბარგე (უბარგეს) ვისაც ტანსაცმელი არ აქვს, -- უტანსაცმლო. ბაღანენქ უბარგეთ ტყას ქჷდოსქიდეს: მ.ხუბ., გვ., 208 --



ბავშვები უტანსაცმლოდ ტყეში დარჩნენ. 

Lemma: ubargu  
Number: 20363  
უბარგუ (უბარგუს) მიმღ.უარყ. ბარგუნს ზმნისა -- გაუმარგლავი. უბარგუ ჸვანა -- გაუმარგლავი ყანა. 

Lemma: ubedur-i  
Number: 20364  
უბედურ-ი (უბედურს) უბედური. უბედური ჩქიმი დუდი: ი.ყიფშ., გვ., 120 -- უბედური ჩემი თავი. უბედურ დო ბედნიერც ართო
ნოღვედესჷ შარა: კ.სამუშ., ქხპს., გვ., 116 -- უბედურს და ბედნიერს ერთად ჰქონიათ შარა (გზა). მარა დიო თე ერთობა ვა
მიღუნა უბედურემს:ი.ყიფშ., გვ., 168 -- მაგრამ ჯერ ეს ერთობა არ გვაქვს უბედურებს. ქ უბედური რულა. უბედური რულა
უჩქუდუ -- საშინელი სირბილი იცოდა. უბედურს ირულედჷ, ყურდგელს ქოძირუნდუნ:მ.ხუბ., გვ., 293 -- საშინელს ირბენდა,
კურდღელს რომ ნახავდა. ქ უბედური სქუა უბედური შვილი: ჸოროფა, უბედური სქუა, შურო ვა გიღუნო ჭკუა:ი.ყიფშ., გვ.,
114 -- სიყვარულო, უბედურო შვილო, სრულებით არ გაქვს ჭკუა. 

Lemma: ubedureba  
Number: 20365  
უბედურება (უბედურებას) საოცარი, უცნაური. ათაქ დაჩხჷრ რზჷ უბედურება -- აქ ცეცხლი ანთია საოცარი. 

Lemma: ubeduroba  
Number: 20366  
უბედურობა (უბედურობას) იგივეა, რაც უბედურება, -- უბედურება. იჸუუ უბედურობა ანბექჷ: ა.ცაგ., გვ. 14 -- შეიქნა
უბედური ამბავი. ტყა მიცვენა შხვა-დო-შხვა უბედურობაშე: ყაზაყ., 21.03.1930 გვ. 3 -- ტყე გვიცავს სხვადასხვა
უბედურებისაგან. 

Lemma: ubelo//umbelo  
Number: 20367  
უბელო//უმბელო (უ{მ}ბელოს) უბელო, შეუკაზმავი. უბელო ცხენი -- შეუკაზმავი ცხენი. 

Lemma: ubes-i  
Number: 20368  
უბეს-ი (უბესის) ბოტან. ოჯალეშის ბებერი ვაზი. ოჯალეშის ბებერ ვაზს ვუწოდებდით უბესს, ახალგაზრდას -- კუპალს
(მასალები, ტ. 4, ნაწ. 3, გვ. 158). 

Lemma: ubejur-i  
Number: 20369  
უბეჯურ-ი (უბეჯურს) იგივეა, რაც უბედური. უბეჯური არამხუტუ: : ი.ყიფშ., გვ. 159 -- უბედური არამ-ხუტუ. 

Lemma: ubine  
Number: 20370  
უბინე (უბინეს) იგივეა, რაც უბინო. 

Lemma: ubinexe  
Number: 20371  
უბინეხე (უბინეხეს) უვენახო. 

Lemma: ubino  
Number: 20372  
უბინო (უბინოს) უბინაო. შდრ. ბინა. 

Lemma: ubir-i  
Number: 20373  
უბირ-ი (უბირს) უბირი. 

Lemma: ubiru  
Number: 20374  
უბირუ (უბირუს) მიმღ.უარყ. იბირს ზმნისა -- უმღერი, უმღერელი. 

Lemma: ubirul-i  
Number: 20375  
უბირულ-ი (უბირულს) დაუსახლებელი. გიშებლი უბირული ადგილიშა, კოჩი ვახორანდჷნ ეფერ ადგილიშა: მ.ხუბ., გვ. 44
-- გამოვედი დაუსახლებელ ადგილზე, კაცი რომ არ სახლობდა ისეთ ადგილზე. 

Lemma: ubiju  
Number: 20376  
უბიჯუ (უბიჯუს) მიმღ.უარყ. ბიჯუნს ზმნისა -- {გა}უმაგრებელი. დუქანეფი ექ ვეგედგჷდ უტახუ დო უბიჯუნი: კ.სამუშ., ქხპს.,
გვ. 161 -- დუქნები იქ არ იდგა დაუმტვრეველი და გაუმაგრებელი. 

Lemma: ubondghe  
Number: 20377  
უბონდღე (უბონდღეს) უბანდღო, უქსელო. შდრ. ბონდღი. 

Lemma: ubonu/e'  
Number: 20378  
უბონუ/ჷ (უბონუ/ჷ-ს) მიმღ.უარყ. ბონ{უნ}ს ზმნისა -- {და}უბანელი. ხეუბონჷ, კუჩხუბონუ -- ხელდაუბანელი, ფეხდაუბანელი. 

Lemma: ubork'e  



Number: 20379  
უბორკე (უბორკეს) უფეხო. ჩიტი გიმარე უბორკე -- ჩიტი მაღლა დგას უფეხო. იხ. ბორკი; შდრ. უკუჩხე 

Lemma: uborjet  
Number: 20380  
უბორჯეთ ზმნზ. უდროვოდ. ვებჭყვიდათ უბორჯეთ: აია, 2, გვ.71 -- არ ამოვწყვიტოთ უდროოდ. იხ. ბორჯი 

Lemma: ubzhe  
Number: 20381  
უბჟე (უბჟეს) უმზეო. უბჟეთჷ ზმნზ. უმზეოდ: ვარდის ფერს მუ მეჩანს უბჟეთე დო უჰავეთჷ: ხალხ.სიბრ., გვ.46 -- ვარდს ფერს
რა მისცემს უმზეოდ და უჰაეროდ. 

Lemma: ubzhghe'rapu  
Number: 20382  
უბჟღჷრაფუ (უბჟღჷრაფუს) მიმღ.უარყ. ბჟღჷრუ(ნ) ზმნისა -- {და}უმჭკნარი. სი სამოთხეში ნარდი რექ, უბჟღჷრაფუ
ვარდიში პირი: კ.სამუშ., ქხპს, გვ. 124 -- შენ სამოთხეში გაზრდილი ხარ, გაშლილი ვარდი (ვარდის პირი) დაუმჭკნარი. შდრ.
ბჟღჷრაფა. 

Lemma: ubralet  
Number: 20383  
უბრალეთ ზმნზ. უბრალოდ. ბედნიერი კოც უბრალეთ გამიჭირდჷ: კ.სამუშ., ქხპს, გვ. 135 -- ბედნიერი ბედის კაცს უბრალოდ
(უდანაშაულოდ) გამიჭირდა. 

Lemma: ubralo  
Number: 20384  
უბრალო (უბრალოს) უბრალო. უბრალო კოჩიე -- უბრალო კაცია. 

Lemma: ug-i  
Number: 20385  
უგ-ი (უგის) უკრავოდ მწველელი ცხვარი. შდრ. საბა: უგი უკრაოდ მეწველი. 

Lemma: ugam-i  
Number: 20386  
უგამ-ი (უგამს) უგუნური. უგამ, ის მი თქუანც, მორდილქ გემებახუა: მასალ., გვ. 63 -- უგუნურო (უპასუხა), იმას ვინ იტყვის,
გაზრდილი გამებახაო. 

Lemma: uga-maga  
Number: 20387  
უგა-მაგა (უგა-მაგას) უსაფუძვლო, უადგილო; არაწესიერი. ბრელიშა ვარია მითქუალუ უგა-მაგა წონებათჷ: კ.სამუშ.,
ქართ.ზეპ, გვ. 56 -- ბევრისათვის უარი მითქვამს უსაფუძვლო დაწუნებით. უგამაგათ ზმნზ. აქეთ-იქით; განურჩევლად,
უწესრიგოდ. უგა-მაგათ ვეგილართე, უჩაშიშა აშქურინე: ქხს, 1, გვ. 96 -- აქეთ-იქით ვერ ივლის, უფროსის შეეშინდება. 

Lemma: ugamage  
Number: 20388  
უგამაგე (უგამაგეს), უგამაგო(უგამაგოს) უაზრო, უმიზნო, უთავბოლო (სიარული, ლაპარაკი); უნაყოფო, უსარგებლო (მაგ.,
შრომა). უგამაგო ხანდაშენი კონწარ საჸალე გეგმუარგამეს -- არაწესიერი (უწესრიგო) შრომისათვის სასტიკი (მწარე)
საყვედური გამოუცხადეს (გამოუაშკარავეს). უგამაგო ჸოროფა ჩქიმ გურიშა ვამეურსუ: ქხს, 1, გვ. 154 -- დაბნეული
სიყვარული ჩემს გულთან არ მოვა. უგამაგეთ ზმნზ. ამაოდ, უნაყოფოდ. 

Lemma: uganacheno  
Number: 20389  
უგანაჩენო (უგანაჩენოს) უაზრო. შუმა დო ჭკომუა უჸორს, მარა უგანაჩენოთ -- სმა და ჭამა უყვარს, მაგრამ უჭკუოდ
(უაზროდ). 

Lemma: ugapu  
Number: 20390  
უგაფუ (უგაფუს) მიმღ.უარყ. იგანს ზმნისა -- 1. ვერ გამგნები (გზისა); 2. გადაუხდელი. 

Lemma: ugaghe  
Number: 20391  
უგაღე (უგაღეს) გაუგებარი, უჭკუო, არასაზრიანი. შდრ. გაღიერი. 

Lemma: ugajo  
Number: 20392  
უგაჯო (უგაჯოს) უჭირვებელი. უგაჯო საგაჯოთ მუშენ გინომიშქვია (გინომრთინევა): ხალხ.სიბრ., 1, გვ. 132 -- უჭირვებელი
საჭირვებლად რად გამიხადეო. 

Lemma: ugemur-i  
Number: 20393  
უგემურ-ი (უგემურს) უგემური. გემოს მეჩანს უგემურს: ი.ყიფშ., გვ. 181 -- გემოს მისცემს უგემურს. 

Lemma: ugene  
Number: 20394  
უგენე, უგინე (უგე/ინეს) უხბო. შდრ. გენი, გინი. 

Lemma: uge՚venje  
Number: 20395  



უგეჸვენჯე (უგეჸვენჯეს) უმემკვიდრეო (უმომყოლო). უგეჸვენჯეთჷ ზმნზ. უმემკვიდრეოდ. უგეჸვენჯეთჷ გეშალჷ: ი.ყიფშ.,
გვ.57 -- უმემკვიდრეოდ ამოვარდა. შდრ. გეჸვენჯი. 

Lemma: ugvanapu  
Number: 20396  
უგვანაფუ (უგვანაფუს) მიმღ.უარყ. ოგვანუანს ზმნისა -- გაუსუქებელი. 

Lemma: ugvanilash-i  
Number: 20397  
უგვანილაშ-ი (უგვანილაშის) უმსუქნესი, ძალიან მსუქანი. არძოშ უგვანილაში, ირფელიშ უსქვამაში დო ირფელიში
უმარჯვაში მუ რე?: მ.ხუბ., გვ. 220 -- ყველაზე უმსუქნესი, ყველაფერზე ულამაზესი და ყველაზე უფრო მარჯვე რაა? 

Lemma: ugvaro1  
Number: 20398  
უგვარო1, უნგვარო (უ{ნ}გვაროს) ზოოლ. თევზის ჯიშია ერთგვარი, ჭამს მიწას, დიდი არ იზრდება (მასალები, ტ. ვ, გვ.74) .
წყარი წკონდა მიხვარჩალჷ, ნამუ გოკონ ჩხომცჷ ჭოფუ: ოშმეშა წვერედეფი, უგვარო დო ვარი ტოფუ -- წყალი წმინდა
მოჩხრიალებს, რომელიც გინდა თევზს დაიჭერ: წვერიან წვერებს, უგვაროს თუ ტოფუს. 

Lemma: ugvaro2  
Number: 20399  
უგვარო2 (უგვაროს) ბოტან. ვაზის ჯიშია, ისხამს საშუალო სიდიდის შავ მარცვალს, ღვინო დგება მაგარი და მწლაკე
(ს.მაკალ., გვ.189). 

Lemma: ugverdul-i  
Number: 20400  
უგვერდულ-ი (უგვერდულს) სანახევრო{დაც} (არამადლიერი). ეშენ უგვერდული მარდობასით ვაიწიინქ: -- ამაზე
სანახევრო მადლობასაც არ გეტყვი. შდრ. გვერდი. 

Lemma: ugimur-i  
Number: 20401  
უგიმურ-ი (უგიმურს) იგივეა, რაც უგემური, -- უგემური. უგიმური ჸიაფითჷ არძას მოუკიონტუუ: კ.სამუშ., ქართ. ზეპ.,გვ. 105 -
- უგემური ყივილით ყველას აგემა თავბრუსხვევა (თავბრუ დაასხა). 

Lemma: uginal-i  
Number: 20402  
უგინალ-ი (უგინალს) {შე}უგრძნობელი. უგინალო ზმნზ. {შე}უგრძნობლად. უგინალო სქანი ნტერცჷ ღორონცჷ
გოუჭყორინუა: აია, 2, გვ. 87 -- {შე}უგრძნობლად შენს მტერს ღვთის წყრომას დავატეხ{ავ} (ღმერთს გაუწყრომებ). 

Lemma: ugine  
Number: 20403  
უგინე, უგინო (უგინე/ოს) უხბო. 

Lemma: ugirdzash-i  
Number: 20404  
უგირძაშ-ი (უგირძაშის) უგრძესი. შდრ. გინძე. 

Lemma: ugmurtu  
Number: 20405  
უგმურთუ (უგმურთუს) მიმღ.უარყ. გიმიირთუუ(ნ), გიმორთუნს ზმნათა -- გამოუყოფელი; გამოურთავი. 

Lemma: ugmuurinapu  
Number: 20406  
უგმუურინაფუ (უგმუურინაფუს) მიმღ.უარყ. გიმიირინუანს ზმნისა -- გამოუყენებელი. ირფელი უგმუურინაფუ ღორონთქ
დოჭყუას -- ყველაფერი გამოუყენებელი ღმერთმა დაწყევლოს. 

Lemma: ugmuchamu  
Number: 20407  
უგმუჩამუ (უგმუჩამუს) მიმღ.უარყ. გიმოჩანს ზმნისა -- გაუყიდველი. სამუშა ნძალაში უგმუჩამუო დუდი ვეიაჯუმე -- სამუშაო
ძალის გაუყიდველად თავს ვერ ირჩენს (შეუძლია ირჩინოს). 

Lemma: ugnudirak'u/e'  
Number: 20408  
უგნუდირაკუ/ჷ (უგნუდირაკუ/ჷ-ს) მიმღ.უარყ. გონოდირიკუნს ზმნისა -- გადაუხრელი, გადაუდრეკელი. უგნუდირაკ
ფულანდი -- {გადა}უდრეკელი ფოლადი. 

Lemma: ugnuskiladu  
Number: 20409  
უგნუსქილადუ, უგნუსქლადუ (უგნუსქილადუს) მიმღ.უარყ. გინოსქიდუ(ნ) ზმნისა -- გადაურჩენელი; თავგანწირული. 

Lemma: ugnuudvalu  
Number: 20410  
უგნუუდვალუ (უგნუუდვალუს) მიმღ.უარყ. გინოდვანს ზმნისა -- გადაუდებელი. უგნუუდვალუ საქიმე -- გადაუდებელი საქმე. 

Lemma: ugonu  
Number: 20411  
უგონუ (უგონუს) მიმღ.უარყ. გეეგონენს ზმნისა -- გაუგონარი. 



Lemma: ugoru  
Number: 20412  
უგორუ (უგორუს) მიმღ.უარყ. გორუნს ზმნისა -- {მო}უძებნელი. უგორუ ორინჯი მოუძებნელი საქონელი. 

Lemma: ugrdzno  
Number: 20413  
უგრძნო (უგრძნოს) მიმღ.უარყ. გრძნენს ზმნისა -- უგრძნობელი. უგრძნო შუმა უჩქუ -- უგრძნობელი სმა იცის. 

Lemma: ugubu  
Number: 20414  
უგუბუ (უგუბუს) მიმღ.უარყ. გუბუნს ზმნისა -- {და}უგუბავი. უგუბუ წყარი დაუგუბავი წყალი. 

Lemma: ugubedoba  
Number: 20415  
უგუბედობა (უგუბედობას) გაუბედაობა. უგუბედობას ხოლო გაბედება უჯგუნია: მ.ხუბ., გვ. 50 -- გაუბედაობას კიდევ
გაბედება სჯობიაო. 

Lemma: ugugebel-i  
Number: 20416  
უგუგებელ-ი (უგუგებელ/რს) მიმღ.უარყ. გეეგენს ზმნისა -- გაუგებელი. ურჩქინჯი დო უგუგებელი კოჩი ნტერიშ უმწარაში
რენია: ხალხ.სიბრ., 1, გვ. 136 -- უცოდინარი და გაუგებელი კაცი მტერზე უმწარესი (უარესი) არისო. 

Lemma: uguvitarebel-i  
Number: 20417  
უგუვითარებელ-ი, უგუვითარებუ (უგუვითარებელს, უგუვითარებუს) მიმღ.უარყ. გაავითარენს ზმნისა -- გაუვითარებელი.
უგუვითარებელი (//უგუვითარებუ) კოჩიე -- გაუვითარებელი კაცია. 

Lemma: ugutishu  
Number: 20418  
უგუთიშუ (უგუთიშუს) მიმღ.უარყ. გოთიშუნს ზმნისა -- გამოურთავი, გამოუთიშავი. 

Lemma: ugutol{u}  
Number: 20419  
უგუთოლ{უ} (უგუთოლ{უ}ს) მიმღ.უარყ. გოთოლუნს ზმნისა -- გაუთლელი; გადატ. ცხოვრების ასპარეზზე გამოუსვლელი
პიროვნება; უხეში ადამიანი. იხ. თოლუა. 

Lemma: ugutxu  
Number: 20420  
უგუთხუ (უგუთხუს) მიმღ.უარყ. ითხუაფუუ(ნ), ათხიინს ზმნათა -- გაუთხოვარი. 

Lemma: ugul-i  
Number: 20421  
უგულ-ი (უგულს) ოსური არძო ართი აფუდეს: მონჭა, ხონჭკა, უგული -- ქალი ყველა ერთი იყო (მათთვის): მწიფე,
უმწიფარი, უგული(?) 

Lemma: ugulandzghu/e'  
Number: 20422  
უგულანძღუ/ჷ (უგულანძღუ/ჷ-ს) მიმღ.უარყ. ლანძღუნს ზმნისა -- გაულანძღავი. ჩქიმი უგულანძღჷ დიდანინა -- ჩემი
გაულანძღავი დედაენა. 

Lemma: ugumorse  
Number: 20423  
უგუმორსე (უგუმორსეს) იგივეა, რაც უგუმორსებუ, -- გამოუცდელი. ბოლოს ჯამუს მეურთუმუ უგუმორსე ვირიცალო: მ.
ხუბ., გვ. 353 -- ბოლოს ჯამუ მისულა გამოუცდელი ვირივით. 

Lemma: ugumorsebu  
Number: 20424  
უგუმორსებუ (უგუმორსებუს) მიმღ.უარყ. გომორსენს ზმნისა -- გამოუცდელი, შეუმოწმებელი. უგუმორსებუო ვაჭკომე ოკო --
შეუმოწმებლად არ უნდა ჭამო. 

Lemma: ugunebet  
Number: 20425  
უგუნებეთ ზმნზ. უგუნებოდ. მუჭო უგუნებეთ იჯინენი, ჩქიმი ღურა, ლეხი რენო? -- როგორ უგუნებოდ (რომ) იყურება, ჩემი
სიკვდილი, ავადაა? 

Lemma: ugunur-i  
Number: 20426  
უგუნურ-ი (უგუნურს) უგუნური. უგუნური დიდა დო მუმას სქუა ჭიაქ დუშქვიდუუა -- უგუნურ დედ-მამას შვილი ჭიამ
დაუხრჩოო. 

Lemma: ugunc'q'u/e'mu/e'  
Number: 20427  
უგუნწყუ/ჷმუ/ჷ (უგუნწყუ/ჷმუ/ჷ-ს) მიმღ.უარყ. გონწყჷნს ზმნისა -- გაუხსნელი. 

Lemma: ugurapu  
Number: 20428  



უგურაფუ (უგურაფუს) მიმღ.უარყ. გურაფულენს ზმნისა -- უსწავლელი. უგურაფუ კოჩი დო ჸვერე ართიანცალი რენია:
ხალხ.სიბრ., 1, გვ. 132 -- უსწავლელი კაცი და ბრმა ერთნაირი არისო. შდრ. ურჩქენჯი. 

Lemma: ugurtu  
Number: 20429  
უგურთუ (უგურთუს) მიმღ.უარყ. გორთუნს ზმნისა -- გაუყოფელი. ჩქიმ ქონებას ართო უგურთუო გიტენთ: ი.ყიფშ., გვ. 79 --
ჩემს ქონებას ერთად გაუყოფ{ე}ლად გიტოვებთ. 

Lemma: ugurq'el-i  
Number: 20430  
უგურყელ-ი (უგურყელს) 1.მყინვარი (კ.სამუშია). უგურყელი რე არდგილეფი, სოდეთ მითაჟამერიში მუნტურამი თჷრი ძჷ
-- `უგურყელი' არის ადგილები, სადაც უხსოვარი დროის თოვლი დევს მატლიანი. 2. გაურყვნელი. უგურყელი კოჩი --
გაურყვნელი კაცი. 3. მიმღ.უარყ. გეერყებუ(ნ) ზმნისა -- გაუყრელი, გაუყოფელი. 4. გაუვალი, გაუკაფავი ადგილი (მაგ.,
ბუჩქნარი, ტყე ...). ო. ჭურღულიას ცნობით, ყულისკარის (სოფელია) წმინდა გიორგის ეკლესიაში ესვენა ხატი, რომელსაც
ერქვა უგურყელი. ამჟამად ეს ხატი დაცულია ხელოვნების მუზეუმში. 

Lemma: ugurq'u  
Number: 20431  
უგურყუ (უგურყუს) იგივეა, რაც უგურყელი (მნიშვნ. -- 3). 

Lemma: ugut'axu  
Number: 20432  
უგუტახუ (უგუტახუს) მიმღ.უარყ. გოტახუნს ზმნისა -- გაუტეხელი; უდრეკი. უგუტახუ კოჩიე -- გაუტეხელი (მტკიცე ხასიათის,
უდრეკი) კაცია. 

Lemma: uguuvitarebu  
Number: 20433  
უგუუვითარებუ (უგუუვითარებუს) იგივეა, რაც უგუვითარებუ. 

Lemma: uguutebu  
Number: 20434  
უგუუთებუ (უგუუთებუს) მიმღ.უარყ. გაათენს ზმნისა -- გაუთავებელი. 

Lemma: uguutxuu  
Number: 20435  
უგუუთხუუ (უგუუთხუუ) იგივეა, რაც უგუთხუ, -- მიმღ.უარყ. გაათხიინს ზმნისა -- გაუთხოვარი. 

Lemma: uguupachu  
Number: 20436  
უგუუფაჩუ (უგუუფაჩუს) მიმღ.უარყ. გოფაჩუნს ზმნისა -- გაუშლელი. სო ორდუ ვარდი უგუუფაჩუ?: ი.ყიფშ., გვ. 125 -- სად იყო
ყვავილი (ვარდი) გაუშლელი? სი ორდი ვარდი უგუუფაჩუ: ქხს., 1, გვ. 46 -- შენი იყავი ვარდი გაუშლელი. 

Lemma: uguushinu  
Number: 20437  
უგუუშინუ (უგუუშინუს) მიმღ.უარყ. გააშინანს ზმნისა -- გაუხსენებელი; უხსოვარი. 

Lemma: uguuxarebu  
Number: 20438  
უგუუხარებუ (უგუუხარებუს) მიმღ.უარყ. გაახარენს ზმნისა -- გაუხარებელი. 

Lemma: ugupachu  
Number: 20439  
უგუფაჩუ (უგუუფაჩუს) იგივეა, რაც უგუუფაჩუ, მიმღ.უარყ. გოფაჩუნს ზმნისა -- გაუშლელი. 

Lemma: uguc'q'anapu  
Number: 20440  
უგუწყანაფუ (უგუწყანაფუს) დაუნდობელი; შეურიგებელი. უგუწყანაფუ ლჷმა ნარკეფიში გჷშაწორებელო: ყაზაყ.,
12.08.1930, გვ. 3 -- დაუნდობელი ბრძოლა ნაკლოვანებების გამოსასწორებლად. 

Lemma: uguc'q'anebu  
Number: 20441  
უგუწყანებუ (უგუწყანებუს) იგივეა, რაც უგუწყნარებუ, -- მიმღ.უარყ. შეუჩერებელი; გადაუღებელი. უგუწყანებუო ზმნზ.
შეუჩერებლად. ჸანჭი უგუწყანებუო იდიარც: -- აბრეშუმის ჭია (ყაჭი) შეუჩერებლად ჭამს (ბალახობს). 

Lemma: uguxanebuo  
Number: 20442  
უგუხანებუო ზმნზ. დაუხანებლად, დაუგვიანებლად. უგუხანებუო აკეთენს მუში საქვარს -- დაუხანებლად აკეთებს თავის
საქმეს. 

Lemma: uguxarebel-i  
Number: 20443  
უგუხარებელ-ი (უგუხარებელს) მიმღ.უარყ. გაახარენს ზმნისა -- გაუხარებელი. მაკითხე დო მარებელი -- დუდიში
უგუხარებელი -- მკითხავი და შუამავალი -- თავის გაუხარებელი. 

Lemma: uguxarebu  
Number: 20444  
უგუხარებუ (უგუხარებუს) იგივეა, რაც უგუხარებელი. 



Lemma: uguxvalamu  
Number: 20445  
უგუხვალამუ (უგუხვალამუს) მიმღ.უარყ. გოხვადუ(ნ) ზმნისა -- მიუხვედრელი. 

Lemma: uge'nal-i  
Number: 20446  
უგჷნალ-ი (უგჷნალს) იხ. უგინალი. მიმღ.უარყ. იგჷნანს ზმნისა -- შეუგრძნობელი, მოულოდნელი, უჩინარი.
უგჷნალო//უგინარო ზმნზ. უჩინრად, უცბად, შეუგრძნობლად. ჭკადჷქ განიშე ქოსხაპუ უგჷნალო აკაწუნცუ: მასალ., გვ. 69 --
მჭედელი განზე გაუხტა უჩინრად მყისვე. სისქვამეთი ვა გოსქჷდჷ, უგჷნალო მიდუურცუ: მასალ., გვ. 56 -- სილამაზეც არ
შეგრჩება, უჩინრად წავა. უგჷნალო, უცებაშე ჯარიშ ქართას ქიმშალეს: კ.სამუშ., ზეპ., გვ. 97 -- უცბად, მოულოდნელად
ჯარის ალყაში შევარდნენ. 

Lemma: uge'napu  
Number: 20447  
უგჷნაფუ (უგჷნაფუს) იგივეა, რაც უგჷნალი. უგჷნაფუო ზმნზ. მოულოდნელად; შეუგრძნობლად. უგჷნაფუო მინი რე
გითმობკვათუნა კისერცჷნი -- მოულოდნელად (გაუგებლად) ვინაა, რომ კისერს გვჭრიან. 

Lemma: udabalash-i  
Number: 20448  
უდაბალაშ-ი (უდაბალაშის) უდაბლესი. კოჩიშ უმაღალაში, კატუშ უდაბალაში -- კაცზე უმაღლესი, კატაზე უდაბლესი
(გამოცანა: ქუდი). 

Lemma: udabno//udabuno  
Number: 20449  
უდაბნო//უდაბუნო (უდაბ{უ}ნოს) უდაბნო. მიშელესჷ ართი დიდი უდაბნო ტყაშა: ი.ყიფშ., გვ. 18 -- შევიდნენ ერთ დიდ
უდაბნო ტყეში. 

Lemma: udabur-i  
Number: 20450  
უდაბურ-ი (უდაბურს) უდაბური. მითილეს ართ უდაბურ ტყაშა: აია, 1, გვ. 27 -- შევიდნენ ერთ უდაბურ ტყეში. 

Lemma: udale  
Number: 20451  
უდალე (უდალეს), უდალო (უდალოს) უდო. უდალო კოჩი ცოდა რე -- უდო კაცი ცოდვაა. 

Lemma: udamur-i  
Number: 20452  
უდამურ-ი (უდამურს) უღრანი. ქიმთოლ უდამურ ტყასჷ: კ.სამუშ, ქართ.ზეპ., გვ. 70 -- შევარდა უღრან ტყეში. ქიმთოლჷ
დიდი უდამურ ტყას: მ.ხუბ., გვ. 67 -- შევარდა (დიდ) უღრან ტყეში. 

Lemma: udardel-i  
Number: 20453  
უდარდელ-ი (უდარდელს) უდარდელი. უდარდელო ზმნზ. უდარდელად: ახა -- ვაი! ცოდა გური, უდარდელო ქოპოუნი:
ი.ყიფშ., გვ. 129 -- ახა-ვაი! ჩემი ცოდვა, უდარდელად (რომ) მამყოფა. 

Lemma: udaghu/e'  
Number: 20454  
უდაღუ/ჷ (უდაღუ/ჷ-ს) მიმღ.უარყ. დაღუნს ზმნისა -- {და}უდაღავი. 

Lemma: udachxire  
Number: 20455  
უდაჩხირე, უდაჩხჷრე (უდაჩხი/ჷრეს) უცეცხლო. უდაჩხირეთ//უდაჩხჷრეთ ზმნზ. უცეცხლოდ: მოლე წყურგილ რენია,
უდაჩხირეთ გვარგვალანცია: მ.ხუბ., გვ. 183 -- გამოღმა წყარო არისო, უცეცხლოდ თუხთუხებსო. უდაჩხჷრეთ დობჭვი:
კ.სამუშ, ქხპს, გვ. 175 -- უცეცხლოდ შევწვი. 

Lemma: udacu  
Number: 20456  
უდაცუ (უდაცუს) მიმღ.უარყ. დაცუნს ზმნისა -- უცემი. ეთიქ დომოსქიდუ აკა უდაცუქ -- ის დამრჩა მარტო უცემი. 

Lemma: udgirdgonu  
Number: 20457  
უდგირდგონუ (უდგირდგონუს) მიმღ.უარყ. დგირდგონუნს ზმნისა -- მოუთხვრელი, მოუთხუპნელი. 

Lemma: udgumoru  
Number: 20458  
უდგუმორუ (უდგუმორუს) მიმღ.უარყ. დგუმორუნს ზმნისა -- დაუტკვერელი, დაუტკვერავი. მუთუნქ ქიდგოსქიდუო
უდგუმორუქ? -- რაიმე დაგრჩა დაუტკვერელი? 

Lemma: udgumu  
Number: 20459  
უდგუმუ, უდგჷმუ (უდგუ/ჷმუს) მიმღ.უარყ. დგუნს//დგჷნს ზმნისა -- უდგმელი, მიუდგმელი. 

Lemma: udvalu  
Number: 20460  
უდვალუ (უდვალუს) იხ. უდუდვალუ. 



Lemma: udiaru  
Number: 20461  
უდიარუ (უდიარუს) მიმღ.უარყ. იდიარს ზმნისა -- მოუბალახებელი. უდიარუო ზმნზ. {მო}უბალახებლად. ჩხოუ უდიარუო
ვეეჸონა ჸუჩა -- ძროხა უბალახებლად არ წაიყვანო სახლში. 

Lemma: udidash-i  
Number: 20462  
უდიდაშ-ი (უდიდაშის) უდიდესი. უდიდაში გეეჭოფი! -- უდიდესი აიღე! შდრ. დიდიშე დიდი. 

Lemma: udide  
Number: 20463  
უდიდე (უდიდეს) უდედო იხ. უდიდელი, უდიდოლი. 

Lemma: udidel-i  
Number: 20464  
უდიდელ-ი (უდიდელ/რს) იგივეა, რაც უდიდე, -- უდედო. თენა უდიდელი ბაღანაენია დო გეითუოხვამაფუანქია -- ეს
უდედო ბავშვიაო და გამოვალოცვინებო. უდიდელო ზმნზ. უდედოდ. ათე წიწილემქ უდიდელო(თ) მიირდეს -- ეს წიწილები
უდედოდ გაიზარდნენ. 

Lemma: udido  
Number: 20465  
უდიდო, უდიდოლ-ი (უდიდოს, უდიდოლ/რს) იგივეა, რაც უდიდე, უდიდელი, -- უდედო. უდიდოლი გინი -- უდედო ხბო.
ბაგას ქიგეღვარანცია უდიდოლი გინი: ქხს, 1, გვ. 286 -- ბაგაზე ბღავისო უდედო ხბო. 

Lemma: udixol-i  
Number: 20466  
უდიხოლ-ი (უდიხოლს) უმიწო. დიხა ქემეჩეს უდიხოლი დო ჭიჭე დიხამი ყაზაყეფც -- მიწა მისცეს უმიწო და პატარა მიწიან
გლეხებს. 

Lemma: udrove  
Number: 20467  
უდროვე (უდროვეს) უდროო. უდროვე დროს ქეგესური -- უდროო დროს გესტუმრე. უდროვეთ ზმნზ. უდროოდ. უდროვეთ
გეთხიებუთ: კ.სამუშ., ქხპს, გვ. 121 -- უდროოდ გეთხოვებით. უდროვიეთ ზმნზ. უდროოდ. ჩქიმი ცოდა გიღუდასჷ,
უდროვიეთ დოპილინი: მ.ხუბ., გვ. 319 -- ჩემი ცოდვა გქონდეს უდროოდ რომ მომკალი. 

Lemma: ududarajebu  
Number: 20468  
უდუდარაჯებუ (უდუდარაჯებუს) მიმღ.უარყ. დუუდარაჯენს ზმნისა -- დაუდარაჯებელი. 

Lemma: ududginu  
Number: 20469  
უდუდგინუ, უდუდგუმუ (უდუდგინუს, უდუდგუმუს) მიმღ.ვნებ. დაადგინანს ზმნისა -- დაუდგმელი; დაუყენებელი. ღვინიში
უდუდგუმუო ვებრგუქ -- ღვინის დაუყენებლად არ ვარგივარ. 

Lemma: udude  
Number: 20470  
უდუდე, უდუდურ-ი (უდუდეს, უდუდურს) უთავო. (საპირისპ. დუდიერი). უდუდე კოს დუდიში მანგიერო ოსური გეხენია დუს
-- უთავო კაცს თავის ნაცვლად ცოლი აზისო თავზე. თეჯგურა უდუდური კოჩი მაჟია ვამიძირუ -- ასეთი უთავო კაცი მეორე
არ მინახავს. 

Lemma: ududvalu  
Number: 20471  
უდუდვალუ (უდუდვალუს) მიმღ.უარყ. იდვანს ზმნისა -- სამუშაოდ დაუდებელი (ადგილი). შდრ. უდვალუ. 

Lemma: ududur-i  
Number: 20472  
უდუდურ-ი (უდუდურს) იგივეა, რაც უდუდე. 

Lemma: uduliebu  
Number: 20473  
უდულიებუ (უდულიებუს) მიმღ.უარყ. დეელიებუ(ნ) ზმნისა -- დაულეველი. ვენიტუა ჩქიმი გურცუ უდილიებუ სატანჯველი:
კ.სამუშ., ქართ.ზეპ., გვ.72 -- არ ჩატოვა ჩემს გულში დაულეველი სატანჯველი. უდილიებუო, უდულუო ზმნზ. დაულევლად.
უდულუო მოურს დო მოურს წყარი -- დაულევლად (ულევად) მოდის და მოდის წყალი. 

Lemma: udumarcxebu  
Number: 20474  
უდუმარცხებუ (უდუმარცხებუს) მიმღ.უარყ. დაამარცხენს ზმნისა -- დაუმარცხებელი. უდუმარცხებუო ზმნზ.
დაუმარცხებლად: სი გიჩქჷ, მუჭო უდუმარცხებუო მურქიე: მ.ხუბ., გვ. 56 -- შენ იცი, როგორ დაუმარცხებლად მოხვალო. 

Lemma: udundeb-i  
Number: 20475  
უდუნდებ-ი, უდუნდებელ-ი (უდუნდების, უდუნდებელ/რს) მიმღ.უარყ. დეენდენს ზმნისა -- დაუნდობელი. 

Lemma: udunc'q'u  
Number: 20476  
უდუნწყუ (უდუნწყუს) მიმღ.უარყ. დაანწყუნს ზმნისა -- დაუწყობელი, უწესრიგო. 



Lemma: udup'aijebu  
Number: 20477  
უდუპაიჯებუ (უდუპაიჯებუს) მიმღ.უარყ. დაპაიჯენს ზმნისა -- დაუპატიჟებელი. 

Lemma: udup'at'izhebel-i  
Number: 20478  
უდუპატიჟებელ-ი (უდუპატიჟებელ/რს) იგივეა, რაც უდუპაიჯებუ, -- მიმღ.უარყ. დაპატიჟენს ზმნისა -- დაუპატიჟებელი.
უდუპატიჟებელი სუმარი თის ოჭკუნს, მუთი მუქ მიიღუნი: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 132 -- დაუპატიჟებელი სტუმარი იმას შეჭამს,
რაც მან მოიტანა. 

Lemma: udup'at'izhebu  
Number: 20479  
უდუპატიჟებუ (უდუპატიჟებუს) იგივეა, რაც უდუპაიჯებუ,უდუპატიჟებელი, -- დაუპატიჟებელი. უდუპატიჟებუ სტუმარი
ჯოღორიშე ვარესიენია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 132 -- დაუპატიჟებელი სტუმარი ძაღლზე უარესი არისო. 

Lemma: udup'e{i}jebu  
Number: 20480  
უდუპე{ი}ჯებუ (უდუპეიჯებუს) იხ. უდუპაიჯებუ. 

Lemma: udurk'ebu  
Number: 20481  
უდურკებუ (უდურკებუს) მიმღ.უარყ. დაარკენს ზმნისა -- დაუკლებელი. უდურკებუო ზმნზ. დაუკლებლად: ათე ხენწჷფეში
მინაჩემი ქონება არძა თი ოსურს უდურკებუო ჩააბარან: მ.ხუბ., გვ. 86 -- ამ ხელმწიფის მინაცემი ქონება ყველა იმ ქალს
{და}უკლებლად ჩააბარონ. 

Lemma: uduurulapu  
Number: 20482  
უდუურულაფუ (უდუურულაფუს) მიმღ.უარყ. დიირულუანს ზმნისა -- დაუძინებელი. 

Lemma: uduuxenebu  
Number: 20483  
უდუუხენებუ (უდუუხენებუს) მიმღ.უარყ. აუხენენს ზმნისა -- დაუორსულებელი. იხ. უხენება 

Lemma: udughalebel/r-i  
Number: 20484  
უდუღალებელ/რ-ი (უდუღალებელ/რს) მიმღ.უარყ. დიიღალებუ(ნ) ზმნისა -- დაუღლელი. ბოში, მუშე გილაღურუქჷ
უდუღალებელი ზასჷ?: ა.ცაგ., გვ. 69 -- ბიჭო, რატომ კვდები დაუღალავ (დაუღლელ) გზაზე. 

Lemma: udu՚ucinu  
Number: 20485  
უდუჸუცინუ (უდუჸუცინუს) მიმღ.უარყ. დიიჸუცუუ(ნ) ზმნისა -- ჩაუმუხლავი, ჩაუცუცქებელი. 

Lemma: udujerebu  
Number: 20486  
უდუჯერებუ (უდუჯერებუს) მიმღ.უარყ. დეეჯერენს ზმნისა -- დაუჯერებელი. 

Lemma: udgheb-i  
Number: 20487  
უდღებ-ი (უდღების) უდღეური. უდღები ბაღანა რე -- უდღეური ბავშვია. შდრ. დღა. 

Lemma: ueba  
Number: 20488  
უება (უებას) უებარი. უება წამალიენია -- უებარი წამალიაო. 

Lemma: uepash-i  
Number: 20489  
უეფაშ-ი (უეფაშის) უიაფესი. უეფაშო ზმნზ. უფრო იაფად. სო უეფაშო გიმიჩამუ-მაქი სიმიდი?: ი.ყიფშ., გვ. 1 -- სად უფრო
იაფად იყიდება-მეთქი სიმინდი? 

Lemma: uecar-i  
Number: 20490  
უეცარ-ი (უეცარს) უეცარი. 

Lemma: uech'vel-i  
Number: 20491  
უეჭველ-ი (უეჭველ/რს) უეჭველი. 

Lemma: uzadu  
Number: 20492  
უზადუ (უზადუს) მიმღ.უარყ. ზადუნს ზმნისა -- შეუკმაზავი (საჭმელი). 

Lemma: uzdel-i  
Number: 20493  
უზდელ-ი (უზდელ/რს) უზრდელი. 

Lemma: uzdeloba  
Number: 20494  



უზდელობა (უზდელობას) უზრდელობა. 

Lemma: uzek'otzmnz.  
Number: 20495  
უზეკოთზმნზ. უმიზეზოდ (დ.ფიფია). 

Lemma: uziaret  
Number: 20496  
უზიარეთ ზმნზ. უზიარებლად. უზიარეთ ვადოპილა -- უზიარებლად არ მომკლა. 

Lemma: uzimu  
Number: 20497  
უზიმუ (უზიმუს) მიმღ.უარყ. ზიმუნს ზმნისა -- გაუზომელი. უზიმუო ზმნზ. გაუზომლად. უზიმუო ვემეჩა -- გაუზომლად არ მისცე. 

Lemma: uzno  
Number: 20498  
უზნო (უზნოს) უზნეო. შდრ. უზური. 

Lemma: uznobel-i  
Number: 20499  
უზნობელ-ი (უზნობელ/რს) მიმღ.უარყ. უგრძნობელი. 

Lemma: uzogalo//uzogaro  
Number: 20500  
უზოგალო//უზოგარო ზმნზ. უზოგველად. მოუსვეს ართიანც უზოგალო, ოჭკჷრალო: მ.ხუბ., გვ. 184 -- მოუსვეს ერთმანეთს
უზოგველად, დასაჭრელად. უკული ტკილც უზოგარო გიანთხუუ დო გვარგვალანც: მასალ., გვ. 18 -- შემდეგ ტკილს
უზოგველად ეხეთქება და თუხთუხებს. 

Lemma: uzome  
Number: 20501  
უზომე (უზომეს) უზომო. უზომეთ ზმნზ. უზომოდ. ენენს პატის ცენა უზომეთჷ: მ. ხუბ., გვ. 27 -- ამათ უზომოდ პატივს სცემენ.
ქონება უზომეთჷ მოლეღესჷ: კ.სამუშ., ქართ.ზეპ., გვ. 103 -- ქონება უზომოდ წამოიღეს. 

Lemma: uzoju  
Number: 20502  
უზოჯუ (უზოჯუს) მიმღ.უარყ. ზოჯუნს ზმნისა -- უბრძანებელი. უზოჯუო ზმნზ. უბრძანებლად: უზოჯუო მუთუნს ვააკეთენს --
უბრძანებლად არაფერს არ აკეთებს. 

Lemma: uzur-i  
Number: 20503  
უზურ-ი (უზურს) უზნეო, უზნეობა. უზურს ზომა გედვალირი, ხესჷ ფარა მიირთვითი: მ.ხუბ., გვ. 349 -- უზნეობაზე
ზომადადებული, ხელში ფული მიირთვით. 

Lemma: utalu  
Number: 20504  
უთალუ (უთალუს) მიმღ.უარყ. თალუნს ზმნისა -- გაუთელავი. 

Lemma: utarash-i  
Number: 20505  
უთარაშ-ი (უთარაშის) იგივეა, რაც უდიდაში, -- უფრო დიდი, უფრო მოზრდილი (პ.ჭარ.); უმთავრესი. იხ. თარი. 

Lemma: utasu  
Number: 20506  
უთასუ (უთასუს) მიმღ.უარყ. თასუნს ზმნისა -- {და}უთესელი. 

Lemma: uto  
Number: 20507  
უთო (უთოს) უთო იხ. უნთო. 

Lemma: utole  
Number: 20508  
უთოლე (უთოლეს) უთვალო. სინთე მუოთჷ გოკო, უთოლე რექჷ-და?: ა.ცაგ., გვ. 83 -- სინათლე რად გინდა, უთვალო თუ
ხარ? 

Lemma: utolu  
Number: 20509  
უთოლუ (უთოლუს) მიმღ.უარყ. თოლუნს ზმნისა -- {გა}უთლელი. 

Lemma: utol՚uje  
Number: 20510  
უთოლჸუჯე (უთოლჸუჯეს) იგივეა, რაც უთოჸუჯე. 

Lemma: utomapu  
Number: 20511  
უთომაფუ (უთომაფუს) მიმღ.უარყ. ოთომუანს ზმნისა -- {ა}უფუებელი. 

Lemma: utope  



Number: 20512  
უთოფე (უთოფეს) უთოფო. უთოფე აბრაგი უთოფო აბრაგი. 

Lemma: utopure  
Number: 20513  
უთოფურე (უთოფურეს) უთაფლო. უთოფურე სქაცალო ქიმკოდინუა -- უთაფლო ფუტკარივით დაიკარგაო. 

Lemma: uto՚uje  
Number: 20514  
უთოჸუჯე (უთოჸუჯეს) უყურადღებო (სიტყვ.-სიტყვ. უთვალყურო). უჯერო დო უთოჸუჯეს ტანჯა მოძჷ ოშინერი: ი.ყიფშ., გვ.
117 -- დაუჯერებელსა და უყურადღებოს ტანჯვა მოსდევს ასნაირი. 

Lemma: utu  
Number: 20515  
უთუ (უთუსს) უკარება; უხასიათო. გამოიყენება თიკუნად: ალე-უთუ -- ალექსანდრე უკარება. 

Lemma: utuia  
Number: 20516  
უთუია (უთუიას) უდრეკი, პირდაპირი, უკანდაუხეველი, უტეხი. უთუია კოჩი -- უტეხი კაცი. შდრ. მეკენჯი. 

Lemma: utume  
Number: 20517  
უთუმე (უთუმეს) უთმო. იხ. თუმა. 

Lemma: utuo  
Number: 20518  
უთუო ზმნზ. უთუოდ. ეთიში თომა უთუო დუმოსქილიდუანსია: მ.ხუბ., გვ. 10 -- იმისი თმა უთუოდ მომარჩენსო. თე საქვარს
ხოლო თინა გინმოტენა უთუო, -- თქუ ძღაბიქ: ქხს, 2, გვ. 130 -- ამ საქმეში კიდევ ის გადაგვარჩენს უთუოდ, -- თქვა გოგომ. 

Lemma: utur-i  
Number: 20519  
უთურ-ი (უთურს) იგივეა, რაც უთუ, -- უხასიათო; უცხო; უკარება; დაუჯერებელი. დიდი უთური კოჩიე -- დიდი უხასიათო კაცია.
შდრ. უთუ. 

Lemma: utuxela  
Number: 20520  
უთუხელა (უთუხელას) რთვა-ქსოვის (ძახვის) უცოდინარი. უთუხელას თანაფას თუხუა მალენია: ხალხ.სიბრ., 1, გვ. 132 --
რთვა-ქსოვის უცოდინარს აღგდომას რთვა მოუნდებაო. 

Lemma: utuxu  
Number: 20521  
უთუხუ (უთუხუს) იხ. უთუხულე, -- მიმღ.უარყ. თუხუნს ზმნისა -- დაურთავი, დაუძახავი. 

Lemma: utuxule  
Number: 20522  
უთუხულე (უთუხულეს) დაურთავი. შდრ. უთუხუ. 

Lemma: utkvanet  
Number: 20523  
უთქვანეთ ზმნზ. უთქვენოდ. უთქვანეთ სო რე დროში ტარება! -- უთქვენოდ სადაა დროის ტარება! 

Lemma: utkvanoba  
Number: 20524  
უთქვანობა (უთქვანობას) უთქვენობა. დოპილუნა უთქვანობა, მუ ფქიმინათ ვა მიჩქუნა: მ.ხუბ., გვ. 325 -- მოგვკვლავს
უთქვენობა, რა ვქნათ, არ ვიცით. 

Lemma: utkual-i  
Number: 20525  
უთქუალ-ი (უთქუალს) მიმღ.უარყ. ითქუალუ(ნ) ზმნისა -- უთქმელი. უთქუალც ნათქუელი უჯგუნია: ხალხ.სიბრ., 1, გვ. 132 --
უთქმელს ნათქვამი სჯობსო. 

Lemma: utxale  
Number: 20526  
უთხალე (უთხალეს) უთხე. იხ. თხა{ლ}. 

Lemma: utxovar-i  
Number: 20527  
უთხოვარ-ი (უთხოვარს) ბოტან. ურთხელი. იხ. ურთხე{ლ}ა. 

Lemma: utxoru  
Number: 20528  
უთხორუ (უთხორუს) მიმღ.უარყ. თხორუნს ზმნისა -- {გა}უთხრელი; დაუმარხავი. მუშა მურქ აშო, სი უთხორუ ღურელია --
რისთვის მოხვალ აქ, შე დაუმარხავად (დაუმარხავი) მკვდაროო. 

Lemma: ui  
Number: 20529  
უი! შორსდ. უი! -- გამოხატავს მწუხარებას, დანანებას, ტკივილს, შიშს. 



Lemma: uiaraghe  
Number: 20530  
უიარაღე (უიარაღეს) უიარაღო. უიარაღეთ ზმნზ. უიარაღოდ: დოუჯერჷ დო მიდართჷ უიარაღეთ: ი.ყიფშ., გვ. 106 --
დაუჯერა და წავიდა უიარაღოდ. 

Lemma: uimende//uimendo  
Number: 20531  
უიმენდე//უიმენდო (უიმენდეს, უიმენდოს) უიმედო. უიმენდო ტერი ჸოფედასია : ხალხ.სიბრ., 1, გვ. 133 -- უიმედო მტერი
ყოფილიყოსო. 

Lemma: uk'a  
Number: 20532  
უკა (უკას) ცხენის დაავადებაა; უსივდება კისერი, ზოგჯერ კისერში ბალღამიც ჩაუდგება (ს.მაკალ., გვ.205). 

Lemma: uk'anask'nel-i  
Number: 20533  
უკანასკნელ-ი, უკანასქნელ-ი (უკანასკნელ/რს, უკანასქნელს) უკანასკნელი. 

Lemma: uk'are  
Number: 20534  
უკარე (უკარეს) უკარო. ბროლიშ ჸუდე გემდგჷდას, მუშო მოკო უკარეთჷ?: კ.სამუშ., ქართ.ზეპ., გვ. 52 -- ბროლის სახლი
რომ მედგას, რად მინდა უკაროდ? 

Lemma: uk'arsat  
Number: 20535  
უკარსათ ზმნზ. უკაცრავად. უკარსათ ვორექ -- უკაცრავად ვარ. უკარსა პასუხი რენია! -- უკაცრავად პასუხია! 

Lemma: uk'asu  
Number: 20536  
უკასუ (უკასუს) მიმღ.უარყ. კასუნს ზმნისა -- {და}უტენავი, {და}უტენელი. ტაბაჩა კასილიშა ოშქურუ ართის, უკასუშა -- ოშის -
- გატენილი დამბაჩის ეშინია ერთს, დაუტენ{ე}ლისა -- ასს. 

Lemma: uk'acrat  
Number: 20537  
უკაცრათ, უკარცათ იგივეა, რაც უკარსათ, -- უკაცრავად. ცირა, უკაცრათ ვორექ: ქხს, 1, გვ. 126 -- ცირა, უკაცრავად ვარ.
ცირა, უკაცრათ ვორექ, მა პასუხის რჭარუნქინი: ეკური, გვ. 383 -- ქალო, უკაცრავად ვარ, მე რომ პასუხს გწერ. უკაცრათია,
მუდგა რენ, სიტყვა მიღუნია!: -- უკაცრავადო, რაღაცაა, სიტყვა მაქვსო. 

Lemma: uk'ac'ala  
Number: 20538  
უკაწალა (უკაწალას) 1. გარდიგარდმო, დიაგონალურად (დ.ფიფია); უკუღმა, უკუღმართი. უკაწალა თე ცხოვრება
მორძგვიშე გემკვორთინუათ: მასალ., გვ. 80 -- ეს უკუღმართი ცხოვრება მარჯვნივ (წაღმა) მოვაბრუნოთ (შევატრიალოთ). 2.
პირუტყვის (თხა, ძროხა, ცხვარი, ცხენი, კამეჩი...) შებორკვის წესი (უკუღმა შებორკვა): წინა მარჯვენა ფეხის უკანა
მარცხენასთან გადაბმის წესი. უკაწალად თხას და მის მსგავს მხტომარე ცხოველებს ბორკავენ; ზოგჯერ გასახედნ ურასაც,
რათა თოხარიკი სიარულს შეაჩვიონ. დაბორკვის სხვა წესებიც არსებობს. იხ. ელა-გელა; ტკუტკუბირო... 

Lemma: uk'axale  
Number: 20539  
უკახალე, უკოხლე, უკოხოლე, უკოხჷლე ზმნზ. უკან, უკანა მხარეს; შემდეგ. წოხოლეშე სკვამი რექ, უკახალე -- თომა
ფალო: ქხს, 1, გვ. 143 -- წინიდან ლამაზი ხარ, უკანა მხარეს -- თმა მარტო. მუქ გუდას უკახალე ქუმკააფულუ: ი.ყიფშ., გვ. 9
-- ის გუდას უკან მიემალა. წოხოლე ოჭიში დო უკოხჷლე ქორა -- წინ ზურგი და უკან მუცელი (გამოცანა: წვივი, კანჭი). იხ.
უკახალეშე; შდრ. ლაზ. უკახჩე უკნიდან, შემდეგ (ნ.მარი). 

Lemma: uk'axalen-i  
Number: 20540  
უკახალენ-ი (უკახალენს) უკანა. ოსურქ წოხოლენი დო უკახალენ კარი{შ} შქას ქიგეღურუა: თ.სახოკ., გვ. 256 -- ქალი წინა და
უკანა კარს შუა (სიარულით) მოკვდაო. 

Lemma: uk'axaleshe  
Number: 20541  
უკახალეშე, უკახალეშეს ზმნზ. უკანა მხარეს. 

Lemma: uk'axle  
Number: 20542  
უკახლე ზმნზ. იგივეა, რაც უკახალე. უკახალეთუ ვამკართინე -- უკანაც ვერ მობრუნდება. 

Lemma: uk'axushe  
Number: 20543  
უკახუშე, უკახუშეს ზმნზ. უკანა მხარეს; უკნიდან. ქიმიოდირთუ მუში ჸუდეს უკახუშე -- მიადგა მის სახლს უკნიდან. შდრ.
ოწოხოშე. შდრ. უკახალეშე. 

Lemma: uk'axshe  
Number: 20544  
უკახშე იგივეა, რაც უკახუშე. 

Lemma: uk'deba  



Number: 20545  
უკდება (უკდებას) უკვდავება. უკდებაში წყარი რექჷ: კ.სამუშ., ქართ.ზეპ., გვ. 56 -- უკვდავების წყალი ხარ. 

Lemma: uk'vatire  
Number: 20546  
უკვათირე (უკვათირეს) ბლაგვი. იხ. უკვათური. უკვათირე ხამი-ჯგუა კოჩი რენია: ხალხ.სიბრ., 1, გვ. 133 -- ბლაგვ
დანასავით კაცი არისო. შდრ. გაგულია. 

Lemma: uk'vatur-i  
Number: 20547  
უკვათურ-ი (უკვათურს) ბლაგვი, ჩლუნგი. იხ. ჩანგურია. 

Lemma: uk'vate'r-i  
Number: 20548  
უკვათჷრ-ი (უკვათჷრს) იგივეა, რაც უკვათური, -- ბლაგვი, ჩლუნგი. (საპირისპ. კვათიერი მჭრელი). 

Lemma: uk'vale  
Number: 20549  
უკვალე (უკვალეს) უკვალო. უკვალეთჷ ზმნზ. უკვალოდ. ტურაქ ჯაჭვამო მენტჷ დო უკვალეთჷ მემიდინჷ -- ტურა
ჯაჭვიანად გამექცა და უკვალოდ დამეკარგა. 

Lemma: uk'ibire  
Number: 20550  
უკიბირე (უკიბირეს) უკბილო. ხომლა ჸვალი ქოჸოფენო უკიბირეშ მუკნაქინჩა?: ქხს, 1, გვ. 178 -- ხმელი ყველი თუ
ყოფილა, უკბილოს მოეკბიჩოს? უკიბირეთჷ ზმნზ. უკბილოდ. უდაჩხჷრეთ დობჭვი დო უკიბირეთჷ დობხუტორი: კ.სამუშ.,
ქხპს, გვ. 175 -- უცეცხლოდ დავწვი (შევწვი) და უკბილოდ დავკვნიტე. 

Lemma: uk'idebash  
Number: 20551  
უკიდებაშ წყარ-ი (უკიდებაშ წყარს) იხ. უკდება, -- უკვდავების წყალი. უწუუ სქუალენს: უკიდებაში წყარი რენია ართ
ქეჸანას: მ.ხუბ., გვ. 232 -- უთხრა შვილებს: უკვდავების წყალი არისო ერთ ქვეყანაში. 

Lemma: uk'ite  
Number: 20552  
უკითე (უკითეს) უთითო. იხ. კითი. 

Lemma: uk'itxaro  
Number: 20553  
უკითხარო ზმნზ. უკითხავად. უკითხარო, ჯინიანო მეხონჷნც მუში კვალც: კ.სამუშ., ქხპს, გვ. 136 -- უკითხავად, ჟინიანად
მიხნავს თავის კვალს. 

Lemma: uk'ile  
Number: 20554  
უკილე (უკილეს) 1.უნაკლო. უკილე ჩილი ქიმიჸონუ -- უნაკლო ცოლი მოიყვანა. უკილეთჷ ზმნზ. უნაკლოდ. ჟირხოლო
უკილეთ მორდუ: ქხს, 1, გვ. 214 -- ორივე უნაკლოდ გაზარდა. უკილეთჷ კეთებულიე: ქხს, 1, გვ. 339 -- უნაკლოდაა
გაკეთებული. 2.უმკლავო. ართი უკილე კოჩი რენია -- ერთი უმკლავო კაციაო. იხ. კილე. 

Lemma: uk'inte  
Number: 20555  
უკინთე (უკინთეს) იგივეა, რაც უკითე, -- უთითო. 

Lemma: uk'ichu  
Number: 20556  
უკიჩუ (უკიჩუს) მიმღ.უარყ. კიჩუნს ზმნისა -- {და}უკეცავი. 

Lemma: uk'lash-i  
Number: 20557  
უკლაშ-ი (უკლაშის), უკულაშ-ი (უკულაშის), უკჷლაშ-ი უმცროსი. უკლაშ ნოსას ქემუჩქვეს: ქხს, 1, გვ. 216 -- უმცროს რძალს
მიუგზავნეს. მინ უკლაშიე, მინ-უნჩაში -- ზოგი უმცროსია, ზოგი - უფროსი. მუჟამც უკჷლაშის შესრულ ეჩ წანაქ: აია, 1, გვ. 19
-- როდესაც უმცროსს შეუსრულდა ოცი წელი. უკლაშეფი თეცალ რენ დო უმოსეფი მუ იჸიი?: კ.სამუშ., ქხპს, გვ. 147 --
უმცროსები ასეთია და უფრო დიდები რა იქნება? 

Lemma: uk'mak'ur-i  
Number: 20558  
უკმაკურ-ი (უკმაკურს) უკუღმართი; უცნაური; უხეირო. უკმაკური ჭკადირი, ეშმაკიში ბანძღილი: ი.ყიფშ., გვ. 184 --
უკუღმართად (დაგრეხილად) გაჭედილი, ეშმაკისგან დახლართული (გამოცანა: ნაჭა). ჸუჩქ უკმაკური ვეგეგონუა-და, ვირიშ
მაფართათ გინაართუნია -- ყურმა უცნაური თუ არ გაიგონა, ვირის ყურის სიფართისად გადაიქცევაო. შდრ. იმერ. უკმაკური
უწმაწური, უხეირო (ვ.ბერ.). 

Lemma: uk'maq'opile  
Number: 20559  
უკმაყოფილე (უკმაყოფილეს) უკმაყოფილო. ასე უკმაყოფილეს ულირ დროქ მომეწონე: ი.ყიფშ., გვ. 129 -- ახლა
უკმაყოფილოს წარსული დრო მომეწონა. 

Lemma: uk'mela  
Number: 20560  
უკმელა (უკმელას), უკუმელა (უკუმელას) სიბნელე, წყვდიადი, -- უკუნი. უკმელა მისჷთ ვაუძირჷნი, მუ უჩქუ, სინთე მუ



ღირჷნია: ხალხ.სიბრ., 1, გვ. 133 -- ვისაც სიბნელე არ უნახავს, რა იცის, სინათლე რა ღირსო. ქიიფორუ უკუმელა დო ეუშქუ
მუში რაში -- იფარა სიბნელე და აუშვა თავისი რაში. 

Lemma: uk'nartina  
Number: 20561  
უკნართინა (უკნართინას) მიმღ.უარყ. წარს. ეკირთუუ(ნ) ზმნისა -- წანაქცევი. 

Lemma: uk'nuuk'inalo  
Number: 20562  
უკნუუკინალო ზმნზ. უკან დაუწევლად, დაუხევლად. 

Lemma: uk'nujinuo  
Number: 20563  
უკნუჯინუო ზმნზ. უკან მოუხედავად. მიდართჷ უკნუჯინუო ჯარქ: მ.ხუბ., გვ. 156 -- წავიდა ჯარი უკან მოუხედავად. 

Lemma: uk'olash-i  
Number: 20564  
უკოლაშ-ი (უკოლაშის) უმწარესი. ხინაში უკოლაში მუთა იჸიი -- ქინაქინზე უმწარესი არაფერი იქნება. 

Lemma: uk'orinebu  
Number: 20565  
უკორინებუ (უკორინებუს) მიმღ.უარყ. უნდომი, უნდომები. კოჩიში უკორინებუ კოჩი ღორონს ხოლო ვაკონია -- კაცის
არმდომი კაცი ღმერთსაც არ უნდაო. 

Lemma: uk'orocxu  
Number: 20566  
უკოროცხუ (უკოროცხუს) მიმღ.უარყ. კოროცხუნს ზმნისა -- {და}უთვლელი. უკოროცხუ უჩა ნტერი -- დაუთვლელი შავი
მტერი. 

Lemma: uk'oche  
Number: 20567  
უკოჩე (უკოჩეს) უკაცო. უკოჩეთ ზმნზ. უკაცოდ. კოტო უკოჩეთ დჷმოხვამილუანანია ხაშირი ლებიას: მ.ხუბ., გვ. 192 --
ქოთანი უკაცოდ დაგვახვედრებსო მოხარშულ ლობიოს. 

Lemma: uk'ochoba  
Number: 20568  
უკოჩობა (უკოჩობას) უკაცობა. ოში კოჩი რდუა დო, ვაი, უკოჩობასია: ხალხ.სიბრ., 1, გვ. 112 -- ასი კაცი იყოო და, ვაი,
უკაცობასო. 

Lemma: uk'ochobashi  
Number: 20569  
უკოჩობაში კოჩი : უკოჩობაში კოჩი რენია -- უკაცობის კაცი არისო. უკოჩობაში კოჩიშა მუთუნი ვამმახვარინენია: მ.ხუბ.,
გვ. 199 -- უკაცობის კაცს ვერაფრით ვერ დავეხმარებიო. 

Lemma: uk'och'obe  
Number: 20570  
უკოჭობე (უკოჭობეს) უჭრაქო. 

Lemma: uk'oxle  
Number: 20571  
უკოხლე ზმნზ. უკან, უკანა მხარეს. წოხლე ოჭიში დო უკოხლე ქვარა: ი.ყიფშ., გვ. 184 -- წინ მხარეს ზურგი და უკან --
მუცელი (გამოცანა: წვივი). 

Lemma: uk'oxole  
Number: 20572  
უკოხოლე , უკოხჷლე ზმნზ. უკან, უკანა მხარეს. თაში იჸუანჷ უკოხოლენენქჷ წოხოლე დო წოხოლენენქჷ უკოხოლე:
ა.ცაგ., გვ. 90 -- ასე იყვნენ უკანანი წინ და წინანი -- უკან. უკოხოლე გეთხოზჷნა -- უკან მოსდევენ. მუ უკოხჷლე მუურსჷ :
მ.ხუბ., გვ. 268 -- თვითონ უკან მოდის. იხ. უკახალე. 

Lemma: uk'oxolen-i  
Number: 20573  
უკოხოლენ-ი (უკოხოლენს) უკანა მხარისა, უკანანი (საპირისპ. წოხოლენი წინა). იჸუანჷ უკოხოლენენქჷ წოხოლე: ა.ცაგ., გვ.
90 -- იყვნენ უკანანი წინ. 

Lemma: uk't'ebashi  
Number: 20574  
უკტებაში წყარ-ი (უკტებაში წყარს) იგივეა, რაც უკიდებაში წყარი, -- უკვდავების წყალი. უკტებაში წყარი რექ: ქხს, 1, გვ.
114 -- უკვდავების წყალი ხარ. 

Lemma: uk'udele  
Number: 20575  
უკუდელე (უკუდელეს), უკუდულე (უკუდულეს) უკუდო. უკუდელე ჩხოუ კუდელამს ჭანჯის გითიორაჸანდუა -- უკუდო ძროხა
კუდიანს ბუზს უგერიებდაო. უკუდელე ქოთომცალი რენია: ხალხ.სიბრ., 1, , გვ. 133 -- უკუდო ქათამივით არისო. სქვერი
ჭითა უკუდულე: ა.ცაგ., გვ. 74 -- შველი წითელი უკუდო. იხ. კუდა. 

Lemma: uk'ulash-i  
Number: 20576  



უკულაშ-ი (უკულაშის) იგივეა, რაც უკლაში -- უმცროსი. უნჩაში ჯიმაქ ონადირუშა მიდართჷ, ოშქარი დო უკულაში
ჯიმალენქ მუმაში ნარაგადჷ ქჷგააშინეს: ი.ყიფშ., გვ. 79 -- უფროსი ძმა სანადიროდ წავიდა, შუათანა და უმცროსმა ძმებმა
მამის ნათქვამი გაახსენეს. უკულაშიქ უწუუ: მ.ხუბ., გვ. 46 -- უმცროსმა უთხრა. 

Lemma: uk'ulash{i}՚ure  
Number: 20577  
უკულაშ{ი}ჸურე ზმნზ. უმცროსისაკენ. თოლი უჭოფუ უკულაშიჸურე -- თვალი უჭირავს უმცროსისაკენ (უმცროსის მხარეს). 

Lemma: uk'ul{i}  
Number: 20578  
უკულ{ი} ზმნზ. შემდეგ, მერმე; კვლავ. უკული ვაკო ჭკადუა: თ.სახოკ., გვ. 266 -- შემდეგ არ უნდა დაჭედვა. უკული დუს
მეპკვათუნსია: მ.ხუბ., გვ. 17 -- შემდეგ თავს მომჭრისო. ათენა ღუმანერ უკული ფშეჲა: მ.ხუბ., გვ. 257 -- ეს წუხანდელს
შემდეგ მოვქსოვეო. შდრ. ლაზ. 2. კულე: ოკულე შემდეგ (ნ.მარი). 

Lemma: uk'ulian-i  
Number: 20579  
უკულიან-ი (უკულიანს) შემდეგი; უკანასკნელი. უკულიანი მუთუნი ვაფშჷ: კ.სამუშ., ქხპს, გვ. 118 -- შემდეგი არაფერი არ
მახსოვს. წოხოლენი ბედი დო უკულიანი თიში გვერდი: ა.ცან., გვ. 128 -- ადრინდელი ბედი ბედია, შემდეგი -- ნახევარი.
უკულიანიშე შემდეგიდან : ქიმეჩი თინენს ქირა უკულიანიშე მოჸუნაფილი ოწოხოლენიშახჷ: ა.ცაგ., გვ. 90 -- მიეცი იმათ ქირა
შემდეგიდან მოყოლებული წინანდლამდე. უკულიანიშო შემდეგისათვის : მა ქიდგოგურუა, უკულიანიშო მუჭო ქიმინევე:
მ.ხუბ., გვ. 60 -- მე გასწავლიო, შემდეგისათვის როგორ ქნაო. 

Lemma: uk'uli  
Number: 20580  
უკული დო უკული ზმნზ. შემდეგ და შემდეგ. უკული დო უკული ქიმიარჩქვან -- შემდეგ და შემდეგ მიეჩვია. 

Lemma: uk'uline  
Number: 20581  
უკულინე ზმნზ. შემდეგ. უკულინე დუუჭყუ კითხირი ცირასჷ: ა.ცაგ., გვ. 57 -- შემდეგ დაუწყო კითხვა ცირას. 

Lemma: uk'ulne  
Number: 20582  
უკულნე, უკულნეშე, უკულნეშის ზმნზ. იგივეა, რაც უკულინე, -- შემდეგ, შემდგომ. ბუნებაში უკულნეშე კოჩიშ ხეში ნაკვანწა
რე: ქხს, 1, გვ. 329 -- ბუნების შემდგომ კაცის ხელით ნაკაზმია. უკულნეშის -- იგივეა, რაც უკულნე, -- შემდეგ, შემდგომ.
იცხოვრეს უკულნეშის: მ.ხუბ., გვ. 117 -- შემდგომ იცხოვრეს. უკულნეშის ბაღანენქ ტყას ქჷდოსქიდეს: მ.ხუბ., გვ. 208 --
შემდეგ ბავშვები ტყეში დარჩნენ. 

Lemma: uk'um-i  
Number: 20583  
უკუმ-ი (უკუმს) 1. მთლიანი, არაფუღურო, არაღრუ. 2. აკუმი. ათე ძღაბი უკუმი რე -- ეს გოგო აკუმია. შდრ. აზაპი. 

Lemma: uk'umela  
Number: 20584  
უკუმელა, უკუმეა (უკუმე{ლ}ას) ბნელი, კუნაპეტი, უკუნეთი; სიბნელე. უკუმელა სერქ ოკო იჸუას: მ.ხუბ., გვ. 84 -- ბნელი ღამე
უნდა იქნეს. დღაში რდას, ოკონდა სერი, -- უკუმელა, თუთარჩელა, -- არძა ართი აფუ: მ.ხუბ., გვ. 32 -- დღე იყოს, გინდა
ღამე, -- ბნელი, თუთარჩელა, -- ყველა ერთია მისთვის. უკუმეა, მუნაფაქ დღას ვაგმათანუუ: ქხს, 1, გვ. 89 -- სიბნელე,
ღრუბელი ვერასოდეს გავათენე. სქანი თოლიში რხიან ჯინათ უკუმელა ინათუუ: კ. სამუშ., ქართ.ზეპ., გვ. 43 -- შენი
თვალების ეშხიანი მზერით წყვდიადი (ღამე) ნათდება. უკუმელას ზმნზ. სიბნელეში : თისუთ ორწყედ უკუმელას: ქხს, 1, გვ.
123 -- იმასაც ხედავდა სიბნელეში. შდრ. რაჭ. კურკუმელა ღამე მეტისმეტად ბნელი ღამე (ვ.ბერ.). 

Lemma: uk'urte  
Number: 20585  
უკურთე (უკურთეს) უნიფხვო. გადატ. ძალიან ღარიბი. მუ ოკო ჩქიმდა ე უკურთეს! -- რა უნდა ჩემთან ამ უნიფხვოს (არაფრის
მქონეს)! 

Lemma: uk'uchxe  
Number: 20586  
უკუჩხე (უკუჩხეს) უფეხო. დიფშაყარათ სუმ-ხოლოქია : უკუჩხე, თოლჭუ, უხელე: მ.ხუბ., გვ. 186 -- შევიკრიბოთო
(შევიყაროთო) სამივე: უფეხო, ბრმა (და) უხელო. შდრ. უბორკე. 

Lemma: uk'uchxur-i  
Number: 20587  
უკუჩხურ-ი (უკუჩხურს) გადატ. უბედური, ცუდი, ნავსი ფეხის(პირი); მოუსვენარი, მარცხიანი. უკუჩხური კოჩი რენია -- ნავსი
ფეხის, მარცხიანი კაციაო. 

Lemma: -ul  
Number: 20588  
-ულ სუფიქსი აწარმოებს ვნებითი გვარის წარსული დროის მიმღეობას: შქირენ-ულ-ი მშიერი (შდრ. შქირენი შიმშილი);
მოწი-ულ-ი// მოწუ-ულ-ი მოწეული (შდრ. მოწია მოწევა მოსავლისა). 

Lemma: ula  
Number: 20589  
ულა (ულას) სახელი ურს ზმნისა -- სვლა, წასვლა. ვაკო ე ძღაბის ულა: მ.ხუბ., გვ. 5 -- არ უნდა ამ გოგოს წასვლა. დააჭყე
ულა დო ვიშო მიდართუ: მ.ხუბ., გვ. 196 -- დაიწყო სვლა და წავიდა იქით. ულას მუუძინჷ: ი.ყიფშ., გვ. 23 -- სიარულს (სვლას)
მოუმატა. მუთ ქაალინედჷ-ნი, თინა ქიდჷ: ი.ყიფშ., გვ. 31 -- რაც შეეძლო წასულიყო, ის იარა. მოუსუ დო იდუ თეურე: ა.ცაგ.,
გვ. 11 -- მოუსვა და იარა იქითკენ. სო რდუ, ჯიმა, მიშითინი, ვარდით ჩქიმი ნაჭანეფი: კ.სამუშ., ქხპს, გვ. 132 -- სად იყო,
ძმაო, რომ მიდიოდით, არ იყავით ჩემი დანაბარები. ტყაშა ვემშერთუ: მ.ხუბ., გვ. 2 -- ტყეში შეუძლებელ იქნა შესვლა. შდრ.



ლაზ. 1. ულ: ულუ სიარული, მგზავრობა (ნ.მარი.). დაწვრილებით ულა ზმნის თავისებურებათა შესახებ იხ. ტ. 1, ტაბულა ხხ3,
გვ, 125-129. 

Lemma: ula-dgha  
Number: 20590  
ულა-დღა (ულა-დღას) წასვლის დღე. ანწი ულა-დღა ამარი ლენი-შო: ქხს, 1, გვ. 277 -- აწი წასვლის დღე აგერ არის-თქო.
ულადღასჷ დოგიჩინჷ: ი.ყიფშ., გვ. 138 -- წასვლის დღეს დაგიბარა. 

Lemma: ulaq'i  
Number: 20591  
ულაყი (ულაყის) მამალი ცხენი ოთხი წლისა და ზევით (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 1, გვ. 224). 

Lemma: ulebuo  
Number: 20592  
ულებუო ზმნზ. მოულოდნელად. ულებუო ქევესურით -- მოულოდნელად ვესტუმრეთ. 

Lemma: ulever-i  
Number: 20593  
ულევერ-ი (ულევერს) ულეველი. ულევერო ზმნზ. ულეველად. ულევერო ძუდუ ირფელი -- ულევად იყო ყველაფერი. 

Lemma: uliv  
Number: 20594  
ულივ ზმნზ. ულევად. ულივ გილეგვარგვასჷდან ლექსერი აგვართა: კ. სამუშ., ქართ.ზეპ., გვ. 104 -- ულევი
დაკუნტრუშობდნენ ურიცხვი, აგვართა (აურაცხელი). 

Lemma: ulimor{u}  
Number: 20595  
ულიმორ{უ} ზმნზ. უომრად. გუმორძგუა... ულიმორ რინასი დო ხვამარდულ მშვიდობას: ქხს, 1, გვ. 313 -- გაუმარჯოს...
უომრად ყოფნას და დალოცვილ მშვიდობას. 

Lemma: ulimuro  
Number: 20596  
ულიმურო იხ. ულიმორ{უ}. 

Lemma: ulir-i  
Number: 20597  
ულირ-ი (ულირს) მიმღ.ვნებ.წარს. ურს ზმნისა -- წასული. ბორჯი, ირფელი სე გობარ, ულირი რენი დო მუმალჷ: აია, 2, გვ.
91 -- დროვ, ყველაფერი შენ გაბარია, წარსული არის თუ მომავალი. 

Lemma: ulirc'anas  
Number: 20598  
ულირწანას ზმნზ. გასულ წელს. 

Lemma: ulisk-i  
Number: 20599  
ულისქ-ი (ულისქის) უთვალავი, აურაცხელი. სოლე დაჩხირი გუურჩქინდჷნ, ეთეურენ მხარეშე ართო ულისქი
ენოსორგუნია ორქო დო ვარჩხილი: მ.ხუბ., გვ. 289 -- საიდან ცეცხლი გაუჩნდება, იმ მხარეს ერთად აურაცხელი ოქრო და
ვერცხლიაო ჩალაგებული. 

Lemma: uliu  
Number: 20600  
ულიუ (ულიუს) იგივეა, რაც ულივ, -- ულევი. ... მიქჷთი ართო დიკათით დო ულიუ მოსავალც ირზენთ: მასალ., გვ. 119 -- ...
ვინც ერთად გაერთიანდით და ულევ (უხვ) მოსავალს იძლევით. 

Lemma: ulu  
Number: 20601  
ულუ, ულუუ (ულუ{უ}-ს) იხ. ულიუ, -- დაულეველი. მუშენქჷ გეშანთხორესჷ ულუუ ორქო დო ვარჩხილი: ი. ყიფშ., გვ. 71 --
მუშებმა ამოთხარეს ულევი (ძალიან ბევრი) ოქრო და ვერცხლი. 

Lemma: ule'muro  
Number: 20602  
ულჷმურო ზმნზ. უომრად. იხ. ულიმურო; ლჷმა. 

Lemma: -um  
Number: 20603  
-უმ სუფიქსი თემის ნიშანია ზმნებში: ბ-უმ-ა (შდრ. ო-ბ-უ ასხა) სხმა; დგ-უმ-ა (შდრ. დო-დგ-უ დადგა) დგმა... 

Lemma: umadur-i  
Number: 20604  
უმადურ-ი (უმადურს) უმადური. 

Lemma: umazalo  
Number: 20605  
უმაზალო (უმაზალოს) ზანტი, ზარმაცი. უმაზალო საქონელი რე -- ზარმაცი საქონელია. 

Lemma: umak'u  
Number: 20606  



უმაკუ (უმაკუს) მიმღ.უარყ. ამაკენს ზმნისა -- {და}უმაკებელი. 

Lemma: umalasho  
Number: 20607  
უმალაშო ზმნზ. მალე, სწრაფად. დიხაქჷთი უმალაშო გოტჷბჷ -- მიწაც სწრაფად გათბა. შდრ. მალას. 

Lemma: umangarash-i  
Number: 20608  
უმანგარაშ-ი (უმანგარაშის) უმაგრესი, ძალიან მაგარი. არძაშ უმანგარაშიენია, უკახალე მოურს თი ჯიმავა: მ. ხუბ., გვ.
254 -- ყველაზე უძლიერესი (უმაგრესი) არისო, უკან რომ მოდის ის ძმაო. 

Lemma: umangoba  
Number: 20609  
უმანგობა (უმანგობას) უმსგავსობა. მითმოხვადუ თეცალი უმანგობა -- ხდება ასეთი უმსგავსობა. 

Lemma: umangur-i  
Number: 20610  
უმანგურ-ი (უმანგურს) უგვანი, უმსგავსო. უმანგური ცხენოსანი უგვანი (უებარი) ცხენოსანი. იხ. მანგი. 

Lemma: umardul-i  
Number: 20611  
უმარდულ-ი (უმარდულს) უმადური (საპირისპ. მარდიანი მადლიანი). სი გობლახი დო უმარდული რექ ჩქვიმიწკჷმა!: მ.
ხუბ., გვ. 66 -- შენ მცემე და უმადური ხარ ჩემთან! უმარდული წაქა ჭკიდიში მაჰამებელია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 133 --
უმადური შრატი მჭადის მაგემრიელებელიო. 

Lemma: umardul-i-ugverdul-i  
Number: 20612  
უმარდულ-ი-უგვერდულ-ი (უმარდულს-უგვერდულს) სანახევროდ -- არამადლიერი. იხ. უმარდული; უგვერდული. 

Lemma: umarto  
Number: 20613  
უმართო (უმართოს) უსამართლო. ჭირი უმართოსია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 176 -- ჭირი უსამართლოსო. 

Lemma: umarchxash-i  
Number: 20614  
უმარჩხაშ-ი (უმარჩხაშის) ძალიან წყალმცირე, წყალმეჩხერი. იხ. მარჩხა. 

Lemma: umaghalash-i  
Number: 20615  
უმაღალაშ-ი (უმაღალაშის) მეტისმეტი მაღალი, უმაღლესი. კატუშ უდაბალაში, კოჩიშ უმაღალაში: ა. ცან., გვ. 133 -- კაცზე
მაღალი, კატაზე დაბალი(გამოცანა: ქუდი). გაათუუ ენა, გეგნააჯღონუ უმაღალაშიშა: მ. ხუბ., გვ. 37 -- გაათავა ეს,
გადააგზავნა უმაღლესში. 

Lemma: uma՚aloba  
Number: 20616  
უმაჸალობა (უმაღალობას) უმეგობრობა. თის მოჸუნცუ უკული ცილობა, სადღემუშოთ უმაჸალობა: კ. სამუშ., ქართ.ზეპ.,
გვ. 118 -- შემდეგ მას მოსდევს მარტოობა, სამუდამოდ უმეგობრობა. 

Lemma: umbele  
Number: 20617  
უმბელე, უმბელო (უმბელე/ო-ს) უბელო, შეუკაზმავი. უმბელე ცხენი -- უბელო ცხენი. 

Lemma: ument'ash-i  
Number: 20618  
უმენტაშ-ი (უმენტაშის) იგივეა, რაც უმეტაში. 

Lemma: umert'ash-i  
Number: 20619  
უმერტაშ-ი (უმერტაშის) იგივეა, რაც უმეტაში, -- უფრო მეტი, უმრავლესობა. კურზუს უმერტაშის შხური ჸუნდუ -- კურზუში
უმეტესობას ცხვარი ჰყავდა. 

Lemma: umet'ash-i  
Number: 20620  
უმეტაშ-ი (უმეტაშის) უმეტესი; უმრავლესობა. უმეტაშიქ ლჷმას გოჭყორდ: კ. სამუშ., ქართ.ზეპ., გვ. 114 -- უმეტესობა ომში
გაწყდა. უმეტაშო ზმნზ. უმეტესად. უმეტაშო ორინს ურჩქინდუ -- უმეტესად საქონელს უჩნდება. 

Lemma: umecar-i  
Number: 20621  
უმეცარ-ი (უმეცარს) უვიცი. შდრ. მენცარი. 

Lemma: uminje  
Number: 20622  
უმინჯე (უმინჯეს), უმინჯურ-ი (უმინჯურს) უპატრონო. უმინჯე ხომ ვაგიჩქუ? -- უპატრონო ხომ არ გგონია? 

Lemma: uminjur-i  
Number: 20623  
უმინჯურ-ი (უმინჯურს) იგივეა, რაც უმინჯე, -- უპატრონო. მა ვორექია, სი უმინჯური ღურელი იჸიდიე: მ.ხუბ., გვ. 224 -- მე



ვარო, შენ რომ უპატრონო მკვდარი იყიდეო. უმინჯურო ზმნზ. უპატრონოდ. ვოჯანჷდი ჩქიმ ჯარგვალცჷ კარკჷლერო,
უმინჯურო: მასალ., გვ. 33 -- ვიწექი ჩემს ჯარგვალში კარჩაკეტილად, უპატრონოდ. თხალეფქ ქედოსქჷდჷ უმინჯურო: მ.ხუბ.,
გვ. 306 -- თხები დარჩა უპატრონოდ. 

Lemma: umiuchamuoba  
Number: 20624  
უმიუჩამუობა (უმიუჩამუობას) მიუცემლობა. უმიუჩამუობა უკვე ვეშილებე -- მიუცემლობა უკვე აღარ შეიძლება. 

Lemma: umk'uulapu  
Number: 20625  
უმკუულაფუ (უმკუულაფუს), უმკუულუაფუ (უმკუულუაფუს) მიმღ.უარყ. მიკულუანს ზმნისა -- მოუვლელი. უმკუულაფუ რენი,
ეტყვებუ -- მოუვლელი რომ არის, ეტყობა. 

Lemma: umk'ujirku  
Number: 20626  
უმკუჯირქუ (უმკუჯირქუს) მიმღ.უარყ. მიკოჯირქუნს ზმნისა -- წარუხოცელი. 

Lemma: umno(umnos)  
Number: 20627  
უმნო(უმნოს) უვნებელი. 

Lemma: umondu  
Number: 20628  
უმონდუ (უმონდუს) მიმღ.უარყ. მონდუ(ნ) ზმნისა -- უმწიფარი. მონდა მიკოწილი, უმონდუ ქემკიტე -- მწიფე მოკრიფე,
უმწიფარი დატოვე. 

Lemma: umonk'ash-i  
Number: 20629  
უმონკაშ-ი (უმონკაშის) უფრო მძიმე, უმძიმესი. ჰაერიშე უმონკაში რე -- ჰაერზე უფრო მძიმეა. 

Lemma: umondzire  
Number: 20630  
უმონძირე (უმონძირეს) უძეო, უმემკვიდრეო. უსქეთ, უმონძირეთ გეშალაფედავა! -- უშვილოდ, უძეო ამოვარდნილიყავიო!
(წყევლაა). მა იშმაპჭორდუქია უსქუეთ, უმონძირეთია, ბაბა! -- მე ვწყდებიო უშვილოდ, უძეოდო, მამავ! იხ. მონძე. 

Lemma: umordebe  
Number: 20631  
უმორდებე, უმორდებუ (უმორდებე/უ-ს) მიმღ.უარყ. ორიდუ(ნ), მეერიდებუ(ნ) ზმნათა -- მოურიდებელი; თამამი. 

Lemma: umos-i  
Number: 20632  
უმოს-ი (უმოსის) უფრო მეტი, -- უმეტესი; რაიმეზე(ვინმეზე) მეტი. ჩქიმი უმოსი ქიშნოლებუე! : ი. ყიფ., გვ. 41 -- ჩემზე უფრო
მეტი შენაძლება! ლაგვანიშ (პიჯიში) უმოსი ხირკე ვაკონია: თ. სახოკ., გვ. 251 -- ქვევრის პირზე დიდი (უფრო მეტი) ხრიკა
არ უნდაო. წოხოლიანი ცხენიშე მაჟირა თიზმაში უმოსიქჷ ვა ასხაპუ: ა. ცაგ., გვ. 56 -- წინანდელ ცხენზე ორჯერ უფრო
მეტი ვერ შეძლო გადამხტარიყო. უკლაშეფი თეცალ რენ დო უმოსეფი მუ იჸიი?!: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 147 -- უმცროსები
ასეთია და უფრო დიდები რა იქნება?! უმოსო ზმნზ. უფრო, უფრო მეტად; უმეტესად. ხოლო უმოსო გასაკვირო დაასქიდეს
თექ: ი. ყიფშ., გვ. 20 -- კიდევ უფრო მეტად გასაკვირად დარჩათ ეს. უმოსო ახიოლუუ თინა: ა. ცაგ., გვ. 89 -- მეტად
გაუხარდება ეს. უმოსო დო უმოსო -- უფრო და უფრო(მეტად). მუჭოთი უმოსო დო უმოსო ირდუუ ნერგეფინი... -- როგორც
უფრო და უფრო იზრდება ნარგავები... 

Lemma: umosi՚ure  
Number: 20633  
უმოსიჸურე უმრავლეს{ობ}ისკენ; მეტის მხარეს. 

Lemma: umosoba  
Number: 20634  
უმოსობა (უმოსობას) უმრავლესობა, უმეტესობა. წიწილეფიში უმოსობაქ გაიშაღურუ -- წიწილების უმეტესობა მოკვდა. 

Lemma: umos-uk'lash-i  
Number: 20635  
უმოს-უკლაშ-ი (უმოს-უკლაშის) უფროს-უმცროსი (უფრო დიდი-უმცროსი). ნამუ დჷ უმოს-უკულაში თენეფიშე?: მ. ხუბ., გვ.
262 -- რომელი იყო უფროს-უმცროსი ამათგან? 

Lemma: umose'de  
Number: 20636  
უმოსჷდე (უმოსჷდეს) უფრო მეტი. ოწოხოლე ჭე უმოსჷდე ქოპუნდჷ ორინჯი -- უწინ ცოტა უფრო მეტი მყავდა საქონელი. 

Lemma: umojgire  
Number: 20637  
უმოჯგირე (უმოჯგირეს) უმოკეთო, უნათესავო. უმოჯგირეთ ზმნზ. უმოჯგირეთ ქოდოფსქიდი -- უნათესავოდ (უმოკეთოდ)
დავრჩი. 

Lemma: umt'uar-i  
Number: 20638  
უმტუარ-ი (უმტუარს) სპეტაკი (უმტვერო) (დ.ფიფია). 

Lemma: umt'q'uan-i  



Number: 20639  
უმტყუან-ი (უმტყუანს) იგივეა, რაც უნტყუარი, -- უტყუარი; ჭეშმარიტი. ზიტყვა ქომუჩი სი უმტყუანი: მ. ხუბ., გვ. 322 -- სიტყვა
მომეცი შენ უტყუარი (ჭეშმარიტი). 

Lemma: umugorapuoba  
Number: 20640  
უმუგორაფუობა (უმუგორაფუობას) მოუკითხაობა, მოუძებნელობა, მოუთხოვნებლობა. ათეჯგურა ლეხის უღუ დუდიში
რსიოლი, ოჭკომალიში უმუგორაფუობა: ყაზაყ., 20.01.1930, გვ. 4 -- ასეთ ავადმყოფს აქვს თავბრუალი, საჭმლის
მოუთხოვნელობა. 

Lemma: umudvalu  
Number: 20641  
უმუდვალუ (უმუდვალუს) მიმღ.უარყ. მიიდვანს ზმნისა -- ჩაუცმელი. ართი უმუდვალუ კუჩხმოდვალი უღუდუ -- ერთი
ჩაუცმელი ფეხსაცმელი ჰქონდა. 

Lemma: umutebu  
Number: 20642  
უმუთებუ (უმუთებუს) მიმღ. უარყ. მაათენს ზმნისა -- მოუთავებელი, დაუმთავრებელი. ართი უმუთებუ ჸუდე გეუდგუ -- ერთი
მოუთავებელი სახლი უდგას. შდრ.ლაზ. უთუმელი არაფრის მქონე, ღარიბი (აჭარ.დიალექტ. ლექსკ., 4, გვ. 68). 

Lemma: umuk'iru  
Number: 20643  
უმუკირუ (უმუკირუს) მიმღ. უარყ. მოკირუნს ზმნისა -- თავმოუკრავი. უმუკირუო ზმნზ. გუდა უმუკირუო ვემიტენენია: ხალხ.
სიბრ., 1, გვ. 33 -- გუდა თავმოუკრავად არ დაიტოვებაო. 

Lemma: umume  
Number: 20644  
უმუმე, უმუმო, უმუმალო (უმუმეს, უმუმალოს) უმამო. უმუმე ბაღანა -- უმამო ბავშვი. ამდღა-ჭუმე იშენი ობჭკუმუნა
ნდემეფი უმუმალოთ: ი. ყიფშ., გვ. 55 -- დღეს-ხვალ მაინც შეგჭამენ დევები უმამოდ. 

Lemma: umumol-i  
Number: 20645  
უმუმოლ-ი (უმუმოლს) იგივეა, რაც უმუმე, უმუმალო, -- უმამო. 

Lemma: umumule  
Number: 20646  
უმუმულე (უმუმულეს) უმამლო. უმუმულე კვერცხი -- უმამლო კვერცხი (გაუნაყოფიერებელი კვერცხი). იხ. მუმული. 

Lemma: umunjur-i  
Number: 20647  
უმუნჯურ-ი (უმუნჯურს) იგივეა, რაც უმინჯური. მინს გვალე გახარენქ დო მინს ქიმწიტე უმუნჯურო -- ზოგს მთლად
გაახარებ და ზოგს დატოვებ უპატრონოდ. 

Lemma: umusvanju  
Number: 20648  
უმუსვანჯუ (უმუსვანჯუს) მიმღ.უარყ. მიისვანჯუუ(ნ) ზმნისა -- მოუსვენარი; ცელქი. ჸალა და უმუსვანჯუ ინგირიში მელე --
ხელი (გიჟი) და მოუსვენარი ენგურს გაღმა. 

Lemma: umu՚uar-i  
Number: 20649  
უმუჸუარ-ი (უმუჸუარს) მოურიდებელი (დ.ფიფია). 

Lemma: umushet  
Number: 20650  
უმუშეთ, უმშეთ ზმნზ. უმისოდ; მის გარეშე. სქან უმუშეთ მუშა ღირჷ გაჭირვებული ჩქიმი რინა: კ. სამუშ., ქართ.ზეპ., გვ.52 --
შენს გარეშე არაფრად (რად) ღირს ჩემი გაჭირვებული ყოფნა. ეთი ფრინველიშ უმშეთ ცოცხალო ვადირთას: იქვე, გვ. 68 --
იმ ფრინველის უმისოდ ცოცხალი არ დაბრუნდეს. 

Lemma: umushel/ra  
Number: 20651  
უმუშელ/რა (უმუშელ/რას) ვისაც მუშაობა არ უყვარს, -- ზარმაცი. უმუშელას მეუღუდუ მუშა კოჩიშ ნამუშერი: ქხს, 1, გვ. 288
-- მუქთახორას (ზარმაცს) მიჰქონდა მუშა კაცის ნამუშევარი. უმუშერას მიდგაჸუნე, სქანჯგუა ჭკუა მაღვენუ: ქხს, 1, გვ. 333 --
ზარმაცს (უმუშევარს) რომ გაგყვე, შენისთანა ჭკუა მექნება. შდრ. ზინტრიკი, ზიმპო, ლალა, ჸვარა. 

Lemma: umusho  
Number: 20652  
უმუშო, უმუშოთ ზმნზ. იგივეა, რაც უმუშეთ, -- უმისოდ; გარეშე. მენძელიშ უმუშო დიარა ვეჸუაფუნია: ხალხ.სიბრ., 1, გვ.88 --
მასპინძლის უმისოდ ქორწილი არ იქნებაო. თიში უმუშო ვეირთინუაფუნია: მ.ხუბ., გვ. 21 -- იმის უმისოდ არ აბრუნდებაო.
სქან უმუშოთ მუ ფქიმინა? -- შენს გარეშე რა ვქნა? 

Lemma: umushoba  
Number: 20653  
უმუშობა (უმუშობას) უმისობა, უიმისობა. 

Lemma: umuchamuoba  
Number: 20654  
უმუჩამუობა (უმუჩამუობას) მიუცემლობა. ათეში უმუჩამუობა ვეჸიი -- ამის მიუცემლობა არ იქნება. 



Lemma: umuxarckapu  
Number: 20655  
უმუხარცქაფუ (უმუხარცქაფუს) მიმღ.უარყ. მოხორცქუ(ნ) ზმნისა -- მოუწყვეტელი. უმუხარცქაფუო ზმნზ. მოუწყვეტლად.
ჭყვერტამი ემალუეფი უმუხარცქაფუო ოთხ-ხუთ წანას გეჩანდჷ: ყაზაყ., 6.06.1930, გვ. 2 -- პარკოსანი მცენარეები
განუწყვეტლივ (მოუწყვეტლად) ოთხ-ხუთ წელიწადს იდგა (ცენობდა). უმუხარცქო //უმუხარცქუ/ჷ ზმნზ. მოუწყვეტლად. ბუნა-
ბუნათ მოსოფუნც უმუხარცქო ჩქინი ჯარი: კ. სამუშ., ქართ.ზეპ., გვ.103 -- გუნდ-გუნდად წინ მოარღვევს შეუწყვეტლად ჩვენი
ჯარი. ჭვიმა მუურც უმუხარცქჷ: მასალ., გვ.70 -- წვიმა მოდის შეუწყვეტლად. 

Lemma: umuxujuro  
Number: 20656  
უმუხუჯურო ზმნზ. მოუხერხებლად. ჭიჭე უმუხუჯურო ქიდინჯირჷ თე ოსურიწკჷმა: მ.ხუბ., გვ. 273 -- ცოტა მოუხერხებლად
დაწვა ამ ქალთან. შდრ. უხუჯურო. 

Lemma: -un//-e'n  
Number: 20657  
-უნ//-ჷნ სუფიქსი თემის ნიშანია ზმნებში:ჭ-უნ-ს// ჭ-ჷნ-ც წვავს; ჭკუმ-უნ-ს//ჭკუმ-ჷნ-ც ჭამს; ხონ-უნ-ს// ხონ-ჷნ-ც ხნავს...; -უნღ -
უმ (არნ.ჩიქ., ჭან. ანალ., გვ.133). 

Lemma: -un-a(//-on-a)  
Number: 20658  
-უნ-ა(//-ონ-ა) ქართული -ოვან სუფიქსის შესატყვისია. 

Lemma: unab-i  
Number: 20659  
უნაბ-ი (უნაბის) ბოტან. იგივეა, რაც ურნაბი. 

Lemma: unager-i  
Number: 20660  
უნაგერ-ი, უნაგირ-ი (უნაგე/ირს) უნაგირი. უნაგერსჷ მიკააკირჷ ხურჯონი : ი.ყიფ., გვ. 30 -- უნაგირს მიაკრა (მიაბა)
ხურჯინი. იხ. ანანგერი, ონანგერი. 

Lemma: unavele  
Number: 20661  
უნაველე (უნაველეს) უკვალო. უნაველეთ ზმნზ. უკვალოდ. უნაველეთ ქიმკოდინუ -- უკვალოდ დაიკარგა. 

Lemma: unatu  
Number: 20662  
უნათუ (უნათუს) მიმღ.უარყ. ნათუნს ზმნისა -- {მო}უნათლავი. 

Lemma: unak'o  
Number: 20663  
უნაკო (უნაკოს) უნაკლო. ჯაპიში ფურცელი ოკო ორდას უნაკო -- თუთის (ხის) ფოთოლი უნდა იყოს უნაკლო. შდრ. ნაკა. 

Lemma: unangir-i  
Number: 20664  
უნანგირ-ი (უნანგირს) იგივეა, რაც უნაგერი, -- უნაგირი. გაკლეჸონჷ უჩა რაში უჩა უნანგირით: ქხს, 1, გვ. 140 --
ჩამოიყვანა შავი რაში შავი უნაგირით. 

Lemma: unark'o  
Number: 20665  
უნარკო (უნარკოს) იგივეა, რაც უნაკო. 

Lemma: unarghebu  
Number: 20666  
უნარღებუ (უნარღებუს), უნარღო (უნარღოს) მიმღ.უარყ. უნაღვლო, უდარდელი. უნარღებუ ღუმუს ბჭკუმუ: ქხს, 1, გვ. 326 --
უნაღვლო ღომს ვჭამ. უნარღო კოჩი რე -- უნაღვლო კაცია. უნარღებუო ზმნზ. უნაღვლოდ, უდარდელად. ვაუნარღებუ თეში,
უნარღებუო ქემეჩუ -- არ უნაღვლია ისე, უდარდელად მისცა. იხ. ნარღი. 

Lemma: unarghela  
Number: 20667  
უნარღელა (უნარღელას) იგივეა, რაც უნარღებუ. 

Lemma: unakuret  
Number: 20668  
უნაქურეთ ზმნზ. უკვალოდ. გადატ. უდარდელად. თენა უნაქურეთ უჸოთანც ხარხის ფარას -- ეს უდარდელად უყრის ხალხს
ფულს. იხ. ქური. 

Lemma: unaghea  
Number: 20669  
უნაღეა (უნაღეას) იგივეა, რაც უნარღებუ, უნარღო, -- უნაღვლო. 

Lemma: ungvaro  
Number: 20670  
უნგვარო (უნგვაროს) ზოოლ. იგივეა, რაც უგვარო, -- თევზია ერთგვარი. აქვს ფართო თავი, ტანი მოზრდილი, ფართო კუდი.
მოშავო ფერისაა, იზრდება ერთ არშინს (მასალები, ტ. ვ, გვ. 72). 



Lemma: undebul-i  
Number: 20671  
უნდებულ-ი (უნდებულს) მიმღ.უარყ. ენდებუ(ნ) ზმნისა -- უნდო, უნდობელი. უნდებული კოჩიშა ვართი წოხოლე აწიჸუნინე
დო ვართი უკახალე ეკიჸუნინენია: მ.ცან., გვ.120 -- უნდობ (არასანდო) კაცს ვერც წინ გაუძღვები და ვერც უკან გაჰყვებიო. 

Lemma: undil-i  
Number: 20672  
უნდილ-ი (უნდილს) უნდილი; ნედლი, მოუსვლელი, უმწიფარი. დიოდე ვარე მულირი, უნდილიე -- ჯერ არ არის მოსული,
უმწიფარია. შდრ. მონდა; ლადირი. 

Lemma: undgheur-i  
Number: 20673  
უნდღეურ-ი (უნდღეურს) უდღეური. 

Lemma: unebel-i  
Number: 20674  
უნებელ-ი (უნებელს) მიმღ.უარყ. ანენს ზმნისა -- უვნებელი. ცოდა უნებელი, მარდი ურგებელი ვარენია: თ.სახოკ., გვ. 266
-- ცოდვა უვნებელი, მადლი ურგებელი არ არისო. 

Lemma: unebuleba  
Number: 20675  
უნებულება (უნებულებას) უნებლობა; უნებური. იშ უნებულებაქ ვა აქიმინეს: ი.ყიფშ., გვ. 5 -- იმისი უნებური ვერ ქნეს. 

Lemma: uneburo  
Number: 20676  
უნებურო ზმნზ. უნებურად. გურქ ქალმაჭუ უნებურო: მასალ., გვ. 33 -- გული დამწყდა უნებურად. 

Lemma: unel-i  
Number: 20677  
უნელ-ი (უნელ/რს) უეცარი, უვნებელი; უცნაური. უნელო ზმნზ. აჩქარებით, უნებურად, უცბად, უეცრად, ანაზდად. მელანქ
უნელო გემეთუ -- მელანი უცბად გამითავდა. მა გებდირთუქჷ უნელო: ქხს, გვ. 120 -- მე ავდგები უვნებელად. უნელო
ქჷმუნტებაფუაფუ სანთელიშე ჭაშა დაჩხჷრი: ი.ყიფ., გვ. 62 -- უნებურად მოუკიდებინებია სანთლიდან ჩალაზე ცეცხლი. თაშ
ალამო გომიჯოგეთჷ დო უნელო დომჭყოლითჷ: მასალ., გვ. 68 -- ასე უცბად შემიძულეთ და უეცრად(ანაზდად) დამჭერით. 

Lemma: unedze  
Number: 20678  
უნეძე (უნეძეს) უნიგვზო. 

Lemma: unteba  
Number: 20679  
უნთება (უნთებას) იხ. უნთუა. 

Lemma: unto1  
Number: 20680  
უნთო1 (უნთოს) ბოტან. ძაღლის სატაცური. იხ. მორთა, უნთოში ჯინჯი, ძარხუხუ (ა.მაყ.). 

Lemma: unto2  
Number: 20681  
უნთო2 (უნთოს) უთო. იხ. უთო. 

Lemma: untoshi  
Number: 20682  
უნთოში ჯინჯ-ი (უნთოში ჯინჯის, უნთოში ჯინს) იგივეა, რაც უნთო1. იხ. მონთა; ძარხუხუ(ა.მაყ.). 

Lemma: untua  
Number: 20683  
უნთუა (უნთუას) სახელი აუნთენს, უნთანს ზმნათა -- აუთოებს. ონახვალი გონახუ დო ასე აუნთენს -- სარეცხი გარეცხა და
ახლა აუთოებს. აუნთენს (დააუნთუუ დააუთოვა, დუუნთებუ დაუთოებია, დონოუნთებუე(ნ) დააუთოებდა თურმე) გრდმ. აუთოებს.
იუნთენს (დიიუნთუუ დაიუთოვა, დუუნთებუ დაუუთოებია) გრდმ. სათავ. ქც. აუნთენს ზმნისა -- იუთოებს. უუნთენს ((დუუნთუუ
დაუუთოვა, დუუნთებუუ დაუუთოებია) გრდმ. სასხვ. ქც. აუნთენს ზმნისა -- უუთოებს. იუნთებუუ(ნ)(დიიუნთუუ დაუთოვდა,
დოუნთებე{ლე}(ნ) დაუთოებულა) გრდუვ. ვნებ. აუნთენს ზმნისა -- უთოვდება. ეუნთებუუ(ნ)(დეეუნთუუ დაუუთოვდა, დოუნთებუუ
დაუთოებია) გრდუვ. ვნებ. აუნთენს ზმნისა -- უუთოვდება. იუნთენე(ნ)(იუნთუუ შესაძლებელი გახდა დაუთოება, -- , -- )
გრდუვ.შესაძლ. ვნებ. აუნთენს ზმნისა -- შეიძლება დაუთოვდეს. აუნთენე(ნ)(აუნთენუ შეძლო {და}ეუთოებინა, -- , დონოუნთებუე(ნ)
შესძლებია დაუთოება) გრდუვ.შესაძლ. ვნებ. უუნთენს ზმნისა -- შეუძლია {და}აუთოოს. ოუნთებაფუანს(ოუნთებაფუუ აუთოებინა,
უუნთებაფუაფუ {და}უუთოებინებია, დონოუნთებაფუე(ნ) დააუთოებინებდა თურმე) კაუზ. აუნთენს ზმნისა -- აუთოებინებს მაუნთალი მიმღ.
მოქმ. {და}მაუთოებელი. ოუნთალი მიმღ.ვნებ.მყ. {და}საუთოებელი. უნთელი მიმღ.ვნებ.წარს. {და}უთოებული. ნაუნთამიმღ.
ვნებ.წარს. {და}ნაუთოები. ნაუნთუერი მიმღ.ვნებ.წარს. {და}უთოების საფასური. {უდ}უუნთუ მიმღ.უარყ. {და}უუთოებელი. 

Lemma: untxela  
Number: 20684  
უნთხელა (უნთხელას) ბოტან. ურთხელი. უნთხელაშ ჯას დიხა ვაჭკუნს -- ურთხელის ხეს მიწა არ ჭამს. 

Lemma: -unia  
Number: 20685  
-უნია სუფიქსი კნინობითი სახელების ერთი ჯგუფის მაწარმოებელია: ძაბ-უნია (შდრ. ძაბ-ი გოგო) გოგონა; აკაბუცუც-უნია
(შდრ. აკაბუცუცა/ია ძალიან პატარა) ძალიან პატარა, უპატარავესი... 



Lemma: unisho  
Number: 20686  
უნიშო (უნიშოს): უნიშო უჩა სრულიად შავი, შავტუხა, რაიმე სხვა ნიშნის არმქონე შავი. ოხვამეში მარჭიხოლი
(მაჭირხოლი) ორე უნიშო უჩა -- საყდრის მერცხალი ძლიერ უნიშნო შავია. ასევე: უნიშო ჭითა მთლად წითელი, სხვა ფერის
პატარა წერტილიც რომ არ აქვს. 

Lemma: uno՚ele  
Number: 20687  
უნოჸელე (უნოჸელეს) უტოტო. ართი უნოჸელე ჯარს უკუჩხე ჩიტი გილახედ: კ.სამუშ., ქხპს, გვ. 174 -- ერთ უტოტო ხეზე
უფეხო ჩიტი იჯდა. იხ. ნოჸელა. 

Lemma: unt'q'uar-i  
Number: 20688  
უნტყუარ-ი (უნტყუარს) უტყუარი. კიბირიშ ძიცა რე უნტყუარ: მ.ხუბ., გვ. 322 -- კბილის სიცილი არის უტყუარი. 

Lemma: unchash-i  
Number: 20689  
უნჩაშ-ი (უნჩაშის) იგივეა, რაც უჩაში, -- უფროსი. უნჩაში ჯიმაქ ონადირუშა მიდართჷ: ი.ყიფშ., გვ. 79 -- უფროსი ძმა
სანადიროდ წავიდა. წოხოლო უნჩაშიქ იდასია: მ. ხუბ., გვ. 283 -- წინ უფროსი წავიდესო. ჩქიმი ბორო უნჩაში სქუა: ქხს, 1,
გვ. 161 -- ჩემი სულელი უფროსი შვილი. უნჩაშემც დურთინუ მუშუში ფარა: აია, 1, 20 -- უფროსებს დაუბრუნა თავთავიანთი
ფული. შდრ. ოშქარი; უკულაში. 

Lemma: unchashala  
Number: 20690  
უნჩაშალა (უნჩაშალას) უფროსობა. თურქიშ ჯარიში უნჩაშალა ომერ-ფაშას ნოვალუე: კ.სამუშ., ქხპს, გვ. 114 -- თურქის
ჯარის უფროსობა ომარ-ფაშას ევალებოდა თურმე. 

Lemma: unchashoba  
Number: 20691  
უნჩაშობა (უნჩაშობას) უფროსობა. თენეფიში თაქ მოულა უნჩაშობაქ ქჷგეგეს: კ.სამუშ., ქართ.ზეპ., გვ. 101 -- ამათი აქ
მოსვლა უფროსობამ (კი) გაიგეს. 

Lemma: unchash-uk'lash-i  
Number: 20692  
უნჩაშ-უკლაშ-ი (უნჩაშ-უკლაშის) უფროს-უმცროსი. ჭიჭე-დიდი, უნჩაში-უკლაში არძა მუნმაფოფოჷნა: კ.სამუშ., ქართ.ზეპ.,
გვ. 87 -- დიდ-პატარა, უფროს-უმცროსი ყველა თავში გვიჩაჩქუნებს. გამნიირთ ქიანაქ, უნჩაშ-უკლაში ვარჩქ: ქხს, 1, გვ. 174
-- გადაბრუნდა ქვეყანა უმცროს-უფროსი არ ჩანს. 

Lemma: unchash-uk'lashala  
Number: 20693  
უნჩაშ-უკლაშალა (უნჩაშ-უკლაშალას) უფროს-უმცროსობა. უნჩაში-უკლაშალა კითენს მიოხენია(მერჩქუნია):
ხალხ.სიბრ., 1, გვ. 134 -- უფროს-უმცროსობა თითებს ემჩნევაო. 

Lemma: undzalash-i  
Number: 20694  
უნძალაშ-ი (უნძალაშის) უძლიერესი. თემის ნაჭყა ხატიში უნძალაში რენია: ხალხ.სიბრ., 1, გვ. 52 -- თემის ნაწყევლი
ხატისაზე უფრო ძლიერი არისო. ქაარწყექო, ძალურიში უნძალაში ირო ქოჸოფე: ი. ყიფშ., გვ. 22 -- ხედავ, ძლიერზე
უძლიერესი ყოველთვის (კი) ყოფილა. 

Lemma: undzale  
Number: 20695  
უნძალე (უნძალეს) უძალო, სუსტი. იხ. ნძალა. 

Lemma: undze  
Number: 20696  
უნძე (უნძეს) უმემკვიდრეო, უძეო. იხ. ნძე. 

Lemma: undzoro  
Number: 20697  
უნძორო (უნძოროს) უმძორო. თეში მორთი უნძორეთ: კ.სამუშ., ქართ.ზეპ., გვ. 121 -- ისე მოდი უმძოროდ. იხ. ნძორი. 

Lemma: unc'-i1  
Number: 20698  
უნწ-ი1 (უნწის) იგივეა, რაც უნჭყი, -- ამოსარწყავად გახსნილი პირი ჭრილობისა (გ.ელიავა). 

Lemma: unc'-i2  
Number: 20699  
უნწ-ი2 (უნწის) იგივეა, რაც მუნწი. 

Lemma: unc'arash-i  
Number: 20700  
უნწარაშ-ი (უნწარაშის) უმწარესი. მართახი ქიგიაშქვი, უნწარაში ვეეჸიდასჷნი, ეფერი: ი. ყიფშ., გვ. 88 -- მათრახი
დაარტყი, უმწარესი რომ არ იქნება, ისეთი. თიშე უნწარაში ჸოფე: ქხს, 1, გვ. 81 -- იმაზე უმწარესი ყოფილა. ირფელიშე
უჰამაში, ირფელიშე უნწარაში -- ყველაფერზე უტკბესი, ყველაფერზე უმწარესი (გამოცანა: ენა). 



Lemma: unch'apu  
Number: 20701  
უნჭაფუ (უნჭაფუს) მიმღ.უარყ. ანჭუუ(ნ) ზმნისა -- {მი}უწვდომელი. თოლ-უნჭაფუ თვალ-უწვდენელი. 

Lemma: unch'q'-i  
Number: 20702  
უნჭყ-ი (უნჭყის) იხ. უნწი. შდრ. {ნ}ჭყაფა. 

Lemma: unch'q'apu  
Number: 20703  
უნჭყაფუ (უნჭყაფუს) მიმღ.უარყ. ნჭყუნს ზმნისა -- გაუხედნავი. 

Lemma: unch'q'u  
Number: 20704  
უნჭყუ (უნჭყუს) იგივეა, რაც უნჭყაფუ. უნჭყუ ცხენი გაუხედნავი ცხენი. 

Lemma: unjamu  
Number: 20705  
უნჯამუ (უნჯამუს) მიმღ.უარყ. ონჯანს, ინჯამუუ(ნ) ზმნათა -- {გა}უღებელი. 

Lemma: uy  
Number: 20706  
უჲ, უი! შორსდ. უი! უჲ დო ვაჲ სქან მინჯეს! -- უი და ვაი შენს პატრონს! 

Lemma: uo  
Number: 20707  
უო შორსდ. იხ. ჸუო! 

Lemma: uonjghore  
Number: 20708  
უონჯღორე (უონჯღორეს) უსირცხვილო. უონჯღორეს უონჯღორე მოჸუნსია: ხალხ.სიბრ., 1, გვ. 134 -- უსირცხვილოს
უსირცხვილო მოჰყავსო. 

Lemma: uosare  
Number: 20709  
უოსარე (უოსარეს) უპერანგო. უოსარეს ოსარე მუკუოქუნი: აია, 1, გვ. 20 -- უპერანგოს პერანგი ჩავაცვი. 

Lemma: uosershe  
Number: 20710  
უოსერშე (უოსერშეს) უვახშმო. უოსერშე ჯოღორიცალო უძიძგანს კიბირი: ხალხ.სიბრ., 1, გვ. 134 -- უვახშმო ძაღლივით
დაუხრჭენია (დაუკრეჭია) კბილი. 

Lemma: uosure  
Number: 20711  
უოსურე (უოსურეს) უცოლო; უქალო. უოსურე კოჩი უჯგუ ოსურამც მუზმათჷნი: კ.სამუშ., ქართ.ზეპ., გვ. 108 -- უცოლო კაცი
სჯობს ცოლიანს რამდენადმე. უოსურე ოჯახი მუთუნი ვარე -- უქალო ოჯახი არაფერი არაა. უოსურეთ ზმნზ. უოსურეთ
დიიბრჩინი: ქხს, 1, გვ. 153 -- უცოლოდ დავბერდი. 

Lemma: uosuroba  
Number: 20712  
უოსურობა (უოსურობას) უცოლობა. უბადო ოსურც უოსურობა უჯგუნია: ხალხ.სიბრ., 1, გვ. 131 -- უბადო (ავ) ცოლს
უცოლობა სჯობიაო. 

Lemma: uoghalue  
Number: 20713  
უოღალუე (უოღალუეს) უტვირთო. უოღალუეთ ზმნზ. გირინ უოღალუეთ მიქ ძირუა: ხალხ.სიბრ., 1, გვ. 28 -- ვირი
უტვირთოდ ვინ ნახაო. 

Lemma: up'ap'e  
Number: 20714  
უპაპე, უპაპურ-ი (უპაპეს, უპაპურს) უმღვდლო. უპაპური(უპაპე) ქეჸანას მელა გილაპარპალანც: ი.ყიფშ., გვ. 177;
ხალხ.სიბრ., 1, გვ. 134 -- უმღვდლო ქვეყანაში მელა დაპარპაშებდაო. 

Lemma: up'at'iur-i  
Number: 20715  
უპატიურ-ი (უპატიურს) უპატიური. თითო უპატიური კიზი ირ ოჯახის რენია: თ.სახოკ., გვ. 248 -- თითო უპატიური კოვზი
ყოველ ოჯახშიაო. 

Lemma: up'at'ur-i  
Number: 20716  
უპატურ-ი (უპატურს) ნეხვი, საქონლის განავალი. ჩხუში უპატური -- ძროხის ნეხვი. ჯოღორიშ უპატურს ხე ქოჩხირკუა --
ძაღლის ნეხვში ხელი ჰკრაო. 

Lemma: up'ilane  
Number: 20717  
უპილანე (უპილანეს) უგეგმო, ურიგო. მუთუნ დროს ვა მითხუუ უპილანე დო უსქვამელა: კ.სამუშ., ქართ.ზეპ., გვ.72 --
არასდროს არ მითხოვია ურიგო და უშნო რამ. 



Lemma: up'ichuo  
Number: 20718  
უპიჩუო ზმნზ. უმარხვოდ იხ. პიჩუა. 

Lemma: up'ije  
Number: 20719  
უპიჯე (უპიჯეს) უპირო. ვეენდა, უპიჯე კოჩიე -- არ ენდო, უპირო კაცია. 

Lemma: up'ragono  
Number: 20720  
უპრაგონო (უპრაგონოს) უწესრიგო; უმიზნო. უპრაგონოს რაგადანს -- უწესრიგოს ლაპარაკობს. უპრაგონოთ ზმნზ.
უწესრიგოდ, უთაოდ; წარამარა. უპრაგონოთ გილურს, გილერულე -- უთავოდ (უმიზნოდ) დადის, დარბის. 

Lemma: uzhumur-i  
Number: 20721  
უჟუმურ-ი (უჟუმურს) უჟმური; ერთგვარი სენი -- გაციებისაგან ტანში მტვრევა (ქეგლ.). ჭაობიანი ადგილის ციება (პ.ჭარ.).
უჟუმურიში წამალი: ქხს, 2, გვ. 478 -- უჟმურის წამალი. 

Lemma: -ur  
Number: 20722  
-ურ (//-ულ) სუფიქსი მიუთითებს სადაურობა -წარმომავლობასა და თვისებაზე. აღნიშნავს: 1. სადაურობა -- წარმომავლობას:
სუჯუნური ქადაგი: ი.ყიფშ., გვ. 121 -- სუჯუნელი ქადაგი. ხეთური გორდი: ი.ყიფშ., გვ. 149 -- ხეთის(ხეთური) ბაყაყი.
ზუგიდური ოსურეფი: ი.ყიფშ., გვ. 113 -- ზუგდიდელი ქალები. ბოშ გეთხოზ გეჯეთური: ქხს, 1, გვ.33 -- ბიჭი მისდევს
გეჯეთელი. წენდიხური უტუ მიქა: მასალ., გვ. 71 -- წალენჯიხელი უტუ მიქავა. სოკოშ თოფიშ მაჸოთამალი კიწუურეფი:
ი.ყიფშ., გვ.122 -- სოკოს თოფის მსროლელი კიწიელები. ჯვარული კოჩი მისი ოკო: ქხს, 1, გვ.171 -- ჯვარელი კაცი ვის უნდა.
საბაია ბარღეფული: ქხს, 1, გვ.206 -- საბაია ბარღებელი. 2. თვისებას: კოჩური კაცური. ხოჯური ხარული: ხოჯური
ქაქიმინაფუუ: მასალ., გვ. 62 -- ხარული აქნევინა. ქომოლური ვაჟკაცური: ქომოლურო ირო ქორდა -- ვაჟკაცურად მუდამ
იყავი. ონირზუდეს კოლექტიურო, მაჸალურო, ჯიმალურო დო მოჯგირულო: ყაზაყ., 6.03.1930, გვ. 2 -- ეჯიბრებოდნენ
კოლექტიურად, ძმურად და ნათესაურად. მუშობურ დროს ატარენს -- მისებურ დროს ატარებს. მაცი ფიფია ძალოური: ქხს,
1, გვ.263 -- მაცი ფიფია ძლიერი. 3. აწარმოებს ტოპონიმებს, რომელთა ამოსავალი ფუძეა სახელი ან გვარები: ხახუური
(შდრ. ხახუ სახელია), გუდუური (შდრ. გუდუ), კიჭილური (შდრ. კიჭილო), ფაღური (შდრ. ფაღვა ფაღავა), ფოჩხური (შდრ.
ფოჩხუა ფოჩხუა), ჯანაშური (შდრ. ჯანაშია ჯანაშია), კეკელური (შდრ. კეკელია კეკელია), შონური (შდრ. შონია შონია)
(შდრ. პ. ცხად., ტოპონ., გვ.80). 

Lemma: ura  
Number: 20723  
ურა (ურას) მამალი კვიცი (საბა); მამალი, გაუხედნავი კვიცი. გადატ. დაუოკებელი, მძლავრი, საშიში (ადამიანი). ურაქ
კვარტი ქეგჷმაშქუ: ი.ყიფშ., გვ. 139 -- ურამ წიხლა დამარტყა. ურა საქონელი -- ადამიანის დაანახვაზე ფრთხება და ახლოს
არ უშვებს. 

Lemma: uragadu{u}  
Number: 20724  
ურაგადუ{უ} (ურაგადუ{უ}ს) მიმღ.უარყ. რაგადანს ზმნისა -- ულაპარაკო; უთქმელი. გადატ. ნამდვილი, დაუყვედრებელი,
ენით უთქმელი. უჩა ნდემცჷ ჸუნცია ურაგადუუ სქვამი ოსურისქუა: ქხს, 2, გვ.28 -- შავ დევს ჰყავსო ენით უთქმელი ლამაზი
ქალიშვილი. ურაგადუუო ზმნზ. უთქმელად, ულაპარაკოდ; დაუყვედრებლად. ახიოლჷ ურაგადუუო: ი.ყიფშ., გვ. 57; ქხს, 2,
გვ. 40 -- გაუხარდა აშკარად (ულაპარაკოდ). 

Lemma: urgebel-i  
Number: 20725  
ურგებელ-ი, ურგებუ (ურგებელს, ურგების) მიმღ.უარყ. ირგუ(ნ) ზმნისა -- ურგები, გამოუსადეგარი. ურგებელი კოჩი
ჭკომუას ხოლო ურგებელი რენია: ხალხ.სიბრ., 1, გვ. 134 -- უსარგებლო კაცი ჭამის დროსაც უსარგებლო არისო.
ურგებელი ჭკორი გააჸოთითჷ გალე თი უკუმელასჷ: ა.ცაგ., გვ. 94 -- გამოუსადეგარი ყმა გააგდეთ გარეთ იმ სიბნელეში. უ
რგებელი სამართალი ხვემურს ქიმთაკუჭუნი: ქხს, 1, გვ. 33 -- ურგები სამართალი ნეტავი ხვრელში ჩაჩურთა. ურგებუ
საქონელი -- ურგებელი საქონელი. 

Lemma: urgenj-i  
Number: 20726  
ურგენჯ-ი (ურგენჯის) იგივეა, რაც ურგებუ, ურგებელი, -- მიმღ.უარყ. ურგები, გამოუსადეგარი. ურგენჯი დუდი ვამოკონია:
ხალხ. სიბრ., 1, გვ.134 -- უვარგისი (გამოუსადეგარი) თავი არ მინდაო. 

Lemma: urgilapu  
Number: 20727  
ურგილაფუ (ურგილაფუს) მიმღ.უარყ. ორგილუანს, რგიდუ(ნ) ზმნათა -- {გა}უგრილებელი. უჭუ ჭყორი, ურგილაფუ: ი.ყიფშ.,
გვ. 181 -- უმი (შეუმწვარი) მწყერი, გაუგრილებელი. 

Lemma: urginapu  
Number: 20728  
ურგინაფუ (ურგინაფუს) მიმღ.უარყ. ორგინუანსზმნისა -- {გა}უგორებელი. 

Lemma: urdu  
Number: 20729  
ურდუ (ურდუს) მიმღ.უარყ. რდუნს ზმნისა -- {გა}უზრდელი. მუ რე, ე ურდუ ბაღანას მუუფიქრებუნი -- რაა, ამ გაუზრდელ
ბავშვს რომ მოუფიქრებია. 

Lemma: urdum-i  
Number: 20730  



ურდუმ-ი (ურდუმს) ჯარი; ერთად შეყრილი ხალხი; ლაშქარი; ამბოხებულთა საბრძოლო რაზმი (მაგ., უტუ მიქავას
აჯანყებული გლეხების ლაშქარს ურდუმი ერქვა). ურდუმიში დუდმანჯღვერი -- ურდუმის (ლაშქრის) ხელმძღვანელი,
წინამძღოლი. 

Lemma: ure  
Number: 20731  
ურე (ურეს) იხ. ჸურე. 

Lemma: urek'-i  
Number: 20732  
ურეკ-ი (ურეკის) ზოოლ. გაუხედნავი ცხენი (მასალები, 4, ნაწ. 1, გვ. 224). 

Lemma: urem-i  
Number: 20733  
ურემ-ი (ურემს//ურენს) ურემი. ტროიკაში მანგიორო ურენს ქიგიმოხუნეს: ი. ყიფშ., გვ. 154 -- ტროიკის ნაცვლად
(მაგივრად) ურემზე დამაჯინეს. შდრ. მეურემე; ოურემე. 

Lemma: uremam-i  
Number: 20734  
ურემამ-ი (ურემამს) ურმიანი. 

Lemma: uremish(i)  
Number: 20735  
ურემიშ(ი) ჩართ-ი (ურემიშ(ი) ჩართის) ურმის ნაწილი, -- უბე (პ. ჭარ.). 

Lemma: uremua  
Number: 20736  
ურემუა (ურემუას) ნასახელარი ზმნა -- ურმობა. ურემუა ვამიჩქუდ დო ამდღა დუმოგურუანთო?: ქხს, 1, გვ. 232 -- ურმის
საქმე (ურმობა) არ ვიცოდი და დღეს მასწავლით? 

Lemma: urzum-i  
Number: 20737  
ურზუმ-ი (ურზუმს): ურზუმი ტყა უღრანი, დაბურული ტყე (პ.ჭარ.); ხშირი და გაუვალი ტყე. 

Lemma: urtu  
Number: 20738  
ურთუ (ურთუს) მიმღ.უარყ. რთუნს ზმნისა -- 1. გადაუხურავი; უსახურავო. ურთუ ჸუდე გადაუხურავი სახლი. 2. გაუყოფელი. იხ.
ორთვალი; რთუალა. 

Lemma: urtxel-i  
Number: 20739  
ურთხელ-ი (ურთხელს) იხ. ურთხელა, -- ბოტან. ურთხელი (ა.მაყ.). ურთხელიში ოფორალი, ჯორი გედგჷ ბზაკალიში: ქხს,
1, გვ. 339 -- ურთხელის საფარველი (აქვს), ჯორი უდგას ბზისა. 

Lemma: uria  
Number: 20740  
ურია (ურიას) ებრაელი. ურიაქ წყარს დიშქვიდასინი, ეკი გორია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 136 -- ურია წყალში რომ დაიხრჩოს,
აღმა ეძებეო. 

Lemma: urigo  
Number: 20741  
ურიგო (ურიგოს) ურიგო. ქიიჩინჷ, მუჭო ურიგო კოჩიში სქუა ვა რდჷნი: ი.ყიფშ., გვ. 91 -- იცნო, როგორც ურიგო კაცის
შვილი არ იყო. 

Lemma: urinuoba  
Number: 20742  
ურინუობა (ურინუობას) არყოფნა. ონჯღორიან რინას ურინუობა უჯგუნია: ა.ცან., გვ. 116 -- სირცხვილიან ყოფნას
არყოფნა სჯობსო. 

Lemma: urish-i  
Number: 20743  
ურიშ-ი (ურიშის) ბოტან. ურიში (ქეგლ). შდრ.ზ.იმერ. ურიშა. შდრ. ტოპონ. გაურიში. (გ.ელიავა, კატალ, გვ.105). 

Lemma: urk'ebu  
Number: 20744  
ურკებუ (ურკებუს) მიმღ.უარყ. ირკენს, რკებულენს ზმნათა -- {და}უკლებელი. ურკებუო ზმნზ. უკლებლად. იხ. რკება. 

Lemma: urnab-i  
Number: 20745  
ურნაბ-ი (ურნაბის) ბოტან. უნაბი. იხ. ბურნაბი (ა.მაყ.). 

Lemma: uro  
Number: 20746  
ურო (უროს) ურო. 

Lemma: uroxuo  
Number: 20747  



Number: 20747  
უროხუო ზმნზ. იგივეა, რაც უხუშუო, -- დაუგველად. დედიბიქ თქუუა: მა ბღურუქია; ძღაბიქ -- მა იბთხუებუქია დო ჸუდექ
უხუშუო (უროხუო) ქოდოსქიდუა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 36 -- დედაბერმა თქვაო: მე ვკვდებიო; გოგომ (ქალიშვილმა) -- მე
ვთხოვდებიო და სახლი დაუგველი დარჩაო. იხ. როხუა. 

Lemma: uruluapu  
Number: 20748  
ურულუაფუ (ურულუაფუს) მიმღ.უარყ. ირულუანსზმნისა -- უძინარი; {და}უძინებელი. თელი სერიში ურულაფუ რე -- მთელი
ღამის უძინარია. 

Lemma: uruluoba  
Number: 20749  
ურულუობა (ურულუობას) უძილობა. 

Lemma: urum-i  
Number: 20750  
ურუმ-ი (ურუმის), ურუმია (ურუმიას) მრუმე; უღრანი; ბნელი ძალიან; ღრმა ადგილი მდინარეში -- ბნელად ჩანს. თუდოლე
ურუმი ტობა რე -- ქვევით ბნელი ღრმაა (წყალი). მორიეთ დუს მინმორე ურუმი ტები ქვერეწემი: ქხს, 1, გვ. 317 --
მომრევად თავზე მადგას უღრანი ტყე უზარმაზარი. იხ. ჸურუმი; რუმე. 

Lemma: urghum-i  
Number: 20751  
ურღუმ-ი (ურღუმს) უღრანი. ურღუმი ტყა უღრანი ტყე. 

Lemma: urq'i  
Number: 20752  
ურყი (ურყის) იგივეა, რაც უჸი, -- ყამირი მიწა; გაუტეხელი (ადგილი). ურყი დიხა გოლოფირცჷ ტრაქტორითჷ მეხონჷნა:
ყაზაყ., 6.06 1930, გვ. 3 -- ყამირ მიწა-გაგვალულს ტრაქტორით ხნავენ. 

Lemma: urch-i  
Number: 20753  
ურჩ-ი (ურჩის) ურჩი. დღას ვეპიქი სქანი ურჩი: ქხს, 1, გვ. 48 -- არასდროს ვიქნები შენი ურჩი. ვაგაჸიი მა სი ურჩი: კ.სამუშ.,
ქართ.ზეპ., გვ.40 -- არ ვიქნები მე შენი ურჩი. ურჩი კოჩი თავნება, დაუმორჩილებელი კაცი. 

Lemma: urcheba  
Number: 20754  
ურჩება (ურჩებას) სახელი ეურჩებუ(ნ) ზმნისა -- ურჩება, ურჩობა. 

Lemma: urchia  
Number: 20755  
ურჩია (ურჩიას) თიკუნად გვხვდება, -- აღნიშნავს თავნება, დაუმორჩილებელ ადამიანს. ტუტუ ურჩია თავნება ტუტუ. 

Lemma: urchiash-i  
Number: 20756  
ურჩიაშ-ი (ურჩიაშის), ურჩიალაშ-ი (ურჩიალაშის) უთეთრესი. თჷრიშ ურჩიაში რექი: ი.ყიფშ., გვ. 164 -- თოვლზე
უთეთრესი ხარ. თირიში ურჩიალაში რექი: ქხს, 1, გვ.123 -- თოვლზე უთეთრესი ხარ. შდრ. ჩე. 

Lemma: urchinuash-i  
Number: 20757  
ურჩინუაშ-ი (ურჩინუაშის) უხუცესი; უბებრესი. 

Lemma: urchkend-i  
Number: 20758  
ურჩქენდ-ი (ურჩქენდის), ურჩქენჯ-ი (ურჩქენჯის, ურჩქენს) მიმღ.უარყ. უჩქუ(ნ)ზმნისა -- უვიცი, უცოდინარი. ურჩქენდი კოჩი
უცოდინარი კაცი. შდრ. უგურაფუ; უქაღარდე. 

Lemma: urchkendoba  
Number: 20759  
ურჩქენდობა (ურჩქენდობას), ურჩქენჯობა (ურჩქენჯობას) უცოდინარობა, უვიცობა. ქორთული ნინაში ურჩქენდობა
ულასუნს ხეს -- ქართული ენის უცოდინარობა უშლის ხელს. 

Lemma: urchkenj-i  
Number: 20760  
ურჩქენჯ-ი (ურჩქენჯის, ურჩქენს) იგივეა, რაც ურჩქენდი. რჩქინელქ ურჩქენჯის ოკო დააგურუასინი -- მცოდნემ
უცოდინარს უნდა ასწავლოს. 

Lemma: urchkenjoba  
Number: 20761  
ურჩქენჯობა (ურჩქენჯობას) იგივეა, რაც ურჩქენდობა. ურჩქენჯობაქ გეონჯღორას, კითხირქ ვარია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ.
136 -- უცოდინარობისა შეგრცხვეს, კითხვისა -- არა. 

Lemma: urchkilapu  
Number: 20762  
ურჩქილაფუ (ურჩქილაფუს) მიმღ.უარყ. ურჩქილე(ნ) ზმნისა -- {მო}უსმენელი. კოჩიშ ჸუჯით ურჩქილაფუ -- კაცის ყურით
{მო}უსმენელი. 

Lemma: urchkind-i  



Number: 20763  
ურჩქინდ-ი, ურჩქინჯ-ი (ურჩქინდის, ურჩქინჯის) იგივეა, რაც ურჩქენდი, ურჩქენჯი. ურჩქინდი შხვაში გაჭირებას ჭკუას
გიმირჩქინანსია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 136 -- უცოდინარი სხვისი გაჭირვებისას ჭკუას გამოიჩენსო. ურჩქინჯი დო უგუგებელი
კოჩი ნტერიშ უმწარაში რენია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 136 -- უცოდინარი და გაუგებელი კაცი მტერზე უმწარესი არისო.
ურჩქინდო ზმნზ. უცოდინრად. აბანაშ მინჯეს მეჭარჷ ძღაბიქ ბერიშ ურჩქინდო: მ.ხუბ., გვ. 74 -- აბანოს პატრონს მისწერა
გოგომ ბერისათვის უცოდინრად. 

Lemma: urchkind{u}oba  
Number: 20764  
ურჩქინდ{უ}ობა (ურჩქინდ{უ}ობას) იგივეა, რაც ურჩქენდობა. ურჩქინდუობაში გეშა შხირას ხვარენა წამალეფც --
უცოდინარობის გამო ხშირად ხმარობენ წამლებს. 

Lemma: urchkinj-i  
Number: 20765  
ურჩქინჯ-ი იგივეა, რაც ურჩქენჯი, ურჩქენდი. ჸვერე რჩქინელი თოლგონჯამილი ურჩქინჯის დიდო უჯგუნია: კ.სამუშ.,
ქართ.ზეპ., გვ.122 -- ბრმა მცოდნე თვალგახელილ უცოდინარს დიდად სჯობსო. მოთ დოფსქჷდი თიშ ურჩქინჯო: ი.ყიფშ., გვ.
143 -- რად დავრჩი იმის უცოდინრად. 

Lemma: urchkinj{u}oba  
Number: 20766  
ურჩქინჯ{უ}ობა (ურჩქინჯ{უ}ობას) იგივეა, რაც ურჩქინდუობა. ურჩქინჯობას ქიმეჩუ ბოლო -- უცოდინარობა მოსპო (მისცა
ბოლო). ჭარუა-კითხირიში ურჩქინჯუობაში მოსპუალა: ყაზაყ., 6.03. 1930, გვ. 3 -- წერა-კითხვის უცოდინარობის მოსპობა. 

Lemma: urchxu/e'  
Number: 20767  
ურჩხუ/ჷ (ურჩხუ/ჷ-ს) იგივეა, რაც ურჩხული, -- მიმღ.უარყ. რჩხუნს ზმნისა -- გაურეცხავი. 

Lemma: urchxul-i  
Number: 20768  
ურჩხულ-ი (ურჩხულს) იხ. ურჩხუ. 

Lemma: urcx-i  
Number: 20769  
ურცხ-ი, ურცხვ-ი (ურცხ{ვ}ი-ს) 1. ურცხვი, უსირცხვილო. ურცხი ოსურიე -- უსირცხვილო ქალია. შდრ. უონჯღორე. 2. უჩვევი,
უცხო. 

Lemma: urcxo  
Number: 20770  
ურცხო (ურცხოს) უცხო. სქანი ურცხო სუმარეფე: ი.ყიფშ., გვ. 122 -- შენი უცხო სტუმრები. ქოფურინეს ჟჷრხოლოქ ართო
ურცხო ქიანაშა: -- გაფრინდნენ ორივე ერთად უცხო ქვეყანაში. 

Lemma: urcxonu  
Number: 20771  
ურცხონუ (ურცხონუს) მიმღ.უარყ. რცხონუნს ზმნისა -- {და}უვარცხნელი. 

Lemma: urcxo  
Number: 20772  
ურცხო სუნელ-ი (ურცხო სუნელ/რს) ბოტან. ულუმბო (ა.მაყ.). 

Lemma: urcxu  
Number: 20773  
ურცხუ (ურცხუს) მიმღ.უარყ. ერცხებუ(ნ) ზმნისა -- დაუშორებელი, განუყრელი. სქანი დო ჩქიმი ურცხუ გური შქაშა
გომიკვათიო?: ქხს, 1, გვ. 57 -- შენი და ჩემი დაუშორებელი გული შუაზე გამიჭერი? 

Lemma: urcxuli  
Number: 20774  
ურცხული ძაფი (ურცხულის ძაფის) მოუხარშავი აბრეშუმის ძაფი (მასალები, ტ.2, ნაწ.2, გვ.229). 

Lemma: urdzghapela  
Number: 20775  
ურძღაფელა (ურძღაფელას) გაუმაძღარი, უძღები, უძღომელა; ღორმუცელა; ხარბი. ხეჩო რდჷ ურძღაფელა: ი.ყიფშ., გვ. 20
-- ხეჩო იყო ღორმუცელა. დიხა მარძღაფალით რე დო ურძღაფელათია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 39 -- მიწა გამძღობიც არის და
გაუმაძღარიცო. ურძღაფელაქ რძღაფა ვეჩინუა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 136 -- უძღომელამ ძღომა ვერ გაიგოო(იცნოო).
შურუბადო, ურძღაფელა: ქხს, 1, გვ. 303 -- მსუნაგი, გაუმაძღარი. 

Lemma: urdzghapu  
Number: 20776  
ურძღაფუ (ურძღაფუს) იგივეა, რაც ურძღაფელა, -- მიმღ.უარყ. ირძღუუ(ნ), ორძღანს ზმნათა -- გაუმაძღარი, უძღები. 

Lemma: urc'k'inu  
Number: 20777  
ურწკინუ (ურწკინუს) მიმღ.უარყ. რწკინუნს ზმნისა -- გაუპატიოსნებელი. ურწკინ-ურწკინუ ღურელეფი: ქხს, 1, გვ. 280 --
გაუპატიოსნებელი მკვდრები. 

Lemma: urc'k'um-i  
Number: 20778  
ურწკუმ-ი (ურწკუმს) 1. უღრანი, დაბურული, გაუვალი (მაგ., ტყე). 2. ბნელი, ღრმა, მაგ., წყალი. ურწკუმი წყარი -- ღრმა



წყალი. 3. ძალიან დიდი, უშველებელი; დაუჯერებელი. იხ. ურწუმი (მნიშვნ. -- 2). 

Lemma: urc'muno  
Number: 20779  
ურწმუნო (ურწმუნოს) იგივეა, რაც ურწუმო, -- ურწმუნო. გადატ. გველი (ტაბუა). მა ექი ჯოღორი ბყარაულენც, ურწმუნო დო
წყეული: ი.ყიფშ., გვ. 156 -- მე იქ ძაღლი მყარაულობს, (და) გველი (ურწმუნო და წყეული). 

Lemma: urc'um-i  
Number: 20780  
ურწუმ-ი (ურწუმს) 1. დაუჯერებელი, არასარწმუნო. ჭიჭე სამარგალოშ სქუაქ საქმე ქიმინ ურწუმია: კ.სამუშ., ქხპს, გვ. 162 --
პატარა სამეგრელოს შვილმა საქმე ქნა დაუჯერებელი (არასარწმუნო). იხ. რწუმა. 2. ძალიან დიდი, -- ვეებერთელა. ურწუმი
ჯა -- ძალიან დიდი ხე. 

Lemma: urc'umo  
Number: 20781  
ურწუმო (ურწუმოს) ურწმუნო. ბრელი ურწუმო უნათჷნა: კ.სამუშ., ქართ.ზეპ., გვ. 29 -- ბევრი ურწმუნო მოუნათლავთ.
მიდამიღჷ ურწუმოქ: მ.ხუბ., გვ. 213 -- წამართვა ურწმუნომ. 

Lemma: urc'une  
Number: 20782  
ურწუნე (ურწუნეს) იგივეა, რაც ურწუმო, -- ურწმუნო. ქაშუოლი ურწუნე კათას -- ჩავუვარდი ურწმუნო ხალხს. 

Lemma: urxu  
Number: 20783  
ურხუ (ურხუს) მიმღ.უარყ. რხუნს ზმნისა -- {გა}უხვრეტელი. უხუ-ბუხუ -- (შურდგჷმილი), ირდიხაშე ურხუ: კ.სამუშ., ქხპს, გვ.
175 -- უხუ-ბუხუ -- (სულდგმული), ყოველმხრიდან გაუხვრეტელი(გამოცანა: ტკიპი). 

Lemma: urjuk'-i  
Number: 20784  
ურჯუკ-ი (ურჯუკის) 1. თავისებური; უხიაგი. ურჯუკი ხასიათიში მინჯე რე -- თავისებური ხასიათის პატრონია. 2. ურჯულო. 

Lemma: urjule  
Number: 20785  
ურჯულე (ურჯულეს), ურჯულო (ურჯულოს) ურჯულო, რჯულის უარმყოფელი, უღმერთო, ურწმუნო. ურჯულე ურჯულე იჸინია
ირო: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 136 -- ურწმუნო ურწმუნო იქნებაო ყოველთვის (მუდამ). ურჯულოს მუთუნი ვამარჯულენსია: იქვე,
გვ. 136 -- ურჯულოს არაფერი არ მოარჯულებსო. ურჯულოქ მოლართუ დო ქირსიანექ დოხვადჷ: კ.სამუშ., ქხპს, გვ. 113 --
ურჯულო წამოვიდა და ქრისტიანი დახვდა. 

Lemma: usamarto  
Number: 20786  
უსამართო (უსამართოს) უსამართლო. ჸოროფა რე უსამართო: ქხს, 1, გვ. 48 -- სიყვარული უსამართლოა. უსამართო
პატონეფი: ი.ყიფშ., გვ.149 -- უსამართლო ბატონები. უსამართოთ ზმნზ. უსამართლოდ. ვა ველუქ, უსამართოთ დიიბჭვევე:
ი.ყიფშ., გვ.44 -- არ ველი, უსამართლოდ რომ დავიწვეო. 

Lemma: usamartoba  
Number: 20787  
უსამართობა (უსამართობას) უსამართლობა. უსამართობაქ გომოჩქუ ნტერეფიში სანწყალოთი: ი.ყიფშ., გვ.152 --
უსამართლობამ გადამაქცია მტრების სამოწყალოდ. 

Lemma: usargebo  
Number: 20788  
უსარგებო (უსარგებოს) უსარგებლო; ურგები. ტრაქტორეფქჷ მონჯჷლიკჷ უსარგებო ტყა-ჯალეფი -- ტრაქტორებმა
ამოძირკვა უსარგებლო ტყე-ხეები. 

Lemma: usarigo  
Number: 20789  
უსარიგო (უსარიგოს) ურიგო, უსარგებლო. უსარიგო გილულასი მეზობლეფი გეკვირებუ: ქხს, 1, გვ. 34 -- ურიგო სიარულს
მეზობლები გაიკვირვებს. უსარიგოთ ზმნზ. ურიგოდ, უსარგებლოდ. უსარიგოთ დინაფილი გვიმარა დო ინჭირია: ქხს, 1, გვ.
320 -- უსარგებლოდ დაკარგული გვიმრა და ანწლი. 

Lemma: usakvare  
Number: 20790  
უსაქვარე (უსაქვარეს) უსაქმური, უქნარა. ჩქი ურჩანთ ფარჩემსია უსაქვარე კახმემსია: ქხს, 1, გვ. 395 -- ჩვენ (ფეხქვეშ)
ვუგებთ ფარჩებს უსაქმო კახპებს. უსაქვარეფი კოჩანენა: ქხს, 1, გვ. 304 -- უქნარები (დიდ)კაცობენ. 

Lemma: usakvaro  
Number: 20791  
უსაქვარო (უსაქვაროს) იგივეა, რაც უსაქვარე, -- უსაქმური. უსაქვაროს თანაფას მურთუა თუხუაქ: თ. სახოკ., გვ.260 --
უსაქმურს აღდგომას მოაგონდაო ძაფის დართვა. 

Lemma: usakme  
Number: 20792  
უსაქმე (უსაქმეს) იგივეა, რაც უსაქვარე, უსაქვარო. უსაქმე კოც უქვი დღას მოურთუა საქვარქ: კ.სამუშ., ქართ.ზეპ., გვ.123
-- უსაქმურ კაცს უქმე დღეს მოუნდაო შრომა. 

Lemma: usashvele  
Number: 20793  



უსაშველე (უსაშველეს) უსაშველო; მეტისმეტი. შხვაფერო უსაშველე რენია: ა.ცაგ., გვ. 16 -- სხვანაირად უსაშველო არისო.
უსაშველეთ ზმნზ. უსაშველოდ. უსაშველეთ ოსხუპუნდჷ: ქომოძირით თი ჩიტია: ი.ყიფშ., გვ. 172 -- უსაშველოდ ეკიდებოდა:
მაჩვენეთ ის ჩიტიო. 

Lemma: usaxele  
Number: 20794  
უსახელე, უსახელო (უსახელე/ო-ს) უსახელო. გადატ. გველი (ტაბუა). უსახელე კოჩიე -- უსახელო კაცია. მიკიმიკი ჭაში
ღერს ქიგოგარგაზაფუდუ უსახელე -- ირგვლივ ჩალის ღეროს შემოხვეოდა გველი (უსახელო). შდრ. უჩაღართამი;
ურწმუნო. 

Lemma: usaxie  
Number: 20795  
უსახიე, უსახიო (უსახიე/ო-ს) ცუდი შესახედავი, -- უსახო. 

Lemma: usven-i  
Number: 20796  
უსვენ-ი, უსვენარ-ი (უსვენს, უსვენარს) მიმღ.უარყ. ოსვენუ(ნ) ზმნისა -- შეუსმენელი, გაუგებელი; შეუგნებელი. უსვენარი
კოჩიე -- შეუგნებელი კაცია. შდრ. ლუპარკი. 

Lemma: usvenar-i  
Number: 20797  
უსვენარ-ი (უსვენარს) იგივეა, რაც უსვენი. 

Lemma: usvenj-i  
Number: 20798  
უსვენჯ-ი (უსვენჯის, უსვენს) იგივეა, რაც უსვენი, უსვენარი, -- შეუგნებელი, შეუსმენელი. 

Lemma: usvindise  
Number: 20799  
უსვინდისე (უსვინდისეს) უსინდისო. ოზეშე გეგნორაჸუ, მუჭოთ უსვინდისეფინი -- ეზოდან გადადენა, როგორც
უსინდისოები. 

Lemma: usvindiset  
Number: 20800  
უსვინდისეთ ზმნზ. უსინდისოდ. თქვა მიქცით ჩქიმიწკუმა უსვინდისეთ:ქხს, 2, გვ. 144 -- თქვენ ჩემთან მოიქეცით
უსინდისოდ. 

Lemma: usinato  
Number: 20801  
უსინათო (უსინათოს) უსინათლო. 

Lemma: usindiso  
Number: 20802  
უსინდისო (უსინდისოს) იგივეა, რაც უსვინდისე. უსინდისო ჸოროფაქ საქმე გვალო გამიჭირუ: ქხს, 1, გვ. 89 -- უსინდისო
სიყვარულმა საქმე მთლად გამიჭირა. 

Lemma: usintele  
Number: 20803  
უსინთელე (უსინთელეს) არაჯანმრთელი, ავადმყოფი. ალნასახაში მოსოფუათი დითმოსქიდჷნა უსინთელე დიდალეფი -
- ჩასახულის მოშლით(მოგლეჯით) რჩებიან უჯანმრთელო (ავადმყოფი) დედები. შდრ. სინთელუანი. 

Lemma: usk'e//uske  
Number: 20804  
უსკე//უსქე (უსკ/ქეს) უშვილო, უძეო. ათე ოსური უსკეე -- ეს ქალი უშვილოა. იხ. სკი{ი}, სკილი. შდრ. ბურჭი. 

Lemma: usk'vamash-i  
Number: 20805  
უსკვამაშ-ი // უსქვამაშ-ი (უსკ/ქვამაშის) ულამაზესი. ზაფანაში უმწარაში პატონსქუაში უსქვამაში -- ზაფრანაზე უმწარესი
ბატონიშვილზე ულამაზესი. 

Lemma: usk'vamur-i  
Number: 20806  
უსკვამურ-ი // უსქვამურ-ი (უსკ/ქვამურს) ულამაზო, უშნო. 

Lemma: usk'ue  
Number: 20807  
უსკუე // უსქუე (უსკ/ქუეს) იგივეა, რაც უსკე, -- უშვილო. 

Lemma: ust'a  
Number: 20808  
უსტა (უსტას) ოსტატი (გ.ელიავა). 

Lemma: usure  
Number: 20809  
უსურე, უსურო (უსურე/ო-ს) უწვევი. უსურე სუმარი კატა -- პურასქიათ მუკისურესია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 136 -- უწვევი
სტუმარი მწარე პრასით გაისტუმრესო. უსურო სუმარი კოლო პურასქიათ ისურუა ოსურექ: თ.სახოკ., გვ. 260 -- უწვევი
სტუმარი მწარე პრასით გაისტუმრაო ქალმა. 



Lemma: usupte  
Number: 20810  
უსუფთე (უსუფთეს) უსუფთაო. უსუფთე ოსურიე -- უსუფთაო ქალია. 

Lemma: uskaneti  
Number: 20811  
უსქანეთი, უსქანეთუ/ჷ ზმნზ. უშენოდ. მუშოთ მოკო, უსქანეთ ტყურათ შური მიდგჷდას?: კ.სამუშ., ქხპს, გვ. 124 -- რად
მინდა, უშენოდ ტყუილად სული რომ მედგას? უსქანეთჷ ვე მერცხებჷ: ი.ყიფშ., გვ.125 -- უშენოდ არ მცილდება. უსქანეთი
ჩქიმი რინა ციხე რე: ი.ყიფშ., გვ.134 -- უშენოდ ჩემი ყოფნა ციხეა. 

Lemma: uskanoba  
Number: 20812  
უსქანობა (უსქანობას) უშენობა. უსქანობასჷთი ვემიფთვინენქჷ: კ.სამუშ., ქხპს, გვ. 151 -- უშენობასაც ვერ მოვითმენ. 

Lemma: uskash-i  
Number: 20813  
უსქაშ-ი (უსქაშის) უსქესი, უსქელესი. შდრ. უსქაშეში. იხ. სქელი, მასქა. 

Lemma: uskashesh-i  
Number: 20814  
უსქაშეშ-ი (უსქაშეშის) იგივეა, რაც უსქაში, -- უსქესი; უსქელესი. 

Lemma: uske  
Number: 20815  
უსქე (უსქეს) იგივეა, რაც უსკე. უსქე კოჩის ქუმჭვილი ვეიწუოლუნია ხეშე: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 137 -- უშვილო კაცს შემწვარი
ქუმელი არ გაუვარდებაო ხელიდან. უსქე კოჩი ღიმისქი რენია: იქვე, გვ. 137 -- უშვილო კაცი ძუნწიაო. კოს უწიინა: უსქეთ,
უმონძირეთ გეშალაფედავა! -- კაცს ეტყვიან: უშვილოდ, უშთამომავლოდ ამოვარდნილიყავიო! (წყევლაა). 

Lemma: uskvamash-i  
Number: 20816  
უსქვამაშ-ი (უსქვამაშის) იგივეა, რაც უსკვამაში. ირფელიში უსქვამაში სამოთხეში ნარდი რექ: ქხს, 1, გვ. 110 --
ყველაფერზე ულამაზესი სამოთხეში გაზრდილი ხარ. 

Lemma: uskvamela  
Number: 20817  
უსქვამელა (უსქვამელას) იგივეა, რაც უსქვამური, -- უშნო; ულამაზო. ფერი და ხორცი მედინჷნი, უსქვამელა ორე თინა:
კ.სამუშ., ქართ.ზეპ., გვ.15 -- ფერი და ხორცი რომ დაეკარგება, ულამაზო არის ის. უსქვამელა ოსურეფი: ქხს, 1, გვ. 192 --
ულამაზო (მახინჯი) ქალები. უსქვამელეფი გამასქვამით: კ.სამუშ., ქხპს, გვ. 130 -- ულამაზოები გაგვალამაზეთ. 

Lemma: uskvamur-i  
Number: 20818  
უსქვამურ-ი (უსქვამურს) იხ. უსკვამური. მოიჸონაფუდუკო უსქვამური ოსური: მ. ხუბ., გვ. 41 -- მოგეყვანა ულამაზო ქალი. 

Lemma: uskiladu  
Number: 20819  
უსქილადუ, უსქილიდაფუ/ჷ (უსქილადუს, უსქილიდაფუ/ჷ-ს) მიმღ.უარყ. სქიდუ(ნ), ოსქილიდუანს ზმნათა -- მოურჩენელი.
უსქილიდაფუ ლახარა ოჭე -- მოურჩენელი ავადმყოფობა სჭირს. 

Lemma: uskirapu  
Number: 20820  
უსქირაფუ (უსქირაფუს) მიმღ.უარყ. ოსქირუანს, სქირუ(ნ) ზმნათა -- {გა}უმშრალი. უსქირაფო//უსქირაფუო ზმნზ.
გაუმშრალად. სო რე თეში ჯინჯი წყარი უსქირაფო გორჩქინელი: შ.ბერ., გვ. 131 -- სად არის ამის ძირი წყარო
დაუმშრალად გაჩენილი. 

Lemma: uskuale  
Number: 20821  
უსქუალე (უსქუალეს) იგივეა, რაც უსქე, -- უშვილო. 

Lemma: uskudar-i  
Number: 20822  
უსქუდარ-ი (უსქუდარს) იგივეა, რაც ცახორცი, -- თავსახურავი თხელი რამე; ცხვირსახოცი (პ.ჭარ.). 

Lemma: uskue  
Number: 20823  
უსქუე (უსქეს) იგივეა, რაც უსკუე, უსკე. 

Lemma: usxunapu  
Number: 20824  
უსხუნაფუ (უსხხუნაფუს) მიმღ.უარყ. ოსხუნუანს ზმნისა -- ურჩეულესი. ჩქიმი შური დო გურიში უსხუნაფუ კოჩი -- ჩემი
სულისა და გულის ურჩეულესი (გამორჩეული) კაცი. 

Lemma: ut'axu/e'  
Number: 20825  
უტახუ/ჷ (უტახუ/ჷ-ს) მიმღ.უარყ. ტახუნს ზმნისა -- {გა}უტეხელი, {გა}უტეხი. გეგნოხონი უტახ დიხა: ქხს, 1, გვ. 322 -- გადახანი
გაუტეხელი მიწა (ყამირი). დუქანეფი ექ ვეგედგჷდ უტახუ დო უბიჯუნი: კ.სამუშ., ქხპს, გვ. 161 -- დუქნები იქ არ იდგა
გაუტეხელი და გაუმაგრებელი. უტახჷ დიხა ყამირი. 



Lemma: ut'vine  
Number: 20826  
უტვინე (უტვინეს) უტვინო. 

Lemma: -ut'a  
Number: 20827  
-უტა, -უტია//-ტია სუფიქსი აწარმოებს კნინობითი სახელების ერთ ჯგუფს. ჯიკ-უტია (შდრ. ჯიკი ჯირკი) პატარა ჯირკი; ძაბ-
უტია (შდრ. ძაბი// ძღაბი გოგო) პატარა გოგო, გოგონა... 

Lemma: ut'ibash-i  
Number: 20828  
უტიბაშ-ი (უტიბაშის) იხ. ტიბუ, -- უთბესი. 

Lemma: ut'ombash-i  
Number: 20829  
უტომბაშ-ი (უტომბაშის) უღრმესი. იხ. ტომბა. 

Lemma: ut'u  
Number: 20830  
უტუ (უტუს) 1. კაცის სახელია: უტუ მიქა უტუ მიქავა. გადატ. რეგვენი; გაუნათლებელი; ბრბო. ნანდვილი უტუქ აკიშაყარუ --
ნამდვილი ბრბო შეიყარა. მუთუნი ვაასვინუნა, უტუ ხალხიე -- არაფერი ესმით(გაეგებათ), უტუ (გაუგებარი) ხალხია.
შდრ.გურ., რაჭ. უტუ რეგვენი, გაუნათლებელი(ა.ღლ.). 2. ურიცხვი, უამრავი. უტუქ ქოუციუ -- უამრავი შეესია. 

Lemma: ut'ux-i  
Number: 20831  
უტუხ-ი (უტუხის) უდრეკი, უტეხი. მა ჭე უტუხი კოჩი ქუორექი -- მე ცოტა უტეხი (უდრეკი) კაცი (კი) ვარ. 

Lemma: ut'q'ale  
Number: 20832  
უტყალე (უტყალეს) უტყეო. უტყალე არდგილეფც გოლოფაში დროს წყარი ვეპალუუ: ყაზაყ., 21.03.1930, გვ.3 -- უტყეო
ადგილებში გვალვის დროს წყალი არ იპოვება. 

Lemma: uughule  
Number: 20833  
უუღულე (უუღულეს) იხ. უღულე. 

Lemma: up-i  
Number: 20834  
უფ-ი (უფის) იგივეა, რაც უფუ, -- ოფლი. ფუნდუკიას გახურუა დო ედუკიას უფი ქიმეჩუა: ა.ცან., გვ. 121 -- ფუნდუკიას
აბაბანებდა და ედუკიას ოფლმა დაასხაო. კიბირიშე უფის გეიშაიჸონანქია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 67 -- კბილიდან ოფლს
გამოგადენო. უფით რე მუნაწია -- ოფლითაა მოწეული. შდრ. ლაზ. უფი ოფლი(ნ.მარი). 

Lemma: upaltanapa  
Number: 20835  
უფალთანაფა (უფალთანაფას) იგივეა, რაც ოსურთანაფა -- ქალების აღდგომა. (ჩვეულებრივ) აღდგომის მომდევნო კვირა
დღე ითვლება ქალების აღდგომად -- ოსურთანაფად. 

Lemma: upare  
Number: 20836  
უფარე (უფარეს) უფულო. უფარეთ ზმნზ. უფულოდ. ართი კუჩხის ვაგოდგუნდ ეიშახ ექიმი უფარეთი: : ქხს, 1, გვ. 330 --
(ერთ) ფეხს არ გადადგამდე ძველად ექიმი უფულოდ. 

Lemma: upase  
Number: 20837  
უფასე, უფასო (უფასეს, უფასოს) უფასო. 

Lemma: upendo  
Number: 20838  
უფენდო (უფენდოს) უბარაქო, უხვაური. ნაბეტანი უფენდო კოჩი რე -- ნამეტანი უხვაური კაცია. 

Lemma: upero  
Number: 20839  
უფერო (უფეროს) უფერული. ორე ნახა უჩადღაში უფეროში: კ.სამუშ., ქართ.ზეპ., გვ.17 -- არის ნაშობი შავი დღის
უფერულისა. 

Lemma: upondik'e  
Number: 20840  
უფონდიკე (უფონდიკეს) 1. უსუსური, უღონო, უხეირო; 2. უხვაური, უბარაქო. უფონდიკეს ვაუჩქ, მირე მარგებელი: კ.სამუშ.,
ქართ.ზეპ., გვ.13 -- უსუსურმა არ იცის, ვინაა მარგებელი (გამოსადეგი). უფონდიკეთ გინორთელც ვეგებძჷ კოჩიშ ფერი:
კ.სამუშ., ქართ.ზეპ., გვ.49 -- არაქათგამოლეულს არ მადევს კაცის ფერი. ნაბეტანი უფონდიკე ოსური ქორენ, ქო -- ნამეტანი
უბარაქო ქალი რომ არის, კი. 

Lemma: uposve(uposves)  
Number: 20841  
უფოსვე(უფოსვეს) უფესვო. ჯა გედგუ უფოსვე -- ხე დგას უფესვო. იხ. ფოსვი, ფოსო. 



Lemma: uprash-i  
Number: 20842  
უფრაშ-ი (უფრაშის) 1. უარესი. იშო უფრაში ქოღოლეს: კ.სამუშ., ქართ.ზეპ., გვ.102 -- იქით უარესი უქნეს. უჯგუშ
მანგარალს უფრაშიქ ქეშეხვადუა: თ.სახოკ., გვ.260 -- უკეთეს მოტირალს უარესი შეხვდაო. უფრაშის ბღოლანანია: მ.ხუბ.,
გვ.244 -- უარესს გვიზამენო. 2. უფრო ცხელი, უცხელესი. იხ. ფურე. 

Lemma: uprashoba  
Number: 20843  
უფრაშობა (უფრაშობას) უარესობა. ძღაბი, თეში უფრაშობა მუთუნ ვაბღოლამუდას: ქხს, 1, გვ. 119 -- გოგო, ამაზე
უარესობა არაფერი დამმართოდეს. 

Lemma: upske  
Number: 20844  
უფსქე (უფსქეს) იგივეა, რაც უსკე, უსქე, -- უშვილო. ჟირი ხენწჷფე ჸოფე, ჟირხოლო უფსქე: მ. ხუბ., გვ. 249 -- ორი
ხელმწიფე ყოფილა, ორივე უშვილო. 

Lemma: upu  
Number: 20845  
უფუ (უფუს) იგივეა, რაც უფი, -- ოფლი. 

Lemma: upuam-i  
Number: 20846  
უფუამ-ი (უფუამს) ოფლიანი. შდრ. ლაზ. უფონი ოფლიანი. 

Lemma: upulu  
Number: 20847  
უფულუ (უფულუს) მიმღ.უარყ. ფულუნს ზმნისა -- {და}უმალავი. 

Lemma: upunapu  
Number: 20848  
უფუნაფუ (უფუნაფუს) მიმღ.უარყ. ოფუნუანს, ფუნს ზმნათა -- დაუდუღარი; აუდუღებელი. ჩე მაჭარი უფუნაფუ: ა.ცან., გვ. 86 -
- თეთრი მაჭარი დაუდუღებელი. 

Lemma: upurash-i  
Number: 20849  
უფურაშ-ი (უფურაშის) იხ. უფრაში. სერი იშენ სერი მაფუ, დღაში -- ხოლო უფურაში: ქხს, გვ. 155 -- ღამე მაინც ღამეა
ჩემთვის, დღე -- კიდევ უარესი. ანწი იჸიი უფურაში: მ. ხუბ., გვ. 216 -- აწი იქნება უარესი. 

Lemma: upachu  
Number: 20850  
უფაჩუ (უფაჩუს) მიმღ.უარყ. ფაჩუნს ზმნისა -- მოურეველი; გაუშლელი. იხ. უგუუფაჩუ. 

Lemma: upuchero  
Number: 20851  
უფუჩერო ზმნზ. დაუფიცებლად. იხ. ფუჩი. 

Lemma: upuchonu  
Number: 20852  
უფუჩონუ (უფუჩონუს) მიმღ.უარყ. ფუჩონუნს ზმნისა -- ხელმოუსმელი, მოუალერსებელი. 

Lemma: upuchxuru  
Number: 20853  
უფუჩხურუ (უფუჩხურუს) ცივი ოფლი. ართ ჸოროფას ლური უჩქუ, მაჟირას -- უფუჩხურუ -- ერთმა სიყვარულმა ძილი იცის,
მეორემ -- ცივი ოფლი. უფუჩხურუღ უფუ-ჩხურუ -- ოფლი-ცივი. 

Lemma: ukagharde  
Number: 20854  
უქაღარდე (უქაღარდეს) უქაღალდო. გადატ. უსწავლელი. 

Lemma: ukeepo  
Number: 20855  
უქეეფო (უქეეფოს) უქეიფო. იხ. ქეეფი. 

Lemma: ukv-i  
Number: 20856  
უქვ-ი (უქვის) უქმე. დადიაშო ირი დღა უქვი რენია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 35 -- დადიანისათვის ყოველი დღე უქმეაო. ამდღა
უქვი რე: ი.ყიფშ., გვ. 12 -- დღეს უქმეა. 

Lemma: ukveba  
Number: 20857  
უქვება (უქვებას) სახელი აუქვენს ზმნისა, -- დაუქმება; უქმის დადგომა. აუქვენს (დააუქუ დააუქმა, დუუქვებუ დაუუქმებია,
დონოქვებუე(ნ) დააუქმებდა თურმე) გრდმ. აუქმებს. იუქვებუუ(ნ)(დიიუქუ დაუქმდა, დაუქვებე{ლ/რე}(ნ) დაუქმებულა) გრდუვ. ვნებ.
აუქვენს ზმნისა -- უქმდება, უქმე დგება. ეუქვებუუ(ნ)(დეეუქუ დაუქმდა, დოუქვებუ დაუქმებია) გრდუვ. ვნებ. აუქვენს ზმნისა --
ეუქმება. იუქვინე(ნ)(იუქვინუ შესაძლებელი გახდა დაუქმება, -- , -- ) გრდუვ.შესაძლ. ვნებ. აუქვენს ზმნისა -- შეიძლება დაუქმდეს.
აუქვინე(ნ)(აუქვინუ შეძლო დაეუქმებინა, -- , დონოქვებუე(ნ) შესძლებია დაუქმება) გრდუვ.შესაძლ. ვნებ. აუქვენს ზმნისა -- შეუძლია
დააუქმოს. ოუქვეფაბუანს(ოუქვებაფუუ {და}აუქმებინა, უუქვებაფუაფუ {და}უქმებინებია, ნოუთქვებაფუე(ნ) აუქმებინებდა თურმე) კაუზ.
აუქვენს ზმნისა -- აუქმებინებს. მაუქვებელი მიმღ. მოქმ. {და}მაუქმებელი. ოუქვებელი მიმღ.ვნებ.მყ. {და}უსაქმებელი. დაუქვებული



მიმღ.ვნებ.წარს. {და}უქმებული. ნაუქვები ვნებ.წარს. {და}ნაუქმები. ნაუქვებუერი მიმღ.ვნებ.წარს. {და}უქმების საფასური. 

Lemma: ukvinje  
Number: 20858  
უქვინჯე (უქვინჯეს) უძირო, უფსკერო. ქოძირჷ უქვინჯე რუმე ნთხორილი: ქხს, 2, გვ.30 -- ნახა უძირო ბნელი თხრილი.
უქვინჯე ტომარე -- უძირო ტომარა. მახორობა უქვინჯე ლაგვანი რენია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ.85 -- ოჯახი უძირო ქვევრიაო. 

Lemma: ukvinjela  
Number: 20859  
უქვინჯელა (უქვინჯელას) იგივეა, რაც უქვინჯე. 

Lemma: ukiminuoba  
Number: 20860  
უქიმინუობა (უქიმინუობას) უქმნელობა, გაუკეთებლობა. თე საქვარიში უქიმინუობა ვეჸიი -- ამ საქმის გაუკეთებლობა არ
იქნება. 

Lemma: ukmas  
Number: 20861  
უქმას ზმნზ. უქმად, უსაქმოდ. 

Lemma: ukobale  
Number: 20862  
უქობალე (უქობალეს) უპურო. იხ. ქობალი. 

Lemma: ukomonje  
Number: 20863  
უქომონჯე (უქომონჯეს) უქმარო. უქომონჯეთ ზმნზ. უქმროდ. უოსურეთ, უქომონჯეთ ვორწყექ ბრელი ქინორჩჷნენი:
კ.სამუშ., ქხპს, გვ. 138 -- უცოლოდ, უქმროდ ვხედავ, ბევრი რომ ჩაბერებულა. 

Lemma: ughaluoba  
Number: 20864  
უღალუობა (უღალუობას) წაუღებლობა. ღალა დო უღალუობა ჯიმალეფი რენია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ.146 -- წაღება და
წაუღებლობა ძმები არიანო. 

Lemma: ughel-meghel-i  
Number: 20865  
უღელ-მეღელ-ი (უღელ-მეღელ/რს) განურჩეველი, შერეული ხალხი; ვიღაც-ვიღაცეები. უღელ-მეღელქ აკიშაყარუ --
ჭრელი ხალხი შეიყარა. უღელ-მეღელი გილურს თაქ -- შერეული ხალხი დადის აქ. 

Lemma: ughelemeghele  
Number: 20866  
უღელემეღელე (უღელემეღელეს) ვიგინდარა (დ.ფიფია). 

Lemma: ughvenoba  
Number: 20867  
უღვენობა (უღვენობას) იხ. უღვენუობა. 

Lemma: ughvenuoba  
Number: 20868  
უღვენუობა (უღვენუობას) უქონლობა. ღარიბი კოჩიში ღონე უღვენუობა რენია -- ღარიბი კაცის ღონე უქონლობა არისო. 

Lemma: ughobu  
Number: 20869  
უღობუ (უღობუს) მიმღ.უარყ. ღობუნს ზმნისა -- {გა}უღობავი. 

Lemma: ughoronte  
Number: 20870  
უღორონთე (უღორონთეს) უღმერთო, უღვთო. ღორონთი ღუმუ რენია, უღორონთეთ ქიბრგუთ დო უღუმუეთ ვებრგუთია:
ხალხ. სიბრ., 1, გვ.150 -- ღმერთი ღომიაო, უღმერთოდ ვვარგივართ და უღომოდ კი -- არაო. 

Lemma: ughu  
Number: 20871  
უღუ (უღუს) უღელი. გუთანს, ყიარს ქუსქ ვითაამშვი უღუ კამბეშეფი: მ.ხუბ., გვ.56 -- გუთანს, ყევარს უბია თექვსმეტი უღელი
კამეჩები. მაფშალიას უღუ გედგჷ: ი.ყიფშ., გვ.146 -- ბულბულს უღელი ადგას. ჩხოუს ნიგა ქემეუღეს, -- ხოჯი ვორექია; უღუ
ქემუუღეს -- ფუჯი ვორექია: ი.ყიფშ., გვ.179 -- ძროხას ნიგა რომ მიუტანეს, -- ხარი ვარო, უღელი რომ მიუტანეს, -- ძროხა
(ფური) ვარო. მაფშალია უღუს უსქუ: ქხს, 1, გვ. 174 -- ბულბული უღელშია შებმული. 2. აქვს. იხ. ღვენა. 

Lemma: ughuam-i  
Number: 20872  
უღუამ-ი, უღულამ-ი (უღუ{ლ}ამს) უღლიანი. 

Lemma: ugh{u}enc'q'e'mil-i  
Number: 20873  
უღ{უ}ენწყჷმილ-ი (უღ{უ}ენწყჷმილ/რს) უღელახსნილი. უღ{უ}ენწყჷმილ ხანდასჷ... გომორძგუა!: კ.სამუშ., ქართ.ზეპ., გვ.
84 -- უღელახსნილ შრომას... გაუმარჯოს! 

Lemma: ughul-i  



Number: 20874  
უღულ-ი (უღულ/რს) წყვილი. უღული//უღულო ხოჯი უღელი ხარი. ართი უღული კამბეში ჸუნს: მ.ხუბ., გვ.48 -- ერთი უღელი
(წყვილი) კამეჩი ჰყავს. უღული ჯანჯუხა -- წყვილი (უღელი) ჩურჩხელა. 

Lemma: ughule  
Number: 20875  
უღულე (უღულეს) , უღულო (უღულო)უუღლო. უღულე//უღულო ღეჯი უუღლო ღორი. 

Lemma: ughumue  
Number: 20876  
უღუმუე (უღუმუეს)უღომო. ღორონთი ღუმუ რენია, უღორონთეთ ქიბრგუთ დო უღუმუეთ ვებრგუთია: ა.ცან., გვ.123 --
ღმერთი ღომიაო, უღმერთოდ ვვარგვართ და უღომოდ კი -- არაო. 

Lemma: ughural-i  
Number: 20877  
უღურალ-ი (უღურალს) მიმღ.უარყ. ღურუ(ნ) ზმნისა -- უკვდავი. უღურალი მითინი ვარე ქიანას -- უკვდავი არავინაა ამ
ქვეყანაზე. 

Lemma: ughurale  
Number: 20878  
უღურალე (უღურალეს) ბოტან. დანდური. იხ. ვაღურია (ა.მაყ.). 

Lemma: ughuralet  
Number: 20879  
უღურალეთ ზმნზ. უსიკვდილოდ. უღურალეთ ქჷმორთია: მ.ხუბ., გვ.39 -- უსიკვდილოდ მოდიო. 

Lemma: ughuralo  
Number: 20880  
უღურალო ზმნზ იგივეა, რაც უღურალეთ, -- უთუოდ, უსიკვდილოდ. 

Lemma: ughuru  
Number: 20881  
უღურუ (უღურუს) იგივეა, რაც უღურალი. აბა, მი ჸოფე უღურუ?: მ. ხუბ., გვ. 29 -- აბა, ვინ ყოფილა უკვდავი. უღურუში
წამალი უკვდავების წამალი. უღურუში წამალი მოჩქუმალი რექ სი ბუნებაშე -- უკვდავების წამლად გამოგზავნილი ხარ
შენ ბუნებისგან. უღურუშ წამალს გილებგორუდი: მ. ხუბ., გვ. 321 -- უკვდავების წამალს დავეძებდი. 

Lemma: ughuruoba  
Number: 20882  
უღურუობა (უღურუობას) უკვდავება. უღურუობაში წამალი რექჷ -- უკვდავების წამალი ხარ. 

Lemma: ughuul-i  
Number: 20883  
უღუულ-ი (უღუულს) უღლეული (პ.ჭარ.). შდრ. უღული. 

Lemma: u՚-i  
Number: 20884  
უჸ-ი (უჸის) ყამირი, დაუმუშავებელი . უჸი დიხა -- ყამირი; ნასვენი მიწა. შდრ. უყე წყალთა და ზღვათა საფლობი (საბა); გურ.,
იმერ., რაჭ., უყი ყამირი, დაუმუშავებელი, გაუტეხელი მიწა (ა.ღლ.). 

Lemma: u՚vay/ich'are  
Number: 20885  
უჸვაჲ/იჭარე (უჸვაჲ/იჭარეს) უბედური. სი უჸვაჲჭარევა, მა იჯგურა სუმი გემიდგჷნია: მ.ხუბ., გვ.67 -- შე უბედურო, მე ისეთი
სამი მიდგასო. ბაბა-სქანი უჸვაჲჭარე: ქხს, 1, გვ. 258 -- მამაშენი უბედური. 

Lemma: u՚varu  
Number: 20886  
უჸვარუ (უჸვარუს) მიმღ.უარყ. ჸვარუნს ზმნისა -- {და}უკოდავი. უჸვარუ ღეჯი -- დაუკოდავი ღორი, კერატი. 

Lemma: u՚oradu/e'  
Number: 20887  
უჸორადუ/ჷ (უჸორადუ/ჷ-ს) მიმღ.უარყ. ჸორდუ(ნ) ზმნისა -- {და}ულპობელი. უჸორადჷ ჩონჩორი ძალამი ტიბჷ რე: ყაზაყ.,
6.03.1930, გვ. 2 -- {და}ულპობელი ნაკელი ძალიან თბილია. 

Lemma: u՚opare  
Number: 20888  
უჸოფარე (უჸოფარეს) მიმღ.უარყ. იყუაფუ(ნ) ზმნისა -- მოუსავლიანი. უჸოფარჷ დიხა -- მოუსავლიანი მიწა. შდრ. ჸოფიერი. 

Lemma: u՚opuoba  
Number: 20889  
უჸოფუობა (უჸოფუობას) მოუსავლიანობა. 

Lemma: u՚ude  
Number: 20890  
უჸუდე, უჸუდელ-ი (უჸუდე{ლ}ს) უსახლო. 

Lemma: u՚uje  
Number: 20891  



უჸუჯე (უჸუჯეს) უყურო. იხ. ჭურუ. 

Lemma: ushvelebel/r-i  
Number: 20892  
უშველებელ/რ-ი (უშველებელ/რ-ს) უშველებელი. უშველებელი ჸუდე ქოდოდგუ -- უშველებელი სახლი დადგა. ნდიიქჷ
ქიმიიღჷ ართი დიდი უშველებერი გუდა ღვინი: ი.ყიფშ., გვ.17 -- დევმა მოიტანა ერთი დიდი უშველებელი გუდა ღვინო.
ქორჩქინდჷ უშველებერი ტურა-მელაქჷ -- გამოჩნდა უშველებელი ტურა-მელა. შდრ. ქვერსემი. 

Lemma: ushinapu  
Number: 20893  
უშინაფუ, უშინუ{უ} (უშინაფუს, უშინუ{უ}-ს) მიმღ.უარყ. შინანს ზმნისა -- უხსენებელი. შდრ. სახელ-უშინუ სახელ-უხსენებელი.
გადატ. გველი (ტაბუა). 

Lemma: ushk'ur-i  
Number: 20894  
უშკურ-ი (უშკურს) იხ. უშქური. 

Lemma: ushno  
Number: 20895  
უშნო (უშნოს) უშნო. გვალო უშნოს ქეშეხვადუ: ქხს, 1, გვ. 187 -- მთლად უშნოს შეხვდა. 

Lemma: ushromebuo  
Number: 20896  
უშრომებუო ზმნზ. უშრომლად, გარჯის გარეშე. უშრომებუო ხვალე ღურუუ მურსია -- უშრომლად მარტო სიკვდილი მოდისო. 

Lemma: ushuar-i  
Number: 20897  
უშუარ-ი (უშუარს) უვარგისი; უხეში. უშუარი კოჩიე -- უხეში კაცია. უშუარი წანა რე წირი წანა -- უვარგისი წელია
წლევანდელი წელი. უშუარ კოც ვაგჷდჷ -- უხეშ კაცს არ ჰგავდა. 

Lemma: ushuladu/e'  
Number: 20898  
უშულადუ/ჷ (უშულადუ/ჷ-ს) მიმღ.უარყ. შურდუ(ნ) ზმნისა -- დაუღლელი. უშულად კოჩიე -- დაუღლელი კაცია. უშულადუ
მაფშალია ოთანუანს ბირათ სერსუ -- დაუღლელი ბულბული ათენებს სიმღერით ღამეს. უშულადჷ არწივეფი ცასჷ
ათარსიოლჷნა -- დაუღლელი არწივები ცას ქვევიდან უტრიალებენ. ქუშულადუ ბჟაშ მარდიმე დაუღლელი მზის მადლი მე;
დაუღლელი მზის მადლით (ფიცილი). 

Lemma: ushulebel-i  
Number: 20899  
უშულებელ-ი (უშულებელს) მიმღ.უარყ. შეულებუ(ნ) ზმნისა -- შეუძლებელი. უშულებელო ზმნზ. შეუძლოდ. გადატ.
ორსულად. ბოლო დროს უშულებელო ქიჸუუ თე ოსურქ: მ.ხუბ., გვ. 135 -- ბოლო დროს შეუძლოდ (ორსულად) შეიქნა ეს
ქალი. თქვანი დიდა უშულებერო ლე: ქხს, 2, გვ. 160 -- თქვენი დედა ორსულად არის. 

Lemma: ushumur-i  
Number: 20900  
უშუმურ-ი (უშუმურს) მიმღ.უარყ. შუნს ზმნისა -- უსმელი. უჭკომური, უშუმური: ა.ცაგ., გვ. 74 -- უჭმელი, უსმელი. უშუმური,
უჭკომური, კებურს ელაგვანაფილი: კ.სამუშ., ქხპს, გვ. 171 -- უსმელი, უჭმელი, კერიასთან გასუქებული. 

Lemma: ushure  
Number: 20901  
უშურე (უშურეს) უსულო. უშურე ბძირი უხენო, შურდგჷმილიში დჷმაბადებელი: კ.სამუშ., ქართ.ზეპ., გვ. 119 -- უსულო ვნახე
ორსული, სულიერისა მშობელი (დამბადებელი). 

Lemma: ushure  
Number: 20902  
უშურე დო უგურე (უშურე დო უგურეს) უსულო და უგულო. თენა მუ რე, თე ოხერი, თე უშურე დო უგურე? -- ეს რა არის, ეს
ოხერი, ეს უსულო და უგულო? 

Lemma: ushurubumuo  
Number: 20903  
უშურუბუმუო ზმნზ. ხმის ამოუღებლად, ჩუმად. უშურუბუმუო მინილუ ოთახუშა -- ჩუმად შევიდა ოთახში. შდრ. შურუბუმუო. 

Lemma: ushut'q'vinapu  
Number: 20904  
უშუტყვინაფუ (უშუტყვინაფუს) მიმღ.უარყ. შიოტყვინუანს ზმნისა -- შეუტყობინებელი. ქომორთე ირ კოჩქ --
შეტყვინალფილქ დო უშუტყვინაფუქ: მ.ხუბ., გვ. 27 -- მოვიდა ყველა (ყველა კაცი) -- ვისაც შეატყობინეს და ვისაც არ
შეატყობინეს. 

Lemma: ushuk-i  
Number: 20905  
უშუქ-ი (უშუქის) მოურიდებელი, გაბედული, უშიშარი. დიასქანი უშუქი ოსური რდუ -- დედაშენი უშიშარი ქალი იყო. 

Lemma: ushux-i  
Number: 20906  
უშუხ-ი (უშუხის): უშუხი კოჩი უჯერო კაცი. შდრ. უშუქი. 

Lemma: ushkidur-i  



Number: 20907  
უშქიდურ-ი (უშქიდურს) მიმღ.უარყ. შქიდურენს ზმნისა -- უკადრებელი. 

Lemma: ushkirat'u/e'  
Number: 20908  
უშქირატუ/ჷ (უშქირატუ/ჷ-ს) მიმღ.უარყ. შქირიტუნს ზმნისა -- ჩაუქრობელი, -- უშრეტი. უშქირატ დანჩხირი მონტუ --
ჩაუქრობელი ცეცხლი მიკიდია. 

Lemma: ushkur-i  
Number: 20909  
უშქურ-ი (უშქურს) ბოტან. ვაშლი (ა.მაყ.). თითო უშქური ქჷდააკინუუ ჟირხოლოს: მ.ხუბ., გვ. 69 -- თითო ვაშლი დააჭერინა
(ხელში) ორივეს. მა სხულს გიმვოხექია დო ინა -- უშქურს: თ.სახოკ., გვ.252 -- მე მსხალზე (ხეზე) ვზივარო და ის -- ვაშლზე.
ზაკალს გოურჩქინდუ უშქურიში ჩეტიქჷ: ყაზაყ., 26.05.1930, გვ. 4 -- ბზას გაუჩნდა ვაშლის თეთრი ტილი. ქიმეჩეს
უშქურეფი: ი.ყიფშ., გვ. 107 -- მისცეს ვაშლები. ვაშლის სახეები: ატამა, ბამბე, ბია, დიხაში, კარტა, კაპლამი//კოპულამი,
კვეტელე, კინტირი, რასი-ჭითა, რგვალი, საადრიო//საადრეო, სამოთხეში//სამთხეში, საჩხირე, ტყარი,
შაქარი//შანქარი, შხუ, ჩახვა, ჭითაზიამი, ხარკალა, ხვამარდე... შდრ.ლაზ. უშქური//ოშქური ვაშლი (ნ.მარი). 

Lemma: ushkurand-i  
Number: 20910  
უშქურანდ-ი (უშქურანდის) უშიშარი. უშქურანდო ზმნზ. უშიშრად. უშქურანდო მინიილჷ ზალაშა: მ.ხუბ., გვ. 215 -- უშიშრად
შევიდა ზალაში. შდრ. უშქურანჯი. 

Lemma: ushkuranj-i  
Number: 20911  
უშქურანჯ-ი (უშქურანჯის) იგივეა, რაც უშქურანდი, -- უშიშარი. ბულათია ფიფია რდ ქომოლი, უშქურანჯი, თინ: აია, 2, გვ.
69 -- ბულათია ფიფია იყო ვაჟკაცი, უშიშარი, პირდაპირი. უშქურანჯო ზმნზ. უშიშრად. კჷრდეთ ოკო ქჷდოხვადე,
უშქურანჯო ორჯგინენი: კ.სამუშ., ქართ.ზეპ., გვ. 88 -- კლდესავით უნდა დაუხვდე, უშიშრად რომ აჯობო. 

Lemma: ushkurat'ama  
Number: 20912  
უშქურატამა (უშქურატამას) ბოტან. ვაშლატამი (ა.მაყ.). იხ. უშქური. 

Lemma: ushkurish(i)  
Number: 20913  
უშქურიშ(ი) ტი-ი (უშქურიშ(ი) ტირს) ზოოლ. მავნებელი მწერია ერთგვარი, უჩნდება ვაშლს. ტი მოყვინთელე ფერიში
ქორე-და, თინა უშქურიში ტი რე: ყაზაყ., 20.05.1930 გვ. 4 -- ტილი თუ მოყვითალო ფერისაა, ის ვაშლის ტილია. შდრ. ჩეტი. 

Lemma: ushkurnapu  
Number: 20914  
უშქურნაფუ (უშქურნაფუს) მიმღ.უარყ. ოშქურინუანს ზმნისა -- {შე}უშინებელი. სახელი ხოლო უშქურნაფუ ბჯოხო --
სახელიც უშიშარა მქვია. 

Lemma: ushke'rat'u  
Number: 20915  
უშქჷრატუ, უშქჷრატჷ (უშქი/ჷრატუ/ჷ-ს) იხ. უშქირატუ, -- მიმღ.უარყ. შქჷრჷტჷნს ზმნისა -- ჩაუმქრალი, ჩაუქრობელი. მუჭო
ბჟა დო თუთან, თეში უშქჷრატჷ ჸოფედას: კ.სამუშ., ქართ.ზეპ., გვ. 91 -- როგორც მზე და მთვარე, ისე უშრეტი ყოფილიყოს. 

Lemma: ushxirash-i  
Number: 20916  
უშხირაშ-ი (უშხირაშის) უფრო ხშირი, -- უხშირესი. უშხირაშო ზმნზ. უხშირესად. უშხირაშო ათე ლახალა რჩქინდჷ... --
უფრო ხშირად ეს ავადმყოფობა ჩნდება... 

Lemma: ushxuash-i  
Number: 20917  
უშხუაშ-ი (უშხუაშის) უმსხვილესი. თი თუმა არძაში უშხუაში რენია: ი.ყიფშ., გვ. 102 -- ის თმა ყველაზე უმსხვილესი არისო. 

Lemma: ucha  
Number: 20918  
უჩა (უჩას) შავი. ნოშქერჯგურა უჩა თოლეფი: მ.ხუბ., გვ. 15 -- ნახშირივით შავი თვალები. უჩათ ზმნზ. შავად. ვაარწყექო,
ქალაქი უჩათ გოქიტილი რენიე: მ.ხუბ., გვ. 12 -- ვერ ხედავ, ქალაქი შავად შესუდრული რომ არისო. ხარისხის ფორმები:
უუჩაში უშავესი; მაუჩა ისეთი შავი, როგორც...; მოუჩე მოშავო; გეუჩე ოდნავ შავი ზევიდან; გოუჩე ირგვლივ ოდნავ შავი;
ალაუჩა/ე გვრდიდან ოდნავ შავი. ამასთან: გვალო უჩა მთლად შავი; უნიშ{ნ}ო უჩა უნიშნო შავი; ძაამი უჩა ძალიან შავი.
შდრ. შქირუ; სიუჩარე. ლაზ. უჩა შავი (ნ.მარი). 

Lemma: -ucha  
Number: 20919  
-უჩა გვარების ერთ ჯგუფში გამოიყოფა მაწარმოებლად: ბოკუჩა (ღ ბორკ-უჩა ფეხ-შავი; შდრ. ბორკი ფეხი); დუდუჩა ღ
დუდი-უჩა თავშავა; შდრ. დუდი თავი); ტყებუჩა (ღ ტყები-უჩა ტყავ-შავა; შდრ. ტყები ტყავი); ღვამიჩა (ღ ღვამი-უჩა
შავლოყიანი; შდრ. ღვა ლოყა); ჸალიჩა//ყალიჩა (ღ ყალ-//ჸალი-უჩა ყელშავი; შდრ. ჸალ ყელი)... 

Lemma: ucha  
Number: 20920  
უჩა ბაწკარია (უჩა ბაწკარიას) ბოტან. ორკბილა. იხ. ბაწკარია, მაკიფია, მალაკიფა, მალიკიფა (ა.მაყ.). 

Lemma: ucha  
Number: 20921  
უჩა ბედნიერ-ი (უჩა ბედნიერს) ბოტან. თეთრყვავილა ლაშქარა. იხ. ლულუძგური, უჩა ტყა, უჩა ოსური, ქარშავე (ა.მაყ.). 



Lemma: uchaguram-i  
Number: 20922  
უჩაგურამ-ი (უჩაგურამს) შავგულიანი. 

Lemma: ucha  
Number: 20923  
უჩა დიხა (უჩა დიხას) შავი მიწა. გადატ. საიქიო. სო უჩა დიხაშა მეურქია? -- სად შავ მიწაში (საიქიოში) მიდიხარო? მათი ვა
მაცოცხლასი დო უჩა დიხას დოფჩოუნი: ი.ყიფშ., გვ. 129 -- მეც ნუ მაცოცხლოს და ნეტავი შავ მიწაში დამმალა. შდრ.
ჩედიხა. 

Lemma: ucha  
Number: 20924  
უჩა დღა (უჩა დღას) შავი დღე. გიორინუანს უჩა დღას: ქხს, 1, გვ. 159 -- დააყენებს შავ დღეს. მოუნჭეს არძას დო უჩა
დღა გიორინეს: მ.ხუბ., გვ. 156 -- ურტყეს ყველას და შავი დღე აყარეს (დააყენეს). შდრ. ჩე დღა; ლაზ. ტიშუჩა უბედური,
ბედკრული (ნ.მარი). 

Lemma: uchat{e'}  
Number: 20925  
უჩათ{ჷ} ზმნზ. შავად. იხ. უჩა. 

Lemma: uchat  
Number: 20926  
უჩათ ნწერილ-ი (უჩათ ნწერილ/რს) შავადმოსილი. უჩათ{დო}ნწერილიე -- შავადმოსილია. იხ. ნწერუა. 

Lemma: uchak'ak'al-i  
Number: 20927  
უჩაკაკალ-ი (უჩაკაკალ/რს) ბოტან. სოინჯი და შავი კუნელი (ა.მაყ.). 

Lemma: uchamela  
Number: 20928  
უჩამელა (უჩამელას) არაპურადი (სიტყვ.-სიტყვ. უჭამელა). იხ. ჩამა. 

Lemma: uchamuoba  
Number: 20929  
უჩამუობა (უჩამუობას) უჭმელობა. გიჩქჷდანი, გინიშა პირველი ბჟაში უჩამუობა იწვენც გინიში გოკჷრუას: ყაზაყ.,
26.05.1931, გვ. 4 -- იცოდეთ, ხბოსათვის პირველი რძის უჭმელობა იწვევს ხბოს შეკრულობას. 

Lemma: uchant  
Number: 20930  
უჩანთ წკურუა თოლიში თვალის შავად დახუჭვა. თეშ მეჯინუუ ჩქჷნ ნტერეფი უჩანთ თოლც წკურუნცია: კ.სამუშ., ქხპს, გვ.
162 -- ამის შემხედვარე ჩვენი მტრები თვალს შავად ხუჭავენ (ავის მანიშნებლად). 

Lemma: ucha  
Number: 20931  
უჩა ოსურ-ი (უჩა ოსურს) ბოტან. თეთრყვავილა ლაშქარა. შდრ. ლულუძგური, უჩა ბედნიერი, უჩა ტყა, ქარშავე (ა.მაყ.). 

Lemma: uchardia  
Number: 20932  
უჩარდია (უჩარდიას)შავგვრემანი. უჩარდია უჩა კოჩი, ვაშუნდი-და, მუშა მორთი?: მასალ., გვ. 66 -- შავგვრემანო შავო
კაცო, თუ არ დალევდი, რატომ მოხვედი? 

Lemma: uchareba  
Number: 20933  
უჩარება, უჩორება (უჩარებას, უჩორებას) სახელი აუჩარენს, აუჩორენს ზმნათა -- {გა}შავება. მიშა, თეში ვაგოჸოთანქ,
მითინ ვაგვაუჩარენი: ქხს, 1, გვ. 228 -- მიშა, ისე არ დაგკარგავ, ვინმე რომ არ გავაშავო. აუჩა/ორენს (გაუჩა/ორუ გააშავა,
გუუჩა/ორებუ გაუშავებია, ნოუჩა/ორებუე(ნ) აშავებდა თურმე) გრდმ. აშავებს. იუჩა/ორენს (გიიუჩა/ორუ გაიშავა, გუუჩა/ორებუ გაუშავებია)
გრდმ.სათავ.ქც. აუჩა/ორენს ზმნისა -- იშავებს. უუჩა/ორენს (გუუჩა/ორუ გაუშავა, გუუჩა/ორებუ გაუშავებია) გრდმ.სასხვ.ქც.
აუჩა/ორენს ზმნისა -- უშავებს. იუჩა/ორებუ{უ}(ნ)(გიიუჩა/ორუ გაშავდა, გაუჩა/ორებე{ლე}(ნ) გაშავებულა) გრდუვ. ვნებ. აუჩა/ორენს
ზმნისა -- შავდება. ეუჩა/ორებუ{უ}(ნ) (გეეუჩა/ორუ გაუშავდა, გაუჩა/ორებუუ(ნ) გაშავებია) გრდუვ. ვნებ. უუჩა/ორენს ზმნისა --
უშავდება. იუჩა/ორინე(ნ)(იუჩა/ორინუ(ნ) შესაძლებელი გახდა გაშავება, -- , -- ) გრდუვ.შესაძლ. ვნებ. აუჩა/ორენს ზმნისა --
შეიძლება გაშავდეს (გაშავება). აუჩა/ორინე(ნ)(აუჩა/ორინუ შეძლო {გა}ეშავებინა, -- , გონოუჩა/ორებუე(ნ) შესძლებია გაშავება)
გრდუვ.შესაძლ. ვნებ. უუჩა/ორენს ზმნისა -- შეუძლია {გა}აშავოს. ოუჩა/ორებაფუანს(ოუჩა/ორებაფუუ აშავებინა, უუჩა/ორებაფუაფუ
უშავებინებია, ნოუჩა/ორებაფუე(ნ) აშავებინებდა თურმე) კაუზ. აუჩა/ორენს ზმნისა -- აშავებინებს. მაუჩა/ორებელი მიმღ. მოქმ.
{გა}მშავებელი. ოუჩა/ორებელი მიმღ.ვნებ.მყ. {გა}საშავებელი. გაუჩა/ორებული მიმღ.ვნებ.წარს. {გა}შავებული. ნაუჩა/ორები/უ მიმღ.
ვნებ.წარს. {გა}ნაშავები. ნაუჩა/ორებუერი მიმღ.ვნებ.წარს. {გა}შავების საფასური. 

Lemma: ucha  
Number: 20934  
უჩა ტყა (უჩა ტყას) ბოტან. ძაღლყურძენა, თეთრყვავილა ლაშქარა და ოროვანდი. იხ. დიხაში მელიშა, ღვინჯა-ღვინჯა
(ა.მაყ.). 

Lemma: ucha-ucha  
Number: 20935  
უჩა-უჩა (უჩა-უჩას) შავ-შავი; მოშავო. უჩა-უჩა მიშაჸუნს -- შავ-შავი არის ჩაყოლებული. 

Lemma: uchap{u}le  



Number: 20936  
უჩაფ{უ}ლე (უჩაფ{უ}ლეს) უფეხსაცმლო. უჩაფულეთ ზმნზ. უფეხსაცმლოდ. თეში მადიდა ძღაბეფი უჩაფულეთ გილეშეს --
ამ სიდიდის გოგოები უფეხსაცმლოდ დადიოდნენ. მა უჩაფლეს ჩაფლა მუვოდვი: აია, 1, გვ. 20 -- უფეხსაცმლოს ფეხსაცმელი
ჩავაცვი. 

Lemma: ucha  
Number: 20937  
უჩა ქვერსემია (უჩა ქვერსემიას) შავი უფსკრული. უჩა ქვერსემიათ ზმნზ. შავ უფსკრულად. უჩა ქვერსემიათ
გითულებუდას სქან ოჯახის გიმევა! -- შავ უსკრულად გასულიყოს (დაქცეულიყოს) შენი ოჯახი ქვევით! (წყევლაა). 

Lemma: ucha  
Number: 20938  
უჩა ქუნც-ი (უჩა ქუნცის) ბოტან. შავი კუნელი. იხ. უჩა ხინჭკი; უჩა კაკალი (ა.მაყ.). 

Lemma: uchaghartam-i  
Number: 20939  
უჩაღართამ-ი (უჩაღართამს) შავჩოხიანი. გადატ. გველი (ტაბუა). შდრ. უსახელო. 

Lemma: ucha  
Number: 20940  
უჩა ყვარია (უჩა ყვარიას) ზოოლ. შავი ყვავი, -- ყორანი. 

Lemma: uchash-i  
Number: 20941  
უჩაშ-ი (უჩაშის) იგივეა, რაც უნჩაში, -- უფროსი. ასე უჩაში გაიშაბგორათ: მ.ხუბ., გვ. 2 -- ახლა უფროსი ამოვირჩიოთ. უჩაში
ჯიმაქ იმუსერი ოდარაჯუუშა მიდართჷ: ა.ცაგ., გვ. 10 -- უფროსი ძმა იმ ღამეს სადარაჯოდ წავიდა. დინილუ უჩაშიქ: მ.ხუბ.,
გვ. 3 -- ჩავიდა უფროსი. შდრ. ლაზ. უმჩანე უფროსი (აჭარ. დარგ. ლექსკ., 4, გვ. 68). 

Lemma: uchashala  
Number: 20942  
უჩაშალა (უჩაშალას) უფროსობა. ივანე დათუასქუა დოპილათია დო უჩაშალა ჩქი მაღალუნანია: მ.ხუბ., გვ. 114 -- ივანე
დათუასშვილი მოვკლათო და უფროსობა ჩვენ დაგვრჩებაო (გვექნებაო). ქონებაში რთუალას მა მოკუთნუ უჩაშალა --
ქონების გაყოფისას მე მეკუთვნის უფროსობა. 

Lemma: uchasheba  
Number: 20943  
უჩაშება (უჩაშებას) სახელი აუჩაშენს ზმნისა -- {გა}უფროსება. უჩაშენს (იყენ. იუჩაშუ იუფროსა, უუჩაშებუ უუფროსებია) გრდუვ.
საშ.-მოქმ. უფროსობს. აუჩაშენს (აუჩაშუ აუფროსა, უუჩაშებუ უუფროსებია, ნოუჩაშებუე(ნ) აუფროსებდა თურმე) გრდმ. აუფროსებს.
იუჩაშენს (გიიუჩაშუ გაიუფროსა თავი, გუუჩაშებუ გაუუფროსებია) გრდმ.სათავ.ქც. აუჩაშენს ზმნისა -- იუფროსებს თავს.
იუჩაშინე(ნ)(იუჩაშინუ შესაძლებელი გახდა {გა}უფროსება, -- , -- ) გრდუვ.შესაძლ. ვნებ. აუჩაშენს ზმნისა -- შეიძლება
გაუფროსება. აუჩაშინე(ნ)(აუჩაშინუ შეძლო {გა}ეუფროსებინა, -- , გონოუჩაშებუე(ნ) შესძლებია გაეუფროსებინა) გრდუვ.შესაძლ. ვნებ.
უუჩაშენს ზმნისა -- შეუძლია {გა}აუფროსოს. ოუჩაშებაფუანს(ოუჩაშებაფუუ {გა}აუფროსებინა, უუჩაშებაფუაფუ {გა}უუფროსებინებია,
ნოუჩაშებაფუე(ნ) აუფროსებინებდა თურმე) კაუზ. აუჩაშენს ზმნისა -- აუფროსებინებს. მაუჩაშებელი მიმღ. მოქმ. {გა}მაუფროსებელი.
ოუჩაშებელი მიმღ.ვნებ.მყ. {გა}საუფროსებელი. გაუჩაშებული მიმღ.ვნებ.წარს. გაუფროსებული. გონაუჩაშები/უ მიმღ. ვნებ.წარს.
განაუფროსები. გონაუჩაშებუერი მიმღ.ვნებ.წარს. გაუფროსების საფასური. {უგუ}უჩაშებუ მიმღ.უარყ. {გა}უუფროსებელი. 

Lemma: uchash(i)  
Number: 20944  
უჩაშ(ი) ნწერილ-ი (უნჩაშ(ი) ნწერილ/რს) იხ. უჩათ ნწერილი, -- შავში მოსილი. ყორანქ ქჷმორთჷ უჩაში ნწერილქ:
კ.სამუშ., ქართ.ზეპ., გვ. 24 -- ყორანი მოვიდა შავში მოსილი. კვარია მეურს უჩაშ ნწერილი: ქხს, 1, გვ. 170 -- ყვავი
მიფრინავს (მიდის) შავად გაძეძგილი(?) (მოსილი). 

Lemma: uchashoba  
Number: 20945  
უჩაშობა (უჩაშობას) უფროსობა. იხ. უჩაში. 

Lemma: uchashona  
Number: 20946  
უჩაშონა (უჩაშონას) ბოტან. ვაზის ჯიშია ერთგვარი (გ.ელიავა, კატალ., გვ. 44). 

Lemma: uchac'aram-i  
Number: 20947  
უჩაწარამ-ი (უჩაწარამს) შავწარბიანი. უჩაწარამ, თორხიანი, ქჷმორთი, მალას მიდამჸუნი: კ.სამუშ., ქხპს., გვ. 124 --
შავწარბა, თვალეშხიანო, მოდი, მალე წამიყვანე. იხ. წარი. 

Lemma: ucha  
Number: 20948  
უჩა ხინჭკ-ი (უჩა ხინჭკის) ბოტან. შავი კუნელი. იხ. უჩა კაკალი, უჩა ქუნცი (ა.მაყ.). 

Lemma: ucha  
Number: 20949  
უჩა ჯა (უჩა ჯას) ბოტან. შავი ხე. 

Lemma: ucha-jveshi  
Number: 20950  
უჩა-ჯვეში (უჩა-ჯვეშის) ბოტან. მაღლარი ვაზის ერთგვარი ჯიში. 



Lemma: uchenia  
Number: 20951  
უჩენია (უჩენიას) [რუს. учение სწავლება, წვრთნა]. უჩენიაშა გერინაფა სწავლებაზე დაყენება. გადატ. სასტიკი წვრთნა;
შავი დღის დაყენება. ინა უჩენიაშა გეურე -- ის შავ დღეში ჰყავს. 

Lemma: -uchia  
Number: 20952  
-უჩია კნინობითის სუფიქსია: დედ-უჩია დედიკო (შდრ. დედა); ბაბ-უჩია ბაბუკო (შდრ. ბაბუ ბაბუა); მამ-უჩია მამიკო (შდრ.
მამა, მუმა მამა)... 

Lemma: uchilatu/e'  
Number: 20953  
უჩილათუ/ჷ (უჩილათუ/ჷ-ს) სახელი ჩირთუ(ნ) ზმნისა, -- შეუმცდარი, შეუცდომელი. უჩილათუო ზმნზ. შეუმცდარად. 

Lemma: uchile(uchiles)  
Number: 20954  
უჩილე(უჩილეს) უცოლო. უჩილე ბოშეფი თქვანოთ ვარე: ქხს, 1, გვ. 190 -- უცოლო ბიჭები თქვენთვის არ არის. უჩილ'
ბოშენს ზაფრა ჸვილუნს: ი.ყიფშ., გვ. 124 -- უცოლო ბიჭებს ზაფრა კლავს. 

Lemma: uchinebu/e'1  
Number: 20955  
უჩინებუ/ჷ1 (უჩინებუ/ჷ-ს) მიმღ.უარყ. იჩინენს ზმნისა -- უცნობი. უჩინებ კოჩი გიმილენს გალე: მ.ხუბ., გვ. 40 -- უცნობი კაცი
გამოვა გარეთ. უჩინებუ მინაჯინენი, თის მეკითხულენა: კ.სამუშ., ქხპს., გვ. 140 -- უცნობი რომ შეიხედავს, იმას
კითხულობენ. 

Lemma: uchinebu2  
Number: 20956  
უჩინებუ2 (უჩინებუს) ბოტან. ვაზის ჯიშია ერთგვარი (გ.ელიავა, კატალ., გვ. 42). 

Lemma: uchit'el-i  
Number: 20957  
უჩიტელ-ი (უჩიტელ/რს) [რუს. учитель მასწავლებელი]. ქორთულიშე მა ჯგირი უჩიტელი პუნდუ -- ქართულში მე კარგი
მასწავლებელი მყავდა. 

Lemma: uchoreba  
Number: 20958  
უჩორება იხ. უჩარება. მასმა დღას დეუჩორჷ ჩიტიქ: მ.ხუბ., გვ. 68 -- მესამე დღეს გაშავდა ჩიტი. 

Lemma: uchunapu  
Number: 20959  
უჩუნაფუ (უჩუნაფუს) მიმღ.უარყ. ჩუნს ზმნისა -- მოუშუშავი (ღომი), მოუშუშებელი. უჩუნაფუ ქვირიშ ღუმუ -- ფქვილის
მოუშუშავი ღომი. კოტოშ ღუმუ უჩუნაფუ: ა.ცაგ., გვ. 86 -- ქოთნის ღომი მოუშუშავი. იხ. ჩუნაფა. 

Lemma: uchurcxal-i  
Number: 20960  
უჩურცხალ-ი, უჩურცხელ-ი (უჩურცხა/ელს) მიმღ.უარყ. ჩაარცხინუანს, ჩეერცხებუ(ნ) ზმნათა -- განუყრელი, მოუშორებელი.
სირჩინუვე თე ოხერი, თე ლახალა უჩურცხელი: ეგრისი., გვ. 131 -- სიბერე ეს ოხერი, ეს ავადმყოფობა მოუშორებელი.
სქანი უჩურცხალი მოინალეთ სქანწკმა ქჷდმორინუასჷ: კ.სამუშ., ქართ.ზეპ., გვ. 60 -- შენი განუყრელ მსახურად
შენთან(მუდმივად) მამყოფა. უჩურცხალო ზმნზ. განუყრელად, შეუწყვეტლად, განუშორებლად. იფჩხუპათ უჩურცხალო:
კ.სამუშ., ქხპს., გვ. 153 -- ვიბრძოლოთ (ვიჩხუბოთ) შეუწყვეტლად. 

Lemma: uchurcxebu/e'  
Number: 20961  
უჩურცხებუ/ჷ (უჩურცხებუ/ჷ-ს) იგივეა, რაც უჩურცხალი, -- მოუშორებელი. სირჩინე რე დიდი ლახალა, კოჩიშო უჩურცხებუ
ჭირი: ქხს, 1, გვ. 164 -- სიბერე არის დიდი ავადმყოფობა, კაცისთვის მოუშორებელი ჭირი. 

Lemma: uche'latu/e'  
Number: 20962  
უჩჷლათუ/ჷ (უჩჷლათუ/ჷ-ს) იგივეა, რაც უჩილათუ. უჩჷლათუო ზმნზ. შეუმცდარად; აუცილებლად. ჭიჭე წიწილეფცჷ
უჩჷლათუო ოსაჭიჷ ლადჷრი ოდიარე: ყაზაყ., 26.03.1930, გვ. 2 -- პატარა წიწილებს აუცილებლად სჭირდება ნედლი
ბალახი. 

Lemma: uchkimet  
Number: 20963  
უჩქიმეთ ზმნზ. უჩემოდ. უჩქიმეთ მუჭო გოტახი? : ი.ყიფშ., გვ. 81 -- უჩემოდ როგორ გატეხე? 

Lemma: uchxench'ie  
Number: 20964  
უჩხენჭიე (უჩხენჭიეს), უჩხენჭო (უჩხენჭოს): უჩხენჭო კოჩი უსულგულო (გაუბედავი) კაცი. შდრ. ჩხენჭიერი. 

Lemma: uchxonapu/e'  
Number: 20965  
უჩხონაფუ/ჷ (უჩხონაფუ/ჷ-ს) მიმღ.უარყ. ოჩხონუანს, ჩხონდუ(ნ) ზმნათა -- უცხონებელი. სი უჩხონაფუ ქჷდოსქჷდჷქ -- შენ
უცხონებელი დარჩები. 

Lemma: uchxonchxe  



Number: 20966  
უჩხონჩხე (უჩხონჩხეს) უღვიძლო, უჯიგრო. გადატ. არაგულადი, გაუბედავი. სი უგურე, სი უჩხონჩხე, სი მონობას გეგაფილი
-- შე უგულო, შე გაუბედავო (უღვიძლო), შე მონობას დაჩვეულო. უჩხონჩხე გეფრჩქინექ -- გაუბედავი გავჩენილვარ. 

Lemma: ucalu  
Number: 20967  
უცალუ (უცალუს) მიმღ.უარყ. ცალუნს ზმნისა -- მოუმკელი, მოუცელავი. იხ. ცალუა. 

Lemma: uceb  
Number: 20968  
უცებ, უცებუ ზმნზ. უცბად. უცებ გაკიღჷ გოლაშა: : ი.ყიფშ., გვ. 21 -- უცბად ამოიტანა მთაზე. უცებუ კარი ოზეში დოკილუუ:
ი.ყიფშ., გვ. 76 -- უცბად ეზოს კარი დაკეტა. 

Lemma: ucebas{u}  
Number: 20969  
უცებას{უ} ზმნზ. იგივეა, რაც უცებ, -- უცბად. ბჟადალჷშე უცბას ბუქი-შუხიქ გელასოფუ -- დასავლეთიდან (მზის
ჩასასვლელიდან) უცებ მტვრის ბუქი ამოვარდა. უცებასუ გემორღვეს: ქხს, 1, გვ. 279 -- უცბად აგვყარეს. 

Lemma: ucebashe  
Number: 20970  
უცებაშე, უცბაშე ზმნზ. იგივეა, რაც უცებასუ, -- უეცრად, უცბად. უგჷნალო უცბაშე ჯარიშ ქართას ქიმშალეს: კ.სამუშ.,
ქართ.ზეპ., გვ. 97 -- უცბად, მოულოდნელად ჯარის ალყაში შევარდნენ. სი ჭე ჸურუ ქორექჷ დო უცბაშე გიჩქ გაფენთენება
კ.სამუშ., ქართ.ზეპ., გვ. 44 -- შენ ცოტა ხამი ხარ და უცბად იცი დაფეთება. გეგშასოფჷ უცბაშე:ი.ყიფშ., გვ. 102 -- გამოხტა
(გამოგლიჯა) უცბად. 

Lemma: ucio  
Number: 20971  
უციო (უციოს) აუცილებელი .უციოთ ზმნზ. აუცილებლად. 

Lemma: ucodar-i  
Number: 20972  
უცოდარ-ი (უცოდარს) მიმღ.უარყ. ცოდენს ზმნისა -- უცოდველი. მითინ ვარე უცოდარი -- არავინაა უცოდველი. შდრ.
ცოდიერი. 

Lemma: ucodash-i  
Number: 20973  
უცოდაშ-ი (უცოდაშის) უფრო საცოდავი. ვავორდით უცოდაში: კ.სამუშ., ქხპს., გვ. 154 -- არ ვიყავით უფრო საცოდავი. 

Lemma: ucpas  
Number: 20974  
უცფას იგივეა, რაც უცებას{უ}. კოჩი უცფას ირჩჷნუუ: მასალ., გვ. 24 -- კაცი უცებ ბერდება. უცფას ირფელქ გააჭყორდჷ:
მ.ხუბ., გვ. 219 -- უცებ ყველაფერი დაავიწყდა. 

Lemma: ucxene  
Number: 20975  
უცხენე (უცხენეს) უცხენო. 

Lemma: ucxo  
Number: 20976  
უცხო (უცხოს) იხ. ურცხო. 

Lemma: udzvale  
Number: 20977  
უძვალე (უძვალეს) უძვლო. ნინა უძვალე რენია: ხალხ.სიბრ., 1, გვ.106 -- ენა უძვლოაო. 

Lemma: udzvirash-i  
Number: 20978  
უძვირაშ-ი (უძვირაშის) უფრო ძვირი, უძვირესი. იხ. ძვირი. 

Lemma: udzvirpash-i  
Number: 20979  
უძვირფაშ-ი (უძვირფაშის) უძვირფასესი. 

Lemma: udzirapu  
Number: 20980  
უძირაფუ (უძირაფუს) მიმღ.უარყ. ძირუნს ზმნისა -- უნახავი. დობღურუქ მა საწყალი ჸოროფილიშ უძირაფუ: ქხს, 1, გვ. 162
-- მოვკვდები მე საწყალი შეყვარებულის უნახავი. კარცჷ ქიგერე მიდგაში რენი უძირაფუ ამუნათი სქუა : ი.ყიფშ., გვ. 57 --
კარზე დგას ვიღაცისაა უნახავი ლამაზი შვილი. 

Lemma: udzirapuoba  
Number: 20981  
უძირაფუობა (უძირაფუობას) უნახაობა. სქანი უძირაფუობათ შური დო გური მეწუხებუ -- შენი უნახაობით სული და გული
მიწუხს. 

Lemma: udzlevel-i  
Number: 20982  
უძლეველ-ი (უძლეველს) მიმღ.უარყ. ძალუნს ზმნისა -- უძლეველი. უძლეველი დიდი ნძალა: ი.ყიფშ., გვ. 168 -- უძლეველი



დიდი ძალა. 

Lemma: udzudzur-i  
Number: 20983  
უძუძურ-ი (უძუძურს) უძუძური. უძუძურო ზმნზ. უძუძურად. მიდგა ორდე, გურს მერჭუნს, უძუძურო მიირყუუ: მ.ხუბ., გვ. 348 --
ვინც უნდა იყო, გულს დაგწვავს, უძუძურად შეწუხდა (მოირყა). 

Lemma: uc'amale  
Number: 20984  
უწამალე (უწამალეს) უწამლო. ჸოროფა რე სნეულება, უწამალე გურიშ ჭუა: ქხს, 1, გვ. 155 -- სიყვარული არის სნეულება,
უკურნებელი (უწამლო) გულის ტკივილი. 

Lemma: uc'amo  
Number: 20985  
უწამო (უწამოს) იგივეა, რაც ურწუმო, -- ურწმუნო. ბჟაშ სინთეს მააშორჷ, უწამო დო გური ნირგა: ი.ყიფშ., გვ. 174 -- მზის
სინათლეს მოაშორა ურწმუნო და გულბოროტი (მოღალატე). 

Lemma: uc'eso  
Number: 20986  
უწესო (უწესოს) უწესო. უწესო ხასიათი ნოღვენია: მ.ხუბ., გვ. 291 -- უწესო ხასიათი ჰქონიაო. უწესო თანაფას ხოლო უწესო
რენია: ხალხ.სიბრ., 1, გვ. 131 -- უწესო აღდგომასაც უწესო არისო. იხ. წესიერი. 

Lemma: uc'ik'indebu  
Number: 20987  
უწიკინდებუ, უწუკინდებუ (უწი/უკინდებუს) მიმღ.უარყ. წეეკინდებუ(ნ) ზმნისა -- წაუკიდებელი. ჩილიწკმა დიიჭყჷ
უწუკინდებუ ცხორება -- ცოლთან დაიწყო წაუკიდებელი ცხოვრება. 

Lemma: uc'indur-i  
Number: 20988  
უწინდურ-ი, უწუნდურ-ი (უწი/უნდურს) უწმინდური, ბინძური. ბინა ნოღვე თაქ ნგერეფც, უწინდური შურიდგჷმას: კ.სამუშ.,
ქართ.ზეპ., გვ. 115 -- ბინა ჰქონია აქ მგლებს, უწმინდურ სულდგმულს. უწინდურო ზმნზ. უწმინდურად. ცხორენდჷ თინა
უწინდურო: ა.ცაგ., გვ. 94 -- ცხოვრობდა ის უწმინდურად. 

Lemma: uc'irsple  
Number: 20989  
უწირსფლე (უწირსფლეს) უჭირისუფლო; ობოლი. იხ. წირსფალი. 

Lemma: uc'ipul-i  
Number: 20990  
უწიფულ-ი (უწიფულ/რს) მიმღ.უარყ. უმწიფარი. მა ეულირი ბოში ვორდი, სი უწიფული ცირა რდჷ ნი: ი.ყიფშ., გვ. 144 -- მე
მოზრდილი ბიჭი ვიყავი, შენ რომ პატარა (უმწიფარი) გოგო იყავი. 

Lemma: uc'k'exvima  
Number: 20991  
უწკეხვიმა (უწკეხვიმას) ბოტან. უკურკო ხურმა (გარეული ხურმის ჯიში). იხ. წკა, ხვიმა. 

Lemma: uc'k'ic'k'ar-i  
Number: 20992  
უწკიწკარ-ი (უწკიწკარს) მიმღ.უარყ. წკიწკენს ზმნისა -- უზიზღო. უწიწკარი მოსაქვარე ვამისვანჯჷ ართი წუნცუ -- უზიზღო
მოსაქმე არ მოისვენებს ერთ წუთს. უწკიწკარო ზმნზ. უზიზღოდ. უწკიწკარო ქემეთხუ ხე დო გობონუ -- უზიზღოდ მოკიდა
ხელი და გაბანა. 

Lemma: uc'narash-i  
Number: 20993  
უწნარაშ-ი (უწნარაშის) უწინარესი. ირფელიშ უწნარაში -- სქანი ძირაფა ძვირი მაფუ: ქხს, 1, გვ. 76 -- ყველაზე უწინარეს --
შენი ნახვაა ჩემთვის ძვირი. 

Lemma: uc'ormac'oro  
Number: 20994  
უწორმაწორო ზმნზ. უსწორმასწორო. უწორმაწოროთ ზმნზ. უსწორმასწოროდ. ნაბეტანი უწორ-მაწოროთ ირდუუ -- ნამეტანი
უსწორმასწოროდ იზრდება. 

Lemma: uc'uk'indebu/e'  
Number: 20995  
უწუკინდებუ/ჷ (უწუკინდებუ/ჷ-ს) იხ. უწიკინდებუ. 

Lemma: uc'undur-i  
Number: 20996  
უწუნდურ-ი (უწუნდურს) იხ. უწინდური. უწუნდური რქვიეფიში ნასხუნა: მ.ხუბ., გვ. 356 -- უწმინდური ქვრივების ნარჩევი.
უწუნდურს ეძახიან დათვს. შდრ. ბურდღინა. 

Lemma: uc'q'alik'e  
Number: 20997  
უწყალიკე (უწყალიკეს) იგივეა, რაც უწყარმაკე, -- უსაქმური; გაუბედავი, გადაწყვეტილების ვერმიმღები. უწყალიკე კოჩი --
გაუბედავი კაცი. 

Lemma: uc'q'are  



Number: 20998  
უწყარე (უწყარეს) უწყლო. უწყარეთ ზმნზ. უწყლოდ. უწყარეთ დიარა ვეჸინი, სი ქოგიჩქჷნია: მ.ხუბ., გვ. 219 -- უწყლოდ
ქორწილი რომ არ იქნება, შენ იციო. მა ვებრგუქუ უსქანეთი, მუჭოთ ჩხომი უწყარეთი -- მე არ ვვარგვარ უშენოდ, როგორც
თევზი უწყლოდ. 

Lemma: uc'q'armak'e  
Number: 20999  
უწყარმაკე, უწყარმანკო(უწყარმა{ნ}კეს) იგივეა, რაც უწყალიკე, -- ზანტი; უსაქმური; გაუბედავი. შდრ. ჩხენჭიერი;
წყარმაკი. 

Lemma: uch'arapu  
Number: 21000  
უჭარაფუ (უჭრაფუს) მიმღ.უარყ. აჭარუუ(ნ) ზმნისა -- ვისაც არ ეღირსა, -- უღირსებელი. 

Lemma: uch'varu  
Number: 21001  
უჭვარუ (უჭვარუს) მიმღ.უარყ. ჭვარუნს ზმნისა -- საყანედ გაუწმენდელი მიწა. იხ. ჭვარუა. 

Lemma: uch'vebu  
Number: 21002  
უჭვებუ (უჭვებუს) მიმღ.უარყ. აჭუ(ნ) ზმნისა -- აუტკივარი. უჭვებუ დუდი მუშენ იბჭუავა: ხალხ.სიბრ., 1, გვ. 137 -- აუტკივარი
თავი რატომ ავიტკივოო. 

Lemma: uch'{v}u-uxashu/e'  
Number: 21003  
უჭ{ვ}უ-უხაშუ/ჷ (უჭ{ვ}უ-უხაშუ/ჷ-ს) შეუწვავ-მოუხარშავი. უჭვუ-უხაშუში მაჭკომალი -- უწვავ-უხარშავის მჭამელი. 

Lemma: uch'irak'u  
Number: 21004  
უჭირაკუ (უჭირაკუს) მიმღ.უარყ. ჭირკუ(ნ) ზმნისა -- დაუმჭკნარი. უჭირაკუ ღვა -- დაუმჭკნარი ღაწვი (ლოყა). იხ. ჭირკუ. 

Lemma: uch'irale  
Number: 21005  
უჭირალე, უჭურალე (უჭირალეს, უჭურალეს) ბოტან. მარშანცია (ა.მაყ.). იხ. ჭურიალე. 

Lemma: uch'iralo  
Number: 21006  
უჭირალო ზმნზ. უჭიროდ, გაუჭივრებლად. 

Lemma: uch'iro  
Number: 21007  
უჭირო (უჭიროს) უჭირო. ქ უჭირო საჭიროთია უჭირო საჭიროდო, -- ძალით გამოწვეული გაჭივრება. 

Lemma: uch'ich'ashi-i  
Number: 21008  
უჭიჭაში-ი (უჭიჭაშის) უმცირესი, უპატარავესი. ირი სხეულიშე უჭიჭაში რე: ქხს, 1, გვ. 159 -- ყოველ სხეულზე უმცირესია. იხ.
ჭიჭე. 

Lemma: uch'k'omela  
Number: 21009  
უჭკომელა (უჭკომელას) იგივეა, რაც უჭკომური. 

Lemma: uch'k'omur-i  
Number: 21010  
უჭკომურ-ი (უჭკომურს) მიმღ.უარყ. ჭკომუნს ზმნისა -- უჭმელი. უჭკომური, უშუმური, ყებურც ეკოგვანაფილი: კ.სამუშ., ქხპს,
გვ. 171 -- უსმელი, უჭმელი, კერიის პირას გასუქებული. უჭკომურო ზმნზ. უჭმელად. უჭკომურო მითინ ვერგჷ: ქხს, 1, გვ. 169 --
უჭმელად არავინ ვარგა. 

Lemma: uch'k'ue  
Number: 21011  
უჭკუე, უჭკუვე (უჭკუ{ვ}ეს) უჭკუო. დუდი მექინძუ ბედიში მაგორალი უჭკუე კოს: მ.ხუბ., გვ.25 -- თავი წაგლიჯა ბედის
მძებნელ უჭკუო კაცს. უჭკუვე დო ცანცალა კოც მუში კუჩხი ქჷმიჸუნანცია ჭკუვაშავა: კ.სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 123 -- უჭკუო
და ცეტ კაცს თავისი ფეხები მოიყვანს ჭკუაზეო. იხ. ჭკუვა. 

Lemma: uch'k'umur-i  
Number: 21012  
უჭკუმურ-ი (უჭკუმურს) იხ. უჭკომური. 

Lemma: uch'k'uo  
Number: 21013  
უჭკუო (უჭკუოს) იხ. უჭკუე. უჭკუო კოჩიში ტვინი ოჭკომი: მ.ხუბ., გვ. 25 -- უჭკუო კაცის ტვინი შეჭამე. 

Lemma: uch'k'uoba  
Number: 21014  
უჭკუობა (უჭკუობას) უჭკუობა. უჭკუობას ქომიმტკიცე: მ.ხუბ., გვ.311 -- უჭკუობას კი მიმტკიცებ. 

Lemma: uch'k'uoshe  



Number: 21015  
უჭკუოშე უჭკუო (უჭკუოშე უჭკუოს) უჭკუოზე უჭკუო; ყველაზე მეტად უჭკუო. უჭკუოშე უჭკუოქ გიშართუ -- ყველაზე მეტად
უჭკუო (უჭკუოზე უჭკუო) გამოვიდა. 

Lemma: uch'u  
Number: 21016  
უჭუ (უჭუს) მიმღ.უარყ. ჭუნს ზმნისა -- უმი; გამოუმცხვარი, შეუწვავი. უჭუ ჭყორი: ი.ყიფშ., გვ. 181 -- შეუმწვარი მწყერი. 

Lemma: uch'u-uxashu/e'  
Number: 21017  
უჭუ-უხაშუ/ჷ (უჭუ-უხაშუ/ჷ-ს) უწვავ-უხარშავი. უჭუ-უხაშჷში მაჭკუმალც კიბირი გაკუუტკაჩი: ი.ყიფშ., გვ. 187 -- უწვავ-
უხარშავის მჭამელს კბილები შეუკარი(ერთად). 

Lemma: uch'q'ane  
Number: 21018  
უჭყანე (უჭყანეს) უძალო, უღონო; გადატ. მოუხერხებელი. უჭყანე კოჩიე -- სუსტი (მოუხერხებელი) კაცია. შდრ. უწყარმაკე. 

Lemma: uch'q'anie  
Number: 21019  
უჭყანიე (უჭყანიეს) უძალო; გადატ. მოუსავლიანი. უჭყანიე დიხა -- უძალო(მოუსავლიანი) მიწა. შდრ. ჭყანიერი. 

Lemma: uch'q'anch'q'u/e'  
Number: 21020  
უჭყანჭყუ/ჷ (უჭყანჭყუ/ჷ-ს) მიმღ.უარყ. ჭყანჭყუნს ზმნისა -- მოუჭეჭყავი. 

Lemma: uxame  
Number: 21021  
უხამე (უხამეს) უდანო. უხამეთ ზმნზ. უდანოდ. უხამეთ ღურელი ორინჯი ვეეჭკომე -- უდანოდ მკვდარი საქონელი არ
შეიძლება იჭამოს. 

Lemma: uxamur-i  
Number: 21022  
უხამურ-ი (უხამურს) იგივეა, რაც უხამო. უხამურო ზმნზ. უდანოდ. უხამურო ღურელი გინი -- უდანოდ მკვდარი ხბო. 

Lemma: uxanala  
Number: 21023  
უხანალა (უხანალას) ორსულობა. იხ. უხენო. 

Lemma: uxane  
Number: 21024  
უხანე (უხანეს) უხანო; დღემოკლე, უდროო. ჩქიმი ჸოროფილი უხანე: ქხს, 1, გვ. 252 -- ჩემი შეყვარებული უხანო. სო რდჷ ე
უხანე ათეზმა ხანს? -- სად იყო ეს უხანო ამდენ ხანს? უხანეთჷ ზმნზ. უდროოდ. მუსხი ღურუდ უხანეთი: ქხს, 1, გვ. 330 --
რამდენი კვდებოდა უდროოდ. 

Lemma: uxapu  
Number: 21025  
უხაფუ (უხაფუს) მიმღ.უარყ. ხანს ზმნისა -- უშობელი; დეკეული. ჩქიმი ორინჯი სი ამიშინი..., უხაფუ დო ხაფილც ვა
იშებჩინენდეე თეში: ი.ყიფშ., გვ. 186 -- ჩემი საქონელი შენ ამიშენე (გამიმრავლე)..., უშობელსა და ხბოიანს (ნაშობს)
ერთმანეთისაგან ვერ ვარჩევდე (ვცნობდე) ისე. 

Lemma: uxashu/e'  
Number: 21026  
უხაშუ/ჷ (უხაშუ/ჷ-ს) მიმღ.უარყ. ხაშუნს ზმნისა -- მოუხარშავი. უჭვუ-უხაშუში მაჭკომალი -- უწვავ-უხარშავის მჭამელი
(ნადირის ეპითეტია და იყენებენ წყევლაში). 

Lemma: uxe  
Number: 21027  
უხე (უხეს) მიმღ.უარყ. აუხელელი. სქანი ნოსასია ჟირი თოლუხე ლაკვიქ ქაშუა: მ.ხუბ., გვ. 93 -- შენს რძალს ორი
თვალაუხელელი ლეკვი ეყოლაო (ეშოვაო). იხ. თოლუხუ. 

Lemma: uxeie  
Number: 21028  
უხეიე (უხეიეს) უხელო, ხელის არმქონე (მ.კვირტია). 

Lemma: uxe{l}e(uxe{l}es)  
Number: 21029  
უხე{ლ}ე(უხე{ლ}ეს) იგივეა, რაც უხეიე, -- უხელო. უხეელე//უხეე კოჩიე -- უხელო კაცია. შდრ. ხე. 

Lemma: uxendu  
Number: 21030  
უხენდუ (უხენდუს) მიმღ.უარყ. ხენდუნს ზმნისა -- უხედნი, გაუხედნავი. უხენდუ კვიცი ჸუნს -- {გა}უხედნელი კვიცი ჰყავს. 

Lemma: uxeneba  
Number: 21031  
უხენება (უხენებას) სახელი აუხენენს, დეეუხენებუ(ნ)ზმნათა -- {და}ორსულება. ცირასქუაქ ათე ბოშიშე დეეუხენუ --
ქალიშვილი ამ ბიჭისაგან დაორსულდა. აუხენენს (დააუხენუ დააორსულა, დუუხენებუ დაუორსულებია, დონოუხენებუე(ნ)
დააორსულებდა თურმე) გრდმ. აორსულებს. უუხენენს (დუუხენუ დაუორსულა, დუუხენებუ დაუორსულებია) გრდმ.სახვ.ქც. აუხენენს



ზმნისა -- უორსულებს. იუხენებუუ(ნ)(დიიუხენუ დაორსულდა, დაუხენებე{ლ}ე}(ნ) დაორსულებულა) გრდუვ. ვნებ. აუხენს ზმნისა --
ორსულდება. ეუხენებუუ(ნ)(დეეუხენუ დაუორსულდა, დაუხენებუ დაორსულებია) გრდუვ. ვნებ. უუხენენს ზმნისა -- უორსულდება.
იუხენინე(ნ)(იუხენინუ შესაძლებელი გახდა დაორსულება, -- , -- ) გრდუვ.შესაძლ. ვნებ. აუხენენს ზმნისა -- შეიძლება
დაორსულდეს. აუხენინე(ნ)(აუხენინუ შეძლო {და}ეორსულებინა, -- , დონოუხენებუე(ნ) შესძლებია დაორსულება) გრდუვ.შესაძლ.
ვნებ. უუხენენს ზმნისა -- შეუძლია {და}აორსულოს. ოუხენ{ებ}აფუანს(ოუხენებაფუუ {და}აორსულებინა, უუხენებაფუაფუ
{და}უორსულებინებია, ნოუხენებაფუე(ნ) აორსულებინებდა თურმე) კაუზ. აუხენენს ზმნისა -- აორსულებინებს. მაუხენებელი მიმღ.
მოქმ. {და}მაორსულებელი. ოუხენებელი მიმღ.ვნებ.მყ. {და}საორსულებელი. დაუხენებული მიმღ.ვნებ.წარს. დაორსულებული.
{დო}ნაუხენები/უ ვნებ.წარს. {და}ნაორსულები. {დო}ნაუხენებუერი მიმღ.ვნებ.წარს. {და}ორსულების საფასური. {უდუ}უხენებუ მიმღ.უარყ.
{და}უორსულებელი. შდრ. უხენო. 

Lemma: uxeno  
Number: 21032  
უხენო (უხენოს) ორსული. ოსურქ უხენოქ იჸუუ -- ცოლი ორსული შეიქნა. უშურე ბძირი უხენო: კ.სამუშ., ქართ.ზეპ., გვ. 119 --
უსულო ვნახე ორსული. შდრ.ლაზ. უხუენი ორსული (ნ.მარი). 

Lemma: uxenoba  
Number: 21033  
უხენობა (უხენობას) იხ. უხენება, -- ორსულობა. 

Lemma: uxece  
Number: 21034  
უხეცე (უხეცეს) დაუნაყრებელი; უჭმელი. უხეცეთ ზმნზ. უხემსოდ, უნაყროდ. 

Lemma: uxecoba  
Number: 21035  
უხეცობა (უხეცობას) უზმოობა, უხემსობა. იხ. ხეცა. 

Lemma: uxecur-i  
Number: 21036  
უხეცურ-ი (უხეცურს) მიმღ.უარყ. იხეცუანს ზმნისა -- უსაუზმებელი; უჭმელი. თელი დღაში უხეცური ვორექ, ლუკა
ვემიამიზიმუაფუ პიჯიშა -- მთელი დღის უხემსი (უჭმელი) ვარ, ლუკმა არ ჩამიდვია (მიმიზომებია) პირში. უხეცურო ზმნზ.
უჭმელად იხ. ხეცა. 

Lemma: uxvamu  
Number: 21037  
უხვამუ (უხვამუს) მიმღ.უარყ. ხვამანს ზმნისა -- {და}ულოცავი. უხვამუო ზმნზ. დაულოცველად. უხვამუო გეღუზუ ღვინი --
დაულოცავად დალია ღვინო. 

Lemma: uxvie  
Number: 21038  
უხვიე (უხვიეს) იგივეა, რაც უხეიე, -- უხელო; მარტო ცალი ხელის მქონე. 

Lemma: uxto//uxt'o  
Number: 21039  
უხთო//უხტო (უხთ/ტოს) უღმრთო; უტიფარი; თავისებური წესებისა და ნორმების დამრღვევი. უღთო კოჩი -- უღვთო, უტიფარი
კაცი. 

Lemma: uxolash-i  
Number: 21040  
უხოლაშ-ი (უხოლაშის), უხოლოშ-ი (უხოლოშის) უახლოესი. უხოლაში ბორჯი -- უახლოესი დრო. უხოლაში ბორჯიშო
ნძალაუფლება თინემს აღვენუუ -- უახლოესი დროისათვის ძალაუფლება იმათ ექნება. ვითოჟირი ვერსიში უხოლაშისჷ
მითინი ვემიოთინანცია: ქხს, 2, გვ. 28 -- თორმეტ კილომეტრზე უფრო ახლოს ვერავინ ვერ მიბედავსო. 

Lemma: uxonu/e'  
Number: 21041  
უხონუ/ჷ (უხონუ/ჷ-ს) მიმღ.უარყ. ხონუნს ზმნისა -- მოუხნავი. უხონუ დიხა -- {მო}უხნავი მიწა, -- კორდი. უხონუო ზმნზ.
მოუხნავად. უხონუო ვადოსკიდუ ხეში მაფართა ჯოლოკეტი -- მოუხნავად არ დარჩება ხელის გულის სიფართის გლერტა. 

Lemma: uxorcoba  
Number: 21042  
უხორცობა (უხორცობა) უხორცობა. უხორცობაშე ჯოღორიში ხორცი ვეჭკომენია: ხალხ.სიბრ., 1, გვ. 139 -- უხორცობის
გამო ძაღლის ხორცი არავის შეუჭამიაო (არ შეიძლება იჭამოსო). 

Lemma: uxoc'u  
Number: 21043  
უხოწუ (უხოწუს) მიმღ.უარყ. ხოწუნს ზმნისა -- გაუთლელი, გაუფცქვნელი ხილი (ვაშლი, მსხალი, ატამი...). უხოწუო ზმნზ.
გაუთლელად. უხოწუო ატამა ვამაჭკომე -- გაუთლელად ატმის ჭამა არ შემიძლია. 

Lemma: uxsenebe{l}-i  
Number: 21044  
უხსენებე{ლ}-ი (უხსენებელ/რს) მიმღ.უარყ. უხსენებელი. გადატ. გველი (ტაბუ). უხსენებეი ქუუძირუ შიარს --
უხსენებელი(გველი) უნახავს ხშირ ბალახში. 

Lemma: uxt'ino  
Number: 21045  
უხტინო (უხტინოს) იგივეა, რაც უხტო, -- უღვთო, უღმერთო. ჰა, ჸოროფა, სი უხტინო, მუჭო გილურქ უხუჯურო -- ჰა,
სიყვარულო, შე უღვთოვ, როგორ დადიხარ უხერხულად? 



Lemma: uxurge  
Number: 21046  
უხურგე, უხურგო (უხურგე/ო-ს) უსაზღვრო. იხ. ხურგი. 

Lemma: uxushu  
Number: 21047  
უხუშუ (უხუშუს) მიმღ.უარყ. ხუშუნს ზმნისა -- დაუგველი. უხუშუო ზმნზ. დაუგველად. დედიბიქ თქუუა: მა ბღურუქია; ძღაბიქ --
მა იბთხუებუქია დო ჸუდექ უხუშუო (უროხუო) ქოდოსქიდუა: ხალხ.სიბრ., 1, გვ. 36 -- დედაბერმა თქვაო: მე ვკვდებიო;
გოგომ -- მე ვთხოვდებიო და სახლი დაუგველად (კი) დარჩაო. შდრ. უროხუო. 

Lemma: uxujur-i  
Number: 21048  
უხუჯურ-ი (უხუჯურის) {მო}უხერხებელი; მხარშეუწყობელი; არასასურველი; მიუმხარი. უხუჯურო ზმნზ. მოუხერხებლად,
არასასურველად; მხარშეუწყობლად. ჸუდე უხუჯურო გეუდგჷნია მ.ხუბ., გვ. 215 -- სახლი მოუხერხებლად უდგასო. მუჭო
გილურქ უხუჯურო?: ქხს, 1, გვ. 140 -- როგორ მოუხერხებლად დადიხარ? შდრ. მოხუჯური. 

Lemma: ujale  
Number: 21049  
უჯალე (უჯალეს) 1. უძელო, უხეო. უჯალე ეზო -- უხეო ეზო. 2.უმძევალო; საბუდარში როცა მძევალი კვერცხი არაა
დატოვებული. იხ. ჯალი. 

Lemma: ujare  
Number: 21050  
უჯარე (უჯარეს) უჯარო. 

Lemma: ujgush-i  
Number: 21051  
უჯგუშ-ი (უჯგუშის) უკეთესი (საპირისპ. უფრაში უარესი). უფრაში ვაძირენი, თეში უჯგუში ვამგეწონებუნია -- უარესი რომ
არ ნახო, ისე უკეთესი არ მოგეწონებაო. უჯგუშიში უჯგუშის ირო ძირუნქია: ხალხ.სიბრ., 1, გვ. 139 -- უკეთესის უკეთესს
ყოველთვის ნახავო. სი ხომ ვარდიშ(ი) უჯგუში რექ: ქხს, 1, გვ. 79 -- შენ ხომ ვარდზე უკეთესი ხარ. უჯგუშო ზმნზ. უკეთესად.
ოსურ გათხინედანი ვარა, მა უჯგუშო მახიოლენია: მ.ხუბ., გვ. 161 -- ქალი შეძლოთ ითხოვოთ თორემ, მე უკეთესად
გამიხარდებაო. შდრ.ლაზ. უჯგიში. 

Lemma: ujgushala  
Number: 21052  
უჯგუშალა (უჯგუშალას) უკეთესობა. უჯგუშალას ვავატყუქ -- უკეთესობას ვერ ვატყობ. 

Lemma: ujgushoba  
Number: 21053  
უჯგუშობა (უჯგუშობას) იგივეა, რაც უჯგუშალა. 

Lemma: ujero  
Number: 21054  
უჯერო (უჯეროს) ურჩი; ჯიუტი, დაუჯერებელი; აღუვსებელი. მიდეჸონით თე უჯერო ბოშია: მ.ხუბ., გვ. 54 -- წაიყვანეთ ეს
ურჩი (ჯიუტი) ბიჭიო. უჯერო დო უთოჸუჯეს ტანჯვა მოძჷ ოშინერი: ი.ყიფშ., გვ. 117 -- ჯიუტსა და უყურადღებოს ტანჯვა
მოსდევს ასნაირი. მუჟამც უჯერო გრძნობათჷ ეიფშაფუუ სუსთი ძორი: : კ.სამუშ., ქართ.ზეპ., გვ. 30 -- როდესაც აღუვსებელი
გრძნობით აღივსება სუსტი მძორი. შდრ. უშუხი; ჯასთაგანი. 

Lemma: ujerghve  
Number: 21055  
უჯერღვე (უჯერღვეს) უძარღვო. უჯერღვე ხორცი -- უძარღვო ხორცი. 

Lemma: ujveshash-i  
Number: 21056  
უჯვეშაშ-ი (უჯვეშაშის) ყველაზე ძველი, უძველესი. უჯვეშაში დროში რენი, ბაღანათი ქიმეხვადჷ -- უძველესი დროის რომ
არის, ბავშვიც მიხვდება. შდრ. მითაჟამიში. 

Lemma: ujimale//ujime  
Number: 21057  
უჯიმალე//უჯიმე (უჯიმალეს//უჯიმეს) უძმო. უჯიმე კოჩი -- უძმო კაცი. 

Lemma: ujimol-i  
Number: 21058  
უჯიმოლ-ი, უჯიმოლუ/ჷ (უჯიმოლ/რს, უჯიმოლუ/ჷ-ს) უმარილო. ჟაარნეჩ(ი) დღას დომირგიით უჯიმოლ ჸვალითია: ქხს, 1,
გვ. 271 -- ორმოც დღეს მიგლოვეთ უმარილო ყველითო. იხ. ჯიმუ; ჯიმოლუა. 

Lemma: ujudu//ujunu  
Number: 21059  
უჯუდუ//უჯუნუ (უჯუდუს, უჯუნუს) მიმღ.უარყ. ჯვიდუნს//ჯუნუნს ზმნათა -- უკოცნელი. 

Lemma: ujghonu/e'  
Number: 21060  
უჯღონუ/ჷ (უჯღონუ/ჷ-ს) მიმღ.უარყ. ოჯღონანს ზმნისა -- გაუგზავნელი. წერილქ უჯღონუქუ ვადგოსქიდას -- წერილი
გაუგზავნელი არ დაგრჩეს. 

Lemma: uuuh  



Number: 21061  
უუუჰ! შორსდ. მოწონებისა. უუუჰ, საყვარელია, დო ქიფუჩონუანს კიდირიშა: მ.ხუბ., გვ. 176 -- უუჰ, საყვარელოო, და ხელს
ისვამს მკერდზე. 

Lemma: uh  
Number: 21062  
უჰ! შორსდ. უჰ, პაპა, სქანი ვაიღუნო, ღორონდგიე!: მ.ხუბ., გვ. 163 -- უჰ, მღვდელო, შენი არ არ გაქვს, ღმერთი თუ გწამს! 

Lemma: uhave  
Number: 21063  
უჰავე (უჰავეს) უჰაერო. ვარდის ფერს მუ მეჩანს უბჟეთჷ დო უჰავეთჷ: ხალხ.სიბრ., 1, გვ. 46 -- ვარდს ფერს რა მისცემს
უმზეოდ და უჰაეროდ. 

Lemma: uhamash-i  
Number: 21064  
უჰამაშ-ი (უჰამაშის) უტკბესი, უტკბილესი. ირფელიშე უჰამაში, ირფელიშე უნწარაში: კ.სამუშ., ქხპს., გვ. 170 --
ყველაფერზე უტკბესი, ყველაფერზე უმწარესი (გამოცანა: ენა). ზაფანაში უნწარაში, თოფურიში უჰამაში: ქხს, 1, გვ. 468 --
პილპილზე მწარე(უმწარესი), თაფლზე ტკბილი(უტკბესი) (გამოცანა: ცეცხლი). 

Letter: p  
ფ 

Lemma: p1  
Number: 21065  
ფ1 პირველი პირის სუბიექტის ერთ-ერთი ნიშანი ზმნებში. ფშვინვიერი თანხმოვნების (თ, ც, ჩ, ქ, ს, შ, ხ) წინ ვ ასიმილაციით
იქცევა ფ'დ: ფ-თასუნქღ ვ-თასუნქ ვთესავ; ფ-ცირუნქ ღ ვ-ცირუნქ ვცრი; ფ-ჩანქღ ვ-ჩანქ ვაჭმევ, ვასმევ; ფ-ქუნქღ ვ-ქუნქ
ვფქვავ; ფ-სხუნუნქ ღ ვ-სხუნუნქ ვარჩევ, ვმარჩიელობ; ფ-შუნქღ ვ-შუნქ ვქსოვ... 

Lemma: p2  
Number: 21066  
ფ2 პირველი პირის ობიექტის (პირდაპირი, ირიბი) ერთ-ერთი ნიშანი ზმნებში. ფშვინვიერი თანხმოვნების (თ, ც, ჩ, ქ, ს, შ, ხ)
წინ მ ასიმილაციით იქცევა ფ-დ: ფ-ხანტუნსღ მ-ხანტუნს მხატავს; ფ-ჩანსღ მ-ჩანს მაჭმევს, მასმევს; ფ-თასუნსღ მ-თასუნს
მთესავს... 

Lemma: p3  
Number: 21067  
ფ3 ფონეტიკური დანართია ზოგიერთ სიტყვაში, მაგ., ფ-სილა სილა; აფსო ასო... 

Lemma: p4  
Number: 21068  
ფ4 წარმოადგენს ძირეულ ნაწილს მეშველი ზმნისა ვაფუქ ვყავარ; მაფუ მაქვს; მხვდება, მერგება; მინდა. ადრე მაფუ
მეტებული -- ადრე მაქვს მიტოვებული. კინ ჯინაშა გური გაფუ: მასალ., გვ. 19 -- ისევ რომ უყურო გინდა. ეზმას
უბოდიშანქინი, მუ გაფუ -- ამდენს რომ უბოდიშებ რად გერგება (გხვდება) (იხ. ტ. 1, ტაბულა ხხ3, გვ. 130-131). 

Lemma: pa1  
Number: 21069  
ფა1 (ფას) გვხვდება რიცხვით სახელებთან მეორე შემადგენელ ნაწილად და ნიშნავს: კეცი, ფენა. ჯაჭვის სოფუნს ჩხორო-
ფას: ქხს, 1, გვ. 86 -- ჯაჭვს გლეჯს ცხრაფას. ბაწარ უღუნ, ჩხორო-ფა რე: მ. ხუბ., გვ. 249 -- თოკი რომ აქვს, ცხრა-ფა არის.
წკონდუა რე ჟირი-ფა ძაფიში აკოშქვაფა -- ძახვა არის ორი წვერი (კეცი) ძაფის შეერთება. შდრ. ოშფა. 

Lemma: pa2  
Number: 21070  
ფა2 (ფას) ფოთოლი. არძას ართო გეკჷგორღვა გჷმათუთაში ფაცალო: ქხს, 1, გვ. 190 -- ყველას ერთად დაგფანტავთ
ოქტომბრის ფოთოლივით. ართ შვანც თე როკით სქვამი ჭყონი რდჷ, ოროთ უღუდუ, ფა დო კჷ ოშხჷდ: ეგრისი, გვ. 130 --
ერთ დროს ეს როკიც იყო ლამაზი მუხა, ჩრდილიც ჰქონდა, ფოთოლი და რკო ესხა. 

Lemma: pa3  
Number: 21071  
ფა3 (ფას) რკოს ჯამისმაგვარი ბუდე (კ. სამუშ., მასალ., გვ. 58). 

Lemma: paartashe  
Number: 21072  
ფაართაშე იხ. ფართაშე. 

Lemma: pazar-i  
Number: 21073  
ფაზარ-ი (ფაზარს) საქონლის ავადმყოფობაა ერთგვარი. ფაზარი აღოლე ორინს, ოხვალაფუანს; ოსქილიდუანა ჯაში
რწვანე გორდით -- ფაზარი ემართება საქონელს, ახველებს; არჩენენ ხის მწვანე ბაყაყით. 

Lemma: patarak'-i  



Number: 21074  
ფათარაკ-ი (ფათარაკის) ფათერაკი. ქოვთხილე ირი ფათარაკიშე: ს. მაკალ., გვ. 321 -- დამიფარე ყოველივე
ფათერაკისაგან. 

Lemma: patarua  
Number: 21075  
ფათარუა (ფათარუას) ცოტა საჭმლის (ბალახის) ჭამა; დანაყრება. გვალას ვეფათარჷდჷ ორინჯი დო იყირყანდჷ -- მთაში
ვერ ბალახობდა (ნაყრდებოდა) საქონელი და ყროყინობდა. ჩხუქ ჭე მიიფათარუ -- ძროხა ცოტა (ოდნავ) დანაყრდა. 

Lemma: patka  
Number: 21076  
ფათქა (ფათქას) ფრინველთა ფრთა. ღორღონჯიში ფათქა ბატის ფრთა, -- რისამე (მაგ., წამლის...) მტკივნეულ ადგილზე
წასასმელად (მ. კვირტია). 

Lemma: patkal-i  
Number: 21077  
ფათქალ-ი (ფათქალ/რს) 1. ფათქუნი. იხ. ფათქა. 2. ფანცქალი; ფართქალი. შდრ. ლაზ. ოფათქალუ პულსის ცემა (ნ. მარი). 

Lemma: patkap-i  
Number: 21078  
ფათქაფ-ი (ფათქაფის) სახელი უფათქუანს ზმნისა -- 1. ბოლება (თამბაქოსი). ირო ქობჭყალენთ, მარა თუთუმც
ქიგლუფათქუანც: მასალ., გვ. 80 -- სულ (ყოველთვის) ვწყევლით, მაგრამ თამბაქოს (მაინც) დააბოლებს. 2. ხამხამი
(თვალისა). მუჭო თოლემს უფათქუანს, ენა ვარე ჯგირი შურიში -- როგორ თვალებს ახამხამებს, ეს არ არის კარგი სულისა.
3. ფათქუნი (ფრთებისა). უფათქუანს (უფათქუუ ახამხამა, აბოლა; უფათქუაფუ უხამხამებია, უბოლებია; ნოფათქაფუე(ნ) აბოლებდა,
ახამხამებდა თურმე) გრდმ. ახამხამებს (თვალს), აბოლებს (თამბაქოს); აფათქუნებს (ფრთებს). 

Lemma: patkua  
Number: 21079  
ფათქუა (ფათქუას) იხ. ფათქაფი. 

Lemma: patkua  
Number: 21080  
ფათქუა თოლიშ-ი (ფათქუა თოლიშის) თვალის ხამხამი. 

Lemma: patx-i  
Number: 21081  
ფათხ-ი (ფათხის) ფათხა; ბადის საქსოვი ჩხირი (საბა). იხ. ჩხართი, ინჭვი. 

Lemma: pait'on-i  
Number: 21082  
ფაიტონ-ი (ფაიტონს) ფაიტონი, ეტლი. ჯვეშო ფაიტონეფი ჸუნდეს -- ძველად ფაიტონები ჰყავდათ. 

Lemma: paich-i  
Number: 21083  
ფაიჩ-ი (ფაიჩის) თევზის ჭერის დროს სანახევროდ (წილში) შემოსული ამხანაგები (მასალები, ვ, გვ. 75). 

Lemma: pak'ua  
Number: 21084  
ფაკუა (ფაკუას) სახელი ფაკუ(ნ) ზმნისა -- რბილად დება, გდება. თელი დღას ფაკუ კებურპის -- მთელი დღე ზის კერიის
პირას. ფაკუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. რბილად ზის. 

Lemma: palage  
Number: 21085  
ფალაგე (ფალაგეს) 1. სახლის გვერდით ადგილი. ძღაბი ელახე ფალაგეს -- გოგო ზის სახლის გვერდით. 2.
ფოთოლმოყრილი, მივარდნილი ადგილი (ქარი რომ ფოთოლს მიაყრის). ფალაგესი დიშახე დო ბირას დიჭყანს
მაბშალია: ქხს, 1, გვ. 328 -- ბარდში (ფალაგეში) ზის და სიმღერას დაიწყებს ბულბული. 

Lemma: palazon-i  
Number: 21086  
ფალაზონ-ი (ფალაზონს) ტოპონ. ფოთლოვანი. იხ. ფალონი. 

Lemma: paland-i  
Number: 21087  
ფალანდ-ი (ფალანდის) ფალავანი. ფალანდის მიძახჷნა, მა გოხოლჷთ ქუთარია: მასალ., გვ. 96 -- ფალავანს მიძახიან,
მე გახლავართ ქუთარია. 

Lemma: palaxarj-i  
Number: 21088  
ფალახარჯ-ი (ფალახარჯის) ბოტან. დიყი. იხ. დიჸე; ღოღე, ღოღელია (ა. მაყ.). 

Lemma: pale  
Number: 21089  
ფალე (ფალეს) იხ. ფალო. 

Lemma: palia  
Number: 21090  
ფალია (ფალიას) ფალია. აურენ თოფეფი ღანჯამი ვა რე, აფეთქენა ფალიას: მასალ., გვ. 98 -- აქაური თოფები ჯანგიანი



არაა, აფეთქებენ ფალიას. 

Lemma: palir-i  
Number: 21091  
ფალირ-ი (ფალირს) მიმღ. ვნებ. წარს. ფალუნს ზმნისა -- გაკვირტული, გაფურჩქნული; აღმოცენებული. ფალირი ტები ორე
შურიშ(ი) ორინალი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 19 -- გაფურჩქნული ტევრი არის სულის სამყოფი. 

Lemma: palisua  
Number: 21092  
ფალისუა (ფალისუას) იხ. ა/ეკოფალისუა. 

Lemma: palo  
Number: 21093  
ფალო (ფალოს) ზმნზ. 1. მარტო, მხოლოდ; 2. უმისაჭმელოდ, ხმელა;3. ხალასი, ამარა. ფალო ღუმუ ოჭკომეს: მ. ხუბ., გვ.
192 -- მარტო (უმისაჭმელოდ) ღომი ჭამეს. წოხოლეშე სქვამი რექ, უკახალე -- თომა ფალო: შ. ბერ., გვ. 77 -- წინიდან
ლამაზი ხარ, უკნიდან -- თმა ცარიელი. აკა ხვალე ჸუნც ოსური სქუა, ფალო ტვინი რე დო ფალო ჭკუა: აია, 1, გვ. 24 --
ჰყავს მხოლოდ ერთი ქალიშვილი, (ის) მხოლოდ ტვინია, მხოლოდ ჭკუაა. ართი ცხენი მათ ქოპუნდუ, ჩე ფაფარი, ძუა --
ფალო: ქხს, 1, გვ. 141 -- ერთი ცხენი მეც მყავდა, თეთრი ფაფარი და ძუა -- მთლად. შდრ. ლაზ. ფალუ ერთი; მარტივი (ნ.
მარი). 

Lemma: palon-i  
Number: 21094  
ფალონ-ი (ფალონს) ფოთლოვანი; ფოთლოვანი ტყე (მ. კვირტია). შდრ. ფა2. 

Lemma: palt'on-i  
Number: 21095  
ფალტონ-ი (ფალტონს) იგივეა, რაც ფაიტონი. ინეფც ბაღი უღუნანი, ფალტონით ილენა -- იმათ ბაღი რომ აქვთ,
ფაიტონით დაივლიან. 

Lemma: palua  
Number: 21096  
ფალუა (ფალუას) სახელი ფალუნს ზმნისა -- აყვავილება; აღმოცენება; გაკვირტვა, გაფურჩქვნა, გახარება; აფოთლება.
ზოთონჯიში ვარდიცალო ვართ პირანს დო ვართ ფალუნსჷ: ენგური, გვ. 247 -- ზამთრის ვარდივით არც ყვავილობს და
არც იზრდება (ხარობს). და ჯიმაში სინწარეს გეგენსჷნი, თექ დოლო ვეფალუნცია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 34 -- სადაც და ძმის
სიმწარეს (სიკვდილს) გაიგონებს (გაიგებს), იქ (იმ ადგილას) ბალახი არ ამოვაო. თე სიტყვეფი ჩქიმი გურცუ თეშ ფალჷნდჷ,
მუჭოთ ვარდი: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 135 -- ეს სიტყვები ჩემს გულში ისე ხარობდა, ვით ვარდი. ქ თეში გოგიფალუდას ისე
გეხაროს (წყევლაა). ქ თეში გუუფალუდას სქან მაჭყალს! -- ისე გახარებულიყოს (გაფურჩქნილიყოს) შენი მაწყევარი!
(წყევლაა). ფალუნს (გოფალუ გაიხარა, გუუფალუ გაუხარია, გახარებულა; გონოფალუე(ნ) გაიხარებდა თურმე) გრდუვ. ხარობს,
იფოთლება. აფალუუ(ნ) (გააფალუ გაეფოთლა, გოფალუუ გახარებია, გაჰფოთლია) გრდუვ. ვნებ. ფალუნს ზმნისა -- ეფოთლება,
უყვავილდება. ოფალაფუანს (ოფალაფუუ ახარებინა, უფალაფუაფუ უხარებინებია, ნოფალაფ{უაფ}უე(ნ) ახარებინებდა თურმე) კაუზ.
ფალუნს ზმნისა -- ახარებინებს. მაფალარი, მაფალუუ მიმღ. მოქმ. {გა}მზრდელი (მცენარე), {გა}მფურჩქნელი, {გა}მხარებელი.
ოფალარი, ოფალუ, ოფალურ-ი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}სახარებელი, {გა}საკვირტი, {გა}საფურჩქნი. გოფალირი, ფალერი მიმღ. ვნებ. წარს.
გაფურჩქნული, გახარებული, გაკვირტული. ნაფალა მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნაფურჩქნი, {გა}ნახარები, {გა}ნაფოთლი.
გონაფალუერი მიმღ. ვნებ. წარს. გაფურჩქნის, გახარების, გამოკვირტვის საფასური. {უგუ}ფალუ მიმღ. უარყ. გაუხარელი,
გაუზრდელი (მცენარე). 

Lemma: paluo  
Number: 21097  
ფალუო იხ. ფალო. ფალუო ღუმუ მარტო ღომი (ი. ყიფშ.). 

Lemma: pampal-i  
Number: 21098  
ფამფალ-ი (ფამფალ/რს) იხ. ფაფალი. 

Lemma: panar-i  
Number: 21099  
ფანარ-ი (ფანარს) ფარანი. 

Lemma: panark'a  
Number: 21100  
ფანარკა (ფანარკას) ფარანი. ფანარკაქ დოშქირტჷ -- ფარანი ჩაქრა. ფანარკაქ დოშქჷრტჷნი, გიიჯინჷ ვიშო-აშო --
ფარანი რომ ჩაქრა, გაიხედა იქით-აქით. 

Lemma: pand-i  
Number: 21101  
ფანდ-ი (ფანდის, ფანს) ფანდი. ფანს ხვარენს -- ფანდს ხმარობს. 

Lemma: pandur-i  
Number: 21102  
ფანდურ-ი (ფანდურს) 1. ფანდური (საკრავი). 2. მსუბუქად, ხტუნვა-ხტუნვით სიარული. შდრ. ფენდური. 

Lemma: panel-i  
Number: 21103  
ფანელ-ი (ფანელ/რს) ფანელი, ფლანელი(ქეგლ). ფანელიში ოსარე -- ფანელის პერანგი. 

Lemma: pania  



Number: 21104  
ფანია (ფანიას) 1. ოჯახი, ცოლ-შვილი; ჯალაბი. ჩქიმ ფანია: ჭიე-დიდი ჭოფილი დო თოკილი რე: მასალ., გვ. 74 -- ჩემს
ოჯახში პატარა-დიდი შეპყრობილ-გათოკილია. ჭყელ ჸოფედას... სქან ეზო დო ფანია: ქხს, 1, გვ. 14 -- წყეული იყოს... შენი
ეზო და ჯალაბი. ოკო შეულებუდასი არძა ჩქჷნი ოჯახიში ფანიას ტანიშ ბონუა: ყაზაყ., 21.09.1930, გვ. 3 -- უნდა შეეძლოს
ჩვენი ოჯახის ყველა წევრს ტანის დაბანა. თქვანი ჯგირი ფანიაში სახელი ვემიოჸოთათჷნი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 109 --
თქვენი კარგი ოჯახის სახელი რომ არ დაკარგოთ. 2. მწყემსთა სეზონური გაერთიანება (სამურზაყანოში) (პ. ცხად., ძიებ., გვ.
19). შდრ. ოკათური. 

Lemma: pant'ua  
Number: 21105  
ფანტუა (ფანტუას) სახელი ფანტუნს ზმნისა -- ფანტვა; ფატვრა. მიდეღი ათე შიგანი დო გოფანტი -- წაიღე ეს შიგნეული და
გაფატრე. ფანტუნს (გოფანტუ გაფანტა, გაფატრა; გუუფანტუ გაუფანტავს, გაუფატრავს; გონოფანტუე(ნ) გაფანტავდა, გაფატრავდა
თურმე) გრდმ. ფანტავს; ფატრავს. უფანტუნს (გუუფანტუ გაუფანტა, გაუფატრა; გუუფანტუ გაუფანტავს, გაუფატრავს) გრდმ. სასხვ.
ქც. ფანტუნს ზმნისა -- უფანტავს, უფატრავს. იფანტუუ(ნ) (გიიფანტუ გაიფანტა, გოფანტე{რე}(ნ) გაფანტულა) გრდუვ. ვნებ. ფანტუნს
ზმნისა -- იფანტება. აფანტუუ(ნ) (გააფანტუ გაეფანტა, გოფანტუუ გაჰფანტვია) გრდუვ. ვნებ. ფანტუნს ზმნისა -- ეფანტება.
იფანტე(ნ) (იფანტუ შესაძლებელი გახდა გაფანტვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ფანტუნს ზმნისა -- შეიძლება გაიფანტოს,
გაიფატროს. აფანტე(ნ) (აფანტუ შეძლო {გა}ეფანტა, -- , გონოფანტუე(ნ) შესძლებია გაფანტვა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უფანტუნს
ზმნისა -- შეუძლია {გა}ფანტოს, {გა}ფატროს. ოფანტაფუანს (ოფანტაფუუ აფანტვინა, უფანტაფუაფუ უფანტვინებია, ნოფანტაფ{უაფ}უე(ნ)
აფანტვინებდა თურმე) კაუზ. ფანტუნს ზმნისა -- აფანტვინებს, აფატვრინებს. მაფანტალი მიმღ. მოქმ. {გა}მფანტველი;
{გა}მფატრავი. ოფანტალი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}საფანტველი, გასაფანტი; {გა}საფატრავი. გოფანტილი მიმღ. ვნებ. წარს.
გაფანტული; გაფატრული. ნაფანტა მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნაფანტი. ნაფანტუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ფანტვის, {გა}ფატრის
საფასური. {უგუ}უფანტუ მიმღ. უარყ. {გა}უფანტავი. 

Lemma: panpal-i  
Number: 21106  
ფანფალ-ი (ფანფალ/რს) იხ. ფაფალი. 

Lemma: pancur-i  
Number: 21107  
ფანცურ-ი (ფანცურს) ფაცური. ფანცური ვაკო დო ეში საქმე ვეეკეთებუუ -- ფაცური არ უნდა და ისე საქმე არ კეთდება. 

Lemma: panckal-i  
Number: 21108  
ფანცქალ-ი (ფანცქალ/რს) ფანცქალი, გულის ჩქარი ცემა (საბა). გური მიფანცქალანდუ, უარი ვამიწუას-მაქი'დო -- გული
მიფანცქალებდა, უარი არ მითხრას მეთქიʼდა. ფანცქალანს (იყენ. იფანცქალუ იფანცქალა, უფანცქალინუ უფანცქალებია,
ნოფანცქალინუე(ნ) ფანცქალებდა თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ. ფანცქალებს. 

Lemma: payanosh-i  
Number: 21109  
ფაჲანოშ-ი (ფაჲანოშის) იხ. ფეანოში. 

Lemma: payak-i  
Number: 21110  
ფაჲაქ-ი (ფაჲაქის) ბ.-მარტ. ფოლაქი. 

Lemma: pazhval-i  
Number: 21111  
ფაჟვალ-ი (ფაჟვალ/რს) ფლაშუნი; ფომფლე, მოფლაშული სიარული. მეურს, მიიფაჟვალუ(ნ) -- მიდის, მიფლაშუნობს.
მიიფაჟვალუ(ნ) (ქიმიფაჟვალუ მოფლაშუნდა, ქუმუფაჟვალინუ მოფლაშუნებულა, ქიმნოფაჟვალუე(ნ) მოფლაშუნდებოდა თურმე) გრდუვ.
ვნებ. მოფლაშუნებს. შდრ. ფიჟვალი. 

Lemma: pazhua  
Number: 21112  
ფაჟუა (ფაჟუას) სახელი აფაჟუუ(ნ) ზმნისა -- მსუბუქად ჩაჯდომა; გადატ. რბილად ჩარტყმა. ფაჟუნს (ქოფაჟუ რბილად ჩაარტყა,
ქუუფაჟუ რბილად ჩაურტყამს) გრდმ. რბილად არტყამს. აფაჟუუ(ნ) (ქიდააფაჟუ მოფლაშული მჩატედ ჩაჯდა, ქუდუუფაჟვინუ
მოფლაშული მჩატედ ჩამჯდარა) გრდუვ. ვნებ. მოფლაშული მჩატედ ჯდება. 

Lemma: pazhura  
Number: 21113  
ფაჟურა (ფაჟურას) საქმის უსუფთაოდ მკეთებელი (მ. ძაძ., 2, გვ. 86). 

Lemma: pazhurua  
Number: 21114  
ფაჟურუა (ფაჟურუას) სახელი ფაჟურანს ზმნისა -- რისამე უსუფთაოდ კეთება. 

Lemma: para  
Number: 21115  
ფარა (ფარას) ფული. თეშოთ მილიონი მუთა ფარა რე: ქხს, 1, გვ. 58 -- ამისთვის მილიონი არაფერი ფულია. ა, სქანი
ფარავა: მ. ხუბ., გვ. 53 -- ა, შენი ფულიო. შდრ. ლაზ. ფარა ფული (ნ. მარი). 

Lemma: parak'a  
Number: 21116  
ფარაკა (ფარაკას): ფარაკა ჸუდე სახლი, რომელიც მხოლოდ ოთხი კადელია და შიგ არაფერია. ართი ფარაკა ჸუდე
გეუდგუ დო მეტი მუთუნი ვაუღუ -- ერთი ცარიელი სახლი უდგას და მეტი არაფერი აქვს. შდრ. ქიზიყ. ფარაქალი ფიცრული
სახლის მჭიდრო კედელი (ს. მენთეშ., ა. ღლ.). 

Lemma: param-i  



Number: 21117  
ფარამ-ი (ფარამს) ფულიანი. თე ჸოროფა ვაგორუნს ფარამი დო უფარეს: ქხს, 1, გვ. 47 -- ეს სიყვარული არ დაეძებს
ფულიანსა და უფულოს. ფარამ კოჩიშა კირდეს ოშქურუნია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 140 -- ფულიანი კაცის კლდეს ეშინიაო. 

Lemma: paran-i  
Number: 21118  
ფარან-ი (ფარანს) დრო; ხანი. ღაჭალი დო შეწუხება ვა მორჩუუდუ შხვა ფარანც: მასალ., გვ. 54 -- ყვირილი და შეწუხება
არ მჩვეოდა სხვა დროს. ჩქჷნ როკიში ორქოში ფარანიში მითინც ვა ვორწყეთ ამდღა მოჭიშეს: ეგრისი, გვ. 130 -- ჩვენი
როკის ოქროს დროისა არავინაა უკვე მნახველი (არავის ვხედავთ დღეს მომსწრეს). ხოლო თინა რდჷ, მუთ შხვა ფარანცჷ:
ეგრისი, გვ. 130 -- ისევ ის იყო, რაც სხვა დროს. 

Lemma: paraghat-i  
Number: 21119  
ფარაღათ-ი (ფარაღათის) ფაღარათი. შდრ. ქვარასინთელე. 

Lemma: parga  
Number: 21120  
ფარგა (ფარგას) ზოოლ. ფარგა (თევზის ერთ-ერთი სახეობა). მუჭო ფარგა ჩხომს ქოგუ! -- როგორ ფარგა თევზს ჰგავს, --
იტყვიან მეტისმეტად გამხდარ ადამიანზე. 

Lemma: pard-i  
Number: 21121  
ფარდ-ი (ფარდის) ზღვარი; მიჯნა; ზომა (გ. ელიავა). 

Lemma: pardag-i  
Number: 21122  
ფარდაგ-ი (ფარდაგის) ფარდაგი. შდრ. ორხუუ. 

Lemma: pareba  
Number: 21123  
ფარება (ფარებას) სახელი აფარენს ზმნისა -- გაფულება; ფულად ქცევა. ტანისამოსი, მუთ მიღუნი, ირფელი
გამიფარითია: შ. ბერ., გვ. 90 -- ტანსაცმელი, რაც მაქვს, ყველაფერი გამიფულეთო. სი მიხვარი დო გაფარი: ქხს, 1, გვ. 100
-- შენ მოიხმარე და ფულად აქციე (გააფულე). აფარენს (გააფარუ გააფულა, გუუფარებუ გაუფულებია, გონოფარებუე(ნ) გააფულებდა
თურმე) გრდმ. ფულად აქცევს. უფარენს (გუუფარუ ფულად უქცია, გუუფარებუ ფულად უქცევია) გრდმ. სასხვ. ქც. აფარენს ზმნისა --
ფულად უქცევს. იფარებუუ(ნ) (გიიფარუ ფულად იქცა, გაფარებე{ლე}(ნ) ფულად ქცეულა) გრდუვ. ვნებ. აფარენს ზმნისა -- ფულად
იქცევა, ფულდება. იფარინე(ნ) (იფარინუ შესაძლებელი გახდა ფულად ქცევა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. აფარენს ზმნისა --
შეიძლება ფულად იქცეს. აფარინე(ნ) (აფარინუ შეძლო {გა}ეფულებინა, -- , გონოფარებუე(ნ) შესძლებია ფულად ქცევა) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. უფარენს ზმნისა -- შეუძლია ფულად აქციოს. ოფარებაფუანს (ოფარებაფუუ აფულებინა, ფულად აქცევინა;
უფარებაფუაფუ ფულად უქცევინებია, ნოფარებაფუე(ნ) ფულად აქცევინებდა თურმე) კაუზ. აფარენს ზმნისა -- ფულად აქცევინებს.
{გა}მაფარებელი მიმღ. მოქმ. {გა}მფულებელი, ფულად მქცეველი. გააფარებელი მიმღ. ვნებ. მყ. გასაფულებელი, ფულად საქცევი.
{გა}ფარებული მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ფულებული. {გო}ნაფარები/უ მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნაფულები. {გო}ნაფარებუერი მიმღ. ვნებ. წარს.
{გა}ფულების, ფულად ქცევის საფასური. {უგუ}ფარებუ მიმღ. უარყ. {გა}უფულებელი. 

Lemma: paresh-i  
Number: 21124  
ფარეშ-ი (ფარეშის) იგივეა, რაც რკინაში მარწუხი. 

Lemma: parex-i  
Number: 21125  
ფარეხ-ი (ფარეხის) ბზიკის ბუდე. 

Lemma: parval-i  
Number: 21126  
ფარვალ-ი (ფარვალს) ლასლასით სიარული (მ. კვირტია). 

Lemma: parzua  
Number: 21127  
ფარზუა (ფარზუას) სახელი ფარზუნს ზმნისა -- ძლიერი და ხმამაღალი ხველება. სერ-სერით ფარზუნს -- ღამ-ღამობით
ახველებს მაგრად. ფარზუნს (გოფარზუ დაახველა, გუუფარზუ დაუხველებია, გონოფარზუე(ნ) დაახველებდა თურმე) გრდმ. ახველებს,
ხველება სჭირს, ხველება აქვს ატეხილი. 

Lemma: partal-i  
Number: 21128  
ფართალ-ი (ფართალს) ფართალი. ფართალი ვამიგოკორდ: ქხს, 1, გვ. 325 -- ფართალი არ მიგაკლდება. 

Lemma: partalia  
Number: 21129  
ფართალია (ფართალიას) 1. ბრტყელი. შდრ. ლაფართია. 2. ცომის გასაბრტყელებელი ხელსაწყო. 

Lemma: partaneba  
Number: 21130  
ფართანება (ფართანებას) სახელი აფართანენს ზმნისა -- გაფართოება. თეს ურჩქილედუნი, თოლეფი ეფართანებუდუ --
ამას რომ უსმენდა, თვალები უფართოვდებოდა. აფართანენს (გააფართანუ გააფართოვა, გუუფართანებუ გაუფართოებია,
გონოფართანებუე(ნ) გააფართოებდა თურმე) გრდმ. აფართოებს. იფართანენს (გიიფართანუ გაიფართოვა, გუუფართანებუ
გაუფართოებია) გრდმ. სათავ. ქც. აფართანენს ზმნისა -- იფართოებს. უფართანენს (გუუფართანუ გაუფართოვა, გუუფართანებუ
გაუფართოებია) გრდმ. სასხვ. ქც. აფართანენს ზმნისა -- უფართოებს. იფართანებუ{უ}(ნ) (გიიფართანუ გაფართოვდა,
გაფართანებე{ლე}(ნ) გაფართოებულა) გრდუვ. ვნებ. აფართანენს ზმნისა -- ფართოვდება. ეფართანებუ{უ}(ნ) (გეეფართანუ



გაუფართოვდა, გაფართანებუუ გაჰფართოებია) გრდუვ. ვნებ. უფართანენს ზმნისა -- უფართოვდება. იფართანე(ნ),
იფართანინე(ნ) (იფართანინუ შესაძლებელი გახდა გაფართოება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. აფართანენს ზმნისა -- შეიძლება
{გა}ფართოვდეს. აფართანე(ნ), აფართანინე(ნ) (აფართანინუ შეძლო {გა}ეფართოებინა, -- , გონოფართან{აფ}უე(ნ) შესძლებია
გაფართოება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. აფართანენს ზმნისა -- შეუძლია {გა}აფართოოს. ოფართანებაფუანს (ოფართანებაფუუ
აფართოებინა, უფართანებაფუაფუ უფართოებინებია, ნოფართანებაფუე(ნ) აფართოებინებდა თურმე) კაუზ. აფართანენს ზმნისა --
აფართოებინებს. {გო}მაფართანებელი მიმღ. მოქმ. {გა}მფართოებელი. {გა}აფართანებელი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}საფართოებელი.
{გა}ფართანებული მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ფართოებული. {გო}ნაფართანები/უ მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნაფართოები. {გო}ნაფართანებუერი
მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ფართოების საფასური. 

Lemma: partanebul-i  
Number: 21131  
ფართანებულ-ი (ფართანებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. აფართანენს ზმნისა -- {გა}ფართოებული. 

Lemma: partas  
Number: 21132  
ფართას ზმნზ. ფართოდ; ღიად. ფართას ქჷდობსქჷლადჷდ ჩქიმი ოხვამეში კარი: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 156 -- ღიად
(ფართოდ) დამრჩენოდა ჩემი ეკლესიის კარი. 

Lemma: partashe  
Number: 21133  
ფართაშე, ფართააშე ზმნზ. ფართოდ, ღიად; ძალიან ღია. კარი ფართაშე ქოძირჷ: ი. ყიფშ., გვ. 90 -- კარი ნახა ძალიან
ღიად. ფართააშე იფხანდათ, დეპკჷნათ პიჯი მართალი: ყაზაყ., 11.07.1930, გვ. 3 -- ფართოდ ვიშრომოთ, დავიკავოთ პირი
მართალი. 

Lemma: partachat  
Number: 21134  
ფართაჩათ ზმნზ. შილიფად; კარგად. ფართაჩათ ჯვეშო გილეშჷ პაპა, ბერი, მოხანდე კათა ძონძის მიშაძჷდჷ -- კარგად
ჩაცმული ძველად დადიოდა მღვდელი, ბერი, მშრომელი ხალხს ეცვა ძონძი (ძონძებში იყო, -- იდო). 

Lemma: parte  
Number: 21135  
ფართე (ფართეს) იხ. ფართო. 

Lemma: parti-purt-i  
Number: 21136  
ფართი-ფურთ-ი (ფართი-ფურთის) ფართი-ფურთი, ფაფხური, ფაცი-ფუცი. ფართი-ფურთი კოჩიე -- ფაფხურა კაცია. 

Lemma: parto  
Number: 21137  
ფართო (ფართოს) იგივეა, რაც ფართე, -- ფართო. ფერი ძიქვა ქომუჩას, ფართო სირმა გოჸუნდას: ი. ყიფშ., გვ. 113 --
ისეთი შარვალი მომცა, ფართო სირმა რომ გაჰყვებოდეს. შდრ. ლაზ. ფართო ფართო (ნ. მარი). იხ. ლაფართია, მაფართა. 

Lemma: parto-parto  
Number: 21138  
ფართო-ფართო (ფართო-ფართოს) ფართო-ფართო. წაკურთხიას მივოტეთ ფართო-ფართოში რაგადი: კ. სამუშ., ქხპს,
გვ. 134 -- წყალკურთხევას (დღეს) მივატოვეთ ფართო-ფართოს თქმა. 

Lemma: partkal-i  
Number: 21139  
ფართქალ-ი (ფართქალს) იგივეა, რაც ფართხალი, -- ფართხალი, ფანცქალი (გულისა). გურიში ფართქალით ქოპკითხი --
გულის ფართხალით ვკითხე. გური ფართქალანს, ილჷნს -- გული ფართხალებს, იბრძვის. შდრ. ლაზ. ოფათქალუ ძგერა,
ცემა (გულისა); ფეთქვა (ნ. მარი). 

Lemma: partkala  
Number: 21140  
ფართქალა (ფართქალას) ვისაც (რასაც) ფართხალი სჩვევია, -- ფრთქიალა, ფრთხიალა. 

Lemma: partkalua  
Number: 21141  
ფართქალუა (ფართქალუას) სახელი ფართქალანს ზმნისა -- ფართხალი. 

Lemma: partxal-i  
Number: 21142  
ფართხალ-ი (ფართხალ/რს) იგივეა, რაც ფართქალი, -- ფართხალი. მუში ფართხალით საქმეს აკეთენსი, უჩქუ -- მისი
ფართხალით საქმეს აკეთებს, ჰგონია (იცის). 

Lemma: partxalapa  
Number: 21143  
ფართხალაფა (ფართხალაფას) სახელი ფართხალანს ზმნისა -- ფართხალება; ფრთხიალი. ოჭჷმარეს ართიშახ ზესქვიქ
დიფართხალუუ: მ. ხუბ., გვ. 242 -- დილას ერთხელ შაშვმა დაიფრთხიალა. 

Lemma: partxalia  
Number: 21144  
ფართხალია (ფართხალიას) პანტურა. ჸუჯი უღუ ფართხალია: ქხს, 1, გვ. 181 -- ყური აქვს პანტურა. 

Lemma: partxalua  
Number: 21145  



ფართხალუა (ფართხალუას) იხ. ფართხალაფა. ჸუჯიში ფართხალუა -- ყურის პანტური (ბარტყუნი). 

Lemma: partxap-i  
Number: 21146  
ფართხაფ-ი (ფართხაფის) სახელი უფართხუანს ზმნისა -- ბარტყუნი, პანტური (ყურისა). თხალეფი უბადო დღა მაარენი,
ართიანს ქალემს მიოგანა, კუჩხით იბუცხანა, ჸუჯემს უფართხუანა -- თხები ცუდი ამინდი რომ მოადგება, ერთმანეთს
რქებს მიარტყამენ, ფეხით ფოცხავენ, ყურებს აბარტყუნებენ. 

Lemma: partxil-i  
Number: 21147  
ფართხილ-ი (ფართხილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ფართხუნს ზმნისა -- {გა}ფერთხილი. ლოგინი ფართხილი რე, ჸუჩა
მინოღალა შიილებე -- ლოგინი გაფერთხილია, სახლში შეტანა შეიძლება. 

Lemma: partxua  
Number: 21148  
ფართხუა (ფართხუას) სახელი ფართხუნს ზმნისა -- 1. ბერტყვა; ფერთხვა. ნეს (ნეძის) ფართხუნს ჭოკათი -- ნიგოზს
(კაკალს) ბერტყავს გრძელი ჯოხით (ჭოლოკით). 2. დაყრა; გადატ. ხელის ოდნავ გარტყმა, ფერთხვა. ფურცელენს... ევრე-
ავრე ოფართხანს: ქხს, 1, გვ. 167 -- ფურცლებს... იქით-აქეთ ყრის (ფერთხავს). ხე ჭე ქოფართხუ ღვანწკის -- ხელი ცოტა
ფერთხა ლოყაზე. 3. ხამხამი თვალისა. თოლემს უფართხუანს -- თვალებს ახამხამებს. ფართხუნს (ფართხუ ფერთხა, უფართხუ
უფერთხავს, ნოფართხუე(ნ) ფერთხავდა თურმე) გრდმ. ფერთხავს; ყრის. იფართხუნს (გიიფართხუ გაიფერთხა, გუუფართხუ
გაუფერთხავს) გრდმ. სათავ. ქც. ფართხუნს ზმნისა -- იფერთხავს. უფართხუნს (გუუფართხუ გაუფერთხა, გუუფართხუ
გაუფერთხავს) გრდმ. სასხვ. ქც. ფართხუნს ზმნისა -- უფერთხავს. იფართხუუ(ნ) (გიიფართხუ გაიფერთხა, გოფართხე{ლე}(ნ)
გაფერთხილა) გრდუვ. ვნებ. ფართხუნს ზმნისა -- იფერთხება. აფართხუუ(ნ) (გააფართხუ გაეფერთხა, გოფართხუუ გაჰფერთხვია)
გრდუვ. ვნებ. უფართხუნს ზმნისა -- ეფერთხება. იფართხე(ნ) (იფართხუ შესაძლებელი გახდა ფერთხვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ.
ვნებ. ფართხუნს ზმნისა -- შეიძლება {გა}იფერთხოს. აფართხე(ნ) (აფართხუ შეძლო {გა}ეფერთხა, -- , გონოფართხუე(ნ) შესძლებია
გაეფერთხა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უფართხუნს ზმნისა -- შეუძლია {გა}ფერთხოს. ოფართხაფუანს (ოფართხაფუუ აფერთხვინა,
უფართხაფუაფუ უფერთხვინებია, ნოფართხაფუე(ნ) აფერთხვინებდა თურმე) კაუზ. ფართხუნს ზმნისა -- აფერთხვინებს. მაფართხალი
მიმღ. მოქმ. მფერთხველი. ოფართხალი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}საფერთხი. ფართხილი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ფერთხილი. ნაფართხა
მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნაფერთხი. ნაფართხუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ფერთხვის საფასური. {უგუ}უფართხუ მიმღ. უარყ.
{გა}უფერთხავი. შდრ. ლაზ. ოფათხუ ფერთხვა, მაჯისცემა (ნ. მარი). 

Lemma: parisol-i  
Number: 21149  
ფარისოლ-ი (ფარისოლ/რს) ფარისეველი, ლაქუცა, პირფერი. 

Lemma: park'al-i  
Number: 21150  
ფარკალ-ი (ფარკალს) ბორძიკი; ბარბაცით სიარული; სუსტი, უღონო სიარული. 

Lemma: park'ua  
Number: 21151  
ფარკუა (ფარკუას) იხ. გილა-ფარკუა. 

Lemma: parna  
Number: 21152  
ფარნა (ფარნას) ფერდთეთრი, ფერდელა. 

Lemma: paron-i  
Number: 21153  
ფარონ-ი (ფარონს) 1. ტევრი, ხშირი ტყე. ფალირი ფარონი ფორუნსჷ წჷრდეს -- აყვავებული ტევრი ფარავს მშრალს
(ადგილს). ფარონ შეჸერით გოსორგილი რე, იპიორუუ ლჷლჷ ჸალეფი -- ტევრი ყლორტებით დახუნძლულია, ყვავილობს
ახალგაზრდა ტოტები. 2. ფარონი მაღაზასავით (იხ.) ოთხ ბოძზე იდგა. ზევით შემოღობილი იყო და სიმინდის ფუჩეჩს
ინახავდნენ ან იყენებდნენ ღომის თავთავების გასაშრობად, ძირს კი შეშას დააწყობდნენ ხოლმე (მასალები, ტ. 1, გვ. 390). 

Lemma: parsak'-i  
Number: 21154  
ფარსაკ-ი, ფარსაგ-ი,ფარცაკ-ი (ფარს/ცაკის) ფარსაგი; კარგი, საოცარი, საკვირველი; სერიოზული რამ ამბავი.
რშებუდასჷ... მაჸალუა-ცოტინეში, მესიაკონი -- ფარსაკიში: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 128 -- გქონდეს (გეშოვოს)... მეგობრობა-
ცოტნესი, გულთმისანი -- ფარსაგისა. ენა ფარსაგი კოჩი ვე ეჸინია: ი. ყიფშ., გვ. 84 -- ეს კარგი კაცი არ იქნებაო. 

Lemma: parsalapa  
Number: 21155  
ფარსალაფა, ფარსალუა, ფარსაფ-ი (ფარსალაფას, ფარსალუას, ფარსაფის) სახელი ფარსალანს, ოფარსა{ლა}ფუანს
ზმნათა -- ღაფვა, განტევება, გაფრთხობინება (სულისა); სიკვდილი. ხათე შური გოფარსალუუ: მ. ხუბ., გვ. 13 -- მაშინვე
მოკვდა (სული განუტევა). გიაშქუ დუს დო შური გააფარსალაფუუ -- დაარტყა თავზე და სული გააფრთხობინა (მოკლა).
გადატ. რისამე ძლიერ ნდომა (მოსურვება). ჯგირი ბარგიშა შურს ფარსალანს -- კარგ ტანსაცმელზე სულს ღაფავს (უნდა).
ფარსალანს (გოფარსალუუ შური განუტევა სული,ძლიერ მოისურვა; გუუფარსალუუ შური განუტევებია სული, ძლიერ მოუსურვებია;
გონოფარსალუე(ნ) შურს განუტევებდა სულს, მოინდომებდა ძლიერ) გრდმ. ძლიერ უნდა (სურს); კვდება (განუტევებს სულს).
ოფარს{ალ}აფუანს შურს (ოფარს{ალ}აფუუ {გა}აფრთხობინა სული; უფარს{ალ}აფუაფუ {გა}უტევებინებია, {გა}უფრთხობინებია სული;
ნოფარს{ალ}აფუე(ნ) {გა}ნატევებინებდა, {გა}აფრთხობინებდა სულს) კაუზ. ფარსალანს ზმნისა -- ატევებინებს, აფრთხობინებს
სულს. მაფარს{ალ}არი მიმღ. მოქმ. განმტევებელი, გამაფრთხობელი სულისა; ძლიერ მსურველი. ოფარს{ალ}არი მიმღ. ვნებ. მყ.
განსატევებელი, გასაფრთხობელი; ძლიერ სასურველი. გოფარსალერი მიმღ. ვნებ. წარს. გაფრთხობილი (სული).
გონაფარს{ალ}უერი მიმღ. ვნებ. წარს. სულის გაფრთხობის, განტევების საფასური. 

Lemma: parsap-i  
Number: 21156  
ფარსაფ-ი (ფარსაფის) იგივეა, რაც ფარსალაფა. 



Lemma: parsua  
Number: 21157  
ფარსუა (ფარსუას) იხ. ფარსალაფა. 

Lemma: part'ua  
Number: 21158  
ფარტუა (ფარტუას) იგივეა, რაც ფანტუა, -- 1. ფატვრა; 2. ფანტვა. 

Lemma: parpal-i  
Number: 21159  
ფარფალ-ი (ფარფალს), ფარფალია//ფარფაია// ფაფარია (ფარფა{ლ}იას, ფაფარიას) 1. ენტომ. პეპელა. შდრ. ლაზ.
ფარფალი პეპელა (ნ. მარი). 2. ფრიალი, ფრენა. 

Lemma: parpala  
Number: 21160  
ფარფალა (ფარფალას) ბოტან. ვერხვი. იხ. ფარფალე (მნიშვნ. -- 2). 

Lemma: parpale  
Number: 21161  
ფარფალე (ფარფალეს) 1. იგივეა, რაც ფარფალია2. 2. ბოტან. ვერხვი (ა. მაყ.). იხ. ფარფალა. 

Lemma: parpalia1  
Number: 21162  
ფარფალია1 (ფარფალიას) იხ. ფაფარია, -- პეპელა. ჯიკის გეხე ფარფალია: ქხს, 1, გვ. 249 -- ჯირკზე ზის პეპელა. სახელი
მიჯოხო ფარფალია: ქხს, 1, გვ. 181 -- სახელი მიქვია პეპელა. ფარფალიეფი გილეპარპალუ -- პეპლები დაფარფატებს. 

Lemma: parpalia2  
Number: 21163  
ფარფალია2 (ფარფალიას) იგივეა, რაც ფარფალე, -- საქონლის დაავადება, უჩნდება ცხვარს (თხასაც) ფილტვებში. იხ.
ფარფალუ. 

Lemma: parpalia3  
Number: 21164  
ფარფალია3 (ფარფალიას) საქსოვი დაზგის ნაწილი, -- იგივეა, რაც სარსიოლი. სარსიოლის ანუ ფარფალიას
საშუალებით ვახვევდით მასრაზე ძაფს (მასალები, ტ. 2, ნაწ. 2, გვ. 228). 

Lemma: parpalu  
Number: 21165  
ფარფალუ (ფარფალუს) იგივეა, რაც ფარფალე, ფარფალია2. დაავადებაა, უჩნდება საქონელს ღვიძლსა და ფილტვებში.
საქონლის ეს პეპელა ჩნდება დაბლობში ბალახი მოლი-საგან. წამლობენ შეზავებული წამლით: კვერცხს, დანაყულ წიწაკასა
და ჭვარტლს გახსნიან მწარე გოგრისა და მწვანე შაბის წყალში და დაავადებულ საქონელს შეასმევენ (ს. მაკალ., გვ. 194-
195). 

Lemma: parpash-i  
Number: 21166  
ფარფაშ-ი (ფარფაშის) ფარფაში, პარპაში. 

Lemma: parpashua  
Number: 21167  
ფარფაშუა (ფარფაშუას) სახელი იფარფაშუ(ნ) ზმნისა -- ფარფაშობა. ფარფაშენს (იყენ. ფარფაშუუ//იფარფაშუ იფარფაშა,
უფარფაშინუ უფარფაშია, ნოფარფაშუე(ნ) ფარფაშობდა თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ. ფარფაშობს. იფარფაშინე(ნ) (იფარფაშინუ
შესაძლებელი გახდა ფარფაში, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ფარფაშენს ზმნისა -- შეიძლება იფარფაშოს. აფარფაშინე(ნ)
(აფარფაშინუ შეძლო ეფარფაშა, -- , ნოფარფაშუე(ნ) შესძლებია ეფარფაშა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ფარფაშენს ზმნისა -- შეუძლია
იფარფაშოს. ოფარფაშებაფუანს (ოფარფაშებაფუუ აფარფაშებინა, უფარფაშებაფუაფუ უფარფაშებინებია, ნოფარფაშებაფუე(ნ)
აფარფაშებინებდა თურმე) კაუზ. ფარფაშენს ზმნისა -- აფარფაშებინებს. მაფარფაშე მიმღ. აწმყ. მოფარფაშე. ოფარფაშე,
ოფარფაშებელი მიმღ. ვნებ. მყ. საფარფაშო. გოფარფაშელი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ფარფაშებული. ნაფარფაშა/უ მიმღ. ვნებ. წარს.
ნაფარფაშები. ნაფარფაშუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ფარფაშის საფასური. 

Lemma: parghia  
Number: 21168  
ფარღია (ფარღიას) ფარღალალა; სახლი გვერდღია (საბა). 

Lemma: parq'-i  
Number: 21169  
ფარყ-ი (ფარყის) ფოთოლყრილი; ტყე-ბუჩქიანი ფერდობი (პ. ცხად., კატალ., გვ. 27). ღობეძგას ფურცელალაციმირი რენ,
თქუანა ფარყი-ს -- ღობის ძირას ფოთოლნაყარი რომაა, იტყვიან ფარყის. 

Lemma: parshiv-i  
Number: 21170  
ფარშივ-ი (ფარშივს) [რუს. фальшивый ყალბი]. ფარშივი კოჩი რე -- ყალბი კაცია. 

Lemma: parcha  
Number: 21171  
ფარჩა (ფარჩას) ფარჩა; ძვირფასი ქსოვილის ნაჭერი. შდრ. ხეფორჩა; ლაზ. ფორჩა პერანგი, ხალათი (ნ. მარი). 



Lemma: parcha-parchat  
Number: 21172  
ფარჩა-ფარჩათ ზმნზ. უხვად, გულუხვად. წმინდა გიორგიშ ოხვამერს (საქონელს, შხურს) ნგერი ფარჩა-ფარჩათ
არიგენდუა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 173 -- წმინდა გიორგის სალოცავს (საქონელს, ცხვარს) მგელი გულუხვად არიგებდაო. 

Lemma: pa{r}chxap-i  
Number: 21173  
ფა{რ}ჩხაფ-ი (ფა{რ}ჩხაფის) იხ. ფა{რ}ჩხუა. 

Lemma: parchxa-parchxat  
Number: 21174  
ფარჩხა-ფარჩხათ, ფარჩხა-ფარჩხას ზმნზ. შორი-შორ, ერთმანეთისაგან დაშორებით. შდრ. საბა: ფარჩხატი
შორიშორწყობილი. 

Lemma: parchxua1  
Number: 21175  
ფარჩხუა1 (ფარჩხუას) სახელი ფარჩხუნს ზმნისა -- ფარჩხვა; უშნოდ, ულაზათოდ შლა ხელების, თითების; გან-გან დგმა
ფეხებისა. ნი ფარჩხუ ხელემს, თეში რაგადე! -- ნუ შლი (ფარჩხავ) ხელებს, ისე ილაპარაკე! ფარჩხუნს (გოფარჩხუ გაფარჩხა,
გუუფარჩხუ გაუფარჩხავს, გონოფარჩხუე(ნ) გაფარჩხავდა თურმე) გრდმ. შლის, ფარჩხავს. აფარჩხე (აფარჩხუ შეძლო {გა}ეფარჩხა, -- ,
გონოფარჩხუე(ნ) შესძლებია გაფარჩხვა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ფარჩხუნს ზმნისა -- შეუძლია გაშალოს, გაფარჩხოს.
ოფარჩხაფუანს (ოფარჩხაფუუ აფარჩხვინა, უფარჩხაფუაფუ უფარჩხვინებია, ნოფარჩხაფუე(ნ) აფარჩხვინებდა თურმე) კაუზ. ფარჩხუნს
ზმნისა -- აფარჩხვინებს. მაფარჩხალი მიმღ. მოქმ. {გა}მფარჩხავი, {გა}მშლელი ფეხისა. ოფარჩხალი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}საფარჩხი,
{გა}საშლელი. გოფარჩხილი მიმღ. ვნებ. წარს. გაფარჩხული, გაშლილი. ნაფარჩხა მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნაფარჩხი, {გა}ნაშალი.
ნაფარჩხუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ფარჩხვის საფასური. {უგუ}უფარჩხუ მიმღ. უარყ. {გა}უფარჩხავი. 

Lemma: pa{r}chxua2  
Number: 21176  
ფა{რ}ჩხუა2 (ფა{რ}ჩხუას) იგივეა, რაც ფა{რ}ჩხაფი, -- სახელი ფა{რ}ჩხუნს ზმნისა -- ტყიდან ნადირის გამოდენა.
მაფარჩხალეფს ტყას ოფარჩხაფუანდეს -- მარეკებს ტყიდან ნადირს გამოარეკინებდნენ. მაფარჩხალი მიმღ. მოქმ. ტყიდან
ნადირის გამომრეკი. ოფარჩხაფუ მიმღ. ვნებ. მყ. ადგილი, საიდანაც ნადირს გამოდენიან; {გა}მოსარეკი (პ. ცხად., ძიებ., გვ. 72-
73). 

Lemma: parckal-i  
Number: 21177  
ფარცქალ-ი (ფარცქალ/რს) იგივეა, რაც ფაცქალი, -- ფუსფუსი, ფართიფურთი; ფაცაფუცობა, ფაცური. თელი დღას
იფარცქალუ, მარა იში ნაკეთები ვარჩქუ -- მთელი დღე ფაცაფუცობს, მაგრამ მისი გაკეთებული არ ჩანს. იფარცქალუ(ნ)
(მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. ფაცაფუცობს, ფუსფუსებს. 

Lemma: parckala  
Number: 21178  
ფარცქალა (ფარცქალას) ვისაც ფაცაფუცი, ფუსფუსი სჩვევია. ფარცქალა ოსურიე -- ფუსფუსა ქალია. 

Lemma: parcx-i  
Number: 21179  
ფარცხ-ი (ფარცხის) ფარცხი. 

Lemma: parcxal-i  
Number: 21180  
ფარცხალ-ი (ფარცხალ/რს) იგივეა, რაც ფაცხალი, ფარცქალი, -- ფაფხური; ფუსფუსი, ფაციფუცი; ფართიფურთი სუსტი
პიროვნებისა. ართ წუნს ვაძირუნქ გაჩერებულს, თელი დღას იფარცხალუ -- ერთ წუთს{აც} ვერ ნახავ გაჩერებულს, მთელი
დღე ფაფხურობს (ფუსფუსებს). 

Lemma: parcxala  
Number: 21181  
ფარცხალა (ფარცხალას) ვისაც ფაფხური, ფუსფუსი სჩვევია, -- ფაფხურა, ფუსფუსა. 

Lemma: parcxua  
Number: 21182  
ფარცხუა (ფარცხუას) სახელი ფარცხუნს ზმნისა -- ხვეტა; ფარცხვა. ჸუდეს ორთვალიშე ფარცხჷნანია: ხალხ. სიბრ., 1,
გვ.155 -- სახლს სახურავიდან ხვეტავენო (ფარცხავენო). ფარცხუნს (დოფარცხუ დაფარცხა, დუუფარცხუ დაუფარცხავს,
დონოფარცხუე(ნ) დაფარცხავდა თურმე) გრდმ. ფარცხავს; ხვეტ{ავ}ს. უფარცხუნს (დუუფარცხუ დაუფარცხა, დუუფარცხუ დაუფარცხავს)
გრდმ. სასხვ. ქც. ფარცხუნს ზმნისა -- უფარცხავს. იფარცხუუ(ნ) (დიიფარცხუ დაიფარცხა, დოფარცხე{ლე}(ნ) დაფარცხულა) გრდუვ.
ვნებ. ფარცხუნს ზმნისა -- იფარცხება. აფარცხუუ(ნ) (დააფარცხუ დაეფარცხა, დოფარცხუუ დაჰფარცხვია) გრდუვ. ვნებ. უფარცხუნს
ზმნისა -- ეფარცხება. იფარცხე(ნ) (იფარცხუ შესაძლებელი გახდა {და}ფარცხვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ფარცხუნს ზმნისა -
- შეიძლება {და}ფარცხვა. აფარცხე(ნ) (აფარცხუ შეძლო {და}ეფარცხა, -- , დონოფარცხუე(ნ) შესძლებია დაფარცხვა) გრდუვ. შესაძლ.
ვნებ. უფარცხუნს ზმნისა -- შეუძლია {და}ფარცხოს. ოფარცხაფუანს (ოფარცხაფუუ აფარცხვინა, უფარცხაფუაფუ უფარცხვინებია,
ნოფარცხაფუე(ნ) აფარცხვინებდა თურმე) კაუზ. ფარცხუნს ზმნისა -- აფარცხვინებს. მაფარცხალი მიმღ. მოქმ. მფარცხველი.
ოფარცხალი მიმღ. ვნებ. მყ. საფარცხი. ფარცხილი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ფარცხული. ნაფარცხა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაფარცხი.
ნაფარცხუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ფარცხვის საფასური. {უდუ}უფარცხუ მიმღ. უარყ. უფარცხავი. 

Lemma: parc'al-i  
Number: 21183  
ფარწალ-ი (ფარწალს) ბრიალი (თვალისა). თოლს უფარწალუანს -- თვალებს აბრიალებს. 

Lemma: parxala  
Number: 21184  



ფარხალა, ფარხაჲა ბ.-მარტ. (ფარხალას, ფარხაჲას) ზოოლ. თევზია ერთგვარი -- პატარა და ფართო (ბინადრობს
მდინარე აბაშაში -- მარტვილის რაიონი). 

Lemma: pas-i  
Number: 21185  
ფას-ი (ფასის) ფასი. თელ ქიანას მითინ(ი) ვაპუნც სქანი დუდიში ფასი მა: ეგრისი, გვ. 129 -- ამქვეყნად არავინ მყავს შენი
თავის ფასი მე. შდრ. მაფასა. 

Lemma: paseba  
Number: 21186  
ფასება (ფასებას) სახელი აფასენს ზმნისა -- {და}ფასება. თინა ჸურუ ვაჸოფენო, თეს მით ძვირას აფასენსჷ?: ი. ყიფშ.,
გვ.174 -- ის სულელი არ ყოფილა, ამას ვინც ძვირად აფასებს? ჩხომი წყარს ვედეფასინენია! -- თევზი წყალში არ შეიძლება
დაფასდეს! აფასენს (დააფასუ დააფასა, დუუფასებუ დაუფასებია, დონოფასებუე(ნ) დააფასებდა თურმე) გრდმ. აფასებს. იფასენს
(დიიფასუ დაიფასა, დუუფასებუ დაუფასებია) გრდმ. სათავ. ქც. აფასენს ზმნისა -- იფასებს თავს. უფასენს (დუუფასუ დაუფასა,
დუუფასებუ დაუფასებია) გრდმ. სასხვ. ქც. აფასენს ზმნისა -- უფასებს. იფასებუ{უ}(ნ) (დიიფასუ დაფასდა, დოფასებე{ლე}(ნ)
დაფასებულა) გრდუვ. ვნებ. აფასენს ზმნისა -- ფასდება. ეფასებუ{უ}(ნ) (დეეფასუ დაუფასდა, დააფასებუუ დაფასებია) გრდუვ. ვნებ.
უფასენს ზმნისა -- უფასდება. იფასინე(ნ) (იფასინუ შესაძლებელი გახდა დაფასება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. აფასენს
ზმნისა -- შეიძლება დაფასდეს. აფასინე(ნ) (აფასინუ შეძლო დაეფასებინა, -- , დონოფასებუე(ნ) შესძლებია დაფასება) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. აფასენს ზმნისა -- შეუძლია დააფასოს. ოფასებაფუანს (ოფასებაფუუ აფასებინა, უფასებაფუაფუ უფასებინებია,
ნოფასებაფუე(ნ) აფასებინებდა თურმე) კაუზ. აფასენს ზმნისა -- აფასებინებს. მაფასებელი მიმღ. მოქმ. {და}მფასებელი. ოფასებელი
მიმღ. ვნებ. მყ. {და}საფასებელი. დაფასებული მიმღ. ვნებ. წარს. დაფასებული. დანაფასები/უ მიმღ. ვნებ. წარს. დანაფასები.
დანაფასებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. დაფასების საფასური. {უდუ}უფასებუ მიმღ. უარყ. {და}უფასებელი. 

Lemma: paskal-i  
Number: 21187  
ფასქალ-ი (ფასქალ/რს) ბოტან. კლდისდუმა. იხ. პასკერია (ა. მაყ.). 

Lemma: pat'-i  
Number: 21188  
ფატ-ი (ფატის) 1. ფეტვი. იხ. ჭკიდი, ჭკიდიში ჭკიდი (ა. მაყ.); ჩხვერი; ქიმერთჷ დო ფატი ქათუურღუ მუში სქუასჷ კუჩხისჷ:
ი. ყიფშ., გვ. 61 -- მივიდა და ფეტვი შეუყარა თავის შვილს ფეხებში. შდრ. ლაზ. ფატი ფეტვი (ნ. მარი). 2. ქალის საკუთარი
სახელი: ფატი, ფატია. შდრ. ფატმანი. 

Lemma: pat'ala  
Number: 21189  
ფატალა (ფატალას) დაჩეჩილი მატყლი. 

Lemma: pat'ana  
Number: 21190  
ფატანა (ფატანას) ფთილა, ფარტენა (მასალები, ტ. 4, გვ. 218). შდრ. საბა: ფარტენა მატყლის ფთილა; იმერ. ფანტელა/ე-ჲ
ფთილა (ვ. ბერ.). 

Lemma: pat'ar-i  
Number: 21191  
ფატარ-ი (ფატარს) იხ. ფაქარი, -- ფატარი დიხა უნაყოფო, უბრალო მიწა (ი. ყიფშ., პ. ჭარ.); მშრალი, ფხვიერი მიწა, --
ფაშარი. არახისიშო საჭირო რე სქჷრჷ, ფატარი დიხა -- არახისისათვის საჭიროა მშრალი, ფხვიერი მიწა. ფატარ დიხემს
წარმაადგენს სილამი დო ქვიშამი დიხეფი -- ფატარ მიწებს წარმოადგენს სილიანი და ქვიშიანი მიწები. შდრ. საბა:
ფატარი ფუტურო; ფოტორო ფლატე. 

Lemma: papal-i  
Number: 21192  
ფაფალ-ი (ფაფალ/რს) ლაპლაპი; ფარფატი, ფრიალი; ხამხამი. დომე თოლეფიში ფაფარს ქიდიჭყანსინი, თიწკმა
ტყურას რაგადანს -- დომენტი თვალების ფარფარს რომ დაიწყებს, მაშინ ტყუის (ტყუილს ლაპარაკობს). ართი კილი ისირი
გოლას მიკიფაფალუ -- ერთი კონა ისლი მთაზე ფარფატებს (გამოცანა: ცხენის კუდი). ჩქიმი ჭიჭე ორტვინიას დაჩხირი
ინიფაფალ: ქხს, 2, გვ. 465 -- ჩემს პატარა ბოსტანში ცეცხლი ლაპლაპებს (გამოცანა: ჩიბუხი). ფაფალანს (იყენ. ფაფალუუ
იფრიალა, უფაფალუუ უფრიალებია, ნოფაფალუე(ნ) ფრიალებდა თურმე) გრდუვ. ფარფატებს, ფრიალებს. 

Lemma: papala  
Number: 21193  
ფაფალა (ფაფალას) ხრამი, ფლატე (ი. ყიფშ.); ფრიალო ციცაბო (პ. ჭარ.); უფსკრული; ქარაფი. ართ დიხას ქახვადეს
ინგჷრიში ფაფალას: მასალ., გვ. 90 -- ერთ ადგილზე შეხვდნენ ენგურის ქარაფზე. ომუნეშ ჯიხას მიკილენც, გინმაჯინე
ფაფალასჷ: მასალ., გვ. 122 -- ომუნეს ციხეს ჩაუვლის, გადაჰყურებს ქარაფს. შხვაში ნარაგადუშენი, ვაფსხაპუნდი
ფაფალას: მ. ხუბ., გვ. 360 -- სხვისი ნათქვამის გამო ვერ გადავხტებოდი ხრამში. ქოსხაპ ინგირიშ ფაფალას: ქხს, 1, გვ. 264
-- გადახტა ენგურის ფრიალოდან. 

Lemma: papalam-i  
Number: 21194  
ფაფალამ-ი (ფაფალამს) ხრამიანი, ფლატე ადგილი. ქ ფაფალამი ღალ ფარფლიანი ღელე. 

Lemma: papalapa  
Number: 21195  
ფაფალაფა (ფაფალაფას) სახელი ფაფალანს ზმნისა -- აფრიალება, აფარფატება. ჟირი ჭირქა ღვინი ეთმიოფაფალუანს
-- ორი ჭიქა ღვინო ააფარფატებს. იხ. ეფაფალაფა. 

Lemma: papalua  
Number: 21196  
ფაფალუა (ფაფალუას) იგივეა, რაც ფაფალაფა. 



Lemma: papanak'-i  
Number: 21197  
ფაფანაკ-ი (ფაფანაკის) ფაფანაგი, -- ტანისამოსია (პ. ჭარ.). 

Lemma: papar-i  
Number: 21198  
ფაფარ-ი (ფაფარს) იგივეა, რაც ფაჭაჭი, -- ფაფარი. ფაფარი გჷთოღაჭილი ცირა!: ი. ყიფშ., გვ. 142 -- ფაფარ
გამოკრეჭილი გოგო! შდრ. ლაზ. 1. ფამფარი (ყურის) ქვედა ნაწილის წვერი (ნ. მარი). 

Lemma: paparechirkinapil-i  
Number: 21199  
ფაფარეჩირქინაფილ-ი (ფაფარეჩირქინაფილ/რს) ფაფარაშლილი. მინალ კარც შხუ ჯაჭვით ფაფარ-ეჩირქინაფილი
მიკოკირ... ლომი შური დინაფილი:აია, 1, გვ. 25 -- შესასვლელ კართან მსხვილი ჯაჭვით მიბმულია ფაფარაშლილი ლომი
(სულდაკარგული). 

Lemma: paparia1  
Number: 21200  
ფაფარია1 (ფაფარიას) იგივეა, რაც ფარფალი, ფარფალია, -- პეპელა. 

Lemma: paparia2  
Number: 21201  
ფაფარია2 (ფაფარიას) იგივეა, რაც ფრიალე; ფრიაე -- ბ.-მარტ. ვერხვი. 

Lemma: papap-i  
Number: 21202  
ფაფაფ-ი (ფაფაფის) სახელი იფაფუ(ნ), უფაფუანს ზმნათა -- 1. ტივტივი; ფოფინი. ზღვაქ ოფაფუუ თე ნიში -- ზღვამ
ატივტივა ეს ნავი. 2. ხამხამი (თვალისა). მუჭო რე თოლემს უფაფუა! -- როგორაა, თვალებს ახამხამებ! ჟი მიმინო ქიგლახე
დო თოლეფც ვაუფაფუანდჷ: ი. ყიფშ., გვ.76 -- ზევით მიმინო იჯდა და თვალებს არ ახამხამებდა. 3. რხევა, რხევით
სიარული. ოში ბოგა მინომილებუ, ართი ვადომფაფუაფუ: ქხს, 1, გვ.235 -- ასი ხიდი გადამივლია, (და) ერთხელ არ
შევრხეულვარ. შარას მეურსინი, მიიფაფუ -- გზაზე რომ მიდის, მიირხევა (მიქანაობს). 4. რევა (ბევრისა). ჯგირი ვამაარე
ქიანას, ნაბეტანს იფაფუ ხარხი -- კარგი არ მოელის ქვეყანას, ნამეტანს ირევა ხალხი. ფაფაფი თოლიში ხამხამი
თვალისა. გადატ. შეშინება. ჯოღორ ულალუნდუნი, თოლიშა ვადუფაფუაფუ -- ძაღლი რომ უყეფდა, (იმას) არ შეშინებია
(თვალი არ დაუხამხამებია). იფაფუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრის და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. ირევა; ტივტივებს.
ოფაფუანს (ოფაფუუ აატივტივა, უფაფუაფუ უტივტივებია, ნოფაფაფუე(ნ) ატივტივებდა თურმე) გრდმ. ატივტივებს. ოფაფალი მიმღ. ვნებ.
მყ. რისამე (ვისმე) ირგვლივ სატრიალო, საზრუნავი. ოფაფაფალი იგივეა, რაც ოფაფალი. დოფაფაფილი მიმღ. ვნებ. წარს.
ატივტივებული, ადგილიდან მჩატედ დაძრული. ნაფაფეფი მიმღ. ვნებ. წარს. მოვლის თვალსაზრისით ნაზრუნი, ნაფოფინები. 

Lemma: papin-i  
Number: 21203  
ფაფინ-ი (ფაფინს) იგივეა, რაც ფაფაფი, -- ტივტივი; ბევრის ერთად მოძრაობა; ფოფინი; წანწალი; რევა. მიარე კოჩი
იფაფჷ ბაზარც -- ბევრი კაცი (ხალხი) ირევა ბაზარში. ექიანი სოფელარეფი შარას ქიმიფაფუდეს: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 113 --
იქაური სოფლელები გზაზე მიწანწალებდნენ. 

Lemma: papir-i  
Number: 21204  
ფაფირ-ი (ფაფირს) ფაფა. ართ სენ ფაფირს ონოღია გიოდინუ ხინტკირიაქია: თ. სახოკ., გვ. 242 -- ერთი თეფში
ფაფისათვის ონოღია დაეკარგა ხინტკირიასო. ზღვაქ ფაფირო გინირთუა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 50 -- ზღვა ფაფად იქცაო.
შდრ. ლაზ. ფაფა რძის ფაფა (ნ. მარი). 

Lemma: paprik'a  
Number: 21205  
ფაფრიკა (ფაფრიკას) [რუს. фабрика ფაბრიკა]. 

Lemma: papu  
Number: 21206  
ფაფუ (ფაფუს) ღომი; ფაფა. ფაფუქ მაშუუნი, წიწიქ ვამაშუუ: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 140 -- ღომი რომ ვიშოვე, ხორცი ვერ
ვიშოვე... ბაღანაქ თქუა: წიწით მა, ფაფუთ მა...: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 18 -- ბავშვმა თქვაო: ხორციც მე და ფაფაც მე... 

Lemma: papua  
Number: 21207  
ფაფუა (ფაფუას) იხ. ფაფაფი. ცირა დო ბოში სქანდა მიფაფუ: მ. ხუბ., გვ. 322 -- გოგო და ბიჭი შენთან მოდის (რხევით). 

Lemma: pakar-i  
Number: 21208  
ფაქარ-ი (ფაქარს) იხ. ფატარი. ფაქარი დიხა -- მიწის ერთ-ერთი სახეობაა, მსუბუქი, ადვილი დასამუშავებელი, -- ფაშარი. 

Lemma: pakva  
Number: 21209  
ფაქვა (ფაქვას) გამოქვაბული. ჯვეში კოჩი ფაქვას მითოხედუა -- ძველი კაცი გამოქვაბულში იჯდაო. შდრ. ფოქვა. 

Lemma: paghal-i  
Number: 21210  
ფაღალ-ი (ფაღალს) მედიდურად და ბაქიობით საუბარი (მ. ძაძ., 2, გვ. 166). 

Lemma: paghur-i  



Number: 21211  
ფაღურ-ი (ფაღურს) ფაღავას რომ შეჰფერის ისეთი, -- მდიდრული, უხვი. ფაღური სადილი უღუდუა -- ფაღავას შესაფერისი
სადილი ჰქონდაო. 

Lemma: paq'vin-i  
Number: 21212  
ფაყვინ-ი (ფაყვინს) იგივეა, რაც ფაჸვინი, -- მჩატედ (ფაყვედ) გდება; ჯდომა. 

Lemma: paq'u  
Number: 21213  
ფაყუ (ფაყუს) ქუდი, თავსაბური. 

Lemma: pa՚val-i  
Number: 21214  
ფაჸვალ-ი (ფაჸვალს) მჩატედ (მოშვებულად) სიარული. 

Lemma: pa՚vap-i  
Number: 21215  
ფაჸვაფ-ი (ფაჸვაფის) იხ. ფაჸვინი, -- მჩატედ დავარდნა. ქ თირიში ფაჸვაფი ფანტელ-ფანტელ თოვა (პ. ჭარ.). 

Lemma: pa՚vin-i  
Number: 21216  
ფაჸვინ-ი (ფაჸვინს) რბილად, მჩატედ (ფაყვედ) ჯდომა. 

Lemma: pa՚ua  
Number: 21217  
ფაჸუა (ფაჸუას) სახელი ფაჸუ(ნ) ზმნისა -- რბილად, მსუბუქად (ფაყვედ) გდება, ვარდნა, ჯდომა. შდრ. ფაყუ. ფაჸუ(ნ)
(მხოლოდ აწმყოს წრის და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. ფაყვედ ზის. 

Lemma: pash-i  
Number: 21218  
ფაშ-ი (ფაშიქ) ფაშვი. ფაშიქ გეგმუცუუ ქორაშე -- ფაშვი გადმოუცვივდა მუცლიდან. ქუდუორღვაფუანქ უჩა ფაშის --
დავაყრევინებ შავ ფაშვს. შხუ ფაში მსხვილი ფაშვი. შდრ. შიგანი. 

Lemma: pashadur-i  
Number: 21219  
ფაშადურ-ი (ფაშადურს) მკვდრის დასასვენებელი გადახურული ადგილი ეზოში. 

Lemma: pasham-i  
Number: 21220  
ფაშამ-ი (ფაშამს) ფაშვიანი. 

Lemma: pashat'-i  
Number: 21221  
ფაშატ-ი (ფაშატის) ზოოლ. ფაშატი; კვიცი; მამალი ცხენი ერთ წლამდე. ეთი ცხენი მაკე ორე, ეთინა კვიცი ფაშატის
დააშქვანც -- ის ცხენი მაკეა, ის კვიც-ფაშატს შობს (დასცემს). ეშელჷ ვარყაქ დო კვიცი-ფაშატი ქჷდაშქჷ: მ. ხუბ., გვ. 64 --
ავიდა ვარყა და კვიცი -- ფაშატი შობა. კვიც-ფაშატი მამალი კვიცი; ჭაკ-ფაშატი დედალი კვიცი. 

Lemma: pashat'ishi  
Number: 21222  
ფაშატიში კუდელ-ი (ფაშატიში კუდელ/რს) ბოტან. ცხენისკუდა. იხ. გახოკია (ა. მაყ.). 

Lemma: pashat'ur-i  
Number: 21223  
ფაშატურ-ი (ფაშატურს) ფანჩატური. 

Lemma: pashgombaril-i  
Number: 21224  
ფაშგომბარილ-ი (ფაშგომბარილს) ფაშვგაბერილი, ღიპიანი. 

Lemma: pashk'vin-i  
Number: 21225  
ფაშკვინ-ი (ფაშკვინს), ფაშქინ-ი (ფაშქინს) იხ. ფაშკვინაფა. 

Lemma: pashk'vinapa//pashkvinapa  
Number: 21226  
ფაშკვინაფა//ფაშქვინაფა (ფაშკ/ქვინაფას) სახელი ფაშკ/ქუნს ზმნისა -- გასკდომა; ბატი-ბუტის კეთება. ქეგიოსხაპუ დო
გააფაშკვინუუ -- დაახტა და გახეთქა. ფურე ჩეჩამუტას, ვარდა ტაფას გიორღვანა ფაშკვინია სიმინს, ნამუთი ფაშკვინდუ
(გოფაშქუნს) დო უკული ჭკუნა -- გახურებულ თიხის პატარა კეცზე ან ტაფაზე {და}აყრიან ბუშტარა სიმინდს, რომელიც
სკდება და შემდეგ ჭამენ. 

Lemma: pashk'ua  
Number: 21227  
ფაშკუა (ფაშკუას) სახელი ფაშკუნს ზმნისა -- სკდომა; ხეთქვა ხმაურით. ფაშკუნს (გოფაშკუ გასკდა, გუუფაშკუ გამსკდარა,
გონოფაშკუე(ნ) გასკდებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. სკდება. ოფაშკვინუანს (ოფაშკვინუუ გახეთქა, უფაშკვინუაფუ გაუხეთქია,
ნოფაშკვინაფუე(ნ) ხეთქდა თურმე) გრდმ. ხეთქს. 



Lemma: pashkval-i  
Number: 21228  
ფაშქვალ-ი (ფაშქვალს) სასიამოვნო საუბარი. 

Lemma: pashkvalua  
Number: 21229  
ფაშქვალუა (ფაშქვალუას) იხ. ფაშქვალი, -- სასიამოვნო ლაპარაკი. ფაშქვალანს (ფაშქვალუუ სასიამოვნოდ ილაპარაკა,
უფაშქვალუუ სასიამოვნოდ ულაპარაკნია, ნოფაშქვალუე(ნ) სასიამოვნოდ ლაპარაკობდა თურმე) გრდმ. სასიამოვნოდ ლაპარაკობს. 

Lemma: pashkvap-i  
Number: 21230  
ფაშქვაფ-ი (ფაშქვაფის) იგივეა, რაც ფაშკუა. 

Lemma: pashkinia  
Number: 21231  
ფაშქინია ლა{ი}ტ-ი (ფაშქინია ლა{ი}ტის) ბოტან. ბუშტარა სიმინდი. იხ. ოფაშკინაია სიმიდი, ჭიფე სიმიდი (ა. მაყ.). 

Lemma: pashkinia  
Number: 21232  
ფაშქინია სიმიდ-ი (ფაშქინია სიმი{ნ}ს) იხ. ფაშქინია ლაიტი. 

Lemma: pashkua  
Number: 21233  
ფაშქუა (ფაშქუას) იგივეა, რაც ფაშკუა. 

Lemma: pach-i1  
Number: 21234  
ფაჩ-ი1 (ფაჩის) ქალის სასქესო ორგანო (გ. ელიავა). იხ. ჩური. 

Lemma: pach-i2  
Number: 21235  
ფაჩ-ი2 მოფერებითი მიმართვა გოგონასადმი. ქომორთი, ფაჩი, ჩქიმდა! -- მოდი, ფაჩი, ჩემთან! (გ. ელიავა). 

Lemma: pachal-i  
Number: 21236  
ფაჩალ-ი (ფაჩალ/რს) ფაჩუნი. ეთი ქვეჩის მუდგარენი იფაჩალუ -- იმ ბუჩქში რაღაც ფაჩუნობს. მაფშალიაქ დეთხუას,
ინჭჷრც მიშეფაჩალას: მასალ., გვ. 98 -- ბულბული დაეთხოვოს, (და) ანწლში იფაჩუნოს. იფაჩალუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს
წრისა და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. ფაჩუნობს. 

Lemma: pachap-i  
Number: 21237  
ფაჩაფ-ი, ფაჩაფა (ფაჩაფის, ფაჩაფას) სახელი უფაჩუანს ზმნისა -- {მო}რევა (კოვზით, ჩოგნით...). ღუმუს უფაჩუანს,
ვეგიჭვასინი -- ღომს ურევს, რომ არ მიიწვას. უფაჩუანს (დუუფაჩუუ მოურია, დუუფაჩუაფუ მოურევია, ნოფაჩაფუე(ნ) ურევდა თურმე)
გრდმ. ურევს. იფაჩუაფუ{უ}(ნ) (დიიფაჩუ{უ} მორეულ იქნა, დოფაჩაფე{ლე}(ნ) ამორეულა) გრდუვ. ვნებ. უფაჩუანს ზმნისა -- ირევა,
არეული ხდება. აფაჩუაფუ{უ}(ნ) (დააფაჩუ აერია, დოფაჩუუ//დოფაჩაფუ არევია) გრდუვ. ვნებ. ერევა. იფაჩე(ნ), იფაჩენე(ნ) (იფაჩენუ
შესაძლებელი გახდა მორევა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უფაჩუანს ზმნისა -- შეიძლება {მო}რევა, შეიძლება მორეულ
იქნას. აფაჩე(ნ), აფაჩენე(ნ) (აფაჩენუ შეძლო {მო}ერია, -- , დონოფაჩაფუე(ნ) შესძლებია მორევა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უფაჩუანს
ზმნისა -- შეუძლია {მო}ურიოს. ოფაჩაფუანს (ოფაჩაფუუ არევინა კოვზით, უფაჩაფუაფუ ურევინებია, ნოფაჩაფუაფუე არევინებდა
თურმე) კაუზ. უფაჩუანს ზმნისა -- არევინებს (კოვზით, ჩოგნით). მაფაჩაფალი მიმღ. მოქმ. {მო}მრევი (კოვზით); ამომრევი.
ოფაჩაფალი მიმღ. ვნებ. მყ. {მო}სარევი, {ამო}სარევი. დოფაჩაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. მორეული, ამორეული. ნაფაჩეფი მიმღ. ვნებ.
წარს. {ამო}ნარევი. ნაფაჩუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {ამო}რევის საფასური. {უდუ}უფაჩაფუ მიმღ. უარყ. ამოურეველი. 

Lemma: pachapil-i  
Number: 21238  
ფაჩაფილ-ი (ფაჩაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. უფაჩუანს ზმნისა -- {ამო}რეული. 

Lemma: pachil-i  
Number: 21239  
ფაჩილ-ი (ფაჩილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ფაჩუნს ზმნისა -- დაშლილი, გაშლილი. 

Lemma: pachua  
Number: 21240  
ფაჩუა (ფაჩუას) სახელი ფაჩუ/ჷნს ზმნისა -- {გა}შლა; არევა. მუხუდოს ფაჩუნს, ვადოჸორდასინი -- სოიოს შლის, რომ არ
დალპეს. ლოგინს გოფაჩუნს -- ლოგინს გაშლის. ფაჩუ/ჷნს (გოფაჩუ გაშალა, გუუფაჩუ გაუშლია, გონოფაჩუე(ნ) გაშლიდა თურმე)
გრდმ. შლის. უფაჩუ/ჷნს (გუუფაჩუ გაუშალა, გუუფაჩუ გაუშლია) გრდმ. სასხვ. ქც. ფაჩუნს ზმნისა -- უშლის. იფაჩუუ(ნ) (გიიფაჩუ
გაიშალა, გოფაჩე{ლე}(ნ) გაშლილა) გრდუვ. ვნებ. ფაჩუნს ზმნისა -- იშლება. აფაჩუუ(ნ) (გააფაჩუ გაეშალა, გოფაჩუუ გაშლია) გრდუვ.
ვნებ. ფაჩუნს ზმნისა -- ეშლება. იფაჩე(ნ) (იფაჩუ შესაძლებელი გახდა {გა}შლა, -- , -- ) გრდმ. შესაძლ. ვნებ. ფაჩუნს ზმნისა --
შეიძლება {გა}იშალოს. აფაჩე(ნ) (აფაჩუ შეძლო {გა}ეშალა, -- , გონოფაჩუე(ნ) შესძლებია გაეშალა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უფაჩუნს
ზმნისა -- შეუძლია {გა}შალოს. ოფაჩაფუანს (ოფაჩაფუუ აშლევინა, უფაჩაფუაფუ უშლევინებია, ნოფაჩაფუე(ნ) აშლევინებდა თურმე)
კაუზ. ფაჩუნს ზმნისა -- აშლევინებს. მაფაჩალი მიმღ. მოქმ. {გა}მშლელი. ოფაჩალი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}საშლელი. გოფაჩილი მიმღ.
ვნებ. წარს. გაშლილი. {გო}ნაფაჩა მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნაშალი. {გო}ნაფაჩუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}შლის საფასური. {უგუ}უფაჩუ
მიმღ. უარყ. {გა}უშლელი. 

Lemma: pachxapa  
Number: 21241  
ფაჩხაფა (ფაჩხაფას) იგივეა, რაც ფარჩხაფი, -- ნადირის შეშინება -- გარეკვა ჩასაფრებული მონადირეების მიმართულებით



(პ. ცხად., კატალ., გვ. 43). შდრ. ტოპონ. ოფაჩხაფუ. 

Lemma: pachxua  
Number: 21242  
ფაჩხუა (ფაჩხუას) იხ. ფარჩხუა2, -- ნადირობის ერთ-ერთი სახეობა ძველად. მაფაჩხალეფი (ჯერგათ მონადირენი),
იქნებოდა 40-100 კაცი, ტყეს ალყას შემოარტყამდნენ. ნაწილი ძაღლებით შევიდოდა შიგ ტყეში, ატეხდა ყიჟინს, სტვენას;
ძაღლები -- ყეფას და გამორეკავდნენ ნადირს (მასალები, ტ. ვ, გვ. 139). 

Lemma: pacap-i  
Number: 21243  
ფაცაფ-ი (ფაცაფის) სახელი გააფაცუ(ნ) ზმნისა -- ფაციცი; განსაკუთრებული ყურადღების მიქცევა. 

Lemma: pacer-i  
Number: 21244  
ფაცერ-ი (ფაცერს) იგივეა, რაც გეჩა, -- თევზის დასაჭერი ლასტის მახე. მსხვილად დაწნული ლასტი, რომელსაც კიდეებზე
ორი წკნელი აქვს შემოყოლებული. რამოდენიმე ადგილას მიმაგრებული აქვს კურსული (გიდელის ძირის მსგავსი).
ფაცერიდან თევზი მოემწყვდეოდა კურსულში (მასალები, ტ. ვ, გვ. 76). ფაცერი შეერი ორდუ ჭინუთი. შუნდეს ძერწიში,
თხირიში ჭინუშე. ჸანჭიშ ჩერტიცალი რდუ -- ფაცერი მოწნული იყო წნელით. ქსოვდნენ ძეწნის, თხილის წნელისაგან.
აბრეშუმის ჭიის ჩელტის მსგავსი იყო. 

Lemma: pacur-i  
Number: 21245  
ფაცურ-ი (ფაცურს) აჩქარებული მოძრაობა რამე საქმიანობისას, -- ფაცაფუცი. 

Lemma: pacurua  
Number: 21246  
ფაცურუა (ფაცურუას) სახელი იფაცურუ(ნ) ზმნისა -- სწრაფი მოქმედება რაიმეს მოლოდინში; ფაცურით კეთება რამე
საქმისა. ორტყაფუს ალაცუნუ ბურჭული დო ჸვანაშა მიიფაცურუ -- სარტყელში გარჭობილი აქვს წალდი და ყანაში
მიფაცურობს (ფაცაფუცით მიდის). მიიფაცურუ(ნ) (ქიმიიფაცურუ მივიდა ფაცა-ფუცით, ქიმეუფაცურინუ ფაცაფუცით მისულა) გრდუვ.
ვნებ. მიფაცურობს. 

Lemma: pacucua  
Number: 21247  
ფაცუცუა (ფაცუცუას) წირპვლა. უბადო თოლიში ფაცუცუა შორიშა ქჷგომირაჸი: ს. მაკალ., გვ. 302 -- ავი თვალის წირპვლა
შორს გამიქარვე. 

Lemma: packal-i  
Number: 21248  
ფაცქალ-ი (ფაცქალ/რს) საქმის ზერელედ, ფაცაფუცით კეთება. ვამიჸორს ფაცქალი, საქმე ოკო აკეთენი -- (მე) არ
მიყვარს ფაცაფუცი, საქმე უნდა აკეთო. 

Lemma: packalua  
Number: 21249  
ფაცქალუა (ფაცქალუას) სახელი ფაცქალანს ზმნისა -- 1. საქმის ზერელედ, ფაცაფუცით კეთება; ჩალიჩობა. ღუმა თირქ
ქუმორთუ დო დიხა მოფაცქალუუ -- წუხელ თოვლი მოვიდა და მიწა ოდნავ დაფარა. აკეთენს მუდგასი რენი,
მიკიფაცქალუ -- აკეთებს რაღაცასაა, ჩალიჩობს. 2. ფანცქალი (გულისა). გურქ ქუდუუჭყუ ფაცქალი -- გულმა დაუწყო
ფანცქალი. 

Lemma: pacx-i  
Number: 21250  
ფაცხ-ი (ფაცხის) ეკლის ან სხვა რისიმე ტოტები (გადასაღობად). 

Lemma: pacxa  
Number: 21251  
ფაცხა (ფაცხას) ფაცხა. ართი მინდორცჷ აკა ხვალე ფაცხა ქოძირესჷ: ი. ყიფშ., გვ. 63 -- ერთ მინდორზე მხოლოდ ერთი
ფაცხა ნახეს. ართი ჭიჭე ფაცხას კუმა ქიმოურც: მ. ხუბ., გვ. 182 -- ერთ პატარა ფაცხაზე კვამლი ამოდის.ფაცხას ღობავდნენ:
კუნჭულას, მრგვალს, ოთხკუთხას (გ. ელიავა).შდრ. ლაზ. ფაცხა მოწნული ფოთლების მოსაგროვებლად; ქათმის მოწნული
საბუდარი (ნ. მარი). 

Lemma: pacxal-i  
Number: 21252  
ფაცხალ-ი (ფაცხალს) ფაფხური, ფაცაფუცი. 

Lemma: pacxua  
Number: 21253  
ფაცხუა (ფაცხუას) სახელი ფაცხუნს ზმნისა -- 1. ოდნავ (სუსტი) დარტყმა, ფერთხვა. 2. მოწვნა. ფაცხუნს მუდგასირენი --
წნავს რაღაცასაა. 3. გამხდრის ძლივს სიარული, -- ლასლასი. 

Lemma: pach'a  
Number: 21254  
ფაჭა, ფაჭაჭ-ი (ფაჭას, ფაჭაჭის) ფაფარი; ქოჩორი. ბოშემს ქეკნურცხონაფუნა საარშიყო ფაჭაჭია: ქხს, 1, გვ. 149 --
ბიჭებს გადაუვარცხნიათ საარშიყო ქოჩორიო. 

Lemma: pach'va1  
Number: 21255  
ფაჭვა1 (ფაჭვას) იგივეა, რაც ფიჭვი2. 



Lemma: pach'va2  
Number: 21256  
ფაჭვა2 (ფაჭვას): ფაჭვა ნეძი თხელკანიანი, სამტვრევად ადვილი კაკალი. საპირისპ. კერკე{ნ}ტა ნეძი. 

Lemma: pach'vap-i  
Number: 21257  
ფაჭვაფ-ი (ფაჭვაფის), ფაჭუა (ფაჭუას) 1. სახელი უფაჭუანს ზმნისა -- {და}ხამხამება; ხამხამი (თვალისა). ვაშქურუდუ
ხუმლა კოც,... ვაუფაჭუანც თოლც: აია, 1, გვ. 25 -- არ ეშინოდა ხმელ კაცს, ... არ ახამხამებს თვალს. 2. სახელი აფაჭუუ(ნ)
ზმნისა -- მჩატედ დავარდნა (დაცემა). 

Lemma: pax-i  
Number: 21258  
ფახ-ი (ფახის) ორტოტა ხე; კუთხედი ხე, რომელიც დგას სამფეხზე და გამოიყენებოდა ხის ჭურჭლის დასამზადებლად
(მასალები, ტ. 2, ნაწ.1, გვ. 240). 

Lemma: paxva  
Number: 21259  
ფახვა (ფახვას) აფუებული, რბილი (მ. კვირტია). 

Lemma: paxvin-i  
Number: 21260  
ფახვინ-ი (ფახვინს) ხმელი რისამე ფუყედ დაცემის ხმა, -- ფახვანი. სინჩხე ქოჸოფუდესი დო გორჩელს ქაშაფახუდეს: ქხს,
1, გვ. 231 -- დასცხომიათ და ლოგინში (დაგებულში) ნებივრობდნენ (მსუბუქად ისხდნენ). 

Lemma: paxin-i  
Number: 21261  
ფახინ-ი (ფახინს) ფახი, ფახუნი; ცუდი ბაქი (საბა). 

Lemma: paxua  
Number: 21262  
ფახუა (ფახუას) სახელი ფახუნს ზმნისა -- 1. ზვიადობა; ამპარტავნობა; ფახაფუხობა. ღარიბი რექჷნი -- ვეენარღა, დიმდარ
რექჷნი -- ვეეფახა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 147 -- ღარიბი რომ ხარ -- არ ინაღვლო, მდიდარი რომ ხარ -- არ იზვავო
(იამპარტავნო). 2. გადატ. სასმელის გემრიელად დალევა. ღვინი გეფახუ -- ღვინო გემრიელად შესვა. ქ ფახუა თოლიში
თვალის ხამხამი. შდრ. ფათქუა. 

Lemma: paxur-i  
Number: 21263  
ფახურ-ი (ფახურს) 1. ფაფხური, ფახაფუხი. ტყურათ იფახურუ, მუთუნიში მაკეთებელი ვარე -- ტყუილად ფაფხურობს,
არაფრის გამკეთებელი არაა. 2. ფახური, ხამხამი (თვალისა). 

Lemma: peekar-i  
Number: 21264  
ფეექარ-ი (ფეექარს) ფეიქარი. გადატ. ჩქარი, ცქვიტი. ჯგირო აკეთენდუ ირფელს დო გვიანით ვარდუ, ფეექარი რდუ --
კარგად აკეთებდა ყველაფერს და გვიანიც არ იყო, ჩქარი იყო. 

Lemma: pet-i  
Number: 21265  
ფეთ-ი (ფეთის) ფეთიანი, მშიშარა (მ. კვირტია). 

Lemma: peteba  
Number: 21266  
ფეთება (ფეთებას) იგივეა, რაც ფენთება, -- სახელი აფეთენს, იფეთებუუ(ნ) ზმნათა -- {და}ფეთება. დეფეთჷ ცხენქ: მ. ხუბ.,
გვ. 42 -- დაფეთდა ცხენი. 

Lemma: petebul-i  
Number: 21267  
ფეთებულ-ი (ფეთებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. აფეთენს, იფეთებუ(ნ) ზმნათა -- {და}ფეთებული. იხ. დაფენთებული. 

Lemma: petir-i  
Number: 21268  
ფეთირ-ი (ფეთირს) მიმღ. ვნებ. წარს. ფეთუნს ზმნისა -- დაფლეთილი; დაჩეჩილი. 

Lemma: petua  
Number: 21269  
ფეთუა (ფეთუას) სახელი ფეთუნს ზმნისა -- 1. {და}ჩეჩა. საჩეჩლით წეწვა (მატყლისა). ოფეთაშეთ მონტყორს ფეთუნს --
საჩეჩლით მატყლს ჩეჩს. იხ. ოფეთაშე. 2. დანით დასერვა, დაჭრა (ნაჭრებად). ქეარი ხამი უღუდუ დო ხორციში ფეთუას
ქიმკაჸუნუ: მჭრელი დანა ჰქონდა და ხორცის ჭრას (ფეთვას) შეუდგა. ფეთუნს (ფეთუ ჩეჩა, ჭრა; უფეთუ უჩეჩია, უჭრია; ნოფეთუე(ნ)
ჩეჩდა, ჭრიდა თურმე) გრდმ. ჩეჩს; ჭრის. იფეთუნს (დიიფეთუ დაიჩეჩა, დაიჭრა; დუუფეთუ დაუჩეჩია, დაუჭრია) გრდმ. სათავ. ქც.
ფეთუნს ზმნისა -- იჩეჩს, იჭრის თავისთვის. უფეთუნს (დუუფეთუ დაუჩეჩა, დაუჭრა; დუუფეთუ დაუჩეჩია, დაუჭრია) გრდმ. სასხვ. ქც.
ფეთუნს ზმნისა -- უჩეჩს; უსერავს, უჭრის. იფეთუუ(ნ) (დიიფეთუ დაიჩეჩა, დაიჭრა; დოფეთე{ლე}(ნ) დაჩეჩილა, დაჭრილა) გრდუვ.
ვნებ. ფეთუნს ზმნისა -- იჩეჩება; იჭრება. აფეთუუ(ნ) (დააფეთუ დაეჩეჩა, დაეჭრა; დოფეთუუ დასჩეჩია, დასჭრია) გრდუვ. ვნებ.
უფეთუნს ზმნისა -- ეჩეჩება, ეჭრება. იფეთე(ნ)//იფეთინე(ნ) (იფეთინუ შესაძლებელი გახდა ჩეჩა, ჭრა; -- ; -- ) გრდუვ. შესაძლ.
ვნებ. ფეთუნს ზმნისა -- შეიძლება ჩეჩა, ჭრა; დასერვა. აფეთე(ნ)//აფეთინე(ნ) (აფეთინუ შეძლო {და}ეჩეჩა, {გა}ეჭრა; -- ;
დონოფეთუე(ნ) შესძლებია დაეჩეჩა, დაეჭრა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უფეთუნს ზმნისა -- შეუძლია ჩეჩოს, ჭრას. ოფეთებაფუანს
(ოფეთებაფუუ აჩეჩინა, აჭრევინა; უფეთებაფუაფუ უჩეჩინებია, უჭრევინებია; ნოფეთებაფუე(ნ) აჩეჩინებდა, აჭრევინებდა თურმე) კაუზ.



ფეთუნს ზმნისა -- აჩეჩინა, აჭრევინა; ასერვინა. მაფეთალი მიმღ. მოქმ. მჩეჩავი, {და}მჭრელი. ოფეთალი მიმღ. ვნებ. მყ. საჩეჩი,
საჭრელი. {დო}ფეთილი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ჩეჩილი, {და}ჭრილი. ნაფეთა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაჩეჩი, {და}ნაჭერი. ნაფეთუერი მიმღ.
ვნებ. წარს. ჩეჩის, ჭრის საფასური. {უდუ}უფეთუ მიმღ. უარყ. უჩეჩი, {და}უჭრელი. 

Lemma: petk-i  
Number: 21270  
ფეთქ-ი (ფეთქის) მაჭარი. ჭაჭა ვააჩამინუა, ფეთქო გეჲობი -- ჭაჭაზე არ დააყენო (ჭაჭა არ აჭამო), მაჭრად ამოიღე
(ამოასხი). ფეთქი ღვინი -- მაჭარი. იხ. ნე. 

Lemma: petkua  
Number: 21271  
ფეთქუა (ფეთქუას) სახელი ფეთქუნს ზმნისა -- ფეთქვა. ფეთქუნს (ქოფეთქუ იფეთქა, ქუუფეთქუ უფეთქავს, ქონოფეთქუე(ნ)
იფეთქებდა თურმე) გრდუვ. ფეთქავს. 

Lemma: pei  
Number: 21272  
ფეი, ფეი! იხ. ფუალა. 

Lemma: peik'ar-i  
Number: 21273  
ფეიკარ-ი (ფეიკარს) ჩქარი, სწრაფი, სწრაფმოქმედი. 

Lemma: pek'al-i  
Number: 21274  
ფეკალ-ი (ფეკალს) იგივეა, რაც შვენი, -- ფაშვის ქონი. ორინჯიში დიდი ქვარას (ფაშის) გოძუ სუფთა ქონინი, თის
უძახუნა ფეკალს -- საქონლის დიდ მუცელს (ფაშვს) სუფთა ქონი რომ აძევს ირგვლივ, იმას ეძახიან ფეკალს. 

Lemma: pek'arua  
Number: 21275  
ფეკარუა (ფეკარუას) სახელი ფეკარანს ზმნისა -- გადაწვა, მოჭვარვა; ახოს აღება (გ. ელიავა). 

Lemma: pek'veria  
Number: 21276  
ფეკვერია (ფეკვერიას) ფაფუკი. 

Lemma: pelamush-i  
Number: 21277  
ფელამუშ-ი (ფელამუშის), ფეამუშ-ი (ფეამუშის) ბ.-მარტ. ფელამუში. 

Lemma: pelegua  
Number: 21278  
ფელეგუა, ფელეკუა (ფელეგ/კუას) სახელი ფელეგანს// ფელეკანს ზმნისა -- ფხრეწა, ხლეჩა, გაპობა. ჭვენც, ვალჷნც,
მერეხანც, მეხი ჭყონც ფელეკანს: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 81 -- წვიმს, ელავს, დელგმაა, მეხი მუხას ფრეწს (ხლეჩს). მეხი
ჯას ფელეგანს -- მეხი ხეს ხლეჩს. შდრ. გურ. გაფელეკება გახლეჩა, გაპობა (ს. ჟღ., ზანიზ., გვ. 228). ფელეკანს (გოფელეკუუ
გახლიჩა, გოუფელეკუუ გაუხლეჩია, გონოფელეკუე(ნ) გახლეჩდა თურმე) გრდმ. აპობს, ფრეწს, ხლეჩს. 

Lemma: pelua  
Number: 21279  
ფელუა (ჯაში) ხის გადაბელვა (პ. ჭარ.); გასხვლა, გადაკაფვა. შდრ. იმერ. ბელვა ხის გადაჭრა ტოტებზე (ვ. ბერ.). 

Lemma: pelur-i  
Number: 21280  
ფელურ-ი (ფელურს) სეირნობა (დ. ფიფია). 

Lemma: pemperia  
Number: 21281  
ფემფერია (ფემფერიას) ფაფუკი; ძალიან მსუბუქი (პეპელასავით). ფემფერია თირიე დო თიშენი რე, ქოთომემს
ანდვილას ალინენი -- ფაფუკი თოვლია და იმიტომაა, რომ ქათმები ადვილად დადიან. 

Lemma: penda  
Number: 21282  
ფენდა (ფენდას) ხვავი, ბარაქა. ათეჯგუა სიხვალახეთ სქანი ხანდას ფენდა ალე: ყაზაყ. 16.03.1930, გვ. 3 -- ასეთი
სიმარტოვით შენს შრომას ბარაქა წაუვა. თენებც მეუღუ ჩქჷნი უფი, ჩქჷნი ფენდა, ჩქჷნი ხანდა: მასალ., გვ. 68 -- ამათ
მიაქვს ჩვენი ოფლი, ჩვენი ბარაქა, ჩვენი შრომა. 

Lemma: pendier-i  
Number: 21283  
ფენდიერ-ი (ფენდიერს) ხვავიანი, ბარაქიანი. ჩაის ქვერჩხიქ ფენდიერქ ოკო იჸუას -- ჩაის ბუჩქი ხვავიანი (მოსავლიანი)
უნდა იქნეს. 

Lemma: pendiereba  
Number: 21284  
ფენდიერება (ფენდიერებას) ხვავრიელობა. ხანდაში ფენდიერება გამდიდორებაში პირობა რე -- შრომის ხვავრიელობა
გამდიდრების პირობაა. 

Lemma: pendur-i  
Number: 21285  



ფენდურ-ი (ფენდურს) უსაქმოდ სიარული, ფუნდრუკი; ხეტიალი. იხ. გილა-ფენდური. 

Lemma: penteba  
Number: 21286  
ფენთება (ფენთებას) იგივეა, რაც ფეთება, -- სახელი აფენთენს, იფენთებუ(ნ) ზმნათა -- {და}ფეთება. ცხენქ დეფენთ დო
თელი დღას გილათხოზუდეს ოჭოფალო -- ცხენი დაფეთდა და მთელი დღე დასდევდნენ დასაჭერად. აფენთენს (დააფენთუ
დააფეთა, დუუფენთებუ დაუფეთებია, დონოფენთებუე(ნ) დააფეთებდა თურმე) გრდმ. აფეთებს. უფენთენს (დუუფენთუ დაუფეთა,
დუუფენთებუ დაუფეთებია) გრდმ. სასხვ. ქც. აფენთენს ზმნისა -- უფეთებს. იფენთებუ(ნ) (დიიფენთუ დაფეთდა, დაფენთებე{ლე}(ნ)
დაფეთებულა) გრდუვ. ვნებ. აფენთენს ზმნისა -- ფეთდება. ეფენთებუ(ნ) (დეეფენთუ დაუფეთდა, დაფენთებუ დაჰფეთებია) გრდუვ.
ვნებ. აფენთენს ზმნისა -- უფეთდება. იფენთინე(ნ) (იფენთინუ შესაძლებელი გახდა {და}ფეთება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
აფენთენს ზმნისა -- შეიძლება {და}ფეთება. აფენთინე(ნ) (აფენთინუ შეძლო {და}ეფეთებინა, -- , დონოფენთებუე(ნ) შესძლებია
დაფეთება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უფენთენს ზმნისა -- შეუძლია {და}აფეთოს. ოფენთებაფუანს (ოფენთებაფუუ აფეთებინა,
უფენთებაფუაფუ უფეთებინებია, ნოფენთებაფუე(ნ) აფეთებინებდა თურმე) კაუზ. აფენთენს ზმნისა -- აფეთებინებს. მაფენთებელი მიმღ.
მოქმ. {და}მფეთებელი. ოფენთებელი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}საფეთებელი. დაფენთებული მიმღ. ვნებ. წარს. დაფეთებული.
დონაფენთები/უ მიმღ. ვნებ. წარს. დანაფეთები. დონაფენთებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. დაფეთების საფასური. {უდუ}უფენთებუ მიმღ. უარყ.
დაუფეთებელი. 

Lemma: pentx-i  
Number: 21287  
ფენთხ-ი (ფენთხის) უკანა ფეხების მუცელთან შემხები ნაწილი; გვერდის უნეკნებო ნაწილი საკლავისა (ქეგლ). შდრ. გურ.
ფენთხი გვერდების ნაწილი, რომელიც ნეკნებით არაა დაფარული (ი. ჭყ.). 

Lemma: pent'ere  
Number: 21288  
ფენტერე (ფენტერეს) იხ. პენტერე. 

Lemma: penjgire  
Number: 21289  
ფენჯგირე, ფენჯგჷრე (ფენჯგი/ჷრეს) ბოტან. 1. ცოცხის სორგო. იხ. ოქოსალი, ოქოსალე (ა. მაყ.). ირფელი დოფთასი დო
ვამითასუ ფენჯგირე: ქხს, 1, გვ. 255 -- ყველაფერი დავთესე და არ დამითესავს ცოცხის სორგო. 2. ცოცხის სორგოს
მარცვლები. 

Lemma: penjer-i  
Number: 21290  
ფენჯერ-ი (ფენჯერს) ფანჯარა (პ. ჭარ.). 

Lemma: penjish  
Number: 21291  
ფენჯიშ ქარ-ი (ფენჯიშ ქარს) ფენჯის ქარი. საქონელს თუ ფენჯგირეს (იხ.) მარცვალს აჭმევენ, ეს თავში უჩენს პეპელას და
არეტიანებს. ასეთ საქონელზე ფენჯის ქარი აქვსო, -- იტყვიან. გადატ. ფენჯიშ ქარი უხენია დუსუ -- ფენჯის ქარი უზისო
თავში, -- იტყვიან პიროვნებაზე, რომელიც ცვალებადია, სანდო არ არის, დღეს ერთი აზრისაა, ხვალ -- მეორე. 

Lemma: pezhua  
Number: 21292  
ფეჟუა (ფეჟუას) უშნოდ გაფოფრა (მ. ძაძ., 2, გვ. 149). 

Lemma: per-i  
Number: 21293  
ფერ-ი (ფერს) 1. ფერი. მუ ფერიში ძიქვა მააძუდუ? -- რა ფერის შარვალი ეცვა? 2. მსგავსი, ნაირი; ისეთი. ფერი ძიქვა
ქომუჩას, ფართო სირმა გოჸუნდას: ი. ყიფშ., გვ. 113 -- ისეთი შარვალი მომცა, განიერი სირმა რომ მიჰყვებოდეს.
ქეშეხვადეს... ლაკვი მეჸუნსინი, ფერქი: მ. ხუბ., გვ. 7 -- შეხვდნენ.... ლეკვი რომ მიჰყავს, ისეთი. თენეფი არძა
გეჭარასჷნი, ფერი კოჩი ვარა სო რე?: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 147 -- ესენი ყველა რომ აღწეროს, ისეთი კაცი ან სად არის? 

Lemma: perad-i  
Number: 21294  
ფერად-ი (ფერადის) ფერადი. 

Lemma: perapa  
Number: 21295  
ფერაფა (ფერაფას) სახელი უფერუანს ზმნისა -- {მო}ფერება. ფერაფა არძას მითმალე -- {მო}ფერება ყველას უხდება.
ანწი რენო, მიფერუანქ: ქხს, 1, გვ. 120 -- ახლაა, რომ მეფერები. უფერეს დო დამშვიდეს: მასალ., გვ. 105 -- {მო}ეფერნენ
და დაამშვიდეს. პატჷნც უფერუანცჷნი, შხვაწკალა რე კანდიორი: მასალ., გვ. 67 -- ბატონს რომ ეფერება, სხვასთან არის
კადნიერი. 2. {შე}ფერება. უფერუანს (უფერუუ ეფერა, უფერუაფუ მოფერებია, ნოფერაფუე(ნ) ეფერებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ.
ეფერება. იფერე(ნ), იფერენე(ნ) (იფერენუ შესაძლებელი გახდა {მო}ფერება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. შეიძლება
{მო}ფერება. აფერე(ნ), აფერენე(ნ) (აფერენუ შეძლო მოფერებოდა, -- , მონოფერებუე(ნ) შესძლებია მოფერება) გრდუვ. შესაძლ.
ვნებ. უფერუანს ზმნისა -- შეუძლია {მო}ეფეროს. ოფერაფუანს (ოფერაფუუ აფერებინა, უფერაფუაფუ უფერებინებია, ნოფერაფუე(ნ)
აფერებინებდა თურმე) კაუზ. უფერუანს ზმნისა -- აფერებინებს. მაფერაფალი მიმღ. მოქმ. {მო}მფერებელი. ოფერაფალი მიმღ.
ვნებ. მყ. {მო}საფერებელი. {მო}ფერაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. {მო}ფერებული. ნაფერეფი მიმღ. ვნებ. წარს. {მო}ნაფერები.
ნაფერაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {მო}ფერების საფასური. {უმუ}უფერაფუ მიმღ. უარყ. {მო}უფერებელი. 

Lemma: perapil-i  
Number: 21296  
ფერაფილ-ი (ფერაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. უფერუანს ზმნისა -- მოფერებული. 

Lemma: perd-i  
Number: 21297  
ფერდ-ი (ფერდის, ფერ-ს) ფერდობი. ქუალეფი გევორღვათ, ფერდის მივორგინუათ: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 159 -- ქვები



ჩავყაროთ, ფერდობზე დავაგოროთ. იშო გიორგინუუ ფერდის: მ. ხუბ., გვ. 120 -- დააგორა იქით ფერდობზე. 

Lemma: perdela  
Number: 21298  
ფერდელა (ფერდელას) ფერდის ტკივილი, წელკავი (მ. კვირტია). შდრ. საბა: ფერდელა სენია, ფერდის ტკივილი. 

Lemma: perelapir-i  
Number: 21299  
ფერელაფირ-ი (ფერელაფირს) ფერმიხდილი, ფერწასული. 

Lemma: pervan-i  
Number: 21300  
ფერვან-ი (ფერვანს) კარგი ფერისა. ჯგირი ფერვანი ბაღანა რე -- კარგი ფერის ბავშვია. შდრ. ფერი (მნიშვ. -- 1). 

Lemma: pertx-i  
Number: 21301  
ფერთხ-ი (ფერთხის)// ფირთხ-ი ზ.-სამურზ. (ფირთხის) თხელი. ჸუჯიშ -- ფერთხი//ჸუჯიშ -- ფირთხი ყურის ბიბილო;
ჩხვინდიშ -- ფირთხი ნესტო (ი. ყიფშ.). ქჷგთაბუნეთჷ ჸუჯიშ ფერთხითჷ!: ყაზაყ., 1.01.1931, გვ. 9 -- ჩამოკიდეთ ყურის
ბიბილოთი. 

Lemma: pertxua1  
Number: 21302  
ფერთხუა1 (ფერთხუას) იხ. ფორთხუა. 

Lemma: pertxua2(pertxuas)  
Number: 21303  
ფერთხუა2(ფერთხუას) იხ. ფართხუა (მნიშვნ. -- 2). 

Lemma: peri-borjise'  
Number: 21304  
ფერი-ბორჯისჷ ზმნზ. ისეთ დროს... ფერი ბორჯისჷ ხენწჷფექ ქოძირჷ: ქხს, 2, გვ. 32 -- ...ისეთ დროს ხელმწიფემ ნახა. 

Lemma: perigvar-i  
Number: 21305  
ფერიგვარ-ი (ფერიგვარს) ისეთნაირი. ფერიგვარო ზმნზ. ისეთნაირად. ფერიგვარო რაგადანა, აწი თისით ვამუჩანა: ი.
ყიფშ., გვ. 154 -- ისეთნაირად ლაპარაკობენ, აწი იმასაც არ მოგვცემენ. 

Lemma: peri  
Number: 21306  
ფერი დროს ზმნზ. ისეთ დროს. ათეს იჩიებუნი, ფერი დროს იჸუუ ხუმინქ -- ამას რომ ლაპარაკობს, ისეთ დროს შეიქნა
ხმაური. 

Lemma: peri  
Number: 21307  
ფერი ჟამცჷ ზმნზ. იგივეა, რაც ფერი დროს, -- ისეთ (ასეთ) დროს. ფერი ჟამცჷ გურით გოხარცქილი ნდემქჷ
ქჷმააჭირინუუ: ქხს, 2, გვ. 42 -- ასეთ დროს გულზე გახეთქილმა დევმა მოაღწია (მოვიდა). 

Lemma: perish  
Number: 21308  
ფერიშ ულა (ფერიშ ულას) ფერის წასვლა, გაფითრება. 

Lemma: perk'ap-i  
Number: 21309  
ფერკაფ-ი (ფერკაფის) სახელი ფერკუნს ზმნისა -- დაკვამლვა (დ. ფიფია). იხ. ფურკი. 

Lemma: perna՚il-i  
Number: 21310  
ფერნაჸილ-ი (ფერნაჸილს) იგივეა, რაც ტარჟილი, -- ფერმკრთალი, ოდნავ ფერგადასული (პ. ჭარ.). 

Lemma: pero1  
Number: 21311  
ფერო1 რუხი, მოშავო თეთრი (პ. ჭარ.); თეთრსა და შავს საშუალი (საბა). ფეროქოთომი შავ-თეთრი ქათამი. 

Lemma: pero2  
Number: 21312  
ფერო2 ზმნზ. ფერად, ნაირად. მაჟია ლეკურქ ხოლო ქიმკიბუმჷ თექ მუდგა -- ფერონ: მ. ხუბ., გვ. 190 -- მეორე ლეკურიც
ჩამოეკიდა იქ რაღაცნაირად. ფერო მორჩე, კისერ-გითორჩე -- ფერად მოთეთრო, კისერი -- ოდნავ თეთრი (ქვევიდან). 

Lemma: perokotom-i  
Number: 21313  
ფეროქოთომ-ი (ფეროქოთომს) ფერადი (ფერო) ქათამი. 

Lemma: pert'ua  
Number: 21314  
ფერტუა (ფერტუას) სახელი ფერტუნს ზმნისა -- გამოყრა (სახეზე, ტანზე). ფერტუნს (გიმოფერტუ გამოაყარა, გეგმუფერტუ
გამოუყრია, გეგმნოფერტუე(ნ) გამოაყრიდა თურმე) გრდმ. აყრის (სახეზე, ტანზე). 



Lemma: perua  
Number: 21315  
ფერუა (ფერუას) სახელი ფერუნს ზმნისა -- {გა}ფერვა; ხეხვით გაპრიალება. გურცუ ღანჯიქ ქჷმკჷმასუ, მუთუნითჷ
ვამკმაფერჷ: ეგრისი, გვ. 131 -- გულს ჟანგი მომეკიდა, ვერაფრით ჩამოვიწმინდე (გავფერე). ფერუნს (გოფერუ გაფერა, გუუფერუ
გაუფერავს, გონოფერუე(ნ) გაფერავდა თურმე) გრდმ. ფერავს, აპრიალებს, ხეხავს. უფერუნს (გუუფერუ გაუფერა, გუუფერუ
გაუფერავს) გრდმ. სასხვ. ქც. ფერუნს ზმნისა -- უფერავს, უპრიალებს. იფერუუ(ნ) (გიიფერუ გაიფერა, გოფერე{ლე}(ნ) გაფერილა,
გაპრიალებულა) გრდუვ. ვნებ. ფერუნს ზმნისა -- იფერება, პრიალდება. აფერუუ(ნ) (გააფერუ გაეფერა, გაუპრიალდა; გოფერუუ
გაჰფერვია) გრდუვ. ვნებ. უფერუნს ზმნისა -- უპრიალდება, ეფერება. იფერე(ნ) (იფერუ შესაძლებელი გახდა გაფერვა,
გაპრიალება; -- ; -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ფერუნს ზმნისა -- შეიძლება გაიფეროს, გაპრიალდეს, გაიხეხოს. აფერე(ნ) (აფერუ
შეძლო გაეფერა, -- , გონოფერუე(ნ) შესძლებია გაეფერა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უფერუნს ზმნისა -- შეუძლია გაფეროს,
გააპრიალოს. ოფერაფუანს (ოფერაფუუ აფერვინა, უფერაფუაფუ უფერვინებია, ნოფერაფუე(ნ) აფერვინებდა თურმე) კაუზ. ფერუნს
ზმნისა -- აფერვინებს, აპრიალებინებს. მაფერალი მიმღ. მოქმ. {გა}მფერავი, ვინც აპრიალებს. ოფერალი მიმღ. ვნებ. მყ.
{გა}საფერავი, {გა}საპრიალებელი. გოფერილი მიმღ. ვნებ. წარს. გაფერილი, გაპრიალებული. გონაფერა მიმღ. ვნებ. წარს.
განაფერი, განაპრიალები. გონაფერუერი მიმღ. ვნებ. წარს. გაფერვის, გაპრიალების საფასური. {უგუ}უფერუ მიმღ. უარყ.
გაუფერავი, გაუპრიალებელი. 

Lemma: perua2  
Number: 21316  
ფერუა2 იგივეა, რაც ფერაფა. მოჯგირე გიჭყორუნი, მადლიორი რდა, ნტერი გოფერუნი, ფრთხილასი რდა: ხალხ. სიბრ.,
1, გვ. 96 -- ნათესავი თუ (რომ) გემდურის, მადლობელი (მადლიერი) იყავი, მტერი თუ გეფერება, ფრთხილად იყავი. ჰა,
თეზმას ქჷგოფერუქუ, სი ჩქიმი გურცუ უჩათ ნწერჷნქ!: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 51 -- ჰა, ეგზომად გეფერები, შენ ჩემს გულს
შავად სუდრავ! 

Lemma: perua3  
Number: 21317  
ფერუა3 იგივეა, რაც ფერაფა (მნიშვნ. -- 2), -- შეფერება. სუმიწანერი ზჷმასჷ იფერენდჷ: ი. ყიფშ., გვ. 56 -- სამიწლის
ოდენას იფერებდა. იფერენს (შიიფერუ შეიფერა, შეუფერებუ შეუფერებია, შენოფერებუე(ნ) შეიფერებდა თურმე) გრდმ. იფერებს. 

Lemma: perpet'a  
Number: 21318  
ფერფეტა (ფერფეტას): ფერფეტა კოჩი მსუბუქი (ქცევით), ჩურჩუტი კაცი. შდრ. გურ. გაფერფეტებული ამსუბუქებული,
ჭკუანაკლები (ს. ჟღ.). 

Lemma: pershal-i  
Number: 21319  
ფერშალ-ი (ფერშალ/რს) ფერშალი. სოფერს ჯვეშო ართი ფერშალი ნოჸვე -- სოფელს ძველად ერთი ფერშალი ჰყოლია. 

Lemma: perch-i  
Number: 21320  
ფერჩ-ი (ფერჩის) კანი. ლუღიშ ფერჩი -- ლეღვის კანი. 

Lemma: perchelua  
Number: 21321  
ფერჩელუა (ფერჩელუას) სახელი ფერჩელანს ზმნისა -- გადატყავება; კანის გაცლა, გაფცქვნა. სიმიდიშ ტარემს
ფერჩელანა -- სიმინდის ტაროებს ფრცქვნიან. ფერჩელანს (ფერჩელუუ {გა}ფრცქვნა, უფერჩელუუ {გა}უფრცქვნია, ნოფერჩელუე(ნ)
ფრცქვნიდა თურმე) გრდმ. ფრცქვნის; ფურჩნის. იფერჩელანს (გიიფერჩელუუ გაიფრცქვნა, გუუფერჩელუუ გაუფრცქვნა) გრდმ.
სათავ. ქც. ფერჩელანს ზმნისა -- იფრცქვნის. უფერჩელანს (გუუფერჩელუუ გაუფრცქვნა, გუუფერჩელუუ გაუფრცქვნია) გრდმ. სასხვ.
ქც. ფერჩელანს ზმნისა -- უფრცქვნის. იფერჩელუუ(ნ) (გიიფერჩელუ გაიფრცქვნა, გოფერჩელე{რე}(ნ) გაფრცქვნილა) გრდუვ. ვნებ.
ფერჩელანს ზმნისა -- იფრცქვნება. აფერჩელუუ(ნ) (გააფერჩელუ გაეფრცქვნა, გოფერჩელუუ გაჰფრცქვნია) გრდუვ. ვნებ.
უფერჩელანს ზმნისა -- ეფრცქვნება. იფერჩელე(ნ)//იფერჩელინე(ნ) (იფერჩელინუ შესაძლებელი გახდა გაფრცქვნა, -- , -- )
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ფერჩელანს ზმნისა -- შეიძლება გაიფრცქვნას. აფერჩელე(ნ)//აფერჩელინე(ნ) (აფერჩელინუ შეძლო
{გა}ეფრცქვნა, -- , გონოფერჩელუე(ნ) შესძლებია გაეფრცქვნა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უფერჩელანს ზმნისა -- შეუძლია
გაფრცქვნას. ოფერჩელაფუანს (ოფერჩელაფუუ აფრცქვნევინა, უფერჩელაფუაფუ უფრცქვნევინებია, ნოფერჩელაფუე(ნ)
აფრცქვნევინებდა თურმე) კაუზ. ფერჩელანს ზმნისა -- აფრცქვნევინებს. მაფურჩონალი მიმღ. მოქმ. {გა}მფრცქვნელი.
ოფურჩონალი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}საფრცქვნელი. ფურჩონილი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ფრცქვნილი; გადატყავებული. ნაფურჩონა მიმღ.
ვნებ. წარს. {გა}ნაფრცქვნი. ნაფურჩონუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ფრცქვნის საფასური. 

Lemma: perchx-i  
Number: 21322  
ფერჩხ-ი (ფერჩხის) ფიჩხი. შდრ. გურ., იმერ., რაჭ. ფარჩხი ხმელი, წვრილი ფიჩხი, რომელსაც ტოტები აქვს შერჩენილი (გ.
შარაშ.; დიალექტ., 689; ა. ღლ.). 

Lemma: perchxel-i  
Number: 21323  
ფერჩხელ-ი (ფერჩხელს) იხ. ფერცხელი. 

Lemma: percvaloba//percveloba//percvaeba//  
Number: 21324  
ფერცვალობა//ფერცველობა//ფერცვაება// ფერცვეება ბ.-მარტ. (ფერცვალობას, ფერცველობას, ფერცვაებას) რელიგ.
ფერისცვალება (დღესასწაული). 

Lemma: percua  
Number: 21325  
ფერცუა (ფერცუას) სახელი ფერცუნს ზმნისა -- {და}პობა (გ. ელიავა). 



Lemma: percx-i  
Number: 21326  
ფერცხ-ი (ფერცხის) 1. იგივეა,რაც ფერჩხი, -- ფარჩხი, ფიჩხი. 2. ფერცხალი, ნეკნი. ხასილაში ფერცხი გვერდის ნეკნი.
შდრ. საბა: ფერცხალი გვერდის წიბო. 

Lemma: percxel-i  
Number: 21327  
ფერცხელ-ი (ფერცხელ/რს) 1. გორაობა, კოტრიალი. ქიდაანთხუ დო დიიჭყუ ფერცხელი -- დაეცა და დაიწყო გორაობა.
დიიფევრცხელია -- ვოდა, გინიფჩილითეე: ქხს, 1, გვ. 286 -- გადავკოტრიალდი -- ვოდა, ავიცდინე. მუქ აღოლუ თე ცხენს,
მუშენი იფერცხელუ, გიჩქუნ-და? -- რა დაემართა ამ ცხენს, რატომ კოტრიალობს, თუ იცი? 2. ბნედა (დ. ფიფია).
იფერცხელუ(ნ) (იფერცხელუ იგორავა, უფერცხელინუ უგორავია, ნოფერცხელუე(ნ) გორაობდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. გორაობს,
კოტრიალობს. 

Lemma: perc'o  
Number: 21328  
ფერწო (ფერწოს) ზოოლ. ლოკოკინა. ფერწოს მუში ხორუა -- მახორობა პუხუს მაბუნია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 140 --
ლოკოკინას თავისი სახლ -- კარი ზურგზე ჰკიდიაო. შდრ. ლაზ. ფენწე//ფენწო ლოკოკინა (ნ. მარი). 

Lemma: perc'oshi  
Number: 21329  
ფერწოში ოხორ-ი (ფერწოში ოხორს) ლოკოკინას ნიჟარა. 

Lemma: perc'ua  
Number: 21330  
ფერწუა (ფერწუას) სახელი ფერწუნს ზმნისა -- დაყრა; დაფოთვლა (ტანზე). დიო ჩამინს დუუჭყანდუ, უკული
გეგმაარღვანდუ, დოფერწუნდუ ჭუჭელიში ნაჟღვეპაცალო -- ჯერ ფხანას დაუწყებდა, შემდეგ გამოაყრიდა, დაფოთლავდა
ჭინჭრის დანასუსხივით. გადატ. რბილი რისამე სროლა; დარტყმა. ფერწუნს (დოფერწუ დაფოთლა; დუუფერწუ გამოუყრია,
დაუფოთლავს; დონოფერწუე(ნ) გამოყრიდა, დაფოთლავდა თურმე) გრდმ. გამოაყრის, დაფოთლავს. ფერწუნს (ქოფერწუ რბილი
რამე დაარტყა, ქუუფერწუ დაურტყამს, ქონოფერწუე(ნ) დაარტყამდა თურმე) გრდმ. რბილ რასმე დაარტყამს, ესვრის. 

Lemma: perch'k'om-i  
Number: 21331  
ფერჭკომ-ი (ფერჭკომს), ფერჭკუმ-ი (ფერჭკუმს) ფერიმჭამელა, ფერისმჭამელა. სახე ფერჭკომეფითი აფუდუ დოდაცილი
-- სახე ფერიმჭამელებით ჰქონდა სავსე. ფერჭკუმიღ ფერიშ-ჭკუმი ფერის მჭამელი. 

Lemma: perxv-i  
Number: 21332  
ფერხვ-ი, ფეხვ-ი (ფე{რ}ხვის) იგივეა, რაც ფორხუ, -- დაფეხვილი, დაკუტებული, დახუთული. გადატ. ხუხულა, ქოხმახი. ენა
ჸუდე ვარი, ფერხვეფიე -- ეს სახლი კი არა, ხუხულებია. 

Lemma: perxvin-i  
Number: 21333  
ფერხვინ-ი (ფერხვინს) იხ. გილა-ფერხვინი. 

Lemma: pesvo  
Number: 21334  
ფესვო (ფესვოს) 1. ურმის ბორბლის ნაწილი. ფესვო იყო აკაციის, თელის ან ლანჭის (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 2, გვ. 147). 2.
ფესვიანად. არის გამოთქმა: ფესვოეშალაფირი ძირფესვიანად ამომწყდარი. 

Lemma: pepin-i  
Number: 21335  
ფეფინ-ი (ფეფინს) 1. ფოფინი. მუ გოკო, მუს იფეფუქ? -- რა გინდა, რას ფოფინობ? (რე)... ჟირპიჯალას გეგაფილი, იშო-
აშო ფეფინიში: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 14 -- (არის)... ორპირობას დაჩვეული, იქით-აქეთ ფოფინისა. 2. რხევა, რხევით
სიარული. მეურსინი, მიიფეფუ -- რომ მიდის, მიირხევა. 

Lemma: pepua  
Number: 21336  
ფეფუა (ფეფუას) იგივეა, რაც ფეფინი, -- ფოფინი. იფეფუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ.
ფოფინობს. 

Lemma: pekar-i  
Number: 21337  
ფექარ-ი (ფექარს) ფეიქარი. შდრ. ფეექარი. 

Lemma: peghvere//peghveria  
Number: 21338  
ფეღვერე//ფეღვერია (ფეღვერეს//ფეღვერიას) კოხტა; ნაზი, ნატიფი, ფაქიზი. 

Lemma: pe՚vere  
Number: 21339  
ფეჸვერე (ფეჸვერეს) ფაფუკი; რბილი. 

Lemma: pesher-i  
Number: 21340  
ფეშერ-ი (ფეშერს) ნეშო; ფუჩეჩი; ხის წვრილი, ფოთლებიანად გამხმარი ტოტები ან მარტო ძირს (დაბლა) ჩამოცვენილი
ფოთლები. ფეშერს ქეშენჯირჷ ე ძღაბიქ: მ. ხუბ., გვ. 144 -- ნეშოში ჩაწვა ეს გოგო. შდრ. ნაფეშერჷ. 



Lemma: pesheron-i  
Number: 21341  
ფეშერონ-ი (ფეშერონს) წვრილი ბუჩქნარი; ადგილი, სადაც არის ნეშო, -- ბევრი გამხმარი ფოთოლი ან ფოთლებიანი
ტოტები, -- ფოთლნარი, ფოთლოვანი. დაატყობჷ ათაქ ფეშერონს: მ. ხუბ., გვ. 59 -- დაემალა აქ ფეშერონში. ფეშერონიში
ნარდი ჩხოუ -- ფეშერონში ნაზარდი ძროხა. 

Lemma: peshkash-i  
Number: 21342  
ფეშქაშ-ი (ფეშქაშის) საჩუქარი, ფეშქაში. ათენა ჩქიმი ფეშქაში რე -- ეს ჩემი საჩუქარია. 

Lemma: peshkasheba  
Number: 21343  
ფეშქაშება (ფეშქაშებას) სახელი უფეშქაშენს ზმნისა -- ჩუქება. ათეჯგურა საჩუქარი მიფეშქაშ ხანქ: მ. ხუბ., გვ. 17 -- ასეთი
საჩუქარი მიფეშქაშა ხანმა. უფეშქაშენს (უფეშქაშუ აჩუქა, უფეშქაშებუ უჩუქნია, ნოფეშქაშებუე(ნ) აჩუქებდა თურმე) გრდმ. აჩუქებს.
იფეშქაშე(ნ), იფეშქაშინე(ნ) (იფეშქაშინუ შესაძლებელი გახდა ჩუქება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უფეშქაშენს ზმნისა --
შეიძლება ფეშქაშება, ჩუქება. აფეშქაშე(ნ), აფეშქაშინე(ნ) (აფეშქაშინუ შეძლო ეჩუქებინა, -- , ნოფეშქაშებუე(ნ) შესძლებია ჩუქება)
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უფეშქაშენს ზმნისა -- შეუძლია აჩუქოს. ოფეშქაშებაფუანს (ოფეშქაშებაფუუ აჩუქებინა, უფეშქაშებაფუაფუ
უჩუქებინებია, ნოფეშქაშებაფუე(ნ) აჩუქებინებდა თურმე) კაუზ. უფეშქაშენს ზმნისა -- აჩუქებინებს. მაფეშქაშებელი მიმღ. მოქმ.
მჩუქებელი. ოფეშქაშებელი მიმღ. ვნებ. მყ. საჩუქებელი. ფეშქაშებული მიმღ. ვნებ. წარს. ჩუქებული. ნაფეშქაშები/უ მიმღ. ვნებ. წარს.
ნაჩუქები, ნაჩუქარი. ნაფეშქაშებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ჩუქების საფასური. უფეშქაშებუ მიმღ. უარყ. უჩუქებელი. 

Lemma: peshkvere  
Number: 21344  
ფეშქვერე, ფეშქვერია (ფეშქვერეს, ფეშქვერიას) პუტკუნა; ვარდივით გადაშლილი და ლამაზი. 

Lemma: peshkvinia  
Number: 21345  
ფეშქვინია (ფეშქვინიას) იხ. ფეშქინია. 

Lemma: peshkinia  
Number: 21346  
ფეშქინია სიმიდ-ი (ფეშქინია სიმიდის//სიმის) ბოტან. ბუშტარა სიმინდი. იხ. ფაშქინია ლაიტი, ოფაშკინაია სიმიდი, ჭიფე
სიმიდი (ა. მაყ.). 

Lemma: peshkua  
Number: 21347  
ფეშქუა (ფეშქუას) სახელი ეფეშქუნს ზმნისა -- კანის აბურცვა (წყლის ჩადგომით), ბებერას გაჩენა. 

Lemma: peshxo  
Number: 21348  
ფეშხო (ფეშხოს) ფეშხვა; საკლავის ცალი მხარე, გვერდი, ჩანასხეპი (მ. კვირტია). შდრ. საბა: ფეშო ცალი ჩანასხეპი. 

Lemma: pecher-i  
Number: 21349  
ფეჩერ-ი (ფეჩერს) იგივეა, რაც ფეშერი. ჩქი მიჭირდანი, ვარა ის მუ უჭირს, ფეჩერს მითოხე -- ჩვენ გვიჭირდეს, თორემ
მას რა უჭირს, ნეშოში (ფუჩეჩში) ზის. 

Lemma: pecheria  
Number: 21350  
ფეჩერია (ფეჩერიას) სახენათელი. იხ. ხვეჩერია. 

Lemma: pecx-i  
Number: 21351  
ფეცხ-ი (ფეცხის) იგივეა, რაც ფერცხი, -- 1. ფარჩხი, ფიჩხი; წნელი (დ. ფიფია). ...მა ვამიძირჷნ, ფერი ქეანაში ფეცხი
ქჷმომიღათ: მ. ხუბ., გვ. 66 -- ...მე რომ არ ვყოფილვარ (მინახავს), ისეთი ქვეყნის ფარჩხი მომიტანოთ. 2. ტოტი; ხის
ტოტებისგან გაკეთებული ცოცხი, -- უმთავრესად იყენებენ ბროწეულის ტოტებს. 

Lemma: pech'ua  
Number: 21352  
ფეჭუა (ფეჭუას) იგივეა, რაც ფაჭვაფი, -- თვალების ან წამწამების ხამხამი (მ. ძაძ., 2, გვ. 88). 

Lemma: pexecho  
Number: 21353  
ფეხეჩო (ფეხეჩოს) ხელსაწყო-იარაღი იყო, წააგავდა ხელეჩოს (მასალები, ტ. 1, გვ. 397). 

Lemma: pexve  
Number: 21354  
ფეხვე, ფეხვერე, ფეხვერია (ფეხვე{რე}ს, ფეხვერიას) იხ. ბეხვერია, -- ფუნჩულა, მსუქანი. ჩქიმი ფეხვერია ბოში -- ჩემი
ფუნჩულა ბიჭი. 

Lemma: pext-i  
Number: 21355  
ფეხთ-ი (ფეხთის) ფრთხილი (დ. ფიფია). 

Lemma: pexua  
Number: 21356  
ფეხუა (ფეხუას) იხ. გილა-ფეხუა. 



Lemma: ptxil-i  
Number: 21357  
ფთხილ-ი, თხილ-ი ({ფ}თხილ/რს) ფრთხილი. 

Lemma: pia  
Number: 21358  
ფია (ფიას)// ფიფია (ფიფიას) გლახა, ცუდი, უვარგისი (ეტყვიან პატარა ბავშვს, როცა არ უნდათ, რომ ბავშვმა ჭამოს). 

Lemma: piar-i  
Number: 21359  
ფიარ-ი (ფიარს) ნიჩაბი (ხისა). მალჷმარო მოლურთჷმუ, ვარკჷდ ფიარი დო ბარი: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 113 -- საომრად
წამოსულა, არ აკლდა ნიჩაბი და ბარი. იხ. ლაფათქა. 

Lemma: piapia  
Number: 21360  
ფიაფია, ფიაფიათ ზმნზ. ნაჭერ-ნაჭერ, ძალზე დაქუცმაცებულად. გიობიჯუუ კჷდჷრცჷ კუჩხი დო ფიაფიათ დოწეწჷ: ი. ყიფშ.,
გვ. 61 -- დააბიჯა მკერდზე ფეხი და ნაჭერ-ნაჭერ დაწეწა. ფიაფიათ აკოციუ -- ლუკმა-ლუკმად (ნაწილ-ნაწილ) დაიშალა. 

Lemma: piechot  
Number: 21361  
ფიეჩოთ ზმნზ. ნწვირეს მინდორო წიმაარღვანა ფიეჩოთ -- ნეხვს (ნაკელს) მინდვრად დაყრიან გაშლილად (გაფანტულად).

Lemma: piton-i  
Number: 21362  
ფითონ-ი (ფითონს) თარო სამზად სახლში (ქუხნაში) ჭრაქის (კოჭობის) ან სხვათა ჩამოსადებად (გ. ელიავა). 

Lemma: pitk-i  
Number: 21363  
ფითქ-ი (ფითქის) იგივეა, რაც ფაფირი, -- ფაფა; წაქისა და ფქვილისაგან გაკეთებული ფაფა (ი. ყიფშ.). ბრელი ფითქის
ბრელი შურიში მბარა ოკონია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 20 -- ბევრ ფაფას ბევრი სულის შებერვა უნდაო. ფითქი ოზეშ კარიშავა
დო ლატი-ფაშქინია -- ჸუდეში კარიშავა: იქვე, გვ. 141 -- ფაფა ეზოს კარამდეო და ბატიბუტი-სახლის კარამდეო. 

Lemma: pitkua  
Number: 21364  
ფითქუა (ფითქუას) სახელი ფითქუნს ზმნისა -- ფქვილში ან მტვერში ამოსვრა, ამოგანგვლა; შეფეთქვა. ფითქუნს (გოფითქუ
ამოგანგლა, გუუფითქუ ამოუგანგლავს, გონოფითქუე(ნ) ამოგანგლავდა თურმე) გრდმ. ფქვილში, მტვერში განგლავს. იფითქუუ(ნ)
(გიიფითქუ ამოიგანგლა ფქვილში, მტვერში; გოფითქელ/რე(ნ) ამოგანგლულა) გრდუვ. ვნებ. ფითქუნს ზმნისა -- იგანგლება ფქვილში,
მტვერში. გოფითქილი მიმღ. ვნებ. წარს. ამოგანგლული (მტვერში). 

Lemma: pilagh-i  
Number: 21365  
ფილაღ-ი (ფილაღის) მამლის ღაბაბი; მამლის წვერი (ი. ყიფშ.). 

Lemma: pilta  
Number: 21366  
ფილთა (ფილთას): ფილთა თოფი ფილთა თოფი. 

Lemma: pilik'a  
Number: 21367  
ფილიკა (ფილიკას) ნავი. ათეს უღუ ფილიკა: მ. ხუბ., გვ. 194 -- ამას ჰყავს (აქვს) ნავი. 

Lemma: piluk'a  
Number: 21368  
ფილუკა (ფილუკას) იგივეა, რაც ფილიკა, -- ნავი. ართი ჯვეში ფილუკა... ქოძირჷ: ი. ყიფშ., გვ. 5 -- ერთი ძველი ნავი ნახა. 

Lemma: pilpa{r}chas{e'}  
Number: 21369  
ფილფა{რ}ჩას{ჷ}, ფილფა{რ}ჩათ{ჷ} ზმნზ. თავისუფლად; ბლომად. თეშენი რე ფილფა{რ}ჩასჷ//ფილფა{რ}ჩათ მოურცუ
დო მიძიცანცჷ -- ამიტომაა, თავისუფლად მოდის და მოიცინის. ფილფაჩათ ძუდუ ირფელი -- ბლომად იყო ყველაფერი. 

Lemma: pimul-i  
Number: 21370  
ფიმულ-ი (ფიმულ/რს) იხ. ფრიმული. ლაიტიში ფიმული სიმინდის წვერი. 

Lemma: pimula  
Number: 21371  
ფიმულა (ფიმულას) წვერი (ბ. კილანავა). 

Lemma: pimp-i  
Number: 21372  
ფიმფ-ი (ფიმფის) სიმინდის ტაროს ფოჩი (ულვაშები). შდრ. ლაიტიშ ფრიმული; გურ. ფიმფილი სიმინდის ტაროს წვერზე
გამოსული ფოჩი თმასავით (შ. ნიჟარ.); ლაზ. ფიმფილი, ფიმბილი წვერი (ნ. მარი). 

Lemma: pimpam-i  
Number: 21373  
ფიმფამ-ი (ფიმფამს) ფოჩიანი (ტარო). ართო დორონჩხირი ფიმფამი ტარი ჰამო ჭკჷრჭკინით იჭყანს რდუალას --



მთლიანად დახუნძლული ფოჩიანი ტარო ტკბილი ჭრიჭინით იწყებს ზრდას. 

Lemma: pina1  
Number: 21374  
ფინა1 (ფინას) ჭერის ფიცარი, რომელიც არაა მიჭედილი (ი. ყიფშ.). ფინაში გჷმაღალა რენ დო დაჩხჷრიში წჷმოჭუალა: ი.
ყიფშ., გვ. 161 -- ჭერის ფიცრის ჩამოტანაა და ცეცხლში დაწვა. 

Lemma: pina2  
Number: 21375  
ფინა2 (ფინას) ზოოლ. ფინია, პატარა ძაღლი (ი. ყიფშ., პ. ჭარ.). ჯოღორი ჸუნს ართი ფინა თე პაპას: მ. ხუბ., გვ. 263 --
ძაღლი ჰყავს ერთი ფინია ამ მღვდელს. ჩქიმი შური ფინაშა მიბარუნია: ი. ყიფშ., გვ. 66 -- ჩემი სული ფინიაზე მაქვს
მიბარებულიო. 

Lemma: pina3  
Number: 21376  
ფინა3 (ფინას) ფენა. 

Lemma: pinapa  
Number: 21377  
ფინაფა (ფინაფას) სახელი უფინუანს ზმნისა -- ფენა, შლა. ფინაფა ხეში ხელის შლა (ფენა). ხეს უფინუანს -- ხელს შლის.
უფინუანს (უფინუუ შალა ხელი, უფინუაფუ უშლია, ნოფინაფუე(ნ) შლიდა თურმე ხელს) გრდმ. შლის (ხელს). ოფინაფუანს (ოფინაფუუ
აშლევინა ხელი, უფინაფუაფუ უშლევინებია, ნოფინაფუე(ნ) აშლევინებდა თურმე ხელს) კაუზ. უფინუანს ზმნისა -- აშლევინებს
(ხელს). მაფინალი (ხეში) მიმღ. მოქმ. იქით-აქეთ ხელის {გა}მშლელი. ოფინალი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}საშლელი. ნაფინა მიმღ. ვნებ.
წარს. {გა}ნაშალი; ნაფენი. ნაფინუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ხელის {გა}შლის საფასური. {უგუ}უფინუ მიმღ. უარყ. {გა}უშლელი (ხელი). 

Lemma: pina-pina  
Number: 21378  
ფინა-ფინა (ფინა-ფინას) ფენა-ფენა. ფინა-ფინას, ფინა-ფინათ ზმნზ. ფენა-ფენად. ბამბეს შქვინდით დოპეპტუნდითინი,
ფინა-ფინათ დობდვანდით -- ბამბას რომ დავპენტავდით, ფენა-ფენად დავდებდით. 

Lemma: pinaxar-i  
Number: 21379  
ფინახარ-ი, ფინახვარ-ი (ფინახ{ვ}არს) საკვების (ჩალა, თივა...) უძირო ჩასაყრელი (მოწნული ან ფიცრული) დაბმული
საქონლისათვის ბოსლის, სასიმინდის ან ქუხნის კედელთან. შდრ. ქვ. იმერ. ქვინახარი მაღალფეხებიანი ყუთი
სამზარეულოში ჭურჭლის შესანახავად (ვ. ბერ.). 

Lemma: pindix-i  
Number: 21380  
ფინდიხ-ი (ფინდიხის) სწრაფი, ჩქარი; გაბედული. 

Lemma: pintx-i  
Number: 21381  
ფინთხ-ი (ფინთხის) ჩიჩახვი. 

Lemma: pinia  
Number: 21382  
ფინია (ფინიას) ზოოლ. იგივეა, რაც ფინა2, -- 1. პატარა ძაღლი, ფინია. ათე ფინიას ქჷდოიტენქია სია: მ. ხუბ., გვ. 113 -- ამ
ფინიას დაგიტოვებო შენო. 2. წვრილი (ფრიალა) თეფში. ფინია სენი წვრილი, არაღრმა (გადაშლილი) თეფში. 

Lemma: pinie  
Number: 21383  
ფინიე იგივეა, რაც ფინა, ფინია. ართი რაში დო ართი ფინიე ქააჩუქეს: ა. ცაგ., გვ. 15 -- ერთი რაში და ერთი ფინია
(ძაღლი) აჩუქეს. ქიმერთჷ ფინიექჷ: ა. ცაგ., გვ. 15 -- მივიდა ფინია. 

Lemma: pinua  
Number: 21384  
ფინუა (ფინუას) იგივეა, რაც ფინაფა, -- 1. ფენა. პატჷნც მუჭო უსხუნუნი, სვერე თეში აფინუუ: მასალ., გვ. 66 -- ბატონს
როგორც ურჩევნია, სვერეც ისე ეფინება. ია გიფინუ დო ვარდი: ქხს, 1, გვ. 22 -- ია გიფენია და ვარდი. 2. იქით-აქეთ შლა
(ხელისა). ხეს ქუფინუანს თაურე-თეურე: მ. ხუბ., გვ. 257 -- ხელს შლის იქით-აქეთ. შდრ. ლაზ. ფინ: ოფინუ გაფენა (ნ. მარი). 

Lemma: pinpa  
Number: 21385  
ფინფა (ფინფას) წვერიანი (კაცი) (გ. ელიავა). 

Lemma: pinchx-i  
Number: 21386  
ფინჩხ-ი (ფინჩხის) თხის ავადმყოფობაა ერთგვარი. თხა იწყებს ბღავილს და უცებ კვდება (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 1, გვ. 222). 

Lemma: pinjal-i  
Number: 21387  
ფინჯალ-ი (ფინჯალ/რს) ფინჯანი (პ. ჭარ.). 

Lemma: pior-i  
Number: 21388  
ფიორ-ი (ფიორს), ფიორაფა (ფიორაფას), ფიორუა (ფიორუას) სახელი ოფიორუანს, იფიორუ(ნ) ზმნათა -- 1. ფარფატი,
ფრიალი. მინდორც მოკო ფიორია: ქხს, 1, გვ. 174 -- მინდორზე მინდა ფარფატიო. ფიორ-ფიორით მიიშუ მინდორს --



ფრიალ-ფრიალით მიდიოდა მინდორზე. ჸოროფილი მუშო მოკო, შხვაშა გილეფიორჷნ-და: ქხს, 1, გვ. 242 -- შეყვარებული
რად მინდა, სხვასთან თუ დაფარფატებს. 2. გაფრიალება. მინდორიშა ქააფიორუუ ვიშო -- მინდორში გააფრიალა იქით.
ოფიორუანს (ოფიორუუ {გა}აფრიალა, უფიორუაფუ {გა}უფრიალებია, ნოფიორაფუე(ნ) აფრიალებდა თურმე) გრდმ. აფრიალებს;
ანიავებს. უფიორუანს (უფიორუუ {გა}უფრიალა, {გა}უნიავა; უფიორუაფუ {გა}უფრიალებია, {გა}უნიავებია) გრდმ. სასხვ. ქც.
ოფიორუანს ზმნისა -- უფრიალებს; {გა}უნიავებს. იფიორე(ნ) (იფიორუ შესაძლებელი გახდა {გა}ფრიალება, {გა}ნიავება; -- ; -- )
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ოფიორუანს ზმნისა -- შეიძლება {გა}ფრიალება; {გა}ნიავება. ოფიორაფუანს (ოფიორაფუუ აფრიალებინა,
ანიავებინა; უფიორაფუაფუ უფრიალებინებია, უნიავებინებია; ნოფიორაფუე(ნ) აფრიალებინებდა, ანიავებინებდა თურმე) კაუზ.
ოფიორუანს ზმნისა -- აფრიალებინებს; ანიავებინებს. მაფიორაფალი მიმღ. მოქმ. {ა}მფრიალებელი; {გა}მნიავებელი.
ოფიორაფალი მიმღ. ვნებ. მყ. {ა}საფრიალებელი; {გა}სანიავებელი. ფიორაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. {ა}ფრიალებული;
{გა}ნიავებული. ნაფიორეფი მიმღ. ვნებ. წარს. {ა}ნაფრიალები; {გა}ნანიავები. ნაფიორაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ფრიალების,
ნიავების საფასური. {უდუ}უფიორაფუ მიმღ. უარყ. აუფრიალებელი; გაუნიავებელი. 

Lemma: piora  
Number: 21389  
ფიორა (ფიორას) ფარფატა; გადატ. დაუზარელი. მუ ფიორა კოჩი რდუ დეკანოზი! -- რა დაუზარელი კაცი იყო დეკანოზი!
შვიდობითჷ... ჩქიმი სქვამი, ჩქიმი ჯგირი, ჩქიმ ფიორა: მ. ხუბ., გვ. 313 -- მშვიდობით... ჩემო ლამაზო, ჩემო კარგო, ჩემო
დაუზარებელო. 

Lemma: piorapa  
Number: 21390  
ფიორაფა (ფიორაფას) სახელი ოფიორუანს ზმნისა -- აფრიალება; {გა}ნიავება უფიორუანს (უფიორუუ უნიავა, უფიორუაფუ
უნიავებია, ნოფიორაფუე(ნ) უნიავებდა თურმე) გრდმ. სასხვ. ქც. უნიავებს; უფრიალებს. 

Lemma: piorapil-i  
Number: 21391  
ფიორაფილ-ი (ფიორაფილს) მიმღ. უარყ. წარს. ოფიორუანს ზმნისა -- აფრიალებული; განიავებული. 

Lemma: piorua  
Number: 21392  
ფიორუა (ფიორუას) იგივეა, რაც ფიორი, ფიორაფა. 

Lemma: piosh-i  
Number: 21393  
ფიოშ-ი (ფიოშის) გლეხი (ი. ყიფშ., პ. ჭარ.). შდრ. მარგალი; ყაზახი. 

Lemma: pioch-i  
Number: 21394  
ფიოჩ-ი (ფიოჩის) იგივეა, რაც ფიოში, -- აზატი, თავისუფალი გლეხი (დ. ფიფია). 

Lemma: pizhv-i  
Number: 21395  
ფიჟვ-ი (ფიჟვის) ფილტვი. ბაღანა ფიჟვეფიში ანთებათ ჸუნს ლეხი -- ბავშვი ფილტვების ანთებით ჰყავს ავად. იხ.
ფირტვი. შდრ. ლეჩხ. აჭარ. ფიჟვი ფილტვი (მ. ჩიქ., ი. მეგრ.); იმერ., გურ. ფიჟუაი, ფიჟუა/ე ფილტვი (ა. ღლ., ვ. ბერ.). 

Lemma: pizhva  
Number: 21396  
ფიჟვა (ფიჟვას), ფიჟვალ-ი (ფიჟვალს) უშნოდ გაბერილი. 

Lemma: pizhvin-i  
Number: 21397  
ფიჟვინ-ი (ფიჟვინს) იხ. ფიჟვინაფა. 

Lemma: pizhvinapa  
Number: 21398  
ფიჟვინაფა (ფიჟვინაფას) სახელი ფიჟვონდუ(ნ) ზმნისა -- გაბერვა, შეშუპება; ადამიანის სხეულის ნაწილის წყლით
გაჟღენთა, გასივება (უმთავრესად სახისა), -- გაფიჟვინება. დოფიჟვონდუ გაჭირებულქ, ვოუღუ დიდი ხანიში სიცოცხლე --
შეშუპდა გაჭირვებული, არ აქვს დიდი ხნის სიცოცხლე. იფიჟვინანს (იფიჟვინუუ უხალისოდ იყურა, უფიჟვინუუ უხალისოდ უყურებია,
ნოფიჟვინუე(ნ) უხალისოდ იყურებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. უხალისოდ იყურება. ოფიჟვინანს იგივეა, რაც იფიჟვინანს.
ფიჟვონდუ(ნ) (დოფიჟვონდუ შეშუპდა, დოფიჟვინაფე{რე}(ნ) შეშუპებულა) გრდუვ. ვნებ. შუპდება, იბერება. ოფიჟვინუანს (ოფიჟვინუუ
{შე}აშუპებინა, უფიჟვინუაფუ {შე}უშუპებინებია, ნოფიჟვინაფუე(ნ) {შე}აშუპებინებდა თურმე) კაუზ. ფიჟვონდუ(ნ) ზმნისა -- აშუპებინებს,
აბერვინებს. 

Lemma: pizhvinapil-i  
Number: 21399  
ფიჟვინაფილ-ი (ფიჟვინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ფიჟვონდუ(ნ) ზმნისა -- გაბიჟვინებული, -- შეშუპებული. 

Lemma: pira  
Number: 21400  
ფირა (ფირას) ფართო, განიერი. ჸუჯი-ფირა ყურ-ფართო. გირინქ დოუშქუ ჸუჯი-ფირა -- ვირმა დაუშვა ყური-ფართო. ჸუჯი
უფირანს -- ფართო ყური აქვს. შდრ. ფიჩა. 

Lemma: pirtal-i  
Number: 21401  
ფირთალ-ი (ფირთალ/რს) ძლიერ ფართო; უშნოდ ფართო. 

Lemma: pirtax-i  
Number: 21402  



ფირთახ-ი (ფირთახის) ბიბილო. ფირთახი ჸუჯიში ბიბილო ყურისა. ფირთახი ჩხვინდიში ცხვირის ნესტო (პ. ჭარ.). იხ.
ფერთხი//ფირთხი (ჸუჯიში). 

Lemma: pirtx-i  
Number: 21403  
ფირთხ-ი (ფირთხის) იგივეა, რაც ფერთხი, ფირთახი. 

Lemma: pirtxil-i  
Number: 21404  
ფირთხილ-ი (ფირთხილს) ფრთხილი. 

Lemma: pirin-i  
Number: 21405  
ფირინ-ი (ფირინს), ფირინაფა (ფირინაფას) სახელი ფირონდუ(ნ) ზმნისა -- გაოცება, გაოგნება, გაკვირვება. ფირონდუ(ნ)
(გოფირონდუ გაოცდა, გოფირინაფელ/რე(ნ) გაოცებულა, გონოფირინაფუე(ნ) გაოცდებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ოცდება. 

Lemma: pirmul-i  
Number: 21406  
ფირმულ-ი (ფირმულს) იხ. ფრიმული. 

Lemma: pirsa  
Number: 21407  
ფირსა (ფირსას) ფისი; ფიჭვის, ნაძვის წებო. ხომჷლა ნუზუ ოკო თის, ფირსა უღუნი, ფერი -- ხმელი ნაძვი უნდა იმას, ფისი
რომ აქვს, ისეთი. 

Lemma: pirsik'-i  
Number: 21408  
ფირსიკ-ი (ფირსიკის) სიფრიფანა; ძალიან უსუსური. 

Lemma: pirsil-i  
Number: 21409  
ფირსილ-ი (ფირსილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ფირსუნს ზმნისა -- 1. ფისწასმული; 2. თვალებდავსებული. 

Lemma: pirsua  
Number: 21410  
ფირსუა (ფირსუას) სახელი ფირსუნს ზმნისა -- ფისის წასმა, {გა}ფისვა. გუდას დინახუშე ფირსუნა -- გუდას შიგნიდან
ფისავენ (ფისს უსვამენ). გადატ. დავსება (თვალისა).თოლქ დააფირსუ ალბათ, ათენა ოსურო მიჸონუნი -- თვალები
დაევსო ალბათ, ეს რომ ცოლად მოიყვანა. ფირსუნს (გოფირსუ გაფისა, გუუფირსუ გაუფისავს, გონოფირსუე(ნ) გაფისავდა თურმე)
გრდმ. ფისს უსვამს, -- ფისავს. იფირსუნს (გიიფირსუ გაიფისა, გუუფირსუ ფისი წაუსვამს) გრდმ. სათავ. ქც. ფირსუნს ზმნისა -- ფისს
ისვამს, -- იფისავს; გადატ. ივსებს (თვალებს). უფირსუნს (გუუფირსუ ფისი წაუსვა, გუუფირსუ ფისი წაუსვამს) გრდმ. სასხვ. ქც.
ფირსუნს ზმნისა -- ფისს უსვამს; უვსებს (თვალებს). აფირსუუ(ნ) (დააფირსუ დაევსო, დოფირსუუ დავსებია) გრდუვ. ვნებ. უფირსუნს
ზმნისა -- ევსება (თვალები). იფირსე(ნ) (იფირსუ შესაძლებელი გახდა ფისის წასმა, დავსება თვალებისა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ.
ვნებ. ფირსუნს ზმნისა -- შეიძლება ფისის წასმა; შეიძლება თვალების დავსება. აფირსე(ნ) (აფირსუ შეძლო ფისი წაესვა,
თვალები დაევსო; -- ; გონოფირსუე(ნ) შესძლებია ფისის წასმა; დონოფირსუე(ნ) შესძლებია თვალები დაევსო) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
უფირსუნს ზმნისა -- შეუძლია ფისი წაუსვას; შეუძლია თვალები დაუვსოს. ოფირსაფუანს (ოფირსაფუუ ფისი {წა}ასმევინა,
თვალები {და}ავსებინა; უფირსაფუაფუ ფისი {წა}უსმევინებია, თვალები {და}უვსებინებია; ნოფირსაფუე(ნ) ფისს {წა}ასმევინებდა,
თვალებს {და}ათხრევინებდა თურმე) კაუზ. ფირსუნს ზმნისა -- ფისს ასმევინებს; თვალებს ათხრევინებს. მაფირსალი მიმღ.
მოქმ. ვინც ფისს უსვამს; თვალების {და}მთხრელი. ოფირსალი მიმღ. ვნებ. მყ. ფისის წასასმელი; დასათხრელი, დასავსები
(თვალები). ფირსილი მიმღ. ვნებ. წარს. ფისწასმული; თვალებდათხრილი. ნაფირსა მიმღ. ვნებ. წარს. ფისწანასვამი;
თვალებდანათხარი. ნაფირსუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ფისის წასმის, თვალების დავსების საფასური. {უგუ}უფირსუ, {უდუ}ფირსუ მიმღ.
უარყ. ფისწაუსმელი; თვალებდაუვსებელი. 

Lemma: pirt'e  
Number: 21411  
ფირტე, ფირტვე (ფირტეს) ზოოლ. თევზის სახეობა, -- პატარა, ფართო, თეთრი ფერისა (მასალები, ტ. ვ, გვ.72). 

Lemma: pirt'v-i  
Number: 21412  
ფირტვ-ი (ფირტვის) ფილტვი. ქომუჩი ქოთომიში ფირტვი -- მომეცი ქათმის ფილტვი. გრიგოლ, მუშენ დუშქურონდი
ფირტვეფიში ანთებას?: ქხს, 1, გვ. 194 -- გრიგოლ, რატომ შეუშინდი ფილტვების ანთებას? ქ ფირტვგილალაფირი გადატ.
მოწყენილი. შდრ. ფიჟვი. 

Lemma: pirt'vaia  
Number: 21413  
ფირტვაია (ფირტვაიას) იგივეა, რაც ფირტვე, -- ზოოლ. თევზის სახეობაა ერთგვარი; პატარა იზრდება. 

Lemma: pirt'val-i  
Number: 21414  
ფირტვალ-ი (ფირტვალს) მოწყენილი (დ. ფიფია). 

Lemma: pirt've  
Number: 21415  
ფირტვე (ფირტვეს) ზოოლ. წვრილი თევზი (დ. ფიფია). 

Lemma: pirt'vela  
Number: 21416  
ფირტველა (ფირტველას) იგივეა, რაც ფირტვაია. 



Lemma: pirt'velia  
Number: 21417  
ფირტველია (ფირტველიას) იგივეა, რაც ფირტვაია, ფირტვე. 

Lemma: pirt'{v}xval-i  
Number: 21418  
ფირტ{ვ}ხვალ-ი (ფირტ{ვ}ხვალ/რს), ფირტვიში ხვალ-ი (ფირტვიში ხვალ/რს) ფილტვის ხველა, -- ჭლექი. სი გოჭირუ
ფირტვიშ ხვალი: ქხს, 1, გვ. 129 -- შენ გჭირს ფილტვის ხველა (ჭლექი). ცირა! მუ რე ხვალჷნქჷნი, გოჭირუნო ფირტვიში
ხვალი?: შ. ბერ., გვ. 85 -- გოგოვ! რაა, რომ ახველებ, გჭირს ფილტვის ხველა (ჭლექი)? 

Lemma: pirt'on-i  
Number: 21419  
ფირტონ-ი (ფირტონს) ფიტონი; ბუჯერი, ჭურჭელთა შესანახი (დასაწყობი) თარო. სახლში შიგნითა კედელზე მიადგამდნენ
ერთ ფიცარს კაცის მკერდის სიმაღლეზე. მასზე აწყობდნენ სახლში სახმარ სხვადასხვა ჭურჭელს. მას ფირტონი ერქვა
(მასალები, ტ. 1, გვ. 390). შდრ. იმერ., რაჭ. ფიტონი თარო, რაფა (ა. ღლ.). 

Lemma: pirut'a  
Number: 21420  
ფირუტა, ფირუტია (ფირუტას, ფირუტიას) არარაობა, არაფერი, სიცარიელე, ფარატინა. ფირუტა რე, ინა ხო კოჩი ვარე! --
არარაობაა, ის ხომ კაცი არ არის. ფირუტია რე, ეშე მუთუნი ვაიშურს -- არარაობაა, აქედან არაფერი გამოვა. 

Lemma: pirpinapa  
Number: 21421  
ფირფინაფა (ფირფინაფას) აბურძგნა (ბალნისა); ფაფრის აშლა. 

Lemma: pirpit'a  
Number: 21422  
ფირფიტა (ფირფიტას) 1. ფირფიტა, ძაფის დასახვევი ხის ნაჭერი (ნაფოტი) ხელსაკიდით. შდრ. ლაზ. ფირფიტა ფირფიტა
(ნ. მარი). 2. ხელსაწყო (კეთდება ფიჭვისაგან), რომელიც იხმარება თიხის ჭურჭლის მუცლის გასასწორებლად შიგნიდან და
გარედან (მასალები, ტ. 2, ნაწ. 1, გვ.235). 3. წვეტიანი ჩხირი, რომელსაც პირზე აუდებენ ხოლმე ხბოს, დედას რომ ვერ
მიეკაროს და არ მოწოვოს. 

Lemma: pirpishel-i  
Number: 21423  
ფირფიშელ-ი (ფირფიშელ/რს) კოხტად ჩაცმულ-დახურული (მ. ძაძ., 2, გვ. 89). 

Lemma: pirpick-i  
Number: 21424  
ფირფიცქ-ი (ფირფიცქის) საუკეთესო. 

Lemma: pirk-i  
Number: 21425  
ფირქ-ი (ფირქის) ფიქრი. ექ უწუუ მუში ფირქი: ი. ყიფშ., გვ. 32 -- ამან უთხრა თავისი ფიქრი. ფირქის ჩებთხინუა ჭეს: ი.
ყიფშ., გვ. 165 -- ფიქრს მოვიშორებ ცოტას. ქ ფირქეფიში ეფაჩუა ფიქრების აშლა, ფიქრის დაწყება. ქ ფირქეფიში ეჸუნა
ფიქრებზე აყოლა. ქ ფირქეფიში ნძალუა ფიქრებზე მიცემა თავისა; ფიქრებით გატაცება. ქ ფირქო მოულა ფიქრად
მოსვლა, მოფიქრება. ქ ჩქიმი ფირქით ჩემი აზრით. ქ ფირქისიე ფიქრშია; დარდში არის; ზრუნვაში, ცდაში არის. 

Lemma: pirkeba  
Number: 21426  
ფირქება (ფირქებას) იგივეა, რაც ფიქრება, -- სახელი ფირქენს ზმნისა -- გაფიქრება, ფიქრი. სი ვეფირქა ბოროტება -- შენ
არ იფიქრო ბოროტება. ძალამი დეეფირქჷ: ი. ყიფშ., გვ. 27 -- ძალიან დაფიქრდა. ფიფქრენქ(//ფივრქენქ), ოჭიშ
ვამორთასი:აია, 2, გვ. 83 -- ვფიქრობ, ზურგი არ შემაქციოს. ფირქენს (იყენ. იფირქუ იფიქრა, უფირქებუ უფიქრია, ნოფირქებუე(ნ)
ფიქრობდა თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ. ფიქრობს. აფირქენს (დააფირქუ დააფიქრა, დუუფირქებუ დაუფიქრებია) გრდმ. აფიქრებს.
იფირქებუ(ნ) (დეეფირქუ დაფიქრდა, დაფირქებე{ლე}(ნ) დაფიქრებულა) გრდუვ. ვნებ. ფირქენს ზმნისა -- ფიქრდება. აფირქებუ(ნ)
(მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. ფირქენს ზმნისა -- ეფიქრება. იფირქინე(ნ) (იფირქინუ
შესაძლებელი გახდა ფიქრი, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ფირქენს ზმნისა -- შეიძლება დაფიქრება. აფირქინე(ნ) (აფირქინუ
შეძლო {გა}ეფიქრებინა, -- , ნოფირქებუე(ნ) შესძლებია ფიქრი) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ფირქენს ზმნისა -- შეუძლია იფიქროს.
ოფირქებაფუანს (ოფირქებაფუუ აფიქრებინა, უფირქებაფუაფუ უფიქრებინებია, ნოფირქებაფუე(ნ) აფიქრებინებდა თურმე) კაუზ.
ფირქენს ზმნისა -- აფიქრებინებს. მაფირქებელი მიმღ. მოქმ. მფიქრებელი. ოფირქებელი მიმღ. ვნებ. მყ. საფიქრებელი. ფირქებული
მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ფიქრებული. ნაფირქები/უ მიმღ. ვნებ. წარს. ნაფიქრალი. ნაფირქებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ფიქრის
საფასური. {უდუ}უფირქებუ მიმღ. უარყ. უფიქრალი, დაუფიქრებელი. 

Lemma: pir՚v-i  
Number: 21427  
ფირჸვ-ი (ფირჸვის) ლაში, ქვედა ტუჩი. გადატ. უშნო ტუჩი (გ. ელიავა). 

Lemma: pirshal-i  
Number: 21428  
ფირშალ-ი (ფირშალ/რს) ვარდივით გაშლილ-გაფურჩქნული. 

Lemma: pirshkval-i  
Number: 21429  
ფირშქვალ-ი (ფირშქვალს) იგივეა, რაც ფირშალი. 

Lemma: pircha  
Number: 21430  



ფირჩა, ფირჩალ-ი (ფირჩას, ფირჩალს) იგივეა, რაც ფიჩა, -- ფართო, განიერი; გაშლილი. ფირჩა ჯა ფართოდ
ტოტებგადაშლილი ხე. თოლფირჩა//თოლფირჩალი თვალებფართო; დიდთვალება. 

Lemma: pirchxa  
Number: 21431  
ფირჩხა, ფირჩხალ-ი (ფირჩხა{ლ/რ}ს) გაშლილი. ფირჩხალი ჯალეფი ტოტებგაშლილი ხეები. 

Lemma: pirchxin-i  
Number: 21432  
ფირჩხინ-ი (ფირჩხინს) უშნოდ გაშვერა, გაფიჩხება, აპლაკვა (ფეხებისა). იხ. ფირჩხინაფა. 

Lemma: pirchxinapa  
Number: 21433  
ფირჩხინაფა (ფირჩხინაფას) სახელი ოფირჩხინუანს, უფირჩხანს ზმნათა -- უშნოდ გაშვერა (გაფიჩხება) ხელისა, ფეხისა.
მუს გიფირჩხანს ათე მიოტახალი ხე? -- რას გაგიშვერია ეს მოსატეხი ხელი? კუჩხი უფირჩხანს -- ფეხი გაუშვერია, --
გაუფიჩხებია. ოფირჩხინუანს (ოფირჩხინუუ გაიშვირა ხელი, უფირჩხინუაფუ გაუშვერია ხელი) გრდმ. უშნოდ იშვერს (აფიჩხებს)
ხელს, ფეხს. უფირჩხანს (მხოლოდ აწმყოს წრის მწკრივებში) გრდუვ. ხელი, ფეხი უშნოდ აქვს გაშვერილი (გაფიჩხებული).
ოფირჩხინაფუანს (ოფირჩხინაფუუ უშნოდ გააშვერინა ხელი, ფეხი; უფირჩხინაფუაფუ უშნოდ გაუშვერინებია ხელი, ფეხი;
ნოფირჩხინაფუე(ნ) უშნოდ აშვერინებდა თურმე ხელს, ფეხს) კაუზ. ოფირჩხინუანს ზმნისა -- უშნოდ აფიჩხებინებს, აშვერინებს
ხელს, ფეხს. მაფირჩხინაფალი მიმღ. მოქმ. ხელ-ფეხის უშნოდ გამშვერი. ოფირჩხინაფალი მიმღ. ვნებ. მყ. უშნოდ გასაშვერი (ხელ-
ფეხი). გოფირჩხინაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. უშნოდ გაშვერილი (ხელ-ფეხი), გაფიჩხებული. ნაფირჩხინეფი მიმღ. ვნებ. წარს. უშნოდ
განაშვერი (ხელ-ფეხი). ნაფირჩხინაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ხელ-ფეხის უშნოდ გაშვერის საფასური. შდრ. ფიჩხინაფა;
ფირცხინაფა. 

Lemma: pirchxinapil-i  
Number: 21434  
ფირჩხინაფილ-ი (ფირჩხინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ოფირჩხინუანს ზმნისა -- {გა}ფშეკილი, {გა}ფიჩხებული, 

Lemma: pircxinapa  
Number: 21435  
ფირცხინაფა (ფირცხინაფას) იგივეა, რაც ფირჩხინაფა. 

Lemma: pircxolua  
Number: 21436  
ფირცხოლუა (ფირცხოლუას) იგივეა, რაც ფერცხიშ კორობუა -- ფიჩხის შეგროვება. 

Lemma: pirc'al-i  
Number: 21437  
ფირწალ-ი (ფირწალ/რს) ფიწალი. იხ. როკა, ჭყოროპოტი. 

Lemma: pirxu  
Number: 21438  
ფირხუ (ფირხუს) კოჭლი. შდრ. ფერხვი. 

Lemma: pit'-i1  
Number: 21439  
ფიტ-ი1 (ფიტის) ელვა. მუდგა ფიტი დო ბორზალქ გემანთხანინი...: შ. ბერ., გვ. 12 -- რაც უნდა ელვა და მეხი (რკინის
ისარი) არ დაგვეცეს.... სოლე ურსი ფიტიცალო: ი. ყიფშ., გვ. 144 -- საითკენ წავა ელვასავით. 

Lemma: pit'-i2  
Number: 21440  
ფიტ-ი2 (ფიტის) ქოჩორი (მ. კვირტია). 

Lemma: pit'ia  
Number: 21441  
ფიტია (ფიტიას), ფიტილა (ფიტილას) ძალიან ფიცხი, ემოციური, სწრაფფეთქებადი. შუმილობას ფიტილა რე --
სიმთვრალისას ძალიან ფიცხია. ფიტია რე, ხათე მაალე გური -- ძალიან ფიცხია, მაშინვე გაბრაზდება (მოუვა გული). ფიტია
ხასიათიში კოჩი -- ფიცხი კაცი (ხასიათით). 

Lemma: pit'ilua  
Number: 21442  
ფიტილუა (ფიტილუას): ეკოფიტილუა აკიდება, გაკიდება. მეუკუნჷ ე ძღაბიქ დო ქეკააფიტილჷ ე ბოშის: მ. ხუბ., გვ. 176 --
აიღო (ადგა) ეს გოგო და აეკიდა ამ ბიჭს. ათეში უკული ქეგიაფიტილუუდუ შხვა ახალი სოფელიშა: ყაზაყ., 10.01.1931, გვ. 3
-- ამის შემდეგ გაეკიდებოდა სხვა ახალ სოფელში. გადატ. აკოფიტილუა -- დანაკუწება, მოსპობა. 

Lemma: pit'on-i  
Number: 21443  
ფიტონ-ი (ფიტონს) იგივეა, რაც ფირტონი. 

Lemma: pip-i  
Number: 21444  
ფიფ-ი (ფიფის) ბოტან. ფითრი. იხ. ლიყვი (ა. მაყ.). სოკოვანი ამონაზარდი მსხლის, ვაშლის ტოტზე (გ.ელიავა). 

Lemma: pipa  
Number: 21445  
ფიფა (ფიფას) თიკუნი პიროვნებისა, რომელსაც დიდი და გაშლილი წვერი აქვს. ნიკო ფიფა დიდწვერებიანი (და ფართო)



ნიკოლოზი. 

Lemma: pipia1  
Number: 21446  
ფიფია1 (ფიფიას) იგივეა, რაც ფიფა, -- ფართოდ გაშლილი, -- გაფოფრილი, წვერგაშლილი. 

Lemma: pipia2  
Number: 21447  
ფიფია2 (ფიფიას) იხ. ფია, -- ფინთი, ცუდი. 

Lemma: pipin-i  
Number: 21448  
ფიფინ-ი (ფიფინს), ფიფინაფა (ფიფინაფას) აფუება; ფაფუკად აშლა,აფუშვა რისამე; ყრა, მაგ., წვერისა. პიჯი-სახექ
ქაწადჷნჷ, უფიფანს წარი -- პირ-სახე დაეკარგა, გადაშლილი აქვს (გადაშლია) წარბი. მუჭო რე, ფრიმული უფიფანსინი! --
როგორაა, წვერი რომ გაუშლია! იფიფინანს (იფიფინუუ იდგა აფუშული თმით; უფიფინუაფუ აფუშული ჰქონია თმა) გრდუვ. ვნებ.
აშლილია, აფუშულია რაღაც (მაგ., თმა...). ოფიფინანს იგივეა, რაც იფიფინანს. 

Lemma: pikr-i  
Number: 21449  
ფიქრ-ი (ფიქრის) იხ. ფირქი, -- ჩქიმი ფიქრიში საგანი სი რექ ხვალე -- ჩემი ფიქრის საგანი შენ ხარ მარტო. 

Lemma: pikreba  
Number: 21450  
ფიქრება (ფიქრებას) იხ. ფირქება, -- სი ფიქრულენქ, ვაგორწყექ -- შენ ფიქრობ, ვერ გხედავ. 

Lemma: pikshin-i  
Number: 21451  
ფიქშინ-ი (ფიქშინს) დგამის ხმაური. იხ. ფიშქინი. 

Lemma: pighva  
Number: 21452  
ფიღვა (ფიღვას) საყმაწვილო სენი, ყელის გამობერვა. 

Lemma: pighvaia  
Number: 21453  
ფიღვაია (ფიღვაიას) 1. ყბაყურა ბატონები (პ. ჭარ.). 2. ფიღვაია ქოთომი გაფოფრილი ქათამი; ბურტყლიანი, კისერზე
ბევრი ბუმბული რომ აქვს ისეთი, ქათამი; ყურის ძირებში წითელი წანაზარდის მქონე. 

Lemma: pighva{l}-i  
Number: 21454  
ფიღვა{ლ}-ი (ფიღვა{ლ}ს) 1. გაღივებული; ფუმფულა; 2. ყბებშესიებული; კისერმსხვილი. 

Lemma: piq'va  
Number: 21455  
ფიყვა პატონეფ-ი (ფიყვა პატონემს) ჩუტყვავილა. 

Lemma: piq'vigilalapir-i  
Number: 21456  
ფიყვიგილალაფირ-ი (ფიყვიგილალაფირს) მოწყენილი; უგუნებო. 

Lemma: pi՚v-i  
Number: 21457  
ფიჸვ-ი (ფიჸვის) იგივეა, რაც ფირჸვი. მუჭო ფიჸვი გილაჸოთამი ქოთომს ქოგუქია -- როგორ ქვედა ყბა ჩამოგდებულ
ქათამს ჰგავხარ; ბიბილო. როცა მამალი ავადმყოფია, ბიბილო გვერდზე გადაუქანდება და ჩამოეწევა (პ. ცხად.). ფიჸვი
გეგლაჸოთი, ბები, ფიჸვი -- ქვედა ტუჩი ჩამოაგდე, ბებია, ქვედა ტუჩი. 

Lemma: pi՚vaia  
Number: 21458  
ფიჸვაია (ფიჸვაიას) იგივეა, რაც ფიღვაია (მნიშვნ. -- 1), -- ყბაყურა (ბატონები). 

Lemma: pi՚val-i  
Number: 21459  
ფიჸვალ-ი (ფიჸვალს) ავადმყოფობით მოფამფალებული, -- მობუზული, მოფუყული. 

Lemma: pi՚vin-i  
Number: 21460  
ფიჸვინ-ი (ფიჸვინს) ფუღვა (ქათმისა); მობუზვა; მოწყენა. იხ. ფიჸვინაფა. 

Lemma: pi՚vinapa  
Number: 21461  
ფიჸვინაფა (ფიჸვინაფას) სახელი იფიჸვინანს ზმნისა -- მობუზვა, მოფუყვა. ქოთომქ მიფიჸვინუუ, ღურუ მემიჩქუ -- ქათამი
მოიბუზა, კვდება მგონია (მე ვიცი). იფიჸვინანს (იფიჸვინუუ იბუზა, უფიჸვინუაფუ უბუზია) გრდუვ. ვნებ. მობუზულია, მოფუყულია
ავადმყოფობით. ოფიჸვინანს იგივეა, რაც იფიჸვინანს. 

Lemma: pishk'vinapa//pishkvinapa  
Number: 21462  



ფიშკვინაფა//ფიშქვინაფა (ფიშკ/ქვინაფას) სახელი ფიშკვონდუ(ნ) ზმნისა -- გათქვირება; გაფუება. ფიშკვონდუ(ნ)
(გოფიშკვონდუ გათქვირდა, გოფიშკვინაფე{ლე}(ნ) გათქვირებულა, გონოთქვიშინაფუე(ნ) გათქვირდებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. თქვირდება.
ოფიშკვინანს (იყენ. გოფიშკვონდუ გათქვირდა, გოფიშკვინაფელ/რე(ნ) გათქვირებულა) გრდუვ. საშ.-ვნებ. გათქვირებული
გამოიყურება; გათქვირულია. ფიშკვინაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. გათქვირებული. 

Lemma: pishk'vinapil-i  
Number: 21463  
ფიშკვინაფილ-ი (ფიშკვინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ფიშკვონდუ(ნ) ზმნისა -- გათქვირებული. 

Lemma: pishkva{l}-i  
Number: 21464  
ფიშქვა{ლ}-ი (ფიშქვა{ლ/რ}ს) გაფურჩქნილი, ვარდივით გადაშლილი. ფიშქვალი ვარდიენია -- გაფურჩქნული ვარდიაო. 

Lemma: pishkvinapa  
Number: 21465  
ფიშქვინაფა (ფიშქვინაფას) იხ. ფიშკვინაფა. 

Lemma: pishkvinapil-i  
Number: 21466  
ფიშქვინაფილ-ი (ფიშქვინაფილს) იხ. ფიშკვინაფილი. 

Lemma: pishkin-i  
Number: 21467  
ფიშქინ-ი (ფიშქინს) ხმაბაძვ. ხმა, რომელსაც გამოსცემს საქსოვი დაზგა: იშქი-ფიშქინე. შდრ. რაჭ. იფშხლიკიპინა (ვ. ბერ., ი.
ყიფშ.). 

Lemma: picha  
Number: 21468  
ფიჩა (ფიჩას) იგივეა, რაც ფირჩა, -- ღია; ფართო, განიერი; გადაშლილი. პიჯიფიჩა პირღია. ღურჭულე, ზესქვი უჩა, ნჷნძგჷ
მორჩე, კუდელ-ფიჩა: ი. ყიფშ., გვ. 148 -- იჭიკჭიკე, შაშვო შავო, ნისკარტ მოთეთროვ, კუდგადაშლილო. ზესქვი უჩა, კუდელ-
ფიჩა, ქჷგმაგონი სქანი ჭურხული: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 131 -- შავო შაშვო, კუდგაშლილო, გამაგონე შენი ჭახჭახი. აფხაზეფი
ჸუჯიფიჩა: ი. ყიფშ., გვ. 121 -- აფხაზები ყურ{ებ}ფართო. 

Lemma: pichal-i  
Number: 21469  
ფიჩალ-ი (ფიჩალს) იგივეა, რაც ფიჩა, -- ფართო, განიერი; ღია. ფიჩალი ქუდი ფართო, განიერი ქუდი. ჸვა გიღუნა
ფიჩალი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 32 -- შუბლი გაქვთ ფართო (განიერი). 

Lemma: pichin-i  
Number: 21470  
ფიჩინ-ი (ფიჩინს), ფიჩინაფა (ფიჩინაფას) სახელი ფიჩონდუ(ნ) ზმნისა -- 1. გადაშლა, გაღება ფართოდ. გააფიჩინუუ პიჯი -
- ფართოდ გააღო პირი. 2. გადაფიჩინება, სუნთქვის შეწყვეტა ტირილის დროს. შდრ. ლეჩხ., გურ., იმერ. ფიჩინი
გადაფიჩინება, სუნთქვის შეწყვეტა ტირილის დროს (მ. ალავ., ა. ღლ.). 

Lemma: pichir-i  
Number: 21471  
ფიჩირ-ი (ფიჩირს) მიმღ. ვნებ. წარს. ფაჩუნს ზმნისა -- გაშლილი; იგივეა, რაც ფაჩირი. ფიჩირ ატარი -- გადაშლილი ჯამი. 

Lemma: pichorua  
Number: 21472  
ფიჩორუა (ფიჩორუას) სახელი ფიჩორუნს ზმნისა -- ფართო-ფართოდ დაჭრა (მაგ., ყველისა). მუ რე, ე ჸვალი მუჭოე,
დოგიფიჩორუნი? -- რაა, ეს ყველი როგორაა, რომ ფართო-ფართოდ (დიდნაჭრებად) დაგიჭრია. ფიჩორუნს (დოფიჩორუ
დაჭრა, დუუფიჩორუ დაუჭრია, ნოფიჩორუე(ნ) ჭრიდა თურმე) გრდმ. ფართო-ფართოდ ჭრის. 

Lemma: pichu-pachu  
Number: 21473  
ფიჩუ-ფაჩუ ხმაბაძვ. 1. ფაჩუნი. ვარე ჰავაში ფიჩუ-ფაჩუ -- არაა ჰაერის ფაჩუნი; 2. ფაჩა-ფუჩა; ურიხო; უგერგილო. ჩქინ
ტოლბაში ფიჩუ-ფაჩუ, მის ქოჩუ დო მისი ვაჩუ: ქხს, 1, გვ. 180 -- ჩვენი თამადა (ტოლუმბაში) ფაჩა-ფუჩა (უგერგილო), ზოგს
ასვა და ზოგს არ ასვა. 

Lemma: pichx-i1  
Number: 21474  
ფიჩხ-ი1 (ფიჩხის) ცახი; ბალახეულის კონა ან ფოთლებიანი ფიჩხი, რომელსაც უდებენ აბრეშუმის ჭიას პარკის
გასაკეთებლად (ქეგლ). ჸანჭეფი პარკუას ნდომენა დო მოკოხენა ფიჩხისია: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 148 -- ჭიები (აბრეშუმის)
მოსვას ნდომებენ და მისხდომიან ცახსაო (ფიჩხსაო). 

Lemma: pichx-i2//pichxe  
Number: 21475  
ფიჩხ-ი2//ფიჩხე (ფიჩხის, ფიჩხეს) თხის (ცხვრის) ავადმყოფობაა ერთგვარი, ზნეს ჰგავს. როცა ფიჩხე მოუვა, ყურს უჭრიან.
იტყვიან: სი ფიჩხეში (//ფიჩხიშ) ოჸვილარია! -- შე ფიჩხის მოსაკლავოო! (ასე მიმართავენ თხას, ცხვარს). 

Lemma: pichxinapa  
Number: 21476  
ფიჩხინაფა (ფიჩხინაფას) იხ. ფირჩხინაფა, -- სახელი ფიჩხონდუ(ნ), ოფიჩხინუანს ზმნათა -- გაფიჩხება. გადატ. გაფშეკა
ფეხების, -- სიკვდილი. 



Lemma: pichxolua  
Number: 21477  
ფიჩხოლუა (ფიჩხოლუას) სახელი ფიჩხოლუნს ზმნისა -- დამტვრევა, დაქუცმაცება, -- ფიჩხად ქცევა. კოკა ხუჯის
ქჷკლაფიჩხოლჷ: მ. ხუბ., გვ. 178 -- კოკა მხარზე დაუმტვრია (ფიჩხად უქცია). იხ. ფუჩხოლუა; შდრ. ფიჩხი. 

Lemma: pichxua  
Number: 21478  
ფიჩხუა (შურიში) სიკვდილი, სულის განტევება. დემქ შური გოფიჩხუუ: მ. ხუბ., გვ. 184 -- დევმა სული განუტევა (მოკვდა). 

Lemma: pichxul-i  
Number: 21479  
ფიჩხულ-ი (ფიჩხულს) ფაცერით დაჭერილი ახალი თევზი. 

Lemma: pic-i  
Number: 21480  
ფიც-ი (ფიცის) ხის პატარა ანახეთქი, -- ხიწვი, ხიჭვი; ნამცეცი. ყაზახიქ ხატის ქემიარჩქვანუა დო ფიციშ (//ნახაფულიშ)
ჸოთამა დუჭყუა: თ. სახოკ., გვ. 263 -- გლეხი ხატს შეეჩვიაო და ხიწვის (//ნაფოტის) სროლა დაუწყოო. ფიციქ ქემმაგუ ხეს
დო შური ქიმეურსუ -- ხიწვი შემესო ხელში და სული მიდის (მტკივა ძალიან). 

Lemma: picak'ia  
Number: 21481  
ფიცაკია (ფიცაკიას) ძალიან თხელი; მსუბუქი; შილიფი. ფიცაკიათ ზმნზ. შილიფად, მსუბუქად, თხლად. ფიცაკიათ მოკოქუნა
უჸორს -- შილიფად ჩაცმა უყვარს. 

Lemma: picar-i  
Number: 21482  
ფიცარ-ი (ფიცარს) ფიცარი. ქ გურიშ ფიცარი გულის ფიცარი, -- გულმკერდის წინა კედელი. შდრ. ლაზ. ფიცარი ფიცარი (ნ.
მარი). 

Lemma: picvinapa  
Number: 21483  
ფიცვინაფა (ფიცვინაფას) სახელი ფიცვონდუ(ნ) ზმნისა -- 1. გაბრაზება. 2. გატრუნვა (გ. ელიავა). 

Lemma: picik'ia  
Number: 21484  
ფიციკია (ფიციკიას) იგივეა, რაც ფიცაკია, -- ძალიან თხელი. 

Lemma: picolir-i  
Number: 21485  
ფიცოლირ-ი (ფიცოლირს) მიმღ. ვნებ. წარს. ფიცოლუნს ზმნისა -- წვრილად, პატარ-პატარა ნაწილებად დაჭრილი. 

Lemma: picolua  
Number: 21486  
ფიცოლუა (ფიცოლუას) სახელი ფიცოლუნს ზმნისა -- წვრილად დაჭრა, -- დაქუცმაცება. ნი ფიცოლუნქ, ჭე სქელას
დოჭკირი! -- ნუ აქუცმაცებ, ცოტა სქლად დაჭერი! ხინკის ქიგიოფიცოლანც: მასალ., გვ. 93 -- წინწილა ფიჩხს დააყრის
(დაქუცმაცებულს). ფიცოლანს//ფიცოლუნს (დოფიცოლუ დააქუცმაცა, დუუფიცოლუ დაუქუცმაცებია, დონოფიცოლუე(ნ) დააქუცმაცებდა
თურმე) გრდმ. აქუცმაცებს, წვრილად ჭრის. უფიცოლუნს (დუუფიცოლუ დაუქუცმაცა, დუუფიცოლუ დაუქუცმაცებია) გრდმ.სასხვ. ქც.
ფიცოლუნს ზმნისა -- უქუცმაცებს. იფიცოლუუ(ნ) (დიიფიცოლუ დაქუცმაცდა, დოფიცოლე{რე}(ნ) დაქუცმაცებულა) გრდუვ. ვნებ.
ფიცოლუნს ზმნისა -- ქუცმაცდება. აფიცოლუუ(ნ) (დააფიცოლუ დაუქუცმაცდა, დოფიცოლუუ დაჰქუცმაცებია) გრდუვ. ვნებ.
უფიცოლუნს ზმნისა -- უქუცმაცდება. იფიცოლე(ნ) (იფიცოლუ შესაძლებელი გახდა დაქუცმაცება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
ფიცოლუნს ზმნისა -- შეიძლება დაქუცმაცდეს. აფიცოლე(ნ) (აფიცოლუ შეძლო {და}ექუცმაცებინა, -- , ნოფიცოლუე(ნ) შესძლებია
{და}ქუცმაცება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უფიცოლუნს ზმნისა -- შეუძლია {და}აქუცმაცოს. ოფიცოლაფუანს (ოფიცოლაფუუ
აქუცმაცებინა, უფიცოლაფუაფუ უქუცმაცებინებია, ნოფიცოლაფუე(ნ) აქუცმაცებინებდა თურმე) კაუზ. ფიცოლუნს ზმნისა --
აქუცმაცებინებს. მაფიცოლარი მიმღ. მოქმ. {და}მქუცმაცებელი. ოფიცოლარი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}საქუცმაცებელი. ფიცოლირი მიმღ.
ვნებ. წარს. {და}ქუცმაცებული. ნაფიცოლა მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნაქუცმაცები. ნაფიცოლუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ქუცმაცების
საფასური. {უდუ}უფიცოლუ მიმღ. უარყ. {და}უქუცმაცებელი. 

Lemma: pickiia  
Number: 21487  
ფიცქიია (ფიცქიიას) იგივეა, რაც ფიცაკია. ფიცქიიათი ვარი ფანელით გილურს დო ხოლო ჩხურუ აფუ -- თხლად
(შილიფად) ჩაცმული კი არა ფანელით (ჩაცმული) დადის და კიდევ სცივა. 

Lemma: picxe  
Number: 21488  
ფიცხე (ფიცხეს) ფიცხი. ნაბეტანი ფიცხე კოჩი რე -- ნამეტანი ფიცხი კაცია. ქ ფიცხე საქონელი ცქვიტი საქონელი. ქ ფიცხე
თხა ფიცხი თხა. ისეთი თხაა, რომელმაც ბევრი სირბილი იცის და კაცს არ იკარებს. ქ გურფიცხე კოჩი გულფიცხი კაცი. 

Lemma: picxinapa  
Number: 21489  
ფიცხინაფა (ფიცხინაფას) სახელი ოფიცხინუანს, ფიცხონდუ(ნ) ზმნათა -- 1. გაფიცხება. ღუმუს ფიცხინიათი ოფიცხინუანა
-- ღომს საფიცხებლით აფიცხებენ. 2. გაშვერა (ფეხისა, ხელისა...). ოფიცხინუანს (ოფიცხინუუ {გა}აფიცხა, უფიცხინუაფუ
{გა}უფიცხებია, ნოფიცხინუაფუე(ნ) აფიცხებდა თურმე) გრდმ. აფიცხებს; იშვერს (ფეხს...). იფიცხინუანს (გიიფიცხინუუ გაიფიცხა,
გუუფიცხინუაფუ გაუფიცხებია) გრდმ. სათავ. ქც. ოფიცხინუანს ზმნისა -- (მჭადს, ღომს...) იფიცხებს თავისთვის. უფიცხინუანს
(უფიცხინუუ {გა}უფიცხა, უფიცხინუაფუ {გა}უფიცხებია) გრდმ. სასხვ. ქც. ოფიცხინუანს ზმნისა -- უფიცხებს; უშვერს (ფეხს, ხელს...).
ფიცხონდუ(ნ) (გოფიცხონდუ გაფიცხდა, გოფიცხინაფე{რე}(ნ) გაფიცხებულა) გრდუვ. ვნებ. ოფიცხინუანს ზმნისა -- ფიცხდება.
უფიცხონდუ(ნ) (გუუფიცხონდუ გაუფიცხდა, გოფიცხინაფუ გაჰფიცხებია) გრდუვ. ვნებ. ოფიცხინუანს ზმნისა -- უფიცხდება.
იფიცხინე(ნ) (იფიცხინუ შესაძლებელი გახდა {მი}ფიცხება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ოფიცხინუანს ზმნისა -- შეიძლება



{მი}ფიცხება; გაშვერა (ხელისა...). აფიცხინე(ნ) (აფიცხინუ შეძლო ეფიცხებინა, -- , ნოფიცხინაფუე(ნ) შესძლებია ეფიცხებინა) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. უფიცხინუანს ზმნისა -- შეუძლია {გა}აფიცხოს; გაიშვიროს (ხელი, ფეხი...). ოფიცხინაფუანს (ოფიცხინაფუუ
აფიცხებინა, უფიცხინაფუაფუ უფიცხებინებია, ნოფიცხინაფუე(ნ) აფიცხებინებდა თურმე) კაუზ. ოფიცხინუანს ზმნისა -- აფიცხებინებს;
აშვერინებს (ხელს, ფეხს). მაფიცხინაფალი მიმღ. მოქმ. {გა}მფიცხებელი; {გა}მშვერი. ოფიცხინაფალი მიმღ. ვნებ. მყ.
{გა}საფიცხებელი; {გა}საშვერი. ფიცხინაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ფიცხებული; {გა}შვერილი. ნაფიცხინეფი მიმღ. ვნებ. წარს.
{გა}ნაფიცხები; {გა}ნაშვერი. ნაფიცხინაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ფიცხების,{გა}შვერის საფასური. {უგუ}უფიცხინაფუ მიმღ. უარყ.
{გა}უფიცხებელი; {გა}უშვერელი. 

Lemma: picxinapil-i  
Number: 21490  
ფიცხინაფილ-ი (ფიცხინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ოფიცხინუანს ზმნისა -- გაფიცხებული; გაშვერილი (ხელი, ფეხი). 

Lemma: picxinia  
Number: 21491  
ფიცხინია (ფიცხინიას) გაშვერილი (ხელი, ფეხი). გასაფიცხებელი. ღუმუში ფიცხინია ღომის გასაფიცხებელი. ფიცხინია
დაწნული მავთულია, რომელსაც იმავე მავთულისაგან უკეთებენ ფეხებს. დგამენ კერიის პირას და ქვეშ უყრიან
ნაღვერდალს. ამგვარად აფიცხებენ ღომს, მჭადს, პურს და ა.შ. 

Lemma: picxinua  
Number: 21492  
ფიცხინუა (ფიცხინუას) იგივეა, რაც ფი{რ}ცხინაფა, -- გაშვერა. ...გორდიქ ხოლო კუჩხი გაფიცხინუა (გაბირძღინუა):
ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 118 -- ბაყაყმაც ფეხი გაიშვირაო (გაბზიკაო). 

Lemma: pich'v-i1  
Number: 21493  
ფიჭვ-ი1 (ფიჭვის) ბოტან. ფიჭვი. ფიჭვი ჯგირო ხარენს გვალას -- ფიჭვი კარგად ხარობს მთაში. ფიჭვიშ ლარჩუშე ნწყუნა
ყამბარს -- ფიჭვის მორისაგან ხსნიან ყავარს. იხ. გიგიბი. შდრ. ლაზ. ფინჭო ფიჭვი (ნ. მარი). 

Lemma: pich'v-i2  
Number: 21494  
ფიჭვ-ი2 (ფიჭვის) წამწამი; ბეწვი. თოლიში ფიჭვი თვალის წამწამი. ფიჭვი თოლიში ოფათქაფალს მიკოჩანს -- წამწამი
თვალის სახამხამებელს (ქუთუთოს) აქვს (ასხია). უჩაფიჭვამი ოსური -- შავწამწამებიანი ქალი. 

Lemma: pich'v-i3  
Number: 21495  
ფიჭვ-ი3 (ფიჭვის) ხელსაწყოა ერთგვარი, რომელიც გამოიყენება თიხის ჭურჭლის დამზადების დროს. ის ხელისგულისოდენა,
პატარა, თხელი ფიცარია (ზომით 12ხ9 სმ.), ოთხკუთხედი, მაგრამ ერთი გვერდი რამდენადმე მომრგვალებული აქვს
(მასალები, ტ. 2, ნაწ. 1, გვ. 222). 

Lemma: pich'va  
Number: 21496  
ფიჭვა, ფიჭვალ-ი (ფიჭვას, ფიჭვალს): ფიჭვა// ფიჭვალი ნეძი თხელკანიანია და კარგი გული აქვს. საპირისპ. კერკენტი. 

Lemma: pixal-i  
Number: 21497  
ფიხალ-ი (ფიხალს) მსუქანი და ფუმფულა; მუცელგაბერილი; გადატ. მაკე (საქონელი). იშო დიხა, სი ფიხალი, სი დიჭვი დო
სი დიხალი, სი დიხაში ონთხორალი: ა. ცან., გვ. 140 -- იქით მიწავ, შე ფიხალო (მუცელგაბერილო), შენ დაიწვი და შენ
დაიდაგე, შე მიწაში დასამარხო. //ფიხალი დიხა ფხვიერი მიწა. 

Lemma: pixva  
Number: 21498  
ფიხვა, ფიხვალ-ი (ფიხვას, ფიხვალს) იგივეა, რაც ფიხალი. 

Lemma: pixvin-i  
Number: 21499  
ფიხვინ-ი, ფიხვინაფა (ფიხვინს, ფიხვინაფას) სახელი ფიხვონდუ(ნ), ოფიხვინანს ზმნათა -- გაბუება; გაფუნჩულება,
ფუმფულად გახდომა. შქართუნი ჩხანას გუვოჟინეთინი, ვაარწყექო, მუჭო იფიხვინანსინი -- საბანი რომ გავამზეურეთ, არ
ხედავ, როგორი ფუმფულა გახდა. იფიხვინანს (იფიხვინუუ გაფუმფულდა, უფიხვინუუ გაფუმფულებულა) გრდუვ. ვნებ. ფუმფულად,
ფუნჩულად გამოიყურება. ოფიხვინანს იგივეა, რაც იფიხვინანს, -- გაბუებულია, ფუმფულად, ფუნჩულად გამოიყურება.
ფიხვონდუ(ნ) (გოფიხვონდუ გასუქდა, გაფუმფულდა; გოფიხვინაფე{ლ/რე}(ნ) გასუქებულა, გაფუმფულებულა) გრდუვ. ვნებ. ბუვდება,
სუქდება, ფუმფულდება, ფუნჩულად იქცევა. 

Lemma: pixvinapil-i  
Number: 21500  
ფიხვინაფილ-ი (ფიხვინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ფიხვონდუ(ნ), ოფიხვინანს ზმნათა -- გაბუებული, გასუქებული,
გაფუმფულებული. 

Lemma: pixua  
Number: 21501  
ფიხუა (ფიხუას) იგივეა, რაც ბიხუა. 

Lemma: potapa  
Number: 21502  
ფოთაფა (ფოთაფას) სახელი უფოთუანს ზმნისა -- მოშველიება; საიმედოდ ჩათვლა; მოხმობა; ხსენება. ჯარიში დიდი
მეთაური სქან სქუასჷთ იფოთუანც: ქხს, 1, გვ. 342 -- ჯარის დიდი მეთაური შენ შვილსაც საიმედოდ თვლის. სქანი
მეზობელეფი სქან სახელს იფოთუანა -- შენი მეზობლები შენს სახელს იშველიებენ. ართობასჷ ამუდღაშა კოჩი



ვამიფოთუანდჷ: ყაზაყ., 6.06.1930, გვ. 3 -- ერთობას დღემდე არავინ (კაცი) არ ახსენებდა. ფოთაფულენს (იყენ. იფოთუუ
მოიშველია, უფოთუაფუ მოუშველებია, ნოფოთაფუე(ნ) იშველიებდა თურმე) გრდუვ. ხმობილობს, იშველიებს. იფოთუანს (იფოთუუ
მოიშველია, მოიხმო; უფოთუაფუ მოუხმია, მოუშველებია) გრდმ. მოიხმობს, მოიშველიებს; უთითებს ვისმეზე. უფოთუანს (უფოთუუ
მოუხმო, მოიშველია; უფოთუაფუ მოუხმია, მოუშველებია) გრდმ. უხმობს; მიუთითებს; ხელს ავლებს. ოფოთაფალი მიმღ. ვნებ. მყ.
{მო}სახმობი, {მო}საშველიებელი; ხელშესახები. ფოთაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. {მო}ხმობილი, მოშველიებული. ნაფოთეფი მიმღ.
ვნებ. წარს. ნახმობი; მონაშველიები. ნაფოთაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. მოხმობის, მოშველიების საფასური. 

Lemma: potk-i  
Number: 21503  
ფოთქ-ი (ფოთქის), ფოთქვ-ი (ფოთქვის) დარანი; თევზის ბუდე; ბეჩო. ფოთქიშა მითიილჷ ირფელამო: ი. ყიფშ., გვ. 38 --
ბეჩოში შევიდა ყველაფრიანად. ქემთოხედა ფოთქის თექი: ი. ყიფშ., გვ. 172 -- იჯექი ბეჩოში იქ. ჩხომი მიშუ კებურიშა,
თინა ფოთქო მიოჩქუდ -- თევზი მიდიოდა კერიაზე, ის ბეჩოდ მიაჩნდა. 

Lemma: potkv-i  
Number: 21504  
ფოთქვ-ი (ფოთქვის) იგივეა, რაც ფოთქი, -- ბეჩო; ჯილე. იხ. ჩიბე. 

Lemma: potkva  
Number: 21505  
ფოთქვა (ფოთქვას) მღვიმე. დუდიდათხინაფილი ტანი ფოთქვას მითოძჷდჷკონი!: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 81 --
თავმოცილებული (წაჭრილი) ტანი მღვიმეში რომ გდებულიყო! ვორწყექ ... დემიში ფოთქვა -- ომანეს: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ.,
გვ. 115 -- ვხედავ დევის გამოქვაბულ -- სამყოფს. 

Lemma: pok'v-i  
Number: 21506  
ფოკვ-ი, ფოკვა (ფოკვის, ფოკვას) 1. ობი. რზვენს სამყურეს ფოკვაქ ვაგურჩქინდას -- დაბლობში სამყურას ობი არ
გაუჩნდეს. იხ. ფოჸვა. 2. ვაზის ავადმყოფობაა. 

Lemma: pok'va  
Number: 21507  
ფოკვა (ფოკვას) იხ. ფოკვი. 

Lemma: pok'vam-i  
Number: 21508  
ფოკვამ-ი (ფოკვამს) ობიანი. ფოკვამი ქობალი -- ობიანი პური. ვაღირჷქჷ, სი ფოკვამი, რგილი ღუმუ -- ლუკაშა -- არ
ღირხარ, შე ობიანო, ცივი ღომის ლუკმაზე. 

Lemma: pok'vinapa  
Number: 21509  
ფოკვინაფა (ფოკვინაფას) სახელი ფოკვინდუ(ნ),ოფოკვინუანს ზმნათა -- დაობება; აშმორება. შჷ დო რგილი დიხას თასი
ვიშო დოფოკვინდუ -- სველ (ნოტიო) და გრილ ადგილზე თესლი (იქით) დაობიანდება. ფოკვინდუ(ნ) (დოფოკვინდუ დაობდა,
დოფოკვინაფე{რე}(ნ) დაობებულა) გრდუვ. ვნებ. ობდება. ოფოკვინუანს (ოფოკვინუუ {და}აობა, უფოკვინუაფუ {და}უობებია, ნოფოკვინაფუე(ნ)
აობებდა თურმე) გრდმ. აობებს. ფოკვინაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ობებული. 

Lemma: pok'vinapil-i  
Number: 21510  
ფოკვინაფილ-ი (ფოკვინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ფოკვინდუ(ნ) ზმნისა -- {და}ობებული. 

Lemma: poland-i  
Number: 21511  
ფოლანდ-ი, ფულანდ-ი (ფო/ულანდის) ფოლადი. საქმე ხოლო თეშ თხულენს, ფულანდცალო ველუნდე: ენგური, გვ. 247 -
- საქმე კიდევ ისე ითხოვს, ფოლადივით რომ ელავდე. ფოლანდის მიძახჷნა: ქხს, 1, გვ. 173 -- ფოლადს მიძახიან. არაბის
უღუ ხე ფოლანდიში: მ. ხუბ., გვ. 36 -- არაბს აქვს ხელი ფოლადისა. 

Lemma: polak-i  
Number: 21512  
ფოლაქ-ი, ფულაქ-ი (ფო/ულაქის) ფოლაქი. 

Lemma: polo  
Number: 21513  
ფოლო (ფოლოს) ფლოქვი, ჩლიქი. ბეგი, ფოლო ვედიპტუათ: შ. ბერ., გვ. 105 -- ბეგი, ფოლი არ დავტოვოთ. ნდემიში
რაშიში ფოლო მითმოხვადუ: მ. ხუბ., გვ. 31 -- დევის რაშის ჩლიქი ხვდება. რაშიში ფოლოში გინადგჷმა ქიიჩინჷ: ი. ყიფშ.,
გვ. 79 -- რაშის ჩლიქის დანადგამი იცნო. შდრ. ლაზ. ფოლო ფეხი (ნ. მარი). იხ. ჩორქო. 

Lemma: pologochilatil-i  
Number: 21514  
ფოლოგოჩილათილ-ი (ფოლოგოჩილათილ/რს) ჩლიქიანი; ჩლიქგაყოფილი. იში თის ფოლოგოჩილათილი მუთა
იპალუნია: ი. ყიფშ., გვ. 182 -- იმის ოჯახში ჩლიქგაყოფილი არარა მოიძებნებაო. 

Lemma: pologojilak'ir-i  
Number: 21515  
ფოლოგოჯილაკირ-ი (ფოლოგოჯილაკირს) ჩლიქგახლეჩილი. გადატ. დამცირ. ქუსლგამსკდარი. ი ფოლოგოჯილაკირს
მეფჩანდიო ჩქიმ სკუას -- იმ ქუსლგამსკდარს მივცემდიო ჩემს შვილს. 

Lemma: polomik'ortel-i  
Number: 21516  
ფოლომიკორთელ-ი (ფოლომიკორთელ/რს) დამცირ. ფლოქვმოქცეული, ჩლიქმოქცეული. ჰატ, სი ფოლომიკორთელი



ყაზახი, მუ გოკოდუ აურე?! -- ჰატ, შე ფლოქვმოქცეულო ყაზახო, რა გინდოდა აქეთ?! 

Lemma: pomp-i  
Number: 21517  
ფომფ-ი (ფომფის) ფომფლე; გადატ. დონდლე, დუნე. მუ აქიმინენია ეს, ფომფის ქოგუნია -- რას გააკეთებსო ეს, დონდლეს
ჰგავსო. 

Lemma: pompia  
Number: 21518  
ფომფია (ფომფიას) ბოტან. ნამიკრეფია (ა. მაყ.) 

Lemma: pon-i  
Number: 21519  
ფონ-ი (ფონს) ფონი; ჭალა. შდრ. სისონდიაში ფონი -- სისონდიას ჭალა (გ. ელიავა, კატალ., გვ. 26). 

Lemma: ponapa  
Number: 21520  
ფონაფა (ფონაფას), ფონუა (ფონუას) სახელი ფონუნს ზმნისა -- ფონება, ფონს გასვლა. უბედურ კაზაკეფცჷ ცხენწყარი
გევოფონაფე: მასალ., გვ. 88 -- უბედურ კაზაკებს ცხენისწყალი გავაფონინე. ფონუნს (გოფონუ გაფონა, გუუფონუ გაუფონავს,
გონოფონუე(ნ) გაფონავდა თურმე) გრდმ. ფონავს, ფონს გადის. უფონუნს (გუუფონუ გაუფონა, გუუფონუ გაუფონავს) გრდმ. სასხვ. ქც.
ფონუნს ზმნისა -- უფონავს. ოფონაფუანს (ოფონაფუუ აფონინა, უფონაფუაფუ უფონინებია, ნოფონაფუე(ნ) აფონინებდა თურმე) კაუზ.
ფონუნს ზმნისა -- აფონინებს. მაფონალი მიმღ. მოქმ. {გა}მფონი, ფონს გამსვლელი. ოფონალი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}საფონი,
{გა}საფონავი. ფონილი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ფონილი. ნაფონა მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნაფონი. ნაფონუერი მიმღ. ვნებ. წარს.
{გა}ფონის საფასური. {უგუ}უფონუ მიმღ. უარყ. {გა}უფონავი. 

Lemma: pondik'-i  
Number: 21521  
ფონდიკ-ი (ფონდიკის) ფონდიკი, ბარაქა, ხვავი, სარგებლობა (პ. ჭარ.). შდრ. გურ. ფონდიკი ხვავი, ბარაქა. 

Lemma: pozhva  
Number: 21522  
ფოჟვა (ფოჟვას) დამპალი ან სველი შეშა, რომელიც ცუდად იწვის და ბოლავს (ხრჩოლავს). შდრ. ფუჟღაფი. 

Lemma: pora  
Number: 21523  
ფორა (ფორას) ბოლო; ნაკლი, ზიანი (ი. ყიფშ.). ეფშა ქორა -- გურაფას ფორა: ი. ყიფშ., გვ. 182 -- სავსე მუცელი -- სწავლაში
ნაკლებია. 

Lemma: porapa  
Number: 21524  
ფორაფა (ფორაფას) სახელი აფორუუ(ნ) ზმნისა -- მოფარება. მუმაქ ქააფორჷ თაურე: მ. ხუბ., გვ. 158 -- მამა მოეფარა
აქეთ (აქედან). დიდი კოჩიწკუმა ქაწმაფორითია დო ღარიბიწკუმა გომწყითია: ა. ცან., გვ. 104 -- დიდ კაცთან წამეფარეთ
(წინ) და ღარიბთან გამხსენითო. აფორუუ(ნ) (ქააფორუ მოეფარა, ქოფორაფუ მოფარებია) გრდუვ. ვნებ. ეფარება. ოფორუ(ნ)
(აფორუუ(ნ) {მო}ეფარება, აფორუ {მო}ეფარა, ფორაფუ {მო}ფარებია, ნოფორუე(ნ) ეფარებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ეფარება.
აფორანს (ქააფორუ მოეფარა, ქოფორუუ//ქოფორაფუ მოფარებია) გრდუვ. ეფარება (ფარავს). 

Lemma: portxua  
Number: 21525  
ფორთხუა (ფორთხუას) სახელი ფორთხუნს ზმნისა -- ფორთხვა; ხოხვა. ვეშეულებუ, ძიუთ მეფორთხუნს -- არ შეუძლია,
ძლივს მიფორთხავს. ფორთხუნს (ფორთხუ//იფორთხუ იფორთხა, უფორთხუ უფორთხავს, ნოფორთხუე(ნ) ფორთხავდა თურმე) გრდუვ.
საშ.-მოქმ. ფორთხავს. აფორთხე(ნ) (აფორთხუ(ნ) შეძლო ეფორთხა, -- , ნოფორთხუე(ნ) შესძლებია ეფორთხა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
ფორთხუნს ზმნისა -- შეუძლია იფორთხოს. ოფორთხაფუანს (ოფორთხაფუუ აფორთხვინა, უფორთხაფუაფუ უფორთხვინებია,
ნოფორთხაფუე(ნ) აფორთხვინებდა თურმე) კაუზ. ფორთხუნს ზმნისა -- აფორთხვინებს. მაფორთხალი მიმღ. მოქმ. მფორთხავი.
ოფორთხალი მიმღ. ვნებ. მყ. საფორთხი. ნაფორთხა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაფორთხი. ნაფორთხუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ფორთხვის
საფასური. 

Lemma: poril-i  
Number: 21526  
ფორილ-ი (ფორილს) მიმღ. ვნებ. წარს. ფორუნს ზმნისა -- {და}ფარული. 

Lemma: poronj-i  
Number: 21527  
ფორონჯ-ი (ფორონჯის, ფორონს) 1. ზოოლ. ზუთხი (ი. ყიფშ.). ზუთხზე უფრო გრძელი ცხვირი აქვს, ტანი დაფარული აქვს
თხელი ფოლაქებით. ზუთხზე წონითაც მეტია (მასალები, ტ. ვ, გვ.75). 2. დიდი წინწკალი. იხ. აფორონჯება. 

Lemma: porsv-i  
Number: 21528  
ფორსვ-ი (ფორსვის) იგივეა, რაც ფოსვი, -- ფესვი. 

Lemma: porsik'ia  
Number: 21529  
ფორსიკია (ფორსიკიას) უბრალო. ფორსიკია კათა რე -- უბრალო ხალხია. 

Lemma: port'a  
Number: 21530  
ფორტა, ფორტვა (ფორტ{ვ}ას) ფუტურო; ფუღურო. ფორტვა ჯა -- ფუტურო ხე. მის ვაუძირ, ჯგირ მიოჯინალ ჯას გური
ფორტვა აფუდუნი: ყაზაყ., 21.03.1930, გვ. 3 -- ვის არ უნახავს, კარგ შესახედავ ხეს გული ფუტურო რომ ჰქონდა. 



Lemma: porua  
Number: 21531  
ფორუა (ფორუას) სახელი ფორუნს ზმნისა -- {და}ფარვა, დაფარება; დამალვა. ფორუნს ჟიშე -- ფარავს ზევიდან. ფორუნს
(დოფორუ დაფარა, დუუფორუ დაუფარავს, დონოფორუე(ნ) დაფარავდა თურმე) გრდმ. ფარავს. იფორუნს (დიიფორუ დაიფარა, დუუფორუ
დაუფარავს) გრდმ. სათავ. ქც. ფორუნს ზმნისა -- იფარავს თავისას. უფორუნს (დუუფორუ დაუფარა, დუუფორუ დაუფარავს) გრდმ.
სასხვ. ქც. ფორუნს ზმნისა -- უფარავს. იფორუუ(ნ) (დიიფორუ დაიფარა, დოფორე{ლე}(ნ) დაფარულა) გრდუვ. ვნებ. ფორუნს ზმნისა
-- იფარება. აფორუუ(ნ) (დააფორუ დაეფარა, დოფორუუ დაფარვია) გრდუვ. ვნებ. უფორუნს ზმნისა -- ეფარება, ეხურება.
იფორე(ნ) (იფორუ შესაძლებელი გახდა {და}ფარვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ფორუნს ზმნისა -- შეიძლება დაიფაროს.
აფორე(ნ) (აფორუ შეძლო {და}ეფარა, -- , დონოფორუე(ნ) შესძლებია დაფარვა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უფორუნს ზმნისა -- შეუძლია
დაფაროს. ოფორაფუანს (ოფორაფუუ აფარვინა, უფორაფუაფუ უფარვინებია, ნოფორაფუე(ნ) აფარვინებდა თურმე) კაუზ. ფორუნს
ზმნისა -- აფარვინებს. მაფორალი; მაფორაფალი მიმღ. მოქმ. {და}მფარავი; {ა}მფარებელი. ოფორალი; ოფორაფალი მიმღ. ვნებ. მყ.
{და}საფარი; {ა}საფარებელი. ფორილი; ფორაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ფარული; {ა}ფარებული. ნაფორა; ნაფორეფი მიმღ. ვნებ.
წარს. {და}ნაფარი; {ა}ნაფარები. ნაფორუერი; ნაფორაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ფარვის; აფარების საფასური. {უდუ}უფორუ;
უფორაფუ მიმღ. უარყ. {და}უფარავი; {ამო}უფარებელი. იხ. საფორი. 

Lemma: porpot'-i  
Number: 21532  
ფორფოტ-ი (ფორფოტის) ფარფატი; გადატ. უთავბოლო სიარული. იხ. გილა-ფორფოტი. შდრ. იმერ. ფორფოტი
სულელივით სიარული (ვ. ბერ.). 

Lemma: porcha  
Number: 21533  
ფორჩა (ფორჩას) ფარჩა, -- ხელის დაზგაზე სელისაგან მოქსოვილი ფარჩა, -- ტილო. ფორჩას ქსოვდნენ სელის ძაფისაგან
დარაიასავით, მხოლოდ მისი განი უფრო ვიწრო იყო, ვიდრე დარაიასი. ფორჩასგან ძველად მამაკაცის პერანგს კერავდნენ,
მუხლებამდე გრძელი იყო (მასალები, ტ. 3, ნაწ. 1, გვ. 240). ქათირჩესჷ ფორჩა ფალო: მასალ., გვ. 77 -- ქვეშ დაიგეს
მხოლოდ ფორჩა. შდრ. ხეფორჩა; ლაზ. ფორჩა პერანგი, ხალათი (ნ. მარი). 

Lemma: porchua  
Number: 21534  
ფორჩუა (ფორჩუას) სახელი ოფორჩანს, იფორჩუუ(ნ) ზმნათა -- დაწვენა; მოფენა. ქარი ოფორჩანს სიმინს -- ქარი აწვენს
(მასიურად) სიმინდს. ჩხომით მიიფორჩუ აბაშაქ -- თევზით მოიფინა აბაშა (მდინარეა). ოფორჩანს (მიოფორჩუ მიაწვინა
მასიურად, მეუფორჩაფუ მიუწვენია, მენოფორჩუე(ნ) მიაწვენდა თურმე) გრდმ. აფენს, აწვენს (მასიურად). უფორჩანს (მეუფორჩუ
მიუწვინა, მეუფორჩაფუ მიუწვენია) გრდმ. სასხვ. ქც. ოფორჩანს ზმნისა -- უწვენს მასიურად. იფორჩუუ(ნ) (მიიფორჩუ მიწვა ბევრი
ერთად, მეფორჩე{ლე}(ნ) მიწოლილა) გრდმ.ვნებ. ოფორჩანს ზმნისა -- მასიურად წვება; იფინება ბევრი ერთად (მაგ., თევზი...).
მიმაფორჩალი მიმღ. მოქმ. მიმწვენი, მიმფენი (ბევრისა ერთბაშად). მიოფორჩალი მიმღ. ვნებ. მყ. მისაწვენი, მისაფენი.
მე/ოფორჩილი მიმღ. ვნებ. წარს. მიწვენილი, მოფენილი. მინაფორჩა მიმღ. ვნებ. წარს. მინაწვენი, მონაფენი. მინაფორჩუერი მიმღ.
ვნებ. წარს. მიწვენის, მოფენის საფასური. 

Lemma: porcxol-i  
Number: 21535  
ფორცხოლ-ი (ფორცხოლ/რს) ზოოლ. ფოცხვერი. იხ. ტურა-ფორცხოლი. შდრ. ლაზ. ფორცუხი ტურის მსგავსი ნადირი (ნ.
მარი). 

Lemma: porxv-i  
Number: 21536  
ფორხვ-ი (ფორხვის) იხ. ფორხუ. 

Lemma: porxil-i  
Number: 21537  
ფორხილ-ი (ფორხილს) იხ. აკოფორხილი. 

Lemma: po{r}xu  
Number: 21538  
ფო{რ}ხუ (ფო{რ}ხუს) დაფეხვილი; დავარდნილი (ავადმყოფობით); ორივე ფეხით კოჭლი. 

Lemma: porxua  
Number: 21539  
ფორხუა (ფორხუას) იხ. აკოფორხუა. 

Lemma: posv-i  
Number: 21540  
ფოსვ-ი (ფოსვის) ფესვი. შდრ. ჩხვიჩხვი. 

Lemma: posve  
Number: 21541  
ფოსვე (ფოსვეს) ურმის ბორბლის ნაწილი, -- ფერსო. ბარბალიში ფოსვეფი -- ბორბლის ფერსოები. 

Lemma: posveb-i  
Number: 21542  
ფოსვებ-ი (ფოსვების) წისქვილის ნაწილია: ხის რკალები, რომლებიც შემოდებულია ზედა ქვის იგვლივ ტრაპეზზე, ნაფქვავი
რომ არ დაიკარგოს. 

Lemma: posvish-i  
Number: 21543  
ფოსვიშ-ი (ფოსვიშის) ფესვისა. კოჩი კოჩითია, ჯა -- ფოსვიშითია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 72 -- კაცი კაცითაო, ხე --
ფესვ{ებ}ითაო. 



Lemma: posvnavelo  
Number: 21544  
ფოსვნაველო ზმნზ. ძირფესვიანად. ფოსნაველო გოჭყვადილი თავად-ჟინოსქუალეფი: ქხს, 1, გვ. 260 -- ძირფესვიანად
ამოწყვეტილი თავად-აზნაურები. 

Lemma: poso  
Number: 21545  
ფოსო ზმნზ. ფესვად; მთლიანად. ფოსო გოჭყორდი!: ქხს, 1, გვ. 236 -- ფესვიანად ამოვარდი! (წყევლაა). ქამშაახოლუ დო
ფოსო გოჭყვიდუ -- გაერია და ფესვიანად გაწყვიტა. შდრ. ლაზ. ფოსო ფესვი (ეტიმოლ., გვ. 470). 

Lemma: posodinapil-i  
Number: 21546  
ფოსოდინაფილ-ი (ფოსოდინაფილ/რს) ფესვდაკარგული. ქირსი აქი მუ ოკოდუ, ქირსი, ფოსო-დინაფილსი: ქხს, 1, გვ. 224
-- ქორს აქ რა უნდოდა, ქორს, ფესვდაკარგულს. 

Lemma: posouchat  
Number: 21547  
ფოსოუჩათ ზმნზ. ძირფესვიანად; დედაბუდიანად; მთლად (სიტყვ.-სიტყვ. ფესვშავად). ტარიერქ გელეღუ ლეკური დო
ფოსო-უჩათ თექ ქიგიოჭყვიდუ არძა -- ტარიელმა ამოიღო ლეკური და ძირფესვიანად იქ დააწყვიტა ყველა. 

Lemma: pot'a  
Number: 21548  
ფოტა (ფოტას) ფუთა; წინსაფარი. ფორჩისაგან (იხ.) ქალები ფოტას იკერავდნენ. აიღებდნენ ერთ განს, მიაკერებდნენ
ზონარს და წინ შემოიკრავდნენ (მასალები, ტ. 3, ნაწ. 1, გვ. 240). ქალებს ფოტა ჰქონდათ შემოხვეული ძუძუებიდან
ბარძაყებამდის (იქვე, გვ. 245). რაიმე ქსოვილის (უმთავრესად ბამბეულის) დიდი ზომის ოთხკუთხა ან სწორკუთხა ნაჭერი,
რომელსაც იყენებენ ფოთლის (თუთის, ჩაის) შესახვევად და გადასატანად. შდრ. გურ., იმერ. ფოტა ქსოვილისაგან შეკერილი
ჭურჭელია ჩაის საკრეფად (ა. ღლ.). ბადიდი ... თექი კუნთხუს ფოტათ ქიკნაფორეს: აია, 1, გვ. 25 -- მოხუცს ... იქ კუთხეში
ზეწარი (ფუთა) მიაფარეს. 

Lemma: pot'oro  
Number: 21549  
ფოტორო (ფოტოროს): ფოტორო დიხა ფხვიერი მიწა, ფუყე და უნაყოფო (პ. ცხად., ძიებ., გვ. 54). იხ. მუღურო{ნ}დიხა. 

Lemma: popor-i  
Number: 21550  
ფოფორ-ი (ფოფორს) ფაფარი. რუსემქ ფოფორი ქიჩანუუ: ი. ყიფშ., გვ. 156 -- რუსებმა ფაფარი აიყარეს (გამოისხეს).
გიშამიწვე მა ლერსიშა გურხალისო სი ფოფორით -- გამომიწვევ მე სალექსოდ გულხალისად შენ ფაფრით. შდრ. ფაფარი.

Lemma: pokv-i  
Number: 21551  
ფოქვ-ი (ფოქვის) იგივეა, რაც ფოთქვი, -- . დარანი. 

Lemma: pokva  
Number: 21552  
ფოქვა (ფოქვას) იგივეა, რაც ფოთქვა, -- გამოქვაბული, მღვიმე; შეღრმავება კლდის ძირას (პ. ცხად., კატალ., გვ. 27).
გვალასჷ დოგორეს ართი ფოქვა დო თექი ქიმთიიბარგეს: ი. ყიფშ., გვ. 56 -- მთაში მოძებნეს ერთი გამოქვაბული და იქ
შებარგდნენ. გვალეფც ფოქვეფი რე ჩქჷნი სადგჷმუ გოშალირი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 117 -- მთებში გამოქვაბულებია --
ჩვენი სადგომი (სადგომად) გაშლილი. შდრ. ბეჩა. 

Lemma: pokvaia  
Number: 21553  
ფოქვაია (ფოქვაიას) კნინ. მცირე მღვიმე. 

Lemma: pokuz-i  
Number: 21554  
ფოქუზ-ი (ფოქუზის) ოინი. გუუკეთუ ფოქუზი -- გაუკეთა ოინი. 

Lemma: po՚va  
Number: 21555  
ფოჸვა (ფოჸვას) იგივეა, რაც ფოკვა. 

Lemma: poshta  
Number: 21556  
ფოშთა (ფოშთას) ფოსტა. ქ ფოშთაში სიშორე მანძილის საზომი ერთეული. ართი ფოშთაში სიშორეთ რე ართი გვალა: მ.
ხუბ., გვ. 29 -- ერთი ფოსტის სიშორეზე არის ერთი მთა. 

Lemma: posht'ua  
Number: 21557  
ფოშტუა (ფოშტუას) დაფოსტვა, -- ხეზე ნიშნის დადება. ჯვეშო უღუდეს ცანდიშ ხორხი დო თეთ ჯას ფოშტუნდეს, ხასლემს
გეგლუხორხუნდეს -- ძველად ჰქონდათ ცანდის ხერხი და ამით ხეს ფოსტავდნენ. შდრ. რაჭ. ფოშტა-ხე ხის გვერდებზე
ჩამოხერხილი ფიცარი, ფოშტა-ხე (ვ. ბერ.). 

Lemma: pochv-i  
Number: 21558  
ფოჩვ-ი (ფოჩვის) ფოჩი; ფოჩვი. 



Lemma: pochvam-i  
Number: 21559  
ფოჩვამ-ი (ფოჩვამს) ფოჩიანი. 

Lemma: pocho  
Number: 21560  
ფოჩო (ფოჩოს) იგივეა, რაც ბორო, -- ბრიყვი, შტერი. 

Lemma: poc-i  
Number: 21561  
ფოც-ი (ფოცის) მშიშარა; ადვილად რომ ფრთხება; ფეთია. 

Lemma: poceba  
Number: 21562  
ფოცება (ფოცებას), ფოცუა (ფოცუას) სახელი ფოცენს ზმნისა -- კრთომა; შეშინება; ფეთება. სერით ლურსუ ვამარძენს,
სიზჷმარი მაცოფენს: ქხს, 1, გვ. 44 -- ღამით ძილს არ მაძლევს, სიზმარი მაკრთობს. ფოცენს (იყენ. იფოცუ შეკრთა,
ფოცებე{ლე}(ნ) შემკრთალა) გრდუვ. საშ.-მოქმ. კრთის; ფრთხება. აფოცენს (აფოცა {შე}აკრთო, უფოცებუ {შე}უკრთია) გრდმ.
აკრთობს, აფრთხობს. უფოცენს (უფოცუ {შე}უკრთო, უფოცებუ {შე}უკრთია) გრდმ. სასხვ. ქც. აფოცენს ზმნისა -- უკრთობს,
უფრთხობს, უფეთებს. იფოცებუ(ნ) (დიიფოცუ//დეეფოცუ შეკრთა, დაფრთხა; დოფოცებე{ლე}(ნ) შემკრთალა, დამფრთხალა) გრდუვ.
ვნებ. აფოცენს ზმნისა -- კრთება, ფრთხება, ფეთდება. ეფოცებუ(ნ) (დეეფოცუ შეუკრთა, დაუფრთხა; დაფოცებუ შეჰკრთომია,
დაჰფრთხობია) გრდუვ. ვნებ. უფოცენს ზმნისა -- უკრთება, უფრთხება. იფოცინე(ნ) (იფოცინუ შესაძლებელი გახდა შეკრთომა,
დაფრთხობა; -- ; -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. აფოცენს ზმნისა -- შეიძლება შეკრთეს, დაფრთხეს. აფოცინე(ნ) (აფოცინუ შეძლო
დაეფრთხო; ნოფოცებუე(ნ) შესძლებია შეკრთომა, დაფრთხობა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უფოცენს ზმნისა -- შეუძლია შეაკრთოს,
დააფრთხოს. ოფოცებაფუანს (ოფოცებაფუუ აკრთობინა, აფრთხობინა; უფოცებაფუაფუ უკრთობინებია, უფრთხობინებია;
ნოფოცებაფუაფუე(ნ) აკრთობინებდა, აფრთხობინებდა თურმე) კაუზ. აფოცენს ზმნისა -- აკრთობინებს, აფრთხობინებს. მაფოცებელი
მიმღ. მოქმ. {და}მფრთხობ{ელ}ი, {შე}მკრთომი. ოფოცებელი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}საფრთხობი, {შე}საკრთომი. ფოცებული მიმღ.
ვნებ. წარს. {და}ფრთხობილი, {შე}მკრთალი. ნაფოცები მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნაფრთხობი, {შე}ნაკრთომი. ნაფოცებუერი მიმღ.
ვნებ. წარს. {და}ფრთხობის, {შე}კრთომის საფასური. {უდუ}უფოცებუ მიმღ. უარყ. {და}უფრთხობელი, შეუმკრთალი. 

Lemma: pocebul-i  
Number: 21563  
ფოცებულ-ი (ფოცებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ფოცენს ზმნისა -- დაფრთხობილი, დამფრთხალი. 

Lemma: pocua  
Number: 21564  
ფოცუა (ფოცუას) იგივეა, რაც ფოცება, -- 1. შეკრთომა; შეშინება; 2. მოუსვენრობა. 

Lemma: pocx-i  
Number: 21565  
ფოცხ-ი (ფოცხის) იგივეა, რაც ბუცხი, -- ფოცხი. შდრ. ოხუშალი; იმერ. ფორჩხი ფოცხი (ვ. ბერ.). 

Lemma: poxal-i  
Number: 21566  
ფოხალ-ი (ფოხალ/რს) თიხის დიდი ჭურჭელი, 24 ლიტრა ჩადის (ს. მაკალ., გვ. 190); კოკა. ოსურცჷ ხუცჷ ფოხალი წყარიში
ეფშა ქიკლაადგჷ: ი. ყიფშ., გვ. 84 -- ქალს მხარზე წყლით სავსე კოკა ადგას. თითო ფოხალი წყარს ქიმერჩანსია: მ. ხუბ.,
გვ. 296 -- თითო კოკა წყალს მოგცემსო. შდრ. კოკა, სატარელო კოკა. 

Lemma: poxalam-i  
Number: 21567  
ფოხალამ-ი (ფოხალამს) კოკიანი. დუხვამუდა ღორონს ...ორკოლამო დო ფოხალამო: ქხს, 1, გვ. 31 -- დალოცვილიყავ
ღმერთისაგან ... დოქიანად და კოკიანად. 

Lemma: poxapa/i  
Number: 21568  
ფოხაფა/ი (ფოხაფას, ფოხაფის) სახელი ფოხაფულენს ზმნისა -- მომიზეზება; მოგონება რისამე. დუდიში ჭუა ქიიფოხუუ
დო ჸუჩა მიდართუ -- თავის ტკივილი მოიგონა და სახლში წავიდა. ფოხაფულენს (იყენ. ქიიფოხუუ მოიმიზეზა, ქუუფოხუაფუ
მოუმიზეზებია, ქონოფოხაფუე(ნ) მოიმიზეზებდა) გრდუვ. საშ.-მოქმ. იგონებს, იმიზეზებს. იფოხუანს (იფოხუუ {მო}იმიზეზა, უფოხუაფუ
{მო}უმიზეზებია) გრდმ. იმიზეზებს, იგონებს რაღაცას. იფოხე(ნ), იფოხენე(ნ) (იფოხენუ შესაძლებელი გახდა მომიზეზება, -- , -- )
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. იფოხუანს ზმნისა -- შეიძლება მომიზეზება, მოგონება რისამე. აფოხე(ნ), აფოხენე(ნ) (აფოხენუ შეძლო
მოემიზეზებინა, -- , ნოფოხაფუე(ნ) შესძლებია მომიზეზება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. შეუძლია მოიმიზეზოს, მოიგონოს.
ოფოხებაფუანს (ოფოხებაფუუ {მო}ამიზეზებინა, უფოხებაფუაფუ {მო}უმიზეზებინებია, ნოფოხებაფუე(ნ) ამიზეზებინებდა თურმე) კაუზ.
ფოხაფულენს ზმნისა -- ამიზეზებინებს, აგონებინებს. მაფოხაფალი მიმღ. მოქმ. {მო}მმიზეზებელი. ოფოხაფალი მიმღ. ვნებ. მყ.
{მო}სამიზეზებელი. ფოხაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. {მო}მიზეზებული. ნაფოხეფი მიმღ. ვნებ. წარს. {მო}ნამიზეზები. ნაფოხუერი მიმღ.
ვნებ. წარს. {მო}მიზეზების საფასური. უფოხაფუ მიმღ. უარყ. {მო}უმიზეზებელი. შდრ. იმერ. ფოხი, მეჲფოხა მოიგონა, მოახერხა
(ვ. ბერ.). 

Lemma: poxapil-i  
Number: 21569  
ფოხაფილ-ი (ფოხაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ფოხაფულენს ზმნისა -- მომიზეზებული, მოგონილი რამ. 

Lemma: poxv-i  
Number: 21570  
ფოხვ-ი (ფოხვის) 1. პატარა, ტალახით შელესილი და ისლით გადახურული ქოხი. 2. ოღროჩოღრო, ხევებითა და
ღრანტეებით დასერილი ტყიანი ფერდობი (პ. ცხად., ძიებ., გვ. 107-108). შდრ. ქვაციაფოხვი//ქვაციაშ ფოხვი (პ. ცხად.
კატალ., გვ. 108). 

Lemma: poxoria  



Number: 21571  
ფოხორია (ფოხორიას) იგივეა, რაც ბოხორია, -- ჩაფსკვნილი, მსუქანი, -- ბოხვერა. 

Lemma: pravel-i  
Number: 21572  
ფრაველ-ი (ფრაველს) ფერფლი. 

Lemma: pramuga  
Number: 21573  
ფრამუგა (ფრამუგას): კარიშ ჟიდო აკოშკაჯგუა რე, სარკეს დინახუნუანა, უძრავი რე -- კარის ზევით ფანჯარასავითაა,
სარკეს აჯენენ, უძრავია -- ფრამუგა. 

Lemma: prangula  
Number: 21574  
ფრანგულა (ფრანგულას) ბოტან. ვაზის ჯიშია, -- ისხამს საშუალო სიდიდის მარცვალს, დგება საშუალო ხარისხის ღვინო (ს.
მაკალ., გვ. 189). 

Lemma: preval-i  
Number: 21575  
ფრევალ-ი (ფრევალ/რს), ფრევა-ი ბ.-მარტ. (ფრევარს) თებერვალი. თენეფი ირო ირჯებუნა ფრევალი დო მარტიცალო:
ქხს, 1, გვ. 26 -- ესენი ყოველთვის ირჯებიან თებერვალი და მარტივით. ოთხი ფრევალც... ოშ ოჯახის ონტუუდუ: კ. სამუშ.,
ქხპს, გვ. 155 -- ოთხ თებერვალს... ას ოჯახს ეკიდა (ცეცხლი). სქან ჸოროფაქ დომონდღულუ ფრევალიში თირიცალო:
ენგური, გვ. 249 -- შენმა სიყვარულმა დამადნო თებერვლის თოვლივით. 

Lemma: prevel-i  
Number: 21576  
ფრეველ-ი (ფრეველს) ფრინველი. მუთ ფრეველი ქორდჷ თე ბაღისჷნ, ბირა ქიდიჭყჷ: მ. ხუბ., გვ. 43 -- რაც ფრინველი
იყო ამ ბაღში, სიმღერა დაიწყო. მუაჩქიმს ჸუნს ფრეველეფია: მ. ხუბ., გვ. 50 -- მამაჩემს ჰყავს ფრინველებიო. 

Lemma: prtxal-i  
Number: 21577  
ფრთხალ-ი (ფრთხალ/რს) მფრთხალი. 

Lemma: prial-i  
Number: 21578  
ფრიალ-ი (ფრიალ/რს) ფრიალი. 

Lemma: priale//priae  
Number: 21579  
ფრიალე//ფრიაე (ფრია{ლ}ეს) ბოტან. ვერხვი და ჭალის ვერხვი (ა. მაყ.). 

Lemma: pria  
Number: 21580  
ფრია სენ-ი (ფრია სენს) ფრიალა თეფში, გადაშლილი თეფში. შდრ. იმერ. ფრია, ფრიალო (საინი) პატარა თეფში (ვ. ბერ.).

Lemma: primul-i  
Number: 21581  
ფრიმულ-ი (ფრიმულ/რს) წვერი. ჩე ფრიმული რჩანსჷ: ი. ყიფშ., გვ. 141 -- თეთრი წვერი გაქვს. პაპას მუშ ფრიმულს
აშმაბარენდესია: თ. სახოკ., გვ. 256 -- მღვდელს თავის წვერს აბარებდნენო. ფრიმულიშა ხე ქიგლესუ:მ. ხუბ., გვ. 15 --
წვერზე ხელი ჩამოისვა. გეშეპონი ფრიმულით:ქხს, 1, გვ. 241 -- ამოვიყვანე წვერებით. გადატ. სიმინდის ტაროზე ფოჩი. შდრ.
ფიმფი. 

Lemma: prinvel-i  
Number: 21582  
ფრინველ-ი (ფრინველ/რს), ფრინვე-ი (ფრინვერს) ფრინველი. იხ. ფრეველი, ფრუველი. 

Lemma: pruvel-i  
Number: 21583  
ფრუველ-ი (ფრუველ/რს) იგივეა, რაც ფრეველი, -- ფრინველი. თენა ფრუველიშ ფსუა რენიე, თი ფრუველი ჭოფილი
ქიმერჩასიე: მ. ხუბ., გვ. 67 -- ეს ფრინველის ფრთა არისო, ის ფრინველი დაჭერილად რომ მოგცესო. 

Lemma: psal-i  
Number: 21584  
ფსალ-ი (ფსალ/რს) ურმის თვლის ნაწილი, -- სოლი. 

Lemma: psela  
Number: 21585  
ფსელა, ფსეა (ფსე{ლ}ას) ფსელი, შარდი. 

Lemma: psila  
Number: 21586  
ფსილა (ფსილას) იგივეა, რაც სილა, სია, -- სილა. 

Lemma: psina  
Number: 21587  
ფსინა (ფსინას) სმენა, გრძნობა, ცნობა, შეგნება... (პ. ჭარ.). მა მორკჷ დო სი გოძინჷ, მუ ორენი, ვართ გოფსინჷ: კ. სამუშ.,
ქართ. ზეპ., გვ. 120 -- მე მაკლია და შენ გმატია, რა არის, არც გესმის. 



Lemma: psiner-i  
Number: 21588  
ფსინერ-ი (ფსინერს) მიმღ. ვნებ. წარს. ოფსინუ(ნ) ზმნისა -- გაგებული, რომ ესმის ისეთი. ფსინერი კოჩიში რაგადი: მ. ხუბ.,
გვ. 231 -- გაგებული კაცის ლაპარაკი. 

Lemma: psinua  
Number: 21589  
ფსინუა (ფსინუას) იგივეა, რაც ფსინა, -- სახელი ოფსინუ(ნ) ზმნისა -- სმენა, გრძნობა. ირფელი ჯგირო ოფსინუ --
ყველაფერი კარგად ესმის. ოფსინუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. ესმის. ფსინერი მიმღ.
ვნებ. წარს. გაგებული. უფსინუ მიმღ. უარყ. გაუგებელი. 

Lemma: psk'a  
Number: 21590  
ფსკა (ფსკას) იგივეა, რაც სკა, -- ფუტკარი. ფსკა ბრელ კოჩის მუშობას ოგურუანსია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 141 -- ფუტკარი
ბევრ კაცს მუშაობას ასწავლისო. 

Lemma: psoro  
Number: 21591  
ფსორო (ფსოროს) ხევი, ფლატე (პ. ჭარ.); სორო. 

Lemma: psu  
Number: 21592  
ფსუ (ფსუს) ბოტან. იგივეა, რაც სუ, -- სელი. ფსუში (//სუში) კურთა -- ინა ხოლო კუნტავა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 141 -- სელის
ნიფხავი -- ისიც მოკლეო. იხ. ქუმუ. 

Lemma: psua  
Number: 21593  
ფსუა (ფსუას; მრ. რიცხ. ფსუალ-ეფ-ი) იგივეა, რაც სუა, -- ფრთა. კაკალი ფსუა გაფუ სოფილი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 51 -
- ცალი ფრთა გაქვს მოგლეჯილი. მაჭირხოლს ართ ფსუაქ მეტირხასჷნი, მაჟირაშა ვადავალე -- მერცხალს ერთი ფრთა
რომ მოტყდეს, მეორეს ვერ დაარხევს. ფრინველც ფსუალეფი ამშვენენც: ხალხ. სიბრ., გვ. 141 -- ფრინველს ფრთები
ამშვენებს. 

Lemma: psuam-i  
Number: 21594  
ფსუამ-ი (ფსუამს) ფრთიანი. ფსუამი დოჸვილესჷ: ი. ყიფშ., გვ. 184 -- ფრთიანი დაკლეს. 

Lemma: psuapipinu  
Number: 21595  
ფსუაფიფინუ (ფსუაფიფინუს) გაფხორილი; ფრთებგაშლილი. 

Lemma: psuashi  
Number: 21596  
ფსუაში ჩანაფა (ფსუაში ჩანაფას) ფრთის გამობმა; გადატ. გათამამება. ათე ამბე ქიგეგუნი, თიში უკული ქიიჩანუ ფსუა --
ეს ამბავი რომ გაიგო, იმის შემდეგ გათამამდა (გამოიბა ფრთა). 

Lemma: psuma//pse'ma  
Number: 21597  
ფსუმა//ფსჷმა (ფსუ/ჷმას) იგივეა, რაც სუმა, -- ფსმა, შარდვა. ათოფსუმაში წამალი ღოლეს და მაჟია ქოდიჭყუა: ხალხ.
სიბრ., 1, გვ. 6 -- ჩაფსმის წამალი გაუკეთეს და მეორე დაიწყოო. ბაღანას ეთოფსჷმაში წამალი გაუკეთეს დო ეთოწიკუა
ქიდიჭყუა: იქვე., გვ. 6 -- ბავშვს ჩაფსმის წამალი გაუკეთეს და ჩასვრა დაიწყოო. იხ. ნაფსუმა//ნასუმა. 

Lemma: pse'  
Number: 21598  
ფსჷ (ფსჷს) იგივეა, რაც სუ. ართი ფუთი ფსჷში კაკალი: მ. ხუბ., გვ. 241 -- ერთი ფუთი სელის კაკალი. 

Lemma: pse'ma  
Number: 21599  
ფსჷმა (ფსჷმას) იხ. ფსუმა. 

Lemma: pska  
Number: 21600  
ფსქა (ფსქას) იხ. ფსკა, სკა. 

Lemma: pske-i  
Number: 21601  
ფსქე-ი (ფსქეის; მრ. რიცხ. ფსქეი-ეფ-ი) იგივეა, რაც ფსქიი, -- ძე; შვილი, მემკვიდრე. ფსქეიეფითი ეფშაფედანი კეღუცა
დო მართა: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 104 -- ჩვენს კეღუსა და მართას ძეთა გამრავლება (შვილებით გავსებულიყვნენ კეღუცა
და მართა). შდრ. სქილი. 

Lemma: pskel-i  
Number: 21602  
ფსქელ-ი (ფსქელ/რს) სქელი. ჯიბე ფსქელი რე: ქხს, 1, გვ. 100 -- ჯიბე სქელია. ჯიბე აფუდეს ფსქელი: ქხს, 1, გვ. 288 -- ჯიბე
ჰქონდათ სქელი. 

Lemma: pskil-i  
Number: 21603  



ფსქილ-ი, ფსქი-ი, ფსქ-ი (ფსქილს) იგივეა, რაც სკიი, სკი; სქილი, სქიი, სქი, -- ძე, მემკვიდრე; შთამომავალი. 

Lemma: pu  
Number: 21604  
ფუ! შორსდ. ფუი! -- გამოხატავს დაწუნებას, ზიზღს; შერცხვენას... 

Lemma: pua  
Number: 21605  
ფუა (ფუას) სატკივარი; ტკივილი, მტკივანი ადგილი (ბავშვთა ენაზე). 

Lemma: puala  
Number: 21606  
ფუალა (ფუალას) სახელი ფუნს ზმნისა -- დუღილი. ნაბეტანი ფუალაშე ჩუანც დუღა იშჷრუუ: მასალ., გვ. 24 -- მეტისმეტი
დუღილისაგან ქვაბში მდუღარე (წყალი) ჩაშრება. ფუნს ბჟა, მორთუს ორთუ, ზღვაცალო ილჷნს: მ. ხუბ., გვ. 126 -- დუღს
რძე, ბრუნს აკეთებს, ზღვასავით იბრძვის. ფეი, ფეი, გვარგვალე, ჭკადუი ჩიი ბარბაე! -- იდუღე, იდუღე, ითუხთუხე,
მჭედლის ცოლო ბარბალე! ცოდაში ფუალა ცოდვის დუღილი. გადატ. საცოდაობა. ჩქიმი ოსური დოღურე დო, ჰა, ცოდაში
ფუალა: ი. ყიფშ., გვ. 156 -- ჩემი ცოლი მომკვდარა და, აი, საცოდაობა (ცოდვის დუღილი). ფუნს (ქოფუუ ადუღდა, ქო{უ}ფუუ
ადუღებულა, ქონოფუ{უ}ე(ნ) ადუღდებოდა თურმე) გრდუვ. დუღს. ეფუნს (გეფუუ ადუღდა, გეუფუუ ადუღებულა) გრდუვ. ვნებ. ადუღდება.
იფუნუანს (იფუნუუ აიდუღა, უფუნუაფუ აუდუღებია) გრდმ. სათავ. ქც. ფუნს ზმნისა -- {ა}იდუღებს. უფუნუანს (უფუნუუ {ა}უდუღა, უფუნუაფუ
{ა}უდუღებია) გრდმ. სასხვ. ქც. ფუნს ზმნისა -- {ა}უდუღებს. ოფუნუანს (ოფუნუუ ადუღა, უფუნუაფუ უდუღებია) გრდმ. ადუღებს.
იფუნე(ნ) (იფუნუ შესაძლებელი გახდა ადუღება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ფუნს ზმნისა -- შეიძლება ადუღება. აფუნე(ნ)
(აფუნუუ შეძლო ედუღებინა, -- , ნოფუნაფუე(ნ) შესძლებია ადუღება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უფუნუანს ზმნისა -- შეუძლია {ა}ადუღოს.
ოფუნაფუანს (ოფუნაფუუ ადუღებინა, უფუნაფუაფუ უდუღებინებია, ნოფუნაფუაფუე(ნ) ადუღებინებდა თურმე) კაუზ. ოფუნუანს ზმნისა --
ადუღებინებს. მაფუნაფალი მიმღ. მოქმ. {ა}მდუღებელი. ოფუნაფალი მიმღ. ვნებ. მყ. {ა}სადუღებელი. ფუნაფილი მიმღ. ვნებ. წარს.
{ა}დუღებული. ნაფუნეფი მიმღ. ვნებ. წარს. {ა}ნადუღი, {ა}ნადუღები. ნაფუნაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {ა}დუღების საფასური. უფუნაფუ
მიმღ. უარყ. {ა}უდუღებელი. 

Lemma: puda  
Number: 21607  
ფუდა (ფუდას) იგივეა, რაც უგინე, -- უხბო; უშვილო (საქონელი). ფუდა ჩხოუ (თხა, შხური) -- უშვილო ძროხა (თხა, ცხვარი). ქ
ფუდათ ჭვალუა-ს უძახუნა, მუჟანსითი ჩხოუს გინი (თხას -- ქაცარი) ვემეუხე დო თეში იჭვალუნი -- ფუდად წველას
ეძახიან, როცა ძროხას ხბო (თხას -- ციკანი) არ ჰყავს (უზის) და ისე იწველება. ჯგირი ჩხოუ პუნდეს, ფუდათ იჭვალუდუ --
კარგი ძროხა გვყავდა, უხბოდ იწველებოდა. პ. ჭარაიას აზრით, ფუდა აფხაზურიდანაა შეთვისებული: ფუდაღ აფა-და: აფა
(შვილი) + და (უარყოფითი სუფიქსი) უშვილო. 

Lemma: puze  
Number: 21608  
ფუზე (ფუზეს) ფუძე; პირველი სამკვიდრო. იხ. ნერჩი, ოფურკე. შდრ. საბა: ფუზე სამკჳდრებელი. 

Lemma: put-i1  
Number: 21609  
ფუთ-ი1 (ფუთის) ფუთი. 

Lemma: put-i2  
Number: 21610  
ფუთ-ი2 (ფუთის) ტოპონ. ფოთი. ფუთური კოჩი -- ფოთელი კაცი. ათე ფუთური ვაჭარენს მუ დღაქიე აჭარეს -- ეს ფოთელი
ვაჭრები რა დღესაა, რომ მოესწრნენ. 

Lemma: puton-i  
Number: 21611  
ფუთონ-ი (ფუთონს) ფათური. იხ. გილაფუთონი. 

Lemma: putor-i  
Number: 21612  
ფუთორ-ი (ფუთორს) იგივეა, რაც ფუთონი, -- ფათური, ხელების ცეცება. იხ. გილაფუთონი. 

Lemma: putkap-i  
Number: 21613  
ფუთქაფ-ი (ფუთქაფის) ფრქვევა თამბაქოს ბოლისა. გადატ. ტყუილებისა. იხ. ფათქაფი. 

Lemma: putkur-i  
Number: 21614  
ფუთქურ-ი (ფუთქურს) ბოტან. ხავსი. მაკერკელე ქუას ფუთქური ვემკადვალუნია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 81 -- მგორავ ქვას
ხავსი არ მოედებაო. ვა რშუნო, ბათაია, ხეს ფუთქური გერჩანდჷნი: მასალ., გვ. 81 -- არ გახსოვს, ბათაია, შენს ხელზე
ხავსი რომ ხარობდა. ...თეშა ფუთქურს გჷმულებუ: მ. ხუბ., გვ. 122 -- ამაზე ხავსი გამოსულა. შდრ. ტოპ.
ფუთქურონა//ოფუთქურე ხავსნარი; სახავსე, ხავსიანი (ადგილი). 

Lemma: putkuram-i  
Number: 21615  
ფუთქურამ-ი (ფუთქურამს) ხავსიანი. სუკიშ წვანცჷ ფუთქურამი ცხიმურეფი მუკორშვინჷ: მასალ., გვ. 18 -- სერის თავზე
ხავსიანი რცხილებია მიჯარული. ფუთქურამ(ი) დიხას მუთუნ ვეჸიი: მასალ., გვ. 81 -- ხავსიან მიწაზე არაფერი არ მოვა
(იქნება). 

Lemma: putkurel-i  
Number: 21616  
ფუთქურელ-ი მიმღ. ვნებ. წარს. 1. წვრილი წვიმით დანამული; 2. წვრილად გამოყრილი ტანზე. 3. დახავსებული. 



Lemma: putkurua  
Number: 21617  
ფუთქურუა (ფუთქურუას) სახელი ფუთქურანს ზმნისა -- 1. წვრილად წვიმა, -- ცრა. ფუთქურანც, ჩხაპალანც, ხან
გეთმუჩხანუანს -- ცრის, წვრილად წვიმს, ხან მზე გამოანათებს. 2. წვრილად გამოყრა ტანზე. 3. ხავსის მოდება. ფუთქურანს
(ფუთქურუუ წვრილად იწვიმა, უფუთქურუ წვრილად უწვიმია) გრდუვ. საშ.-მოქმ. წვრილად წვიმს, ცრის; წვრილად აყრის ტანზე. 

Lemma: pui  
Number: 21618  
ფუი! შორსდ. ფუი! ფუი, თეცალეფქ დინთხორი!: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 30 -- ფუი, ასეთები დაიმარხე! ფუი, თეში
გააქარი!: ი. ყიფშ., გვ. 187 -- ფუი, ასე გააქარვე! იხ. ფუ! 

Lemma: puk'a  
Number: 21619  
ფუკა (ფუკას) ხის ჭურჭლეული (მ. კვირტია). შდრ. საბა: ფუკა ესე არს ხეთაგან ნათალი: ტაბაკი, სიფლი, როგო, თეფში, პინა,
კოკა და რაჲც ძელთაგან ჭურჭელია. 

Lemma: pula  
Number: 21620  
ფულა (ფულას) იგივეა, რაც ფულუა. 

Lemma: pulad-i  
Number: 21621  
ფულად-ი (ფულადის) ფოლადი. რაშიქ გელარღჷ ჸუჯიშე ფულადი: ქხს, 2, გვ. 150 -- რაშმა ამოყარა ყურიდან ფოლადი. 

Lemma: puland-i  
Number: 21622  
ფულანდ-ი (ფულანდის) იგივეა, რაც ფულადი. ფოლადი. ფულანდ ოკო გილაბდვე: ქხს, 1, გვ. 238 -- ფოლადი უნდა
დავდო. გამიკეთებაფეე ქაშქვილი დო ქასაგანი, ჟირხოლო ფულანდიში: ი. ყიფშ., გვ. 84 -- გამიკეთებინე მშვილდი და
ისარი, ორივე ფოლადისა. 

Lemma: pulak-i  
Number: 21623  
ფულაქ-ი (ფულაქის) ფოლაქი. 

Lemma: pulir-i  
Number: 21624  
ფულირ-ი (ფულირს) მიმღ. ვნებ. წარს. ფულუნს ზმნისა დამალული; დაფარული. გჷმორჩქინელი ჭირი კოცი ვაჸვილუნს,
ფულირი -- ქო: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 33 -- გამხელილი ჭირი კაცს არ კლავს, გაუმხელელი (დამალული) -- კი. ფულირი ჭირქ
შემაწუხუ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 28 -- ფარულმა ჭირმა შემაწუხა. ფულირო ზმნზ. ფარულად, მალულად. ქიმთვოჯინექ
თინენს ფულირო: მ. ხუბ., გვ. 33 -- შევხედავ იმათ მალულად. 

Lemma: pulua  
Number: 21625  
ფულუა (ფულუას) სახელი ფულუნს ზმნისა -- {და}მალვა, {და}ფარვა, ჩაფლვა. თე ცირასჷთი უკვერდჷ ათეში ფულუა: ა.
ცაგ., გვ. 31 -- ამ გოგოსაც უკვირდა ამის დამალვა. ირო ოცადუდუ ფულუას: ქხს, 1, გვ. 215 -- ყოველთვის ცდილობდა
დამალვას. თასის ძიუთ ფუბლუნდით: მასალ., გვ. 119 -- თესლს ძლივს ვფლავდით. მუთ ქითქუალუნი, მუთუნი ვეფულუნია
-- რაც ითქმის, არაფერი დაიმალებაო. მითი მა მაფულუუნიე, თისჷ ჩილო მიდჷვაჸუნუუქია: ი. ყიფშ., გვ. 38 -- ვინც მე
დამემალებაო, იმას ცოლად გავყვებიო. ოხორს ფულუნდესია დო სამუარხოს იჩიებუდესია: ი. ყიფშ., გვ. 177 -- სასახლეში
მალავდნენო და სამოახლოში კი ლაპარაკობდნენო. ფულუნს (დოფულუ დამალა, დუუფულუ დაუმალავს, დონოფულუე(ნ) დამალავდა
თურმე) გრდმ. მალავს. იფულუნს (დიიფულუ დაიმალა, დუუფულუ დაუმალავს) გრდმ. სათავ. ქც. ფულუნს ზმნისა -- იმალავს
თავისას. უფულუნს (დუუფულუ დაუმალა, დუუფულუ დაუმალავს) გრდმ. სასხვ. ქც. ფულუნს ზმნისა -- უმალავს. იფულუუ(ნ) (დიიფულუ
დაიმალა, დოფულე{რე}(ნ) დამალულა) გრდუვ. ვნებ. ფულუნს ზმნისა -- იმალება. აფულუუ(ნ) (დააფულუ დაემალა, დოფულუუ
დამალვია) გრდუვ. ვნებ. უფულუნს ზმნისა -- ემალება. იფულე(ნ), იფულენე(ნ) (იფულუ შესაძლებელი გახდა დამალვა, -- , -- )
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ფულუნს ზმნისა -- შეიძლება დაიმალოს. აფულე(ნ), აფულენე(ნ) (აფულუ შეძლო {და}ემალა, -- ,
დონოფულუე(ნ) შესძლებია დაემალა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უფულუნს ზმნისა -- შეუძლია {და}მალოს. ოფულაფუანს (ოფულაფუუ
ამალვინა, უფულაფუაფუ უმალვინებია, ნოფულაფუე(ნ) ამალვინებდა თურმე) კაუზ. ფულუნს ზმნისა -- ამალვინებს, აფარვინებს...
მაფულარი, მაფულუ მიმღ. მოქმ. {და}მმალავი, {და}მმალველი. ოფულარი, ოფულუ მიმღ. ვნებ. მყ. {და}სამალი, {და}სამალავი. ფულირი
მიმღ. ვნებ. წარს. {და}მალული. ნაფულა მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნამალი. ნაფულუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}მალვის საფასური.
{უდუ}უფულუ მიმღ. უარყ. {და}უმალავი. შდრ. ლაზ. ფულ (მფულ): ომფულუ დამალვა, დამარხვა (ნ. მარი). 

Lemma: pumpu  
Number: 21626  
ფუმფუ (ფუმფუს) იგივეა, რაც ბუბუ, -- რბილი, ფაფუკი; ჩვილი. 

Lemma: pumpula  
Number: 21627  
ფუმფულა (ფუმფულას) ფუტკართა და სხვა მწერთა მართვე (მ. კვირტია). შდრ. საბა: ფუმფლა მწერთ მართვე. 

Lemma: puna1//pune  
Number: 21628  
ფუნა1//ფუნე (ფუნა/ე-ს) ფუნა, ნაკელი, ნეხვი. ორინჯიში ფუნა -- საქონლის ფუნა. შდრ. საბა: ფუნე წივა -- ჴმელი ნეხვი. 

Lemma: puna2  
Number: 21629  
ფუნა2 (ფუნას) იგივეა, რაც ფუალა, ფუნაფა, -- დუღილი, დუღება. წყარიში ფუნალაშა ვამაჯინინე -- წყლის დუღილს



(ადუღებამდე) ვერ ვუყურებ (დავუცდი). 

Lemma: punapa  
Number: 21630  
ფუნაფა (ფუნაფას) იგივეა, რაც ფუნა2, ფუალა, -- დუღილი; ადუღება. დააფუნუუ სანთელი: მ. ხუბ., გვ. 5 -- აადუღა
სანთელი. ოფუნუანს (ოფუნუუ ადუღა, უფუნუაფუ აუდუღებია, ნოფუნაფუე(ნ) ადუღებდა თურმე) გრდმ. ადუღებს. შდრ. ნაფუნეფი. 

Lemma: punapil/r-i  
Number: 21631  
ფუნაფილ/რ-ი (ფუნაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ფუნს, ოფუნუანს ზმნებისა -- ადუღებული. წყარი ფუნაფილი რე
(//ფუნაფირი ლე) -- წყალი ადუღებულია. 

Lemma: pundik'-i  
Number: 21632  
ფუნდიკ-ი, ფუნდუკ-ი (ფუნდი/უკის) იგივეა, რაც ფონდიკი, -- ხვავი, ბარაქა. 

Lemma: punel-i  
Number: 21633  
ფუნელ-ი (ფუნელ/რს) იგივეა, რაც ფუნაფილი, -- მიმღ. ვნებ. წარს. ფუნს ზმნისა -- ადუღებული. 

Lemma: punchxa//puchxa  
Number: 21634  
ფუნჩხა//ფუჩხა (ფუ{ნ}ჩხას), ფინჩხა (ფინჩხას) ნამცეცი, ნაფშვენი, ნაფხვენი. ართი ფუჩხა ჭკიდიქ ვადოსქიდუ -- ერთი
ფინჩხა მჭადი არ დარჩა. შდრ. იმერ., გურ. ფუნჩხა ნამცეცი (ა. ღლ.), ფინჩხა ნაფშვენი, ფხვნილი, ნამცეცი (ი. ჭყ., ა. ღლ.);
ლაზ. ფუნჩხა ნამცეცი, ნაფშვენი (ნ. მარი). 

Lemma: punchxolua  
Number: 21635  
ფუნჩხოლუა (ფუნჩხოლუას) იხ. ფუჩხოლუა. 

Lemma: puy  
Number: 21636  
ფუჲ! შორსდ. გამოხატავს: ზიზღს, დაწუნებას... ფუი! ფუჲ, თეში გააქარი: მ. ქხს, 2, გვ. 472 -- ფუი, ისე გააქრე! იხ. ფუ, ფუი! 

Lemma: puzhap-i  
Number: 21637  
ფუჟაფ-ი (ფუჟაფის) ბოლის ხრჩოლვა, ფრქვევა; ნელი წვა. შდრ. გურ. პუჟუნი ნელი წვა (ს. ჟღ., ზანიზ., გვ. 228). 

Lemma: puzhua  
Number: 21638  
ფუჟუა (ფუჟუას) ფუჟვა, ჩუჟვა. ლადირი დიშქა იჩიოჟუ, იფუჟინუ, ვამენტებუ ჯგირონი -- ნედლი შეშა ჩუჟავს, ფუჟავს, რომ
არ მოეკიდება კარგად. შდრ. იმერ. ფუჟვა ჩუჟვა, ცეცხლის ცუდად მოკიდება (ვ. ბერ.). შდრ. ჩიოჟი. 

Lemma: puzhghap-i  
Number: 21639  
ფუჟღაფ-ი (ფუჟღაფის), ფუჟღინ-ი (ფუჟღინს), ფუჟღუა (ფუჟღუას) იგივეა, რაც ფუჟუა, -- სახელი ფუჟღანს ზმნისა -- ნედლი
შეშის ხრჩოლვით წვა, -- ფუჟვა, ჩუჟვა; კვამლის (მტვრის) ფრქვევა. ფუჟღანს (ფუჟღუუ იფუჟა, უფუჟღუუ უფუჟავს, ნოფუჟღუე(ნ)
ფუჟავდა თურმე) გრდმ. ფუჟავს, ჩუჟავს. 

Lemma: pur-i  
Number: 21640  
ფურ-ი (ფურს) ცუდი, ავი. ჯგჷრი დო ფური გარჩენი, თეს რჩქინა ოკო -- კარგი და ცუდი რომ გაარჩიო, ამას ცოდნა უნდა.
ვართ ჯგირს იჩიებუდუ დო ვართ ფურსუ -- არც კარგს ამბობდა და არც ცუდს. ნინა უძვალე რე დო ლექჷნი, ჯგირ დო
ფურც ორცხუანც: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 115 -- ენა უძვლოა და მსუბუქი, კარგსა და ცუდს აფუძნებს. ფურო ზმნზ. ცუდად. ჩქიმი
კოჩანა ქოგიშინით, ვეშემფასათ ფურო: ქხს, 1, გვ. 10 -- ჩემი კაცობა გაიხსენეთ, არ შემიფასოთ ცუდად. იხ. უფრაში. 

Lemma: pura  
Number: 21641  
ფურა, ფურაფა (ფურას, ფურაფას) სახელი ოფურუანს, ფურუ(ნ) ზმნათა -- გაცხელება, გახურება; გამოწრთობა. ლჷბჷ ოკო
რდე გურაფასია, მუჭო რკინა ფურაფასია: ი. ყიფშ., გვ. 182 -- რბილი უნდა იყო სწავლისას, როგორც რკინა გახურებისას.
ოქროში მადენი დიხას ოფურუანს: მ. ხუბ., გვ. 24 -- ოქროს მადანი მიწას ახურებს. ათე ჩხომქ გოფურუნი, წყარიშე
გეშასხაპუ: ი. ყიფშ., გვ. 48 -- ეს თევზი რომ გახურდა, წყლიდან ამოხტა. კჷცი მუჟამი ფურუნი, თიწკჷმა მიკიჭუანც ჭკჷდის:
ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 68 -- კეცი როდესაც გახურდება, მაშინ მიიწვავს მჭადს. ოფურუანს (ოფურუუ {გა}ახურა, უფურუაფუ {გა}უხურებია,
ნოფურაფუე(ნ) ახურებდა თურმე) გრდმ. ახურებს. იფურუანს (გიიფურუუ გაიხურა თავისთვის, გუუფურუაფუ გაუხურებია) გრდმ. სათავ.
ქც. ოფურუანს ზმნისა -- იხურებს. უფურუანს (გუუფურუუ გაუხურა, გუუფურუაფუ გაუხურებია) გრდმ. სასხვ. ქც. ოფურუანს ზმნისა --
უხურებს. ფურუ(ნ) (გოფურუ გახურდა, გოფურაფე{ლე}(ნ) გახურებულა) გრდუვ. ვნებ. ოფურუანს ზმნისა -- ხურდება. უფურუ(ნ) (გუუფურუ
გაუხურდა, გოფურაფუ გახურებია) გრდუვ. ვნებ. სასხვ. ქც. უფურუანს ზმნისა -- უხურდება. იფურენე(ნ) (იფურენუ შესაძლებელი
გახდა გახურება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ოფურუანს ზმნისა -- შეიძლება გახურება. აფურენე(ნ) (აფურენუ შეძლო
{გა}ეხურებინა, -- , გონოფურაფუე(ნ) შესძლებია გაეხურებინა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უფურუანს ზმნისა -- შეუძლია გაახუროს.
ოფურაფუანს (ოფურაფუუ {გა}ახურებინა, უფურაფუაფუ {გა}უხურებინებია, ნოფურაფუე(ნ) ახურებინებდა თურმე) კაუზ. ოფურუანს
ზმნისა -- ახურებინებს. მაფურაფალი მიმღ. მოქმ. {გა}მხურებელი. ოფურაფალი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}სახურებელი. ფურაფილი, ფურე
მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ხურებული. ნაფურეფი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნახურები. ნაფურაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ხურების
საფასური. {უგუ}უფურაფუ მიმღ. უარყ. {გა}უხურებელი. 

Lemma: purapil-i  
Number: 21642  



ფურაფილ-ი (ფურაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ოფურუანს ზმნისა -- გახურებული. 

Lemma: pure  
Number: 21643  
ფურე (ფურეს) მხურვალე, ცხელი. თიში მიშალაფას უჯგუ, ფურე ტყვიას მეურდენი: მ. ხუბ., გვ. 322 -- იმაში ჩავარდნას
სჯობია, ცხელ ტყვიას რომ უდგე. ტყვია ფურე მა მუმოგეს: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 154 -- მხურვალე (ცხელი) ტყვია მე მომარტყეს.
ჩქინ ჯიმალენს ფურე სალამი! -- ჩვენს ძმებს მხურვალე სალამი! 

Lemma: purtuxua  
Number: 21644  
ფურთუხუა (ფურთუხუას) საქმის ჩქარა და ცუდად კეთება. მუჭო რე, მითიოფურთუხანქ ირფელს ართიანსინი -- როგორაა,
რომ არეულად აკეთებ ყველაფერს. შდრ. იმერ. ფურთუხი საქმის ჩქარა და ცუდათ გაკეთება (ვ. ბერ.). 

Lemma: purtxin-i  
Number: 21645  
ფურთხინ-ი (ფურთხინს) იგივეა, რაც ბურდღინი, -- 1. ბურდღუნი, ბურტყუნი. თუნთიში ფურთხინი -- დათვის ბურტყუნი. თხა
ფურთხინუნს -- თხა ბურტყუნებს. 2. ფურთხი (მ. ძაძ., 2, გვ. 90); ფურთხება 

Lemma: puriale  
Number: 21646  
ფურიალე (ფურიალეს) ფრიალო კლდე (პ. ცხად., ტოპონ., გვ. 28). 

Lemma: purin-i  
Number: 21647  
ფურინ-ი (ფურინს), ფურინუა (ფურინუას) სახელი ფურინუნს ზმნისა -- {გა}ფრენა. ეჰე, ჩიტი, ქოფურინი...: ქხს, 1, გვ. 40 --
ეჰე, ჩიტო, გაფრინდი. კუჩხი ვაჩანც, გილურც, ფსუა ჩანც დო ვაფურინე -- ფეხი არ აქვს (აბია), დადის, ფრთა აქვს (აბია)
და ვერ დაფრინავს (შეუძლია იფრინოს) (გამოცანა: თევზი). გალია ხეს ქამოტუუ დო ქოფურინჷ რთხინაშა: კ. სამუშ., ქხპს,
გვ. 127 -- გალია ხელში შემატოვა და გაფრინდა თხილნარში. ფურინუნს (გოფურინუ გაფრინდა, გოუფურინუ გაფრენილა,
გონოფურინუე(ნ) გაფრინდებოდა თურმე) გრდუვ. ფრინავს. ოფურინუანს (ოფურინუუ {გა}აფრინა, უფურინუაფუ {გა}უფრენია) გრდმ.
აფრენს. უფურინუნს (გუუფურინუ გაუფრინდა, გოფურინუუ გაჰფრენია) გრდუვ. სასხვ. ქც. ფურინუნს ზმნისა -- უფრინდება.
იფურინე(ნ) (იფურინუ შესაძლებელი გახდა {გა}ფრენა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ფურინუნს ზმნისა -- შეიძლება {გა}ფრენა.
აფურინე(ნ) (აფურინუ შეძლო {გა}ფრენილიყო, -- , გონოფურინაფუე(ნ) შესძლებია გაეფრინა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უფურინუნს
ზმნისა -- შეუძლია გაფრინდეს ({გა}აფრინოს). ოფურინაფუანს (ოფურინაფუ აფრენინა, უფურინაფუაფუ უფრენინებია, ნოფურინაფუე(ნ)
აფრენინებდა თურმე) კაუზ. ოფურინუანს ზმნისა -- აფრენინებს. მაფურინალი, მაფურინე მიმღ. მოქმ. {გა}მფრენი. ოფურინალი,
ოფურინე მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}საფრენი. გოფურინელი მიმღ. ვნებ. წარს. გაფრენილი. ნაფურინა მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნაფრენი.
ნაფურინუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ფრენის საფასური. {უგუ}უფურინუ მიმღ. უარყ. {გა}უფრენელი. 

Lemma: purina  
Number: 21648  
ფურინა (ფურინას) მფრინავი; ფრენია. დროთ მოძიცე, მოლაჸაფე, თან ფურინა ქარი რექ: ქხს, 1, გვ. 113 -- ხან მცინარი,
მოთამაშე, ხან მფრინავი (ფრენია) ქარი ხარ. 

Lemma: purinua  
Number: 21649  
ფურინუა (ფურინუას) იხ. ფურინი, -- ფრენა. ტანი გიღუ მშვენიერი, ფურინუა ქირიცალი: ქხს, 1, გვ. 42 -- ტანი გაქვს
მშვენიერი, ფრენა ქორივით. ქ ფურინუა ხიოლით სიხარულით ფრენა. გადატ. სიხარულისაგან აღტაცება. 

Lemma: purk'-i  
Number: 21650  
ფურკ-ი (ფურკის) ბოლი; კვამლი, მტვერი. ფურკი ქჷმურსინი, ქოძირჷ: მ. ხუბ., გვ. 114 -- კვამლი რომ ასდის, ნახა. ქირიში
ფურკიქჷ გეედირთჷ: ა. ცაგ., გვ. 34 -- ფქვილის მტვერი ადგა. ფურკის ქიმთურძანდეს ღურჯუშა -- კვამლს შეუნთებდნენ
(შეუგზნებდნენ) ფუღუროში. ქ ფურკი რე გადატ. სწრაფია; გაბედულია; ვაჟკაცია. საქვარს ფურკი რე -- საქმეში სწრაფია. ქ
ფურკიშ მეჩამა კვამლის მიცემა; გადატ. შეტევა საუბრის, კამათის, მუშაობის დროს: ფერი ფურკი მეჩუ, დუდი
ქაშაჭყოლიდუუ -- ისე შეუტია, თავი დაავიწყა. იხ. კუმა. შდრ. ლაზ. ფურკი ხის ფოთოლი (ნ. მარი). 

Lemma: purk'ap-i  
Number: 21651  
ფურკაფ-ი (ფურკაფის) სახელი უფურკუანს ზმნისა -- ბოლება. თუთუმს უფურკუანს: ქხს, 1, გვ. 190 -- თუთუნს აბოლებს.
უფურკუანს (უფურკუუ აბოლა, უფურკუაფუ უბოლებია, ნოფურკუაფუე(ნ) აბოლებდა თურმე) გრდმ. აბოლებს, აფუტებს. 

Lemma: purk'ua  
Number: 21652  
ფურკუა (ფურკუას) იგივეა, რაც ფურკაფი, -- ბოლვა, ბოლვის დაწყება. ყებურს ჭას ფურკუა ქჷდუჭყაფუ -- კერიაზე ჩალას
ბოლვა დაუწყია. 

Lemma: purne  
Number: 21653  
ფურნე (ფურნეს) ფურნე. ფურნეს ჯგირი ქობალი იჭუუ -- ფურნეში კარგი პური ცხვება. 

Lemma: puro  
Number: 21654  
ფურო ზმნზ. ცუდად. ფურო რჩქუ -- ცუდად ჩანს. იხ. ფური. 

Lemma: purs-i  
Number: 21655  
ფურს-ი (ფურსის) ფხვიერი; მწირი, უნაყოფო. ფურსი დიხა ფხვიერი, მოუსავლიანი მიწა. ათენერი დიხეფი რე ფურსი,
ენწერი დიხეფი -- ასეთი (ამნაირი) მიწებია ფხვიერი (მოუსავლიანი), ეწერი მიწები. შდრ. მეიჭვირი დიხა; ტურჩი დიხა.



შდრ. ტოპონ. ფურსი//ფურცი. 

Lemma: pursik'-i  
Number: 21656  
ფურსიკ-ი (ფურსიკის) იგივეა, რაც ფურსი. 

Lemma: pursin-i  
Number: 21657  
ფურსინ-ი (ფურსინს) ენაჩლუნგობა. შდრ. ფურცინი. 

Lemma: pursina  
Number: 21658  
ფურსინა (ფურსინას) ვისაც ენაჩლუნგობა ახასიათებს, -- ენაჩლუნგი, ენაჩლიქია. შდრ. ფურცინა. 

Lemma: purt'in-i  
Number: 21659  
ფურტინ-ი (ფურტინს) ფურთხი. 

Lemma: purt'inua  
Number: 21660  
ფურტინუა (ფურტინუას) სახელი ფურტინუნს ზმნისა -- ფურთხება. ეშე ფურტინე, თოლს ქალჷგოლუ: ი. ყიფშ., გვ. 178 --
ზევით რომ ააფურთხო, თვალში ჩაგივარდება. ფურტინუნს (ფურტინუ აფურთხა, უფურტინუ უფურთხებია, ნოფურტინუე(ნ) აფურთხებდა
თურმე) გრდმ. აფურთხებს. ოფურტინანს (დააფურტინუ დააფურთხა, დუუფურტინუ დაუფურთხებია) გრდმ. აფურთხებს.
იფურტინე(ნ) (იფურტინუ შესაძლებელი გახდა ფურთხება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ფურტინუნს ზმნისა -- შეიძლება
ფურთხება. აფურტინე(ნ) (აფურტინუ შეძლო ეფურთხა, -- , დონოფურტინუე(ნ) შესძლებია დაფურთხება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
ფურტინუნს ზმნისა -- შეუძლია აფურთხოს. ოფურტინაფუანს (ოფურტინაფუუ აფურთხებინა, უფურტინაფუაფუ უფურთხებინებია,
ნოფურტინაფუე(ნ) აფურთხებინებდა თურმე) კაუზ. ფურტინუნს ზმნისა -- აფურთხებინებს. მაფურტინალი, მაფურტინე მიმღ. მოქმ.
მფურთხებელი. ოფურტინალი, ოფურტინე მიმღ. ვნებ. მყ. საფურთხებელი. დოფურტინელი მიმღ. ვნებ. წარს. დაფურთხებული.
ნაფურტინა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაფურთხი. ნაფურტინუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ფურთხების საფასური. {უდუ}უფურტინუ მიმღ. უარყ.
{და}უფურთხებელი. შდრ. გურ. მიაფურტნა მიაფურთხა (ა. ღლ.). 

Lemma: purua  
Number: 21661  
ფურუა (ფურუას) სახელი ფურუნს ზმნისა -- დენა, ჩქეფა (სისხლისა). გურს ტყვიაქ ქუმობხვად, ხათე ზისხირქ ქოფურუ: შ.
ბერ., გვ. 90; ქხს, 1, გვ. 271 -- გულში ტყვია მომხვდა, მაშინვე სისხლმა იჩქეფა. ფურანს (ქოფურუუ იჩქეფა, ქოუფურუუ უჩქეფია,
ქონოფურუე(ნ) იჩქეფდა თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ. ჩქეფს. 

Lemma: purpel-i  
Number: 21662  
ფურფელ-ი (ფურფელს) ფურცელი, ფოთოლი. ხოჭო ჯას უცჷრცონჷნც ფურფელც, ფოსვებც დო ტყების -- ხოჭო ხეს
უცირცნის ფოთოლს, ფესვებს და ტყავს. 

Lemma: purpin-i  
Number: 21663  
ფურფინ-ი (ფურფინს) ჩქარი და არეული ლაპარაკი (მ. ძაძ., 2, გვ. 90). 

Lemma: purpu  
Number: 21664  
ფურფუ (ფურფუს) ნორჩი, ჩვილი. შდრ. ფუმფუ. 

Lemma: purput'-i  
Number: 21665  
ფურფუტ-ი (ფურფუტის) იგივეა, რაც ფორფოტი. 

Lemma: purpushia  
Number: 21666  
ფურფუშია (ფურფუშიას) ბურბუშელა. 

Lemma: purshala  
Number: 21667  
ფურშალა (ფურშალას) გამხმარი ფოთოლი. თე ძრაბიქ შაყარუუ სხული დო მიშაჯანჷ გვამშაყარელს, ფურშალას: მ.
ხუბ., გვ. 113 -- ამ გოგომ აგროვა მსხალი და წევს ნაგავში, ხმელ ფოთლებში. 

Lemma: purcha  
Number: 21668  
ფურჩა (ფურჩას) ფუჩეჩი; სიმინდის ნაქურჩალი. სი ვა გოკო ჭა დო ფურჩა: მასალ., გვ. 116 -- შენ არ გინდა ჩალა და ფუჩეჩი.
ფარა ფურჩა რენია -- ფული ფუჩეჩიაო. ჸუდეს ვარე ჭა დო ფურჩა: ი. ყიფშ., გვ. 166 -- სახლში არ არის ჩალა და ფუჩეჩი.
იხ. ოფურჩე. 

Lemma: purchon-i  
Number: 21669  
ფურჩონ-ი (ფურჩონს), ფურჩონუა (ფურჩონუას) სახელი ფურჩონუნს ზმნისა -- ფურჩქნა, ფოთლისაგან გაწმენდა;
გაფრცქვნა. ბულიშ ტყებიში ფურჩონუა შიილებე -- ბლის ტყავის გაცლა (გაფრცქვნა) შეიძლება. ფურჩონუნს (გოფურჩონუ
გაფრცქვნა, გუუფურჩონუ გაუფრცქვნია, გონოფურჩონუე(ნ) გაფრცქვნიდა თურმე) გრდმ. ფურჩქნის, ფრცქვნის. უფურჩონუნს
(გუუფურჩონუ გაუფრცქვნა, გუუფურჩონუ გაუფრცქვნია) გრდმ. სასხვ. ქც. ფურჩონუნს ზმნისა -- უფრცქვნის, უფურჩქნის.
იფურჩონუუ(ნ) (გიიფურჩონუ გაიფრცქვნა, გოფურჩონე{ლე}(ნ) გაფრცქვნილა) გრდუვ. ვნებ. ფურჩონუნს ზმნისა -- იფრცქვნება,
იფურჩქნება. აფურჩონუუ(ნ) (გააფურჩონუ გაეფრცქვნა, გოფურჩონუუ გაჰფრცქვნია) გრდუვ. ვნებ. ფურჩონუნს ზმნისა --



ეფრცქვნება, ეფურჩქნება. იფურჩონე(ნ) (იფურჩონუ შესაძლებელი გახდა გაფრცქვნა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ფურჩონუნს
ზმნისა -- შეიძლება ფრცქვნა, ფურჩქნა. ოფურჩონაფუანს (ოფურჩონაფუუ აფრცქვნევინა, უფურჩონაფუაფუ უფრცქვნევინებია,
ნოფურჩონაფუე(ნ) აფრცქვნევინებდა თურმე) კაუზ. ფურჩონუნს ზმნისა -- აფრცქვნევინებს, აფურჩქნინებს. მაფურჩონალი მიმღ.
მოქმ. {გა}მფრცქვნელი. ოფურჩონალი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}საფრცქვენი. ფურჩონილი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ფრცქვნილი. ნაფურჩონა
მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნაფრცქვნი. ნაფურჩონუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ფრცქვნის საფასური. {უგუ}უფურჩონუ მიმღ. უარყ.
{გა}უფრცქვნელი. 

Lemma: purchonil-i  
Number: 21670  
ფურჩონილ-ი (ფურჩონილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ფურჩონუნს ზმნისა -- გაფრცქვნილი, გაფურჩქნილი. 

Lemma: purchonua  
Number: 21671  
ფურჩონუა (ფურჩონუას) იხ. ფურჩონი. 

Lemma: purchumale  
Number: 21672  
ფურჩუმალე (ფურჩუმალეს) ბოტან. შალამანდილი. იხ. ქუჩმანია (ა. მაყ.). 

Lemma: purchxol-i  
Number: 21673  
ფურჩხოლ-ი (ფურჩხოლ/რს) იხ. ფუჩხოლუა. 

Lemma: purchxolua  
Number: 21674  
ფურჩხოლუა (ფურჩხოლუას) იხ. ფუჩხოლუა. 

Lemma: purcel-i  
Number: 21675  
ფურცელ-ი (ფურცელ/რს) ფურცელი, ფოთოლი. ბინეხიში ფურცელქ ქოდოცუუ -- ვაზის ფოთოლი დაცვივდა. 

Lemma: purcelam-i  
Number: 21676  
ფურცელამ-ი (ფურცელამს) ფოთლიანი. ჸანჭის ქემეჩითჷ ფურცელამი თინჷ ჸალეფი -- ყაჭს (აბრეშუმის ჭიას) მიეცით
ფოთლიანი სწორი ტოტები. 

Lemma: purcelgopachil-i  
Number: 21677  
ფურცელგოფაჩილ-ი (ფურცელგოფაჩილ/რს) ფოთოლგაშლილი. 

Lemma: purcelua  
Number: 21678  
ფურცელუა (ფურცელუას) სახელი ფურცელანს ზმნისა -- ფურცვლა, გაფოთვლა. ჯაპის გიმახე დო ფურცელანს -- თუთაზე
(ხეზე) ზის და ფოთლავს. ფურცელანს (გოფურცელუუ გაფოთლა, გოუფურცელუუ გაუფოთლავს, გონოფურცელუე(ნ) გაფოთლავდა
თურმე) გრდმ. ფოთლავს, ფოთოლს აცლის. 

Lemma: purcin-i  
Number: 21679  
ფურცინ-ი (ფურცინს) იგივეა, რაც ფურსინი, -- ენაჩლუნგობა; ჩიფჩიფი. შდრ. ფურცინუა. 

Lemma: purcina  
Number: 21680  
ფურცინა (ფურცინას) იგივეა, რაც ფურსინა, -- ენაჩლუნგი; ჩიფჩიფა. 

Lemma: purcinua  
Number: 21681  
ფურცინუა (ფურცინუას) სახელი ფურცინუნს ზმნისა -- ენაჩლუნგობა; ჩიფჩიფი. დეეკვირი რაგადის, ნუ ჩქარენქ დო ნუ
ფურცინუნქ! -- დააკვირდი ლაპარაკს, ნუ ჩქარობ და ნუ ჩიფჩიფებ! ფურცინუნს (ფურცინუ გაურკვევლად ილაპარაკა, უფურცინუ
გაურკვევლად ულაპარაკნია) გრდმ. ენაჩლუნგობს, გაურკვევლად ლაპარაკობს; ჩიფჩიფებს. ნაფურცინა მიმღ. ვნებ. წარს.
გაურკვევლად ნათქვამი, ნაჩიფჩიფები. 

Lemma: purcu  
Number: 21682  
ფურცუ (ფურცუს): ფურცუ დიხა მწირი მიწა. შდრ. ფურსი. 

Lemma: purckin-i  
Number: 21683  
ფურცქინ-ი (ფურცქინს) იგივეა, რაც ფუცქინი, -- ჩურჩული, თავისთვის ჩუმად ლაპარაკი, -- ბუტბუტი. მუშდუდიშო ფუცქინუნს
დო იძიცანს -- თავისთვის ბუტბუტებს და იცინის. იხ. ცურცინი. შდრ. ლაზ. ფურჩოლი ჩურჩული (ეტიმოლ., გვ. 475). 

Lemma: purckina  
Number: 21684  
ფურცქინა (ფურცქინას) ვისაც ბუტბუტი, თავისთავთან ჩუმად ლაპარაკი სჩვევია. ფურცქინა კოჩი ბუტბუტა, თავისთავთან
ჩუმად მოლაპარაკე კაცი. 

Lemma: purckinua  
Number: 21685  



ფურცქინუა (ფურცქინუას) იგივეა, რაც ფუცქინუა, -- სახელი ფურცინუნს ზმნისა -- თავისთვის ჩუმად ლაპარაკი, -- ბუტბუტი;
ჩურჩული. ბჯუნუნსუ დო ფურცქინუნსუ -- მკოცნის და ჩურჩულებს. 

Lemma: purckon-i  
Number: 21686  
ფურცქონ-ი (ფურცქონს) იხ. ფურცქონუა. 

Lemma: purckonir-i  
Number: 21687  
ფურცქონირ-ი (ფურცქონირს) მიმღ. ვნებ. წარს. ფურცქონუნს ზმნისა -- {გა}ფრცქვნილი. 

Lemma: purckonua  
Number: 21688  
ფურცქონუა (ფურცქონუას) იგივეა, რაც ფურჩონუა, -- სახელი ფურცქონუნს ზმნისა -- ფრცქვნა; ფცქვნა. ფურცქონუნს
(გოფურცქონუ გაფცქვნა, გუუფურცქონუ გაუფცქვნია, გონოფურცქონუე(ნ) გაფცქვნიდა თურმე) გრდმ. ფრცქვნის, ფცქვნის: ფურჩქნის.
იფურცქონუნს (გიიფურცქონუ გაიფცქვნა, გუუფურცქონუ გაუფცქვნია) გრდმ. სათავ. ქც. ფურცქონუნს ზმნისა -- იფცქვნის.
უფურცქონუნს (გუუფურცქონუ გაუფცქვნა, გუუფურცქონუ გაუფცქვნია) გრდმ. სასხვ. ქც. ფურცქონუნს ზმნისა -- უფცქვნის.
იფურცქონუუ(ნ) (გიიფურცქონუ გაიფცქვნა, გოფურცქონე{ლე}(ნ) გაფცქვნილა) გრდუვ. ვნებ. ფურცქონუნს ზმნისა -- იფცქვნება.
აფურცქონუუ(ნ) (გააფურცქონუ გაეფცქვნა, გოფურცქონუუ გაჰფცქვნია) გრდუვ. ვნებ. უფურცქონუნს ზმნისა -- ეფცქვნება.
იფურცქონე(ნ) (იფურცქონუ შესაძლებელი გახდა გაფცქვნა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ფურცქონუნს ზმნისა -- შეიძლება
გაიფცქვნას. აფურცქონე(ნ) (აფურცქონუ შეძლო გაეფცქვნა, -- , გონოფურცქონუე(ნ) შესძლებია გაფცქვნა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
უფურცქონუნს ზმნისა -- შეუძლია გაფცქვნას. ოფურცქონაფუანს (ოფურცქონაფუუ აფცქვნევინა, უფურცქონაფუაფუ უფცქვნევინებია,
ნოფურცქონაფუე(ნ) აფცქვნევინებდა თურმე) კაუზ. ფურცქონუნს ზმნისა -- აფცქვნევინებს. მაფურცქონალი მიმღ. მოქმ. მფცქვნელი.
ოფურცქონალი მიმღ. ვნებ. მყ. საფცქვნელი. ფურცქონილი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ფცქვნილი. ნაფურცქონა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაფცქვნი.
ნაფურცქონუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ფცქვნის საფასური. {უგუ}უფურცქონუ მიმღ. უარყ. {გა}უფცქვნელი. 

Lemma: purcxol-i  
Number: 21689  
ფურცხოლ-ი (ფურცხოლ/რს) იხ. ფუცხოლი, -- ჩქარი სიარული, ფუსფუსი; ფაცა-ფუცი; ფაცური. 

Lemma: purcxon-i  
Number: 21690  
ფურცხონ-ი (ფურცხონს) ზედაპირის ფხეკა ფოცხით. იხ. ფუცხონი. 

Lemma: purxin-i  
Number: 21691  
ფურხინ-ი (ფურხინს) იგივეა, რაც ბურხინი, -- უშნო და ჩქარა ხმამაღლა ლაპარაკი. 

Lemma: purxishi  
Number: 21692  
ფურხიში ჯა (ფურხიში ჯას) ბოტან. ხებუერა. იხ. პოლონია (ა. მაყ.). 

Lemma: purxol-i  
Number: 21693  
ფურხოლ-ი (ფურხოლ/რს) იხ. ფუცხონი, -- ძლიერი ხმაურობა, ხმაური. იში ჸუდეშე ფურხოლი ირჩქიედუ -- იმის სახლიდან
ხმაური ისმოდა. 

Lemma: purxon-i  
Number: 21694  
ფურხონ-ი (ფურხონს) 1. ფახუნი, ფაფხური (პ. ჭარ.); ფახაფუხი; ხმაურით მოძრაობა. მუს იფურხონუქ ტყურათ? -- რას
ფახიფუხობ ტყუილად? 2. ტრაბახი; ბევრის ლაპარაკი. იფურხონუ(ნ) ( -- , იფურხონუ იფახიფუხა, უფურხონუ უფახიფუხია,
ნოფურხონუე(ნ) ფახიფუხობდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ფახიფუხობს; ხმაურობს. 

Lemma: pususia  
Number: 21695  
ფუსუსია (ფუსუსიას) იხ. ფუცუცია. 

Lemma: put'-i  
Number: 21696  
ფუტ-ი (ფუტის) იგივეა, რაც ფურკი -- 1. კვამლი, ბოლი. შურს დუბარქუნი, გეჲოლუ დაჩხირიში ფუტი -- სულს რომ
დაუბერავ, ავარდება ცეცხლის კვამლი. შდრ. საბა: დიდი ფუტი ავი კვამლი; გურ., იმერ. ფუტი ბოლი, კვამლი (ს. ჟღ., ა.
ღლ.). 2. ელვა. იხ. ფიტი1. 

Lemma: put'k'ur-i  
Number: 21697  
ფუტკურ-ი (ფუტკურს) იგივეა, რაც ფუთქური, -- ხის ხავსი. 

Lemma: put'k'urel-i  
Number: 21698  
ფუტკურელ-ი (ფუტკურელს) იგივეა, რაც ფუთქურელი, -- მიმღ. ვნებ. წარს. ფუტკურანს ზმნისა -- დახავსებული. გადატ.
დაჩრჩილული. 

Lemma: put'k'urua  
Number: 21699  
ფუტკურუა (ფუტკურუას) იგივეა, რაც ფუთქურუა, -- სახელი ფუტკურანს ზმნისა -- ხავსის მოდება. 



Lemma: put'ol-i  
Number: 21700  
ფუტოლ-ი (ფუტოლ/რს), ფუტოლუა (ფუტოლუას) რთვა. თედო, გოთოლი ჩერია, ქეთე, გეუფუტოლე: ქხს, 1, გვ. 242 --
თედო, გათალე თითისტარი, ქეთე, დაართე! 

Lemma: put'uk'-i  
Number: 21701  
ფუტუკ-ი (ფუტუკის) იხ. სკა. 

Lemma: put'ur-i  
Number: 21702  
ფუტურ-ი (ფუტურს) ენტომ. მატლი. შდრ. მუნტური. 

Lemma: put'urel-i  
Number: 21703  
ფუტურელ-ი (ფუტურელს) მიმღ. ვნებ. წარს. ფუტურანს ზმნისა -- დამატლიანებული; ფუტურო; ცარიელი. შდრ. რღომა (ჯა);
ლაზ. ფუნტურა ცარიელი კაკალი (ნ. მარი). 

Lemma: put'urua  
Number: 21704  
ფუტურუა (ფუტურუას) სახელი ფუტურანს ზმნისა -- დამატლიანება (ხისა), დაცარიელება. ფუტურანს (დოფუტურუუ
დაამატლიანა, დუუფუტურუუ დაუმატლიანებია, დონოფუტურუე(ნ) დაამატლიანებდა თურმე) გრდმ. ამატლიანებს, აჭიანებს. 

Lemma: put'ut'k'-i  
Number: 21705  
ფუტუტკ-ი (ფუტუტკის) ფუტკარი (გ. ელიავა). შდრ. ფუტუკი. 

Lemma: pupu  
Number: 21706  
ფუფუ (ფუფუს) იგივეა, რაც ფუფული, -- მუწუკი. 

Lemma: pupul-i  
Number: 21707  
ფუფულ-ი (ფუფულ/რს) იგივეა, რაც ფუფუ, -- მუწუკი. შდრ. ლაზ. ფუფული//ფუფუ მუწუკი (ნ. მარი); საბა: ფუფული
გართხმული მუწუკი; ზ. აჭარ. ფუფული თავხმელი მუწუკი (შ. ნიჟარ., ა. ღლ.). 

Lemma: puk-i  
Number: 21708  
ფუქ-ი (ფუქის) ბოტან. ბალახია ერთგვარი. შდრ. ტოპონ. ფუქი -- ადგილი და სოფელი. 

Lemma: pughin-i  
Number: 21709  
ფუღინ-ი (ფუღინს) იგივეა, რაც ჩუღინი, -- ტყუილების თქმა (მ. ძაძ., 2, გვ. 150). 

Lemma: pughina  
Number: 21710  
ფუღინა (ფუღინას) იგივეა, რაც ჩუღინა, -- ტყუილის მთქმელი. 

Lemma: pughu  
Number: 21711  
ფუღუ (ფუღუს) ზოოლ. იგივეა, რაც მუხვი, -- თხუნელა, მუდო, მუდუ (ი. ყიფშ.). ფუღუცალო ირო დიხას მითოხენია: ხალხ.
სიბრ., 1, გვ. 142 -- თხუნელასავით მუდამ მიწაში ზისო. ფუღუქ, -- ქიჸვანა ინწყუნია დო, -- არძოშ წოხოლე გემწითხორუ
თოლია: თ. სახოკ., გვ. 260 -- თხუნელამ, -- ქვეყანა იქცევაო და, -- ყველაზე წინ დაითხარა თვალებიო. 

Lemma: pughurua  
Number: 21712  
ფუღურუა (ფუღურუას) სახელი ფუღურანს ზმნისა -- დაფუღურო{ვ}ება. იხ. ფუღუ. 

Lemma: puq'in-i  
Number: 21713  
ფუყინ-ი (ფუყინს) უშნოდ ლაპარაკი. 

Lemma: pu՚in-i  
Number: 21714  
ფუჸინ-ი (ფუჸინს) იგივეა, რაც ფუყინი.შდრ. ბუჸინი. 

Lemma: pusha  
Number: 21715  
ფუშა, ფუშაფ-ი (ფუშა{ფი}-ს) სახელი ფუშანს ზმნისა -- ფშვინვა, ქშენა; ქოშინი. მეურს შარასინი, მეფუშანს -- გზაზე რომ
მიდის, მიქშენს. ჭიჭე ქათირულუუ დო გეუოლუ ფუშაქ -- პატარა გაირბინა და აუვარდა ქშენა. ფუშანს (ფუშუუ იქშინა, უფუშუუ
უქშენია, ნოფუშუე(ნ) ქშენდა თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ. ქშინავს, ფშვინავს. 

Lemma: pushapa  
Number: 21716  
ფუშაფა (ფუშაფას) სახელი ოფუშაფუანს ზმნისა -- 1. მჭრელი იარაღის (დანის, ხანჯლის და მისთან....) ჩაცემა, ტაკება
(მუცელში), -- ფუშვა. ხამი ქააფუშაფუუ ქორას -- დანა ფუშა მუცელში. 2. იხ. ფუშაფი, -- ქშენა, ფშვინვა; ხვნეშა. ოფუშაფუანს
(ქააფუშაფუუ ფუშა, ქუუფუშაფუაფუ უფუშავს, ქონოფუშაფუე(ნ) ფუშავდა თურმე) გრდმ. ფუშავს; აქშენინებს. აფუშენე(ნ) (აფუშენუ



შესაძლებელი გახდა ფუშვა, -- , ქონოფუშუე(ნ) შესძლებია ფუშვა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ოფუშაფუანს ზმნისა -- შეუძლია ფუშოს;
იქშინოს. მაფუშალი მიმღ. მოქმ. მფუშავი; მქშენი. ოფუშალი მიმღ. ვნებ. მყ. საფუშავი; საქშენი. 

Lemma: pushin-i  
Number: 21717  
ფუშინ-ი (ფუშინს) სახელი ფუშინუნს ზმნისა -- ქშენა, ქოშინი. გოფუშინი, რკინაშ ხოჯი, სი ვაგოკო ჭა დო ფურჩა: ქხს, 1, გვ.
321 -- დაიქშინე, რკინის ხარო, შენ არ გინდა ჩალა და ფუჩეჩი. 

Lemma: pushua  
Number: 21718  
ფუშუა (ფუშუას) იგივეა, რაც ფუშა, ფუშაფი, -- სახელი ფუშანს ზმნისა -- ფშვინვა, ქოშინი, ქშენა. თიში ფუშუაქ გური
მიდეღუ -- იმისი ქშენამ გული წაიღო. 

Lemma: pushkap-i  
Number: 21719  
ფუშქაფ-ი (ფუშქაფის) სახელი ფუშქანს ზმნისა -- ფრქვევა. სოკოქჷ გოფუშქუუ -- სოკო გასკდა და სპორები გამოცვივდა. 

Lemma: pushkin_i  
Number: 21720  
ფუშქინ -- ი (ფუშქინს) იგივეა, რაც ფუშქაფი, -- ფრქვევა. გადატ. დიდი ტყუილის თქმა (ფრქვევა). ფუშქანს (ფუშქუუ აფრქვია,
უფუშქუუ უფრქვევია, ნოფუშქ{აფ}უე(ნ) აფრქვევდა თურმე) გრდმ. აფრქვევს. 

Lemma: pushkor-i  
Number: 21721  
ფუშქორ-ი, ფუშქორუა (ფუშქორუას) სახელი ფუშქორუნს ზმნისა -- საჭმლის ხარბად და ხმის გამოცემით ჭამა. შდრ.
ხუშქორუა. 

Lemma: puch-i  
Number: 21722  
ფუჩ-ი (ფუჩის) 1. ფიცი. ვასაჭირენს ესხი ფუჩი: მ. ხუბ., გვ. 320 -- არაა საჭირო ამდენი ფიცი. ვარჷ, ფუჩის ვე გენდებუქჷ: ი.
ყიფშ., გვ. 19 -- არა, ფიცს არ გენდობი. ქ ფუჩიშ გოტახუა ფიცის გატეხა; ღალატი: მიქით ფუჩი გოტახასიენი: მ. ხუბ., გვ. 6 --
ვინც ფიცი გატეხოსო (უღალატოსო). ქ ფუჩიშ გიწოღალა ფიცის გამორთმევა, დაფიცება: დიდას ფუჩი გეგწუღუ -- დედა
დააფიცა (ფიცი გამოართვა). ქ ფუჩიში მეჩამა ფიცის მიცემა, დაფიცება. შდრ. ლაზ. ფუჩ: ოფუჩუ დაფიცება (ნ. მარი); ძვ.
ქართ. ფუცა. 2. ბავშვური მეტყველებით პატარა გოგონას სარცხვინელი ასო. 

Lemma: pucha  
Number: 21723  
ფუჩა, ფუჩაფ-ი, ფუჩაფა, ფუჩუა (ფუჩას, ფუჩაფას, ფუჩაფის, ფუჩუას) სახელი იფუჩანს, ფუჩაფულენს ზმნათა --
{და}ფიცება. ფუჩით ირიათო იფუფჩაქ (იფუფჩანქ) -- ფიცით სულ ვიფიცავ. გური წაულირი მაფუ, მა ღორონსჷ ვიფუჩუა:
ქხს, 1, გვ. 44 -- გული წამხდარი მაქვს, მე ღმერთს ვფიცავარ. მუმაშ შურქ ქოშაჭყორდუ დო მუმაჸონირიშის იფუჩუანდუა:
თ. სახოკ., გვ. 253 -- მამის სული დაავიწყდა და მამინაცვლისას იფიცავდაო. ჯიმალობა მიღუდანი, ართიან იფუფჩუათჷნი!:
კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 159 -- ძმობა გვქონდეს, ერთმანეთი რომ ვიფიცოთ. ფუჩაფულენს (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის
მწკრივებში) გრდუვ. სტატიკ. ფიცულობს. იფუჩანს, იფუჩუანს (იფუჩუუ იფიცა; უფუჩუაფუ უფიცავს, უფიცია; ნოფუჩაფუე(ნ) ფიცულობდა
თურმე) გრდმ. იფიცავს. ოფუჩუანს (ოფუჩუუ აფიცა, უფუჩუაფუ უფიცებია) გრდმ. აფიცებს. უფუჩუანს (უფუჩუუ უფიცა, უფუჩუაფუ
უფიცებია) გრდმ. სასხვ. ქც. ოფუჩუანს ზმნისა -- უფიცავს, უფიცებს. იფუჩუაფუ{უ}(ნ) (იფუჩუუ იფიცა მან, ფუჩაფე{ლე}(ნ) ფიცებულა)
გრდუვ. ვნებ. ოფუჩუანს ზმნისა -- იფიცება. აფუჩუაფუუ(ნ) (აფუჩუ ეფიცა, ფუჩაფუ ფიცებია) გრდუვ. ვნებ. ოფუჩუანს ზმნისა --
ეფიცება (უნებურად). იფუჩენე(ნ) (იფუჩენუ შესაძლებელი გახდა ფიცი, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. იფუჩანს ზმნისა --
შეიძლება {და}ფიცება. აფუჩე(ნ) აფუჩენე(ნ) (აფუჩენუ შეძლო {და}ეფიცა, -- , დონოფუჩაფუე(ნ) შესძლებია დაფიცება) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. უფუჩანს ზმნისა -- შეუძლია {და}იფიცოს. ოფუჩაფუანს (ოფუჩაფუუ აფიცებინა, უფუჩაფუაფუ უფიცებინებია,
ნოფუჩაფუაფუე(ნ) აფიცებიბებდა თურმე) კაუზ. ოფუჩუანს ზმნისა -- აფიცებინებს. მაფუჩ{აფ}ალი, მაფუჩური მიმღ. მოქმ.
{და}მფიცებელი. ოფუჩ{აფ}ალი, ოფუჩური მიმღ. ვნებ. მყ. {და}საფიცებელი. ფუჩ{აფ}ილი//ფუჩერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ფიცებული.
ნაფუჩა//ნაფუჩერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნაფიცები. ნაფუჩუერი//ნაფუჩაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ფიცების საფასური. {უდუ}უფუჩ{აფ}უ
მიმღ. უარყ. {და}უფიცებელი. 

Lemma: puchapil-i  
Number: 21724  
ფუჩაფილ-ი, ფუჩერ-ი (ფუჩაფილ/რს, ფუჩერს) მიმღ. ვნებ. წარს. იფუჩანს, ოფუჩუანს ზმნათა -- {და}ფიცებული. 

Lemma: puchech-i  
Number: 21725  
ფუჩეჩ-ი (ფუჩეჩის) ფუჩეჩი. სო მითოხექ? -- ფუჩეჩის!: ქხს, 1, გვ. 29 -- სად (რის ქვეშ) ზიხარ? -- ფუჩეჩში! გორდი ბუმბულს
ქემშაჯირეს დო ინა იშენ, -- ფუჩეჩიშავა, -- იძახუდუა: თ. სახოკ., გვ. 245 -- გომბეშო ბუმბულში ჩააწვინეს და ის მაინც, --
ფუჩეჩშიო, -- იძახოდაო. შდრ. ჩეჩუა, ნოჩეჩი. 

Lemma: puchinel-i  
Number: 21726  
ფუჩინელ-ი (ფუჩინელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. იფუჩანს ზმნისა -- {და}ფიცებული, ნაფიცი. 

Lemma: puchon-i  
Number: 21727  
ფუჩონ-ი (ფუჩონს) მოსმა, ცეცება, ფათური (ხელისა); მოფერება. დედიბიქ დუდის ფუჩონი გეუჭყჷ: მ. ხუბ., გვ. 272 --
დედაბერმა თავზე (ხელის) მოსმა დაუწყო. 

Lemma: puchonapa  
Number: 21728  
ფუჩონაფა (ფუჩონაფას) იგივეა, რაც ფუჩონუა, -- სახელი ფუჩონუნს ზმნისა -- ხელის მოსმა, მოალერსება. უკულ მაქჷთ
ქიმუარჩქვანი ჯუნა -- მოფუჩონაფას -- შემდეგ მეც (კი) მივეჩვიე კოცნა -- მოალერსებას (ხელის მოსმას). სქანი ხეში



ფუჩონუას ჭეხანს ვარა იბსარგებლე: შ. ბერ., გვ. 184 -- შენი ხელის მოსმით ცოტახანს მაინც ვისარგებლებ. მეზობელს
ქორას ქააჭუნია -- და, სი ხოლო მიფუჩონევა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 86 -- მეზობელს თუ მუცელი სტკივა, შენც ხელი მოისვიო.
უუუჰ, საყვარელია დო ქიფუჩონუანს კიდირიშა: მ. ხუბ., გვ. 176 -- უუუჰ, საყვარელიო და ხელს ისვამს მკერდზე. ფუჩონუნს
(გოფუჩონუ მოეფერა, გუუფუჩონუ მოფერებია, გონოფუჩონუე(ნ) მოეფერებოდა თურმე) გრდმ. უსვამს ხელს, ეფერება.
იფუჩონუნს//იფუჩონუანს (იფუჩონუ{უ} ისვა ხელი; უფუჩონუაფუ მოუსვამს ხელი, მოალერსებია) გრდმ. ხელს ისვამს.
უფუჩონუნს//უფუჩონუანს (უფუჩონუუ მოუალერსა; უფუჩონუაფუ ხელი მოუსვამს, მოუალერსებია) გრდმ. სასხვ. ქც. ფუჩონუნს
ზმნისა -- ხელს უსვამს, უალერსებს. იფუჩონე(ნ)//იფუჩონინე(ნ) (იფუჩონინუ შესაძლებელი გახდა ხელის მოსმა, მოფერება; -- ; --
) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ფუჩონუნს ზმნისა -- შეიძლება ხელის მოსმა -- მოალერსება. აფუჩონე(ნ)//აფუჩონენე(ნ) (აფუჩონენუ
შეძლო ხელი მოესვა, მოფერებოდა; -- , მონოფუჩონუე(ნ) შესძლებია ხელის მოსმა, მოფერება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უფუჩონუნს
ზმნისა -- შეუძლია ხელი მოუსვას -- მოეალერსოს. ოფუჩონაფუანს (ოფუჩონაფუუ ხელი {მო}ასმევინა, {მო}აალერსებინა;
უფუჩონაფუაფუ ხელი {მო}უსმევინებია, {მო}უალერსებინებია; ნოფუჩონაფუე(ნ) ხელს ასმევინებდა, აალერსებინებდა თურმე) კაუზ.
ფუჩონუნს ზმნისა -- ხელს ასმევინებს, აალერსებინებს. მაფუჩონალი მიმღ. მოქმ. ხელის {გადა}მსმელი, {მო}მფერებელი.
ოფუჩონალი მიმღ. ვნებ. მყ. ხელგადასასმელი, {მო}საფერებელი. ფუჩონილი მიმღ. ვნებ. წარს. ხელგადასმული, {მო}ფერებული.
ნაფუჩონა მიმღ. ვნებ. წარს. ხელგადანასვამი, {მო}ნაფერები, ნაალერსები ხელის წასმით. ნაფუჩონუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ხელის
გადასმის, {მო}ფერების საფასური. {უგუ}უფუჩონუ მიმღ. უარყ. ხელგადაუსმელი, მოუფერებელი. 

Lemma: puchonil-i  
Number: 21729  
ფუჩონილ-ი (ფუჩონილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ფუჩონუნს ზმნისა -- ხელის მოსმით მოფერებული, ნაალერსები. 

Lemma: puchonua  
Number: 21730  
ფუჩონუა (ფუჩონუას) იგივეა, რაც ფუჩონაფა. 

Lemma: puchu  
Number: 21731  
ფუჩუ (ფუჩუს) იგივეა, რაც ფუჩი (მნიშვნ. -- 2). 

Lemma: puchua  
Number: 21732  
ფუჩუა (ფუჩუას) იგივეა, რაც ფუჩა, ფუჩაფა, ფუჩინი. ნდემიში მორდილქჷ უფუჩუ: ი. ყიფშ., გვ. 68 -- დევის გაზრდილმა
უფიცა. 

Lemma: puchun-i  
Number: 21733  
ფუჩუნ-ი (ფუჩუნს) ჩუმი ლაპარაკი, -- ფუჩუნი. 

Lemma: puchxa  
Number: 21734  
ფუჩხა, ფუნჩხა (ფუ{ნ}ჩხას) ნამცეცი, ნაფშვენი, ნაფხვენი. ღუმუშ ფუჩხა ქაწოუჸოთ: ქხს, 1, გვ. 253 -- ღომის (ნაფშვენი)
ნამცეცი დაუგდო (წინ). ჩუვანცჷ ეგებუ ფუჩხა ინოძჷდასჷნი: ი. ყიფშ., გვ. 95 -- ქვაბში ეგების ნამცეცი იდოს. სქანიჯგურას
ვავაჸუნუქ, ვამაშუას ფუჩხაქჷნი: ქხს, 1, გვ. 102 -- შენისთანას არ გავყვები, ნამცეციც რომ ვერ ვიშოვო. (ოკოდჷ)
დორძღელედჷკო თი დინდარიში ტაბაკიშე გილნაცჷმა ფუჩხათჷ: ა. ცაგ., გვ. 96 -- (უნდოდა) გამძღარიყო იმ მდიდრის
მაგიდიდან ჩამოცვენილი ნამცეცით. 

Lemma: puchxa-puchxa  
Number: 21735  
ფუჩხა-ფუჩხა (ფუჩხა-ფუჩხას) ნამცეც-ნამცეცი. ბოშიქ ქააჸოთჷ მუში საგანი, მარა ფუჩხა-ფუჩხა ცალო თექ
ქიმკიხინკოლჷ: მ. ხუბ., გვ. 180 -- ბიჭმა ესროლა თავისი ისარი, მაგრამ ნამცეც-ნამცეცივით იქ მიიფშვნა. ფუჩხა-ფუჩხათ
ზმნზ. ნამცეც-ნამცეცად, ნამცეცებად. გეუნჭირჷ ხე დო ფუჩხა-ფუჩხათ გინართინუუ: მ. ხუბ., გვ. 80 -- დააჭირა ხელი და
ნამცეცებად აქცია. 

Lemma: puchxo{l}ia  
Number: 21736  
ფუჩხო{ლ}ია (ფუჩხო{ლ}იას) რძეში ჩაფშვნილი პური, მჭადი ან ღომი. ფუჩხოიაში ჭკომუასი რექ გერჩქვანილი --
ფუჩხოლიის ჭამას ხარ მიჩვეული. შდრ. იმერ. ფუნჩხული ღომის-ღომი ნიგვზით და ხახვით შეზავებული (ვ. ბერ.). შდრ.
ფუჩხოლირი. 

Lemma: puchxolir-i  
Number: 21737  
ფუჩხოლირ-ი (ფუჩხოლირს) მიმღ. ვნებ. წარს. ფუჩხოლუნს ზმნისა -- დანამცეცებული, დაფშვნილი. 

Lemma: puchxolua  
Number: 21738  
ფუჩხოლუა (ფუჩხოლუას) სახელი ფუჩხოლუნს ზმნისა -- დამტვრევა, დამსხვრევა, დანამცეცება, დაფშვნა. ხეშა მუსით
ქიჸოთანსინი, ირფელს დოფუჩხოლუნს -- ხელში რასაც ჩაიგდებს, ყველაფერს დაფშვნის (დაამტვრევს). ფუჩხოლუნს
(დოფუჩხოლუ დაფშვნა, დუუფუჩხოლუ დაუფშვნია, დონოფუჩხოლუე(ნ) დაფშვნიდა თურმე) გრდმ. ფშვნის, ფხვნის. იფუჩხოლუუ(ნ)
(დიიფუჩხოლუ დაიფშვნა, დოფუჩხოლე{რე}(ნ) დაფშვნილა) გრდუვ. ვნებ. ფუჩხოლუნს ზმნისა -- იფშვნება. აფუჩხოლუუ(ნ) (დააფუჩხოლუ
დაეფშვნა, დოფუჩხოლუუ დაჰფშვნია) გრდუვ. ვნებ. უფუჩხოლუნს ზმნისა -- ეფშვნება. იფუჩხოლე(ნ) (იფუჩხოლუ შესაძლებელი
გახდა დაფშვნა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ფუჩხოლუნს ზმნისა -- შეიძლება დაფშვნა, დაიფშვნას. აფუჩხოლე(ნ) (აფუჩხოლუ
შეძლო დაეფშვნა, -- , დონოფუჩხოლუე(ნ) შესძლებია დაეფშვნა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უფუჩხოლუნს ზმნისა -- შეუძლია
დაფშვნას. ოფუჩხოლაფუანს (ოფუჩხოლაფუუ აფშვნევინა, უფუჩხოლაფუაფუ უფშვნევინებია, ნოფუჩხოლაფუაფუე(ნ) აფშვნევინებდა
თურმე) კაუზ. ფუჩხოლუნს ზმნისა -- აფშვნევინებს. მაფუჩხოლარი, მაფუჩხოლუ მიმღ. მოქმ. {და}მფშვნელი. ოფუჩხოლარი, ოფუჩხოლუ
მიმღ. ვნებ. მყ. {და}საფშვნელი. ფუჩხოლირი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ფშვნილი, {და}მსხვრეული. ნაფუჩხოლა მიმღ. ვნებ. წარს.
ნამსხვრევი, ნაფშვნი. ნაფუჩხოლუერი მიმღ. ვნებ. წარს. მსხვრევის, ფშვნის საფასური. {უდუ}უფუჩხოლუ მიმღ. უარყ. {და}უმსხვრევი,
{და}უფშვნელი. იხ. ჩინჩოლუა, ხინკოლუა. 



Lemma: pucer-i  
Number: 21739  
ფუცერ-ი (ფუცერს) სათევზაო, საფაცერო ადგილი. იხ. ფაცერი. 

Lemma: pucon-i  
Number: 21740  
ფუცონ-ი (ფუცონს) ქექა. შდრ. ჩხირკუა. 

Lemma: pucor-i  
Number: 21741  
ფუცორ-ი (ფუცორს) ფუსფუსი, ფაცური, ფაცა-ფუცი, ფუცფუცი; სირბილი (ი. ყიფშ.). 

Lemma: pucorua  
Number: 21742  
ფუცორუა (ფუცორუას) სახელი იფუცორუ(ნ) ზმნისა -- ფუსფუსი, ფაციფუცობა, -- ფუცუნი, ფაცური. იფუცორუ(ნ) (იფუცორუ
იფუსფუსა, უფუცორინუ უფუსფუსებია, ნოფუცორუე(ნ) ფუსფუსებდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ფუსფუსებს, ფაცაფუცობს, -- ფუცუნებს 

Lemma: pucuc-i  
Number: 21743  
ფუცუც-ი (ფუცუცის) იგივეა, რაც აკაბუ{რ}ცხა, -- ნამცეცი; ძალიან პატარა, -- ფუცუნა. ლომი რექ გურით, ფუცუცი -- ძალით:
შ. ბერ., გვ. 164 -- ლომი ხარ გული, ფუცუნა -- ძალით. 

Lemma: pucucia  
Number: 21744  
ფუცუცია (ფუცუციას) ენტომ. პაწაწკინტელა მწერი, ქინქლა, -- ეტანება მაჭარს. შდრ. იმერ., გურ. ფუცუნცელა, ფუცუნცველა
კოღოზე პატარა მწერი, ქინქლა (პ. ჯაჯან., ა. ღლ.). 

Lemma: puckin-i  
Number: 21745  
ფუცქინ-ი (ფუცქინს) იგივეა, რაც ფურცქინი, ფურცქინუა, -- თავისთვის ჩუმად ლაპარაკი, -- ბუტბუტი. 

Lemma: puckina  
Number: 21746  
ფუცქინა (ფუცქინას) ვისაც ბუტბუტი სჩვევია. ფუცქინა კოჩი -- მოჩურჩულე კაცი. 

Lemma: puckinua  
Number: 21747  
ფუცქინუა (ფუცქინუას) სახელი ფუცქინუნს ზმნისა -- თავისთვის ხმადაბლა ლაპარაკი, -- ბუტბუტი, ჩურჩული. გილურს დო
მუშო ფუცქინუნს -- დადის და თავისთვის ბუტბუტებს (ჩურჩულებს). ფუცქინუნს (ფუცქინუ იბუტბუტა, უფუცქინუ უბუტბუტია,
ნოფუცქინუე(ნ) ბუტბუტებდა თურმე) გრდმ. ბუტბუტებს, -- ძალზე ჩუმად ლაპარაკობს, ჩურჩულებს. უფუცქინუნს (უფუცქინუ უჩურჩულა,
უფუცქინუ უჩურჩულ{ებ}ია) გრდმ. სასხვ. ქც. ფუცქინუნს ზმნისა -- უჩურჩულებს, ძალზე ჩუმად ეუბნება. იფუცქინე(ნ) (იფუცქინუ
შესაძლებელი გახდა ბუტბუტი, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ფუცქინუნს ზმნისა -- შეიძლება ბუტბუტი (ჩურჩული). აფუცქინე(ნ)
(აფუცქინუ შეძლო ებუტბუტა, -- , ნოფუცქინუე(ნ) შესძლებია ბუტბუტი) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უფუცქინუნს ზმნისა -- შეუძლია
უჩურჩულოს, ძალზე ჩუმად ელაპარაკოს. ოფუცქინაფუანს (ოფუცქინაფუუ აჩურჩულებინა, უფუცქინაფუაფუ უჩურჩულებინებია,
ნოფუცქინაფუაფუე(ნ) აჩურჩულებინებდა თურმე) კაუზ. ფუცქინუნს ზმნისა -- აჩურჩულებინებს. მაფუცქინალი, მაფუცქინე მიმღ. მოქმ.
მობუტბუტე; მოჩურჩულე. ოფუცქინალი, ოფუცქინე მიმღ. ვნებ. მყ. საბუტბუტო; საჩურჩულო. ნაფუცქინა მიმღ. ვნებ. წარს.
ნაბუტბუტები; ნაჩურჩულები. ნაფუცქინუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ბუტბუტისათვის, ჩურჩულისათვის გასამრჯელო. 

Lemma: puckol-i  
Number: 21748  
ფუცქოლ-ი (ფუცქოლ/რს) საქმის ზერელედ, უხარისხოდ კეთება. 

Lemma: puckolua  
Number: 21749  
ფუცქოლუა (ფუცქოლუას) სახელი ფუცქოლუნს ზმნისა -- საქმის უხარისხოდ კეთება. ვადაგურენ დო ფუცქოლუნს -- ვერ
ისწავლა და უხარისხოდ აკეთებს. ფუცქოლუნს (გოფუცქოლუ რაღაც გააკეთა, გუუფუცქოლუ რაღაც გაუკეთებია, გონოფუცქოლუე(ნ)
რაღაცას გააკეთებდა თურმე) გრდმ. რაღაცას უხარისხოდ აკეთებს. იფუცქოლუ(ნ) ( -- , იფუცქოლუ იფუსფუსა, უფუცქოლინუ
უფუსფუსია, ნოფუცქოლუე(ნ) ფუსფუსებდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ფუსფუსებს რაღაცის გასაკეთებლად, -- ფუცუნებს. 

Lemma: puckon-i  
Number: 21750  
ფუცქონ-ი (ფუცქონს) იხ. ფურცქონი. 

Lemma: pucxol-i  
Number: 21751  
ფუცხოლ-ი (ფუცხოლ/რს) სწრაფი სიარული; ფუცხუნი; რამეზე ხელის წავლებით ცოცვა. ვეესვანჯუ, გილურს, იფუცხოლუ --
არ ისვენებს, დადის, დაფუცხუნობს. იფუცხოლუ(ნ) (იფუცხოლუ მოუსვენრად იყო, უფუცხოლინუ მოუსვენრად ყოფილა,
ნოფუცხოლუე(ნ)//ნოფუცხოლინუე(ნ) მოუსვენრად იყო თურმე) გრდუვ. ვნებ. მოუსვენრად არის, დაფუცხუნობს. 

Lemma: pucxon-i  
Number: 21752  
ფუცხონ-ი (ფუცხონს) 1. ქექვა, ფხეკა, ფოცხვა. 2. ფუსფუსი, ფაციფუცი. გადატ. გაფიცხება. 

Lemma: pucxonua  
Number: 21753  
ფუცხონუა (ფუცხონუას) სახელი ფუცხონუნს ზმნისა -- ფრჩხილებით ან ბრჭყალებით კაწვრა; ფხეკა, ფხაჭნა. შდრ. ლაზ.
ფუცხოლ: ფუცხოლუფ ფრჩხილებით ფხაჭნა (ნ. მარი). 



Lemma: pucxua  
Number: 21754  
ფუცხუა (ფუცხუას) იგივეა, რაც ბუცხუა, -- სახელი ფუცხუნს//ფუცხანს ზმნათა -- ფოცხვა. ოზეს ძერწიშ ჩხვეკით ფუცხანს --
ეზოს ძეწნის ჩხერკით (ცოცხით) ფოცხავს. ფუცხანს (ფუცხუუ ფოცხა, უფუცხუუ უფოცხავს, ნოფუცხუე(ნ) ფოცხავდა თურმე) გრდმ.
ფოცხავს. 

Lemma: puch'eba  
Number: 21755  
ფუჭება (ფუჭებას) სახელი აფუჭენს, იფუჭებუუ(ნ) ზმნათა -- გაფუჭება. გედი ეშე, სქანო ტყვიას ვაგვაფუჭე -- ადე ზევით,
შენთვის ტყვიას არ გავაფუჭებ. აფუჭენს (გააფუჭუ გააფუჭა, გუუფუჭებუ გაუფუჭებია, გონოფუჭებუე(ნ) გააფუჭებდა თურმე) გრდმ.
აფუჭებს. იფუჭენს (გიიფუჭუ გაიფუჭა, გუუფუჭებუ გაუფუჭებია) გრდმ. სათავ. ქც. აფუჭენს ზმნისა -- იფუჭებს. უფუჭენს (გუუფუჭუ
გაუფუჭა, გუუფუჭებუ გაუფუჭებია) გრდმ. სასხვ. ქც. აფუჭენს ზმნისა -- უფუჭებს. იფუჭებუ(ნ) (გეეფუჭუ გაფუჭდა, გაფუჭებე{ლე}(ნ)
გაფუჭებულა) გრდუვ. ვნებ. აფუჭენს ზმნისა -- ფუჭდება. ეფუჭებუ(ნ) (გეეფუჭუ გაუფუჭდა, გაფუჭებუ{უ} გაჰფუჭებია) გრდუვ. ვნებ.
აფუჭენს ზმნისა -- უფუჭდება. იფუჭენე(ნ) (იფუჭენუ შესაძლებელი გახდა გაფუჭება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. აფუჭენს ზმნისა
-- შეიძლება გაფუჭება. აფუჭენე(ნ) (აფუჭენუ შეძლო {გა}ეფუჭებინა, -- , გონოფუჭებუე(ნ) შესძლებია გაფუჭება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
აფუჭენს ზმნისა -- შეუძლია {გა}აფუჭოს. ოფუჭებაფუანს (ოფუჭებაფუუ აფუჭებინა, უფუჭებაფუაფუ უფუჭებინებია, ნოფუჭებაფუე(ნ)
აფუჭებინებდა თურმე) კაუზ. აფუჭენს ზმნისა -- აფუჭებინებს. მაფუჭებელი მიმღ. მოქმ. {გა}მფუჭებელი. ოფუჭებელი მიმღ. ვნებ. მყ.
{გა}საფუჭებელი. გაფუჭებული მიმღ. ვნებ. წარს. გაფუჭებული. {გო}ნაფუჭები/უ მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნაფუჭები. {გო}ნაფუჭუერი მიმღ.
ვნებ. წარს. {გა}ფუჭების საფასური. {უგუ}უფუჭებუ მიმღ. უარყ. {გა}უფუჭებელი. 

Lemma: pux-i  
Number: 21756  
ფუხ-ი (ფუხის) ბოტან. ხებუერა, -- იგივეა, რაც ფურხიში ჯა (ა. მაყ.). 

Lemma: puxurua  
Number: 21757  
ფუხურუა (ფუხურუას) ფუმფულა. ...ხეგვანილი, ფუხურუა, გალიაში მითჷნარდი: მ. ხუბ., გვ. 325 -- ...ხელმსუქანი,
ფუმფულა, გალიაში ნაზარდი. შდრ. ფოხორია. 

Lemma: puj-i  
Number: 21758  
ფუჯ-ი (ფუჯის) ფური; დედალი საქონელი; ძროხა. ხოს უღუ ქომუღეს, -- ფუჯი ვორექია...: თ სახოკ., გვ. 265 -- ხარს უღელი
მოუტანეს, -- ძროხა (ფური) ვარო. ხოჯი დოუჸვილი -- ოდა, ფუჯი გეუძინი: ი. ყიფშ., გვ. 142 -- ხარი დავუკალი -- ოდა, ფური
დავუმატე. შდრ. ლაზ. ფუჯი ძროხა (ნ. მარი). 

Lemma: pujgin-i  
Number: 21759  
ფუჯგინ-ი (ფუჯგინს) ფური-ხბო. შდრ. ხოჯგინი. 

Lemma: pujia  
Number: 21760  
ფუჯია (ფუჯიას) კნინ. ძროხა. ჩქიმი ფუჯია ჯგირი მაჭვალი რე -- ჩემი ძროხა კარგი მეწველია. 

Lemma: puji  
Number: 21761  
ფუჯი დო ხოჯ-ი (ფუჯი დო ხოს) ფური (ძროხა) და ხარი. 

Lemma: pujishi  
Number: 21762  
ფუჯიში ნინა (ფუჯიში ნინას) ბოტან. ირმის ენა (ა. მაყ.). 

Lemma: pujk'ambesh-i  
Number: 21763  
ფუჯკამბეშ-ი (ფუჯკამბეშის) ზოოლ. ფურკამეჩი. 

Lemma: puh  
Number: 21764  
ფუჰ! შორსდ. გამოხატავს ზიზღს, დაწუნებას, -- ფუჰ! ფუჰ, ჸოროფა დიინთხორი! -- ფუ, სიყვარულო, დაიკარგე (დაიმარხე)! 

Lemma: pe'land-i  
Number: 21765  
ფჷლანდ-ი (ფჷლანდის, ფჷლანს) იხ. ფულანდი. 

Lemma: pkuala  
Number: 21766  
ფქუალა (ფქუალას) იხ. ქუალა. 

Lemma: pshal-i  
Number: 21767  
ფშალ-ი (ფშალს) იხ. შალი. 

Lemma: pshale  
Number: 21768  
ფშალე (ფშალეს) ბოტან. სვია (ა. მაყ.). შდრ. მაფშალია. 

Lemma: pshalo  



Number: 21769  
ფშალო (ფშალოს) იხ. ფშალე, -- სვია, -- მცენარე, რომლის ყვავილისაგან ხარშავენ საფუარს, რაც სასიამოვნო გემოს
აძლევს პურს. ამ მცენარის ხშირ სტუმარ ჩიტს ეძახიან მაფშალიას. ის ხშირ მეტამორფოზს განიცდისო და ამიტომ ვერ
ცნობენ. ეს ჩიტი გაზაფხულზე და ზაფხულში მაფშალიაა (ფშალოს ჩიტი), შემოდგომაზე -- ნიბლია, ზამთარში -- გულწითელა
(გურმეჭვია). ზოგი მას იადონსაც ეძახის (მ. კვირტია). ფშალო მცენარეა, რომელსაც იყენებდნენ საფუვრისათვის პურის
გამოსაცხობად (მასალები, ტ. 3, ნაწ. 2, გვ. 211). 

Lemma: pshapa  
Number: 21770  
ფშაფა (ფშაფას) სახელი ოფშანს ზმნისა -- {ა}ვსება 

Lemma: pshvenier-i  
Number: 21771  
ფშვენიერ-ი (ფშვენიერს) მშვენიერი. თქვა ნორჩქენა ფშვენიერი ბირა: ი ყიფშ., გვ. 164 -- თქვენ გცოდნიათ მშვენიერი
სიმღერა. 

Lemma: pshie  
Number: 21772  
ფშიე, ფშიე! შორსდ. ფურის მოსახმობი მიმართვა. 

Lemma: pshinapa  
Number: 21773  
ფშინაფა (ფშინაფას) იგივეა, რაც შინაფა, -- სახელი ოფშინუანს, ფშინდუ(ნ) ზმნათა -- გასიება. ხარხის ქაშუუკათუანა
წყარმაკი დო ფშინაფას: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 21 -- ხალხს დამართებენ (გაურევენ) წყალმანკსა და გასიებას. 

Lemma: pshion-i  
Number: 21774  
ფშიონ-ი (ფშიონს) შპიონი. 

Lemma: pshk'er-i//pshker-i  
Number: 21775  
ფშკერ-ი//ფშქერ-ი (ფშკ/ქერს) ბოტან. შქერი (ა. მაყ.). 

Lemma: pshxir-i  
Number: 21776  
ფშხირ-ი (ფშხირს) იგივეა, რაც შხირი, -- ხშირი. მინდიხას ფართო, მინდიხას ფშხირი...: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 121 --
ზოგ ადგილას (ზოგგან) ფართო, ზოგგან ხშირი... 

Lemma: pshxir-pshxiras  
Number: 21777  
ფშხირ-ფშხირას ზმნზ. ხშირ-ხშირად. შურო ღორონთ(ი) ქორწანცჷ-და, ფშხირ-ფშხირას ქჷმმაკითხე!: კ. სამუშ., ქართ.
ზეპ., გვ. 54 -- ოდნავ ღმერთი თუ გწამს, ხშირ-ხშირად მომაკითხე. 

Lemma: pxvior-i  
Number: 21778  
ფხვიორ-ი (ფხვიორს) ფხვიერი. ფხვიორი დიხა ფხვიერი მიწა. 

Lemma: ph  
Number: 21779  
ფჰ! შორსდ. ზიზღის, შერცხვენის, დაწუნების გამომხატველი -- ფუჰ! 

Letter: k  
ქ 

Lemma: -k1  
Number: 21780  
-ქ1 მოთხრობითი ბრუნვის ნიშანი: ოსურ-ქ ქალ-მა, ბაღანა-ქ ბავშვ-მა, ონდღე-ქ შუადღემ, კოტო-ქ ქოთან-მა, ძუძუ-ქ ძუძუ-მ...

Lemma: -k2  
Number: 21781  
-ქ2 სუფიქსი დაერთვის ვნებითი გვარის ზმნებს აწმყო-მყოფადის მწკრივთა პირველსა და მეორე პირის ფორმებში: ბღურუ-ქ
ვკვდები, ღურუ-ქ ჰკვდები; ვ-იბირ-ქ ვმღერი, იბირ-ქ მღერი; ვ-ინგარ-ქ ვტირი, ინგარ-ქ სტირი... 

Lemma: -k3  
Number: 21782  
-ქ3 დაერთვის მოქმედებითი გვარის აწმყო-მყოფადის მწკრივთა პირველსა და მეორე პირში თემის ნიშნებს: -ან-, -ენ-, -უნ-ს
(-ანქ, -ენქ, -უნქ): ბ-ჩულ-ან-ქ ვინახავ, ჩულ-ან-ქ ინახავ (შდრ. ჩულ-ან-ს ინახავს); ვ-აკეთ-ენ-ქ ვაკეთებ, აკეთ-ენ-ქ აკეთებ
(შდრ. აკეთ-ენ-ს აკეთებს); პ-ჭარ-უნ-ქ ვწერ, ჭარ-უნ-ქ სწერ (შდრ. ჭარ-უნ-ს წერს)... 

Lemma: ka  



Number: 21783  
ქა (ქას; მრ. რიცხვ.: ქალ-ეფ-ი, ქალ-ემ-ს) რქა. ქა გუუფურუაფუდუ -- რქა გაეხურებინა. ქაქ გეურთუნ, უჩქუდუ ათე კოს: მ.
ხუბ., გვ. 18 -- რქა ამოუვიდა, ეგონა ამ კაცს. ხოს ქათ დააკირანა, კოს-ნინათი: ი. ყიფშ., გვ. 180 -- ხარს რქით დააბამენ,
კაცს-ენით. ქალეფი გედგუდუ დიდეფი -- რქები ედგა დიდები. რქა შეიძლება იყოს: ქააკოსქვილი შესკვნილი რქა;
ქაბარჯღა//ქაბირჯღა განზე გადახრილი რქები, ქორბუდა; ქაგეღუ უკანგადახრილი რქები; ქაგიღა რქებდახრილი; ქაკეცხუ
ყურებთან მოკაუჭებულრქებიანი; ქაკჷროჩილი რქებდახვეული; ქამაღალი რქებაღმართული; ქატკუბა რქებშეტყუპებული;
ქაფართო რქებფართო; ქაფარჩა რქებგაშლილი; ქაფიჩა რქებგაშლილი; ქაღუნკა რქები თვალებზე ეფარება და
ახერხავენ; ქაყურწა უკანმოხრილი რქები; ქაციკა// ქაციკჷრე რქები წინაა გაშვერილი; ქაცქიტა რქებწვრილი; ქაცხეკუ, --
ცხეკუ-ს (იხ.) მსგავსი რქის მქონე; ქაწვირთა რქებწვრილი და გრძელი; ქაწკვინტალი წინწამოხრილი რქებიანი;
ქაწკუმონტილი რქებდაგრეხილი; ქაჭყვირთალი სწორად აშვერილი რქები; ქაჯიქა რქებაშვერილი; ქაჯუკა// ქაჯუკუ
რქებმსხვილი, რქებბლაგვი (მცირე ზომისაა და არ იზრდება). იხ. დულუ; უქალე; ცალქამი. შდრ. ლაზ. ქრა რქა (ნ. მარი). 

Lemma: kaam-i  
Number: 21784  
ქაამ-ი (ქაამს) რქიანი. 

Lemma: kaana  
Number: 21785  
ქაანა (ქაანას) იხ. ქეჸანა, ქიჸანა, -- ქვეყანა, ყველა. ჩქიმი ჭკუა-განაჩენით ქაანა გჷმორძღელი მაფუ -- ჩემი ჭკუა-
გონებით ქვეყანა (ყველა) გამომძღარი მყავს. 

Lemma: kabark'a  
Number: 21786  
ქაბარკა (ქაბარკას) თხის სადგომი (სამწყვდევი), -- ფარეხი. შდრ. საბა: ქარაბაკი ნაყოფის ბაკი. შდრ. მარაკა. 

Lemma: kabarjgha  
Number: 21787  
ქაბარჯღა (ქაბარჯღას) ქორბუდა, რქებგაწეული. იხ. ქა. 

Lemma: kabirjgha  
Number: 21788  
ქაბირჯღა (ქაბირჯღას) იხ. ქა. შდრ. ბირჯღინაფა. 

Lemma: kabla  
Number: 21789  
ქაბლა (ქაბლას) ზოოლ. უშობელი; ძროხის შვილი (განურჩევლად სქესისა) ორ წლამდე (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 1, გვ. 212);
ზამთარგამოვლილი ხბო (დედალი). შდრ. მოზვერი. 

Lemma: kabula  
Number: 21790  
ქაბულა, ქაბჷლა (ქაბუ/ჷლას) იგივეა, რაც ქაბლა. ფუჯქაბულა დედალი ხბო, ხოჯქაბლა მამალი ხბო. ფუჯგინი --
ქაბუ/ჷლა -- ჯაკელა -- ჩხოუ. 

Lemma: kabulua  
Number: 21791  
ქაბულუა (ქაბულუას) იხ. გითო-ქაბულუა. 

Lemma: kageghu  
Number: 21792  
ქაგეღუ (ქაგეღუს): ქაგეღუღ ქა-გეღუნილი რქადახრილი. იხ. ქა. 

Lemma: kagilat'axil-i  
Number: 21793  
ქაგილატახილ-ი (ქაგილატახილ/რს) რქაჩამომტვრეული. ქაგილატახილი ჩხოუ -- რქამოტეხილი ძროხა.
ქომონჯღურელი ოსური ქაგილატახილი ჩხოუჯგურაენია -- ქმარ-მკვდარი ქალი რქაჩამოტეხილი ძროხასავითააო. 

Lemma: kagopachil-i  
Number: 21794  
ქაგოფაჩილ-ი (ქაგოფაჩილ/რს) იხ. ქა. ართი ქაგოფაჩილი ხოჯი ჸუნს -- ერთი რქაგაშლილი ხარი ჰყავს. 

Lemma: kadag-i  
Number: 21795  
ქადაგ-ი (ქადაგის) ქადაგი. სუჯუნური ქადაგიცალო რაგადანს -- სუჯუნელი ქადაგივით ლაპარაკობს. 

Lemma: kadageba  
Number: 21796  
ქადაგება (ქადაგებას) სახელი ქადაგენს ზმნისა -- ქადაგება. უბადოში ქადაგება ართ-მაჟიაში ხანგება რე: კ. სამუშ.,
ქხპს, გვ. 144 -- აუგის ქადაგება ერთურთის გაგიჟებაა. ქადაგენს (იყენ. იქადაგუ იქადაგა, უქადაგებუ უქადაგებია, ნოქადაგებუე(ნ)
ქადაგებდა თურმე) გრდმ. საშ.- მოქმ. ქადაგებს. უქადაგენს (უქადაგუ უქადაგა, უქადაგებუ უქადაგებია) გრდმ. სასხვ. ქც. ქადაგენს
ზმნისა -- უქადაგებს. იქადაგე(ნ)//იქადაგინე(ნ) (იქადაგინუ შესაძლებელი გახდა ქადაგება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
ქადაგენს ზმნისა -- შეიძლება ქადაგება. აქადაგე(ნ)//აქადაგინე(ნ) (აქადაგინუ შეძლო ექადაგა, -- , ნოქადაგებუე(ნ) შესძლებია
ქადაგება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უქადაგენს ზმნისა -- შეუძლია იქადაგოს. ოქადაგებაფუანს (ოქადაგებაფუუ აქადაგებინა,
უქადაგებაფუაფუ უქადაგებინებია, ნოქადაგებაფუე(ნ) აქადაგებინებდა თურმე) კაუზ. ქადაგენს ზმნისა -- აქადაგებინებს. მაქადაგებელი
მიმღ. მოქმ. მქადაგებელი. ოქადაგებელი მიმღ. ვნებ. მყ. საქადაგებელი. ქადაგებული მიმღ. ვნებ. წარს. ქადაგებული. ნაქადაგები,
ნაქადაგუ მიმღ. ვნებ. წარს. ნაქადაგები. ნაქადაგებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ქადაგების საფასური. 

Lemma: ka  



Number: 21797  
ქა დო ქა (ქა დო ქას) რქასა და რქას შუა. ქოუსვე ოკო ქა დო ქა შქას: ყაზაყ., 6.06.1930, გვ. 4 -- უნდა წაუსვა რქასა და რქას
შუა. 

Lemma: katmork'ine  
Number: 21798  
ქათმორკინე (ქათმორკინეს) რქით მოჭიდავე. ქათმორკინე ხოჯი ჸუნს ართი -- ერთი რქითმოჭიდავე (რქითმორკინალი)
ხარი ჰყავს. 

Lemma: kaianur-i  
Number: 21799  
ქაიანურ-ი (ქაიანურს) დიდი ყანწი (მ. კვირტია). 

Lemma: kaisua  
Number: 21800  
ქაისუა (ქაისუას) სახელი ქაისანს ზმნისა -- არევა; გადატ. დაფერთხვა. მა დედაშა მიდურქინი, ე ქორა ჭეს დიქაისუუ --
დედასთან რომ წავალ, ეს მუცელი ცოტას დაიფერთხება. 

Lemma: kak'ecxu  
Number: 21801  
ქაკეცხუ (ქაკეცხუს) იხ. ქა. 

Lemma: kak'e'rochil-i  
Number: 21802  
ქაკჷროჩილ-ი (ქაკჷროჩილ/რს) იხ. ქა. 

Lemma: kalam-i  
Number: 21803  
ქალამ-ი (ქალამს) იგივეა, რაც ქაამი, -- რქიანი. არძას ჸვას ქიმუოგათ, მითი ორენა ქალამი -- ყველას შუბლზე
გავარტყათ, ვინც არიან რქიანი. იხ. ქა. 

Lemma: kalap-i  
Number: 21804  
ქალაფ-ი (ქალაფის): ქ შურიში ქალაფი სულის მოთქმა. // გადატ. ხმის ამოღება. ვარდა თეში დოკჷრჷნცჷ, შურცუ
ვააქალაფუანცჷ -- ანდა ისე გათოკავს (შეკრავს), ხმას (სულს) არ ამოაღებინებს. იხ. {ნ}ქალუა. 

Lemma: kalak-i  
Number: 21805  
ქალაქ-ი (ქალაქის) ქალაქი. თექჷ ჭუნა ქალაქისჷ: ი. ყიფშ., გვ. 149 -- იქ წვავენ ქალაქს. შდრ. ნოქალაქენი. 

Lemma: kalek-i  
Number: 21806  
ქალექ-ი (ქალექის) უტყეო ადგილ{ებ}ი. უტყალე არდგილეფი, მაგალითო, ქალექი ქართის გოხოლუას კვიწიწამი ტანც
ქოგჷ -- უტყეო ადგილები, მაგალითად, ქალექი - თბილისის ირგვლივ მუწუკიან ტანს ჰგავს. 

Lemma: kalua  
Number: 21807  
ქალუა (ქალუას)// ნქალუა (ნქალუას) შურიში იგივეა, რაც ქალაფი შურიში, -- სულის მოთქმა. გადატ. გაჩუმება, ხმის
ამოუღებლობა. ანწი მუჭო უქალჷ შურს ჩილ დო სქუას: მ. ხუბ., გვ. 202 -- აწი როგორ ვეტყვი რასმე ცოლ-შვილს. დარდით
შურს ვაქალუნს: ქხს, 1, გვ. 76 -- დარდისაგან გაკმენდილია (სულს არ ითქვამს). ინა ვარე სქანი საქმე, ვაქალა შური!: მ.
ხუბ., გვ. 68 -- ის არაა შენი საქმე, გაჩუმდი! ქალუნს შურს (ქალუ შური ამოიღო ხმა, უქალუ შური ამოუღია ხმა, ნოქალუე(ნ) შურს იღებდა
ხმას) გრდმ. სულს ითქვამს; იღებს ხმას. იქალე(ნ) შურ-ი (იქალუ შურქ შესაძლებელი გახდა ხმის ამოღება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ.
ვნებ. შურს ქალუნს ზმნისა -- შეიძლება ხმის ამოღება, სულის მოთქმა. აქალე(ნ) შურ-ი (აქალუ შურქ შეძლო ხმა ამოეღო, -- ,
ნოქალუე(ნ) შურს შესძლებია ხმის ამოღება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ქალუნს შურს ზმნისა -- შეუძლია ხმა ამოიღოს; მოითქვას
სული. ოქალაფუანს შურს (ოქალაფუუ შური ამოაღებინა ხმა, ამოასუნთქვინა; უქალაფუაფუ შური ამოუღებინებია ხმა,
ამოუსუნთქვინებია; ნოქალაფუაფუე(ნ) შურს ამოაღებინებდა ხმას, ამოასუნთქვინებდა თურმე) კაუზ. ქალუნს შურს ზმნისა --
აღებინებს ხმას, ამოასუნთქვინებს. მაქალარი შურიში მიმღ. მოქმ. ხმისამომღები, სულისმომთქმელი. ოქალარი შურიში მიმღ. ვნებ.
მყ. სულის მოსათქმელი, ხმის ამოსაღები. ნაქალა შური მიმღ. ვნებ. წარს. სულამონაღები, ხმაგაკმენდილი. ნაქალუერი შურიში მიმღ.
ვნებ. წარს. სულის (ხმის) ამოღების საფასური. 

Lemma: kam-i  
Number: 21808  
ქამ-ი (ქამს) იხ. ქაამი, -- რქიანი. 

Lemma: kamania  
Number: 21809  
ქამანია (ქამანიას) ბოტან. ანაგვირილა და კამანია გვირილა (ა. მაყ.). იხ. ქამენია. 

Lemma: kamachua  
Number: 21810  
ქამაჩუა (ქამაჩუას) სახელი ქამაჩანს ზმნისა -- გატყავება, ტყავის გაძრობა უდანოდ. იქამაჩანს ღვა დო თომას -- იტყავებს
ლოყასა და თმას. ქამაჩანს (გოქამაჩუუ გაატყავა, გუუქამაჩუუ გაუტყავებია, გონოქამაჩუე(ნ) გაატყავებდა თურმე) გრდმ. ატყავებს.
იქამაჩანს (გიიქამაჩუუ გაიტყავა, გოუქამაჩუუ გაუტყავებია) გრდმ. სათავ. ქც. ქამაჩანს ზმნისა -- იტყავებს. უქამაჩანს (გუუქამაჩუუ
გაუტყავა, გუუქამაჩუუ გაუტყავებია) გრდმ. სასხვ. ქც. ქამაჩანს ზმნისა -- უტყავებს. იქამაჩუუ(ნ)(გიიქამაჩუ გატყავდა, გოქამაჩე{ლე}(ნ)
გატყავებულა) გრდუვ. ვნებ. ქამაჩანს ზმნისა -- ტყავდება. აქამაჩუუ(ნ) (გააქამაჩუ გაუტყავდა, გოქამაჩუუ გასტყავებია) გრდუვ.
ვნებ. უქამაჩანს ზმნისა -- უტყავდება. იქამაჩე(ნ) (იქამაჩუ შესაძლებელი გახდა გატყავება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ქამაჩანს
ზმნისა -- შეიძლება გატყავდეს. აქამაჩე(ნ) (აქამაჩუ შეძლო გაეტყავებინა, -- , გონოქამაჩუე(ნ) შესძლებია გატყავება) გრდუვ. შესაძლ.



ვნებ. უქამაჩანს ზმნისა -- შეუძლია გაატყაოს. ოქამაჩაფუანს (ოქამაჩაფუუ ატყავებინა, უქამაჩაფუაფუ უტყავებინებია, ნოქამაჩაფუე(ნ)
ატყავებინებდა თურმე) კაუზ. ქამაჩანს ზმნისა -- ატყავებინებს. მაქამაჩალი მიმღ. მოქმ. {გა}მტყავებელი. ოქამაჩალი მიმღ. ვნებ.
მყ. {გა}სატყავებელი. ქამაჩელი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ტყავებული. ნაქამაჩა მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნატყავები. ნაქამაჩუერი მიმღ.
ვნებ. წარს. {გა}ტყავების საფასური. {უგუ}უქამაჩუ მიმღ. უარყ. {გა}უტყავებელი. 

Lemma: kamac-i  
Number: 21811  
ქამაც-ი (ქამაცის) ჩქარი, მონდომებული სიარული. 

Lemma: kamenia  
Number: 21812  
ქამენია (ქამენიას) იგივეა, რაც ქამანია. ღეჯის ქამენია ჯოგჷდუვა დო ჩხვინც გეურთუა: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 122 --
ღორს ქამენია სძულდაო და ცხვირზე ამოუვიდაო. ამარ გეჩანს ქამენია, მოიოლუ-და ამენია: ქხს, 1, გვ. 11 -- აგერ ხარობს
გვირილა, თუ შეგეშალოს, ამინ! შდრ. გურ. კამენია ანაგვირილა. 

Lemma: kamoghirak'il-i  
Number: 21813  
ქამოღირაკილ-ი (ქამოღირაკილ/რს) იხ. ქა. 

Lemma: kamoghula  
Number: 21814  
ქამოღულა (ქამოღულას) იხ. ქა. ქამოღულა ერსქემეფი თე კჷრდეშე გინიჯინე -- რქამოღუნული არჩვები ამ კლდიდან
გადმოჰყურებენ. შდრ. ქაგეღუ. 

Lemma: kamucha  
Number: 21815  
ქამუჩა (ქამუჩას) იგივეა, რაც ქამჩა. 

Lemma: kampar-i  
Number: 21816  
ქამფარ-ი (ქამფარს) ჯურღმული (პ. ჭარ.). 

Lemma: kamcha  
Number: 21817  
ქამჩა (ქამჩას) ქაფჩა. ხეს ქამჩა მიკებუ დო ფურკო ვორექ გორჩქინელი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 88 -- ხელში ქაფჩა
მიჭირავს და ალმურად ვარ გაჩენილი. 

Lemma: kana  
Number: 21818  
ქანა (ქანას) იგივეა, რაც ქაანა, ქეანა, ქეჸანა, ქიანა, -- ქვეყანა; ყველა. მა ვაფიფრქე, ჩიტი ქიჸიიდ ქანას თეცალი
არსებული: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 68 -- მე არ ვფიქრობ, თუ იქნებოდა ქვეყანაზე ჩიტი (ფრინველი) ასეთი არსებული. 

Lemma: kandara  
Number: 21819  
ქანდარა (ქანდარას) ქანდარა. 1. ქვეშაგებლის გასამზიურებელი მოწყობილობა. ქიდააშქვანდეს ხარბორჯგა ბარჯგემს,
მელე-მოლე ქუგოდვანდეს ჭოკას, ნამუსით ჩხანაშ ოჟინაფალო გინაბუნუანდეს შქართუნს, ლების... -- დაასობდნენ
გატოტვილ სარებს, გარდი-გარდმო გადებდნენ გრძელ ჯოხს, რომელზედაც მზეზე გასამზიურებლად გადაჰკიდებდნენ საბანს,
ლეიბს... 2. ძალიან მაღალი რამ ადგილი. ქანდარას გიმუოხედია -- ქანდარაზე ვიჯექიო. 3. საქათმეში გადებული ლატანი
ქათმების დასასხდომად (პ. ჭარ.). 

Lemma: kandarua  
Number: 21820  
ქანდარუა (ქანდარუას) ჩქარი გადასვლა რაიმეზე. 

Lemma: kantela  
Number: 21821  
ქანთელა (ქანთელას) ქანთელა, -- პირუტყვთ ენის სნეულება (პ. ჭარ.). გადატ. მაგარი ღვინო (მ. კვირტია). 

Lemma: kanua  
Number: 21822  
ქანუა (ქანუას) ქანება. იხ. დოსაქანი. 

Lemma: kanka  
Number: 21823  
ქანქა (ქანქას) სუსტი, უღონო; გამოფიტული. 

Lemma: kankal-i  
Number: 21824  
ქანქალ-ი (ქანქალ/რს) სუსტის უღონო სიარული. შდრ. განგალი. 

Lemma: kankalua  
Number: 21825  
ქანქალუა (ქანქალუას) იხ. ექანქალუა. 

Lemma: kankil-i1  
Number: 21826  



ქანქილ-ი1 (ქანქილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. აქანქუუ (შური) ზმნისა -- გამოფიტული. 

Lemma: kankil-i2  
Number: 21827  
ქანქილ-ი2 (ქანქილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ქანქუნს ზმნისა -- გადაყლაპული, ხარბად შეჭმული. 

Lemma: kankua  
Number: 21828  
ქანქუა (ქანქუას) სახელი ქანქუნს ზმნისა -- ხარბად ჭამა, სანსლვა, ყლაპვა. ქაშეჸოთუ ხეშა-და, გექანქუნს -- თუ ჩაიგდო
ხელში, გადაყლაპავს (გადასანსლავს). ქანქუნს (გექანქუ გადაყლაპა, გეუქანქუ გადაუყლაპავს, გენოქანქუე(ნ) გადაყლაპავდა თურმე)
გრდმ. ხარბად ჭამს, ყლაპავს, სანსლავს. იქანქე(ნ) (იქანქუ შესაძლებელი გახდა გადაყლაპვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
ქანქუნს ზმნისა -- შეიძლება გადაყლაპვა, ხარბად ჭამა, გადასანსვლა. აქანქე(ნ) (აქანქუ შეძლო {გადა}ეყლაპა, -- , გენოქანქუე(ნ)
შესძლებია გადაყლაპვა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ქანქუნს ზმნისა -- შეუძლია {გადა}ყლაპოს, {გადა}სანსლოს. ოქანქაფუანს
(ოქანქაფუუ აყლაპვინა, უქანქაფუაფუ უყლაპვინებია, ნოქანქაფუე(ნ) აყლაპვინებდა თურმე) კაუზ. ქანქუნს ზმნისა -- აყლაპვინებს,
ხარბად აჭმევინებს, ასანსვლინებს. მაქანქალი მიმღ. მოქმ. მყლაპავი, ხარბად მჭამელი, მსანსლავი. ოქანქალი მიმღ. ვნებ. მყ.
საყლაპავი, ხარბად საჭმელი, სასანსლავი. ქანქილი მიმღ. ვნებ. წარს. {გადა}ყლაპული, ხარბად {შე}ჭმული, {გადა}სანსლული.
ნაქანქა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაყლაპი, ხარბად ნაჭამი. ნაქანქუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ყლაპვის, ხარბად ჭამის საფასური. {უგუ}უქანქუ
მიმღ. უარყ. გადაუყლაპავი. შდრ. იმერ., გურ. ქანქვა ყლაპვა, ღორივით ჭამა (ვ. ბერ.), უშნოდ ჭამა (ს. ჟღ.). 

Lemma: kankul-i  
Number: 21829  
ქანქულ-ი (ქანქულ/რს) უკბილოს მიერ ხარბად ჭამა, ყლაპვა. 

Lemma: kankula  
Number: 21830  
ქანქულა (ქანქულას) ხარბად მყლაპავი (საჭმლისა). გადატ. ბევრი ლაპარაკის მოყვარული, მრავალმეტყველი. 

Lemma: kanchal-i  
Number: 21831  
ქანჩალ-ი (ქანჩალ/რს) იგივეა, რაც ქანჩაფი. 

Lemma: kanchap-i  
Number: 21832  
ქანჩაფ-ი (ქანჩაფის) სახელი უქანჩუანს, იქანჩუ(ნ) ზმნათა -- ქაჩვა, ქაჩავი, ბორგვა. ბრელი იქანჩუ, მარა ე ქანჩაფიქ
მუთუნიშა ვაიშართუ -- ბევრი იქაჩა, მაგრამ ეს ქაჩავი არაფერში არ გამოვიდა. შდრ. ქანჩუა. 

Lemma: kanchil-i  
Number: 21833  
ქანჩილ-ი (ქანჩილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ქანჩუნს ზმნისა -- გაქაჩული. გადატ. მაგრად გაყინული. ჸინიშ გოქანჩილი --
ყინვით ძლიერ გამაგრებული. 

Lemma: kanchin-i  
Number: 21834  
ქანჩინ-ი (ქანჩინს) იგივეა, რაც ქანჩაფი, -- ქაჩავი, შფოთი, ბორგვა. 

Lemma: kanchua  
Number: 21835  
ქანჩუა (ქანჩუას) სახელი ქანჩუნს ზმნისა -- მაგრად შეკვრა რისამე; ქაჩვა; ცემა ხელში; ტაცება (პირისა, ხელისა). ქაქანჩ,
გაჲწუჟღიფუ ბოშიქ თე კოც ღურელი ხეს: აია, 1, გვ. 21 -- ეცა, ბიჭმა მკვდარი ხელიდან გამოგლიჯა ამ კაცს. ქოქანჩჷ ხე დო
კისერიშა ქიგიიხუნუუ: მ. ხუბ., გვ. 76 -- სტაცა ხელი და კისერზე (კი) დაიჯინა. ეშე დო გიმე იქანჩუ: მ. ხუბ., გვ. 322 -- ზევით-
ქვევით იქაჩება. გადატ. მაგრად ყინვა. ჩხურუე, წყარს ქანჩუნს -- სიცივეა, წყალს მაგრად ყინავს. //ღვინის (ან სხვა რისამე)
ბლომად დალევა. მაჟირა ყანწით გექანჩუ -- მეორე ყანწიც დალია (გადაკრა). ქანჩუნს (გოქანჩუ გაქაჩა, გუუქანჩუ გაუქაჩავს,
გონოქანჩუე(ნ) გაქაჩავდა თურმე) გრდმ. ტაცებს (ხელს); ყინავს მაგრად; სვამს ბევრს. იქანჩუ(ნ) ( -- , იქანჩუ იქაჩავა, უქანჩინუ
უქაჩავია, ნოქანჩუე(ნ)//ნოქანჩინუე(ნ) იქაჩებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. იქაჩება, ბორგავს. უქანჩუანს (უქანჩუუ ექაჩა, უქანჩუაფუ უქაჩავს)
გრდუვ. ვნებ. ქანჩუნს ზმნისა -- ექაჩება. იქანჩე(ნ) (იქანჩუ შესაძლებელი გახდა ქაჩვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ქანჩუნს
ზმნისა -- შეიძლება გაქაჩვა, ხელში ცემა, ბევრის დალევა. აქანჩე(ნ) (აქანჩუ შეძლო გაექაჩა, -- , გონოქანჩუე(ნ) შესძლებია გაექაჩა)
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ქანჩუნს ზმნისა -- შეუძლია გაქაჩოს; ხელში ეცეს; ბლომად დალიოს. ოქანჩაფუანს (ოქანჩაფუუ აქაჩვინა,
უქანჩაფუაფუ უქაჩვინებია, ნოქანჩაფუე(ნ) აქაჩვინებდა თურმე) კაუზ. ქანჩუნს ზმნისა -- აქაჩვინებს. მაქანჩალი მიმღ. მოქმ. {გა}მქაჩავი.
ოქანჩალი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}საქაჩავი, საქაჩი. ქანჩილი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ქაჩული. ნაქანჩა მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნაქაჩი.
ნაქანჩუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ქაჩვის საფასური. {უგუ}უქანჩუ მიმღ. უარყ. {გა}უქაჩავი. 

Lemma: kanc-i  
Number: 21836  
ქანც-ი (ქანცის) არაქათი, ქანცი; გასაქანი, განძრევის შესაძლებლობა. ინემს ქანცი ვემეჩათი! -- იმათ გასაქანი არ მისცეთ!
იხ. დასაქანცი/ე. 

Lemma: kancal-i  
Number: 21837  
ქანცალ-ი (ქანცალ/რს) რყევა, რხევა, ქანაობა, ძვრა. ტეხირიში ნერე მასქური იგანს დო გოსორგილი ჸა იქანცალუ --
ტეხურის მხრიდან `მასქური' (იხ.) ქრის და დახუნძლული ტოტი ირხევა. შდრ. ქანცაფი. 

Lemma: kancap-i  
Number: 21838  
ქანცაფ-ი (ქანცაფის) იგივეა, რაც ქანცალი, -- სახელი უქანცუანს, იქანცუ(ნ) ზმნათა -- რწევა, ნძრევა, რხევა, ქანაობა.
დუდიში ქანცაფი უჭირს: ი. ყიფშ., გვ. 179 -- თავის განძრევა უჭირს. ართი კუჩხის მა უქანცუანდე იჸინია: მ. ხუბ., გვ. 61 --
ერთ ფეხს მე ვანძრევდე იქნებაო. მუჟანს თოკის დუქანცუანქიე, ეშე გეშამიჸონითია: მ. ხუბ., გვ. 137 -- როდესაც თოკს



დავარხევო (გავაქანავებო), ზევით ამომიყვანეთო. იქანცუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. ინძრევა,
ირხევა, ქანაობს. უქანცუანს (უქანცუუ არხია, აქანავა; უქანცუაფუ ურხევია, უქანავებია) გრდმ. არხევს, აქანავებს, ანძრევს.
იქანცე(ნ), იქანცენე(ნ) (იქანცენუ შესაძლებელი გახდა რხევა, ქანაობა; -- ; -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. იქანცუ(ნ) ზმნისა --
შეიძლება განძრევა, გაქანავება. აქანცე(ნ), აქანცენე(ნ) (აქანცენუ შეძლო {გა}ენძრია, {გა}ექანებია; -- ; ნოქანც{აფ}უე(ნ) შესძლებია
{გა}ნძრევა, {გა}ქანავება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უქანცუანს ზმნისა -- შეუძლია {გა}ანძრიოს, {გა}აქანაოს. ოქანცაფუანს
(ოქანცაფუუ {გა}ანძრევინა, {გა}აქანებინა; უქანცაფუაფუ ურხევინებია, {გა}უნძრევინებია; ნოქანცაფუ{აფუ}ე(ნ) არხევინებდა,
აქანავებინებდა თურმე) კაუზ. უქანცუანს ზმნისა -- არხევინებს, ანძრევინებს, აქანავებინებს. მაქაცაფალი მიმღ. მოქმ. მრხევი,
მქანებელი, {გა}მძრევი. ოქანცაფალი მიმღ. ვნებ. მყ. სარხევი, საქანებელი, სანძრევი. {დო}ქანცაფილი მიმღ. ვნებ. წარს.
{და}რხეული, {გა}ქანებული, {გა}ნძრეული. ნაქანცეფი მიმღ. ვნებ. წარს. ნარხევი, ნაქანები, ნანძრევი. ნაქანცაფუერი მიმღ. ვნებ.
წარს. რხევის, ქანების, ნძრევის საფასური. {უდუ}უქანცუ, {უდუ}უქანცაფუ მიმღ. უარყ. {გა}ურხეველი, {გა}უნძრეველი,
გაუქანავებელი. 

Lemma: kancapil-i  
Number: 21839  
ქანცაფილ-ი (ქანცაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. უქანცუანს ზმნისა -- {გა}რხეული, {გა}ქანებული, {გა}ნძრეული,
{გა}უქანავებელი. 

Lemma: kancin-i  
Number: 21840  
ქანცინ-ი (ქანცინს) იგივეა, რაც ქანცაფი, -- რხევა, ქანაობა, რწევა, ნძრევა. შდრ. ქანცალი. 

Lemma: kancua  
Number: 21841  
ქანცუა იხ. ქანცალი, ქანცაფი. 

Lemma: kar-i  
Number: 21842  
ქარ-ი (ქარს) იგივეა, რაც ბორია, -- ქარი. ქარის (ბორიას) სახეები: ბჟადალუში დასავლეთის; ბჟაჲოლუში აღმოსავლეთის;
გოლაში// გოლური მთისა; გურული გურული, სამხრეთის; თუდონი// თუდოლენი ქვემოური; ზღვაური ზღვის; მასკური
...ზეფირი-დასავლეთის ნელი ქარი, მდინარის ნაპირებზე მქროლი ნიავი (ი. ყიფშ.);ორდალი გასაზრდელი;
ორდოში//ოჭუმარეში დილის; ონჯუაში საღამოს; ჟინი//ჟიმოლენი ზემოური, აღმოსავლეთის (ი. ყიფშ.); ქარ-ბორია
ქარბორბალა; წანი ქვემოური, სამხრეთის (ი. ყიფშ.: ჭანი); წაიკონი//ჭაიკონი გრიგალი; ჯვარული ჩრდილოეთის.
ზუგდიდურ-სამურზაყანოულში `ბორია' გამოიყენება (მაგ., ჟინი-ბორია), სენაკურში -- `ქარი' (მაგ., ჟინი-ქარი). 

Lemma: kara  
Number: 21843  
ქარა (ქარას) ეკალი, ხიწვი; პატარა მარგილი, წამახული სარი. მარგალც ქააშუუ ფარაქ, ქურც ქიმიაგჷ ქარაქ --
მეგრელმა იშოვა (ეშოვა) ფული, ქუსლში შეერჭო ეკალი. 

Lemma: karagan-i  
Number: 21844  
ქარაგან-ი (ქარაგანს) ისარი (ბ. კილანავა). 

Lemma: karala  
Number: 21845  
ქარალა (ქარალას) ქარიანობა. დღა მერმეწა, რგილი, ქარალა -- დღე საშინელი, გრილი, ქარიანი. 

Lemma: karaoca  
Number: 21846  
ქარაოცა (ქარაოცას) ქარაოცი; აჩქარებული ადამიანი. 

Lemma: karapa  
Number: 21847  
ქარაფა (ქარაფას) გაუმაძღარი, მშთანმთქმელი. ქარაფა კოჩიე, მუთუნი ვაარძღანს -- მშთანმთქმელი (გაუმაძღარი) კაცია,
არაფერი არ გააძღებს. 

Lemma: karapi  
Number: 21848  
ქარაფი ტკიბირ-ი (ქარაფი ტკიბირს) მსხვილად მცრელი საცერი. 

Lemma: karakua  
Number: 21849  
ქარაქუა (ქარაქუას) გამოტოვებით, ჩაგდებით გაკეთება რისამე. ქარაქუა კოჩი -- ზერელე კაცი. 

Lemma: karaxs-i  
Number: 21850  
ქარახს-ი (ქარახსის) სვირი; რახის დასალევი რქა, ყანწი (მ. კვირტია). შდრ. ქერაზი; ზ. აჭარ., გურ. ქარახსი ხარის ან
კამეჩის რქა, რომელშიაც ურმის ბორბლის საპონს ან კუპრს ინახავენ (ს. ჟღ., შ. ნიჟარ.). 

Lemma: karboria  
Number: 21851  
ქარბორია (ქარბორიას) 1. ძლიერი ცივი ქარი (ჩრდილოეთისა), -- ბორიო. 2. გადატ. ჩვენგან შორს. ვაგმაგონა ეთი ამბე,
ქარბორიას ინა -- არ გამაგონო ეს ამბავი, შორს ჩვენგან ის (ქარს - ბორიას გაჰყვეს). 

Lemma: kargil-i  
Number: 21852  
ქარგილ-ი (ქარგილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ქარგუნს ზმნისა -- {მო}ქარგული. მარგალიტით მოქარგილი: ქხს, 1, გვ. 49 --



მარგალიტით მოქარგული. 

Lemma: karginj-i  
Number: 21853  
ქარგინჯ-ი (ქარგინჯის) ქარბორბალა. 

Lemma: kargua  
Number: 21854  
ქარგუა (ქარგუას) სახელი ქარგუნს ზმნისა -- ქარგვა. ასე ვიჭყანქ ქარგუას: ეკური, გვ. 393 -- ახლა ვიწყებ ქარგვას.
ქარგუნს (ქარგუ {მო}ქარგა, უქარგუ {მო}უქარგავს, ნოქარგუე(ნ) ქარგავდა თურმე) გრდმ. ქარგავს. იქარგუნს (იქარგუ იქარგა, უქარგუ
უქარგავს) გრდმ. სათავ. ქც. ქარგუნს ზმნისა -- იქარგავს. უქარგუნს (უქარგუ {მო}უქარგა, უქარგუ {მო}უქარგავს) გრდმ. სასხვ. ქც.
ქარგუნს ზმნისა -- უქარგავს. იქარგუუ(ნ) (დიიქარგუ დაიქარგა, დოქარგე{ლე}(ნ) დაქარგულა) გრდუვ. ვნებ. ქარგუნს ზმნისა --
იქარგება. აქარგუუ(ნ) (დააქარგუ დაექარგა, დოქარგუუ დაჰქარგვია) გრდუვ. ვნებ. უქარგუნს ზმნისა -- ექარგება. იქარგე(ნ) (იქარგუ
შესაძლებელი გახდა ქარგვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ქარგუნს ზმნისა -- შეიძლება იქარგოს. აქარგე(ნ) (აქარგუ შეძლო
ექარგა, -- , ნოქარგუე(ნ) შესძლებია ექარგა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უქარგუნს ზმნისა -- შეუძლია ქარგოს. ოქარგაფუანს (ოქარგაფუუ
აქარგვინა, უქარგაფუაფუ უქარგვინებია, ნოქარგაფუე(ნ) აქარგვინებდა თურმე) კაუზ. ქარგუნს ზმნისა -- აქარგვინებს. მაქარგალი
მიმღ. მოქმ. მქარგველი. ოქარგალი მიმღ. ვნებ. მყ. საქარგი. ქარგილი მიმღ. ვნებ. წარს. ქარგული. ნაქარგა მიმღ. ვნებ. წარს.
ნაქარგი. ნაქარგუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ქარგვის საფასური. {უმუ}უქარგუ მიმღ. უარყ. {მო}უქარგავი. 

Lemma: kareba  
Number: 21855  
ქარება (ქარებას) იგივეა, რაც ნქარება, -- {გა}ქრობა, {გა}ტაცება, განადგურება. ფიქრიქ ეშე გეექარუ: შ. ბერ., გვ. 131 --
ფიქრი ზევით გაქრა. თეში რაგადი დო გეექარუ -- ამის თქმა და გაქრა. 

Lemma: karvasa  
Number: 21856  
ქარვასა (ქარვასას) ქარვასლა. ზღვა ქოძირჷ, ქარვასა მიშადგჷდჷნ ფერი: მ. ხუბ., გვ. 208 -- ზღვა ნახა, შიგ ქარვასლა
რომ დგას ისეთი. 

Lemma: karvaska  
Number: 21857  
ქარვასქა (ქარვასქას) იგივეა, რაც ქარვასა, -- ქარვასლა. ქარვასქას გომეპიქ: ქხს, 1, გვ. 101 -- ქარვასლაში ვიდგომები. 

Lemma: kart-i  
Number: 21858  
ქართ-ი (ქართის) ტოპონ. თბილისი. ქართიში აშო ცელი ვეშიი: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 146 -- ქართის (თბილისის) აქეთ ცელი
არ იშოვება. შდრ. ქორთუ. 

Lemma: karta  
Number: 21859  
ქართა (ქართას) 1. ქართა. საქონლის დასამწყვდევი, ირგვლივ მოზღუდული, უსახურავო, -- ბაკი. ქართას შიგნით
კეთდებოდა ჩხანჭი (იხ.). გადატ. ალყა. უცებაშე ჯარიშ ქართას ქიმშალეს: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 97 -- უცბად ჯარის
ალყაში მოხვდნენ (შევარდნენ). 2. წრე; გვირგვინი. თქუანა: ბჟას (თუთას), ქართა გუუხენია -- იტყვიან: მზეს (მთვარეს), წრე
აკრავსო (ირგვლივ) (მ. კვირტია). ხანდაშ ქართას გაკიბკათათ: ქხს, 1, გვ. 321 -- შრომის წრეში შევერთდეთ. 3. ქართაში
ლაჸაფი ცხენის თამაშის ერთ-ერთი სახე (ს. მაკალ., გვ. 202). შდრ. იმერ., გურ. ქართა//ქალტა ბაკი (ი. ჭყონ., ს. ჟღ., ა. ღლ.).
იხ. ოქართე. 

Lemma: kartaq'an-i//kartaxan-i  
Number: 21860  
ქართაყან-ი//ქართახან-ი (ქართაყ/ხანს) საზიზღარი; ოხერი; ქაქანა (პირი). ართი ქართახანი გუუტუუ დო მაჟია
ქართახანი ქიმიჸონუ -- ერთი საზიზღარი გაუშვა და მეორე საზიზღარი მოიყვანა. 

Lemma: kartua  
Number: 21861  
ქართუა (ქართუას) შეკვრა, შებოჭვა; გაბაწვრა, ხლართვა. შდრ. კირუა; ხართუა. 

Lemma: kartxa  
Number: 21862  
ქართხა (ქართხას) ხის ან წნელის რგოლი, რომელსაც გადააცვამენ ღობის ორ სარს გასამაგრებლად, -- გვერგვი. ქართხა
რე შქერიშ ჭჷნჷშე ღობილი რგოლი ხარხიშოთ -- `ქართხა' არის შქერის წნელისაგან მოწნული რგოლი ხარიხისათვის.
ქართხას იყენებენ ჭიშკრის საკეტადაც. 

Lemma: kartxan-i  
Number: 21863  
ქართხან-ი (ქართხანს) იგივეა, რაც ქართხა, -- ხის დაწნული რგოლი. 

Lemma: kariat'a  
Number: 21864  
ქარიატა (ქარიატას) 1. ძალიან მაღალი; მაღალი სახლი; ქარმიუწვდენი. ინეფიში ბირა-ხიოლი ქარიატა გვალეფი დო
ცაშა მიონჭჷ: ყაზაყ., 1.05.1931, გვ. 3 -- იმათი სიმღერა-მხიარულება ძალიან მაღალ მთებსა და ცას სწვდება. გახუტოლჷ
სუკიში დუცუ ქარიატაშა ონჭჷნ ფერი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 142 -- შემოხვევია სერის თავს ქარუწვდენი სიმაღლისა.
ქარიატაშა ეშელუა: მასალები, ტ. 1, გვ. 381 -- მაღალ სახლში ავიდაო. 2. ტოპონ. სოფელი ხობის რაიონში. ქარიატაში
მაშორას შქას ყორშეფი აშაჸუნს: ქხს, 1, გვ. 317 -- ქარიატას (სოფელია) სიშორეზე შუაში კოშკებია დატანებული. შდრ. ლაზ.
ხაჲატა აივანი, ტერასი (ნ. მარი). 

Lemma: karil-i  
Number: 21865  



ქარილ-ი (ქარილს) მიმღ. ვნებ. წარს. ქარუნს ზმნისა -- {და}ქარული; დახუთული. დააზღოდუუ ფარფალქჷ დო, რენ,
თინეფითი ქარილი რე -- მუსრი გაავლო `პეპელამ' და, რაც ჰყავთ, ისიც დახუთულია. 

Lemma: karish  
Number: 21866  
ქარიშ მამალას ზმნზ. სწრაფად; ქარის სისწრაფით. 

Lemma: karish  
Number: 21867  
ქარიშ მაჩიჩალ-ი (ქარიშ მაჩიჩალს) ქარის დამპეპლავი. გადატ. ტყუილ-უბრალოდ გამრჯელი. 

Lemma: karo  
Number: 21868  
ქარო აკაცია (ქარო აკაციას) ბოტან. იგივეა, რაც რუსული აკაცია, -- გლედიჩია. 

Lemma: karok'-i  
Number: 21869  
ქაროკ-ი (ქაროკის) ხის მოჭრისას მიწის ზემოთ დარჩენილი ნაწილი, -- კუნძი. ლუღიშა იშართას, მარა თუდო ქაროკეფი
ეთუჩანს დო მოშქურუ, ვაგლათხასინი -- ლეღვზე (ხეზე) ავიდეს, მაგრამ ქვეშ კუნძებია და მეშინია, რომ არ ჩამოვარდეს. 

Lemma: karsam-i  
Number: 21870  
ქარსამ-ი (ქარსამს) უფსკრული; ტკილსა და ტკილს შორის სიღრმეში ღელე რომ მიედინება, ეძახიან ქარსამს. ჯიშთიშ
წყარი კაკაბჯგურა ქარსამცჷ გინაგვარგვალანც -- კამკამა (ანკარა) გაყინული წყალი უფსკრულში გრგვინვით გადადის.
კალმახეფი მესხაპუნცჷ ეკი-ეკი ქარსამეფცჷ -- კალმახები მიხტიან ზევით-ზევით ქარსამებში. იხ. გარამი, ფაფალა. 

Lemma: karua  
Number: 21871  
ქარუა (ქარუას) სახელი ქარუნს ზმნისა -- ქარვა. ქარუნს (დოქარუნს დაქარავს, დოქარუ დაქარა, დოუქარუ დაუქარავს, დონოქარუე(ნ)
დაქარავდა თურმე) გრდმ. ქარავს. 

Lemma: karkal-i  
Number: 21872  
ქარქალ-ი (ქარქალ/რს) უშნო სიცილი, -- ქირქილი. 

Lemma: karkam-i  
Number: 21873  
ქარქამ-ი (ქარქამს) იხ. ქარსამი, -- უფსკრული. შდრ. წკვარამი. 

Lemma: karkanc'-i  
Number: 21874  
ქარქანწ-ი (ქარქანწის) უფსკრულის გადასახედი, კიდე. იხ. ოქარქანწია. 

Lemma: karkash-i  
Number: 21875  
ქარქაშ-ი (ქარქაშის) 1. ქარქაში. ლეკური გეშანწყჷ დო ქარქაშისჷ ქედილააგჷ: ა. ცაგ., გვ. 13 -- ლეკური ამოიღო და
ქარქაშში ჩააგო. 2. ქარის შებერვით რისამე ქანაობა. 3. გადატ. უმიზნო სიარული, -- ხეტიალი. იხ. გილა-ქარქაში. 

Lemma: karkasha  
Number: 21876  
ქარქაშა (ქარქაშას) კარგი ხასიათის, მხიარული; მოკისკისე. ოსური გვალო ქარქაშა ნოჸვე -- ცოლი მთლად მხიარული
ჰყოლია. 

Lemma: karghad-i  
Number: 21877  
ქარღად-ი (ქარღადის) ქაღალდი. ირკოს ქარღადი ხეს ქუუკებჷ: მ. ხუბ., გვ. 282 -- ყველას (ყოველ კაცს) ქაღალდი ხელში
უკავია. 

Lemma: karshave  
Number: 21878  
ქარშავე (ქარშავეს) ბოტან. თეთრყვავილა ლაშქარა. იხ. უჩა ტყა, უჩა ბედნიერი, უჩა ოსური, ლულუძგური (ა. მაყ.). 

Lemma: karshxup-i  
Number: 21879  
ქარშხუფ-ი (ქარშხუფის) ქარბუქი; ქარაშოტი; ქარი და თოვლი ერთად არეული. იხ. შხუფი. 

Lemma: karchal-i  
Number: 21880  
ქარჩალ-ი (ქარჩალს) იგივეა, რაც ქირჩინი, -- სითხის (წყლის) დიდი ნაკადის ხმაურიანი დინება, -- ჩქრიალი. 

Lemma: karchalua  
Number: 21881  
ქარჩალუა (ქარჩალუას) სახელი ქარჩალანს ზმნისა -- უხვად გადმოღვრა, ჩქრიალი. 

Lemma: karchxap'-i  
Number: 21882  
ქარჩხაპ-ი (ქარჩხაპის) ქარიანი წვიმა. შდრ. ჩხაპალი, ჩხაპი. 



Lemma: karcecxl-i  
Number: 21883  
ქარცეცხლ-ი (ქარცეცხლის) 1. ქარი და ცეცხლი. 2. ავადმყოფობაა ერთგვარი, -- ტანზე, დაქერცლავს და აფხანინებს. ვაი
სი დო ქარცეცხლი! -- ვაი შენ და ქარცეცხლი (წყევლაა). ის მერჩა ვარი, ქარცეცხლის მერჩანქ -- იმას მოგცემ კი არა,
ქარცეცხლს მოგცემ. შდრ. იმერ. ქარცეცხლი ავადმყოფობაა, ტანზე დაქერცლავს და აფხანიებს (ვ. ბერ.). 

Lemma: karcxanaq'-i  
Number: 21884  
ქარცხანაყ-ი (ქარცხანაყის) მავთულის წნული ღომის გასაფიცხებლად. შდრ. ფიცხინია. 

Lemma: karc'ib-i  
Number: 21885  
ქარწიბ-ი (ქარწიბის) წითელი კაჟი, მთის ბროლი, -- ქარწბი. 

Lemma: kasagan-i  
Number: 21886  
ქასაგან-ი (ქასაგანს) იგივეა, რაც ქარაგანი, -- ისარი. ქა-საგანი რქის ისარი (ი. ყიფშ.). გააკეთჷ ქაშქვილი დო ქასაგანი:
მ. ხუბ., გვ. 113 -- გააკეთა მშვილდი და ისარი. ქიდიიჭყესჷ ქასაგანიში ჸოთამა: ი. ყიფშ., გვ. 17 -- დაიწყეს ისრის სროლა. 

Lemma: kasadgam-i  
Number: 21887  
ქასადგამ-ი (ქასადგამს) იგივეა, რაც კოკინია, -- კონკილა; ურმის თავქვეშ შესაყენებელი ჯოხი. იხ. ქესადგუმე. შდრ. იმერ.
ქვეშამადგაჲ კონკილა, ურმის დასაყენებელი (ვ. ბერ.). 

Lemma: kasilash-i//kacilash-i  
Number: 21888  
ქასილაშ-ი//ქაცილაშ-ი იგივეა, რაც ქასლა, -- პატარა გუდა. 

Lemma: kasla  
Number: 21889  
ქასლა (ქასლას) ტიკჭორა. იხ. ქასლაში, ქაცლაში. 

Lemma: kaslash-i//kaclash-i  
Number: 21890  
ქასლაშ-ი//ქაცლაშ-ი (ქასლაშის//ქაცლაშის) პატარა გუდა, ტიკჭორა. 

Lemma: kat'axil-i  
Number: 21891  
ქატახილ-ი (ქატახილ/რს) რქამოტეხილი (მთლიანად). 

Lemma: kat'k'uba  
Number: 21892  
ქატკუბა (ქატკუბას) იხ. ქა. 

Lemma: kat'k'ubam-i  
Number: 21893  
ქატკუბამ-ი (ქატკუბამს) შეტყუპებულრქიანი. 

Lemma: kap-i  
Number: 21894  
ქაფ-ი (ქაფის) ქაფი. შდრ. ლაზ. ქაპი ქაფი (ნ. მარი). 

Lemma: kaparcha  
Number: 21895  
ქაფარჩა (ქაფარჩას) იხ. ქა. 

Lemma: kapacxia  
Number: 21896  
ქაფაცხია (ქაფაცხიას) კვერნის დასაჭერი მოწყობილობა. კვინორიში ოჭოფალი ხუნდიე, წყარით ოშქვიდუანა -- კვერნის
დასაჭერი ხუნდია, წყლით ახრჩობენ. 

Lemma: kapicha  
Number: 21897  
ქაფიჩა (ქაფიჩას) იხ. ქა. შდრ. ფიჩალი. 

Lemma: kapua  
Number: 21898  
ქაფუა (ქაფუას) სახელი ქაფუნს ზმნისა -- 1. სწრაფად შესმა (ღვინისა); 2. აქაფვა. საპონს ქაფუნს -- საპონს ქაფავს. ქაფუნს
(გექაფუნს ააქაფებს, გექაფუ ააქაფა, გეუქაფ{ებ}უ აუქაფავს, გენოქაფ{ებ}უე(ნ) აქაფავდა თურმე) გრდმ. აქაფებს. 

Lemma: kapurua  
Number: 21899  
ქაფურუა (ქაფურუას) სახელი ქაფურანს ზმნისა -- მაგრად ალესვა. ხამი ჯგირო გექაფურუუ -- დანა მაგრად ალესა. 

Lemma: kakab-i  
Number: 21900  



ქაქაბ-ი (ქაქაბის) ქუთუთო. ჩე ჩხორია უჭკვაჭკუანს ჩე ქაქაბის: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 18 -- თეთრი სხივი უციმციმებს
თეთრ ლაჟვარდს (ქუთუთოს).თიკუნადაც იხმარება: ნიკო-ქაქაბი -- ნიკოლოზი, რომელსაც თვალის ქუთუთო ჰქონდა
დაზიანებული. 

Lemma: kakabe/u  
Number: 21901  
ქაქაბე/უ (ქაქაბე/უ-ს) შხამიანი სოკოს სახეობა. იხ. სოკო. 

Lemma: kakal-i  
Number: 21902  
ქაქალ-ი (ქაქალს) 1. ქიქინი, ნიავის ქროლა. მიქაქალუანც მატაროზე ბორია: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 160 -- მინიავებს კარგი
ამინდის მაუწყებელი ნელი ქარი. 2. აჩქარება, მოსაჩვენებლად არასერიოზული მოქმედება, -- ფაფხური. 

Lemma: kakala  
Number: 21903  
ქაქალა (ქაქალას) 1. საამო ნიავი. 2. ცეტი. გადატ. კოხტა, ტურფა. გაზარხული მუ სქვამი დო ქაქალა რე -- გაზაფხული რა
ლამაზი და ტურფა არის. 

Lemma: kakalua  
Number: 21904  
ქაქალუა (ქაქალუას) იგივეა, რაც ქაქალი, -- სახელი უქაქალუანს ზმნისა -- 1. ქიქინი, ქროლვა, სიოს ბერვა; ფრიალი.
გითვორექ ცაცხვი (//ცაცხუ) ჯინს, ბინდი მიქაქალუანს: ი. ყიფშ., გვ. 131 -- ვდგავარ ცაცხვის ძირში, ბინდი მინიავებს.
ცხვაცხვიშ ჯინც გუთვორექ, ბორია მიქაქალუანს: ქხს, 1, გვ. 149 -- ცაცხვის ძირში ვდგავარ, ქარი მიქიქინებს. 2.
ფაფხურობა, არასეროზული მოქმედება; აჩქარება საქმეში. მუთუნიშა დუდიქ ვეგიადგინუ, იქაქალუ -- ვერაფერს თავი ვერ
დაადგა, ფაფხურობს (ჩქარობს). ქაქალანს (იყენ. იქაქალუ იქიქინა (ნიავმა); უქაქალინუ უქიქინებია (ნიავს); ნოქაქალუე(ნ)
უქიქინებდა, უნიავებდა თურმე) გრდუვ. საშ.- მოქმ. ქიქინებს (ნიავი). იქაქალუ(ნ) ( -- , იქაქალუ თიქ იფაფხურა მან, უქაქალინუ
უფაფხურია, ნოქაქალუე(ნ) ფაფხურობდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ფაფხურობს, ფაციფუცობს; ქიქინებს, ნიავი ქრის. 

Lemma: kakana  
Number: 21905  
ქაქანა (ქაქანას) ფურცელი (?). რზინუნს, მუჭოთი ვარდიშ ქაქანა -- ბრწყინავს, როგორც ვარდის ფურცელი. ვარდიშ ფერი
რექჷ დო ვარდიშ ქაქანა: ა. ცაგ., გვ. 66; ი. ყიფშ., გვ. 136 -- ვარდის ფერი ხარ და ვარდის ფურცელი. 

Lemma: kakapa  
Number: 21906  
ქაქაფა (ქაქაფას), ქაქუა (ქაქუას) სახელი უქაქუანს ზმნისა -- საქმის, ამბის მოიაფება; ადვილ, იოლ საქმედ ჩათვლა
რისამე. ანდვილას უქაქუანქ თეზმა ფარას, სო ოკო იშუენი? -- ადვილად ასახელებ ამდენ ფულს, სად უნდა იშოვო? 

Lemma: kaku//kacu//kuku//kuc-i  
Number: 21907  
ქაქუ//ქაცუ//ქუქუ//ქუც-ი (ქაქუს, ქუქუს) ქაცვი. ჭუბურქ მუში ქაცუ (ქუქუ//ქუცი) ქოძირუნი, დიდუ, სო მიშნოფხექია: ხალხ.
სიბრ., 1, გვ. 179 -- წაბლმა თავისი ქაცვი რომ დაინახა, დიდუ (დედა), სად (რაში) ვიჯექი თურმეო. შდრ. ბუზუ. 

Lemma: kaghal-i  
Number: 21908  
ქაღალ-ი (ქაღალს) უძარღვო, არაფრისმთქმელი საუბარი (მ. ძაძ., 2, გვ. 166), -- როშვა. 

Lemma: kaghara  
Number: 21909  
ქაღარა (ქაღარას) ზოოლ. თევზია ერთგვარი, ტანად პატარა, მოშავო, ძალიან გემრიელი საჭმელია. 

Lemma: kaghard-i  
Number: 21910  
ქაღარდ-ი (ქაღარდის) იგივეა, რაც ქარღადი, -- ქაღალდი; წიგნი; წერილი; წერა-კითხვა. კისერ გიგჷ ქაღარდიშა: კ.
სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 30 -- კისერი გიგავს ქაღალდს. თიში სახელი ირო იჭარუდჷ ქაღარდისია:მ. ხუბ., გვ. 21 -- იმისი
სახელი ყოველთვის იწერებოდა წიგნშიო (ქაღალდზეო). სქანი ქაღარდის ვჭარჷნდე: ი. ყიფშ., გვ. 110 -- შენს წერილს
ვწერდე. ათე სუმი სქუალეფიშე ქაღარდი ნამუთინს ვაუჩქჷდჷ: ი. ყიფშ., გვ. 7 -- ამ სამი შვილ{ებ}იდან წერა-კითხვა არც
ერთმა არ იცოდა. შდრ. ლაზ. ქართალი, ქარტალი ქაღალდი (ნ. მარი). 

Lemma: kaq'urc'a  
Number: 21911  
ქაყურწა, ქაყურწილ-ი (ქაყურწას, ქაყურწილს) რქაუკანმოხრილი. იხ. ქა. 

Lemma: ka՚ana  
Number: 21912  
ქაჸანა (ქაჸანას) იგივეა, რაც ქაანა, ქეჸანა, ქიჸანა, -- ქვეყანა. გადატ. ძალიან ბევრი. თელი ქაჸანა მოფხოზჷნანია ჩქია:
მ. ხუბ., გვ. 252 -- მთელი ქვეყანა მოგვსდევენო ჩვენო. 

Lemma: kashsagan-i  
Number: 21913  
ქაშსაგან-ი (ქაშსაგანს) იგივეა, რაც ქასაგანი, -- ისარი (რქის ისარი). ათე ტარიელქ ქჷგიიბუნუ ქაშქვილი დო
ქაშსაგანი:მ. ხუბ., გვ. 303 -- ამ ტარიელმა ჩამოიკიდა მშვილდი (რქის მშვილდი) და ისარი (რქის ისარი). ქაშსაგანი ღ ქაშ-
საგანი რქის ისარი. 

Lemma: kashkvil-i  
Number: 21914  
ქაშქვილ-ი (ქაშქვილს) მშვილდი. გააკეთჷ ქაშქვილი დო ქასაგანი: მ. ხუბ., გვ. 113 -- გააკეთა მშვილდი და ისარი.



დღაშით გილუღუდუ მუში ქაშქვილი დო ქასაგანი: ი. ყიფშ., გვ. 55 -- დღისით დაჰქონდა თავისი მშვილდ-ისარი.
ქაშქვილიღ ქაშ-შქვილი რქის მშვილდი. 

Lemma: kashkvili  
Number: 21915  
ქაშქვილი დო ქასაგან-ი (ქაშქვილი დო ქასაგანს) მშვილდი-(და) ისარი. 

Lemma: kach-i  
Number: 21916  
ქაჩ-ი (ქაჩის) ჯვარი. ქაჩი ქიაჩიში ხატი რე -- ქაჩი ქიაჩის ხატია (გ. ელიავა). 

Lemma: kachua  
Number: 21917  
ქაჩუა (ქაჩუას) იხ. ქანჩუა. 

Lemma: kaca  
Number: 21918  
ქაცა (ქაცას) დაბალი; პატარა. მის გუნანია ე ქაცა-ქაცა -- ვის ჰგვანანო ეს პატარა-პატარა. შდრ. ქვეცე. 

Lemma: kaca-guda  
Number: 21919  
ქაცა-გუდა (ქაცა-გუდას) პატარა გუდა. ჯანფეზიაში წყარს ჭიჭე ქაცა-გუდათ კისერს ქიჲთქოკჷრანქია: მ. ხუბ., გვ. 193 --
ჭიაფერას წყალს პატარა გუდით კისერზე ჩამოგკიდებო (ჩამოგაბამო). 

Lemma: kacal-i  
Number: 21920  
ქაცალ-ი (ქაცალს) რყევა; რხევა; რწევა; ქანაობა. იქაცალუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ.
ვნებ. ირყევა, ირხევა; ქანაობს. 

Lemma: kacaler-i  
Number: 21921  
ქაცალერ-ი (ქაცალერს) მიმღ. ვნებ. წარს. დასუსტებული. იხ. მე-ქაცალერი. 

Lemma: kacar-i  
Number: 21922  
ქაცარ-ი (ქაცარს) ზოოლ. თიკანი, ციკანი. ქაცარი -- თხის შვილი ერთ წლამდე (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 1, გვ. 213). ართი
ქაცარი ქოპუნდუ: ი. ყიფშ., გვ. 131 -- ერთი თიკანი მყავდა. თიკანი შეიძლება იყოს: ჭყვირქაცარი დედალი თიკანი და
ოჩქაცარი მამალი თიკანი. შდრ. დარგა, თხა, ოჩაგა. 

Lemma: kacaram-i  
Number: 21923  
ქაცარამ-ი (ქაცარამს) თიკნიანი. ქაცარამი თხა -- თიკნიანი თხა. 

Lemma: kacap-i  
Number: 21924  
ქაცაფ-ი (ქაცაფის) იგივეა, რაც ქანცაფი, -- ქანაობა, რხევა, რწევა. ქოძირ, ბაღანას უქაცუანს მიდგარენი ოსური -- ნახა,
ბავშვს არწევს ვიღაც ქალი. 

Lemma: kaca-kuca  
Number: 21925  
ქაცა-ქუცა (ქაცა-ქუცას) პატარ-პატარა; უბრალო. ბრელი ველაზიმუდეს ქაცა-ქუცა ჟინოსქუა: აია, 2, გვ. 68 -- ბევრი ვერ
შეეზომებოდა უბრალო აზნაურიშვილი. 

Lemma: kacacx-i  
Number: 21926  
ქაცაცხ-ი, ქაცაცხია (ქაცაცხის, ქაცაცხიას) იგივეა, რაც ქაცხაცხი, ქვაცაცხი. 

Lemma: kacacxel-i  
Number: 21927  
ქაცაცხელ-ი (ქაცაცხელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ქაცაცხანს ზმნისა -- ცეცხლეკალათი დასუსხული. სახე ართო ქაცაცხელი
აფუ -- სახე მთლიანად ცეცხლეკალათი დასუსხული აქვს. 

Lemma: kacacxua  
Number: 21928  
ქაცაცხუა (ქაცაცხუას) სახელი ქაცაცხანს ზმნისა -- ცეცხლეკალათი დასუსხვა. ქაცაცხანს (დოქაცაცხუუ დასუსხა, დუუქაცაცხუუ
დაუსუსხავს, დონოქაცაცხუე(ნ) დასუსხავდა თურმე) გრდმ. ქაცაცხით (ცეცხლეკალათი) სუსხავს. 

Lemma: kacik'a  
Number: 21929  
ქაციკა, ქაციკალ-ი (ქაციკა{ლ}ს) იხ. ქა. 

Lemma: kacik'e're  
Number: 21930  
ქაციკჷრე (ქაციკჷრეს) აშვერილრქიანი. იხ. ქა. 

Lemma: kacilash-i  
Number: 21931  



ქაცილაშ-ი (ქაცილაშის) იგივეა, რაც ქასილაში //ქასლაში, -- პატარა გუდა, ტიკჭორა. კეთდება თიკნის ტყავისაგან, სხვა არ
გამოდგება. დაკლავენ თიკანს, ჩამოკიდებენ ერთ ფეხზე (უკანა), მეორე უკანას ჩასჭრიან მთელ სიგრძეზე და იწყებენ
გატყავებას. ტყავს აგდებენ კირწყალში. ბალანს აცლიან, კარგად გარეცხავენ და გადააბრუნებენ. ფეხებს მაგრად შეკრავენ
და გაბერავენ, ჩამოკიდებენ გასაშრობად. ქაცილაშში ასხამენ რძეს, არაყს, აკეთებენ გუდის ყველს. მისი დამზადება
სჯობს ზამთარში (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 1, გვ. 217-218). ქაცილაშის იყენებდნენ ტყვია-წამლის ჭურჭლადაც. 

Lemma: kaclashia  
Number: 21932  
ქაცლაშია (ქაცლაშიას) იხ. ქაცილაში. ქანჭყეს ღვინიშ ქაცლაშია:აია, 1, გვ. 19 -- მოხსნეს ღვინის ტიკჭორა. 

Lemma: kacu  
Number: 21933  
ქაცუ (ქაცუს) 1. ქაცვი. ჭუბურქ მუში ქაცუ ქოძირუნი, დიდუ, სო მიშნოფხვექია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 179 -- წაბლმა თავისი
ქაცვი რომ დაინახა, დიდუ, სად ვიჯექი თურმეო. შდრ. ქუქუ, ქუცი; ბუზუ. 2. წვრილი ძვალი (დ. ფიფია). 

Lemma: kackit'a  
Number: 21934  
ქაცქიტა (ქაცქიტას) იხ. ქა. შდრ. იმერ. ქაცქიტაჲ რქებწვრილი საქონელი (ვ. ბერ.). 

Lemma: kacxacx-i  
Number: 21935  
ქაცხაცხ-ი (ქაცხაცხის) იგივეა, რაც ქაცაცხი, -- ბოტან. ცეცხლეკალა (ა. მაყ.). კოს აცხაცხუნი, თიშენი უძახუნა ქაცხაცხიას
-- კაცს რომ სუსხავს, ამიტომ ეძახიან `ქაცხაცხიას' (ცეცხლეკალას). ქაცხაცხია გოძუ ჭუბურს გალე -- ეკლიანი ფუჩეჩი ადევს
გარეთ წაბლს. 

Lemma: kacxek'u  
Number: 21936  
ქაცხეკუ (ქაცხეკუს) იხ. ქა. 

Lemma: kac'k'vint'al-i  
Number: 21937  
ქაწკვინტალ-ი (ქაწკვინტალს) იხ. ქა, -- წინწამოხრილრქიანი საქონელი. 

Lemma: kac'k'umont'il-i  
Number: 21938  
ქაწკუმონტილ-ი (ქაწკუმონტილს) იხ. ქა, -- რქადაგრეხილი. 

Lemma: kach'q'virtal-i  
Number: 21939  
ქაჭყვირთალ-ი (ქაჭყვირთალს) აშვერილი რქები. ჭყვირთალი ქალეფი გიმოზღვინდ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 118 --
აშვერილი რქები მაკრავს (მადევს). 

Lemma: kaxma  
Number: 21940  
ქახმა (ქახმას) ქახმა; დიბი. გაჭირებაქ ქახმაში კაბა დჷმოშირაფუა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 23 -- გაჭირვებამ ქამხის (დიბის)
კაბა გამაცვეთინაო. შდრ. კოროხი. 

Lemma: kaj-i  
Number: 21941  
ქაჯ-ი (ქაჯის) ქაჯი. 

Lemma: kajal-i  
Number: 21942  
ქაჯალ-ი (ქაჯალ/რს) ქაჯივით სიარული. 

Lemma: kajua  
Number: 21943  
ქაჯუა (ქაჯუას) ქაჯივით სიარული. შდრ. ქაჯალი. 

Lemma: kajishi  
Number: 21944  
ქაჯიში სონა, ქაჯის სონა (ქაჯის სონას, ქაჯიში სონას) ბოტან. ქრისტესბეჭედა. იხ. ტურაში კუჩხი, ქრისტეში ბეჭედი (ა.
მაყ.). 

Lemma: kajika  
Number: 21945  
ქაჯიქა (ქაჯიქას): ქაჯიქაღ ქა-ჯიქა რქა-აშვერილი. გადატ. ქაჯი. ქიმასარგალუუ ართი ქაჯიქა ოსური -- მოათრია ერთი
ქაჯი ქალი. ქაჯიქას უძახუნა ქაჯიჯგურა ოსურს -- ქაჯიქას ეძახიან ქაჯივით ქალს. 

Lemma: ke  
Number: 21946  
ქე დადასტურებითი (მტკიცებითი) ნაწილაკი, ქა'-ს ფონეტიკური ვარიანტი, რომელიც ზმნის წინ დაისმის, -- კი, ქე. ჸოროფას
თისხი ქეშულებუ: ქხს, 1, გვ. 85 -- სიყვარულს იმდენი კი (ქე) შეუძლია. ქეკაჸუნჷ კი მიჰყვა, ქეუკჷნჷ კი ასწია. იხ. ქა, ქი, ქო,
ქუ, ქჷ. 

Lemma: keana  
Number: 21947  



ქეანა (ქეანას) იგივეა, რაც ქაანა, ქაჸანა, ქეჸანა. ვეხვეწათჷ, ჯიმალეფი, ქეანა მიქჷთი დარცხოუნი: ქხს, 1, გვ. 296 --
ვეხვეწოთ, ძმებო, ქვეყანა ვინც დაარსა. 

Lemma: kear-i  
Number: 21948  
ქეარ-ი (ქეარს) ბასრი. 

Lemma: keba  
Number: 21949  
ქება (ქებას) იხ. ცქვაფა, -- ქება. 

Lemma: kebul-i  
Number: 21950  
ქებულ-ი (ქებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. აქენს ზმნისა -- ქებული. იხ. ცქვაფილი. 

Lemma: kebur-i  
Number: 21951  
ქებურ-ი (ქებურს) დიდი ისარი (მ. კვირტია). 

Lemma: keep-i  
Number: 21952  
ქეეფ-ი (ქეეფის) ქეიფი. იჸუუ ართი ქეეფი-დიარაქ: ი. ყიფშ., გვ. 39 -- იქნა ერთი ქეიფი-ქორწილი. ქეეფიანო ზმნზ.
ქეიფიანად, მხიარულად. გიმიილჷ ეურე ბოშიქ ქეეფიანო: ქხს, 2, გვ. 22 -- გამოვიდა იქიდან ბიჭი მხიარულად (ქეიფიანად). 

Lemma: keec  
Number: 21953  
ქეეც! ქეეც! შორსდ. თხის მოხმობის შეძახილი. 

Lemma: kezeba  
Number: 21954  
ქეზება (ქეზებას) სახელი აქეზენს ზმნისა -- ქეზება. აქეზენს (აქეზუ აქეზა, უქეზებუ უქეზებია, ნოქეზებუე(ნ) აქეზებდა თურმე) გრდმ.
აქეზებს. 

Lemma: kela//kea  
Number: 21955  
ქელა//ქეა (ქე{ლ}ას) სახელი ქელანს ზმნისა -- მძიმედ, ძლივს სუნთქვა, -- ქელვა, ქშინვა. აში ქელა დღას ვამიღუდუ -- ასე
ქშინვა (ქელვა) არასოდეს მქონია. ქელანს (ქელუუ იქშინა, უქელუ უქშენია, ნოქელუე(ნ) ქშინავდა თურმე) გრდუვ. საშ.- მოქმ.
ქელავს, ქშენს. იხ. ქეშუა. 

Lemma: kelar-i  
Number: 21956  
ქელარ-ი (ქელარს) იგივეა, რაც ქეარი. 

Lemma: kelem-i  
Number: 21957  
ქელემ-ი (ქელემს) დიდი და ძლიერი, მაგრამ უგუნური (მ. კვირტია). 

Lemma: kelonua  
Number: 21958  
ქელონუა (ქელონუას) სახელი ქელონუნს ზმნისა -- მთქნარება (დ. ფიფია). შდრ. ქიონუა. 

Lemma: kemer-i  
Number: 21959  
ქემერ-ი (ქემერს) წვეტიანი; ძლიერ წამახული რაიმე საგანი, -- ფრჩხილი. კატუძღაბის გეჩანს ქემერეფი -- ზღარბს აქვს
ეკლები. 

Lemma: kemerua  
Number: 21960  
ქემერუა (ქემერუას) გატყავება (გ. ელიავა). 

Lemma: kentel-i  
Number: 21961  
ქენთელ-ი (ქენთელ/რს) მეტისმეტი დაღლა და ქშენა (პ. ჭარ.); ქოშინი. შდრ. აქენთელება მეტისმეტი დაღლა და ქშენა (ი.
ჭყ.). 

Lemma: kentelua  
Number: 21962  
ქენთელუა (ქენთელუას) სახელი ქენთელანს ზმნისა -- ქშენა, ქშინვა. 

Lemma: kenk-i  
Number: 21963  
ქენქ-ი (ქენქის) ნაფლეთი. ქენქო გინმორთინუანანია: მ. ხუბ., გვ. 124 -- ნაფლეთად გადაგვაქცევსო. 

Lemma: kenkere  
Number: 21964  
ქენქერე (ქენქერეს) ძალიან მაღალი და გამხდარი. წვანჯ-ქენქერეს გიმახენია -- კენწეროზე, ძალიან მაღლა წვერზე ზისო.
იხ. გენგერე. შდრ. ქერექენი. 



Lemma: kench-i  
Number: 21965  
ქენჩ-ი (ქენჩის) ფრენია; მოუსვენარი, ზედმეტად მოძრავი (ადამიანი). მაჟრა ფა რე... ხაკუცეფი, ხირმიშთეფი, აბრაგი დო
ქენჩეფიში: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 13 -- მეორე წყებაა... ხეპრეების, ბაქიების, ავაზაკთა და ფრენიებისა. 

Lemma: kenchie  
Number: 21966  
ქენჩიე (ქენჩიეს) ხტუნია, ვისაც ხტუნაობით სიარული უყვარს. მუს უწიინქი, ქენჩიე რე, მუში გემოშა გილაქენჩუნს -- რას
ეტყვი, ხტუნიაა, თავის გემოზე (ჭკუაზე) დახტის. 

Lemma: kenchua  
Number: 21967  
ქენჩუა (ქენჩუას) სახელი ქენჩუნს ზმნისა -- ხტომა. თიცალ-თიცალს მექენჩჷნა, ვართი ი რიგი დიდი ნგერი -- ისეთს-
ისეთს მიხტიან, როგორც (არც) იმ რიგის დიდი მგელი. ქენჩუნს (გოქენჩუ გაიქცა, გოუქენჩუ გაქცეულა, გონოქენჩუე(ნ) გაიქცეოდა
თურმე) გრდუვ. ვნებ. ხტის; {მი}რბის. 

Lemma: kenjeroba  
Number: 21968  
ქენჯერობა (ქენჯერობას) რელიგ. დღესასწაული, -- იცოდნენ თეკლათში, ხორშში. 

Lemma: ker-i  
Number: 21969  
ქერ-ი (ქერს) ქერი. შდრ. ლაზ. ქერი ქერი (ნ. მარი). 

Lemma: keraz-i  
Number: 21970  
ქერაზ-ი (ქერაზის) 1. რქის სასაპნე ურმისათვის (პ. ჭარ.); 2. რახის დასალევი ყანწი (მ. კვირტია). იხ. ქერახსი. 

Lemma: keret-i  
Number: 21971  
ქერეთ-ი (ქერეთის) ძლიერი სიცხე, -- პაპანაქება. გინი ონდღეში გური დო გვალო ქერეთისი გალე ობჟათე დიხას ოკო
რდას: ყაზაყ., 26. 05.1931, გვ. 3 -- ხბო შუადღის გულსა და მთლად პაპანაქება სიცხეში გარეთ ჩრდილ ადგილას უნდა იყოს.
დითა, მუ ქერეთია სინჩხე რე -- ვაი, რა პაპანაქება სიცხეა. შდრ. ქერთა. 

Lemma: kereken-i  
Number: 21972  
ქერექენ-ი (ქერექენს) ძალიან მაღალი; გრძელი. ქერექენიჯგურა კოჩი რდუ -- ძალიან მაღალი კაცი იყო. 

Lemma: kerzap-i  
Number: 21973  
ქერზაფ-ი (ქერზაფის) იგივეა, რაც ქერძაფი, -- თეზაფი, ქეძაფი. 

Lemma: kerta  
Number: 21974  
ქერთა (ქერთას) იგივეა, რაც ქერეთი, -- ძლიერი, სულის შემხუთავი სიცხე, პაპანაქება. შდრ. ლეჩხ. ქელთა ძლიერი სიცხე. 

Lemma: kerope  
Number: 21975  
ქეროფე (ქეროფეს) ბოტან. თათაბო და ნაცარქათამა. იხ. ქოროფე, ჩე ჯუმენე (ა. მაყ.). 

Lemma: kersa  
Number: 21976  
ქერსა, ქესა (ქე{რ}სას) ქისა; გადატ. მუთუნ ქერსათ არაფრით. მუთუნ ქერსათ ვეღუ ორქო თე კოჩქ: მ. ხუბ., გვ. 25 --
არაფრით არ წაიღო ოქრო ამ კაცმა. 

Lemma: kerk-i  
Number: 21977  
ქერქ-ი (ქერქის) ქერქი. შდრ. ნახვაწა; ლაზ. ქერქი ხის ქერქი (ნ. მარი). 

Lemma: kerket-i  
Number: 21978  
ქერქეთ-ი (ქერქეთის) იგივეა, რაც ქერეთი, ქერთა, -- ძლიერი, თაკარა სიცხე, -- პაპანაქება. ქერქეთი სინჩხე -- თაკარა
სიცხე. 

Lemma: kerketia  
Number: 21979  
ქერქეთია (ქერქეთიას) იგივეა, რაც ქერქეთი, -- თაკარა სიცხე, -- პაპანაქება. ე ქერქეთია სინჩხეს ჸვანაშა ვამაჸინე -- ამ
თაკარა (პაპანაქება) სიცხეში ყანაში ვერ წავალ. გადატ. იტყვიან: იქერქეთუ ძალიან ცხარობს. 

Lemma: kerkenj-i  
Number: 21980  
ქერქენჯ-ი (ქერქენჯის) ძლიერ მოხერხებული, -- ეშმაკი. 

Lemma: kerket'-i  
Number: 21981  
ქერქეტ-ი (ქერქეტის, ქერქეს) ქერქეტი, ჩერჩეტი. 



Lemma: kerket'ia  
Number: 21982  
ქერქეტია (ქერქეტიას) იგივეა, რაც ქერქეთია, -- პაპანაქება. ქერქეტია ონდღეს მუურთუო ჸვანაშა ულაქ? -- პაპანაქება
შუადღეს მოუნდა (მოუვუდა) ყანაში წასვლა? 

Lemma: kerkil-i  
Number: 21983  
ქერქილ-ი (ქერქილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ქერქუნს ზმნისა -- დაფლეთილი; ქერქგაცლილი. ბების ღვანწკეფ ქერქილი
აფუ: ქხს, 1, გვ. 191 -- ბებიას ლოყები (ღაწვები) დაფლეთილი აქვს. შდრ. ქექილი. 

Lemma: kerkua  
Number: 21984  
ქერქუა (ქერქუას) სახელი ქერქუნს ზმნისა -- 1. ქერქვა, ქერქის გაცლა; ფლეთა. ტყვიას აკოუქერქუდას: ქხს, 1, გვ. 87 --
ტყვიას დაეფლითოს. 2. გადატ. ერთიანად ბევრის ჭამა. ოჭკომალი დოქერქუ -- საჭმელი დაფლითა. ქერქუნს (დოქერქუ
დაფლითა, დოუქერქუ დაუფლეთია, დონოქერქუე(ნ) დაფლეთდა თურმე) გრდმ. ფლეთს; ბევრს ჭამს. იქერქუუ(ნ) (გიიქერქუ გაიქერქა,
გოქერქე{ლე}(ნ) გაქერქილა) გრდუვ. ვნებ. ქერქუნს ზმნისა -- იქერქება, ქერქი სცილდება. აქერქუუ(ნ) (გააქერქუ გაექერქა, გოქერქუუ
გაჰქერქვია) გრდუვ. ვნებ. ქერქუნს ზმნისა -- ექერქება, ქერქი ეცლება. აქერქე(ნ)//აქერქინე(ნ) (აქერქინუ შეძლო ქერქი
გაეცილებინა, -- , გონოქერქუე(ნ) შესძლებია გაქერქვა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უქერქუნს ზმნისა -- შეუძლია ქერქი გააცალოს,
გაქერქოს. ოქერქაფუანს (ოქერქაფუუ აქერქვინა, უქერქაფუაფუ უქერქვინებია, ნოქერქაფუე(ნ) აქერქვინებდა თურმე) კაუზ. ქერქუნს
ზმნისა -- ქერქს აცლევინებს, აქერქვინებს. მაქერქალი, ქერქუუ მიმღ. მოქმ. {გა}მქერქავი, ვინც ქერქს აცლის. ოქერქალი მიმღ.
ვნებ. მყ. {გა}საქერქი. გოქერქილი მიმღ. ვნებ. წარს. გაქერქილი, გადატ. გაქექილი. ნაქერქა მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნაქერქი.
ნაქერქუერი მიმღ. ვნებ. წარს. გაქერქვის საფასური. {უგუ}უქერქუ მიმღ. უარყ. {გა}უქერქავი. 

Lemma: kerkuu  
Number: 21985  
ქერქუუ (ქერქუუს) მიმღ. მოქმ. ქერქის გამცლელი, -- მქერქავი. კაჟანდიი ქერქუუ -- კაჟანდევი ქერქუუ (მქერქავი).
კაჟანდიი-ქერქუში ჸუდეშა მინიილჷ: ა. ცაგ., გვ. 15 -- კაჟანდევი - ქერქუს სახლში შევიდა. 

Lemma: kerc-i  
Number: 21986  
ქერც-ი (ქერცის) იგივეა, რაც ქირცა, -- 1. ქერტლი, თებო. 2. ქერცლი. ჩხომიშ ქერცი -- თევზის ქერცლი, ქიცვი (სენაკურში). 

Lemma: kerca  
Number: 21987  
ქერცა, ქირცა, ქჷრცა (ქერცას, ქირცას, ქჷრცას) იგივეა, რაც ქერცი, -- 1. ქერტლი, თებო. 2. ქერცლი, ქიცვი (თევზისა)
(ზუგდ.-სამურზ.). შდრ. ლაზ. ქერცელა ქერცლი, ქიცვი (ნ. მარი). 

Lemma: kercua  
Number: 21988  
ქერცუა (გეას) სახელი ქერცუნს ზმნისა -- 1. სწრაფი წაჭრა (ითქმის თავზე). 2. აქერცვლა. იხ. მე-ქერცუა. შდრ. თანგუა,
ჭკირუა. 

Lemma: kerdzap-i  
Number: 21989  
ქერძაფ-ი (ქერძაფის) იხ. ქერზაფი, -- თეზაფი, აზოტმჟავასა და მარილმჟავას ნარევი (ქეგლ). 

Lemma: kerdzape  
Number: 21990  
ქერძაფე (ქერძაფეს) ბოტან. ბაღის ინა. იხ. ხერძაფე, ხინჩქაფე. (ა. მაყ.). 

Lemma: kesa//kisa//ke'sa  
Number: 21991  
ქესა//ქისა//ქჷსა (ქესას//ქი/ჷსას) იგივეა, რაც ქერსა, -- ქისა. მუში ქესა ხოლო უღუ: მ. ხუბ., გვ. 243 -- თავისი ქისაც აქვს.
სირმაში ქესას მიჭანდე: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 37 -- სირმის ქისას მიკერავდე. კჷნ ქჷსათ გინვორთინუანქია: მ. ხუბ., გვ.
243 -- ისევ ქისად გადავაქცევო. ქ ქესა მარჩილი ქისა მარჩილი (10 კაპიკი). ქ ქესა ფარა ქისა ფული. მუდგა ქესა
ფარაშენი თე ჯუნასჷ ვაკურღვანა -- არავითარ ქისა ფულისათვის ამ კოცნას არ ჩაუშლიან. შდრ. მუთუნ ქესათ; ლაზ.
ქესეთი ქისა (ნ. მარი). 

Lemma: kesadgam-i  
Number: 21992  
ქესადგამ-ი (ქესადგამს) ქვესადგამი. იხ. ქასადგამი. 

Lemma: kesat'-i  
Number: 21993  
ქესატ-ი (ქესატის) ღარიბი. 

Lemma: ket'er-i  
Number: 21994  
ქეტერ-ი (ქეტერს) ხიწვი. ქეტერქ ქიმმაგუ ხეს -- ხიწვი მომხვდა ხელში. 

Lemma: kep-i  
Number: 21995  
ქეფ-ი, ქეეფ-ი (ქეფის) ქეიფი; განწყობა, ხასიათი. ამდღა ქეფის ვავორექ -- დღეს ხასიათზე არ ვარ. ჯგირ კათაწკუმა
ქეფის მუ უჯგუ! -- კარგ ხალხთან ქეიფს რა სჯობს! შდრ. ლაზ. ქეфი კმაყოფილება (ნ. მარი). 

Lemma: kepala  



Number: 21996  
ქეფალა (ქეფალას) ქეიფი. მეფეშ დოხორეს ქეფალა რდ: აია, 1, გვ. 26 -- მეფის სასახლეში ქეიფი იყო. იმ სერს იჸუ შუმა
დო ქეფალაქ: აია, 1, გვ. 25 -- იმ ღამეს იყო (იქნა) სმა და ქეიფი. 

Lemma: kepeba  
Number: 21997  
ქეფება (ქეფებას) სახელი ქეფენს ზმნისა -- ქეიფობა, ქეიფი. თელი დღას გითოხენა დუქანს დო ქეფენა -- მთელი დღე
სხედან დუქანში და ქეიფობენ. ქეფენს//ქეეფენს (იყენ. იქეფენს იქეიფებს, იქეფუ იქეიფა, უქეფებუ უქეიფია, ნოქეფებუე(ნ) ქეიფობდა
თურმე) გრდუვ. საშ.- მოქმ. ქეიფობს. იქეფენე(ნ) (იქეფენუ შესაძლებელი გახდა ქეიფი, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ქეფენს
ზმნისა -- შეიძლება ქეიფი. აქეფენე(ნ) (აქეფენუ შეძლო ექეიფნა, -- , ნოქეფებუე(ნ) შესძლებია ქეიფი) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ქეფენს
ზმნისა -- შეუძლია აქეიფოს. ოქეფებაფუანს (ოქეფებაფუუ აქეიფებინა, უქეფებაფუაფუ უქეიფებინებია, ნოქეფებაფუე(ნ) აქეიფებინებდა
თურმე) კაუზ. ქეფენს ზმნისა -- აქეიფებინებს. მაქეფარი, მოქეფე მიმღ. მოქმ. მოქეიფე. ოქეფარი, ოქეფებერი მიმღ. ვნებ. მყ.
საქეიფო. ნაქეფები, ნაქეფებუ მიმღ. ვნებ. წარს. ნაქეიფები, ნაქეიფარი. ნაქეფებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ქეიფის საფასური. უქეფო
მიმღ. უარყ. უქეიფო, უქეიფებელი. 

Lemma: kepula  
Number: 21998  
ქეფულა (ქეფულას) იგივეა, რაც ქეფალა. 

Lemma: kek-i//keke  
Number: 21999  
ქექ-ი//ქექე (ქექის, ქექეს) მსუბუქი, მჩატე. ბოში ქექი, ტანსაშვალი, ვართ მაღალი, ვართ დაბალი: ქხს, 1, გვ. 155 -- ბიჭი
მსუბუქი, ტანსაშუალო, არც მაღალი, არც დაბალი. გადატ. მჩატე ჭკუის, ქცევის ადამიანი. ათე ოსური ნაბეტანი ქექე რე -- ეს
ქალი ნამეტანი მჩატეა (ჭკუით). ქექეთ ზმნზ. მჩატედ, მსუბუქად. შხვაშის ქექეთ ნჷმ რადაგა, სქანი გაჸუაფუ მონკა: ხალხ.
სიბრ., 1, გვ. 161 -- სხვისას ადვილად (მსუბუქად) ნუ ამბობ, შენი შეგექნება მძიმე. შდრ. ლექინი, ჩატე. 

Lemma: kekeria  
Number: 22000  
ქექერია (ქექერიას) ძალიან მსუბუქი, მჩატე. გადატ. მჩატე ჭკუის, ქცევის ადამიანი. ქექერია კოჩიე -- მსუბუქი (ქცევის, ჭკუის)
კაცია. 

Lemma: kekil-i  
Number: 22001  
ქექილ-ი (ქექილ/რს) იხ. გო-ქექილი. 

Lemma: kekua  
Number: 22002  
ქექუა (ქექუას) სახელი ქექუნს ზმნისა -- 1. უეცრად მოჭრა (მაგ., თავისა...). 2. სწრაფად გაქცევა. 3. გადახტომა. ქექუნს
(გოქექუნს სწრაფად გაიქცევა, გოქექუ გაიქცა, გოუქექუ გაქცეულა, გონოქექუე(ნ) გაიქცეოდა თურმე) გრდუვ. გარბის; გაიქცევა. მექექუნს
(მექექუ მოსჭრა, მეუქექუ მოუჭრია, მონოქექუე(ნ) მოსჭრიდა თურმე) გრდმ. სწრაფად მოსჭრის. მექექუნს (მხოლოდ აწმყოს წრის
მწკრივებში) გრდუვ. სწრაფად გარბის. გინოქექუნს (გეგნოქექუნს გადახტება, გეგნოქექუ გადახტა, გეგნუქექუ გადამხტარა, გეგნოქექუე(ნ)
გადახტებოდა თურმე) გრდმ. გადახტება. შდრ. ქერცუა, ჭკირუა. 

Lemma: keghe  
Number: 22003  
ქეღე, ქეღერე, ქეღერია (ქეღეს, ქეღერეს, ქეღერიას) მაღალი და გამხდარი. ქეღერია ბოში მაღალი და გამხდარი ბიჭი. 

Lemma: ke՚ana  
Number: 22004  
ქეჸანა (ქეჸანას) იგივეა, რაც ქაანა, ქეანა, ქიჸანა, -- ქვეყანა. უპაპური ქეჸანასჷ მელა გილაპარპალანც: ი. ყიფშ., გვ.
177 -- უმღვდლო ქვეყანაში მელა დაპარპაშობს. ეხონარ ქეჸანაქ, ხიოლენც ირიფელი -- ახმაურდა ქვეყანა, მხიარულობს
ყველაფერი. 

Lemma: kesha  
Number: 22005  
ქეშა, ქეშაფ-ი (ქეშას, ქეშაფის) იხ. ქეშუა, -- ქშენა, ქოშინი; ხვნეშა. არჩქილე ქეშა -- ესმის ქშენა. 

Lemma: keshel-i  
Number: 22006  
ქეშელ-ი (ქეშელს) ქოშინი, ქლოშინი. 

Lemma: keshua  
Number: 22007  
ქეშუა (ქეშუას) იგივეა, რაც ქეშა, ქეშაფი, -- სახელი ქეშანს ზმნისა -- ქლოშინი, ქოშინი, ქშენა, ხვნეშა. ბოშიქჷ კითხჷ: `მუსჷ
ქეშანთია?': ა. ცაგ., გვ. 15 -- ბიჭმა ჰკითხა: `რას ქშინავთო?' ვა გორწყექჷნ, შურსჷ პკაშჷ, ქორძირუნქუნ, მივოქეშა: მ. ხუბ.,
გვ. 309; ქხს, 1, გვ. 68 -- რომ ვერ გხედავ, სულს ვღაფავ, რომ გნახავ, ვხვნეში. ქეშანს (ქეშუუ იხვნეშა, იქშინა; უქეშუუ უხვნეშია,
უქშინავს; ნოქეშუე(ნ) ქშინავდა, ხვნეშოდა თურმე) გრდმ. საშ.- მოქმ. ქოშინობს, ქშენს, ხვნეშის. ოქეშაფუანს (ოქეშაფუუ აქშენინა,
ახვნეშინა; უქეშაფუაფუ უქშინინებია, უხვნეშინებია; ნოქეშაფუე(ნ) აქშენინებდა, ახვნეშინებდა თურმე) კაუზ. ქეშანს ზმნისა --
აქშენინებს, ახვნეშინებს, აქოშინებს. მაქეშალი მიმღ. მოქმ. მქშინავი, მხვნეშელი. ოქეშალი მიმღ. ვნებ. მყ. საქშენი, სახვნეში.
ქეშელი მიმღ. ვნებ. წარს. ნაქშენი, ნახვნეში. ნაქეშა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაქშენი, ნახვნეში. ნაქეშუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ქშენის,
ხვნეშის საფასური. უქეშუ მიმღ. უარყ. უქშენი, უხვნეში. 

Lemma: kecha  
Number: 22008  
ქეჩა (ქეჩას) ქეჩა. ლოგინს ვეგლამირჩუ ქეჩა: ეკური, გვ. 382 -- ლოგინზე არ მიგია ქეჩა. 

Lemma: kecho  



Number: 22009  
ქეჩო (ქეჩოს) 1. ზოოლ. პატარა, ფართო თევზი, იკვებება სილით, ადვილი დასაჭერია (მასალები, ტ. ვ, გვ. 74). 2. ქეჩო.
გეუშქუმალუდუა ხე ქეჩოშა -- დაურტყამსო ხელი ქეჩოზე. შდრ. ქინდირი. 

Lemma: kecec-i  
Number: 22010  
ქეცეც-ი (ქეცეცის) იგივეა, რაც ქერცი, -- ქერტლი. დუს ქეცეცი მაფუ გორჩქინელი -- თავზე ქერტლი მაქვს გაჩენილი. 

Lemma: kejej-i  
Number: 22011  
ქეჯეჯ-ი (ქეჯეჯის) ბოტან. ფერისცვალა. იხ. ქიჯილოჯე, ტყარი კამა (ა. მაყ.). 

Lemma: kva  
Number: 22012  
ქვა (ქვას) იგივეა, რაც ქუა, -- ქვა. აბა, ლეკურსჷ მი იშეღანქიე ქვაშევა?: ა. ცაგ., გვ. 13 -- აბა, ლეკურს ვინ ამოიღებო
ქვიდანო? 

Lemma: kvab-i  
Number: 22013  
ქვაბ-ი (ქვაბის) მღვიმე, გამოქვაბული. შდრ. ტოპონ. ქვაბ დუდი; ქვიბია (ადგილია მარტვილის რაიონში). 

Lemma: kvablux-i  
Number: 22014  
ქვაბლუხ-ი (ქვაბლუხის) ქვაბში (მღვიმეში) მცხოვრები. ეი ვარა, ქვაბლუხშარა, გჷმილი ვარა, გორტყაბარა -- ჰეი,
ისმინე, ქვაბისანნო, გამოდი, თორემ გაგატყავებ (მ. კვირტია). 

Lemma: kvazal-i  
Number: 22015  
ქვაზალ-ი (ქვაზალ/რს) სასიამოვნო საუბარი. ქვაზალანს -- სასიამოვნოდ საუბრობს. 

Lemma: kvazap-i  
Number: 22016  
ქვაზაფ-ი (ქვაზაფის) იხ. კვაზაფი; ქვიზალი. 

Lemma: kvat  
Number: 22017  
ქვათ, ქვათ, ქვათ! შორსდ. იხვების მოხმობა. 

Lemma: kvatatana//kvakvatana  
Number: 22018  
ქვათათანა//ქვაქვათანა (ქვათათანას, ქვაქვათანას) სპილენძის პატარა ქვაბი (ი. ყიფშ.); ქვაბქოთანა. ქვათათანა ქოთნის
მსგავსი ყურიანი ჭურჭელი იყო. ამ ჭურჭელში ყველაფერი იხარშებოდა (მასალები, ტ. 2, ნაწ. 1, გვ. 227). ქიგირინუუ კოჩი
ქვათათანამო დო მეუსჷ დო გობონჷ აჯამი: მ. ხუბ., გვ. 72 -- ირგვლივ დაიყენა კაცი ქვაბქოთნით და გაუსვა და გაბანა
აჯამი. 

Lemma: kvatal-i  
Number: 22019  
ქვათალ-ი (ქვათალ/რს) ლაქუცი, მლიქვნელობა. უკული ქვათალი ქიდომიჭყუ ჟურა ჯოღორიშორო -- შემდეგ ლაქუცი
დამიწყო დედალი ძაღლივით. ქკუდელიში ქვათალი კუდის ქიცინი ალერსის მიზნით. 

Lemma: kvatala  
Number: 22020  
ქვათალა (ქვათალას) ლაქუცა, მლიქვნელი. 

Lemma: kvatalua  
Number: 22021  
ქვათალუა (ქვათალუას) სახელი ქვათალანს ზმნისა -- ქიცინი კუდისა. გადატ. ლაქუცი, მლიქვნელობა. ჸუჯით გირჩქილექ,
ჯოღორი ხოლო ვავორექია, კუდელც უქვათალუევე: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 156 -- ყურით გისმენ, ძაღლი ხომ არ ვარო, კუდი
ვაქიცინოო. ღუმუშ ფუჩხა ქაწოუჸოთ დო კუდელს დოუქვათალუ: ქხს, 1, გვ. 253 -- ღომის ნაფშხვენი მივუგდე და კუდი
გააქიცინა. უქვათალუანს (უქვათალუუ აქიცინა კუდი, უქვათალუაფუ უქიცინებია კუდი, ნოქვათალ{აფ}უე(ნ) აქიცინებდა თურმე კუდს)
გრდმ. აქიცინებს კუდს. 

Lemma: kvatana  
Number: 22022  
ქვათანა (ქვათანას) ქოთანი. იხ. დერგი, დერგულა; კოტო. შდრ. ლაზ. ქვათანა თიხის ჭურჭელი (ნ. მარი). 

Lemma: kvatap-i  
Number: 22023  
ქვათაფ-ი (ქვათაფის) იხ. ქვათუა. 

Lemma: kvatila  
Number: 22024  
ქვათილა (ქვათილას), ქვანთილა, ქვანთია (ქვანთი{ლ}ას) დუმა (ცხვრისა). შხურიშ ქვათილას ტურაქჷ ქეკადინჷ: ი.
ყიფშ., გვ. 177 -- ცხვრის დუმას ტურა გადაჰყვა. გვალაშე მუჭო გიმელჷნ, ქვათილა ვა უღუნო შხურს? ქიმიოჭკირჷ
ქვათილა: მ. ხუბ., გვ. 174 -- მთიდან როგორც კი ჩამოვიდა, დუმა არ აქვს ცხვარს? მიაჭრა დუმა. 

Lemma: kvatua  



Number: 22025  
ქვათუა (ქვათუას) სახელი უქვათუანს, იქვათუ(ნ) ზმნათა -- ქანაობა, რხევა (წყლისა). ცა დიხას აჯვიდუუ, იქვათუ ზღვა --
ცა მიწას კოცნის, ქანაობს ზღვა. ცხენქ ულას გეურკუ დო კუდელს ქემუქვათუანს: ქხს, 1, გვ. 204 -- ცხენმა სვლას უკლო და
კუდს მიაქანავებს. იქვათუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. ქანაობს, ირხევა. უქვათუანს
(უქვათუუ აქანავა, უქვათუაფუ უქანავებია, ნოქვათაფუე(ნ) აქანავებდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. აქანავებს, არხევს (წყალს). მაქვათაფალი,
მაქვათაფუ მიმღ. მოქმ. მქანავებელი (წყლისა). ოქვათაფალი მიმღ. ვნებ. მყ. საქანავებელი (წყლის, ზღვის). ნაქვათეფი მიმღ. ვნებ.
წარს. ნაქანავები (წყალი, ზღვა). 

Lemma: kvamaza  
Number: 22026  
ქვამაზა (ქვამაზას) ჩაფსკვნილი და კოხტად მოძრავი, -- კოპწია. შდრ. კვაზია. 

Lemma: kvantila  
Number: 22027  
ქვანთილა (ქვანთილას) იგივეა, რაც ქვათილა, -- დუმა. ონადირუშა გინულირი შხურც ტურენქ ქვანთილა
ქიმიოჭკომესია -- სანადიროდ წასულ (გამოსულ) ცხვარს ტურებმა დუმა მოჭამესო. ტურაქ შხურიშ ქვანთილას ქეკადინუა:
თ. სახოკ., გვ. 259 -- ტურა ცხვრის დუმას გადაჰყვაო. შდრ. ლეჩხ. ქვინთლი ღორის ხორცის ქონიანი სქელი მონათალი (მ.
ალავ., 2). 

Lemma: kvantin-i  
Number: 22028  
ქვანთინ-ი (ქვანთინს) იგივეა, რაც ქვათაფი, ქვათუა, -- დამდგარი წყლის ან ზღვის დიდი ტალღების ნელი რხევა, ქანაობა. 

Lemma: kvantrisha  
Number: 22029  
ქვანთრიშა (ქვანთრიშას) ქალაჩუნა (დ. ფიფია). 

Lemma: kvantua  
Number: 22030  
ქვანთუა (ქვანთუას) იგივეა, რაც ქვათუა, -- დამდგარი წყლის (ტბის, ზღვის) დიდი ტალღების ნელი რხევა, ქანაობა. გადატ.
ტბორად დგომა. ქვანთჷდ ნანგარა ჩილამურეფი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 25 -- ტბორად იდგა (ნატირალი) ცრემლები.
მინდორ ვაჩქჷ, მუკი-მუკი წყარი ქვანთჷ მორიათჷ -- მინდორი არ ჩანს, ირგვლივ წყლის ტბორი დგას ბევრი (მორეულად). 

Lemma: kvankval-i  
Number: 22031  
ქვანქვალ-ი, ქვაქვალ-ი (ქვა{ნ}ქვალ/რს) კოხტა, ლამაზი სიარული; მოხდენილად და ლამაზად სვლა; გოგვა, გოგმანი.
იქვანქვალუ(ნ) (ქიმიქვანქვალუ მოგოგმანდა, ქუმუქვანქვალინუ მოგოგმანებულა, ქომნოქვანქვალუე(ნ) მოგოგმანდებოდა თურმე) გრდუვ.
ვნებ. მიგოგმანობს; კოხტად, მოხდენილად მიდის. იხ. გვა{ნ}გვალი, კვა{ნ}კვალი. შდრ. იმერ. ქვანქვალი კოხტად
მოხდენილად სვლა (ვ. ბერ.). 

Lemma: kvara  
Number: 22032  
ქვარა (ქვარას) იგივეა, რაც ქორა, -- მუცელი. წოხლე ოჭიში დო უკოხლე ქვარა: ი. ყიფშ., გვ. 184 -- წინ ზურგი და უკან
(მხარეს) მუცელი (გამოცანა: წირღვი წვივი). ათე ბოშიქ ჩხომიშ ქვარას დაჩხირი ოკაარზჷ: ი. ყიფშ., გვ. 47 -- ამ ბიჭმა
თევზის მუცელში ცეცხლი დაანთო. ეფშა ქვარა, გურაფას-ხვარა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 44 -- სავსე მუცელი, სწავლაში-ქაჩალი.
ქ ქვარაში დინოლაფა მუცლის ჩავარდნა, გადატ. გახდომა, მომშევა. ქ ქვარაში ეფაჩუა მუცლის აშლა. შდრ. ქვარაშ-
სინთელე, -- ფაღარათი. ქ ქვარაში ეფშაფა მუცლის ავსება, -- გაძღომა.ქ ქვარაში მოსოფუა, წაულა მუცლის მოშლა, --
აბორტი. ქქვარაში ჩხვინდიშა მონჭაფა მუცლის ცხვირამდე მოწვდენა, -- ორსულობის ბოლო საფეხური, მშობიარობის წინა
პერიოდი: ჩხვინდიშა ქვარა მუმანჭუუ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 113 -- მუცელი ცხვირამდე მომწვდება. ქ ქვარაში ტახა
მუცლის ტეხა, -- მუცლის ტკივილი. ქ ქვარაში ჭუა მუცლის ტკივილი, -- საპირფარეშოში წასვლის ნდომა. გადატ. რაიმე
საქმესთან დაკავშირებით წუხება. ქვარაშ ჭუაქ ქჷმაგორუუ, კუჩხიშ არდგილიშა ოკო ულა: მ. ხუბ., გვ. 40 -- მუცლის
ტკივილი აუვარდა (მოაკითხა), ფეხის ადგილში (საპირფარეშოში) უნდა წასვლა. მუს იხვარხვალუ, მუ ქვარაში ჭუა
აწუხენს, გიჩქუნ-და? -- რას ტრიალებს, რა მუცელის გვრემა აწუხებს, თუ იცი? 

Lemma: kvaragida  
Number: 22033  
ქვარაგიდა, ქვარაგიდალ-ი (ქვარაგიდა{ლ}-ს) მუცელგაბერილი, -- მუცელი გიდელს რომ მიუგავს. ლეფშქვი ბირბალი,
ქვარა გიდალი, ბოლო კვირსალი, დიხაში ოფირსალი: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 168 -- ტუჩებდრუნჩა, მუცელგამობერილი,
ბოლო კუშტულა, მიწაში ჩასაფლავი (გამოცანა: ქვევრი). 

Lemma: kvaragogidinapil-i  
Number: 22034  
ქვარაგოგიდინაფილ-ი (ქვარაგოგიდინაფილ/რს) მუცელგაბერილი. 

Lemma: kvaragodoro  
Number: 22035  
ქვარაგოდორო (ქვარაგოდოროს) იგივეა, რაც ქორაგოდორო, -- მუცელგამობერილი, -- გოდორივით მუცელგამობერილი.
ქვარაგოდორო, დუდი მოკაღულერი, ჰო, მუს ილაჸაფუ, დიდაღურელი! -- მუცელგოდორა, თავი მოღუნული, ჰო, რას
უკრავს (თამაშობს) დედამკვდარი! (გამოცანა: ჩონგური). ე ქორაგოდორო ბაღანა მუსიე ბედუნი! -- ეს მუცელგოდორა
ბავშვი რასაა, რომ ბედავს! 

Lemma: kvarak'ot'oro  
Number: 22036  
ქვარაკოტორო (ქვარაკოტოროს) მუცელგაბერილი, -- მუცელი ქოთანს (კოტოს) მიუგავს. ქვარაკოტორო, დუდი-ქოჩორო,
ბორკი ცოცორო -- მუცელგაბერილი, თავქოჩორა, მუხლებსუსტი (გამოცანა: კეჟერა მხალი). 

Lemma: kvaram-i  



Number: 22037  
ქვარამ-ი (ქვარამს) იგივეა, რაც ქორამი, -- მუცლიანი. ქვარამი ჩხოუ -- დიდმუცლიანი ძროხა. 

Lemma: kvaramodginel-i  
Number: 22038  
ქვარამოდგინელ-ი (ქვარამოდგინელ/რს) ტყირპიანი. 

Lemma: kvarantele  
Number: 22039  
ქვარანთელე (ქვარანთელეს) მუცელა (დ. ფიფია). იხ. ქორაშსინთელე. 

Lemma: kvarasalnasaxa  
Number: 22040  
ქვარასალნასახა (ქვარასალნასახას) მუცელში ჩასახული, -- ორსული. 

Lemma: kvarasenam-i  
Number: 22041  
ქვარასენამ-ი (ქვარასენამს) მუცელსენიანი. ქვარასენამი სანაკარეფი: ი. ყიფშ., გვ. 122 -- მუცელსენიანი სენაკელები. 

Lemma: kvarasintele  
Number: 22042  
ქვარასინთელე, ქვარაშსინთელე (ქვარა{შ}სინთელეს) ავადმყოფობა, კუჭის აშლილობა, ფაღარათი, -- დიზენტერია,
მუცელა, სისხა. ჭანდიში მენასქუა ქვარა-სინთელეს ორჩქინანცია -- ბუზის მიერ მიყრილი კვერცხები მუცელას (კუჭის
აშლილობას) აჩენსო. 

Lemma: kvarapixa  
Number: 22043  
ქვარაფიხა, ქვარაფიხალ-ი (ქვარაფიხა{ლ}-ს) ღიპიანი. სინჩხექ ძალამ შეაწუხუ გურიელხე, ქვარაფიხა: მასალ., გვ. 65 -
- სიცხემ ძალიან შეაწუხა გურიელის ასული, ღიპიანი. 

Lemma: kvarashia  
Number: 22044  
ქვარაშია (ქვარაშიას): ჯოღორიშოთ წაქაში გიობუმალი ჭკუდი -- ძაღლისათვის წაქის დასასხმელი ჭურჭელი. 

Lemma: kvarach'ipe  
Number: 22045  
ქვარაჭიფე (ქვარაჭიფეს): ქვარაჭიფე ორინჯი -- მუცელწვრილი (პატარა ზომის) , ტანით პატარა საქონელი. 

Lemma: kvaraxindam-i  
Number: 22046  
ქვარახინდამ-ი (ქვარახინდამს) მუცელსენიანი; დიდმუცლიანი. იხ. ხინდა. 

Lemma: kvarkval-i  
Number: 22047  
ქვარქვალ-ი (ქვარქვალს) იხ. ქვარქვალუა. 

Lemma: kvarkvaler-i  
Number: 22048  
ქვარქვალერ-ი (ქვარქვალერს) მიმღ. ვნებ. წარს. ქვარქვალანს ზმნისა -- გასუფთავებული, გაკრიალებული. 

Lemma: kvarkvalua  
Number: 22049  
ქვარქვალუა (ქვარქვალუას) სახელი ქვარქვალანს ზმნისა -- 1. გასუფთავება, გაკრიალება. ოზეს ქვარქვალანს -- ეზოს
ასუფთავებს, აკრიალებს. 2. წუწუნი, ბუზღუნი. ათე ოსურიში ქვარქვალიშა ვერჩქილენე -- არ შეიძლება ამ ქალის ბუზღუნის
მოსმენა. 3. მსუბუქად სიარული; გოგმანი; სრიალი. მეურს, მიქვარქვალუ -- მიდის, მისრიალებს (მიგოგმანებს).
ქვარქვალანს (გოქვარქვალუუ გააკრიალა, გოუქვარქვალუუ გაუკრიალებია, გონოქვარქვალუე(ნ) გააკრიალებდა თურმე) გრდმ.
აკრიალებს, ასუფთავებს. უქვარქვალანს (გუუქვარქვალუუ გაუკრიალა, გუუქვარქვალუუ გაუკრიალებია) გრდმ. სასხვ. ქც.
ქვარქვალანს ზმნისა -- უკრიალებს, უსუფთავებს. იქვარქვალუუ(ნ)(გიიქვარქვალუ გაკრიალდა, გოქვარქვალე{რე}(ნ)
გაკრიალებულა) გრდუვ. ვნებ. ქვარქვალანს ზმნისა -- კრიალდება, სუფთავდება. აქვარქვალუუ(ნ) (გააქვარქვალუ
გაუკრიალდა, გოქვარქვალუუ გაჰკრიალებია) გრდუვ. ვნებ. უქვარქვალანს ზმნისა -- უკრიალდება, უსუფთავდება.
იქვარქვალუ(ნ) (იქვარქვალუ იტრიალა, უქვარქვალინუ უტრიალნია, ნოქვარქვალუე(ნ) ტრიალებდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ტრიალებს.
იქვარქვალინე(ნ) (იქვარქვალინუ შესაძლებელი გახდა გაკრიალება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ქვარქვალანს ზმნისა --
შეიძლება გაკრიალება, გასუფთავება. ოქვარქვალაფუანს (ოქვარქვალაფუუ აკრიალებინა, უქვარქვალაფუაფუ უკრიალებინებია,
ნოქვარქვალაფუე(ნ) აკრიალებინებდა თურმე) კაუზ. ქვარქვალანს ზმნისა -- აკრიალებინებს, ასუფთავებინებს. მაქვარქვალარი
მიმღ. მოქმ. {გა}მკრიალებელი, {გა}მსუფთავებელი. ოქვარქვალარი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}საკრიალებელი, {გა}სასუფთავებელი.
გოქვარქვალერი მიმღ. ვნებ. წარს. გაკრიალებული, გასუფთავებული. ნაქვარქვალა მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნაკრიალები,
{გა}ნასუფთავები. ნაქვარქვალუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}კრიალების, {გა}სუფთავების საფასური. 

Lemma: kvarkvash-i  
Number: 22050  
ქვარქვაშ-ი (ქვარქვაშის) ოჯახში (ეზოში) მონდომებული ტრიალი, ფუსფუსი წესრიგის, სისუფთავის დასაცავად. ოზეს იში
ქვარქვაში ტერს დუუდგინანდუ თოლემს -- ეზოში მისი ტრიალი მტერს დაუყენებდა თვალებს. 

Lemma: kvarkvashua  
Number: 22051  
ქვარქვაშუა (ქვარქვაშუას) სახელი ქვარქვაშანს, იქვარქვაშუ(ნ) ზმნათა -- პირწმინდად გაწმენდა, გასუფთავება რისამე;
ფუსფუსი, ტრიალი საქმის გასაკეთებლად. ქვარქვაშანს (გოქვარქვაშუუ გაწმინდა, გაასუფთავა; გუუქვარქვაშუუ გაუწმენდია,



გაუსუფთავებია; გონოქვარქვაშუე(ნ) გაწმენდდა, გაასუფთავებდა თურმე) გრდმ. წმენდს, ასუფთავებს. იქვარქვაშუ(ნ) (იქვარქვაშუ
იტრიალა, იფუსფუსა; უქვარქვაშინუ უტრიალნია, უფუსფუსნია; ნოქვარქვაშუე(ნ) ფუსფუსებდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ტრიალებს,
ფუსფუსებს. 

Lemma: kvarkua  
Number: 22052  
ქვარქუა (ქვარქუას) თაგვის მიერ რისამე (მატერიის, ქაღალდის...) დაფლეთა, ნაკუწებად ქცევა. გადატ. ბევრის ხარბად
ჭამა. ქვარქუნს (დოქვარქუ დაფლითა; დუუქვარქუ დაუფლეთია, ნაკუწებად უქცევია) გრდმ. ფლეთს, ნაკუწებად აქცევს. გადატ.
ხარბად ჭამს. 

Lemma: kvarshal-i  
Number: 22053  
ქვარშალ-ი (ქვარშალს) ძლიერი ტირილი; ცრემლების ღვრა. იხ. ქვარჩალი. 

Lemma: kvarchal-i  
Number: 22054  
ქვარჩალ-ი (ქვარჩალს) ღვრა. წყარი მინდორიშა ქააქვარჩალუუ -- წყალი მინდორში გადაღვარა. ოქვარჩალუანს
(ოქვარჩალუუ ღვარა, ასხა; უქვარჩალუაფუ უღვრია) გრდმ. ასხამს, ღვრის. შდრ. ქირჩინი. 

Lemma: kvarxa  
Number: 22055  
ქვარხა, ქვარხალა (ქვარხა{ლ}ას) დაბალი და გაბურძგნილი; გადატ. ლაქუცა. ჭიჭე კოჩი, ქვარხალა -- პატარა კაცი,
გაბურძგნილი. 

Lemma: kvakvatana  
Number: 22056  
ქვაქვათანა (ქვაქვათანას) იგივეა, რაც ქვათათანა, -- ქოთანი; სპილენძის პატარა ქვაბი (ი. ყიფშ.); ქვაბქოთანი (პ. ჭარ.).
შდრ. ლაზ. ქვათანა თიხის კოკა (ნ. მარი). 

Lemma: kvakval-i  
Number: 22057  
ქვაქვალ-ი (ქვაქვალს) იგივეა, რაც ქვანქვალი, -- კოხტად, მოხდენილად, მსუბუქად სიარული. შდრ. გვაგვალი, კვაკვალი,
ქვაცალი. 

Lemma: kvakvala  
Number: 22058  
ქვაქვალა (ქვაქვალას) პატარა და მარდი, მოძრავი. შდრ. საკუთარი სახელი ქვაქვალა. 

Lemma: kvakvalia  
Number: 22059  
ქვაქვალია (ქვაქვალიას) გოგმანა. ჯინა ქობღირსებუდუკო ოქროშ ტან-ქვარქვალიაში: მასალ., გვ. 29 -- მზერა (მაინც)
მღირსებოდა ოქროს ტან-გოგმანასი. 

Lemma: kvakvap-i  
Number: 22060  
ქვაქვაფ-ი (ქვაქვაფის) სახელი უქვაქუანს ზმნისა -- ქაქუნი. უქვაქუანს (უქვაქუუ უქაქუნა, უქვაქუაფუ უქაქუნებია, ნოქვაქვაფუე(ნ)
უქაქუნებდა თურმე) გრდმ. უქაქუნებს. 

Lemma: kvakvin-i  
Number: 22061  
ქვაქვინ-ი (ქვაქვინს) იგივეა, რაც ქვაქვაფი, -- ქაქუნი. 

Lemma: kvasht-i  
Number: 22062  
ქვაშთ-ი (ქვაშთის) შიშაგი, -- დედალი ცხვარი ექვსი თვიდან მეორე წლამდე, სანამ ბატკანს მოიგებდეს. ცხვარი მეორე
წლისა (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 1, გვ. 213). შდრ. ერჯაკა; ლაზ. ქოშატი ერთი წლის თხა (ნ. მარი). 

Lemma: kvachal-i  
Number: 22063  
ქვაჩალ-ი (ქვაჩალს) შარიშური; ფაჩუნი. შდრ. ფაჩალი. 

Lemma: kvachaler-i  
Number: 22064  
ქვაჩალერ-ი (ქვაჩალერს) გაშლილი (დაფანჩული). კუდელი ქვაჩალერი: ქხს, 2, გვ. 464 -- კუდგაშლილი (დაფანჩული). 

Lemma: kvachamur-i  
Number: 22065  
ქვაჩამურ-ი (ქვაჩამურის) ქვის საცეხველი. იხ. ჩამური. 

Lemma: kvachap-i  
Number: 22066  
ქვაჩაფ-ი (ქვაჩაფის) სახელი უქვაჩუანს ზმნისა -- ლამუნი; ბევრი რამის (მაგ., ფულის) უდარდელი განკარგვა. სქანი
თუმაში ქუჩუჩის კისერც მიქვაჩუანდე -- შენი თმის ქუჩუჩს კისერზე რომ მილამუნებდე. ფარას უქვაჩუანს, მუჭო ოკონ თეში
-- ფულს განკარგავს, როგორც უნდა ისე. უქვაჩუანს (უქვაჩუუ უალერსა, უქვაჩუაფუ უალერსებია, ნოქვაჩაფუე(ნ) უალერსებდა თურმე)
გრდმ. უალერსებს; უდარდელად განკარგავს რასმე (მაგ., ფულს). 

Lemma: kvachin-i  



Number: 22067  
ქვაჩინ-ი (ქვაჩინს) იგივეა, რაც ქვაჩაფი, -- სიმრავლეში (მაგ., ფულისა) ცურვა, -- ბევრის ქონა და მისი უდარდელად
განკარგვა. 

Lemma: kvacal-i  
Number: 22068  
ქვაცალ-ი (ქვაცალ/რს) 1. ცუნცული. ჭიჭე ტურა მიქვაცალუ, ლაფში გილალაფირია: ი. ყიფშ., გვ. 146 -- პატარა ტურა
მიცუნცულებს ლაშ-ჩამოვარდნილიო. 2. ქიცინი (კუდისა). მიიქვაცალუ(ნ) (ქიმიქვაცალუ მოცუნცულდა, ქუმუქვაცალინუ
მოცუნცულებულა) გრდუვ. ვნებ. მიცუნცულებს. შდრ. ქვეცე. 

Lemma: kvacacx-i  
Number: 22069  
ქვაცაცხ-ი (ქვაცაცხის) ბოტან. იგივეა, რაც ქაცაცხი, -- ცეცხლეკალა (ა. მაყ.). ერთგვარი მცენარე, რომელსაც აქვს ეკლები
და წვრილი ფოთლები. მისგან აკეთებენ სარცხს (ორჩხაშეს), რომლითაც ირეცხებოდა ქვევრები (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 3, გვ.
158). ქვაცაცხს იყენებენ ბუხრის ჭვარტლისაგან გასაწმენდად. ირი დიხა ფორილი რდჷ: ბარდი, უსარგებლო ჯათჷ,
გვიმარა დო ისჷროტა, ქვაცხაცხი დო ბრელი შხვათჷ -- ყველა ადგილი დაფარული იყო: ბარდით, უსარგებლო ხით,
გვიმრითა და ქასრით, ცეცხეკალათი და ბევრი სხვით. 

Lemma: kvacua  
Number: 22070  
ქვაცუა (ქვაცუას) სახელი ოქვაცანს ზმნისა -- წაცუნცულება. ოქვაცანს (ოქვაცუუ {წა}ცუცუნლდა, უქვაცუუ {წა}ცუნცულებულა)
გრდუვ. ვნებ. {წა}ცუნცულდება. შდრ. ქვაცალი. 

Lemma: kvaxa  
Number: 22071  
ქვახა დადასტ. ნაწილაკი, გამოხატავს თანხმობას, -- დიახ, კი. ასევე უჩვენებს უეჭველობას, -- ნამდვილად, უდავოდ. 

Lemma: kvezere  
Number: 22072  
ქვეზერე (ქვეზერეს) იგივეა, რაც კვეზერე, -- დაბალი და ჩაფსკვნილი. შდრ. ქვეცერე. 

Lemma: kvezeria  
Number: 22073  
ქვეზერია (ქვეზერიას) პატარა და კოხტა. შდრ. კვეზერია, ქვეცერია. 

Lemma: kvetin-i  
Number: 22074  
ქვეთინ-ი (ქვეთინს) იგივეა, რაც ქვათუა, -- ნელა, ტანის რხევით სიარული; ტალღის რხევა. 

Lemma: kvendua  
Number: 22075  
ქვენდუა (ქვენდუას) იხ. გინოქვენდუა. 

Lemma: kvenj-i  
Number: 22076  
ქვენჯ-ი 1. იგივეა, რაც ქვენჯერე. 2. იხ. მიკოქვენჯი. 

Lemma: kvenjere  
Number: 22077  
ქვენჯერე (ქვენჯერეს) მომცრო, დაბალი ტანის (პიროვნება); ჩია. ართი ქვენჯერე ბაღანა ქოჸუნს -- ერთი პატარა (დაბალი
ტანის) ბავშვი ჰყავს. შდრ. ქვინჯე. 

Lemma: kvenjeria  
Number: 22078  
ქვენჯერია (ქვენჯერიას) იგივეა, რაც ქვენჯერე. შდრ. ქვიბალი. 

Lemma: kvenjgh-i  
Number: 22079  
ქვენჯღ-ი (ქვენჯღის) იგივეა, რაც ქვენჯერია, -- დაბალი და ულამაზო. იხ. ქვინჯღალი. 

Lemma: kversem-i  
Number: 22080  
ქვერსემ-ი (ქვერსემს) იგივეა, რაც ქვერწემი, ვერწემი, -- 1. ვეება, ვეებერთელა, უზარმაზარი. ქჷდაარზჷ ქვერსემი
დაჩხირი: ი. ყიფშ., გვ. 61 -- დაანთო (დააგზნო) უზარმაზარი ცეცხლი. მუშოთ გოკო ქვერსემი ჸუდე: ქხს, 1, გვ. 336 -- რად
გინდა უზარმაზარი სახლი. ქვერსემო გინირთჷ: ი. ყიფშ., გვ. 75 -- უზარმაზარი გახდა. 2. ქვესკნელი. ქ ქვერსემიშა
გონდუაფა ღრმად, ქვესკნელამდე ჩაძირვა. ქვერსემიშა განდუუ: ქხს, 2, გვ. 629 -- ღრმად, ქვესკნელში ჩაძირა. ქ
ქერსემიშა გითოლუაფა ქვესკნელში ჩაძირვა: პაპაშ ჸუდექ ქვერსემიშა გითილუ -- მღვდლის სახლი ქვესკნელში ჩაიძირა
(მოისპო). 

Lemma: kversemias  
Number: 22081  
ქვერსემიას ზმნზ. უფსკრულში, ქვესკნელში. ანწი ჩქიმი ვეჸიიქ-და, ქვერსემიას თე ობირჷ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 21 --
აწი ჩემი თუ არ იქნები, ქვესკნელში ეს სიმღერა. ქ ქვერსემიათ ნწყუალა უფსკრულში ჩაძირვა; გადატ. დაქცევა, მოსპობა. 

Lemma: kversemia  
Number: 22082  
ქვერსემია უჩათ ზმნზ. შავ უფსკრულად, ჯოჯოხეთად. ქ ქვერსემია უჩათ ძირფესვიანად. ქვერსემია უჩათ ქეგგოჭუა თექ:



ქხს, 2, გვ. 478 -- ძირფესვიანად (დედაბუდიანად) დაგწვავ იქ. ქ ქვერსემია უჩათ ნწყვილი შავ უფსკრულში (ქვესკნელში)
ჩაქცეული. იში მარდუალი ოჯახი ქვერსემია უჩათ ნწყვილი: მასალ., გვ. 100 -- იმისი გამზრდელი ოჯახი შავ უფსკრულში
ჩაიქცეს (ჩაქცეული). 

Lemma: kverkvenc'-i  
Number: 22083  
ქვერქვენწ-ი (ქვერქვენწის) ქვეშქვეშა, მაცდური; ფარისეველი. 

Lemma: kverkua  
Number: 22084  
ქვერქუა (ქვერქუას) იგივეა, რაც ქვარქუა. 

Lemma: kverkuu  
Number: 22085  
ქვერქუუ (ქვერქუუს) ვინც ან რაც რაიმეს (ქაღალდი, მატერია, ხე...) ნაკუწებად აქცევს, -- დამღრღნელი. გადატ. ბევრის
ხარბად მჭამელი. 

Lemma: kverchx-i  
Number: 22086  
ქვერჩხ-ი (ქვერჩხის) ბუჩქი, ჩირგვი. ჩაიშ ქვერჩხი: ყაზაყ., 21.05.1930, გვ. 4 -- ჩაის ბუჩქი. იხ. ქვერცხი. 

Lemma: kverchxon-i  
Number: 22087  
ქვერჩხონ-ი (ქვერჩხონს) ბუჩქნარი. ქვერჩხონი დიხა ბუჩქნარიანი ადგილი. 

Lemma: kvercx-i  
Number: 22088  
ქვერცხ-ი (ქვერცხის) იგივეა, რაც ქვერჩხი, -- ბუჩქი, ჩირგვი; ჯაგი. მუჭო ქვერცხის ქოგუნია! -- როგორ ჩირგვს ჰგავსო! 

Lemma: kverc'em-i  
Number: 22089  
ქვერწემ-ი (ქვერწემს) იგივეა, რაც ქვერსემი, -- ძალიან დიდი, უზარმაზარი, ვეებერთელა. მორიეთ დუს მუნმორე ურუმ
ტები ქვერწემი: ქხს, 1, გვ. 317 -- მომრევად (ბლომად) თავზე მადგას უღრანი ტყე უზარმაზარი. იხ. ვერწემი, ურწუმი. 

Lemma: kverx-i  
Number: 22090  
ქვერხ-ი (ქვერხის) დაბალი ტანისა; დაგვალული. შდრ. ქვირხალი. 

Lemma: kvekve{re}  
Number: 22091  
ქვექვე{რე} (ქვექვე{რე}-ს), ქვექვერია (ქვექვერიას) ტანით პატარა და კოხტა. ქომორთიო, ჩქიმი ქვექვერე (ქვექვერია)
ძღაბი? -- მოხვედი, ჩემო კოხტა გოგონავ? შდრ. გვეგვერე, კვეკვერე. 

Lemma: kve-kvi  
Number: 22092  
ქვე-ქვი! თფვეი, თშფუუ! შორსდ. კვიცის მოხმობა (შეძახილი). 

Lemma: kvekin-i  
Number: 22093  
ქვექინ-ი (ქვექვინს) იგივეა, რაც ქვაქვინი, ქვაქვაფი, -- 1. უმიზნოდ ბევრი სიარული, ხეტიალი. 2. ქაქუნი. 

Lemma: kvekua  
Number: 22094  
ქვექუა (ქვექუას) იხ. ქექუა. შდრ. {ნ}ქვერუა. 

Lemma: kvech-i  
Number: 22095  
ქვეჩ-ი (ქვეჩის) იგივეა, რაც ქვერჩხი, -- ბუჩქი, ჩირგვი. ქვეჩის დიხამო გეფთხორუნდით -- ბუჩქს მიწიანად ამოვთხრიდით. 

Lemma: kvechere  
Number: 22096  
ქვეჩერე (ქვეჩერეს) აქოჩრილი; ქოჩორა (ბუჩქივით); გაფურჩქნული. თოლი დო წარი ნოშქვერიცალი, თუმა ქვეჩერე
ჭუბურიში ფერი -- თვალი და წარბი ნახშირის მსგავსი, თმა ქოჩორა წაბლის ფერი. შდრ. ქვეჩი. 

Lemma: kvecheria  
Number: 22097  
ქვეჩერია (ქვეჩერიას) იგივეა, რაც ქვეჩერე. ჩქიმი ქვეჩერია ცირა -- ჩემი ქოჩორა გოგონა. 

Lemma: kvechin-i  
Number: 22098  
ქვეჩინ-ი (ქვეჩინს) შარიშური (შარიშურობა); შრიალი. გოჭყორდესჷნი მიჩქჷდ დო ამარი ქიმიქვეჩჷნა!: კ. სამუშ., ქართ.
ზეპ., გვ. 119 -- დაიხოცნენ (გაწყდნენ) მეგონა და აგერ არ მიშარიშურობენ! 

Lemma: kvece  
Number: 22099  
ქვეცე (ქვეცეს) პატარა ტანისა, -- ტანმორჩილი. ქვეცე თიკუნიცაა და ეძახიან დაბალი ტანის პირს. აპო ქვეცე --
ტანმორჩილი აპალონი. 



Lemma: kvecele  
Number: 22100  
ქვეცელე, ქვეცერე (ქვეცერეს) იგივეა, რაც ქვეცე, -- 1. ტანით პატარა, ჩია. ქვეცერე კოჩი ჩია (და კოხტა) კაცი. 2. ქვეცერე
არის დვრიტა (ნაწი) -- ბალახი რომ არ აქვს ნაჭამი, ისეთი თიკნისა (ი. ყიფშ.), -- რძით გაზრდილი თიკნის კუჭი. 

Lemma: kveceria  
Number: 22101  
ქვეცერია (ქვეცერიას) იგივეა, რაც ქვეცერე, -- პატარა ტანის, ჩია (პიროვნება); პატარა რამ საერთოდ. 

Lemma: kviamur-i  
Number: 22102  
ქვიამურ-ი (ქვიამურს) ქვის საცეხვავი, საცეხველი. იხ. ქვაჩამური; ჩამური. 

Lemma: kvib-i  
Number: 22103  
ქვიბ-ი (ქვიბის) 1. ორმო, ქვაბული. 2. გატეხილი დოქის, კოკის, ქვევრის ქვედა ნაწილი, ძირი, -- ხმარობენ ღორის საჭმლის
ჩასასხმელად; მარილის ჩასაყრელად. შდრ. ტოპონ. ქვიბია მთა მარტვილის რაიონში. იმერ. ქვიბიი გატეხილი დოქისა და
მისთანათა ქვედა ნაწილი, ხმარობენ მარილისა ან სხვა რისამე შესანახავად (ვ. ბერ.). 

Lemma: kvibal-i  
Number: 22104  
ქვიბალ-ი (ქვიბალს) ძალიან დაბალი. შდრ. ქვენჯერია. 

Lemma: kvibil-i  
Number: 22105  
ქვიბილ-ი (ქვიბილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ჩათხრილი; ორმოგაკეთებული. 

Lemma: kviza  
Number: 22106  
ქვიზა, ქვიზალ-ი (ქვიზა{ლ}ს) იგივეა, რაც კვიზალი, -- არამაღალი და ჩაფსკვნილი. 

Lemma: kvizin-i  
Number: 22107  
ქვიზინ-ი (ქვიზინს) იგივეა, რაც კვიზინი, -- დაუმსახურებელი სიამაყე; ყოყოჩობა. შდრ. ქიზიყ. ყვინიზი ყოყლოჩინობა
(ქეგლ). 

Lemma: kvizinua  
Number: 22108  
ქვიზინუა (ქვიზინუას) იგივეა, რაც კვიზინუა, -- ყოყოჩობა; ყოყლოჩინობა. 

Lemma: kvit-i  
Number: 22109  
ქვით-ი (ქვითის) ქვითი, ვინც ერთმანეთში ბარიბარსაა. ჩქი ქვითის ვორეთ -- ჩვენ ბარიბარში ვართ. 

Lemma: kviit-i1  
Number: 22110  
ქვიით-ი1 (ქვიითის) იხ. ქვილითი2. 

Lemma: kviit-i2  
Number: 22111  
ქვიით-ი2 (ქვიითის) ქვეითი. ქვიითი ცხენამს გეთიაძიცანდუა: ი. ყიფშ., გვ. 178 -- ქვეითი ცხენიანს დასცინოდაო. 

Lemma: kvilit-i1  
Number: 22112  
ქვილით-ი1 (ქვილითის) იხ. ქვიითი2. ცხენენჯ კოს ქვილითი კოჩი გეაძიცენდუა: თ. სახოკ., გვ. 266 -- ცხენოსანს ქვეითი
(კაცი) დასცინოდაო. 

Lemma: kvilit-i2  
Number: 22113  
ქვილით-ი2 (ქვილითის) ქვირითი. ათე ჩხომს ქვილითი გამკოკვათჷ: ი. ყიფშ., გვ. 47 -- ამ თევზს ქვირითი ჩამოაჭრა.
ქვილითიში გერღვაფაშა შური მიგალე: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 46 -- ქვირითის დაყრაზე სული გელტვის (მიგდის). 

Lemma: kvilitam-i  
Number: 22114  
ქვილითამ-ი (ქვილითამს) ქვირითიანი. ასტრახანიშე ქიმიღუ ქვილითამი ტარანი -- ასტრახანიდან ჩამოიტანა
ქვირითიანი ტარანი. ქუაშ-ღორჯო, ქვილითამი: ქხს, 1, გვ. 173 -- ქვის ღორჯო, ქვირითიანი. 

Lemma: kvinaxar-i  
Number: 22115  
ქვინახარ-ი (ქვინახარს) იგივეა, რაც, ფინახარი, -- პირუტყვის საჭმლის ჩასაყრელი ადგილი (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 1, გვ.
181). შდრ. იმერ. ქვინახარი მაღალფეხებიანი ყუთი სამზარეულოში ჭურჭლის შესანახავად (ვ. ბერ.). 

Lemma: kvinzua  
Number: 22116  
ქვინზუა (ქვინზუას) დამალვა (დ. ფიფა). 



Lemma: kvint'k'e'r-i  
Number: 22117  
ქვინტკჷრ-ი (ქვინტკჷრს) ქვითკირი, ქვის შენობა (ი. ყიფშ.). 

Lemma: kvinj-i  
Number: 22118  
ქვინჯ-ი (ქვინჯის, ქვინს) ძირი, ფსკერი. ასე თე შქვიდელი ზღვაში ქვინჯის ქოძირუ -- ახლა ეს დამხრჩვალი ზღვის
ფსკერზე ნახა. სანთელი ქიჲთაჭაბეს ქვინს: მ. ხუბ., გვ. 118 -- სანთელი მიაწებეს ძირზე. შქვიდელი ზღვაში ქვინს ქოძუ: ი.
ყიფშ., გვ. 6 -- დამხრჩვალი ზღვის ფსკერზე ძევს. 

Lemma: kvinja  
Number: 22119  
ქვინჯა, ქვინჯალ-ი (ქვინჯა{ლ}ს) დაბალი და ჩაფსკვნილი, ჯმუხი. შდრ. ქვინჯე; ქვირზალი. 

Lemma: kvinje  
Number: 22120  
ქვინჯე (ქვინჯეს) იგივეა, რაც ქვიჯე (ღ ქვა-ჯა ქვა-ხე), -- ქვიჯა. ქვინჯე ჯიმუშ ოკაკალი: ქხს, 1, გვ. 216 -- ქვიჯა (როდინა)
მარილის სანაყი. ქვინჯეჯგურა ოსურიენია -- ქვიჯასავით ქალიაო (დაბალი და სქელი). 

Lemma: kvinjeshi  
Number: 22121  
ქვინჯეში ქუა (ქვინჯეში ქუას) ფილთაქვა, ქვასანაყი. 

Lemma: kvinjiloje  
Number: 22122  
ქვინჯილოჯე (ქვინჯილოჯეს) იხ. ქიჯილოჯე. 

Lemma: kvinjgha  
Number: 22123  
ქვინჯღა, ქვინჯღალ-ი (ქვინჯღა{ლ}-ს) უშნო, დაბალ-დაღრეჯილი. 

Lemma: kvir-i  
Number: 22124  
ქვირ-ი (ქვირს) ფქვილი. ოში ქილა ქვირი მიდეეღჷ: ი. ყიფშ., გვ. 36 -- ასი ფუთი ფქვილი წაიღო. ქვირი შეიძლება იყოს:
ჭიფე წვრილი, ოშქაშე საშუალო, წკონდა წმინდა და ღარღილი ღერღილი (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 3, გვ. 224). შდრ. ლაზ.
ქუერი, მქირი, ქირი ფქვილი (ნ. მარი). 

Lemma: kvira  
Number: 22125  
ქვირა (ქვირას) ზოოლ. კვიცი. დიდაში გინუულირი ქვირასჷ ნგერი ოჭკუმუნცუ: ი. ყიფშ., გვ. 177 -- დედის წინ გადასულ
(მხტუნავ) კვიცს მგელი შეჭამს. შდრ. თუშ. ქვირანაჸი კვიცი (პ. ხუბ.); მთიულ. ქვირა-ქვირა! კვიცის მოხმობის შეძახილი (ლ.
კაიშ., ა. ღლ.); ხევსურ. ქვირო-ქვირო! კვიცის მოსახმობად ნახმარი სიტყვები (ა. ჭინჭ., ა. ღლ.). 

Lemma: kviram-i1  
Number: 22126  
ქვირამ-ი1 (ქვირამს) ფქვილიანი. ქვირამი ჭკუჯი -- ფქვილიანი ჭურჭელი. 

Lemma: kviram-i2  
Number: 22127  
ქვირამ-ი2 (ქვირამს) კვიციანი. ქვირამი ცხენი -- კვიციანი ცხენი. 

Lemma: kvirzal-i  
Number: 22128  
ქვირზალ-ი (ქვირზალს) ჯმუხი. ქვირზალი ბაღანა -- ჯმუხი ბავშვი. შდრ. ქვინჯალი. 

Lemma: kvirtu{u}  
Number: 22129  
ქვირთუ{უ} (ქვირთუ{უ}-ს) აღიარებული, სახელგანთქმული ქურდი. მი რე თენა, ქვირთუ რენო, ტყასჷ მითორშვინჷნცჷნი? -
- ვინაა ეს, ქურდია, ტყეში რომ სტვენს. 

Lemma: kvirit-i  
Number: 22130  
ქვირით-ი (ქვირითის) იხ. ქვილითი2. 

Lemma: kvirsil-i  
Number: 22131  
ქვირსილ-ი (ქვირსილს) მიმღ. ვნებ. წარს. ქვირსუნს ზმნისა -- საიმედოდ გადამალული. ქვირსილი აფუ, მუთ ვემთმიაგუუ --
საგულდაგულოდ დამალული აქვს, თავადაც ვერ აგნებს. 

Lemma: kvirsua  
Number: 22132  
ქვირსუა (ქვირსუას) სახელი ქვირსუნს ზმნისა -- გულდაგულ დამალვა. მიდეეღი სოთინი დო დოქვირსი! -- წაიღე სადმე და
დამალე (საგულდაგულოდ)! ქვირსუნს (დოქვირსუ დამალა, დუუქვირსუ დაუმალავს, დონოქვირსუე(ნ) დამალავდა თურმე) გრდმ.
მალავს საგულდაგულოდ. უქვირსუნს (დუუქვირსუ დაუმალა, დუუქვირსუ დაუმალავს) გრდმ. სასხვ. ქც. ქვირსუნს ზმნისა -- უმალავს
საგულდაგულოდ. აქვირსუუ(ნ) (დააქვირსუ დაემალა, დოქვირსუუ დამალვია) გრდუვ. ვნებ. უქვირსუნს ზმნისა -- ემალება



საგულდაგულოდ. იქვირსე(ნ) (იქვირსუ შესაძლებელი გახდა საგულდაგულოდ დამალვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ქვირსუნს
ზმნისა -- შეიძლება საგულდაგულოდ დამალვა. აქვირსე(ნ) (აქვირსუ შეძლო დაემალა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უქვირსუნს
ზმნისა -- შეუძლია დამალოს საგულდაგულოდ. ოქვირსაფუანს (ოქვირსაფუუ ამალვინა, უქვირსაფუაფუ უმალვინებია, ნოქვირსაფუე(ნ)
ამალვინებდა თურმე) კაუზ. ქვირსუნს ზმნისა -- საგულდაგულოდ ამალვინებს. მაქვირსალი, ქვირსუუ მიმღ. მოქმ.
საგულდაგულოდ {და}მმალველი. ოქვირსალი მიმღ. ვნებ. მყ. საგულდაგულოდ {და}სამალი. ქვირსილი მიმღ. ვნებ. წარს.
საგულდაგულოდ {და}მალული. ნაქვირსა მიმღ. ვნებ. წარს. საგულდაგულოდ {და}ნამალი. ნაქვირსუერი მიმღ. ვნებ. წარს.
საგულდაგულოდ {და}მალვის საფასური. შდრ. ფულუა. 

Lemma: kvirsu{u}  
Number: 22133  
ქვირსუ{უ} (ქვირსუუს) მიმღ. მოქმ. ქვირსუნს ზმნისა -- საგულდაგულოდ დამმალავი. გადატ. მაგარი ქურდი. შდრ. ქვირთუუ. 

Lemma: kvirpa  
Number: 22134  
ქვირფა (ქვირფას) ქორფა. ქვირფა კინტირი -- ქორფა კიტრი. 

Lemma: kvirgh-i  
Number: 22135  
ქვირღ-ი (ქვირღის) მღილი (მკბენარი) (გ. ელიავა). 

Lemma: kvirxal-i  
Number: 22136  
ქვირხალ-ი (ქვირხალს) ჯმუხი. ართი ქვირხალი ოსურიე -- ერთი ჯმუხი ქალია. 

Lemma: kvikva  
Number: 22137  
ქვიქვა, ქვიქვალ-ი (ქვიქვა{ლ}-ს) პატარა და კოხტა; დაბალი, ჩამრგვალებული. ჩქიმი ქვიქვა ბოში -- ჩემი კოხტა ბიჭი. იხ.
გვიგვა, კვიკვა. 

Lemma: kvikvin-i  
Number: 22138  
ქვიქვინ-ი (ქვიქვინს) კოხტად ყურება საშუალო ტანის პიროვნებისა. შდრ. გვიგვინი, კვიკვინი. 

Lemma: kvighal-i  
Number: 22139  
ქვიღალ-ი (ქვიღალს) გაბღენძილი; ბღენძია. 

Lemma: kvisha  
Number: 22140  
ქვიშა (ქვიშას) სილა, ქვიშა. შდრ. ფსილა; ტოპონ. ქვიშონი. 

Lemma: kvishar-i  
Number: 22141  
ქვიშარ-ი (ქვიშარს) ცალფა ქვა ნარდის თამაშში. 

Lemma: kvishil-i1  
Number: 22142  
ქვიშილ-ი1 (ქვიშილ/რს) ქვისლი. იხ. სინდაჸა, სინჯაჸა. 

Lemma: kvishil-i2  
Number: 22143  
ქვიშილ-ი2 (ქვიშილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ქვიშუნს ზმნისა -- დასილული, დაქვიშული. 

Lemma: kvishna  
Number: 22144  
ქვიშნა (ქვიშნას) ბოტან. ქვიშნა ბული -- ალუბალი. შდრ. ლაზ. ვიშნე (ა. მაყ.). 

Lemma: kvishon-i  
Number: 22145  
ქვიშონ-ი (ქვიშონს) ქვიშის შემცველი, -- ქვიშოვანი, ქვიშნარი. შდრ. ტოპონ. ქვიშონი (პ. ცხად., ტოპონ., გვ. 74). 

Lemma: kvishor-i  
Number: 22146  
ქვიშორ-ი (ქვიშორს) ქვიშისფერი. ნოტე გინმორთინუასჷ... ვარა ქვიშორ ბაშლაყუო: მასალ., გვ. 45 -- ნეტავი
გადამაქცია... ან ქვიშისფერ ყაბალახად. ქვიშორი ცხენი: ქხს, 1, გვ. 262 -- ქვიშისფერი ცხენი. 

Lemma: kvishore  
Number: 22147  
ქვიშორე (ქვიშორეს) ქვიშისფერი. თოვხა ცხენი ქვიშორე, მი ირგუნი, თიშ ორე: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 53 -- თოხარიკი ცხენი
ქვიშის ფერი, ვინც ვარგა, იმისთვისაა. 

Lemma: kvishoria  
Number: 22148  
ქვიშორია (ქვიშორიას) კნინ. ქვიშისფერი. //გადატ. ქვიშისფერი ცხენის სახელი. ბათაიაში ქვიშორია მეკჷნჯი ჸოფე
ბალაგარი: მასალ., გვ. 88; ქხს, 1, გვ. 262 -- ბათაიას ქვიშორია (ქვიშის ფერი ცხენი) თავნება ყოფილა ტიალი. 



Lemma: kvishua  
Number: 22149  
ქვიშუა (ქვიშუას) სახელი ქვიშუნს ზმნისა -- ქვიშვა, მოსილვა. ათე არდგილქ ვეექვიშუ-და, მუთუნი ვამურს -- ეს ადგილი
თუ არ დაისილა, არაფერი მოვა. ქვიშუნს (დოქვიშუ დასილა, დუუქვიშუ დაუსილავს, დონოქვიშუე(ნ) დასილავდა თურმე) გრდმ.
სილავს, ქვიშავს. უქვიშუნს (დუუქვიშუ მოუსილა, დუუქვიშუ მოუსილავს) გრდმ. სასხვ. ქც. ქვიშუნს ზმნისა -- უსილავს. იქვიშუუ(ნ)
(დიიქვიშუ მოისილა, დოქვიშე{ლე}(ნ) მოსილულა) გრდუვ. ვნებ. ქვიშუნს ზმნისა -- ისილება. აქვიშუუ(ნ) (დააქვიშუ მოესილა, დოქვიშუუ
მოსილვია) გრდუვ. ვნებ. უქვიშუნს ზმნისა -- ესილება; ქვიშით ეფარება. იქვიშე(ნ) (იქვიშუ შესაძლებელი გახდა მოსილვა, -- , -- )
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ქვიშუნს ზმნისა -- შეიძლება მოისილოს. აქვიშე(ნ) (აქვიშუ შეძლო {მო}ესილა, -- , დონოქვიშუე(ნ) შესძლებია
მოესილა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უქვიშუნს ზმნისა -- შეუძლია {მო}სილოს. ოქვიშაფუანს (ოქვიშაფუუ {მო}ასილვინა, უქვიშაფუაფუ
{მო}უსილვინებია, ნოქვიშაფუე(ნ) ასილვინებდა თურმე) კაუზ. ქვიშუნს ზმნისა -- {მო}ასილვინებს. მაქვიშალი, მაქვიშუუ მიმღ. მოქმ.
{მო}მსილავი. ოქვიშალი, ოქვიშუ მიმღ. ვნებ. მყ. {მო}სასილი, {მო}საქვიშავი. ქვიშილი მიმღ. ვნებ. წარს. {მო}სილული,
{მო}ქვიშული. ნაქვიშა მიმღ. ვნებ. წარს. {მო}ნასილი, {მო}ნაქვიში. ნაქვიშუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {მო}სილვის საფასური.
{უდუ}უქვიშუ, უმუქვიშუ მიმღ. უარყ. მოუსილავი, მოუქვიშავი. 

Lemma: kvichal-i  
Number: 22150  
ქვიჩალ-ი (ქვიჩალს) გადაშლილი თმა ან მცენარე; ქოჩორა. თუმაქვიჩალი -- თმაგადაშლილი. ფშალე ორე ქვიჩალი
მცენარე -- სვია არის გადაშლილი მცენარე. 

Lemma: kvichin-i  
Number: 22151  
ქვიჩინ-ი (ქვიჩინს) გაბადვრა; აქოჩვრა. სი სქან სოფელს ქიქვიჩინანქ მაგნოლიაში პირიცალო: ქხს, 1, გვ. 66; ენგური,
გვ. 249 -- შენ შენს სოფელში პირბადრობ მაგნოლიას ყვავილივით. იქვიჩინანს (იქვიჩინუუ {გა}იფურჩქნა, უქვიჩინუაფუ
{გა}ფურჩქნილა) გრდუვ. ვნებ. ბადრობს, იფურჩქნება. ოქვიჩინანს (იყენ. გოქვიჩონდუ გაიფურჩქნა, გოქვიჩინაფე{ლე}(ნ)
გაფურჩქნულა) გრდუვ. საშ.- ვნებ. გაფურჩქნულია, გაბადრულია. ქვიჩონდუ(ნ) (გოქვიჩონდუ გაიფურჩქნა; გოქვიჩინაფე{ლე}(ნ)
გაბადრულა, გაფურჩქნულა) გრდუვ. ვნებ. იბადრება, ქოჩრდება. გოქვიჩინაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. აქოჩრილი, გაბადრული,
გაფურჩქნული. 

Lemma: kvichinapa  
Number: 22152  
ქვიჩინაფა (ქვიჩინაფას) იხ. ქვიჩინი. 

Lemma: kvichinapil-i  
Number: 22153  
ქვიჩინაფილ-ი (ქვიჩინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ქვიჩონდუ(ნ) ზმნისა -- აქოჩრილი; {გა}ფურჩქნული. 

Lemma: kvichinua  
Number: 22154  
ქვიჩინუა (ქვიჩინუას) იგივეა, რაც ქვიჩინაფა, ქვიჩინი, -- სახელი ოქვიჩინანს, ქვიჩონდუ(ნ) ზმნათა -- გაბადრვა
მთვარესავით; გაფურჩქვნა კოკორივით. 

Lemma: kvichua  
Number: 22155  
ქვიჩუა (ქვიჩუას) სახელი ქვიჩუნს ზმნისა -- ფურჩქნა (ვაზისა). ბინეხიში ზედმეტი ფურცელეფიში მიკორღვაფას ქვიჩუას
უწიინთი -- ვენახის ზედმეტი ფოთლების მოშორებას (გამოყრას) ფურჩქნას ვეტყვით. შდრ. კვირტუა. 

Lemma: kvical-i  
Number: 22156  
ქვიცალ-ი (ქვიცალს) იგივეა, რაც ქვეცე, ქვეცერია, -- ჩია; ტანად დაბალი და სუსტი. 

Lemma: kviciria  
Number: 22157  
ქვიცირია (ქვიცირიას) იგივეა, რაც ქვეცერია, -- ტანით ძალიან პატარა. 

Lemma: kvije  
Number: 22158  
ქვიჯე (ქვიჯეს) იგივეა, რაც ქვინჯე. 

Lemma: kvijeje  
Number: 22159  
ქვიჯეჯე (ქვიჯეჯეს) ბოტან. ძაღლის ბირკა (ა. მაყ.). იხ. ქიჯოჯე. 

Lemma: kvri-i  
Number: 22160  
ქვრი-ი (ქვრი{ი}ს) იხ. რქვიი, -- ქვრივი. თე ქვრი-ოხერ უბედურსი დიდ წვალება ქუუძირუ: ქხს, 1, გვ. 214 -- ამ ქვრივ-
ოხერს უბედურს დიდი წვალება (კი) უნახავს. 

Lemma: ki  
Number: 22161  
ქი ფონეტიკური ვარიანტი ქო დადასტურებითი (მტკიცებითი) ნაწილაკისა: ქი-მეჩუღ ქო-მეჩუ კი მისცა; ქი-მიჸუნუღ ქო-
მიჸუნუ ქე მოიყვანა... 

Lemma: kia  
Number: 22162  
ქია (ქიას) იგივეა, რაც ქილა, -- ზომის ერთეული -- ფუთი (ი. ყიფშ.). ართი ქია სიმიდი ქომესხი -- ერთი ფუთი სიმინდი
მასესხე. 



Lemma: kiana  
Number: 22163  
ქიანა (ქიანას), ქჲანა (ქჲანას) იგივეა, რაც ქაანა, ქეანა, ქეჸანა, ქიჸანა, -- ქვეყანა. //გადატ. ძალიან ბევრი. გეგლანწყუ
მაჟირა ხენწიფეს მუში ქიანა: მ. ხუბ., გვ. 1 -- ჩამოართვა მეორე ხელმწიფეს თავისი ქვეყანა. ქიანას სი გილაფურინუნქ: მ.
ხუბ., გვ. 11 -- ქვეყანაზე (ყველგან) შენ დაფრინავ. ქჲანა აკნალებუ მაფუ: ქხს, 1, გვ. 200 -- ქვეყანა შემოვლილი მაქვს.
ქიანაში სქა ნოჸუნუე ათე ნდის: მ. ხუბ., გვ. 4 -- ქვეყნის (ძალიან ბევრი) ფუტკარი ჰყოლია ამ დევს. ქ ქიანას გიშაჸოთამა
საქვეყნოდ გახდომა; გალანძღვა; შერცხვენა; ამოგდება. მუჭო მეჭკირუ დუდი დიდა დო მუმას, მუჭო გეიშაჸოთუ ქიანას --
როგორ მოსჭრა თავი დედ-მამას, როგორ შეარცხვინა (გააგდო საქვეყნოდ). ქ ქიანაშ გილარჩხუალა ქვეყნის ჩამორეცხვა.
//გადატ. კოკისპირული წვიმა. ქივანაში გილმარჩხუალი ჭვემაქ ქომორთუ -- კოკისპირული (ქვეყნის ჩამომრეცხი) წვიმა
მოვიდა. შდრ. რჩხუალა. ქ ქიანაში მანწყუალი ქვეყნის დამქცევი. // გადატ. ძალიან ძლიერი, ბევრის შემძლებელი. ენა
ჩიჩიე მიჩქუდუ დო ქიანაში მანწყუალი ჸოფენო?: მ. ხუბ., გვ. 163 -- ეს გლახა მეგონა და ქვეყნის დამქცევი არ ყოფილა. ქ
ქიანაში მინორთინაფა ქვეყნის გადაბრუნება; ბევრი ძებნა. ქიანა გენვორთინე, მარა ვაბძირი -- ბევრი ვეძებე (ქვეყანა
გადავაბრუნე), მაგრამ ვერ ვნახე. 

Lemma: kia-kiat  
Number: 22164  
ქია-ქიათ ზმნზ. ნაფლეთ-ნაფლეთ, ნაკუწ-ნაკუწ. ქია-ქიათ მიდეღუ -- ნაკუწ-ნაკუწად აქცია (წაიღო), -- დაფლითა. 

Lemma: kivana  
Number: 22165  
ქივანა (ქივანას) იგივეა, რაც ქიანა, -- ქვეყანა. მეტი მუ მოკო ქივანას: ქხს, 1, გვ. 113 -- მეტი რა მინდა ქვეყნად. თი
ქივანაშე ცხორცხალი კოს ვადურთინუნია: ქხს, 2, გვ. 148 -- იმ ქვეყნიდან ცოცხალი კაცი არ დაბრუნებულაო (შეძლო
დაბრუნებულიყოო). 

Lemma: kiit-i  
Number: 22166  
ქიით-ი (ქიითის), ქიითუა (ქიითუას) სახელი ქიითუნს ზმნისა -- ფლეთა. ხორცი ქინვოქიითი, მარა იშენი ვეეხაშუ -- ხორცი
ჩავფლითე, მაგრამ მაინც არ მოიხარშა. ქიითუნს (დოქიითუ დაფლითა, დუუქიითუ დაუფლეთია, დონოქიითუე(ნ) დაფლეთდა თურმე)
გრდმ. ფლეთს. იქიითუუ(ნ) (დიქიითუ დაიფლითა, დოქიითე{ლე}(ნ) დაფლეთილა) გრდუვ. ვნებ. ქიითუნს ზმნისა -- იფლითება.
აქიითუუ(ნ) (დააქიითუ დაეფლითა, დოქიითუუ დაჰფლეთია) გრდუვ. ვნებ. უქიითუნს ზმნისა -- ეფლითება. იქიითე(ნ) (იქიითუ
შესაძლებელი გახდა {და}ფლეთა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ქიითუნს ზმნისა -- შეიძლება ფლეთა. აქიითე(ნ) (აქიითუ შეძლო
{და}ეფლითა, -- , დონოქიითუე(ნ) შესძლებია დაეფლითა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უქიითუნს ზმნისა -- შეუძლია ფლითოს.
ოქიითაფუანს (ოქიითაფუუ აფლეთინა, უქიითაფუაფუ უფლეთინებია, ნოქიითაფუე(ნ) აფლეთინებდა თურმე) კაუზ. ქიითუნს ზმნისა --
აფლეთინებს. მაქიითარი მიმღ. მოქმ. მფლეთელი, {და}მფლეთი. ოქიითარი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}საფლეთი. ქიითერი მიმღ. ვნებ.
წარს. {და}ფლეთილი. ნაქიითა მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნაფლეთი. ნაქიითუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ფლეთის საფასური.
{უდუ}უქიითუ მიმღ. უარყ. {და}უფლეთელი. 

Lemma: kiir-i  
Number: 22167  
ქიირ-ი (ქიირს) მიმღ. ვნებ. წარს. ქუნს ზმნისა -- დაფქული. 

Lemma: kila  
Number: 22168  
ქილა (ქილას) იგივეა, რაც ქია, -- 1. ხის ჭურჭელი, აქვს ხელის მოსაკიდებელი (ტარი). იყენებდნენ სიმინდის, ფქვილის
ჩასაყრელად. ზოგი იტევდა ოთხ კორთხოს, ზოგი ექვსს და ა.შ. (მასალები, ტ. 2, ნაწ. 1, გვ. 230). ოში ქილა ქვირი მიდეეღჷ:
ი. ყიფშ., გვ. 36 -- ასი ფუთი ფქვილი წაიღო. ნოსაქ ნოსაშ ჯინიშენი ქილა ჯიმუ ოჭკომუა: თ. სახოკ., გვ. 252 -- რძალმა
რძლის ჯინაზე ფუთი მარილი შეჭამაო. შდრ. ბათმანი, კო{რ}თხო. 2. მასრა ჩოხისა. ღართი ვამოკონ დო ქილა: ქხს, 1, გვ.
122 -- ჩოხა არ მინდა და მასრა. თოფის წამალი და ტყვია იყრება ქილებში (მასალები, ტ. ვ, გვ. 139). 

Lemma: kilvash-i  
Number: 22169  
ქილვაშ-ი (ქილვაშის) წვერთაგან ულვაშის შენადგამი (საბა). ულვაშის გაგრძელება წვერამდე (მ. კვირტია). 

Lemma: kilib-i  
Number: 22170  
ქილიბ-ი, ქჷლჷბ-ი (ქი/ჷლი/ჷბის) ქლიბი. 

Lemma: kilim-i  
Number: 22171  
ქილიმ-ი (ქილიმს) წამრთმევი, წამგლეჯი. ქილიმემს უძახუთ მიდმაღალარ კათას -- ქილიმებს ვეძახით წამგლეჯ ხალხს. 

Lemma: kilinua  
Number: 22172  
ქილინუა (ქილინუას) იგივეა, რაც ქირინუა, რქია, -- ქნევა. ყამას იქილინუანს: აია, 2, გვ. 73 -- ხანჯალს იქნევს. ჯოღორს
კეტის მუზმას მუქილინუანქინ (მურქენქჷნი), მეტის მუგათხოზუნია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 195 -- ძაღლს რაც მეტს მოუქნევ
ჯოხს, მეტად გამოგეკიდებაო. უქილინუანს (მუუქილინუუ მოუქნია, მუუქილინუაფუ მოუქნევია) გრდმ. სასხვ. ქც. უქნევს. მაქილინალი
მიმღ. მოქმ. {მო}მქნევი. 

Lemma: kilit'ua  
Number: 22173  
ქილიტუა, ქიიტუა (ქი{ლ}იტუას) სახელი ქი{ლ}იტუნს ზმნისა -- {შე}ხვევა. პინტით უქილიტუნს ხეს -- ბინტით უხვევს ხელს.
ქილიტუნს (გოქილიტუ გაახვია, გუუქილიტუ გაუხვევია, გონოქილიტუე(ნ) გაახვევდა თურმე) გრდმ. ხვევს. იქილიტუნს (გიიქილიტუ
გაიხვია, გუუქილიტუ გაუხვევია) გრდმ. სათავ. ქც. ქილიტუნს ზმნისა -- იხვევს თავისას. უქილიტუნს (გუუქილიტუ გაუხვია, გუუქილიტუ
გაუხვევია) გრდმ. სასხვ. ქც. ქილიტუნს ზმნისა -- უხვევს. ოქილიტაფუანს (ოქილიტაფუუ ახვევინა, უქილიტაფუაფუ უხვევინებია,
ნოქილიტაფუე ახვევინებდა თურმე) კაუზ. ქილიტუნს ზმნისა -- ახვევინებს. მაქილიტალი//მაქიტალი მიმღ. მოქმ. {შე}მხვევი.
ოქილიტალი//ოქიტალი მიმღ. ვნებ. მყ. {შე}სახვევი. გოქილიტილი//გოქიტილი მიმღ. ვნებ. წარს. შეხვეული. ნაქილიტა//ნაქიტა მიმღ. ვნებ.
წარს. {შე}ნახვევი. ნაქილიტუერი//ნაქიტუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {შე}ხვევის საფასური. უქილიტუ//უქიტუ მიმღ. უარყ. {შე}უხვევი. 



Lemma: kilik-i  
Number: 22174  
ქილიქ-ი (ქილიქის) ქილიკი; ქილიქი. ხის სახლის გარე კუთხე, რომელიც წარმოიქმნება მომიჯნავე გვერდების
წინგამოშვერილი ფიცრების ერთმანეთზე გადანასკვის საფუძველზე (ი. ყიფშ.). ფიცრების ნასკვი სახლის კუთხეში (პ. ჭარ.).
შდრ. იმერ. ქილუქი ფიცრების ნასკვი სახლის კუთხისა (ვ. ბერ.). 

Lemma: kilish-i  
Number: 22175  
ქილიშ-ი (ქილიშის) დირე, რომელზედაც სახლის იატაკია დაგებული. შდრ. გურ., იმერ. ქილიში გრძელი ხე, რომელზედაც
სახლის იატაკია დაგებული (ვ. ბერ., ს. ჟღ.). 

Lemma: kilon-i  
Number: 22176  
ქილონ-ი, ქიონ-ი (ქი{ლ}ონს) მთქნარება. 

Lemma: kilor-i  
Number: 22177  
ქილორ-ი, ქჷლორ-ი (ქი/ჷ{ლ}ორს) ზოოლ. ხოხობი. ჟი ქილორი მეფურინუნს: ქხს, 1, გვ. 191 -- ზევით ხოხობი მიფრინავს.
ქილორქ დუდი დიტყობუა დო კუდელი კილურჩქუდუა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 142 -- ხოხობმა თავი დაიმალა და კუდი
მოუჩანდაო. 

Lemma: kilua  
Number: 22178  
ქილუა (ქილუას) 1. იგივეა, რაც ნქილუა, -- გაგლეჯა, გაწყვეტა. 2. ხეტიალი, გლიჯინი. თაქ მოფრხინი, თექ ქომქილი: კ.
სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 120 -- აქ შევმართე, იქ ვდღლიზე. 3. თქმა (დ. ფიფია). 

Lemma: kiminel-i  
Number: 22179  
ქიმინელ-ი (ქიმინელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ქიმინუნს ზმნისა -- ქმნილი, გაკეთებული. 

Lemma: kiminua  
Number: 22180  
ქიმინუა (ქიმინუას) სახელი ქიმინუნს ზმნისა -- 1. ქმნა, კეთება. თაში ვაგიქიმინჷდჷკონიე, მა მიდებშია ჸუდეშა: ქხს, 2,
გვ. 22 -- ასე რომ არ გექნაო, მე წავიდოდიო სახლში. ჭკვერ ოსურქ ქოთ ქოქიმინუ, ვართ მითინს ორჩქინუ: თ. სახოკ., გვ.
268 -- ჭკვიანმა ქალმა კიდეც გააკეთა, არც არავის გააგებინა (აცოდინა). მუ ქიმინას ბოშიქ: მ. ხუბ., გვ. 2 -- რა ქნას ბიჭმა.
მუთას გოქიმინაფუანქ: ქხს, 1, გვ. 80 -- არაფერს გაგაკეთებინებ. 2. გაჩენა, შობა. კამბეში ჩე ბატიას დღას ვაქიმინუნსია:
თ. სახოკ., გვ. 249 -- კამეჩი თეთრ ზაქს არასოდეს არ შობსო. ორთუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის მწკრივებში)
გრდუვ. ვნებ. შვება; აკეთებს. ქიმინუნს (ქიმინუ ქნა, უქიმინუ უქნია) გრდმ. იზამს. იქუნს იგივეა, რაც ქიმინუნს, -- იზამს. იქიმინე(ნ)
(იქიმინუ შესაძლებელი გახდა ქმნა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ქიმინუნს ზმნისა -- შეიძლება ქმნა. აქიმინე(ნ) (აქიმინუ შეძლო
ექნა, -- , ნოქიმინუე(ნ) შესძლებია ექნა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ქიმინუნს ზმნისა -- შეუძლია ქმნას. ოქიმინაფუანს (ოქიმინაფუ
აქნევინა; უქიმინაფუაფუ უქნევინებია; ნოქიმინაფუე(ნ) აქნევინებდა, აკეთებინებდა თურმე) კაუზ. ქიმინუნს ზმნისა -- აკეთებინებს,
აქნევინებს. მაქიმინალი, მაქიმინე მიმღ. მოქმ. მქმნელი, მკეთებელი. ოქიმინალი მიმღ. ვნებ. მყ. საქმნელი, საკეთებელი. ქიმინელი
მიმღ. ვნებ. წარს. ქმნილი, გაკეთებული. ნაქიმინა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაქნარი, ნაკეთები. ნაქიმინუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ქმნის,
კეთების საფასური.იხ. ღოლამა. შდრ. ლაზ. ქომ, ქუმ: ვიქუმ ვაკეთებ (ნ. მარი). 

Lemma: kina  
Number: 22181  
ქინა (ქინას) იგივეა, რაც ქა{ა}ნა, ქეჸანა, ქიანა, ქიჸანა, -- ქვეყანა. ენწერც წჷმოდგჷ ხუგეგი როკი, ხვათახვალე რე ათე
ქინას: ეგრისი, გვ. 130 -- ეწერში დგას ბერხენი როკი, მარტოდმარტოა ამ ქვეყანაზე. 

Lemma: kindir-i  
Number: 22182  
ქინდირ-ი (ქინდირს) ქედი, კისერი; ქეჩო. ლეტა ქინდირს მიჭიბუანდუ -- ტალახი ქედამდე მწვდებოდა. შდრ. გურ. ქინდრი
მსუქანი კისერი (ს. ჟღ.). იხ. კინჩხი; ოჸულე. 

Lemma: kiniste  
Number: 22183  
ქინისთე (ქინისთეს) ქინძისთავი. ჟირი ქინისთე ქიმეჩჷ: მ. ხუბ., გვ. 116 -- ორი ქინძისთავი მისცა. 

Lemma: kinua  
Number: 22184  
ქინუა (ქინუას) სახელი ოქინუნს ზმნისა -- ქმნა; გამოცდა. წანმოწანას ბრელი მუთუნი ძირ, საქმე ოქინუ: აია, 1, გვ. 20 --
წელიწადის განმავლობაში ბევრი რამე ნახა, საქმე გამოსცადა (ქმნა). 

Lemma: kink-i  
Number: 22185  
ქინქ-ი (ქინქის) 1. ბუსუსი, გინგლი, ქინქლი. პიჯი მუ ოხოკალი აფუ, დიო ქინქი გეჩანს -- პირი რა გასაპარსი აქვს, ჯერ
ქინქლი აქვს. შდრ. გურ. ქინქლი ბუსუსი (ა. ღლ.).2. წვრილი კოღო, ფრთიანი ჭიანჭველა (მ. კვირტია). 

Lemma: kinch-i  
Number: 22186  
ქინჩ-ი (ქინჩის) ქეჩო. ქიგიაშქვი აკა თის ქინჩის -- დაარტყი ერთი მას ქეჩოზე. შდრ. ქინდირი; იმერ., რაჭ. ქინჩი ქეჩო (ი.
ჭყ., მ. ალავ., ა. ღლ.). 

Lemma: kinchap-i  
Number: 22187  



ქინჩაფ-ი (ქინჩაფის) სახელი იქინჩუაფუ(ნ) ზმნისა -- წეწვა-გლეჯა; მოუსვენრობა. 

Lemma: kinchiloram-i  
Number: 22188  
ქინჩილორამ-ი (ქინჩილორამს) ქეჩოზე ხშირთმიანი. დოპილია ქინჩილორამი ღეჯი -- დავკალი ღორი, რომელსაც
ქეჩოზე ხშირი თმა ჰქონდაო. 

Lemma: kinchol-i  
Number: 22189  
ქინჩოლ-ი (ქინჩოლ/რს) ქიჩავი; ქეჩოზე თმის მოწეწვა; ყურის სრესა. შდრ. იმერ. ქირჩიმალი ღონივრად რაზედმე ხელის
წასმა (ვ. ბერ.). 

Lemma: kincholapa  
Number: 22190  
ქინჩოლაფა (ქინჩოლაფას) იხ. ქინჩოლუა. 

Lemma: kincholua  
Number: 22191  
ქინჩოლუა (ქინჩოლუას) სახელი ქინჩოლუნს ზმნისა -- ქეჩოზე ხელის წავლება და შენჯღრევა, -- ქირჩნა; ყურების სრესა.
ჸუჯეფი დოუქინჩოლუ მანგარასინი, ქამშაკურცხუ -- ყურები რომ დაუსრისა მაგრად, გამოფხიზლდა (გამოიღვიძა). ბრელი
უქინჩოლუუ -- ბევრი უქიჩავა. ქუხვამილუუ ქეჩო დო დოქინჩოლუ -- იგდო ქოჩორი და დაქაჩა (ანჯღრია). ქინჩოლუნს
(დოქინჩოლუ შეაჯანჯღარა, დოუქინჩოლუ შეუჯანჯღარებია, დონოქინჩოლუე(ნ) შეაჯანჯღარებდა თურმე) გრდმ. ყურზე, ქეჩოზე ხელის
წავლებით ანჯღრევს, ჯიჯგნის. უქინჩოლუნს (დუუქინჩოლუ შეუჯანჯღარა, დუუქინჩოლუ შეუჯანჯღარებია) გრდმ. სასხვ. ქც.
ქინჩოლუნს ზმნისა -- ქეჩოზე წავლებით აჯანჯღარებს; ყურებს უსრესს. ოქინჩოლაფუანს (ოქინჩოლაფუუ აჯანჯღარებინა,
უქინჩოლაფუაფუ უჯანჯღარებინებია, ნოქინჩოლაფუე(ნ) აჯანჯღარებინებდა თურმე) კაუზ. ქინჩოლუნს ზმნისა -- ქეჩოზე წავლებით
აჯანჯღარებინებს; ყურებს ასრესინებს. მაქინჩოლარი მიმღ. მოქმ. {მო}მქინჩავი თმისა, ქეჩოსი. ოქინჩოლარი მიმღ. ვნებ. მყ.
{მო}საქირჩნი, ყურებდასასრესი. ქინჩოლირი მიმღ. ვნებ. წარს. ყურებდასრესილი. ნაქინჩოლა მიმღ. ვნებ. წარს. ყურებნასრესი,
ქეჩონასრესი. ნაქინჩოლუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ყურების (ქეჩოს) სრესის (ქაჩვის) საფასური. იხ. ქინჩი. შდრ. იმერ. ქინჩვა
ქინჩზე თმის მოწევა, ქიჩავი (ვ. ბერ.). 

Lemma: kinchua  
Number: 22192  
ქინჩუა (ქინჩუას) იგივეა, რაც ქინჩოლუა. 

Lemma: kindz-i  
Number: 22193  
ქინძ-ი (ქინძის) ბოტან. ქინძი (ა. მაყ.). ქ ქინძიში ბარჯგი ქინძის ბიჯგი. // გადატ. დაბალი ტანისა. მუჭო ქინძიშ ბარჯგის
ქოგუ! -- როგორ ქინძის ბიჯგს ჰგავს (დაგვალულია)! 

Lemma: kindziste  
Number: 22194  
ქინძისთე (ქინძისთეს) იგივეა, რაც ქინისთე, -- ქინძისთავი. ქინძისთეშ ფასი - ჩხუბიშ თასი: თ. სახოკ., გვ. 261 --
ქინძისთავის ფასი - ჩხუბის თესლი. ცოდა ქინძისთეში კოპული რენია: თ. სახოკ., გვ. 266 -- ცოდვა ქინძისთავის თავიაო. 

Lemma: kindzua  
Number: 22195  
ქინძუა (ქინძუას) სახელი ქინძუნს ზმნისა -- გლეჯა, წყვეტა. ქინძუნს (მექინძუ წაწყვიტა, მეუქინძუ წაუწყვეტია, მენოქინძუე(ნ)
წაწყვეტდა თურმე) გრდმ. წყვეტს თავს; გლეჯს რასმე. 

Lemma: kinjiloja/e  
Number: 22196  
ქინჯილოჯა/ე (ქინჯილოჯა/ე-ს) იხ. ქიჯილოჯე. 

Lemma: kion-i  
Number: 22197  
ქიონ-ი (ქიონს) 1. მთქნარება. მობაღუნა ქიონი -- გვეყოფა მთქნარება. ჸვალი... კვარიაქ გეჭოფჷ ჸიონით, ნჯაშა იშეღჷ
ქიონით: ი. ყიფშ., გვ. 175 -- ყველი... ყვავმა აიღო ყივილით, ხეზე ავიდა მთქნარებით. იხ. ქილონი. 2. ქროლვა, ტრიალი.
შდრ. ქიონუა2. 

Lemma: kionua1  
Number: 22198  
ქიონუა1 (ქიონუას) სახელი ქიონუნს ზმნისა -- მთქნარება. თელ დღას ელახე კებურს დო ქიონუნს -- მთელი დღე ზის
კერიასთან (კერიაზე) და ამთქნარებს. აქიონუაფუ ატამაშ პეულს -- ემთქნარება ატმის პირს. ქიონუნს (ქიონუ ამთქნარა, უქიონუ
უმთქნარებია, ნოქიონუე(ნ) ამთქნარებდა თურმე) გრდმ. ამთქნარებს. აქიონე(ნ) (აქიონუ შეძლო ემთქნარა, -- , ნოქიონ{აფ}უე(ნ)
შესძლებია ემთქნარა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ქიონუნს ზმნისა -- შეუძლია ამთქნაროს. ოქიონაფუანს (ოქიონაფუუ
ამთქნარებინა, უქიონაფუაფუ უმთქნარებინებია, ნოქიონაფუე(ნ) ამთქნარებინებდა თურმე) კაუზ. ქიონუნს ზმნისა -- ამთქნარებინებს.
მაქიონალი მიმღ. მოქმ. მმთქნარებელი. ოქიონალი მიმღ. ვნებ. მყ. სამთქნარები. ნაქიონა მიმღ. ვნებ. წარს. ნამთქნარები.
ნაქიონუერი მიმღ. ვნებ. წარს. მთქნარების საფასური. შდრ. ქირონი. 

Lemma: kionua2  
Number: 22199  
ქიონუა2 (ქიონუას) სახელი იქიონუ(ნ), უქიონუანს ზმნათა -- ქანაობა, ქნევა (ი. ყიფშ., პ. ჭარ.). იქიონუ{უ}(ნ) (იქიონუ იქანავა,
უქიონუ უქანავია, ნოქიონუე(ნ) ქანაობდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ქანაობს. უქიონუანს (უქიონუუ უქანავა, უქიონუაფუ უქანავებია) გრდმ.
სასხვ. ქც. უქანავებს. 

Lemma: kior-i  



Number: 22200  
ქიორ-ი (ქიორს) იხ. ქილორი, -- ხოხობი. 

Lemma: kiorapa  
Number: 22201  
ქიორაფა (ქიორაფას) იხ. გინოქიორაფა. 

Lemma: kiorapil-i  
Number: 22202  
ქიორაფილ-ი (ქიორაფილს) მიმღ. ვნებ. წარს. ოქიორუანს ზმნისა -- მოფრქვეული. 

Lemma: kiorua  
Number: 22203  
ქიორუა (ქიორუას) იგივეა, რაც ქიორაფა, -- სახელი ოქიორუანს ზმნისა -- ფრქვევა; ოდნავ მობნევა; ფანტვა; ცრა. ორქო
ჩხორიას ოქიორუანდუ -- ოქრო სხივებს აფრქვევდა (ფანტავდა). ოქიორუანს (ოქიორუუ აფრქვია, ფანტა; უქიორუაფუ
უფრქვევია, უფანტავს; ნოქიორუე(ნ)//ნოქიორაფუე(ნ) აფრქვევდა, ფანტავდა თურმე) გრდმ. აფრქვევს, ფანტავს აქიორე(ნ) (აქიორუ
შეძლო ეფრქვია, -- , ნოქიორ{აფ}უე(ნ) შესძლებია {გადა}ფრქვევა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ოქიორუანს ზმნისა -- შეუძლია
აფრქვიოს. ოქიორაფუანს (ოქიორაფუუ აფრქვევინა, უქიორაფუაფუ უფრქვევინებია, ნოქიორაფუ{აფუ}ე(ნ) აფრქვევინებდა თურმე) კაუზ.
ოქიორუანს ზმნისა -- აფრქვევინებს. მაქიორალი, მაქიორაფილი მიმღ. მოქმ. მფრქვეველი. ოქიორალი, ოქიორაფალი მიმღ. ვნებ. მყ.
საფრქვევი. ქიორაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. {გადა}ფრქვეული. ნაქიორეფი მიმღ. ვნებ. წარს. ნაფრქვევი. ნაქიორაფუერი მიმღ. ვნებ.
წარს. ფრქვევის საფასური. 

Lemma: kiocil-i  
Number: 22204  
ქიოცილ-ი (ქიოცილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ქიოცუნს ზმნისა -- გაგლესილი, გაგოზილი. 

Lemma: kiocua  
Number: 22205  
ქიოცუა (ქიოცუას) სახელი ქიოცუნს ზმნისა -- {გა}გლესა. ქიოცუნს (გოქიოცუ გაგლისა; გუუქიოცუ გაუგლესია, გაუგოზავს;
გონოქიოცუე(ნ) გაგლესდა, გაგოზავდა თურმე) გრდმ. გლესს, გოზავს; უსვამს. უქიოცუნს (გუუქიოცუ გაუგლისა, გაუგოზა; გუუქიოცუ
გაუგლესია, გაუგოზავს) გრდმ. სასხვ. ქც. ქიოცუნს ზმნისა -- უგლესს, უგოზავს; უსვამს. იქიოცუ{უ}(ნ) (გიიქიოცუ დაისვარა,
გაიგლისა; გოქიოცე{ლე}(ნ) გაგლესილა, დასვრილა) გრდუვ. ვნებ. ქიოცუნს ზმნისა -- იგლისება; ისვრება. იქიოცე(ნ) (იქიოცუ
შესაძლებელი გახდა გაგლესა, დასვრა, წასმა; -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ქიოცუნს ზმნისა -- შეიძლება {გა}იგლისოს,
{გა}იგოზოს. აქიოცე(ნ) (აქიოცუ შეძლო ეგლისა, {წა}ესვა; -- ; გონოქიოცუე(ნ) შესძლებია გაეგლისა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უქიოცუნს
ზმნისა -- შეუძლია {გა}გლისოს, {წა}უსვას. ოქიოცაფუანს (ოქიოცაფუუ აგლესინა, აგოზვინა; უქიოცაფუაფუ უგლესინებია,
უგოზვინებია; ნოქიოცაფუე(ნ) აგლესინებდა, აგოზვინებდა თურმე) კაუზ. ქიოცუნს ზმნისა -- აგლესინებს, აგოზვინებს. მაქიოცალი
მიმღ. მოქმ. მგლესი, მგოზველი. ოქიოცალი მიმღ. ვნებ. მყ. საგლესი, საგოზავი. ქიოცილი მიმღ. ვნებ. წარს. გლესილი,
{გა}გოზილი. ნაქიოცა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაგლესი, ნაგოზი. ნაქიოცუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}გლესის, {გა}გოზვის საფასური.
{უგუ}უქიოცუ მიმღ. უარყ. {გა}უგლესი, {გა}უგოზავი. 

Lemma: kir-i1  
Number: 22206  
ქირ-ი1, ქჷრ-ი (ქი/ჷრს) ზოოლ. ქორი. ქირი ქიგუხე ხეშა: მ. ხუბ., გვ. 7 -- ქორი უზის ხელზე. ქირსი აქი მუ ოკოდუ,- ქირსი,
ფოსო დინაფილსი: ქხს, 1, გვ. 224 -- ქორს აქ რა უნდოდა, ქორს, ფესვამოსაგდებს. ატუქ ქირო გინირთჷ: ი. ყიფშ., გვ. 10 --
ატუ ქორად იქცა. ქომოფურინჷ ქჷრქ -- მოფრინდა ქორი. 

Lemma: kir-i2  
Number: 22207  
ქირ-ი2 (ქირს) იგივეა, რაც ქვირი, -- ფქვილი. ართი ჭურაში ეფშა ქირი ქომუჩია: ა. ცაგ., გვ. 34 -- ერთი აყიროს (მწარე
კვახის) სავსე ფქვილი მომეციო. 

Lemma: kira  
Number: 22208  
ქირა (ქირას) ქირა. ქჷდომდირთი ქირაშა სუმი წანაში ბორჯითჷ: ა. ცაგ., გვ. 2; ი. ყიფშ., გვ. 23 -- დამიდექი ქირად სამი
წლის ვადით. 

Lemma: kiranj-i  
Number: 22209  
ქირანჯ-ი (ქირანჯის) მოჯამაგირე (დ. ფიფია). 

Lemma: kirapa1  
Number: 22210  
ქირაფა1 (ქირაფას) იგივეა, რაც ნქირაფა, -- 1. {გა}ქრობა. დომიჭყუ... თოლს ჩილამურიში ქირაფა: შ. ბერ., გვ. 174 --
დამიწყო... თვალზე ცრემლის გაქრობა. 2. გაშეშება მოულოდნელი ამბის გაგებით. ათეშ გაგონება დო გონქირუ კოჩიქ --
ამის გაგონება და გაშეშდა კაცი. 3. გაქარვება (მწუხარებისა, დარდისა), გადაყოლება (გულისა, სულისა), -- რითიმე გართობა,
თავის შექცევა. მოკოდ... ართი დორაგადაფა დო აზრიში გინოქირაფა: შ. ბერ., გვ. 173 -- მინდოდა... ერთი დალაპარაკება
და აზრის გადაყოლება. სი ხოლოშე ვა გორწყექ, პლატოკის გინმოქირუა შურს: ეკური, გვ. 388 -- შენ ახლოდან ვერ
გხედავ, ცხვირსახოცს ვაყოლებ სულს. 

Lemma: kirapa2  
Number: 22211  
ქირაფა2 (ქირაფას) სახელი ქირულენს, აქირენს ზმნათა -- {გა}ქირავება. კოღონას ბტყაბარანქია დო ოში კოჩი
ქუქირუაფუ: ი. ყიფშ., გვ. 127 -- კოღოს გავატყავებო და ასი კაცი (კი) უქირავებია. ქირულენს (იყენ. იქირუუ იქირავა, უქირებუ
უქირავებია, ნოქირებუე(ნ) ქირაობდა თურმე) გრდუვ. საშ.- მოქმ. ქირაობს. აქირენს (გააქირუუ გააქირავა, გუუქირებუ გაუქირავებია)
გრდმ. აქირავებს. იქირენს (ქიიქირუუ იქირავა, ქოუქირებუ უქირავებია) გრდმ. სათავ. ქც. აქირენს ზმნისა -- იქირავებს თავისთვის.
იქირებუუ(ნ) (გეექირუუ გაქირავდა, გაქირებე{ლე}(ნ) გაქირავებულა) გრდუვ. ვნებ. აქირენს ზმნისა -- ქირავდება. იქირენე(ნ) (იქირენუ



შესაძლებელი გახდა {გა}ქირავება, გაქირებელ/რე(ნ) შესაძლებელი გამხდარა {გა}ქირავება, -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. აქირენს
ზმნისა -- შეიძლება {გა}ქირავდეს. აქირენე(ნ) (აქირენუ შეძლო {გა}ექირავებინა, -- , გონოქირებუე(ნ) შესძლებია გაექირავებინა)
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. აქირენს ზმნისა -- შეუძლია {გა}აქირაოს. ოქირებაფუანს (ოქირებაფუუ აქირავებინა, უქირებაფუაფუ
უქირავებინებია, ნოქირებაფუ{აფუ}ე(ნ) აქირავებინებდა თურმე) კაუზ. აქირენს ზმნისა -- აქირავებინებს. მაქირებელი მიმღ. მოქმ.
{გა}მქირავებელი. ოქირებელი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}საქირავებელი. გაქირებული მიმღ. ვნებ. წარს. გაქირავებული. ნაქირები/უ მიმღ.
ვნებ. წარს. {გა}ნაქირავები. ნაქირებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ქირავების საფასური. {უგუ}უქირებუ მიმღ. უარყ. {გა}უქირავებელი. 

Lemma: kireba  
Number: 22212  
ქირება (ქირებას) იხ. ქირაფა2, გაქირება. 

Lemma: kirebul-i  
Number: 22213  
ქირებულ-ი (ქირებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. აქირენს ზმნისა -- გაქირავებული, ქირით აღებული. 

Lemma: kirte  
Number: 22214  
ქირთე (ქირთეს) კლდის ნაპრალი, უფსკრული (ბ. კილანავა). 

Lemma: kirinapa  
Number: 22215  
ქირინაფა (ქირინაფას) სახელი უქირინუანს ზმნისა -- ღერება; ქნევა. კველასი დო ნაკვაჩხირს თისი უქირინუანს: ქხს, 1,
გვ. 215 -- ჯორკოსა და მუგუზალს მას უღერებს. უქირინუანს (უქირინუუ უქნია, უღერა; უქირინუაფუ უქნევია, უღერებია; ნოქირინაფუე(ნ)
უქნევდა, უღერებდა თურმე) გრდმ. სასხვ. ქც. უქნევს, უღერებს. ოქირინუანს (ოქირინუუ აქნია, უქირინუაფუ უქნევია, ნოქირინაფუე(ნ)
აქნევდა თურმე) გრდმ. აქნევს, აღერებს. იქირინე(ნ) (იქირინუ შესაძლებელი გახდა {მო}ქნევა, {მო}ღერება; -- ; -- ) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. ოქირინუანს ზმნისა -- შეიძლება {მო}ქნევა, {მო}ღერება. აქირინე(ნ) (აქირინუ შეძლო ეღერებინა, -- ,
მონოქირინ{აფ}უე(ნ) შესძლებია მოექნია, მოეღერებია) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უქირინუანს ზმნისა -- შეუძლია {მო}უქნიოს,
{მო}უღეროს. ოქირინაფუანს (ოქირინაფუუ აქნევინა, აღერებინა; უქირინაფუაფუ უქნევინებია, უღერებინებია; ნოქირინაფუე(ნ)
აქნევინებდა, აღერებინებდა თურმე) კაუზ. ოქირინუანს ზმნისა -- აქნევინებს, აღერებინებს. მაქირინაფალი მიმღ. მოქმ.
{მო}მქნევ{ელ}ი, {მო}მღერებელი. ოქირინაფალი მიმღ. ვნებ. მყ. საქნევი, საღერებელი. მოქირინაფილი მიმღ. ვნებ. წარს.
მოქნეული, მოღერებული. ნაქირინეფი მიმღ. ვნებ. წარს. ნაქნევი, ნაღერები. ნაქირინაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {მო}ქნევის,
{მო}ღერების საფასური. {უმუ}უქირინაფუ მიმღ. უარყ. {მო}უქნეველი, {მო}უღერებელი. შდრ. ლაზ. ქინ, ქირ (ნქირ): მო-ბუნქინამ
მოვუქნევ (ნ. მარი). 

Lemma: kirinua  
Number: 22216  
ქირინუა (ქირინუას) იგივეა, რაც ქირინაფა. 

Lemma: kiron-i  
Number: 22217  
ქირონ-ი (ქირონს) იგივეა, რაც ქიონი, -- მთქნარება. შდრ. ლაზ. მქორ: ომქორუ მთქნარება (ნ. მარი). 

Lemma: kironua  
Number: 22218  
ქირონუა (ქირონუას) იხ. ქიონუა1. 

Lemma: kirse  
Number: 22219  
ქირსე (ქირსეს) იგივეა, რაც ქისე, -- შობა. ქირსე რენ დო კალანდა რე, წაკურთხია ჯგჷრი დღა რე: ი. ყიფშ., გვ. 188 --
შობა არის თუ კალანდაა, წყალკურთხევა კარგი დღეა. ქირსეში მცნებაში მოღალატე: მასალ., გვ. 78 -- ქრისტეს (შობის)
მცნების მოღალატე. ქირსეში ნარგი ბინეხეფი -- შობაში დარგული ვენახები. 

Lemma: kirsetuta  
Number: 22220  
ქირსეთუთა (ქირსეთუთას)//ქისეთუთა (ქისეთუთას) ქრისტესშობის თვე, დეკემბერი. ქირსეთუთას ბრელი ჸინჷ: ქხს, 1, გვ.
232 -- დეკემბერში ბერი ყინა (დიდი ყინვები იყო). ქირსეთუთაღ ქრისტეში თუთა ქრისტეს თვე. 

Lemma: kirsian-i//kirsiane  
Number: 22221  
ქირსიან-ი//ქირსიანე (ქირსიანს, ქირსიანეს) ქრისტიანი. ქირსიანი რექო სი?: ი. ყიფშ., გვ. 46 -- ქრისტიანი ხარ შენ?
ურჯულოქ მოლართჷ დო ქირსიანექ შეხვადჷ: ქხს, 1, გვ. 281 -- ურჯულო წამოვიდა და ქრისტიანი შეხვდა. ქირსიანეს
ვაკათჷთ -- ქრისტიანს არ ურევიხართ. 

Lemma: kirsianoba  
Number: 22222  
ქირსიანობა (ქირსიანობას) ქრისტიანობა. ურიას ქირსიანობას არზენდესია დო ჭიჭე კითით უარს რაგადანდუა: თ.
სახოკ., გვ. 260 -- ებრაელს ქრისტიანობას აძლევდნენო და პატარა თითით უარს ლაპარაკობდაო (ამბობდაო). 

Lemma: kirua  
Number: 22223  
ქირუა (ქირუას) იგივეა, რაც ნქირაფა1, ნქირუა, -- ქრობა. 

Lemma: kirke  
Number: 22224  
ქირქე, ქჷრქე (ქი/ჷრქეს) ძლიერ დაქანებული ადგილი; ფრიალო,ციცაბო; ხევი; ღრანტე; უფსკრული. ქირქეს გელაფე
ჩქიმი ცხენი -- ხევში (უფსკრულში) გადავარდნილა ჩემი ცხენი. 



Lemma: kirkem-i  
Number: 22225  
ქირქემ-ი (ქირქემს) იგივეა, რაც ქირქე, -- ხევი, უფსკრული. ქირქემს გინმოლუდუ ადინაჩქა დო ხუჯი ქიმეფჩი --
უფსკრულში ვარდებოდა `ადინოჩკა' და მხარი მივეცი (ავწიე). 

Lemma: kirkin-i  
Number: 22226  
ქირქინ-ი, ქჷრქინ-ი (ქი/ჷრქინს) ქირქილი; ჩუმი, ნელი სიცილი. იქირქინუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის
მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. {ი}ქირქირებს. 

Lemma: kirkon-i  
Number: 22227  
ქირქონ-ი (ქირქონს) ქირქნა. მუჭო რე ჭკუნსინი, მუჭო მიკიქირქონუ -- როგორაა, რომ ჭამს, როგორ ქირქნის. ქირქონუნს
(დოქირქონუ დაქირქნა, დუუქირქონუ დაუქირქნია, დონოქირქონუე(ნ) დაქირქნიდა თურმე) გრდმ. ქირქნის, ლოღნის. შდრ. გირგონი,
კირკონი, ღირღონი, ხირხონი. 

Lemma: kirkonua  
Number: 22228  
ქირქონუა (ქირქონუას) იგივეა, რაც ქირქონი, -- ქირქნა. 

Lemma: kirchin-i  
Number: 22229  
ქირჩინ-ი (ქირჩინს) იხ. ხირჩინი, -- ერთბაშად გადასხმა; დენა (წყლისა, სისხლის). იჸუუ წყარიში ქირჩინქ -- იქნა წყლის
ერთბაშად დენა (ღვრა). 

Lemma: kirchinapa  
Number: 22230  
ქირჩინაფა (ქირჩინაფას) იგივეა, რაც ქურჩინაფა, -- სახელი ოქირჩინუანს ზმნისა -- ერთბაშად გადასხმა, ღვარივით
წამოსვლა. იჸუუ ქირჩინაფაქ პიჯიშე ზისხირიში -- პირიდან სისხლი ღვარივით წამოვიდა. დუხი წყარი ხოლო ვაიჩქუ,
გინმიქირჩინუანქ დუდიშანი -- დუხი წყალი ხომ არ გგონია, ღვარად რომ ისხამ თავზე. ოქირჩინუანს (ოქირჩინუუ
{გადა}ღვარა, უქირჩინუაფუ {გადა}უღვრია, ნოქირჩინაფუე(ნ) ღვარად ასხამდა თურმე) გრდმ. ღვრის ბევრს ერთბაშად, ღვარად
ასხამს. იქირჩინუანს (გინიიქირჩინუუ გადაისხა ბევრი, გინუუქირჩინუაფუ გადაუსხამს) გრდმ. სათავ. ქც. ოქირჩინუანს ზმნისა -- ისხამს
ღვარად. იქირჩინე(ნ) (იქირჩინუ შესაძლებელი გახდა {გადა}ღვრა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ოქირჩინუანს ზმნისა -- შეიძლება
ღვარად გადასხმა. აქირჩინე(ნ) (აქირჩინუ შეძლო {გადა}ეღვარა, -- , ნოქირჩინაფუე(ნ) შესძლებია {გადა}ღვრა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
ოქირჩინუანს ზმნისა -- შეუძლია ღვარად გადაასხას, -- {გადა}ღვაროს. ოქირჩინაფუანს (ოქირჩინაფუუ აღვრევინა, უქირჩინაფუაფუ
ღვარად {გადა}უსხმევინებია, ნოქირჩინაფუე(ნ) აღვრევინებდა თურმე) კაუზ. ოქირჩინუანს ზმნისა -- ღვარად ასხმევინებს, --
აღვრევინებს. მაქირჩინაფალი მიმღ. მოქმ. ღვარად {გადა}მსხმელი, -- {გადა}მღვრელი. ოქირჩინაფალი მიმღ. ვნებ. მყ. ღვარად
{გადა}სასხმელი, {გადა}საღვრელი. გინოქირჩინაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. ღვარად გადასხმული, გადაღვრილი. ნაქირჩინეფი მიმღ.
ვნებ. წარს. ღვარად {გადა}ნასხამი, {გადა}ნაღვარი. ნაქირჩინაფუერი მიმღ. უარყ. ღვარად გადასხმის საფასური. 

Lemma: kirchinapil-i  
Number: 22231  
ქირჩინაფილ-ი (ქირჩინაფილს) მიმღ. ვნებ. წარს. ოქირჩინუანს ზმნისა -- ღვარად გადასხმული, {გადა}ღვრილი. 

Lemma: kirchon-i  
Number: 22232  
ქირჩონ-ი (ქირჩონს) იხ. ქირჩონუა. 

Lemma: kirchona  
Number: 22233  
ქირჩონა (ქირჩონას) ღლეტია, გამტყავებელი (პიროვნება). // გადატ. გაუმაძღარი. ქირჩონა კოჩი რე -- გამტყავებელი
(წამგლეჯი) კაცია. 

Lemma: kirchonil-i  
Number: 22234  
ქირჩონილ-ი (ქირჩონილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ქირჩონუნს ზმნისა -- გატყავებული, გადაყვლეფილი. 

Lemma: kirchonua  
Number: 22235  
ქირჩონუა (ქირჩონუას) სახელი ქირჩონუნს ზმნისა -- ტყავება, ყვლეფა (კანისა); ქირჩნა. ქირჩონუნს ტყების -- ყვლეფს
ტყავს. ქირჩონუნს (გოქირჩონუ გაატყავა, გუუქირჩონუ გაუტყავებია, გონოქირჩონუე(ნ) გაატყავებდა თურმე) გრდმ. ატყავებს; ქირჩნის.
იქირჩონუნს (გიიქირჩონუ გაიტყავა, გუუქირჩონუ გაუტყავებია) გრდმ. სათავ. ქც. ქირჩონუნს ზმნისა -- იტყავებს, იყვლეფს,
იქირჩნის. უქირჩონუნს (გუუქირჩონუ გაუტყავა, გუუქირჩონუ გაუტყავებია) გრდმ. სასხვ. ქც. ქირჩონუნს ზმნისა -- უტყავებს,
უქირჩნის. იქირჩონუუ(ნ) (გიიქირჩონუ გატყავდა, გოქირჩონე{ლე}(ნ) გატყავებულა) გრდუვ. ვნებ. ქირჩონუნს ზმნისა -- ტყავდება,
იქირჩნება. აქირჩონუუ(ნ) (გააქირჩონუ გადაუტყავდა, გოქირჩონუუ გადასტყავებია) გრდუვ. ვნებ. უქირჩონუნს ზმნისა -- უტყავდება,
ექირჩნება. იქირჩონე(ნ) (იქირჩონუ შესაძლებელი გახდა {გა}ტყავება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ქირჩონუნს ზმნისა --
შეიძლება {გა}ტყავება. აქირჩონე(ნ) (აქირჩონუ შეძლო {გა}ეტყავებინა, -- , გონოქირჩონუე(ნ) შესძლებია გატყავება) გრდუვ. შესაძლ.
ვნებ. უქირჩონუნს ზმნისა -- შეუძლია {გა}ატყაოს, {გა}ყვლიფოს, {გა}ქირჩნოს. ოქირჩონაფუანს (ოქირჩონაფუუ ატყავებინა,
უქირჩონაფუაფუ უტყავებინებია, ნოქირჩონაფუე(ნ) ატყავებინებდა თურმე) კაუზ. ქირჩონუნს ზმნისა -- ატყავებინებს, აყვლეფინებს
(ტყავს). მაქირჩონალი მიმღ. მოქმ. {გა}მტყავებელი, მქირჩნელი. ოქირჩონალი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}სატყავებელი, საქირჩნი.
გოქირჩონილი მიმღ. ვნებ. წარს. გატყავებული. ნაქირჩონა მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნატყავები, ნაქირჩნი. ნაქირჩონუერი მიმღ. ვნებ.
წარს. {გა}ტყავების, ქირჩნის საფასური. {უგუ}უქირჩონუ მიმღ. უარყ. {გა}უტყავებელი. იხ. გირჯონუა. შდრ. იმერ., რაჭ. ქირჩნა
ჯიჯგნა, გლეჯა, წეწვა (ქეგლ). 

Lemma: kirca  
Number: 22236  



ქირცა, ქჷრცა (ქი/ჷრცას)//ქერცა (ქერცას) იგივეა, რაც ქერცი, -- ქერტლი; ქერცლი. 

Lemma: kircxon-i  
Number: 22237  
ქირცხონ-ი, ქჷრცხონ-ი (ქი/ჷრცხონს) იგივეა, რაც ქუცონი, -- ეკალ-ბარდიანი ადგილი; ნარ-ეკლიანი ბუჩქნარი (პ. ჭარ.).
შდრ. ძიგირონი. 

Lemma: kisa  
Number: 22238  
ქისა (ქისას) იგივეა, რაც ქესა, -- ქისა. ართი ქისა ფარას მერჩა -- ერთ ქისა ფულს მოგცემ. 

Lemma: kise  
Number: 22239  
ქისე (ქისეს) იგივეა, რაც ქირსე, -- შობა. იხ. ოქისეთ. 

Lemma: kisetuta  
Number: 22240  
ქისეთუთა (ქისეთუთას) იხ. ქირსეთუთა. 

Lemma: kise-p'ichua  
Number: 22241  
ქისე-პიჩუა (ქისე-პიჩუას) საშობაო მარხვა (შობა-მარხვა). იხ. პიჩუა. 

Lemma: kit'il-i  
Number: 22242  
ქიტილ-ი (ქიტილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ქიტუნს ზმნისა -- გაკრული, გახვეული. დუდი ცახორცით აფუ გოქიტილი -- თავი
თავსაფრით აქვს შეხვეული. 

Lemma: kit'ua  
Number: 22243  
ქიტუა, ქჷტუა (ქი/ჷტუას) იგივეა, რაც ქილიტუა, -- სახელი ქი/ჷტუნს ზმნისა -- დახვევა, შეხვევა; დართვა. ოგიდეშიშა
აბრეშუმიში ძაფიში გექიტუა -- დასართავზე აბრეშუმის ძაფის დახვევა. დუს ცახორცით იქიტუნდუ -- თავს თავსაკრავით
იკრავდა (იხვევდა). ქიტუნს (გოქიტუ გაახვია (შეახვია), გუუქიტუ გაუხვევია, გონოქიტუე(ნ) გაახვევდა თურმე) გრდმ. ახვევს; ართავს.
იქიტუნს (გიიქიტუ გაიხვია, გუუქიტუ გაუხვევია) გრდმ. სათავ. ქც. ქიტუნს ზმნისა -- იხვევს; იკრავს. უქიტუნს (გუუქიტუ გაუხვია, გუუქიტუ
გაუხვევია) გრდმ. სასხვ. ქც. ქიტუნს ზმნისა -- უხვევს, უკრავს. იქიტე(ნ) (იქიტუ შესაძლებელი გახდა {გა}ხვევა, გაკვრა; -- ; -- )
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ქიტუნს ზმნისა -- შეიძლება გახვევა, გაკვრა; შეხვევა. აქიტე(ნ) (აქიტუ შეძლო {გა}ეხვია, {გა}ეკრა; -- ,
გონოქიტუე(ნ) შესძლებია გაეხვია) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უქიტუნს ზმნისა -- შეუძლია გაახვიოს, გაიკრას; შეახვიოს. ოქიტაფუანს
(ოქიტაფუუ ახვევინა, უქიტაფუაფუ უხვევინებია, ნოქიტაფ{უაფ}უე(ნ) ახვევინებდა თურმე) კაუზ. ქიტუნს ზმნისა -- ახვევინებს,
აკვრევინებს. მაქიტალი მიმღ. მოქმ. {გა}მხვევი, {გა}მკვრელი. ოქიტალი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}სახვევი, {გა}საკრავი. გოქიტილი მიმღ.
ვნებ. წარს. გახვეული, გაკრული. ნაქიტა მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნახვევი, {გა}ნაკრავი. ნაქიტუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ხვევის,
{გა}კვრის საფასური. {უგუ}უქიტუ მიმღ. უარყ. {გა}უხვეველი, {გა}უკრავი. 

Lemma: kipur-i  
Number: 22244  
ქიფურ-ი (ქიფურს) მაწონი, რომელიც მზადდება ქასლაში (ი. ყიფშ.). 

Lemma: kika  
Number: 22245  
ქიქა, ქიქალ-ი (ქიქა{ლ}-ს) ღია, დაფჩენილი. პიჯი ქიქა//პიჯი ქიქალი -- პირღია, პირდაფჩენილი. იხ. ქიქინაფა. 

Lemma: kikil-i  
Number: 22246  
ქიქილ-ი (ქიქილ/რს) ქინქლა. მანებელიში ოჭიში ფორილი ქორე სანთელიში ნერი ქინქილითჷ დო ტიეფი ჭკუჭკუთათ
ქიმკოხენა-და, საქმე მიღუნა ქიქილიში ტი-წკმა: ყაზაყ., 26.05.1930, გვ. 4 -- მავნებლის ზურგი დაფარული თუ არის
სანთლის მსგავსი ბუსუსითა და ტილები გროვად თუ აზიან, საქმე გვაქვს ქინქლა ტილთან. შდრ. მოხ. ქიქილაჲ პატარა ტილი,
წილი (ო. ქაჯ., ა. ღლ.). 

Lemma: kikin-i  
Number: 22247  
ქიქინ-ი (ქიქინს) პირის ფართოდ და უშნოდ გაღება, -- დაფჩენა. პიჯი უქიქანს -- პირი დაუფჩენია. 

Lemma: kikinapa  
Number: 22248  
ქიქინაფა (ქიქინაფას) სახელი უქიქანს, ოქიქინუანს, უქიქინუანს ზმნათა -- 1. დაბჩენა, დაფჩენა, უშნოდ დაღება (პირისა).
მუჭო ნოჸორი გიქიქანს! -- როგორ დაგიფჩენია პირი (ხახა)! ბოშიში ოყინტალო ნარქი გაქიქინუ: აია, 1, გვ. 23 -- ბიჭის
გადასაყლაპავად ვეება ხახა დააფჩინა. 2. სიოს, ნიავის ნელი ქროლა. ქარი მიქიქინუანს -- ქარი მიქიქინებს. 3. გაშრობა,
გამოშრობა. ე ქარი ჭყინტუ სიმი{ნ}ს მალას გეგმაქიქინუანს -- ეს ქარი ჭყინტ სიმინდს მალე გამოაშრობს. ოქიქინუანს
(გააქიქინუუ დააფჩინა, გააშრო; გუუქიქინუაფუ დაუფჩენია, გაუშვრია; ნოქიქინაფუე(ნ) აფჩენდა, აშრობდა თურმე) გრდმ. (პირს) აფჩენს;
რასმე აშრობს. უქიქანს (იყენ. ოქიქინუუ აფჩინა, უქიქინუაფუ უფჩენია (პირი)) გრდუვ. დაფჩენილი აქვს. უქიქინუანს (უქიქინუუ
დაუფჩინა; უქიქინუაფუ დაუფჩენია, უნიავებია) გრდმ. სასხვ. ქც. ოქიქინუანს ზმნისა -- უქიქინებს ნიავი; {და}უფჩენს (პირს).
იქიქინე(ნ) (იქიქინუ შესაძლებელი გახდა (პირის) დაფჩენა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ოქიქინუანს ზმნისა -- შეიძლება (პირის)
დაფჩენა. აქიქინე(ნ) (აქიქინუ შეძლო {და}ეფჩინა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უქიქინუანს ზმნისა -- შეუძლია {და}აფჩინოს.
ოქიქინაფუანს (ოქიქინაფუუ აფჩენინა, უქიქინაფუაფუ უფჩენინებია, ნოქიქინაფუ აფჩენინებდა თურმე) კაუზ. ოქიქინუანს ზმნისა --
(პირს) აფჩენინებს. მაქიქინაფალი მიმღ. მოქმ. {და}მფჩენი (პირისა). ოქიქინაფალი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}საფჩენი; {გამო}საშრობი.
ქიქინაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ფჩენილი; {გამო}მშრალი. ნაქიქინეფი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნაფჩენი. ნაქიქინაფუერი მიმღ. ვნებ.
წარს. პირის ფჩენის საფასური. {უგუ}უქუქინაფუ მიმღ. უარყ. {და}უფჩენელი. 



Lemma: kikinapil-i  
Number: 22249  
ქიქინაფილ-ი (ქიქინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ოქიქინუანს ზმნისა -- პირდაფჩენილი; {გამო}მშრალი. 

Lemma: kikon-i  
Number: 22250  
ქიქონ-ი, ქიქონუა (ქიქონს, ქიქონუას) იგივეა, რაც ქირქონი, ქირქონუა. 

Lemma: kighu  
Number: 22251  
ქიღუ, ქჷღჷ (ქიღუს, ქჷღჷს) ქათმის ტილი; ქინქლა. ქოთომს ქიღუ მეხე -- ქათამს ტილი (ქინქლა) ჰყავს. 

Lemma: ki՚ana  
Number: 22252  
ქიჸანა (ქიჸანას) იხ. ქაანა, ქეანა, ქეჸანა, ქიანა, ქიჸვანა, -- ქვეყანა. გიჸორდასი სით სქანი ქიჸანა: ი. ყიფშ., გვ. 137 --
გიყვარდეს შენც შენი ქვეყანა. ქიჸანას ზმნზ. ქვეყანაზე, არსად. თიში წამალი ქიჸანას მუთუნი ვე'ეჸუაფუ: ი. ყიფშ., გვ. 6 --
იმისი წამალი ქვეყანაზე არაფერი არ იქნება. ქიჸანაში ქვეყნის; ძალიან ბევრი. ქიჸანაში კოჩი თეს უსოფუანსჷ: ი. ყიფშ.,
გვ. 28 -- ქვეყნის ხალხი (კაცი) ამას აქცევს ყურადღებას. ქ ქიჸანაში რყევა მოწისძვრა. იჸუ ქიჸანაში რყევაქჷ: ქხს, 2, გვ.
234 -- შეიქნა მიწისძვრა. 

Lemma: kishin-i  
Number: 22253  
ქიშინ-ი (ქიშინს) ქშენა, ქოშინი, ღრმად სუნთქვა. ქიშინით დიირთუ ჸუდეშა -- ქოშინით (ქშენით) დაბრუნდა სახლში. 

Lemma: kishinua  
Number: 22254  
ქიშინუა (ქიშინუას) სახელი ქიშინუნს ზმნისა -- ქოშინი, ქშენა, ღრმად სუნთქვა. მუდგარენ, ვავატყუქ ჯგირობუას, ქიშინუნს
-- რაღაცაა, ვერ ვატყობ კარგად ყოფნას (კარგობას), ქოშინებს (ქშენს). ქიშინუნს (ქიშინუ იქოშინა, უქიშინუ უქოშინია, ნოქიშინუე(ნ)
ქოშინებდა თურმე) გრდუვ. საშ.- მოქმ. ქოშინებს, ქშინავს. ოქიშინაფუანს (ოქიშინაფუუ აქოშინა, უქიშინაფუაფუ უქოშინებია,
ნოქიშინაფუე(ნ) აქოშინებდა თურმე) გრდმ. აქოშინებს. შდრ. იმერ., გურ. ქეშელი ქოშინი, ქოქინი, ქლოშინი (ვ. ბერ., პ. ჯაჯან., ა.
ღლ.). 

Lemma: kichon-i  
Number: 22255  
ქიჩონ-ი (ქიჩონს) იხ. ქირჩონი. 

Lemma: kichonua  
Number: 22256  
ქიჩონუა (ქიჩონუას) იხ. ქირჩონუა. 

Lemma: kichkinia  
Number: 22257  
ქიჩქინია (ქიჩქინიას) საალერსო მიმართვა ბავშვისადმი: ჩქიმი ქიჩქინია ბოში! -- ჩემი კოხტა ბიჭი! (ი. ყიფშ.). შდრ. გურ.
ქიჩქინია/ი ლამაზი, ტურფა, კოხტა (ვ. ბერ.). 

Lemma: kica  
Number: 22258  
ქიცა (ქიცას) თავშალი; თხელი თავსაკრავი, ლეჩაქი, მანდილი; ქალების თავსახური თხლად ნაქსოვი (მასალები, ტ. 3, ნაწ.
1, გვ. 241). ქიცა ქიგმორთვითჷ დუცუ -- ლეჩაქი დამახურეთ თავზე. ქიცას ქიგნაფორანა: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 134 -- მანდილს
გადააფარებენ. აბრეშუმიში ქიცათ ქიმკიკირანდუ ქვარაშა ხატის -- აბრეშუმის ქსოვილით მუცელზე მიიკრავდა ხატს. შდრ.
ცახორცი. 

Lemma: kicia  
Number: 22259  
ქიცია (ქიციას) კნინ. მანდილი. დუს ქიცია, მუნს მუთუნვარია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 41 -- თავზე მანდილი (ქიცია), საჯდომზე
არაფერიო. 

Lemma: kici-kici  
Number: 22260  
ქიცი-ქიცი! შორსდ. ცხვრის მოხმობა მარილის საჭმელად. 

Lemma: kicucia  
Number: 22261  
ქიცუცია (ქიცუციას) ზოოლ. თხა (დ. ფიფია). 

Lemma: kijiloje  
Number: 22262  
ქიჯილოჯე, ქვინჯილოჯე, ქინჯილოჯე (ქიჯილოჯეს, ქვინჯილოჯეს) ბოტან. გარეული სტაფილო (ი. ყიფშ.); ფერისცვალა
(ა. მაყ.). იხ. ქინჯილოჯა, ქეჯეჯი, ტყარი კამა. 

Lemma: kijoje  
Number: 22263  
ქიჯოჯე (ქიჯოჯეს) ძაღლის ბირკა. იხ. ქვიჯეჯე. 

Lemma: klib-i  
Number: 22264  
ქლიბ-ი (ქლიბის) იხ. ქილიბი, ქჷლჷბი, -- ქლიბი. 



Lemma: ko1  
Number: 22265  
ქო1 დადასტურების ნაწილაკი: კი, დიახ, ჰო! გიჸორქჷ-და, ქო ქოთქვი, ვამიწუა ვარია: ქხს, 1, გვ. 72 -- თუ გიყვარვარ, `ჰო'
თქვი, არ მითხრა უარი. ქო, მა ის ოპჭოფუნქია: მ. ხუბ., გვ. 67 -- კი, მე მას დავიჭერო. ქო, ქომიჩქუ დასურო ღურელიში
გათელებერი წამალია: მ. ხუბ., გვ. 11 -- კი, მართლა (კი) ვიცი მკვდრის გასაცოცხლებელი (გასამთელებელი) წამალიო.
კიბე ქუუღუნიავო? -ქოვა: ი. ყიფშ., გვ. 28 -- კიბე აქვსო? -კიო. მა ქოვა, ჩქიმი ჯიმა მოპუნსია: მ. ხუბ., გვ. 19 -- მე კიო, ჩემი
ძმა მომყავსო. შდრ. ძვ. ქართ. ქუე; ლაზ. ქო; სვან. ჩუ. 

Lemma: ko-2  
Number: 22266  
ქო-2 დადასტურების (მტკიცების) ნაწილაკ-თავსართი ზმნებში. ის უსწრებს ზმნისწინებსა და გრამატიკული კატეგორიების
(გვარი, ქცევა, სიტუაცია...) პრეფიქსებს. ხშირად მომდევნო ხმოვნებთან ასიმილაციით იცვლება და გვხვდება ქა-, ქე-, ქი-, ქუ-
, ქჷ-`ს სახით. ზოგჯერ რედუქციის შედეგად უხმოვნოდაა წარმოდგენილი: ქო -> ქ. ქო- აწმყოს წრის მწკრივებისაგან ზოგჯერ
აწარმოებს მყოფადის წრის მწკრივებს (ზმნისწინების გარეშე) და გამოხატავს სრულ ასპექტს. ქო შეესაბამება ხევსურული
დიალექტის ქვე და დასავლური კილოების ქვე, ქე, ქი ნაწილაკებს. შდრ. `ვეფხისტყაოსანი': ავთანდილ ქვე ზის ტირილად:
244,2; ქვე ზის ცნობითა წყნარითა: 1181,4... 

Lemma: koba{l}-i  
Number: 22267  
ქობა{ლ}-ი (ქობა{ლ}/რს) ბოტან. 1. ხორბალი; პური. 2. გამომცხვარი პური. ართ დიხას თიჯგურა ქობალი ქოჩანს: მ. ხუბ.,
გვ. 19 -- ერთგან (ერთ ადგილას) ისეთი პურის ყანა არის! სქანი რენო თე ქობალი?: მ. ხუბ., გვ. 154 -- შენი არის ეს პური
(ყანა)? თიშ ქობალს ჯიმუ ორკჷნია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 52 -- იმის პურს მარილი აკლიაო. ჩაი დო ქობალიში ნარდი
ვორდი: ი. ყიფშ., გვ. 114 -- ჩაისა და პურის გაზრდილი (ნაზარდი) ვიყავი. ქობალიში კაკალი ხორბალი, პურის მარცვალი.
ქობალიში ნაკელი ხორბლის ნეხვი, -- ბზე. შდრ. ჭუ. ქობალიში ოჩაჩალი ხორბლის საცეხვი, -- კევრი. შდრ. ირქი; ლაზ.
ქოვალი, ქოალი პური (ნ. მარი). 

Lemma: kobalam-i  
Number: 22268  
ქობალამ-ი (ქობალამს) ხორბლიანი; პურიანი. კოჩიქ ქორჩქინდ ქობალამქ -- კაცი გამოჩნდა პურიანი. შდრ. ნაქობალუ;
ოქობალე, უქობალე. 

Lemma: kova  
Number: 22269  
ქოვა -ვა ნაწილაკ-დართული ქო-, -- კიო. ქოვა, დივფულია: ა. ცაგ., გვ. 31 -- კიო, დავიმალეო. იხ. ქო1. 

Lemma: kovara  
Number: 22270  
ქოვარა (ღ ქო-ვარა: კი მაინც) როგორღაც. შდრ. იმერ. ქე მაინც. მეტი მუთა მიღუ სქანი მიოჩამალი დო ქოვარა თე
ალმასი მიდეღია: ი. ყიფშ., გვ. 72 -- მეტი არაფერი მაქვს შენთვის მისაცემი და ქე მაინც ეს ალმასი წაიღეო. მა ქოვარა
ქუორექჷ: მასალ., გვ. 107 -- მე როგორღაც (ქე მაინც) კი ვარ. 

Lemma: kot(i)  
Number: 22271  
ქოთ(ი) -თ{ი} ნაწილაკ-დართული ქო, -- კიდეც; კიც. ქოთ(ი)... ქოთ(ი) კიდეც... კიდეც. ახავაი, ჩქიმი გურსჷ ქოთ ჭვინსჷ დო
ქოთი თუნსჷ: ენგური., გვ. 247 -- ახავაი, ჩემს გულში კიდეც წვიმს და კიდეც თოვს. ქოთ ჭვენს, ქოთ ვალუნს: ქხს, 1, გვ. 75 --
კიდეც წვიმს, კიდეც ელავს. კაბექ (//კამბეშიქ) ქოთ დოხონუ, ქოთ დობაკუა: თ. სახოკ., გვ. 249 -- კამეჩმა კიდეც მოხნა,
კიდეც დატკეპნაო (ნახნავი). 

Lemma: kotao  
Number: 22272  
ქოთაო (ქოთაოს) ცხენის ყელჭირვება(საბა), -- ქოთაო. 

Lemma: kotom-i  
Number: 22273  
ქოთომ-ი (ქოთომს) ზოოლ. ქათამი. ჩქიმი ქოთომი ქოჩორე ლე -- ჩემი ქათამი ქოჩრიანია. ქოთომქ ქიმიოტუუ სქუალა: ი.
ყიფშ., გვ. 161 -- ქათამმა მიატოვა კვერცხის დება. ქოთონქჷ ჩხირკუუ, ჩხირკუუ დო მუში ოჸვილარი ხამი/უ
გეგითოჩხირკუუ: ა. ცაგ., გვ. 81; ი. ყიფშ., გვ. 176 -- ქათამმა ჩხრიკა, ჩხრიკა და თავისი დასაკლავი დანა გამოჩხრიკა.
ქოთომიში შელება კვერცხი რენია: ა. ცან., გვ. 122 -- ქათმის შეძლება კვერცხიაო. ქათმის ჯიშები: კიტაია ჩინური, კისერი
გატიტვლებული აქვს, უბუმბულო; მარგალური მეგრული; ვანანოვი//ანანოვი ანანოვი; ფიღვაია მსუქანი და კისერზე
სქელთმიანი. სახეები: ბურდღამი ხშირბუმბულიანი; ბუ{რ}ძგა ბუმბულაბურძგნული; კიტა, კიტაია კისერზე ბუმბულუქონელი;
კუჩხბურდღამი ფეხებზე ხშირი ბუმბულის მქონე; უკუდელე უკუდო; ფილაჸამი წვერებიანი; ფიღვა, ფიღვაია, ფიღვუ ყურის
ძირებში წითელი წანაზარდის მქონე; ქოჩორა, ქოჩორია ქოჩრიანი; ღაღვია მთელ ტანზე გრძელბუმბულიანი; ჸუჯა ყურები
დაფარული აქვს ხშირი ბუმბულით... შდრ. ლაზ. ქოთუმე, ქორმე ქათამი (ნ. მარი). იხ. ოქოთომე. 

Lemma: kotomam-i  
Number: 22274  
ქოთომამ-ი (ქოთომამს) ქათმიანი. ემერი ქოთომამი ოსური მუურსინი, თის ქოკითხი! -- ეგერ ქათმიანი ქალი რომ მოდის,
იმას ჰკითხე! 

Lemma: kotomishi  
Number: 22275  
ქოთომიში თოლ-ი (ქოთომიში თოლ/რს) ბოტან. სამკურნალო ბალახია ერთგვარი, -- შავ მარცვლებს ისხამს, ქათმის
თვალის მსგავსს. ამ ნაყოფს ჭყლეტენ და ადებენ დაწიწკნულ,დაყრილ (ჩხუპურელ) სხეულზე. სიცხეს ანელებს და რჩება (მ.
კვირტია). 



Lemma: kotomishi  
Number: 22276  
ქოთომიში ქონ-ი (ქოთომიში ქონს) ბოტან. ქონა. იხ. ცოცობე (ა. მაყ.). 

Lemma: kotomishi  
Number: 22277  
ქოთომიში ჸონუა//დოჸონუა (ქოთომიში {დო}ჸონუას) საღამოს ქათმის დაბუდება (ხეზე, ოკარიეში ან სხვაგან). ქ
ქოთომიში დოჸონუაში დრო//ბორჯი ქათმის დაბუდების დრო. 

Lemma: kotomk'uchxua  
Number: 22278  
ქოთომკუჩხუა (ქოთომკუჩხუას) ქათამფეხობა, ქათმის დღეობა. იხ. ბარბალობა. შდრ. გურ. ქათმის ფერხვა კალანდის
(ახალი წლის) მეორე დღეს ქათმის დღეობა (გ. შარაშ., ს. ჟღ., ა. ღლ.). 

Lemma: kote'  
Number: 22279  
ქოთჷ იხ. ქოთი, -თ{ჷ} ნაწილაკ-დართული ქო-, -- კიდეც. ქოთჷ თი ცირაში უმოსი შორს ქჷდააჸოთჷ: ი. ყიფშ., გვ. 49 --
კიდეც იმ გოგოზე უფრო შორს დააგდო. 

Lemma: koi  
Number: 22280  
ქოი, ქოი! შორსდ. მოფერებითი მიმართვა ხბოსადმი. 

Lemma: kolo  
Number: 22281  
ქოლო (ქოლოს) 1. გეჯა, კასრი (ი. ყიფშ.). ქოლო რე დიდი ნიგა ქვირიში, ღარღილიში დინაარღვაფალი (შიონახებელი)
-- `ქოლო' არის ხის დიდი ჭურჭელი ფქვილის, ღერღილის ჩასაყრელი (შესანახი). 2. წყარო (დ. ფიფია). 

Lemma: komer-i  
Number: 22282  
ქომერ-ი (ქომერს) გლეჯია, მღლეტელი. ქომერი კოჩი დუ, - შიიბაშენი ირფერს იშქიდანდუ -- გლეჯია კაცი იყო, -
შეძენისათვის ყველაფერს იკადრებდა. 

Lemma: komixerda  
Number: 22283  
ქომიხერდა თიკუნი: იყავი შენ ჩემთვის ცოცხალი, -- შენ მიცოცხლე! (ა. ცაგ., გვ. 26; ი. ყიფშ., ლექსკ.). 

Lemma: komol-i  
Number: 22284  
ქომოლ-ი (ქომოლ/რს) ვაჟი; ვაჟკაცი; გულადი, მამაცი. ჸუნდუ ართი სქუა, ქომოლი: მ. ხუბ., გვ. 19 -- ჰყავდა ერთი შვილი,
ვაჟი. დაბადებულქ ქომოლქ ქიჸუას-და, სახელი ქიგემიდვი: მ. ხუბ., გვ. 26 -- დაბადებული ვაჟიშვილი თუ იქნა, დამიდევი
სახელი. ქომოლი რე ელი-ვალი: მასალ., გვ. 71 -- ვაჟკაცია ელვის მსგავსი. ქომოლი ვორდი, ოსურო გოვრთი -- კაცი
ვიყავ, ქალი გავხდი. // გადატ. ქმარი. გეეჩინებაფეთ ჩქიმი ქომოლი! -- გაიცანით ჩემი ქმარი! შდრ. ლაზ.
ქომოლი//ქიმოლი მამაცი, გმირი (ნ. მარი). 

Lemma: komolara  
Number: 22285  
ქომოლარა (ქომოლარას) ვაჟკაცობა. იხ. ქომოლობა. 

Lemma: komolbosh-i  
Number: 22286  
ქომოლბოშ-ი (ქომოლბოშის) ვაჟკაცი, მამაცი, გულადი. ქომოლბოშიშ გეწონს იშა მუთუნი ვედიწუნებე -- ვაჟკაცის
კვალობაზე (მხრივ) იმას არაფერი დაეწუნება. 

Lemma: komolboshala  
Number: 22287  
ქომოლბოშალა (ქომოლბოშალას) ვაჟკაცობა; მამაცობა (სიტყვ.-სიტყვ. მამაცბიჭობა). 

Lemma: komoleba  
Number: 22288  
ქომოლება (ქომოლებას) იხ. ქომოლუა. 

Lemma: komoltol-i  
Number: 22289  
ქომოლთოლ-ი (ქომოლთოლ/რს) ამაყი, თამამი, გაბედული თვალი (სიტყვ.-სიტყვ. მამაცი თვალი). 

Lemma: komol{i}k'ochana  
Number: 22290  
ქომოლ{ი}კოჩანა (ქომოლ{ი}კოჩანას) ვაჟკაცობა, მამაცობა. ქ ქომოლკოჩანაშ გორინა ვაჟკაცობის გამოჩენა;
ვაჟკაცობაზე შედგომა. ე კოჩქ ქომოლიკოჩანას გუუდირთ: ი. ყიფშ., გვ. 46 -- ეს კაცი შეუდგა ვაჟკაცობის გამოჩენას. შდრ.
ქომოლკოჩი. 

Lemma: komoliskua  
Number: 22291  
ქომოლისქუა (ქომოლისქუას) ვაჟიშვილი. ჸუნდჷ თის ართი ჭიჭე ქომოლისქუა: ი. ყიფშ., გვ. 9 -- ჰყავდა მას ერთი პატარა
ვაჟიშვილი. თის დეებადებუ ქომოლი-სქუა: მ. ხუბ., გვ. 177 -- იმას გაუჩნდება (დაებადება) ვაჟიშვილი. უწუუ
ქომოლისქუალენს: ი. ყიფშ., გვ. 26 -- უთხრა ვაჟიშვილებს. 



Lemma: komolishe  
Number: 22292  
ქომოლიშე ქომოლ-ი (ქომოლიშე ქომოლს) ვაჟკაცზე ვაჟკაცი, -- უვაჟკაცესი. 

Lemma: komolk'ata  
Number: 22293  
ქომოლკათა (ქომოლკათას) მამაკაცები (საპირისპ. ოსურკათა ქალები). იხ. კათა. 

Lemma: komolk'och-i  
Number: 22294  
ქომოლკოჩ-ი (ქომოლკოჩის, ქომოლკოს) ვაჟკაცი; მამაცი, გულადი კაცი. ქოვა, ქომოლკოჩი ქორენია: მ. ხუბ., გვ. 175 --
კიო, ვაჟკაცი არისო. ქომოლკოჩი ქომოლენს: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 129 -- ვაჟკაცი ვაჟკაცობს (გულადობს). 

Lemma: komolk'ochana  
Number: 22295  
ქომოლკოჩანა (ქომოლკოჩანას) იგივეა, რაც ქომოლიკოჩანა. ვააქიმინე თეს ქომოლკოჩანა!: მ. ხუბ., გვ. 267 -- ვერ
იზამს (გააკეთებს) ეს ვაჟკაცობას! 

Lemma: komoloba  
Number: 22296  
ქომოლობა (ქომოლობას) ვაჟკაცობა. მიქჷთ ქომოლობა დიცქუუნ, ქიანა თიქჷ გიტუუ: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 94 -- ვინც
ვაჟკაცობა დაიკვეხა, ქვეყანაც იმან დაიტოვა. სქანი ქომოლობას ქიგვალე -- შენს ვაჟკაცობას შემოვევლე. 

Lemma: komolskua  
Number: 22297  
ქომოლსქუა (ქომოლსქუას) იგივეა, რაც ქომოლისქუა, -- ვაჟიშვილი. ოსურს ქომოლსქუაქ ქიდებადუ: მ. ხუბ., გვ. 1 --
ქალს ვაჟიშვილი გაუჩნდა. 

Lemma: komolskualoba  
Number: 22298  
ქომოლსქუალობა (ქომოლსქუალობას) ვაჟიშვილობა. გადატ. ვაჟკაცობა. 

Lemma: komolua  
Number: 22299  
ქომოლუა (ქომოლუას) სახელი ქომოლენს ზმნისა -- ვაჟკაცობა, ვაჟკაცობის გამოჩენა. ქომოლკოჩი ქომოლენს, წესის
ასრულენცია: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 129 -- ვაჟკაცი ვაჟკაცობს, წესს ასრულებსო. ქომოლენს (იყენ. იქომოლუ ივაჟკაცა, უქომოლინუ
//უქომოლუუ უვაჟკაცნია, ნოქომოლ{ებ}უე(ნ) ვაჟკაცობდა თურმე) გრდუვ. საშ.- მოქმ. ვაჟკაცობს. ოქომოლებერი მიმღ. ვნებ. მყ.
სავაჟკაცო. ნაქომოლუ, ნაქომოლური მიმღ. ვნებ. წარს. ნავაჟკაცები. ნაქომოლუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ვაჟკაცობის (გამოჩენის)
საფასური. 

Lemma: komolur-i  
Number: 22300  
ქომოლურ-ი (ქომოლურს) ვაჟკაცური. ქომოლური სალამი ქიმეჩია: მ. ხუბ., გვ. 50 -- ვაჟკაცური სალამი მიეციო შდრ.
ქომოლი. 

Lemma: komonj-i  
Number: 22301  
ქომონჯ-ი, ქომოჯ-ი (ქომო{ნ}ჩქ, ქომო{ნ}ჯის, ქომონს) ქმარი. ქომინჯი დოღურუ ცოდას: მ. ხუბ., გვ. 17 -- ქმარი
მოჰკვდომია {სა}ცოდავს. ქომონჯქჷ ხასილა მეტახჷ:ი. ყიფშ., გვ. 13 -- ქმარმა გვერდი მოამტვრია. ართ დღასჷ ჩირქ კითხჷ
ქომონსჷ: ი. ყიფშ., გვ. 24 -- ერთ დღეს ცოლმა ჰკითხა ქმარს. თენენს ჩილი დო ქომონჯო გინვორთინუანქია: მ. ხუბ., გვ. 33
-- ამათ ცოლ-ქმრად გადავაქცევო. სქანით ურქ ქომონჯჷშა-და, ბედნიერო გილუდასი: ქხს, 1, გვ. 188 -- შენით თუ წახვალ
ქმართან, ბედნიერად წასულიყავი. ცოლი ქმარს მიმართავდა: ბოში ბიჭი, ჩქიმთური კოჩი ჩემიანი კაცი, საკო, თოლიგე (ს.
მაკალ., გვ. 270). შდრ. ლაზ. ქომოჯი//ქიმოჯი ქმარი (ნ. მარი). 

Lemma: komo{n}jala  
Number: 22302  
ქომო{ნ}ჯალა (ქომო{ნ}ჯალას) ქმრობა. ქომონჯალას ვე ელუდა, ჸუდეს ქინჷგორჩინუა: მ. ხუბ., გვ. 315 -- ქმრობას არ
ელოდო, სახლში ჩაგაბერებ. 

Lemma: komo{n}jam-i  
Number: 22303  
ქომო{ნ}ჯამ-ი (ქომო{ნ}ჯამს) ქმრიანი. ქომონჯამი ოსურ-წკჷმაიანი ჸოროფა: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 33 -- ქმრიან
ქალთან სიყვარული. შდრ. ლაზ. ქომოჯერი ქმრიანი (ნ. მარი). 

Lemma: komo{n}ji  
Number: 22304  
ქომო{ნ}ჯი დო სქუა (ქომო{ნ}ჯი დო სქუას) ქმარ-შვილი. 

Lemma: komo{n}joba  
Number: 22305  
ქომო{ნ}ჯობა (ქომო{ნ}ჯობას) ქმრობა. თინა იჸინია ღირსი თი ცირაში ქომონჯობაშია: ი. ყიფშ., გვ. 64 -- ის იქნებაო
ღირსი იმ გოგოს ქმრობისაო. 

Lemma: komuchia  
Number: 22306  
ქომუჩია (ქომუჩიას) მომცია (მომეცის). ქომუჩიას ქემეჩია ოკონია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 145 -- მომციას მიმცია უნდაო. 



Lemma: kon-i  
Number: 22307  
ქონ-ი (ქონს) იგივეა, რაც ძღჷ, -- ქონი (მ. კვირტია). 

Lemma: konam-i  
Number: 22308  
ქონამ-ი (ქონამს) ქონიანი. ქონამი ხორცი -- ქონიანი ხორცი. 

Lemma: kondar-i  
Number: 22309  
ქონდარ-ი (ქონდარს) ბოტან. ქონდარი. 

Lemma: koneba  
Number: 22310  
ქონება (ქონებას) ქონება. ქონება ეიკინანსი დო დიიკინანსია, პატიოსნება დო რჩქინა ირო იძინანსია: ხალხ. სიბრ., 1,
გვ. 145 -- ქონება ხან მატულობს და ხან კლებულობს, პატიოსნება და ცოდნა მუდამ მატულობსო. 

Lemma: konebier-i  
Number: 22311  
ქონებიერ-ი (ქონებიერს) ქონებიანი. ართი დიდი ქონებიერ კოს ძღაბი ჸუნს ძალამი: მ. ხუბ., გვ. 174 -- ერთ დიდ ქონებიან
კაცს გოგო ჰყავს კარგი. 

Lemma: konier-i  
Number: 22312  
ქონიერ-ი (ქონიერს) იგივეა, რაც ქონებიერი, -- ქონებიანი, მქონებელი. 

Lemma: konk-i  
Number: 22313  
ქონქ-ი (ქონქის) ანატ. საზარდული; ბოქვენის (პატარა მუცლის) მარჯვენა მხარე. ამ მიდამოშია შიგნით თორმეტგოჯა
ნაწლავი, ნაღვლის ბუშტი, პანკრეასი...; ფერდი (ადამიანისა) (ბ. კილანავა). 

Lemma: konkalalapir-i  
Number: 22314  
ქონქალალაფირ-ი (ქონქალალაფირს) საზარდულჩავარდნილი; გადატ. ძლიერ გამხდარი. 

Lemma: konker-i  
Number: 22315  
ქონქერ-ი (ქონქერს) ეშმაკი, ეშმაკობაში გარკვეული. ინა ქონქერი რე, სი გაღორინენო? -- ის ეშმაკია, შენ მოატყუებ? 

Lemma: koyo  
Number: 22316  
ქოჲო (ქოჲოს) იგივეა, რაც ქოლო, -- ფქვილისა და ღერღილის ჩასაყრელი. 

Lemma: kop'ioril-i  
Number: 22317  
ქოპიორილ-ი (ქოპიორილს) იგივეა, რაც გოპიორილი, -- მიმღ. ვნებ. წარს. პიორუნს ზმნისა -- გაკვირტული. ვარდიშ
უჯგუში რექ, ქოპიორილი ატამა: ი. ყიფშ., გვ. 164 -- ვარდზე უკეთესი ხარ, გაკვირტული (აყვავილებული) ატამი. შდრ.
პიორი. 

Lemma: kora  
Number: 22318  
ქორა (ქორას) იგივეა, რაც ქვარა, -- მუცელი. ქორა ქალალაფუნანი, ორტყაფუ ქომურტყაფუდეს: ი. ყიფშ., გვ. 150 --
მუცელი რომ ჩავარდნიათ, სარტყელი შემოურტყამთ. ლურენჯი კოსჷ ხამი ქიმიოგჷ ქორასჷ: ა. ცაგ., გვ. 6 -- მძინარე კაცს
დანა ჩაარტყა მუცელში. ქ ქორაშ გუმოღალა მუცლის გამოღება, გამოშიგვნა. ბოშიქ ენა გოტყაბარუ, ქორა გაგმიღჷ: ქხს,
2, გვ. 158 -- ბიჭმა ეს გაატყავა, გამოშიგნა. შდრ. ლაზ. ქორბა მუცელი; კუჭი (ნ. მარი). 

Lemma: korabiza{l}-i  
Number: 22319  
ქორაბიზა{ლ}-ი (ქორაბიზა{ლ}ს) მუცელჩამოშვებული, დიდმუცელა საქონელი. 

Lemma: koragida  
Number: 22320  
ქორაგიდა, ქორაგიდალ-ი (ქორაგიდას, ქორაგიდალს) იგივეა, რაც ქვარაგიდა, -- დიდმუცელა, გიდელივით მუცლის
მქონე. 

Lemma: koragogidinapil-i  
Number: 22321  
ქორაგოგიდინაფილ-ი (ქორაგოგიდინაფილ/რს) იგივეა, რაც ქვარაგოგიდინაფილი, -- მუცელგაბერილი. 

Lemma: koragodginer-i  
Number: 22322  
ქორაგოდგინერ-ი (ქორაგოდგინერს) მუცელგაბერილი. ლექსის ხოლო მუჭო უწინქ თქვანჯგუა ქორაგოდგინერს --
ლექსს როგორ ვეტყვი თქვენსავით მუცელგაბერილს. შდრ. გოდგინა. 

Lemma: koragodoro  
Number: 22323  



ქორაგოდორო (ქოროგოდოროს) იგივეა, რაც ქვარაგოდორო, -- მუცელგოდორა, -- გოდორის მსგავსი მუცლის მქონე. 

Lemma: koragombaril-i  
Number: 22324  
ქორაგომბარილ-ი (ქორაგომბარილს) მუცელგაბერილი. 

Lemma: koramitolapir-i  
Number: 22325  
ქორამითოლაფირ-ი (ქორამითოლაფირს) იგივეა, რაც ქვარამითოლაფირი, -- მუცელშევარდნილი (საქონელი);
გამხდარი. 

Lemma: koraq'eq'ere  
Number: 22326  
ქორაყეყერე (ქორაყეყერეს) მუცელგაბერილი (უშნოდ). 

Lemma: korashi  
Number: 22327  
ქორაში სინთელე (ქორაში სინთელეს) იგივეა, რაც ქვარაშ სინთელე, -- დიზენტერია, მუცელა, სისხა. 

Lemma: korashi  
Number: 22328  
ქორაში ქონ-ი (ქორაში ქონს) იგივეა, რაც ქვარაში ქონი, -- მუცლის ქონი. 

Lemma: koraxindam-i  
Number: 22329  
ქორახინდამ-ი (ქორახინდამს) იგივეა, რაც ქვარახინდამი, -- მუცელსენიანი, მუცელგაბერილი. ქორახინდამი
ჭალადიდარეფი: ა. ცაგ., გვ. 76; ი. ყიფშ., გვ. 122 -- მუცელსენიანი ჭალადიდელები. შდრ. ხინდი. 

Lemma: korga  
Number: 22330  
ქორგა (ქორგას) ქოლგა. ოჭვიმური ქორგა უღუდუ ართი -- საწვიმარი ქოლგა ჰქონდა ერთი. 

Lemma: kore  
Number: 22331  
ქორე! შორსდ. შეძახილი ხარისადმი გასაჩერებლად. 

Lemma: kortu  
Number: 22332  
ქორთუ (ქორთუს) ქართველი. ტყები არძო თექ მიკობუ - რუსი, ქორთუ, მარგალიში: მ. ხუბ., გვ. 342 -- ტყავი ყველა იქ
ჰკიდია: რუსის, ქართველის, მეგრელისა. ქორთუქ გეაფხაზჷ-და, მუთუნ აფხაზა ვემჲალენია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 145 --
ქართველი თუ გააფხაზდა, ვერავითარი აფხაზი ვერ შეედრებაო. შდრ. ლაზ. ქორთუ ქართველი (ნ. მარი). 

Lemma: kortul-i  
Number: 22333  
ქორთულ-ი (ქორთულს) ქართული. ეგებ ქორთული ვა გარჩქილე: ი. ყიფშ., გვ. 147 -- ეგების ქართული (ენა) არ გესმის.
პატჷნც მაშინეს ქორთულო თე ნაჩიებუ: აია, 2, გვ. 72 -- ბატონს მოახსენეს ქართულად ეს ნათქვამი. შდრ. ლაზ. ქორთული
ყომური ქართული ქლიავი (ნ. მარი). 

Lemma: kortuli  
Number: 22334  
ქორთული ზაფანა (ქორთული ზაფანას) ბოტან. ხავერდა. იხ. ქორთული პირი, ყვინთელი კოჭა, ყვინთელი პირი, ჭითა
პირი/ა (ა. მაყ.). 

Lemma: kortuli  
Number: 22335  
ქორთული პირ-ი (ქორთული პირს) ბოტან. იგივეა, რაც ქორთული ზაფანა, -- ხავერდა (ა. მაყ.). 

Lemma: korot'-i  
Number: 22336  
ქოროტ-ი (ქოროტის) 1. ლილისფერი, მუქი ცისფერი. 2. მთაზე ადგება და შემდეგ იქცევა ნისლად. შდრ. შუხი. 

Lemma: korope  
Number: 22337  
ქოროფე, ქეროფე (ქოროფეს) ბოტან. თათაბო და ნაცარქათამა. იხ. ჩე ჯუმენე (ა. მაყ.). 

Lemma: korox-i  
Number: 22338  
ქოროხ-ი (ქოროხის) ადგილზე იტყვიან: 1. მიყრილ-მოყრილი (საგნები). 2. გადატ. მაგარი. ქოროხი მოჭვა რე, წიწილრმს
ჯგირო რდუნს -- მაგარი კრუხია, წიწილებს კარგად ზრდის. ქოროხი ღ *ქუა-როხი ქვა ღორღი (ყრილი). 

Lemma: korsa  
Number: 22339  
ქორსა, ქორცა (ქორსას, ქორცას) ქოსა; უწვერულვაშო; ქაჩალი. დუცუ ჭკუა ქორდასჷ დო თუმაშენი ქორსა რდასჷ: ქხს, 1,
გვ. 160 -- თავში ჭკუა იყოს და თმის მხრივ (თუნდაც) ქოსა იყოს. ქორცა დო ჭითა პაპა ვაისხუნუნცუ სიკეთეს: მასალ., გვ. 81
-- ქოსა და მწითური მღვდელი არ გიზამს სიკეთეს. 

Lemma: korkot-i  



Number: 22340  
ქორქოთ-ი (ქორქოთის) ალიაქოთი, გნიასი. 

Lemma: kosa  
Number: 22341  
ქოსა (ქოსას) იხ. ქორსა, ქორცა, -- ქოსა. 

Lemma: kosap-i  
Number: 22342  
ქოსაფ-ი (ქოსაფის) იხ. აშაქოსაფი. 

Lemma: kosua  
Number: 22343  
ქოსუა (ქოსუას) სახელი ქოსუნს ზმნისა -- დაგვა, წმენდა, ხვეტა. //გადატ. გაქრობა, გატაცება; შთანთქმა, გაწყვეტა. ხვალე
ქოსუა-წიმინდუა ვაბაღუ: ყაზაყ., 26.03.1930, გვ. 2 -- მარტო ხვეტა-წმენდა არ კმარა. ჩქიმი ჩილამური ვა აქოსე სწორეთ
დიდი სალფეთქისჷ: ი. ყიფშ., გვ. 120 -- ჩემს ცრემლს ვერ გაწმენდს სწორედ დიდი სალფეთქი. ამარ-ემერ იქოსუუ კოჩი იში
აკნანჭალა: მასალ., გვ. 68 -- აგერ-ეგერ ემხობა (ინთქმება) კაცი მისგან დაფლეთილი. ბაღანას ჩხვინს უქოსუნს -- ბავშვს
ცხვირს უხოცავს. ქოსუნს (გოქოსუ გახვეტა, გუუქოსუ გაუხვეტია) გრდმ. ხვეტს, გვის. იქოსუნს (გიიქოსუ მოიწმინდა, გუუქოსუ
მოუწმენდია) გრდმ. სათავ. ქც. ქოსუნს ზმნისა -- იწმენდს, იხოცავს (ცხვირს, პირს); იხვეტს, იგვის. უქოსუნს (გუუქოსუ გაუწმინდა,
გუუქოსუ გაუწმენდია) გრდმ. სასხვ. ქც. ქოსუნს ზმნისა -- უწმენდს, უხოცავს; უხვეტს, უგვის. იქოსუუ(ნ) (გიიქოსუ დაიხვეტა,
გოქოსე{ლე}(ნ) გახვეტილა) გრდუვ. ვნებ. ქოსუნს ზმნისა -- იხვეტება, იგვება. აქოსუუ(ნ) (გააქოსუ დაეხვეტა, გოქოსუუ დახვეტია)
გრდუვ. ვნებ. უქოსუნს ზმნისა -- ეხვეტება, ეგვება. იქოსე(ნ) (იქოსუ შესაძლებელი გახდა {გა}ხვეტა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
ქოსუნს ზმნისა -- შეიძლება {გა}ხვეტა, {და}გვა. აქოსე(ნ) (აქოსუ შეძლო {და}ეხვეტა, -- , გონოქოსუე(ნ) შესძლებია დაეხვეტა) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. უქოსუნს ზმნისა -- შეუძლია {და}ხვეტოს, დაგავოს. ოქოსაფუანს (ოქოსაფუუ ახვეტინა, უქოსაფუაფუ უხვეტინებია,
ნოქოსაფუე(ნ) ახვეტინებდა თურმე) კაუზ. ქოსუნს ზმნისა -- ახვეტინებს, აგვევინებს. მაქოსალი მიმღ. მოქმ. {და}მგველი,
{და}მხვეტ{ავ}ი. ოქოსალი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}საგველი, {და}სახვეტი. ქოსილი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ხვეტილი, {და}გვილი. ნაქოსა
მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნახვეტი, ნაგვი. ნაქოსუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ხვეტის, გვის საფასური. {უგუ}უქოსუ მიმღ. უარყ.
{და}უხვეტელი, {და}უგველი. იხ. ოქოსალი; ხეშქოსალი. შდრ. ლაზ. ქოს: ოქოსუ დაგვა, წმენდა (ნ. მარი). 

Lemma: kot'or-i  
Number: 22344  
ქოტორ-ი (ქოტორს) ობი, რომელსაც მოიდებს თავზე, მაგ., პამიდვრის, ტყემლის... წვენი. შდრ. ინჩქი. 

Lemma: kop-i  
Number: 22345  
ქოფ-ი (ქოფის) იგივეა, რაც ქოფე2. დუს გიგოწუუ ქოფიქ -- თავს დაგესხა ლაფი. 

Lemma: kopak'-i  
Number: 22346  
ქოფაკ-ი (ქოფაკის) ქოფაკი, ძაღლი. შდრ. ლაზ. ქოფაქ ძაღლი (ნ. მარი). 

Lemma: kope1  
Number: 22347  
ქოფე1 (ქოფეს) იგივეა, რაც ბუკი, სკა, -- ფუტკრის საბუდარი. კეთდებოდა ხის მორის შუაზე გაპობითა და შიგა გულის
ამოთლით, შემდეგ ისევ მიადებდნენ და უტოვებდნენ ფუტკარს შესაფრენს. შდრ. ლეჩხ. ქოფე ხვიმირა; ალატი (მ. ალავ., 2). 

Lemma: kope2  
Number: 22348  
ქოფე2 (ქოფეს) იგივეა, რაც ქოფი, -- ლაფი. ქ ქოფეში გებუმა, გეწუმა ლაფის დასხმა: ჩქიმ მეტი ძღაბიქ ვაგაშუო, დუსჷ
ქოფექ ქინგოწუა!: მ. ხუბ., გვ. 327 -- ჩემს მეტი გოგო ვერ იშოვე, თავზე დაგესხასო ლაფი! 

Lemma: kope3  
Number: 22349  
ქოფე3 იგივეა, რაც ქოჸოფე, -- ყოფილა. ზღაპრები ხშირად ასე იწყება: ქოფე, ქოფე (ე.ი. ქოჸოფე, ქოჸოფე)... 

Lemma: kok-i  
Number: 22350  
ქოქ-ი (ქოქის) ქოქი, ძირი, ფესვი; ნატამალი. სქანი ქოქიქ გეშალუ! -- შენი ძირი ამოვარდეს! სქანი ქოქიქ გოჭყორდუ! --
შენი ძირი გაწყდა! დიშქაში ქოქი ვეპალუუ -- შეშის ნატამალი არ იპოვება. 

Lemma: koka  
Number: 22351  
ქოქა (ქოქას) იგივეა, რაც ღოლი, რღომა, -- ფუღურო, ფუტურო, სიღრუე. ჭყონი ჟი ქოქა ჸოფე: მ. ხუბ., გვ. 3 -- მუხა ზევით
ფუღურო ყოფილა. ეშელუ კაჟინექ ქოქა ჯაშა -- ავიდა კაჟინე ფუღურო ხეზე. დიხაში თუდო გორჩქინდუ ქოქაქ -- მიწის
ქვევით გაჩნდა სიღრუე. 

Lemma: kokoro  
Number: 22352  
ქოქორო (ქოქოროს) ღია: პიჯ-ქოქორო პირღია; დუდქოქორო თავღია, თავშიშველი. შდრ. ქოქა. 

Lemma: ko՚o  
Number: 22353  
ქოჸო დადასტურების ნაწილაკი: კი, დიახ, ჰო. 

Lemma: ko՚ondas  
Number: 22354  



ქოჸონდას იზამდეს (ისურვებდეს) ღმერთი. ვარა ღორონთ ქოჸონდას ჩქჷნი გაკოკათუას!: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 126 -- ანდა
ღმერთი ისურვებდეს ჩვენს შეყრას! 

Lemma: ko՚opir-i  
Number: 22355  
ქოჸოფირ-ი (ქოჸოფირს) მიმღ. ვნებ. წარს. იჸუაფუ(ნ) ზმნისა -- ყოფილი, ნამყოფი. ოღონც ქოჸოფირი სქანი ჩქიმი გური
გაახარი: ი. ყიფშ., გვ. 165 -- ოღონდ შენი ყოფნით ჩემი გული გაახარე. ქორექჷ-და, ქოჸოფირი გინოჭყვიდი აკაშა: იქვე,
გვ. 165 -- თუ ხარ, ყოფნით გადაწყვიტე ერთხელ. ქო-ჸოფ-ირ-ი კი ნამყოფი. 

Lemma: kosh-i  
Number: 22356  
ქოშ-ი (ქოშის) ქოში. ჯაჲ ქოში ხის ქოში. შდრ. ყაყაბი. 

Lemma: koshinapa  
Number: 22357  
ქოშინაფა (ქოშინაფას) სახელი ოქოშინუანს, ქოშინდუ(ნ) ზმნათა -- დაობება, აშმორება. შოლირი ოკო ჯგირო
გაასქირუენი, ვარა ქოშინაფას ქოდიიჭყანს -- სველი უნდა კარგად გააშრო, თორემ დაობებას დაიწყებს. ოქოშინუანს
(დააქოშინუუ დააობა, დუუქოშინუაფუ დაუობებია, დონოქოშინაფუე(ნ) დააობებდა თურმე) გრდმ. აობებს, აშმორებს. უქოშინუანს
(დუუქოშინუუ დაუობა, დუუქოშინუაფუ დაუობებია) გრდმ. სასხვ. ქც. ოქოშინუანს ზმნისა -- უობებს, უშმორებს. ქოშინდუ(ნ) (დოქოშინდუ
დაობდა, დოქოშინაფე{რე}(ნ) დაობებულა) გრდუვ. ვნებ. ობდება, შმორდება. უქოშინდუ(ნ) (დუუქოშინდუ დაუობდა, დოქოშინაფუ
დაობებია) გრდუვ. ვნებ. სასხვ. ქც. უობდება, უშმორდება. აქოშინე(ნ) (აქოშინუ შეძლო {და}ეობებინა, აეშმორებინა; -- ;
დონოქოშინაფუ შესძლებია აშმორება, დაობება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ოქოშინუანს ზმნისა -- შეუძლია ააშმოროს, დააობოს.
ოქოშინაფუანს (ოქოშინაფუუ ააშმორინა, უქოშინაფუაფუ აუშმორინებია, ნოქოშინაფუე(ნ) აშმორინებდა თურმე) კაუზ. ოქოშინაფუანს
ზმნისა -- აშმორინებს, აობებინებს. ოქოშინაფალი მიმღ. ვნებ. მყ. {ა}საშმორებელი, {და}საობებელი. ქოშინაფილი მიმღ. ვნებ. წარს.
{ა}შმორებული, {და}ობებული. ნაქოშინა მიმღ. ვნებ. წარს. {ა}ნაშმორები, {და}ნაობები. ნაქოშინუერი მიმღ. ვნებ. წარს.
{ა}შმორების, {და}ობების საფასური. უქოშინაფუ მიმღ. უარყ. {ა}უშმორებელი, {და}უობებელი. 

Lemma: koshinapil-i  
Number: 22358  
ქოშინაფილ-ი (ქოშინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ქოშინდუ(ნ) ზმნისა -- აშმორებული; ობმოკიდებული; ლპობისპირად
მისული. 

Lemma: koch-i  
Number: 22359  
ქოჩ-ი (ქოჩის) ასაკით პატარა. ენა მუ ქოჩი მაფუ, გვარიანი ხანიშიე -- ეს რა პატარა მყავს, გვარიანი ხნიერია (ხნისაა). 

Lemma: kochinia  
Number: 22360  
ქოჩინია (ქოჩინიას) კნინ. იგივეა, რაც ქოჩი, -- ასაკით პატარა. გადატ. ახლადშობილი ხბო. შდრ. ქვ. იმერ. ქოჩია
ახლადშობილი ხბო (მ. ალავ., 3). 

Lemma: kochi-kochi  
Number: 22361  
ქოჩი-ქოჩი (ქოჩი-ქოჩის) პატარ-პატარა. ქოჩი-ქოჩით გინქ დიირჩინუა: ა. ცან., გვ. 122 -- ქოჩი-ქოჩით ხბო დაბერდაო
(პატარაა-პატარაას ძახილით ხბო დაბერდაო). 

Lemma: kocho  
Number: 22362  
ქოჩო (ქოჩოს) მიმართვის მოფერებითი ფორმა. ქოჩო, თი დროს გაღვენუუ ოფიქრებელი -- ქოჩო, იმ დროს გექნება
საფიქრალი. ქოჩო ღ ქოჩორო. შდრ. გვეძე (მიმართვა). თიკუნადაც გვხვდება. 

Lemma: kochor-i  
Number: 22363  
ქოჩორ-ი (ქოჩორს) ქოჩორი. შდრ. ფაჭაჭი; ფაჭა. 

Lemma: kochora/e  
Number: 22364  
ქოჩორა/ე (ქოჩორა/ე-ს) ქოჩრიანი. ჩქიმი ქოთომი ქოჩორე, გიანთხი დო გოჩოლე: ა. ცან., გვ. 141 -- ჩემო ქათამო
ქოჩრიანო, დაეცი და გაცალე (გამოცანა: თოფი, ჩახმახი). თუმა გოჩანს ქუჩუჩია დო ათეშ გურიშენი სახელი ქიგიოდვეს
`ქოჩორა': ი. ყიფშ., გვ. 90 -- თმა ასხია ქუჩუჩია და ამის გულისათვის სახელი დაარქვეს (დაადეს) `ქოჩორა'. 

Lemma: kochoro  
Number: 22365  
ქოჩორო (ქოჩოროს) ქოჩრიანი. დუდიქოჩორო: ქხს, 2, გვ. 464 -- თავქოჩრიანი. 

Lemma: kochoch-i  
Number: 22366  
ქოჩოჩ-ი (ქოჩოჩის) ქოჩორი. ქუუხვამილუ ქოჩოჩი დო მუუქანჩუ -- სტაცა ქოჩორზე და მოქაჩა (მოუქიჩავა). 

Lemma: kochocham-i  
Number: 22367  
ქოჩოჩამ-ი (ქოჩოჩამს) ქოჩრიანი. ქოჩოჩამი ქოთომი -- ქოჩრიანი ქათამი. 

Lemma: kochkoch-i  
Number: 22368  
ქოჩქოჩ-ი (ქოჩქოჩის) იგივეა, რაც ქოჩი-ქოჩი. ვარა სი ბაღანა რექ ასე, ქოჩქოჩი -- თორემ შენ ბავშვი ხარ ახლა, პატარა.
`ქოჩ-ქოჩით' გინქ დირჩინუა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 145 -- `ქოჩ-ქოჩით' ხბო დაბერდაო. 



Lemma: koco  
Number: 22369  
ქოცო (ქოცოს) პატარა ქოთანი (მასალები, ტ. 2, ნაწ. 1, გვ. 226). შდრ. ქიზ., ქართლ., ფშ., გურ., ქსნის ხეობ. ქოცო პატარა
ქვევრი, პატარა ქილა (ა. ღლ.). 

Lemma: kocxocxo  
Number: 22370  
ქოცხოცხო (ქოცხოცხოს) ბოტან. თაგვისარა. იხ. ბარცხი, ბარცხვინია, ბარწკვინია; მაწკვინიტია (ა. მაყ.). 

Lemma: koroch'-i  
Number: 22371  
ქოროჭ-ი (ქოროჭის) ბოტან. ბალახია. სადამორჩილო ოდიარე რე, გვალას ჩანს, ჭჷფე-ჭჷფე ირდუუ, დაბალას
ქიგიარჩუუ დიხას ოსურიში თუმაცალო -- საშემოდგომო ბალახია, ხარობს მთაში, წვრილ-წვრილად იზრდება და ქალის
თმასავით დაეფინება მიწას. 

Lemma: krava  
Number: 22372  
ქრავა (ქრავას) ქარვა. ქრავაჯგურაე, ირკიალუ -- ქარვასავითაა, კრიალებს. 

Lemma: krtam-i  
Number: 22373  
ქრთამ-ი (ქრთამს) იგივეა, რაც რთამი, -- ქრთამი. ქრთამი ღორონს ხოლო უჸორსია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 145 -- ქრთამი
ღმერთთანაც ჭრისო (ღმერთსაც უყვარსო). რთამი ჯოჯოხეთის ანათენსია -- ქრთამი ჯოჯოხეთს ანათებსო. 

Lemma: krist'eshi  
Number: 22374  
ქრისტეში ბეჭედ-ი (ქრისტეში ბეჭედის) ბოტან. ქრისტესბეჭედა. იხ. ტურაში კუჩხი, ქაჯის სონა (ა. მაყ.). 

Lemma: krist'iane  
Number: 22375  
ქრისტიანე (ქრისტიანეს) ქრისტიანი. 

Lemma: krup-i  
Number: 22376  
ქრუფ-ი (ქრუფის) იგივეა, რაც რუმე, -- ქუფრი. ქრუფის უძახუნა რუმეს: ვართი უჩა რე დო ვართი შქირუ -- `ქუფრს' ეძახიან
ბნელს: არც შავია და არც ნაცრისფერი. 

Lemma: ku-  
Number: 22377  
ქუ- იხ. ქო-. 

Lemma: kua  
Number: 22378  
ქუა (ქუას; მრ. რიცხვ. ქუალ-ეფ-ი ქვები) ქვა. ქუას ქუა ქაჸათია; ქჷმოხვად-და, ჯგირი, ვარდა ქუა ქუას მიაძინუნია: ხალხ.
სიბრ., 1, გვ. 145 -- ქვას ქვა ესროლეო; თუ მოხვდა, კარგი, თუ არა და, ქვა ქვას მიემატებაო. ქუაქ ქუას ვეგესქიდჷ: ხალხ.
სიბრ., 1, გვ. 145 -- ქვა ქვაზე არ დარჩა. გვალო ქუალეფით მოროწკილი რე: ი. ყიფშ., გვ. 183 -- მთლად ქვებითაა
მოფენილი. მოფუნდუ დო უროს გუდუ, წყარიშ გვარგვალ როფა-როფა ქუენს გითმიპუროსქუდუ: ქხს, 1, გვ. 315 --
მოდუღდა და უროს ჰგავდა, წყლის გვარგვალი მსხვილ-მსხვილ ქვებზე იმსხვრეოდა. ქ საფლეშ ქუა საფლავის ქვა. ქ
კუნთხუში ქუა კუთხის ქვა. ქ უჩა ქუა შავი ქვა. ქ ქუაშ გური ქვის გული. ქუაში გური უღუ -- ქვის გული აქვს; //გადატ.
დაუნდობელი; მაგარია, მტკიცეა. ქ ქუა-რგილო გინორთა გრილ ქვად გადაქცევა, -- გაქვავება. რაგადი გაათუუ ბოშიქჷ დო
ქუა რგილო გინიირთჷ: ქხს, 2, გვ. 36 -- ლაპარაკი გაათავა ბიჭმა და გაქვავდა. ქ ქუაში ენგარაფა ქვის ატირება, // გადატ.
შესაცოდავი. თიში მეჯინა ქუას გეიონგარუანდუ -- მისი შეხედვა ქვას აატირებდა. ქ უჩა ქუაში რკება შავი ქვის კლება. //
გადატ. მდიდარია, არაფერი აკლია. უჩა ქუათ ვაარკუ -- შავი ქვაც არ აკლია. ქ ქუაში კირუა სერი გიშმურსია დიდი,
ხანგრძლივი ღამეაო. ქ ქუაში მარხუალი ქვის მხვრეტი. გადატ. ეშმაკი, გაიძვერა; რთული სიტუაციიდან თავის დამძვრენი. ქ
დუდიში ქუაშა მიკოტახუა თავის ქვაზე მირტყმა. გადატ. რაც უნდა ის აკეთოს. მა ჩქიმი ქოფთქვიი, იქ, ოკონ-და, დუდი
ქუას მიკაატახას -- მე ჩემი ვთქვი, მან, თუ უნდა, ქვას თავი ახალოს. ქკუდელით ქუაშ ჸოთამა კუდით ქვის სროლა. გადატ.
სასტიკად დამარცხება. კუდელით ქუა ოჸოთამაფუუ -- კუდით ქვა ასროლინა, სასტიკად დაამარცხა. ქ დუდიშა ქუაში
ჸოთამა თავის თავზე ცუდის გაკეთება: დუდიშა ქუას იჸოთანქო? -- შენს თავს ცუდს უკეთებ? ქქუაშა ქუაში გეტება ქვის
ქვაზე დატოვება, გადატ. მოსპობა, განადგურება: ქუა ქუას ვეგიტუუ -- მოსპო, გაანადგურა. ქ ჟიშე ქუაში ჸოთამა დო
თუდოლეშე დუდიში ათოჭოფაფა ზევიდან ქვის სროლა და ქვევიდან თავის შეშვერა. გადატ. თავისთავზე ცუდის გაკეთება.
ქქუაშე წყარიში გითორტინაფა ქვიდან წყლის გამოდენა. გადატ. ყველაფერს გააკეთებს, მოახერხებს. ქ ქუათ გინორთა
ქვად გადაქცევა. გადატ. გაჩუმება. ქ ქუაცალო გაჩემება ქვასავით გაჩერება, გაჩუმება. ქ სქანი თოლი ქუას! შენი თვალი
ქვას! -ეტყვიან ავი თვალის პატრონს. იხ. ოკაკალ-ქუა; ქვინჯეში ქუა. შდრ. ლაზ. ქუ̂ა ქვა (ნ. მარი). 

Lemma: kuala  
Number: 22379  
ქუალა (ქუალას) სახელი ქუნს ზმნისა -- დაფქვა. ქიმიოტუუ ქუალა: ი. ყიფშ., გვ. 161 -- მიატოვა ფქვა. წისქვილქ ირო
ქუასია -- წისქვილმა სულ ფქვასო. ვარა სო ქიი თეზმა: მასალ., გვ. 101 -- ან სად დაფქვი ამდენი? ქუნს (დოქუუ დაფქვა, დუუქუუ
დაუფქვავს, დონოქუე(ნ) დაფქვავდა თურმე) გრდმ. ფქვავს. იქუნს (დიიქუუ დაიფქვა, დუუქუუ დაუფქვავს) გრდმ. სათავ. ქც. ქუნს
ზმნისა -- იფქვავს თავისთვის. უქუნს (დუუქუუ დაუფქვა, დუუქუუ დაუფქვავს) გრდმ. სასხვ. ქც. ქუნს ზმნისა -- უფქვავს. იქუაფუუ(ნ)
(დიიქუუ დაიფქვა, დოქილირე(ნ)// დოქუე{რე}(ნ) დაფქულა) გრდუვ. ვნებ. ქუნს ზმნისა -- იფქვება. აქუაფუუ(ნ) (დააქუუ დაეფქვა, დოქუაფუუ
დაფქვია) გრდუვ. ვნებ. უქუნს ზმნისა -- ეფქვება. იქუე(ნ) (იქუუ შესაძლებელი გახდა დაფქვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ქუნს
ზმნისა -- შეიძლება {და}იფქვას. აქუე(ნ) (აქუუ შეძლო {და}ეფქვა, -- , დონოქუე(ნ) შესძლებია დაეფქვა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ქუნს
ზმნისა -- შეუძლია {და}ფქვას. ოქუაფუანს (ოქუაფუუ აფქვევინა, უქუაფუაფუ უფქვევინებია, ნოქუაფუე(ნ) აფქვევინებდა თურმე) კაუზ.
ქუნს ზმნისა -- აფქვევინებს. მაქუალი მიმღ. მოქმ. {და}მფქველი, -- ვინც ფქვავს. ოქუალი მიმღ. ვნებ. მყ. საფქვავი. ქიირი, ქიილი
მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ფქული; ფქვილი. ნაქუა, ნაქვი მიმღ. ვნებ. წარს. ნაფქვი, ნაფქვავი. ნაქუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ფქვის



საფასური. უდ{უ}უქუ მიმღ. უარყ. {და}უფქვავი. იხ. ქვირი; ოქუალი. 

Lemma: kualagvan-i  
Number: 22380  
ქუალაგვან-ი (ქუალაგვანს) ქვა-ქვევრი, -- ქვის დიდ ლოდში ამოკვეთილი ქვევრი. 

Lemma: kualam-i  
Number: 22381  
ქუალამ-ი, ქუამ-ი (ქუა{ლა}მს) ქვიანი. ქუალამი არდგილი -- ქვიანი ადგილი. 

Lemma: kualon-i  
Number: 22382  
ქუალონ-ი (ქუალონს) ქვიანი ადგილი, -- ქვალნარი. შდრ. ტოპონ. სოფ. ქვალონი (ხობის რაიონი). 

Lemma: kuam-i  
Number: 22383  
ქუამ-ი (ქუამს) იგივეა, რაც ქუალამი, -- ქვიანი. ქუამი დიხა ქვიანი მიწა. ქუამო ზმნზ. ქვიანად. ომბოლიაქ გუტუ,
წისქვილიში ქუამო მირულედჷნ, თი კოჩი: ქხს, 2, გვ. 134 -- ომბოლიამ გაუშვა, წისქვილის ქვიანად რომ მირბოდა, ის კაცი. 

Lemma: kuamur-i  
Number: 22384  
ქუამურ-ი (ქუამურს) იხ. ქულამორი, -- სამჭედლო საბერვლითა და გრდემლით. 

Lemma: kuashmarxual-i  
Number: 22385  
ქუაშმარხუალ-ი (ქუაშმარხუალ/რს) ქვისგამხვრეტი. გადატ. ყოჩაღი, ეშმაკი და ენერგიულ-საქმიანი პიროვნება. 

Lemma: kuashghorjo  
Number: 22386  
ქუაშღორჯო, ქუაჲღორჯო (ქუაშღორჯოს, ქუაჲღორჯოს) ზოოლ. ქვის ღორჯო. ქუაშ-ღორჯო ქვილითამი: ი. ყიფშ., გვ. 122 -
- ქვის ღორჯო ქვირითიანი. 

Lemma: kuash-xibil-i  
Number: 22387  
ქუაშ-ხიბილ-ი (ქუაშ-ხიბილ/რს) ქუაში ხიბილი ჸუდე -- ქვითკირის სახლი. შდრ. ხიბუა. 

Lemma: kuaxa  
Number: 22388  
ქუახა დადასტურებითი ნაწილაკი: კი, დიახ, ნამდვილად, კიდეც. ქუახა, მუჭო ვარი! -- ნამდვილად, როგორ არა! ქუახა, იშენ
ოლუ გაფუ დო ასე ოკო მიდართენი -- ნამდვილად, მაინც წასასვლელი გაქვს და ახლა უნდა წახვიდე. შდრ. იახა. 

Lemma: kuajimu  
Number: 22389  
ქუაჯიმუ (ქუაჯიმუს) ქვამარილი. 

Lemma: kub-i  
Number: 22390  
ქუბ-ი (ქუბის) ბოტან. ბალახეული; ჭვავი (მ. კვირტია). 

Lemma: kuba  
Number: 22391  
ქუბა (ქუბას) ქობა. ქუბა გეითუშქვი დო კაბა დეეგინძარებუ -- ქობი გამოუშვი და კაბა დაგრძელდება. 

Lemma: kubank'a  
Number: 22392  
ქუბანკა (ქუბანკას) [რუს. кубанка ყუბანურა]. დურგლის იარაღის ერთ-ერთი სახეობა. 

Lemma: kubia  
Number: 22393  
ქუბია (ქუბიას) გობის მსგავსი ჭურჭელი მიწის მოსაზელად (მასალები, ტ. 2, ნაწ. 1, გვ. 239). 

Lemma: kud-i  
Number: 22394  
ქუდ-ი (ქუდის, ქუს/ც) ქუდი. ქუც ონჯღორეშენი გირთვანანია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 146 -- ქუდს სირცხვილის გამო იხურავენო.
ქუდის სახეები: ბოხოხიაში//ბუხარიში ბუხრის; ნაბადიაში ნაბდის; ტეტიაში ტეტიის; შონური სვანური; ფართხვაია
ფართხუნა. შდრ. ლაზ. ქუდი ქუდი (ნ. მარი). 

Lemma: kudish-pachua  
Number: 22395  
ქუდიშ-ფაჩუა (ქუდიშ-ფაჩუას) ქალის დანიშვნის ერთ-ერთი წესი ძველად. `ქალის დანიშვნის მიზნით წინათ ვაჟის მამა ან
ბიძა ქალს ცეკვის დროს ქუდს ესროდა (ქუდიშ-ფაჩუა) და იგი დანიშნულად ითვლებოდა' (ს. მაკალ., გვ. 263). 

Lemma: kutesh-i  
Number: 22396  
ქუთეშ-ი (ქუთეშის) ტოპონ. ქუთაისი. ქუთეშიშა `იდია' დო ხეს მუჩეს უწყება: ი. ყიფშ., გვ. 154 -- ქუთაისში `წადიო' და ხელში
მომცეს უწყება. 



Lemma: kuteshur-i  
Number: 22397  
ქუთეშურ-ი (ქუთეშურს) ქუთაისური. ქუთეშური კოჩი -- ქუთაისელი კაცი. 

Lemma: kutol-i  
Number: 22398  
ქუთოლ-ი (ქუთოლ/რს) ლაქუცი, პირფერობა. იხ. ქუთოლაფა. 

Lemma: kutola  
Number: 22399  
ქუთოლა (ქუთოლას) ლაქუცა; ფერია. ქუთოლა კოჩიე -- ლაქუცა კაცია. 

Lemma: kutolapa  
Number: 22400  
ქუთოლაფა (ქუთოლაფას), ქუთოლუა (ქუთოლუას) სახელი უქუთოლუანს ზმნისა -- ლაქუცი; ალერსი, ფერება. ბინდი
გიქაქალუანს, პის გიქუთოლუანს -- ნიავი გიქიქინებს, პირზე გელამუნება (გეალერსება). უქუთოლუანს (უქუთოლუუ უალერსა,
უქუთოლუაფუ უალერსებია, ნოქუთოლაფუე(ნ) უალერსებდა თურმე) გრდმ. უალერსებს. აქუთოლე(ნ) (აქუთოლუ შეძლო ეალერსებინა, --
, ნოქუთოლუე(ნ) შესძლებია ალერსი) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უქუთოლუანს ზმნისა -- შეუძლია ეალერსოს, ეფეროს.
ოქუთოლაფუანს (ოქუთოლაფუუ აალერსებინა, ალაქუცა; უქუთოლაფუაფუ უალერსებინებია, ულაქუცებინებია; ნოქუთოლაფუე(ნ)
აალერსებინებდა, ალაქუცებინებდა თურმე) კაუზ. უქუთოლუანს ზმნისა -- აალერსებინებს, ალაქუცებინებს. მაქუთოლარი მიმღ.
მოქმ. ლაქუცა, მოალერსე. ოქუთოლარი, ოქუთოლაფარი მიმღ. ვნებ. მყ. საალერსო; სალაქუცო. ნაქუთოლა, ნაქუთოლეფი მიმღ. ვნებ.
წარს. ნაალერსები, ნალაქუცები. ნაქუთოლუერი, ნაქუთოლაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ალერსის, ლაქუცის საფასური. უქუთოლუ,
უქუთოლაფუ მიმღ. უარყ. უალერსო, ულაქუცო. 

Lemma: kula  
Number: 22401  
ქულა (ქულას) კოჭლი. ქულა ორულუშა გუუტეს, ჸვერე - ოჯინუშა: ი. ყიფშ., გვ. 178 -- კოჭლი სარბენად გაუშვეს, ბრმა -
საყურებლად. ქულა იშენი ქელექულუანსია: ა. ცან., გვ. 123 -- კოჭლი მაინც წაიკოჭლებსო. სით ქულა, მათი ქულა: ქხს, 1,
გვ. 240 -- შენც კოჭლი, მეც კოჭლი. შდრ. კანჭალა, ფირხუ, ჩერქუ, ცარქულა. 

Lemma: kulaba  
Number: 22402  
ქულაბა (ქულაბას) იგივეა, რაც ქულაფა, -- კოჭლობა. 

Lemma: kulaia  
Number: 22403  
ქულაია (ქულაიას) თამაშის სახეობაა, ასკინკილა, -- ცალფეხით გაქცევა (ს. მაკალ., გვ. 280). 

Lemma: kulamor-i  
Number: 22404  
ქულამორ-ი, ქულამურ-ი (ქულამო/ურ-ს) გრდემლი, ქურა. ბირგული ქულამორო ქოუღუ: მ. ხუბ., გვ. 179 -- მუხლი
გრდემლად აქვს. ყამბარს გილებხარკულუთ, მუჭო ჭკადუშ ქულამური: მ. ხუბ., გვ. 359 -- ყავარს ვაფხაკუნებთ, როგორც
მჭედელის გრდემლი. 

Lemma: kulamura  
Number: 22405  
ქულამურა (ქულამურას) იგივეა, რაც ქულამორი, -- გრდემლი (მასალები, ტ. ვ, გვ. 220). 

Lemma: kulua  
Number: 22406  
ქულუა (ქულუას) იგივეა, რაც ქულაფა, -- სახელი ქულანს ზმნისა -- კოჭლობა, კელობა. ქულა იშენ ქალექულუანსია --
კოჭლი მაინც მოიკოჭლებსო. დეეკვირი, ცხენი მარძგვანი კუჩხით ვაქულანსო? -- დააკვირდი, ცხენი მარჯვენა ფეხით არ
კოჭლობს? ქულანს (ქულუუ იკოჭლა, უქულუუ უკოჭლია, ნოქულუე(ნ) კოჭლობდა თურმე) გრდუვ. საშ.- მოქმ. კოჭლობს. 

Lemma: kulua-kuluat  
Number: 22407  
ქულუა-ქულუათ ზმნზ. კოჭლობ-კოჭლობით. ქულუა-ქულუათ მიდართ ჸუდეშა -- კოჭლობ-კოჭლობით წავიდა სახლში. 

Lemma: kumin-i  
Number: 22408  
ქუმინ-ი (ქუმინს) წყლის ძლიერი ნაკადის ხმა; ხმაური, ქუხილი. მოქუმინუნს დიდი წყარი: ქხს, 1, გვ. 144 -- მოქუხს დიდი
წყალი. შდრ. გუმინი, კუმინი, ღუმინი, ხუმინი. 

Lemma: kuminua  
Number: 22409  
ქუმინუა (ქუმინუას) იგივეა, რაც გუმინუა, -- სახელი ქუმინუნს ზმნისა -- ყრუ ხმაური, -- შხრიალი. 

Lemma: kumol-i  
Number: 22410  
ქუმოლ-ი (ქუმოლ/რს) იხ. ქომოლი. 

Lemma: kumu  
Number: 22411  
ქუმუ (ქუმუს) ქუმელი; ჩვეულებრივი სელი (თესლი) (ა. მაყ.). სელის მარცვალი, -- მოხალულისაგან ამზადებენ ქუმუ-ს.
დაფქულს ურევენ თაფლს (შეზელენ) და მზადდება მეტად მაწიერი საკვები. ქიმშაფაჩეს ართიანს ქერი დო ქუმუში კაკალი:
ი. ყიფშ., გვ. 17 -- აურიეს ერთმანეთში ქერი და სელის მარცვალი. გურქ ოკომცუ ქუმუცალო: ქხს, 1, გვ. 167 -- გული
დამეფშვნა (დამეშალა, დამეფანტა) ქუმელივით. დიდაჸონერქ დუჩინჷ: -ქუმუ ქუმუო გაიშანწყიი დო ღუმუ ღუმუო



გაგმანწყია: მ. ხუბ., გვ. 142 -- დედინაცვალმა დაუბარა: - სელის მარცვალი სელის მარცვლად გამოარჩიე და ფეტვი (ღომი)
ფეტვად გამოაწყვეო. 

Lemma: kumuc'q'ar-i  
Number: 22412  
ქუმუწყარ-ი (ქუმუწყარს) ქუმელის წყალი (სასმელია). 

Lemma: kumuch'vil-i  
Number: 22413  
ქუმუჭვილ-ი, ქუმჭვილ-ი (ქუმ{უ}ჭვილ/რს) შემწვარი ქუმელი. ქუმუჭვილს ვამასქიდუნია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 146 -- შემწვარ
ქუმელს არ გაიმეტებსო. უსქე კოჩის ქუმჭვილი ვეიწუოლუნია ხეშე: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 137 -- უშვილო კაცს შემწვარი
ქუმელი არ წაუვაო (გაუვარდებაო) ხელიდან. 

Lemma: kumxara  
Number: 22414  
ქუმხარა (ქუმხარას) დაბანაკებული ფარის (თხის, ცხვრის) ღამის სადარაჯო. მწყემსი ანთებდა ცეცხლს ნადირის
დასაფრთხობად. ამას ეძახდნენ ქუმხარას. თვით დარაჯს მექუმხარეს (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 1, გვ. 216; 222). 

Lemma: kuna  
Number: 22415  
ქუნა (ქუნას), ქუნუა (ქუნუას) სახელი ქუნუნს ზმნისა -- {და}ხურვა; ჩაცმა. ბუჸუნს ჟიდოშე ქუნუნა, მუთუნქ ვედნოცუასინი --
ხის ჭურჭელს ზევიდან ხურავენ, რაიმე რომ არ ჩაცვივდეს. ქჷნკიქუნია მალას: ქხს, 1, გვ. 272 -- ჩაიცვი ჩქარაო. ქუნუნს
(დოქუნუ დახურა, დუუქუნუ დაუხურავს, დონოქუნუე(ნ) დახურავდა თურმე) გრდმ. ხურავს. უქუნუნს (დუუქუნუ დაუხურა, დუუქუნუ დაუხურავს)
გრდმ. სასხვ. ქც. ქუნუნს ზმნისა -- უხურავს. იქუნუუ(ნ) (დიიქუნუ დაიხურა, დოქუნე{ლე}(ნ) დახურულა) გრდუვ. ვნებ. ქუნუნს ზმნისა --
იხურება. აქუნუუ(ნ) (დააქუნუ დაეხურა, დოქუნუუ დახურვია) გრდუვ. ვნებ. უქუნუნს ზმნისა -- ეხურება. იქუნე(ნ) (იქუნუ შესაძლებელი
გახდა დახურვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ქუნუნს ზმნისა -- შეიძლება დაიხუროს. აქუნე(ნ) (აქუნუ შეძლო დაეხურა, -- ,
დონოქუნუე(ნ) შესძლებია დაეხურა) გრდმ. შესაძლ. ვნებ. ქუნუნს ზმნისა -- შეუძლია დახუროს. ოქუნაფუანს (ოქუნაფუუ ახურვინა,
უქუნაფუაფუ უხურვინებია, ნოქუნაფუე(ნ) ახურვინებდა თურმე) კაუზ. ქუნუნს ზმნისა -- ახურვინებს. მაქუნალი მიმღ. მოქმ.
{და}მფარველი, {და}მხურავი. ოქუნალი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}საფარავი, {და}სახურავი. დოქუნილი მიმღ. ვნებ. წარს. დაფარული;
დახურული. {დო}ნაქუნა მიმღ. ვნებ. წარს. დანაფარი, {და}ნახური. {დო}ნაქუნუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ფარვის, {და}ხურვის
საფასური. {უდუ}უქუნუ მიმღ. უარყ. {და}უფარავი, {და}უხურავი. შდრ. ლაზ. ქუნ: დოლო-ქუნა ტანსაცმელი, ჩაცმა (ნ. მარი). 

Lemma: kunel-i  
Number: 22416  
ქუნელ-ი (ქუნელს) მიმღ. ვნებ. წარს. ქუნუნს ზმნისა -- {და}ფარული, {და}ხურული. იხ. დო-ქუნილი; მიკო-ქუნელი. 

Lemma: kunil-i  
Number: 22417  
ქუნილ-ი (ქუნილ/რს) იგივეა, რაც ქუნელი. 

Lemma: kunua  
Number: 22418  
ქუნუა (ქუნუას) იხ. ქუნა. 

Lemma: kunch-i  
Number: 22419  
ქუნჩ-ი (ქუნჩის) ქურქი, ბეწვიანი მოსასხამი. ქუნჩი ჭყიშიშ გინაქუნალი რე, ჩხურუშე დო ჭვიმაშე იცვენს -- `ქუნჩი' მწყემსის
წამოსასხამია, სიცივისა და წვიმისაგან იცავს. შხურიში ქუნჩი ქჷმკაქუნს: მ. ხუბ., გვ. 69 -- ცხვრის ქურქი აცვია. შდრ. ლეჩხ.
ქუნჩი ქურქი, ბეწვიანი წამოსასხამი (მ. ჩიქ., ა. ღლ.). 

Lemma: kunchua  
Number: 22420  
ქუნჩუა (ქუნჩუას) სახელი ქუნჩუნს ზმნისა -- შეხვევა, შებურვა, ქუნჩით დათბუნება. დუდი ახალი ნაბონა გაფუ დო მანგარას
გიიქუნჩი! -- თავი ახალი დაბანილი გაქვს და მაგრად შეიხვიე! 

Lemma: kunc-i  
Number: 22421  
ქუნც-ი (ქუნცის) ბოტან. კუნელი. იხ. ხინჭკი, ეშმაკიშ(ი) მართახი; უჩა ქუნცი, უჩა ხინჭკი, უჩა კაკალი შავი კუნელი. შდრ.
ჭითა ქუნცი, ჭითა ხინჭკი; ჩონჩოლი წითელი კუნელი (ა. მაყ.). 2. ეკლიანი მცენარე, ბუჩქი. ქუნციშ ჯინსი მითოჩანსი
კარაკუჩხა დო იაია: ქხს, 1, გვ. 328 -- ეკლიანი ბუჩქის ძირას ხარობს ენძელა და ია. შდრ. ქუცი. 

Lemma: kur-i1  
Number: 22422  
ქურ-ი1 (ქურს); ქურს-ი, ქურც-ი (ქურს/ცი-ს) ქუსლი. მარძგვანი განიშე ქურს გამვოჸოთა კუჩხმოდვალს: მ. ხუბ., გვ. 51 --
მარჯვენა მხარეს ქუსლს მოვაშორებ (გამოვაგდებ) ფეხსაცმელს. ...ხე მანგარი, ქურს მანგარი, სხაპუა მიჩქჷ `ბუქნარია':
ქხს, 1, გვ. 173 -- ...ხელმაგარი, ქუსლმაგარი, ცეკვა ვიცი `ბუქნარია'. მეუ დო ქური (ქურსი) ისირქი (თუნთიშორო): ხალხ.
სიბრ., 1, გვ. 89 -- წადი და ქუსლი {გა}ილოკე (დათვივით). სი ქურცუ გაჩამუნია დო მა გურცია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 122 -- შენ
ქუსლზე გეფხანებაო და მე გულზეო. შდრ. ლაზ. ქური ქუსლი (ნ. მარი). 

Lemma: kur-i2  
Number: 22423  
ქურ-ი2 (ქურს) კავის ნაწილი: ოგაფაში ქური კავის ქუსლი, რომელზედაც წამოგებულია სახნისი (კინახონა). ქურს თლიდნენ
ნიგვზის (კაკლის) ან თხმელის ხისგან (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 2, გვ. 144). შდრ. ჩაფულა. 

Lemma: kuraz-i  
Number: 22424  



ქურაზ-ი (ქურაზის) ურმის ღერძზე საცხები საპნის ჭურჭელი, რომელიც ჩვეულებრივ ურმის ფრჩხილზეა ჩამოკიდებული, --
სასაპნე. 

Lemma: kuran-i  
Number: 22425  
ქურან-ი (ქურანს) ირანი, სპარსეთი (ი. ყიფშ.). 

Lemma: kurt-i  
Number: 22426  
ქურთ-ი (ქურთის) ზოოლ. ცხვრის ჯიშია, შავი ფერის, დიდი ტანისა, დუმა - საშუალი, მატყლი -- კარგი (ს. მაკალ., გვ. 193). 

Lemma: kurtolapa  
Number: 22427  
ქურთოლაფა (ქურთოლაფას) იგივეა, რაც ქუთოლაფა, -- ლაქუცი, ალერსი. 

Lemma: kurin-i  
Number: 22428  
ქურინ-ი (ქურინს) იგივეა, რაც დურინი, -- ხმის გამოცემით ფრენა; რისამე გადაკვრა (მაგ., ღვინის...). 

Lemma: kurinua  
Number: 22429  
ქურინუა (ქურინუას) სახელი გოქურუ(ნ) ზმნისა -- გაქცევა. ჩქჷ ჩქჷნი დუდიშო გოფქურუნთ: შ. ბერ., გვ. 102 -- ჩვენ ჩვენი
თავისთვის გავიქცევით. ქურინუნს (გოქურინუ გაიქცა, გუუქურინუ გაქცეულა, გონოქურინუე(ნ) გაიქცეოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ.
გაიქცევა. 

Lemma: kurs-i  
Number: 22430  
ქურს-ი (ქურსის) იგივეა, რაც ქური, ქურცი, -- ქუსლი; წიხლი. მიოგჷ ქურსი: მ. ხუბ., გვ. 70 -- მიარტყა ქუსლი. შდრ. კვარტი. 

Lemma: kursagh-i  
Number: 22431  
ქურსაღ-ი (ქურსაღის) ეშმაკი, მამაძაღლი (კაცი). 

Lemma: kursua  
Number: 22432  
ქურსუა (ქურსუას) სახელი ქურსუნს ზმნისა -- ქუსლის ჩარტყმა, დაწიხვლა. ქურსუნს (დოქურსუ ქუსლი ჩაარტყა, დუუქურსუ ქუსლი
ჩაურტყამს, დონოქურსუე(ნ) დაქუსლავდა თურმე) გრდმ. ქუსლს ურტყამს, ქუსლავს. 

Lemma: kurt'uma  
Number: 22433  
ქურტუმა (ქურტუმას) ჩერგილი. სუმი ქურტუმა ჭა ქუუჩუქებუდუ -- სამი ჩერგილი ჩალა უჩუქებია. 

Lemma: kurt'umua  
Number: 22434  
ქურტუმუა (ქურტუმუას) სახელი ქურტუმანს ზმნისა -- ჩერგილის დადგმა, დაყენება. ჭაშ ღერს დოკვათუნა და ჸვანას
ქიგიოქურტუმანა, ჯგირო გოსქირასუნი -- ჩალის ღეროს მოჭრიან და ყანაში დადგამენ ჩერგილს, რომ კარგად გაშრეს.
ქურტუმანს (დოქურტუმუუ ჩერგილი დადგა, დუუქურტუმუუ ჩერგილი დაუდგამს, დონოქურტუმუე(ნ) ჩერგილს დადგამდა თურმე) გრდმ.
ჩერგილს დგამს, აჩერგილებს. უქურტუმანს (დუუქურტუმუუ ჩერგილი დაუდგა, დუუქურტუმუუ ჩერგილი დაუდგამს) გრდმ. სასხვ. ქც.
ქურტუმანს ზმნისა -- ჩერგილს უდგამს. იქურტუმუუ(ნ) (დიიქურტუმუ ჩერგილი დაიდგა, დოქურტუმე{ლე}(ნ) ჩერგილი დადგმულა)
გრდუვ. ვნებ. ქურტუმანს ზმნისა -- ჩერგილი იდგმება. იქურტუმე(ნ) (იქურტუმუ შესაძლებელი გახდა ჩერგილის დადგმა, -- , -- )
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ქურტუმანს ზმნისა -- შეიძლება ჩერგილი დაიდგას. აქურტუმე(ნ) (აქურტუმუ შეძლო ჩერგილი დაედგა, -- ,
დონოქურტუმუე(ნ) შესძლებია ჩერგილი დაედგა) გრდმ. შესაძლ. ვნებ. უქურტუმანს ზმნისა -- შეუძლია ჩერგილი დადგას.
ოქურტუმაფუანს (ოქურტუმაფუუ ჩერგილი {და}ადგმევინა, უქურტუმაფუაფუ ჩერგილი {და}უდგმევინებია, ნოქურტუმაფუე(ნ) ჩერგილს
ადგმევინებდა თურმე) კაუზ. ქურტუმანს ზმნისა -- ჩერგილს ადგმევინებს. მაქურტუმალი მიმღ. მოქმ. ვინც ჩერგილს დგამს.
ოქურტუმალი მიმღ. ვნებ. მყ. ჩერგილდასაყენებელი (ადგილი). ქურტუმელი მიმღ. ვნებ. წარს. ჩერგილდადგმული. ნაქურტუმა მიმღ.
ვნებ. წარს. ჩერგილდანადგამი. ნაქურტუმუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ჩერგილის დადგმის (დაყენების) საფასური. {უდუ}უქურტუმუ მიმღ.
უარყ. ჩერგილდაუდგმელი. 

Lemma: kurua  
Number: 22435  
ქურუა (ქურუას) სახელი ქურუნს ზმნისა -- ბევრი სასმელის დალევა, -- გადაკვრა. ასე მიკოდირთი დო ქური! -- ახლა
მიადექი და სვი! გექური ღვინი დო ქოდმახვამი: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 29 -- გადაკარი ღვინო და დამილოცე. გექური ხარათ,
ქჷდმახვამი: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 127 -- შესვით ხალნით, გადმომილოცე. ქურუნს (გექურუ შესვა, გეუქურუ შეუსვამს, გენოქურუე(ნ)
შესვამდა თურმე) გრდმ. სვამს ბევრს. მაქურალი მიმღ. მოქმ. ბევრის ერთბაშად {შე}მსმელი. ოქურალი მიმღ. ვნებ. მყ. ბევრის
ქონა {შე}სასმელად, გადასაკრავად. ნაქურუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ბევრის {შე}სმის, გადაკვრის საფასური. 

Lemma: kuru{a}  
Number: 22436  
ქურუ{ა} ბლომადაა, ძალიან ბევრია (სასმელი: ღვინო, არაყი...). ღვინი ქურუ, შვი, მუზმა გოკოდასინი -- ღვინო ბლომადაა
(ბევრია), სვი, რამდენიც გინდოდეს. 

Lemma: kurumxan-i  
Number: 22437  
ქურუმხან-ი (ქურუმხანს) მომცრო ტანის ქათამს ერქვა (ბ. კილანავა). 

Lemma: kurken{a}c'a  
Number: 22438  



ქურქენ{ა}წა (ქურქენ{ა}წას) მაგარი ძმარი, -- მჭახე. იხ. გურგუწი/ა. 

Lemma: kurkul-i  
Number: 22439  
ქურქულ-ი (ქურქულ/რს) ვიშვიში; ნაძალადევი კვნესა, წუხილი. ათეშ ქურქულქ გეშამიღუ შური -- ამის ვიშვიშმა შემაწუხა
(ამომიღო სული). შდრ. გურ. ქურქული ნაძალადევი კვნესა ავადმყოფისებურად (გ. შარაშ.). 

Lemma: kurkulua  
Number: 22440  
ქურქულუა (ქურქულუას) სახელი ქურქულანს ზმნისა -- ვიშვიში (ვიშვიშობა), ნაძალადევი კვნესა, წუხილი. ქჷმორთჷ
როპაპიქ დო ქიმიოქურქულუუ: მ. ხუბ., გვ. 294 -- მოვიდა როპაპი და ჩაიკვნესა (ავადმყოფის მსგავსად). მუს
მითოქურქულა, ძღა, ნორჩალს? -- რას ვიშვიშებ, გოგო, ლოგინში? ქურქულანს (ქურქულუუ ივიშვიშა, უქურქულუუ უვიშვიშებია,
ნოქურქულუე(ნ) ვიშვიშებდა თურმე) გრდუვ. საშ.- მოქმ. ვიშვიშებს. 

Lemma: kurchin-i  
Number: 22441  
ქურჩინ-ი (ქურჩინს) სითხის (მაგ., წყლის ან სხვა რამის) ძლიერ ნაკადად ხმაურით ღვრა ან დინება. 

Lemma: kurchinapa  
Number: 22442  
ქურჩინაფა (ქურჩინაფას) იგივეა, რაც ქირჩინაფა, -- სახელი ოქურჩინუანს ზმნისა -- გადაღვრა. წყარი ქა{ა}ქურჩინუუ
მინდორიშა -- წყალი გადაღვარა მინდორში. ოქურჩინუანს (ოქურჩინუუ {გადა}ღვარა, უქურჩინუაფუ {გადა}უღვრია, ნოქურჩინაფუე(ნ)
ღვრიდა თურმე) გრდმ. ღვრის. 

Lemma: kurchinapil-i  
Number: 22443  
ქურჩინაფილ-ი (ქურჩინაფილ/რს) იგივეა, რაც ქირჩინაფილი, -- მიმღ. ვნებ. წარს. ოქურჩინუანს ზმნისა -- {გადა}ღვრილი. 

Lemma: kurchonua  
Number: 22444  
ქურჩონუა (ქურჩონუას) სახელი ქურჩონუნს ზმნისა -- ქურჩნა. სიმი{ნ}დიში ტარს ქურჩონუნს -- სიმინდის ტაროს ქურჩნის
(ფუჩეჩს, ქურჩანას აცლის); ფურჩქნის. ქურჩონუნს (გოქურჩონუ გაქურჩნა, გუუქურჩონუ გაუქურჩნია, გონოქურჩონუე(ნ) გაქურჩნიდა
თურმე) გრდმ. სიმინდის ტაროს ფუჩეჩს (ქურჩანას) აცლის, ქურჩნის; ფურჩქნის. იქურჩონე(ნ) (იქურჩონუ შესაძლებელი გახდა
{გა}ქურჩნა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ქურჩონუნს ზმნისა -- შეიძლება სიმინდის ტაროზე ფუჩეჩის გაცლა, -- {გა}ქურჩნა.
აქურჩონე(ნ) (აქურჩონუ შეძლო {გა}ექურჩნა, -- , გონოქურჩონუე(ნ) შესძლებია {გა}ქურჩნა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უქურჩონუნს ზმნისა
-- შეუძლია სიმინდის ტაროს ფუჩეჩი შემოაცალოს, {გა}ქურჩნოს. ოქურჩონაფუანს (ოქურჩონაფუუ {გა}აქურჩნინა, უქურჩონაფუაფუ
{გა}უქურჩნინებია, ნოქურჩონაფუე(ნ) აქურჩნინებდა თურმე) კაუზ. ქუჩონუნს ზმნისა -- აქურჩნინებს. მაქურჩონალი მიმღ. მოქმ.
{გა}მქურჩნელი (სიმინდის ტაროსი). ოქურჩონალი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}საქურჩნი. ქურჩონილი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ქურჩნილი.
ნაქურჩონა მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნაქურჩნი. ნაქურჩონუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ქურჩნის საფასური. შდრ. იმერ. ქურჩნა სიმინდის
გარჩევა, ტაროზე ფუჩეჩის შემოცლა (ივ. ქავთ., ა. ღლ.). 

Lemma: kurchua  
Number: 22445  
ქურჩუა იგივეა, რაც ქურუ{ა}, -- 1. ბლომადაა, ძალიან ბევრია. ღვინი მუზმა გოკონი, თიზმა ქურჩუ -- ღვინო რამდენიც
გინდა, იმდენი არის. ჭახაი მიჩანს ბრეი, ჯინჯი ვაუღუ, ვარა ფურცეი ქურჩუ -- ჭარხალი ბევრი მაქვს, ძირი არ აქვს, მაგრამ
ფოთოლი ბლომადაა. 2. თქრიალით წამოსვლა, ღვარად წამოსვლა. არაგვი, მტკვარ-ალაზანი მოქურჩუნცუ ქომოლურო:
ქხს, 1, გვ. 312 -- არაგვი, მტკვარ-ალაზანი მოთქრიალებს ვაჟკაცურად. გადატ. ბევრის სმა. გოღა მანგარას გევქურჩით
ღვინი -- გუშინ მაგრად დავლიეთ ღვინო. შდრ. გურჯუა. 

Lemma: kurc-i  
Number: 22446  
ქურც-ი (ქურცის) იგივეა, რაც ქურსი, -- ქუსლი. მუკიფურინუ ქურცი დო ქოზეპუ: ი. ყიფშ., გვ. 80 -- მოუქნია ქუსლი და
დაარტყა. ქ ქურციშ მეგამა წიხლის გარტყმა. შდრ. კვარტიშ მეგამა. შდრ. ლაზ. ქური//ქრუსი ქუსლი (ნ. მარი); ხევს.
ქურსლი გუთნის ის ნაწილი, რომელიც მიწას ღარავს (ა. ჭინჭ.); იმერ. ქუსლი კავის ნაწილი, რომელზედაც სახნისია
წამოგებული (ვ. ბერ.). 

Lemma: kurcam-i  
Number: 22447  
ქურცამ-ი (ქურცამს) იხ. ქუცამი. 

Lemma: kurcx-i  
Number: 22448  
ქურცხ-ი (ქურცხის) ბოტან. იგივეა, რაც ქუცი, -- ქაცვი (ი. ყიფშ.). 

Lemma: kurcxon-i  
Number: 22449  
ქურცხონ-ი (ქურცხონს) ადგილი, სადაც ბევრი ქურცხია, -- ქაცვნარი. შდრ. გურ. ქურცხი გაუვალი ტყე (პ. ჯაჯან., ა. ღლ.). 

Lemma: kut'ia  
Number: 22450  
ქუტია (ქუტიას) იგივეა, რაც ქუთია, -- რაღაც თეთრი ყვავილი (ი. ყიფშ.); მცენარეა ერთგვარი, რომელსაც ძლიერ ეტანებიან
თხები. 

Lemma: kupe  
Number: 22451  
ქუფე (ქუფეს) ძარი. 1. გოდორივით მოწნული ბრტყელი სამწყვდევი ფრინველისა, გოჭისა (გასასუქებლად). ქუფე რე
ღობილი ქოთომეფიში, თულეფიში მითახვილარო -- `ქუფეა' წნული ქათმების, გოჭების სამწყვდევად. ოჭოფი ქოთომი დო



ქუფეს ქიმთახვილი! -- ქათამი დაიჭირე და ძარში დაამწყვდიე! შდრ. ცხეკუ. 2. ურემიში ქუფე იგივეა, რაც ურემიში ჩერტი, -
- ურმის ფარდები (ლასტები). ურემზე დასადგმელი დიდი (ურმისოდენა) მოწნული სათავსი (სიმინდის, ყურძნის ან სხვა რისამე
გადასაზიდად). 3. ქორის საჭერი მახე (მასალები, ტ. 2, ნაწ. 1, გვ. 244). 

Lemma: kupr-i  
Number: 22452  
ქუფრ-ი (ქუფრის) ქუფრი. შდრ. ქრუფი. 

Lemma: kuku  
Number: 22453  
ქუქუ (ქუქუს) 1. ჯიბლიბო. თოლი ვაჯინე, ქუქუ ოჭუ -- თვალს ვერ ახელს, ჯიბლიბო სჭირს. შდრ. იმერ. ქუქუ ჯიბლიბო,
თვალის ავადმყოფობა (ვ. ბერ.); გურ., ზ. იმერ., აჭარ. კუკუ ჯიბლიბო (ა. ღლ.). 2. წაბლის ბუდე. ჭუბურქ ქუქუს გიშელუა დო, -
- ფიე, მუს მიშნოვხექია!: თ. სახოკ., გვ. 268 -- წაბლი ბუდიდან (ქაცვიდან) გამოვიდა და, -- ფუ, რაში ვმჯდარვარო! იხ. ქუცი. 

Lemma: kukurua  
Number: 22454  
ქუქურუა (ქუქურუას) კოხტა; ლამაზი. ჩქიმი ქუქურუა ძღაბი, შხვაშ ბოშიშო მორდიო?: ქხს, 1, გვ. 35 -- ჩემი კოხტა გოგოვ,
სხვის ბიჭისთვის გაგზარდე? 

Lemma: kuchap-i  
Number: 22455  
ქუჩაფ-ი (ქუჩაფის) სახელი უქუჩუანს ზმნისა -- ფანტვა. სო უღუ თეზმა ფარა, ათაში უქუჩუანსინი? -- სად აქვს ამდენი
ფული, ასე რომ ფანტავს? შდრ. ქურჩუა. 

Lemma: kucher-i  
Number: 22456  
ქუჩერ-ი (ქუჩერს) [რუს. кучер მეეტლე]. ...მარა ქუჩერქჷ ქჷმააჭიშუუ თენეფიში რაგადისჷ: ი. ყიფშ., გვ. 90 -- ...მაგრამ
მეეტლემ მოუსწრო ამათ ლაპარაკს. 

Lemma: kuchmania  
Number: 22457  
ქუჩმანია (ქუჩმანიას) ბოტან. შალამანდილი. იხ. ფურჩუმალე (ა. მაყ.). 

Lemma: kuchona  
Number: 22458  
ქუჩონა (ქუჩონას) ბუჩქნარი. შდრ. ფშ., მოხ., თუშ. ქუჩი მთის ბალახი (ა. ღლ.). 

Lemma: kuchubenia  
Number: 22459  
ქუჩუბენია (ქუჩუბენიას) ბოტან. ბუსკანტურა. იხ. კვატალა (ა. მაყ.). 

Lemma: kuchumonia  
Number: 22460  
ქუჩუმონია (ქუჩუმონიას) ბოტან. ბალახია ერთგვარი (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 3, გვ. 153). 

Lemma: kuchuria  
Number: 22461  
ქუჩურია (ქუჩურიას) იგივეა, რაც ქუჩურუა. 

Lemma: kuchurua  
Number: 22462  
ქუჩურუა (ქუჩურუას) ქოჩორა. მიჸორს, მიჸორს თი ბაღანა, ქუჩურუა, ჩქიმ მახანა -- მიყვარს, მიყვარს ის ბავშვი, ქოჩორა,
ჩემი ხნისა. ჟი ჯალეფი ქუჩურუა, თუდო თიფი შვაშვალია: აია, 1, გვ. 25 -- ზევით ვარჯიანი (ქოჩორა) ხეები, ქვევით მდელო
(თივა) შრიალა. შდრ. ტოპონ. ქუჩურუა წიფური; პ. ცხად., ტოპონ., გვ. 118 -- ქოჩორა წიფელი. 

Lemma: kuchu-kuchu  
Number: 22463  
ქუჩუ-ქუჩუ (ქუჩუ-ქუჩუს) ქოჩორ-ქოჩორა. სუმი ტორონჯიქი ქამიხვადუ, სუმიხოლო ქუჩუ-ქუჩუ -- სამი მტრედი შემომხვდა,
სამივე ქოჩორ-ქოჩორა (ქოჩრიანი). 

Lemma: kuchuch-i  
Number: 22464  
ქუჩუჩ-ი (ქუჩუჩის) თაიგული; კოკორი; ქოჩორი, ქუჩუჩი. სი ჩქიმი რექ, ჩქიმი თიგე, ჩქიმი ვარდიში ქუჩუჩი: მ. ხუბ., გვ. 320 --
შენ ჩემი ხარ, ჩემო თიგე (თვალის ჩინო), ჩემო ვარდის ქუჩუჩო. მუშ ვარდი დო მუშ ქუჩუჩი: ქხს, 1, გვ. 22 -- მისი ვარდი და
მისი კოკორი. ჩქიმი ვარდიშ ქუჩუჩებქ დომხომ, დომიღურუ მა: ქხს, 1, გვ. 163 -- ჩემი ვარდის კოკრები დამიჭკნა, მომიკვდა
მე. შორ-შორიშე ურთუანს, მუშ ვარდიშ ქუჩუჩენს: ქხს, 1, გვ. 94 -- შორ-შორიდან ატრიალებს თავის ვარდის ქოჩრებს. შდრ.
ლეჩხ. ქუჩუჩი/ა ხუჭუჭი (მ. ალავ.); რაჭ., იმერ., ლეჩხ., გურ. ქუჩუჩო სიმინდის თავთავი (ვ. ბერ., ა. ღლ.). 

Lemma: kuchucha  
Number: 22465  
ქუჩუჩა (ქუჩუჩას) ხუჭუჭი. იხ. ქუჩუჩია. 

Lemma: kuchuchel-i  
Number: 22466  
ქუჩუჩელ-ი (ქუჩუჩელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ქუჩუჩანს ზმნისა -- გაშლილი, გაფურჩქნული, გაქოჩრილი. არძა თქვანი
ლეხეფი რე ქუჩუჩელ დო გოპირელი: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 129 -- ყველა თქვენი ავადმყოფია გაშლილი (აქოჩრილი) და
აყვავებული (გაკვირტული). ათასნერო გოქუჩუჩელი, მოხანტურელ, გოპირელი: ქხს, 1, გვ. 84 -- ათასნაირად



აქუჩუჩებული, მოხატული, კვირტგაშლილი (აყვავებული). 

Lemma: kuchuchia  
Number: 22467  
ქუჩუჩია (ქუჩუჩიას) 1. ქუჩუჩი. ქუჩუჩია თუმა -- ქუჩუჩა, ხუჭუჭა თმა. თუმა გოჩანს ქუჩუჩია: ი. ყიფშ., გვ. 90 -- თმა აქვს ხუჭუჭა.
შდრ. კუჭუჭია. 2. გადატ. ანთროპ. ხუჭუჭთმიანი ქალის სახელი (ზედწოდებაც). 

Lemma: kuchuchua  
Number: 22468  
ქუჩუჩუა (ქუჩუჩუას) სახელი ქუჩუჩანს ზმნისა -- {და}ხუჭუჭება, აქოჩრება. გადატ. ავსება. ხეს კარაჩხა უკებუნა, დუდშახ
მუთმოქუჩუჩანა: ქხს, 1, გვ. 319 -- ხელში კალათი უჭირავთ, თავამდე ავსებენ (აქოჩრებენ). ქუჩუჩანს (გოქუჩუჩუუ დაახუჭუჭა,
გუუქუჩუჩუუ დაუხუჭუჭებია, გონოქუჩუჩ{ებ}უე(ნ) დაახუჭუჭებდა თურმე) გრდმ. აქუჩუჩებს, ახუჭუჭებს, აქოჩრებს. უქუჩუჩანს (გუუქუჩუჩუუ
დაუხუჭუჭა, გუუქუჩუჩუუ დაუხუჭუჭებია) გრდმ. სასხვ. ქც. ქუჩუჩანს ზმნისა -- უხუჭუჭებს, უქუჩუჩებს. იქუჩუჩუუ(ნ) (დიიქუჩუჩუ დახუჭუჭდა,
დოქუჩუჩელე(ნ) დახუჭუჭებულა) გრდუვ. ვნებ. ქუჩუჩანს ზმნისა -- ქუჩუჩდება; ხუჭუჭდება; იფურჩქნება. აქუჩუჩუუ(ნ) (დააქუჩუჩუ
დაუხუჭუჭდა, დოქუჩუჩუუ დახუჭუჭებია) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უქუჩუჩანს ზმნისა -- უქუჩუჩდება, უხუჭუჭდება, ეფურჩქნება.
აქუჩუჩე(ნ) (აქუჩუჩუ შეძლო {და}ექუჩუჩებინა, -- , დონოქუჩუჩუე(ნ) შესძლებია {და}ექუჩუჩებია) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უქუჩუჩანს
ზმნისა -- შეუძლია {და}აქუჩუჩოს, {და}ახუჭუჭოს. ოქუჩუჩაფუანს (დააქუჩუჩაფუუ დააქუჩუჩებინა, დუუქუჩუჩაფუაფუ დაუქუჩუჩინებია,
ნოქუჩუჩებაფუე(ნ) აქუჩუჩებინებდა თურმე) კაუზ. ქუჩუჩანს ზმნისა -- აქუჩუჩებინებს, ახუჭუჭებინებს. მაქუჩუჩალი მიმღ. მოქმ.
{და}მქუჩუჩებელი, {და}მხუჭუჭებელი. ოქუჩუჩალი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}საქუჩუჩებელი, {და}სახუჭუჭებელი. ქუჩუჩელი მიმღ. ვნებ.
წარს. {და}ქუჩუჩებული; {და}ხუჭუჭებული. ნაქუჩუჩა მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნაქუჩუჩები, {და}ნახუჭუჭები. ნაქუჩუჩუერი მიმღ. ვნებ.
წარს. {და}ქუჩუჩების, {და}ხუჭუჭების საფასური. 

Lemma: kuc-i  
Number: 22469  
ქუც-ი (ქუცის) იგივეა, რაც ქაცუ, ქუქუ, -- 1. ქაცვი; ეკლიანი ბუჩქი. 2. ეკლიანი ბუდე (წაბლისა). ჭუბური ქუციშე გაიშეღეს --
წაბლი ეკლიანი ბუდიდან გამოიტანეს. ჭუბურქ ქუცის გაიშალუა დო თქუა: ფუჰ, სო (მუს) მიშნოფხვექია?!: ხალხ. სიბრ., 1,
გვ. 179 -- წაბლი ქაცვიდან გამოვარდა და თქვაო: ფუი, სად (რაში) ვმჯდარვარო! 

Lemma: kucam-i  
Number: 22470  
ქუცამ-ი (ქუცამს) ქაცვიანი. ქუცამი ოდიარე ქაცვიანი ბალახი, -- ეკლიანი ბალახი. 

Lemma: kucon-i  
Number: 22471  
ქუცონ-ი (ქუცონს) იგივეა, რაც ქირცხონი, -- ეკალბარდიანი ადგილი. შდრ. ქუცი. 

Lemma: kucurua  
Number: 22472  
ქუცურუა (ქუცურუას) პატარა. შდრ. ქვეცერე. 

Lemma: kucuc-i  
Number: 22473  
ქუცუც-ი (ქუცუცის) ეკალი. 

Lemma: kucucam-i  
Number: 22474  
ქუცუცამ-ი (ქუცუცამს) ეკლიანი. შდრ. ძღაბქუცუცამი; ძღაბქურცამი. 

Lemma: kucucia  
Number: 22475  
ქუცუცია (ქუცუციას) ქუცუცის (ეკლის) მქონე. 

Lemma: kwint'k'ir-i  
Number: 22476  
ქუ̂ინტკირ-ი (ქუ̂ინტკირს) ქვიტკირი. 

Lemma: kwinje  
Number: 22477  
ქუ̂ინჯე (ქუ̂ინჯეს) იხ. ქვინჯე. 

Lemma: kwir-i  
Number: 22478  
ქუ̂ირ-ი (ქუ̂ირს) იხ. ქვირი. 

Lemma: ke'-  
Number: 22479  
ქჷ- იგივეა, რაც ქი-, ქუ. 

Lemma: ke'ana  
Number: 22480  
ქჷანა (ქჷანას) იხ. ქიანა. ნამ ქჷანაშა მეურქინი, თი ქჷანაში ქუდი გირთვია:ა. ცან., გვ. 115 -- რომელ ქვეყანაშიც
მიდიხარ, იმ ქვეყნის ქუდი დაიხურეო. 

Lemma: ke'be  
Number: 22481  
ქჷბე (ქჷბეს) იგივეა, რაც ტრაპეზი, -- წისქვილის ნაწილი, რომელშიაც სვამენ წისქვილის ქვებს (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 3, გვ.
223). 



Lemma: ke'le'b-i  
Number: 22482  
ქჷლჷბ-ი (ქჷლჷბის) იხ. ქილიბი. 

Lemma: ke'lor-i  
Number: 22483  
ქჷლორ-ი (ქჷლორს) იხ. ქილორი. შარას ქჷლორი ქჷგმახე ჯასჷნ, ქოძირჷ: მ. ხუბ., გვ. 298 -- გზაში ხოხობი რომ ზის ხეზე,
ნახა. 

Lemma: ke'ma  
Number: 22484  
ქჷმა (ქჷმას) ღვინის საწურია ერთგვარი, -- ძაბრი. იღებდნენ უძირო ჭურას (მწარე კვახს) ან ქოთანს, ძირს უკეთებდენ
ნახვრეტებს, ნახვრეტებში გაუყრიდენ ჩხირებს და ჭურჭელში ჩააგებდენ გვიმრას. ამით იწურებოდა საწნახელიდან
ამოღებული ღვინო (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 3, გვ. 156). 

Lemma: ke'mot'a  
Number: 22485  
ქჷმოტა (ქჷმოტას) უსუფთაო; უშნო. 

Lemma: ke'nde'r-i  
Number: 22486  
ქჷნდჷრ-ი (ქჷნდჷრს) იხ. ქინდირი, -- ქედი. ხოჯიშ ქჷნდჷრი უღუშ უკახალე სქიდჷ -- ხარის ქედი უღლის უკან რჩება. 

Lemma: ke'nz-i  
Number: 22487  
ქჷნზ-ი (ქჷნზის): ტყავისა იყო, სახელოები არ ჰქონდა. ზევით ჩასაცმელად ხმარობდნენ (მასალები, ტ. 3, ნაწ. 1, გვ. 244). 

Lemma: ke'nkolua  
Number: 22488  
ქჷნქოლუა (ქჷნქოლუას) იგივეა, რაც ქიქონუა, -- მსუნაგის მიერ ბევრის ჭამა. 

Lemma: ke'nch-i//ke'nche'  
Number: 22489  
ქჷნჩ-ი//ქჷნჩჷ (ქჷნჩჷს) ზედა ჩასაცმელი ტყავისა. ცხვარს გაატყავებდნენ, სათანადოდ დაამუშავებდენ და სახელოიან
გრძელ `ქჷნჩჷს' იკერავდენ (მასალები, ტ. 3, ნაწ. 1, გვ. 241). არძაქ ქჷნჩჷ დიიჭეს ოში კოჩიქ: მ. ხუბ., გვ. 262 -- ყველამ
`ქჷნჩჷ' შეიკერეს, ასმა კაცმა. ოშ კოჩის ოშ ქჷნჩიქ ქააჸუუ: მ. ხუბ., გვ. 262 -- ას კაცს ასი `ქინჩი' გამოუვიდა. შდრ. ქჷნზი. 

Lemma: ke'on-i  
Number: 22490  
ქჷონ-ი (ქჷონს) იხ. ქიონი, -- მთქნარება. 

Lemma: ke'onua  
Number: 22491  
ქჷონუა (ქჷონუას) იხ. ქიონუა. შდრ. ქჷრონუა. 

Lemma: ke'r-i  
Number: 22492  
ქჷრ-ი (ქჷრს) იხ. ქირი. ქჷმორთჷ ქჷრქჷ -- მოვიდა ქორი. ჩქჷმი ქჷრი დო მიმინო ვა ქიგეუხენო შხვას!: ი. ყიფშ., გვ. 141 --
ჩემი ქორი და მიმინო (კი) არ უზის სხვას! ქჷრც გაკუვსოფუდას!: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 55 -- ქორს დაეგლიჯოს! 

Lemma: ke'rbak-i  
Number: 22493  
ქჷრბაქ-ი (ქჷრბაქის) საღებავი იყო ერთგვარი. ქჷრბაქით ვღებავთ (მასალები, ტ. 2, ნაწ. 2, გვ. 220). 

Lemma: ke'rtbash-i  
Number: 22494  
ქჷრთბაშ-ი (ქჷრთბაშის) შავი საღებავი (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 1, გვ. 219). 

Lemma: ke'ron-i  
Number: 22495  
ქჷრონ-ი (ქჷრონს) იხ. ქირონი, ქიონი. 

Lemma: ke'rot'-i  
Number: 22496  
ქჷროტ-ი (ქჷროტის) იგივეა, რაც ქერცი, -- ქერტლი. 

Lemma: ke'rke  
Number: 22497  
ქჷრქე (ქჷრქეს) იხ. ქირქე, -- ქარაფი, ხრამი, ციცაბო კლდის პირი. მიკოთხოზჷ ქჷრქეშ ძგას: ქხს, 1, გვ. 340 -- მისდევს
ქარაფის ნაპირს. 

Lemma: ke'rkin-i  
Number: 22498  
ქჷრქინ-ი (ქჷრქინს) იხ. ქირქინი. 

Lemma: ke'rchin-i  



Number: 22499  
ქჷრჩინ-ი (ქჷრჩინს) იხ. ქირჩინი. 

Lemma: ke'rchon-i  
Number: 22500  
ქჷრჩონ-ი (ქჷრჩონს) იხ. ქირჩონი. 

Lemma: ke'rchua  
Number: 22501  
ქჷრჩუა (ქჷრჩუას) იხ. ქირჩუა; ქირჩინი. 

Lemma: ke'rca  
Number: 22502  
ქჷრცა (ქჷრცას) იხ. ქირცა, -- იგივეა, რაც ქერცა, ქჷცა. 

Lemma: ke'rcal-i  
Number: 22503  
ქჷრცალ-ი (ქჷრცალს) იგივეა, რაც ქჷრცა. 

Lemma: ke'rcxon-i  
Number: 22504  
ქჷრცხონ-ი (ქჷრცხონს) იგივეა, რაც ქირცხონი, ქუცონი. 

Lemma: ke'rcxe'  
Number: 22505  
ქჷრცხჷ (ქჷრცხჷს) ქაცვი, -- ეკალ-ბარდი. შარას, ქჷრცხჷს დედიბი-ოსური ქჷმთოხენ, ქოძირჷ: მ. ხუბ., გვ. 296 -- გზაზე,
ქაცვში დედაბერი (მოხუცი ქალი) რომ ზის, ნახა. 

Lemma: ke't'ua  
Number: 22506  
ქჷტუა (ქჷტუას) იხ. ქიტუა. ქჷტუნა პიშქოსალით -- ახვევენ პირსახოცით. 

Lemma: ke'kon-i  
Number: 22507  
ქჷქონ-ი (ქჷქონს) იხ. ქირქონი. 

Lemma: ke'ke'  
Number: 22508  
ქჷქჷ (ქჷქჷს) ენტომ. ქინქლა. 

Lemma: ke'ghe'  
Number: 22509  
ქჷღჷ (ქჷღჷს) იხ. ქიღუ. ქოთომცჷ ქჷღჷქ გოურჩქინდჷ -- ქათამს (ქათმის) ტილი გაუჩნდა. შდრ. ქჷქჷ. 

Lemma: ke'ca  
Number: 22510  
ქჷცა (ქჷცას) იგივეა, რაც ქჷრცა. 

Lemma: kshio  
Number: 22511  
ქშიო! შორსდ. შეძახილი გაგდების, მოშორებისა: აქშა! ქშიო, კოღო, სი ოხერი!: ქხს, 1, გვ. 222 -- აქშა, კოღო შე ოხერო! შდრ.
შიო! 

Letter: gh  
ღ 

Lemma: gh1  
Number: 22512  
ღ1 იხ. ღალა. 

Lemma: gh2  
Number: 22513  
ღ2 იხ. ღება. 

Lemma: ghabal-i  
Number: 22514  
ღაბალ-ი (ღაბალ/რს) ხმამაღლა ლაპარაკი, როხროხი. იხ. ღაბაჩუა. 

Lemma: ghabach-i  
Number: 22515  
ღაბაჩ-ი (ღაბაჩის) იხ. ღაღაჩი. 



Lemma: ghabachua  
Number: 22516  
ღაბაჩუა (ღაბაჩუას) სახელი ღაბაჩანს ზმნისა -- ლაქლაქი; ხმამაღლა მხიარული და უთავბოლო ლაპარაკი. მიშახე
რჩინუემს დო იღაბაჩუ - შუაში უზის ბებრებს და ლაქლაქებს. იღაბაჩუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის მწკრივებში)
გრდუვ. ვნებ. ხმამაღლა უთავბოლოდ ლაპარაკობს. 

Lemma: ghabo  
Number: 22517  
ღაბო (ღაბოს) ზოოლ. ჩიტია ერთგვარი. 

Lemma: ghabu  
Number: 22518  
ღაბუ (ღაბუს) ღაბო (?); ჯიუტი მთხოვნელი; ყველაფერში მეტის მდომელი და ამდენად მოუშორებელი. ღაბუცალო
ქიმკაბუნუუ კოსინი, ვაჩერცხიებუ - ღაბოსნაირად რომ ჩამოეკიდება კაცს, არ ჩამოსცილდება (მოშორდება). 

Lemma: ghaz-i1  
Number: 22519  
ღაზ-ი1 (ღაზის) შალის მსხვილი ძაფით მოქსოვილი ქალის თავსაბურავი, -- ღაზლი. 

Lemma: ghaz-i2  
Number: 22520  
ღაზ-ი2 (ღაზის) ხაზი. ირ ნოჭკერც (დიხაში) ვაკეთენთ ღაზეფც (ბუცხით, ვარა ბერგით) თუთუმიში რადეფიშო: ყაზაყ.,
26.05.1930, გვ. 2 - ყოველ ნაჭერზე (მიწისა) ვაკეთებთ ხაზებს (ფოცხით ან თოხით) თამბაქოს რიგებისათვის. 

Lemma: ghazl-i  
Number: 22521  
ღაზლ-ი, ღაზლა (ღაზლას) იხ. ღაზი, -- ღაზლი; მატყლის მკედი სხჳლი (საბა). შდრ. გურ. ღაზლი შალის თავსაბურავი (ს.
ჟღ., ა. ღლ.). 

Lemma: ghazo  
Number: 22522  
ღაზო (ღაზოს) ბოტან. ბალახია ერთგვარი, საქონელი ეტანება. 

Lemma: ghazua  
Number: 22523  
ღაზუა (ღაზუას) სახელი ღაზუნს ზმნისა -- ხაზვა. იხ. ღაზი; შდრ. ღაზურუა. 

Lemma: ghazura  
Number: 22524  
ღაზურა (ღაზურას) სხვადასხვა ფერის, ზოლებიანი. 

Lemma: ghazurel-i  
Number: 22525  
ღაზურელ-ი (ღაზურელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ღაზურანს ზმნისა -- დაჯღაბნილი, უშნოდ დაწერილ-დახატული. 

Lemma: ghazurua  
Number: 22526  
ღაზურუა (ღაზურუას) იგივეა, რაც ღაზუა, -- სახელი ღაზურანს ზმნისა -- ხაზვა, ხატვა (უშნოდ), -- ჩხაპნა, ბღაჯნა, ჯღაბნა.
მუსი რე, ღაზურანქინი? - რასაა, რომ ბღაჯნი? ღაზურანს (დოღაზურუუ დაბღაჯნა, დუუღაზურუუ დაუბღაჯნია, ნოღაზურუე(ნ) ბღაჯნიდა
თურმე) გრდმ. ხაზავს, ხატავს უშნოდ, -- ბღაჯნის. უღაზურანს (დუუღაზურუუ დაუჯღაბნა, დუუღაზურუუ დაუჯღაბნია) გრდმ. სასხ. ქც.
ღაზურანს ზმნისა -- უხაზავს, უხატავს უშნოდ, -- უჯღაბნის, უბღაჯნის. აღაზურუუ(ნ) (დააღაზურუ დაეჯღაბნა, დოღაზურუუ
დასჯღაბნია) გრდუვ. ვნებ. ღაზურანს ზმნისა -- ეჯღაბნება, ებღაჯნება, უშნოდ ეხატება. იღაზურე(ნ) (იღაზურუ შესაძლებელი
გახდა უშნოდ დახატვა, დახაზვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ღაზურანს ზმნისა -- შეიძლება დაიბღაჯნოს. აღაზურე(ნ) (აღაზურუ
შეძლო ებღაჯნა, -- , დონოღაზურუე(ნ) შესძლებია დაებღაჯნა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უღაზურანს ზმნისა -- შეუძლია ბღაჯნოს,
ჯღაბნოს. ოღაზურაფუანს (ოღაზურაფუუ აბღაჯნინა, უღაზურაფუაფუ უბღაჯნინებია, ნოღაზურაფუე(ნ) აბღაჯნინებდა თურმე) კაუზ.
ღაზურანს ზმნისა -- აჯღაბნინებს, ახატვინებს უშნოდ. მაღაზურალი მიმღ. მოქმ. {და}მბღაჯნელი, {და}მჯღაბნელი. ოღაზურალი
მიმღ. ვნებ. მყ. {და}საბღაჯნი, {და}საჯღაბნი. ღაზურელი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ბღაჯნილი, {და}ჯღაბნილი. ნაღაზურა მიმღ. ვნებ.
წარს. ნაბღაჯნი, ნაჯღაბნი. ნაღაზურუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ბღაჯნის, ჯღაბნის საფასური. 

Lemma: ghair-i  
Number: 22527  
ღაირ-ი (ღაირს) იხ. ღალირი. 

Lemma: ghal-i  
Number: 22528  
ღალ-ი, ღა-ი (ღალ/რს), ღალუ, ღალჷ (ღალუ/ჷ-ს; მრ. რიცხ. ღალუ-ეფ-ი) ღელე. ინგჷრი ეთიილი აფუ, სო რე, ვე ეჩინებე
ღალი: ი. ყიფშ., გვ. 161 - ენგური დათოვლილია (აქვს), სადაა, არ იცნობა (არ შეიძლება ცნობა) ღელე. შდრ. ლაზ. ღალი
ღელე (ნ. მარი). ღალუ ღ *ღალ-ულ (გ. როგ., ისტ. ფონ., გვ. 75). 

Lemma: ghala1  
Number: 22529  
ღალა1 (ღალას) 1. ქონება, სიმდიდრე; მფლობელობა; სამეფო; 2. ღონე, შეძლება. იში ღალა ზღვას ქიგჷლუუღუ: ი. ყიფშ.,
გვ. 6 - იმისი ქონება ზღვას (ქე) დააქვს. ე ბოშიში ღალაქჷ, მუ რაგადი ოკო, რკებაშა მიდართჷ: ა. ცაგ., გვ. 6 - ამ ბიჭის
ქონება (სიმდიდრე), რა თქმა უნდა, კლებაზე წავიდა. ზოჯუა გინოჩჷ ირი მუში ღალას: ი. ყიფშ., გვ. 53 - ბრძანება გასცა
მთელ თავის სამფლობელოში. შდრ. ღჷმალა. 



Lemma: ghala2  
Number: 22530  
ღალა2 (ღალას) იხ. დაღალება. 

Lemma: ghala3  
Number: 22531  
ღალა3 (ღალას) სახელი მეუღუ(ნ), იღანს ზმნათა -- წაღება. ღალა ქუდუუჭყჷ: ი. ყიფშ., გვ. 17 - წაღება დაუწყო. ნაბადიშ
ხეთ ღალა დეგეზარუ-და, კაღუს ქომკუოთი დო თეშ ოსარგალევა: თ. სახოკ., გვ. 254 - ნაბდის ხელით წაღება თუ
დაგეზარება, კავს მოაბი და ისე ათრიეო. წყარიშ მუნაღელს წყარი იღანსია - წყლის მოტანილს წყალი წაიღებსო.
ოჭკადირეშე ჯოღორს მუთა აღენია - სამჭედლოდან ძაღლი ვერაფერს წაიღებსო. ჯოღორი მიქით ჸვილუნი, თის
ოღალაფესია: ი. ყიფშ., გვ. 179 - ძაღლი ვინც მოკლა, იმას წააღებინესო. ქღალა შურიში სუნთქვა. გადატ. თუ ბრძანების
ფორმაა (ვე ეღა შური! -- არ ისუნთქო!) ნიშნავს: ხმის გაკმენდას, გაჩუმებას. იღანს (იღუ {წა}იღო, უღალუ {წა}უღია, ნოღალუე(ნ)
{წა}იღებდა თურმე) გრდმ. წაიღებს. უღანს (მიდუუღანს წაუღებს, წაართმევს; მიდუუღალუ წაუღია, წაურთმევია; მიდნოღალუე(ნ)
წაიღებდა, წაართმევდა თურმე) გრდმ. სასხ. ქც. იღანს ზმნისა -- {წა}უღებს. იღინე(ნ) (იღინუ შესაძლებელი გახდა {წა}ღება, -- , --
) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. იღანს ზმნისა -- შეიძლება {წა}ღება. აღინე(ნ) (აღინუ შეძლო წაეღო, -- , ნოღალუე(ნ) შესძლებია წაღება)
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უღანს ზმნისა -- შეუძლია წაიღოს. ოღალაფუანს (ოღალაფუუ {წა}აღებინა, უღალაფუაფუ {წა}უღებინებია,
ნოღალაფ{უაფ}უე(ნ) {წა}აღებინებდა თურმე) კაუზ. იღანს ზმნისა -- {წა}აღებინებს. მაღალარი მიმღ. მოქმ. {წა}მღები. ოღალარი, ოღალე
მიმღ. ვნებ. მყ. {წა}საღები; ტვირთი. ღალირი მიმღ. ვნებ. წარს. {წა}ღებული. ნაღელი მიმღ. ვნებ. წარს. {წა}ნაღები. ნაღელუერი
მიმღ. ვნებ. წარს. {წა}ღების საფასური. შდრ. ლაზ. ღ: გამა-მიღი მომიტანე მე (ნ. მარი). იხ. ოღალე. 

Lemma: ghalat'-i  
Number: 22532  
ღალატ-ი (ღალატის) ღალატი. შხვაში ღალატით დუსუ ღალატენქია - სხვისი ღალატით თავს ღალატობო. 

Lemma: ghalat'eba  
Number: 22533  
ღალატება (ღალატებას) სახელი ღალატენს ზმნისა -- ღალატი, ღალატობა. პატიცემაში მანგიორი ღალატენა არძო
ართო: ი. ყიფშ., გვ. 158 - პატივისცემის მაგივრად ღალატობენ ყველა ერთად. მიდგაქჷრენი მიღალატეს: ი. ყიფშ., გვ. 158 -
ვიღაცამ გვიღალატა. ჩქი ჩქინ დუსუ ბღალატენთ: ი. ყიფშ., გვ. 168 - ჩვენ ჩვენს თავს ვღალატობთ. გაბედება ღალატენცჷ:
კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 66 - გამბედაობა ღალატობს. ღალატენს (იყენ. უღალატუ უღალატა, უღალატებუ უღალატნია,
ნოღალატებუე(ნ) ღალატობდა თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქ. ღალატობს. უღალატენს (უღალატუ უღალატა, უღალატებუ უღალატნია) გრდმ.
სასხ. ქც. ღალატენს ზმნისა -- უღალატებს. იღალატინე(ნ) (იღალატინუ შესაძლებელი გახდა ღალატი, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ.
ვნებ. ღალატენს ზმნისა -- შეიძლება ღალატი. აღალატინე(ნ) (აღალატინუ შეძლო ეღალატა, -- , ნოღალატუე(ნ) შესძლებია
ეღალატა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უღალატენს ზმნისა -- შეუძლია უღალატოს. ოღალატებაფუანს (ოღალატებაფუუ აღალატებინა,
უღალატებაფუაფუ უღალატებინებია, ნოღალატებაფუე(ნ) აღალატებინებდა თურმე) კაუზ. ღალატენს ზმნისა -- აღალატებინებს.
მოღალატე, მაღალატებელი მიმღ. მოქმ. მოღალატე, მღალატებელი. ოღალატე, ოღალატებელი მიმღ. ვნებ. მყ. საღალატო,
საღალატებელი. ღალატებული მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ღალატებული. ნაღალატები, ნაღალატუ მიმღ. ვნებ. წარს. ნაღალატები.
ნაღალატებუერი, ნაღალატუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ღალატის საფასური. უღალატებუ მიმღ. უარყ. უღალატო. 

Lemma: ghalapa  
Number: 22534  
ღალაფა (ღალაფას) სახელი ოღალაფუანს ზმნისა -- რწყევა; ღებინება. დიშუმუუნი, ოღალაფუანს პიჯიშე - რომ
დათვრება, პირიდან აღებინებს. ოღალაფუანს (ოღალაფუუ აღებინა, უღალაფუაფუ უღებინებია, ნოღალაფუე(ნ) აღებინებდა თურმე)
გრდმ. აღებინებს. მაღალაფუ მიმღ. აწმყ. მრწყევი, მრწყეველი. მაღალაფარი მიმღ. მოქმ. მრწყეველი. 

Lemma: ghaleba  
Number: 22535  
ღალება (ღალებას) სახელი იღალებუ(ნ) ზმნისა -- შეშინება. ბაღანაქ დიიღალუ - ბავშვი ძლიერ დაშინდა, -- იტყვიან
შეშინებულ ჩვილ ბავშვზე (გ. როგავა). 

Lemma: ghalier-i  
Number: 22536  
ღალიერ-ი (ღალიერს) ქონების მქონე, -- მდიდარი. ჸოფე ართი ღალიერი კოჩი: ი. ყიფშ., გვ. 7 - ყოფილა ერთი მდიდარი
კაცი. შდრ. ღალა.1 

Lemma: ghalir-i1  
Number: 22537  
ღალირ-ი1 (ღალირს) მიმღ. ვნებ. წარს. იღანს ზმნისა -- წაღებული. არძა თეურე ღალირი რე: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 146 -
ყველა იქიდანაა წაღებული. ართი ღალირი ორდუ: მ. ხუბ., გვ. 117 - ერთი წაღებული იყო. 

Lemma: ghalir-i2  
Number: 22538  
ღალირ-ი2 (ღალირს) მიმღ. ვნებ. წარს. იღალებუ(ნ) ზმნისა -- {შე}შინებული. 

Lemma: ghalidzga  
Number: 22539  
ღალიძგა (ღალიძგას) ტოპონ. ღ ღალიშ-ძგა ღელის ნაპირი. 

Lemma: ghalu1  
Number: 22540  
ღალუ1 (ღალუს) საბრალო, საწყალი. შდრ. სვან. ღალ საწყალი. 

Lemma: ghalu2  
Number: 22541  



ღალუ2, ღალჷ (ღალუ/ჷ-ს) იხ. ღალი, -- ღელე. 

Lemma: ghalua1  
Number: 22542  
ღალუა1 (ღალუას) იხ. შულადა -- დაღლა. შდრ. ლაზ. ღალდ დაღლა (ნ. მარი). 

Lemma: ghalua2  
Number: 22543  
ღალუა2 (ღალუას) იხ. დოღალუა, -- შეშინება. 

Lemma: ghalua3  
Number: 22544  
ღალუა3 (ღალუას) გადატ. ცეცხლისაგან (სიცხისაგან) რისამე; მაგ., მეტად გახურებული უთოს წასობით გასაუთოებელის
ოდნავ გაფუჭება (პ. ჭარ.). 

Lemma: ghalucha  
Number: 22545  
ღალუჩა (ღალუჩას), ღაჲჩა (ღაჲჩას) ტოპონ. პატარა ღელე ს. ვედიდკარში (მარტვილის რაიონი). შდრ. მუხურჩა. 

Lemma: ghaludzga  
Number: 22546  
ღალუძგა (ღალუძგას) იგივეა, რაც ღალიძგა, -- ღელის პირი, ღელის ნაპირი. ღალუძგაშა გედლუოჯღონი: ქხს, 1, გვ. 190 -
ღელის პირზე ჩავგზავნე. 

Lemma: ghale'  
Number: 22547  
ღალჷ (ღალჷ-ს) იგივეა, რაც ღალი, ღალუ, -- ღელე. მიდარაჸი ხოჯეფი ღალჷშა დო წყარი ქოჩი: ი. ყიფშ., გვ. 8 - გარეკე
ხარები ღელეში და წყალი დაალევინე. 

Lemma: ghaldzgap'ij-i  
Number: 22548  
ღალძგაპიჯ-ი (ღალძგაპიჯის, ღალძგაპის) ღალიძგას პირი. მერჭულე ოხორანდჷ, ასე მოლე - ღალძგაპიცჷ: კ. სამუშ.,
ქართ. ზეპ., გვ. 94 - მერჭულე სახლობდა გამოღმა, -- ღალიძგას პირად. 

Lemma: ghalc'q'ar-i  
Number: 22549  
ღალწყარ-ი (ღალწყარს) ღელის წყალი. 

Lemma: ghalch'ich'e  
Number: 22550  
ღალჭიჭე (ღალჭიჭეს) ტოპონ. პატარა ღელე. 

Lemma: ghalxumla  
Number: 22551  
ღალხუმლა (ღალხუმლას) ტოპონ. {გა}მშრალი ღელე. 

Lemma: ghamak'-i  
Number: 22552  
ღამაკ-ი (ღამაკის) სუსტი, უძლური; დაუძლურებული. 

Lemma: ghamak'eba  
Number: 22553  
ღამაკება (ღამაკებას) სახელი აღამაკენს, იღამაკებუ(ნ) ზმნათა -- დაუძლურება, დასუსტება; დაძაბუნება. დეეღამაკუ,
მუთუნი ვეშეულებუ გაჭირებულს - დაუძლურდა, არაფერი შეუძლია გაჭირვებულს. აღამაკენს (დააღამაკუ დააუძლურა,
დუუღამაკებუ დაუუძლურებია, დონოღამაკებუე(ნ) დააუძლურებდა თურმე) გრდმ. აუძლურებს, ასუსტებს, აინვალიდებს, აძაბუნებს.
იღამაკებუ(ნ) (დიიღამაკუ დაუძლურდა, დაღამაკებელე(ნ) დაუძლურებულა) გრდმ. აღამაკენს ზმნისა -- უძლურდება, ძაბუნდება.
{და}მაღამაკებელი მიმღ. მოქმ. {და}მ{ა}უძლურებელი, {და}მძაბუნებელი. ოღამაკებელი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}საუძლურებელი,
{და}საძაბუნებელი. {და}ღამაკებული მიმღ. ვნებ. წარს. {და}უძლურებული, {და}ძაბუნებული. ნაღამაკები/უ მიმღ. ვნებ. წარს.
{და}ნაუძლურები, {და}ნაძაბუნები. ნაღამაკებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}უძლურების, {და}ძაბუნების საფასური. უდუღამაკებუ მიმღ.
უარყ. დაუუძლურებელი, დაუძაბუნებელი. 

Lemma: ghamak'ebul-i  
Number: 22554  
ღამაკებულ-ი (ღამაკებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. აღამაკენს, იღამაკებუ(ნ) ზმნათა -- დაუძლურებული, დაძაბუნებული. 

Lemma: ghamak'ua  
Number: 22555  
ღამაკუა (ღამაკუას) იხ. ღამაკება. 

Lemma: ghama{n}c'k'a  
Number: 22556  
ღამა{ნ}წკა (ღამა{ნ}წკას) მაღალი და მეტად სუსტი ადამიანი (მ. ძაძ.). 

Lemma: ghamaska  
Number: 22557  
ღამასქა (ღამასქას) ანგარი (კაცი). 



Lemma: ghamur-i  
Number: 22558  
ღამურ-ი (ღამურს) მოფერებითი ღრენა (მ. ძაძ.). 

Lemma: ghanda  
Number: 22559  
ღანდა (ღანდას) ღობე, კედელი; ხარიხა; შემორაგული (კედელი). ეზოებს თუ ყანებს ერთმანეთისაგან გამოყოფდნენ ღობით
ანდა ჩარგავდნენ ხეებს საზღვრად, -- ამ ღობეს, ანდა ჩარგული ხეების ახლო ადგილს ეძახდნენ (ეძახიან) ღანდას. კამბეშიქ
ხული ძირჷ დო ღანდა ვაძირჷ: ი. ყიფშ., გვ. 177 - კამეჩმა მხალი ნახა და ღობე (შემორაგული კედელი) ვერ ნახა. პატონ
ჯიხას დინორდუ დო მუსუ ვაგუჸუნდუ ღანდა: ქხს, 1, გვ. 36 - ბატონი ციხეში (სიმაგრეში) იდგა და თვითონ (კი) არ ევლო
ღობე. ორწყე, კათა ალახენა ღანდას -- ღობერიშ ძგას: კ. სამუშ., გვ. 95 - ხედავს, ხალხი ზის ღანდაზე -- ღობის ძირას. 

Lemma: ghandal-i  
Number: 22560  
ღანდალ-ი (ღანდალ/რს) უღონო საუბარი. 

Lemma: ghandala  
Number: 22561  
ღანდალა (ღანდალას) იგივეა, რაც კიდაჭი, -- ბაღლინჯო, კედლის ტილი. ღანდალას მუში შური ვაწუხენსია: ხალხ. სიბრ.,
1, გვ. 146 - ბაღლინჯოს თავისი სუნი არ აწუხებსო. შდრ. ზ. რაჭ. ღანდალა; იმერ. ღანდარა ბაღლინჯო (ქეგლ). 

Lemma: ghandalua  
Number: 22562  
ღანდალუა (ღანდალუას) სახელი ღანდალანს ზმნისა -- უღონო, უძლური საუბარი, გაურკვეველი სიტყვების წარმოთქმა.
ღანდალანს (ღანდალუუ უძლურად ილაპარაკა, უღანდალუუ უძლურად ულაპარაკნია, ნოღანდალუე(ნ) უღონოდ საუბრობდა თურმე)
გრდმ. უღონოდ, უძლურად ლაპარაკობს. 

Lemma: ghank'-i  
Number: 22563  
ღანკ-ი (ღანკის) მიზანი; ნიშანი (სასროლი). ქჷდადგინესჷ შორი აკანცჷ ღანკი: ი. ყიფშ., გვ. 17 - დაადგინეს (დადგეს) შორ
ადგილას მიზანი. ნდიიქჷ მაჟირაშა დეენირზჷ ღანკიში ჸოთამაშა: ი. ყიფშ., გვ. 17 - დევი მეორეჯერ დაენაძლევა ნიშანზე
სროლაში. შდრ. საგანი. 

Lemma: ghant'ar-i  
Number: 22564  
ღანტარ-ი (ღანტარს) წანწალი, წოწიალი; ხეტიალი. შდრ. იმერ. ღანტალი წანწალი, წოწიალი, ჩანჩალი (ვ. ბერ.). 

Lemma: ghant'ua  
Number: 22565  
ღანტუა (ღანტუას) სახელი ოღანტანს ზმნისა -- ძლივს სიარული, ლასლასი. 

Lemma: ghanghal-i  
Number: 22566  
ღანღალ-ი (ღანღალ/რს) ღოღვა, ხანხალი, ძლივს სიარული. შდრ. გურ. ღანღალი უძალოდ, უსაქმოდ ხეტიალი (ა. ღლ.). 

Lemma: ghanchal-i  
Number: 22567  
ღანჩალ-ი (ღანჩალ/რს) ხმამაღლა ლაპარაკი. 

Lemma: ghandzg-i  
Number: 22568  
ღანძგ-ი (ღანძგის) ზოოლ. მახრა (დ. ფიფია). შდრ. ხვატარი. 

Lemma: ghandzgal-i  
Number: 22569  
ღანძგალ-ი (ღანძგალს) მოსაბეზრებელი ლაპარაკი. შდრ. ძგაძგალი. 

Lemma: ghandzgala  
Number: 22570  
ღანძგალა (ღანძგალას) ვისაც ღანძგალი (მომაბეზრებელი ლაპარაკი) სჩვევია. 

Lemma: ghandzgia  
Number: 22571  
ღანძგია (ღანძგიას) იხ. ღვანძგია. 

Lemma: ghandzgil-i  
Number: 22572  
ღანძგილ-ი (ღანძგილს) მიმღ. ვნებ. წარს. ღანძგუნს ზმნისა -- {და}ღმეჭილი. 

Lemma: ghandzgua  
Number: 22573  
ღანძგუა (ღანძგუას) სახელი ღანძგუნს ზმნისა -- უგულოდ, უხალისოდ ღმეჭით ჭამა, -- ღრღნა საჭმლისა. ღანძგუნს (დოღანძგუ
დაღეჭა, დოუღანძგუ დაუღეჭავს, დონოღანძგუე(ნ) დაღეჭავდა თურმე) გრდმ. მძიმედ ღეჭავს, უხალისოდ ჭამს. იხ. ღანწკუა, ღანჭკუა.

Lemma: ghanc'k'a  
Number: 22574  



ღანწკა (ღანწკას) იხ. ხანწკა. 

Lemma: ghanc'k'ua  
Number: 22575  
ღანწკუა (ღანწკუას) იხ. ღანძგუა, -- უშნოდ, უგულოდ ჭამა; ღეჭვა. შდრ. კანკუა, ღანჭკუა. 

Lemma: ghanch'k'ua  
Number: 22576  
ღანჭკუა (ღანჭკუას) იხ. ღანძგუა, ღანწკუა, -- სახელი ღანჭკუნს ზმნისა -- ღეჭვა. ღანჭკჷნს (დოღანჭკუ დაღეჭა, დუუღანჭკუ
დაუღეჭავს, დონოღანჭკუე(ნ) დაღეჭავდა თურმე) გრდმ. ღეჭავს. 

Lemma: ghanj-i  
Number: 22577  
ღანჯ-ი (ღანჯის) ჟანგი. გურცუ ღანჯიქ ქჷმკჷმასუ: ეგრისი, გვ. 131 - გულზე ჟანგი მომეკიდა (მომესვა). შდრ. ჯანგი. 

Lemma: ghanja  
Number: 22578  
ღანჯა (ღანჯას) ღვარძლი. მუდგა ოდიარუენი, იშენი უღუ გერიშ ღანჯა: მასალ., გვ. 69 - რამდენიც უნდა {გამო}კვებო,
მაინც აქვს მგლის ღვარძლი. 

Lemma: ghanjam-i  
Number: 22579  
ღანჯამ-ი (ღანჯამს) ჟანგიანი; ღვარძლიანი. ღანჯამი გურქუ გიწიმინდ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 85 - ჟანგიანი გული
დაწმდა. 

Lemma: ghanjar-i  
Number: 22580  
ღანჯარ-ი (ღანჯარს) იგივეა, რაც ღანჯამი, -- ჟანგიანი, ღვარძლიანი. გური ღანჯარი რენია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 33 - გული
ჟანგიანი არისო. 

Lemma: ghanjg-i  
Number: 22581  
ღანჯგ-ი (ღანჯგის) იგივეა, რაც ღანჯი, -- ჟანგი. სქან ჸოროფა თეში პჭოფუნს, მუჭო ღანჯგი რკინასინი: მ. ხუბ., გვ. 319 -
შენი სიყვარული ისე მიჭერს, როგორც ჟანგი რკინას. 

Lemma: ghanjgua  
Number: 22582  
ღანჯგუა (ღანჯგუას) სახელი ღანჯგუნს ზმნისა -- 1. ღიჯნა; უსწორ-მასწოროდ მოკბეჩა და ჭამა (ხილისა). 2. ბლაგვი
იარაღით რისამე გაჭირვებით ჭრა, -- ჯიჯგნა. მუჭო რე, ეშა თომა გინუღანჯგუნი? - როგორაა, ამისთვის თმა რომ
გადაუჯიჯგნია (გადაუღიჯნია). 

Lemma: ghanjian-i  
Number: 22583  
ღანჯიან-ი (ღანჯიანს) იგივეა, რაც ღანჯამი, ღანჯარი -- ღვარძლიანი, ჟანგიანი. ღანჯიანი გურიში მინჯე რე -
ღვარძლიანი გულის პატრონია. 

Lemma: ghazhm-i  
Number: 22584  
ღაჟმ-ი (ღაჟმის) შხამი; ჟღამი. დიდი ღაჟმი უღუ გურსუ - დიდი შხამი აქვს გულში. 

Lemma: ghazho  
Number: 22585  
ღაჟო (ღაჟოს) იგივეა, რაც ხაჟო, -- ზოოლ. ღაჟო (მრ. რიცხ.: ღაჟუ-ეფ-ი ღაჟოები). შდრ. ლაზ. ღაჭო ღაჟო (ნ. მარი). 

Lemma: ghazhuer-i  
Number: 22586  
ღაჟუერ-ი (ღაჟუერს) აჭრელებული. ოჭიში აფუდუ ღაჟუერი - ზურგი ჰქონდა აჭრელებული. 

Lemma: ghazhura  
Number: 22587  
ღაჟურა (ღაჟურას) ჭრელი; ნაირფეროვანი. შდრ. ღაჟო. 

Lemma: ghazhurel-i  
Number: 22588  
ღაჟურელ-ი (ღაჟურელს) იგივეა, რაც ღაჟუერი, -- მიმღ. ვნებ. წარს. ღაჟურანს ზმნისა -- ჭრელი, აჭრელებული. 

Lemma: ghazhuria  
Number: 22589  
ღაჟურია (ღაჟურიას) იგივეა, რაც ღაჟურა, -- ჭრელი. ღაჟურია ფერიში თულეფი ხოლო აკათუუ ნამთინეშა - ჭრელი
ფერის გოჭებიც გაერევა ზოგჯერ. 

Lemma: ghazhurua  
Number: 22590  
ღაჟურუა (ღაჟურუას) სახელი ღაჟურანს ზმნისა -- აჭრელება; დაზოლებიანება. ღაჟურანს (ღაჟურუუ {ა}აჭრელა, უღაჟურუუ
{ა}უჭრელებია, ნოღაჟურუე(ნ) აჭრელებდა თურმე) გრდმ. აჭრელებს, აზოლიანებს. 

Lemma: ghar-i  



Number: 22591  
ღარ-ი (ღარს) ღარი (მაგ., წისქვილისა). 

Lemma: gharanchia  
Number: 22592  
ღარანჩია (ღარანჩიას) ღვარისაგან ფერდობზე გაკვალული ღარი. 

Lemma: ghardasmul-i  
Number: 22593  
ღარდასმულ-ი (ღარდასმულს) თეძოფართო; მსუქანი. მუშენ ვარე თე ჩხოუ ღარდასმული? - რატომ არაა ეს ძროხა
მსუქანი? შდრ. იმერ. ღარის დასმა რაიმე კაი საქმეში ჩავარდნა, მოგება (ვ. ბერ.). 

Lemma: ghart-i  
Number: 22594  
ღართ-ი (ღართის) ჩოხა; საწვიმარი ნაბადი (საბა). ღართს ქსოვდნენ მატყლისაგან (მასალები, ტ. 3, ნაწ. 1, გვ. 241).
მიკგოქუნს ჯვეში ღართი: ეკური, გვ. 387 - გაცვია ძველი ჩოხა. ღართი გაიშასოფჷ ოჭიშწკჷმა: მ. ხუბ., გვ. 268 - ჩოხა
გამოგლიჯა ზურგთან. მეკვოჯინი, ქემეურს, ... ღართის ქემეუშხვართუანს: ი. ყიფშ., გვ. 114 - რომ გავხედე, მიდის, ჩოხას
მიაქანავებს (მიაშხვართალებს). 

Lemma: ghartam-i  
Number: 22595  
ღართამ-ი (ღართამს) ჩოხიანი. ღართამო ზმნზ. ჩოხიანად. ქღართამო დინაფა ჩოხიანად დაკარგვა. გადატ. დაღუპვა
მთლიანად. ეთიქ თაქ ქუმორთუ-და, მებდინი ღართამო - ის აქ თუ მოვიდა, დავიღუპე (დავიკარგე ჩოხიანად). ირფელი
მართალი ჸოფე დო მენოფცუმუექ კოჩი ღართამო: მ. ხუბ., გვ. 18 - ყველაფერი მართალი ყოფილა და დავიღუპები კაცი
(სიტყვ.-სიტყვ. დავცვივდები ჩოხიანად). 

Lemma: gharib-i  
Number: 22596  
ღარიბ-ი, ღარჷბ-ი (ღარი/ჷბის) ღარიბი. ღარიბი ნატრით ღურუნია დო მდიდარი - ჯაბით: თ. სახოკ., გვ. 261 - ღარიბი
ნატვრით კვდებაო და მდიდარი - ჯავრით. ღარიბის ოკო ფარა: ი. ყიფშ., გვ. 126 - ღარიბს უნდა ფული. დინდარიშა
ვეშინარტებენია დო ღარიბიშა ვეგიძიცინენია - მდიდარს არ შეიძლება შენატრო და ღარიბს ვერ დასცინებო. დიმდარი
დო ღარჷბი თეშოთ რე ალა-კვალა: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 15 - მდიდარი და ღარიბი ამისთვის არის თანაბარი. ღარიბო
ზმნზ. ღარიბად. ღარიბო ვორექ - ღარიბად ვარ. ღარიბას//ღარიბაას ზმნზ. ღარიბად. ღარიბას ცხოვრენს - ღარიბად
ცხოვრობს. 

Lemma: gharibeba  
Number: 22597  
ღარიბება (ღარიბებას) სახელი აღარიბენს, იღარიბებუ(ნ) ზმნათა -- გაღარიბება. აღარიბენს (გააღარიბუ გააღარიბა,
გუუღარიბებუ გაუღარიბებია, გონოღარიბებუე(ნ) გააღარიბებდა თურმე) გრდმ. აღარიბებს. იღარიბებუ(ნ) (გეეღარიბუ გაღარიბდა,
გაღარიბებე{ლე}(ნ) გაღარიბებულა) გრდუვ. აღარიბენს ზმნისა -- ღარიბდება. 

Lemma: ghark'al-i  
Number: 22598  
ღარკალ-ი (ღარკალს): თხომუში ღარკალი თხმელის (მურყნის) გათლილი რიკი, რომელსაც იყენებენ ცეკურის გაკეთების
დროს. 

Lemma: ghark'uler-i  
Number: 22599  
ღარკულერ-ი (ღარკულერს) მიმღ. ვნებ. წარს. ღარკულანს ზმნისა -- დაგრეხილი; მიხვეულ-მოხვეული, -- მიმოხვეული.
შარა მეუბუ ღარკულერი - გზა მიჰყვება (მიბმულია) მიხვეულ-მიმოხვეული. 

Lemma: ghark'ulua  
Number: 22600  
ღარკულუა (ღარკულუას) სახელი ღარკულანს ზმნისა -- ღვლარჭნა; გრეხა; კლაკნა; მიხვევ-მოხვევა. მუქ ღარკულუუ
ათაში, ჯოღორიში კუდელიშორო - რამ დაგრიხა ასე, ძაღლის კუდივითა. ღარკულანს (ღარკულუუ {და}გრიხა, {და}ღვლარჭნა;
უღარკულუუ {და}უღვლარჭნია, {და}უგრეხია; ნოღარკულუე(ნ) ღვლარჭნიდა, გრეხდა თურმე) გრდმ. გრეხს, კლაკნის, ღვლარჭნის.
უღარკულანს (უღარკულუუ {და}უგრიხა, უღარკულუუ {და}უგრეხია) გრდმ. სასხ. ქც. ღარკულანს ზმნისა -- უგრეხს, უღვლარჭნის.
იღარკულე(ნ) (იღარკულუ შესაძლებელი გახდა {და}გრეხა, {და}ღვლარჭნა; -- ; -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ღარკულანს ზმნისა --
შეიძლება {და}იგრიხოს, {და}იღვლარჭნოს. აღარკულე(ნ) (აღარკულუ შეძლო {და}ეგრიხა, -- , დონოღარკულუე(ნ) შესძლებია
{და}გრეხა, {და}ღვლარჭნა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უღარკულანს ზმნისა -- შეუძლია {და}გრიხოს, {და}ღვლარჭნოს.
ოღარკულაფუანს (ოღარკულაფუუ {და}აღვლარჭნინა, უღარკულაფუაფუ {და}უღვლარჭნინებია, ნოღარკულაფუე(ნ) აღვლარჭნინებდა
თურმე) კაუზ. ღარკულანს ზმნისა -- აგრეხინებს, აღვლარჭნინებს. მაღარკულარი მიმღ. მოქმ. მკლაკნელი, მგრეხელი,
მღვლარჭნელი. ოღარკულარი მიმღ. ვნებ. მყ. საგრეხი, საკლაკნი, საღვლარჭნი. ღარკულერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}გრეხილი,
{და}კლაკნილი, {და}ღვლარჭნილი. 

Lemma: ghart'ak'-i  
Number: 22601  
ღარტაკ-ი (ღარტაკის) ღატაკი. გადატ. ძლიერ მჭლე. 

Lemma: gharua  
Number: 22602  
ღარუა (ღარუას) სახელი ღარუნს ზმნისა -- ღარვა. შდრ. ხარუა. 

Lemma: ghargha  
Number: 22603  
ღარღა (ღარღას) ზოოლ. ღალღა. შდრ. ლაზ. წკარი: მწკარ-ღაღა, წარი-ღაღა//ღარღა ყარყატის სახეობა (ნ. მარი); გურ.
ღარღა/ე,-ი ღალღა (ს. ჟღ., ა. ღლ.). 



Lemma: gharghal-i1  
Number: 22604  
ღარღალ-ი1 (ღარღალ/რს) მომაბეზრებელი, უაზრო ლაპარაკი, -- ყბედობა. შდრ. ლაზ. ღარღალ: ოღარღალუ ლაპარაკი,
საუბარი (ნ. მარი); იმერ. ღარღალი ლაპარაკი, თქმა, ძახილი (ვ. ბერ.). 

Lemma: gharghal-i2  
Number: 22605  
ღარღალ-ი2 (ღარღალ/რს) მიჯნა, სამანი (ი. ყიფშ.). შდრ. სანძღო. 

Lemma: gharghalua  
Number: 22606  
ღარღალუა (ღარღალუას) სახელი იღარღალუ(ნ) ზმნისა -- 1. უაზრო ლაპარაკი, ყბედობა. 2. ძლივძლივობით სიარული,
ხანხალი, ლასლასი. შდრ. გილა-ღარღალი. 3. პოტინი, ფათური. კიდირ გორდიშ ეფშა გაფუ, გურს გიღარღალუანს: ქხს,
1, გვ. 236 - მკერდი ბაყაყებით სავსე გაქვს, გულში გიპოტინებს. ღარღალანს (ღარღალუუ ილაპარაკა, უღარღალუუ ულაპარაკია,
ნოღარღალუე(ნ) ლაპარაკობდა თურმე) გრდმ. ლაპარაკობს. იღარღალუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის მწკრივებში)
გრდმ. ლაპარაკობს. 

Lemma: gharghand-i  
Number: 22607  
ღარღანდ-ი (დაჩხირიში) გიზგიზი (ცეცხლისა). დაჩხირი იღარღანდუ -- ცეცხლი გიზგიზებს. 

Lemma: gharghanc'-i  
Number: 22608  
ღარღანწ-ი (ღარღანწის) ფხრეწა (მ. ძაძ.). 

Lemma: gharghanc'il-i  
Number: 22609  
ღარღანწილ-ი (ღარღანწილს) მიმღ. ვნებ. წარს. ღარღანწანს ზმნისა -- {გა}ფხრეწილი. 

Lemma: gharghanc'ua  
Number: 22610  
ღარღანწუა (ღარღანწუას) იგივეა, რაც ღარღანწი, -- სახელი ღარღანწანს ზმნისა -- ფხრეწა. ღარღანწანს (დოღარღანწუუ
დაფხრიწა, დუუღარღანწუუ დაუფხრეწია, დონოღარღანწუე(ნ) დაფხრეწდა თურმე) გრდმ. ფხრეწს. იღარღანწუუ(ნ) (დიიღარღანწუ
დაიფხრიწა, დოღარღანწერე(ნ) დაფხრეწილა) გრდუვ. ვნებ. ღარღანწანს ზმნისა -- იფხრიწება. იღარღანწე(ნ) (იღარღანწუ
შესაძლებელი გახდა ფხრეწა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ღარღანწანს ზმნისა -- შეიძლება დაიფხრიწოს (ფხრეწა).
ოღარღანწალი მიმღ. ვნებ. მყ. საფხრეწი. ღარღანწელი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ფხრეწილი. ნაღარღანწა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაფხრეწი.
ნაღარღანწუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ფხრეწის საფასური. 

Lemma: gharghanj-i  
Number: 22611  
ღარღანჯ-ი (ღარღანჯის) იგივეა, რაც გარგანჯი, ღარღაჩი, -- გიზგიზი (ცეცხლისა). 

Lemma: gharghap-i  
Number: 22612  
ღარღაფ-ი (ღარღაფის) ხამხამი თვალისა. უღარღუანს თორს (უღარღუუ თორს ახამხამა თვალი, უღარღუაფუ თოლიშა უხამხამებია,
ნოღარღაფუე(ნ) თორს ახამხამებდა თურმე) გრდმ. ახამხამებს თვალს. 

Lemma: gharghach-i  
Number: 22613  
ღარღაჩ-ი (ღარღაჩის) გიზგიზი. ალდაჩხირი იღარღაჩუ - ალიანი ცეცხლი გიზგიზებს. შდრ. გარგანჯი, ღარღანჯი. 

Lemma: gharghachia  
Number: 22614  
ღარღაჩია (ღარღაჩიას) გიზგიზა (ცეცხლი). ფრევალს (//ფრევარს) თირი გედირთუდუნი, ქუმუტენდით ოისირეს დო
გუორჩქინანდით ღარღაჩიას -- გეგენია დაჩხირს - თებერვალში თოვლი რომ გადნებოდა (ადგებოდა), მოვუკიდებდით
საისლეს და გავაჩენდით გიზგიზა ცეცხლს. ალდაჩხირი იღარღაჩუ - ალიანი ცეცხლი გიზგიზებს. 

Lemma: gharghac-i  
Number: 22615  
ღარღაც-ი (ღარღაცის) იგივეა, რაც კარკაცი, ხარხაცი, -- ხმამაღალი სიცილი, -- კისკისი. 

Lemma: gharghil-i  
Number: 22616  
ღარღილ-ი (ღარღილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ღარღუნს ზმნისა -- ღერღილი. ოჭკომალი ბლომათ მიღუ ღარღილი დო
ქვირიში მეტი: ქხს, 1, გვ. 298 - საჭმელი ბლომად მაქვს ღერღილისა და ფქვილის მეტი. შდრ. ლაზ. ღარღილი ღერღილი
(ეტიმოლ., გვ. 507). 

Lemma: gharghua1  
Number: 22617  
ღარღუა1 (ღარღუას) იგივეა, რაც ღერღუა, -- სახელი ღარღუნს ზმნისა -- ღერღვა, მსხვილად დაფქვა. წისქვილიშა მიდეღუ
სიმიდი, ოკო ღარღასინი - წისქვილში წაიღო სიმინდი, უნდა დაღერღოს. ღა/ერღუნს (დოღა/ერღუ დაღერღა, დუუღა/ერღუ
დაუღერღავს, დონოღა/ერღუე(ნ) დაღერღავდა თურმე) გრდმ. ღერღავს. უღა/ერღუნს (დუუღა/ერღუ დაუღერღა, დუუღა/ერღუ
დაუღერღავს) გრდმ. სასხ. ქც. ღარღუნს ზმნისა -- უღერღავს. იღა/ერღუუ(ნ) (დიიღა/ერღუ დაიღერღა, დოღა/ერღე{ლე}(ნ)
დაღერღილა) გრდუვ. ვნებ. ღარღუნს ზმნისა -- იღერღება. იღა/ერღე(ნ) (იღა/ერღუ შესაძლებელი გახდა {და}ღერღვა, -- , -- )
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ღარღუნს ზმნისა -- შეიძლება {და}იღერღოს. აღა/ერღე(ნ) (აღა/ერღუ შეძლო {და}ეღერღა, -- ,



დონოღა/ერღუე(ნ) შესძლებია დაეღერღა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უღარღუნს ზმნისა -- შეუძლია {და}ღერღოს.
ოღარღაფუანს//ოღერღაფუანს (ოღა/ერღაფუუ აღერღვინა, უღა/ერღაფუაფუ უღერღვინებია, ნოღა/ერღაფუე(ნ) აღერღვინებდა თურმე)
კაუზ. ღარღუნს ზმნისა -- აღერღვინებს. მაღა/ერღალი მიმღ. მოქმ. {და}მღერღავი. ოღა/ერღალი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}საღერღ{ავ}ი.
ღა/ერღილი მიმღ. ვნებ. წარს. ღერღილი. ნაღა/ერღა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაღერღი. ნაღა/ერღუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ღერღვის
საფასური. {უდუ}უღა/ერღუ მიმღ. უარყ. {და}უღერღავი. 

Lemma: gharghua2  
Number: 22618  
ღარღუა2 (თოლიში) იგივეა, რაც ღარღაფი, -- თვალის ხამხამი. მუს უღარღუანქ თოლემს? - რას ახამხამებ თვალებს? 

Lemma: gharghua3  
Number: 22619  
ღარღუა3 (ღარღუას): გურიში ღარღუა გულის სუყება. 

Lemma: gharghulua  
Number: 22620  
ღარღულუა (ღარღულუას) იგივეა, რაც ღარღუა, -- ღერღვა. ვარა მუთუ ღარღულე, ვარა მუთუ ცჷრი თინა: მასალ., გვ.
101 - ანდა რით დაღერღე, ანდა რით გასცერი ის. 

Lemma: gharchal-i  
Number: 22621  
ღარჩალ-ი (ღარჩალ/რს) სასიამოვნო ხმამაღლა ლაპარაკი. გემუანი რაგადი უჩქუ, ღარჩალანს - გემრიელი ლაპარაკი
იცის, სასიამოვნოდ ლაპარაკობს. შდრ. ღვარჩალი. 

Lemma: gharch'al-i  
Number: 22622  
ღარჭალ-ი (ღარჭალ/რს) რყევა, ნძრევა და თან ჭრიალი. შდრ. იმერ. ღანჭალი რყევა, ნძრევა და თან ჭრიალი (ვ. ბერ.). 

Lemma: gharjil-i  
Number: 22623  
ღარჯილ-ი (ღარჯილს) ღონე, ძალა (დ. ფიფია). 

Lemma: ghat'ak'-i  
Number: 22624  
ღატაკ-ი (ღატაკის) იხ. ღარტაკი, -- ღატაკი. 

Lemma: ghat'al-i  
Number: 22625  
ღატალ-ი (ღატალს) იგივეა, რაც ღატური, ღეტური, -- ლაზღანდარობა (პ. ჭარ.). 

Lemma: ghat'am-i  
Number: 22626  
ღატამ-ი (ღატამს) იხ. ღეტამა. 

Lemma: ghat'ur-i  
Number: 22627  
ღატურ-ი (ღეტურ-ი) იგივეა, რაც ღატალი, -- 1. ლაზღანდარობა (პ. ჭარ.); 2. ხეტიალი. 

Lemma: ghapal-i  
Number: 22628  
ღაფალ-ი (ღაფალ/რს) ხმამაღლა მხიარული (სასიამოვნო) ლაპარაკი. მუს გეღაფალანს თექ? - რას ხმამაღლა
ლაპარაკობს იქ? ღაფალანს (ღაფალუუ ილაპარაკა, უღაფალუუ ულაპარაკნია, ნოღაფალუე(ნ) ლაპარაკობდა თურმე) გრდმ.
სასიამოვნოდ ხმამაღლა ლაპარაკობს. 

Lemma: ghapala  
Number: 22629  
ღაფალა (ღაფალას) ვისაც ხმამაღლა ლაპარაკი სჩვევია, -- ხმამაღლა სასიამოვნოდ მოლაპარაკე. 

Lemma: ghapil-i  
Number: 22630  
ღაფილ-ი (ღაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ღაფუნს ზმნისა -- შეღებილი. ოშინერო ღაფილი რე: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 105
- ასნაირად შეღებილია. 

Lemma: ghapua  
Number: 22631  
ღაფუა (ღაფუას) სახელი ღაფუნს ზმნისა -- {შე}ღებვა. დიო უჩათ ვა მიღაფუ: ი. ყიფშ., გვ. 118 - ჯერ შავად არ შემიღებავს.
უჩა უღუ გერდგჷდჷნი, მორჩეთ დოიღაფესია: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 75 - შავი უღელი რომ გედგა, მოთეთროდ
შეგიღებესო. ღაფუნს (ღაფუ {შე}ღება, უღაფუ {შე}უღებავს, ნოღაფუე(ნ) ღებავდა თურმე) გრდმ. ღებავს. იღაფუნს (იღაფუ {შე}იღება,
უღაფუ {შე}უღებავს) გრდმ. სათავ. ქც. ღაფუნს ზმნისა -- იღებავს თავისას. უღაფუნს (უღაფუ {შე}უღება, უღაფუ {შე}უღებავს) გრდმ.
სასხ. ქც. ღაფუნს ზმნისა -- უღებავს. იღაფუუ(ნ) (დიიღაფუ შეიღება, დოღაფე{ლე}(ნ) შეღებილა) გრდუვ. ვნებ. ღაფუნს ზმნისა --
იღებება. აღაფუუ(ნ) (დააღაფუ შეეღება, დოღაფუუ შეღებვია) გრდუვ. ვნებ. უღაფუნს ზმნისა -- ეღებება. იღაფე(ნ) (იღაფუ
შესაძლებელი გახდა {შე}ღებვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ღაფუნს ზმნისა -- შეიძლება {შე}იღებოს. აღაფე(ნ) (აღაფუ შეძლო
{შე}ეღება, -- , ნოღაფუე(ნ) შესძლებია {შე}ღებვა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უღაფუნს ზმნისა -- შეუძლია {შე}ღებოს. ოღაფაფუანს
(ოღაფაფუუ {შე}აღებვინა, უღაფაფუაფუ {შე}უღებვინებია, ნოღაფაფუე(ნ) აღებვინებდა თურმე) კაუზ. ღაფუნს ზმნისა -- {შე}აღებვინებს.
მაღაფალი მიმღ. მოქმ. {შე}მღებავი. ოღაფალი მიმღ. ვნებ. მყ. {შე}საღებავი. ღაფილ/რი მიმღ. ვნებ. წარს. {შე}ღებილი. ნაღაფა მიმღ.
ვნებ. წარს. {შე}ნაღები. ნაღაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {შე}ღებვის საფასური. უღაფუ მიმღ. უარყ. {შე}უღებავი. იხ. საღაფელი.



შდრ. ლაზ. ღაფ: ოღაფუ ღებვა (ეტიმოლ., გვ. 504). 

Lemma: ghaghab-i  
Number: 22632  
ღაღაბ-ი (ღაღაბის) 1. ღაბაბი; საქონლის კისერზე ჩამოკიდებული ტყავი. 2. ღაღადი, ღაღადება (პ. ჭარ.). 

Lemma: ghaghania  
Number: 22633  
ღაღანია (ღაღანიას) ახალამოსული ბალახი. ქღაღანიას მიშახუნა ყველაფრით უზრუნველყოფა. ფრევალიშახ ღაღანიას
მიშახედუ ჩხოუ, ნაჩალუს იდიარდუ - თებერვლამდე (დიდ ბალახში!) იჯდა ძროხა, ნაჩალევში ბალახობდა. ქღაღანია
დაჩხირი გუზგუზა ცეცხლი; სითბო. 

Lemma: ghaghach-i  
Number: 22634  
ღაღაჩ-ი (ღაღაჩის) მხიარული, პათოსიანი ლაპარაკი. ქამშადოხოდუდუ ბადიდემს დო ღაღაჩანდუ - ჩაჯდებოდა
მოხუცებში და მხიარულად (პათოსით) ლაპარაკობდა. 

Lemma: ghaghachia  
Number: 22635  
ღაღაჩია დაჩხირ-ი (ღაღაჩია დაჩხირს) გიზგიზა, ალიანი ცეცხლი, ბრიალი რომ გააქვს. იხ. ღარღაჩია. 

Lemma: ghaghachua  
Number: 22636  
ღაღაჩუა (ღაღაჩუას) იგივეა, რაც ღაღაჩი, -- სახელი ღაღაჩანს ზმნისა -- პათოსით, ცოტა ხმამაღლა (ხმააწევით)
ლაპარაკი. 

Lemma: ghaghvia  
Number: 22637  
ღაღვია (ქოთომი) მთელ ტანზე გრძელბუმბულიანი ქათამი. 

Lemma: ghaghvil-i  
Number: 22638  
ღაღვილ-ი (ღაღვილ/რს) იხ. ღვაღვილი -- მიმღ. ვნებ. წარს. ღაღუნს ზმნისა -- ძლიერ სველი; გალუმპული; გაწუწული.
კუჩხი ცუნჯით ღაღვილი მაფუ - ფეხი ცვრით ძალიან გალუმპული (სველი) მაქვს. 

Lemma: ghaghul-i  
Number: 22639  
ღაღულ-ი, ღაღულე (ღაღულ/რს, ღაღულეს) ჩამონაზარდი კისერზე; ბიბილო. ქოთომს კისერს ღაღულე უღუ - ქათამს
კისერზე ჩამონაზარდი აქვს. მუმულიში ღაღულე - მამლის ჩამოკიდებული ბიბილო. ჸვარილს დუდი ფულირი აფუდუ დო
ღაღული გითურჩქუდუა - ყვერულს თავი დამალული ჰქონდა და ბიბილო უჩანდაო. 

Lemma: ghashia  
Number: 22640  
ღაშია (ღაშიას) ცუდი ტყავისაგან დამზადებული ფეხსაცმელი; საერთოდ ძველი, უვარგისი ფეხსაცმელი. ენა შევრო ვარი
ღაშია რენია - ეს შევრო კი არ არის, ღაშიაა. გალე კალოში მიმოძუ დო დინახალე ღაშია - გარეთ კალოში მაცვია და
შიგნით -- ღაშია. 

Lemma: ghac'ac'a  
Number: 22641  
ღაწაწა (ღაწაწას) მეტად ნაზი მატყლი; გრძელბეწვიანი. იხ. ოღაწაწაია. 

Lemma: ghach'al-i  
Number: 22642  
ღაჭალ-ი (ღაჭალ/რს) ჩხუბი; ხმამაღლა ყვირილი; საყვედურის ხმამაღლა თქმა; ლანძღვა. დემქ დააჭყჷ ღაჭალი დო
კჷჟინი: მ. ხუბ., გვ. 305 - დევმა დაიწყო ჩხუბი და ყიჟინი. გინსჷ ქაატაკუა დო მა ღაჭალი გეემიჭყუა: ა. ცაგ., გვ. 53 - ხბოს
დაეჯახაო და მე ჩხუბი (ლანძღვა) დამიწყოო. ღაჭალი დო შეწუხება ვა მორჩუდუ შხვაფარანც: მასალ., გვ. 54 - ყვირილი და
შეწუხება არ მჩვეოდა მე სხვა დროს. ღაჭალანს (ღაჭალუუ იყვირა; უღაჭალუუ უყვირია; ნოღაჭალუე ლანძღავდა, ყვიროდა თურმე)
გრდუვ. ლანძღავს, ყვირის, ჩხუბობს. უღაჭალანს (უღაჭალუუ უყვირა, უღაჭალუუ უყვირია) გრდუვ. მოქმ. უყვირის, ეჩხუბება.
ოღაჭალუანს (ოღაჭალუუ აყვირა, უღაჭალუაფუ უყვირებია) გრდმ. აყვირებს, აჩხუბებს. ოღაჭალაფუანს (ოღაჭალაფუუ აყვირებინა,
უღაჭალაფუაფუ უყვირებინებია, ნოღაჭალაფ{უაფ}უე(ნ) აყვირებინებდა თურმე) კაუზ. ღაჭალანს ზმნისა -- აყვირებინებს, აჩხუბებინებს.
მაღაჭალარი მიმღ. მოქმ. მაჩხუბარი, მყვირალი. ოღაჭალარი მიმღ. ვნებ. მყ. საჩხუბარი, საყვირელი. ნაღაჭალა მიმღ. ვნებ. წარს.
ნაჩხუბარი, ნაყვირი. ნაღაჭალუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ჩხუბის, ყვირილის საფასური. შდრ. ძგაძგალი. 

Lemma: ghach'ach'-i  
Number: 22643  
ღაჭაჭ-ი, ღაჭაჭია (ღაჭაჭის, ღაჭაჭიას) ზოოლ. ცხრაფეხა, კიბორჩხალა. ოჩხომურსუ ჩხომი ვჭოფი, ოქუალეს -- ღაჭაჭია:
ქხს, 1, გვ. 149 - ოჩხომურში თევზი დავიჭირე, ოქუალეში - კიბორჩხალი. ოჩხოლური და ოქუალე ტოპონიმებია. 

Lemma: ghach'il-i  
Number: 22644  
ღაჭილ-ი (ღაჭილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ღაჭუნს ზმნისა -- გაკრეჭილი. ღაჭილი პაპეფით ეიფშუ ქიანაქ - გაკრეჭილი
მღვდლებით გაივსო ქვეყანა. 

Lemma: ghach'ua1  
Number: 22645  
ღაჭუა1 (ღაჭუას) სახელი ღაჭუნს ზმნისა -- {გა}კრეჭა. პაპას ღაჭუას ქუდუჭყანქინი, გოღაჭი, ვარდა შურო ვადიჭყავა:



ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 114 - მღვდელს გაკრეჭას რომ დაუწყებ -- გაკრიჭე, ანდა სულ არ დაიწყოვო. გიღაჭჷ თუმა ბოშურო: მ.
ხუბ., გვ. 76 - გაიკრიჭა თმა ბიჭურად. ღაჭუნს (გოღაჭუ გაკრიჭა, გუუღაჭუ გაუკრეჭია, გონოღაჭუე(ნ) გაკრეჭდა თურმე) გრდმ. კრეჭს.
იღაჭუნს (გიიღაჭუ გაიკრიჭა, გუუღაჭუ გაუკრეჭია) გრდმ. სათავ. ქც. ღაჭუნს ზმნისა -- იკრეჭს. უღაჭუნს (გუუღაჭუ გაუკრიჭა, გუუღაჭუ
გაუკრეჭია) გრდმ. სასხ. ქც. ღაჭუნს ზმნისა -- უკრეჭს. იღაჭუუ(ნ) (გიიღაჭუ გაიკრიჭა, გოღაჭე{ლე}(ნ) გაკრეჭილა) გრდუვ. ვნებ.
ღაჭუნს ზმნისა -- იკრიჭება. აღაჭუუ(ნ) (გააღაჭუ გაეკრიჭა, გოღაჭუუ გაჰკრეჭია) გრდუვ. ვნებ. უღაჭუნს ზმნისა -- {გა}ეკრიჭება.
იღაჭე(ნ) (იღაჭუ შესაძლებელი გახდა {გა}კრეჭა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ღაჭუნს ზმნისა -- შეიძლება {გა}იკრიჭოს.
აღაჭე(ნ) (აღაჭუ შეძლო {გა}ეკრიჭა, -- , გონოღაჭუე(ნ) შესძლებია გაკრეჭა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უღაჭუნს ზმნისა -- შეუძლია
{გა}კრიჭოს. ოღაჭაფუანს (ოღაჭაფუუ აკრეჭინა, უღაჭაფუაფუ უკრეჭინებია, ნოღაჭაფუე(ნ) აკრეჭინებდა თურმე) კაუზ. ღაჭუნს ზმნისა --
აკრეჭინებს. მაღაჭალი მიმღ. მოქმ. {გა}მკრეჭი. ოღაჭალი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}საკრეჭი. ღაჭილ/რი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}კრეჭილი.
ნაღაჭა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაკრეჭი. ნაღაჭუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}კრეჭის საფასური. {უგუ}უღაჭუ მიმღ. უარყ. {გა}უკრეჭელი,
{გა}უკრეჭი. 

Lemma: ghach'ua2  
Number: 22646  
ღაჭუა2 (ღაჭუას) სახელი ღაჭუნს ზმნისა -- ღეჭვა (ღეჭა). ქობალიში მანგიორო ჭკიდის უღაჭუანა: ქხს, 1, გვ. 262 -პურის
ნაცვლად მჭადს ღეჭავენ. ჭას ღაჭუნსია ჩხოუ - ჩალას ღეჭავსო ძროხა. ღაჭუნს (დოღაჭუ დაღეჭა, დოუღაჭუ დაუღეჭავს,
დონოღაჭუე(ნ) დაღეჭავდა თურმე) გრდმ. ღეჭავს. უღაჭუნს (დუუღაჭუ დაუღეჭა, დუუღაჭუ დაუღეჭავს) გრდმ. სასხ. ქც. ღაჭუნს ზმნისა --
უღეჭავს. იღაჭე(ნ) (იღაჭუ შესაძლებელი გახდა ღეჭვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ღაჭუნს ზმნისა -- შეიძლება ღეჭვა. აღაჭე(ნ)
(აღაჭუ შეძლო {და}ეღეჭა, -- , ნოღაჭუე(ნ) შესძლებია ღეჭვა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უღაჭუნს ზმნისა -- შეუძლია {და}ღეჭოს.
ოღაჭაფუანს (ოღაჭაფუუ აღეჭვინა, უღაჭაფუაფუ უღეჭვინებია, ნოღაჭაფუე(ნ) აღეჭვინებდა თურმე) კაუზ. ღაჭუნს ზმნისა -- აღეჭვინებს.
მაღაჭალი მიმღ. მოქმ. მღეჭავი. ოღაჭალი მიმღ. ვნებ. მყ. საღეჭი. ღაჭილი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ღეჭილი. ნაღაჭა მიმღ. ვნებ. წარს.
ნაღეჭი. ნაღაჭუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ღეჭვის საფასური. უღაჭუ მიმღ. უარყ. უღეჭი. 

Lemma: ghdin-i  
Number: 22647  
ღდინ-ი (ღდინს) ღდინი; რჯული; სარწმუნოება. სქანი ღდინი ვარდას - შენი ღდინი არ იყოს. ვეჩერხციებუ, ღდინიშა
გედინაათხოზუუ - არ მოშორდება, ღდინამდე ჩასდევს (დაწვრილებით გაიგებს ყველაფერს). ქღდინიშა დინოჸუნა გადატ.
არ მოშვება, ყველაფრის გაგება. ქღდინიშ(ი) მანუა: გოუმანუ ღდინი -- უტირა ყოფა, არ მოეშვა. გადატ. საჭმლის შთანთქმა,
ერთიანად შეჭმა, რომ არაფერი დარჩეს ისე. სტორს ოჭკომალსით დო ღვინსით გოუმანეს ღდინი - მაგიდაზე საჭმელიც და
ღვინოც შთანთქეს. ა, ჸოროფა, სი უღდინო: ქხს, 1, გვ. 60 - ჰა, სიყვარულო, შე ურჯულოვ (უღდინოვ). 

Lemma: ghdinua  
Number: 22648  
ღდინუა (ღდინუას) იხ. მოღდინუა. 

Lemma: gheba  
Number: 22649  
ღება (ღებას) სახელი ღებულენს, აღენს (ხეს) ზმნათა -- აღება; მიღება. კოჩი ვა ღებულენდუ (ღებურენდუ): ი. ყიფშ., გვ. 3 -
კაცი არ ღებულობდა. მალას მემიღენდასჷნი, ღორონცჷთი მარდი აფუ: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 120 - მალე რომ მიმიღებდეს,
ღმერთისათვისაც არის მადლი. ირფელს ართო ხე ავოღი: ქხს, 1, გვ. 82 - ყველაფერზე (ერთად) ხელი ავიღე. ღებულენს
(იყენ. მიიღუ მიიღო, მეუღებუ მიუღია, მენოღებუე(ნ) მიიღებდა თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ. იღებს (ხელს). იოღანს (იოღუ აიღო, ეუღებუ
აუღია, ენოღებუე(ნ) აიღებდა თურმე) გრდმ. აიღებს (ხელს). 

Lemma: ghebar-i  
Number: 22650  
ღებარ-ი (ღებარს) გამღიზიანებელი, შემსისინებელი; მაბეზღარა. 

Lemma: ghezeba  
Number: 22651  
ღეზება (ღეზებას) სახელი აღეზენს ზმნისა -- გაღიზიანება ჩალაპარაკებით, ენის მიტანით. აღეზენს (გააღეზუ გააღიზიანა,
გოუღეზებუ გაუღიზიანებია, გონოღეზებუე(ნ) გააღიზიანებდა თურმე) გრდმ. აღიზიანებს. 

Lemma: ghele  
Number: 22652  
ღელე, ღეე ბ.-მარტ. (ღელეს, ღეეს) ღელე. შდრ. ღალუ. 

Lemma: gheler-i  
Number: 22653  
ღელერ-ი (ღელერს) კაკუტი (გ. ელიავა). 

Lemma: ghemghl-i  
Number: 22654  
ღემღლ-ი (ღემღლს) ღინღლი; ბუმბული; წმინდა ბურტყლი (პ. ჭარ.). შდრ. ღენღილი. 

Lemma: ghent'ur-i  
Number: 22655  
ღენტურ-ი (ღენტურს) უთავბოლო სიარული, -- ხეტიალი. 

Lemma: ghent'urua  
Number: 22656  
ღენტურუა (ღენტურუას) იგივეა, რაც ღენტური, -- ხეტიალი. 

Lemma: ghenghil-i  
Number: 22657  
ღენღილ-ი (ღენღილს) იგივეა, რაც ღემღლი, -- ბუმბული, ღინღლი. ბამბეშ შქართუნი იკვაიტუუ, ღენღილიში შქართუნი
ვეკვაიტუუ - ბამბის საბანი იტკეპნება, ბუმბულის საბანი არ იტკეპნება. 



Lemma: ghenchua  
Number: 22658  
ღენჩუა (ღენჩუას) სახელი ღენჩანს ზმნისა -- 1. როშვა; უშნოდ ხმაური. ჯას მეჩანც, გიმელენცჷნი ღენჩანც: კ. სამუშ., ქხპს,
გვ. 176 -ხეზე ასხია, რომ ჩამოვა, როშავს (გამოცანა: ყურძენი). 2. არსებობა, ამაყად დება. უკახალე ხე ჩანს, კუნთხუს
კინოღენჩანს: ქხს, 2, გვ. 464 - უკან ხელები აქვს, კუთხეში დევს (ამაყად დგას) (გამოცანა: კოკა). 

Lemma: ghench'ep'o  
Number: 22659  
ღენჭეპო (ღენჭეპოს) იგივეა, რაც ბერწელა, -- ნოგვზის წენგო. 

Lemma: ghenjgeria  
Number: 22660  
ღენჯგერია (ღენჯგერიას) ტანად მაღალი, გამხდარი და მხიარული. ღენჯგერია კოჩი რე - მხიარული კაცია. 

Lemma: gher-i  
Number: 22661  
ღერ-ი (ღერს) ღერი, ღერო. შხვაშო ხაჩქ, შხვაშო ბარგ, შხვას ეურღვა ღერცია:კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 149 - სხვისთვის თოხნი,
სხვისთვის მარგლავ, სხვას აუყრი ღეროსო. ჭაში ღერი// ჭაჲ ღერი ჩალის ღერო. შდრ. ლაზ. ღერი სიმინდის ღერო (ნ.
მარი). 

Lemma: gherz-i  
Number: 22662  
ღერზ-ი, ღერზე (ღერზის, ღერზეს) იგივეა, რაც ღირზე, -- ღერძი. აკაციაში ღერზე უღუ, მელე-მოლე კილოურღუ: ქხს, 1,
გვ. 37 - აკაციის ღერძი აქვს, იქით-აქეთ გაყრილია. 

Lemma: gherzeba  
Number: 22663  
ღერზება (ღერზებას) იგივეა, რაც ღეზება. 

Lemma: gheria  
Number: 22664  
ღერია (ღერიას) კნინ. ღერი. კალამიაშ ღერიას ჭინჭიას გუოკირანდით დო თის ვლაჸაფენდით - სიმინდის (კალმის)
ღეროს ვახვევდით ჭინჭს და იმას ვთამაშობდით. 

Lemma: gherk'ut'a  
Number: 22665  
ღერკუტა (ღერკუტას) ბოტან. მსხლის ჯიშია, -- მოკლეღერიანი. ღერკუტა სხული მოკლეღერიანი მსხალი. ღერკუტა სხურს
ყერწი უღუ კუნტა დო ათეშენ ჯოხო თაში - `ღერკუტა' მსხალს კუნწი აქვს მოკლე და ამიტომ ჰქვია ასე. 

Lemma: ghergh-i  
Number: 22666  
ღერღ-ი (ღერღის): ღერღი კოჩი საღერღლის ამშლელი, -- წამქეზებელი კაცი. თენა ირო ღერღი რდუ - ეს ყოველთვის
წამქეზებელი (წამსისინებელი) იყო. 

Lemma: gherghap-i  
Number: 22667  
ღერღაფ-ი (ღერღაფის) იხ. ღირღაფი. 

Lemma: gherghench-i  
Number: 22668  
ღერღენჩ-ი (ღერღენჩის) ბოხ ხმაზე მხიარულად მღერა ან საუბარი, როხროხი; ღიღინი. 

Lemma: gherghenc'-i  
Number: 22669  
ღერღენწ-ი (ღერღენწის) იგივეა, რაც ღერღენჩი, -- ღიღინი; მხიარულად და ლაღად მღერა. მეურცუ დო მიღერღენწჷ, მუ
რე მუში დუდიშ მინჯე: მასალ., გვ. 117 - მიდის და მიღიღინებს, თავადაა თავის თავის პატრონი. 

Lemma: gherghet'-i  
Number: 22670  
ღერღეტ-ი (ღერღეტის) 1. ხეტიალი. 2. იხ. ღორღონჯი. 

Lemma: gherghua1  
Number: 22671  
ღერღუა1 (ღერღუას) იგივეა, რაც ღარღუა, -- ღერღვა, მსხვილად ფქვა. გადატ. მძიმედ ლაპარაკი. ორაგადე გიღუნ-და,
ქოთქვიი, მუს ღერღუნქ - სათქმელი თუ გაქვს, თქვი, რასაა რომ ღერღავ (მძიმედ ამბობ). 

Lemma: gherghua2  
Number: 22672  
ღერღუა2 (ღერღუას) 1. იხ. გოღერღუა, -- გაქცევა. 2. ჩქარა წაღება (ი. ყიფშ., პ. ჭარ.). 

Lemma: gherdze  
Number: 22673  
ღერძე (ღერძეს) იგივეა, რაც ღერზე. 

Lemma: ghet'am-i  



Number: 22674  
ღეტამ-ი (ღეტამს), ღეტამა (ღეტამას) იგივეა, რაც ტაბიკი, -- ტაბიკი სენაკურში იხმარება. ოხურიის ღეტამაქ ვეშუუა:
ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 113 - ხუროს სახელოსნოში ტაბიკი ვერ იშოვესო. ღეტამეფი ჸუდეს ქიდიიტუ ბოშიქ: მ. ხუბ., გვ. 264 -
ტაბიკები სახლში დატოვა ბიჭმა. 

Lemma: ghet'ara  
Number: 22675  
ღეტარა (ღეტარას) ტაბლა (გ. ელიავა). 

Lemma: ghet'ur-i  
Number: 22676  
ღეტურ-ი (ღეტურს) ხეტიალი. იხ. გილაღეტური; ღენტური. 

Lemma: ghet'urua  
Number: 22677  
ღეტურუა (ღეტურუას) იგივეა, რაც ღეტური. 

Lemma: ghet'ut'a  
Number: 22678  
ღეტუტა (ღეტუტას) უსაქმური, ზარმაცი და ეშმაკი. 

Lemma: gheghech-i  
Number: 22679  
ღეღეჩ-ი (ღეღეჩის) იგივეა, რაც ღერღენჩი, -- ბოხ ხმაზე ხალისიანი სიმღერა, -- ღიღინი. 

Lemma: gheghil-i  
Number: 22680  
ღეღილ-ი (ღეღილს) ღინღლი. 

Lemma: ghej-i  
Number: 22681  
ღეჯ-ი (ღეჯის, ღეს) ზოოლ. ღორი. ქინგარა: ღეჯი, ქირი, ლაკვი დო თუნთი: მ. ხუბ., გვ. 11 - ტირიან: ღორი, ქორი, ლეკვი
და დათვი. ღეჯიქ თქუუა: თულეფქ ქიმოჭიშუუნი, უკული წკონდა წყარი ვამიშუმუნია: ა. ცან., გვ. 123 - ღორმა თქვაო:
გოჭები რაც წამომეზარდნენ (მომესწრნენ), სუფთა წყალი არ დამილევიაო. ღეჩქ დიგვანუა დო აკა ნგერი ქომირკინუასია:
ა. ცან., გვ. 123 - ღორი გასუქდა და თქვა: ნეტავი მგელს დამაჭიდაო. ღარიბი კოჩქ ღეს ქორას ქალაჭკომუა თულეფი: თ.
სახოკ., გვ. 261 - ღარიბმა კაცმა ღორს გოჭები მუცელში შეუჭამაო. მითამ თინა ღეჯის აკუსოფუდასჷ: ი. ყიფშ., გვ. 105 -
ვითომ ის ღორს დაეგლიჯოს. ღეც ჯოღორი მეთხოზუ, მარა ღეჯი მუს მეთხოზუნია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 147 - ღორს ძაღლი
მისდევს, მაგრამ ღორი რას მისდევსო. ნდიიქჷ დოჸვილჷ ღეჯეფი: ი. ყიფშ., გვ. 17 - დევმა დახოცა (დაკლა) ღორები.
ქტყარღეჯი გარეული (ტყის) ღორი; ქჸორღეჯი დედალი ღორი. თუ გოჭი - ჩჷხჷ//ჩიხუ ბურვაკი - ნაჸოფი ნაზარდა - ღეჯი
დამაკების შემდეგ. იხ. თუ; კერი; კერკეცი, კეში; წანერა. შდრ. ლაზ. ღეჯი ღორი (ნ. მარი). 

Lemma: ghejeba  
Number: 22682  
ღეჯება (ღეჯებას) სახელი ღეჯენს ზმნისა -- ღორობა; ღორის თვისება. გადატ. სიძუნწე; უსინდისობა. იხ. გაღეჯება. 

Lemma: ghejish(i)dolo  
Number: 22683  
ღეჯიშ(ი)დოლო, ღეჯიჲდოლ/ჲო (ღეჯიშ(ი) დოლოს, ღეჯიჲდოჲოს) ბოტან. იგივეა, რაც ქამენია (ი. ყიფშ.). 

Lemma: ghejish(i)k'et'-i  
Number: 22684  
ღეჯიშ(ი)კეტ-ი (ღეჯიშ(ი)კეტის) ბოტან. გლერტა, კლერტა, ლაკარტია. იხ. დოლოკეტი, ჯოლოკეტი, ლაკარტი, ჲაკარტი,
ოლეკეტი (ა. მაყ.). 

Lemma: ghejish(i)  
Number: 22685  
ღეჯიშ(ი) პურასკია (ღეჯიშ(ი) პურასკიას) ბოტან. ცისთვალა. იხ. ჩიტიში ბორკი (ა. მაყ.). 

Lemma: ghejish(i)  
Number: 22686  
ღეჯიშ(ი) ჸვალმითა (ღეჯიშ(ი) ჸვალმითას) ბოტან. ტენცო, წყლის პიტნა (ა. მაყ.). 

Lemma: ghejoba  
Number: 22687  
ღეჯობა (ღეჯობას) იგივეა, რაც ღეჯება, -- ღორობა. 

Lemma: ghej-xvama  
Number: 22688  
ღეჯ-ხვამა (ღეჯ-ხვამას) ღორ-ლოცვა. კალანდას ღეს დოჸვილუნდესინი, ღეჯიშ დუს იხვამანდეს, ათენა რდუ ღეჯ-ხვამა
- საახალწლოდ ღორს რომ დაკლავდნენ, ღორის თავზე ილოცებდნენ, ეს იყო `ღორ-ლოცვა'. 

Lemma: ghva  
Number: 22689  
ღვა (ღვას; მრ. რიცხ. ღვალ-ეფ-ი ლოყები) ლოყა, ღაწვი. ხეს ხე ქჷმეფჩი დო ღვას ქჷვაჯუნი: ი. ყიფშ., გვ. 123 - ხელი
ხელს მივეცი და ლოყაზე ვაკოცე. გასაშინეთ ღვას გიმოხე: ქხს, 1, გვ. 130 - სახსოვრად ლოყაზე მაჩნია. ე მოორე, მოორე:
კატუ ღვათ მიკობუნი?: ი. ყიფშ., გვ. 184 - ეს რა არის, რა არის: კატა ღაწვით რომ ჰკიდია (გამოცანა: ოგვაჯე საბუდარი).
ღვალეფი აფუ ჭირაკილი: ქხს, 1, გვ. 207 - ლოყები აქვს დამჭკნარი. სონი ვარდი რე, ქომიწიი, ღვალენს ალგოფინუნი:



ქხს, 1, გვ. 38 - სადაური ვარდია, მითხარი, ღაწვებზე რომ გაფენია. იხ. ღვანწკი; ღვაღუ; შდრ. ღვაჭა. ლაზ. 1. ღუა, ღუ̂ა
ლოყა (ნ. მარი); ღვა ლოყა (არნ. ჩიქ., ლექსკ., გვ. 52). არნ. ჩიქობავას მიხედვით, მეგრულში შემონახულა გამოთქმა ღვა დო
კირტა: ქიჸანაში ღვა დო კირტას ქიგიტკოლუ - რაც ნიშნავსო: ყბად ასაღები გახდა: `ქვეყნის ლოყასა და კლიტეში
ჩავარდა'; ღვა დო კირტა- ქართ. `ღაწვთა კლიტე?!' (არნ. ჩიქ., ლექსკ., გვ. 52). ჩვენი აზრით, აქ `კლიტე' კი არა, კირტე ~
(ყბა) უნდა გვქონდეს; ამიტომ უნდა გადმოქართულდეს ასე: `ქვეყნის ლოყასა და ყბაში ჩავარდა'. 

Lemma: ghvab-i  
Number: 22690  
ღვაბ-ი (ღვაბის) დუნდული. 

Lemma: ghvabaia  
Number: 22691  
ღვაბაია (ღვაბაიას) ზოოლ. მავნებელი ქვეწარმავალი; მახრა. ღვაბაია მანებელი ხოხუ რე (ხოჭოჯგუა) - `ღვაბაია'
მავნებელი ქვეწარმავალია (ქვემძრომია) (ხოჭოს მსგავსი). ქღვაბაია კოჩი ხორცები რომ ჰკიდია, ისეთი კაცი. 

Lemma: ghvabal-i  
Number: 22692  
ღვაბალ-ი (ღვაბალ/რს) ბოხი ხმით ლაპარაკი. ღვაბალანს/ც (ღვაბალუუ ილაპარაკა, უღვაბალუუ ულაპარაკნია, ნოღვაბალუე(ნ)
ლაპარაკობდა თურმე) გრდმ. ბოხი ხმით ლაპარაკობს. 

Lemma: ghvabua  
Number: 22693  
ღვაბუა (ღვაბუას) სახელი ღვაბუნს ზმნისა -- დიდი ლუკმებით სიამოვნებით ბევრის ჭამა; ხარბად ჭამა. მიკოხე სტოლს დო
ღვაბუნს - ზის მაგიდასთან და ხარბად ჭამს. ღვაბუნს (დოღვაბუ მადიანად შეჭამა, დუუღვაბუ მადიანად შეუჭამია, დონოღვაბუე(ნ)
მადიანად ჭამდა თურმე) გრდმ. მადიანად ბევრს ჭამს. 

Lemma: ghva  
Number: 22694  
ღვა დო თუმა (ღვა დო თუმას) ღაწვი და თმა. მაჟირა ოჭუმარეს ღვა დო თუმა გოტყაბარელი ძღაბი ღურელი ბოშის
ქუმკუხედ: აია, 1, გვ. 24 - მეორე დილას ღაწვი და თმა გატყავებული გოგო მკვდარ ბიჭს უჯდა. 

Lemma: ghvatap-i  
Number: 22695  
ღვათაფ-ი (ღვათაფის) იხ. ღვანთაფი. 

Lemma: ghvazua  
Number: 22696  
ღვაზუა (ღვაზუას) იხ. ღვეზუა. 

Lemma: ghvala  
Number: 22697  
ღვალა (ღვალას) იგივეა, რაც ღალა; ღჷმალა, -- ქონება; სამეფო, სამფლობელო (ი. ყიფშ.). 

Lemma: ghvalama  
Number: 22698  
ღვალამა (ღვალამას) იგივეა, რაც ღოლამა, -- ქმნა, კეთება. ჯგირიშენი ჯგირი მის უღვალამუ: ა. ცან., გვ. 131 -
კარგისათვის კარგი ვის უქნია. ჭირი ქობღვალამუდას სქანი ჩელა კოსერიში: ქხს, 1, გვ. 110 - ჭირი შემეყაროს
(დამმართოდეს) შენი თეთრი ყელისა. 

Lemma: ghvandal-i  
Number: 22699  
ღვანდალ-ი (ღვანდალ/რს) იხ. გითოღვანდალი. 

Lemma: ghvantap-i  
Number: 22700  
ღვანთაფ-ი (ღვანთაფის), ღვა{ნ}თაფა (ღვა{ნ}თაფას) სახელი ღვანთუნს, უღვანთუანს ზმნათა -- ღვენთება; გადატ. ნაბვა.
გითუღვათუანს ნოშქერჯგურა უჩა თოლეფს: მ. ხუბ., გვ. 15 - ნაბავს ნახშირივით შავ თვალებს. 

Lemma: ghva{n}tir-i  
Number: 22701  
ღვა{ნ}თირ-ი (ღვა{ნ}თირს) მიმღ. ვნებ. წარს. ღვა{ნ}თუნს ზმნისა -- {და}ღვენთილი; გადატ. განაბული (თვალები). 

Lemma: ghvank'al-i  
Number: 22702  
ღვანკალ-ი (ღვანკალ/რს) ძლივძლივობით სიარული, -- ღანღალი. შდრ. გურ. ღანკალი ძლივძლივობით სვლა (ს. ჟღ., ზან.,
გვ. 228). 

Lemma: ghvank'ala  
Number: 22703  
ღვანკალა (ღვანკალას) იგივეა, რაც ღვარკალა, -- სუსტი და მოძრავი, -- მოუსვენარი. 

Lemma: ghvank'il-i  
Number: 22704  
ღვანკილ-ი (ღვანკილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ღვანკუნს ზმნისა -- მოხრილი. ღვანკილი ლისმარი ოკო გობთინენი -
მოხრილი ლურსმანი უნდა გავმართო. 

Lemma: ghvank'ua  



Number: 22705  
ღვანკუა (ღვანკუას) სახელი ღვანკუნს ზმნისა -- ზნექა, {მო}ხრა, {მო}ღუნვა. კიდას ლისმარი მიკოშქუნი, თის ღვანკუნს -
კედელზე ლურსმანი რომაა მიჭედილი, იმას ხრის (ღუნავს). ღვანკუნს (გოღვანკუ გაღუნა, გოუღვანკუ გაუღუნავს, გონოღვანკუე(ნ)
გაღუნავდა თურმე) გრდმ. ღუნავს, ხრის. უღვანკუნს (გუუღვანკუ გაუღუნა, გუუღვანკუ გაუღუნავს) გრდმ. სასხ. ქც. ღვანკუნს ზმნისა --
უღუნავს, უზნექს. იღვანკუუ(ნ) (გიიღვანკუ გაიღუნა, გოღვანკე{ლე}(ნ) გაღუნულა) გრდუვ. ვნებ. ღვანკუნს ზმნისა -- იღუნება, იხრება.
აღვანკუუ(ნ) (გააღვანკუ გაეღუნა, გოღვანკუუ გაღუნვია) გრდუვ. ვნებ. უღვანკუნს ზმნისა -- ეღუნება. იღვანკე(ნ) (იღვანკუ
შესაძლებელი გახდა {გა}ღუნვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ღვანკუნს ზმნისა -- შეიძლება გაიღუნოს ({გა}ღუნვა). აღვანკე(ნ)
(აღვანკუ შეძლო {გა}ეღუნა, -- , გონოღვანკუე(ნ) შესძლებია გაღუნვა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უღვანკუნს ზმნისა -- შეუძლია
{გა}ღუნოს. ოღვანკაფუანს (ოღვანკაფუუ აღუნვინა, უღვანკაფუაფუ უღუნვინებია, ნოღვანკაფუე(ნ) აღუნვინებდა თურმე) კაუზ. ღვანკუნს
ზმნისა -- აღუნვინებს. მაღვანკალი მიმღ. მოქმ. {გა}მღუნავი. ოღვანკალი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}საღუნ{ავ}ი. გოღვანკილი მიმღ. ვნებ.
წარს. გაღუნული. ნაღვანკა მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნაღუნი. ნაღვანკუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ღუნვის საფასური. {უგუ}უღვანკუ მიმღ.
უარყ. {გა}უღუნავი. 

Lemma: ghvanghval-i  
Number: 22706  
ღვანღვალ-ი (ღვანღვალ/რს) იგივეა, რაც გვანგვალი, -- კოხტა სიარული, -- გოგმანი. 

Lemma: ghvanchal-i  
Number: 22707  
ღვანჩალ-ი (ღვანჩალ/რს) იგივეა, რაც ღვარჩალი, -- უშნოდ, უაზროდ ლაპარაკი. 

Lemma: ghvancal-i  
Number: 22708  
ღვანცალ-ი (ღვანცალ/რს) იგივეა, რაც ღვანჩალი, -- უშნოდ ლაპარაკი. 

Lemma: ghvandzg-i1  
Number: 22709  
ღვანძგ-ი1 (ღვანძგის) ღვარძლი (ა. მაყ.). 

Lemma: ghvandzg-i2  
Number: 22710  
ღვანძგ-ი2 (ღვანძგის) გადატ. ჭრა. შურო ვაუღუ ე ხამს ღვანძგი, ვაკვათუნს - სულ არ აქვს ამ დანას ჭრა, არ ჭრის. 

Lemma: ghvandzgak'ar-i  
Number: 22711  
ღვანძგაკარ-ი (ღვანძგაკარს) ძუნწი. შდრ. ღუბაძგარი. 

Lemma: ghvandzgal-i  
Number: 22712  
ღვანძგალ-ი (ღვანძგალ/რს) აჩქარებული და უკმაყოფილო, ულამაზო ლაპარაკი. გიჩქუნ-და, მუსი რე, ღვანძგალანსინი?
- თუ იცი, რასაა, რომ ლაპარაკობს? ღვანძგალანს (ღვანძგალუუ უშნოდ ილაპარაკა, უღვანძგალინუ ულაპარაკნია, ნოღვანძგალუე(ნ)
ლაპარაკობდა თურმე) გრდმ. უშნოდ რაღაცას ლაპარაკობს. 

Lemma: ghvandzgila  
Number: 22713  
ღვანძგილა (ღვანძგილას), ღვანძგია (ღვანძგიას) 1. ბოტან. იგივეა, რაც ღვანძგი, -- ღვარძლი (ა. მაყ.). 2. ფეხშიშველი
ნამზე სიარულის შედეგად ფეხის თითი (განსაკუთრებით პატარა) ზოგჯერ ქვევიდან ჩასკდება, ჩნდება წყლული, რომელიც
ძალიან მტკივნეულია. ამას ეძახიან ღვანძგილას//ღვანძგიას. მკურნალობენ მატყლის ძაფით. მტკივან თითს შემოახვევენ
ძაფს ისე, რომ ჭრილობაში მოხვდეს. ეს კი შეხორცებას უწყობს ხელს. ღვანძგილა ღ *ღვა-ნძგილერ-ი ლოყა-ხლეჩილი. იხ.
ნძგილუა. 

Lemma: ghvandzgira  
Number: 22714  
ღვანძგირა (ღვანძგრას) ბოტან. იგივეა, რაც ღვანძგილა, -- ღვარძლი (პ. ჭარ.). 

Lemma: ghvandzgua  
Number: 22715  
ღვანძგუა (ღვანძგუას) უხალისოდ, უგულოდ, ღმეჭით ჭამა. ღვანძგუნს (დოღვანძგუ უგულოდ შეჭამა, დოუღვანძგუ უგულოდ
შეუჭამია, დონოღვანძგუე(ნ) უგულოდ შეჭამდა თურმე) გრდმ. უგულოდ, ღმეჭით ჭამს. 

Lemma: ghvanc'k'-i(ghvanc'k'is)  
Number: 22716  
ღვანწკ-ი(ღვანწკის) ყბა (ი. ყიფშ., პ. ჭარ.); ლოყა, ღაწვი. ღვანწკი ჭითა უშქურჯგუა: ი. ყიფშ., გვ. 146 - ლოყა წითელი
ვაშლივით. თოლც ჩილამური გოპუნცუ დო ღვანწკის გილმაჭვარჭვალუ: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 126 - თვალი ცრემლით
მევსება და ღაწვზე წანწკარით ჩამომდის. ომარული ქოპუას, ღვანწკშა ქიმკომისვანდე: ქხს, 1, გვ. 97 - ფერ-უმარული მქნა,
ღაწვზე რომ წამისვამდე. ბების ღვანწკეფი ქერქილი აფუ: ქხს, 1, გვ. 191 - ბებიას ლოყები დაფლეთილი აქვს. შდრ. ღვა;
კირტე. 

Lemma: ghvanc'k'al-i  
Number: 22717  
ღვანწკალ-ი (ღვანწკალ/რს) 1. უღიმღამო ლაპარაკი. 2. იხ. გილაღვანწკალი ჭიაყელასავით სიარული. შდრ. ღვენწკი. 

Lemma: ghvanch'al-i  
Number: 22718  
ღვანჭალ-ი (ღვანჭალ/რს) სუსტი აგებულების და ლოყა-ნაოჭებიანის სვლა (მ. ძაძ.). 



Lemma: ghvanch'k'al-i  
Number: 22719  
ღვანჭკალ-ი (ღვანჭკალს) იგივეა, რაც ღვანჯგალი, -- უთავბოლო ლაპარაკი, -- როშვა. ღვანჭკალანც (ღვანჭკალუუ იროშა,
უღვანჭკალუუ უროშავს, ნოღვანჭკალუე(ნ) როშავდა თურმე) გრდმ. როშავს. 

Lemma: ghvanch'ua  
Number: 22720  
ღვანჭუა (ღვანჭუას) ღეჭვა; ღმეჭით ჭამა (მ. ძაძ.). შდრ. ღვანჯგუა. იხ. ღაჭუა2. 

Lemma: ghvanjgal-i  
Number: 22721  
ღვანჯგალ-ი (ღვანჯგალ/რს) იგივეა, რაც ღვანჭკალი, -- ხუმრობით, მაგრამ უშნოდ ლაპარაკი; უაზრო ლაპარაკი, -- როშვა.
ღვანჯგალანს მუდგასირენი, მუსით ვაუჩქუ მუსინი - როშავს რაღაცასაა, თვითონაც არ იცის, რას. ღვანჯგალანს
(ღვანჯგალუუ როშა, უღვანჯგალუუ უროშავს, ნოღვანჯგალუე(ნ) როშავდა თურმე) გრდმ. როშავს; ხუმრობით, მაგრამ უშნოდ რაღაცას
ლაპარაკობს. 

Lemma: ghvanjgalua  
Number: 22722  
ღვანჯგალუა (ღვანჯგალუას) სახელი ღვანჯგალანს ზმნისა, -- იგივეა, რაც ღვანჯგალი. 

Lemma: ghvanjgua  
Number: 22723  
ღვანჯგუა (ღვანჯგუას) იგივეა, რაც ღვანძგუა, -- უშნოდ, უგულოდ და თანაც ღმეჭით ჭამა. 

Lemma: ghvazhali  
Number: 22724  
ღვაჟალი (ღვაჟალ/რს) იხ. ღვეჟელი. 

Lemma: ghvar-i  
Number: 22725  
ღვარ-ი (ღვარს) ღვარი, კოკისპირული წვიმა. დიდა მიშახე ჩილამურიში ღვარს: მ. ხუბ., გვ. 27 - დედა ზის ცრემლის
ღვარში. ღვარქ ქუმორთუ - ღვარი (კოკისპირული წვიმა) მოვიდა. ჩქჷმ ზჷსხჷრქჷ ღვარო იდასჷ - ჩემი სისხლი ღვარად
წავიდეს. შდრ. ლაზ. ღვარ: ოღვარუ დასველება, ღუ̂არი ნაკადი, ღვარი (ნ. მარი). 

Lemma: ghvara  
Number: 22726  
ღვარა (ღვარას) იგივეა, რაც ღორა, -- ყვირილი; ბღავილი. დუუქუნუნა ნოშოთი დო დუუჭყაფუნა ღვარა: ი. ყიფშ., გვ. 12 -
დაუფარავთ ნეშოთი და დაუწყიათ ყვირილი. ღვარუუ, რკიოუ: მ. ხუბ., გვ. 180 - იყვირა, იკივლა. ჩხოულეფი ღვარანცია -
ძროხები ბღავისო. ოზეს ქინოღვარანცია დიდაჸვილირი გინი: მასალ., გვ. 59 - ეზოში ბღავისო დედა-მოკლული ხბო.
კირდეს ჩხოუ მიკორდ დო თუდო გირინი ღვარანდუა: ა. ცან., გვ. 109 - კლდეზე ძროხა იდგა (იყო მიმდგარი) და ქვევით
ვირი ყვიროდაო. ღვარანს (ღვარუუ იყვირა, უღვარუუ უყვირია, ნოღვარუე(ნ) ყვიროდა თურმე) გრდუვ. ბღავის, ყვირის. ოღვარუანს
(ოღვარუუ აბღავლა, უღვარუაფუ უბღავლებია, ნოღვარაფუე(ნ) აბღავლებდა თურმე) გრდმ. აყვირებს, აბღავლებს. აღვარე(ნ) (აღვარუ
შეძლო ეყვირა, -- , ნოღვარუე(ნ) შესძლებია ეყვირა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უღვარანს ზმნისა -- შეუძლია აყვიროს, აბღავლოს.
ოღვარაფუანს (ოღვარაფუუ აბღავლებინა, უღვარაფუაფუ უბღავლებინებია, ნოღვარაფუაფუე(ნ) აბღავლებინებდა თურმე) კაუზ.
ღვარანს ზმნისა -- აბღავლებინებს, აყვირებინებს. მაღვარალი მიმღ. მოქმ. მყვირალი; მბღავანი. ოღვარალი მიმღ. ვნებ. მყ.
საყვირალი; საბღავლი. ნაღვარა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაყვირი; ნაბღავლი. ნაღვარუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ყვირილის; ბღავილის
საფასური. 

Lemma: ghvara{la}  
Number: 22727  
ღვარა{ლა} თუთა (ღვარა{ლა} თუთას) იგივეა, რაც ეკენია, -- სექტემბერი, -- წვიმიანი თვე. ღვარალა თუთა ასე ეძახიან
მწყემსები სექტემბერს, რადგან ამ თვეში იცის ხშირი წვიმები (ღვარი) და ისინი იძულებული არიან, დატოვონ საზაფხულო
საძოვრები (ი. ყიფშ., ეკენია, გვ. 244). 

Lemma: ghvarap-i  
Number: 22728  
ღვარაფ-ი (ღვარაფის) იგივეა, რაც ღვარა, -- ბღავილი, ღრიალი, ყვირილი. ქჷდიიჭყჷ ღვარაფი: ი. ყიფშ., გვ. 17 - დაიწყო
ყვირილი. ქიგიაშქვეს ღვარაფი დემქ დო მუში ოსურქ - დაიწყეს (დაარტყეს) ყვირილი დევმა და მისმა ცოლმა. 

Lemma: ghvartkal-i  
Number: 22729  
ღვართქალ-ი (ღვართქალ/რს) იხ. ხვართქალი. 

Lemma: ghvaril-i  
Number: 22730  
ღვარილ-ი (ღვარილს) მიმღ. ვნებ. წარს. ღვარუნს ზმნისა -- ძლიერ სველი, გაწუწული. 

Lemma: ghvari-ch'vima  
Number: 22731  
ღვარი-ჭვიმა, ღვარ-ჭვიმა (ღვარ{ი}-ჭვიმას) ღვარ-წვიმა, კოკისპირული წვიმა, თავსხმა, -- დელგმა. თიმუ სერს მორთუ
ღვარი-ჭვიმაქ, გურგინი დო მეხიქ დო პაპაშ ჸუდექ ქვერსემიშა გითილუ - იმ ღამეს მოვიდა დელგმა, მეხი და გრგვინვა
და მღვდლის სახლი ქვესკნელში ჩავარდა. 

Lemma: ghvark'al-i  
Number: 22732  
ღვარკალ-ი (ღვარკალ/რს) ფეხების ქნევა, სავსავი; კლაკნა; შხორკალი. კუჩხემს ნუ უღვარკალუანქ, გააჩერი! - ფეხებს ნუ



ასავსავებ, გააჩერე! უღვარკალუანს (უღვარკალუუ ასავსავა, უღვარკალუაფუ უსავსავებია, ნოღვარკალუაფუე(ნ) ასავსავებდა თურმე)
გრდმ. ასავსავებს (ხელს, ფეხს). იღვარკალუ(ნ) (იღვარკალუ იკლაკნა, უღვარკალინუ უკლაკნია) გრდუვ. ვნებ. იკლაკნება,
ტრიალებს. აღვარკალე(ნ) (აღვარკალუ შეძლო ეკლაკნა, ეტრიალა; -- ; ნოღვარკალუე(ნ) შესძლებია ეკლაკნა) გრდუვ. შესაძლ.
ვნებ. ღვარკალანს ზმნისა -- შეუძლია იკლაკნოს, იტრიალოს; ასავსავოს (ფეხები). ოღვარკალაფუანს (ოღვარკალაფუუ
ასავსავებინა ფეხი, უღვარკალაფუაფუ უსავსავებინებია, ნოღვარკალაფუე(ნ) ასავსავებინებდა თურმე) კაუზ. ღვარკალანს ზმნისა --
ასავსავებინებს (ხელს, ფეხს), აშხორკალებინებს. მაღვარკალარი მიმღ. მოქმ. მსავსავებელი (ფეხისა...). ოღვარკალარი მიმღ.
ვნებ. მყ. სასავსავებელი. ნაღვარკალა მიმღ. ვნებ. წარს. ნასავსავები. ნაღვარკალუერი მიმღ. ვნებ. წარს. სავსავის საფასური. 

Lemma: ghvark'ala  
Number: 22733  
ღვარკალა (ღვარკალას) მოტრიალე აქეთ-იქით, მოძრავი, მოსავსავე. ღვარკალა კოჩი მოუსვენარი, ჩქარი მოძრაობის
მოყვარული კაცი. 

Lemma: ghvarua1  
Number: 22734  
ღვარუა1 (ღვარუას) იგივეა, რაც ღვარა, ღვარაფი. 

Lemma: ghvarua2  
Number: 22735  
ღვარუა2 (ღვარუას) სახელი ღვარუნს ზმნისა -- კოკისპირული წვიმა, თავსხმა, დელგმა. თიცალს ღვარუნდუ, ჸუჩა
ვამაჸინუ - ისეთი თავსხმა იყო, სახლში ვერ წავედი. ღვარუნს (ღვარუ კოკისპირულად იწვიმა, უღვარუ უწვიმია, ნოღვარუე(ნ) წვიმდა
თურმე) გრდმ. მაგრად წვიმს, თავსხმაა, -- ღვრის. ღვარილი მიმღ. ვნებ. წარს. ძალიან სველი, გაწუწული. 

Lemma: ghvarkal-i  
Number: 22736  
ღვარქალ-ი (ღვარქალს) ხმამაღლა გაუთავებელი ლაპარაკი, -- ყბედობა. ოხიოლუ მუდგარენი დო ღვარქალანს - უხარია
რაღაცაა და გაუთავებლად ლაპარაკობს. ნიგეღვარქალანქ, ღორონთი ქორწანსი-და - ნუ ლაპარაკობ (ლაყბობ), თუ
ღმერთი გწამს! ღვარქალანს (ღვარქალუუ ილაყბა, უღვარქალუუ ულაყბია, ნოღვარქალუე(ნ) ლაყბობდა თურმე) გრდმ. გაუთავებლად
ლაპარაკობს, ლაყბობს. 

Lemma: ghvarkala  
Number: 22737  
ღვარქალა (ღვარქალას) ვისაც ლაყბობა (ბევრი ლაპარაკი) უყვარს, -- ყბედი. 

Lemma: ghvarghva  
Number: 22738  
ღვარღვა (ღვარღვას) იგივეა, რაც ღვარღვალი, -- გიდლის სახელური; ღაღვი; კავი. 

Lemma: ghvarghval-i1  
Number: 22739  
ღვარღვალ-ი1 (ღვარღვალს) კაკვი, კაუჭი; ღაღვი გიდლისა, -- ღვანღვალი. გიდელს ონტუდუა დო ღვარღვალი
გიაძიცანდუა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 27 - გიდელს ცეცხლი ეკიდაო და კაკვი დასცინოდაო. შდრ. იმერ. ღვანღვალი გიდლის
ხელი (ვ. ბერ.). 

Lemma: ghvarghval-i2  
Number: 22740  
ღვარღვალ-ი2 (ღვარღვალს) 1. ცრემლის ძლიერი ღვრა, ფრქვევა; 2. ძლიერი დუღილი; 3. დინება. ჩილამურიში
ღვარღვალი ცრემლის ღვრა, ფრქვევა; დენა ღაპა-ღუპით. წყარი ღვარღვალანს - წყალი ძლიერ დუღს. შდრ. გურ., ლეჩხ.
ღვარღვალი ცრემლის დენა ღაპა-ღუპით (ს. ჟღ., მ. ალავ., 1, ა. ღლ.); იმერ. ღვარღვალება მსხვილი ცრემლები
გულამომჯდარი ტირილის დროს (ი. ქავთ.). 

Lemma: ghvarghvalapa  
Number: 22741  
ღვარღვალაფა (ღვარღვალაფას) იგივეა, რაც ღვარღვალი,2 -- ძლიერი ღვრა, დენა. ჩილამურიში ღვარღვალაფა
ცრემლის ღაპა-ღუპით ფრქვევა. 

Lemma: ghvarghvaler-i  
Number: 22742  
ღვარღვალერ-ი (ღვარღვალერს) მიმღ. ვნებ. წარს. ღვარღვალანს ზმნისა -- {და}ღვრილი. 

Lemma: ghvarghvalua  
Number: 22743  
ღვარღვალუა (ღვარღვალუას) იგივეა, რაც ღვარღვალი,2 ღვარღვალაფა, -- სახელი ღვარღვალანს ზმნისა -- ღვრა,
დენა, ფრქვევა. ღვარღვალანს (ღვარღვალუუ ღვარა, უღვარღვალუუ უღვრია, ნოღვარღვალუე(ნ) ღვრიდა თურმე) გრდმ. ღვრის
(ცრემლს); დუღს (წყალი); კოკისპირულად წვიმს. ოღვარღვალუანს (ოღვარღვალუუ ღვარა, უღვარღვალუაფუ უღვრია) გრდმ. ღვრის
(ცრემლს). იღვარღვალუუ(ნ) (დიიღვარღვალუ დაიღვარა, დოღვარღვალერე(ნ) დაღვრილა) გრდუვ. ვნებ. ღვარღვალანს ზმნისა --
იღვრება (ცრემლი). აღვარღვალუუ(ნ) (დააღვარღვალუ დაეღვარა, დოღვარღვალუუ დაღვრია) გრდუვ. ვნებ. უღვარღვალუანს
ზმნისა -- ეღვრება (ცრემლი). იღვარღვალე(ნ), იღვარღვალინე(ნ) (იღვარღვალინუ შესაძლებელი გახდა დაღვრა, -- , -- ) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. ოღვარღვალუანს ზმნისა -- შეიძლება ღვრა. აღვარღვალენე(ნ) (აღვარღვალენუ შეძლო ეღვარა, -- ,
ნოღვარღვალუე(ნ) შესძლებია ღვრა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უღვარღვალუანს ზმნისა -- შეუძლია ღვაროს. ოღვარღვალაფუანს
(ოღვარღვალაფუუ აღვრევინა, უღვარღვალაფუაფუ უღვრევინებია, ნოღვარღვალაფუ{აფუ}ე(ნ) აღვრევინებდა თურმე) კაუზ.
ოღვარღვალუანს ზმნისა -- აღვრევინებს. მაღვარღვალარი მიმღ. მოქმ. {და}მღვრელი, {და}მფრქვევი. ოღვარღვალარი მიმღ. ვნებ.
მყ. {და}საღვრელი, {და}საფრქვევი. ღვარღვალერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ღვრილი, {და}ფრქვეული. ნაღვარღვალა მიმღ. ვნებ.
წარს. {და}ნაღვრელი, {და}ნაფრქვევი. ნაღვარღვალუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ღვრის, ფრქვევის საფასური. {უდუ}უღვარღვალუ მიმღ.
უარყ. {და}უღვრელი, {და}უფრქვეველი. 



Lemma: ghvarghvanc-i  
Number: 22744  
ღვარღვანც-ი (ღვარღვანცის) იგივეა, რაც ღვარღვაცი. 

Lemma: ghvarghvac-i1  
Number: 22745  
ღვარღვაც-ი1 (ღვარღვაცის) მდინარეზე ჩქარი და ტალღისებური დინების ადგილი. ჯგირი ღვარღვაცი გეუხე - კარგი
ღვარღვაცი უზის. 

Lemma: ghvarghvac-i2  
Number: 22746  
ღვარღვაც-ი2 (ღვარღვაცის) 1. გიდლის ქვედა ნაწილი, -- ძირი.2. ძველად ურმის ბორბლებს სილამაზისათვის უკეთებდნენ
გარეთა მხრიდან ღვარღვაცს (ს. ინჩხური, მარტვილის რაიონი). 

Lemma: ghvarghvil-i  
Number: 22747  
ღვარღვილ-ი (ღვარღვილ/რს) იგივეა, რაც ღვაღვილი, -- მიმღ. ვნებ. წარს. ღვარღუნს ზმნისა -- ძლიერ სველი. 

Lemma: ghvarghvin-i  
Number: 22748  
ღვარღვინ-ი (ღვარღვინს) ბევრის ერთმანეთში რევა, -- ფუთფუთი. ხალხი ჭკიჭკიტიაცალო იღვარღუ - ხალხი
ჭიანჭველასავით ირევა. ჭიჭე დო დიდი ოზეს ქინიღვარღუნა: ყაზაყ., 06.06.1930, გვ. 3 - პატარა და დიდი ეზოში ირევიან
(ფუთფუთებენ). იღვარღუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. ირევა. 

Lemma: ghvarchal-i  
Number: 22749  
ღვარჩალ-ი (ღვარჩალ/რს) ღიად, აშკარად ყველაფრის თქმა. მუთუნი ვააფულე, ირფელს ღვარჩალანს - ვერაფერს
(ვერ) მალავს, ყველაფერს იტყვის (ამბობს) ხოლმე. ღვარჩალანს (ღვარჩალუუ თქვა, უღვარჩალუუ უთქვამს, ნოღვარჩალუე(ნ) ამბობდა
თურმე) გრდმ. ღიად, აშკარად ამბობს. 

Lemma: ghvarc'k'aler-i  
Number: 22750  
ღვარწკალერ-ი (ღვარწკალერს) მიმღ. ვნებ. წარს. ღვარწკალანს ზმნისა -- გაპრიალებული. 

Lemma: ghvarc'k'alua  
Number: 22751  
ღვარწკალუა (ღვარწკალუას) სახელი ღვარწკალანს ზმნისა -- 1. მაგრად გაწმენდა; გაკრიალება; გასუფთავება; 2. სუფთად
დაბანა. ღვარწკალანს (გიღვარწკალუუ გააკრიალა, გუუღვარწკალუუ გაუკრიალებია, გონოღვარწკალუე(ნ) გააკრიალებდა თურმე) გრდმ.
აკრიალებს, წმენდს, ასუფთავებს, აწკრიალებს. იღვარწკალანს (გიიღვარწკალუუ გაიკრიალა, გუუღვარწკალუუ გაუკრიალებია)
გრდმ. სათავ. ქც. ღვარწკალანს ზმნისა -- იწმენდს, იკრიალებს, იპრიალებს. უღვარწკალანს (გუუღვარწკალუუ გაუკრიალა,
გუუღვარწკალუუ გაუკრიალებია) გრდმ. სასხ. ქც. ღვარწკალანს ზმნისა -- უკრიალებს, უწმენდს, უსუფთავებს. იღვარწკალუუ(ნ)
(გიიღვარწკალუ გაკრიალდა, გოღვარწკალე{რე}(ნ) გაკრიალებულა) გრდუვ. ვნებ. ღვარწკალანს ზმნისა -- კრიალდება, იწმინდება.
იღვარწკალე(ნ), იღვარწკალენე(ნ) (იღვარწკალენუ შესაძლებელი გახდა გაკრიალება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
ღვარწკალანს ზმნისა -- შეიძლება გაკრიალდეს, კარგად გაიწმინდოს. აღვარწკალე(ნ), აღვარწკალენე(ნ) (აღვარწკალენუ
შეძლო {გა}ეკრიალებინა, -- , გონოღვარწკალუე(ნ) შესძლებია გაეკრიალებინა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უღვარწკალანს ზმნისა --
შეუძლია გააკრიალოს, გაწმინდოს. ოღვარწკალაფუანს (ოღვარწკალაფუუ გააკრიალებინა, უღვარწკალაფუაფუ გაუკრიალებინებია,
ნოღვარწკალაფუე(ნ) აკრიალებინებდა თურმე) კაუზ. ღვარწკალანს ზმნისა -- აკრიალებინებს, აწმენდინებს. მაღვარწკალარი მიმღ.
მოქმ. {გა}მკრიალებელი, {გა}მწმენდი. ოღვარწკალარი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}საკრიალებელი, {გა}საწმენდი. გოღვარწკალერი მიმღ.
ვნებ. წარს. გაკრიალებული, გაწმენდილი. ნაღვარწკალა მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნაკრიალები, {გა}ნაწმენდი. ნაღვარწკალუერი მიმღ.
ვნებ. წარს. {გა}კრიალების, {გა}წმენდის საფასური. {უგუ}უღვარწკალუ მიმღ. უარყ. გაუკრიალებელი, გაუწმენდი. 

Lemma: ghvarjal-i  
Number: 22752  
ღვარჯალ-ი (ღვარჯალს) წყალში ლაღად, ტანის რხევით ცურაობა; სხეულის ნაწილთა რხევით სიარული. შდრ. ღვერჯუა;
ხვარჩალი. 

Lemma: ghvarjalua  
Number: 22753  
ღვარჯალუა (ღვარჯალუას) სახელი ღვარჯალანს ზმნისა -- წყალში (მდინარეში) კარგად დაბანა, გასუფთავება. აბაშას
გოღვარჯალუუ ბაღანეფი - აბაშაში (მდინარეა) კარგად დაბანა ბავშვები. ღვარჯალანს (გოღვარჯალუუ კარგად დაბანა,
გუუღვარჯალუუ კარგად დაუბანია, გონოღვარჯალუე(ნ) კარგად დაბანდა თურმე) გრდმ. კარგად ბანს. იხ. ხვარჩალუა. 

Lemma: ghvaskal-i  
Number: 22754  
ღვასქალ-ი (ღვასქალ/რს) ავსიტყვაობა. მუს ღვასქალანსინი, მუსით ვაუჩქუ - რას ლაპარაკობს (ავსიტყვაობს), თვითონაც
არ იცის. ღვასქალანს (ღვასქალუუ იავსიტყვავა, უღვასქალუუ უავსიტყვებია, ნოღვასქალუე(ნ) ავსიტყვაობდა თურმე) გრდმ. ცუდს
ლაპარაკობს, -- ავსიტყვაობს. 

Lemma: ghvat'al-i  
Number: 22755  
ღვატალ-ი (ღვატალ/რს) გოჭის ღრუტუნის მსგავსი სასიამოვნო ლაპარაკი. ღვატალანს (ღვატალუუ სასიამოვნოდ ილაპარაკა,
უღვატალუუ სასიამოვნოდ ულაპარაკნია, ნოღვატალუე(ნ) სასიამოვნოდ ლაპარაკობდა თურმე) გრდმ. სასიამოვნოდ ლაპარაკობს. 

Lemma: ghvat'ua  
Number: 22756  



ღვატუა (ღვატუას) იხ. დოღვატუა. 

Lemma: ghvapa  
Number: 22757  
ღვაფა (ღვაფას) იგივეა, რაც რღვაფა, -- სახელი იღვანს ზმნისა -- {გადა}ყრა. უბირით, უსხაპით, გინუოღვით ვარჩხილი:
ქხს, 1, გვ. 216 - ვუმღერეთ, ვუცეკვეთ, გადავაყარეთ ვერცხლი. 

Lemma: ghvapal-i  
Number: 22758  
ღვაფალ-ი (ღვაფალ/რს) იგივეა, რაც ღაფალი, ღვაფალუა, -- ბოხი ხმით ხმამაღალი (სასიამოვნო) ლაპარაკი.
ღვაფალანს (ღვაფალუუ ხმამაღლა ილაპარაკა, უღვაფალუუ ხამამაღლა ულაპარაკნია, ნოღვაფალუე(ნ) ხმამაღლა ლაპარაკობდა
თურმე) გრდმ. ხმამაღლა ლაპარაკობს (სასიამოვნოდ). 

Lemma: ghvapua  
Number: 22759  
ღვაფუა (ღვაფუას) იგივეა, რაც ღვაბუა, -- ბევრი საჭმლის მადიანად (ხარბად) ჭამა. 

Lemma: ghvaghval-i  
Number: 22760  
ღვაღვალ-ი (ღვაღვალ/რს) ხმამაღალი ბოხი ხმით ლაპარაკი, თბილად საუბარი. შდრ. ღვაფალი. 

Lemma: ghvaghvin-i  
Number: 22761  
ღვაღვინ-ი (ღვაღვინს) იგივეა, რაც ღვარღვინი, -- ფუთფუთი; ბევრის ერთად რევა. 

Lemma: ghvaghu  
Number: 22762  
ღვაღუ (ღვაღუს) კნინ. ლოყა (ლოყუნა). ღვა-ღუ: -ღუ კნინ. სუფიქსია. შდრ. -ხუ. 

Lemma: ghvaghua1  
Number: 22763  
ღვაღუა1 (ღვაღუას) იგივეა, რაც ღვაბუა, ღვაფუა -- ბევრი საჭმლის მადიანად ჭამა. ღვაღუნს (დოღვაღუ შეჭამა, დუუღვაღუ
შეუჭამია, დონოღვაღუე(ნ) შეჭამდა თურმე) გრდმ. ბევრ საჭმელს მადიანად ჭამს. იღვაღვე(ნ) (იღვაღვუ შესაძლებელი გახდა
{შე}ჭმა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ღვაღუნს ზმნისა -- შეიძლება მადიანად შეჭმა (//{შე}იჭამოს). აღვაღვე(ნ) (აღვაღვუ შეძლო
მადიანად {შე}ეჭამა, -- , ნოღვაღუე(ნ) შესძლებია მადიანად {შე}ეჭამა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უღვაღუნს ზმნისა -- შეუძლია
მადიანად {შე}ჭამოს. მაღვაღვალი მიმღ. მოქმ. მადიანად {შე}მჭმელი. ოღვაღვალი მიმღ. ვნებ. მყ. მადიანად {შე}საჭმელი. ნაღვაღვა
მიმღ. ვნებ. წარს. მადიანად ნაჭამი. ნაღვაღუერი მიმღ. ვნებ. წარს. მადიანად {შე}ჭმის საფასური. 

Lemma: ghvaghua2  
Number: 22764  
ღვაღუა2 (ღვაღუას) 1. იგივეა, რაც ღვაღვინი, -- ბევრის ერთად რევა, -- ფუთფუთი. ჭკიჭკიტიაცალო იღვაღუდუ ხალხი -
ჭიანჭველასავით ირეოდა ხალხი. იღვაღუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. ირევა (ბევრი). 2. ძლიერ
დასველება, გაჟღენთვა. 

Lemma: ghvashkal-i  
Number: 22765  
ღვაშქალ-ი (ღვაშქალ/რს) დაუფიქრებელი ლაპარაკი; ენაზე მომდგარის (ყველაფრის) თქმა. ღვაშქალანს (ღვაშქალუუ
ილაპარაკა ყველაფერი, უღვაშქალუუ ულაპარაკია ყველაფერი, ნოღვაშქალუე(ნ) ყველაფერს ლაპარაკობდა თურმე) გრდმ.
ყველაფერს (ენაზე მომდგარს) ამბობს. 

Lemma: ghvadzangara  
Number: 22766  
ღვაძანგარა (ღვაძანგარას) ღვარძლიანი. ღვაძანგარა კოჩი ღვარძლიანი კაცი. 

Lemma: ghvac'-i  
Number: 22767  
ღვაწ-ი (ღვაწის) ღვაწლი. 

Lemma: ghvach'a  
Number: 22768  
ღვაჭა (ღვაჭას) საქონლის ავადმყოფობაა, -- ენაზე თუ ლაშებზე შიგნით ემართება და ჭამას (ბალახობას) უშლის (პ. ჭარ.).
ქღვაჭაში ეჭოფუა ღვაჭას მკურნალობა (აღება). ღვაჭას სამკურნალოდ ახურებენ შანთს (საგანგებოდ დამზადებულ
მეტალის ჯოხს), ადებენ პირუტყვის ქვედა ყბის ორსავე კიდეზე და წვავენ. შემდეგ აძლევებ ქვამარილს. შდრ. ღვა. ღვაჭა ღ
*ღვაში+ ჭია//ჭუა ლოყის+ჭია//ტკივილი. 

Lemma: ghvach'vich'val-i  
Number: 22769  
ღვაჭვიჭვალ-ი (ღვაჭვიჭვალ/რს) ლოყებღაჟღაჟა, ღაწვმღვივარი, ვისაც ღაწვი უღვივის. ჭყუნტურუა, ღვაჭვიჭვალი
ატამაში პირიცალი: მასალ., გვ. 24 - (სახე) ქორფა, ღაწვმღვივარი ატმის ყვავილის მაგვარი. ბეხვერია დო ღვაჭვიჭვალი,
ცაშე გიმნალჷ რექ მოძირაფა: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 25 - გათქვირული და ღაწვმღვივარი, ციდან მოსული ხარ
მოჩვენება. შდრ. ჭვიჭვალი. 

Lemma: ghvach'ita  
Number: 22770  
ღვაჭითა (ღვაჭითას) ლოყაწითელი. ღვაჭითა სხული გვერდწითელი (ლოყაწითელი) მსხალი. 



Lemma: ghvach'itam-i  
Number: 22771  
ღვაჭითამ-ი (ღვაჭითამს) ლოყაწითლიანი, წითელლოყიანი. 

Lemma: ghved-i  
Number: 22772  
ღვედ-ი (ღვედის) ღვედი; მოსართავი; სარტყელი. შდრ. ორტყაფუ. 

Lemma: ghvedish-i  
Number: 22773  
ღვედიშ-ი (ღვედიშის) ტყავის დასამუშავებელი ხელსაწყო. 

Lemma: ghvedk'ec-i  
Number: 22774  
ღვედკეც-ი (ღვედკეცის) იგივეა, რაც ტკეცი (მასალები, ტ. 2, ნაწ. 1, გვ. 245). 

Lemma: ghvezel-i  
Number: 22775  
ღვეზელ-ი (ღვეზელ/რს), ღვეძელ-ი (ღვეძელს), ღვეზილ-ი (ღვეზილ/რს) ღვეზელი. ცხვებოდა ყოველ შობასა და ახალი
წლის წინ მახლობლებისათვის. მას ორი წაწვეტებული წვერი ჰქონდა (მასალები, ტ. 3, ნაწ. 2, გვ. 212). საახალწლო
ნამცხვარი -- გრძელი, განიერი, დავიწროებული ბოლოებით, რომელშიაც ჩადებული იყო განსაკუთრებით მომზადებული
კვერცხი (დაჯერჯილი კვერცხები) (ი. ყიფშ., ლექსკ., გვ. 350). მოგრძო პური, რომელშიაც სდებდნენ დაჯერჯილ (გამხმარ)
კვერცხის გულს (ს. მაკალ., გვ. 295). შდრ. იმერ. ღვეზელი ღვეძელი, -- კვერცხ-ნართავი პური; შობა-ახალწელს ნათლულნი
ნათლიას მიართმევენ ხოლმე (ვ. ბერ.). 

Lemma: ghvezere  
Number: 22776  
ღვეზერე (ღვეზერეს) მოღუშული, -- მოღუშვა რომ სჩვევია. 

Lemma: ghvezua  
Number: 22777  
ღვეზუა (ღვეზუას) იგივეა, რაც ღვაზუა, -- სახელი იღვეზუუ(ნ) ზმნისა -- {მო}ღუშვა. იხ. ღვიზინუა. 

Lemma: ghvena  
Number: 22778  
ღვენა (ღვენას) სახელი უღუ(ნ), აღვენუაფუ//აღვენუუ(ნ) ზმნათა -- ქონა. ქუუღუნიავო კიბე?: ა. ცაგ., გვ. 12 - კიბე აქვსო?
ჸურძენს წჷ ჯგჷრი პიჯი უღუდუა: ი. ყიფშ., გვ. 2 - ყურძენს (ვენახს) წელს კარგი პირი ჰქონდაო. სიზმარი მიღუდ: მ. ხუბ., გვ.
15 - სიზმარი მქონდა. ჭე მუთუნი ქოღირუდუ, მუჟანსუ უღუდუ დიდი გულა: ქხს, 1, გვ. 216 - ცოტა რამედ ღირდა, როცა
ჰქონდა დიდი მაზანდა (გასავალი). გური მიღუდან ოგურეს: ენგური, გვ. 248 - გული გვქონდეს საგულეში. ჟირი საჯენი
ნოღვე განი: მ. ხუბ., გვ. 7 - ორი საჟენი ჰქონია განი. ღვენა სტატიკური ზმნაა. ძირია ღვ, რომლის ვ'ნი უ ხმოვნის წინ,
როგორც წესი, იკარგება. ითქმის უსულო საგნების მიმართ, სულიერზე საუბრისას იხმარება ნოჸვე(ნ) (ჸუნს ჰყავს). იცვლება
მხოლოდ ობიექტური პირის მიხედვით. ქთო-ჸუჯიში ღვენა თვალ-ყურის დევნება, ყურადღების მიქცევა (სიტყვ.-სიტყვ. თვალ-
ყურის ქონა). ათე ბაღანაშა, ბაბაგე, გიღუდანი თოჸუჯი - ამ ბავშვზე, მამა თუ გწამს, თვალ-ყური გქონდეთ. უღლება იხ. ტ. 1,
ტაბულა ხხ1, გვ. 97-106. შდრ. ლაზ. ღუნ: მიღუნ მაქვს (ნ. მარი). 

Lemma: ghvend-i  
Number: 22779  
ღვენდ-ი (ღვენდის) იგივეა, რაც ღვედი, -- ღვედი. ღვენდიჯგურა კოჩიე - ღვედივით კაცია. 

Lemma: ghvendap-i  
Number: 22780  
ღვენდაფ-ი (ღვენდაფის) ღვედის, შოლტის მიერ გამოცემული ხმა, ტყლაშუნი. თიშ ოჭიშის მეუღუდუ ჭინუს ღვენდაფი - მის
ზურგზე წნელს გაჰქონდა ტყლაშუნი. 

Lemma: ghvendua  
Number: 22781  
ღვენდუა, ღვინდუა (ღვე/ინდუას) სახელი ღვენდუნს, ღვინდუნს ზმნათა -- ღვედით (მათრახით, წნელით) ცემა, გაშოლტვა.
ბაღანა ჟირშახ დოღვენდუ ამდღა ჭინუთ - ბავშვი ორჯერ გაშოლტა დღეს წნელით. გადატ. გაქცევა. გოღვენდუ მუში ჸუჩა -
გაიქცა თავის სახლში. ღვენდუნს (დოღვენდუ გაშოლტა, დოუღვენდუ გაუშოლტავს, დონოღვენდუე(ნ) გაშოლტავდა თურმე) გრდმ.
ღვედით სცემს, შოლტავს. 

Lemma: ghvenk'e  
Number: 22782  
ღვენკე, ღვენკეია, ღვენკერია (ღვენკე{რ}იას) გამხდარი (ოდნავ მოხრილი). 

Lemma: ghvenc'k'-i  
Number: 22783  
ღვენწკ-ი (ღვენწკის) ზოოლ. იგივეა, რაც ღვერწკი, -- ჭია; ჭია-ღუა, ჭიაყელა. მერეთმუსლობა მურცია დო ღვენწკეფქ
თოლი წჷმიჸოთესია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 88 - მეორედ მოსვლა მოდისო და ჭია-ღუებმა თვალი წამოიგდესო. 

Lemma: ghvenjgie  
Number: 22784  
ღვენჯგიე (ღვენჯგიეს) იგივეა, რაც ღვენჯიე. 

Lemma: ghvenjie  
Number: 22785  
ღვენჯიე (ღვენჯიეს) ძლიერ კოჭლი, რომელიც სიარულის დროს იქით-აქეთ ირხევა (ქანაობს). შდრ. ღვინჯგიე. 



Lemma: ghvezhel-i  
Number: 22786  
ღვეჟელ-ი (ღვეჟელ/რს) ხმამაღლა ტირილი; ყვირილი. ბაღანაში ღვეჟელიში ხუმა ირჩქილე - ბავშვის ხმამაღლა
ტირილის ხმა ისმის. შდრ. გურ. ბღეჟელი ცხვრის ბღავილი (ი.ჭყ.). 

Lemma: ghvezhelua  
Number: 22787  
ღვეჟელუა (ღვეჟელუას) სახელი ღვეჟელანს ზმნისა -- ხმამაღლა ტირილი; ბღავილი; ყვირილი. ბაღანა ღვეჟელანს,
ქიმკააჯინი - ბავშვი გამწარებული ტირის, მიხედე. ღვეჟელანს (ღვეჟელუუ იბღავლა, უღვეჟელუუ უბღავლია, ნოღვეჟელუე(ნ) ბღაოდა
თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ. ბღავის; ხმამაღლა გამწარებული ტირის. ოღვეჟელუანს (ოღვეჟელუუ ატირა ხმამაღლა, უღვეჟელუაფუ
უტირებია) გრდმ. ხმამაღლა ატირებს, აბღავლებს. ოღვეჟელაფუანს (ოღვეჟელაფუუ ატირებინა, უღვეჟელაფუაფუ უტირებინებია,
ნოღვეჟელაფუე(ნ) ატირებინემდა თურმე) კაუზ. ღვეჟელანს ზმნისა -- აბღავლებინებს, ხმამაღლა ატირებინებს გამწარებულს.
ოღვეჟელარი მიმღ. ვნებ. მყ. საბღავლი; ხმამაღლა სატირალი. ნაღვეჟელა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაბღავლი. ნაღვეჟელუერი მიმღ. ვნებ.
წარს. ბღავილის, ხმამაღლა ტირილის საფასური. 

Lemma: ghverghu  
Number: 22788  
ღვერღუ (ღვერღუს) ბოროტი, ცბიერი (ი. ყიფშ.); გაქნილი, ძლიერ ეშმაკი. ღვერღუ კოჩი ეშმაკი, გაქნილი კაცი. 

Lemma: ghverjua  
Number: 22789  
ღვერჯუა (ღვერჯუას) სახელი იღვერჯუ(ნ) ზმნისა -- ქანაობა; კლაკნა, ტოკვა, რხევა. მეურს შარასინი, მიიღვერჯუ - გზაზე
რომ მიდის მიირხევა (მიიკლაკნება). იღვერჯუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. ირხევა,
იკლაკნება, ქანაობს. 

Lemma: ghveghve  
Number: 22790  
ღვეღვე, ღვეღვერე (ღვეღვე{რე}-ს) ჩაპუტკუნებული. ღვეღვერე ბაღანა ჩაპუტკუნებული ბავშვი. შდრ. ხვეხვერე. 

Lemma: ghvia  
Number: 22791  
ღვია (ღვიას), ღვიაფ-ი//ღიაფ-ი (ღ{ვ}იაფის) სახელი ღვიანს//ღიანს ზმნისა -- ღავილი, ღნავილი; სუსტი ხმით ღნავილი ან
ტირილი. ბაღანა ღვიანს - ბავშვი ღნავის. უკუმელას ღუ ღვიანდჷ - სიბნელეში ბუ ღნაოდა. ღვიანს (ღვიუუ იღნავლა, უღვიუუ
უღნავლია, ნოღვიუე(ნ) ღნაოდა თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ. ღნავის, კნავის. ოღვიუანს (ოღვიუუ აღნავლა, უღვიუაფუ უღნავლებია)
გრდმ. აღნავლებს. აღვიე(ნ)//აღვიენე(ნ) (აღვიენუ შეძლო ეღნავლა, -- , ნოღვიაფუე(ნ) შესძლებია ღნავილი) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
ღვიანს ზმნისა -- შეუძლია აღნავლოს. ოღვიაფუანს (ოღვიაფუუ აღნავლინა, უღვიაფუაფუ უღნავლინებია, ნოღვიაფუე(ნ)
აღნავლინებდა თურმე) კაუზ. ღვიანს, ოღვიუანს ზმნათა -- აღნავლინებს. მაღვიარი მიმღ. აწმყ. მღნაველი; ვინც ან რაც
ღნავის, კნავის. ოღვიარი მიმღ. ვნებ. მყ. საღნავლი, საკნავლი. ნაღვია მიმღ. ვნებ. წარს. ნაღნავლი, ნაკნავლი. ნაღვიუერი მიმღ.
ვნებ. წარს. ღნავილის საფასური. შდრ. ზვია, ყვია//ჸვია; ლაზ. ღვი: ღვიაფს კნავის (ნ. მარი). 

Lemma: ghviant'k'il-i  
Number: 22792  
ღვიანტკილ-ი (ღვიანტკილს) ღაწვ{ებ}ალანძული. ცირაცალო ღვიანტკილი - გოგოსავით ღაწვალანძული. 

Lemma: ghvibal-i  
Number: 22793  
ღვიბალ-ი (ღვიბალ/რს) ლამაზად მსუქანი; სასიამოვნო გარეგნობის (პიროვნება). 

Lemma: ghvibinua  
Number: 22794  
ღვიბინუა (ღვიბინუას) სახელი იღვიბინანს ზმნისა -- კოხტად, ლამაზად ყურება (გამოხედვა). იღვიბინანს (იღვიბინუუ კოხტად
იყურა, უღვიბინუუ კოხტად უყურებია, ნოღვიბინუე(ნ) კოხტად იყურებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. კოხტად იყურება. 

Lemma: ghvidal-i  
Number: 22795  
ღვიდალ-ი (ღვიდალს) პატარა და ჩაფსკვნილი (მ. ძაძ.). 

Lemma: ghvizal-i  
Number: 22796  
ღვიზალ-ი (ღვიზალს) მსხვილი, მრგვალი და მსუქანი; მსხვილთვალებიანი. ჩქიმი ღვიზალი ძღაბი! - ჩემი მსხვილთვალება
(ამავე დროს ჩაპუტკუნებული) გოგო! 

Lemma: ghvizin-i  
Number: 22797  
ღვიზინ-ი (ღვიზინს) იგივეა, რაც ღვიზინუა. 

Lemma: ghvizinapa  
Number: 22798  
ღვიზინაფა (ღვიზინაფს) იხ. ღვიზინუა. 

Lemma: ghvizinua  
Number: 22799  
ღვიზინუა (ღვიზინუას) სახელი იღვიზინანს ზმნისა -- ბღვერა. გურმულირიე, იღვიზინანს - გულმოსულია, იბღვირება.
იღვიზინანს (იღვიზინუუ იბღვირა, უღვიზინუაფუ უბღვერია, ნოღვიზინუე(ნ) იბღვირებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. იბღვირება. ოღვიზინანს
იგივეა, რაც იღვიზინანს,- იბღვირება. უღვიზინანს (უღვიზინუუ უბღვირა, უღვიზინუაფუ უბღვერია) გრდუვ. მოქმ. უბღვერს. 



Lemma: ghvital-i  
Number: 22800  
ღვითალ-ი (ღვითალს) შეჭმუხნული (დ. ფიფია). 

Lemma: ghvitin-i  
Number: 22801  
ღვითინ-ი (ღვითინს) იგივეა, რაც ღვიზინი, -- ბღვერა; შეჭმუხნილი სახით ყურება. წარენს ნუ წურუნქ, ირო ნუ ჭყორუქ, ნუ
იღვინთინანქ!: შ. ბერ., გვ. 165 - წარბებს ნუ ჭმუხნი, ყოველთვის ნუ წყრები, ნუ იბღვირები! 

Lemma: ghvitkal-i  
Number: 22802  
ღვითქალ-ი (ღვითქალს) მსუქანი, მსხვილი. 

Lemma: ghvin-i  
Number: 22803  
ღვინ-ი (ღვინს, ღვინის)//ღუ̂ინ-ი (ღუ̂ინს) ღვინო. აკა ღვინი ქჷდმახვამი!: ი. ყიფშ., გვ. 132 - ერთი ღვინო მომილოცე!
(დამილოცე!). ღვინის შუნდუ გორჩქინელც: ი. ყიფშ., გვ. 158 - ღვინოს სვამდა გაჩენიდან (გაჩენილს). მითჷ უმოსი ღვინცჷ
შუნდჷ: ი. ყიფშ., გვ. 16 - ვინც მეტ ღვინოს სვამდა (დალევდა). ქააძირუ დიდი ბოჭკა ღვინით ეფშა: მ. ხუბ., გვ. 4 - აჩვენა
დიდი კასრი ღვინით სავსე. ჭირიშ შუმილქ დო ღვინიშ შუმილქ ართიანი გაკოჸვილეს: ა. ცან., გვ. 129 - ჭირით
დამთვრალმა და ღვინით დამთვრალმა ერთმანეთი დახოცეს. კოჩიშ ჩინება შილებე გაჭირებას დო ღვინიშ შუმასია:
ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 70 - კაცის ცნობა შეიძლება გაჭირვებასა და ღვინის სმაშიო. ნაწყარიშა ღვინი წყალნარევი ღვინო;
შქაღვინი შუაღვინო; შქვილა ღვინი ქვევრში ნარჩენი ღვინო. შდრ. ლაზ. ღვინი, ღინი, ღუ̂ინი ღვინო (ნ. მარი). 

Lemma: ghvindap-i  
Number: 22804  
ღვინდაფ-ი (ღვინდაფის) იხ. ღვენდაფი. 

Lemma: ghvindua  
Number: 22805  
ღვინდუა (ღვინდუას) იგივეა, რაც ღვენდუა, -- ღვედით (წნელით, მათრახით...) მაგრად ცემა. ჭიფე ჭინუთ დორღვინდესო?:
ქხს, 1, გვ. 240 - წვრილი წნელით გცემეს მაგრად? 

Lemma: ghvind-ghumushi  
Number: 22806  
ღვინდ-ღუმუში ჯინჯ-ი (ღვინდ-ღუმუში ჯინჯის//ჯინს/ც) ბოტან. ნიუკა. იხ. კურდღელიში ჸუჯი, ღვინი დო ღუმუ (ა. მაყ.). 

Lemma: ghvine  
Number: 22807  
ღვინე (ღვინეს) ღვინისფერი. ღვინე ხოჯი ღვინისფერი ხარი. 

Lemma: ghvini  
Number: 22808  
ღვინი დო ქობალ-ი (ღვინი დო ქობალ/რს) ღვინო და პური. ქღვინი დო ქობალიში მარდი(მე) ღვინისა და პურის მადლმა.
მართალს გირაგადუქუ, ათე ღვინი დო ქობალიში მარდიმე - სიმართლეს გეუბნები, ამ ღვინისა და პურის მადლმა
(ლოცვაა). ქღვინი დო ქობალით ჩხონაფა ღვინითა და პურით ცხონება. შხვაში ღვინი დო ქობალით ჩქიმი ღურელი
ვორჩხონევა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 160 - სხვისი პურ-მარილით (ღვინითა და პურით) ჩემი მკვდარი ვაცხონეო. 

Lemma: ghvini  
Number: 22809  
ღვინი დო ღუმუ (ღვინი დო ღუმუს) ბოტან. ნიუკა. იხ. კურდღელიში ჸუჯი, ღვინდ-ღუმუში ჯინჯი (ა. მაყ.). 

Lemma: ghvink'-i  
Number: 22810  
ღვინკ-ი (ღვინკის) მოკაუჭებული წვერი, ნისკარტი წალდისა. ბურჭულიში ღვინკი - წალდის ნისკარტი (პ. ჭარ.). ცხემლარს
მოკაუჭებული წვერი (ღვინკი) აქვს (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 3, გვ. 160). 

Lemma: ghvink'al-i  
Number: 22811  
ღვინკალ-ი (ღვინკალს) ძლიერ დასუსტებული, გამხდარი; კისერდალეული (და ოდნავ მოხრილი). 

Lemma: ghvink'ap-i  
Number: 22812  
ღვინკაფ-ი (ღვინკაფის) დასუსტებული ღორის ღრუტუნი; გოჭის ჭყვირილი (ი. ყიფშ.). იხ. ღვინტაფი. 

Lemma: ghvink'ua  
Number: 22813  
ღვინკუა (ღვინკუას) სიმინდის ღეროების მოჭრა. 

Lemma: ghvint'a  
Number: 22814  
ღვინტა, ღვინტაფ-ი (ღვინტა{ფი}-ს) ღრუტუნი, ჭყვირილი. ღეჯიშ მაგორალს ღეჯიშ ღვინტა არჩქილენია: თ. სახოკ., გვ.
262 - ღორის მაძებარს ღორის ღრუტუნი ესმისო. შდრ. ღვინკაფი. 

Lemma: ghvint'ua  
Number: 22815  
ღვინტუა (შურიში) სახელი ღვინტუნს ზმნისა -- გაფრთხობა, განტევება (სულისა); უეცარი სიკვდილი. თუცალო გუღვინტუუ
შური - გოჭივით განუტევა სული (მოკვდა). იხ. გოღვინტუა. 



Lemma: ghvinchal-i  
Number: 22816  
ღვინჩალ-ი (ღვინჩალს) 1. უშნო, ულამაზო. 2. გაშავებამდე გულმოსული (მ. ძაძ., 2, გვ. 99). 

Lemma: ghvincal-i  
Number: 22817  
ღვინცალ-ი (ღვინცალს) გულმოსული, დაბღვერილი. შდრ. ღვინჩალი (მნიშვნ. -- 2). 

Lemma: ghvindzga  
Number: 22818  
ღვინძგა, ღვინძგალ-ი (ღვინძგა{ლ}ს) სუსტი და ახმახი (მ. ძაძ., 2, გვ. 152). 

Lemma: ghvindzgin-i  
Number: 22819  
ღვინძგინ-ი (ღვინძგინს) ოდნავ გაღიმება; სახის ოდნავ გაბადვრა. იხ. გოღვინძგინი. 

Lemma: ghvindzginua  
Number: 22820  
ღვინძგინუა (ღვინძგინუას) იხ. ღვინძგინი, -- სახელი ღვინძგონდუ(ნ) ზმნისა -- სახის ოდნავ გაბადვრა, გაღიმება.
იღვინძგინანს (იღვინძგინუუ გაიღიმა, გოუღვინძგინუუ გაუღიმია, გონოღვინძგინუე(ნ) გაიღიმებდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. იღიმება.
ღვინძგონდუ(ნ) (გოღვინძგონდუ გაიღიმა, გოღვინძგინაფე{ლ/რე}(ნ) გაღიმებულა) გრდუვ. ვნებ. იღიმება. 

Lemma: ghvinc'k'al-i  
Number: 22821  
ღვინწკალ-ი (ღვინწკალს) 1. ჭიაყელასავით (ჭიასავით) სუსტი. შდრ. ღვენწკი. 2. ლოყაჩავარდნილი (სისუსტით). შდრ.
ღვანწკი. 

Lemma: ghvinch'a  
Number: 22822  
ღვინჭა (ღვინჭას) ბოტან. მეჭეჭა. იხ. მაჸურძენაია, მეჭეჭიში ტყა (ა. მაყ.). 

Lemma: ghvinch'k'al-i  
Number: 22823  
ღვინჭკალ-ი (ღვინჭკალს) გამხდარი და ძლიერ ნაოჭებიანი სახის მქონე, -- სახედამანჭული. 

Lemma: ghvinch'k'ua  
Number: 22824  
ღვინჭკუა (ღვინჭკუას) ნედლი საჭმლის, -- ვთქვათ ბოსტნეულის, ბღუჯა-ბღუჯად ჭამა (მ. ძაძ.). 

Lemma: ghvinja  
Number: 22825  
ღვინჯა, ღვინჯე (ღვინჯას) ძალიან მწიფე ხილი, -- ღვინჯა. ჭკომჷ ძღაბიქ ღვინჯა სხული: მ. ხუბ., გვ. 113 - ჭამა გოგომ
ძალიან მწიფე (ღვინჯა) მსხალი. შდრ. ლაზ. მღეჯ: იმღეჯანენ დამჟავება შიგნით (ნაყოფისა, მაგ., მსხლის) (ნ. მარი). იმერ:
ღვინჯა/ე-ჲ ძალიან მწიფე ხილი, ყურჭი (ვ. ბერ.). 

Lemma: ghvinjareba  
Number: 22826  
ღვინჯარება (ღვინჯარებას) იგივეა, რაც ღვინჯორება. 

Lemma: ghvinjap-i  
Number: 22827  
ღვინჯაფ-ი (ღვინჯაფის) ბრექა; ჭიმვა. ინემქ შიილებე, ღვინჯაფი ქოდომიჭყანინი, მარა მა ვამოშქურუ - იმათ შეიძლება,
ბრექა (ჭიმვა) დამიწყონ, მაგრამ მე არ მეშინია. 

Lemma: ghvinja-ghvinja  
Number: 22828  
ღვინჯა-ღვინჯა (ღვინჯა-ღვინჯას) ბოტან. ძაღლყურძენა. იხ. დიხაში მელიშია, ჯოღორიში მაყურზენაია, უჩა ტყა (ა. მაყ.).

Lemma: ghvinjgal-i  
Number: 22829  
ღვინჯგალ-ი (ღვინჯგალ/რს) გამხდარი და მეტად უშნო შესახედავი, -- სახედამანჭული. 

Lemma: ghvinjgie  
Number: 22830  
ღვინჯგიე (ღვინჯგიეს) ძლიერ კოჭლი. შდრ. ღვინჯიე. 

Lemma: ghvinjgin-i  
Number: 22831  
ღვინჯგინ-ი (ღვინჯგინს) უშნო ღიმილი; გაცინება კბილების (ღრძილის) ოდნავ გამოჩენით. შდრ. ლაზ. ღინჯგილი ღრძილი
(ნ. მარი). 

Lemma: ghvinjginua  
Number: 22832  
ღვინჯგინუა (ღვინჯგინუას) იგივეა, რაც ღვინჯგინი, -- გაღიმება. თენა ქუწიინი, გიიღვინჯგინუუ - ეს რომ ვუთხარი, ცოტა
გაიღიმა. იღვინჯგინანს (იღვინჯგინუუ გაიღიმა, უღვინჯგინუუ გაუღიმია, ნოღვინჯგინუე(ნ) იღიმებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. იღიმება
(უშნოდ). ოღვინჯგინანს (ოღვინჯგინუუ გაღიმებულმა იყურა, უღვინჯგინუაფუ გაღიმებულს უყურებია) გრდუვ. ვნებ. იღიმის,



გაღიმებული იყურება. 

Lemma: ghvinje  
Number: 22833  
ღვინჯე (ღვინჯეს) იგივეა, რაც ღვინჯა, -- ღვინჯა, ძალიან მწიფე. იხ. ოდოში. 

Lemma: ghvinjie  
Number: 22834  
ღვინჯიე (ღვინჯიეს) იგივეა, რაც ღვინჯგიე. 

Lemma: ghvinjoreba  
Number: 22835  
ღვინჯორება (ღვინჯორებას) სახელი იღვინჯორებუ(ნ) ზმნისა -- ღვინჯად გახდომა, დაღვინჯება, -- გადამწიფება. 

Lemma: ghvizhal-i  
Number: 22836  
ღვიჟალ-ი (ღვიჟალს) უფერული, ძლიერ ფერდაკარგული. 

Lemma: ghvira{l}-i  
Number: 22837  
ღვირა{ლ}-ი (ღვირა{ლ}ს) რთული სიტყვის მეორე შემადგენელი წევრი: თოლიღვირა თვალჟუჟუნა. შდრ. -გვირა, -ხვირა. 

Lemma: ghvirtua  
Number: 22838  
ღვირთუა (ღვირთუას) სახელი ღვირთუნს ზმნისა -- უშნოდ გლეჯა; წაგლეჯა. იხ. ზვირთუა. 

Lemma: ghvirtuu  
Number: 22839  
ღვირთუუ (ღვირთუუს) მიმღ. აწმყ. წამგლეჯი (ქურდი). თაქი იტახუნც კუჩხეფც ღვირთუუ, ნირზიში საქვარი ათაში ირდუუ:
ყაზაყ., 6.05.1931, გვ. 3 - აქ იტეხს ფეხებს წამგლეჯი (ქურდი), შეჯიბრის საქმე ასე იზრდება. 

Lemma: ghvirin-i  
Number: 22840  
ღვირინ-ი (ღვირინს) იგივეა, რაც ღვიზინი, -- ბღვერა. დოპილუ ეში ღვირინქ - მომკლა ამის ბღვერამ. 

Lemma: ghvirinua  
Number: 22841  
ღვირინუა (ღვირინუას) იგივეა, რაც ღვირინი, -- სახელი იღვირინანს ზმნისა, -- ბღვერა. იღვირინანს (იღვირინუუ იბღვირა,
უღვირინუუ უბღვერია, ნოღვირინუე(ნ) იბღვირებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. იბღვირება. ოღვირინანს იგივეა, რაც იღვირინანს.
უღვირინანს (უღვირინუუ უბღვირა, უღვირინუაფუ უბღვერია) გრდუვ. მოქმ. უბღვერს. ოღვირინაფუანს (ოღვირინაფუუ აბღვერინა,
უღვირინაფუაფუ უბღვერინებია, ნოღვირინაფუე(ნ) აბღვერინებდა თურმე) კაუზ. იღვირინანს ზმნისა -- აბღვერინებს. მაღვირინალი მიმღ.
აწმყ. მაბღვერალი; ბღვერია. ოღვირინალი მიმღ. ვნებ. მყ. საბღვერი. ნაღვირინა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაბღვერი. ნაღვირინუერი მიმღ.
ვნებ. წარს. ბღვერის საფასური. შდრ. ღვიზინი, ღვითინი. 

Lemma: ghvirk'in-i  
Number: 22842  
ღვირკინ-ი (ღვირკინს) ბღენძა, ჭიმვა, ყოყლოჩინობა. იღვირკინანს იბღინძება. 

Lemma: ghviskal-i  
Number: 22843  
ღვისქალ-ი (ღვისქალს) შავგვრემანი და უშნო (მ. ძაძ., 2, გვ. 100). 

Lemma: ghviskua  
Number: 22844  
ღვისქუა (ღვისქუას) სახელი ღვისქუნს ზმნისა -- ხარბად და ხმაურით ჭამა. ოჭკომალქ ქაშუოლუ ხეშა-და, დოღვისქუნს -
საჭმელი თუ ჩაუვარდა ხელში, შეჭამს (ხარბად). ღვისქუნს (დოღვისქუ შეჭამა ხარბად, დუუღვისქუ შეუჭამია ხარბად, დონოღვისქუე(ნ)
შეჭამდა თურმე ხარბად) გრდმ. {შე}ჭამს ხარბად (ხმაურით). 

Lemma: ghvit'al-i  
Number: 22845  
ღვიტალ-ი (ღვიტალს) მომცრო ტანისა და მსუქანი, -- პუტკუნა. ღვიტალი ჩქჷჩქჷ რე - პუტკუნა ჩვილია. შდრ. ღვიფალი. 

Lemma: ghvipa{l-i}  
Number: 22846  
ღვიფა{ლ-ი} (ღვიფა{ლ}ს) ზომაზე მეტად, მაგრამ სასიამოვნოდ ჩასუქებული. შდრ. ხვიფალი. 

Lemma: ghvighva  
Number: 22847  
ღვიღვა (ღვიღვას) იგივეა, რაც ღვიღვალი. 

Lemma: ghvighval-i  
Number: 22848  
ღვიღვალ-ი (ღვიღვალს) მსუქანი, პუტკუნა. 

Lemma: ghvighvin-i  
Number: 22849  
ღვიღვინ-ი (ღვიღვინს) იგივეა, რაც ღვიღვინაფა. 



Lemma: ghvighvinapa  
Number: 22850  
ღვიღვინაფა (ღვიღვინაფას) სახელი ღვიღონდუ(ნ) ზმნისა -- 1. გასუქება, გაპუტკუნება; გაფუება; ღვივება (პ. ჭარ.).
დიიგვანუ, გოღვიღვონდუ - გასუქდა, გაპუტკუნდა. მუჭო უღვიღვანს ღვანწკეფი - როგორ გაპუტკუნებული აქვს ლოყები. 2.
გათბობა; გაღვივება. ფეჩქიქ გოღვიღვონდუ დო ოთახუთ გააღვიღვინუუ - ღუმელი გაღვივდა და ოთახიც გაათბო.
ღვიღვონდუ(ნ) (გოღვიღვონდუ გაღვივდა, გოღვიღვინაფე{რე}(ნ) გაღვივებულა) გრდუვ. ვნებ. სუქდება; თბება; ღვივდება.
უღვიღვონდუ(ნ) (გუუღვიღვონდუ გაუპუტკუნდა, გოღვიღვინაფუ გაპუტკუნებია) გრდმ. სასხ. ქც. ოღვიღვინუანს ზმნისა --
უპუტკუნდება; უღვივდება; უთბება. ოღვიღვინუანს (გააღვიღვინუუ გააღვივა, გუუღვიღვინუაფუ გაუღვივებია) გრდმ. ათბობს,
აღვივებს; ასუქებს. ოღვიღვინაფუანს (გააღვიღვინაფუუ გააღვივებინა, გუუღვიღვინაფუაფუ გაუღვივებინებია, გონოღვიღვინაფუე(ნ)
გააღვივებინებდა თურმე) კაუზ. ოღვიღვინუანს ზმნისა -- ათბობინებს, აღვივებინებს, ასუქებინებს. მაღვიღვინაფალი მიმღ. მოქმ.
{ჩა}მთბობი; {გა}მსუქებელი; {გა}მღვივებელი. ოღვიღვინაფალი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}სასუქებელი; {გა}სათბობი; {გა}საღვივებელი.
{გო}ღვიღვინაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}მთბარი; {გა}სუქებული; {გა}ღვივებული. ნაღვიღვინეფი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნათბობი;
{გა}ნასუქები; {გა}ნაღვივები. ნაღვიღვინაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}თბობის, {გა}სუქების, {გა}ღვივების საფასური. 

Lemma: ghvighvinapil-i  
Number: 22851  
ღვიღვინაფილ-ი (ღვიღვინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ოღვიღვინუანს, ღვიღვონდუ(ნ) ზმნათა -- 1. გამთბარი;
გაღვივებული. 2. გასუქებული, გაპუტკუნებული. გადატ. დამბალი. 

Lemma: ghvishkal-i  
Number: 22852  
ღვიშქალ-ი (ღვიშქალს) ძლიერ შავი; შავგვრემანი (მ. ძაძ.). 

Lemma: ghvishkua  
Number: 22853  
ღვიშქუა (ღვიშქუას) სახელი ღვიშქუნს ზმნისა -- მადიანად ჭამა ხმის გამოცემით. ღვიშქუნს (დოღვიშქუ მადიანად ჭამა,
დუუღვიშქუ მადიანად უჭამია) გრდმ. მადიანად ჭამს ხმის გამოცემით. 

Lemma: ghvich'al-i  
Number: 22854  
ღვიჭალ-ი (ღვიჭალს) იგივეა, რაც ღვინჭკალი, -- ნაოჭებიანი; სახედამანჭული. 

Lemma: ghvlec'k'-i  
Number: 22855  
ღვლეწკ-ი (ღვლეწკის) იგივეა, რაც ღვენწკი, -- ჭიაყელა. 

Lemma: ghia1  
Number: 22856  
ღია1 (ღიას) იღლია. იხ. რღია. 

Lemma: ghia2  
Number: 22857  
ღია2 (ღიას) იგივეა, რაც ღიაფი, -- ხმადაბლა ტირილი; ღნავილი; ჩხავილი. მუჭო გილაღიანცჷნი, დუდი გოუნწკჷრჷ
ვაიაქ!: მასალ., გვ. 97 - როგორაა, რომ დაჩხავის (იქით-აქეთ), თავი გაუპოს ვაიამ! შდრ. იმერ. ღივის ღნავის (ქეგლ). 

Lemma: ghiab-i  
Number: 22858  
ღიაბ-ი (ღიაბის) გრძნობა (დ. ფიფია). 

Lemma: ghiap-i  
Number: 22859  
ღიაფ-ი (ღიაფის) იგივეა, რაც ღვია, ღია, -- ღნავილი; ძლიერი ტირილი. 

Lemma: ghizin-i  
Number: 22860  
ღიზინ-ი (ღიზინს) იხ. ღირზინი. 

Lemma: ghilat'ir-i  
Number: 22861  
ღილატირ-ი (ღილატირს) მიმღ. ვნებ. წარს. ღილატუნს ზმნისა -- {გა}ღლეტილი; {გადა}ყვლეფილი. შდრ. ლაზ. ღლატერი
დაღლეტილი (ეტიმოლ., გვ. 511). 

Lemma: ghilat'ua  
Number: 22862  
ღილატუა იხ. ღილიტი, ღილიტუა. 

Lemma: ghilit'-i  
Number: 22863  
ღილიტ-ი, ღილიტუა (ღილიტის, ღილიტუას) სახელი ღილიტუნს ზმნისა -- ღლეტა; ყვლეფა. ღილიტუნს (გოღილიტუ
გაღლიტა, გოუღილიტუ გაუღლეტია, გონოღილიტუე(ნ) გაღლეტდა თურმე) გრდმ. ღლეტს; ყვლეფს. იღილიტუაფუ(ნ) (მხოლოდ
აწმყოს წრის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. იღლიტება. იღილიტე(ნ) (იღილიტუ შესაძლებელი ხდება ღლეტა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ.
ვნებ. ღილიტუნს ზმნისა -- შეიძლება ღლეტა; ყვლეფა. აღილიტე(ნ) (აღილიტუ შეძლო ეღლიტა, -- , ნოღილიტუე(ნ) შესძლებია
ეღლიტა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ღილიტუნს ზმნისა -- შეუძლია {გა}ღლიტოს, {გადა}ყვლიფოს. ოღილიტაფუანს (ოღილიტაფუუ
აღლეტინა, უღილიტაფუაფუ უღლეტინებია, ნოღილიტაფუე(ნ) აღლეტინებდა თურმე) კაუზ. ღილიტუნს ზმნისა -- აღლეტინებს,
აყვლეფინებს. მაღილიტარი მიმღ. მოქმ. მღლეტ{ელ}ი. ოღილიტარი მიმღ. ვნებ. მყ. საღლეტი, საყვლეფი. {გო}ღილიტირი მიმღ. ვნებ.



წარს. {გა}ღლეტილი, {გა}ყვლეფილი. ნაღილიტა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაღლეტი, ნაყვლეფი. ნაღილიტუერი მიმღ. ვნებ. წარს.
ღლეტის საფასური. {უგუ}უღილიტუ მიმღ. უარყ. {გა}უღლეტელი, {გადა}უყვლეფელი. შდრ. ლაზ. ოღლიტუ ღლეტა (ეტიმოლ., გვ.
511). 

Lemma: ghiloz-i  
Number: 22864  
ღილოზ-ი (ღილოზის) ხვევა (რისამე გარშემო, ირგვლივ). იხ. ღილოზუა. 

Lemma: ghilozir-i  
Number: 22865  
ღილოზირ-ი (ღილოზირს) მიმღ. ვნებ. წარს. იღილოზუ(ნ) ზმნისა -- დაგრეხილი. 

Lemma: ghilozua  
Number: 22866  
ღილოზუა (ღილოზუას) სახელი ოღილოზუ(ნ) ზმნისა -- შემოხვევა; გრეხა. გვერეფი გიმაღილოზჷდჷ, გვერშაპეფი გერდჷ
კარს: ქხს, 1, გვ. 272 - გველები გარს მეხვია, გველეშაპები იდგნენ კარზე. ღილოზუნს (გოღილოზუ დაგრიხა, დოუღილოზუ
დაუგრეხია, დონოღილოზუე(ნ) დაგრეხდა თურმე) გრდმ. გრეხს, კლაკნის. ოღილოზუ(ნ) (გააღილოზუ ახვევია გარს, გოღილოზუუ
შემოხვევია ირგვლივ, გონოღილოზუე(ნ) შემოეხვეოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ეხვევა გარს. იღილოზუუ(ნ) (იღილოზუ იგრიხა,
ღილოზერე(ნ) {და}გრეხილა) გრდუვ. ვნებ. იგრიხება, იკლაკნება. ღილოზილ/რი მიმღ. ვნებ. წარს. დაგრეხილი. 

Lemma: ghilok'il/r-i  
Number: 22867  
ღილოკილ/რ-ი (ღილოკილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. იღილოკუუ(ნ) ზმნისა -- დაგრეხილი, დაკლაკნილი. შდრ. ღიროკილი. 

Lemma: ghilok'ua  
Number: 22868  
ღილოკუა (ღილოკუას) იგივეა, რაც ღირიკუა, -- გრეხა, კლაკნა. 

Lemma: ghilozh-i  
Number: 22869  
ღილოჟ-ი (ღილოჟის) იგივეა, რაც ღიოჟი, -- გრეხა; კლაკნა. 

Lemma: ghilozhin-i  
Number: 22870  
ღილოჟინ-ი (ღილოჟინს) იგივეა, რაც ღილოჟი. 

Lemma: ghilozhua  
Number: 22871  
ღილოჟუა (ღილოჟუას) იგივეა, რაც ღილოზუა, -- სახელი ოღილოჟუ(ნ) ზმნისა -- გრეხა; კლაკნა; ხვევა. ბიგა ქიგვაშქვი
უსახელოსინი, დიიღილოჟუ - ჯოხი რომ დავარტყი გველს (უსახელოს), დაიგრიხა. ჭაშ ღერს ქოგოღილოჟაფუდუ
უსახელო - ჩალის ღეროს შემოხვეოდა გველი (უსახელო - ტაბუა). შურწინდამი მიღილოჟუ: აია, 1, გვ. 22 - უწმინდური სული
(გველეშაპი) მოიკლაკნება. ღილოჟუნს (დოღილოჟუ დაგრიხა, დოუღილოჟუ დაუგრეხია, დონოღილოჟუე(ნ) დაგრეხდა თურმე) გრდმ.
გრეხს, ახვევს. ოღილოჟუ(ნ) (ქაგაღილოჟუ შემოეხვია, ქოგოღილოჟუუ შემოხვევია) გრდუვ. ვნებ. ეხვევა. იღილოჟუუ(ნ) (დიიღილოჟუ
დაიგრიხა, დოღილოჟე{რე}(ნ) დაგრეხილა) გრდუვ. ვნებ. იგრიხება, იკლაკნება. 

Lemma: ghilua1  
Number: 22872  
ღილუა1 (ღილუას) სახელი ღილანს ზმნისა -- ღნავილი. ღილანს (ღილუუ იღნავლა, უღილუუ უღნავლია, ნოღილუე(ნ) ღნაოდა
თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ. ღნავის. შდრ. ღიაფი. 

Lemma: ghilua2  
Number: 22873  
ღილუა2 (ღილუას) იხ. გოღილუა. 

Lemma: ghimisk-i  
Number: 22874  
ღიმისქ-ი (ღიმისქის) ძუნწი. უსქე კოჩი ღიმისქი რენია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 137 - უშვილო კაცი ძუნწი არისო. 

Lemma: ghimiskoba  
Number: 22875  
ღიმისქობა (ღიმისქობას) სიძუნწე. 

Lemma: ghinghil-i  
Number: 22876  
ღინღილ-ი (ღინღილს) ღინღლი. 

Lemma: ghinchal-i  
Number: 22877  
ღინჩალ-ი (ღინჩალს) უშნოდ მაღალი, კისერგრძელი. გადატ. ამპარტავანი, მედიდური. შდრ. ღჷნჩაფი. 

Lemma: ghinchin-i  
Number: 22878  
ღინჩინ-ი (ღინჩინს) ბრგე, წარმოსადეგი პირის ამპარტავნობა, მედიდურობა. 

Lemma: ghinchua  
Number: 22879  



ღინჩუა (ღინჩუას) სახელი ღინჩუნს ზმნისა -- ბევრის ხარბად და მედიდურად ჭამა. ღინჩუნს (დოღინჩუ შეჭამა, დოუღინჩუ
შეუჭამია, დონოღინჩუე(ნ) შეჭამდა თურმე) გრდმ. ბევრს ხარბად და მედიდურად ჭამს. 

Lemma: ghinc'k'-i  
Number: 22880  
ღინწკ-ი (ღინწკის): თოლირი თხომუში წკირი -- `ღინწკია' გათლილი თხმელის წკირი (პატარა ჯოხი). 

Lemma: ghinc'k'ip'-i  
Number: 22881  
ღინწკიპ-ი (ღინწკიპის) ძუნწი. ღინწკიპი ოკო ვარდე კოჩი - ძუნწი არ უნდა იყო კაცი. შდრ. ღუბაძგარი. 

Lemma: ghinch'ap-i  
Number: 22882  
ღინჭაფ-ი (ღინჭაფის) კბეჩა. უშქურიში ღინჭაფის რჩქინა ოკო - ვაშლის კბეჩას ცოდნა უნდა. 

Lemma: ghinjgin-i  
Number: 22883  
ღინჯგინ-ი (ღინჯგინს) იგივეა, რაც ღვინჯგინი, -- კრეჭა, ღრეჭა, ღრეჯა; ისე სიცილი, რომ კბილები და ღრძილები ჩანდეს.
ათენა ქოუწიინი, გიიღინჯგინუუ - ეს რომ ვუთხარი, გაიცინა (ღრეჯით). იღინჯგინანს (გიიღინჯგინუუ გაიღრიჭა, გოუღინჯგინუაფუ
გაუღრეჭია, გონოღინჯგინუე(ნ) გაიღრიჭებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. იღრიჭება, იღრიჯება. ოღინჯგინანს იხ. იღინჯგინანს.
ოღინჯგინალი მიმღ. ვნებ. მყ. საღრეჭი, საღრეჯი; ღრეჭით სასაცილო. გოღინჯგინელი მიმღ. ვნებ. წარს. დაღრეჭილი. შდრ. ლაზ.
ღინჯგილი ღრძილი (ნ. მარი). 

Lemma: ghior-i  
Number: 22884  
ღიორ-ი (ღიორს) იგივეა, რაც ხიორი, -- სწრაფად და დაბრკოლების გარეშე გადასვლა ან სიარული; ნავარდი. 

Lemma: ghioril-i  
Number: 22885  
ღიორილ-ი (ღიორილს) დალიანდაგებული (გ. ელიავა). 

Lemma: ghiorua  
Number: 22886  
ღიორუა (ღიორუას) იგივეა, რაც ხიორუა, -- სახელი იღიორუ(ნ) ზმნისა -- ნავარდი. თაურე მიდანჩურჷ, თეურე მიდანჩურჷ,
დინიღიორჷ მუჭოიდგა: მ. ხუბ., გვ. 126 - აქეთ გაცურა, იქით გაცურა, დანავარდობს (შიგნით), როგორც უნდა. იღიორუ(ნ)
(მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. ნავარდობს. 

Lemma: ghizhe  
Number: 22887  
ღიჟე (ღიჟეს) ნელთბილი. ღიჟე წყარ მიშმურს კოდორიშა დო აკათუნი, ათაქ ნოხვე წვერენდა/ი - ნელთბილი წყალი რომ
შემოდის კოდორში და ერევა, აქ არის წვერა. შდრ. გიჟე. 

Lemma: ghizhin-i  
Number: 22888  
ღიჟინ-ი (ღიჟინს) კიჟინი; ღრიალი, ყვირილი. კაკო ღიჟინუნს: ქომომიღით ბერგია! - კაკო ყვირის: მომიტანეთ თოხიო!
შდრ. კიჟინი. 

Lemma: ghizhina  
Number: 22889  
ღიჟინა (ღიჟინას) ვისაც ღრიალი სჩვევია. ღიჟინა კოჩი მყვირალა კაცი. 

Lemma: ghizhinua  
Number: 22890  
ღიჟინუა (ღიჟინუას) იგივეა, რაც ღიჟინი, -- სახელი ღიჟინუნს ზმნისა -- ყვირილი, ღრიალი. ღიჟინუნს (ღიჟინუ იღრიალა,
უღუჟინუ უღრიალია, ნოღიჟინუ(ნ) ღრიალებდა თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ. ღრიალებს, ყვირის. შდრ. კიჟინუა. 

Lemma: ghirak'il-i  
Number: 22891  
ღირაკილ-ი (ღირაკილს) მიმღ. ვნებ. წარს. იღირიკუუ(ნ) ზმნისა -- {და}გრეხილი, {და}ხვეული, {და}კლაკნილი. 

Lemma: ghirak'ua  
Number: 22892  
ღირაკუა (ღირაკუას) იხ. ღირიკუა. 

Lemma: ghirach'il-i  
Number: 22893  
ღირაჭილ-ი (ღირაჭილს) მიმღ. ვნებ. წარს. იღირაჭუუ(ნ) ზმნისა -- დამჭკნარი. დაძმარებუი გეშეღი სკან ღირაჭიჲ ხეთია:
ქხს, 1, გვ. 255 - მწნილი ამოიღე შენი დამჭკნარი ხელითო. იხ. კირაჭილი. 

Lemma: ghirach'ua  
Number: 22894  
ღირაჭუა (ღირაჭუას) იხ. კირაჭუა, ღირიკუა, -- სახელი ღირაჭუნს ზმნისა -- ჭკნობა. 

Lemma: ghireba  
Number: 22895  
ღირება (ღირებას) სახელი ღირუ(ნ) ზმნისა -- ღირება. ჩქიმი რინა მუშა ღირჷ, მუჟამც სი ვაიჯინექჷნი:მასალ., გვ. 26 -
ჩემი ყოფნა რად (არ) ღირს, როცა შენ არ გიმზერ. ჭე მუთუნი ქოღირუდუ, მუჟანსუ უღუდუ დიდი გულა: ქხს, 1, გვ. 216 -



ცოტა რამედ კი ღირდა, როცა ჰქონდა დიდი მაზანდა (გასავალი). ღირუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის მწკრივებში)
გრდუვ. სტატიკ. ღირს. აღირუაფუ(ნ)//აღირუუ(ნ) (მხოლოდ მყოფადის წრის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. ეღირება. 

Lemma: ghirek'-i  
Number: 22896  
ღირეკ-ი (ღირეკის) თხილის, აკაციის ან სხვა მცენარის დაგრეხილი (მოხრილი) წნელი. საფულეს კუბოს ღირეკით
დინმაკირანდესია, წყარქ ვეიოჸოთუკოვენი - საფლავში კუბოს დაგრეხილი წნელით აბამდნენ, წყალს რომ არ ამოეგდოო. 

Lemma: ghirvanoba  
Number: 22897  
ღირვანობა (ღირვანობას) ღირებულება. ღირვანობა ვაუღუდუ დიდი: ყაზაყ., 20.01.1931 - ღირებულება არ ჰქონდა დიდი. 

Lemma: ghirza  
Number: 22898  
ღირზა (ღირზას) მქისი; უკმეხი; მკვახე (სიტყვა...). მუ პირჭა დო მუ ღირზა: თ. სახოკ., გვ. 253 - რა მქისი და რა მკაცრი!
(ორივე საშიშიაო). 

Lemma: ghirzal-i  
Number: 22899  
ღირზალ-ი (ღირზალს) გადიდგულებული, გაყვინიზებული. 

Lemma: ghirzap-i  
Number: 22900  
ღირზაფ-ი (ღირზაფის) უკმაყოფილო, ბრაზიანი ლაპარაკი ვინმესთან; უხეშად პასუხი. 

Lemma: ghirze  
Number: 22901  
ღირზე (ღირზეს) ღერძი. იხ. ღერზე. ურემს აკაციაში ღირზე უღუ - ურემს აკაციის ღერძი აქვს. 

Lemma: ghirzin-i  
Number: 22902  
ღირზინ-ი (ღირზინს) ბრაზიანი, გამაღიზიანებელი ლაპარაკი; გაჯავრება; ხრინწიანი ხმით ლაპარაკი. შდრ. იმერ. ღიზინი
გაჯავრება, გაღიზიანება (ვ. ბერ.). 

Lemma: ghirzinua  
Number: 22903  
ღირზინუა (ღირზინუას) იგივეა, რაც ღირზინი, -- სახელი ღირზინუნს ზმნისა -- ხრინწიანი ხმით, გაჯავრებით ლაპარაკი. სი
ეშენი მუს მიღირზინუნქ, მუს გიხორცქუ ჯარით გური? - შენ ამისათვის რატომ მიჯავრდები (ხრინწიანი ხმით), რას გისკდება
ჯავრით გული? ღირზინუნს (გოღირზინუ ხრინწიანი ხმით ილაპარაკა, გოუღირზინუ ხრინწიანი ხმით უთქვამს, გონოღირზინუე(ნ)
ხრინწიანი ხმით იტყოდა თურმე) გრდმ. ხრინწიანი ხმით გაბრაზებული ლაპარაკობს. 

Lemma: ghirtap-i  
Number: 22904  
ღირთაფ-ი (ღირთაფის) იხ. ღირთინი. 

Lemma: ghirtin-i  
Number: 22905  
ღირთინ-ი (ღირთინს) იგივეა, რაც ხირთინი, -- ხვრინვა. // გადატ. ხმამაღლა ლაპარაკი, ღრიალი. მუსიე, ჯიმა, თაქ
ღირთინუნქინი? - რასაა, ძმა, აქ რომ ღრიალებ? 

Lemma: ghirtina  
Number: 22906  
ღირთინა (ღირთინას) ვისაც ღრიალი, ხმამაღლა ლაპარაკი სჩვევია. 

Lemma: ghirton-i  
Number: 22907  
ღირთონ-ი (ღირთონს) იგივეა, რაც ღირთონუა. 

Lemma: ghirtonil-i  
Number: 22908  
ღირთონილ-ი (ღირთონილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ღირთონუნს ზმნისა -- {და}გლეჯილი, {გადა}ღლეტილი. 

Lemma: ghirtonua  
Number: 22909  
ღირთონუა (ღირთონუას) სახელი ღირთონუნს ზმნისა -- გლეჯა, ღლეტა; დახევა. კატუქ ჩიტის ქაატაკუ დო დოღირთონუ -
კატა ჩიტს დაეჯახა და დაგლიჯა. ღირთონუნს (გოღირთონუ დაგლიჯა, გოუღირთონუ დაუგლეჯია, გონოღირთონუე(ნ) დაგლეჯდა თურმე)
გრდმ. გლეჯს, ფლეთს. იღირთონუნს (დიიღირთონუ დაიგლიჯა, დუუღირთონუ დაუგლეჯია) გრდმ. სათავ. ქც. ღირთონუნს ზმნისა --
იგლეჯს, იღლეტს (კანს). უღირთონუნს (დუუღირთონუ დაუგლიჯა, დუუღირთონუ დაუგლეჯია) გრდმ. სასხ. ქც. ღირთონუნს ზმნისა --
უგლეჯს, უღლეტს. იღირთონუუ(ნ) (დიიღირთონუ დაიგლიჯა ის, დოღირთონე{ლე}(ნ) დაგლეჯილა) გრდუვ. ვნებ. ღირთონუნს ზმნისა --
იგლიჯება, იღლიტება. აღირთონუუ(ნ) (დააღირთონუ დაეგლიჯა, დოღირთონუუ დაჰგლეჯია) გრდუვ. ვნებ. უღირთონუნს ზმნისა --
ეგლიჯება, ეღლიტება. იღირთონე(ნ) (იღირთონუ შესაძლებელი გახდა გლეჯა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ღირთონუნს ზმნისა -
- შეიძლება გლეჯა, ფლეთა; ღლეტა. აღირთონე(ნ) (აღირთონუ შეძლო {და}ეგლიჯა, -- , ნოღირთონუე(ნ) შესძლებია გლეჯა) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. უღირთონუნს ზმნისა -- შეუძლია გლიჯოს, ფლითოს, ღლიტოს. ოღირთონაფუანს (ოღირთონაფუუ აგლეჯინა,
უღირთონაფუაფუ უგლეჯინებია, ნოღირთონაფუე(ნ) აგლეჯინებდა თურმე) კაუზ. ღირთონუნს ზმნისა -- აგლეჯინებს, აღლეტინებს,
აფლეთინებს. მაღირთონალი მიმღ. მოქმ. {და}მგლეჯი, {და}მფლეთი. ოღირთონალი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}საგლეჯი, {და}საფლეთი.
გინოღირთონილი მიმღ. ვნებ. წარს. გადაგლეჯილი, გადაღლეტილი, გადაყვლეფილი. ნაღირთონა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაგლეჯი,
ნაფლეთი, ნაღლეტი. ნაღირთონუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}გლეჯის, {და}ფლეთის, {გა}ღლეტის საფასური. 



Lemma: ghirtua  
Number: 22910  
ღირთუა (ღირთუას) იგივეა, რაც ღირთონუა, -- გლეჯა, ღლეტა. 

Lemma: ghirtu{u}  
Number: 22911  
ღირთუ{უ} (ღირთუ{უ}ს) მიმღ. ღლეტია; მღლეტი, წამგლეჯი; თავის სასარგებლოდ მქაჩავი; მიმთვისებელი. // გადატ. ქურდი.
ღირთუუ კოჩი წამგლეჯი, ღლეტია (ქურდი) კაცი. 

Lemma: ghiriz-i  
Number: 22912  
ღირიზ-ი (ღირიზის) გლეჯა; ხევა. იხ. ღირიზუა. 

Lemma: ghirizil-i  
Number: 22913  
ღირიზილ-ი (ღირიზილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ღირიზუნს ზმნისა -- {და}დღლეზილი, {და}გლეჯილი, {და}ფლეთილი. 

Lemma: ghirizua  
Number: 22914  
ღირიზუა (ღირიზუას) იგივეა, რაც დღირიზუა, -- სახელი ღირიზუნს ზმნისა -- გლეჯა, ფლეთა; ხევა. ბლუზაში ხეფორჩა
გეგლუღირიზუდუ - ხალათის სახელო ჩამოეხია. ღირიზუნს (გოღირიზუ გახია, გოუღირიზუ გაუხევია, გონოღირიზუე(ნ) გახევდა თურმე)
გრდმ. გლეჯს, ხევს (ხმაურით). 

Lemma: ghirik'a  
Number: 22915  
ღირიკა, ღჷრიკა (ღი/ჷრიკას) გრეხია; ვისაც ღრეკა სჩვევია. 

Lemma: ghirik'il-i  
Number: 22916  
ღირიკილ-ი (ღირიკილს) იგივეა, რაც ღირაკილი, -- მიმღ. ვნებ. წარს. ღირიკუნს ზმნისა -- ღრეკილი. იხ. მოღირიკილი. 

Lemma: ghirik'ua  
Number: 22917  
ღირიკუა (ღირიკუას) იგივეა, რაც ღირაკუა, -- სახელი ღირიკუნს ზმნისა -- ღრეკა, გრეხა; კაკვა; მოხრა. ბრელი იღირიკუ,
ვააკოდუ რაგადი - ბევრი იღრიკა, არ უნდოდა თქმა. ღირიკუნს (დოღირიკუ დაგრიხა, დოუღირიკუ დაუგრეხია, დონოღირიკუე(ნ)
დაგრეხდა თურმე) გრდმ. კაკვავს, ღრეკს, კლაკნის; ხრის. იღირიკუნს (მიიღირიკუ მოიგრიხა, მოუღირიკუ მოუგრეხია) გრდმ.
სათავ. ქც. ღირიკუნს ზმნისა -- იღრეკს, იდრეკს, იხრის თავისას. უღირიკუნს (დუუღირიკუ დაუგრიხა, დუუღირიკუ დაუგრეხია) გრდმ.
სასხ. ქც. ღირიკუნს ზმნისა -- უგრეხს, უკლაკნის, უღრეკს, უხრის. იღირიკუუ(ნ), იღირიკუაფუ(ნ) (დიიღირიკუ დაიგრიხა,
დოღირიკე{ლ/რე}(ნ) დაგრეხილა) გრდუვ. ვნებ. ღირიკუნს ზმნისა -- იგრიხება, იკაკვება; იხრება. აღირიკუუ(ნ), აღირიკუაფუ(ნ)
(დააღირიკუ მოეკაკვა, დოღირიკუუ მოჰკაკვია) გრდუვ. ვნებ. უღირუკუნს ზმნისა -- ეგრიხება, ეკაკვება, ეღრიცება, ეხრება.
იღირიკე(ნ) (იღირიკუ შესაძლებელი გახდა მოღრეკა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ღირიკუნს ზმნისა -- შეიძლება ღრეკა,
მოკაკვა, მოხრა. აღირიკე(ნ) (აღირიკუ შეძლო {და}ეგრიხა, -- , დონოღირიკუე(ნ) შესძლებია დაეგრიხა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
უღირიკუნს ზმნისა -- შეუძლია {და}გრიხოს, {და}კლაკნოს; {მო}ხაროს. ოღირიკაფუანს (ოღირიკაფუუ აგრეხინა, უღირიკაფუაფუ
უგრეხინებია, ნოღირიკაფუე(ნ) აგრეხინებდა თურმე) კაუზ. ღირიკუნს ზმნისა -- აგრეხინებს, აღრეცინებს. მაღირიკალი მიმღ. მოქმ.
დამგრეხი, მკლაკნელი, მღრეცი. ოღირიკალი მიმღ. ვნებ. მყ. საგრეხი, საკლაკნი, საღრეცი, საღრეკი. ღირიკილი მიმღ. ვნებ.
წარს. {და}გრეხილი, {და}კლაკნილი, {და}ღრეკილი. ნაღირიკა მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნაგრეხი, {და}ნაკლაკნი. ნაღირიკუერი მიმღ.
ვნებ. წარს. {და}გრეხის, {და}კლაკნის საფასური. {უდუ}უღირუკუ მიმღ. უარყ. {და}უგრეხელი, {და}უკლაკნელი. შდრ. ლაზ. ღლიკ,
ღველიკ: ოღველიკუ კლაკნა, გრეხა (ნ. მარი). 

Lemma: ghirin-i1  
Number: 22918  
ღირინ-ი1 (ღირინს) იხ. ღირება. 

Lemma: ghirin-i2  
Number: 22919  
ღირინ-ი2 (ღირინს) 1. ღრენა. იხ. ღირინუა, ღჷრინუა. 2. ღვარად წამოსვლა, კოკისპირელი ღვრა (სითხისა). 

Lemma: ghirinua  
Number: 22920  
ღირინუა, ღჷრინუა (ღირინუას) იგივეა, რაც ღირინი2, -- სახელი ღირინუნს ზმნისა -- 1. ღრენა. მუს იღირინუაფუ, მუ ოკო?
- რას იღრინება, რა უნდა? ჯოღორი გიმაღირინუნს ჩქინი ჸუდეში ორგალარს: მ. ხუბ., გვ. 359 - ძაღლი იღრინება ჩვენი
სახლის სახურავზე. 2. ღვარივით წამოსვლა. გინქ ჩხოუ მოგანუ დო ბჟაქ მოლეღირინუ - ხბომ ძროხა მოწოვა (მოგენა) და
რძე ღვარივით წამოვიდა. ბაღანას ქოდორვილაფუდუ დო ვიშო ქათუღირინუაფუდუ -ბავშვს (ქე) დასძინებოდა და (ქვეშ)
დაუსველებია იქით. 3. გადატ. ტირილი (ბავშვისა). ღირინუნს (ღირინუ იღრინა, უღირინუ{უ} უღრენია, ნოღირინუე(ნ) ღრინავდა
თურმე) გრდუვ. ღრინავს. უღირინუნს (უღირინუ უღრინა, უღირინუაფუ უღრენია) გრდმ. სასხვ. ქც. ღირინუნს ზმნისა -- უღრენს,
უღრინავს. შდრ. ლაზ. ღირინს ღრინავს (ეტიმოლ., გვ. 517). 

Lemma: ghiric'-i  
Number: 22921  
ღირიწ-ი (ღირიწის) ფხრეწის ხმა, -- ფხრიწინი. 

Lemma: ghiric'il-i  
Number: 22922  
ღირიწილ-ი (ღირიწილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ღირიწუნს ზმნისა -- დაფხრეწილი, მაგრად დახეული. 



Lemma: ghiric'ua  
Number: 22923  
ღირიწუა (ღირიწუას) სახელი ღირიწუნს ზმნისა -- ფხრეწა; ხევა. მუთ ქაშუოლუ ხესინი, ირფელს ღირიწუნს - რაც
ჩაუვარდება ხელში, ყველაფერს ფხრეწს. ღირიწუნს (დოღირიწუ დაფხრიწა, დოუღირიწუ დაუფხრეწია, დონოღირიწუე(ნ) დაფხრეწდა
თურმე) გრდმ. ფხრეწს, ხევს. უღირიწუნს (დუუღირიწუ დაუფხრიწა, დუუღირიწუ დაუფხრეწია) გრდმ. სასხ. ქც. ღირიწუნს ზმნისა --
უფხრეწს. იღირიწუუ(ნ) (დიიღირიწუ დაიფხრიწა, დოღირიწე{ლე}(ნ) დაფხრეწილა) გრდუვ. ვნებ. ღირიწუნს ზმნისა -- იფხრიწება.
აღირიწუუ(ნ) (დააღირიწუ დაეფხრიწა, დოღირიწუუ დაჰფხრეწია) გრდუვ. ვნებ. უღირიწუნს ზმნისა -- ეფხრიწება. იღირიწე(ნ)
(იღირიწუ შესაძლებელი გახდა ფხრეწა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ღირიწუნს ზმნისა -- შეიძლება ფხრეწა. აღირიწე(ნ) (აღირიწუ
შეძლო {და}ეფხრიწა, -- , დონოღირიწუე(ნ) შესძლებია დაფხრეწა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უღირიწუნს ზმნისა -- შეუძლია ფხრიწოს.
ოღირიწაფუანს (ოღირიწაფუუ აფხრეწინა, უღირიწაფუაფუ უფხრეწინებია, ნოღირიწაფუე(ნ) აფხრეწინებდა თურმე) კაუზ. ღირიწუნს
ზმნისა -- აფხრეწინებს. მაღირიწალი მიმღ. მოქმ. {და}მფხრეწი. ოღირიწალი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}საფხრეწი. ღირიწილი მიმღ. ვნებ.
წარს. {და}ფხრეწილი. ნაღირიწა მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნაფხრეწი. ნაღირიწუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ფხრეწის საფასური.
{უდუ}უღირიწუ მიმღ. უარყ. {და}უფხრეწელი. 

Lemma: ghirk'u{u}  
Number: 22924  
ღირკუ{უ} (ღირკუ{უ}-ს) ღრეკია, დაგრეხილი. დიდი ღირკუ კოჩიე - დიდი დაგრეხილი (ეშმაკი) კაცია. 

Lemma: ghirok'il-i  
Number: 22925  
ღიროკილ-ი (ღიროკილ/რს) იგივეა, რაც ღირაკილი, -- {და}გრეხილი, {და}კლაკნილი. 

Lemma: ghirok'ua  
Number: 22926  
ღიროკუა (ღიროკუას) იგივეა, რაც ღირაკუა, ღირიკუა. 

Lemma: ghirs-i  
Number: 22927  
ღირს-ი (ღირსის) იხ. ღრისი. 

Lemma: ghirseba  
Number: 22928  
ღირსება (ღირსებას) იხ. ღრისება, -- სახელი ეღირსებუ(ნ) ზმნისა -- ღირსება; ჯობნება. გვერდი წანაში თექიანი მინულას
მუთუნი ვა ღირსენდჷ: ი. ყიფშ., გვ. 91 - ნახევარი წელი იქ შესვლას არაფერი სჯობდა. დღას მუთუნი ვაღირსენც თექიან
ინოგულებას: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 143 - არასოდეს არაფერი სჯობია იქაურ ყოფნა-სეირნობას. 

Lemma: ghirseul-i  
Number: 22929  
ღირსეულ-ი (ღირსეულს) ღირსეული. ჩქინი გრძნობა ღირსეული გევობირათ ჩონგურემს: ენგური, გვ. 248 - ჩვენი
გრძნობა ღირსეული დავამღეროთ ჩონგურებზე. შდრ. ღირსუანი, ღრისუანი. 

Lemma: ghirsuan-i  
Number: 22930  
ღირსუან-ი (ღირსუანს) იხ. ღრისუანი, -- ღირსეული. ბრელი ჸუნცუ თე კუნთხუსუ ღირსუანი სქუალეფი - ბევრი ჰყავს ამ
კუთხეს ღირსეული შვილები. 

Lemma: ghirt'in-i  
Number: 22931  
ღირტინ-ი (ღირტინს) ღრიტინი. შდრ. ღირთინი, ხირთინი. 

Lemma: ghirghap-i  
Number: 22932  
ღირღაფ-ი (ღირღაფის) სახელი იღირღანს ზმნისა -- მიზეზიანობა, ჯანჯლობა, ჭირვეულობა. იღირღანს (იღირღუუ იმიზეზიანა,
უღირღუაფუ უმიზეზიანებია, ნოღირღაფუე(ნ) მიზეზიანობდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. მიზეზიანობს, ჭირვეულობს. 

Lemma: ghirghin-i  
Number: 22933  
ღირღინ-ი (ღირღინს) ღიღინი. აკოხედუ წყარპის დო ღირღინუნდუ მუშდუდიშოთ - იჯდა წყლისპირას და ჩახლეჩილი ხმით
მღეროდა თავისთვის. 

Lemma: ghirghon-i  
Number: 22934  
ღირღონ-ი (ღირღონს) ღრღნა. შდრ. გირგონი, კირკონი, ქირქონი, ხირხონი. 

Lemma: ghirghonil-i  
Number: 22935  
ღირღონილ-ი (ღირღონილ/რ) მიმღ. ვნებ. წარს. ღირღონუნს ზმნისა -- {და}ღრღნილი. გოძირა ღირღონილი კიდალას -
გაჩვენებ დაღრღნილ კედელს. 

Lemma: ghirghonua  
Number: 22936  
ღირღონუა (ღირღონუას) სახელი ღირღონუნს ზმნისა -- ღრღნა. ჭუკიქ დოღირღონუ ფიცარეფი - თაგვმა დაღრღნა
ფიცრები. ღირღონუნს (დოღირღონუ დაღრღნა, დოუღირღონუ დაუღრღნია, დონოღირღონუე(ნ) დაღრღნიდა თურმე) გრდმ. ღრღნის,
ხრავს. იღირღონე(ნ) (იღირღონუ შესაძლებელი გახდა ღრღნა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ღირღონუნს ზმნისა -- შეიძლება
{და}იღრღნას, {და}იხრას. აღირღონე(ნ) (აღირღონუ შეძლო {და}ეღრღნა, -- , დონოღირღონუე(ნ) შესძლებია დაეღრღნა) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. უღირღონუნს ზმნისა -- შეუძლია {და}ღრღნას, {და}ხრას. ოღირღონაფუანს (ოღირღონაფუუ აღრღნევინა,
უღირღონაფუაფუ უღრღნევინებია, ნოღირღონაფუე(ნ) აღრღნევინებდა თურმე) კაუზ. ღირღონუნს ზმნისა -- აღრღნევინებს,



ახვრევინებს. მაღირღონალი მიმღ. მოქმ. მღრღნელი. ოღირღონალი მიმღ. ვნებ. მყ.საღრღნელი. ღირღონილი მიმღ. ვნებ. წარს.
{და}ღრღნილი. ნაღირღონა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაღრღნი. ნაღირღონუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ღრღნის საფასური. {უდუ}უღირღონუ
მიმღ. უარყ. {და}უღრღნელი. შდრ. ლაზ. ოღირღოლუ ღრღნა, ქექვა (ეტიმოლ., გვ. 520). 

Lemma: ghirghua  
Number: 22937  
ღირღუა (ღირღუას) იგივეა, რაც ღირღაფი, -- სახელი იღირღანს ზმნისა -- მიზეზობა; ცვალება. ჰაერი იღირღანს ამდღა,
დოჭვინს ალბათ - ჰაერი მიზეზობს დღეს (იცვლება), იწვიმებს ალბათ. იღირღანს (იღირღუუ იმიზეზა, უღირღუაფუ//უღირღუუ
უმიზეზებია, ნოღირღუე(ნ) მიზეზობდა თურმე) გრდმ. მიზეზობს, ცვალებადობს; ჭირვეულობს. 

Lemma: ghirchonua  
Number: 22938  
ღირჩონუა (ღირჩონუას) იგივეა, რაც ღირთონუა, -- გლეჯა, ფლეთა და ისე ჭამა, -- ღიჯნა. 

Lemma: ghirdzgonua  
Number: 22939  
ღირძგონუა (ღირძგონუას)// ღჷრძგონუა (ღჷრძგონუას) სახელი ღი/ჷრძგონუნს ზმნისა -- ღირძგნა, ღიჯნა; ბლაგვი დანით
რისამე ჭრა. ხამი ვაუკვათუნს დო ღირძგონუნს - დანა არ უჭრის და ღირძგნის. ღირძგონუნს (დოღირძგონუ დაღირძგნა,
დუუღირძგონუ დაუღირძგნია, დონოღირძგონუე(ნ) დაღირძგნიდა თურმე) გრდმ. ღირძგნის. 

Lemma: ghirc'k'ime-i  
Number: 22940  
ღირწკიმე-ი (ღირწკიმეის), ღირწკიმელ-ი (ღირწკიმელ/რს) ხელსაწყო ქვევრის ან თიხის სხვა ნაწარმთა გასაკეთებლად. 

Lemma: ghirc'k'in-i  
Number: 22941  
ღირწკინ-ი (ღირწკინს), ღჷრწკინ-ი (ღჷრწკინს) ჭრიალი, ღრიჭინი, ჭრიჭინი. ურემი ღირწკინს ქიდიჭყანსჷნი, საპონი ოკო
ქუსვევე: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 135 - ურემი ჭრიალს რომ დაიწყებს, საპნის წასმა უნდაო (საპონი უნდა წაუსვაო). 

Lemma: ghirc'k'inua  
Number: 22942  
ღირწკინუა (ღირწკინუას) სახელი ღირწკინუნს ზმნისა -- 1. ჭრიალი, ღრიჭინი; ღრჭენა; ჭრიჭინი, ჭრაჭა-ჭრუჭი. 2. კრაჭუნი
(კბილის).მაფშალია უღუს უსკუ, ურემი ეკაღირწკინანსუ: ქხს, 1, გვ. 306 - ბულბული ურემშია შებმული, ურემი უკან
მიჭრიალებს. ურემს მუჭოთ გეუნჭირანანი, თეში მიოღირწკინანსია - ურემს როგორც დააჭერენ, ისე დაიჭრიალებსო. ჭითა
ტუფლი მუმოძუ დო პროლს ვოღირწკინაფუანქ - წითელი ფეხსაცმელი მაცვია და იატაკზე ვაჭრიალებინებ.
ღირწკინუნს//ღჷრწკჷნჷნც (ღირწკინუ იჭრიალა, უღირწკინუ//უღჷრწკჷნუ უჭრიალია, ნოღირწკინუე(ნ)//ნოღჷრწკჷნუე(ნ) ჭრიალებდა თურმე)
გრდუვ. საშ.-მოქმ. კრაჭუნებს, ღრიჭინებს, ჭრიალებს. ოღირწკინუანს//ოღჷრწკჷნუანს (ოღირწკინუუ//ოღჷრწკჷნუუ აჭრიალა,
უღირწკინუაფუ//უღჷრწკჷნუაფუ უჭრიალებია) გრდმ. აჭრიალა, აღრიჭინა. უღირწკინუანს (უღირწკინუუ აკრაჭუნა კბილი, უღირწკინუაფუ
უკრაჭუნებია) გრდმ. მოქმ. აკრაჭუნებს (კბილს). ოღირწკინაფუანს (ოღირწკინაფუუ აჭრიალებინა, უღირწკინაფუაფუ
უჭრიალებინებია, ნოღირწკინაფუე(ნ) აჭრიალებინებდა თურმე) კაუზ. ღირწკინუნს ზმნისა -- აჭრიალებინებს, აკრაჭუნებინებს,
აღრიჭინებინებს. მაღირწკინალი მიმღ. მოქმ. მჭრიალებელი, მკრაჭუნებელი. ოღირწკინალი მიმღ. ვნებ. მყ. საჭრიალებელი,
საკრაჭუნებელი. ნაღირწკინა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაჭრიალები, ნაკრაჭუნები. ნაღირწკინუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ჭრიალის, კრაჭუნის
საფასური. შდრ. ლაზ. ღრიწკინი//ღრიწკილ კრაჭუნი (კბილებისა) (ეტიმოლ., გვ. 521); იმერ. ღრჭინი უსაპნო ღერძის
ჭრიალი (ვ. ბერ.). 

Lemma: ghirch'ap-i  
Number: 22943  
ღირჭაფ-ი (ღირჭაფის) უშნოდ ფურთხება. 

Lemma: ghirch'in-i  
Number: 22944  
ღირჭინ-ი (ღირჭინს) იგივეა, რაც ღირწკინი, -- ღრიჭინი. 

Lemma: ghit'in-i  
Number: 22945  
ღიტინ-ი (ღიტინს) ღიტინი. 

Lemma: ghit'inapa  
Number: 22946  
ღიტინაფა (ღიტინაფას) სახელი უღიტანს ზმნისა -- ღეღვა, საკინძის ჩახსნა და გულ-მკერდის გამოჩენა. ძღაბი, ონჯღორე
ვაიჩქუნო, გიღიტანს კიდირინი? - გოგო, სირცხვილი არ იცი, რომ გაგიღეღია მკერდი? უღიტანს (მხოლოდ აწმყოს წრის
მწკრივებში) გრდუვ. სტატიკ. გულ-მკერდი გადაღეღილი აქვს. ოღიტინუანს (ოღიტინუუ გულ-მკერდი გამოაჩინა, უღიტინუაფუ გულ-
მკერდი გამოუჩენია, ნოღიტინაფუე(ნ) გულ-მკერდს აჩენდა თურმე) გრდმ. გულ-მკერდს გადაღეღავს, აჩენს. ღიტინაფილი მიმღ. ვნებ.
წარს. გადაღეღილი (გულ-მკერდი). 

Lemma: ghit'inapil-i  
Number: 22947  
ღიტინაფილ-ი (ღიტინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. უღიტანს ზმნისა -- გადაღეღილი (მკერდი). იხ. გინოღიტინაფილი. 

Lemma: ghit'onua  
Number: 22948  
ღიტონუა (ღიტონუას) იხ. აშაღიტონუა. 

Lemma: ghiua  
Number: 22949  
ღიუა (ღიუას) იგივეა, რაც ღვია, -- სახელი ღიანს ზმნისა -- ღნავილი, სუსტი ხმით ტირილი (ბავშვისა). ბაღანა მუშენ ღიანს,
შქირენსო? - ბავშვი რატომ ტირის (ღნავის), შია? გადატ. გაქცევა. ათენა ქიგეგონუნი, გოღიუ - ეს რომ გაიგონა, გაიქცა.



ღიანს (ღიუუ იღნავლა, უღიუუ უღნავლია, ნოღიუე(ნ) ღნაოდა თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ. ღნავის. ოღიაფუანს (ოღიაფუუ აღნავლა,
უღიაფუაფუ უღნავლებია, ნოღიაფ{უაფ}უე(ნ) აღნავლებდა თურმე) კაუზ. ღიანს ზმნისა -- აღნავლებინებს. მაღიარი მიმღ. მოქმ.
მღნაველი, მტირალა. ოღიარი მიმღ. ვნებ. მყ. საღნავლი. ნაღია მიმღ. ვნებ. წარს. ნაღნავლი. ნაღიუერი მიმღ. ვნებ. წარს.
ღნავილის საფასური. 

Lemma: ghiu-ghau  
Number: 22950  
ღიუ-ღაუ (ღიუ-ღაუს) ბნელ-ნათელი დილისა, განთიადი, რიჟრაჟი. ღიუ-ღაუქ ქოურაჸუუ, ელეხჷშე სჷნთე მარე: მასალ., გვ.
61 - რიჟრაჟმა მოატანა, აღმოსავლეთით (აღმოსავლეთიდან) სინათლე ადგას. ღიუ-ღაუქ ქოურაჸუ, თამარიქ ბესა
გეგნორაჸუ - რიჟრაჟმა მოატანა, თამარმა ბესა გადადენა. 

Lemma: ghipa  
Number: 22951  
ღიფა (ღიფას) დიდი ცეცხლი (დ. ფიფია). ღიფა დაჩხირი - ნაკვერჩხლიანი ცეცხლი. ღიფა დაჩხირც ეკოჯან: აია, 1, 22 -
გიზგიზა ცეცხლთან წევს. 

Lemma: ghipinua  
Number: 22952  
ღიფინუა (ღიფინუას) 1. გაბადვრა (სახისა); 2. ხმამაღალი საამო ლაპარაკი. შდრ. გურ. ღლოფინი ხმამაღლა, უსიამოვნო
ხმით, გაჯავრებით ლაპარაკი (გ. შარაშ.). 

Lemma: ghipua  
Number: 22953  
ღიფუა (ღიფუას) სახელი მიღიფუ{უ}(ნ) ზმნისა -- შლიგინი. შური წინდამი (გვერშაპი) მიღილოჟ, მიღიფუ: აია, 1, გვ. 22 -
სულუწმინდური (გველეშაპი) მოიკლაკნება, მოშლიგინებს. 

Lemma: ghigha  
Number: 22954  
ღიღა, ღიღალ-ი (ღიღა{ლ}-ს) გახსნილი, გაღეღილი. კიდირღიღალი მკერდგაღეღილი. 

Lemma: ghighinapa  
Number: 22955  
ღიღინაფა (ღიღინაფას) იგივეა, რაც ხიხინაფა, -- ლპობის დასაწყისი. ღიღონდუ(ნ) (დოღიღონდუ ლპობა დაიწყო,
დოღიღინაფე{ლე}(ნ) ლპობა დაუწყია) გრდუვ. ვნებ. ლპობას იწყებს. 

Lemma: ghighinapil-i  
Number: 22956  
ღიღინაფილ-ი (ღიღინაფილ/რს) იგივეა, რაც ხიხინაფილი, -- მიმღ. ვნებ. წარს. ღიღონდუ(ნ) ზმნისა -- სიდამპლის დაწყება.
//გადატ. ძალზე მსხვილი, გავსებული. ორსულ ქალზე და მაკე საქონელზე იტყვიან: გოღიღინაფილი რენია - გავსებული
არისო. 

Lemma: ghighon-i  
Number: 22957  
ღიღონ-ი (ღიღონს) იხ. ღიღონუა. 

Lemma: ghighonua  
Number: 22958  
ღიღონუა (ღიღონუას) სახელი ღიღონუნს ზმნისა -- მშრალი რისამე (პურის, მჭადის...) დანამცეცება (ტუჩებით, ნუნებით) და
გემრიელად ჭამა, -- ღუ{რ}ღნა. კიბირეფი ვააპალუუ დო ჭკის ღიღონუნს - კბილები არ აქვს (გააჩნია) და მჭადს ღუ{რ}ღნის.
ღიღონუნს (დოღიღონუ დაღუ{რ}ღნა, დუუღიღონუ დაუღუ{რ}ღნია, დონოღიღონუე(ნ) დაღუ{რ}ღნიდა თურმე) გრდმ. ღუ{რ}ღნის.
იღიღონე(ნ) (იღიღონუ შესაძლებელი გახდა ღუ{რ}ღნა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ღიღონუნს ზმნისა -- შეიძლება ღუ{რ}ღნა.
აღიღონე(ნ) (აღიღონუ შეძლო ეღუ{რ}ღნა, -- , ნოღირღონუე(ნ) შესძლებია ეღურღნა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უღიღონუნს ზმნისა --
შეუძლია ღუ{რ}ღნოს. ოღიღონაფუანს (ოღიღონაფუუ აღუ{რ}ღნინა, უღიღონაფუაფუ უღუ{რ}ღნინებია, ნოღიღონაფუე(ნ) აღუ{რ}ღნინებდა
თურმე) კაუზ. ღიღონუნს ზმნისა -- აღუ{რ}ღნინებს. მაღიღონალი მიმღ. მოქმ. {და}მღუ{რ}ღნელი. ოღიღონალი მიმღ. ვნებ. მყ.
{და}საღუ{რ}ღნი. ღიღონილი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ღუ{რ}ღნილი. ნაღიღონა მიმღ. ვნებ. წარს.{და}ნაღუ{რ}ღნი. ნაღიღონუერი მიმღ.
ვნებ. წარს. {და}ღუ{რ}ღნის საფასური. {უდუ}უღიღონუ მიმღ. უარყ. დაუღუ{რ}ღნელი. 

Lemma: ghidzgonua  
Number: 22959  
ღიძგონუა (ღიძგონუას), ღჷძგონუა (ღჷძგონუას) სახელი ღი/ჷძგონუნს ზმნისა -- ბლაგვი დანით რისამე ჭრა, -- ღირძგნა.
ღიძგონუნს (გოღიძგონუ გაღირძგნა, გუუღიძგონუ გაუღირძგნია, გონოღიძგონუე(ნ) გაღირძგნიდა თურმე) გრდმ. ღირძგნის; ღიჯნის. 

Lemma: ghich'a  
Number: 22960  
ღიჭა (ღიჭას) ღია, ღრიჭე, ღრიჭო. რთული სიტყვის მეორე წევრი: პიჯი-ღიჭა პირღია; მუნდი-ღიჭა ტრაკ-ღია (ი. ყიფშ.).
შდრ. ფიჩა. 

Lemma: ghich'in-i1  
Number: 22961  
ღიჭინ-ი1 (ღიჭინს) ღორის ხანგრძლივი ხმიანობა, -- ღრუტუნი. 

Lemma: ghich'in-i2  
Number: 22962  
ღიჭინ-ი2 (ღიჭინს) კრეჭა, ღრეჭა; სახის მანჭვა; სიცილი კბილების გამოჩენით. 

Lemma: ghich'inua  



Number: 22963  
ღიჭინუა (ღიჭინუას) სახელი ღიჭინუნს ზმნისა -- 1. ღრუტუნი. კარს გეღიჭინუნს ათე ოხერი ღეჯი - კარებზე ღრუტუნებს ეს
ოხერი ღორი. მუჭო ღეჯიცალო ღიჭინუნქია - როგორ ღორივით ღრუტუნებო. 2. კრეჭა, ღრეჭა. იღიჭინანს ჸვალიშ
ვაჭარიცალო - იკრიჭება ყველის ვაჭარივით. ღიჭინუნს (იღიჭინუ იღრუტუნა, უღიჭინუ{უ} უღრუტუნია, ნოღიჭინუე(ნ) ღრუტუნებდა
თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ. ღრუტუნებს. იღიჭინანს (იღიჭინუუ იკრიჭა, უღიჭინუაფუ უკრეჭია, ნოღიჭინაფუე(ნ) იკრიჭებოდა თურმე)
გრდუვ. ვნებ. იკრიჭება, იღრიჭება. უღიჭანს (მხოლოდ აწმყოს წრის მწკრივებში) გრდუვ. სტატიკ. დაკრეჭილი აქვს (კბილები,
პირი...). ოღიჭინუანს (ოღიჭინუუ დაკრიჭა, უღიჭინუაფუ დაუკრეჭია, ნოღიჭინაფუე(ნ) კრეჭდა თურმე) გრდმ. კრეჭს (კბილებს).
იღიჭინე(ნ) (იღიჭინუ შესაძლებელი გახდა კრეჭა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ოღიჭინუანს ზმნისა -- შეიძლება იკრიჭოს,
იღრიჭოს. აღიჭინე(ნ) (აღიჭინუ შეძლო ეკრიჭა, -- , ნოღიჭინუე(ნ) შესძლებია კრეჭა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ოღიჭინუანს ზმნისა --
შეუძლია კრიჭოს, ღრიჭოს. ოღიჭინაფუანს (ოღიჭინაფუუ აკრიჭებინა, უღიჭინაფუაფუ უკრიჭებინებია, ნოღიჭინაფუე(ნ) კბილებს
აკრეჭინებდა თურმე) კაუზ. ოღიჭინუანს ზმნისა -- აკრეჭინებს კბილს; აღრუტუნებინებს (ღორს). მაღიჭინალი მიმღ. მოქმ.
მღრეჭელი; ღრუტუნა. ოღიჭინალი მიმღ. ვნებ. მყ. საღრეჭი; საღრუტუნო. {გო}ღიჭინაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. კბილებდაღრეჭილი.
ნაღიჭინა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაღრეჭი; ნაღრუტუნები. ნაღიჭინუერი მიმღ. ვნებ. წარს. კრეჭის, ღრეჭის საფასური. 

Lemma: ghich'k'in-i  
Number: 22964  
ღიჭკინ-ი (ღიჭკინს) იგივეა, რაც ღიჭინი2, -- გაცინება კბილების ჩენით, -- ღრეჭა. 

Lemma: ghich'onua  
Number: 22965  
ღიჭონუა (ღიჭონუას) ღიჯნა; ღმეჭით ჭამა. ატამა გოღიჭონუ ატამი გაღიჯნა; ატამა დოღიჭონუ ატამი ღმეჭით შეჭამა.
ღიჭონუნს (გოღიჭონუ გაღიჯნა, გუუღიჭონუ გაუღიჯნია, გონოღიჭონუე(ნ) გაღიჯნიდა თურმე) გრდმ. ღიჯნის. შდრ. ღიჯგონუა. 

Lemma: ghijgin-i  
Number: 22966  
ღიჯგინ-ი (ღიჯგინს) სიცილი, ღიმილი, ღრეჭა. იხ. ღვინძგინი; ღვინჯგინი, ღინჯგინი. 

Lemma: ghijgonil-i  
Number: 22967  
ღიჯგონილ-ი (ღიჯგონილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ღიჯგონუნს ზმნისა -- გაღიჯნილი. 

Lemma: ghijgonua  
Number: 22968  
ღიჯგონუა (ღიჯგონუას) სახელი ღიჯგონუნს ზმნისა -- უსწორმასწოროდ მოკბეჩა და ისე ჭამა (ხილისა), -- ღიჯნა. ღეჯიშორო
დოღიჯგონუ უშქური - ღორივით დაღიჯნა ვაშლი. ღიჯგონუნს (დოღიჯგონუ დაღიჯნა, დოუღიჯგონუ დაუღიჯნია, დონოღიჯგონუე(ნ)
დაღიჯნიდა თურმე) გრდმ. ღიჯნის. იღიჯგონე(ნ) (იღიჯგონუ შესაძლებელი გახდა {და}ღიჯნა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
ღიჯგონუნს ზმნისა -- შეიძლება {და}ღიჯნა. აღიჯგონე(ნ) (აღიჯგონუ შეძლო ეღიჯნა, -- , დონოღიჯგონუე(ნ) შესძლებია დაეღიჯნა)
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უღიჯგონუნს ზმნისა -- შეუძლია {და}ღიჯნოს. ოღიჯგონაფუანს (ოღიჯგონაფუუ აღიჯნინა, უღიჯგონაფუაფუ
უღიჯნინებია, ნოღიჯგონაფუე(ნ) აღიჯნინებდა თურმე) კაუზ. ღიჯგონუნს ზმნისა -- აღიჯნინებს. მაღიჯგონალი მიმღ. მოქმ. მღიჯნელი.
ოღიჯგონალი მიმღ. ვნებ. მყ. საღიჯნი. ღიჯგონილი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ღიჯნილი. ნაღიჯგონა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაღიჯნი.
ნაღიჯგონუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ღიჯნის საფასური. უღიჯგონუ მიმღ. უარყ. უღიჯნი. 

Lemma: ghijon-i  
Number: 22969  
ღიჯონ-ი, ღიჯონუა (ღიჯონს, ღიჯონუას) იგივეა, რაც ღიჯგონი, ღიჯგონუა. შდრ. ჯიღონუა. 

Lemma: ghlam-i  
Number: 22970  
ღლამ-ი (ღლამს) ზოოლ. ღლავი; ლოქო. ფართო და სლიპი თავი აქვს. ფართო ტუჩებზე ულვაშები ეზრდება. კუდთან მისი
ტანი მოწვრილოა; ნახშირივით შავია. ძალიან დიდი იზრდება -- 3-6 არშინამდის. ცხოვრობს დამდგარ წყალში, იკვებება
ყველაფრით (მასალები, ტ. ვ, გვ. 72-74). შდრ. გურ. ღლანი ლოქო (ს. ჟღ., ა. ღლ.). 

Lemma: ghmala  
Number: 22971  
ღმალა (ღმალას) ქონება, სიმდიდრე. მუთუნი მესიაკონს ვაკორეცხედ, თე კოც უღუდუნი, არძო თი ღმალა: აია, 1, 19 -
ვერავითარ გულთმისანს არ შეეძლო დაეთვალა, ამ კაცს რომ ჰქონდა, ყველა ის ქონება. 

Lemma: ghmalier-i  
Number: 22972  
ღმალიერ-ი (ღმალიერს) მდიდარი, ქონებიანი. მის ძირ ღმალიერც თიჯგუა შხვას: აია, 1, 23 - ვის ნახავ მდიდარს მის
მსგავსს სხვას. 

Lemma: ghober-i  
Number: 22973  
ღობერ-ი (ღობერს) ღობე. ვარა თიში ინახვენჯო ღობერი ვამაღობედჷნი?: ი. ყიფშ., 144 - ან მის ჩასაჯენად ღობეს ვერ
მოვღობავდი? ართი ჯგუნჯგიშა ღობერი ვემკიღობე: ა. ცან., გვ. 100 - ერთ სარზე ღობეს ვერ მიაღობავ. ქიმერთჷ
ღობერიშა დო ართი ქიმიოღვარუუ: მ. ხუბ., გვ. 139 - მივიდა ღობესთან და ერთი მიაყვირა (მიაბღავლა). იხ. ღანდა. შდრ.
ლაზ. ღობერი ღობე (ნ. მარი). 

Lemma: ghoberdzga  
Number: 22974  
ღობერძგა (ღობერძგას ღ ღობერიში ძგა ღობის ნაპირი) ორღობე, ღობის კიდე. ორწყე, კათა ალახენა ღანდას --
ღობერიში ძგას: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 95 - ხედავს, ხალხი ზის (მიმდევრულად) კედელთან -- ღობის კიდეზე. ღობერძგას
კათა ხენანი, ათენეფც ქიმშუხუნეს: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 95 - ორღობეში (ღობის ძირას) ხალხი რომ ზის (სხედან),
მათთან ერთად დასვეს. 



Lemma: ghobil-i  
Number: 22975  
ღობილ-ი (ღობილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ღობუნს ზმნისა -- {შემო}კავებული, {შემო}ღობილი; წნული. მელა დო გერს
ღობილით ჭოფუნდეს: ღობილს ოშქაშეთ გერშოთ ქაცარს, მელაშო ქოთომს ინახუნუანდეს - მელასა და მგელს
ღობილით იჭერდნენ: ღობილში შუაში მგლისათვის ციკანს, მელიასათვის ქათამს ჩააჯენდნენ. 

Lemma: ghobir-i  
Number: 22976  
ღობირ-ი (ღობირს) იგივეა, რაც ღობილი, -- {შემო}ღობილი, {შემო}კავებული. 

Lemma: ghobua  
Number: 22977  
ღობუა (ღობუას) სახელი ღობუნს ზმნისა -- {შემო}ღობვა; {შემო}კავება; წვნა. ღობერი ვა მაღობედჷ: ი. ყიფშ., გვ. 144 -
ღობეს ვერ {შემო}ვღობავდი. ვართი იღობე იში ღობერი: ი. ყიფშ., გვ. 144 - არც შეიძლება ღობვა იმისი ღობისა. ღობუნს
(ღობუუ ღობა, უღობუ უღობავს, ნოღობუე(ნ) ღობავდა თურმე) გრდმ. ღობავს. იღობუნს (იღობუ იღობა, უღობუ უღობავს) გრდმ. სათავ.
ქც. ღობუნს ზმნისა -- იღობავს თავისას. უღობუნს (უღობუ უღობა, უღობუ უღობავს) გრდმ. სასხ. ქც. ღობუნს ზმნისა -- უღობავს.
იღობუუ(ნ) (დიიღობუ შეიღობა, დოღობე{ლე}(ნ) შემოღობილა) გრდუვ. ვნებ. ღობუნს ზმნისა -- იღობება. აღობუუ(ნ) (დააღობუ
შემოეღობა, დოღობუუ შემოღობვია) გრდუვ. ვნებ. უღობუნს ზმნისა -- ეღობება. იღობე(ნ) (იღობუ შესაძლებელი გახდა ღობვა, -- , -
- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ღობუნს ზმნისა -- შეიძლება იღობოს (შემოღობილ იქნეს). აღობე(ნ) (აღობუ შეძლო ეღობა, -- ,
გონოღობუე(ნ) შესძლებია გაღობვა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უღობუნს ზმნისა -- შეუძლია ღობოს. ოღობაფუანს (ოღობაფუუ
აღობვინა, უღობაფუაფუ უღობვინებია, ნოღობაფუე(ნ) აღობვინებდა თურმე) კაუზ. ღობუნს ზმნისა -- აღობვინებს. მაღობალი მიმღ.
მოქმ. {შე}მღობელი, {შე}მღობავი. ოღობალი მიმღ. ვნებ. მყ. {შე}საღობავი, {შემო}საღობი. ღობილ/რი მიმღ. ვნებ. წარს.
{შე}ღობილი. ნაღობა მიმღ. ვნებ. წარს. {შე}ნაღობი. ნაღობუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {შე}ღობვის საფასური. უღობუ მიმღ. უარყ.
{შემო}უღობავი. ღობერი მიმღ. ვნებ. წარს. ღობე (ღობილი). 

Lemma: ghoz-i  
Number: 22978  
ღოზ-ი (ღოზის) ღარი; ხაზი. შდრ. ღაზი. 

Lemma: ghozam-i  
Number: 22979  
ღოზამ-ი (ღოზამს) ღარიანი. ღოზამი შინკა ღარიანი ნესვი. 

Lemma: ghozuam-i  
Number: 22980  
ღოზუამ-ი (ღოზუამს) იგივეა, რაც ღოზამი, -- ხაზიანი. ღოზუამი ღეჯი ღორი, რომელსაც ზურგზე თეთრი ფერი აქვს ზოლად
გავლებული. 

Lemma: ghol-i  
Number: 22981  
ღოლ-ი (ღოლს, ღორს) იგივეა, რაც ქოქა, -- ღრუ, ფუტურო, ფუღურო. ართი დიდი ღოლი ჭყონიშა მითილჷ: მ. ხუბ., გვ. 95 -
ერთ დიდ ფუღურო მუხაში შევიდა. 

Lemma: gholazua  
Number: 22982  
ღოლაზუა (ღოლაზუას) იგივეა, რაც ღოლიზუა. 

Lemma: gholama  
Number: 22983  
ღოლამა, ღოჲამა (ღოლამას, ღოჲამას) იგივეა, რაც ქიმინუა, -- ქნა, ქმნა; კეთება; დამართება; შეყრა. ე ბოშიშა მუთაქჷ
აღოლუუ: ა. ცაგ., გვ. 11 - ამ ბიჭს ვერაფერი უქნა. ჯგირიშენი ჯგირი კოს ვაუღოლამუ: თ. სახოკ., გვ. 270 - კარგისათვის
კარგი არავის უქნია. სქანი ნტერს ეფერი ღოლამუდას: ი. ყიფშ., გვ. 24 - შენს მტერს ისეთი დამართოდეს. ჭირი
ქობღოლამუდას სქანი ჩელა კისერიში: მასალ., გვ. 24 - ჭირი შემეყაროს (დამმართოდეს) შენი თეთრი ყელისა. მაჟირა
დღას უარესი ღოლიუ: მ. ხუბ., გვ. 187 - მეორე დღეს უარესი უქნა (გაუკეთა). იშეელჷ მაჟიაქჷ ნი, თეში ღოლჷ: ი. ყიფშ., გვ.
28 - რომ ამოვიდა მეორე, ისევე გაუკეთა. ღოლანს (ღოლუ{უ} უქნა, უღოლამუ უქნია, ნოღოლამუე(ნ) უზამდა თურმე) გრდმ. უზამს.
იღოლანს (იღოლუ{უ} იქნა, უღოლამუ უქნია) გრდმ. სათავ. ქც. ღოლანს ზმნისა -- იზამს თავის თავის მიმართ. იღოლე(ნ),
იღოლინე(ნ) (იღოლინუ შესაძლებელი გახდა ქმნა, გაკეთება; -- ; -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ღოლანს ზმნისა -- შეიძლება ქმნა,
გაკეთება. აღოლე{ნე}(ნ) (აღოლე/ინუ შეძლო ექნა, -- , ნოღოლამუე(ნ) შესძლებია ექნა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ღოლანს ზმნისა --
შეუძლია უქნას. ოღოლ{ინ}აფუანს (ოღოლ{ინ}აფუუ აქნევინა, უღოლ{ინ}აფუაფუ უქნევინებია, ნოღოლ{ინ}აფუე(ნ) აქნევინებდა თურმე)
კაუზ. ღოლანს ზმნისა -- აქნევინებს. მაღოლამარი მიმღ. მოქმ. მქნელი, {გა}მკეთებელი. ოღოლამარი მიმღ. ვნებ. მყ. საქნელი,
{გა}საკეთებელი. ღოლამირი მიმღ. ვნებ. წარს. ქმნილი, {გა}კეთებული. ნაღოლემი მიმღ. ვნებ. წარს. ნაქნარი, {გა}ნაკეთები.
ნაღოლამუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ქმნის, კეთების საფასური. უღოლამუ მიმღ. უარყ. უქმნელი, {გა}უკეთებელი. შდრ. ლაზ. ღოდ:
ოღოდუ კეთება (ნ. მარი). 

Lemma: gholamir-i  
Number: 22984  
ღოლამირ-ი (ღოლამირს) მიმღ. ვნებ. წარს. ღოლანს ზმნისა -- ქმნილი, {გა}კეთებული. 

Lemma: gholija  
Number: 22985  
ღოლიჯა, ღოლჷჯა (ღოლი/ჷჯას) ფუღურო, ღრუ. ქიმთირულუუ ღოლჷჯას: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 69 - ჩაიძინა ფუღურო
ხეში. შდრ. {რ}ღოლი, ღოლი. ღოლიჯა ღ ღოლი ღრუ + ჯა ხე. 

Lemma: ghone  
Number: 22986  
ღონე (ღონეს) ღონე, ძალა. ღარიბი კოჩიშ ღონე უღვენობა რენია: ა. ცან., გვ. 123 - ღარიბი კაცის ღონე უქონლობა არისო.
ქღონეში მეჩამა ღონის მიცემა, მოღონიერება. მუჟამც ბოშის ღონექ ქიმიაჩჷნი: ი. ყიფშ., გვ. 106 - როდესაც ბიჭს ღონე



მიეცა (მოღონიერდა). 

Lemma: ghoneba  
Number: 22987  
ღონება (ღონებას) სახელი აღონენს, იღონებუუ(ნ) ზმნათა -- შეწუხება, დაღონება. თეცალ უბედურობაქ გურ შეუწუხ,
დაუღონ - ამგვარმა უბედურებამ გული შეუწუხა, დაუღონა. აღონენს (დააღონუ დააღონა, დოუღონებუ დაუღონებია, დონოღონებუე(ნ)
დააღონებდა თურმე) გრდმ. აღონებს, აწუხებს. 

Lemma: ghonier-i  
Number: 22988  
ღონიერ-ი (ღონიერს) ღონიერი. 

Lemma: ghonjo  
Number: 22989  
ღონჯო (კიბირეფი) ღრჯოლი. ღონჯო კიბირეფი რე: წკვენტური (მოწვანთირელი) დო ართიანწკმა სწორი ვარენი
ფერეფი - `ღონჯო' კბილებია: წაწვეტებული (წვეტიანი), წინწამოწეული და ერთმანეთთან სწორი რომ არ არის ისეთები. შდრ.
ჯონჯო. 

Lemma: ghora  
Number: 22990  
ღორა (ღორას) იგივეა, რაც ღვარა, ღვარაფი, -- ღრიალი, ყვირილი. შდრ. ლაზ. მღორ: ომღორინუ ყვირილი, ღრიალი (ნ.
მარი). 

Lemma: ghore  
Number: 22991  
ღორე (ღორეს) ღარი. წისქვილიში ღორეს წყარს მეუშქვანქჷნი, სქიბუს ოკო ეხვეწე, ვაგაჩენდასჷნი: ხალხ. სიბრ., 1, გვ.
172 - წისქვილის ღარში წყალს რომ მიუშვებ, დოლაბს უნდა ეხვეწო, არ გაჩერდეს. 

Lemma: ghoreba  
Number: 22992  
ღორება (ღორებას) სახელი აღორენს ზმნისა -- {მო}ტყუება, ღორება. არდგილი ვოუღ ღორებას: ქხს, 1, გვ. 82 - ადგილი
არ აქვს მოტყუებას. ვა მაღორა, ვამიწუა: ი. ყიფშ., გვ. 135 - არ მომატყუო, არ მითხრა. მარებელქ მა მაღორჷნი, კოჩი კოც
ვაუღორებუ: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 141 - შუამავალმა მე რომ მომატყუა, კაცს კაცი (ისე) არ მოუტყუებია. აღორენს (აღორუ ატყუა,
უღორებუ უტყუებია, ნოღორებუე(ნ) ატყუებდა თურმე) გრდმ. ატყუებს. იღორენს (იღორუ იტყუა თავი, უღორებუ უტყუებია) გრდმ. სათავ.
ქც. აღორენს ზმნისა -- იტყუებს თავს. იღორებუუ(ნ) (მიიღორუუ მოტყუვდა, მოღორებე{ლე}(ნ) მოტყუებულა) გრდუვ. ვნებ. აღორენს
ზმნისა -- ტყუვდება. იღორინე(ნ) (იღორინუ შესაძლებელი გახდა მოტყუება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. აღორენს ზმნისა --
შეიძლება მოტყუება. აღორინე(ნ) (აღორინუ შეძლო {მო}ეტყუებინა, -- , ნოღორებუე(ნ) შესძლებია {მო}ეტყუებინა) გრდუვ. შესაძლ.
ვნებ. აღორენს ზმნისა -- შეუძლია {მო}ატყუოს. ოღორებაფუანს (ოღორებაფუუ ატყუებინა, უღორებაფუაფუ უტყუებინებია,
ნოღორებაფუე(ნ) ატყუებინებდა თურმე) კაუზ. აღორენს ზმნისა -- ატყუებინებს. მაღორებელი მიმღ. მოქმ. მტყუებელი. ოღორებელი
მიმღ. ვნებ. მყ. სატყუებელი. მოღორებული მიმღ. ვნებ. წარს. მოტყუებული. ნაღორები/უ მიმღ. ვნებ. წარს. {მო}ნატყუები.
ნაღორებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. მოტყუების საფასური. {უმუ}უღორებუ მიმღ. უარყ. {მო}უტყუებელი. შდრ. საბა: მოღორება
მოტყუება. ლაზ. ღორ: მოვაღორ ვატყუებ (ნ. მარი). 

Lemma: ghorebul-i  
Number: 22993  
ღორებულ-ი (ღორებულს) მიმღ. ვნებ. წარს. აღორენს ზმნისა -- მოტყუებული. ეგებუ ვორექ ღორებული: კ. სამუშ., ქართ.
ზეპ., გვ. 68 - ეგების მოტყუებული ვარ. 

Lemma: ghortap-i  
Number: 22994  
ღორთაფ-ი, ღირთაფ-ი (ღო/ირთაფის) იგივეა, რაც ღვარაფი(დ. ფიფია). 

Lemma: ghorondgie  
Number: 22995  
ღორონდგიე (ღ ღორონთ-გიე) ღმერთი თუ გწამს! უჰ, პაპა, საქმე ვაიღუნო, ღორონდგიე!: მ. ხუბ., გვ. 163 - უჰ, მღვდელო,
საქმე არ გაქვს, ღმერთი თუ გწამს! მიდამიჸონი დო ქუმოძირი, ღორონდგიე, სი გვერშაპი გიჸვილუნი, თიში ძვალეფი: მ.
ხუბ., გვ. 13 - წამიყვანე და მაჩვენე, თუ ღმერთი გწამს, შენ ვეშაპი რომ მოგიკლავს, იმისი ძვლები. დემეთხი, პაპა,
ღორონდგიე!: ქხს, 2, გვ. 144 - მომშორდი (დამეთხოვე), მღვდელო, თუ ღმერთი გწამს! 

Lemma: ghoront-i  
Number: 22996  
ღორონთ-ი (ღორონქ; ღორონთის // ღორონთს // ღორონს) ღმერთი. ღორონთი ღუმუ რენია, უღორონთეთ ქიბრგუთ დო
უღუმუეთ ვებრგუთია: ა. ცან., გვ. 123 - ღმერთი ღომიაო, უღმერთოდ ვვარგვართ, უღომოდ კი -- არაო. ღორონთქ
გოგიმორძგვას, ჩქიმი პატონი!: ი. ყიფშ., გვ. 1 - ღმერთმა გაგიმარჯოს, ჩემო ბატონო! ოშქარ სქუა ხოლო ქითხუ
ღორონქია: ქხს, 2, გვ. 142 - შუათანა შვილიც შეირთო (ითხოვა) ღმერთმაო. მარდობა ღორონსია!: ა. ცაგ., გვ. 23 -
მადლობა ღმერთსო! მოლათირე ჯგირი ქორდასჷნი, ღორონთს ხოლო აჸვენუდუა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 82 -
შეამხანაგებული კარგი რომ იყოს, ღმერთსაც ეყოლებოდაო. ქუუწუუ ღორონცჷ, ღორონთქჷ ქიმეჩჷ ართი პლატოკი
ტორონცჷ: ი. ყიფშ., გვ. 86 - უთხრა ღმერთს, ღმერთმა მისცა ერთი ცხვირსახოცი მტრედს. ქღორონთით ღვთით, ღმრთის
წყალობით. ღორონთით ჯგირო ვორეთ - ღვთით (ღმრთის წყალობით) ჯერჯერობით კარგად ვართ. ქღორონთი, რჯული,
ხატი `ღმერთი, რჯული, ხატი', - დაფიცება იმის გამოსახატავად, რომ ტყუილს არ ამბობს. ღორონთი, რჯული, ხატი
ქოპწანსი-და, მართალს გირაგადუქ - ღმერთი, რჯული, ხატი თუ მწამს, მართალს გეუბნები. ქღორონთიშა მეჯინა
ღმრთისადმი შეხედვა. გადატ. ჩაფიქრება რაიმე გადაწყვეტილების მიღებამდე. მათი გომიტეთია..., თქვანი ღორონსჷ
მიოჯინითია: ი. ყიფშ, გვ. 27 - მეც გამიშვითო..., ჩაფიქრდითო (თქვენს ღმერთს შეხედეთო). ქღორონთიში
გოჭყორა//გოჭყორინი ღმრთის გაწყრომა, -- გადატ. შეცდომის დაშვება და ჩადენილ მოქმედებაზე სინანული. მუ ღორონთქ
გჷმაჭყორჷ, მუშე მაღოლჷ ათე გვარქ?: ი. ყიფშ., გვ. 159 - რა ღმერთი გამიწყრა, რატომ დამემართა ამის გვარი.
ღორონთქჷ გჷმაჭყორესჷნი, თენა რე: ი. ყიფშ., გვ. 55 - ღმერთი რომ გაგვიწყრა (სინანული დაშვებულ შეცდომაზე), ესაა.
ქღორონთიში // ღორონთიშე გოჭყორელი ღმრთისაგან წყეული; გადატ. ბოროტი, ავი, ყველაფრის მკადრებელი. ართი



ღორონთიშე გოჭყორელი კოჩიე - ერთი ღმრთისაგან დაწყევლილი (ავი, ბოროტი) კაცია. ქღორონთიში დღა ღვთის დღე;
გადატ. კარგი, მშვენიერი დღე. ართი ღორონთიში დღას უწუუ თე გურაფილი სქუაქ: მ. ხუბ., გვ. 81 - ერთ მშვენიერ დღეს
უთხრა ამ ნასწავლმა შვილმა. ქღორონთიში კოჩი ღმრთის კაცი; გადატ. ძალიან პატიოსანი, უმანკო კაცი. ართი
ღორონთიში კოჩი პუნდუ მეძობელი - ერთი პატიოსანი კაცი (ღვთის კაცი) მყავდა მეზობელი. ქღორონთიში მარდი ღვთის
მადლი, ღმრთის წყალობა. ღორონთიში მარდიმე ღვთის მადლმა, - საფიცარი: ღმერთს გეფიცები. ღორონთიში მარდიმე,
ვამითქუალუ თიშა მუთუნი! - ღმერთს გეფიცები, არ მითქვამს მისთვის არაფერი! ქღორონთიში მოჩამილი ღმრთის
მოცემული: ღორონთიში მოჩამილი ირფელი მიღუნა, კოჩიში სინთელე ქორდასი-დო - ღვთის ბოძებული (მონიჭებული)
ყველაფერი გვაქვს, კაცის სიმრთელე (ჯანმრთელობა) იქნებოდეს-და. ქღორონთიში შინა//შინაფა ღმრთის ხსენება რაიმე
ძნელი საქმის დაწყების წინ: გამწოდირთჷ ძალამი ოჭუმარეს, ქოშინუუ ღორონთი: ა. ცაგ., გვ. 2; ი. ყიფშ., გვ. 23 - წამოდგა
ძალიან დილას (სისხამ დილით), ახსენა ღმერთი... . ქღორონთიში წანა//წანუა ღმრთის რწმენა: ქეთე, ღორონთი
ქორწანსუ-და, თედო ქიიხუტოლეე!: ი. ყიფშ., გვ. 131 - ქეთო, ღმერთი თუ გწამს, თედო ჩაიხუტე! ქღორონთიში ჭყელი
ღმრთის წყეული; ავი, ბოროტი, ცუდი საქმის მკადრებელი. მიდგაქჷრენი მიღალატეს, ღორონთიში ჭყელემქია: ი. ყიფშ.,
გვ. 158 - ვიღაცამაა გვიღალატა, ღმრთისაგან წყეულებმა. ქღორონთიში ჭყოლოფუა ღმრთის წყალობა. ენა მუდგა რენი,
ღორონთიში ჭყოლოფუა რენია: ი. ყიფშ., გვ. 56 - ეს რაღაც არის, ღმრთის წყალობა არისო. ქღორონთიში ჭყორინი
ღვთის წყრომა, რისხვა: მუ ღორონთიში ჭყორინი რე, მუჭო ვემმაგორუ მა თეში წამალიშავა: მ. ხუბ., გვ. 10 - რა ღვთის
რისხვაა (წყრომაა), როგორ ვერ მივაგენი მე ამის წამალსო. ქღორონთობა ღვთის განგება. მუშენი ვა უჩქ ღორონთობა,
მუთ დირჩინუუ უბედური: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 17 - რად არ იცის ღვთის განგება, თვითონაც დაბერდება უბედური.
ქღორონ{თ}ქ გეშაჸოთუ/ჷ ღმერთმა ამოაგდოს (წყევლაა): ქჷმიპუნია, ღორონქ გეშაჸოთ იშ დუდია!: მ. ხუბ., გვ. 108 -
მოვიყვანეო, ღმერთმა ამოაგდოს იმისი თავიო! ქღორონ{თ}ქი ვაჸუას ღმერთმა არ ქნას (წყევლაა): თქვანი საშველი
ღორონთქჷ ვაჸუასია! - თქვენი საშველი ღმერთმა არ ქნასო! ქღორონ{თ}ქჷ ნუ მოგილასას! ღმერთმა ნუ მოგიშალოს!
ღორონთქჷ ნჷ მოგილასას სქანი ხეში მოწუული!: ა. ცაგ., გვ. 7 - ღმერთმა ნუ მოგიშალოს შენი ხელის მოწეული. ქღორონს
უჩქუ ღმერთმა იცის. შდრ. ალაჰმა უწყის. შდრ. ლაზ. ღორმოთი ღმერთი (ნ. მარი). 

Lemma: ghorontime  
Number: 22997  
ღორონთიმე შორსდ. ფიცილის ფორმულა: ღმერთმანი. ღორონთიმე, ვაგაღორენქი! - ღმერთმანი, არ გატყუებ! იხ.
ღორონთუმე. 

Lemma: ghorontul-i  
Number: 22998  
ღორონთულ-ი (ღორონთულს) ღვთისნიერი. ღორონთულო ზმნზ. ღვთისნიერად. გაგანათლეს შური დო ხორცით,
ღორონთულო იხვარი-და: შ. ბერ., გვ. 134 - გაგანათლებს (გაცხოვნებს) სულითა და ხორცით, თუ ღვთისნიერად იხმარე. 

Lemma: ghorontume  
Number: 22999  
ღორონთუმე, ღორონთჷმე შორსდ. იგივეა, რაც ღორონთიმე, -- ფაცილის ფორმულა: ღმერთმანი. დიიპილუნქ,
ღორონთუმე, დუს!: ქხს, 1, გვ. 134 - მოვიკლავ, ღმერთმანი, თავს! სიშერაშა მუთა მირკჷ, ღორონთუ-მე, გეევხანგი: ი.
ყიფშ., გვ. 109 - სიგიჟემდე არაფერი მიკლია, ღმერთმანი, გავგიჟდი. ღორონთჷმე, ვე ებრტებუქ: ი. ყიფშ., გვ. 19 -
ღმერთმანი, არ გავიქცევი. 

Lemma: ghorzho  
Number: 23000  
ღორჟო (ღორჟოს) ზოოლ. იგივეა, რაც ღორჯო. 

Lemma: ghorua  
Number: 23001  
ღორუა (ღორუას) იგივეა, რაც ღვარა, ღვარაფი, ღორა. 

Lemma: ghorghdixa  
Number: 23002  
ღორღდიხა (ღორღდიხას) ღორღიანი მიწა. იხ. დიხა. 

Lemma: ghorgheba  
Number: 23003  
ღორღება (ღორღებას) იგივეა, რაც ეტახუა. 

Lemma: ghorghonj-i  
Number: 23004  
ღორღონჯ-ი (ღორღონჩქ; ღორღონჯის, ღორღონს) ზოოლ. ბატი; ღერღედი, ღერღეტი. ათაქ ართი კოჩი ხვიმას ქურაჸუნს
ღორღონჯენს: მ. ხუბ., გვ. 149 - აქ ერთი კაცი ხურმას (კი) უფერთხავს ბატებს. შდრ. საბა: ღერღედი ბატი; ლაზ. ღორღოჯი
ბატი (ეტიმოლ., გვ. 520). იხ. ჟინტი. 

Lemma: ghorjo  
Number: 23005  
ღორჯო (ღორჯოს) ზოოლ. იგივეა, რაც ღორჟო, -- თევზის სახეობა, ღორჯო, -- ძალიან პატარა, მოშავო ფერისა, თავი
მსხვილი აქვს; წყალში ქვის ქვეშ ცხოვრობს (მასალები, ტ. ვ, გვ. 72). ქუაში//ქუაი ღორჯო ქვის ღორჯო. ქუაშ-ღორჯო
ქვილითამი: ა. ცაგ., გვ. 74 - ქვის ღორჯო ქვირითიანი. იხ. საბა: ღორჯო -- თევზის აღმნიშვნელი უზის. შდრ. ტოპონ.
ოღორჯუე საღორჯოვო (პ. ცხად., ტოპონ., გვ. 65). 

Lemma: ghorjua  
Number: 23006  
ღორჯუა (ღორჯუას) ღორჯოობა, ღორჯოს ჭერა. 

Lemma: ghoghe  
Number: 23007  
ღოღე (ღოღეს) ბოტან. დიყი. იხ. დიჸე, ფალახარჯი, ღოღელია (ა. მაყ.). ბალახია; ფართო, დაჭრილი ფოთლები აქვს,
იზრდება კაცზე მაღალი (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 1, გვ. 216). 



Lemma: ghoghelia  
Number: 23008  
ღოღელია (ღოღელიას) ბოტან. იგივეა, რაც ღოღე, -- დიყი. იხ. დიჸე, ღოღე (ა. მაყ.). 

Lemma: ghogho  
Number: 23009  
ღოღო (ღოღოს) ზოოლ. კამეჩის შვილი, ზაქი. შდრ. ბატი. საბა: კამბეშის შვილსა ღოღო ეწოდების და გამოზამთრებულსა
ზაქი... ღოღო იხმარება თიკუნადაც. ნიკო პატარაიას (ს. ბანძა) ღოღო-ს ეძახდნენ, დიდი და მსხვილი რომ იყო იმიტომო. 

Lemma: ghoghonasho  
Number: 23010  
ღოღონაშო (ღოღონაშოს) ბოტან. ღოღნოშო (ა. მაყ.). 

Lemma: ghoghoro  
Number: 23011  
ღოღორო (ღოღოროს): ღოღორო კოჩი მაღალი, ძვალმსხვილი, -- ბრგე კაცი. შდრ. ღოღო. 

Lemma: ghoghoch-i  
Number: 23012  
ღოღოჩ-ი (ღოღოჩის) ყოყოჩი. 

Lemma: ghoghocheba  
Number: 23013  
ღოღოჩება (ღოღოჩებას) სახელი ღოღოჩენს ზმნისა -- ყოყოჩობა. 

Lemma: ghoghua  
Number: 23014  
ღოღუა (ღოღუას) იგივეა, რაც ხოხუა, -- სახელი ღოღუნს ზმნისა -- ღოღვა, ხოხვა. იხ. გილაღოღუა. შდრ. იმერ. ღოღიალი
წოწიალი, უსაქმოდ თრევა (ვ. ბერ.). 

Lemma: ghranjil-i  
Number: 23015  
ღრანჯილ-ი (ღრანჯილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ღრანჯუნს ზმნისა -- {და}ღრეჯილი. 

Lemma: ghranjua  
Number: 23016  
ღრანჯუა (ღრანჯუას) სახელი ღრანჯუნს ზმნისა -- {და}ღრეჯა. სახეს ღრანჯუნს - სახეს ღრეჯს, ღრეცს. ღრანჯუნს (ღრანჯუ
ღრიჯა, უღრანჯუ უღრეჯია, ნოღრანჯუე(ნ) ღრეჯდა თურმე) გრდმ. ღრეცს, ღრეჯს (სახეს). უღრანჯუნს (უღრანჯუ უღრიჯა, უღრანჯუ
უღრეჯია) გრდმ. სასხ. ქც. ღრანჯუნს ზმნისა -- უღრეჯს, უღრეცს. იღრანჯუუ(ნ) (დიიღრანჯუ დაიღრიჯა, დოღრანჯე{ლე}(ნ)
დაღრეჯილა) გრდუვ. ვნებ. ღრანჯუნს ზმნისა -- იღრანჯება, იღრიცება. აღრანჯუუ(ნ) (დააღრანჯუ დაეღრიჯა, დოღრანჯუუ
დაღრეჯია) გრდუვ. ვნებ. უღრანჯუნს ზმნისა -- ეღრიჯება, ეღრიცება. იღრანჯე(ნ) (იღრანჯუ შესაძლებელი გახდა {და}ღრეჯა, -- ,
-- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ღრანჯუნს ზმნისა -- შეიძლება {და}იღრიჯოს. აღრანჯე(ნ) (აღრანჯუ შეძლო {და}ეღრიჯა, -- ,
დონოღრანჯუე(ნ) შესძლებია დაღრეჯა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უღრანჯუნს ზმნისა -- შეუძლია {და}ღრანჯოს, {და}მანჭოს.
ოღრანჯაფუანს (ოღრანჯაფუუ აღრეჯვინა, უღრანჯაფუაფუ უღრეჯვინებია, ნოღრანჯაფუე(ნ) აღრეჯვინებდა თურმე) კაუზ. ღრანჯუნს
ზმნისა -- აღრეჯვინებს. მაღრანჯალი მიმღ. მოქმ. {და}მღრეჯი, მღრეჯელი. ოღრანჯალი მიმღ. ვნებ. მყ. საღრეჯი, {და}საღრეჯელი.
დოღრანჯილი მიმღ. ვნებ. წარს. დაღრეჯილი. ნაღრანჯა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაღრეჯი. ნაღრანჯუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ღრეჯის
საფასური. {უდუ}უღრანჯუ მიმღ. უარყ. {და}უღრეჯელი. 

Lemma: ghrenchua  
Number: 23017  
ღრენჩუა (ღრენჩუას) იგივეა, რაც ღრანჯუა, ღრენჯუა, -- ღრეცა. -- ანტო ქოძირიო? -- ქო. -- ქიიღრენჩუდუო მუშებურო? -
ანტო (ანტონი) ნახე? -- კი. -- იღრიცებოდა მისებურად? ღრენჩუნს (დოღრენჩუ დაღრიცა, დოუღრენჩუ დაუღრეცია, დონოღრენჩუე(ნ)
დაღრეცდა თურმე) გრდმ. ღრეცს. იღრენჩუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოსა და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. ღრენჩუნს ზმნისა --
იღრიცება. 

Lemma: ghris-i  
Number: 23018  
ღრის-ი (ღრისის) იგივეა, რაც ღირსი, -- ღირსი. ვართი ღრისი ვორექჷ სქანი სქუალობაში: ა. ცაგ., გვ. 95 - არც ღირსი ვარ
შენი შვილობის. ნამუში ღრისი ვარექინი, ხესჷ ნუმ უპოტინუა: მ. ხუბ., გვ. 327 - რისი ღირსიც არ ხარ, ხელს ნუ წაუპოტინებ. 

Lemma: ghriseba  
Number: 23019  
ღრისება (ღრისებას) იხ. ღირსება, -- სახელი ეღრისუ(ნ) ზმნისა -- ღირსება, ღირსად ყოფნა. ღრისებას ვაკითხულენს -
ღირსებას არ კითხულობს. 

Lemma: ghrisuan-i  
Number: 23020  
ღრისუან-ი (ღრისუანს) იგივეა, რაც ღირსუანი, -- ღირსიანი. 

Lemma: ghrit'in-i  
Number: 23021  
ღრიტინ-ი (ღრიტინს) ღრიტინი, ხვეწნა, მუდარა. 

Lemma: ghrich'in-i  
Number: 23022  
ღრიჭინ-ი (ღრიჭინს) იხ. ღირჭინი. 



Lemma: ghroma(ghromas)  
Number: 23023  
ღრომა(ღრომას) იხ. რღომა. 

Lemma: -ghu1  
Number: 23024  
-ღუ1 კნინობითის მაწარმოებელი სუფიქსი (იშვიათად იხმარება). ღვა-ღუ ლოყუნა. შდრ. -ხუ. 

Lemma: ghu  
Number: 23025  
ღუ (ღუს; მრ. რიცხ. ღუ-ეფ-ი ბუები) ზოოლ. ბუ. ღუ ოჭოფუ დო ხეფორჩაშა ქიმთიიხუნუუ: ი. ყიფშ., გვ. 54 - ბუ დაიჭირა და
სახელოში შეისვა (შიგნით). ტანადობით ვერგუქ, სახეთი რექ გვალო ღუ: ეკური, გვ. 385 - ტანადობით არ ვარგიხარ, სახით
ხარ მთლად ბუ. შდრ. ლაზ. ბღუ//მღუ//ღუ ჭოტი (ნ. მარი). 

Lemma: ghua  
Number: 23026  
ღუა, ღუ̂ა (ღუას; მრ. რიცხ. ღვალ-ეფ-ი//ღუ̂ალ-ეფ-ი ლოყები) იგივეა, რაც ღვა, -- ლოყა, ღაწვი. ღუა გიტყაბარუუ - ლოყა
გაიტყავა. ხესჷ ხე მეფჩი დო ღუ̂ასჷ ქჷვაჯუნი: ა. ცაგ., გვ. 66 - ხელში ხელი მივეცი და ლოყაზე ვაკოცე. შდრ. ლაზ. ღუა (მრ.
რიცხ. ღუ̂აფე; ღუ̂ალეფე) ლოყა (ნ. მარი შენიშნავს: უ ისმის, როგორც უ̂). 

Lemma: ghuandzgila//ghwandzgila  
Number: 23027  
ღუანძგილა//ღუ̂ანძგილა (ღუანძგილას) ბოტან. იხ. ღვანძგი, -- ღვარძლი. ქჷმორთჷ მუში ნტერქჷ დო ქჷმჷშაათასჷ
ღუ̂ანძგილა ქობალსჷ: ა. ცაგ., გვ. 87 - მოვიდა მისი მტერი და ჩათესა ღვარძლი პურში. 

Lemma: ghubadzgar-i  
Number: 23028  
ღუბაძგარ-ი (ღუბაძგარს) იგივეა, რაც ღინწკიპი, წკუნწკი, ხემონჭირელი, -- ძუნწი, ღუნწი, ღუნწაკი. ღუბაძგარს მეტი
ეხარჯებუნია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 151 - ძუნწს მეტი ეხარჯებაო. წკუნწკი რე, ღუბაძგარი, ინა მუთუნიში მუმაჩამალი ვარე -
წუწკია, ძუნწი, ის არაფრის მომცემი არაა. შდრ. ღვანძგაკარი. 

Lemma: ghuena  
Number: 23029  
ღუენა (ღუენას) იხ. ღვენა, -- ქონა, ქონება. შდრ. ღჷმალა. 

Lemma: ghuzan-i  
Number: 23030  
ღუზან-ი (ღუზანს) ბოტან. უზანი (ა. მაყ.). ეფერც აკუუჭირანც კიბირც, ყალიონიში ღუზანიში ტარც ხვატჷნც: ყაზაყ.,
01.05.1931, გვ. 3 - ისე დააჭერს კბილს, ყალივნის უზანის (მცენარეა) ტარს კვნეტს. 

Lemma: ghuzandara  
Number: 23031  
ღუზანდარა (ღუზანდარას) ზოოლ. ჭოტი. თი არდგილცჷ, ჯვეშო სოდე ღუზანდარა გეღვიანდჷ, თუთა ხოლო ოშაგოშა ჩე
სინთესჷ ოძირანდჷ - იმ ადგილას, სადაც ძველად ჭოტი კნაოდა, მთვარეც ხანდისხან (დროგამოშვებით) სინათლეს
აჩვენებდა... ღუზანდარაში მანგიორო რადიო ინოღურჭულანც - ჭოტის ნაცვლად რადიო ჭიკჭიკებს. მუჭო ღუზანდარაშა
ქოიგუნია ნიჩვი - როგორ ჭოტს მიგიგავსო პირი. // გადატ. ბევრის მსმელი. სით გვარიანი ღუზანდარა ჸოფერექია - შენც
კარგი (გვარიანი) მსმელი ყოფილხარო. 

Lemma: ghuzil-i  
Number: 23032  
ღუზილ-ი (ღუზილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ღუზუნს ზმნისა -- მოღუნული, მოხრილი. 

Lemma: ghuzua1  
Number: 23033  
ღუზუა1 (ღუზუას) სახელი ღუზუნს ზმნისა -- ღუნვა, მოხრა. დიდი ღონეში მინჯე რე, რკინას ხეთ ღუზუნს - დიდი ღონის
პატრონია, რკინას ხელით ღუნავს. // გადატ. ბევრის დალევა, შესმა. ღუზუნს (გოღუზუ გაღუნა, გუუღუზუ გაუღუნავს, გონოღუზუე(ნ)
გაღუნავდა თურმე) გრდმ. ღუნავს. უღუზუნს (გუუღუზუ გაუღუნა, გუუღუზუ გაუღუნავს) გრდმ. სასხ. ქც. ღუზუნს ზმნისა -- უღუნავს.
იღიზუუ(ნ) (გიიღუზუ გაიღუნა, გოღუზე{ლე}(ნ) გაღუნულა) გრდუვ. ვნებ. ღუზუნს ზმნისა -- იღუნება. აღუზუუ(ნ) (გააღუზუ გაეღუნა, გოღუზუუ
გაღუნვია) გრდუვ. ვნებ. უღუზუნს ზმნისა -- ეღუნება. იღუზე(ნ) (იღუზუ შესაძლებელი გახდა {გა}ღუნვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ.
ვნებ. ღუზუნს ზმნისა -- შეიძლება {გა}ღუნვა. აღუზე(ნ) (აღუზუ შეძლო {გა}ეღუნა, -- , გონოღუზუე(ნ) შესძლებია გაღუნვა) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. უღუზუნს ზმნისა -- შეუძლია {გა}ღუნოს. ოღუზაფუანს (ოღუზაფუუ აღუნვინა, უღუზაფუაფუ უღუნვინებია, ნოღუზაფუე(ნ)
აღუნვინებდა თურმე) კაუზ. ღუზუნს ზმნისა -- აღუნვინებს. მაღუზალი მიმღ. მოქმ. {გა}მღუნავი. ოღუზალი მიმღ. ვნებ. მყ.
{გა}საღუნი. გოღუზილი მიმღ. ვნებ. წარს. გაღუნული. ნაღუზა მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნაღუნი. ნაღუზუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ღუნვის
საფასური. უგუღუზუ მიმღ. უარყ. გაუღუნავი. 

Lemma: ghuzua2  
Number: 23034  
ღუზუა2 (ღუზუას) სახელი იღუზუუ(ნ) ზმნისა -- {მო}ღუშვა. იღუზუუ(ნ) (მიიღუზუ მოიღუშა, მოღუზე{რე}(ნ) მოღუშულა, მონოღუზუე(ნ)
მოიღუშებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. იღუშება. შდრ. მოდღვაზუა. 

Lemma: ghuzua3  
Number: 23035  
ღუზუა3 (ღუზუას) სახელი ღუზუნს ზმნისა -- სასმელის (მაგ., ღვინის...) გადაკვრა, შესმა (ბევრისა). ვარა გეფშვათია-ოდა,
ვარა გებღუზათ: ქხს, 1, გვ. 16 - ანდა დავლიოთ (შევსვათ), ანდა გადავკრათ. გეღუზუ ყანწი - გადაკრა ყანწი. ღუზუნს (გეღუზუ
გადაკრა, გეუღუზუ გადაუკრავს, გენოღუზუე(ნ) გადაკრავდა თურმე) გრდმ. გადაკრავს (ღვინოს). მაღუზალი მიმღ. მოქმ. გადამკვრელი



(სასმელისა). ოღუზალი მიმღ. ვნებ. მყ. გადასაკრავი. ნაღუზა მიმღ. ვნებ. წარს. გადანაკრავი. ნაღუზუერი მიმღ. ვნებ. წარს.
გადაკვრის საფასური. 

Lemma: ghutna  
Number: 23036  
ღუთნა (ღუთნას) (?) ინა ხოლო კუნტავა, ინა ხოლო ღუთნავა - ისიც მოკლეო (და) ისიც (?). 

Lemma: ghula  
Number: 23037  
ღულა, ღუჲა (ღულას, ღუჲას) მრუდე, მოღუნული. სი მაზაკვალი, ჩხვინდი ღულა!: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 120 - შე ეშმაკო,
ცხვირი მრუდევ! მუმა ღულა, დიდა თელი, სქუა ჰამო, მოთა -- შერი: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 169 - მამა მრუდე, დედა მთელი,
შვილი საამო (ტკბილი), შვილიშვილი -- გიჟი (გამოცანა: ვენახი, მაჭარი, ღვინო). კოჩი ღულა ბიგასით ქეგიახვილუუ: ი.
ყიფშ., გვ. 178 - კაცს მრუდე ჯოხიც დასჭირდება. ჭე ღულასჷ ქოპოფუნა: ი. ყიფშ., გვ. 153 - ცოტა მრუდედ მოგვსვლია. //
გადატ. არასწორი, არამართალი, მტყუანი. არძას ქიკუჭირინოუ მუში ღულა დო მუში მართარს: ი. ყიფშ., გვ. 116 - ყველას
მიაწვდინა (ჯოხი) მის მტყუანს (არამართალს) და მის მართალს. დღასი მისუ გაგონებუ, მიმინო -- ღულა, ჭყორი --
მართალი: ქხს, 1, გვ. 227 - ვინმეს ოდესმე გაუგონია: მიმინო -- მტყუანი (მრუდე), მწყერი -- მართალი? შდრ. ლაზ. ღულა
მრუდე, მოხრილი (ნ. მარი). 

Lemma: ghulazua  
Number: 23038  
ღულაზუა (ღულაზუას) იგივეა, რაც ღულიზუა. 

Lemma: ghulaneba  
Number: 23039  
ღულანება (ღულანებას) სახელი აღულანენს ზმნისა -- გამრუდება. 

Lemma: ghulap'ijam-i  
Number: 23040  
ღულაპიჯამ-ი (ღულაპიჯამს) იგივეა, რაც პიჯღულა, პირმრუდე, -- არასწორი, მტყუანი. 

Lemma: ghulachxvindam-i  
Number: 23041  
ღულაჩხვინდამ-ი (ღულაჩხვინდამს) იგივეა, რაც ჩხვინდიღულა, -- ცხვირმრუდე. 

Lemma: ghuleba  
Number: 23042  
ღულება (ღულებას) იგივეა, რაც ღულანება, -- სახელი აღულენს ზმნისა -- მრუდება, გამტყუნება. მუთ პჭარინი, ჭარილი
რე, ოსოგითე მაღულეე: ქხს, 1, გვ. 120 - რაც (კი) ვწერე, დაწერილია, რამდენიც უნდა მამტყუნო (მამრუდო). თქვა მუთუნცუ
ჩჷრთითჷ-და, მუშე აღულენთ შხვასჷ? - თქვენ თუ რამეში ცდებით, რატომ ამტყუნებთ სხვას? აღულენს (აღულუ ამრუდა,
ამტყუნა; უღულებუ უმრუდებია, უმტყუნებია; ნოღულებუე(ნ) ამრუდებდა, ამტყუნებდა თურმე) გრდმ. ამრუდებს; ამტყუნებს.
იღულებუუ(ნ) (გეეღულუ გამრუდდა, გამტყუნდა; გაღულებე{ლ/რე}(ნ) გამრუდებულა, გამტყუნებულა) გრდუვ. ვნებ. აღულენს ზმნისა --
მრუდდება, მტყუნდება. იღულენს (გიიღულუ გაიმრუდა, გუუღულებუ გაუმრუდებია) გრდმ. სათავ. ქც. აღულენს ზმნისა -- იმრუდებს,
იმტყუნებს თავს. უღულენს (გუუღულუ გაუმრუდა, გუუღულებუ გაუმრუდებია) გრდმ. სასხ. ქც. აღულენს ზმნისა -- უმრუდებს.
იღულე(ნ)//იღულენე(ნ) (იღულენუ შესაძლებელი გახდა გამრუდება, გამტყუნება; -- ; -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. აღულენს ზმნისა --
შეიძლება გამრუდება, გამტყუნება. აღულე(ნ)//აღულენე(ნ) (აღულენუ შეძლო გაემრუდებინა, გაემტყუნებინა; -- ; გონოღულანუე(ნ)
შესძლებია გაემრუდებინა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უღულენს ზმნისა -- შეუძლია გაამრუდოს, გაამტყუნოს. ოღულებაფუანს
(ოღულებაფუუ ამრუდებინა, უღულებაფუაფუ უმრუდებინებია, ნოღულებაფუე(ნ) ამრუდებინებდა თურმე) კაუზ. აღულენს ზმნისა --
ამრუდებინებს. მაღულებელი მიმღ. მოქმ. {გა}მრუდებელი. ღულერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}მრუდებული. ნაღულუერი მიმღ. ვნებ. წარს.
გამრუდების საფასური. 

Lemma: ghuler-i1  
Number: 23043  
ღულერ-ი1 (ღულერს) მიმღ. ვნებ. წარს. აღულენს ზმნისა -- გამრუდებული. 

Lemma: ghuler-i2  
Number: 23044  
ღულერ-ი2 (ღულერს): ღულერი (კაკუტი) ლარძაკინი (პ. ჭარ.). ხე, რომელზედაც იდგმება სახლის სახურავი, ნივნივი.
სანთაზე (იხ.) ძევს ღულერები, ანუ სახურავის კაკუტები (მასალები, ტ. 1, გვ. 383). 

Lemma: ghuler-i3  
Number: 23045  
ღულერ-ი3 (ღულერს) მოაჯირი (დ. ფიფია). 

Lemma: ghuliz-i  
Number: 23046  
ღულიზ-ი (ღულიზის) იხ. ღულიზუა. 

Lemma: ghulizir-i  
Number: 23047  
ღულიზირ-ი (ღულიზირს) მიმღ. ვნებ. წარს. ღულიზუნს ზმნისა -- მოღუნული, {მო}დრეკილი, {მო}ზნექილი. 

Lemma: ghulizua  
Number: 23048  
ღულიზუა (ღულიზუას), ღულოზუა (ღულოზუას) სახელი ღულიზუნს ზმნისა -- ზნექა, {მო}დრეკა, {მო}ღუნვა, {მო}ხრა. ჭჷნჷს,
რკინას ღულიზჷნც - წნელს, რკინას ღუნავს. ღულიზუნს (მოღულიზუ მოხარა, მოუღულიზუ მოუხრია, მონოღულიზუე(ნ) მოხრიდა თურმე)
გრდმ. დრეკს, ზნექს, ღუნავს, ხრის. იღულიზუუ(ნ) (მიიღულიზუ მოიხარა, მოღულიზე{რე}(ნ) მოხრილა) გრდუვ. ვნებ. ღულიზუნს



ზმნისა -- იდრიკება, იზნიქება, იღუნება, იხრება. იღულიზე(ნ) (იღულიზუ შესაძლებელი გახდა მოხრა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
ღულიზუნს ზმნისა -- შეიძლება {მო}დრეკა, {მო}ღუნვა, მოხრა. აღულიზე(ნ) (აღულიზუ შეძლო {მო}ეხარა, -- , მონოღულიზუე(ნ)
შესძლებია მოეხარა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ღულიზუნს ზმნისა -- შეუძლია {გა}ღუნოს, {მო}დრიკოს, {მო}ზნიქოს, {მო}ხაროს.
ოღულიზაფ{უაფ}უანს (ოღულიზაფუუ {მო}აღუნვინა, {მო}ახრევინა; უღულიზაფუაფუ {მო}უღუნვინებია, {მო}უხრევინებია; ნოღულიზაფუე(ნ)
აღუნვინებდა, ახრევინებდა თურმე) კაუზ. ღულიზუნს ზმნისა -- აღუნვინებს, ახრევინებს. მაღულიზარი მიმღ. მოქმ. {მო}მღუნავი,
{მო}მხრელი. ოღულიზარი მიმღ. ვნებ. მყ. {მო}საღუნი, {მო}სახრელი. ღულიზირი მიმღ. ვნებ. წარს. {მო}ღუნული, {მო}ხრილი.
ნაღულიზა მიმღ. ვნებ. წარს. {მო}ნაღუნი, {მო}ნახარი. ნაღულიზუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {მო}ღუნვის, {მო}ხრის საფასური. 

Lemma: ghulozir-i  
Number: 23049  
ღულოზირ-ი (ღულოზირს) მიმღ. ვნებ. წარს. ღულოზუნს ზმნისა -- ღვარჭნილი, დაგრეხილი. შდრ. ღულორწკილი. 

Lemma: ghulozua  
Number: 23050  
ღულოზუა (ღულოზუას) იგივეა, რაც ღულიზუა, წირღოლუა, -- სახელი ღულოზუნს ზმნისა -- ღვარჭნა, კლაკნა, გრეხა.
ნოჸელეფი დომღულოზუ ზღოურქ - ტოტები დამიგრიხა ზღვაურმა. 

Lemma: ghulorc'k'il-i  
Number: 23051  
ღულორწკილ-ი (ღულორწკილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ღულორწკუნს ზმნისა -- ღვარჭნილი; მოხრილი, მიგრეხილ-
მოგრეხილი. 

Lemma: ghulorc'k'ua  
Number: 23052  
ღულორწკუა (ღულორწკუას) სახელი ღულორწკუნს ზმნისა -- გრეხა; მოხრა, ღვარჭნა. იღულორწკუ(ნ), იღუროწკუ/ჷ(ნ)
(მიიღულორწკუ მოიხარა, მოღულორწკელე(ნ) მოხრილა, მონოღულორწკუე(ნ) მოიხრებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. იგრიხება, იღვარჭნება. 

Lemma: ghuluzua  
Number: 23053  
ღულუზუა (ღულუზუას) იგივეა, რაც ღულიზუა. 

Lemma: ghuludzgur-i  
Number: 23054  
ღულუძგურ-ი (ღულუძგურს) ბოტან. თეთრყვავილა ლაქარა. იხ. უჩა ტყა, უჩა ბედნიერი, ქარშავე, უჩა ოსური (ა. მაყ.). 

Lemma: ghuma  
Number: 23055  
ღუმა ზმნზ. წუხელ. ღუმა თექ ვორდი: ა. ცაგ., გვ. 7 - წუხელ იქ ვიყავი. ჩქიმწკმა ვაზოჯუნდიო ღუმა?: ქხს, 1, გვ. 144 - ჩემთან
არ ბრძანდებოდი წუხელ? შდრ. ლაზ. ღომა//ღომან გუშინ (ნ. მარი). 

Lemma: ghumaner-i  
Number: 23056  
ღუმანერ-ი (ღუმანერს) წუხანდელი. ღუმანერი ამბეს მოგოშინანთ - წუხანდელ ამბავს მოგახსენებთ. შდრ. ლაზ. ღომანერი
გუშინდელი (ნ. მარი). 

Lemma: ghumanj-i  
Number: 23057  
ღუმანჯ-ი, ღუმანინჯ-ი ზმნზ. გუშინ საღამოს. ღუმანჯიღ ღუმა+ონჯუა წუხელ+საღამო (ი. ყიფშ.). ღუმანინჯი ზღვას აშარდ
გვალო ბრელი ხვამარდეფი!: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 97 - გუშინ საღამოს ზღვაში იდგა მთლად ბევრი ხომალდები. 

Lemma: ghumenj-i  
Number: 23058  
ღუმენჯ-ი (ღუმენჯის) იგივეა, რაც ღუმანჯი, -- წუხელ. ღუმენჯი ღ ღუმა+ონჯუა წუხელ+ საღამო, -- წუხელ (ვ. თოფურია). 

Lemma: ghumin-i  
Number: 23059  
ღუმინ-ი (ღუმინს) ღმუილი; ღრიალი, ხმაური. თელ სერს ქარი ღუმინუნდუ - მთელი ღამე ქარი ღმუოდა. ღუმინუნს (ღუმინუ
იღმუვლა, უღუმინუ უღმუვლია, ნოღუმინუე(ნ) ღმუოდა თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ. ღმუის. შდრ. ლაზ. ოღუმინუ//ღუმინი ღრიალი;
ხმაური (ზღვისა) (ეტიმოლ., გვ. 524). იხ. კუმინი; ხუმინი... 

Lemma: ghuminua  
Number: 23060  
ღუმინუა (ღუმინუას) ღმუილი, ღრიალი. იგივეა, რაც ღუმინი. შდრ. გუმინუა, კუმინუა, ქუმინუა, ხუმინუა. 

Lemma: ghu{m}p'il/r-i  
Number: 23061  
ღუ{მ}პილ/რ-ი (ღუ{მ}პილ/რს) იგივეა, რაც ღუპილ/რ-ი, -- დაღუპული. 

Lemma: ghump'ua  
Number: 23062  
ღუმპუა (ღუმპუას), ღუპუა (ღუპუას სახელი ღუ{მ}პუნს ზმნისა -- {და}ღუპვა. იში ხეშე ღუმპუას ველუქ - იმისი ხელიდან
დაღუპვას ველოდები. ჩქინი დუსუ იბღუმპუნთუ: ი. ყიფშ., გვ. 168 - ჩვენს თავს ვიღუპავთ. ღუ{მ}პუნს (დოღუ{მ}პუ დაღუპა,
დუუღუ{მ}პუ დაუღუპავს, დონოღუ{მ}პუე(ნ) დაღუპავდა თურმე) გრდმ. ღუპავს. იღუ{მ}პუნს (დიიღუ{მ}პუ დაიღუპა, დუუღუ{მ}პუ დაუღუპავს)
გრდმ. სათავ. ქც. ღუ{მ}პუნს ზმნისა -- იღუპავს. იღუ{მ}პუუ(ნ) (დიიღუ{მ}პუ დაიღუპა, დოღუ{მ}პე{ლე}(ნ) დაღუპულა) გრდუვ. ვნებ.
ღუ{მ}პუნს ზმნისა -- იღუპება. აღუ{მ}პუუ(ნ) (დააღუ{მ}პუ დაეღუპა, დოღუ{მ}პუუ დაღუპვია) გრდუვ. ვნებ. უღუ{მ}პუნს ზმნისა --
ეღუპება. მაღუ{მ}პალი მიმღ. მოქმ. {და}მღუპველი. ოღუ{მ}პალი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}საღუპი, {და}საღუპავი. ღუ{მ}პილი მიმღ. ვნებ.
წარს. {და}ღუპული. ნაღუ{მ}პუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ღუპვის საფასური. 



Lemma: ghumu  
Number: 23063  
ღუმუ (ღუმუს) 1. ბოტან. იგივეა, რაც ღუმუშღუმუ, -- ღომისღომი -- ღომი. ჩხვერი ღომის მარცვლის სახელწოდებაა (ა. მაყ.).
სუმ დუდელ ღუმუ ჸოფუდეს: ი. ყიფშ., გვ. 150 - სამი თავთავი ღომი მოსვლიათ. ბაღჷრე ღუმუშ მახირალც ღუმუ ქუუღუნო
ხაზჷრია?: ი. ყიფშ., გვ. 147 - ბეღურას -- ღომის ქურდს (მპარავს) ღომი აქვს მარაგადო? ღუმუს გილაჩხვარუნქია: ქხს, 1, გვ.
126 - ღომს სცეხვავო. 2. ღომი (საჭმელი). ის კეთდებოდა ღუმუშღუმუში -- ღომისღომის მარცვლისაგან (ჩხვერისაგან).
ჩხვერიში ღუმუ ფეტვის ღომი; ამის გარდა, ღომს აკეთებენ სიმინდის ღერღილისაგან -- ღარღილიში ღუმუ და სიმინდის
ფქვილისაგან -- ქვირიში ღუმუ. ღუმუ ლიბუ ჸოფუდეს: ქხს, 1, გვ. 13 - ღომი რბილი გამოსვლიათ. ღორონთი ღუმუ რენია,
უღორონთეთ ქიბრგუთ დო უღუმუეთ ვებრგუთია - ღომი ღმერთიაო, უღმერთოდ ვვარგვართ და უღომოდ არ ვვარგვართო.
ღუმუ'ს (მცენარის) სამი სახეობა იყო ცნობილი: ჩქინებურა (ჩვენებური), რომელსაც მსხვილი მარცვლები ჰქონდა; ციცუა --
წვრილთავთავიანი და წვრილმარცვლიანი, შემოდიოდა შედარებით ადრე და კიტაია -- მარცვლები დიდი ჰქონდა და
საფარველი თითქმის ნახევარზე იხსნებოდა (გ. ელიავა, კატალ., გვ. 18-19). შდრ. ლაზ. ღომი// ღომუ; ჩხვარი (ნ. მარი). 

Lemma: ghumurgil-i  
Number: 23064  
ღუმურგილ-ი (ღუმურგილს) გრილი (ცივი) ღომი. ოჭკუმუ ღუმუ-რგილი: ი. ყიფშ., გვ. 97 - შეჭამა ცივი (გრილი) ღომი. ა,
ჯოღორი, ლალი, ლალია, ბუძუს გიმაძუ ღუმურგილი დო ჸვალია: თ. სახოკ., გვ. 243 - აჰა, ძაღლო, იყეფე, იყეფე, ბუძოზე
დევს ცივი ღომი და ყველიო. // გადატ. არაფერი. რგილიღუმუ ვააპალუუ ჸუდეს - არაფერი არ აქვს (გააჩნია) სახლში. 

Lemma: ghumushi  
Number: 23065  
ღუმუში კაკალ-ი (ღუმუში კაკალს) ღომის მარცვალი. მუაშორათ ღუმუშ კაკალც ურგებელი ნოჸურეფი: კ. სამუშ., ქხპს, გვ.
134 - მოვაშოროთ ღომის მარცვალს უსარგებლო ნაფცქვენები. 

Lemma: ghumushi  
Number: 23066  
ღუმუში ოხვამერ-ი (ღუმუში ოხვამერს) რელიგ. ღომის სალოცავი. როდესაც ღომი თავთავის გაკეთებას დაიწყებდა,
გამოაცხობდნენ კვერებს, წაიღებდნენ ყანაში, კვერებს მიწაში ჩაფლავდნენ, ზედ ჯვარს დაასვამდნენ, თან ღმერთს
შეეხვეწებოდნენ, ბევრი ღომი მოგვეციო (ს. მაკალ., გვ. 331). ღომს თესავდნენ ორ დღეს: თუთაშხა ბედნიერს ბედნიერ
ორშაბათსა და ცაშხა კვათიერს ხუთშაბათ გამჭრიახს. 

Lemma: ghumushi  
Number: 23067  
ღუმუში ფიცხინია (ღუმუში ფიცხინიას) ღომის გასაფიცხებელი მოწყობილობა. რსინა რე ბანდილი, თუდო ათურღვანა
ნორღვას დო ჟიდო გედვანა ოფიცხინაფალი ღუმუს, ჭკიდის - მავთულია დაბანდული, ქვევიდან შეუყრიან ნაღვერდალს
და ზევიდან ადებენ გასაფიცხებელ ღომს, მჭადს. იხ. ფიცხინია. 

Lemma: ghumush{i}ghumu  
Number: 23068  
ღუმუშ{ი}ღუმუ (ღუმუშ{ი}ღუმუს) ბოტან. იგივეა, რაც ღუმუ. 

Lemma: ghumushi  
Number: 23069  
ღუმუში ჭკუდ-ი//ჭკუჯ-ი (ღუმუში ჭკუდის//ჭკუჯის, ღუმუში ჭკუს) ღომის ჭურჭელი. // გადატ. უსაქმური, უსარგებლო, ჭამის მეტს
არაფერს რომ არ აკეთებს, -- გამოიყენება ადამიანში სიცარიელის აღსანიშნად. ინა უმუშელა რე, ღუმუში ჭკუჯი - ის
ზარმაცი (უმუშევარი) არის, ღომის ჭურჭელი. 

Lemma: ghumc'q'ar-i  
Number: 23070  
ღუმწყარ-ი (ღუმწყარს) ფქვილის ღომი. შდრ. ქუმწყარი. 

Lemma: ghuna  
Number: 23071  
ღუნა (ღუნას) იხ. ღვენა, -- ქონება (დ. ფიფია). 

Lemma: ghunk'-i  
Number: 23072  
ღუნკ-ი (ღუნკის) დაბეჩავებული; მოხრილი პირი. 

Lemma: ghunk'il-i  
Number: 23073  
ღუნკილ-ი (ღუნკილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. იღუნკუუ(ნ) ზმნისა -- მოხრილი. 

Lemma: ghunk'ua  
Number: 23074  
ღუნკუა (ღუნკუას) სახელი ღუნკუნს, იღუნკუუ(ნ) ზმნათა -- {მო}ხრა, {მო}ღუნვა. დიირჩინუ დო მიიღუნკუ, მუჭომ
გოშქვართალერი ბოში ფშუ! - დაბერდა და მოიხარა, როგორი შოლტივით ბიჭი მახსოვს! იღუნკუუ(ნ) (მიიღუნკუ მოიხარა,
მოღუნკელ/რე(ნ) მოხრილა, მონოღუნკუე(ნ) მოიხრებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. იღუნება, იხრება. 

Lemma: ghunua  
Number: 23075  
ღუნუა (ღუნუას) სახელი ღუნუნს ზმნისა -- ღუნვა. ხე ვამოღუნუ - ხელი არ მოღუნა. კუჩხი ბირგულს ვეღუნუუდუ - ფეხი
მუხლში არ იღუნებოდა. ღუნუნს (მოღუნუ მოღუნა, მუუღუნუ მოუღუნავს, მონოღუნუე(ნ) მოღუნავდა თურმე) გრდმ. ღუნავს. იღუნუნს
(მიიღუნუ მოიღუნა, მუუღუნუ მოუღუნავს) გრდმ. სათავ. ქც. ღუნუნს ზმნისა -- იღუნავს თავისას. უღუნუნს (მუუღუნუ მოუღუნა, მუუღუნუ
მოუღუნია) გრდმ. სასხ. ქც. ღუნუნს ზმნისა -- უღუნავს. იღინუუ(ნ) (მიიღუნუ მოიღუნა, მოღუნე{ლე}(ნ) მოღუნულა) გრდუვ. ვნებ.
ღუნუნს ზმნისა -- იღუნება. აღუნუუ(ნ) (მააღუნუ მოეღუნა, მოღუნუუ მოღუნვია) გრდუვ. ვნებ. უღუნუნს ზმნისა -- ეღუნება. იღუნე(ნ)



(იღუნუ შესაძლებელი გახდა {მო}ღუნვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ღუნუნს ზმნისა -- შეიძლება {მო}ღუნვა. აღუნე(ნ) (აღუნუ
შეძლო {მო}ეღუნა, -- , მონოღუნუე(ნ) შესძლებია მოეღუნა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უღუნუნს ზმნისა -- შეუძლია {მო}ღუნოს.
ოღუნაფუანს (ოღუნაფუუ {მო}აღუნვინა, უღუნაფუაფუ {მო}უღუნვინებია, ნოღუნაფუე(ნ) აღუნვინებდა თურმე) კაუზ. ღუნუნს ზმნისა --
აღუნვინებს. მაღუნალი მიმღ. მოქმ. {მო}მღუნავი. ოღუნალი მიმღ. ვნებ. მყ. {მო}საღუნ{ავ}ი. მოღუნილი მიმღ. ვნებ. წარს. მოღუნული.
ნაღუნა მიმღ. ვნებ. წარს. {მო}ნაღუნი. ნაღუნუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {მო}ღუნვის საფასური. {უმუ}უღუნუ მიმღ. უარყ. {მო}უღუნავი. 

Lemma: ghuncolir-i  
Number: 23076  
ღუნცოლირ-ი (ღუნცოლირს) მოდრეკილი სირცხვილისაგან (დ. ფიფია). 

Lemma: ghuncua  
Number: 23077  
ღუნცუა (ღუნცუას) სახელი იღუნცუუ(ნ) ზმნისა -- მოგრეხა, მოდრეკა, მოხრა (სირცხვილის გამო, შიშისაგან). 

Lemma: ghunc'-i  
Number: 23078  
ღუნწ-ი (ღუნწის) ძუნწი, კრიჟანგი. შდრ. კირიჭუა, ძუბაკი, წუწკი; იმერ. ღუნწი ძუნწი (ვ. ბერ.). 

Lemma: ghunc'ak'-i  
Number: 23079  
ღუნწაკ-ი (ღუნწაკის) იგივეა, რაც ღუნწი. შდრ. გურ. ღუნწკი ძუნწი (ა. ღლ., ი. შილაკ.). 

Lemma: ghunch'ua  
Number: 23080  
ღუნჭუა (ღუნჭუას) სახელი ღუნჭუნს ზმნისა -- ბღუჯვა; ხელის ჩავლებით დაჭერა. აფხაზეფი კუჭუ-კუჭუ ქორთუენს
დუუღუნჭუ: ა. ცაგ., გვ. 80 - აფხაზები პატარ-პატარა ქართველებს ჩაუბღუჯავთ. ღუნჭუნს (დოღუნჭუ დაბღუჯა, დუუღუნჭუ
დაუბღუჯავს, დონოღუჭუე(ნ) დაბღუჯავდა თურმე) გრდმ. ბღუჯავს, ხელს ავლებს და კრავს; იჭერს. იღუნჭე(ნ) (იღუნჭუ შესაძლებელი
გახდა {ჩა}ბღუჯვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ღუნჭუნს ზმნისა -- შეიძლება მაგრად ჩაჭერა, {ჩა}ბღუჯვა. აღუნჭე(ნ) (აღუნჭუ
შეძლო მაგრად {ჩა}ებღუჯა, -- , დონოღუნჭუე(ნ) შესძლებია ჩაებღუჯა მაგრად) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უღუჭუნს ზმნისა -- შეუძლია
მაგრად ხელში ჩაიჭიროს, ჩაბღუჯოს. მაღუნჭალი მიმღ. მოქმ. {ჩა}მბღუჯავი. ოღუნჭალი მიმღ. ვნებ. მყ. {ჩა}საბღუჯ{ავ}ი, ბღუჯში
დასაჭერი. დოღუნჭილი მიმღ. ვნებ. წარს. ჩაბღუჯული, ბღუჯში დაჭერილი. ნაღუნჭა მიმღ. ვნებ. წარს. {ჩა}ნაბღუჯი. ნაღუნჭუერი მიმღ.
ვნებ. წარს. {ჩა}ბღუჯვის საფასური. {უდუ}უღუნჭუ მიმღ. უარყ. {ჩა}უბღუჯავი. შდრ. ღუჭუა. 

Lemma: ghup'ua  
Number: 23081  
ღუპუა (ღუპუას) იგივეა, რაც ღუმპუა, -- ღუპვა. ართი ღორონთიში მახვეწარი კოჩი დოვღუპი: ი. ყიფშ., გვ. 6 - ერთი
ღმრთის მახვეწარი კაცი დავღუპე. მუშა კათას ქოღუპუნა დო თენა რე - მუშა ხალხს ღუპავენ და ესაა. შდრ. დინაფა. 

Lemma: ghuzhol-i  
Number: 23082  
ღუჟოლ-ი (ღუჟოლ/რს) იხ. ღურჟოლი. 

Lemma: ghura  
Number: 23083  
ღურა (ღურას) სიკვდილი. თიწკალა რე ჩქჷნი ღურა: ი. ყიფშ., გვ. 154 - მაშინაა ჩვენი სიკვდილი. ჩქიმი რინას ღურა უჯგუ:
ქხს, 1, გვ. 51 - ჩემს ყოფნას სიკვდილი სჯობს. ყაზაყიქ გინასქიდუ ღურას - გლეხი გადარჩა სიკვდილს. არძა ღურა ღურა
ვარენია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 14 - ყველა სიკვდილი სიკვდილი არ არისო. ღურა ღურას გაჩქუნია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 151 -
სიკვდილი სიკვდილს გააჩნიაო. ღურათ ვა ღურედათჷ დო დღას ვა იძირჷდანი გახარება: ი. ყიფშ., გვ. 147 - სიკვდილით
არ მომკვდარიყავით და არასოდეს გენახოთ გახარება. ჰაი! მუში მანწარა რე, გიჩქჷ, ნანდულო ღურუქუნი: კ. სამუშ., ქხპს,
გვ. 120 - ჰაი, რა მწარეა, იცი, ნამდვილად რომ კვდები. ქღურას მედგინა სიკვდილს მიდგომა. ათე ხენწიფექ ქემიოდირთჷ
ღურას: ქხს, 2, გვ. 136 - ეს ხელმწიფე სიკვდილის პირად მივიდა. ღურუ(ნ) (დოღურუ მოკვდა, დოღურე{ლე}(ნ) მომკვდარა,
დონოღურუე(ნ) მოკვდებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. კვდება. უღურუ(ნ) (დუუღურუ მოუკვდა, დოღურუუ მოჰკვდომია) გრდუვ. ვნებ. სასხვ.
ქც. ღურუ(ნ) ზმნისა -- უკვდება მაღურალი, მაღურუუ, მაღურუ მიმღ. აწმყ. მოკვდავი, მომაკვდავი. მოღურუუ, მოღურუიგივეა, რაც
მაღურუ{უ}, -- მიმღ. აწმყ. მოკვდავი. ოღურალი, ოღურუუ მიმღ. ვნებ. მყ. სასიკვდილო. ღურელი მიმღ. ვნებ. წარს. მკვდარი. ნაღურა
მიმღ. ვნებ. წარს. ნაკვდომი. ნაღურუერი მიმღ. ვნებ. წარს. სიკვდილის, კვდომის საფასური. უღურალი მიმღ. უარყ. უკვდავი.
ღურუ{უ} მიმღ. ვნებ. წარს. სიკვდილი. შდრ. ლაზ. ღურა სიკვდილი (ნ. მარი). 

Lemma: ghura-dasajeba  
Number: 23084  
ღურა-დასაჯება (ღურა-დასაჯებას) სიკვდილ-დასჯა. ვარა ღურა-დასაჯება, ვარა სრული გამარჯება: ი. ყიფშ., გვ. 169 - ან
სიკვდილი-დასჯა, ან სრული გამარჯვება. 

Lemma: ghuradgha  
Number: 23085  
ღურადღა (ღურადღას) სიკვდილის დღე. ქჷმაჭიშუუ ღურადღაქ: ი. ყიფშ., გვ. 55 - მოუსწრო სიკვდილის დღემ. ღურადღას
დუუჩინჷ მუში სქუალენსჷ: ა. ცაგ., გვ. 55 - სიკვდილის დღეს დაუბარა თავის შვილებს. ღურადღაშახ ზმნზ. სიკვდილამდე
(სიკვდილის დღემდე). ღურადღაშახ იშენი წიმინდე სამართალს კვათუნდუ: ქხს, 2, გვ. 332 - სიკვდილამდე მაინც წმინდა
სამართალს ჭრიდა (სამართლანად სჯიდა). ჩქიმ(ი) დო სქანი ჸოროფა ღურადღაშახ ვაკოცენსჷ: ქხს, 1, გვ. 44 - ჩემი და
შენი სიყვარული სიკვდილამდე არ დაირღვევა. გურაფა ღურადღაშა რენია - სწავლა სიკვდილის დღემდე არისო. 

Lemma: ghura{shi}gateba  
Number: 23086  
ღურა{ში}გათება (ღურა{ში}გათებას) სიკვდილის გათავება. // გადატ. შეწუხება. დოსქილადირი ბოშემქჷ ღურა გაათესჷ:
ი. ყიფშ., გვ. 92 - დარჩენილი ბიჭები ძალიან შეწუხდნენ. ნდიქ ენეფი ართო ქოძირუნი, ღურა გაათუუ: მ. ხუბ., გვ. 9 - დევმა
ესენი ერთად რომ ნახა, შეწუხდა (სიკვდილი გაათავა, მოკვდა). 

Lemma: ghurashi  



Number: 23087  
ღურაში მონჭაფა (ღურაში მონჭაფას) სიკვდილის მოსვლა, მოახლოება. არძა ართი რე, ღურუქ მანჭუ-და - სუყველა
(ყველაფერი) ერთია, თუ სიკვდილი მოახლოვდა. 

Lemma: ghurbel-i  
Number: 23088  
ღურბელ-ი (ღურბელს) ღრუბელი (საწმენდი). შდრ. მუნაფა. 

Lemma: ghurdua  
Number: 23089  
ღურდუა (ღურდუას) სახელი ღურდუნს ზმნისა -- გლეჯა ბალახისა განურჩევლად, -- პოტნა. ოდიარეს არძოს ართო
მიშააპუტორანს, ღურდუნს - ბალახს ყველას ერთად (განურჩევლად) პოტნის, გლეჯს. ღურდუნს (დოღურდუ დაგლიჯა, დუუღურდუ
დაუგლეჯია, დონოღურდუე(ნ) დაგლეჯდა თურმე) გრდმ. ბალახს გლეჯს გაურჩევლად. შდრ. ტვიტუა. 

Lemma: ghurel-i  
Number: 23090  
ღურელ-ი (ღურელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ღურუ(ნ) ზმნისა -- მიცვალებული, მკვდარი. ვიშო-აშო გინილეს ღურელი
გვერენსჷ: ა. ცაგ., გვ. 24 - იქით-აქით გადავიდნენ მკვდარ გველებზე. მართალი თქვიი დო ღურელი გერდითუნია: ი. ყიფშ.,
გვ. 179 - სიმართლე თქვი და მკვდარი ადგებაო. ირო ღურელი რდი დო ამდღა გვალე დომიღურია: ი. ყიფშ., გვ. 93 -
ყოველთვის მკვდარი იყავ და დღეს მთლად მომიკვდიო. ყოროფილი მიღურუ მა ღურელსუ - შეყვარებული მიკვდება მე
უბედურს. შქირენიში ღურელეფსუ ჸუდეშა ვა მართეს: ი. ყიფშ., გვ. 150 - შიმშილით მკვდრებმა სახლში მოსვლა ვერ
შეძლეს. სი ღურელი! მიმართვა: შე სასიკვდილე!, შე უღმერთო! ვამღალატა, სი ღურელი!: ქხს, 1, გვ. 105 - არ მიღალატო,
შე უღმერთოვ! მა ღურელი! ჩართული დანანების გადმოსაცემად : მე სასიკვდილე. სინჯას მუ ბჩათუ, მა ღურელია!: ქხს, 1,
გვ. 189- სიძეს რა ვაჭამოთ, მე სასიკვდილეო! ჯიმა-ღურელი! შორსდ. ძმა-მკვდარი. ეს მის ვორწყექ, ჯიმა-ღურელი! - ამას
ვის ვხედავ, ძმა-მკვდარო! დიდა-ღურელი! შორსდ. ჰაი, დედასა (სიტყვ.-სიტყვ. დედა-მკვდარი). დიდა-ღურელი, ვემმოჭიშე
- ჰაი, დედასა, ვერ მივუსწარი. შდრ. ლაზ. ღურერი მკვდარი (ნ. მარი). 

Lemma: ghurelam-i  
Number: 23091  
ღურელამ-ი (ღურელამს) მკვდრიანი. ღურელამო ზმნზ. მკვდრიანად. ართი მორქიათ თე კუბოქ გჷმაკვათას
ღურელამოვა-და, მა ქომიღუდას: მ. ხუბ., გვ. 73 - ერთი მოქნევით ეს კუბო თუ გავჭერი მკვდრიანადო, მე მქონდეს. 

Lemma: ghurel-gatebul-i//ghura-gatebul-i  
Number: 23092  
ღურელ-გათებულ-ი//ღურა-გათებულ-ი (ღურელ-გათებულ/რს, ღურა-გათებულ/რს) სიკვდილ-გათავებული. გადატ.
ცოცხალ-მკვდარი; ძალიან დაღლილი. ქომორთეს ჯიმალენქ ღურა-გათებულემქ - მოვიდნენ ძმები ცოცხალ-მკვდრები.
შარას ევოჩირთი დო ღურელ-გათებულქ ონჯუას ჸუდეშა დიბრთი - გზას ავცდი და ცოცხალ-მკვდარი (ძალიან დაღლილი)
საღამოს სახლში დავბრუნდი. 

Lemma: ghurzua  
Number: 23093  
ღურზუა (ღურზუას) სახელი ღურზუნს ზმნისა -- ერთბაშად დალევა, ყლურწვა. ქიმიდგინუ დიდი ყანწი დო გეღურზუ ღვინი -
მოიყუდა დიდი ყანწი და შეყლურწა ღვინო. 

Lemma: ghurzube  
Number: 23094  
ღურზუბე (ღურზუბეს) ერთბაშად დალევის, ყლურწვის მოყვარული. 

Lemma: ghurzuli  
Number: 23095  
ღურზული ჭირ-ი (ღურზული ჭირს) იგივეა, რაც ღურძული. 

Lemma: ghurin-i  
Number: 23096  
ღურინ-ი (ღურინს) ხმაბაძვ. ზუილი, წუილი, -- ზუზუნი. იხ. ოღურინაია. 

Lemma: ghurinapa  
Number: 23097  
ღურინაფა (ღურინაფას) სახელი ოღურინუანს ზმნისა -- გადაგდება; გასროლა ზუილის, წუილის, ზუზუნის ხმის გამოცემით.
მინდორიშა ქააღურინუუ - მინდორში გაისროლა ზუილის (წუილის) ხმის გამოცემით. 

Lemma: ghurineia  
Number: 23098  
ღურინეია (ღურინეიას) ღვრიალა. შდრ. ოღურინაია. 

Lemma: ghurinua  
Number: 23099  
ღურინუა (ღურინუას) იხ. ღურინაფა. 

Lemma: ghurmul-i  
Number: 23100  
ღურმულ-ი (ღურმულ/რს) ჭირი, უბედურება. 

Lemma: ghurzhol-i  
Number: 23101  
ღურჟოლ-ი (ღურჟოლ/რს) იგივეა, რაც ღუჟოლი, -- {შემო}ხვევა; ჩაკონება; ხვევნა-კოცნა. უცებ ართიანც ოღურჟოლჷდესჷ
დო ოხუტოლჷდესჷ: ი. ყიფშ., გვ. 81 - უცებ ერთმანეთს ეხვეოდნენ და ეხუტებოდნენ. ჸალეფი ოღურჟოლუდეს - ტოტები



ეხვეოდნენ. ოღურჟოლუ(ნ) (ქომააღურჟოლუ შემოეხვია, ქომოღურჟოლაფუ შემოხვევია, ქომნოღურჟოლ{აფ}უე(ნ) შემოეხვეოდა თურმე)
გრდუვ. ვნებ. ეხვევა; ეკონება. 

Lemma: ghurzholapa  
Number: 23102  
ღურჟოლაფა (ღურჟოლაფას) იხ. ღურჟოლი. 

Lemma: ghurzholua  
Number: 23103  
ღურჟოლუა (ღურჟოლუას) იგივეა, რაც ღურჟოლი, ღურჟოლაფა. 

Lemma: ghuru  
Number: 23104  
ღურუ, ღურუუ (ღურუს, ღურუუს) მიმღ. ვნებ. წარს. ღურუ(ნ) ზმნისა -- 1. სიკვდილი; კვდომა; 2. სიკვდილის ანგელოზი (დ.
ფიფია). ჸოროფა რე ღურუ: ქხს, 1, გვ. 154 - სიყვარული სიკვდილია. ღურუს თოლს სინთე ვაუღუნია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ.
152 - სიკვდილს თვალში სინათლე არ აქვსო. ნწყჷმარც რაგვაფულას უჩა ღურუუ: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 138 - ენატანიას
დასტაკებოდეს შავი სიკვდილი. რჩჷნჷ ვორექჷ, გოკონჷ ნდემქჷ მიღასჷ, გოკონჷ ღურუუქუ: ი. ყიფშ., გვ. 56 - ბებერი ვარ,
გინდ დევმა წამიღოს, გინდ სიკვდილმა. ღურუუში წამალი ლაფარას ალაჩანდუა: ი. ყიფშ., გვ. 180 - სიკვდილის წამალი
ლაფაროში იყოო. ქღურუუში ეკოძირაფა სიკვდილის მოჩვენება. ღურუუ ეკოძირაფილი სიკვდილმოჩვენებული. // გადატ.
სასიკვდილე. ანწი დუდი ვააძირა ღურუუ ეკოძირაფილს: ქხს, 1, გვ. 224 - აწი თავი არ აჩვენო (მაგ.) სასიკვდილეს.
ქღურუში მოღალა სიკვდილის მოტანა. ე გაჭირებულს ღურუ თაქ მუუღუდუო! - ამ გაჭირვებულს სიკვდილი აქ მოჰქონდა! 

Lemma: ghurgh-i  
Number: 23105  
ღურღ-ი (ღურღის) შამბნარი (დ. ფიფია). 

Lemma: ghurghin-i  
Number: 23106  
ღურღინ-ი (ღურღინს) ღიღინი, ღუღუნი. იხ. ღუღინი, ხურხინი. შდრ. წურწინი. 

Lemma: ghurghinapa  
Number: 23107  
ღურღინაფა (ღურღინაფას) სროლა. თენა რდუო, აშო თოფის ოღურღინუანდუნი? - ეს იყო, აქეთ თოფს რომ ისროდა? 

Lemma: ghurghua  
Number: 23108  
ღურღუა (ღურღუას) იხ. გოღურღუა. 

Lemma: ghurghul-i1  
Number: 23109  
ღურღულ-ი1 (ღურღულს) ჩუმად მოთქმა, ტირილი, ქვითინი; ღაპა-ღუპით ცრემლის ღვრა. გადატ. თავისთვის (გულში) მღერა.

Lemma: ghurghul-i2  
Number: 23110  
ღურღულ-ი2 (ღურღულს) 1. ნაფეხური, კვალი. სქანი ღურღული ვამიძირუდას აში! - შენი კვალი (ნაფეხური) არ მენახოს
აქეთ! (წყევლაა). 2. ბატის ბუმბული. გადატ. ბატის ბუდე. ბატი იპუტავს ღინღლს, ბუდეს უმატებს და იმაზე ჯდება. შდრ.
ნაღურღული. 

Lemma: ghurghule  
Number: 23111  
ღურღულე (ღურღულეს) მუცლის აშლა და ხშირად გასვლა. ის ღურღულექჷთი გიაძინასჷნი, ხვადჷ - იმას მუცლის აშლაც
რომ დაემატოს, ხვდება. შდრ. საბა: ღურღულა მუცლით ხშირად ყვანა. ლაზ. ღურღულაფს მუცელში ღმუის (ნ. მარი). 

Lemma: ghurghulua  
Number: 23112  
ღურღულუა (ღურღულუას) იგივეა, რაც ღურღული, -- სახელი ღურღულანს ზმნისა -- 1. ჩუმად ტირილი, ქვითინი; ღაპა-
ღუპით ცრემლის ღვრა. ქოხოწუნს თეს (ბიგას) დო ქიგარს, ქოღურღულანს: მ. ხუბ., გვ. 34 - თლის ამას (ჯოხს) და ტირის,
(ქე) ქვითინებს. თაქ ჸოროფილი დიდას სქუა ბრელი ჩარცხიებუ ნგარა-ღურღულით: ყაზაყ., 2.07.1931, გვ. 3 - აქ
საყვარელ დედას შვილი ბევრი დათხოვებია ტირილ-ქვითინით. ქჷმოძირას მა თი ვარდი..., მიშენ იმგარქ, ბღურღულანქ:
კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 59 - მაჩვენოს მე ის ვარდი..., ვისთვისაც ვტირი, ვქვითინებ. 2. ღუღუნი (მტრედისა). ღურღულანს
(ღურღულუუ იქვითინა, უღურღულუუ უქვითინია, ნოღურღულუე(ნ) ქვითინებდა თურმე) გრდუვ. ჩუმად ტირის, ქვითინებს. შდრ. ლაზ.
ღურღულაფს ბურტყუნი; გრიალი (ნ. მარი). გურ. ღურღული დუდღუნი, გაჯავრებით ჩუმად ლაპარაკი (გ. შარაშ.). 

Lemma: ghurdzul-i  
Number: 23113  
ღურძულ-ი (ღურძულს) შავი ჭირი; უბედურება (ი. ყიფშ.). შდრ. ლაზ. ღურძული შავი ჭირი, უბედურება (ნ. მარი). 

Lemma: ghurc'k'ol-i  
Number: 23114  
ღურწკოლ-ი (ღურწკოლს) ზედმიწევნით გაწმენდა - გაკრიალება, გაწკრიალება. 

Lemma: ghurc'k'olir-i  
Number: 23115  
ღურწკოლირ-ი (ღურწკოლირს) მიმღ. ვნებ. წარს. ღურწკოლუნს ზმნისა -- გაწმენდილი, გაკრიალებული; გაწკრიალებული. 

Lemma: ghurc'k'olua  



Number: 23116  
ღურწკოლუა (ღურწკოლუას) სახელი ღურწკოლუნს ზმნისა -- ზედმიწევით გაწმენდა, გაკრიალება. სენეფი გორჩხუ,
გოღურწკოლუ - თეფშები გარეცხა, გაწმინდა (გააკრიალა). ღურწკოლუნს (გოღურწკოლუ გაწმინდა, გუუღურწკოლუ გაუწმენდია,
გონოღურწკოლუე(ნ) გაწმენდდა თურმე) გრდმ. აკრიალებს, აწკრიალებს, წმენდს. უღურწკოლუნს (გუუღურწკოლუ გაუკრიალა,
გუუღურწკოლუ გაუკრიალებია) გრდმ. სასხ. ქც. ღურწკოლუნს ზმნისა -- უწმენდს სუფთად, უკრიალებს, უწკრიალებს.
იღურწკოლე(ნ) (იღურწკოლუ შესაძლებელი გახდა გაკრიალება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ღურწკოლუნს ზმნისა -- შეიძლება
გაკრიალება, გაწმენდა სუფთად. აღურწკოლე(ნ) (აღურწკოლუ შეძლო {გა}ეკრიალებინა, -- , გონოღურწკოლუე(ნ) შესძლებია
გაკრიალება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უღურწკოლუნს ზმნისა -- შეუძლია კარგად გაწმინდოს, {გა}აკრიალოს.
ოღურწკოლაფუანს (ოღურწკოლაფუუ აკრიალებინა, უღურწკოლაფუაფუ უკრიალებინებია, ნოღურწკოლაფ{უაფ}უე(ნ) აკრიალებინებდა
თურმე) კაუზ. ღურწკოლუნს ზმნისა -- აწმენდინებს კარგად, აკრიალებინებს. მაღურწკოლარი მიმღ. მოქმ. {გა}მკრიალებელი.
ოღურწკოლარი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}საკრიალებელი. გოღურწკოლირი მიმღ. ვნებ. წარს. გაკრიალებული. ნაღურწკოლა მიმღ. ვნებ.
წარს. {გა}ნაკრიალები. ნაღურწკოლუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}კრიალების საფასური. 

Lemma: ghurc'ua  
Number: 23117  
ღურწუა (ღურწუას) იგივეა, რაც ღუწუა, -- სახელი ღუ{რ}წუნს ზმნისა -- შესმა; ისე დალევა, სასმისში არაფერი დარჩეს, --
ყლურწვა. გეღურწუ ამდღა მანგარას - ყლურწა დღეს მაგრად. ღურწუნს (გეღურწუ შესვა მაგრად, გეუღურწუ დაულევია მაგრად,
გენოღურწუე(ნ) შესვამდა თურმე მაგრად) გრდმ. სვამს მაგრად; ყლურწავს. შდრ. ღუზუა; წურწუა. 

Lemma: ghurch'ol-i  
Number: 23118  
ღურჭოლ-ი, ღურჭულ-ი (ღურჭო/ულ/რს) გალობა, ჟღურტული, ჟივჟივი, ჭიკჭიკი. იშ ღურჭოლი დო ჭვარჭვალი ბრელ
ჭყოლირ გურს გაათელენს - იმისი ჭიკჭიკი და ჟღურტული ბევრ დაჭრილ გულს გაამთელებს (გააჯანმრთელებს). ირ
სქჷლედის გახარენც მაფშალიაშ სქვამ ღურჭული: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 131 - ყოველ არსებას გაახარებს ბულბულის ლამაზი
ჭიკჭიკი. ღურჭულითჷ დო ჭირხოლითჷ მენძელი დო წვეულეფი ქირჩქილუუ ართგურითჷ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 105 -
ჭიკჭიკით და კრიმანჭულით (ჟივილით) მასპინძელი და წვეულები (აიძულა) ესმინათ ერთგულად. მუჟანსჷთი მაფშალია
იბირდჷ დო ღურჭულანდჷ...: ი. ყიფშ., გვ. 172 - როდესაც ბულბული მღეროდა და ჭიკჭიკებდა... მა თაქ გიღურჭულა: ი.
ყიფშ., გვ. 138 - მე აქ გიგალობ. ქჷმორთ ჟირი მარჭიხოლქ, ღურჭულეს მხიარულო: ქხს, 1, გვ. 43 - მოვიდა ორი მერცხალი,
იჭიკჭიკეს მხიარულად. ღურჭულანს (ღურჭულუუ იჭიკჭიკა, უღურჭულუუ უჭიკჭიკია, ნოღურჭულუე(ნ) ჭიკჭიკებდა თურმე) გრდუვ. საშ.-
მოქმ. ჭიკჭიკებს, ჟღურტულებს, გალობს. უღურჭულანს (უღურჭულუუ უჭიკჭიკა, უღურჭულუუ უჭიკჭიკია) გრდუვ. მოქმ. უჭიკჭიკებს,
უგალობს. ოღურჭულაფუანს (ოღურჭულაფუუ აჭიკჭიკებინა, უღურჭულაფუაფუ უჭიკჭიკებინებია, ნოღურჭულაფუე(ნ) აჭიკჭიკებინებდა
თურმე) კაუზ. ღურჭულანს ზმნისა -- აჭიკჭიკებინებს, აგალობინებს. მაღურჭულარი მიმღ. მოქმ. მოჭიკჭიკე; მაჭიკჭიკებელი.
ოღურჭოლარი მიმღ. ვნებ. მყ. საჭიკჭიკო. გოღურჭოლერი მიმღ. ვნებ. წარს. ნაჭიკჭიკები, ნაგალობები ირგვლივ. ნაღურჭოლა მიმღ.
ვნებ. წარს. ნაგალობები, ნაჭიკჭიკები. ნაღურჭოლუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ჭიკჭიკის საფასური. შდრ. ჭურჭული; ჭუქაფი;
ჭურღული. 

Lemma: ghurch'ulua  
Number: 23119  
ღურჭულუა (ღურჭულუას) იგივეა, რაც ღურჭოლი, ღურჭული, -- -- სახელი ღურჭულანს ზმნისა -- ჭიკჭიკი, გალობა.
მაფშალია ქოპუას, ირო ჰამას გიღურჭულა: შ. ბერ., გვ. 183 - ბულბული მქნა, ყოველთვის ტკბილად გიგალობ. 

Lemma: ghurch'ulu{u}  
Number: 23120  
ღურჭულუ{უ} (ღურჭულუ{უ}-ს) მიმღ. აწმყ. მოჭიკჭიკე. ღურჭულუუ ზესქვი უჩა, ნჷნძგჷ მორჩე, კუდელ'ფიჩა!: ი. ყიფშ., გვ.
148 - მოჭიკჭიკე შავო შაშვო, ნისკარტ მოთეთროვ, კუდგაშლილო! 

Lemma: ghurja  
Number: 23121  
ღურჯა (ღურჯასღ ღურჯა+ჯა ღრუ ხე) იგივეა, რაც ღოლიჯა, -- ფუღურო ხე, ღრუ ხე. კვინორი ღურჯას მითიტყობუდუ -
კვერნა ფუღურო ხეში იმალებოდა. 

Lemma: ghurjgol-i  
Number: 23122  
ღურჯგოლ-ი (ღურჯგოლ/რს) უშნოდ ჩახუტება და ლოშნა. 

Lemma: ghurjol-i  
Number: 23123  
ღურჯოლ-ი (ღურჯოლ/რს), ღურჯოლუა (ღურჯოლუას) სახელი ღურჯოლუნს ზმნისა -- ბღლაძუნი; მოხვევა, კონება,
ალერსი. ბრელი ღურჯოლეს ართიანი: აია, 1, გვ. 26 - ბევრი უალერსეს ერთმანეთს. ბოშეფც კართეს ოღურჯოლჷქ,
არშიყენქ დო გილაკვიცე: მასალ., გვ. 37 - ბიჭებს კალთაზე ეხვევი, არშიყობ და კვიცივით ხტი (ხტიხარ). უტუქ ქიჩინ
ბულათია, გაღურჯოლჷ, გახუტოლჷ: მასალ., გვ. 72 - უტუმ იცნო ბულათია, მოეხვია და ჩაეხუტა. ოღურჯოლუ(ნ) (გააღურჯოლუ
მოეხვია, გოღურჯოლუუ მოხვევია) გრდუვ. ვნებ. ეკონება, ეხვევა. შდრ. ღურჟოლი. 

Lemma: ghurjua  
Number: 23124  
ღურჯუა (ღურჯუას) იგივეა, რაც გურჯუა. 

Lemma: ghut'in-i  
Number: 23125  
ღუტინ-ი (ღუტინს) იგივეა, რაც ხუტინი, -- ღრუტუნი (ღორივით), ტკბილად ძილი. გემუანო ლურს, ღუტინუნს - გემრიელად
სძინავს, ღრუტუნებს (გოჭივით). 

Lemma: ghut'a-ghut'a  
Number: 23126  
ღუტა-ღუტა! შორსდ. გოჭების მოხმობა. იხ. ღუტუ-ღუტუ! შდრ. ხუტა-ხუტა! 

Lemma: ghut'i-ghe't'i  



Number: 23127  
ღუტი-ღჷტი! მიმართვა. ღუტი-ღჷტი, გვეძე ბოში!: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 157 - ძილი ნებისა, კოპწია ბიჭო! 

Lemma: ghut'u  
Number: 23128  
ღუტუ (ღუტუს) 1. გოჭი. ღუტუეფი გოჭები (მოფერ.). ჭიჭე ღუტუეფი ჸუნს - პატარა გოჭები ჰყავს. შდრ. გურ. ღუტუ მსუქანი
გოჭი მომცრო ტანისა (ა. ღლ.). 2. ანთროპონიმიცაა. 

Lemma: ghut'unia  
Number: 23129  
ღუტუნია! საალერსო მიმართვა გოჭისადმი. 

Lemma: ghut'u-ghut'u  
Number: 23130  
ღუტუ-ღუტუ! შორსდ. გოჭების მოხმობა. იგივეა, რაც ღუტა-ღუტა! შდრ. იმერ. ღუტუ-ღუტუ გოჭების მოწოდება (ვ. ბერ.). 

Lemma: ghupelo  
Number: 23131  
ღუფელო ზმნზ. სწრაფად. გიაშქუ ცხენს მართახი დო ღუფელო გოდინჷ: მ. ხუბ., გვ. 68 - დაარტყა ცხენს მათრახი და
სწრაფად გაქრა (დაიკარგა). 

Lemma: ghupin-i(ghupins)  
Number: 23132  
ღუფინ-ი(ღუფინს) ღუღუნი. 

Lemma: ghupua  
Number: 23133  
ღუფუა (ღუფუას) 1. მძლავრი სვლა; ენერგიული ცურვა. მეურს ტრაქტორი დო მეღუფუნს - მიდის ტრაქტორი და
(მძლავრად) მიაპობს. ოლეტკანდარს გევოხედი დო მევღუფუნდი მა შქა ზღვას - ოლეჭკანდერზე (ნავის სახეობაა საბას
მიხედვით) ვიჯექი და მივაპობდი (მივცურავდი) მე შუა ზღვაზე. 2. დალევა, სულმოუთქმელად შესმა დიდი რაოდენობით
სასმელისა (მაგ., ღვინის, წყლის...). 

Lemma: ghughin-i  
Number: 23134  
ღუღინ-ი (ღუღინს) ღუღუნი (მტრედისა); გადატ. ტკბილი და მშვიდი ძილი. ტორონჯი ღუღინუნს - მტრედი ღუღუნებს. იხ.
ღუღინუა. შდრ. ღურღინი; ხუხინი. 

Lemma: ghughinua  
Number: 23135  
ღუღინუა (ღუღინუას) სახელი ღუღინუნს ზმნისა -- ღუღუნი. წყარს ინოხე, ჩხომი ვარე, იდიარს, ჩხოუ ვარე, ღუღინუნცჷ --
ტორონჯი ვარე - წყალშია, თევზი არ არის, ბალახობს -- ძროხა არ არის, ღუღუნებს -- მტრედი არ არის (გამოცანა: ბაყაყი).
ღუღინუნს (ღუღინუ იღუღუნა, უღუღინუ უღუღუნია, ნოღუღინუე(ნ) ღუღუნებდა თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ. ღუღუნებს. აღუღინე(ნ)
(აღუღინუ შეძლო ეღუღუნა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ღუღინუნს ზმნისა -- შეუძლია იღუღუნოს. ოღუღინაფუანს (ოღუღინაფუუ
აღუღუნებინა, უღუღინაფუაფუ უღუღუნებინებია, ნოღუღინაფუე(ნ) აღუღუნებინებდა თურმე) კაუზ. ღუღინუნს ზმნისა -- აღუღუნებინებს.
მაღუღინალი მიმღ. მოქმ. მოღუღუნე. ოღუღინალი მიმღ. ვნებ. მყ. საღუღუნო. ნაღუღინა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაღუღუნები, ნაღუღუნარი.
ნაღუღინუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ღუღუნის საფასური. 

Lemma: ghushua  
Number: 23136  
ღუშუა (ღუშუას) 1. ღუშვა. 2. გადატ. შემოხვევა ძაფისა. ძღაბი, ძაფი პაჲოს ჯგირო ქიმააღუში, ვეკიბრანძას - გოგო, ძაფი
სარზე კარგად შემოახვიე, არ აიბრანძოს. 

Lemma: ghushkor-i  
Number: 23137  
ღუშქორ-ი (ღუშქორს) მაგარი რისამე (მაგ., ბოსტნეულის, ხილეულის...) ხარბად და ხრაშუნით (ხრამუნით) ჭამა. შდრ.
ხუშქორი. 

Lemma: ghushkorua  
Number: 23138  
ღუშქორუა (ღუშქორუას) სახელი ღუშქორუნს ზმნისა -- ხრაშუნით ჭამა. ღუშქორუნს (დოღუშქორუ ხრაშუნით, ხმაურით შეჭამა;
დოუღუშქორუ ხრამუნით შეუჭამია; დონოღუშქორუე(ნ) ხრამუნით, ხრაშუნით შეჭამდა თურმე) გრდმ. ხრაშუნით, ხრამუნით ჭამს.
იღუშქორუუ(ნ) (დიიღუშქორუ ხრაშუნით შეიჭამა, დოღუშქორე{ლე}(ნ) ხრაშუნით შეჭმულა) გრდუვ. ვნებ. ღუშქორუნს ზმნისა --
ხრაშუნით, ხრამუნით იჭმება. ოღუშქორალი მიმღ. ვნებ. მყ. სახრაშუნო, ხრაშუნით საჭმელი. შდრ. ოხუშქორაია. 

Lemma: ghuc'ua  
Number: 23139  
ღუწუა (ღუწუას) იგივეა, რაც ღურწუა, -- სულმოუთქმელად დალევა; ისე დალევა, რომ ჭურჭელში (ჭიქა, ყანწი...) არაფერი
დარჩეს, -- ყლურწვა. ხანდაშ ფრონტის მუს ოხვარუ მაჭარიში ღუწუა! - შრომის ფრონტს რა შველის მაჭრის ყლურწვა
(წრუპვა)! გეშუღუწუ ოთხი ლაგვანი: ქხს, 1, გვ. 228 - ამოუწრუპავს ოთხი ქვევრი. 

Lemma: ghuch'a-ghuch'a  
Number: 23140  
ღუჭა-ღუჭა! შორსდ. გოჭების მოხმობა. შდრ. ღუტა-ღუტა!; ხუტა-ხუტა! 

Lemma: ghuch'ir-i  
Number: 23141  
ღუჭირ-ი (ღუჭირს) მიმღ. ვნებ. წარს. ღუჭუნს ზმნისა -- {და}ჭმუჭნილი. 



Lemma: ghuch'ua  
Number: 23142  
ღუჭუა (ღუჭუას) იგივეა, რაც ღუნჭუა, -- სახელი ღუჭუნს ზმნისა -- ბღუჯვა; ჭმუჭნა. გადატ. დაჭერა. თეცალ ბორობუაშენი
ბრელშა გაკოღუჭეს: მასალ., გვ. 98 - ასეთი სისულელისათვის ბევრჯერ დაიჭირეს. 

Lemma: ghuch'unia  
Number: 23143  
ღუჭუნია (ღუჭუნიას) იგივეა, რაც ღუტუნია, -- გოჭუნა; გოჭი. ემერ ღეს ჭიჭე ღუჭუნიეფი ეკოთხოზუნა - ეგერ ღორს პატარა
გოჭუნები მისდევენ (უკან). 

Lemma: ghwa  
Number: 23144  
ღუ̂ა (ღუ̂ას) იგივეა, რაც ღუა, ღვა, -- ლოყა, ღაწვი. 

Lemma: ghwagokamachel-i  
Number: 23145  
ღუ̂აგოქამაჩელ-ი (ღუ̂აგოქამაჩელ/რს) ლოყაგატყავებული. 

Lemma: ghwar-i  
Number: 23146  
ღუ̂არ-ი (ღუ̂არს) იხ. ღვარი. შდრ. ლაზ. ღუ̂არი//ღვარი (ნ. მარი). 

Lemma: ghwin-i  
Number: 23147  
ღუ̂ინ-ი (ღუ̂ინს) იხ. ღვინი. შდრ. ლაზ. ღუ̂ინი//ღინი (ნ. მარი). 

Lemma: ghe'bor-i  
Number: 23148  
ღჷბორ-ი (ღჷბორს) მრავალფეხებას (ხოჭოების) მოძრაობა (მ. ძაძ., 2, გვ. 96). 

Lemma: ghe'le  
Number: 23149  
ღჷლე (ღჷლეს) ლაღი. მისჷთი გურცუ ვაუჰამენც ჩე პეროჟი, ნორღვაცალო ერზამილი ღჷლე ვარდი: კ. სამუშ., ქართ.
ზეპ., გვ. 18 - ვისაც გულს არ უტკბობს თეთრი ქაფი, ღველფივით ანთებული ლაღი ვარდი. 

Lemma: ghe'lit'ua  
Number: 23150  
ღჷლიტუა (ღჷლიტუას) იხ. ღილიტუა -- ღლეტა. თინეფი კოც თოლწონო აღორენა დო ღჷლიტუნა - ესენი კაცს თვალწინ
ატყუებენ და ღლეტენ. 

Lemma: ghe'lok'a  
Number: 23151  
ღჷლოკა (ღჷლოკას) არასაიმედო, მატყუარა, ღვარჭნილი; ქვეშ-ქვეშა; ღრეკია (კაცი). აი, ათეშენი ჯოგჷნა დო ოზიზღჷნა
ჩქჷნი ურძღაფელა დო ღჷლოკა კათას: ყაზაყ., 06.03.1930, გვ. 2 - აი, ამიტომ სძულთ და ეზიზღებათ ჩვენს გაუმაძღარ და
ღვარჭნილ (ღრეკია) ხალხს. 

Lemma: ghe'lok'il-i  
Number: 23152  
ღჷლოკილ-ი (ღჷლოკილ/რს) იხ. ღილოკილი, -- {და}გრეხილი. 

Lemma: ghe'lok'ua  
Number: 23153  
ღჷლოკუა (ღჷლოკუას) იხ. ღილოკუა, -- კლაკნა, გრეხა, ღვლარჭნა. 

Lemma: ghe'mala  
Number: 23154  
ღჷმალა (ღჷმალას) იგივეა, რაც ღვალა, -- სამფლობელო, სამეფო. ირი ონჯუას ოკო გინაკჷჟინჷკო მუში ღჷმალასჷ: ი.
ყიფშ., გვ. 55 - ყოველ საღამოს უნდა გადაეყვირა მის (თავის) სამფლობელოზე. 

Lemma: ghe'nchap-i  
Number: 23155  
ღჷნჩაფ-ი (ღჷნჩაფის) მაღალ ხმაზე ლაპარაკი ან სიმღერა (მ. ძაძ., 2, გვ. 152). 

Lemma: ghe'zhin-i  
Number: 23156  
ღჷჟინ-ი (ღჷჟინს) იხ. ღიჟინი, -- კივილი, ყვირილი. გურიელხე ხანგას ქოგჷ, რჩხვიანცჷ დო ღჷჟინჷნცჷ: მასალ., გვ. 69 -
გურიელის ასული გიჟსა ჰგავს, ჩხავის და გაჰკივის. 

Lemma: ghe'reba  
Number: 23157  
ღჷრება (ღჷრებას) იხ. ღირება, -- ღირება. მარა ინა მუშა ღჷრჷ, მითი ვა რე წესიერი?: ი. ყიფშ., გვ. 117 - მაგრამ ის რად
ღირს, ვინც არ არის წესიერი. ართ ბოშიშა თუმა ღჷრჷ: ი. ყიფშ., გვ. 136 - ერთ ბიჭად თმა ღირს. 

Lemma: ghe'rek'a  
Number: 23158  
ღჷრეკა (ღჷრეკას) ძლიერ გრეხია; ღრეკია. 



Lemma: ghe'rza  
Number: 23159  
ღჷრზა (ღჷრზას) იგივეა, რაც ღირზა. მუ პირჭა დო მუ ღჷრზა - რა მქისი და რა მკაცრი. 

Lemma: ghe'rze  
Number: 23160  
ღჷრზე (ღჷრზეს) იხ. ღირზე, -- ღერძი. 

Lemma: ghe'rtap-i  
Number: 23161  
ღჷრთაფ-ი (ღჷრთაფის) იხ. ღირთაფი, -- უშნოდ ძახილი; ყვირილი. 

Lemma: ghe'rtin-i  
Number: 23162  
ღჷრთინ-ი (ღჷრთინს) იხ. ღირთინი, -- ხმამაღლა ჩხუბი, ყვირილი; გადატ. ხვრინვა. 

Lemma: ghe'rtonua  
Number: 23163  
ღჷრთონუა (ღჷრთონუას) იხ. ღირთონუა, ღირთონი, -- ღლეტა, გლეჯა. 

Lemma: ghe'rtua  
Number: 23164  
ღჷრთუა (ღჷრთუას) ღრიალი. ბულათიაქ ქჷგეგონჷნი, გესხაპ, ქიმიოღჷრთუუ: მასალ., გვ. 63 - ბულათიამ რომ გაიგონა,
წამოხტა, დაიღრიალა. 

Lemma: ghe'rtuu  
Number: 23165  
ღჷრთუუ (ღჷრთუუს) იხ. ღირთუუ, -- ღრიალა. // გადატ. მღლეტელი, ღლეტია. შდრ. ღჷრთაფი. 

Lemma: ghe'rin-i  
Number: 23166  
ღჷრინ-ი (ღჷრინს) იგივეა, რაც ღირინი, -- 1. ღრენა; მუქარით ლაპარაკი; 2. ხმამაღალი, ძლიერი ტირილი. თაქ ისჷმე
ნონტყელეფიში ღჷრინი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 69 - აქ ისმის ნადირების (ტყის ცხოველების) ღრენა. 

Lemma: ghe'rich'ua  
Number: 23167  
ღჷრიჭუა (ღჷრიჭუას) იგივეა, რაც ღირაჭუა, -- სახელი ღჷრჭუ(ნ) ზმნისა -- დაჭკნობა (კანისა ან სხვა რამისა). 

Lemma: ghe'rk'olir-i  
Number: 23168  
ღჷრკოლირ-ი (ღჷრკოლირს) მიმღ. ვნებ. წარს. ღჷრკოლუნს ზმნისა -- კლაკნილი. 

Lemma: ghe'rk'olua  
Number: 23169  
ღჷრკოლუა (ღჷრკოლუას) იგივეა, რაც ღირიკუა, -- კლაკნა. 

Lemma: ghe'rok'il-i  
Number: 23170  
ღჷროკილ-ი (ღჷროლილ/რს) იგივეა, რაც ღჷრკოლირი, -- დაკლაკნილი. შდრ. კჷროკილი. 

Lemma: ghe'rok'ua  
Number: 23171  
ღჷროკუა (ღჷროკუას) იხ. ღიროკუა, -- გრეხა, კლაკნა. 

Lemma: ghe'rghin-i  
Number: 23172  
ღჷრღინ-ი (ღჷრღინს) იხ. ღირღინი, -- ჩახლეჩილი ხმით ლაპარაკი. 

Lemma: ghe'rgholir-i  
Number: 23173  
ღჷრღოლირ-ი (ღჷრღოლირს) მიმღ. ვნებ. წარს. ღჷრღოლუნს ზმნისა -- დაღრღნილი. უბონჷ კოცჷ აფუ გური
გჷთოღჷრღოლირი: ყაზაყ., 21.09.1930, გვ. 3 - დაუბანელ კაცს აქვს გული გამოღრღნილი. 

Lemma: ghe'rghonil/r-i  
Number: 23174  
ღჷრღონილ/რ-ი (ღჷრღონილ/რს) იხ. ღირღონილი, -- დაღრღნილი. შდრ. ღჷრღოლირი. 

Lemma: ghe'rghonua  
Number: 23175  
ღჷრღონუა (ღჷრღონუას) იხ. ღირღონუა, -- ღრღნა. დო ზომაშა დოღჷრღონჷ ჭალე, ფერდი, ენწერეფი - და
(ტრაქტორმა) ზომაზე დაღრღნა ჭალა, ფერდობი და ეწრები. 

Lemma: ghe'rghe'  
Number: 23176  
ღჷრღჷ (ღჷრღჷს) მოხარშული ღერღილი (მ. ძაძ., 1, გვ. 12). 



Lemma: ghe'rc'k'in-i  
Number: 23177  
ღჷრწკინ-ი (ღჷრწკინს) იხ. ღირწკინი, -- ჭრიალი. 

Lemma: ghe'rc'k'olua  
Number: 23178  
ღჷრწკოლუა (ღჷრწკოლუას) იხ. ღურწკოლუა, -- გაწმენდა, გასუფთავება, გაკრიალება. 

Lemma: ghe'rch'ap-i  
Number: 23179  
ღჷრჭაფ-ი (ღჷრჭაფის) იხ. ღირჭაფი, -- უშნოდ ფურთხება. 

Lemma: ghe'rch'ua  
Number: 23180  
ღჷრჭუა (ღჷრჭუას) იგივეა, რაც ღჷრჭაფი, -- უშნოდ {გადა}ფურთხება. 

Lemma: ghe'rjola  
Number: 23181  
ღჷრჯოლა (ღჷრჯოლას) იხ. ღურჯოლი, -- ფერია. 

Lemma: ghe't'laz-i  
Number: 23182  
ღჷტლაზ-ი (ღჷტლაზის) დაკოდვის შემდეგ სქესობრივი უნარის შენარჩუნება. 

Lemma: ghe'pin-i  
Number: 23183  
ღჷფინ-ი (ღჷფინს) იხ. ღიფინუა, -- საამო საუბარი. 

Lemma: ghe'ghonua  
Number: 23184  
ღჷღონუა (ღჷღონუას) იხ. ღიღონუა, ღირღონუა, -- ღურღნა; ღრღნა. 

Lemma: ghe'ch'onua  
Number: 23185  
ღჷჭონუა (ღჷჭონუას) იხ. ღიჭონუა, -- ღმეჭით ჭამა; საჭმლის დაქუცმაცებით (კბილების მეშვეობით) ჭამა. 

Lemma: ghe'jonua  
Number: 23186  
ღჷჯონუა (ღჷჯონუას) იხ. ღიჯონუა, -- უშნოდ და ხარბად ჭამა, ღიჯნა. 

Letter: q'  
ყ 

Lemma: q'abl-i  
Number: 23187  
ყაბლ-ი (ყაბლის) ყაბარჩუყი. კალ-კალეშა გინც ჩორქო დო ჩორქო შქას ყაბლი ურჩქინდუ: ყაზაყ., 26.05.1931, გვ. 4 --
ზოგჯერ ხბოს ჩლიქებს შუა ყაბარჩუყი უჩნდება. შდრ. გურ. ყაბარჩუყი ავადმყოფობა პირუტყვისა. ქაჩაჩ-საოლავეში დაჰყრის
და ჩირქი სდის (ი. ჭყ.). 

Lemma: q'abul-i  
Number: 23188  
ყაბულ-ი (ყაბულს) თანხმობა, ყაბული. ყაბულც რექჷ-და, შეუდირთი მუშებას -- თუ თანახმა ხარ, შეუდექი მუშაობას.
ყაბურს ვორექია -- თანახმა ვარო. 

Lemma: q'abulua  
Number: 23189  
ყაბულუა (ყაბულუას) სახელი იყაბულუ(ნ) ზმნისა -- თანხმობა. ნდიიქჷ ვა უყაბულუ დო ხოლო დეენირზჷ მაოთხაშა: ი.
ყიფშ., გვ. 17 -- დევი არ დათანხმდა და კიდევ დაენიძლავა მეოთხეჯერ. ოყაბულუ(ნ) (დეეყაბულუ დათანხმდა, დოყაბულებუ
დასთანხმებია, დონოყაბულებუე(ნ) დასთანხმდებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ეთანხმება. 

Lemma: q'ada  
Number: 23190  
ყადა (ყადას) საქსოვი, საქარგი მოწყობილობა. ყადაზე გავჭიმავდით მოსაქარგავ ქსოვილს (მასალები, ტ. 2, ნაწ. 2, გვ. 233). 

Lemma: q'adaq'a  
Number: 23191  
ყადაყა (ყადაყას) ყადაღა. ართი ტარი დარკჷკონი,ქიგუდვანდეს ყადაყას: მასალ., გვ. 114 -- ერთი ტარო რომ დაეკლო,
დაადებდნენ ყადაღას. 

Lemma: q'adicha  
Number: 23192  



ყადიჩა (ყადიჩას) ამპარტავანი, ზედმეტად ამაყი. 

Lemma: q'adichua  
Number: 23193  
ყადიჩუა (ყადიჩუას) სახელი ყადიჩენს ზმნისა -- ამპარტავნობა. ყადიჩენს (იყენ. იყადიჩუ იამპარტავნა, უყადიჩებუ
უამპარტავნია, ნოყადიჩუე(ნ) ამპარტავნობდა თურმე) გრდუვ. საშ.- მოქმ. ამპარტავნობს. 

Lemma: q'avar-i  
Number: 23194  
ყავარ-ი (ყავარს) იგივეა, რაც ყამბარი, -- ყავარი. ჸუდეს რთუნა ყავარით -- სახლს ხურავენ ყავრით. შდრ. ყევარი. 

Lemma: q'avarginocimil-i  
Number: 23195  
ყავარგინოციმილ-ი (ყავარგინოციმილ/რს) ყავარგადაცვენილი. ყავარგინოციმილი ჸუდე -- ყავარგადაცვენილი სახლი. 

Lemma: q'avarerghvapil-i  
Number: 23196  
ყავარერღვაფილ-ი (ყავარერღვაფილ/რს) ყავარაყრილი. 

Lemma: q'avarzen-i  
Number: 23197  
ყავარზენ-ი (ყავარზენს) წისქვილის ნაწილი. რკინის პატარა პრიზმა, რომელიც მთლიანად შედის ზევითა ქვის სათანადო
ამოჭრილში. სწორედ შუფისა და ყავარზენის საშუალებით ბორბალი ატრიალებს წისქვილის ზედა ქვას (მასალები, ტ. 4, ნაწ.
3, გვ. 223). 

Lemma: q'azaq'-i  
Number: 23198  
ყაზაყ-ი (ყაზაყის) იხ. ჸაზახი, -- ყაზახი; გლეხი; ვაჟკაცი; კეთილშობილი. ლეტაში მოწიკვილი ყაზაყი ხეს გეუფინუანდჷ: მ.
ხუბ., გვ. 344 -- ტალახში ამოსვრილი გლეხი ხელს აფრიალებდა (იქით-აქეთ ატრიალებდა). უზოჯუ: თი ყაზაყიში პასუხი
გენწყესიკონი -- უბრძანა: იმ გლეხის პასუხი რომ აეხსნათ. იხ. მარგალი; ფიოში. 

Lemma: q'azaq'ala  
Number: 23199  
ყაზაყალა (ყაზაყალას), ყაზახალა (ყაზაყ/ხალას) ვაჟკაცობა, გამბედაობა. ხოლო ყაზაყალა ოკო: ი. ყიფშ., გვ. 161 --
კიდევ ვაჟკაცობა უნდა. სი ქომუჩი მოწონება, მოხერხა დო ყაზახალა: ი. ყიფშ., გვ. 108 -- შენ მომეცი მოწონება, მოხერხება
და ვაჟკაცობა. 

Lemma: q'azaq'oba  
Number: 23200  
ყაზაყობა, ყაზახობა (ყაზაყ/ხობას) გლეხობა; გადატ. ვაჟკაცობა, გამბედაობა. თეურე დუმახვამესო ჭიჭელობა, ყაზახობა!
-- იქიდან დამილოცეს პატარობა, გლეხად ყოფნა (გლეხობა). 

Lemma: q'azaq'ur-i  
Number: 23201  
ყაზაყურ-ი, ყაზახურ-ი (ყაზაყ/ხურს) ვაჟკაცური, თამამი. ყაზაყ/ხურო ზმნზ. ვაჟკაცურად, თამამად, გაბედულად, გულადად.
სოთინი ტრუფა ქოძირი-და, ყაზახურო მიანჭე!: ი. ყიფშ., გვ. 133 -- სადმე ტურფა თუ ნახო, ვაჟკაცურად (გაბედულად) მიდი! 

Lemma: q'azax-i  
Number: 23202  
ყაზახ-ი (ყაზახის) იგივეა, რაც ყაზაყი. 

Lemma: q'aznax-i  
Number: 23203  
ყაზნახ-ი (ყაზნახის) საქსოვი ჩხირი, ყაისნაღი. 

Lemma: q'aida  
Number: 23204  
ყაიდა (ყაიდას) ხასიათი, წესი, რიგი. მუ ყაიდაში კოჩი რენი, ვაგმაგინუ -- რა ყაიდის კაცია, ვერ გავიგე. 

Lemma: q'aila  
Number: 23205  
ყაილა (ყაილას) დავიდარაბი, ჩხუბი. ყაილაში მოჸოროფე კოჩი რე, იწკმა ვეჸინე სოთინი -- ყაილას (დავიდარაბის)
მოყვარული კაცია, იმასთან ვერ წახვალ (არ წაისვლება) ვერსად. 

Lemma: q'alion-i  
Number: 23206  
ყალიონ-ი (ყალიონს) ყალიონი. იხ. ჸაიონი. შდრ. სათმო, საათუთუმო, სათუმო. 

Lemma: q'alionam-i  
Number: 23207  
ყალიონამ-ი (ყალიონამს) ყალივნიანი. 

Lemma: q'aliongendzgilapir-i  
Number: 23208  
ყალიონგენძგილაფირ-ი (ყალიონგენძგილაფირს) ყალიონგარჭობილი (პირში). 

Lemma: q'ama  



Number: 23209  
ყამა (ყამას) ყამა, სატევარი, ხანჯალი. ათე ჩქიმი წვანდამი ყამათ გოუსოფუ შქაშა დუცუ: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 120 -- ამ ჩემი
წვერიანი ხანჯლით გავუჩეხ (გავუხეთქ) შუაზე თავს. 

Lemma: q'amam-i  
Number: 23210  
ყამამ-ი (ყამამს) ხანჯლიანი. 

Lemma: q'ambar-i  
Number: 23211  
ყამბარ-ი (ყამბარს) იგივეა, რაც ყავარი, -- ყავარი. ქინმოჸოთეს ყამბარია, თევრე გეშებტყაბარია: კ. სამუშ., ქხპს, გვ.
168 -- ჩამაგდეს ყავარიო, იქიდან ღლეტით ამოვედიო (გამოცანა: კვახის თესლი). 

Lemma: q'anaoz-i  
Number: 23212  
ყანაოზ-ი (ყანაოზის) აბრეშუმის ქსოვილი (პ. ჭარ.). 

Lemma: q'antar-i  
Number: 23213  
ყანთარ-ი (ყანთარს) ქალის ჩასაცმელი; ლიფი (ი. ყიფშ.); ქალის წელზევით ტანისამოსი უსახელოებო (პ. ჭარ.). გადატ.
ქალი. ნაგურალენქ ებყარითჷ, მონძალუნა ყანთარეფი: მ. ხუბ., გვ. 358 -- რჩეულები (გულადები) ავმოძრავდით
(ავიყარენით), გვმეტობენ ქალები. 

Lemma: q'anq'al-i  
Number: 23214  
ყანყალ-ი (ყანყალ/რს) ტოკვა, ფამფალი, რყევა. იყანყალუ(ნ) ( -- , იყანყალუ თიქ იყანყალა მან, უყანყალინუ უყანყალია,
ნოყანყალუე(ნ) ყანყალებდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ყანყალებს. 

Lemma: q'anch-i  
Number: 23215  
ყანჩ-ი (ყანჩის) ზოოლ. ყანჩა. შდრ. ჸანჩი. 

Lemma: q'anc'-i  
Number: 23216  
ყანწ-ი (ყანწის) ყანწი. მერიქიფე, ჩქინ სუმარც ყანწი ხეს ქიმეჩია: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 128 -- მერიქიფევ, ჩვენს სტუმარს
ყანწი ხელში მიეციო. მუჭო უშნო ყანწის ქოგუ! -- როგორ უშნო ყანწს ჰგავს! 

Lemma: q'anch'-i  
Number: 23217  
ყანჭ-ი (ყანჭის) იგივეა, რაც ჸანჭი, -- აბრეშუმის ჭია. ყანჭი მიხედეს ახალი: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 148 -- აბრეშუმის ჭია
გვყავდა (გვეჯდა) ახალი (ჯიშის). ყანჭეფი პარკუას ნდომენა: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 148 -- ჭიები მოსვას ნდომობენ. 

Lemma: q'ap'al-i  
Number: 23218  
ყაპალ-ი (ყაპალს) წკავწკავი. შდრ. ყვაპალი. 

Lemma: q'ap'alua  
Number: 23219  
ყაპალუა (ყაპალუას) სახელი ყაპალანს ზმნისა -- წკავწკავი. ეზოშ კარიშა ენიბლი დო ჯოღორქ ქიმიოყაპალუუ: ქხს, 1,
გვ. 253 -- ეზოს კარში შევედი და ძაღლმა დაიწკავწკავა. ყაპალანს (ყაპალუუ იწკავწკავა, უყაპალუუ უწკავწკავია, ნოყაპალუე(ნ)
წკავწკავებდა თურმე) გრდუვ. საშ.- მოქმ. წკავწკავებს. 

Lemma: q'aramandul-i  
Number: 23220  
ყარამანდულ-ი (ყარამანდულ/რს) შავი ქსოვილი (პ. ჭარ.).შდრ. იმერ. ყარამანდულა შავი ქსოვილი სატანისამოსე (ვ.
ბერ.). 

Lemma: q'arauleba  
Number: 23221  
ყარაულება, ყარულება (ყარაულებას, ყარულებას) სახელი ყარ{ა}ულენს ზმნისა -- ყარაულობა. მა ექ ჯოღორი
ბყარაულენც: ი. ყიფშ., გვ. 156 -- მე იქ ძაღლი მყარაულობს. ყარ{ა}ულენს (იყენ. იყარ{ა}ულუ იყარაულა, უყარ{ა}ულებუ
უყარაულია, ნოყარ{ა}ულებუე(ნ) ყარაულობდა თურმე) გრდუვ. საშ.- მოქმ. ყარაულობს. უყარ{ა}ულენს (უყარ{ა}ულუ უყარაულა,
უყარ{ა}ულებუ უყარაულია) გრდუვ. სასხვ. ქც. ყარ{ა}ულენს ზმნისა -- უყარაულებს. იყარ{ა}ულინე(ნ) (იყარ{ა}ულინუ შესაძლებელი
გახდა ყარაულობა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ყარ{ა}ულენს ზმნისა -- შეიძლება ყარაულობა. აყარ{ა}ულინე(ნ) (აყარ{ა}ულინუ
შეძლო ეყარაულა, -- , ნოყარ{ა}ულებუე(ნ) შესძლებია ყარაულობა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უყარ{ა}ულენს ზმნისა -- შეუძლია
იყარაულოს. ოყარ{ა}ულებაფუანს (ოყარ{ა}ულებაფუუ აყარაულებინა, უყარ{ა}ულებაფუაფუ უყარაულებინებია, ნოყარ{ა}ულებაფუე(ნ)
აყარაულებინებდა თურმე) კაუზ. ყარ{ა}ულენს ზმნისა -- აყარაულებინებს. მაყარ{ა}ულებელი, მოყარულე მიმღ. მოქმ.
მყარაულებელი. ოყარ{ა}ულებელი, ოყარულე მიმღ. ვნებ. მყ. საყარაულო. ყარ{ა}ულებული მიმღ. ვნებ. წარს. ყარაულებული.
ნაყარ{ა}ულები, ნაყარულუ მიმღ. ვნებ. წარს. ნაყარაულები. ნაყარ{ა}ულებუერი, ნაყარუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ყარაულების საფასური. 

Lemma: q'are  
Number: 23222  
ყარე (ყარეს) იგივეა, რაც ორკე, -- ჭუჭრუტანა (პ. ჭარ.). 

Lemma: q'areba  
Number: 23223  
ყარება (ყარებას) იხ. აყარება; აჸარება. აყარენს (ააყარუ აამოძრავა, აუყარებუ აუმოძრავებია, ა/ენოყარებუე(ნ) აამოძრავებდა



თურმე) გრდმ. {ა}ამოძრავებს. 

Lemma: q'aroul-i  
Number: 23224  
ყაროულ-ი (ყაროულ/რს) იგივეა, რაც ყარული, -- ყარაული. ართიშა ციხეს ნოხვილუე, გეჸოფუნა ყაროული: მასალ., გვ.
99 -- ერთხელ ციხეში ყოფილა დამწყვდეული, თავზე ეყენათ თურმე ყარაული. 

Lemma: q'art'al-i  
Number: 23225  
ყარტალ-ი (ყარტალ/რს) ყრანტალი; უთავბოლო ლაპარაკი, -- როშვა. ნინა ვაგაჩემინე, ირფელს ყარტალანს -- ენას ვერ
{გა}აჩერებს, ყველაფერს ყრანტალებს. 

Lemma: q'arua  
Number: 23226  
ყარუა (ყარუას) იხ. შაყარუა. 

Lemma: q'arul-i  
Number: 23227  
ყარულ-ი (ყარულს) ყარაული. ყარულ გოხოლუდი ღუმა: ქხს, 1, გვ. 144 -- ყარაული გახლდი წუხელ. შდრ. ყაროული. 

Lemma: q'aruu  
Number: 23228  
ყარუუ (ყარუუს) იგივეა, რაც ყარუული. 

Lemma: q'aruul-i  
Number: 23229  
ყარუულ-ი (ყარუულ/რს) ყარაული. შხვაში ნარჩვის ჭკუმუნქუ დო კარც გეირე ყარუული: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 139 -- სხვის
ნაძარცვს სჭამ და კარზე გიდგას ყარაული. 

Lemma: q'arq'al-i1  
Number: 23230  
ყარყალ-ი1 (ყარყალს) 1. ყაყანი, ყიყინი; ხმამაღლა ლაპარაკი. გაჩენდი, ნიგეყარყალანქ თექია! -- გაჩერდი, ნუ ყაყანებ
მანდო! შდრ. ყაყალი. 2. ყანყალი, ფამფალი; ტოკვა. ვარე მანგარას მონჭირელი, იყარყალუ -- არაა მაგრად მოჭერილი,
ყანყალობს. 3. ყიალი, წანწალი, ხეტიალი; თრევა. იხ. გილაყარყალი. 

Lemma: q'arq'al-i2  
Number: 23231  
ყარყალ-ი2, ყარყა-ი (ყარყალ/რს) თიხის ჭურჭელია ერთგვარი, -- ყარყარა (ს. მაკალ., გვ. 220). 

Lemma: q'arq'ant'-i  
Number: 23232  
ყარყანტ-ი (ყარყანტის) ზოოლ. ყარყატი. 

Lemma: q'arq'ant'ia  
Number: 23233  
ყარყანტია (ყარყანტიას) იგივეა, რაც ყარყალი2, -- მოგრძოყელიანი დოქი; ყელმაღალი და რაკრაკა სასმისი, -- ყარყარა. 

Lemma: q'arch'al-i  
Number: 23234  
ყარჭალ-ი (ყარჭალ/რს) მაღლისა და სუსტი აგებულების ყანყალით სიარული. მეურს, მიიყარჭალუ -- მიდის ყანყალით. 

Lemma: q'asnaq'-i  
Number: 23235  
ყასნაყ-ი (ყასნაყის) იგივეა, რაც ყაზნახი, -- ყაისნაღი. 

Lemma: q'ast'ik'-i  
Number: 23236  
ყასტიკ-ი (ყასტიკის) მაზარას უკან ზურგზე ორი, ერთიმეორეს შემხვედრი ნაკეცი ჰქონდა, ნაკეცები დამაგრებული იყო
ყასტიკით (მასალები, ტ. 3, ნაწ. 1, გვ. 246). 

Lemma: q'aq'ab-i  
Number: 23237  
ყაყაბ-ი (ყაყაბის) ხისძირიანი, მაღალქუსლებიანი ფეხსაცმელი ზამთარში ჩასაცმელი, -- ქოში (ხისა). იხ. კონდრა. 

Lemma: q'aq'abam-i  
Number: 23238  
ყაყაბამ-ი (ყაყაბამს) ხის ქოშიანი. ძღაბ მირულე ყაყაბამ, ბოში გეთხოზუ ნაბადამი -- გოგო მირბის ქოშიანი, ბიჭი მისდევს
ნაბდიანი. 

Lemma: q'aq'aia  
Number: 23239  
ყაყაია (ყაყაიას) ბოტან. ოპუნცია. იხ. ბაყაყი, ჟვაბუში ვარდი (ა. მაყ.). 

Lemma: q'aq'al-i  
Number: 23240  
ყაყალ-ი (ყაყალ/რს) ყაყანი, ყიყინი. გორდი ვაყაყალანსი: ქხს, 1, გვ. 339 -- ბაყაყი არ ყიყინებს. ჸუდე წყარც აშადგჷდ დო



გორდი ყაყალანდჷ ქვინცჷ: მასალ., გვ. 119 -- სახლი წყალში იდგა და ფსკერზე ბაყაყი ყიყინებდა. ყაყალანს (იყენ. ყაყალუუ
იყიყინა, უყაყალუუ უყიყინია, ნოყაყალუე(ნ) ყიყინებდა თურმე) გრდუვ. საშ.- მოქმ. ყიყინებს. შდრ. ყიაფი. ტოპონ. ოყაყალე
საყიყინო (პ. ცხად., ტოპონ., გვ. 48). 

Lemma: q'aq'alua  
Number: 23241  
ყაყალუა (ყაყალუას) იგივეა, რაც ყაყალი, -- სახელი ყაყალანს ზმნისა -- ყაყანი, ყიყინი. 

Lemma: q'aq'ap-i1  
Number: 23242  
ყაყაფ-ი1 (ყაყაფის) იგივეა, რაც ყაყაბი. 

Lemma: q'aq'ap-i2  
Number: 23243  
ყაყაფ-ი2 (ყაყაფის) სახელი აყაყუუ(ნ) ზმნისა -- 1. გდება, ვარდნა. ქიმიჸონუ დო ქოდააყაყუუ თაქ -- მოიყვანა და აქ
დააგდო. ქომურს, ქოდაყაყუუ დო ვაჩინებუენს ულას -- მოვა, დაეგდება (აქ) და არ გრძნობს (ცნობს) წასვლას. აყაყუუ(ნ)
(ქიდააყაყუ დავარდა, დაეცა; ქოდოყაყაფე{ლე}(ნ) დავარდნილა, დაცემულა; ქოდნოყაყაფუე(ნ) დაეცემოდა, დავარდებოდა თურმე) გრდუვ.
ვნებ. ეცემა, ვარდება (მისდაუნებურად). 2. ლასლასით სიარული; რაღაც საფიქრალით დამძიმებულის წასვლა. შიშით
ღურელი პატონეფი ეკი ქიმიოყაყანდეს: ქხს, 1, გვ. 290 -- შიშისგან მკვდარი ბატონები აღმა (შინისკენ) მილასლასებდნენ. 

Lemma: q'aq'acho  
Number: 23244  
ყაყაჩო (ყაყაჩოს) ბოტან. ჰორტენზია (ა. მაყ.). 

Lemma: q'aq'in-i  
Number: 23245  
ყაყინ-ი (ყაყინს) იგივეა, რაც ყაყაფი, -- გდება, ვარდნა. დიხაში ყაყინქ ვადააკორდუ -- მიწაზე გდება არ დააკლდა. 

Lemma: q'aq'ir-i  
Number: 23246  
ყაყირ-ი (ყაყირს) მიმღ. ვნებ. წარს. ყაყუნს ზმნისა -- ზედმეტად ნაჭამ-ნასვამი. 

Lemma: q'aq'ua  
Number: 23247  
ყაყუა (ყაყუას) 1. იგივეა, რაც ყაყაფი, -- დაგდება, დავარდნა. 2. ბევრის ჭამა-სმა; ძალზე გაძღომა; მუცლის გამოტენა
საჭმელ-სასმელით. გეშუნს, გეყაყუნს დო უკული ვაუჩქუ, მუს აკეთენსინი -- უზომოდ შესვამს, შეჭამს და შემდეგ არ იცის,
რას აკეთებს. ყაყუნს (დოყაყუ ბევრი შეჭამა, დუუყაყუ ბევრი შეუჭამია, დონოყაყუე(ნ) ბევრს შეჭამდა თურმე) გრდმ. ბევრს სვამს და
ჭამს. შდრ. გურ., იმერ. ყეყვა ძალზე გაძღომა (ვ. ბერ., ა. ღლ.). 

Lemma: q'ashua  
Number: 23248  
ყაშუა (ყაშუას) იხ. ჸარშუა; გინოჸარშუა. 

Lemma: q'achagh-i  
Number: 23249  
ყაჩაღ-ი (ყაჩაღის) ყაჩაღი. 

Lemma: q'ebur-i  
Number: 23250  
ყებურ-ი (ყებურს) იგივეა, რაც კებური, ჸებური, -- კერა, ადგილი კერასთან (პირას). დედიბიქ ყებურს ქელარგიდუა: ხალხ.
სიბრ., 1, გვ. 37 -- დედაბერი ცეცხლის პირას გაცივდაო. ყებურს მუშებკერკელჷქ ჯვეში ნაბადიაში გორჩელს: ი. ყიფშ., გვ.
154 -- კერიაზე ვკოტრიალებ გაშლილ ძველ ნაბადზე. ქეკოხე დედჷბი ყებურცუ: ი. ყიფშ., გვ. 57 -- ზის დედაბერი კერიის
პირთან (პირას). 

Lemma: q'evar-i  
Number: 23251  
ყევარ-ი (ყევარს) იგივეა, რაც ყავარი, ყამბარი, -- ყავარი. 

Lemma: q'el-i  
Number: 23252  
ყელ-ი (ყელ/რს) ყელი. იხ. კისერი. შდრ. ოჸალეში საყელო; ლაზ. ყალი ყელი (ნ. მარი). 

Lemma: q'elam-i  
Number: 23253  
ყელამ-ი (ყელამს) ყელიანი. ყელამი ტუფლი -- ყელიანი ფეხსაცმელი. შდრ. ლაზ. ყალონი ყელიანი (ფეხსაცმელი) (ნ.
მარი). 

Lemma: q'ent'-i  
Number: 23254  
ყენტ-ი (ყენტის) ყლუპი; წვეთი. ათე კოჩიში დიკი წყარი ართი ყენტი ვემურს: მ. ხუბ., გვ. 56 -- ამ კაცის ქვევით წყალი ერთი
წვეთი (ყლუპი) არ მიდის. 

Lemma: q'ert'-i  
Number: 23255  
ყერტ-ი (ყერტის) ყლორტი. შდრ. ყერწი; ჸერტი. 



Lemma: q'erc'-i  
Number: 23256  
ყერწ-ი (ყერწის) იგივეა, რაც კერწი, ჸერწი (სენაკურში), -- ყუნწი; ღერო, რომელზედაც მიბმულია ნაყოფი. შდრ. იმერ. ყერწი
ღერო, რომელზედაც მიბმულია ნაყოფი (ვ. ბერ.). 

Lemma: q'eq'ere  
Number: 23257  
ყეყერე (ყეყერეს) მოუსვლელი, უმწიფარი. ყეყერე კოპეშია -- უმწიფარი კვახი. მოხარშვის შემდეგ წყალი ჟონავს, თითს
რომ დააჭერ; უგემურია. მუქიე, ე ყეყერე კოპეშია გოხაშაფუუნი? -- რამაა, ეს უმწიფარი კვახი რომ მოგახარშვინა. შდრ.
ყოყორო. 

Lemma: q'eq'echeba  
Number: 23258  
ყეყეჩება (ყეყეჩებას) სახელი ყეყეჩენს ზმნისა -- ყეყეჩება. ყეყეჩენს (იყენ. გეეყეყეჩუ გაყეყეჩდა, გაყეყეჩებე{ლე}(ნ) გაყეყეჩებულა,
გენოყეყეჩებუე(ნ) გაყეყეჩდებოდა თურმე) გრდუვ. საშ.- მოქმ. ყეყეჩობს. ოყეყეჩებელი მიმღ. ვნებ. მყ. საყეყეჩო. გაყეყეჩებული მიმღ.
ვნებ. წარს. გაყეყეჩებული. ნაყეყეჩებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. გაყეყეჩების საფასური. 

Lemma: q'eq'echua  
Number: 23259  
ყეყეჩუა (ყეყეჩუას) იხ. ყეყეჩება, -- ყეყეჩობა. 

Lemma: q'eq'ua  
Number: 23260  
ყეყუა (ყეყუას) იგივეა, რაც ყაყუა, -- ძალზე გაძღომა. 

Lemma: q'vabua  
Number: 23261  
ყვაბუა (ყვაბუას) სახელი ყვაბუნს ზმნისა -- კვება; დიდი ლუკმების ჭამა; უშნოდ ჭამა. გამკიიღუ ჭკიდი დო ლებია დო
მანგარას დოყვაბუ -- გამოიტანა მჭადი და ლობიო და მაგრად შეჭამა (შესანსლა). ყვაბუნს (დოყვაბუ უშნოდ შეჭამა, დუუყვაბუ
უშნოდ შეუჭამია, დონოყვაბუე(ნ) მაგრად და უშნოდ ჭამდა თურმე) გრდმ. ბევრს მაგრად და უშნოდ ჭამს (სანსლავს). 

Lemma: q'vabura  
Number: 23262  
ყვაბურა (ყვაბურას) იხ. ჸვაბურა, -- მსანსლავი. 

Lemma: q'val-i  
Number: 23263  
ყვალ-ი (ყვალ/რს) იხ. ჸვალი, -- ყველი. შდრ. ლაზ. ყვალი, ყუ̂ალი ყველი (ნ. მარი). 

Lemma: q'valandar-i  
Number: 23264  
ყვალანდარ-ი (ყვალანდარს) ბოტან. ინგლისური კოინდარი. იხ. თიფი (ა. მაყ.). ყვალანდარი ქოჩანს, ათაში ორტყაფუშა
მინჭანს ფერი: მ. ხუბ., გვ. 110 -- კოინდარი არის, ასე სარტყლამდე რომ მოწვდება ისეთი. 

Lemma: q'vanga  
Number: 23265  
ყვანგა (ყვანგას) იხ. ჸვანგა. 

Lemma: q'vandgin-i  
Number: 23266  
ყვანდგინ-ი (ყვანდგინს) ბუზღუნი; დრტვინვა; ყვედრება. 

Lemma: q'vandgua  
Number: 23267  
ყვანდგუა (ყვანდგუას) იგივეა, რაც ყვანდგინი. 

Lemma: q'vant'a  
Number: 23268  
ყვანტა (ყვანტას): ყვანტა კვერცხი გაფუჭებული კვერცხი, რომელზედაც კრუხი იჯდა და არ გამოჩეკა. შდრ. ტყვაპია. 

Lemma: q'vant'al-i  
Number: 23269  
ყვანტალ-ი (ყვანტალ/რს) ბრწყინვა. იხ. ჸვანთალი. 

Lemma: q'vant'ap-i  
Number: 23270  
ყვანტაფ-ი (ყვანტაფის) ჭანჭყარი, ნჯღრევა (პ. ჭარ.). შდრ. ოყვანტაია კვერცხი. 

Lemma: q'vant'ua  
Number: 23271  
ყვანტუა (ყვანტუას) იხ. ჸვანტუა. 

Lemma: q'vanq'val-i  
Number: 23272  
ყვანყვალ-ი (ყვანყვალ/რს) 1. გაუგებრად ლაპარაკი.იხ. ყვაყვალი. 2. უშნოდ, თითქმის ხტუნვით, მაგრამ დუნედ, სიარული;
ყვავივით სიარული. 



Lemma: q'vancal-i  
Number: 23273  
ყვანცალ-ი (ყვანცალ/რს) იხ. ჸვანცალი. 

Lemma: q'vap'al-i  
Number: 23274  
ყვაპალ-ი (ყვაპალს) იგივეა, რაც ყაპალი, ყაპალუა, -- წკავწკავი. 

Lemma: q'vap'u  
Number: 23275  
ყვაპუ (ყვაპუს) იგივეა, რაც ჸვაპუ, -- ღორის ავადმყოფობა, -- ყაპო. ყვაპუ საქონლის ავადმყოფობაა ერთგვარი, უსივდება
ყელი და უცებ კვდება (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 1, გვ. 222). სამკურნალოდ იყენებენ ბალახს ყოყე'ს (ს. მაკალ., გვ. 194). ყვაპუ
ღეჯიშ ლახალა რე, წყარიშე ურჩქინდუ; აღოლე ცხენსით -- `ყვაპუ' ღორის დაავადება, უჩნდება წყლიდან; ემართება
ცხენსაც. შდრ. კაპუ, კაპუნია; იმერ. კაპუ ღორის ავადმყოფობაა (ვ. ბერ.). 

Lemma: q'vap'ua  
Number: 23276  
ყვაპუა (ყვაპუას) სახელი ყვაპუნს ზმნისა -- უშნოდ ჭამა; უხალისოდ და უმადოდ ჭამა. იხ. კვაპუა. 

Lemma: q'vap'ush  
Number: 23277  
ყვაპუშ წამალ-ი (ყვაპუშ წამალ/რს) ბოტან. ლემა. იხ. ჩხოუში ჭირიში წამალი; ბარწკვენია (ა. მაყ.). 

Lemma: q'varan-i  
Number: 23278  
ყვარან-ი (ყვარანს) ყორანი. ჯინიანობა სი თეში ვაგოსქუ, მუჭო ყვარანსი ბაღიში ვარდი: შ. ბერ., გვ. 165 -- ჯინიანობა
შენ ისე არ შეგშვენის, როგორც ყორანს ბაღის ვარდი. შდრ. ტოპონ. ყვარანიშ ოგვაჯე ყორნის საბუდარი (პ. ცხად., ტოპონ.,
გვ. 127). 

Lemma: q'varia  
Number: 23279  
ყვარია (ყვარიას) ზოოლ. იგივეა, რაც კვარია, -- ყვავი. ყვარიას ხოლო მუში მართვე მოწონსია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 153 --
ყვავსაც თავისი ბახალა მოსწონსო. ყვარიაში ბედი უღუნია -- ყვავის ბედი აქვსო. ბრელი ყვარიემს ქაშუოლუ: ქხს, 1, გვ. 85
-- ბევრ ყვავ{ებ}ს ჩაუვარდა. 

Lemma: q'varil-i  
Number: 23280  
ყვარილ-ი (ყვარილს) ზოოლ. იგივეა, რაც ჸვარილი, -- 1. დაკოდილი მამალი, -- ყვერული. ჯაშა ყვარილს ვა გლახუნე: ი.
ყიფშ., გვ. 161 -- ხეზე ყვერულს არ შეუძლია დაჯდომა. 2. მიმღ. ვნებ. წარს. ყვარუნს ზმნისა -- დაკოდილი, დაყვერილი. შდრ.
ლაზ. ყვარელი ცხენი დაკოდილი ცხენი (ნ. მარი). 

Lemma: q'varua  
Number: 23281  
ყვარუა (ყვარუას) იგივეა, რაც ჸვარუა, -- სახელი ყვარუნს ზმნისა -- დაკოდვა, დაყვერვა. ობიშხას ღეჯი ყვარესია დო
საბატონც მივარესია -- პარასკევს ღორი დაკოდესო და შაბათს გადათქვესო. ყვარუნს (დოყვარუ დაყვერა, დუუყვარუ
დაუყვერავს, დონოყვარუე(ნ) დაყვერავდა თურმე) გრდმ. ყვერავს. უყვარუნს (დუუყვარუ დაუყვერა, დუუყვარუ დაუყვერავს) გრდმ.
სასხვ. ქც. ყვარუნს ზმნისა -- უკოდავს, უყვერავს. იყვარუუ(ნ)(დიიყვარუ დაიყვერა, დოყვარე{ლე}(ნ) დაყვერულა) გრდუვ. ვნებ.
ყვარუნს ზმნისა -- იკოდება, იყვერება. აყვარუუ(ნ) (დააყვარუ დაეკოდა, დოყვარუუ დაჰკოდვია) გრდუვ. ვნებ. ყვარუნს ზმნისა --
ეკოდება, ეყვერება. იყვარე(ნ) (იყვარუ შესაძლებელი გახდა {და}კოდვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ყვარუნს ზმნისა --
შეიძლება {და}იკოდოს, {და}იყვეროს. აყვარე(ნ) (აყვარუ შეძლო {და}ეკოდა, -- , დონოყვარუე(ნ) შესძლებია დაეკოდა) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. უყვარუნს ზმნისა -- შეუძლია {და}კოდოს, {და}ყვეროს. ოყვარაფუანს (ოყვარაფუუ აკოდვინა, უყვარაფუაფუ
უკოდვინებია, ნოყვარაფუე(ნ) აკოდვინებდა თურმე) კაუზ. ყვარუნს ზმნისა -- აკოდვინებს, აყვერინებს. მაყვარალი მიმღ. მოქმ.
{და}მკოდავი, {და}მყვერავი. ოყვარალი მიმღ. ვნებ. მყ. დასაკოდ{ავ}ი, {და}საყვერავი. ყვარილი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}კოდილი,
{და}ყვერილი; ყვერული. ნაყვარა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაკოდი, ნაყვერი. ნაყვარუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}კოდვის, {და}ყვერვის
საფასური. {უდუ}უყვარუ მიმღ. უარყ. {და}უკოდავი, {და}უყვერავი. 

Lemma: q'varq'val-i  
Number: 23282  
ყვარყვალ-ი (ყვარყვალს) ფრქვევა, წურწური. ჩილამურიში ყვარყვალი ცრემლის ფრქვევა; ცრემლის ღაპაღუპით
ჩამოდენა. ოყვარყვალუანს (ოყვარყვალუუ აფრქვია, უყვარყვალუაფუ უფრქვევია, ნოყვარყვალ{აფ}უე(ნ) აფრქვევდა თურმე) გრდმ.
აფრქვევს ცრემლს. შდრ. ღვარღვალი. 

Lemma: q'varq'valia  
Number: 23283  
ყვარყვალია უჩა (ყვარყვალია უჩას) ძლიერ შავი. ყვარყვალია უჩა ფრიმული უღუდუ -- ძალიან შავი წვერი ჰქონდა. 

Lemma: q'varchal-i  
Number: 23284  
ყვარჩალ-ი (ყვარჩალს) 1. იგივეა, რაც ყვარყვალი. თინა ჩილამურს უყვარჩალუანდუნი, გურ მეგაჭუდუ -- ის ცრემლს
რომ ღვრიდა, გული დაგეწვებოდა. 2. იგივეა, რაც ჸვარჩალი (მნიშვნ. -- 1). 

Lemma: q'varche  
Number: 23285  
ყვარჩე (ყვარჩეს) იგივეა, რაც ჸვარჩე, -- კიოფი; პატარა თეთრი ნიშანი შუბლზე (ყვარჩეღ ყვა+რჩე შუბლ+თეთრი). შდრ.
დურჩე. 

Lemma: q'vapush-i  



Number: 23286  
ყვაფუშ-ი (ყვაფუშის) ბოტან. ტყის ფურისულა (ა. მაყ.). 

Lemma: q'vaq'va  
Number: 23287  
ყვაყვა (ყვაყვას) მუცელი. მუ ეიოფშანს პაპაშ ყვაყვას?: ქხს, 1, გვ. 301 -- რა გაავსებს მღვდლის მუცელს? 

Lemma: q'vaq'val-i  
Number: 23288  
ყვაყვალ-ი (ყვაყვალ/რს), ყვაყვალუა (ყვაყვალუას) 1. ლეკვის ყეფა; კავკავი, წკავწკავი. 2. გადატ. წვრილი ხმით უაზრო,
უთავბოლო, გაუთავებელი ლაპარაკი. მუჭო ლაკვიცალო ყვაყვალანს -- როგორ ლეკვივით წკავწკავებს. გადატ.
თავისთვის უთავბოლოდ ლაპარაკობს. ჟენია ყვაყვალანს, მარა კაკო შუროთ ვაურჩქილე, მუშის აკეთენს -- ჟენია
ლეკვივით წკავწკავებს (თავისთვის ლაპარაკობს), მაგრამ კაკო სრულებით არ უსმენს, თავისას აკეთებს. მუჭო ჯაშ
გორდიცალო ყვაყვალანქ! -- როგორ ხის ბაყაყივით ყაყანებ (ყავყავებ). 2 ლასლასი. მიიყვაყვალუ -- მილასლასებს.
ყვაყვალანს (ყვაყვალუუ იწკავწკავა, გაუთავებლად ილაპარაკა; უყვაყვალუუ უწკავწკავია, გაუთავებლად ულაპარაკნია;
ნოყვაყვალუე(ნ) წკავწკავებდა, გაუთავებლად ლაპარაკობდა თურმე) გრდუვ. საშ.- მოქმ. წკავწკავებს, გაუთავებლად თავისთვის
ლაპარაკობს, ყავყავებს. უყვაყვალანს (უყვაყვალუუ უწკავწკავა; უყვაყვალუუ უწკავწკავია, გაუთავებლად ულაპარაკნია) გრდუვ.
სასხვ. ქც. ყვაყვალანს ზმნისა -- უწკავწკავებს. ოყვაყვალაფუანს (ოყვაყვალაფუუ აწკავწავებინა, გაუთავებლად ალაპარაკა;
უყვაყვალაფუაფუ უწკავწკავებინებია, გაუთავებლად ულაპარაკებინებია; ნოყვაყვალაფუე(ნ) აწკავწავებინებდა, გაუთავებლად
ალაპარაკებინებდა თურმე) კაუზ. ყვაყვალანს ზმნისა -- აწკავწკავებინებს, გაუთავებლად ალაპარაკებინებს. მაყვაყვალარი
მიმღ. მოქმ. მოწკავწკავე, გაუთავებლად თავისთვის მოლაპარაკე. 

Lemma: q'vaq'vala  
Number: 23289  
ყვაყვალა (ყვაყვალას) 1. რასაც კავკავი, წკავწკავი სჩვევია. 2. გადატ. ვისაც გაუთავებლად ლაპარაკი სჩვევია. 

Lemma: q'vaq'vil/r-i  
Number: 23290  
ყვაყვილ/რ-ი (ყვაყვილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ყვაყუნს, იყვაყუუ(ნ) ზმნათა -- ძალიან სველი, დამბალი, დალტობილი;
გაწუწული. ჯას, ცუნდიში დოყვაყვილცჷ, თუთა გიობარჩხალანცჷ -- ხეს, ნამისაგან დალტობილს, მთვარე დაკაშკაშებს. 

Lemma: q'vaq'vire  
Number: 23291  
ყვაყვირე (ყვაყვირეს) ყბაყურა (ბატონები). შდრ. გურ. ყაყვირა ღორის ჭირი (ვ. ბერ.); კისრის ჯირკვლების დაავადებაა (ს.
ჟღ.); ყელის ავადმყოფობაა, სახადი (ა. ღლ.). 

Lemma: q'vaq'ua  
Number: 23292  
ყვაყუა (ყვაყუას) სახელი ყვაყუნს, იყვაყუუ(ნ) ზმნათა -- 1. ძლიერ დასველება, დალტობა. ამჭუანი მანგარას ჭვინდუ დო
დიიპყვაყვი -- ამ დილას მაგრად წვიმდა და დავსველდი (მაგრად). 2. უყურადღებოდ მიტოვება, გდება. ქიმეფრთინი,
ქოვძირი, სტორს ქიმკოყვაყუდუ ხვალე -- რომ მივედი, ვნახე, მაგიდასთან უყურადღებოდ იჯდა მარტო. 3. მცირედი
საჭმლის მონდომებით ჭამა. ოჭკომალი ქიმეჩესინი, დოყვაყუ -- საჭმელი რომ მისცეს, შეჭამა. 

Lemma: q'vaj-i  
Number: 23293  
ყვაჯ-ი (ყვაჯის) იხ. ჸვაჯი, -- ყვერი. შდრ. ოგვაჯე. 

Lemma: q'vebere  
Number: 23294  
ყვებერე, ყვებერია (ყვებერეს, ყვებერიას) იხ. ჸვებერე, ჸვებერია. 

Lemma: q'velier-i  
Number: 23295  
ყველიერ-ი (ყველიერს) იხ. ჸველიერი, -- ყველიერი. შდრ. ყვალი. 

Lemma: q'velior-i  
Number: 23296  
ყველიორ-ი (ყველიორს) იგივეა, რაც ყველიერი. 

Lemma: q'vengere  
Number: 23297  
ყვენგერე (ყვენგერეს) იხ. ჸვენგე, ჸვენგერე, -- ჩურჩუტი. შდრ. ტვენგერე. 

Lemma: q'veq'vere  
Number: 23298  
ყვეყვერე (ყვეყვერეს) პირსახეშეშუპებული. შდრ. ყვიყვინი. 

Lemma: q'veq'veria  
Number: 23299  
ყვეყვერია (ყვეყვერიას) იხ. კვეკვერია. 

Lemma: q'via  
Number: 23300  
ყვია, ყვიაფი (ყვიას, ყვიაფის) იხ. ჸვია, ჸვიაფი, -- კნავილი. თე ძღაბი კატუცალო ყვიანდუ -- ეს გოგო კატასავით კნაოდა.
ციბა, ციბა, თოლი ჯღარუ, მუშენ ყვია, მუ გონგარჷ? -- ციცავ, ციცავ, თვალჭროღავ, რატომ კნავი, რა გატირებს? 

Lemma: q'vibal-i  



Number: 23301  
ყვიბალ-ი (ყვიბალს) უშნო; დაბალი და მსხვილი პიროვნება. 

Lemma: q'viteli  
Number: 23302  
ყვითელი პირი იხ. ყვინთელი პირი. 

Lemma: q'vilua  
Number: 23303  
ყვილუა (ყვილუას) იხ. ჸვილუა, -- სახელი ყვილუნს ზმნისა -- კვლა. ართის ყვილ, მაჟიას აბადე, მუ გერზიებუ
სარგებელი?: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 35 -- ერთს ჰკლავ, მეორეს ჰბადებ, რა გეძლევა სარგებელი. 

Lemma: q'ving-i  
Number: 23304  
ყვინგ-ი (ყვინგის) იხ. ჸვინგი, -- საფეთქელი; კეფა (დ. ფიფია). 

Lemma: q'vingal-i  
Number: 23305  
ყვინგალ-ი (ყვინგალს) მაღალი, ცუდი შესახედაობის. 

Lemma: q'vintap-i  
Number: 23306  
ყვინთაფ-ი (ყვინთაფის) იხ. ჸვინთაფი; ყვინთუა. 

Lemma: q'vintel-i  
Number: 23307  
ყვინთელ-ი (ყვინთელ/რს) იხ. ჸვინთელი, -- ყვითელი. შდრ. მოყვინთელე. 

Lemma: q'vinteli  
Number: 23308  
ყვინთელი კოჭა (ყვინთელი კოჭას) ბოტან. ხავერდა. 

Lemma: q'vinteli  
Number: 23309  
ყვინთელი პირ-ი (ყვინთელი პირს) ბოტან. ხავერდა. იხ. ქორთული ზაფანა, ქორთული პირი, ყვინთელი კოჭა, ჭითა
პირი (ა. მაყ.). 

Lemma: q'vinteli  
Number: 23310  
ყვინთელი ჟვაბუ (ყვინთელი ჟვაბუს) ზოოლ. ყვითელი ბაყაყი. 

Lemma: q'vinteli  
Number: 23311  
ყვინთელი ქუჩუჩ-ი (ყვინთელი ქუჩუჩის) ბოტან. იგივეა, რაც ყვინთელი პირი. 

Lemma: q'vintil-i  
Number: 23312  
ყვინთილ-ი (ყვინთილ/რს) მოყვითლული. 

Lemma: q'vintua  
Number: 23313  
ყვინთუა (ყვინთუას) სახელი ყვინთუნს ზმნისა -- 1. ყვინთვა, ჩაყურყუმელავება. ქ დუდიში ყვინთუა თავის ყვინთვა --
წყალში თამაშია ერთგვარი, -- ერთმანეთს აყვინთვინებენ თავს, აიძულებენ ჩაყურყუმელავდეს. 2. ძილმორეულობის გამო
თავის კანტური, -- თვლემა. იხ. ჸვინთაფი. ყვინთუნს (იყვინთუ იყვინთა, უყვინთუ უყვინთავს, ნოყვინთუე(ნ) იყვინთავდა თურმე)
გრდმ. იყვინთავს. იყვინთე(ნ) (იყვინთუ შესაძლებელი გახდა ყვინთვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. შეიძლება {ჩა}ყვინთვა.
აყვინთე(ნ) (აყვინთუ შეძლო {ჩა}ეყვინთა, -- , ნოყვინთუე(ნ) შესძლებია {ჩა}ეყვინთა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. შეუძლია {ჩა}იყვინთოს.
ოყვინთაფუანს (ოყვინთაფუუ აყვინთვინა, უყვინთაფუაფუ უყვინთვინებია, ნოყვინთაფუე(ნ) აყვინთვინებდა თურმე) კაუზ. იყვინთუნს
ზმნისა -- აყვინთვინებს, აყურყუმალავებინებს (თავს). მაყვინთალი მიმღ. მოქმ. {ჩა}მყვინთავი. ოყვინთალი მიმღ. ვნებ. მყ.
{ჩა}საყვინთ{ავ}ი. ნაყვინთა მიმღ. ვნებ. წარს. {ჩა}ნაყვინთი. ნაყვინთუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {ჩა}ყვინთვის საფასური. უყვინთუ მიმღ.
უარყ. {ჩა}უყვინთავი. 

Lemma: q'vinchia  
Number: 23314  
ყვინჩია (ყვინჩიას) ზოოლ. ყვინჩილა. 

Lemma: q'vinchin-i  
Number: 23315  
ყვინჩინ-ი (ყვინჩინს) მამლაყინწობა, ყოყლოჩინობა. მუმურს დოყვარუნანი, უკული, სოიშახ ყვარილო გინირთუდასინი,
იყვინჩინანს -- მამალს რომ დაკოდავენ, შემდეგ, სანამ ყვერულად იქცეოდეს, მამლაყინწობს (ყოყოჩობს). იყვინჩინას
(იყვინჩინუუ იმამლაყინწავა, უყვინჩინუუ უმამლაყინწავია, ნოყვინჩინუე(ნ) მამლაყინწაობდა თურმე) გრდუვ. მამლაყინწაობს,
ყოყლოჩინობს. 

Lemma: q'vinchina  
Number: 23316  
ყვინჩინა (ყვინჩინას) ვისაც ყვინჩინი სჩვევია. მუს ორთუ სქანი ყვინჩინა ჯიმა? -- რას აკეთებს (შვება) შენი მამლაყინწა
ძმა? 



Lemma: q'vip'al-i  
Number: 23317  
ყვიპალ-ი (ყვიპალს) სახედაყვითლებული და შეშუპებული. 

Lemma: q'vip'in-i  
Number: 23318  
ყვიპინ-ი (ყვიპინს) სახეშეშუპებულის ყურება; მოწყენით გამოხედვა. იყვიპინანს (იყვიპინუუ მოწყენით იყურა, უყვიპინუუ მოწყენით
უყურებია, ნოყვიპინუე(ნ) მოწყენით იყურებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. მოწყენით იყურება. შდრ. მოყვიპინაფა. 

Lemma: q'vizhal-i  
Number: 23319  
ყვიჟალ-ი (ყვიჟალს) მოლურჯო (პ. ჭარ.). შდრ. ყვიჟილი ლურჯ ისფერ საშუალი (საბა). 

Lemma: q'vir-i  
Number: 23320  
ყვირ-ი (ყვირს) ზოოლ. დედალი ცხვარი მესამე წელიწადში. შდრ. ოჩი (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 1, გვ. 213). შდრ. ჭყვირი. 

Lemma: q'virq'vin-i  
Number: 23321  
ყვირყვინ-ი (ყვირყვინს) იგივეა, რაც ყვიყვინი, -- უმწეოდ ყურება. გადატ. ყურყუტი. 

Lemma: q'virq'vinua  
Number: 23322  
ყვირყვინუა (ყვირყვინუას) სახელი იყვირყვინანს ზმნისა -- უმწეოდ ყურება. შქირენული დედიბიქუ ოკო უყვირყვინუასუ:
ქხს, 1, გვ. 215 -- მშიერმა დედაბერმა უნდა (უმწეოდ) უყუროს. იყვირყვინანს (იყვირყვინუუ იყურა, უყვირყვინუუ უყურებია,
ნოყვირყვინუე(ნ) იყურებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. უმწეოდ იყურება. 

Lemma: q'virch'a{l}-i  
Number: 23323  
ყვირჭა{ლ}-ი (ყვირჭა{ლ}ს) მაღალი და სუსტი (გამხდარი) პიროვნება. ართი ყვირჭალი (//ყვირჭა) კოჩი რე -- ერთი
მაღალი და გამხდარი კაცია. 

Lemma: q'viskil-i  
Number: 23324  
ყვისქილ-ი (ყვისქილ/რს), ყვისქი-ი (ყვისქირს) იგივეა, რაც ჸვისქილი, ჸვისქიი, -- ძე; შთამომავლობა; დასაბამი.
ხვამელი ორდავა ყვისქილიშე ყვისქილიშავა -- დალოცვილი იყავიო დასაბამიდან დასაბამდე (// შთამომავლობიდან
შთამომავლობამდეო). 

Lemma: q'viq'va{l-i}  
Number: 23325  
ყვიყვა{ლ-ი} (ყვიყვა{ლ/რ}ს) მოწყენილი; დაბეჩავებული. 

Lemma: q'viq'vin-i  
Number: 23326  
ყვიყვინ-ი (ყვიყვინს) იგივეა, რაც ყვირყვინი, -- უმწეოდ ყურება; მობუზული, მოწყენილის მზერა; ნაზად ხედვა. მუჭო
მიყვიყვინანცჷნი, ჩქიმი წაულა, ლეხი რენო?: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 30 -- მობუზული რომ მიდის, ჩემი სიკვდილი (ჩემი
წახდენა), ავადაა? თელი დღას იყვიყვინუუ თექ დო უკული მიდართუ ჸუჩა -- მთელი დღე უმწეოდ იყურა (იყურყუტა) იქ და
შემდეგ წავიდა სახლში. იყვიყვინანს (იყვიყვინუუ უმწეოდ იყურა, იყურყუტა; უყვიყვინუაფუ უყურყუტებია; ნოყვიყვინუე(ნ) ყურყუტებდა
თურმე) გრდუვ. ვნებ. უმწეოდ (ნაზად) იყურება, მობუზული იმზირება. 

Lemma: q'ia1  
Number: 23327  
ყია1 (ყიას) მუცელი. შდრ. ქვარა, ქორა. 

Lemma: q'ia2  
Number: 23328  
ყია2 (ყიას) იგივეა, რაც ყიაფი, -- ყივილი. თელ დღას ყია დო ღვია ირჩქილედუ -- მთელი დღე ყივილი და კნავილი
ისმოდა. შდრ. ღვია. 

Lemma: q'iamech'vil-i  
Number: 23329  
ყიამეჭვილ-ი (ყიამეჭვილ/რს) მუცელცარიელი (მუცელმიმწვარი). ორინჯი შქჷრენით ყიამეჭვილი დო ჩხურუში
ეჸოთამილი წიმორდუ მინდორს -- საქონელი შიმშილით მუცელცარიელი და სიცივით აყვანილი (აგდებული) იდგა
მინდორზე. 

Lemma: q'iar-i1  
Number: 23330  
ყიარ-ი1 (ყიარს) ყევარი, ორი უღელი (პ. ჭარ.). გუთანს, ყიარს ქუსქ ვითაამშვი უღუ კამბეშეფი დო ქოხონუნა დიხას: მ.
ხუბ., გვ. 56 -- გუთანს, ყევარს უბია თექვსმეტი უღელი კამეჩები და ხნავენ მიწას. 

Lemma: q'iar-i2  
Number: 23331  
ყიარ-ი2 (ყიარს) იგივეა, რაც წიარი, -- მწევარი; გადატ. ძალიან გამხდარი მწევარი ძაღლივით. ხუთი ბოთილი ღვინი
გეშვასინი, იშენი ყიარიჯგურა რე, მა ხათე გოვტიკონდუქ -- ხუთი ბოთლი ღვინო რომ დალიოს, მაინც მწევარივითაა
(გამხდარია), მე მაშინვე გავტიკინდები (ტიკივით გავხდები). 



Lemma: q'iap-i  
Number: 23332  
ყიაფ-ი (ყიაფის) იგივეა, რაც ყია2, -- ყივილი, ყიყინი. უგიმური ყიაფით არძას მოუკიონტუუ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 105 --
უგემური ყივილით ყველას თავბრუ დაახვია (დააბროსიალა). ყიანს (მიოყიანს მიაყივლებს, მიოყიჲუ მიაყივლა, მეუყიჲუუ მიუყივლია,
მენოყიჲუე(ნ) მიაყივლებდა თურმე) გრდუვ. საშ.- მოქმ. ყივის. შდრ. ჸია, ჸიაფი. 

Lemma: q'ilim-i  
Number: 23333  
ყილიმ-ი (ყილიმს) იხ. ჸილიმი, -- ლომი. ყილიმიჯგურა კოჩი -- ლომივით კაცი. 

Lemma: q'ilo  
Number: 23334  
ყილო (ყილოს) იხ. ჸილო, -- ვეფხვი. ყილოჯგურა ყაზახი რენია -- ვეფხვივით კაციაო. 

Lemma: q'ilua  
Number: 23335  
ყილუა (ყილუას) სახელი ყილანს ზმნისა -- 1. ყიყინი; 2. ხმამაღლა ტირილი. ბატი ყილანს -- ბატი ყიყინებს. ბაღანა
ყილანს -- ბავშვი ხმამაღლა ტირის. ბატიშ ყი{ლ}აქ შური გეშამიღუ -- ბატის ყიყინმა შემაწუხა (სული ამომიღო). 

Lemma: q'in-i  
Number: 23336  
ყინ-ი (ყინს) იგივეა, რაც ჸინი, -- ყინული. 

Lemma: q'int'ua  
Number: 23337  
ყინტუა (ყინტუას) იგივეა, რაც ჸინტუა, -- სახელი ყინტუნს ზმნისა -- ყლაპვა. ხორციქ ხორცი ოჭკომუ დო ხორხოტაქ ვა
ყინტუ: ი. ყიფშ., გვ. 178 -- ხორცმა ხორცი შეჭამა და ხორხმა (ყელმა) არ გადაყლაპა. ნახონა დიხას ყინტჷნდჷ: ი. ყიფშ., გვ.
15 -- ნახნავ მიწას ყლაპავდა. ოკო დედიბი ქჷიტიყინტუასი: ი. ყიფშ., გვ. 58 -- უნდა დედაბერი გადაყლაპოს. იხ. ყირტუა. 

Lemma: q'inua  
Number: 23338  
ყინუა (ყინუას) იგივეა, რაც ჸინუა, -- სახელი ყინუნს ზმნისა -- ყინვა. ზოთონც მუდგა ყინასჷნი, გურცუ ირო პირანც მესი: კ.
სამუშ., ქხპს, გვ. 166 -- ზამთარში რაც არ უნდა ყინოს, გულში ყოველთვის ყვავის მაისი. 

Lemma: q'inch-i  
Number: 23339  
ყინჩ-ი (ყინჩის) ამაყი, ცივი, უკარება. ნუმ გედირთუქ ყინჩის, - მიიტახუნქ კინჩხის: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 108 -- ნი იყინჩებ
(თორემ), - კისერს მოიტეხო. 

Lemma: q'inchal-i  
Number: 23340  
ყინჩალ-ი (ყინჩალს) იგივეა, რაც ყინჩი, -- ამაყი; ცივი, უკარება; ყოყლოჩინა. ნოდარი ვარდჷ ყინჩალი -- ნოდარი არ იყო
უკარება (მამლაყინწა). იხ. ყინჩინი. 

Lemma: q'inchin-i  
Number: 23341  
ყინჩინ-ი (ყინჩინს) იხ. ჸინჩინი, -- ყინჩვა; ამაყობა, მედიდურობა, მამლაყინწობა. უშნოთ იყინჩინანს -- უშნოდ იყინჩება.
იყინჩინანს (იყინჩინუუ იმამლაყინწ{ავ}ა, უყინჩინუუ უმამლაყინწ{ავ}ებია, ნოყინჩინუე(ნ) მამლაყინწობდა თურმე) გრდუვ. ვნებ.
მამლაყინწობს, ცუდმედიდობს, მედიდურობს. შდრ. ჩიკინი. 

Lemma: q'inc'in-i  
Number: 23342  
ყინწინ-ი (ყინწინს) დუდიში -- თავის გამართვა (ყანწივით). ქ ყინწინი კისერიში კისრის გამართვა, წაგრძელება: უყინწანს
კისერი -- ყანწივით (წვრილი) კისერწაგრძელებულია. 

Lemma: q'irzin-i  
Number: 23343  
ყირზინ-ი (თოლიში) იგივეა, რაც ჸირზინი, -- დაჩემებით მზერა; კარკვლა (თვალისა). კისერც მაყურყი მოუნჭირი, თოლი
გამწუყირზინე!: ყაზაყ., 7.10.1931, გვ. 2 -- კისერზე მარყუჟი მოუჭირე, თვალი გადმოუკარკლე. ირ სიკეთეს თქვანდე
ველუთ, თოლი მიყირზანა ჩქი: ი. ყიფშ., გვ. 137 -- ყოველ სიკეთეს თქვენგან ველით, თვალი გადმოკარკლური გვაქვს ჩვენ.
უყირზანს (იყენ. ოყირზინუუ გადმოკარკლა, უყირზინუაფუ გადმოუკარკლავს) გრდუვ. სასხვ. ქც. თვალები გადმოკარკლული აქვს.
ოყირზინუანს (ოყირზინუუ კარკლა, უყირზინუაფუ უკარკლავს) გრდმ. კარკლავს (თვალებს). შდრ. თოლიყირზა. 

Lemma: q'irzua  
Number: 23344  
ყირზუა (ყირზუას) იგივეა, რაც ჸირზუა, -- უზომოდ სმა; უგრძნობლად დათრობა. 

Lemma: q'irim-i  
Number: 23345  
ყირიმ-ი (ყირიმს) იგივეა, რაც ყილიმი, -- ვაჟკაცური აგებულებისა; ლომივით. მაღალი დო მანგარი კოჩიშენი თქუანა:
ყირიმიჯგურა კოჩიენია -- მაღალ და მაგარ კაცზე იტყვიან: ყირიმივით (ალბათ ყირიმის თოფივით) კაციაო. ენა
გილეცოდილებუ დო ყირიმიჯგურა კოჩი ინოხე ჸუდეს -- ეს (ქალი) ცოდვილობს და ყირიმივით კაცი ზის სახლში. 

Lemma: q'irmiz-i  
Number: 23346  
ყირმიზ-ი (ყირმიზის) ყირმიზი, ინისფერი (პ. ჭარ.). 



Lemma: q'irt'al-i  
Number: 23347  
ყირტალ-ი (ყირტალს) კისერწაგრძელებული (ადამიანი), ყელყერყეტი. 

Lemma: q'irt'ap-i  
Number: 23348  
ყირტაფ-ი (ყირტაფის) ყროყინი. კამბეშიში ყირტაფიქ ვადმორულუა: მ. ხუბ., გვ. 78 -- კამეჩის ყროყინმა არ დამაძინაო. 

Lemma: q'irt'ua  
Number: 23349  
ყირტუა (ყირტუას) იგივეა, რაც ყინტუა, ჸირტუა, -- ყლაპვა. ალაყურტის ხოლო ყირტუა ოკონია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 7 --
მსმელს (მყლაპავს) ისევ სმა (ყლაპვა) უნდაო. (ალაყურტსაც (იხ.) ყლაპვა უნდაო). გურმეშირილი პატონეფი მინდორც
ქამწოყირტანდეს: ქხს, 1, გვ. 291 -- გულწასული ბატონები მინდორში იყლაპებოდნენ. ყირტუნს (ყირტუ ყლაპა, უყირტუ უყლაპია,
ნოყირტუე(ნ) ყლაპავდა თურმე) გრდმ. ყლაპავს. აყირტუუ(ნ) (აყირტუ ეყლაპა, ყირტუუ {გადა}ჰყლაპვია) გრდუვ. ვნებ. უყირტუნს
ზმნისა -- ეყლაპება. იყირტე(ნ) (იყირტუ შესაძლებელი გახდა {გადა}ყლაპვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ყირტუნს ზმნისა --
შეიძლება {გადა}ყლაპვა. აყირტე(ნ) (აყირტუ შეძლო {გადა}ეყლაპა, -- , გენოყირტუე(ნ) შესძლებია {გადა}ეყლაპა) გრდუვ. შესაძლ.
ვნებ. უყირტუნს ზმნისა -- შეუძლია {გადა}ყლაპოს. ოყირტაფუანს (ოყირტაფუუ აყლაპვინა, უყირტაფუაფუ უყლაპვინებია,
ნოყირტაფუე(ნ) აყლაპვინებდა თურმე) კაუზ. ყირტუნს ზმნისა -- აყლაპვინებს. მაყირტალი მიმღ. მოქმ. მყლაპავი. ოყირტალი მიმღ.
ვნებ. მყ. საყლაპავი. გინოყირტილი მიმღ. ვნებ. წარს. გადაყლაპული. ნაყირტა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაყლაპი. ნაყირტუერი მიმღ. ვნებ.
წარს. ყლაპვის საფასური. {უგნუ}უყირტუ მიმღ. უარყ. {გადა}უყლაპავი. 

Lemma: q'irq'ap-i  
Number: 23350  
ყირყაფ-ი (ყირყაფის) იგივეა, რაც ყჷრყაფი, -სახელი იყირყანს ზმნისა, -- ხშირი ავადმყოფობა; ჭირვეულობა. 

Lemma: q'irq'in-i  
Number: 23351  
ყირყინ-ი (ყირყინს) 1. ყროყინი. 2. გადატ. ხმამაღლა გაურკვეველი ლაპარაკი. მუთუნქ ვაგმაგინუ იში ნარაგადუშე,
ყირყინუნს -- ვერაფერი გავიგე მისი ნათქვამიდან, ყროყინებს. ყირყინუნს (ყირყინუ იყროყინა, გაურკვევლად ილაპარაკა;
უყირყინუ უყროყინია; ნოყირყინუე(ნ) ყროყინებდა თურმე) გრდუვ. საშ.- მოქმ. გაურკვევლად ლაპარაკობს; ყროყინებს.. შდრ.
ღირღინი, ხირხინი. 

Lemma: q'irq'ina  
Number: 23352  
ყირყინა (ყირყინას) ვისაც ყირყინი სჩვევია -- გაურკვევლად მოლაპარაკე ადამიანი, -- ყროყინა. 

Lemma: q'irq'inua  
Number: 23353  
ყირყინუა (ყირყინუას) იხ. ყირტაფი, -- სახელი ყირყინუნს ზმნისა -- ყროყინი. კამბეში ყირყინუნს -- კამეჩი ყროყინებს. 

Lemma: q'irq'it'a  
Number: 23354  
ყირყიტა (ყირყიტას) ყელი, ყანყრატო. იხ. ხურხი, ხორხონტა. 

Lemma: q'irq'ua  
Number: 23355  
ყირყუა (ყირყუას) დასუსტება, გახდომა. გვალას ვეფათარჷდჷ საქონელი დო იყირყანდჷ -- მთაში არ ბალახობდა
საქონელი და სუსტდებოდა ({გა}ხდებოდა). 

Lemma: q'irch'a  
Number: 23356  
ყირჭა, ყირჭალ-ი (ყირჭა{ლ}ს) მაღალი და სუსტი (გამხდარი). შდრ. კისერყირჭა კისერგრძელი (თან სუსტი). 

Lemma: q'iu  
Number: 23357  
ყიუ, ყიუ! შორსდ. ყია, ყია. იში ბირა მის ვაუჩქჷ, ყიუ, ყიუში ძახინი რე: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 105 -- იმისი სიმღერა ვინ
არ იცის, ყია, ყიას ძახილია... 

Lemma: q'iq'a  
Number: 23358  
ყიყა, ყიყალ-ი (ყიყას, ყიყალს) 1. ავადმყოფობით შეშუპებული; მუცელგამობერილი; დაბეჩავებული. 2. ჩია და შეუხედავი.
შდრ. ყვიყვალი. 

Lemma: q'iq'in-i  
Number: 23359  
ყიყინ-ი (ყიყინს) 1. იგივეა, რაც ყირყინი, -- ყიყინი, გაურკვეველი ლაპარაკი, ბურტყუნი. მუდგასი რენი გეყიყინუნს
ჟვაბუცალო -- რაღაცასაა ყიყინებს ბაყაყივით. 2. თვალებგადმოკარკლული ყურება; მორიდებული ჩახედვა; ჭყეტა. თოლცჷ
ინაყიყინანც, ანთასნერო იკჷჩუუ: მასალ., გვ. 66 -- თვალში ჩასცქერის (მორიდებულად), ათასნაირად იკეცება. თოლეფი
უყიყანს -- თვალები დაჭყეტილი აქვს. უყიყანს (მხოლოდ აწმყოს წრის მწკრივებში; სხვაგან იყენ. ოყიყინუანს ჭყეტს, ოყიყინუუ
ჭყიტა, უყიყინუაფუ უჭყეტია, ნოყიყინ{აფ}უე(ნ) ჭყეტდა თურმე) გრდუვ. საშ.- მოქმ. სასხვ. ქც. თვალები დაჭყეტილი აქვს. ოყიყინუანს
(ოყიყინუუ ჭყიტა, უყიყინუაფუ {და}უჭყეტია, ნოყიყინაფუე(ნ) ჭყეტდა თურმე) გრდმ. აჭყეტს (ჭყეტს) თვალებს. 

Lemma: q'iq'inapa  
Number: 23360  
ყიყინაფა (ყიყინაფას) სახელი ყიყონდუ(ნ) ზმნისა -- დამყაყება; დალპობის წინა პერიოდი. ჭვიმეფქ გოდირთუ,
დოყიყონდუ ხირქ -- წვიმები დაიჭირა, დალპა ხილი. ყიყონდუ(ნ) (დოყიყონდუ დალპა, დოყიყინაფე{ლე}(ნ) დამპალა) გრდუვ. ვნებ.



ლპება; მყაყდება. ოყიყინუანს (დააყიყინუუ დაალპო, დუუყიყინუაფუ დაულპია, დონოყიყინაფუე(ნ) დაალპობდა თურმე) გრდმ. ალპობს,
ამყაყებს. ოყიყინაფალი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}სალპობი, {და}სამყაყებელი. ყიყინაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. დამპალი, {და}მყაყებული.
ნაყიყინაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ლპობის, დამყაყების საფასური. 

Lemma: q'iq'inapil-i  
Number: 23361  
ყიყინაფილ-ი (ყიყინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ყიყონდუ(ნ) ზმნისა -- დამპალი; დამყაყებული. 

Lemma: q'iq'onua  
Number: 23362  
ყიყონუა (ყიყონუას) სახელი ყიყონუნს ზმნისა -- ლოღნა; უწესოდ ჭამა; ძლივს ჭამა. ოჭკომარს მიკიყიყონუ -- საჭმელს
ძლივს (უწესოდ) ჭამს; ლოღნის. 

Lemma: q'lap'ua  
Number: 23363  
ყლაპუა (ყლაპუას) ყლაპვა. შდრ. ყირტუა; ჸირტუა. 

Lemma: q'lip'in-i  
Number: 23364  
ყლიპინ-ი (ყლიპინს) თოლიში, -- იგივეა, რაც რყიპინი თოლეფიში, -- თვალების კარკვლა უკმაყოფილების ან
მრისხანების ნიშნად. შდრ. გურ. ყლიპვა თვალების გაფართოება უკმაყოფილების ან მრისხანების ნიშნად (გ. შარაშ.). 

Lemma: q'lip'ua  
Number: 23365  
ყლიპუა (ყლიპუას) იგივეა, რაც ყლაპუა, -- სახელი ყლიპუნს ზმნისა -- ყლაპვა. გადატ. ჭყეტა (თვალისა). სუმი სენი ღუმუ
გეყლიპუ -- სამი თეფში ღომი ჩაყლაპა. ყლიპუნს (გეყლიპუ გადაყლაპა, გეუყლიპუ გადაუყლაპავს, გენოყლიპუე(ნ) გადაყლაპავდა
თურმე) გრდმ. ყლაპავს. 

Lemma: q'oboria  
Number: 23366  
ყობორია, ყობორო (ყობორიას, ყობოროს) იგივეა, რაც ყვებერე, ყვებერია. ჸუნს ართი ყობორია ბაღანა -- (იმას) ჰყავს
ერთი უნდილი (უფხო) ბავშვი. 

Lemma: q'olandar-i  
Number: 23367  
ყოლანდარ-ი, ყოლინდარ-ი (ყოლა/ინდარს) ბოტან. იგივეა, რაც ყვალანდარი(ა. მაყ.), -- ინგლისური კოინდარი.
ყოლანდირი: ყაზაყ., 6.06.1930 -- კოინდარი. 

Lemma: q'omur-i  
Number: 23368  
ყომურ-ი (ყომურს) იხ. ჸომური, -- ტყემალი. 

Lemma: q'oran-i  
Number: 23369  
ყორან-ი (ყორანს) იგივეა, რაც ყვარანი, -- ზოოლ. ყორანი. ყორანქ ქჷმორთჷ, უნჩაშ ნწერილქ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ.
24 -- ყორანი მოვიდა, შავად შესუდრული (მოსილი). 

Lemma: q'ore  
Number: 23370  
ყორე (ყორეს) იგივეა, რაც ჸორე, -- ყორე; შეშის ან ქვის ზვინი (პ. ჭარ.). // გადატ. ხეზე მიყუდებული დაწყობილი შეშა.
დიშქაში ყორე ნოღვენია, ჯიმა, ე კოს -- შეშის ყორე ჰქონიაო, ძმაო, ამ კაცს. 

Lemma: q'orq'el-i  
Number: 23371  
ყორყელ-ი (ყორყელს) ყანყრატო; ყელი, ხორხი (პ. ჭარ.). იხ. ყორყინტე; ხირხიტა; ხორხოტა. 

Lemma: q'orq'int'e  
Number: 23372  
ყორყინტე (ყორყინტეს) იგივეა, რაც ყორყელი, -- ყანყრატო. ქუუხვამილე ყორყინტე -- დავუჭირე ყანყრატო. 

Lemma: q'orq'osh-i  
Number: 23373  
ყორყოშ-ი (ყორყოშის) ძლიერ მღვრიე, უსუფთაო წყალი (მ. ძაძ., 2, გვ. 104). 

Lemma: q'orsh-i  
Number: 23374  
ყორშ-ი (ყორშის) კოშკი; გუმბათი; ციხე-კოშკი. გინოდგვე დიდი ყორში: ი. ყიფშ., გვ. 55 -- ედგა (დგმია) დიდი კოშკი. ჟი
მუნარე ჩე მუნაფაში ყორში ჩელა: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 18 -- ზევიდან ადგას თეთრი ღრუბლის თეთრი კოშკი. ჰაერც
ყორშის ქიგეიდგჷ: მასალ., გვ. 32 -- ჰაერში კოშკს დაგიდგამ. ათე ყორშისჷ სუმი ზისუნახე გიმახენია:ი. ყიფშ., გვ. 60 -- ამ
კოშკში სამი მზეთუნახავი ზისო. შქას ყორშეფი აშაჸუნცუ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 142 -- შუაში კოშკებია ჩაყოლებული. 

Lemma: q'oq'-i  
Number: 23375  
ყოყ-ი (ყოყის) ზოოლ. ზაქი. 

Lemma: q'oq'e  
Number: 23376  



ყოყე (ყოყეს) ბოტან. ბალახია ერთგვარი, -- ხმარობენ საქონლის ავადმყოფობის ყვაპუ-ს სამკურნალოდ (ს. მაკალ., გვ.
194). 

Lemma: q'oq'ore  
Number: 23377  
ყოყორე, ყოყორო (ყოყორეს, ყოყოროს) რბილი, უმწიფარი; წყალ-წყალა გოგრაზე ითქმის: ყოყორო კოპეშია. // გადატ.
ყოყორო კოჩიენია, -- ითქმის უფხო, უნდილ, უუნარო კაცზე. იხ. ტყოტყორო; შდრ. ლაზ. ყოყორე გოგრა, კვახი (ნ. მარი). 

Lemma: q'osh-i  
Number: 23378  
ყოშ-ი (ყოშის) იგივეა, რაც ყორში, -- კოშკი. ათე ყოშისჷ სუმი ზისუნახე გჷმახენია: ი. ყიფშ., გვ. 28 -- ამ კოშკზე სამი
მზეთუნახავი ზისო. 

Lemma: q'rushk'a  
Number: 23379  
ყრუშკა (ყრუშკას) [რუს. кружка ტოლჩა]. იგივეა, რაც კურუშქა, -- ყურუშკა, -- მეტალის ჭიქა. შდრ. სტაქანი. 

Lemma: q'ua  
Number: 23380  
ყუა (ყუას) ბუმბული, წმინდა ბურტყლი (პ. ჭარ.). 

Lemma: q'uash  
Number: 23381  
ყუაშ მაპაშქინია (ყუაშ მაპაშქინიას) ბოტან. ონტკოფა. 

Lemma: q'udro  
Number: 23382  
ყუდრო (ყუდროს) მყუდრო. ყუდრო არგიი -- მყუდრო ადგილი. 

Lemma: q'ule  
Number: 23383  
ყულე (ყულეს) ციხე. ჸვარიაქ თქუუა: თი დროშა ვაბღურუდევა, მუ დროშახ ლიშის ყუნწიშე ყულე ვეკეთინენია -- ყვავმა
თქვაო: იმ დრომდე არ მოვკვდებოდეო, რა დრომდე ნემსის ყუნწისაგან ციხე არ შეიძლება გაკეთდესო. 

Lemma: q'ulit'ua  
Number: 23384  
ყულიტუა (ყულიტუას) ერთიანად (ერთბაშად) გადაყლაპვა. 

Lemma: q'ulipua  
Number: 23385  
ყულიფუა (ყულიფუას) იხ. ჸულიფუა, -- ყლაპვა. 

Lemma: q'ulma  
Number: 23386  
ყულმა (ყულმას) სალანძღავი სიტყვაა: გაუგებელი; ბაიყუში. იშენი ყულმა რე, მუთუნი ვაარჩქილენი ფერი -- მაინც
ყულმაა (გაუგებელი), არაფერი რომ არ ესმის, ისეთი. შდრ. ლუპარკი, ლოდო; იმერ. ყუმი ჩუმი და ბაიყუში (ქეგლ). 

Lemma: q'un-i  
Number: 23387  
ყუნ-ი (ყუნს): ვარჩხილიში ორტყაფუს უღუდუ ვარჩხილიში ყუნი -- ვერცხლის სარტყელს ჰქონდა ვერცხლის ყუნი. 

Lemma: q'una  
Number: 23388  
ყუნა (ყუნას) იგივეა, რაც ჸუნა, -- ყოლა. სით ვამორყუნს სქანი ჯიმავე?: მ. ხუბ., გვ. 20 -- შენც რომ არ მოგყავს შენი ძმაო? 

Lemma: q'unc'-i  
Number: 23389  
ყუნწ-ი (ყუნწის) იგივეა, რაც ყურწი, ჸურწი, -- ყუნწი. კოჩი გაჭირებას ლიშიში ყუნწის კილელენსია დო დარხინებას კარც
ვემნინტირენია: ა. ცან., გვ. 110 -- კაცი გაჭირვების დროს ნემსის ყუნწში გაძვრებაო და დალხინების დროს კარში ვერ
შემოეტევაო. 

Lemma: q'ura  
Number: 23390  
ყურა (ყურას) იხ. ჸურა, -- ყმუილი. 

Lemma: q'uradgeba  
Number: 23391  
ყურადგება (ყურადგებას) ყურადღება. 

Lemma: q'urdg-i  
Number: 23392  
ყურდგ-ი (ყურდგის) იგივეა, რაც ყუდრო, -- მყუდრო, წყნარი; მყუდრო ადგილის მაძიებელი. ყურდგი არდგილი რენია --
მყუდრო ადგილიაო. ყურდგი ღ ყურუ+არდგილი მყუდრო ადგილი. 

Lemma: q'urdgel-i  
Number: 23393  
ყურდგელ-ი (ყურდგელ/რს) იხ. ჸურდგელი, -- ზოოლ. კურდღელი. დოჸვილჷ ჟირი ყურდგელი: ი. ყიფშ., გვ. 41 -- მოკლა



ორი კურდღელი. დოჸვილჷ ჟირი ტყარ-ღეჯი დო ჟირი ყურდგელი: ა. ცაგ., გვ. 35 -- მოკლა ტყის ორი ღორი და ორი
კურდღელი. ყურდგელიშ მათხოზინექ სქვერი ჭოფუა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 153 -- კურდღლის მდევარმა შველი დაიჭირაო. 

Lemma: q'urdgelish(i)  
Number: 23394  
ყურდგელიშ(ი) ლებია (ყურდგელიშ(ი) ლებიას) ბოტან. ცერცველა. იხ. კვარიაში ხაჯი, გვარგვალიტა (ა. მაყ.). 

Lemma: q'urdgelishi  
Number: 23395  
ყურდგელიში მართვე (ყურდგელიში მართვეს) ზოოლ. ბაჭია. 

Lemma: q'ure  
Number: 23396  
ყურე (ყურეს) იხ. ჸურე, -- ყურე, უბანი, მხარე. 

Lemma: q'ureba  
Number: 23397  
ყურება (ყურებას) ყურადღების არ მიქცევა, მიფუჩეჩება, მიყრუვება. 

Lemma: q'urz-i  
Number: 23398  
ყურზ-ი (ყურზის) იგივეა, რაც ყურწი, -- ნემსის ყური. მუჟამს კოჩის უჭირსჷნი, ლიშიში ყურზის (//ყუნწის) გითურსია: ხალხ.
სიბრ., 1, გვ. 70 -- როცა კაცს უჭირს, ნემსის ყუნწში გაძვრებაო. 

Lemma: q'urzen-i  
Number: 23399  
ყურზენ-ი (ყურზენს), ყურძენ-ი (ყურძენს) იხ. ჸურზენი, -- ყურძენი. 

Lemma: q'urtbalish-i  
Number: 23400  
ყურთბალიშ-ი (ყურთბალიშის) ყურთბალიში, პატარა ბალიში. სქან ყურთბალიშ ქოპუას: ქხს, 1, გვ. 97 -- შენი ყურთბალიში
ვიყო (მქნა). შდრ. ჸუჯბალიში. 

Lemma: q'uria  
Number: 23401  
ყურია (ყურიას) ყურყუმი, -- ძლიერ შავი, ძლიერ ბნელი. სახე ბჟალარაშა გიგუ, თოლ დო წარი - ყურიაშა: კ. სამუშ., ქხპს,
გვ. 121 -- სახე მზის ბზინვას მიგიგავს, თვალ-წარბი -- ყურყუმს. 

Lemma: q'urs-i  
Number: 23402  
ყურს-ი (ყურსის) კურსი. ქოცჷ პატი თი რიგი, ათაში-ოში მანათიშა ღირჷდჷ ჯვეში ყურსითჷნ, ფერი: მ. ხუბ., გვ. 72 -- სცა
პატივი იმ რიგის, ასე - ასი მანეთი რომ ღირდა ძველი კურსით, ისეთი. 

Lemma: q'ursal-i  
Number: 23403  
ყურსალ-ი (ყურსალს) კაცის ქურდი (ს. მაკალ., გვ. 239); ადამიანის (განსაკუთრებით ბავშვის) გამტაცებელი - ქურდი.
ყურსალეფიში ნახვამილეფი სქანი და დო ჯიმალეფი: მასალ., გვ. 60 -- ყურსალთა გატაცებული შენი და და ძმები. 

Lemma: q'ursua  
Number: 23404  
ყურსუა (ყურსუას) იხ. ჸურსუა, -- 1. გაჩუმება; 2. დაწმენდა. ვარჩხილიში ყურსუა -- ვერცხლის დაწმენდა (პ. ჭარ.). 

Lemma: q'urum-i  
Number: 23405  
ყურუმ-ი (ყურუმს) იხ. ჸურუმი, -- 1. მრგვალი შავი ქვა. 2. ძალიან ღრმა ადგილი მდინარეში, -- შავად რომ მოჩანს. 

Lemma: q'urumsagh-i  
Number: 23406  
ყურუმსაღ-ი (ყურუმსაღის) სალანძღავი სიტყვაა. ოსმალ. თავის ცოლის მაჭანკალი (ვ. ბერ.). 

Lemma: q'urushk'a  
Number: 23407  
ყურუშკა (ყურუშკას) იგივეა, რაც კურუშკა, ყრუშკა, -- ტოლჩა. 

Lemma: q'urq'in-i  
Number: 23408  
ყურყინ-ი (ყურყინს) ყუყუნი, მუცლის ხმაური, ბუყბუყი, ყურყური. ქორა მიყურყინუნს -- მუცელი მიყუყუნებს. ქვარას
ალმაყურყინჷ მუდგარენი -- მუცელი მგვრემს რაღაც. ართშა ქვარა ხოლო ქიდიყურყინუანსია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 13 --
ერთხელ მუცელიც დაიბუყუნებსო. ქვარაში ყურყინი -- მუცლის გვრემა. შდრ. ყურჭინი (ქვარაში). 

Lemma: q'urq'inua  
Number: 23409  
ყურყინუა (ყურყინუას) იგივეა, რაც ყურყინი. 

Lemma: q'urq'ut'-i  
Number: 23410  
ყურყუტ-ი (ყურყუტის) ყურყუტი, დიდხანს ლოდინი. 



Lemma: q'urshua  
Number: 23411  
ყურშუა (ყურშუას) იგივეა, რაც ჸურჩუა, -- ყუჟვა, ყუჩვა; ყუჩება; (ქათმის) დაბუდება. 

Lemma: q'urdzen-i  
Number: 23412  
ყურძენ-ი (ყურძენს) იხ. ჸურძენი, -- ყურძენი. ყურძენს წი ჯგირი პიჯი უღუდუა: ი. ყიფშ., გვ. 1 -- ყურძენს წელს კარგი პირი
ჰქონდაო. 

Lemma: q'urdzenish(i)  
Number: 23413  
ყურძენიშ(ი) ვარდ-ი (ყურძენიშ(ი) ვარდის) ბოტან. ცის-ვაზი, გლიცინია (ა. მაყ.). 

Lemma: q'urc'-i  
Number: 23414  
ყურწ-ი (ყურწის) იგივეა, რაც ყუნწი, ჸურწი, -- ყუნწი. ატუქ ძაფო გინირთჷ დო ლეშიში ყურწის ქიიშარღუ: ი. ყიფშ., გვ. 10 -
- ატუ ძაფად იქცა და ნემსის ყუნწში გაეყარა. ლიშიში ყურწის გეითურსია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 80 -- ნემსის ყუნწში გაძვრებაო.

Lemma: q'urc'a  
Number: 23415  
ყურწა, ყურწაქამ-ი (ყურწას, ყურწაქამს) დაბლადაშვერილრქიანი. შდრ. გაკე. იხ. ქა. 

Lemma: q'urc'il-i  
Number: 23416  
ყურწილ-ი (ყურწილ/რს) იგივეა, რაც ჸურწილი, -- მიმღ. ვნებ. წარს. იყურწუუ(ნ) ზმნისა -- დახუნძლული, ბევრ-მოსხმული;
დაკუნწლული. შდრ. მეჩანელი. 

Lemma: q'urc'k'-i  
Number: 23417  
ყურწკ-ი (ყურწკის) ნემსის ყუნწი (დ. ფიფია). 

Lemma: q'urc'ua  
Number: 23418  
ყურწუა (ყურწუას) იგივეა, რაც ჸურწუა, -- სახელი ყურწუნს, იყურწუუ(ნ) ზმნათა -- 1. ბევრი ნაყოფის სხმა, დახუნძვლა. 2.
ერთბაშად, ხარბად სმა, -- ყლურწვა. აკოდოხოდუნა ბოშეფი დო ღვინს ყურწუნა -- ერთად დასხდებიან ბიჭები და ღვინოს
ყლურწავენ. ჩქიმი ბორო უნჩაში სკუა ღვინსჷ გილაყურწუნსია: ქხს, 1, გვ. 161 -- ჩემი სულელი უფროსი შვილი (დადის და)
ღვინოს ყლურწავსო. 

Lemma: q'urch'in-i  
Number: 23419  
ყურჭინ-ი (ყურჭინს) იგივეა, რაც ჸურჭინი, -- ყუყინი, მუცლის გვრემა, ხმაური მუცელში, ყურყური. ქორა მიყურჭინუნს --
მუცელი ყუყინებს. შდრ. ყურყინი. 

Lemma: q'urch'inua  
Number: 23420  
ყურჭინუა (ყურჭინუას) იგივეა, რაც ყურჭინი. 

Lemma: q'urch'ua  
Number: 23421  
ყურჭუა (ყურჭუას) სახელი ყურჭუნს ზმნისა -- ყლურჭვა. ჩქიმდა ქუმურქჷნი, ღვინს ყურჭუნქ, სქანდა ქიმურქჷნი, თოლეფს
წკურუნქ: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 163 -- ჩემთან რომ მოხვალ, ღვინოს ყლურჭავ (//ყლურწავ), შენთან რომ მოვალ, თვალებს
ხუჭავ. 

Lemma: q'e'rt'ol-i  
Number: 23422  
ყჷრტოლ-ი (ყჷრტოლს) უმადოდ ჭამა, -- ყლაპვა. 

Lemma: q'e'rt'ua  
Number: 23423  
ყჷრტუა (ყჷრტუას) იხ. ჸირტუა, -- ყლაპვა. გურმეშირილი პატონეფი მინდორს ქემწოყჷრტჷნდეს: ი. ყიფშ., გვ. 150 --
მშიერი (გულწასული) ბატონები მინდორზე იყლაპებოდნენ. 

Lemma: q'e'rq'ap-i  
Number: 23424  
ყჷრყაფ-ი (ყჷრყაფის) იხ. ყირყაფი, -- ხშირი ავადმყოფობა; ჭირვეულობა. 

Lemma: q'e'rq'in-i  
Number: 23425  
ყჷრყინ-ი (ყჷრყინს) იხ. ყირყინი. 

Lemma: q'e'q'onua  
Number: 23426  
ყჷყონუა (ყჷყონუას) იხ. ყიყონუა. 



Letter: ՚  
ჸ 

Lemma: ՚  
Number: 23427  
ჸ ხორხში წარმოებული მკვეთრი თანხმოვანია, სახმო სიმების ხშვა-სკდომით მიღებული; აქ ის ფონემაა (გ. ახვლედიანი).
წარმოადგენს ყ თანხმოვნის მოდიფიკაციას ხმოვნებისა (ა, ე, ი, ო, უ) და ვ თანხმოვნის წინ სიტყვის როგორც დასაწყისში,
ასევე შიგნით. ასე, მაგ., ჸანება ჩადგომა ქარისა, ჸებური კერია, ჸიონი ყივილი, ჸოთამა სროლა, ჸურზენი ყურძენი, ჸვალი
ყველი... ქიჸანა ქვეყანა, შეჸერი ღერო... მეგრულის ზუგდიდურ-სამურზაყანოულ კილოში ზოგჯერ ყ რომ დასტურდება, იქ
სენაკურში, განსაკუთრებით კი მის ბანძურ-მარტვილურ თქმაში, გვაქვს ჸ. შდრ. ყვარია და ჸვარია ყვავი, ყურდგელი და
ჸურდგელი კურდღელი, ყინტუა და ჸინტუა ყლაპვა და ა. შ. ამ უკანასკნელში ხშირად ხმოვნებს შორის ჸ ურეფლექსოდ
იკარგება: ქოოფე ღ ქოჸოფე კი ყოფილა, ქიანა ღ ქიჸანა ქვეყანა... 

Lemma: ՚a1  
Number: 23428  
ჸა1 (ჸას; მრ. რიცხვ.: ჸალ-ეფ-ი) 1. რტო, შტო, ტოტი. ჟი ბორია ირქენსი დო ცაცხვიშ ჸას მიაგანს: ქხს, 1, გვ. 238 -- ზევით
ქარი ქრის და ცაცხვის ტოტს ეხეთქება. ნიკოლოზ უგუნურცუ ეცალი ვემკუუჩანდჷ ჸაშა: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 160 -- ნიკოლოზ
უგუნურს ასეთი არ ესხა ტოტზე. ლჷლჷ შეჸერი ჸაშე ეშმაფუნს -- რბილი ყლორტი ტოტიდან (შტოდან) ამოდის (ამოდუღს).
ათე ჟირი ჸალეფი იქილე-აქილე ჯიბეშა ქალედვია: მ. ხუბ., გვ. 86 -- ეს ორი ტოტი (ტოტები) იქით-აქეთ ჯიბეში ჩაიდევიო.
ნუზუს ჸალეფი აკუბეჭ: მასალ., გვ. 111 -- ნაძვს ტოტები დაუწნავს. შდრ. ლაზ. ყა ტოტი, ყალეფე ტოტები (ნ. მარი). 2.
ძველად სახვნელი იარაღი. ჩქინი ჯვეში ჸათ ხონუნდუ, მინიშა ნოტყერიში ქათუ -- ჩვენი წინაპარი (ძველი) (ხის) ტოტით
ხნავდა, ზოგჯერ ტყიურის რქით. 

Lemma: ՚a2  
Number: 23429  
ჸა2 შორსდ. არა. ჸა! ვააკეთა თეჯგურა საქმე! -- არა! არ გააკეთო ასეთი საქმე! მარა ჸა, ვემეჩეს ენა: მ. ხუბ., გვ. 67 --
მაგრამ არა, არ მისცეს ეს. ჸა! ვარჷ, ღოროთჷმე, ვე ებრტებუქ: ი. ყიფშ., გვ. 19 -- არა! ღმერთმანი, არ გავიქცევი. 

Lemma: ՚aa  
Number: 23430  
ჸაა! შორსდ. დადასტურ. აა. ჸაა! ჩქიმი მეტი ქიგურე სი-და, ქჷგოძირა მა სია: მ. ხუბ., გვ. 129 -- აა! თუ ჩემზე მეტი ისწავლე
შენ, გაჩვენებ მე შენო. 

Lemma: ՚avava  
Number: 23431  
ჸავავა! შორსდ. ავავაი, -- გოდება. მოჯალაბე ჭკორიში ჸავავა: მასალ., გვ. 60 -- მოჯალაბე ყმის გოდება (ავავაი). 

Lemma: ՚azaq'-i  
Number: 23432  
ჸაზაყ-ი (ჸაზაყის) იგივეა, რაც ჸაზახი. ჯგირი ჸაზაყი გოხოლჷდეს -- კარგი ვაჟკაცი გახლდათ. 

Lemma: ՚azaq'ala  
Number: 23433  
ჸაზაყალა (ჸაზაყალას) იგივეა, რაც ჸაზახალა. 

Lemma: ՚aza՚ala  
Number: 23434  
ჸაზაჸალა (ჸაზაჸალას) იხ. ჸაზახალა. 

Lemma: ՚azax-i  
Number: 23435  
ჸაზახ-ი (ჸაზახის) იგივეა, რაც ყაზახი, -- გლეხი; გადატ. ვაჟკაცი. მიქ იჸუას ჸაზახიქ?: ი. ყიფშ., გვ. 116 -- ვინ იქნეს გლეხი?
ათეზუმა ჸაზახო მორდი! -- ამოდენა კაცად (ვაჟკაცად) გაგზარდე! ჸაზახ-თავად-ჟინოსკუა ასე აკა ვეჲშეგორე -- გლეხი-
თავად-აზნაური ახლა არც ერთი არ გამოირჩევა (შეიძლება გამოარჩიო). 

Lemma: ՚azaxala  
Number: 23436  
ჸაზახალა, ჸაზაყალა, ჸაზაჸალა (ჸაზაყ/ხალას) ვაჟკაცობა. ჸაზახალა მუჭო ოკონი, მა სი ნჷმოგურუა! -- ვაჟკაცობა
როგორ უნდა, შენ მე ნუ მასწავლი! მა ამბე გებგონინ, ჸაზაჸალა ღურაშა: ქხს, 1, გვ. 267 -- მე რომ ამბავი გავიგონე,
ვაჟკაცობა სიკვდილამდე. 

Lemma: ՚atama  
Number: 23437  
ჸათამა, ჸოთამა (ჸა/ოთამას) ჩაგდება; სროლა. სუკო კოჩი ვენაჸათა, ხეთჷ გიჩქჷ გაფილი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 142 --
სერად კაცი არ ჩააგდო, ხელით გგონია აგებული. 

Lemma: ՚atak  
Number: 23438  
ჸათაქ ზმნზ. აქ. მუჟანსით ჸათაქ მორაგადაფიქ მოხვადუნი -- როდესაც აქ მოლაპარაკება მოხდა. შდრ. ათაქ. 

Lemma: ՚ai  
Number: 23439  
ჸაი, ჸაი! შორსდ. მოსაბრუნებელი შეძახილი. 



Lemma: ՚aiom-i  
Number: 23440  
ჸაიომ-ი (ჸაიომს) ყალიონი. იხ. ჸალიონი. 

Lemma: ՚aion-i  
Number: 23441  
ჸაიონ-ი, ყალიონ-ი (ჸაიონს) ყალიონი (მასალები, ტ. 2, ნაწ. 1, გვ. 239). 

Lemma: ՚al-i  
Number: 23442  
ჸალ-ი ყელი, კისერი. შდრ. ო-ჸალ-ეშ-ი საყელო. შდრ. ლაზ. ყალი//ალი ყელი (ნ. მარი). 

Lemma: ՚ala  
Number: 23443  
ჸალა (ჸალას) გიჟი, ცოფიანი. მა გინიფრთი ჸალა ნგერო: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 52 -- მე გადავიქეცი ცოფიან მგლად.
ჸალა ჯოღორი გახელებული ძაღლი. 

Lemma: ՚alan-i  
Number: 23444  
ჸალან-ი (ჸალანს) გიჟი; ცოფიანი, ხელი. ჸალანი გერი ცოფიანი მგელი. ...მაჭკუმალი ჸალანი გერი: კ. სამუშ., ქხპს, გვ.
155 -- ...მჭამელი (შემჭმელი) ცოფიანი მგელი. 

Lemma: ՚aleba  
Number: 23445  
ჸალება (ჸალებას) სახელი აჸალენს, იჸალებუუ(ნ) ზმნათა -- {გა}ცოფება; {გა}ხელება. იბჸალებუქ დო მოსვანჯა
ვამიჭარუ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 18 -- ვცოფდები და მოსვენება არ მიწერია. პაპაქ გეჸალჷ: ი. ყიფშ., გვ. 8 -- მღვდელი
გაცოფდა. აჸალენს (გააჸალუ გაახელა, გუუჸალებუ გაუხელებია, გონოჸალებუე(ნ) გაახელებდა თურმე) გრდმ. აცოფებს, ახელებს.
უჸალენს (გუუჸალუ გაუხელა, გუუჸალებუ გაუხელებია) გრდმ. სასხვ. ქც. აჸალენს ზმნისა -- უცოფებს, უხელებს. იჸალებუუ(ნ)
(გეეჸალუ//გიიჸალუ გაცოფდა, გაჸალებე{რე}(ნ) გაცოფებულა) გრდუვ. ვნებ. აჸალენს ზმნისა -- ცოფდება, ხელდება. ეჸალებუუ(ნ)
(გეეჸალუ გაუცოფდა, გაჸალებუ{უ} გასცოფებია) გრდუვ. ვნებ. უჸალენს ზმნისა -- უცოფდება. იჸალინე(ნ) (იჸალინუ შესაძლებელი
გახდა {გა}ცოფება, {გა}ხელება; -- ; -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. აჸალენს ზმნისა -- შეიძლება {გა}ცოფება, {გა}ხელება. აჸალინე(ნ)
(აჸალინუ შეძლო {გა}ეცოფებინა, -- , გონოჸალებუე(ნ) შესძლებია გაცოფება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უჸალენს ზმნისა -- შეუძლია
{გა}აცოფოს, {გა}ახელოს. ოჸალებაფუანს (ოჸალებაფუუ {გა}აცოფებინა, უჸალებაფუაფუ {გა}უცოფებინებია, ნოჸალებაფუე(ნ)
აცოფებინებდა თურმე) კაუზ. აჸალენს ზმნისა -- აცოფებინებს, ახელებინებს. მაჸალებელი მიმღ. მოქმ. {გა}მცოფებელი,
{გა}მხელებელი. ოჸალებელი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}საცოფებელი, {გა}სახელებელი. გაჸალებული მიმღ. ვნებ. წარს. გაცოფებული,
გახელებული. ნაჸალები/უ მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნაცოფები, {გა}ნახელები. ნაჸალებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ცოფების,
{გა}ხელების საფასური. {უგუ}უჸალებუ მიმღ. უარყ. {გა}უცოფებელი, {გა}უხელებელი. შდრ. ხანგება. 

Lemma: ՚alion-i  
Number: 23446  
ჸალიონ-ი (ჸალიონს) იგივეა, რაც ჸაიომი, ჸაიონი, -- ყალიონი. მაჟირაშ ეკულაშახ ართი ჸალიონი თუთუმი გეშუ: მ. ხუბ.,
გვ. 19 -- მეორის ამოსვლამდე ერთი ყალიონი თუთუნი მოწია. შდრ. სათმო; სათუთუმო. 

Lemma: ՚alicha  
Number: 23447  
ჸალიჩა (ჸალიჩას) 1. ბოტან. ალუჩა (ა. მაყ.). იხ. ალიჩა. 2. გვარია. ჸალიჩა (ღ ჸალ+უჩა ყელ+შავი). 

Lemma: ՚aneba  
Number: 23448  
ჸანება (ჸანებას) სახელი აჸანენს, იჸანებუუ(ნ) ზმნათა -- {და}წყნარება, დამშვიდება. ქიდეჸანებუ ბენდელა ქარი --
დაწყნარდება გიჟი ქარი. აჸანენს (დააჸანუ დააწყნარა, დუუჸანებუ დაუწყნარებია, დონოჸანებუე(ნ) დააწყნარებდა თურმე) გრდმ.
აწყნარებს, ამშვიდებს. იჸანენს (დიიჸანუ დაიწყნარა, დუუჸანებუ დაუწყნარებია) გრდმ. სათავ. ქც. აჸანენს ზმნისა -- იწყნარებს,
იმშვიდებს. უჸანენს (დუუჸანუ დაუწყნარა, დუუჸანებუ დაუწყნარებია) გრდმ. სასხვ. ქც. აჸანენს ზმნისა -- უწყნარებს, უმშვიდებს.
იჸანებუუ(ნ) (დიიჸანუ დაწყნარდა, დაჸანებე{ლე}(ნ) დაწყნარებულა) გრდუვ. ვნებ. აჸანენს ზმნისა -- წყნარდება, მშვიდდება.
აჸანებუუ(ნ) (დეეჸანუ დაუწყნარდა, დაჸანებუ{უ} დასწყნარებია) გრდუვ. ვნებ. აჸანენს ზმნისა -- უწყნარდება, უმშვიდდება.
იჸანინე(ნ) (იჸანინუ შესაძლებელი გახდა დაწყნარება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. აჸანენს ზმნისა -- შეიძლება დაწყნარდეს,
დამშვიდდეს. აჸანინე(ნ) (აჸანინუ შეძლო {და}ეწყნარებინა, -- , დონოჸანებუე(ნ) შესძლებია {და}ეწყნარებინა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
აჸანენს ზმნისა -- შეუძლია {და}აწყნაროს, {და}ამშვიდოს. ოჸანებაფუანს (ოჸანებაფუუ {და}აწყნარებინა, უჸანებაფუაფუ
{და}უწყნარებინებია, ნოჸანებაფუე(ნ) აწყნარებინებდა თურმე) კაუზ. აჸანენს ზმნისა -- აწყნარებინებს, ამშვიდებინებს. მაჸანებელი
მიმღ. მოქმ. {და}მწყნარებელი, {და}მამშვიდებელი. ოჸანებელი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}საწყნარებელი, {და}სამშვიდებელი.
დაჸანებული მიმღ. ვნებ. წარს. დაწყნარებული, დამშვიდებული. დონაჸანები/უ მიმღ. ვნებ. წარს. დანაწყნარები, დანამშვიდები.
დონაჸანებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. დაწყნარების, დამშვიდების საფასური. {უდუ}უჸანებუ მიმღ. უარყ. {და}უწყნარებელი,
{და}უმშვიდებელი. 

Lemma: ՚antar-i  
Number: 23449  
ჸანთარ-ი (ჸანთარს) ხვანჯარი. 

Lemma: ՚anch-i  
Number: 23450  
ჸანჩ-ი (ჸანჩის) ზოოლ. ყანჩა. 

Lemma: ՚anch'-i  
Number: 23451  
ჸანჭ-ი (ჸანჭის) ყაჭი, აბრეშუმის ჭია; აბრეშუმი. ჸანჭი ბრელი რჸოფუდანი: ქხს, 1, გვ. 189 -- აბრეშუმი ბევრი მოგსვლოდეთ. 



Lemma: ՚anch'ala  
Number: 23452  
ჸანჭალა (ჸანჭალას) აბრეშუმის ჭიის მოვლა-მოყვანის დრო, -- ყაჭობა. ათე წირი ჸანჭალას მათ ვეგუორდ მარჯვალას:
ქხს, 1, გვ. 226 -- ამ წლევანდელი ყაჭობის დროს არც მე ვიყავი (ვიდექი) მარჯვედ. 

Lemma: ՚anch'i  
Number: 23453  
ჸანჭი დამუნწებული: ჸანჭის ჩერტიშე ოპარკუშა ვაჸინე, ჩერტის ქიგიჸვინთელებუ დო ქიგეწენსინი, იტყუნა: ჸანჭი
დამუნწებული რენია -- ყაჭი ჩელტიდან საპარკავად ვერ მიდის, ჩელტზე დაყვითლდება და გაიხრწნება, ამაზე იტყვიან: ყაჭი
გახრწნილიაო. 

Lemma: ՚anch'ishi  
Number: 23454  
ჸანჭიში ძაფ-ი (ჸანჭიში ძაფის) აბრეშუმის ძაფი. 

Lemma: ՚areba  
Number: 23455  
ჸარება (ჸარებას) მოძრაობა, რყევა. იხ. აჸარება. 

Lemma: ՚aria  
Number: 23456  
ჸარია (ჸარიას) ყვავი. ქომორჩქჷ ჸარიაში დუდიში მაშხვა მუდჷგარენი: ქხს, 2, გვ. 64 -- მოჩანს ყვავის თავის ხელა
(სიმსხო) რაღაც. 

Lemma: ՚arul-i  
Number: 23457  
ჸარულ-ი (ჸარულს) ყარაული. 

Lemma: ՚arshua  
Number: 23458  
ჸარშუა (ჸარშუას) იგივეა, რაც ჸაშუა, -- გადაწიდვნა (ვაზისა და მისთ.). 

Lemma: ՚at'//hat'  
Number: 23459  
ჸატ//ჰატ შორსდ. ჰატ ჰატ, სი ხინდამი ნდიია! -- ჰატ, შე წვირიანო მდევოო! 

Lemma: ՚au  
Number: 23460  
ჸაუ! შორსდ. გამოხატავს წყენას, გაკვირვებას... 

Lemma: ՚a՚ua  
Number: 23461  
ჸაჸუა (ჸაჸუას) იგივეა, რაც ყაყუა, -- ყეყვა; ბევრის დალევა; ძალზე გაძღომა. ჸაჸუნს/ც (გეჸაჸუ/ჷ ბევრი შეჭამა, გეუჸაჸუ ბევრი
შეუჭამია, გენოჸაჸუე(ნ) ბევრს შეჭამდა თურმე) გრდმ. ბევრს ჭამს, სვამს. შდრ. გურ., იმერ. ყეყვა ძალზე გაძღომა (ვ. ბერ.). 

Lemma: ՚ashua  
Number: 23462  
ჸაშუა (ჸაშუას) იგივეა, რაც ჸარშუა, -- გადაწიდვნა, -- ცოცხალი ტოტის გადაწვენა და მიწაში ჩაფლვა, რომ ფესვები
გაიკეთოს. იხ. ჸა, ჸალ. შდრ. გინოჸონაფა. 

Lemma: ՚ah  
Number: 23463  
ჸაჰ! შორსდ. იგივეა, რაც ჸა, -- არა. 

Lemma: ՚e  
Number: 23464  
ჸე! შორსდ. ეხ! ჸე, წანაშო მა ხვალე ქჷდჷვოხუნუანქია: მ. ხუბ., გვ. 112 -- ეხ, მომავალი წლისათვის მე მარტო დავაჯენო. 

Lemma: ՚ebur-i//k'ebur-i  
Number: 23465  
ჸებურ-ი//კებურ-ი (ჸ/კებურს) იხ. ყებური, -- კერია. გაკომირღუ ჸებურია: ქხს, 1, გვ. 275 -- დამირღვია კერიაო. 

Lemma: ՚eve  
Number: 23466  
ჸევე (ჸევეს) წინამძღოლი, ბელადი; თხის ან ცხვრის ფარის წინამძღოლი, რომელსაც ზარი ჰკიდია კისერზე. მამალი თხა (შ.
ბერ.). ჭვენს, ვალუნც დო მერეხანს, მეხი ჭყონს ფელეკანს, ათეჯგურა უჩა სერს ჭყიში გორუნს ჸევე თხას: ქხს, 1, გვ. 203
-- წვიმს, ელავს, დელგმაა, მეხი მუხას ხლეჩს, ამისთანა შავ ღამეში მწყემსი ეძებს მამალ თხას. 

Lemma: ՚ezere  
Number: 23467  
ჸეზერე (ჸეზერეს) იგივეა, რაც ჸერზერე, -- აწოწილი, აყლარწული. ორე ართი ჸეზერე ჸაზახი -- არის ერთი აწოწილი კაცი. 

Lemma: ՚etina  
Number: 23468  
ჸეთინა იხ. ეთინა. 

Lemma: ՚eil-i  



Number: 23469  
ჸეილ-ი (ჸეილს) შედედებული. ჸეილი ზჷსხჷრი -- შედედებული, დაკვეთილი, ლეკერტი სისხლი (პ. ჭარ.). 

Lemma: ՚elen-i  
Number: 23470  
ჸელენ-ი (ჸელენს) იგივეა, რაც ჸელენუა. 

Lemma: ՚elenua  
Number: 23471  
ჸელენუა (ჸელენუას) სახელი ჸელენანს ზმნისა -- ღრიალი; მაღალ ხმაზე ძახილი, -- ყვირილი. მოურცუ თუნთი, ჸელენანც:
მასალ., გვ. 112 -- მოდის დათვი, მოღრიალებს. ართი ქიმიოჸელენუუ ნათხოზინა ჯილოცალო: მასალ., გვ. 63 -- ერთი კი
დაიღრიალა გამოქცეული (ნადევარი) ჯიქის მსგავსად. ჸელენანს (ჸელენუუ იღრიალა, უჸელენუუ უღრიალებია, ნოჸელენუე(ნ)
ღრიალებდა თურმე) გრდუვ. საშ.- მოქმ. ღრიალებს. 

Lemma: ՚enjala  
Number: 23472  
ჸენჯალა (ჸენჯალას) მიყოლა (დ. ფიფია). 

Lemma: ՚erzere  
Number: 23473  
ჸერზერე (ჸერზერეს) იგივეა, რაც ჸეზერე. 

Lemma: ՚ert'-i  
Number: 23474  
ჸერტ-ი (ჸერტის) იგივეა, რაც ყერტი, -- ყლორტი. 

Lemma: ՚epere  
Number: 23475  
ჸეფერე, ჸეფერია (ჸეფერეს, ჸეფერიას) მაღალი და ძლიერი. ამარ ქომურს სქანი ჸეფერია ჸაზახი! -- აგერ მოდის შენი
ვაჟკაცი (ტანად მაღალი და ძლიერი). 

Lemma: ՚eh  
Number: 23476  
ჸეჰ! შორსდ. დანანებისა: ჸეჰ, კოჩი მუთუნი ვარე -- ეხ, კაცი არაფერი არ არის. 

Lemma: ՚va  
Number: 23477  
ჸვა (ჸვას) 1. შუბლი. ხენწჷფე ჸვაშა ქიტოხუანცჷ: ი. ყიფშ., გვ. 76 -- ხელმწიფე შუბლზე ირტყამს (მაგრად). ხეს ჸვაშა
მიინჭანქჷ: ი. ყიფშ., გვ. 162 -- ხელს შუბლზე იშენ. 2. ყუა. ვეგიაშქვა ურო, ვარა არგუნიში ჸვას გოტახუნქ -- არ დაარტყა
ურო, თორემ ნაჯახის ყუას გასტეხ. ბერგიში ჸვა -- თოხის ყუა. შდრ. ლაზ. ყუა//კუა//ღუა შუბლი (ნ. მარი). 

Lemma: ՚vaak'och'opil-i  
Number: 23478  
ჸვააკოჭოფილ-ი (ჸვააკოჭოფილ/რს) შუბლშეკრული. 

Lemma: ՚vabal-i  
Number: 23479  
ჸვაბალ-ი (ჸვაბალ/რს) 1. ლაყბობა, უთავბოლო ლაპარაკი, -- როშვა. მუსირე, ჸვაბალანქჷნი? -- რასაა, რომ როშავ
(ლაყბობ)? 2. ბლაყუნი. ტყურათ გილეჸვაბალუ -- ტყუილად დაბლაყუნებს. 

Lemma: ՚vabala  
Number: 23480  
ჸვაბალა (ჸვაბალას) ვისაც ჸვაბალი უყვარს (სჩვევია) -- მოლაყბე. 

Lemma: ՚vabua  
Number: 23481  
ჸვაბუა (ჸვაბუას) იგივეა, რაც ღვაბუა, -- სახელი ჸვაბუნს ზმნისა -- ბევრი საჭმლის უშნოდ ჭამა. ქიმკოდოხოდუ ტაბაკის დო
ოჭკომალი დოჸვაბუ -- მიუჯდა ტაბლას და ბევრი საჭმელი შეჭამა (სანსლა). ჸვაბუნს (დოჸვაბუ შეჭამა, დოუჸვაბუ შეუჭამია,
დონოჸვაბუე(ნ) შეჭამდა თურმე) გრდმ. ბევრს ჭამს (უშნოდ). 

Lemma: ՚vabura  
Number: 23482  
ჸვაბურა (ჸვაბურას) იტყვიან ძაღლზე: ჸვაბურა ჯოღორი თავმსხვილი და უჭკუო, მჭამელი, მაგრამ გამოუსადეგარი ძაღლი.
// გადატ. იტყვიან კაცზე, ბავშვზე: ჸვაბურა რე -- ბევრის მჭამელია და გამოუსადეგარი. 

Lemma: ՚vagorchxil-i  
Number: 23483  
ჸვაგორჩხილ-ი (ჸვაგორჩხილ/რს) შუბლგარეცხილი, უტიფარი, ურცხვი, უსირცხვილო. ათეცალი ჸვაგორჩხილი კოჩი
ვამიძირუ -- ასეთი შუბლგარეცხილი კაცი არ მინახავს. 

Lemma: ՚vaek'orchxil-i  
Number: 23484  
ჸვაეკორჩხილ-ი (ჸვაეკორჩხილ/რს) იგივეა, რაც ჸვაგორჩხილი, -- უსირცხვილო. 

Lemma: ՚vaelasirkil-i  
Number: 23485  
ჸვაელასირქილ-ი (ჸვაელასირქილ/რს) შუბლატლეკილი; გადატ. უსირცხვილო. 



Lemma: ՚vaik'orq'il-i  
Number: 23486  
ჸვაიკორყილ-ი (ჸვაიკორყილს) შუბლშეკრული. 

Lemma: ՚vainc'ro  
Number: 23487  
ჸვაინწრო (ჸვაინწროს) შუბლვიწრო; შუბლდაბალი. 

Lemma: ՚vaich'ara  
Number: 23488  
ჸვაიჭარა (ჸვაიჭარას) ბედი, ბედისწერა; განგება [სიტყვ.- სიტყვ. ჸვაში-ჭარა შუბლის წერა]. კოს ჸვაიჭარაშა ვემდაართე:
ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 70 -- კაცი თავის ბედს (შუბლზე დაწერილს) ვერ წაუვა. ამდღა გინოჭყორდჷ ჩქიმი ჸვაიჭარა: ი. ყიფშ.,
გვ. 59 -- დღეს გადაწყდა ჩემი ბედისწერა. იხ. უჸვაიჭარე. 

Lemma: ՚vak'iopam-i  
Number: 23489  
ჸვაკიოფამ-ი (ჸვაკიოფამს) შუბლკიოფა. 

Lemma: ՚val-i  
Number: 23490  
ჸვალ-ი (ჸვალ/რს) იხ. ყვალი, -- ყველი. კვარიას მეჩჷ ნოკვეთჷ ჸვალი: ი. ყიფშ., გვ. 175 -- ყვავს მისცა ნაჭერი ყველი.
ჟირი დერგი ჸვალი: ქხს, 1, გვ. 216 -- ორი ხალანი ყველი. ჸვალი შეიძლება იყოს: გებჟალია//
გებჟალაფირი//გევჟალაფირი -- ახალგადაზელილი ყველი, რძე რომ გასდის, ზევიდან პიტნიანი მარილდაყრილი;
კაზლა//კაზილა //კაზჷლა ჸვალი -- გადაუხარშავი ყველი, ე. წ. იმერული ყველი. შდრ. კაზალა ნაჭერი ყუელი (საბა);
კიბუჸვალი//კიბჷჸვალი//კიფჸვალი// კიფუალი -- გადაუხარშავი ყველი, -- კბილის ყველი (ს. მაკალ., გვ. 165);
ოჩოჩე//ჩოჩოშ ჸვალი -- ჩოჩოში (იხ.) ჩანადები ყველი; ჸველიერიში ჸვალი -- ყველიერის ყველი, -- ყველიერისათვის
საგანგებოდ შენახული ყველი; შიბილ(ი) ჸვალი -- დაწნული ყველი (სულუგუნი), -- ყველს გადახარშავენ და წნავენ;
ჭალაჸვალი//ჭალავარი ახალშედედებული ყველი; ჭვეჭვერეში//კვეკვერეში ჩვილი, ახლადამოყვანილი ყველი (პ. ჭარ.);
ჭიორილი ჸვალი -- ნასვრეტებიანი ყველი, -- ახალამოყვანილ ყველს აჩერებენ სითბოში, ის ფუვდება და უჩნდება
ნასვრეტები; ჭყინტუ ჸვალი -- ჭყინტი ყველი. იხ. სელეგინი. შდრ. ლაზ. ყვალი//ყუ̂ალი ყველი (ნ. მარი). 

Lemma: ՚valam-i  
Number: 23491  
ჸვალამ-ი (ჸვალამს) ყველიანი. ხანგა ჯოღორს ჸვალამი ქობალიშ იმენდი უღუდუა: თ. სახოკ., გვ. 269 -- უჭკუო ძაღლს
ყველიანი პურის იმედი ჰქონდაო. ჸვალამი კვარი -- ყველიანი კვერი. შდრ. ჸვალკვარი. 

Lemma: ՚valamk'var-i  
Number: 23492  
ჸვალამკვარ-ი (ჸვალამკვარს) ყველიანი კვერი. 

Lemma: ՚valapa  
Number: 23493  
ჸვალაფა (ჸვალაფას) ყვედრება. იხ. წიმო-ჸვალაფა//მიწო-ჸვალაფა. 

Lemma: ՚val{i}mita  
Number: 23494  
ჸვალ{ი}მითა, ჸვალ{ი}მინთა, ჸვაიმითა (ჸვალ{ი}მი{ნ}თას) ტყის პიტნა (ა. მაყ.). შდრ. პიტინე. 

Lemma: ՚valiucha  
Number: 23495  
ჸვალიუჩა (ჸვალიუჩას) ბაღის პიტნით შეკმაზული ჭყინტი ყველი. 

Lemma: ՚valish  
Number: 23496  
ჸვალიშ ვაჭარ-ი (ჸვალიშ ვაჭარს) ყველის ვაჭარი. ჸვალიშ ვაჭარიცალო იძიცანს: თ. სახოკ., გვ. 271 -- ყველის
ვაჭარივით იცინის. 

Lemma: ՚valk'var-i  
Number: 23497  
ჸვალკვარ-ი (ჸვალკვარს) ყველიანი კვერი. შდრ. ჸვალამი კვარი. 

Lemma: ՚valmita  
Number: 23498  
ჸვალმითა, ჸვალმინთა (ჸვალმი{ნ}თას) იგივეა, რაც ჸვალ(ი) მითა, -- ტყის პიტნა. 

Lemma: ՚vamik'orchxil-i  
Number: 23499  
ჸვამიკორჩხილ-ი (ჸვამიკორჩხილს) იგივეა, რაც ჸვაგორჩხილი, -- ურცხვი, უტიფარი, უსირცხვილო. 

Lemma: ՚vamuricxam-i  
Number: 23500  
ჸვამურიცხამ-ი (ჸვამურიცხამს) შუბლვარსკვლავიანი. სახელი ჯოხოდჷ `ჸვამურიცხამი': ი. ყიფშ., გვ. 34 -- სახელი ერქვა
`შუბლვარსკვლავიანი' (ზღაპრის პერსონაჟი). //გადატ. ბედნიერი (ა. ცაგ.). 

Lemma: ՚vana  
Number: 23501  



ჸვანა, ჸუ̂ანა (ჸვ/უ̂ანას) იგივეა, რაც ჸონა, -- ყანა. მუჭომი იჸიი ძღაბიშ ჸვანა?: ქხს, 1, გვ. 332 -- როგორი იქნება გოგოს
ყანა? ჸვანას ბერგი თეში გეჲშასარგალუენი, იშენი მაალენია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 154 -- ყანაში თოხი ისე რომ გაათრიო,
მაინც მოუხდებაო. მოჭო გინირთუ ჸვანაქ ოტახალო! -- როგორ გადაიქცა ყანა მოსატეხად! სქუალეფი ჸუ̂ანაშა მიდეეშჷ, ე
ბადიდი კებურსჷ ქეკოდოხოდჷდჷ: ა. ცაგ., გვ. 34 -- შვილები ყანაში წავიდოდა, ეს ბებერი კერიასთან დაჯდებოდა. დუდი
თიშენი მორწონსო, ჸვანენს გილაბარგუნქი?: ეკური, გვ. 384 -- თავი იმიტომ მოგწონს, სიმინდებს (ყანებს) რომ ჰმარგლი?
შდრ. ლაზ. ყონა ყანა, მინდორი (ნ. მარი). იხ. მეჸვანე, ნაჸვანუ. 

Lemma: ՚vanak'ak'a  
Number: 23502  
ჸვანაკაკა (ჸვანაკაკას) შუბლის ცენტრი; თავზე ადგილი რქებს შორის. ჸვანაკაკას ქინახუნუუ, ჩქიმი თოფიქ ოჸოთჷნი: კ.
სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 80 -- შუბლის ცენტრში ჩააჯინა, ჩემმა თოფმა რომ ისროლა. იხ. ნაკაკა. 

Lemma: ՚vanala  
Number: 23503  
ჸვანალა (ჸვანალას) ყანობის პერიოდი (დრო). 

Lemma: ՚vanam-i  
Number: 23504  
ჸვანამ-ი (ჸვანამს) ყანიანი. ჯგირი ჸვანამი არდგილი რე -- კარგი ყანიანი ადგილია. 

Lemma: ՚vanashi  
Number: 23505  
ჸვანაში მახარჩქალ-ი (ჸვანაში მახარჩქალ/რს) ყანის მთოხნელი. ჸვანაში მახარჩქალცი აფუ გურკმაყოფილი, თოლი
რძღელი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 84 -- ყანის მთოხნელს აქვს გული კმაყოფილი, თვალი გამაძღარი. 

Lemma: ՚vanga  
Number: 23506  
ჸვანგა (ჸვანგას) უსიცოცხლო; უნიათო, ჩურჩუტი. ჸვანგა კოჩი -- უსიცოცხლო კაცი. შდრ. ჸვენგე. 

Lemma: ՚vangal-i  
Number: 23507  
ჸვანგალ-ი (ჸვანგალ/რს) 1. უაზრო, უთავბოლო ლაპარაკი, წინდაუხედავად რაღაცეების როშვა, -- ბოდვა. მუს რე
ჸვანგალანქინი, დეეკვირი ნარაგადუს! -- რას ბოდავ, დააკვირდი ნათქვამს! ჸვანგალანს (ჸვანგალუუ როშა, უჸვანგალუუ
უროშავს, ნოჸვანგალუე(ნ) როშავდა თურმე) გრდმ. როშავს რაღაცეებს, ბოდავს. იხ. ჸვინგალი. 2. გადატ. უთავბოლო სიარული.
ქომორთუ, ქომიჸვანგალუ -- მოვიდა, მობოდიალდა. იხ. გილაჸვანგალი. 

Lemma: ՚vangin-i  
Number: 23508  
ჸვანგინ-ი (ჸვანგინს) უსულგულოდ, განურჩევლად ყოფნა. 

Lemma: ՚vangua  
Number: 23509  
ჸვანგუა (ჸვანგუას) სახელი ჸვანგუნს ზმნისა -- ბევრის ხარბად ჭამა. მუთ ოჭკომალი ქუმუუღესინი, დოჸვანგუ -- რაც
საჭმელი მოუტანეს, შეჭამა ხარბად (და უშნოდ). ჸვანგუნს (დოჸვანგუ შეჭამა ხარბად, დუუჸვანგუ შეუჭამია ხარბად, დონოჸვანგუე(ნ)
შეჭამდა თურმე) გრდმ. ხარბად ბევრს ჭამს. // გადატ. უინტერესო, უსულგულო, უღიმღამო სიარული; უსიცოცხლოდ,
უხალისოდ ყოფნა. კოჩის გური დუღურუდუ, ინა მიოჸვანგანდუნი -- კაცს გული მოუკვდებოდა, ის რომ უღიმღამოდ
მიდიოდა, -- მიბოდიალობდა. ოჸვანგანს (მიდააჸვანგუუ წაბოდიალდა, მიდუჸვანგინუ წაბოდიალებულა, მიდნოჸვანგინუე(ნ)
წაბოდიალდებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. წაბოდიალდება. 

Lemma: ՚vantal-i  
Number: 23510  
ჸვანთალ-ი (ჸვანთალ/რს) 1. ძლივძლივობით სიარული, ლასლასი. 2. ბრწყინვა. 

Lemma: ՚vantap-i  
Number: 23511  
ჸვანთაფ-ი (ჸვანთაფის) 1. ყვინთვა; თვლემა. 2. რყევა, რხევა. 

Lemma: ՚vantin-i  
Number: 23512  
ჸვანთინ-ი (ჸვანთინს) იგივეა, რაც ჸვანთუა, -- 1. ყვინთვა, თვლემა; 2. ბზინვა. 

Lemma: ՚vantua1  
Number: 23513  
ჸვანთუა1 (ჸვანთუას) სახელი ჸვანთუნს ზმნისა -- ბზინვა. ტონბა ვარჩხილი მინალ რე, ტონბა ჩეთ ინითანთ, ოქროში
ნიშეფი ინიჸვანთ: აია, 1, გვ. 25 -- ვერცხლის ტბა გადასასვლელია, ტბა თეთრად ბრწყინავს, შიგ ოქროს ნავები ბზინავს. 

Lemma: ՚vantua2  
Number: 23514  
ჸვანთუა2 (ჸვანთუას) იგივეა, რაც ჸვანთაფი, ჸვინთაფი. 

Lemma: ՚vant'ua  
Number: 23515  
ჸვანტუა (ჸვანტუას) სახელი ჸვანტუნს ზმნისა -- 1. რყევა, ნჯღრევა; 2. როშვა. 3. {გადა}ხრა, {გადა}წონა. უჸვანტუანს (უჸვანტუუ
ურყია, უჸვანტუაფუ ურყევია) გრდმ. ურყევს, უნჯღრევს. იჸვანტუუ(ნ) (დიიჸვანტუ შეირყა, დოჸვანტე{რე}(ნ) შერყეულა) გრდუვ. ვნებ.
ინჯღრევა, ირყევა. აჸვანტუუ(ნ) (დააჸვანტუ შეერყა, დოჸვანტაფუ შერყევია) გრდუვ. ვნებ. ერყევა, ენჯღრევა. ოჸვანტაფუანს
(ოჸვანტაფუუ არყევინა, უჸვანტაფუაფუ ურყევინებია, ნოჸვანტაფუე(ნ) არყევინებდა თურმე) კაუზ. უჸვანტუანს ზმნისა -- არყევინებს.



მაჸვანტალი მიმღ. მოქმ. {შე}მრყევი, {შე}მნჯღრევი. ოჸვანტალი მიმღ. ვნებ. მყ. {შე}სარყევი, {შე}სანჯღრევი. ნაჸვანტა მიმღ. ვნებ.
წარს. ნარყევი, ნანჯღრევი. ნაჸვანტუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {შე}რყევის, {შე}ნჯღრევის საფასური. {უდუ}უჸვანტუ მიმღ. უარყ.
{შე}ურყევი, {შე}უნჯღრეველი. შდრ. თახუა. 

Lemma: ՚vancal-i  
Number: 23516  
ჸვანცალ-ი (ჸვანცალ/რს) რხევით ცუნცული. მეურსუ დო მიჸვანცალუ -- მიდის და რხევით მიცუნცულებს. 

Lemma: ՚vanjam-i  
Number: 23517  
ჸვანჯამ-ი (ჸვანჯამს) იხ. ჸვარამი. ჸვანჯამი გერი იხ. ჸვარამი გერი. ჸვანჯამ გერს გუუსოფუდავა, სი ოხერი! --
ყორანივით შავმა მგელმა დაგგლიჯოსო, შე ოხერო! -- გაბრაზებულად ეუბნებიან ურჩ საქონელს. შდრ. ჸვაჯამი. 

Lemma: ՚vaych'ara  
Number: 23518  
ჸვაჲჭარა (ჸვაჲჭარას) იხ. ჸვაიჭარა. 

Lemma: ՚vap'u  
Number: 23519  
ჸვაპუ (ჸვაპუს) იხ. ყვაპუ. 

Lemma: ՚vara  
Number: 23520  
ჸვარა (ჸვარას) იგივეა, რაც ლალა, -- ზარმაცი. 

Lemma: ՚varabina  
Number: 23521  
ჸვარაბინა (ჸვარაბინას): ჸვარაბინა კვარი მზადდებოდა წმინდა პურის ფქვილისაგან. ამ კვერებს აცხობდნენ ფუტკრის
სალოცავისათვის ე. წ. ჯგერაგუნასათვის (ს. მაკალ., გვ. 317). 

Lemma: ՚varam-i  
Number: 23522  
ჸვარამ-ი (ჸვარამს) ყორანი: ჸვარამ გერი ყორანივით შავი მგელი. ჸვარამ გერს გოუსოფუდავა! -- ყორანივით შავმა
მგელმა გაგლიჯოსო (წყევლაა). შდრ. ჸვანჯამი. 

Lemma: ՚varia  
Number: 23523  
ჸვარია (ჸვარიას) იგივეა, რაც ყვარია, კვარია, -- ყვავი. თიჯგუა ნინა უღუ, ჸვარიას გეითაჸათანსია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ.
53 -- ისეთი ენა აქვს, ყვავს ჩამოაგდებსო. 

Lemma: ՚varil-i  
Number: 23524  
ჸვარილ-ი (ჸვარილს) იგივეა, რაც ყვარილი, -- მიმღ. ვნებ. ჸვარუნს ზმნისა -- 1. ყვერული; 2. დაყვერილი. ქომოლი
ვორდი, ოსურო გოვრთი, ჩქიმი ვაპუნდუ, შხვაში მოვრდი: ი. ყიფშ., გვ. 184 -- კაცი ვიყავი, ქალი გავხდი, ჩემი არ მყავდა,
სხვისი გავზარდე (გამოცანა: ჸვარილი ყვერული). 

Lemma: ՚varua  
Number: 23525  
ჸვარუა (ჸვარუას) სახელი ჸვარუნს ზმნისა -- იგივეა, რაც ყვარუა, -- დაკოდვა, ყვერვა. შხურიში დო თხაში სქუაქ ოკო
იკვაკვას, ჩხოუშიქ, ცხენიშიქ იჸვარას -- ცხვრისა და თხის შვილი უნდა დაიკოდოს, ძროხის(ა) და ცხენისა დაიყვეროს.
ობიშხას ღეჯი ჸვარესია დო საბატონს მივარესია: ა. ცან., გვ. 116 -- პარასკევს ღორი დაკოდესო და შაბათს გადათქვესო
(უარი თქვესო). შდრ. ხევს. ჯაყვერი ცუდად დაკოდილი (ა. ჭინჭ.). 

Lemma: ՚varcha  
Number: 23526  
ჸვარჩა (ჸვარჩას) შუბლთეთრა. ჸვარჩა მოზვერი -- შუბლთეთრა მოზვერი. 

Lemma: ՚varchal-i  
Number: 23527  
ჸვარჩალ-ი (ჸვარჩალ/რს) 1. თავშეუკავებლად ყველაფრის თქმა, -- როშვა, როტვა. ნინას მუთუნი ვეგიოცადუ, ირფელს
ართო ჸვარჩალანს -- ენაზე არაფერი დაუდგება (გაუჩერდება), ყველაფერს ერთად როშავს. ნინა გააჩემი, ნიგეჸვარჩალა
-- ენა გააჩერე, ნუ როშავ! ჸვარჩალანს (ჸვარჩალუუ როშა, უჸვარჩალუუ უროშავს, ნოჸვარჩალუე(ნ) როშავდა თურმე) გრდმ.
დაუფარავად ამბობს ყველაფერს. შდრ. ღაღაჩი. 2. ღვრა (ცრემლისა). ჩილამურს ოჸვარჩალუანს -- ცრემლს ღვრის ღაპა-
ღუპით. 

Lemma: ՚varchala  
Number: 23528  
ჸვარჩალა (ჸვარჩალას) ვისაც ჸვარჩალი სჩვევია, -- ვინც არაფერს მალავს, -- მროშველი. 

Lemma: ՚varche  
Number: 23529  
ჸვარჩე (ჸვარჩეს) იგივეა, რაც ჸვაჩე, ჩეჸვამი, -- შუბლზე თეთრი ნიშნის მქონე; შუბლთეთრი; შუბლთეთრიანი. ჸუნს ართი
ჸვარჩე კამბეში -- ჰყავს ერთი შუბლთეთრი კამეჩი. ჸვარჩე ხოჯი ნიშა ხარი. ჸვარჩე ღ ჸვა+რჩე შუბლი თეთრი. იხ.
აფანი{ა}, კიოფამი, ნიკუ̂რა. შდრ. დურჩე, პირჩე. 

Lemma: ՚vast'ur-i  
Number: 23530  



ჸვასტურ-ი (ჸვასტურს) შუბლთეთრი. იხ. აფანია; ჸვარჩე. 

Lemma: ՚vasha  
Number: 23531  
ჸვაშა მიკოჭაბაფა (ჸვაშა მიკოჭაბაფას) შუბლზე მიწებება. მიდეღას დო ჸვაშა ქიმკიჭაბუას -- წაიღოს და შუბლზე
მიიწებოს. 

Lemma: ՚vasha  
Number: 23532  
ჸვაშა ტყებიში აწოფორაფა შუბლზე ტყავის წამოფარება. // გადატ. დაბრმავება, არ დანახვა. ვოკვირუქ, ქოთი ვორწყექ,
ჸვაშა ტყები ვაწმაფორე: შ. ბერ., გვ. 94 -- ვაკვირდები, კიდევაც ვხედავ, ვერ დავბრმავდები (სიტყვ.- სიტყვ. შუბლზე ტყავს
ვერ წავიფარებ). 

Lemma: ՚vashich'ara  
Number: 23533  
ჸვაშიჭარა (ჸვაშიჭარას) იხ. ჸვაიჭარა, -- ბედისწერა (სიტყვ.- სიტყვ. შუბლის წერა); ცუდი ბედი; განგების მიერ ადამიანის
თავგადასავლის წინასწარ განსაზღვრულობა ან საერთოდ გარდაუვალი ხვედრი. ჟჷროშ ნომერც მოხვადჷნი, თისჷ უღუ
ჸვაშიჭარა: მასალ., გვ. 82 -- ორასი ნომერი ვისაც შეხვდება, იმას აქვს ბედისწერა. მუთუნ კოც ვეოჩირთ თინა, მუთ უღუ
ართიშა ჸვაში-ჭარანი: აია, 1, გვ. 19 -- არც ერთ კაცს არ ასცდება ის, რაც ერთხელ შუბლზე (რომ) აწერია. 

Lemma: ՚vache  
Number: 23534  
ჸვაჩე (ჸვაჩეს) იგივეა, რაც ჸვარჩე. 

Lemma: ՚vac'indam-i  
Number: 23535  
ჸვაწინდამ-ი (ჸვაწინდამს) შუბლწიდიანი. კჷპა რექო, მეურქუნი? სი ჩიჩიე, ჸვაწინდამი: მასალ., გვ. 101 -- კიპა ხარ, რომ
მიდიხარ? შე გლახაკო, შუბლწიდიანო! 

Lemma: ՚vach'ara  
Number: 23536  
ჸვაჭარა (ჸვაჭარას) იგივეა, რაც ჸვაიჭარა, ჸვაში ჭარა, -- ბედისწერა. ჩქიმი კუნთხუსუ ვა ბღურიკონი, თაში ნობღვე
ჸვაჭარას: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 117 -- ჩემს კუთხეში რომ არ მოვმკვდარიყავი, ასე მქონია ბედისწერაში (ბედის ხვედრი).
სქანი დუდი მა მოძირჷ იღბალი დო ჸვაჭარაქჷ: იქვე, გვ. 40 -- შენი თავი მე მაჩვენა იღბალმა და ბედისწერამ. 

Lemma: ՚vaxcha  
Number: 23537  
ჸვახჩა (ჸვახჩას) იხ. კვახჩა. 

Lemma: ՚vaj-i  
Number: 23538  
ჸვაჯ-ი (ჸვაჯის, ჸვას) მამაკაცის სათესლე ჯირკვალი, საკვერცხე, -- ყვერი. შდრ. ლაზ. ყუ̂აჯი//კუ̂აჯი ყვერი (ნ. მარი). იხ.
გვაჯი//გვაჯა; კვაჯი, -- მიმართვის ფორმები (ბიჭებისადმი): ჩქიმი კვაჯი ბოში! -- ჩემი ყვერიანი ბიჭი! გვაჯა, მორთი აშო! --
გვაჯა, მოდი აქ. შდრ. ოგვაჯე. 

Lemma: ՚vaja  
Number: 23539  
ჸვაჯა (ჸვაჯას) თიაქრიანი, ტრიკიანი; ცალყვერა. ჸვაჯა კოჩი (ყვერა) ტრიკიანი (ცალყვერა) კაცი. 

Lemma: ՚vajal-i  
Number: 23540  
ჸვაჯალ-ი (ჸვაჯალ/რს) 1. როშვა, როტვა. ირფელს ჸვაჯალანს -- ყველაფერს როშავს. ჸვაჯალანს (ჸვაჯალუუ როშა, უჸვაჯალუუ
უროშავს, ნოჸვაჯალუე(ნ) როშავდა თურმე) გრდმ. როშავს. 2. უშნოდ და უმიზნოდ სიარული. იხ. გილა-ჸვაჯალი, მიშა-ჸვაჯალი. 

Lemma: ՚vajam-i  
Number: 23541  
ჸვაჯამ-ი (ჸვაჯამს) ყვერიანი. ართი ჯოღორი პუნსია ჸვაჯამია, მაჟირა -- ჯუავა -- ერთი ძაღლი მყავსო ყვერიანი (მამალი),
მეორე -- ძუო. 

Lemma: ՚vajish  
Number: 23542  
ჸვაჯიშ დოჸოთინაფა (ჸვაჯიშ დოჸოთინაფას) ყვერის დაგდებინება; დაყვერვა, კასტრაცია. 

Lemma: ՚vajish  
Number: 23543  
ჸვაჯიშ ოხვამერ-ი (ჸვაჯიშ ოხვამერს) სიტყვ.- სიტყვ. ყვერის სალოცავი, -- ასე ეძახიან ნაბოლარა ვაჟს. 

Lemma: ՚vajk'ak'al-i  
Number: 23544  
ჸვაჯკაკალ-ი (ჸვაჯკაკალ/რს) მამაკაცის სათესლე ჯირკვალი (ყვერკაკალი). 

Lemma: ՚vebere  
Number: 23545  
ჸვებერე, ჸვებერია (ჸვებერეს, ჸვებერიას) იხ. ბეჸვერე, -- ბრიყვი, უნდილი, უფხო, მოუხერხებელი. 

Lemma: ՚velier-i  
Number: 23546  



ჸველიერ-ი (ჸველიერს) რელიგ. ყველიერი. 

Lemma: ՚vena  
Number: 23547  
ჸვენა, ჸუნა (ჸვენას, ჸუნას) სახელი ჸუნს ზმნისა -- ყოლა. ჟირი სქუალეფი პუნს: მ. ხუბ., გვ. 2 -- ორი შვილი (შვილები)
მყავს. ქოჸუნა-და, ქობძირათ: მასალ., გვ. 59 -- თუ ჰყავთ, ვნახოთ. სუმი სქუალეფი ქჷნოჸვე: ი. ყიფშ., გვ. 45 -- სამი შვილი
(კი) ჰყოლია. ართი სქუაში მეტი ვა ნოჸუნუე: ი. ყიფშ., გვ. 31 -- ერთი შვილის მეტი არ ჰყოლია თურმე. ბოში, ძალამი
მოჯგირეეფი ნორჸუნუენია: ა. ცაგ., გვ. 32 -- ბიჭო, კარგი ნათესავები გყოლიაო თურმე. ჸუნს (მხოლოდ აწმყოს წრის
მწკრივებში, მყოფადში ენაცვლება აჸვენუუ(ნ), 2 და 3 სერიათა მწკრივები არ აქვს, 4 სერიაში -- ნოჸვე(ნ)//ნოჸუნუე(ნ)) გრდუვ. სტატიკ.
ჰყავს (ვრცლად იხ. ტ. 1, გვ. 97-106). 

Lemma: ՚venge  
Number: 23548  
ჸვენგე (ჸვენგეს), ჸვენგერე (ჸვენგერეს), ჸვენგერია (ჸვენგერიას) უჭკუო, ჩურჩუტი. ძერქვეფი არძა ჸუდეშა მიდეღუ
ამბაკო ჸვენგერექ -- ძელქვები ყველა სახლში წაიღო ამბაკო ჩურჩუტმა. იხ. ტვენგერე. 

Lemma: ՚venj-i  
Number: 23549  
ჸვენჯ-ი (ჸვენჯის) იხ. გე-ჸვენჯი, დო-ჸვენჯი, მო-ჸვენჯი. 

Lemma: ՚vere  
Number: 23550  
ჸვერე (ჸვერეს) ბრმა. ქულა ორულუშა გუუტეს, ჸვერე - ოჯინუშა: ი. ყიფშ., გვ. 178 -- კოჭლი სარბენად გაუშვეს, ბრმა -
საყურებლად. ჸვერე რჩქინელი, თოლგონჯამილი ურჩქინჯის დიდო უჯგუნია: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 122 -- ბრმა
მცოდნე, თვალხილულ უცოდინარს დიდად სჯობიაო. სუმი ჩილი მიქი მეჩუ ჩქინი გიო ჸვერესია?: ი. ყიფშ., გვ. 133 -- სამი
ცოლი ვინ მისცა ჩვენს გიო ბრმასო? 

Lemma: ՚vereba  
Number: 23551  
ჸვერება (ჸვერებას) სახელი აჸვერენს, იჸვერებუ(ნ) ზმნათა -- დაბრმავება. უჭკუობას ქომიმტკიცე, ქუმაჸუნგე,
ქუმაჸვერე: მ. ხუბ., გვ. 311 -- უჭკუობას (კი) მიმტკიცებ, მაყრუებ, მაბრმავებ. ჟირი ხოლო თორქჷ დეეჸვერჷ: ა. ცაგ., გვ. 27 --
ორივე თვალი დაუბრმავდა. აჸვერენს (დააჸვერუ დააბრმავა, დუუჸვერებუ დაუბრმავებია, დონოჸვერებუე(ნ) დააბრმავებდა თურმე)
გრდმ. აბრმავებს. იჸვერენს (დიიჸვერუ დაიბრმავა, დუუჸვერებუ დაუბრმავებია) გრდმ. სათავ. ქც. აჸვერენს ზმნისა -- იბრმავებს
თავს. უჸვერენს (დუუჸვერუ დაუბრმავა, დუუჸვერებუ დაუბრმავებია) გრდმ. სასხვ. ქც. აჸვერენს ზმნისა -- უბრმავებს. იჸვერებუუ(ნ)
(დიიჸვერუ//დეეჸვერუ დაბრმავდა, დაჸვერებე{ლე}(ნ) დაბრმავებულა) გრდუვ. ვნებ. აჸვერენს ზმნისა -- ბრმავდება. ეჸვერებუუ(ნ)
(დეეჸვერუ დაუბრმავდა, დაჸვერებუ{უ} დაჰბრმავებია) გრდუვ. ვნებ. უჸვერენს ზმნისა -- უბრმავდება. იჸვერინე(ნ) (იჸვერინუ
შესაძლებელი გახდა {და}ბრმავება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. აჸვერენს ზმნისა -- შეიძლება {და}ბრმავება. აჸვერინე(ნ)
(აჸვერინუ შეძლო {და}ებრმავებინა, -- , დონოჸვერებუე(ნ) შესძლებია დაებრმავებინა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უჸვერენს ზმნისა --
შეუძლია {და}აბრმავოს. ოჸვერებაფუანს (ოჸვერებაფუუ აბრმავებინა, უჸვერებაფუაფუ უბრმავებინებია, ნოჸვერებაფუაფუე(ნ)
აბრმავებინებდა თურმე) კაუზ. აჸვერენს ზმნისა -- აბრმავებინებს. მაჸვერებელი მიმღ. მოქმ. {და}მბრმავებელი. ოჸვერებელი
მიმღ. ვნებ. მყ. საბრმავებელი. დაჸვერებული მიმღ. ვნებ. წარს. დაბრმავებული. ნაჸვერები/უ მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნაბრმავები.
ნაჸვერებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ბრმავების საფასური. 

Lemma: ՚vereloba  
Number: 23552  
ჸვერელობა (ჸვერელობას) სიბრმავე. ათენა ნიშნენს ჩქჷნი ურჩქინჯობას დო ჸვერელობას -- ეს ნიშნავს ჩვენს
უცოდინარობასა და სიბრმავეს. 

Lemma: ՚verech'-i  
Number: 23553  
ჸვერეჭ-ი (ჸვერეჭის), ჸვერეჭჷ (ჸვერეჭჷს) ბრმანაწლავი. იხ. ჭი, ჭჷ. 

Lemma: ՚vere  
Number: 23554  
ჸვერე ჭანჯ-ი (ჸვერე ჭანჯის, ჸვერე ჭანს) ზოოლ. ბრმა ბუზი, ტანაჯორი. იხ. ჭანჯი. 

Lemma: ՚verua  
Number: 23555  
ჸვერუა (ჸვერუას) იგივეა, რაც ჸვერება. 

Lemma: ՚vesk'-i  
Number: 23556  
ჸვესკ-ი (ჸვესკის) დაუპატიჟებელი, მიუწვეველი (პირი). ჸვესკო ზმნზ. დაუპატიჟებლად, მოუწვევლად; ზედმეტად. ჸვესკო
იფშიო, მითინს მუთუნი ვაუთქუალუ -- მოუწვევლად (ზედმეტად) წავიდოდი, არავის არაფერი უთქვამს. 

Lemma: ՚via  
Number: 23557  
ჸვია (ჸვიას), ჸვიაფ-ი (ჸვიაფის) იგივეა, რაც ყვია, ყვიაფი, -- კნავილი. 

Lemma: ՚viba  
Number: 23558  
ჸვიბა, ჸვიბალ-ი (ჸვიბას, ჸვიბალ/რს) იგივეა, რაც ჸვინგა, -- ჩერჩეტი, მოსულელო; უნიათო. 

Lemma: ՚vibin-i  
Number: 23559  
ჸვიბინ-ი (ჸვიბინს) იგივეა, რაც ბიჸვინი, -- სულელური გამოხედვა (ყურება). 



Lemma: ՚vitel-i  
Number: 23560  
ჸვითელ-ი (ჸვითელ/რს) იხ. ჸვინთელი. 

Lemma: ՚viir-i  
Number: 23561  
ჸვიირ-ი (ჸვიირს) იხ. ჸვილირი, -- მიმღ. ვნებ. წარს. ჸვიინს ზმნისა -- მოკლული. ჭიჭეს იშენი მუშკვანსი გურს - ჸვიირს დო
ნანგარენს: ქხს, 1, გვ. 90 -- ცოტას მაინც მოუშვებს გულს - მოკლულსა და ნატირალს. 

Lemma: ՚vil-i  
Number: 23562  
ჸვილ-ი (ჸვილს) ძვალი; მკლავი (ეტიმოლ., გვ. 539). 

Lemma: ՚vila  
Number: 23563  
ჸვილა (ჸვილას) იგივეა, რაც ჸვია, -- კნავილი, კივილი. სერით ტურაში ჸვილა ვამორულუანს -- ღამით ტურის კივილი არ
მაძინებს. 

Lemma: ՚vilapa  
Number: 23564  
ჸვილაფა (ჸვილაფას) იხ. მიკო-ჸვილაფა. 

Lemma: ՚vilir-i  
Number: 23565  
ჸვილირ-ი (ჸვილირს) იგივეა, რაც ჸვიირი, -- მოკლული. ართიშა ჸვილირი გური მუთუნს ვაგათელებენია: ხალხ. სიბრ.,
1, გვ. 13 -- ერთხელ მოკლულ გულს ვერაფერი გაამთელებსო. მუშ ოსურქ იჸუუ ჸვილირქ: მ. ხუბ., გვ. 238 -- მისი ცოლი იქნა
მოკლული. 

Lemma: ՚vilua  
Number: 23566  
ჸვილუა (ჸვილუას), ჸვიჲუა (ჸვიჲუას) სახელი ჸვილუნს//ჸვიჲუნს ზმნისა -- {მო}კვლა. გინოჭყვიდუ პაპაქ დიაკონიში
ნოფულო ჸვილუა: ი. ყიფშ., გვ. 9 -- გადაწყვიტა მღვდელმა დიაკვნის მალულად მოკვლა. ქიგეგეს გვერშაპიში ჸვილუა`ნი,
იჸუუ დიდი ამბექ: მ. ხუბ., გვ. 13 -- რომ გაიგეს ვეშაპის მოკვლა, შეიქნა დიდი ამბავი. მითინ ვამოიწონუანს ქირსიანიშ
ჸვილუას: ქხს, 1, გვ. 69 -- არავინ მოგიწონებს ქრისტიანის მოკვლას. ჯოღორი მისით ოჸვილაფესინი, თის ოღალაფესია --
ძაღლი ვისაც მოაკვლევინეს, იმას წააღებინესო. ჸვილუნს (დოჸვილუ მოკლა, დუუჸვილუ მოუკლავს, დონოჸვილუე(ნ) მოკლავდა
თურმე) გრდმ. კლავს. იჸვილუნს (დიიჸვილუ მოიკლა, დუუჸვილუ მოუკლავს) გრდმ. სათავ. ქც. ჸვილუნს ზმნისა -- იკლავს (თავს).
უჸვილუნს (დუუჸვილუ მოუკლა, დუუყვილუ მოუკლავს) გრდმ. სასხვ. ქც. ჸვილუნს ზმნისა -- უკლავს. იჸვილუუ(ნ) (დიიჸვილუ მოიკლა
ის, დოჸვილე{რე}(ნ) მოკლულა) გრდუვ. ვნებ. ჸვილუნს ზმნისა -- იკვლება. აჸვილუუ(ნ) (დააჸვილუ მოეკლა, დოჸვილუუ მოჰკვლია)
გრდუვ. ვნებ. უჸვილუნს ზმნისა -- ეკვლება. იჸვილე(ნ) (იჸვილუ შესაძლებელი გახდა {მო}კვლა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
ჸვილუნს ზმნისა -- შეიძლება {მო}კვლა (მოიკლას). აჸვილე(ნ) (აჸვილუ შეძლო {მო}ეკლა, -- , ნოჸვილუე(ნ) შესძლებია {მო}ეკლა)
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უჸვილუნს ზმნისა -- შეუძლია {და}კლას (მოკლას). ოჸვილაფუანს (ოჸვილაფუუ აკვლევინა, უჸვილაფუაფუ
უკვლევინებია, ნოჸვილაფუე(ნ) აკვლევინებდა თურმე) კაუზ. ჸვილუნს ზმნისა -- აკვლევინებს. მაჸვილარი მიმღ. მოქმ. მკვლელი.
ოჸვილარი მიმღ. ვნებ. მყ. საკლავი. ჸვილირი მიმღ. ვნებ. წარს. {მო}კლული. ნაჸვილა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაკლავი. ნაჸვილუერი მიმღ.
ვნებ. წარს. {მო}კვლის საფასური. უჸვილუ მიმღ. უარყ. {მო}უკლავი; უკვლელი. შდრ. ლაზ. ყვილ: ოყვილუ კვლა (ნ. მარი). 

Lemma: ՚ving-i  
Number: 23567  
ჸვინგ-ი (ჸვინგის) კისერი; კეფა; ყვრიმალი. ხექ წარას ქუმუხვადუ ჸვინგიშა დო შური გოფარსალუუ -- ხელი მწარედ
მოუხვდა ყვრიმალზე და სული განუტევა (მოკვდა). ჩქიმი ჸვინგის გეჯანუნია -- ჩემს კეფაზე (კისერზე) წევსო. ჸვინგის
ქიგიაშქუ ხოს ხამი -- კეფაზე დაარტყა ხარს დანა. 

Lemma: ՚vinga  
Number: 23568  
ჸვინგა (ჸვინგას) ჩერჩეტი; გამოთაყვანებული; მოდუნებული; უნიათო. ჸვინგა კოჩი რე -- ჩურჩუტი კაცია. იხ. ჸვანგა; შდრ.
ტვინგა. 

Lemma: ՚vingal-i  
Number: 23569  
ჸვინგალ-ი (ჸვინგალს) იგივეა, რაც ჸვინგა, -- უნიათო; გამოთაყვანებული, ჩერჩეტი. შდრ. ჸვანგალი. 

Lemma: ՚vingin-i  
Number: 23570  
ჸვინგინ-ი (ჸვინგინს) გამოთაყვანებული, გამოჩერჩეტებული ყურება; უყურადღებოდ, მოდუნებულად ყოფნა. იჸვინგინანს --
გამოთაყვანებულად იყურება. ბაღანეფი იჸვინგინანდეს, უროკის ვოურჩილედეს -- ბავშვები უყურადღებოდ იყვნენ,
გაკვეთილს არ უსმენდნენ. იჸვინგინანს (იჸვინგინუუ გამოთაყვანებული იყურა, უჸვინგინუუ გამოთაყვანებული უყურებია) გრდუვ.
ვნებ. გამოშტერებული, გამოთაყვანებული იყურება. 

Lemma: ՚vingmik'ortel-i  
Number: 23571  
ჸვინგმიკორთელ-ი (ჸვინგმიკორთელს) ქედმოდრეკილი. 

Lemma: ՚vintap-i  
Number: 23572  
ჸვინთაფ-ი (ჸვინთაფის), ჸვინტაფ-ი (ჸვინტაფის) იგივეა, რაც ყვინთუა, ჸვინთუა, -- სახელი ჸვინთუნს ზმნისა -- 1. ყვინთვა;
{ჩა}თვლემა, ძილის მორევა. 2. {ჩა}ყვინთვა; ჩაყურყუმალება (წყალში). გედი, ქიდინჯირი, ვაარწყექო, გაჸვინთუაფუნი --
ადექი, დაწექი, ვერ ხედავ, რომ გეყვინთება. ჸვინთანს (იყენ. ჸინთუუ ითვლიმა, უჸვინთუუ უთვლემია, ნოჸვინთუე(ნ) თვლემდა თურმე)
გრდუვ. საშ.- მოქმ. თვლემს, ყვინთავს. აჸვინთუაფუ(ნ) (აჸვინთუუ ეთვლიმა, ჸვინთაფუ თვლემია) გრდუვ. ვნებ. ჸვინთუნს ზმნისა --



ეყვინთება, ეთვლიმება. მაჸვინთალი, მაჸვინთაფუ მიმღ. აწმყ. მთვლემარე. ოჸვინთალი, ოჸვინთაფუ მიმღ. ვნებ. მყ. სათვლემი. შდრ.
ჸვინთუა. 

Lemma: ՚vintel-i  
Number: 23573  
ჸვინთელ-ი (ჸვინთელ/რს) იგივეა, რაც ყვინთელი, -- ყვითელი. 

Lemma: ՚vinteleba  
Number: 23574  
ჸვინთელება (ჸვინთელებას) სახელი აჸვინთელენს ზმნისა -- გაყვითლება. აჸვინთელენს (გააჸვინთელუ გააყვითლა,
გუუჸვინთელებუ გაუყვითლებია, გონოჸვინთელებუე(ნ) გააყვითლებდა თურმე) გრდმ. აყვითლებს. იჸვინთელენს (გიიჸვინთელუ
გაიყვითლა, გუუჸვინთელებუ გაუყვითლებია) გრდმ. სათავ. ქც. აჸვინთელენს ზმნისა -- იყვითლებს თავისას. უჸვინთელენს
(გუუჸვინთელუ გაუყვითლა, გუუჸვინთელებუ გაუყვითლებია) გრდმ. სასხვ. ქც. აჸვინთელენს ზმნისა -- უყვითლებს. იჸვინთელებუ(ნ)
(გიიჸვინთელუ გაყვითლდა, გაჸვინთელებე{რე}(ნ) გაყვითლებულა) გრდუვ. ვნებ. აჸვინთელენს ზმნისა -- ყვითლდება.
ეჸვინთელებუ(ნ) (გეეჸვინთელუ გაუყვითლდა, გაჸვინელებუ გაჰყვითლებია) გრდუვ. ვნებ. უჸვინთელენს ზმნისა -- უყვითლდება.
იჸვინთელე/ინე(ნ) (იჸვინთელე/ინუ შესაძლებელი გახდა {გა}ყვითლება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. აჸვინთელენს ზმნისა --
შეიძლება {გა}ყვითლება. აჸვინთელე/ინე(ნ) (აჸვინთელე/ინუ შეძლო {გა}ეყვითლებინა, -- , გონოჸვინთელებუე(ნ) შესძლებია
გაყვითლება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უჸვინთელენს ზმნისა -- შეუძლია {გა}აყვითლოს. ოჸვინთელებაფუანს (ოჸვინთებაფუუ
აყვითლებინა, უჸვინთებაფუაფუ უყვითლებინებია, ნოჸვინთელებაფუე(ნ) აყვითლებინებდა თურმე) კაუზ. აჸვინთელენს ზმნისა --
აყვითლებინებს. მაჸვინთელებელი მიმღ. მოქმ. {გა}მყვითლებელი. ოჸვინთელებელი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}საყვითლებელი.
გაჸვინთელებული მიმღ. ვნებ. წარს. გაყვითლებული. ნაჸვინთელები მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნაყვითლები. ნაჸვინთელებუერი მიმღ. ვნებ.
წარს. {გა}ყვითლების საფასური. {უგუ}უჸვინთელებუ მიმღ. უარყ. {გა}უყვითლებელი. 

Lemma: ՚vinteli  
Number: 23575  
ჸვინთელი პირ-ი (ჸვინთელი პირს) იხ. ყვითელი პირი. 

Lemma: ՚vintu  
Number: 23576  
ჸვინთუ (ჸვინთუს) მიმღ. აწმყ. ჸვინთუნს ზმნისა -- მყვინთავი. შდრ. მაყვინთალი. 

Lemma: ՚vintua  
Number: 23577  
ჸვინთუა (ჸვინთუას) იხ. ყვინთუა. მინჯე მუშ ხოც ვეჩინენც, ჩხომი წყარიშა დიჸვინთუ: ქხს, 1, გვ. 12 -- პატრონი თავის
ხარს ვერ იცნობს, თევზი წყალში ჩაყვინთავს. 

Lemma: ՚vizhil-i  
Number: 23578  
ჸვიჟილ-ი (ჸვიჟილ/რს) იხ. ყვიჟალი. 

Lemma: ՚virin-i  
Number: 23579  
ჸვირინ-ი (ჸვირინს) აქეთ-იქით გაოგნებით ყურება. 

Lemma: ՚virinapa  
Number: 23580  
ჸვირინაფა (ჸვირინაფას) სახელი იჸვირინანს, ჸვირონდუ(ნ) ზმნათა -- გაოგნებით, გაშტერებით ყურება (იქით-აქეთ).
იჸვირინანს (იჸვირინუუ გაოგნებით იყურა, უჸვირინუაფუ გაოგნებით უყურებია, ნოჸვირინაფუე(ნ) გაოგნებით იყურებოდა თურმე) გრდუვ.
ვნებ. გაოგნებით, გაშტერებით იყურება. ოჸვირინანს იგივეა, რაც იჸვირინანს. უჸვირინანს (უჸვირინუუ გაოგნებით უყურა,
უჸვირინუაფუ გაოგნებით უყურებია) გრდუვ. სასხვ. ქც. გაოგნებით უყურებს. 

Lemma: ՚virinapil-i  
Number: 23581  
ჸვირინაფილ-ი (ჸვირინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. იჸვირინანს ზმნისა -- გაოგნებული, გაშტერებული. 

Lemma: ՚virshua  
Number: 23582  
ჸვირშუა (ჸვირშუას) სახელი ჸვირშუნს ზმნისა -- ენერგიულად და უშნოდ ჭამა. უჯინი, მუჭო ჸვირშუნსინი -- უყურე, როგორ
მაგრად (და ბევრს) ჭამს. ჸვირშუნს (დოჸვირშუ შეჭამა, დუუჸვირშუ შეუჭამია, დონოჸვირშუე(ნ) შეჭამდა თურმე) გრდმ. ენერგიულად
ბევრს უშნოდ ჭამს. 

Lemma: ՚visk'-i  
Number: 23583  
ჸვისკ-ი (ჸვისკის) 1. არაფერი; ნამცეცი. ოჭკომალიში ჸვისკით ვეგესქილადე -- საჭმლის ნამცეციც არ დარჩენილა. 2.
შთამომავალი, წარმომადგენელი. თი გვარიში ჸვისკი ვადოსქიდუ, არძო ქუმურს -- იმ გვარის წარმომადგენელი არ
დარჩება, ყველა მოვა. 

Lemma: ՚viskil-i  
Number: 23584  
ჸვისქილ-ი (ჸვისქილ/რს) იხ. ყვისქილი. 

Lemma: ՚viua  
Number: 23585  
ჸვიუა (ჸვიუას) იგივეა, რაც ჸია, ჸვიაფი, -- კნავილი, კივილი. ტურა ჸვიანს: ქხს, 1, გვ. 249 -- ტურა კივის (ყმუის). 

Lemma: ՚vijin-i  
Number: 23586  



ჸვიჯინ-ი, ჸვიჯინუა (ჸვიჯინს, ჸვიჯინუას) ურცხვი; ჯიქური გამოხედვა (მ. ძაძ., 2, გვ. 105). 

Lemma: ՚ia  
Number: 23587  
ჸია (ჸიას) ყივილი; კნავილი. აწი ქიმიოჸიევა: ი. ყიფშ., გვ. 28 -- აწი მიაყივლეო. ჸიანსჷნ ფერ კატუს, ჭუკი ვაჭოფენია:
ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 65 -- მჩხავანა კატა (კატა, რომელიც კნავის) თაგვს ვერ დაიჭერსო. შდრ. ლაზ. ყი; კი: კია მამლის ყივილი
(ნ. მარი). 

Lemma: ՚iap-i  
Number: 23588  
ჸიაფ-ი (ჸიაფის) იგივეა, რაც ჸია. 

Lemma: ՚idir-i  
Number: 23589  
ჸიდირ-ი (ჸიდირს) ყიდვა. მუთ ვაგიჸიდირუნი (ვაჲჸიდირჷნ), ვაგმოჩავა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 98 -- რაც არ გიყიდია, არ
გაჰყიდოვო. მუმული ხოლო ოკო ქიჸიდევა -- მამალიც უნდა იყიდოო. მოროვა, თე სქანი ქირი მა ქუმოპიდია: მ. ხუბ., გვ. 7
-- მართლაო, ეს შენი ქორი მე მომყიდეო. ჸიდულ/რენს (იყენ. ქიიჸიდუ იყიდა, ქუუჸიდირუ უყიდია, ქინოჸიდირუე(ნ) იყიდდა თურმე)
გრდუვ. საშ.- მოქმ. ყიდულობს. უჸიდენს (ქუუჸიდუ უყიდა, ქუუჸიდირუ უყიდია) გრდმ. სასხვ. ქც. ჸიდურენს ზმნისა -- უყიდის.
იჸიდირე(ნ) (იჸიდირუ შესაძლებელი გახდა ყიდვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ჸიდურენს ზმნისა -- შეიძლება ყიდვა. აჸიდირე(ნ)
(აჸიდირუ შეძლო ეყიდა, -- , ნოჸიდირუე(ნ) შესძლებია ყიდვა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უჸიდენს ზმნისა -- შეუძლია იყიდოს.
ოჸიდირაფუანს (ოჸიდირაფუუ აყიდვინა, უჸიდირაფუაფუ უყიდვინებია, ნოჸიდირაფუე(ნ) აყიდვინებდა თურმე) კაუზ. ჸიდურენს ზმნისა --
აყიდვინებს. მაჸიდე, მაჸიდერი მიმღ. აწმყ. მყიდველი. ოჸიდე, ოჸიდერი მიმღ. ვნებ. მყ. საყიდელი. ჸიდირელი, ჸიდირებული მიმღ. ვნებ.
წარს. სყიდული, ნაყიდი. ნაჸიდერი, ნაჸიდირი მიმღ. ვნებ. წარს. ნაყიდი. ნაჸიდუერი, ნაჸიდებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ყიდვის საფასური.
უჸიდებური, უჸიდირუ მიმღ. უარყ. უყიდელი. შდრ. ლაზ. ყირდ: ოყირდუ ყიდვა (ნ. მარი). 

Lemma: ՚idirebul-i  
Number: 23590  
ჸიდირებულ-ი (ჸიდირებულს) მიმღ. ვნებ. წარს. ჸიდურენს ზმნისა -- ნაყიდი. ირფელი ჸიდირებული აფუ საკაბო დო
საოსარო: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 32 -- ყველაფერი ნაყიდი აქვს საკაბე და საპერანგე. 

Lemma: ՚ilim-i  
Number: 23591  
ჸილიმ-ი (ჸილიმს) იგივეა, რაც ყილიმი, -- ლომი. 

Lemma: ՚ilo  
Number: 23592  
ჸილო (ჸილოს) ზოოლ. 1. ვეფხვი (დ. ფიფია). ჸილოშტყებამი -- ვეფხისტყავიანი. გიიჯინენი, გური წაგალე ჸილოში
მანგური ბოშ-კათეფი -- რომ გაიხედავ, გული წაგიხდება, ვეფხვის მსგავსი ვაჟკაცები. იხ. ვემხი. 2. ლომი. სუკის გინოდგ
ორქოში ჯიხა; ორქო ჸილოთ მოქარგილი: აია, 1, გვ. 23 -- ფერდობზე წამოდგმულია ოქროს ციხე, ოქროს ლომით
მოქარგული. 

Lemma: ՚ima  
Number: 23593  
ჸიმა (ჸიმას) იგივეა, რაც ჸია, -- ყივილი. მუმულიში უდროვე-დროთი ჸიმა მახენჯიში მუშულაშა უჩქუნია -- მამლის
უდროვო დროს ყივილი ქურდის შემოსვლაზე იცისო. 

Lemma: ՚in-i  
Number: 23594  
ჸინ-ი (ჸინს) 1. ყინული; ყინვა. 2. ცივი (მრ. რიცხ.: ჸინუეფი ყინვები). თირქ ჸინი იმოწმუა: თ. სახოკ., გვ. 248 -- თოვლმა
ყინული იმოწმაო. ჸინქ კუჩხი მერჭუ-და, დუდი ქიმიგორე: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 154 -- ყინვამ თუ ფეხი დაგაზრო, თავი
მოიკითხეო. ჸინს ქიმკააჭარია იში ნათქუალი -- ყინულს მიაწერეო იმისი ნათქვამი. ქ ჸინი წყალი ცივი წყალი: ოშუმალო
ხოლო მიღუ გჷშნაგორა ჸინი წყარი: მ. ხუბ., გვ. 345 -- დასალევად კიდევ მაქვს გამორჩეული ცივი (ყინული) წყალი.
ქჸინიში ტახუა ყინვის გატეხვა, დადნობა. ჸინქ გოტირხჷ დო გოჟღჷრდჷ -- ყინული გატყდა (დადნა) და გალღვა. ქ ჸინიში
ლახვარეფი ყინვის ლოლუები. ქ ჸინიშ ნაჭვი ყინვის ნაწვი, დამზრალი. ქ ჸინიში ნდღულაფა ყინვის გალხობა. შდრ. ლაზ.
ყინ//ინ: ოყინუ გაყინვა (ნ. მარი). 

Lemma: ՚iner-i  
Number: 23595  
ჸინერ-ი (ჸინერს) იგივეა, რაც გოჸინილი, -- გაყინული. 

Lemma: ՚inior-i  
Number: 23596  
ჸინიორ-ი (ჸინიორს): ჸინიორი ნეძი კერკეტა ნიგოზი (კაკალი) (პ. ჭარ.). 

Lemma: ՚int'-i  
Number: 23597  
ჸინტ-ი (ჸინტის) კრინტი. ხმა-ჸინტი ვაკაღალაფუ -- ხმა-კრინტი არ ამოაღებინა. თეში გეშალუ შურქ, ართი ჸინტი
ვეკუღალუ -- ისე მოკვდა (ამოძვრა სული) ერთი კრინტი არ ამოუღია. შდრ. ჸინტუა. 

Lemma: ՚int'ua  
Number: 23598  
ჸინტუა (ჸინტუას) იგივეა, რაც ყინტუა, ყირტუა, -- სახელი ჸინტუნს ზმნისა -- ყლაპვა. დიქ ჸინტუა მუდომჷ: ქხს, 2, გვ. 150 --
დევმა {გადა}ყლაპვა მოუნდომა. ბადიდი ჭკუნსჷნ, ათე ბოში ლეჭყვას ჸინტუნს -- მოხუცი რომ ჭამს, ეს ბიჭი ნერწყვს
ყლაპავს. არძა გვერშაპიქ გეჸინტუ: მ. ხუბ., გვ. 12 -- ყველა ვეშაპმა გადაყლაპა. პაპასკირი ლუკმას მუნდიშა მიზიმუანს
დო თეში ჸინტუნსია: თ. სახოკ., გვ. 256 -- პაპასკირი (ჩიტია ასეთი) ლუკმას უკანალთან მიიზმანებს და ისე {გადა}ყლაპავსო. 

Lemma: ՚inua  



Number: 23599  
ჸინუა (ჸინუას) სახელი ჸინუნს ზმნისა -- ყინვა. ჸინუნს, ჯგეჯგუნს: ქხს, 1, გვ. 190 -- ყინვაა, მაგრად ყინავს. ამსერი მანგარი
ჩხურ რე, ჸინუნს ალბათ -- ამეღამ მაგარი სიცივეა, ყინავს ალბათ. ჸინუნს (გოჸინუ გაყინა, გუუჸინუ გაუყინავს, გონოჸინუე(ნ)
გაყინავდა თურმე) გრდმ. ყინავს მას. ჸინუნს (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. სტატიკ. ყინავს
(ყინვაა). უჸინუნს (გუუჸინუ გაუყინა, გუუჸინუ გაუყინავს) გრდმ. სასხვ. ქც. ჸინუნს ზმნისა -- უყინავს. იჸინუუ(ნ) (გიიჸინუ გაიყინა,
გოჸინე{ლე}(ნ) გაყინულა) გრდუვ. ვნებ. ჸინუნს ზმნისა -- იყინება. აჸინუუ(ნ) (გააჸინუ გაეყინა, გოჸინუუ გაჰყინვია) გრდუვ. ვნებ.
უჸინუნს ზმნისა -- ეყინება. იჸინე(ნ) (იჸინუ შესაძლებელი გახდა {გა}ყინვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ჸინუნს ზმნისა --
შეიძლება {გა}ყინვა. აჸინე(ნ) (აჸინუ შეძლო {გა}ეყინა, -- , გონოჸინუე(ნ) შესძლებია გაყინვა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ჸინუნს ზმნისა --
შეუძლია {გა}ყინოს. ოჸინაფუანს (ოჸინაფუუ აყინვინა, უჸინაფუაფუ უყინვინებია, ნოჸინაფუაფუე(ნ) აყინვინებდა თურმე) კაუზ. ჸინუნს
ზმნისა -- აყინვინებს. მაჸინალი მიმღ. მოქმ. {გა}მყინავი. ოჸინალი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}საყინი. გოჸინერი მიმღ. ვნებ. წარს.
გაყინული. გოჸინილი მიმღ. ვნებ. წარს. გაყინული. ნაჸინა მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნაყინი. ნაჸინუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ყინვის
საფასური. უჸინუ, უგუჸინუ მიმღ. უარყ. {გა}უყინავი. შდრ. ლაზ. ყინერი ყინული (ნ. მარი). 

Lemma: ՚inch-i  
Number: 23600  
ჸინჩ-ი (ჸინჩის) მკვახე (პ. ჭარ.); ცუდმოუბარი; უკადრება; ცივი და მკაცრი; უხეში; პირდაპირი. ჸინჩი კოჩიე -- ცივი (მკაცრი,
პირდაპირი) კაცია. გადატ. მყიფე, ადვილად მსხვრევადი. 

Lemma: ՚inchala  
Number: 23601  
ჸინჩალა (ჸინჩალას) ვისაც სიმკვახე, სიმკაცრე, სიცივე ახასიათებს. 

Lemma: ՚inchin-i  
Number: 23602  
ჸინჩინ-ი (ჸინჩინს) იგივეა, რაც ყინჩინი, -- ამაყობა, მამლაყინწობა, ყინჩვა. 

Lemma: ՚inc'q'urgil-i  
Number: 23603  
ჸინწყურგილ-ი (ჸინწყურგილს) ცივი (ყინული) წყარო. 

Lemma: ՚iyua  
Number: 23604  
ჸიჲუა (ჸიჲუას) იხ. ჸია, -- ყივილი. 

Lemma: ՚ion-i  
Number: 23605  
ჸიონ-ი (ჸიონს) ყივილი. ქაშაფურინჷ ჯაშა დო ჸიონი დააჭყჷ: ი. ყიფშ., გვ. 10 -- შეფრინდა ხეზე და ყივილი დაიწყო.
კვარიაქ გეჭოფჷ ჸიონით, ნჯაშა იშელჷ ქიონით: ი. ყიფშ., გვ. 175 -- ყვავმა აიღო ყივილით, ხეზე ავიდა მთქნარებით. 

Lemma: ՚ionua  
Number: 23606  
ჸიონუა (ჸიონუას) სახელი ჸიონუნს ზმნისა -- ყივილი. მუმულეფიში ჸიონუა, მენძელეფიში ჯგირობუა: ქხს, 1, გვ. 9 --
მამლების ყივილი, მასპინძლების სიკეთე (კარგობა). მუმულქ თქუა: მა პიონუნქია...: ა. ცან., გვ. 115 -- მამალმა თქვაო: მე
ვიყივლებო... ჸიონუნს (ჸიონუ იყივლა, უჸიონუ უყივლია, ნოჸიონუე(ნ) ყიოდა თურმე) გრდუვ. საშ.- მოქმ. ყივის. 

Lemma: ՚ir-i  
Number: 23607  
ჸირ-ი (ჸირს) იგივეა, რაც ირი, -- განსაზღ. ნაცვალსახელი ყოველი, ყველა. ჸირ სიკეთეს სქანდე ველუთ -- ყოველ სიკეთეს
შენგან ველით. 

Lemma: ՚irza  
Number: 23608  
ჸირზა (ჸირზას) იხ. თოლიჸირზა. 

Lemma: ՚irzin-i  
Number: 23609  
ჸირზინ-ი (ჸირზინს) იგივეა, რაც ყირზინი. თოლეფიში ჸირზინი -- თვალების კარკვლა, პრაწვა, ჭყეტა. ონდღეშ ჩხანა
გოდანჩხირელი თოლიშ ჸირზინით გეიაშქვანს სინჩხეშ ჭუალას -- შუადღის მზე გაცეცხლებული (გაელვარებული)
თვალის კარკვლით აუშვებს სიცხის წვას (მწველობას). ირ სიკეთეს სქანდე ველუთ, თოლი მიჸირზანა (ჩქი): შ. ბერ., გვ.
158 -- ყოველ სიკეთეს თქვენგან ველით, თვალი გადმოკარკლული (დაჭყეტილი) გვაქვს (ჩვენ). 

Lemma: ՚irzinapa  
Number: 23610  
ჸირზინაფა (ჸირზინაფას) სახელი უჸირზანს, ოჸირზინუანს ზმნათა -- ბრიალი, კარკვლა, ჭყეტა თვალისა. ოჸირზინუანს
თოლემს -- აბრიალებს (კარკლავს) თვალებს. ოჸირზინუანს (ოჸირზინუუ კარკლა, უჸირზინუაფუ უკარკლავს, ნოჸირზინაფუე(ნ)
კარკლავდა თურმე) გრდმ. (თვალებს) აბრიალებს, კარკლავს. 

Lemma: ՚irzua  
Number: 23611  
ჸირზუა (ჸირზუას) იხ. ყირზუა, -- სახელი იჸირზუუ(ნ) ზმნისა -- ბევრის დალევა; ისე დათრობა, რომ თვალები
გადმოკარკლოს, დაბრიცოს. {დი}იჸირზუუ ღვინით დო ოჸირზინუანს თოლემს -- {და}თვრება ღვინოთი და ბრეცს
(კარკლავს) თვალებს. იჸირზუუ(ნ) (დიიჸირზუ დათვრა მაგრად, დოჸირზე{ლე}(ნ) დამთვრალა) გრდუვ. ვნებ. თვრება (მაგრად). 

Lemma: ՚irin-i  
Number: 23612  
ჸირინ-ი (ჸირინს) გამოშტერებული ყურება. იჸირინანს (იჸირინუუ გამოშტერებული იყურა, უჸირინუაფუ გამოშტერებული უყურებია,
ნოჸირინუე(ნ) გამოშტერებული იყურებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. გამოშტერებული იყურება. 



Lemma: ՚irt'ap-i  
Number: 23613  
ჸირტაფ-ი (ჸირტაფის) იგივეა, რაც ყირტაფი, -- ყროყინი. კამბეში ჸირტანცჷ -- კამეჩი ყროყინებს. 

Lemma: ՚irt'ua  
Number: 23614  
ჸირტუა (ჸირტუას) იგივეა, რაც ყირტუა, ყინტუა, -- ყლაპვა. ე ბოში ვიშო გეეჸირტჷ: ი. ყიფშ., გვ. 38 -- ეს ბიჭი გადაყლაპა
იქით. 

Lemma: ՚iua  
Number: 23615  
ჸიუა (ჸიუას) იგივეა, რაც ჸიჲუა, ჸიონი, -- ყივილი. მურიცხი ჯიბეშა ალეხუნჷნი, თეიშა ქჷმორთჷნი, მუმურქ ქიმიოჸიუ: მ.
ხუბ., გვ. 210 -- ვარსკვლავი ჯიბეში რომ ჩაისვა, მანამდე რომ მოვიდა, მამალმა კი მიაყივლა. 

Lemma: ՚ish  
Number: 23616  
ჸიშ, ჸიშ შორსდ. მოწონებისა: `ვიშ, ვიშ'. ჸიშ, ჸიშ, მუ ჯგირიე! -- ვიშ, ვიშ, რა კარგია! ჸიში! მუსუ ვორწყექ სოფელც ახალც:
ყაზაყ., 11.04.1931, გვ. 4 -- ვიშ, რას ვხედავ სოფელში ახალს. 

Lemma: ՚oboria  
Number: 23617  
ჸობორია (ჸობორიას) იგივეა, რაც ყობორია, -- უვარგისი. ჸობორია კოპეშია წყლიანი, უმწიფარი, უვარგისი გოგრა. 

Lemma: ՚ova  
Number: 23618  
ჸოვა შორსდ. შეწუხებისა ოხ. ქუწუუ თენანი, ჸოვა, -- უწუუ დო არზუუ ბრელი მუთუნი -- რომ უთხრა ეს, - ოხო, - უთხრა და
აძლია ბევრი რამე. ლაგამი ქომუჩია უწუუნი, ეწყინჷ დო, ჸოვა, -- თქუუ: მ. ხუბ., გვ. 129 -- აღვირი მომეციო რომ უთხრა,
ეწყინა და, ოხო, -- თქვა. 

Lemma: ՚otama  
Number: 23619  
ჸოთამა (ჸოთამას) სახელი ოჸოთანს ზმნისა -- 1. სროლა. ქიდიიჭყეს ქასაგანიში ჸოთამა: ი. ყიფშ., გვ. 17 -- დაიწყეს
ისრის სროლა. ათაში ოკო, ბოში, ჸოთამავა!: ა. ცაგ., გვ. 23 -- ასე უნდა, ბიჭო, სროლაო! ქუმარზენთო, ჯიმალეფი,
ჸოთამაში ნებას?: მ. ხუბ., გვ. 161 -- მაძლევთ, ძმებო, სროლის ნებას? მუშ დუს ქუა ოჸოთუო?: თ. სახოკ., გვ. 254 -- თავის
თავს ქვა ესროლაო? ქომიღოლე მუთუნი, მაჸოთინედასი ფერია: ი. ყიფშ., გვ. 57 -- გამიკეთე რაიმე, სროლა რომ
შემეძლოს ისეთიო. 2. გდება, ჩაგდება (ხელში). ათე გინს წორეთ ქიპოთანქია: ი. ყიფშ., გვ. 44 -- ამ ხბოს სწორედ ვიგდებო
(ხელში). დუდიშა გეგნიჸოთანქინი, თინა წოხოლე ქაწორხვადუნია: ა. ცან., გვ. 105 -- რასაც თავიდან გადაიგდებ (საქმეს
მოიშორებ), წინ დაგხვდებაო. ჸოთამას ენაცვლება რღვაფა, როცა პირდაპირი ობიექტი ბევრს აღნიშნავს: ქუას ოჸოთანს
ქვას აგდებს // ქუალემს ორღვანს ქვებს ყრის. დიორდეშეს ართი ქუა გეგნაჸოთუ, უკული ართო გეგნაარღუ -- ჯერ ერთი
ქვა გადააგდო, შემდეგ ერთად გადაყარა. 3. ჩაკვრა (თვალისა): თოლი დომიჸოთი, წარ დომივალე, თექ გოფრჩქინდჷქ:
მასალ., გვ. 50 -- თვალი ჩამიკარი, წარბით მანიშნე (წარბი დამიქნიე), იქ გავჩნდებიო. 4. აგდება, აცრუება (გულისა):
გეიჸოთუ გური საქვარიშა -- აიცრუა (აიყარა) გული საქმეზე. 5. დაკარგვა (ფულისა). ჸოთამა ფარაში დაკარგვა ფულისა
(აქტიური ფორმა). შდრ. დინაფა ფარაში დაკარგვა ფულისა (პასიური ფორმა). ფარა მიოჸოთუ -- ფული დაკარგა. შდრ.
ფარაქ მედინუ ფული დაიკარგა. ახავაი, მუ ჯიმაქ მიდინუ! -- ვაი (აბაიმე), რა ძმა დამეკარგა! შდრ. ახავაი, მუ ჯიმა
ვოჸოთი! -- ვაი (აბაიმე), რა ძმა დავკარგე! 6. გდება (ყურისა): ჸოთამა ჸუჯიში // გადატ. მოსმენა, ყურადღების მიქცევა.
ბაბაგე, ჸუჯი ქომიჸოთი, ვემიხირანი! -- მამაისი, ყურადღება მიმიქციე, არ მოიპარონ! ოჸოთანს (ოჸოთუ ესროლა..., უჸოთამუ
უსვრია..., ნოჸოთამუე(ნ) ისროდა... თურმე) გრდმ. ისვრის, აგდებს, კარგავს.... იჸოთანს (იჸოთუ ისროლა..., უჸოთამუ უსვრია...) გრდმ.
სასხვ. ქც. ოჸოთანს ზმნისა -- ისვრის, იგდებს (თავისას)... უჸოთანს (უჸოთუ უსროლა..., უჸოთამუ უსვრია...) გრდმ. სასხვ. ქც.
ოჸოთანს ზმნისა -- უკარგავს, უკრავს (თვალს), უგდებს, უსვრის (თოფს)... იჸოთე(ნ)//იჸოთინე(ნ) (იჸოთინუ შესაძლებელი გახდა
სროლა..., -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ოჸოთანს ზმნისა -- შეიძლება დაკარგვა, სროლა, გდება, ჩაკვრა თვალისა...
აჸოთე(ნ)//აჸოთინე(ნ) (აჸოთინუ შეძლო ესროლა..., -- , ნოჸოთამუე(ნ) შესძლებია ესროლა...) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უჸოთანს
ზმნისა -- შეუძლია დაკარგოს, ისროლოს, გადააგდოს, ჩაუკრას თვალი... ოჸოთინაფუანს (ოჸოთინაფუუ ასროლინა...,
უჸოთინაფუაფუ უსროლინებია..., ნოჸოთინაფუე(ნ) ასროლინებდა... თურმე) კაუზ. ოჸოთანს ზმნისა -- ასროლინებს, აკარგვინებს,
აგდებინებს, აკვრევინებს თვალს... მაჸოთამალი მიმღ. მოქმ. მსროლელი, {და}მკარგავი, {გადა}მგდები... ოჸოთამალი მიმღ. ვნებ.
მყ. სასროლი, {და}საკარგავი, {გადა}საგდები... ჸოთამილი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}სროლილი, {და}კარგული, {გადა}გდებული...
ნაჸოთემი მიმღ. ვნებ. წარს. ნასროლი, {და}ნაკარგი, {გადა}ნაგდები... ნაჸოთამუერი მიმღ. ვნებ. წარს. სროლის, {და}კარგვის,
{გადა}გდების... საფასური. უჸოთამუ მიმღ. უარყ. {გა}უსროლელი, {და}უკარგავი, {გადა}უგდებელი. 

Lemma: ՚otamil/r-i  
Number: 23620  
ჸოთამილ/რ-ი (ჸოთამილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ოჸოთანს ზმნისა -- დაკარგული, გასროლილი, გაგდებული, ჩაგდებული
(ხელში). დუდი გვალო ვაჸოფე გოჸოთამილი: მ. ხუბ., გვ. 8 -- თავი მთლად არ ყოფილა გაგდებული (მოჭრილი). 

Lemma: ՚otinapa  
Number: 23621  
ჸოთინაფა (ჸოთინაფას) სახელი ოჸოთინაფუანს ზმნისა -- გაგდება, {მო}კვეთა, {მო}ჭრა. ლევანქ გიაშქუ ლეკური დო
შქაბანიას გაჸოთინაფუ: მ. ხუბ., გვ. 12 -- ლევანმა დაარტყა ლეკური და შუაზე გააგდებინა (გაჭრა). გარზე სიტყვას..., დუდი
გჷმოჸოთინაფუე სქირუონ: მ. ხუბ., გვ. 18 -- მე გაძლევ სიტყვას..., თავი გამაგდებინო მშრალად. ოჸოთინაფუანს (ოჸოთინაფუუ
{გა}აგდებინა, გუუჸოთინაფუაფუ გაუგდებინებია, გონოჸოთინაფუე(ნ) გააგდებინებდა თურმე) კაუზ. ოჸოთანს ზმნისა -- აგდებინებს,
ასროლინებს, დააკარგვინებს. მაჸოთინაფალი მიმღ. მოქმ. {გა}მგდებინებელი (თავისა), {და}მკარგვინებელი. ოჸოთინაფალი მიმღ.
ვნებ. მყ. {გა}საგდებინებელი, {და}საკარგვინებელი. გოჸოთინაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. გაგდებინებული (მაგ., თავი). ნაჸოთინეფი
მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნაგდებინები. ნაჸოთინაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}გდებინების საფასური. 

Lemma: ՚otinapil-i  
Number: 23622  
ჸოთინაფილ-ი (ჸოთინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ოჸოთინაფუანსზმნისა -- {გა}გდებინებული, {მო}კვეთილი. 



Lemma: ՚otua  
Number: 23623  
ჸოთუა (ჸოთუას) სახელი ჸოთანს ზმნისა -- გოდება. ჸოთანს (მხოლოდ აწმყოს წრის მწკრივებში) გრდუვ. სტატიკ. გოდებს. 

Lemma: ՚ole  
Number: 23624  
ჸოლე (ჸოლეს) მამაკაცის სასქესო ორგანო, -- penis. შდრ. კუტუ. 

Lemma: ՚omur-i  
Number: 23625  
ჸომურ-ი (ჸომურს) ტყემალი (ხე და მისი ნაყოფი). ხუთი ჯინჯი ჸომური მიჩანს -- ხუთი ძირი ტყემალი მიდგას. ჸომური
ჩხორო ჸინს ქითიჸომურუანსია -- ტყემალი (ხე) ცხრა ყინვას შეიტყაპუნებსო. ბაბუშ ნაჭკომა ჸომურქ მოთას კიბირი
მეკვათუა: ა. ცან., გვ. 101 -- ბაბუას ნაჭამმა ტყემალმა შვილიშვილს კბილი მოსჭრაო (მოჰკვეთაო). შდრ. ლაზ.
ყომური//ომური ქლიავის სახეობა (ნ. მარი). 

Lemma: ՚omurapa  
Number: 23626  
ჸომურაფა (ჸომურაფას) სახელი ითიჸომურუანს ზმნისა -- შეტყაპუნება, შენარჩუნება, შერგება; შერჩენა. ჸომური ჩხორო
ჸინს ქითიჸომურუანსია -- ტყემალი ცხრა ყინვას შეირგებსო (შეირჩენს, შეიტყემლებსო). მა მუთ ქუწიინი, ირფელი
ქეიჸომურუუ -- მე რაც ვუთხარი, ყველაფერი შეიტყაპუნა (რეაგირება არ მოახდინა და შეინარჩუნა). ქეიჸომურუანს
(ქეიჸომურუუ შეირჩინა, ქეუჸომურუაფუ შეურჩენია, ქენოჸომურაფუე(ნ) შეირჩენდა თურმე) გრდმ. შეიტყაპუნებს, შეირგებს, შეინარჩუნებს.
შდრ. ჸურისება, ჩამურაფა. 

Lemma: ՚ona1//՚una  
Number: 23627  
ჸონა1//ჸუნა იგივეა, რაც ჸონაფა//ჸუნაფა. 

Lemma: ՚ona2  
Number: 23628  
ჸონა2 (ჸონას) იგივეა, რაც ჸვანა, -- ყანა. რზინუნსჷ უჩა ჸონა ცარცილი -- ბზინავს შავი ყანა ფხვიერი. მუ შვანს ლატი
მაჟირელ ჸონას ქიიჩანუანს პოპორს... -- როცა სიმინდი მეორედ გათოხნილ ყანაში ამოიყრის თავთავს... შდრ. ტოპონ.
ჸონადიდი ყანა დიდი (პ. ცხად., ტოპონ., გვ. 121). 

Lemma: ՚onapa//՚unapa  
Number: 23629  
ჸონაფა//ჸუნაფა (ჸო/უნაფას) სახელი მეჸუნს ზმნისა -- წაყვანა. გინოჭყვიდუ, თაქ ჸონაფაში დრო: მ. ხუბ., გვ. 21 --
გადაწყვიტა აქ წაყვანის დრო. ბოშიში რაშისჷ ცირა ქიგიოხუნუუ დო მიდეეჸონჷ, ხენწიფეს ქიმუუჸონუ: ა. ცაგ., გვ. 23 --
ბიჭის რაშზე ცირა დააჯინა და წაიყვანა, ხელმწიფეს მიუყვანა. უკლაში ნოსა მოჸუნა: ქხს, 1, გვ. 216 -- უმცროსი რძალი
მოჰყავთ. ჸუდეშა ქამაჸუნუ დო კიბესით გაშაჸუნუ -- სახლში მოჰყვა და კიბეზეც ამოჰყვა. ენა კინი მიდეჸუნჷ: მ. ხუბ., გვ. 31
-- ეს ისევ წაიყვანა. მეჸუნს (მიდეჸონუ წაიყვანა, მიდუჸონაფუ წაუყვანია, მიდნოჸონაფუე(ნ) წაიყვანდა თურმე) გრდუვ. საშ.- მოქმ.
მიჰყავს. იჸონანს//იჸუნანს (მიდეჸონანს//მიდეჸუნანს წაიყვანს, მიდეჸონუ წაიყვანა, მიდუჸონაფუ წაუყვანია, მიდნოჸონაფუე წაიყვანდა
თურმე) გრდმ. წაიყვანს. იჸონინე(ნ)//იჸუნინე(ნ) (იჸონინუ//იჸუნინუ შესაძლებელი გახდა წაყვანა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
იჸონანს ზმნისა -- შეიძლება წაყვანა. აჸონინე(ნ)//აჸუნინე(ნ) (აყო/უნინუ შეძლო წაეყვანა, -- , მიდნოჸო/უნაფუე(ნ) შესძლებია
წაეყვანა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. მეჸუნს ზმნისა -- შეუძლია წაიყვანოს. ოჸონაფუანს//ოჸუნაფუანს (ოჸო/უნაფუუ {წა}აყვანინა,
უჸო/უნაფუაფუ {წა}უყვანინებია, ნოჸო/უნაფუე(ნ) {წა}აყვანინებდა თურმე) კაუზ. მეჸუნს ზმნისა -- {წა}აყვანინებს. მაჸონაფალი მიმღ.
მოქმ. წამყვანი. ოჸონაფალი მიმღ. ვნებ. მყ. წასაყვანი. ჸონაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. წაყვანილი. ნაჸონეფი მიმღ. ვნებ. წარს.
წანაყვანი. ნაჸონაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. წაყვანის საფასური. უჸონაფუ მიმღ. უარყ. წაუყვანელი. 

Lemma: ՚o/unapil-i  
Number: 23630  
ჸო/უნაფილ-ი (ჸო/უნაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. მეჸუნს, იჸონანს ზმნათა -- წაყვანილი. არძა ჸუნაფილი ვორეთჷ თურქიშ
ჯარიშ მარკინეთჷ: მასალ., გვ. 82 -- ყველა წაყვანილი ვართ თურქის ჯართან საჭიდაოდ (საბრძოლველად). 

Lemma: ՚oneba  
Number: 23631  
ჸონება, ჸუნება (ჸო/უნებას) სახელი წააჸონენს, წითმაჸუნენს ზმნათა -- წახდენა, გაფუჭება. // გადატ. შერცხვენა. იხ.
წაჸო/უნება. 

Lemma: ՚oner-i  
Number: 23632  
ჸონერ-ი (ჸონერს) მაგიერი, ნაცვალი. სიტყვ.-სიტყვ. ნამყენი. ის. დიდაჸონერი, ჯიმაჸონერი. შდრ. ჩაფილი. 

Lemma: ՚onier-i  
Number: 23633  
ჸონიერ-ი (ჸონიერს) მიმღ. ვნებ. წარს. ჸონუნს ზმნისა -- {და}მყნობილი. გადატ. დიდი, მოსული, მოყვანილი; ჯანიანი.
ჸონიერი სტაქანი ქუმომიღი აკა! -- დიდი (ნამყენი) ჭიქა მომიტანე ერთი! კიბირ-ბროლი, თოლ-გვირალი, ტან-
ჭყვირგალი, ჸონიერი: ქხს, 1, გვ. 68 -- კბილი-ბროლი, თვალ-ჟუჟუნა, ტანი-აწყვართული, მოყვანილი. 

Lemma: ՚oniereba  
Number: 23634  
ჸონიერება (ჸონიერებას) დამყნობა. // გადატ. მოღონიერება. 

Lemma: ՚onil/r-i  
Number: 23635  
ჸონილ/რ-ი (ჸონილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ჸონუნს, იჸონუუ(ნ) ზმნათა -- 1. დამყნილი. 2. დაბუდებული (ფრინველი). იხ. დო-



ჸონილი. 

Lemma: ՚onua1  
Number: 23636  
ჸონუა1 (ჸონუას) სახელი ჸონუნს ზმნისა -- მყნა, მყნობა. უშქურს, სხულს, ბულს ჸონუნა არგუსოს -- ვაშლს, მსხალს, ბალს
აგვისტოში ამყნობენ. ჸონუნს (დოჸონუ დაამყნო, დუუჸონუ დაუმყნია, დონოჸონუე(ნ) დაამყნობდა თურმე) გრდმ. ამყნობს. უჸონუნს
(დუუჸონუ დაუმყნო, დუუჸონუ დაუმყნია, ნოჸონუე(ნ) ამყნობდა თურმე) გრდმ. სასხვ. ქც. ჸონუნს ზმნისა -- უმყნობს. იჸონუუ(ნ) (დიიჸონუ
დაიმყნო, დოჸონე{რე}(ნ) დამყნილა) გრდუვ. ვნებ. ჸონუნს ზმნისა -- იმყნობა. აჸონუუ(ნ) (დააჸონუ დაემყნო, დოჸონუუ დამყნობია)
გრდუვ. ვნებ. უჸონუნს ზმნისა -- ემყნობა. იჸონე(ნ) (იჸონუ შესაძლებელი გახდა {და}მყნობა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ჸონუნს
ზმნისა -- შეიძლება მყნობა, დაიმყნოს. აჸონე(ნ) (აჸონუ შეძლო {და}ემყნო, -- , დონოჸონუე(ნ) შესძლებია დაემყნო) გრდუვ. შესაძლ.
ვნებ. უჸონუნს ზმნისა -- შეუძლია {და}ამყნოს. ოჸონაფუანს (ოჸონაფუუ ამყნობინა, უჸონაფუაფუ უმყნობინებია, ნოჸონაფ{უაფ}უე(ნ)
ამყნობინებდა თურმე) კაუზ. ჸონუნს ზმნისა -- ამყნობინებს. მაჸონალი მიმღ. მოქმ. მყნობელი. ოჸონალი მიმღ. ვნებ. მყ. სამყნობი.
გეჸონილი მიმღ. ვნებ. წარს. დამყნობილი. ნაჸონა მიმღ. ვნებ. წარს. ნამყნობი. ნაჸონუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ყნობის საფასური.
{უგუ}უჸონუ მიმღ. უარყ. {და}უმყნობელი. შდრ. დიდაჸონერი//დიდაჸონირი; მუმაჸონერი// მუმაჸონირი... ლაზ. მპონ: გე-
ვომპონაფ ვამყნობ (ნ. მარი). 

Lemma: ՚onua2  
Number: 23637  
ჸონუა2 (ჸონუას) სახელი იჸონუუ(ნ), ოჸონუანს ზმნათა -- ფრინველის (ქათმის, მამლის; ჩიტების...) წასვლა საღამოს
ღამეგასათევ ადგილას; დაბუდ{რ}ება. ექი კამბეშიში ოდიარე რე დო კოღონაში ოჸონუუ: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 145 -- იქ
კამეჩის საბალახოა და კოღოს საბუდარი. ქოთომეფი ონჯუას იჸონუუნა -- ქათმები საღამოს იბუდებენ (ბუდრდებიან).
გადატ. შეყოვნება. ბრელხანც დეჸონუ/ჷ -- დიდხანს დაყოვნდა. იჸონუუ(ნ) (დიიჸონუ დაბუდ{რ}და, დოჸონე{რე}(ნ) დაბუდ{რ}ებულა)
გრდუვ. ვნებ. ბუდდება, ბუდრდება. ოჸონუანს (დააჸონუუ დააბუდ{რ}ა, დუუჸონაფუ დაუბუდ{რ}ებია, დონოჸონაფუე(ნ) დააბუდ{რ}ებდა
თურმე) გრდმ. აბუდრებს, აბუდებს. მაჸონუუ//მაჸონური მიმღ. აწმყ. {და}მბუდ{რ}ებელი. ოჸონუუ//ოჸონური მიმღ. ვნებ. მყ.
{და}საბუდებელი, {და}საბუდრებელი. დოჸონილ/რი მიმღ. ვნებ. წარს. დაბუდ{რ}ებული. დონაყონუ მიმღ. ვნებ. წარს.
{და}ნაბუდ{რ}ები. დონაჸონუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ბუდ{რ}ების საფასური. უდუჸონუ მიმღ. უარყ. {და}უბუდ{რ}ებელი. 

Lemma: ՚or-i  
Number: 23638  
ჸორ-ი (ჸორს) ზოოლ. დედალი ღორი. ჸორი ვენტირედუა დო კერი ჟი გეთმიანჯირუდუა: თ. სახოკ., გვ. 271 -- დედაღორი
ვერ ეტეოდა და ტახი ზედ აწვებოდაო. შდრ. კერი. 

Lemma: ՚orada  
Number: 23639  
ჸორადა (ჸორადას) სახელი ჸორდუ(ნ), ჸორიდუნს ზმნათა -- ლპობა. უკული ვიშო მიკირთი დო ვორწყექ, გური
მიჸორდუნი: მ. ხუბ., გვ. 323 -- შემდეგ იქით მიბრუნდი და ვხედავ, გული რომ მილპება. აკაციაში ჯა დიდხანს ვაჸორდუ --
აკაციის ხე დიდხანს არ {და}ლპება. გური ამარი ქენომჸორდჷ მა: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 62 -- გული ლამის
დამიწყლულდეს (დამილპეს) მე. ჸორიდუნს (დოჸორიდუ დაალპო, დუუჸორიდუ დაულპია, დონოჸორიდუე(ნ)//დონოჸორადუე(ნ)
დაალპობდა//დალპებოდა თურმე) გრდმ. ალპობს. უჸორიდუნს (დუუჸორიდუ დაულპო, დუუჸორიდუ დაულპია) გრდმ. ჸორიდუნს
ზმნისა -- ულპობს. ჸორდუ(ნ) (დოჸორდუ დალპა, დოჸორადე{ლე}(ნ) დამპალა) გრდუვ. ვნებ. ლპება. უჸორდუ(ნ) (დუუჸორდუ დაულპა,
დოჸორადუ{უ} დალპობია) გრდუვ. ვნებ. უჸორიდუნს ზმნისა -- ულპება. იჸორიდე(ნ) (იჸორიდუ შესაძლებელი გახდა ლპობა, -- , -- )
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ჸორიდუნს ზმნისა -- შეიძლება {და}ლპობა. აჸორიდე(ნ) (აჸორიდუ შეძლო {და}ელპო, -- , დონოჸორა/იდუე(ნ)
შესძლებია დაელპო) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უჸორიდუნს ზმნისა -- შეუძლია {და}ალპოს. ოჸორიდაფუანს (ოჸორიდაფუუ
{და}ალპობინა, უჸორიდაფუაფუ {და}ულპობინებია, ნოჸორიდაფუე(ნ) ალპობინებდა თურმე) კაუზ. ჸორიდუნს ზმნისა -- ალპობინებს.
მაჸორადალი, მაჸორიდალი; მაჸორა/იდუ მიმღ. მოქმ. {და}მლპობი, {და}მალპობელი. ოჸორადალი, ოჸორიდალი; ოჸორა/იდუ მიმღ. ვნებ. მყ.
{და}სალპობი, {და}სალპობელი. ჸორადილი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}მპალი. ნაჸორადუ, ნაჸორიდა მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნალპობი.
ნაჸორადუერი, ნაჸორიდუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ლპობის საფასური. უჸორადუ, უჸორიდუ მიმღ. უარყ. {და}ულპობელი. 

Lemma: ՚oradil-i  
Number: 23640  
ჸორადილ-ი (ჸორადილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ჸორდუ(ნ) ზმნისა -- {და}მპალი. ართი ჸორადილი უშქური ოში შხვას
დოჸორიდუნს: ი. ყიფშ., გვ. 179 -- ერთი დამპალი ვაშლი ას სხვას დაალპობს. 

Lemma: ՚oradua  
Number: 23641  
ჸორადუა, ჸორიდუა (ჸორა/იდუას) იგივეა, რაც ჸორადა. 

Lemma: ՚oran-i  
Number: 23642  
ჸორან-ი (ჸორანს) ზოოლ. იგივეა, რაც ჸვარანი, -- ყორანი. ჸორანი ირო უჩა რენია: ა. ცან., გვ. 124 -- ყორანი ყოველთვის
შავიაო. 

Lemma: ՚ore  
Number: 23643  
ჸორე (ჸორეს) იხ. ყორე, -- ყორე, ქვის კედელი. ქუაში ჸორე გუუჸუნს ოზეშა -- ქვის ყორე აქვს შემოვლებული ეზოს. 

Lemma: ՚orida  
Number: 23644  
ჸორიდა, ჸორიდალა (ჸორიდა{ლა}-ს) იგივეა, რაც ჸორადა, -- ლპობა. 

Lemma: ՚oridua  
Number: 23645  
ჸორიდუა (ჸორიდუას) იგივეა, რაც ჸორადა. 

Lemma: ՚oril-i  
Number: 23646  



ჸორილ-ი (ჸორილს) მიმღ. ვნებ. წარს. ჸორუნს ზმნისა -- გაყორილი, შემოზღუდული (ყორით). 

Lemma: ՚orisha  
Number: 23647  
ჸორიშა (ჸორიშას) ვისაც ჸორიშუა სჩვევია, -- მროშავი. 

Lemma: ՚orishua  
Number: 23648  
ჸორიშუა (ჸორიშუას) სახელი ჸორიშანს ზმნისა -- როშვა. მუჭო ირფელს ჸორიშანს, ჯიმა, ე კოჩი! -- როგორ ყველაფერს
როშავს, ძმა, ეს კაცი! ჸორიშანს (ჸორიშუუ {და}როშა, უჸორიშუუ {და}უროშავს, ნოჸორიშუე(ნ) როშავდა თურმე) გრდმ. როშავს. 

Lemma: ՚oriche  
Number: 23649  
ჸორიჩე, ჸორჩე (ჸორიჩეს, ჸორჩეს) პირდაფჩენილი; მოურიდებელი მთქმელი (მოლაპარაკე); რაც ენაზე მოადგება,
ყველაფერის მთქმელი. დიდი ჸორიჩე ჸაზახი რე, მუთუნიშენი ვედიკინანს უკახალე -- დიდი მოურიდებელი კაცია,
არაფრისათვის (არაფერზე) დაიხევს უკან. შდრ. ნოჸორა. 

Lemma: ՚oricia  
Number: 23650  
ჸორიცია (ჸორიციას) ზოოლ. იგივეა, რაც ჸორი, -- დედალი ღორი, -- ნეზვი. კერიცია, ჸორიცია, ვორერაშა, დუმბაია!: მ.
ხუბ., გვ. 323 -- კერატი, ნეზვი, ორერაშა დუმბაია. 

Lemma: ՚oropa  
Number: 23651  
ჸოროფა (ჸოროფას) სახელი უჸორს ზმნისა -- სიყვარული. ჸოროფა რე სნეულება: ი. ყიფშ., გვ. 135 -- სიყვარული არის
სნეულება. ჸოროფა ნწარე, დღას ვეშენგარე: ქხს, 1, გვ. 141 -- სიყვარული მწარეა, არასოდეს არ შეიძლება ამოიტირო.
სქან ჸოროფაქ დოპილჷ-და, ჩქიმი ცოდა გიღუდას: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 124 -- შენმა სიყვარულმა თუ მომკლა, ჩემი ცოდვა
გქონდეს. მიშ ჸოროფას ვდარდენდეე, არძო დომინქირუას: ი. ყიფშ., გვ. 129 -- ვის სიყვარულს ვდარდობდე, ყველა
გამიქროს. ჸოროფულენს (იყენ. იჸოროფუუ {შე}იყვარა, უჸოროფუაფუ {შე}უყვარებია) გრდუვ. საშ.- მოქმ. ჰყვარობს. უჸორს
(მხოლოდ აწმყოს წრის მწკრივებში) გრდუვ. სტატიკ. უყვარს. ეჸოროფებუ(ნ) (ეჸოროფუ {შე}უყვარდა, ჸოროფებუ {შე}ჰყვარებია,
ნოჸოროფებუე(ნ) უყვარდა თურმე, -- ნაყვარება) გრდუვ. ვნებ. {შე}უყვარდება. იჸოროფუანს (იჸოროფუუ {შე}იყვარა, უჸოროფუაფუ
{შე}უყვარებია, ნოჸოროფაფუე(ნ) იყვარებდა თურმე) გრდმ. იყვარებს. ოჸოროფუანს (ოჸოროფუუ {შე}აყვარა, უჸოროფუაფუ
{შე}უყვარებია) გრდმ. აყვარებს. იჸოროფე(ნ)//იჸოროფინე(ნ) (იჸოროფინუ შესაძლებელი გახდა {შე}ყვარება, -- , -- ) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. იჸოროფუანს ზმნისა -- შეიძლება {შე}ყვარება. აჸოროფე(ნ)//აჸოროფე/ინე(ნ) (აჸოროფე/ინუ შეძლო
{შე}ეყვარებინა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ოჸოროფუანს ზმნისა -- შეუძლია {შე}იყვაროს, {შე}აყვაროს. ოჸორებაფუანს
(ოჸორებაფუუ {შე}აყვარებინა, უჸოროფაფუაფუ {შე}უყვარებინებია, ნოჸოროფაფუე(ნ) {შე}აყვარებინებდა თურმე) კაუზ. ოჸოროფუანს
ზმნისა -- აყვარებინებს. მაჸოროფებელი მიმღ. მოქმ. {შე}მყვარებელი. მოჸოროფე; მიმღ. აწმყ. მოყვარული. ოჸოროფებელი,
ოჸოროფული, ოჸოროფუ მიმღ. ვნებ. მყ. საყვარელი; {შე}საყვარებელი. ჸოროფებული, ჸოროფილი მიმღ. ვნებ. წარს. {შე}ყვარებული;
საყვარელი. ნაჸოროფები, ნაჸოროფუ მიმღ. ვნებ. წარს. {შე}ნაყვარები. ნაჸოროფებუერი, ნაჸოროფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {შე}ყვარების
საფასური. უჸოროფუ მიმღ. უარყ. {შე}უყვარებელი. შდრ. ლაზ. ყოროფა სიყვარული (ნ. მარი). 

Lemma: ՚oropa  
Number: 23652  
ჸოროფა დო გოჯოგაფა (ჸოროფა დო გოჯოგაფას) სიყვარული და სიძულვილი. ჸოროფა დო გოჯოგაფა ჟირი ხოლო
ჯიმა რე: ქხს, 1, გვ. 150 -- სიყვარული და სიძულვილი (შეძულება) ორივე ძმაა. 

Lemma: ՚oropa  
Number: 23653  
ჸოროფა დო ჯიმალობა (ჸოროფა დო ჯიმალობას) სიყვარული და ძმობა. ჸოროფა და ჯიმალობა ართი შურით ფთასი
მა: ეგრისი, გვ. 129 -- სიყვარული და ძმობა ერთი სულით ვთესე მე. 

Lemma: ՚oropa-ghuruu  
Number: 23654  
ჸოროფა-ღურუუ (ჸოროფა-ღურუუს) სიყვარული-სიკვდილი. ჸოროფა-ღურუუ მიქ მომიწურუ: ქხს, 1, გვ. 48 -- სიყვარული-
სიკვდილი ვინ გამომიგზავნა (ჩემსკენ მოასწავლა). 

Lemma: ՚oropashi  
Number: 23655  
ჸოროფაში გორჩქინა (ჸოროფაში გორჩქინას) სიყვარულის გაჩენა, შეყვარება. ღორონთქ გვალო გჷმაჭყორუ,
ჸოროფაქ გომირჩქინდუ: ქხს, 1, გვ. 73 -- ღმერთი მთლად გამიწყრა, შემიყვარდა (სიყვარული გამიჩნდა). 

Lemma: ՚oropian-i  
Number: 23656  
ჸოროფიან-ი (ჸოროფიანს) იგივეა, რაც ჸოროფუანი, -- მოსიყვარული. 

Lemma: ՚oropil-i  
Number: 23657  
ჸოროფილ-ი (ჸოროფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. უჸორს, ეჸოროფებუ(ნ) ზმნათა -- {შე}ყვარებული; საყვარელი. ე კოჩიშ
გურს ვე დჷლენტირე, მახა, ბრელი ჸოროფილი: ი. ყიფშ., გვ. 126 -- ამ კაცის გულში არ დაეტევა, მახარია, ბევრი
შეყვარებული. საიმენდო ჸოროფილსჷ ქოგოკო-და, მელუდე: ენგური, გვ. 247 -- საიმედო შეყვარებულს თუ გინდა, რომ
მოელოდე. ჸოროფილეფიში გამათ ჭანდი მიწოლენსჷ ზარს: ი. ყიფშ., გვ. 140 -- შეყვარებულების მაგიერ ბუზი მეტყვის
ზარს. ჸოროფილო ზმნზ. სიყვარულით. 

Lemma: ՚oropiloba  
Number: 23658  
ჸოროფილობა (ჸოროფილობას) სიყვარული, სიყვარულობა. საქმე ჸოროფილობა რე: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 29 -- საქმე
სიყვარულობა (შეყვარებულობა) არის. 



Lemma: ՚oropuan-i  
Number: 23659  
ჸოროფუან-ი (ჸოროფუანს) იგივეა, რაც ჸოროფიანი. ჸოროფუანი კოჩი რე -- მოსიყვარულე კაცია. 

Lemma: ՚orua1  
Number: 23660  
ჸორუა1 (ჸორუას) იგივეა, რაც ჸოროფა, -- შეყვარება. ღურა იჭარე დო მითინი იჸორე: ქხს, 1, გვ. 167 -- სიკვდილს არ
დაერიდო (ისურვე) და ვინმე შეიყვარე. 

Lemma: ՚orua2  
Number: 23661  
ჸორუა2 (ჸორუას) სახელი ჸორუნს ზმნისა -- ქვის კედლის აშენება, -- {შემო}ყორვა. წყარს მელე-მოლე გოჸორუნა, ჩხომქ
ვეითორთასინი თეში -- წყალს (მდინარეს) გაღმა-გამოღმა გაყორავენ, თევზი რომ არ გავიდეს ისე. ჸორუნს (გოჸორუ გაყორა,
გუუჸორუ გაუყორავს, გონოჸორუე(ნ) გაყორავდა თურმე) გრდმ. ყორავს. უჸორუნს (გუუჸორუ გაუყორა, გუუჸორუ გაუყორავს) გრდმ.
სასხვ. ქც. ჸორუნს ზმნისა -- უყორავს. იჸორუუ(ნ) (გიიჸორუ გაიყორა, გოჸორე{ლე}(ნ) გაყორილა) გრდუვ. ვნებ. ჸორუნს ზმნისა --
იყორება. იჸორე(ნ) (იჸორუ შესაძლებელი გახდა {გა}ყორვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ჸორუნს ზმნისა -- შეიძლება {გა}ყორვა.
ოჸორაფუანს (ოჸორაფუუ აყორვინა, უჸორაფუაფუ უყორვინებია, ნოჸორაფუე(ნ) აყორვინებდა თურმე) კაუზ. ჸორუნს ზმნისა --
აყორვინებს, ყორით აზღუდვინებს. მაჸორალი მიმღ. მოქმ. მყორავი, {შემო}მზღუდველი ყორით. ოჸორალი მიმღ. ვნებ. მყ.
საყორავი, {შემო}საზღუდი ყორით. ჸორილი მიმღ. ვნებ. წარს. {შემო}ყორილი, {შემო}ზღუდული. ნაჸორა მიმღ. ვნებ. წარს.
{შემო}ნაყორი, {შემო}ნაზღუდი. ნაჸორუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {შემო}ყორვის, {შემო}ზღუდვის საფასური. {უგუ}უჸორუ მიმღ. უარყ.
{შემო}უყორავი, {შემო}უზღუდავი. 

Lemma: ՚orghej-i  
Number: 23662  
ჸორღეჯ-ი (ჸორღეჯის, ჸორღეს) იგივეა, რაც ჸორი, -- დედალი ღორი. 

Lemma: ՚orq'el-i  
Number: 23663  
ჸორყელ-ი (ჸორყელ/რს) იხ. ყორყელი, -- ყორყი (გურ.); ყელი, ხორხი. 

Lemma: ՚or՚ont'-i  
Number: 23664  
ჸორჸონტ-ი (ჸორჸონტის) ყანყრატო. შდრ. ლაზ. ყირყინტი ყელი (ნ. მარი). 

Lemma: ՚orsh-i  
Number: 23665  
ჸორშ-ი (ჸორშის) იგივეა, რაც ჸოში; ყორში, ყოში, -- კოშკი, ციხე. ჸორში გინოდგ მოკვაკვილი: აია, 1, გვ. 23 -- კოშკი დგას
გადახრილი. შქას ჸორშეფი აშაჸუნს: ქხს, 1, გვ. 317 -- შუაში კოშკებია დატანებული. 

Lemma: ՚orche  
Number: 23666  
ჸორჩე (ჸორჩეს) იხ. ჸორიჩე. 

Lemma: ՚orchomu  
Number: 23667  
ჸორჩომუ (ჸორჩომუს) გაუმაძღარი, ღორმუცელა. შდრ. ჸვაბურა. 

Lemma: ՚ou  
Number: 23668  
ჸოუ! შორსდ. განცვიფრებისა: ჸოუ, ჯიმა, სი მიქ მერჩჷ იშ ფასია?: მ. ხუბ., გვ. 197 -- ოუ, ძმაო, შენ ვინ მოგცა იმისი ფასიო?
ჸოუ, ეს კჷნი ქჷმურთუმუნიავო!: მ. ხუბ., გვ. 228 -- ოუ, ეს ისევ მოსულაო! 

Lemma: ՚opa  
Number: 23669  
ჸოფა (ჸოფას) იხ. რინა, -- ყოფნა; ქმნა; ყოლა; არსებობა. ფუძემონაცვლე ზმნაა: ორე არის -- იჸუაფუ//იჸიი იქნება --
ჸუუ//ჸოუ ქნა -- ჸოფე(ნ)// ჸოფერე(ნ) ყოფილა -- ნოჸოფუე(ნ) ნამყოფა (დაწვრილებით იხ. ტ. 1, ტაბულა ხხ3, გვ. 116-120).
ნიტე ლები ქოპუასი: ი. ყიფშ., გვ. 126 -- ნეტავი ლეიბი ვიყო (მქნა). ვითოჟირი საჯენქ ქიიჸოუ: ი. ყიფშ., გვ. 105 -- თორმეტი
საჟენი იქნა. მორჩილი გაჸიქია: მ. ხუბ., გვ. 43 -- მორჩილი გექნებიო. გაჸუაფუქ ჯიმაცალო: ქხს, 1, გვ. 186 -- გეყოლები
ძმასავით. ჸანჭიქ ქჷმაჸოუკონი...: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 148 -- (აბრეშუმის) ჭიის მოსავალი რომ მიმეღო... ჭკომილი
ვეჸუაფუდუაო: მ. ხუბ., გვ. 21 -- შეჭმული არ იქნებოდაო. ღორონთქ ჯგირიშა ჸუას!: ქხს, 1, გვ. 136 -- ღმერთმა სასიკეთოდ
ქნას! თი გოჯოგერი კოჩი მახინჯი ვა ჸოფერენო!: ი. ყიფშ., გვ. 24 -- ის შეძულებული კაცი ქურდი არ ყოფილა! მეკენჯი
ჸოფე ბალაგარი: მასალ., გვ. 89 -- თვითნება ყოფილა ტიალი. იში ეშე ეშაღალა ვანოჸოფუე: მ. ხუბ., გვ. 16 -- იმისი ზევით
ამოღება არ იქნებოდა თურმე. ქ ჸოფა გურიში გულის ქნა (ქმნა). გადატ. ნდომა, სურვილი. გურქ მაჸუუ -- მომინდა, სურვილი
გამიჩნდა. ქ ჸოფა-ქცევა ყოფაქცევა. თე ჟირი ჯიმაში ჸოფა-ქცევა თელი სოფელსი ნოჩქვე: ი. ყიფშ., გვ. 12 -- ამ ორი ძმის
ყოფაქცევა მთელ სოფელს სცოდნია. ქ ჸოფა წანა მოსავლიანი წელი: წი ჸოფა წანა იჸიი -- წელს მოსავლიანი წელი
იქნება. ქ თიში ჸოფა ვარდას! იმისი ყოფა არ იყოს! 

Lemma: ՚opier-i  
Number: 23670  
ჸოფიერ-ი (ჸოფიერს) ნაყოფიერი, მოსავლიანი. ჸოფიერი წანა ჸოფე -- მოსავლიანი წელი ყოფილა. 

Lemma: ՚opirua  
Number: 23671  
ჸოფირუა (ჸოფირუას) ქმნა, ქნა. ჩქიმოთ ვართი ჩილი ოჸოფირუუ, ვართი სქუა: ი. ყიფშ., გვ. 4 -- ჩემთვის არც ცოლი ქნა
(ღმერთმა), არც შვილი. 



Lemma: ՚o՚ore  
Number: 23672  
ჸოჸორე (ჸოჸორეს) ბოტან. იგივეა, რაც ყოყორე. 

Lemma: ՚o՚oro  
Number: 23673  
ჸოჸორო (ჸოჸოროს) ბოტან. იხ. ყოყორო. 

Lemma: ՚osh-i  
Number: 23674  
ჸოშ-ი (ჸოშის) იგივეა, რაც ჸორში; ყორში, ყოში, -- კოშკი, ციხე. ათე ქალაქისჷ ართი ბროლიში ჸოში ქოძირჷ: ა. ცაგ., გვ.
30 -- ამ ქალაქში ერთი ბროლის კოშკი ნახა. 

Lemma: ՚ox//՚oxe'  
Number: 23675  
ჸოხ//ჸოხჷ! იგივეა, რაც ხოხ, -- შორსდ. შებრალებისა -- ოხ. ჸოხჷ, ღორონთი, მუშენი ვაპილინქჷ, სო ოკო იფშუე ზორი!:
ყაზაყ., 6.08.1930, გვ. 3 -- ოხ, ღმერთო, რატომ არ მომკლავ, სად უნდა ვიშოვო ზარი. თუნთიქ ჭინჭაშ წკინტილი ქიძირუა
დო `ჸოხ, მუშ მაშხვა რენია', მიოღვარუა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 56 -- დათვმა ჭინჭრაქას სკინტლი ნახაო და `ოხ, რამსისხო
არისო (ყოფილაო)', დაიღრიალაო. 

Lemma: ՚ua  
Number: 23676  
ჸუა (ჸუას) იგივეა, რაც ყუა. იხ. ნაძგაშურა. 

Lemma: ՚uaych'ara  
Number: 23677  
ჸუაჲჭარა (ჸუაჲჭარას) იგივეა, რაც ჸუაშიჭარა. 

Lemma: ՚uashich'ara  
Number: 23678  
ჸუაშიჭარა (ჸუაშიჭარას) ბედისწერა. 

Lemma: ՚uber-i  
Number: 23679  
ჸუბერ-ი (ჸუბერს) ყურძნის თითო მარცვალი; უმწიფარი ყურძენი (ი. ყიფშ.). წურწუფა ბინეხიში ჩქჷჩქჷ ფურცელეფც დო
ჸუბერეფც დოჭუნცი: ყაზაყ., 16.03.1930, გვ. 2 -- გოგირდი ვენახის ჩვილ ფოთლებსა და მარცვლებს დაწვავს. ანდანერი უჩა-
ჯვეში, არძო ჸუბერ გჷშნაგორა: მასალ., გვ. 65 -- ათასნაირი შავი-ძველი, ყველა მარცვლებად ნარჩევი. შდრ. ტუბერი. 

Lemma: ՚ude  
Number: 23680  
ჸუდე (ჸუდეს) სახლი. ჸუდე გოხირჷ: ი. ყიფშ., გვ. 24 -- სახლი გაქურდა. ჸუდე დოჭუ დაჩხირითი: ქხს, 1, გვ. 216 -- სახლი
დაწვა ცეცხლით. დიხაში ჸუდე, ჯაში ბუხარი -- მიწის სახლი, ხის ბუხარი (გამოცანა: ჩიბუხი). მეღეჯექჷ მუში ჸუდეშა
ქიმერთჷ: ი. ყიფშ., გვ. 90 -- მეღორე თავის სახლში მივიდა. მიდართჷ ჸუდეშა: მ. ხუბ., გვ. 66 -- წავიდა სახლში. გოროდიშა
მიდურქი დო ჸუდენს გილაფართხუნქი!: ქხს, 1, გვ. 127 -- ქალაქში წახვალ და სახლებს ალაგებ (ჰფერთხავ). ჸუდეს
(სახლის) სახეები: ანგურაში ჸუდე აგურის სახლი; განიშ ჸუდე განის სახლი; ოდა ჸუდე ოდა სახლი; საბზადი ჸუდე საჭმლის
სამზადი სახლი, ქუხნა; ფიცა (ფიცარ) ჸუდე ფიცრის სახლი; ფაცხა ფაცხა; ქუაში ჸუდე ქვის სახლი; ჯარგვალი ჸუდე
მრგვალი ხის სახლი; ჯაში ჸუდე ხის სახლი. იხ. ნოჸუდია, ოჸუდე. 

Lemma: ՚udeam-i  
Number: 23681  
ჸუდეამ-ი (ჸუდეამს) სახლიანი (საპირისპ. უჸუდე). 

Lemma: ՚udek'ar-i  
Number: 23682  
ჸუდეკარ-ი (ჸუდეკარსღ ჸუდეშ-კარს სახლის კარს) აივანი, სახლის კარი. ბრელს გეუჭკად ჸუდეკარი: ქხს, 1, გვ. 276 --
ბევრს გამოუკეტა (აუჭედა) სახლის კარი. ჸუდეკარიშა ქიმერთ ჩხოუქ დო სუმიშა ქიმიოღვარუუ: მ. ხუბ., გვ. 139 -- სახლის
კართან (აივანთან) მივიდა ძროხა და სამჯერ მიაბღავლა. 

Lemma: ՚udesharep-i  
Number: 23683  
ჸუდეშარეფ-ი (ჸუდეშარეფ/მ/ნ-ს) სახლის (ოჯახის) წევრები; ჯალაბი; სახლისიანნი. ბოშიქ მოლეჸონ არძა ბადიდიში
ჸუდეშარეფი: მ. ხუბ., გვ. 66 -- ბიჭმა წამოიყვანა ყველა ბებრის ოჯახის წევრები. ხენწჷფეში ჸუდეშარენს ირფელი
მააშინეს: მ. ხუბ., გვ. 76 -- ხელმწიფის სახლის წევრებს ყველაფერი მოახსენეს. ჸუდეშარეფი ღ ჸუდე+შ-არ+ეფ-ი სახლ-ის-
ან-ებ-ი. 

Lemma: ՚udeshk'ar-i  
Number: 23684  
ჸუდეშკარ-ი (ჸუდეშკარს) იგივეა, რაც ჸუდეკარი. ირო კოჩიში ჸუდეში კარიშა ოკო ქიმიიღანი: ი. ყიფშ., გვ. 53 -- ყველას
(ყოველი კაცის) სახლის კარზე (აივანზე) უნდა მიიტანონ. ათე ლაგვანი ჸუდეში კარს მიკოპონუ: მ. ხუბ., გვ. 260 -- ეს ქვევრი
აივანზეა მიყუდებული. შდრ. აბარწა, მაქიდორი/ა. 

Lemma: ՚udech'vil-i  
Number: 23685  
ჸუდეჭვილ-ი (ჸუდეჭვილ/რს) სახლდამწვარი. 

Lemma: ՚ude-jixur-i  



Number: 23686  
ჸუდე-ჯიხურ-ი (ჸუდე-ჯიხურს) სახლი-ჯიხური; ძელური. გინც ქუკნუხაბაკანა ჸუდე-ჯიხურიში კუნთხუსუ დო თექი
ქინახუნუანა: ყაზაყ., 26.05.1931, გვ. 4 -- ხბოს მიუკეთებენ (მიულაგებენ) ძელურის (სახლ-ჯიხურის) კუთხეს და იქ ჩასვამენ.
შდრ. ჯიხური. 

Lemma: ՚udiam-i  
Number: 23687  
ჸუდიამ-ი (ჸუდიამს) იგივეა, რაც ჸუდეამი. ჸუდიამი ღ ჸუდე-ამ-ი (ეა -> ია). 

Lemma: ՚uijinj-i  
Number: 23688  
ჸუიჯინჯ-ი (ჸუიჯინჯის, ჸუიჯინსღ ჸუჯიში ჯინჯის) ყურის ძირი, ყვრიმალი. ფერი ნტკვილჷ ჸუიჯინს, დიხას ქაშაანჯირუუ --
ისეთი ხეთქა ყურძირში, რომ მიწაზე დააწვინა. ჸუიჯინს ალუხორანს -- ყურძირში (გვერდით) სახლობს. იხ. ჸუჯი. 

Lemma: ՚ule  
Number: 23689  
ჸულე (ჸულეს) იხ. ოჸულე. 

Lemma: ՚ulipua  
Number: 23690  
ჸულიფუა (ჸულიფუას) სახელი ჸულიფუნს ზმნისა -- ყლაპვა. ჸულიფუნს (გეჸულიფუ გადაყლაპა, გეუჸულიფუ გადაუყლაპავს,
გენოჸულიფუე(ნ) გადაყლაპავდა თურმე) გრდმ. ყლაპავს. შდრ. ყულიფუა, ყულიტუა. 

Lemma: ՚umbara  
Number: 23691  
ჸუმბარა (ჸუმბარას) უვიცი, უცოდინარი. ჸუმბარა კოჩი -- კაცი, რომელიც თავად უვიცია და სხვისიც არ ესმის. შდრ. უშუხი. 

Lemma: ՚umen-i  
Number: 23692  
ჸუმენ-ი (ჸუმენს) სახელი ჸუმენს ზმნისა -- წყურვილი. შქირენი მაფუ დო ჸუმენი: მ. ხუბ., გვ. 212 -- მშია და მწყურია. ვაი,
დედა, დობღური, პუმენცჷ!: ი. ყიფშ., გვ. 5 -- ვაიმე, დედა, მოვკვდი, მწყურია! ქოფჩია, ჸუმენ მაფუნია -- შემასვი, მწყურიაო
(წყურვილი მაქვსო). ჸუმენს (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. სტატიკ. სწყურია. შდრ. ლაზ. ყომინ:
ოყომინუ წყურვილი (ნ. მარი). 

Lemma: ՚umenul-i  
Number: 23693  
ჸუმენულ-ი (ჸუმენულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ჸუმენს ზმნისა -- {მო}წყურებული; მწყურვალი. წყარს ქენაასხაპჷ ვიშო
ჸუმენული ხოჯიქ: მ. ხუბ., გვ. 284 -- წყალში ჩახტა იქით მოწყურებული ხარი. შქირენული დო ჸუმენულცუ ფჩი: აია, 1, გვ. 20
-- მშიერსა და მწყურვალეს ვასვი-ვაჭამე. შდრ. ლაზ. ყომინერი მწყურვალი (ნ. მარი). 

Lemma: ՚umur-i  
Number: 23694  
ჸუმურ-ი (ჸუმურს) იგივეა, რაც ჸომური, -- ტყემალი. ბაბუშ(ნი) ნაჭკომა ჸუმურქ მოთას მეკვათ კიბირია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ.
17 -- ბაბუას ნაჭამმა ტყემალმა შვილიშვილს კბილი მოსჭრაო. ჯოღორიშ ჸუმური ძაღლის ტყემალი, -- წვრილია და მეტად
მწკლარტე გემოსი. 

Lemma: ՚una  
Number: 23695  
ჸუნა (ჸუნას) იგივეა, რაც ჸვენა, -- ყოლა. თის ჩილი ჸუნცუ, ჩილც ჩხოუ ნოჸვე -- იმას ცოლი ჰყოლია, ცოლს ძროხა ჰყოლია
თურმე. 

Lemma: ՚unala  
Number: 23696  
ჸუნალა (ჸუნალას)//ჸუნა (ჸუნას) სახელი აჸუნუუ(ნ) ზმნისა -- გაყოლა, წაყოლა. მარგალიში ჸუნა მოკორდჷ, ჟინოსქუაქ
მიდმოსარგალუუ: ი. ყიფშ., გვ. 114 -- გლეხზე (მეგრელზე) გაყოლა მინდოდა, აზნაურმა წამათრია. რადგანს თაშირენიე,
გაჸუნუთია: მ. ხუბ., გვ. 2 -- რადგანაც ასეაო, გაგყვებითო. სქანდა ვამაჸუნალინე: მასალ., გვ. 36 -- შენ ვერ გამოგყვები. 

Lemma: ՚unapa  
Number: 23697  
ჸუნაფა (ჸუნაფას), ჸუნა (ჸუნას) სახელი იჸუნანს ზმნისა -- წაყვანა; წაყოლა; {გა}ყოლა; მიყვანა; {გა}ტანება. ნდემიში ჸუნა
ოკო: ქხს, 1, გვ. 38 -- დევის გაყოლა უნდა. ჸუნაფა დო მოჸუნაფა ბუნებაშე რე გორჩქინელი: კ. სამუშ., ქხპს, 1, გვ. 138 --
წაყვანა და მოყვანა ბუნებისგანაა გაჩენილი. ლაგამი აშო ვააჸუნუუ: მ. ხუბ., გვ. 129 -- ლაგამი აქეთ არ გამოაყოლა. ხაშილი
კვარეფი ოჸუნუუ -- მოხარშული კვერები გაატანა. თექი რინა სქან დარდისი წყარსი მიდაჸუნუანსჷ: ენგური, გვ. 248 -- იქ
ყოფნა შენს დარდს წყალს გაატანს. იჸუნანს (იჸუნუ წაიყვანა, უჸუნაფუ წაუყვანია, ნოჸუნაფუე(ნ) წაიყვანდა თურმე) გრდმ. წაიყვანს.
მაჸუნალი, მაჸუნაფალი მიმღ. მოქმ. წამყვანი; წამყოლი (თან); გამტანებელი (რისამე). ოჸუნალი, ოჸუნაფალი მიმღ. ვნებ. მყ.
წასაყვანი; წასაყოლი; გასატანებელი. ჸუნელი, ჸუნაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. წაყვანილი; გატანებული. ნაჸუნა, ნაჸუნეფი მიმღ. ვნებ.
წარს. {გა}ნაყოლები; განატანები. ნაჸუნუერი, ნაჸუნაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. წაყოლის საფასური; რისამე გატანების საფასური.
უჸუნალუ, უჸუნაფუ მიმღ. უარყ. წაუყოლელი, წაუყვანელი; გაუტანებელი. 

Lemma: ՚unapil-i//՚onapil-i  
Number: 23698  
ჸუნაფილ-ი//ჸონაფილ-ი (ჸუ/ონაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. იჸუნანს//იჸონანს ზმნისა -- წაყვანილი. სქუა დოსქილადირი
დო დიანთილი ჸუნაფილი: ა. ცაგ., გვ. 68 -- შვილი დარჩენილი და დედამთილი (სიდედრი) წაყვანილი. 

Lemma: ՚unga  
Number: 23699  
ჸუნგა (ჸუნგას) ყრუ. არძა ვორეთ ჸუნგა-ჸვერე -- ყველა ვართ ყრუ {და} ბრმა. საწიწკარი ვა ვორექ, ვართი ჸუნგა, ვართი



ჸვერე: კ. სამუშ., ქხსპ, გვ. 142 -- საზიზღარი არ ვარ, არც ყრუ, არც ბრმა. ჸუნგაშო ჟირშა ვარეკუნანია -- ყრუსათვის ორჯერ
არ რეკავენო. შდრ. ჸუჯ-რანგვილი. 

Lemma: ՚ungeba  
Number: 23700  
ჸუნგება (ჸუნგებას), ჸუნგორება (ჸუნგორებას) სახელი აჸუნგენს, აჸუნგორენს ზმნათა -- {და}ყრუება. შური, სქანი
ჸოროფაქ დამაჸუნგუ, დამამუნჯუ!: ქხს, 1, გვ. 47 -- სულო, შენმა სიყვარულმა დამაყრუა, დამამუნჯა! უჭკუობას ქომიმტკიცე,
ქუმაჸუნგე, ქუმაჸვერე: მ. ხუბ., გვ. 311 -- უჭკუობას (კი) მიმტკიცებ, მაყრუებ, მაბრმავებ. აჸუნგენს (დააჸუნგუ დააყრუა, დუუჸუნგებუ
დაუყრუებია, დონოჸუნგებუე(ნ) დააყრუებდა თურმე) გრდმ. აყრუებს. იჸუნგენს (დიიჸუნგუ დაიყრუა, დუუჸუნგებუ დაუყრუებია) გრდმ.
სათავ. ქც. აჸუნგენს ზმნისა -- იყრუებს თავისას. უჸუნგენს (დუუჸუნგუ დაუყრუა, დუუჸუნგებუ დაუყრუებია) გრდმ. სასხვ. ქც.
აჸუნგენს ზმნისა -- უყრუებს. იჸუნებუ(ნ) (დიიჸუნგუ//დეეჸუნგუ დაყრუვდა, დაჸუნგებე{ლე}(ნ) დაყრუებულა) გრდუვ. ვნებ. აჸუნგენს
ზმნისა -- ყრუვდება. ეჸუნგებუ(ნ) (დეეჸუნგუ დაუყრუვდა, დაჸუნგებუ{უ} დაჰყრუებია) გრდუვ. ვნებ. უჸუნგენს ზმნისა -- უყრუვდება.
იჸუნგე(ნ)//იჸუნგენე(ნ) (იჸუნგენუ შესაძლებელი გახდა დაყრუება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. აჸუნგენს ზმნისა -- შეიძლება
დაყრუება (დაყრუვდეს). აჸუნგე(ნ)//აჸუნგენე(ნ) (აჸუნგენუ შეძლო {და}ეყრუებინა, -- , დონოჸუნგებუე(ნ) შესძლებია დაყრუება) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. უჸუნგენს ზმნისა -- შეუძლია დააყრუოს. ოჸუნგებაფუანს (ოჸუნგებაფუუ {და}აყრუებინა, უჸუნგებაფუაფუ
{და}უყრუებინებია, ნოჸუნგებაფუე(ნ) აყრუებინებდა თურმე) კაუზ. აჸუნგენს ზმნისა -- აყრუებინებს. მაჸუნგებელი მიმღ. მოქმ.
{და}მყრუებელი. ოჸუნგებელი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}საყრუებელი. დაჸუნგებული მიმღ. ვნებ. წარს. დაყრუებული. ნაჸუნგები მიმღ. ვნებ.
წარს. {და}ნაყრუები. ნაჸუნგებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ყრუების საფასური. {უდ}უჸუნგებუ მიმღ. უარყ. {და}უყრუებელი. 

Lemma: ՚uneba  
Number: 23701  
ჸუნება იხ. წა-ჸუნება. 

Lemma: ՚unel-i  
Number: 23702  
ჸუნელ-ი (ჸუნელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. იჸუნანს ზმნისა -- წაყვანილი. შდრ. ჸუნაფილი. 

Lemma: ՚uyanbara  
Number: 23703  
ჸუჲანბარა (ჸუჲანბარას) მძიმე და არაელასტიური, გვიანი რეაგირების (პიროვნება). მუჭო ჸუჲანბარაცალო
ეთმედირთუქია -- როგორ `ჸუიანბარასავით' დგებიო. 

Lemma: ՚uo  
Number: 23704  
ჸუო! შორსდ. წყენის, განცვიფრების გამომხატველი. ჸუო, ენა ქიგევგონინი, გემუათხოზი დო მეზობელიში კარი
გენკვორვილე! -- ოხ, ეს რომ გავიგონე, გამოვეკიდე და მეზობლის კარი გავარბენინე. ჸუო! რუსი მუშო გოკო?: აია, 2, გვ. 86
-- რაო! რუსი რაღად გინდა? 

Lemma: ՚ura1  
Number: 23705  
ჸურა1 (ჸურუას) იგივეა, რაც ჸურაფი, -- ყმუილი. ჯოღორიში ჸურა ირჩქილედუ თელ სერს -- ძაღლის ყმუილი ისმოდა
მთელ ღამეს. ირიათო ქოჸურანს: მ. ხუბ., გვ. 23 -- სულ (კი) ყმუის. ჸურა ჯოღორი ყმუილა ძაღლი. 

Lemma: ՚ura2  
Number: 23706  
ჸურა2 (ჸურას) ყრუ, სმენადაკარგული. შდრ. ჸუნგა. 

Lemma: ՚urap-i  
Number: 23707  
ჸურაფ-ი (ჸურაფის) იგივეა, რაც ჸურა1, ჸურუა, -- ყვირილი; ყმუილი. გერეფიში ჸურაფითჷ რჩქილა ვარდჷ დღაში, სერცჷ
-- მგლების ყმუილით სმენა არ იყო დღისით, ღამით. ჸურანც ჯოღორი, გერი, ტურა -- ყმუის ძაღლი, მგელი, ტურა. ჯოღორი
ჸურანს, მიდგა იჸიინი, დოღურუ თი კუნთხუსუ -- ძაღლი ყმუის, ვიღაც იქნება, მოკვდება იმ კუთხეში. შდრ. ლაზ. ყურ:
პყურაფ ვყვირი, ვილანძღები (ნ. მარი). 

Lemma: ՚urdgel-i  
Number: 23708  
ჸურდგელ-ი (ჸურდგელს) იგივეა, რაც ყურდგელი, -- კურდღელი. ღობერძგას ირო ჸურდგელი ვალახენია: ხალხ. სიბრ.,
1, გვ. 149 -- ღობის ძირას ყოველთვის კურდღელი არ ზისო. ჸურდგელეფცჷ ჭყიშჷნდჷ: ი. ყიფშ., გვ. 16 -- კურდღლებს
მწყემსავდა. 

Lemma: ՚urdgelishi  
Number: 23709  
ჸურდგელიში მართვე (ჸურდგელიში მართვეს) იგივეა, რაც კიკო, -- ბაჭია. 

Lemma: ՚urdgelua  
Number: 23710  
ჸურდგელუა (ჸურდგელუას) სახელი იჸურდგელანს ზმნისა -- კურდღელზე ნადირობა. ართ ხანს მუთუნი ვაგაბედეს,
იჸურდგელეს -- ერთ ხანს ვერაფერი გაბედეს, კურდღელზე ინადირეს (იკურდღელავეს). 

Lemma: ՚ure  
Number: 23711  
ჸურე (ჸურეს)// ურე (ურეს) მხარე, ადგილი; -კენ, კერძო, -- შედის რთული სიტყვების შემადგენელ ნაწილად, განსაკუთრებით
ზმნიზედებში, და მიუთითებს `მხარეს', `ადგილას', `მიმართულებას'. მაჟირა ჸურე მაჟირა შორტი ტყები გემონწყია: ი.
ყიფშ., გვ. 77 -- მეორე მხარეს მეორე ფა ტყავი ამაძვრეო. ჭაბუკუქ მოლართჷ ასე თი დემეფ ჸურე...: მ. ხუბ., გვ. 241 --
ჭაბუკა წამოვიდა ახლა იმ დევების მხარეს. ამშვი ართ ჸურე ჯანჷ დო ამშვი -- მაჟია ჸურევა: მ. ხუბ., გვ. 68 -- ექვსი ერთკენ
(ერთ მხარეს) წევს და ექვსი -- მეორე მხარესო. თოლიშ სინთე მიდამიღჷ თქვანიჸურე ჯინაქჷნი: ქხს, 1, გვ. 341 -- თვალის



სინათლე წამართვა თქვენკენ ცქერამ. ჩქიმჸურე იჯინექჷ: მასალ., გვ. 26 -- ჩემკენ იყურები. მუ გოკო ჩქიმდეჸურე: მ. ხუბ.,
გვ. 79 -- რა გინდა ჩემი მხრიდან. ჸუდეურე ვეეჯინე შურო -- სახლისკენ არ იყურება სრულებით. თქვანიურე ღ თქვანი-ჸურე
თქვენკენ (თქვენ მხარეს). ეთეურე ღ ეთე-ჸურე იქითკენ. 

Lemma: ՚uren-i  
Number: 23712  
ჸურენ-ი (ჸურენს) მხრისა. ართი ჸურენი კიდალა რსულას ქჷდაარჩჷ: მ. ხუბ., გვ. 183 -- ერთი მხრის კედელი სრულიად
დააფინა (ძირს). ნდიიში ჸურენცჷ ვა მაახვამილეესჷ ქასაგანქჷ ღანკიშა: ი. ყიფშ., გვ. 17 -- დევის მხრისამ ვერ შეძლო
მოეხვედრებინა ისარი მიზანში. 

Lemma: ՚ure-՚uret  
Number: 23713  
ჸურე-ჸურეთ ზმნზ. ადგილ-ადგილ, მხარე-მხარეს. ჸურე-ჸურეთ ჭვინსია -- ადგილ-ადგილ (მხარე-მხარეს) წვიმსო. 

Lemma: ՚ureshe  
Number: 23714  
ჸურეშე ზმნზ. მხარეს, მხარეზე; მხრისკენ. მიკააჯინჷ მელე ჸურეშე: ა. ცაგ., გვ. 34 -- გაიხედა გაღმა მხარეს (მხრისკენ). 

Lemma: ՚urzen-i  
Number: 23715  
ჸურზენ-ი (ჸურზენს) ყურძენი. ვარ მოთ გოკო ობინეხე, ჸურზენ მეზეპუდასჷნი: ქხს, 1, გვ. 336 -- ან რად გინდა (სავენახე)
ვენახი, ყურძენი რომ უხვად ესხას (ეყაროს ზედ). ჸურზენიში ჸოროფათი ბინეხის ჯუნუნდესია -- ყურძნის სიყვარულით ვაზს
(ვენახს) კოცნიდნენო. 

Lemma: ՚urzenishi  
Number: 23716  
ჸურზენიში ოხვამერ-ი (ჸურზენიში ოხვამერს) რელიგ. ყურძნის დამწიფების წინ გამოაცხობდნენ კვერებს, წაიღებდნენ
ვენახში, ჩაფლავდნენ მიწაში და თან ლოცულობდნენ: ყურძენის მოსავალი ბევრი მოეცა და ღვინო კი კარგი და მაგარი
დამდგარიყო (ს. მაკალ., გვ. 331). 

Lemma: ՚urzenoba  
Number: 23717  
ჸურზენობა (ჸურზენობას) ყურძნის დამწიფების პერიოდი; რთველი. 

Lemma: ՚uris-i  
Number: 23718  
ჸურის-ი (ჸურისის) იხ. ჸურისაფა. 

Lemma: ՚urisapa  
Number: 23719  
ჸურისაფა (ჸურისაფას) იხ. ჸურისება, -- სახელი ჸურისენს ზმნისა -- წაყრუება, -- ისე მოქცევა, თითქოს არ ესმის; განზრახ
ყურადღების გაუმახვილებელობა - მიუქცევლობა. ჸურისენს, ითამ ვაარჩქილე -- {წა}უყრუებს, ვითომ არ ესმის. 

Lemma: ՚uriseba  
Number: 23720  
ჸურისება (ჸურისებას) იგივეა, რაც ჸურისაფა, -- წაყრუება. ათენა მუ რე, თე ჸურისება გიჩქუნი -- ეს რაა, წაყრუება რომ
იცი. ჸურისენს (იყენ. იჸურისუ წაიყრუა, უჸურისებუ წაუყრუებია, ნოჸურისებუე(ნ) წაიყრუებდა თურმე) გრდუვ. საშ.- მოქმ. რეაგირებას არ
ახდენს, წაუყრუებს. იჸურისენს (იჸურისუ წაიყრუა, უჸურისებუ წაუყრუებია, ნოჸურისებუე(ნ) წაიყრუებდა თურმე) გრდმ. წაიყრუებს.
იჸურისე(ნ)//იჸურისინე(ნ) (იჸურისინუ შესაძლებელი გახდა წაყრუება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ჸურისენს ზმნისა -- შეიძლება
წაყრუება. აჸურისე(ნ), აჸურისინე(ნ) (აჸურისინუ შეძლო წაეყრუებინა, -- , ნოჸურისებუე(ნ) შესძლებია წაეყრუებინა) გრდუვ. შესაძლ.
ვნებ. ჸურისენს ზმნისა -- შეუძლია წაიყრუოს. ოჸურისაფუანს (ოჸურისაფუუ {წა}აყრუებინა, უჸურისაფუაფუ {წა}უყრუებინებია,
ნოჸურისაფ{უაფ}უე(ნ) {წა}აყრუებინებდა თურმე) კაუზ. ჸურისენს ზმნისა -- {წა}აყრუებინებს. მაჸურისალი, მაჸურისაფალი, მაჸურისებელი
მიმღ. მოქმ. {წა}მყრუებელი. ოჸურისალი, ოჸურისაფალი, ოჸურისებელი მიმღ. ვნებ. მყ. {წა}საყრუებელი. ჸურისებული მიმღ. ვნებ. წარს.
{წა}ყრუებული. ნაჸურისა, ნაჸურისები/უ მიმღ. ვნებ. წარს. {წა}ნაყრუები. ნაჸურისუერი, ნაჸურისაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {წა}ყრუების
საფასური. 

Lemma: ՚uro  
Number: 23721  
ჸურო (ჸუროს) ყულფი, მარყუჟი. კოჩიშა რე ჸურო ოკეთებელი დო კისერს მაასქუაფალი: ქხს, 1, გვ. 283 -- კაცზეა...
ყულფი გასაკეთებელი და კისერზე მოსაბმელი. 

Lemma: ՚ursal-i  
Number: 23722  
ჸურსალ-ი, ჸურცალ-ი (ჸურს/ცალ/რს) იგივეა, რაც ყურსალი, -- ყაჩაღი, ქურდი; ადამიანის გამტაცებელი და გამყიდველი, --
ავაზაკი. ჸურსალეფიში ნახვამილეფი სქანი და დო ჯიმალეფი... ანარკიას რჩხვიანდჷნი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 136 --
ავაზაკების გატაცებული შენი და და ძმები... ანაკლიაში კიოდნენ. 

Lemma: ՚ursalua  
Number: 23723  
ჸურსალუა (ჸურსალუას) ავაზაკობა, ყაჩაღობა. 

Lemma: ՚ursil-i  
Number: 23724  
ჸურსილ-ი (ჸურსილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. იჸურსუუ(ნ) ზმნისა -- 1. გაჩუმებული, განაბული, გალურსული. 2. დახუნძლული
(ნაყოფით). 

Lemma: ՚ursua  



Number: 23725  
ჸურსუა (ჸურსუას) სახელი იჸურსუუ(ნ) ზმნისა -- 1. გაჩუმება, წყნარად ყოფნა; განაბვა, გალურსვა. 2. დახუნძვლა (ნაყოფით).
იჸურსუუ(ნ) (გიიჸურსუ გაინაბა, გოჸურსე{ლე}(ნ) განაბული) გრდუვ. ვნებ. ინაბება, ილურსება, ჩუმდება; იხუნძლება ნაყოფით. 

Lemma: ՚ursum-i  
Number: 23726  
ჸურსუმ-ი (ჸურსუმს) იგივეა, რაც ჸურუმი, -- ძალიან ღრმა. 

Lemma: ՚uru  
Number: 23727  
ჸურუ (ჸურუს) 1. ბრიყვი; შეუსმენელი; უგუნური; უმეცარი; უჭკუო; ბნელი, ყრუ. // გადატ. ახალგაზრდა. ჸურუ ორღვანდუ დო
ჭკვერი კორობუნდუა: თ. სახოკ., გვ. 271 -- ბრიყვი ყრიდა (აბნევდა) და ჭკვიანი კრებდაო (აგროვებდაო). ჭკვერშე ხვად
პატიება, მეჩჷრთას ჸურუქუნი: მასალ., გვ. 53 -- ჭკვიანისაგან ხამს პატიება, რომ შეცდეს უმეცარი. ჸურუში ორზოლი შქა
შარაშა: ი. ყიფშ., გვ. 177 -- სულელის საგზალი შუაგზამდეო. ინა ვოუჩქუ ჸურუსია, სოდე ღურუ ჩხურუსია -- ის არ იცის
სულელმაო, სად მოკვდება სიცივეშიო. ჸურუ რე, იშა დიორდე მუ იკითხირე -- ახალგაზრდაა, იმას ჯერ რას ჰკითხავ. შდრ.
ჸურუ-ჟაშხა ყრუ კვირა, დიდმარხვის მეოთხე კვირა-დღე (ი. ყიფშ.). 2. უღრანი. ჸურუ ტყა -- უღრანი ტყე. 

Lemma: ՚urua  
Number: 23728  
ჸურუა (ჸურუას) 1.იგივეა, რაც ჸურა, ჸურაფი, -- ყმუილი. 2. არის გვარიც (მაგ., არსე{ნ} ჸურუა). 

Lemma: ՚urum-i1  
Number: 23729  
ჸურუმ-ი1 (ჸურუმს) უღრანი; ძალიან ღრმა, მრუმე ადგილი მდინარეში; ყურყუმი. ჸურუმს გითალუუ -- ძალიან ღრმად ჩაძირა.
ბჟადალჷშე ჸურუმი ტყას წომი წკონდას ქოწვიანც -- დასავლეთით უღრან ტყეში წრომი წმინდად წივის. // გადატ. ძალიან,
ძლიერ. ჸურუმი მუშა კოჩი რე -- ძალიან მუშა კაცია. იხ. ყურუმი, წკურუმი, ჯურუმი. 

Lemma: ՚urum-i2  
Number: 23730  
ჸურუმ-ი2 (ჸურუმს) სიპი, მკვრივი. ჸურუმი ქუა სიპი ქვა; მდინარის დინებით გახეხილი ქვა. წისქვილისათვის არის ერთნაირი
სათლელი ქვა, მტრედისფერი. წისქვილისათვის სხვა ქვა არ ვარგა, სხვა ქვა ჸურუმია (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 3, გვ. 225). მინი
`პროპკაცალო' ჟი მინიფაფუ, გიმე ინწყუ ქუა ჸურუმი: ეგრისი, გვ. 132 -- ზოგი `საცობივით' ზემოთ ტივტივებს, ქვევით
იძირება ქვა-სიპი (მკვრივი). ნწყჷმარც რაგვაფუდას უჩა ღურუუ, ტყვია გოფურაფილი, ქუა-ჸურუმი: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 138
-- ენატანიას დასტაკებოდეს შავი სიკვდილი, ტყვია გახურებული, სიპი ქვა. ქ ჸურუმო სქუალა მარყუჟად გასკვნა. 

Lemma: ՚urumelat  
Number: 23731  
ჸურუმელათ ზმნზ. მარყუჟად. ქ ჸურუმელათ სკუალა მარყუჟად გასკვნა. 

Lemma: ՚urumsagh-i  
Number: 23732  
ჸურუმსაღ-ი (ჸურუმსაღის) იხ. ყურუმსაღი. 

Lemma: ՚uruo  
Number: 23733  
ჸურუო ზმნზ. იგივეა, რაც ჸურუმელათ. იხ. ჸურო. 

Lemma: ՚urushka  
Number: 23734  
ჸურუშქა (ჸურუშქას) იგივეა, რაც კურუშკა, ყურუშკა. 

Lemma: ՚urshua  
Number: 23735  
ჸურშუა (ჸურშუას) სახელი ჸურშუნს ზმნისა -- 1. ბევრის დალევა. 2. დაბუდება (ფრინველისა). ჸურშუნს (გეჸურშუ ბევრი შესვა;
გეუჸურშუ შეუსვამს; გენოჸურშუე(ნ) ბევრს დალევდა, შესვამდა თურმე) გრდმ. სვამს (ბევრს). მაჸურშალი მიმღ. მოქმ. ბევრის დამლევი.
ოჸურშალი მიმღ. ვნებ. მყ. (ბევრი) სასმელი. 

Lemma: ՚urcha  
Number: 23736  
ჸურჩა (ჸურჩას), ჸურჩუ (ჸურჩუს) უხეში, მყვირალა; შეუსმენელი. ჸურჩა კოჩი -- უხეში და მყვირალა კაცი. 

Lemma: ՚urchu  
Number: 23737  
ჸურჩუ (ჸურჩუს) იგივეა, რაც ჸურჩა. 

Lemma: ՚urchua  
Number: 23738  
ჸურჩუა (ჸურჩუას) იგივეა, რაც ჸუჩუა, ყურშუა, -- სახელი იჸურჩუუ(ნ) ზმნისა -- ყუჩება, ყუჟვა; ბუდება. ონჯუას ჩეთ
ვადიჸურჩა: ქხს, 1, გვ. 217 -- საღამოს ადრე (თეთრად) არ დაიძინო (მოყუჩდე). ქოთომეფი ონჯუას იჸურჩუუნა -- ქათმები
საღამოს ყუჩდებიან (ბუდდებიან). იჸურჩუუ(ნ) (ქიდიჸურჩუ დაბუდდა, ქოდოჸურჩე{ლე}(ნ) დაბუდებულა) გრდუვ. ვნებ. ბუდდება;
ყუჩდება. ოჸურჩუანს (დააჸურჩუუ დააბუდა, დუუჸურჩუაფუ დაუბუდებია, დონოჸურჩუე(ნ) დააბუდებდა თურმე) გრდმ. აბუდებს; აყუჩებს.
მაჸურჩალი მიმღ. მოქმ. მბუდებელი; მყუჩებელი. ოჸურჩალი მიმღ. ვნებ. მყ. საბუდებელი; საყუჩებელი. დოჸურჩილი მიმღ. ვნებ.
წარს. დაბუდებული; დაყუჩებული. დონაჸურჩა მიმღ. ვნებ. წარს. დანაბუდები; დანაყუჩები. დონაჸურჩუერი მიმღ. ვნებ. წარს.
დაბუდების; დაყუჩების საფასური. უდუჸურჩუ მიმღ. უარყ. დაუბუდებელი; დაუყუჩებელი. 

Lemma: ՚urcal-i  



Number: 23739  
ჸურცალ-ი (ჸურცალ/რს) იგივეა, რაც ყურსალი, ჸურსალი, -- ავაზაკი, ყაჩაღი. მუჭოთ აბრაგი, ნჷრგა ჸურცალი დუს
გეგანთხუუ მერეთ ბონაას -- როგორც აბრაგი, ხეპრე ავაზაკი თავს დაგეცემა საოცრად პირდაპირ. ჸურცალემქჷ
ქეგიანთხესჷ, გორჩვესჷ თინა: ა. ცაგ., გვ. 94 -- ავაზაკები დაესხნენ, გაძარცვეს ის. 

Lemma: ՚urdzen-i  
Number: 23740  
ჸურძენ-ი (ჸურძენს) იგივეა, რაც ჸურზენი, -- ყურძენი. შდრ. ლაზ. ყურძენი, ურძენი ყურძენი (ნ. მარი). 

Lemma: ՚urc'-i  
Number: 23741  
ჸურწ-ი (ჸურწის) იგივეა, რაც ყურწი, ყუნწი. ლიშიში ჸურწი -- ნემსის ყუნწი. ლიშიში ჸურწის გითილენს, გუუჭირდუნი --
ნემსის ყუნწში გაძვრება, რომ გაუჭირდება. შდრ. ლაზ. მერწი ყუნწი (ნ. მარი). 

Lemma: ՚urc'amo  
Number: 23742  
ჸურწამო ზმნზ. ყუნწიანად. 

Lemma: ՚urc'il-i  
Number: 23743  
ჸურწილ-ი (ჸურწილს) იგივეა, რაც ყურწილი, -- {და}ხუნძლული. 

Lemma: ՚urc'ua  
Number: 23744  
ჸურწუა (ჸურწუას) იგივეა, რაც ყურწუა, -- ყლურწვა. გეჸურწი ღვინი დო ქოდმახვამი! -- შესვი ღვინო და დამილოცე!
ჸურწუნს (გეჸურწუ შეყლურწა, გეუჸურწუ შეუყლურწავს, გენოჸურწუე(ნ) შეყლურწავდა თურმე) გრდმ. ყლურწავს. იჸურწე(ნ) (იჸურწუ
შესაძლებელი გახდა ყლურწვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ჸურწუნს ზმნისა -- შეიძლება ყლურწვა. აჸურწე(ნ) (აჸურწუ შეძლო
ეყლურწა, -- , გენოჸურწუე(ნ) შესძლებია შეყლურწვა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ჸურწუნს ზმნისა -- შეუძლია ყლურწოს. ოჸურწაფუანს
(ოჸურწაფუუ აყლურწვინა, უჸურწაფუაფუ უყლურწვინებია, ნოჸურწაფუე(ნ) აყლურწვინებდა თურმე) კაუზ. ჸურწუნს ზმნისა --
აყლურწვინებს. მაჸურწალი მიმღ. მოქმ. {შე}მყლურწავი. ოჸურწალი მიმღ. ვნებ. მყ. საყლურწავი. გინოჸურწილი მიმღ. ვნებ. წარს.
შეყლურწული. ნაჸურწა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაყლურწი. ნაჸურწუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ყლურწვის საფასური. 

Lemma: ՚urc'um-i  
Number: 23745  
ჸურწუმ-ი (ჸურწუმს) იგივეა, რაც ურწუმი, -- ძალიან დიდი. 

Lemma: ՚urch'in-i  
Number: 23746  
ჸურჭინ-ი (ჸურჭინს) იგივეა, რაც ყურჭინი, -- ყურყური, ყუყინი. 

Lemma: ՚ut'ua  
Number: 23747  
ჸუტუა (ჸუტუას): გუგული ჸუტაანც -- გუგული ხმიანობს. 

Lemma: ՚ucha  
Number: 23748  
ჸუჩა (ღ ჸუთ-შა ღ ჸუდ-შა ღ ჸუდე-შა) სახლში. ჸუჩა თიწკმა მოფურინჷ, მა სოთინ მიდუურქუნი: ქხს, 1, გვ. 98 -- სახლში
მაშინ მოფრინდები, მე როდესაც სადმე წავალ. ოჭმარეში გურული -- ყუჩა ირული, ონჯუაში გურული -- ნოდიშა ირული: ა.
ცან., გვ. 117 -- დილის გურული (ქარი) -- სახლში გაიქეცი, საღამოს გურული (ქარი) -- ნადს მიაშურე. 

Lemma: ՚uchin-i  
Number: 23749  
ჸუჩინ-ი (ჸუჩინს) იხ. ჸუჩუა. 

Lemma: ՚uchua  
Number: 23750  
ჸუჩუა (ჸუჩუას) იგივეა, რაც ჸუჩინი, ჸურჩუა, -- დაბუდება. 

Lemma: ՚ucin-i  
Number: 23751  
ჸუცინ-ი (ჸუცინს), ჸუცუა (ჸუცუას) სახელი იჸუცუუ(ნ) ზმნისა -- {და}ცუცქება, {ჩა}ცუცქება; ყუნცვა. ქიანაში მასქილიდაფარი
ჯაში წვანც წჷმოჸუც -- ქვეყნის მარჩენალი ხის წვერზეა წამოცუცქებული (გამოცანა: თოხი). ჸუცუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრისა
და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. სტატიკ. ჩაცუცქებულია. იჸუცუუ(ნ) (დიიჸუცუ ჩაცუცქდა, დოჸუცინელე(ნ) ჩაცუცქულა, დონოჸუც{ინ}უე(ნ)
ჩაცუცქდებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ოჸუცინუანს ზმნისა -- ცუცქდება. აჸუცუუ(ნ) (დააჸუცუ ჩაუცუცქდა, დოუჸუცუ{უ} ჩასცუცქებია)
გრდუვ. ვნებ. ოჸუცინუანს ზმნისა -- უცუცქდება. ოჸუცინუანს (ოჸუცინუუ {ჩა}აცუცქა, უჸუცინუაფუ {ჩა}უცუცქებია, ნოჸუცინაფუე(ნ)
აცუცქებდა თურმე) გრდმ. აცუცქებს. იჸუცინე(ნ)//იჸუცინინე(ნ) (იჸუცინინუ შესაძლებელი გახდა {ჩა}ცუცქება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ.
ვნებ. შეიძლება {ჩა}იცუცქოს. აჸუცინე(ნ)//აჸუცინინე(ნ) (აჸუცინინუ შეძლო ჩაეცუცქა, -- , ნოჸუცინაფუე(ნ) შესძლებია ჩაეცუცქა) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. შეუძლია ჩაცუცქდეს. ოჸუცინაფუანს (ოჸუცინაფუუ აცუცქებინა, უჸუცინაფუაფუ უცუცქებინებია, ნოჸუცინაფუე(ნ)
აცუცქებინებდა თურმე) კაუზ. ოჸუცინუანს ზმნისა -- აცუცქებინებს. მაჸუნცინალი მიმღ. მოქმ. {ჩა}მცუცქებელი. ოჸუნცინალი მიმღ.
ვნებ. მყ. {ჩა}საცუცქებელი. დოჸუნცინელ/რი მიმღ. ვნებ. წარს. ჩაცუცქებული. ნაჸუცინა მიმღ. ვნებ. წარს. {ჩა}ნაცუცქები. ნაჸუცინუერი
მიმღ. ვნებ. წარს. {ჩა}ცუცქების საფასური. {უდ}უჸუცინუ მიმღ. უარყ. ჩაუცუცქებელი. 

Lemma: ՚uj-i  
Number: 23752  
ჸუჯ-ი (ჸუჯის, ჸუს) ყური. არძოსჷ ჸუჯი ქიმიოკვათჷ: ქხს, 2, გვ. 34 -- ყველას ყური მოაჭრა. რაშიშ ჸუჯის ქალაახუნე: მ. ხუბ.,
გვ. 167 -- რაშის ყურში ჩააჯინე. ჸუს ნაბადის გიკეთენსია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 69 -- ყურში ნაბადს გაიკეთებსო. ათენეფი
რაშიში ჸუცჷ ქალადუ -- ესენი რაშის ყურში ჩადო. რაში ჸუჯით ოჭოფჷ: მ. ხუბ., გვ. 30 -- რაში ყურით დაიჭირა. ტურაქჷ



ჸუჯეფი გააცქვირინუუ: ი. ყიფშ., გვ. 18 -- ტურამ ყურები ცქვიტა. ქ ჸუჯით ელაჩამა ყურის თხოვება; გადატ. მოსმენა:
დედიბიქ ჸუჯითი ვეელუჩჷ: ქხს, 2, გვ. 42 -- დედაბერმა ყურიც არ ათხოვა (არ მოუსმინა). ქ ჸუჯიში გილაფართხაფა
ყურადღების მიქცევა: გერიაქ ენა ჸუჯიშათი ვე გილეეფართხუუ: ი. ყიფშ., გვ. 32 -- გერიამ ამას ყურადღებაც არ მიაქცია. ქ
ჸუჯიში გოჸოთამა ყურის თხოვება, ყურადღების მიქცევა: მარა დიდი ხანიშახ ჸუჯი ვა გუჸოთჷ: ა. ცაგ., გვ. 96 -- მაგრამ
დიდ ხნობამდე ყური არ ათხოვა (არ მოუსმინა). ქ ჸუჯიში გოცქვირინაფა ყურების ცქვეტა: გულუა დო მერჭულექ ჸუჯი
გააცქვირინესჷ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 97 -- გულუამ და მერჭულემ (მაშინვე) ყური ცქვიტეს. ქ ჸუჯიში ეკინა//ჸუჯიშ
ეზინდუა ყურის აწევა, ყურის აზიდვა, // გადატ. გაწყრომა, დასჯა ყურის აწევით. ქ ჸუჯიში მიკოდგუმა ყურის მიდგმა, // გადატ.
ხრიკების მოწყობა. ქ ჸუჯიშ რჩქილა ყურის სმენა: ჸუჯიშ რჩქილა, თოლიში ჯინა, მუშუშდუთშო თაშ გორთჷნი: კ. სამუშ.,
ქხპს, გვ. 141 -- ყურის სმენა, თვალის ხედვა, თავთავისთვის ასე რომ გახდა. ქ ჸუჯიშ ჸოთამა ყურის გდება, მოსმენა. ქ ჸუჯიშ
წურუა ყურის წურვა, // გადატ. გაკვირვება. თე ამბე ქიგეგონუნი, ჸუჯეფი გეიწურუ -- ეს ამბავი რომ გაიგონა, გაიკვირვა.
შდრ. ლაზ. ყუჯი//უჯი ყური (ნ. მარი). 

Lemma: ՚uja  
Number: 23753  
ჸუჯა (ჸუჯას) 1. დიდყურა, ფართოყურებიანი; 2. უყურადღებო; ყრუ. 3. ბრიყვი, რეგვენი, სულელი, გამოუცდელი. შდრ. ლაზ.
ჸუჯა ყრუ (გ. როგავა); ხევსურ. ყუჯა უყურო ან ყურებდაჭრილი ცხვარი (ა. ჭინჭ., ხევსურ. გვ. 194). ჸუჯა ქოთომი ყურები
მთლად ბუმბულით რომ აქვს დაფარული, ისეთი ქათამი. 

Lemma: ՚ujal-i  
Number: 23754  
ჸუჯალ-ი (ჸუჯალს) დიდყურა. შდრ. ჸუჯა. 

Lemma: ՚ujam-i  
Number: 23755  
ჸუჯამ-ი (ჸუჯამს) ყურიანი. ჸუჯამი დერგი -- ყურიანი დერგი. ტყა ჸუჯამი რენია -- ტყეს ყური აქვს (ყურიანი არისო) შდრ.
უჸუჯე. 

Lemma: ՚uj-balish-i  
Number: 23756  
ჸუჯ-ბალიშ-ი (ჸუჯ-ბალიშის ღ ჸუჯიშ-ბალიშის) ყურის ბალიში. ჸუჯიშ-ბალიში ქოპუას: ი. ყიფშ., გვ. 126 -- ყურთბალიში
მქნა. 

Lemma: ՚ujel-i  
Number: 23757  
ჸუჯელ-ი (ჸუჯელ/რს) ყურიანი დიდი ქოთანი, დიდი ქილა. სქვერიში ჭჷ, შხურიში ჭჷ ინვოკუჭე ჸუჯელცჷ -- შვლის ნაწლავი,
ცხვრის ნაწლავი ჩავტენე ქილაში (ყურიან ქოთანში). 

Lemma: ՚uji-pira//՚ujpira  
Number: 23758  
ჸუჯი-ფირა//ჸუჯფირა (ჸუჯ{ი}ფირას) ყურფართო; დიდყურა. // გადატ. ვირი. ის ოსქუნი, მიღუ თინა: ორჩქილარო -- ჸუჯი-
ფირა: ი. ყიფშ., გვ. 170 -- მას რომ შვენის, მაქვს ის: სასმენად -- ყური-ფართო. შდრ. ჸუჯი-ფიჩა. 

Lemma: ՚uji-picha//՚ujpicha  
Number: 23759  
ჸუჯი-ფიჩა//ჸუჯფიჩა (ჸუჯ{ი}ფიჩას) ყურფართო. შდრ. ჸუჯი-ფირა. აფხაზეფი ჸუჯი-ფიჩა, ვიშო ცხენითჷ მიიშჷ დო აშო
ბიგასჷ მიიბიჯა?!: ა. ცაგ., გვ. 80 -- ყურფართო აფხაზებო, იქით ცხენით მიდიოდით და აქეთ ჯოხის ბჯენით მოდიხართ?! 

Lemma: ՚ujishi  
Number: 23760  
ჸუჯიში ფერთხ-ი//ჸუჯიში ფირთხ-ი (ჸუჯიში ფე/ირთხის) ყურის ბიბილო. 

Lemma: ՚ujishi  
Number: 23761  
ჸუჯიში ჯინჯ-ი (ჸუჯიში ჯინჯის//ჯინს) იგივეა, რაც ჸუიჯინჯი, -- ყურის ძირი. 

Lemma: ՚ujic'uril-i  
Number: 23762  
ჸუჯიწურილ-ი (ჸუჯ{ი}წურილს) ყურაწურული. 

Lemma: ՚ujixuch'a  
Number: 23763  
ჸუჯიხუჭა (ჸუჯიხუჭას) უყურო (ან ძალიან პატარაყურიანი). ჸუჯიხუჭა თხა ომიჭოფია -- უყურო თხა დამიჭირეო. შდრ. ჭურუ. 

Lemma: ՚ujor-i  
Number: 23764  
ჸუჯორ-ი (ჸუჯორს) იხ. ჸუჯორაფა. 

Lemma: ՚ujorapa  
Number: 23765  
ჸუჯორაფა, ჸუჯორუა (ჸუჯორაფას, ჸუჯორუას) სახელი იჸუჯორუანს ზმნისა -- ყურადღების მიუქცევლობა, ყურადღების
გარეშე დატოვება. იჸუჯორუანს (იჸუჯორუუ ყური არ {და}უგდო, უჸუჯორუაფუ ყური არ {და}უგდია) გრდმ. ყურს არ უგდებს,
უყურადღებოდ ტოვებს. 

Lemma: ՚ujrangvil-i  
Number: 23766  
ჸუჯრანგვილ-ი (ჸუჯრანგვილ/რს) ყრუ; დაყრუებული. 



Lemma: ՚ujua  
Number: 23767  
ჸუჯუა (ჸუჯუას) იხ. ითო-ჸუჯუა. 

Lemma: ՚ujurua  
Number: 23768  
ჸუჯურუა (ჸუჯურუას) ყრუ. გამოყენებულია თიკუნად. 

Lemma: ՚ujch'{v}uru  
Number: 23769  
ჸუჯჭ{ვ}ურუ, ჸუჯჭ{ვ}ურუა (ჸუჯჭ{ვ}ურუს, ჸუჯჭ{ვ}ურუას) პატარაყურიანი. აქედან თიკუნი: ჭურუ პატარაყურიანი.
გიორგიჭურუ პატარაყურიანი გიორგი. 

Lemma: ՚uh  
Number: 23770  
ჸუჰ! შორსდ. მწუხარება-დანანებისა: ჸუჰ, ოხერი ქიდობრულაფუნია -- უჰ, ეს ოხერი დამძინებიაო! 

Lemma: ՚uhu  
Number: 23771  
ჸუჰუ! შორსდ. კვნესისა: სქანი `ჸუჰუ' აკა მათ ქიგემიბია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 126 -- შენი `ჸუჰუ' ერთი მეც დამისხიო. 

Lemma: ՚wa  
Number: 23772  
ჸუ̂ა (ჸუ̂ას) იგივეა, რაც ჸვა; ყუა, -- შუბლი. შდრ. ლაზ. ყუა შუბლი (ნ. მარი). 

Lemma: ՚wabura  
Number: 23773  
ჸუ̂აბურა (ჸუ̂აბურას) იხ. ყვაბურა. 

Lemma: ՚wal-i  
Number: 23774  
ჸუ̂ალ-ი (ჸუ̂ალს) იხ. ჸვალი, -- ყველი. 

Lemma: ՚e'lm-i  
Number: 23775  
ჸჷლმ-ი (ჸჷლმის) იგივეა, რაც ჸილო. ჸჷლმი იხმარება სამურზაყანოულში. 

Lemma: ՚e'le'm-i  
Number: 23776  
ჸჷლჷმ-ი (ჸჷლჷმს) იგივეა, რაც ჸჷლმი. 

Lemma: ՚e'ma  
Number: 23777  
ჸჷმა (ჸჷმას) იხ. ჸიმა; ჸიონი, ჸიონუა. 

Lemma: ՚e'rt'onua  
Number: 23778  
ჸჷრტონუა (ჸჷრტონუას) იგივეა, რაც ყირტუა, -- {გადა}ყლაპვა; შეჭმა. 

Lemma: ՚e'rt'ua1  
Number: 23779  
ჸჷრტუა1 (ჸჷრტუას) იხ. ყჷრტუა, ყინტუა, -- ყლაპვა. 

Lemma: ՚e'rt'ua2  
Number: 23780  
ჸჷრტუა2 (ჸჷრტუას) იხ. ყჷრტუა, -- ყროყინი. კამბეში ჸჷრტანც -- კამეჩი ყროყინობს (ი. ყიფშ.). 

Lemma: ՚՚՚  
Number: 23781  
ჸჸჸ! შორსდ. ართი ჸჸჸ-ვა ქიმიოკუშინუ ძღაბიქ: აია, 1, გვ. 25 -- ერთი `ჸჸჸ'-ო ამოიკვნესა ქალიშვილმა. 

Lemma: ՚he'  
Number: 23782  
ჸჰჷ! შორსდ. ჭიშკარიშა ქუმორთეე, ართი ჸჰჷ ქოდიიხვალი: შ. ბერ., გვ. 75 -- ჭიშკართან რომ მოხვიდე, ერთი ჸჰჷ
დაახველე. 

Letter: sh  
შ 

Lemma: -sh-  
Number: 23783  



-შ- იხ. ულა; ენაცვლებიან ლ // რ // შ: მი-ი-ფ-შ-ი//მე-ვ-ურდ-ი მივდიოდი; მი-ი-შ-ი//მე-ურდ-ი მიდიოდი; მი-ი-შ-უ//მე-ურდ-უ
მიდიოდა (დაწვრილებით იხ. ტ. 1, ტაბულა ხხ3, გვ.125-130). 

Lemma: shaarden-i  
Number: 23784  
შაარდენ-ი (შაარდენს) ზოოლ. შევარდენი. იხ. შარდენი. 

Lemma: shab-i  
Number: 23785  
შაბ-ი, შამბ-ი (შა{მ}ბის) შაბი. 

Lemma: shabiaban-i  
Number: 23786  
შაბიაბან-ი, შაბიობან-ი (შაბიაბანს, შაბიობანს) იგივეა, რაც წარმაქი, -- შაბიამანი. ნერგიში ლახალაში წამალუა
შაბიობანი დო წურწუფათი: ყაზაყ., 26.05.1930, გვ. 2 -- ნარგავის ავადმყოფობის შეწამვლა შაბიამნითა და გოგირდით. 

Lemma: shabrat-i  
Number: 23787  
შაბრათ-ი (შაბრათის) შარბათი. შაბრათიჯგურა გემუანი რდუ -- შარბათივით გემრიელი იყო. 

Lemma: shagit'axa  
Number: 23788  
შაგიტახა (შაგიტახას) იხ. შაკიტახა, -- შაკიკი. შაგიტახაში შელორცა: ქხს, 2, გვ. 490 -- შაკიკის შელოცვა. 

Lemma: shavel-i  
Number: 23789  
შაველ-ი (შაველს) ბოტან. მჟაუნა (პ. ჭარ.). 

Lemma: shaivar-i  
Number: 23790  
შაივარ-ი (შაივარს) შარვალი. იხ. ძიქვა. 

Lemma: shak'ik'-i  
Number: 23791  
შაკიკ-ი (შაკიკის) იგივეა, რაც შაკიტახა, -- შაკიკი. 

Lemma: shak'it'axa  
Number: 23792  
შაკიტახა (შაკიტახას) შაკიკი. 

Lemma: shal-i  
Number: 23793  
შალ-ი (შალს) იხ. ფშალი, -- შალი (დ. ფიფია). 

Lemma: shalab-i  
Number: 23794  
შალაბ-ი (შალაბის) იხ. შალაფი. 

Lemma: shalama  
Number: 23795  
შალამა (შალამას) ყინულის თოში . 

Lemma: shalar-i  
Number: 23796  
შალარ-ი (შალარს) ყინული, ყინვის ლოლუები. შალარჯგურა -- გასიპული ლოლუასავით. 

Lemma: shalap-i  
Number: 23797  
შალაფ-ი (შალაფის) შალაფი, `ფიცრის სახურეტი' (საბა). შალაფი ოდგიშიჯგურა წვანთირელი რე -- `შალაფი' სადგისივით
წაწვეტებულია. 

Lemma: shalashen-i  
Number: 23798  
შალაშენ-ი, შალაშინ-ი (შალაშე/ინს) შალაშინი. შალაშინის სახეებია: ჟირფა შალაშინი ორფა შალაშინი; ჟირხეში
შალაშინი ორი ხელის შალაშინი; ქუბანკა ორფაა ხის გასამართავად, გასასწორებლად; ჭიფე შალაშინი წვრილი
შალაშინი; ცალხეში შალაშინი ცალი ხელის შალაშინი; ხუშტარა გათლილი ხის გასასწორებელი შალაშინი. 

Lemma: shalbat-i  
Number: 23799  
შალბათ-ი (შალბათის) იგივეა, რაც შაბრათი, -- შარბათი. 

Lemma: shalvar-i  
Number: 23800  
შალვარ-ი, შაჲვარ-ი (შალვარს, შაჲვარს) იხ. შაივარი, -- შარვალი. შდრ. ძიქვა. 

Lemma: shalta  
Number: 23801  



შალთა (შალთას) შალითა. 

Lemma: shalua  
Number: 23802  
შალუა (შალუას) სახელი შალენს ზმნისა -- {და}შლა, {შე}შლა; გაშლა რისამე; წაშლა. ღორონთი, რინა ვადომშალა: ქხს, 1,
გვ. 165 -- ღმერთო, ყოფნა არ დამიშალო. ლოგინს შალუნს -- ლოგინს შლის. შალუნს (გოშალუ გაშალა, გუუშალუ გაუშლია,
გონოშალუე(ნ) გაშლიდა თურმე) გრდმ. შლის. უშალენს, უშალუნს (გუუშალუ გაუშალა, გუუშალუ გაუშლია; დუუშალუ ხე შეუშალა ხელი,
დუუშალებუ ხე შეუშლია ხელი) გრდმ. სასხვ. ქც. შალენს ზმნისა -- უშლის (ლოგინს), უშლის (ხელს). ეშალებუ(ნ) (დეეშალუ შეეშალა
ხელი, დაშალებუუ შეშლია ხელი) გრდუვ. ვნებ. უშალენს ზმნისა -- ეშლება (ხელი, ლოგინი). იშალინე(ნ) (იშალინუ შესაძლებელი
გახდა გაშლა, შეშლა; -- ; -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. შალენს, უშალუნს ზმნათა -- შეიძლება გაშლა (რისამე), შეშლა (ხელისა).
აშალინე(ნ) (აშალინუ შეძლო გაეშალა, შეეშალა (ხელი); -- ; ნოშალებუე(ნ) შესძლებია გაეშალა ლოგინი, შეეშალა ხელი) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. უშალუნს ზმნისა -- შეუძლია გაშალოს რაიმე, შეუშალოს ხელი. ოშალებაფუანს (ოშალებაფუუ {გა}აშლევინა,
{შე}აშლევინა ხელი; უშალებაფუაფუ უშლევინებია, შეუშლევინებია (ხელი); ნოშალებაფუე(ნ) აშლევინებდა რაღაცას თურმე,
აშლევინებდა ხელს თურმე) კაუზ. შალუნს, უშალუნს ზმნათა -- აშლევინებს ლოგინს, აშლევინებს ხელს საქმეში. მაშალებელი
მიმღ. მოქმ. {გა}მშლელი; შემშლელი (ხელისა). ოშალებელი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}საშლელი; შესაშლელი (ხელი). გოშალირი მიმღ.
ვნებ. წარს. გაშლილი (ლოგინი...). დოშალირი მიმღ. ვნებ. წარს. შეშლილი (ხელი საქმეში). ნაშალები, ნაშალუ მიმღ. ვნებ. წარს.
ხელშენაშალი; განაშალი. ნაშალებუერი, ნაშალუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ხელის შეშლის, სუფრის გაშლის საფასური. უგუშალებუ,
უდუშალებუ მიმღ. უარყ. გაუშლელი, შეუშლელი. შდრ. ლაზ. მშალ: ქომშალი მე გავშლი (ნ. მარი). 

Lemma: shaluar-i  
Number: 23803  
შალუარ-ი (შალუარს) იხ. შალვარი, -- შარვალი. გოწოს ჯოღორი თიცალი პუნდუ, გამგოსოფანდ შალუარც: ქხს, 1, გვ.
298 -- შარშან ძაღლი ისეთი მყავდა, ჩამოგაგლეჯდა შარვალს. 

Lemma: shama  
Number: 23804  
შამა (შამას) ჩამადის (იხ.) მამა. იხ. შთამომავლობა. 

Lemma: shamb-i  
Number: 23805  
შამბ-ი (შამბის) შაბი. იხ. შაბი; შაბიაბანი. 

Lemma: shambua  
Number: 23806  
შამბუა (შამბუას) სახელი შამბუნს ზმნისა -- 1. სახეზე გარტყმა, ძლიერ გალახვა. 2. ბლომად დალევა, ჭამა. 

Lemma: shamziez-i  
Number: 23807  
შამზიეზ-ი (შამზიეზის) ბოტან. მცენარეა ერთგვარი. 

Lemma: -shamo  
Number: 23808  
-შამო, -იშამო (ღ იშ-ამ-ო ის-იან-ად): კოჩ-იშამო -- კაც-იანად//კაც-ისიანად. 

Lemma: shampur-i  
Number: 23809  
შამფურ-ი (შამფურს) შამფური. დემქ გააფურუუ შამფური -- დევმა გაახურა შამფური. 

Lemma: shampurua  
Number: 23810  
შამფურუა (შამფურუას) სახელი შამფურანს ზმნისა -- წვეტის გაკეთება, წამახვა. მასარენს შამფურანს -- მესრებს წვეტს
უკეთებს, წამახვავს. შამფურანს (გოშამფურუუ წვერი წაუთალა, გუუშამფურუუ წვერი წაუთლია, გონოშამფურუე(ნ) წვერს წათლიდა
თურმე) გრდმ. წვერს თლის, წამახვავს. უშამფურანს (გუუშამფურუუ წაუმახვა, გუუშამფურუუ წაუმახვავს) გრდმ. სასხვ. ქც. შამფურანს
ზმნისა -- წვერს უთლის, წაუმახვავს. იშამფურუუ(ნ) (გიიშამფურუ წვერი წაითალა, გოშამფურე{ლე}(ნ) წვერი წათლილა) გრდუვ. ვნებ.
შამფურანს ზმნისა -- წვერი ეთლება, წამახვდება. აშამფურუუ(ნ) (გააშამფურუ წვერი წაეთალა, გოშამფურუუ წვერი წასთლია)
გრდუვ. ვნებ. უშამფურანს ზმნისა -- წვერი ეთლება, წაუმახვდება. იშამფურე(ნ)//იშამფურენე(ნ) (იშამფურენუ შესაძლებელი
გახდა წამახვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. შამფურანს ზმნისა -- შეიძლება წამახვა. აშამფურე(ნ)//აშამფურენე(ნ) (აშამფურენუ
შეძლო წაემახვებინა, -- , ნოშამფურუე(ნ) შესძლებია წამახვა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უშამფურანს ზმნისა -- შეუძლია წამახვოს,
წვერი წათალოს. ოშამფურაფუანს (ოშამფურაფუუ წაამახვებინა, უშამფურაფუაფუ წაუმახვებინებია, ნოშამფურაფუე(ნ) წაამახვინებდა
თურმე) კაუზ. შამფურანს ზმნისა -- წაამახვინებს, წვერს წაათლევინებს. მაშამფურალი მიმღ. მოქმ. წამმახვ{ებ}ელი, წვერის
გამკეთებელი (წამთლელი). ოშამფურალი მიმღ. ვნებ. მყ. წასამახვ{ებ}ელი, წვერწასათლელი. შამფურელი მიმღ. ვნებ. წარს.
წამახ{ვ}ული. ნაშამფურა მიმღ. ვნებ. წარს. წანამახვი. ნაშამფურუერი მიმღ. ვნებ. წარს. წამახვის საფასური. 

Lemma: shamsh-i  
Number: 23811  
შამშ-ი (შამშის) ბოტან. ბალახია ერთგვარი. შამში სადამორჩილო ოდიარე ლე, ჯალონს ჩანს, ორინჯი ჯგირო ჭკუნს --
`შამში' საშემოდგომო ბალახია, ტყეშია, საქონელი კარგად ჭამს. 

Lemma: shamshure  
Number: 23812  
შამშურე, შაშურამ-ი, შაშქურამ-ი (შამშურეს, შაშქურამს) ბოტან. რეჰანი. იხ. სამშურე. 

Lemma: shana  
Number: 23813  
შანა (შანას) ქალის დასანიშნი ნივთი; ნიშანი; საქმროს საჩუქარი: სანიშნო -- ვაჟის მიერ ქალის ოჯახში ბიძის (დედის ძმის)
ან უფროსი ძმის ხელით გაგზავნილი (ს. მაკალ., გვ. 263). შდრ. საბა: შანა სანდო ნიშანი. 



Lemma: shang-i  
Number: 23814  
შანგ-ი (შანგის) შავი. შანგიშიფერი შავი ფერის, შავგვრემანი. ო, ცირა, შანგიშფერი!: ი. ყიფშ., გვ. 133 -- ო, გოგოვ,
შავგვრემანო! ოშუმეშამი, შანგიშფერი, მუმოგანდჷ ხესია: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 135 -- ულვაშიანი, `შანგის ფერი' (მოშავო
ფერის) მარტყამდა ხელსო. 

Lemma: shangishiper-i  
Number: 23815  
შანგიშიფერ-ი (შანგიშიფერს) იხ. შანგი, -- შავგვრემანი. 

Lemma: shant-i  
Number: 23816  
შანთ-ი (შანთის) შანთი. შანთი რკინა -- გახურებული რკინა. ქიმერთჷ, შანთი რკინათ ეშაჭკადილიენ, ფერ(ი) დიხაშა: მ.
ხუბ., გვ. 122 -- მივიდა, გავარვალებული რკინით შემორაგული (შემოჭედილი) რომაა, ისეთ ადგილას. სი ჩქიმოთ დაჩხირი
დო მა სქანოთ შანთილ რკინა: ქხს, 1, გვ. 244 -- შენ ჩემთვის ცეცხლი (ხარ) და მე შენთვის გახურებული (შანთი) რკინა. 

Lemma: shanil-i  
Number: 23817  
შანილ-ი (შანილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. შანუნს ზმნისა -- დანიშნული (საცოლედ). იხ. შანუა. 

Lemma: shank'-i  
Number: 23818  
შანკ-ი, შანკო (შანკის) 1. ერთგული დამცველი (კ. სამუშია); გუშაგი. დარჯა სვერეხიაშ ჩილი შანკიცალო ალუურდჷ:
მასალ., გვ. 66 -- დარჯა სვერეხიას ცოლი `შანკისავით' (ერთგულ დარაჯად) ედგა გვერდით. ხუმლა კოჩქ გამკოტყობუ მუში
ოფულაშეშე... დო შანკოცალო დუჭყუ ჯინა:აია, 1, გვ. 25 -- ხმელი კაცი ჩუმათ გამოვიდა თავისი სამალავიდან და
გუშაგივით დაუწყო ყურება. 2. პურეულს ძველად სამეგრელოში მკიდნენ `შანკით'. აიღებდნენ ორ მოკლე ჯოხს, მასში პურის
თავთავს გაუყრიდნენ და ისე გლეჯდნენ (ს. მაკალ., გვ. 185). 

Lemma: shanua  
Number: 23819  
შანუა (შანუას) სახელი შანუნს ზმნისა -- 1. დანიშვნა, შანას -- ნიშნის მიტანა, -- დაწინდვა. გელეღ ოქრულობა დო დოშან
ძღაბი: მ. ხუბ., გვ. 21 -- ამოიღო ოქროულობა და დანიშნა გოგო. 2. შანუა ნიშნავს ტყეში ხეების შემოთარჯვასაც, ხოლო შანა
-- ნაკოდს ხეზე (ო. ჭურღულია). შანუნს (დოშანუ დანიშნა, დუუშანუ დაუნიშნავს, დონოშანუე(ნ) დანიშნავდა თურმე) გრდმ. ნიშნავს;
წინდს აძლევს (საცოლეს). იშანუუ(ნ) (დიიშანუ დაინიშნა, დოშანე{ლ/რე}(ნ) დანიშნულა) გრდუვ. ვნებ. შანუნს ზმნისა -- ინიშნება.
იშანე(ნ) (იშანუ შესაძლებელი გახდა დანიშვნა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. შანუნს ზმნისა -- შეიძლება დანიშვნა. აშანე(ნ) (აშანუ
შეძლო დაენიშნა, -- , დონოშანუე(ნ) შესძლებია დანიშვნა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უშანუნს ზმნისა -- შეუძლია დანიშნოს.
ოშანაფუანს (ოშანაფუუ {და}ანიშვნინა, უშანაფუაფუ {და}უნიშვნინებია, ნოშანაფუაფუე(ნ) ანიშვნინებდა თურმე) კაუზ. შანუნს ზმნისა --
ანიშვნინებს, აწინდვინებს. მაშანალი მიმღ. მოქმ. დამნიშვნელი; {და}მწინდავი. ოშანალი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}სანიშნი,
{და}საწინდი. შანილი მიმღ. ვნებ. წარს. დანიშნული, დაწინდული. ნაშანა მიმღ. ვნებ. წარს. დანანიშნი, დანაწინდი. ნაშანუერი მიმღ.
ვნებ. წარს. დანიშვნის, დაწინდვის საფასური. უშანუ, უდუშანუ მიმღ. უარყ. დაუნიშნავი, დაუწინდავი. 

Lemma: shankar-i  
Number: 23820  
შანქარ-ი (შანქარს) შაქარი. ჸოროფა რე შანქარი, ჰამო: ქხს, 1, გვ. 90 -- სიყვარული არის შაქარი, საამური.
თოფურ-შანქარც სქანი ნინა: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 123 -- თაფლ-შაქარს შენი ენა. 

Lemma: shayat'an-i  
Number: 23821  
შაჲატან-ი (შაჲატანს) ბ.- მარტ. შარლატანი. შაჲატანი კოჩიე, იშა ვეენდვინე -- შარლატანი კაცია, იმაზე ნდობა არ
შეიძლება. 

Lemma: shayvar-i  
Number: 23822  
შაჲვარ-ი (შაჲვარს) ბ.- მარტ. შარვალი. მონტყორიში ნაშუაშე ჭანდეს შაჲვარს -- მატყლის ნაქსოვისაგან კერავდნენ
შარვალს. შდრ. ძიქვა. 

Lemma: -shar  
Number: 23823  
-შარ // -იშარ სუფიქსი აღნიშნავს წარმომავალს. ხენწჷფეში ჸუდეშარენს მააშინეს: მ. ხუბ., გვ. 76 -- ხელმწიფის ოჯახის
წევრებს მოახსენეს. ჸუდეშარეფი ღ ჸუდე-შ-არ-ეფ-ი სახლ-ის-ელ-ებ-ი. შდრ. -არ; იმერ. -ის-ან-ები//-ის-იან-ებ-ი. 

Lemma: shara  
Number: 23824  
შარა (შარას) გზა, შარა. უბედურ დო ბედნიერც ართო ნოღვედესჷ შარა: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 116 -- უბედურსა და ბედნიერს
ერთად ჰქონიათ გზა. შარას ქაუხვადჷ მალწყარქ: ი. ყიფშ., გვ. 9 -- გზაზე შეხვდა მდინარე (მსვლელი წყალი). შარა
ნაშარსჷ, წყარი - ნაწყარსჷ -- გზა ნაგზურზე, წყალი ნარწყულზე. იხ. თემ(ი)შარა; შარა-ორთუ //ორთუ-შარა. შდრ. ზა, ოლჷ,
შუკა. 

Lemma: sharaak'artu  
Number: 23825  
შარააკართუ (შარააკართუს) იხ. შარა-ოკართუ. 

Lemma: sharadosharas  
Number: 23826  
შარადოშარას ზმნზ. იგივეა, რაც შარა-შარას. 

Lemma: shara  



Number: 23827  
შარა დო კარ-ი (შარა დო კარს) გზა და კარი. ია დო ვარდი გიფინუ, ია პატონეფი, ირ შარა დო ირი კარს: ქხს, 1, გვ. 22 --
ია და ვარდი გფენია, ია ბატონებო, ყოველ გზა და ყოველ კარზე. 

Lemma: shara-ok'artu  
Number: 23828  
შარა-ოკართუ (შარა-ოკართუს) იგივეა, რაც შარააკართუ, -- გზაჯვარედინი. ჯიმალეფქ დო თექ, უკულაშიქ, გაკოხვადეს
თე შარა-ოკართუს კჷნი: მ. ხუბ., გვ. 233 -- ძმები და ეს, უმცროსი, ისევ შეხვდნენ ამ გზაჯვარედინზე. შდრ. შარა-ორთუ{უ}. 

Lemma: shara-ortu  
Number: 23829  
შარა-ორთუ, შარა-ორთუუ (შარა-ორთუს) იგივეა, რაც შარააკართუ, შარა ოკართუ, -- გზაჯვარედინი, გზაგასაყარი.
შარაორთუუს გილარენი, თი კოჩიში ბიძგი მუთუნც ნიშნენცია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 157 -- გზაჯვარედინზე რომ დგას იმ
კაცის ბიძგი რაიმეს (რაღაცას) ნიშნავსო. შდრ. ორთუ-შარა. 

Lemma: sharap'ij-i  
Number: 23830  
შარაპიჯ-ი (შარაპიჯის, შარაპის) გზისპირი. შარაპის/ცჷ ზმნზ. გზისპირას. შარაპიც გილახედჷ: ი. ყიფშ., გვ. 48 -- გზისპირას
იჯდა. შარაპიცჷ ქოძირესჷ: ი. ყიფშ., გვ. 15 -- გზისპირას ნახეს. 

Lemma: sharase'  
Number: 23831  
შარასჷ ზმნზ. გზაზე. შარასჷ ქჷდიიბარგეს: ქხს, 2, გვ. 34 -- გზაზე დაბანაკდნენ. შარას უწუუ მუმურსჷ: ქხს, 2, გვ. 14 -- გზაზე
უთხრა მამალს. 

Lemma: sharapa  
Number: 23832  
შარაფა (შარაფას) იხ. გე-შარაფა. 

Lemma: shara-sharas  
Number: 23833  
შარა-შარას ზმნზ. გზადაგზა. შარა-შარას ჭე ჯინი ქაწიჸვილუუ: ი. ყიფშ., გვ. 57 -- გზადაგზა ცოტა ნადირი მოკლა. 

Lemma: sharda  
Number: 23834  
შარდა (შარდას) შარდი. იხ. ნაფსუმა. ქ შარდიშა ულა შარდზე გასვლა, -- მოშარდვა. მავა შარდაშა ურქია: მ. ხუბ., გვ. 113
-- მეო შარდზე წავალო (მოვშარდავო). ქ შარდიშ მონდომება შარდვის სურვილი. მიდართჷ ტყაშა დო შარდაქ
ქჷმანდომინ: მ. ხუბ., გვ. 45 -- წავიდა ტყეში და შარდვა მოუნდა. შარდიში ბუშტი შარდის ბუშტი. 

Lemma: sharden-i  
Number: 23835  
შარდენ-ი (შარდენს) იგივეა, რაც შაარდენი, -- შევარდენი. გუშაქ შარდენო გინირთინუუ დუდი: მ. ხუბ., გვ. 130 -- გუშამ
შევარდნად გადაიქცია თავი. შდრ. ტოპონ. ოშარდენე საშევარდნო (პ. ცხად., კატალ., გვ. 92). 

Lemma: shardua1  
Number: 23836  
შარდუა1 (შარდუას) სახელი შარდუნს ზმნისა -- შარდვა. მუ ოჭენი, ვაგააგინეს, ბაღანა შხირას შარდუნს -- რა ჭირს, ვერ
გაიგეს, ბავშვი ხშირად შარდავს. შარდუნს (შარდუ {მო}შარდა, უშარდუ {მო}უშარდავს, ნოშარდუე(ნ) შარდავდა თურმე) გრდუვ. მოქმ.
შარდავს. იშარდე(ნ) (იშარდუ შესაძლებელი გახდა {მო}შარდვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. შარდუნს ზმნისა -- შეიძლება
შარდვა. აშარდე(ნ) (აშარდუ შეძლო {მო}ეშარდა, -- , მონოშარდუე(ნ) შესძლებია მოშარდვა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უშარდუნს ზმნისა
-- შეუძლია {მო}შარდოს. ოშარდაფუანს (ოშარდაფუუ აშარდვინა, უშარდაფუაფუ უშარდვინებია, ნოშარდაფუე(ნ) აშარდვინებდა თურმე)
კაუზ. შარდუნს ზმნისა -- აშარდვინებს. მაშარდალი მიმღ. მოქმ. მშარდველი. ოშარდალი მიმღ. ვნებ. მყ. {მო}საშარდ{ავ}ი.
მოშარდილი მიმღ. ვნებ. წარს. მოშარდული. ნაშარდა მიმღ. ვნებ. წარს. {მო}ნაშარდი. ნაშარდუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {მო}შარდვის
საფასური. {უმუ}უშარდუ მიმღ. უარყ. {მო}უშარდავი. 

Lemma: shardua2  
Number: 23837  
შარდუა2 (შარდუას) იხ. მიშა-შარდუა. 

Lemma: sharvare  
Number: 23838  
შარვარე (შარვარეს) ბოტან. შორვალა (ა. მაყ.). 

Lemma: sharna  
Number: 23839  
შარნა (შარნას) იგივეა, რაც შანა, ლიშანი, -- ნიშანი, საცოლის დასანიშნი ნივთი. შდრ. იმერ., გურ., ლეჩხ. შარნა ვაჟის
მიერ საცოლისათვის მირთმეული საჩუქარი ნივთი (ს. ჟღ., ა. ღლ.). 

Lemma: sharobua  
Number: 23840  
შარობუა (შარობუას) გზაზე სიარული, გზობა; მგზავრობა. შარობუაქ გეგჷნძორჷ დახე დედამიწაშ(ი) ძგაშა: კ. სამუშ.,
ქართ. ზეპ., გვ. 105 -- მგზავრობა გაუგრძელდა თითქმის დედამიწის კიდემდე. 

Lemma: shart'e  
Number: 23841  
შარტე (შარტეს) ჩუტყვავილა. შარტე პატონეფი `შარტე ბატონები', -- ბავშვთა ინფექციური დაავადება, -- იცის კანის



გაწითლება და სითხიანი ბუშტუკების გაჩენა. ტანს გაგმაარღუ, შარტე პატონეფი ოჭე -- ტანზე გამოაყარა, ჩუტყვავილა
სჭირს. 

Lemma: sharshal-i  
Number: 23842  
შარშალ-ი (შარშალ/რს) შრიალი. შდრ. ოშარშალაია. 

Lemma: shat'q'vinapa  
Number: 23843  
შატყვინაფა (შატყვინაფას) სახელი შაატყვინუანს ზმნისა -- შეტყობინება. ხენწჷფესჷ ქაშიოტყვინესჷ: ა. ცაგ., გვ. 33 --
ხელმწიფეს შეატყობინეს. ხანგა ოსურქ ვართ ქიმინუ დო ქიჸანას ქიშიოტყვინუ: თ. სახოკ., გვ. 268 -- სულელმა ქალმა არც
ქნა და ქვეყანას შეატყობინა. მუ ტარიელენქ იპუათ ჩქია..., თექ ვაშმატყვინანიე: მ. ხუბ., გვ. 3 -- რა ტარიელები
(ვაჟკაცები) ვიყოთ ჩვენო..., ეს რომ ვერ შევიტყოთო (გავიგოთო). შეატყვენს ({ქი}შიატყუ შეატყო, {ქი}შუუტყვებუ შეუტყვია) გრდმ.
შეატყობს. შიიტყვენს ({ქი}შიიტყუ შეიტყო, {ქი}შუუტყვებუ შეუტყვია) გრდმ. სათავ. ქც. შეატყვენს ზმნისა -- შეიტყობს. შეუტყვენს
({ქი}შეუტყუ შეუტყო, {ქი}შუუტყვებუ შეუტყვია) გრდმ. სასხვ. ქც. შეატყვენს ზმნისა -- შეუტყობს. შიიტყვინე(ნ) (შიიტყვინუ შესაძლებელი
გახდა შეტყობა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. შეატყვენს ზმნისა -- შეიძლება შეტყობა. შიატყვინე(ნ) (შიატყვინუ შეძლო შეეტყო, -- ,
შენოტყვებუე(ნ) შესძლებია შეტყობა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. შეუტყვენს ზმნისა -- შეუძლია შეატყოს. შაატყვინუანს (ქიშაატყვინუუ
შეატყობინა, ქიშუუტყვინუაფუ შეუტყობინებია, ქიშნოტყვინაფუე(ნ) შეატყობინებდა თურმე) გრდმ. შეატყობინებს. შემატყვინაფალი მიმღ.
მოქმ. შემტყობინებელი. შიოტყვინაფალი მიმღ. ვნებ. მყ. შესატყობინებელი. შეტყვინაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. შეტყობინებული.
შენატყვინეფი მიმღ. ვნებ. წარს. შენატყობინები. შენატყვინაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. შეტყობინების საფასური. უშუუტყვინაფუ მიმღ.
უარყ. შეუტყობინებელი. 

Lemma: shaur-i  
Number: 23844  
შაურ-ი (შაურს) შაური. ჯოღორი შაურიშა ტყაბარუუ დო ამშვი შაურიში საპონი მიინდომუა: ა. ცან., გვ. 132 -- ძაღლი
შაურად გაატყავა და ექვსი შაურის საპონი მოინდომაო. 

Lemma: shaurtia  
Number: 23845  
შაურთია (შაურთიას) არამყარი, მერყევი ხასიათისა. შაურთია კოჩი რე დო მუდოს მუს თქუანსინი, მის უჩქუ -- მერყევი
კაცია და, როდის რას იტყვის, ვინ იცის. შდრ. იშოთია-აშოთია. 

Lemma: shapa  
Number: 23846  
შაფა (შაფას) იგივეა, რაც ფშაფა, -- {ა}ვსება. იხ. ეშაფა. 

Lemma: shakar-i  
Number: 23847  
შაქარ-ი (შაქარს) იხ. შანქარი. შდრ. ლაზ. შაქარი, შექერი შაქარი (ნ. მარი). 

Lemma: shakar-ushkur-i  
Number: 23848  
შაქარ-უშქურ-ი (შაქარ-უშქურს) ბოტან. შაქარა ვაშლი (ვაშლის ერთ-ერთი სახეობა, უმწიფარიც შაქარივით ტკბილია). იხ.
უშქური. 

Lemma: shaghavat-i  
Number: 23849  
შაღავათ-ი (შაღავათის) შეღავათი. 

Lemma: shaq'arel-i  
Number: 23850  
შაყარელ-ი (შაყარელს) მიმღ. ვნებ. წარს. შაყარანს ზმნისა -- შეყრილი, ერთად დაგროვილი. ჩქიმი ცოდა შაყარელი
სოთინი ვადგორინუანც!: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 143 -- ჩემი დაგროვილი ცოდვა არსად დაგაყენებს. შაყარელო ზმნზ.
შეყრილად. კოჩი, ოსური რაგადანსჷ, შაყარელო მითი ორდჷ: ი. ყიფშ., გვ. 124 -- კაცი, ქალი ლაპარაკობს, შეგროვილად
ვინც იყო. 

Lemma: shaq'arua  
Number: 23851  
შაყარუა (შაყარუას) სახელი შაყარანს ზმნისა -- შეგროვება. გორდეფც შაყარუა ნოღვე: ი. ყიფშ., გვ. 149 -- ბაყაყებს
(თავის) შეყრა ჰქონია. ჭუმე უღუნა თი ჩიტეფს შაყარუა: მ. ხუბ., გვ. 67 -- ხვალ აქვთ ამ ჩიტებს თავის შეყრა. გორდეფ
დოშაყარენა: ი. ყიფშ., გვ. 149 -- ბაყაყები შეყრილან (შეგროვილან). შაყარანს (დოშაყარუუ დააგროვა, დუუშაყარუუ დაუგროვებია,
დონოშაყარუე(ნ) დააგროვებდა თურმე) გრდმ. აგროვებს. უშაყარანს (დუუშაყარუუ დაუგროვა, დუუშაყარუუ დაუგროვებია) გრდმ. სასხვ.
ქც. შაყარანს ზმნისა -- უგროვებს. იშაყარუუ(ნ) (დიიშაყარუ დაგროვდა, დოშაყარე{ლე}(ნ) დაგროვილა) გრდუვ. ვნებ. შაყარანს
ზმნისა -- გროვდება. აშაყარუუ(ნ) (დააშაყარუ დაუგროვდა, დოშაყარუუ დაჰგროვებია) გრდუვ. ვნებ. უშაყარანს ზმნისა --
უგროვდება. იშაყარე(ნ)//იშაყარენენ(ნ) (იშაყარუ//იშაყარენუ შესაძლებელი გახდა შეგროვება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
შაყარანს ზმნისა -- შეიძლება შეყრა, დაგროვება. აშაყარე(ნ)//აშაყარენე(ნ) (აშაყარუ//აშაყარენუ შეძლო ეგროვებინა, -- ,
ნოშაყარუე(ნ) შესძლებია შეგროვება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უშაყარანს ზმნისა -- შეუძლია აგროვოს, შეყაროს. ოშაყარაფუანს
(ოშაყარაფუუ აგროვებინა, უშაყარაფუაფუ უგროვებინებია, ნოშაყარაფუე(ნ) აგროვებინებდა თურმე) კაუზ. შაყარანს ზმნისა --
აგროვებინებს, შეაყრევინებს. მაშაყარალი მიმღ. მოქმ. {შე}მგროვებელი. ოშაყარალი მიმღ. ვნებ. მყ. {შე}საგროვებელი. შაყარელი
მიმღ. ვნებ. წარს. {და}გროვილი, {შე}გროვებული. ნაშაყარა მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნაგროვი, {შე}ნაგროვები. ნაშაყარუერი მიმღ.
ვნებ. წარს. {და}გროვების საფასური. {უდუ}უშაყარუ მიმღ. უარყ. {შე}უგროვებელი. 

Lemma: shaq'ra  
Number: 23852  
შაყრა (შაყრას) ეთნოგრ. მიცვალებულის წლისთავზე ნათესავების შეკრება, -- შეყრა (ს. მაკალ., გვ. 287). იხ. მოწანუა. 

Lemma: shashil-i  



Number: 23853  
შაშილ-ი (შაშილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. შაშუნს ზმნისა -- გაჟღენთილი. იხ. შეშილი. 

Lemma: shashmat-i  
Number: 23854  
შაშმათ-ი (შაშმათის) მკვირცხლი (დ. ფიფია). 

Lemma: shashmang-i  
Number: 23855  
შაშმანგ-ი (შაშმანგის) გამართული. ინა მითინც ვეშაგორჷნც, შაშმანგი რე ეში შარა: კ სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 15 -- ის
არავის არ არჩევს, გამართულია მისი გზა. 

Lemma: shashua  
Number: 23856  
შაშუა (შაშუნს) იხ. შეშუა, -- სახელი შაშუნს ზმნისა -- დასველება; გაჟღენთა. 

Lemma: shashuram-i  
Number: 23857  
შაშურამ-ი (შაშურამს) ბოტან. რეჰანი. იხ. სამშურე, საშურამი (ა. მაყ.); შაშქურამი, შამშურე (ი. ყიფშ.). 

Lemma: shashkuram-i  
Number: 23858  
შაშქურამ-ი (შაშქურამს) ბოტან. იხ. შაშურამი, შამშურე. 

Lemma: shashx-i  
Number: 23859  
შაშხ-ი (შაშხის) იხ. შხაშხი. 

Lemma: -shax  
Number: 23860  
-შახ, -შახჷ, -შა 1. რთული თანდებული (-იშ-ა-ხ = -მდე, -მდის) დაერთვის სიტყვას და გამოხატავს მოქმედების ზღვარს
სივრცეში ან დროში. დას სენი დუდიშახ ეუშაფუდუ ჩილამურითი: მ. ხუბ., გვ. 13 -- დას თეფში თავამდე აევსო ცრემლით.
ჸუდეშახ ვამუსვანჯებუ -- სახლამდე არ დაუსვენია. ონჯუაშახ უცადინუდუ -- საღამომდე {მო}უცდია. სო-იშა{ხ}//სო-შა{ხ}
სანამდე?; თე-იშა{ხ}//თე-შა{ხ} აქამდე; თი-შა{ხ} იქამდე; ეთი-იშა{ხ} იქამდე. მუჟამ-იშა{ხ} სანამდე? 2. რთული ფუძის მეორე
შემადგენელი ნაწილი რიცხვით სახელებთან, აღნიშნავს -ჯერ'ს: სუმ-იშა{ხ} სამჯერ; ართ-იშა{ხ}//ართ-შა{ხ} ერთჯერ; ოშ-
იშა{ხ}//ოჲ-შა{ხ} ასჯერ... შდრ. ლაზ. -ხა მდე (ნ. მარი). 

Lemma: shaxvar-i  
Number: 23861  
შახვარ-ი (შახვარს) 1. ბარძაყი; ბარძაყის ძვალი; მაღალი ფეხები. დეკვირი, მუჭომი შახვარეფი უღუ ე ბაღანასინი --
დაუკვირდი, როგორი ბარძაყები აქვს ამ ბავშვს. კოჩიშ შახვარი გეიშეღჷ დო თით დააჭყჷ ანგურაშ ხუალა: მ. ხუბ., გვ. 281
-- კაცის ბარძაყის ძვალი გამოიღო და იმით დაიწყო აგურის ხვრეტა. 2. ფეხის ძვალი მუხლს ქვემოთ. 

Lemma: she-1  
Number: 23862  
შე-1 მარტივი ზმნისწინი. შესატყვისია ქართული შე-სი; მომდევნო ხმოვნებთან ასიმილაციით შეიძლება მიიღოს შა-, ში-, შო-,
შუ- სახე; მაგ.: შე-: შე-ხვალამა შეხვედრა; შე-წუხება შეწუხება... შე-უწუხენს შურს: ქხს, 1, გვ. 72 -- შეუწუხებს სულს... ში-: ში-
იცოდილუ (ღ შე-იცოდილუ). საცოდებას ვორწყედით, ჩქითი ვე შიბცოდილეთ: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 113 -- საცოდაობას
ვხედავდით, ჩვენც არ შევიცოდეთ. შო-: შო-უნახებუ//შუ-უნახებუ შეუნახავს... 

Lemma: -she2//-ishe  
Number: 23863  
-შე2//-იშე რთული თანდებული (-იშ-ე//-შ-ე), დაერთვის სახელს და გადმოსცემს: ვისგან, საიდან მოდის ან საითკენ არის
მიმართული მოქმედება; ქართულში გადმოიცემა -გან (-ის-გან, -ით-გან//-იდან) ან -კენ თანდებულებით. ქააძირჷ ოსურს,
მუჭო ათე ჯაშე მურს თე საქონელინ: მ. ხუბ., გვ. 230 -- აჩვენა ქალს, რომ ამ ხიდან მოდის ეს საქონელი. ძღაბიშ პიჯიშე
გვერქ იკიილჷ: მ. ხუბ., გვ. 223 -- გოგოს პირიდან გველი ამოვიდა. ცაშ ნოტეხი ჟიშე მუურცუ: მასალ., გვ. 70 -- ცის ნატეხი
ცვივა ზეცით. შორიშე გაჩინებაფუუ: მ. ხუბ., გვ. 79 -- შორიდან გააცნო. ართი კვარჩხიშე დო ართი მარძგვანიშე
ქააჸოთია: მ. ხუბ., გვ. 216 -- ერთი მარცხნივ და ერთი მარჯნივ ისროლეო. სათურქოშე პიჯი ურთჷნია!: მ. ხუბ., გვ. 215 --
სათურქოსკენ აქვს პირი მიბრუნებულიო. ათე კოჩიშე ბრელი ჯგირი ფშუ -- ამ კაცისგან ბევრი კარგი მახსოვს. 

Lemma: sheba  
Number: 23864  
შება (შებას)//შიბა//შიიბა (შიბას, შიიბას) სახელი შულენს, შიიბურენს ზმნათა -- 1. შოვნა; მოპოვება. ფარაშ შება შეულებუ
ვით წანერი ბაღანას: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 164 -- ფულის შოვნა შეუძლია ათი წლის ბავშვს. ჸოროფა ბრელს შიბუ, მარა
ჩქიმი ვემიჭარე შხვაშა: ქხს, 1, გვ. 107 -- სიყვარული ბევრს რგებია (უშოვია), მაგრამ ჩემი არ ჰგავს (არ მიიწერება) სხვისას.
2. დაშავება. ვემეფხვადი, მუ დუაშე: მასალ., გვ. 20 -- ვერ მივხვდი, რა დავაშავე. იხ. და-შება. შულენს (იყენ. იშუუ იშოვა,
უშებუ//უშიიბუ უშოვია, ნოშებუე(ნ)//ნოშიებუე(ნ) შოულობდა თურმე) გრდუვ. საშ.- მოქმ. შოულობს, პოულობს. ში{ი}ბულენს იხ. შულენს.
იშიინს (იშუუ იშოვა, უშიიბუ უშოვია) გრდმ. სათავ. ქც. შულენს ზმნისა -- იშოვის თავისთვის. უშიინს (უშუუ უშოვა, უშიიბუ//უშიებუ
უშოვია) გრდმ. სასხვ. ქც. შულენს ზმნისა -- უშოვის. იშიინე(ნ) (იშიინუ შესაძლებელი გახდა შოვნა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
შულენს ზმნისა -- შეიძლება შოვნა. აშიინე(ნ) (აშიინუ შეძლო ეშოვა, -- , ნოშიიბუე(ნ) შესძლებია შოვნა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
უშიინს ზმნისა -- შეუძლია იშოვოს. ოშიიბაფუანს (ოშიიბაფუუ აშოვნინა, უშიიბაფუაფუ უშოვნინებია, ნოშიიბაფუე(ნ) აშოვნინებდა
თურმე) კაუზ. შულენს, შიიბულენს ზმნათა -- აშოვნინებს. მაშიებელი, მაშიიბერი, მაშიიბუ მიმღ. მოქმ. მშოვნელი. ოშიებელი, ოშიიბერი,
ოშიიბუ მიმღ. ვნებ. მყ. საშოვნი, საშოვნელი. შიებული, შიიბური მიმღ. ვნებ. წარს. შოვნილი. ნაშიები, ნაშიიბუ მიმღ. ვნებ. წარს.
ნაშოვნი. ნაშიებუერი, ნაშიიბუერი მიმღ. ვნებ. წარს. შოვნის საფასური. უშიებუ, უშიიბუ მიმღ. უარყ. უშოვნელი. 

Lemma: shebraleba  



Number: 23865  
შებრალება (შებრალებას) შებრალება. ქეშემბრალი, მუს მანწვალე? -- შემიბრალე, რას მაწვალებ? შიიბრალენს
(შიიბრალუ შეიბრალა, შეუბრალებუ შეუბრალებია, შენობრალებუე(ნ) შეიბრალებდა თურმე) გრდმ. შეიბრალებს. შიიბრალებუუ(ნ)
(შიიბრალუ შებრალებულ იქნა, შებრალებე{რე}(ნ) შებრალებულა) გრდუვ. ვნებ. შიიბრალენს ზმნისა -- შებრალება მოხდება.
შიიბრალინე(ნ) (შიიბრალინუ შესაძლებელი გახდა შებრალება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. შიბრალენს ზმნისა -- შეიძლება
შებრალება. შეაბრალინე(ნ) (შეაბრალინუ შეძლო შეებრალებინა, -- , შენობრალებუე(ნ) შესძლებია შებრალება) გრდუვ. შესაძლ.
ვნებ. შეუბრალენს ზმნისა -- შეუძლია შეაბრალოს, შეიბრალოს. შიობრალებაფუანს (შიობრალებაფუუ შეაბრალებინა,
შეუბრალებაფუაფუ შეუბრალებინებია, შენობრალებაფუე(ნ) შეაბრალებინებდა თურმე) კაუზ. შიიბრალენს ზმნისა -- შეაბრალებინებს.
შემაბრალებელი მიმღ. მოქმ. შემბრალებელი. შიობრალებელი მიმღ. ვნებ. მყ. შესაბრალებელი. შებრალებური მიმღ. ვნებ. წარს.
შებრალებული. შენაბრალები მიმღ. ვნებ. წარს. შენაბრალები. შენაბრალებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. შებრალების საფასური.
უშუუბრალებუ მიმღ. უარყ. შეუბრალებელი. 

Lemma: shebralebur-i  
Number: 23866  
შებრალებურ-ი (შებრალებურს) მიმღ. ვნებ. წარს. ში{თმ}იბრალენს ზმნისა -- შებრალებული. 

Lemma: shegoneba  
Number: 23867  
შეგონება (შეგონებას) სახელი შეაგონენს ზმნისა -- შეგონება. ათე კოსჷთი შევაგონი: ი. ყიფშ., გვ. 6 -- ამ კაცსაც შევაგონე.
შეაგონენს (შეაგონუ შეაგონა, შეუგონებუ შეუგონებია, შენოგონებუე(ნ) შეაგონებდა თურმე) გრდმ. შეაგონებს. შიიგონებუუ(ნ) (შიიგონუ
შეიგონა, შეგონებე{ლე}(ნ) შეგონებულა) გრდუვ. ვნებ. შეაგონენს ზმნისა -- შეგონებული იქნება, შეგონდება. შიიგონინე(ნ)
(შიიგონინუ შესაძლებელი გახდა შეგონება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. შე{თმი}აგონენს ზმნისა -- შეიძლება შეგონება.
შეაგონინე(ნ) (შეაგონინუ შეძლო შეეგონებინა, -- , შენოგონებუე(ნ) შესძლებია შეგონება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. შეაგონენს ზმნისა --
შეუძლია შეაგონოს. შიოგონებაფუანს (შიოგონებაფუუ შეაგონებინა, შეუგონებაფუაფუ შეუგონებინებია, შენოგონებაფუე(ნ)
შეაგონებინებდა თურმე) კაუზ. შეაგონენს ზმნისა -- შეაგონებინებს. შემაგონებელი მიმღ. მოქმ. შემგონებელი. შიოგონებელი მიმღ.
ვნებ. მყ. შესაგონებელი. შეგონებული მიმღ. ვნებ. წარს. შეგონებული. შენაგონები/უ მიმღ. ვნებ. წარს. შენაგონები. შენაგონებუერი
მიმღ. ვნებ. წარს. შეგონების საფასური. {უშუ}უგონებუ მიმღ. უარყ. შეუგონებელი. 

Lemma: shedarebul-i  
Number: 23868  
შედარებულ-ი (შედარებულ/რს) შედარებული. 

Lemma: shedgena//shedgina  
Number: 23869  
შედგენა//შედგინა (შედგენას//შედგინას)// შედირთ: ნირზი შითმედჷრთჷდჷ თიშა, ნამდა...: ი. ყიფშ., გვ. 16 -- ნაძლევი
დგებოდა იმაზე, რომ... მუშე შედირთ თინა, ათე ჯინჯი რგოლი?: ყაზაყ., 6.03.1930, გვ. 1 -- რისგან შედგება ის, ეს ძირი
რგოლი? შედირთუუ(ნ) (შედირთუ შედგა, შედგინე{ლე}(ნ) შედგენილა) გრდუვ. ვნებ. დგება. შიოდგინანს (შიოდგინუ შეადგინა, შეუდგინუუ
შეუდგენია) გრდმ. ადგენს. შეუდგინენს (შეუდგინუ შეუდგინა, შეუდგინუუ შეუდგენია) გრდმ. სასხვ. ქც. შიოდგინანს ზმნისა --
შეუდგენს. შიიდგინუაფუ(ნ) (შიიდგინუ შედგენილ იქნა, შედგინაფე{ლე}(ნ) შედგენილა) გრდუვ. ვნებ. შედგება. შიიდგინე/ინე(ნ)
(შიიდგინე/ინუ შესაძლებელი გახდა შედგენა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. შიოდგინანს ზმნისა -- შეიძლება შედგენა.
შეადგინე/ინე(ნ) (შეადგინე/ინუ შეძლო შეედგინა, -- , შენოდგინუე(ნ) შესძლებია შეედგინა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. შეუდგინენს ზმნისა -
- შეუძლია შეადგინოს. შიოდგინაფუანს (შიოდგინაფუუ შეადგენინა, შეუდგინაფუაფუ შეუდგენინებია, შენოდგინაფუე(ნ) შეადგენინებდა
თურმე) კაუზ. შიოდგინანს ზმნისა -- შეადგენინებს. შემადგინალი მიმღ. მოქმ. შემდგენელი. შიოდგინალი მიმღ. ვნებ. მყ.
შესადგენელი, შესადგენი. შედგენილი მიმღ. ვნებ. წარს. შედგენილი. შენადგინა მიმღ. ვნებ. წარს. შენადგენი. შენადგინუერი მიმღ.
ვნებ. წარს. შედგენის საფასური. უშუუდგინებუ მიმღ. უარყ. შეუდგენელი. 

Lemma: sheer-i  
Number: 23870  
შეერ-ი (შეერს) იგივეა, რაც შიირი, -- მიმღ. ვნებ. წარს. შუნს ზმნისა -- მოქსოვილი. ფაცერი შეერი ორდუ ჭინუთ -- ფაცერი
მოქსოვილი იყო წნელით. 

Lemma: sheerteba  
Number: 23871  
შეერთება (შეერთებას) შეერთება. 

Lemma: shete  
Number: 23872  
შეთე (შეთეს) ჭკუანაკლები, სულელი, -- შეთე. 

Lemma: shetirua  
Number: 23873  
შეთირუა (შეთირუას) სახელი შეთირანს ზმნისა -- შეცვლა. იხ. თირუა. 

Lemma: shetme-  
Number: 23874  
შეთმე- რთული ზმნისწინი (შე-თიმა//-თიმე: შე- მარტივი ზმნისწინია, თიმა-//თიმე- რთული ნაწილაკი უსრულო ასპექტის
გამოსახატავად) დაერთვის ზმნებს აწმყოს წრის მწკრივებში; მაგ.: შეთმე-წირენს წირავს; შეთმე-ხვადუ ხვდება... შორიშე
შეთმერწირენქ შურს: ქხს, 1, გვ. 132 -- შორიდან გწირავ სულს. იხ. -თიმე-. 

Lemma: shetxuala  
Number: 23875  
შეთხუალა (შეთხუალას) იგივეა, რაც შენთხოვა, -- შემთხვევა. უცხო მითინ ვავორდით, ვართ პირველი შეთხუალა: ქხს,
1, გვ. 310 -- უცხო არავინ ვიყავით, არც პირველი შემთხვევა. 

Lemma: shek'eba  
Number: 23876  
შეკება (შეკებას), შეკინება (შეკინებას) სახელი შიიკენს ზმნისა -- 1. შეკავება (თავისა); 2. შემოკავება რისამე. ვამიჩქუ,



სოიშა შიილებე დუდიში შეკება -- არ ვიცი, სანამდე შეიძლება თავის შეკავება. ოზე კრუგომ გეშააკინუ მასარით -- ეზო
ირგვლივ შემოაკავა მესრით. შიიკენს (შიიკინუ შეიკავა, შეუკინებუ შეუკავებია, შენოკინებუე(ნ) შეიკავებდა თურმე) გრდმ. შეიკავებს
(თავს). შეაკინენს (შეაკინუ შემოაკავა, შეუკინებუ შემოუკავებია, შენოკინებუე(ნ) შემოაკავებდა თურმე) გრდმ. შემოაკავებს (ეზოს).
შეუკინენს(შეუკინუ შეუკავა, შეუკინებუ შეუკავებია) გრდმ. სასხვ. ქც. შეაკინენს ზმნისა -- შეუკავებს. შიიკინებუუ(ნ) (შიიკინუ შეკავდა,
შეკებე{ლე}(ნ) შეკავებულა) გრდუვ. ვნებ. შეაკინენს ზმნისა -- შეკავდება. შიიკინენე(ნ) (შიიკინენუ შესაძლებელი გახდა შეკავება
(თავისა), -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. შიიკენს ზმნისა -- შეიძლება შეკავება (თავისა). შეაკინენე(ნ) (შეაკინენუ შეძლო
შეეკავებინა, -- , შენოკებუე(ნ) შესძლებია თავის შეკავება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. შიიკინენს ზმნისა -- შეუძლია შეიკავოს (თავი).
შიოკინებაფუანს (შიოკინებაფუუ შეაკავებინა, შეუკინებაფუაფუ შეუკავებინებია, შენოკინებაფუე(ნ) შეაკავებინებდა თურმე) კაუზ.
შიიკინენს ზმნისა -- შეაკავებინებს (თავს). შემაკინებელი მიმღ. მოქმ. შემკავებელი (თავისა). შიოკინებელი მიმღ. ვნებ. მყ.
შესაკავებელი. შეკინებული მიმღ. ვნებ. წარს. შეკავებული. შენაკინები მიმღ. ვნებ. წარს. შენაკავები. შენაკინებუერი მიმღ. ვნებ.
წარს. შეკავების საფასური. უშუკინებუ მიმღ. უარყ. შეუკავებელი. შდრ. ეშაკინება. 

Lemma: shek'ebul-i  
Number: 23877  
შეკებულ-ი (შეკებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. შეაკენს ზმნისა -- შემოკავებული; შეკავებული. იხ. ეშაკებული. 

Lemma: shek'eteba  
Number: 23878  
შეკეთება (შეკეთებას) იხ. კეთება. 

Lemma: shek'itxiri  
Number: 23879  
შეკითხირი (შეკითხირს) შეკითხვა. იხ. კითხირი. 

Lemma: shelasir-i  
Number: 23880  
შელასირ-ი (შელასირს) მიმღ. ვნებ. წარს. შელასუნს ზმნისა -- შერყეული, შეშლილი. ჭკუა შელასირი მაფუ, ვამარჩქილე
ჩქინობურა: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 38 -- ჭკუა შერყეული (შეშლილი) მაქვს, არ მესმის ჩვენებური. 

Lemma: sheldux-i  
Number: 23881  
შელდუხ-ი (შელდუხის) თოფის ხშირი სროლა მხიარულების (მაგ., ბიჭის დაბადების) დროს. 

Lemma: sheleba  
Number: 23882  
შელება (შელებას) სახელი შილებუანს, შეულებუ(ნ) ზმნათა -- შეძლება. ქოთომიში შელება კვერცხი რენია: ა. ცან., გვ.
122 -- ქათმის შეძლება კვერცხიაო. ვეშეილებუ-და, ვედეპირავა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 47 -- თუ არ შეგიძლია, არ დაჰპირდეო.
ჸოთამა ვეშილებედუნი, ხომ ქოჲჩქჷდუა?: მ. ხუბ., გვ. 59 -- სროლა რომ არ შეიძლებოდა, ხომ იცოდიო? მუზმა
შეულებუდუნი, თიზმა ქიგიაშქუ: ი. ყიფშ., გვ. 49 -- რამდენიც შეეძლო, იმდენი ურტყა. შეულებუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრისა
და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. სტატიკ. შეუძლია. შიილებე(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრის მწკრივებში) გრდუვ. სტატიკ.
შეიძლება. შიილებუანს (შიილებუუ შეიძლო, შეულებუაფუ შესძლებია, შენოლებაფუე(ნ) შეიძლებდა თურმე) გრდმ. შეიძლებს.
შეალებინე(ნ) (შეალებინუ შეძლო, -- , შენოლებუე(ნ) შესძლებია) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. შიილებუანს ზმნისა -- შეძლებს.
შიოლებაფუანს (შიოლებაფუუ შეაძლებინა, შეულებაფუაფუ შეუძლებინებია, შენოლებაფუე(ნ) შეაძლებინებდა თურმე) კაუზ.
შიილებუანს ზმნისა -- შეაძლებინებს. შემალებელი მიმღ. მოქმ. შემძლებელი. შიოლებელი მიმღ. ვნებ. მყ. შესაძლებელი. შენალები
მიმღ. ვნებ. წარს. შენაძლები. შენალებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. შეძლების საფასური. უშულებუ მიმღ. უარყ. შეუძლებელი. 

Lemma: shelebian-i  
Number: 23883  
შელებიან-ი (შელებიანს) შეძლების მქონე, შეძლებული. ძალამი სქვამი დო შელებიანი ჸოფე: ა. ცაგ., გვ. 14 -- ძალიან
ლამაზი და შეძლებული ყოფილა. 

Lemma: shelebua  
Number: 23884  
შელებუა (შელებუას) იხ. შელება. ჩქიმი ჯგირი ჩინებას ირო ქეშილებუანქ: ენგური, გვ. 247 -- ჩემს კარგს ცნობას
(გაცნობას) ყოველთვის შეძლებ. 

Lemma: shelebuan-i  
Number: 23885  
შელებუან-ი (შელებუანს) იგივეა, რაც შელებიანი, -- შეძლების მქონე, -- შეძლებული. სანარტია ჯგირი შელებუანი რდჷ:
ი. ყიფშ., გვ. 49 -- სანარტია კარგი შეძლებისა იყო. თიცალი შელებუანი კოჩი რდჷ...: ი. ყიფშ., გვ. 82 -- ისეთი შეძლების
კაცი იყო... 

Lemma: shelebur-i  
Number: 23886  
შელებურ-ი (შელებურს) 1. საჭმელია ერთგვარი, -- ჭვავის ან სიმინდის ფქვილის ნამცხვარი ყველით (ი. ყიფშ.). ჯგჷრი
შელებურიში ხვამა ღირსუანი მიჸიი: ი. ყიფშ., გვ. 187 -- კარგი `შელებურის' ლოცვა ღირსეული მიყავ. 2. შეძლებული. შდრ.
შელებუანი. 

Lemma: shelorsa  
Number: 23887  
შელორსა (შელორსას) შელოცვა. მუს მოხვარჷ დოხთური, ვართ მუთუნი შელორსა: ქხს, 1, გვ. 260 -- რას მიშველის ექიმი,
არც რაიმე შელოცვა. 

Lemma: shelorca  
Number: 23888  
შელორცა (შელორცას) იგივეა, რაც შელორსა, -- შელოცვა. გვანაფა შელორცათ ვეჸუაფუ: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 27 --
გასუქება შელოცვით არ იქნება. 



Lemma: shemabralebel-i  
Number: 23889  
შემაბრალებელ-ი (შემაბრალებელ/რს) მიმღ. მოქმ. შიიბრალენს ზმნისა -- შემბრალებელი. ეშმაკ მაწუხებელი რე,
ღორონთ- შემაბრალებერი: ქხს, 1, გვ. 121 -- ეშმაკი შემწუხებელია, ღმერთი - შემბრალებელი. 

Lemma: shemamdzema  
Number: 23890  
შემამძემა (შემამძემას) მოწიწებით (დ. ფიფია). 

Lemma: shemanaxebel-i  
Number: 23891  
შემანახებელ-ი (შემანახებელ/რს) მიმღ. მოქმ. შიინახენს ზმნისა -- შემნახველი. სინდისიში შემანახებელი ოსურიენია --
სინდისის შემნახველი ქალიაო. 

Lemma: shemat'ebul-i  
Number: 23892  
შემატებულ-ი (შემატებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. გადატ. გასუქებული, მსუქანი (კაცი). 

Lemma: shemat'ot'ebel-i  
Number: 23893  
შემატოტებელ-ი (შემატოტებელს) მიმღ. მოქმ. შეეტოტებუ(ნ) ზმნისა -- შემჭიდებელი. იხ. შეტოტება. 

Lemma: shemacxadapal-i  
Number: 23894  
შემაცხადაფალ-ი (შემაცხადაფალ/რს) მიმღ. მოქმ. შეუცხადენს ზმნისა -- შემცხადებელი, -- ამბის მიმტანი-გამცხადებელი. 

Lemma: shemac'amebel-i  
Number: 23895  
შემაწამებელ-ი (შემაწამებელ/რს) მიმღ. მოქმ. შიიწამუანს ზმნისა -- შემწამებელი. გლახა შემაწამებელქ კოს დუდი
დაჸვილაფუა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 30 -- გლახა შემწამებულმა (მოტირალმა) კაცს თავი მოაკვლევინაო. 

Lemma: shemac'uxebel-i  
Number: 23896  
შემაწუხებელ-ი (შემაწუხებელ/რს) მიმღ. მოქმ. შეაწუხენს ზმნისა -- შემწუხებელი. რუსიში შემაწუხებელო ქიმინეს ირო
ართო: ი. ყიფშ., გვ. 157 -- რუსის შემწუხებლად აკეთეს ყოველთვის ერთად. 

Lemma: shemtxova  
Number: 23897  
შემთხოვა (შემთხოვას) იგივეა, რაც შენთხოვა, -- შემთხვევა. 

Lemma: shemok'leba  
Number: 23898  
შემოკლება (შემოკლებას) სახელი შეამოკლენს ზმნისა -- შემოკლება. ხათე ღორონთი დოპილჷნდჷ, თინა
შევამოკლიკონი: ი. ყიფშ., გვ. 115 -- მაშინათვე ღმერთი მომკლავდა, ის რომ შემომეკლებინა. შეამოკლენს (შეამოკლუ
შეამოკლა, შეუმოკლებუ შეუმოკლებია, შენომოკლებუე(ნ) შეამოკლებდა თურმე) გრდმ. შეამოკლებს. შიიმოკლენს (შიიმოკლუ
შეიმოკლა, შეუმოკლებუ შეუმოკლებია) გრდმ. სათავ. ქც. შეამოკლენს ზმნისა -- იმოკლებს თავისას. შეუმოკლენს (შეუმოკლუ
შეუმოკლა, შეუმოკლებუ შეუმოკლებია) გრდმ. სასხვ. ქც. შეამოკლენს ზმნისა -- შეუმოკლებს. შიიმოკლებუ(ნ) (შიიმოკლუ
შემოკლდა, შემოკლებე{რე}(ნ) შემოკლებულა) გრდუვ. ვნებ. შეამოკლენს ზმნისა -- შემოკლდება. შიიმოკლინე(ნ) (შიიმოკლინუ
შესაძლებელი გახდა შემოკლება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. შეამოკლენს ზმნისა -- შეიძლება შემოკლება. შეამოკლინე(ნ)
(შეამოკლინუ შეძლო შეემოკლებინა, -- , შენომოკლებუე(ნ) შესძლებია შემოკლება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. შეუმოკლენს ზმნისა --
შეუძლია შეამოკლოს. შიომოკლებაფუანს (შიომოკლებაფუუ შეამოკლებინა, შეუმოკლებაფუაფუ შეუმოკლებინებია, შენომოკლებაფუე(ნ)
შეამოკლებინებდა თურმე) კაუზ. შეამოკლენს ზმნისა -- შეამოკლებინებს. შემამოკლებელი მიმღ. მოქმ. შემმოკლებელი.
შიომოკლებელი მიმღ. ვნებ. მყ. შესამოკლებელი. შემოკლებული მიმღ. ვნებ. წარს. შემოკლებული. შენამოკლები მიმღ. ვნებ. წარს.
შენამოკლები. შენამოკლებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. შემოკლების საფასური. უშ{უ}უმოკლებუ მიმღ. უარყ. შეუმოკლებელი. 

Lemma: shemosaval-i  
Number: 23899  
შემოსავალ-ი (შემოსავალ/რს) შემოსავალი. 

Lemma: shemsh-i  
Number: 23900  
შემშ-ი (შემშის) ძლიერი ჭუჭყი. 

Lemma: shemc'e  
Number: 23901  
შემწე (შემწეს) შემწე. 

Lemma: shemc'eoba  
Number: 23902  
შემწეობა (შემწეობას) შემწეობა. ქუმოთხიი, შემწეობა გაჭირვებულს ვ'ახვარუნო?: ი. ყიფშ., გვ. 119 -- მათხოვე, შემწეობა
გაჭირვებულს არ შველის? ქ შემწეობაში მეჩამა შეწევა. ომიშ დროს მისჷთ შემწეობას მეჩანდჷნი...: მ. ხუბ., გვ. 26 -- ომის
დროს ვისაც შეეწეოდა (შემწეობას მისცემდა)... 

Lemma: shemc'iebuli  
Number: 23903  
შემწიებული ფარა (შემწიებული ფარას) პატარძლისათვის მირთმეული (შეწეული) ფული. 



Lemma: shenat'ot'eb-i  
Number: 23904  
შენატოტებ-ი (შენატოტების) მიმღ. ვნებ. წარს. შეეტოტებუ(ნ) ზმნისა -- შენაჭიდები. შდრ. ტოტი. 

Lemma: shenat'ot'ebuer-i  
Number: 23905  
შენატოტებუერ-ი (შენატოტებუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. შეეტოტებუ(ნ) ზმნისა -- შეჭიდების საფასური. 

Lemma: shenac'ir-i  
Number: 23906  
შენაწირ-ი (შენაწირს) მიმღ. ვნებ. წარს. შეწირენს ზმნისა -- შენაწირი. 

Lemma: shenac'iruer-i  
Number: 23907  
შენაწირუერ-ი (შენაწირუერს) მიმღ. ვნებ. წარს. შეწირენს ზმნისა -- შეწირვის საფასური. 

Lemma: shenaxa  
Number: 23908  
შენახა (შენახას), შენახება (შენახებას) სახელი შინახენს ზმნისა -- შენახვა. შენახებას დიდა დო მუმა ვოუღურუნია: თ.
სახოკ., გვ. 263 -- შენახვას დედ-მამა არ მოუკვდებაო. ზისხირქ უწუა ტანს: მა სი ქეშემნახი{ა} დო მა სი ქეშეგინახუნქია:
თ. სახოკ., გვ. 248 -- სისხლმა უთხრაო ტანს: მე შენ შემინახეო და მე შენ შეგინახავო. თი სიტყვეფქ ვა შუანახინჷ ნი, თით
წააგჷ ირფელი: ი. ყიფშ., გვ. 26 -- ის სიტყვები რომ ვერ შეინახა, იმით წააგო ყველაფერი. შიინახენს (შიინახუ შეინახა, შეუნახებუ
შეუნახავს, შენონახებუე(ნ) შეინახავდა თურმე) გრდმ. შეინახავს. შეუნახენს (შეუნახუ შეუნახა, შეუნახებუ შეუნახავს) გრდმ. სასხვ. ქც.
შინახენს ზმნისა -- შეუნახავს. შიინახებუუ(ნ) (შიინახუ შენახულ იქნა, შენახებე{ლე}(ნ) შენახულა) გრდუვ. ვნებ. შეინახება.
შეანახებუუ(ნ) (შეანახუ შეენახა, შენახებუუ შენახვებია) გრდუვ. ვნებ. შეუნახენს ზმნისა -- შეენახება. შიინახინე(ნ) (შიინახინუ
შესაძლებელი გახდა შენახვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. შინახენს ზმნისა -- შეიძლება შენახვა. შეანახინე(ნ) (შეანახინუ შეძლო
შეენახა, -- , შენონახებუე(ნ) შესძლებია შეენახა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. შეუნახენს ზმნისა -- შეუძლია შეინახოს. შიონახებაფუანს
(შიონახებაფუუ შეანახვინა, შეუნახებაფუაფუ შეუნახვინებია, შენონახებაფუე(ნ) შეანახვინებდა თურმე) კაუზ. შინახენს ზმნისა --
შეანახვინებს. შემანახებელი მიმღ. მოქმ. შემნახველი. შიონახებელი მიმღ. ვნებ. მყ. შესანახი. შენახებული მიმღ. ვნებ. წარს.
შენახული. შენანახები/უ მიმღ. ვნებ. წარს. შენანახი. შენანახუერი, შენანახებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. შენახვის საფასური. {უშ}უნახებუ
მიმღ. უარყ. შეუნახავი. 

Lemma: shenaxeba  
Number: 23909  
შენახება (შენახებას) იგივეა, რაც შენახა, -- სახელი შიინახენს ზმნისა -- შენახვა. 

Lemma: shendebul-i  
Number: 23910  
შენდებულ-ი (შენდებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. შეუნდენს ზმნისა -- შენდობილი. 

Lemma: sheneba//shineba  
Number: 23911  
შენება//შინება (შენებას//შინებას) სახელი აშენენს//აშინენს ზმნისა -- შენება. ჭუბურიში ჯაში ჸუდეს აშენენს -- წაბლის
ხის სახლს აშენებს. აშენენს, აშინენს (აშენუ {ა}აშენა, უშენებუ {ა}უშენებია, ნოშენებუე(ნ) აშენებდა თურმე) გრდმ. აშენებს. იშენენს,
იშინენს (იშენუ {ა}იშენა, უშენებუ {ა}უშენებია) გრდმ. სათავ. ქც. აშენენს ზმნისა -- იშენებს თავისას. უშენენს, უშინენს (უშენუ
{ა}უშენა, უშენებუ {ა}უშენებია) გრდმ. სასხვ. ქც. აშენენს ზმნისა -- უშენებს. იშენინე(ნ), იშინინე(ნ) (იშენინუ შესაძლებელი გახდა
აშენება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. აშენენს ზმნისა -- შეიძლება აშენდეს (შენება). აშენინე(ნ), აშინინე(ნ) (აშენინუ შეძლო
აეშენებია, -- , ნოშენებუე(ნ) შესძლებია აეშენებინა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უშენენს ზმნისა -- შეუძლია აშენოს. ოშენებაფუანს
(ოშენებაფუუ აშენებინა, უშენებაფუაფუ უშენებინებია, ნოშენებაფუე(ნ) აშენებინებდა თურმე) კაუზ. აშე/ინენს ზმნისა -- აშენებინებს.
მაშე/ინებელი მიმღ. მოქმ. {ა}მშენებელი. ოშე/ინებელი მიმღ. ვნებ. მყ. {ა}საშენებელი. შე/ინებული მიმღ. ვნებ. წარს. {ა}შენებული.
ნაშე/ინები/უ მიმღ. ვნებ. წარს. {ა}ნაშენები. ნაშე/ინებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {ა}შენების საფასური. {უგუ}უშე/ინებუ მიმღ. უარყ.
{გა}უშენებელი. 

Lemma: shentxova  
Number: 23912  
შენთხოვა (შენთხოვას) იგივეა, რაც შემთხოვა, -- შემთხვევა. ათე შენთხოვაჯგურა შხვა შენთხოვა ვამოხვალამედას თე
ოჯახის -- ამ შემთხვევისთანა სხვა შემთხვევა არ მომხდარიყოს ამ ოჯახში! 

Lemma: -sheni  
Number: 23913  
-შენი რთული თანდებულია (შე-ნი), ქართულში შეიძლება გადმოიცეს -თვის, -ზე, -გამო თანდებულებით: ხამიშენი იჸუუ
კითხირქ: ი. ყიფშ., გვ. 26 -- დანის გამო (დანისათვის) შეიქნა კითხვა (მოიკითხეს დანა). ტერეფიში ჯინიშენი ღორონთქ
ქჷგარზინუას: ქხს, 1, გვ. 53 -- მტრების ჯინაზე ღმერთმა გააძლებინოს. დიდაშენი დუს დიჸვილუნს -- დედისათვის თავს
მოიკლავს. ანდა კოჩი ქორე მულირი თე ძღაბიშენია: მ. ხუბ., გვ. 223 -- რამდენიმე კაცი (კი) არის მოსული ამ გოგოსათვის
(გოგოს გამო). მუშენი? -- რისთვის? თიშენი -- იმისთვის, იმიტომ; ნამუშენი? -- რომლისთვის? 

Lemma: shenc'eoba  
Number: 23914  
შენწეობა (შენწეობას) შემწეობა. იხ. შენწოობა. 

Lemma: shenc'ia  
Number: 23915  
შენწია (შენწიას)//შენწება (შენწებას) შეწევა, დახმარება. ქოფთხუათ ფარა, ქჷშმენწიებუნა ჭეს: მ. ხუბ., გვ. 220 --
ვთხოვოთ ფული, შეგვეწევა ცოტას. 

Lemma: shenc'ooba  



Number: 23916  
შენწოობა (შენწოობას) იგივეა, რაც შენწეობა, შენწია, -- შეწევა, დახმარება. 

Lemma: shenc'uala  
Number: 23917  
შენწუალა (შენწუალას) იგივეა, რაც შენწოობა, შენწია, -- შეწევა, დახმარება. 

Lemma: sher-i  
Number: 23918  
შერ-ი (შერს) შტერი, გიჟი. შერს შერი უჩქუ ირი კოჩი -- გიჟს გიჟი ჰგონია ყველა. გინი რე რჷნტჷ, შერი: ი. ყიფშ., გვ. 149 --
ხბო არის სულელი, შტერი. იხ. სიშერა; შდრ. ხანგა. 

Lemma: sherge  
Number: 23919  
შერგე (შერგეს) შესარგი, შემრგე. თენა ჩქიმო შერგე იჸუაფუ -- ეს ჩემთვის შესარგი იქნება. 

Lemma: shergeba  
Number: 23920  
შერგება (შერგებას) სახელი შეერგებუ(ნ) ზმნისა -- შერგება. ღორონთქ თინა შემარგანი, მუთ ხანდათ იფშუათ: კ. სამუშ.,
ქხპს, გვ. 147 -- ღმერთმა ის შეგვარგოს, რაც შრომით ვიშოვოთ. 

Lemma: shergvaleba  
Number: 23921  
შერგვალება (შერგვალებას) სახელი შეარგვალენს, შიირგვალებუ(ნ) ზმნათა -- შემრგვალება. ვამიჩქჷ, მუჭო
შევარგვალა: ი. ყიფშ., გვ. 109 -- არ ვიცი, როგორ შევამრგვალო. 

Lemma: shergvalebul-i  
Number: 23922  
შერგვალებულ-ი (შერგვალებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. შეარგვალენს, შიირგვალებუ(ნ) ზმნათა -- შემრგვალებული. 

Lemma: shergilapa  
Number: 23923  
შერგილაფა (შერგილაფას) სახელი შერგიდუ(ნ), შიორგილუანს ზმნათა -- შეგრილება. ქააცალი, ჭე შერგიდას -- აცალე,
ცოტა შეგრილდეს. 

Lemma: shereba  
Number: 23924  
შერება, შერუა (შერებას, შერუას) სახელი აშერენს, იშერებუ(ნ) ზმნათა -- გაშტერება, გაგიჟება. ბორია ირქენც, შერენც: კ.
სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 81 -- ქარი ქრის, ბობოქრობს (გიჟობს). შხაფილი გური შერენც ნალჷმერი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ.
19 -- დაჭრილი გული შტერობს ნაომარი. შერენს (იყენ. გეეშერუ გაგიჟდა, გაშერებე{ლე}(ნ) გაგიჟებულა) გრდუვ. საშ.- მოქმ. გიჟობს,
შტერობს. აშერენს (გააშერუ გააგიჟა, გუუშერებუ გაუგიჟებია, გონოშერებუე(ნ) გააგიჟებდა თურმე) გრდმ. აგიჟებს, აშტერებს. იშერენს
(იშერუ {გა}იგიჟა, უშერებუ {გა}უგიჟებია) გრდმ. სათავ. ქც. აშერენს ზმნისა -- იგიჟებს, იშტერებს თავს. უშერენს (გუუშერუ გაუგიჟა,
გუუშერებუ გაუგიჟებია) გრდმ. სასხვ. ქც. აშერენს ზმნისა -- უგიჟებს, უშტერებს. იშერებუ(ნ) (გიიშერუ//გეეშერუ გაგიჟდა, გაშერებე{ლე}(ნ)
გაგიჟებულა) გრდუვ. ვნებ. აშერენს ზმნისა -- გიჟდება, შტერდება. ეშერებუ(ნ) (გეეშერუ გაუგიჟდა, გაშერებუ გაჰგიჟებია) გრდუვ.
ვნებ. უშერენს ზმნისა -- უგიჟდება, უშტერდება. იშერინე(ნ) (იშერინუ შესაძლებელი გახდა გაგიჟება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
აშერენს ზმნისა -- შეიძლება გაგიჟება, გაშტერება. აშერინე(ნ) (აშერინუ შეძლო გაეგიჟებინა, -- , გონოშერებუე(ნ) შესძლებია
გაგიჟება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უშერენს ზმნისა -- შეუძლია {გა}აგიჟოს, {გა}აშტეროს. ოშერებაფუანს (ოშერებაფუუ
{გა}აგიჟებინა, უშერებაფუაფუ {გა}უგიჟებინებია, ნოშერებაფუე(ნ) აგიჟებინებდა თურმე) კაუზ. აშერენს ზმნისა -- აგიჟებინებს,
აშტერებინებს. მაშერებელი მიმღ. მოქმ. {გა}მგიჟებელი, {გა}მშტერებელი. ოშერებელი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}საგიჟებელი,
{გა}საშტერებელი. გაშერებული მიმღ. ვნებ. წარს. გაგიჟებული, გაშტერებული. ნაშერები/უ მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნაგიჟები,
{გა}ნაშტერები. ნაშერებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. გაგიჟების, გაშტერების საფასური. {უგუ}უშერებუ მიმღ. უარყ. გაუგიჟებელი,
გაუშტერებელი. 

Lemma: sherigeba  
Number: 23925  
შერიგება (შერიგებას) სახელი შეარიგენს ზმნისა -- შერიგება. პაპაქჷ დო დიაკონქ კინი შერიგესჷ: ი. ყიფშ., გვ. 8 --
მღვდელი და დიაკვანი ისევ შერიგდნენ. შეარიგენს (შეარიგუ შეარიგა, შეურიგებუ შეურიგებია, შენორიგებუე(ნ) შეარიგებდა თურმე)
გრდმ. შეარიგებს. შიირიგინე(ნ) (შიირიგინუ შესაძლებელი გახდა შერიგება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. შეარიგენს ზმნისა --
შეიძლება შერიგება. შეარიგინე(ნ) (შეარიგინუ შეძლო შეერიგებინა, -- , შენორიგებუე(ნ) შესძლებია შერიგება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
შეარიგენს ზმნისა -- შეუძლია შეარიგოს. შიორიგებაფუანს (შიორიგებაფუუ შეარიგებინა, შეურიგებაფუაფუ შეურიგებინებია,
შენორიგებაფუე(ნ) შეარიგებინებდა თურმე) კაუზ. შეარიგენს ზმნისა -- შეარიგებინებს. შემარიგებელი მიმღ. მოქმ. შემრიგებელი.
შიორიგებელი მიმღ. ვნებ. მყ. შესარიგებელი. შერიგებული მიმღ. ვნებ. წარს. შერიგებული. შენარიგები/უ მიმღ. ვნებ. წარს.
შენარიგები. შენარიგებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. შერიგების საფასური. {უშუ}ურიგებუ მიმღ. უარყ. შეურიგებელი. 

Lemma: shert'-i  
Number: 23926  
შერტ-ი (შერტის) შოლტი. 

Lemma: sherua  
Number: 23927  
შერუა (შერუას) იგივეა, რაც შერება. 

Lemma: sherq'a  
Number: 23928  
შერყა (შერყას) შეყრა. თინეფიში შერყა რდუ სასტაული -- იმათი შეყრა იყო საოცარი (სასწაული). შერყა იციან აფხაზებმა
მკვდრის წლის თავზე. შდრ. შაყრა. 



Lemma: shersh-i  
Number: 23929  
შერშ-ი (შერშის) 1. იგივეა, რაც შემში, -- ჭუჭყი. 2. შრეში, საწებავი (პ. ჭარ.). 3. გოგირდოვანი ფითილი აბედით ცეცხლის
გასაჩაღებლად (გ. ელიავა). 

Lemma: shershelua  
Number: 23930  
შერშელუა (შერშელუას) შრიალა ტანსაცმლით წასვლა (მ. ძაძ., 2, გვ. 106). 

Lemma: shershil-i  
Number: 23931  
შერშილ-ი (შერშილს) მიმღ. ვნებ. წარს. იშერშუუ(ნ) ზმნისა -- ჭუჭყით გაზინთული. იხ. გოშერშილი. 

Lemma: shershua  
Number: 23932  
შერშუა (შერშუას) სახელი შერშუნს ზმნისა -- გაჟღენთა (ჭუჭყით), გაჭუჭყიანება. შერშუნს (გოშერშუ გააჭუჭყიანა, გოუშერშუ
გაუჭუჭყიანებია, გონოშერშუე(ნ) გააჭუჭყიანებდა თურმე) გრდმ. აჭუჭყიანებს; ჟღენთს (ჭუჭყით...). 

Lemma: shercxvena  
Number: 23933  
შერცხვენა, შერცხუნა (შერცხვენას, შერცხუნას) შერცხვენა. ქ შეგირცხუნდუ ჩხვინქ! შეგირცხვა ცხვირი! 

Lemma: shercxuna  
Number: 23934  
შერცხუნა (შერცხუნას) იგივეა, რაც შერცხვენა, -- სახელი შერცხუნდუ(ნ) ზმნისა -- შერცხვენა. შერცხუნდუუ(ნ) (შერცხუნდუ
შერცხვა, შერცხუნაფე{ლე}(ნ) შერცხვენილა) გრდუვ. ვნებ. შერცხვება. 

Lemma: shercxunil-i  
Number: 23935  
შერცხუნილ-ი (შერცხუნილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. შერცხუნდუ(ნ) ზმნისა -- შერცხვენილი. ქ შერცხუნილიში გორჩქინელი
(სქუა) შერცხვენილის გაჩენილი (შვილი); // გადატ. სამარცხვინო. ქ შერცხუნილიში სქუა შერცხვენილის (სამარცხვინო)
შვილი. 

Lemma: shesapard-i  
Number: 23936  
შესაფარდ-ი (შესაფარდის) შესადარი. ანგილოზის თქუანანი, ართო თიში შესაფარდი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 66 --
ანგელოზს რომ იტყვიან, მთლად იმისი შესადარი. 

Lemma: shesac'ire  
Number: 23937  
შესაწირე, შესაწჷრე (შესაწი/ჷრეს) შესაწირ{ავ}ი. დიდი შესაწჷრიში მიკოღალა უჩქუნა -- დიდი შესაწირის გამოტანა
იციან. 

Lemma: shestoma  
Number: 23938  
შესთომა (შესთომას) შეცდომა. ათაქ უშქვანქ შესთომას -- აქ ცდები (უშვებ შეცდომას). 

Lemma: shesruleba  
Number: 23939  
შესრულება (შესრულებას) სახელი ასრულენს ზმნისა -- შესრულება. თუთაქი მუჟანსი შისრულუნი, ალიონიშა
გემწადგინეს: ქხს, 1, გვ. 216 -- თვე როცა შესრულდა, ალიონამდე (ალიონზე) წამოაყენეს. შეასრულენს (შეასრულუ შეასრულა,
შეუსრულებუ შეუსრულებია, შენოსრულებუე(ნ) შეასრულებდა თურმე) გრდმ. შეასრულებს. შეუსრულენს (შეუსრულუ შეუსრულა,
შეუსრულებუ შეუსრულებია) გრდმ. სასხვ. ქც. შეასრულენს ზმნისა -- შეუსრულებს. შიისრულებუუ(ნ) (შიისრულუ შესრულდა,
შესრულებე{რე}(ნ) შესრულებულა) გრდუვ. ვნებ. შეასრულენს ზმნისა -- შესრულდება. შეესრულებუუ(ნ) (შეესრულუ შეუსრულდა,
შესრულებუუ შესრულებია) გრდუვ. ვნებ. შეუსრულენს ზმნისა -- შეუსრულდება. შიისრულინე(ნ) (შიისრულინუ შესაძლებელი გახდა
შესრულება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. შეასრულენს ზმნისა -- შეიძლება შესრულება. შეასრულინე(ნ) (შეასრულინუ შეძლო
შეესრულებინა, -- , შენოსრულებუე(ნ) შესძლებია შესრულება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. შეუსრულენს ზმნისა -- შეუძლია შეასრულოს.
შიოსრულებაფუანს (შიოსრულებაფუუ შეასრულებინა, შეუსრულებაფუაფუ შეუსრულებინებია, შენოსრულებაფ{უაფ}უე(ნ) შეასრულებინებდა
თურმე) კაუზ. შეასრულენს ზმნისა -- შეასრულებინებს. შემსრულებელი მიმღ. მოქმ. შემსრულებელი. შიოსრულებელი მიმღ. ვნებ.
მყ. შესასრულებელი. შესრულებური მიმღ. ვნებ. წარს. შესრულებული. შენასრულები/უ მიმღ. ვნებ. წარს. შენასრულები.
შენასრულებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. შესრულების საფასური. უშუსრულებუ მიმღ. უარყ. შეუსრულებელი. 

Lemma: shesrulebur-i  
Number: 23940  
შესრულებურ-ი (შესრულებურს) მიმღ. ვნებ. წარს. შეასრულენს ზმნისა -- შესრულებული. ირფელი შესრულებური იჸიი,
მუთ თქვა ზოჯითინ: მ. ხუბ., გვ. 18 -- ყველაფერი შესრულებული იქნება, რაც თქვენ ბრძანეთ. 

Lemma: shet'ot'eba  
Number: 23941  
შეტოტება (შეტოტებას) სახელი შეეტოტებუ(ნ) ზმნისა -- შეტოტ{ინ}ება, შეჭიდება, წაპოტინება. მოლურს თინა დო
შეგეტოტებ: მ. ხუბ., გვ. 36 -- წამოვა ის და შეგეჭიდება (შეგეტოტ{ინ}ება). შეეტოტებუ(ნ) (შეეტოტუ შეეჭიდა, შეეტოტებუ
შესტოტებია, შენოტოტებუე(ნ) შეეტოტ{ინ}ებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ხელს (ტოტს) წაავლებს, შეეჭიდება, შეეტოტ{ინ}ება.
შემატოტებელი მიმღ. მოქმ. შემჭიდებელი. შიოტოტებელი მიმღ. ვნებ. მყ. შესაჭიდი, შესატოტ{ინ}ებელი. შეტოტებული მიმღ. ვნებ.
წარს. შეჭიდებული. შენატოტები/უ მიმღ. ვნებ. წარს. შენაჭიდები. შენატოტებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. შეჭიდების, შეტოტ{ინ}ების
საფასური. უშუტოტებუ მიმღ. უარყ. შეუჭიდებელი. 

Lemma: shet'q'veba  



Number: 23942  
შეტყვება (შეტყვებას) სახელი შეატყვენს ზმნისა -- შეტყობა; გაგება. დიაკონქ ქეშიიტყუ: ი. ყიფშ., გვ. 9 -- დიაკონმა
შეიტყო. ქეშიბტყვე დო უკული დობღურენი, ქომისხუნუნია: ი. ყიფშ., გვ. 76 -- რომ შევიტყო და შემდეგ მოვკვდე, (კი)
მირჩევნიაო. ჸუდეშა ქჷმორთჷნ, ვეშიტყუო ჯიმალენქ?: მ. ხუბ., გვ. 109 -- სახლში რომ მოვიდა, არ შეიტყო ძმებმა? მა
ციხეშე გომჷტეის, ენა ვე შეუტყვებუნა: ი. ყიფშ., გვ. 156 -- მე ციხიდან გამიშვეს, ეს არ შეუტყვიათ. შეატყვენს (შეატყუ
შეატყო, შეუტყვებუ შეუტყვია, შენოტყვებუე(ნ) შეატყობდა თურმე) გრდმ. შეატყობს, შეამჩნევს. შიიტყვენს (შიიტყუ შეიტყო, შეუტყვებუ
შეუტყვია) გრდმ. სათავ. ქც. შეატყვენს ზმნისა -- შეიტყობს, გაიგებს. შეუტყვენს (შეუტყუ შეუტყო, შეუტყვებუ შეუტყვია) გრდმ.
სასხვ. ქც. შეატყვენს ზმნისა -- შეუტყობს, გაუგებს. შიიტყვებუ(ნ) (შიიტყუ შეტყობილ იქნა, შეტყვებე{ლე}(ნ) შეტყობილა) გრდუვ.
ვნებ. შეატყვენს ზმნისა -- შეიტყობა, გაიგება. შეატყვებუ{უ}(ნ) (შეეტყუ შეეტყო, შეტყვებუუ შესტყობია) გრდუვ. ვნებ. შეუტყვენს
ზმნისა -- შეეტყობა. შიიტყვ{ინ}ე(ნ) (შიიტყვინუ შესაძლებელი გახდა შეტყობა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. შეატყვენს ზმნისა --
შეიძლება შეტყობა. შეატყვ{ინ}ე(ნ) (შეატყვინუ შეძლო შეეტყო, -- , შენოტყვებუე(ნ) შესძლებია შეეტყო) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
შეატყვენს ზმნისა -- შეუძლია შეატყოს. შიოტყვებაფუანს (შიოტყვებაფუუ შეატყობინა, შეუტყვებაფუაფუ შეუტყობინებია,
შენოტყვებაფ{უაფ}უე(ნ) შეატყობინებდა თურმე) კაუზ. შეატყვენს ზმნისა -- შეატყობინებს. შემატყვებელი მიმღ. მოქმ. შემტყობი,
გამგები. შიოტყვებელი მიმღ. ვნებ. მყ. შესატყობი, გასაგები. შეტყვებული მიმღ. ვნებ. წარს. შეტყობილი, გაგებული. შენატყვები/უ
მიმღ. ვნებ. წარს. შენატყობი, განაგები. შენატყვებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. შეტყობის, გაგების საფასური. უშუტყვებუ მიმღ. უარყ.
შეუტყობელი, გაუგებელი. იხ. შეტყვინაფა. 

Lemma: shet'q'vebul-i  
Number: 23943  
შეტყვებულ-ი (შეტყვებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. შეატყვენს, შიიტყვენს ზმნათა -- შეტყობილი, გაგებული. ათეჯგურა
ჰავაში ამბე დიო ვამაფუ შეტყვებული: ქხს, 1, გვ. 24 -- ასეთი ჰავის ამბავი ჯერ არ მაქვს შეტყობილი. 

Lemma: shet'q'vinapa  
Number: 23944  
შეტყვინაფა (შეტყვინაფას) იხ. შეტყვება, -- სახელი შიოტყვინუანს ზმნისა -- შეტყობინება, ცნობება, გაგებინება. გერიაქჷ
მუთათჷ შიიტყვინუუ ენა: ა. ცაგ., გვ. 20 -- გერიამ არაფრად ჩააგდო (შეიტყობინა) ეს. მუ ტარიელენქ იპუათი ჩქია..., თექ
ვეშმატყვინანიე: მ. ხუბ., გვ. 3 -- რა ტარიელები (ვაჟკაცები) ვიქნებით ჩვენ, ეს რომ არ შევიტყოთო. უჩაშეფც
ქეშიოტყვინეს: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 97 -- უფროსებს შეატყობინეს. 

Lemma: shet'q'vinapil-i  
Number: 23945  
შეტყვინაფილ-ი (შეტყვინაფილ/რს) იგივეა, რაც შეტყვებული, -- მიმღ. ვნებ. წარს. შიოტყვინუანს ზმნისა --
შეტყობინებული, გაგებინებული; შეთვლილი. ქჷმორთჷ ირ კოჩქ, შეტყვინაფილქ დო უშუტყვინაფუქ: მ. ხუბ., გვ. 27 --
მოვიდა ყველა, შეტყობინებული და შეუტყობინებელი. იხ. უშუტყვინაფუ. 

Lemma: shepa  
Number: 23946  
შეფა (შეფას) სეფა. სუმარეფი შეფას ოკო ქჷდუვოხუნუათჷ: ი. ყიფშ., გვ. 91 -- სტუმრები სეფაში უნდა დავსვათ. მოჭყუდჷ
გამშეჸუნეს, ქჷმკახუნეს შეფას: მ. ხუბ., გვ. 186 -- პატარძალი შემოიყვანეს, დასვეს სეფაში. ქ შეფაში თუ სეფის გოჭი.
ქვარა მოფიხვინაფილი, მუჭოთ შეფაში თუ იჸიი: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 148 -- მუცელი გამობერილი, როგორც სეფის გოჭი
იქნება. ქ შეფაში კახილეე ძუძუთა გოჭი (ა. ცაგ.). შხუ-შხუ დადულეფი, შეფაშ კახილეე: ა. ცაგ., გვ. 64 -- მსხვილ-მსხვილი
დედლები, სეფის ძუძუთა გოჭი. 

Lemma: shepasebul-i  
Number: 23947  
შეფასებულ-ი (შეფასებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. შეაფასენს ზმნისა -- შეფასებული. 

Lemma: shepereba  
Number: 23948  
შეფერება (შეფერებას) სახელი შიიფერენს ზმნისა -- შეფერება. მუთუნც ნჷმჷ შიფერენქია: ი. ყიფშ., გვ. 158 -- ნურაფერს
შეიფერებო. 

Lemma: she՚el-i  
Number: 23949  
შეჸელ-ი, შეჸერ-ი (შეჸელ/რ-ს) დუყი; ნორჩი, ყლორტი; ლერწი; ვაზის რქა. ჩქჷნ გოღურჯოლი შეჸელიში გორჩქინა რე: კ.
სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 46 -- ჩვენი ხვევნა დუყის გაჩენაა. 

Lemma: she՚er-i  
Number: 23950  
შეჸერ-ი (შეჸერს) იგივეა, რაც შეჸელი. 

Lemma: she՚eron-i  
Number: 23951  
შეჸერონ-ი (შეჸერონს) დუყების, ყლორტების გროვა. იხ. შეჸერი. 

Lemma: she՚oropua  
Number: 23952  
შეჸოროფუა (შეჸოროფუას) შეყვარება. სი ჩქიმი ბედიში ვა რდი-და, მუშენ შემეჸოროფი?: ი. ყიფშ., გვ. 130 -- შენ ჩემი
ბედის თუ არ იყავი, რატომ შემიყვარდი? 

Lemma: sheshil-i  
Number: 23953  
შეშილ-ი (შეშილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. შეშუნს ზმნისა -- დალბობილი, გაჟღენთილი (ტყავი ან სხვა რამ...) 

Lemma: sheshua  
Number: 23954  
შეშუა (შეშუას) სახელი შეშუნს ზმნისა -- სისველის გატანება, -- ჟღენთა, დალბობა (მაგ., ტყავის ფეხსაცმლის, ...). ვაჸოფე



ჯგირი ტყები, შეშუნს -- არ ყოფილა კარგი ტყავი, იჟღინთება (სისველე ატანს). გადატ. ბევრის დალევა, სასმლით გაჟღენთა.
შეშუნს (გოშეშუ გაჟღინთა, გუუშეშუ გაუჟღენთია, გონოშეშუე(ნ) გაჟღენთდა თურმე) გრდმ. ალბობს, ჟღენთს. იშეშუუ(ნ) (გიიშეშუ
გაიჟღინთა, გოშეშე{რე}(ნ) გაჟღენთილა) გრდუვ. ვნებ. შეშუნს ზმნისა -- იჟღინთება. შეშილ/რი მიმღ. ვნებ. წარს. გაჟღენთილი.
უგ{უ}უშეშუ მიმღ. უარყ. გაუჟღენთ{ელ}ი. 

Lemma: shechemeba  
Number: 23955  
შეჩემება (შეჩემებას) სახელი შეაჩემენს ზმნისა -- 1. შეჩერება. თიქ შეაჩემას ნჯაში ფალუა -- მან შეაჩეროს ხის გახარება.
2. რისამე დავალება, დაბარება. 

Lemma: shechereba  
Number: 23956  
შეჩერება (შეჩერებას) იგივეა, რაც შეჩემება. 

Lemma: shechveneba  
Number: 23957  
შეჩვენება (შეჩვენებას) სახელი შეაჩვენენს ზმნისა -- დაწყევლა, კრულვა; შეჩვენება. ქაშეხვადუ შარას დო მანგარას
შეაჩვენუ -- შეხვდა გზაზე და მაგრად შეაჩვენა. შეაჩვენენს (შეაჩვენუ შეაჩვენა, შეუჩვენებუ შეუჩვენებია, შენოჩვენებუე(ნ) შეაჩვენებდა
თურმე) გრდმ. შეაჩვენებს. შიოჩვენებაფუანს (შიოჩვენებაფუუ შეაჩვენებინა, შეუჩვენებაფუაფუ შეუჩვენებინებია, შენოჩვენებაფუე(ნ)
შეაჩვენებინებდა თურმე) კაუზ. შეაჩვენენს ზმნისა -- შეაჩვენებინებს. შემაჩვენებელი მიმღ. მოქმ. შემჩვენებელი. შიოჩვენებელი
მიმღ. ვნებ. მყ. შესაჩვენებელი. შეჩვენებული მიმღ. ვნებ. წარს. შეჩვენებული. შენაჩვენები, შენაჩვენებუ მიმღ. ვნებ. წარს.
შენაჩვენები. შენაჩვენებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. შეჩვენების საფასური. 

Lemma: shechiata  
Number: 23958  
შეჩიათა, შეჩილათა (შეჩი{ლ}ათას) იხ. ჩილათა, -- შეცდენა. 

Lemma: shecadeba  
Number: 23959  
შეცადება (შეცადებას) სახელი შეეცადებუ(ნ) ზმნისა -- შეცადება, ცდა. ასე თეს ქეშეცადი, ზიტყვა ქოთქუე მართალი: კ.
სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 112 -- ახლა ამას შეეცადე, სიტყვა რომ თქვა მართალი. შეეცადებუ(ნ) (შეეცადუ შეეცადა, შეცადებე{რე}(ნ)
შეცდილა) გრდუვ. ვნებ. შეეცდება. 

Lemma: shectoma  
Number: 23960  
შეცთომა (შეცთომას) შეცდომა. შეცთომა ოკო ვადუშქვე -- შეცდომა არ უნდა დაუშვა. 

Lemma: shecodeba  
Number: 23961  
შეცოდება (შეცოდებას) სახელი ოცოდჷ, შიოცოდუანს; შეეცოდებუ(ნ) ზმნათა -- შეცოდება, შებრალება. შემეცოდჷ დო
კონი გუუტევა: ი. ყიფშ., გვ. 11 -- შემეცოდა და ისევ გავუშვიო. საცოდებას ვორწყედითჷნი, ჩქითი ვე შიბცოდილეთ: კ.
სამუშ., ქხპს, გვ. 113 -- საცოდაობას რომ ვხედავდით, ჩვენც არ შევიცოდეთ. იშენით ეცოდუ მუში დაქ: მ. ხუბ., გვ. 13 -- მაინც
შეეცოდა თავისი და. შიიცოდუანს (შიიცოდუუ შეიცოდა, შეუცოდუაფუ შეუცოდებია) გრდმ. სათავ. ქც. შეიცოდებს. შიოცოდუანს
(შიოცოდუუ შეაცოდა, შეუცოდუაფუ შეუცოდებია) გრდმ. შეაცოდებს. ოცოდუ(ნ) (იყენ. შეეცოდებუ შეეცოდება, შეეცოდუ შეეცოდა, შეცოდებუ
შესცოდებია) გრდუვ. ვნებ. ეცოდება. შიიცოდინე(ნ) (შიიცოდინუ შესაძლებელი გახდა შეცოდება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
შიოცოდუანს ზმნისა -- შეიძლება შეცოდება. შიოცოდებაფუანს (შიოცოდებაფუუ შეაცოდებინა, შეუცოდებაფუაფუ შეუცოდებინებია,
შენოცოდებაფუე(ნ) შეაცოდებინებდა თურმე) კაუზ. შიოცოდუანს ზმნისა -- შეაცოდებინებს. შემაცოდებელი მიმღ. მოქმ.
შემცოდებელი. შიოცოდებელი მიმღ. ვნებ. მყ. შესაცოდებელი. შეცოდებული მიმღ. ვნებ. წარს. შეცოდებული. შენაცოდები/უ მიმღ. ვნებ.
წარს. შენაცოდები. შენაცოდებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. შეცოდების საფასური. 

Lemma: shecodebul-i  
Number: 23962  
შეცოდებულ-ი (შეცოდებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. შიიცოდუანს ზმნისა -- შეცოდებული. 

Lemma: shecodileba  
Number: 23963  
შეცოდილება (შეცოდილებას) იგივეა, რაც შეცოდება, -- სახელი შიოცოდილუანს ზმნისა -- შეცოდება. რთხიინქ,
ქეშემცოდილუე: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 39 -- გთხოვ, რომ შემიცოდო. ბარათის თიშენ ბჭარჷ, ჭიჭე ქიშემიცოდილუენი --
ბარათს იმიტომ ვწერ, რომ ცოტა შემიცოდო. 

Lemma: shecxadapa  
Number: 23964  
შეცხადაფა (შეცხადაფას) იგივეა, რაც შეწამაფა, -- სახელი შიიცხადუანს ზმნისა -- შეცხადება; პირველი შეკივლება,
ოჯახში ვინმე რომ მოკვდება. მახლობლის სიკვდილის (ან ცუდი ამბის) გაგებისას მოთქმა-ტირილის დაწყება;
გარდაცვლილის დამარხვამდე ოჯახში მისვლა და სამძიმრის თქმა. // გადატ. მეტისმეტად გაოცება-გაკვირვება. ღურელი
ქიშიიცხადეს -- მკვდარი შეიცხადეს. შიიცხადუანს (შიიცხადუუ შეიცხადა, შეუცხადუაფუ შეუცხადებია, შენოცხადებუე(ნ) შეიცხადებდა
თურმე) გრდმ. შეიცხადებს. შეუცხადუანს (შეუცხადუუ შეუცხადა, შეუცხადუაფუ შეუცხადებია) გრდმ. სასხვ. ქც. შეუცხადებს.
შიიცხადე(ნ)//შიიცხადინე(ნ) (შიიცხადინუ შესაძლებელი გახდა შეცხადება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. შიიცხადუანს ზმნისა --
შეიძლება შეცხადება. შეაცხადე(ნ)//შეაცხადინე(ნ) (შეაცხადინუ შეძლო შეეცხადებინა, -- , შენოცხადებუე(ნ) შესძლებია შეცხადება)
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. შეუცხადუანს ზმნისა -- შეუძლია შეიცხადოს. შიოცხადაფუანს (შიოცხადაფუუ შეაცხადებინა, შეუცხადაფუაფუ
შეუცხადებინებია, შენოცხადაფუე(ნ) შეაცხადებინებდა თურმე) კაუზ. შიიცხადუანს ზმნისა -- შეაცხადებინებს.
შემაცხადაფალი//შემაცხადებელი მიმღ. მოქმ. შემცხადებელი. შიოცხადაფალი//შიოცხადებელი მიმღ. ვნებ. მყ. შესაცხადებელი.
შეცხადაფილი//შეცხადებული მიმღ. ვნებ. წარს. შეცხადებული. შენაცხადეფი//შენაცხადები მიმღ. ვნებ. წარს. შენაცხადები.
შენაცხადაფუერი//შენახადებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. შეცხადების საფასური. უშუცხადებუ მიმღ. უარყ. შეუცხადებელი. 

Lemma: shedzina  
Number: 23965  



შეძინა (შეძინას) სახელი შიიძინენს ზმნისა -- შეძენა. ჩქიმი გოჯოგაფაშენი მუ ჯგირობუა შიიძინი? -- ჩემი
შეძულებისათვის რა სიკეთე (კარგობა) შეიძინე? ართი ჯიმაკოჩქ ქეშგეძინესია: მ. ხუბ., გვ. 2 -- ერთი ძმაკაცი შეგეძინათო.
ეცალი ჸოროფა მეგოჸოთანს, ვეშერძინენს ვართ მუთუნს -- ასეთი სიყვარული დაგღუპავს, არაფერს (არ) შეგძენს.
შიიძინენს (შიიძინუ შეიძინა, შეუძინებუ შეუძენია, შენოძინებუე(ნ) შეიძენდა თურმე) გრდმ. შეიძენს. შეუძინენს (შეუძინუ შეუძინა, შეუძინებუ
შეუძენია) გრდმ. სასხვ. ქც. შეუძენს. შიიძინებუ{უ}(ნ) (შიიძინუ შეძენილ იქნა, შეძინებე{ლე}(ნ) შეძენილა) გრდუვ. ვნებ. შიიძინენს
ზმნისა -- შეიძინება. შეაძინებუუ(ნ) (შეაძინუ შეეძინა, შეძინებუ შესძენია) გრდუვ. ვნებ. შეუძინენს ზმნისა -- შეეძინება.
შიიძინინე(ნ) (შიიძინინუ შესაძლებელი გახდა შეძენა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. შიიძინენს ზმნისა -- შეიძლება შეძენა.
შეაძინინე(ნ) (შეაძინინუ შეძლო შეეძინა, -- , შენოძინებუე(ნ) შესძლებია შეეძინა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. შეუძინენს ზმნისა -- შეუძლია
შეიძინოს. შიოძინაფუანს (შიოძინაფუუ შეაძენინა, შეუძინაფუაფუ შეუძენინებია, შენოძინაფუე(ნ) შეაძენინებდა თურმე) კაუზ. შიიძინენს
ზმნისა -- შეაძენინებს. შემაძინალი, შემაძინებელი მიმღ. მოქმ. შემძენ{ელ}ი. შიოძინალი, შიოძინებელი მიმღ. ვნებ. მყ. შესაძენი. შეძენილი
მიმღ. ვნებ. წარს. შეძენილი. შენაძინა მიმღ. ვნებ. წარს. შენაძენი. შენაძინუერი მიმღ. ვნებ. წარს. შეძენის საფასური. უშუძინუ,
უშუძინებუ მიმღ. უარყ. შეუძენელი. 

Lemma: shedzleba  
Number: 23966  
შეძლება (შეძლებას) შეძლება; სიმდიდრე. შეძლებაქ ჯვეშ ღურელიშა მოღოლინაფუ საკურთხი...: თ. სახოკ., გვ. 263 --
შეძლებამ ძველ მკვდარზე გამაკეთებინა საკურთხი. 

Lemma: shec'amapa  
Number: 23967  
შეწამაფა (შეწამაფას) სახელი შიიწამუანს ზმნისა -- შეცხადება; გარდაცვლილის ოჯახში მისვლა სამძიმრის სათქმელად, --
მისამძიმრება; ცუდი (სამწუხარო) ამბის შეტყობინება. ამნიჯი მიფშვათ შიოწამაფუშა -- ამ საღამოს წავიდეთ სამძიმრის
სათქმელად. შიიწამუანს (შიიწამუუ სამძიმარი უთხრა, შეუწამუაფუ სამძიმრის სათქმელად ყოფილა, შენოწამაფუე(ნ) სამძიმარს
ეტყოდა თურმე) გრდმ. სამძიმარს ეტყვის; შეიცხადებს (მკვდარს). შიიწამე(ნ)//შიიწამენე(ნ) (შიიწამენუ შესაძლებელი გახდა
სამძიმრის სათქმელად მისვლა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. შიიწამუანს ზმნისა -- შეიძლება სამძიმრის (სათქმელად წასვლა)
თქმა. შეაწამე(ნ), შიაწამენე(ნ) (შეაწამენუ შეძლო სამძიმარი ეთქვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. შეუწამუანს ზმნისა -- შეუძლია
სამძიმარი უთხრას (სამძიმრის სათქმელად მივიდეს). შიოწამაფუანს (შიოწამაფუუ სამძიმარი ათქმევინა, შეუწამაფუაფუ სამძიმარი
უთქმევინებია, შენოწამაფუ{აფუ}ე(ნ) სამძიმარს ათქმევინებდა თურმე) კაუზ. შიიწამუანს ზმნისა -- სამძიმარს ათქმევინებს;
შეაცხადებინებს (მკვდარს). შემაწამაფალი მიმღ. მოქმ. სამძიმრის მთქმელი, შემცხადებელი. შიოწამაფალი მიმღ. ვნებ. მყ.
სამძიმარსათქმელი (პირი); შესაცხადებელი. შეწამაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. სამძიმართქმული, შეცხადებული. შენაწამეფი მიმღ.
ვნებ. წარს. სამძიმარნათქვამი. შენაწამაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. სამძიმრის თქმის, შეცხადების საფასური. უშ{უ}უწამაფუ მიმღ.
უარყ. სამძიმარუთქმელი, შეუცხადებელი. 

Lemma: shec'ireba  
Number: 23968  
შეწირება (შეწირებას) სახელი შეწირენს ზმნისა -- შეწირვა. შეწირენს (შეწირუ შესწირა, შეუწირებუ შეუწირავს, შენოწირ{ებ}უე(ნ)
შესწირავდა თურმე) გრდმ. შესწირავს. 

Lemma: shec'irua  
Number: 23969  
შეწირუა (შეწირუას) იგივეა, რაც შეწირება. 

Lemma: shec'oret  
Number: 23970  
შეწორეთ ზმნზ. თანაბრად, თანასწორად, თანაზიარად; ერთად. შხვა მუთუნი ქომიღუ-და, შეწორეთ თქვანი რდას: ი. ყიფშ.,
გვ. 155 -- სხვა რაიმე თუ მაქვს, ერთად თქვენი იყოს. 

Lemma: shec'uxeba  
Number: 23971  
შეწუხება (შეწუხებას) სახელი შეაწუხენს ზმნისა -- შეწუხება. ძალამ შიიწუხჷ, მარა მუსჷ იქჷნდჷ?: ა. ცაგ., გვ. 12 -- ძალიან
შეწუხდა, მაგრამ რას იზამდა? შური დო გურქ შემეწუხუ: ი. ყიფშ., გვ. 129 -- სული და გული შემიწუხდა. დიდი შიიწუხეს თე
იშაგორილი კოჩეფქუ: ი. ყიფშ., გვ. 4 -- დიდად შეწუხდნენ ეს ამორჩეული კაცები. შეაწუხენს (შეაწუხუ შეაწუხა, შეუწუხებუ
შეუწუხებია, შენოწუხებუე(ნ) შეაწუხებდა თურმე) გრდმ. შეაწუხებს. შეუწუხენს (შეუწუხუ შეუწუხა, შეუწუხებუ შეუწუხებია) გრდმ. სასხვ. ქც.
შეაწუხენს ზმნისა -- შეუწუხებს. შიიწუხენს (შიიწუხუ შეიწუხა, შეუწუხებუ შეუწუხებია) გრდმ. სათავ. ქც. შეაწუხენს ზმნისა --
შეიწუხებს (თავს). შიიწუხებუ(ნ) (შიიწუხუ შეწუხდა, შეწუხებე{ლე}(ნ) შეწუხებულა) გრდუვ. ვნებ. შეაწუხენს ზმნისა -- შეწუხდება.
შიიწუხინე(ნ) (შიიწუხინუ შესაძლებელი გახდა შეწუხება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. შეაწუხენს ზმნისა -- შეიძლება შეწუხდეს.
შიოწუხებაფუანს (შიოწუხებაფუუ შეაწუხებინა, შეუწუხებაფუაფუ შეუწუხებინებია, შენოწუხებაფუე(ნ) შეაწუხებინებდა თურმე) კაუზ.
შეაწუხენს ზმნისა -- შეაწუხებინებს. შემაწუხებელი მიმღ. მოქმ. შემწუხებელი. შიოწუხებელი მიმღ. ვნებ. მყ. შესაწუხებელი.
შეწუხებული მიმღ. ვნებ. წარს. შეწუხებული. შენაწუხები/უ მიმღ. ვნებ. წარს. შენაწუხები. შენაწუხებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. შეწუხების
საფასური. უშ{უ}უწუხებუ მიმღ. უარყ. შეუწუხებელი. 

Lemma: shec'uxebul-i  
Number: 23972  
შეწუხებულ-ი (შეწუხებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. შეაწუხენს ზმნისა -- შეწუხებული. 

Lemma: shec'q'nareba  
Number: 23973  
შეწყნარება (შეწყნარებას) სახელი შიიწყნარენს ზმნისა -- შეწყნარება. 

Lemma: shec'q'oril-i  
Number: 23974  
შეწყორილ-ი (შეწყორილს) მიმღ. ვნებ. წარს. შეწყორუნს ზმნისა -- შერეული, შეერთებული; შერწყმული. თაქი ოცნება-
სისმარეფი ართათჷ რე შეწყორილი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 69 -- აქ ოცნება-სიზმრები ერთადაა შერწყმული. 

Lemma: shec'q'orua  
Number: 23975  
შეწყორუა (შეწყორუას) სახელი შეწყორუნს ზმნისა -- შერწყმა, შერევა, შეერთება; განელება. წკონდა ძაფემს



ართიანიწკუმა წყორუნა -- წმინდად დართულ ძაფებს ერთმანეთში ურევენ (აერთებენ). ჩხე წყარს რგილს უკათუანს დო
წყორუნს -- ცხელ წყალს გრილს ურევს და ანელებს. 

Lemma: shech'q'olada  
Number: 23976  
შეჭყოლადა (შეჭყოლადას) სახელი შიოჭყორდუ(ნ), შიოჭყოლიდუანს ზმნათა -- დავიწყება. 

Lemma: shech'q'olidapa  
Number: 23977  
შეჭყოლიდაფა (შეჭყოლიდაფას) იგივეა, რაც შეჭყოლადა, -- დავიწყება. იში შეჭყოლიდაფაშენი მუთუნი ვეჸიი -- იმის
დავიწყებისათვის არაფერი იქნება. 

Lemma: shexeba  
Number: 23978  
შეხება (შეხებას) სახელი შეეხებუ(ნ) ზმნისა -- შეხება. არძა სოფელც ვეშვეხებუქ -- ყველა სოფელს არ შევეხები. მუთუნი
ვეშმეხიავა: მ. ხუბ., გვ. 217 -- არაფერი შემეხოო. შეეხებუ(ნ) (შეეხუ შეეხო, შეხებუ შეხებია, შენოხებუე(ნ) შეეხებოდა თურმე) გრდუვ.
ვნებ. შეეხება. შიიხე/ინე(ნ) (შიიხე/ინუ შესაძლებელი გახდა შეხება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. შეეხებუ(ნ) ზმნისა -- შეიძლება
შეხება. შეახე/ინე(ნ) (შეახე/ინუ შეძლო შეხებოდა, -- , შენოხებუე(ნ) შესძლებია შეხება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. შეუხებუ(ნ) ზმნისა --
შეუძლია შეეხოს. შიოხებაფუანს (შიოხებაფუუ შეახებინა, შეუხებაფუაფუ შეუხებინებია, შენოხებაფუე(ნ) შეახებინებდა თურმე ხელს) კაუზ.
შეეხებუ(ნ) ზმნისა -- შეახებინებს. შემახებელი მიმღ. მოქმ. შემხები. შიოხებელი მიმღ. ვნებ. მყ. შესახები. შეხებული მიმღ. ვნებ.
წარს. შეხებული. შენახები/უ მიმღ. ვნებ. წარს. შენახები. შენახებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. შეხების საფასური. უშ{უ}უხებუ მიმღ. უარყ.
შეუხები, შეუხებელი. 

Lemma: shexvalama  
Number: 23979  
შეხვალამა (შეხვალამას) სახელი შეხვადუ(ნ) ზმნისა -- შეხვედრა. ბრელი სარკო შეფხვალამუ: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 142 --
ბევრი საარაკო შემხვედრია. მუსუთ შეხვადე, თის მეხვადი: თ. სახოკ., გვ. 254 -- რასაც შეესწრო (შეხვდე), იმას მიხვდი
(ხელი მოჰკიდე). შეხვადუუ(ნ) (შეხვადუ შეხვდა, შეხვამილაფუ შეხვედრია, შენოხვამილაფუე(ნ) შეხვდებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ.
შეხვდება. 

Lemma: shexvamilapa  
Number: 23980  
შეხვამილაფა (შეხვამილაფას) იგივეა, რაც შეხვალამა, -- სახელი შიოხვამილუანს ზმნისა -- შეხვედრება. ჯიმალეფი
ქაშაახვამილუუ ართიანს -- ძმები შეახვედრა ერთმანეთს. შიოხვამილუანს (შიოხვამილუუ შეახვედრა, შეუხვამილუაფუ
შეუხვედრებია, შენოხვამილაფუე(ნ) შეახვედრებდა თურმე) გრდმ. შეახვედრებს შიიხვამილუანს (შიიხვამილუუ შეიხვედრა,
შეუხვამილუაფუ შეუხვედრებია) გრდმ. სათავ. ქც. შიოხვამილუანს ზმნისა -- შეიხვედრებს. შეუხვამილუანს (შეუხვამილუუ
შეახვედრა, შე/უუხვამილუაფუ შეუხვედრებია) გრდმ. სასხვ. ქც. შიოხვამილუანს ზმნისა -- შეუხვედრებს. შიიხვამილე{ნე}(ნ)
(შიიხვამილენუ შესაძლებელი გახდა შეხვედრება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. შიოხვამილუანს ზმნისა -- შეიძლება შეხვედრება.
შეახვამილე{ნე}(ნ) (შეახვამილენუ შეძლო შეეხვედრებინა, -- , შენოხვამილაფუე(ნ) შესძლებია შეეხვედრებინა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
შეუხვამილუანს ზმნისა -- შეუძლია შეახვედროს. შიოხვამილაფუანს (შიოხვამილაფუუ შეახვედრებინა, შეუხვამილაფუაფუ
შეუხვედრებინებია, შენოხვამილაფუ{აფუ}ე(ნ) შეახვედრებინებდა თურმე) კაუზ. შიოხვამილუანს ზმნისა -- შეახვედრებინებს.
შემახვამილაფარი მიმღ. მოქმ. შემახვედრებელი. შიოხვამილაფარი მიმღ. ვნებ. მყ. შესახვედრებელი. შეხვამილაფირი მიმღ. ვნებ.
წარს. შეხვედრილი. შენახვამილეფი მიმღ. ვნებ. წარს. შენახვედრები. შენახვამილაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. შეხვედრების
საფასური. უშუხვამილაფუ მიმღ. უარყ. შეუხვედრებელი. 

Lemma: shexvamilapir-i  
Number: 23981  
შეხვამილაფირ-ი (შეხვამილაფირს) მიმღ. ვნებ. წარს. შიოხვამილუანს ზმნისა -- შეხვედრილი. 

Lemma: shexvec'a  
Number: 23982  
შეხვეწა (შეხვეწას) სახელი შეეხვეწებუ(ნ) ზმნისა -- შეხვეწნა. იბთხიი დო შიიბხვეწი ზალოგით მა გოტება: ი. ყიფშ., გვ.
154 -- ვითხოვე და შევეხვეწე გირაოთი მე გაშვება. 

Lemma: shexvec'eba  
Number: 23983  
შეხვეწება (შეხვეწებას) იგივეა, რაც შეხვეწა. 

Lemma: shexvec'ebul-i  
Number: 23984  
შეხვეწებულ-ი (სეხვეწებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. შეეხვეწებუ(ნ) ზმნისა -- შეხვეწებული. 

Lemma: shehebul-i  
Number: 23985  
შეჰებულ-ი (შეჰებულს) შევიწროებული (ი. ყიფშ.); დასუსტებული (დ. ფიფია). 

Lemma: shvabal-i  
Number: 23986  
შვაბალ-ი (შვაბალ/რს) სამდურავი სიტყვების თქმა. 

Lemma: shvan-i  
Number: 23987  
შვან-ი (შვანს) დრო. შვანს/ც ზმნზ. დროს. ართ შვანს ვეზირქ გური ქუმაჸონებაფუ: მ. ხუბ., გვ. 1 -- ერთ დროს ვეზირმა
გული მოაყვანინა (გააბრაზა). ათე შვანს მიდგენი შხვა ხენწიფექ მუჩინუ: მ. ხუბ., გვ. 1 -- ამ დროს ვიღაც სხვა ხელმწიფემ
შემოუთვალა. ართი შვანც თე როკით სქვამი ჭყონი რდჷ: ეგრისი, გვ. 130 -- ერთ დროს ეს როკიც ლამაზი მუხა იყო. მუ
შვანს ლატი მაჟირელ ჸონას ქიიჩანუანს პოპორც... -- როცა (რა დროსაც) სიმინდი მეორედ გათოხნილ ყანაში ამოიყრის
თავთავს... 



Lemma: shvanda  
Number: 23988  
შვანდა (შვანდას) იგივეა, რაც სვანჯა// შვანჯა, -- სვენება. იხ. მოშვანდა. 

Lemma: shvandeba  
Number: 23989  
შვანდება (შვანდებას) იგივეა, რაც შვანდა. 

Lemma: shvanja  
Number: 23990  
შვანჯა (შვანჯას) იგივეა, რაც შვანდა, -- სვენება. შდრ. ლაზ. შვაჯ: მო-ბიშვაჯამ ვისვენებ (ნ. მარი). 

Lemma: shvap'al-i  
Number: 23991  
შვაპალ-ი (შვაპალს) წინდაუხედავი ლაპარაკი, -- როშვა. შვაპალს დაანები დუდი! -- ლაყბობას (როშვას) დაანებე თავი! 

Lemma: shvap'il-i  
Number: 23992  
შვაპილ-ი (შვაპილს) დასველებული (დ. ფიფია). 

Lemma: shvarshval-i  
Number: 23993  
შვარშვალ-ი (შვარშვალს) ხასხასი. პეირს შვარშვალი დაამოკანთენს -- პირს ხასხასი გაანაყოფიერებს (დააორსულებს).
წჷრდ ფალუნც, იშვარშვალ, მუშენ(ი) დუვამარდე?!: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 17 -- საღი ხარობს, ხასხასებს, რატომ
დავაყვედრო?! 

Lemma: shvarshvalia  
Number: 23994  
შვარშვალია (შვარშვალიას) ხასხასა. (ძირეს)... ჟი ჯალეფი ქუჩურუა, თუდო თიფი შვარშვალია: აია, 1, გვ. 25 -- (ნახეს)...
ზევით ხეები ქოჩორა, ქვევით ხასხასა კოინდარი. 

Lemma: shvat'al-i  
Number: 23995  
შვატალ-ი (შვატალს) იგივეა, რაც ჟვატალი, -- უაზრო ლაპარაკი; რაც ენაზე მოადგება, ყველაფრის თქმა, -- როშვა;
ბჟუტური. ღორონდგიე, გაჩერდი, ნი გეშვატალანქ! -- ღმერთი თუ გწამს, გაჩერდი, ნუ ბჟუტურობ! 

Lemma: shvashval-i  
Number: 23996  
შვაშვალ-ი (შვაშვალს) ბიბინი, ღაღანი, ხასხასი; პურეულის ღელვა (ი. ყიფშ.). გოფუშქუტელი იშვაშვალჷქ, ქჷგჷგალე!: კ.
სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 46 -- გაფურჩქვნილი ხასხასებ, შემოგევლე! იშვარშვალუ/ჷ ( -- , იშვარშვალუ თიქ იბიბინა მან, უშვარშვალინუ
უბიბინებია, ნოშვარშვალუე(ნ) ბიბინებდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ბიბინებს, ღაღანებს, ხასხასებს. შდრ. ოშვარშვალაია. 

Lemma: shvashvaler-i  
Number: 23997  
შვაშვალერ-ი (შვაშვალერს) მიმღ. ვნებ. წარს. იშვაშვალუ(ნ) ზმნისა -- აბიბინებული, ახასხასებული. ირო
გინოშვაშვალერი თქვან(ი) ორტვინ(ი) დო ჸვანა: ეგრისი, გვ. 127 -- ყოველთვის ბიბინებდეს (გადაბიბინებული) თქვენი
ყანა და ბოსტანი. 

Lemma: shvashvalia  
Number: 23998  
შვაშვალია (შვაშვალიას) იგივეა, რაც შვარშვალია, -- ხასხასა. 

Lemma: shvashvil-i  
Number: 23999  
შვაშვილ-ი (შვაშვილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. შვაშუნს ზმნისა -- იგივეა, რაც შეშილი, -- გაჟღენთილი. 

Lemma: shvashua  
Number: 24000  
შვაშუა (შვაშუას) იგივეა, რაც შეშუა, -- 1. გაჟღენთა. 2. ბევრის დალევა. უჸორს ღვინიში შვაშუა -- უყვარს ღვინის დალევა
(წრუპვა). 

Lemma: shve  
Number: 24001  
შვე, შვეე (შვეს, შვეეს) 1. შვავი; ზვავი. ფრევალს დო მარტის შვე უჩქუ -- თებერვალსა და მარტში შვავი (ზვავი) იცის. ტყა
იცვენც ქეჸანას შვეშე, სვიმონიშე -- ტყე იცავს ქვეყანას შვავისაგან, ზვავისაგან. იხ. სვიმონი. შდრ. ტოპონ. ნაშოუ
ნაშვავარი (პ. ცხად.). 2. ბადე-ქონი (გ. ელიავა). 

Lemma: shveb-i  
Number: 24002  
შვებ-ი (შვების) ხის (თუთა, აკაცია...) ნედლ ტოტზე აძრობილი კანი (ქერქი). გააკეთეს შვებიში ბაწარი: მ. ხუბ., გვ. 3 --
გააკეთეს ხის კანის თოკი. ქ შვებიში გოღალა ხის კანის აძრობა (ქერქის გაცლა). 

Lemma: shveba  
Number: 24003  
შვება (შვებას) შვება, სიხალვათე. 



Lemma: shvebeler-i  
Number: 24004  
შვებელერ-ი (შვებელერს) მიმღ. ვნებ. წარს. შვებელანს ზმნისა -- გაქერქილი, კანგაცლილი (ტოტი). იხ. შვებერელი. 

Lemma: shveberel-i  
Number: 24005  
შვებერელ-ი (შვებერელს) იგივეა, რაც შვებელერი. ქოდაანწყუუ ჯამპიში შვებერელი ნოჸელეფი -- დააწყო თუთის (ხის)
კანგაცლილი (გაქერქილი) ტოტები. 

Lemma: shveberua  
Number: 24006  
შვებერუა (შვებერუას), შვებელუა (შვებელუას) სახელი შვებელ/რანს ზმნისა -- ხის ტოტზე კანის (ქერქის) აცლა, --
გაქერქვა. ჯაპის გეცხოტუნანი, ფურცელს გოწილუნა დო ნოჸელემს (//ნოჸიემს) გოშვებერანა -- თუთის ხეს რომ
გადაბელავენ, ფოთოლს გაკრეფენ და ტოტებს ქერქს (კანს) გააცლიან. შვებერანს (შვებერუუ {გა}ქერქა, უშვებერუუ {გა}უქერქავს,
ნოშვებერუე(ნ) ქერქავდა თურმე) გრდმ. ქერქავს, კანს აცლის. უშვებერანს (გუუშვებერუ{უ} გაუქერქა, გუუშვებერუუ გაუქერქავს) გრდმ.
სასხვ. ქც. შვებერანს ზმნისა -- უქერქავს. იშვებერუუ(ნ) (გიიშვებერუ გაიქერქა, გოშვებერე{ლე}(ნ) გაქერქილა) გრდუვ. ვნებ.
შვებერანს ზმნისა -- იქერქება. აშვებერუუ(ნ) (გააშვებერუ გაექერქა, გოშვებერუუ გაჰქერქვია) გრდუვ. ვნებ. უშვებერანს ზმნისა --
ექერქება. იშვებერე(ნ) (იშვებერუ//იშვებერინუ შესაძლებელი გახდა {გა}ქერქვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. შვებერანს ზმნისა --
შეიძლება {გა}იქერქოს. აშვებერე(ნ) (აშვებერუ შეძლო {გა}ექერქა, -- , ნოშვებერუე(ნ) შესძლებია {გა}ქერქვა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
უშვებერანს ზმნისა -- შეუძლია {გა}ქერქოს. ოშვებერაფუანს (ოშვებერაფუუ აქერქვინა, უშვებერაფუაფუ უქერქვინებია, ნოშვებერაფუე(ნ)
აქერქვინებდა თურმე) კაუზ. შვებერანს ზმნისა -- აქერქვინებს. მაშვებერალი მიმღ. მოქმ. მქერქავი, ხის კანის გამცლელი.
ოშვებერალი მიმღ. ვნებ. მყ. საქერქ{ავ}ი, კანგასაცლელი ხე. შვებერელი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ქერქილი, კანგაცლილი. ნაშვებერა
მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნაქერქი, კანგანაცალი. ნაშვებერუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ქერქვის, კანის გაცლის საფასური.
{უგუ}უშვებერუ მიმღ. უარყ. გაუქერქავი, კანგაუცლელი. შდრ. შვები. 

Lemma: shvela1  
Number: 24007  
შველა1, შვეა ბ.- მარტ. (შვე{ლ}ა-ს) ზოოლ. ანკარა; გველხოკერა, ძლოკვი. 

Lemma: shvela2  
Number: 24008  
შველა2 (შველას) ხალვათი, მოშვებული (პ. ჭარ.). 

Lemma: shvela3  
Number: 24009  
შველა3 (შველას) სახელი შველენს ზმნისა -- დახმარება, შველა; ხსნა. მუხამბარიში უმუშო ჩქიმი რინას ვაუღუ შველა: მ.
ხუბ., გვ. 29 -- მუხამბარის გარეშე (უმისოდ) ჩემს ყოფნას არ აქვს შველა (ხსნა). თენა გიშველენსია-და, ვარა შხვაფერო
უსაშველე რენია: ი. ყიფშ., გვ. 30 -- ეს თუ გიშველისო, თორემ სხვანაირად უსაშველო არისო. შველენს (იყენ. უშველენს
უშველის, უშველუ უშველა, უშველებუ უშველია, ნოშველებუე(ნ) უშველიდა თურმე) გრდმ. შველის, ეხმარება. იშველინე(ნ) (იშველინუ
შესაძლებელი გახდა შველა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. შველენს ზმნისა -- შეიძლება შველა. აშველინე(ნ) (აშველინუ შეძლო
ეშველა, -- , ნოშველუე(ნ) შესძლებია შველა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უშველენს ზმნისა -- შეუძლია უშველოს. ოშველებაფუანს
(ოშველებაფუუ აშველებინა, უშველებაფუაფუ უშველებინებია, ნოშველებაფუე(ნ) აშველებინებდა თურმე) კაუზ. შველენს ზმნისა --
აშველებინებს. მაშველებელ/რი მიმღ. მოქმ. მშველებელი. ოშველებელ/რი მიმღ. ვნებ. მყ. საშველებელი. შველებური მიმღ. ვნებ.
წარს. ნაშველები. ნაშველები/უ მიმღ. ვნებ. წარს. ნაშველები. ნაშველებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. შველების საფასური. უშველებუ მიმღ.
უარყ. უშველებელი, შველაგაუწეველი.შდრ. ლაზ. 3. შველ: მე-შველუ შველა (ნ. მარი). 

Lemma: shvelaia  
Number: 24010  
შველაია (შველაიას) მოქნილი; გრძელი და სწორი. 

Lemma: shveleba  
Number: 24011  
შველება (შველებას) იგივეა, რაც შველა, -- სახელი ეშველებუ(ნ) ზმნისა -- შველება, დახმარება; მორჩენა. ასე ვამაჭუ,
მემეშველუ კუჩხიქ -- ახლა არ მტკივა, მომირჩა ფეხი. 

Lemma: shvelebur-i  
Number: 24012  
შველებურ-ი (შველებურს) მიმღ. ვნებ. წარს. შველენს, ეშველებუ(ნ) ზმნათა -- ნაშველ{ებ}ი; გადარჩენილი. 

Lemma: shven-i  
Number: 24013  
შვენ-ი (შვენს) 1. ქონ-ბადე, რომელიც ფარავს კუჭ-ნაწლავს მუცლის მხრიდან; შიგნეულის (მუცლის) ქონი. შდრ. ბონდღი;
ფენთხი. 2. ფაშვი. გაგმუღი შვენი უჩა: ქხს, 2, გვ. 478 -- გამოუტანა შავი ფაშვი. 

Lemma: shvena  
Number: 24014  
შვენა (შვენას) სახელი შუ(ნ) ზმნისა -- ხსოვნა. ირო ართო მა სი ფშუქუ: ი. ყიფშ., გვ. 119 -- ყოველთვის (ერთად) მე შენ
მახსოვხარ. სი რშჷ თინა, მუთ ვაშჷ მითინც: აია, 2, გვ. 91 -- შენ გახსოვს ის, რაც არავის ახსოვს. რთხორე, ირო
ქორშჷდასი: ი. ყიფშ., გვ. 138 -- გთხოვ, ყოველთვის გახსოვდეს. დიო ხოლო იმენდი რე, ჭიჭეს ვარა ქორშუდეე: ქხს, 1, გვ.
45 -- ჯერ კიდევ იმედია, ცოტათი მაინც გახსოვდე. ის მუთა შჷ: ი. ყიფშ., გვ. 151 -- იმას არაფერი ახსოვს. შუ/ჷ(ნ) (მხოლოდ
აწმყოს წრისა და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. სტატიკ. ახსოვს. აშვენუაფუ(ნ) (მხოლოდ მყოფადი წრის მწკრივებში;
ენაცვლება შუ-ს) გრდუვ. ვნებ. ემახსოვრება. შუ-ს მეორე და მესამე სერია აკლია. მაშასადამე: შუ/ჷ ახსოვს -- აშვენუაფუ(ნ)
ემახსოვრება, -- ნოშვე(ნ) მახსოვრებია (ნამახსოვრება). შდრ. ლაზ. შუნ: ქო-მშუნს მახსოვს (ნ. მარი). 

Lemma: shveneba  
Number: 24015  



შვენება (შვენებას) სახელი აშვენენს ზმნისა -- მშვენება. ხუს აშვენენს იში ალაჸუნა -- მხარს ამშვენებს იმისი გვერდით
გაყოლა. აშვენენს (დააშვენუ დაამშვენა, დუუშვენებუ დაუმშვენებია, დონოშვენებუე(ნ) დაამშვენებდა თურმე) გრდმ. ამშვენებს.
უშვენენს (დუუშვენუ დაუმშვენა, დუუშვენებუ დაუმშვენებია) გრდმ. სასხვ. ქც. აშვენენს ზმნისა -- უმშვენებს. იშვენებუუ(ნ)
(დიიშვენუ//დეეშვენუ დამშვენდა, დაშვენებე{ლე}(ნ) დამშვენებულა) გრდუვ. ვნებ. აშვენენს ზმნისა -- მშვენდება. აშვენებუუ(ნ) (დააშვენუ
დაუმშვენდა, დოშვენებუუ დამშვენებია) გრდუვ. ვნებ. უშვენენს ზმნისა -- უმშვენდება. იშვენინე(ნ) (იშვენინუ შესაძლებელი გახდა
{და}მშვენება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. აშვენენს ზმნისა -- შეიძლება {და}მშვენება (დამშვენდეს). აშვენინე(ნ) (აშვენინუ
შეძლო {და}ემშვენებინა, -- , დონოშვენებუე(ნ) შესძლებია დაემშვენებინა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უშვენენს ზმნისა -- შეუძლია
{და}ამშვენოს. ოშვენებაფუანს (ოშვენებაფუუ {და}ამშვენებინა, უშვენებაფუაფუ {და}უმშვენებინებია, ნოშვენებაფუე(ნ) ამშვენებინებდა
თურმე) კაუზ. აშვენენს ზმნისა -- ამშვენებინებს. მაშვენებელი მიმღ. მოქმ. {და}მშვენებელი. ოშვენებელი მიმღ. ვნებ. მყ.
{და}სამშვენებელი. დაშვენებული მიმღ. ვნებ. წარს. {და}მშვენებული. დანაშვენები/უ მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნამშვენები. ნაშვენებუერი
მიმღ. ვნებ. წარს. {და}მშვენების საფასური. 

Lemma: shvenier-i  
Number: 24016  
შვენიერ-ი (შვენიერს) მშვენიერი. შდრ. სქვამი. 

Lemma: shvenior-i  
Number: 24017  
შვენიორ-ი (შვენიორს) იგივეა, რაც შვენიერი, -- მშვენიერი. ბოში შვენიორო კრაოტის ჯანჷ: მ. ხუბ., გვ. 280 -- ბიჭი
მშვენივრად ტახტზე წევს. 

Lemma: shvep'il-i  
Number: 24018  
შვეპილ-ი (შვეპილს) მიმღ. ვნებ. წარს. შვეპუნს ზმნისა -- გაჟღენთილი. 

Lemma: shvep'ua  
Number: 24019  
შვეპუა (შვეპუას) სახელი შვეპუნს ზმნისა -- {გა}ჟღენთა. შვეპუნს (გოშვეპუ გაჟღინთა, გოუშვეპუ გაუჟღენთია, გონოშვეპუე(ნ)
გაჟღენთდა თურმე) გრდმ. ჟღენთს. 

Lemma: shvert-i  
Number: 24020  
შვერთ-ი (შვერთის) ბჟოლის წნელზე ართმეული, კანაფის ან აკაციის ღეროსაგან აქნილი კანი. შდრ. შქვერთი, შხვერთი.
იხ. შვები. 

Lemma: shvert'ua  
Number: 24021  
შვერტუა (შვერტუას) იგივეა, რაც სხვერტუა, -- პატარა ტოტების მოცილება, -- სხლეტა. შდრ. კანტარუა, ჩხაპურუა. 

Lemma: shvet'e  
Number: 24022  
შვეტე (შვეტეს) მაღალი და სწორი. შვეტე კოჩი -- მაღალი, სწორი და უეშმაკო კაცი. შდრ. საბა: შვეტი სწორი, გაუხრელი.
იხ. შვიტა. 

Lemma: shvet'ere  
Number: 24023  
შვეტერე, შვეტერია (შვეტერეს, შვეტერიას) გრძელი, სუსტი ხე; გადატ. მაღალი, სწორი და საქმეში უქნარა, -- უმაქნისი
პიროვნება. შდრ. სვეტერია. 

Lemma: shviar-i  
Number: 24024  
შვიარ-ი (შვიარს) ხშირი და მაღალბალახიანი ადგილი, -- შამბნარი. იხ. ზვიარი. შდრ. შიარი. 

Lemma: shvid-i  
Number: 24025  
შვიდ-ი (შვიდის) მშვიდი. მითი კლასის შვიდი რენი, ეთი ბოში ორე ჭკვერი: ი. ყიფშ., გვ. 117 -- ვინც კლასში არის მშვიდი,
ის ბიჭი არის ჭკვიანი. შვიდი (კოჩი) შქვითიშ უფრაშ რენია: თ. სახოკ., გვ. 263 -- მშვიდი (კაცი) შვიდზე უარესია (თუ
გაბრაზდა). 

Lemma: shvideba1  
Number: 24026  
შვიდება1, შვიდობა (შვიდებას, შვიდობას) მშვიდობა. შვიდება თე ჸუდეს: მ. ხუბ., გვ. 33 -- მშვიდობა ამ სახლში. შვიდებით
ზოჯჷნდათჷ, პატენი!: ი. ყიფშ., გვ. 3 -- მშვიდობით ბრძანდებოდეთ, ბატონო! ჩქი შვიდობა დომჩინეს: კ. სამუშ., ქხპს, გვ.
154 -- ჩვენ მშვიდობა დაგვიბარა. გემეშვიდებჷ დო მიდართჷ: მ. ხუბ., გვ. 33 -- გამოემშვიდობა და წავიდა. 

Lemma: shvideba2  
Number: 24027  
შვიდება2 (შვიდებას) სახელი აშვიდენს, ეშვიდებებუ(ნ) ზმნათა -- მშვიდება, დაწყნარება. ბრელი აშვიდუ დო ძიუთ
დააშვიდუ -- ბევრი ამშვიდა და ძლივს დაამშვიდა. აშვიდენს (დააშვიდუ დაამშვიდა, დუუშვიდებუ დაუმშვიდებია, დონოშვიდებუე(ნ)
დაამშვიდებდა თურმე) გრდმ. ამშვიდებს იშვიდენს (დიიშვიდუ დაიმშვიდა, დუუშვიდებუ დაუმშვიდებია, დონოშვიდებუე(ნ) დაამშვიდებდა
თურმე) გრდმ. სათავ. ქც. აშვიდენს ზმნისა -- იმშვიდებს თავს. უშვიდენს (დუუშვიდუ დაუმშვიდა, დუუშვიდებუ დაუმშვიდებია) გრდმ.
სასხვ. ქც. აშვიდენს ზმნისა -- უმშვიდებს. იშვიდებუუ(ნ) (დიიშვიდუ//დეეშვიდუ დამშვიდდა, დაშვიდებე{რე}(ნ) დამშვიდებულა) გრდუვ.
ვნებ. აშვიდენს ზმნისა -- მშვიდდება. ეშვიდებუუ(ნ) (დეეშვიდუ დაუმშვიდდა, დოშვიდებუუ დამშვიდებია) გრდუვ. ვნებ. უშვიდენს
ზმნისა -- უმშვიდდება. იშვიდინე(ნ) (იშვიდინუ შესაძლებელი გახდა {და}მშვიდება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. აშვიდენს ზმნისა --
შეიძლება {და}მშვიდება. აშვიდინე(ნ) (აშვიდინუ შეძლო {და}ემშვიდებინა, -- , დონოშვიდებუე(ნ) შესძლებია დამშვიდება) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. უშვიდენს ზმნისა -- შეუძლია {და}ამშვიდოს. მაშვიდებელი მიმღ. მოქმ. {და}მამშვიდებელი. ოშვიდებელი მიმღ. ვნებ.



მყ. {და}სამშვიდებელი. დაშვიდებული მიმღ. ვნებ. წარს. დამშვიდებული. {დო}ნაშვიდები/უ მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნამშვიდები.
{დო}ნაშვიდებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}მშვიდების საფასური. {უდუ}უშვიდებუ მიმღ. უარყ. {და}უმშვიდებელი. 

Lemma: shvingal-i  
Number: 24028  
შვინგალ-ი (შვინგალ/რს) მაღალი, ლამაზი და მოქნილი. შვინგალი ცირა მაღალი (და ლამაზი) ცირა. 

Lemma: shvinshvila  
Number: 24029  
შვინშვილა (შვინშვილას) ბოტან. ბალახია ერთგვარი, -- ერთ არშინზე იზრდება; ფოთოლი აქვს მოგრძო და ვიწრო, რომ
მოსწყვეტ, რძის მაგვარი სითხე გამოდის (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 1, გვ. 216). 

Lemma: shvinc'k'al-i  
Number: 24030  
შვინწკალ-ი (შვინწკალს) მაღალი, აწკეპილი, -- კოხტად ტანაყრილი. 

Lemma: shvirtal-i  
Number: 24031  
შვირთალ-ი (შვირთალს) იგივეა, რაც სვირთალი, -- უშნოდ მაღალი; გრძელი. შდრ. შვირთინი, სვირთინი. 

Lemma: shvirtin-i  
Number: 24032  
შვირთინ-ი (შვირთინს) იგივეა, რაც სვირთინი, -- უშნოდ მაღალზე ითქმის: იშვირთინანს -- ძლიერ მაღალია (უშნოდ). 

Lemma: shvit'a1  
Number: 24033  
შვიტა1 (შვიტას) იგივეა, რაც შვიტინა, შვიტინია, -- უმაქნისი, უშინაარსო, მსუბუქი ქცევის (პიროვნება). შდრ. შვეტე,
შვეტერე. 

Lemma: shvit'a2  
Number: 24034  
შვიტა2, შვიტა{ლ}-ი (შვიტა{ლ}ს) უშნოდ ალანძული და უშინაარსო პიროვნება. გადატ. სუსტი და მაღალი სიმინდი. 

Lemma: shvit'apa  
Number: 24035  
შვიტაფა (შვიტაფას) იხ. ალა-შვიტაფა, -- ამოჩრა; რისამე იღლიის ქვეშ დაჭერა (და ისე წაღება). 

Lemma: shvit'ia  
Number: 24036  
შვიტია (შვიტიას) იგივეა, რაც შვიტინია, -- არასერიოზული, მსუბუქი ქცევის (პიროვნება). 

Lemma: shvit'in-i  
Number: 24037  
შვიტინ-ი (შვიტინს) სტვენა. 

Lemma: shvit'ina  
Number: 24038  
შვიტინა, შვიტინია (შვიტინას, შვიტინიას) სტვენია. // გადატ. ზარმაცი, არასერიოზული; უმაქნისი, უქნარა. შვიტინია კოჩი
რე, მუთუნიში მოღე ვა რე -- სტვენია (უქნარა) კაცია, არაფრის მაქნისი არაა. 

Lemma: shvit'inua  
Number: 24039  
შვიტინუა (შვიტინუას) სახელი შვიტინუნს ზმნისა -- სტვენა. // გადატ. უსაქმოდ ხეტიალი. ტყას მითორდუ დო შვიტინუნდუ --
ტყეში იყო და სტვენდა. შვიტინუნს (შვიტინუ სტვინა, უშვიტინუ უსტვენია, ნოშვიტინუე(ნ) სტვენდა თურმე) გრდუვ. სტვენს. უშვიტინუნს
(უშვიტინუ უსტვინა, უშვიტინუ უსტვენია) გრდმ. სასხვ. ქც. შვიტინუნს ზმნისა -- უსტვენს. აშვიტინუაფუ(ნ) (აშვიტინუუ ესტვინა, შვიტინაფუ
სტვენია) გრდუვ. ვნებ. უშვიტინუნს ზმნისა -- ესტვინება. იშვიტინე(ნ) (იშვიტინუ შესაძლებელი გახდა სტვენა, -- , -- ) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. შვიტინუნს ზმნისა -- შეიძლება სტვენა. აშვიტინე(ნ) (აშვიტინუ შეძლო ესტვინა, -- , ნოშვიტინუე(ნ) შესძლებია სტვენა)
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უშვიტინუნს ზმნისა -- შეუძლია სტვინოს. ოშვიტინაფუანს (ოშვიტინაფუუ ასტვენინა, უშვიტინაფუაფუ
უსტვინინებია, ნოშვიტინაფუე(ნ) ასტვენინებდა თურმე) კაუზ. შვიტინუნს ზმნისა -- ასტვენინებს. მაშვიტინალი მიმღ. მოქმ. მსტვენი;
მსტვენელი. ოშვიტინალი მიმღ. ვნებ. მყ. სასტვენი; სასტვენელი. შვიტინელი მიმღ. ვნებ. წარს. სტვენილი. ნაშვიტინა მიმღ. ვნებ.
წარს. ნასტვენი. ნაშვიტინუერი მიმღ. ვნებ. წარს. სტვენის საფასური. უშვიტინუ მიმღ. უარყ. უსტვენელი. იხ. რშვინუა. შდრ. გურ.
ფშვიტინი სტვენა (ს. ჟღ.). 

Lemma: shvishvel-i  
Number: 24040  
შვიშველ-ი (შვიშველ/რს) იგივეა, რაც შუშელი, -- შიშველი. შვიშველი რდუ: ი. ყიფშ., გვ. 6 -- შიშველი იყო. 

Lemma: shtamomavloba  
Number: 24041  
შთამომავლობა (შთამომავლობას) შთამომავლობა. ათე ლახალა შთამომავლობით მოჸუნა -- ეს ავადმყოფობა
შთამომავლობით მოჰყვებათ. შთამომავლობა: კაცის მხრიდან -- პირველი თაობა: სკუა//სქუა; სკილი//სქილი (//სკირი//
სკიი); ქომოლ{ი}სკუა//ქომოლ{ი}სქუა შვილი, ვაჟიშვილი. მეორე თაობა: მუმა, ბაბა მამა. მესამე თაობა: ბაბუ ბაბუა.
მეოთხე თაობა: პაპუ ბაბუას მამა. მეხუთე თაობა: ჩამადი პაპუს მამა. მეექვსე თაობა: შამა ჩამადის მამა. მეშვიდე თაობა:
იმპუ შამას მამა. ქალის მხრიდან -- პირველი თაობა: სკუა//სქუა; ოსურ{ი}სკუა//ოსურ{ი}სქუა; ძღაბი; ცირა შვილი,
ქალიშვილი, გოგო, ცირა. მეორე თაობა: დიდა//ნანა დედა. მესამე თაობა: ბები//დიდნანა ბებია, დიდდედა. მეოთხე თაობა:
პეპი ბებიას დედა... 



Lemma: shter-i  
Number: 24042  
შთერ-ი (შთერს) შტერი. ჟირხოლოს დოპილჷნა, დიდა ჩქიმი შთერი რე: მასალ., გვ. 42 -- ორივეს მოგვკლავს, დედა ჩემი
შტერია. 

Lemma: -shi1  
Number: 24043  
-ში1 (ღ იში) ნათესაობითი ბრუნვის ნიშანი: 1. დაერთვის ხმოვანფუძიან სახელებს: დიდა-ში დედის, ოზე-ში ეზოსი, კოტო-ში
ქოთნის, ჩხოუ-ში ძროხის; ჭიჭე-ში პატარის; შხვა-ში სხვის; ჩხორო-ში ცხრის... 2. აწარმოებს ზედსართავ სახელებს
სახელებისა და ზმნიზედებისაგან: დღა-ში დღე, ხოლო-ში ახლოსი, ახლობელი; გოღაწოხო-ში გუშინწინდელის...(ი. ყიფშ.,
გვ. 0127). 3. გამოიყენება ტოპონიმებში: წული-ში (მთაა), ჩხოუ-ში (მდინარე), ჭკადუა-ში (სოფელი). ობურთე-ში
(საბურთაოსი), ორეკე-ში (ზარის დასარეკი ადგილი), ომუნჩქვე-ში (სამაჩვისი)... (ი. ყიფშ., გვ. 020; პ. ცხად., კატალ., გვ. 51). 

Lemma: shi-2  
Number: 24044  
ში-2 შე- ზმნისწინის ფონეტიკური ვარიანტი. თეში შიგაწუხასი დო ეშე გეგონტინუასი: ქხს, 1, გვ. 122 -- ისე შეგაწუხოს,
(რომ) ზევით წამოგაგდოს. ვეშილებედ, მევრთიკონი: ქხს, 1, გვ. 123 -- არ შეიძლებოდა, (თქვენთან) მოვსულიყავ... 

Lemma: shiar-i  
Number: 24045  
შიარ-ი (შიარს) იგივეა, რაც შვიარი, -- შამბნარი; ჩქოლნარი. ათე კოჩი შიარს მითორდილი ჸოფერე -- ეს კაცი შამბნარში
ყოფილა გაზრდილი. ეურე ვეედა, შიარი რე, გვერი ვემთოხედას! -- იქით არ წახვიდე, შამბნარია, გველი არ იჯდეს! 

Lemma: shiba//shiiba  
Number: 24046  
შიბა//შიიბა (შიბას, შიიბას), შიება (შიებას) სახელი შულენს, იშიინს ზმნათა -- შოვნა; ყოლა. ვშრომენქ, ვშიბულენქ: ქხს,
1, გვ. 289 -- ვშრომობ, ვშოულობ. უნჩაშ ჯიმა შიბულენდუა: თ. სახოკ., გვ. 259 -- უფროსი ძმა შოულობდაო. ღორონთქ თინა
შემარგან, მუთ ხანდათ იფშუათ: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 147 -- ღმერთმა ის შეგვარგოს, რაც შრომით ვიშოვოთ. ე დროებით
მუთა გაში: ქხს, 1, გვ. 20 -- ჯერჯერობით ვერაფერს იშოვი. ოჸიდეთ სოთინი ვეშე: მ. ხუბ., გვ. 346 -- საყიდლად ვერსად
იშოვი. სქუა ქააშიდჷნი..., აჸუნუდუ მუში მერჩქინელი ქომონცჷ: ი. ყიფშ., გვ. 55 -- შვილი რომ ეყოლებოდა (ეშოვებოდა)...,
გაჰყვებოდა მის მიჩენილ ქმარს. ში{ი}ბულენს (იყენ. იშუუ იშოვა, უში{ი}ბუ უშოვია, ნოში{ი}ბუე(ნ) შოულობდა თურმე) გრდუვ. საშ.-
მოქმ. შოულობს. იში{ი}ნს (იშუუ იშოვა, უში{ი}ბუ უშოვია) გრდმ. სათავ. ქც. იშოვის თავისთვის. უში{ი}ნს (უშუუ უშოვა, უში{ი}ბუ უშოვია)
გრდმ. სასხვ. ქც. უშოვის. იში{ი}ნე(ნ) (იში{ი}ნუ შესაძლებელი გახდა შოვნა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. შეიძლება შოვნა.
აში{ი}ნე(ნ) (აში{ი}ნუ შეძლო ეშოვა, -- , ნოში{ი}ბუე(ნ) შესძლებია შოვნა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. შეუძლია იშოვოს. ოში{ი}ბაფუანს
(ოში{ი}ბაფუუ აშოვნინა, უში{ი}ბაფუაფუ უშოვნინებია ნოში{ი}ბაფუე(ნ) აშოვნინებდა თურმე) კაუზ. იში{ი}ნს ზმნისა -- აშოვნინებს.
მაში{ი}ბელი მიმღ. მოქმ. მშოვნელი. ოში{ი}ბელი მიმღ. ვნებ. მყ. საშოვნი, საშოვნელი. ში{ი}ბულ/რი მიმღ. ვნებ. წარს. შოვნილი.
ნაში{ი}ბი/უ მიმღ. ვნებ. წარს. ნაშოვნი. ნაში{ი}ბუერი მიმღ. ვნებ. წარს. შოვნის საფასური. უში{ი}ბუ მიმღ. უარყ. უშოვნელი. 

Lemma: shibil-i  
Number: 24047  
შიბილ-ი (შიბილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. შიბუნს ზმნისა -- დაწნული. ოჭიშის გიოჭყვართჷ სირმა-თუმა შიბილი: კ. სამუშ.,
ქართ. ზეპ., გვ. 20 -- ზურგზე გაშოტილი აქვს სირმა-თმა დაწნული. ქ შიბილი ჸვალი დაწნული ყველი. 

Lemma: shibua  
Number: 24048  
შიბუა (შიბუას) სახელი შიბუნს ზმნისა -- 1. დაწვნა; ქსოვა; ნაწნავი; წნული. ართი შიბუა-თომა მუოსოფითია: ა. ცაგ., გვ. 15 -
- ერთი ნაწნავი-თმა მოვგლიჯეთო. სუმო გორთილი ძაფის დოფშიბუნდით -- სამად გაყოფილ ძაფს დავწნავდით. 2. გაწვნა,
გარტყმა (ხელისა). შდრ. ჭიბუა. შიბუნს (დოშიბუ დაწნა, დუუშიბუ დაუწნავს, დონოშიბუე(ნ) დაწნავდა თურმე) გრდმ. წნავს იშიბუნს
(დიიშიბუ დაიწნა, დუუშიბუ დაუწნავს) გრდმ. სასხვ. ქც. შიბუნს ზმნისა -- იწნავს თავისას. უშიბუნს (დუუშიბუ დაუწნა, დუუშიბუ დაუწნავს)
გრდმ. სასხვ. ქც. შიბუნს ზმნისა -- უწნავს . იშიბუუ(ნ) (დიიშიბუ დაიწნა, დოშიბელე(ნ) დაწნულა) გრდუვ. ვნებ. შიბუნს ზმნისა --
იწვნება. აშიბუუ(ნ) (დააშიბუ დაეწნა, დოშიბუუ დასწვნია) გრდუვ. ვნებ. შიბუნს ზმნისა -- ეწვნება. იშიბე(ნ) (იშიბუ შესაძლებელი
გახდა {და}წვნა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. შიბუნს ზმნისა -- შეიძლება {და}წვნა. აშიბე(ნ) (აშიბუ შეძლო {და}ეწნა, -- , დონოშიბუე(ნ)
შესძლებია დაეწნა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. შიბუნს ზმნისა -- შეუძლია {და}წნას. ოშიბაფუანს (ოშიბაფუუ {და}აწვნევინა, უშიბაფუაფუ
{და}უწვნევინებია, ნოშიბაფუაფუე(ნ) აწვნევინებდა თურმე) კაუზ. შიბუნს ზმნისა -- აწვნევინებს (თმას...). მაშიბალი მიმღ. მოქმ.
{და}მწვნელი. ოშიბალი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}საწნავი. შიბილი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}წნული. ნაშიბა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაწნავი.
ნაშიბუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}წვნის საფასური. 

Lemma: shibur-i  
Number: 24049  
შიბურ-ი (შიბურს) მიმღ. ვნებ. წარს. ში{ი}ბულენს ზმნისა -- შოვნილი, ნაშოვნი. 

Lemma: shigan-i  
Number: 24050  
შიგან-ი (შიგანს) შიგნეული. ჩხოუში შიგანი -- ძროხის შიგნეული. 

Lemma: shiganua  
Number: 24051  
შიგანუა (შიგანუას) სახელი შიგანანს ზმნისა -- {გამო}შიგვნა. 

Lemma: shieba  
Number: 24052  
შიება (შიებას) იხ. შიიბა. 

Lemma: shiebur-i  
Number: 24053  



შიებურ-ი (შიებურს) მიმღ. ვნებ. წარს. შიიბულენს ზმნისა -- ნაშოვნი (შოვნილი). 

Lemma: shiiba  
Number: 24054  
შიიბა (შიიბას) იგივეა, რაც შიბა, -- შოვნა, შეძენა; ყოლა. მა ჭე მუთუნიში ოშიიბუშა გახოლუქია: ი. ყიფშ., გვ. 23 -- მე ცოტა
რამის საშოვნელად გეახლებიო. თი კოს ქუვოშიიბაფე: ი. ყიფშ., გვ. 6 -- იმ კაცს ვაშოვნინე. მუნერო აშიი აწი სქუავა --
რანაირად ეყოლება აწი შვილიო. 

Lemma: shiir-i  
Number: 24055  
შიირ-ი (შიირს) მიმღ. ვნებ. წარს. შუნს ზმნისა -- მოქსოვილი. შდრ. შეერი, შილი. 

Lemma: shik'in-i  
Number: 24056  
შიკინ-ი (შიკინს) სლოკინი. 

Lemma: shik'in-shik'init  
Number: 24057  
შიკინ-შიკინით ზმნზ. სლოკინ-სლოკინით. შიკინ-შიკინით მიდართუ ჸუდეშა -- სლოკინ-სლოკინით წავიდა სახლში. 

Lemma: shik'inua  
Number: 24058  
შიკინუა (შიკინუას) სახელი შიკინუნს ზმნისა -- სლოკინი. წყარი გეშვი, მეგიტენს შიკინუას -- წყალი დალიე, მიგიტოვებს
სლოკინს. შიკინუნს (შიკინუ ისლოკინა, უშიკინუ უსლოკინია, ნოშიკინუე(ნ) სლოკინებდა თურმე) გრდუვ. სლოკინებს. ოშიკინაფუანს
(ოშიკინაფუუ ასლოკინა, უშიკინაფუაფუ უსლოკინებია, ნოშიკინაფუე(ნ) ასლოკინებდა თურმე) გრდმ. ასლოკინებს. 

Lemma: shil-i  
Number: 24059  
შილ-ი (შილ/რს) იგივეა, რაც შიირი, -- მიმღ. ვნებ. წარს. შუნს ზმნისა -- ქსოვილი. შილო ზმნზ. მოქსოვილად. პიჯიშა
ქიმლედჷ მონტყორი, დოლაგუ დო შილო აშო გეკააჸოთ: მ. ხუბ., გვ. 140 -- პირში ჩაიდო მატყლი, დაღეჭა და
მოქსოვილად აქეთ ამოაგდო. 

Lemma: shilipo  
Number: 24060  
შილიფო ზმნზ. შილიფად; თხლად. 

Lemma: shimanaxebel-i  
Number: 24061  
შიმანახებელ-ი (შიმანახებელ/რს) მიმღ. მოქმ. შიინახენს ზმნისა -- შემნახველი. ჯგჷრი მაშიბელც ჯგჷრი შიმანახებელი
უჯგუნია -- კარგ მშოვნელს კარგი შემნახველი სჯობიაო. 

Lemma: shimarsulebel-i  
Number: 24062  
შიმარსულებელ-ი (შიმარსულებელ/რს) მიმღ. მოქმ. შიარსულენს ზმნისა -- შემსრულებელი. 

Lemma: shimbal-i  
Number: 24063  
შიმბალ-ი (შიმბალს) მკერდგანიერი. 

Lemma: shimbil-i  
Number: 24064  
შიმბილ-ი (შიმბილს) მიმღ. ვნებ. წარს. შიმბუნს ზმნისა -- 1. ძლიერ გაჭიმული. 2. მაგრად ნაცემი. 

Lemma: shimbua  
Number: 24065  
შიმბუა (შიმბუას) სახელი შიმბუნს ზმნისა -- გაჭიმვა. // გადატ. მაგრად ცემა. შიმბუნს (გოშიმბუ გაჭიმა, გოუშიმბუ გაუჭიმავს,
გონოშიმბუე(ნ) გაჭიმავდა თურმე) გრდმ. ჭიმავს. 

Lemma: shime  
Number: 24066  
შიმე (შიმეს) ნოტიო, ტენიანი; სველი. სიმიდი შიმე რე -- სიმინდი ნესტიანია. შდრ. შუ, შჷ. 

Lemma: shimor-i  
Number: 24067  
შიმორ-ი (შიმორს) იგივეა, რაც შჷმორი, -- შმორი. 

Lemma: shin-i  
Number: 24068  
შინ-ი (შინს), შინა//შინაფა (შინა{ფა}-ს), შჷნა (შჷნას) გახსენება; ჭაჭანება; ხსენება. დიდი არსენაცალო გიღუდეს ცქვაფა
დო შინი -- დიდ არსენასავით გქონდათ ქება და ხსენება. კოჩიში შინი ვარდუა -- კაცის ხსენება (ჭაჭანება) არ იყოო. შინუ,
ოსქუდუნი თინა: ი. ყიფშ., გვ. 170 -- ახსენა, რომ შეეფერებოდა, ის. ქიგიიშინი სქანი ვალი: ქხს, 1, გვ. 64 -- გაიხსენე შენი
ვალი. თიქჷ ქოგააშინჷ: ი. ყიფშ., გვ. 25 -- ის გაახსენდა. შუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ.
სტატიკ. ახსოვს. შინანს (შინუუ ახსენა, უშინუუ უხსენებია, ნოშინუე(ნ) ახსენებდა თურმე) გრდმ. ახსენებს. იშინანს (გიიშინუ გაიხსენა,
გუუშინუუ გაუხსენებია) გრდმ. სათავ. ქც. შინანს ზმნისა -- იხსენებს თავისას. ოშინანს (გააშინუ გაახსენა, გუუშინუუ გაუხსენებია)
გრდმ. ახსენებს. უშინანს (გუუშინუ გაუხსენა, გუუშინუუ გაუხსენებია) გრდმ. სასხვ. ქც. შინანს ზმნისა -- უხსენებს. იშინუაფუ(ნ) (იშინუუ
ხსენებულ იქნა, შინაფე{ლე}(ნ) ხსენებულა) გრდუვ. ვნებ. შინანს ზმნისა -- იხსენიება. აშინუაფუ(ნ) (გააშინუ გაახსენდა, გოშინუუ
გახსენებია) გრდუვ. ვნებ. უშინანს ზმნისა -- ახსენდება. მაშინალი//მაშინაფალი მიმღ. მოქმ. მხსენებელი. ოშინალი//ოშინაფალი მიმღ.



ვნებ. მყ. {გა}სახსენებელი. შინელი//შინაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. ხსენებული. ნაშინა//ნაშინეფი მიმღ. ვნებ. წარს. ნახსენები.
ნაშინუერი//ნაშინაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ხსენების საფასური. უშინუ//უშინაფუ მიმღ. უარყ. უხსენებელი. შდრ. ლაზ. შინ: შური
მშინა მახსოვს ჩემი სული (ნ. მარი). 

Lemma: shina  
Number: 24069  
შინა (შინას) იხ. შინი. 

Lemma: shinapa1  
Number: 24070  
შინაფა1 (შინაფას) იხ. შინი. თიში სახელიში შინაფა დო თექ გორჩქინდუ -- მისი სახელის ხსენება და იქ გაჩნდა. 

Lemma: shinapa2  
Number: 24071  
შინაფა2 (შინაფას) სახელი ოშინუანს, შინდუ(ნ) ზმნათა -- გასივება. მი(ნ) დიჭყანს შინაფას: ქხს, 1, გვ. 18 -- ზოგი (ვინ)
დაიწყებს გასივებას. ჟირხოლო ართო გურს მიშინუანს: მ. ხუბ., გვ. 28 -- ორივე ერთად გულს მისივებს. ოშინუანს (დააშინუუ
გაასივა, დუუშინუაფუ გაუსივებია, დონოშინაფუე(ნ) გაასივებდა თურმე) გრდმ. ასივებს. უშინუანს (დუუშინუუ დაუსივა, დუუშინუაფუ
დაუსივებია) გრდმ. სასხვ. ქც. ოშინუანს ზმნისა -- უსივებს. შინდუ(ნ) (დოშინდუ გასივდა, დოშინაფე{ლე}(ნ) გასივებულა) გრდუვ. ვნებ.
ოშინუანს ზმნისა -- სივდება. უშინდუ(ნ) (დუუშინდუ გაუსივდა, დოშინაფუ გასივებია) გრდუვ. სასხვ. ქც. უშინუანს ზმნისა --
უსივდება. მაშინაფალი, მაშინაფუ მიმღ. მოქმ. {გა}მსივებელი. ოშინაფალი, ოშინაფუ მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}სასივებელი. შინაფილი მიმღ.
ვნებ. წარს. {გა}სივებული. ნაშინეფი მიმღ. ვნებ. წარს. ნასივები. ნაშინაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}სივების საფასური. {უდუ}უშინაფუ
მიმღ. უარყ. {გა}უსივებელი. 

Lemma: shinapil-i  
Number: 24072  
შინაფილ-ი (შინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. შინდუ(ნ) ზმნისა -- გასივებული. შინაფილი აფუ კუჩხი -- გასივებული აქვს
ფეხი. იხ. შინაფა. 

Lemma: shinaq'va  
Number: 24073  
შინაყვა (შინაყვას) ყმა; შინაყმა. შინაყვათ ყაზაყეფი თინენს ეკოჸუნდეს: მ. ხუბ., გვ. 342 -- შინაყმად გლეხები (ყაზახები)
იმათ უკან მიჰყვებოდნენ. სქანი შინაყვა ხოლო ვავორექ? -- შენი შინაყმა (ყმა) ხომ არ ვარ? პატონიში მოურექ სუმი
შინაყვათ ქესურუ -- ბატონის მოურავი სამი შინაყმით ესტუმრა. შდრ. ჭკორი. 

Lemma: shingishper-i  
Number: 24074  
შინგიშფერ-ი (შინგიშფერს) შავგრემანი (დ. ფიფია). იხ. შანგიშფერი. 

Lemma: shind-i  
Number: 24075  
შინდ-ი (შინდის) ბოტან. შვინდი. იხ. ბჷგჷძჷრი, ბძგირ (ი. ყიფშ., ა. მაყ.). 

Lemma: shineba  
Number: 24076  
შინება (შინებას) იგივეა, რაც შენება. 

Lemma: shinel-i  
Number: 24077  
შინელ-ი (შინელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. შინანს ზმნისა -- ნახსენები, ხსენებული. საყვარელი, თი ჸოროფა პატიოსანი
შინელი: ქხს, 1, გვ. 47 -- ნეტავი (საყვარელი), ის სიყვარული პატიოსანი ხსენებული. შინელო ზმნზ. ხსენებულად. ორდჷ
დიდი შინელო თენეფიში ცხოვრება: მ. ხუბ., გვ. 71 -- იყო დიდად ხსენებული ამათი ცხოვრება. 

Lemma: shinereba  
Number: 24078  
შინერება (შინერებას) ღვთის ნება; ღვთისგან დასაშვები (დ. ფიფია). იხ. შინერუა. 

Lemma: shiners  
Number: 24079  
შინერს იხ. შინერუა, -- რგება; გება, შეხვდომა. ვა შინერს -- არ ეგების. 

Lemma: shinerua  
Number: 24080  
შინერუა (შინერუას) სახელი შინერს ზმნისა -- გება, რგება; შეხვდომა; ღირსად ყოფა; შესაფერისობა. ათე ძღაბი
ვამიშინერს ოსურო -- ეს გოგო არ მეგების (მერგება) ცოლად. შინერს (მხოლოდ აწმყოს წრის მწკრივებში) გრდუვ. სტატიკ.
ეგების; ერგება, მოხვდება, შეესაფერისება, ღირსად მოსდის. უშინერს (გიშინერს, მიშინერს) მისთვის შეიძლება, ეგების, ერგება,
მოხვდება, შესაფერისია (მისთვის). 

Lemma: shintal-i  
Number: 24081  
შინთალ-ი (შინთალს) გრძელი (დ. ფიფია). 

Lemma: shink'a  
Number: 24082  
შინკა (შინკას) ბოტან. ნესვი (ა. მაყ.). შდრ. ლაზ. შუკა კიტრი (ნ. მარი). 

Lemma: shink'obaia  



Number: 24083  
შინკობაია (შინკობაიას) თამაშის ერთ-ერთი სახეობა. მოთამაშეები მიწაზე დაწვებიან, ვითომც ნესვებია. ერთი მებაღეა და
მას ჰყავს ძაღლი, მეორე კი ქურდია და ცდილობს, გაიტყუოს მებაღე და ნესვი მოიპაროს. მებაღე გამოეკიდება და, თუ
დაიჭირა, დამარცხებულია (ს. მაკალ., გვ. 279). 

Lemma: shino  
Number: 24084  
შინო (შინოს) შნო, ლაზათი, სიკოხტავე. ყაზახიში სქუალეფქ ქიგიბუბძოლეთჷ შინო: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 163 -- გლეხის
შვილებმა შევიმშვენეთ სიკოხტავე. 

Lemma: shinua  
Number: 24085  
შინუა (შინუას) სახელი შინანს ზმნისა -- ხსენება. იხ. შინა, შინაფა. 

Lemma: shinur-i  
Number: 24086  
შინურ-ი (შინურს) შინაური. შინური ორინჯის ოჭკუმალი წკჷმა ვალაჸუნასი: ყაზაყ., 6.03.1930, გვ. 2 -- შინაურ საქონელს
საჭმელთან არ ჩაჰყვეს. შინური დო ტყარეფი -- შინაური და გარეული (ტყიურები). 

Lemma: shinuur-i  
Number: 24087  
შინუურ-ი (შინუურს) იგივეა, რაც შინური, -- შინაური. შინუურო ზმნზ. შინაურულად. შინუურო ვაკეთათ -- შინაურულად
ვაკეთოთ. 

Lemma: shinjeba  
Number: 24088  
შინჯება (შინჯებას) იხ. სინჯება, -- სინჯვა. 

Lemma: shio  
Number: 24089  
შიო! შორსდ. შეძახილი ფრინველთა გასადენად: აქშა! ქში, ქშიო! შიო, კოღონა, სი ნავარი!: ი. ყიფშ., გვ. 127 -- ქშიო,
კოღოვ, შე ოხერო! შიო, ჭინჭა, სი ოხერი!: ქხს, 1, გვ. 219 -- აქშა, ჭინჭრაქავ, შე ოხერო! იხ. შო. 

Lemma: shioleber-i  
Number: 24090  
შიოლებერ-ი (შიოლებერს) მიმღ. ვნებ. მყ. შეულებუ(ნ) ზმნისა -- შესაძლებელი. შარაში გოჸუნაფაქ თიმწკჷმა იჸუუ
შიოლებერქ -- გზის გაყვანა მაშინ შეიქნა შესაძლებელი. 

Lemma: shionaxebel-i  
Number: 24091  
შიონახებელ-ი (შიონახებელ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. შიინახენს ზმნისა -- შესანახი. ქვირიში შიონახებელი -- ფქვილის
შესანახი. 

Lemma: shioxvamilapar-i  
Number: 24092  
შიოხვამილაფარ-ი (შიოხვამილაფარს) მიმღ. ვნებ. მყ. შიოხვამილუანს ზმნისა -- შესახვედრებელი. მოლართუ ბერეგით
ზაკაიკიში შიოხვამილაფარო: მ. ხუბ., გვ. 32 -- წამოვიდა ხმელეთით ზაკაიკის შესახვედრად. 

Lemma: shirgolir-i  
Number: 24093  
შირგოლირ-ი (შირგოლირს) მიმღ. ვნებ. წარს. შირგოლუნს ზმნისა -- დაჭმუჭნული. 

Lemma: shirgolua  
Number: 24094  
შირგოლუა (შირგოლუას) სახელი შირგოლუნს ზმნისა -- {და}ჭმუჭნა. შირგოლუნს (დოშირგოლუ დაჭმუჭნა, დოუშირგოლუ
დაუჭმუჭნია, დონოშირგოლუე(ნ) დაჭმუჭნიდა თურმე) გრდმ. ჭმუჭნის. 

Lemma: shiril-i  
Number: 24095  
შირილ-ი (შირილს) მიმღ. ვნებ. წარს. შირუნს ზმნისა -- {გა}ცვეთილი. კიბირეფი შირილი აფუდუ -- კბილები გაცვეთილი
ჰქონდა. 

Lemma: shirua  
Number: 24096  
შირუა (შირუას), შჷრუა (შჷრუას) სახელი ში/ჷრუნს ზმნისა -- 1. ხმარებით დალევა; ცვეთა; ცრეცა. ვაიშირუდას
ფართალია: ქხს, 1, გვ. 176 -- არ გაგეცვითოს ფართალი. ნინა დღას ვეშირუნია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 105 -- ენა არასოდეს
გაცვთებაო. დობშურდი, იბშირუუქ მა! -- დავიღალე, ვცვდები მე! 2. გასრესა, გაწყვეტა, გამუსვრა. ქ გურიში შირუა შიმშილის
მომძლავრება, მოშივება. შირუნს//შჷრჷნც (დოშირუ გაცვითა, დუუშირუ გაუცვეთია, დონოშირუე(ნ) გაცვეთდა თურმე) გრდმ.
ხმარებით ლევს, ცვეთს, ცრეცს; სრესს. უშირუნს (დუუშირუ გაუცვითა, დუუშირუ გაუცვეთია) გრდმ. სასხვ. ქც. შირუნს ზმნისა --
უცვეთს, უცრეცს; უწყვეტს, უსრესს. იშირუუ(ნ) (დიიშირუ დაილია, დოშირე{ლე}(ნ) დალეულა) გრდუვ. ვნებ. შირუნს ზმნისა -- ილევა,
იცვითება; ისრისება, წყდება. აშირუუ(ნ) (დააშირუ დაელია, დოშირუუ დალევია) გრდუვ. ვნებ. უშირუნს ზმნისა -- ელევა, უცვდება;
ესრისება. იშირე(ნ) (იშირუ შესაძლებელი გახდა {გა}ცვეთა, -- , -- ) გრდუვ. ვნებ. შირუნს ზმნისა -- შეიძლება ცვეთა, ცრეცა;
{გა}წყვეტა, {გა}სრესა. აშირე(ნ) (აშირუ შეძლო {გა}ეცვითა, -- , დონოშირუე(ნ) შესძლებია გაცვეთა) გრდუვ. ვნებ. უშირუნს ზმნისა --
შეუძლია {გა}ცვითოს, {გა}ცრიცოს; {გა}წყვიტოს, {გა}სრისოს. ოშირაფუანს (ოშირაფუუ აცვეთინა, უშირაფუაფუ უცვეთინებია,
ნოშირაფუე(ნ) აცვეთინებდა თურმე) კაუზ. შირუნს ზმნისა -- აცვეთინებს, აცრეცინებს; აწყვეტინებს, ასრესინებს. მაშირალი, მაშირუ
მიმღ. მოქმ. {გა}მცვეთი; {შე}მმუსვრელი. ოშირალი, ოშირუ მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}საცვეთი; სალევი; {გა}სამუსრი. შირილი მიმღ. ვნებ.
წარს. {გა}ცვეთილი; {გა}სრესილი; გალეული. ნაშირა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაცვეთი; ნასრესი. ნაშირუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ცვეთის;



სრესის საფასური. {უდუ}უშირუ მიმღ. უარყ. {გა}უცვეთელი; {გა}უსრესელი. შდრ. ლაზ. 2. შირ: ფშირაფ ვცვეთ (ნ. მარი). 

Lemma: shirshin-i//she'rshin-i  
Number: 24097  
შირშინ-ი//შჷრშინ-ი (ში/ჷრშინს) 1. შიშინი. მუდგარენი იშირშინუ, შირშინიში ხუმა ისიმე -- რაღაცაა შიშინებს, შიშინის ხმა
ისმის. 2. ქშინვა (დ. ფიფია). 

Lemma: shirshon-i  
Number: 24098  
შირშონ-ი (შირშონს) იგივეა, რაც შიშონი, -- ჭამა ხმაურით; ისე ჭამა, თითქოს ბალახობდეს (ხმის გამოცემით). 

Lemma: shipshe  
Number: 24099  
შიფშე! შიფშე! შორსდ. საქონლის მოხმობა. მოინშ, შიფშე!; შიფშე, კოკია, შიფშე! 

Lemma: shipsho  
Number: 24100  
შიფშო, ფში მაჸი! ხბოს გასაგდები შეძახილი. 

Lemma: shish-i  
Number: 24101  
შიშ-ი (შიშის) შიში. შიში მუ რენი, ვოუჩქუ -- შიში რა არის, არ იცის. ქ შიშიში ღურელი// შიშითი ღურელი შიშის//შიშით
მკვდარი. გადატ. ძალიან შეშინება. შიშიში ღურელი ათაქ მითოცანცალანს: ი. ყიფშ., გვ. 6 -- შიშით მკვდარი (ძალიან
შეშინებული) აქ კანკალებს. ქ შიშიში ძირაფა შიშის დანახვება. გადატ. შეშინება. შიში ქუმოძირი დო რტინას გოძირანქია:
ა. ცან., გვ. 125 -- შიში მაჩვენე (შემაშინე) და გაქცევას გიჩვენებო. ქ შიშიშე გოლაფა ელდა (პ. ჭარ.). 

Lemma: shishabano  
Number: 24102  
შიშაბანო ზმნზ. საკმარისად. მუ ეფერი რშქირენდას, შიშიბანო ვაგარძღინე:შ. ბერ., გვ. 92 -- რაც არ უნდა გშიოდეს,
საკმარისად ვერ გააძღებ. 

Lemma: shishara  
Number: 24103  
შიშარა (შიშარას) მშიშარა. 

Lemma: shisheba  
Number: 24104  
შიშება (შიშებას) სახელი აშიშენს, შიშენს, იშიშებუ(ნ) ზმნათა -- {შე}შინება. დეეშიშჷ დემქ დო გეგნოლჷ: მ. ხუბ., გვ. 81 --
შეშინდა დევი და გადავარდა. დეეშიშუ ბაღანაქ -- შეშინდა ბავშვი. აშიშენს (დააშიშუ დააშინა, დუუშიშებუ დაუშინებია,
დონოშიშებუე(ნ) დააშინებდა თურმე) გრდმ. აშიშებს, აშინებს. იშიშებუ(ნ) (დიიშიშუ//დეეშიშუ შეშინდა, დაშიშებე{ლე}(ნ) შეშინებულა) გრდუვ.
ვნებ. აშიშენს ზმნისა -- შიშდება, შინდება. ეშიშებუ(ნ) (დეეშიშუ შეუშინდა, დაშიშებუუ შეშინებია) გრდუვ. ვნებ. აშიშენს ზმნისა --
უშინდება. მაშიშებელი მიმღ. მოქმ. {შე}მშინებელი. ოშიშებელი მიმღ. ვნებ. მყ. {შე}საშინებელი. შიშებული მიმღ. ვნებ. წარს.
{შე}შინებული. ნაშიშები/უ მიმღ. ვნებ. წარს. {შე}ნაშინები. ნაშიშებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. შეშინების საფასური. უდ{უ}უშიშებუ მიმღ.
უარყ. შეუშინებელი. შიშება'ს ენაცვლება შქურინი. 

Lemma: shishebul-i  
Number: 24105  
შიშებულ-ი (შიშებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. იშიშებუ(ნ) ზმნისა -- {შე}შინებული. 

Lemma: shishvel-i  
Number: 24106  
შიშველ-ი, შვიშველ-ი, შუშელ-ი (შიშველს, შუშელ/რს) შიშველი. შიშველო ზმნზ. შიშვლად. უკული მიდეჸონეს შიშველო:
ი. ყიფშ., გვ. 5 -- შემდეგ წაიყვანეს შიშვლად. 

Lemma: shisht-i//shisht'-i  
Number: 24107  
შიშთ-ი//შიშტ-ი (შიშთ/ტის) ფიცხი; შეუპოვარი. ჩაგუ შიშთი კოჩი რდუ -- ჩაგუ ფიცხი (შეუპოვარი) კაცი იყო. 

Lemma: shishinapa  
Number: 24108  
შიშინაფა (შიშინაფას) სახელი შიშონდუ(ნ) ზმნისა -- გასისინება, ძლიერ გაძღომა. შიშონდუ(ნ) (გოშიშონდუ გასისინდა,
გოშიშინაფელე(ნ) გასისინებულა) გრდუვ. ვნებ. {გა}სისინდება; ძლიერ ძღება. 

Lemma: shishon-i  
Number: 24109  
შიშონ-ი (შიშონს) იხ. შიშონუა. 

Lemma: shishonua  
Number: 24110  
შიშონუა (შიშონუას) სახელი შიშონუნს ზმნისა -- ხმაურით ბევრის ჭამა; ზერელედ ჭამა (ბალახობა). ჩხოუქ ოდიარე
გეგნოშიშონუ -- ძროხამ (ბალახი) ზერელედ გადაიბალახა. 

Lemma: shishu  
Number: 24111  
შიშუ (შიშუს) მშიშარა. შიშუ ოსურიე -- მშიშარა ქალია. შდრ. შუშუ. 

Lemma: shishkvila  



Number: 24112  
შიშქვილა (შიშქვილას) ბოტან. სოკოს სახეობაა, -- იჭმება. შიშქვილა ჯგურა ხორცი უღუდუა -- შიშქვილას მსგავსი ხორცი
ჰქონდაო. კარგი ხარისხის ხორცს შიშქვილას ადარებენ. 

Lemma: shishkila  
Number: 24113  
შიშქილა (შიშქილას) იგივეა, რაც შიშქვილა, -- ჩვილი, მაგ., ფოთოლი, ხორცი. შიშქილა ფურცელი -- ჩვილი ფურცელი.
სქვერიში ხორცი შიშქილაცალი ბოშის ქაწუდჷ: აია, 1, გვ. 23 -- შვლის ხორცი შიშქვილას მსგავსი ბიჭს წინ დაუდო. 

Lemma: shk'a  
Number: 24114  
შკა, შკას იგივეა, რაც შქა, შქას, -- ზმნზ. შუა, შუაზე; შუა ადგილას. ჭიაქ იზინდ, იზინდ დო შკას გოხორცქუა -- ჭია იჭიმა,
იჭიმა და შუაზე გასკდაო. 

Lemma: shk'abani  
Number: 24115  
შკაბანი, შკააბანია (შკაბანს, შკაბანიას) იხ. შქაბანი. 

Lemma: shk'adachxir-i  
Number: 24116  
შკადაჩხირ-ი (შკადაჩხირს) იხ. შქადაჩხირი, -- შუაცეცხლი. ჯვეშო ქუხნას, ყებურს შკადაჩხირი მირზუდეს -- ძველად
ქუხნაში, კერიაზე შუაცეცხლი გვენთო. 

Lemma: shk'adixa  
Number: 24117  
შკადიხა (შკადიხას) იხ. შქადიხა, -- შუა ადგილი. 

Lemma: shk'adgha  
Number: 24118  
შკადღა (შკადღას) იხ. შქადღა. 

Lemma: shk'aser-i  
Number: 24119  
შკასერ-ი (შკასერს) იხ. შქასერი, -- შუაღამე. შკასერი დო გოთანასი სკანდა მემორულუანს: ქხს, 1, გვ. 104 -- შუაღამესა და
გათენებისას შენთან მიმარბენინებს. 

Lemma: shk'ap-i  
Number: 24120  
შკაფ-ი (შკაფის) [რუს. шкаф კარადა]. იხ. შქაფი. 

Lemma: shk'ashk'umala  
Number: 24121  
შკაშკუმალა (შკაშკუმალას) შუამავლობა. დიდა დო მუმაქ პლანი ქიდანწყუეს, მუ ხერს მეჩანდეს თე შკაშკუმალა --
დედამ და მამამ გეგმა შეადგინეს (დააწყვეს), რა ხეირს მისცემდათ ეს შუამავლობა. 

Lemma: shk'er-i//shker-i//pshk'er-i  
Number: 24122  
შკერ-ი//შქერ-ი//ფშკერ-ი (შკერს//ფშკერს) ბოტან. შქერი (ა. მაყ.). შდრ. ლაზ. მშკერი, მშქერი, ფშკერი შქერი (ნ. მარი). 

Lemma: shk'vapa  
Number: 24123  
შკვაფა (შკვაფას) იხ. შქვაფა, -- სახელი აშკვანს, უშკვანს ზმნათა -- 1. მოშვება. 2. დასობა რისამე; მოყრა (მუხლისა). ჭიჭეს
იშენი მუშკვანს: ქხს, 1, გვ. 90 -- ცოტას მაინც მოუშვებს (დაუამებს). ბირგულც აშკვანს, ხვამულენს: ქხს, 1, გვ. 203 -- მუხლს
იყრის, ლოცულობს. აშკვანს (დააშკუ დაასო, დუუშკუმალუ დაუსვია, დონოშკუმალუე(ნ) დაასობდა თურმე) გრდმ. ასობს. უშკვანს (დუუშკუ
დაუშვა, დაუსო; დუუშკვაფუ დაუშვია, დაუსვია) გრდმ. სასხვ. ქც. აშკვანს ზმნისა -- უშვებს, უსობს. იშკვაფუ{უ}(ნ) (დიიშკუ დაიშვა,
დაისო; დოშკვაფე{რე}(ნ) დაშვებულა, დასობილა) გრდუვ. ვნებ. აშკვანს ზმნისა -- იშვება, ისობა. აშკვაფუუ(ნ) (დააშკუ დაეშვა,
დაესო; დოშკვაფუუ დაშვებია, დასობია) გრდუვ. ვნებ. უშკვანს ზმნისა -- ეშვება, ესობა. იშკვინე(ნ) (იშკვინუ შესაძლებელი გახდა
დაშვება, დასობა; -- ; -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. აშკვანს ზმნისა -- შეიძლება დასობა; დაშვება. აშკვინე(ნ) (აშკვინუ შეძლო დაეშვა,
დაესო; -- ; დონოშკვაფუე(ნ) შესძლებია დასობა, დაშვება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უშკვანს ზმნისა -- შეუძლია დაასოს, დაუშვას.
ოშკვაფუანს (დააშკვაფუუ დაასობინა, დააშვებინა; დუუშკვაფუაფუ დაუსობინებია, დაუშვებინებია; დონოშკვაფუე(ნ) დაასობინებდა,
დააშვებინებდა თურმე) კაუზ. აშკვანს ზმნისა -- ასობინებს; აშვებინებს. დომაშკვაფალი მიმღ. მოქმ. დამსობი, დამშვები.
დააშკვაფალი მიმღ. ვნებ. მყ. დასასობი, დასაშვები. დოშკვაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. დასობილი, დაშვებული. დონაშკვეფი მიმღ. ვნებ.
წარს. დანასობი, დანაშვები. {დო}ნაშკვაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. დასობის, დაშვების საფასური. {უდუ}უშკვაფუ მიმღ. უარყ.
დაუსობელი, დაუშვებელი. 

Lemma: shk'vapil-i  
Number: 24124  
შკვაფილ-ი (შკვაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. აშკვანს ზმნისა -- {და}სობილი; {და}შვებული. 

Lemma: shk'vit-i  
Number: 24125  
შკვით-ი (შკვითის) იგივეა, რაც შქვითი -- შვიდი. 

Lemma: shk'vitacalo  
Number: 24126  
შკვითაცალო ზმნზ. სწრაფად, ჩქარა. 



Lemma: shk'vil-i  
Number: 24127  
შკვილ-ი (შკვილ/რს) იხ. შქვილი, -- მშვილდი. ბადიდიდქ შკვილი აკაშქუ: აია, 1, გვ. 22 -- მოხუცმა მშვილდი მოზიდა. 

Lemma: shk'ida  
Number: 24128  
შკიდა (შკიდას) იხ. შკიდაფა. 

Lemma: shk'idapa  
Number: 24129  
შკიდაფა (შკიდაფას) იხ. შქიდაფა, -- სახელი იშკიდანს ზმნისა -- კადრება. ჸოროფილიში გოჯოგაფა მუჭო
გაშკიდირუაფუ!: ქხს, 1, გვ. 152 -- შეყვარებულის შეძულება როგორ გეკადრება! შკიდანს (შკიდუუ ჰკადრა, უშკიდუაფუ უკადრებია)
გრდმ. ჰკადრებს. შკიდაფულენს (იყენ. იშკიდუუ იკადრა, უშკიდუაფუ უკადრებია, ნოშკიდაფუე(ნ) იკადრებდა თურმე) გრდუვ. საშ.-
მოქმ. კადრულობს. შკიდულენს იგივეა, რაც შკიდაფულენს. იშკიდანს (იშკიდუუ იკადრა, უშკიდუაფუ უკადრებია) გრდმ.
იკადრებს. აშკიდუაფუ(ნ)//აშკიდირუაფუ(ნ) (აშკიდუუ // აშკიდირუუ ეკადრა, შკიდაფუ//შკიდირაფუ ჰკადრებია) გრდუვ.ვნებ. შკიდანს
ზმნისა -- ეკადრება. იშკიდეე(ნ)//იშკიდენე(ნ) (იშკიდენუ შესაძლებელი გახდა კადრება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. შკიდანს
ზმნისა -- შეიძლება კადრება. აშკიდეე(ნ)//აშკიდენე(ნ) (აშკიდენუ შეძლო ეკადრებინა, -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. შკიდანს ზმნისა
-- შეუძლია ჰკადროს. ოშკიდაფუანს (ოშკიდაფუუ აკადრებინა, უშკიდაფუაფუ უკადრებინებია, ნოშკიდაფუე(ნ)// ნოშკიდირაფუე(ნ)
აკადრებინებდა თურმე) კაუზ. შკიდანს ზმნისა -- აკადრებინებს. მაშკიდაფალი, მაშკიდაფუ, მაშკიდ{აფ}ური, მაშკიდუუ მიმღ. მოქმ.
მკადრებელი, მკადრები. ოშკიდაფალი, ოშკიდაფუ, ოშკიდ{აფ}ური, ოშკიდუუ მიმღ. ვნებ. მყ. საკადრებელი, საკადრები. შკიდაფილი,
შკიდირებული, შკიდირაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. კადრებული. ნაშკიდა, ნაშკიდეფი, ნაშკიდირა, ნაშკიდური მიმღ. ვნებ. წარს. ნაკადრები.
ნაშკიდუერი, ნაშკიდაფუერი, ნაშკიდირაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. კადრების საფასური. უშკიდაფუ, უშკიდური, უშკიდირაფუ მიმღ. უარყ.
უკადრები, უკადრებელი. 

Lemma: shk'idapil-i  
Number: 24130  
შკიდაფილ-ი, შკიდირებულ-ი (შკიდაფილ/რს, შკიდირებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. შკიდანს, შკიდაფულენს ზმნათა --
კადრებული. 

Lemma: shk'idir-i  
Number: 24131  
შკიდირ-ი (შკიდირს) კადრება. იხ. შკიდა{ფა}. 

Lemma: shk'irat'a  
Number: 24132  
შკირატა (შკირატას) იგივეა, რაც შკირატუა. 

Lemma: shk'irat'ua//shk'irit'ua//shkirit'ua  
Number: 24133  
შკირატუა//შკირიტუა//შქირიტუა (შკირატუას, შკირიტუას) სახელი შკირიტუნს ზმნისა -- ჩაქრობა; შრეტა. ვიჭუუქ,
ვიკირუუქ, მი რე, შკირიტუნსინი -- ვიწვები, ვიხრაკები, ვინაა, რომ ჩააქრობს. შკირიტუნს (დოშკირიტუ ჩააქრო, დოუშკირიტუ
ჩაუქრია, დონოშკირიტუე(ნ) ჩააქრობდა თურმე) გრდმ. აქრობს. უშკირიტუნს (დუუშკირიტუ ჩაუქრო, დუუშკირიტუ ჩაუქრია) გრდმ. სასხვ.
ქც. შკირიტუნს ზმნისა -- უქრობს. შკირტუ{უ}(ნ) (დოშკირტუ ჩაქრა, დოშკირატე{ლე}(ნ) ჩამქრალა) გრდუვ. ვნებ. შკირიტუნს ზმნისა --
ქრება. აშკირტუუ(ნ), უშკირტუ{უ}(ნ) (დუუშკირტუ ჩაუქრა, დოშკირატუ ჩაჰქრობია) გრდუვ. ვნებ. სასხვ. ქც. შკირიტუნს ზმნისა --
უქრება. იშკირიტე(ნ) (იშკირიტუ შესაძლებელი გახდა ჩაქრობა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. შკირიტუნს ზმნისა -- შეიძლება
ჩაქრობა. აშკირიტე(ნ) (აშკირიტუ შეძლო {ჩა}ექრო, -- , ნოშკირატუე(ნ) შესძლებია {ჩა}ქრობა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უშქირიტუნს
ზმნისა -- შეუძლია {ჩა}აქროს. ოშკირიტაფუანს (ოშკირიტაფუუ აქრობინა, უშკირიტაფუაფუ უქრობინებია, ნოშკირიტაფუაფუე(ნ)
აქრობინებდა თურმე) კაუზ. შკირიტუნს ზმნისა -- აქრობინებს. მაშკირატალი, მაშკირიტალი, მაშკირატუ მიმღ. მოქმ. {ჩა}მქრობი.
ოშკირატალი, ოშკირიტალი, ოშკირატუ მიმღ. ვნებ. მყ. {ჩა}საქრობი, {ჩა}საქრობელი. შკირატილი, შკირიტილი მიმღ. ვნებ. წარს.
{ჩა}მქრალი, {ჩა}ქრობილი. ნაშკირიტა, ნაშკირატუ მიმღ. ვნებ. წარს. {ჩა}ნაქრობი. ნაშკირატუერი, ნაშკირიტუერი მიმღ. ვნებ. წარს.
{ჩა}ქრობის საფასური. უშკირატუ, უშკირიტუ მიმღ. უარყ. {ჩა}უქრობელი. 

Lemma: shk'iren-i  
Number: 24134  
შკირენ-ი (შკირენს), შკირენა (შკირენას) იგივეა, რაც შქირენი, შქირენა, -- შიმშილი. 

Lemma: shk'urin-i  
Number: 24135  
შკურინ-ი (შკურინს), შკურინაფა (შკურინაფას) იხ. შქურინი, -- შიში; შინება, შეშინება. მა თეშა რე მოშკურუნი: ქხს, 1, გვ.
105 -- მე ამისაა, რომ მეშინია. სქანდა ირფელც ოშკურუ -- შენი ყველას ეშინია. ოშკურუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრის
მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. ეშინია. ოშკურინუანს (დააშკურინუუ შეაშინა, დუუშკურინუაფუ შეუშინებია, დონოშქურინაფუე(ნ) დააშინებდა
თურმე) გრდმ. აშინებს უშკურინუანს (დუუშკურინუუ დაუშინა, დუუშკურინუაფუ დაუშინებია) გრდმ. სასხვ. ქც. ოშკურინუანს ზმნისა --
უშინებს. აშკურინუაფუ(ნ) (აშკურინუ შეეშინდა, შკურინაფუ შეშინებია) გრდუვ. ვნებ. შეეშინდება. შდრ. აშკურინე. აშკურინე (აშკურინუ
შეეშინდა, შქურინაფუ შეშინებია, ნოშქურინუე(ნ) ეშინოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. შეეშინდება. შკურდუ(ნ) (დოშკურდუ შეშინდა,
დოშქურინაფე{ლე}(ნ) შეშინებულა) გრდუვ. ვნებ. ოშკურუ(ნ) ზმნისა -- შინდება. შკურონდუ(ნ) იხ. შკურდუ(ნ). უშკურონდუ(ნ)
(დუუშკურონდუ შეუშინდა, დოშკურინაფუ შეშინებია) გრდუვ. ვნებ. სასხვ. ქც. უშკურინუანს ზმნისა -- უშინდება. იშკურინე(ნ) (იშკურინუ
შესაძლებელი გახდა {და}შინება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ოშკურინუანს ზმნისა -- შეიძლება შეშინება (აშინო).
აშკურინენე(ნ) (აშკურინენუ შეძლო {და}ეშინებინა, -- , დონოშკურინ{აფ}უე(ნ) შესძლებია დაეშინებინა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
უშკურინუანს ზმნისა -- შეუძლია {შე}აშინოს. ოშკურინაფუანს (ოშკურინაფუუ {შე}აშინებინა, უშკურინაფუაფუ {შე}უშინებინებია,
ნოშკურინაფუე(ნ) აშინებინებდა თურმე) კაუზ. ოშქურინუანს ზმნისა -- აშინებინებს. მაშკურინაფალი, მაშკურინე მიმღ. მოქმ.
{შე}მშინებელი. მაშკურენჯი, მაშკურინჯა/ე მიმღ. აწმყ. მშიშარა. ოშკურინაფალი, ოშკურინე მიმღ. ვნებ. მყ. {შე}საშინებელი. ოშკურანჯი,
ოშკურენჯი მიმღ. ვნებ. მყ. საშიში, საშიშარი. შკურინაფილი, შკურინელი მიმღ. ვნებ. წარს. {შე}შინებული. შკურინჯა მიმღ. ვნებ. წარს.
მშიშარა. ნაშკურინა, ნაშკურინეფი, ნაშკურენჯი მიმღ. ვნებ. წარს. {შე}ნაშინები. ნაშკურინაფუერი, ნაშკურინუერი, ნაშკურინ{ენ}ჯუერი მიმღ. ვნებ.
წარს. {შე}შინების საფასური. უშკურინაფუ, უშკურინჯა, უშკურანჯუ მიმღ. უარყ. {შე}უშინებელი. 

Lemma: shk'urinapa  
Number: 24136  



შკურინაფა (შკურინაფას) იგივეა, რაც შკურინი, -- სახელი ოშკურინუანს ზმნისა -- შეშინება. ის ოშკურინუანს: ქხს, 1, გვ.
203 -- იმას აშინებს. 

Lemma: shlip'ua  
Number: 24137  
შლიპუა (შლიპუას) სახელი შლიპუნს ზმნისა -- სვლეპა. შლიპუნს (შლიპუ სვლიპა, უშლიპუ უსვლეპია, ნოშლიპუე(ნ) სვლეპდა
თურმე) გრდმ. სვლეპს. შდრ. ლაზ. შლოპ: ოშლიპუ ტყაპანი ტალახში (ნ. მარი). 

Lemma: shmor-i  
Number: 24138  
შმორ-ი (შმორს), შიმორ-ი (შიმორს) შმორი. შმორიში შური ინთხანს -- შმორის სუნი იგრძნობა. 

Lemma: shno  
Number: 24139  
შნო (შნოს) შნო. ვოუღუ შნო -- არ აქვს შნო. 

Lemma: -sho1  
Number: 24140  
-შო1 სხვათა სიტყვის გამომხატველი ნაწილაკი, -- აღნიშნავს მოუბარი პირის დანაბარებ სიტყვას, რომელიც მეორე პირმა
მესამეს უნდა გადასცეს = -თქო. ქუწიით: თიქი მოლმოჩქუ-შო: ი. ყიფშ., გვ. 2 -- უთხარით: იმან გამომგზავნა-თქო. აკა სი
რექჷ-შო, ალმასი რექჷ-შო, აბრეშუმო-შო აწმაძირექჷ-შო: ი. ყიფშ., გვ. 145 -- ერთი შენ ხარ-თქო, ალმასი ხარ-თქო,
აბრეშუმად-თქო მეჩვენები-თქო. მა სქან ორთუმელს ქიმკივჯირი-შო: ქხს, 1, გვ. 241 -- მე შენ სასთუმალზე მივწექი-თქო.
ქესაში მეტი მუთუნ ვა მოკონი-შო: მ. ხუბ., გვ. 211 -- ქისის მეტი არაფერი მინდა-თქო. 

Lemma: sho2  
Number: 24141  
შო2, შოუ! შორსდ. იგივეა, რაც შიო, -- ფრინველის (ქათმის) გასადენი შეძახილი. შო, ქოთომი! -- ქში, ქათამო! 

Lemma: -shoba  
Number: 24142  
-შობა, -შობას დაერთვის სახელს და აღნიშნავს -- მისობას, მის დროს. ბაბ{უ}შობა -- ბაბუას დროს, დიდი ხნის წინ.
კოჩიშობა (ღ კოჩ-იშ-ობა) კაცისობა. 

Lemma: shobit'a  
Number: 24143  
შობიტა, შოპიტა (შობიტას) საქმის უსუფთაოდ მკეთებელი. 

Lemma: shobleba  
Number: 24144  
შობლება, შობლობა (შობლებას) შვებულება. მუდოს გიშმურს შობლებაშა? -- როდის გადის შვებულებაში? 

Lemma: sholer-i  
Number: 24145  
შოლერ-ი, შოლირ-ი (შოლერს, შოლირს) მიმღ. ვნებ. წარს. შოლუნს ზმნისა -- სველი, დასველებული. ნორჩალი შოლირიე
თეში ჩილამურიში: მ. ხუბ., გვ. 34 -- ლოგინი დასველებულია ამის ცრემლის{გან}. შდრ. ლაზ. 1. შველ, შოლ: შოლერი
სველი (ნ. მარი). იხ. შვე, შუ, შიმე. 

Lemma: sholua  
Number: 24146  
შოლუა (შოლუას) სახელი შოლუნს ზმნისა -- {და}სველება. იში ჩილამური შოლუნს ირფელს -- მისი ცრემლი ასველებს
ყველაფერს. ოსურც წყარქ ქჷგააწეუ, დიიშოლჷ: მ. ხუბ., გვ. 178 -- ქალს წყალი შეესხა, დასველდა. შოლუნს (დოშოლუ
დაასველა, დოუშოლუ დაუსველებია, დონოშოლუე(ნ) დაასველებდა თურმე) გრდმ. ასველებს. უშოლუნს (დუუშოლუ დაუსველა,
დუუშოლუ დაუსველებია) გრდმ. სასხვ. ქც. შოლუნს ზმნისა -- უსველებს. იშოლუ{უ}(ნ) (დიიშოლუ დასველდა, დოშოლე{რე}(ნ)
დასველებულა) გრდუვ. ვნებ. შოლუნს ზმნისა -- სველდება. აშოლუუ(ნ) (დააშოლუ დაუსველდა, დოშოლუუ დასველებია) გრდუვ.
ვნებ. უშოლუნს ზმნისა -- უსველდება. იშოლე(ნ) (იშოლუ შესაძლებელი გახდა {და}სველება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
შოლუნს ზმნისა -- შეიძლება {და}სველება. აშოლე(ნ) (აშოლუ შეძლო {და}ესველებინა, -- , დონოშოლუე(ნ) შესძლებია დასველება)
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უშოლუნს ზმნისა -- შეუძლია {და}ასველოს. ოშოლაფუანს (ოშოლაფუუ ასველებინა, უშოლაფუაფუ
უსველებინებია, ნოშოლაფუაფუე(ნ) ასველებინებდა თურმე) კაუზ. შოლუნს ზმნისა -- ასველებინებს. მაშოლარი, მაშოლუუ მიმღ. მოქმ.
{და}მსველებელი. ოშოლარი, ოშოლუუ მიმღ. ვნებ. მყ. {და}სასველებელი. შოლერი, შოლირი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}სველებული.
ნაშოლა, ნაშოლუ მიმღ. ვნებ. წარს. ნასველები. ნაშოლუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}სველების საფასური. {უდუ}უშოლუ მიმღ. უარყ.
{და}უსველებელი.შდრ. ლაზ. შუვ: ოშუვუ სველება (ნ. მარი). 

Lemma: shomsh-i  
Number: 24147  
შომშ-ი (შომშის) ჭუჭყი. 

Lemma: shon-i  
Number: 24148  
შონ-ი (შონს) სვანი. 

Lemma: shone  
Number: 24149  
შონე (შონეს) იგივეა, რაც შონეთი, -- სვანეთი. შონე მაძირაფუქ ეჭოფუა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 157 -- სვანეთი მნახავმა
(მნახველმა) აიღოო. 

Lemma: shonet-i  



Number: 24150  
შონეთ-ი (შონეთის) იხ. შონე, -- სვანეთი. 

Lemma: shonteba  
Number: 24151  
შონთება (შონთებას), შონთუა (შონთუას) სახელი იშონთუ(ნ) ზმნისა -- შფოთვა. ასე თე ძღაბიქჷ ეშონთჷ დო გვალო
ენთხჷ -- ახლა ეს გოგო აღშფოთდა და მთლად გადაირია. დიშუმუ ღვინითი დო თელი სერს იშონთანდუ -- დათვრა ღვინით
და მთელი ღამე შფოთავდა. აშონთენს (ააშონთუ ააშფოთა, აუშონთებუ აუშფოთებია, ენოშონთებუე(ნ) ააშფოთებდა თურმე) გრდმ.
აშფოთებს. იშონთებუ(ნ) (იიშონთუ//ეეშონთუ აშფოთდა, აშონთებე{ლე}(ნ) აშფოთებულა) გრდუვ. ვნებ. აშონთენს ზმნისა -- შფოთდება.
იშონთანს (იშონთუ იშფოთა, უშონთებუ უშფოთავს) გრდუვ. ვნებ. შფოთავს. აშონთებული მიმღ. ვნებ. წარს. აშფოთებული. 

Lemma: shoniponishi  
Number: 24152  
შონიფონიში (დიხა): ცემენტივით (წებოვანი) მიწა. იხ. დიხა. 

Lemma: shonur-i  
Number: 24153  
შონურ-ი (შონურს) 1. ბოტან. ვაზის ჯიში; ისხამს შავი ფერის მსხვილ მარცვალს, ღვინო დგება საშუალო ხარისხისა (ს.
მაკალ., გვ. 189). 2. სვანური. შონური ქუდი სვანური ქუდი. შონური ნაბადი სვანური ნაბადი. ცხენი შურო ვა გითორჩქჷ
ინეფიში შონური ნაბადისჷ: ი. ყიფშ., გვ. 149 -- ცხენი სრულებით არ {გამო}ჩანდა იმათი სვანური ნაბდიდან. 

Lemma: shonuri  
Number: 24154  
შონური უჩა (შონური უჩას) ბოტან. ვაზის ჯიშია. ნაყოფს ბევრს ისხამდა. მარცვალი მოწვრილო ჰქონდა, მტევანიც -- პატარა.
ღვინო ძალიან კარგი დგებოდა. შონურ უჩას ოჯალეშსაც ეძახდნენ (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 3, გვ. 154). 

Lemma: shor-i  
Number: 24155  
შორ-ი (შორს) შორი. 

Lemma: shord-i  
Number: 24156  
შორდ-ი (შორდის) ხის ახლადმოჭრილი ფოთლებიანი ტოტი; ჩქოლა, ნორჩი თხმელა; ნეშო. ჭანდის შორდით გარაჸანდჷ:
მასალ., გვ. 66 -- ბუზს ნეშოთი უგერიებდა. შორდი გემკოტახი დო ქომომიღი -- ნეშო მოტეხე და მომიტანე. 

Lemma: shordoshors/c  
Number: 24157  
შორდოშორს/ც ზმნზ. შორდაშორს, შორიშორს. ჭიჭე ფაცხა, გეღობილი, გეუდგჷდეს შორდოშორც: მასალ., გვ. 121 --
პატარა ფაცხა, მოღობილი, ედგათ შორიშორს. 

Lemma: shordox-i  
Number: 24158  
შორდოხ-ი (შორდოხის) ზოოლ. მოზრდილი ვარია. შდრ. ვარაჸია. 

Lemma: shoreba  
Number: 24159  
შორება (შორებას) სახელი აშორენს, ეშორებუ(ნ) ზმნათა -- {და}შორება. ღორონთქ მაშორას, დამიფარასჷ!: კ. სამუშ.,
ქხპს, გვ. 151 -- ღმერთმა მაშოროს, დამიფაროს! აშორენს (მააშორუ მოაშორა, მუუშორებუ მოუშორებია, მონოშორებუე(ნ) მოაშორებდა
თურმე) გრდმ. აშორებს. იშორენს (მიიშორუ მოიშორა, მუუშორებუ მოუშორებია) გრდმ. სათავ. ქც. აშორენს ზმნისა -- იშორებს.
უშორენს (მუუშორუ მოუშორა, გუუშორებუ მოუშორებია) გრდმ. სასხვ. ქც. აშორენს ზმნისა -- უშორებს. იშორებუუ(ნ) (მიიშორუ
მოშორდა, მოშორებე{ლე}(ნ) მოშორებულა) გრდუვ. ვნებ. აშორენს ზმნისა -- შორდება. ეშორებუუ(ნ) (მეეშორუ მოშორდა, მოშორებუ
მოშორებია) გრდუვ. ვნებ. უშორენს ზმნისა -- შორდება. იშორინე(ნ) (იშორინუ შესაძლებელი გახდა {და}შორება, -- , -- ) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. აშორენს ზმნისა -- შეიძლება {და}შორება. აშორინე(ნ) (აშორინუ შეძლო {და}ეშორებინა, -- , დონოშორებუე(ნ)
შესძლებია დაშორება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უშორენს ზმნისა -- შეუძლია {და}აშოროს. ოშორებაფუანს (ოშორებაფუუ
აშორებინა, უშორებაფუაფუ უშორებინებია, ნოშორებაფუე(ნ) აშორებინებდა თურმე) კაუზ. აშორენს ზმნისა -- აშორებინებს. მაშორებელი
მიმღ. მოქმ. {და}მშორებელი. ოშორებელი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}საშორებელი. დაშორებული მიმღ. ვნებ. წარს. დაშორებული.
დანაშორები/უ მიმღ. ვნებ. წარს. დანაშორები. დანაშორებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. დაშორების საფასური. უდუშორებუ მიმღ. უარყ.
დაუშორებელი. 

Lemma: shorebel-i  
Number: 24160  
შორებელ-ი (შორებელს) მიმღ. ვნებ. წარს. აშორენს ზმნისა -- შორეული, შორებელი. ათე ჯვეში კანონეფი ქჷმაფუნა
შორებელი: მ. ხუბ., გვ. 343 -- ეს ძველი კანონები არის (გვაქვს) შორეული. შდრ. ხოლებერი. 

Lemma: shorish-i  
Number: 24161  
შორიშ-ი (შორიშის) შორეული (შორისი). გუუტეს შორიშ ქალაქეფიშა: ი. ყიფშ., გვ. 4 -- გაუშვეს შორეულ ქალაქებში.
შორიში მოჯგჷრე შორეული ნათესავი. შორიშ მოჯგჷრეს ხოლოში ნტერი უჯგუნია: ა. ცან., გვ. 125 -- შორეულ (შორს მყოფ)
ნათესავს ახლოს მყოფი მტერი სჯობიაო. 

Lemma: shorishe  
Number: 24162  
შორიშე, შორჷშე, შორშე ზმნზ. შორიდან.(გოკო) სი შორიშე გილართე დო მა თაურე მოჯინუე: ქხს, 1, გვ. 63 -- (გინდა) შენ
შორიდან (შორიშორ) იარო და მე აქედან მაყურებინო. შორიშე ჯინათ ნუ დოპილუნქ!: ი. ყიფშ., გვ. 130 -- შორიდან ყურებით
ნუ მომკლავ! 

Lemma: shor{i}sheshor-i  



Number: 24163  
შორ{ი}შეშორ-ი (შორ{ი}შეშორს) შორზე შორი, -- ძალიან შორი. შორიშეშორ ამბეს მოგოშინანთ -- ძალიან შორეულ
ამბავს მოგახსენებთ. 

Lemma: -shoro  
Number: 24164  
-შორო -ვით, როგორც, მსგავსად. ტვერიშორო გეგოჩქვანქია: ა. ცაგ., გვ. 34 -- როგორც მტვერი (ისე) გაქცევო.
გეფთხოზჷნა მაჩამინდა გვერიშორო -- მოგვდევენ მკბენარა გველივით. ათე მარკინექ პარკიშორო ვა ქიგეხორცქუო: მ.
ხუბ., გვ. 1 -- ეს მოჭიდავე პარკივით არ დაეხეთქა! თიშენ გოცქვა ვარდიშორო: ქხს, 1, გვ. 67 -- იმიტომ გაქებ ვარდივით. 

Lemma: shors  
Number: 24165  
შორს, შორცჷ ზმნზ. შორს. შორს სოგიდენი დაჩხირიში სინთე ქოძირჷ: ქხს, 2, გვ. 14 -- შორს სადღაც ცეცხლის სინათლე
ნახა. ბადჷდჷქ ქჷმორთჷ დო ქჷდოდოხოდ ჭიჭე შორცჷ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 19 -- ბერიკაცი მოვიდა და ჩამოჯდა ცოტა
შორს. უბედური ბედიშ კოც ირ სიკეთე აფუ შორც -- უბედური ბედის კაცს ყოველი სიკეთე უდგას (აქვს) შორს. 

Lemma: short'-i  
Number: 24166  
შორტ-ი (შორტის) 1. შოლტი. 2. ფენა. შორტი ტყები ფენა ტყავი. ტყავის ერთი ნაჭერი, რომელსაც სიფართე ერთი
მტკაველი და ერთი გოჯი, ხოლო სიგრძე სამი მტკაველი და ერთი გოჯი ჰქონდა (მასალები, ტ. 3, ნაწ. 1, გვ. 243). მაჟირა
ჸურე მაჟირა შორტი ტყები გემონწყია: ი. ყიფშ., გვ. 77 -- მეორე მხარეს მეორე ფენა ტყავი ამაძვრეო. მათრახის
გემაშქვანქიე, ვითოჟირი შორტი ტყებიქ გეინწყასია: მ. ხუბ., გვ. 167 -- მათრახს რომ დამარტყამო, თორმეტი ფენა ტყავი
აძვრესო. 

Lemma: shorkianash-i  
Number: 24167  
შორქიანაშ-ი (შორქიანაშის) შორი ქვეყნის. შორქიანაში სუმარი რე, მალას მოურცუ მალაღური: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 131 --
შორი ქვეყნის სტუმარია, მალე მოვა მოლაღური. 

Lemma: shorshe  
Number: 24168  
შორშე იგივეა, რაც შორიშე, -- შორიდან. მელა ორწყე შორშე ჩესჷ: ი. ყიფშ., გვ. 175 -- მელა ხედავს შორიდან თეთრს. 

Lemma: shor-shorishe  
Number: 24169  
შორ-შორიშე ზმნზ. შორ-შორიდან. შორ-შორიშე გილუა: ქხს, 1, გვ. 86 -- შორ-შორიდან გივლი. შორ-შორიშე დუს ირთუანს:
ქხს, 1, გვ. 49 -- შორ-შორიდან თავს ირთობს. 

Lemma: shorc  
Number: 24170  
შორც იხ. შორს. 

Lemma: shose  
Number: 24171  
შოსე, შოშე (შოსეს) შოსე (გზა). 

Lemma: shou  
Number: 24172  
შოუ! შორსდ. შოუ! შოუ, ნანა, შოუ, სქუა, ცაშა მეგიჭოფუ ფსუა: ქხს, 1, გვ. 293 -- შოუ, ნანა, შოუ, შვილო, ცისკენ გაქვს
გაშვერილი ფრთა. 

Lemma: shoshe  
Number: 24173  
შოშე (შოშეს) იხ. შოსე. მინააბუ შოშე, წმინდა ორქო ჸუდეში კარიშა მეულირი: მ. ხუბ., გვ. 35 -- ჩამოკიდებულია შოსე,
წმინდა ოქრო, სახლის კარამდე მისული. 

Lemma: shoch'q'olada  
Number: 24174  
შოჭყოლადა (შოჭყოლადას) იხ. ჭყოლადა, -- დავიწყება. რაგადიქ ქაშაჭყორდჷ: ი. ყიფშ., გვ. 8 -- ლაპარაკი დაავიწყდა.
დუდი ქაშმოჭყოლიდუუ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 113 -- თავი დამავიწყა. 

Lemma: shp'art'-i  
Number: 24175  
შპარტ-ი (შპარტის) [რუს. шпагат ხეზი]: შპარტი ბაწარი ხეზი თოკი (წვრილი თოკი). მავა კითიშავა შპარტი ბაწარს
ქიმიფსქუანქია: მ. ხუბ., გვ. 258 -- მეო თითზე ხეზი ბაწარს გამოვიბამო. 

Lemma: shrap-i  
Number: 24176  
შრაფ-ი (შრაფის) [რუს. штраф ჯარიმა]: მა ვავორდი შრაფიში ღრისი -- მე არ ვიყავი ჯარიმის ღირსი. 

Lemma: shroma  
Number: 24177  
შრომა (შრომას) შრომა. შრომაში გმირი ქიჸიქჷ-და, ხუცუ ალგაჸუაფუქუ -- შრომის გმირი თუ იქნები, მხარში გედგომები
(გვერდით). შდრ. ხანდა. 

Lemma: sht'er-i  
Number: 24178  



შტერ-ი (შტერს) იგივეა, რაც შთერი, -- შტერი. შტერი კოჩიე -- შტერი კაცია. 

Lemma: sht'ereba  
Number: 24179  
შტერება (შტერებას) სახელი აშტერენს, იშტერებუუ(ნ) ზმნათა -- შტერება; გაშმაგება. მუჟანს ბორია შტერენსჷ დო ზღვა
დო გოლას აკართუნი...: ქხს, 1, გვ. 161 -- როდესაც ქარი შმაგობს და ზღვასა და მთას ატრიალებს (აქცევს)... (გოკო)
უჭკუობა დამიმტკიცე, გამახანგე, გამაშტერე!: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 143 -- (გინდა) უჭკუობა დამიმტკიცო, გამაგიჟო,
გამაშტერო! აშტერენს (გააშტერუ გააშტერა, გუუშტერებუ გაუშტერებია, გონოშტერებუე(ნ) გააშტერებდა თურმე) გრდმ. აშტერებს,
აშმაგებს. იშტერენს (გიიშტერუ გაიშტერა, გუუშტერებუ გაუშტერებია, გონოშტერებუე(ნ) გააშტერებდა თურმე) გრდმ. სათავ. ქც.
აშტერენს ზმნისა -- იშტერებს თავს. იშტერებუ(ნ) (გიიშტერუ//გეეშტერუ გაშტერდა, გაშტერებე{ლე}(ნ) გაშტერებულა) გრდუვ. ვნებ.
აშტერენს ზმნისა -- შტერდება. აშტერინე(ნ) (აშტერინუ შეძლო {გა}ეშტერებინა, -- , გონოშტერებუე(ნ) შესძლებია გაშტერება) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. აშტერენს ზმნისა -- შეუძლია {გა}აშტეროს. მაშტერებელი მიმღ. მოქმ. {გა}მშტერებელი. ოშტერებელი მიმღ. ვნებ. მყ.
{გა}საშტერებელი. გაშტერებული მიმღ. ვნებ. წარს. გაშტერებული. გონაშტერები/უ მიმღ. ვნებ. წარს. განაშტერები. 

Lemma: sht'erebul-i  
Number: 24180  
შტერებულ-ი (შტერებულს) მიმღ. ვნებ. წარს. აშტერენს ზმნისა -- {გა}შტერებული. 

Lemma: sht'ik'-i  
Number: 24181  
შტიკ-ი (შტიკის) [რუს. штык ხიშტი]: კიდუს ჯა მუთ აკვათე, შტიკი ვაუღუდასინი: ქხს, 1, გვ. 220 -- კოდალა ხეს რითი
გაჭრის, ხიშტი რომ არ ჰქონდეს. 

Lemma: sht'ik'am-i  
Number: 24182  
შტიკამ-ი (შტიკამს) ხიშტიანი. სუმი ჯიმა-კოს ათასი ხიშტამი ყარული გურე -- სამ ძმაკაცს ათასი ხიშტიანი ყარაული უდგას
გარს. 

Lemma: sht'ik'in-i  
Number: 24183  
შტიკინ-ი (შტიკინს) ხიშტივით მომართვა. შტიკინს დაანები დუდი! -- ხიშტივით მომართვას დაანებე თავი! 

Lemma: sht'ring-i  
Number: 24184  
შტრინგ-ი (შტრინგის) გამართული, ყოჩაღად მოსიარულე. შტრინგიჯგურა ცირა რე -- შტრინგივით ცირაა (გოგოა). 

Lemma: shu  
Number: 24185  
შუ, შჷ (შუ/ჷ-ს) ნამიანი, ნოტიო, სველი; ტენიანი. შუ(შჷ) ფურცელი ჸანჭიშო მანებელი რე -- სველი (ტენიანი) ფოთოლი
აბრეშუმის ჭიისათვის მავნებელია. შდრ. შიმე. 

Lemma: shuala  
Number: 24186  
შუალა (შუალას) სახელი შუნს ზმნისა -- ქსოვა, წვნა. თათმანს შუნს -- წინდას ქსოვს. შუნს//შჷნც (შუუ ქსოვა, უშუუ უქსოვია,
ნოშუე(ნ) ქსოვდა თურმე) გრდმ. ქსოვს. იშუნს//იშჷნც (დიიშუუ მოიქსოვა, დუუშუუ მოუქსოვია) გრდმ. სათავ. ქც. შუნს ზმნისა -- იქსოვს
თავისთვის. უშუნს (დუუშუუ მოუქსოვა, დუუშუუ მოუქსოვია) გრდმ. სასხვ. ქც. შუნს ზმნისა -- უქსოვს. ოშუანს (ქიდააშუუ დააქსოვა,
ქიდუუშუაფუ დაუქსოვებია) გრდმ. აქსოვს. შდრ. ორშუანს. იშუაფუუ(ნ) (დიიშუუ მოიქსოვა//მოქსოვილ იქნა, დოშუაფე{ლ/რე}(ნ)
მოქსოვილა) გრდუვ. ვნებ. შუნს ზმნისა -- იქსოვება. აშუაფუუ(ნ) (დააშუუ მოექსოვა, დოშუაფუ მოჰქსოვია) გრდუვ. ვნებ. უშუნს
ზმნისა -- ექსოვება. იშუე(ნ) (იშუუ შესაძლებელი გახდა {მო}ქსოვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. შუნს ზმნისა -- შეიძლება
{მო}ქსოვა. აშუე(ნ) (აშუუ შეძლო {მო}ექსოვა, -- , ნოშუე(ნ) შესძლებია {მო}ქსოვა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უშუნს ზმნისა -- შეუძლია
{მო}ქსოვოს. ოშუაფუანს (ოშუაფუუ აქსოვინა, უშუაფუაფუ უქსოვინებია, ნოშუაფუე(ნ) აქსოვინებდა თურმე) კაუზ. შუნს ზმნისა --
აქსოვინებს. მაშუალი მიმღ. მოქმ. მქსოველი. ოშუალი მიმღ. ვნებ. მყ. საქსოვი. შიირი//შეერი მიმღ. ვნებ. წარს. {მო}ქსოვილი. ნაშუა
მიმღ. ვნებ. წარს. ნაქსოვი. ნაშუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ქსოვის საფასური. უშუ მიმღ. უარყ. უქსოვი, მოუქსოველი. შდრ. ლაზ. 2.
შჳ: ოშუ: ოშვალუ ქსოვა (ნ. მარი). 

Lemma: shuapa  
Number: 24187  
შუაფა (შუაფას) იგივეა, რაც რშუაფა, -- ქსოვის დაწყება; აბრეშუმის ჭიის მიერ პარკვის დაწყება. იხ. დო-რშუაფა. 

Lemma: shub-i  
Number: 24188  
შუბ-ი (შუბის) სატეხის მსგავსი იარაღია, -- ხმარობენ ხის ამოსატეხად (მასალები, ტ. 2, ნაწ. 1, გვ. 240). 

Lemma: shubarzam-i  
Number: 24189  
შუბარზამ-ი (შუბარზამს) უძღები. მუშენ ვემნტირექ შუბარზამ ხორცის -- რატომ არ ვეტევი უძღებ ხორცში (ტანში). 

Lemma: shuena  
Number: 24190  
შუენა (შუენას) იგივეა, რაც შვენა, -- ხსოვნა; მახსოვრობა. 

Lemma: shuk'a  
Number: 24191  
შუკა (შუკას) შუკა; ორღობე. ძღაბიში ნაშქურინეფ ბოში შუკას მიიტირკონუდუ: ი. ყიფშ., გვ. 131 -- გოგოს შენაშინები ბიჭი
შუკაზე მირბოდა. იხ. ზა; შარა. 

Lemma: shuk'ochia  



Number: 24192  
შუკოჩია (შუკოჩიას) დიდი ხნის კაცი, ძალიან ხნიერი, -- მათუსალა (დ. ფიფია). 

Lemma: shul-i  
Number: 24193  
შულ-ი (შულს) საამხანაგო წილი (დ. ფიფია). 

Lemma: shulada  
Number: 24194  
შულადა (შულადას) სახელი ოშულიდუანს, შურდუ(ნ) ზმნათა -- დაღლა. შულადა მიქ დამიჯერჷ: ი. ყიფშ., გვ. 154 -- დაღლა
ვინ დამიჯერა. შარას ხეჩოქ დოშურდჷ: ი. ყიფშ., გვ. 21 -- გზაზე ხეჩო დაიღალა. უკული დოშურდუნუ, ვიშო ქუდარულუ: მ.
ხუბ., გვ. 5 -- შემდეგ რომ დაიღალა, დაეძინა იქით. შულიდუნს (დოშულიდუ დაღალა, დოუშულიდუ დაუღლია, დონოშულიდუე(ნ)
დაღლიდა თურმე) გრდმ. ღლის. უშულიდუნს (დუუშულიდუ დაუღალა, დუუშულიდუ დაუღლია) გრდმ. სასხვ. ქც. შულიდუნს ზმნისა --
უღლის. შურდუ(ნ) (დოშურდუ დაიღალა, დოშულადე{რე}(ნ) დაღლილა) გრდუვ. ვნებ. შულიდუნს ზმნისა -- იღლება. უშურდუ(ნ)
(დუუშურდუ დაეღალა, დოშულადუ დაღლია) გრდუვ. ვნებ. სასხვ. ქც. შულიდუნს ზმნისა -- ეღლება. იშულიდე(ნ) (იშულიდუ
შესაძლებელი გახდა დაღლა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. შულიდუნს ზმნისა -- შეიძლება დაღლა. აშულიდე(ნ) (აშულიდუ შეძლო
დაეღალა, -- , დონოშულიდუე(ნ) შესძლებია დაეღალა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უშულიდუნს ზმნისა -- შეუძლია დაღალოს.
ოშულიდაფუანს (ოშულიდაფუუ {და}აღლევინა, უშულიდაფუაფუ {და}უღლევინებია, ნოშულიდაფუე(ნ) {და}აღლევინებდა თურმე) კაუზ.
შულიდუნს ზმნისა -- {და}აღლევინებს. მაშულადარი, მაშულიდარი; მაშულადუ მიმღ. მოქმ. {და}მღლელი. ოშულადარი, ოშულიდარი;
ოშულადუ მიმღ. ვნებ. მყ. {და}საღლელი. შულადილ/რი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ღლილი. ნაშულადა, ნაშულიდა; ნაშულადუ მიმღ. ვნებ.
წარს. {და}ნაღლელი. ნაშულადუერი, ნაშულიდუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ღლის საფასური. უშულადუ, უშულიდუ მიმღ. უარყ.
{და}უღლელი. 

Lemma: shuladil-i  
Number: 24195  
შულადილ-ი, შულადირ-ი (შულადილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. შულიდუნს, შურდუ(ნ) ზმნათა -- {და}ღლილი. შური ჩქიმი
შულადილშო მაშვანდებელ(ი) ბინა რდინი?: ი. ყიფშ., გვ. 144 -- ჩემი დაღლილი სულისათვის მოსასვენებელი ბინა იყავი.
წიარიშ შულადირი ყურდგელი მეძებარქ ოჭოფუა: თ. სახოკ., გვ. 267 -- მწევრისაგან დაღლილი კურდღელი მეძებარმა
დაიჭირაო. გაკიონჯუუნი ბოშიქჷ, შულადირქჷ, ჸუდეშა მიდართჷ: ი. ყიფშ., გვ. 59 -- რომ მოსაღამოვდა დაღლილი ბიჭი
სახლში წავიდა. ჸოროფაშე შულადირეფც დუდი ართო მიძჷდესჷ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 50 -- სიყვარულისგან
დაღლილებს თავი ერთად გვედო. 

Lemma: shulua  
Number: 24196  
შულუა (შულუას) სახელი შულანს ზმნისა -- {გადა}რთვა. გეგნომიშილე ძაფი იგივეა, რაც გეგნომირთი ძაფი, --
გადამირთე ძაფი. შდრ. საბა: შულო ნართის ბოკელი. 

Lemma: shum-i  
Number: 24197  
შუმ-ი (შუმის) სასმელი. შუმი დო ჭკუმი მუჭომი რდუა?: მასალები, ტ. ვ, გვ. 401 -- სასმელი და საჭმელი როგორი იყოო? 

Lemma: shuma  
Number: 24198  
შუმა (შუმას) სახელი შუნს ზმნისა -- სმა. აქ შუმა რე: ი. ყიფშ., გვ. 158 -- აქ სმაა. ხოჯეფქ წყარი ვა შვეს: ი. ყიფშ., გვ. 8 --
ხარებმა წყალი არ დალიეს. ლეხის ოსქილიდუანს, მით წესიშა შუნცია: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 143 -- ავადმყოფს მოარჩენს,
ვინც წესიერად დალევსო. ღვინცჷ შუნდჷ -- ღვინოს სვამდა. სქანი შვი დო სქანი ჭკომი! -- შენი სვი და შენი ჭამე! შუნს (გეშუ
შესვა, გეუშუმუ შეუსვამს, გენოშუმუე(ნ) შესვამდა თურმე) გრდმ. სვამს. უშუნს (გეუშუ შეუსვა, გეუშუმუ შეუსვამს) გრდმ. სასხვ. ქც. შუნს
ზმნისა -- უსვამს; ულევს. იშუმუუ(ნ) (გეიშუ შეისვა, გეშუმე{ლე}(ნ) შესმულა) გრდუვ. ვნებ. შუნს ზმნისა -- ისმება. იშუმუუ(ნ) (დიიშუმუ
დათვრა, დოშუმე{ლე}(ნ) დამთვრალა) გრდუვ. ვნებ. შუნს ზმნისა -- თვრება; ისმება. აშუმუუ(ნ) (გეაშუ შეძლო შეესვა, გეშუმუ{უ}
შესვ/მია) გრდუვ. ვნებ. უშუნს ზმნისა -- ესმება; უთვრება. იშვე(ნ) (იშუ შესაძლებელი გახდა სმა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. შუნს
ზმნისა -- შეიძლება {შე}სმა, დალევა. აშვე(ნ) (აშუ შეძლო დაელია, -- , ნოშუმუე(ნ) შესძლებია {შე}ესვა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
უშუნს ზმნისა -- შეუძლია {შე}სვას, დალიოს. ოშუმაფუანს (ოშუმაფუუ {შე}ასმევინა, უშუმაფუაფუ {შე}უსმევინებია, ნოშუმაფუე(ნ)
ასმევინებდა თურმე) კაუზ. შუნს ზმნისა -- ასმევინებს, ალევინებს. მაშუმალი, მაშუმუ, მაშუმური მიმღ. მოქმ. მსმელი. ოშუმალი, ოშუმუ,
ოშუმური მიმღ. ვნებ. მყ. სასმელი, {და}სალევი. შუმილ/რი მიმღ. ვნებ. წარს. მთვრალი; ნასვამი; სმული. ნაშვი, ნაშუმა მიმღ. ვნებ.
წარს. ნასვამი. ნაშუმუერი მიმღ. ვნებ. წარს. სმის საფასური. უშუმუ, უშუმური მიმღ. უარყ. უსმელი. იხ. შუმაფა; შუმუა; ოშუმეში.
შდრ. ლაზ. 1. შჳ: ოშუმუ სმა (ნ. მარი); იმერ., გურ. ორშიმო, ორშუმი. 

Lemma: shumapa  
Number: 24199  
შუმაფა (შუმაფას), შუმუა (შუმუას) სახელი ოშუმუანს ზმნისა -- დათრობა, დალევინება. მაფშალია გალობათ ოშუმუანს
გოლა დო რზენს -- ბულბული გალობით ათრობს მთასა და დაბლობს (ბარს). ოშუმუანს (დააშუმუუ დაათრო, დოუშუმუაფუ
დაუთვრია, დონოშუმაფუე(ნ) დაათრობდა თურმე) გრდმ. ათრობს. იშუმენე(ნ) (იშუმენუ შესაძლებელი გახდა {და}თრობა, -- , -- )
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ოშუმუანს ზმნისა -- შეიძლება {და}თრობა. აშუმენე(ნ) (აშუმენუ შეძლო {და}ეთრო, -- , დონოშუმაფუე(ნ)
შესძლებია დაეთრო) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ოშუმუანს ზმნისა -- შეუძლია {და}ათროს. ოშუმაფუანს (ოშუმაფუუ ათრობინა,
უშუმაფუაფუ უთრობინებია, ნოშუმაფუე(ნ) ათრობინებდა თურმე) კაუზ. ოშუმუანს ზმნისა -- ათრობინებს. მაშუმაფალი მიმღ. მოქმ.
{და}მთრობ{ელ}ი. ოშუმაფალი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}სათრობი. შუმ{აფ}ილი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}მთვრალი. ნაშუმეფი მიმღ. ვნებ.
წარს. {და}ნათრობი. ნაშუმაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}თრობის საფასური. უშუმაფუ მიმღ. უარყ. {და}უთრობელი. 

Lemma: shumapil-i  
Number: 24200  
შუმაფილ-ი (შუმაფილ/რს) იგივეა, რაც შუმილი. 

Lemma: shuma-ch'k'umua  
Number: 24201  
შუმა-ჭკუმუა (შუმა-ჭკუმუას) სმა-ჭამა. შუმა-ჭკომუაქ გეთუ: თ. სახოკ., გვ. 252 -- სმა-ჭამა დამთავრდა. შუმა-ჭკომუას
მუძინათ: ქხს, 1, გვ. 16 -- სმა-ჭამას მოვუმატოთ. 



Lemma: shumil-i  
Number: 24202  
შუმილ-ი, შუმირ-ი (შუმილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. შუნს ზმნისა -- მთვრალი, სმული, ნასვამი. ქო, მართალო შუმილი ვორექ:
ი. ყიფშ., გვ. 158 -- კი, მართლა მთვრალი ვარ. ჭირიშ შუმილქ დო ღვინიშ შუმილქ ართიანი გაკოჸვილეს -- ჭირით
მთვრალმა და ღვინით მთვრალმა ერთმანეთი დახოცეს. შუმილს ეკოჯიკაფა ვაკონია: თ. სახოკ., გვ. 263 -- მთვრალს ბიძგი
არ უნდაო. შუმილეფი გოფშაფილო იბირდეს: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 51 -- მთვრალები მთელი სისრულით მღეროდნენ. 

Lemma: shumiloba  
Number: 24203  
შუმილობა (შუმილობას) სიმთვრალე; მთვრალობა. კოჩი შუმილობას თის რაგადანს, ხერზელობას მუთ გურს უღუნია:
ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 73 -- კაცი სიმთვრალეში იმას ლაპარაკობს, სიფხიზლეში რაც გულში აქვსო. 

Lemma: shumin-i  
Number: 24204  
შუმინ-ი (შუმინს) ყრუ ხმაური (წყლისა). შდრ. ლაზ. ში: ოშიუ ხმაური (ნ. მარი). 

Lemma: shumir-i  
Number: 24205  
შუმირ-ი (შუმირს) იგივეა, რაც შუმილი. 

Lemma: shumot-i  
Number: 24206  
შუმოთ-ი (შუმოთს) შფოთი. 

Lemma: shumotua  
Number: 24207  
შუმოთუა (შუმოთუას) სახელი იშუმოთუ(ნ) ზმნისა -- შფოთვა. 

Lemma: shumua  
Number: 24208  
შუმუა (შუმუას) იგივეა, რაც შუმა, -- სმა. სქანი ძირაფას იფსხუნუა შუმუა-ჭკუმუა, რძღაფაშა: ი. ყიფშ., გვ. 165 -- შენს ნახვას
ვირჩევ სმა-ჭამაზე, ძღომაზე. 

Lemma: shur-i  
Number: 24209  
შურ-ი (შურს) 1. სული. დიდ კოს დიდი შური უღუნია: თ. სახოკ., გვ. 246 -- დიდ კაცს დიდი სული უდგასო (აქვსო). ჩქიმი
დინაფილი შურსუ ჟინ ბორია მომიგანს: ი. ყიფშ., გვ. 139 -- ჩემს დაკარგულ სულს ზევიდან ქარი დამიბერავს. მიწი: -შური,
მუშენ დანთხი?...: ი. ყიფშ., გვ. 163 -- მითხარი: -- სულო, რატომ დაეცი? 2. სუნი. შურქ ქუმანთხუ -- სუნი მეცა. შურით
ქოგინთხე მა, მახარია!: ქხს, 1, გვ. 46 -- გიყნოსე (სუნიც გიყნოსე) მე, მახარია. ქ შური დო ხორცი სული და ხორცი. ჩქიმი
შემაწუხებელი შური დო ხორცით დოჭოუნი: ი. ყიფშ., გვ. 129 -- ჩემი შემწუხებელი სულითა და ხორცით დაწვას. ქ შურ{ი}
დო გური სული და გული. შურ დო გური მეწუხებუ: ქხს, 1, გვ. 56 -- სული და გული მიწუხს. კავკაციაში ეჭოფუას შურ დო
გურით ნოცადუე: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 114 -- კავკასიის აღებას სულით და გულით ცდილობდა თურმე. ქ შურით დინაფა სულით
დაკარგვა. ჭე იშათი ქჷმოშქურუ, შურით ხოლო მებდინე: ი. ყიფშ., გვ. 163 -- ცოტა იმისაც მეშინია, სულითაც დავიკარგო. ქ
შურიშ აშალაფა სულის ამოვარდნა, -- სიკვდილი. შურიში აშალაფაშა ოკო დაზიარჷკონი -- უნდა დაეზიარებინა
სიკვდილამდე (სულის ამოხდომამდე). ქ შურიშა ჯოღორიში ლალუა სულზე ძაღლის ყეფა, -- სულის წაწყმედა. ვარ დო, ვა
გოცოდუქჷ-და, ჯოღორქ ულალჷ სქანი შურცჷ: მ. ხუბ., გვ. 315 -- არა და, თუ არ გეცოდები, წაგიწყმდა სული! ქ შურიშ(ი)
ბუმა// შურიიბუმა სიჩუმე, უხმაურობა, სიცოცხლის ნიშან-კვალი: ქიმევრთი დო მინვოჯინინი, შურიში ბუმა ვარდუ -- რომ
მივედი და შევხედე, სრული სიჩუმე იყო. ქ შურიშ(ი) ბუმაშ(ი) მეტება სულის ბმის მიტოვება. გადატ. ხმის გაკმენდა. მეუტებუ
შურიშ ბუმა -- მიუტოვებია სულის ბმა (ხმა გაუკმენდია). ქ შურიში გარყება სულის გაყრა (ამოხდომა), -- სიკვდილი. შური
ამარი გეერყებუ: ი. ყიფშ., გვ. 164 -- აგერ მოკვდება. ქ შურიშ(ი) გინორთუაფა სულის გადაყოლიება, -- გართობა: შურიშ
გინართუაფალო სახელი ქიგგოდვი ფანტი: მ. ხუბ., გვ. 309 -- სულის გასართობად შეგარქვი (სახელი დაგადევი) ფანტი.
ქშურიში გოტება სულის განტევება, -- ძლიერი ნდომა; გადატ. სიკვდილი: ძორი დიხას ჩააბარჷ დო შური გოუტუუ
ენწერიშა: ი. ყიფშ., გვ. 158 -- მძორი მიწას ჩააბარა და სული გაუშვა ეწერში (მოკვდა). უშქური ქოძირუნი, შური გოტუუ დო
ქომოჸიდარაფუუ -- ვაშლი რომ ნახა, ძალიან მოისურვა და მაყიდინა. ქ შურიშ(ი) გოფარსალუა სულის განტევება, --
სიკვდილი: ხათე შური გოფარსალუუ -- მაშინათვე მოკვდა. გადატ. რისამე დიდად მონდომება, სურვილი. შური
გოფარსალუუ დო ქიმაღალაფუუ -- ძალიან ინდომა და მოატანინა. ქ შურიში გოღვინტუა სულის განტევება, -- სიკვდილი. ქ
შურიშ(ი) გოჸოთამა სულის გაგდება, -- სიკვდილი; მოკვლა. ნდემიში მორდილქჷ შური გააჸოთინაფუუ ნდემცჷ: ი. ყიფშ.,
გვ. 63 -- დევის გაზრდილმა მოკლა (სული გააგდებინა) დევი. ქ შურიშ(ი) გოჩამა სუნის ადენა, -- აყროლება. ქ შურიშ(ი)
დგუმა//შურიიდგუმა სულის დგმა, -- სიცოცხლე: ირფელი ჯგირი სქანი შური დგჷმასჷ მიისური: ა. ცაგ., გვ. 96 --
ყველაფერი კარგი შენს სიცოცხლეში (სულის დგმაში) მოისტუმრე. ქ შურიშ(ი) {დ}ინოდგუმა// დინოდგუმუ სულის
დგმა//ჩამდგმელი, -- გაცოცხლება//გამცოცხლებელი. მუდგა დასუსთებული რდე, ქინოგიდგჷნც შურცია: კ. სამუშ., ქხპს, გვ.
143 -- რაც გინდა დასუსტებული იყო, გამოგაცოცხლებსო (ჩაგიდგამს სულსაო). ჩქიმი შურიში დინოდგუმუ: ქხს, 1, გვ. 44 --
ჩემო სულისდგმავ (ჩამდგმელო, მაცოცხლებელო). ქ შურიშ(ი) დოკირუა სულის დაბმა. გადატ. დანაყრება, დაკმაყოფილება.
გამლეღჷ ხაშილი ჩხონჩხი, ოჭკომჷ, შური ქჷდჷკირჷ -- გამოიტანა მოხარშული ღვიძლი, შეჭამა, დანაყრდა (სული დაიბა).
ქ შურიშ(ი) დღა // შურიშხა სულის დღე. შდრ. სუნთობა. ქ შურიშ(ი) ეშალაფა სულის ამოსვლა, -- სიკვდილი: ამარ-ამარ
შური გეშალუ -- აგერ-აგერ სული ამოუვა, -- მოკვდება. ქ შურიშ(ი) ეშაღალა სულის ამოღება, -- შეწუხება. ქ შურიშ(ი)
იშასორუა სულის ამოძრობა, -- სიკვდილი: თეში გეშასორუდას შური სქან მაჭყალს -- ისე ამოძრობოდეს სული შენს
მაწყევარს. ქ შურიშ(ი) კაშუა მძიმედ სუნთქვა; სულის მძიმედ მოთქმა, -- ქშენა. წარეთ შურსუ პკაშუნქ: ი. ყიფშ., გვ. 120 --
მწარედ ვითქვამ სულს. იშენით ზაკაიკის შური აკაშუაფ: მ. ხუბ., გვ. 28 -- მაინც ზაკაიკს სული ეხუთება. ქ შურიში კორობუა
სულის შეკუმშვა: შური აკორობუდუ, გური აჭუდუ: აია, 1, გვ. 19 -- სული ეკუმშებოდა, გული ეწვოდა. ქ შურიში ლაფა სულის
ამოხდომა: მალას აჸი შურიშ ლაფა: აია, 1, გვ. 19 -- მალე სული ამოხდება. ქ შურიშ(ი) ლება სულის დალევა. გადატ.
გაკმენდა: ველებაა შური! -- ხმა არ ამოიღო // ხმა გაკმინდე! ქ შურიშ მაფა სულის მეფე. გვალას ქიშარჭყოლადუქო,
გოვჭყორუუ შურიშ მაფა! -- მთლად დაგვიწყებიხარ, გამწყრომია სულის მეფე! ქ შური{შ} მალაფუ ვისაც სული ძვრება, --
მომაკვდავი. უჯინჷნ, შურიშ მალაფუ რე თე ცირა: მ. ხუბ., გვ. 279 -- რომ უყურა, მომაკვდავია ეს ცირა. შურ-მალაფჷ მუდგა
ორდასჷნი, ქოჩანქ-და, დასქილიდუანსია: მ. ხუბ., გვ. 279 -- მომაკვდავი რაც არ უნდა იყოს, თუ დაალევინებ (წამალს),
მოარჩენსო. ქ შურიშ მახუთალი სულის მხუთავი. ქ შურიშ მეჩამა სულის მიცემა, -- აყროლება. ხორცი ჯგირო ქიშინაახი,
შურქ ვემიაჩას -- ხორცი კარგად შეინახა, სული არ მიეცეს (აყროლდეს). შდრ. შურიშ გოჩამა. ქ შურიშ მიშადგუმა სულის



ჩადგმა, -- გაცოცხლება. ბრელი ხანიში უკული შურქ ქჷმშადგჷ: მ. ხუბ., გვ. 184 -- ბევრი ხნის შემდეგ გაცოცხლდა (სული
ჩაუდგა). ქ შურიშ მოდგუმა სულის მოდგმა, -- მომჯობინება, მომძლავრება. გადატ. ქონების შეძენა. კოჩქჷ მიიდგჷ შური: ი.
ყიფშ., გვ. 19 -- კაცი მომძლავრდა (სული მოითქვა); ეკონომიკურად მომძლავრდა, ქონება შეიძინა. ქ შურიშ ნთქალუა სულის
ღაფვა. ჩხომსჷ პიჯი გუუნჯამუ დო შურსჷ ინთქარსჷნი, ქოძირჷ: ა. ცაგ., გვ. 28 -- თევზს პირი გაუღია და სულს რომ ღაფავს,
ნახა. ქ შურიშ(ი) ნთხაფა სუნის შეგრძნება: მუჟანც შურქ ქაანთხჷ კოჩიშინი, დემქ მიოღვარუუ: მ. ხუბ., გვ. 184 -- როდესაც
კაცის სუნი იგრძნო, დევმა მიაყვირა. ქ შურიშ ნთხუაფა დაყნოსვა. მუჭოთ ვარდის, შურს გინთხუა: ქხს, 1, გვ. 71 -- როგორც
ვარდს, გყნოსავ. ქ შურიშ ულა სულის წასვლა, -- ძლიერ შეწუხება. კუჩხის მაჩამინუაფუ, შური მეურს -- ფეხზე მეფხანება,
სული მიმდის (ვწუხდები ძლიერ). ქ შურიშ ფაცხუა სულის განტევება, -- სიკვდილი: შურს ფაცხუნს -- კვდება. ქ შურიშ ქალიშ
მეჭყვიდუა სუნთქვის შეჩერება; ხმის გაკმენდა. ირი კოჩქჷ შურიში ქალი მეჭყვიდჷ: ი. ყიფშ., გვ. 68 -- ყველამ ხმა გაკმინდა
(სუნთქვა შეწყვიტა). ვაქალა შური! -- ხმა გაკმინდე (ხმა არ ამოიღო)! შური ვამაფუ ოქალარი: ქხს, 1, გვ. 117 -- ხმა უნდა
გავკმინდო (სული არ მაქვს სასუნთქი). შური ვა უქალჷნი, თეში ჸუდეშა ქჷმორთჷ: მ. ხუბ., გვ. 178 -- ხმა რომ არ ამოუღია,
ისე მოვიდა სახლში. ქ შურიში ღალა სუნთქვა (სულის ტარება): შურქუ ეშე ვამაღინჷ -- ვერ ვისუნთქე (სული ზევით ვერ
წავიღე). ქ შურიშ შინაფა სულის ხსენება. შდრ. შურიშ შხაფა. ქ შურიშ ჩხონაფა სულის ცხონება. დაბადებუშე თაშ(ი)
ერჩქინელი, -- გურიშ(ი) მალამა, შურიშ(ი) ჩხონაფა: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 26 -- დაბადებიდან ასეა შექმნილი, - გულის
მალამოვ, სულის ცხონებავ. ქ შურიშ წაულა სულის წახდომა: მართალი ქომიწიით, შურქუ ვა წაგირთასჷნი!: ი. ყიფშ., გვ. 4
-- მართალი მითხარით, სული არ წაგიწყმდეს (წაგიხდეს)! ქ შური წჷრდჷ სული წმინდა: უბადო შური წჷრდჷს ოჩხუპუ:
ეგრისი, გვ. 132 -- ბოროტი სული წმინდას ებრძვის. ქ შურიშ ხირუა სულის მოპარვა, -- გაკმენდა, გატვრინვა. შდრ. ლაზ. შურ:
შური სული, სუნი (ნ. მარი). 

Lemma: shuram-i  
Number: 24210  
შურამ-ი (შურამს) სუნიანი. მა რღოლი, სი შურამი ნდი: მ. ხუბ., გვ. 31 -- მე გიქენი, შე სუნიანო დევო. შქა ღვინი შვი
შურამია: ა. ცაგ., გვ. 8 -- შუა ღვინო სვი სუნიანიო. 

Lemma: shuramia  
Number: 24211  
შურამია ჯა (შურამია ჯას) ბოტან. ხემყრალა (ა. მაყ.). 

Lemma: shurapa  
Number: 24212  
შურაფა (შურაფას) 1. იხ. შურუა, -- დაყნოსვა. 2. შურება. 

Lemma: shurbado  
Number: 24213  
შურბადო (შურბადოს) გაუმაძღარი, მსუნაგი, ღორმუცელა, წუწკი. შდრ. ურძღაფელა; შურხე. 

Lemma: shurbumoba  
Number: 24214  
შურბუმობა (შურბუმობას) დუმილი, მდუმარება. იხ. შურუბუმუო. 

Lemma: shurbumu  
Number: 24215  
შურბუმუ (შურბუმუს) სულგაკმენდილი, სულგანაბული, გაჩუმებული, გაყუჩებული, ხმაგაკმენდილი; ჩუმი. 

Lemma: shurgot'ebul-i  
Number: 24216  
შურგოტებულ-ი (შურგოტებულ/რს) სულწასული, სულმოკლე. მუს რე, ჯიმა, შურგოტებულო უჯინექიე?: მ. ხუბ., გვ. 57 --
რასაა, ძმაო, სულწასულად რომ უყურებო? 

Lemma: shur-gurit  
Number: 24217  
შურ-გურით სულით-გულით. ათე ამბე შურ-გურითი მოკო დობხანტურუე: ქხს, 1, გვ. 328 -- ეს ამბავი სულით-გულით მინდა
დავასურათო (დავხატო). 

Lemma: shurdgimil-i  
Number: 24218  
შურდგიმილ-ი (შურდგიმილ/რს) იხ. შურდგუ/ჷმილი. 

Lemma: shurdguma  
Number: 24219  
შურდგუმა (შურდგუმას) იხ. შურდგჷმა. 

Lemma: shurdgumas  
Number: 24220  
შურდგუმას ზმნზ. სიცოცხლეში, -- სულდგმას (სულდგმის მანძილზე). ჩქიმი შურ-დგუმას ვაშმოჭყორდუ მა თე ამბე -- ჩემს
სიცოცხლეში (სულდგმის მანძილზე) არ დამავიწყდება მე ეს ამბავი. 

Lemma: shurdge'ma  
Number: 24221  
შურდგჷმა (შურდგჷმას) იგივეა, რაც შურდგუმა, -- სულდგმა; სიცოცხლე. მა შურდგჷმა მუშო მოკო: ქხს, 1, გვ. 242 -- მე
სიცოცხლე (სულდგმა) რად მინდა. 

Lemma: shurdge'mil-i  
Number: 24222  
შურდგჷმილ-ი (შურდგჷმილ/რს) სულდგმული; ცოცხალი არსება; ცხოველი. უხუ-ბუხუ (შურდგჷმილი)- ირდიხაშე ურხუ: კ.
სამუშ., ქხპს, გვ. 175 -- უხუ-ბუხუ (სულდგმული) - ყოველმხრიდან გაუხვრეტელი (გამოცანა: ტკიპი). 



Lemma: shurdge'mu/e'  
Number: 24223  
შურდგჷმუ/ჷ (შურდგჷმუ/ჷ-ს) სულდგმული. ვაარსებენს მუთუნი შურდგჷმუ/ჷ -- არ არსებობს რაიმე სულდგმული. წვანდის
ქჷდუქანცალუუ, შურდგჷმუ დო უდგჷმუქ არძოქ ქჷდიხვანცალუუ: მასალ., გვ. 62 -- კენწერო შეარხია, სულიერი
(სულდგმული) და უსულო (სულუდგმელი) ყველა შეინძრა. 

Lemma: shurdinapil-i  
Number: 24224  
შურდინაფილ-ი (შურდინაფილ/რს) სულდაკარგული. გადატ. გველი (ტაბუა). 

Lemma: shurdul-i  
Number: 24225  
შურდულ-ი (შურდულ/რს) იხ. შურდუმი. 

Lemma: shurdum-i  
Number: 24226  
შურდუმ-ი (შურდუმს) შურდული. ფერდის მიჟუმინჷ გიმე თეში, მუჭო შურდუმინი: მასალ., გვ. 69 -- ფერდობზე მიქრის
თავქვე ისე, როგორც შურდული. მოხუჯურო ქჷდეკინ შქვილ-საგანი, შურდუმი: აია, 1, გვ. 22 -- მოხერხებულად დაიჭირა
მშვილდ-ისარი, შურდული. 

Lemma: shurdun-i  
Number: 24227  
შურდუნ-ი (შურდუნს) იგივეა, რაც შურდუმი. 

Lemma: shurdux-i  
Number: 24228  
შურდუხ-ი (შურდუხის) იხ. შორდოხი, -- იგივეა, რაც ოჩხოტუე. შდრ. ვარაჸია. 

Lemma: shurebit  
Number: 24229  
შურებით ზმნზ. 1. სრულებით. ე ბოშიში დიდასჷ შურებითჷ ვახიოლებუ: ი. ყიფშ., გვ. 60 -- ამ ბიჭის დედას სრულებით არ
გახარებია. 2. შურით (ი. ყიფშ.). 

Lemma: shuret-i  
Number: 24230  
შურეთ-ი (შურეთის) სულეთი, საიქიო. შურეთიშე დორთინელი მითა მიძირუ -- საიქიოდან დაბრუნებული არავინ მინახავს. 

Lemma: shurep-i  
Number: 24231  
შურეფ-ი (შურეფის) რელიგ. სულების დღე, -- აღდგომის მეორე დღე (დ. ფიფია). 

Lemma: shurtar-i  
Number: 24232  
შურთარ-ი (შურთარს) იგივეა, რაც თარშური, -- მთავარი სული. შურთარი ჩუ{უ}რცხინუუ -- მთავარი სული ამოართვა, --
ძალიან შეაწუხა. 

Lemma: shurige{e}  
Number: 24233  
შურიგე{ე} საალერსო-საფიცარი მიმართვა: სულს გაფიცებ; სული თუ გწამს; სულისჩინო! ივანე დათუაშვილიშ შურიგეე,
ქოფჩია მუთუნია: მ. ხუბ., გვ. 117 -- ივანე დათუაშვილის სულს გაფიცებ (თუ გწამს), მაჭამე (მასვი) რამეო. ირო ორდა,
მახარია, თოლიგე დო შურიგე: ქხს, 1, გვ. 314 -- სულ იყავი, მახარია, თოლიგე და შურიგე. 

Lemma: shuridguma  
Number: 24234  
შურიდგუმა (შურიდგუმასღ შურიშ სულის + დგუმას დგმას) სულისდგმა. 

Lemma: shuridgumu  
Number: 24235  
შურიდგუმუ (შურიდგუმუს) სულდგმული. ასე მუსუ გიწინქინი, შურიდგჷმუს ვაუწუა:აია, 2, გვ. 85 -- ახლა რასაც გეტყვი,
სულდგმულს არ უთხრა. იხ. შურდგჷმუ/ჷ. 

Lemma: shurik'ia  
Number: 24236  
შურიკია (შურიკიას) მოფერ. სულიკო. მა ვა გიწინქ, შურიკია, სი თვითანჷ ქიმეხვადი: ი. ყიფშ., გვ. 173 -- მე არ გეტყვი,
სულიკო, შენ თავად (თვითონ) მიხვდი. შურიკია, შური-გური, სო ერჩქინდი თეშ მანგური: მასალ., გვ. 30 -- სულიკო, სულო-
გულო, სად გაჩნდი ასეთი სახისა (ამის მსგავსი). 

Lemma: shurik'oxoxil-i  
Number: 24237  
შურიკოხოხილ-ი (შურიკოხოხილ/რს) ზუსტი, ნამდვილი, -- კოპიო. მიოჯინექინი, შურიკოხოხირი მუამუშიე -- რომ შეხედავ,
კოპიო მამამისია. 

Lemma: shurik'unt'a  
Number: 24238  
შურიკუნტა (შურიკუნტას) იგივეა, რაც შურკუნტა. 

Lemma: shurime  



Number: 24239  
შურიმე (ღ შური მიშინე სული მიხსენე) შორსდ. ფიცილისა -- სულს ვფიცავ. ბაბაშ-შურმე მამის სულს ვფიცავ; დედაშ
შურიმე დედის სულს ვფიცავ. შდრ. ლაზ. შუ{რ}იმშინე ძვირფასო (აჭარ. დარგ. ლექსკ., 4, გვ. 70). შუ{რ}იმშინე ღ *შური-
მიშინე სული მიხსენე. 

Lemma: shurimalapu  
Number: 24240  
შურიმალაფუ (შურიმალაფუს) იხ. შურმალაფუ. ქიდელახუ დო შურიმალაფუო გინირთჷ: ქხს, 2, გვ. 26 -- ავად გახდა და
სულთმობრძავად იქცა. 

Lemma: shurimoc'ik'vil-i  
Number: 24241  
შურიმოწიკვილ-ი (შურიმოწიკვილ/რს) სულუწმინდური. ორქო მულნოძედ შურიმოწიკვილც: აია, 1, გვ. 23 -- ოქრო
სდებიყო სულუწმინდურს (სულმოსვრილს). 

Lemma: shuriubumu  
Number: 24242  
შურიუბუმუ (შურიუბუმუს) იხ. შურბუმუ, შურუბუმუ, -- მდუმარე. შურიუბუმუ მითოჯანუ ლოგინს -- მდუმარე წევს საწოლში. 

Lemma: shurishia  
Number: 24243  
შურიშია (შურიშიას) სულმოკლე, სულსწრაფი. შურიშია რენია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 158 -- სულსწრაფი (სულმოკლე) არისო. 

Lemma: shurishi  
Number: 24244  
შურიში ბუმა (შურიში ბუმას) ხმის ამოღება. შურიში ბუმა ვარე -- სრული სიჩუმეა (სულის ბმა არ არის); ჩამი-ჩუმი არ ისმის. 

Lemma: shurishua  
Number: 24245  
შურიშუა (შურიშუას) იხ. გილა-შურიშუა. 

Lemma: shurishxa  
Number: 24246  
შურიშხა (შურიშხას) რელიგ. სულის ხსენების დღე; შაბათი (ჩვეულებრივ). შურიშხა ღ შურიშ+დღა სულის დღე. შდრ.
თუთაშხა ღ თუთაშ-დღა. 

Lemma: shuric'aulir-i  
Number: 24247  
შურიწაულირ-ი (შურიწაულირს) სულწამხდარი, სულწაწყმედილი. ქ შურიწაულირიშ სქუა სულწაწყმედილის შვილი. მუშ
ნებაშა გილუურცუ შურიწაულირიშ სქუა: მასალ., გვ. 28 -- თავის ნებაზე დაიარება სულწაწყმედილის შვილი. 

Lemma: shuric'indam-i  
Number: 24248  
შურიწინდამ-ი (შურიწინდამს) სულუწმინდური; სიტყვ.-სიტყვ. სულჭუჭყიანი. შურიწინდამი მიღილოჟ: აია, 1, გვ. 22 --
სულუწმინდური მიიკლაკნება. 

Lemma: shurixinc'-i  
Number: 24249  
შურიხინწ-ი (შურიხინწის) უკმარობა (ავადმყოფობაა). 

Lemma: shurk'unt'a  
Number: 24250  
შურკუნტა, შურკუტა (შურკუ{ნ}ტას) იგივეა, რაც შურიკუნტა, -- სულმოკლე. ნინა გინძე მისჷთ უღუნი, შურკუნტა რენია:
ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 105 -- ვისაც გრძელი ენა აქვს, სულმოკლე არისო. შურკუტა კოჩი ვარე სანდო -- სულმოკლე კაცი არაა
სანდო. 

Lemma: shurmalapu  
Number: 24251  
შურმალაფუ (შურმალაფუს) იგივეა, რაც შურიმალაფუ, -- სულთმობრძავი, -- მომაკვდავი. შურმალაფუ ღურუდასჷ, ინა
ვარე საცოდალი: ქხს, 1, გვ. 97 -- სულთმობრძავი რომ კვდებოდეს, ის არაა საცოდავი (შესაცოდებელი). ქ შურმალაფუო
გინორთა სულამომსვლელად გადაქცევა (გახდომა). გადატ. სიკვდილის პირად მისვლა. ჸვამურიცხამქჷ ქიდეელახჷ დო
შურმალაფუო გინიირთჷ: ა. ცაგ., გვ. 25 -- შუბლვარსკვლავიანი ავად გახდა და სულთმობრძავად (მომაკვდავად) იქცა. 

Lemma: shurmoc'ik'vil-i  
Number: 24252  
შურმოწიკვილ-ი (შურმოწიკვილ/რს) იგივეა, რაც შურიმოწიკვილი, -- სულაკატებული, სულმოსვრილი; სულუწმინდური. 

Lemma: shuro  
Number: 24253  
შურო, შუროთ ზმნზ. სულ; სრულიად, სრულებითაც; საერთოდ; ოდნავ. შურო ვა გიღუნო ჭკუა?: ი. ყიფშ., გვ. 114 --
სრულებით არ გაქვს ჭკუა? სერით შურო ვა ვლურს: ქხს, 1, გვ. 134 -- ღამით სულ არ მძინავს. შურო გიმოს ვეტალენც: ი.
ყიფშ., გვ. 156 -- საერთოდ (ოდნავ) გემოს არ ტოვებს. ქჷმკმოჯინი, შურო ქიგოცოდჷქჷ-და: მასალ., გვ. 30 -- მომხედე,
ოდნავ თუ გეცოდები. ქიშილებე..., შუროთ ვეშაიჸონანიე: მ. ხუბ., გვ. 5 -- შეიძლება..., სრულებითაც არ ამოგიყვანონო. ქ
შურო ბრელი ძალიან ბევრი: შურო ბრელ ამბეს გეჩიებუქ -- ძალიან ბევრ ამბავს გიამბობ. ქ შურო ვარ სულ არა. ქ
შურო(თ) მუთას სულ არაფერს, სრულიად არაფერს: შურო მუთას აკეთენს -- სრულებით არაფერს არ აკეთებს. ქ შურო
მუთუნს. შდრ. გვალას, გვალო. 



Lemma: shursantxo  
Number: 24254  
შურსანთხო (შურსანთხოს) სუნამო. იხ. ნთხუაფა. 

Lemma: shurua  
Number: 24255  
შურუა (შურუას) სახელი შურანს ზმნისა -- {და}სუნვა; {და}ყნოსვა. ჯოღორი წყარს შურანს -- ძაღლი წყალს სუნავს. შურანს
(დოშურუუ დასუნა, დაყნოსა; დუუშურუუ დაუყნოსავს; დონოშურუე(ნ) დაყნოსავდა თურმე) გრდმ. სუნავს, ყნოსავს. უშურანს (დუუშურუუ
დაუყნოსა, დუუშურუუ დაუყნოსავს) გრდმ. სასხვ. ქც. შურანს ზმნისა -- უსუნავს, უყნოსავს. ოშურაფუანს (ოშურაფუუ აყნოსვინა,
უშურაფუაფუ უყნოსვინებია, ნოშურაფ{უაფ}უე(ნ) აყნოსვინებდა თურმე) კაუზ. შურანს ზმნისა -- აყნოსვინებს, ასუნებინებს. მაშურალი
მიმღ. მოქმ. მსუნავი, მყნოსავი. ოშურალი მიმღ. ვნებ. მყ. სასუნავი, საყნოსი. შურელი მიმღ. ვნებ. წარს. დასუნული, დაყნოსილი.
ნაშურა მიმღ. ვნებ. წარს. ნასუნი, ნაყნოსი. ნაშურუერი მიმღ. ვნებ. წარს. სუნვის, ყნოსვის საფასური. უშურუ მიმღ. უარყ. დაუსუნავი,
დაუყნოსავი. შდრ. ლაზ. შურ: ვიშურამ ვყნოსავ (ნ. მარი). 

Lemma: shurubado  
Number: 24256  
შურუბადო (შურუბადოს) მსუნაგი, -- ავისული. გვალო ქოიძირჷნო თოლო შურუბადო, ურძღაფელა: ქხს, 1, გვ. 303 -- სულ
თვალითა დაგინახავს მსუნაგი, გაუმაძღარი... იხ. შურბადო. 

Lemma: shurubumoba  
Number: 24257  
შურუბუმობა (შურუბუმობას) რელიგ. დიდი ხუთშაბათი (დ. ფიფია). სიტყვ.- სიტყვ. ხმის ამოუღებლობა. 

Lemma: shurubumu  
Number: 24258  
შურუბუმუ (შურუბუმს) იგივეა, რაც შურბუმუ, შურიუბუმუ, -- სულგაკმენდილი. შურუბუმუო ზმნზ. სულგაკმენდილად,
სულგანაბულად. შურუბუმუო მინილუ ჸუდეშა -- (სულ)განაბული შევიდა სახლში. ჸაზახი შურ{ი}უბუმო რე: აია, 2, გვ. 69 --
გლეხი სულგანაბულია. 

Lemma: shurulir-i  
Number: 24259  
შურულირ-ი (შურულირს) სულწასული, სულმოკლე. შურულირი რე კატუცალო -- სულწასულია კატასავით. 

Lemma: shurulubumoba  
Number: 24260  
შურულუბუმობა (შურულუბუმობას) ხმისამოუღებლობა (ხმაამოუღებლობა). 

Lemma: shurume  
Number: 24261  
შურუმე იგივეა, რაც შურიმე, -- ფიცილის ფორმა: სულს ვფიცავ (გეფიცები). დიაჩქიმიშ(ი) შურუმე, ვოურქ -- დედაჩემის
სულს ვფიცავ, არ წავალ. 

Lemma: shurukaluo  
Number: 24262  
შურუქალუო ზმნზ. უხმოდ, ხმისამოუღებლად. შურუქალუო მიკოხედუ კუნთხუსუ -- ხმაამოუღებლად იჯდა კუთხეში. 

Lemma: shurshuraia  
Number: 24263  
შურშურაია (შურშურაიას) სულწასული; მოუთმენელი. შურშურაიათ ზმნზ. ჩქარ-ჩქარად. შურშურაიათ აკეთენს -- ჩქარ-
ჩქარად აკეთებს. 

Lemma: shurcinc-i  
Number: 24264  
შურცინც-ი (შურცინცის) სულწასული (ჭამა-სმაში). შდრ. ცინცი. შდრ. რაჭ. სუნცინცი ჭამაში სულწასული (ვ. ბერ.). 

Lemma: shurshxin-i  
Number: 24265  
შურშხინ-ი, შხურშხინ-ი (შ{ხ}ურშხინს) შუშხუნი, შიშხინი. 

Lemma: shurc'avlir-i  
Number: 24266  
შურწავლირ-ი (შურწავლირს), შურწაულირ-ი (შურწაულირს) იგივეა, რაც შურიწაულირი, -- სულწაწყმედილი,
სულწამხდარი. მუში ოჯახის მუშე ონ, შურწავლირი ვარდასჷნი: ქხს, 1, გვ. 25 -- თავის ოჯახს რატომ (რადა) ვნებს,
წაწყმედილი (სულწამხდარი) რომ არ იყოს. ო, სი შურწაულირია, ღურელო ორჭკუმუნქია: მ. ხუბ., გვ. 159 -- ო, შე
სულწაწყმედილოო, მკვდარს შეგჭამო. 

Lemma: shurc'ac'q'e'ndebul-i  
Number: 24267  
შურწაწყჷნდებულ-ი (შურწაწყჷნდებულ/რს) სულწაწყმედილი. ჰო, მუჭომც რე სხუნუნცუნი, ნწყჷმარი,
შურწაწყჷნდებული: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 137 -- ჰოი, რასაა, რომ ჩმახავს (მარჩიელობს) სულწაწყმედილი, ენატანია. 

Lemma: shurc'ulir-i  
Number: 24268  
შურწულირ-ი (შურწულირს) იგივეა, რაც შურწავლირი, -- სულწაწყმედილი, სულწამხდარი. მუ ოკოდ შურწულირც: ქხს, 1,
გვ. 191 -- რა უნდოდა სულწაწყმედილს. 

Lemma: shurxe  



Number: 24269  
შურხე (შურხეს) მსუნაგი, წუწკი. 

Lemma: shurxinc'-i  
Number: 24270  
შურხინწ-ი, შურხჷნწ-ი (შურხი/ჷნწის) სულხრინწა; ხრინწიანი. 

Lemma: shut'in-i  
Number: 24271  
შუტინ-ი (შუტინს) იგივეა, რაც შვიტინი. 

Lemma: shuuloba  
Number: 24272  
შუულობა (შუულობას) შესაძლებლობა. გუმორძგვას ირი ქეჸანეფც ხანდებაში შუულობას: ყაზაყ., 13.03.1931, გვ. 3 --
გაუმარჯოს ყველა ქვეყანაში შრომის შესაძლებლობას. 

Lemma: shup-i  
Number: 24273  
შუფ-ი (შუფის) 1. შუბი. 2. წისქვილი ნაწილი. 

Lemma: shupam-i  
Number: 24274  
შუფამ-ი (შუფამს) შუბიანი. მუკი-მუკი გომობარგჷ შუფამი რისეფიში ჯარი: ი. ყიფშ., გვ. 154 -- ირგვლივ მარტყია შუბიანი
რუსის ჯარი. 

Lemma: shupin-i  
Number: 24275  
შუფინ-ი (შუფინს) წყლის (მდინარის) ძლიერი დინების ხმაური. 

Lemma: shupinua  
Number: 24276  
შუფინუა (შუფინუას) სახელი შუფინუნს ზმნისა -- ქშენა; ხმაური. გოშუფინი, რკინაშ ხოჯი, სი ვაგოკო ჭა დო ფურჩა:
მასალ., გვ. 116 -- დაიქშინე, რკინის ხარო, შენ არ გინდა ჩალა და ფუჩეჩი. შუფინუნს (შუფინუ {და}იქშინა, უშუფინუ {და}უქშინავს,
ნოშუფინუე(ნ) ქშინავდა თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ. ქშინავს. 

Lemma: shupur-i  
Number: 24277  
შუფურ-ი (შუფურს) შუფური (?). ნოტყელქ ჭითა შუფურს მუკი დო მუკი ქჷგათხოზჷ -- ტყიურმა (ტყის ბინადარმა) წითელ
შუფურს ირგვლივ გასდია. 

Lemma: shuk-i  
Number: 24278  
შუქ-ი (შუქის) 1. შუქი, სხივი; სინათლე; ძალა (ი. ყიფშ). 2. ქარგრიგალი, ქარიშხალი. თიში შუქიქ ე ბოში ოზეში გინო
გაგჷნააჸოთჷ: ი. ყიფშ., გვ. 26 -- იმის შუქმა (ქარმა) ეს ბიჭი ეზოს გარეთ გადააგდო. შდრ. ნაშუქუ. ტოპონ. ოშუქე ფოქვა
საქარო მღვიმე (პ. ცხად.). იხ. შუხი. 

Lemma: shush-i  
Number: 24279  
შუშ-ი (შუშს) ჩუმი, წყნარი, მშვიდი. შუში სერი რე -- წყნარი ღამეა. შუში არდგილი -- თბილი ადგილი, რომელიც დაცულია
ქარისაგან. გადატ. თოვის დაწყების წინ დათბობა. ფერი შუშიე, დოთუნს -- ისეთი სიწყნარეა, რომ მოთოვს. 

Lemma: shusha  
Number: 24280  
შუშა (შუშას) შუშა. 

Lemma: shushapa  
Number: 24281  
შუშაფა (შუშაფას), შუშება (შუშებას) სახელი აშუშენს, იშუშებუ(ნ) ზმნათა -- {და}წყნარება, {და}მშვიდება, -- შუშება. აშუშენს
(დააშუშუ დაამშვიდა, დუუშებუ დაუმშვიდებია, დონოშუშებუე(ნ) დაამშვიდებდა თურმე) გრდმ. ამშვიდებს, აშუშებს, აწყნარებს. იშუშენს
(დიიშუშუ დაიმშვიდა, დუუშუშებუ დაუმშვიდებია) გრდმ. სათავ. ქც. აშუშენს ზმნისა -- იმშვიდებს; იშუშებს. უშუშენს (დუუშუშუ დაუშუშა,
დაუწყნარა; დუუშუშებუ დაუშუშებია, დაუწყნარებია) გრდმ. სასხვ. ქც. აშუშენს ზმნისა -- უშუშებს, უმშვიდებს, უწყნარებს.
იშუშებუ(ნ) (დიიშუშუ//დეეშუშუ დაშუშდა, დაწყნარდა; დოშუშებე{ლე}(ნ) დაშუშებულა, დაწყნარებულა) გრდუვ. ვნებ. აშუშენს ზმნისა --
მშვიდდება, შუშდება, წყნარდება. ეშუშებუ{უ}(ნ) (დეეშუშუ დაუშუშდა, დაუწყნარდა; დაშუშებუ დაშუშებია, დასწყნარებია) გრდუვ.
ვნებ. უშუშენს ზმნისა -- უმშვიდდება, უშუშდება, უწყნარდება. იშუშენე(ნ) (იშუშენუ შესაძლებელი გახდა დაშუშება, დაწყნარება; --
, -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. აშუშენს ზმნისა -- შეიძლება დაშუშება, დამშვიდება, დაწყნარება. აშუშენე(ნ) (აშუშენუ შეძლო
{და}ეშუშებინა, {და}ემშვიდებინა; -- ; დონოშუშებუე(ნ) შესძლებია დაშუშება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უშუშენს ზმნისა -- შეუძლია
{და}აშუშოს, {და}ამშვიდოს, {და}აწყნაროს. ოშუშებაფუანს (ოშუშებაფუუ აშუშებინა; უშუშებაფუაფუ უმშვიდებინებია; ნოშუშებაფუე(ნ)
აშუშებინებდა, ამშვიდებინებდა თურმე) კაუზ. აშუშენს ზმნისა -- აშუშებინებს, ამშვიდებინებს, აწყნარებინებს. მაშუშებელი მიმღ.
მოქმ. {და}მშუშებელი; {და}მამშვიდებელი; {და}მწყნარებელი. ოშუშებელი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}საშუშებელი; {და}სამშვიდებელი,
{და}საწყნარებელი. დაშუშებული მიმღ. ვნებ. წარს. დაშუშებული; დაწყნარებული. ნაშუშები მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნაშუშები;
{და}ნაწყნარები. ნაშუშებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}შუშების; {და}წყნარების საფასური. {უდუ}უშუშებუ მიმღ. უარყ. {და}უშუშებელი;
{და}უწყნარებელი. 

Lemma: shushel-i  
Number: 24282  
შუშელ-ი (შუშელ/რს) შიშველი; უტყეო ადგილი მთაში, საქონლის (თხის, ცხვრის) საძოვარი, -- ალპური საძოვრების ზონა.
შუშელი რე, ჯა ვაჩანსინი, ფერი არდგილი -- შიშველია, ხე რომ არ დგას, ისეთი ადგილი. ჟი შუშელცჷ ასქვამანცჷ



მელიშია დოჸურილი -- ზევით შიშველ ადგილს ალამაზებს მოცვი დახუნძლული. შუშელეფით მელარაჸუნდეს ჯოგის --
შიშველი ადგილებით გამორეკავდნენ ჯოგს. დუდშუშელი თავშიშველი. შდრ. ჯალონი. 

Lemma: shushin-i  
Number: 24283  
შუშინ-ი (შუშინს) ძნელი სუნთქვა. 

Lemma: shushu  
Number: 24284  
შუშუ (შუშუს): შუშუ კოჩი მჩატე (გონებით); 1. მოშტერო, მოსულელო; 2. მშვიდი კაცი. 3. ანთროპონიმიცაა. შდრ. შუში. იმერ.
შუშუ მოტვინთხელოსავით (ვ. ბერ.). 

Lemma: shushuluba  
Number: 24285  
შუშულუბა (შუშულუბას) ბოტან. მაჩიტა (ა. მაყ.). 

Lemma: shux-i  
Number: 24286  
შუხ-ი (შუხის) 1. დახუთული ჰაერი (მაგარი სიცხის დროს). 2. ცხელი ქარი; ცხელი ჰაერის ძლიერი ტალღა. იხ. შუქი. 

Lemma: she'  
Number: 24287  
შჷ (შჷს) იგივეა, რაც შუ, -- 1. სველი. ილჷნს ოთიფურეს ჟვერი შჷ, ლადირი -- იბრძვის სათიბში ჟვერი სველი, ნედლი. შდრ.
შჷმე. 2. ახსოვს. იხ. შვენა. 

Lemma: she'ba  
Number: 24288  
შჷბა (შჷბას) იხ. შიბა, -- შოვნა. ე ოშჷბუეფი ვიშო ქემვოტევა: მ. ხუბ., გვ. 268 -- ეს საშოვნელები მივატოვეო იქით. 

Lemma: she'bot'a  
Number: 24289  
შჷბოტა (შჷბოტას) საქმის უსუფთაოდ მკეთებელი. 

Lemma: she'me  
Number: 24290  
შჷმე (შჷმეს) იხ. შიმე, -- სველი, ნესტიანი; ნოტიო. 

Lemma: she'mot-i  
Number: 24291  
შჷმოთ-ი (შჷმოთის) იხ. შუმოთი, -- შფოთი. 

Lemma: she'mor-i  
Number: 24292  
შჷმორ-ი (შჷმორს) იხ. შიმორი, -- 1. შმორი; 2. ნელი წვიმა, -- თქორი. 

Lemma: she'na  
Number: 24293  
შჷნა (შჷნას) იხ. შინა, -- ხსოვნა, ხსენება. შჷნას მითა გჷნოჸუნაფჷ -- ხსოვნას არავინ გადაჰყოლია. 

Lemma: she'ntap-i  
Number: 24294  
შჷნთაფ-ი (შჷნთაფის) იხ. შონთება, -- სახელი იშჷნთანს ზმნისა -- ბორგვა, შფოთვა. იშჷნთანს (იშჷნთუუ იშფოთა, უშჷნთუუ
უშფოთავს, ნოშჷნთუე(ნ) შფოთავდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. შფოთავს. 

Lemma: she'rt'in-i  
Number: 24295  
შჷრტინ-ი (შჷრტინს) გულამოსკვნილი ტირილი (მ. ძაძ., 2, გვ. 108).შდრ. შხირთინი. 

Lemma: she'ril-i  
Number: 24296  
შჷრილ-ი (შჷრილს) იხ. შირილი. 

Lemma: she'rua  
Number: 24297  
შჷრუა (შჷრუას) იხ. შირუა. ნაბეტანი ფუალაშე ჩუანც დუღა იშჷრუუ: მასალ., გვ. 24 -- მეტისმეტი დუღილისაგან ქვაბში
მდუღარე ჩაშრება. 

Lemma: she'rshin-i  
Number: 24298  
შჷრშინ-ი (შჷრშინს) იხ. შირშინი. 

Lemma: she'shon-i  
Number: 24299  
შჷშონ-ი (შჷშონს) იხ. შიშონი. 

Lemma: shpot-i  
Number: 24300  



შფოთ-ი (შფოთის) შფოთი. 

Lemma: shpunt-i  
Number: 24301  
შფუნთ-ი (შფუნთის) [რუს. шпунт ნარანდი] შპუნტი, დურგლის ხელსაწყოს (შალაშინის) სახეობა, -- ხის (ფიცრის) სარანდი. 

Lemma: shka  
Number: 24302  
შქა შუა. იხ. შკა. შქა ჭკომუა ქაფუ ათე კვერიში: მ. ყიფშ., გვ. 41 -- შუა ჭამა აქვს ამ კვერისა. შქა კვირკვესუ უჩქუ ჩხურუ:
ქხს, 1, გვ. 65 -- შუა აგვისტოს იცის სიცივე. შქას (//შკას) შუაზე, შუაში. ენეფი შქას გორთეს: მ. ხუბ., გვ. 32 -- ესენი შუაზე
გაყვეს. დიო ვავორეთ შქას -- ჯერ შუაშიც არ ვართ. შქაშა (//შკაშა) შუაზე; შუამდე. გოუსოფუ შქაშა დუცუ: კ. სამუშ., ქხპს, გვ.
120 -- გავუპობ (გავუხეთქავ) შუაზე თავს. იხ. ოშქარი. შდრ. ლაზ. შქა შუა (ნ. მარი). 

Lemma: shka{a}ban-i  
Number: 24303  
შქა{ა}ბან-ი (შქა{ა}ბანს) იხ. შკაბანი, -- შუა ადგილი. შქააბანს/ცჷ ზმნზ. შუაში, შუა ადგილას. მუურქუ ბოშიქჷ ლეკური დო
შქააბანსჷ გოჭკირჷ: ა. ცაგ., გვ. 11 -- მოუქნია ბიჭმა ლეკური და შუა ადგილას გაჭრა. შქააბანს გიიღუ: ი. ყიფშ., გვ. 31 --
შუაზე გაჭრა (გაიტანა). ირფელი შქაბანც გიბრთათია: აია, 1, გვ. 26 -- ყველაფერი შუაზე გავიყოთო. 

Lemma: shkabadas  
Number: 24304  
შქაბადას ზმნზ. იგივეა, რაც შქააბანს, -- შუაზე, შუა ადგილზე. სოდე გეიწურუანთი, თექ გორსოფუნთ შქაბადას: ქხს, 1, გვ.
265 -- სადაც დაგიმიზნებთ, იქ გაგხეთქავთ შუაზე. 

Lemma: shkabandixa  
Number: 24305  
შქაბანდიხა (შქაბანდიხას) იხ. შკადიხა, -- შუა ადგილი. შქაბანდიხას ზმნზ. შუა ადგილზე. შქაბანდიხას გინოხორხილი
ჸოფე თე ჭყონი: მ. ხუბ., გვ. 3 -- შუა ადგილას გადახერხილი ყოფილა ეს მუხა. 

Lemma: shkabania  
Number: 24306  
შქაბანია (შქაბანიას) შუა ადგილი. შქაბანიას ზმნზ. შუაზე. ლევანქ გიაშქუ ლეკური დო შქაბანიას გაჸოთინაფუ: მ. ხუბ.,
გვ. 12 -- ლევანმა დაარტყა ლეკური და შუაზე გაჭრა (გააგდებინა). 

Lemma: shkabans  
Number: 24307  
შქაბანს იგივეა, რაც შქააბანს. შქაბანს გოჭკირუ -- შუაზე გაჭრა. 

Lemma: shkagvala  
Number: 24308  
შქაგვალა (შქაგვალას) შუამთა. შდრ. ჩეგვალა. 

Lemma: shkagur-i  
Number: 24309  
შქაგურ-ი (შქაგურს) შუაგული. შქაგურ სინჩხეს მოირთუო ჸვანაშა ულაქ? -- შუაგულ სიცხეში მოგინდა (მოგივიდა) ყანაში
წასვლა? 

Lemma: shkagurc'q'ar-i  
Number: 24310  
შქაგურწყარ-ი (შქაგურწყარს) შუაგულის წყალი. აკა, სქუაგე, შქაგურწყარი გეშეღი ინჭაშე -- ერთი, შვილოსა, შუაგულის
წყალი ამოიღე ჭიდან. 

Lemma: shkadachxir-i  
Number: 24311  
შქადაჩხირ-ი (შქადაჩხირს) იხ. შკადაჩხირი. 

Lemma: shkadixa  
Number: 24312  
შქადიხა (შქადიხას) იგივეა, რაც შკადიხა, შქაბანდიხა. შქადიხას ზმნზ. შუა ადგილზე. ქემშმოჸოთჷ მა შქადიხას: ი. ყიფშ.,
გვ. 139 -- ჩამაგდო მე შუა ადგილას. 

Lemma: shkadgha  
Number: 24313  
შქადღა (შქადღას) იგივეა, რაც შკადღა, -- შუადღე. შქადღას ზმნზ. შუადღეს. ძღაბის შქადღას ქუდუუჭყუ ქვარაში ჭუა: ი.
ყიფშ., გვ. 83 -- გოგოს შუადღეზე დაუწყო მუცლის ტკივილი. შქადღა ბორჯის შუადღის დროზე: ქომორთუ შქადღა ბორჯის --
მოვიდა შუადღეზე (შუადღის დროზე). 

Lemma: shkataban-i  
Number: 24314  
შქათაბან-ი (შქათაბანს) შუა ადგილი, შუა. შქათაბანს ზმნზ. შუაში, შუა ადგილას. არძოს გორხუ შქათაბანს: ქხს, 1, გვ. 264 -
- ყველას გაგხვრეტ შუა ადგილას. 

Lemma: shkatabania  
Number: 24315  
შქათაბანია (შქათაბანიას) იგივეა, რაც შქათაბანი, -- შუა ადგილი. შქათაბანიას ზმნზ. შუა ადგილზე. ათე შკაფიშ
შქათაბანიას ქაჸოთია: მ. ხუბ., გვ. 227 -- ამ კარადის შუა ადგილს ესროლეო. 



Lemma: shkatxaban-i  
Number: 24316  
შქათხაბან-ი (შქათხაბანს) შუა ადგილი, შუა. შქათხაბანს/ც შუა ადგილას, შუაზე. ნამუს გეიწურუანქჷნი, არძას გორხუ
შქათხაბანც!: მასალ., გვ. 90 -- ვისაც (კი) დაგიმიზნებ (მიგითითებ), ყველას გაგხვრეტ შუაზე (შუა ადგილას)! 

Lemma: shkak'ar-i  
Number: 24317  
შქაკარ-ი (შქაკარს) შუაკარი. 

Lemma: shkak'ida//shkak'idala  
Number: 24318  
შქაკიდა//შქაკიდალა (შქაკიდა{ლა}-ს) შუაკედელი. 

Lemma: shkak'i{n}t-i  
Number: 24319  
შქაკი{ნ}თ-ი (შქაკი{ნ}თის) შუათითი. 

Lemma: shkak'och-i  
Number: 24320  
შქაკოჩ-ი (შქაკოჩის, შქაკოს) შუაკაცი; შუახნის კაცი; შემრიგებელი; მომრიგებელი (შუამავალი). 

Lemma: shkak'ochanua  
Number: 24321  
შქაკოჩანუა (შქაკოჩანუას) სახელი შქაკოჩენც ზმნისა -- შუაკაცობა, -- შუამავლობა. შქაკოჩენს (იყენ. იშქაკოჩუ იშუაკაცა,
უშქაკოჩებუ უშუაკაცნია, ნოშქაკოჩუე(ნ) შუაკაცობდა თურმე) გრდუვ. საშ.- მოქმ. შუაკაცობს. 

Lemma: shkamalu  
Number: 24322  
შქამალუ (შქამალუს) შქამალუ ღ შქაში მალუ შუაში მავალი, -- შუამავალი. 

Lemma: shkamartu//shkamartuu  
Number: 24323  
შქამართუ//შქამართუუ (შქამართუ{უ}-ს) ღ შქაში მართუუ შუაში მბრუნავი, -- მორევი. ინეფი ქინახუნუუნი შქამართუს --
ისინი ჩააჯინა შუამორევში 

Lemma: shkamindor-i  
Number: 24324  
შქამინდორ-ი (შქამინდორს) მინდვრის შუა ადგილი. შქამინდორს ზმნზ. შუა მინდორზე. შქამინდორს ქოძირჷ დიდი
დაჩხირი: ი. ყიფშ., გვ. 21 -- შუამინდორზე ნახა დიდი ცეცხლი. შდრ. აშამინდორია. 

Lemma: shkap'ichvan-i  
Number: 24325  
შქაპიჩვან-ი (შქაპიჩვანს) შუამარხვა. შქაპიჩვანს ზმნზ. შუამარხვას. შქაპიჩვანს მუურთუო ხორციშ ჭკომუაქ --
შუამარხვაზე მოუვიდა (შეექნა) ხორცის ჭამა. შდრ. პიჩვანი. 

Lemma: shkazham-i  
Number: 24326  
შქაჟამ-ი (შქაჟამს) შუა ჟამი; შუადრო. შქაჟამიშა{ხ} ზმნზ. შუა დრომდე. თიშ ოჯახის ფქეიფენდი მაჟიადღა შქაჟამიშა: კ.
სამუშ., ქხპს, გვ. 119 -- იმის ოჯახში ვქეიფობდით მეორედღის შუადრომდე. 

Lemma: shkartal-i  
Number: 24327  
შქართალ-ი (შქართალ/რს) რხევა; ფართი-ფურთი; შარიშური. 

Lemma: shkartun-i  
Number: 24328  
შქართუნ-ი (შქართუნს) საბანი. გამნუოწყი შქართუნი დო აშვოჯინი მა: ქხს, 1, გვ. 19 -- გადავხადე საბანი და დავხედე მე.
ჟი შქართუნო მუნაქუნც: აია, 1, გვ. 22 -- ზევიდან საბნად ახურავს. 

Lemma: shkas  
Number: 24329  
შქას იგივეა, რაც შკას, -- ზმნზ. შორის; შუაში. გამოიყენება თანდებულადაც. ცა დო დიხაში შქას მუთა ნოპალუე: ი. ყიფშ.,
გვ. 23 -- ცასა და მიწას შუა არაფერი ეპოვებოდა (ებადა). ჩე ზღვა დო უჩა ზღვა შქას რე ირემი: მ. ხუბ., გვ. 107 -- თეთრ
ზღვასა და შავ ზღვას შორის არის ირემი. შქას გოჭკირი გვერშაპი: მ. ხუბ., გვ. 12 -- შუაზე გაჭერი ვეშაპი. 

Lemma: shkaser-i  
Number: 24330  
შქასერ-ი (შქასერს). იგივეა, რაც შკასერი, -- შუაღამე. შქასერი რე უკუმელა: მასალ., გვ. 70 -- შუაღამეა კუნაპეტი. შქასერს,
შქასერ დროს (ჟანს), ბორჯის ზმნზ. შუაღამის დროს, შუაღამისას. შქასერ ჟანსჷ ხონარობაქ იჸუუ: ა. ცაგ., გვ. 92 --
შუაღამისას (ჟამს) ხმაურობა შეიქნა. შქასერ დროს ქჷმორთჷ მუდგაქჷრენი: მ. ხუბ., გვ. 159 -- შუაღამის დროს მოვიდა
რაღაცაა. 

Lemma: shkat'an-i  
Number: 24331  
შქატან-ი (შქატანს) შუატანი. შქატანიშ კოჩი -- შუატანის კაცი. შდრ. საშუალი. 

Lemma: shkap-i  



Number: 24332  
შქაფ-ი (შქაფის) იგივეა, რაც შკაფი. 

Lemma: shkakeip-i  
Number: 24333  
შქაქეიფ-ი (შქაქეიფის) შუა ქეიფი. შქაქეიფის ქიმიოდირთეს კარს -- შუაქეიფზე მიადგნენ კარს. 

Lemma: shkaghvin-i  
Number: 24334  
შქაღვინ-ი (შქაღვინს) შუა ღვინო; სახარჯო ღვინო. შუა ღვინო არის საწნახელში დადუღებული ღვინო, როცა საწნახელში
ჩაუმატებენ იმდენ წყალს, რამდენი ტკბილიც გამოიღო დაწნეხის შემდეგ (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 3, გვ. 163). შქაღვინი შვი
შურამია: ა. ცაგ., გვ. 8 -- შუაღვინო სვი სუნიანიო. 

Lemma: shkaq'ebur-i  
Number: 24335  
შქაყებურ-ი, შქაკებურ-ი (შქაყებურს, შქაკებურს) შუაკერია, -- კერიის შუა ადგილი. 

Lemma: shka՚uj-i  
Number: 24336  
შქაჸუჯ-ი (შქაჸუჯის, შქაჸუს) შუაყური. შქაჸუს იჭუანს შხირას -- შუაყურს იტკივებს ხშირად. 

Lemma: shkashara  
Number: 24337  
შქაშარა (შქაშარას) შუაგზა. შქაშარას ზმნზ. შუაგზაზე. შქაშარასჷ ქიგლეტუუ: ი. ყიფშ., გვ. 17 -- შუაგზაზე დატოვა. ჸურუს
ორზოლი შქარაშავა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 156 -- სულელის საგზალი შუაგზამდეო. 

Lemma: shkashimalu  
Number: 24338  
შქაშიმალუ (შქაშიმალუს) იგივეა, რაც შქამალუ, -- შუამავალი. 

Lemma: shka-shkas  
Number: 24339  
შქა-შქას ზმნზ. შუაში; შუა და შუა. ქარიატაშა ონჭჷნ ფერი, შქა-შქას ჸორშეფ აშაჸუნც: მასალ., გვ. 19 -- ქარუწვდენი
სიმაღლისა რომ არის ისეთი, შუა-შუა ჩაყოლებული აქვს კოშკები (გუმბათები). 

Lemma: shkashkua  
Number: 24340  
შქაშქუა (შქაშქუას) სახელი შქაშქუნს ზმნისა -- ნაწილ-ნაწილ დაჭრა. 

Lemma: shkac'ana  
Number: 24341  
შქაწანა (შქაწანას) შუაწელი. 

Lemma: shkac'irua  
Number: 24342  
შქაწირუა (შქაწირუას) შუაწირვა. 

Lemma: shkac'q'ar-i  
Number: 24343  
შქაწყარ-ი (შქაწყარს) შუაწყალი. შქაწყარს ზმნზ. შუაწყალზე. შქაწყარს დიიქ უწუუ: ი. ყიფშ., გვ. 40 -- შუაწყალზე დევმა
უთხრა. ქჷდნომიტუუ შქაწყარს: ი. ყიფშ., გვ. 140 -- ჩამტოვა შუაწყალში. 

Lemma: shkaxan-i  
Number: 24344  
შქახან-ი (შქახანს) შუახანი. 

Lemma: shkaxorco  
Number: 24345  
შქახორცო ზმნზ. შუახორცად. გადატ. კარგად. - მუჭო რექ? -- როგორ ხარ? - შქახორცო. -- შუახორცად (კარგად). 

Lemma: shked-i  
Number: 24346  
შქედ-ი (შქედის), შქერდ-ი (შქერდის) გორაკის (მთის) ჩრდილიანი (ჩრდილოეთი) ფერდობი (პ. ცხად., კატალ., გვ. 27). 

Lemma: shker-i  
Number: 24347  
შქერ-ი (შქერს) იგივეა, რაც შკერი, ფშკერი, -- ბოტან. შქერი. შქერიში ჭინ ჩუნაფილც ოჭიშის უჟიფუანც: აია, 1, გვ. 21 --
ცეცხლზე მოშუშულ (დარბილებულ) შქერის წნელს ზურგზე უტყლაშუნებს. 

Lemma: shkertua  
Number: 24348  
შქერთუა (შქერთუას) იგივეა, რაც ჟგერთუა, -- თელვა; მაგრად ცემა. 

Lemma: shkeron-i  
Number: 24349  
შქერონ-ი (შქერონს) ადგილი, სადაც ბევრი შქერია. 



Lemma: shkval-i  
Number: 24350  
შქვალ-ი (შქვალს) რკინის მშვილდი (გაზეთი `ილორი', 19.03.2002 წ.). 

Lemma: shkvartal-i  
Number: 24351  
შქვართალ-ი (შქვართალ/რს) იგივეა, რაც შქართალი, -- ტანის ლამაზი რხევით სიარული. შდრ. შქვერთი. 

Lemma: shkvapa  
Number: 24352  
შქვაფა (შქვაფას) იგივეა, რაც შკვაფა, -- სახელი აშქვანს, ოშქვანს ზმნათა -- 1. {გადა}ქცევა; გახდომა. მა ეფერი ბოში
მოკო, ... გვალას რზენო ოშქვანდას: მასალ., გვ. 32 -- მე ისეთი ბიჭი მინდა, ... მთას ბარად (ვაკედ) აქცევდეს. ფერო
წერილო გინმოშქვას -- ისეთ წერილად მაქცია. ჩქიმ დუდ თეში გიოშქვას, ირო მიფუჩუანდე: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 122 -- ჩემი
თავი ისე გაგიხდეს, რომ მუდამ მიფიცებდე. 2. დასობა. მასარს აშქვანს -- მესერს ასობს. იხ. დო-შქვაფა (მნიშვნ. -- 2). 3.
დარტყმა. დუს გითიაშქვანს ბიგას -- თავზე ურტყამს ჯოხს. იხ. გე-შქვაფა. 4. აშვება. იხ. ეშქვაფა. 5. მოშვება. იხ. მო-
შქვაფა. შდრ. შქუმალა. 

Lemma: shkvashkval-i  
Number: 24353  
შქვაშქვალ-ი (შქვაშქვალს) წინდაუხედავად ყველაფერზე ლაპარაკი. 

Lemma: shkvert-i  
Number: 24354  
შქვერთ-ი (შქვერთის) თასმა, შოლტი; ახალამონაყარი მცენარე; ხის ტოტზე ართმეული ტყავი გრძლად (გ. როგავა). შდრ.
შვები, შვეარი. იხ. შვერთი. შდრ. იმერ. შხვერთი ნედლ წნელზე ართმეული კანი (ვ. ბერ.). 

Lemma: shkvertere  
Number: 24355  
შქვერთერე, შქვერთერია (შქვერთერეს, შქვერთერიას) შოლტივით ტანის მქონე. შქვერთერია ძღაბი -- შოლტივით ტანის
მქონე გოგო. იხ. შქვერთი. 

Lemma: shkvertua  
Number: 24356  
შქვერთუა (შქვერთუას) იხ. ეშქვერთუა. 

Lemma: shkvida  
Number: 24357  
შქვიდა, შქვიდაფა (შქვიდა{ფა}-ს) სახელი ოშქვიდუანს, იშქვიდუუ(ნ) ზმნათა -- {და}ხრჩობა. შქვიდა გინომიჭყვიდეს: ქხს,
1, გვ. 69 -- დახრჩობა გადაუწყვიტეს. წყარიშ შქვიდაში ბედი ქიმეფჩათია: მ. ხუბ., გვ. 135 -- წყალში დახრჩობის ბედი
მივსცეთო. ართიქ შქვიდაფა გინუჭყვიდუ: მ. ხუბ., გვ. 14 -- ერთმა დახრჩობა გადაუწყვიტა. ვიშქვიდუუქ ზესქვიცალო: ი.
ყიფშ., გვ. 108 -- ვიხრჩობი შაშვივით. ოშქვიდუანს (ოშქვიდუუ {და}ახრჩო, უშქვიდუაფუ {და}უხრჩვია, ნოშქვიდ{აფ}უე(ნ) ახრჩობდა
თურმე) გრდმ. ახრჩობს. იშქვიდუანს (დიიშქვიდუ დაიხრჩო, დუუშქვიდუაფუ დაუხრჩვია) გრდმ. სასხვ. ქც. ოშქვიდუანს ზმნისა --
იხრჩობს თავს. უშქვიდუანს (დუუშქვიდუუ დაუხრჩო, დუუშქვიდუაფუ დაუხრჩვია) გრდმ. სასხვ. ქც. ოშქვიდუანს ზმნისა -- უხრჩობს.
იშქვიდუუ(ნ) (დიიშქვიდუ დაიხრჩო, დოშქვიდე{ლე}(ნ) დამხრჩვალა) გრდუვ. ვნებ. ოშქვიდუანს ზმნისა -- იხრჩობა. აშქვიდუუ(ნ)
(დააშქვიდუ დაეხრჩო, დოშქვიდუუ//დოშქვიდაფუ დახრჩობია) გრდუვ. ვნებ. უშქვიდუანს ზმნისა -- ეხრჩობა. იშქვიდე(ნ), იშქვიდენე(ნ)
(იშქვიდენუ შესაძლებელი გახდა {და}ხრჩობა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ოშქვიდუანს ზმნისა -- შეიძლება {და}ხრჩობა.
აშქვიდე(ნ), აშვიდენე(ნ) (აშქვიდენუ შეძლო {და}ეხრჩო, -- , დონოშქვიდ{აფ}უე(ნ) შესძლებია დახრჩობა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
უშქვიდუანს ზმნისა -- შეუძლია {და}ახრჩოს. ოშქვიდაფუანს (ოშქვიდაფუუ {და}ახრჩობინა, უშქვიდაფუაფუ {და}უხრჩობინებია,
ნოშქვიდაფუე(ნ) ახრჩობინებდა თურმე) კაუზ. ოშქვიდუანს ზმნისა -- ახრჩობინებს. მაშქვიდალი, მაშქვიდაფალი, მაშქვიდური, მაშქვიდუ{უ}
მიმღ. მოქმ. {და}მხრჩობელი, {და}მხრჩობი. ოშქვიდალი, ოშქვიდაფალი, ოშქვიდური მიმღ. ვნებ. მყ. {და}სახრჩობი. შქვიდელი,
შქვიდაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}მხვრჩალი. ნაშქვიდა, ნაშქვიდეფი, ნაშქვიდუ მიმღ. ვნებ. წარს. ნახრჩობი. ნაშქვიდუერი, ნაშქვიდაფუერი
მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ხრჩობის საფასური. უშქვიდუ, უშქვიდაფუ მიმღ. უარყ. {და}უხრჩობელი, {და}უმხრჩვალი.შდრ. ლაზ. შკვიდ:
ოშკვიდუ, ოშკიდუ ხრჩობა (ნ. მარი). 

Lemma: shkvidapa  
Number: 24358  
შქვიდაფა (შქვიდაფას) იხ. შქვიდა. 

Lemma: shkvidapil-i  
Number: 24359  
შქვიდაფილ-ი (შქვიდაფილ/რს) იხ. შქვიდელი. 

Lemma: shkvidel-i  
Number: 24360  
შქვიდელ-ი (შქვიდელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ოშქვიდუანს ზმნისა -- დამხრჩვალი. ასე თი შქვიდელი ზღვაში ქვინს ქოძუ:
ი. ყიფშ., გვ. 6 -- ახლა ის დამხრჩვალი ზღვის ფსკერზე (კი) დევს. თოკიშა იჸუასია მეჸუნაფილქია დო შქვიდაფირქია: მ.
ხუბ., გვ. 291 -- თოკთან იქნესო მიყვანილი და დახრჩობილიო. 

Lemma: shkvidua  
Number: 24361  
შქვიდუა (შქვიდუას) იხ. შქვიდა. 

Lemma: shkvit-i  
Number: 24362  
შქვით-ი (შქვითის) იგივეა, რაც შკვითი, -- შვიდი. შქვითი ჯიმა-კოჩემქ მიდართეს -- შვიდი ძმა-კაც{ებ}ი წავიდნენ. შდრ.
ლაზ. შქვითი შვიდი. იხ. მაშქვითა. 



Lemma: shkvitiner-i  
Number: 24363  
შქვითინერ-ი (შქვითინერს) შვიდნაირი. 

Lemma: shkvitosh-i  
Number: 24364  
შქვითოშ-ი (შქვითოშის) შვიდასი. 

Lemma: shkvitul-i  
Number: 24365  
შქვითულ-ი (შქვითულს) რელიგ. საგვარეულო ლოცვა; იცოდნენ ჭირნახულის დაბინავების შემდეგ, ოქტომბრის ბოლო
რიცხვებში, ორშაბათ დღეს. ამ დღეს დაკლავდნენ შვიდ სხვადასხვა სახის ცხოველსა და ფრინველს (გოჭს, ბატკანს, ციკანს,
ხბოს, ქათამს, ინდაურს, ბატს), ქვევრის თავზე აანთებდნენ 7 სანთელს, დაიჩოქებდნენ და ლოცულობდნენ (ს. მაკალ., გვ.
320); შვიდეული. 

Lemma: shkvil-i  
Number: 24366  
შქვილ-ი (შქვილ/რს) იხ. შკვილი, -- მშვილდი. გეეჭოფუ შქვილი: ი. ყიფშ., გვ. 21 -- აიღო მშვილდი. შქვილი დო კოპული --
მშვილდ-ისარი. იხ. ქა-შქვილი; შქვინდი. 

Lemma: shkvila  
Number: 24367  
შქვილა ღვინ-ი (შქვილა ღვინს) ქვევრში დარჩენილი მომჟავო ღვინო. 

Lemma: shkvila//shkvilua  
Number: 24368  
შქვილა//შქვილუა ძაფ-ი (შქვილა//შქვილუა ძაფის) ერთი ამოქნა (ამორება) ძაფი. შდრ. შულუა. 

Lemma: shkviler-i  
Number: 24369  
შქვილერ-ი (შქვილერს) მიმღ. ვნებ. წარს. შქვილანს ზმნისა -- დაპენტილი. თენა მიშუხენა სერით შქვილერი ბამბეშა: მ.
ხუბ., გვ. 138 -- ეს უზით ღამით გაპენტილ ბამბაში. შქვილა//შქვილუა ძაფი ერთი ამოქნა (ამოღება) ძაფი. შდრ. შულუა. 

Lemma: shkvilua  
Number: 24370  
შქვილუა (შქვილუას) სახელი შქვილანს ზმნისა -- მშვილდით პენტვა. შქვილით ბამბეს დო მონტყორს შქვილანდეს --
მშვილდით ბამბასა და მატყლს პენტავდნენ (მშვილდავდნენ). შქვილანს (დოშქვილუუ დაპენტა, დუუშქვილუუ დაუპენტავს,
დონოშქვილუე(ნ) დაპენტავდა თურმე) გრდმ. პენტავს. იშქვილანს (დიიშქვილუ{უ} დაიპენტა, დუუშქვილუ{უ} დაუპენტავს) გრდმ. სათავ. ქც.
შქვილანს ზმნისა -- პენტავს, მშვილდავს თავისას. უშქვილანს (დუუშქვილუ დაუპენტა, დუუშქვილუ დაუპენტავს) გრდმ. სასხვ. ქც.
შქვილანს ზმნისა -- უპენტავს, უმშვილდავს. იშქვილუუ(ნ) (დიიშქვილუ დაიპენტა, დოშქვილე{რე}(ნ) დაპენტილა) გრდუვ. ვნებ.
შქვილანს ზმნისა -- იპენტება, იმშვილდება. აშქვილუუ(ნ) (დააშქვილუ დაეპენტა, დოშქვილუუ დაჰპენტვია) გრდუვ. ვნებ.
უშქვილანს ზმნისა -- ეპენტება. იშქვილე(ნ) (იშქვილუ შესაძლებელი გახდა პენტვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. შქვილანს
ზმნისა -- შეიძლება დაიპენტოს. აშქვილე(ნ) (აშქვილუ შეძლო ეპენტა, -- , ნოშქვილუე(ნ) შესძლებია პენტვა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
უშქვილანს ზმნისა -- შეუძლია {და}პენტოს. ოშქვილაფუანს (ოშქვილაფუუ აპენტვინა, უშქვილაფუაფუ უპენტვინებია, ნოშქვილაფუე(ნ)
აპენტვინებდა თურმე) კაუზ. შქვილანს ზმნისა -- აპენტვინებს. მაშქვილარი მიმღ. მოქმ. მპენტავი. ოშქვილარი მიმღ. ვნებ. მყ.
საპენტი. შქვილერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}პენტილი. ნაშქვილა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაპენტი. ნაშქვილუერი მიმღ. ვნებ. წარს. პენტვის
საფასური. უშქვილუ მიმღ. უარყ. უპენტავი. 

Lemma: shkvind-i  
Number: 24371  
შქვინდ-ი (შქვინდის) იგივეა, რაც შქვილი, -- მშვილდი. შქვინდით ბამბეს რაჸუნდეს -- მშვილდით ბამბას პენტავდნენ
(რეკავდნენ). იხ. კიტოლი. შდრ. შქვინდი დო კოპული. 

Lemma: shkvindi  
Number: 24372  
შქვინდი დო კოპულ-ი (შქვინდი დო კოპულ/რს) მშვილდი და ისარი. შდრ. ქაშქვილი. 

Lemma: shkvindish  
Number: 24373  
შქვინდიშ ხორხ-ი (შქვინდიშ ხორხის) სისო ხერხი, გაბმული მშვილდიანი ხერხი. 

Lemma: shkvirta  
Number: 24374  
შქვირთა (შქვირთას) სწორი ლერწამივით. ეულირი ვორექ შქვირთაცალო, წკუმონტილი-თოკიცალო, დღას მითინი
ვაგობჯოგაფუ სოფელური კოჩიცალო!: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 176 -- ამოსული ვარ (სწორი) ლერწამივით, დაგრეხილი -
თოკივით, მისდღეში არავინ შემძულებია სოფლელი კაცივით! (გამოცანა: წერღი). შდრ. შქვერთი. 

Lemma: shkvirtal-i  
Number: 24375  
შქვირთალ-ი (შქვირთალს) იგივეა, რაც შქვირთა, -- მაღალი, სწორი (ტანისა). 

Lemma: shkvirtin-i  
Number: 24376  
შქვირთინ-ი (შქვირთინს) აშოლტვა; მაღლა ამართვა ლარივით. იშქვირთინანს გრდუვ. ვნებ. აშოლტილია. 

Lemma: shkvirin-i  
Number: 24377  



შქვირინ-ი (შქვირინს) იგივეა, რაც შკურინი, შქურინი, -- შიში. 

Lemma: shkida  
Number: 24378  
შქიდა, შქიდაფა (შქიდა{ფა}-ს) იგივეა, რაც შკიდაფა, -- კადრება. მუშენ იშქიდანქ, სქანი ჭირი?!: ი. ყიფშ., გვ. 2 -- რატომ
იკადრებ, შენი ჭირიმე?! მუთუნი ვააშქიდუუ ეს ნდიქ: მ. ხუბ., გვ. 31 -- არაფერი არ ჰკადრა ამას დევმა. ხენწჷფე ვა
შქიდულენს დიო მეულას: მ. ხუბ., გვ. 257 -- ხელმწიფე არ კადრულობს ჯერ მისვლას. შქიდაფულენს, შქიდულენს (იყენ.
იშქიდუუ იკადრა, უშქიდუაფუ უკადრებია, ნოშქიდაფუე(ნ) იკადრებდა თურმე) გრდუვ. საშ.- მოქმ. კადრულობს. 

Lemma: shkidapil-i  
Number: 24379  
შქიდაფილ-ი (შქიდაფილ/რს) იხ. შკიდაფილი, -- მიმღ. ვნებ. წარს. შქიდანს, შქიდულენს ზმნათა -- კადრებული. 

Lemma: shkidir-i  
Number: 24380  
შქიდირ-ი (შქიდირს), შქიდირაფა (შქიდირაფას) იგივეა, რაც შკიდირი, -- სახელი შქიდურენს, შქიდაფულენს ზმნათა --
კადრება. (თეში) მუჭოთ აშქიდირუაფუ მაფაში სქუასჷნი: ა. ცაგ., გვ. 45 -- (...ისე) როგორც ეკადრება მეფის შვილს. 

Lemma: shkili(do)sagan-i  
Number: 24381  
შქილი(დო)საგან-ი (შქილი(დო)საგანს) იგივეა, რაც შქვინდი დო კოპული, -- მშვილდ-ისარი. მოხუჯურო ქჷდეკინ შქილი-
საგანი, შქურდუმი: აია, 1, გვ. 22 -- მოხერხებულად დაიკავა მშვილდ-ისარი, შურდული. 

Lemma: shkilua  
Number: 24382  
შქილუა (შქილუას) სახელი შქილუნს ზმნისა -- მაგრად დარტყმა; ტკეცა; ცემა. ფერი შქილუ ჸუიჯინს, აკართინუუ -- ისეთი
დაარტყა (სტკიცა) ყურის ძირში, წააქცია. შქილუნს (ქოშქილუ დაარტყა, ქოუშქილუ დაურტყამს, ქონოშქილუე(ნ) დაარტყამდა თურმე)
გრდმ. არტყამს; სტკეცს. ოშქილაფუანს (ოშქილაფუუ აცემინა, უშქილაფუაფუ უცემინებია) კაუზ. შქილუნს ზმნისა -- აცემინებს,
მაგრად შემოაკვრევინებს. ოშქილარი მიმღ. ვნებ. მყ. მაგრად საცემი. ნაშქილა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაცემი (მაგრად). ნაშქილუერი
მიმღ. ვნებ. წარს. ცემის საფასური. 

Lemma: shkiora  
Number: 24383  
შქიორა (შქიორას) შრიალა. კიდირშა მუმონჭ შქიორა ჟვერი -- მკერდამდე მწვდება შრიალა ჟვერი. 

Lemma: shkirat'a  
Number: 24384  
შქირატა, შქჷრატა (შქი/ჷრატას) იგივეა, რაც შკირატა, -- შრეტა; ჩაქრობა. დაჩხირ მუჟანს მეშქირტუნი, ოკო აკუტურუე:
ქხს, 1, გვ. 328 -- ცეცხლი როცა ჩაქრება, უნდა შეუკეთო. ბჭუნს დაჩხირ უშქირატუ: ქხს, 1, გვ. 64 -- მწვავს ცეცხლი
ჩაუქრობელი. 

Lemma: shki/e'rat'il-i  
Number: 24385  
შქი/ჷრატილ-ი (შქი/ჷრატილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. შქი/ჷრიტუნს ზმნისა -- ჩამქრალი, დაშრეტილი. დიოთ ვარე
შქჷრატილი: მასალ., გვ. 31 -- ჯერაც არაა ჩამქრალი. 

Lemma: shkirat'ua  
Number: 24386  
შქირატუა, შქჷრატუა (შქი/ჷრიტუას) იგივეა, რაც შკირატუა, შკირიტუა. 

Lemma: shkirapa  
Number: 24387  
შქირაფა (შქირაფას) სახელი ოშქირუანს ზმნისა -- დაამება; დაწყნარება. 

Lemma: shkiren-i  
Number: 24388  
შქირენ-ი, შქჷრენ-ი (შქი/ჷრენს) იგივეა, რაც შკი/ჷრენი, -- შიმშილი. ჭუკი ხულას შქირენით ვემლაღურუნია: თ. სახოკ., გვ.
269 -- თაგვი ხულაში (საკუჭნაოში) შიმშილით არ მოკვდებაო. შქირენს მილაჭკომაფუ ვააკონია: თ. სახოკ., გვ. 263 --
შიმშილს მისატანებელი (მისაჭმელი) არ უნდაო. შქირენიში ღურელეფსუ ჸუდეშა სერიშა ვამართეს: ი. ყიფშ., გვ. 150 --
შიმშილით მკვდრები სახლში ღამემდე ვერ მოვიდნენ. 

Lemma: shkirena  
Number: 24389  
შქირენა, შქჷრენა (შქი/ჷრენას) იგივეა, რაც შკირენა, -- შიმშილობა. ითმინენს ლახუას, შქირენას დო ხონებასუ: ქხს, 1,
გვ. 216 -- ითმენს ცემას, შიმშილსა (შიმშილობას) და მარხვას. შქირენა წანას ჩხვერიშ ღუმუ დო ჸვალი ხოლო იჭკომენია:
ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 158 -- შიმშილობის წელს ჩხვერის (ღომის) ღომი და ყველიც იჭმევაო. 

Lemma: shkirenua  
Number: 24390  
შქირენუა, შქჷრენუა (შქი/ჷრენუას) იგივეა, რაც შკირენუა, -- სახელი შქი/ჷრენს ზმნისა -- შიება, შიმშილობა. ირო
ფშქირენც: ი. ყიფშ., გვ. 69 -- ყოველთვის მშია. ჯინოსქუა ჭკის ვაჭკუნსი, ქოშქირენს-და, ჭირს მოპჭკუნს (//მომჭკუნს) --
აზნაური მჭადს არ ჭამს, თუ მოშივდა, ჭირს მომჭამს. შქირენს (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ.
სტატიკ. შია. აშქირენუუ(ნ) (მააშქირენუუ(ნ) მოშივდება, მააშქირენუ მოშივდა, მოშქირინუუ მოშივებია, მონოშქირინუე(ნ) მოშივდებოდა
თურმე) გრდუვ. ვნებ. შივდება. ოშქირენუანს (ოშქირენუუ აშიმშილა, უშქირენუაფუ უშიმშილებია) გრდმ. აშიმშილებს. უშქირენუანს
(უშქირენუუ აშიმშილა, უშქირენუაფუ უშიმშილებია) გრდმ. აშიმშილებს. ოშქირინებაფუანს (ოშქირინებაფუუ აშიმშილებინა,
უშქირინებაფუაფუ უშიმშილებინებია, ნოშქირინებაფუე(ნ) აშიმშილებინებდა თურმე) კაუზ. ოშქირენუანს ზმნისა -- აშიმშილებინებს.
შქირენული მიმღ. ვნებ. წარს. მშიერი. ნაშქირენუ მიმღ. ვნებ. წარს. ნაშიმშილები. ნაშქირენუერი მიმღ. ვნებ. წარს. შიმშილის



საფასური. უშქირენუ მიმღ. უარყ. უშიმშილო. შდრ. ლაზ. შკორ, შკირ, ჩქირ: ბშკორომ მშია (ნ. მარი). 

Lemma: shki/e'renul-i  
Number: 24391  
შქი/ჷრენულ-ი (შქი/ჷრენულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. შქი/ჷრენს ზმნისა -- მშიერი. შქირენული მაფუ ქვარა: ი. ყიფშ., გვ. 167 -
- მშიერი მაქვს მუცელი. შქირენული მახორობას ოკათჷდჷ მაზოჯალი: ი. ყიფშ., გვ. 173 -- მშიერ ოჯახში ერია
მბრძანებელი. შდრ. ლაზ. მშქირონერი მშიერი (ნ. მარი). შდრ. რძღელი. 

Lemma: shkirton-i  
Number: 24392  
შქირთონ-ი (შქირთონს) სიმინდის ყანაში ან მაღალ ბალახში (შამბნარში) ენერგიული (მძლავრი) სიარულის დროს
გამოცემული ხმა. ჸვანას მიიშქირთონუ -- ყანაში ხმაურით მიდის. 

Lemma: shkirit'ua  
Number: 24393  
შქირიტუა, შქჷრიტუა (შქი/ჷრიტუას) იხ. შკირატუა, შქირატუა. მუ შქირიტუნს უბედურს გურს, დიდი დაჩხირი
მონტოუნი?: ი. ყიფშ., გვ. 129 -- რა ჩააქრობს უბედურ გულს, დიდი ცეცხლი რომ მიკიდია? 

Lemma: shkiru  
Number: 24394  
შქირუ (შქირუს) ლეგა, მუქი ნაცრისფერი, -- რუხი. შქირუ გერი -- რუხი მგელი. ხარისხის ფორმები: გეშქირუა/ე ოდნავ რუხი
ზევიდან, გოშქირუა ოდნავ რუხი ირგვლივ, მოშქირუე ოდნავ რუხი, უშქირუაში ურუხესი. შდრ. ნოშქერი. 

Lemma: shkishkil-i  
Number: 24395  
შქიშქილ-ი (შქიშქილს) 1. ღაპა-ღუპით ცრემლის დენით ტირილი (მ. ძაძ., 2, გვ. 109); მწუხარება (ს. ჟღ., შდრ. ფონ., გვ. 111).
2. ლორთქო ბალახი, ნორჩი ყლორტი. 

Lemma: shkishkila  
Number: 24396  
შქიშქილა (შქიშქილას) 1. ბოტან. ნიორის მსგავსი მცენარეა, იზრდება ღელის პირას დაჩრდილულ ადგილზე (მასალები, ტ.
4, ნაწ. 1, გვ. 220). 2. გადატ. ჩვილი. შქიშქილა ხორცი -- ჩვილი ხორცი. 

Lemma: shkolia  
Number: 24397  
შქოლია (შქოლიას) იგივეა, რაც შქორია, -- ჭოკივით სწორი. შქოლია ჭუბური -- მაღალი და სწორი წაბლი. შქორია ჯა --
ჭოკივით სწორი ხე (პ. ჭარ.). 

Lemma: shkor-i  
Number: 24398  
შქორ-ი (შქორს) ბოტან. ხის ჯიში, იზრდება დაბალი, ფოთოლი შედარებით ფართე აქვს. იზრდება ცერის სისხომდე.
საქონელი არ ჭამს; რომ შეჭამოს, მოკლავს (მასალები, ტ. ვ, გვ. 282). 

Lemma: shkort-i  
Number: 24399  
შქორთ-ი (შქორთის) იგივეა, რაც შქვერთი, -- ახალამოყრილი, მოქნილი, ჯერ გაუმაგრებელი ტოტი (მცენარე, ბალახი). 

Lemma: shkoria  
Number: 24400  
შქორია (შქორიას) იგივეა, რაც შქოლია; შქორთი, -- ახალამონაყარი სწორი ტოტი. ჯაშ ჯინჯიშე ახალი ნოჸელეფი
ეთმეურსინი, ჯოხო შქორია -- ხის ძირიდან ახალი ტოტები რომ ამოდის, ჰქვია `შქორია'. ძარწუფაში შქორიათი იღობუდუ
ოლე (//ოე), ჩერტი, ფაცხა -- ძახველის ახალგაზრდა ტოტებით იღობებოდა ოლე, ჩელტი, ფაცხა. შქორია ჯა -- სწორი ხე. 

Lemma: shkumala  
Number: 24401  
შქუმალა (შქუმალას) იგივეა, რაც შქვაფა, -- 1. {გადა}ქცევა. დიანთილც გინუოშქვანქ ჟირი დღაშა ღურელო: ქხს, 1, გვ.
210 -- დედამთილს გადავაქცევ ორ დღეში მკვდრად. 2. გაგზავნა. კოჩი მიდააშქუ -- კაცი გაგზავნა. 3. იხ. ეშქუმალა. 4.
{და}სობა. იხ. დოშქუმალა, დოშქვაფა. 

Lemma: shkurdon-i  
Number: 24402  
შქურდონ-ი (შქურდონს) იგივეა, რაც შურდუმი, -- შურდული. 

Lemma: shkurdum-i  
Number: 24403  
შქურდუმ-ი (შქურდუმს) იგივეა, რაც შქურდონი, -- შურდული; შურდულით ქვის სროლა (ს. მაკალ., გვ. 280). ხუმლა კოჩქ
ქაჸოთ შქურდუმით ქუა: აია, 1, გვ. 23 -- ხმელმა კაცმა შურდულით ესროლა ქვა. 

Lemma: shkurin-i  
Number: 24404  
შქურინ-ი (შქურინს) იგივეა, რაც შკურინი, -- შიში. ანწი სქანი შქურინით თაჸურე ულას მივოტალე -- აწი შენი შიშით აქეთ
წასვლას მივატოვებ. იხ. შქურინაფა; შქვირინი; ზანთუა. შდრ. ლაზ. შკურ//შქურ: ვოშკურინამ ვაშინებ (ნ. მარი). 

Lemma: shkurina  
Number: 24405  
შქურინა (შქურინას) მშიშარა. შდრ. შქურინჯა. 



Lemma: shkurinapa  
Number: 24406  
შქურინაფა (შქურინაფას) იგივეა, რაც შკურინაფა, -- შეშინება. ჩქი ბრელც მოშქურინუანა -- ჩვენ ბევრს გვაშინებენ. ესჷ
ვაშქურინეფჷ: ა. ცაგ., გვ. 11 -- ამას არ შეშინებია. 

Lemma: shkurinapil-i  
Number: 24407  
შქურინაფილ-ი (შქურინაფილ/რს) იგივეა, რაც შკურინაფილი. გერიში შქურინაფილი ჯოღორი ლანდის ულალუნდუა: ა.
ცან., გვ. 102 -- მგლისგან დაშინებული ძაღლი ჩრდილს უყეფდაო. შქურინაფილსჷ ლურსუ მუ მეჩანს -- შეშინებულს რა
დააძინებს (ძილს რა მისცემს). 

Lemma: shkurinda  
Number: 24408  
შქურინდა (შქურინდას) იგივეა, რაც შქურინჯა, -- მშიშარა. 

Lemma: shkurinua  
Number: 24409  
შქურინუა (შქურინუას) იგივეა, რაც შქურინაფა, -- სახელი ოშქურინუანს ზმნისა -- შეშინება. ნუ გოშქურუნია ჩქიმდა: ი.
ყიფშ., გვ. 174 -- ნუ გეშინიაო ჩემი. დემს ოშქურჷ: ი. ყიფშ., გვ. 41 -- დევს ეშინია. ვა გაშქურინასჷ: ი. ყიფშ., გვ. 18 -- არ
შეგეშინდეს. ე ბოშის აშქურინე: ი. ყიფშ., გვ. 54 -- ამ ბიჭს შეეშინდება. 

Lemma: shkurinja  
Number: 24410  
შქურინჯა (შქურინჯას) იგივეა, რაც შქურინდა, -- მიმღ. ვნებ. წარს. ოშქურუ(ნ) ზმნისა -- მშიშარა. 

Lemma: shkuron-i  
Number: 24411  
შქურონ-ი (შქურონს) იგივეა, რაც შქვირინი, -- შიში; შეშინება. არძაქჷ დოშქურონდუა: ქხს, 2, გვ. 22 -- ყველა შეშინდაო. 

Lemma: shkuronja  
Number: 24412  
შქურონჯა (შქურონჯას) 1. იგივეა, რაც შქურინჯა. 2. შიშიანობა. 

Lemma: shke'ren-i  
Number: 24413  
შქჷრენ-ი (შქჷრენს) იგივეა, რაც შქირენი. შონქ თქუა: ჩქიმ ჯიმას შქჷრენი აფუნია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 157 -- სვანმა
თქვაო: ჩემს ძმას შიაო (შიმშილი აქვსო). 

Lemma: shke'rena  
Number: 24414  
შქჷრენა (შქჷრენას) იგივეა, რაც შქირენა. გაჭირება რე ჩქჷნი შქჷრენა: მ. ხუბ., გვ. 288 -- გაჭირვებაა ჩვენი შიმშილობა. 

Lemma: shke'renul-i  
Number: 24415  
შქჷრენულ-ი (შქჷრენულს) იხ. შქირენული, -- მშიერი. ირი დიხაშე ისჷმე ტუტულე დო შქჷრენული-ჸუმენული
ბაღანეფიში სხარსხალი -- ყოველი მხრიდან (ადგილიდან) ისმის შიშველი და მშიერ-მწყურვალი ბავშვების სხრიალი. 

Lemma: shke'rtin-i  
Number: 24416  
შქჷრთინ-ი (შქჷრთინს) შმაშური (ბ. კილანავა). 

Lemma: shke'rton-i  
Number: 24417  
შქჷრთონ-ი (შქჷრთონს) იგივეა, რაც შქირთონი, -- შამბნარში ძლიერად და ხმაურით სიარული. 

Lemma: shke'shkon-i  
Number: 24418  
შქჷშქონ-ი (შქჷშქონს), შქჷშქონუა (შქჷშქონუას) ხარბად და უშნოდ ჭამა (მ. ძაძ., 2, გვ. 109). 

Lemma: -shxa  
Number: 24419  
-შხა იხ. დღა. შდრ. ლაზ. -ჩხა. 

Lemma: shxalua  
Number: 24420  
შხალუა (შხალუას) მიწის ზედაპირის დახეთქვა. დიხაქ დიიშხალუ -- მიწა დასკდა. 

Lemma: shxam-i  
Number: 24421  
შხამ-ი (შხამს) შხამი. შდრ. ლაზ. ჩხამი შხამი (ნ. მარი). 

Lemma: shxamara  
Number: 24422  
შხამარა (შხამარას) ძლიერ მწარე (შხამი). შხამარაჯგურაე შხამივითაა. 

Lemma: shxamua  
Number: 24423  



შხამუა (შხამუას) სახელი შხამუნს ზმნისა -- {მო}შხამვა. ათე ცხოვრებას ნიიშხამენქ -- ამ ცხოვრებას ნუ იშხამავ. შხამუნს
(დოშხამუ დაშხამა, დოუშხამუ დაუშხამავს, დონოშხამუე(ნ) დაშხამავდა თურმე) გრდმ. შხამავს იშხამუნს (დიიშხამუ დაიშხამა, დუუშხამუ
დაუშხამავს) გრდმ. სასხვ. ქც. შხამუნს ზმნისა -- იშხამავს. უშხამუნს (დუუშხამუ დაუშხამა, დუუშხამუ დაუშხამავს) გრდმ. სასხვ. ქც.
შხამუნს ზმნისა -- უშხამავს. იშხამუუ(ნ) (დიიშხამუ დაიშხამა, დოშხამე{ლე}(ნ) დაშხამულა) გრდუვ. ვნებ. შხამუნს ზმნისა -- იშხამება.
აშხამუუ(ნ) (დააშხამუ დაეშხამა, დოშხამუუ დაშხამვია) გრდუვ. ვნებ. უშხამუნს ზმნისა -- ეშხამება. იშხამე(ნ) (იშხამუ შესაძლებელი
გახდა {მო}შხამვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. შხამუნს ზმნისა -- შეიძლება შხამვა. აშხამე(ნ) (აშხამუ შეძლო {მო}ეშხამა, -- ,
დონოშხამუე(ნ) შესძლებია მოშხამვა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უშხამუნს ზმნისა -- შეუძლია {მო}შხამოს. ოშხამაფუანს (ოშხამაფუუ
აშხამვინა, უშხამაფუაფუ უშხამვინებია, ნოშხამაფუე(ნ) აშხამვინებდა თურმე) კაუზ. შხამუნს ზმნისა -- აშხამვინებს. მაშხამალი მიმღ.
მოქმ. მშხამავი. ოშხამალი მიმღ. ვნებ. მყ. საშხამი. შხამილი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}შხამული. ნაშხამა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაშხამი.
ნაშხამუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}შხამვის საფასური. {უდუ}უშხამუ მიმღ. უარყ. {და}უშხამავი. შდრ. ჟღამუა. 

Lemma: shxank'ola  
Number: 24424  
შხანკოლა (შხანკოლას) მეტად მწარე. ხინას შხანკოლაჯგურა გიმო უღუ -- ქინაქინს მეტად მწარე გემო აქვს. შდრ. გურ.
შხანკალა ძლიერ მწარე (პ. ჯაჯან., ა. ღლ.); იმერ. გურ. შხანკოლა მეტად მწარე, შხამიანი ბალახია (ა. ღლ.). 

Lemma: shxapa  
Number: 24425  
შხაფა (შხაფას) სახელი იშხანს, ოშხუ/ჷ ზმნათა -- 1. შესევა; ხვევა. ჸურძენც ქიმიოშხჷდესჷ ჯოღორი დო ტურა: ი. ყიფშ.,
გვ. 142 -- ყურძენს დასეოდნენ ძაღლი და ტურა. ვეკოროცხედჷნი, თიზმა ხარხი მიოშხჷდჷ კლუბის: ყაზაყ., 11.11.1930, გვ.
4 -- დათვლა რომ არ შეიძლებოდა, იმდენი ხალხი მისეოდა კლუბს. ვითის ოში ქაშხანც-და, ორჯგინანა: აია, 2, გვ. 83 -- ათს
თუ ასი ახვევია, აჯობებენ. 2. {გა}მძვინვარება, {გა}აფთრება; შფოთი; შხამის ნთხევა. პატჷნი იშხანც, იგორაფუ: მასალ., გვ.
70 -- ბატონი ანჩხლობს (მძვინვარებს), იგინება. ჩქიმი გური ინოჭვილი იშხანც, ილჷნც: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 19 -- ჩემი
დამწვარი გული მძვინვარებს, იბრძვის. იშხანს/ც (იშხუუ იმძვინვარა, იშფოთა; უშხაფუ უმძვინვარებია, უშფოთია; ნოშხაფუე(ნ)
მძვინვარებდა, შფოთავდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. მძინვარებს, შფოთავს... 

Lemma: shxapaler-i  
Number: 24426  
შხაფალერ-ი (შხაფალერს) მიმღ. ვნებ. წარს. შხაფალანს ზმნისა -- დანამული. ჩქჷ გურგინი გიბდგითჷნი, აფუნი რდჷ
შხაფალერი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 50 -- ჩვენ რომ გვირგვინი დავიდგით, გაზაფხულის პირი იყო დანამული. 

Lemma: shxapalua  
Number: 24427  
შხაფალუა (შხაფალუას) სახელი შხაფალანს ზმნისა -- დანამვა, {მო}შხაპუნება. დოშხაფალე გოროხი, მუთ აიშახ
გოგოლოფი: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 13 -- დანამე ბელტები, რაც აქამდე გაგვალე. შხაფალანს (დოშხაფალუუ დანამა, დუუშხაფალუუ
დაუნამავს, დონოშხაფ{ალ}უე(ნ) დანამავდა თურმე) გრდმ. ნამავს. იხ. ჩხაპალუა. 

Lemma: shxapil-i  
Number: 24428  
შხაფილ-ი (შხაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. იშხანს ზმნისა -- 1. გააფთრებული, გამძვინვარებული. შხაფილი გური შერენც
ნალჷმერი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 19 -- დაჭრილი (გააფრთებული) გული შტერობს ნაომარი. 2. მშიერი, შიმშილით
გამძვინვარებული. მუჭო შხაფილი კერიცალო მუნეფი ქეითიჩქვაფუდეს: ი. ყიფშ., გვ. 150 -- როგორც მშიერი (შიმშილით
გამძვინვარებული) კერატები (თვითონ) ჩქამუნებდნენ. 3. გაშხლართული. ემერე გოშხაფილი გილაძჷ კრაოტის -- ეგერ
გაშხლართული დევს ტახტზე. 

Lemma: shxashx-i  
Number: 24429  
შხაშხ-ი (შხაშხის) შაშხი. ზოთონიშოთ აკეთენდეს შხაშხის -- ზამთრისათვის აკეთებდნენ შაშხს. 

Lemma: shxashxua  
Number: 24430  
შხაშხუა (შხაშხუას) სახელი შხაშხუნს ზმნისა -- შაშხვა. ქირსეს დოჸვილუნა ღეს დო დოშხაშხუნა -- შობას დაკლავენ
ღორს და დაშაშხავენ. შხაშხუნს (დოშხაშხუ დაშაშხა, დუუშხაშხუ დაუშაშხავს, დონოშხაშხუე(ნ) დაშაშხავდა თურმე) გრდმ. შაშხავს.
იშხაშხუნს (დიიშხაშხუ დაიშაშხა, დუუშხაშხუ დაუშაშხავს) გრდმ. სათავ. ქც. შხაშხუნს ზმნისა -- იშაშხავს თავისას. უშხაშხუნს
(დუუშხაშხუ დაუშაშხა, დუუშხაშხუ დაუშაშხავს) გრდმ. სასხვ. ქც. შხაშხუნს ზმნისა -- უშაშხავს. იშხაშხუუ(ნ) (დიიშხაშხუ დაიშაშხა,
დოშხაშხე{ლე}(ნ) დაშაშხულა) გრდუვ. ვნებ. შხაშხუნს ზმნისა -- იშაშხება. აშხაშხუუ(ნ) (დააშხაშხუ დაეშაშხა, დოშხაშხუუ დაშაშხვია)
გრდუვ. ვნებ. უშხაშხუნს ზმნისა -- ეშაშხება. იშხაშხე(ნ) (იშხაშხუ შესაძლებელი გახდა {და}შაშხვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
შხაშხუნს ზმნისა -- შეიძლება {და}შაშხვა. აშხაშხე(ნ) (აშხაშხუ შეძლო {და}ეშაშხა, -- , დონოშხაშხუე(ნ) შესძლებია დაეშაშხა) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. უშხაშხუნს ზმნისა -- შეუძლია {და}შაშხოს. ოშხაშხაფუანს (ოშხაშხაფუუ აშაშხვინა, უშხაშხაფუაფუ უშაშხვინებია,
ნოშხაშხაფუე(ნ) აშაშხვინებდა თურმე) კაუზ. შხაშხუნს ზმნისა -- აშაშხვინებს. მაშხაშხალი, მაშხაშხუ მიმღ. მოქმ. მშაშხავი. ოშხაშხალი,
ოშხაშხუ მიმღ. ვნებ. მყ. საშაშხი. შხაშხილი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}შაშხული. ნაშხაშხა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაშაშხი. ნაშხაშხუერი მიმღ.
ვნებ. წარს. შაშხვის საფასური. {უდუ}უშხაშხუ მიმღ. უარყ. {და}უშაშხავი. 

Lemma: shxeraj-i  
Number: 24431  
შხერაჯ-ი (შხერაჯის) ბოტან. თამელი. იხ. თუნთიში სხული. 

Lemma: shxva  
Number: 24432  
შხვა (შხვას) სხვა; უცხო. შხვა კოჩიშა ვალუნჯირუნი, ეფერი ოსური დოგორით: მ. ხუბ., გვ. 16 -- სხვა კაცთან (გვერდით)
რომ არ წოლილა, ისეთი ქალი მოძებნეთ. შხვათ თენერო მიჯინე: ი. ყიფშ., გვ. 7 -- სხვაც ასე მიყურებს. მუთი შხვაშო
გოკონი, თინა გაღოლე -- რაც სხვისთვის გინდა, ის დაგემართება. შდრ. ლაზ. ჩქუ̂ა სხვა, დანარჩენი (ნ. მარი). 

Lemma: shxvagan-i  
Number: 24433  
შხვაგან-ი (შხვაგანს) სხვა მხარე. შხვაგანიშე ზმნზ. სხვა მხრიდან. შხვაგანიშე უჯინენი, ვორწყექ ახრა-ჩეგემეფც: კ.
სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 116 -- სხვა მხრიდან რომ ვუყურო, ვხედავ ციცაბო-უფსკრულებს. 



Lemma: shxvado  
Number: 24434  
შხვადო ზმნზ. სხვაგან. უკული შხვადო დუუჭყაფუნა ხირუა: ი. ყიფშ., გვ. 12 -- შემდეგ სხვაგან დაუწყიათ ქურდობა. შხვადო
უკუმელა რე: მ. ხუბ., გვ. 60 -- სხვაგან სიბნელეა. 

Lemma: shxvadoshe  
Number: 24435  
შხვადოშე ზმნზ. სხვა მხრიდან, სხვა ადგილიდან. შხვადოშე მითინი ვამურს -- სხვა ადგილიდან არავინ (არ) მოვა. 

Lemma: shxvadoshxva  
Number: 24436  
შხვადოშხვა (შხვადოშხვას) სხვადასხვა. ირო შხვადოშხვა ფერი უღუდუ: ი. ყიფშ., გვ. 5 -- ყოველთვის სხვადასხვა ფერი
ჰქონდა. გეგნაჸუნუ შხვადოშხვას: ქხს, 1, გვ. 60 -- გადაჰყვა სხვადასხვას. შხვადოშხვაში გინოჸუნა მეიჸოთანც საბოლას:
კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 31 -- სხვადასხვაზე გადაყოლა დაგიკარგავს მომავალს. 

Lemma: shxvadoshxvagvar-i  
Number: 24437  
შხვადოშხვაგვარ-ი (შხვადოშხვაგვარს) სხვადასხვაგვარი. ჭკადჷშენი ლერსეფი რდჷ, დონწყილი
შხვადოშხვაგვარეფი:აია, 2, გვ. 78 -- მჭედელზე ლექსები იყო დაწყობილი სხვადასხვაგვარები. 

Lemma: shxvadoshxvaner-i  
Number: 24438  
შხვადოშხვანერ-ი (შხვადოშხვანერს) სხვადასხვანაირი. შხვადოშხვანერი ნოჭყვედი დო აკნანაკვერა ლერსეფი:კ.
სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 54 -- სხვადასხვანაირი (სახის) ნაწყვეტი და მოკვლეული (რჩეული) ლექსები. ირ მარას მუშამჷღანა
შხვადოშხვანერი დანოსენს: ი. ყიფშ., გვ. 154 -- ყოველ კვირას შემოაქვთ (შემომიტანენ) სხვადასხვანაირი დასმენები
(დაბეზღებანი). 

Lemma: shxvaner-i  
Number: 24439  
შხვანერ-ი (შხვანერს) სხვანაირი. კოჩი რდჷ შხვანერი ჸვაში: მასალ., გვ. 71 -- კაცი იყო სხვანაირი შუბლისა (მქონე).
ოსური ჭე შხვანერ პუნცუ: ქხს, 1, გვ. 186 -- ცოლი ცოტა სხვანაირი მყავს. 

Lemma: shxvart-i  
Number: 24440  
შხვართ-ი (შხვართის) იგივეა, რაც შქვერთი, შხვერთი, -- სწორი, მოქნილი; კარგად მოყვანილი და გრძელი.
შხვართიჯგურა ბოში რენია -- შოლტივით ტანკენარი ბიჭიაო. შხვართიჯგუა კუჩხეფი ათოდგუნია -- სწორი (კარგად
მოყვანილი) ფეხები აქვსო (ამოდგმული ქვევიდან). შდრ. გურ. შხვართი ტანადი, ტანკენარი, სწორი (ა. ღლ.). 

Lemma: shxvartal-i  
Number: 24441  
შხვართალ-ი (შხვართალს) იგივეა, რაც შქვართალი, -- შარიშური; ლერწამივით ტანწერწეტის სვლა. 

Lemma: shxvartil-i  
Number: 24442  
შხვართილ-ი (შხვართილ/რს) იხ. გო-შხვართილი, -- გაშხლართული, გაშოლტილი. 

Lemma: shxvartijgura  
Number: 24443  
შხვართიჯგურა (შხვართიჯგურას): შხვართიჯგურა ბოში შოლტივით ბიჭი. 

Lemma: shxvartua  
Number: 24444  
შხვართუა (შხვართუას) სახელი შხვართუნს ზმნისა -- გაშხვართვა; გაშოტვა; გაშხლართვა. მიკვოჯინი, ქემეურს, ღართის
ქემ(ე)უშხვართუანს: ქხს, 1, გვ. 139 -- რომ შევხედე, მიდის, ჩოხას (კალთას) მიაშხლართუნებს. კუჩხი გოშხვართუ -- ფეხი
გაშხვართა (გაასწორა, გაშალა სწორად). იხ. შხვერთი. შხვართუნს (გოშხვართუ გაშხვართა, გუუშხვართუ გაუშხვართავს,
გონოშხვართუე(ნ) გაშხვართავდა თურმე) გრდმ. შხვართავს, სწორად {გა}შლის (ფეხს), {გა}შოტავს. 

Lemma: shxvaparan-i  
Number: 24445  
შხვაფარან-ი (შხვაფარანს) სხვა დრო (წარსული). შხვაფარანს ზმნზ. სხვა დროს. თეზმა შაყარელი კათა ვამიძირჷ
შხვაფარანც: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 86 -- ამდენი შეყრილი (შეკრებილი) ხალხი არ მინახავს სხვა დროს. მიცხოვრებუნა
შხვაფარანც -- გვიცხოვრია სხვა დროს. ჩქჷნ როკი იშენ როკი რდჷ, ხოლო თინა რდჷ, მუთ შხვაფარანცჷ: მასალ., გვ. 58 -
- ჩვენი როკი მაინც როკი იყო, მაინც ის იყო, რაც სხვა დროს. 

Lemma: shxvaper-i  
Number: 24446  
შხვაფერ-ი (შხვაფერს) სხვანაირი, სხვაფერი. შხვაფერო ზმნზ. სხვანაირად. თენა გიშველენსია-და, ვარა შხვაფერო
უსაშველე რენია: ი. ყიფშ., გვ. 30 -- ეს თუ გიშველისო, თორემ სხვანაირად უსაშველო არისო. 

Lemma: shxvapereba  
Number: 24447  
შხვაფერება (შხვაფერებას) სახელი აშხვაფერენს, იშხვაფერებუუ(ნ) ზმნათა -- {გადა}სხვაფერება. აშხვაფერენს (აშხვაფერუ
ასხვაფერა, უშხვაფერებუ უსხვაფერებია, ნოშხვაფერებუე(ნ) ასხვაფერებდა თურმე) გრდმ. ასხვაფერებს. უშხვაფერენს (უშხვაფერუ
უსხვაფერა, უშხვაფერებუ უსხვაფერებია) გრდმ. სასხვ. ქც. აშხვაფერენს ზმნისა -- უსხვაფერებს. იშხვაფერებუ(ნ) (გეგნიიშხვაფერუ
გადასხვაფერდა, გეგნოშხვაფერებე{ლე}(ნ) გადასხვაფერებულა) გრდმ. ვნებ. აშხვაფერენს ზმნისა -- სხვაფერდება.
ეშხვაფერებუ(ნ) (გეგნეეშხვაფერუ გადაუსხვაფერდა, გეგნოშხვაფერებუ გადასხვაფერებია) გრდუვ. ვნებ. უშხვაფერენს ზმნისა --



უსხვაფერდება. იშხვაფერინე(ნ) (იშხვაფერინუ შესაძლებელი გახდა გადასხვაფერება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. აშხვაფერენს
ზმნისა -- შეიძლება გადასხვაფერდეს. აშხვაფერინე(ნ) (აშხვაფერინუ შეძლო {გადა}ესხვაფერებინა, -- , გინნოშხვაფერებუე(ნ)
შესძლებია გადასხვაფერება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უშხვაფერენს ზმნისა -- შეუძლია {გადა}ასხვაფეროს.
ოშხვაფერებაფუანს (ოშხვაფერებაფუუ ასხვაფერებინა, უშხვაფერებაფუაფუ უსხვაფერებინებია, ნოშხვაფერებაფუე(ნ) ასხვაფერებინებდა
თურმე) კაუზ. აშხვაფერენს ზმნისა -- ასხვაფერებინებს. მაშხვაფერებელი მიმღ. მოქმ. {გადა}მსხვაფერებელი. ოშხვაფერებელი
მიმღ. ვნებ. მყ. {გადა}სასხვაფერებელი. გინოშხვაფერებული მიმღ. ვნებ. წარს. გადასხვაფერებული. ნაშხვაფერები/უ მიმღ. ვნებ.
წარს. {გადა}ნასხვაფერები. ნაშხვაფერებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გადა}სხვაფერების საფასური. {უგნუ}უშხვაფერებუ მიმღ. უარყ.
{გადა}უსხვაფერებელი. 

Lemma: shxvaperebul-i  
Number: 24448  
შხვაფერებულ-ი (შხვაფერებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. აშხვაფერენს ზმნისა -- {გადა}სხვაფერებული. 

Lemma: shxvash-i  
Number: 24449  
შხვაშ-ი (შხვაშის) კუთვნ. ნაცვალსახელი სხვისი; სხვისა. დიო შხვაშის გონახუნა, უკული მუშის გობონუნა -- ჯერ სხვისას
გარეცხენ, შემდეგ თავისას (მისას) გაბანენ. დღას ვეგებხარებუთუ შხვაში მონა-მორჩილეფი -- არასოდეს გავიხარებთ
სხვისი მონა-მორჩილები. 

Lemma: shxvashian-i  
Number: 24450  
შხვაშიან-ი (შხვაშიანს) სხვისიანი. 

Lemma: shxvash-tur-i  
Number: 24451  
შხვაშ-თურ-ი (შხვაშ-თურს) სხვისი ოჯახის წევრი; სხვისიანი, უცხო. ჩქიმიან დო შხვაშ(ი)თურქუ, მიდგარენქ ქაწმალანდ:
ქხს, 1, გვ. 55 -- ჩემიანი და სხვისიანი, ვიღაც მომელანდა. 

Lemma: shxva-shxva  
Number: 24452  
შხვა-შხვა (შხვა-შხვას) იგივეა, რაც შხვადოშხვა, -- სხვა-სხვა. არძო შხვა-შხვა გვარი რე: ი. ყიფშ., გვ. 156 -- ყველა
სხვადასხვა გვარია. ოთხი დრო უღუ მოკავშირე, შხვაშხვა ჰაერც მომიღანა: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 116 -- ოთხი დრო აქვს
მოკავშირე, სხვადასხვა ჰაერს მოგვიტანენ. 

Lemma: shxvashxvaner-i  
Number: 24453  
შხვაშხვანერ-ი (შხვაშხვანერს) იგივეა, რაც შხვადოშხვანერი, -- სხვადასხვანაირი. პეულეფი შხვაშხვანერი: კ. სამუშ.,
ქხპს, გვ. 116 -- ყვავილები სხვადასხვანაირი. მეფეშ კანონს ვემეჸუნა, მიონწყუნა შხვაშხვანერსი: ქხს, 1, გვ. 274 -- მეფის
კანონს არ მიჰყვებიან, აწყობენ სხვადასხვანაირს. ბირაქ გორჩქინდჷ შხვაშხვანერქ: მასალ., გვ. 65 -- სიმღერა გაჩნდა
სხვადასხვანაირი. ნათელეშ წამალც შხვაშხვანერც კაკჷნც: აია, 1, გვ. 19 -- სიმრთელის წამალს სხვადასხვანაირს ნაყავს. 

Lemma: shxvep'ua  
Number: 24454  
შხვეპუა, შხვეპურუა (შხვეპ{ურ}უა-ს) იგივეა, რაც ჟღვეპურუა, -- {და}შუშხვა; {და}სუსხვა; დაყრა კანისა. 

Lemma: shxvert-i  
Number: 24455  
შხვერთ-ი (შხვერთის) იგივეა, რაც შქვერთი; შხვართი -- სწორი, მოქნილი, კარგად გამოყვანილი. შდრ. იმერ., გურ., აჭარ.
შხვერთი ნედლ წნელზე ართმეული კანი (ვ. ბერ.); გადატ. მაღალი, ტანწერწეტა (შ. ნიჟარ., ა. ღლ.). 

Lemma: shxvertua  
Number: 24456  
შხვერთუა (შხვერთუას) იხ. შხვართუა. 

Lemma: shxvirtal-i  
Number: 24457  
შხვირთალ-ი (შხვირთალს) ტანით მაღალი, -- აშხვართული. 

Lemma: shxilin-i  
Number: 24458  
შხილინ-ი (შხილინს) 1. ხმაური, შხუილი; მუქარა. 2. სრბოლა, ქარივით ჩაქროლება. ოსადილებერიში გამგე მუში
კონწარული შხილინით მუშეფც ოშქურინუანც: ყაზაყ., 15.03.1932, გვ. 4 -- სასადილოს გამგე თავისი ავი (მწარე, ბოროტი)
ხმაურით მუშებს აშინებს. ყამას იშხილინუანც: მასალ., გვ. 69 -- ხანჯალს ატრიალებს (აშხუილებს). 

Lemma: shximua  
Number: 24459  
შხიმუა, შხჷმუა (შხი/ჷმუას) სახელი ოშხუ(ნ) ზმნისა -- დასხმა; შესევა. 

Lemma: shxir-i  
Number: 24460  
შხირ-ი (შხირს) ხშირი. შხირას, შხირაას ზმნზ. ხშირად. ქოთი შხირას ვორწყედით: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 144 -- კიდეც ხშირად
ვხედავდით. 

Lemma: shxireba  
Number: 24461  
შხირება (შხირებას) სახელი ოშხირუ(ნ) ზმნისა -- მიტანება. შინაური დო ტყარეფით ათე წყარცჷ ოშხირჷდჷ -- შინაური და
ტყიურები ამ წყალს ეტანებოდნენ (ესეოდნენ). შდრ. შხაფა. 



Lemma: shxirtal-i  
Number: 24462  
შხირთალ-ი (შხირთალს) უშნოდ მაღალი, გრძელი. 

Lemma: shxirtin-i  
Number: 24463  
შხირთინ-ი, შხჷრთინ-ი, შხირთინუა (შხი/ჷრთინს, შხირთინუას) გაჭირვებით, ხმაურით სუნთქვა სურდოთი დაავადების
დროს, -- სრუტუნი. სურდო ოჭუ, შხირთინუნს -- სურდო ჭირს, სრუტუნებს. 

Lemma: shxomapa  
Number: 24464  
შხომაფა (შხომაფას) იხ. გე-შხომაფა, -- დაბედება. 

Lemma: shxona  
Number: 24465  
შხონა (შხონას) იგივეა, რაც შხუნა, შხუანა, -- 1. დიდი ხნის უხნავი ან საერთოდ უხნავი მიწა, -- ყამირი. 2. გადატ. ნოყიერი,
მოსავლიანი მიწა. 

Lemma: shxoria  
Number: 24466  
შხორია (შხორიას) იგივეა, რაც ჩხორია, -- სხივი. ზღვა, შხორიათ გოქუნირი, იხუმინუ -- ზღვა, სხივებით შემოსილი,
ხმაურობს. 

Lemma: shxoshxoria  
Number: 24467  
შხოშხორია (შხოშხორიას): შხოშხორია დიხა გაპოხიერებული, მოსავლიანი, მეტად ნაყოფიერი მიწა. გადატ.
ხორკლ{ებ}იანი. შხოშხორია ქუალეფი ხორკლებიანი ქვები. იხ. დიხა. 

Lemma: shxu  
Number: 24468  
შხუ (შხუს) მსხვილი; დიდი. შხუ ჯას დიდი ნახაფული დუუცენსია -- მსხვილ (დიდ) ხეს დიდი ნაფოტი დაუცვივდებაო. ქ შხუში
ჩიება მსხვილი ლაპარაკი. გადატ. როდესაც უადგილოდ და დაუმსახურებლად ლაპარაკობენ რაიმე საკითხზე. დუდი
დაანები შხუში ჩიებას! -- თავი დაანებე მსხვილ თქმას! ხარისხის ფორმები: გოშხუე ოდნავ მსხვილი; მაშხვა ისე მსხვილი,
როგორც...; მოშხვე// მოშხუო მომსხო; უშხუაში უმსხვილესი. შდრ. ლაზ. ჩხუ მსხვილი, სქელი (ნ. მარი). 

Lemma: shxuana  
Number: 24469  
შხუანა (შხუანას) იგივეა, რაც შხონა, -- ყამირი; დიდი ხნის დაუმუშავებელი ნაყოფიერი მიწა, კაპეტი (პ. ჭარ.). 

Lemma: shxuareba  
Number: 24470  
შხუარება (შხუარებას) სახელი აშხუარენს ზმნისა -- {და}მსხვილება. აშხუარენს (დააშხუარუ დაამსხვილა, დუუშხუარებუ
დაუმსხვილებია, დონოშხუარებუე(ნ) დაამსხვილებდა თურმე) გრდმ. ამსხვილებს. უშხუარენს (დუუშხუარუ დაუმსხვილა, დუუშხუარებუ
დაუმსხვილებია) გრდმ. სასხვ. ქც. აშხუარენს ზმნისა -- უმსხვილებს. იშხუარებუ(ნ) (დიიშხუარუ დამსხვილდა, დაშხუარებე{ლე}(ნ)
დამსხვილებულა) გრდუვ. ვნებ. აშხუარენს ზმნისა -- მსხვილდება. ეშხუარებუ(ნ) (დეეშხუარუ დაუმსხვილდა, დაშხუარებუუ
დამსხვილებია) გრდუვ. ვნებ. უშხუარენს ზმნისა -- უმსხვილდება. იშხუარინე(ნ) (იშხუარინუ შესაძლებელი გახდა
{და}მსხვილება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. აშხუარენს ზმნისა -- შეიძლება {და}მსხვილება. აშხუარინე(ნ) (აშხუარინუ შეძლო
{და}ემსხვილებინა, -- , დონოშხუარებუე(ნ) შესძლებია დამსხვილება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უშხუარენს ზმნისა -- შეუძლია
{და}ამსხვილოს. ოშხუარებაფუანს (ოშხუარებაფუუ ამსხვილებინა, უშხუარებაფუაფუ უმსხვილებინებია, ნოშხუარებაფ{უაფ}უე
ამსხვილებინებდა თურმე) კაუზ. აშხუარენს ზმნისა -- ამსხვილებინებს. მაშხუარებელი მიმღ. მოქმ. {და}მსხვილებელი.
ოშხუარებელი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}სამსხვილებელი. დაშხუარებული მიმღ. ვნებ. წარს. დამსხვილებული. ნაშხუარები/უ მიმღ. ვნებ.
წარს. {და}ნამსხვილები. ნაშხუარებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}მსხვილების საფასური. {უდუ}უშხუარებუ მიმღ. უარყ.
{და}უმსხვილებელი. 

Lemma: shxuapa  
Number: 24471  
შხუაფა (შხუაფას) სახელი უშხუანს ზმნისა -- გამოკიდება; შეჩუჩხურება (რამეზე). 

Lemma: shxubork'am-i  
Number: 24472  
შხუბორკამ-ი (შხუბორკამს) იგივეა, რაც შხუკუჩხამი, -- მსხვილფეხა (საქონელი). შდრ. ჭიფებორკამი. 

Lemma: shxutolam-i  
Number: 24473  
შხუთოლამ-ი (შხუთოლამს) მსხვილთვალიანი, მსხვილთვალება. 

Lemma: shxumin-i  
Number: 24474  
შხუმინ-ი (შხუმინს) ხმაური. გვალეფიშე ხობიწყარი მიშხუმინ ქჷრიცალო -- მთებიდან ხობისწყალი მოდის ხმაურით
ქორივით. შდრ. შხჷლინი. 

Lemma: shxuna  
Number: 24475  
შხუნა (შხუნას) იგივეა, რაც შხუანა, -- ყამირი, -- დიდი ხნის დაუმუშავებელი ნაყოფიერი მიწა (პ. ჭარ.). შდრ. გურ. შხუნა
ნორჩი მურყნის ხშირი ტყე (ა. ღლ.). შხუნადიხა ყამირი მიწა. 



Lemma: shxunapa  
Number: 24476  
შხუნაფა (შხუნაფას) მიწის დასვენება. 

Lemma: shxur-i  
Number: 24477  
შხურ-ი (შხურს) ზოოლ. ცხვარი. ოში კოჩიქ ოში შხური ოჭკუმუა -- ასმა კაცმა ასი ცხვარი შეჭამაო. თხაში ჭირი შხურსია --
თხის ჭირი ცხვარსაო. ათაქ მიშელეს შხურეფიშა: მ. ხუბ., გვ. 69 -- აქ შევიდნენ ცხვრებში. სამეგრელოში გავრცელებული
ყოფილა რამდენიმე ჯიშის ცხვარი: ნამარგალუ შავი ფერის, საშუალო ტანის, მომცრო დუმითა და საშუალო ღირსების
მატყლით; ნაყარაჩუ შავი ფერისა (უმეტესად), მოზრდილი ტანისა და დუმის მქონე, საუკეთესო მატყლით; ქურთი
უმთავრესად შავი, დიდი ტანისა და საშუალო დუმის მქონე, მატყლი -- კარგი; ნაშონური (კატა) უმეტესად თეთრი ფერისა,
საშუალო ტანისა, დუმა -- პატარა, მატყლი -- კარგი (ს. მაკალ., გვ. 193). ცხვარი წლოვანებისა და სქესის მიხედვით: ა)
დედალი: კირიბი// კჷრჷბი კრავი (ერთ წლამდე); ქვაშთი შიშაგი (ორ წლამდე); თიღი, ჭყვირი ცხვარი. ბ) მამალი: ერჯ-
კირიბი//ერჯ-კჷრჷბი//ერჯაკა; თჷზჷნზ; ერჯი ვერძი (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 1, გვ. 221). შდრ. ლაზ. ჩხური ცხვარი (ნ. მარი). 

Lemma: shxurgin-i  
Number: 24478  
შხურგინ-ი (შხურგინს) იგივეა, რაც შხურგინუა, -- ხმაურით რისამე ჩამოყრა. 

Lemma: shxurginua  
Number: 24479  
შხურგინუა (შხურგინუას) სახელი მიშხურგინუ(ნ) ზმნისა -- შხუილით ფრენა. მეფურინჷნცჷ, მიშხურგინჷ: აია, 2, გვ. 74 --
მიფრინავს, მიშხუის. 

Lemma: shxurinapa  
Number: 24480  
შხურინაფა (შხურინაფას) სახელი ოშხურინუანს ზმნისა -- შეწვა, შებრაწვა. 

Lemma: shxur{i}napil-i  
Number: 24481  
შხურ{ი}ნაფილ-ი (შხურ{ი}ნაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ოშხურინუანს ზმნისა -- შებრაწული. დაჩხირიპიც წკირით
შხურნაფილი სქვერიში ხორცი (რე): აია, 1, გვ. 23 -- ცეცხლისპირას შამფურზე (ჯოხზე) შებრაწული შვლის ხორცია. 

Lemma: shxurishi  
Number: 24482  
შხურიში ჭი//ჭუ (შხურიში ჭის//ჭუს) ბოტან. კატაბარდა. იხ. ჩიქვიში ჭი; წირღუ (ა. მაყ.). 

Lemma: shxurich-i  
Number: 24483  
შხურიჩ-ი (შხურიჩის) ბოტან. გარეული ვენახი (ი. ყიფშ.). შდრ. ბურეხი. შხურიჩი = შხურიშ ჭი `ცხვრის წელი', -- ვაზისნაირი
ხვიარა და მცოცავი მცენარეა (პ. ცხად., ძიებ., გვ. 119). 

Lemma: shxurshxin-i  
Number: 24484  
შხურშხინ-ი (შხურშხინს) შიშხინი. შდრ. შჷრშინი. 

Lemma: shxup-i  
Number: 24485  
შხუფ-ი (შხუფის) ქარბუქი, ქარიშხალი; ხმაურით გარდამავალი წვიმა; თოვლი, წვიმა და ქარი ერთად. ქარ-შხუფი
ქარიშხალი. მანგარი ქარ-შხუფი რდუ -- მაგარი ქარიშხალი იყო. 

Lemma: shxupash-i  
Number: 24486  
შხუფაშ-ი (შხუფაშის) მსხვილი ნაწლავი (ფაშვი). ჩხონჩხი შხუფაშის ქჷმლაკირჷ -- ღვიძლი მსხვილ ფაშვში შეახვია. 

Lemma: shxupin-i  
Number: 24487  
შხუფინ-ი (შხუფინს) 1. წყლის ტალღების ხმაური, -- დგაფუნი. არძო ილჷნცჷ, შხუფინჷნც: აია, 2, გვ. 67 -- ყველა იბრძვის,
ხმაურობს. შდრ. შხუმინი. 2. ჩქარა სიარული და თან რაიმეს კეთება. 

Lemma: shxu-shxu  
Number: 24488  
შხუ-შხუ (შხუშხუს) მსხვილი; მსხვილ-მსხვილი. ირო უღუდუ შხუშხუ ფარა: ი. ყიფშ., გვ. 157 -- ყოველთვის ჰქონდა მსხვილი
ფული. შხუ-შხუ დადულეფი: ი. ყიფშ., გვ. 141 -- მსხვილ-მსხვილი დედლები. შხუშხუ ქუა -- მსხვილი ქვა. 

Lemma: shxuchesh-i  
Number: 24489  
შხუჩეშ-ი (შხუჩეშის) ბოტან. თეთრი ყურძნის მაღლარი ჯიშია (გ. ელიავა, კატალ., გვ. 40). 

Lemma: shxe'  
Number: 24490  
შხჷ ბლომად არიან (არის) (დ. ფიფია). 

Lemma: shxe'lin-i  
Number: 24491  
შხჷლინ-ი (შხჷლინს) იხ. შხილინი, -- ხმაური. შდრ. შხუმინი. 



Lemma: shxe'mua  
Number: 24492  
შხჷმუა (შხჷმუას) იხ. შხიმუა; მე-შხჷმუა, -- შემოსევა, შემოხვევა. 

Lemma: shxe'rshxin-i  
Number: 24493  
შხჷრშხინ-ი (შხჷრშხინს) შიშხინი. შდრ. შხურშხინი. 

Letter: ch  
ჩ 

Lemma: cha  
Number: 24494  
ჩა მარტივი ზმნისწინი, -- იგივეა, რაც ქართული ჩა-. 1. ჩვეულებრივ აღნიშნავს მიმართულებას ქვევით (დაბლა): ჩა-თხინაფა
(შდრ. თხინაფა) ჩამოცილება; ჩა-რცხა (შდრ. რცხა//რცხება) ჩამოშორება. 2. აწმყოს ფორმას აძლევს მყოფადის
მნიშვნელობას: ჩე-ერცხებუ (შდრ. ერცხებუ ეცლება, შორდება) ჩამოეცლება, ჩამოშორდება. 3. ზმნის უსრულო სახის
ფორმას აქცევს სრული სახისად: ჩე-ეთხუუ (შდრ. ეთხუუ შორდა) ჩამოშორდა. 

Lemma: chabareba  
Number: 24495  
ჩაბარება (ჩაბარებას) სახელი ჩააბარენს ზმნისა -- ჩაბარება. ქიმევრთი დო ფარა ჩუაბარი - მივედი და ფული ჩავაბარე.
არძო ჩააბარჷ დო გუუტუ: ქხს, 2, გვ. 22 - ყველაფერი ჩააბარა და გაუშვა. ქმინჯეშა ჩაბარება პატრონზე ჩაბარება. გადატ.
სიკვდილი. ჩეებარუ მინჯეს - ჩაბარდა პატრონს, - გარდაიცვალა. ჩააბარენს (ჩააბარუ ჩააბარა, ჩუუბარებუ ჩაუბარებია,
ჩონობარ{ებ}უე(ნ) ჩააბარებდა თურმე) გრდმ. ჩააბარებს. ჩიიბარენს (ჩიიბარუ ჩაიბარა, ჩუუბარებუ ჩაუბარებია) გრდმ. სათავ. ქც.
ჩააბარენს ზმნისა -- ჩაიბარებს. ჩუუბარენს (ჩუუბარუ ჩაუბარა, ჩუუბარებუ ჩაუბარებია) გრდმ. სასხ. ქც. ჩააბარენს ზმნისა --
ჩაუბარებს. ჩიიბარებუ(ნ) (ჩიიბარუ ჩაბარდა, ჩაბარებე{ლე}(ნ) ჩაბარებულა) გრდუვ. ვნებ. ჩააბარენს ზმნისა -- ჩაბარდება.
ჩეებარებუ(ნ) (ჩეებარუ ჩაბარდა, ჩაბარებუ ჩაჰბარებია) გრდუვ. ვნებ. ჩუუბარენს ზმნისა -- ჩაუბარდება. ჩიიბარინე(ნ) (ჩიიბარინუ
შესაძლებელი გახდა ჩაბარება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ჩააბარენს ზმნისა -- შეიძლება ჩაბარდეს. ჩააბარინე(ნ) (ჩააბარინუ
შეძლო ჩაებარებინა, -- , ჩონობარებუე(ნ) შესძლებია ჩაბარება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ჩუუბარენს ზმნისა -- შეუძლია ჩააბაროს.
ჩააბარებაფუანს (ჩააბარებაფუუ ჩააბარებინა, ჩუუბარებაფუაფუ ჩაუბარებინებია, ჩონობარებაფუე(ნ) ჩააბარებინებდა თურმე) კაუზ.
ჩააბარენს ზმნისა -- ჩააბარებინებს. ჩამაბარებელი მიმღ. მოქმ. ჩამბარებელი. ჩააბარებელი მიმღ. ვნებ. მყ. ჩასაბარებელი.
ჩაბარებული მიმღ. ვნებ. წარს. ჩაბარებული. ჩანაბარები/უ მიმღ. ვნებ. წარს. ჩანაბარები. ჩანაბარებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ჩაბარების
საფასური. უჩუბარებუ მიმღ. უარყ. ჩაუბარებელი. 

Lemma: chabakia  
Number: 24496  
ჩაბაქია (ჩაბაქიას) სქელი (დ. ფიფია). 

Lemma: chabax-i  
Number: 24497  
ჩაბახ-ი (ჩაბახის) დოქის მსგავსი თიხის ჭურჭელი, მრგვალი თავი აქვს (მასალები, ტ. 2, ნაწ. 1, გვ. 239). 

Lemma: chabaxua  
Number: 24498  
ჩაბახუა (ჩაბახუას) სახელი ჩაბახანს ზმნისა -- {გა}თელვა; {და}ტკეპნა. ორინჯი ოდიარეს ჩაბახანს - საქონელი ბალახს
ტკეპნის. ჩაბახანს (დოჩაბახუ{უ} გათელა, დატკეპნა; დუუჩაბახუ{უ} გაუთელავს, დაუტკეპნია; დონოჩაბახუე(ნ) გათელავდა, დატკეპნიდა
თურმე) გრდმ. თელავს, ტკეპნის (ბალახს). უჩაბახანს (დუუჩაბახუ{უ} გაუთელა, დაუტკეპნა; დუუჩაბახუუ გაუთელია, დაუტკეპნია)
გრდმ. სასხ. ქც. ჩაბახანს ზმნისა -- უთელავს, უტკეპნის. იჩაბახუ{უ}(ნ) (დიიჩაბახუ გაითელა, დაიტკეპნა; დოჩაბახელე(ნ)
გათელილა, დატკეპნილა) გრდუვ. ვნებ. ჩაბახანს ზმნისა -- ითელება, იტკეპნება (ბალახი). აჩაბახუ{უ}(ნ) (დააჩაბახუ გაეთელა,
დაეტკეპნა; დოჩაბახუუ დასტკეპნია, გასთელვია) გრდუვ. ვნებ. უჩაბახანს ზმნისა -- ეთელება, ეტკეპნება (ბალახი). იჩაბახე(ნ)
(იჩაბახუ შესაძლებელი გახდა გათელვა, დატკეპნა; -- ; -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ჩაბახანს ზმნისა -- შეიძლება გაითელოს,
დაიტკეპნოს. აჩაბახე(ნ) (აჩაბახუ შეძლო გაეთელა, -- , დონოჩაბახუე(ნ) შესძლებია გაეთელა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უჩაბახანს
ზმნისა -- შეუძლია გათელოს, დატკეპნოს (ბალახი). ოჩაბახაფუანს (ოჩაბახაფუუ ათელვინა, ატკეპნინა ბალახი;უჩაბახაფუაფუ
უთელვინებია, უტკეპნინებია; ნოჩაბახაფუე(ნ) ათელვინებდა, ატკეპნინებდა თურმე) კაუზ. ჩაბახანს ზმნისა -- ათელვინებს,
ატკეპნინებს (ბალახს). მაჩაბახალი მიმღ. მოქმ. გამთელავი, დამტკეპნი (ბალახის). ოჩაბახალი მიმღ. ვნებ. მყ. გასათელი,
დასატკეპნი. ჩაბახელი მიმღ. ვნებ. წარს. გათელილი, დატკეპნილი. ნაჩაბახა მიმღ. ვნებ. წარს. განათელი, დანატკეპნი.
ნაჩაბახუერი მიმღ. ვნებ. წარს. გათელვის, დატკეპნის საფასური. {უდუ}უჩაბახუ მიმღ. უარყ. გაუთელავი, დაუტკეპნელი. შდრ.
ჭაბაკუა. 

Lemma: chagva  
Number: 24499  
ჩაგვა (ჩაგვას) ჩლუნგი. მარგატელი ვაჭკირუნს, ჩაგვა რე- მაკრატელი არ ჭრის, ჩლუნგია. 

Lemma: chagreba  
Number: 24500  
ჩაგრება (ჩაგრებას) იგივეა, რაც ჩანგრება. 

Lemma: chava  
Number: 24501  
ჩავა (ჩავას) რჩევა (გ. ელიავა). 



Lemma: chatlax-i  
Number: 24502  
ჩათლახ-ი (ჩათლახის) შიგნით ფეხებშექცეული საქონელი. 

Lemma: chatxieba  
Number: 24503  
ჩათხიება (ჩათხიებას) სახელი ჩეეთხიებუ(ნ) ზმნისა -- ჩამოცილება; ჩამოშორება. ჯგირიე, ჩათხიებუქ როგუნჯი
ქომონჯისუ- კარგია, გაცილებულხარ ხეპრე ქმარს. 

Lemma: chatxinapa  
Number: 24504  
ჩათხინაფა (ჩათხინაფას) სახელი ჩუუთხინუანს ზმნისა -- ჩამოცილება. იხ. თხინაფა. ჩუუთხინუანს (ჩუუთხინუუ ჩამოაცილა,
ჩუუთხინუაფუ ჩამოუცილებია, ჩონოთხინაფუე(ნ) ჩამოაცილებდა თურმე) გრდმ. სასხ. ქც. ჩამოაცილებს. ჩიითხინე(ნ) (ჩიითხინუ
შესაძლებელი გახდა ჩამოცილება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ჩუუთხინუანს ზმნისა -- შეიძლება ჩამოცილება. ჩაათხინე(ნ)
(ჩაათხინუუ შეძლო ჩამოეცილებია, -- , ჩონოთხინაფუე(ნ) შესძლებია ჩამოცილება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ჩუუთხინუანს ზმნისა --
შეუძლია ჩამოაცილოს. ჩაათხინაფუანს (ჩაათხინაფუუ ჩამოაცილებინა, ჩუუთხინაფუაფუ ჩამოუცილებინებია, ჩონოთხინაფუე(ნ)
ჩამოაცილებინებდა თურმე) კაუზ. ჩუუთხინუანს ზმნისა -- ჩამოაცილებინებს. ჩი/ამათხინაფალი მიმღ. მოქმ. ჩამომცილებელი.
ჩაათხინაფალი მიმღ. ვნებ. მყ. ჩამოსაცილებელი. ჩათხინაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. ჩამოცილებული. ჩა/ინათხინეფი მიმღ. ვნებ. წარს.
ჩამონაცილები. ჩა/ინათხინაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ჩამოცილების საფასური. უჩუთხინაფუ მიმღ. უარყ. ჩამოუცილებელი. 

Lemma: chatxuala  
Number: 24505  
ჩათხუალა (ჩათხუალას), ჩათხუება (ჩათხუებას) სახელი ჩეეთხუებუ(ნ) ზმნისა -- ჩამოშორება, ჩამოცილება. იხ.
ჩათხინაფა; შდრ. თხუალა. 

Lemma: chai  
Number: 24506  
ჩაი (ჩაის) ჩაი. 

Lemma: chaishi  
Number: 24507  
ჩაიში მაფატია (ჩაიში მაფატიას) ბოტან. ჩაქვის ბალახი (ა. მაყ.). 

Lemma: chak'a  
Number: 24508  
ჩაკა (ჩაკას) სწორფუძიანი დიდი კალათი, რომელიც შეიძლება ზურგით ზიდონ (ი. ყიფშ.). იხ. ჩაკა-ზიდი; შდრ. ცეკა. 

Lemma: chak'a-zid-i  
Number: 24509  
ჩაკა-ზიდ-ი (ჩაკა-ზიდის) დიდი კალათი, რომელიც ზურგით შეიძლება ზიდონ. ჩაკა-ზიდი ინჩხურალეფი: ი. ყიფშ., გვ. 123 -
დიდკალათიანი ინჩხურელები (ინჩხური სოფელია მარტვილის რაიონში). 

Lemma: chak'al-i  
Number: 24510  
ჩაკალ-ი (ჩაკალ/რს) ბორძიკით სიარული, -- ბარბაცი, ტორტმანი. შდრ. ჩანგალი. 

Lemma: chak'alapa  
Number: 24511  
ჩაკალაფა (ჩაკალაფას) იხ. ჩაკალუა. 

Lemma: chak'alapir-i  
Number: 24512  
ჩაკალაფირ-ი (ჩაკალაფირს) მიმღ. ვნებ. წარს. ოჩაკალუანს ზმნისა -- ბარბაცით წაყვანილი, -- წაბარბაცებული. 

Lemma: chak'aler-i  
Number: 24513  
ჩაკალერ-ი (ჩაკალერს) იგივეა, რაც ჩაკალაფირი. 

Lemma: chak'alua  
Number: 24514  
ჩაკალუა (ჩაკალუას) სახელი იჩაკალუ(ნ), ოჩაკალუანს ზმნათა -- რხევით სიარული, ბარბაცით სვლა; წაყვანა ძალით,
წათრევა. უჩა კოდი ხარკალეე, აშო მომიჩაკალე: ქხს, 1, გვ. 16 - შავი კოდი ხარკალეე (მორაკრაკე), აქეთ მომიტანე
(ბარბაცით). გეშვი ღვინი, ქჷდმახვამი, აშო მომიჩაკალე: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 29 - შესვი ღვინო, დამილოცე, აქეთ
წამომაბარბაცე! იჩაკალუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. ბარბაცებს, ტორტმანებს.
აჩაკალუაფუ(ნ) (დააჩაკალუ დაბარბაცდა, დოჩაკალაფუ დაბარბაცებია, დონოჩაკალაფუე(ნ) დაბარბაცდებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ.
ებარბაცება. ოჩაკალუანს (ოჩაკალუუ წაიყვანა, წაათრია; უჩაკალუაფუ წაუყვანია, წაუთრევია) გრდმ. წაიყვანს ძალით, წაათრევს,
წააბარბაცებს. იჩაკალე(ნ), იჩაკალინე(ნ) (იჩაკალინუ შესაძლებელი გახდა წაყვანა, წათრევა; -- ; -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
ოჩაკალუანს ზმნისა -- შეიძლება ძალით წაყვანა, წათრევა, წაბარბაცება. აჩაკალე(ნ)//აჩაკალინე(ნ) (აჩაკალინუ შეძლო
ძალით წაეყვანა; -- ; ნოჩაკალაფუე(ნ) შესძლებია ძალით წაებარბაცებინა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ოჩაკალუანს ზმნისა -- შეუძლია
ძალით წაიყვანოს, წააბარბაცოს. ოჩაკალაფუანს (ოჩაკალაფუუ {წა}აბარბაცებინა, უჩაკალაფუაფუ {წა}უბარბაცებინებია,
ნოჩაკალაფუე(ნ) {წა}აბარბაცებინებდა თურმე) კაუზ. ოჩაკალუანს ზმნისა -- ბარბაცით წააყვანინებს, წააბარბაცებინებს.
მაჩაკალარი, მაჩაკალაფარი მიმღ. მოქმ. ბარბაცით წამყვანი. ოჩაკალარი, ოჩაკალაფარი მიმღ. ვნებ. მყ. ბარბაცით წასაყვანი. ჩაკალერი,
ჩაკალაფირი მიმღ. ვნებ. წარს. ბარბაცით წაყვანილი. ნაჩაკალა, ნაჩაკალეფი მიმღ. ვნებ. წარს. წანაბარბაცები. ნაჩაკალუერი,
ნაჩაკალაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ბარბაცით წაყვანის საფასური. უჩაკალუ, უჩაკალაფუ მიმღ. უარყ. ვინც ბარბაცით ვერ წაიყვანეს. 

Lemma: chak'al-chak'alit  
Number: 24515  



ჩაკალ-ჩაკალით ზმნზ. ბარბაც-ბარბაცით. ვითი კოცჷ მეუნთჷრჷ, მეუღუ ჩაკალ-ჩაკალით: მასალ., გვ. 64 - ასი კაცი
მიათრევს, მიაქვს (მიჰყავს) ბარბაც-ბარბაცით. 

Lemma: chak'ap-i  
Number: 24516  
ჩაკაფ-ი (ჩაკაფის) იგივეა, რაც ჩაკუა, -- გამართული და ენერგიული, ამაყი სიარული. 

Lemma: chak'vet-i  
Number: 24517  
ჩაკვეთ-ი (ჩაკვეთის): ხის მორი, რომელსაც შუა ადგილი აქვს ჩაჭრილი (ჩაჭრილი ამოგდებულია) და ხმარობენ ფიცრის
ჩასადებად და მოსაჭერად; ფიცარმა გაშალაშინების დროს რომ არ იმოძრაოს, -- გასაჭედად იყენებენ სოლს. 

Lemma: chak'vir-i  
Number: 24518  
ჩაკვირ-ი (ჩაკვირს) ყოყმანი; გაკვირვება; დაეჭვება (პ. ჭარ.). ბჯაბენქ დო ჩაკვირი პილუნს- ვჯავრობ და ყოყმანი
({და}ეჭვება) მკლავს. 

Lemma: chak'virapa  
Number: 24519  
ჩაკვირაფა (ჩაკვირაფას), ჩაკვირება (ჩაკვირებას) სახელი იჩაკვირუანს, ჩაკვირენს ზმნათა -- ძლიერი გაკვირვება,
გაოცება; ორჭოფობა. ათე ამბე ქიგეგუნი, ვაგუჩაკვირუაფუ - ეს ამბავი რომ გაიგო, ძლიერ არ გაუკვირვებია (გაოცებულა).
ჩაკვირენს (იყენ. გიიჩაკვირუუ გაიკვირვა, გოუჩაკვირუაფუ გაუკვირვებია, გონოჩაკვირ{აფ}უე(ნ) გაიკვირვებდა თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ.
იკვირვებს, ოცდება. იჩაკვირუანს (გიიჩაკვირუუ გაიკვირვა, გოუჩაკვირუაფუ გაუკვირვებია) გრდმ. იკვირვებს. ოჩაკვირალი,
ოჩაკვირაფალი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}საოცებელი, ძლიერ {გა}საკვირვებელი. გოჩაკვირაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. ძლიერ
გაკვირვებული; გაოცებული. ნაჩაკვირა, ნაჩაკვირეფი მიმღ. ვნებ. წარს. ძლიერ {გა}ნაკვირვები, {გა}ნაოცები. ნაჩაკვირაფუერი,
ნაჩაკვირუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ძლიერ გაკვირვების, გაოცების საფასური. უგუჩაკვირაფუ მიმღ. უარყ. გაუკვირვებელი. 

Lemma: chak'reba  
Number: 24520  
ჩაკრება (ჩაკრებას) იგივეა, რაც ჩაგრება, -- ჩაგვრა. ბჟა დო თუთას აჩაკრენს: ი. ყიფშ., გვ. 164 - მზესა და მთვარეს
ჩაგრავს. 

Lemma: chak'ua1  
Number: 24521  
ჩაკუა1 (ჩაკუას) იგივეა, რაც ჩაკაფი, -- ამაყად, გაბედულად და გამართულად სიარული. მუმულიცალო მიოჩაკანს -
მამალივით ამაყად (გამართულად) მიდის. 

Lemma: chak'ua2  
Number: 24522  
ჩაკუა2 (ჩაკუას) იგივეა, რაც ჩეკუა, -- ჩეკვა. იხ. გიშაჩაკუა. 

Lemma: chala  
Number: 24523  
ჩალა (ჩალას) გლახაკი, გონებაჩლუნგი, სულელი, ჩერჩეტი; ლაჩარი. ართი ორდუ ჩალა, უკულაში: მ. ხუბ., გვ. 117 - ერთი
იყო სულელი, უმცროსი. ათე ჩალაქ მიდართ მუმაშ საფულეშა - ეს გონებაჩლუნგი (სულელი) წავიდა მამის საფლავზე.
ჩალა კოცჷ უჸორც ბრელი ლური: მასალ., გვ. 103 - ლაჩარ კაცს უყვარს ბევრი ძილი. 

Lemma: chalam-k'alam-i  
Number: 24524  
ჩალამ-კალამ-ი, ჩალამ-კულამ-ი (ჩალამ-კა/ულამს) 1. ხის მრგვალი ჭურჭელი ღვინის დასალევად. ღვინიში შუმა
გოფურაფე ყანწი, ჩალამი-კალამით: აია, 2, გვ. 66 - ღვინის სმა გახურებულა ყანწით, ჩალამ-კულათი. შდრ. კალამი. 2.
ლერწამი. მისგან კეთდება ლარჭემი (საკრავი) (ს. მაკალ., გვ. 256). 

Lemma: chalandar-i  
Number: 24525  
ჩალანდარ-ი (ჩალანდარს) საპალნე ცხენი, -- ჩალანდარი; ჩალვადარი. ქომიშიითია ეჩდოხუთი ჩალანდარია - მიშოვეთო
ოცდახუთი ჩალანდარიო. 

Lemma: chalaxvet'-i  
Number: 24526  
ჩალახვეტ-ი (ჩალახვეტის) სახურავიდან თოვლის გადმოსახვეტი (ხისა). შდრ. თირიში ოხვეტალი. 

Lemma: chalian-i  
Number: 24527  
ჩალიან-ი (ჩალიანს) იხ. ალიანი, -- ცუდი. ირი ალიანი დო ჩალიანი ქჷგაარაჸი: ი. ყიფშ., გვ. 186 - ყოველი ცუდი გარეკე
მისგან. 

Lemma: chalir-i  
Number: 24528  
ჩალირ-ი (ჩალირს) მიმღ. ვნებ. წარს. ჩალუნს ზმნისა -- 1. ხელშეშლილი; 2. მოსულელო; გონებაჩლუნგი. 

Lemma: chalua  
Number: 24529  
ჩალუა (ჩალუას) სახელი ჩალუნს, უჩალუნს ზმნათა -- 1. შეშლა (ხელისა); შეფერხება; 2. გასულელება. ხეს ირნერო
მიჩალუნა - ხელს ყოველნაირად გვიშლიან. მეუ, ხეს ნჷმ მიჩალ: აია, 1, გვ. 21 -- წადი, ხელს ნუ მიშლი. 3. ცელვა, თიბვა (გ.
ელიავა). ჩალუნს (მოჩალუ შეუშალა ხელი; მუუჩალუ შეუშლია ხელი, გაუსულელებია) გრდმ. ასულელებს, აშტერებს; უშლის ხელს,



აფერხებს. უჩალუნს (მუუჩალუ შეუშალა ხელი, გაუსულელა; მუუჩალუ შეუშლია ხელი, გაუსულელებია) გრდმ. სასხ. ქც. ჩალუნს
ზმნისა -- უშლის ხელს; უსულელებს. იჩალუუ(ნ) (მიიჩალუ გასულელდა, არანორნალური გახდა; მოჩალერე(ნ) გასულელებულა,
არანორმალური გამხდარა) გრდუვ. ვნებ. ჩალუნს ზმნისა -- სულელდება, არანორნალური ხდება. აჩალუუ(ნ) (დააჩალუ
შეეშალა, დოჩალუუ შეშლია) გრდუვ. ვნებ. უჩალუნს ზმნისა -- ეშლება (ხელი). იჩალე(ნ) (იჩალუ შესაძლებელი გახდა შეეშალა
ხელი, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ჩალუნს ზმნისა -- შეიძლება ხელის შეშლა. აჩალე(ნ) (აჩალუ შეძლო {შე}ეშალა, -- , ნოჩალუე(ნ)
შესძლებია ხელის შეშლა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უჩალუნს ზმნისა -- შეუძლია {შე}უშალოს ხელი. ოჩალაფუანს (ოჩალაფუუ
აშლევინა ხელი, უჩალაფუაფუ {შე}უშლევინებია ხელი, ნოჩალაფ{უაფ}უე(ნ) აშლევინებდა ხელს) კაუზ. ჩალუნს ზმნისა -- აშლევინებს
ხელს. მაჩალარი ხეში მიმღ. მოქმ. ხელის შემშლელი. ოჩალარი მიმღ. ვნებ. მყ. ხელშესაშლელი. მოჩალირი მიმღ. ვნებ. წარს.
ხელშეშლილი; გასულელებული. ნაჩალა მიმღ. ვნებ. წარს. ხელშენაშალი. ნაჩალუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ხელის შეშლის
საფასური. უმუჩალუ მიმღ. უარყ. ხელშეუშლელი. 

Lemma: chama  
Number: 24530  
ჩამა (ჩამას) სახელი ჩანს ზმნისა -- ჭმევა, დალევინება, შესმა. მწკრივებში ფუძემონაცვლეა; კერძოდ, აწმყოს წრის
მწკრივებში გვაქვს არზენს//არძენს აძლევს, ხოლო დანარჩენში -- ჩამა (რზია: ჩამა). მიდარაჸი ხოჯეფი ღალჷშა დო
წყარი ქოჩი!: ი. ყიფშ., გვ. 8 - გარეკე ხარები ღელეში და წყალი დაალევინე! ჩქიმ ბუსქას ანწი მუ ბჩა?: ი. ყიფშ., გვ. 166 -
ჩემს ბუსკას აწი რა ვაჭამო (//დავალევინო)? ჩით ჯგჷრო ფურცელი - აჭამეთ კარგად ფოთოლი. სინჯას მუ ბჩათ: ქხს, 1, გვ.
189 - სიძეს რა ვაჭამოთ. ოჭკომალი ქოჩუ: ქხს, 1, გვ. 65 - საჭმელი აჭამა (მისცა). ართი ვაშუნ, თის ჟირი ქოჩესია: ხალხ.
სიბრ., 1, გვ. 9 - ერთი რომ არ დალია, იმას ორი დაალევინესო. ქჩამა გურიში მიხვედრა: ცირაქ გური ქუუჩუ: ი. ყიფშ., გვ. 66
- გოგო მიხვდა. //ჩაფიქრება: ათე რაგადის უჩუა გური: მ. ხუბ., გვ. 20 - ამ ლაპარაკს დაუფიქრდაო. ჩანს (ქოჩუ აჭამა, ასვა;
ქუუჩამუ უჭმევია, დაულევინებია; ქონოჩამუე(ნ) აჭმევდა, ასმევდა თურმე) გრდმ. აჭმევს, ასმევს. იჩინე(ნ) (იჩინუ შესაძლებელი გახდა
ჭმევა, სმევა; -- ; -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ჩანს ზმნისა -- შეიძლება დალევინება, ჭმევა. აჩინე(ნ) (აჩინუ შეძლო ეჭმია,
დაელევინებია; -- ; ნოჩამუე(ნ) შესძლებია დალევინება, ჭმევა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ჩანს ზმნისა -- შეუძლია აჭამოს,
{და}ალევინოს. ოჩამაფუანს (ოჩამაფუუ აჭმევინა, ასმევინა; უჩამაფუაფუ უჭმევინებია, უსმევინებია; ნოჩამაფუე(ნ) აჭმევინებდა,
ასმევინებდა თურმე) კაუზ. ჩანს ზმნისა -- აჭმევინებს, ასმევინებს. მაჩამალი მიმღ. მოქმ. ვინც უნდა აჭამოს, -- მჭმეველი, ვინც
უნდა დაალევინოს, -- დამლევინებელი. ოჩამალი მიმღ. ვნებ. მყ. საჭმევი, საჭმელი; სასმელი; {და}სალევინებელი. ჩამილი მიმღ.
ვნებ. წარს. ჭმული, სმული (ქვ. იმერ.). ნაჩემი მიმღ. ვნებ. წარს. ნაჭმევი, ნასმევი. ნაჩამუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ჭმევის, სმის
(დალევინების) საფასური. უჩამუ მიმღ. უარყ. უჭმელი, უსმელი. შდრ. ლაზ. 1. ჩ: ოჩამა ჭმევა (ნ. მარი). 

Lemma: chamad-i  
Number: 24531  
ჩამად-ი (ჩამადის) პაპის მამა (დ. ფიფია). იხ. შთამომავლობა. 

Lemma: chamier-i  
Number: 24532  
ჩამიერ-ი (ჩამიერს) პურადი; სხვისი ჭმევის მოყვარული. 

Lemma: chamin-i  
Number: 24533  
ჩამინ-ი (ჩამინს) 1. კბენა. ღეს ქააჯუდე, ქოგაჩამუ: ი. ყიფშ., გვ. 180 -- ღორს რომ აკოცო, გიკბენს. ჩქიმი ძვალ დო ძელც
ქუვაჩენი, თაშ მუშენ გამანწარე!: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 142-3 -- ჩემს ძვალსა და რბილს რომ ვუკბინო, ასე რატომ გამამწარებ!
უჩა ჯოღორი კარც გეჯან, ვართ მინგაშქვანც, ვართ გაჩამუ: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 174 -- შავი ძაღლი კართან წევს, არც
შეგიშვებს, არც გიკბენს (გამოცანა: ბოქლომი). მაღურუ ჭანჯი მანგარო იჩამინუაფუნია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 84 --
მომაკვდავი ბუზი მაგრად იკბინებაო. 2. ფხანა; ქავილი. ჩამინქ გემიოლუ კუჩხის -- ფხანა ამივარდა ფეხზე. კუჩხის მაჩენს --
ფეხზე მეფხანება. იჩამინუაფუ, გოკონ-და, ხვარცა ოჭედასინი თეში -- იფხანს, თუ გინდა, მუნი სჭირდეს ისე. აჩამუ, აჩამუუ
(ქააჩუ უკბინა, ქუუჩამინუ უკბენია, ქონოჩამინუე(ნ) უკბენდა თურმე) გრდმ. უკბენს, ჰკბენს. აჩამუ(ნ), აჩამუუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრის
მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. ეფხანება, ექავება. აჩენს იგივეა, რაც აჩამუუ. აჩამინუაფუ(ნ) იგივეა, რაც აჩამუუ(ნ). იჩამინუანს
(იჩამინუუ იფხანა, უჩამინუაფუ უფხანია, ნოჩამინაფუე(ნ) იფხანდა თურმე) გრდმ. იფხანს, იქავებს. ოჩამინუანს (ოჩამინუუ აკბენინა,
უჩამინუაფუ უკბენინებია) გრდმ. აკბენინებს. უჩამინუანს (უჩამინუუ აკბენინა, უჩამინუაფუ უკბენინებია) გრდმ. სასხ. ქც. აჩამუუ(ნ)
ზმნისა -- აკბენინებს. იჩამინე(ნ) (იჩამინუ შესაძლებელი გახდა კბენა; {მო}ფხანა, {მო}ქავება; -- ; -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
აჩამუუ(ნ) ზმნისა -- შეიძლება {მო}ფხანა, {მო}ქავება; კბენა. აჩამინე(ნ) (აჩამინუ შეძლო ეკბინა, {მო}ეფხანა, {მო}ექავა; -- ;
ნოჩამინუე(ნ) შესძლებია კბენა, მოქავება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უჩამინუანს ზმნისა -- შეუძლია {მო}იფხანოს; უკბინოს.
ოჩამინაფუანს (ოჩამინაფუუ აკბენინა; {მო}აფხანინა; უჩამინაფუაფუ უკბენინებია, უფხანინებია; ნოჩამინაფუე(ნ) აფხანინებდა,
აკბენინებდა თურმე) კაუზ. იჩამინუანს ზმნისა -- აკბენინებს; აფხანინებს, აქავებინებს. მაჩამინალი, მაჩამინდა, მაჩამინჯა მიმღ.
მოქმ. მკბენი, მკბენია. ოჩამინალი მიმღ. ვნებ. მყ. საკბენი. ნაჩამინა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაკბენი. ნაჩამინუერი მიმღ. ვნებ. წარს.
კბენის; ფხანის, {მო}ქავების საფასური. იხ. ხვატაფი//ხოტაფი. შდრ. ლაზ. ჩამინ: ოჩამინუ ქავილი, ფხანა (ნ. მარი). 

Lemma: chaminapa  
Number: 24534  
ჩამინაფა (ჩამინაფას) იგივეა, რაც ჩამინი, -- 1. საკბენად წასისინება; 2. ფხანა, მოქავება. 

Lemma: chamomreb-i  
Number: 24535  
ჩამომრებ-ი (ჩამომრების) ავადმყოფობა უა-ს სამკურნალო წამალია. ცხენს გაცივების შედეგად ახველებს და ამას
მკურნალობენ ჩამომრებით. 

Lemma: chamrep-i  
Number: 24536  
ჩამრეფ-ი (ჩამრეფის) ცხენის ავადმყოფობაა ერთგვარი. ცხენს სინესტისაგან საოლავზე უჩნდება წვრილი, სითხიანი
მუწუკები, რასაც ჩამრეფს ეძახიან. 

Lemma: chamua  
Number: 24537  
ჩამუა (ჩამუას) ბოტან. მცენარეა ერთგვარი; ხარობს მთაში, -- განსაკუთრებით გვხვდება იქ, სადაც ფოთლოვანი ტყე
მთავრდება და იწყება წიწვნარი. თიკი, ქუხი დო ჩამუათ ითებუ ფურცელამი ჯალეფი -თიკი, ქუხი და ჩამუათი თავდება
ფოთლოვანი ხეები. 



Lemma: chamur-i  
Number: 24538  
ჩამურ-ი, ჩამურე (ჩამურს, ჩამურეს) ჩამური, ღომის საცეხვი (საცეხველი), -- იყო ხისა და ქვისაც. გარჩეული ღომის
თავთავებს ყრიდნენ ჩამურში და ცეცხვავდნენ. შდრ. ლაზ. ჩამურ: ონჩამურე//ოჩამრე ჩამური (ნ. მარი). იხ. ჩხვარუა;
ოჩამურე. 

Lemma: chamurapa  
Number: 24539  
ჩამურაფა (ჩამურაფას) სახელი იჩამურუანს ზმნისა -- ყურადღების მიქცევა, -- რეაგირების მოხდენა. ათე ამბეშენი შურო
ვაგუჩამირუაფუ - ეს ამბავი ყურად არ იღო (რეაგირება არ მოახდინა). იჩამურუანს (გიიჩამურუუ ყურად იღო, გუუჩამურუაფუ ყურად
უღია, გონოჩამურაფუე(ნ) ყურად იღებდა თურმე) გრდმ. ყურად იღებს, რეაგირებს. 

Lemma: chamure  
Number: 24540  
ჩამურე (ჩამურეს) იგივეა, რაც ჩამომრები, -- ცხენის დაავადებაა -- გაციების შედეგად ახველებს (ს. მაკალ., გვ. 205). 

Lemma: champa  
Number: 24541  
ჩამფა (ჩამფას) ბოტან. მაღალმთის ბოკვი. იხ. ჩამქვა, ჩამჰვა (ა. მაყ.). 

Lemma: chamkva  
Number: 24542  
ჩამქვა (ჩამქვას) იგივეა, რაც ჩამფა, ჩამჰვა. 

Lemma: chamhva  
Number: 24543  
ჩამჰვა (ჩამჰვას) იგივეა, რაც ჩამფა, ჩამქვა. 

Lemma: chana  
Number: 24544  
ჩანა (ჩანას), ჩანუა (ჩანუას) სახელი ჩანს ზმნისა (სემანტიკურად უმთავრესად მცენარეულობას უკავშირდება) -- 1. ბმა, სხმა
(ნაყოფისა); ასევე ითქმის თმის, კბილების, ხელის... მიმართ; 2. გაზრდა, ხარება; ქონება; ძველი ქართულით -- ცენება. აბაშა
დო ფუთიშ(ი) შქას მეფორჩილო ღუმუ ჩანს - აბაშასა და ფოთს შორის მთლიანად (მიწოლილად) ღომი (მცენარე) ხარობს
(ცენებს). დიირჩინუ დო კიბირი აკა ვაჩანს - დაბერდა და არც ერთი კბილი არ აქვს (უდგას). ჸურძენს ჯგირო გოჩანს -
ყურძენს კარგად ასხია. დუს თუმა ვეგიაპალუუ, ვეგეჩანს - თავზე თმა სრულებით არ აქვს. კუჩხი (ხე) ვაჩანს, ჩხუპის
მიოდინუუ - ფეხი (ხელი) არ აქვს (აბია), ომში დაკარგა. ჩანს (მხოლოდ აწმყოს წრის მწკრივებში) გრდუვ. სტატიკ. რგია,
ცენებს, ხარობს (რომელიმე მცენარეთაგანი). უჩანს (მხოლოდ აწმყოს წრის მწკრივებში) გრდუვ. სტატიკ. უდგას (მცენარე).
იჩანუაფუ(ნ), იჩვენუაფუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. (რაღაც მცენარე) ხარობდეს, ცენებდეს იქნება.
აჩანუაფუ(ნ), აჩვენუაფუ(ნ) (მხოლოდ მყოფადის წრის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. (რაღაც მცენარე) ედგმება,ეცენებოდეს
იქნება. ნოჩვე(ნ), ნოჩანუე(ნ) (მხოლოდ მეოთხე სერიის მწკრივებში) გრდუვ. სტატიკ. ჰქონებია, სცენებია (ხე, ბოსტნეული).
შენიშნვნა: ა) მეორე და მესამე სერიის მწკრივები აკლია; ბ) ძირითადად მესამე პირის ფორმით დასტურდება. შდრ. ლაზ.
ჩან: ოჩანუ ნაყოფის გამოსხმა (ნ. მარი). 

Lemma: chanapa  
Number: 24545  
ჩანაფა (ჩანაფას) იხ. ჩანა, -- სახელი იჩანუანს ზმნისა -- გამობმა, გამოსხმა (ხელის, ფეხის, ფრთის...). ფსუა
ქორჩანაფუდას: ქხს, 1, გვ. 236 - ფრთა გამოგსხმოდეს. ჭკიჭკიტია ფსუას ქიიჩანუანსინი, თიმწკუმა დინუნია - ჭიანჭველა
ფრთას რომ გამოიბამს, მაშინ იღუპებაო (იკარგებაო). თენა ქიგეგონუნი, ფსუა ქიიჩანუუ - ეს რომ გაიგონა, ფრთები
გამოისხა. გადატ. აღფრთოვანება, გალაღება; წამოყოფა. დუდი ქააჩანუუ ირფელ ჭუაქ - თავი წამოყო ყოველგვარმა
სატკივარმა (ტკივილმა). იჩანუანს (ქიიჩანუუ წამოყო, ქოუჩანუაფუუ წამოუყვია, ქონოჩანაფუე(ნ) წამოყოფდა თურმე) გრდმ. წამოყოფს;
გამოიბამს, გამოისხამს (თავს, ფეხს, ხელს...). ოჩანუანს (ქააჩანუუ წამოყო, ქუუჩანუაფუ წამოუყვია) გრდმ. წამოყოფს თავს;
გამოაბამს, გამოასხამს (ფრთას, ხელს, ფეხს...). აჩანუაფუ(ნ) (მხოლოდ მყოფადის წრის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. ებმება,
ესხმება. მაჩანაფალი მიმღ. მოქმ. გამომბმელი, გამომსხმელი. ოჩანაფალი მიმღ. ვნებ. მყ. გამოსაბმელი, გამოსასხმელი. ჩანაფილი
მიმღ. ვნებ. წარს. გამობმული, გამოსხმული. 

Lemma: chanapil-i  
Number: 24546  
ჩანაფილ-ი (ჩანაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. იჩანუანს, იჩანუაფუ(ნ) ზმნათა -- {გამო}სხმული, {გამო}ბმული; სადმე დგას
(ხარობს) ესა თუ ის მცენარე (ხე). ფსუა ჩანაფილი ჩიტი - ფრთა {გამო}სხმული ჩიტი. ჯგირი ჸურძენჩანაფილი დიხა უღუ -
კარგი ყურძენრგული მიწა აქვს. 

Lemma: changa  
Number: 24547  
ჩანგა (ჩანგას) ჩლუნგი; მოსულელო; ჩერჩეტი. ჩანგა კოჩი - ჩლუნგი (მოჩერჩეტო) კაცი. შდრ. ჩენგერე. 

Lemma: changal-i  
Number: 24548  
ჩანგალ-ი (ჩანგალ/რს) 1. ჩანგალი. იხ. ჩანგარი, ჩქიფი. 2. ბარბაცით, ფეხის თრევით სიარული. შდრ. ბანდალი, ჩაკალი,
ბანცალი. 

Lemma: changala  
Number: 24549  
ჩანგალა (ჩანგალას) ვისაც ბარბაცი ახასიათებს, -- მობარბაცე. 

Lemma: changar-i  
Number: 24550  
ჩანგარ-ი (ჩანგარს) იგივეა, რაც ჩანგალი. გინოუჭყვიდეს ჩანგარიში მოგაფა: ი. ყიფშ., გვ. 106 - გადაუწყვიტეს ჩანგალზე



წამოცმა (წამოგება). 

Lemma: changreba  
Number: 24551  
ჩანგრება (ჩანგრებას) სახელი ჩანგრენს ზმნისა -- ჩაგვრა. ენა ჩალა ვარდუ, მარა აჩანგრენდუ ჯიმალეფი - ეს სულელი
არ იყო, მაგრამ ჩაგრავდნენ ძმები. {ა}ჩანგრენს (დაჩანგრუ დაჩაგრა, დუუჩანგრებუ დაუჩაგრავს, დონოჩანგრებუე(ნ) დაჩაგრავდა
თურმე) გრდმ. ჩაგრავს. იჩანგრენს (დიიჩანგრუ დაიჩაგრა, დუუჩანგრებუ დაუჩაგრავს) გრდმ. სათავ. ქც. ჩანგრენს ზმნისა --
იჩაგრავს თავს. უჩანგრენს (დუუჩანგრუ დაუჩაგრა, დუუჩანგრებუ დაუჩაგრავს) გრდმ. სასხ. ქც. აჩანგრენს ზმნისა -- უჩაგრავს.
იჩანგრებუ{უ}(ნ) (დიიჩანგრუ დაიჩაგრა, დაჩანგრებე{ლე}(ნ) დაჩაგრულა) გრდუვ. ვნებ. ჩანგრენს ზმნისა -- იჩაგრება.
ეჩანგრებუ{უ}(ნ) (დეეჩანგრუ დაეჩაგრა, დაჩანგრებუ დასჩაგვრია) გრდუვ. ვნებ. უჩანგრენს ზმნისა -- ეჩაგრება. იჩანგრინე(ნ)
(იჩანგრინუ შესაძლებელი გახდა {და}ჩაგვრა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ჩანგრენს ზმნისა -- შეიძლება {და}ჩაგვრა.
აჩანგრინე(ნ) (აჩანგრინუ შეძლო {და}ეჩაგრა, -- , ნოჩანგრებუე(ნ) შესძლებია {და}ეჩაგრა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უჩანგრენს ზმნისა -
- შეუძლია {და}ჩაგროს. ოჩანგრებაფუანს (ოჩანგრებაფუუ აჩაგვრინა, უჩანგრებაფუაფუ უჩაგვრინებია, ნოჩანგრებაფუე(ნ) აჩაგვრინებდა
თურმე) კაუზ. ჩანგრენს ზმნისა -- აჩაგვრინებს. მაჩანგრებელი მიმღ. მოქმ. მჩაგვრელი. ოჩანგრებელი მიმღ. ვნებ. მყ.
{და}საჩაგრავი. დაჩანგრებული მიმღ. ვნებ. წარს. დაჩაგრული. ნაჩანგრები/უ მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნაჩაგრი. ნაჩანგრებუერი მიმღ.
ვნებ. წარს. {და}ჩაგვრის საფასური. უდუჩანგრებუ, უჩანგრუ მიმღ. უარყ. {და}უჩაგრავი. 

Lemma: changua  
Number: 24552  
ჩანგუა (ჩანგუას) სახელი ოჩანგანს ზმნისა -- უნიათო სვლა; წაჩერჩეტება. მეურს შარას, მიოჩანგანს მუშდუდიშო - მიდის
გზაზე, მიჩერჩეტობს თავისთვის. ოჩანგანს (ოჩანგუუ უნიათოდ წავიდა, უჩანგუუ უნიათოდ წასულა, ნოჩანგუე(ნ) უნიათოდ წავიდოდა
თურმე) გრდუვ. ვნებ. უნიათოდ წავა, -- წაჩერჩეტდება. 

Lemma: changulia  
Number: 24553  
ჩანგულია, ჩანგურია (ჩანგულ/რიას) ჩლუნგი, ბლაგვი. ქომიღუ ართი ჩანგურია ხამი - მაქვს ერთი ბლაგვი დანა. შდრ.
გაგულია, ლაგვეგვი; ჩაგვა. 

Lemma: chanel-i  
Number: 24554  
ჩანელ-ი (ჩანელს) იგივეა, რაც ჩანაფილი, -- მიმღ. ვნებ. წარს. ჩანს ზმნისა -- აღმოცენებული, გახარებული. ჯგირი ქობალი
ქობძირით ჩანელი: მ. ხუბ., გვ. 20 - კარგი პური (პურის ყანა) ვნახეთ აღმოცენებული (გახარებული). 

Lemma: chantalua  
Number: 24555  
ჩანთალუა (ჩანთალუას) სახელი ჩანთალანს ზმნისა -- უცაბედად, არაწესიერად და უხარისხოდ გაკეთება რისამე. იხ.
მოჩანთალუა. 

Lemma: chantua  
Number: 24556  
ჩანთუა (ჩანთუას) სახელი ჩანთუნს, ოჩანთანს ზმნათა -- უშნოდ სვლა (სიარული); თრევა რისამე. გადატ. პანღურის
ამოკვრა, დარტყმა. ართი კოჩი ხოლო ქჷმოთხოზჷ ირემც, პაღურც ქუჩანთუანც: მ. ხუბ., გვ. 185 - ერთი კაციც მოსდევს
ირემს, პანღურს (ქე) ურტყამს. ჩანთუნს (ჩანთუ ათრია, ამოჰკრა; უჩანთუ უთრევია, ამოუკრავს; ნოჩანთუე(ნ) ათრევდა, ამოჰკრავდა
თურმე) გრდმ. ათრევს; ამოჰკრავს (პანღურს). უჩანთუნს (უჩანთუ უთრია, ამოჰკრა; უჩანთუ უთრევია, ამოუკრავს) გრდმ. სასხ. ქც.
ჩანთუნს ზმნისა -- უთრევს, ურტყამს (პანღურს, წიხლს). იჩანთე(ნ) (იჩანთუ შესაძლებელი გახდა თრევა, {ამო}კვრა; -- ; -- )
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ჩანთუნს ზმნისა -- შეიძლება თრევა, {ამო}კვრა (პანღურისა). აჩანთე(ნ) (აჩანთუ შეძლო ეთრია,
{ამო}ეკრა (პანღური); -- ; {ქო}ნოჩანთუე(ნ) შესძლებია ეთრია, {ამო}ერტყა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ჩანთუნს ზმნისა -- შეუძლია
ათრიოს, {ამო}ჰკრას (პანღური). ოჩანთაფუანს (ოჩანთაფუუ ათრევინა, {ამო}აკვრევინა; უჩანთაფუაფუ უთრევინებია,
{ამო}უკვრევინებია; ნოჩანთაფუე(ნ) ათრევინებდა, {ამო}აკვრევინებდა თურმე) კაუზ. ჩანთუნს ზმნისა -- ათრევინებს,
{ამო}აკვრევინებს (პანღურს). მაჩანთალი მიმღ. მოქმ. მთრევი რისამე, {ამო}მკვრელი პანღურისა. ოჩანთალი მიმღ. ვნებ. მყ.
სათრევი, {ამო}საკრავი პანღურისა. ნაჩანთა მიმღ. ვნებ. წარს. ნათრევი, {ამო}ნაკრავი. ნაჩანთუერი მიმღ. ვნებ. წარს. თრევის,
პანღურის {ამო}კვრის საფასური. 

Lemma: chan(i)k'it-i  
Number: 24557  
ჩან(ი)კით-ი (ჩან(ი)კითის) დიდი თითი, -- ცერი. დიდაქ ქიმუუღჷ სქუასჷ ჩანკითიში მაშხვა წუღაზეფი: ი. ყიფშ., გვ. 60 -
დედამ მოუტანა შვილს ცერის (თითის) სიმსხო წუღები. ჩანკითი მოძირია!: ი. ყიფშ., გვ. 95 - ცერი მაჩვენეო! იხ. დიდ{ი}კითი;
ჩანჩ(ი)კითი// ჩანჯ(ი)კითი. 

Lemma: chanua  
Number: 24558  
ჩანუა (ჩანუას) იგივეა, რაც ჩანა, ჩანაფა. 

Lemma: chanchal-i  
Number: 24559  
ჩანჩალ-ი (ჩანჩალ/რს) უღონოდ სიარული, -- ჩანჩალი. 

Lemma: chanch(i)k'it-i  
Number: 24560  
ჩანჩ(ი)კით-ი (ჩანჩ(ი)კითის) იგივეა, რაც ჩანკითი, ჩანჯ(ი)კითი. 

Lemma: chanchir-i  
Number: 24561  
ჩანჩირ-ი (ჩანჩირს) მიმღ. ვნებ. წარს. ჩაჩანჩული. 

Lemma: chanchua  
Number: 24562  



ჩანჩუა (ჩანჩუას) სახელი იჩანჩუ(ნ) ზმნისა -- ჩანჩურით წასვლა; {ჩამო}ჩაჩული სიარული. იჩანჩუ(ნ) ( -- , იჩანჩუ იჩანჩალა,
უჩანჩინუ უჩანჩალია, ნოჩანჩუე(ნ) ჩანჩალით წავიდოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ჩანჩალით წავა. 

Lemma: chanch'k'it-i  
Number: 24563  
ჩანჭკით-ი (ჩანჭკითის) იხ. ჯანჯ(ი)კითი. 

Lemma: chanj(i)k'it-i  
Number: 24564  
ჩანჯ(ი)კით-ი (ჩანჯ(ი)კითის) იგივეა, რაც ჩანკითი, -- ცერი. 

Lemma: chargaz-i  
Number: 24565  
ჩარგაზ-ი (ჩარგაზის) იხ. ჩარგაზუა. 

Lemma: chargazua  
Number: 24566  
ჩარგაზუა (ჩარგაზუას) სახელი ჩარგაზანს ზმნისა -- თელვა, ტკეპნა. შქართუნს ვეგინჯირა, ბამბე დიიჩარგაზუუ - საბანზე
არ დაწვე, ბამბა დაიტკეპნება (გაითელება). ჩარგაზანს (დოჩარგაზუუ გათელა, დატკეპნა; დუუჩარგაზუუ გაუთელია, დაუტკეპნია;
დონოჩარგაზუე(ნ) გათელავდა, დატკეპნიდა თურმე) გრდმ. თელავს; ტკეპნის. უჩარგაზანს (დუუჩარგაზუ{უ} დაუტკეპნა, დუუჩარგაზუუ
დაუტკეპნია, გაუთელავს) გრდმ. სასხ. ქც. ჩარგაზანს ზმნისა -- უთელავს, უტკეპნის. იჩარგაზუუ(ნ) (დიიჩარგაზუ დაიტკეპნა,
დოჩარგაზე{ლე}(ნ) დატკეპნილა) გრდუვ. ვნებ. ჩარგაზანს ზმნისა -- ითელება, იტკეპნება. აჩარგაზუუ(ნ) (დააჩარგაზუ გაეთელა,
დაეტკეპნა; დოჩარგაზუუ გასთელვია, დასტკეპნია) გრდუვ. ვნებ. უჩარგაზანს ზმნისა -- ეთელება, ეტკეპნება. იჩარგაზე(ნ)
(იჩარგაზუ//იჩარგაზენუ შესაძლებელი გახდა {გა}თელვა; {და}ტკეპნა; -- ; -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ჩარგაზანს ზმნისა -- შეიძლება
{და}იტკეპნოს. აჩარგაზე(ნ)//აჩარგაზენე(ნ) (აჩარგაზენუ შეძლო {და}ეტკეპნა, -- , დონოჩარგაზუე(ნ) შესძლებია გათელვა, დატკეპნა)
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უჩარგაზანს ზმნისა -- შეუძლია {გა}თელოს, {და}ტკეპნოს. ოჩარგაზაფუანს (ოჩარგაზაფუუ ათელვინა,
ატკეპნინა; უჩარგაზაფუაფუ უთელვინებია, უტკეპნინებია; ნოჩარგაზაფუე(ნ) ათელვინებდა, ატკეპნინებდა თურმე) კაუზ. ჩარგაზანს
ზმნისა -- ათელვინებს, ატკეპნინებს. მაჩარგაზალი მიმღ. მოქმ. მთელავი, მტკეპნელი. ოჩარგაზალი მიმღ. ვნებ. მყ. სატკეპნი,
სათელი. ჩარგაზელი მიმღ. ვნებ. წარს. ტკეპნილი, თელილი. ნაჩარგაზა მიმღ. ვნებ. წარს. ნატკეპნი, ნათელი. ნაჩარგაზუერი მიმღ.
ვნებ. წარს. ტკეპნის, თელვის საფასური. {უდუ}უჩარგაზუ მიმღ. უარყ. დაუტკეპნელი, გაუთელავი. 

Lemma: chardax-i  
Number: 24567  
ჩარდახ-ი (ჩარდახის) 1. ჩარდახი. ჩარდახის ურო გერხვადჷნია დო ეთინა გიაშქვია თექია: მ. ხუბ., გვ. 245 - ჩარდახზე
ურო დაგხვდებაო და ის დაარტყი იქაო. 2. იგივეა, რაც ტკვა. 

Lemma: charek-i  
Number: 24568  
ჩარექ-ი (ჩარექის): მამაკაცის გრძელი პერანგის ქვედა გვერდგახსნილ ნაწილს ჩარექს უწოდებდნენ. ამიტომ პერანგსაც
ჩარექამ ოსარეს ეძახდნენ (მასალები, ტ. 3, ნაწ. 1, გვ. 241). 

Lemma: chareka  
Number: 24569  
ჩარექა (ჩარექას) სითხის (უპირატესად ღვინის ან არყის) საზომი ერთეული, -- ჩარექი (პ. ჭარ.). 

Lemma: chart-i  
Number: 24570  
ჩართ-ი (ჩართის) 1. სახლის კიბე; საქათმის მასიური კიბე. 2. ურმის ნაწილი - უბე (პ. ჭარ.). 3. ვაზის ღერწმის ან
მატიტელასაგან მოწნული რგოლი ღომის ჩაზელის დროს ქვაბის დასადგმელად (ი. ყიფშ., პ. ჭარ.). 

Lemma: chartua  
Number: 24571  
ჩართუა (ჩართუას) სახელი ჩართუნს ზმნისა -- 1. ვარგისად გადაქცევა, გამოყვანა; გაწვრთნა; გაკვალვა. დო თაჸურე
ფართო შარა ჩინეთიშა გოჩართესი - და აქედან ფართო გზა ჩინეთამდე გაკვალეს. ოკოდეს შარაში ფართას ჩართუა -
უნდოდათ გზის ფართოდ გაკვალვა. 2. გადათელვა, გადაჯეგვა მცენარეულისა. შარა ვეგებუდუნი, ფერ არდგილს
გუჩართუნა ჸვანა - გზა რომ არ იყო, ისეთ ადგილას გაუთელავთ ყანა (ე.ი. სიარული დაიწყეს). ჩართუნს (გოჩართუ გათელა,
გოუჩართუ გაუთელავს, გონოჩართუე(ნ) გათელავდა თურმე) გრდმ. თელავს; კვალავს; წვრთნის. უჩართუნს (გუუჩართუ გაუკვალა,
გუუჩართუ გაუკვალავს) გრდმ. სასხ. ქც. ჩართუნს ზმნისა -- უკვალავს, უთელავს. იჩართუუ(ნ) (გიიჩართუ გაიკვალა, გოჩართე{ლე}(ნ)
გაკვალულა) გრდუვ. ვნებ. ჩართუნს ზმნისა -- ითელება, იკვალება; იწვრთნება. აჩართუუ(ნ) (გააჩართუ გაეკვალა, გოჩართუუ
გაჰკვალვია) გრდუვ. ვნებ. უჩართუნს ზმნისა -- ეთელება, ეკვალება. იჩართე(ნ) (იჩართუ შესაძლებელი გახდა გაკვალვა,
გათელვა; -- ; -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ჩართუნს ზმნისა -- შეიძლება გაითელოს, გაიკვალოს; გაიწვრთნას. აჩართე(ნ) (აჩართუ
შეძლო გაეკვალა, -- , გონოჩართუე(ნ) შესძლებია გათელვა, გაკვალვა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უჩართუნს ზმნისა -- შეუძლია
{გა}თელოს, {გა}კვალოს; {გა}წვრთნას. ოჩართაფუანს (ოჩართაფუუ ათელვინა, აკვალვინა; უჩართაფუაფუ უთელვინებია,
უკვალვინებია; ნოჩართაფ{უაფ}უე(ნ) ათელვინებდა, აკვალვინებდა თურმე) კაუზ. ჩართუნს ზმნისა -- ათელვინებს, აკვალვინებს;
აწვრთნევინებს. მაჩართალი მიმღ. მოქმ. {გა}მთელავი, {გა}მკვალავი. ოჩართალი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}სათელი, {გა}საკვალავი;
{გა}საწვრთნელი. ჩართილი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}თელილი, {გა}კვალული. ნაჩართა მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნათელი, {გა}ნაკვალი.
ნაჩართუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}თელვის, {გა}კვალვის საფასური. უჩართუ მიმღ. უარყ. {გა}უთელავი, {გა}უკვალავი. 

Lemma: charieba  
Number: 24572  
ჩარიება (ჩარიებას) სახელი ჩეერიებუ(ნ) ზმნისა -- ჩარევა. ჩეერიებუ(ნ) (ჩეერიუ ჩაერია, ჩარიებე{ლ/რე}(ნ) ჩარეულა, ჩენორიებუე(ნ)
ჩაერეოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ჩაერევა. 

Lemma: charik-i  
Number: 24573  
ჩარიქ-ი (ჩარიქის) იხ. ჩარექა, -- საზომი ერთეული, -- ჩარექი. სუმი ჩარიქის მეხონჷნც. მარა მუთა არგალუუ: მასალ., გვ.
119 - სამ ჩარექს (სიღრმეში) ხნავს, მაგრამ არაფერი უჩლუნგდება. 



Lemma: charsxa  
Number: 24574  
ჩარსხა, ჩარსხება (ჩარსხას, ჩარსხებას) სახელი ჩეერსხ{ი}ებუ(ნ) ზმნისა -- ჩამოხსნა, მოშორება. სქანი ჩარსხა გურს ვა
მიღუ: ქხს, 1, გვ. 132 - შენი ჩამოხსნა (ჩამოშორება) გულში არ მაქვს. 

Lemma: chart'-i//chert'-i  
Number: 24575  
ჩარტ-ი//ჩერტ-ი (ჩარტის) ჩელტი. ბერტიშ გიოტახილო ჩერტის გუუსვანდით - ბელტის დასატეხად ჩელტს მოუსვამდით.
შდრ. გვარი ჩარტია. 

Lemma: chart'ua//chert'ua  
Number: 24576  
ჩარტუა//ჩერტუა (გარტუას) სახელი ჩარტუნს ზმნისა -- ჩელტის მოსმა, -- ფარცხვა. ჩარტუნს (დოჩარტუ დაფარცხა, დუუჩარტუ
დაუფარცხავს, დონოჩარტუე(ნ) დაფარცხავდა თურმე) გრდმ. ფარცხავს. იჩარტუნს (დიიჩარტუ დაიფარცხა, დუუჩარტუ დაუფარცხავს)
გრდმ. სათავ. ქც. ჩარტუნს ზმნისა -- იფარცხავს თავისას. უჩარტუნს (დუუჩარტუ დაუფარცხა, დუუჩარტუ დაუფარცხავს) გრდმ. სასხ.
ქც. ჩარტუნს ზმნისა -- უფარცხავს. იჩარტუუ(ნ) (დიიჩარტუ დაიფარცხა, დოჩარტე{ლე}(ნ) დაფარცხულა) გრდუვ. ვნებ. ჩარტუნს
ზმნისა -- იფარცხება. აჩარტუუ(ნ) (დააჩარტუ დაეფარცხა, დოჩარტუუ დაჰფარცხვია) გრდუვ. ვნებ. უჩარტუნს ზმნისა -- ეფარცხება.
იჩარტე(ნ) (იჩარტუ შესაძლებელი გახდა {და}ფარცხვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ჩარტუნს ზმნისა -- შეიძლება
{და}იფარცხოს. აჩარტე(ნ) (აჩარტუ შეძლო ეფარცხა, -- , დონოჩარტუე(ნ) შესძლებია დაეფარცხა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უჩარტუნს
ზმნისა -- შეუძლია {და}ფარცხოს. ოჩარტაფუანს (ოჩარტაფუუ აფარცხვინა, უჩარტაფუაფუ უფარცხვინებია, ნოჩარტაფუე(ნ)
აფარცხვინებდა თურმე) კაუზ. ჩარტუნს ზმნისა -- აფარცხვინებს. მაჩარტალი მიმღ. მოქმ. {და}მფარცხველი. ოჩარტალი მიმღ.
ვნებ. მყ. საფარცხი. ჩარტილი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ფარცხული. ნაჩარტა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაფარცხი. ნაჩარტუერი მიმღ. ვნებ.
წარს. ფარცხვის საფასური. უჩარტუ მიმღ. უარყ. უფარცხავი. 

Lemma: charuxa  
Number: 24577  
ჩარუხა (ჩარუხას) კოჭლი; ჩოლახი. შდრ. რაჭ. ჩარუხა კოჭლი (ვ. ბერ.). 

Lemma: charka  
Number: 24578  
ჩარქა (ჩარქას) კოჭლი. ჩარქა კოჩი - კოჭლი კაცი. 

Lemma: charkal-i  
Number: 24579  
ჩარქალ-ი (ჩარქალ/რს) ბარბაცი, ტორტმანი; ჩაქჩაქი. 

Lemma: charkala  
Number: 24580  
ჩარქალა (ჩარქალას) კოჭლი; ვინც ტორტმანით დადის. 

Lemma: charkalapa  
Number: 24581  
ჩარქალაფა, ჩარქალუა (ჩარქალაფას, ჩარქალუას) სახელი იჩარქალუ(ნ) ზმნისა -- ბარბაცი, ბორძიკი, რხევა, ტორტმანი,
ქანაობით სიარული. წყარს მინმიშჷ ნი, რჩინ კოს დააჩარქალუ: ი. ყიფშ., გვ. 9 - წყალზე რომ გადიოდა, ბებერი კაცი
შეტორტმანდა. აჩარქალუუ(ნ) (დააჩარქალუ დაბარბაცდა, დოჩარქალუუ დაბარბაცებია) გრდუვ. ვნებ. ბარბაცებს, ტორტმანებს.
იჩარქალუ(ნ) (დიიჩარქალუ დაბარბაცდა, დოჩარქალე{რე}(ნ) დაბარბაცებულა) გრდუვ. ვნებ. ბარბაცებს, ტორტმანებს. 

Lemma: charkami  
Number: 24582  
ჩარქამი ოსარე (ჩარქამ ოსარეს) იგივეა, რაც ჩარექამი ოსარე, -- ხამის პერანგი კოჭებამდე გრძელი; ხელის დაზგაზე
სელისაგან მოქსოვილი (მასალები, გვ. 63). ფორჩასაგან შეკერილი მამაკაცის პერანგი, გრძელი, მუხლებამდე რომ
წვდებოდა, გვერდები გახსნილი ჰქონდა და საყელო წვრილად გადატეხილი (მასალები, ტ. 3, ნაწ. 1, გვ. 240). ქოძირეს...
დუდგინოჟღიფილი კოჩი ჩარქამი ოსარეთჷ ფალო: მასალ., გვ. 63 - ნახეს... თავშიშველი კაცი ხამის პერანგის ამარა. იხ.
ჩარექი. 

Lemma: charkap-i  
Number: 24583  
ჩარქაფ-ი (ჩარქაფის) იგივეა, რაც ჩარქალი, -- კოჭლობით, ტორტმანით სიარული. 

Lemma: charkua  
Number: 24584  
ჩარქუა (ჩარქუას) 1. იგივეა, რაც ჩარქალი, ჩარქაფი, -- ბარბაცით, კოჭლობით სიარული. შდრ. ჩერქუ. 2. გადაწონა. 

Lemma: charghal-i  
Number: 24585  
ჩარღალ-ი (ჩარღალს) გამართული, ამაყი სიარული. ოჩარღანს (ოჩარღუუ ამაყად წავიდა, უჩარღუუ ამაყად წასულა, ნოჩარღუე(ნ)
ამაყად წავიდოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ამაყად გამართული წავა. 

Lemma: charghala  
Number: 24586  
ჩარღალა (ჩარღალას) ვისაც ამაყი, ენერგიული და გამართული სიარული სჩვევია. 

Lemma: charch-i  
Number: 24587  
ჩარჩ-ი (ჩარჩის) თოფის ლულის საწმენდი. ჩარჩი დაგრეხილი იყო; მას ზუმფაზე წამოაცობდნენ და თოფის გაწმენდის დროს
თუ პინტი (ჩვრის ნაგლეჯი) დარჩებოდა, მით ამოიღებდნენ ხოლმე (მასალები, ტ. ვ, გვ. 141). შდრ. იმერ. ჩარჩი შტოპორი (ვ.



ბერ.). 

Lemma: charchal-i  
Number: 24588  
ჩარჩალ-ი (ჩარჩალ/რს) თრევა. თენა ვეეჩარჩალუნო ჸუდეშა? - ეს არ წაეთრევა სახლში? იჩარჩალუ(ნ) (ქიმიიჩარჩალუ
მოეთრა, ქუმუუჩარჩალინუ მოთრეულა, ქომნოჩარჩალუე(ნ) მოეთრეოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. {წა}ეთრევა. 

Lemma: charchxal-i  
Number: 24589  
ჩარჩხალ-ი (ჩარჩხალ/რს) იგივეა, რაც ჩხარჩხალი, -- ჩხრიალი. 

Lemma: charcxa//charcxeba//charcxia//charcxieba//charcxina//charcxuala  
Number: 24590  
ჩარცხა//ჩარცხება//ჩარცხია//ჩარცხიება//ჩარცხინა//ჩარცხუალა სახელი ჩეერცხ{ი}ებუ, ჩაარცხინუანს ზმნათა -- დახსნა,
დაშორება; მოცილება. სქანი ჩარცხა გურსუ ბჭუნსუ: ი. ყიფშ., გვ. 125 - შენი მოცილება (მოშორება) გულს მწვავს. ანწი
ბორჯი მულირი რე ჩქინი ჩარცხინაში: აია, 1, გვ. 19 - ახლა დრო მოსულია ჩვენი დაშორებისა. მა სქანდა ვაჩმარცხინე:
ქხს, 1, გვ. 100 - მე შენ ვერ მოგშორდები. ვართ(ი) ჩარცხია უპირებუ, ხე მოუთხჷ მანგარასჷ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 40 -
არც ჩამოშორებას აპირებს, ხელი უკიდია მაგრად. ამსერი არძას ქიმგოხირანქ დო ჩაირცხინუანქია: მ. ხუბ., გვ. 154 -
ამეღამ ყველაფერს მოგპარავ და ჩამოგაშორებო. ნდიიქ ვა ჩეერცხჷ: ი. ყიფშ., გვ. 21 - დევი არ ჩამოცილდა. ჩერცხი, იშო
ქიმიოტე!: ი. ყიფშ., გვ. 163 - ჩამოცილდი, მიატოვე იქით! ართშა ჯღალი ქიგაშქუ-და, უკულ ვეგჩნორცხებუე: მასალ., გვ. 53
- ერთხელ ჭანგი თუ ჩაგარტყა, მერე არ ჩამოგცილდება. 

Lemma: charcxinapa  
Number: 24591  
ჩარცხინაფა (ჩარცხინაფას) იგივეა, რაც ჩარცხინა, -- მოშორება, მოცილება. 

Lemma: charx-i  
Number: 24592  
ჩარხ-ი (ჩარხის) ჩარხი (სალესავი). 

Lemma: charxal-i  
Number: 24593  
ჩარხალ-ი, ჩარხაფ-ი, ჩარხუა (ჩარხალს, ჩარხაფის, ჩარხუას) სახელი მიოჩარხანს, გილაჩარხანს ზმნათა --
მაგარლანჩებიანი ფეხსაცმლით ენერგიული სიარული (ხმას რომ გამოსცემს), -- ჩარხუნი. რაში თექი ქჷდიტუუ დო მუქ ეშე
გეშაჩარხუუ: მ. ხუბ., გვ. 183 - რაში იქ დატოვა და თვითონ ზევით ავიდა (ხმაურით). გადატ. ჩამოკიდება რისამე.
გეგლასოფით ასე ხოლო, ყამა გილაჩარხჷნი!: მასალ., გვ. 68 - ჩამოგლიჯეთ ახლავე, ხანჯალი რომ ჩამოჩხატული აქვს
(ჰკიდია). ოჩარხანს (მიდააჩარხუუ ხმაურით წავიდა, მიდუუჩარხუუ ხმაურით წასულა, მიდნოჩარხუე(ნ) ხმაურით წავიდოდა თურმე)
გრდუვ. ვნებ. ხმაურით წავა. 

Lemma: charxi-charxit  
Number: 24594  
ჩარხი-ჩარხით ზმნზ. ჩარხუნით. რჯოგჷნი ი კოჩიში ულა ჩარხი-ჩარხით ალგასჷმენია დო ჭკუმუა -- ჭკაპი-ჭკაპით: ხალხ.
სიბრ., 1, გვ. 119 - რომ გძულს იმ კაცის წასვლა ჩარხუნად ჩაგესმისო და ჭამა -- ჭკაპი-ჭკაპადო. 

Lemma: chat'al-i  
Number: 24595  
ჩატალ-ი (ჩატალ/რს) ბორძიკით უშნოდ სიარული. 

Lemma: chat'e  
Number: 24596  
ჩატე (ჩარეს) მჩატე. ვარე მძიმე, ჩატე რე - არაა მძიმე, მჩატეა. შდრ. ლექჷნი, ქექე. 

Lemma: chapa  
Number: 24597  
ჩაფა (ჩაფას) სანაცვლოდ, სამაგიეროდ მიღება. იხ. ჩაფილი. 

Lemma: chapare//chaparia  
Number: 24598  
ჩაფარე//ჩაფარია (ჩაფარეს//ჩაფარიას) სიმინდის ჩალის ხმელი ღეროებისაგან შეკრული ლასტი, -- ჩელტი აბრეშუმის ჭიის
დასასმელად. ლახვაშიას გენვორღვი ეჩდოჩხორო ჩაფარია: ქხს, 1, გვ. 226 - ლახვაშიაში გადავყარე ოცდაცხრა ჩელტი.
ღალუ ძგაშა გედლუოჯღონი ოთხონეჩი ჩაფარია: ქხს, 1, გვ. 190 - ღელის პირას ჩავგზავნე ოთხმოცი ჩელტი. ჩაფარეს
კალამიაშე ღობუნდეს - ჩელტს ჩალის ღერებისაგან ღობავდნენ. შდრ. იმერ., გურ. ჩაფარაჲ/ე ოთხკუთხი გვერდებიანი
ჩელტი აბრეშუმის დასაჯენად (ვ. ბერ., ა. ღლ.). 

Lemma: chaparia  
Number: 24599  
ჩაფარია (ჩაფარიას) სიმინდის მშრალი (ხმელი) ღეროებისაგან მოღობილი ადგილი (დ. ფიფია). იხ. ჩაფარე. 

Lemma: chapil-i//chapir-i  
Number: 24600  
ჩაფილ-ი//ჩაფირ-ი (ჩაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ჩაფულენს ზმნისა -- მაგიერად მიღებული, მოგებული; ნაცვალი. გვხვდება
რთული სიტყვის მეორე წევრად. სამეგრელოში წესი იყო: შვილის, დედის, მამის, დის, ძმის გარდაცვალებისას ორმოცზე
მოიგებდნენ მაგიერს (სანაცვლოს), რაც თმის მოჭრით ხდებოდა (იხ. თუმაში მიკოჸოთამა). მოგებული (მიღებული)
ნათესავად ითვლებოდა. იხ. და-ჩაფილი, დიდა-ჩაფილი, მუმა-ჩაფილი, სქუა-ჩაფილი, ჯიმა-ჩაფილი (იხ. ი. ყიფშ. ჩაფა; ს.
მაკალ., გვ. 260). 

Lemma: chapila  



Number: 24601  
ჩაფილა (ჩაფილას), ჩაფულა//ჩაფჷლა (ჩაფუ/ჷლას), ჩაფია (ჩაფიას) წუღა, ფეხსაცმელი. ჯღარკიჯგურა ჩაფილა
მიმოძუდეს - ჯღანისნაირი წუღა გვეცვა. 

Lemma: chapilskua  
Number: 24602  
ჩაფილსქუა (გაფილსქუას) იგივეა, რაც სქუაჩაფილი, -- გარდაცვლილი შვილის ნაცვლად მოგებული (მაგიერი). 

Lemma: chapla  
Number: 24603  
ჩაფლა (ჩაფლას) იგივეა, რაც ჩაფილა, ჩაფულა, ჩაფჷლა, -- ქალამანი, წუღა. ჩაფლა ოკო მაძუდას: ქხს, 1, გვ. 116 -
ქალამანი უნდა ეცვას. შხირას ვორწყედით ჩაფლა შევრო-ბოქსიშის: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 144 - ხშირად ვხედავდით
ფეხსაცმელს შევრო-ბოქსისას. ჩაფლას სახეობანი: კანჩაფლა// კანიშ ჩაფლა კანის ქალამანი, -- ქალამანი; ბუნდღამი
კანჩაფლა თმიანი ქალამანი; რეზინიში ჩაფლა, ლაღუზია რეზინის ქალამანი; მინორთინაფილი ჩაფლა გადაბრუნებული
ქალამანი; სამგეში ჩაფლა სამგის ქალამანი; ხუნჭილი ჩაფლა {და}ჭმუჭნილი ქალამანი; ჯაბრული ჩაფლა ჯაბრული
ქალამანი... 

Lemma: chapla-lugh-i  
Number: 24604  
ჩაფლა-ლუღ-ი (ჩაფლა-ღულის) ბოტან. ლეღვის სახეობა, რომელსაც ნაყოფი მოყვანილობით ფართო და ბრტყელი აქვს. 

Lemma: chapula  
Number: 24605  
ჩაფულა (ჩაფულას) იგივეა, რაც ჩაფია, ჩაფილა, ჩაფლა, -- 1. ქალამანი; ფეხსაცმელი; წუღა. საერთო -- ქართველური
სიტყვაა `ჩაფულა' (დასტურდება გიორგი მთაწმიდელთან), რომელიც შემორჩენილია ლაზურ-მეგრულში და სვანურში.
ლაზურიდან გავრცელდა მთელს ანატოლიაში (ს. ჯიქია). შდრ. საბა: ჩაფულა ფერჴის საცმელი; ძვ. ქართ. ჩაფლა ქალამანი;
ლაზ. ჩაბლა//ჩაფულა წუღა (ნ. მარი); სვან. ფაჩლარულ უფეხსაცმლო, ფეხშიშველი. 2. ჩაფულა (ოგაფაში) კავის ქუსლი;
კავის ის ქვედა ნაწილი, რომელზედაც წამოეგება სახნისი (კინახონა) (ი. ყიფშ.). 3. თიხის ჭურჭლის დასამზადებელი
მოწყობილობის ნაწილი, -- ფიცარი, რომელზედაც გამართულია ბორბალი. 

Lemma: chapulua  
Number: 24606  
ჩაფულუა (ჩაფულუას) სახელი ჩაფულანს ზმნისა -- დამალვა. გადატ. ქრთამის მიცემა, - მოქრთამვა. დოჩაფულეს ქრთამი
მისცეს (ი. ყიფშ.). 

Lemma: chape'la  
Number: 24607  
ჩაფჷლა (ჩაფლას) იგივეა, რაც ჩაფილა, ჩაფულა, -- წაღა (გ. როგავა). 

Lemma: chakuch-i  
Number: 24608  
ჩაქუჩ-ი (ჩაქუჩის) ჩაქუჩი. დუს ქიგიაშქუ ჩაქუჩი - თავზე დაარტყა ჩაქუჩი. 

Lemma: chaghal-i  
Number: 24609  
ჩაღალ-ი (ჩაღალ/რს) სასიამოვნო ლაპარაკი. 

Lemma: chaghalua  
Number: 24610  
ჩაღალუა (ჩაღალუას) სახელი ჩაღალანს ზმნისა -- სასიამოვნო საუბარი. ჩაღალანს (ჩაღალუუ სასიამოვნოდ ისაუბრა,
უჩაღალუუ საამოდ უსაუბრია, ნოჩაღალუე(ნ) სასიამოვნოდ საუბრობდა თურმე) გრდმ. სასიამოვნოდ საუბრობს. 

Lemma: chagheba  
Number: 24611  
ჩაღება (ჩაღებას) სახელი აჩაღენს ზმნისა -- {გა}ჩაღება. ოჭკადჷრე გაჩაღებე, ონბარეში ხუმინჷნც: მასალ., გვ. 62 -
სამჭედლო გაჩაღებულა, საბერველი ქშინავს. აჩაღენს (გააჩაღუ გააჩაღა, გუუჩაღებუ გაუჩაღებია, გონოჩაღებუე(ნ) გააჩაღებდა
თურმე) გრდმ. აჩაღებს. იჩაღენს (გიიჩაღუ გაიჩაღა, გუუჩაღებუ გაუჩაღებია) გრდმ. სათავ. ქც. აჩაღენს ზმნისა -- იჩაღებს თავისას.
უჩაღენს (გუუჩაღუ გაუჩაღა, გუუჩაღებუ გაუჩაღებია) გრდმ. სასხ. ქც. აჩაღენს ზმნისა -- უჩაღებს. იჩაღებუუ(ნ) (გიიჩაღუ გაჩაღდა,
გაჩაღებე{ლე}(ნ) გაჩაღებულა) გრდუვ. ვნებ. აჩაღენს ზმნისა -- ჩაღდება. ეჩაღებუ{უ}(ნ) (გეეჩაღუ გაუჩაღდა, გაჩაღებუ გასჩაღებია)
გრდუვ. ვნებ. უჩაღენს ზმნისა -- უჩაღდება. იჩაღინე(ნ) (იჩაღინუ შესაძლებელი გახდა გაჩაღება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
აჩაღენს ზმნისა -- შეიძლება გაჩაღდეს. აჩაღინე(ნ) (აჩაღინუ შეძლო {გა}ეჩაღებინა, -- , გონოჩაღებუე(ნ) შესძლებია გაჩაღება)
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უჩაღენს ზმნისა -- შეუძლია {გა}აჩაღოს. ოჩაღებაფუანს (ოჩაღებაფუუ აჩაღებინა, უჩაღებაფუაფუ
უჩაღებინებია, ნოჩაღებაფუე(ნ) აჩაღებინებდა თურმე) კაუზ. აჩაღენს ზმნისა -- აჩაღებინებს. მაჩაღებელი მიმღ. მოქმ.
{გა}მჩაღებელი. ოჩაღებელი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}საჩაღებელი. გაჩაღებული მიმღ. ვნებ. წარს. გაჩაღებული გონაჩაღები/უ მიმღ. ვნებ.
წარს. განაჩაღები. გონაჩაღებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. გაჩაღების საფასური. უგუჩაღებუ მიმღ. უარყ. გაუჩაღებელი. 

Lemma: chaghua  
Number: 24612  
ჩაღუა (ჩაღუას) სახელი {მი}ოჩაღანს ზმნისა -- 1. კისერმოღერებული, ენერგიული სვლა. მუთუნი ვეეტყვებუდუ ნაშუმაში,
გვარიანო მიოჩაღანდუ - არაფერი ეტყობოდა სიმთვრალისა (ნასმობისა), გვარიანად მიდიოდა (ვაჟკაცურად). {მი}ოჩაღანს
({ქიმი}ოჩაღუუ ვაჟკაცურად მივიდა, {ქიმე}უჩაღუუ ვაჟკაცურად მისულა, {ქიმი}ნოჩაღუე(ნ) ვაჟკაცურად მივიდოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ.
ვაჟკაცურად მიდის. 2. ბევრის უშნოდ ჭამა. მიკოდოხოდუ სტორს დო ოჭკუმალი დოჩაღუ - მიუჯდა მაგიდას და საჭმელი
გადასანსლა. ჩაღუნს (დოჩაღუ გადასანსლა, დოუჩაღუ გადაუსანსლავს, დონოჩაღუე(ნ) გადასანსლავდა თურმე) გრდმ. ბევრს ჭამს
(უშნოდ), სანსლავს. შდრ. ჩაკუა. იხ. ჩიღუა; ჩოჸუა. 

Lemma: chaq'va  
Number: 24613  



ჩაყვა (ჩაყვას) ხის სახელურიანი ღრმა თეფში, -- ჯამი. წყარიშ ოშუმალო, მარწვენიში აშაღალარო ჩაყვას ფხვარენდით
- წყლის დასალევად, მაწვნის ამოსაღებად ჩაყვას ვხმარობდით. ჩაყვათ ევობუნთ წაქას დო ჭანჷრს დინვობუნთ, ვარდა
თუნჯიას - ჩაყვათი ამოვასხამთ წაქს და ჭანერში (იხ.) ანდა პატარა ქვაბში ვასხამთ. ჩაყვა ითლება თხმელისაგან ან
ცაცხვისაგან მურძგასავით ძემლარით (მასალები, ტ. 2, ნაწ. 1, გვ. 233). იხ. კალამი; მურზა//მურძგა. 

Lemma: chashalua  
Number: 24614  
ჩაშალუა (ჩაშალუას) სახელი ჩაშალენს ზმნისა -- ჩაშლა. 

Lemma: chashk'a  
Number: 24615  
ჩაშკა (ჩაშკას) [რუს. чашка] ფინჯანი. 

Lemma: chachab-i  
Number: 24616  
ჩაჩაბ-ი (ჩაჩაბის), ჩაჩაბე (ჩაჩაბეს) სელის ღეროს ჭილოფი ახალდაბადებული ბავშვის ჩასაწვენად. შდრ. ორდგა, ტეფია. 

Lemma: chachabia  
Number: 24617  
ჩაჩაბია (ჩაჩაბიას) კნინ. იგივეა, რაც ჩაჩაბი, ჩაჩაბე, -- ჭილობი, გაკეთებულია ისლის ღეროებისაგან და მსხვილი ძაფითაა
დამაგრებული (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 2, გვ. 218). 

Lemma: chachamut'a//chechamut'a  
Number: 24618  
ჩაჩამუტა//ჩეჩამუტა (ჩა/ეჩამუტას) თიხის პატარა კეცი. ჩაჩამუტას ქიგიოჭუუ ჭკიდი - თიხის პატარა კეცზე გამოაცხო
მჭადი. იხ. კიცი. 

Lemma: chachap-i  
Number: 24619  
ჩაჩაფ-ი (ჩაჩაფის) სახელი ოჩაჩანს ზმნისა -- ნელი სვლა, ფეხის თრევით სიარული, -- ჩოჩვა. ვოჩაჩა ანწი, ქაკმასერუუ -
წავჩოჩიალდები აწი, შემომაღამდება. 

Lemma: chachi  
Number: 24620  
ჩაჩი ვირ-ი (ჩაჩი ვირს) ბავშვთა თამაშია ერთგვარი. ბავშვები გადაიკუზებიან, გამორბის ბოლო, გადაახტება ყველა
ჩაკუზულს და ბოლოს თავადაც გადაიკუზება. ასე გრძელდება თამაში მორიგეობით. 

Lemma: chachua  
Number: 24621  
ჩაჩუა (ჩაჩუას) სახელი ჩაჩუნს, ოჩაჩანს ზმნათა -- 1. ჩოჩვა. ოჩაჩანს (ოჩაჩუუ {წა}ჩოჩიალდა, უჩაჩუუ//უჩაჩინუ {წა}ჩოჩიალებულა,
ნოჩაჩუე(ნ)//ნოჩაჩინუე(ნ) {წა}ჩოჩიალდებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. {წა}ჩოჩდება, {წა}ჩოჩიალდება. შდრ. ჩაჩაფი. 2. გამომშრალი
ღომის თავთავის დაფშვნა; ცეხვა. ქობალიში დუდელი დოხომუდუნი, უკული დოფჩაჩუნდით - პურის თავთავი რომ
გახმებოდა, შემდეგ გავცეხვავდით. თასი ოკო გეიშაფჩაჩათ დუდელეფიშე - თესლი უნდა გამოვცეხვოთ თავთავებიდან.
მოთინ კჷსერი რაშიშორო, კოჩი ართიანც ქიმიოჩაჩ: მასალ., გვ. 69 - მოიღერა კისერი რაშივით, კაცი (ხალხი) ერთმანეთს
მიაფშვნა (მიაცეხვა). ჩაჩუნს (დოჩაჩუ გაცეხვა, დოუჩაჩუ გაუცეხვავს, დონოჩაჩუე(ნ) გაცეხვავდა თურმე) გრდმ. ცეხვავს. უჩაჩუნს
(დუუჩაჩუ გაუცეხვა, დუუჩაჩუ გაუცეხვავს) გრდმ. სასხ. ქც. ჩაჩუნს ზმნისა -- უცეხვავს. იჩაჩუ{უ}(ნ) (დიიჩაჩუ გაიცეხვა, დოჩაჩე{ლე}(ნ)
გაცეხვილა) გრდუვ. ვნებ. ჩაჩუნს ზმნისა -- იცეხვება. აჩაჩუ{უ}(ნ) (დააჩაჩუ გაეცეხვა, დოჩაჩუუ გასცეხვია) გრდუვ. ვნებ. უჩაჩუნს
ზმნისა -- ეცეხვება. იჩაჩე(ნ) (იჩაჩუ შესაძლებელი გახდა {გა}ცეხვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ჩაჩუნს ზმნისა -- შეიძლება
გაიცეხვოს. აჩაჩე(ნ) (აჩაჩუ შეძლო {გა}ეცეხვა, -- , გონოჩაჩუე(ნ) შესძლებია გაცეხვა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ჩაჩუნს ზმნისა --
შეუძლია {გა}ცეხვოს. ოჩაჩაფუანს (ოჩაჩაფუუ აცეხვინა, უჩაჩაფუაფუ უცეხვინებია, ნოჩაჩაფუე(ნ) აცეხვინებდა თურმე) კაუზ. ჩაჩუნს
ზმნისა -- აცეხვინებს. მაჩაჩალი მიმღ. მოქმ. მცეხვავი. ოჩაჩალი მიმღ. ვნებ. მყ. საცეხვი. ჩაჩილი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ცეხვილი.
ნაჩაჩა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაცეხვი. ნაჩაჩუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ცეხვის საფასური. {უდუ}უჩაჩუ მიმღ. უარყ. დაუცეხველი. შდრ.
კელუა; ჩიჩოლუა. 

Lemma: chachx-i  
Number: 24622  
ჩაჩხ-ი (ჩაჩხის) შაშხი. ჩაჩხიში დამზადება შაშხის დამზადება (მასალები, ტ. 3, ნაწ. 2, გვ. 214. დადასტურებულია ხობის
რაიონში). 

Lemma: chacvir-i  
Number: 24623  
ჩაცვირ-ი (ჩაცვირს) ჩოთირი (დ. ფიფია). 

Lemma: chadzaghleba  
Number: 24624  
ჩაძაღლება (ჩაძაღლებას) სახელი ჩააძაღლენს ზმნისა -- ჩაძაღლება. // გადატ. მოკვლა; სიკვდილი. თი ალე ხოლო
ჩააძაღლესია: მ. ხუბ., გვ. 169 - ის ალეც (ალექსანდრეც) ჩააძაღლესო (მოკლესო). 

Lemma: chaxv-i  
Number: 24625  
ჩახვ-ი (ჩახვის) იხ. ჩახვია. 

Lemma: chaxva  
Number: 24626  
ჩახვა (ჩახვას) ხის ჭურჭელია ერთგვარი. 

Lemma: chaxval-i  



Number: 24627  
ჩახვალ-ი (ჩახვალ/რს) ნაკლულ ჭურჭელში სითხის ჯანჯღარი. იხ. ჩახუა. 

Lemma: chaxva  
Number: 24628  
ჩახვა უშქურ-ი (ჩახვა უშქურს) ბოტან. ვაშლის სახეობაა. 

Lemma: chaxvia  
Number: 24629  
ჩახვია (ჩახვიას) ჩანთა; პარკი, პატარა ტომარა, ჩახვი (პ. ჭარ.); გვერდებამოკერილი ნაჭერი (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 3, გვ. 63).
ქენახუნუ თასიში ენარღვაფალი ჩახვიასი: ი. ყიფშ., გვ. 21 - ჩასვა თესლის ჩასაყრელ ჩანთაში. კანიჩაფულა დო ჩახვია
ქჷმუღუნ, ფერქ ქაუხვადჷ: მ. ხუბ., გვ. 41 - ქალამანი და ჩანთა რომ მოაქვს, ისეთი შეხვდა. 

Lemma: chaxvie  
Number: 24630  
ჩახვიე (ჩახვიეს) იგივეა, რაც ჩახვია. 

Lemma: chaxmax-i  
Number: 24631  
ჩახმახ-ი (ჩახმახის) ჩახმახი (თოფისა). კოღონაქ ვა ბძირასია დო ჩახმახი ქათურხინუაფუ: ი. ყიფშ., გვ. 127 - კოღომ არ
მნახოსო და ჩახმახი შეუმართავს. 

Lemma: chaxua  
Number: 24632  
ჩახუა (ჩახუას) სახელი ჩახუნს ზმნისა -- ნჯღრევა, ჯანჯღარი; წყლიანი ჭურჭლის (ბოთლის, კასრის...) გამორეცხვის მიზნით
შერხევა-ნჯღრევა. წარმაქის დოჩახუნა მანგარას - შაბიამანს შეანჯღრევენ მაგრად. დოჩახვი ათე ბოთილი დო
გეგმორჩხი! - შეანჯღრიე ეს ბოთლი და გამორეცხე! // დაბეგვა, დალეწვა. ჩახუნს (დოჩახუ დაანჯღრია, დუუჩახუ დაუნჯღრევია,
დონოჩახუე(ნ) დაანჯღრევდა თურმე) გრდმ. ანჯღრევს, აჯანჯღარებს. უჩახუნს (დუუჩახუ დაუნჯღრია, დუუჩახუ დაუნჯღრევია) გრდმ.
სასხ. ქც. ჩახუნს ზმნისა -- უნჯღრევს, უჯანჯღარებს. იჩახუ{უ}(ნ) (დიიჩახუ დაინჯღრა, დოჩახე{ლე}(ნ) დანჯღრეულა) გრდუვ. ვნებ.
ჩახუნს ზმნისა -- ინჯღრევა, ჯანჯღარებს. აჩახუ{უ}(ნ) (დააჩახუ დაენჯღრა, დოჩახუუ დანჯღრევია) გრდუვ. ვნებ. უჩახუნს ზმნისა --
ენჯღრევა, ეჯანჯღარება. იჩახვე(ნ) (იჩახუ შესაძლებელი გახდა ნჯღრევა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ჩახუნს ზმნისა --
შეიძლება ნჯღრევა, ჯანჯღარი. აჩახვე(ნ) (აჩახუ შეძლო ენჯღრია, -- , ნოჩახუე(ნ) შესძლებია ნჯღრევა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
უჩახუნს ზმნისა -- შეუძლია ანჯღრიოს, აჯანჯღაროს. ოჩახვაფუანს (ოჩახვაფუუ ანჯღრევინა, უჩახვაფუაფუ უნჯღრევინებია,
ნოჩახვაფუე(ნ) ანჯღრევინებდა თურმე) კაუზ. ჩახუნს ზმნისა -- ანჯღრევინებს, აჯანჯღარებინებს. მაჩახვალი მიმღ. მოქმ.
{და}მანჯღრეველი, {და}მაჯანჯღარებელი. ოჩახვალი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}სანჯღრევი, {და}საჯანჯღარებელი. ჩახვილი მიმღ. ვნებ.
წარს. {და}ნჯღრეული, {და}ჯანჯღარებული. ნაჩახვა მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნანჯღრევი, {და}ნაჯანჯღარები. ნაჩახუერი მიმღ. ვნებ.
წარს. {და}ნჯღრევის, {და}ჯანჯღარების საფასური. {უდუ}უჩახუ მიმღ. უარყ. {და}უნჯღრეველი, {და}უჯანჯღარებელი. 

Lemma: chaxula  
Number: 24633  
ჩახულა (ჩახულას) კნინ. იგივეა, რაც ჩახვია. 

Lemma: chaxut'ia  
Number: 24634  
ჩახუტია (ჩახუტიას) კნინ. პატარა ჩახვია, -- პატარა ჩანთა, -- ჩანთუკა. 

Lemma: chaj-i  
Number: 24635  
ჩაჯ-ი (ჩაჯის) ცეცხლთან მიწაში ჩასობილი ხის მოხრილი კავა-ტოტი, რომელსაც აქვს ჩაჯები ქვაბის დასაკიდებლად. შდრ.
ჩხინდი2. 

Lemma: che  
Number: 24636  
ჩე (რჩე ღ რჩელ; ჩეს) თეთრი (საპირისპ. უჩა შავი). ჩე რე, ჭკუმუას ორწყე ცუდათ: ი. ყიფშ., გვ. 175 - თეთრია, ჭამისას
ცუდად ხედავს. ჩე დო უჩა ფონი იძირენია - თეთრი და შავი ფონი ჩანსო. ხარისხის ფორმები: ალარჩე გვერდიდან ოდნავ
თეთრი; მარჩილა//მარჩია ისეთი თეთრი, როგორც...; გერჩე ზევიდან ოდნავ თეთრი; გორჩე ირგვლივ ოდნავ თეთრი;
მერჩე ოდნავ თეთრი; მორჩე მოთეთრო; ურჩიაში უთეთრესი. იხ. ჩელა//ჩელაია; რჩინუ; ორჩინუე; სირჩინუე. შდრ. ლაზ.
ქჩე//ხჩე//ჩქე თეთრი (ნ. მარი; ეტიმოლ., გვ. 723). 

Lemma: che  
Number: 24637  
ჩე ბაწკარია (ჩე ბაწკარიას) ბოტან. ბირკალუა (ა. მაყ.). 

Lemma: che  
Number: 24638  
ჩე ბედნიერ-ი (ჩე ბედნიერს) ბოტან. თეთრძირა იხ. ჩე ჯინჯე (ა. მაყ.). 

Lemma: chebek'-i  
Number: 24639  
ჩებეკ-ი (ჩებეკის) მაგარი ტყავი ან ქსოვილი. 

Lemma: che  
Number: 24640  
ჩე ბულ-ი (ჩე ბულ/რს) ბოტან. თეთრი ბალი. იხ. ბული. 

Lemma: chegem-i  



Number: 24641  
ჩეგემ-ი (ჩეგემს) უფსკრული. შხვაგანიშე უჯინენი, ვორწყექ ახრა -- ჩეგემეფც: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 116 - სხვა
მხრიდან რომ ვუყურებ, ვხედავ ციცაბოს (და) უფსკრულებს. წყარიში უჩა ჩეგემეფს ინოშხუფინი - წყლის შავ უფსკრულებში
დგაფუნი. 

Lemma: chegvala  
Number: 24642  
ჩეგვალა (ჩეგვალას) იგივეა, რაც ტოპონ. ჩეგოლა, -- თეთრი მთა. 

Lemma: che  
Number: 24643  
ჩე გოთანა (ჩე გოთანას) თეთრი გათენება, -- განთიადი. ...ქუმიჸუნე ჩე გოთანა: ქხს, 1, გვ. 54 - ...თან მოიყოლიე განთიადი
(თეთრი გათენება). 

Lemma: che  
Number: 24644  
ჩე გოთანას ზმნზ. განთიადზე. ...ჩქიმი დაჩხჷრი ჩე გოთანას: ი. ყიფშ., გვ. 188 - ...ჩემი ცეცხლი განთიადზე. იხ. გოთანა. 

Lemma: che  
Number: 24645  
ჩე გოლა//ჩეგვალა (ჩე გოლას//გვალას) თეთრი მთა, -- მთის სახელია მარტვილის რაიონში (სააგარაკო ადგილი). 

Lemma: chedixa  
Number: 24646  
ჩედიხა (ჩედიხას) თეთრი მიწა; გამოიყენება საპნის მაგივრად თავის დასაბანად. 

Lemma: chedgha  
Number: 24647  
ჩედღა (ჩედღას) თეთრი დღე; გადატ. ბედნიერება, სიხარული. ართი ჩედღა ვოუძირუ - ერთი თეთრი დღე (სიხარული) არ
უნახავს. 

Lemma: cheeba  
Number: 24648  
ჩეება (ჩეებას) იხ. გარჩეება, გარჩელება, გარჩიოლება. 

Lemma: chevenua  
Number: 24649  
ჩევენუა (ჩევენუას) სახელი ჩევენს ზმნისა -- რჩეობა, არჩევა. არძოქ ქიმერთეს თაქ და ჩევენა, მუჭო ღოლან: მ. ხუბ., გვ.
34 - ყველა მივიდა აქ და რჩეობენ, როგორ ქნან. 

Lemma: chet  
Number: 24650  
ჩეთ გოთანაშა ზმნზ. თეთრად გათენებამდე, -- სისხამ დილამდე. 

Lemma: chetumam-i  
Number: 24651  
ჩეთუმამ-ი (ჩეთუმამს) თეთრთმიანი. 

Lemma: chete'  
Number: 24652  
ჩეთჷ ზმნზ. თეთრად. // გადატ. ადრე. ზესქვი, ... ონჯუას ჩეთჷ ვა დიჸურჩა: ი. ყიფშ., გვ. 148 - შაშვო,... საღამოს ადრე არ
დაიბუდო (დაბუდდე). 

Lemma: cheishele  
Number: 24653  
ჩეიშელე (ჩეიშელეს) ბოტან. პირწმინდა. იხ. ცეიშარე, ცეეშელა, ცეშალე; თვათვი (ა. მაყ.). 

Lemma: chek'abam-i  
Number: 24654  
ჩეკაბამ-ი (ჩეკაბამს) თეთრკაბიანი. 

Lemma: chek'atapil-i  
Number: 24655  
ჩეკათაფილ-ი (ჩეკათაფილ/რს) თეთრგარეული. შდრ. კათაფა. 

Lemma: chek'ere  
Number: 24656  
ჩეკერე, ჩეკერია (ჩეკერეს, ჩეკერიას) მაღალი, წარმოსადეგი. ჯგირი ჩეკერე კოჩიე - კარგი მაღალი (წარმოსადეგი) კაცია.

Lemma: chek'ua  
Number: 24657  
ჩეკუა (ჩეკუას) სახელი ჩეკუნს ზმნისა -- {გამო}ჩეკა. ჩეკუნს (გიშაჩეკუ გამოჩეკა, გუშუუჩეკუ გამოუჩეკავს, გოშნოჩეკუე(ნ) გამოჩეკდა
თურმე) გრდმ. ჩეკს. 

Lemma: chek'ulosh-i  
Number: 24658  
ჩეკულოშ-ი (ჩეკულოშის) ბოტან. ვაზის ჯიში იყო ერთგვარი (ივ. ჯავახ., ეკონ. ისტ., გვ. 453). 



Lemma: chek'uchxam-i  
Number: 24659  
ჩეკუჩხამ-ი (ჩეკუჩხამს) თეთრფეხა. ჩეკუჩხამი ცხენი ჸუნს - თეთრფეხა ცხენი ჰყავს. 

Lemma: chek'sh-i  
Number: 24660  
ჩეკშ-ი (ჩეკშის) ბოტან. ვაზის ჯიშია (ივ. ჯავახ., ეკონ. ისტ., გვ. 453). 

Lemma: chela  
Number: 24661  
ჩელა (ჩელას) თეთრი. ჭირი ქობღოლამუდას სქანი ჩელა კისერიში: ი. ყიფშ., გვ. 164 - ჭირი დამმართოდეს შენი თეთრი
კისრისა. გამისოფანს ჩელა ღვას: ი. ყიფშ., გვ. 139 - მოიგლეჯს თეთრ ლოყას. ჟი მუნარე ჩე მუნაფაშ(ი) ყორში ჩელა: კ.
სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 18 - ზევით ადგას თეთრი ღრუბლის თეთრი კოშკი. 

Lemma: chelaia  
Number: 24662  
ჩელაია (ჩელაიას) კნინ. თეთრი; თეთრონი, თეთროსანი. ჩე ქოთომი, ჩელაია!: ქხს, 1, გვ. 32 - თეთრო ქათამო,
თეთრონავ! მეჯინელო ჩელაია: მასალ., გვ. 105 - შესახედად თეთრი ფერისა. 

Lemma: chelami-k'alam-i  
Number: 24663  
ჩელამი-კალამ-ი (ჩელამი-კალამს) იხ. ჩალამ-კალამი; კალამი. 

Lemma: che  
Number: 24664  
ჩე ლებია (ჩე ლებიას) ბოტან. თეთრი ლობიო. 

Lemma: chelexo  
Number: 24665  
ჩელეხო ზმნზ. ბლომად (დ. ფიფია). 

Lemma: chemeba1  
Number: 24666  
ჩემება1 (ჩემებას) სახელი ჩემენს ზმნისა -- {და}ჩემება, {გა}ჩერება. ბოშალას ჩემენქი დო ბილიოს გილანახუნქი: ეკური,
გვ. 384 - ბიჭობას იჩემებ და საცვალს რეცხავ. ირო დეეჩემი ვარი: ქხს, 1, გვ. 100 - სულ დაიჩემე უარი. თორქ თოლიშა
ვაგაჩემინუ ბოშის: მ. ხუბ., გვ. 4 - თვალი თვალში ვერ გაუსწორა ბიჭმა. ბრელი ხანც ვადუუჩემათ ართ ადგილც: ყაზაყ.,
16.03.1930, გვ. 2 - დიდხანს არ გააჩეროთ ერთ ადგილზე. ჩემენს (იყენ. დიიჩემენს დაიჩემებს, დიიჩემუ//დეეჩემუ დაიჩემა, დუუჩემებუ
დაუჩემებია, დონოჩემებუე(ნ) დაიჩემებდა თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ. ჩემობს. იჩემენს (დიიჩემუ//დეეჩემუ დაიჩემა, დუუჩემებუ დაუჩემებია)
გრდმ. სათავ. ქც. ჩემენს ზმნისა -- იჩემებს. 

Lemma: chemeba2  
Number: 24667  
ჩემება2 (ჩემებას) ოცება. იხ. გა-ჩემება. 

Lemma: chemkva  
Number: 24668  
ჩემქვა (ჩემქვას) რძისა და ფქვილისაგან გაკეთებული ფაფის მსგავსი საჭმელი (პ. ჭარ.). კეთდებოდა ელარჯივით: ქვაბში
ასხამდნენ რძეს, რომ ადუღდებოდა, ჩაყრიდნენ ბლომად დაჭრილ ჭყინტ ყველს და კირზათი კარგად მოზელდნენ, სანამ
ყველი არ ჩადნებოდა. ამის შემდეგ ცოტა ფქვილს მოუკიდებდნენ. მოზელდნენ კიდევ კარგათ და ცოტა ხნით მოსაშუშებლად
ისევ ცეცხლზე დატოვებდნენ. რომ ჩაშუშდებოდა, ეს იყო ჩემქვა (მასალები, ტ. 3, ნაწ. 2,. გვ. 208). შდრ. ჩემხვა, ჩემჰვა. 

Lemma: chemxva  
Number: 24669  
ჩემხვა (ჩემხვას) იგივეა, რაც ჩემქვა, ჩემჰვა. სიმინდის ფქვილს რძეში ჩაყრიან, კარგად მოზელავენ, როგორც ფქვილის
ღომს და შემდეგ ამოიღებენ ჩოგნით და სჭამენ (ს. მაკალ.,. გვ. 207). 

Lemma: chemxe  
Number: 24670  
ჩემხე (ჩემხეს) ჩემიას ქალი. ჩემხეშ მუნაღალი ჩემხექ ოჭკომუა: თ. სახოკ., გვ. 264 - ჩემიას ქალის მოტანილი ჩემიას
ქალმა შეჭამაო. 

Lemma: chemhva  
Number: 24671  
ჩემჰვა (ჩემჰვას) იგივეა, რაც ჩემქვა, ჩემხვა, -- რძის კისელი (ი. ყიფშ.). 

Lemma: cheng-i  
Number: 24672  
ჩენგ-ი (ჩენგის) თოხის ერთ-ერთი სახეობა, ვიწროპირიანი, -- საჩორკნი; ღომის გასათოხნი პატარა თოხი. ხმარობდნენ
ბზისგან გაკეთებულ თოხსაც (ს. მაკალ., გვ. 185). ბუჩქნარისა და მძიმე ნიადაგის დასამუშავებელი თოხი (გ. ელიავა, კატალ.,
გვ. 11). // გადატ. ჩლუნგი, ჩურჩუტი. ჩენგი კოჩი რე - ჩლუნგი (ჩურჩუტი) კაცია. იხ. ჩენგერე. 

Lemma: chengere  
Number: 24673  
ჩენგერე, ჩენგერია (ჩენგერეს, ჩენგერიას) ჩენგის (იხ.) მსგავსი, -- უშნოდ მაღალი. // გადატ. ჩლუნგი. გვალო ჩენგერია რე
თე კოჩი, მუთუნი ვაშერსუ - მთლად ჩლუნგია (ჩურჩუტია) ეს კაცი, არაფერი არ ესმის. ჩენგი//ჩენგერე ხამი ვამუჩა -



ჩლუნგი დანა არ მომცე. 

Lemma: chenichvam-i  
Number: 24674  
ჩენიჩვამ-ი (ჩენიჩვამს) თეთრპირიანი. შდრ. ჩეპიჯამი. 

Lemma: chenchi  
Number: 24675  
ჩენჩი (ჩენჩის) ჩენჩო, ქატო. სიმინს ჩენჩი ბრელი უღუ - სიმინდს ჩენჩო ბევრი აქვს. ლებიაშ ჩენჩი ლობიოს ჩენჩო. 

Lemma: chenja  
Number: 24676  
ჩენჯა (ჩენჯას) ბოტან. იგივეა, რაც ჩეჯა, -- ალვის ხე (თეთრი ხე). რაშის მიკვოკირა ჩენჯას ჯაჭვით: მ. ხუბ., გვ. 297 - რაშს
მივაბამ ალვის ხეს ჯაჭვით. 

Lemma: che  
Number: 24677  
ჩე ოდიარე (ჩე ოდიარეს) ბოტან. ურო. იხ. ბოგვერი, გაჯაჯა, ჩე ტყა (ა. მაყ.). 

Lemma: che  
Number: 24678  
ჩე ოქოსალე (ჩე ოქოსალეს) ბოტან. ცოცხანა, ცოცხობა. იხ. მაქოსალაია; მაწკინტია (ა. მაყ.). 

Lemma: chep'ijam-i  
Number: 24679  
ჩეპიჯამ-ი (ჩეპიჯამს) იგივეა, რაც ჩენიჩვამი, -- თეთრპირიანი, პირთეთრა. 

Lemma: chezhier-i  
Number: 24680  
ჩეჟიერ-ი (ჩეჟიერს) სასიკეთო (დ. ფიფია). 

Lemma: chergval-i  
Number: 24681  
ჩერგვალ-ი (ჩერგვალს) ბოტან. ვაზის ჯიში. მსხვილმტევნიანი; თეთრი და ტკბილი ყურძენი იცოდა; მისგან დგებოდა
საშუალო ღირსების ღვინო (ს. მაკალ., გვ. 188). კარგი, მსხვილი მტევანი იცოდა. ფოთოლი ლამაზი და ჩაჭრილი ჰქონდა.
გვიან მწიფდებოდა, ღვინო ძალიან კარგი დგებოდა (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 3, გვ. 155). 

Lemma: cherez-i  
Number: 24682  
ჩერეზ-ი (ჩერეზის) ჯირითი; ჩქარი, ფეხის დაცურებით მოძრაობა. ჰაი, შური საყვარელი, ... ინგჷრპიც ჩერეზი დო ნწარე
მართახიში ხუმა: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ.137 - ჰაი, სულო საყვარელო, ... ენგურის პირას ჯირითი და მათრახის მწარე ხმა. 

Lemma: cherezin-i  
Number: 24683  
ჩერეზინ-ი (ჩერეზინს) გასრიალება სველ მიწაზე (დ. ფიფია). 

Lemma: cherezua  
Number: 24684  
ჩერეზუა (ჩერეზუას) სახელი ჩერეზანს ზმნისა -- გაჩერება; {და}მუხრუჭება. მაშინა არდგილს დოჩერეზუუ - მანქანა
ადგილზე დაამუხრუჭა. ჩერეზანს (დოჩერეზუუ გააჩერა, დაამუხრუჭა; დუუჩერეზუუ გაუჩერებია, დაუმუხრუჭებია; დონოჩერეზუე(ნ)
გააჩერებდა, დაამუხრუჭებდა თურმე) გრდმ. აჩერებს, ამუხრუჭებს. 

Lemma: cherex-i  
Number: 24685  
ჩერეხ-ი (ჩერეხის) ნალეკი (დ. ფიფია). შდრ. ჭერეხი. 

Lemma: cheria  
Number: 24686  
ჩერია (ჩერიას) თითისტარი. თედო, გოთოლი ჩერია!: ი. ყიფშ., გვ. 131 - თედო, გათალე თითისტარი! მეთუხუნს ჩერიათ
მონტყორს: მ. ხუბ., გვ. 140 - მიდის და ართავს თითისტრით მატყლს. არძა თეში იკვარკვანტ, მუთ ჩერია დო წყურიში:
მასალ., გვ. 62 - ყველა ისე ტრიალებს, ვით (როგორც) კვირისთავ-თითისტარი. იხ. წყურიში. 

Lemma: cherk'ezk'a  
Number: 24687  
ჩერკეზკა (ჩერკეზკას) [რუს. черкеска ჩოხა]. მოკვანწილი რდუ ბოხოხი, ყამა დო ჩერკეზკათი - კოხტად გამოწყობილი იყო
ბუხრის ქუდით, ყამით და ჩოხით. 

Lemma: chert'-i  
Number: 24688  
ჩერტ-ი (ჩერტის) ჩელტი; ლასტი. წნელისაგან მოწნული გრძელი ოთხკუთხი ან სიმინდის ხმელი ღეროებისაგან წვრილი
თოკით შეკრული ჩელტი (ლასტი). ჟი ჩერტი ქჷმნუოდგჷმაფუათია - ზევით ჩელტი დავადგმევინოთო. რკინაში ჩერტი
გემიძუ: ქხს, 1, გვ. 320 - რკინის ჩელტი მიძევს. შდრ. ჩაფარე; ლაზ. ჩელტი ჩელტი, წნული (ნ. მარი). იხ. ჩარტი. 

Lemma: cherkia  
Number: 24689  
ჩერქია (ჩერქიას) იგივეა, რაც ჩერქუ. 



Lemma: cherku  
Number: 24690  
ჩერქუ, ჩერქჷ (ჩერქუ/ჷ-ს) კოჭლი; ჩლახუნა. თენემს ართი ჩერქუ ოკათუ - ამათ ერთი კოჭლი ურევია. შდრ. ჩერხუ. 

Lemma: cherkua  
Number: 24691  
ჩერქუა (ჩერქუას) კოჭლობა, კოჭლობით სიარული; ჩლახუნი. ამარე მოურს, მიიჩერქუ - აგერ მოდის, მოჩლახუნობს. შდრ.
ჩორქო. 

Lemma: cherchel-i  
Number: 24692  
ჩერჩელ-ი (ჩერჩელ/რს) ზოზინი, თრევა. 

Lemma: cherchela  
Number: 24693  
ჩერჩელა (ჩერჩელას) თრევა რომ სჩვევია, -- ზოზინა. აშო, ჩელა, სი ჩერჩელა! - აქეთ, ჩელავ, შე ზოზინავ! ვო, ჩელა, სი
ჩერჩელა, სი მონობას გეგაფილი: მასალ., გვ. 61 - ჰაუ, ჩელა, შე ზოზინავ, შე მონობას დაჩვეულო. შდრ. სერგელა. 

Lemma: cherchelapa  
Number: 24694  
ჩერჩელაფა (ჩერჩელაფას) სახელი იჩერჩელუ(ნ), ოჩერჩელუანს ზმნათა -- თრევა, ჩოჩება. დოუნძალით დო
ქჷმკაქუნით, ისჷ ჩერჩელაფა მალე!: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 133 - დააძალეთ და ჩააცვით, იმას თრევა მოუხდება! მუ
ჩერჩელაფა დო მუ სერგელაფავა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 97 - რა გაჩოჩება და რა გათრევაო. ოჩერჩელუანს (ოჩერჩელუუ ათრია,
უჩერჩელუაფუ უთრევია) გრდმ. {წა}ათრევს. უჩერჩელუანს (უჩერჩელუუ უთრია, უჩერჩელუაფუ უთრევია) გრდმ. სასხ. ქც.
ოჩერჩელუანს ზმნისა -- უთრევს. იჩერჩელუ(ნ) (მიდეეჩერჩელუ წაეთრა, მიდუუჩერჩელინუ წათრეულა, მიდნოჩერჩელუე(ნ) წაეთრეოდა
თურმე) გრდუვ. ვნებ. წაეთრევა. იჩერჩელე(ნ)//იჩერჩელინე(ნ) (იჩერჩელინუ შესაძლებელი გახდა თრევა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ.
ვნებ. ოჩერჩელუანს ზმნისა -- შეიძლება თრევა. აჩერჩელე(ნ)//აჩერჩელინე(ნ) (აჩერჩელინუ შეძლო ეთრია, -- , ნოჩერჩელ{აფ}უე(ნ)
შესძლებია ეთრია) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უჩერჩელუანს ზმნისა -- შეუძლია ათრიოს. ოჩერჩელაფუანს (ოჩერჩელაფუუ
ათრევინა, უჩერჩელაფუაფუ უთრევინებია, ნოჩერჩელაფუე(ნ) ათრევინებდა თურმე) კაუზ. ოჩერჩელუანს ზმნისა -- ათრევინებს.
მაჩერჩელ{აფ}არი მიმღ. მოქმ. მთრევი. ოჩერჩელ{აფ}არი მიმღ. ვნებ. მყ. სათრევი. {გინო}გერჩელაფირი მიმღ. ვნებ. წარს.
{გადა}თრეული. ნაჩერჩელა, ნაჩერჩელეფი მიმღ. ვნებ. წარს. ნათრევი. ნაჩერჩელ{აფ}უერი მიმღ. ვნებ. წარს. თრევის საფასური.
უჩერჩელ{აფ}უ მიმღ. უარყ. უთრევი. 

Lemma: cherxu  
Number: 24695  
ჩერხუ (ჩერხუს) იგივეა, რაც ჩერქუ, -- კოჭლი, ჩლახვი, ჩლახუნა. შდრ. ჩოლახი. 

Lemma: chet'-i  
Number: 24696  
ჩეტ-ი (ჩეტის): უშქურიში ჩეტი ვაშლის თეთრი ტილი. ჩეტი ღ ჩე თეთრი+ტი{ი} ტილი. 

Lemma: chet'aram-i  
Number: 24697  
ჩეტარამ-ი (ჩეტარამს) თეთრტარიანი. ჩეტარამი ლეკური მიღუ: მასალ., გვ.89 - თეთრტარიანი ლეკური მაქვს. იხ. ჩე. 

Lemma: che  
Number: 24698  
ჩე ტყა (ჩე ტყას) ბოტან. იგივეა, რაც ჩე ოდიარე, -- ურო. იხ. ბოგვერი, გაჯაჯა (ა. მაყ.). 

Lemma: cheperia  
Number: 24699  
ჩეფერია (ჩეფერიას) უმარული (თეთრი ფერი). ქალაქიშა მიდაფრთი დო ქოუჸიდი ჩეფერია: ქხს, 1, გვ.181 - ქალაქში
წავედი და ვუყიდე უმარული (თეთრი ფერი). 

Lemma: chekma  
Number: 24700  
ჩექმა (ჩექმას) ჩექმა. შდრ. ჩაფლა, წაღა. 

Lemma: cheghartam-i  
Number: 24701  
ჩეღართამ-ი (ჩეღართამს) თეთრღართიანი, თეთრჩოხიანი. 

Lemma: cheghe  
Number: 24702  
ჩეღე, ჩეღერე, ჩეღერია (ჩეღეს, ჩეღერეს, ჩეღერიას) მოსული ტანის, ზორბა, ტანაყრილი, -- გამორჩეული. ჯგირი ჩეღერე
კოჩიე - კარგი ზორბა (მოსული ტანის) კაცია. // გადატ. ქჩეღერია ღუმუ: მუჭომი ჩეღერია ღუმუ პჭკომი ამდღავა - როგორი
`ჩეღერია ღომი' ვჭამე დღესო, -- იტყვიან, როცა ღომში ღერღილი შესამჩნევად ჭარბობს ფქვილს. შდრ. ჩიღინი. 

Lemma: che՚va  
Number: 24703  
ჩეჸვა (ჩეჸვას) წყლიანი დაბლობი. როდესაც ალაგ-ალაგ დაბალი ადგილია, წყალი დგება და მუდამ ნესტიანია, ხშირად
ტალახიც იცის, -- ასეთ ადგილს ეძახიან ჩეჸვას. ჩეჸვა წყარი დამდგარი წყალი, ხავსიანი. შდრ. ჩოყო. 

Lemma: che՚vam-i  
Number: 24704  
ჩეჸვამ-ი (ჩეჸვამს) თეთრშუბლიანი, -- თეთრშუბლა. 



Lemma: chesh-i1  
Number: 24705  
ჩეშ-ი1 (ჩეშის) ბოტან. ვაზის ჯიშია, საადრეო; პატარა მტევნები და წვრილი მარცვლები იცოდა. ღვინო კარგი დგებოდა
(მასალები, ტ. 4, ნაწ. 3, გვ. 154). 

Lemma: chesh-i2  
Number: 24706  
ჩეშ-ი2 (ჩეშის) 1. თეთრეული. ჩეშის შჷნდეს ბამბეში ძაფიშე - თეთრეულს ქსოვდნენ ბამბის ძაფისაგან. 2. ძველად კაცების
ჩასაცმელი პერანგი (მასალები, ტ. 3, ნაწ. 1, გვ. 241). 

Lemma: chesh-gotana  
Number: 24707  
ჩეშ-გოთანა (ჩეშ-გოთანას) თეთრად გათენება. ინა სერც ტახჷნც ჩეშ-გოთანაშა: აია, 1, გვ. 19 - გათენებამდე (თეთრად
გათენებამდე) ის ღამეს ტეხს (ათევს). 

Lemma: cheshi  
Number: 24708  
ჩეში კათაფა//კათუა (ჩეში კათაფას//კათუას) თეთრის გარევა. // გადატ. ძლიერ შეშინება. ათე ამბე ქიგებგინი, ჩექ
ქიმაკათუ - ეს ამბავი რომ გავიგე, შევშინდი (თეთრი გამერია). 

Lemma: cheshman-i  
Number: 24709  
ჩეშმან-ი (ჩეშმანს) ნათელი. ჩქიმი შარა რე ჩეშმანი დო თინუ - ჩემი გზა არის ნათელი და სწორი. 

Lemma: cheshona  
Number: 24710  
ჩეშონა (ჩეშონას) ბოტან. ვაზის ჯიშია (გ. ელიავა, კატალ., გვ. 44). შდრ. ჩეში1. 

Lemma: chesht'-i  
Number: 24711  
ჩეშტ-ი (ჩეშტის) [რუს. честь სალმის მიცემა]. ჩეშტი გემიჭოფი სი: მ. ხუბ., გვ. 200 - სალამი მომეცი შენ. 

Lemma: chechamut'a  
Number: 24712  
ჩეჩამუტა (ჩეჩამუტას) იგივეა, რაც ჩაჩამუტა, -- თიხის პატარა კეცი. შდრ. ქუაშ კიცი. 

Lemma: cheche  
Number: 24713  
ჩეჩე (ჩეჩეს) თეთრ-თეთრი. თენეფს ჩეჩე ჯორეფი ჸუნს: მ. ხუბ., გვ. 233 - ამათ თეთრ-თეთრი ჯორები ჰყავთ. ჩქიმი ჩეჩე
ღორღონჯეფი: ქხს, 1, გვ. 35 - ჩემი თეთრ-თეთრი ბატები. შდრ. ჩე. 

Lemma: chechet'ala  
Number: 24714  
ჩეჩეტალა (ჩეჩეტალას) ნაზობა, სათუთობა, ნებივრობა (პ. ჭარ.). 

Lemma: chechma  
Number: 24715  
ჩეჩმა (ჩეჩმას) ჩეჩმა, საპირფარეშო, ფეხისალაგი. შდრ. კუჩხა{რ}დგილი, კუჩხიშ ადგილი. იმერ., რაჭ., ლეჩხ. ჩეჩმა
ფეხისალაგი (ვ. ბერ., ქეგლ, ა. ღლ.). 

Lemma: chechman-i  
Number: 24716  
ჩეჩმან-ი (ჩეჩმანს) ქერა. ჩეჩმანი კოჩიე - ქერა კაცია. შდრ. ბობრი. 

Lemma: checho  
Number: 24717  
ჩეჩო (ჩეჩოს) ფიცრისგან გაკეთებული, ჩამოსაკიდი სწორკუთხა ყალიბი ახალამოყვანილი ყველის ჩასადებად დაწურვის
მიზნით. შდრ. საბა: ჩეჩო ჩამოსაკიდებელი შიგ შესადგმელი საჭმელთა. იხ. ოჩეჩე; ჩოჩო. 

Lemma: chechua  
Number: 24718  
ჩეჩუა (ჩეჩუას) სახელი ჩეჩუნს ზმნისა -- ჩეჩვა; წეწა მატყლისა. ოჩეჩეშით მონტყორს ჩეჩუნს - საჩეჩელით მატყლს ჩეჩს.
ჩეჩუნს (დოჩეჩუ დაჩეჩა, დუუჩეჩუ დაუჩეჩია, დონოჩეჩუე(ნ) დაჩეჩდა თურმე) გრდმ. ჩეჩს. იჩეჩუნს (დიიჩეჩუ დაიჩეჩა, დუუჩეჩუ დაუჩეჩია)
გრდმ. სათავ. ქც. ჩეჩუნს ზმნისა -- იჩეჩ{ავ}ს თავისას. უჩეჩუნს (დუუჩეჩუ დაუჩეჩა, დუუჩეჩუ დაუჩეჩია) გრდმ. სასხ. ქც. ჩეჩუნს
ზმნისა -- უჩეჩ{ავ}ს. იჩეჩუ{უ}(ნ) (დიიჩეჩუ დაიჩეჩა, დოჩეჩე{ლე}(ნ) დაჩეჩილა) გრდუვ. ვნებ. ჩეჩუნს ზმნისა -- იჩეჩება. აჩეჩუ{უ}(ნ)
(დააჩეჩუ დაეჩეჩა, დოჩეჩუუ დასჩეჩია) გრდუვ. ვნებ. უჩეჩუნს ზმნისა -- ეჩეჩება. იჩეჩე(ნ) (იჩეჩუ შესაძლებელი გახდა ჩეჩა, -- , -- )
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ჩეჩუნს ზმნისა -- შეიძლება ჩეჩა. აჩეჩე(ნ) (აჩეჩუ შეძლო ეჩეჩა, -- , ნოჩეჩუე(ნ) შესძლებია ჩეჩა) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. უჩეჩუნს ზმნისა -- შეუძლია ჩეჩოს. ოჩეჩაფუანს (ოჩეჩაფუუ აჩეჩვინა, უჩეჩაფუაფუ უჩეჩვინებია, ნოჩეჩაფუე(ნ)
აჩეჩვინებდა თურმე) კაუზ. ჩეჩუნს ზმნისა -- აჩეჩვინებს. მაჩეჩალი მიმღ. მოქმ. მჩეჩელი. ოჩეჩალი მიმღ. ვნებ. მყ. საჩეჩი. ჩეჩილი
მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ჩეჩილი. ნაჩეჩა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაჩეჩი. ნაჩეჩუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ჩეჩის საფასური. {უდუ}უჩეჩუ მიმღ.
უარყ. {და}უჩეჩელი. იხ. ოჩეჩეში. 

Lemma: chechk-i  
Number: 24719  
ჩეჩქ-ი (ჩეჩქის) ჩეჩქი, -- გადატ.ძალიან ბევრი. ფარა ჩეჩქიცალო უღუნია - ფული ჩეჩქივით აქვსო. 



Lemma: chechkish-i  
Number: 24720  
ჩეჩქიშ-ი (ჩეჩქიშის) ბოტან. ვაზის ჯიშია ერთგვარი. 

Lemma: che  
Number: 24721  
ჩე ჩხირა ლებია (ჩე ჩხირა ლებიას) ბოტან. ძაძა. იხ. დიხაში ლებია; ჩე ჭიფე ლებია (ა. მაყ.). 

Lemma: checxenam-i  
Number: 24722  
ჩეცხენამ-ი (ჩეცხენამს) თეთრცხენიანი. 

Lemma: che  
Number: 24723  
ჩე ჭიფე ლებია (ჩე ჭიფე ლებიას) ბოტან. იგივეა, რაც დიხაში ლებია; ჩე ჩხირა ლებია, -- ძაძა (ა. მაყ.). 

Lemma: chech'ipesh-i  
Number: 24724  
ჩეჭიფეშ-ი (ჩეჭიფეშის) ბოტან. ვაზის ჯიშია, თეთრი, ისხამს საშუალო მარცვალს; ღვინო დგება კარგი ხარისხის (ს. მაკალ.,
გვ. 189). ჩეჭიფეში ვაზის ჯიშია. ძალიან თეთრი იყო. მტევანი იცოდა გრძელი, მარცვლები -- თხელი და წვრილი. საჭმელად
ძალიან გემრიელი იყო. ღვინო მაინცდამაინც კარგი არ იცოდა, მოდიოდა ყველაზე ადრე -- ივლისის ბოლოს მწიფე იყო
(მასალები, ტ. 4, ნაწ. 3, გვ. 155). ჩეჭიფეში ღ ჩე-ჭიფე-ში თეთრი-წვრილისა. 

Lemma: chech'e'peshi  
Number: 24725  
ჩეჭჷფეში იხ. ჩეჭიფეში. 

Lemma: chexardan-i  
Number: 24726  
ჩეხარდან-ი (ჩეხარდანს) ბოტან. მაღლარი ვაზის ჯიშია, იცოდა თეთრი ყურძენი (თეთრი ხარდანი) (გ. ელიავა). 

Lemma: chexere  
Number: 24727  
ჩეხერე, ჩეხერია (ჩეხერეს, ჩეხერიას) იგივეა, რაც ჩეღერე, ჩეღერია, -- ტანით მაღალი, მოსული, წარმოსადეგი. ჩეხერია
ბოში ტანმაღალი ბიჭი. 

Lemma: chexir-i  
Number: 24728  
ჩეხირ-ი (ჩეხირს) მიმღ. ვნებ. წარს. ჩეხუნს ზმნისა -- {და}ჩეხილი. 

Lemma: chexu  
Number: 24729  
ჩეხუ (ჩეხუს) ხის მაგიდის მაგვარი. 

Lemma: chexua  
Number: 24730  
ჩეხუა (ჩეხუას) სახელი ჩეხუნს ზმნისა -- ჩეხა, ჩეხვა. ... მობკვათჷნა, მობჩეხჷნა, ჯინჯი ირო თელი მაფუ: კ. სამუშ., ქხპს,
გვ.167 - ...მომჭრიან, მომჩეხავენ, ძირი მუდამ მთელი მაქვს. ჩეხუნს (დოჩეხუ დაჩეხა, დოუჩეხუ დაუჩეხია, დონოჩეხუე(ნ) დაჩეხდა
თურმე) გრდმ. ჩეხს. იჩეხუნს (დიიჩეხუ დაიჩეხა, დუუჩეხუ დაუჩეხია) გრდმ. სათავ. ქც. ჩეხუნს ზმნისა -- იჩეხს თავისას. უჩეხუნს
(დუუჩეხუ დაუჩეხა, დუუჩეხუ დაუჩეხია) გრდმ. სასხ. ქც. ჩეხუნს ზმნისა -- უჩეხს. იჩეხუუ(ნ) (დიიჩეხუ დაიჩეხა, დოჩეხე{ლე}(ნ) დაჩეხილა)
გრდუვ. ვნებ. ჩეხუნს ზმნისა -- იჩეხება. იჩეხე(ნ) (იჩეხუ შესაძლებელი გახდა ჩეხა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ჩეხუნს ზმნისა --
შეიძლება ჩეხა. აჩეხე(ნ) (აჩეხუ შეძლო ეჩეხა, -- , დონოჩეხუე(ნ) შესძლებია დაეჩეხა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უჩეხუნს ზმნისა --
შეუძლია ჩეხოს. ოჩეხაფუანს (ოჩეხაფუუ აჩეხინა, უჩეხაფუაფუ უჩეხინებია, ნოჩეხაფუე(ნ) აჩეხინებდა თურმე) კაუზ. ჩეხუნს ზმნისა --
აჩეხინებს. მაჩეხალი მიმღ. მოქმ. მჩეხი. ოჩეხალი მიმღ. ვნებ. მყ. საჩეხი. ჩეხილი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ჩეხილი, {და}ჩეხილი. ნაჩეხა
მიმღ. ვნებ. წარს. ნაჩეხი. ნაჩეხუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ჩეხის საფასური. {უდუ}უჩეხუ მიმღ. უარყ. დაუჩეხელი. 

Lemma: che  
Number: 24731  
ჩე ჯა (ჩეჯას) ბოტან. იგივეა, რაც ჩენჯა, -- ალვის ხე (თეთრი ხე). ტანო -- ჩეჯა, ოსვისვინა: ი. ყიფშ., გვ. 165 - ტანად --
ალვის ხე, ნაზად იყურები. შდრ. ლაზ. ხჩე: ქჩეჯა ალვის ხე (ნ. მარი). 

Lemma: che  
Number: 24732  
ჩე ჯინჯე (ჩე ჯინჯეს) ბოტან. თეთრძირა. იხ. ჩე ბედნიერი (ა. მაყ.). 

Lemma: che  
Number: 24733  
ჩე ჯუმენე (ჩე ჯუმენეს) ბოტან. ნაცარქათამა. იხ. ქეროფე, ქოროფე (ა. მაყ.). 

Lemma: chvabarel-i  
Number: 24734  
ჩვაბარელ-ი (ჩვაბარელს) იგივეა, რაც შვებერელი, -- კანგაცლილი (წნელი, ჯოხი...). 

Lemma: chvabarua  
Number: 24735  
ჩვაბარუა (ჩვაბარუას) იგივეა, რაც შვებერუა, -- სახელი ჩვაბარანს ზმნისა -- კაწვრა, ფხაჭნა (ი. ყიფშ.); გატყავება,
გაყვლეფა (კანისა) (პ. ჭარ.); გაქერქვა. ჩვაბარანს (გოჩვაბარუუ გაატყავა, გოუჩვაბარუუ გაუტყავებია, გონოჩვაბარუე(ნ) გაატყავებდა



თურმე) გრდმ. ატყავებს, კაწრავს, ქერქავს, ყვლეფს... 

Lemma: chvaga  
Number: 24736  
ჩვაგა (ჩვაგას) იგივეა, რაც ჩვეგი, -- ჩურჩუტი, მოსულელო, -- გონებაჩლუნგი. 

Lemma: chvagal-i  
Number: 24737  
ჩვაგალ-ი (ჩვაგალს) უაზრო, გაუცნობიერებელი, წინდაუხედავი ლაპარაკი, -- როშვა. 

Lemma: chvagalua  
Number: 24738  
ჩვაგალუა (ჩვაგალუას) სახელი ჩვაგალანს ზმნისა -- უაზრო ლაპარაკი, როშვა. ნჷმ გეჩვაგალა, თოლი, ვიშო! - ნუ როშავ,
თოლიგე, იქით! ჩვაგალანს (ჩვაგალუუ როშა, უჩვაგალუუ უროშავს, ნოჩვაგალუე(ნ) როშავდა თურმე) გრდმ. როშავს. იჩვაგალე(ნ),
იჩვაგალინე(ნ) (იჩვაგალინუ შესაძლებელი გახდა როშვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ჩვაგალანს ზმნისა -- შეუძლია როშვა,
უაზრო ლაპარაკი. აჩვაგალე(ნ), აჩვაგალინე(ნ) (აჩვაგალინუ შეძლო ეროშა, -- , ნოჩვაგალუე(ნ) შესძლებია ეროშა) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. ჩვაგალანს ზმნისა -- შეუძლია როშოს. ოჩვაგალაფუანს (ოჩვაგალაფუუ აროშვინა, უჩვაგალაფუაფუ უროშვინებია,
ნოჩვაგალაფუე(ნ) აროშვინებდა თურმე) კაუზ. ჩვაგალანს ზმნისა -- აროშვინებს. მაჩვაგალარი მიმღ. მოქმ. მროშავი. ოჩვაგალარი
მიმღ. ვნებ. მყ. საროშავი. ჩვაგალერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}როშილი. ნაჩვაგალა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაროში. ნაჩვაგალუერი მიმღ.
ვნებ. წარს. როშვის საფასური. 

Lemma: chvagap-i  
Number: 24739  
ჩვაგაფ-ი (ჩვაგაფის) იგივეა, რაც ჩვაგინი, ჩვაგუა, -- 1. ჩორკნა; ჩლუნგი რისამე ჩარტყმა, ჩანისკარტება. დიდი ტკირ
ქოძირჷ თაქ დო თეს ყამას უჩვაგუანს: მ. ხუბ., გვ.122 - დიდი ტკილი ნახა აქ და ხანჯალს იმას ურტყამს. 2. უმიზნოდ წასვლა,
წახეტება. სო მეურქ, სო მიოჩვაგანქ? - სად მიდიხარ, სად მიეხეტები? მა დიარაშა მიდვოჩვაგა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ.80 -მე
ქორწილში წავჩანჩალდები. იხ. გილა-ჩვაგაფი. 3. ბრმად, შედეგის გაუთვალისწინებლად ცემა (დატაკება) რამეზე, -- ხელის
წავლება. ხათე ოკო ვააჩვაგე, დიო ოკო ქიგეგე ამბე - მაშინათვე არ უნდა ეცე, ჯერ უნდა გაიგო ამბავი. 4. გდება, ჯდომა.
აშო ქომუ, დედიბი, მუჭო დინოჩვაგუქიე თი წყურიშისია!: მ. ხუბ., გვ.141 - აქეთ მომეცი, დედაბერო, როგორ გდიხარ მაგ
კვირისთავშიო. ჩვაგუნს (დოჩვაგუ გაჩორკნა, დუუჩვაგუ გაუჩორკნია, გონოჩვაგუე(ნ) გაჩორკნიდა თურმე) გრდმ. ჩორკნის, ბლაგვ
რასმე ურტყამს. აჩვაგუ{უ}(ნ) (ქააჩვაგუ ეცა, ქოჩვაგუუ//ქოჩვაგაფუ სცემია) გრდუვ. ვნებ. ეცემა ბრმად; ეგდება (სადმე); წაეხეტება.
ჩვაგუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრის მწკრივებში) გრდუვ. სტატიკ. გდია. აჩვაგუაფუ(ნ) (მხოლოდ მყოფადის წრის მწკრივებში)
გრდუვ. ვნებ. ეგდება. იჩვაგე(ნ)//იჩვაგინე(ნ) (იჩვაგინუ შესაძლებელი გახდა დარტყმა, ბრმად წასვლა; -- ; -- ) გრდუვ. შესაძლ.
ვნებ. ოჩვაგანს ზმნისა -- შეიძლება დარტყმა; ჩორკნა; ბრმად წასვლა. აჩვაგე(ნ)//აჩვაგინე(ნ) (აჩვაგინუ შეძლო დაერტყა,
ბრმად ევლო; -- ; ნოჩვაგაფუე(ნ) შესძლებია ეჩორკნა, ბრმად წასვლა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ოჩვაგანს ზმნისა -- შეუძლია
ჩორკნოს; ბრმად იაროს (წაეხეტოს). ოჩვაგაფუანს (ოჩვაგაფუუ {ჩა}არტყმევინა, უჩვაგაფუაფუ {ჩა}ურტყმევინებია, ნოჩვაგაფუ{აფუ}ე(ნ)
არტყმევინებდა თურმე) კაუზ. ჩვაგუნს ზმნისა -- არტყმევინებს ბლაგვ რასმე; ბრმად წაახეტებინებს. მაჩვაგალი მიმღ. მოქმ.
ბლაგვი რამის ჩამრტყმელი; წამხეტებელი. ოჩვაგალი მიმღ. ვნებ. მყ. ბლაგვი რამ ჩასარტყმელი; ბრმად წასასვლელი. ნაჩვაგა
მიმღ. ვნებ. წარს. ბრმად წანასვლელი; ბლაგვი რამ აქვს ჩანარტყამი. 

Lemma: chvagin-i  
Number: 24740  
ჩვაგინ-ი (ჩვაგინს) იხ. ჩვაგაფი. 

Lemma: chvagua  
Number: 24741  
ჩვაგუა (ჩვაგუას) სახელი ჩვაგუნს ზმნისა -- ბლაგვი რამის ჩარტყმა, ჩაკორტნა; ჩანისკარტება. ქოჩვაგუნს (ქოჩვაგუ
ჩაკორტნა, ქოუჩვაგუ ჩაუკორტნია, ქონოჩვაგუე(ნ) ჩაკორტნიდა თურმე) გრდმ. ჩაკორტნის; ბლაგვ რასმე ჩაარტყამს. 

Lemma: chvatal-i  
Number: 24742  
ჩვათალ-ი (ჩვათალს) იხ. ჩვათალუა. 

Lemma: chvatalua  
Number: 24743  
ჩვათალუა (ჩვათალუას) სახელი ჩვათალანს ზმნისა -- უაზროდ, წინდაუხედავად თქმა, -- როშვა. ჩვათალანს (ჩვათალუუ
როშა, უჩვათალუუ უროშავს, ნოჩვათალუე(ნ) როშავდა თურმე) გრდმ. როშავს. 

Lemma: chvatia  
Number: 24744  
ჩვათია (ჩვათიას) ზოოლ. იხვის ჭუკი. 

Lemma: chvala  
Number: 24745  
ჩვალა (ჩვალას) იხ. ჩუალა, -- მალვა. ჟი ქილორი მეფურინუნს, დიხას ვაოჩვალაფუა: ქხს, 1, გვ. 191 - ზევით ხოხობი
მიფრინავს, მიწას არ დავამალვინებ. 

Lemma: chvama  
Number: 24746  
ჩვამა (ჩვამას) ზოოლ. ჩვამა, თევზიყლაპია (პ. ჭარ.).; ყარყატი (გ. ელიავა). ჩვამაშორო ირო წყარს დინობხედი -
ჩვამასავით სულ წყალში ვიჯექი. 

Lemma: chvangua  
Number: 24747  
ჩვანგუა (ჩვანგუას) იგივეა, რაც ჩვაგუა, -- ჩარტყმა, ჩაკორტნა. ქოჩვანგჷ დო ქოჩვანგჷ მუმულც: მ. ხუბ., გვ. 220 -
ჩაკორტნა და ჩაკორტნა მამალი. 



Lemma: chvanchval-i  
Number: 24748  
ჩვანჩვალ-ი (ჩვანჩვალ/რს) იხ. ჩვარჩვალი. 

Lemma: chvap'al-i  
Number: 24749  
ჩვაპალ-ი (ჩვაპალს) როშვა, უშნოდ ლაპარაკი. 

Lemma: chvar-i  
Number: 24750  
ჩვარ-ი (ჩვარს) ჩვარი. 

Lemma: chvara  
Number: 24751  
ჩვარა (ჩვარას) გულცარიელი, ჩუტე. ჩვარა ნეძი ჩუტე ნიგოზი. შქა ღვინი შვი შურამია, ჩვარა ნეძი ჭირამია: ი. ყიფშ., გვ.
25 - შუა ღვინო სვი სუნიანი, ჩუტე ნიგოზი (ჭამე) ჭირიანი. ნეს ართის ჩვარას ვაძირუნქ - ნიგოზში არც ერთს ჩუტეს ვერ ნახავ.

Lemma: chvarta  
Number: 24752  
ჩვართა (ჩვართას) ფეხმრუდი, მრუდეტერფის მქონე, -- ჩორთა. ჩვართა კოჩი - ფეხმრუდი კაცი. 

Lemma: chvartua  
Number: 24753  
ჩვართუა (ჩვართუას) სახელი ოჩვართანს ზმნისა -- ჩორთას, ფეხმრუდი კაცის სიარული; სრულფეხსაცმლიანი პირის
მოძრაობა, -- ჩორთვა. ჩვართუნს (მოჩვართუ მოჩორთა, მუუჩვართუ მოუჩორთავს, მონოჩვართუე(ნ) მოჩორთავდა თურმე) გრდმ.
ჩორთავს, გვერდულად ცვეთს (ფეხსაცმელს). იჩვართუ{უ}(ნ) (მიიჩვართუ მოიჩორთა, მოჩვართე{ლე}(ნ) მოჩორთილა) გრდუვ. ვნებ.
ჩვართუნს ზმნისა -- იჩორთება, გვერდით იქცევა (ფეხსაცმელი). 

Lemma: chvart'il-i  
Number: 24754  
ჩვარტილ-ი (ჩვარტილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ჩვარტუნს ზმნისა -- {და}ჩუტული. უსწორმასწოროდ დაღრეჯილი. იხ. ჩვარტუა. 

Lemma: chvart'ua  
Number: 24755  
ჩვარტუა (ჩვარტუას) სახელი ჩვარტუნს ზმნისა -- ჩუტვა; ჭყლეტა; {და}ჭეჭყა. ქიგედგუ კუჩხი დო დოჩვარტუ - დადგა ფეხი
და დაჩუტა (დაჭეჭყა). ჩვარტუნს (დოჩვარტუ დაჩუტა, დუუჩვარტუ დაუჩუტავს, დონოჩვარტუე(ნ) დაჩუტავდა თურმე) გრდმ. ჩუტავს; ჭეჭყს.
უჩვარტუნს (დუუჩვარტუ დაუჩუტა, დუუჩვარტუ დაუჩუტავს) გრდმ. სასხ. ქც. ჩვარტუნს ზმნისა -- უჩუტავს; უჭეჭყს. იჩვარტუ{უ}(ნ)
(დიიჩვარტუ დაიჩუტა, დოჩვარტე{ლე}(ნ) დაჩუტულა) გრდუვ. ვნებ. ჩვარტუნს ზმნისა -- იჩუტება, იჭეჭყება. აჩვარტუ{უ}(ნ) (დააჩვარტუ
დაეჩუტა, დოჩვარტუუ დასჩუტვია) გრდუვ. ვნებ. უჩვარტუნს ზმნისა -- ეჩუტება, ეჭეჭყება. იჩვარტე(ნ) (იჩვარტუ შესაძლებელი გახდა
{და}ჩუტვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ჩვარტუნს ზმნისა -- შეიძლება ჩუტვა, ჭეჭყა. აჩვარტე(ნ) (აჩვარტუ შეძლო {და}ეჩუტა, -- ,
დონოჩვარტუე(ნ) შესძლებია დაეჩუტა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უჩვარტუნს ზმნისა -- შეუძლია {და}ჩუტოს, {და}ჭეჭყოს.
ოჩვარტაფუანს (ოჩვარტაფუუ აჩუტვინა, უჩვარტაფუაფუ უჩუტვინებია, ნოჩვატაფუე(ნ) აჩუტვინებდა თურმე) კაუზ. ჩვარტუნს ზმნისა --
აჩუტვინებს, აჭეჭყინებს. მაჩვარტალი მიმღ. მოქმ. {და}მჩუტველი, {და}მჭმუჭნ{ავ}ი, {და}მჭეჭყი. ოჩვარტალი მიმღ. ვნებ. მყ.
საჩუტავი, საჭმუჭნი, საჭყლეტი. ჩვარტილი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ჩუტული, {და}ჭმუჭნული, {გა}ჭეჭყილი. ნაჩვარტა მიმღ. ვნებ. წარს.
ნაჩუტი, ნაჭმუჭნი, ნაჭყლეტი. ნაჩვარტუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ჩუტვის, {და}ჭმუჭნის, {და}ჭეჭყის საფასური. {უდუ}უჩვარტუ მიმღ.
უარყ. {და}უჩუტავი, {და}უჭმუჭნელი, დაუჭყლეტელი. 

Lemma: chvarchval-i  
Number: 24756  
ჩვარჩვალ-ი (ჩვარჩვალ/რს), ჩვარჩვალუა (ჩვარჩვალუას)იგივეა, რაც ჩვანჩვალი, -- 1. უაზრო, უთავბოლო,
წინდაუხედავი ლაპარაკი, -- როშვა; ბჟუტური. გოდინი ვიშო! -- მუს რე, ჩვარჩვალანქიე? - დაიკარგე იქით! -- რასაა, რომ
ბჟუტურობო? ქიდოდოხოდუ ოსურეფიწკუმანი, ირფელს ჩვარჩვალანს - რომ დაჯდება ქალებთან, ყველაფერს როშავს
(ბჟუტურებს). შდრ. ჯვარჯვალი. 2. გამურვა, გარუჯვა. თხომუშ დიშქაქ ჩუანი გოჩვარჩვალუუ - თხმელის შეშამ ქვაბი
გამურა. ჩვარჩვალანს (ჩვარჩვალუუ იბჟუტურა, უჩვარჩვალუუ უბჟუტურია, ნოჩვარჩვალუე ბჟუტურებდა თურმე) გრდმ. ბჟუტურობს,
როშავს; რუჯავს, მურავს. უჩვარჩვალანს (გუუჩვარჩალუუ გაუმურა, გუუჩვარჩალუუ გაუმურავს) გრდმ. სასხ. ქც. ჩვარჩვალანს ზმნისა
-- უმურავს. იჩვარჩვალენე(ნ) (იჩვარჩვალენუ შესაძლებელი გახდა {გა}მურვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ჩვარჩვალანს ზმნისა -
- შეიძლება გაიმუროს; გადატ. შეიძლება იბჟუტუროს. აჩვარჩვალენე(ნ) (აჩვარჩვალენუ შეძლო გაემურა, -- , გონოჩვარჩვალუე(ნ)
შესძლებია გაემურა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უჩვარჩვალანს ზმნისა -- შეუძლია გამუროს; იბჟუტუროს. ოჩვარჩვალაფუანს
(ოჩვარჩვალაფუუ აროშვინა, უჩვარჩვალაფუაფუ უროშვინებია, ნოჩვარჩვალაფუე(ნ) აროშვინებდა თურმე) კაუზ. ჩვარჩვალანს ზმნისა --
აროშვინებს, აბჟუტურებინებს; ამურვინებს, არუჯვინებს. ჩვარჩვალა, მაჩვარჩვალარი მიმღ. მოქმ. ბჟუტურა, მროშავი; {გა}მრუჯავი,
{გა}მმურავი. ოჩვარჩვალარი, ოჩვარჩვალუ მიმღ. ვნებ. მყ. საბჟუტურო, საროშავი; {გა}სამურ{ავ}ი. ნაჩვარჩვალა, ნაჩვარჩვალუ მიმღ.
ვნებ. წარს. ნაბჟუტურები, {და}ნაროში; {გა}ნამური. ნაჩვარჩვალუერი მიმღ. ვნებ. წარს. როშვის; მურვის საფასური.
უჩვარჩვალუმიმღ. უარყ. {და}უროშავი; {გა}უმურავი. შდრ. იმერ. ჩვარჩვალი დვარდვალი, უშნო ლაპარაკი (ვ. ბერ.). 

Lemma: chvarchvala  
Number: 24757  
ჩვარჩვალა (ჩვარჩვალას) ვისაც როშვა (ჩვარჩვალი) სჩვევია. 

Lemma: chvarchvaler-i  
Number: 24758  
ჩვარჩვალერ-ი (ჩვარჩვალერს) მიმღ. ვნებ. წარს. ჩვარჩვალანს ზმნისა -- გამურული. 

Lemma: chvarchvalua  
Number: 24759  
ჩვარჩვალუა (ჩვარჩვალუას) იგივეა, რაც ჩვარჩვალი. 

Lemma: chvat'al-i  



Number: 24760  
ჩვატალ-ი (ჩვატალ/რს) წინდაუხედავი თქმა რისამე. 

Lemma: chvat'alua  
Number: 24761  
ჩვატალუა (ჩვატალუას) იგივეა, რაც ჩვატალი, -- სახელი ჩვატალანს ზმნისა -- წინდაუხედავად რისამე თქმა. შდრ.
ჟვატალი. ჩვატალანს (ჩვატალუუ იბჟუტურა, უჩვატალუუ უბჟუტურია, ნოჩვატალუე(ნ) ბჟუტურებდა თურმე) გრდმ. ბჟუტურობს. 

Lemma: chvachva  
Number: 24762  
ჩვაჩვა (ჩვაჩვას) მოშვებული,ფომფლე, -- სრული. ძაფი ჩვაჩვას ოკო ორდუკონი - ძაფი ფომფლედ (მოშვებულად) უნდა
ყოფილიყო. 

Lemma: chvachvabe  
Number: 24763  
ჩვაჩვაბე (ჩვაჩვაბეს) ბოტან. დიდგულა. იხ. თახვანტია, თახვანტიაში ჯა, ხინთობალაში ჯა, ინჭირაია, ჩიჩვაბი,
თვეფილა, თოფრა (ა. მაყ.). 

Lemma: chvachval-i  
Number: 24764  
ჩვაჩვალ-ი (ჩვაჩვალ/რს) იგივეა, რაც ჩვარჩვალი. 

Lemma: chvachvin-i  
Number: 24765  
ჩვაჩვინ-ი (ჩვაჩვინს) ჩანჩალი; ფეხის ათრევით, უღონოდ სიარული. 

Lemma: chvachvua  
Number: 24766  
ჩვაჩვუა (ჩვაჩვუას) სახელი ოჩვაჩვანს ზმნისა -- ჩანჩალით სიარული; ჩოჩვა. გადატ. გაუმაძღრად (ხარბად) ჭამა. ჩვაჩუნს
(დოჩვაჩუ ხარბად ჭამა, დოუჩვაჩუ ხარბად უჭამია, დონოჩვაჩუე(ნ) ხარბად ჭამდა თურმე) გრდმ. ხარბად ჭამს ბევრს. ოჩვაჩვანს (ოჩვაჩუუ
წაჩანჩალდა, უჩვაჩვინუ წაჩანჩალებულა, ნოჩვაჩუე(ნ) წაჩანჩალდებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. წაჩანჩალდება. 

Lemma: chvaxa  
Number: 24767  
ჩვახა (ჩვხას) ბოტან. ცირცელი. იხ. ამჩვაშა, ჭვახა (ა. მაყ.). 

Lemma: chvaxil-i  
Number: 24768  
ჩვახილ-ი (ჩვახილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ჩვახუნს ზმნისა -- {და}კორტნილი. 

Lemma: chvaxua  
Number: 24769  
ჩვახუა (ჩვახუას) სახელი ჩვახუნს ზმნისა -- {და}კორტნა. ბაღანა ვიშო მიდეჸონი, მოჭვაქ თოლეფი ვალაჩვახას - ბავშვი
წაიყვანე იქით, კრუხმა თვალები არ ამოკორტნოს. ჩვახუნს (დოჩვახუ დაკორტნა, დუუჩვახუ დაუკორტნია, დონოჩვახუე(ნ)
დაკორტნიდა თურმე) გრდმ. კორტნის. უჩვახუნს (დუუჩვახუ დაუკორტნა, დუუჩვახუ დაუკორტნია) გრდმ. სასხ. ქც. ჩვახუნს ზმნისა --
უკორტნის. აჩვახე (აჩვახუ შესაძლებელი გახდა კორტნა, -- , დონოჩვახუე(ნ) შესძლებია დაეკორტნა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
უჩვახუნს ზმნისა -- შეუძლია {და}კორტნოს. ოჩვახაფუანს (ოჩვახაფუუ აკორტნინა, უჩვახაფუაფუ უკორტნინებია, ნოჩვახაფუე(ნ)
აკორტნინებდა თურმე) კაუზ. ჩვახუნს ზმნისა -- აკორტნინებს. მაჩვახალი მიმღ. მოქმ. მკორტნელი. ოჩვახალი მიმღ. ვნებ. მყ.
საკორტნი. ჩვახილი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}კორტნილი. ნაჩვახა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაკორტნი. ნაჩვახუერი მიმღ. ვნებ. წარს.
კორტნის საფასური. {უდუ}უჩვახუ მიმღ. უარყ. {და}უკორტნელი. 

Lemma: chvege  
Number: 24770  
ჩვეგე, ჩვეგერე, ჩვეგერია (ჩვეგეს, ჩვეგერე/ია-ს) ჩერჩეტი; ჩურჩუტი, გამოთაყვანებული. მაქიმინალი ქორე, მარა
ჩვეგერეთ რე - მკეთებელი (საქმისა) კი არის, მაგრამ ჩერჩეტიცაა. ქოჸუნს ართი ჩვეგერია ბაღანა - (კი) ჰყავს ერთი
მოჩერჩეტო ბავშვი. იხ. ჩვიგა. 

Lemma: chvena  
Number: 24771  
ჩვენა (ჩვენას) იგივეა, რაც ჩანა, -- სახელი ჩანს ზმნისა -- 1. ცენება, {გა}ხარება; 2. ბმა, სხმა (ხილეულის, ბოსტნეულის...). 

Lemma: chvenchv-i  
Number: 24772  
ჩვენჩვ-ი (ჩვენჩვის) იგივეა, რაც ჩვერჩვი, -- ჩენჩო, ქატო. ქოთომემც უჸორა ქობალიში ჩვენჩვი - ქათმებს უყვართ პურის
ჩენჩო. 

Lemma: chvep'e  
Number: 24773  
ჩვეპე, ჩვეპერე, ჩვეპერია (ჩვეპეს, ჩვეპერიას) {სახე}შეშუპებული; უშნოდ ფართო სახის პიროვნება. 

Lemma: chverchv-i  
Number: 24774  
ჩვერჩვ-ი (ჩვერჩვის) იგივეა, რაც ჩვენჩვი. 

Lemma: chveuleba  
Number: 24775  
ჩვეულება (ჩვეულებას) ჩვეულება. ირო ჸუდეში მულახუნა სქანი ჩვეულება რენო? - სულ სახლში ჯდომა შენი ჩვეულებაა?



Lemma: chvia  
Number: 24776  
ჩვია (ჩვიას) ბოტან. შვრია (ა. მაყ.). 

Lemma: chvia  
Number: 24777  
ჩვია ჯა იგივეა, რაც ჩვილა ჯა, - ბოტან. ხის ერთგვარი ჯიშია, გამოუსადეგარი, გული აქვს ფუტურო. 

Lemma: chviga  
Number: 24778  
ჩვიგა (ჩვიგას) იგივეა, რაც ჩვეგე, -- მოსულელო, ჩურჩუტი; ტუტუცი; ჩლუნგი. 

Lemma: chvigal-i  
Number: 24779  
ჩვიგალ-ი (ჩვიგალს) იგივეა, რაც ჩვიგა, -- ბრიყვი; სულელი, შტერი, ჩლუნგი, ჩურჩუტი. შდრ. ჩვინგალი, ჩვირგალი. 

Lemma: chvigin-i  
Number: 24780  
ჩვიგინ-ი, ჩვინგინ-ი (ჩვი{ნ}გინს) გამოთაყვანებული, გამოშტერებული ყურება (მზერა). 

Lemma: chviginua  
Number: 24781  
ჩვიგინუა, ჩვინგინუა (ჩვი{ნ}გინუას) სახელი იჩვი{ნ}გინანს ზმნისა -- გამოთაყვანება; გამოთაყვანებული ყურება. ცხენი
ამარი ქიგლეჩვინგინანცია: მ. ხუბ., გვ.180 - ცხენი აგერ გამოთაყვანებული (გამოშტერებული) დადისო. იჩვიგინანს,
იჩვინგინანს (იჩვი{ნ}გინუუ გამოთაყვანებული იყურა, უჩვი{ნ}გინუუ გამოთაყვანებული უყურებია, ნოჩვი{ნ}გინუე(ნ) გამოთაყვანებული
იყურებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. გამოთაყვანებული, გამოშტერებული იყურება. 

Lemma: chvital-i  
Number: 24782  
ჩვითალ-ი (ჩვითალს) რბილად აფუებული ცომი (მ. ძაძ., 2, გვ. 113); უშნო პირისახისა. 

Lemma: chvila  
Number: 24783  
ჩვილა ჯა იხ. ჩვია ჯა. 

Lemma: chvinga  
Number: 24784  
ჩვინგა (ჩვინგას) იგივეა, რაც ჩვიგა. 

Lemma: chvingal-i  
Number: 24785  
ჩვინგალ-ი (ჩვინგალს) იგივეა, რაც ჩვიგალი, -- გამოშტერებული, გამოლენჩებული. 

Lemma: chvinginua  
Number: 24786  
ჩვინგინუა (ჩვინგინუას) იგივეა, რაც ჩვიგინუა. 

Lemma: chvintal-i  
Number: 24787  
ჩვინთალ-ი (ჩვინთალს) იგივეა, რაც ჩვითალი, -- მოგრძო და უშნო პირ-სახისა. 

Lemma: chvinchval-i  
Number: 24788  
ჩვინჩვალ-ი (ჩვინჩვალს) უშნოტუჩებიანი, ტუჩებგადმობრუნებული. ნიჩვი ჩვინჩვალი - უშნოტუჩებიანი. 

Lemma: chvip'a  
Number: 24789  
ჩვიპა, ჩვიპალ-ი (ჩვიპა{ლ}ს) უშნოდ მსუქანი და დაფეხვილი. 

Lemma: chvip'in-i  
Number: 24790  
ჩვიპინ-ი (ჩვიპინს) შეშუპებული სახის მქონე პირის ყურება. 

Lemma: chvirga  
Number: 24791  
ჩვირგა (ჩვირგას) იგივეა, რაც ჩვიგა. 

Lemma: chvirgal-i  
Number: 24792  
ჩვირგალ-ი (ჩვირგალს) იგივეა, რაც ჩვიგალი. 

Lemma: chvirgin-i  
Number: 24793  
ჩვირგინ-ი (ჩვირგინს) იგივეა, რაც ჩვიგინი, -- გამოშტერებული ყურება. 

Lemma: chvirtal-i  



Number: 24794  
ჩვირთალ-ი (ჩვირთალს) მსხვილი და მეტად უშნო სახისა. შდრ. ჩვითალი. 

Lemma: chvirtua  
Number: 24795  
ჩვირთუა (ჩვირთუას) სახელი ჩვირთუნს ზმნისა -- 1. ცუდად შეკერვა რისამე; 2. რბილად შერჭობა, {შე}ჩურთვა (დანის,
ხანჯლის...). 

Lemma: chvirin-i  
Number: 24796  
ჩვირინ-ი (ჩვირინს) იხ. ნჩვირინი. 

Lemma: chvirt'al-i  
Number: 24797  
ჩვირტალ-ი (ჩვირტალს) უშნო სახის მქონე პიროვნება. 

Lemma: chvirchval-i  
Number: 24798  
ჩვირჩვალ-ი (ჩვირჩვალს) უღიმღამო (კაცი); მსუქანი და გულუბრყვილო გამომეტყველების მქონე (ძირითადად იტყვიან
ბავშვზე). 

Lemma: chvirxa  
Number: 24799  
ჩვირხა, ჩვირხალ-ი (ჩვირხა{ლ}ს) დიდცხვირიანი (განსაკუთრებული მოყვანილობის), უშნო სახისა. 

Lemma: chvit'a  
Number: 24800  
ჩვიტა, ჩვიტალ-ი (ჩვიტა{ლ}ს) გამხდარი და სწორი; ამასთან არაფრის გამკეთებელი, უმაქნისი (კაცი). შდრ. შვიტა. 

Lemma: chvit'in-i  
Number: 24801  
ჩვიტინ-ი (ჩვიტინს) უაზრო ლაპარაკი ყველაფერზე. ჩქიმი ურგებლობა რე, მა თაქ ვოჩვიტინანქინი - ჩემი უვარგისობაა,
მე რომ აქ უაზროდ ვიმყოფები (უმაქნისი რომ ვარ). 

Lemma: chvichv-i  
Number: 24802  
ჩვიჩვ-ი (ჩვიჩვის) ლაში (ო. ჭურღულია). 

Lemma: chvichva  
Number: 24803  
ჩვიჩვა, ჩვიჩვალ-ი (ჩვიჩვა{ლ}-ს) ბუსავით რომ არის პიროვნება (დიდ თავი და დიდრონი თვალები აქვს); მოდუნებული,
მოფამფალებული. 

Lemma: chvichvin-i  
Number: 24804  
ჩვიჩვინ-ი (ჩვიჩვინს) იხ. ჩვიჩვინაფა. 

Lemma: chvichvinapa  
Number: 24805  
ჩვიჩვინაფა (ჩვიჩვინაფას) სახელი ჩვიჩვონდუ(ნ) ზმნისა -- აფუვება. ჸვალი სინჩხეს ჩვიჩონდუ - ყველი სიცხეში ფუვდება
(ამოდის). 

Lemma: chvichvinapil-i  
Number: 24806  
ჩვიჩვინაფილ-ი (ჩვიჩვინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ჩვიჩვონდუ(ნ) ზმნისა -- აფუვებული, ამოსული (მაგ., ყველი). 

Lemma: -chia  
Number: 24807  
-ჩია აწარმოებს კნინობით-მოფერებით ფორმებს: ბაბა-ჩია მამიკო, მამიკონა; ბაბუ-ჩია ბაბუკა; დედა-ჩია//დედუ-ჩია
დედიკო, დედიკუნა; მამუ-ჩია მამიკო; დადა-ჩია დაიკო (შდრ. დადა). 

Lemma: chiar-i  
Number: 24808  
ჩიარ-ი (ჩიარს) ლაპარაკი, საუბარი. იხ. ჩიება; საჩიარი. 

Lemma: chiareba  
Number: 24809  
ჩიარება (ჩიარებას) იხ. ჩიება. 

Lemma: chibabar-i//chibar-i  
Number: 24810  
ჩიბაბარ-ი//ჩიბარ-ი (ჩიბა{ბა}რს) ბოტან. გრაკლა (ა. მაყ.). 

Lemma: chibar-i  
Number: 24811  
ჩიბარ-ი (ჩიბარს) იგივეა, რაც ჩიბაბარი, -- გრაკლა. 



Lemma: chibe  
Number: 24812  
ჩიბე (ჩიბეს) იგივეა, რაც ფოთქ{ვ}ი, -- 1. თევზის ბუდე, ბეჩო. ჩიბე -- ჩხომიში დუდიოტყობინაფალუ რე - `ჩიბე' თევზის
თავშესაფარია. ქუაშ ჩიბეს მითოხე ჩხომი - ქვის ბეჩოში ზის თევზი. 2. ჯურღმული. გამოყენებულია ტოპონიმებში. შდრ.
ტოპონ. ჩიბეში ჯურღმული (პ. ცხად., ტოპონ., გვ. 100). 

Lemma: chiburd-i  
Number: 24813  
ჩიბურდ-ი (ჩიბურდის) უაზრო ლაპარაკი, უაზრობა (მ. ძაძ., 2, გვ. 114). 

Lemma: chigon-i  
Number: 24814  
ჩიგონ-ი (ჩიგონს) ჩორკნა. 

Lemma: chigonil/r-i  
Number: 24815  
ჩიგონილ/რ-ი (ჩიგონილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ჩიგონუნს ზმნისა -- {გა}ჩორკნილი; გაჩიგნილი. 

Lemma: chigonua  
Number: 24816  
ჩიგონუა (ჩიგონუას) იგივეა, რაც ჩიგონი, -- სახელი ჩიგონუნს ზმნისა -- ჩორკნა, უსწორ-მასწოროდ თლა, ბლაგვი იარაღით
თლა, -- ჩიგნა; ჩიგვნა. ჩიგონუნს (გოჩიგონუ გაჩორკნა, გუუჩიგონუ გაუჩორკნია, გონოჩიგონუე(ნ) გაჩორკნიდა თურმე) გრდმ. ჩორკნის
(ჩიგნის). უჩიგონუნს (გუუჩიგონუ გაუჩორკნა, გუუჩიგონუ გაუჩორკნია) გრდმ. სასხ. ქც. ჩიგონუნს ზმნისა -- უჩორკნის (უჩიგნის).
იჩიგონუუ(ნ) (გიიჩიგონუ გაიჩორკნა, გოჩიგონე{ლე}(ნ) გაჩორკნილა) გრდუვ. ვნებ. ჩიგონუნს ზმნისა -- იჩორკნება. იჩიგონე(ნ)
(იჩიგონუ შესაძლებელი გახდა {გა}ჩორკნა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ჩიგონუნს ზმნისა -- შეიძლება {გა}იჩორკნოს
({გა}იჩიგნოს). აჩიგონე(ნ) (აჩიგონუ შეძლო {გა}ეჩორკნა, -- , გონოჩიგონუე(ნ) შესძლებია გაეჩორკნა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
უჩიგონუნს ზმნისა -- შეუძლია {გა}ჩორკნოს ({გა}ჩიგნოს). ოჩიგონაფუანს (ოჩიგონაფუუ აჩორკნინა, უჩიგონაფუაფუ უჩორკნინებია,
ნოჩიგონაფუე(ნ) აჩორკნინებდა თურმე) კაუზ. ჩიგონუნს ზმნისა -- აჩორკნინებს (აჩიგნინებს). მაჩიგონალი მიმღ. მოქმ. მჩორკნელი
({გა}მჩიგნელი). ოჩიგონალი მიმღ. ვნებ. მყ. საჩორკნი ({გა}საჩიგნი). {გო}ჩიგონილ/რი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ჩორკნილი
(გაჩიგნილი). ნაჩიგონა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაჩორკნი ({გა}ნაჩიგნი). ნაჩიგონუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ჩორკნის (გაჩიგნის)
საფასური. 

Lemma: chigorgal-i  
Number: 24817  
ჩიგორგალ-ი (ჩიგორგალს) კისრის ძვალი; კისრული მალაყი (პ. ჭარ.). შდრ. რაჭ. ჩიგორგალი კისრული მალაყი (ვ. ბერ.);
გურ. ჩიგორგალი კისრულით წასვლა დაღმართზე (ა. ღლ.). 

Lemma: chieba  
Number: 24818  
ჩიება (ჩიებას) სახელი იჩიებუ(ნ) ზმნისა -- საუბარი; მბობა, ლაპარაკი; მოყოლა. მუნეფიში მოქმედებაში ჩიება ქოდაჭყეს:
ი. ყიფშ., გვ.6 - თავიანთი მოქმედების ლაპარაკი (მოყოლა) დაიწყეს. დინახალე ჩიება რე: კ. სამუშ., ქხპს, გვ.133 - შიგნით
ლაპარაკია. ოხორს ფულუნდესია დო სამუარხოს იჩიებუდესია: ი. ყიფშ., გვ.177 - სასახლეში მალავდნენ და სამოახლოში
ლაპარაკობდნენო. დააჭყჷ ჩიება და ირფელი ქეჩიუ: ქხს, 2, გვ.36 - დაიწყო მოყოლა და ყველაფერი უამბო. ბრელი იჩის,
რაგადეს: მ. ხუბ., გვ.4 - ბევრი ისაუბრეს, ილაპარაკეს. მიმელეს შხვაქ დინახალე დო იჩიებუნა: მ. ხუბ., გვ.20 - შევიდნენ
სხვა შიგნით და ლაპარაკობენ. ჩიება ფუძემონაცვლე ზმნაა მწკრივებსა და სერიებში: იჩიებუ ამბობს, ლაპარაკობს --
იტყუ(ნ)//თქუანს იტყვის -- თქუუ//იჩიუ თქვა -- უთქუალუ//უჩიებუ უთქვამს -- ნოთქუე(ნ)//
ნოთქუალუე(ნ)//ნოჩიებე(ნ)//ნოჩიებუე(ნ) იტყოდა, ამბობდა, ლაპარაკობდა თურმე. იჩიებუ(ნ) ( -- , იჩიუ//იჩუუ თქვა, უჩიებუ//უჩიიბუ
უთქვამს, ნოჩიებუე(ნ)//ნოჩიიბუე(ნ) ამბობდა თურმე) გრდმ. ამბობს, ლაპარაკობს. ეჩიებუ(ნ) (ეჩიუ//ეჩუუ ელაპარაკა, უჩიებუ//უჩიიბუ
ულაპარაკნია) გრდუვ. ვნებ. იჩიებუ(ნ) ზმნისა -- ელაპარაკება, ეუბნება. იჩიენე(ნ)//იჩიინე(ნ) (იჩიენუ შესაძლებელი გახდა
ლაპარაკი, -- , -- ,) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. შეიძლება ლაპარაკი, მოყოლა. ოჩიებაფუანს (ოჩიებაფუუ ალაპარაკებინა, უჩიებაფუაფუ
ულაპარაკებინებია, ნოჩიებაფუაფუე(ნ) ალაპარაკინებდა თურმე) კაუზ. იჩიებუ(ნ) ზმნისა -- ალაპარაკებინებს. მაჩიარი, მაჩიებელი
მიმღ. მოქმ. მოლაპარაკე, მთქმელი. ოჩიარი, ოჩიებელი//ოჩიიბელი მიმღ. ვნებ. მყ. სალაპარაკო, სათქმელი. ჩიებული მიმღ. ვნებ.
წარს. თქმული. ნაჩიები/უ მიმღ. ვნებ. წარს. ნათქვამი. ნაჩიებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. თქმულის საფასური. უჩიებუ//უჩიიბუ მიმღ. უარყ.
უთქმელი. შდრ. რაგადი. 

Lemma: chivan-i//chu{v}an-i  
Number: 24819  
ჩივან-ი//ჩუ{ვ}ან-ი (ჩივანს//ჩუ{ვ}ანს) თუჯის ქვაბი (ი. ყიფშ.); ქვაბი. შდრ. თენჯირი. რაჭ. ჩოინა თუჯის ქვაბი (ვ. ბერ.). 

Lemma: chivleba  
Number: 24820  
ჩივლება (ჩივლებას) სახელი ჩივლენს ზმნისა -- ჩივილი. ჩივლენს (იყენ. იჩივლენს იჩივლებს, იჩივლუ იჩივლა, უჩივლებუ
უჩივლია, ნოჩივლებუე(ნ) ჩი{ვ}ოდა თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ. ჩივის, საჩივარი შეაქვს. 

Lemma: chi-i  
Number: 24821  
ჩი-ი (ჩირს) იხ. ჩილი, -- ცოლი. ჩიი დო სქუას ქოდუუტუუ: ი. ყიფშ., გვ.42 - ცოლ-შვილს დაუტოვა. 

Lemma: chit-i  
Number: 24822  
ჩით-ი (ჩითის) იხ. ჩინთი. 

Lemma: chik'-i  
Number: 24823  
ჩიკ-ი (ჩიკის) იგივეა, რაც ჩიკუ, -- ნიკაპი. შდრ. ნუკუ. 

Lemma: -chik'a  



Number: 24824  
-ჩიკა იხ. მამაჩიკა, -- მამაცი, უშიშარი. 

Lemma: chik'al-i  
Number: 24825  
ჩიკალ-ი (ჩიკალს) მოგრძო და მაგარი, გახევებული. 

Lemma: chik'in-i  
Number: 24826  
ჩიკინ-ი (ჩიკინს), ჩიკინაფა (ჩიკინაფას)სახელი ოჩიკინანს, ჩიკონდუ(ნ) ზმნათა -- ბღენძა; {გა}ფშეკა, {გა}შეშება, {გა}ხევება.
კუჩხი მიჩიკონდუ დო გვერდო ზიზღი ვოუღუ - ფეხი მიშეშდება (მიხევდება) და სანახევროდ სიცოცხლე არ აქვს. მუში
მაგინძა იჩიკინანს! - რა სიგრძისაა აფშეკილი! იჩიკინანს (იჩიკინუუ იდგა გაშეშებული; უჩიკინუუ მდგარა გაშეშებული,
გაფშეკილი; ნოჩიკინუე(ნ) გაფშეკილი მდგარა თურმე) გრდუვ.ვნებ. იბღინძება; გამართული, აფშეკილი, გახევებული დგას.
ოჩიკინუანს (ოჩიკინუუ {გა}ფშიკა, {გა}აშეშა; უჩიკინუაფუ {გა}უფშეკია, {გა}უშეშებია) გრდმ. აშეშებს, აფშეკს, ახევებს. ჩიკონდუ(ნ)
(გოჩიკონდუ გაშეშდა, გოჩიკინაფე{ლე}(ნ) გაშეშებულა) ვნებ. შეშდება, ფშეკდება, ხევდება. ოჩიკინაფუანს (ოჩიკინაფუუ {გა}აშეშებინა,
{გა}აფშეკინა; უჩიკინაფუაფუ {გა}უშეშებინებია, {გა}უფშეკინებია; ნოჩიკინაფუე(ნ) აშეშინებდა, აფშეკინებდა თურმე) კაუზ. ოჩიკინუანს
ზმნისა -- აშეშებინებს, აფშეკინებს, ახევებინებს. მაჩიკინაფალი მიმღ. მოქმ. {გა}მშეშებელი, {გა}მფშეკი. ოჩიკინაფალი მიმღ. ვნებ.
მყ. {გა}საშეშებელი, {გა}საფშეკი. გოჩიკინაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. გაშეშებული, გაფშეკილი, გახევებული. ნაჩიკინეფი მიმღ. ვნებ.
წარს. {გა}ნაშეშები, {გა}ნაფშეკი. ნაჩიკინაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}შეშების, {გა}ფშეკის საფასური. უგუჩიკინაფუ, უჩიკინაფუ მიმღ.
უარყ. {გა}უშეშებელი, {გა}უფშეკელი. შდრ. ბიძღინი; ჩირქინაფა; იმერ. ჩიკინი, გაჩიკინება რაიმე საქმეზე მიცივება (ვ.
ბერ.). 

Lemma: chil-i  
Number: 24827  
ჩილ-ი (ჩილ/რს), ჩი-ი (ჩირს) ცოლი. პატიოსანი ჩილი ჸუნსჷ: მ. ხუბ., გვ. 16 - პატიოსანი ცოლი ჰყავს. ჩილითი ქიმიიჸონჷ:
ა. ცაგ., გვ. 4 - ცოლიც მოიყვანა. ჩილქჷ დუდიში ჸვილუა მიინდომუ: ი. ყიფშ., გვ.13 - ცოლმა თავის მოკვლა მოინდომა. ვა
ქაარაგადაფუუო გვერიში ამბეე ჩირქჷ: ი. ყიფშ., გვ. 24 -ქე არ ათქმევინა გველის ამბავი ცოლმა. მითი ქანაჯინე სქვამი
ჩილს: ი. ყიფშ., გვ.161 - ვინც ჩახედავს ლამაზ ცოლს. გემეეთხუ ჩირსჷ: ა. ცაგ., გვ. 23 - გამოეთხოვა ცოლს. ჯგირი ჩილიში
მენდული კოსი ორზოლი საჭირო ვაფუნია - კარგი ცოლის მინდობილ კაცს საგზალი საჭირო არ აქვსო. ჩილო ოკო
იკიიფხუნუვე: ი. ყიფშ., გვ. 46 - ცოლად უნდა დავისვაო. იხ. ნაჩილუ, საჩილო, უჩილე... შდრ. ლაზ. ჩილი ცოლი (ნ. მარი). 

Lemma: chila  
Number: 24828  
ჩილა (ჩილას) ჩირი; ზამთრისათვის გამხმარი ხილი. 

Lemma: chilata  
Number: 24829  
ჩილათა, ჩჷლათა (ჩი/ჷლათას), ჩიათა (ჩიათას)სახელი ჩირთუ(ნ), ოჩილითუანს ზმნათა -- {შე}ცდენა, {შე}ცდომა.
გაასწორით თქვანი ჩილითა!- გაასწორეთ თქვენი შეცდომა! კოჩი ვარე უჩილათუ - კაცი არაა შეუმცდარი. ასე ვა მიჩქჷ, მუ
გიჩჷრთით: მასალ., გვ.68 - ახლა არ ვიცი, რა შეგცოდეთ. ართი ოხვამერი პაპასით ქააჩირთუნია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 11 -
ერთი ლოცვა მღვდელსაც შეცდებაო. ართიშახ მინი ვაჩირთუნია! - ერთხელ ვინ არ შეცდებაო! იჩილითუანს (ეიჩილითუუ
აიცდინა, ეუჩილითუაფუ აუცდენია) გრდმ. სათავ. ქც. ოჩილითუანს ზმნისა -- იცდენს თავისას. ოჩილითუანს (ეჲოჩილითუუ ააცდინა,
ეუჩილითუაფუ აუცდენია) გრდმ. აცდენს. უჩილითუანს (ეუჩილითუუ აუცდინა, ეუჩილითუაფუ აუცდენია) გრდმ. სასხვ. ქც. ოჩილითუანს
ზმნისა -- უცდენს. ჩირთუ(ნ) (მეჩირთუ შეცდა, მეჩილათე(ნ) შემცდარა, მენოჩილათუე(ნ) შეცდებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ცდება.
უჩირთუ(ნ) (მეუჩირთუ შეუცდა, მეჩილათუ შესცდომია) გრდუვ. ვნებ. სასხვ. ქც. ჩირთუ(ნ) ზმნისა -- უცდება. აჩილითენე(ნ) (აჩილითენუ
შეძლო აეცდინა, -- , ენოჩილით{აფ}უე(ნ) შესძლებია აეცდინა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უჩილითუანს ზმნისა -- შეუძლია ააცდინოს.
ოჩილითაფუანს (ოჩილითაფუ {ა}აცდენინა, უჩილითაფუაფუ {ა}უცდენინებია, ნოჩილითაფუე(ნ) აცდენინებდა თურმე) კაუზ. ოჩილითუანს
ზმნისა -- აცდენინებს. მაჩილით{აფ}არი//მაჩილითაფუ მიმღ. მოქმ. ამცდენი, ამცდენელი; შემცდენი.
ოჩილით{აფ}არი//ოჩილითაფუ//ოჩილათუ მიმღ. ვნებ. მყ. ასაცდენი; შესაცდენი. {ე}ჩილათირი, ეჩილითაფირი მიმღ. ვნებ. წარს. აცდენილი,
შეცდენილი. ნაჩილათუ, ნაჩილითეფი, ნაჩილითერი მიმღ. ვნებ. წარს. ანაცდენი, შენაცდენი. ნაჩილათუერი//ნაჩილითუერი მიმღ. ვნებ.
წარს. შეცდენის, აცდენის საფასური. უჩილათუ, უგუჩილათუ მიმღ. უარყ. შეუმცდარი, შეუცდენელი. შდრ. ლაზ. ჩულეთ, შლეთ:
ოჩულეთინუ აცდენა, ხსნა, გადარჩენა (ნ. მარი). 

Lemma: chilatil/r-i  
Number: 24830  
ჩილათილ/რ-ი (ჩილათილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ოჩილითუანს ზმნისა -- აცდენილი, შემცდარი; გადაცდენილი. გაფილი
გეჩილათილი დო ჩილათირი წურაფილი: ი. ყიფშ., გვ. 143 - გაგნებული აცდენილი და ამცდარი გაკვლეული. 

Lemma: chilala  
Number: 24831  
ჩილალა (ჩილალას) ცოლობა. შდრ. ჩილი. 

Lemma: chilam-i  
Number: 24832  
ჩილამ-ი (ჩილამს) ცოლიანი. ჩილამს აკას ჩილი ვაკო: ი. ყიფშ., გვ. 124 - ცოლიანს ცოლი არც ერთს არ უნდა. სუმხოლო
ჩილამი, სქუამი რდეს: მ. ხუბ., გვ. 64 - სამივე ცოლიანი, შვილიანი იყვნენ. 

Lemma: chilamur-i  
Number: 24833  
ჩილამურ-ი (ჩილამურს) ცრემლი. ჩილამური ვა მიცად თორს: ეკური, გვ. 388 - ცრემლი არ მიჩერდება თვალზე. ქეგმობით
ჩილამური: ქხს, 1, გვ. 29 - დამასხით ცრემლი. თან ჩილამურით იგარა: მ. ხუბ., გვ. 33 - თან ცრემლით ტირიან. გურსაჭო რე
ჩქჷნი ჩილამურით გარა: ი. ყიფშ., გვ. 154 - გულსაწვავია ჩვენი ცრემლით ტირილი. ქჩილამურიში თუდო რაგადი
ცრემლის ქვეშ ლაპარაკი. გადატ. აღელვებული, შეწუხებული ლაპარაკი. ქჩილამურიში მიშახუნა ცრემლში ჯდომა. გადატ.
ძლიერი მწუხარება. მუში დღა დო მოსწრება ჩილამურს ოკო მიშახედასო? - მისი დღე და მოსწრება ცრემლში უნდა იჯდეს,
-- დიდ მწუხარებაში უნდა იყოს? ქჩილამურიში რღვაფა ცრემლის ღვრა. გადატ. ტირილი. შდრ. ლაზ.
ჩელამურე//ჩილამბრე ცრემლი (ნ. მარი). 



Lemma: chilamuram-i  
Number: 24834  
ჩილამურამ-ი (ჩილამურამს) ცრემლიანი. თოლჩილამურამი თვალცრემლიანი. შდრ. ლაზ. ჩელამურონი ცრემლიანი (ნ.
მარი). 

Lemma: chileba  
Number: 24835  
ჩილება (ჩილებას) სახელი აჩილენს ზმნისა -- დაცოლება. სქუალეფი დროშე ოკო დააჩილენი - შვილები დროზე უნდა
დააცოლიანო. 

Lemma: chili  
Number: 24836  
ჩილი დო სქუა (ჩილი დო სქუას) ცოლ-შვილი. ჩილი დო სქუა მორულს ჸვანა მორული უჯგუნია - ცოლ-შვილმორეულს
ყანამორეული სჯობსო. ჩილდოსქუას მეჭარჷ: მ. ხუბ., გვ. 197 - ცოლ-შვილს მისწერა. მა დო ჩქიმი ჩილი დო სქუას ბედი
მეჩი: ი. ყიფშ., გვ. 186 - მე და ჩემს ცოლ-შვილს ბედი მიეცი. 

Lemma: childoskuam-i  
Number: 24837  
ჩილდოსქუამ-ი (ჩილდოსქუამს) ცოლ-შვილიანი. 

Lemma: chili  
Number: 24838  
ჩილი დო ქომონჯ-ი (ჩილი დო ქომონჯის// ქომონს) ცოლ-ქმარი. თენენს ჩილი დო ქომონჯო გინვორთინუანქია: მ. ხუბ.,
გვ. 33 - ამათ ცოლ-ქმრად გადავაქცევო. მოხუცებული ჩილი დო ქომონჯის გეურჩქინდეს ართი ქომოლი სქუაქ: მ. ხუბ., გვ.
58 - მოხუც ცოლ-ქმარს გაუჩნდათ ერთი ვაჟიშვილი. 

Lemma: chili  
Number: 24839  
ჩილი დო ქომონჯალა (ჩილი დო ქომონჯალას) ცოლქმრობა. 

Lemma: chili  
Number: 24840  
ჩილი დო ქომონჯობა (ჩილი დო ქომონჯობას) იგივეა, რაც ჩილი დო ქომონჯალა, -- ცოლქმრობა. წვეულენქ თინენს
ჩილი დო ქომონჯობა ქიმიახვამეს - მოწვეულებმა იმათ ცოლქმრობა მიულოცეს. ჩილი დო ქომონჯობაში გორჩქინუ
ღორონთი!: აია, 1, გვ. 26 - ცოლქმრობის გამჩენო ღმერთო! 

Lemma: chilitapa  
Number: 24841  
ჩილითაფა (ჩილითაფას) იგივეა, რაც ჩილათა, -- შეცდენა, გაცდენა; გადაცდენა, გადახვევა. მუთუნ ზოჯუას
გინუჩილითუანსჷნი, თის რაშიშ კუდელს ქეკაკირანა: მ. ხუბ., გვ. 14 - რაიმე ბრძანებას რომ გადააცდენს (გადაუხვევს),
იმას რაშის კუდს მიაბამენ. ე გუ̂ერი დღასჷ ვა უჩილითუანსჷ: ა. ცაგ., გვ. 4 - ეს გველი დღეს არ უცდენს. 

Lemma: chilishi  
Number: 24842  
ჩილიში და (ჩილიში დას) ცოლისდა. 

Lemma: chilishi  
Number: 24843  
ჩილიში ჯიმა (ჩილიში ჯიმას) ცოლისძმა. 

Lemma: chilnaghura  
Number: 24844  
ჩილნაღურა (ჩილნაღურას) ცოლნაკვდომი. 

Lemma: chiloba  
Number: 24845  
ჩილობა (ჩილობას) ცოლობა. სი ჩქიმი ჩილობაში ვარიას ვა თქუანქჷ: ი. ყიფშ., გვ. 80 - შენ ჩემი ცოლობის (ცოლობაზე)
უარს არ იტყვი. 

Lemma: chilobua  
Number: 24846  
ჩილობუა (ჩილობუას) იგივეა, რაც ჩილობა, -- ცოლობა. მუმაშა ქიმიჸონ დო ჩილობუა მოთხუ: მ. ხუბ., გვ. 46 - მამასთან
მიიყვანა და ცოლობა მოსთხოვა. 

Lemma: chi{l}or-i  
Number: 24847  
ჩი{ლ}ორ-ი (ჩი{ლ}ორს) ცოლის ოჯახი. ჩილორალეფი ცოლეურები, ცოლის ოჯახის წევრები. ჩქიმი ჩილორალეფი რენა,
იჩინენდათ! - ჩემი ცოლეურები არიან, იცნობდეთ! შდრ. ჩი{ლ}ორთი. 

Lemma: chi{l}ora{l}-ep-i  
Number: 24848  
ჩი{ლ}ორა{ლ}-ეფ-ი (ჩი{ლ}ორა{ლ}-ემ-ს) იხმარება მხოლოდ მრავლ. რიცხვის ფორმით, -- ცოლეურები. 

Lemma: chilort-i  
Number: 24849  
ჩილორთ-ი, ჩიორთ-ი (ჩი{ლ}ორთის) ცოლის ოჯახი. ჩილორთიშა ირთუუ თე ბოში დო წყარი აშაჸუნა: მ. ხუბ., გვ. 136 -
ცოლეურში (ცოლის ოჯახში) ბრუნდება ეს ბიჭი და წყალი ჩაუდით შუაში. ბორო სინჯაქ მუთ ჩილორთის ქოძირუნი, ირფელი



მუშოთ უჩქუდუა: თ. სახოკ., გვ. 243 - სულელმა სიძემ რაც ცოლის ოჯახში (ცოლეურში) ნახა, ყველაფერი მისთვის (თავისი)
ეგონაო. იხ. თი; მეჩიორე. შდრ. ნაჸართი. 

Lemma: chim-chamu//chimu-chamu  
Number: 24850  
ჩიმ-ჩამუ//ჩიმუ-ჩამუ (ჩიმ{უ}-ჩამუს) ჩამი-ჩუმი. ლჷმაქ მეჭყორდ..., ჩიმ-ჩამუ ვარე - ბრძოლა დამთავრდა, ჩამი-ჩუმი არაა.
ვერჩქილედას ჩიმუ-ჩამუ: ქხს, 1, გვ. 286 - არ ისმოდეს ჩამი-ჩუმი. 

Lemma: chin-i  
Number: 24851  
ჩინ-ი (ჩინს) ჩინი. გობაღჷ ინა ჩინო: ი. ყიფშ., გვ. 171 - გეყოფა ის ჩინად. 

Lemma: china  
Number: 24852  
ჩინა (ჩინას) სახელი ოჩინანს ზმნისა -- {და}ბარება; შემოთვლა. სქუა, გოჩინა თესჷ: ი. ყიფშ., გვ. 138 - შვილო, გაბარებ
ამას. უდროვეთ გეთხიებუთ, გიჩინანთჷ `შვიდებით': კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 121 - უდროვოდ გეთხოვებით, გიბარებთ
'მშვიდობით'. ათე შვანს შხვა ხენწიფექ მუჩინუ: მ. ხუბ., გვ. 1 - ამ დროს სხვა ხელმწიფემ შემოუთვალა. ოჩინანს (ოჩინუ
{და}აბარა, უჩინუუ {და}უბარებია, ნოჩინუე(ნ) აბარებდა თურმე) გრდმ. აბარებს; უთვლის. იჩინანს (დიიჩინუ დაიბარა, დუუჩინუუ
დაუბარებია) გრდმ. სათავ. ქც. ოჩინანს ზმნისა -- იბარებს. უჩინანს (დუუჩინუ დაუბარა, დუუჩინუუ დაუბარებია) გრდმ. სასხ. ქც.
ოჩინანს ზმნისა -- უბარებს; უთვლის. დიიჩინინე(ნ) (დიიჩინინუ შესაძლებელი გახდა დაბარება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
ოჩინანს ზმნისა -- შეიძლება დაბარება; შეთვლა. დააჩინინე(ნ) (დააჩინინუ შეძლო დაებარებინა, -- , -- , დონოჩინუე(ნ) შესძლებია
დაბარება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ოჩინანს ზმნისა -- შეუძლია დაიბაროს; შეთვალოს. ოჩინაფუანს (ოჩინაფუუ აბარებინა,
უჩინაფუაფუ უბარებინებია, ნოჩინაფ{უაფ}უე(ნ) აბარებინებდა თურმე) კაუზ. ოჩინანს ზმნისა -- აბარებინებს; ათვლევინებს. მაჩინალი,
მაჩინე, მაჩინუ{რი} მიმღ. მოქმ. {და}მბარებელი; {შე}მთვლელი. ოჩინალი, ოჩინე, ოჩინუ{რი} მიმღ. ვნებ. მყ. {და}საბარებელი;
{შე}სათვლელი. ჩინელი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ბარებული; {შე}თვლილი. ნაჩინა მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნაბარები; {შე}ნათვალი.
ნაჩინუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ბარების, შეთვლის საფასური. უდუჩინუ მიმღ. უარყ. {და}უბარებელი; {შე}უთვლელი. 

Lemma: chinga  
Number: 24853  
ჩინგა, ჩინგალ-ი (ჩინგა{ლ}-ს) 1. აწოწილი; მაღალი და უშნო აღნაგობის (ტანის) პიროვნება. ართი ჩინგა კოჩიე - ერთი
უშნოდ მაღალი კაცია. 2. უზრდელი (დ. ფიფია). 

Lemma: chingin-i  
Number: 24854  
ჩინგინ-ი (ჩინგინს) უშნოდ მაღლის (აყლაყუდის) {ა}ყუდება. მუში მამაღალა გიიჩინგინანს! - რა სიმაღლისა დაყუდებულია.
შდრ. ჩირღინი. ჩვირგინი. 

Lemma: chindrik'-i  
Number: 24855  
ჩინდრიკ-ი (ჩინდრიკის) ჩაქჩაქი, ჩაქჩაქით სიარული; ცხენის ძუნძულით ტარება. შდრ. იმერ., გურ. ჩინდრიკი ძუნძული (ვ.
ბერ., ა. ღლ.). 

Lemma: chineba  
Number: 24856  
ჩინება, ჩინებაფა (ჩინებას) სახელი იჩინენს ზმნისა -- ცნობა. ჩქიმი ჩინება ის ვა უღუ: ი. ყიფშ., გვ. 109 - ის არ მიცნობს
(ჩემი ცნობა არ აქვს). ჩქიმი ჯგირი ჩინებას ირო ქეშილებუანქ: ენგური, გვ. 247 - ჩემს კარგ გაცნობას ყოველთვის შესძლებ.
ვა გიჩინი მა: ი. ყიფშ., გვ. 136 - ვერ გიცანი მე. ფიფრქენქ, ქომიჩინენქჷნი: ქხს, 1, გვ. 62 - ვფიქრობ, რომ მიცნობ. ართი
ვეჩინუნ, თის ჟირი ქაჩინებაფესია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 9 - ერთი რომ ვერ იცნო, იმას ორი აცნობინესო. გჷმმაჩამუ
გებულენს, მინჯე ვაჩინებულენს - გამყიდველი გებულობს (იგებს), პატრონი ვეღარ ცნობს (გამოცანა: კუბო). ჩინებულენს
(იყენ. იჩინუ იცნო, უჩინებუ უცვნია, ნოჩინებუე(ნ) იცნობდა თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ. ცნობს, ცნობილობს. იჩინენს (იჩინუ იცნო, უჩუნებუ
უცვნია) გრდმ. იცნობს. იჩინებაფუანს (გიიჩინებაფუუ გაიცნო, გუუჩინებაფუაფუ გაუცვნია, გონოჩინებაფუე(ნ) გაიცნობდა თურმე) გრდმ.
იცნობს; ეცნობა. ოჩინებაფუანს (ოჩინებაფუუ {გა}აცნო, უჩინებაფუაფუ {გა}უცვნია, გონოჩინებაფუე(ნ) გააცნობდა თურმე) გრდმ. აცნობს.
იჩინებე(ნ) (იჩინებუ შესაძლებელი გახდა ცნობა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ოჩინენს ზმნისა -- შეიძლება ცნობა (იცნობა).
აჩინებე(ნ) (აჩინებუ შეძლო ეცნო, -- , ნოჩინებაფუე(ნ) შესძლებია გაეცნო) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. იჩინენს ზმნისა -- შეუძლია იცნოს.
მაჩინე, მაჩინებელი მიმღ. მოქმ. მცნობელი. ოჩინე, ოჩინებელი მიმღ. ვნებ. მყ. საცნობი. ჩინებული მიმღ. ვნებ. წარს. ცნობილი,
გაცნობილი. ნაჩინებუ მიმღ. ვნებ. წარს. ნაცნობი. ნაჩინებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ცნობის საფასური. უჩინებუ მიმღ. უარყ.
უცნობი. შდრ. ლაზ. ჩინ: ოჩინუ ცოდნა; ცნობა (ნ. მარი). 

Lemma: chinebapa  
Number: 24857  
ჩინებაფა (ჩინებაფას) იგივეა, რაც ჩინება, -- სახელი ოჩინებაფუანს ზმნისა -- გაცნობა. ათენენს ოკონა ართიანიში
გაჩინებაფა - ამათ უნდათ ერთმანეთის გაცნობა. კოს დუდი ვაჩინებაფუ: მ. ხუბ., გვ. 6 - კაცს (არავის) თავი არ აცნობინა. 

Lemma: chinebul-i  
Number: 24858  
ჩინებულ-ი (ჩინებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. იჩინენს ზმნისა -- ცნობილი. თელ სოფერს ჩინებული კოჩიე - მთელ სოფელში
ცნობილი კაცია. 

Lemma: chint-i  
Number: 24859  
ჩინთ-ი (ჩინთის) ჩითი. 

Lemma: chintal-i  
Number: 24860  
ჩინთალ-ი (ჩინთალს) იგივეა, რაც ჩინგალი, -- უშნოდ მაღალი (გრძელი) და დიდი. 

Lemma: chintishi  



Number: 24861  
ჩინთიში ვარდ-ი (ჩინთიში ვარდის) ბოტან. შრიალა ბალახი. იხ. მაჯუდი; სირმაში ვარდი (ა. მაყ.). 

Lemma: chinodua  
Number: 24862  
ჩინოდუა (ჩინოდუას) სახელი იჩინოდუუ(ნ) ზმნისა -- დამაკება. მაკე ჩხოუ ჩინოდუაში პირველ თუთეფცჷ ნარკებო
მითხიინცჷ ოდიარეს - მაკე ძროხა დამაკების პირველ თვეებში ნაკლებად ითხოვს ბალახს. იჩინოდუუ(ნ) (დიიჩინოდუ
დამაკდა, დოჩინოდე{ლე}(ნ) დამაკებულა, დონოჩინოდუე(ნ) დამაკდებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. მაკდება. ჩინოდილი მიმღ. ვნებ. წარს.
{და}მაკებული. 

Lemma: chinor-i  
Number: 24863  
ჩინორ-ი (ჩინორს) მწყემსი. დინდარი კოჩი მათხილეს დეკჷნენდჷნი, თის ჩინორს უძახჷდეს - მდიდარი კაცი მწყემსს რომ
დაიკავებდა, იმას ჩინორს ეძახდნენ. შდრ. მათხილე; ჭყიში. 

Lemma: chinua  
Number: 24864  
ჩინუა (ჩინუას) იგივეა, რაც ჩინა, -- დაბარება; გაგებინება, მცნობა. ოჩინუ ოსურქ თე ბოშის: მ. ხუბ., გვ. 22 - დააბარა ქალმა
ამ ბიჭს. იხ. მეჩინა, მეჩინუა. 

Lemma: chinch-i  
Number: 24865  
ჩინჩ-ი (ჩინჩის) წვრილი; გროში. გადატ. ბავშვები. ჩინჩიში ეფშა აფუდჷ დუდი: მ. ხუბ., გვ. 140 - წვრილი რაღაცეებით სავსე
ჰქონდა თავი. ათეს ქიგიობუნუანს ამდღა ჩხვერს, მაგალითო, ჩინჩ კაკალს: მ. ხუბ., გვ. 263 - ამას დაჰკიდებს დღეს
ფეტვს, მაგალითად, წვრილ მარცვლებს. 

Lemma: chincholua  
Number: 24866  
ჩინჩოლუა (ჩინჩოლუას) იგივეა, რაც ჩიჩოლუა; ჩიჩოჲუა, -- სახელი ჩინჩოლუნს ზმნისა -- ფშვნა; ფშხვნა. ახალწანაშოთ
ოკო იჩინჩოლას ლატიქ, ფარფალექ (//ფარფალიაქ) ვაიშართასჷნი - ახალი წლისათვის უნდა დაიფშვნას სიმინდი,
პეპელა რომ არ გამოვიდეს. ჩინჩოლუნს (დოჩინჩოლუ დაფშვნა, დუუჩინჩოლუ დაუფშვნია, დონოჩინჩოლუე(ნ) დაფშვნიდა თურმე) გრდმ.
ფშვნის, ფშხვნის, ჩრჩნის. იჩინჩოლუნს (დიიჩინჩოლუ დაიფშვნა, დუუჩინჩოლუ დაუფშვნიაია) გრდმ. სათავ. ქც. ჩინჩოლუნს ზმნისა -
- იფშვნის. უჩინჩოლუნს (დუუჩინჩოლუ დაუფშვნა, დუუჩინჩოლუ დაუფშვნია) გრდმ. სასხ. ქც. ჩინჩოლუნს ზმნისა -- უფშვნის.
იჩინჩოლუ{უ}(ნ) (დიიჩინჩოლუ დაიფშვნა, დოჩინჩოლე{რე}(ნ) დაფშვნილა) გრდუვ. ვნებ. ჩინჩოლუნს ზმნისა -- იფშვნება.
აჩინჩოლუ{უ}(ნ) (დააჩინჩოლუ დაეფშვნა, დოჩინჩოლუუ დაჰფშვნია) გრდუვ. ვნებ. უჩინჩოლუნს ზმნისა -- ეფშვნება. იჩინჩოლე(ნ)
(იჩინჩოლუ შესაძლებელი გახდა {და}ფშვნა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ჩინჩოლუნს ზმნისა -- შეიძლება {და}ფშვნა.
აჩინჩოლე(ნ) (აჩინჩოლუ შეძლო {და}ეფშვნა, -- , ნოჩინჩოლუე(ნ) შესძლებია {და}ეფშვნა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ჩინჩოლუნს ზმნისა
-- შეუძლია {და}ფშვნას. ოჩინჩოლაფუანს (ოჩინჩოლაფუუ აფშვნევინა, უჩინჩოლაფუაფუ უფშვნევინებია, ნოჩინჩოლაფ{უაფ}უე(ნ)
აფშვნევინებდა თურმე) კაუზ. ჩინჩოლუნს ზმნისა -- აფშვნევინებს. მაჩინჩოლარი მიმღ. მოქმ. {და}მფშვნელი. ოჩინჩოლარი მიმღ.
ვნებ. მყ. {და}საფშვნელი. ჩინჩოლირი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ფშვნილი. ნაჩინჩოლა მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნაფშვნი. ნაჩინჩოლუერი
მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ფშვნის საფასური. {უდუ}უჩინჩოლუ მიმღ. უარყ. {და}უფშვნელი. იხ. ფუჩხოლუა. 

Lemma: chion-i  
Number: 24867  
ჩიონ-ი (ჩიონს) ცხვირის დაცემინება, -- ცხიკვება. 

Lemma: chionua  
Number: 24868  
ჩიონუა (ჩიონუას) იგივეა, რაც ჩიონი, -- სახელი ჩიონუნს ზმნისა -- ცხვირის დაცემინება, დაცხიკვება. ჩიონუა
ქოდმოჭყაფუუ - ცხვირის ცემინება დამაწყებინა. მასუმა დღა რე, ოჩიონაფუანსინი - მესამე დღეა, რომ ცხვირს აცემინებს;
აცხიკვებს. ჩიონუნს (გოჩიონუ დააცხიკვა, გუუჩიონუ დაუცხიკვებია, გონოჩიონუე(ნ) დააცხიკვებდა თურმე) გრდუვ. ცხვირს აცემინებს,
აცხიკვებს. ოჩიონაფუანს (ოჩიონაფუუ ცხვირი აცემინა, უჩიონაფუაფუ ცხვირი უცემინებია) გრდმ. აცხიკვებს. აჩიონე(ნ) (აჩიონუ
შეძლო {და}ეცხიკვებია, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ჩიონუნს ზმნისა -- შეუძლია {და}აცხიკვოს. ოჩიონაფაფუანს (ოჩიონაფაფუუ
აცხიკვებინა, უჩიონაფაფუაფუ უცხიკვებინებია, ნოჩიონაფაფუე(ნ) აცხიკვებინებდა თურმე) კაუზ. ოჩიონაფუანს ზმნისა --
აცხიკვებინებს. მაჩიონალი მიმღ. მოქმ. ცხვირის{და}მცემინებელი; {და}მცხიკვებელი. ოჩიონალი მიმღ. ვნებ. მყ.
{და}საცხიკვებელი. ჩიონილი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ცხიკვებული. ნაჩიონა მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნაცხიკვები. ნაჩიონუერი მიმღ. ვნებ.
წარს. {და}ცხიკვების საფასური. {უგუ}უჩიონუ მიმღ. უარყ. {და}უცხიკვებელი. 

Lemma: chiozh-i  
Number: 24869  
ჩიოჟ-ი (ჩიოჟის) ფუჟვა, ჩუჟვა. 

Lemma: chior-i  
Number: 24870  
ჩიორ-ი (ჩიორს) ცოლეური. იხ. ჩიორთი. 

Lemma: chioraep-i  
Number: 24871  
ჩიორაეფ-ი (ჩიორაეფს, ჩიორაემს) იგივეა, რაც ჩილორალეფი, -- ცოლეურები. ჩიორაეფიშა ართი ჭირქა ღვინქ
ვაგაჩინა-სინი, ღურა ვარენო? - ცოლეურებს ერთი ჭიქა ღვინო რომ ვერ შეძლო დაალევინო, სიკვდილი არაა? 

Lemma: chiort-i  
Number: 24872  
ჩიორთ-ი (ჩიორთის) იგივეა, რაც ჩილორთი, -- ცოლის ოჯახი. 

Lemma: chir-i  
Number: 24873  



ჩირ-ი (ჩირს) ცვილი. შდრ. ლაზ. ჩირი//მჩირი ცვილი (ნ. მარი; ეტიმოლ., გვ. 596). 

Lemma: chirdiloet-i  
Number: 24874  
ჩირდილოეთ-ი (ჩირდილოეთის) ჩრდილოეთი. ოთხი სანძღვარი -- ბჟაიოლ, ბჟადალ, ჩირდილოეთი დო სამხრეთი: მ.
ხუბ, გვ. 29 - ოთხი საზღვარი -- აღმოსავლეთი, დასავლეთი, ჩრდილოეთი და სამხრეთი. შდრ. ორუმე. 

Lemma: chire  
Number: 24875  
ჩირე (ჩირეს) ჭაობი; ღრმა ტალახი (პ. ცხად.). მუთუნს ვაიშართენი, ფერი ჩირე რე - ვერაფერი რომ ვერ გამოვა, ისეთი
ჭაობია. ჩირეს გიშმურსჷნ, ქოძირჷ: მ. ხუბ., გვ. 105 - ჭაობში რომ გამოდის, ნახა. შდრ. ლაზ. მჩირე ფართო (ნ. მარი). 

Lemma: chirtal-i  
Number: 24876  
ჩირთალ-ი (ჩირთალს) დიდი და უშნო; დიდფეხებიანი (მ. ძაძ.). 

Lemma: chirtonua  
Number: 24877  
ჩირთონუა (ჩირთონუას) სახელი ჩირთონუნს ზმნისა -- უშნოდ დაჭრა (მაგ., პურის...). ვადოჩირთონა ქობალი! - უშნოდ ნუ
დაჭრი პურს! 

Lemma: chirtu//che'rte'  
Number: 24878  
ჩირთუ//ჩჷრთჷ იხ. ჩი/ჷლათა. 

Lemma: chirkal-i  
Number: 24879  
ჩირქალ-ი (ჩირქალს) თმაქოჩორა (მ. ძაძ.). 

Lemma: chirke  
Number: 24880  
ჩირქე (ჩირქეს) ჩლიქი; ბარკალი. მიოკორდჷ ხორციქჷნ, გალეესოფჷ ჩირქე: მ. ხუბ., გვ. 306 - ხორცი რომ მიაკლდა,
მოიგლიჯა ჩლიქი (ბარკალი). 

Lemma: chirkin-i  
Number: 24881  
ჩირქინ-ი, ჩირქინაფა (ჩირქინს, ჩირქინაფას) სახელი ჩირქონდუ(ნ), ოჩირქინანს ზმნათა -- აბურძგნა; აშლა; ყალყზე
დგომა (თმის, ბეწვის, ბუმბულის); გახევება. ჩირქონდუ(ნ) (გოჩირქონდუ ყალყზე დადგა, გოჩირქინაფე{ლე}(ნ) ყალყზე დამდგარა)
გრდუვ. ვნებ. ყალყზე დგება; იბურძგნება. ოჩირქინანს (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ.
აბურძგნულია, ყალყზე დგას. 

Lemma: chirkinapil-i  
Number: 24882  
ჩირქინაფილ-ი (ჩირქინაფილს) მიმღ. ვნებ. წარს. იჩირქინანს ზმნისა -- ყალყზე დამდგარი; აბურძგნული. 

Lemma: chirkol-i  
Number: 24883  
ჩირქოლ-ი (ჩირქოლს), ჩირქოლუა (ჩირქოლუას) სახელი ჩირქოლუნს ზმნისა -- წასმა, წასობა; გლასუნი. ითამ წჷნდჷკო
ნი, თეში ნიჩვიში ჩირქოლი დუუჭყუა: ი. ყიფშ., გვ. 44 - ვითომ წოვდა ისე, პირის სობა დაუწყოო. ლუღიში გვიგვილი
გოწყჷრტჷნი, ზანთი მალურს დო ათენა ოკო მუუჩირქოლუე გვერიში ნაჩამინას - ლეღვის კვირტი რომ გასკდება, სქელი
სითხე (ზეთის მსგავსი) წამოვა და ეს უნდა წაუსვა (მაგრად) გველის ნაკბენზე. გადატ. ხმაური. მუდგა რენი, ხალხიში
ჩირქოლი ირჩქილე - რაღაცაა, ხალხის ხმაური ისმის. უჩირქოლუანს (მოუჩირქოლუუ მოუსვა, მუუჩირქოლუაფუ მოუსვამს,
მონოჩირქოლ{აფ}უე(ნ) მოუსვამდა თურმე) გრდმ. სასხვ. ქც. უსვამს. 

Lemma: chirghin-i  
Number: 24884  
ჩირღინ-ი (ჩირღინს) მაღალი ტანის პირის ამაყი დგომა. მუში მამაღალა იჩირღინანს! - რა სიმაღლისაა, ამაყად რომ
დგას! შდრ. ჯირღინი. 

Lemma: chirghinua  
Number: 24885  
ჩირღინუა (ჩირღინუას) სახელი იჩირღინანს, ოჩირღინანს ზმნათა -- ბღენძა; ტანით მაღალი პირის ამაყობა,
ყოყლოჩინობა. იჩირღინანს (იჩირღინუუ ამაყად იდგა, უჩირღინუუ ამაყად მდგარა, ნოჩირღინუე(ნ) ამაყად იდგა თურმე) გრდუვ. ვნებ.
ყოყლოჩინობს; ამაყად დგას. 

Lemma: chirchal-i  
Number: 24886  
ჩირჩალ-ი (ჩირჩალს) გადატ. ხამი ქსოვილი; უშნოდ ჩაცმული (მ. ძაძ.). 

Lemma: chirchin-i  
Number: 24887  
ჩირჩინ-ი (ჩირჩინს) თამაშია ერთგვარი: ფერდობზე სრიალი. ნოშოს (თხომუში მოტახილი ნოჸიეფის) გედოხოდუნა დო
ფერდის მიირსიალუნა -- ნოშოზე (თხმელის მოტეხილი ტოტები) ჯდებიან და ფერდობზე მისრიალებენ. ამას ეძახიან
ჩირჩინს. 

Lemma: chirchul-i  
Number: 24888  



ჩირჩულ-ი (ჩირჩულს) უსუფთაოდ გაკეთებული. ჩირჩული ნაბადი დო ქუდი რე - უსუფთაოდ გაკეთებული ნაბადი და ქუდია. 

Lemma: chirxal-i  
Number: 24889  
ჩირხალ-ი (ჩირხალს) იგივეა, რაც ჩირჩალი, -- მაგარი, ხამი ქსოვილი. 

Lemma: chirxin-i  
Number: 24890  
ჩირხინ-ი (ჩირხინს), ჩირხინუა (ჩირხინუას) სახელი იჩირხინანს ზმნისა -- ბღენძა. დეეკვირი ბადიდის, მუჭო
ოჩირხინანსუნი: ქხს, 1, გვ. 251 - დააკვირდი ბებერს, როგორ იბღინძება (გაბღენძილია). იჩირხინანს (იჩირხინუუ გაიბღინძა,
უჩირხინუუ გაბღენძილა, ნოჩირხინუე(ნ) იბღინძებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. იბღინძება. ოჩირხინანს იგივეა, რაც იჩირხინანს, --
გაბღენძილია, გაბღენძილი იყურება. გოჩირხინაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. გაბღენძილი. 

Lemma: chirxinapa  
Number: 24891  
ჩირხინაფა (ჩირხინაფას) იხ. ჩირღინი, ცირღინი, ჯირღინი. იგივეა, რაც ჩირხინი, ჩირხინუა, -- გაფშეკა, გახევება. 

Lemma: chit'-i  
Number: 24892  
ჩიტ-ი (ჩიტის) ჩიტი. ჩიტი ობჭოფი - ჩიტი დავიჭირე. შდრ. ტოპონ. ოჩიტოლი (გ. ელიავა, კატალ., გვ. 29). 

Lemma: chit'bork'ul-i  
Number: 24893  
ჩიტბორკულ-ი (ჩიტბორკულს) ჩიტისფეხისებური. შარვალი ჩიტბორკულო გეითაკეთი - შარვალი ჩიტისფეხურად გააკეთე.

Lemma: chit'ime  
Number: 24894  
ჩიტიმე ფიცილის ფორმულა: ჩიტის მადლმა. ჩიტიმე დო ტორონჯიმე, ვაგაჸუნუქ, ღორონთიმე: ქხს, 1, გვ. 240 - ჩიტის
მადლმა, მტრედის მადლმა, არ გაგყვები, ღმერთმანი. 

Lemma: chit'ish(i)  
Number: 24895  
ჩიტიშ(ი) ბორკ-ი (ჩიტიში ბორკის) ბოტან. ცისთვალა (ა. მაყ.). 

Lemma: chit'ish(i)  
Number: 24896  
ჩიტიშ(ი) ჸვალ-ი (ჩიტიშ(ი) ჸვალ/რს) ჩიტის ყველი. ჩიტიში ჸვალითჷ ვა არკჷდესჷ: ი. ყიფშ., გვ. 109 - ჩიტის ყველიც არ
აკლდათ. 

Lemma: chit'ish(i)  
Number: 24897  
ჩიტიშ(ი) ჸურძენ-ი (ჩიტიშ(ი) ჸურძენს) ბოტან. უსურვაზი, ტყის ვაზი. იხ. ტყარი ბინეხი (ა. მაყ.). ვაზის ეს ჯიში ველურად
იზრდებოდა, თხელი და წვრილი ყურძენი იცოდა; გემრიელი იყო (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 3, გვ. 154). 

Lemma: chit'lugh-i  
Number: 24898  
ჩიტლუღ-ი (ჩიტლუღის) ბოტან. ჩიტის ლეღვი. 

Lemma: chit'oba  
Number: 24899  
ჩიტობა (ჩიტობას) ჩიტობა. ანფერ სქან ჩიტობას: ი. ყიფშ., გვ. 119 - აფერუმ შენს ჩიტობას. აბა, სქან ჩიტობას, მუს
მომიღა დჷნართის: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 56 - აბა, შენს ჩიტობას, რას მომიტან დანაბრუნებზე? 

Lemma: chiul-i  
Number: 24900  
ჩიულ-ი (ჩიულს) ჩივილი. მიდართუ დო ჩიული ქოდუჭყუ - წავიდა და ჩივილი დაუწყო. იხ. ჩივლება. 

Lemma: chipua  
Number: 24901  
ჩიფუა (ჩიფუას) სახელი ჩიფუნს ზმნისა -- ფუშვა (ცივი იარაღისა), ჩარტყმა, ტაკება. ხამუ ქოჩიფუ ქვარას - დანა ფუშა
მუცელში. ჩიფუნს (ქოჩიფუ ფუშა, ქუუჩიფუ უფუშავს, ქონოჩიფუე(ნ) ფუშავდა თურმე) გრდმ. ფუშავს (ცივ იარაღს). იჩიფე(ნ) (იჩიფუ
შესაძლებელი გახდა ფუშვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ჩიფუნს ზმნისა -- შეიძლება ფუშვა. აჩიფე(ნ) (აჩიფუ შეძლო ეფუშა, -- ,
ქონოჩიფუე(ნ) შესძლებია ეფუშა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ჩიფუნს ზმნისა -- შეუძლია ფუშოს. ოჩიფაფუანს (ოჩიფაფუუ აფუშვინა,
უჩიფაფუაფუ უფუშვინებია, ნოჩიფაფუე(ნ) აფუშვინებდა თურმე) კაუზ. ჩიფუნს ზმნისა -- აფუშვინებს. მაჩიფალი მიმღ. მოქმ. მფუშავი,
მფუშველი. ოჩიფალი მიმღ. ვნებ. მყ. საფუშავი. ჩიფილი მიმღ. ვნებ. წარს. ნაფუში. ნაჩიფა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაფუში. ნაჩიფუერი
მიმღ. ვნებ. წარს. ფუშვის საფასური. უჩიფუ მიმღ. უარყ. უფუშავი. 

Lemma: chik-i  
Number: 24902  
ჩიქ-ი (ჩიქის) ბოტან. მარმუჭი (ა. მაყ.). დაბალი ბალახია, დაჭრილი ფოთლები აქვს. აგვისტოს ბოლომდე ცხვარს ჩიქზე არ
მიუშვებენ. ეს ბალახი ცხვარს იცავს პეპლისაგან (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 1, გვ. 216). 

Lemma: chikv-i  
Number: 24903  
ჩიქვ-ი (ჩიქვის) ზოოლ. ჩხიკვი. ჩიქვი ცოდა ირჩქილედ მაფშალიაშ ქებას: ქხს, 1, გვ. 220 - საწყალი (საცოდავი) ჩხიკვი
ისმენდა ბულბულის ქებას. კვარია ჩიქვიში მამიდა რენია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 66 - ყვავი ჩხიკვის მამიდააო. 



Lemma: chikval-i  
Number: 24904  
ჩიქვალ-ი (ჩიქვალს) გადაშლილთმიანი, ქოჩორა (მ. ძაძ.). 

Lemma: chikvish(i)  
Number: 24905  
ჩიქვიშ(ი) ჭი (ჩიქვიშ(ი) ჭის) ბოტან. კატაბარდა (ა. მაყ.). ჩიქვიშჭი თოკიჯგურა რე, ჯას მებუ დო ვაჭყორდ - კატაბარდა
თოკის მაგვარია, ხეზეა მიბმული და არ წყდება. 

Lemma: chikortul-i  
Number: 24906  
ჩიქორთულ-ი (ჩიქორთულს) დამახინჯებული; ცუდი, არეული ქართული. იში ჩიქორთულქ მა ვაგმაგინუ - იმისი
ჩიქორთული (დამახინჯებული ქართული) მე ვერ გავიგე. შდრ. იმერ. ჩიქორთული ცუდი, არეული ქართული (ვ. ბერ., ა. ღლ.).

Lemma: chigha  
Number: 24907  
ჩიღა, ჩიღალ-ი (ჩიღა{ლ}-ს) მაღალი, კისერგრძელი და ამაყი. 

Lemma: chighin-i  
Number: 24908  
ჩიღინ-ი (ჩიღინს) ჯგუფში სიმაღლით გამორჩეულის დგომა. შდრ. ჩეღერე, ჩეღერია. 

Lemma: chighonua  
Number: 24909  
ჩიღონუა (ჩიღონუას) იხ. ჩიღუა. 

Lemma: chighua  
Number: 24910  
ჩიღუა (ჩიღუას) სახელი ჩიღუნს ზმნისა -- 1. ბევრი საჭმლის ხარბად ჭამა. 2. მუჯლუგუნით ცემა. ჩიღუნს (დოჩიღუ ხარბად ჭამა,
დოუჩიღუ ხარბად უჭამია, დონოჩიღუე(ნ) ხარბად ჭამდა თურმე) გრდმ. ხარბად ჭამს; მუჯლუგუნით ცემს. 

Lemma: chiq'vaq'v-i  
Number: 24911  
ჩიყვაყვ-ი (ჩიყვაყვის) ჩიჩახვი, ჩიჩაყვი; ჩიყვი. 

Lemma: chi՚v-i  
Number: 24912  
ჩიჸვ-ი (ჩიჸვის) ჩიყვი. 

Lemma: chi՚on-i  
Number: 24913  
ჩიჸონ-ი (ჩიჸონს) იგივეა, რაც ჩიონი. 

Lemma: chichvab-i  
Number: 24914  
ჩიჩვაბ-ი (ჩიჩვაბის) ბოტან. დიდგულა. იხ. თახვანტია, თახვანტიაში ჯა... (ა. მაყ.). 

Lemma: chichie  
Number: 24915  
ჩიჩიე (ჩიჩიეს) გლახა; ცუდი; სულელი; უცნაური, ახირებული. // გადატ. ეშმაკი. ართიანსჷ დუუძახესჷ, ჩიჩიე მუურცია: ი.
ყიფშ., გვ. 90 - ერთმანეთს დაუძახეს, გლახაკი მოდისო. ჟირ ჩიჩიექ ბანძაშ მინდორს ვეგინტირუა: თ. სახოკ., გვ. 257 - ორი
გლახაკი ბანძის მინდორზე ვერ დაეტიაო. მიდაჩოჩუ თუდო-თუდო ჩიჩიეცალო: ი. ყიფშ., გვ. 65 - წაჩოჩდა ქვევით-ქვევით
გლახასავით. სი ჩიჩიე, ჸვახინდამი: მასალ., გვ. 101 - შე გლახაკო, შუბლწიდიანო. 

Lemma: chichiet'ura  
Number: 24916  
ჩიჩიეტურა (ჩიჩიეტურას) მელაკუდა (სიტყვ.-სიტყვ. ცუდი ტურა). ენა მუჭო ჩიჩიეტურას ქოგუ - ეს როგორ ცუდ ტურას ჰგავს. 

Lemma: chichilak'-i  
Number: 24917  
ჩიჩილაკ-ი (ჩიჩილაკის) იგივეა, რაც ჭიჭილაკი, -- ჩიჩილაკი. ჩიჩილაკს თლიდნენ თხილის ან ძეძვის ხისგან. რამდენიმე
დღით ადრე მოჭრიდნენ გრძელ ტოტს და შეინახავდნენ. კალანდის წინა დღით შეუდგებოდნენ გათლას. საჩიჩილაკე ჯოხს
ჯერ ცეცხლზე გარუჯავდნენ, შემდეგ გარეკანს გააცლიდნენ და დაიწყებდნენ გათლას (ს. მაკალ., გვ. 295. 

Lemma: chichinapa  
Number: 24918  
ჩიჩინაფა (ჩიჩინაფას) სახელი ოჩიჩინუანს, ჩიჩონდუ(ნ) ზმნათა -- {გა}შეშება; სახტად დარჩენა, გახევება. ირ კოჩქ ართო
გოჩიჩონდუ: მ. ხუბ., გვ. 18 - ყველა (ყველა კაცი) ერთად გაშეშდა (სახტად დარჩა). ირკოჩ გოჩიჩინაფედჷ: მასალ., გვ. 99 -
ყველა სახტად დარჩენილა. ოჩიჩინუანს (გააჩიჩინუუ გააშეშა, გუუჩიჩინუაფუ გაუშეშებია, გონოჩიჩინაფუე(ნ) გააშეშებდა თურმე) გრდმ.
გააშეშებს, გაახევებს. ჩიჩონდუ(ნ) (გოჩიჩონდუ გაშეშდა, გოჩიჩინაფე{ლე}(ნ) გაშეშებულა) გრდუვ. ვნებ. შეშდება; შტერდება; სახტად
რჩება. უჩიჩონდუ(ნ) (გუუჩიჩონდუ გაუშეშდა, გოჩიჩინაფუ გაშეშებია) გრდმ. სასხ. ქც. ჩიჩონდუ(ნ) ზმნისა -- უშეშდება.
{გო}მაჩიჩინაფალი მიმღ. მოქმ. {გა}მშეშებელი; სახტად დამრჩენი. გააჩიჩინაფალი მიმღ. ვნებ. მყ. გასაშეშებელი; სახტად
დასარჩენი. გოჩიჩინაფალი მიმღ. ვნებ. წარს. გაშეშებული; სახტად დარჩენილი. {გო}ნაჩიჩინეფი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნაშეშები;
სახტად დანარჩენი. {გო}ნაჩიჩინაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}შეშების, სახტად დარჩენის საფასური. უგუჩიჩინაფუ მიმღ. უარყ.
გაუშეშებელი; სახტად დაურჩენელი. 

Lemma: chichinapil-i  



Number: 24919  
ჩიჩინაფილ-ი (ჩიჩინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ჩიჩონდუ(ნ) ზმნისა -- {გა}შეშებული, გაოცებული, სახტად დარჩენილი. 

Lemma: chichioba  
Number: 24920  
ჩიჩიობა (ჩიჩიობას) სიგლახე, სიცუდე; ცუდობა. ჩიჩიობას ჭირი ვაკონია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 163 - ცუდობას ჭირი არ
უნდაო. 

Lemma: chichix-i  
Number: 24921  
ჩიჩიხ-ი (ჩიჩიხის) ხის მანქანა, რომელიც ბამბას აცლის კურკებს, -- ჩიხრიხი. ჩიჩიხი სხვადასხვა ზომისაა; მისი საშუალო
ზომა ნახევარ მეტრს უდრის. ჩიხრიხის ორი `ტანი' (ბოძი) დამაგრებულია ფიცარზე, რომელსაც კუჩხი (ფეხი) ეწოდება.
ბოძებში გაყრილია ორი მსხვილი ჯოხი (კიჯი), რომელსაც ბოლოებში აქვს სახელური (ხე). კიჯები ტრიალებენ, ორი კაცი
მუშაობს. ერთი მარჯვნივ ატრიალებს, მეორე -- მარცხნივ. ბამბას კიჯებს შორის უდებენ. ბამბას კურკები ცვივა და იწმინდება
(ს. მაკალ., გვ. 211). ჩიჩიხიენი გაჩქვენუნა, მელე-მოლე ურთანანი: შ. ბერ., გვ. 63 - ჩიხრიხი გეგონებათ, გაღმა-გამოღმა
(იქით-აქეთ) რომ ატრიალებენ. შდრ. ობუ{რ}წკალი. 

Lemma: chichixua  
Number: 24922  
ჩიჩიხუა (ჩიჩიხუას) სახელი ჩიჩიხანს ზმნისა -- ჩიხრიხის მუშაობა ბამბისათვის კურკების გამოსაცლელად. ბამბეს დიო
ჩიჩიხანდეს, უკული რაჸუნდეს ჭინუთ - ბამბას ჯერ ჩიხრიხში ატარებდნენ და შემდეგ წნელით ბერტყავდნენ. შდრ. ჩიჩიხი.
ჩიჩიხანს (დოჩიჩიხუუ ჩიხრიხით კურკა გააცალა, გოუჩიჩიხუუ ჩიხრიხით კურკა გაუცლია, გონოჩიჩიხუე(ნ) ჩიხრიხით კურკას გააცლიდა
თურმე) გრდმ. ჩიხრიხით კურკას აცლის, -- აჩიხრიხებს. 

Lemma: chicholua  
Number: 24923  
ჩიჩოლუა (ჩიჩოლუას) იგივეა, რაც ჩინჩოლუა, -- დაფშვნა. სიმინს ოკო ჩიჩოლუა: ქხს, 1, გვ. 240 - სიმინდს უნდა დაფშვნა.
სიმინს ჩიჩოლუნა ხეთი, კაკუტით - სიმინდს (ტაროს) ფშვნიან ხელით, კაკუტით. 

Lemma: chichu  
Number: 24924  
ჩიჩუ (ჩიჩუს) შდრ. ჩიჩიე. 

Lemma: chichua  
Number: 24925  
ჩიჩუა (ჩიჩუას) სახელი ჩიჩუნს ზმნისა -- ფრინველთა პეპლაობა; ჩინჩვლა. ქომძირ,... გოლურ კვინჩაქ მაფშალია ოჭოფუ
დო დოჩიჩუნი: ქხს, 1, გვ. 179 - მინახავს,... მთის სკვინჩამ ბულბული რომ დაიჭირა და დაპეპლა. ჩიჩუნს (დოჩიჩუ დაპეპლა,
დუუჩიჩუ დაუპეპლავს, დონოჩიჩუე(ნ) დაპეპლავდა თურმე) გრდმ. პეპლავს. უჩიჩუნს (დუუჩიჩუ დაუპეპლა, დუუჩიჩუ დაუპეპლავს) გრდმ.
სასხ. ქც. ჩიჩუნს ზმნისა -- უპეპლავს. იჩიჩუ{უ}(ნ) (დიიჩიჩუ დაიპეპლა, დოჩიჩელე(ნ) დაპეპლილა) გრდუვ. ვნებ. ჩიჩუნს ზმნისა --
იჩინჩლება, იპეპლება. აჩიჩე(ნ) (აჩიჩუ შეძლო {და}ეპეპლა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ჩიჩუნს ზმნისა -- შეუძლია
{და}ჩინჩლოს, {და}პეპლოს. ოჩიჩაფუანს (ოჩიჩაფუუ აპეპვლინა, უჩიჩაფუაფუ უპეპვლინებია, ნოჩიჩაფუე(ნ) აპეპვლინებდა თურმე) კაუზ.
ჩიჩუნს ზმნისა -- აპეპვლინებს. მაჩინჩალი მიმღ. მოქმ. {და}მპეპლავი. ოჩიჩალი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}საპეპლ{ავ}ი. ჩიჩილი მიმღ.
ვნებ. წარს. {და}პეპლილი. ნაჩიჩა მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნაპეპლი. ნაჩიჩუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}პეპვლის საფასური. {უდუ}უჩიჩუ
მიმღ. უარყ. {და}უპეპლავი. 

Lemma: chichur-i  
Number: 24926  
ჩიჩურ-ი (ჩიჩურს) გლახაკური, უხეირო, ცუდი. ართი კოჩქ მიდგარენქ ჩიჩური ქუმშმოქიმინეს - ერთმა ვიღაც კაცმა
გლახაკური გაგვიკეთა. ირფელ ჩიჩურს სი ორთჷქია: მ. ხუბ., გვ. 223 - ყოველგვარ უხეიროს (ცუდს, გლახას) შენ აკეთებო.
ჩიჩიეშე ჩიჩურს მელუდავა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 163 - გლახისაგან სიგლახეს მოელოდეო. შდრ. ჩიჩიე. 

Lemma: chichkareba  
Number: 24927  
ჩიჩქარება (ჩიჩქარებას) იხ. ჩქიჩქარება. 

Lemma: chichkonua  
Number: 24928  
ჩიჩქონუა (ჩიჩქონუას) სახელი ჩიჩქონუნს ზმნისა -- ჩიჩქნა; რისამე უშნოდ დაკბეჩა და ისე ჭამა. იხ. ჩქიჩქონუა. 

Lemma: chichku  
Number: 24929  
ჩიჩქუ (ჩიჩქუს) იგივეა, რაც ჩქიჩქუ, -- ჩვილი; ბალღი. ე კოჩქ უგამ: ჩემეცხი, ჩიჩქუ: აია, 1, გვ. 21 - ამ კაცმა უთხრა:
მომეშვი, ბალღო! შდრ. ლაზ. ჩიჩქუ, ჩუჩქუ რბილი, ჩვილი (ნ. მარი). 

Lemma: chichxap-i  
Number: 24930  
ჩიჩხაფ-ი (ჩიჩხაფის) სახელი უჩიჩხუანს ზმნისა -- ჩიჩხინი, ჩუჩხუნი; შეჯახება. უჩიჩხუანს (უჩიჩხუუ უჩუჩხუნა, უჩიჩხუაფუ
უჩუჩხუნებია, ნოჩიჩხაფუე(ნ) უჩუჩხუნებდა თურმე) გრდმ. უჩუჩხუნებს, უჩხიკინებს. იხ. ჩხიჩხაფი. 

Lemma: chichxua  
Number: 24931  
ჩიჩხუა (ჩიჩხუას) იგივეა, რაც ჩიჩხაფი. 

Lemma: chixil-i  
Number: 24932  
ჩიხილ-ი (ჩიხილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ჩიხუნს ზმნისა -- ჩახერგილი. 



Lemma: chixonua  
Number: 24933  
ჩიხონუა (ჩიხონუას) სახელი ჩიხონუნს ზმნისა -- ჩიჩქნა; გადატ. უშნოდ ბევრის ჭამა, სანსვლა. სტორს მუთ ქიგლაძუდუნი,
დოჩიხონუ - მაგიდაზე რაც იდო, შესანსლა. ჩიხონუნს (დოჩიხონუ შესანსლა, დოუჩიხონუ შეუსანსლავს, დონოჩიხონუე(ნ) შესანსლავდა
თურმე) გრდმ. სანსლავს. შდრ. ჭიყონუა, ჯიღონუა. 

Lemma: chixu  
Number: 24934  
ჩიხუ (ჩიხუს) ზოოლ. ბურვაკი. ამშვი თუთაშე გვალო წარმოწანელი ვერაგადენი, ათაში რე ჩიხუ - ექვსი თვიდან მთლად
ერთი წლისა რომ არ ითქმის, არის ჩიხუ. მარჩქილე ათე ჩიხუში ხორცი - მესმის ამ ბურვაკის (ჩიხუს) ხორცი. შდრ. ძოკა. 

Lemma: chixua  
Number: 24935  
ჩიხუა (ჩიხუას) სახელი ჩიხუნს ზმნისა -- 1. მდინარეზე ჯებირის აღმართვა წყლის დაგუბების მიზნით, -- ჩახერგვა. შდრ. გურ.
ჩიხი ხერგი (ი. ჭყ.). შდრ. ტოპონ. ჩიხილი, ნაჩიხა (პ. ცხად., ტოპონ., გვ. 36). 2. ხარბად (მადიანად) ჭამა ბევრისა. ოჭკომალი
მანგარას დოჩიხუ - საჭმელი მადიანად ჭამა. ჩიხუნს (დოჩიხუ ჩახერგა, დოუჩიხუ ჩაუხერგავს, დონოჩიხუე(ნ) ჩახერგავდა თურმე)
გრდმ. ხერგავს, გადატ. მადიანად ბევრი ჭამს. 

Lemma: chk'vapa  
Number: 24936  
ჩკვაფა (ჩკვაფას) იგივეა, რაც ჩქვაფა, -- {გა}გზავნა. მეგიჩკვანქ თაურე კოსი: ქხს, 1, გვ. 131 - გამოგიგზავნი აქედან კაცს. 

Lemma: chk'vena  
Number: 24937  
ჩკვენა (ჩკვენას) იგივეა, რაც ჩქვენა, რჩქვენა, -- ცოდნა. ბრელი მიჩკუ სკანი ამბე - ბევრი ვიცი შენი ამბავი. 

Lemma: chluk-i  
Number: 24938  
ჩლუქ-ი (ჩლუქის) ჩულქი. 

Lemma: chogan-i  
Number: 24939  
ჩოგან-ი (ჩოგანს) ჩოგანი. მუთუნი ვადომიტებუნა -- ვართი კირზა, ვართი ჩოგანი: ქხს, 1, გვ. 216 - არაფერი
დაგვიტოვებია -- არც სუთი, არც ჩოგანი (ლაფერა). შდრ. ხვარჩინი. 

Lemma: chogania  
Number: 24940  
ჩოგანია (ჩოგანიას) კნინ. პატარა ჩოგანი. 

Lemma: chodin-i  
Number: 24941  
ჩოდინ-ი (ჩოდინს) სახელი ჩოდუ(ნ) ზმნისა -- მოცალეობა. იხ. ჩოლამა, ჩოლუა. 

Lemma: chok'o  
Number: 24942  
ჩოკო (ჩოკოს) არათუხარიკი, ჩორთით მოსიარულე, -- ჯლაყუნა: ჩოკო ცხენი ჩოყო (ჯლაყუნა) ცხენი. ჩოკო ცხენიშა
ქეგეუხუნუ დო ქუმუკითხალუ - ჩოყო (ჯლაყუნა)ცხენზე შემჯდარა და მიუკითხავს. 

Lemma: chok'or-i  
Number: 24943  
ჩოკორ-ი (ჩოკორს) მიწის ჩასაყრელი ძაბრი, რომელიც მჭიდროდ აქვს შემოკრული ხეზე დამყნობილ ადგილს. 

Lemma: chok'ore  
Number: 24944  
ჩოკორე (ჩოკორეს) იგივეა, რაც ცუკური, -- ბლის კანისაგან გაკეთებული (მოწნული) კალათის მსგავსი ბლის, მაყვლის...
ჩასაყრელად, -- ერთგვარი ჩანთა; ჩოკორე. 

Lemma: cholama  
Number: 24945  
ჩოლამა (ჩოლამას) სახელი იჩოლანს, ჩოდუ(ნ) ზმნათა -- მოცლა, მოცალება, დროის ქონება. ჩოლამა ვამიღუნია- მოცლა
არ მაქვსო. სქანი სალამიშა მის ჩოდუნია, ჯიმავა!: მ. ხუბ., გვ. 199 - შენი სალმისათვის ვის სცალიაო, ძმაო! ხო ქაარწყექი
ვაფჩოდუნი! - ხომ ხედავ, რომ არ მცალია! იჩოლანს//იჩოლუანს (მიიჩოლუუ მოიცალა, მოუჩოლუაფუ მოუცლია, მონოჩოლუაფუე(ნ)
მოიცლიდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. იცლის. ჩოდუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრის მწკრივებში) გრდუვ. სტატიკ. სცალია. იჩოლენე(ნ)
(იჩოლენუ შესაძლებელი გახდა მოცლა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. იჩოლანს ზმნისა -- შეიძლება მოცლა. აჩოლენე(ნ) (აჩოლენუ
შეძლო {მო}ეცალა, -- , მონოჩოლამუე(ნ) შესძლებია მოცლა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. იჩოლანს ზმნისა -- შეუძლია მოიცალოს.
აჩოლუაფუ(ნ) (მააჩოლუუ მოეცალა, მოჩოლაფუ მოსცლია) გრდუვ. ვნებ. ეცლება. ოჩოლაფუანს (ოჩოლაფუუ {მო}აცლევინა,
უჩოლაფუაფუ {მო}უცლევინებია, ნოჩოლაფუე(ნ) აცლევინებდა თურმე) კაუზ. იჩოლანს ზმნისა -- {მო}აცლევინებს. მაჩოლამარი,
მაჩოლამუ მიმღ. მოქმ. {მო}მცლელი, ვინც იცლის. ოჩოლამარი, ოჩოლამუ მიმღ. ვნებ. მყ. მოსაცლელი. {მო}ჩოლამირი მიმღ. ვნებ.
წარს. მოცლილი. {მო}ნაჩოლემი მიმღ. ვნებ. წარს. მონაცლელი. {მო}ნაჩოლამუერი მიმღ. ვნებ. წარს. მოცლის საფასური.
{უმუ}უჩოლამუ მიმღ. უარყ. მოუცლელი. 

Lemma: cholamir-i  
Number: 24946  
ჩოლამირ-ი (ჩოლამირს) მიმღ. ვნებ. წარს. იჩოლანს ზმნისა -- მოცლილი. ჩოლამირი დიხას მითოძ დო ჯვარი წჷმუუშქუ:
ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 163 - მოცლილი მიწაში წევს (დევს) და ჯვარი ასვია. 

Lemma: cholax-i  



Number: 24947  
ჩოლახ-ი (ჩოლახის) იხ. ჩერქუ, -- კოჭლი. მედინას ვიშო ე ჩოლახიქ! - დაიკარგოს იქით ეს კოჭლი. 

Lemma: choler-i  
Number: 24948  
ჩოლერ-ი (ჩოლერს) მიმღ. ვნებ. წარს. ჩოლანს ზმნისა -- გაცლილი. 

Lemma: cholua  
Number: 24949  
ჩოლუა (ჩოლუას) სახელი ჩოლანს ზმნისა -- 1. {და}ცლა; გაცლა. ირფელიშე გოჩოლეესჷ: ა. ცაგ., გვ. 7 - ყველაფრისგან
დაცალეს. გვალას გეშაჩოლეს გუდა: ი. ყიფშ., გვ. 21 - მთლად ამოცალეს გუდა. ჩქიმი ქოთომი ქოჩორე, გიანთხი დო
გოჩოლე- ჩემო ქოჩრიანო ქათამო, დაეცი და დაცალე! (გამოცანა: თოფი და ჩახმახი). 2. იგივეა, რაც ჩოლამა. ჩოლანს
(გოჩოლუუ გაცალა, გუუჩოლუუ გაუცლია, გონოჩოლუე(ნ) გაცლიდა თურმე) გრდმ. ცლის. უჩოლანს (გუუჩოლუუ გაუცალა, გუუჩოლუუ
გაუცლია) გრდმ. სასხ. ქც. ჩოლანს ზმნისა -- უცლის. იჩოლუ{უ}(ნ) (გიიჩოლუ გაიცალა, გოჩოლე{რე}(ნ) გაცლილა) გრდუვ. ვნებ.
ჩოლანს ზმნისა -- იცლება. აჩოლუ{უ}(ნ) (გააჩოლუ გაეცალა, გოჩოლუუ გასცლია) გრდუვ. ვნებ. უჩოლანს ზმნისა -- ეცლება.
იჩოლე(ნ)//იჩოლინე(ნ) (იჩოლინუ შესაძლებელი გახდა {და}ცლა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ჩოლანს ზმნისა -- შეიძლება
დაცლა. აჩოლე(ნ), აჩოლინე(ნ) (აჩოლინუ შეძლო {და}ეცალა, -- , გონოჩოლუე(ნ) შესძლებია დაეცალა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
უჩოლანს ზმნისა -- შეუძლია {და}ცალოს. ოჩოლაფუანს (გააჩოლაფუუ გააცლევინა, გუუჩოლაფუაფუ გაუცლევინებია, გონოჩოლაფუე(ნ)
გააცლევინებდა თურმე) კაუზ. ჩოლანს ზმნისა -- აცლევინებს. მაჩოლარი მიმღ. მოქმ. {და}მცლელი. ოჩოლარი მიმღ. ვნებ. მყ.
{და}საცლელი. ჩოლერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ცლილი. ნაჩოლა, ნაჩოლუ მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნაცლელი. ნაჩოლუერი, ნაჩოლუუ მიმღ.
ვნებ. წარს. {და}ცლის საფასური. {უგუ}უჩოლუ მიმღ. უარყ. {და}უცლელი. 

Lemma: cholk-i  
Number: 24950  
ჩოლქ-ი (ჩოლქის) სათევზაო ხელსაწყო. 71 ანკესი მიბმული იყო 71 კოლზე, ამას ეძახდნენ ჩოლქს (მასალები, ტ. ვ, გვ. 74). 

Lemma: chong-i  
Number: 24951  
ჩონგ-ი (ჩონგის) ჩლუნგი. ჩონგი ჯოღორი ჩლუნგი ძაღლი, -- იტყვიან ძაღლზე, რომელიც ნადირს კარგად ეძებს, მაგრამ
შორს რომ წავა, კვალს ვერ იღებს და პატრონთან ვერ მოდის (ბრუნდება). 

Lemma: chongur-i  
Number: 24952  
ჩონგურ-ი (ჩონგურს) ჩონგური. ქჩონგურიში ლაჸაფი ჩონგურის თამაში; დაკვრა. გიბირით, პატენეფი, გილაჸაფუთ
ჩონგურცუ: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 129 - გიმღერეთ, ბატონებო, გიკრავთ ჩონგურზე. 

Lemma: chonch-i  
Number: 24953  
ჩონჩ-ი (ჩონჩის) არაკოხტა; უსუფთაო, ბინძური. ჩონჩი ოსური რე - უსუფთაო ქალია. 

Lemma: chonchol-i  
Number: 24954  
ჩონჩოლ-ი (ჩონჩოლ/რს) ბოტან. წითელი კუნელი. იხ. ჭითა ქუნცი; ჭითა ხინჭკი (ა. მაყ.). 

Lemma: chonchor-i  
Number: 24955  
ჩონჩორ-ი (ჩონჩორს) ჩონჩორიკი. 

Lemma: chonchora  
Number: 24956  
ჩონჩორა (ჩონჩორას) ჩანჩურა. 

Lemma: chonchx-i  
Number: 24957  
ჩონჩხ-ი (ჩონჩხის) ღვიძლი; ჯიგარი. სი უჩონჩხე, სი სერგელა, სი კისერი ელაფირი!: მასალ,. გვ. 61 - შე უჯიგრო, შე
ზანტო, შე კისერდაშავებულო (კისერავარდნილო). შდრ. ჩხონჩხი. 

Lemma: chonchxam-i  
Number: 24958  
ჩონჩხამ-ი (ჩონჩხამს) ჯიგრიანი. // გადატ. გაბედული, უშიშარი. მეჩხუბი, ჩონჩხამი ქორექია-და: მ. ხუბ., გვ. 4 - მეჩხუბე, თუ
გულადი ხარო. 

Lemma: chorgua  
Number: 24959  
ჩორგუა (ჩორგუას) სახელი ჩორგუნს ზმნისა -- 1. უსუფთაოდ გათოხნა, გაწმენდა. მა დო სი გოვჩორგით ოლაჭვათირე - მე
და შენ გავთოხნეთ (გავჩორკნეთ) საწვეთური. 2. სიმინდის ღეროების ნარჩენების მოჭრა თოხით. შდრ. კალამუა. 

Lemma: chordik'-i  
Number: 24960  
ჩორდიკ-ი (ჩორდიკის) უაზრო საქციელი; უშედეგო საქმიანობა; წუნისმკეთებლობა. 

Lemma: chordox-i  
Number: 24961  
ჩორდოხ-ი (ჩორდოხის) რისამე ულამაზოდ, უხარისხოდ კეთება. 

Lemma: chortil-i  
Number: 24962  



ჩორთილ-ი (ჩორთილს) მიმღ. ვნებ. წარს. ჩორთუნს ზმნისა -- გაღუნული, გამრუდებული. 

Lemma: chortua  
Number: 24963  
ჩორთუა (ჩორთუას) იხ. ჩვართუა, -- სახელი ჩორთუნს ზმნისა -- ჩორთვა, გვერდულად ცვეთა. ჩორთუნს (გოჩორთუ გაჩორთა,
გოუჩორთუ გაუჩორთავს, გონოჩორთუე(ნ) გაჩორთავდა თურმე) გრდმ. ჩორთავს, გვერდულად ცვეთს. შდრ. ჩვართა. 

Lemma: choroma  
Number: 24964  
ჩორომა (ჩორომას) დიდი მოცულობის სასმისი (მ. ხუბუა). ეჯგურა ჩორომა ოშუმალით მუ ფჩანს ღვინს? - ასეთი ჩორომა
(ვეებერთელა) სასმისით რა მასმევს ღვინოს? 

Lemma: chorsnim  
Number: 24965  
ჩორსნიმ! [რუს. чорт с ним: ჯანდაბას -- ეშმაკმა წაიღოს!]. ჩორსნიმ, მედინას ართი ვითოხუთი ათასი მანათიქია!: მ. ხუბ.,
გვ. 131 - ჯანდაბას (ეშმაკმა წაიღოს!), დაიკარგოს ერთი თხუთმეტი ათასი მანეთიო. 

Lemma: chorko  
Number: 24966  
ჩორქო (ჩორქოს) ჩლიქი; ქაჩაჩი, ფეხის რქა. რაშის ვასქუ კვიციშ ჩორქო!: მ. ხუბ., გვ. 354 - რაშს არ შეშვენის კვიცის
ჩლიქი! კალ-კალეშა გინც ჩორქო დო ჩორქო-შქას ყაბლი ურჩქინდუ: ყაზაყ., 26.05.1931, გვ. 4 - ზოგჯერ ხბოს ჩლიქებს
(ჩლიქსა და ჩლიქს) შორის (შუა) ყაბლი უჩნდება. ქჩორქოში აშათხომურუა. ავადმყოფობაა: ჩლიქებს შუა დაჩირქება.
ქჩორქოში ბირცხა ჩლიქის ფრჩხილი, -- ქაჩაჩის ქვედა პირი, რომელზედაც ეჭედება ნალი. 

Lemma: chorchila  
Number: 24967  
ჩორჩილა (ჩორჩილას) ზანტი, ზარმაცი. ჩორჩილა საქონელი ზანტი საქონელი. 

Lemma: chorchin-i  
Number: 24968  
ჩორჩინ-ი (ჩორჩინს) ძალზე ნელი და უშნო სიარული. 

Lemma: chorchxoia  
Number: 24969  
ჩორჩხოია (ჩორჩხოიას) ბოტან. კელაპტარა (ა. მაყ.). 

Lemma: chorx-i  
Number: 24970  
ჩორხ-ი (ჩორხის) უშნო, დაჯღანული ფეხსაცმელი. შდრ. ჩოლახი. 

Lemma: chorxie  
Number: 24971  
ჩორხიე (ჩორხიეს) უშნოდ მოსიარულე. 

Lemma: chou  
Number: 24972  
ჩოუ შორსდ. ჩუ, აჩუ, -- ცხენზე შეძახილი. ბოშიქ ათე მუში კვიცის ჩოუა უწუუ: მ. ხუბ., გვ. 253 - ბიჭმა ამ თავის კვიცს ჩუო
უთხრა. 

Lemma: chouloba  
Number: 24973  
ჩოულობა (ჩოულობას) ჩვეულება. 

Lemma: chounia  
Number: 24974  
ჩოუნია (ჩოუნიას) ძროხა ბავშვთა ენაზე. იხ. ჩხოუ. 

Lemma: chourcxal-i  
Number: 24975  
ჩოურცხალ-ი (ჩოურცხალს)//უჩურცხალ-ი (უჩურცხალს) მიმღ. უარყ. მოუშორებელი. უსაშველო, ჩოურცხალი ქემუმოგუ
გურსჷ ჭვალა: ი. ყიფშ., გვ. 109 - უსაშველო, მოუშორებელი (მოუცილებელი) მომარტყა გულზე ჭვალი. 

Lemma: chokin-i  
Number: 24976  
ჩოქინ-ი (ჩოქინს) ჩოქვა, დაჩოქება. 

Lemma: chokinel-i  
Number: 24977  
ჩოქინელ-ი (ჩოქინელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ოჩოქინუანს ზმნისა -- დაჩოქილი. იხ. დოჩოქინელი. 

Lemma: chokua  
Number: 24978  
ჩოქუა (ჩოქუას) სახელი იჩოქუუ(ნ), აჩოქუუ(ნ) ზმნათა -- {და}ჩოქვა. ღურუუ ირკოჩიშ კარს იჩოქუუ - სიკვდილი ყველას
(ყველა კაცის) კარზე იჩოქებს. ქუდაჩოქინუუ სუმხოლო დო ქიმიოფუჩუ ართიანს: მ. ხუბ., გვ. 2 - დააჩოქა სამივე და
შეაფიცა ერთმანეთს. დადია მუკუურსია დო ბაჩია შარას გილაჩოქუდუა - დადიანი (ბატონი) გამოივლისო და ბაჩილავა
(გვარია) გზაზე იყო დაჩოქილიო. ოჩოქინუანს (დააჩოქინუუ დააჩოქა, დუუჩოქინუაფუ დაუჩოქებია, დონოჩოქინუე(ნ) დააჩოქებდა თურმე)
გრდმ. აჩოქებს. იჩოქუუ(ნ) (დიიჩოქუ დაიჩოქა, დოჩოქე{ლე}(ნ) დაჩოქილა) გრდუვ. ვნებ. ოჩოქინუანს ზმნისა -- იჩოქება. აჩოქუუ(ნ)



(დააჩოქუ დაეჩოქა, დოჩოქუუ დასჩოქვია) გრდუვ. ვნებ. ეჩოქება. დიიჩოქინე(ნ) (დიიჩოქინუ შესაძლებელი გახდა დაჩოქვა, -- , -- )
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ოჩოქინუანს ზმნისა -- შეიძლება დაიჩოქოს. დააჩოქინე(ნ) (დააჩოქინუ შეძლო დაჩოქილიყო, -- ,
დონოჩოქინუე(ნ) შესძლებია დაჩოქება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ოჩოქინუანს ზმნისა -- შეუძლია დაიჩოქოს. მაჩოქ{ინ}ალი, მაჩოქუ მიმღ.
მოქმ. {და}მჩოქებელი. ოჩოქ{ინ}ალი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}საჩოქებელი. დოჩოქ{ინ}ელი მიმღ. ვნებ. წარს. დაჩოქებული. {დო}ნაჩოქინა,
{დო}ნაჩოქა მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნაჩოქი. {დო}ნაჩოქ{ინ}უერი მიმღ. ვნებ. წარს. დაჩოქვის საფასური. უჩოქუ, უდუჩოქუ, უდუჩოქ{ინ}ელი
მიმღ. უარყ. {და}უჩოქებელი. 

Lemma: choghor-i  
Number: 24979  
ჩოღორ-ი (ჩოღორს) ამაყი, თავაწეული (გ. ელიავა). 

Lemma: choq'o  
Number: 24980  
ჩოყო (ჩოყოს) იგივეა, რაც ჩეჸვა, -- ჩამდგარი წყალი. ჩოყო წყარი, -- ჭიჭე თხორიაშა ინორინელი წყარი - პატარა
თხრილში ჩამდგარი წყალი. 

Lemma: choq'oria  
Number: 24981  
ჩოყორია (ჩოყორიას) უშნოდ დიდი, ტლანქი. 

Lemma: cho՚o  
Number: 24982  
ჩოჸო (ჩოჸოს) იგივეა, რაც ჩოყო. 

Lemma: cho՚ua  
Number: 24983  
ჩოჸუა (ჩოჸუას) სახელი ჩოჸუნს ზმნისა -- ხარბად ჭამა; გადასანსვლა. სუმი სენი ღუმუ დოჩოჸუ - სამი თეფში ღომი
გადასანსლა. ჩოჸუნს (დოჩოჸუ გადასანსლა, დოუჩოჸუ გადაუსანსლავს, დონოჩოჸუე(ნ) გადასანსლავდა თურმე) გრდმ. ხარბად ბევრს
ჭამს; სანსლავს. შდრ. იმერ. ჩოყვა ხარბად ჭამა (ვ. ბერ.). 

Lemma: choch-i  
Number: 24984  
ჩოჩ-ი (ჩოჩის): თუ მიწა ფხვიერია და ღრმად ხვნა საჭირო არ არის, კავის ქუსლზე წამოცმულ სახნისს ქვევიდან უკეთებდნენ
სოლს. ამას ეძახიან ჩოჩი-ს. შდრ. მარჩხა, წკვიპი (გ. ელიავა, ალბ., გვ. 19). გადატ. დაჯდომა. ჸუდეს ჩოჩია, -- გიწუეს -
სახლში დაჯექიო, -- გითხრეს. 

Lemma: chochik'e  
Number: 24985  
ჩოჩიკე (ჩოჩიკეს) ზოოლ. იხ. ჩოჩორი, -- ვირის შვილი. 

Lemma: chochin-i  
Number: 24986  
ჩოჩინ-ი (ჩოჩინს) იხ. ჩოჩუა. 

Lemma: chocho  
Number: 24987  
ჩოჩო (ჩოჩოს) იგივეა, რაც ჩეჩო, -- ახალამოყვანილი ყველის დასაწურად ჩასადები ჭურჭელი (ყალიბი). ის შეიძლება იყოს
მოწნული ან ფიცრისაგან გაკეთებული ოთხკუთხა კოლოფი ნასვრეტით. ჩოჩოში ჸვალი გემუანი რე - ჩოჩოს ყველი
გემრიელია. შდრ. საბა: ჩეჩო ჩამოსაკიდებელი შიგ შესადგმელი საჭმელითა; იმერ., გურ., ლეჩხ. ჩოჩო ახლადამოყვანილი
ყველის ჩასადები ოთხკუთხა ფიცრის კოლოფი (ს. ჟღ., მ. ალავ., ა. ღლ.); ჯაკუტისაგან დაღობილი პატარა კალათი
ახალამოყვანილი ყველის ჩასადებად (ვ. ბერ.). 

Lemma: chochor-i  
Number: 24988  
ჩოჩორ-ი (ჩოჩორს), ჩოჩორე (ჩოჩორეს) ზოოლ. ჩოჩორი, -- ვირის შვილი, ჩოჩიკე. იხ. გირინი//გჷრჷნი; შდრ. კოკორი. 

Lemma: chochua  
Number: 24989  
ჩოჩუა (ჩოჩუას) იგივეა, რაც ჩოჩინი, -- სახელი ჩოჩუნს ზმნისა -- ჩოჩვა; ცოცვა, ხოხვა. სინჯა მურსია, მოჩოჩუნსია - სიძე
მოდისო, მოჩოჩავსო. ღურა უჯგუ, ჯიმალეფი, ოთხით გილაჩოჩუასი: მასალ., გვ. 97 - სიკვდილი სჯობია, ძმებო, ოთხით
ჩოჩვას. ჩოჩუნს (ქიმეჩოჩუ მიჩოჩდა, ქიმეუჩოჩუ//ქიმეუჩოჩინუ მიუჩოჩავს, ქიმნოჩოჩუე(ნ) მიჩოჩავდა თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ. ჩოჩავს.
იჩოჩე(ნ) (იჩოჩუ შესაძლებელი გახდა ჩოჩვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ჩოჩუნს ზმნისა -- შეიძლება ჩოჩვა. აჩოჩე(ნ) (აჩოჩუ
შეძლო ეჩოჩა, -- , ნოჩოჩუე(ნ) შესძლებია ჩოჩვა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ჩოჩუნს ზმნისა -- შეუძლია იჩოჩოს. ოჩოჩაფუანს
(ოჩოჩაფუუ აჩოჩვინა, უჩოჩაფუაფუ უჩოჩვინებია, ნოჩოჩაფუე(ნ) აჩოჩვინებდა თურმე) კაუზ. ჩოჩუნს ზმნისა -- აჩოჩვინებს. მაჩოჩალი მიმღ.
მოქმ. მჩოჩავი, მცოცავი. ოჩოჩალი მიმღ. ვნებ. მყ. საჩოჩავი, საცოც{ავ}ი. ნაჩოჩა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაჩოჩი, ნაცოცი. ნაჩოჩუერი
მიმღ. ვნებ. წარს. ჩოჩვის, ცოცვის საფასური. 

Lemma: choch-chochit  
Number: 24990  
ჩოჩ-ჩოჩით ზმნზ. ჩოჩვა-ჩოჩვით; ცოცვა-ცოცვით, ხოხვა-ხოხვით. ჩოჩ-ჩოჩით, ტყობა-ტყობას ცხენეფიშა ქიმერთეს: კ.
სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 96 - ჩოჩვა-ჩოჩვით, ჩუმ-ჩუმად (მალვა-მალვით) ცხენებთან მივიდნენ. 

Lemma: choxa  
Number: 24991  
ჩოხა (ჩოხას) ჩოხა; შინმოქსოვილი შალი. ჩოხაში ძიქვა მააძუდუ - შალის შარვალი ეცვა. შდრ. ლაზ. ჩოხა//მჩოხა ჩოხა (ნ.
მარი). შდრ. ხამჩე. 



Lemma: choxash{i}  
Number: 24992  
ჩოხაშ{ი} თათმან-ი (ჩოხაშ{ი} თათმანს) მატყლის წინდა. 

Lemma: chrike  
Number: 24993  
ჩრიქე (ჩრიქეს) იგივეა, რაც ჩირქე, -- ჩლიქი, ქაჩაჩი. 

Lemma: chu-  
Number: 24994  
ჩუ- ზმნისწინი ჩა-ს ფონეტიკური ვარიანტი (ასიმილაციით მიღებული): ჩუ-უთხინე ღ ჩო-უთხინეღ ჩა-უთხინეღ ჩა-ვ-უთხინე
გავაცალე. ჭინჭას ძვალი ჩუთხინე: ქხს, 1, გვ. 20 - ჭინჭრაქას ძვალი გავაცალე. 

Lemma: chuala  
Number: 24995  
ჩუალა (ჩუალას) სახელი ჩუანს ზმნისა -- შენახვა, დაცვა, დამალვა; გაფრთხილება. ვაგიჩქჷნო ჩუალა?: ქხს, 1, გვ. 155 - არ
იცი შენახვა? დუდი სო იბღა, ვამაჩუე: ქხს, 1, გვ. 66 - თავი სად წავიღო, ვერ დავმალავ. ფარა მუშოთ გოკო, კიდობანც
ფჩუათჷნი?: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 159 - ფული რისთვის გინდა, სკივრში რომ შევინახოთ? ჩუანს (დოჩუუ შეინახა, დუუჩუუ შეუნახავს,
დონოჩუე(ნ) // დონოჩუალუე(ნ) შეინახავდა თურმე) გრდმ. ინახავს, მალავს. იჩუანს (დიიჩუუ შეინახა, დუუჩუუ შეუნახავს) გრდმ. სათავ. ქც.
ჩუანს ზმნისა -- ინახავს თავისას. უჩუანს (დუუჩუუ შეუნახა, დუუჩუუ შეუნახავს) გრდმ. ჩუანს ზმნისა -- უნახავს. იჩუაფუ{უ}(ნ) (დიიჩუუ
შენახულ იქნა, დოჩულე{რე}(ნ) შენახულა) გრდუვ. ვნებ. ჩუანს ზმნისა -- ინახება. აჩუაფუ{უ}(ნ) (დააჩუუ შეენახა, დოჩუაფუ შენახვია)
გრდუვ. ვნებ. უჩუანს ზმნისა -- ენახება. იჩუე(ნ)//იჩუენე(ნ) (იჩუენუ შესაძლებელი გახდა შენახვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
ჩუანს ზმნისა -- შეიძლება შენახვა. აჩუე(ნ)//აჩუენე(ნ) (აჩუენუ შეძლო შეენახა, -- , ნოჩუენე(ნ) შესძლებია შენახვა) გრდუვ. შესაძლ.
ვნებ. ჩუანს ზმნისა -- შეუძლია შეინახოს. ოჩუაფუანს (ოჩუაფუუ ანახვინა, უჩუაფუაფუ უნახვინებია, ნოჩუაფ{უაფ}უე(ნ) ანახვინებდა
თურმე) კაუზ. ჩუანს ზმნისა -- ანახვინებს. მაჩუალი, მაჩუალარი მიმღ. მოქმ. შემნახველი. ოჩუალი, ოჩუალარი მიმღ. ვნებ. მყ.
შესანახი. ჩუალირი მიმღ. ვნებ. წარს. შენახული. ნაჩუა{ლუ} მიმღ. ვნებ. წარს. შენახული. ნაჩუერი, ნაჩუალუერი მიმღ. ვნებ. წარს.
შენახვის საფასური. უჩუალუ მიმღ. უარყ. შეუნახავი. შდრ. ლაზ. ოჩუ დაცვა (ეტიმოლ., გვ. 589); ტოპონ. ოჩვალუ// ოჩუაში
დასამალავი, საცავი (პ. ცხად., ტოპონ., გვ. 53). 

Lemma: chualir-i  
Number: 24996  
ჩუალირ-ი (ჩუალირს) მიმღ. ვნებ. წარს. ჩუანს ზმნისა -- შენახული, დაცული. სქანი ჸოროფა გურსჷ მიღუ ჩუალირი: მ. ხუბ.,
გვ. 324 - შენი სიყვარული გულში მაქვს შენახული. 

Lemma: chuan-i  
Number: 24997  
ჩუან-ი, ჩუვან-ი (ჩუ{ვ}ანს), ჩივან-ი (ჩივანს) ქვაბი. ჟარნეჩი ჩუანი ღუმუ: ქხს, 1, გვ. 18 - ორმოცი ქვაბი ღომი. ქიმთახუნევა
დიდ ჩუანც - შესვიო დიდ ქვაბში. ნაბეტანი ფუალაშე ჩუანც დუღა იშჷრუუ: მასალ., გვ. 24 - მეტისმეტი დუღილისგან ქვაბში
მდუღარე (წყალი) შრება. 

Lemma: chuane  
Number: 24998  
ჩუანე (ჩუანეს) იგივეა, რაც ჩუანი, -- ქვაბი. ღარღილი ქენუორღვათ ჩუანეს - ღერღილი ჩავყაროთ ქვაბში. 

Lemma: chuvala  
Number: 24999  
ჩუვალა (ჩუვალას) იხ. ჩუალა. 

Lemma: chuvan-i  
Number: 25000  
ჩუვან-ი იხ. ჩუანი. თექჷ ჩუვანცჷ ეგებუ ფუჩხა ინოძჷდასი-ნი: ი. ყიფშ., გვ. 95 - იქ ქვაბში ეგების ნამცეცი იდოს. შდრ. ლაზ.
ჩუვენი ქვაბი (ნ. მარი). 

Lemma: chuvania  
Number: 25001  
ჩუვანია (ჩუვანიას) კნინ. პატარა ქვაბი. ჩქიმი ჭიჭე ჩუვანიაშე ჟირი ჩოგანია ღუმუს ეშუვოგანქი: ი. ყიფშ., გვ. 183 - ჩემი
პატარა ქვაბიდან ორი ჩოგანი ღომი ამომაქვს (გამოცანა: კაკალი). 

Lemma: chutu  
Number: 25002  
ჩუთუ (ჩუთუს) ცვედანი. ჩუთუს რჭემი აცილანდუა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 163 - ცვედანს ბალანი უშლიდაო. 

Lemma: chula  
Number: 25003  
ჩულა (ჩულას) მჩატე, უსარგებლო. ჩულა//ჩუჲა ჯა - უსარგებლო ხე (მჩატეა). კაცზედაც იტყვიან: ჩულა კოჩი გამოუსადეგარი
კაცი. 

Lemma: chulaghia  
Number: 25004  
ჩულაღია (ჩულაღიას) მჩატე (დ. ფიფია). 

Lemma: chulaja//chvilaja  
Number: 25005  
ჩულაჯა//ჩვილაჯა (ჩვი/ულაჯას) ბოტან. თეთრი ხე. 

Lemma: chum-i  
Number: 25006  



ჩუმ-ი (ჩუმს) ჩუმი, წყნარი. ჩუმი სერი რე - წყნარი ღამეა. 

Lemma: chumin-i  
Number: 25007  
ჩუმინ-ი (ჩუმინს) 1. წვეტიანი რამის (მაგ., სადგისის, დანის...) სწრაფად შესობა. 2. შხუილის ჩუმი ხმა. 

Lemma: chump'o  
Number: 25008  
ჩუმპო (ჩუმპოს) ჩუმპე; ქათმის კურტუმოს ქვედა ადგილი. ქოთომიში ჩუმპოს ქონი უღუ - ქათმის ჩუმპეს ქონი აქვს. 

Lemma: chunapa  
Number: 25009  
ჩუნაფა (ჩუნაფას) სახელი ოჩუნუანს, ჩუნდუ(ნ) ზმნათა -- ღომის ჩაზელვის შემდეგ ნელ ცეცხლზე გაჩერება, -- ჩაშუშება.
ნელი დაჩხირი ქიმეფჩათ დო ღუმუ დიიჭყანს ჩუნაფას - ნელი ცეცხლი მივცეთ და ღომი დაიწყებს შუშებას. კოტოში ღუმუ
უჩუნაფუ: ქხს, 1, გვ. 17 - ქოთნის ღომი უშუშარი. ქჩუნაფა ჭინუში (ჭჷნჷში) თუშვა, ტოტების ცეცხლზე დაჟღნობა (პ. ჭარ.).
ლებიაშ ჯას, თხირს დო ვარა ჭუბურს დააჩუნუანა დაჩხირს (ყებურს) დო უკული ნწყუნა ტკეცო დო ბეტკო - ამერიკულ
კატალპას, თხილს ანდა წაბლს დააშუშებენ ცეცხლზე (კერიაზე) და შემდეგ ხსნიან ტკეცად და ბეტკად. შქერიში ჭინ
ჩუნაფილც ოჭიშის უჟღიფუანც: აია,1, გვ. 21 - ცეცხლზე დაჟღნობილ შქერის წნელს ზურგზე უტყლაშუნებდა. ოჩუნუანს (ოჩუნუუ
აშუშა, უჩუნუაფუ უშუშებია, ნოჩუნაფუე(ნ) აშუშებდა თურმე) გრდმ. აშუშებს (ღომს...); აჟღნობს ხის ტოტს. იჩუნუანს (იჩუნუუ იშუშა,
უჩუნუაფუ უშუშებია) გრდმ. სათავ. ქც. ოჩუნუანს ზმნისა -- იშუშებს (ღომს...). უჩუნუანს (უჩუნუუ {ჩა}უშუშა, უჩუნუაფუ {ჩა}უშუშებია)
გრდმ. სასხ. ქც. ოჩუნუანს ზმნისა -- უშუშებს (ღომს...). იჩუნუაფუუ(ნ) (დიიჩუნუუ ჩაშუშდა, დოჩუნაფე{ლე{(ნ) ჩაშუშებულა) გრდუვ. ვნებ.
ოჩუნანს ზმნისა -- შუშდება. ჩუნდუ(ნ) (დოჩუნდუ ჩაშუშდა, დოჩუნაფე{ლე{(ნ) ჩაშუშებულა) გრდუვ. ვნებ. ოჩუნუანს ზმნისა -- შუშდება.
აჩუნე(ნ)//აჩუნენე(ნ) (აჩუნენუ შეძლო {ჩა}ეშუშებინა, -- , ნოჩუნაფუე(ნ) შესძლებია შუშება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უჩუნუანს ზმნისა --
შეუძლია {ჩა}აშუშოს. ოჩუნაფუანს (ოჩუნაფუუ აშუშებინა, უჩუნაფუაფუ უშუშებინებია, ნოჩუნაფუე(ნ) აშუშებინებდა თურმე) კაუზ.
ოჩუნაფუანს ზმნისა -- აშუშებინებს. მაჩუნ{აფ}ალი მიმღ. მოქმ. {ჩა}მშუშებელი. ოჩუნ{აფ}ალი მიმღ. ვნებ. მყ. {ჩა}საშუშებელი.
ჩუნაფილი, ჩუნელი მიმღ. ვნებ. წარს. {ჩა}შუშებული. ნაჩუნეფი მიმღ. ვნებ. წარს. {ჩა}ნაშუშები. ნაჩუნაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს.
{ჩა}შუშების საფასური. უჩუნაფუ, უჩუნუ მიმღ. უარყ. {ჩა}უშუშებელი. 

Lemma: chunapil/r-i  
Number: 25010  
ჩუნაფილ/რ-ი (ჩუნაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ჩუნს ზმნისა -- ჩაშუშებული. ჩუნაფილი ღუმუ ჩაშუშებული ღომი. შდრ.
უჩუნაფუ. 

Lemma: chunga  
Number: 25011  
ჩუნგა (ჩუნგას) სულელი. 

Lemma: chup'a  
Number: 25012  
ჩუპა (ჩუპას) იგივეა, რაც ჭიპე, -- ჭიპი. ართი ალაბი ჩუპა გჷთაქარქაშჷ: ყაზაყ., 26.05.1931, გვ. 4 - ერთი არშინი ჭიპი აქვს
ჩამოკიდებული. 

Lemma: chup'at'ara  
Number: 25013  
ჩუპატარა (ჩუპატარას) ზოოლ. თევზის ჯიშია; ტანით -- პატარა, წითელი ფერისა, მოფართო თავით, ბოლო -- წვრილი, პირი
-- მოწვრილო (მასალები, ტ. ვ, გვ. 72). 

Lemma: chuzhap-i  
Number: 25014  
ჩუჟაფ-ი (ჩუჟაფის) იხ. ფუჟღაფი. 

Lemma: chur-i  
Number: 25015  
ჩურ-ი (ჩურს) vulva. შდრ. ქართ. ცური; ლაზ. ჩური vulva (ნ. მარი); უდიური: ჩურ ფური (ევ. ჯეირან., უდიური ენა, გვ. 23). იხ.
ჩუჩი. 

Lemma: churua  
Number: 25016  
ჩურუა (ჩურუას) იგივეა, რაც ნჩურუა, -- სახელი ჩურუნს ზმნისა -- ცურვა. ჩურუა ძალამი მიჩქუდუა: ი. ყიფშ., გვ. 148 - ცურვა
კარგი ვიცოდიო. კინი წყარსჷ მოჩურუნსჷ: ა. ცაგ., გვ. 12 - ისევ წყალში მოცურავს. გვერშაპი ქუმოჩურუნს ზღვათ: მ. ხუბ.,
გვ. 12 - ვეშაპი მოცურავს ზღვით. მემჩურუნთუ უჩა ზღვას: მასალ., გვ. 79 - მივცურავთ შავ ზღვაში. ჩურუნს (გოჩურუ გაცურა,
გოუჩურუ გაუცურავს, გონოჩურუე(ნ) გაცურავდა თურმე) გრდმ. ცურავს. ოჩურუანს (ოჩურუუ აცურა, უჩურუაფუ უცურებია) გრდმ. აცურებს.
იჩურე(ნ) (იჩურუ შესაძლებელი გახდა ცურვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ჩურუნს ზმნისა -- შეიძლება ცურვა. აჩურე(ნ) (აჩურუ
შეძლო ეცურა, -- , ნოჩურუე(ნ) შესძლებია ეცურა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ჩურუნს ზმნისა -- შეუძლია {ი}ცუროს. ოჩურაფუანს
(ოჩურაფუუ აცურვინა, უჩურაფუაფუ უცურვინებია, ნოჩურაფუ{აფუ}ე(ნ) აცურვინებდა თურმე) კაუზ. ოჩურუანს ზმნისა -- აცურვინებს.
მაჩურალი მიმღ. მოქმ. მცურავი. ოჩურალი მიმღ. ვნებ. მყ. საცურავი. გოჩურილი მიმღ. ვნებ. წარს. გაცურული. ნაჩურა მიმღ. ვნებ.
წარს. {გა}ნაცური. ნაჩურუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ცურვის საფასური. უჩურუ, უგუჩურუ მიმღ. უარყ. {გა}უცურავი. შდრ. ლაზ.
ჩუ̂ირ//ჩირ: ომჩუ̂ირუ//ონჩირუ ცურვა (ნ. მარი). 

Lemma: churpitana  
Number: 25017  
ჩურფითანა (ჩურფითანას) ზოოლ. თევზის ჯიშია; ტანით -- პატარა, შავწერტილებიანი. 

Lemma: churchin-i  
Number: 25018  
ჩურჩინ-ი (ჩურჩინს) ჩურჩული; ჩურჩულით უაზრო ლაპარაკი. შდრ. ფურცქინი. 



Lemma: churchina  
Number: 25019  
ჩურჩინა (ჩურჩინას) ვისაც ჩურჩინი სჩვევია, -- ჩურჩულით მოლაპარაკე. 

Lemma: churchinua  
Number: 25020  
ჩურჩინუა (ჩურჩინუას) სახელი ჩურჩინუნს ზმნისა -- ჩურჩულით ლაპარაკი. ჩურჩინუნს (ჩურჩინუ იჩურჩულა, უჩურჩინუ
უჩურჩულია, ნოჩურჩინუე(ნ) ჩურჩულით ლაპარაკობდა თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ. ჩურჩულით ლაპარაკობს. იჩურჩინუ(ნ)
(მხოლოდ აწმყოს წრის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. ჩურჩულებს. 

Lemma: churchut'-i  
Number: 25021  
ჩურჩუტ-ი (ჩურჩუტის) ჩურჩუტი. მუთუნი ვაშგარსებე, ჩურჩუტი კოჩიე - ვერაფერს გააგებინებ, ჩურჩუტი კაცია. 

Lemma: chut'-i  
Number: 25022  
ჩუტ-ი (ჩუტის) ჩუტე, ფუყე, ფშუტი. 

Lemma: chut'a  
Number: 25023  
ჩუტა (ჩუტას) იგივეა, რაც ჩვარა, -- ცარიელი, ჩუტე. ნეძის ართის ჩუტას ვაძირუ - კაკალს ერთს ჩუტეს (ცარიელს) ვერ
ნახავ. 

Lemma: chut'in-i  
Number: 25024  
ჩუტინ-ი (ჩუტინს) {და}ჩუტვა. // გადატ. ფუჟვა. ფიჭვიშ დიშქა გოჩუტინუნს დო ვიშო დოშქირტუ - ფიჭვის შეშა გაფუჟავს და
ჩაქრება იქით. 

Lemma: chut'ina  
Number: 25025  
ჩუტინა (ჩუტინას) იგივეა, რაც ჩუტი, ჩუტა, -- ჩუტე, ცარიელი. // გადატ. არასერიოზული. ჩუტინა კოჩიე, იშა ვეენდვინე -
არასერიოზული კაცია, იმას ვერ ენდობი. 

Lemma: chukeba  
Number: 25026  
ჩუქება (ჩუქებას) სახელი აჩუქენს ზმნისა -- ჩუქება. ართი რაში დო ართი ფინიე ქააჩუქესჷ: ა. ცაგ., გვ. 15 - ერთი რაში და
ერთი ფინია (ძაღლი) აჩუქეს. აჩუქენსჷ დო ოცქვანს: ი. ყიფშ., გვ. 116 - აჩუქებს და აქებს. ათე საკი ფარას ქუვაჩუქენქ: ი.
ყიფშ., გვ. 7 - ამ ტომარა ფულს ვაჩუქებ. აჩუქენს (ქააჩუქუ აჩუქა, ქუუჩუქებუ უჩუქებია, ქონოჩუქებუე(ნ) აჩუქებდა თურმე) გრდმ. აჩუქებს.
იჩუქებუ{უ}(ნ) (გეეჩუქუ გაჩუქდა, გაჩუქებე{ლე}ნ) გაჩუქებულა) გრდუვ. ვნებ. აჩუქენს ზმნისა -- ჩუქდება. იჩუქენე(ნ) (იჩუქენუ
შესაძლებელი გახდა ჩუქება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. აჩუქენს ზმნისა -- შეიძლება გაჩუქდეს (// ჩუქება). აჩუქენე(ნ) (აჩუქენუ
შეძლო ეჩუქებინა, -- , ნოჩუქებუე(ნ) შესძლებია ჩუქება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. აჩუქენს ზმნისა -- შეუძლია აჩუქოს. ოჩუქებაფუანს
(ოჩუქებაფუუ აჩუქებინა, უჩუქებაფუაფუ უჩუქებინებია, ნოჩუქებაფუე(ნ) აჩუქებინებდა თურმე) კაუზ. აჩუქენს ზმნისა -- აჩუქებინებს.
მაჩუქებელი მიმღ. მოქმ. მჩუქებელი. ოჩუქებელი მიმღ. ვნებ. მყ. საჩუქებელი. გაჩუქებული მიმღ. ვნებ. წარს. გაჩუქებული. გონაჩუქები/უ
მიმღ. ვნებ. წარს. განაჩუქები. გონაჩუქებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. გაჩუქების საფასური. {უგუ}უჩუქებუ მიმღ. უარყ. {გა}უჩუქებელი. 

Lemma: chughin-i  
Number: 25027  
ჩუღინ-ი (ჩუღინს) ტყუილის (ან სინამდვილის) გაბერვით თქმა. 

Lemma: chughina  
Number: 25028  
ჩუღინა (ჩუღინას) 1. ვისაც ჩუღინი სჩვევია, -- სიტყვით დამპირებელი და საქმის ვერ (არ) გამკეთებელი; ტყუილის თქმის
მოყვარული. 2. მოლაყბე. 

Lemma: chughinua  
Number: 25029  
ჩუღინუა (ჩუღინუას) სახელი ჩუღინუნს ზმნისა -- ტყუილების ფრქვევა. გოჩუღინუ დო მიდართუ - ტყუილები დააფრქვია და
წავიდა. ჩუღინუნს (გოჩუღინუ ტყუილები დააფრქვია, გოუჩუღინუ ტყუილები დაუფრქვევია, გონოჩუღინუე(ნ) ტყუილებს დააფრქვევდა
თურმე) გრდმ. ტყუილს აფრქვევს. 

Lemma: chuch-i  
Number: 25030  
ჩუჩ-ი (ჩუჩის) კნინ. ჩუჩა. იხ. ჩური (ი. ყიფშ.). 

Lemma: chuchuba  
Number: 25031  
ჩუჩუბა (ჩუჩუბას) ჩუმპე; ჭიპის ქვევით მუცლის რბილი ნაწილი; დაშვებული მუცელი (პ. ჭარ.). (ორდეს) არძო ჩქჷნი
ნაგვანეფი, ჩუჩუბამი, ქვარა ფიხა: მ. ხუბ., გვ. 343 - (იყვნენ) ყველა ჩვენი ნასუქები, ჩუმპიანი, მუცელგაბერილი. 

Lemma: che'k'onua  
Number: 25032  
ჩჷკონუა (ჩჷკონუას) უშნოდ ჭამა (მ. ძაძ.). 

Lemma: che'k'ot'-i  
Number: 25033  
ჩჷკოტ-ი, ჩჷკოტაფა (ჩჷკოტის, ჩჷკოტაფას) ბორძიკი, უშნოდ ჯიკავი (მ. ძაძ.). 



Lemma: che'lata  
Number: 25034  
ჩჷლათა (ჩჷლათას) იხ. ჩილათა, -- აცდენა, შეცდომა. გაასწორით თქვან ჩჷლათა: მასალ., გვ. 95 - გაასწორეთ თქვენი
შეცდომა. სამშობლოს ვოჩჷრთჷქ: ი. ყიფშ., გვ. 155 - სამშობლოს ვცდები. სი გიჩქჷ, სო მი ჩჷლათე: მასალ., გვ. 52 - შენ
იცი, სად ვინ შემცდარა. ჭკვერშე ხვად პატიება, მეჩჷრთას ჸურუქუნი - ჭკვიანისაგან ხვდება პატიება (ეპატიება), ბრიყვი
რომ შეცდეს. 

Lemma: che're  
Number: 25035  
ჩჷრე (ჩჷრეს) იხ. ჩირე, -- ჭაობი (ი. ყიფშ.); ტალახი (დ. ფიფია). 

Lemma: che'rt{e'}  
Number: 25036  
ჩჷრთ{ჷ} იხ. ჩჷლათა. 

Lemma: che'rchin-i  
Number: 25037  
ჩჷრჩინ-ი (ჩჷრჩინს) უაზრო საუბარი; ტყუილის უსირცხვილოდ თქმა. 

Lemma: che'rchol-i  
Number: 25038  
ჩჷრჩოლ-ი (ჩჷრჩოლს) თრევა (მ. ძაძ.). 

Lemma: che'rchola  
Number: 25039  
ჩჷრჩოლა (ჩჷრჩოლას) თრევია. 

Lemma: che'ghon-i  
Number: 25040  
ჩჷღონ-ი (ჩჷღონს) იგივეა, რაც ჩიღუა, -- ბევრი საჭმლის პირში გამოტენით ჭამა. 

Lemma: che'ghonua  
Number: 25041  
ჩჷღონუა (ჩჷღონუას) იგივეა, რაც ჩიღუა, -- დიდი ლუკმებით ჭამა. შდრ. ჩჷღონი. 

Lemma: che'chon-i  
Number: 25042  
ჩჷჩონ-ი (ჩჷჩონს) იხ. ჩჷჩონუა. 

Lemma: che'chonua  
Number: 25043  
ჩჷჩონუა (ჩჷჩონუას) სახელი ჩჷჩონუნს ზმნისა -- განურჩევლად ყველაფრის ჭამა. ჩჷჩონუნს (დოჩჷჩონუ შეჭამა, დოუჩჷჩონუ
შეუჭამია, დონოჩჷჩონუე(ნ) შეჭამდა თურმე) გრდმ. ყველაფერს ჭამს გაურჩევლად. 

Lemma: che'chkonua  
Number: 25044  
ჩჷჩქონუა (ჩჷჩქონუას) იხ. ჩიჩქონუა, -- თქვლეფა (დ. ფიფია). 

Lemma: che'chke'  
Number: 25045  
ჩჷჩქჷ (ჩჷჩქჷს) იგივეა, რაც ჩიჩქუ, -- ბავშვი, ჩვილი. იხ. ჩქჷჩქჷ. 

Lemma: che'xe'  
Number: 25046  
ჩჷხჷ (ჩჷხჷს) იხ. ჩიხუ, -- ბურვაკი. 

Lemma: chkar-i  
Number: 25047  
ჩქარ-ი (ჩქარს) ჩქარი. 

Lemma: chkaras  
Number: 25048  
ჩქარას ზმნზ. ჩქარა. გიაჸუნი ჩქარასია: ი. ყიფშ., გვ. 138 - გაყევი ჩქარაო. შდრ. მალას. 

Lemma: chkareba  
Number: 25049  
ჩქარება (ჩქარებას) სახელი აჩქარენს ზმნისა -- ჩქარება. სით ქიჩქარი, გულვაფირო, მულაქ ვადგეგვიანას: ენგური, გვ.
248 - შენც იჩქარე, შემოგევლე, მოსვლა არ დაგაგვიანდეს. აჩქარენს (დააჩქარუ დააჩქარა, დუუჩქარებუ დაუჩქარებია,
დონოჩქარებუე(ნ) დააჩქარებდა თურმე) გრდმ. აჩქარებს. უჩქარენს (დუუჩქარუ დაუჩქარა, დუუჩქარებუ დაუჩქარებია) გრდმ. სასხ. ქც.
აჩქარენს ზმნისა -- უჩქარებს. იჩქარებუუ(ნ) (დიიჩქარ{ინ}უ დაჩქარდა, დაჩქარებე{ლე}(ნ) დაჩქარებულა) გრდუვ. ვნებ. აჩქარენს
ზმნისა -- ჩქარდება. აჩქარებუ{უ}(ნ) (დააჩქარ{ინ}უ დაუჩქარდა, დაჩქარებუ დასჩქარებია) გრდუვ. ვნებ. უჩქარენს ზმნისა --
უჩქარდება. იჩქარინე(ნ) (იჩქარინუ შესაძლებელი გახდა {და}ჩქარება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. აჩქარენს ზმნისა --
შეიძლება {და}ჩქარება. აჩქარინე(ნ) (აჩქარინუ შეძლო აეჩქარებინა, -- , ნოჩქარებუე(ნ) შესძლებია აჩქარება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
უჩქარენს ზმნისა -- შეუძლია ააჩქაროს. ოჩქარებაფუანს (ოჩქარებაფუუ აჩქარებინა, უჩქარებაფუაფუ უჩქარებინებია, ნოჩქარებაფუე(ნ)
აჩქარებინებდა თურმე) კაუზ. აჩქარენს ზმნისა -- აჩქარებინებს. მაჩქარებელი მიმღ. მოქმ. {ა}მჩქარებელი. ოჩქარებელი მიმღ.
ვნებ. მყ. {ა}საჩქარებელი. აჩქარებული მიმღ. ვნებ. წარს. აჩქარებული. ნაჩქარები/უ მიმღ. ვნებ. წარს. {ა}ნაჩქარები. ნაჩქარებუერი
მიმღ. ვნებ. წარს. {ა}ჩქარების საფასური. უდ{უ}უჩქარებუ მიმღ. უარყ. აუჩქარებელი. 



Lemma: chkarmalu  
Number: 25050  
ჩქარმალუ (ჩქარმალუს) ჩქარმავალი, მალემსრბოლი. // გადატ. სწრაფი ცხენი. 

Lemma: chkarua  
Number: 25051  
ჩქარუა (ჩქარუას) იგივეა, რაც ჩქარება, -- აჩქარება. // გადატ. ზომაზე მეტი. ათეს ჭიჭე ქინოჩქარუე ჯიმუ - ამას ცოტა
ზომაზე მეტი აქვს მარილი. 

Lemma: chkarchkal-i  
Number: 25052  
ჩქარჩქალ-ი (ჩქარჩქალს) ხმაური; უაზრო ლაპარაკი. ვამარჩქიე, ჯიმა, ათე ბაღანეფიში ჩქარჩქალიშა - არ შემიძლია
ვუსმინო, ძმაო, ამ ბავშვების ხმაურს. შდრ. ჭყარჭყალი; ჯღარჯღალი. 

Lemma: chkarchkaler-i  
Number: 25053  
ჩქარჩქალერ-ი (ჩქარჩქალერს) მიმღ. ვნებ. წარს. ჩქარჩქალანს ზმნისა -- მსხვილად დაღერღილი. 

Lemma: chkarchkalua  
Number: 25054  
ჩქარჩქალუა (ჩქარჩქალუას) სახელი ჩქარჩქალანს ზმნისა -- 1. დაუკვირვებელი, გაურკვეველი ლაპარაკი, -- როშვა.
ქოთქვი ჯგირო, მუს ჩქარჩქალანქ? - თქვი კარგად, რას როშავ? 2. მსხვილად დაღერღვა. ჯვეში სიმინს ხეში სქიბუთ
ჩქარჩქალანდეს წიწილეფიშოთ -ძველ სიმინდს ხელის წისქვილით ღერღავდნენ (მსხვილად) წიწილებისთვის. შდრ.
ჯგარჯგალუა. ჩქარჩქალანს (დოჩქარჩქალუუ მსხვილად დაღერღა, დოუჩქარჩქალუუ დაუღერღავს, დონოჩქარჩქალუე(ნ) დაღერღავდა
თურმე) გრდმ. მსხვილად ღერღავს; როშავს რაღაცას. უჩქარჩქალანს (დუუჩქარჩქალუუ მსხვილად დაუღერღა, დუუჩქარჩქალუუ
მსხვილად დაუღერღავს) გრდმ. სასხ. ქც. ჩქარჩქალანს ზმნისა -- მსხვილად უღერღავს. ოჩქარჩქალაფუანს (ოჩქარჩქალაფუუ
აღერღვინა, უჩქარჩქალაფუაფუ უღერღვინებია, ნოჩქარჩქალაფუე(ნ) აღერღვინებდა თურმე მსხვილად) კაუზ. ჩქარჩქალანს ზმნისა --
მსხვილად აღერღვინებს. ჩქარჩქალერი მიმღ. ვნებ. წარს. მსხვილად დაღერღილი. 

Lemma: chkapal-i  
Number: 25055  
ჩქაფალ-ი (ჩქაფალს) იხ. ჩქვაფალი. 

Lemma: chkapalua  
Number: 25056  
ჩქაფალუა (ჩქაფალუას) იგივეა, რაც ცქაფალუა, -- ოდნავ თოვა; თოვლით მიწის ოდნავ დაფარვა. თირქ ქომორთუ დო
დიხა მოჩქაფალუუ - თოვლი მოვიდა და მიწა ოდნავ დაფარა. 

Lemma: chkapin-i  
Number: 25057  
ჩქაფინ-ი (ჩქაფინს) ჩხუბი, დავიდარაბა. 

Lemma: chkapua  
Number: 25058  
ჩქაფუა (ჩქაფუას) სახელი ჩქაფუნს ზმნისა -- ხარბად, ღორულად (ხმის გამოცემით) ჭამა. შდრ. თქვაფუა. 

Lemma: chkachkir-i  
Number: 25059  
ჩქაჩქირ-ი (ჩქაჩქირს) მიმღ. ვნებ. წარს. ჩქაჩქუნს ზმნისა -- {და}ჩეჩქვილი. ჩქაჩქირიე სხული ლაგვანიშა
დინაარღვაფალო - {და}ჩეჩქვილია მსხალი ქვევრში ჩასაყრელად. 

Lemma: chkachkua  
Number: 25060  
ჩქაჩქუა (ჩქაჩქუას) სახელი ჩქაჩქუნს ზმნისა -- ჩეჩქვა; ნაყვა; თეთქვა, ბეგვა. გაიშეღუ უმულუ კოპეშია, დოჩქაჩქუ დო
ღეჯენს ქაწუურღუ - გამოიტანა მოუსვლელი კვახი, დაჩეჩქვა და ღორებს დაუყარა. მოუნჭ ყამა ხუმლა კოჩქ, ოკოცალ,
ოკოჩქაჩქ: აია, 1, გვ. 22 - დაუშინა ხანჯალი ხმელმა კაცმა, დასერა (დაცელა), დაჩეჩქვა. ჩქაჩქუნს (დოჩქაჩქუ დაჩეჩქვა,
დუუჩქაჩქუ დაუჩეჩქვავს, დონოჩქაჩქუე(ნ) დაჩეჩქვავდა თურმე) გრდმ. ჩეჩქვავს. უჩქაჩქუნს (დუუჩქაჩქუ დაუჩეჩქვა, დუუჩქაჩქუ
დაუჩეჩქვავს) გრდმ. სასხ. ქც. ჩქაჩქუნს ზმნისა -- უჩეჩქვავს. იჩქაჩქუ{უ}(ნ) (დიიჩქაჩქუ დაიჩეჩქვა, დოჩქაჩქე{ლე}(ნ) დაჩეჩქვილა)
გრდუვ. ვნებ. ჩქაჩქუნს ზმნისა -- იჩეჩქვება. აჩქაჩქუ{უ}(ნ) (დააჩქაჩქუუ დაეჩეჩქვა, დოჩქაჩქუუ დასჩეჩქვია) გრდუვ. ვნებ. უჩქაჩქუნს
ზმნისა -- ეჩეჩქვება. იჩქაჩქე(ნ) (იჩქაჩქუ შესაძლებელი გახდა ჩეჩქვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ჩქაჩქუნს ზმნისა -- შეიძლება
ჩეჩქვა აჩქაჩქე(ნ) (აჩქაჩქუ შეძლო ეჩეჩქვა, -- , დონოჩქაჩქუე(ნ) შესძლებია დაჩეჩქვა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ჩქაჩქუნს ზმნისა --
შეუძლია დაჩეჩქოს. ოჩქაჩქაფუანს (ოჩქაჩქაფუუ აჩეჩქვინა, უჩქაჩქაფუაფუ უჩეჩქვინებია, ნოჩქაჩქაფუე(ნ) აჩეჩქვინებდა თურმე) კაუზ.
ჩქაჩქუნს ზმნისა -- აჩეჩქვინებს. მაჩქაჩქალი მიმღ. მოქმ. მჩეჩქვავი. ოჩქაჩქალი მიმღ. ვნებ. მყ. საჩეჩქვი. {დო}ჩქაჩქილი მიმღ. ვნებ.
წარს. {და}ჩეჩქვილი. ნაჩქაჩქა, ნაჩქაჩქუ მიმღ. ვნებ. წარს. ნაჩეჩქვი. ნაჩქაჩქუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ჩეჩქვის საფასური. {უდუ}უჩქაჩქუ
მიმღ. უარყ. {და}უჩეჩქვავი. შდრ. ზანჭუა, ჯგვაჯგუა. 

Lemma: chkenjier-i  
Number: 25061  
ჩქენჯიერ-ი (ჩქენჯიერს) იგივეა, რაც რჩქინელი, -- მცოდნე. შდრ. რჩქინა. 

Lemma: chkechkua  
Number: 25062  
ჩქეჩქუა (ჩქეჩქუას) იგივეა, რაც ჩქაჩქუა, -- 1. ბევრის ყრა. ჩქეჩქუდუ ირფელი - ეყარა ყველაფერი. 2. ძლიერ (მაგრად)
{გა}ყინვა. ღუმა მანგარას ჸინუნდუ დო გუუჩქეჩქუდუ ირფელი - წუხელ მაგრად ყინავდა და (მაგრად) გაუყინავს
ყველაფერი. 3. უხეშად დანაყვა (ქვით...); ჩეჩქვა. 



Lemma: chkva  
Number: 25063  
ჩქვა (ჩქვას; მრ. რიცხვ. ჩქვ-ალ-ეფ-ი ეშვები) ეშვი. ჩქვა უღუ ჟარნეჩიდოვითი საჯენიში მაგინძა: მ. ხუბ., გვ. 8 - ეშვი აქვს
ორმოცდაათი საჟენის სიგრძისა. კერს ჩქვას ქუმაბუმეს: მ. ხუბ., გვ. 11 - კერატს ეშვზე მოაბეს. მავა ჩქვათია
გოფსოფუნქია: მ. ხუბ., გვ. 116 - მეო ეშვით გავგლეჯო. 

Lemma: chkvala  
Number: 25064  
ჩქვალა (ჩქვალას) იგივეა, რაც ჩქოლა, -- ნორჩი, ქორფა. ჩქვალა კჷნტჷრი - ნორჩი (ქორფა) კიტრი. შდრ. საბა: ჩქოლი
ახალმოზარდი, ნორჩი, წურილი. 

Lemma: chkvalam-i//chkvam-i  
Number: 25065  
ჩქვალამ-ი//ჩქვამ-ი (ჩქვალამს//ჩქვამს) ეშვიანი. 

Lemma: chkvana  
Number: 25066  
ჩქვანა (ჩქვანას) იხ. რჩქვანა. 

Lemma: chkvapa1  
Number: 25067  
ჩქვაფა1 (ჩქვაფას) იგივეა, რაც ჩქუმალა, -- სახელი ოჩქვანს ზმნისა -- გაგზავნა (სულიერი არსებისა; უსულო საგანზე
ამბობენ ჯღონა-ს). მა მეიჩქვანქ მარკინეს: მ. ხუბ., გვ. 1 - მე გამოგიგზავნი მოჭიდავეს. შქაკოჩო ქიმმოჩქვეს - შუაკაცად
მიმაგზავნეს. ოჩქვანს (ოჩქუ {გა}აზავნა, უჩქვაფუ {გა}უგზავნია, ნოჩქვაფუე(ნ) აგზავნიდა თურმე) გრდმ. აგზავნის. უჩქვანს (მეუჩქუ
მიუგზავნა, მეუჩქვაფუ მიუგზავნია) გრდმ. სასხ. ქც. ოჩქვანსზმნისა -- უგზავნის. იჩქვაფუუ(ნ) (იჩქუ {გა}იგზავნა, ჩქვაფე{ლე}(ნ)
{გა}გზავნილა) გრდუვ. ვნებ. ოჩქვანს ზმნისა -- იგზავნება. აჩქვაფუუ(ნ) (აჩქუ {გა}ეგზავნა, ჩქვაფუუ {გა}ჰგზავნია) გრდუვ. ვნებ.
უჩქვანს ზმნისა -- ეგზავნება. იჩქვინე(ნ) (იჩქვინუ შესაძლებელი გახდა {გა}გზავნა, ჩქვაფელე(ნ) შესაძლებელი გამხდარა
{გა}გზავნა, -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ოჩქვანს ზმნისა -- შეიძლება {გა}იგზავნოს. აჩქვენე(ნ) (აჩქვენუ შეძლო {გა}ეგზავნა, -- ,
ნოჩქვაფუე(ნ) შესძლებია {გა}გზავნა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უჩქვანს ზმნისა -- შეუძლია {გა}აგზავნოს. ოჩქვაფუანს (ოჩქვაფუუ
აგზავნინა, უჩქვაფუაფუ უგზავნინებია, ნოჩქვაფუაფუე(ნ) აგზავნინებდა თურმე) კაუზ. ოჩქვანს ზმნისა -- აგზავნინებს. მაჩქვაფალი მიმღ.
მოქმ. {გა}მგზავნ{ელ}ი. ოჩქვაფალი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}საგზავნი. ჩქვაფილ/რი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}გზავნილი. ნაჩქვეფი მიმღ. ვნებ.
წარს. {გა}ნაგზავნი. ნაჩქვაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}გზავნის საფასური. უჩქვაფუ{რი} მიმღ. უარყ. {გა}უგზავნელი. შდრ. ლაზ.
ჩქჳ, შქჳ: ვოჩქუმერ ვაგზავნი, ვაცილებ (ნ. მარი). 

Lemma: chkvapa2//shkvapa  
Number: 25068  
ჩქვაფა2//შქვაფა (ჩქვაფას//შქვაფას) სახელი ოჩქვანს, ოშქვანს ზმნისა -- გადაქცევა, გახდომა. ნიტე მაფა ქოპუასი, სი
გეგოჩქვა დედოფალო - ნეტავი მეფე მქნა, შენ გაგხდი დედოფლად. ტვერიშორო გეგოჩქვანქია: ა. ცაგ., გვ. 34 - მტვრად
გაქცევო. 

Lemma: chkvapal-i  
Number: 25069  
ჩქვაფალ-ი (ჩქვაფალ/რს) იხ. ჩქაფალი, -- უაზრო, გაურკვეველი და წინდაუხედავი ლაპარაკი. მუჭო ჩქვაფალა, გაჩენდი!
- როგორ ყველაფერს ლაპარაკობ, გაჩერდი! ჩქვაფალანს (ჩქვაფალუუ უაზროდ ილაპარაკა, უჩქვაფალუუ უაზროდ ულაპარაკნია,
ნოჩქვაფალუე(ნ) უაზროდ ლაპარაკობდა თურმე) გრდმ. უაზროდ და წინდაუხედავად ლაპარაკობს. 

Lemma: chkvapala  
Number: 25070  
ჩქვაფალა (ჩქვაფალას) ვისაც ჩქვაფალი სჩვევია, -- უაზროდ და წინდაუხედავად მოლაპარაკე. ჩქვაფალა ოსური რე -
უაზროდ და წინდაუხედავად მოლაპარაკე ქალია. 

Lemma: chkvapap-i  
Number: 25071  
ჩქვაფაფ-ი (ჩქვაფაფის) ჩქამუნით, ხრამუნით ჭამა, -- თქვლეფა. კოს კოჩი ჯოგუნი, იში ჭკომუა ჩქვაფაფო მაასიმენია: ი.
ყიფშ., გვ. 179 - კაცს კაცი რომ სძულს, იმისი ჭამა თქვლეფად მოესმისო. შდრ. ჩქვაფუა. 

Lemma: chkvapua  
Number: 25072  
ჩქვაფუა (ჩქვაფუას) იგივეა, რაც ჩქვაფაფი, -- სახელი ჩქვაფუნს ზმნისა -- თქვლეფა; ჩქამუნით, ხმაურით ჭამა. შხაფილ
კერიცალო მუნეფი ქიითიჩქვაფუდეს:ქხს, 1, გვ. 291 - მშიერი კერატივით თვითონ ჩქამუნებდნენ. // გადატ. ცხვირ-პირში
მაგრად ჩარტყმით ცემა; ხეთქვა რისამე. ჩქვაფუნს (დოჩქვაფუ დათქვლიფა, დუუჩქვაფუ დაუთქვლეფია, დონოჩქვაფუე(ნ)
დათქვლეფდა თურმე) გრდმ. თქვლეფს. შდრ. თქვაფუა. 

Lemma: chkvachkvap-i  
Number: 25073  
ჩქვაჩქვაფ-ი (ჩქვაჩქვაფის), ჩქვაჩქვინ-ი (ჩქვაჩქვინს) სახელი ჩქვაჩქუნს ზმნისა -- ძლიერი დარტყმა, -- ჩაჩქუნი. ქარი
რდუ დო კარენს მეუღუდუ ჩქვაჩქვაფი//ჩქვაჩქვინი - ქარი იყო და კარებს გაჰქონდა ჩაჩქუნი. 

Lemma: chkvachkua  
Number: 25074  
ჩქვაჩქუა (ჩქვაჩქუას) იგივეა, რაც ჩქაჩქუა, -- სახელი ჩქვაჩქუნს ზმნისა -- ძლიერი დარტყმა; მაგრად ცემა; ჩაჩქუნი, ჩეჩქვა.
ათაქ ქჷდნაჩქვაჩქჷ თე რაშიქ დო ეკილჷ:მ. ხუბ., გვ. 123 - აქ ჩაჩეჩქვა ამ რაშმა და ამოვიდა. შდრ. ზანჭუა, ჯგვაჯგუა. 

Lemma: chkvena1  
Number: 25075  
ჩქვენა1, რჩქვენა ({რ}ჩქვენას) სახელი უჩქუ(ნ) ზმნისა -- ცოდნა. სინდაქ თქუუა: ჩქიმი ბერგი ქომუჩასი, ჯგირი ბარგუა



მიჩქუნია - სიძემ თქვაო: ჩემი თოხი რომ მომცა, კარგი მარგვლა ვიციო. ანწი თქვა გიჩქუნანია: მ. ხუბ., გვ. 3 - აწი თქვენ
იცითო. ღურელიში ოსქილიდაფარი წამალი სი ოკონო ვაიჩქუდასიე?: მ. ხუბ., გვ. 11 - მკვდრის მოსარჩენი წამალი შენ არ
უნდა იცოდეო? ჭყიშის ვა ნოჩქვედჷ, ჩქი დუს მითოვხედითი ნი: ი. ყიფშ., გვ. 22 - მწყემსს არ სცოდნია (თურმე), ჩვენ თავში
რომ ვიჯექით. უჩქუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის მწკრივებში) გრდმ. იცის. აჩქვენუუ(ნ) (მხოლოდ მყოფადის წრის
მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. ეცოდინება. ვრცლად იხ. ტ. 1, ტაბულა ხხ3, გვ. 138-140. 

Lemma: chkvena2  
Number: 25076  
ჩქვენა2 (ჩქვენას) იგივეა, რაც რჩქვენა, რჩქინა -- ჩენა. ჩქუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრის მწკრივებში) გრდუვ. სტატიკ. ჩანს. 

Lemma: chkvepere  
Number: 25077  
ჩქვეფერე (ჩქვეფერეს) დაღმეჭილი. 

Lemma: chkveperia  
Number: 25078  
ჩქვეფერია (ჩქვეფერიას) იგივეა, რაც ჩქვეფერე, -- დაღმეჭილი. დღაშე ვითიშახ ისვანს, მარა იშენ ქორე ჩქვეფერია:
ქხს, 1, გვ. 181 - დღეში ათჯერ ისვამს, მაგრამ მაინც დაღმეჭილია. 

Lemma: chkvepie  
Number: 25079  
ჩქვეფიე (ჩქვეფიეს) წინდაუხედავად მოლაპარაკე. 

Lemma: chkvepua  
Number: 25080  
ჩქვეფუა (ჩქვეფუას) იხ. ჩქვაფუა, -- სახელი ჩქვეფუნს ზმნისა -- ცხვირ-პირში გარტყმა; მაგრად ცემა, ცხვირ-პირში რტყმით.
მააჸონებაფუუ გური ნი, დოჩქვეფუ - რომ გააბრაზა (მოაყვანინა გული), მაგრად ცემა (სახეში დარტყმით). იხ. თქვეფუა,
თქვეშუა. 

Lemma: chkvechkv-i  
Number: 25081  
ჩქვეჩქვ-ი (ჩქვეჩქვის) გალეწვის შემდეგ დარჩენილი ფშუტი მარცვლები, -- ჩენჩო, ჩეჩქი, ჩურჩა. შდრ. ცქვეცქვი. 

Lemma: chkvechkua  
Number: 25082  
ჩქვეჩქუა (ჩქვეჩქუას) იგივეა, რაც ჩქვაჩქუა. 

Lemma: chkviral-i  
Number: 25083  
ჩქვირალ-ი (ჩქვირალს) იგივეა, რაც ცქვირალი. 

Lemma: chkvipa//chkvipal-i  
Number: 25084  
ჩქვიფა//ჩქვიფალ-ი (ჩქვიფა{ლ}ს) ფართო პირი-სახისა (უშნო). ნიჩვი ჩქვიფალი - ფართო პირსახისა. 

Lemma: chkvichkva//chkvichval-i  
Number: 25085  
ჩქვიჩქვა//ჩქვიჩვალ-ი (ჩქვიჩვა{ლ}ს) იგივეა, რაც ჯგვიჯგვა//ჯგვიჯგვალი. 

Lemma: chki  
Number: 25086  
ჩქი, ჩქჷ პირველი პირის მრავლობითი რიცხვის ნაცვალსახელი (არ იბრუნვის) ჩვენ. ჩქი ხოლო ვორეთ ტარიელეფია: მ.
ხუბ., გვ. 2 - ჩვენც ვართ ტარიელებიო. ჩქჷ-ვა კრეპუსტი გავაკეთათია: მ. ხუბ., გვ. 205 - ჩვენო სიმაგრე გავაკეთოთო. ჩქი
სუმხოლო ართიანს ბგუთ: მ. ხუბ., გვ. 61 - ჩვენ სამივე ერთმანეთს ვგავართ. შდრ. ლაზ. ჩქინ//ჩქუნ//ჩქუ//შქუ ჩვენ (ნ. მარი). 

Lemma: chkim-i//chke'm-i  
Number: 25087  
ჩქიმ-ი//ჩქჷმ-ი (ჩქი/ჷმს, ჩქი/ჷნს) პირველი პირის მხოლობითი რიცხვის კუთვნილებითი ნაცვალსახელი ჩემი. ქიანა ჩქიმი
მიჩქუდუა - ქვეყანა ჩემი მეგონაო. ჩქიმი დიდა დო ჯიმალენქ ჩილამურით გობჯუდეს: შ. ბერ., გვ. 89 - ჩემმა დედამ და
ძმებმა ცრემლით დამკოცნეს. შდრ. ლაზ. ჩქიმ//შქიმ ჩემი (ნ. მარი). 

Lemma: chkimda  
Number: 25088  
ჩქიმდა ჩემთან; ჩემკენ; ჩემზე; ჩემს შესახებ. დოხთურს ჩქიმდა სო მართედჷ: ი. ყიფშ., გვ. 161 - ექიმს ჩემთან როგორ
შეეძლო მოსვლა. ჩქიმდა ვანორღვე სი იმენდი: ქხს, 1, გვ. 135 - ჩემზე არ გქონია შენ იმედი. ჩქიმდა ფიქრეფი სი ნუ გიღუ:
ქხს, 1, გვ. 134 - ჩემზე ფიქრები შენ ნუ გაქვს. 

Lemma: chkimdudisho(t)  
Number: 25089  
ჩქიმდუდიშო(თ) ჩემთვის, ჩემი თავისთვის. მათი ჩქიმდუდიშო თაში ვორდი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 41 - მეც ჩემთვის
(ჩემი თავისთვის) ასე ვიყავი. 

Lemma: chkimde  
Number: 25090  
ჩქიმდე ჩემგან. ვაღურედათ იში მეტი, ჩქიმდე სახელქ ვაგაღასი:ქხს, 1, გვ. 264 - არ მომიკვდეთ (იმის მეტი), ჩემგან
სახელი ვერ წაიღო. 



Lemma: chkimian-i  
Number: 25091  
ჩქიმიან-ი (ჩქიმიანს) ჩემიანი. გუმაჯოგუ ირკოჩქ ართო, ჩქიმიანქ დო შხვაში თურქ - შემძულდა ყველა (ყველა კაცი)
ერთად, ჩემიანი და სხვისიანი. 

Lemma: chkimi  
Number: 25092  
ჩქიმი თურ-ი (ჩქიმი თურს) ჩემიანი, ჩემი მოგვარე, ახლობელი. იხ. თური. 

Lemma: chkimisheni  
Number: 25093  
ჩქიმიშენი ჩემთვის; ჩემზე, ჩემს შესახებ. ჩქიმიშენი ქუუწიით: ი. ყიფშ., გვ. 3 - ჩემზე (ჩემს შესახებ) უთხარით. ჩქიმიშენი
არძო ართი რე: ი. ყიფშ., გვ. 56 - ჩემთვის ყველა ერთი არის. ვაი ჩქიმიშენი, -- სქანი დიდა ღურელი! - ვაი მე, შენი დედა
მკვდარი! 

Lemma: chkimishoro  
Number: 25094  
ჩქიმიშორო ზმნზ. ჩემნაირად, ჩემს მსგავსად. იხ. ჩქიმორო. 

Lemma: chkimic'k'uma  
Number: 25095  
ჩქიმიწკუმა, ჩქიმიწკჷმა (ღ ჩქიმიშ-კუ/ჷმა) ჩემთან. 

Lemma: chkimijgura  
Number: 25096  
ჩქიმიჯგურა, ჩქიმიჯგუა (ჩქიმიჯგურას) ჩემისთანა, ჩემი მსგავსი. 

Lemma: chkimo  
Number: 25097  
ჩქიმო, ჩქიმოთი, ჩქიმოთჷ ჩემთვის. 

Lemma: chkimobiet  
Number: 25098  
ჩქიმობიეთ ზმნზ. იგივეა, რაც ჩქიმობუეთ. იხ. ჩქიმობუა. 

Lemma: chkimobua  
Number: 25099  
ჩქიმობუა (ჩქიმობუას) ჩემები, ჩემიანები, ჩემი ახლობლები. ბძირი არძო ჩქიმობუა: ი. ყიფშ., გვ. 156 - ვნახე ყველა
ჩემიანი. ჩქიმობუეთ ზმნზ. ჩემი სახელით. ჩქიმობუეთ მუთუნი ვაუწუა - ჩემგან (ჩემი სახელით) არაფერი უთხრა.
ჩქიმობურო ზმნზ. ჩემებურად. მა ირფელს ჩქიმობურო ვაკეთენქ - მე ყველაფერს ჩემებურად ვაკეთებ. 

Lemma: chkimobura  
Number: 25100  
ჩქიმობურა (ჩქიმობურას) ჩემიანები, ჩემებური. ჩქიმობურა კოჩიე - ჩემებური კაცია. 

Lemma: chkimoti  
Number: 25101  
ჩქიმოთი, ჩქიმოთჷ იხ. ჩქიმო. თოლ'შა ვამომიოლჷდჷნი, სი ჩქიმოთჷ თინა რდი: ი. ყიფშ., გვ. 144 - თვალში რომ არ
მომივიდოდი, შენ ჩემთვის ის იყავი. 

Lemma: chkimoro  
Number: 25102  
ჩქიმორო იგივეა, რაც ჩქიმიშორო, -- ზმნზ. ჩემსავით, ჩემ მსგავსად. ჩქიმორო სი ე საქმე ვაგაკეთინე - ჩემსავით შენ ამ
საქმეს ვერ გააკეთებ. 

Lemma: chkim  
Number: 25103  
ჩქიმ უნებურო ზმნზ. ჩემ უნებურად. ვო, მუსხი კოჩი ქორე ჩქიმ უნებურო ღურელია!: თ. სახოკ., გვ. 262 - ვო, რამდენი კაცია
ჩემ უნებურად მკვდარიო! 

Lemma: chkin-i//chke'n-i  
Number: 25104  
ჩქინ-ი//ჩქჷნ-ი (ჩქი/ჷნს) პირველი პირის მრავლობითი რიცხვის კუთვნილებითი ნაცვალსახელი ჩვენი. ჩქინი ჸუდე - ჩვენი
სახლი. შდრ. ლაზ. შქინი//ჩქინი//შქუნი//ჩქუნი ჩვენი (ნ. მარი). 

Lemma: chkina  
Number: 25105  
ჩქინა (ჩქინას) იგივეა, რაც რჩქინა, ჩქვენა, -- 1. ცოდნა; 2. ჩენა. 

Lemma: chkinapil-i  
Number: 25106  
ჩქინაფილ-ი (ჩქინაფილ/რს) იგივეა, რაც რჩქინელი, -- მცოდნე. 

Lemma: chkinda  
Number: 25107  
ჩქინდა (ღ ჩქინ-და: ჩქინ ნაცვალსახელი ჩვენ, და -- თანდებული თვის) ჩვენთვის. ჩქინდა მუთუნ ვა უკითხირუ: კ. სამუშ.,



ქხპს, გვ. 153 - ჩვენთვის არაფერი უკითხავს. 

Lemma: chkinde  
Number: 25108  
ჩქინდე (ღ ჩქინ-დე: ჩქინ ნაცვალსახელი ჩვენ, დე -- თანდებული გან) ჩვენგან. ჩქინდე მუთუნი ვააღინედუნი, ვოუჩქუდუო!
- ჩვენგან რომ ვერაფერს წაიღებდა, არ იცოდა! 

Lemma: chkinebura  
Number: 25109  
ჩქინებურა, ჩქინობურა, ჩქჷნობურა (ჩქინებურას, ჩქი/ჷნობურასღ ჩქინ-ებურა//ჩქინ-ობურა: ჩქინ ნაცვალსახელი ჩვენ, -
ებურა//-ობურა -- სუფიქსი) ჩვენებური. ჭკუა შელასირი მაფუ, ვა მარჩქილე ჩქინობურა: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 38 - ჭკუა
შერყეული მაქვს, არ მესმის ჩვენებური. ქჩქინებურა ბერგი ჩვენებური თოხი. იხ. ბერგი. ქჩქინებურა კობეშია//კოპეშია
ჩვენებური კვახი, მსხვილი გოგრა, თეთრი გოგრა (ა. მაყ.). 

Lemma: chkinian-i(chkinians)  
Number: 25110  
ჩქინიან-ი(ჩქინიანს) ჩვენიანი. 

Lemma: chkinner-i(chkinners)  
Number: 25111  
ჩქინნერ-ი(ჩქინნერს) ჩვენნაირი, ჩვენი მსგავსი. 

Lemma: chkin-chkin-i(chkin-chkins)  
Number: 25112  
ჩქინ-ჩქინ-ი(ჩქინ-ჩქინს) ჩვენ-ჩვენი; თითოეული ცალ-ცალკე. ჩქინ-ჩქინი საქვარი ვაკეთათ - ჩვენ-ჩვენი საქმე ვაკეთოთ.
ოკო იბდათი ჩქინ-ჩქინით, მობრსათჷნი ჩქინ-ჩქინ ჭარა: აია, 1, გვ. 20 - უნდა წავიდეთ ჩვენ-ჩვენი გზით, რომ გამოვცადოთ
ჩვენ-ჩვენი ბედისწერა. ჩქინ-ჩქინო ზმნზ. ჩვენ-ჩვენთვის. 

Lemma: chkip-i  
Number: 25113  
ჩქიფ-ი (ჩქიფის) ჩანგალი. შდრ. გურ., აჭარ. ჩქიფი ჩანგალი (ი. ჭყ.). 

Lemma: chkichk-i  
Number: 25114  
ჩქიჩქ-ი (ჩქიჩქის) იგივეა, რაც ჩქიჩქუ, -- ჩვილი, ბავშვი. ქიბრჩინუქ დო იშენ ვორექ ჩქიჩქი - ვბერდები და მაინც ვარ
ჩვილი (ბავშვი). 

Lemma: chkichkin-i  
Number: 25115  
ჩქიჩქინ-ი (ჩქიჩქინს) იგივეა, რაც ჭკიჭკინი, ჯგიჯგინი, -- უშნოდ სიცილი, კრეჭა. იჩქიჩქინანს (იჩქიჩქინუუ იკრიჭა, უჩქიჩქინუუ
უკრეჭია, ნოჩქიჩქინუე(ნ) უშნოდ იცინოდა, -- იკრიჭებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. უშნოდ იცინის, იკრიჭება. 

Lemma: chkichku  
Number: 25116  
ჩქიჩქუ, ჩქჷჩქჷ (ჩქიჩქუს, ჩქჷჩქჷს) ჩვილი. მა ჩქიჩქუ ვორდი - მე ჩვილი ვიყავი. 

Lemma: chkichkareba  
Number: 25117  
ჩქიჩქარება (ჩქიჩქარებას), ჩქიჩქარუა (ჩქიჩქარუას) სახელი ეჩქიჩქარებუ(ნ) ზმნისა -- აჩვილება, აჩუყება (გულისა). გურქ
ეჩქიჩქარუ, თე ამბე ქევეჩიინი - გული აუჩუყდა, ეს ამბავი რომ ვუამბე. ეჩქიჩქარებუ(ნ) (ეჩქიჩქარუ აუჩვილდა, ჩქიჩქარებუ
ასჩვილებია, ნოჩქიჩქარებუე(ნ) აუჩვილდებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. აუჩვილდება, აუჩუყდება. 

Lemma: chkichkarebul-i  
Number: 25118  
ჩქიჩქარებულ-ი (ჩქიჩქარებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეჩქიჩქარებუ(ნ) ზმნისა -- აჩვილებული, აჩუყებული. იხ. ჩქიჩქარება. 

Lemma: chkichkon-i  
Number: 25119  
ჩქიჩქონ-ი (ჩქიჩქონს) იგივეა, რაც ჩქიჩქონუა, -- ჩიჩქნა. 

Lemma: chkichkonua  
Number: 25120  
ჩქიჩქონუა (ჩქიჩქონუას) სახელი ჩქიჩქონუნს ზმნისა -- ჩიჩქნა, ცუდად თხრა. // გადატ. უშნოდ და ხარბად ჭამა. ჩქიჩქონუნს
(ჩქიჩქონუ ჩიჩქნა, უჩქიჩქონუ უჩიჩქნია, ნოჩქიჩქონუე(ნ) ჩიჩქნიდა თურმე) გრდმ. ჩიჩქნის, უშნოდ თხრის; ხარბად ჭამს. უჩქიჩქონუნს
(დუუჩქიჩქონუ დაუჩიჩქნა, დუუჩქიჩქონუ დაუჩიჩქნია) გრდმ. სასხვ. ქც. ჩქიჩქონუნს ზმნისა -- უჩიჩქნის. იჩქიჩქონუუ(ნ) (დიიჩქიჩქონუ
დაიჩიჩქნა, დოჩქიჩქონე{ლე}(ნ) დაჩიჩქნილა) გრდუვ. ვნებ. ჩქიჩქონუნს ზმნისა -- იჩიჩქნება. აჩქიჩქონუ{უ}(ნ) (დააჩქიჩქონუ
დაეჩიჩქნა, დოჩქიჩქონუუ დასჩიჩქნია) გრდუვ. ვნებ. უჩქიჩქონუნს ზმნისა -- ეჩიჩქნება. იჩქიჩქონე(ნ) (იჩქიჩქონუ შესაძლებელი
გახდა ჩიჩქნა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ჩქიჩქონუნს ზმნისა -- შეიძლება იჩიჩქნოს. აჩქიჩქონე(ნ) (აჩქიჩქონუ შეძლო ეჩიჩქნა,
-- , ნოჩქიჩქონუე(ნ) შესძლებია ეჩიჩქნა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უჩქიჩქონუნს ზმნისა -- შეუძლია ჩიჩქნოს; ხარბად ჭამოს.
ოჩქიჩქონაფუანს(ოჩქიჩქონაფუუ აჩიჩქნინა, უჩქიჩქონაფუაფუ უჩიჩქნინებია, ნოჩქიჩქონაფუე(ნ) აჩიჩქნინებდა თურმე) კაუზ. ჩქიჩქონუნს
ზმნისა -- აჩიჩქნინებს. მაჩქიჩქონალი მიმღ. მოქმ. მჩიჩქნი, მჩიჩქნელი. ოჩქიჩქონალი მიმღ. ვნებ. მყ. საჩიჩქნი; ხარბად საჭმელი.
ჩქიჩქონილი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ჩიჩქნილი. ნაჩქიჩქონა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაჩიჩქნი. ნაჩქიჩქონუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ჩიჩქნის
საფასური. უჩქიჩქონუ მიმღ. უარყ. უჩიჩქნი. იხ. ჩიჩქონუა. შდრ. ჯგიჯგონუა; ძგიძგონუა, ცქიცქონუა, წკიწკონუა. 

Lemma: chkichku  
Number: 25121  
ჩქიჩქუ (ჩქიჩქუს) იგივეა, რაც ჩიჩქუ, ჩქჷჩქჷ, -- ახალი, რბილი რამ, -- ჩვილი; ჩვილი ყრმა. ჩქიჩქუ თულემს მეჭოფუნს: ქხს,



1, გვ. 305 - ჩვილ გოჭებს იჭერს. ჟირი მეძუძურიშ შქას ჩქჷჩქჷქ ქაშაღურუა - ორ მეძუძურს შორის ჩვილი (ბავშვი) მოკვდაო.
იშ ჩქიჩქუენს სქანი ძუძუ ვახვად: ქხს, 1, გვ. 38 - მის ბალღებს (ჩვილებს) შენი ძუძუ არ ხვდება. შდრ. ძვ. ქართ. ჩჩჳლი. ლაზ.
ჩუჩქუ//ჩუჩკუ რბილი, ნაზი (ნ. მარი). 

Lemma: chkichkuoba  
Number: 25122  
ჩქიჩქუობა (ჩქიჩქუობას) ბავშვობა, ჩვილობა. გლახა ჩქიჩქუობა მიღუდუ - ცუდი ბავშვობა (ჩვილობა) მქონდა. 

Lemma: chkot-i  
Number: 25123  
ჩქოთ-ი (ჩქოთის) ჩოთქი. 

Lemma: chkola  
Number: 25124  
ჩქოლა (ჩქოლას) იგივეა, რაც ჩქვალა, -- ახალი, ახალგაზრდა. ჩქოლა ბული ახალგაზრდა ბალი. შდრ. ლორთქოში. საბა:
ჩქოლი ახალ მოზარდი, ნორჩი, წურილი. 

Lemma: chkolir-i  
Number: 25125  
ჩქოლირ-ი (ჩქოლირს) მიმღ. ვნებ. წარს. ჩქოლუნს ზმნისა -- {გა}თხლეშილი, დამტვრეული. 

Lemma: chkolua  
Number: 25126  
ჩქოლუა (ჩქოლუას) სახელი ჩქოლუნს ზმნისა -- გარტყმა (გამეტებით); თხლეშა; თხლაშანის გადენა; გადატ. დამტვრევა.
ჩქოლუნს (დოჩქოლუ დაამტვრია, დაარტყა; დუუჩქოლუ დაუმტვრევია, დაურტყამს; დონოჩქოლუე(ნ) დაამტვრევდა, დაარტყამდა
თურმე) გრდმ. ამტვრევს; არტყამს. იჩქოლუუ(ნ) (დიიჩქოლუ გაითხლიშა, დაიმტვრა; დოჩქოლე{რე}(ნ) გათხლეშილა, დამტვრეულა)
გრდუვ. ვნებ. ჩქოლუნს ზმნისა -- ითხლიშება; იმტვრევა. მაჩქოლარი მიმღ. მოქმ. მთხლეშელი, {გა}მრტყმელი. ოჩქოლარი მიმღ.
ვნებ. მყ. სათხლეში, {გა}სარტყმელი. ჩქოლირი მიმღ. ვნებ. წარს. თხლეშილი, {და}რტყმული. ნაჩქოლა მიმღ. ვნებ. წარს.
ნათხლეში, {და}ნარტყამი. ნაჩქოლუერი მიმღ. ვნებ. წარს. თხლეშის, დარტყმის საფასური. 

Lemma: chkon-i  
Number: 25127  
ჩქონ-ი (ჩქონს) პატარა კუნძული; ჯაგნარიანი რიყე მდინარის პირას (ქეგლ). შდრ. საბა: ჩქონი დაბალი ნაშე. 

Lemma: chkonua  
Number: 25128  
ჩქონუა (ჩქონუას) სახელი ჩქონუნს ზმნისა -- მზრალად ხვნა, ჩიჩქნა. გადატ. საჭმლის მადიანად (ხარბად) ჭამა, -- სანსვლა.
თიში კიბირეფი ჩამოგენდუ კინახონა ოჩქონარს - იმისი კბილები ჩამოგავდა სახნის სახვნელისას. შდრ. ხონუა. 

Lemma: chkonchk-i  
Number: 25129  
ჩქონჩქ-ი (ჩქონჩქის) კლდე, სალი კლდე, ქარაფი, ფრიალო. ჟიმოლეშე სქვამი გვალა, ჩქონჩქი, კჷრდე მორიჸილცჷ
ძიხვი გინირიჸინანცი - ზემოდან ლამაზი მთა, სალი კლდე, კლდეწამოშვერილზე ჯიხვი გადმომდგარა (ამაყად). ჩქონჩქი
ქუა პიტალო (სალი) ქვა. 

Lemma: chkoria  
Number: 25130  
ჩქორია (ჩქორიას) იგივეა, რაც ჩხორია, -- სხივი. ტიბუ ჩქორია თირს ითმურზანს - თბილი სხივი თოვლს უნთებს (ადნობს). 

Lemma: chkoro  
Number: 25131  
ჩქორო (ჩქოროს) იგივეა, რაც ჩხორო, -- ცხრა. ჩქორო ქოპუნცუ, მომიცადითჷ ვითოჟირიშ მეთებაშა: ი. ყიფშ., გვ. 16 -
ცხრა მყავს, დამიცადეთ თორმეტის შევსებამდე. 

Lemma: chkochk-i  
Number: 25132  
ჩქოჩქ-ი (ჩქოჩქის) იგივეა, რაც ჩქონჩქი, -- ქარაფი, ციცაბო კლდე. ჩქოჩქეფი დუც მუნმოჭოფუანა მოზჷსხჷრე
ნტერიცალო: მასალ., გვ. 102 - ქარაფები თავს დაგვყურებს მოსისხლე მტერსავით. 

Lemma: chkuma//chkumala  
Number: 25133  
ჩქუმა//ჩქუმალა (ჩქუმას, ჩქუმალას) იგივეა, რაც ჩქვაფა, -- სახელი ოჩქვანს ზმნისა -- გაგზავნა (დავალებით); გადაქცევა;
გახდომა. ჩქუმალაქ ვადგეზარას ბაღანაშიქ - ბავშვის გაგზავნა არ დაგეზაროს. მუშოთ გუნოჩქუმალუე: ქხს, გვ. 64 -
თავისად გახდის თურმე. 

Lemma: chkumalir-i  
Number: 25134  
ჩქუმალირ-ი (ჩქუმალირს) მიმღ. ვნებ. წარს. ოჩქვანს ზმნისა -- -- გა}გზავნილი. 

Lemma: chkumapil-i  
Number: 25135  
ჩქუმაფილ-ი (ჩქუმაფილ/რს) იგივეა, რაც ჩქუმალირი, -- გაგზავნილი (დავალებით). 

Lemma: chkupuria  
Number: 25136  
ჩქუფურია (ჩქუფურიას) ჩასუქებული კაცის სახის გამომეტყველება, სახეგაბადრული. 



Lemma: chke'  
Number: 25137  
ჩქჷ იგივეა, რაც ჩქი, -- ჩვენ. ჩქჷ გეუნწყით ყაზაყეფც - ჩვენ ავუხსენით გლეხებს. ჩქჷა ჩქჷნი მინჯე გომიტენდესიე...: მ.
ხუბ., გვ. 112 - ჩვენო ჩვენი პატრონი რომ გაგვიშვებდაო... ათენა რე, ჩქჷ მოპუნანი: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 131 - ესაა, ჩვენ რომ
მოგვყავს. 

Lemma: chke'nebura  
Number: 25138  
ჩქჷნებურა, ჩქჷნობრა, ჩქჷნობურა იხ. ჩქინებურა, -- ჩვენებური. აფხაზეფიში ქუდი ქოგჷ ჩქჷნებურა ბერიშ ქუს: ი. ყიფშ.,
გვ. 121 - აფხაზების ქუდი ჰგავს ჩვენებური ბერის ქუდს. გორდი ჩქჷნობრა მიჩქჷდჷ: მასალ., გვ. 99 - ბაყაყი ჩვენებური
მეგონა. ჩქჷნობრეფი ბრელი ოკათჷ: ი. ყიფშ., გვ. 157 - ჩვენებურები ბევრი ურევია. ჩქჷნობურა რაგადი: ი. ყიფშ., გვ. 62 -
ჩვენებური ლაპარაკი. 

Lemma: chke'rchkonua  
Number: 25139  
ჩქჷრჩქონუა (ჩქჷრჩქონუას) იგივეა, რაც ჩქიჩქონუა, -- უშნოდ ჭამა. 

Lemma: chke'chke'  
Number: 25140  
ჩქჷჩქჷ (ჩქჷჩქჷს) იგივეა, რაც ჩქიჩქუ, -- ახალი, რბილი, ჩვილი; ჩვილი ბავშვი. ართის ჩქჷჩქჷ მონოჸვე: ი. ყიფშ., გვ. 62 -
ერთს ჩვილი (ბავშვი) მოჰყავდა თურმე. ჩქჷჩქჷქ დეებადჷ: მ. ხუბ., გვ. 208 - ჩვილი დაიბადა. დააჭუ ხექ ჩქჷჩქჷსჷნი, დიდაქ
რკიაფი დააჭყუ: ი. ყიფშ., გვ. 53 - ხელი რომ დაეწვა ჩვილს, დედამ კივილი დაიწყო. 

Lemma: chke'chke'noba  
Number: 25141  
ჩქჷჩქჷნობა (ჩქჷჩქინობას) ბავშვობა, ჩვილობა. ჩქჷჩქჷნობას ართო რდილეფი: აია, 2, გვ. 76 - ბავშვობაში
(ჩვილობაში)ერთად გაზრდილები. 

Lemma: chxabark'-i  
Number: 25142  
ჩხაბარკ-ი (ჩხაბარკს) თუნუქის გადაგდებისას გამოცენული ხმა; ხმაური; ჩხაკუნი. 

Lemma: chxak'-i  
Number: 25143  
ჩხაკ-ი (ჩხაკის) ძველი ფეხსაცმელი, -- ჯღანი. შდრ. მესხ. ჩხანკი ცუდი, დახეული ქალამანი, ჯღანკი, ჯღანი (ა. ღლ.). 

Lemma: chxalapa  
Number: 25144  
ჩხალაფა (ჩხალაფას) იხ. ნჩხალაფა. 

Lemma: chxana  
Number: 25145  
ჩხანა (ჩხანას) მზე; მზის სხივი; მზიანი დღე (ამინდი); სიცხე. (მინი) ჩხურ მაწუხენს, მინი -- ჩხანა: ი. ყიფშ., გვ. 167 -
(ზოგჯერ) სიცივე მაწუხებს, ზოგჯერ -- სიცხე. წყარი დო ჰავა ზომიერი, ჩხაპალი დო ჩხანა: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 104 -
წყალი და ჰავა ზომიერი, შხაპუნა (წვრილი წვიმა) და მზე (მზიანი). ბჟას სიტუბას ოცილიდუ იში თოლეფი ჩხანა დღასუ: შ.
ბერ., გვ. 65 - მზეს სითბოში ეცილებოდა იმისი თვალები მზიან დღეს. მანგარი ჩხანა ნაწამალა ფურცელემც ჭუნც: ყაზაყ.,
16.03.1930, გვ. 2 - მაგარი სიცხე (მზე) შეწამლულ ფოთლებს წვავს. ჩხანაში ნაჭვი: ი. ყიფშ., გვ. 114 - მზის დამწვარი. ტიბუ
ჩხანა: ქხს, 1, გვ. 328 - თბილი მზე. 

Lemma: chxana  
Number: 25146  
ჩხანა დღა (ჩხანა დღას) მზიანი დღე. მუ ჯგჷრი რე მეშარობა ჸათეჯგუა ჩხანა დღას - რა კარგია მგზავრობა ამისთანა
მზიან დღეს 

Lemma: chxanaia  
Number: 25147  
ჩხანაია (ჩხანაიას) მზიანი დღე, მზიანობა. გურც უჸორც ბჟაში ბჟალარა, სჷტიბა დო ჩხანაია: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 11
- გულს უყვარს მზის მზიანობა, სითბო და მზიანი დღე (დარი). იბტიბუათ ჩხანაია: ქხს, 1, გვ. 54 - გავთბეთ მზეზე . მორთია,
ჩხანაია, თოლეფ ობარჩხალაია: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 12 - მოდიო, მზიანო დღევ, თვალებგასაცისკროვნებო. თუთარჩელა
დო ჩხანაიასჷ ირფელი უჩქჷ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 26 - მთვარიანმა და მზიანმა დღემ ყველაფერი იცის. 

Lemma: chxanapa  
Number: 25148  
ჩხანაფა (ჩხანაფას) მზეობა, მზით დაწვა; მზეზე მიფიცხება. ჩხანა მიჩხანე ორო-მიორე: ქხს, 1, გვ. 167 - მზე მიმზევე და
ჩრდილი -- მიჩრდილე. ფუთქურანც,... ჩხაპალანც, ხან გეთმუჩხანუანც - ცრის,... წვრილად წვიმს, ხან მზე აჭერს (წვავს). იხ.
გე-ჩხანაფა. შდრ. ლაზ. ჩხვაფა ცხელი; თბილი (ამინდი, ჰაერი) (ნ. მარი). 

Lemma: chxank'ap-i  
Number: 25149  
ჩხანკაფ-ი (ჩხანკაფის) რქენა, ჩხაკუნი (რქებისა). თხალეფი ართიანს ჩხანკაფის ქუდუუჭყანანი, თიწკმა დინუნანია -
თხები ერთმანეთს რქენას რომ დაუწყებენ, მაშინ იღუპებიანო (იკარგებიანო). 

Lemma: chxant'-i  
Number: 25150  
ჩხანტ-ი (ჩხანტის) იგივეა, რაც ჩხანჭი. 

Lemma: chxanua  



Number: 25151  
ჩხანუა (ჩხანუას) იგივეა, რაც ჩხანაფა, -- მზის დაჭერა; მზეზე მიფიცხება. 

Lemma: chxanch'-i  
Number: 25152  
ჩხანჭ-ი (ჩხანჭის) ქართის (იხ.) ერთ-ერთ კუთხეში აკეთებდნენ ჩხანჭს, -- ესაა ოთხბოძზე შემდგარი ისლით (ან სხვა რამით)
გადახურული ნაგებობა ავდარსა და ცხელ ამინდში საქონლის თავშესაფარი. 

Lemma: chxanch'ier-i  
Number: 25153  
ჩხანჭიერ-ი (ჩხანჭიერს) იგივეა, რაც ჩხენჭიერი, -- გულიანი, გაბედული; ენერგიული, მონდომებული; ცოცხალი. ჩხანჭიერო
ზმნზ. ენერგიულად. ირო ჭკვერო, ჩხანჭიერო, ჩქჷ ვორდათ ართი გურო - ყოველთვის ჭკვიანად, ენერგიულად, ჩვენ ვიყოთ
ერთგულად. 

Lemma: chxanch'oba  
Number: 25154  
ჩხანჭობა (ჩხანჭობას) იხ. ჩხანჭუა. 

Lemma: chxanch'ua  
Number: 25155  
ჩხანჭუა (ჩხანჭუას): ხალხური სპორტის ერთ-ერთი სახეობა, -- ასპარეზის მონაწილე ავიდოდა ხის კენწეროზე და
ცდილობდა, თავისი სიმძიმით ისე მოეხარა იგი, რომ ფეხებით მიწას შეჰხებოდა. ასეთი შეჯიბრება ტარდებოდა მარტ-
აპრილში ქეჯვარობის შემდეგ (პ. ცხად., ძიებ., გვ. 59). 

Lemma: chxap'-i  
Number: 25156  
ჩხაპ-ი (ჩხაპის) წვიმის წვეთი, შხაპი, შხეფი. 

Lemma: chxap'al-i  
Number: 25157  
ჩხაპალ-ი (ჩხაპალ/რს) შხაპუნი; წვრილი (ჟუჟუნა) წვიმა; წინწკვლა, წკაპუნა წვიმა; წვიმის დაწყება. წყარი დო ჰავა
ზომიერი, ჩხაპალი დო ჩხანა: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 104 - წყალი და ჰავა ზომიერი, წინწკვლა და მზე. 

Lemma: chxap'aler-i  
Number: 25158  
ჩხაპალერ-ი (ჩხაპალერს) მიმღ. ვნებ. წარს. ჩხაპალანს ზმნისა -- დაბკურებული; დანამული, დასხურებული. მესიშ(ი)
ჭვიმათ გობონილი, ჩხაპალერი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 18 - მაისის წვიმით განბანილი, დანამული (დასხურებული). 

Lemma: chxap'alua  
Number: 25159  
ჩხაპალუა (ჩხაპალუას) სახელი ჩხაპალანს ზმნისა -- თქორი, წვრილად წვიმა, წინწკვლა.ჭვინს, ჭვინს, ჩხაპალანს - წვიმს,
წვიმს, წინწკლავს (ჟინჟლავს). ჩხაპალანს (ჩხაპალუუ წვრილად იწვიმა; უჩხაპალუუ წვრილად უწვიმია; ნოჩხაპალუე(ნ) წვრილად
წვიმდა, წინწკავდა თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ. წვრილად წვიმს, წინწკლავს, -- თქორავს. ჩხაპალერი მიმღ. ვნებ. წარს.
{და}ნამული, {და}სხურებული. ნაჩხაპალა//ნაჩხაპალერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნანამი, {და}ნასხურები. შდრ. გითოჸუნელი ჭვიმა;
ფუთქურუა; ციზუა; ცირუა. საბა: შხაპი ჩქარი წვიმა. 

Lemma: chxap'apa  
Number: 25160  
ჩხაპაფა (ჩხაპაფას) იხ. გოჩხაპაფა, -- სხურება, შხეფება. 

Lemma: chxap'ua  
Number: 25161  
ჩხაპუა (ჩხაპუას) სახელი ჩხაპუნს ზმნისა -- დანამვა; სხურება, შხეფება, წყლის მისხმა; რწყვა. მეჸალენს დო ძგალენს
ჩხაპუნს - გიჟივით მიდის (მიგიჟობს) და ნაპირებს რწყავს (ნამავს). ჩხაპუნს (დოჩხაპუ დანამა, დუუჩხაპუ დაუნამავს, დონოჩხაპუე(ნ)
დანამავდა თურმე) გრდმ. ნამავს, ასხურებს. უჩხაპუნს (დუუჩხაპუ დაუნამა, დუუჩხაპუ დაუნამავს) გრდმ. სასხ. ქც. ჩხაპუნს ზმნისა --
უნამავს, უსხურებს. იჩხაპუუ(ნ) (დიიჩხაპუ დაინამა, დოჩხაპე{ლე}(ნ) დანამულა) გრდუვ. ვნებ. ჩხაპუნს ზმნისა -- ინამება, ისხურება.
აჩხაპუუ(ნ) (დააჩხაპუ დაენამა, დოჩხაპუუ დანამვია) გრდუვ. ვნებ. უჩხაპუნს ზმნისა -- ენამება, ესხურება, ეშხეფება. იჩხაპე(ნ)
(იჩხაპუ შესაძლებელი გახდა {და}ნამვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ჩხაპუნს ზმნისა -- შეიძლება {და}ინამოს. აჩხაპე(ნ) (აჩხაპუ
შეძლო {და}ენამა, -- , დონოჩხაპუე(ნ) შესძლებია დანამვა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უჩხაპუნს ზმნისა -- შეუძლია {და}ნამოს.
ოჩხაპაფუანს (ოჩხაპაფუუ ანამვინა, უჩხაპაფუაფუ უნამვინებია, ნოჩხაპაფუე(ნ) ანამვინებდა თურმე) კაუზ. ჩხაპუნს ზმნისა -- ანამვინებს,
ასხურებინებს. მაჩხაპალი მიმღ. მოქმ. მნამავი, მსხურებელი, მშხეფებელი. ოჩხაპალი მიმღ. ვნებ. მყ. სანამავი, სასხურებელი,
საშხეფებელი. ჩხაპილი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნამული, {და}სხურებული, {და}შხეფებული. ნაჩხაპა მიმღ. ვნებ. წარს. ნანამი,
ნასხურები, ნაშხეფი. ნაჩხაპუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნამვის საფასური. {უდუ}უჩხაპუ მიმღ. უარყ. დაუნამავი. 

Lemma: chxap'ur-i  
Number: 25162  
ჩხაპურ-ი (ჩხაპურს) შხაპუნი. 

Lemma: chxap'ura  
Number: 25163  
ჩხაპურა (ჩხაპურას) შეფერილი, ზოლებიანი. ჩხაპურა თხა ზოლებიანი თხა. 

Lemma: chxap'ut'ia  
Number: 25164  
ჩხაპუტია (ჩხაპუტიას) იგივეა, რაც ჩხარკი, ჯღარკი, -- ქუსლჩაკეცილი წუღა. ჩხაპუტია ქიმააძუდუ კუჩხის - ქუსლჩაკეცილი
(უვარგისი) წუღა ეცვა ფეხზე. შდრ. გურ. ჩხაპუტი ძველი უქუსლო ფეხსაცმელი (ა. ღლ.); წუღის ქუსლჩაკეცილი ჩაცმა (ვ. ბერ.).



Lemma: chxar-i  
Number: 25165  
ჩხარ-ი (ჩხარს) აბრეშუმის უვარგისი პარკი (საყაჭედ ვარგა მხოლოდ) (ქეგლ). პარკში ჭია შიგ მოკვდება და შავი წვენი
გარეთ გამოვა, ესაა ჩხარი პარკი. შდრ. ბახვა, ჭყვანჭყვა; იმერ. ჩიხარი აბრეშუმის ჭიის ცუდი პარკი (ვ. ბერ.). 

Lemma: chxaraz-i  
Number: 25166  
ჩხარაზ-ი (ჩხარაზის) ბოტან. მაგარი და დაბალი ტანის ხეა, იზრდება შუშელისა და ჯალონის (ტყის) გასაყარზე (მასალები, ტ.
4, ნაწ. 1, გვ. 214). 

Lemma: chxart-i  
Number: 25167  
ჩხართ-ი (ჩხართის) ბადის საქსოვი ჩხირი (მ. კვირტია). იხ. ინჭვი; ფათხი. 

Lemma: chxark'-i  
Number: 25168  
ჩხარკ-ი (ჩხარკის) 1. ჩხაკუნი. დუცუ ქიგნმორღვეს ტყვია, ქუას მეუღუდუ ჩხარკი: მასალ., გვ. 89 - თავზე ტყვია დამაყარეს,
ქვას გაჰქონდა ჩხაკუნი. 2. იგივეა, რაც ჯღარკი, -- ძველი ფეხსაცმელი (უვარგისი), რომელსაც არ არქვს საქუსარი, --
მოცილებულია ან ჩაკეცილი... 

Lemma: chxark'al-i  
Number: 25169  
ჩხარკალ-ი (ჩხარკალს) ხმაბაძ. ჩხარუნი; ჩხაკუნი. მუდგარენი დინოძუ, ფერო იჩხარკალუ - რაღაც დევს შიგ, ისე
ჩხაკუნებს. შდრ. ჩხაკაფი; ჯღარკალი. 

Lemma: chxark'ap-i  
Number: 25170  
ჩხარკაფ-ი (ჩხარკაფის) იგივეა, რაც ჩხაკაფი, -- სახელი უჩხარკუანს ზმნისა -- ჩხარუნი. უბადო დღა მაარენი, თხალეფი
ართიანს ქალემს მიოგანა, უჩხარკუანა, კუჩხეფით იბუცხანა, ჸუჯემს უფართხუანა - ცუდი დღე რომ მოადგება, თხები
ერთმანეთს რქებს ურტყამენ (უჩხაკუნებენ), ფეხებით მიწას ფოცხავენ, ყურს აფართხუნებენ. 

Lemma: chxark'in-i  
Number: 25171  
ჩხარკინ-ი (ჩხარკინს) იგივეა, რაც ჩხარკაფი. 

Lemma: chxark'ua  
Number: 25172  
ჩხარკუა (ჩხარკუას) იგივეა, რაც ჩხარკაფი, ჩხარკინი. 

Lemma: chxark'unt'el-i  
Number: 25173  
ჩხარკუნტელ-ი (ჩხარკუნტელ/რს) ლამაზი, კოხტა, მოხდენილი. ჩქიმი ჩხარკუნტელი ბოში - ჩემი კოხტა ბიჭი. 

Lemma: chxarchxal-i  
Number: 25174  
ჩხარჩხალ-ი (ჩხარჩხალს) იგივეა, რაც ჩარჩხალი, -- ჩხრიალი, წყლის ხმაურით წამოსვლა; ანდა გადმოღვრის ხმა. //
გადატ. მოშარდვა ხმაურით. მუჟანს წყარი მიოკორდუნ, სანდრო ქეთაჩხარჩხალანს: ქხს, 1, გვ. 234 - როდესაც წყალი
მიაკლდება, სანდრო ჩააჩხრიალებს. შდრ. ტოპონ. ოჩხარჩხალე//ოჩარჩხალე წყლის საჩხრიალო ადგილი (პ. ცხად.,
ტოპონ., გვ. 48). 

Lemma: chxa{r}chxat'ela  
Number: 25175  
ჩხა{რ}ჩხატელა (ჩხა{რ}ჩხატელას) ჩხარჩხატელა. ჩხა{რ}ჩხატელა ჩქიმ ჭყვინტალი, ვადოპილა, ვაგმანწვალა: ქხს, 1,
გვ. 89 - (ჩხა{რ}ჩხატელა) ჩემო ქორფავ, არ მომკლა, არ გამაწვალო. 

Lemma: chxapa  
Number: 25176  
ჩხაფა (ჩხაფას) ხანის სიმეტე (დ. ფიფია). 

Lemma: chxachxua  
Number: 25177  
ჩხაჩხუა (ჩხაჩხუას) სახელი ჩხაჩხუნს ზმნისა -- გაკვრა. ბადიდიქ ქოჩხაჩხ კაჟის ოკვეცალო, გაკარზ დაჩხირი: აია, 1, გვ.
23 - მოხუცმა გაჰკრა კაჟს კვესი, (და) დაანთო ცეცხლი. 

Lemma: chxachxur-i  
Number: 25178  
ჩხაჩხურ-ი (ჩხაჩხურს) თავშეკავებული წაჩხუბება, წაკინკლავება. 

Lemma: chxe  
Number: 25179  
ჩხე (ჩხეს) ცხელი. მა საჭიროთ მიმოჩქ, ჩხე ჩილამურით რთხუენ: მ. ხუბ., გვ. 27 - მე საჭიროდ მიმაჩნია, ცხელი ცრემლით
გთხოვო. დროთი ორე ჩხე დო ჩხურუ: ქხს, 1, გვ. 65 - ხან (დროით) არის ცხელი და ცივი. გევობუნდი ჩილამურ ჩხეს: ქხს, 1,
გვ. 228 - დავასხამდი ცრემლს ცხელს. ქჩხე გური ცხელი გული: ჩხე გურც კოჩი მუს ვაკეთენსია: ხალხ. სიბრ, 1, გვ. 165 -
ცხელ გულზე კაცი რას არ გააკეთებსო. ქჩხე ქარი ცხელი ქარი, -- იცის ზაფხულში და ახმობს ყველაფერს. შდრ. ლაზ. ჩხე
ციებ-ცხელება; ჩხუნ: ოჩხუნუ//ონჩხუნუ მე მცხელა (ნ. მარი). 

Lemma: chxeleba//rchxeleba  



Number: 25180  
ჩხელება//რჩხელება ({რ}ჩხელებას) იხ. რჩხელება, რჩხიოლება; გარჩხელება. 

Lemma: chxench'ier-i  
Number: 25181  
ჩხენჭიერ-ი (ჩხენჭიერს) იგივეა, რაც ჩხანჭიერი, -- ვარგისიანი; გაბედული; მონდომებული. ჩხენჭიერო ზმნზ.
მონდომებულად. ჩხენჭიერო ათე საქვარიში ხეში მეთხჷმათ ჩქჷ ქიმუოჭირინუანთ მიზანც - გაბედულად ამ საქმის ხელის
მოკიდებით ჩვენ მივაღწევთ მიზანს. ჩხენჭიერო, ჯიმალეფი, ჯიმალეფი, ჩხენჭიერო, ხე გიმიბღათ ართინერო!: ყაზაყ.,
11.04.1931, გვ. 3 - მონდომებით, ძმებო, ძმებო, მონდომებით, ხელი გამოვიღოთ ერთად! შდრ. უჩხენჭიე; უწყარმაკე. 

Lemma: chxench'ieroba  
Number: 25182  
ჩხენჭიერობა (ჩხენჭიერობას) გაბედულობა. 

Lemma: chxerk'-i  
Number: 25183  
ჩხერკ-ი (ჩხერკის) იგივეა, რაც ჩხვერკი, -- ხმელი წნელი. 

Lemma: chxesha  
Number: 25184  
ჩხეშა (ჩხეშას) თეძო; გავა; საქონლის ზურგის უკანა ნაწილი კუდუსუნამდე. ჩხეშა ფართო, წელი ჭიფე: ქხს, 1, გვ. 212 -
თეძო ფართო, წელი წვრილი. მის (მინს) ოჭიში ქინვოტახი, მის (მინს) ქიმვოტახი ჩხეშა: ქხს, 1, გვ. 301 - ზოგს ზურგი
ჩავუმტვრიე, ზოგს მოვუნგრიე თეძო. ჩხეშა აკოხუნაფილი: მასალ., გვ. 106 - თეძო ჩაფსკვნილი (ჩახვეული). ჩხეშას
ქჷდოუდვი ტყვია: ი. ყიფშ., გვ. 159 - თეძოში დავუდევი ტყვია. ენის გასატეხი: ჩე ჩხუშ ჩხეშა ჩხე-ჩხეთ ცაშხაში სადილი: ი.
ყიფშ., ლექსიკ., გვ. 367 - თეთრი ძროხის თეძო ცხელ-ცხელად ხუთშაბათის სადილი. 

Lemma: chxeshaalalapir-i  
Number: 25185  
ჩხეშაალალაფირ-ი (ჩხეშაალალაფირს) თეძოამოვარდნილი. 

Lemma: chxesham-i  
Number: 25186  
ჩხეშამ-ი (ჩხეშამს) თეძოიანი. კჷდჷრი ოთანთალაია, მეგვანაფილი ჩხეშამიში: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 32 - გულმკერდი
მოთიმთიმე, თეძო ჩახვეულ-ჩაფსკვნილი. 

Lemma: chxesh  
Number: 25187  
ჩხეშ ჯამ-ი (ჩხეშ ჯამს) ბოტან. ასისთავა. იხ. ცინტურია (ა. მაყ.). 

Lemma: chxe-chxe  
Number: 25188  
ჩხე-ჩხე (ჩხე-ჩხეს) ცხელ-ცხელი. ჩხე-ჩხე ოჭკომალეფი - ცხელ-ცხელი საჭმელები. ჩხე-ჩხეთ ზმნზ. ცხელ-ცხელად. ჩე ჩხუში
ჩხეშა ჩხე-ჩხეთ ხაშილი ცაშხაში სადილი: ი. ყიფშ., გვ. 367 - თეთრი ძროხის თეძო ცხელ-ცხელად მოხარშული ხუთშაბათის
სადილი. იხ. ჩხე. 

Lemma: chxvand-i  
Number: 25189  
ჩხვანდ-ი (ჩხვანდის, ჩხვანს) წისქვილის ნაწილი: სარეკელი, რომელიც ქვაზეა დადებული; ქვის ბრუნვის დროს ირხევა და
სიმინდი ცვივა ოქორიეში (იხ.). იხ. სქიბუ; ხოპი. 

Lemma: chxvap'ap-i  
Number: 25190  
ჩხვაპაფ-ი (ჩხვაპაფის) იგივეა, რაც ჩხვეპაფი, -- შხაპუნი, შხეფა, შხეფება. // გადატ. ცხვირ-პირში ჩარტყმა. 

Lemma: chxvap'ua  
Number: 25191  
ჩხვაპუა (ჩხვაპუას) იგივეა, რაც ჩხვეპუა. 

Lemma: chxvaril-i  
Number: 25192  
ჩხვარილ-ი (ჩხვარილს) მიმღ. ვნებ. წარს. ჩხვარუნს ზმნისა -- {გა}ცეხვილი. 

Lemma: chxvarua  
Number: 25193  
ჩხვარუა (ჩხვარუას) სახელი ჩხვარუნს ზმნისა -- ცეხვა, ღომის (ან სხვა რამის) ლეწვა. ჩხვარუა ვა ნოჩქედესჷ: ი. ყიფშ., გვ.
150 - ცეხვა არ სცოდნიათ. გეგუთის ჩხვარუნა დო ბანძას ქოხინწანანია: ქხს, 1, გვ. 253 - გეგუთში ცეხვავენ და ბანძაში
ანიავებენო. ძღაბი, მალმაჸუნუქი-და, ღუმუს ვა გოჩხვარაფუა: ქხს, 1, გვ. 191 - გოგო, თუ წამომყვები, ღომს არ
გაგაცეხვინებ. ჩხვარუნს (ჩხვარუ ცეხვა, უჩხვარუ უცეხვია, ნოჩხვარუე(ნ) ცეხვავდა თურმე) გრდმ. ცეხვავს. უჩხვარუნს (უჩხვარუ უცეხვა,
უჩხვარუ უცეხვია) გრდმ. სასხ. ქც. ჩხვარუნს ზმნისა -- უცეხვავს. იჩხვარუუ(ნ) (გიიჩხვარუ გაიცეხვა, გოჩხვარე{ლე}(ნ) გაცეხვილა)
გრდუვ. ვნებ. ჩხვარუნს ზმნისა -- იცეხვება. აჩხვარუუ(ნ) (გააჩხვარუ გაეცეხვა, გოჩხვარუუ გასცეხვია) გრდუვ. ვნებ. უჩხვარუნს
ზმნისა -- ეცეხვება. იჩხვარე(ნ) (იჩხვარუ შესაძლებელი გახდა {გა}ცეხვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ჩხვარუნს ზმნისა --
შეიძლება {გა}იცეხვოს. აჩხვარე(ნ) (აჩხვარუ შეძლო {გა}ეცეხვა, -- , გონოჩხვარუე(ნ) შესძლებია გაეცეხვა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
უჩხვარუნს ზმნისა -- შეუძლია {გა}ცეხვოს. ოჩხვარაფუანს (ოჩხვარაფუუ აცეხვინა, უჩხვარაფუაფუ უცეხვინებია, ნოჩხვარაფ{უაფ}უე(ნ)
აცეხვინებდა თურმე) კაუზ. ჩხვარუნს ზმნისა -- აცეხვინებს. მაჩხვარალი მიმღ. მოქმ. მცეხველი. ოჩხვარალი მიმღ. ვნებ. მყ.
საცეხვი. ჩხვარილი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ცეხვილი. ნაჩხვარა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაცეხვი. ნაჩხვარუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ცეხვის
საფასური. უჩხვარუ მიმღ. უარყ. {გა}უცეხველი. იხ. ჩამური. 



Lemma: chxvat'ua  
Number: 25194  
ჩხვატუა (ჩხვატუას) იხ. ჩხვიტუა. 

Lemma: chxvek'-i  
Number: 25195  
ჩხვეკ-ი, ჩხვერკ-ი (ჩხვე{რ}კის) ხმელი წნელი (ტოტები). ბერწულიში ჩხვეკით (//ჩხვერკით) ოზეს გინმობუბცხანთ -
ბროწეულის ხმელი ტოტებით ეზოს ვფოცხავთ. შდრ. გურ. ჩხერკი ხმელი წნელი (ა. ღლ.). 

Lemma: chxvep'ap-i  
Number: 25196  
ჩხვეპაფ-ი (ჩხვეპაფის) შხეფება. იჸუუ წყარიში ჩხვეპაფიქ - შეიქნა წყლის შხეფება. 

Lemma: chxvep'ua  
Number: 25197  
ჩხვეპუა (ჩხეპუას) სახელი ჩხვეპუნს ზმნისა -- 1. შხეფა; შხეფება; სხურება. თაქ ჟვეპურო გინაჩქვანცჷ დო ეკი ჭალეს
ქოჩხვეპუნცუ - აქ ქაფად გადააქცევს და ზევით ჭალას შეაშხეფებს. ოჭუმარეს წყარს ქიიჩხვეპუნს პიჯიშა - დილას წყალს
შეისხურებს სახეზე. 2. გადატ. სახეზე (ცხვირ-პირში) გაშლილი ხელის გარტყმა. ხე ქოჩხვეპუ პის - ხელი გაარტყა სახეზე. 3.
გამოყრა, დაყრა პატარა მუწუკებისა (სახეზე, ტანზე...). ჩხვეპუნს (ქოჩხვეპუ შეაშხეფა, გაარტყა; ქუუჩხვეპუ შეუშხეფებია,
გაურტყამს; ქონოჩხვეპუე(ნ) შეაშხეფებდა, გაარტყამდა თურმე) გრდმ. აშხეფებს, მსუბუქად არტყამს სახეზე. იჩხვეპუნს (ქიიჩხვეპუ
შეისხურა, ქუუჩხვეპუ შეუსხურებია) გრდმ. სათავ. ქც. ჩხვეპუნს ზმნისა -- იშხეფებს, ისხურებს სახეზე. უჩხვეპუნს (ქუუჩხვეპუ
შეუშხეფა, ქუუჩხვეპუ შეუშხეფებია) გრდმ. სასხ. ქც. ჩხვეპუნს ზმნისა -- უშხეფებს, უსხურებს; ურტყამს სახეზე მსუბუქად.
აჩხვეპუუ(ნ) (ქააჩხვეპუ შეეშხეფა, ქოჩხვეპუუ შეშხეფებია) გრდუვ. ვნებ. უჩხვეპუნს ზმნისა -- ეშხეფება, ესხურება სახეზე.
იჩხვეპე(ნ) (იჩხვეპუ შესაძლებელი გახდა {შე}შხეფება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ჩხვეპუნს ზმნისა -- შეიძლება შხეფება,
სხურება; მსუბუქად დარტყმა სახეზე. აჩხვეპე(ნ) (აჩხვეპუ შეძლო {შე}ეშხეფებინა, -- , ქონოჩხვეპუე(ნ) შესძლებია შეშხეფება) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. უჩხვეპუნს ზმნისა -- შეუძლია {შე}აშხეფოს, {შე}ასხუროს; მსუბუქად გაარტყას სახეზე. ოჩხვეპაფუანს (ოჩხვეპაფუუ
{შე}აშხეფებინა, უჩხვეპაფუაფუ {შე}უშხეფებინებია, ნოჩხვეპაფ{უაფ}უე(ნ) აშხეფებინებდა თურმე) კაუზ. ჩხვეპუნს ზმნისა --
ასხურებინებს, აშხეფებინებს. მაჩხვეპალი მიმღ. მოქმ. მშხეფებელი; {და}მრტყმელი მსუბუქად. ოჩხვეპალი მიმღ. ვნებ. მყ.
საშხეფებელი; {და}სარტყმელი მსუბუქად. ჩხვეპილი მიმღ. ვნებ. წარს. {შე}შხეფებული; დარტყმული (ნაცემი) მსუბუქად. ნაჩხვეპა
მიმღ. ვნებ. წარს. {შე}ნაშხეფები; {და}ნარტყამი მსუბუქად. ნაჩხვეპუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {შე}შხეფების; {და}რტყმის საფასური.
უჩხვეპუ მიმღ. უარყ. {შე}უშხეფებელი; {და}ურტყმელი. შდრ. ძვ. ქართ. ჩხუეპა ჩხვლეტა (ი. აბულ., ლექსკ.). 

Lemma: chxver-i  
Number: 25198  
ჩხვერ-ი (ჩხვერს), ჩხვერე (ჩხვერეს) ღომის (ღომისღომის) მარცვალი; ფეტვი. ჭუკი ოჭოფი დო ჩხვერი ქოჩიო-ნანა: ქხს,
1, გვ. 168 - თაგვი დაიჭირე და ფეტვი აჭამე, ნანა? ჩხვერიში კაკალიში მაშხვა სინათლე: მ. ხუბ., გვ. 50 - ფეტვის მარცვლის
სიმსხო სინათლე. ჩხვერეშე ვაკეთენდით ღუმუს - ფეტვისაგან ვაკეთებდით ღომს. ქჩხვერიში ღუმუ ფეტვის ღომი, --
მზადდებოდა შემდეგნაირად: აადუღებდნენ წყალს, ღომის მარცვლებს გარეცხავდნენ კარგად და ჩაყრიდნენ მდუღარეში.
ღომი რომ მოიხარშებოდა და დასქელდებოდა (აკილენდუნი), ქვაბში ორჯერ მოზელდნენ. ღომს ქვაბიდან იღებდნენ და
აგებდნენ ჩოგნით (მასალები, ტ. 3, ნაწ. 2, გვ. 207). შდრ. გურ., იმერ.-ლეჩხ. ჩხოი გაუცეხველი ღომი; ღომის მარცვალი (ვ.
ბერ., ს. ჟღ., მ. ჩიქ., ა. ღლ.). შდრ. ლაზ. ჩხვარი, მჩხვარი ღომი (ნ. მარი). 

Lemma: chxvere  
Number: 25199  
ჩხვერე (ჩხვერეს) 1. იგივეა, რაც ჩხვერი. 2. ფშატა, -- სნეულება ერთგვარი; ბატონები, -- ჩუტყვავილა. 

Lemma: chxverk'-i  
Number: 25200  
ჩხვერკ-ი (ჩხვერკის) იგივეა, რაც ჩხვეკი, -- ხის ხმელი ტოტი (წნელი), ფიჩხი. იხ. ცხვეკი. შდრ. გურ. ჩხერგი, ჩხერკი წყლის
მიერ ჩამოტანილი ფიჩხი, ხმელი წნელი (ა. ღლ.). 

Lemma: chxverua  
Number: 25201  
ჩხვერუა (ჩხვერუას) იგივეა, რაც ჩხვარუა, -- ცეხვა. ჩამურში კაკუტის ცემით ღომზე კანის (კილის, ქერქის) გაცლა. 

Lemma: chxvia  
Number: 25202  
ჩხვია, ჩხვიაფ-ი (ჩხვიას, ჩხვიაფის) იგივეა, რაც რჩხვია, -- კივილი; ყვირილი; ჩხავილი. ბაბუ ჩხვიანს, ბაბუ რკიანს, ბაბუ
თომას იწვიწუნს - ბაბუა ჩხავის, ბაბუა კივის, ბაბუა თმებს იწეწს (გამოცანა: ჩიჩიხი). 

Lemma: chxviap-i  
Number: 25203  
ჩხვიაფ-ი (ჩხვიაფის) იგივეა, რაც რჩხვიაფი, ჩხვია. 

Lemma: chxvik'-i  
Number: 25204  
ჩხვიკ-ი (ჩხვიკის) იგივეა, რაც ჩიქვი, ჩხვირკი, -- ზოოლ. ჩხიკვი. 

Lemma: chxvik'a  
Number: 25205  
ჩხვიკა (ჩხვიკას) იხ. ჩხიკა. 

Lemma: chxvilata  
Number: 25206  
ჩხვილათა, ჩხვილათუა (ჩხვილათ{უ}ას) იხ. ჩხილათა, -- სახელი უჩხვირთუ(ნ) ზმნისა -- სხლეტა. ეუჩხვირთუ კუჩხიქ დო
ქიდაანთხუ - აუსხლტა ფეხი და დაეცა. 



Lemma: chxvind-i1  
Number: 25207  
ჩხვინდ-ი1 (ჩხვინდის, ჩხვინს) ცხვირი. ჩხვინდი კვათარიშა ქუგუ: ქხს, 1, გვ. 181 - ცხვირი ტყის ქათამს უგავს.
ჩხვინდი-ხვიფა, თოლი -- გვირა, თუმა -- კუნტა, კიროკილი: ქხს, 1, გვ. 38 - ცხვირი -- პაჭუა, თვალი -- ჟუჟუნა, თმა -- მოკლე,
ხუჭუჭა. თოლეფც ვაიშაჸუნდას ოშქათ ჩხვინდინი, თოლეფი ოთოლეს ვადინტჷრინე: ეგრისი, გვ. 132 - თვალებს შუა რომ
ცხვირი არ იყოს, თვალები ბუდეში არ დაეტევა (შეიძლება დაატიო). მუთუნი ქოთქუკონი, ჩხვინს გამწუკვათუნდეს: მ. ხუბ.,
გვ. 342 - რაიმე რომ ეთქვა, ცხვირს წააჭრიდნენ. ღეჯის (//ღეს) ქამენია ჯოგჷდუვა დო ჩხვინც გეურთუა: კ. სამუშ., ქართ.
ზეპ., გვ. 122 - ღორს ქამენია სძულდაო და ცხვირზე ამოუვიდაო. ქჩხვნდით დიხაში თხორუა (//ხონუა) ცხვირით მიწის თხრა
(//ხვნა). // გადატ. თავდაუზოგავი შრომა, -- ოჯახური მდგომარეობით (სიღარიბით) იძულება დღენიადაგ იშრომოს. ჩხვინდით
დიხას თხორუნს (//ხონუნს), მარა იშენით მუთა აპალუუ - ცხვირით მიწას თხრის (//ხნავს), მაგრამ მაინც არაფერი აბადია.
ქჩხვნდიშა ქვარაში (//ქორაში) მონჭაფა მუცლის ცხვირამდე მოწვდენა //ჩხვინდიშა ქვარა (ქორა) მაახე ცხვირამდე
მუცელი აზის // გადატ. ორსულადაა. შდრ. ლაზ. ჩხვინდი// ჩხინდი//ჩხვინჯი ცხვირი (ნ. მარი); იმერ. ცხვინჯა დიდი და უშნო
ცხვირიანი (ვ. ბერ.). 

Lemma: chxvind-i2  
Number: 25208  
ჩხვინდ-ი2 (ჩხვინდის) საგანგებოდ შერჩეული ხის მოღუნული ტოტი, რომლის ერთ ბოლოს არჭობენ მიწაში, ხოლო მეორე
ნაწილში ამოჭრილია ქვაბის ჩამოსაკიდი. მუჟამსით შარას მიბშითინი, ჩხვინდის ბხვარენდით ლანჭათ - როდესაც გზად
მივდიოდით, `ცხვირს' ვხმარობდით ნაჭად (ქვაბის ჩამოსაკიდად). იხ. ჩაჯი. 

Lemma: chxvindam-i  
Number: 25209  
ჩხვინდამ-ი (ჩხვინდამს) ცხვირიანი (საპირისპ. უჩხვინდე). 

Lemma: chxvind(i)gech'q'vap'il-i  
Number: 25210  
ჩხვინდ(ი)გეჭყვაპილ-ი (ჩხვინდ(ი)გეჭყვაპილ/რს) ცხვირდაჭყლეტილი, ცხვირპაჭუა. 

Lemma: chxvind(i)ginot'q'abarel-i  
Number: 25211  
ჩხვინდ(ი)გინოტყაბარელ-ი (ჩხვინდ(ი)გინოტყაბარელს) ცხვირგადატყავებული. 

Lemma: chxvind(i)gin/rdze  
Number: 25212  
ჩხვინდ(ი)გინ/რძე (ჩხვინდ(ი)გინ/რძეს) ცხვირგრძელი. ართი ჩხვინდ(ი)გირძე ძღაბი ქოჸუნს - ერთი ცხვირგრძელი გოგო
კი ჰყავს. 

Lemma: chxvind(i)dozisxirel-i  
Number: 25213  
ჩხვინდ(ი)დოზისხირელ-ი (ჩხვინდ(ი)დოზისხირელს) ცხვირდასისხლიანებული. 

Lemma: chxvind(i)  
Number: 25214  
ჩხვინდ(ი) დო პიჯ-ი (ჩხვინდ(ი) დო პიჯის//პის// პიცჷ) ცხვირ-პირი. ... ათე პლატოკი ჟი ქჷმნააჸოთი ღურელცჷ ჩხვინდი
დო პიცჷ: ი. ყიფშ., გვ. 86 - ... ეს ცხვირსახოცი ზევიდან დააგდე მკვდარს ცხვირ-პირზე. ქარშხუფი ჩხვინდოპის უჩხვეპუანდუ
- ქარიშხალი ცხვირ-პირზე აშხეფებდა. 

Lemma: chxvind(i)mori՚il-i  
Number: 25215  
ჩხვინდ(ი)მორიჸილ-ი (ჩხვინდ(ი)მორიჸილს) ცხვირგაშვერილი. შდრ. მორიჸილი. 

Lemma: chxvind(i)moghvank'il-i  
Number: 25216  
ჩხვინდ(ი)მოღვანკილ-ი (ჩხვინდ(ი)მოღვანკილ/რს) ცხვირმოხრილი. 

Lemma: chxvind(i)moch'k'omil-i  
Number: 25217  
ჩხვინდ(ი)მოჭკომილ-ი (ჩხვინდ(ი)მოჭკომილ/რს) ცხვირმოჭმული. 

Lemma: chxvind(i)muk'ortel-i  
Number: 25218  
ჩხვინდ(ი)მუკორთელ-ი (ჩხვინდ(ი)მუკორთელს) ცხვირმოქცეული. 

Lemma: chxvind(i)nikva  
Number: 25219  
ჩხვინდ(ი)ნიქვა (ჩხვინდ(ი)ნიქვას) ცხვირგაბერილი. 

Lemma: chxvind(i)t'axil-i  
Number: 25220  
ჩხვინდ(ი)ტახილ-ი (ჩხვინდ(ი)ტახილ/რს) ცხვირგატეხილი. 

Lemma: chxvind(i)shinapil-i  
Number: 25221  
ჩხვინდ(ი)შინაფილ-ი (ჩხვინდ(ი)შინაფილ/რს) ცხვირგასიებული. იხ. შინაფილი. 

Lemma: chxvindish  



Number: 25222  
ჩხვინდიშ კარაჩხა (ჩხვინდიშ კარაჩხას) პირზე ასაკრავი თოფრა. 

Lemma: chxvindish  
Number: 25223  
ჩხვინდიშ სარკე (ჩხვინდიშ სარკეს) ნესტოების გარშემო მუქტიტველი ადგილი. 

Lemma: chxvindish  
Number: 25224  
ჩხვინდიშ ფერთხ-ი//ფირთხ-ი (ჩხვინდიშ ფერთხის//ფირთხის) ნესტო. 

Lemma: chxvind(i)c'k'vent'ere  
Number: 25225  
ჩხვინდ(ი)წკვენტერე (ჩხვინდ(ი)წკვენტერეს) ცხვირწვრილი. იხ. წკვენტერე, წკვენტერია. 

Lemma: chxvind(i)ch'ipe  
Number: 25226  
ჩხვინდ(ი)ჭიფე (ჩხვინდ(ი)ჭიფეს) წვრილცხვირა. 

Lemma: chxvink'ap-i  
Number: 25227  
ჩხვინკაფ-ი (ჩხვინკაფის) დაცემინება ცხვირისა (ეტიმოლ., გვ. 605). იხ. ჩიონუა. 

Lemma: chxvinchxv-i  
Number: 25228  
ჩხვინჩხვ-ი (ჩხვინჩხვის) სიმინდის ღეროს ქვედა ნაწილში გამოსული დამატებითი ფესვები. იგივეა, რაც სიმიდიში ჯღა. იხ.
ჩხვიჩხვი. 

Lemma: chxvinchxva  
Number: 25229  
ჩხვინჩხვა (ჩხვინჩხვას) იგივეა, რაც ჩხვინჩხვი, -- ფესვი. გეიორღვი ჯიკიშ ჩხვინჩხვა!: ქხს, 1, გვ. 322 - აჰყარე ძირკვის
ფესვი. 

Lemma: chxvinchxval-i  
Number: 25230  
ჩხვინჩხვალ-ი (ჩხვინჩხვალს) დატოტვილი (ეტიმოლ., გვ. 565). 

Lemma: chxvizhil-i  
Number: 25231  
ჩხვიჟილ-ი (ჩხვიჟილს) მიმღ. ვნებ. წარს. ჩხვიჟუნს ზმნისა -- {გა}სხეპილი, {გა}ჩხოტილი; {გა}კაწრული. 

Lemma: chxvizhua  
Number: 25232  
ჩხვიჟუა (ჩხვიჟუას) სახელი ჩხვიჟუნს ზმნისა -- 1. თავთავიდან ხელის მოსმით მარცვლის, ხის ტოტზე ფოთლის გაცლა;
გასხეპვა, გაჩხოტვა; 2. გაკაწვრა (ხელისა). ჩხვიჟუნს (გოჩხვიჟუ გასხიპა, გუუჩხვიჟუ გაუსხეპია, გონოჩხვიჟუე(ნ) გასხეპდა თურმე) გრდმ.
სხეპ{ავ}ს (ტოტებს, ფოთოლს); ჩხოტავს. უჩხვიჟუნს (გუუჩხვიჟუ გაუსხიპა, გუუჩხვიჟუ გაუსხეპავს) გრდმ. სასხ. ქც. ჩხვიჟუნს ზმნისა --
უსხეპ{ავ}ს; უკაწრავს. ჩხვიჟილი მიმღ. ვნებ. წარს. გასხეპილი, გასხვერტილი, გაჩხოტილი. ნაჩხვიჟა მიმღ. ვნებ. წარს. ნასხეპი,
ნასხვერტი. ნაჩხვიჟუერი მიმღ. ვნებ. წარს. სხეპვის საფასური. 

Lemma: chxvirtap-i  
Number: 25233  
ჩხვირთაფ-ი (ჩხვირთაფის) სახელი ჩხვირთუნს ზმნისა -- ჩხვერა; ჩხვლეტა. ხეშა ქიიჩხვირთაფუუ ოდგიში - ხელში
იჩხვლიტა (იჩხვირა) სადგისი. ჩხვირთუნს (ჩხვირთუ სჩხვირა, უჩხვირთუ უჩხვერია, ნოჩხვირთუე(ნ) სჩხვერდა თურმე) გრდმ. სჩხვერს,
ჩხვლეტს. იჩხვირთუნს (ქიიჩხვირთუ შეიჩხვირა, ქუუჩხვირთუ შეუჩხვერია) გრდმ. სათავ. ქც. ჩხვირთუნს ზმნისა -- იჩხვერს.
უჩხვირთუნს (ქუუჩხვირთუ შეუჩხვირა, ქუუჩხვირთუ შეუჩხვერია) გრდმ. სასხ. ქც. ჩხვირთუნს ზმნისა -- უჩხვერს. აჩხვირთუ{უ}(ნ)
(ქააჩხვირთუ შეეჩხვირა, ქოჩხვირთაფუ შესჩხვერია) გრდუვ. ვნებ. უჩხვირთუნს ზმნისა -- ეჩხვირება, ეჩხვლიტება. იჩხვირთე(ნ)
(იჩხვირთუ შესაძლებელი გახდა ჩხვერა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ჩხვირთუნს ზმნისა -- შეიძლება ჩხვერა. აჩხვირთე(ნ)
(აჩხვირთუ შეძლო ეჩხვირა, -- , ქონოჩხვირთუე(ნ) შესძლებია შეეჩხვირა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უჩხვირთუნს ზმნისა -- შეუძლია
{შე}სჩხვიროს. ოჩხვირთაფუანს (ოჩხვირთაფუუ აჩხვერინა, უჩხვირთაფუაფუ უჩხვერინებია, ნოჩხვირთაფ{უაფ}უე(ნ) აჩხვერინებდა თურმე)
კაუზ. ჩხვირთუნს ზმნისა -- აჩხვერინებს. მაჩხვირთალი მიმღ. მოქმ. მჩხვერი. ოჩხვირთალი მიმღ. ვნებ. მყ. საჩხვერი. ჩხვირთილი,
ჩხვირთაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. {შე}ჩხვერილი. ნაჩხვირთა, ნაჩხვირთეფი მიმღ. ვნებ. წარს. ნაჩხვერი. ნაჩხვირთუერი, ნაჩხვირთაფუერი
მიმღ. ვნებ. წარს. {შე}ჩხვერის საფასური. უჩხვირთუ, უჩხვირთაფუ მიმღ. უარყ. {შე}უჩხვერელი. 

Lemma: chxvirtil-i  
Number: 25234  
ჩხვირთილ-ი (ჩხვირთილს) მიმღ. ვნებ. წარს. ჩხვირთუნს ზმნისა -- {შე}ჩხვერილი. 

Lemma: chxvirtua  
Number: 25235  
ჩხვირთუა (ჩხვირთუას) იგივეა, რაც ჩხვირთაფი, -- ჩხვერა, ჩხვლეტა. 

Lemma: chxvirk'-i  
Number: 25236  
ჩხვირკ-ი (ჩხვირკის) იგივეა, რაც ჩხვიკი, -- ზოოლ. ჩხიკვი. 

Lemma: chxvirk'al-i  
Number: 25237  



ჩხვირკალ-ი (ჩხვირკალს) 1. გაჩხიკინებული; 2. თამამი და ამბიციური. 

Lemma: chxvirchxv-i  
Number: 25238  
ჩხვირჩხვ-ი (ჩხვირჩხვის) იხ. ჩხვიჩხვი. 

Lemma: chxvit'ua  
Number: 25239  
ჩხვიტუა (ჩხვიტუას) იგივეა, რაც ჩხვატუა, ჩხვირთუა, ჩხვირთაფი, -- ჩხვლეტა, ჩხვერა. 

Lemma: chxvichxv-i  
Number: 25240  
ჩხვიჩხვ-ი (ჩხვიჩხვის) 1. ზრდადამთავრებული სიმინდის ღეროს თავზე ამოსული ქოჩორი, -- სიმინდის კატარი. ჭყინტი
სიმიდი მალას მომოჭიშუანა, სიმითქ ჩხვიჩხვი ქააღუ - ჭყინტი სიმინდი მალე მოგვისწრებს, სიმინდმა კატარი ამოიყარა.
2. ფესვი, ძირი; საფუძველი. ასე ჩხვიჩხვი გეირღვით, ჯინჯი გოიხუმეთჷ: მასალ., გვ. 115 - ახლა ფესვი (-ანად) აგყარეთ,
ძირი გაგიხმეთ. ასე ტრაქტორქ ქომორთუ დო ქიანა გეგნოფარგალუუ, ჩხვიჩხვი დო ჯოლოკეტი ჯინც ქათატანტალუუ -
ახლა ტრაქტორი მოვიდა და ქვეყანა გადათხარა, ფესვები და კლერტა ძირში მოჭრა. სქანი ჩხვიჩხვი ეშალაფირი!- შენი
ფესვი ამოვარდნილი! (წყევლაა). // გადატ. მემკვიდრე, შთამომავალი. ენა ოჯახიში ჩხვიჩხვიენია- ეს ოჯახის ფესვიაო
(მემკვიდრეაო). 

Lemma: chxvichxvam-i  
Number: 25241  
ჩხვიჩხვამ-ი (ჩხვიჩხვამს) რასაც ჩხვიჩხვი აქვს. ქჩხვიჩხვამი კაბა სამგლოვიარო შავი კაბა, რომელიც ქვევით შეჭრილ-
შემოჭრილია. ეს დიდი მწუხარების მანიშნებელია; ასეთ კაბას ძირითადად შვილის გარდაცვალების შემთხვევაში იცვამენ. 

Lemma: chxiit'-i  
Number: 25242  
ჩხიიტ-ი ბ.-მარტ. (ჩხიიტის) იხ. ჩხილიტი. 

Lemma: chxik'a  
Number: 25243  
ჩხიკა (ჩხიკას) იგივეა, რაც ჩხვიკა, -- მოჩხუბარი. ჩხიკა (//ჩხვიკა) კოჩი (ორინჯი) მოჩხუბარი კაცი (საქონელი). 

Lemma: chxik'v-i  
Number: 25244  
ჩხიკვ-ი (ჩხიკვის) იგივეა, რაც ჩხვირკი. 

Lemma: chxik'vish(i)  
Number: 25245  
ჩხიკვიშ(ი) დუდ-ი (ჩხიკვიშ(ი) დუდის//დუს) ბოტან. იმერული ძაღლნიორა (ა. მაყ.). 

Lemma: chxik'in-i  
Number: 25246  
ჩხიკინ-ი (ჩხიკინს) იხ. ჩხირკინი, ჩხირკინაფა. 

Lemma: chxik'u-chxak'u  
Number: 25247  
ჩხიკუ-ჩხაკუ ხმაბაძვ. ჩხაკუნის ხმა: ჩხიკ-ჩხიკი. ინა ჩხიკუ-ჩხაკუა დო შურს გეშეღანა - ის ჩხიკ-ჩხიკიო და სულს ამოიღებენ. 

Lemma: chxilata  
Number: 25248  
ჩხილათა (ჩხილათას) იხ. ჩხვილათა, -- ფეხის დაცურება; ასხლეტა. გეუჩხირთუ კუჩხიქ დო ქიდააბაზუ - აუსხლტა
(აუცურდა) ფეხი და მაგრად დაეცა. უჩხირთუუ(ნ) (გეუჩხირთუ აუსხლტა, გეჩხილათუ ასხლეტია, გენოჩხილათუე(ნ) აუსხლტებოდა თურმე)
გრდუვ. ვნებ. უსხლტება. ოჩხილათარი მიმღ. ვნებ. მყ. სასხლეტი, ასაცურებელი. {ე}ჩხილათირი მიმღ. ვნებ. წარს. ასხლეტილი,
აცურებული. {ე}ნაჩხილათუ მიმღ. ვნებ. წარს. ანასხლეტი, ანაცურები. იხ. ეჩილათა; შდრ. ზგილატა. 

Lemma: chxilit'-i  
Number: 25249  
ჩხილიტ-ი, ჩხილოტ-ი (ჩხილი/ოტის) იგივეა, რაც ჩხიიტი, -- 1. ხმაური; წყლის შხაპუნი (ი. ყიფშ.); ჩხლეტა (პ. ჭარ.); 2.
ქვანაყარზე ხმაურით სიარული; ჩხრიალი; ჩხარუნი. მუდგაქიენი ჩხილიტი ქინაკათუუ ათე წყარსჷ: ა. ცაგ., გვ. 30; ი. ყიფშ.,
გვ. 38- რაღაცამ ჩხრიალი (ჩხარუნი) გაადინა ამ წყალზე. 

Lemma: chxilit'-chxilit'it  
Number: 25250  
ჩხილიტ-ჩხილიტით ზმნზ. ხმაურით, ჩხარუნით. ჩხილიტ-ჩხილიტით მიდართუ- ჩხარუნით წავიდა. 

Lemma: chxind-i  
Number: 25251  
ჩხინდ-ი (ჩხინდის, ჩხინს) იხ. ჩხვინდი. 

Lemma: chxink'ol-i  
Number: 25252  
ჩხინკოლ-ი (ჩხინკოლ/რს) ლაწა-ლუწი, მსხვრევა. ჩხინკოლიში ხუმა ისჷმედჷ - მსხვრევის ხმა ისმოდა. 

Lemma: chxink'olir-i  
Number: 25253  
ჩხინკოლირ-ი (ჩხინკოლირს) მიმღ. ვნებ. წარს. ჩხინკოლუნს ზმნისა -- დამსხვრეული. 



Lemma: chxink'olua  
Number: 25254  
ჩხინკოლუა (ჩხინკოლუას) სახელი ჩხინკოლუნს ზმნისა -- მსხვრევა, მტვრევა, ლაწა-ლუწი. გუაკეთინ, მუშო მოკო, რობუს
ქინომჩხინკოლია: ქხს, 1, გვ. 19 - რომ გავაკეთე, რისთვის მინდა, ხრამში ჩამიმსხვრიე. ბრელქ გათხოზუ, დიჭყუ ხინკოლი,
მარა ხუნდეფი (სი) გაკოჩხინკოლი - ბევრმა გამოგდია, დაიწყო მტვრევა (ხმაური), მაგრამ ხუნდები (შენ) დაამსხვრიე.
ჩხინკოლუნს (დოჩხინკოლუ დაამსხვრია, დუუჩხინკოლუ დაუმსხვრევია, დონოჩხინკოლუე(ნ) დაამსხვრევდა თურმე) გრდმ. ამსხვრევს,
ამტვრევს (ხმაურით). უჩხინკოლუნს (დუუჩხინკოლუ დაუმსხვრია, დუუჩხინკოლუ დაუმსხვრევია) გრდმ. სასხ. ქც. ჩხინკოლუნს ზმნისა
-- უმსხვრევს. იჩხინკოლუუ(ნ) (დიიჩხინკოლუ დაიმსხვრა, დოჩხინკოლე{რე}(ნ) დამსხვრეულა) გრდუვ. ვნებ. ჩხინკოლუნს ზმნისა --
იმსხვრევა. აჩხინკოლუუ(ნ) (დააჩხინკოლუ დაემსხვრა, დოჩხინკოლუუ დამსხვრევია) გრდუვ. ვნებ. ჩხინკოლუნს ზმნისა --
ემსხვრევა. იჩხინკოლე(ნ) (იჩხინკოლუ შესაძლებელი გახდა {და}მსხვრევა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ჩხინკოლუნს ზმნისა --
შეიძლება დაიმსხვრეს (დამსხვრევა). აჩხინკოლე(ნ) (აჩხინკოლუ შეძლო {და}ემსხვრია, -- , დონოჩხინკოლუე(ნ) შესძლებია
დაემსხვრია) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უჩხინკოლუნს ზმნისა -- შეუძლია {და}ამსხვრიოს. ოჩხინკოლაფუანს (ოჩხინკოლაფუუ
ამსხვრევინა, უჩხინკოლაფუაფუ უმსხვრევინებია, ნოჩხინკოლაფ{უაფ}უე(ნ) ამსხვრევინებდა თურმე) კაუზ. ჩხინკოლუნს ზმნისა --
ამსხვრევინებს. მაჩხინკოლარი მიმღ. მოქმ. მსხვრეველი. ოჩხინკოლარი მიმღ. ვნებ. მყ. სამსხვრევი. ჩხინკოლირი მიმღ. ვნებ. წარს.
{და}მსხვრეული. ნაჩხინკოლა მიმღ. ვნებ. წარს. ნამსხვრევი. ნაჩხინკოლუერი მიმღ. ვნებ. წარს. მსხვრევის საფასური. უჩხინკოლუ
მიმღ. უარყ. {და}უმსხვრეველი. 

Lemma: chxink'orel-i  
Number: 25255  
ჩხინკორელ-ი (ჩხინკორელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ჩხინკორდუ(ნ) ზმნისა -- ძალიან გამხდარი; გაჩხიკინებული. 

Lemma: chxink'orua  
Number: 25256  
ჩხინკორუა (ჩხინკორუას) იგივეა, რაც ჩხირკონუა, -- სახელი ჩხინკორდუ(ნ) ზმნისა -- გაჩხიკინება, ძლიერ გახდომა. 

Lemma: ch{x}inchxap-i  
Number: 25257  
ჩ{ხ}ინჩხაფ-ი (ჩ{ხ}ინჩხაფის) იგივეა, რაც ჩხინჩხუა, ჩიჩხაფი, -- სახელი აჩხინჩხუუ(ნ) ზმნისა -- ჩიჩხინი; ჩუჩხუნი; შეჯახება,
შეტაკება რისამე სათქმელად. ქააჩხინჩხეს ამდღა ართიანს- დაეჯახნენ დღეს ერთმანეთს. ნუ უჩხიჩხუანქ, დაანები დუდი!-
ნუ უჩიჩხინებ (უჩუჩხუნებ), დაანებე თავი! აჩხინჩხუუ(ნ) (ქააჩხინჩხუ შეეჯახა, ქოჩხინჩხაფუ შესჯახებია, ქონოჩხინჩხუე(ნ) შეეჯახებოდა
თურმე) გრდუვ. ვნებ. ეჯახება (საჩხუბრად). უჩხინჩხუანს (უჩხინჩხუუ შეუჩიჩხინა, უჩხინჩხუაფუ შეუჩიჩხინებია) გრდმ. სასხ. ქც.
აჩხინჩხუუ(ნ) ზმნისა -- უჩიჩხინებს. აჩხინჩხენე(ნ) (აჩხინჩხენუ შეძლო ეჩიჩხინა, -- , ქონოჩხინჩხუე(ნ) შესძლებია შეჩიჩხინება) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. უჩხინჩხუანს ზმნისა -- შეუძლია შეუჩიჩხინოს. ოჩხინჩხაფუანს (ოჩხინჩხაფუუ {და}აჯახა პირში, უჩხინჩხაფუაფუ
უჯახებია პირში, ნოჩხინჩხაფუე(ნ) სათქმელს პირში აჯახებდა თურმე) გრდმ. პირში აჯახებს (სათქმელს); შეუჩიჩხინებს. მაჩხინჩხალი,
მაჩხინჩხაფალი მიმღ. მოქმ. პირში მთქმელი (შემჯახებელი); {შე}მჩიჩხინებელი. ოჩხინჩხალი, ოჩხინჩხაფალი მიმღ. ვნებ. მყ. პირში
სათქმელი (შესაჯახებელი); {შე}საჩიჩხინებელი. ჩხინჩხოლირი, ჩხინჩხოლაფირი მიმღ. ვნებ. წარს. პირში თქმული (მოურიდებლად
დაჯახებული); {შე}ჩიჩხინებული. ნაჩხინჩხ{ოლ}ა, ნაჩხინჩხ{ოლ}ეფი მიმღ. ვნებ. წარს. პირში ნათქვამი (ნაჯახები); {შე}ნაჩიჩხინები.
ნაჩხინჩხ{ოლ}უერი, ნაჩხინჩხაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. პირში თქმის (დაჯახების); შეჩიჩხინების საფასური. 

Lemma: chxinchxolua  
Number: 25258  
ჩხინჩხოლუა (ჩხინჩხოლუას) იგივეა, რაც ჩხინჩხაფი, ჩხინჩხუა. 

Lemma: chxinchxua  
Number: 25259  
ჩხინჩხუა (ჩხინჩხუას) იხ. ჩხინჩხაფი. 

Lemma: chxi{n}ch'-i  
Number: 25260  
ჩხი{ნ}ჭ-ი (ჩხი{ნ}ჭის) 1. ეკალი. ჩხი{ნ}ჭიქ ქომმაგუა კუჩხის - ეკალი შემესოო (მომხვდაო) ფეხში (კ. შელია). 2. თხილის
მოხრილი ტოტი, რომელიც გამოიყენებოდა ფრინველის დასაჭერი მახის გასამართავად (პ. ცხად., ძიებ., გვ. 58-59). 

Lemma: chxinch'ier-i  
Number: 25261  
ჩხინჭიერ-ი (ჩხინჭიერს) იგივეა, რაც ჩხენჭიერი, -- გაბედული, გულადი; ცოცხალი. შდრ. ჩხონჩხამი. 

Lemma: chxinj-i  
Number: 25262  
ჩხინჯ-ი (ჩხინჯის, ჩხინს) ჩხირი. იხ. ჩხინჭი (მნიშვნ. -- 1). 

Lemma: chxior-i  
Number: 25263  
ჩხიორ-ი (ჩხიორს) ჩხრიალი; ქვის ცვენის ხმა. იჸუუ ჩხიორქ, ქოდუცუუ ორქოულობაქ - შეიქნა ჩხრიალი, დაუცვივდა
ოქროულობა. შდრ. ტოპონ. ოჩხიორე საჩხრიალო, ქვის საცვენი (პ. ცხად., კატალ., გვ. 48). 

Lemma: chxioreba  
Number: 25264  
ჩხიორება (ჩხიორებას) სახელი აჩხიორენს ზმნისა -- გაცხელება. ოჭკუმალი გააჩხიორეს დო ოჭკუმეს - საჭმელი
გააცხელეს და შეჭამეს. ჭეს მუაჩხიორენთი: ყაზაყ., 21.04.1930, გვ. 3 - ცოტას მოვაცხელებთ. იხ. ჩხელება; მოჩხიორება. 

Lemma: chxiorua  
Number: 25265  
ჩხიორუა (ჩხიორუას) სახელი იჩხიორუ(ნ) ზმნისა -- ქვა-კენჭის ჩხრიალით ცვენა. იჩხიორუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4
სერიის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. ჩხრიალით ცვივდება (ცვივა). 

Lemma: chxir-i  



Number: 25266  
ჩხირ-ი (ჩხირს) ჩხირი. შდრ. ოჩხირე, -- საცხირი (ი. ყიფშ.). 

Lemma: chxirk'-i  
Number: 25267  
ჩხირკ-ი (ჩხირკის) იგივეა, რაც ჩხერკი, -- ფიჩხი; გამხმარი ფესვი, ტოტი, -- ჩხერკი. ჩხირკი ღულას ვემნართინუანსია:
ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 165 - ჩხერკი მოღუნულს არ (ვერ) გადაატრიალებსო. 

Lemma: chxirk'a  
Number: 25268  
ჩხირკა (ჩხირკას) 1. ძალიან გამხდარი. იხ. ჩხირკალი; 2. ვისაც ჩხრეკა სჩვევია. 

Lemma: chxirk'al-i  
Number: 25269  
ჩხირკალ-ი (ჩხირკალს) ძალიან გამხდარი, ძვლებადქცეული. შდრ. ჩხირკინაფა. 

Lemma: chxirk'ap-i  
Number: 25270  
ჩხირკაფ-ი (ჩხირკაფის) იგივეა, რაც ჩხირკუა, -- ჩხრეკა; თხრა ნაგვისა. ნაგვის ქოთომეფი ქოცჷმუდეს დო ჩხირკანდესჷ:
ი. ყიფშ., გვ. 173 - ნაგავს ქათმები შესეოდნენ და ჩხრეკდნენ. ქოთონქ ჩხირკუუ, ჩხირკუუ დო მუში ოჸვილარი ხამი
გეგითოჩხირკუუ: ა. ცაგ., გვ. 81 - ქათამმა ჩხრიკა, ჩხრიკა და თავისი დასაკლავი დანა გამოჩხრიკა. ჩხირკანს (ჩხირკუუ
ჩხრიკა, უჩხირკუუ უჩხრეკია, ნოჩხირკუე(ნ) ჩხრეკდა თურმე) გრდმ. ჩხრეკს. უჩხირკანს (უჩხირკუუ უჩხრიკა, უჩხირკუუ უჩხრეკია) გრდმ.
სასხ. ქც. ჩხირკანს ზმნისა -- უჩხრეკს. იჩხირკუუ(ნ) (გიიჩხირკუ გაიჩხრიკა, გოჩხირკე{ლე}(ნ) გაჩხრეკილა) გრდუვ. ვნებ. ჩხირკუნს
ზმნისა -- იჩხრიკება. იჩხირკე(ნ)//იჩხირკენე(ნ) (იჩხირკენუ შესაძლებელი გახდა {გა}ჩხრეკა, -- , -- ) გრდუვ.შესაძლ. ვნებ.
ჩხირკანს ზმნისა -- შეიძლება {გა}იჩხრიკოს. აჩხირკე(ნ)//აჩხირკენე(ნ) (აჩხირკენუ შეძლო {გა}ეჩხრიკა, -- , გონოჩხირკუე(ნ)
შესძლებია გაჩხრეკა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უჩხირკანს ზმნისა -- შეუძლია {გა}ჩხრიკოს. ოჩხირკაფუანს (ოჩხირკაფუუ
აჩხრეკინა, უჩხირკაფუაფუ უჩხრეკინებია, ნოჩხირკაფ{უაფ}უე(ნ) აჩხრეკინებდა თურმე) კაუზ. ჩხირკანს ზმნისა -- აჩხრეკინებს.
მაჩხირკალი მიმღ. მოქმ. მჩხრეკელი. ოჩხირკალი მიმღ. ვნებ. მყ. საჩხრეკი. {გო}ჩხირკელ/რი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ჩხრეკილი.
ნაჩხირკა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაჩხრეკი. ნაჩხირკუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ჩხრეკის საფასური. {უგუ}უჩხირკუ მიმღ. უარყ. უჩხრეკი,
გაუჩხრეკელი. 

Lemma: chxirk'el/r-i  
Number: 25271  
ჩხირკელ/რ-ი (ჩხირკელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ჩხირკანს ზმნისა -- {გა}ჩხრეკილი. 

Lemma: chxirk'in-i  
Number: 25272  
ჩხირკინ-ი (ჩხირკინს) ბღენძა. იხ. ჩხირკინაფა. 

Lemma: chxirk'ina  
Number: 25273  
ჩხირკინა (ჩხირკინას) ბღენძია, ჭიმია. ჩხირკინა კოჩი ბღენძია კაცი. 

Lemma: chxirk'inapa1  
Number: 25274  
ჩხირკინაფა1 (ჩხირკინაფას) სახელი ოჩხირკინუანს, ჩხირკონდუ(ნ) ზმნათა -- გაბღენძა; გაფშეკა, გაშეშება, გაშვერა
(ფეხისა). გააჩხირკინუუ კუჩხი - გაიშვირა ფეხი. ოჩხირკინუანს (ოჩხირკინუუ იშვირა ფეხი, უჩხირკინუაფუ უშვერია ფეხი,
გონოჩხირკინაფუე(ნ) გაიშვერდა თურმე ფეხს) გრდმ. იშვერს, ბღენძს, აშეშებს (ფეხს, ხელს...). ჩხირკონდუ(ნ) (გოჩხირკონდუ გაშეშდა,
გოჩხირკინაფე{ლე{(ნ) გაშეშებულა) გრდუვ. ვნებ. შეშდება. ჩხირკინაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}შეშებული, {გა}ბღენძილი. ნაჩხირკინეფი
მიმღ. ვნებ. წარს. გაშეშებით გაშვერილი (ფეხი...). შდრ. ძღირკინაფა, ჯღირკინაფა. 

Lemma: chxirk'inapa2  
Number: 25275  
ჩხირკინაფა2 (ჩხირკინაფას) იხ. გოჩხირკინაფა, -- გახდომა. 

Lemma: chxirk'inapil-i  
Number: 25276  
ჩხირკინაფილ-ი (ჩხირკინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ოჩხირკინუანს ზმნისა -- 1. გაშეშებულად გაშვერილი (ფეხი). იხ.
ჩხირკინაფა1. 2. ძლიერ გამხდარი. 

Lemma: chxirk'inua  
Number: 25277  
ჩხირკინუა (ჩხირკინუას) იგივეა, რაც ჩხირკინაფა1. 

Lemma: chxirk'ua  
Number: 25278  
ჩხირკუა (ჩხირკუას) იგივეა, რაც ჩხირკაფი, -- გაჩხრეკა, ქექვა. 

Lemma: chxirua  
Number: 25279  
ჩხირუა (ჩხირუას) სახელი ჩხირანს ზმნისა -- 1. {გა}ჩხერა; 2. მაგრად დენა. ნაკვათაშე ზისხირი ჩხირანდუ - ჭრილობიდან
სისხლი დიოდა (მაგრად). შდრ. სირუა. 

Lemma: chxirchxal-i  
Number: 25280  
ჩხირჩხალ-ი (ჩხირჩხალს) მახვილბოლოებიანი, მრავალწახნაგოვანი. 



Lemma: chxirchxap-i  
Number: 25281  
ჩხირჩხაფ-ი (ჩხირჩხაფის) სახელი უჩხირჩხანს ზმნისა -- გაფარჩხვა, გაფარჩხულის ჩენა. კანიშ ჩაფლა მუგოძჷდჷ,
კითეფი კილოიჩხირჩხანდჷნი: მასალ., გვ. 60 - კანის ფეხსაცმელი (ქალამანი) გეცვა, (და) გაფარჩხული თითები რომ
გიჩანდა. უჩხირჩხანს (მხოლოდ აწმყოს წრის მწკრივებში) გრდუვ. სტატიკ. გაფარჩხული უჩანს (ფეხები, თითები...). შდრ.
უფირჩხანს. 

Lemma: chxish(i)  
Number: 25282  
ჩხიშ(ი) კაკალ-ი (ჩხიშ(ი) კაკალს) ღომის მარცვალი (არნ. ჩიქობ., შდრ. ლექსკ., გვ. 143). 

Lemma: chxichxap-i  
Number: 25283  
ჩხიჩხაფ-ი (ჩხიჩხაფის) იგივეა, რაც ჩხინჩხაფი, ჩხინჩხუა, -- სახელი უჩხიჩხუანს, აჩხიჩხუუ(ნ) ზმნათა -- 1. ცეცხლში ან
ღადარში ჩხრეკა; ჩიჩხინი. 2. მოურიდებლად პირში თქმა სათქმელისა; შეჯახება; პირში ცემა სათქმელად. დაანები დუდი,
ვადუჩხიჩხუა დაჩხირს! - დაანებე თავი, არ შეუჩუჩხუნო ცეცხლს. ვედიკინუ დო მანგარას ქააჩხიჩხუ - არ დაიხია (დაიწია)
და მაგრად დაეჯახა. 

Lemma: chxichxib-i  
Number: 25284  
ჩხიჩხიბ-ი (ჩხიჩხიბის) ენტომ. ჭრიჭინა. მინდორიში სისქვამეთი შუმაფილი დო ზარხულაში სიჯგჷრეთ გახარებული
ჩხიჩხიბი პიჯი უკუდვალუო ჭირჭინჷნდჷ ნდოლუეფც - მინდვრის სილამაზით მთვრალი და ზაფხულის სიკარგით
გახარებული ჭრიჭინა პირმოუკუმად ჭრიჭინებდა მდელოებში. იხ. ჩხჷჩხჷბი. 

Lemma: chxichxua  
Number: 25285  
ჩხიჩხუა (ჩხიჩხუას) იგივეა, რაც ჩხიჩხაფი, ჩხინჩხუა. 

Lemma: chxom-i  
Number: 25286  
ჩხომ-ი (ჩხომს, ჩხონს) ზოოლ. თევზი. ჩხომი კუდელიშე ვეჭოფენია - თევზი კუდით არ შეიძლება დაიჭიროო. ძელი ჩხომქჷ
ოჭკუმუ: ი. ყიფშ., გვ. 140 - რბილი თევზმა შეჭამა. ჩხომქჷ გეჸირტჷ: ა. ცაგ., გვ. 39 - თევზმა გადაყლაპა. მიქ გეეგონჷ --
ჩხომსჷ წყარსჷ აფასენდესიე?: ა. ცაგ., გვ. 82 - ვინ გაიგონა, თევზს წყალში აფასებდნენო? ძელი ჩხონს უჭკომუ: ი. ყიფშ.,
გვ. 141 - რბილი თევზს შეუჭამია. მუმულქ ჩხომო გინირთჷ: ი. ყიფშ., გვ. 10 - მამალი თევზად იქცა. ქჩხომიში ცჷმა თევზის
ყრა. შდრ. ლაზ. ჩხომი, შხომი თევზი (ნ. მარი). იხ. მეჩხომე; ოჩხომუ// ოჩხომური. 

Lemma: chxomapa  
Number: 25287  
ჩხომაფა (ჩხომაფას) იგივეა, რაც შხომაფა, -- დაბედება. იხ. გეჩხომაფა. 

Lemma: chxomel-i  
Number: 25288  
ჩხომელ-ი (ჩხომელს) სათევზაო პატარა ნავი (დ. ფიფია). 

Lemma: chxomua  
Number: 25289  
ჩხომუა (ჩხომუას) სახელი ჩხომენს ზმნისა -- თევზის ჭერა, თევზაობა. მიფშვათ ამსერი ოჩხომუშა - წავიდეთ ამეღამ
სათევზაოდ. ჩხომენს (იყენ. იჩხომუანს ითევზავებს, იჩხომუუ ითევზავა, უჩხომუაფუ უთევზავებია, ნოჩხომუე(ნ)//ნოჩხომაფუე(ნ) თევზაობდა
(თურმე)) გრდუვ. საშ.-მოქმ. თევზაობს. აჩხომე(ნ), აჩხომენე(ნ) (აჩხომენუ შეძლო ეთევზავა, -- , ნოჩხომუე(ნ) შესძლებია ეთევზავა)
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ჩხომენს ზმნისა -- შეუძლია ითევზაოს. მაჩხომალი მიმღ. მოქმ. მეთევზე, თევზის დამჭერი. მაჩხომე{რი}
მიმღ. აწმყ. მეთევზე, თევზის დამჭერი. ოჩხომური მიმღ. ვნებ. მყ. სათევზაო. ნაჩხომუერი მიმღ. ვნებ. წარს. თევზის დაჭერისათვის
გასამრჯელო. 

Lemma: chxonapa  
Number: 25290  
ჩხონაფა (ჩხონაფას) სახელი ოჩხონუანს, ჩხონდუ(ნ) ზმნათა -- ცხონება. ასე ვორექ ჩხონაფასი: ქხს, 1, გვ. 105 - ახლა ვარ
ცხონებაში. ელსამეთიში მალჷ ირო ჩხონაფას ელჷნია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 43 - იერუსალიმში წამსვლელი ყოველთვის
ცხონებას ელისო. დოღურუნი, ჩხონდჷ: ა. ცაგ., გვ. 54 - რომ მოკვდება, ცხონდება (ან: რომ მოკვდა, ცხონდა). ღორონთი
ვაგოჩხონუანც: ქხს, 1, გვ. 84 - ღმერთი არ გაცხონებს. ღორონთი, შხვაში საკურთხით ჩქიმი ღურელი მიჩხონევა: თ.
სახოკ., გვ. 262 - ღმერთო, სხვისი საკურთხით ჩემი მკვდარი მიცხონეო. ქგურიში ჩხონაფა გულის ცხონება. გადატ.
სიამოვნების მოგვრა. იში მოულა რე გურიში ჩხონაფა - იმისი მოსვლა არის სიამოვნება (გულის ცხონება). ქშურიში
ჩხონაფა სულის ცხონება. დაბადებუშე თაშ(ი) ერჩქინელი, -- გურიში მალამა, შურიში ჩხონაფა: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ.
26 - დამბადებლისგან (დაბადებიდან) ასეა გაჩენილი, -- გულის მალამოვ, სულის ცხონებავ. ოჩხონუანს (ოჩხონუუ აცხონა,
უჩხონუაფუ უცხონებია, ნოჩხონაფუე(ნ) აცხონებდა თურმე) გრდმ. აცხონებს. იჩხონუანს (იჩხონუუ იცხონა, უჩხონუაფუ უცხონებია) გრდმ.
სათავ. ქც. ოჩხონუანს ზმნისა -- იცხონებს. უჩხონუანს (უჩხონუუ უცხონა, უჩხონუაფუ უცხონებია) გრდმ. სასხ. ქც. ოჩხონუანს ზმნისა
-- უცხონებს. იჩხონუაფუუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. ოჩხონუანს ზმნისა -- ცხონდება,
იცხონება. ჩხონდუუ(ნ) (ჩხონდუ ცხონდა, ჩხონაფე{ლ/რე}(ნ) ცხონებულა) გრდუვ. ვნებ. ოჩხონუანს ზმნისა -- ცხონდება. უჩხონდუუ(ნ)
(უჩხონდუ უცხონდა, ჩხონაფუ სცხონებია) გრდუვ. ვნებ. სასხ. ქც. უჩხონუანს ზმნისა -- უცხონდება იჩხონე{ე}ნე(ნ)
(იჩხონე{ე}ნუ//იჩხონი{ი}ნუ შესაძლებელი გახდა ცხონება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ოჩხონუანს ზმნისა -- შეიძლება იცხონოს.
აჩხონე{ე}ნე(ნ) (აჩხონე{ე}ნუ შეძლო ეცხონებინა, -- , ნოჩხონაფუე(ნ) შესძლებია ეცხონებინა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უჩხონუანს
ზმნისა -- შეუძლია აცხონოს. ოჩხონაფუანს (ოჩხონაფუუ აცხონებინა, უჩხონაფუაფუ უცხონებინებია, ნოჩხონაფ{უაფ}უე(ნ) აცხონებინებდა
თურმე) კაუზ. ოჩხონუანს ზმნისა -- აცხონებინებს. მაჩხონაფალი მიმღ. მოქმ. მცხონებელი. ოჩხონაფალი მიმღ. ვნებ. მყ.
საცხონებელი. ჩხონაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. ცხონებული. ნაჩხონეფი მიმღ. ვნებ. წარს. ნაცხონები. ნაჩხონაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს.
ცხონების საფასური. უჩხონაფუ მიმღ. უარყ. უცხონებელი. შდრ. ძვ. ქართ. ცხოვნება. 

Lemma: chxonapil-i  



Number: 25291  
ჩხონაფილ-ი (ჩხონაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ოჩხონუანს, ჩხონდუ(ნ) ზმნათა -- ცხონებული. ღურელი არძო ჩხონაფილი
რე: ა. ცაგ., გვ. 68 - მკვდარი ყველა ცხონებულია. 

Lemma: chxont'ua  
Number: 25292  
ჩხონტუა (ჩხონტუას) სახელი ჩხონტუნს ზმნისა -- 1. გახლეჩა, გაფატვრა; 2. თავგანწირვით, დაურიდებლად სირბილი.
ბორო თიწკმა ვა პოფეთო თაურე მიბჩხონტუუდით?: მასალ., გვ. 86 - ბრიყვი მაშინ არ ვყოფილვართ, როცა აქეთ
მოვრბოდით? ჩხომი შქას გოჩხონტუ - თევზი შუაზე გაფატრა. იხ. ჩხოტირი. 

Lemma: chxonua  
Number: 25293  
ჩხონუა (ჩხონუას) იგივეა, რაც ჩქონუა, -- მადიანად ჭამა. 

Lemma: chxonchx-i  
Number: 25294  
ჩხონჩხ-ი (ჩხონჩხის) ღვიძლი, ჯიგარი. ქჷმუუღჷ გური დო ჩხონჩხი: მ. ხუბ., გვ. 115 - მოუტანა გული და ღვიძლი. ეთიში
გური დო ჩხონჩხისჷ მი მიღანსჷ: ი. ყიფშ., გვ. 94 - იმის გულსა და ღვიძლს ვინ მოიტანს. 

Lemma: chxonchxam-i  
Number: 25295  
ჩხონჩხამ-ი (ჩხონჩხამს) ჯიგრიანი, ღვიძლის მქონე. // გადატ. გულადი, მამაცი. გიშელი დო მეჩხუბი ჩხონჩხამი ქორექია-
და!: მ. ხუბ., გვ. 4 - გამოდი და მეჩხუბე თუ მამაცი (ჯიგრიანი) ხარო! შდრ. უჩხონჩხე. 

Lemma: chxonchxier-i  
Number: 25296  
ჩხონჩხიერ-ი (ჩხონჩხიერს) იგივეა, რაც ჩხონჩხამი, -- ღვიძლიანი, ჯიგრიანი; გადატ. მამაცი, გულადი, ვაჟკაცი. ნოტე, ნინა
გიღუნ, თიში ბოში ქორდე ჩხონჩხიერი!: მასალ., გვ. 44 - ნეტავ, ენის შესაფერი (ენა რომ გაქვს იმისი) ბიჭი იყო ჯიგრიანი
(მამაცი)! 

Lemma: chxonchxol-i  
Number: 25297  
ჩხონჩხოლ-ი (ჩხონჩხოლ/რს; მრ. რიცხ. ჩხონჩხოლეფი ხორკლები) ხორკლი. საქონელიში ფაშის უღუ ჩხონჩხოლეფი,
ნამუსით მიკოპტყაბარანთ - საქონლის ფაშვს აქვს ხორკლები, რომელსაც მოვატყავებთ. 

Lemma: chxonchxolam-i  
Number: 25298  
ჩხონჩხოლამ-ი (ჩხონჩხოლამს) ხორკლიანი. 

Lemma: chxozhil/r-i  
Number: 25299  
ჩხოჟილ/რ-ი (ჩხოჟილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ჩხოჟუნს ზმნისა -- გაკაწრული, დასერილი, დაშაშრული (ეკლით, დანით...). ხე
ჩხოჟილი მაფუ ძიგირით - ხელი დაკაწრული მაქვს ეკლით. 

Lemma: chxozhua  
Number: 25300  
ჩხოჟუა (ჩხოჟუას) სახელი ჩხოჟუნს ზმნისა -- {გა}კაწვრა, {და}სერვა (ეკლით, დანით). ძიგირქ ხე დომიჩხოჟუ - ეკალმა
ხელი გამიკაწრა. ჩხოჟუნს (გოჩხოჟუ გაკაწრა, გუუჩხოჟუ გაუკაწრავს, გონოჩხოჟუე(ნ) გაკაწრავდა თურმე) გრდმ. კაწრავს, სერავს
(კანს). იჩხოჟუნს (გიიჩხოჟუ გაიკაწრა, გუუჩხოჟუ გაუკაწრავს) გრდმ. სათავ. ქც. ჩხოჟუნს ზმნისა -- იკაწრავს, ისერავს (ეკლით).
უჩხოჟუნს (გუუჩხოჟუ გაუკაწრა, გუუჩხოჟუ გაუკაწრავს) გრდმ. სასხ. ქც. ჩხოჟუნს ზმნისა -- უკაწრავს, უსერავს. იჩხოჟუუ(ნ) (გიიჩხოჟუ
გაიკაწრა ის, გოჩხოჟე{ლ/რე}(ნ) გაკაწრულა) გრდუვ. ვნებ. ჩხოჟუნს ზმნისა -- იკაწრება, ისერება. აჩხოჟუუ(ნ) (გააჩხოჟუ გაეკაწრა,
გოჩხოჟუუ გაჰკაწვრია) გრდუვ. ვნებ. უჩხოჟუნს ზმნისა -- ეკაწრება, ესერება (კანი). იჩხოჟე(ნ) (იჩხოჟუ შესაძლებელი გახდა
{გა}კაწვრა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ჩხოჟუნს ზმნისა -- შეიძლება {გა}იკაწროს. აჩხოჟე(ნ) (აჩხოჟუ შეძლო {გა}ეკაწრა, -- ,
გონოჩხოჟუე(ნ) შესძლებია გაეკაწრა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ჩხოჟუნს ზმნისა -- შეუძლია {გა}კაწროს. ოჩხოჟაფუანს (ოჩხოჟაფუუ
აკაწვრინა, უჩხოჟაფუაფუ უკაწვრინებია, ნოჩხოჟაფ{უაფ}უე(ნ) აკაწვრინებდა თურმე) კაუზ. ჩხოჟუნს ზმნისა -- აკაწვრინებს, ასერვინებს
(კანს). მაჩხოჟალი მიმღ. მოქმ. მკაწრავი, მსერავი (კანისა). ოჩხოჟალი მიმღ. ვნებ. მყ. საკაწრი, {და}სასერი. {გო}ჩხოჟილი მიმღ.
ვნებ. წარს. {გა}კაწრული, {და}სერილი. ნაჩხოჟა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაკაწრი, ნასერი. ნაჩხოჟუერი მიმღ. ვნებ. წარს. კაწვრის,
{და}სერვის საფასური. {უგუ}უჩხოჟუ მიმღ. უარყ. {გა}უკაწრავი, {და}უსერავი. 

Lemma: chxortol-i  
Number: 25301  
ჩხორთოლ-ი (ჩხორთოლ/რს) იხ. ჩხოროთოლი. 

Lemma: chxoria  
Number: 25302  
ჩხორია (ჩხორიას) სხივი. სქანი თოლეფიში ჩხორია გვალო ბჟაში ბარჩხალი რე: ქხს, 1, გვ. 74 - შენი თვალების სხივები
მთლად მზის ელვარებაა. თაქ ბუდურანს, თაქ პირანს ჩქიმ მუმალ ჩხორია: ქხს, 1, გვ. 317 - აქ ბუდობს, აქ ყვავის ჩემი
მომავალი სხივი. იალონიშ ენადგინა ვორწყეთ პირველ ჩხორიას: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 159 - ალიონზე ამდგარი ვხედავთ
პირველ სხივს. ბჟაშ ჩხორიას გემშუტყობუ: მასალ., გვ. 18 - მზის სხივები შეპარულა. 

Lemma: chxoro  
Number: 25303  
ჩხორო (ჩხოროს) ცხრა. // გადატ. მრავალი. ჩხორო გვალაშ აშო მობრხინი თოფი: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 167 - ცხრა მთის
აქეთ შევმართე თოფი. ჩხორო ხატიქ გოგაჭყორუ: თ. სახოკ., გვ. 265 - ცხრა ხატი გაგიწყრეს. იხ. მაჩხორა; ვითოჩხორო...
შდრ. ლაზ. ჩხორო ცხრა (ნ. მარი). 

Lemma: chxorodudam-i  



Number: 25304  
ჩხოროდუდამ-ი (ჩხოროდუდამს) ცხრათავიანი. ქომორთუ ჩხოროდუდამი ნდირქ - მოვიდა ცხრათავიანი დევი. 

Lemma: chxoro  
Number: 25305  
ჩხორო დღაში ოლუ (ჩხორო დღაში ოლუს) ცხრა დღის სავალი. // გადატ. ძალიან შორი. ჩხორო დღაში ოლუ შარას
ქიგიოდირთუ - ძალიან შორ (ცხრა დღის სავალ) გზას დაადგა. 

Lemma: chxorotol-i  
Number: 25306  
ჩხოროთოლ-ი (ჩხოროთოლს) ცხრათვალი. შდრ. ტოპო. ჩხორთოლი სოფელი გალის რაიონში; ადგილის სახელი სენაკისა
(სოფ. ნოსირი) და მარტვილის (სოფ. აბედათი) რაიონებში. 

Lemma: chxorok'un-i  
Number: 25307  
ჩხოროკუნ-ი (ჩხოროკუნს) ბოტან. ვაზის ჯიშია (ივ. ჯავახ., ეკონ. ისტ., გვ. 452). 

Lemma: chxoro  
Number: 25308  
ჩხორო მორთა (ჩხორო მორთას) ცხრა მობრუნება (მოქცევა). // გადატ. ცუდი დრო. მა პოფექ უბედური, ჩხორო მორთაში
დუნაბადი: შ. ბერ., გვ. 191 - მე ვყოფილვარ უბედური, ცუდ დროს (ცხრა მობრუნების) დაბადებული. 

Lemma: chxoropa  
Number: 25309  
ჩხოროფა (ჩხოროფას) ცხრაფა. ჩხოროფათ ზმნზ. ცხრაფად. ჸოროფილი ჸოროფას გოსოფუნს ჩხოროფათ: ქხს, 1, გვ. 57
- საყვარელი სიყვარულს გახევს ცხრაფად. ხართელი გაფუქ ჩხოროფათ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 56 - შებოჭილი გყავარ
ცხრა მაგად. 

Lemma: chxorosh-i  
Number: 25310  
ჩხოროშ-ი (ჩხოროშის ღ ჩხორო ოშის ცხრა ასს) ცხრაასი. 

Lemma: chxorosha{x}  
Number: 25311  
ჩხოროშა{ხ} ზმნზ. ცხრაჯერ; // გადატ. მრავალჯერ, მრავალგზის. ჩხოროშა{ხ} ქოგიწია თენავა დო ვეგეგიაო - მრავალჯერ
(ცხრაჯერ) გითხარიო ესო და ვერ გაიგეო. 

Lemma: chxoroc'q'u  
Number: 25312  
ჩხოროწყუ (ჩხოროწყუს) ცხრაწყარო, ცხრა ჭა, ცხრა ღელე. შდრ. ტოპონ. ჩხოროწყუ (რაიონი და დაბა). 

Lemma: chxorchx-i  
Number: 25313  
ჩხორჩხ-ი (ჩხორჩხის) თავწვეტებიანი კლდე; ადგილი, სადაც ბევრი თავწვეტა ქვაა (პ. ცხად., გვ. 28); მრავალშვერილიანი,
წვერებწაწვრილებული რაიმე საგანი. 

Lemma: chxot'-i  
Number: 25314  
ჩხოტ-ი (ჩხოტის) ცხვარ-თხის სერის ერთ-ერთი სახეობა (ყურზე). შდრ. ხნწრა(ს. მაკალ., გვ. 193). 

Lemma: chxot'a  
Number: 25315  
ჩხოტა (ჩხოტას) დახრილი; დალმაცერი. ჩხოტათ, ჩხოტას ზმნზ. დახრილად; დალმაცერად. ჸუდე ჩხოტას აფუ რთვილი -
სახლი დახრილად აქვს გადახურული. ათე ჸუდე ჩხოტათიე რთვილი დო ეთინა -- გადაბანათი- ეს სახლი დახრილადაა
(დალმაცერად) გადახურული და ის -- გარდიგარდმო. ჩხოტა ჸუდე დალმაცერად დახურული სახლი. 

Lemma: chxot'ir-i  
Number: 25316  
ჩხოტირ-ი (ჩხოტირს) მიმღ. ვნებ. წარს. ჩხოტუნს ზმნისა -- გაფატრული, გახლეჩილი; გაკაწრული. 

Lemma: chxot'iria  
Number: 25317  
ჩხოტირია (ჩხოტირიას) ბაგეგაპობილი, ბაგეგახლეჩილი. პიროვნება, რომელსაც ქვედა ბაგე გახლეჩილი აქვს შუა
ადგილას; სახენაიარევი. შდრ. ფოლოგოჩხონტილი შუაგაყოფილი ჩლიქიანი (ი. ყიფშ.). შდრ. ჭოტილია. 

Lemma: chxot'oria  
Number: 25318  
ჩხოტორია (ჩხოტორიას) იგივეა, რაც ჩხოტირია. 

Lemma: chxot'ua  
Number: 25319  
ჩხოტუა (ჩხოტუას) სახელი ჩხოტუნს ზმნისა -- 1. {გა}კაწვრა, {და}სერვა, გაფატვრა. სახე გიიჩხოტუ სამართებელით - სახე
გაიკაწრა სამართებლით. დოჸვილ გვერშაპი, გოჩხოტ: აია, 1, გვ. 23 - მოკლა გველეშაპი, გაფატრა. 2. იგივეა, რაც
ცხო{ნ}ტუა - {გადა}ბელვა, {გა}სხეპვა. ჩხოტუნს (გოჩხოტუ გაკაწრა, გუუჩხოტუ გაუკაწრავს, გონოჩხოტუე(ნ) გაკაწრავდა თურმე) გრდმ.
კაწრავს, სერავს, ფატრავს. იჩხოტუნს (გიიჩხოტუ გაიკაწრა, გუუჩხოტუ გაუკაწრავს) გრდმ. სათავ. ქც. ჩხოტუნს ზმნისა -- იკაწრავს,
ისერავს. უჩხოტუნს (გუუჩხოტუ გაუკაწრა, გუუჩხოტუ გაუკაწრავს) გრდმ. სასხ. ქც. ჩხოტუნს ზმნისა -- უკაწრავს, უსერავს, უფატრავს.
იჩხოტუუ(ნ) (გიიჩხოტუ გაიკაწრა, გაკაწრულ იქნა; გოჩხოტე{ლ/რე}(ნ) გაკაწრულა) გრდუვ. ვნებ. ჩხოტუნს ზმნისა -- იკაწრება,



ისერება. აჩხოტუუ(ნ) (გააჩხოტუ გაეკაწრა, გოჩხოტუუ გაჰკაწვრია) გრდუვ. ვნებ. უჩხოტუნს ზმნისა -- ეკაწრება, ესერება.
იჩხოტე(ნ) (იჩხოტუ შესაძლებელი გახდა {გა}კაწვრა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ჩხოტუნს ზმნისა -- შეიძლება {გა}კაწვრა,
{და}სერვა. აჩხოტე(ნ) (აჩხოტუ შეძლო {გა}ეკაწრა, -- , გონოჩხოტუე(ნ) შესძლებია გაკაწვრა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უჩხოტუნს
ზმნისა -- შეუძლია {გა}კაწროს, {გა}ფატროს. ოჩხოტაფუანს (ოჩხოტაფუუ აკაწვრინა, უჩხოტაფუაფუ უკაწვრინებია, ნოჩხოტაფუაფუე(ნ)
აკაწვრინებდა თურმე) კაუზ. ჩხოტუნს ზმნისა -- აკაწვრინებს, ასერვინებს, აფატვრინებს. მაჩხოტალი მიმღ. მოქმ. {გა}მკაწრავი,
{და}მსერავი, {გა}მფატრავი. ოჩხოტალი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}საკაწრავი, {და}სასერ{ავ}ი, {გა}საფატრ{ავ}ი. ჩხოტილი მიმღ. ვნებ.
წარს. {გა}კაწრული, {და}სერილი, {გა}ფატრული. ნაჩხოტა მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნაკაწრი, {და}ნასერი, {გა}ნაფატრი. ნაჩხოტუერი
მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}კაწვრის, {და}სერვის, {გა}ფატვრის საფასური. უჩხოტუ მიმღ. უარყ. {გა}უკაწრავი, {და}უსერავი,
{გა}უფატრავი. იხ. გოჩხოტუა; ჩხოჟუა. შდრ. ლაზ. ოჩხოტალე კბილებიანი ფიცარი დაწეწილი კანაფის დასავარცხნად (ნ.
მარი). გურ. ჩხოტვა ხის ფოთლის კრეფა (ი. ჭყ.); ბჟოლის ტოტებიდან ფოთლების გაცლა, დაყრევინება (ს. ჟღ., ზანიზ., გვ.
229). 

Lemma: chxou  
Number: 25320  
ჩხოუ, ჩხუუ, ჩხუ (ჩხოუს, ჩხუ{უ}ს. მრ. რიცხვ.: ჩხოულ-ეფ-ი, ჩხუულ-ეფ-ი, ჩხუ{ლ}-ეფ-ი) ზოოლ. ძროხა. არგუნი სოდეთ
ძჷდჷნი, ჩხოუ თექ მეჸუნდესია ოჸვილუშა - ნაჯახი სადაც იდო, ძროხა იქ მიჰყავდათო დასაკლავად. ჯაკელა გინს
იქჷნსჷნი, უკული ჩხოუ რე - უშობელი ხბოს რომ მოიგებს, შემდეგ ძროხაა. ჩხოულეფ მაფუ ოთხილარია: ქხს, 2, გვ. 154 -
ძროხები მყავს მოსამწყემსავიო. ძროხის სახელები: ბარდღა; გუშია (ურქო); ერცქემა; ვასკა; ვეფხვია; ზაფანია (წითელი
ფერისა); ირემა; კუდა; ლომა; სკვამა; ტიხორე/ია; ჩელა; ცაქვალა; ჭარამე; ჭუბურია; ჭუკია... ძროხის შვილს
წლოვანების მიხედვით ეწოდება (მდედრობითს): ფუჯი გინი (ერთ წლამდე); ფუჯი ქაბლა (ორი წლისას); ჯაკელი/ა (სამ
წლამდე), ჩხოუ (ოთხი და მეტი წლისას). ძროხა შეიძლება იყოს: ართ ნაგინუ (ერთ ნახბო{ვ}არი), ჟირ ნაგინუ, სუმ ნაგინუ
და ა.შ. ქგინამი ჩხოუ ხბოიანი ძროხა. იხ. მეჩხოულე; ოჩხოულე// ოჩხულე. შდრ. ძვ. ქართული ცხოველ, ცხოვარ. 

Lemma: chxoulam-i  
Number: 25321  
ჩხოულამ-ი (ჩხოულამს) ძროხიანი. ასე ათე სამეზობელოს ჩხოულამი ოჯახი ვარე - ახლა ამ სამეზობლოში ძროხიანი
ოჯახი არ არის. 

Lemma: chxou-mach'val-i  
Number: 25322  
ჩხოუ-მაჭვალ-ი (ჩხოუ-მაჭვალ/რს) ძროხა-მეწველი. ზარალი ოკო გეპწყენი ათე ჩხოუ-მაჭვალით: მ. ხუბ., გვ. 348 -
ზარალი უნდა ავანაზღაურო ამ ძროხა-მეწველით. 

Lemma: chxoush(i)  
Number: 25323  
ჩხოუშ(ი) ჭირიშ(ი) წამალ-ი (ჩხოუშ(ი) ჭირიშ(ი) წამალ/რს) ბოტან. ლემა. იხ. ბარწკვენია, ყვაპუში წამალი (ა. მაყ.). 

Lemma: chxu  
Number: 25324  
ჩხუ, ჩხუუ (ჩხუს, ჩხუუს) იგივეა, რაც ჩხოუ, -- ძროხა. ჩხუს ჩხუ ქეგიოდირთუნი, გედირთუ, ვარა კოჩიქ (კოჩქ) კოჩის(//კოს)
ქეგიოდირთასინი, ოკო ვედირთასო? - ძროხა ძროხას რომ დაადგება, ადგება, ხოლო კაცი კაცს რომ დაადგეს, არ უნდა
ადგეს? 

Lemma: chxuala  
Number: 25325  
ჩხუალა (ჩხუალას) იგივეა, რაც რჩხუალა, -- რეცხვა. შდრ. ლაზ.2. ჩხ: ოჩხუ რეცხვა (ნ. მარი). 

Lemma: chxub-i  
Number: 25326  
ჩხუბ-ი (ჩხუბის), ჩხუპ-ი (ჩხუპის) ჩხუბი; ომი, ბრძოლა. ქჩხუბიში ღოლამა ჩხუბის ქმნა, ჩხუბი. ათე მაჸალეწკჷმა ათე
ბოშისჷ ჩხუბიქჷ ქააღოლუ: ა. ცაგ., გვ. 28 - ამ მეგობართან (მომყოლთან) ამ ბიჭს ჩხუბი მოუვიდა (დაემართა).
მარიგებელემქ ჩხუპი დოულასეს: ი. ყიფშ., გვ. 107 - გამრიგებლებმა ჩხუბი დაუშალეს. ჩხუპი რდუ დო თოფიქ გოლუ: ქხს,
1, გვ. 85 - ჩხუბი იყო და თოფი გავარდა. 

Lemma: chxup'eba  
Number: 25327  
ჩხუპება (ჩხუპებას) სახელი ჩხუპენს ზმნისა -- ჩხუბი; ომი, ბრძოლა. მუში დღადომოსრება ირო ჩხუპენს - მისი
დღედამოსწრება სულ (ყოველთვის) ჩხუბობს. იფჩხუპათ უჩურცხალო: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 153 - ვიბრძოლოთ (ვიჩხუბოთ)
შეუწყვეტლად (განუშორებლად). უბადო შური წჷრდჷს ოჩხუპუ: ეგრისი, გვ. 132 - ბოროტი სული წმიდას ებრძვის. მოლურს
მოჩხუპურო: მ. ხუბ., გვ. 30 - წამოვა მაჩხუბრად. ჩხუპენს (იყენ. იჩხუპუ იჩხუბა, უჩხუპებუ უჩხუბნია, ნოჩხუპებუე(ნ) ჩხუბობდა თურმე)
გრდუვ. საშ.-მოქმ. ჩხუბობს. ოჩხუპუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. ეჩხუბება; ეომება. ეჩხუპებუ(ნ) (ეჩხუპუ
ეჩხუბა, ჩხუბებუ ჩხუბებია) გრდუვ. ვნებ. ჩხუპენს ზმნისა -- ეჩხუბება. იჩხუპე(ნ), იჩხუპინე(ნ) (იჩხუპინუ შესაძლებელი გახდა ჩხუბი, -
- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ჩხუპენს ზმნისა -- შეიძლება იჩხუბოს. აჩხუპე(ნ), აჩხუპინე(ნ) (აჩხუპინუ შეძლო ეჩხუბა, -- , ნოჩხუპებუე(ნ)
შესძლებია ეჩხუბა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. შეუძლია ეჩხუბოს. ოჩხუპებაფუანს (ოჩხუპებაფუუ აჩხუბებინა, უჩხუპებაფუაფუ
უჩხუბებინებია, ნოჩხუპებაფ{უაფ}უე(ნ) აჩხუბებინებდა თურმე) კაუზ. ჩხუპენს ზმნისა -- აჩხუბებინებს. მაჩხუპარი მიმღ. მოქმ.
მაჩხუბარი. მოჩხუპური მიმღ. აწმყ. მოჩხუბარი. ოჩხუპარი მიმღ. ვნებ. მყ. საჩხუბარი. ნაჩხუპერი მიმღ. ვნებ. წარს. ნაჩხუბარი.
ნაჩხუპუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ჩხუბის საფასური. უჩხუპური მიმღ. უარყ. უჩხუბარი, უჩხუბო. 

Lemma: chxup'urel-i  
Number: 25328  
ჩხუპურელ-ი (ჩხუპურელს) მიმღ. ვნებ. წარს. ჩხუპურანს ზმნისა -- გამოყრილი; დაყრილი; დამუწუკებული. ართო
ჩხუპურელი აფუნია ტანი - მთლად დაყრილი აქვსო ტანი. შდრ. კვიწიწელი. 

Lemma: chxup'urua  
Number: 25329  
ჩხუპურუა (ჩხუპურუას) სახელი ჩხუპურანს ზმნისა -- დაყრა, გამოყრა (კანზე, ენაზე). ხე დუუჩხუპურუუ - ხელზე გამოაყარა.
ჩხუპურანს (დოჩხუპურუუ დააყარა, დუუჩხუპურუუ დაუყრია, დონოჩხუპურუე(ნ) დააყრიდა თურმე) გრდმ. აყრის. უჩხუპურანს (დუუჩხუპურუუ



დააყარა, დაუმუწუკა; დუუჩხუპურუუ დაუყრია, დაუმუწუკებია) გრდმ. სასხ. ქც. ჩხუპურანს ზმნისა -- {და}აყრის, უმუწუკებს. ჩხუპურელი
მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ყრილი; {და}მუწუკებული. ნაჩხუპურა მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნაყარი, {და}ნამუწუკები. 

Lemma: chxur-i  
Number: 25330  
ჩხურ-ი (ჩხურს), ჩხურუ (ჩხურუს) სიცივე; ცივი. ჩხურუ მაფუ მცივა. (მა) ჩხურ მაწუხენს, მინი ჩხანა: ი. ყიფშ., გვ. 167 - (მე)
სიცივე მაწუხებს, ხან სიცხე. ჸურძენი დომიჭვეს დიოდე ჩხურუქუ დო უკული სინჩხექ: ი. ყიფშ., გვ. 1 - ყურძენი დაგვიწვა
ჯერ სიცივემ და შემდეგ სიცხემ. ინა ვოუჩქუ ჸურუსია, სოდე ღურუ ჩხურუსია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 59 - ის არ იცის ბრიყვმა,
სად მოკვდება სიცივეშიო. კოს ქუდი ჩხურუშენი ვეგიორთუნია, ნამუსიშენია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 7ო - კაცს ქუდი
სიცივისათვის კი არ ახურავს, არამედ ნამუსისათვისო. ჸოროფა რე ჩხე დო ჩხურუ: ქხს, 1, გვ. 56 - სიყვარულია სიცხე და
სიცივე. ქჩხურუ დღა ცივი დღე: ამდღა ჩხურუ დღა რე - დღეს ცივა (ცივი დღე არის). ქჩხურ დო შქირენიშე ღურა სიცივისა
და შიმშილისაგან სიკვდილი: მობაღენა... ჩხურ დო შქირენიშე ღურა: ი. ყიფშ., გვ. 168 - გვეყოფა... სიცივისა და
შიმშილისაგან სიკვდილი. ქჩხურუშ(ი) დინოჭკირუა შეცივება (სიტყვ.-სიტყვ. სიცივის ჩაჭრა): ჩხურუქ ქინმაჭკირუ,
გობრგიდი ალბათ - შემცივდა (სიცივე ჩამეჭრა), გავცივდი ალბათ. ქჩხურუშ(ი) დონთხაფა აცივება (სიცივის დავარდნა):
ჩხურუქუ ქოდაანთხუ უეცარო - აცივდა (სიცივე დავარდა) უეცრად. შდრ. ლაზ. ჩეჩხური ციებ-ცხელება; ჩხუნ: ოჩხუნუ,
ონჩხუნუ: ვინჩხუნამ მცხელა, ვთბები (ნ. მარი). 

Lemma: chxuu  
Number: 25331  
ჩხუუ (ჩხუუს) იგივეა, რაც ჩხოუ, ჩხუ, -- ძროხა. ქაწოხვადესჷ ჩხუუქჷ: ი. ყიფშ., გვ. 18 - შეხვდათ ძროხა. 

Lemma: chxuchesh-i  
Number: 25332  
ჩხუჩეშ-ი (ჩხუჩეშის) ბოტან. ვაზის ჯიშია სამეგრელოში -- ხარისთვალა (ივ. ჯავახ., საქ. ეკინ. ისტ., 2, გვ. 513, 519). შდრ. ლაზ.
თოლი-მჩხუში ყურძენი; აჭარ. ჩხუში ვაზის ჯიშია ერთგვარი (ირ. ქერქ., გვ. 44-45; შ. ნიჟარ.). 

Lemma: chxe'  
Number: 25333  
ჩხჷ (ჩხჷს) ჩხო; გაუცეხველი ღომი. ჩხჷ ცენსია დო ქოთომემს ოჭკომალი ვააკონია - ჩხო ცვივაო და ქათმებს საჭმელი არ
უნდაო. შდრ. გურ., იმერ., ლეჩხ. ჩხო გაუცეხველი ღომი (ს. ჟღ., მ. ჩიქ., ა. ღლ.). 

Lemma: chxe'bot'a  
Number: 25334  
ჩხჷბოტა (ჩხჷბოტას) ზოოლ. პატარა, მოჩხუბარი მამალი. 

Lemma: chxe'rk'in-i  
Number: 25335  
ჩხჷრკინ-ი (ჩხჷრკინს) იხ. ჩხირკინი. 

Lemma: chxe'rua  
Number: 25336  
ჩხჷრუა (ჩხჷრუას) იხ. ჩხირუა. 

Lemma: chxe'rchxap-i  
Number: 25337  
ჩხჷრჩხაფ-ი (ჩხჷრჩხაფის) წყლის ჭავლებად გადმოფრქვევა (მ. ძაძ., 2, გვ. 155). 

Lemma: chxe'chxe'b-i  
Number: 25338  
ჩხჷჩხჷბ-ი (ჩხჷჩხჷბის) იხ. ჩხიჩხიბი. 

Letter: c  
ც 

Lemma: -c1  
Number: 25339  
-ც1, -ცუ, -ცჷ მიცემითი ბრუნვის სუფიქსი სახელებთან მეგრულის ზუგდიდურ-სამურზაყანოულ კილოში: ოზეშ კარცჷ: ი. ყიფშ.,
გვ. 76 -- ეზოს კარს. ცანცარქ გემიოლ გურცუ -- კანკალი ამივარდა გულისა (გულში). უჭკუვე დო ცანცალა კოც: კ. სამუშ.,
ქართ. ზეპ., გვ. 123 -- უჭკუო და ცანცარა კაცს. ნტერეფი ჯარც მიოღურუ: მასალ., გვ. 90 -- მტრები ჯავრით (ჯავრს)
კვდებიან. იხ. -ს, -სუ, -სჷ. 

Lemma: -c2  
Number: 25340  
-ც2, -ცუ, -ცჷ მხოლობითი რიცხვის მესამე სუბიექტური პირის სუფიქსი ზმნებში ზუგდიდურ-სამურზაყანოულ კილოში: თის
მოჸუნცუ ცალობა: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 118 -- იმას მოჰყვება მარტოობა. სორე მოურცუ: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 120 -- სადაა
მოდის. ქჷმიჸუნანც ჭკუაშა -- მოიყვანს ჭკუაზე. შიშით ცანცალანც: მასალ., გვ. 90 -- შიშით ცახცახებს. იხ. -ს, -სუ, -სჷ. 

Lemma: ca1  
Number: 25341  
ცა1 (ცას) ცა, ზეცა. ცა დო დიხა ვედიტუუ -- ზეცა და მიწა არ დატოვა. ჟი-ცა, თუდო-დიხა, შქას-დაჩხირი დო წყარი -- ზევით-



ცა, ქვევით-მიწა, შუაში-ცეცხლი და წყალი (გამოცანა: სამოვარი). იში წვანჯი ცაშა ონჭჷდჷ: ეგრისი, გვ. 130 -- მისი წვერი
ცას სწვდებოდა. იხ. ცაში ორტყაფუ. შდრ. ლაზ. ცა ცა, ზეცა (ნ. მარი). 

Lemma: ca2  
Number: 25342  
ცა2 (ცას) თხა (გ. ელიავა). 

Lemma: caashxa  
Number: 25343  
ცააშხა (ცააშხას) იხ. ცაშხა. 

Lemma: cabarua  
Number: 25344  
ცაბარუა (ცაბარუას) სახელი მიცაბარუ(ნ) ზმნისა -- დაბრკოლების გადალახვით სვლა (გადასვლა). ოლაგეს გეგნიცაბარუ
-- ალაგეზე გადაფორთხდა. 

Lemma: caboria  
Number: 25345  
ცაბორია (ცაბორიას) იგივეა, რაც ცაცაბორია, -- ძალიან მაღლა ცაში; ცის კიდე, ცის დასალიერი. სოიდგენი ცაბორიას
(//ცაცაბორიას) მიკაახორანს -- სადღაც ძალიან მაღლა (ცის დასალიერში) სახლობს. შდრ. ცა. 

Lemma: cagana  
Number: 25346  
ცაგანა (ცაგანას) არასწორი, გვერდითი; მრუდე. ცაგანას ზმნზ. გვერდზე, ალმაცერად, ირიბად, მრუდედ. ცაგანას მეურე
საქმეს -- ირიბად (მრუდედ) უდგება საქმეს. შდრ. ორცა. 

Lemma: cagverdia  
Number: 25347  
ცაგვერდია (ცაგვერდიას) ცალგვერდა; გადატ. არასაიმედო; უნდობი. ცაგვერდია კოჩიე -- ცალგვერდა (არასანდო) კაცია. 

Lemma: cada  
Number: 25348  
ცადა (ცადას) სახელი ცადენს, ოცადუ(ნ) ზმნათა -- ცდა; მცდელობა. ბედიში გვერდი ცადა რენია: ა. ცან., გვ. 101 -- ცდა
ბედის მონახევრეაო. ადგილი უღუ ცადას: ყაზაყ., 06.03.1930, გვ. 1 -- ადგილი აქვს მცდელობას. ქიმიიღეს ძალამი ცადაში
თუდო: ი. ყიფშ., გვ. 84 -- მოიტანეს ძლიერი ცდის ქვეშ. ოჭოფეს ბრელი ცადაში უკული: ი. ყიფშ., გვ. 62 -- დაიჭირეს ბევრი
მცდელობის შემდეგ. ირო ტყურას მიოცადჷ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 106 -- სულ მოტყუებას ცდილობს. ოცადუ(ნ) (მხოლოდ
აწმყოს წრის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. ცდილობს. ეცადებუ(ნ) (ეცადუ ეცადა, ცადებუუ სცადებია, ნოცადებუე(ნ) ეცდებოდა თურმე)
გრდუვ. ვნებ. ეცდება. ცადენს (ცადუ სცადა, უცადებუ უცდია, ნოცადებუე(ნ) სცდიდა თურმე) გრდმ. სცდის. იცადებუუ(ნ) (გიმიიცადუ
გამოიცადა, გომოცადებე{ლე}(ნ) გამოცდილა) გრდუვ. ვნებ. ცადენს ზმნისა -- იცდება. იცადე(ნ)//იცადინე(ნ) (იცადინუ შესაძლებელი
გახდა გამოცდა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ცადენს ზმნისა -- შეიძლება გამოიცადოს. აცადე(ნ), აცადინე(ნ) (გამაცადინუ
შეძლო გამოეცადა, -- , გომნოცადებუე(ნ) შესძლებია გამოეცადა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ცადენს ზმნისა -- შეუძლია გამოცადოს.
ოცადებაფუანს (ოცადებაფუუ აცდევინა, უცადებაფუაფუ უცდევინებია, ნოცადებაფ{უაფ}უე(ნ) აცდევინებდა თურმე) კაუზ. ცადენს ზმნისა --
აცდევინებს. მაცადებელი მიმღ. მოქმ. მცდელი. ოცადებელი მიმღ. ვნებ. მყ. საცდელი. ცადებული მიმღ. ვნებ. წარს. {გამო}ცდილი.
ნაცადები მიმღ. ვნებ. წარს. ნაცადი. ნაცადებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ცდის საფასური. {უგმუ}უცადებუ მიმღ. უარყ. {გამო}უცდელი. შდრ.
ლაზ. ცად: ოცადუ ხედვა; ცდა (ნ. მარი). 

Lemma: cadamaq'vana  
Number: 25349  
ცადამაყვანა (ცადამაყვანას) ბოტან. სოკოს ჯიშია ერთგვარი (ი. ყიფშ.). 

Lemma: cadeba  
Number: 25350  
ცადება (ცადებას) იგივეა, რაც ცადა, -- სახელი ცადენს, ეცადებუ(ნ) ზმნათა -- ცდა. სინთელე დო ჯანმრთელობა შრომა
რე დო ცადება რე: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 144 -- სიმრთელე და ჯანმრთელობა შრომისა და ცდისაგანაა. ეცადებუ, მუში ხელუას
იმუშუასინი -- ეცდება, თავის ხელობაზე რომ იმუშაოს. ოცადუდეს, დუდი მაწონაფესკონი: მ. ხუბ., გვ. 14 -- ცდილობდნენ,
რომ თავი მოეწონებინათ. გიმუურჩქჷნდჷნა ავანტიურისტული ცადებეფი: ყაზაყ., 06.03.1930, გვ. 1 -- გამოუჩნდებათ
ავანტიურისტული ცდები. 

Lemma: cadin-i  
Number: 25351  
ცადინ-ი (ცადინს) ცდა, მოცდა; ლოდინი. ცადინი ვადუურკებუ, ირფელი ქოცადუ -- მცდელობა არ დაუკლია, ყველაფერი
სცადა. ცადინი ირო ვერგუნია -- მოცდა ყოველთვის არ ვარგაო. უცადუ, უცადუ დო, ვამორთუნი, მიდართუ -- უცადა, უცადა
და, რომ არ მოვიდა, წავიდა. იცადუ{უ}(ნ) (მიიცადუ მოიცადა, მუუცადინუ მოუცდია, მონოცადებუე(ნ) მოიცდიდა თურმე) გრდუვ. ვნებ.
იცდის. უცადუუ(ნ) (მუუცადუ მოუცადა, მუუცადინუ მოუცდია) გრდუვ. სასხვ. ქც. იცადუ(ნ) ზმნისა -- უცდის. იცადინე(ნ) (იცადინუ
შესაძლებელი გახდა მოცდა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. იცადუ(ნ) ზმნისა -- შეიძლება მოცდა. აცადინე(ნ) (აცადინუ შეძლო
მოეცადა, -- , მონოცადებუე(ნ) შესძლებია მოცდა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უცადუ(ნ) ზმნისა -- შეუძლია იცადოს. ოცადინუანს
(ოცადინუუ აცდევინა, უცადინუაფუ უცდევინებია, ნოცადინაფუე(ნ) აცდევინებდა თურმე) გრდმ. აცდევინებს. ოცადინაფუანს (ოცადინაფუუ
აცდევინა, უცადინაფუაფუ უცდევინებია, ნოცადინაფუაფუე(ნ) აცდევინებდა თურმე) კაუზ. ოცადინუანს ზმნისა -- აცდევინებს. მაცადინალი
მიმღ. მოქმ. {მო}მცდელი. ოცადინალი მიმღ. ვნებ. მყ. {მო}საცდელი. ნაცადინა მიმღ. ვნებ. წარს. {მო}ნაცდელი. ნაცადინუერი მიმღ.
ვნებ. წარს. {მო}ცდის საფასური. {უმუ}უცადინუ მიმღ. უარყ. {მო}უცდელი. 

Lemma: ca  
Number: 25352  
ცა დო დიხა (ცა დო დიხას) ცა და მიწა. ცა დო დიხა, ბჟა დო თუთა, მურიცხეფით მოქარგილი! -- ცა და მიწა, მზე და
მთვარე, ვარსკვლავებით მოქარგული! ცა დო დიხა შქას დღას მუთა ნოპალუე: ი. ყიფშ., გვ. 23 -- ცასა და მიწას შუა (შორის)
არასოდეს არაფერი (არ) ჰყოლია (ჰქონია). 



Lemma: ca  
Number: 25353  
ცა დო ქეჸანა//ცა დო ქიანა (ცა დო ქეჸანას// ქიანას) სიმრავლის აღსანიშნავად: ცა და ქვეყანა. // გადატ. ძალიან ბევრი;
ყველაფერი. ქოძირჷ ცა დო ქეჸანაში კათა ქიმიობარგჷ ოზეში კარცჷ: ი. ყიფშ., გვ. 76 -- ნახა ბევრი ხალხი მიმდგარა
ეზოს კართან. ცა დო ქიანა ჩქიმი ორდჷკო ითამ, თიზჷმაქ ქჷმახიოლჷ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 24 -- ცა და ქვეყანა
(ყველაფერი) ჩემი ყოფილიყო ვითომ, იმდენად გამიხარდა. 

Lemma: ca-i  
Number: 25354  
ცა-ი (ცარს) იხ. ცალი. ცაი ხუჯი -- ცალი მხარე. ცაი ჸუჯი ვაუღუდუ -- ცალი ყური არ ჰქონდა. 

Lemma: caier-i  
Number: 25355  
ცაიერ-ი (ცაიერს) იგივეა, რაც ცალიერი, ცაიორი, -- ცარიელი. 

Lemma: caior-i  
Number: 25356  
ცაიორ-ი (ცაიორს) იხ. ცალიორი. 

Lemma: cak'al-i  
Number: 25357  
ცაკალ-ი (ცაკალს) სახელი მიიცაკალუ(ნ) ზმნისა -- ტანით და ასაკით პატარის (ანდა გამხდარი პირის) სიარული ან რაიმეზე
გადასვლა, -- ცუნცული. მიოჯინი ჩქიმ ბოშის, ემერ ქიმაცაკანს -- შეხედე ჩემს ბიჭს, ეგერ მოდის. 

Lemma: cak'vaia  
Number: 25358  
ცაკვაია (ცაკვაიას) [რუს. саквояж სამგზავრო ჩანთა, საკვოიაჟი] -- ქალის ხელჩანთა. // გადატ. ცარიელი. მა ტომარეთ
მიბღი ფარა, ცაკვაიათ ვამომირთუმუ თაქ -- მე ტომრით მოვიტანე ფული, ცარიელი არ მოვსულვარ აქ. 

Lemma: cak'val-i  
Number: 25359  
ცაკვალ-ი (ცაკვალს) იგივეა, რაც ცაკალი, -- ცუნცული. 

Lemma: cak'valua  
Number: 25360  
ცაკვალუა (ცაკვალუას) იგივეა, რაც ცაკვალი, -- სახელი მიიცაკვალუ(ნ) ზმნისა -- ცუნცულით სიარული. ქომორთი აში,
ქიმიცაკვალი -- მოდი აქ, მოცუნცულდი. იცაკვალუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. იცუნცულებს. 

Lemma: cal-i1  
Number: 25361  
ცალ-ი1, ცა-ი (ცალ/რს) ცალი. ართი ცალი უშქური უღუ -- ერთი ცალი ვაშლი აქვს. ართი ცალი ხოჯი ჸუნს -- ერთი ცალი
ხარი ჰყავს. რთული ფორმის შემადგენელი ნაწილი: 1. ერთი; ცალი. ცალკურჩხამი//ცაჲკუჩხამი ცალფეხა;
ცალხეამი//ცაიხეამი//ცაჲხეამი ცალხელა... 2. -ცალი, ნაირი, მსგავსი: ათე-ცალი//ათე-ცაი ამნაირი, ამის მსგავსი. ოსურიში
ფუჩიცალი რენია -- ქალის ფიცივით (ფიცის მსგავსი) არისო. სქანიცალი შხვას მის ჸუნსუ?: ი. ყიფშ., გვ. 125 -- შენნაირი
(შენი მსგავსი) სხვას ვის ჰყავსო? შდრ. -მანგი; -შორო; -ჯგურა. 

Lemma: cal-i2  
Number: 25362  
ცალ-ი2 (ცალს) იხ. ცელი. 

Lemma: calganishe  
Number: 25363  
ცალგანიშე (//ცალგანიშეს) ზმნზ. ერთმხარეს. 

Lemma: caleba  
Number: 25364  
ცალება, ცაება (ცა{ლ}ებას) სახელი აცალენს ზმნისა -- ცალება. სუმი თუთა ქააცალჷ: ი. ყიფშ., გვ. 34 -- სამი თვე აცალა.
ირ მინუტის რტება მოკო, სალდათი ქუმაცალენდასინი -- ყოველ წუთს გაქცევა მინდა, სალდათი რომ მაცლიდეს.
აცალენს (ქააცალუ აცალა, ქუუცალებუ უცლია, ქონოცალებუე(ნ) აცლიდა თურმე) გრდმ. აცლის. იცალინე(ნ) (იცალინუ შესაძლებელი
გახდა ცალება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. აცალენს ზმნისა -- შეიძლება ცალება. აცალინე(ნ) (აცალინუ შეძლო ეცლია, -- ,
ნოცალებ{აფ}უე(ნ) შესძლებია ცალება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. აცალენს ზმნისა -- შეუძლია აცალოს. ოცალებაფუანს (ოცალებაფუუ
აცლევინა, უცალებაფუაფუ უცლევინებია, ნოცალებაფუე(ნ) აცლევინებდა თურმე) კაუზ. აცალენს ზმნისა -- აცლევინებს. მაცალებერი
მიმღ. მოქმ. {და}მცალებელი. ოცალებერი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}საცალებელი. ცალებური მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ცალებული.
ნაცალები/უ მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნაცალები. ნაცალებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. დაცალების საფასური. უცალებუ, უდუცალებუ მიმღ. უარყ.
{და}უცალებელი. 

Lemma: caltolam-i  
Number: 25365  
ცალთოლამ-ი (ცალთოლამს) ცალთვალა. შდრ. თოლი. 

Lemma: calier-i  
Number: 25366  
ცალიერ-ი (ცალიერს) ცარიელი. 

Lemma: calior-i  



Number: 25367  
ცალიორ-ი (ცალიორს) იგივეა, რაც ცალიერი, -- ცარიელი. ქიმეჩუ ჟირი ცალიორი სენი: მ. ხუბ., გვ. 11 -- მისცა ორი
ცარიელი თეფში. ოშიში მაჭოფალი ხე ცალიორი (დოსქიდუ): კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 119 -- ასის დამჭერი ხელი
ცარიელი (დარჩება). იხ. ცაიორი. 

Lemma: calir-i  
Number: 25368  
ცალირ-ი (ცალირს) მიმღ. ვნებ. წარს. ცალუნს ზმნისა -- 1. {გა}ცელილი. უკული გოცალირიე შარა: მ. ხუბ., გვ. 109 -- შემდეგ
გაცელილია გზა. 2. ცალმხრივ გადაწოლილი. ცალირი კეხი მუნუდგუ დო უდგადგუანს მართახის: ქხს, 1, გვ. 201 --
ცალმხრივ გადაწოლილი კეხი აქვს დადგმული და უტყლაშუნებს მათრახს. იხ. ცალუა. 

Lemma: calipa  
Number: 25369  
ცალიფა (ცალფას) ცალფა. 

Lemma: calixe  
Number: 25370  
ცალიხე (ცალიხეს) ცალი ხელი, ერთი ხელი; მუჭა. ვე შილებეენო ართ ცალიხე დიხა გამჷნოფუბცხონეე?: ი. ყიფშ., გვ. 60
-- არ შეიძლება, ერთი ცალხელი (მუჭა) მიწა რომ გადავფოცხოვო? იხ. ცალხე. 

Lemma: calk'e  
Number: 25371  
ცალკე ზმნზ. ცალკე. შდრ. ზოხო. 

Lemma: calk'uchxam-i  
Number: 25372  
ცალკუჩხამ-ი (ცალკუჩხამს) ცალფეხა. 

Lemma: calk'uchxur-i  
Number: 25373  
ცალკუჩხურ-ი (ცალკუჩხურს) საცალფეხო. შარა მეუბუ ღარკულერი, ღულა, ჭიფე, ცალკუჩხური -- გზა მიჰყვება
(მიბმულია) დაგრეხილი, მრუდე, წვრილი, საცალფეხო. 

Lemma: calo  
Number: 25374  
ცალო რთული სიტყვის მეორე წევრი: როგორც, ვით, მსგავსად. ქარიცალო ქომოჭვირგუნსჷნ: მ. ხუბ., გვ. 27 -- ქარივით
(ქარის მსგავსად) მოქრის (მოშლიგინობს). ზოთონსი ახალიცალო ორდუ -- ზამთარში ახალივით იყო. 

Lemma: caloba  
Number: 25375  
ცალობა (ცალობას) მარტოობა, ცალობა. თის მოჸუნცუ უკული ცალობა: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 118 -- იმას მოჰყვება
შემდეგ მარტოობა (ეულად დარჩენა). იხ. ცალი. 

Lemma: calua  
Number: 25376  
ცალუა (ცალუას) სახელი ცალუნს ზმნისა -- 1. თიბვა; ცელვა; 2. გადაწონვა. // გადატ. ერთიანად ყველაფრის შეჭმა. ჯა დო
ტყაქ მუშით დიჭყუ ცალუა: მ. ხუბ., გვ. 2 -- ხემ და ბალახმა მისით (თავისით) დაიწყო ცელვა. ათე ბარდიქ ოკო მიცალას
თაქ -- ეს ბარდი უნდა მოიცელოს აქ. ცელი დაკჷნი, ითამ ოდიარეს ცალჷნდეე თეში: მ. ხუბ., გვ. 217 -- ცელი დაიჭირე,
ვითომ ბალახს რომ ცელავდე ისე. ცალუნს (გოცალუ გაცელა, გუუცალუ გაუცელავს, გონოცალუე(ნ) გაცელავდა თურმე) გრდმ.
ცელავს, თიბ{ავ}ს. იცალუნს (გიიცალუ გაიცელა, გუუცალუ გაუცელავს) გრდმ. სასხვ. ქც. ცალუნს ზმნისა -- ითიბავს, იცელავს
თავისას. უცალუნს (გუუცალუ გაუცელა, გუუცალუ გაუცელავს) გრდმ. სასხვ. ქც. ცალუნს ზმნისა -- უცელავს, უთიბავს. იცალუუ(ნ)
(გიიცალუ გაიცელა, გოცალე{რე}(ნ) გაცელილა) გრდუვ. ვნებ. ცალუნს ზმნისა -- იცელება, ითიბება. აცალუუ(ნ) (გააცალუ გაეცელა,
გოცალუუ გასცელვია) გრდუვ. ვნებ. უცალუნს ზმნისა -- ეცელება, ეთიბება. ოცალაფუანს (ოცალაფუუ აცელვინა, უცალაფუაფუ
უცელვინებია, ნოცალაფუე(ნ) აცელვინებდა თურმე) კაუზ. ცალუნს ზმნისა -- აცელვინებს, ათიბვინებს. მაცალარი მიმღ. მოქმ.
მცელავი; მთიბავი. ოცალარი მიმღ. ვნებ. მყ. საცელავი; სათიბი. ცალირი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ცელილი; {გა}თიბული. ნაცალა,
ნაცალუ მიმღ. ვნებ. წარს. ნაცელი, ნათიბი. ნაცალუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ცელვის, თიბვის საფასური. {უგუ}უცალუ მიმღ. უარყ.
{გა}უცელავი, {გა}უთიბავი. შდრ. ლაზ. ცალ: ონცალუ ცელვა (ნ. მარი). 

Lemma: calughia  
Number: 25377  
ცალუღია (ცალუღიას) იხ. ცაჲუღია. 

Lemma: calughulu  
Number: 25378  
ცალუღულუ (ცალუღულუს) მარტუღელა. ცალუღულუ ხოჯი -- მარტუღელა ხარი. 

Lemma: calghvanc'k'a  
Number: 25379  
ცალღვანწკა (ცალღვანწკას) ცალლოყა. შდრ. ცაწკვერტა. 

Lemma: cal-calk'e  
Number: 25380  
ცალ-ცალკე ზმნზ. ცალ-ცალკე. შდრ. ზოხო-ზოხო. 

Lemma: calxe  
Number: 25381  
ცალხე (ცალხეს) იხ. ცალიხე, -- ერთი ხელი; ცალხელი; მუჭა. ვითიშა დუდს გითიჩანს ართი ცალხე ქვირიშენი: ქხს, 1, გვ.



183 -- ათჯერ თავს ჰყიდის ერთი მუჭა (ცალხელი) ფქვილისათვის. ცალხეში ონგარალი ცალი ხელით დასატირებელი
(წყევლაა). სამეგრელოში პანაშვიდზე თუ ტირილზე მამაკაცები შუბლზე ორივე ხელის შემოკვრითა და მოთქმით ტიროდნენ.
ეს იყო წესი. ერთი ხელით (ცალხეთი) დატირება მკვდრის შეურაცყოფა იყო. შემორჩა იდიომა: სი ცალხეში ონგარალია! --
შე ცალხელით დასატირებელოო! (წყევლაა). 

Lemma: cam-i  
Number: 25382  
ცამ-ი (ცამს) იგივეა, რაც რცამი, -- თევზის ერთ-ერთი ჯიში (სახეობა). 

Lemma: camakua  
Number: 25383  
ცამაქუა (ცამაქუას) სახელი ცამაქანს ზმნისა, -- იგივეა, რაც ტყაბარუა, -- {გა}ტყავება. 

Lemma: camet'-i  
Number: 25384  
ცამეტ-ი (ცამეტის) ცემენტი. რაშის ცამეტი ქუგუოფუნევა: ქხს, 2, გვ. 140 -- რაშს ცემენტი შემოვადუღეო. 

Lemma: camuler-i  
Number: 25385  
ცამულერ-ი (ცამულერს) მიმღ. ვნებ. წარს. ცამულანს ზმნისა -- წვრილ-წვრილად, ნაკუწ-ნაკუწად დაჭრილი. ე ბოშიქ
ცამულერო დოცამულუუ ნდემი: ი. ყიფშ., გვ. 62 -- ამ ბიჭმა ნაკუწ-ნაკუწად დაჭრა დევი. 

Lemma: camulua  
Number: 25386  
ცამულუა, ცამურუა (ცამულ/რუას) სახელი ცამულანს ზმნისა -- წვრილ-წვრილად, ნაკუწ-ნაკუწად დაჭრა, დანაკუწება,
დაქუცმაცება. ხორცი დოცამულუუ -- ხორცი წვრილად დაჭრა. // გადატ. საჭმლის ნაკუწ-ნაკუწად გადაქცევა და ისე ჭამა.
ოჭკომალს მიკიცამულუ -- საჭმელს ნაწილ-ნაწილ ჭამს. ცამულანს//ცამურანს (ცამულუუ დაჭრა ნაჭრებად, უცამულუუ დაუჭრია
ნაჭრებად, ნოცამულუე(ნ) ნაჭრებად დაჭრიდა თურმე) გრდმ. ნაჭრებად, წვრილ-წვრილად ჭრის; აქუცმაცებს.
უცამულანს//უცამურანს (დუუცამულუუ დაუჭრა წვრილად; დუუცამულუუ დაუჭრია წვრილად) გრდმ. სასხვ. ქც. ცამულანს ზმნისა --
წვრილად, ნაჭრებად უჭრის; უქუცმაცებს. იცამულუუ(ნ)//იცამურუ{უ}(ნ) (დიიცამულუ ნაკუწებად დაიჭრა; დოცამულერე(ნ) ნაკუწებად
დაჭრილა) გრდუვ. ვნებ. ცამულანს ზმნისა -- ნაკუწებად იჭრება, ქუცმაცდება. იცამულე(ნ)//იცამურე(ნ) (დიიცამურუ
შესაძლებელი გახდა ნაკუწებად დაჭრა, დოცამულერე(ნ) შესაძლებელი გამხდარა ნაკუწებად დაჭრა, -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
ცამულანს ზმნისა -- შეიძლება დანაკუწდეს, დაქუცმაცდეს; წვრილად დაიჭრას. აცამულე(ნ)//აცამურე(ნ) (დააცამულუ შეძლო
წვრილად დაეჭრა, -- , დონოცამულუე(ნ) შესძლებია წვრილად დაეჭრა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უცამულანს ზმნისა -- შეუძლია
დააქუცმაცოს; წვრილად დაჭრას. ოცამულაფუანს//ოცამურაფუანს (დააცამულაფუუ ნაკუწებად დააჭრევინა, დუუცამულაფუაფუ
ნაკუწებად დაუჭრევინებია, დონოცამულაფ{უაფ}უე(ნ) ნაკუწებად დააჭრევინებდა თურმე) კაუზ. ცამულანს ზმნისა -- აქუცმაცებინებს;
წვრილად, პატარა ნაწილებად აჭრევინებს. მაცამულარი მიმღ. მოქმ. {და}მქუცმაცებელი; წვრილად დამჭრელი. ოცამულარი მიმღ.
ვნებ. მყ. {და}საქუცმაცებელი; წვრილად დასაჭრელი. ცამულერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ქუცმაცებული; წვრილად დაჭრილი.
ნაცამულა მიმღ. ვნებ. წარს. წვრილად დანაჭერი; {და}ნაქუცმაცები. ნაცამულუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ქუცმაცების, წვრილად
დაჭრის საფასური. {უდუ}უცამულუ მიმღ. უარყ. წვრილად დაუჭრელი. 

Lemma: cam_cum-i  
Number: 25387  
ცამ -- ცუმ-ი (ცამ-ცუმს) ჩამი-ჩუმი. ცამ-ცუმი ვარე: მ. ხუბ., გვ. 226 -- ჩამი-ჩუმი არ არის. 

Lemma: can-i  
Number: 25388  
ცან-ი (ცანს) იგივეა, რაც ცანდი. სოდე ცანი გითოგიღანინი, თის ოცადუნა -- სად ცანდი გამოგიტანონ (გიღალატონ), იმას
ცდილობენ. 

Lemma: cangal-i  
Number: 25389  
ცანგალ-ი, ცანგა-ი (ცანგალ/რს) ბორძიკი. შდრ. ჩანგალი. 

Lemma: cangala  
Number: 25390  
ცანგალა, ცანგაჲა (ცანგალას, ცანგაჲას) ვისაც ბორძიკით სიარული ახასიათებს. შდრ. ჩანგალა. 

Lemma: cand-i  
Number: 25391  
ცანდ-ი (ცანდის, ცანს) 1. ფეხი მუხლს ქვემოთ. ქ ცანდიშ გითოღალა ჭიდაობის ილეთი, ფეხის გამოკვრა. გადატ. მიპარვით
წაქცევა, ღალატი. 2. დაგრეხილი წნელი, წირეხი, ღვლერჭი. ოგაფა დო უღუში ართმაჟიაშა გინაბუმაფალო იხვარებუუ
ცანდი -- წკუმონტილი ჭინუ -- კავისა და უღლის ერთმანეთთან გადასაბმელად იხმარება ცანდი -- დაგრეხილი წნელი. შდრ.
იმერ. ცანდი ჟინჟღი წირეხი (ვ. ბერ.); საბა: ცანდი ქვაბის საკიდარი ჯაჭვი. 

Lemma: candalua  
Number: 25392  
ცანდალუა (ცანდალუას) სახელი უცანდალუანს ზმნისა -- ტლიკინი, ტანტალი, ტარტალი (ენისა). უცანდალუანს (უცანდალუუ
ატლიკინა, უცანდალუაფუ უტლიკინებია, ნოცანდალუე(ნ) ატლიკინებდა თურმე) გრდმ. ატარტარებს, ატლიკინებს (ენას). 

Lemma: candap-i  
Number: 25393  
ცანდაფ-ი (ცანდაფის) იგივეა, რაც ცანდალუა, -- ტლიკინი ენისა. ნინას უცანდალუანს -- ენას ატლიკინებს. 

Lemma: candua  
Number: 25394  
ცანდუა (ცანდუას) სახელი ცანდუნს ზმნისა -- ცანდის (იხ.) გადაადგილება უღელზე მარჯვნივ ან მარცხნივ. იხ. გინო-ცანდუა. 



Lemma: candishi  
Number: 25395  
ცანდიში ხორხ-ი (ცანდიში ხორხის) ხერხის სახეობაა: ცერად სახერხი. 

Lemma: cande'r-i  
Number: 25396  
ცანდჷრ-ი (ცანდჷრს) ძალზე მჭრელი დანის პირი (მ. ძაძ.). 

Lemma: cande'rua  
Number: 25397  
ცანდჷრუა (ცანდჷრუას) გულზე მოსახვედრი სიტყვების თქმა. 

Lemma: cant'-i  
Number: 25398  
ცანტ-ი (ცანტის) ბასრი, მჭრელი (ბ. კილანავა). 

Lemma: cancal-i  
Number: 25399  
ცანცალ-ი (ცანცალ/რს) თრთოლა, კანკალი, ცანცარი, ცახცახი. ელაფირი მაფუ მა ცანცალი: ქხს, 1, გვ. 134 -- ავარდნილი
მაქვს მე კანკალი. ჰე, ბოშეფი, სორე მოურცუ, ცანცალქ გემიოლუ გურცუ!: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 120 -- ჰე, ბიჭებო, სად არის,
რომ მოდის, კანკალი ამივარდა გულისა! ცანცალქ გემიოლ, მუმარსიოლჷ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 25 -- ავცახცახდი,
თავბრუ დამესხა. 2. ნძრევა, რყევა, რხევა. 

Lemma: cancala  
Number: 25400  
ცანცალა (ცანცალას) ცანცარა; ცეტი; ქერქეტა. უჭკუვე დო ცანცალა კოც მუში კუჩხი ქჷმიჸუნანცია ჭკუაშავა: კ. სამუშ.,
ქართ. ზეპ., გვ. 123 -- უჭკუო და ცეტ კაცს თავისი ფეხები მოიყვანს ჭკუაზეო. მიდაღალას ვეგგოტალე, ბჟაკეფიფა, სი
ცანცალა!: მასალ., გვ. 81 -- წართმევას არ გაპატიებ, წვერფოფინა, შე ქერქეტავ! 

Lemma: cancalapa  
Number: 25401  
ცანცალაფა (ცანცალაფას), ცანცალუა (ცანცალუას) სახელი ცანცალანს ზმნისა -- თრთოლა, კანკალი, ცახცახი, ცანცარი.
არძა ჯერღვეფი მაცანცალუ: ქხს, 1, გვ. 86 -- ყველა ძარღვი მიცახცახებს. (ჸუდეს) ჩხურუს მილაცანცალანდე: ქხს, 1, გვ.
336 -- (სახლში) სიცივეში შიგ რომ ცახცახებდე. ნტერეფი ჯარც მიოღურუ დო შიშით ცანცალანც: მასალ., გვ. 90 -- მტრები
ჯავრით კვდებიან და შიშით ცახცახებენ. ცანცალანს (ცანცალუუ იკანკალა, უცანცალუუ უკანკალებია, ნოცანცალუე(ნ) კანკალებდა
თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ. კანკალებს, ცახცახებს. უცანცალანს (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ.
სასხვ. ქც. უცახცახებს, უკანკალებს. 

Lemma: cancap-i  
Number: 25402  
ცანცაფ-ი (ცანცაფის) ცაცუნი, ცეცება. 

Lemma: cayughia//calughia  
Number: 25403  
ცაჲუღია//ცალუღია (ცაჲუღიას//ცალუღიას) იგივეა, რაც ცალუღულუ, -- მარხილი, რომელსაც ერთი ხარი შეიძლება შეებას,
-- ცალუღელა. 

Lemma: caorcia  
Number: 25404  
ცაორცია (ცაორციას) ირიბი. ცაორციათ ზმნზ. ირიბად. ცაორცია კოჩი რე -- ირიბი კაცია. შდრ. ორცა, ორცათ. 

Lemma: cargval-i  
Number: 25405  
ცარგვალ-ი (ცარგვალს) ცამრგვალი. 

Lemma: cariel-i  
Number: 25406  
ცარიელ-ი (ცარიელს) ცარიელი. არძოქ ცარიელო ქუდოხვადუ: მ. ხუბ., გვ. 7 -- ყველა ცარიელი (ცარიელად) დახვდა. 

Lemma: carua  
Number: 25407  
ცარუა (ცარუას): ქ ბერგით ცარუა თოხით მიწის წვრილად დაფშვნა. საორტვინო არდგილს ბერგით ცარჷნა -- საბოსტნე
ადგილს თოხით წვრილად მიათოხნიან ერთმანეთს ნაკელსა და მიწას (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 3, გვ. 62). ცარუნს (დოცარუ
დაფშვნა წვრილად, დუუცარუ წვრილად დაუფშვნია, დონოცარუე(ნ) წვრილად დაფშვნიდა თურმე) გრდმ. წვრილად ფშვნის მიწას,
აფხვიერებს. შდრ. ცარცუა. 

Lemma: carkal-i  
Number: 25408  
ცარქალ-ი (ცარქალ/რს) ზედმეტი, უმიზნო მოძრაობა, სიარული, ხეტიალი. შდრ. გილაცარქალი. 

Lemma: carkap-i  
Number: 25409  
ცარქაფ-ი (ცარქაფის) უაზრო სიარული, ხეტიალი. შდრ. ცარქალი. 

Lemma: carkula  
Number: 25410  



ცარქულა (ცარქულას) კოჭლი. 

Lemma: carkulaia  
Number: 25411  
ცარქულაია (ცარქულას): ცარქულაიათ გილასხაპუა ასკინკილა ხტომა, -- ასკინკილაობა (პ. ჭარ.). 

Lemma: carcil-i  
Number: 25412  
ცარცილ-ი (ცარცილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ცარცუნს ზმნისა -- გაფხვიერებული, თოხით წვრილად დაფშვნილი (მიწა).
რზინუნს უჩა ჸონა ცარცილი -- ბრზინავს შავი ყანა გაფხვიერებული. იხ. ცარცუა. 

Lemma: carcua  
Number: 25413  
ცარცუა (ცარცუა) სახელი ცარცუნს ზმნისა -- 1. გაფხვიერება, თოხით წვრილად დაფშვნა (მიწისა). საჸვანე დიხას ბერგით
ვარდა ჩერტით ბერტემს ქიგიოცარცანა -- საყანე მიწაზე თოხით ანდა ფარცხით ბელტებს გააფხვიერებენ. 2. ძაფების
ერთმანეთისაგან დაცილება. სქირუ ძაფის დოცარცუნა -- მშრალ ძაფს დააცილებენ (მასალები, ტ. 2, ნაწ. 2, გვ. 217).
ცარცუნს (დოცარცუ გააფხვიერა, დუუცარცუ გაუფხვიერებია, დონოცარცუე(ნ) გააფხვიერებდა თურმე) გრდმ. აფხვიერებს. უცარცუნს
(დუუცარცუ გაუფხვიერა, დუუცარცუ გაუფხვიერებია) გრდმ. სასხვ. ქც. ცარცუნს ზმნისა -- უფხვიერებს. იცარცუუ(ნ) (დიიცარცუ
გაფხვიერდა, დოცარცე{ლე}(ნ) გაფხვიერებულა) გრდუვ. ვნებ. ცარცუნს ზმნისა -- ფხვიერდება. იცარცე(ნ) (იცარცუ შესაძლებელი
გახდა გაფხვიერება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ცარცუნს ზმნისა -- შეიძლება გაფხვიერება. აცარცე(ნ) (აცარცუ შეძლო
გაეფხვიერებინა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ცარცუნს ზმნისა -- შეუძლია გააფხვიეროს. ოცარცაფუანს (ოცარცაფუუ
აფხვიერებინა, უცარცაფუაფუ უფხვიერებინებია, ნოცარცაფ{უაფ}უე(ნ) აფხვიერებინებდა თურმე) კაუზ. ცარცუნს ზმნისა --
აფხვიერებინებს. მაცარცალი მიმღ. მოქმ. {გა}მაფხვიერებელი. ოცარცალი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}საფხვიერებელი. ცარცილი მიმღ.
ვნებ. წარს. {გა}ფხვიერებული. ნაცარცა მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნაფხვიერები. ნაცარცუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ფხვიერების
საფასური. {უდუ}უცარცუ მიმღ. უარყ. {გა}უფხვიერებელი. 

Lemma: caudze'rapu  
Number: 25414  
ცაუძჷრაფუ (ცაუძჷრაფუს) ცაუნახავი. ათე დო ათე დიხას რენია ცაუძჷრაფუ ზჷსნახეფი: მ. ხუბ., გვ. 302 -- ამა და ამ
ადგილას არისო ცაუნახავი მზეთუნახავები. 

Lemma: capa  
Number: 25415  
ცაფა (ცაფას) იგივეა, რაც ცალიფა, -- ერთფა; ერთხელ, ერთპირი. ქ ცაფათ ხონუა ცალფად ხვნა: ცაფა ხონუა გავათეთ:
ქხს, 1, გვ. 320 -- ცალფა ხვნა გავათავეთ. 

Lemma: cakva  
Number: 25416  
ცაქვა (ცაქვას) იხ. ცაქვალა. 

Lemma: cakval-i  
Number: 25417  
ცაქვალ-ი (ცაქვალ/რს) იგივეა, რაც ქვაცალი, -- ძალზე პატარის მოძრაობა. მიოჯინი, მუჭო მიიცაქვალუ -- შეხედე,
როგორ მიგოგმანებს. იხ. გილაცაქვალი. 

Lemma: cakvala  
Number: 25418  
ცაქვალა (ცაქვალას) ძალიან პატარა. 

Lemma: caghala  
Number: 25419  
ცაღალა (ცაღალას) ტანად პატარა და ჩქარ მოსიარულე. 

Lemma: caghval-i  
Number: 25420  
ცაღვალ-ი (ცაღვალ/რს) ტანად პატარის ჩქარი სიარული. 

Lemma: caghvanc'k'a  
Number: 25421  
ცაღვანწკა (ცაღვანწკას) იგივეა, რაც ელართელი, -- დამრეცი, ჰორიზონტალურად არასწორი. შდრ. ღვანწკი. 

Lemma: caghua  
Number: 25422  
ცაღუა (ცაღუას) ნელა წასვლა, წახეტიალება. შდრ. ცეღე{რე}. 

Lemma: ca՚val-i  
Number: 25423  
ცაჸვალ-ი (ცაჸვალ/რს) ცუნცულით სიარული. 

Lemma: ca՚vaja  
Number: 25424  
ცაჸვაჯა (ცაჸვაჯას) ცალკვერცხიანი, ცალყვერა. 

Lemma: cashk'ar-i  
Number: 25425  
ცაშკარ-ი (ცაშკარს), ცაჲკარ-ი (ცაჲკარს) ცისკარი. ცაშკარქ გიინჯუ -- ცისკარი გაიღო. 



Lemma: cashort'q'apu  
Number: 25426  
ცაშორტყაფუ (ცაშორტყაფუს) ცისარტყელა. შდრ. ორტყაფუ. ლაზ. ცაშ ოტკაფუ ცისარტყელა (ნ. მარი). 

Lemma: cashi  
Number: 25427  
ცაში ნოტეხიში გილულა ცის ნატეხის ჩამოსვლა. // გადატ. კოკისპირული წვიმა. ჭვინდუ ვარი, ცაში ნოტეხი გილმეშუ --
წვიმდა კი არა, კოკისპირულად ასხამდა (ცის ნატეხი ჩამოდიოდა). 

Lemma: cashxa  
Number: 25428  
ცაშხა (ცაშხასღ ცაშ დღას ცის დღეს) იგივეა, რაც ცააშხა, -- ხუთშაბათი. იხ. დღა. შდრ. ლაზ. ჩაჩხა. 

Lemma: cashxadid-i  
Number: 25429  
ცაშხადიდ-ი (ცაშხადიდის, ცაშხადის) რელიგ. დიდი ხუთშაბათი, -- ცის ღვთაების სალოცავი დღე. 

Lemma: cac-i  
Number: 25430  
ცაც-ი (ცაცის): ქ ცაცის გერინა მზადყოფნა. 

Lemma: cacap-i  
Number: 25431  
ცაცაფ-ი (ცაცაფის) იგივეა, რაც ცაცუა, -- 1. ფეხის წვერებზე ნელი სიარული, ჩუმად მისვლა, მიპარვა; 2. ცაცუნი (ხელისა).
ქიმიოცაცუუ დო ქოჯღვაბუ ხე -- ჩუმად მივიდა (ფეხის წვერებზე) და დაავლო ხელი. ხეს უცაცუანს -- ხელს უცაცუნებს.
ჭანდის შორდით გარაჸანდჷ, გაფაცჷდჷ, გაცაცჷდჷ: მასალ., გვ. 66 -- ნეშოთი ბუზს უგერიებდა, სიფრთხილით უვლიდა, მის
ირგვლივ ფაცურობდა. 

Lemma: cacapa  
Number: 25432  
ცაცაფა (ცაცაფის) სახელი უცაცუანს ზმნისა -- ცეცება (ხელისა, ჯოხისა), ფათური; ცაცუნი. უცაცუანს (უცაცუუ აცეცა ხელი,
უცაცუაფუ უცეცებია ხელი, ნოცაცაფუე(ნ) უცაცუნებდა თურმე) გრდმ. სასხვ. ქც. უცაცუნებს (ხელს). 

Lemma: cacil-i  
Number: 25433  
ცაცილ-ი (ცაცილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ცაცუნს ზმნისა -- კარგად გამზადებული. იხ. მო-ცაცილი. 

Lemma: cacilar-i  
Number: 25434  
ცაცილარ-ი (ცაცილარს) იგივეა, რაც ცაცილი, -- კარგად გამზადებული, მომართული. თოლც სიკურცხა გიღუდანჷ, ხესჷ
პერო ცაცილარჷ: ყაზაყ., 01.01.1931, გვ. 3 -- თვალზე სიფხიზლე გქონდეთ, ხელში კალამი კარგად მომარჯვებული. იხ.
ცაცუა. 

Lemma: cacin-i  
Number: 25435  
ცაცინ-ი (ცაცინს) იგივეა, რაც ცაცაფი (მნიშვნ. -- 1). 

Lemma: cacua  
Number: 25436  
ცაცუა (ცაცუას) იგივეა, რაც ცაცაფი, -- სახელი ცაცუნს ზმნისა -- 1. {მო}მზადება, {გა}მართვა. იხ. მო-ცაცუა. 2. ფეხაკრეფით
სიარული; ფეხის წვერებზე ნელ-ნელა სიარული; ცუნცული; ცოცვა. სერ-სერით მიდვოცაცა: ქხს, 1, გვ. 219 -- ღამ-ღამობით
წავცუნცულდები. სერით ირო გილუოცაცა, დღაშით დიფხუხინუა: ქხს, 1, გვ. 304 -- ღამით ყოველთვის ფეხაკრეფით
დავდივარ, დღისით ვხვრინავ (დავიძინებ). ტურა, სოიშა მიოცაცა: მასალ., გვ. 59 -- ტურავ, საითკენ მიცოცავ. 3. ქალის
სახელიცაა. ოცაცანს (ოცაცუუ იცოცა, უცაცუუ უცოცავს, ნოცაცუე(ნ) ცოცავდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. წაცოცდება. 

Lemma: cacur-i  
Number: 25437  
ცაცურ-ი (ცაცურს) ცაცუნი. ხელებს უცაცურუანს -- ხელებს უცაცუნებს. 

Lemma: cacxapa  
Number: 25438  
ცაცხაფა (ცაცხაფას) პკურება; ცოცხით საპნის ქაფის წაცხება. 

Lemma: cacxamut'-i  
Number: 25439  
ცაცხამუტ-ი (ცაცხამუტის) მარჯვე (დ. ფიფია). 

Lemma: cacxv//cacxu  
Number: 25440  
ცაცხვ//ცაცხუ (ცაცხუს); ცხაცხუ (ცხაცხუს) ბოტან. ცაცხვი (ა. მაყ.). გითვორექ ცაცხვ ჯინს: ი. ყიფშ., გვ. 131 -- ვდგავარ
ცაცხვის ძირას. შდრ. ტოპონ. ნაცაცხვუ (გ. ელიავა, კატალ., გვ.53). 

Lemma: cacxua  
Number: 25441  
ცაცხუა (ცაცხუას) იგივეა, რაც ცაცხაფა, -- სახელი ცაცხუნს ზმნისა -- პკურება; სხურება. // გადატ. მსუბუქად დარტყმა.
ცაცხუნს (ქოცაცხუ აპკურა, ქოუცაცხუ უპკურებია, ქონოცაცხუე(ნ) აპკურებდა თურმე) გრდმ. აპკურებს, ასხურებს; გადატ. მსუბუქად
დაარტყამს. 



Lemma: cac'k'vert'a  
Number: 25442  
ცაწკვერტა, ცაწკვერტია (ცაწკვერტას, ცაწკვერტიას) ცალკუთხა; ცალმხარა; დამრეცი. შდრ. ცაღვანწკა. 

Lemma: cac'k'vert'ul-i  
Number: 25443  
ცაწკვერტულ-ი (ცაწკვერტულს) ცალკუთხური, ცალმხარიანი. ცაწკვერტული რე, -- იტყვიან იმაზე, რაც სწორი არაა,
დამრეცია. 

Lemma: cax-i  
Number: 25444  
ცახ-ი (ცახის) ფიჩხი (პ. ჭარ.). შდრ. გურ., ქართლ. ცახი აბრეშუმის ჭიისათვის გაკეთებული საპარკე (ა. ღლ.). 

Lemma: caxvap-i  
Number: 25445  
ცახვაფ-ი (ცახვაფის) იგივეა, რაც ცახუა, -- ზელა (ი. ყიფშ.); გადატ. ქაქუნი. 

Lemma: caxorc-i  
Number: 25446  
ცახორც-ი (ცახორცის) თავსაფარი, ხილაბანდი. პიც ცახორცი გამჷნოგონწყი: ი. ყიფშ., გვ. 136 -- სახეზე თავსაფარი
გადაგხსენი. დუს ცახორცი გეგორთუ: ეკური, გვ. 384 -- თავს ცახორცი გხურავს. ოსურიში ცახორცით ჟირიხოლო თოლი
გუუთელჷ: ი. ყიფშ., გვ. 44 -- ქალის ცახორცით (თავსაფრით) ორივე თვალი გაუმთელა. ცახორცი ღ სახოცი
ასიმილაციისა და რ'ს განვითარების გზით (ა. შანიძე). შდრ. ქიცა; გურ. ცახოცი ქალის თავსაბურავი, თავსაკრავი
ქალისა (ა. ღლ., ს. ჟღ.). იხ. ციცახორცი. 

Lemma: caxua  
Number: 25447  
ცახუა (ცახუას) იგივეა, რაც ცახვაფი, -- 1. ზელა; რისამე უგულოდ კეთება; 2. დაფქვა (ეტიმოლ., გვ. 578). ცახუნს (დოცახუ
მოზილა, დუუცახუ მოუზელია, დონოცახუე(ნ) დაზელდა თურმე) გრდმ. ზელს; ფქვავს. ოცახვალი მიმღ. ვნებ. მყ. საზელი; დასაფქველი.
ცახვილი მიმღ. ვნებ. მყ. {მო}ზელილი; დაფქული. ნაცახვა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაზელი; ნაფქვი. ნაცახუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ზელის
(დაფქვის) საფასური. {უდუ}უცახუ მიმღ. უარყ. {მო}უზელი; დაუფქვავი. 

Lemma: ce-i  
Number: 25448  
ცე-ი ბ.-მარტ. (ცერს) იხ. ცელი; შდრ. ცალუა. 

Lemma: ceeshela  
Number: 25449  
ცეეშელა (ცეეშელას) ბოტან. პირწმინდა. იხ. ცეიშარე, ცეშალე; თვათვი; ჩეიშელე (ა. მაყ.). 

Lemma: ceishare  
Number: 25450  
ცეიშარე (ცეიშარეს) ბოტან. იხ. ცეეშელა -- პირწმინდა (ა. მაყ.). 

Lemma: ceish  
Number: 25451  
ცეიშ ხორხ-ი (ცეიშ ხორხის) ვერტიკალური ხერხი (გ. ელიავა). დიდი მორების (საკედლე ან სხვა ფიცრების) ვერტიკალურად
სახერხი (ხერხი)). 

Lemma: cek'a  
Number: 25452  
ცეკა (ცეკას) ზურგზე მოსაკიდებელი დიდი გოდორი (მასალები, ტ. ვ, გვ. 288). დიდი მოცულობის დაწნული ჭურჭელი. იტევს
სამ კალათ ტარო სიმინდს, მარცვლად კი შვიდ ფუთს (მასალები, ტ. 2, ნაწ. 1, გვ. 230). ქობალი დოპჭვათ ბრელია,
ქანვოწკარათია ცეკას: მ. ხუბ., გვ. 286 -- პური გამოვაცხოთ ბევრიო,ჩავალაგოთ კალათშიო. კიდუს ხეჭკუჯი მუთ აღინე,
ცეკა ვამაბუდასინი: ქხს, 1, გვ. 220 -- კოდალა ხელსაწყოს რით წაიღებს, კალათა რომ არ ეკიდოს. 

Lemma: cek'in-i  
Number: 25453  
ცეკინ-ი (ცეკინს) ცალ ფეხზე ხტუნვა-ხტუნვით სიარული. შდრ. ფშაური: ცინკალი ცალფეხზე ხტუნვა (ა. ღლ.). 

Lemma: cel-i  
Number: 25454  
ცელ-ი, ცე-ი ბ.-მარტ. (ცელ/რს) ცელი. ცელი დაკჷნი, ითამ ოდიარეს ცალჷნდეე თეში: მ. ხუბ., გვ. 217 -- ცელი დაიკავე,
ვითომ ბალახს ცელავდე ისე. ქართიში აშო ცელი ვეშიი: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 146 -- თბილისს აქეთ ცელი არ იშოვება. 

Lemma: celendr-i  
Number: 25455  
ცელენდრ-ი (ცელენდრის) ცილინდრი. მელიტოს ცელენდრი ქიგიორთუნი, ქოძირუ -- მელიტონს ცილინდრი რომ
ახურავს, (ქე) ნახა. 

Lemma: celua  
Number: 25456  
ცელუა (ცელუას) იგივეა, რაც ცალუა, -- ცელვა. ქომოძირი, სადარდელსი ქომოლურო ცელუნდე: ენგური, გვ. 247 --
მაჩვენე, რომ სადარდელს ვაჟკაცურად ცელავდე. 

Lemma: cema  



Number: 25457  
ცემა (ცემას), ციმა//ცჷმა (ცი/ჷმას) იხ. პატიიში ცემა // პატიი ცემა // პატიცემა//პატიცჷმა. 

Lemma: cemlar-i  
Number: 25458  
ცემლარ-ი (ცემლარს) ცელი. 

Lemma: cenashe  
Number: 25459  
ცენაშე (ცენაშეს) ბოტან. კლდისვაშლა (ა. მაყ.). 

Lemma: cengere  
Number: 25460  
ცენგერე, ცენგერია (ცენგერეს) იგივეა, რაც ჩენგერე, -- გამხდარი და მაღალი. 

Lemma: cergul-i  
Number: 25461  
ცერგულ-ი (ცერგულს) იხ. ცირგული. 

Lemma: cerguloba  
Number: 25462  
ცერგულობა (ცერგულობას) ლაზღანდარობა; ლაქუცობა; ოხუნჯობა, მასხრობა, ხუმრობა. მარა გურცუ შხვა უღუნა --
მოფერაფა, ცერგულობა: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 100 -- მაგრამ გულში სხვა აქვთ -- მოფერება, ლაქუცობა. 

Lemma: cergulua  
Number: 25463  
ცერგულუა (ცერგულუას) სახელი ცერგულენს ზმნისა -- ლაზღანდარობა, მასხრობა; ლაქუცობა. იცერგულუ(ნ) (მხოლოდ
აწმყოს წრისა და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. ლაზღანდარობს, ოხუნჯობს. 

Lemma: cerebua  
Number: 25464  
ცერებუა (ცერებუას) ახალდაბადებულის პირველად საჭმლის მიღება. ახალი ნოსეფი გინც ვამკაჯინენა, სოიშა ჩხოუ
ვაგოსირქჷნც, გინი მუშით ვედირთჷ დო მუშით ვადელეცერებუნი: ყაზაყ., 26.05.1931, გვ. 4 -- ახალი რძლები ხბოს არ
შეხედავენ, სანამდე ძროხა არ გალოკავს, ხბო თავისით არ ადგება და თავისით არ შეჭამს. 

Lemma: cereco  
Number: 25465  
ცერეცო (ცერეცოს) ბოტან. კამა. იხ. ცეროცო. 

Lemma: ceroc-i  
Number: 25466  
ცეროც-ი (ცეროცის) ბოტან. უჯანგარი (ა. მაყ.). 

Lemma: ceroco  
Number: 25467  
ცეროცო (ცეროცოს) ბოტან. კამა. იხ. ცოროცო; ძერო (ა. მაყ.). 

Lemma: cerk-i  
Number: 25468  
ცერქ-ი (ცერქის) ცელქი. 

Lemma: cerko  
Number: 25469  
ცერქო (ცერქოს) ცალფეხა. შდრ. ცორქო. 

Lemma: cercua  
Number: 25470  
ცერცუა (ცერცუას) სახელი იცერცუუ(ნ) ზმნისა -- ცრეცა. იცერცუუ, მუდგა ოჭენი -- იცრიცება, რაღაც ჭირს. ცერცუნს (გოცერცუ
გაცრიცა, გოუცერცუ გაუცრეცია, გონოცერცუე(ნ) გაცრეცდა თურმე) გრდმ. ცრეცს. იცერცუუ(ნ) (გიიცერცუ გაიცრიცა, გოცერცე{ლე}(ნ)
გაცრეცილა) გრდუვ. ვნებ. ცერცუნს ზმნისა -- იცრიცება. აცერცუუ(ნ) (გააცერცუ გაეცრიცა, გოცერცუუ გასცრეცია) გრდუვ. ვნებ.
უცერცუნს ზმნისა -- ეცრიცება. ოცერცაფუანს (ოცერცაფუუ აცრეცინა, უცერცაფუაფუ უცრეცინებია, ნოცერცაფუე(ნ) აცრეცინებდა თურმე)
კაუზ. ცერცუნს ზმნისა -- აცრეცინებს. მაცერცალი მიმღ. მოქმ. {გა}მცრეცი, მცრეცელი. ოცერცალი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}საცრეცი,
საცრეცი. {გო}ცერცილი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ცრეცილი. ნაცერცა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაცრეცი. ნაცერცუერი მიმღ. ვნებ. წარს.
{გა}ცრეცის საფასური. {უგ}უცერცუ მიმღ. უარყ. {გა}უცრეცელი. 

Lemma: cekve  
Number: 25471  
ცექვე, ცექვერე, ცექვერია (ცექვე{რე}ს, ცექვერიას) იგივეა, რაც ქვეცე, ქვეცერე, ქვეცერია, -- ტანმორჩილი, თანაც სუსტი
(გამხდარი). 

Lemma: ceku  
Number: 25472  
ცექუ (ცექუს) კოჭლი. შდრ. ქულა, ჩერქუ. 

Lemma: cekur-i  
Number: 25473  
ცექურ-ი (ცექურს) უშნო სიარული. 



Lemma: ceghe  
Number: 25474  
ცეღე, ცეღერე, ცეღერია (ცეღე{რე}ს, ცეღერიას) ტანად პატარა, დაბალი პიროვნება, -- ტანმორჩილი. ცეღერე კოჩი --
პატარა, დაბალი კაცი. გამოყენებულია თიკუნად: ხუტა ცეღე -- ხუტა პატარა (დაბალი). შდრ. ჩეღე{რე}. 

Lemma: ce՚ve  
Number: 25475  
ცეჸვე, ცეჸვერე, ცეჸვერია (ცეჸვე{რეს, ცეჸვერიას) ჩია, დაბალი (ტანისა), -- ტანმორჩილი. ცეჸვერე კოჩი -- ჩია კაცი.
ართი ცეჸვერია კოჩი რე -- ერთი ტანმორჩილი კაცია (კაცუნაა). 

Lemma: ceshale  
Number: 25476  
ცეშალე (ცეშალეს) ბოტან. პირწმინდა. იხ. ჩეიშალე; ცეიშარე; ცეეშელა; თვათვი (ა. მაყ.). 

Lemma: cecua  
Number: 25477  
ცეცუა (ცეცუას) სახელი იცეცუ(ნ) ზმნისა -- ცმუკვა, ცქმუტვა. მუს გიიცეცუქ, ვადგახუნენო? -- რას ცმუკავ, ვერ დაჯდები?
იცეცუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. ცმუკავს, ცქმუტავს. 

Lemma: ceckv-i  
Number: 25478  
ცეცქვ-ი (ცეცქვის) ჩენჩო. (მაგ., მუხუდოს, ცერცვის...). შდრ. ჩენჩი. 

Lemma: ceckvere  
Number: 25479  
ცეცქვერე, ცეცქვერია (ცეცქვერეს) იხ. ცქვეცქვერე, ცქვეცქვერია, -- ტანმორჩილი პიროვნება. შდრ. ქვეცერე. 

Lemma: cecxvere  
Number: 25480  
ცეცხვერე, ცეცხვერია (ცეცხვერეს) იგივეა, რაც ცეცქვერე, -- პატარა ტანის, დაბალი პიროვნება. ცეცხვერია ბაღანა --
დაბალი (პატარა) ბავშვი. 

Lemma: cva  
Number: 25481  
ცვა იხ. ცვება. 

Lemma: cvatal-i  
Number: 25482  
ცვათალ-ი (ცვათალს) იგივეა, რაც ჩვათალი, -- დაბალ ხმაზე ლაპარაკი. 

Lemma: cvangua  
Number: 25483  
ცვანგუა (ცვანგუას) სახელი ცვანგუნს ზმნისა -- კენკვა; ჩანისკარტება. ნინძგის ქოცვანგუნს -- ნისკარტს ჩაარტყამს
(ჩაანისკარტებს). ცვანგუნს (ქოცვანგუ ჩაანისკარტა, ქოუცვანგუ ჩაუნისკარტებია, ქონოცვანგუე(ნ) ჩაანისკარტებდა თურმე) გრდმ.
ნისკარტს არტყამს, -- ანისკარტებს. 

Lemma: cvancval-i  
Number: 25484  
ცვანცვალ-ი (ცვანცვალს) ჩქარი და კოხტა სიარული. შდრ. კვანკვალი, ქვანქვალი; ცქვაცქვალი. იმერ. ცვანცვალი
ქვანქვალი, კვანკვალი, ჩქარა და კოხტად სიარული (ვ. ბერ.). 

Lemma: cvar-i  
Number: 25485  
ცვარ-ი (ცვარს) ცვარი; წვეთი. სოთინი ვენშაბდგ ართი ცვარი (ზისხირი): ქხს, 1, გვ. 60 -- არსად მიდგას ერთი წვეთი
(ცვარი სისხლი). 

Lemma: cvarcval-i1  
Number: 25486  
ცვარცვალ-ი1 (ცვარცვალს) იგივეა, რაც ჩვარჩვალი. 

Lemma: cvacval-i2  
Number: 25487  
ცვაცვალ-ი2 (ცვაცვალს) 1. ძლივს გასაგონი, დაბალ ხმაზე ლაპარაკი. 2. აქეთ-იქით სიარული, ცანცალი, ცუნცული. შდრ.
კვაკვალი; ძვაძვალი. 

Lemma: cvacvap-i  
Number: 25488  
ცვაცვაფ-ი (ცვაცვაფის) ცაცუნი. შდრ. თვათვაფი. 

Lemma: cvacua  
Number: 25489  
ცვაცუა (ცვაცუას) სახელი ცვაცუნს ზმნისა -- ცოტ-ცოტად შესმა სასმელისა (ღვინო, არაყი...); წრუპვა. ღვინიში ცვაცუა
უჸორს -- ღვინის სმა უყვარს. ოჭუმარეს ჭე ღვინს გეცვაცუნდუ დო მიიშუ ჸვანაშა -- დილას ცოტა ღვინოს შესვამდა და
მიდიოდა ყანაში. ცვაცუნს (გეცვაცუ შესვა, გეუცვაცუ შეუსვამს, გენოცვაცუე(ნ) შესვამდა თურმე) გრდმ. ცოტას სვამს, წრუპავს.
იცვაცვე(ნ) (იცვაცვუ შესაძლებელი გახდა ცოტას შესმა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ცვაცუნს ზმნისა -- შეიძლება შეისვას



(ცოტა). აცვაცვე(ნ) (აცვაცვუ შეძლო შეესვა, -- , გენოცვაცვუე(ნ) შესძლებია შესმა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ცვაცუნს ზმნისა -- შეუძლია
შესვას, შეწრუპოს. ოცვაცვაფუანს (ოცვაცვაფუუ დაალევინა ცოტა, უცვაცვაფუაფუ დაულევინებია ცოტა, ნოცვაცვაფუე(ნ) ცოტას
ალევინებდა თურმე) კაუზ. ცვაცუნს ზმნისა -- ცოტას ალევინებს, აწრუპვინებს. მაცვაცვალი მიმღ. მოქმ. {შე}მსმელი; {და}მლევი
ცოტასი, -- მწრუპავი. ოცვაცვალი მიმღ. ვნებ. მყ. {შე}სასმელი; {და}სალევი, -- საწრუპი. ცვაცვილი მიმღ. ვნებ. წარს. ნასვამი;
სმული; დალეული, -- ნაწრუპი. ნაცვაცვა მიმღ. ვნებ. წარს. ნასვამი. ნაცვაცვუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {შე}სმის, {შე}წრუპვის
საფასური. 

Lemma: cveba  
Number: 25490  
ცვება (ცვებას) სახელი იცვენს ზმნისა -- დაცვა. 

Lemma: cvetua  
Number: 25491  
ცვეთუა (შურიში) იხ. ცვითუა. 

Lemma: cvela  
Number: 25492  
ცველა (ცველას) ბოტან. ხის ჯიშია (მასალები, ვ, გვ. 256); ნაძვის ერთ-ერთი ჯიში (ქეგლ). 

Lemma: cvecvere  
Number: 25493  
ცვეცვერე, ცვეცვერია (ცვეცვერეს, ცვეცვერიას) ძალიან პატარა. კატა (იხ.) ჩხოუ რენია, -- იტყუნა, -- ცვეცვერია ჩხოუ
ქორენ-და -- უჯიშო ძროხა არისო, -- იტყვიან, -- ძალიან პატარა (ტანის) ძროხა თუ არის. 

Lemma: cvital-i  
Number: 25494  
ცვითალ-ი (ცვითალს) ძალიან პატარა. 

Lemma: cvitua  
Number: 25495  
ცვითუა (ცვითუას) სახელი ცვითუნს ზმნისა -- 1. ცვეთა, კვრა, შერგვა (თავისა). ცვითუა დუდიში თავის შერგვა, ცვეთა:
ქოცვითუ დუდი ლოგინს -- ცვითა (შერგო) თავი ლოგინში. ათაქ ქოცვითუ დუდი წყარსინი, ემერეშე გაითაჭოფუუ -- აგერ
რომ სცვითა თავი წყალში, ეგერ (შორს) გამოყო. ცვითუა შურიში სულის ცვეთა, გადატ. ძლიერი ნდომა, სურვილი რისამე
ჭამის, ნახვისა და ა. შ. შურს ცვითუნს ოშუმალიშენი -- ძალიან უნდა (სული მისდის) სასმელი. შდრ. იმერ. ცვეთა გაქცევის
აღსანიშნავად: სცვითა თავი (ვ. ბერ.). 2. ცვეთა ხმარების შედეგად. ძიქვაქ გიოხუნალს გიცვითუ -- შარვალი საჯდომზე
გაცვდა. ცვითუნს (გოცვითუ გაცვითა, გოუცვითუ გაუცვეთია, გონოცვითუე(ნ) გაცვეთდა თურმე) გრდმ. ცვეთს. გადატ. ძალიან უნდა
(რაღაც). 

Lemma: cvinga  
Number: 25496  
ცვინგა, ცვინგალ-ი (ცვინგა{ლ}-ს) გრძელცხვირა, წაწვეტებულცხვირიანი. უცვინგანს ჩხვინდი -- წაუგრძელებია ცხვირი.
შდრ. ჩვინგალი. 

Lemma: cvicval-i  
Number: 25497  
ცვიცვალ-ი (ცვიცვალს) ძალზე პატარა, ჩია ტანისა. 

Lemma: cvicvin-i  
Number: 25498  
ცვიცვინ-ი (ცვიცვინს) ტანმორჩილის (პიროვნების) გამოხედვა (ყურება). შდრ. სვისვინი; ძვიძვინი, წვიწვინი. 

Lemma: cvic{v}ua  
Number: 25499  
ცვიც{ვ}უა (ცვიც{ვ}უას) სახელი ცვიც{ვ}უნს ზმნისა -- გაცრეცა. 

Lemma: ci  
Number: 25500  
ცი, ცჷ (ცის, ცჷს) ბოტან. თელა. ცი ჩე რე დო მურიცხიჯგურა ფურცელი უღუ -- თელა თეთრია და ვარსკვლავის მსგავსი
ფოთოლი აქვს. 

Lemma: -cia  
Number: 25501  
-ცია კნინობითის საწარმოებელი სუფიქსი: კერი -- ცია (შდრ. კერი) კერატი; ჸორი -- ცია (შდრ. ჸორი) დედალი ღორი.
კერიცია, ჸორიცია, ვორერაშა, დუმბაია!: მ. ხუბ., გვ. 323 -- კერატი, დედალი ღორი, ვორერაშა, დუმბაია! 

Lemma: cib  
Number: 25502  
ციბ! ციბ! შორსდ. შეძახილი კატის მოსახმობად. იხ. ციფ! ციფ! შდრ. ციცხა! ციცხა! (კატის გასადენი შეძახილი). 

Lemma: ciba  
Number: 25503  
ციბა, ცჷბა (ცი/ჷბას) ზოოლ. კატა. ცჷბავა, მა ვაიწიავო, კარტი ვე ლაჸაფენია!: მ. ხუბ., გვ. 231 -- კატავ, მე არ გითხარიო,
რომ კარტი არ ითამაშოო! შდრ. ციბუნია. 

Lemma: cibor-i  
Number: 25504  
ციბორ-ი (ციბორს) სწრაფი სიარული. 



Lemma: cibunia  
Number: 25505  
ციბუნია (ციბუნიას) კნინ.-მოფერ. კატა, კატუნა. 

Lemma: cig-i  
Number: 25506  
ციგ-ი (ციგის) ომპას (იხ.) შუაზე ვუმაგრებდით ციგს -- შუაში ამართული დაბალი ბოძი (მასალები, ტ. 1, გვ. 393). 

Lemma: cigan-i  
Number: 25507  
ციგან-ი (ციგანს) ციგანი, ბოშა; ხუმარა. გადატ. გაიძვერა, ცუღლუტი. ციგანი კოჩი რე -- ეშმაკი (გაიძვერა) კაცია. 

Lemma: ciganapa  
Number: 25508  
ციგანაფა (ციგანაფას), ციგანუა (ციგანუას) სახელი ციგანენს, უციგანუ(ნ) ზმნათა -- ციგნობა; ეშმაკობა; ხუმრობა. ბოში,
ენა ჯგჷრი, ნჷ ციგანე!: მ. ხუბ., გვ. 214 -- ბიჭო, ეს კარგი, ნუ ციგნობ (ხუმრობ)! ციგანუათ მიირჩქინეს არძა შხვაქ თე
რაგადი -- ხუმრობად მიიჩნიეს ყველა სხვამ ეს ლაპარაკი. ვარ, ძღაბი, გიციგანი, ვარა ორქო რექ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ.
47 -- არა, გოგოვ, გეხუმრე, თორემ ოქრო ხარ. 

Lemma: ciganoba  
Number: 25509  
ციგანობა (ციგანობას) ციგნობა, ხუმრობა. ციგანობათ მიირჩქინეს ბოშიში თე რაგადი -- ხუმრობად მიიჩნიეს ბიჭის ეს
ლაპარაკი. 

Lemma: ciganua  
Number: 25510  
ციგანუა (ციგანუას) იგივეა, რაც ციგანაფა, -- ხუმრობა. ციგანენს (იყენ. იციგანუ იმასხრა, უციგანებუ უმასხრია, ნოციგანებუე(ნ)
მასხრობდა თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ. მასხრობს, ხუმრობს. აციგანენს (გააციგანუ გაამასხრა, გუუციგანებუ გაუმასხრებია,
გონოციგანებუე(ნ) გაამასხრებდა თურმე) გრდმ. ამასხრებს, ამასხარავებს. იციგანენს (გიიციგანუ გაიმასხარავა, გუუციგანებუ
გაუმასხარავებია) გრდმ. სათავ. ქც. აციგანენს ზმნისა -- იმასხარავებს თავს. უციგანენს (გუუციგანუ{უ} გაუმასხარავა, გუუციგანებუ
გაუმასხარავებია) გრდმ. სასხვ. ქც. აციგანენს ზმნისა -- უმასხარავებს. უციგანუანს (დუუციგანუუ გაემასხარავა, დოუციგანუაფუ
გამასხარავებია) გრდუვ. ვნებ. ემასხარავება. აციგანინე(ნ) (აციგანინუ შეძლო გაემასხარავებინა, -- , გონოციგანებუე(ნ) შესძლებია
გამასხარავება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უციგანენს ზმნისა -- შეუძლია {გა}ამასხარავოს. ოციგანებაფუანს (ოციგანებაფუუ
ამასხარავებინა, უციგანებაფუაფუ უმასხარავებინებია, ნოციგანებაფ{უაფ}უე(ნ) ამასხარავებინებდა თურმე) კაუზ. აციგანენს ზმნისა --
ამასხარავებინებს. {გო}მაციგანებელი მიმღ. მოქმ. {გა}მამასხარავებელი. ოციგანებელი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}სამასხარავებელი.
გაციგანებული მიმღ. ვნებ. წარს. გამასხარავებული. ნაციგანები/უ მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნამასხარავები. ნოციგანებუერი მიმღ. ვნებ.
წარს. გამასხარავების საფასური. 

Lemma: cieba1  
Number: 25511  
ციება1 (ციებას) ციება (ავადმყოფობა). 

Lemma: cieba2  
Number: 25512  
ციება2 (ციებას) სახელი აციენს ზმნისა -- {გა}ციება. მაციენსუ, მახურენსუ: ქხს, 1, გვ. 141 -- მაციებს, მახურებს. მაციენს
(გომაციუ გამაცივა, გუუციებუ გაუციებია, გონოციებუე(ნ) გააციებდა თურმე) გრდუვ. მაციებს. 

Lemma: cizua  
Number: 25513  
ციზუა, ცჷზუა (ცი/ჷზუას) წვრილად წვიმა, ცრა; თქორვა. დაფიქ ვამაწილუ (//ვამაჭკირუ), ციზანდუ -- დაფნა ვერ დავკრიფე
(//დავჭერი), ცრიდა. ციზანს // ცჷზანს (ციზუუ წვრილად იწვიმა, უციზუუ წვრილად უწვიმია, ნოციზუე(ნ) წვრილად წვიმდა თურმე)
გრდუვ. ცრის, წვრილად წვიმს, თქორავს. შდრ. ფუთქურუა, ჩხაპალუა. 

Lemma: cik'-i  
Number: 25514  
ციკ-ი (ციკის) 1. სახლის ნაწილი. ოდა-სახლის სანთა (იხ.) ციკებზე იჯდა. ციკი ომპაზე იყო დაყენებული (მასალები, ტ. 1, გვ.
384). 2. clitoris. შდრ. საბა: მიკი ქალთ ასო რამ; იმერ. ციკი (ვ. ბერ.). იხ. ნიკი. 

Lemma: cik'a  
Number: 25515  
ციკა (ციკას) შვერა. იხ. ქაციკა. 

Lemma: cik'al-i  
Number: 25516  
ციკალ-ი (ციკალს) 1. ძალიან პატარა, პაწაწინა. 2. პატარა {გა}შვერილი რამ. შდრ. ციკა, ციკინაფა. 

Lemma: cik'apa  
Number: 25517  
ციკაფა (ციკაფას) სახელი ოციკუანს ზმნისა -- პატარა საგნის (მაგ., ჯოხის...) არამყარად {და}სობა, {და}რჭობა; ჩაცემა;
{წა}მოცმა. წკირემს ოციკუანს -- წვრილ ჯოხებს ასობს. ორგაშეს წკირიცალო ოციკუანდუ -- ნერგს წვრილი ჯოხივით
(წკირივით) ასობდა. ოციკუანს (ოციკუუ {და}ასო, უციკუაფუ {და}უსვია, ნოციკაფუე(ნ) ასობდა თურმე) გრდმ. ასობს, არჭობს. უციკუანს
(დუუციკუუ დაუსო, დუუციკუაფუ დაუსვია) გრდმ. სასხვ. ქც. ოციკუანს ზმნისა -- უსობს, ურჭობს. დიიციკენე(ნ) (დიიციკენუ შესაძლებელი
გახდა დასობა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ოციკუანს ზმნისა -- შეიძლება დასობა, დარჭობა. დააციკენე(ნ) (დააციკენუ შეძლო
დაესო, -- , დონოციკუე(ნ) შესძლებია დასობა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უციკუანს ზმნისა -- შეუძლია არამყარად დაასოს წვრილი და
პატარა რამე. ოციკაფუანს (ოციკაფუუ ასობინა, უციკაფუაფუ უსობინებია, ნოციკაფუ{აფუ}ე(ნ) ასობინებდა თურმე) კაუზ. ოციკუანს ზმნისა



-- არამყარად პატარა საგანს ასობინებს, არჭობინებს. მაციკაფალი მიმღ. მოქმ. {და}მსობი. ოციკაფალი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}სასობი.
{დო}ციკაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}სობილი. ნაციკეფი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნასობი. ნოციკაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}სობის
საფასური. უდუციკაფუ მიმღ. უარყ. დაუსობელი. 

Lemma: cik'in-i  
Number: 25518  
ციკინ-ი (ციკინს), ციკინაფა (ციკინაფას) სახელი ოციკინუანს ზმნისა -- 1. გამოშვერა პატარა რისამე, გაშვერა თითისა,
თითით მითითება; 2. წამოწევა თავისა; 3. გაბღენძა. გოლოფა წანაში ქონებათ დუდი ვაციკინუათ!: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 147 -
- გვალვიანი წლის ქონებით ნუ გაიბღინძებით. სიმინთქ (სიმიდიქ) დუდი გეშაციკინუუ -- სიმინდმა თავი ამოყო. ხომლა
კითი უციკანდუ -- გამხმარი თითი გაშვერილი ჰქონდა. კითის ოციკინუანქინი, მუშა რე, პატონი საქმე? -- თითს რომ
იშვერ, რაშია, ბატონო, საქმე? ოციკინუანს (ოციკინუუ იშვირა, უციკინუაფუ უშვერია, ნოციკინაფუე(ნ) იშვერდა თურმე) გრდმ. იშვერს;
გაშვერილი აქვს. უციკინუანს (უციკინუუ უშვირა, უციკინუაფუ უშვერია) გრდმ. სასხვ. ქც. ოციკინუანს ზმნისა -- უშვერს. იციკინე(ნ)
(იციკინუ{უ} შესაძლებელი გახდა {გა}შვერა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ოციკინუანს ზმნისა -- შეიძლება {გა}შვერა; გამოყოფა
რისამე. აციკინე(ნ) (აციკინუ შეძლო {გა}ეშვირა, -- , ნოციკინუე(ნ) შესძლებია {გა}შვერა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უციკინუანს ზმნისა --
შეუძლია {გა}იშვიროს, გამოყოს რამე. ოციკინაფუანს (ოციკინაფუუ აშვერინა, უციკინაფუაფუ უშვერინებია, ნოციკინაფ{უაფ}უე(ნ)
აშვერინებდა თურმე) კაუზ. ოციკინუანს ზმნისა -- აშვერინებს, გამოაყოფინებს. მაციკინაფალი მიმღ. მოქმ. {გა}მშვერი,
{გამო}მყოფი (მაგ., ენისა). ოციკინაფალი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}საშვერი; {გამო}საყოფი. გოციკინაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. გაშვერილი;
ამოყოფილი. ნაციკინეფი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნაშვერი; {გამო}ნაყოფი. ნაციკინაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}შვერის, {წამო}ყოფის
საფასური. უციკინაფუ მიმღ. უარყ. {გა}უშვერელი, {წამო}უყოფელი. 

Lemma: cik'e're  
Number: 25519  
ციკჷრე (ციკჷრეს) ამართული, აშვერილი. შდრ. ქაციკჷრე. 

Lemma: cil-i  
Number: 25520  
ცილ-ი (ცილ/რს) 1. ცილა (კვერცხისა). კვერცხიში ცილი ვეგინაბა, გორგიმორგის აკეთენქი-და -- კვერცხის ცილა არ
გადააქციო, თუ გოგლიმოგლს აკეთებ. შდრ. ლაზ. ცელა ცილა (ნ. მარი). 2. ცილი, ბრალი (პ. ჭარ.). 

Lemma: cila  
Number: 25521  
ცილა, ცია (ცი{ლ}ა-ს) იხ. ცილება. 

Lemma: cileba  
Number: 25522  
ცილება (ცილებას) იგივეა, რაც ცილა, -- სახელი ოცილუ(ნ) ზმნისა -- 1. დაშავება; 2. ცილება, ცილობა; დავა, კამათი;
ქიშპობა, მეტოქეობა. ნაჭარა თქვა მუს გოცილჷნა? -- ნაწერი თქვენ რას გიშლით (გიშავებთ)? ჩუთუს რჭემი აცილანდუა --
ცვედანს ბალანი უშლიდაო. აცილანს (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. ეცილება, ემეტოქება.
ოცილუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. ეცილება, ემეტოქება; უშლის. ეცილებუუ(ნ) (ეცილუ
დაუშავა, ემეტოქა; ცილებუ {და}შავებია, {და}მეტოქებია) გრდუვ. ვნებ. ეცილება, ემეტოქება, უშავდება. მაცილებელი მიმღ. მოქმ.
ვინც ეცილება, ემეტოქება, უშავებს. ოცილებელი მიმღ. ვნებ. მყ. საცილობელი, სამეტოქო, საქიშპო. ცილებული მიმღ. ვნებ. წარს.
ნაცილები, ნამეტოქარი, {შე}ქიშპებული. ნაცილებუ მიმღ. ვნებ. წარს. ნაცილები, ნამეტოქარი, ნაქიშპები. ნაცილებუერი მიმღ. ვნებ.
წარს. ცილების, ქიშპობის, მეტოქეობის საფასური. უცილებუ მიმღ. უარყ. უცილობელი, უმეტოქეო. 

Lemma: cima  
Number: 25523  
ციმა (ციმას) იგივეა, რაც ცჷმა, -- სახელი ცენს ზმნისა -- ცვენა; დაცემა (მხოლობით რიცხვში დასმულ სუბიექტთან
ენაცვლება ლაფა ვარდნა). ფურცელენქ ციმა ქიდიიჭყჷ -- ფოთლებმა ცვენა დაიწყეს. ირფელი წყარშა ქენოიცენც: კ.
სამუშ., ქხპს, გვ. 121 -- ყველაფერი წყალში ჩაგიცვივდება. ირ კოჩქ დიხას ქაშაცუუ: მ. ხუბ., გვ. 161 -- ყველა მიწაზე
დაცვივდა. ცენს (დოცენს დაცვივდება, დოციუ//დოცუუ დაცვივდა, დოციმე{ლე}(ნ) დაცვენილა, დონოციმუე(ნ) დაცვივდებოდა თურმე) გრდუვ.
ცვივა. მაციმალი მიმღ. მოქმ. რაც ცვივა, -- მცვენელი. ოციმალი მიმღ. ვნებ. მყ. საცვენი. ციმილი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ცვენილი.
ნაციმა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაცვენი; რაც დაცვივდა. ნაციმუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ცვენის საფასური. უციმუ, უდუციმუ მიმღ. უარყ.
დაუცვენელი. შდრ. ლაზ. ენცუ დაცვივდა (ეტიმოლ., გვ. 579). 

Lemma: cimu  
Number: 25524  
ციმუ, ცჷმუ (ცი/ჷმუს) 1. ცხიმი, ქონი; ცმელი. თუ ეფერი გვანილი რდუ, პჭუნდინი, ციმუ წენდუ -- გოჭი ისეთი მსუქანი იყო,
რომ ვწვავდი, ცმელი (ცხიმი) იქცეოდა. ტიბუ დღა რდუ, ციმუ წენდუ -- თბილი დღე იყო, თითქოს ცხიმი იღვრებოდა. შდრ. ძვ.
ქართ. ცმელოვანებაჲ ცხიმიანობა (ზ. სარჯ., ლექსკ.); საბა: ცმელი ქონი გადაუმდნარი. ლაზ. ციმუ გადამწიფებული
ლეღვიდან გადმოსული თაფლივით ტკბილი წვენი (აჭარ. დიალექტ. ლექსკ., 4, გვ. 70). 2. ოფლი (დ. ფიფია). 

Lemma: cimua  
Number: 25525  
ციმუა, ციმუ̂ა (ციმუ̂ას) ბოტან. მარწყვი. დედიბიქ ზოთონს ციმუ̂ა მიგორუუა -- დედაბერმა ზამთარში მარწყვი მოინდომა
(მოიძებნაო). იხ. ცჷმუა, ცჷმჸვა, ცჷმჸუა. შდრ. მუჸია. 

Lemma: cimua  
Number: 25526  
ციმუა გვერიშ-ი (ციმუას გვერიშის) ბოტან. გველის მარწყვი. 

Lemma: cimu{՚}a  
Number: 25527  
ციმუ{ჸ}ა (ციმუ{ჸ}ას) ბოტან. იგივეა, რაც ციმუა, -- მარწყვი. დედიბიქ იანარს ციმ{ჸ}უა მიგორუვა: თ. სახოკ., გვ. 246 --
დედაბერმა იანვარში მარწყვი მოიკითხაო. იხ. ცჷმჸუა. 

Lemma: cim՚va  
Number: 25528  



ციმჸვა (ციმჸვას) იგივეა, რაც ციმუჸა. 

Lemma: cinar-i  
Number: 25529  
ცინარ-ი (ცინარს) ღორის ფალანგზე მიკრული ქონი. 

Lemma: cingin-i  
Number: 25530  
ცინგინ-ი (ცინგინს) მაღლისა და გამხდრის (სუსტის) დგომა. მუში მასუსტა სიმიდიენია, მუჭო გიიცინგინანსია! -- რა
წვრილი (სუსტი) სიმინდიაო, როგორ დგასო! 

Lemma: cinda  
Number: 25531  
ცინდა (ცინდას) ციდა. იხმარებოდა სიგრძის საზომ ერთეულად: მანძილი ცერა თითსა (ჩანჯი კითი) და საჩვენებელ თითს
(ცინდა კითი) შორის. ისირიში ბოქოეფი დაშორებული რდუ ართ ცინდას, ვარდა ართ ტკუს -- ისლის ბოლქვები
დაშორებული იყო ერთ ციდაზე ან ერთ მტკაველზე. ჩქიმი რაშის ართი ცინდას ოკო გოძჷდას მუკ-მუკიი ლინჯიში
ჭკადილი რშვილი: მ. ხუბ., გვ. 125 -- ჩემს რაშს ერთ ციდაზე უნდა ედოს ირგვლივ სპილენძისაგან დაჭედილი ქსოვილი. შდრ.
ლაზ. მციდა ციდა (ნ. მარი). 

Lemma: cindal-i  
Number: 25532  
ცინდალ-ი, ცინდა-ი ბ.-მარტ. (ცინდალ/რს) ზოოლ. კატის კნუტი, ცინდალი. შდრ. საბა: ცინტალი კატის კნუტი მოდიდო. 

Lemma: cindapa  
Number: 25533  
ცინდაფა (ცინდაფას) იგივეა, რაც ცირკანტია, -- თამაშობის ერთ-ერთი სახეობა დანით. გაზომავდნენ ერთ ციდა მიწას და
დანის სროლით ასრულებდნენ სხვადასხვა რთულ მანიპულაციებს (ს. მაკალ., გვ. 280). 

Lemma: cinoba  
Number: 25534  
ცინობა (ცინობას) ცნობა. ცინობაქ ქჷმაკათეს: მ. ხუბ., გვ. 249 -- ცნობა მოუვიდათ. 

Lemma: cint'uria  
Number: 25535  
ცინტურია (ცინტურიას) ბოტან. ასისთავა. იხ. ჩხეშ ჯამი; ჭითა პირა (ა. მაყ.). 

Lemma: cinq'a  
Number: 25536  
ცინყა (ცინყას) ბოტან. მაღალი მოცვი. იხ. ბაჭა, მაჸურზენე, მელიშიაში ჯა, ჯაშმელიშია (ა. მაყ.). 

Lemma: cinc-i  
Number: 25537  
ცინც-ი (ცინცის) მსუნაგი, სულწასული, წუნკალი, წუწკი. ცინცი კატუ -- წუწკი კატა. შდრ. ცქინცქი. 

Lemma: cincal-i  
Number: 25538  
ცინცალ-ი (ცინცალ/რს) დაუპატიჟებელი, მოუწვეველი. ცინცალი ხო ვავორექ, დიარაშა ვევდენი -- მოუწვეველი ხომ არ
ვარ, ქორწილში რომ არ წავიდე. შდრ. ჸვესკი. 

Lemma: cincoba  
Number: 25539  
ცინცობა (ცინცობას) სულწასულობა, მსუნაგობა, წუწკობა. ცინცობას ვაგაპატიენა -- წუწკობას არ გაპატიებენ. 

Lemma: cincxal-i  
Number: 25540  
ცინცხალ-ი (ცინცხალ/რს) ცინცხალი. 

Lemma: cior-i1  
Number: 25541  
ციორ-ი1 (ციორს) ჭორი; მითქმა-მოთქმა; ხმის დარხევა. თეცალი ციორც ნამთინე შხვათ ეთმიაჸუნუუ -- ასეთ ჭორს
ზოგიერთი სხვაც ჰყვება. ათე ციორეფი გილუხიორუაფუნა თი პიჯეფც, ნამუსუთ ვაწანს მოხანდეფიში ოჭიშიშ გოთინუა:
ყაზაყ., 15.02.1930, გვ. 2 -- ამ ჭორებს ავრცელებენ (დააგრიალებენ) ის პირები, რომელთაც არ სწამთ მშრომელების წელში
გამართვა. 

Lemma: cior-i2  
Number: 25542  
ციორ-ი2 (ციორს) 1. წვრილად თოვა, ცრა. 2. ჩუმად საუბარი, -- ჩურჩული. 

Lemma: cizha  
Number: 25543  
ციჟა (ციჟას) იხ. ცჷჟა. 

Lemma: cira  
Number: 25544  
ცირა, ცჷრა (ცი/ჷრას) გოგო, გოგონა; ქალიშვილი. ცირათ დუდი მეგიღუ: ეკური, გვ. 385 -- ქალიშვილად თავი მოგაქვს.
ცირეფ მუჭო ვამიძირ: ქხს, 1, გვ. 68 -- ქალიშვილები როგორ არ მინახავს. სქვამ ცირეფც... მერჩქინელი თაქ უღ ბინა:



მასალ., გვ. 17 -- ლამაზ ქალებს (გოგოებს)... აქ აქვთ ბინა მიჩენილი. უკული მინიილჷ ცირეფიშა: ი. ყიფშ., გვ. 28 -- შემდეგ
შევიდა გოგოებთან. იხ. ცირასკუა. შდრ. გურ., აჭარ. ციცა ქალი, ქალიშვილი, გოგო (ა. ღლ.). 

Lemma: cirala  
Number: 25545  
ცირალა (ცირალას) ქალიშვილობა. ცირალას ნაბეტანი სქვამი ძღაბი რდუ -- ქალიშვილობაში ნამეტანი ლამაზი გოგო
იყო. იხ. ცირობა. 

Lemma: cirask'ua//ciraskua  
Number: 25546  
ცირასკუა//ცირასქუა (ცირასკ/ქუას) ქალიშვილი. ართი ცირასქუა ჸუნდუ: ი. ყიფშ., გვ. 6 -- ერთი ქალიშვილი ჰყავდა. ნდიი
ორჯგინანდჷ-და, ცირასქუალეფცჷ ვე მეჩანდჷ: ი. ყიფშ., გვ. 16 -- დევი თუ აჯობებდა, ქალიშვილებს არ მისცემდა. იხ.
ცირა; შდრ. ლაზ. ცირასქუა გოგო (ნ. მარი). 

Lemma: ciraghil-i  
Number: 25547  
ცირაღილ-ი (ცირაღილ/რს) მშიშარა (დ. ფიფია). 

Lemma: ciracil-i  
Number: 25548  
ცირაცილ-ი (ცირაცილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ცირაცუნს, ცირიცუნს ზმნათა -- გაცრეცილი. 

Lemma: ciracua  
Number: 25549  
ცირაცუა, ცირიცუა, ციროცუა (ცირი/ოცუას) იგივეა, რაც ცერცუა, -- სახელი ცირიცუნს, იციროცუუ(ნ) ზმნათა -- ცრეცა. მუ
ცირიცუნს თე ნავარს? -- რა ცრეცს ამ ოხერს? ცირიცუნს (დოცირიცუ დაცრიცა, დუუცირიცუ დაუცრეცია, დონოცირიცუე(ნ) დაცრეცდა
თურმე) გრდმ. ცრეცს. იცირიცუუ(ნ) // იციროცუუ(ნ) (დიიცირიცუ // დიიციროცუ დაიცრიცა, დოცირიცელე(ნ) // დოციროცელე(ნ) დაცრეცილა)
გრდუვ. ვნებ. ცირიცუნს ზმნისა -- იცრიცება. აცირიცუუ(ნ) (დააცირიცუ დაეცრიცა, დოცირიცუუ დასცრეცია) გრდუვ. ვნებ. ცირიცუნს
ზმნისა -- ეცრიცება. იცირიცე(ნ) (იცირიცუ შესაძლებელი გახდა ცრეცა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ცირიცუნს ზმნისა --
შეიძლება {გა}იცრიცოს. აცირიცე(ნ) (აცირიცუ შეძლო {გა}ეცრიცა, -- , გოცირიცუუ გასცრეცია) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ცირიცუნს
ზმნისა -- შეუძლია {გა}ცრიცოს. ოცირიცაფუანს (ოცირიცაფუუ აცრეცინა, უცირიცაფუაფუ უცრეცინებია, ნოცირიცაფუ{აფუ}ე(ნ) აცრეცინებდა
თურმე) კაუზ. ცირიცუნს ზმნისა -- აცრეცინებს. მაცირიცალი მიმღ. მოქმ. {გა}მცრეცი. ოცირიცალი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}საცრეცი.
ცირიცილი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ცრეცილი. ნაცირიცა მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნაცრეცი. ნაცირიცუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ცრეცის
საფასური. {უგუ}უცირიცუ მიმღ. უარყ. {გა}უცრეცელი. 

Lemma: cirga  
Number: 25550  
ცირგა (ცირგას) უშნოდ მაღალი. 

Lemma: cirgav-i  
Number: 25551  
ცირგავ-ი (ცირგავს) იგივეა, რაც ცირგება. 

Lemma: cirgeba  
Number: 25552  
ცირგება (ცირგებას) სახელი აცირგენს ზმნისა -- გამასხარავება; აბუჩად აგდება. რუსენს აუცირგებუდუ: ქხს, 1, გვ. 273 --
რუსებს აბუჩად აუგდიათ (გაუმასხარავებიათ). აცირგენს (გააცირგუ გაამასხარავა, გუუცირგებუ გაუმასხარავებია,
გონოცირგებუე(ნ) გაამასხარავებდა თურმე) გრდმ. აბუჩად იგდებს, ამასხარავებს, ალაზღანდარებს. იხ. ცერგულობა;
ცირგული. 

Lemma: cirgul-i  
Number: 25553  
ცირგულ-ი (ცირგულს) იგივეა, რაც ცერგული, -- მასხრობა, ლაზღანდარობა (პ. ჭარ.). შდრ. რაჭ. ცირგავი მასხრობა (ვ.
ბერ.). 

Lemma: ciril-i  
Number: 25554  
ცირილ-ი (ცირილს) მიმღ. ვნებ. წარს. ცირუნს ზმნისა -- გაცრილი. ცირილო ზმნზ. გაცრილად. გავაკეთათ ცირილო: ქხს, 1,
გვ. 297 -- გავაკეთოთ გაცრილად (გავცრათ და ისე). 

Lemma: cirk'ant'ia  
Number: 25555  
ცირკანტია (ცირკანტიას) იგივეა, რაც ცინდაფა. 

Lemma: ciroba  
Number: 25556  
ცირობა (ცირობას) იგივეა, რაც ცირალა, -- ქალიშვილობა. ძღაბალაქ გინოგილუ (ქოიფურინ), ანწ ცირობას ვაუნჭუა:
ქხს, 1, გვ. 82 -- ქალიშვილობა (გოგოობა) გაგივიდა (გაგიფრინდა), აწი ქალიშვილობას (ცირობას) არ უჩქარო. ცირობა დო
ოსურობა სი წამჸუნი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 34 -- ქალიშვილობა და ქალობა შენ წამიხდინე. შდრ. ძღაბალა. 

Lemma: cirocil-i  
Number: 25557  
ციროცილ-ი (ციროცილს) იხ. ცირაცილი. 

Lemma: cirocua  
Number: 25558  
ციროცუა (ციროცუას) იგივეა, რაც ცირაცუა, ცირიცუა. 



Lemma: cirua  
Number: 25559  
ცირუა, ცჷრუა (ცი/ჷრუას) სახელი ცირუნს ზმნისა -- 1. {გა}ცრა. თითი (ნოჸური) ვა უცირჷდესჷ, თეში ქენურღვაფუდეს: ი.
ყიფშ., გვ. 150 -- ისიც (ჩენჩო) არ გაუცრიათ, ისე ჩაუყრიათ. ღერღილსით ოკო ცჷრუა -- ღერღილსაც უნდა გაცრა.
ცირუნს (გოცირუ გაცრა, გუუცირუ გაუცრია, გონოცირუე(ნ) გაცრიდა თურმე) გრდმ. ცრის. იცირუნს (გიიცირუ გაიცრა, გუუცირუ
გაუცრია) გრდმ. სათავ. ქც. ცირუნს ზმნისა -- იცრის თავისას. უცირუნს (გუუცირუ გაუცრა, გუუცირუ გაუცრია) გრდმ. სასხვ.
ქც. ცირუნს ზმნისა -- უცრის. იცირუუ(ნ) (გიიცირუ გაიცრა, გოცირე{ლე}(ნ) გაცრილა) გრდუვ. ვნებ. ცირუნს ზმნისა -- იცრება.
აცირუუ(ნ) (გააცირუ გაეცრა, გოცირუუ გასცრია) გრდუვ. ვნებ. უცირუნს ზმნისა -- ეცრება. იცირე(ნ) (იცირუ შესაძლებელი
გახდა {გა}ცრა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ცირუნს ზმნისა -- შეიძლება {გა}ცრა. აცირე(ნ) (აცირუ შეძლო {გა}ეცრა, -- ,
გონოცირუე(ნ) შესძლებია გაცრა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უცირუნს ზმნისა -- შეუძლია {გა}ცრას. ოცირაფუანს (ოცირაფუუ
აცრევინა, უცირაფუაფუ უცრევინებია, ნოცირაფუ{აფუ}ე(ნ) აცრევინებდა თურმე) კაუზ. ცირუნს ზმნისა -- აცრევინებს. მაცირალი
მიმღ. მოქმ. {გა}მცრელი. ოცირალი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}საცრელი. ცირილი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ცრილი. ნაცირა მიმღ. ვნებ.
წარს. ნაცერი. ნაცირუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ცრის საფასური. {უგუ}უცირუ მიმღ. უარყ. {გა}უცრელი. შდრ. ლაზ. ცორ//ცირ:
ონცორო საცერი; ონცირუ გაცრა (ნ. მარი). 2. ცრა, წვრილად წვიმა, -- თქორი. შდრ. ციზუა, ფუთქურუა, ჭიფაშე ჭვიმა. 

Lemma: cirka{l}-i  
Number: 25560  
ცირქა{ლ}-ი (ცირქა{ლ}ს) არასერიოზული სახისა, შეუხედავი; არასასიამოვნოდ დაჟინებით მაყურებელი. 

Lemma: cirkin-i  
Number: 25561  
ცირქინ-ი (ცირქინს) უადგილო, უშნო სიცილი. 

Lemma: cirkina  
Number: 25562  
ცირქინა (ცირქინას) ვისაც არ შეუძლია თავის შეკავება და უშნოდ, უადგილოდ სიცილი სჩვევია. 

Lemma: cirkinua  
Number: 25563  
ცირქინუა (ცირქინუას) იგივეა, რაც ცირქინი, -- სახელი იცირქინანს ზმნისა -- უშნო, უადგილო სიცილი. ნიიცირქინანქ,
გური უჩი სქანი ქცევას -- უშნოდ ნუ იცინი, მიხედე (გული მიეცი) შენს ქცევას. იცირქინანს (იცირქინუუ უშნოდ იცინა, უცირქინუუ
უშნოდ უცინია, ნოცირქინუე(ნ) უშნოდ იცინოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. უშნოდ იცინის. 

Lemma: cirkonua  
Number: 25564  
ცირქონუა (ცირქონუას) სახელი იცირქონუ(ნ) ზმნისა -- ფაფხურით, ფუსფუსითა და ზერელედ რისამე გაკეთება;
ზედაპირული საქმიანობა. მუს მიკიცირქონუქ, გურგედვალირო აკეთი! -- რას ფართიფურთობ, გულდადებულად აკეთე!
იცირქონუ(ნ) ( -- , იცირქონუ იფაფხურა, უცირქონუუ უფაფხურია, ნოცირქონუე(ნ) ფაფხურობდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ფაფხურით
აკეთებს, ფართიფურთობს. 

Lemma: cirku  
Number: 25565  
ცირქუ (ცირქუს) პატარა. 

Lemma: cirgha  
Number: 25566  
ცირღა (ცირღას) იგივეა, რაც ცირგა, -- უშნოდ მაღალი. 

Lemma: cirghin-i  
Number: 25567  
ცირღინ-ი (ცირღინს) ბრექა, ბღენძა; {გა}ფშეკა. 

Lemma: cirghinapa  
Number: 25568  
ცირღინაფა (ცირღინაფას) სახელი ცირღონდუ(ნ) ზმნისა -- ბრექა; გაზრდა, ტანის აყრა (უშნოდ). ცირღონდუ(ნ) (გოცირღონდუ
გაიზარდა, გო-ცირღინაფე{ლე}(ნ) გაზრდილა, ტანი აუყრია; გონოცირღინაფუე(ნ) გაიზრდებოდა, ტანს აიყრიდა თურმე) გრდუვ. ვნებ.
იზრდება, ტანს იყრის; გადატ. იბრიქება. 

Lemma: circit'a  
Number: 25569  
ცირციტა (ცირციტას) ცერცეტი; მჩატე, მსუბუქი, არადინჯი ქცევის, მოქმედების პიროვნება. შდრ. ლეჩხ. ცირციტა მსუბუქი,
მჩატე, არადინჯი ადამიანი (მ. ალავ. 1). 

Lemma: circon-i  
Number: 25570  
ცირცონ-ი (ცირცონს) კანის ოდნავ აცლა. 

Lemma: circonil-i  
Number: 25571  
ცირცონილ-ი (ცირცონილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ცირცონუნს ზმნისა -- გაცრეცილი. 

Lemma: circonua  
Number: 25572  
ცირცონუა (ცირცონუას) იგივეა, რაც ციროცუა, -- სახელი ცირცონუნს ზმნისა -- 1. კანის ოდნავ და ზერელედ აცლა;
გაცრეცა. 2. გადატ. ნელა ღრღნა-ჭამა. ცირცონუნს (გოცირცონუ გაცრიცა კანი, გუუცირცონუ გაუცრეცია კანი, გონოცირცონუე(ნ)
გაცრეცდა კანს) გრდმ. ზემოდან ოდნავ აცლის, ცრეცს კანს. 



Lemma: cit'al-i  
Number: 25573  
ციტალ-ი (ციტალს) ძალზე პატარა. 

Lemma: cit'u  
Number: 25574  
ციტუ (ციტუს) ზოოლ. ლიფსიტი, პატარა თევზი, ჭიჭყინა, ქარსალა, წვრილი თევზი (ი. ყიფშ.; პ. ჭარ.). დოზოჯიე, უწუენი,
ციტუცალო გამწალჷნა: შ. ბერ., გვ. 115 -- დაბრძანდიო, რომ უთხრა, ლიფსიტივით წამოვარდებიან. ამდღა ციტუეფიში
მეტიქ მუთუნქ ვამაჭოფუ -- დღეს ლიფსიტების მეტი ვერაფერი დავიჭირე. 

Lemma: cikval-i  
Number: 25575  
ციქვალ-ი (ციქვალ/რს) იგივეა, რაც ციღვალი, ციღალი; ქვეცერე, -- პატარა და დაბალი, -- ტანმორჩილი. 

Lemma: cikvin-i  
Number: 25576  
ციქვინ-ი (ციქვინს) ტანმორჩილის ყურება. იციქვინანს -- პატარა (ტანდაბალი) იყურება. 

Lemma: cighal-i;  
Number: 25577  
ციღალ-ი; ციღვა, ციღვალ-ი (ციღ{ვ}ალს) პატარა და სუსტი. შდრ. ქვეცერია; ციქვალი; ძიღ{ვ}ა. 

Lemma: cighvap-i  
Number: 25578  
ციღვაფ-ი, ციღვაფა, ციღუა (ციღვაფის, ციღვაფას, ციღუას) სახელი ციღუნს ზმნისა -- წვრილი იარაღით (ჯაყვით, პატარა
დანით...) ჩხვლეტა (ჩქარჩქარი დარტყმით). ციღუნს (დოციღუ დაჩხვლიტა, დუუციღუ დაუჩხვლეტია, დონოციღუე(ნ) დაჩხვლეტდა
თურმე) გრდმ. ჩხვლეტს. ოციღვაფუანს (ოციღვაფუუ აჩხვლეტინა, უციღვაფუაფუ უჩხვლეტინებია, ნოციღვაფუაფუე(ნ) აჩხვლეტინებდა
თურმე) კაუზ. ციღუნს ზმნისა -- წვრილი იარაღის ჩქარ-ჩქარი დარტყმით აჩხვლეტინებს. მაციღვალი მიმღ. მოქმ. მჩხვლეტი.
ოციღვალი მიმღ. ვნებ. მყ. საჩხვლეტი. ნაციღვა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაჩხვლეტი. ნაციღუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ჩხვლეტის საფასური.
შდრ. ციღვი დანა მოსაკეცი (საბა). 

Lemma: cighinapa  
Number: 25579  
ციღინაფა (ციღინაფას) იგივეა, რაც ცირღინაფა -- ბრექა; თავის წამოყოფა. 

Lemma: ci՚v-i  
Number: 25580  
ციჸვ-ი (ციჸვის) ზოოლ. ციყვი. 

Lemma: ci՚val-i  
Number: 25581  
ციჸვალ-ი (ციჸვალს) პაწაწინა; ციყვისებრ პატარა. 

Lemma: ci՚vie  
Number: 25582  
ციჸვიე (ციჸვიეს) იგივეა, რაც ციჸვალი, -- პაწაწინა. თიკუნადაც დასტურდება. უშნო მანერებიანი (მ. ძაძ., 2, გვ. 119). 

Lemma: ci՚vin-i  
Number: 25583  
ციჸვინ-ი (ციჸვინს) ციყვივით დასკუპება. შხვეფი ისვანჯუდესინი, სი თექ იციჸვინანდი -- სხვები რომ ისვენებდნენ, შენ იქ
ციყვივით იყავი დასკუპებული. 

Lemma: cic-i  
Number: 25584  
ციც-ი (ციცის) სახლის ნაწილი, -- ომპას (იხ.) შუა ადგილზე შვეულად დამაგრებული ხე, რომელზედაც ლაგდება კაკუტები
(იხ.). ციციშა გერინა ციცზე დგომა. // გადატ. მომართულად დგომა, მზადყოფნა. 

Lemma: cicana  
Number: 25585  
ციცანა (ციცანას) ბოტან. ღომის სახეობა (ი. ყიფშ.). 

Lemma: cicaxorc-i  
Number: 25586  
ციცახორც-ი (ციცახორცის) ცხვირსახოცი (ა. ცაგ.). შდრ. ცახორცი. 

Lemma: cicib-i  
Number: 25587  
ციციბ-ი (ციციბის) იგივეა, რაც ციციბუა, -- ძალიან პატარა. 

Lemma: cicibua  
Number: 25588  
ციციბუა, ციციბუნია (ციციბუას, ციციბუნიას) კნინ. იგივეა, რაც ციციბი, -- ძალიან პატარა. 

Lemma: cicinapa  
Number: 25589  
ციცინაფა (ციცინაფას) სახელი ოციცინუანს, ციცონდუ(ნ) ზმნათა -- დაზრობა: ტუჩის ან სხეულის სხვა ნაწილის კანის



გაშრობა -- დასკდომა (სიცივისაგან, ქარისაგან). ჟიდოხიშე ჭვიმა მურს, დიხას ოციცინუანს: ქხს, 1, გვ. 244 -- ზევიდან წვიმა
მოდის, მიწას ალბობს.ჭიჭე ქარი დო ლეჩქვი მიციცონდუ -- პატარა ქარი და ტუჩი მეზრება, მესუსხება (კანი). ციცონდუ(ნ)
(დოციცონდუ დაზრა, დოციცინაფე{ლ/რე}(ნ) დამზრალა, დონოციცინაფუე(ნ) დაზრებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ზრება, ისუსხება (კანი).
ოციცინუანს (დააციცინუუ დააზრო, დოუციცინუაფუ დაუზვრია) გრდმ. აზრობს, სუსხავს (კანს). უციცონდუუ(ნ) (დუუციცონდუ დაეზრო,
დოციცინაფუ დაზრობია) გრდუვ. ვნებ. სასხვ. ქც. ციცონდუ(ნ) ზმნისა -- ეზრება, ესუსხება (კანი). ციცინაფილი მიმღ. ვნებ. წარს.
დამზრალი, დასუსხული (კანი). ნაციცინეფი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნამზრალი, {და}ნასუსხი (კანი). შდრ. იმერ. და-ციცინება
სხეულის კანის ან ტუჩის დასკდომა (ვ. ბერ.). 

Lemma: cicinapil-i  
Number: 25590  
ციცინაფილ-ი (ციცინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ციცონდუ(ნ) ზმნისა -- სიცივისაგან ან ქარისაგან დამზრალი, დასუსხული
(კანი). გამშრალ-დაჭმუჭნილი კანი შეიძლება დასკდეს, ამიტომ ხმარობენ დასარბილებელ საშუალებებს. ხე ჩხურუშე
დოციცინაფილი აფუ დო თხაშ ქონი ქუუსვი -- ხელი სიცივისაგან დამზრალი აქვს და თხის ქონი წავუსვი. 

Lemma: cicipapu  
Number: 25591  
ციციფაფუ (ციციფაფუს) 1. სიკეკლუცე; 2. რბილი და თბილი (პიროვნება). 

Lemma: cick'a  
Number: 25592  
ციცკა (ციცკას) ბოტან. ვაზის ჯიში; ისხამს თეთრ და წვრილ-მარცვალა ყურძენს; ღვინო დგებოდა საშუალო ღირსების (ს.
მაკალ., გვ. 180). 

Lemma: ciconua  
Number: 25593  
ციცონუა (ციცონუას) სახელი ციცონუნს ზმნისა -- ციცქნა. შდრ. ციცქონუა, ცქიცქონუა. 

Lemma: cicua  
Number: 25594  
ციცუა (ციცუას) 1. საადრეო; ადრე მომწიფებული; ადრე მოსული. ციცუას ეძახიან სიმინდის ერთ-ერთ სახეობას, საადრეოს,
ითესებოდა დაბლობში (ს. მაკალ., გვ. 186). ციცუაა დეკეული, რომელიც 3 წელზე ადრე მოიგებს ხბოს. 2. არამყარად
დაყენება; დადგომა. 

Lemma: cicpupu  
Number: 25595  
ციცფუფუ (ციცფუფუს) 1. აზიზი, სათუთი; 2. სუსტი, უძლური; 3. ფრთხილი. 

Lemma: cicpupur-i  
Number: 25596  
ციცფუფურ-ი (ციცფუფურს) სათუთი. თინა მითმითხინსი ციცფუფური მიკოლუაფას: ყაზაყ., 01.04.1931, გვ. 2 -- ის
მოითხოვს სათუთ მოვლას. 

Lemma: cickin-i  
Number: 25597  
ციცქინ-ი (ციცქინს) უაზრო სიცილი. 

Lemma: cickinua  
Number: 25598  
ციცქინუა (ციცქინუას) სახელი იციცქინანს ზმნისა -- უშნო, უაზრო სიცილი. 

Lemma: cickon-i  
Number: 25599  
ციცქონ-ი (ციცქონს) ციცქნა. შდრ. ძიძგონი, წიწკონი; კიკონი. 

Lemma: cickonua  
Number: 25600  
ციცქონუა (ციცქონუას) სახელი ციცქონუნს ზმნისა -- ციცქნა. ოჭკომალს ვაჭკუნსინი, ციცქონუნს -- საჭმელს კი არ ჭამს,
ციცქნის. ციცქონუნს (დოციცქონუ დაციცქნა, დუუციცქონუ დაუციცქნია, დონოციცქონუე(ნ) დაციცქნიდა თურმე) გრდმ. ციცქნის.
იციცქონუ{უ}(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. ციცქონუნს ზმნისა -- იციცქნება.
იციცქონე(ნ) (იციცქონუ შესაძლებელი გახდა ციცქნა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ციცქონუნს ზმნისა -- შეიძლება ციცქნა.
აციცქონე(ნ) (აციცქონუ შეძლო ეციცქნა, -- , ნოციცქონუე(ნ) შესძლებია ციცქნა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უციცქონუნს ზმნისა --
შეუძლია ციცქნოს. ოციცქონაფუანს (ოციცქონაფუუ აციცქნინა, უციცქონაფუაფუ უციცქნინებია, ნოციცქონაფ{უაფ}უე(ნ) აციცქნინებდა
თურმე) კაუზ. ციცქონუნს ზმნისა -- აციცქნინებს. მაციცქონალი, მაციცქონუ მიმღ. მოქმ. მციცქნელი. ოციცქონალი, ოციცქონუ მიმღ. ვნებ.
მყ. საციცქნი. ციცქონილი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ციცქნილი. ნაციცქონა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაციცქნი. ნაციცქონუერი მიმღ. ვნებ. წარს.
ციცქნის საფასური. {უდუ}უციცქონუ მიმღ. უარყ. {გა}უციცქნელი. იხ. ძიძგონუა, წიწკონუა. 

Lemma: cicxa  
Number: 25601  
ციცხა, ცხიცხა! შორსდ. კატის შერისხვა, გაგდება. ციცხა,კატუ, სი ოხერი! -- აცხა, კატავ, შე ოხერო! შდრ. იმერ. ციცხა კატის
შერისხვა, აცხა! (ვ. ბერ.). 

Lemma: cicxval-i  
Number: 25602  
ციცხვალ-ი (ციცხვალ/რს) პატარა და გაბურძგნული. შდრ. ციხვალი. 

Lemma: cicxolir-i  
Number: 25603  



ციცხოლირ-ი (ციცხოლირს) მიმღ. ვნებ. წარს. იციცხოლუ(ნ) ზმნისა -- ფორებიანი. 

Lemma: cixval-i  
Number: 25604  
ციხვალ-ი (ციხვალს) ძალზე პატარა; სუსტი; ჩია (მ. ძაძ.). 

Lemma: cixvil-i  
Number: 25605  
ციხვილ-ი (ციხვილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ციხუნს ზმნისა -- {და}სვრეტილი. ციხვილი ჸვალი დასვრეტილი (ფორებიანი)
ყველი. იხ. ხვიორილი ჸვალი. 

Lemma: cixirdzinobia  
Number: 25606  
ციხირძინობია (ციხირძინობიას) თამაშის სახეობაა (ლახტის მსგავსი). აკეთებენ ჩაღრმავებულ წრეს. მოთამაშეთა
ნახევარი ამ წრეში ჩადგება, მეორე ნახევარი კი დადგება მოშორებით და თვითეული მათგანი იქიდან გამოიქცევა და
ცდილობს ჩახტეს წრეში, მაგრამ შიგ მდგომნი მათ მედგრად იგერიებენ. თუ წრეში ჩახტა, მაშინ ის იკავებს ერთ რომელიმე
ადგილს. ზოგჯერ ორივე მხარე ერთმანეთს ერთბაშად შეუტევს და გაიმართება ერთი წიოკობა და ბრძოლა (ს. მაკალ., გვ.
278-9). 

Lemma: cixua  
Number: 25607  
ციხუა (ციხუას) ნასვრეტების გაჩენა; დაცხრილვა. ჸვალი დიიციხუუ -- ყველი ნასვრეტებიანი გახდება, -- დანასვრეტდება.
იციხუუ(ნ) (დიიციხუ დანასვრეტდა, დოციხვე{რე}(ნ) დანასვრეტებულა) გრდუვ. ვნებ. ისვრიტება (ნასვრეტები უჩნდება), ფორიანდება.

Lemma: ck'alat'ua  
Number: 25608  
ცკალატუა (ცკალატუას) იგივეა, რაც სკალატუა, -- სწრაფად მოჭრა(მაგ., თავისა...). 

Lemma: ck'ep'ar-i  
Number: 25609  
ცკეპარ-ი (ცკეპარს) იგივეა, რაც წკეპარი, -- პატარა ეჩო. ცკეპარიშორო გითიანთხუნია ბერგი -- პატარა ეჩოსავით ეცემაო
თოხი (მიწას). 

Lemma: cobik'-i  
Number: 25610  
ცობიკ-ი (ცობიკის) პატარის ხტუნვა-ხტუნვით სიარული. 

Lemma: coda  
Number: 25611  
ცოდა (ცოდას) ცოდვა; საცოდავი. ართი ცოდა მახენს უღუნია, ოში ცოდა -- მინჯესია -- ერთი ცოდვა ქურდს აქვსო, ასი
ცოდვა -- პატრონსო. ცოდა ქინძისთეში კოპული რენია: თ. სახოკ., გვ. 266 -- ცოდვა ქინძისთავის თავიაო. ყაზახიქ
ქიდირულუუ ცოდაქ: მ. ხუბ., გვ. 157 -- გლეხმა დაიძინა საცოდავმა. ჩქჷნ ცოდას ვენალა: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 132 -- ჩვენს
ცოდვაში არ ჩავარდე. ჯვეშ დროებაქ მა ცოდას სიზმარცალო მომეგონუ: ი. ყიფშ., გვ. 128 -- ძველი დროება მე საცოდავს
სიზმარივით მომაგონდა. თიში ცოდათ ქუა ხოლო იჭუდუა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 53 -- იმისი საცოდაობით ქვაც იწვოდაო. ქ
ჩქიმი ცოდა ჩემი ცოდვა. ჸე, ჩქიმი ცოდა, მუ მოხვარუ! -- ეხ, ჩემი ცოდვა, რა მეშველება! ქ ჩქიმი ცოდათ ეფშა ჩემი
ცოდვით სავსე, -- გამოხატავს ვისიმე მიმართ საყვედურს, უკმაყოფილებას. მუ დუუშე, ჩქიმი ცოდათ ეფშას? -- რა დავუშავე,
ჩემი ცოდვით სავსეს? ქ ცოდაშა კუჩხიში დინოდგუმა ცოდვაში ფეხის ჩადგმა, -- გამოხატავს ცოდვის ჩადენას. სქან ცოდაშა
კუჩხი ვანმოდგუმაფუა! -- შენს ცოდვაში ფეხი არ ჩამადგმევინო -- ცოდვა არ ჩამადენინო! ქ ცოდაში გადიდება ცოდვის
გადიდება, -- საცოდაობა. ცოდაში გადიდება ვარენო, ათეჯგურა ბაღანას რაგადი ვეშულებუდასინი -- ცოდვის გადიდება
არაა, ასეთ ბავშვს ლაპარაკი რომ არ შეეძლოს. ნჷმჷ ბღოლანთ ცოდაში გადიდებასია: ი. ყიფშ., გვ. 158 -- ნუ გვიზამთ
ცოდვის გადიდებასო -- საცოდაობასო. ქ ცოდაში გედვალა ცოდვის დადება, -- დანაშაულის ჩადენა. ჩემეთხიი, ვეგმოდვა
ცოდა! -- დამეთხოვე, არ დამადო ცოდვა, -- დანაშაული არ ჩამადენინო! ქ ცოდაში დინონთხაფა ცოდვაში ჩავარდნა.
ვადნაანთხა იში ცოდას, გაუკეთი ათე საქმე! -- არ ჩავარდე იმის ცოდვაში, გაუკეთე ეს საქმე! ქ ცოდაში კითხირი ცოდვის
კითხვა -- უბედურება. ცოდაში კითხირი მუჭო ვარე, იში ოჯახის მოხვადუნი -- უბედურება როგორ არაა, იმის ოჯახში რაც
მოხდა. ქ ცოდაში მეჩამა ცოდვის მიცემა: ჩქიმი ცოდაქ მიაჩუ! -- ჩემი ცოდვა მიეცეს! (წყევლაა). ქ შხვაში ცოდაშ პუხუშა
მობუნაფა სხვისი ცოდვის ზურგზე მოკიდება, -- სხვის უბედურებაში გარევა. ქ ცოდაში მოკითხირი ცოდვის მოკითხვა, --
დანაშაულზე პასუხისგება. ქ ცოდაში ნწყვილი ცოდვით დაქცეული, -- საცოდავი. ჩქიმი ცოდაში ნწყვილი თისჷ ოცადჷ,
მუთი მა მეწყინებუნი: შ. ბერ., გვ. 77 -- საცოდავი (ცოდვით დაქცეული) იმას ცდილობს, რაც მე მეწყინება. ქ ცოდაში სქუა
ცოდვის შვილი, -- საცოდავი, უბედური. ქ ცოდაში რთუაფა ცოდვის ტრიალი. დიდი ცოდა ირთუუ თინეფიში ოჯახის -- დიდი
ცოდვა ტრიალებს იმათ ოჯახში. ქ ცოდაში ფუალა ცოდვის დუღილი, -- ცოდვის გამოჩენა: მუ ცოდაქ რე, მიფიის: ი. ყიფშ.,
გვ. 161 -- რა ცოდვაა, რომ გამოგვიჩნდა. ქ ცოდაში ჭირინაფა ცოდვის წამოწევა. ორჩინუეს ქოუჭირინუუ ცოდაქ -- სიბერეში
წამოეწია ცოდვა. 

Lemma: coda  
Number: 25612  
ცოდა დო მარდ-ი (ცოდა დო მარდის, ცოდა დო მარს) ცოდვა და მადლი, ცოდვა-მადლი. ცოდა დო მარდი კუჩხით
გილურსია -- ცოდვა და მადლი ფეხით დადისო. ცოდა დო მარდისჷ სი გაბარენა: მასალ., გვ. 21 -- ცოდვასა და მადლს შენ
გაბარებენ. 

Lemma: coda-mard-i  
Number: 25613  
ცოდა-მარდ-ი (ცოდა-მარდის) ცოდვა-მადლი. მუთუნ დარდისჷ, ცოდა-მარდისჷ გური ვე მეფჩი: მასალ., გვ. 26 --
არავითარ დარდს, ცოდვა-მადლს გული არ მივეცი. ცოდა-მარდი თე ქიჸანას კუჩხით გილურც: აია, 1, გვ. 26 -- ცოდვა-
მადლი ამ ქვეყანაზე ფეხით დადის. 

Lemma: codakiminil-i  
Number: 25614  



ცოდაქიმინილ-ი (ცოდაქიმინილს) ცოდვაჩადენილი, ცოდვაქმნილი. სუმონეჩდოვითი ცოდაქიმინილს ართი მარდი
გინოწონუნსია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 125 -- სამოცდაათ ცოდვაჩადენილს ერთი მადლი გადაწონისო. 

Lemma: codashch'vil-i  
Number: 25615  
ცოდაშჭვილ-ი (ცოდაშჭვილ/რს) ცოდვით დამწვარი. ჩქიმი დუდი ქეშოვცოდილე ეთი ჩქიმი ცოდაშჭვილც: კ. სამუშ.,
ქართ. ზეპ., გვ. 56 -- ჩემი თავი შეაცოდე (შეაბრალე) იმ ჩემი ცოდვით დამწვარს. 

Lemma: codeb-i  
Number: 25616  
ცოდებ-ი (ცოდების) საცოდაობა; ცოდვის კითხვა. მუ ცოდებიქ რე მორთუე?: მ. ხუბ., გვ. 162 -- რა საცოდაობაა (ცოდვის
კითხვაა), რომ მოვიდაო? 

Lemma: codeba  
Number: 25617  
ცოდება (ცოდებას) სახელი ოცოდუ(ნ) ზმნისა -- {შე}ცოდება. ბოში, მოცოდჷქ ნაბეტანცია: ი. ყიფშ., გვ. 75 -- ბიჭო, ნამეტანს
მეცოდებიო. იშენით ეცოდუ მუში დაქ: მ. ხუბ., გვ. 13 -- მაინც შეეცოდა თავისი და. ვორწყექ ვაგოცოდუქინი: ქხს, 1, გვ. 80 --
ვხედავ, რომ არ გეცოდები. აკა სკუას ვევეცოდი: ქხს, 1, გვ. 216 -- არც ერთ შვილს არ შევეცოდე. ოცოდუ(ნ) (მხოლოდ
აწმყოს წრისა და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. ეცოდება. ეცოდებუ{უ}(ნ) (ეცოდუ {შე}ეცოდა, ცოდებუ(ნ) {შე}სცოდებია)
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. {შე}ეცოდება. ოცოდებაფუანს (ოცოდებაფუუ {შე}აცოდებინა, უცოდებაფუაფუ {შე}უცოდებინებია, ნოცოდებაფუე(ნ)
აცოდებინებდა თურმე) კაუზ. ოცოდუ(ნ) ზმნისა -- აცოდებინებს. მაცოდებელი მიმღ. მოქმ. {შე}მცოდებელი. ოცოდებელი მიმღ. ვნებ.
მყ. {შე}საცოდებელი. {შე}ცოდებული მიმღ. ვნებ. წარს. {შე}ცოდებული. ნაცოდები მიმღ. ვნებ. წარს. {შე}ნაცოდები. ნაცოდებუერი მიმღ.
ვნებ. წარს. {შე}ცოდების საფასური. {უშუ}უცოდებუ მიმღ. უარყ. {შე}უცოდებელი. 

Lemma: codier-i  
Number: 25618  
ცოდიერ-ი (ცოდიერს) ცოდვილიანი. შდრ. უცოდარი. 

Lemma: codil-i  
Number: 25619  
ცოდილ-ი (ცოდილ/რს) ცოდვილობა. ქოთი თეზუმა ცოდილით გვარიანო შიიძინუ: ქხს, 1, გვ. 214 -- მართლაც ამდენი
ცოდვილობით გვარიანად შეიძინა (ქონება). 

Lemma: codileba  
Number: 25620  
ცოდილება (ცოდილებას) სახელი ცოდილენს ზმნისა -- ცოდვილობა; ვაი-ვაგლახი; გაჭირვებული შრომა; წვალება.
ჯვეშოიანი ცოდილება იშო მიკვოდინუათ?: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 159 -- ძველებური ცოდვილობა იქით მოვსპოთ (გავაქციოთ).
მუ ჟამიშახ იბცოდილა?: ი. ყიფშ., გვ. 54 -- სანამდე (რა დრომდე) ვიცოდვილო? მუშენ თაში მაცოდილენქ?: ქხს, 1, გვ. 67 --
რატომ ასე მტანჯავ (მაცოდვილებ)? ორჩინელიშე გეფცოდილი, აკა სქუას ვევეცოდი: ქხს, 1, გვ. 216 -- სიბერისას
გავწამდი, არც ერთ შვილს არ შევეცოდე. ცოდილენს (იყენ. იცოდილუ იცოდვილა, უცოდილებუ უცოდვილია, ნოცოდილებუე(ნ)
ცოდვილობდა თურმე) გრდუვ. საშ-მოქმ. ცოდვილობს. აცოდილენს (აცოდილუ აცოდვილა, უცოდილებუ უცოდვილებია) გრდმ.
აცოდვილებს. იცოდილებუ{უ}(ნ) (იცოდილუ იცოდვილა, უცოდილებუ(ნ) უცოდვილია, ნოცოდილებუე(ნ) ცოდვილობდა თურმე) გრდუვ.
ვნებ. ცოდილენს ზმნისა -- ცოდვილობს, შრომობს. იცოდილინე(ნ) (იცოდილინუ შესაძლებელი გახდა ცოდვილობა, -- , -- )
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. აცოდილენს ზმნისა -- შეიძლება იცოდვილოს. აცოდილინე(ნ) (აცოდილინუ შეძლო ეცოდვილა, -- ,
ნოცოდილებუე(ნ) შესძლებია ეცოდვილა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. აცოდილენს ზმნისა -- შეუძლია აცოდვილოს. ოცოდილებაფუანს
(ოცოდილებაფუუ აცოდვილებინა, უცოდილებაფუაფუ უცოდვილებინებია, ნოცოდილებაფ{უაფ}უე(ნ) აცოდვილებინებდა თურმე) კაუზ.
აცოდილენს ზმნისა -- აცოდვილებინებს. მაცოდილებელი, მაცოდილე მიმღ. მოქმ. მცოდვილებელი. ოცოდილებელი, ოცოდილე მიმღ.
ვნებ. მყ. საცოდვილებელი, საცოდვილო. {გა}ცოდილებული მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ცოდვილებული, გაცოდავებული. ნაცოდილა
მიმღ. ვნებ. წარს. ნაცოდვილარი. ნაცოდილუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ცოდვილობის საფასური. 

Lemma: colik'our-i  
Number: 25621  
ცოლიკოურ-ი (ცოლიკოურს) ბოტან. ვაზის ჯიშია, ცოლიკაური. ისხამს თეთრ საშუალო სიდიდის მარცვალს, დგება საშუალო
ხარისხის ღვინო (ს. მაკალ., გვ. 189). 

Lemma: com-i  
Number: 25622  
ცომ-ი (ცომს) ცომი. ე ქობალი ვარე გიშაჭვილი, გვალო ცომი რე -- ეს პური არაა გამომცხვარი (გამომწვარი), მთლად
ცომია. შდრ. ლაზ. ცომი ცომი (ნ. მარი). 

Lemma: comu  
Number: 25623  
ცომუ (ცომუს) ორთქლის წვეთი ქონზე, ხორცზე (გ. ელიავა). 

Lemma: conc-i  
Number: 25624  
ცონც-ი (ცონცის) ნამცეცი. ცონცი ვეგესქილადე ღვინი -- ნამცეცი (ცოტა) არ დარჩენილა ღვინო. 

Lemma: corik'-i  
Number: 25625  
ცორიკ-ი (ცორიკის) ჩქარი, ხტუნვისებური სიარული. შდრ. ცობიკი. 

Lemma: corobe  
Number: 25626  
ცორობე (ცორობეს) ძალზე პატარა ქოთანი. შდრ. ცოცო, ცოცორო, ცოცუ. 

Lemma: coroco  



Number: 25627  
ცოროცო (ცოროცოს) ბოტან. კამა. იხ. ცეროცო, ძერო (ა. მაყ.). 

Lemma: cort'ua  
Number: 25628  
ცორტუა (ცორტუას) ბღავილი (გ. ელიავა). 

Lemma: corua  
Number: 25629  
ცორუა (ცორუას) იგივეა, რაც ნცორუა, -- ხტომა; გადატ. საუბრისას უადგილოდ წამოძახილი, თქმა რისამე, -- წამოროშვა.
ღობერიშა კუჩხი ვეგეჸურაფუაფუ, გეგნოცორუ -- ღობისათვის ფეხი არ დაუკარებია, გადახტა. ნინაშა კიბირი
ვეგიანჭირინე, ცორუნს -- ენას კბილს ვერ აჭერს, {წამო}აყრანტალებს. ცორუნს (გეგნოცორუ გადახტა, გეგნუუცორუ გადამხტარა,
გეგნნოცორუე(ნ) გადახტებოდა თურმე) გრდუვ. ხტის; გადატ. {წამო}როშავს. 

Lemma: cork-i  
Number: 25630  
ცორქ-ი (ცორქის) აფრაკი. ფიცარქ დეცორქჷ -- ფიცარი დაფრაკდა. 

Lemma: corko  
Number: 25631  
ცორქო (ცოქოს) ვიწრო (დ. ფიფია). 

Lemma: corcxal-i  
Number: 25632  
ცორცხალ-ი (ცორცხალს) 1. ცოცხალი. სქანი ბოში ცორცხალი ჸოფენია: ი. ყიფშ., გვ. 106 -- შენი ბიჭი ცოცხალი
ყოფილაო. 2. მოძრავი, მკვირცხლი. ცორცხალი ბაღანაე -- მკვირცხლი ბავშვია. შდრ. ცხორცხალი. 

Lemma: co՚ua  
Number: 25633  
ცოჸუა (ცოჸუას) სახელი ცოჸუნს ზმნისა -- მსუბუქად ხტომა; ხტუნვა-ხტუნვით სიარული; ნაბიჯებით ხტომა-სირბილი. აღიაღი
დო კვინორი ჯაშე ჯაშა ცოჸუნა -- ციყვი და სიასამური ხიდან ხეზე ხტიან. ბოშო დუდი მეიღუნო, მუჭო გილაცოჸჷნქჷნი?!:
მასალ., გვ. 44 -- ვაჟკაცად თავი მოგაქვს, ასე რომ დაცუნდრუკობ?! // გადატ. საუბარში წამოძახება იმისა, რაც იქ არ უნდა
ითქვას, -- {წამო}როშვა. ნინას კიბირი გეუნჭირი, ნი ცოჸუნქ! -- ენას კბილი დააჭირე, ნუ როშავ (ხტიხარ)! ცოჸუნს (ცოჸუ
იხტუნა, უცოჸუ უხტუნია, ნოცოჸუე(ნ) ხტოდა თურმე) გრდუვ. ხტის. 

Lemma: co՚ua-co՚uati  
Number: 25634  
ცოჸუა-ცოჸუათი ზმნზ. ხტუნვა-ხტუნვით. ცოჸუა-ცოჸუათი მიდართუ ჸუდეშა -- ხტუნვა-ხტუნვით წავიდა სახლში. 

Lemma: cocik'a  
Number: 25635  
ცოციკა (ცოციკას) მარულაში მონაწილე ცხენის სახელი; იგივე მარულაა (მასალ., გვ. 105; სქოლიო). მეჯინელო ჩელაია,
უძახჷნა ცოციკას: მასალ., გვ. 105 -- შესახედად თეთრონი, ეძახიან ცოციკას. 

Lemma: cocmand-i  
Number: 25636  
ცოცმანდ-ი (ცოცმანდის, ცოცმანს) ცქვიტი, ძალიან ნიჭიერი, მიხვედრილი; მეცნიერი. ცოცმანდი კოჩიე -- ცქვიტი კაცია. ის
ვააკო გერაგადი, ცოცმანდიე, უჩქუ მუში საქმე -- იმას არ უნდა თქმა, ცოცმანდია, იცის თავისი საქმე. შდრ. იმერ.
სოსმანდი, სოსმანდილი ტეტია, ყრუ კაცი (ვ. ბერ.). 

Lemma: coco  
Number: 25637  
ცოცო (ცოცოს) 1. პატარა ტანის, ზომისა; 2. პატარა ქოთანი. ცოცო კოჩი ტანმორჩილი კაცი. ცოცო თიკუნადაც იხმარება;
მაგ., პაუ ცოცო პავლე ცოცო -- ტანმორჩილი პავლე. შდრ. ცოცორო, ცოცუ. იხ. ცორობე. 

Lemma: cocobe  
Number: 25638  
ცოცობე (ცოცობეს) ბოტან. ქონა. იხ. ქოთომიში ქონი (ა. მაყ.). 

Lemma: cocoro  
Number: 25639  
ცოცორო (ცოცოროს) იგივეა, რაც ცოცო, -- პატარა ზომის რაიმე საგანი. 

Lemma: cocu  
Number: 25640  
ცოცუ (ცოცუს) იგივეა, რაც ცოცო, ცორობე, -- პატარა ქოთანი. შდრ. კოტო. 

Lemma: cocua  
Number: 25641  
ცოცუა (ცოცუას) სახელი ცოცუნს ზმნისა -- ცოცვა. მელა მოურსჷ, მოცოცუნსია -- მელა მოდის, მოცოცავსო. ცოცუნს (ცოცუ
იცოცა, უცოცუ უცოცავს, ნოცოცუე(ნ) ცოცავდა თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ. ცოცავს. იცოცე(ნ) (იცოცუ შესაძლებელი გახდა ცოცვა, -- , -- )
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ცოცუნს ზმნისა -- შეიძლება ცოცვა. აცოცე(ნ) (აცოცუ შეძლო ეცოცა, -- , ნოცოცუე(ნ) შესძლებია ეცოცა)
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ცოცუნს ზმნისა -- შეუძლია იცოცოს. ოცოცაფუანს (ოცოცაფუუ აცოცვინა, უცოცაფუაფუ უცოცვინებია,
ნოცოცაფ{უაფ}უე(ნ) აცოცვინებდა თურმე) კაუზ. ცოცუნს ზმნისა -- აცოცვინებს. მაცოცალი მიმღ. მოქმ. მცოცავი. ოცოცალი მიმღ. ვნებ.
მყ. საცოცავი. ნაცოცა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაცოცი. ნაცოცუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ცოცვის საფასური. 

Lemma: cocx-i  



Number: 25642  
ცოცხ-ი (ცოცხის) ცახი. ჸანჭიქ ქიდიიჭყუ ცოცხიშა {ეშ}ულა -- აბრეშუმის ჭიამ დაიწყო ცახზე წასვლა. 

Lemma: cocxal-i  
Number: 25643  
ცოცხალ-ი (ცოცხალ/რს) 1. ცოცხალი. ონდარო ცოცხალიენიე, ვა უღალატავა: ი. ყიფშ., გვ. 32 -- სანამდე ცოცხალია, არ
უღალატოო. ცოცხალქ ქიჸუასი, ეთის ქიმეფჩა ოსურო: აია, 1, გვ. 24 -- ცოცხალი თუ იქნა, იმას მივცემ ცოლად. იხ.
ცორცხალი, ცხორცხალი; ცხონცხალი. 

Lemma: cocxaleba  
Number: 25644  
ცოცხალება (ცოცხალებას), ცოცხლება (ცოცხლებას) სახელი აცოცხ{ა}ლენს ზმნისა -- {გა}ცოცხლება. მათი ვა
მაცოცხლასი დო უჩა დიხას დოფჩოუნი: ი. ყიფშ., გვ. 129 -- მეც არ მაცოცხლოს და ნეტავი შავ მიწაში დამმალოს.
იფცოცხლენი, მუშოთ მოკო, დუდშა ვამმახვარინენი?: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 60 -- რომ ვიცოცხლო, რისთვის მინდა,
თავს რომ ვერაფრით ვშველი? აცოცხალენს, აცოცხლენს (გააცოცხ{ა}ლუ გააცოცხლა, გუუცოცხ{ა}ლებუ გაუცოცხლებია,
გონოცოცხ{ა}ლებუე(ნ) გააცოცხლებდა თურმე) გრდმ. აცოცხლებს. იცოცხალენს (გიიცოცხალუ გაიცოცხლა, გუუცოცხლებუ გაუცოცხლებია)
გრდმ. სათავ. ქც. აცოცხალენს ზმნისა -- გაიცოცხლა (თავი). იცოცხლენს (იცოცხლუ იცოცხლა, უცოცხლებუ უცოცხლებია) გრდმ.
იცოცხლებს (დიდხანს). იცოცხალინე(ნ) (იცოცხალინუ შესაძლებელი გახდა {გა}ცოცხლება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
აცოცხ{ა}ლენს ზმნისა -- შეიძლება {გა}ცოცხლება. აცოცხალინე(ნ) (აცოცხალინუ შეძლო {გა}ეცოცხლებინა, -- , გონოცოცხალებუე(ნ)
შესძლებია გაცოცხლება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უცოცხალენს ზმნისა -- შეუძლია {გა}აცოცხლოს. ოცოცხ{ა}ლებაფუანს
(ოცოცხ{ა}ლებაფუუ {გა}აცოცხლებინა, უცოცხ{ა}ლებაფუაფუ {გა}უცოცხლებინებია, ნოცოცხ{ა}ლებაფუე(ნ) აცოცხლებინებდა თურმე) კაუზ.
აცოცხალენს ზმნისა -- აცოცხლებინებს. მაცოცხ{ა}ლებელი მიმღ. მოქმ. {გა}მაცოცხლებელი. ოცოცხ{ა}ლებელი მიმღ. ვნებ. მყ.
{გა}საცოცხლებელი. გაცოცხ{ა}ლებული მიმღ. ვნებ. წარს. გაცოცხლებული. გონაცოცხ{ა}ლები/უ მიმღ. ვნებ. წარს. განაცოცხლები.
გონოცოცხ{ა}ლებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. გაცოცხლების საფასური. უგუცოცხ{ა}ლებუ მიმღ. უარყ. გაუცოცხლებელი. 

Lemma: -cu1  
Number: 25645  
-ცუ1, -ცჷ იხ. -ც1. 

Lemma: -cu2  
Number: 25646  
-ცუ2, -ცჷ იხ. -ც2. 

Lemma: cud-i  
Number: 25647  
ცუდ-ი (ცუდის) ცუდი, ავი. იხ. გლახა; შდრ. ლაზ. ცუდი ფუჭი (ნ. მარი); ძვ. ქართ. ცუდი ამაო, ამაოება; ცრუ, უქმი,უსამართლო
(ი. აბულ., ლექსკ.). 

Lemma: cudas(i)  
Number: 25648  
ცუდას(ი) ზმნზ. ცუდად. ცუდასი რე საქიმე -- ცუდადაა საქმე. 

Lemma: cudeba  
Number: 25649  
ცუდება (ცოდებას) სახელი აცუდენს ზმნისა -- ცუდება,{გა}ფუჭება. უვარგისად გახდომა. ჸვანაქ წი გეეცუდუ -- ყანა წლეულს
გაფუჭდა (გაცუდდა). ჩილიშ ნარაგადუქ ვაგააცუდინჷ: ი. ყიფშ., გვ. 47 -- ცოლის ნათქვამი ვერ გააცუდა (ვერ შეძლო
უგულებელ-ეყო). აცუდენს (გააცუდუ გააფუჭა, გოუცუდებუ გაუფუჭებია, გონოცუდებუე(ნ) გააფუჭებდა თურმე) გრდმ. აფუჭებს, აცუდებს.
იცუდებუ{უ}(ნ) (გიიცუდუ // გეეცუდუ გაფუჭდა, გაცუდებე{ლე}(ნ) გაფუჭებულა) გრდმ. ვნებ. აცუდენს ზმნისა -- ცუდდება, ფუჭდება.
ეცუდებუ{უ}(ნ) (გეეცუდუ გაუფუჭდა, გაცუდებუუ გაჰფუჭებია) გრდუვ. ვნებ. აცუდენს ზმნისა -- უცუდდება, უფუჭდება. ოცუდებაფუანს
(ოცუდებაფუუ აფუჭებინა, უცუდებაფუაფუ უფუჭებინებია, ნოცუდებაფუე(ნ) აფუჭებინებდა თურმე) კაუზ. აცუდენს ზმნისა -- აფუჭებინებს,
აცუდებინებს. მაცუდებელი მიმღ. მოქმ. {გა}მფუჭებელი. ოცუდებელი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}საფუჭებელი. გაცუდებული მიმღ. ვნებ. წარს.
გაფუჭებული. გონაცუდები/უ მიმღ. ვნებ. წარს. განაფუჭები. გონაცუდებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. გაფუჭების საფასური. უგუცუდებუ მიმღ.
უარყ. გაუფუჭებელი. შდრ. ლაზ. ცუდობა ტყუილი (ნ. მარი). 

Lemma: cuk'ur-i  
Number: 25650  
ცუკურ-ი (ცუკურს) იგივეა, რაც ჩოკორი, -- ბლის ან თხმელის (მურყნის) კანისაგან გაკეთებული ჩანთა მარწყვის, მაყვლის ან
ბლის ჩასაკრეფად, -- ჩოკორე. ციმუაში, მუჸიაში ვარდა ბულიშ დინაწილარო ვაკეთენდით ცუკურს (ს. ინჩხური,
მარტვილის რაიონი), ჩოკორს (ს. სერგიეთი, მარტვილის რაიონი). თხომუს უმუჭკირუო, სოდეთ გეჩანდუ თექ,
გოვტყაბარანდით, ტყებიში გაენი კანს დინახაე მუაქცენდით დო დინახაენს -- გაე (თხომუში დინახაენი კანი ნწარეე).
ათე ტყების ხასიემს გუუკეთენდით ღიაკის (ღარკალს) -- თხომუში ნოჸიაში რიკის ქიმშურღვანდით -- თხმელას
მოუჭრელად, სადაც იდგა იქ, გავატყავებდით, ტყავის გარეთა კანს შიგნით მოვაქცევდით და შიგას -- გარეთ (თხმელის
შიგნითა კანი მწარეა). ამ ტყავს გვერდებზე გავუკეთებდით ღიაკს (ღარკალს) -- თხმელის ტოტის რიკს გავუყრიდით. 

Lemma: culor-i  
Number: 25651  
ცულორ-ი, ცჷლორ-ი (ცუ/ჷლორს) სრიალი, გასრიალება. გაიწუსხაპჷ ლიფშიქ ხეშე ძღაბის დო ცჷლორია დო
დაჩხირიშა მითიილჷ: მ. ხუბ., გვ. 130 -- გამოუხტა ნემსი ხელიდან გოგოს და გასრიალდა და ცეცხლში შევიდა. ლიფშის მუ
ჭუნდუ, იშო გეკლეცულორჷ: მ. ხუბ., იქვე -- ნემსს რა დაწვავდა, გამოსრიალდა იქით. 

Lemma: cuma  
Number: 25652  
ცუმა, ცჷმა (ცუ/ჷმას) იგივეა, რაც ციმა, -- დაცვენა. 

Lemma: cumin-i  
Number: 25653  



ცუმინ-ი (ცუმინს) იგივეა, რაც ჩუმინი, -- წვეტიანის სწრაფი შერჭობა რაშიმე. 

Lemma: cumorua  
Number: 25654  
ცუმორუა (ცუმორუას) სახელი ცუმორუნს ზმნისა -- ნაკუწებად დაჭრა. გადატ. პატარა ნაჭრების ხარბად ჭამა. 

Lemma: cumua  
Number: 25655  
ცუმუა (ცუმუას) იგივეა, რაც ცუმა, -- {და}ცვენა. 

Lemma: cuna  
Number: 25656  
ცუნა, ცუნაფა (ცუნა{ფა}-ს) სახელი ოცუნუანს, აცუნუუ(ნ) ზმნათა -- {შე}სობა, {შე}რჭობა (ჯოხის ან სხვა რისამე...), დაცობა,
ჩამოცმა... სი მასარემს ოცუნუანქ, ტომბას ოკო დააშქვენი -- შენ მესრებს ასობ (ზედაპირულად), ღრმად უნდა ჩაასო.
ოცუნუანს (ოცუნუუ {და}ასო, უცუნუაფუ {და}უსვია) გრდმ. ასობს (არაღრმად). უცუნუანს (უცუნუუ {და}უსო, უცუნუაფუ {და}უსვია) გრდმ.
სასხვ. ქც. ოცუნუანს ზმნისა -- უსობს (არაღრმად). აცუნუუ(ნ) (ქიმააცუნუ წამოეგო, ქომოცუნაფუ // ქომოცუნუუ წამოჰგებია) გრდუვ. ვნებ.
ეგება; ესობა. იცუნუაფუ{უ}(ნ) (დიიცუნუ დაისო, დოცუნაფე{ლე}(ნ) დასობილა) გრდუვ. ვნებ. ოცუნუანს ზმნისა -- ისობა.
აცუნუაფუ{უ}(ნ) (დააცუნუ{უ} დაესვა, დოცუნაფუ დასობია) გრდუვ. ვნებ. უცუნუანს ზმნისა -- ესობა. იცუნე(ნ) // იცუნინე(ნ) (იცუნინუ
შესაძლებელი გახდა {და}სობა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ოცუნუანს ზმნისა -- შეიძლება {და}სობა. აცუნე(ნ) // აცუნინე(ნ)
(აცუნინუ შეძლო {და}ესო, -- , დონოცუნაფუე(ნ) შესძლებია დასობა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უცუნუანს ზმნისა -- შეუძლია {და}ასოს.
ოცუნაფუანს (ოცუნაფუუ ასობინა, უცუნაფუაფუ უსობინებია, ნოცუნაფ{უაფ}უე(ნ) ასობინებდა თურმე) კაუზ. ოცუნუანს ზმნისა -- ასობინებს
(ზედაპირულად). მაცუნაფალი მიმღ. მოქმ. {და}მსობი. ოცუნაფალი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}სასობი. დოცუნაფილი მიმღ. ვნებ. წარს.
დასობილი. ნაცუნეფი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნასობი. ნაცუნაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}სობის საფასური. უდუცუნაფუ მიმღ. უარყ.
დაუსობელი. შდრ. ციკაფა; ლაზ. ცონ: ოცონუ: ბცონუფ ვუყრი; ვტენი (თამბაქოს) (ნ. მარი). 

Lemma: cund-i//cunj-i  
Number: 25657  
ცუნდ-ი//ცუნჯ-ი (ცუნდის, ცუნჯის; ცუნს) ნამი, ცვარი. გალე ვა მიძირჷ ცუნდი: ი. ყიფშ., გვ. 150 -- გარეთ არ მინახავს ცვარი.
ზღვას გინოსქილადირი ცუნდიქ (ცუნჯიქ) დააშქვიდუა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 50 -- ზღვას გადარჩენილი ნამმა დაახრჩოო.
ცუნჯქჷ ვადგობჟღირუას: ქხს, 1, გვ. 95 -- ნამმა არ დაგაჭკნოს. ოჭუმარეში ცუნჯით გინოშხაფალერი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ.,
გვ. 18 -- დილის ცვარით შხაპმოსხურებული. ცუნს ვადიშოლა -- ცვარში არ დასველდე. შდრ. სუნდი, სუნჯი (ი. ყიფშ.). 

Lemma: cundel/r-i//cunjer-i  
Number: 25658  
ცუნდელ/რ-ი//ცუნჯერ-ი (ცუნდერს//ცუნჯერს) ნამიანი. კუჩხი ვედიშოლა, ცუნდერი ლე -- ფეხი არ დაისველო, დანამულია. 

Lemma: cundua  
Number: 25659  
ცუნდუა, ცუნჯუა (ცუნდუას, ცუნჯუას) სახელი ცუნდანს ზმნისა -- {და}ცვარვა, {და}ნამვა. სერით ცუნდუა ჸვანაში მალამო რე
-- ღამით ნამვა ყანისა მალამოა. ცუნდანს (დოცუნდუუ დანამა, დუუცუნდუუ დაუნამავს, დონოცუნდუე(ნ) დანამავდა თურმე) გრდმ. ნამავს,
ცვარავს. მაცუნდალი, მაცუნჯალი მიმღ. მოქმ. {და}მცვარავი. ოცუნდალი, ოცუნჯალი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}სანამავი, {და}საცვარავი.
ცუნდელ/რი, ცუნჯელ/რი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნამული, {და}ცვარული. ნაცუნდა, ნაცუნჯა მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნაცვარი. ნაცუნდუერი,
ნაცუნჯუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნამვის, {და}ცვარვის საფასური. უცუნდუ, უცუნჯუ მიმღ. უარყ. {და}უცვარავი, {და}უნამავი. 

Lemma: cunua  
Number: 25660  
ცუნუა (ცუნუას) იგივეა, რაც ცუნა, ცუნაფა, -- სობა, რჭობა; აცმა; ბლანდვა. იხ. ელა-ცუნუა. 

Lemma: cunj-i  
Number: 25661  
ცუნჯ-ი (ცუნჩქ; ცუნჯის, ცუნს) იგივეა, რაც სუნჯი, ცუნდი. 

Lemma: cunjel/r-i  
Number: 25662  
ცუნჯელ/რ-ი (ცუნჯელ/რს) იხ. ცუნდელ/რი. ცუნჯელ ნდელოს იდიარს -- ცვ{ა}რიან მდელოზე ბალახობს. 

Lemma: cunjua  
Number: 25663  
ცუნჯუა (ცუნჯუას) იხ. ცუნდუა. 

Lemma: curu  
Number: 25664  
ცურუ (ცურუს) ბოტან. სურო (ა. მაყ.). ჯვეში ცურუთ გობარდილი: ქხს, 1, გვ. 315 -- ძველი სუროთი მობარდული. ჩიტი...
ცურუს ვემთოტყობუდას: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 55 -- ჩიტი... სუროში არ იყოს დამალული. ცურუს ფრიმულეფ გოჩანა:
მასალ., გვ. 111 -- სუროს წვერები ახვევიათ (ასხიათ). იხ. სვირო, სურუ. შდრ. ლაზ. მსუჯი სურო (ნ. მარი). 

Lemma: curuami  
Number: 25665  
ცურუამი ჯა (ცურუამი ჯას) სუროიანი ხე. 

Lemma: curu  
Number: 25666  
ცურუ გვერიში ბოტან. გველის სურო. იხ. მურხვანტალა (ა. მაყ.). 

Lemma: curuia  
Number: 25667  
ცურუია (ცურუიას) ზოოლ. წიწილა ერთი თვის შემდეგ (მასალები, ტ. 4, ნაწ.1, გვ. 244). 



Lemma: curghut'-i  
Number: 25668  
ცურღუტ-ი (ცურღუტის) იგივეა, რაც ცუღლუტი, -- ცუღლუტი. უშრომელი ცურღუტი რე, მახინჯი დო მეტყურე: კ. სამუშ.,
ქხპს, გვ. 159 -- უშრომელი ცუღლუტია, ქურდი და მატყუარა. 

Lemma: curcin-i  
Number: 25669  
ცურცინ-ი (ცურცინს) იგივეა, რაც ფუცქინი, -- ჩურჩული. მუს რე, გიჩქუნ-და, თინა ცურცინუნსინი? -- რასაა, თუ იცი, რომ
ჩურჩულებს. ცურცინუნს (ცურცინუ იჩურჩულა, უცურცინუ უჩურჩულ{ებ}ია, ნოცურცინუე(ნ) ჩურჩულებდა თურმე) გრდმ. ჩურჩულებს.
იცურცინუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. ჩურჩულებს. აცურცინე(ნ) (აცურცინუ შეძლო
ეჩურჩულა, -- , ნოცურცინუე(ნ) შესძლებია ეჩურჩულა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უცურცინუნს ზმნისა -- შეუძლია იჩურჩულოს.
ოცურცინაფუანს (ოცურცინაფუუ აჩურჩულებინა, უცურცინაფუაფუ უჩურჩულებინებია, ნოცურცინაფუე(ნ) აჩურჩულებინებდა თურმე) კაუზ.
ცურცინუნს ზმნისა -- აჩურჩულებინებს. მაცურცინალი, მაცურცინე მიმღ. მოქმ. მჩურჩულებელი. ოცურცინალი, ოცურცინე მიმღ. ვნებ. მყ.
საჩურჩულებელი. ნაცურცინა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაჩურჩულები. ნაცურცინუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ჩურჩულის საფასური. უცურცინუ
მიმღ. უარყ. უჩურჩულებელი. 

Lemma: cughu  
Number: 25670  
ცუღუ (ცუღუს) კაცის სახელია. 

Lemma: cuck'a  
Number: 25671  
ცუცკა (ცუცკას) იხ. ცუცქა. 

Lemma: cucka  
Number: 25672  
ცუცქა (ცუცქას) პატარა ძაღლი. ჭიჭე ცუცქა ნოჸუნუე: მ. ხუბ., გვ. 238 -- პატარა ძაღლი ჰყოლია. 

Lemma: cux-i1  
Number: 25673  
ცუხ-ი1 (ცუხის) უთაფლო ფიჭა; თაფლგამოწურული, გადაუმდნარი თაფლის სანთელი. შდრ. იმერ. ცუხი სანთლის
გადადნობის შემდეგ დარჩენილი უვარგისი რამ (ვ. ბერ.); გურ. მცუხი ფიჭის დაწურვის შემდეგ დარჩენილი წვენი,
რომლიდანაც თაფლის სანთელს ამზადებენ (ა. ღლ.). 

Lemma: cux-i2  
Number: 25674  
ცუხ-ი2 (ცუხის) ცუხი; ცუღლუტი, გაიძვერა, მატყუარა, თაღლითი, უვარგისი. ცუხი კოჩი რე -- გაიძვერა, უვარგისი კაცია. შდრ.
იმერ. ცუხი კაცი უვარგისი, გამოუსადეგარი (ვ. ბერ.). 

Lemma: cuxe  
Number: 25675  
ცუხე (ცუხეს) არასასიამოვნო, მჭახე სუნი. //გადატ. ძუნწი (მ. ძაძ., 2, გვ. 121). 

Lemma: cuxeba  
Number: 25676  
ცუხება (ცუხებას) სახელი ცუხენს ზმნისა -- თაღლითობა, გაიძვერობა, მატყუარობა. ცუხენს (იყენ. იცუხუ ითაღლითა, უცუხებუ
უთაღლითია, ნოცუხებუე(ნ) თაღლითობდა თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ. თაღლითობს, ცუღლუტობს. 

Lemma: ce'1  
Number: 25677  
ცჷ1 (ცჷს) ბოტან. თელა და თელადუმა (ა. მაყ.). 

Lemma: ce'2  
Number: 25678  
ცჷ2 (ცჷს) ზოოლ. პატარა თევზი. წყალში ყოველთვის ზედაპირზე ფარფატებს. ნარაგადუე: წყარიში ცჷსჷ ქუა ოჸოთია,
ქუმოხვადუნია-და, ჯგჷრია, ვარდა ქუას ქუა მიაძინუნია -- ნათქვამია: წყლის პატარა თევზს (ცჷს) ქვა ესროლეო, თუ
მოხვდაო, კარგიო, არადა ქვას ქვა მიემატებაო. 

Lemma: -ce'3  
Number: 25679  
-ცჷ3 იხ. -ც1. 

Lemma: -ce'4  
Number: 25680  
-ცჷ4 იხ. -ც2. 

Lemma: ce'ba  
Number: 25681  
ცჷბა (ცჷბას) იხ. ციბა, -- კატა. 

Lemma: ce'bok'-i  
Number: 25682  
ცჷბოკ-ი (ცჷბოკის) პატარის ფეხაკრეფით ან კატისებურად სიარული (მ. ძაძ., 2, გვ. 119). შდრ. ცობიკი. 



Lemma: ce'bor-i  
Number: 25683  
ცჷბორ-ი (ცჷბორს) იგივეა, რაც ციბორი; ცჷბოკი. 

Lemma: ce'zua  
Number: 25684  
ცჷზუა (ცჷზუას) იხ. ციზუა. 

Lemma: ce'leba  
Number: 25685  
ცჷლება (ცჷლებას) იხ. ცილება. ვა მოცჷლჷნა მუთუნია: მ. ხუბ., გვ. 306 -- არ გვეცილება (ხელს გვიშლის) არაფერიო. 

Lemma: ce'lor-i  
Number: 25686  
ცჷლორ-ი (ცჷლორს) იხ. ცულორი. 

Lemma: ce'ma  
Number: 25687  
ცჷმა (ცჷმას) იხ. ციმა, ცუმა. 

Lemma: ce'mu  
Number: 25688  
ცჷმუ (ცჷმუს) იხ. ციმუ. 

Lemma: ce'mua1  
Number: 25689  
ცჷმუა1 (ცჷმუას) იხ. ციმუა, -- მარწყვი. 

Lemma: ce'mua2  
Number: 25690  
ცჷმუა2 (ცჷმუას) იხ. ციმა, ცუმუა, -- ცვენა. სოგდენი ნაგვის ქოთომეფი ქოცჷმუდეს: ი. ყიფშ., გვ. 173 -- სადღაც ნაგავს
ქათმები შესეოდნენ (შეცვენოდნენ). 

Lemma: ce'm՚va  
Number: 25691  
ცჷმჸვა (ციმჸვას) იგივეა, რაც ციმჸვა, -- მარწყვი. 

Lemma: ce'm՚ua  
Number: 25692  
ცჷმჸუა (ციმჸუას) ბოტან. იგივეა, რაც ციმუა, ციმუჸა, -- მარწყვი. დედჷბჷქ იანარც ცჷმჸვა (წჷწჷნდერა) მინდომუა --
დედაბერმა იანვარში მარწყვი მოინდომაო. იხ. ცჷმუა, წიწიმდერა, წიწინდერა, ხვიხვინია (ა. მაყ.). 

Lemma: ce'm՚uashi  
Number: 25693  
ცჷმჸუაში ოჭაჭალ-ი (ცჷმჸუაში ოჭაჭალ/რს) ბოტან. მარწყვა-ბალახი (ა. მაყ.). 

Lemma: ce'nap-i  
Number: 25694  
ცჷნაფ-ი (ცჷნაფის) თქორი, ჟინჟღლი, წვრილი წვიმა. 

Lemma: ce'napa  
Number: 25695  
ცჷნაფა (ცჷნაფას) იხ. ცუნაფა. 

Lemma: ce'nde'r-i  
Number: 25696  
ცჷნდჷრ-ი (ცჷნდჷრს) ციმბირი. ცჷდჷრიში შარა: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 76 -- ციმბირის გზა. 

Lemma: ce'zha  
Number: 25697  
ცჷჟა (ცჷჟას) ზოოლ. თაგვისმაგვარი მოგრძო ცხოველი (ბ. კილანავა). 

Lemma: ce'ra  
Number: 25698  
ცჷრა (ცჷრას) იხ. ცირა. ცჷრა თეს რაგაჯანცჷ: ა. ცაგ., გვ. 78 -- ცირა ამას ლაპარაკობს. ცჷრა, დემეთხეი: ქხს, 1, გვ. 171 --
გოგოვ, მომშორდი. 

Lemma: ce'rua  
Number: 25699  
ცჷრუა (ცჷრუას) იხ. ცირუა. ვარა მუთუ ცჷრი თინა?: მასალ., გვ. 101 -- ან რითი გასცერი ის? 

Lemma: ce'rconil-i  
Number: 25700  
ცჷრცონილ-ი (ცჷრცონილ/რს) იხ. ცირცონილი, -- მიმღ. ვნებ. წარს. ცჷრცონჷნს ზმნისა -- გაცრეცილი. 

Lemma: ce'rconua  



Number: 25701  
ცჷრცონუა (ცჷრცონუას) იხ. ცირცონუა. პრიველი ხოჭო უცჷრცონჷნცჷ ფურცელც -- პირველად ხოჭო უცირცნის ფოთოლს. 

Lemma: ce'conua  
Number: 25702  
ცჷცონუა (ცჷცონუას) იგივეა, რაც ციცქონუა, -- ციცქნა. 

Lemma: ce'ce'pupu  
Number: 25703  
ცჷცჷფუფუ (ცჷცჷფუფუს) იგივეა, რაც ციციფაფუ. 

Lemma: ckalat'er-i  
Number: 25704  
ცქალატერ-ი (ცქალატერს) მიმღ. ვნებ. წარს. ცქალატანს ზმნისა -- სწრაფად მოჭრილი. 

Lemma: ckalat'ua  
Number: 25705  
ცქალატუა (ცქალატუას) იგივეა, რაც ცკალატუა, -- სახელი ცქალატანს ზმნისა -- სწრაფად მოჭრა. ნდირს დუდი
მეცქალატუუ -- დევს თავი მოსჭრა (სწრაფად). ცქალატანს (მეცქალატუუ მოსჭრა სწრაფად, მეუცქალატუუ მოუჭრია სწრაფად,
მენოცქალატუე(ნ) მოსჭრიდა თურმე) გრდმ. ელვისებურად სჭრის (თავს). მაცქალატარი მიმღ. მოქმ. სწრაფად {მო}მჭრელი;
{წა}მცლელი (თავისა). ოცქალატარი მიმღ. ვნებ. მყ. სწრაფად {მო}საჭრელი; {წა}საცლელი. მეცქალატერი მიმღ. ვნებ. წარს.
სწრაფად მოჭრილი; წაცლილი. ნაცქალატა მიმღ. ვნებ. წარს. სწრაფად {მო}ნაჭერი, {წა}ნაცლელი. ნაცქალატუერი მიმღ. ვნებ.
წარს. სწრაფად {მო}ჭრის, {წა}ცლის საფასური. 

Lemma: ckarckal-i  
Number: 25706  
ცქარცქალ-ი (ცქარცქალ/რს) უმიზნოდ, უთავბოლოდ სირბილი (ბევრისა). სო რე, თენეფი მიიცქარცქალუნანი -- სადაა,
ესენი რომ უთავბოლოდ გარბიან. იცქარცქალუ(ნ) (ქიმიიცქარცქალუ მოვიდა ბევრი, ქუმუუცქარცქალინუ მოსულა ბევრი,
ქიმნოცქარცქალუე(ნ) მოირბენდა თურმე ბევრი ერთად) გრდუვ. ვნებ. უთავბოლოდ და უმიზნოდ მიდიან (მირბიან) ბევრი ერთად. 

Lemma: ckapal-i  
Number: 25707  
ცქაფალ-ი (ცქაფალ/რს) ფუსფუსი; საქმის ჩქარა და ზერელედ კეთება. // გადატ. ოდნავ მოთოვა (თოვლის მოსვლა). დიხა
ონდეთ მოცქაფალუუ -- მიწა ოდნავ დაფარა თოვლით. შდრ. გურ., ლეჩხ. ცქაფი ჩქარი, სწრაფი (ა. ღლ., მ. ალავ., 2). შდრ.
ფაცქალი. 

Lemma: ckapur-i  
Number: 25708  
ცქაფურ-ი (ცქაფურს) საქმის უშნოდ და ზერელედ კეთება. 

Lemma: ckackir-i  
Number: 25709  
ცქაცქირ-ი (ცქაცქირს) მიმღ. ვნებ. წარს. ცქაცქუნს ზმნისა -- დაჩეჩქვილი, ჩაჩეჩქვილი. 

Lemma: ckackua  
Number: 25710  
ცქაცქუა (ცქაცქუას) სახელი ცქაცქუნს ზმნისა -- ოდნავ ჩამტვრევა (ჩაქუჩით, ქვით ან სხვა წვეტიანი რითიმე); ჩეჩქვა. დუდი
ქინუცქაცქაფუ ქუათი -- თავი ჩაუმტვრევია, ჩაუჩეჩქვავს ქვით. ცქაცქუნს (დოცქაცქუ ჩაჩეჩქვა, დუუცქაცქუ დაუმტვრევია,
ჩაუჩეჩქვავს; დონოცქაცქუე(ნ) ჩაუჩეჩქვავდა თურმე) გრდმ. ჩეჩქვავს. მაცქაცქალი მიმღ. მოქმ. {ჩა}მჩეჩქვავი. ოცქაცქალი მიმღ. ვნებ.
მყ. {ჩა}საჩეჩქვი. დინოცქაცქილი მიმღ. ვნებ. წარს. ჩაჩეჩქვილი. ნაცქაცქა მიმღ. ვნებ. წარს. {ჩა}ნაჩეჩქვი. ნაცქაცქუერი მიმღ. ვნებ.
წარს. {ჩა}ჩეჩქვის საფასური. უდნუცქაცქუ მიმღ. ვნებ. წარს. ჩაუჩეჩქველი, ჩაუჩეჩქვავი. 

Lemma: ckebze'  
Number: 25711  
ცქებზჷ (ცქებზჷ-ს) კონუსის მოყვანილობის ყველი, რომელიც იდებოდა მჭადის ფქვილისაგან საგანგებოდ გამომცხვარ პურში
(ი. ყიფშ.) შდრ. ანთარი. 

Lemma: ckent'-i  
Number: 25712  
ცქენტ-ი (ცქენტის) წკენტა (სათამაშო ქაღალდის ერთი ფერი). 

Lemma: cke{n}t'er-i  
Number: 25713  
ცქე{ნ}ტერ-ი (ცქე{ნ}ტერს) ხის ანატკეცი, -- ხიწვი, ხიჭვი. ცქე{ნ}ტერქ ქიმმაგუ ხეს -- ხიწვი შემერჭო (მომხვდა) ხელზე. შდრ.
გურ. ცქინტი პატარა ჩხირი, რომლითაც მახე აიშლება ხოლმე (გ. შარაშ.). 

Lemma: ckvana  
Number: 25714  
ცქვანა (ცქვანას) ენტომ. ჭრიჭინა. ცქვანას მუში ძახინი მიოჸოთანსია, -- ნარაგადუე: ჭრიჭინას თავისი ძახილი
დაღუპავსო, -- ნათქვამია. 

Lemma: ckvanckval-i  
Number: 25715  
ცქვანცქვალ-ი (ცქვანცქვალ/რს) ცუნცული; ხეტიალი. იხ. ცქვაცქვალი. შდრ. ძგვანძგვალი; წკვანწკვალი. 

Lemma: ckvarap-i  
Number: 25716  



ცქვარაფ-ი (ცქვარაფის) დაცინვით ითქმის ტანმორჩილი პიროვნების სიარულზე; ფრთხილი სიარული; მალული
გადაადგილება. 

Lemma: ckvarua  
Number: 25717  
ცქვარუა (ცქვარუას) იგივეა, რაც ცქვარაფი, -- სახელი ოცქვარანს ზმნისა -- ამბობენ დაცინვით ტანით პატარა პიროვნების
სიარულზე. მიდააცქვარუუ მუში ჸუჩა -- წაცუნცულდა თავის სახლში. ოცქვარანს (ოცქვარუუ წაცუნცულდა, უცქვარუუ
წაცუნცულებულა, ნოცქვარუე(ნ) წაცუნცულდებოდა თურმე) გრდუვ. წაცუნცულდება, -- ცუნცულით წავა. 

Lemma: ckvapa  
Number: 25718  
ცქვაფა (ცქვაფას) სახელი ოცქვანს ზმნისა -- 1. ქება; 2. კვეხნა; ტრაბახი. ცქვაფა ნოლიმერს ოკონია: ი. ყიფშ., გვ. 179 --
კვეხნა (ტრაბახი) ომის (ბრძოლის) შემდეგ უნდაო. კოჩი დოღურუნი, უკული დუჭყანა ცქვაფასია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 71 --
კაცი რომ მოკვდება, შემდეგ დაუწყებენ ქებასო. ირი კოჩი ოცქვანდჷ: ი. ყიფშ., გვ. 43 -- ყველა აქებდა. თიშენ გოცქვა
ვარდიშორო: ქხს, 1, გვ. 67 -- იმიტომ გაქებ ვარდივით. ოცქვაფალც ოცქუას: მასალ., გვ. 31 -- საქები აქოს. ოცქვანს (ოცქუუ
აქო, უცქვაფუ უქია, ნოცქვაფუე(ნ) აქებდა თურმე) გრდმ. აქებს. იცქვანს (იცქუუ იქო თავი, უცქვაფუ უქია) გრდმ. სათავ. ქც. ოცქვანს
ზმნისა -- იქებს თავს. უცქვანს (უცქუუ უქო, უცქვაფუ უქია) გრდმ. სასხვ. ქც. ოცქვანს ზმნისა -- უქებს. იცქვაფუ{უ}(ნ) (იცქვინუ იქო ის,
ცქვაფე{ლე}(ნ) ქებულა) გრდუვ. ვნებ. ოცქვანს ზმნისა -- იქება. აცქვაფუ{უ}(ნ) (აცქვაფუ ექო, ცქვაფუუ {შე}ქებია) გრდუვ. ვნებ. უცქვანს
ზმნისა -- ექება, ხოტბა ესხმება. იცქვენე(ნ) (იცქვენუ შესაძლებელი გახდა ქება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ოცქვანს ზმნისა --
შეიძლება ქება. აცქვენე(ნ) (აცქვენუ შეძლო ექო, -- , ნოცქვაფუე(ნ) შესძლებია ქება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უცქვანს ზმნისა --
შეუძლია აქოს. ოცქვაფუანს (ოცქვაფუუ აქებინა, უცქვაფუაფუ უქებინებია, ნოცქვაფუაფუე(ნ) აქებინებდა თურმე) კაუზ. ოცქვანს ზმნისა --
აქებინებს. მაცქვაფალი, მაცქვაფელა, მაცქუუ მიმღ. მოქმ. მქებელი; მეხოტბე. ოცქვაფალი, ოცქვაფური, ოცქვაფუ მიმღ. ვნებ. მყ. საქები,
საქებარი. ცქვაფილი, ცქვერი მიმღ. ვნებ. წარს. ქებული. ნაცქვეფი მიმღ. ვნებ. წარს. ნაქები, ნაკვეხნი. ნაცქვაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს.
ქების, კვეხნის საფასური. უცქვაფუ მიმღ. უარყ. შეუქებელი. შდრ. ლაზ. 2. მ-სქჳ, მ-ცქჳ: ომსქუ ქება, კვეხნა (ნ. მარი). 

Lemma: ckvapia  
Number: 25719  
ცქვაფია (ცქვაფიას) კვეხნია, ტრაბახა. ცქვაფია კოჩი ტრაბახა კაცი. 

Lemma: ckvapil/r-i  
Number: 25720  
ცქვაფილ/რ-ი (ცქვაფილ/რ-ს) მიმღ. ვნებ. წარს. ოცქვანს ზმნისა -- ქებული. ათენა რდუ დიდი ცქვაფილი: მ. ხუბ., გვ. 26 --
ეს იყო დიდი ქებული. ქიმიიჭანუუ მუში საიმენდო ცქვაფირი კოჩი: ა. ცაგ., გვ. 22 -- დაიბარა თავისი საიმედო ქებული კაცი. 

Lemma: ckvackval-i  
Number: 25721  
ცქვაცქვალ-ი (ცქვაცქვალ/რს) ცუნცული, ხეტიალი. 

Lemma: ckvackvala  
Number: 25722  
ცქვაცქვალა (ცქვაცქვალას) ვისაც (რასაც) ცუნცულით სიარული სჩვევია. 

Lemma: ckver-i  
Number: 25723  
ცქვერ-ი (ცქვერს) იგივეა, რაც ცქვაფილი, -- მიმღ. ვნებ. წარს. ოცქვანს ზმნისა -- ქებული. 

Lemma: ckvet'ere  
Number: 25724  
ცქვეტერე, ცქვეტერია (ცქვეტერეს, ცქვეტერიას) წვეტიანი. ცქვეტერია ოშუმეში უღუ -- წაწვეტებული ულვაში აქვს. შდრ.
იმერ. ცქიტინი, გა-ცქიტინება წაწვეტება, მაგ., ულვაშების გაცქიტინება (ვ. ბერ.). 

Lemma: ckveckv-i  
Number: 25725  
ცქვეცქვ-ი (ცქვეცქვის) ჩენჩო. მუხუდოში ცქვეცქვის მიკორე გინი -- სოიოს ჩენჩოზეა მიმდგარი ხბო. შდრ. ლაზ. ფემცქვა
წაბლის ჩენჩო (ნ. მარი). 

Lemma: ckveckvere  
Number: 25726  
ცქვეცქვერე, ცქვეცქვერია (ცქვეცქვერეს, ცქვეცქვერიას) ტანმორჩილი პიროვნება. 

Lemma: ckvira  
Number: 25727  
ცქვირა, ცქვირალ-ი (ცქვირა{ლ}ს) ვისაც ცქვირინი ახასიათებს, -- ყურცქვიტა; მოუსვენარი, მარდი, -- ცქვიტი. ცქვირალი
თოლეფი ბრდღვიალა თვალები. იხ. ცქვირინი. 

Lemma: ckvirie  
Number: 25728  
ცქვირიე (ცქვირიეს) იგივეა, რაც ცქვირა, -- მოუსვენარი; ალქაჯი; თვალების იქით-აქეთ მცეცებელი. ართი ცქვირიე ძღაბი
ქოჸუნს -- ერთი ალქაჯი გოგო ჰყავს. 

Lemma: ckvirin-i  
Number: 25729  
ცქვირინ-ი (ცქვირინს) თვალების იქეთ-აქეთ ცეცება, დაკვირვებით ყურება; ყურების ცქვეტა. შდრ. ძღვირინი, წკვირინი. იხ.
ცქვირინაფა. 

Lemma: ckvirinapa  
Number: 25730  



ცქვირინაფა (ცქვირინაფას), ცქვირინუა (ცქვირინუას) სახელი ოცქვირინუანს, იცქვირინანს ზმნათა -- იქით-აქეთ
დაკვირვებით ცქერა, ყურადღების გამახვილება; თვალების ცეცება; ცქვეტა (ყურისა). ცქვირინაფა ჸუჯიში ყურის ცქვეტა,
მოსმენა; ყურის აპრეხა. ირო თევრე იფცქვირინა -- მუდამ იქით ვიყურები (თვალებს ვაცეცებ). ვიშო-აშო იცქვირინანს --
იქით-აქეთ იყურება. ბოში, ოშუმეში გიცქვირანს! -- ბიჭო, ულვაშები აგპრეხია. ტურაქ ჸუჯეფი გააცქვირინუუ: ი. ყიფშ., გვ.
18 -- ტურამ ყურები დაცქვიტა. იცქვირინანს (იცქვირინუუ იყურა, იცქირა იქით-აქეთ; უცქვირინუაფუ უცქერია იქით-აქეთ,
უცქვეტია ყური; ნოცქვირინაფუე(ნ) იცქირებოდა იქით-აქეთ) გრდუვ. ვნებ. იყურება, იცქირება იქით-აქეთ. ოცქვირინუანს
(ოცქვირინუუ აცეცა თვალები, ცქვიტა ყური; უცქვირინუაფუ უცეცებია თვალები, უცქვეტია ყური) გრდმ. აცეცებს თვალებს,
ცქვეტს ყურებს. ოცქვირინაფუანს (ოცქვირინაფუუ აცეცებინა თვალები, აცქვეტინა ყური; უცქვირინაფუაფუ უცეცებინებია
თვალები, უცქვეტინებია ყური; ნოცქვირინაფუე(ნ) აცეცებინებდა თვალებს, აცქვეტინებდა ყურს) კაუზ. ოცქვირინუანს
ზმნისა -- აცეცებინებს თვალებს, აცქერინებს იქით-აქეთ; აცქვეტინებს ყურს. მაცქვირინ{აფ}ალი, მაცქვირინე მიმღ. მოქმ.
მცეცებელი (თვალებისა), მცქვიტავი (ყურისა), იქით-აქეთ მაცქერალი. ოცქვირინაფალი,ოცქვირინალი, ოცქვირინე მიმღ. ვნებ.
წარს. საცქერი, საცქერალი, საცეცები, საცქვეტი. გოცქვირინაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. გაცქვეტილი. ნაცქვირინა, ნაცქვირინეფი
მიმღ. ვნებ. წარს. ნაცქერი (თვალები), ნაცქვეტი (ყურები). ნაცქვირინუერი, ნაცქვირინაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ცქერის,
ცქვეტის საფასური. იხ. ძღვირინაფა; წკვირინაფა. 

Lemma: ckvit'in-i  
Number: 25731  
ცქვიტინ-ი (ცქვიტინს) ცქვეტა. თე ამბე ქიგეგონუნი, გააცქვიტინუუ ჸუჯი -- ეს ამბავი რომ გაიგონა, ცქვიტა ყურები.
ოცქვიტინუანს (ოცქვიტინუუ ცქვიტა, უცქვიტინუაფუ უცქვეტია, ნოცქვიტინაფუე(ნ) ცქვეტდა თურმე) გრდმ. ცქვეტს (ყურს). შდრ. ცქვირინი. 

Lemma: ckvickva  
Number: 25732  
ცქვიცქვა, ცქვიცქვალ-ი (ცქვიცქვა{ლ}ს) ძალიან პატარა; ჩია. 

Lemma: ckvickvin-i  
Number: 25733  
ცქვიცქვინ-ი (ცქვიცქვინს), ცქვიცქვინაფა (ცქვიცქვინაფას) სახელი უცქვიცქვანს ზმნისა -- აპრეხა; წაწვეტება; აბურძგვნა.
// გადატ. დაყუდება; ყურყუტი. ბოში ოშმეში, გიცქვიცქვანს ჭუკიში მენახვატაცალო -- ბიჭო, ულვაში აგპრეხია
(წაგწვეტებია) თაგვის მონაკვნეტივით. თელ დღას თექ გიიცქვიცქვინანდუ -- მთელი დღე იქ იყო დაყუდებული.
იცქვიცქვინანს (იცქვიცქვინუუ იყურყუტა, უცქვიცქვინუაფუ უყურყუტია) გრდმ. იყურება უაზროდ; დაყუდებულია, ყურყუტებს; აპრეხია
(ულვაშები). 

Lemma: ckimut'ur-i  
Number: 25734  
ცქიმუტურ-ი (ცქიმუტურს) ბოტან. ზღმარტლი. იხ. ცქუმუნტური. 

Lemma: ckinck-i  
Number: 25735  
ცქინცქ-ი (ცქინცქის) იგივეა, რაც ცინცი. 

Lemma: ckir-i  
Number: 25736  
ცქირ-ი (ცქირს) იგივეა, რაც ცქირპაპა, -- ძალზე პატარა გულთეთრა ჩიტი. შდრ. ტოპონ. ოცქირე -- ტყე წაჩხურში
(მარტვილის რაიონი) (პ. ცხად.). 

Lemma: ckira  
Number: 25737  
ცქირა (ცქირას) თხელი განავალი (განსაკუთრებით ნაწლავში რომ არის). ცქირა მუურსია დინახუშე, ქორაშე -- თხელი
განავალი მოდისო შიგნიდან, მუცლიდან. შდრ. ცქირცქუა. 

Lemma: ckirat'ua  
Number: 25738  
ცქირატუა (ცქირატუას) სახელი ცქირტუ(ნ) ზმნისა -- ჭყლეტა, სრესა. ხეს ქაშაცქირტუ ცქუმუნტურქ -- ხელში ჩაესრისა
(ჩაეჭყლიტა) ზღმარტლი. ცქირტუ(ნ) (გოცქირტუ გაისრისა, გოცქირატელე(ნ) გასრესილა) გრდუვ. ვნებ. ისრისება. შდრ. წყირტუა. 

Lemma: ckirp'ap'a  
Number: 25739  
ცქირპაპა (ცქირპაპას) იხ. ცქირი. ზოოლ. პატარა, მოუსვენარი გულყვითელი ჩიტია ერთგვარი, -- წივწივა. გადატ. პატარა.
ჩქიმი ცქირპაპაჯგუა ძღაბი -- ჩემი ცქირპაპის მსგავსი გოგო. 

Lemma: ckirua  
Number: 25740  
ცქირუა (ცქირუას) სახელი ცქირანს ზმნისა -- თხელი განავლის გასვლა, -- ცქირას (იხ.) გამოყოფა. ცქირანს (გოცქირუუ
თხლად გაასხა, გუუცქირუუ თხლად გაუსხამს) გრდუვ. თხელი განავალი გამოდის, -- თხლად ასხამს. 

Lemma: ckiru-ckaru  
Number: 25741  
ცქირუ-ცქარუ (ცქირუ-ცქარუს) დილას ძალიან ადრე; ბინდ-ბუნდი; ალიონი, რიჟრაჟი. 

Lemma: ckirckua  
Number: 25742  
ცქირცქუა (ცქირცქუას) იგივეა, რაც ცქირუა, -- სახელი ცქირცქანს ზმნისა -- გაფაღარათება; ძლიერ თხლად გასვლა
(გასხმა). ცქირცქანს (გოცქირცქუუ გააფაღარათა, გუუცქირცქუუ გაუფაღარათებია, გონოცქირცქუე(ნ) გააფაღარათებდა თურმე) გრდმ.
აფაღარათებს; ძლიერ თხლად გადის გარეთ. შდრ. ცქირა. 

Lemma: ckipolua  
Number: 25743  



ცქიფოლუა (ცქიფოლუას) სახელი ცქიფოლუნს ზმნისა -- საქმის ზერელედ კეთება. ქიმკააცქიფოლუ დო მიდართუ --
ზერელედ მიაკეთა საქმე და წავიდა. შდრ. ცქაფალი. 

Lemma: ckickal-i  
Number: 25744  
ცქიცქალ-ი (ცქიცქალს) პატარა და ერთმანეთისაგან დაშორებული კბილების პატრონი (მ. ძაძ., 2, გვ. 24). 

Lemma: ckickin-i  
Number: 25745  
ცქიცქინ-ი (ცქიცქინს) იგივეა, რაც ციცქინი, -- უშნოდ სიცილი, კრეჭა. 

Lemma: ckickinua  
Number: 25746  
ცქიცქინუა (ცქიცქინუას) იგივეა, რაც ციცქინი, ცქიცქინი, -- სახელი იცქიცქინანს ზმნისა -- 1. უშნოდ სიცილი, -- კრეჭა,
ღრეჭა. მუდგარენი, უშნოთ იცქიცქინანს -- რაღაცაა, უშნოდ იღრიჭება. 2. ლოდინი. იცქიცქინანს (იცქიცქინუუ იღრიჭა,
უცქიცქინუაფუ უღრეჭია, ნოცქიცქინუე(ნ) იღრიჭებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. იკრიჭება, იღრიჭება, უშნოდ იცინის. 

Lemma: ckickon-i  
Number: 25747  
ცქიცქონ-ი (ცქიცქონს) იხ. ციცქონი; ცქიცქონუა. 

Lemma: ckickonua  
Number: 25748  
ცქიცქონუა (ცქიცქონუას) იგივეა, რაც ციცქონუა, -- სახელი ცქიცქონუნს ზმნისა -- ციცქნა. ოჭკომალს ცქიცქონუნს --
საჭმელს ციცქნის. ოჭკომი კოჩურო, ვემკიცქიცქონა! -- შეჭამე კაცურად, ნუ იციცქნები! ცქიცქონუნს (ცქიცქონუ ციცქნა, უცქიცქონუ
უციცქნია, ნოცქიცქონუე(ნ) ციცქნიდა თურმე) გრდმ. ციცქნის. შდრ. ძგიძგონუა, წკიწკონუა; ჯგიჯგონუა, ჩქიჩქონუა, ჭკიჭკონუა. 

Lemma: ckumala  
Number: 25749  
ცქუმალა (ცქუმალას) იგივეა, რაც ცქვაფა, -- სახელი ოცქვანს ზმნისა -- ქება; კვეხნა, ტრაბახი. ცქუმალა თიში მუთ
გავბედა: ქხს, 1, გვ. 94 -- მისი ქება ვით გავბედო. იშ ჸოროფა-ცქუმალასჷ ათენერო რაგადანსჷ: ი. ყიფშ., გვ. 175 -- იმისი
სიყვარულ-ქებაზე ასეთნაირად ლაპარაკობს. პერიში დღახუ გურს ოხიოლუ, ცქუმალა პეირს, ცქუმალა აფუნს --
ყვავილობის დღესასწაული გულს უხარია, დიდება (ქება) ყვავილს, დიდება (ქება) გაზაფხულს. 

Lemma: ckumalir-i  
Number: 25750  
ცქუმალირ-ი (ცქუმალირს) იგივეა, რაც ცქვაფილ/რი, -- მიმღ. ვნებ. წარს. ოცქვანს ზმნისა -- ქებული. ცქუმალირი მაბირექ
ქოდიიჭყჷ მუშებურა: ი. ყიფშ., გვ. 170 -- ქებულმა მომღერალმა (ქე) დაიწყო მისებური. 

Lemma: ckumor-i  
Number: 25751  
ცქუმორ-ი (ცქუმორს) იხ. ცქუმორუა. 

Lemma: ckumorua  
Number: 25752  
ცქუმორუა (ცქუმორუას) სახელი ცქუმორუნს ზმნისა -- ძალიან დაქუცმაცება; ძლიერ დაქუცმაცებით ჭამა. ცქუმორუნს
(დოცქუმორუ დააქუცმაცა, დუუცქუმორუ დაუქუცმაცებია, დონოცქუმორუე(ნ) დააქუცმაცებდა თურმე) გრდმ. აქუცმაცებს; დაქუცმაცებულს
ჭამს. 

Lemma: ckumu{n}t'ur-i  
Number: 25753  
ცქუმუ{ნ}ტურ-ი (ცქუმუ{ნ}ტურს) ბოტან. ზღმარტლი. იხ. ბაცუ; ცხუმუნტური (ა. მაყ.); ცქიმუტური, ცქუმუტური, ცხმუტური,
ცხუმუტური, ცქიმუნტური (ი. ყიფშ.). შდრ. ლაზ. ცქიმუტი, ცქირმუნტური ზღმარტლი (ნ. მარი). 

Lemma: ckurckut'-i  
Number: 25754  
ცქურცქუტ-ი (ცქურცქუტის) ჩერჩეტი, ჩურჩუტი. ცქურცქუტი კოჩი ჩერჩეტი კაცი, -- კაცი, რომელიც სწორ პასუხს ვერ
მოიტანს, გამოთაყვანებულია. 

Lemma: ckuckut'-i  
Number: 25755  
ცქუცქუტ-ი (ცქუცქუტის) ცბიერი. 

Lemma: cke'ckonua  
Number: 25756  
ცქჷცქონუა (ცქჷცქონუას) იხ. ცქიცქონუა. 

Lemma: cxabar-i  
Number: 25757  
ცხაბარ-ი (ცხაბარს) ფხაჭნა. 

Lemma: cxabarua  
Number: 25758  
ცხაბარუა (ცხაბარუას) სახელი ცხაბარანს ზმნისა -- ფხაჭნა; წვეტიანი რითიმე (ბრჭყალით, ფრჩხილით, ეკლით, ნემსით...)
გაკაწვრა. კატუ ცხაბარანს -- კატა კაწრავს. // გადატ. თავდადებული, თავგამეტებული შრომა. ვესვანჯუ, თელ დღას
იცხაბარუ, ჸუდეშა მუთუნი მიდეღასინი -- არ ისვენებს, მთელი დღე შრომობს (იფხაჭნება), სახლში რამე რომ წაიღოს.
ცხაბარანს (ცხაბარუუ კაწრა, უცხაბარუუ უკაწრავს, ნოცხაბარუე(ნ) კაწრავდა თურმე) გრდმ. კაწრავს, ფხაჭნის. იცხაბარანს (გიიცხაბარუ{უ}



გაიკაწრა, გუუცხაბარუუ გაუკაწრავს) გრდმ. სათავ. ქც. ცხაბარანს ზმნისა -- იკაწრავს. უცხაბარანს (გუუცხაბარუ{უ} გაუკაწრა,
გუუცხაბარუუ გაუკაწრავს) გრდმ. სასხვ. ქც. ცხაბარანს ზმნისა -- უკაწრავს. იცხაბარუ{უ}(ნ) (გიიცხაბარუ გაიკაწრა, გოცხაბარე{ლე}(ნ)
გაკაწრულა) გრდუვ. ვნებ. ცხაბარანს ზმნისა -- იკაწრება, იფხაჭნება. აცხაბარუ{უ}(ნ) (გააცხაბარუ გაეკაწრა, გოცხაბარუუ
გაჰკაწვრია) გრდუვ. ვნებ. უცხაბარანს ზმნისა -- ეკაწრება, ეფხაჭნება. აცხაბარენე(ნ) (აცხაბარენუ შეძლო {გა}ეკაწრა, -- ,
გონოცხაბარუე(ნ) შესძლებია გაკაწვრა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უცხაბარანს ზმნისა -- შეუძლია {გა}კაწროს. ოცხაბარაფუანს
(ოცხაბარაფუუ აკაწვრინა, უცხაბარაფუაფუ უკაწვრინებია, ნოცხაბარაფუე(ნ) აკაწვრინებდა თურმე) კაუზ. ცხაბარანს ზმნისა --
აკაწვრინებს. მაცხაბარალი მიმღ. მოქმ. მკაწრავი; მფხაჭნელი. ოცხაბარალი მიმღ. ვნებ. მყ. საკაწრი; საფხაჭნი. ცხაბარელი მიმღ.
ვნებ. წარს. {გა}კაწრული; {გა}ფხაჭნილი. ნაცხაბარა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაკაწრი, ნაფხაჭნი. ნაცხაბარუერი მიმღ. ვნებ. წარს.
კაწვრის, ფხაჭნის საფასური. {უგუ}უცხაბარუ მიმღ. უარყ. {გა}უკაწრავი, {გა}უფხაჭნელი. 

Lemma: cxad-i  
Number: 25759  
ცხად-ი (ცხადის) აშკარა, ცხადი. თაქ ირფელი ცხადი რე -- აქ ყველაფერი ცხადია. ცხადო ზმნზ. ცხადად. მზათ ვორექ
ირფელიშენი, ცხადო შემისრულენთუ-და: ქხს, 1, გვ. 123 -- მზად ვარ ყველაფერზე, თუ ცხადად შემისრულებთ. შურუბადო,
ურძღაფელა, თაშ ვარექო ცხადო ხოლო?: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 157 -- მსუნაგი, გაუმაძღარი, ცხადადაც ასეთი არ ხარ?
ცხადიშე უცხადაში ცხადზე უცხადესი, -- უეჭველი. 

Lemma: cxadapa  
Number: 25760  
ცხადაფა, შეცხადაფა (შეცხადაფას) სახელი შიიცხადუანს ზმნისა -- სამძიმრის თქმა; მახლობლის სიკვდილის (ან სხვა
ცუდი ამბის...) გაგებისას მოთქმა-ტირილით (კივილით) სხვებისთვის გაგებინება, -- შეცხადება. გადატ. მეტისმეტად გაოცება,
გაკვირვება. მიდაფრთათ დო ღურელი ქიშიფცხადუათ -- წავიდეთ და მკვდარი შევიცხადოთ. დიდი შიცხადუ, დიდი შიწუხუ
ზაკაიკიქ: მ. ხუბ., გვ. 28 -- დიდად შეიცხადა, დიდად შეწუხდა ზაკაიკი. იცხადუანს (შიიცხადუუ შეიცხადა, შეუცხადებუ
შეუცხადებია, შენოცხადებუე(ნ) შეიცხადებდა თურმე) გრდმ. იცხადებს. უცხადუანს (შეუცხადუუ შეუცხადა, შეუცხადუაფუ
შეუცხადებია) გრდმ. სასხვ. ქც. სამძიმარს ეუბნება, უცხადებს. იხ. შეცხადაფა. 

Lemma: cxadeba  
Number: 25761  
ცხადება (ცხადებას) სახელი აცხადენს ზმნისა -- გამოცხადება. აცხადენს (გამააცხადუ გამოაცხადა, გუმუუცხადებუ გამოუცხადებია,
გომნოცხადებუე(ნ) გამოაცხადებდა თურმე) გრდმ. აცხადებს. 

Lemma: cxadin-i  
Number: 25762  
ცხადინ-ი (ცხადინს) დაგვიანება. დიფცხადი, მუშ დროს ვამმართუ -- დავაგვიანე, თავის დროზე ვერ მოვედი. შდრ.
დაცხადებული ჸვალი -- დროგადაცილებული (დამჟავებული) ყველი. 

Lemma: cxak'al-i  
Number: 25763  
ცხაკალ-ი (ცხაკალს) ოდნავ წვიმის დაწყება, -- თქორი (პ. ჭარ.). ცხაკალანს წვიმას იწყებს. 

Lemma: cxak'ap-i  
Number: 25764  
ცხაკაფ-ი (ცხაკაფის) იგივეა, რაც ცხაკუა. 

Lemma: cxak'in-i  
Number: 25765  
ცხაკინ-ი (ცხაკინს) იხ. დოცხაკინი. 

Lemma: cxak'ua  
Number: 25766  
ცხაკუა (ცხაკუას) სახელი ცხაკუ(ნ) ზმნისა -- 1. ჯდომა; დავარდნა, დაცემა მსუბუქად (ითქმის პატარა საგანზე, გადატანით
ადამიანზედაც). იხ. დოცხაკუა. შდრ. კვაკუა, ჯვარზუა. 2. ნისკარტის ცემით გამოცემული ხმა, -- ჩხაკუნი. ქოთომი უცხაკუანს
-- ქათამი ნისკარტით უჩხაკუნებს. 3. უძალო დარტყმა. ქოცხაკუ დუს ჭინუ -- (კი) დაარტყა წნელი თავზე. თინა რდჷ ოკო
ლაკარტი ქოცხაკუკონი, ქოქანჩ ხომლა კოჩქ დუცუ ხე: აია, 1, გვ. 25 -- ის იყო ლაკარტი (გველის ენა) უნდა ჩაერტყა, რომ
სტაცა ხმელმა კაცმა თავში ხელი. ცხაკუნს (ქოცხაკუ დაარტყა, ქოუცხაკუ დაურტყამს, ქონოცხაკუე(ნ) დაარტყამდა თურმე) გრდმ.
დაარტყამს (მსუბუქად). აცხაკუუ(ნ) (დააცხაკუ დავარდა, დოცხაკაფე(ნ) დავარდნილა, დონოცხაკუე(ნ) დავარდებოდა თურმე) გრდუვ.
ვნებ. ვარდება, ჯდება (მსუბუქად, მჩატედ). 

Lemma: cxal-i  
Number: 25767  
ცხალ-ი (ცხალს) ბოტან. ქორაფი. იხ. ანჭა (ა. მაყ.); ნეკერჩხალი (ი. ყიფშ., პ. ჭარ.). 

Lemma: cxalua  
Number: 25768  
ცხალუა (ცხალუას) სახელი ცხალუნს ზმნისა -- ტრუსვა. სინჩხექ გეგნოცხალუ ორტვინობა -- სიცხემ გადატრუსა
ბოსტნეული. 

Lemma: cxam-i  
Number: 25769  
ცხამ-ი (ცხამს) ღვარძლი (ს. ჟღ., შდრ. ფონ., გვ. 110). შდრ. ფშ., მოხ. ჩხამი შხამი, ჩხამი (ა. ღლ.). 

Lemma: cxant'ua  
Number: 25770  
ცხანტუა (ცხანტუას) სახელი ცხანტუნს ზმნისა -- გასერვა, ოდნავ გაჭრა კანისა დანით ან სხვა მჭრელი იარაღით; გაკაწვრა.
ხოს კისერს გუცხანტუნა -- ხარს კისერს გაუსერავენ ოდნავ. ცხანტუნს (გოცხანტუ გასერა, გუუცხანტუ გაუსერავს, გონოცხანტუე(ნ)
გასერავდა თურმე) გრდმ. სერავს, კაწრავს. იცხანტუნს (გიიცხანტუ გაისერა, გუუცხანტუ გაუსერავს) გრდმ. სათავ. ქც. ცხანტუნს
ზმნისა -- ისერავს, ოდნავ იჭრის. უცხანტუნს (გუუცხანტუ გაუსერა, გუუცხანტუ გაუსერავს) გრდმ. სასხვ. ქც. ცხანტუნს ზმნისა --



უსერავს, უჭრის ოდნავ. იცხანტუ{უ}(ნ) (გიიცხანტუ გაისერა, გოცხანტელე(ნ) გასერილა) გრდუვ. ვნებ. ცხანტუნს ზმნისა -- ისერება,
იჭრება ოდნავ. აცხანტუ{უ}(ნ) (გააცხანტუ გაესერა, გოცხანტუუ გასერვია) გრდუვ. ვნებ. უცხანტუნს ზმნისა -- ესერება, ეჭრება
ოდნავ. იცხანტე(ნ) (იცხანტუ შესაძლებელი გახდა {გა}სერვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ცხანტუნს ზმნისა -- შეიძლება
{გა}სერვა, ოდნავ {გა}ჭრა. აცხანტე(ნ) (აცხანტუ შეძლო {გა}ესერა, -- , ნოცხანტუე(ნ) შესძლებია {გა}სერვა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
უცხანტუნს ზმნისა -- შეუძლია {გა}სეროს, ოდნავ {გა}ჭრას. ოცხანტაფუანს (ოცხანტაფუუ ასერვინა, უცხანტაფუაფუ უსერვინებია,
ნოცხანტაფუე(ნ) ასერვინებდა თურმე) კაუზ. ცხანტუნს ზმნისა -- ასერვინებს, ოდნავ აჭრევინებს. მაცხანტალი მიმღ. მოქმ.
{გა}მსერავი; ოდნავ {გა}მჭრელი. ოცხანტალი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}სასერი; ოდნავ {გა}საჭრელი. გოცხანტილი მიმღ. ვნებ. წარს.
გასერილი; ოდნავ გაჭრილი. ნაცხანტა მიმღ. ვნებ. წარს. ნასერი; ოდნავ {გა}ნაჭერი. ნოცხანტუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}სერვის,
{გა}ჭრის საფასური. უცხანტუ, უგუცხანტუ მიმღ. უარყ. გაუსერავი, ოდნავ გაუჭრელი. შდრ. ცხაბარუა. 

Lemma: cxare  
Number: 25771  
ცხარე (ცხარეს) მცხარე, მწარე. 

Lemma: cxark'al-i  
Number: 25772  
ცხარკალ-ი (ცხარკალს) იგივეა, რაც ცხაკალი, -- წინწკვლა, ჟინჟვლა. 

Lemma: cxarcxal-i  
Number: 25773  
ცხარცხალ-ი (ცხარცხალს) იხ. სხარსხალი. 

Lemma: cxacxv-i  
Number: 25774  
ცხაცხვ-ი (ცხაცხვის) ბოტან. ცაცხვი. იხ. ცხაცხუ. 

Lemma: cxacxu  
Number: 25775  
ცხაცხუ (ცხაცხუს) ბოტან. ცაცხვი (ა. მაყ.). იხ. ცხაცხვი. დიდი ცხაცხუშ ჯინს სტოლბა გეშქუნია რკინაში: მ. ხუბ., გვ. 150 --
დიდი ცაცხვის ძირას რკინის ბოძი ასვიაო. შდრ. ლაზ. დუცხუ ცაცხვი (ა. მაყ.). 

Lemma: cxacxua1  
Number: 25776  
ცხაცხუა1 (ცხაცხუას) სახელი ცხაცხუნს ზმნისა -- კანის აწვა, სუსხვა, შუშხვა ეკლიანი რითიმე ან ჯინჭრით. მოლა აშო,
ჭუჭელექ ვა გაცხაცხას -- წამოდი აქეთ, ჭინჭარმა არ დაგსუსხოს. პიჯი მუშენი ვეწიმინდე, დოფცხაცხუ -- პირი რატომ არ
გაიპარსე, დამსუსხა (წვერმა). ცხაცხუნს (დოცხაცხუ დასუსხა, დუუცხაცხუ დაუსუსხავს, დონოცხაცხუე(ნ) დასუსხავდა თურმე) გრდმ.
სუსხავს. აცხაცხუ{უ}(ნ) (ქააცხაცხუ დაესუსხა, ქოცხაცხუუ // ქოცხაცხაფუ დასუსხვია) გრდუვ. ვნებ. ესუსხება. ოცხაცხაფუანს (ოცხაცხაფუუ
ასუსხვინა, უცხაცხაფუაფუ უსუსხვინებია, ნოცხაცხაფუე(ნ) ასუსხვინებდა თურმე) კაუზ. ცხაცხუნს ზმნისა -- ასუსხვინებს. მაცხაცხალი,
მაცხაცხინაია მიმღ. მოქმ. მსუსხავი. ოცხაცხალი, ოცხაცხინაია მიმღ. ვნებ. მყ. სასუსხავი. ნაცხაცხინუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}სუსხვის
საფასური. 

Lemma: cxacxua2  
Number: 25777  
ცხაცხუა2 (ცხაცხუას) სახელი ქოცხაცხუნს ზმნისა -- ოდნავ შეხებით წასმა (საპნის, საღებავის...); წაცხება; წარტყმა. ურემს
ჭიჭე საპონი ქოცხაცხი, ღირწკინუნს -- ურემს ცოტა საპონი წაუცხე, ჭრიალებს. ღვანწკის ქოცხაცხუ -- ლოყაზე
წაუფართხუნა. 

Lemma: cxacxua3  
Number: 25778  
ცხაცხუა3 (ცხაცხუას) საყანე ადგილზე ჩალის ღეროს ნარჩენის ან სხვა მცენარის მოჭრა. ხონუაში დოჭყაფაშახ ჸვანას
გიოცხაცხანდეს ჭაშ ღერს დო შხვა მუთუნემს, ხონუას ხე ვადულასუკონი -- ხვნის დაწყებამდე ყანაში მოჭრიდნენ ჩალის
ღეროს და სხვა რამეებს, ხვნისათვის ხელი რომ არ შეეშალა. 

Lemma: cxacxuler-i  
Number: 25779  
ცხაცხულერ-ი (ცხაცხულერს) მიმღ. ვნებ. წარს. ცხაცხულანს ზმნისა -- დასვრეტილი, დაჩვრეტილი. 

Lemma: cxacxulua  
Number: 25780  
ცხაცხულუა (ცხაცხულუას) სახელი ცხაცხულანს ზმნისა -- დაჩვრეტა. 

Lemma: cxacxurua  
Number: 25781  
ცხაცხურუა (ცხაცხურუას) სახელი ცხაცხურანს ზმნისა -- სხურება. ვარა თესხიი ნეძიშ ბაჟა მუთუ მუნუვცხაცხურე?:
მასალ., გვ. 101 -- ან ამდენი ნიგვზის ბაჟა რითღა მოასხურე? 

Lemma: cxek'e  
Number: 25782  
ცხეკე (ცხეკეს) პატარა და არასიმპატიური (პიროვნება). გამოიყენება თიკუნადაც. 

Lemma: cxek'u  
Number: 25783  
ცხეკუ (ცხეკუს) იგივეა, რაც ქუფე, -- დიდი გოდრის მსგავსად მოწნული ძარა სამწყვდევად. იხ. ცხიკი. 

Lemma: cxemlar-i  
Number: 25784  



ცხემლარ-ი (ცხემლარს) ცულისმაგვარი, მოკლეტარიანი იარაღი, რომელსაც მოკაუჭებული წვერი აქვს (ღვინკი). ვენახის
გასასხლავი (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 3, გვ. 160). შდრ. სარსხელი // სარცხელი. 

Lemma: cxemur-i  
Number: 25785  
ცხემურ-ი (ცხემურს) ბოტან. კავკასიური რცხილა (ა. მაყ.); ცხემლა. შდრ. ლაზ. ცხემური (ა. მაყ.). იხ. ცხიმური. 

Lemma: cxemuron-i  
Number: 25786  
ცხემურონ-ი (ცხემურონს) რცხილნარი. 

Lemma: cxen-i  
Number: 25787  
ცხენ-ი (ცხენს) ზოოლ. ცხენი. ქიგედოხოდუ ცხენს -- დაჯდა ცხენზე. ითამ მუჭო მეცხენენი, ცხენეფი ქიდეკინჷ ხეს: კ.
სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 95 -- ვითომ როგორც მეცხენემ ცხენები დაიჭირა ხელში. ცხენიში მორქია ცხენის მოქნევა, -- ცხენის
გაჭენება, თამაში. ირკოც აკვირენდეს ცხენეფიში მორქიათ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 94 -- ყველას აკვირვებდნენ ცხენების
თამაშით. სამეგრელოში გავრცელებული ყოფილა ორი ჯიშის ცხენი: ნამარგალუ და ხაინდრავა. ნამარგალუ ჯიშის ცხენი
ტანით დიდი იყო და მუშა, მაგრამ ტლანქი. ხაინდრავას ჯიშის ცხენი ტანით მორჩილი იყო, მაგრამ კოხტა და კარგი
თოხარიკი (ს. მაკალ., გვ. 195). სქეს-წლოვანების მიხედვით უწოდებენ: დედალს: ფაშატი -- ერთი წლისა; ჭაკი -- სამი
წლისა; ჭაკი ცხენი -- ოთხი წლისა. მამალს: ქვირა -- ერთი წლისა; კვიცი //ომარკინდაში -- ორი წლისა; ვარყა // ონჭყაში -
- სამი წლისა; ვარყა // ულაყი -- ოთხი წლისა (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 1, გვ. 224). ცხენის სიარულის სახეები: ლაფშური -- ჩქარი
ნაბიჯით სიარული; ძაგვალი -- ძუნძული; თოხარიკი -- იორღა, მარდად და კოხტად სვლა; გირგალური -- გრიგალი.
ავადმყოფობანი: ჩამურე -- ცხენს ახველებს; უკა -- კისერი უსივდება, ზოგჯერ ჩირქიც უდგება; კვერცხი -- უჩნდება მუხლზე და
ეს სიმსივნე კვერცხივით აზის; ლაქა -- გავა ექავება და ექერცლება. თამაშობანი: ქართაში ლაჸაფი -- ქართის თამაში;
კიდირობა -- მკერდული; ისინდუა -- ისინდი; თარჩია -- თარჩია. საკუთარი სახელები: ალია, გერგეზი, ირემა, კვაკვა,
კვეკვე, კვინჩა, კინტო, ლაფშა, მარულა, საღარია, ჩელა,ჩერქეზი, ცაქვა, ცირა. ცხენის ფეხის სახელები: ჩუბა უკანა
ფეხები, აბხა წინა ფეხები, კვინჭიხე წინა ბარკალი, წირღვი წინა წვივები, კონჭი წინა კოჭი, ჩორქო წინა ჩლიქები...
(მასალები, ტ. 4, ნაწ. 1, გვ. 224). შდრ. ლაზ. ცხენი ცხენი (ნ. მარი). 

Lemma: cxenam-i  
Number: 25788  
ცხენამ-ი (ცხენამს) ცხენიანი. სუმი ცხენამი კოჩი: მ. ხუბ., გვ. 40 -- სამი ცხენიანი კაცი. ქვიითი ცხენამს ქითიაძიცენდუა: ი.
ყიფშ., გვ. 178 -- ქვეითი ცხენიანს დასცინოდაო. შდრ. უცხენე. 

Lemma: cxenam  
Number: 25789  
ცხენამ კათა (ცხენამ კათას) ცხენიანი ხალხი. ქჷმადირთ ცხენამ კათაქ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 95 -- მოადგა ცხენიანი
ხალხი. 

Lemma: cxendocxene'  
Number: 25790  
ცხენდოცხენჷ ზმნზ. ცხენდაცხენ. ისოფესჷ დო ისოფესჷ ცხენდოცხენჷ: ი. ყიფშ., გვ. 34 -- იბრძოლეს და იბრძოლეს
ცხენდაცხენ. ცხენდოცხენო აკანთხეს -- ცხენდაცხენ შეეჯახნენ. 

Lemma: cxenend-i  
Number: 25791  
ცხენენდ-ი, ცხენენჯ-ი (ცხენენდის, ცხენენჯის) ცხენოსანი (გ. როგავა). ცხენენჯ კოს ქვილითი კოჩი გეაძიცანდუა: თ.
სახოკ., გვ. 266 -- ცხენოსანს ქვეითი დასცინოდაო. 

Lemma: cxenishi  
Number: 25792  
ცხენიში მაკიბირაია (ცხენიში მაკიბირაიას) ბოტან. ცხენისკბილა (ა. მაყ.). 

Lemma: cxenish  
Number: 25793  
ცხენიშ ყურძენ-ი (ცხენიშ ყურძენს) ბოტან. ვაზის ჯიშია ერთგვარი, ისხამს შავ და მოგრძო ფორმის მსხვილ მარცვალს,
ღვინო დგება კარგი (ს. მაკალ., გვ.189). 

Lemma: cxenod-i  
Number: 25794  
ცხენოდ-ი (ცხენოდის) იგივეა, რაც ცხენენდი, ცხენენჯი, -- ცხენოსანი, ცხენიანი. ცხენოდ არაბიში არიკი: მ. ხუბ., გვ. 249 --
ცხენოსანი არაბის არაკი. 

Lemma: cxvak'ap-i  
Number: 25795  
ცხვაკაფ-ი (ცხვაკაფის) იგივეა, რაც ცხაკაფი. 

Lemma: cxvak'ua  
Number: 25796  
ცხვაკუა (ცხვაკუას) იგივეა, რაც ცხაკუა. 

Lemma: cxvane  
Number: 25797  
ცხვანე, რცხვანე ({რ}ცხვანეს) მხცოვანი, ჭაღარა (ი. ყიფშ., პ. ჭარ.); თეთრი და შავნარევი ფერი. 

Lemma: cxvant'-i  
Number: 25798  



ცხვანტ-ი (ცხვანტის) ზოოლ. პატარა ზომის მატლი, გამოირჩევა მოუსვენრობით, სულ მოძრაობაშია. ნანა, ცხვანტი ცუმილი
სქან ნინას -- დედა, ცხვანტი შესეული (მენახოს) შენს ენაზე (წყევლაა). // გადატ. მკვირცხლი, მოუსვენარი, ცქვიტი, სწრაფი.
ცხვანტი ბაღანა რე -- ცოცხალი, მკვირცხლი ბავშვია. 

Lemma: cxvant'al-i  
Number: 25799  
ცხვანტალ-ი (ცხვანტალ/რს) ფუსფუსობა, ფაცური; ცანცარი; მოუსვენრობა, წრიალი; სწრაფვა, შურება; წანწალი.
ქიგიოფურინჷ კარცჷ დო დიიჭყჷ ცხვანტალი: ი. ყიფშ., გვ. 59 -- დაფრინდა კარზე და დაიწყო წრიალი. ამუსერი ძღაბიქ
ცხვანტალი ქიდიიჭყჷ: ქხს, 2, გვ. 152 -- ამაღამ გოგომ წრიალი დაიწყო. ჭინჭაქ... დიიჭყჷ ცხვანტალი: ქხს, 2, გვ. 44 --
ჭინჭრაქამ... დაიწყო ცანცარი. შდრ. ცხვანტი. 

Lemma: cxvant'alua  
Number: 25800  
ცხვანტალუა (ცხვანტალუას) სახელი იცხვანტალუ(ნ), უცხვანტალუანს ზმნათა -- 1. მოუსვენრობა, წრიალი; სწრაფვა,
შურება. ჸოროფილს მივეშორი, გურს მიცხვანტალუანს: ი. ყიფშ., გვ. 131; ქხს, 1, გვ.242 -- საყვარელს (შეყვარებულს)
მოვშორდი, გულს მბრწკენს (მწვავს). იკილოთჷ, იცხვანტალჷ: მ. ხუბ., გვ. 67 -- იტრიალა, იწრიალა. გვალაში წვანც
მუკოხორცქჷ, დობერაშა მიცხვანტალ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 116 -- მთის წვერიდან მონასხლეტი (მოსხლტება)
დავაკებას ეშურება. 2. სიცივისაგან ხელ-ფეხის, ცხვირ-პირის წვა. ჩხურუქ ხე დო კუჩხი მეფცხვანტალუუ -- სიცივემ ხელი და
ფეხი წამწვა. 3. პატარა ტოტებისაგან და ფოთლებისაგან გასუფთავება, ტოტების გაყრა (ცალდით, ცულით, დანით...), --
გასხვლა. ცხვანტალანს (გოცხვანტალუუ გასხლა, გუუცხვანტალუუ გაუსხლავს, გონოცხვანტალუე(ნ) გასხლავდა თურმე) გრდმ. სხლავს,
ტოტებს (ფოთლებს) აცლის; ხელ-ფეხს წვავს. იცხვანტალუ(ნ) ( -- , იცხვანტალუ თიქ იწრიალა მან, უცხვანტალინუ უწრიალნია,
ნოცხვანტალუე(ნ) წრიალებდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. წრიალებს, მოუსვენრობს. უცხვანტალუანს (უცხვანტალუუ უწრიალა, დაუწვა
(გული); უცხვანტალუაფუ უწრიალია; ნოცხვანტალ{უ}აფუე(ნ) უწრიალებდა თურმე) გრდმ. სასხვ. ქც. უწრიალებს, უწვავს (გულს).
უცხვანტალანს (გუუცხვანტალუუ გაუსხლა, გუუცხვანტალუუ გაუსხლავს) გრდმ. სასხვ. ქც. ცხვანტალანს ზმნისა -- უსხლავს.
იცხვანტალუუ(ნ) (გიიცხვანტალუ გაისხლა, გოცხვანტალე{რე}(ნ) გასხლულა) გრდუვ. ვნებ. ცხვანტალანს ზმნისა -- ისხვლება.
იცხვანტალე(ნ) (იცხვანტალუ შესაძლებელი გახდა {გა}სხვლა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ცხვანტალანს ზმნისა -- შეიძლება
{გა}სხვლა (გაისხლას). აცხვანტალე(ნ) (აცხვანტალუ შეძლო {გა}ესხლა, -- , გონოცხვანტალუე(ნ) შესძლებია გასხვლა) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. უცხვანტალანს ზმნისა -- შეუძლია {გა}სხლას; იწრიალოს. ოცხვანტალაფუანს (ოცხვანტალაფუუ {გა}ასხვლევინა,
უცხვანტალაფუაფუ {გა}უსხვლევინებია, ნოცხვანტალაფუე(ნ) ასხვლევინებდა თურმე) კაუზ. ცხვანტალანს ზმნისა -- ასხვლევინებს.
მაცხვანტალარი მიმღ. მოქმ. {გა}მსხვლელი; მწრიალებელი. ოცხვანტალარი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}სასხვლელი; საწრიალებელი.
გოცხვანტალერი მიმღ. ვნებ. წარს. გასხლული; აწრიალებული. ნაცხვანტალა მიმღ. ვნებ. წარს. ნასხლავი; ნაწრიალები.
ნაცხვანტალუერი მიმღ. ვნებ. წარს. სხვლის; წრიალის საფასური. 

Lemma: cxvant'arua  
Number: 25801  
ცხვანტარუა (ცხვანტარუას) იგივეა, რაც ცხვანტალუა, -- გასხვლა. 

Lemma: cxvant'ishi  
Number: 25802  
ცხვანტიში კვერცხ-ი (ცხვანტიში კვერცხის) მატლის (ცხვანტის) კვერცხი. 

Lemma: cxvat'ar-i  
Number: 25803  
ცხვატარ-ი (ცხვატარს) ერთგვარი მატლი. შდრ. ხვატარი. 

Lemma: cxvat'il-i  
Number: 25804  
ცხვატილ-ი (ცხვატილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ცხვატუნს ზმნისა -- {და}სვრეტილი. ცხვატილი ჸვალი {და}სვრეტილი ყველი.
შდრ. ხვიორილი. 

Lemma: cxvacxv-i  
Number: 25805  
ცხვაცხვ-ი (ცხვაცხვის) ბოტან. იგივეა, რაც ცაცხუ, ცხაცხვი, ცხაცხუ, -- ცაცხვი. ცხვაცხვიშ ჯინც გუთვოხექ: ქხს, 1, გვ. 148 --
ცაცხვის ძირას ვზივარ. 

Lemma: cxvacxval-i  
Number: 25806  
ცხვაცხვალ-ი (ცხვაცხვალ/რს) იგივეა, რაც ძღვაძღვალი. 

Lemma: cxvacxvin-i  
Number: 25807  
ცხვაცხვინ-ი (ცხვაცხვინს) სუსხვა ეკლისგან, ჯინჭრისგან... შდრ. ცხაცხუა1. 

Lemma: cxvacxvinia  
Number: 25808  
ცხვაცხვინია (ცხვაცხვინიას) რაც სუსხავს, -- მსუსხავი. შდრ. ოცხვაცხვინ{ა}ია. 

Lemma: cxvacxvir-i  
Number: 25809  
ცხვაცხვირ-ი (ცხვაცხვირს) მიმღ. ვნებ. წარს. ცხვაცხუნს ზმნისა -- {და}სუსხული; დაჩხვლეტილი. 

Lemma: cxvacxua  
Number: 25810  
ცხვაცხუა (ცხვაცხუას) იგივეა, რაც ცაცხუა, ცხაცხუა1. -- სუსხვა. // ცოტას დალევა ისე, რომ სხვამ ძლივს იგრძნოს. შდრ.
ცვაცუა. ცხვაცხუნს (დოცხვაცხუ დასუსხა, დუუცხვაცხუ დაუსუსხავს, დონოცხვაცხუე(ნ) დასუსხავდა თურმე) გრდმ. სუსხავს. აცხვაცხუუ(ნ)
(ქააცხვაცხუ დაესუსხა, ქოცხაცხუუ დასუსხვია) გრდუვ. ვნებ. ცხვაცხუნს ზმნისა -- ესუსხება. მაცხვაცხვალი მიმღ. მოქმ. {და}მსუსხავი.



ოცხვაცხვალი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}სასუსხი. ცხვაცხვილი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}სუსხული. ნაცხვაცხვა მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნასუსხი.
ნაცხვაცხუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}სუსხვის საფასური. 

Lemma: cxvek'-i  
Number: 25811  
ცხვეკ-ი (ცხვეკის) იგივეა, რაც ჩხვერკი, -- ფიჩხი. მუნეფიში ქომოლი-პატონეფი ცხვეკის ქეიშატახჷნდეს: ი. ყიფშ., გვ.
150; ქხს, 1, გვ. 291 -- მათი ქმრები-ბატონები ფიჩხს ამტვრევდნენ. შდრ. ლაზ. ცხიკი ფიჩხი (ნ. მარი). 

Lemma: cxven-i  
Number: 25812  
ცხვენ-ი (ცხვენს) // ცხვინ-ი (ცხვინს) // ცხვენდ-ი // ცხვინდ-ი (ცხვენდის, ცხვინდის) სხვენი. ჭყონქ თქუა: ოში წანას ცხვენს
ქჷგმუოძუდია დო დახე დოფხუმაფექია: ა. ცან., გვ. 130 -- მუხამ თქვაო: ასი წელი სხვენზე ვიყავ დადებული და კინაღამ
გავხმარვარო. არგუნი ცხვენს გიმაძუდუა დო ხოჯი ეშე ეშმაჸუნდეს ოჸვილაროვა: თ. სახოკ., გვ. 241 -- ცული სხვენზე იდო
და ხარი ზედ აჰყავდათ დასაკლავადო. შდრ. გურ., იმერ., ლეჩხ. ცხვენი სახლის ჭერსა და სახურავს შუა ადგილი
ჭირნახულისა და ავეჯის შესანახად (ა. ღლ.); ლაზ. ონცხონი სხვენი (ნ. მარი). 

Lemma: cxvend-i  
Number: 25813  
ცხვენდ-ი (ცხვენდის, ცხვენს) იგივეა, რაც ცხვინდი, -- სხვენი. ცხვენდის მანგო ქეთუდირთჷ: მ. ხუბ., გვ. 294 -- სხვენს
სწორზე დაუდგა ქვეშ. 

Lemma: cxvecxvere  
Number: 25814  
ცხვეცხვერე, ცხვეცხვერია (ცხვეცხვერეს, ცხვეცხვერიას) პატარა ტანისა და კოხტა. ჩქიმი ცხვეცხვერია ბოში -- ჩემი
კოხტა (პატარა) ბიჭი. 

Lemma: cxvitua  
Number: 25815  
ცხვითუა (ცხვითუას) სახელი ცხვითუნს ზმნისა -- 1. ჩხვლეტა (პ. ჭარ.). იხ. ცხვიტუა. 2. ყვინთვა; წყალში თავის კვრა. ათაქ
ცხვითუნდუ დუსუნი, მელე კილელენდუა -- აქ რომ ჩაყვინთავდა (ჰკრავდა თავს), მეორე ნაპირზე გავიდოდაო. ქვარას
ქოცხვითუ ხამუ -- მუცელში უჩხვლიტა დანა. ცხვითუნს (ქოცხვითუ უჩხვლიტა, ყვინთა; უცხვითუ უჩხვლეტია, უყვინთავს; ნოცხვითუე(ნ)
ჩხვლეტდა, ყვინთავდა თურმე) გრდმ. ჩხვლეტს; ყვინთავს (თავს). იცხვითუნს (იცხვითუ იჩხვლიტა, ყვინთა თავი; უცხვითუ
უჩხვლეტია, უყვინთავს თავი) გრდმ. სათავ. ქც. ცხვითუნს ზმნისა -- იჩხვლეტს; იყვინთავს (თავს). უცხვითუნს (ქუუცხვითუ
უჩხვლიტა, უყვინთა თავი; ქუუცხვითუ უჩხვლეტია, უყვინთავს თავი) გრდმ. სასხვ. ქც. ცხვითუნს ზმნისა -- უჩხვლეტს; უყვინთავს
(თავს). იცხვითე(ნ) (იცხვითუ // იცხვითენუ შესაძლებელი გახდა ჩხვლეტა, ყვინთვა; -- ; -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ცხვითუნს ზმნისა -
- შეიძლება ჩხვლეტა, ყვინთვა. აცხვითე(ნ) (აცხვითუ // აცხვითენუ შეძლო ეჩხვლიტა, ეყვინთა; -- , ნოცხვითუე(ნ) შესძლებია ჩხვლეტა,
ყვინთვა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უცხვითუნს ზმნისა -- შეუძლია ჩხვლიტოს, იყვინთოს. ოცხვითაფუანს (ოცხვითაფუუ აჩხვლეტინა,
აყვინთვინა; უცხვითაფუაფუ უჩხვლეტინებია, უყვინთვინებია; ნოცხვითაფუე(ნ) აჩხვლეტინებდა, აყვინთვინებდა თურმე) კაუზ.
ცხვითუნს ზმნისა -- აჩხვლეტინებს, აყვინთვინებს. მაცხვითალი მიმღ. მოქმ. მჩხვლეტელი; მყვინთავი. ოცხვითალი მიმღ. ვნებ. მყ.
საჩხვლეტი; საყვინთავი. ცხვითილი მიმღ. ვნებ. წარს. დაჩხვლეტილი; ჩაყვინთული. ნაცხვითა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაჩხვლეტი;
ნაყვინთი. ნაცხვითუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ჩხვლეტის; ყვინთვის საფასური. უცხვითუ მიმღ. ვნებ. წარს. უჩხვლეტი; უყვინთავი. 

Lemma: cxvik'al-i  
Number: 25816  
ცხვიკალ-ი (ცხვიკალს) პატარა და სუსტი. 

Lemma: cxvin-i  
Number: 25817  
ცხვინ-ი (ცხვინს) იგივეა, რაც ცხვენი, -- სხვენი. ცხვინიშა ჸვანა ამედუნი, ინა ვა რდუ სულელი, -- ელეთირუნი, თინა
რდუ: ი. ყიფშ., გვ. 178 -- სხვენზე ყანა რომ დაიდო, ის კი არ იყო სულელი, -- რომ ეამხანაგა, ის იყო. ცხვინიშა ნეძი
გიმამიძჷ: ი. ყიფშ., გვ. 148 -- სხვენზე ნიგოზი მიდევს (მიძევს). 

Lemma: cxvind-i  
Number: 25818  
ცხვინდ-ი (ცხვინდის, ცხვინს) იგივეა, რაც ცხვენდი, ცხვინი, -- სხვენი. მი ჸვანა დო მი ცხვინდია: ი. ყიფშ., გვ. 186 -- ვისი
(სად) ყანა და ვისი (სად) სხვენიო. ჩქინი ზარალი გაფილი რე, ცხვინდიშა გილაღვაფილი რე -- ჩვენი ზარალი
გადახდილია, სხვენზეა დაყრილი. 

Lemma: cxvinj-i  
Number: 25819  
ცხვინჯ-ი (ცხვინჯის, ცხვინს) იგივეა, რაც ცხვენი, ცხვენდი, ცხვინდი. 

Lemma: cxvinja  
Number: 25820  
ცხვინჯა (ცხვინჯას) მოხრილცხვირიანი, არწივის ნისკარტის მსგავსცხვირიანი, -- დიდი და უშნო ცხვირის მქონე. შდრ. იმერ.
ცხვინჯა დიდი და უშნო ცხვირი (ვ. ბერ.). 

Lemma: cxvir-i  
Number: 25821  
ცხვირ-ი (ცხვირს) მეჯოგეები კაჩეს (იხ.) უწოდებდნენ ცხვირს. როდესაც რომელიმე ამხანაგი წავიდოდა სადმე, კაჩეს ცხვირს
მოაბრუნებდა იქით, საითაც უნდა წასულიყო. კარავში მოსული გაიგებდა ამ ცხვირის მიმართულების საშუალებით, თუ
საითკენ წავიდა ამხანაგი (მასალები, ტ. 3, გვ. 216). 

Lemma: cxviral-i  
Number: 25822  
ცხვირალ-ი (ცხვირალს) პატარა და წაწვრილებულცხვირიანი. 



Lemma: cxvit'in-i  
Number: 25823  
ცხვიტინ-ი (ცხვიტინს): თოლიში ცხვიტინი თვალის დაჭყლეტა, გაგონილით დაინტერესება. 

Lemma: cxvit'inapa  
Number: 25824  
ცხვიტინაფა (ცხვიტინაფას) სახელი ოცხვიტინუანს ზმნისა -- პრაწვა, ჭყლეტა (თვალებისა). ქ ცხვიტინაფა თოლიში
თვალის დავსება. ოცხვიტინუანს (გააცხვიტინუუ დაჭყიტა, დაპრაწა; გუუცხვიტინუაფუ დაუჭყეტია, გონოცხვიტინაფუე(ნ) დაჭყეტდა თურმე)
გრდმ. ჭყეტს, პრაწავს (თვალებს). იხ. წიმოცხვიტინაფა. 

Lemma: cxvit'ua  
Number: 25825  
ცხვიტუა (ცხვიტუას) იგივეა, რაც ცხვითუა, -- ჩხვლეტა, ჩხვერა. ტუტამ ტომარეს ქოცხვიტუ ოდგიში -- ნაცრიან ტომარას
ჩხვლიტა სადგისი. ხამი ქააცხვიტაფუუ ქვარას -- დანა უჩხვლიტა მუცელში. 

Lemma: cxvipa  
Number: 25826  
ცხვიფა (ცხვიფას) იგივეა, რაც წკვიპა. 

Lemma: cxvicxvam-i  
Number: 25827  
ცხვიცხვამ-ი (ცხვიცხვამს) ბუსუსიანი, ხაოიანი. 

Lemma: cxvicxvin-i  
Number: 25828  
ცხვიცხვინ-ი (ცხვიცხვინს) გაშვერა; გაცქიტინება; წაწვეტება; გადაწკვერტვა ულვაშისა. ოშუმეში უცხვიცხვანს -- ულვაში
გაცქვიტინებული აქვს, გადაწკვერტილი. შდრ. იმერ. ცქიტინი, გაცქიტინება წაწვეტება, გადაწკვერტვა (ვ. ბერ.). 

Lemma: cxibin-i  
Number: 25829  
ცხიბინ-ი (ცხიბინს) პრაწვა, უშნოდ ჭყეტა თვალებისა. თოლი უცხიბანს -- თვალი დაპრაწული აქვს (პრაწავს). 

Lemma: cxibinapa  
Number: 25830  
ცხიბინაფა (ცხიბინაფას) სახელი ოცხიბინუანს ზმნისა -- პრაწვა, ჭყეტა (თვალებისა). ოსურს ქოძირუნსინი,
გააცხიბინუანს თორს -- ქალს რომ დაინახავს, დაპრაწავს თვალს. ოცხიბინუანს (გააცხიბინუუ დაპრაწა, გუუცხიბინუაფუ
დაუპრაწავს, გონოცხიბინაფუე(ნ) დაპრაწავდა თურმე) გრდმ. პრაწავს (თვალს). უცხიბონდუ(ნ) (გუუცხიბონდუ დაეპრაწა, გოცხიბინაფუ
დაჰპრაწვია) გრდუვ. სასხვ. ქც. ეპრაწება (თვალები). მაცხიბინაფალი მიმღ. მოქმ. {და}მპრაწავი (თვალებისა). ოცხიბინაფალი მიმღ.
ვნებ. მყ. {და}საპრაწი. გოცხიბინაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. დაპრაწული. ნაცხიბინეფი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნაპრაწი. ნაცხიბინაფუერი
მიმღ. ვნებ. წარს. {და}პრაწვის საფასური. 

Lemma: cxik'-i  
Number: 25831  
ცხიკ-ი (ცხიკის) ძარი; გოდორივით მოწნული სამწყვდევი ქათმებისა, გოჭისათვისაც. 

Lemma: cxik'inia  
Number: 25832  
ცხიკინია (ცხიკინიას) უბრალოდ მოწნული პატარა კალათა. 

Lemma: cxik'onua  
Number: 25833  
ცხიკონუა (ცხიკონუას) სახელი ცხიკონუნს ზმნისა -- კენკვა. ცხიკონუნს (დოცხიკონუ დაკენკა, დოუცხიკონუ დაუკენკავს,
დონოცხიკონუე(ნ) დაკენკავდა თურმე) გრდმ. კენკავს. იცხიკონუ(ნ) ( -- , იცხიკონუ თიქ კენკა მან, უცხიკონუ უკენკია, ნოცხიკონუე(ნ) კენკავდა
თურმე) გრდუვ.ვნებ. იკენკება. 

Lemma: cxik'u  
Number: 25834  
ცხიკუ (ცხიკუს) იგივეა, რაც ცხიკი, -- ძარი, -- უძრავად მოწნული მოგრძო სამწყვდევი ფრინველისა და გოჭისა. ზემოდან აქვს
კარი ჩასასმელად. ღობავენ თხილის, თუთის ან აკაციის წნელით. 

Lemma: cxilat'a  
Number: 25835  
ცხილატა (ცხილატას), ცხილა{ნ}ტუა, ცხილიტუა (ცხილა{ნ}ტუას, ცხილიტუას) სახელი ეიაცხილანტუუ(ნ), უცხირტუ(ნ)
ზმნათა -- ასხლეტა, აცდენა; ფეხის დაცდენა. ოჭკომალქ გეუცხირტუ დო დახე დიიშქვიდუ -- საჭმელი აუსხლტა (აუცდა
სასულეში) და კინაღამ დაიხრჩო. ჟიშე ჭვიმა მოურსჷნი, თუდო გეცხილანტჷდას: ქხს, 1, გვ. 239 -- ზემოდან წვიმა რომ
მოდის, ქვევით ასხლეტოდეს. ეუცხირტუ(ნ) (გეუცხირტუ გადაცდა სასუნთქში, გეცხილატუ გადაცდენია, გენოცხილატუე(ნ) გადაცდებოდა
თურმე) გრდუვ. ვნებ. სცდება; სხლტება. 

Lemma: cximur-i  
Number: 25836  
ცხიმურ-ი (ცხიმურს) ბოტან. იგივეა, რაც ცხემური, -- კავკასიური რცხილა (ა. მაყ.). ათე წყურგილც ეკოდგჷ ართი ცხიმური:
მ. ხუბ., გვ. 219 -- ამ წყაროსთან დგას ერთი რცხილა. ყაზაყი ცხიმურიში წჷრღჷთ ათოკჷრილი აგაფათ ვამკიჸვანთალჷ
ოხონჷს: ყაზაყ., 01.05.1931, გვ. 3 -- გლეხი რცხილის წირეხ (ღვლერჭით) -- ამოკრული კავით არ ხნავს სახნავს. 

Lemma: cxink'ilour-i  
Number: 25837  
ცხინკილოურ-ი (ცხინკილოურს) ბოტან. ვაზის ჯიშია (ივ. ჯავახ., ეკონ. ისტ., გვ. 454). 



Lemma: cxir-i  
Number: 25838  
ცხირ-ი (ცხირს) ძუის მარყუჟიანი მახე (ბ. კილანავა). 

Lemma: cxira  
Number: 25839  
ცხირა (ცხირას): ყებურს ეკოჭუაფილი ჭკიდი -- კერიაზე გამომცხვარი თხელი მჭადი. 

Lemma: cxire  
Number: 25840  
ცხირე (ცხირეს) იხ. საცხირე. 

Lemma: cxirk'onua  
Number: 25841  
ცხირკონუა (ცხირკონუას) იგივეა, რაც ცხიკონუა, -- სახელი ცხირკონუნს ზმნისა -- კენკვა. თენა (წიწილა) უცხირკონუანც,
დედჷბი უფუჩონუანც უჩქჷ: მ. ხუბ., გვ. 272 -- ეს (წიწილა) უკენკავს, დედაბერი ეფერება ჰგონია (იცის). ცხირკონუნს
(ცხირკონუ კენკა, უცხირკონუ{უ} უკენკავს, ნოცხირკონუე(ნ) კენკავდა თურმე) გრდმ. კენკავს. უცხირკონუნს (უცხირკონუ უკენკა,
უცხირკონუ{უ} უკენკავს) გრდმ. სასხვ. ქც. ცხირკონუნს ზმნისა -- უკენკავს. აცხირკონე(ნ) (აცხირკონუ შესაძლებელი გახდა
კენკვა, -- , ნოცხირკონუე(ნ) შესძლებია ეკენკა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ცხირკონუნს ზმნისა -- შეუძლია კენკოს.
ოცხირკონაფუანს (ოცხირკონაფუუ აკენკვინა, უცხირკონაფუაფუ უკენკვინებია, ნოცხირკონაფუე(ნ) აკენკვინებდა თურმე) კაუზ.
ცხირკონუნს ზმნისა -- აკენკვინებს. მაცხირკონალი მიმღ. მოქმ. მკენკავი. ოცხირკონალი მიმღ. ვნებ. მყ. საკენკავი. ცხირკონილი
მიმღ. ვნებ. წარს. {ა}კენკილი. ნაცხირკონა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაკენკი. ნაცხირკონუერი მიმღ. ვნებ. წარს. კენკვის საფასური.
შდრ. ჩხირკუა. 

Lemma: cxirok'ua  
Number: 25842  
ცხიროკუა (ცხიროკუას) სახელი ცხიროკუნს ზმნისა -- ტრუსვა, ხრუკვა, რუჯვა. ცხიროკუნს (გოცხიროკუ გატრუსა, გუუცხიროკუ
გაუტრუსავს, გონოცხირკონუე(ნ) გატრუსავდა თურმე) გრდმ. ტრუსავს, რუჯავს, ხრუკავს. იცხიროკუუ(ნ) (გიიცხიროკუ გაიტრუსა,
გოცხიროკე{ლე}(ნ) გატრუსულა,) გრდუვ. ვნებ. ცხიროკუნს ზმნისა -- იტრუსება, ირუჯება, იხრუკება. აცხიროკუუ(ნ) (დააცხიროკუ
დაეტრუსა, დოცხიროკუუ დასტრუსვია) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ცხიროკუნს ზმნისა -- ეტრუსება, ერუჯება, ეხრუკება.
ოცხიროკაფუანს (ოცხიროკაფუუ ატრუსვინა, უცხიროკაფუაფუ უტრუსვინებია, ნოცხიროკაფუე(ნ) ატრუსვინებდა თურმე) კაუზ. ცხიროკუნს
ზმნისა -- ატრუსვინებს, არუჯვინებს, ახრუკინებს. მაცხიროკალი მიმღ. მოქმ. {გა}მტრუსავი, {გა}მრუჯავი, {და}მხრუკავი.
ოცხიროკალი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}სატრუსი, {გა}სარუჯავი, {და}სახრუკავი. ცხიროკილი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ტრუსული, {გა}რუჯული,
{და}ხრუკული. ნაცხიროკა მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნატრუსი, {გა}ნარუჯი, {და}ნახრუკი. ნაცხიროკუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ტრუსვის,
{გა}რუჯვის, {და}ხრუკვის საფასური. უდუცხიროკუ მიმღ. ვნებ. წარს. გაუტრუსავი, გაურუჯავი, დაუხრუკავი. 

Lemma: cxirt'u  
Number: 25843  
ცხირტუ (ცხირტუს) იხ. ცხიტუ. 

Lemma: cxirua  
Number: 25844  
ცხირუა (ცხირუას) სახელი ცხირუნს ზმნისა -- ბადის მოქსოვა (ბ. კილანავა); ძუის დაგება (დ. ფიფია). 

Lemma: cxircxin-i  
Number: 25845  
ცხირცხინ-ი (ცხირცხინს) 1. გაცივების გამო კისერში ღიტინი, სუნთქვის გაძნელება. კისერს მიცხირცხინუანს მუდგარენი,
ხო ვაგობრგიდი? -- კისერში მიღიტინებს რაღაც, ხომ არ გავცივდი? შდრ. იმერ. სირსილი კისერში გაცივებისგან რომ
გიღიტინებს, სულის მოთქმას გიშლიდეს (ვ. ბერ.). 2. შიშხინი. 

Lemma: cxit'u  
Number: 25846  
ცხიტუ (ცხიტუს) იგივეა, რაც წყირტუ, წყჷრტჷ, -- ქათმის (უპირატესად წიწილების) გადამდები ავადმყოფობა, -- ხრინწი,
თხიპა. ცხიტუ ქააღოლე წიწილენსინი, ამონენს, აჩიჩიენს -- ცხიტუ წიწილებს რომ დაემართება, ამონებს, აგლახებს. შდრ.
გურ., იმერ., ლეჩხ. თხიპაჲ, თხიპეჲ ქათმის, წიწილის ავადმყოფობა (ვ. ბერ., მ. ალავ., ა. ღლ.). 

Lemma: cxicxa  
Number: 25847  
ცხიცხა! შორსდ. კატის გასადენი შეძახილი. (საპირისპ. ციბ, ციბ!). ცხიცხა, კატუ, სი ოხერი! -- აცხა, კატავ, შე ოხერო! შდრ.
იმერ. ციცხა! კატის შერისხვა: აცხა! 

Lemma: cxicxe  
Number: 25848  
ცხიცხე (ცხიცხეს) ძალზე მშრალი და ხისტი (მ. ძაძ., 2, გვ. 122). 

Lemma: cxicxonua  
Number: 25849  
ცხიცხონუა (ცხიცხონუას) იგივეა, რაც ცქიცქონუა, -- სახელი ცხიცხონუნს ზმნისა -- პატარა ლუკმებით ჭამა, -- ციცქნა. 

Lemma: cxod-i  
Number: 25850  
ცხოდ-ი (ცხოდის) ლაშქარი; ხალხი. თურქიში ცხოდიქ ეკილჷნი, ვაუჩქჷნა ათენეფცჷ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 98 --
თურქის ლაშქრის მოსვლაზე მათ არ იციან არაფერი. ვაუკათჷ თაქიან კათა მუში ცხოდიშა: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 99 --
არ ურევია აქაური ხალხი მის ლაშქარში. ცხოდი აკომკათევა -- ხალხი შემიგროვეო. 

Lemma: cxo{v}reba  



Number: 25851  
ცხო{ვ}რება (ცხო{ვ}რებას), ცხოურება (ცხოურებას) სახელი ცხოვრენს ზმნისა -- ცხოვრება. ცხოვრენდუ ხვალე მუში
დუდიშო: მ. ხუბ., გვ. 1 -- ცხოვრობდა მარტო მისი თავისთვის. თაშ გინაშქუ ჩქინი ცხორება: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 165 -- ასე
გარდაქმნა (აქცია) ჩვენი ცხოვრება. ცხოვრენს (იყენ. იცხოვრენს იცხოვრებს, იცხოვრუ იცხოვრა, უცხოვრებუ უცხოვრია,
ნოცხოვრებუე(ნ) ცხოვრობდა თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ. ცხოვრობს. იცხოვრენს (იცხოვრუ იცხოვრა, უცხოვრებუ უცხოვრია,
ნოცხოვრებუე(ნ) ცხოვრობდა თურმე) გრდმ. იცხოვრებს. იცხოვრინე(ნ) (იცხოვრინუ შესაძლებელი გახდა ცხოვრება, -- , -- )
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ცხოვრენს ზმნისა -- შეიძლება ცხოვრება. აცხოვრინე(ნ) (აცხოვრინუ შეძლო ეცხოვრა, -- ,
ნოცხოვრებუე(ნ) შესძლებია ცხოვრება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ცხოვრენს ზმნისა -- შეუძლია იცხოვროს. ოცხოვრებაფუანს
(ოცხოვრებაფუუ აცხოვრებინა, უცხოვრებაფუაფუ უცხოვრებინებია, ნოცხოვრებაფუე(ნ) აცხოვრებინებდა თურმე) კაუზ. ცხოვრენს
ზმნისა -- აცხოვრებინებს. მაცხოვრებელი მიმღ. მოქმ. მცხოვრები. ოცხოვრებელი მიმღ. ვნებ. მყ. საცხოვრებელი. ნაცხოვრები/უ
მიმღ. ვნებ. წარს. ნაცხოვრები. ნაცხოვრებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ცხოვრების საფასური. იხ. სანცხუარებელი. 

Lemma: cxok'-i  
Number: 25852  
ცხოკ-ი (ცხოკის) მჭლე (გ. ელიავა). 

Lemma: cxont'ua  
Number: 25853  
ცხონტუა (ცხონტუას) იხ. ცხოტუა, -- სახელი ცხონტუნს ზმნისა -- სხეპა; სხლვა, ჩამოკაფვა; გადაბელვა. 

Lemma: cxoncxal-i  
Number: 25854  
ცხონცხალ-ი (ცხონცხალ/რს) იგივეა, რაც ცხორცხალი, -- ცოცხალი. 

Lemma: cxoreba  
Number: 25855  
ცხორება (ცხორებას) იგივეა, რაც ცხოვრება. დიიჭყჷ უწუკინდებუო ცხორება: ი. ყიფშ., გვ. 22 -- დაიწყო უჩხუბრად
(წაუკიდებლად) ცხოვრება. 

Lemma: cxorua  
Number: 25856  
ცხორუა (ცხორუას) იგივეა, რაც ცხორება, ცხოვრება, -- ცხოვრება; რჩენა თავისა. ხე ავოღი ცხორუას: ქხს, 1, გვ. 184 --
ხელი ავიღე ცხოვრებაზე. თქვა მუთუნი გიღუნან-და, დუდი დიიცხორათინი?: ქხს, 1, გვ. 292 -- თქვენ რაიმე თუ გაქვთ, თავი
რომ ირჩინოთ? 

Lemma: cxorcxal-i  
Number: 25857  
ცხორცხალ-ი (ცხორცხალს) იგივეა, რაც ცხონცხალი, ცოცხალი.კოჩი ვეგიიტუ ცხორცხალი: ი. ყიფშ., გვ. 98 -- კაცი არ
დატოვა ცოცხალი. ცხორცხალო ზმნზ. ცოცხლად. ცხორცხალო ვამაჭკომი: მ. ხუბ., გვ. 159 -- ცოცხლად ვერ შეგჭამე. 

Lemma: cxorcxeba  
Number: 25858  
ცხორცხება (ცხორცხებას) სახელი იცხორცხებუ(ნ) ზმნისა -- 1. გაცოცხლება; 2. წვალება; წვალებით სიცოცხლე (ი. ყიფშ., პ.
ჭარ.). იბცხორცხებუქჷ თე ნინა დაჩხირითი: ა. ცაგ., გვ. 96 -- ვიტანჯები ამ ცეცხლის ალით. ოდო იფცხორცხებუთუნი,
წორო იჸიი შურიდგჷმა: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 71 -- სანამდისაც ვიცოცხლებთ, ტოლად ვიქნებით სულდგმული.
ცხორცხენს (იყენ. იცხორცხუ იცოცხლა, უცხორცხებუ უცოცხლია, ნოცხორცხებუე(ნ) ცოცხლობდა თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ. ცოცხლობს;
წვალობს. იცხორცხებუ{უ}(ნ) (იცხორცხუ {გა}ცოცხლდა, ცხორცხებე{ლე}(ნ) {გა}ცოცხლებულა) გრდუვ. ვნებ. აცხორცხენს ზმნისა --
ცოცხლდება; წვალდება. 

Lemma: cxot'ua  
Number: 25859  
ცხოტუა (ცხოტუას) იგივეა, რაც ცხონტუა, -- სახელი ცხოტუნს ზმნისა -- ტოტების ჩამოჭრა, სხეპა, გადაბელვა, ჩამოკაფვა,
სხვლა. (სი) სურუ უცხოტი ჩხოულენსია: მ. ხუბ., გვ. 170 -- (შენ) სურო უკაფე ძროხებსაო. პაუ ცხოტუნს ჯაპის -- პავლე
კაფავს (ბელავს) თუთის ხეს. ჩეჯა დუდიშახ გეცხოტუ -- ალვის ხე თავამდე ასხიპა. მეთხალექ უწუ მეთხალეს: სი უცხოტი
დო მა ურშვინუნქია -- მეთხემ (თხის მწყემსმა) უთხრა თხის მწყემსს: შენ უსხიპე და მე ვუსტვენო. ცხოტუნს (ცხოტუ სხიპა, უცხოტუ
უსხიპავს, ნოცხოტუე(ნ) სხეპდა თურმე) გრდმ. ბელავს, სხეპს (ტოტებს). იცხოტუნს (გიიცხოტუ გაისხიპა, გუუცხოტუ გაუსხეპია) გრდმ.
სათავ. ქც. ცხოტუნს ზმნისა -- ისხეპს თავისთვის. უცხოტუნს (გუუცხოტუ გაუსხიპა, გუუცხოტუ გაუსხეპია) გრდმ. სასხვ. ქც. ცხოტუნს
ზმნისა -- უსხეპ{ავ}ს, უსხლავს (ტოტებს). იცხოტუ{უ}(ნ) (გიიცხოტუ გაისხიპა, გოცხოტე{ლ/რე}(ნ) გასხეპილა) გრდუვ. ვნებ. ცხოტუნს
ზმნისა -- ისხიპება, ისხვლება. აცხოტუ{უ}(ნ) (გააცხოტუ გაესხიპა, გოცხოტუუ გასხეპია) გრდუვ. ვნებ. უცხოტუნს ზმნისა -- ესხიპება.
იცხოტე(ნ) (იცხოტუ შესაძლებელი გახდა {გა}სხეპა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ცხოტუნს ზმნისა -- შეიძლება სხეპა,
გადაბელვა. აცხოტე(ნ) (აცხოტუ შეძლო ესხიპა; -- ; გონოცხოტუე(ნ) შესძლებია გასხეპა, გადაბელვა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
უცხოტუნს ზმნისა -- შეუძლია სხიპოს, გადაბელოს (ტოტები). ოცხოტაფუანს (ოცხოტაფუუ ასხეპინა, უცხოტაფუაფუ უსხეპინებია,
ნოცხოტაფ{უაფ}უე(ნ) ასხეპინებდა თურმე) კაუზ. ცხოტუნს ზმნისა -- ასხეპინებს, ასხვლევინებს. მაცხოტალი მიმღ. მოქმ. მკაფავი;
მსხეპ{ავ}ი; {გადა}მბელავი. ოცხოტალი მიმღ. ვნებ. მყ. სასხეპი; {გადა}საბელი. ცხოტილი მიმღ. ვნებ. წარს. {გადა}სხეპილი,
{გადა}ბელილი. ნაცხოტა მიმღ. ვნებ. წარს. ნასხეპი, {გადა}ნაბელი. ნაცხოტუერი მიმღ. ვნებ. წარს. სხეპის, {გადა}ბელვის
საფასური. უცხოტუ მიმღ. უარყ. უსხეპი, {გადა}უბელავი. შდრ. მოხ. სხუ̂ერტა ტოტების გაშორება, გასხეპა (ა. ღლ.); ლაზ. ცხოტ:
ონცხოტუ გადაბელვა, ცხოტუფს ჰგლეჯს (ეტიმოლ., გვ. 413). 

Lemma: cxoureba  
Number: 25860  
ცხოურება (ცხოურებას) იგივეა, რაც ცხოვრება. იბცხოურათ ჯვეშებურო: ი. ყიფშ., გვ. 163 -- ვიცხოვროთ ძველებურად. 

Lemma: cxocx-i  
Number: 25861  
ცხოცხ-ი (ცხოცხის) ბოტან. მცენარეა ერთგვარი. მუ სქვამი რე საყვარელი ცხოცხი, ჩეთჷ ქუჩუჩელი -- რა ლამაზია
საყვარელი ცოცხი, თეთრად შემოსილი. შდრ. ტოპონ. ოცხოცხუე (პ. ცხად., ტოპონ., გვ. 65). 



Lemma: cxu  
Number: 25862  
ცხუ (ცხუს) იგივეა, რაც ცხვენი, -- სხვენი. ცხუს გიმაძუნია და გეგლეღია! -- სხვენში ძევსო და ჩამოიტანეო! 

Lemma: cxuk'e  
Number: 25863  
ცხუკე (ცხუს) 1. ფეხსაცმლის ჩაცმა უწინდოდ. კუჩხმოდვალი ცხუკეთ მააძუ -- ფეხსაცმელი უწინდოდ აცვია. 2. ხმელი (დ.
ფიფია). 

Lemma: cxumin-i  
Number: 25864  
ცხუმინ-ი (ცხუმინს) 1. შუშხუნი (მაგ., ღვინის). 2. სურდოთი (ან საერთოდ) ავადმყოფის მიერ ცხვირით გაძნელებული
სუნთქვის დროს გამოცემული ხმიანობა. 3. ცხვირში ლაპარაკი. შდრ. დღუმინი; კუმინი, ხუმინი, ჭუმინი, წკუმინი. 

Lemma: cxumina  
Number: 25865  
ცხუმინა (ცხუმინას) ვისაც ცხუმინი სჩვევია, -- ცხვირში მოლაპარაკე. 

Lemma: cxumunt'ur-i  
Number: 25866  
ცხუმუნტურ-ი (ცხუმუნტურს) ბოტან. იგივეა, რაც ბაცუ, ცხუმუტური; ცქიმუნტური, -- ზღმარტლი, სხმარტლი. შდრ. ლაზ.
ცხიმუნტური // ცქიმუნტური; ცქირმუტური (ა. მაყ.). 

Lemma: cxurcxin-i  
Number: 25867  
ცხურცხინ-ი (ცხურცხინს) 1. მაჭრის დუღილის ხმა, შუშხუნი. გეფშვათ აკა სქანი ცხურცხინა მაჭარი -- დავლიოთ ერთი შენი
შუშხუნა (ფუცხუნა) მაჭარი. 2. ჩურჩული (პ. ჭარ.). 

Lemma: cxurcxina  
Number: 25868  
ცხურცხინა (ცხურცხინას) რასაც შუშხუნი ახასიათებს, -- შუშხუნა. 

Lemma: cxurcxinua  
Number: 25869  
ცხურცხინუა (ცხურცხინუას) იგივეა, რაც ცხურცხინი, -- სახელი ცხურცხინუნს ზმნისა -- მაჭრის დუღილის ხმა, შუშხუნი.
ცხურცხინუნს (ცხურცხინუ იშუშხუნა, უცხურცხინუ უშუშხუნია, ნოცხურცხინუე(ნ) შუშხუნებდა თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ. შუშხუნებს. 

Lemma: cxut'-i  
Number: 25870  
ცხუტ-ი (ცხუტის) ბოტან. ძეძვი. ქ ცხუტუშე გითნახოხა ძეძვიდან გამომძვრალი. // გადატ. არაფრის მქონე. 

Lemma: cxucxina  
Number: 25871  
ცხუცხინა // ცუცხინა (ცხუცხინას) იგივეა, რაც ცხურცხინა. ცხუცხინა // ცუცხინა ღვინი შუშხუნა ღვინო. შდრ. რაჭ. ციცხინა
ღვინო ფუცხუნა ღვინო (ვ. ბერ.). 

Lemma: cxucxut'-i  
Number: 25872  
ცხუცხუტ-ი (ცხუცხუტის) 1. თავი; გადატ. პირი. მა ირი კოჩი თესხელს ქომუჩანდასინი, ცხუცხუტიშახ ეფშა იპიიქ -- მე
ყველა (ყოველი კაცი) ამდენს რომ მომცემდეს, თავამდე (პირამდე) სავსე ვიქნები. 2. პატარა (ჩია) და მოქნილი (სწრაფი).
ცხუცხუტი ბაღანა -- მოქნილი (სწრაფი) ბავშვი). 

Lemma: cxe'nt'e'  
Number: 25873  
ცხჷნტჷ (ცხჷნტჷ-ს) მოუსვენარი; ცელქი; ავი. ქ ცხჷნტჷ საქონელი ავი საქონელი. ცხჷნტჷ საქონელი ვარე გემუანი, ირო
რტჷნას ოცადუ, კოჩიშა ოშქურუ; ირტასჷნი, კოს ვაზოგენს -- 'ცხჷნტჷ საქონელი' არაა კეთილი, ყოველთვის გაქცევას
ცდილობს, კაცის ეშინია; რომ გაიქცეს, კაცს არ დაზოგავს. 

Lemma: cxe'ra  
Number: 25874  
ცხჷრა (ცხჷრას) იგივეა, რაც ცხირა, -- პატარა კეცზე გამომცხვარი მჭადი. დგებიაშ ბეგარა გერძჷ -- ჟარნეჩი
ცხჷრაჭვილი: მასალ., გვ. 101 -- დგებუაძის ბეგარა გმართებს (გაძევს) -- ორმოცი გამომცხვარი მჭადი. 

Lemma: cxe'rach'vil-i  
Number: 25875  
ცხჷრაჭვილ-ი (ცხჷრაჭვილ/რს) იგივეა, რაც ცხჷრა. 

Lemma: cxe'rok'ua  
Number: 25876  
ცხჷროკუა (ცხჷროკუას) იხ. ცხიროკუა, -- ხრუკვა. კოჩ დაჩხჷრით იჭუუდას, ცხჷროკჷნდას დოფა-ალი: ქხს, 1, გვ. 98 -- კაცი
რომ ცეცხლით იწვოდეს, (და) ხრუკავდეს ღველფი-ალი. 

Lemma: cxe'rcxe'n-i  
Number: 25877  
ცხჷრცხჷნ-ი (ცხჷრცხჷნის) იგივეა, რაც ცხირცხინი, -- შიშხინი. 

Lemma: cxe't'in-i  



Number: 25878  
ცხჷტინ-ი (ცხჷტინს) შეფარვით დამცინავი სიცილი (მ. ძაძ., 2, გვ. 122). 

Lemma: cxe'cxonua  
Number: 25879  
ცხჷცხონუა (ცხჷცხონუას) იგივეა, რაც ცხიცხონუა, -- უგულოდ პატარა ლუკმებით ჭამა. 

Lemma: cxe'cxe'  
Number: 25880  
ცხჷცხჷ! შორსდ. იგივეა, რაც ცხიცხა! 

Letter: dz  
ძ 

Lemma: dza  
Number: 25881  
ძა (ღ ძღაბი) იხმარება მიმართვისას და ნიშნავს გოგო. მორთი აშო, ძა! -- მოდი აქეთ, გოგოვ! იბდათ, ძა, ვარა
დუაგვიანენთ -- წავიდეთ, გოგო, თორემ დავაგვიანებთ. 

Lemma: dzaam  
Number: 25882  
ძაამ, ძაამი, ძაამს ზმნზ. ძალიან. ძაამ ჯგირი ამბე რე -- ძალიან კარგი ამბავია. ძაამი ჯგირი! -- ძალიან კარგი. ძაამს
ულუანდუ -- ძალიან უვლიდა. იხ. ძალამი. 

Lemma: dzabi  
Number: 25883  
ძაბი! (ღ ძღაბი) გოგო! -- მიმართვისას იხმარება -- მოფერებით-კნინობითი. ჩქიმი ძაბი, აკა წყარი ქომომიღი! -- ჩემი გოგო,
ერთი წყალი მომიტანე! შდრ. ძა! 

Lemma: dzabak'ua  
Number: 25884  
ძაბაკუა (ძაბაკუას) იხ. ზაბაკუა. 

Lemma: dzabr-i  
Number: 25885  
ძაბრ-ი (ძაბრის) ძაბრი. შდრ. ძარბი. 

Lemma: dzabun-i  
Number: 25886  
ძაბუნ-ი (ძაბუნს) უძლური, უნიათო, მშიშარა, -- დაძაბუნებული. ძაბუნია კნინობ. ძაბუნა. მა სი მუშენი დჷმოგორი, სი
სარალე ძაბუნია: ქხს, 1, გვ. 65 -- შენ მე რატომ მაგინე, შე საბრალო (და) ძაბუნო. შდრ. ლაზ. ძაბუნი ავადმყოფი (აჭარ.
დიალექტ. ლექსკ., 4, გვ. 70); გურ. ძაბუნი სუსტი, ჯაბანი, მშიშარა (ა. ღლ.). 

Lemma: dzabut'ia  
Number: 25887  
ძაბუტია (ძაბუტიას) კნინობ. გოგონა. ჩქიმი ჭიჭე ძაბუტია, ქომორთიო? -- ჩემო პატარა გოგონავ, მოხვედი? იხ. ძაბი; -უტა,
-უტია. 

Lemma: dzagal-i  
Number: 25888  
ძაგალ-ი (ძაგალს) ძუნძული, ჯაგჯაგი. იხ. ძაგვალი. შდრ. ძვაძვალი. 

Lemma: dzagala  
Number: 25889  
ძაგალა (ძაგალას) ვინც (რაც) დაძუნძულებს. შდრ. ძაგაფი. 

Lemma: dzagar-i  
Number: 25890  
ძაგარ-ი (ძაგარს) ძაგარი, ჯაგარი. კერიში ძაგარი ქუმომიღია -- კერატის ჯაგარი მომიტანეო. სქანი ძაგარქ ქემმაღინუ-
და...: მ. ხუბ., გვ. 9 -- შენი ჯაგარი თუ მივუტანე... ათე დო ათე კერიშე ძაგარს ქუმომიღანქი-და, ვარა...: მ. ხუბ., გვ. 8 -- ამ და
ამ კერატის ჯაგარს თუ მომიტან, თორემ... შდრ. ძაგვარი. 

Lemma: dzagara  
Number: 25891  
ძაგარა (ძაგარას) ღვიძლი (ი. ყიფშ.). შდრ. ჩხონჩხი. 

Lemma: dzagaram-i  
Number: 25892  
ძაგარამ-ი (ძაგარამს) ძაგრიანი, ჯაგრიანი. ძაგარამო ზმნზ. ძაგრიანად: ლევანქ ძაგარამო მინილუ დინახალე: მ. ხუბ., გვ.
9 -- ლევანი ძაგრიანად შევიდა შიგნით. 



Lemma: dzagarua  
Number: 25893  
ძაგარუა (ძაგარუას) სახელი ძაგარანს ზმნისა -- აჩეჩა, არაღრმად მოხვნა (დ. ფიფია). 

Lemma: dzagap-i  
Number: 25894  
ძაგაფ-ი (ძაგაფის) იგივეა, რაც ძაგუა, -- სახელი ოძაგანს ზმნისა -- უღონოდ წასვლა, წაჩანჩალება. მეუ, ჸაზახი, ოძაგეე
კუჩხითია: მ. ხუბ., გვ. 46 -- წადი, ყაზახო, წაჩანჩალდი (წაეთრიე) ფეხითო. ოძაგანს (ოძაგუუ წაჩანჩალდა, უძაგუუ
წაჩანჩალებულა, ნოძაგუე(ნ) წაჩანჩალდებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. წაჩანჩალდება. შდრ. ძაგვალი. 

Lemma: dzageba  
Number: 25895  
ძაგება (ძაგებას) სახელი აძაგენს ზმნისა -- ძაგება. კოჩი ვააძაგენს ათაში მოქცევაშენი -- არავინ არ აძაგებს ასე
მოქცევისათვის. აძაგენს (აგაძუ აძაგა, უძაგებუ უძაგებია, ნოძაგ{ებ}უე(ნ) აძაგებდა თურმე) გრდმ. აძაგებს. უძაგენს (უძაგუ უძაგა, უძაგებუ
უძაგებია) გრდმ. სასხვ. ქც. აძაგენს ზმნისა -- უძაგებს. იძაგინე(ნ (იძაგინუ შესაძლებელი გახდა ძაგება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ.
ვნებ. აძაგენს ზმნისა -- შეიძლება ძაგება. აძაგინე(ნ) (აძაგინუ შეძლო ეძაგებინა, -- , ნოძაგებუე(ნ) შესძლებია ძაგება) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. უძაგენს ზმნისა -- შეუძლია აძაგოს. ოძაგებაფუანს (ოძაგებაფუუ აძაგებინა, უძაგებაფუაფუ უძაგებინებია,
ნოძაგებაფ{უაფ}უე(ნ) აძაგებინებდა თურმე) კაუზ. აძაგენს ზმნისა -- აძაგებინებს. მაძაგებელი. მიმღ. მოქმ. მძაგებელი. ოძაგებელი მიმღ.
ვნებ. მყ. საძაგებელი. ძაგებული მიმღ. ვნებ. წარს. ძაგებული. ნაძაგები/უ მიმღ. ვნებ. წარს. ნაძაგები. ნაძაგებუერი მიმღ. ვნებ. წარს.
ძაგების საფასური. უძაგებერი მიმღ. უარყ. უძაგებელი. 

Lemma: dzagval-i  
Number: 25896  
ძაგვალ-ი (ძაგვალ/რს) იგივეა, რაც ძაგალი, -- ძუნძული; ჯაგჯაგით სიარული. მოიზოჯჷ პატჷნიცალო, მიდაძაგვე
ჯოღორიცალო: ი. ყიფშ., გვ. 183 -- მობრძანებულხარ ბატონივით, წაძუნძულდი ძაღლივით (გამოცანა: თოვლი). შდრ.
ძაგვალაფა; ძაგუა. 

Lemma: dzagvala  
Number: 25897  
ძაგვალა (ძაგვალას) ვინც (რაც) ძუნძულით მიდის (მირბის). 

Lemma: dzagvalapa  
Number: 25898  
ძაგვალაფა (ძაგვალაფას) სახელი მიიძაგვალუ(ნ), ოძაგვალუანს ზმნათა -- ძუნძულით სირბილი. ცხენიში მინი
რულაფათი, მინი ძაგვალაფათი ქაკააჭიშუუ -- ცხენის ზოგჯერ სირბილით, ზოგჯერ ძუნძულით დაეწია. იძაგვალუ(ნ)
(ქიმიიძაგვალუ მიძუნძულდა, ქიმეუძაგვალინუ მიძუნძულებულა, ქემნოძაგვალუე(ნ) მიძუნძულდებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ძუნძულით
ირბენს. იძაგვალე(ნ), იძაგვალინე(ნ) (იძაგვალუ // იძაგვალინუ შესაძლებელი გახდა ძუნძულით სირბილი, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ.
ვნებ. ოძაგვალუანს ზმნისა -- შეიძლება ძუნძულით სირბილი. აძაგვალე(ნ), აძაგვალინე (ნ) (აძაგვალინუ შეძლო ეძუნძულა, -- ,
ნოძაგვალუე(ნ) შესძლებია ეძუნძულა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ოძაგვალუანს ზმნისა -- შეუძლია აძუნძულოს (ძუნძულით წავიდეს).
ოძაგვალაფუანს (ოძაგვალაფუუ აძუნძულებინა, უძაგვალაფუაფუ უძუნძულებინებია, ნოძაგვალაფუე(ნ) აძუნძულებინებდა თურმე) კაუზ.
ოძაგვალუანს ზმნისა -- აძუნძულებინებს. მაძაგვალარი, მაძაგვალაფარი, მაძაგვალე მიმღ. მოქმ. მაძუნძულებელი, მოძუნძულე.
ოძაგვალარი, ოძაგვალაფარი, ოძაგვალე მიმღ. ვნებ. მყ. საძუნძულებელი, საძუნძულო. ნაძაგვალერი მიმღ. ვნებ. წარს. ნაძუნძულები.
ნაძაგვალუერი, ნაძაგვალაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ძუნძულის საფასური. იხ. გილა-ძაგვალ. შდრ. ძაგუა. 

Lemma: dzagval-dzagvalit  
Number: 25899  
ძაგვალ-ძაგვალით ზმნზ. ძუნძულ-ძუნძულით. ძაგვალ-ძაგვალით მიდეფშით ჸუდეშა -- ძუნძულ-ძუნძულით წავიდოდით
სახლში. 

Lemma: dzagvar-i  
Number: 25900  
ძაგვარ-ი (ძაგვარს) იგივეა, რაც ძაგარი, -- ძაგარი, ჯაგარი. ღეჯიშ ძაგვარი -- ღორის ჯაგარი. შდრ. ლეჩხ. ძაგვარა ჯაგარი
(მ. ალავ., ა. ღლ.). 

Lemma: dzagvarpipal-i  
Number: 25901  
ძაგვარფიფალ-ი (ძაგვარფიფალს) ზურგზე ჯაგარაქოჩრილი (ღორი). პუნს ართი ძაგვარფიფალი ღეჯი -- მყავს ერთი
ჯაგარაქოჩრილი ღორი. 

Lemma: dzagvap-i  
Number: 25902  
ძაგვაფ-ი (ძაგვაფის) იგივეა, რაც ძაგინი, ძაგუა, -- სახელი აძაგუუ(ნ) ზმნისა -- 1. დაგდება, დავარდნა. 2. უმიზნო სიარული,
-- წათრევა, წაჩერჩეტება; წაჩანჩალება; წაძუნძულება. ქიმერთუ დო კებურს ქალაძაგუ -- მივიდა და კერიის (გვერდით)
დაეგდო (დაჯდა). მიდააძაგვანს ჸუდეშა, აბა, მუს იქუნს! -- წაჩერჩეტდება სახლში, აბა, რას იზამს! მოიზოჯუ პატონიცალო,
მიდაძაგვე ჯოღორიცალო: ქხს, 2, გვ. 467 -- მობრძანებულხარ ბატონივით, წაძუნძულდი ძაღლივით (გამოცანა: თოვლი).
აძაგუუ(ნ) (ქიდააძაგუ დაეგდო (დაჯდა), ქოდოძაგვაფერე(ნ) დაგდებულა (დამჯდარა)) გრდუვ. ვნებ. დაგდებით (ჯდომა) ჯდება;
ვარდება; ეცემა. ოძაგვანს (ოძაგუუ წაძუნძულდა, უძაგუუ//უძაგინუ წაძუნძულებულა, ნოძაგუე(ნ)//ნოძაგინუე(ნ) წაძუნძულდებოდა თურმე)
გრდუვ. ვნებ. წაძუნძულდება; წაჩერჩეტდება. 

Lemma: dzagin-i  
Number: 25903  
ძაგინ-ი (ძაგინს) იგივეა, რაც ძაგვაფი, ძაგუა. 

Lemma: dzagua  
Number: 25904  
ძაგუა (ძაგუას) იგივეა, რაც ძაგვაფი. 



Lemma: dzagur-i  
Number: 25905  
ძაგურ-ი (ძაგურს), ძაგურუა (ძაგურუას) სახელი ძაგურანს ზმნისა -- საყვედურის თქმა; მაგრად გალანძღვა; ძაგება.
ქიიჸოთუ ხეშა დო გოძაგურუუ -- ჩაიგდო ხელში და გალანძღა (მაგრად). ძაგურანს (გოძაგურუუ გალანძღა, გუუძაგურუუ
გაულანძღავს, გონოძაგურუე(ნ) გალანძღავდა თურმე) გრდმ. ლანძღავს. იხ. გოძაგურუა. 

Lemma: dzatandzalo  
Number: 25906  
ძათანძალო ზმნზ. მიძალებით, ძალის დატანებით. მეჸუნდეს ბოში დო ძღაბი გენთხაფილო-ძათანძალო: კ. სამუშ., ქართ.
ზეპ., გვ. 102 -- მიჰყავდათ ბიჭი და გოგო სწრაფად (თავდასხმით)-მიძალებით. 

Lemma: dzaier-i  
Number: 25907  
ძაიერ-ი (ძაიერს) ბ.- მარტ. ძლიერი. იხ. ძალიერი. 

Lemma: dzak'-i  
Number: 25908  
ძაკ-ი (ძაკის)//ძაკა (ძაკას) უბრალო, მარტივი; ჩვეულებრივი. ძაკა კოჩი -- უბრალო კაცი. ძაკა ტურა -- უბრალო ტურა. სი
ჩქიმი ძოკო, მა სქანი ძაკა, ართო ფშვათჷ ბჟა დო წაქა: შ. ბერ., გვ. 85 -- შენ ჩემი ძოკო, მე შენი ძაკა (უბრალო), ერთად
შევსვათ რძე და წაქი. 

Lemma: dzak'al-i  
Number: 25909  
ძაკალ-ი (ძაკალ/რს) უაზრო სიარული. იხ. ძაკაფი, ძაკინი, ძაკუა. 

Lemma: dzak'ap-i  
Number: 25910  
ძაკაფ-ი (ძაკაფის) იგივეა, რაც ძაკინი, ძაკუა, -- სახელი ოძაკანს ზმნისა -- წაჩერჩეტება; უაზროდ წასვლა. 

Lemma: dzak'in-i  
Number: 25911  
ძაკინ-ი (ძაკინს) იხ. გილა-ძაკაფი. 

Lemma: dzak'ua  
Number: 25912  
ძაკუა (ძაკუას) იგივეა, რაც ძაკაფი, -- სახელი ოძაკანს ზმნისა -- უმიზნოდ წასვლა, წაჩერჩეტება. ოძაკანს (ოძაკუუ წავიდა,
უძაკუუ წასულა, ნოძაკუე(ნ) წავიდოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. უაზროდ წავა, წაჩერჩეტდება. 

Lemma: dzal-i  
Number: 25913  
ძალ-ი (ძალს), ძალა (ძალას), ძაჲა ბ.- მარტ. (ძაჲას) ძალა. თე წანას ნოღვე ძალი: ი. ყიფშ., გვ. 161 -- ამ წელს ჰქონია
ძალა. ტანც ვა მიღუ შურო ძალი: მ. ხუბ., გვ. 315 -- ტანში არ მაქვს სრულებით ძალა. ძალიშა ვარდჷ საქმე: ი. ყიფშ., გვ. 34
-- ძალაზე არ იყო საქმე. კოჩიშა ძალით მიდეღინე, ძალით ვემიჩე: ხალხ. სიბრ., გვ. 75 -- კაცს ძალით შეიძლება წაართვა,
ძალით ვერ მისცემ. იხ. ნძალი, ნძალა; უნძალე. 

Lemma: dzalami  
Number: 25914  
ძალამი 1. ზმნზ. ძალიან, ძლიერ. ენა ჯიმალენქ იხუუ ძალამი: ქხს, 2, გვ. 12 -- ეს ძმებს ეწყინათ ძალიან. ე ნდიენქ ძალამი
შიიწუხესჷ: ქხს, 2, გვ. 16 -- ეს დევები ძალიან შეწუხდნენ. ე ცირას ეორცჷ ძალამქჷ: ქხს, 2, გვ. 22 -- ამ გოგოს ძალიან
გაუკვირდა. ირ კოსჷ ძალანქჷ მეეწონჷ: ა. ცაგ., გვ. 54 -- ყველას (ყოველ კაცს) ძალიან მოეწონა. ხენწიფეს ძალანს
ხერხებუ: ი. ყიფშ., გვ. 43 -- ხელმწიფეს ძალიან მოსწონებია (მოხერხებია). ქუმოშქურუ მა ძალამს: ქხს, 1, გვ. 204 -- მეშინია
მე ძალიან. ხამი ქიმეჩუ ძალამო კვათირი: ი. ყიფშ., გვ. 54 -- დანა მისცა ძლიერ მჭრელი. 2. ძალიანი, ძალის მქონე.
მანგარი ძალამი კოჩიე -- მაგარი ძალიანი კაცია. 3. კარგი. -მუჭომქ მიგეწონუ ნოსაქ? -ძალამი! -- როგორ მოგეწონა
რძალი? -(ძალიან) კარგად! შდრ. ძაამი, ძამი. 

Lemma: dzaleba  
Number: 25915  
ძალება (ძალებას) იხ. ნძალება, -- სახელი აძალენს ზმნისა -- დაძალება. 

Lemma: dzalier-i  
Number: 25916  
ძალიერ-ი (ძალიერს), ძაიერ-ი ბ.- მარტ. (ძაიერს) ძალიერი, ძლიერი; ღონიერი. ჩქიმიჯგურა ძალიერი კოჩი ქაჸანას ვა
რე: ი. ყიფშ., გვ. 21 -- ჩემნაირი (მსგავსი) ძალიერი (ღონიერი) კაცი ქვეყანაზე არაა. 

Lemma: dzalour-i  
Number: 25917  
ძალოურ-ი (ძალოურს) ძლიერი, ღონიერი. ათე ლექსის თქვანო ფთქუა, მაცი ფიფია ძალოური: ქხს, 1, გვ. 263 -- ამ ლექსს
თქვენთვის ვიტყვი, მაცი ფიფია ძლიერი. შდრ. ძალი. 

Lemma: dzalua  
Number: 25918  
ძალუა (ძალუას) იგივეა, რაც ძალება, -- სახელი ძალუნს ზმნისა -- ძალვა, ძლევა; გადაძალვა. 

Lemma: dzalur-i  
Number: 25919  
ძალურ-ი (ძალურს) იგივეა, რაც ძალოური, -- ძლიერი. ქაარწყექო, ძალურიში უნძალაში ირო ქოჸოფე: ი. ყიფშ., გვ. 22 --
(ხომ) ხედავ, ძლიერზე უძლიერესი ყოველთვის (კი) ყოფილა. შდრ. უნძალაში, უნძალე. 



Lemma: dzam-i  
Number: 25920  
ძამ-ი (ძამს) კარგი; ძალიან. ძამი კოჩი ვაპოფექო უიარაღო კოჩიშ გეშა: ქხს, 1, გვ. 301 -- კარგი კაცი არ ვყოფილვარ
უიარაღო კაცის კვალობაზე. ძამს, ძამქ ზმნზ. ძალიან. ძამქ მახიოლუ ათე ამბექ -- ძალიან გამიხარდა ეს ამბავი. ძამს
მიკვირს, მუთ ვა ბღური: ქხს, 1, გვ. 51 -- ძალიან მიკვირს, რად არ მოვკვდი. მუშენი მაღოლჷნი, ძამც ქომიკვე: კ. სამუშ.,
ქართ. ზეპ., გვ. 61 -- რატომ დამემართა, ძალიან მიკვირს. იხ. ძაამი. 

Lemma: dzamlar-i  
Number: 25921  
ძამლარ-ი (ძამლარს) იგივეა, რაც ძემლარი, -- ხის დასამუშავებელი ხელსაწყო, ეჩოს მსგავსი. იხ. ხვეწი. 

Lemma: dzandza  
Number: 25922  
ძანძა (ძანძას) ძაძა. ძანძაშ ტომარე -- ძაძის ტომარა. გეკორობუ ვალიშ მამალასჷ, ძანძასჷ ქინაშაყარუუ: ი. ყიფშ., გვ.
61 -- აკრიფა ელვის სისწრაფით, ძაძის ტომარაში ჩაყარა. შდრ. საკი, ტომარე. 

Lemma: dzandzal-i  
Number: 25923  
ძანძალ-ი (ძანძალს) ბარბაცი; ზანზარი, კანკალი, ცანცალი; რწევა, რხევა. მოურც თუნთი, ჸელენანც, იძანძალჷ ცა დო
დიხა: მასალ., გვ. 112 -- მოდის დათვი, მობღავის, ზანზარებს ცა და მიწა. თელი თურქეთი იძანძალ, თიცალი გერგეზეფი
გარე: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 79 -- მთელი თურქეთი ზანზარებს, ისეთი გოლიათები ახვევია ირგვლივ (გარს). ძანძალანს
(იყენ. იძანძალუ იზანზარა, უძანძალინუ უზანზარებია, ნოძანძალინუე(ნ) ზანზარებდა თურმე) გრდუვ. საშ.- მოქმ. ზანზარებს, ბარბაცებს.
იძანძალუ(ნ) ( -- , იძანძალუ იზანზარა, უძანძალინუ უზანზარებია, ნოძანძალუე(ნ) ზანზარებდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ზანზარებს. შდრ.
ლეჩხ. ძანძალი ჩქარი და მძიმედ სიარული (მ. ალავ., ა. ღლ.). 

Lemma: dzandzin-i  
Number: 25924  
ძანძინ-ი (ძანძინს) იგივეა, რაც ძანძალი, -- ბარბაცი, ზანზარი, კანკალი, რწევა, რხევა. 

Lemma: dzandzua  
Number: 25925  
ძანძუა (ძანძუას) სახელი ძანძუნს ზმნისა -- 1. ძენძვა. სქანი პირველ ძირაფაქჷ გაკოძანძ ჩქიმი გური: ქხს, 1, გვ. 59 --
შენმა პირველმა ნახვამ აძენძა ჩემი გული. იხ. აკო-ძანძუა. 2. რყევა; ზანზარი, ბარბაცი. წართჷ შარას ზღვაქ დო ეფერს
ქიძანძუ პარახოდი, ნამჷდა...: მ. ხუბ., გვ. 86 -- წახდა გზაზე ზღვა (აღელდა) და ისე ბარბაცებს (ირყევა) გემი, რომ...
ირფელც უძანძუანცია ათე ძალა... -- ყველაფერს აზანზარებსო ეს ძალა... ძანძუნს (დოძანძუ დაძენძა, დუუძანძუ დაუძენძავს,
დონოძანძუე(ნ) დაძენძავდა თურმე) გრდმ. ძენძავს. უძანძუნს (დუუძანძუ დაუძენძა, დუუძანუ დაუძენძია) გრდმ. სასხვ. ქც. ძენძავს
ზმნისა -- უძენძავს. იძანძუუ(ნ) (დიიძანძუ დაიძენძა, დოძანძე{ლე}(ნ) დაძენძილა) გრდუვ. ვნებ. ძანძუნს ზმნისა -- იძენძება.
აძანძუუ(ნ) (დააძანძუ დაეძენძა, დოძანძუუ დასძენძვია) გრდუვ. ვნებ. უძანძუნს ზმნისა -- ეძენძება. უძანძუანს (უძანძუუ არყია,
აბარბაცა; უძანძუაფუ ურყევია, უბარბაცებია) გრდმ. არყევს, აბარბაცებს. იძანძე(ნ) (იძანძუ შესაძლებელი გახდა ძენძვა, -- , -- )
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ძანძუნს ზმნისა -- შეიძლება {და}ძენძვა. აძანძე(ნ) (აძანძუ შეძლო {და}ეძენძა, -- , დონოძანძუე(ნ) შესძლებია
დაეძენძა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უძანძუნს ზმნისა -- შეუძლია {და}ძენძოს. ოძანძაფუანს (ოძანძაფუუ აძენძვინა, უძანძაფუაფუ
უძენძვინებია, ნოძანძაფ{უაფ}უე(ნ) აძენძვინებდა თურმე) კაუზ. ძანძუნს ზმნისა -- აძენძვინებს. მაძანძალი მიმღ. მოქმ. {და}მძენძავი.
ოძანძალი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}საძენძ{ავ}ი. ძანძილი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ძენძილი. ნაძანძა მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნაძენძი.
ნაძანძუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ძენძვის საფასური. {უდუ}უძანძუ მიმღ. უარყ. {და}უძენძავი. 

Lemma: dzandzghap-i  
Number: 25926  
ძანძღაფ-ი (ძანძღაფის) სახელი უძანძღუანს ზმნისა -- ბანძღი; შეხება, ხიმანი. მა გირაგადუქ, ვა მიძანძღუა, ვარა
გლახაშა გიშგალე საქმე -- მე გეუბნები, ნუ შემეხები, თორემ ცუდად წაგივა საქმე. უძანძღუანს (უძანძღუუ შეეხო, უხიმანა;
უძანძღუაფუ შეხებია, უხიმანია) გრდმ. ეხება, უხიმანებს. იხ. ბანძღაფი. 

Lemma: dzaya  
Number: 25927  
ძაჲა (ძაჲას) იხ. ძალა. 

Lemma: dzayam-i  
Number: 25928  
ძაჲამ-ი (ძაჲამს) იხ. ძალამი. 

Lemma: dzarb-i  
Number: 25929  
ძარბ-ი (ძარბის) ძაბრი. 

Lemma: dzargin-i  
Number: 25930  
ძარგინ-ი (ძარგინს) იხ. გეძარგინი. 

Lemma: dzaro  
Number: 25931  
ძარო (ძაროს) ძარი; თევზის მოწნული საჭერი (მასალები, ტ. ვ, გვ. 20). შდრ. ლაზ. ძარო მოწნული საჩიტე (ნ. მარი); გურ.
ძარო წვრილი წნელით დაწნული საქათმე (ა. ღლ.). 

Lemma: dzardzgal-i  
Number: 25932  
ძარძგალ-ი (ძარძგალ/რს) იხ. ძგაძგალი. 



Lemma: dzarc'upa  
Number: 25933  
ძარწუფა (ძარწუფას) ბოტან. ძახველი, ძახველა. მცენარე, რომელიც ისხამს წითელ, წვრილ მარცვლებს. ძველად
ხმარობდნენ საღებავად. ძარწუფაშა უგუ ლეშქვი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 20 -- ძახველს უგავს ტუჩი. გადატ. ძლიერ
მწარესაც ნიშნავს. ძარწუფაჯგუა გემო უღუდუა -- ძლიერ მწარე გემო ჰქონდაო. შდრ. ჯარწუფა (გ.როგავა). 

Lemma: dzarxuxu  
Number: 25934  
ძარხუხუ (ძარხუხუს) ბოტან. ძაღლის სატაცური. იხ. მორთა, უნთო, უნთოში ჯინჯი (ა. მაყ.). 

Lemma: dzap-i  
Number: 25935  
ძაფ-ი (ძაფის) ძაფი. მონტყორიში ძაფით შუნა თათმანს -- მატყლის ძაფით ქსოვენ წინდებს. ძაფიქ ვანშაარღვინუ
(//ვამიშაარღვინუ) ლიფშიშა -- ძაფი ვერ გაუყარა ნემსში. ატუქ ძაფო გინირთუ -- ატუ ნემსად გადაიქცა. კუმოხილი ძაფი
მაგრად დართული ძაფი; შველია ძაფი ფომფლოდ დართული ძაფი (მასალები, ტ. 2, ნაწ. 2, გვ. 227);შხუ ძაფი მსხვილი
ძაფი; წკონდილი ძაფი წმინდად დართული ძაფი; ჭიფე ძაფი წვრილი ძაფი. ქ ძაფიში გითოღალა ძაფის ქვევით
გამოტარება. //გადატ. მოტყუება, გაცურება. ჩქიმდა ანდვილო ძაფი ვეითიღინე -- ჩემი მოტყუება ადვილი არაა. 

Lemma: dzapedzia  
Number: 25936  
ძაფეძია (ძაფეძიას) სიძე-პატარძლისათვის თავზე დასადგმელი ტოტებიანი გვირგვინი ჯვარისწერის დროს. ამას თავზე
ადგამდა მღვდელი (ს. მაკალ., გვ. 265). 

Lemma: dzapua  
Number: 25937  
ძაფუა (ძაფუას) სახელი ძაფუნს ზმნისა -- ძაფვა, ძაფივით სწორად გაყვანა. იხ. გოძაფუა. 

Lemma: dzaghe  
Number: 25938  
ძაღე (ძაღეს) მძაღე. ნეძი ძაღეთ გინორთე -- კაკალი მძაღე გამხდარა (დამძაღებულა). შდრ. გურ. ძაღე მძაღე, მეტისმეტად
მჟავე (ა. ღლ.). 

Lemma: dzaghar-i  
Number: 25939  
ძაღარ-ი (ძაღარს) ძუნწი (დ. ფიფია). 

Lemma: dzagheba  
Number: 25940  
ძაღება (ძაღებას) სახელი იძაღებუ(ნ) ზმნისა -- მძაღება. იძაღებუ(ნ) (დიიძაღუ //დეეძაღუ დამძაღდა, დაძაღებე{ლ/რე}(ნ)
დამძაღებულა, დონოძაღებუე(ნ) დამძაღდებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. აძაღენს ზმნისა -- მძაღდება. 

Lemma: dza՚val-i  
Number: 25941  
ძაჸვალ-ი (ძაჸვალს) ძუნძულით სირბილი; უშნოდ სირბილი. მიიძაჸვალუ(ნ) (ქიმიიძაჸვალუ მოძუნძულდა, ქუმუძაჸვალინუ
მოძუნძულებულა) გრდუვ. ვნებ. მიძუნძულებს. 

Lemma: dza՚vap-i  
Number: 25942  
ძაჸვაფ-ი (ძაჸვაფის) ბერტყება; მთელი სიმძიმით ბრაგვანი მიწაზე, ძნეყვა. გაგლანთხუ ჯაშე დო ძაჸვაფი{ა}
გააჸარებაფუუ დიხას -- ჩამოვარდა ხიდან და ბრაგვანი (ძნეყვა) გაადინა მიწაზე. შდრ. იმერ. ძნეყვა მთელი სიმძიმით
დაცემა, დახეთქება (ი. ქავთ., ა. ღლ.). 

Lemma: dzadzgal-i  
Number: 25943  
ძაძგალ-ი (ძაძგალ/რს)//ძგაძგალ-ი (ძგაძგალ/რს) ჯაჯღანი, ჭაჭყანი. ათაშ ძაძგალანს// ძგაძგალანს ჯოღორიცალო
თელი დღას -- ასე ჯაჯღანებს ძაღლსავით მთელ დღეს. ძაძგალანს//ძგაძგალანს (ძ{გ}აძგალუუ იჯაჯღანა, უძ{გ}აძგალუუ უჯაჯღანია,
ნოძ{გ}აძგალუე(ნ) ჯაჯღანებდა თურმე) გრდუვ. საშ.- მოქმ. ჯაჯღანებს, ჭაჭყანებს. უძაძგალანს//უძგაძგალანს (უძაძგალუუ უჯაჯღანა,
უძაძგალუუ უჯაჯღანია) გრდუვ. ვნებ. სასხვ. ქც. უჯაჯღანებს, უჭაჭყანებს. აძაძგალე(ნ)//აძგაძგალინე(ნ) (აძაძგალინუ შეძლო
ეჯაჯღანა, -- , ნოძაძგალუე(ნ) შესძლებია ჯაჯღანი) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უძაძგალანს ზმნისა -- შეუძლია იჯაჯღანოს, იჭაჭყანოს.
ოძაძგალაფუანს//ოძგაძგალაფუანს (ოძაძგალაფუუ აჯაჯღან{ებ}ინა, უძაძგალაფუაფუ უჯაჯღან{ებ}ინებია, ნოძაძგალაფუე(ნ)
აჯაჯღან{ებ}ინებდა თურმე) კაუზ. ძაძგალანს ზმნისა -- აჯაჯღან{ებ}ინებს, აჭაჭყანინებს. მაძაძგალარი//მაძგაძგალარი მიმღ. მოქმ.
მ{ა}ჯაჯღანებელი. მოძაძგალე//მოძგაძგალე მიმღ. აწმყ. მოჯაჯღანე. ოძაძგალარი//ოძგაძგალარი მიმღ. ვნებ. მყ. საჯაჯღანო.
ნაძაძგალუ//ნაძგაძგალუ მიმღ. ვნებ. წარს. ნაჯაჯღანები. ნაძაძგალუერი//ნაძგაძგალუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ჯაჯღანის, ჭაჭყანის
საფასური. 

Lemma: dzadzgala  
Number: 25944  
ძაძგალა (ძაძგალას) ჯაჯღანა. 

Lemma: dzadzghal-i  
Number: 25945  
ძაძღალ-ი (ძაძღალ/რს) სახელი ძაძღალანს ზმნისა -- ჯაჯღანი. იხ. ძღაძღალი. 

Lemma: dzaxal-i  
Number: 25946  
ძახალ-ი (ძახალ/რს) იგივეა, რაც ზახალი, -- მზახალი. 



Lemma: dzaxin-i  
Number: 25947  
ძახინ-ი (ძახინს) ძახება, ძახილი. ქიგეეგონესჷ თეჯგურა ძახინინი, ხათეხოლო გაგმაალესჷ გალე: ი. ყიფშ., გვ. 61 --
რომ გაიგონეს ასეთი ძახილი, მაშინათვე გამოვარდნენ გარეთ. ათეს მეჸუნს ირი ცხოველი მუშუში ხონარიში ძახინით: მ.
ხუბ., გვ. 30 -- ამას მიჰყავს ყოველი ცხოველი თავთავისი ხმის ძახილით. მიოძახჷ ხანქ: მ. ხუბ., გვ. 18 -- შესძახა ხანმა.
იძახუ/ჷ(ნ) (დიიძახუ დაიძახა, დუუძახინუ დაუძახნია) გრდმ. იძახის. უძახუ(ნ) (დუუძახუ/ჷ დაუძახა, დუუძახინუ დაუძახნია, დონოძახებუე(ნ)
დაუძახებდა თურმე) გრდმ. სასხვ. ქც. უძახის. იძახინე(ნ) (იძახინუ შესაძლებელი გახდა {და}ძახება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
იძახუ(ნ) ზმნისა -- შეიძლება {და}ძახება. აძახინე(ნ) (აძახინუ შეძლო {და}ეძახა, -- , დონოძახინუე(ნ) შესძლებია დაძახება) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. უძახუ(ნ) ზმნისა -- შეუძლია {და}უძახოს. ოძახინაფუანს//ოძახებაფუანს (ოძახინაფუუ//ოძახებაფუუ
აძახინა//აძახებინა; უძახებაფუაფუ//უძახინაფუაფუ უძახებინებია; ნოძახინაფუე(ნ) // ნოძახებაფუე(ნ) აძახებინებდა//აძახინებდა თურმე) კაუზ.
უძახუ(ნ) ზმნისა -- აძახებინებს // აძახინებს. მაძახინალი მიმღ. მოქმ. {და}მძახებელი. მოძახინე მიმღ. აწმყ. {და}მძახებელი.
ოძახინალი, ოძახინე მიმღ. ვნებ. მყ. {და}საძახებელი. დოძახინელი მიმღ. ვნებ. წარს. დაძახებული. ნაძახინა მიმღ. ვნებ. წარს.
ნაძახები. ნაძახინუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ძახების საფასური. 

Lemma: dzga  
Number: 25948  
ძგა (ღ ძგალ. შდრ. მრ. რიცხვ.: ძგალ-ეფ-ი; მიც. ბრუნვა: ძგა-ს, მრ. რიცხვ.: ძგალ-ეფ-ს//ძგალ-ემ/ნ-ს კიდეებს) კიდე,
გვერდი, ნაპირი. ძგა არდგილი ორდუ დო ათაქ უღუ ჸვანა -- კიდე (ნაპირი) ადგილი იყო და აქ აქვს ყანა. იკიბლენდი
ხოლო ძგას: ი. ყიფშ., გვ. 139 -- ამოვიდოდი კიდევ ნაპირზე. ზღვაში ძგას კუჩხის გილუუნჭირა, როფეცალო ქჷდვოხუა:
მასალ., გვ. 32 -- ზღვის ნაპირს ფეხს დავაჭერ, ვარცლივით (როფივით) დავაპირქვავებ. ქიმერთეს გალავანიში ძგაშა: ი.
ყიფშ., გვ. 88 -- მივიდნენ გალავნის კიდესთან. გეკიჸუნეს ოსური დო ბაღანა ძგაშა: მ. ხუბ., გვ. 76 -- გამოიყვანეს ქალი და
ბავშვი ნაპირზე. ირი დღას დინაარღუ ძგალენსჷ ქვირი: ი. ყიფშ., გვ. 36 -- ყოველ დღეს ჩაყარა კიდეებზე ფქვილი. იხ.
ხასილა; ნაძგაშერა//ნაძგაშურა. ტოპონ. ღალიძგა. 

Lemma: dzgabal-i  
Number: 25949  
ძგაბალ-ი (ძგაბალ/რს) შეუფერებლის დაუდევრად თქმა. იხ. ძგაბალუა. 

Lemma: dzgabalua  
Number: 25950  
ძგაბალუა (ძგაბალუას) იგივეა, რაც ძგაბალი, -- სახელი ძგაბალანს ზმნისა -- დაუდევრად შეუფერებლის თქმა; ჭაჭყანი.
ძგაბალანს (ძგაბალუუ იჭაჭყანა, უძგაბალუუ უჭაჭყანია, ნოძგაბალუე(ნ) ჭაჭყანებდა თურმე) გრდმ. უადგილოდ რაღაცას ლაპარაკობს,
ჭაჭყანებს. შდრ. ძაძგალი // ძგაძგალი. 

Lemma: dzgabua  
Number: 25951  
ძგაბუა (ძგაბუას) იგივეა, რაც ნძგ{ვ}აბუა, -- სახელი ძგაბუნს ზმნისა -- ლოღნა; უმადოდ, უგულოდ ჭამა; ძლივს ღეჭვით ჭამა.
ფალო ჭკისჷ ძგაბუნდე: ქხს, 1, გვ. 336 -- ცარიელა მჭადს ძიძგნიდე (ლოღნიდე). წესიერო ვაგაჭკომენო, მუჭორე,
მიკიძგაბუქუნი -- წესიერად ვერ შესჭამ, როგორაა, რომ ლოღნი. ძგაბუნს (დოძგაბუ დალოღნა, დუუძგაბუ დაულოღნია,
დონოძგაბუე(ნ) დალოღნიდა თურმე) გრდმ. ლოღნის. მაძგაბალი მიმღ. მოქმ. მლოღნელი (გაკილვით იტყვიან). ოძგაბალი მიმღ.
ვნებ. მყ. სალოღნი (რაიმე საჭმელზე იტყვიან). // გადატ. მუქთი საჭმელი. შდრ. იმერ. ძგვამბა საჭმლის ერთიანად ჩაყლაპვა
(ვ. ბერ.). 

Lemma: dzga  
Number: 25952  
ძგა დო ძგა (ძგა დო ძგას) კიდე-კიდე, ნაპირ-ნაპირ. ძგა დო ძგას ზმნზ. კიდე-კიდეზე, ნაპირ-ნაპირას. მელე-მოლე გვალა
რე დო კოჩ(ი) გინორე ძგა დო ძგას: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 31 -- გაღმა-გამოღმა მთებია და კიდეებზე კაცი დგას. შდრ.
ძგა. 

Lemma: dzgandzgal-i  
Number: 25953  
ძგანძგალ-ი (ძგანძგალ/რს) იგივეა, რაც ძგაძგალი, -- ხშირი ჩხუბი, -- ჭაჭყანი. 

Lemma: dzgandzgia  
Number: 25954  
ძგანძგია (ძგანძგიას) ვისაც ღეჭვა ახასიათებს, -- ღეჭია. 

Lemma: dzgandzgua  
Number: 25955  
ძგანძგუა (ძგანძგუას) იგივეა, რაც ძგაძგუა, -- ღეჭვა. 

Lemma: dzgara  
Number: 25956  
ძგარა (ძგარას) ჯავრი, ბოღმა; ჟინი. მოჯგირეს ნოღვე ჩქიმი ძგარა -- მოკეთეს ჰქონია ჩემი ჟინი (ინტერესი). 

Lemma: dzgardzgal-i  
Number: 25957  
ძგარძგალ-ი (ძგარძგალს) 1.ძაგძაგი; ძლიერი კანკალი, -- ძიგძიგი. ჩხურუქ გეჲოჸოთუ, ძგარძგალანს -- სიცივემ აიყვანა,
ძაგძაგებს. 2. ხმამაღლა ჩხუბი, ჭაჭყანი. შდრ. ძგაძგალი. ძგარძგალანს (ძგარძგალუუ იძაგძაგა, ხმამაღლა იჩხუბა; უძგარძგალუუ
უძაგძაგებია, ხმამაღლა უჩხუბია; ნოძგარძგალუე(ნ) ძაგძაგებდა, ხმამაღლა ჩხუბობდა თურმე) გრდუვ. საშ.- მოქმ. ხმამაღლა
ჩხუბობს, -- ჭაჭყანებს; ძაგძაგებს. შდრ. ცქარცქალი; წკარწკალი. იმერ. ძარძგალი კანკალი, ძიგძიგი, ძაგძაგი (ვ. ბერ.). 

Lemma: dzgardzgala  
Number: 25958  
ძგარძგალა (ძგარძგალას) ვისაც ხშირად ჭაჭყანი სჩვევია, -- ჭაჭყანა. 

Lemma: dzgashe-dzgasha  



Number: 25959  
ძგაშე-ძგაშა ზმნზ. კიდით-კიდემდე. მალამუსენდი, გეჭოფუნდი უჩა ზღვას ძგაშე-ძგაშა: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 114 --
მარწმუნებდი, აიღებდი შავ ზღვას კიდით-კიდემდე. გოლ ხონარქ თელ ქიანას ძგაშე-ძგაშა: აია, 1, გვ. 24 -- გავარდა ხმა
მთელ ქვეყანაზე კიდით-კიდემდე. ართ კოჩშორო გამწოდჷრთჷ სამარგალო ძგაშე-ძგაშა: მასალ., გვ. 76 -- ერთი კაცივით
წამოდგება სამეგრელო კიდით-კიდემდე. შდრ. ძგა. 

Lemma: dzgashua  
Number: 25960  
ძგაშუა (შგაშუას) სახელი ძგაშუნს ზმნისა -- კიდეს აშორებს, აცლის. ფიცარემს ბძგაშუნქ -- ფიცრებს კიდეს ვაცლი. შდრ.
ნაძგაშერა. ძგაშუნს (დოძგაშუ ნაპირები ჩამოაცილა, დუუძგაშუ ნაპირები ჩამოუცილებია, დონოძგაშუე(ნ) ნაპირებს ჩამოაცლიდა
თურმე) გრდმ. ნაპირებს აცლის (ფიცარს). ოძგაშაფუანს (ოძგაშაფუუ ფიცრის კიდეები (ნაპირები) {გა}ასწორებინა, უძგაშაფუაფუ
ფიცრის კიდეები {გა}უსწორებინებია, ნოძგაშაფუაფუე(ნ) ფიცრის კიდეებს ასწორებინებდა თურმე) კაუზ. ძგაშუნს ზმნისა -- ფიცრის
კიდეებს (ნაპირებს) ასწორებინებს. ოძგაშალი მიმღ. ვნებ. მყ. ფიცარი, რომლის კიდეები გასასწორებელია. ნაძგაშა მიმღ. ვნებ.
წარს. ფიცრის კიდის ჩამონაჭერი. ნაძგაშერა მიმღ. ვნებ. წარს. იგივეა, რაც ნაძგაშა, -- ფიცრის კიდეების ჩამონაჭერი. 

Lemma: dzgadzgal-i  
Number: 25961  
ძგაძგალ-ი (ძგაძგალ/რს) იგივეა, რაც ძგანძგალი, ძაძგალი, -- მოსაბეზრებლად ერთსა და იმავეს ხმამაღლა უშნოდ
ლაპარაკი; უშვერი ლაპარაკი; ჩხუბი, ჯაჯღანი. შდრ. ღაჭალი. 

Lemma: dzgadzgala  
Number: 25962  
ძგაძგალა (ძგაძგალას) იგივეა, რაც ძაძგალა, -- ძგაძგალა კოჩი ვისაც ძგაძგალი სჩვევია, -- ჯაჯღანა კაცი; უშვერი
ლაპარაკით მოჩხუბარი. 

Lemma: dzgadzgua  
Number: 25963  
ძგაძგუა (ძგაძგუას) სახელი ძგაძგუნს ზმნისა -- კბილებით საჭმლის დაქუცმაცება, -- ღეჭვა. ჯგირო ძგაძგუნს დო უკული
ჸირტუნს -- კარგად ღეჭავს და შემდეგ ყლაპავს. ჩიჩიხი დოძგაძგუნდუ ბამბეს, ჯგირი სქირუ დო ჩხე ვარდუ-და -- ჩიჩიხი
დაღეჭავდა ბამბას, კარგად გამშრალი და ცხელი თუ არ იყო. // გადატ. უგულოდ, უმადოდ ჭამა. ჭკომი ჯგირო, მუსი რე,
მიკიძგაძუქინი -- ჭამე კარგად, რასაა, რომ იღეჭები! ძგაძგუნს (დოძგაძგუ დაღეჭა, დუუძგაძგუ დაუღეჭავს, დონოძგაძგუე(ნ) დაღეჭავდა
თურმე) გრდმ. ღეჭავს. უძგაძგუნს (დუუძგაძგუ დაუღეჭა, დუუძგაძგუ დაუღეჭავს) გრდმ. სასხვ. ქც. ძგაძგუნს ზმნისა -- უღეჭავს.
იძგაძგუ{უ}(ნ) (დიიძგაძგუ დაიღეჭა, დოძგაძგე{ლე}(ნ) დაღეჭილა) გრდუვ. ვნებ. ძგაძგუნს ზმნისა -- იღეჭება. აძგაძგუ{უ}(ნ) (დააძგაძგუ
დაეღეჭა, დოძგაძგუუ დაღეჭვია) გრდუვ. ვნებ. ძგაძგუნს ზმნისა -- ეღეჭება. იძგაძგე(ნ) (იძგაძგუ შესაძლებელი გახდა {და}ღეჭვა, -- ,
-- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ძგაძგუნს ზმნისა -- შეიძლება {და}იღეჭოს. აძგაძგე(ნ) (აძგაძგუ შეძლო {და}ეღეჭა, -- , ნოძგაძგუე(ნ)
შესძლებია ღეჭვა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უძგაძგუნს ზმნისა -- შეუძლია {და}ღეჭოს. ოძგაძგაფუანს (ოძგაძგაფუუ აღეჭვინა,
უძგაძგაფუაფუ უღეჭვინებია, ნოძგაძგაფუე(ნ) აღეჭვინებდა თურმე) კაუზ. ძგაძგუნს ზმნისა -- აღეჭვინებს. მაძგაძგალი მიმღ. მოქმ.
მღეჭავი. ოძგაძგალი მიმღ. ვნებ. მყ. საღეჭი, საღეჭავი. ძგაძგილი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ღეჭილი. ნაძგაძგა მიმღ. ვნებ. წარს.
ნაღეჭი. ნაძგაძგუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ღეჭვის საფასური. {უდუ}უძგაძგუ მიმღ. უარყ. {და}უღეჭავი.შდრ. ცქაცქუა, წკაწკუა. 

Lemma: dzgerua  
Number: 25964  
ძგერუა (ძგერუას) იხ. ნძგერუა, -- ძგერა, ქოშინი. 

Lemma: dzgedzgere  
Number: 25965  
ძგეძგერე (ძგეძგერეს) კბილებდაკრეჭილი. ძგეძგერე ყაზახი -- კბილებდაკრეჭილი გლეხი (ყაზახი). შდრ. ძგიძგინი. 

Lemma: dzgedzgil-i  
Number: 25966  
ძგეძგილ-ი (ძგეძგილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ძგეძგუნს ზმნისა -- მაგრად გავსებული, გატენილი. იხ. გოძგეძგილი. 

Lemma: dzgedzgua  
Number: 25967  
ძგეძგუა (ძგეძგუას) სახელი ძგეძგუნს ზმნისა -- {გა}ძეძგ{ვ}ა, მაგრად გატენა, გავსება. ლივერი პიჯიშა გოძგეძგუ
ტყვიეფით -- რევოლვერი პირამდე გაძეძგა ტყვიებით. ძგეძგუნს (გოძგეძგუ გატენა, გაავსო; გუუძგეძგუ გაუტენია, გაუვსია;
გონოძგეძგუე(ნ) გაავსებდა, გატენიდა თურმე) გრდმ. ტენის, ავსებს, ძეძგავს. უძგეძგუნს (გუუძგეძგუ გაუვსო, გაუტენა; გუუძგეძგუ
გაუვსია, გაუტენია) გრდმ. ძგეძგუნს ზმნისა -- უვსებს, უტენის პირამდე, უძეძგავს. იძგეძგუუ(ნ) (გიიძგეძგუ გაივსო მაგრად,
გოძგეძგე{ლ/რე}(ნ) გავსებულა მაგრად) გრდუვ. ვნებ. ძგეძგუნს ზმნისა -- ივსება, იტენება მაგრად. აძგეძგუუ(ნ) (გააძგეძგუ გაევსო,
გაეტენა მაგრად; გოძგეძგუუ გავსებია, გასტენია) გრდუვ. ვნებ. უძგეძგუნს ზმნისა -- ევსება, ეტენება მაგრად. იძგეძგე(ნ) (იძგეძგუ
შესაძლებელი გახდა მაგრად {გა}ვსება, {გა}ტენა; -- ; -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ძგეძგუნს ზმნისა -- შეიძლება გაივსოს,
გაიტენოს. აძგეძგე(ნ) (აძგეძგუ შეძლო {გა}ევსო, {გა}ეტენა; -- ; გონოძგეძგუე(ნ) შესძლებია გაევსო, გაეტენა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
ძგეძგუნს ზმნისა -- შეუძლია მაგრად {გა}ავსოს, {გა}ტენოს; {გა}ძეძგოს. ოძგეძგაფუანს (ოძგეძგაფუუ {გა}ავსებინა, {გა}ატენინა;
უძგეძგაფუაფუ მაგრად {გა}უვსებინებია, {გა}უტენინებია; ნოძგეძგაფუე(ნ) მაგრად ავსებინებდა, ატენინებდა თურმე) კაუზ. ძგეძგუნს
ზმნისა -- მაგრად ატენინებს, ავსებინებს, აძეძგვინებს. მაძგეძგალი მიმღ. მოქმ. {გა}მვსები, {გა}მტენი მაგრად. ოძგეძგალი მიმღ.
ვნებ. მყ. {გა}სავსები, {გა}სატენი. {გო}ძგეძგილი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ვსებული, {გა}ტენილი (მაგრად). ნაძგეძგა მიმღ. ვნებ. წარს.
{გა}ნავსები, {გა}ნატენი. ნაძგეძგუერი მიმღ. ვნებ. წარს. მაგრად {გა}ვსების, {გა}ტენის საფასური. {უგუ}უძგეძგუ მიმღ. უარყ.
{გა}უვსებელი, {გა}უტენელი.შდრ. იმერ. ძეძგვა მორტყმა (ი. ჭყ.). 

Lemma: dzgvab-i  
Number: 25968  
ძგვაბ-ი (ძგვაბის) გდება (ჯდომა). ეთექი ქოქიმინი ძგვაბი -- იქ ჰქენი (გააკეთე) გდება (ჯდომა). იხ. დო-ძგვაბინი. 

Lemma: dzgvabal-i  
Number: 25969  
ძგვაბალ-ი (ძგვაბალ/რს) იგივეა, რაც ჯვაბალი. 



Lemma: dzgvabin-i  
Number: 25970  
ძგვაბინ-ი (ძგვაბინს) იგივეა, რაც ძგვაბი, -- {და}ჯდომა; {და}გდება (ადგილზე). ქიდააძგვაბინუუ მუში ოხვენს -- დააჯინა
(დააგდო) თავის საჯდომზე. 

Lemma: dzgvabinapa  
Number: 25971  
ძგვაბინაფა (ძგვაბინაფას) იგივეა, რაც ძგვაბინი, -- სახელი ოძგვაბინუანს ზმნისა -- 1. ძგერება, {და}ჯახება. 2. ძალით
დასმა, დაჯენა, დაგდება. იშთი-იშთინე გადავარდი(ნე), მუკუურთი დო ქოუძგვაბინე: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 171 -- აბმა-აბმას
გადავაბი, შემოვაბრუნე და დავაძგერე (გამოცანა: დგიმ-სავარცხელი და მაქო). ოძგვაბინუანს (ოძგვაბინუუ აძგერა, უძგვაბინუაფუ
უძგერებია, ნოძგვაბინ{აფ}უე(ნ) აძგერებდა თურმე) გრდმ. აძგერებს; ძალით სვამს (აგდებს საჯდომზე). აძგვაბუუ(ნ) (ქააძგვაბუ
დაეძგერა, ქოძგვაბაფუ დასძგერებია) გრდუვ. ვნებ. ოძგვაბინუანს ზმნისა -- ეძგერება; საჯდომზე ვარდება (ეგდება).
იძგვაბინე(ნ) (იძგვაბინუ შესაძლებელი გახდა {და}ძგერება, ძალით დაჯენა; -- ; -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ოძგვაბინუანს ზმნისა --
შეიძლება {და}ძგერება; ძალით დასმა (დაგდება). აძგვაბინე(ნ) (აძგვაბინუ შეძლო {და}სძგერებოდა; -- ; დონოძგვაბინუე(ნ)
შესძლებია დაძგერება, ძალით დასმა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ოძგვაბინუანს ზმნისა -- შეუძლია {და}ეძგეროს; ძალით დასვას
(დააგდოს). ოძგვაბინაფუანს (ოძგვაბინაფუუ აძგერებინა, უძგვაბინაფუაფუ უძგერებინებია, ნოძგვაბინაფუე(ნ) აძგერებინებდა თურმე)
კაუზ. ოძგვაბინუანს ზმნისა -- აძგერებინებს; ძალით ასმევინებს (საჯდომზე აგდებინებს). მაძგვაბინალი//მაძგვაბინაფალი მიმღ.
მოქმ. {და}მძგერებელი; ძალით დამსმელი ({და}მგდები). ოძგვაბინალი//ოძგვაბინაფალი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}საძგერებელი; ძალით
{და}სასმელი ({და}საგდები). ძგვაბინელი//ძგვაბინაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ძგერებული; ძალით დასმული (დაგდებული).
ნაძგვაბინა//ნაძგვაბინეფი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნაძგერები; ძალით {და}ნასვამი ({და}ნაგდები). ნაძგვაბინუერი//ნაძგვაბინაფუერი მიმღ.
ვნებ. წარს. {და}ძგერების საფასური; ძალით დასმის საფასური. 

Lemma: dzgvabua  
Number: 25972  
ძგვაბუა (ძგვაბუას) იგივეა, რაც ძგაბუა, -- ლოღნა; უსირცხვილოდ ჭამა. 

Lemma: dzgvandzgval-i  
Number: 25973  
ძგვანძგვალ-ი (ძგვანძგვალს) იგივეა, რაც ძგვაძგვალი, -- 1. ძუნძულით, უთავბოლოდ სირბილი; იმედგაცრუებული სვლა.
იხ. გილაძგვანძგვალი. შდრ. ცქვანცქვალი; წკვანწკვალი. 2. საყვედურით სავსე უკმაყოფილო ლაპარაკი.
ძგვანძგვალანს (ძგვანძგვალუუ უშნოდ ილაპარაკა, უძგვანძგვალუუ უშნოდ რაღაცეები ულაპარაკია, ნოძგვანძგვალუე(ნ) უშნო რაღაცეებს
ლაპარაკობდა) გრდმ. უშნო რაღაცას ლაპარაკობს. შდრ. გითოძგვანძგვალი. 

Lemma: dzgvandzgvalia  
Number: 25974  
ძგვანძგვალია (ძგვანძგვალიას) ვისაც ძგვანძგვალი, -- საყვედურით სავსე ლაპარაკი სჩვევია. 

Lemma: dzgvandzgua  
Number: 25975  
ძგვანძგუა (ძგვანძგუას) (უშნოდ) უგულოდ ჭამა. 

Lemma: dzgvarua  
Number: 25976  
ძგვარუა (ძგვარუას) იხ. ნძგვარუა. 

Lemma: dzgvardzgval-i  
Number: 25977  
ძგვარძგვალ-ი (ძგვარძგვალ/რს), ძგვარძგვალუა (ძგვარძგვალუას) სახელი ძგვარძგვალანს ზმნისა -- უხვად და
წურწურით დენა ოფლის, ცრემლის, წყლისა. უფი მიიძგვარძგვალუდუ იში ტანიშე -- ოფლი წყალივით მოწურწურებდა მისი
ტანიდან. ძგვარძგვალანს (ძგვარძგვალუუ წურწურით იდინა, უძგვარძგვალუუ წურწურით უდენია, ნოძგვარძგვალუე(ნ) წურწურით დიოდა
თურმე) გრდუვ. საშ.- მოქმ. წურწურით დის, ღვარად მოდის (ოფლი, ცრემლი...). იძგვარძგვალუ(ნ) ( -- , იძგვარძგვალუ თიქ
იწურწურა მან, უძგვარძგვალინუ უწურწურია, ნოძგვარძგვალუე(ნ) წურწურებდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. წურწურით დის (ოფლი,
ცრემლი...). შდრ. წკვარწკვალი. 

Lemma: dzgvat'il-i  
Number: 25978  
ძგვატილ-ი (ძგვატილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ძგვატუნს ზმნისა -- {და}ჩხვლეტილი. 

Lemma: dzgvat'ua  
Number: 25979  
ძგვატუა (ძგვატუას) სახელი ძგვატუნს ზმნისა -- ჩხვლეტა. ლიშეფი ძგვატუნს ჸოროფილ გურს -- ნემსები ჩხვლეტს
შეყვარებულ გულს. ძიგირიცალო კოს ნუ აძგვატუქ: შ. ბერ., გვ. 165 -- ეკალივით კაცს ნუ სჩხვლეტ (შეესობი). ძგვატუნს
(დოძგვატუ დაჩხვლიტა, დუუძგვატუ დაუჩხვლეტია, დონოძგვატუე(ნ) დაჩხვლეტდა თურმე) გრდმ. ჩხვლეტს, წვეტიანი საგნით წვრილად
ხვრეტს. უძგვატუნს (დუუძგვატუ დაუჩხვლიტა, დუუძვატუ დაუჩხვლეტია) გრდმ. სასხვ. ქც. ძგვატუნს ზმნისა -- უჩხვლეტს.
იძგვატუუ(ნ) (დიიძგვატუ დაიჩხვლიტა, დოძგვატე{ლ/რე}(ნ) დაჩხვლეტილა) გრდუვ. ვნებ. ძგვატუნს ზმნისა -- იჩხვლიტება.
აძგვატუ{უ}(ნ) (ქააძგვატუ ეჩხვლიტა, ქოძგვატაფუ სჩხვლეტია) გრდუვ. ვნებ. უძგვატუნს ზმნისა -- ეჩხვლიტება. იძგვატე(ნ) (იძგვატუ
შესაძლებელი გახდა ჩხვლეტა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ძგვატუნს ზმნისა -- შეიძლება {და}იჩხვლიტოს. აძგვატე(ნ) (აძგვატუ
შეძლო ეჩხვლიტა, -- , დონოძგვატუე(ნ) შესძლებია დაეჩხვლიტა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უძგვატუნს ზმნისა -- შეუძლია
{და}ჩხვლიტოს. ოძგვატაფუანს (ოძგვატაფუუ აჩხვლეტინა, უძგვატაფუაფუ უჩხვლეტინებია, ნოძგვატაფუე(ნ) აჩხვლეტინებდა თურმე)
კაუზ. ძგვატუნს ზმნისა -- აჩხვლეტინებს. მაძგვატალი მიმღ. მოქმ. მჩხვლეტელი. ოძგვატალი მიმღ. ვნებ. მყ. საჩხვლეტი. ძგვატილი
მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ჩხვლეტილი. ნაძგვატა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაჩხვლეტი. ნაძგვატუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ჩხვლეტის საფასური.
{უდუ}უძგვატუ მიმღ. უარყ. {და}უჩხვლეტელი.შდრ. ძგვიტუა. 

Lemma: dzgvadzgval-i  
Number: 25980  
ძგვაძგვალ-ი (ძგვაძგვალს) იგივეა, რაც ძვაძვალი, -- ძუნძული; ძუნძულით სიარული. //გადატ. უშნოდ ლაპარაკი. იხ.
ძგვანძგვალი. 



Lemma: dzgvedzgvere  
Number: 25981  
ძგვეძგვერე (ძგვეძგვერეს) იგივეა, რაც ძვეძვერე, -- ზორზოხი. შდრ. წკვეწკვერე, ჯგვეჯგვერე. 

Lemma: dzgviba  
Number: 25982  
ძგვიბა, ძგვიბალ-ი (ძგვიბა{ლ}-ს) უშნო, ულამაზო; თმაგაბურძგნული. შდრ. ძგვიძგვალი. 

Lemma: dzgvibin-i  
Number: 25983  
ძგვიბინ-ი (ძგვიბინს) უშნოდ ყურება, -- ყურყუტი. 

Lemma: dzgvibinua  
Number: 25984  
ძგვიბინუა (ძგვიბინუას) სახელი იძგვიბინანს ზმნისა -- უშნოდ ყურება, ლოდინი, -- ყურყუტი. იძგვიბინანს (იძგვიბინუუ უშნოდ
იყურა, უძგვიბინუ{აფ}უ უშნოდ უყურებია, ნოძგვიბინუე(ნ) ელოდა და უშნოდ იყურებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. იცდის და უშნოდ
გამოიყურება, -- ყურყუტებს. 

Lemma: dzgvint'-i  
Number: 25985  
ძგვინტ-ი (ძგვინტის) ღორის დინგი (მ. ძაძ., 2, გვ. 123). 

Lemma: dzgvint'a  
Number: 25986  
ძგვინტა, ძგვინტალ-ი (ძგვინტა{ლ}ს) ღორის დინგის მსგავსი ცხვირის მქონე პიროვნება. 

Lemma: dzgvindzgva  
Number: 25987  
ძგვინძგვა, ძგვინძგვალ-ი (ძგვინძგვა{ლ}-ს) უშნო; ცხვირგრძელი; ცხვირპირწაგრძელებული. // გადატ. სხვისი შემყურე. 

Lemma: dzgvindzgvin-i  
Number: 25988  
ძგვინძგვინ-ი (ძგვინძგვინს) ცხვირგრძელი პიროვნების უშნოდ ყურება და ყურყუტი. 

Lemma: dzgvindzgvinua  
Number: 25989  
ძგვინძგვინუა (ძგვინძგვინუას) სახელი იძგვინძგვინანს ზმნისა -- დაცინ.-დამც. ცხვირგრძელი პიროვნების უიმედო
ლოდინი, ყურყუტი. შორიშე გედირთი დო უძგვინძგვინე! -- შორს დადექი და ელოდე (იყურყუტე)! იძგვინძგვინანს
(იძგვინძვინუუ იდგა და ელოდა, უძგვინძვინუაფუ იდგა უშნოდ და ელოდებოდა თურმე, ნოძგვინძგვინუე(ნ) იდგა და ელოდებოდა თურმე, --
ნალოდება) გრდუვ. ვნებ. უშნოდ დგას და ელოდება, ყურყუტებს. უძგვინძგვინანს (უძგვინძგვინუუ ელოდა, უძგვინძგვინუაფუ
ულოდინია, ნოძგვინძგვინაფუე(ნ) ელოდებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ელოდება, -- ყურყუტებს. აძგვინძგვინე (აძგვინძგვინუ შეძლო
დალოდებოდა, -- , ნოძგვინძგვინუე(ნ) შესძლებია ლოდინი) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უძგვინძგვინანს ზმნისა -- შეუძლია ელოდოს,
იყურყუტოს. მაძგვინძგვინალი; მოძგვინძგვინე მიმღ. მოქმ. მომლოდინე; მოყურყუტე. ოძგვინძგვინალი მიმღ. ვნებ. მყ. სალოდინო.
ნაძგვინძგვინა მიმღ. ვნებ. წარს. ნალოდინები. ნაძგვინძგვინუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ლოდინის საფასური. 

Lemma: dzgvira  
Number: 25990  
ძგვირა, ძგვირალ-ი (ძგვირა{ლ}-ს) იხ. ნძგვირა, -- გაკვირვებით მაყურებელი; ყველაფერზე უკმაყოფილოა და განზე
იყურება. ძგვირა კოჩი ვამიჸორს -- `ძგვირა' კაცი არ მიყვარს. ნაბეტანი ძგვირალი კოჩი რე -- ნამეტანი განცვიფრების
გამხატველი კაცია. შდრ. ცქვირა; წკვირა. 

Lemma: dzgvirin-i  
Number: 25991  
ძგვირინ-ი (ძგვირინს) იხ. ნძგვირინი, -- რაღაცის მოლოდინში გაკვირვებით ყურება; უკმაყოფილო ხედვა; უშნო, უტიფარი
ყურება. ვამოპწონს თიში გითოჯინა, ძგვირინი -- არ მომწონს მისი გამოხედვა, გაკვირვებით ყურება. 

Lemma: dzgvirinua  
Number: 25992  
ძგვირინუა (ძგვირინუას) იგივეა, რაც ძგვირინი, -- სახელი იძგვირინანს ზმნისა -- 1. ცხვირის აბზეკით უკმაყოფილო
ყურება; გაოცება. 2. ყურყუტი. ძგვირონდუ(ნ) (გოძგვირონდუ გაოცდა, გოძგვირინაფე{ლ/რე}(ნ) გაოცებულა) გრდუვ. ვნებ. ოცდება.
ოძგვირინუანს (გააძგვირინუუ გააოცა, გუუძგვირინუაფუ გაუოცებია, გონოძგვირინაფუე(ნ) გაოცდებოდა თურმე) გრდმ. აოცებს; ცხვირს
განზე ჰყოფს რაღაცით უკმაყოფილო. უძგვირინანს (უძგვირინუუ რაღაცის მოლოდინში უყურა, უძგვირინუაფუ რაღაცის მოლოდინში
უყურებია) გრდმ. სასხვ. ქც. (გაოცებული) რაღაცის მოლოდინში უყურებს. იძგვირინანს (იძგვირინუუ გაოცებული იყურა,
უძგვირინუაფუ გაოცებული უყურებია) გრდუვ. ვნებ. გაოცებული იყურება; ყურყუტებს. გოძგვირინაფილი მიმღ. ვნებ. წარს.
გაოცებული (ყურება). 

Lemma: dzgvit'a  
Number: 25993  
ძგვიტა, ძგვიტაფ-ი (ძგვიტას, ძგვიტაფის) იგივეა, რაც ძგვიტუა, -- ჩხვლეტა. სია ლიში ქაძგვიტაფე თუდოშევა: მ. ხუბ.,
გვ. 142 -- შენო ნემსი უჩხვლიტე ქვევიდანო. 

Lemma: dzgvit'al-i  
Number: 25994  
ძგვიტალ-ი (ძგვიტალს) 1. ცხვირგრძელი; 2. ჩხვლეტია. 

Lemma: dzgvit'ua  



Number: 25995  
ძგვიტუა (ძგვიტუას) იგივეა, რაც ძგვატუა. 

Lemma: dzgvidzgva  
Number: 25996  
ძგვიძგვა, ძგვიძგვალ-ი (ძგვიძგვა{ლ}-ს) იგივეა, რაც ძგვიბალი, -- ულამაზო, უშნო; ცხვირგრძელი. ნიჩვიძგვიძგვა კოჩი --
ცხვირ (სახე) გრძელი კაცი. 

Lemma: dzgvidzgvin-i  
Number: 25997  
ძგვიძგვინ-ი (ძგვიძგვინს) იგივეა, რაც ძგვინძგვინი. 

Lemma: dzgibua  
Number: 25998  
ძგიბუა (ძგიბუას) სახელი ძგიბუნს ზმნისა -- გმანვა; გაჩრა; ამოვსება რისამე; ჩურთვა. ჭვიტეს ძგიბუნს -- ჭუჭრუტანას
გმანავს. ძგიბუნს (დოძგიბუ დაგმანა, დუუძგიბუ დაუგმანავს, დონოძგიბუე(ნ) დაგმანავდა თურმე) გრდმ. გმანავს, ავსებს ღრიჭოს,
ჩურთავს. უძგიბუნს (დუუძგიბუ დაუგმანა, დუუძგიბუ დაუგმანავს) გრდმ. სასხვ. ქც. ძგიბუნს ზმნისა -- უგმანავს, უჩურთავს, უტენის,
უვსებს, უცობს. იძგიბუ{უ}(ნ) (დიიძგიბუ დაიგმანა, დოძგიბელ/რე(ნ) დაგმანილა) გრდუვ. ვნებ. ძგიბუნს ზმნისა -- იგმანება, ივსება,
იტენება, იჩრება... აძგიბუ{უ}(ნ) (დააძგიბუ დაეგმანა, დოძგიბუუ დაჰგმანვია) გრდუვ. ვნებ. უძგიბუნს ზმნისა -- ეგმანება, ევსება,
ეტენება, ეჩურთება... ოძგიბაფუანს (ოძგიბაფუუ აგმანინა, უძგიბაფუაფუ უგმანინებია, ნოძგიბაფ{უაფ}უე(ნ) აგმანინებდა თურმე) კაუზ.
ძგიბუნს ზმნისა -- აგმანინებს, ავსებინებს, ატენინებს (ჭუჭრუტანას, რაღაც ღრიჭოს...)... მაძგიბალი მიმღ. მოქმ. {და}მგმანავი,
{გა}მსვები, {გა}მტენი... ოძგიბალი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}საგმან{ავ}ი, გასავსები, გასატენი... {დო}ძგიბილი მიმღ. ვნებ. წარს.
{და}გმანილი, {გა}ვსებული, {გა}ტენილი... ნაძგიბა მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნაგმანი, {გა}ნავსები, {გა}ნატენი... ნაძგიბუერი მიმღ.
ვნებ. წარს. {და}გმანვის, {გა}ვსების, {გა}ტენის საფასური. {უდუ}უძგიბუ მიმღ. უარყ. {და}უგმანავი, {გა}უვსებელი, {გა}უტენელი...
იხ. კვახუა. შდრ. ლაზ. ძგიფ: ონძგიფუ გავსება (ნ. მარი). 

Lemma: dzgilua  
Number: 25999  
ძგილუა (ძგილუას) იგივეა, რაც ნძგილუა, -- ხლეჩა, პობა. სიმი{ნ}დიში ტარი ვაგოძგილა, ვარე ხათე კვარია ოჭკუნს --
სიმინდის ტარო არ გახლიჩო, თორემ მაშინვე ყვავი შეჭამს. 

Lemma: dzgirin-i  
Number: 26000  
ძგირინ-ი (ძგირინს) ავი თვალით შემოხედვა (ყურება) არაკეთილმოსურნისა. 

Lemma: dzgirdzgin-i  
Number: 26001  
ძგირძგინ-ი (ძგირძგინს) იგივეა, რაც ძგიძგინი, -- 1. კბილების ჩენით სიცილი. ნიიძგირძგინა, გეგნოდინი ვიში! -- ნუ
იღრიჭები, დაიკარგე იქით! 2. ხვეწნა, მუდარა (კბილების ჩენით). შდრ. ძღირძღინი. 

Lemma: dzgirdzgina  
Number: 26002  
ძგირძგინა (ძგირძგინას) ვისაც ხვეწნა, მუდარა უყვარს. ძგირძგინა კოჩი შემაწუხებელი ხვეწნა რომ იცის, ისეთი კაცი. 

Lemma: dzgirdzginua  
Number: 26003  
ძგირძგინუა (ძგირძგინუას) სახელი ძგირძგინუნს ზმნისა -- მომაბეზრებელი ხვეწნა, მუდარა. გეიჩემენსინი,
ვეჩ{ე}გერცხიებუ, ძგირძგინუნს, სოიშახ ვაგოკეთებაფუანსინი -- რომ აიჩემებს, არ მოგცილდება, იხვეწება, სანამდის არ
გაგაკეთებინებს. ძგირძგინუნს (იყენ. იძგირძგინუ იხვეწა, უძგირძგინუ{უ} უხვეწია, ნოძგირძგინუე(ნ) იხვეწებოდა თურმე) გრდუვ. საშ.-
მოქმ. მომაბეზრებლად იხვეწება, იმუდარება. 

Lemma: dzgidzga  
Number: 26004  
ძგიძგა (ძგიძგას) იხ. კიბირძგიძგა. 

Lemma: dzgidzgin-i  
Number: 26005  
ძგიძგინ-ი (ძგიძგინს) კბილების ჩენით სიცილი, -- კრეჭა, ღრეჯა. შდრ. საბა: ძიძგინი დიაცთ ყაყანი. 

Lemma: dzgidzginapa  
Number: 26006  
ძგიძგინაფა (ძგიძგინაფას) სახელი ოძგიძგინუანს ზმნისა -- ღრეჯა; კბილების კრეჭა; კბილების ჩენით სიცილი; ხვეწნა,
მუდარა. ძგიძგინაფა კიბირიში -- კბილების გამოჩენა, -- კრეჭა. მუჭო ღურელიცალო გიძგიძგანს კიბირეფი! -- როგორ
მკვდარივით დაგიკრეჭია კბილები! იძგიძგინანს (იძგიძგინუუ კრიჭა კბილები, უძგიძგინუაფუ უკრეჭია კბილები) გრდმ. კბილების
ჩენით იცინის; კრეჭს კბილებს. ოძგიძგინანს იგივეა, რაც იძგიძგინანს. იძგიძგინე(ნ), იძგიძგინენე(ნ) (იძგიძგინენუ
შესაძლებელი გახდა კბილების კრეჭა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. იძგიძგინანს ზმნისა -- შეიძლება იკრიჭებოდეს.
აძგიძგინე(ნ), აძგიძგინენე(ნ) (აძგიძგინენუ შეძლო ეკრიჭა, კბილების ჩენით ეხვეწნა; -- ; ნოძგიძგინუე(ნ) შესძლებია კრეჭა) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. ოძგიძგინანს ზმნისა -- შეუძლია კბილები კრიჭოს. ოძგიძგინაფუანს (ოძგიძგინაფუუ აკრეჭინა, უძგიძგინაფუაფუ
უკრეჭინებია, ნოძგიძგინაფუე(ნ) აკრეჭინებდა თურმე) კაუზ. ოძგიძგინანს ზმნისა -- აკრეჭინებს; ახვეწნინებს. მაძგიძგინაფალი მიმღ.
მოქმ. მკრეჭელი კბილებისა და ისე მხვეწნელი. ოძგიძგინაფალი მიმღ. ვნებ. მყ. კბილების კრეჭით სახვეწარი. გოძგიძგინაფილი
მიმღ. ვნებ. წარს. დაკრეჭილი (კბილები). ნაძგიძგინეფი მიმღ. ვნებ. წარს. ნაკრეჭი; ნახვეწი. ნაძგიძგინაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს.
(კბილების) კრეჭის; ხვეწნის საფასური. {უგ}უძგიძგინაფუ მიმღ. უარყ. {და}უკრეჭელი (კბილები). 

Lemma: dzgidzginapil-i  
Number: 26007  
ძგიძგინაფილ-ი (ძგიძგინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. იძგიძგინანს ზმნისა -- {და}კრეჭილი (კბილები). 



Lemma: dzgidzginua  
Number: 26008  
ძგიძგინუა (ძგიძგინუას) სახელი იძგიძგინანს ზმნისა -- იგივეა, რაც ძგიძგინაფა, ძგირძგინუა -- მომაბეზრებელი ხვეწნა-
მუდარა; სიცილი კბილების ჩენით, -- კრეჭა, ღრეჯა. 

Lemma: dzgidzgon-i  
Number: 26009  
ძგიძგონ-ი (ძგიძგონს) ძიძგნა. შდრ. ცქიცქონი, წკიწკონი. 

Lemma: dzgidzgonil-i  
Number: 26010  
ძგიძგონილ-ი (ძგიძგონილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ძგიძგონუნს ზმნისა -- {გა}ძიძგნილი. ძიძგონილი ხორცი -- {გა}ძიძგნილი
ხორცი. 

Lemma: dzgidzgonua  
Number: 26011  
ძგიძგონუა (ძგიძგონუას) სახელი ძგიძგონუნს ზმნისა -- {გა}ძიძგნა. ხორცის ძგიძგონუნდუ ყვარია -- ხორცს ძიძგნიდა
ყვავი. შურო ხორცი ვამკუტებუდუ, თეში გუუძგიძგონუდუ -- სრულებით ხორცი არ დაუტოვებია, ისე გაეძიძგნა. ძვალი
გობძგიძგონი -- ძვალი გავძიძგნე. ძგიძგონუნს (გოძგიძგონუ გაძიძგნა, გუუძგიძგონუ გაუძიძგნია, გონოძგიძგონუე(ნ) გაძიძგნიდა თურმე)
გრდმ. ძიძგნის. უძგიძგონუნს (გუუძგიძგონუ გაუძიძგნა, გუუძგიძგონუ გაუძიძგნია) გრდმ. სასხვ. ქც. ძგიძგონუნს ზმნისა -- უძიძგნის.
იძგიძგონუ{უ}(ნ) (გიიძგიძგონუ გაიძიძგნა, გოძგიძგონე{ლე}(ნ) გაძიძგნილა) გრდუვ. ვნებ. ძგიძგონუნს ზმნისა -- იძიძგნება.
აძგიძგონუ{უ}(ნ) (გააძგიძგონუ გაეძიძგნა, გოძგიძგონუუ გასძიძგნია) გრდუვ. ვნებ. უძგიძგონუნს ზმნისა -- ეძიძგნება. იძგიძგონე(ნ)
(იძგიძგონუ შესაძლებელი გახდა ძიძგნა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ძგიძგონუნს ზმნისა -- შეიძლება {გა}იძიძგნოს.
აძგიძგონე(ნ) (აძგიძგონუ შეძლო ეძიძგნა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ძგიძგონუნს ზმნისა -- შეუძლია ძიძგნოს.
ოძგიძგონაფუანს (ოძგიძგონაფუუ აძიძგნინა, უძგიძგონაფუაფუ უძიძგნინებია, ნოძგიძგონაფ{უაფ}უე(ნ) აძიძგნინებდა თურმე) კაუზ.
ძგიძგონუნს ზმნისა -- აძიძგნინებს. მაძგიძგონალი მიმღ. მოქმ. {გა}მძიძგნელი. ოძგიძგონალი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}საძიძგნი,
საძიძგნელი. ძგიძგონილი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ძიძგნილი. ნაძგიძგონა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაძიძგნი. ნაძგიძგონუერი მიმღ. ვნებ. წარს.
ძიძგნის საფასური. {უგუ}უძგიძგონუ მიმღ. უარყ. {გა}უძიძგნელი, {გა}უძიძგნი. 

Lemma: dzgob-i  
Number: 26012  
ძგობ-ი (ძგობის) იგივეა, რაც ძგოპი, წკოპი, -- წვერი (გ. ელიავა); კუთხე (მაგ., მაგიდის, ხის...); წახნაგი; ძგიდე. 

Lemma: dzgop'-i  
Number: 26013  
ძგოპ-ი (ძგოპის) იხ. ძგობი. 

Lemma: dzgor-i  
Number: 26014  
ძგორ-ი (ძგორს) წამახული კუთხე; წიბო. ქუდუანთხი დო ღვანწკი ძგორს ქიგუაშქვი -- დავეცი და ლოყა (ღაწვი) წიბოს
დავარტყი. 

Lemma: dzguma  
Number: 26015  
ძგუმა (ძგუმას) იგივეა, რაც ნძგუმა, -- სახელი ძგუნს ზმნისა -- მოსაქმება, გარეთ გასვლა, დეფაკაცია. ჩქიმი ჩხოუ ჸვალის
გიმურსია, ძგუნცია!: მ. ხუბ., გვ. 192 -- ჩემი ძროხა ყველს მოისაქმებსო! შდრ. ლაზ. 1. ძგჳ: ბძგუმ მოვისაქმებ, გარეთ
გავდივარ (ნ. მარი). 

Lemma: dzge'rt'e'  
Number: 26016  
ძგჷრტჷ (ძგჷრტჷს) იგივეა, რაც ზგირტუ, -- სლიპი, სრიალა (ადგილი). 

Lemma: dzge'dzgon-i  
Number: 26017  
ძგჷძგონ-ი (ძგჷძგონს) იგივეა, რაც ძგიძგონი. 

Lemma: dzge'dzgonua  
Number: 26018  
ძგჷძგონუა (ძგჷძგონუას) იგივეა, რაც ძგიძგონუა. ოჭკუმალც ვეწონენც, მუდგას მიოძგჷძგონანც: მასალ., გვ. 93 --
საჭმელს არ დაიწუნებს, რაც იქნება, (იმას) დაძიძგნის (მიაძიძგნის). 

Lemma: dze  
Number: 26019  
ძე (ძეს) იგივეა, რაც ნძე, -- ძე, ვაჟიშვილი, მემკვიდრე; შთამომავლობა. ძექ გუუჭყორდას! -- ძე (მემკვიდრენი) გაუწყდეს!
(წყევლაა). ...საშველი ვა მუჩეს, ძექ გუუჭყორდეს!: ი. ყიფშ., გვ. 154 -- საშველი არ მომცეს, ძე გაუწყდათ! ქ ძე დო მამალჷ
ძე და მომავალი. სქანი ძე დო მამალჷ მოფსირილია -- შენი ძე და მომავალი მოსპობილიო (წყევლაა, -- განსაკუთრებით
ქალები ამბობენ). იხ. მონძე, უნძე. 

Lemma: dzegv-i  
Number: 26020  
ძეგვ-ი (ძეგვს) ეკალი. 

Lemma: dzegve  
Number: 26021  
ძეგვე (ძეგვეს) იგივეა, რაც გვეძე. იხ. ძეგვერე. 

Lemma: dzegvere  



Number: 26022  
ძეგვერე (ძეგვერეს) იგივეა, რაც გვეძერე, -- ტანმორჩილი პიროვნება. 

Lemma: dzegveria  
Number: 26023  
ძეგვერია (ძეგვერიას) იგივეა, რაც გვეძერე, -- პატარა ტანისა და მსუქანი (კაცი, ბავშვი). ჩქიმი ძეგვერია ბოში! -- ჩემი
პატარა ბიჭი! 

Lemma: dzegvona  
Number: 26024  
ძეგვონა (ძეგვონას) ადგილი, სადაც ბევრი ძეგვია, -- ეკალნარი. 

Lemma: dzeeba  
Number: 26025  
ძეება, ძიება, ძიიბა (ძეებას, ძიებას, ძიიბას) სახელი ძიენს, იძიენს ზმნათა -- ძიება. იშაგორილი კოჩეფქუ გაგმიიძიის: ი.
ყიფშ., გვ. 5 -- ამორჩეულმა კაცებმა გამოიძიეს. ძიენს (იყენ. იძიუ იძია, უძიებუ უძიებია, ნოძიუე(ნ) იძიებდა თურმე) გრდუვ. საშ.-
მოქმ. იძიებს. იძიენს (იძიუ იძია, უძიებუ უძიებია) გრდმ. იძიებს. იძიებუ{უ}(ნ) (იძიუ ძიებულ იქნა, ძიებე{ლ/რე} ძიებულა) გრდუვ. ვნებ.
ძიენს ზმნისა -- იძიება. ეძიებუ{უ}(ნ) (ეძიუ ეძია, ძიებუუ სძიებია) გრდუვ. ვნებ. უძიენს ზმნისა -- ეძიება. იძიენე(ნ), იძიინე(ნ) (იძიინუ
შესაძლებელი გახდა ძიება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ძიენს ზმნისა -- შეიძლება ძიება. აძიენე(ნ), აძიინე(ნ) (აძიენუ შეძლო
ეძია, -- , ნოძიუე(ნ) შესძლებია ეძია) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უძიენს ზმნისა -- შეუძლია იძიოს. ოძიებაფუანს (ოძიებაფუუ აძიებინა,
უძიებაფუაფუ უძიებინებია, ნოძიებაფ{უაფ}უე(ნ) აძიებინებდა თურმე) კაუზ. ძიენს ზმნისა -- აძიებინებს. მაძიებელი მიმღ. მოქმ.
მაძიებელი, მძიებელი. ოძიებელი მიმღ. ვნებ. მყ. საძიები, საძიებელი. ძიებული//ძიებური მიმღ. ვნებ. წარს. ძიებული. ნაძიები//ნაძიებუ
მიმღ. ვნებ. წარს. ნაძიები. ნაძიებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ძიების საფასური. უძიებუ მიმღ. უარყ. უძიები, უძებნი. 

Lemma: dzek'v-i  
Number: 26026  
ძეკვ-ი (ძეკვის) იგივეა, რაც ბოკონი, -- მორის ან ქვის ბოძები, რომლებზედაც დაყრდნობილია ფიცრული სახლი (ოდა-
სახლი). 

Lemma: dzek'ven-i  
Number: 26027  
ძეკვენ-ი (ძეკვენს) იგივეა, რაც ძეკვი, -- ძელი, მორი, ბოძი. ჸუდე გერე ძეკვენს -- სახლი დგას ბოძზე. ქომიღუ ნახუა
ოდაში ძეკვენეფი -- მოიტანა დაშლილი ოდის ბოძები. შდრ. ბოკონი. 

Lemma: dzel-i  
Number: 26028  
ძელ-ი (ძელ/რს) უძვლო და უქონო ხორცი (ი. ყიფშ.); რბილი (ხორცი). ძელი ჩხონს უჭკომუ: ქხს, 1, გვ. 209 -- რბილი (ხორცი)
თევზს {შე}უჭამია. ძვალც ძელქ ვადელიასჷნი, ეში ვაგუხჷტონუანცია კოჩი: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 170 -- ძვალს რბილი რომ
არ დასცილდეს, ისე კაცი არ დაუწყებსო ხვრას. თეშ კვათჷნცჷ ძელ დო ძვალცჷ: მასალ., გვ. 89 -- ისე ჭრის რბილსა და
ძვალს. 

Lemma: dzeldixa  
Number: 26029  
ძელდიხა (ძელდიხას) უქვო, რბილი მიწა. 

Lemma: dzeldodzval-i  
Number: 26030  
ძელდოძვალ-ი (ძელდოძვალ/რს) რბილი და ძვალი. ძელდოძვალი მეთხიებუ: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 126 -- რბილი და ძვალი
მეთხოვება (მცილდება). 

Lemma: dzemlar-i  
Number: 26031  
ძემლარ-ი (ძემლარს) ხელსაწყოა ერთგვარი; ხის ჭურჭლის (განსაკუთრებით მურძგას) დამზადებისას იყენებენ. მურძგა
ითლება ძემლარით (მასალები, ტ. 2, ნაწ. 1, გვ. 230). ძემლარს წვრილი და მოკაუჭებული პირი აქვს... პირი ორივე მხრიდან
გალესილია, აქვს ხის ტარი (იქვე). 

Lemma: dzendz-i  
Number: 26032  
ძენძ-ი (ძენძის) ძეძვი. შდრ. ლაზ. დანძი//დაძი ძეძვი (ნ. მარი). 

Lemma: dzendzil/r-i  
Number: 26033  
ძენძილ/რ-ი (ძენძილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ძენძუნს ზმნისა -- დაძენძილი, დაძონძილი. 

Lemma: dzendzua  
Number: 26034  
ძენძუა (ძენძუას) სახელი ძენძუნს ზმნისა -- ძენძვა, ძეძვა. ფრთხიას ორდა, ძაფიქ ვაიკაძენძას -- ფრთხილად იყავი, ძაფი
არ აგეძენძოს. // გადატ. {შე}მოსვა. უჩათ იძენძუუნა ოსურეფი -- შავად იმოსებიან ქალები. ძენძუნს (დოძენძუ დაძენძა, დუუძენძუ
დაუძენძავს, დონოძენძუე(ნ) დაძენძავდა თურმე) გრდმ. ძენძავს. უძენძუნს (დუუძენძუ დაუძენძა, დუუძენძუ დაუძენძავს) გრდმ. სასხვ. ქც.
ძენძუნს ზმნისა -- უძენძავს. იძენძუუ(ნ) (დიიძენძუ დაიძენძა, დოძენძე{ლე}(ნ) დაძენძილა) გრდუვ. ვნებ. ძენძუნს ზმნისა -- იძენძება.
აძენძუუ(ნ) (დააძენძუ დაეძენძა, დოძენძუუ დასძენძვია) გრდუვ. ვნებ. უძენძუნს ზმნისა -- ეძენძება. იძენძე(ნ) (იძენძუ შესაძლებელი
გახდა {და}ძენძვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ძენძუნს ზმნისა -- შეიძლება {და}იძენძოს. აძენძე(ნ) (აძენძუ შეძლო {და}ეძენძა, --
, დონოძენძუე(ნ) შესძლებია დაეძენძა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უძენძუნს ზმნისა -- შეუძლია {და}ძენძოს. ოძენძაფუანს (ოძენძებაფუუ
აძენძვინა, უძენძებაფუაფუ უძენძვინებია, ნოძენძებაფუე(ნ) აძენძვინებდა თურმე) კაუზ. ძენძუნს ზმნისა -- აძენძვინებს. მაძენძალი მიმღ.
მოქმ. მძენძავი. ოძენძალი მიმღ. ვნებ. მყ. საძენძი, საძენძავი. ძენძილი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ძენძილი. ნაძენძა მიმღ. ვნებ. წარს.
ნაძენძი. ნაძენძუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ძენძვის საფასური. {უდუ}უძენძუ მიმღ. უარყ. {და}უძენძავი. 



Lemma: dze{n}dzghil-i  
Number: 26035  
ძე{ნ}ძღილ-ი (ძე{ნ}ძღილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ძე{ნ}ძღუნს ზმნისა -- მაგრად გავსებული, გატენილი. იხ. გოძღე{ნ}ძღილი. 

Lemma: dze{n}dzghua  
Number: 26036  
ძე{ნ}ძღუა (ძე{ნ}ძღუას) სახელი ძე{ნ}ძღუნს ზმნისა -- მაგრად გავსება, გატენა. 

Lemma: dzenc'ar-i  
Number: 26037  
ძენწარ-ი (ძენწარს) იგივეა, რაც ზენწარი, -- 1. ზეწარი. 2. ურმის ნაწილი. შდრ. ოსარე (ი. ყიფშ.). 

Lemma: dzera1  
Number: 26038  
ძერა1 (ძერას) ბოტან. იგივეა, რაც ძერო, -- კამა. იხ. ცეროცო, ცოროცო (ი. ყიფშ., ა. მაყ.). 

Lemma: dzera2  
Number: 26039  
ძერა2 (ძერას) იხ. ნძერა, -- ზოოლ. ძერა. ძერა წიწილეფს მეთხოზუ -- ძერა წიწილებს მისდევს. 

Lemma: dzero  
Number: 26040  
ძერო (ძეროს) ბოტან. იგივეა, რაც ძერა, -- კამა. 

Lemma: dzerkva  
Number: 26041  
ძერქვა (ძერქვას; მრ. რიცხვ.: ძერქვ-ეფ-ი ძელქვები) ბოტან. ძელქვა (ა. მაყ.). არძა ჸუჩა მიდეღუ ძერქვეფი ამბაკო
ჸვენგერექ -- ყველა სახლში წაიღო ძელქვები ამბაკო ჩერჩეტმა. ძერქვონი // ძერქონა ადგილი, სადაც ბევრი ძელქვა დგას
(ხარობს). 

Lemma: dzerc'-i  
Number: 26042  
ძერწ-ი, ძერწვ-ი (ძერწვის) ბოტან. ტირიფი, ძეწნა. იხ. ზიჭონი, ჭიჭონი (ა. მაყ.). ძერწონა ადგილი, სადაც ბევრი ტირიფი
(ძეწნა) ხარობს. 

Lemma: dzeshi  
Number: 26043  
ძეში ძეშა ზმნზ. ძირის ძირამდე (ძის ძემდე). უსინათლო ჸოროფაქ გამმათხოზუ ძეში ძეშა: ქხს, 1, გვ. 68 -- უსინათლო
სიყვარულმა ჩამსდია ძირის ძირამდე (ძის ძემდე). 

Lemma: dzedz-i  
Number: 26044  
ძეძ-ი (ძეძის) იგივეა, რაც ძელი, -- რბილი ხორცი. გერქ თქუუა: დუდი სი ქო{გ}იღუდასია, ძეძი-მავა, კუჩხეფი-ტურასია --
მგელმა თქვაო: თავი შენ გქონდეს, რბილი - მეო და ფეხები - ტურასო. 

Lemma: dzedzgil-i  
Number: 26045  
ძეძგილ-ი (ძეძგილ/რს) იგივეა, რაც ძგეძგილი, -- მიმღ. ვნებ. წარს. ძეძგუნს ზმნისა -- მაგრად გავსებული, გატენილი. 

Lemma: dzedzgua  
Number: 26046  
ძეძგუა (ძეძგუას) იგივეა, რაც ძგეძგუა. 

Lemma: dzec'k'v-i  
Number: 26047  
ძეწკვ-ი (ძეწკვის) ძეწკვი; წვრილი ჯაჭვი. 

Lemma: dzvabal-i  
Number: 26048  
ძვაბალ-ი (ძვაბალ/რს) იგივეა, რაც ჯვაბალი, -- უშნოდ ლაპარაკი. 

Lemma: dzvabra  
Number: 26049  
ძვაბრა (ძვაბრას) მუხანათი, გაიძვერა; ბოროტი არსება (კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 120). 

Lemma: dzval-i  
Number: 26050  
ძვალ-ი (ძვალ/რს) ძვალი. ძვალი კჷნოხიბუ ძგას: ი. ყიფშ., გვ. 140 -- ძვალი მიყრილია (ხერგად) ნაპირზე. ძვალ დო ძელც
ქუვაჩენი, თაში მუშენი გამანწარე!: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 142 -- ძვალსა და რბილს რომ ვუკბინო, ასე რატომ გამამწარებ. 

Lemma: dzvalam-i  
Number: 26051  
ძვალამ-ი (ძვალამს) ძვლიანი. გური უჩა აფუნან დო რენა მორჩე ძვალამი -- გული შავი აქვთ და არიან მოთეთრო
ძვლიანი. ძვალამო ზმნზ. ძვლიანად. ხორცი ძვალამო გჷმიჩამუნია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 185 -- ხორცი ძვლიანად იყიდებაო. 

Lemma: dzvandzval-i  



Number: 26052  
ძვანძვალ-ი (ძვანძვალ/რს) იგივეა, რაც ძვაძვალი, -- ძუნძული. 

Lemma: dzvare  
Number: 26053  
ძვარე (ძვარეს) ცხენის ქეცი, რომელიც აყრევინებს ძუა-ფაფარს. 

Lemma: dzvardzvil-i  
Number: 26054  
ძვარძვილ-ი (ძვარძვილს) მიმღ. ვნებ. წარს. ძვარძუნს ზმნისა -- გამოხრული (დ. ფიფია). 

Lemma: dzvardzvin-i  
Number: 26055  
ძვარძვინ-ი (ძვარძვინს) იხ. გილა-ძვარძვინი. 

Lemma: dzvadzgval-i  
Number: 26056  
ძვაძგვალ-ი (ძვაძგვალ/რს) იგივეა, რაც ძგვანძგვალი, ძვაძვალი, -- წაძუნძულება. მიდეძვაძგვალუ, მარა ცალიორო
გუუტეს -- წაძუნძულდა, მაგრამ ცარიელი გამოუშვეს. 

Lemma: dzvadzval-i  
Number: 26057  
ძვაძვალ-ი (ძვაძვალ/რს) იგივეა, რაც ძვანძვალი, -- ძუნძული; ძუნძულით სიარული. იხ. გილა-ძვა{ნ}ძვალი. 

Lemma: dzvadzvala  
Number: 26058  
ძვაძვალა (ძვაძვალას) ვისაც ძუნძული სჩვევია. ძვაძვალა კოჩი -- მოძუნძულე კაცი. // გადატ. დათვზე იტყვიან ისევე,
როგორც `ბურდღინას' (ტაბუ). 

Lemma: dzvadzvap-i  
Number: 26059  
ძვაძვაფ-ი (ძვაძვაფის) 1. ძუნძული; ნძრევა, რყევა, რხევა; ძუნძულით სირბილი. ქჷდიიჭყჷ ცხენქჷ ძვაძვაფი: ი. ყიფშ., გვ.
97 -- დაიწყო ცხენმა ძუნძული (ზევით-ქვევით რყევით სირბილი). 2. რაიმე დიდი მოცულობის საგნის დაგდება, დავარდნა.
პაღური ქიმიოგჷ, ჯალამო ტყას ქჷმთააძვაძუუ: მ. ხუბ., გვ. 294 -- პანღური (ქე) გაარტყა, ხიანად ტყეში შეაგდო. სქანიჯგუა
მოშაირე სოდგა გინომიძვაძუაფუ -- შენისთანა მოშაირე სადაც გინდა (სადღაც), იქით გადამიგდია. აძვაძუუ(ნ) (დააძვაძუ
დაეცა მაგრად, დოძვაძვაფე{ლე}(ნ) დაცემულა) გრდუვ. ვნებ. ვარდება, ეცემა (მაგრად). ოძვაძუანს (დააძვაძუუ დააგდო დიდი რამე,
დუუძვაძუაფუ დაუგდია, დონოძვაძვაფუე(ნ) დააგდებდა თურმე) გრდმ. აგდებს დიდ რასმე. იძვაძვე(ნ)//იძვაძვინე(ნ) (იძვაძვინუ
შესაძლებელი გახდა {გადა}გდება, ძუნძულით სირბილი; -- ; -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ოძვაძუანს ზმნისა -- შეიძლება
{გადა}გდება. აძვაძვე(ნ)//აძვაძვინე(ნ) (აძვაძვინუ შეძლო {გადა}ეგდო, ძუნძულით ერბინა; -- ; ნოძვაძვ{აფ}უე(ნ) შესძლებია
{გადა}ეგდო, ძუნძულით ერბინა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ოძვაძუანს ზმნისა -- შეუძლია {გადა}აგდოს, ძუნძულით ირბინოს.
მაძვაძვაფალი მიმღ. მოქმ. {გადა}მგდები დიდი რისამე; ძუნძულით ცხენის წამყვანი. ოძვაძვაფალი მიმღ. ვნებ. მყ. {გადა}საგდები;
საძუნძულებელი. დოძვაძვაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. დაგდებული, დაცემული დიდი რამე (ვინმე). {დო}ნაძვაძვეფი მიმღ. ვნებ. წარს.
დანაგდები, დანაცემი (დიდი რამე). {დო}ნაძვაძვაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ცემის (დიდი რამის) ან დახეთქების საფასური. 

Lemma: dzvadzua1  
Number: 26060  
ძვაძუა1 (ძვაძუას) იგივეა, რაც ძვაძვაფი, -- დაგდება; ძუნძულით სირბილი. ქოჩორაში ცხენი ეშე-გჷმე ქიმიიძვაძუ: ი.
ყიფშ., გვ. 94 -- ქოჩორას ცხენი ზევით-ქვევით მიძუნძულებს. 

Lemma: dzvadzua2  
Number: 26061  
ძვაძუა2 (ძვაძუას) იხ. მო-ძვაძუა, -- მიყრა-მოყრა; არევა, აქოთება. 

Lemma: dzvena1  
Number: 26062  
ძვენა1 (ძვენას) სახელი ძუ(ნ) ზმნისა -- დება; ყრა (ბევრისა); არსებობა. ოჭკომალიში ძვენას ვოუღუნია ჭკუა -- საჭმლის
ქონებას არ აქვსო ჭკუა. ეს ვაჯოხო ძვენა -- ამას არ ჰქვია არსებობა (უსულო საგნისა, მაგ., საჭმლის პროდუქტებისა). თირი
ძუ -- თოვლი დევს. მესოფელე ჯოღორიზმა პატი გეძუნია -- მესოფლიე ძაღლის ოდენა პატივი აძევსო (// ადევსო).
ვითოჟირი ჯიმალენს ართი ორთუმელი მეუძჷნა -- თორმეტ ძმას ერთი სასთუმალი უდევთ (გამოცანა: წელიწადი და
თორმეტი თვე). ბერეგის იბექჷდი, დუდი მიკოიძჷდჷ ცაშა: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 114 -- ხმელეთზე ბაქიობდი, თავი გებჯინა
(მიდებული გქონდა) ცაზე. ასე თი შქვიდელი ზღვაში ქვინს ქოძუ: ი. ყიფშ., გვ. 6 -- ახლა ეს დამხრჩვალი ზღვის ფსკერზე
(კი) დევს. ძუ(ნ) მწკრივნაკლი სტატიკური ზმნაა. ძუ ფუძეს ემყარება აწმყოს წრის მწკრივები; მყოფადის წრე -- აძვენუუ
ფუძეს. მეორე და მესამე სერია აკლია. მეოთხე სერიაში გამოყენებულია ნოძვე(ნ) ფუძე. დაწვრილებით იხ. ტ. 1, ტაბულა ხხ1,
გვ. 97-106. შდრ. ლაზ. ძუნ ძევს (ნ. მარი). 

Lemma: dzvena2  
Number: 26063  
ძვენა2 (ძვენას) მო- ზმნისწინით (მო-ძვენა) აღნიშნავს ფეხსაცმლის ჩაცმას. ახალი კუჩხმოდვალი მააძუუ -- ახალი
ფეხსაცმელი აცვია. მააძუ(ნ) (აწმყოს წრის მწკრივებში) გრდუვ. სტატიკ. აცვია ფეხზე. მააძვენუუ(ნ) (მყოფადის წრის
მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. ეცმება ფეხზე. მეორე და მესამე სერია აკლია. მონოძვე(ნ) (მეოთხე სერიის მწკრივებში) გრდუვ.
სტატიკ. ფეხზე ეცვა თურმე. აქტივის (მოქმედებითი გვარის) ფორმებში ენაცვლება: დვალა: მითმიდვანს ფეხზე იცვამს; მიიდვანს
ჩაიცვამს ფეხზე, მიიდუ{უ} ჩაიცვა ფეხზე; მუუდვალუ ჩაუცვამს ფეხზე; მონოდვალუე(ნ) ჩაიცვამდა თურმე ფეხზე. 

Lemma: dzvena3  
Number: 26064  
ძვენა3 (ძვენას) გე- ზმნისწინთან (გე-ძვენა) აღნიშნავს ვალს; `მმართებს'. ვითი გერი დო ტურაში მეტი ვეგემიძჷდუო



ძვენა  (ძვენას) გე- ზმნისწინთან (გე-ძვენა) აღნიშნავს ვალს; `მმართებს'. ვითი გერი დო ტურაში მეტი ვეგემიძჷდუო
სქანდა ოგაფური?: ა. ცაგ., გვ. 36 -- ათი მგლისა და ტურის მეტი არ მედო შენზე გადასახადი? ვეშილებედუავო, თიში
მინჯეს ნასისხერი ჟირი თიზუმა ქიგეძუდუკონიე: მ. ხუბ., გვ. 21 -- არ შეიძლებოდაო, იმის პატრონს ნასესხები ორი იმდენი
რომ მართებოდაო. მილიონიშა თინა ღირუ, ვალი მითინიში ვეგეძჷნი -- მილიონად ის ღირს, არავისი ვალი რომ არ
მართებს. გე-ძუ(ნ) `მართებს' აწმყოს წრის მწკრივებშია გამოყენებული, მყოფადის წრეში -- გეაძვენუუ(ნ) ემართება. მეორე
და მესამე სერია აკლია, 4 სერია ემყარება გენოძვე(ნ) ემართა თურმე -- ფუძეს. მეორე და მესამე სერია იყენებს გედვალა
ფუძეს: გიადუ (ღ გეადუ) დაედო ვალი (2 სერია) და გედვალუ დასდებია (3 სერია). 

Lemma: dzvendzv-i  
Number: 26065  
ძვენძვ-ი (ძვენძვის) 1. ძენძო; ჩენჩო (ლობიოს, სოიოს, ცერცვისა). 2. ჯაგის ეკალი (მოჭრილი გროვა) ყორეზე, ღობეზე
გადავლებული. შდრ. ლეჩხ. ძენძვი პარკოვანი მცენარის ჩენჩო (ა. ღლ.). 

Lemma: dzvendzvere  
Number: 26066  
ძვენძვერე (ძვენძვერეს), ძვენძვერია (ძვენძვერიას) დიდი, უშნო და მოუქნელი პიროვნება, -- ძონძროხა. 

Lemma: dzverdzv-i  
Number: 26067  
ძვერძვ-ი (ძვერძვის) იგივეა, რაც ძვენძვი. ფურცელცჷ ჯამპიში კაკალი ვემშუჸუნუათ: ძვერძვის აშასქჷდჷ დო მალას
იჭყანც ჸორადას -- ფოთოლს თუთის კაკალი არ გააყოლოთ: ძენძოში (შიგ) ჩარჩება და მალე იწყებს ლპობას. 

Lemma: dzvedzvere  
Number: 26068  
ძვეძვერე, ძვეძვერია (ძვეძვერეს, ძვეძვერიას) იგივეა, რაც ძვენძვერე. 

Lemma: dzvedzvin-i  
Number: 26069  
ძვეძვინ-ი (ძვეძვინს) იგივეა, რაც ძვეძუა. 

Lemma: dzvedzua  
Number: 26070  
ძვეძუა (ძვეძუას) სახელი იძვეძუ(ნ) ზმნისა -- დიდი და უშნო ტანის პიროვნების ბუქნაობა, ზევით-ქვევით ხტუნაობა. ინა
ვასხაპუნდუნი, გიიძვეძუდუ -- ის კი არ ცეკვავდა, ბუქნაობდა. ირ წანაში დამორჩილს ჸუდეს მულაძვეძჷდჷნი -- ყოველი
წლის შემოდგომაზე შინ რომ ირეოდა (ბუქნაობდა, ხტუნაობდა). იძვეძუ(ნ) (იძვეძუ იბუქნავა, უძვეძვინუ უბუქნავია, ნოძვეძუე(ნ)
ბუქნაობდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ბუქნაობს, ზევით-ქვევით ხტუნაობს. 

Lemma: dzvigin-i  
Number: 26071  
ძვიგინ-ი (ძვიგინს), ძვიგინაფა (ძვიგინაფას) სახელი იძვიგინანს ზმნისა -- ყუნტვა; ყურყუტი; უპატივცემლო, დაუფასებელი
ყურება. თელი დღას თექ გიიძვიგინანდუ ჯოღორიცალო -- მთელი დღე იქ ყურყუტებდა ძაღლივით. იძვიგინანს (იძვიგინუუ
იყურყუტა, უძვიგინუაფუ უყურყუტია, ნოძვიგინუე(ნ) ყურყუტებდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ყურყუტებს. 

Lemma: dzvileba  
Number: 26072  
ძვილება (ძვილებას) სახელი აძვილენს, ოძვილუ(ნ) ზმნათა -- {მო}ძულება; მოწყენა. მარა დუდქუ ვამაჸვილჷ, რინაქჷთი
მუმეძვილჷ: მასალ., გვ. 108 -- მაგრამ თავი ვერ მოვიკალი, (და აქ) ყოფნაც მომძულდა. აძვილენს (მააძვილუ შეაძულა,
მუუძვილებუ შეუძულებია, მონოძვილებუე(ნ) შეაძულებდა თურმე) გრდმ. აძულებს. ოძვილუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრის მწკრივებში)
გრდუვ. ვნებ. სძულს. ეძვილებუ{უ}(ნ) (ეძვილუ შესძულდა, ძვილებუუ შესძულებია, ნოძვილებუე(ნ) შესძულდებოდა თურმე) გრდუვ.
ვნებ. სძულდება. 

Lemma: dzvir-i  
Number: 26073  
ძვირ-ი (ძვირს) ძვირი. ოწოხოლიანი ჟაშხაშ გეშა სიმინდი ძვირი რდუ -- წინა კვირასთან შედარებით სიმინდი ძვირი იყო.
იხ. უძვირაში. 

Lemma: dzviraas//dzviras  
Number: 26074  
ძვირაას//ძვირას ზმნზ. 1. ძვირად. ჸურუ ვაჸოფენო, მითი თეს ძვირას აფასენსჷ: ი. ყიფშ., გვ. 174 -- სულელი არ ყოფილა,
ვინც ამას ძვირად აფასებს. 2. ძნელად, იშვიათად. ძვირას ოძირაფალი კოჩი რე -- ძნელად სანახავი კაცია. ძვირაას
შითმეფხვადუთ -- იშვიათად ვხვდებით. 

Lemma: dzvireba  
Number: 26075  
ძვირება (ძვირებას) სახელი აძვირენს, იძვირებუ(ნ) ზმნათა -- {გა}ძვირება. ხორა წუხენდუ: ორცხონჯიქ (ორცხონჩქ)
გეეძვირუა -- ქაჩალი სწუხდა: სავარცხელი გაძვირდაო. ვორწყექ, ჸოროფას ქომიძვირენქჷ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 23 --
ვხედავ, სიყვარულს რომ მიძვირებ. აძვირენს (გააძვირუ გააძვირა, გუუძვირებუ გაუძვირებია, გონოძვირებუე(ნ) გააძვირებდა თურმე)
გრდმ. აძვირებს. უძვირენს (გუუძვირუ გაუძვირა, გუუძვირებუ გაუძვირებია) გრდმ. სასხვ. ქც. აძვირენს ზმნისა -- უძვირებს.
იძვირებუ{უ}(ნ) (გიიძვირუ//გეეძვირუ გაძვირდა, გაძვირებე{ლე}(ნ) გაძვირებულა) გრდუვ. ვნებ. აძვირენს ზმნისა -- ძვირდება.
ეძვირებუ{უ}(ნ) (გეეძვირუ გაუძვირდა, გაძვირებუ{უ} გასძვირებია) გრდუვ. ვნებ. უძვირენს ზმნისა -- უძვირდება. იძვირინე(ნ)
(იძვირინუ შესაძლებელი გახდა {გა}ძვირება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. აძვირენს ზმნისა -- შეიძლება {გა}ძვირება. აძვირინე(ნ)
(აძვირინუ შეძლო {გა}ეძვირებინა, -- , გონოძვირებუე(ნ) შესძლებია გაძვირება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უძვირენს ზმნისა -- შეუძლია
{გა}აძვიროს. ოძვირებაფუანს (ოძვირებაფუუ აძვირებინა, უძვირებაფუაფუ უძვირებინებია, ნოძვირებაფუე(ნ) აძვირებინებდა თურმე)
კაუზ. აძვირენს ზმნისა -- აძვირებინებს. მაძვირებელი მიმღ. მოქმ. {გა}მძვირებელი. ოძვირებელი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}საძვირებელი.
გაძვირებული მიმღ. ვნებ. წარს. გაძვირებული. {გო}ნაძვირები/უ მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნაძვირები. {გო}ნაძვირებუერი მიმღ. ვნებ. წარს.
{გა}ძვირების საფასური. უძვირებუ, უგუძვირებუ მიმღ. უარყ. {გა}უძვირებელი. 

Lemma: dzvirpas-i  



Lemma: dzvirpas-i  
Number: 26076  
ძვირფას-ი (ძვირფასის) ძვირფასი. ძვირფასი რდუ, პატონი, ირფელი -- ძვირფასი იყო, ბატონო, ყველაფერი. იხ.
უძვირფაში. 

Lemma: dzvirpasala  
Number: 26077  
ძვირფასალა (ძვირფასალას) ძვირფასობა. 

Lemma: dzvidzva  
Number: 26078  
ძვიძვა, ძვიძვალ-ი (ძვიძვა{ლ}-ს) უშნოდ დიდი; გაბერილი; ზორზოხი; ბეწვაბურძგნილი. კვარიაჯგურა ძვიძვალს ვა
ვაღირსენთ გალიასჷ: მასალ., გვ. 97 -- ყვავით გაბურძგნილს არ ვაღირსებთ გალიას. ართ ძვიძვალი ოსური რე -- ერთი
უშნოდ დიდი (გაბერილი) ქალია. შდრ. ძვიძვინი. 

Lemma: dzvidzvin-i  
Number: 26079  
ძვიძვინ-ი (ძვიძვინს) 1. გაბერილი; 2. გაფუყულად {გამო}ჩენა, გამოხედვა. მაფშალიაში გალიას ვირი მითიძიძვინანს:
ქხს, 1, გვ. 306 -- ბულბულის გალიაში ვირი ზის (გაფუყული). იძვიძვინანს, ჭკომუაში მეტის მუთას აკეთენს -- გაფუყულია,
ჭამის მეტს არაფერს აკეთებს. შდრ. სვისვინი; წვიწვინი. 

Lemma: dzia  
Number: 26080  
ძია (ძიას) იგივეა, რაც რძია, -- მძივი. გჷრჷნს ძია მუშით ოკო, კისერს გიობუდასჷნ?: მ. ხუბ., გვ. 341 -- ვირს მძივი
რისთვის უნდა, კისერზე რომ ებას? ძია ბძირი, კაკა ბძირი, ქილორი ღორონთქ ქჷმოძირ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 20-21 --
მძივი ვნახე, ცალი (კაკა) ვნახე, ღმერთმა ხოხობი დამანახე. შხვა ცირენსჷ თქვა გიშარჩქუთ, მუჭო ძიას ბრილიანტი: მ.
ხუბ., გვ. 325 -- სხვა გოგოებში თქვენ გამოირჩევით, როგორც მძივში ბრილიანტი. 

Lemma: dziash  
Number: 26081  
ძიაშ ჯა (ძიაშ ჯას) ბოტან. მელია. იხ. ჭყვეტაში ჯა (ა. მაყ.). 

Lemma: dzigvin-i  
Number: 26082  
ძიგვინ-ი (ძიგვინს) უშნოდ ყურება (გამოხედვა). ვაიჸორსჷნ, ფერ კოჩი ოძიგვინანსია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 45 -- რომ არ
გიყვარს, ისეთი კაცი უშნოდ გამოიყურებაო. შდრ. ძიგინი. 

Lemma: dzigvinapa  
Number: 26083  
ძიგვინაფა (ძიგვინაფას) იხ. ე-ძიგვინაფა. 

Lemma: dzigv-dzagv-i  
Number: 26084  
ძიგვ-ძაგვ-ი (ძიგვ-ძაგვის) `ძიგვ-ძაგვი'. ვა-იჸორსჷნ ფერ კოჩიშ ჭკუმუა ჭკიპ-ჭკაპუ რენია დო ულა -- ძიგვ-ძაგვი: ხალხ.
სიბრ., 1, გვ. 45 -- რომ არ გიყვარს ისეთი კაცის ჭამა `ჭკიპ-ჭკაპუ' არისო და სიარული - `ძიგვ-ძაგვი'. 

Lemma: dzigin-i  
Number: 26085  
ძიგინ-ი (ძიგინს), ძიგინუა (ძიგინუას) სახელი იძიგინანს ზმნისა -- ყუნტვა, ყურყუტი; უშნო, უაზრო ყურება. ქიგერდას თექ,
იძიგინუას -- იდგეს იქ, იყურყუტოს უაზროდ. იძიგინანს (იძიგინუუ უშნოდ იყურა, უძიგინუუ უშნოდ უყურებია, ნოძიგინუე(ნ) უაზროდ
იყურებოდა თურმე) გრდუვ. უშნოდ (უაზროდ) იყურება; ყუნტავს, ყურყუტებს. 

Lemma: dzigir-i  
Number: 26086  
ძიგირ-ი (ძიგირს), ძჷგჷრ-ი (ძჷგჷრს) 1. ეკალი; ეკალბარდი. ძიგირქ ქიმიაგუ კუჩხის -- ეკალი შეესო ფეხში. შხვაში ხეთი
ძიგირი ეფი ოსოფალი რენია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 160 -- სხვისი ხელით ეკალი ადვილი მოსაგლეჯი არისო. ძიგირიში
გინარდის ძიგირიში გეღურა უსხუნუნია: თ. სახოკ., გვ. 266 -- ეკალზე გაზრდილს ეკალზე სიკვდილი ურჩევნიაო. 2. ბოტან.
მაყვალი; ეკალა; ეკალღიჭა (ა. მაყ.). პაპაქ ძიგირს ქაშეტყობჷ: მ. ხუბ., გვ. 170 -- მღვდელი ეკალბარდში დაიმალა. იხ.
კალია, კალიე, კალიეში ძჷგჷრი, კაკილარი, კორჩხელი. შდრ. იმერ., გურ. ძიგურა/ჲ ეკალა (ვ. ბერ., ა. ღლ.). 

Lemma: dzigiram-i  
Number: 26087  
ძიგირამ-ი (ძიგირამს) ეკლიანი. ნინა გიღუ შხამიანი, ძიგირამი ვარდი რექ: მასალ., გვ. 44 -- ენა გაქვს შხამიანი, ეკლიანი
ვარდი ხარ. 

Lemma: dzigire  
Number: 26088  
ძიგირე (ძიგირეს) ბოტან. ეკალა. ძიგირე დო კაკლარით შქირენი მის გინაღინენია! -- ეკალათი და ეკალღიჭათი შიმშილი
ვის შეუძლია გადაიტანოსო! 

Lemma: dzigireshi  
Number: 26089  
ძიგირეში კაკირ-ი (ძიგირეში კაკირს) ეკალა (საჭმელი). ძიგირეში კაკირი პჭკომია -- ეკალა ვჭამეო. 

Lemma: dzigirishi  
Number: 26090  
ძიგირიში მუჸია (ძიგირიში მუჸიას) მაყვალი. იხ. ძჷგირიში მუჸი. 



Lemma: dzigirishi  
Number: 26091  
ძიგირიში ჯა (ძიგირიში ჯას) ბოტან. ეკლის ხე; ლობიოს ხე, -- აკაციის ჯიშია ერთგვარი. 

Lemma: dzigiron-i  
Number: 26092  
ძიგირონ-ი, ძიგირონა (ძიგირონს, ძიგირონას) ეკალნარი, ეკალბარდიანი ადგილი. ტალიკე ღურელი ძიგირონიშა
ქაჸოთჷ: მ. ხუბ., გვ. 160 -- შიშველი მკვდარი ეკალნარში ისროლა. შდრ. ქირცხონი; ქუცონი. იხ. ძჷგირონი. 

Lemma: dzigonua  
Number: 26093  
ძიგონუა (ძიგონუას) სახელი ძიგონუნს ზმნისა -- ძიძგნა. ჩხოუქ არდგილი, გური ვეგეუდუნი, თეში მიიდიარუ, - მოძიგონუ
-- ძროხამ ადგილი, გული რომ არ დაუდო, ისე მოიბალახა, მოძიძგნა. 

Lemma: dzigua  
Number: 26094  
ძიგუა (პაღურიში) სახელი ძიგუნს (პაღურს) ზმნისა -- ამორტყმა პანღურისა. ძიგუ პაღური დო გალე ქაახუნუუ -- ამოარტყა
პანღური და გარეთ გააგდო (გასვა). ძიგუნს (ქოძიგუ გააპანღურა, ქოუძიგუ გაუპანღურებია, ქონოძიგუე(ნ) გააპანღურებდა თურმე)
გრდმ. ამოჰკრავს (პანღურს). 

Lemma: dzieba  
Number: 26095  
ძიება (ძიებას) იგივეა, რაც ძეება, -- სახელი იძიენს ზმნისა -- ძიება, გამოძიება. თინეფიშ საქმეს პროკურატურა იძიენდუ --
იმათ საქმეს პროკურატურა იძიებდა. 

Lemma: dzi{v}ut  
Number: 26096  
ძი{ვ}უთ ზმნზ. ძლივს. იხ. ძიუთ. 

Lemma: dziiba  
Number: 26097  
ძიიბა (ძიიბას) იგივეა, რაც ძეება, ძიება. 

Lemma: dzik'a  
Number: 26098  
ძიკა (ძიკას) 1. კაცის სახელია. 2. ამპარტავანი. იხ. ძიკალი. 

Lemma: dzik'al-i  
Number: 26099  
ძიკალ-ი (ძიკალს) ამპარტავანი; გაბღენძილი; უშნოდ გაბერილი. 

Lemma: dzik'in-i  
Number: 26100  
ძიკინ-ი (ძიკინს) გაბღენძა, {გა}ამპარტანება. იხ. ძიკინუა. 

Lemma: dzik'inua  
Number: 26101  
ძიკინუა (ძიკინუას) სახელი იძიკინანს, ძიკონდუ(ნ) ზმნათა -- გაბღენძა, უსაფუძვლო ამპარტავნობა. ნაბეტანი გოძიკონდუ
ბოლო დროს -- ნამეტანი გაიბღინძა ბოლო დროს. მუჭო რე, გილუძიკანს დუდინი! -- როგორაა, ამპარტავნულად რომ
დააქვს თავი! იძიკინანს (იძიკინუუ იბღინძა, უძიკინუაფუ უბღენძია, ნოძიკინუე(ნ) იბღინძებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. იბღინძება.
ოძიკინანს (იყენ. გოძიკონდუ გაიბღინძა, გოძიკინელ/რე(ნ)//გოძიკინაფე{ლ/რე}(ნ) გაბღენძილა) გრდუვ. საშ.- ვნებ. გაბღენძილია. შდრ.
ძიკალი. 

Lemma: dzik'onua  
Number: 26102  
ძიკონუა (ძიკონუას) სახელი იძიკონუ(ნ) ზმნისა -- მიწის ჩიჩქნა. ძიკონუნს (დოძიკონუ დაჩიჩქნა, დოუძიკონუ დაუჩიჩქნია,
დონოძიკონუე(ნ) დაჩიჩქნიდა თურმე) გრდმ. ჩიჩქნის. იძიკონუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ.
ძიკონუნს ზმნისა -- იჩიჩქნება. 

Lemma: dzil-i  
Number: 26103  
ძილ-ი (ძილს) ჩონგურზე გაბმული საგანგებოდ დაგრეხილი ძაფი, -- ძალი, სიმი. სუმი ძაფი დო ძილი მა, ჩონგურს
გევობირი მა: ქხს, 1, გვ. 148 -- სამი ძაფი და ძილი მე, ჩონგურზე დავამღერე მე. 

Lemma: dzila  
Number: 26104  
ძილა (ძაფი) წყვილი ძაფი. შდრ. კაკა (მასალები, ტ. 2, ნაწ. 2, გვ. 227). 

Lemma: dzimatala  
Number: 26105  
ძიმათალა (ძიმათალას) ორსულობა, ფეხმძიმეობა. 

Lemma: dzimar-i  
Number: 26106  
ძიმარ-ი (ძიმარს) ძმარი. შდრ. ჯუმორი. 

Lemma: dzime  



Number: 26107  
ძიმე (ძიმეს) მძიმე. ძიმეთ ზმნზ. მძიმედ. ძიმეთ მეურს -- მძიმედ მოდის. // გადატ. ფეხმძიმე, ორსული. ძიმეთი რე --
ფეხმძიმედ (ორსულად) არის. 

Lemma: dzina  
Number: 26108  
ძინა (ძინას) მატება. ძინაქჷ მეუჭყორდჷ: ა. ცაგ., გვ. 6 -- მატება შეუწყდა. იხ. ძინუა. 

Lemma: dzinatebul-i  
Number: 26109  
ძინათებულ-ი (ძინათებულ/რს) მატებადამთავრებული. ძინათებული ორინჯი -- ზრდა (მატება-) დამთავრებული საქონელი.
იხ. ძინა. 

Lemma: dzinel/r-i  
Number: 26110  
ძინელ/რ-ი (ძინელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. იძინანს ზმნისა -- {მო}მატებული. 

Lemma: dzinua  
Number: 26111  
ძინუა (ძინუას) სახელი იძინანს, ძინულენს ზმნათა -- მატება, შეძენა; მოგება. ბოში ვიშო-ვიშო ძინულენს: ა. ცაგ., გვ. 4 --
ბიჭი იქით-იქით მატულობს. ულას მუუძინჷ: ი. ყიფშ., გვ. 23 -- სიარულს მოუმატა. ქონება ეიკინანსი დო დიიკინანსია,
პატიოსნება დო რჩქინა ირო იძინანსია -- ქონება აიწევს და დაიწევსო, პატიოსნება და ცოდნა ყოველთვის იმატებსო. თაქ
თელეფც ოძინჷ: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 136 -- აქ მეტია ცოცხლებში. ძინულენს (იყენ. იძინუ იმატა, უძინუუ {მო}უმატებია, ნოძინუე(ნ)
მატულობდა თურმე) გრდუვ. საშ.- მოქმ. მატულობს. აძინუ{უ}(ნ) (აძინუ {მო}ემატა, ძინუუ {მო}მატებია) გრდუვ. ვნებ. უძინანს
ზმნისა -- ემატება. იძინანს (იძინუ იმატა, ძინე{ლე} {მო}მატებულა, ნოძინუე(ნ) მატულობდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. იმატებს. უძინანს
(უძინუ უმატა, უძინუუ უმატებია) გრდმ. სასხვ. ქც. უმატებს. ოძინუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრის მწკრივებში) გრდუვ. სტატიკ. მეტია.
იძინინე(ნ) (იძინინუ შესაძლებელი გახდა {მო}მატება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. იძინანს ზმნისა -- შეიძლება {მო}მატება.
აძინინე(ნ) (აძინინუ შეძლო {მო}ემატებინა, -- , მონოძინუე(ნ) შესძლებია მომატება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უძინანს ზმნისა --
შეუძლია {მო}უმატოს. ოძინაფუანს (მააძინაფუუ მოამატებინა, მოუძინაფუაფუ მოუმატებინებია, მონოძინაფ{უაფ}უე(ნ) მოამატებინებდა
თურმე) კაუზ. იძინანს ზმნისა -- ამატებინებს. მაძინალი მიმღ. მოქმ. მმატებელი. მაძინე მიმღ. აწმყ. {მო}მმატებელი. ოძინალი
მიმღ. ვნებ. მყ. სამატებელი. ოძინე მიმღ. ვნებ. მყ. სამატები. ძინელი მიმღ. ვნებ. წარს. {მო}მატებული. ნაძინა, ნაძინუ მიმღ. ვნებ.
წარს. ნამატი, ნამატები. ნაძინაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. მატების საფასური. უძინუ, უმუძინუ მიმღ. უარყ. {მო}უმატებელი.შდრ. ლაზ.
ძინ: მო{ნ}ძინუ გაზრდა, მომატება (ნ. მარი). 

Lemma: dzinc'ar-i  
Number: 26112  
ძინწარ-ი (ძინწარს) იგივეა, რაც ზენწარი, -- 1. ზეწარი. 2. ურმის ნაწილი. 

Lemma: dzira  
Number: 26113  
ძირა (ძირას), ძირაფა (ძირაფას) სახელი ძირუნს ზმნისა -- ნახვა; ჩვენება. ის კოჩიში ძირაფა ვააკოდჷ: ი. ყიფშ., გვ. 55 --
იმას კაცის ნახვა არ უნდოდა. მეხასიათუ ოთახუეფიში ძირაფაქ: მ. ხუბ., გვ. 8 -- მოეხასიათა ოთახების ნახვა. (იში)
ძირაფაშა მუთუნი ვო უსხუნუნა: ი. ყიფშ., გვ. 158 -- (იმის) ნახვაზე არაფერი ურჩევნიათ. მითინი მა ვაბძირი: ქხს, 1, გვ. 40 -
- არავინ (ვერავინ) მე ვერ ვნახე. თი დღას მალას გოძირანქ: ეკური, გვ. 385 -- იმ დღეს მალე გაჩვენებ. ძირა, ვაძირა,
-ქომორაჸია: თ. სახოკ., გვ. 267 -- ნახო, ვერ ნახო, - მოდენეო. ჭინჭას მუში წკინტილი დიდო აძირუაფუდუა: თ. სახოკ., გვ.
268 -- ჭინჭრაქას თავისი სკინტლი დიდად ეჩვენებოდაო. ქორძირუნქჷნი, გური მაჭუ, ვარძირუნქჷნი, უფრაში: ქხს, 1, გვ. 43
-- რომ გნახავ, გული მტკივა, რომ ვერ გნახავ, უარესი. ჩილი დო ქომონჯი ვა გიძჷრჷნიავო?: მ. ხუბ., გვ. 218 -- ცოლი და
ქმარი არ გინახავსო? ეთიში სინთეთ შარას იძირაფუანდჷ: ი. ყიფშ., გვ. 79 -- იმის სინათლით გზას იკვლევდა. ძირუნს
({ქო}ძირუ ნახა, {ქუ}უძირუ უნახავს, {ქო}ნოძირ{აფ}უე(ნ) ნახავდა თურმე) გრდმ. ნახავს (ეხლანდელ დროში ენაცვლება ორწყე ხედავს).
ძირაფულენს (იყენ. იძირუანს ინახულებს, იძირუუ ინახულა, უძირუაფუ უნახულებია, ნოძირაფუე(ნ) ინახულებდა თურმე) გრდუვ. საშ.-
მოქმ. ნახულობს. იძირუანს (იძირუუ ინახულა, უძირუაფუ უნახულებია) გრდმ. სათავ. ქც. ძირუნს ზმნისა -- ინახულებს. უძირუანს
(უძირუუ უნახა, უძირუაფუ უნახულებია) გრდმ. სასხვ. ქც. ძირუნს ზმნისა -- უნახავს, გაუსინჯავს. ოძირანს (ოძირუ ანახა, უძირაფუ
უნახვებია) გრდმ. ანახებს. აძირე(ნ)//აძირუაფუ(ნ) (მააძირუ მოელანდა, მოძირაფუ მოლანდებია, მონოძირაფუე(ნ) მოელანდებოდა
თურმე) გრდუვ. ვნებ. ძირუნს ზმნისა -- ელანდება, ეჩვენება. იძირე(ნ) (ქიიძირუ ნახულ იქნა, ქოძირაფე{ლ/რე}(ნ) ნახულა) გრდუვ.
ვნებ. ძირუნს ზმნისა -- ჩანს, იხედება. იძირე(ნ), იძირენე(ნ) (იძირენუ შესაძლებელი გახდა ნახვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
ძირუნს ზმნისა -- შეიძლება ნახვა, ჩვენება. აძირე(ნ), აძირენე(ნ) (აძირენუ შეძლო ენახა, -- , ნოძირ{აფ}უე(ნ) შესძლებია ენახა)
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უძირუანს ზმნისა -- შეუძლია ნახოს, აჩვენოს. ოძირაფუანს (ოძირაფუუ ანახვ{ებ}ინა, უძირაფუაფუ
უნახვ{ებ}ინებია, ნოძირაფ{უაფ}უე(ნ) ანახვებინებდა თურმე) კაუზ. ოძირანს ზმნისა -- ანახვ{ებ}ინებს. მაძირაფალი, მაძირაფუ, მაძირე
მიმღ. მოქმ. მნახველი. ოძირაფალი, ოძირაფუ, ოძირე მიმღ. ვნებ. მყ. სანახავი. ძირაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. ნახული. ნაძირეფი,
ნაძირეფუ მიმღ. ვნებ. წარს. ნანახი. ნაძირაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ნახვის საფასური. უძირაფუ მიმღ. უარყ. უნახავი. შდრ. რწყება;
ლაზ. ძირ: ოძირუ ხედვა, ჩვენება (ნ. მარი). 

Lemma: dzirapashax  
Number: 26114  
ძირაფაშახ! ნახვამდის! იგივეა, რაც შვიდებით! ართი ქოთქუუ `ძირაფაშახ!' დო მიდართუ -- ერთი თქვა `ნახვამდის!' და
წავიდა. 

Lemma: dzirgin-i  
Number: 26115  
ძირგინ-ი (ძირგინს) ლაზღანდარობა; უშნოდ სიცილი; უშნო ამაყობა. 

Lemma: dzirginua  
Number: 26116  
ძირგინუა (ძირგინუას) სახელი იძირგინუ(ნ) ზმნისა -- ლაზღანდარობა; უშნოდ სიცილი. იძირგინანს (იძირგინუუ უშნოდ იცინა,
უძირგინუუ უშნოდ უცინია, ნოძირგინუე(ნ) უშნოდ იცინოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ულაზათოდ (უშნოდ) იცინის, -- იკრიჭება. 

Lemma: dzirgonil-i  



Number: 26117  
ძირგონილ-ი (ძირგონილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ძირგონუნს ზმნისა -- 1. გადატყავებული. 2. მუნიანი, ქეციანი (ი. ყიფშ). იხ.
გო-ძირგონილი. 

Lemma: dzirgonua  
Number: 26118  
ძირგონუა (ძირგონუას) სახელი ძირგონუნს ზმნისა -- ტყავება, ღლეტა (ქავილით). იხ. გო-ძირგონუა. 

Lemma: dzirt'k'vila  
Number: 26119  
ძირტკვილა (ძირტკვილას) ბოტან. ძირტკბილა. შდრ. ზინტკვილი. 

Lemma: dzirkva  
Number: 26120  
ძირქვა (ძირქვას) იგივეა, რაც ძიქვა. 

Lemma: dzirgh-i  
Number: 26121  
ძირღ-ი (ძირღის) თოკი. ღურელიშა ძირღი მუსკუ, გილუნთირ, გილუჩერჩელ: აია, 1, გვ. 21 -- მკვდრისთვის თოკი უბია
(და), დაათრევს. 

Lemma: dzirdzon-i  
Number: 26122  
ძირძონ-ი (ძირძონს) {და}ფლეთა, {და}გლეჯა. იხ. ძირძონუა. 

Lemma: dzirdzonil-i  
Number: 26123  
ძირძონილ-ი (ძირძონილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ძირძონუნს ზმნისა -- დაგლეჯილი, დაფლეთილი. 

Lemma: dzirdzonua  
Number: 26124  
ძირძონუა (ძირძონუას) სახელი ძირძონუნს ზმნისა -- დაგლეჯა, დაძიძგნა, დაფლეთა (ხორცისა). დოძირძონუ ხორცი დო
თეში ოჭკომუ -- დაგლიჯ-დაფლითა ხორცი და ისე შეჭამა. ძირძონუნს (დოძირძონუ დაგლიჯა, დუუძირძონუ დაუგლეჯია,
დონოძირძონუე(ნ) დაგლეჯდა თურმე) გრდმ. გლეჯს, ფლეთს (ხორცს). მაძირძონალი მიმღ. მოქმ. {და}მგლეჯი, {და}მფლეთი
(ხორცისა). ოძირძონალი მიმღ. ვნებ. მყ. საგლეჯი, საფლეთი. ძირძონილი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}გლეჯილი, {და}ფლეთილი.
ნაძირძონა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაგლეჯი, ნაფლეთი. ნაძირძონუერი მიმღ. ვნებ. წარს. გლეჯის, ფლეთის საფასური. 

Lemma: dzirc'a  
Number: 26125  
ძირწა (ძირწას) ბოტან. ძირმწარე. ძირწა დუდელემს იკეთენს -- ძირმწარე თავთავებს იკეთებს. ძირწაღ *ძირ-წარე ძირ-
მწარე. 

Lemma: dziu  
Number: 26126  
ძიუ, ძიუთ, ძიუთუ/ჷ ზმნზ. ძლივს. ძიუთ ორჯგინჷ, ონდეთ ორჯგინჷ: მ. ხუბ., გვ. 253 -- ძლივს აჯობა, ოდნავ აჯობა. `ბულათია
მოკონია', - თენა ძიუთუ ქოთქუუ: მასალ., გვ. 63 -- `ბულათია მინდაო,' - ეს ძლივს თქვა. შდრ. ძივუთ. 

Lemma: dziu  
Number: 26127  
ძიუ დო ღურათ ზმნზ. ძლივს. ძიუდოღურათ ქიკიდეს თითო ლუკა ოჭკომალი: მ. ხუბ., გვ. 85 -- ძლივს იგდეს თითო ლუკმა
საჭმელი. ძივუ დო ღურათ გექთიიღესჷ ჩხონჩხი დო გური: ი. ყიფშ., გვ. 95 -- ძლივს გამოიტანეს ღვიძლი და გული. 

Lemma: dziu-dziut  
Number: 26128  
ძიუ-ძიუთ ზმნზ. ძლივ-ძლივ, ძლივძლივობით. ძიუ-ძიუთ იბღა შურსუ: ი. ყიფშ., გვ. 150 -- ძლივძლივობით ვსუნთქავ (წავიღებ
სულს). ძიუ-ძიუთ მიგაგ უშარე ტყას: აია, 1, გვ. 21 -- ძლივძლივობით მიგოგავს (მიგოგმანებს) უგზო ტყეში. 

Lemma: dzikva  
Number: 26129  
ძიქვა (ძიქვას) შარვალი; ბამბის (ხამელინის) შარვალი (ს. მაკალ., გვ. 255). სი ძიქვა მიგოხირუნი, თითი ჯგირი კოჩი
ჸოფერენია: ა. ცაგ., გვ. 47 -- შენ შარვალი რომ მოგპარა, ისიც კარგი კაცი ყოფილაო. სუვაში ხირუას ძიქვა ქიმიოხირჷ: ი.
ყიფშ., გვ. 52 -- ფრთის მოპარვისას შარვალი (ქე) მოჰპარა. ხარცქილ(ი) ძიქვაში მენდუული: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 58 --
დახეული (გამსკდარი) შარვლის ამარა. თითო-თითო არძას ძიქვაშა ქაალუდჷ: მ. ხუბ., გვ. 266 -- თითო-თითო ყველას
შარვალში ჩაუდო. ძიქვაში ნოჸელი შარვლის ტოტი. შდრ. ზ. აჭარ. ძიგვა შარვალი, შეკერილი ოჯახში მოქსოვილი უხეში
შალის ნაჭრისაგან (შ. ნიჟარ.); ლაზ. ძიკვა, ზიპკა, ძიქვა, წიკვა ქვედა საცვალი (ნ. მარი). 

Lemma: dzigh-i  
Number: 26130  
ძიღ-ი (ძიღის) უხიაგი (კაცი) (ბ. კილანავა). 

Lemma: dzigha  
Number: 26131  
ძიღა (ძიღას) პატარა (მოფერებით); საკუთარ სახელადაც გვხვდება. 

Lemma: dzighal-i  
Number: 26132  
ძიღალ-ი, ძიღვალ-ი (ძიღ{ვ}ალს) პატარა და უშნო; გაბღენძილი. 



Lemma: dzighva  
Number: 26133  
ძიღვა (ძიღვას) იგივეა, რაც ძიღა. 

Lemma: dzighvin-i.  
Number: 26134  
ძიღვინ-ი. ძიღინ-ი (ძიღ{ვ}ინს) პატარის (ბავშვის) გაბღენძა, გამართვა, გაჭიმვა. იძიღვინანს (იძიღვინუუ იბღინძა, უძიღვინუაფუ
უბღენძია, ნოძიღვინუე(ნ) იბღინძებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. იბღინძება. ოძიღვინანს იგივეა, რაც იძიღვინანს, -- იჭიმება,
იბღინძება. 

Lemma: dzighi  
Number: 26135  
ძიღი კოჩ-ი (ძიღი კოჩის//კოს) პატარა კაცი. შდრ. ძიღა. // გადატ. ცუდის მკეთებელი, სიგლახის ჩამდენი. 

Lemma: dziq'in-i  
Number: 26136  
ძიყინ-ი (ძიყინს) უშნო ამპარტავნობა (მუცელგაბერილისა). 

Lemma: dzi՚al-i  
Number: 26137  
ძიჸალ-ი (ძიჸალს) უშნოდ მუცელწამობერილი. 

Lemma: dzi՚in-i  
Number: 26138  
ძიჸინ-ი (ძიჸინს) იგივეა, რაც ძიყინი, -- მუცელგაბერილი. მუჭო ქორა უძიჸანს! -- მუცელი როგორ გაბერვია. იხ. ძიჸალი. 

Lemma: dzica  
Number: 26139  
ძიცა (ძიცას), ძიცინ-ი (ძიცინს) სახელი იძიცანს ზმნისა -- სიცილი; გაცინება. ძიცა გურიში წამალი რენია: ხალხ. სიბრ., 1,
გვ. 171 -- სიცილი გულის წამალი არისო. დიაკონს ძიცაქ ვა მაკინენჷ: ი. ყიფშ., გვ. 9 -- დიაკონმა სიცილი ვერ შეიკავა.
ბრელი ძიცას ბრელი ნგარა მოჸუნცია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 20 -- ბევრ სიცილს ბევრი ტირილი მოჰყვებაო. თისხი
გიძიცინუდას: ენგური, გვ. 247 -- იმდენი გეცინოს. მუჭო თოლი უძიცანს: ი. ყიფშ., გვ. 136 -- თვალი როგორ უცინის. ართი
იძიცანცჷ-და, დუც გაძიცანცია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 10 -- ერთი თუ იცინის, თავს დასცინისო. იძიცანს (იძიცუ იცინა, უძიცინუ
უცინია, ნოძიცინუე(ნ) იცინოდა თურმე) გრდუვ. იცინის. უძიცანს (უძიცუ უცინა, უძიცინუ უცინია) გრდუვ. სასხვ. ქც. იძიცანს ზმნისა --
უცინის. ოძიცინუანს (ოძიცინუუ აცინა, უძიცინუაფუ უცინებია) გრდმ. აცინებს. აძიცინუაფუ(ნ) (გააძიცინუ გაეცინა, გოძიცინაფუ გასცინებია)
გრდუვ. ვნებ. ეცინება. იძიცე(ნ), იძიცინე(ნ) (იძიცინუ შესაძლებელი გახდა გაცინება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. იძიცანს ზმნისა
-- შეიძლება სიცილი, გაცინება. აძიცე(ნ), აძიცინე(ნ) (აძიცინუ შეძლო {გა}ეცინა, -- , გონოძიც{ინ}უე(ნ) შესძლებია გაცინება) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. უძიცანს ზმნისა -- შეუძლია {გა}იცინოს. ოძიცინაფუანს (ოძიცინაფუუ აცინებინა, უძიცინაფუაფუ უცინებინებია,
ნოძიცინაფუე(ნ) აცინებინებდა თურმე) კაუზ. ოძიცინუანს ზმნისა -- აცინებინებს. მაძიც{ინ}ალი მიმღ. მოქმ. {გა}მცინებელი. მაძიცე,
მოძიცე, მაძიცინე მიმღ. აწმყ. {გა}მცინებელი, მოსიცილე. ოძიცინალი, ოძიცე მიმღ. ვნებ. მყ. სასაცილო, {და}საცინი. ძიცებული მიმღ.
ვნებ. წარს. {გა}ცინებული. ნაძიცა, ნაძიცინა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაცინი. ნაძიცუერი, ნაძიცინუერი მიმღ. ვნებ. წარს. სიცილის საფასური.
{უგუ}უძიცინუ, უგუძიცუ მიმღ. უარყ. {გა}უცინელი, გაუცინარი. იხ. გე-ძიცა // გე-ძიცინ-ი; გო-ძიცა // გო-ძიცინი; ეკო-ძიცინ-ი; მიშა-
ძიცა // მიშა-ძიცინ-ი... შდრ. ლაზ. ძიც: ოძიცინუ სიცილი (ნ. მარი). 

Lemma: dzica-dzicat  
Number: 26140  
ძიცა-ძიცათ ზმნზ. სიცილ-სიცილით. აშო ძიცა-ძიცათ მოჸუნდესია, ვიშო ნგარათ ვერაჸუა -- აქეთ სიცილ-სიცილით
მოჰყავდათო, იქით ტირილით ვერ გარეკესო. 

Lemma: dzicebul-i  
Number: 26141  
ძიცებულ-ი (ძიცებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. იძიცანს ზმნისა -- {გა}ცინებული. ძიცებულო ზმნზ. გაცინებულად. ბონდო ბოში
ძიცებულო ახუტოლუუ ლურცია: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 112 -- ბონდო ბიჭი (პირ)მცინარი ჩაეხუტება ძილსაო. 

Lemma: dzicua  
Number: 26142  
ძიცუა (ძიცუას) იგივეა, რაც ძიცა, -- სიცილი. 

Lemma: dzidzava  
Number: 26143  
ძიძავა (ძიძავას) რელიგ. გვალვის დროს სოფლის გოგოები გააკეთებდნენ დედოფალას, რომელსაც ქალურად
მორთავდნენ. დედოფალას სოფელში შემოატარებდნენ, შემდეგ მას ქალები დაიტირებდნენ, წყალში გადააგდებდნენ და
დაახრჩობდნენ -- წვიმა მოვაო. ზოგჯერ სოფელი საკლავსაც დაკლავდა და შესთხოვდა ცა-ღრუბლის უფროსს ნამის მოცემას
(ს. მაკალ., გვ. 331). 

Lemma: dzidzgin-i  
Number: 26144  
ძიძგინ-ი (ძიძგინს) 1. იგივეა, რაც ძგიძგინი, ძგიძგინაფა, -- ღრეჭა. მუჭო კიბირი უძიძგანს -- როგორ იღრიჯება. უოსერშე
ჯოღორიცალო უძიძგანს კიბირი: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 134 -- უვახშამო ძაღლივით დაუხრჭენია (დაუღრეჯია) კბილები. 2.
ძუძგური. ქიმიძიძგინუუ ოჭკომალიშა უონჯღორეთ -- მოძუძგურდა საჭმელზე უსირცხვილოდ. 

Lemma: dzidzgon-i  
Number: 26145  
ძიძგონ-ი (ძიძგონს) იგივეა, რაც ძგიძგონი, ძგიძგონუა, -- ძიძგნა. ჩხოუ ვედიარს მუდგარენი, იძიძგონუ -- ძროხა არ
ბალახობს რაღაცაა, ძიძგნის. 



Lemma: dzidzgonil-i  
Number: 26146  
ძიძგონილ-ი (ძიძგონილ/რს) იხ. ძგიძგონილი, -- {გა}ძიძგნილი. 

Lemma: dzidze  
Number: 26147  
ძიძე (ძიძეს) ძიძა. ართი ოსურ-სქუა ქიმიიჸონჷ სანარტიაქჷ დო ძიძეეთჷ ქჷდეეკჷნჷ: ა. ცაგ., გვ. 42; ი. ყიფშ., გვ. 50 --
ერთი ქალიშვილი მოიყვანა სანარტიამ და ძიძად დაიყენა (დაიჭირა). ძიძად ითვლება არა მარტო ის, რომელიც ძუძუს
აწოვებს ან აწოვებდა ბავშვს, არამედ სრულიად გარეშეც - გათხოვილი ქალი ან ქალიშვილი. ამისათვის აუცილებელია, რომ
კაცმა კბილი დაადგას მარჯვენა ძუძუს იმ ქალის ან ქალიშვილისა, რომელიც სურს აღიაროს თავის ძიძად. ამ წესის
შესრულების შემდეგ ის ითვლება მის ძიძად, ე.ი. დედის შემდეგ ყველაზე პატივცემულ პიროვნებად (ა. ცაგ., გვ. 46). შდრ.
მორდუ. 

Lemma: dzidzeba  
Number: 26148  
ძიძება (ძიძებას) სახელი აძიძენს ზმნისა -- {გა}ძიძავება. 

Lemma: dzidzeskua  
Number: 26149  
ძიძესქუა (ძიძესქუას) ძიძიშვილი. 

Lemma: dzidzon-i  
Number: 26150  
ძიძონ-ი, ძიძონუა (ძიძონს, ძიძონუას) იგივეა, რაც ძირძონი; ძირძონუა. იხ. ციცონი, ციცონუა; წიწონი, წიწონუა. 

Lemma: dzidzghon-i  
Number: 26151  
ძიძღონ-ი, ძიძღონუა (ძიძღონს, ძიძღონუას) სახელი ძიძღონუნს ზმნისა -- რამეში ხელის რევა, -- ტიტყნა. ძიძღონუნს
(ძიძღონუ ტიტყნა, უძიძღონუ უტიტყნია, ნოძიძღონუე(ნ) ტიტყნიდა თურმე) გრდმ. ტიტყნის. იხ. ტიტყონი. 

Lemma: dzirc'k'vil-i  
Number: 26152  
ძირწკვილ-ი (ძირწკვილ/რს) ბოტან. ძირტკბილა. მცენარეა ერთგვარი, -- მის ძირს, ღეროს ახმობენ, ტკბილია და წუწნიან
ხველების დროს. ხალხურ მედიცინაში იყენებენ ამოსახველებელ საშუალებად. 

Lemma: dzixv-i  
Number: 26153  
ძიხვ-ი (ძიხვის) ზოოლ. ჯიხვი. ვორწყექ... თუნთი, ირემი დო ძიხვის: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 116 -- ვხედავ... დათვს,
ირემსა და ჯიხვს. მოსვანჯას ვა ვარზენდი ძიხვი, ირემი დო სქვერც: მასალ., გვ. 54 -- მოსვენებას არ ვაძლევდი ჯიხვს,
ირემსა და შველს. შდრ. ტოპონ. საძიხვო საჯიხვე (პ. ცხად. ტოპონ., გვ. 68). 

Lemma: dzmar-i  
Number: 26154  
ძმარ-ი (ძმარს) იხ. ძიმარი, -- ძმარი. შდრ. ბჟე; ლაზ. ჯუმორი ძმარი (ნ. მარი). 

Lemma: dzmareba  
Number: 26155  
ძმარება (ძმარებას) სახელი აძმარენს ზმნისა -- ძმარება, {და}მჟავება. ოზოთეთ ხულს, პურასკიას აძმარენა --
საზამთროდ მხალს, პრასს ამჟავებენ, ამწნილებენ. აძმარენს (დააძმარუ დააძმარა, დუუძმარებუ დაუძმარებია, დონოძმარებუე(ნ)
დააძმარებდა თურმე) გრდმ. აძმარებს, ამჟავებს, ამწნილებს. იძმარენს (დიიძმარუ დაიძმარა, დუუძმარებუ დაუძმარებია) გრდმ.
სათავ. ქც. აძმარენს ზმნისა -- იძმარებს, იმჟავებს თავისთვის. უძმარენს (დუუძმარუ დაუძმარა, დუუძმარებუ დაუძმარებია) გრდმ.
სასხვ. ქც. აძმარენს ზმნისა -- უძმარებს, უმწნილებს. იძმარებუ{უ}(ნ) (დიიძმარუ//დეეძმარუ დაძმარდა, დაძმარებე{ლ/რე}(ნ)
დაძმარებულა) გრდუვ. ვნებ. აძმარენს ზმნისა -- ძმარდება, მწნილდება. ეძმარებუ{უ}(ნ) (დეეძმარუ დაუძმარდა, დაძმარებუუ
დასძმარებია) გრდუვ. ვნებ. უძმარენს ზმნისა -- უძმარდება, უმჟავდება. იძმარინე(ნ) (იძმარინუ შესაძლებელი გახდა
დაძმარება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. აძმარენს ზმნისა -- შეიძლება {და}ძმარდეს, {და}მჟავდეს, {და}მწნილდეს. აძმარინე(ნ)
(აძმარინუ შეძლო {და}ეძმარებინა, -- , დონოძმარებუე(ნ) შესძლებია დაძმარება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უძმარენს ზმნისა -- შეუძლია
{და}აძმაროს, {და}ამჟავოს, {და}ამწნილოს. ოძმარებაფუანს (ოძმარებაფუუ აძმარებინა, უძმარებაფუაფუ უძმარებინებია,
ნოძმარებაფ{უაფ}უე(ნ) აძმარებინებდა თურმე) კაუზ. აძმარენს ზმნისა -- აძმარებინებს, ამჟავებინებს, ამწნილებინებს.
დო/ამაძმარებელი მიმღ. მოქმ. დამძმარებელი. დააძმარებელი მიმღ. ვნებ. მყ. დასაძმარებელი. დაძმარებული მიმღ. ვნებ. წარს.
დაძმარებული. დანაძმარები მიმღ. ვნებ. წარს. დანაძმარები. დანაძმარებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. დაძმარების, დამწნილების
საფასური. უდუძმარებუ მიმღ. უარყ. დაუძმარებელი, დაუმწნილებელი. 

Lemma: dznel-i  
Number: 26156  
ძნელ-ი (ძნელ/რს) ძნელი. 

Lemma: dzok'-i  
Number: 26157  
ძოკ-ი (ძოკის) ზოოლ. ღორი. ართი ძოკის იშენით ოგვანუანს -- ერთ ღორს მაინც ასუქებს. თუ ძოკი რე ჟირ თუთაშე გვერდ
წანაშახი, უკული რე ჩიხუ -- გოჭი ძოკია ორი თვიდან ნახევარ წლამდე, შემდეგ არის ჩიხუ. // გადატ. პატარა ტანის
საქონელი. იხ. ბაჩა. 

Lemma: dzok'a  
Number: 26158  
ძოკა (ძოკას), ძოკია (ძოკიას) კნინ. პატარა ღორი. ართი ძოკია პუნდუ -- ერთი პატარა ღორი მყავდა. 

Lemma: dzondz-i  



Number: 26159  
ძონძ-ი (ძონძის) ძონძი; ძალიან ძველი, დაფლეთილი ტანისამოსი; ჩვარი. მეღეჯე ქოძირუ, ტყურაია ბარგი, ძონძი,
მუკაქუნსჷნ ფერი: მ. ხუბ., გვ. 117 -- მეღორე ნახა, უბრალო ტანსაცმელი, ძონძი რომ აცვია ისეთი. 

Lemma: dzondzera  
Number: 26160  
ძონძერა (ძონძერას) იგივეა, რაც ძონძერია. 

Lemma: dzondzeria  
Number: 26161  
ძონძერია (ძონძერიას) დაძონძილი, დაგლეჯილი. 

Lemma: dzondzil-i  
Number: 26162  
ძონძილ-ი (ძონძილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ძონძუნს ზმნისა -- 1. დახუნძლული, ბლომად მოსხმული (ხილი). 2. დაძენძილი,
დაძონძილი. იხ. დოჸურწილი; გოსორგილი. 

Lemma: dzondzir-i  
Number: 26163  
ძონძირ-ი (ძონძირს) იგივეა, რაც ძონძილი(მნიშვნ. -- 2), -- მიმღ. ვნებ. წარს. ძონძუნს ზმნისა -- დაგლეჯილი, ძველი,
{და}ძონძილი. ძონძირი ბარგი მიკაქუნდუ -- დაძონძილი ტანსაცმელი ეცვა. 

Lemma: dzondzoro  
Number: 26164  
ძონძორო (ძონძოროს) 1. უშნოდ გასუქებული, დამსხვილებული, -- ძორძოხი; 2. ბომბორა. თომაძონძორო თმაბომბორა;
თმაგაშლილი, თმაგაწეწილი. 

Lemma: dzondzua  
Number: 26165  
ძონძუა (ძონძუას) სახელი ძონძუნს ზმნისა -- 1. ბევრის მოსხმა, დახუნძვლა. 2. დაძენძვა. 

Lemma: dzor-i  
Number: 26166  
ძორ-ი (ძორს) მძორი. გურქ დოშქჷრტჷ, ვორექ ძორი: ქხს, 1, გვ. 61 -- გული ჩაქრა, ვარ მძორი. თი დროს ძორც აწუხენც: კ.
სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 8 -- იმ დროს მძორს{აც} აწუხებს. ქ ძორიში დიხაშა ჩაბარება მძორის მიწისათვის ჩაბარება. გადატ.
დასაფლავება. ძორი დიხას ჩააბარჷ დო შური გოუტუუ ენწერიშა: ი. ყიფშ., გვ. 158 -- მძორი მიწას ჩააბარა (დაასაფლავა)
და სული გაუშვა ეწერში. 

Lemma: dzorso  
Number: 26167  
ძორსო (ძორსოს) ძალიან დიდი, უზარმაზარი. ართი ოსური დორხვადუნია თექ, დიდი ძორსო ძუძუამი ოსური: მ. ხუბ., გვ.
116 -- ერთი ქალი დაგხვდებაო იქ, დიდი, უზარმაზარი ძუძუებიანი ქალი. 

Lemma: dzraxeba  
Number: 26168  
ძრახება (ძრახებას)// ძრახუა (ძრახუას) სახელი უძრახენს ზმნისა -- ძრახვა, კილვა, კიცხვა. ათე ამბე ვაუძრახა -- ეს
ამბავი არ უძრახო. უძრახენს (უძრახუ უძრახა, უძრახებუ უძრახია, ნოძრახ{ებ}უე(ნ) უძრახავდა თურმე) გრდმ. სასხვ. ქც. უძრახენს
ზმნისა -- უძრახავს. იძრახე(ნ), იძრახინე(ნ) (იძრახინუ შესაძლებელი გახდა ძრახვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უძრახენს
ზმნისა -- შეიძლება ძრახვა. აძრახე(ნ), აძრახინე(ნ) (აძრახინუ შეძლო ეძრახა, -- , ნოძრახ{ებ}უე(ნ) შესძლებია ძრახვა) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. უძრახენს ზმნისა -- შეუძლია უძრახოს. ოძრახებაფუანს (ოძრახებაფუუ აძრახვინა, უძრახებაფუაფუ უძრახვინებია,
ნოძრახებაფუე(ნ) აძრახვინებდა თურმე) კაუზ. უძრახენს ზმნისა -- აძრახვინებს. მაძრახალი, მაძრახებელი მიმღ. მოქმ. {და}მძრახველი.
ოძრახალი, ოძრახებელი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}საძრახ{ავ}ი. დაძრახებული მიმღ. ვნებ. წარს. დაძრახული, გაკიცხული. ნაძრახებუ მიმღ.
ვნებ. წარს. ნაძრახი, {გა}ნაკიცხი. ნაძრახ{ებ}უერი მიმღ. ვნებ. წარს. ძრახვის, {გა}კიცხვის საფასური. {უდუ}უძრახუ, უდუუძრახებუ მიმღ.
უარყ. დაუძრახავი, გაუკიცხავი. 

Lemma: dzraxebul-i  
Number: 26169  
ძრახებულ-ი (ძრახებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. უძრახენს ზმნისა -- ნაძრახი. 

Lemma: dzu  
Number: 26170  
ძუ იხ. ძვენა. 

Lemma: dzua  
Number: 26171  
ძუა (ძუას) ცხენის კუდის თმა (საბა), ძუა. იხ. სანძო. 

Lemma: dzubak'-i  
Number: 26172  
ძუბაკ-ი (ძუბაკის) ძუნწი; წუნკალი. სი ძუბაკი ჸაზახი, მუს ორთუქ თაქი? -- შე წუნკალო ყაზახო, აქ რას აკეთებ? იხ.
კირიჭუა, ღუნწი. 

Lemma: dzubuk'-i  
Number: 26173  
ძუბუკ-ი (ძუბუკის) უზრდელი, ზნედაცემული. 

Lemma: dzubek'-i  



Number: 26174  
ძუბეკ-ი (ძუბეკის) უზრდელი (დ. ფიფა). 

Lemma: dzuk'an-i  
Number: 26175  
ძუკან-ი (ძუკანს) ძუკნა. იხ. ძუნკალი. 

Lemma: dzuk'u  
Number: 26176  
ძუკუ (ძუკუს) ანტროპონ. ი. ყიფშიძეს სწორად აქვს შენიშნული, რომ მეგრულში გვაქვს რამდენიმე ანთროპონიმი, რომლებიც
ორივე სქესის -- ქალისა და კაცის - სახელად იხმარება მხოლოდ იმ განსხვავებით, რომ სიტყვის შუაში ან ბოლოში ქალის
სახელს ა ხმოვანი აქვს, მამაკაცის სახელს - უ ხმოვანი. მაგ., ძაკუ ქალის სახელია, ძუკუ -- კაცისა; ბარდღუ და ბურდღუ;
ტატუ და ტუტუ//ტუტულე (ი. ყიფშ., Грамматика, გვ. 015, $2, შენიშვნა 1). 

Lemma: dzunk'al-i  
Number: 26177  
ძუნკალ-ი (ძუნკალ/რს) 1. ძუკნა. ძუნკალი ჯოღორეფი -- ძუკნა ძაღლები. 2. წუნკალი. გადატ. მოხეტიალე. ძუნკალი კოჩიე -
- წუნკალი (ძუნწი) კაცია. 

Lemma: dzundzubil-i  
Number: 26178  
ძუნძუბილ-ი (ძუნძუბილ/რს) სადურგლო იარაღი, -- შალაშინის ერთ-ერთი სახეობა. 

Lemma: dzurc'ua  
Number: 26179  
ძურწუა (ძურწუას) ძურწვა, გაქცევა. 

Lemma: dzughe  
Number: 26180  
ძუღე (ძუღეს) 1. ძალიან, ძლიერ. ძუღე-მახორო ძალიან მდიდარი (ი. ყიფშ.). 2. მძაღე (ეტიმოლ., გვ. 609). იხ. ძაღე. 

Lemma: dzudz-k'idir-i  
Number: 26181  
ძუძ-კიდირ-ი (ძუძ-კიდირს) ძუძუ-მკერდი. ქ ძუძ-კიდირით ხვამა ძუძუ-მკერდით დალოცვა. ნამუ ქუღუნი, არძენც ფარას დო
ძუძ-კიდირით უხვამანც შარას: აია, 1, გვ. 19 -- თუ რამ ფული აქვს, აძლევს (ფულს) და ძუძუ-მკერდით ულოცავს გზას. 

Lemma: dzudzu  
Number: 26182  
ძუძუ (ძუძუს) ძუძუ. თულემქ ძუძუს ქოუცუეს -- გოჭები ძუძუს მისცვივდნენ. ქ ძუძუს მოჩხვილითუა ძუძუს მოსხლეტა, ძუძუს
წოვების მიტოვება. ქძუძუშა კიბირიში გედგუმა ძუძუზე კბილის დადგმა; დანათესავება, -- შვილად მიღება. იხ. ძიძე. ქძუძუში
გოსქირაფა ძუძუს გაშრობა. ქ ძუძუში დობარტყუა ძუძუს დაბერტყვა (ხბოს მოგებამდე). ქ ძუძუში დოშქვაფა ძუძუს დაშვება
(ხბოს მოგების წინ). ქ ძუძუში მეჩამა ძუძუს მიცემა, -- ძუძუს წოვება. ქ ძუძუში მოგანუა ძუძუს მოგენვა, -- ძროხის მოწველის
წინ ძუძუზე ხბოს მიშვება. 

Lemma: dzudzurik'a  
Number: 26183  
ძუძურიკა (ძუძურიკას) ბოტან. ბოსტნის ია (ა. მაყ.). 

Lemma: dze'  
Number: 26184  
ძჷ იხ. ძვენა. 

Lemma: dze'ga  
Number: 26185  
ძჷგა (ძჷგას) მატყლის ძაფი, შითი; ღაზლა, ღაზლის ძაფი (პ. ჭარ.). 

Lemma: dze'gir-i  
Number: 26186  
ძჷგირ-ი, ძჷგჷრ-ი (ძჷგჷრს) ბოტან. იგივეა, რაც ძიგირი, -- ეკალღიჭა. იხ. კალია, კალიე, კალიეში ძჷგჷრი, კაკილარი,
კორჩხელი (ა. მაყ.). 

Lemma: dze'girish(i)  
Number: 26187  
ძჷგირიშ(ი), ძჷგჷრიშ(ი) მუჸ-ი (ძჷგჷრიშ(ი) მუჸის) იგივეა, რაც ძიგირიშ(ი) მუჸია, -- ბოტან. მაყვალი. იხ. დურღენი, მუჸი,
ომბოლი ძჷგირი, ომბოლი მუჸი (ა. მაყ.). 

Lemma: dze'ge'ron-i  
Number: 26188  
ძჷგჷრონ-ი (ძჷგჷრონს) იგივეა, რაც ძიგირონა, -- ეკალნარი, სადაც ბევრი ეკალაა. 

Lemma: dze'mar-i  
Number: 26189  
ძჷმარ-ი (ძჷმარს) იგივეა, რაც ძიმარი. 

Lemma: dze'rgin-i  
Number: 26190  
ძჷრგინ-ი (ძჷრგინს) იგივეა, რაც ძირგინი. 



Lemma: dze'rginua  
Number: 26191  
ძჷრგინუა (ძჷრგინუას) იგივეა, რაც ძირგინუა. 

Lemma: dze'rdzonua  
Number: 26192  
ძჷრძონუა (ძჷრძონუას) იგივეა, რაც ძირძონუა. დოძჷრძონჷ -- ძვლიანი ხორცი შეჭამა. 

Lemma: dze'ghe'  
Number: 26193  
ძჷღჷ (ძჷღჷს) ჭიჭყინა; ძუნწი; ეჭვიანი (მ. ძაძ., 1, გვ. 12). იხ. ანთროპონ. ძიღა. 

Lemma: dze'ca  
Number: 26194  
ძჷცა (ძჷცას) იგივეა, რაც ძიცა. 

Lemma: dze'cua  
Number: 26195  
ძჷცუა (ძჷცუას) იგივეა, რაც ძიცუა. 

Lemma: dzgha  
Number: 26196  
ძღა (ღ ძღაბ-ი) მეორეული შორისდებული. მუშენ რაგადა თეს, ძღა! -- რატომ ლაპარაკობ ამას, გოგო! ძღა, მორთი აშო! --
გოგო, მოდი აქ! 

Lemma: dzghab-i  
Number: 26197  
ძღაბ-ი, ძღაბჷ (ძღაბის, ძღაბჷს) გოგო; ქალიშვილი. ხენწჷფეში ძღაბი მოინალეთ ქიგოურინეს: ი. ყიფშ., გვ. 106 --
ხელმწიფის ქალიშვილი მოსამსახურედ დაუყენეს. ქუმოძირითი მა თი თქვანი ლეხი ძღაბია: მ. ხუბ., გვ. 24 -- მაჩვენეთ მე
ის თქვენი ავადმყოფი გოგოო. მუ ორე, ძღაბჷ, მუ გონგარუანსია?: ქხს, 2, გვ. 148 -- რა არის გოგო, რა გატირებსო? უწუუ
უკულაში ძღაბიქ: მ. ხუბ., გვ. 4 -- უთხრა უმცროსმა ქალიშვილმა. უწუუ თე ძღაბის: მ. ხუბ., გვ. 21 -- უთხრა ამ გოგოს. ე
ძღაბეფია... თის ქიმეჩითია: ი. ყიფშ., გვ. 26 -- ეს გოგოებიო... იმას მიეცითო. იხ. ცირა. შდრ. იმერ., გურ. ძღაბი პატარა
გოგო (ი. ჭყ.). 

Lemma: dzghabaia  
Number: 26198  
ძღაბაია (ძღაბაიას) კნინ. გოგონა; ქალი. მიდამიღეს ძღაბაია: კ. სამუშ., ქხპს, 1, გვ. 133 -- წაგვართვეს ქალი. 

Lemma: dzghabala  
Number: 26199  
ძღაბალა (ძღაბალას) ქალიშვილობა, გოგოობა. ძღაბალაქ ქოიფურინუ, ანწი ცირობას ვაუნჭუა! -- ქალიშვილობა
გაგიფრინდა, აწი ცირობას არ ესწრაფო (უჩქარო)! ჩქიმი ძღაბალაში გური შკაშა გომიკვათიო?: შ. ბერ., გვ. 181 -- ჩემი
ქალიშვილობის გული შუაზე გამიჭერიო? 

Lemma: dzghabaler-i  
Number: 26200  
ძღაბალერ-ი (ძღაბალერს) მიმღ. ვნებ. წარს. ძღაბალანს ზმნისა -- {და}ჯღაბნილი. იხ. ძღაბუა. შდრ. ლაზ. ძღაბულერი
ჩოფურა (ნ. მარი). 

Lemma: dzghabalua  
Number: 26201  
ძღაბალუა (ძღაბალუას) იგივეა, რაც ძღაბუა, ძღაბულუა. 

Lemma: dzghabam-i  
Number: 26202  
ძღაბამ-ი (ძღაბამს) ქალიშვილიანი. ძღაბამო ზმნზ. ქალიშვილიანად. ეთექ ძიგირს ქჷმთოდოხოდუ ძღაბამო, ქობალამო
დო ღვინამო: მ. ხუბ., გვ. 171 -- იქ ეკალში შეჯდა (შიგ) ქალიშვილიანად, პურიანად და ღვინიანად. 

Lemma: dzghabi  
Number: 26203  
ძღაბი დო ბოშ-ი (ძღაბი დო ბოშის) გოგო და ბიჭი. ჸოროფა რე ოშინერი, ძღაბი დო ბოშიშ გორჩქინელი: ქხს, 1, გვ. 56 --
სიყვარული ასნაირია, გოგო-ბიჭის გაჩენილი. 

Lemma: dzghabil-i  
Number: 26204  
ძღაბილ-ი (ძღაბილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ძღაბუნს ზმნისა -- იგივეა, რაც ძღაბალერი, -- ჯღაბნილი. იხ. ჯღაბილი. 

Lemma: dzghabiskua  
Number: 26205  
ძღაბისქუა (ძღაბისქუას) ქალიშვილი. უკულაში ძღაბისქუაქ ქოძირჷ: ქხს, 2, გვ. 72 -- უმცროსმა ქალიშვილმა ნახა. 

Lemma: dzghabua  
Number: 26206  
ძღაბუა (ძღაბუას) სახელი ძღაბუნს ზმნისა -- ჯღაბნა. იხ. ჯღაბუა. 

Lemma: dzghabulua  



Number: 26207  
ძღაბულუა (ძღაბულუას) იგივეა, რაც ძღაბუა. შდრ. ჯღაბურუა. 

Lemma: dzghaburia  
Number: 26208  
ძღაბურია (ძღაბურიას) ქალაბიჭა. 

Lemma: dzghabut'ia  
Number: 26209  
ძღაბუტია (ძღაბუტიას) კნინ.- მოფერ. გოგონა; გოგუცუნა. ქომორთი ჩქიმდა, ჩქიმი ძღაბუტია! -- მოდი ჩემთან, ჩემო
გოგონავ! იხ. -უტია. 

Lemma: dzghabe'ke'rcam-i  
Number: 26210  
ძღაბჷქჷრცამ-ი, ძღაბქჷრცამ-ი (ძღაბ{ჷ}ქჷრცამს) ზოოლ. ზღარბი. იხ. ზღაბქურცამი, ძღაბქჷრცამი; კატუძღაბი. 

Lemma: dzghabpurcxam-i  
Number: 26211  
ძღაბფურცხამ-ი (ძღაბფურცხამს) იგივეა, რაც ძღაბქუცუცამი. 

Lemma: dzghabkursam-i  
Number: 26212  
ძღაბქურსამ-ი, ძღაბქურცამ-ი (ძღაბქურსამს, ძრაბქურცამს) იგივეა, რაც ძრაბჷქჷრცამი, ძღაბქჷრცამი, -- ზღარბი. იხ.
კატუძღაბი. 

Lemma: dzghabkucam-i  
Number: 26213  
ძღაბქუცამ-ი (ძღაბქუცამს) იგივეა, რაც ძღაბქურცამი. 

Lemma: dzghabke'rcam-i  
Number: 26214  
ძღაბქჷრცამ-ი (ძღაბქჷრცამს) იხ. ძღაბჷქჷრცამი. 

Lemma: dzghak'in-i  
Number: 26215  
ძღაკინ-ი (ძღაკინს) იხ. ძღაკუა. 

Lemma: dzghak'ua  
Number: 26216  
ძღაკუა (ძღაკუას) სახელი აძღაკუუ(ნ), ოძღაკუანს ზმნათა -- დავარდნა, დაგდება; დაცემა (პატარისა). მა სი გიწიინქ,
ქიდააჟგართუუდუ, ქიდააძღაკუ -- მე შენ გეტყვი, ზღართანს გაადენდა, დაეგდო (პატარა რაღაც). ქოდააძღაკი, მითინი
მუთუნს ვაგოკითხუ -- დაეგდე, არავინ არაფერს გეკითხება. ოძღაკუანს (დააძღაკუუ დააგდო, დუუძღაკუაფუ დაუგდია,
დონოძღაკაფუე(ნ) დააგდებდა თურმე) გრდმ. აგდებს პატარა რასმე (ვისმე). აძღაკუუ(ნ) (დააძღაკუ დაეცა, დოძღაკაფე{ლ/რე}(ნ)
დაცემულა პატარა რაღაც) გრდუვ. ვნებ. ოძღაკუანს ზმნისა -- ვარდება, ეცემა პატარა ვინმე (რამე). 

Lemma: dzghamikucam-i  
Number: 26217  
ძღამიქუცამ-ი (ძღამიქუცამს) იგივეა, რაც ძღაბქუცამი, -- ზღარბი. 

Lemma: dzghandzghal-i  
Number: 26218  
ძღანძღალ-ი (ძღანძღალ/რს) იგივეა, რაც ძაძგალი, -- ჯაჯღანი, უმიზეზოდ ჩხუბი. 

Lemma: dzghandzghala  
Number: 26219  
ძღანძღალა (ძღანძღალას) უმიზეზოდ ჩხუბის მოყვარული, -- ჯაჯღანა, ბუზღუნა. ძღანძღალა კოჩი რე -- ჯაჯღანის
მოყვარული კაცია. 

Lemma: dzghandzghua  
Number: 26220  
ძღანძღუა (ძღანძღუას) სახელი იძღანძღუუ(ნ) ზმნისა -- ძაღლის დამაკება. 

Lemma: dzgharua  
Number: 26221  
ძღარუა (ძღარუას) იგივეა, რაც ზღარუა, -- დასერვა; გადატ. კვალის გავლება ხვნის დროს (არაღრმად). აგაფათჷ ექი-ექი
დიხას გეშაძღარჷნდესჷ -- კავით აგერ-ეგერ მიწას გამოხნავდნენ (გამოსერავდნენ). გადატ. ჯღაბნა. მუთუნს ვაჭარუნა,
მუდგასირენი ძღარუნა -- არაფერს არ წერენ, რაღაცასაა ჯღაბნიან (სერავენ). 

Lemma: dzgha{r}dzghal-i  
Number: 26222  
ძღა{რ}ძღალ-ი (ძღა{რ}ძღალს) წკავწკავი; ჭაჭყანი, ჯაჯღანი. მუჭო ლაკვიცალო ძღაძღალანს -- როგორ ლეკვივით
წკავწკავებს. 

Lemma: dzgharpucxan-i  
Number: 26223  
ძღარფუცხან-ი (ძღარფუცხანს) იგივეა, რაც ძღა{რ}ბიქურცამი, ძღაბჷქჷრცამი, ძღაბქჷრცამი, -- ზღარბი. ძღარფუცხანქ
(ძღარბიქურცამქ) თქუა: ართო (ხვალე) ძჷგირი ვაიჩქუდათია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 171 -- ზღარბმა თქვაო: სულ (მარტო)



ეკალი არ გეგონოთო. 

Lemma: dzghadzghal-i  
Number: 26224  
ძღაძღალ-ი (ძღაძღალ/რს) იგივეა, რაც ძღარძღალი, -- ჭაჭყანი, ჯაჯღანი. 

Lemma: dzghadzghua  
Number: 26225  
ძღაძღუა (ძღაძღუას) სახელი ძღაძღუნს ზმნისა -- ბლაგვი იარაღით (მაგ., ცული, ნაჯახი..) უნიათოდ ჭრა. ძღაძღუნს
(დოძღაძღუ დაჭრა, დუუძღაძღუ დაუჭრია უნიათოდ, დონოძღაძღუე(ნ) დაჭრიდა თურმე) გრდმ. ბლაგვი იარაღით უნიათოდ (უშნოდ)
ჭრის. 

Lemma: dzghek'ua  
Number: 26226  
ძღეკუა (ძღეკუას) სახელი იძღეკუუ(ნ) ზმნისა -- მაგრად გაძღომა. შქირენულქ ქოდოდოხოდუ დო გიიძღეკუ -- მშიერი
დაჯდა და მაგრად გამოძღა. 

Lemma: dzghedzghere  
Number: 26227  
ძღეძღერე (ძღეძღერეს) ბუზღუნა, ჯაჯღანა. ძღეძღერე კოჩი -- ბუზღუნა კაცი. 

Lemma: dzghva  
Number: 26228  
ძღვა (ძღვას) ზღვა. ჩქიმ ვარენო ძღვა დო გვალა?: ქხს, 1, გვ. 170 -- ჩემი არაა ზღვა და მთა. 

Lemma: dzghvabal-i  
Number: 26229  
ძღვაბალ-ი (ძღვაბალ/რს), ძღვაბალუა (ძღვაბალუას) სახელი ძღვაბალანს; მიიძღვაბალუ(ნ) ზმნათა -- 1. პატარის უშნო,
დაუკვირებელი ლაპარაკი. მუდგასირენი ძღვაბალანს, ვეგმაგინუ -- რაღაცას ლაპარაკობს, ვერ გავიგე. ძღვაბალანს
(ძღვაბალუუ ილაპარაკა უშნოდ, უძღვაბალუუ ულაპარაკნია უშნოდ, ნოძღვაბალუე(ნ) უშნოდ ლაპარაკობდა თურმე) გრდმ. ლაპარაკობს
უშნოდ და დაუკვირვებლად (გაუგებრად). 2. პატარის (ბავშვის ან საერთოდ პატარა ტანის პირის) უმიზნო სირბილი.
მიიძღვაბალუ -- მირბის (ბავშვი ან პატარა ტანის პირი). 

Lemma: dzghvabua  
Number: 26230  
ძღვაბუა (ძღვაბუას) სახელი ძღვაბუნს, აძღვაბუუ(ნ) ზმნათა -- 1. უგულოდ ჭამა (საჭმელი არ მოსწონს ან უგუნებობის გამო);
ციცქნა. ოჭკომალს ვაჭკუნს, ძღვაბუნს -- საჭმელს არ ჭამს, იციცქნება. 2. ტანმორჩილი პირის დაცემა. ქიდაანთხუუქ, ვარა,
მა სი გიწიინქ, ქიდააჟგართუუქ, ვიშ ქიდააძღვაბუუქ! -- დაეცემი, თორემ, მე შენ გეტყვი, გაიშხლართები, წაიქცევი (პატარა
ვინმე) იქით. ძღვაბუნს (დოძღვაბუ შეჭამა ცოტა, დუუძღვაბუ ცოტა შეუჭამია, დონოძღვაბუე(ნ) ცოტას შეჭამდა თურმე) გრდმ. უგულოდ,
უმადოდ ცოტა რასმე ჭამს. აძღვაბუუ(ნ) (დააძღვაბუ დაეცა, დოძღვაბე{ლ/რე}(ნ) დაცემულა) გრდუვ. ვნებ. ეცემა (პატარა ტანის პირი). 

Lemma: dzghvak'a  
Number: 26231  
ძღვაკა (ძღვაკას) პატარა ტანისა, ტანმორჩილი. ძღვაკა კოჩი -- ტანმორჩილი კაცი. იხ. ძღვიკა. 

Lemma: dzghvak'al-i  
Number: 26232  
ძღვაკალ-ი (ძღვაკალ/რს) 1. პატარა ტანის პირის (ტანმორჩილის) სიარული. მიიძღვაკალუ -- ტანმორჩილი მიდის. 2.
უშნოდ და გაუგებრად ლაპარაკი. ძღვაკალანს მუდგასირენი -- რაღაცასაა ლაპარაკობს (უშნოდ, უადგილოდ და
გაუგებრად), -- როშავს. ძღვაკალანს (ძღვაკალუუ როშა, უძღვაკალუუ უროშავს, ნოძღვაკალუე(ნ) როშავდა თურმე) გრდმ. უშნოდ და
გაუგებრად ლაპარაკობს რაღაცას, -- როშავს. იხ. წკვანტალი. 

Lemma: dzghvak'ap-i  
Number: 26233  
ძღვაკაფ-ი (ძღვაკაფის) სახელი აძღვაკუუ(ნ) ზმნისა -- ბავშვის, ტანმორჩილი პირის დაცემა. იხ. ძღვაკინი, ძღვაკუა. 

Lemma: dzghvak'in-i  
Number: 26234  
ძღვაკინ-ი (ძღვაკინს) იგივეა, რაც ძღვაკაფი, ძღვაკუა. 

Lemma: dzghvak'ua  
Number: 26235  
ძღვაკუა (ძღვაკუას) იგივეა, რაც ძღვაკაფი, -- სახელი აძღვაკუუ(ნ) ზმნისა -- ბავშვის ან ტანმორჩილი პირის დაცემა,
დავარდნა. ქიდააძღვაკუ კველას -- დაჯდა ჯორკოზე (მეტაფორ.). აძღვაკუუ(ნ) (დააძღვაკუ დაჯდა, დოძღვაკაფე{ლ/რე}(ნ) დამჯდარა)
გრდუვ. ვნებ. ოძღვაკუანს ზმნისა -- ჯდება, დასაჯდომად ვარდება ტანმორჩილი პირი ან ბავშვი. ოძღვაკუანს (დააძღვაკუუ
დააჯინა (დასვა) პატარა ვინმე, დუუძღვაკუაფუ დაუსვამს პატარა ვინმე, დონოძღვაკაფუე(ნ) დასვამდა თურმე პატარა ვისმე) გრდმ.
სვამს (აჯენს), {წა}აქცევს პატარა ვისმე (მეტაფორ.). 

Lemma: dzghvandzghval-i  
Number: 26236  
ძღვანძღვალ-ი (ძღვანძღვალ/რს) იხ. ძღვაძღვალი. 

Lemma: dzghvandzghvil/r-i  
Number: 26237  
ძღვანძღვილ/რ-ი (ძღვანძღვილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ძღვანძღუნს ზმნისა -- გალუმპული, გაწუწული. ჩილქ ქიმიაზად
ძღვანძღვილ კოცჷ: მასალ., გვ. 72 -- ცოლი მიეგება გაწუწულ კაცს. 



Lemma: dzghvandzgh{v}ua  
Number: 26238  
ძღვანძღ{ვ}უა (ძღვანძღ{ვ}უას) სახელი ძღვანძღუნს, იძღვანძღუუ(ნ) ზმნათა -- {გა}წუწვა, ძლიერ დასველება. მანგარ
ჭვიმაქ ქომმოჭიშუუ დო დიიბძღვანძღვი -- მაგარმა წვიმამ მომისწრო და მაგრად დავსველდი (გავიწუწე). ძღვანძღუნს
(დოძღვანძღუ გაწუწა, დუუძღვანძღუ გაუწუწავს, დონოძღვანძღუე(ნ) გაწუწავდა თურმე) გრდმ. მაგრად ასველებს, წუწავს. იძღვანძღუ}უ}(ნ)
(დიიძღვანძღუ გაიწუწა, დოძღვანძღვე{რე}(ნ) გაწუწულა) გრდუვ. ვნებ. ძღვანძღუნს ზმნისა -- იწუწება. აძღვანძღუ{უ}(ნ) (დააძღვანძღუ
გაეწუწა, დოძღვანძღუუ გასწუწვია) გრდუვ. ვნებ. უძღვანძღუნს ზმნისა -- ეწუწება. იძღვანძღვე(ნ) (იძღვანძღ{ვ}უ შესაძლებელი გახდა
გაწუწვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ძღვანძღუნს ზმნისა -- შეიძლება გაწუწვა. აძღვანძღვე(ნ) (აძღვანძღ{ვ}უ შეძლო გაეწუწა, -- ,
დონოძღვანძღუე(ნ) შესძლებია გაწუწვა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უძღვანძღუნს ზმნისა -- შეუძლია გაწუწოს. ოძღვანძღვაფუანს
(ოძღვანძღვაფუუ აწუწვინა, უძღვანძღვაფუაფუ უწუწვინებია, ნოძღვანძღვაფუე(ნ) აწუწვინებდა თურმე) კაუზ. ძღვანძღ{ვ}უნს ზმნისა --
აწუწვინებს. მაძღვანძღვალი მიმღ. მოქმ. {გა}მწუწავი. ოძღვანძღვალი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}საწუწ{ავ}ი. {გო}ძღვანძღვილი მიმღ. ვნებ.
წარს. {გა}წუწული. ნაძღვანძღვა მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნაწუწი. ნაძღვანძღ{ვ}უერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}წუწვის საფასური.
{უგუ}უძღვანძღ{ვ}უ მიმღ. უარყ. {გა}უწუწავი.იხ. შოლუა, ძღვაძღუა. 

Lemma: dzghvarua  
Number: 26239  
ძღვარუა (ძღვარუას) სახელი ოძღვარანს ზმნისა -- პატარა ტანის პიროვნების უშნოდ წასვლა (მეტაფორ.). ოძღვარანს
(მიდააძღვარუუ წავიდა, მიდუუძღვარუუ წასულა, მიდნოძღვარუე(ნ) წავიდოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ვინმე ტანმორჩილი უშნოდ წავა. 

Lemma: dzghvadzghval-i  
Number: 26240  
ძღვაძღვალ-ი, ძღვაძღვალუა (ძღვაძღვალ/რს, ძღვაძღვალუას) სახელი ძღვაძღვალანს ზმნისა -- კავკავი (ლეკვისა ან
ტანით პატარა ძაღლისა). გადატ. ჩხუბი, აურზაურის ატეხა. ლაკვი ძღვაძღვალანს -- ლეკვი კავკავებს. მუჭო ლაკვიცალო
ძღვაძღვალანქ! -- როგორ ლეკვივით კავკავებ. ძღვაძღვალანს (ძღვაძღვალუუ იკავკავა, იჩხუბა; უძღვაძღვალუუ უკავკავებია,
უჩხუბნია; ნოძღვაძღვალუე(ნ) კავკავებდა თურმე) გრდუვ. საშ.- მოქმ. კავკავებს; ჩხუბობს კავკავის მსგავსი ხმის გამოცემით. 

Lemma: dzghvadzghvala  
Number: 26241  
ძღვაძღვალა (ძღვაძღვალას) ვისაც ძღვაძღვალი სჩვევია -- უთავბოლო ჩხუბის მოყვარული კავკავის მსგავსი ხმით. 

Lemma: dzghvadzghvil-i  
Number: 26242  
ძღვაძღვილ-ი (ძღვაძღვილს) იგივეა, რაც ძღვანძღვილი. 

Lemma: dzghvadzghua  
Number: 26243  
ძღვაძღუა (ძღვაძღუას) იგივეა, რაც ძღვანძღუა, -- {გა}წუწვა, ძლიერ დასველება. გადატ. ცოტა სასმელის დალევა ან
საჭმლის შეჭმა. ჭიჭე ღვინი გეძღვაძუნ, დიიშუმუ -- ცოტა ღვინო რომ შესვა, დათვრა. 

Lemma: dzghvebere  
Number: 26244  
ძღვებერე (ძღვებერეს) პატარა და უშნო (მეტაფორ.). ჩქიმი ძღვებერე ბოშიქით ქომორთუ -- ჩემი პატარა (და უშნო) ბიჭიც
მოვიდა. 

Lemma: dzghveberia  
Number: 26245  
ძღვებერია (ძღვებერიას) იგივეა, რაც ძღვებერე. 

Lemma: dzghven-i  
Number: 26246  
ძღვენ-ი, ძღვინ-ი (ძღვე/ინს) ძღვენი. ჸურუს ძღვენი (//ძღვინი) ოხიოლუდუა დო ჭკვერც ოწყინუდუა: ი. ყიფშ., გვ. 179;
ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 179 -- სულელს ძღვენი უხაროდაო და ჭკვიანს სწყინდაო. ქიმერთანი დიდი ძღვენით: მ. ხუბ., გვ. 14 --
მივიდნენ დიდი ძღვენით. 

Lemma: dzghvedzghvin-i  
Number: 26247  
ძღვეძღვინ-ი (ძღვეძღვინს) პატარის (ტანმორჩილის) უნიათო სიარული. 

Lemma: dzghviba  
Number: 26248  
ძღვიბა, ძღვიბალ-ი (ძღვიბა{ლ}-ს) პატარა და ულამაზო პირისახის პიროვნება. იხ. წკვიპა; ჭყვიპა; ხვიფა. 

Lemma: dzghvibin-i  
Number: 26249  
ძღვიბინ-ი (ძღვიბინს) პატარა და უშნო პირი-სახის მქონის გამოხედვა (ყურება). პიჯი-სახე ვაარგუ, იძღვიბინანს --
პირისახე არ უვარგა, უშნოდ იყურება. იძღვიბინანს (იძღვიბინუუ უშნოდ იყურა, უძღვიბინუუ უშნოდ უყურებია, ნოძღვიბინუე(ნ) უშნოდ
იყურებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. პატარა პირისახის მქონე უშნოდ იყურება. 

Lemma: dzghvik'a  
Number: 26250  
ძღვიკა, ძღვიკალ-ი (ძვიკა{ლ}-ს) პატარა ტანისა, ტანმორჩილი. შდრ. ძღვაკა. 

Lemma: dzghvin-i  
Number: 26251  
ძღვინ-ი (ძღვინს) იგივეა, რაც ძღვენი. გაგმანწყუუ ძალამი ძღვინი: ი. ყიფშ., გვ. 20 -- გამოაწყო კარგი ძღვენი. 

Lemma: dzghvinua  



Number: 26252  
ძღვინუა (ძღვინუას) სახელი უძღვინუნს ზმნისა -- ძღვნა, ძღვნად მირთმევა. თე ჩონგური მაბირეთ უძღვინესჷ ოდიშის:
ქხს, 1, გვ. 339 -- ეს ჩონგური დასამღერად (მომღერლად) უძღვნეს ოდიშს. უძღვინუნს (უძღვინუ უძღვნა, უძღვინუუ უძღვნია) გრდმ.
სასხვ. ქც. უძღვნის. იძღვინე{ნე}(ნ) (იძღვინ{ენ}უ შესაძლებელი გახდა ძღვნა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. შეიძლება ძღვნა.
აძღვინე{ნე}(ნ) (აძღვინენუ შეძლო ეძღვნა, -- , ნოძღვინუე(ნ) შესძლებია ძღვნად მირთმევა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. შეუძლია
უძღვნას. ოძღვინ{უ}აფუანს (ოძღვინ{უ}აფუუ აძღვნევინა, უძღვინ{უ}აფუაფუ უძღვნევინებია, ნოძღვინაფუე(ნ) აძღვნევინებდა თურმე) კაუზ.
უძღვინუნს ზმნისა -- აძღვნევინებს. მაძღვინალი მიმღ. მოქმ. მძღვნელი. ოძღვინალი მიმღ. ვნებ. მყ. საძღვნელი. ძღვინელი მიმღ.
ვნებ. წარს. {მი}ძღვნილი. ნაძღვინა, ნაძღვინუ მიმღ. ვნებ. წარს. ნაძღვნი. ნაძღვინუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ძღვნის საფასური. უძღვინუ
მიმღ. უარყ. {მი}უძღვნელი. 

Lemma: dzghvir-i  
Number: 26253  
ძღვირ-ი (ძღვირს) ღვთის გლახა (შ. ბერ.); გლახა (დ. ფიფია). მუ ეფერი ბონე ძღვირი, იშენი ძღვირი იჸიი: შ. ბერ., გვ. 161
-- როგორაც არ უნდა დაბანო გლახა მაინც გლახა (ღვთის გლახა) იქნება. 

Lemma: dzghvira  
Number: 26254  
ძღვირა, ძღვირალ-ი (ძღვირა{ლ}-ს) ტანით პატარა და უშნო შესახედაობისა; ბღვერია; უშნოდ გამომზირალი, დაბღვერილი.

Lemma: dzghvirin-i  
Number: 26255  
ძღვირინ-ი (ძღვირინს) ბღვერა; უშნო პირსახის მქონე პიროვნების ყურება; საწყალი გამოხედვა. კოს ვარა ქოგუდას,
მუსიე, იძღვირინანსინი -- კაცს მაინც ჰგავდეს, რასაა, რომ იბღვირება. იძღვირინანს (იძღვირინუუ იბღვირა, უძღვირინუუ
უბღვერია, ნოძღვირინუე(ნ) იბღვირებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. საწყლად, უშნოდ იყურება. იხ. ცქვირინი, წკვირინი. 

Lemma: dzghvirinapa  
Number: 26256  
ძღვირინაფა (ძღვირინაფას) იხ. ძღვირინი. 

Lemma: dzghvidzghva  
Number: 26257  
ძღვიძღვა, ძღვიძღვალ-ი (ძღვიძღვა{ლ}-ს) პატარა და უშნო შესახედაობისა. ათეჯგურა ძღვიძღვა კოჩიში მაძირაფუ
ვავორექ -- ასეთი პატარა (ტანით) და უშნო შესახედავი კაცის მნახველი არ ვარ. 

Lemma: dzghvidzghvin-i  
Number: 26258  
ძღვიძღვინ-ი (ძღვიძღვინს) შეწუხებული სახით ყურება; საბრალო გამოხედვა. იძღვიძღვინანს (იძღვიძღვინუუ საბრალოდ
იყურა, უძღვიძღვინუუ საბრალოდ უყურებია, ნოძღვიძღვინუე(ნ) საბრალოდ იყურებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. საბრალოდ იყურება. იხ.
ცქვიცქვინი, წკვიწკვინი. 

Lemma: dzghia  
Number: 26259  
ძღია (ძღიას) იხ. ძღილა. 

Lemma: dzghibu  
Number: 26260  
ძღიბუ (ძღიბუს) პატარა, დაჩიავებული. ძღიბუ-ძღიბუ პატარა-პატარა. მიოჯინი, მუჭომი ძღიბუ-ძღიბუ წიწიეფი მეუხე
მოჭვასინი! -- შეხედე, როგორი დაჩიავებული (პატარ-პატარა) წიწილები უზის კრუხს! 

Lemma: dzghik'a  
Number: 26261  
ძღიკა, ძღიკალ-ი (ძღიკა{ლ}-ს) პატარა და უშნო. // გადატ. ამპარტავანი, ბღენძია. მუ ჯგირს ოკო ელუდე ათე ძღიკაშე! --
რა კარგს უნდა ელოდე ამ ბღენძიასაგან. ძღიკა ანთროპონიმადაც გვხვდება (თიკუნად). 

Lemma: dzghik'apa/-i  
Number: 26262  
ძღიკაფა/-ი (ძღიკაფის, ძღიკაფას) იგივეა, რაც ძღირკაფა, -- სახელი აძღიკუუ(ნ) ზმნისა -- შებმა, მოჭიდება. ქჷმაძღიკჷ, ვა
დანებუ უჩქიმეთჷ მითინც ცხენი -- შეება, უჩემოდ არავის დაანება ცხენი. 

Lemma: dzghik'in-i  
Number: 26263  
ძღიკინ-ი (ძღიკინს) ბრექა, ბღენძა, ჭიმვა. შდრ. ძღირკინი. 

Lemma: dzghik'inapa  
Number: 26264  
ძღიკინაფა (ძღიკინაფას) იგივეა, რაც ძღირკინაფა, -- სახელი ოძღიკინუანს, ძღიკონდუ(ნ) ზმნათა -- ფშეკა, შეშება, ჭიმვა
(ფეხისა); გაგულისება. ვეედუ, გააძღიკინუუ კუჩხი -- არ წავიდა, გაფშიკა ფეხი. აკაბუცხაქ ეწყინუ-და, გოძღიკონდუ --
პატარა რამ თუ ეწყინა, გაგულისდება (გაიბღინძება). ოძღიკინუანს (ოძღიკინუუ ფშიკა, ჭიმა; უძღიკინუაფუ უფშეკია, უჭიმავს;
ნოძღიკინაფუე(ნ) ფშეკდა, ჭიმავდა თურმე) გრდმ. ფშეკს, აშეშებს, ჭიმავს (ფეხს). ძღიკონდუ(ნ) (გოძღიკონდუ გაგულისდა,
გოძღიკინაფე{ლე}(ნ) გაგულისებულა) გრდუვ. ვნებ. ოძღიკინუანს ზმნისა -- გაგულისდება, იბერება. აძღიკინე(ნ) (აძღიკინუ{უ} შეძლო
გაეფშიკა ფეხი, -- , გონოძღიკინუე(ნ) შესძლებია გაეფშიკა ფეხი) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ოძღიკინუანს ზმნისა -- შეუძლია
გაფშიკოს, გაჭიმოს ფეხი. მაძღიკინაფალი, მაძღიკინაფუ მიმღ. მოქმ. {გა}მშეშებელი, {გა}მფშეკი (ფეხისა). ოძღიკინაფალი მიმღ. ვნებ.
მყ. {გა}საფშეკი, {გა}საშეშებელი (ფეხი). ძღიკინაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ფშეკილი, {გა}შეშებული (ფეხი). ნაძღიკინეფი მიმღ.
ვნებ. წარს. {გა}ნაფშეკი, {გა}ნაშეშები (ფეხი). ნაძღიკინაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ფეხის {გა}ფშეკის, {გა}შეშების საფასური. 

Lemma: dzghik'u  
Number: 26265  



ძღიკუ (ძღიკუს) ძალიან პატარა. იხ. ძღიკა. 

Lemma: dzghil-i  
Number: 26266  
ძღილ-ი (ძღილს) ბოტან. ჯაგრცხილა. იხ. ზღილი, რზღილი, ნძღილი; ხერაჯი (ა. მაყ.). 

Lemma: dzghila  
Number: 26267  
ძღილა (ძღილას) ჩხავილი; კნავილი. შდრ. ძღია. 

Lemma: dzghilua  
Number: 26268  
ძღილუა (ძღილუას) იგივეა, რაც ძღილა, -- სახელი ძღილანს ზმნისა -- ჩხავილი; კნავილი. 

Lemma: dzghink'-i  
Number: 26269  
ძღინკ-ი (ძღინკის) გამხდარი, მჭლე, -- კნაჭა. მეუ ვიშო, სი ძღინკი, სი! -- წადი იქით, შე კნაჭა, შე! შდრ. გურ., ლეჩხ. ძღინკი
კონკი; ძველი, დახეული ტანსაცმელი (მ. ჩიქ., ა. ღლ.). 

Lemma: dzghindzghal-i  
Number: 26270  
ძღინძღალ-ი (ძღინძღა{ლ}-ს) პატარა და უშნოდ გაბღენძილი; თავისებური კაცი. 

Lemma: dzghirk'-i  
Number: 26271  
ძღირკ-ი (ძღირკის) 1. ღობური ფრინველისა და ცხოველის გადასაყვანად და დროებით შესანახად (გ. ელიავა). წნელისაგან
მოწნული ტვირთსაზიდი. ძღირკის ღობუნა ჭინუშე ოჭიშიშ მააბუნაფალო, გოლაშე სიმიდიში დო ხილიში დიკაღალარო
-- `ძღირკს' ღობავენ წნელისაგან ზურგზე მოსაკიდებლად, მთიდან სიმინდისა და ხილის ჩამოსატანად. 2. გაჩხიკული. 

Lemma: dzghirk'a  
Number: 26272  
ძღირკა (ძღირკას) იგივეა, რაც ძღირკაფა. 

Lemma: dzghirk'al-i  
Number: 26273  
ძღირკალ-ი (ძღირკალს) სუსტი აგებულების და ბრაზიანი. შდრ. ლიგვინი. 

Lemma: dzghirk'apa  
Number: 26274  
ძღირკაფა (ძღირკაფას), ძღირკუა (ძღირკუას) სახელი იძღირკუანს, ოძღირკუ(ნ) ზმნათა -- კიდება, ჭიდება (ზურგზე,
კისერში...); ხელში აყვანა; ატატება. მუში ოსური ხეთე ქიძღირკუ: ი. ყიფშ., გვ. 104 -- თავისი ცოლი მაშინვე აიყვანა (ხელში)
// მოიკიდა (ზურგზე). ცირენქ კისერს ქეითაძღირკეს: მ. ხუბ., გვ. 5 -- ქალიშვილები კისერზე ჩამოეკიდნენ. ბოში ქიძღირკუუ
დო მიდეჸონუ -- ბიჭი მოიკიდა (აიყვანა) და წაიყვანა. კჷლეს ოძღირკჷ: მ. ხუბ., გვ. 293 -- მკლავზე ეჭიდება
(ჩამოკიდებულია). გადატ. მოჭიდება გაუპატიურების მიზნით. ძღაბის ქომოძღირკაფუ -- გოგოს მოსჭიდებია (და
გაუპატიურებია). ძღირკაფულენს (იძღირკუუ აიტატა, უძღირკუაფუ აუტატებია, ნოძღირკ{აფ}უე(ნ) აიტატებდა თურმე) გრდუვ. საშ.- მოქმ.
იტატებს (ხელში), იყვანს, იკიდებს. იძღირკუანს (იძღირკუუ ხელში აიყვანა, უძღირკუაფუ ხელში აუყვანია, ნოძღირკაფუე(ნ) ხელში
იყვანდა თურმე) გრდმ. ხელში აიყვანს, აიტატებს; ზურგზე მოიკიდებს. იძღირკე{ნე}(ნ) (იძღირკენუ შესაძლებელი გახდა
მოჭიდება, აყვანა ხელში; -- ; -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. იძღირკუანს ზმნისა -- შეიძლება ხელში აყვანა, ატატება; ზურგზე
მოჭიდება. აძღირკე(ნ)//აძღირკენე(ნ) (აძღირკენუ შეძლო ხელში აეყვანა, -- , ნოძღირკ{აფ}უე(ნ) შესძლებია ხელში აეყვანა) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. იძღირკუანს ზმნისა -- შეუძლია ხელში აიყვანოს, ზურგზე მოიკიდოს. ოძღირკაფუანს (ოძღირკაფუუ ხელში
ააყვანინა, უძღირკაფუაფუ ხელში აუყვანინებია, ნოძღირკაფუე(ნ) ხელში ააყვანინებდა თურმე) კაუზ. იძღირკუანს ზმნისა -- ხელში
ააყვანინებს, აატატებინებს; ზურგზე ააკიდებინებს. მაძღირკაფალი მიმღ. მოქმ. ვინც ხელში აიყვანს, -- ხელში ამყვანი, ზურგზე
{მო}მკიდებელი. ოძღირკაფალი მიმღ. ვნებ. მყ. ხელში ასაყვანი (ასატატებელი), ზურგზე მოსაკიდებელი. ძღირკაფილი მიმღ. ვნებ.
წარს. ხელში აყვანილი (ატატებული), ზურგზე მოკიდებული. ნაძღირკეფი მიმღ. ვნებ. წარს. ხელში ანაყვანი (ანატატები), ზურგზე
მონაკიდები. ნაძღირკაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ხელში აყვანის, ზურგზე მოკიდების საფასური. უძღირკაფუ მიმღ. უარყ. ხელში
აუყვანელი, ზურგზე მოუკიდებელი. 

Lemma: dzghirk'eba  
Number: 26275  
ძღირკება (ძღირკებას) იგივეა, რაც ძღირკაფა, -- 1.{მო}ჭიდება, {მო}კიდება; 2. ჭიდაობა. ძღირკება თამაშის ერთ-ერთი
სახეცაა. ზურგზემოჭიდებული მოგებული დათქმულ მანძილზე მიჰყავს წაგებულს. 

Lemma: dzghirk'in-i  
Number: 26276  
ძღირკინ-ი (ძღირკინს) 1. ბრექა; ბღენძა; ჭიმვა; თავის მაღლა დაჭერა. 2. მოჭიდება; შეჭიდება, -- ჭიდაობა. შდრ. რკინება. 

Lemma: dzghirk'inapa  
Number: 26277  
ძღირკინაფა (ძღირკინაფას), ძღირკინუა (ძღირკინუას) სახელი იძღირკინანს ზმნისა -- ბრექა, ბღენძა, ჭიმვა. მუს
იძღირკინანს, შეულებუდას ნიტე მუთუნი! -- რას იბრიქება (იჭიმება), შეეძლოს ნეტავი რამე! იძღირკინანს (იძღირკინუუ
იბრიქა, უძღირკინუაფუ უბრექია, ნოძღირკინუე(ნ) იბრიქებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. იბრიქება, იბღინძება, იჭიმება. იხ. ჯღირკინი. 

Lemma: dzghirk'ua  
Number: 26278  
ძღირკუა (ძღირკუას) იგივეა, რაც ძღირკაფა. 

Lemma: dzghirdzghin-i  



Number: 26279  
ძღირძღინ-ი (ძღირძღინს) ბუზღუნი, ჭიჭყინი, ჯიჯღინი. 

Lemma: dzghirdzghina  
Number: 26280  
ძღირძღინა (ძღირძღინას) ვისაც ძღირძღინი (ბუზღუნი) სჩვევია; ჭიჭყინა (კაცი). 

Lemma: dzghirdzghinua  
Number: 26281  
ძღირძღინუა (ძღირძღინუას) სახელი ძღირძღინუნს ზმნისა -- ბუზღუნი, ჯუჯღური. ირო ძღირძღინუნს, მუდგა
ოძღირძღინუანსინი -- სულ ბუზღუნებს, რაღაც აბუზღუნებს. ძღირძღინუნს (ძღირძღინუ იბუზღუნა, უძღირძღინუ უბუზღუნია,
ნოძღირძღინუე(ნ) ბუზღუნებდა თურმე) გრდუვ. საშ.- მოქმ. ბუზღუნებს, ჯუჯღურებს. ოძღირძღინუანს (ოძღირძღინუუ აბუზღუნა,
უძღირძინუაფუ უბუზღუნებია, ნოძღირძღნაფუე(ნ) აბუზღუნებდა თურმე) გრდმ. აბუზღუნებს, აჯუჯღურებს. აძღირძღინე(ნ) (აძღირძღინუ
შეძლო ებუზღუნა, -- , ნოძღირძღინუე(ნ) შესძლებია ბუზღუნი) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ძღირძღინუნს ზმნისა -- შეუძლია იბუზღუნოს.
ოძღირძღინაფუანს (ოძღირძღინაფუუ აბუზღუნებინა, უძღირძღინაფუაფუ უბუზღუნ{ებ}ინებია, ნოძღირძღინაფუე(ნ) აბუზღუნ{ებ}ინებდა
თურმე) კაუზ. ძღირძღინუნს ზმნისა -- აბუზღუნებინებს. მაძღირძღინალი მიმღ. მოქმ. მობუზღუნე. მაძღირძღინე/უ მიმღ. აწმყ.
მობუზღუნე. ოძღირძღინალი, ოძღირძღინე მიმღ. ვნებ. მყ. საბუზღუნო. ნაძღირძღინუ მიმღ. ვნებ. წარს. ნაბუზღუნი. ნაძღირძღინუერი მიმღ.
ვნებ. წარს. ბუზღუნის საფასური. {უდუ}უძღირძღინუ მიმღ. უარყ. {და}უბუზღუნებელი. 

Lemma: dzghiu-dzghiu  
Number: 26282  
ძღიუ-ძღიუ (ძღიუ-ძღიუს) ძალიან, ძლიერ პატარა. სიმიდი ჭკუჭკუტიათი ჩანდუ დო ძღიუ-ძღიუ ტარეფი გიიკეთუ --
სიმინდი სქლად იდგა (იყო) და ძალიან პატარა ტაროები გაიკეთა. 

Lemma: dzghidzghala  
Number: 26283  
ძღიძღალა (ძღიძღალას) ჟინჟღლი, ჟინჟღვლიანი დარი (პ. ჭარ.). იძღიძღანს ჟინჟღლავს, წვრილად წვიმს. 

Lemma: dzghidzghon-i  
Number: 26284  
ძღიძღონ-ი (ძღიძღონს) ჩრჩნა, მარცვლა. 

Lemma: dzghidzghonua  
Number: 26285  
ძღიძღონუა (ძღიძღონუას) სახელი ძღიძღონუნს ზმნისა -- ჩრჩნა, მარცვლა; ნისკარტით ფხანა (პ. ჭარ.). შდრ. ძგიძგონუა. 

Lemma: dzghuk'a  
Number: 26286  
ძღუკა (ძღუკას) კუზიანი. ძღუკას სამარე ძიუთ თინჷნცია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 171 -- კუზიანს სამარე ძლივს ასწორებსო. 

Lemma: dzghumin-i  
Number: 26287  
ძღუმინ-ი (ძღუმინს) დუდღუნი. იხ. დღუმინი; ცხუმინი, წკუმინი. 

Lemma: dzghe'  
Number: 26288  
ძღჷ (ძღჷს) ქონი (მ. კვირტია). 

Lemma: dzghe'rdzghin-i  
Number: 26289  
ძღჷრძღინ-ი (ძღჷრძღინს) იხ. ძღირძღინი. 

Lemma: dzghe'rdzghonua  
Number: 26290  
ძღჷრძღონუა (ძღჷრძღონუას) ცოტას უშნოდ და უგულოდ ჭამა (მ. ძაძ.). 

Letter: c'  
წ 

Lemma: c'a-  
Number: 26291  
წა- მარტივი ზმნისწინი (იგივეა, რაც ქართული წა-) გვხვდება ფონეტიკური ვარიანტებით (ასიმილაციის შედეგად): წე-, წი-,
წო-, წუ-, წჷ-: წა-კითხირი წაკითხვა; წე-ეკითხუ წაიკითხა; წი-იკითხუ // წე-ეკითხუ წაიკითხა; წო-უკითხირუ // წუ-უკითხირუ
წაუკითხავს... იხ. წო-. 

Lemma: c'ab-i  
Number: 26292  
წაბ-ი (წაბის) წარბი. შდრ. წაბრი, წარი. 

Lemma: c'abar-i  
Number: 26293  



წაბარ-ი (წაბარს) ჩქარა სიარული. მიიწაბარუ, -- იტყვიან, როცა ჩქარა მიდის. 

Lemma: c'abr-i  
Number: 26294  
წაბრ-ი (წაბრის) წარბი. იხ. წაბი, წარი. 

Lemma: c'abue  
Number: 26295  
წაბუე (წაბუეს) წაბლა (იტყვიან ხარზე). 

Lemma: c'ageba  
Number: 26296  
წაგება (წაგებას) სახელი წააგენს ზმნისა -- წაგება. ართიქ თქუუ, წააგებაფუნი თი ეშმაკიქ: ი. ყიფშ., გვ. 6 -- ერთმა თქვა,
რომ წააგებინა იმ ეშმაკმა. თით წააგჷ ირფელი: ი. ყიფშ., გვ. 26 -- იმით წააგო ყველაფერი. წააგენს (წააგუ წააგო, წოუგებუ
წაუგია, წონოგებუე(ნ) წააგებდა თურმე) გრდმ. წააგებს. წამაგებელი მიმღ. მოქმ. წამგებელი. წააგებელი მიმღ. ვნებ. მყ. წასაგები.
წაგებული მიმღ. ვნებ. წარს. წაგებული. წანაგები მიმღ. ვნებ. წარს. წანაგები. წანაგებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. წაგების საფასური.
უწუგებუ მიმღ. უარყ. წაუგებელი. 

Lemma: c'agebul-i  
Number: 26297  
წაგებულ-ი (წაგებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. წააგენს ზმნისა -- წაგებული. თი აფხანაკიქ წაგებურქ იჸუუ: ი. ყიფშ., გვ. 5 -- ის
ამხანაგი წაგებული იქნა. 

Lemma: c'adeba  
Number: 26298  
წადება (წადებას) სახელი ოწადუ(ნ) ზმნისა -- წადილი, სურვილი, ნდომა. 

Lemma: c'adil-i  
Number: 26299  
წადილ-ი (წადილ/რს) 1. წადილი, სურვილი, ნდომა. წადილო ზმნზ. მონდომებით. ძალამი წადილო ვა რთხუასჷ-და, ეში
მუთუნსჷ ნჷმ ოთხინქჷ კოსჷ: ა. ცაგ., გვ. 58 -- ძალიან მონდომებით თუ არ გთხოვა, ისე ნურაფერს ნუ ათხოვებ (მისცემ)
კაცსო. 2. წანდილი. 

Lemma: c'adileba  
Number: 26300  
წადილება (წადილებას) სახელი ეწადილებუ(ნ), ოწადილუ(ნ) ზმნათა -- სურვილის გაჩენა, მონდომება. ხანდახან თეში
მემეწადილებუ, ნამდა შური ეშე ქაჸუნუუ -- ხანდისხან ისე მომინდება, რომ სული ზევით გაჰყვება. ოწადილუ(ნ) (მხოლოდ
აწმყოს წრისა და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. სწადია. ოწადუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის მწკრივებში)
იგივეა, რაც ოწადილუ(ნ), -- გრდუვ. სწადია. ეწადებუ{უ}(ნ) (მეეწადუ მოეწადა, მოწადებუ{უ} მოსწადებია, მონოწადებუე(ნ)
მოეწადებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. სწადდება, სურვილი უჩნდება, უნდება. ოწადინუანს (ოწადინუუ {მო}აწადინა, უწიდინაფუაფუ
{მო}უწადინებია, ნოწადინაფუე(ნ) აწადინებდა თურმე) გრდმ. აწადინებს, ანდომებს. ოწადინაფუანს (ოწადინაფუუ ანდომებინა,
უწადინაფუაფუ უნდომებინებია, ნოწადინაფ{უაფ}უე(ნ) ანდომებინებდა თურმე) კაუზ. ოწადინუანს ზმნისა -- აწადებინებს,
ანდომებინებს. მაწადებელი, მოწადინე მიმღ. მოქმ. მომწადინებული, მომნდომებელი. ოწადებელი, ოწადინე მიმღ. ვნებ. მყ.
საწადებელი, სანდომი. წადებული მიმღ. ვნებ. წარს. {მო}სურვებული, {მო}ნდომებული. ნაწადინა, ნაწადებუ მიმღ. ვნებ. წარს.
ნასურვები, ნანდომები. ნაწადინუერი მიმღ. ვნებ. წარს. სურვილის, ნდომის საფასური. 

Lemma: c'avla  
Number: 26301  
წავლა (წავლას) იგივეა, რაც წაულა, -- სახელი წაურს ზმნისა -- წახდომა. ოსვოსვინა, ოპიპინა, ვაი, სქან წავლა, სქვამ
ცირა!: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 122 -- კოპწიაობ, ინაზები, ოხ, შენი წახდომა, ლამაზო ცირავ! 

Lemma: c'atx-i  
Number: 26302  
წათხ-ი (წათხის) წათხი. 

Lemma: c'atxua  
Number: 26303  
წათხუა (წათხუას) იგივეა, რაც წყათუა, -- სახელი წათხუნს ზმნისა -- წათხვა; მარილიანი წყლის მოსხურება. ორინჯი
ვედიარსინი, თი ოდიარეს წათხუნა -- საქონელი რომ არ ძოვს, იმ ბალახს მარილწყალს ასხურებენ. ჸვალს წათხუნა --
ყველს ამარილებენ, წათხავენ. წათხუნს (დოწათხუ დაამარილა, დოუწათხუ დაუმარილებია, დონოწათხუე(ნ) დაამარილებდა თურმე)
გრდმ. ამარილებს,მარილწყალს ასხურებს.შდრ. ლაზ. წათხ: ოწათხუ დამარილება (ნ. მარი). 

Lemma: c'aik'on-i  
Number: 26304  
წაიკონ-ი (წაიკონს) იგივეა, რაც ჭაიკონი. 

Lemma: c'ak'art'-i  
Number: 26305  
წაკარტ-ი (წაკარტის) წაკალტი, წერაქვი. მეუ, წაკარტი ქომომიღი! -- წადი, წერაქვი მომიტანე! შდრ. იმერ., გურ., ზ. აჭარ.
წაკატი წერაქვი (ა. ღლ.). 

Lemma: c'ak'art'ia  
Number: 26306  
წაკარტია (წაკარტიას) ბოტან. ლაკარტია. იხ. ღეჯიშ კეტი. 

Lemma: c'ak'ideba  
Number: 26307  



წაკიდება (წაკიდებას) იგივეა, რაც წაკინდება, -- სახელი წეეკიდებუ(ნ) ზმნისა -- წაკიდება. წეებკიდითჷ დო ასე სქანდა
გახოლითია: ი. ყიფშ., გვ. 44 -- წავიკიდეთ (წავიჩხუბეთ) და ახლა შენთან გეახელითო. გერეფქ წეკიდეს დო ტურაქ პიჯი
ეიფშუა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 24 -- მგლები წაიკიდნენ და ტურამ პირი გაივსოო. წეეკიდებუ(ნ) (წეეკიდუ წაეკიდა, წაკიდებუ
წაჰკიდებია, წონოკიდებუე(ნ) წაეკიდებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. წაეკიდება, წაეჩხუბება. წიიკიდინე(ნ) (წიიკიდინუ შესაძლებელი
გახდა წაკიდება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. წეეკიდებუ(ნ) ზმნისა -- შეიძლება წაკიდება. წეეკიდინე(ნ) (წეეკიდინუ შეძლო
წაჰკიდებოდა, -- , წონოკიდებუე(ნ) შესძლებია წაკიდება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. წეეკიდებუ(ნ) ზმნისა -- შეუძლია წაეკიდოს.
წააკიდებაფუანს (წააკიდებაფუუ წააკიდებინა, წუუკიდებაფუაფუ წაუკიდებინებია, წონოკიდებაფ{უაფ}უე(ნ) წააკიდებინებდა თურმე) კაუზ.
წეეკიდებუ(ნ) ზმნისა -- წააკიდებინებს. წიმაკიდებელი მიმღ. მოქმ. წამკიდებელი. წააკიდებელი მიმღ. ვნებ. მყ. წასაკიდებელი.
წაკიდებული მიმღ. ვნებ. წარს. წაკიდებული. წინაკიდები/უ მიმღ. ვნებ. წარს. წანაკიდები. წო/ინაკიდებუერი მიმღ. ვნებ. წარს.
წაკიდების საფასური. უწუკიდებუ მიმღ. უარყ. წაუკიდებელი. 

Lemma: c'ak'itxir-i  
Number: 26308  
წაკითხირ-ი (წაკითხირს) წაკითხვა. 

Lemma: c'ak'indeba  
Number: 26309  
წაკინდება (წაკინდებას) იხ. წაკიდება. 

Lemma: c'ak'urtxia  
Number: 26310  
წაკურთხია (წაკურთხიას) რელიგ. ნათლისღება, წყალკურთხევა, -- ზეიმობენ 6 იანვარს ძველი სტილით. წაკურთხია ჯგჷრი
დღა რე: ი. ყიფშ., გვ. 188 -- წყალკურთხევა კარგი დღეა. წაკურთხიას მივოტეთ ფართო-ფართო თქუალა: კ. სამუშ., ქხპს,
გვ. 134 -- წყალკურთხევის (დღეს) მივატოვეთ ფართო-ფართოს თქმა. წაკურთხია ღ წყალკურთხევა'საგან და არა
წყარიკურთხუა'საგანო (ვ. თოფ., ქესს, გვ. 299). 

Lemma: c'alam-i  
Number: 26311  
წალამ-ი (წალამს) ბოტან. შალაფა. იხ. ბანჯარი, ბაჯარი, კალამი (ა. მაყ.). შდრ. წაჲამი, წეამი. 

Lemma: c'alamur-i  
Number: 26312  
წალამურ-ი (წალამურს) ბოტან. წელამი, ისლის მსგავსი მცენარეა (შალაფა). ბოშიშ ჸუჩა ქიმებრთი დო გელაბწილი
წალამური: ქხს, 1, გვ. 239 -- ბიჭის სახლში მივედი და მოვკრიფე წალამური. იხ. წალამი. 

Lemma: c'alar-i  
Number: 26313  
წალარ-ი (წალარს) იგივეა, რაც ზანდი. 

Lemma: c'alenjixa  
Number: 26314  
წალენჯიხა (წალენჯიხას) ტოპონ. დაბისა და რაიონის სახელი. იხ. წენჯიხა. 

Lemma: c'alik'on-i  
Number: 26315  
წალიკონ-ი (წალიკონს) ქარიშხალი. იხ. ჭაიკონი. 

Lemma: c'alir-i  
Number: 26316  
წალირ-ი (წალირს) მიმღ. ვნებ. წარს. წალუნს ზმნისა -- მოწალული, დასამჟავებლად გამზადებული (კომბოსტო, პრასი...). 

Lemma: c'alua1  
Number: 26317  
წალუა1 (წალუას) იხ. ნწალუა (დიხაში). 

Lemma: c'alua2  
Number: 26318  
წალუა2 (წალუას) იხ. ნწალუა (შურიში). 

Lemma: c'am-i  
Number: 26319  
წამ-ი (წამს) 1. წამი. ართი წამი ღორონქ უსქანეთ ვამაცოცხლას -- ერთი წამი ღმერთმა უშენოდ არ მაცოცხლოს. 2. ქარის
სახეობაა, სუსხიანი. წამი მოურს შუშელიშე, გვალაშე; წამი დიდის ვერქენს, მარა ჩხურუ უჩქუ -- წამი მოდის შიშველიდან
(მთის უტყეო ნაწილიდან), მთიდან; წამი დიდს არ უბერავს (ქრის), მაგრამ სიცივე იცის. ბორია რენი, ჩხურუ ვარე, თჷრს იში
იღანს; წამი რდუნს თჷრს, მანგარი ჩხურუ უჩქუ -- ქარი რომ არის, სიცივე არაა, თოვლს წაიღებს იქით; `წამი' ზრდის
თოვლს, მაგარი სიცივე იცის. შდრ. წანი. 

Lemma: c'amal-i  
Number: 26320  
წამალ-ი (წამალ/რს) წამალი. ღურუუშ წამალი ლაფარას ალაჩანდუა: ი. ყიფშ., გვ. 180 -- სიკვდილის წამალი ლაფაროში
ხარობდაო (იყოო). დოხთურეფი წამალს მორთუ: ი. ყიფშ., გვ. 124 -- ექიმები წამალს მიშვებიან. 

Lemma: c'amalua  
Number: 26321  
წამალუა (წამალუას) სახელი წამალანს, იწამალუუ(ნ) ზმნათა -- 1. წამლობა, მკურნალობა. მუთუნი წამალუაქ ვაგორთუ --
არავითარი წამლობა (მკურნალობა) არ გავიდა. 2. შეწამვლა. ბინეხის წამალანს -- ვენახს წამლავს. 3. მოწამვლა.



მიიწამალუ დო დახე შური გოფარსალუუ -- მოიწამლა და კინაღამ სული განუტევა. 4. სულგანაბული წასვლა, შეუმჩნევლად
გაპარვა. უკუხალე ვამკუჯინუუ, გიწამალუ -- უკან არ მოუხედავს, ჩუმად წავიდა (გაიპარა). წამალანს (წამალუუ მოწამლა;
უწამალუუ მოუწამლავს; ნოწამალუე(ნ) წამლავდა, მკურნალობდა თურმე) გრდმ. წამლავს; მკურნალობს. იწამალანს (იწამალუ{უ}
მოიწამლა, იწამლა; უწამალუუ უწამლია, მოუწამლავს (თავი)) გრდმ. სათავ. ქც. წამალანს ზმნისა -- იწამლავს თავს;
იმკურნალებს (იწამლებს). უწამალანს (უწამალუუ უწამლა, უმკურნალა; უწამალუუ უწამლია, უმკურნალია) გრდმ. სასხვ. ქც.
წამალანს ზმნისა -- უწამლავს; უმკურნალებს. იწამალუ{უ}(ნ) (მიიწამალუ მოიწამლა; დიიწამალუ(ნ) გაქრა, წავიდა; მოწამალერე(ნ)
მოწამლულა; დოწამალერე(ნ) გამქრალა, წასულა) გრდუვ. ვნებ. წამალანს ზმნისა -- იწამლება; გაქრება, წავა (გაიპარება).
აწამალუ{უ}(ნ) (მააწამალუ მოეწამლა, მოწამალუუ მოსწამლია) გრდუვ. ვნებ. უწამალანს ზმნისა -- ეწამლება. იწამალე(ნ),
იწამალინე(ნ) (იწამალინუ შესაძლებელი გახდა მოწამვლა, წამლობა; -- ; -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. წამალანს ზმნისა -- შეიძლება
მოწამვლა, წამლობა. აწამალე(ნ)//აწამალინე(ნ) (აწამალინუ შეძლო ეწამლა; -- ; ნოწამალუე(ნ) შესძლებია შეწამვლა, წამლობა)
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უწამალანს ზმნისა -- შეუძლია შეწამლოს; უწამლოს (უმკურნალოს). ოწამალაფუანს (ოწამალაფუუ
აწამვლინა, უწამალაფუაფუ უწამვლინებია, ნოწამალაფ{უაფ}უე(ნ) აწამვლინებდა; ამკურნალებინებდა თურმე) კაუზ. წამალანს ზმნისა -
- აწამვლინებს; ამკურნალებინებს. მაწამალარი მიმღ. მოქმ. მომწამვლელი; მკურნალი (მეწამლე). მეწამალე მიმღ. აწმყ. მეწამლე;
წამლის {მო}მამზადებელი. ოწამალარი, ოწამალე, ოწამალუ მიმღ. ვნებ. მყ. საწამლავი, შესაწამლ{ავ}ი; სამკურნალო. წამალერი
მიმღ. ვნებ. წარს. მოწამლული, შეწამლული. ნაწამალა, ნაწამალუ მიმღ. ვნებ. წარს. ნაწამლი; ნამკურნალები. ნაწამალუერი მიმღ.
ვნებ. წარს. შეწამვლის, მკურნალობის საფასური. უწამალუ მიმღ. უარყ. შეუწამლავი; უმკურნალებელი. 

Lemma: c'ama՚onebel-i  
Number: 26322  
წამაჸონებელ-ი (წამაჸონებელ/რს) მიმღ. მოქმ. წაჸონენს ზმნისა -- გამფუჭებელი, წამხდენი. ჩქიმი წამაჸონებელი: ქხს, 1,
გვ. 73 -- ჩემი გამფუჭებელი. იხ. წაჸონება. 

Lemma: c'amdoc'ut-i  
Number: 26323  
წამდოწუთ-ი (წამდოწუთის): წამდოწუთის ზმნზ. წამდაუწუმ. წამდოწუთის შური მოლუ: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 126 -- წამდაუწუმ
სული მიმდის. 

Lemma: c'ameba  
Number: 26324  
წამება (წამებას) სახელი აწამენს, ეწამებუ(ნ) ზმნათა -- 1. წამება. ირფელ სიგლახეს წამენს -- ყოველ სიგლახეს სწამებს.
2. მოწმეობა. კოჩანა ვაგაფუ დინაფილი-და, ოკო ქეწამე -- კაცობა თუ არ გაქვს დაკარგული, უნდა ემოწმო. ჩქიმი შურქ სი
გეწამუ: ი. ყიფშ., გვ. 108 -- ჩემი სული შენ გემოწმა. წამენს (დაწამუ დასწამა, დუუწამებუ დაუწამებია, დონოწამებუე(ნ) დასწამებდა
თურმე) გრდმ. სწამებს. ეწამებუ(ნ) (ეწამუ ემოწმა, წამებუუ დამოწმებია) გრდუვ. ვნებ. ემოწმება; ეწამება. იწამებუუ(ნ) (იწამუ იწამა,
წამებე{ლე}(ნ) წამებულა) გრდუვ. ვნებ. იწამება. იწამენე(ნ) (იწამენუ შესაძლებელი გახდა წამება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. წამენს
ზმნისა -- შეიძლება წამება; რწმენა. აწამენე(ნ) (აწამენუ შეძლო {და}ეწამებინა, -- , ნოწამებუე(ნ) შესძლებია {და}ეწამებინა) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. აწამენს ზმნისა -- შეუძლია დასწამოს; აწამოს; ირწმუნოს. ოწამებაფუანს (ოწამებაფუუ აწამებინა, უწამებაფუაფუ
უწამებინებია, ნოწამებაფუაფუე(ნ) აწამებინებდა თურმე) კაუზ. წამენს ზმნისა -- ამოწმებინებს, აწამებინებს. მოწამე მიმღ. აწმყ.
მოწმე. მაწამებელი მიმღ. მოქმ. მწამებელი. ოწამებელი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}საწამებელი; სარწმუნო. წამებული მიმღ. ვნებ. წარს.
{და}წამებული; წამებული. ნაწამები მიმღ. ვნებ. წარს. ნაწამები; ნარწმუნები. ნაწამებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. წამების, რწმენის
საფასური. 

Lemma: c'amebier-i  
Number: 26325  
წამებიერ-ი (წამებიერს) მოსიყვარულე; მორწმუნე; ვისაც სწამს. 

Lemma: c'amebul-i  
Number: 26326  
წამებულ-ი (წამებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. აწამენს, იწამენს ზმნათა -- 1. წამებული. 2. დაბრალებული. 

Lemma: c'amoc'ana  
Number: 26327  
წამოწანა (წამოწანას) იგივეა, რაც წანმოწანა, -- ერთი წელი, წელიწადი. 

Lemma: c'amc'amishe  
Number: 26328  
წამწამიშე ზმნზ. ყოველ წამს. წამწამიშე გიიბშინა: ქხს, 1, გვ. 42 -- ყოველ წამს ვიხსენებ. 

Lemma: c'amc'areba  
Number: 26329  
წამწარება (წამწარებას) სახელი წაამწარენს ზმნისა -- წამწარება. წაამწარენს (წაამწარუ წაამწარა, წოუმწარებუ წაუმწარებია,
წონომწარებუე(ნ) წაამწარებდა თურმე) გრდმ. წაამწარებს. 

Lemma: c'amc'arebul-i  
Number: 26330  
წამწარებულ-ი (წამწარებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. წაამწარენს ზმნისა -- წამწარებული. 

Lemma: c'an-i  
Number: 26331  
წან-ი (წანს) სამხრეთის ან დასავლეთის ქარი. იგივეა, რაც ზღვაური// ზღოური. წანი იგანს, დოჭვინს -- დასავლეთის ქარი
უბერავს (ქრის), იწვიმებს. შდრ. გურული (ქარი). 

Lemma: c'ana1  
Number: 26332  
წანა1, წანუა (წანას, წანუას) იგივეა, რაც რწუმა, -- სახელი წანს ზმნისა -- რწმენა; რაღაცის წამება. ვამიქიმინუნი, ფერსი
ვიქუნქ, მუაჩქიმიში შური ქოვწანსი-და -- რომ არ მიქნია, ისეთს ვიზამ, მამაჩემის სული თუ კი მწამს. ეგებ შურო ვარწანდე:
ქხს, 1, გვ. 75 -- ეგების (იქნება) სულ არ გინდოდე (გწამდე). ჯიმალობა ქორწანცია -და, მართახი ქჷმომიღია: ი. ყიფშ., გვ.



14 -- ძმობა თუ გწამსო, მათრახი მომიტანეო. ახალობას მუთ ბწანდჷნი, ირფელი ართო გამომტერჷ: ეგრისი, გვ. 131 --
სიყრმის ჟამს (ახალგაზრდობაში) რაც მწამდა, სუყველა (ყველა ერთად) გადამემტერა. წანს (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4
სერიის მწკრივებში) გრდუვ სტატიკ. სწამს. იწანუანს (იწანუუ იწამა, უწანუაფუ უწამებია, ნოწანუაფუე(ნ) იწამებდა თურმე) გრდმ. სათავ.
ქც. წანს ზმნისა -- იწამებს; ირწმუნებს. იწანე(ნ), იწანენე(ნ) (იწანენუ შესაძლებელი გახდა რწმენა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
წანს ზმნისა -- შეიძლება რწმენა. აწანე(ნ)//აწანენე(ნ) (აწანენუ შეძლო ერწმუნა, -- , ნოწანუე(ნ) შესძლებია ერწმუნა) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. წანს ზმნისა -- შეუძლია იწამოს, ირწმუნოს. ოწანუაფუანს (ოწანუაფუუ არწმუნებინა, რაღაც აწამებინა; უწანუაფუაფუ
ურწმუნებინებია, რაღაც უწამებინებია; ნოწანუაფ{უაფ}უე(ნ) არწმუნებინებდა, აწამებინებდა თურმე) კაუზ. წანს ზმნისა --
აწამებინებს, არწმუნებინებს. მაწან{აფ}ალი მიმღ. მოქმ. მრწმენი, მორწმუნე. ოწან{აფ}ალი მიმღ. ვნებ. მყ. სარწმუნო, რაღაც
საწამებელი. ნაწანეფი, ნაწანა მიმღ. ვნებ. წარს. ნარწმენი, ნაწამები (რაც იწამა). ნაწანაფუერი, ნაწანუერი მიმღ. ვნებ. წარს. რწმენის,
წამების საფასური. უწანებუ მიმღ. უარყ. ურწმუნო, უწამებელი. 

Lemma: c'ana2  
Number: 26333  
წანა2 (წანას) წელი, წელიწადი. სუმი წანა: ი. ყიფშ., გვ. 103 -- სამი წელი. ართი წანაქ მუკილასჷნი, ქჷმორთი: ი. ყიფშ., გვ.
9 -- ერთი წელი რომ გაივლის, მოდი. ირ წანას ფხაჩქუნქ თაქ სიმინს: მ. ხუბ., გვ. 23 -- ყოველ წელს ვთოხნი აქ სიმინდს.
გუუკეთეს ართი წანაში ორზოლი: ი. ყიფშ., გვ. 31 -- გაუკეთეს ერთი წლის საგზალი. ქ ადამწანერი ადამის წლისა, დიდი
ხნის. ქ ანდაწანერი რამდენიმე წლის. ქ ახალწანა ახალი წელი. ქ ირ წანას ყოველ წელს: ირ წანას დიკილენს -- ყოველ
წელს ჩამოვა. ქ მუმალუ წანა მომავალი წელი, მომსვლელი წელი. ქ ულირი წანა გასული წელი. შდრ. გოწოს. ქ წანაშ(ი)
დუდი წლისთავი. ქ ართი წანაშ(ი) ოლუ ერთი წლის სავალი, ძალიან შორი. ართი წანაში ოლუ შარას ქიგიოდირთუ --
ერთი წლის სავალ გზას დაადგა, ძალიან შორს წასასვლელ გზას დაადგა. ქ წანა თე ბორჯის გაისად ამ დროს. წანა თე
ბორჯის, საბატჷნი დღასჷ, ნგარა იჸიი: ი. ყიფშ., გვ. 76 -- გაისად ამ დროს, შაბათ დღეს, ტირილი იქნება. ქ წანა თე ჟამი
გაისად ეს დრო. თაქ იჸიი წანა თე ჟამიშავა: ი. ყიფშ., გვ. 76 -- აქ იქნება გაისად ამ დრომდეო. ქ წანაში მუნულა ბორჯი
წლის დადგომის დრო. ქ წანაში ხირუა წლის ქურდობა: ოსურეფი წანას ხირულენა -- ქალები წლებს იპარავენ (იკლებენ). ქ
წანეფიშ(ი) ულა წლების გასვლა, ასაკის მომატება. წანეფი მეურს, იბრჩინუქ -- წლები მიდის, ვბერდები. შდრ. ლაზ. წანა
წელი (ნ. მარი). იხ. წი, წუ, წჷ. 

Lemma: c'an{a}moc'ana  
Number: 26334  
წან{ა}მოწანა (წან{ა}მოწანას) წელიწადი; მომავალი წელი. წანამოწანა დო სუმი თუთასჷ ქიმიიშჷ: ი. ყიფშ., გვ. 31 --
წელიწადსა და სამ თვეს მიდიოდა. მა ართი წანამოწანათ გემგეთხუებუქ სი: მ. ხუბ., გვ. 11 -- მე ერთი წლით
გამოგეთხოვები შენ. მაჟირა წანამოწანაქ მიკიილჷნი...:ი. ყიფშ., გვ. 23 -- მეორე წელიწადი რომ გავიდა... ართი
წანამოწანასჷ ქაალინჷ: ა. ცაგ., გვ. 3 -- ერთ წელიწადს ემსახურა. სქუა წანამოწანაშა ქჷგაშიინანია: ი. ყიფშ., გვ. 73 --
შვილი (ერთ) წლამდე შეგეძინებათო (გეშოვებათო). წანამოწანაში ამდღარ დღას მა თაქ იპუაფუქია: მ. ხუბ., გვ. 250 --
(მომავალი) წლის დღევანდელ დღეს მე აქ ვიქნებიო. 

Lemma: c'anas  
Number: 26335  
წანას ზმნზ. გაისად, მომავალ წელს; წელს. წი ქოთომი ვაპუნსუ დო წანას ქუმუმაკითხე: ქხს, 1, გვ. 226 -- წელს ქათამი არ
მყავს და გაისად მომაკითხე. ქ ანწიან წანას მომავალ წელს, გაისად. ქ წანას გილაძუნია წელს ახასიათებსო. თეჯგურა
ამბე, თქუანა, წანას გილაძუნია -- ასეთი ამბავი, იტყვიან, წლისათვისაა დამახასიათებელიო (წელზე დევსო). შდრ.
გეწანას, გოწოს. 

Lemma: c'anapa  
Number: 26336  
წანაფა (წანაფას) იგივეა, რაც წანა, წანუა, -- რწმენა, წამება. ასე შურო ვარწანქინი, მუ ეშმაკი გილუანს: ქხს, 1, გვ. 69 --
ახლა სულ რომ არ მოგწონვარ, რა ეშმაკი გივლის. 

Lemma: c'anasha{x}  
Number: 26337  
წანაშა{ხ} ზმნზ. მომავალ წლამდე. 

Lemma: c'anashe-c'anashax  
Number: 26338  
წანაშე-წანაშახ ზმნზ. წლიდან-წლამდე. იხ. წანა. 

Lemma: c'ana-c'anat  
Number: 26339  
წანა-წანათ ზმნზ. წლითიწლობით, ყოველ წელიწადს. შდრ. დღა-დღა{თ}. 

Lemma: c'andil-i  
Number: 26340  
წანდილ-ი (წანდილ/რს) იგივეა, რაც წადილი, -- წანდილი. 

Lemma: c'anel-i//c'aner-i  
Number: 26341  
წანელ-ი//წანერ-ი (წანელ/რს) წლისა; ერთი წლის. ჩქიმი გურიში მაჭუალი ეჩდოართი წანელი რე: ქხს, 1, გვ. 154 -- ჩემი
გულის მწველი ოცდაერთი წლისაა. ვითოჟირი წანელი ბაღანას...: ქხს, 1, გვ. 197 -- თორმეტი წლის ბავშვს. გინირთჷ
ეჩდოართ წანერო: მ. ხუბ., გვ. 274 -- გახდა ოცდაერთი წლისა{დ}. მის უჩქუ, ეშმაკი მუდა წანერი რე: თ. სახოკ., გვ. 253 --
ვინ იცის, ეშმაკი რამდენი წლისაა. შდრ. ხანელ/რი. 

Lemma: c'anera  
Number: 26342  
წანერა (წანერას) ზოოლ. ერთი წლის ღორი. ართი წანერა პუნდუა დო თიქით დომიღურუა -- ერთი წლის (წლიანი) ღორი
მყავდა და ისიც მომიკვდაო. 

Lemma: c'anmoc'ana  



Number: 26343  
წანმოწანა (წანმოწანას) იგივეა, რაც წანამოწანა, -- წელიწადი. მონგარუანს, წანმოწანა რე: ქხს, 1, გვ. 156 -- რომ
მატირებს, წელიწადია. ეშმაკი თოფის წანმოწანაშე ართშახ კასუნსია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 43 -- ეშმაკი თოფს წელიწადში
ერთხელ ტენისო. 

Lemma: c'anua  
Number: 26344  
წანუა (წანუას) იგივეა, რაც წანა, წანაფა, -- 1. რწმენა; წამება. ქობწანდანი ართიანი, ეგებ ღორონთქ მირსხანი: კ. სამუშ.,
ქართ. ზეპ., გვ. 33 -- გვწამდეს ერთმანეთი, ეგებ ღმერთმა გვიხსნას. 2. მიცვალებულის წლის განმავლობაში გლოვა;
მოწელიწადავება. 

Lemma: c'anc'al-i  
Number: 26345  
წანწალ-ი (წანწალ/რს) 1. წანწალი, უთავბოლო სიარული, ხეტიალი, წრიალი; 2. წუხილი, შფოთი. შდრ. წარწალი. 

Lemma: c'anc'alua  
Number: 26346  
წანწალუა (წანწალუას) სახელი იწანწალუ(ნ) ზმნისა -- წანწალი; ხეტიალი. იწანწალუ(ნ) ( -- , იწანწალუ იწანწალა, უწანწალინუ
უწანწალებია, ნოწანწალ{ინ}უე(ნ) წანწალებდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. წანწალებს. ოწანწალუანს (ოწანწალუუ აწანწალა, უწანწალუაფუ
უწანწალებია, ნოწანწალაფუე(ნ) აწანწალებდა თურმე) გრდმ. აწანწალებს. 

Lemma: c'anc'areba  
Number: 26347  
წანწარება (წანწარებას) სახელი წაანწარენს, წეენწარებუ(ნ) ზმნათა -- წამწარება. ვადობჭვა დო ვადმაღორა,
ვაწმანწარა მა რინა: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 123 -- არ დამწვა და არ მომატყუო, არ წამამწარო მე ყოფნა! წაანწარენს (წაანწარუ
წაამწარა, წუუნწარებუ წაუმწარებია, წონონწარებუე(ნ) წაამწარებდა თურმე) გრდმ. წაამწარებს. წიინწარენს (წიინწარუ წაიმწარა,
წუუნწარებუ წაუმწარებია) გრდმ. სათავ. ქც. წაანწარენს ზმნისა -- წაიმწარა. წუუნწარენს (წუუნწარუ წაუმწარა, წუუნწარებუ
წაუმწარებია) გრდმ. სასხვ. ქც. წაანწარენს ზმნისა -- წაუმწარებს. წეენწარებუ{უ}(ნ) (წეენწარუ წამწარდა, წანწარებუუ წამწარებია)
გრდუვ. ვნებ. წეენწარებუ(ნ) ზმნისა -- წამწარდება. წეენწარინე(ნ) (წეენწარინუ შესაძლებელი გახდა წამწარება, -- , -- ) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. წაანწარენს ზმნისა -- შეიძლება წამწარება. წაანწარინე(ნ) (წაანწარინუ შეძლო წაემწარებინა, -- , წონონწარებუე(ნ)
შესძლებია წამწარება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. წუუნწარენს ზმნისა -- შეუძლია წაამწაროს. წაანწარებაფუანს (წაანწარებაფუუ
წაამწარებინა, წუუნწარებაფუაფუ წაუმწარებინებია, წონონწარებაფ{უაფ}უე(ნ) წაამწარებინებდა თურმე) კაუზ. წაანწარენს ზმნისა --
წაამწარებინებს. წამანწარებელი მიმღ. მოქმ. წამამწარებელი. წაანწარებული მიმღ. ვნებ. მყ. წასამწარებელი. წანწარებული მიმღ.
ვნებ. წარს. წამწარებული. წანანწარები/უ მიმღ. ვნებ. წარს. წანამწარები. წანანწარებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. წამწარების საფასური.
უწუნწარებუ მიმღ. უარყ. წაუმწარებელი. 

Lemma: c'anc'arebul-i  
Number: 26348  
წანწარებულ-ი (წანწარებულ/რს) იგივეა, რაც წამწარებული. 

Lemma: c'ayam-i  
Number: 26349  
წაჲამ-ი (წაჲამს) იხ. წალამი. 

Lemma: c'ar-i  
Number: 26350  
წარ-ი (წარს) იგივეა, რაც წაბი, წარბი, -- შუბლი, წარბი. სახე ბჟალარაშა გიგუ, თოლ დო წარი -- ყურიაშა: კ. სამუშ., ქხპს,
გვ. 121 -- სახე მზის ბზინვას მიგიგავს, თვალ-წარბი -- ყურყუმასა. სქანი თოლი დო წარი უჩათ აკა ჯგირო ქენმოჯინი: მ.
ხუბ., გვ. 325 -- შენი შავი თვალითა და წარბით ერთი კარგად შემომხედე. აკა ქინმოჯინუასჷ სქან თოლი დო წარ უჩასჷ:
მასალ., გვ. 30 -- ერთი მაინც შემახედა შენ თვალსა და შავ წარბს. ქ წარიში გოფაჩუა წარბის გაშლა. გოხიოლუ კოჩის,
წარს გოფაჩილს ორწყექინი -- გიხარია კაცს, წარბს გახსნილს რომ ხედავ. ქწარიში წურუა წარბის მოღუშვა. წარენს ნუ
წურუნქი! -- წარბებს ნუ ღუშავ! 

Lemma: c'arak'ort'q'il-i  
Number: 26351  
წარაკორტყილ-ი (წარაკორტყილ/რს) წარბშენასკული. 

Lemma: c'argonc'q'umil-i  
Number: 26352  
წარგონწყუმილ-ი (წარგონწყუმილ/რს) წარბგახსნილი, შუბლგახსნილი. 

Lemma: c'arek'onarcxil-i  
Number: 26353  
წარეკონარცხილ-ი (წარეკონარცხილს) წარბშეკრული. ქიმიპონით ჭყორინებულო, წარეკონარცხილი: ქხს, 1, გვ. 216 --
მოვიყვანეთ გაბრაზებულად, წარბშეკრული. 

Lemma: c'are  
Number: 26354  
წარე (წარეს) იგივეა, რაც ნწარე, -- მწარე. ჸოროფა რე დიდი წარე: ქხს, 1, გვ. 55 -- სიყვარულია დიდად მწარე.
არდებულო კოჩიშ რინა ღურაშე რე უმოს წარე: მასალ., გვ. 74 -- აგდებულად (აბუჩად) კაცის ყოფნა სიკვდილზე მწარეა.
წარას ზმნზ. მწარედ. წარას ქიმმოგი მუხამუზეფია: მ. ხუბ., გვ. 124 -- მწარედ დამარტყი მუხამუზებიო. წარეთ ზმნზ. მწარედ.
წარეთ შურსუ პკაშუ: ი. ყიფშ., გვ. 120 -- მწარედ სულს ვიბრუნებ (ვსუნთქავ). იხ. ნწარას; უნწარაში. 

Lemma: c'areba  
Number: 26355  
წარება (წარებას) იხ. ნწარება, განწარება. 



Lemma: c'artuma  
Number: 26356  
წართუმა (წართუმას) სახელი წაურს ზმნისა -- წახდენა. 

Lemma: c'ari-c'am-i  
Number: 26357  
წარი-წამ-ი (წარი-წამს) წარბ-წამწამი. 

Lemma: c'ark'al-i  
Number: 26358  
წარკალ-ი (წარკალს) იგივეა, რაც წარკაფი, წარკუა, -- უთავბოლო სიარული, ხეტიალი. 

Lemma: c'ark'ant'-i  
Number: 26359  
წარკანტ-ი (წარკანტის) იგივეა, რაც წაკარტი, -- წერაქვი, -- მოკლეტარიანი ფოლადის პატარა ცული ქვის სათლელად
(მასალები, ტ. 4, ნაწ. 3, გვ. 225). დომიჭკადითია, უწუუ: ვითი ფუთი წარკანტია: მ. ხუბ., გვ. 205 -- დამიჭედეთო, უთხრა: ათი
ფუთი (სიმძიმის) წერაქვიო. 

Lemma: c'ark'anc'ila  
Number: 26360  
წარკანწილა (წარკანწილას) წარბების უჩვეულოდ რხევა (მრხეველი) (კ. სამუშია). სი სვისვილი, წარკანწილა, სქან გურქ
გჷმატიბასჷნი, მოწყალეს მუ შებწირა?: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 122 -- შე კოპწიავ, წარკანწილავ, შენი გული რომ გამიტკბეს
(გამითბეს), მოწყალეს (ღმერთს) რა შევწირო? 

Lemma: c'ark'at'-i  
Number: 26361  
წარკატ-ი (წარკატის) იგივეა, რაც წაკარტი, წარკანტი, -- წერაქვი. წარკატი რე მანთხორალი: ყაზაყ., 16.08.1930, გვ. 3 --
წერაქვია მთხრელი. 

Lemma: c'ark'ap-i  
Number: 26362  
წარკაფ-ი (წარკაფის) იგივეა, რაც წარკალი, წარკუა, -- უთავბოლო (მაგრამ თავმომწონე) სიარული, ხეტიალი. 

Lemma: c'ark'in-i  
Number: 26363  
წარკინ-ი (წარკინს) იგივეა, რაც წარკუა. 

Lemma: c'ark'ua  
Number: 26364  
წარკუა (წარკუას) იგივეა, რაც წარკალი, წარკაფი, წარკინი, -- სახელი ოწარკანს ზმნისა -- უთავბოლო სიარული,
ხეტიალი. მიდართუ, მიდა{ა}წარკუუ -- წავიდა, წახეტიალდა. ოწარკანს (ოწარკუუ წახეტიალდა, უწარკუუ წახეტიალებულა,
ნოწარკინუე(ნ) წახეტიალდებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. წახეტიალდება. 

Lemma: c'armak-i  
Number: 26365  
წარმაქ-ი (წარმაქის) შაბიამანი. ბინეხიქ ოკო იწამალუას წარმაქით დო წურწუფათი: ყაზაყ., 16.03.1930, გვ. 2 -- ვაზი უნდა
შეიწამლოს შაბიამნითა და გოგირდით. წარმაქის დოჩახუნა, გონწყუნა წყარს დო სუმშახ ქოჩანა ორინს დო ფარფალეშე
ოსქილიდუანს -- შაბიამანს დაამტვრევენ, გახსნიან წყალში და სამჯერ აძლევენ (შეასმევენ) საქონელს და პეპლისაგან
არჩენს. 

Lemma: c'armeba  
Number: 26366  
წარმება (წარმებას) წარმოება. 

Lemma: c'armoc'ana  
Number: 26367  
წარმოწანა (წარმოწანას) იგივეა, რაც წანა, წანმოწანა, -- წელი, წელიწადი. ამუდღარი იშო ართი წარმოწანას სოლე
გოკონანი, თეში გილართით: აია, 1, გვ. 19 -- დღეიდან (დღეის იქით) ერთი წელიწადი საითკენაც (სადაც) გინდათ, ისე
იარეთ. 

Lemma: c'arugunc'q'umu  
Number: 26368  
წარუგუნწყუმუ (წარუგუნწყუმუს) შუბლ(წარბ)გაუხსნელი. წარუგუნწყუმუო ზმნზ. შუბლგაუხსნელად; მოღუშულად 

Lemma: c'arucha  
Number: 26369  
წარუჩა (წარუჩას) შავწარბა, შავწარბიანი. შდრ. წარი. 

Lemma: c'arkvash  
Number: 26370  
წარქვაშ ძვალ-ი (წარქვაშ ძვალ/რს) იდაყვის ძვლის მორჩი. შდრ. თუშ. წეკვათის ძვალი საქონლის იდაყვის ძვალი
(ქეგლ). 

Lemma: c'arghula  
Number: 26371  
წარღულა (წარღულას) წარბმოღუნული. 



Lemma: c'arq'il-i  
Number: 26372  
წარყილ-ი (წარყილს) მოხრილი (დ. ფიფია). 

Lemma: c'arche  
Number: 26373  
წარჩე (წარჩეს) 1. წარბთეთრი; შუბლთეთრი. წარჩე ღ წარი+ჩე წარბი+თეთრი. 2. ტოპონ. სოფელი გალის რაიონში. წარჩე
ღ წყარ+ჩე წყალ+თეთრი (ი. ყიფშ.). 

Lemma: c'arc'-i  
Number: 26374  
წარწ-ი (წარწის) პრესი, წნეხი. საჩოხეს ჩავდებდით `წარწის' (პრესის) ქვეშ (მასალები, ტ. 2, ნაწ. 2, გვ. 226). 

Lemma: c'arc'al-i  
Number: 26375  
წარწალ-ი (წარწალ/რს) წრიალი, შფოთი, წუხილი; მოუსვენრად ყოფნა; მოძრაობა. ქარი იწარწალუ -- ქარი ქრის
(მოძრაობს). ვეწარწალა, მა ქოიჸორქი-და! -- არ იშფოთო (იწრიალო), მე თუ გიყვარვარ! დიდაქ ქიდიწარწალუუ, სქუა
ვაძირუნი -- დედა შეწრიალდა (შეწუხდა), შვილი რომ ვერ ნახა. წარწალანს (იყენ. იწარწალუ იწრიალა, უწარწალინუ უწრიალნია,
ნოწარწალუე(ნ) წრიალებდა თურმე) გრდუვ. საშ.- მოქმ. წრიალებს, შფოთავს, მოუსვენრადაა. იწარწალუ(ნ) ( -- , იწარწალუ
იწრიალა, უწარწალინუ უწრიალია, ნოწარწალ{ინ}უე(ნ) წრიალებდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. წრიალებს, შფოთავს, მოუსვენრად არის;
ცივი ქარი ქრის. უწარწალუანს (უწარწალუუ უწრიალა, უწარწალუუ უწრიალია, ნოწარწალუე(ნ) უწრიალებდა თურმე) გრდმ.
უწრიალებს, უწუხებს, უშფოთებს (გულს). შდრ. წანწალი; გურ. წარწალი მოძრაობა, შრომა (ს. ჟღ., ზანიზ., გვ. 229). 

Lemma: c'arc'ala  
Number: 26376  
წარწალა (წარწალას) ვისაც წანწალი, წრიალი, წუხილი სჩვევია. დიდი წარწალა ოსური რე -- წუხილის დიდი მოყვარული
ქალია. 

Lemma: c'arc'il-i  
Number: 26377  
წარწილ-ი (წარწილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. წარწუნს ზმნისა -- დაწნეხილი, დაპრესილი. იხ. წარწი. 

Lemma: c'arc'ua  
Number: 26378  
წარწუა (წარწუას) სახელი წარწუნს ზმნისა -- დაწნეხ{ვ}ა, დაპრესვა; დატკეპნა, დაწოლით გასწორება. ბამბეს წარწუნს --
ბამბას ტკეპნის. წარწუნს (დოწარწუ დატკეპნა, დუუწარწუ დაუტკეპნია, დონოწარწუე(ნ) დატკეპნიდა თურმე) გრდმ. ტკეპნის, ზერგნის;
წნეხს. უწარწუნს (დუუწარწუ დაუტკეპნა, დუუწარწუ დაუტკეპნია) გრდმ. სასხვ. ქც. წარწუნს ზმნისა -- უტკეპნის, უზერგნის, უწნეხს.
იწარწუუ(ნ) (დიიწარწუ დაიტკეპნა, დოწარწე{ლე}(ნ) დატკეპნილა) გრდუვ. ვნებ. წარწუნს ზმნისა -- იტკეპნება, იწნეხება. აწარწუუ(ნ)
(დააწარწუ დაეტკეპნა, დოწარწუუ დასტკეპნია) გრდუვ. ვნებ. უწარწუნს ზმნისა -- ეტკეპნება, ეწნეხება. იწარწე(ნ) (იწარწუ
შესაძლებელი გახდა ტკეპნა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. წარწუნს ზმნისა -- შეიძლება {და}ტკეპნა, დაწნეხა. აწარწე(ნ) (აწარწუ
შეძლო {და}ეტკეპნა, -- , ნოწარწუე(ნ) შესძლებია {და}ეტკეპნა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უწარწუნს ზმნისა -- შეუძლია {და}ტკეპნოს,
დაწნეხოს. ოწარწაფუანს (ოწარწაფუუ ატკეპნინა, უწარწაფუაფუ უტკეპნინებია, ნოწარწაფ{უაფ}უე(ნ) ატკეპნინებდა თურმე) კაუზ. წარწუნს
ზმნისა -- ატკეპნინებს, აზერგნინებს. მაწარწალი მიმღ. მოქმ. მტკეპნელი, მზერგნელი. ოწარწალი მიმღ. ვნებ. მყ. სატკეპნი,
საზერგნი. წარწილი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ტკეპნილი, {და}ზერგნილი, {და}წნეხილი. ნაწარწა მიმღ. ვნებ. წარს. ნატკეპნი.
ნაწარწუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ტკეპნის საფასური. {უდუ}უწარწუ მიმღ. უარყ. {და}უტკეპნელი. 

Lemma: c'arxant'urel-i  
Number: 26379  
წარხანტურელ-ი (წარხანტურელს) წარბმოხატული. 

Lemma: c'asagebel-i  
Number: 26380  
წასაგებელ-ი (წასაგებელ/რს) მიმღ. ვნებ. მყ. წააგენს ზმნისა -- დასაღუპავი, დასაკარგავი. სო შერხვად ე წასაგებელქ? --
სად შეგხვდა ეს დასაღუპავი? მინ ორდჷ-და, პაპეფი რდჷ, ოხერ-წასაგებელო: მ. ხუბ., გვ. 344 -- ვინ იყო-და, მღვდლები
იყო, ოხერ-დასაღუპავი. 

Lemma: c'aula  
Number: 26381  
წაულა (წაულას) იხ. წავლა, -- სახელი წართუ(ნ) ზმნისა -- წახდენა. ჩქინი სიკეთე დო თურქიშ წაულა: ი. ყიფშ., გვ. 181 --
ჩვენი სიკეთე და თურქის წახდენა. კოჩიში წაულას მუთა ოკო -- კაცის წახდენას არაფერი უნდა. წართჷ შარას ზღვაქ: მ.
ხუბ., გვ. 86 -- წახდა გზაში ზღვა. ეფერ ამბეს მუგოშინა, შურქ ვაწამირთასინი: მ. ხუბ., გვ. 319 -- ისეთ ამბავს მოგახსენებ,
სული რომ არ წამიწყდეს (წამიხდეს). ინეფს უსხუნუნა, წართე: ქხს, 1, გვ. 324 -- იმათ ურჩევნიათ, წახდე. წითმურს (წართუ
წახდა, წართუმე(ნ) წამხდარა, წონორთუმუე(ნ) წახდებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ფუჭდება, ხდება. წუურს (წართუ წახდა, წართუმე(ნ)
წამხდარა, წონორთუმუე(ნ) წახდებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. წახდება. შდრ. გილა-ლაფა; წა-ჸონება. 

Lemma: c'apal-i  
Number: 26382  
წაფალ-ი (წაფალ/რს) წვრილი ხმით ლაპარაკი. 

Lemma: c'apalua  
Number: 26383  
წაფალუა (წაფალუას) სახელი წაფალანს ზმნისა -- წვრილი ხმით ლაპარაკი. წაფალანს (წაფალუუ ილაპარაკა წვრილი ხმით,
უწაფალუუ წვრილი ხმით ულაპარაკნია, ნოწაფალუე(ნ) წვრილი ხმით ლაპარაკობდა თურმე) გრდმ. წვრილ ხმაზე ლაპარაკობს. იხ.
წკაფალი. 

Lemma: c'aka  
Number: 26384  



წაქა (წაქას) წაქი, შრატი. ...მანგიორო წაქა ვარა ქოჩია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 77 -- ...სამაგიეროდ შრატი მაინც დაალევინეო.
სქანიცალი მოშაირე წაქათ დოურძღაფუდესი -- შენისთანა მოშაირე წაქით გაუძღიათ. იხ. წურუქი. შდრ. გურ., იმერ. წაქი
შრატი, სველი (ა. ღლ.); რაჭ., ქართლ. წაქა წათხი (დიალექტ., გვ. 691); ფშაური წაკა წათხი (ი. ჭყ.). 

Lemma: c'agha  
Number: 26385  
წაღა (წაღას) უძირო ჩასაცმელი (მასალები, ტ. 3, ნაწ. 1, გვ. 250). შდრ. წუღა. 

Lemma: c'agha-c'ugha  
Number: 26386  
წაღა-წუღა (წაღა-წუღას) წაღა-წუღა. მუ მუგოძჷ? - წაღა-წუღა: ქხს, 1, გვ. 30 -- რა გაცვია (ფეხზე)? - წაღა-წუღა. 

Lemma: c'aghmart-i  
Number: 26387  
წაღმართ-ი (წაღმართის) წაღმართი. 

Lemma: c'a՚oneba  
Number: 26388  
წაჸონება (წაჸონებას) სახელი წააჸონენს ზმნისა -- გაფუჭება, წახდენა. კოჩიშ წაჸონებას მუთუნი ვააკო -- კაცის
გაფუჭებას არაფერი არ უნდა. ბოლოს წუურთუ საქმექ -- ბოლოს გაუფუჭდა საქმე. ბოშალას წაიჸუნე, ჩილამურით
გონგარუა -- ვაჟკაცობას შეგირცხვენ, ცრემლით გატირებ. წაჸონას ოკო ასე: მ. ხუბ., გვ. 254 -- უნდა გააფუჭოს ახლა.
თვითონ თინა წაჸონენს: მ. ხუბ., გვ. 35 -- თვითონ ის წაახდენს. წააჸონენს (წააჸონუ გააფუჭა, წუუჸონებუ გაუფუჭებია,
წონოჸონებუე(ნ) გააფუჭებდა თურმე) გრდმ. გააფუჭა, წაახდინა. წიიჸონენს (წიიჸონუ გაიფუჭა თავისი, წუუჸონებუ გაუფუჭებია) გრდმ.
სათავ. ქც. წააჸონენს ზმნისა -- გაიფუჭებს. წუუჸონენს (წუუჸონუ გაუფუჭა, წუუჸონებუ გაუფუჭებია) გრდმ. სასხვ. ქც. წააჸონენს
ზმნისა -- გაუფუჭებს, წაუხდენს. წიიჸონებუ{უ}(ნ) (წიიჸონუ გაფუჭდა, წაჸონებელ/რე(ნ) გაფუჭებულა) გრდუვ. ვნებ. წააჸონენს ზმნისა
-- გაფუჭდება, წახდება. წიიჸონინე(ნ) (წიიჸონინუ შესაძლებელი გახდა წახდენა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. წააჸონენს ზმნისა --
შეიძლება გაფუჭება, წახდენა. წააჸონინე(ნ) (წააჸონინუ შეძლო გაეფუჭებინა, -- , წონოჸონებუე(ნ) შესძლებია გაფუჭება) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. წუუჸონენს ზმნისა -- შეუძლია გააფუჭოს, წაახდინოს. წააჸონებაფუანს (წააჸონებაფუუ გააფუჭებინა, წუუჸონებაფუაფუ
გაუფუჭებინებია, წონოჸონებაფ{უაფ}უე(ნ) გააფუჭებინებდა თურმე) კაუზ. წააჸონენს ზმნისა -- გააფუჭებინებს, წაახდენინებს.
წამაჸონებელი მიმღ. მოქმ. გამფუჭებელი; წამხდენი. წააჸონებელი მიმღ. ვნებ. მყ. გასაფუჭებელი; წასახდენი. წაჸონებული მიმღ.
ვნებ. წარს. გაფუჭებული; წამხდარი. წანაჸონები მიმღ. ვნებ. წარს. განაფუჭები; წამხდარი. წანაჸონებუერი მიმღ. ვნებ. წარს.
გაფუჭების; წახდენის საფასური. უწუჸონებუ მიმღ. უარყ. გაუფუჭებელი; წაუმხდარი. იხ. წაულა. 

Lemma: c'a՚uneba  
Number: 26389  
წაჸუნება (წაჸუნებას) იგივეა, რაც წაჸონება. 

Lemma: c'achxura  
Number: 26390  
წაჩხურა (წაჩხურას ღ წყარ+ჩხურუ წყალ+ცივი) ტოპონ. მდინარე მარტვილის რაიონში. 

Lemma: c'achxuroba  
Number: 26391  
წაჩხურობა (წაჩხურობას) რელიგ. დღეობა, -- იხდიან 14 ნოემბერს ს. კიწიაში (მარტვილის რაიონი). 

Lemma: c'ac'-i  
Number: 26392  
წაწ-ი (წაწის) იგივეა, რაც წაწია, -- წვენი. დუს გინგოწუუ წაწიქ -- თავზე დაგესხას წვენი. 

Lemma: c'ac'am-i  
Number: 26393  
წაწამ-ი (წაწამს) ძალიან ნელი ხმაური. წაწამი ვააკონი, თეში გიშურსია ჯგირი ცხენი ოლაჸაფუშა -- ხმაური რომ არ
უნდა, ისე გამოვაო კარგი ცხენი სათამაშოდ. ელევენდი კოსჷ მუჟამსითი ლურსუნი, თქუანა, წაწამი ვააკონი, თეში
გემწალუნია -- მარტოხელა კაცს როცა სძინავს, იტყვიან, ხმაური არ უნდა, ისე წამოვარდებაო. 

Lemma: c'ac'ap-i  
Number: 26394  
წაწაფ-ი (წაწაფის) სახელი აწაწუუ(ნ) ზმნისა -- შეხება, ხლება (ხელისა); წაწება, მიკარება. მეხი კირდემს ონდღულუანს,
კონკა დიხას აწაწუნი: ქხს, 1, გვ. 161 -- მეხი კლდეებს ადნობს, კენწერო მიწას ეხლება (ეხება). ხე ოკო ვემკუწაწუე -- ხელი
არ უნდა შეახო (მიაკარო). კალამ ინუწაწუენი, მელანი ვარე მაჭარალი: ქხს, 1, გვ. 117 -- კალამი რომ ჩავაწო, მელანი
არაა დამწერი. უწაწუანს (უწაწუუ შეეხო, უწაწუაფუ შეხებია, ნოწაწუაფუე(ნ) ეხებოდა თურმე) გრდმ. სასხვ. ქც. აწაწუუ(ნ) ზმნისა --
ეხება, ეკარება. აწაწუუ(ნ) (დააწაწუ შეეხო, მიეკარა; დოწაწაფერე(ნ)//დოწაწე{რე} შეხებია, მიჰკარებია) გრდუვ. ვნებ. ეხება, ეკარება. 

Lemma: c'ac'axel-i  
Number: 26395  
წაწახელ-ი (წაწახელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. წაწახანს ზმნისა -- დაწნეხილი, დაპრესილი; გამოწურული. 

Lemma: c'ac'axua  
Number: 26396  
წაწახუა (წაწახუას) სახელი წაწახანს ზმნისა -- {და}წნეხვა, {და}პრესვა; {გამო}წურვა. წაწახანს (დოწაწახუუ დაწნეხა, დაწურა;
დუუწაწახუუ დაუწნეხავს, დაუწურავს; დონოწაწახუე(ნ) დაწნეხავდა, გამოწურავდა თურმე) გრდმ. წნეხავს, წურავს. იწაწახუ{უ}(ნ)
(დიიწაწახუ დაიწნეხა, დოწაწახე{ლე}(ნ) დაწნეხილა) გრდუვ. ვნებ. წაწახანს ზმნისა -- იწნეხება; იწურება. აწაწახუ{უ}(ნ) (დააწაწახუ
დაეწნეხა, დოწაწახუუ დასწნეხია) გრდუვ. ვნებ. უწაწახანს ზმნისა -- ეწნეხება; ეწურება. იწაწახე(ნ) (იწაწახუ შესაძლებელი გახდა
{და}წნეხა, დოწაწახელ/რე(ნ) შესაძლებელი გამხდარა დაწნეხა, -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. წაწახანს ზმნისა -- შეიძლება {და}წნეხა;
{და}წურვა. აწაწახე(ნ) (აწაწახუ შეძლო {და}ეწნეხა, -- ნოწაწახუე(ნ) შესძლებია {და}ეწნეხა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. წაწახანს ზმნისა --
შეუძლია {და}წნეხოს; {და}წუროს. ოწაწახაფუანს (ოწაწახაფუუ აწნეხვინა, უწაწახაფუაფუ უწნეხვინებია, ნოწაწახაფუე(ნ) აწნეხვინებდა
თურმე) კაუზ. წაწახანს ზმნისა -- აწნეხვინებს; აწურვინებს. მაწაწახალი მიმღ. მოქმ. {და}მწნეხი; {და}მწურავი. ოწაწახალი მიმღ.



ვნებ. მყ. {და}საწნეხი; {და}საწურავი. წაწახელი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}წნეხილი; {და}წურული. ნაწაწახა მიმღ. ვნებ. წარს.
{და}ნაწნეხი; {და}ნაწური. ნაწაწახუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}წნეხის; {და}წურვის საფასური. {უდუ}უწაწახუ მიმღ. უარყ. {და}უწნეხი;
{და}უწურავი. შდრ. ჭახუა. 

Lemma: c'ac'ia  
Number: 26397  
წაწია (წაწიას) იგივეა, რაც წაწი, -- წვენი. დედაქ გემუანი წაწია გააკეთუ -- დედამ გემრიელი წვენი გააკეთა. ჸომურიში
წაწია -- ტყემლის წვენი. 

Lemma: c'ac'ibel-i  
Number: 26398  
წაწიბელ-ი (წაწიბელ/რს) საწებელი, წვენი (ი. ყიფშ.). 

Lemma: c'ac'ie  
Number: 26399  
წაწიე (წაწიეს) 1. იგივეა, რაც წაწია. 2. ძალზე მსუბუქი, თითქმის ფეხის წვერებზე სიარული (მოსიარულე) (მ. ძაძ., 2, გვ. 125).

Lemma: c'ac'il-i  
Number: 26400  
წაწილ-ი (წაწილ/რს) ლიცლიცი, სითხით პირამდე სავსე. იხ. მოწაწილი. შდრ. ეფშა. 

Lemma: c'ac'ua  
Number: 26401  
წაწუა (წაწუას) სახელი წაწუნს ზმნისა -- ვსება, ლიცლიცი (ი. ყიფშ). წაწუნს (მოწაწუ თავამდე აავსო, მუუწაწუ თავამდე აუვსია,
მონოწაწუე(ნ) თავამდე აავსებდა თურმე) გრდმ. თავამდე ავსებს. 

Lemma: c'ac'q'vindua  
Number: 26402  
წაწყვინდუა (წაწყვინდუას) სახელი წეეწყვინდუნს (შურს) ზმნისა -- წაწყმედა (სულისა). იხ. წაწყმენდა. 

Lemma: c'ac'q'menda  
Number: 26403  
წაწყმენდა (წაწყმენდას) იგივეა, რაც წაწყვინდუა, -- სახელი წეეწყმინდებუ(ნ) ზმნისა -- წაწყმედა. შური დო ხორცი
წამიწყმინდი: ი. ყიფშ., გვ. 145 -- სული და ხორცი წამიწყმიდე. ეშმაკეფი მაწუხენსჷ, ღორონთი ვა წიმაწყჷნდენს: ი. ყიფშ.,
გვ. 153 -- ეშმაკები მაწუხებს, ღმერთი არ წამწყმედს. წააწყმინდენს (წააწყმინდუ წაწყმიდა, წოუწყმინდებუ წაუწყმედია,
წონოწყმინდებუე(ნ) წაწყმედდა თურმე) გრდმ. წაწყმედს. 

Lemma: c'e-  
Number: 26404  
წე- იხ. წა- (ზმნისწინი). 

Lemma: c'e  
Number: 26405  
წე მიმართვა: ბიჭო! წე, მორთი აშო! -- ბიჭო, მოდი აქ! იხ. წიე. 

Lemma: c'eam-i  
Number: 26406  
წეამ-ი (წეამს) იხ. წალამი. 

Lemma: c'ear-i  
Number: 26407  
წეარ-ი (წეარს) ზოოლ. მწევარი (ძაღლი). იხ. წიარი. 

Lemma: c'ear-medzobar-i  
Number: 26408  
წეარ-მეძობარ-ი (წეარ-მეძობარს) მწევარ-მეძებარი. ჩქჷმ წეარ-მეძობარი ვა ქიგეთხოზჷნო შხუასჷ!: ა. ცაგ., გვ. 62; ი.
ყიფშ., გვ. 141 -- ჩემი მწევარ-მეძებარი არ მისდევს სხვას! იხ. მეძობარი/ე. 

Lemma: c'eba  
Number: 26409  
წება (წებას) იხ. მოწება. 

Lemma: c'ebena  
Number: 26410  
წებენა (წებენას) ცინგლი, წვინტლი. სურდოთი დაავადებისას ან სიბერით ცხვირიდან მომდინარე სითხე. წებენა მალე
ჩხვინდიშე -- ცინგლი მოსდის ცხირიდან. 

Lemma: c'eeba  
Number: 26411  
წეება (წეებას) იხ. წიება, -- სახელი უწეენს, უწიინს ზმნათა -- თქმა. ქომიწეი მართალი: მ. ხუბ., გვ. 178 -- მითხარი
მართალი. უწიინს ზმნა უღლებისას რიგ თავისებურებას იჩენს; კერძოდ: ა) მასზე დაყრდნობით აწარმოებს მხოლოდ
მყოფადის წრისა და მეორე სერიის მწკრივებს. აწმყოს წრის მწკრივებში მას ენაცვლება რაგადი (ურაგადუ ეუბნება), ხოლო
მესამე და მეოთხე სერიებში -- თქუალა თქმა (უთქუალუ უთქვამს; ნოთქუალუე(ნ) იტყოდა თურმე) ფუძეები. ბ) ავლენს კილოურ
ვარიანტებს (მაგ., {ვ}უწიინქ // {ვ}უწოლენქ ვეტყვი). 

Lemma: c'eebar-i  
Number: 26412  



წეებარ-ი (წეებარს) ცინგლი. ჸე, კოჩი დიირჩინუნი, ჩხვინს წეებარი გითაბუ -- ეხ, კაცი რომ დაბერდება, ცხვირზე ცინგლი
ჰკიდია. შდრ. წებენა. 

Lemma: c'el-i  
Number: 26413  
წელ-ი (წელ/რს) წელი. ქ წელიშ ენწყუმა ნირის შეცვლა (ახსნა); გამართვა. წელ გენწყჷმუ პატჷნეფცჷ: მასალ., გვ. 78 --
ბატონებს ნირი შეცვლიათ (ახსნიათ); წელში გამართულან. 

Lemma: c'ela  
Number: 26414  
წელა (წელას) იგივეა, რაც წელამი, წეამი, -- ბოტან. შალიფა. წელა ვაჩანს ჭალადის დო ლაკარტია რე ოჭკირალო --
წალამი (შალიფა) არ ხარობს ჭალადიდში და ლაკარტია არის საჭრელად. 

Lemma: c'elam-i  
Number: 26415  
წელამ-ი, წეამ-ი ბ.- მარტ. (წე{ლ}ამს) ბოტან. შალაფა. შდრ. წელა. 

Lemma: c'el{i}mishac'irc'it'el-i  
Number: 26416  
წელ{ი}მიშაწირწიტელ-ი (წელ{ი}მიშაწირწიტელ/რს) წელწვრილი. წელიმიშაწირწიტელი აბრეშუმიში პარკი --
წელწვრილი აბრეშუმის პარკი. იხ. წელიჭიფე. 

Lemma: c'el{i}ch'ipe  
Number: 26417  
წელ{ი}ჭიფე (წელ{ი}ჭიფეს) წელწვრილი. წელიჭიფე ცირა -- წელწვრილი ქალიშვილი. 

Lemma: c'elona  
Number: 26418  
წელონა (წელონას) ტოპონ. ადგილი, სადაც ბევრი წელა ხარობს (პ. ცხად., ტოპონ., გვ. 74).იხ. წელა. 

Lemma: c'emo-  
Number: 26419  
წემო- რთული ზმნისწინი. იხ. წიმო-. 

Lemma: c'emo՚ucin-i  
Number: 26420  
წემოჸუცინ-ი (წემოჸუცინს) სახელი წემოჸუცუ(ნ) ზმნისა -- ცუცქება; მუხლებჩაკეცით ჯდომა. ქეანაში მასქილიდაფარი ჯაში
წვანც წემოჸუც: ა. ცან., გვ. 137 -- ქვეყნის მარჩენალი ხის წვერზე ჩაცუცქულა (გამოცანა: თოხი). 

Lemma: c'endixa  
Number: 26421  
წენდიხა (წენდიხას) იგივეა, რაც წენჯიხა, წალენჯიხა, -- ტოპონ. დაბისა და რაიონის სახელწოდება. 

Lemma: c'enc'q'ar-i  
Number: 26422  
წენწყარ-ი (წენწყარს) ტოპონ. მდინარის სახელი. წენწყარიშა ელებლინი, კათა ქორე შაყარელი: ქხს, 1, გვ. 268 -- ჭანის
წყალთან რომ ავიარე, ხალხია შეყრილი. 

Lemma: c'enjixa  
Number: 26423  
წენჯიხა (წენჯიხას) ტოპონ. წალენჯიხა. წალენჯიხა ღ წალენ ჭანის+ჯიხა ციხე (ი. ყიფშ.); ქვემოური+ციხე (არნ. ჩიქობავა). 

Lemma: c'er-i  
Number: 26424  
წერ-ი (წერს) ზოოლ. თევზის ჯიშია ერთგვარი, -- გრძელი და წვრილი თევზია, ტუჩები იხვისას მიუგავს, პირში გოჭისებური
კბილები აქვს (მასალები, ტ. ვ, გვ. 72). წერი ბინადრობს ჩქარ წყალში, დაჭერა შეიძლება მხოლოდ ბადით (იქვე, გვ. 74). 

Lemma: c'era  
Number: 26425  
წერა (წერას): ქ პირჯვარიში წერა პირჯვრის წერა. ქჷდიიჭყეს პირჯვარიში წერა: ი. ყიფშ., გვ. 96 -- დაიწყეს პირჯვრის
წერა. ქჷმოძირი მა თი ბოში, შურო პირჯვარც ქიწერქჷ-და: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 140 -- მაჩვენე მე ის ბიჭი, თუ საერთოდ
პირჯვარს იწერ. იხ. პირჯვარი. 

Lemma: c'erakva  
Number: 26426  
წერაქვა (წერაქვას) ბოტან. თომი. იხ. წოთვა (ა. მაყ.). წერაქვა იზრდება ძალიან მაღალ მთებში. სადაც `წერაქვა' იზრდება,
იქ საქონელი ვერ მივა (მასალები, ტ. 3, ნაწ. 1, გვ. 245). 

Lemma: c'ero  
Number: 26427  
წერო, ნწერო ({ნ}წეროს) ზოოლ. წერო. 

Lemma: c'ergh-i  
Number: 26428  
წერღ-ი (წერღის) იხ. წირღი. 

Lemma: c'es-i  



Number: 26429  
წეს-ი (წესის) წესი. გვერი ფერს ითირანსია, ვარა წესის ვეთირანსით: ა. ცან., გვ. 101 -- გველი ფერს იცვლის, წესს კი -
არაო. ქ წესიში ეგაფა წესის აგება, -- მღვდელთმსახურება მიცვალებულის გასვენებისას. გადატ. განადგურება, მოსპობა;
გალახვა, მოკვლაც. პატჷნობა ქჷდვოფორათ, წესი ავუგათია!: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 150 -- ბატონყმობა დავამხოთ, (და) წესი
ავუგოთო. 

Lemma: c'esdvala  
Number: 26430  
წესდვალა (წესდვალას) წესდება. ჩქი მიღუნა ჩქინებურა წესდვალა -- ჩვენ გვაქვს ჩვენებური წესდება. 

Lemma: c'esier-i  
Number: 26431  
წესიერ-ი (წესიერის) წესიერი. წესიერი ბაღანა კოჩიე -- წესიერი ბავშვია (ბავშვ-კაცია). 

Lemma: c'ec'il/r-i  
Number: 26432  
წეწილ/რ-ი (წეწილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. წეწუნს ზმნისა -- {და}წეწილი. ქოძირჷ მუში ჯიმა ობედიშორო წეწილი: ი. ყიფშ.,
გვ. 61 -- ნახა თავისი ძმა აბედივით დაწეწილი. 

Lemma: c'ec'ua  
Number: 26433  
წეწუა (წეწუას) სახელი წეწუნს ზმნისა -- {გა}წეწვა; წეწა. მონტყორს წეწუნა, უკული ოთალეშით ფეთუნა -- მატყლს წეწავენ,
შემდეგ სათელავით თელავენ. წეწუნს (დოწეწუ დაწეწა, დუუწეწუ დაუწეწია, დონოწეწუე(ნ) დაწეწდა თურმე) გრდმ. წეწ{ავ}ს. იწეწუნს
(დიიწეწუ დაიწეწა, დუუწეწუ დაუწეწია) გრდმ. სათავ. ქც. წეწუნს ზმნისა -- იწეწ{ავ}ს. უწეწუნს (დუუწეწუ დაუწეწა, დუუწეწუ დაუწეწია)
გრდმ. სასხვ. ქც. წეწუნს ზმნისა -- უწეწ{ავ}ს. იწეწუუ(ნ) (დიიწეწუ დაიწეწა, დოწეწე{ლ/რე}(ნ) დაწეწილა) გრდუვ. ვნებ. წეწუნს ზმნისა --
იწეწება. აწეწუუ(ნ) (დააწეწუ დაეწეწა, დოწეწუუ დასწეწია) გრდუვ. ვნებ. უწეწუნს ზმნისა -- ეწეწება. იწეწე(ნ) (იწეწუ შესაძლებელი
გახდა {და}წეწ{ვ}ა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. წეწუნს ზმნისა -- შეიძლება წეწ{ვ}ა. აწეწე(ნ) (აწეწუ შეძლო ეწეწა, -- , ნოწეწუე(ნ)
შესძლებია წეწა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უწეწუნს ზმნისა -- შეუძლია {და}წეწოს. ოწეწაფუანს (ოწეწაფუუ აწეწინა, უწეწაფუაფუ
უწეწინებია, ნოწეწაფუე(ნ) აწეწინებდა თურმე) კაუზ. წეწუნს ზმნისა -- აწეწინებს. მაწეწალი მიმღ. მოქმ. {და}მწეწ{ავ}ი. ოწეწალი მიმღ.
ვნებ. მყ. {და}საწეწ{ავ}ი. წეწილ/რი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}წეწილი. ნაწეწა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაწეწი. ნაწეწუერი მიმღ. ვნებ. წარს.
წეწ{ვ}ის საფასური. {უდუ}უწეწუ მიმღ. უარყ. {და}უწეწ{ავ}ი. 

Lemma: c'vad-i  
Number: 26434  
წვად-ი (წვადის) მწვადი. ართი წვადი ხორცი ქუმობძინუუ გემუანია: მ. ხუბ., გვ. 166 -- ერთი მწვადი ხორცი მომმატებია
გემრიელიო. 

Lemma: c'vadil-i  
Number: 26435  
წვადილ-ი (წვადილს) წადილი, მოწადინება. გეშანთხორ, გეშაღობ, მუშენც დო წვადილენც: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 89 --
ამოთხარა, შემოღობა, შრომობს (მუშაობს) და წადილობს. წვადილო ზმნზ. მონდომებულად, მოწადინებულად. ჩქჷნ
ყაზაყობაქ წვადილო ოკო ხე ქიმეთხასი: ყაზაყ., 21.06.1930, გვ. 2 -- ჩვენმა გლეხობამ მოწადინებულად (მონდომებით)
უნდა მოკიდოს ხელი. ოწვადილუ(ნ) (იყენ. ეწვადუ ეწადა, წვადებუ სწადებია, ნოწვადებუე(ნ) სწადდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. სწადია,
სურვილი აქვს. წვადილენს იგივეა, რაც ოწვადილუ. იხ. წადება. 

Lemma: c'vaturel-i  
Number: 26436  
წვათურელ-ი (წვათურელს) მიმღ. ვნებ. წარს. წვათურანს ზმნისა -- წაწვეტებული, წამახ{ვ}ული. 

Lemma: c'vaturua  
Number: 26437  
წვათურუა (წვათურუას) იგივეა, რაც წვანთირუა, -- სახელი წვათურანს ზმნისა -- წათლა, წაწვეტება, წამახვა. მასარემს
წვათურანა დო უკული დააშქვანა -- მესრებს წამახვავენ და შემდეგ ასობენ. წვათურანს (დოწვათურუუ წამახვა, დუუწვათურუუ
წაუმახვავს, დონოწვათურუე(ნ) წამახვავდა თურმე) გრდმ. წააწვეტებს, წამახვავს. უწვათურანს (დუუწვათურუუ წაუწვეტა, წაუმახვა;
დუუწვათურუუ წაუწვეტებია, წაუმახვავს) გრდმ. სასხვ. ქც. წვათურანს ზმნისა -- უწვეტიანებს, უთლის წვერს. იწვათურუუ(ნ)
(დიიწვათურუ წაითალა, წაწვეტიანდა; დოწვათურე{ლე}(ნ) წაწვეტიანებულა) გრდუვ. ვნებ. წვათურანს ზმნისა -- წვეტიანდება, ითლება
წვერი. აწვათურუუ(ნ) (დააწვათურუ დაეწვეტიანა, დოწვათურუუ დასწვეტიანებია) გრდუვ. ვნებ. უწვათურანს ზმნისა -- უწვეტიანდება,
წვერი ეთლება. იწვათურე(ნ) (იწვათურუ შესაძლებელი გახდა წვერის წათლა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. წვათურანს ზმნისა --
შეიძლება წვერის წათლა, წაწვეტება, წამახვა. აწვათურე(ნ) (აწვათურუ შეძლო წაეწვეტებინა, -- , ნოწვათურუე(ნ) შესძლებია წათლა
წვერისა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უწვათურანს ზმნისა -- შეუძლია წვერი წათალოს, -- წააწვეტიანოს. ოწვათურაფუანს
(ოწვათურაფუუ აწვეტიანებინა, უწვათურაფუაფუ უწვეტიანებინებია, ნოწვათურაფ{უაფ}უე(ნ) აწვეტიანებინებდა თურმე) კაუზ. წვათურანს
ზმნისა -- წვერს ათლევინებს, აწვეტიანებინებს. მაწვათურალი მიმღ. მოქმ. წვეტის {წა}მთლელი; {წა}მწვეტიანებელი. ოწვათურალი
მიმღ. ვნებ. მყ. {წა}საწვეტიანებელი; წვერწასათლელი. წვათურელი მიმღ. ვნებ. წარს. წვერწათლილი; {წა}წვეტიანებული.
ნაწვათურა მიმღ. ვნებ. წარს. წვერწანათალი; {წა}ნაწვეტიანები. ნაწვათურუერი მიმღ. ვნებ. წარს. წვერწათლის, {წა}წვეტიანების
საფასური. უწვათურუ მიმღ. უარყ. წვერწაუთლელი, {წა}უწვეტიანებელი. 

Lemma: c'valeba  
Number: 26438  
წვალება (წვალებას) იგივეა, რაც ნწვალება, -- სახელი აწვალენს ზმნისა -- წვალება. ჯორო ორდჷკონი, წვალებას იჸიდჷ
ირო: ი. ყიფშ., გვ. 10 -- ჯორად რომ ყოფილიყავი, წვალებაში იქნებოდი მუდამ. მუშოთ მოკო წვალებაში თუდო რინა?: ი.
ყიფშ., გვ. 119 -- რად (რისთვის) მინდა წვალების ქვეშ ყოფნა? სიმდიდრექი წვალებაშე ედირთუა: მ. ხუბ., გვ. 41 --
სიმდიდრე წვალებიდან მოვიდაო (ადგაო). მაშუმალეფი ვაგაწვალა -- მსმელები არ გააწვალო. კოც მუთ ქაწვალენცჷნი,
არძა უაზრო, კუნტა ჭკუა რე: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 37 -- კაცს რაც (კი) აწვალებს, ყველა უაზრო, მოკლე ჭკუაა. მა ჸოროფათ
თეშ გებწვალი: ქხს, 1, გვ. 60 -- მე სიყვარულით ისე გავწვალდი. აწვალენს (აწვალუ აწვალა, უწვალებუ უწვალებია, ნოწვალებუე(ნ)
აწვალებდა თურმე) გრდმ. აწვალებს. 

Lemma: c'valebur-i  



Number: 26439  
წვალებურ-ი (წვალებურს) მიმღ. ვნებ. წარს. აწვალენს ზმნისა -- {გა}წვალებული. ათეჯგურა საძაგელი წვალებური
ვორექ: ი. ყიფშ., გვ. 4 -- ასეთი საძაგლად {გა}წვალებული ვარ. წვალებურო ზმნზ. {გა}წვალებულად. წორო ვორეთ
წვალებურო: მ. ხუბ., გვ. 324 -- თანაბრად ვართ {გა}წვალებულად. 

Lemma: c'vamd-i  
Number: 26440  
წვამდ-ი (წვამდის) იგივეა, რაც წვანდი, -- წვერი. იში წვამდი ცაშა ონჭჷდჷ: ეგრისი, გვ. 130 -- იმისი წვერი ცას სწვდებოდა. 

Lemma: c'vand-i  
Number: 26441  
წვანდ-ი (წვანდის, წვანს) იგივეა, რაც წვანჯი, -- კენწერო; წვერი. ჯინჯი გურაფაში კოლო რე, მარა წვანდი ჰამო რე: ი.
ყიფშ., გვ. 182 -- სწავლის ძირი მწარეა, მაგრამ წვერი ტკბილია. გვალაში წვანდის ოსქვანც თჷრიშ(ი) გარგუნჯელა: კ.
სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 18 -- მთის წვერს (მწვერვალს) ამკობს თოვლის გვირგვინი. თიშა, წვანდიშა, ამალ რენი-შო: ი. ყიფშ.,
გვ. 145 -- იმაზე, წვერზე, ამსვლელი არის-თქო. ცაშ წვანდიშა ანჭჷნ ფერი: ქხს, 1, გვ. 316 -- ცის წვერს რომ სწვდება ისეთი. 

Lemma: c'vanda  
Number: 26442  
წვანდა (წვანდას) წვერი; ფოჩი. ბორია გოჭკჷრ ღვედიშ წვანდაქ: მასალ., გვ. 69 -- ღვედის ფოჩმა (წვერმა) ქარი გაჭრა.
შდრ. წვანდი. 

Lemma: c'vandam-i  
Number: 26443  
წვანდამ-ი (წვანდამს) წვერიანი. ათე ჩქიმი წვანდამ ყამათ გოუსოფუ შქაშა დუცუ: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 120 -- ამ ჩემი
წვეტიანი ხანჯლით გავუგლეჯ (გავუხეთქ) შუაზე თავს. 

Lemma: c'vane  
Number: 26444  
წვანე (წვანეს) მწვანე. იხ. რწვანე. 

Lemma: c'vanel-i  
Number: 26445  
წვანელ-ი, წვანერ-ი (წვანელ/რს) მწვანილი; მოხარშული მწვანილის (ჭინჭარი, ჭარხალი, ისპანახი და სხვ.) ქაში (ი. ყიფშ).
მუნეფიში მანდჷლოსანეფი წვანელს გიოკაკანდეს: ი. ყიფშ., გვ. 150 -- იმათი მანდილოსნები მწვანილს დაანაყავდნენ. 

Lemma: c'vantir-i  
Number: 26446  
წვანთირ-ი (წვანთირს) მახვილი. იხ. წვანთირელი 

Lemma: c'vantirel-i  
Number: 26447  
წვანთირელ-ი (წვანთირელს) მიმღ. ვნებ. წარს. წვანთირანს ზმნისა -- წამახული, წაწვეტებული. 

Lemma: c'vantirua  
Number: 26448  
წვანთირუა (წვანთირუას) იგივეა, რაც წვათურუა, -- წაწვეტება, წამახვა. მასარეფი ჯგირო გამწოწვანთირევა -- მესრები
კარგად წააწვეტიანეო. იხ. შამფურუა. 

Lemma: c'vanir-i  
Number: 26449  
წვანირ-ი (წვანირს) იგივეა, რაც წვანელი, წვანერი, -- მწვანილი. 

Lemma: c'vanj-i  
Number: 26450  
წვანჯ-ი (წვანჯის, წვანს) იგივეა, რაც წვანდი, -- წვერი; წვეტი: 1) რისამე წაწვრილებული, წვეტიანი ბოლო; 2) რისამე ზედა
ბოლო, უმაღლესი წერტილი (მწვერვალი, კენწერო); 3) ერთ-ერთი შენაგრეხი (ძაფის, თოკის). მიდგარენი მინჭუაფუ,
ჩხვინდიში წვანჯი გემწოპჭკუმუა -- ვიღაცაა მოისწრაფვის, ცხვირის წვერი წამჭამაო. წვანს ქიმნააფურინეს: მ. ხუბ., გვ. 62
-- წვერს შემოაფრინდნენ. ვეეზჷმე ჯაში წვანც ეში განი: ი. ყიფშ., გვ. 161 -- ვერ გაზომავ ხის წვერზე ამის განს. გვალაშ
წვანჯიშა მუკუურე ჩხოულეფი -- მთის წვერზე უყენია ძროხები. 

Lemma: c'vanjam-i  
Number: 26451  
წვანჯამ-ი (წვანჯამს) იხ. წვანდამი, -- წვეტიანი. წვანჯამი ხამი -- წვეტიანი დანა. 

Lemma: c'vartil-i  
Number: 26452  
წვართილ-ი (წვართილს) მიმღ. ვნებ. წარს. წვართუნს ზმნისა -- მოშუშული, გაწურული. ხული სვართილი, ხული
წვართილი - არძა ხული რენია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 186 -- მხალი დაჭრილი (სიგრძეზე), მხალი მოშუშულ-გაწურული - ყველა
მხალი არისო. 

Lemma: c'vartua  
Number: 26453  
წვართუა (წვართუას) სახელი წვართუნს ზმნისა -- მოშუშვ-გაწურვა. ხულს წვართუნა -- მხალს მოშუშავ-გაწურავენ. 

Lemma: c'vac'vap-i  
Number: 26454  
წვაწვაფ-ი (წვაწვაფის) იხ. წვეწვაფი. შდრ. სვასვაფი. 



Lemma: c'vac'vil/r-i  
Number: 26455  
წვაწვილ/რ-ი (წვაწვილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. წვაწუნს ზმნისა -- 1. ძლიერ დასველებული, გაწუწული. 2. კარგად
მომზადებული. ოჭკომალი წვაწვილი, შხვაშხვანერი ზადილი, გაგმუნწყუ ბოშის ჰამო სადილი: აია, 1, გვ. 22 -- საჭმელი
მომზადებული, სხვადასხვანაირად შეკმაზული, გამოუწყო ბიჭს ტკბილი სადილი. 

Lemma: c'vac'vin-i  
Number: 26456  
წვაწვინ-ი (წვაწვინს) იხ. წვიწვინი. 

Lemma: c'vac'ua  
Number: 26457  
წვაწუა (წვაწუას) სახელი წვაწუნს ზმნისა -- წუწვა. // გადატ. წრუპვა (რაიმე სითხისა). 

Lemma: c'vac'q'vil-i  
Number: 26458  
წვაწყვილ-ი (წვაწყვილ/რს) იხ. წყვაწყვილი. 

Lemma: c'veva  
Number: 26459  
წვევა (წვევას) სახელი იწვენს ზმნისა -- წვევა. იხ. წვიება. 

Lemma: c'ven-i  
Number: 26460  
წვენ-ი (წვენს) წვენი. პამანდორიში წვენი წი ბრელი ვოფუნეთ -- პამინდვრის წვენი წელს ბევრი {მო}ვადუღეთ. 

Lemma: c'venam-i  
Number: 26461  
წვენამ-ი (წვენამს) წვნიანი. 

Lemma: c'vera  
Number: 26462  
წვერა (წვერას) ზოოლ. წვერა, -- თევზის ჯიში, იზრდება ერთ არშინამდე, აქვს ულვაშები; თავი - მოგრძო, ტუჩი მიუგავს
ღორის დინგს, კუდი - პატარა, მოწითალო ფერისაა (მასალები, ტ. ვ, გვ. 72). შდრ. წვერენდი. 

Lemma: c'vere  
Number: 26463  
წვერე (წვერეს) იგივეა, რაც წვირე. 

Lemma: c'verend-i  
Number: 26464  
წვერენდ-ი, წვერედ-ი (წვერე{ნ}დის) იგივეა, რაც წვერა.ნამუ გოკო ჩხომცჷ ჭოფჷ, ოშუმეშა წვერენდეფი, უგვარო დო
ვარი ტოფუ -- რომელი გინდა თევზს დაიჭერ, - ულვაშა წვერებს, უგვაროს თუ ტოფუს. 

Lemma: c'verendia  
Number: 26465  
წვერენდია (წვერენდიას) კნინ. იხ. წვერენდი, -- წვერა. 

Lemma: c'veuleba  
Number: 26466  
წვეულება (წვეულებას) წვეულება. იჸუუ ხარებაქჷ, დიდი დიარაქჷ, დიდი წვეულებაქჷ: ი. ყიფშ., გვ. 104 -- შეიქნა ხარება,
დიდი ქორწილი, დიდი წვეულება. იხ. წვია, წვიება. 

Lemma: c'vec'vap-i  
Number: 26467  
წვეწვაფ-ი (წვეწვაფის) წეწვა. იჸუუ ართი ამბექ, სოფაფიქ, წვეწვაფიქ -- შეიქნა ერთი ამბავი, გლეჯა, წეწვა. იხ. წვიწვაფი. 

Lemma: c'vec'vere  
Number: 26468  
წვეწვერე (წვეწვერეს) გაწკვერტილი, გაშვერილი, აბზეკილი. წვეწვრე ოშუმეში უღუნია -- გაწკვერტილი ულვაში აქვსო. 

Lemma: c'via1  
Number: 26469  
წვია1 (წვიას) სახელი წვიანს ზმნისა -- წივილი. ბჟადალჷშე ჸურუმ ტყას წომი წკონდას ქოწვიანცჷ -- დასავლეთისკენ
(მზის დასავლისკენ) უღრან ტყეში ჭოტი წმინდად წივის. წვიანს (იყენ. წვიუუ იწივლა, უწვიუუ უწივლია, ნოწვიუე(ნ) წი{ვ}ოდა თურმე)
გრდუვ. საშ.- მოქმ. წივის. 

Lemma: c'via2  
Number: 26470  
წვია2 (წვიას) იხ. წვიება. 

Lemma: c'viala  
Number: 26471  
წვიალა (წვიალას) იგივეა, რაც წვიება. 



Lemma: c'viap-i  
Number: 26472  
წვიაფ-ი (წვიაფის) იგივეა, რაც წვია, -- წვრილ ხმაზე ტირილი, წივილი. 

Lemma: c'vieba  
Number: 26473  
წვიება (წვიებას) სახელი იწვენს ზმნისა -- წვევა. დიარაშა მიიწვიჲუ მეძობლეფი -- ქორწილში მოიწვია მეზობლები.
იწვენს (მიიწვიჲუ // მიწუუ მოიწვია, მუუწვიებუ // მუუწვებუ მოუწვევია, მუნოწვიებუე(ნ) მოიწვევდა თურმე) გრდმ. იწვევს. უწვენს (მუუწვიუუ // მუუწუუ
მოუწვია, მუუწვიებუ მოუწვევია) გრდმ. სასხვ. ქც. იწვენს ზმნისა -- უწვევს. ეწვიებუ{უ}(ნ)//ეწვებუ{უ}(ნ) (ქეეწვიჲუ // ქეწუუ ეწვია, ქოწვიებუ
სწვევია) გრდუვ. ვნებ. იწვენს ზმნისა -- ეწვევა. იწვიენე(ნ)//იწვიინე(ნ) (იწვიენუ შესაძლებელი გახდა წვევა, -- , -- ) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. იწვენს ზმნისა -- შეიძლება {მო}წვევა. აწვიენე(ნ)//აწვიინე(ნ) (აწვიენუ შეძლო {მო}ეწვია, -- , ნოწვიებუე(ნ) შესძლებია
{მო}წვევა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უწვენს ზმნისა -- შეუძლია {მო}იწვიოს. ოწვიებაფუანს (ოწვიებაფუუ აწვევინა, უწვიებაფუაფუ
უწვევინებია, ნოწვიებაფუე(ნ) აწვევინებდა თურმე) კაუზ. იწვენს ზმნისა -- აწვევინებს. მაწვ{ი}ებელი მიმღ. მოქმ. მწვეველი.
ოწვ{ი}ებელი მიმღ. ვნებ. მყ. საწვევი. წვ{ი}ებული მიმღ. ვნებ. წარს. წვეული. წვიული მიმღ. ვნებ. წარს. წვეული. ნაწვ{ი}ები/უ მიმღ.
ვნებ. წარს. ნაწვევი. ნაწვ{ი}ური მიმღ. ვნებ. წარს. წვევის საფასური. ნაწვ{ი}ებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. წვევის საფასური. 

Lemma: c'vinar-i  
Number: 26474  
წვინარ-ი, წვინორ-ი (წვინა/ორს) ზოოლ. წავი; თაგვისმაგვარი ცხოველი (ბ. კილანავა). შდრ. ლაზ. წვინარი, წინარი თახვი
(აღწერით ახსნესო: ღალიშ ჯოღორი ღელეს ძაღლი) (ნ. მარი). 

Lemma: c'viral-i  
Number: 26475  
წვირალ-ი (წვირალს) მაღალი და წვრილი ტანისა, -- ტანწერწეტა. წვირალი ცირა -- ტანწერწეტა ქალიშვილი. შდრ.
წვიწვალი. 

Lemma: c'vire  
Number: 26476  
წვირე (წვირეს) ნაკელი, ნეხვი. თითო გიდელი წვირე არძა მახორობას (ოჯახის, ჸუდეს) მიკობუნია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ.
52 -- თითო გიდელი ნაკელი ყველა სამოსახლოში (ოჯახში, სახლში) ჰკიდიაო. ჩქჷ წვირეშ მეტი სასუქის ვავორთუთ -- ჩვენ
ნაკელის მეტ სასუქს არ ვუშვებით. იხ. წვერე. 

Lemma: c'virtal-i  
Number: 26477  
წვირთალ-ი (წვირთალს) წვრილად წაგრძელებული. წვირთალი ჩხვინდი უღუ -- წვრილი და გრძელი ცხვირი აქვს. 

Lemma: c'viril-i  
Number: 26478  
წვირილ-ი (წვირილს) მიმღ. ვნებ. წარს. წვირუნს ზმნისა -- ნაკელშეტანილი (ადგილი); მონაკელებული. 

Lemma: c'virua  
Number: 26479  
წვირუა (წვირუას) სახელი წვირუნს ზმნისა -- წვირეს (ნაკელის) შეტანა, მონაკელება. წვირეთ წვირუაქ ჸოფა გადიდორჷ --
ნაკელით მონაკელებამ (ადგილისა) მოსავალი გაადიდა. წვირუნს (დოწვირუ დაანაკელა, დუუწვირუ დაუნაკელებია, დონოწვირუე(ნ)
დაანაკელებდა თურმე) გრდმ. ნაკელი შეაქვს, ანაკელებს. უწვირუნს (დუუწვირუ დაუნაკელა, დუუწვირუ დაუნაკელებია) გრდმ.
სასხვ. ქც. წვირუნს ზმნისა -- უნაკელებს. იწვირუუ(ნ) (დიიწვირუ დანაკელდა, დოწვირე{ლე}(ნ) დანაკელებულა) გრდუვ. ვნებ.
წვირუნს ზმნისა -- ნაკელდება. აწვირუუ(ნ) (დააწვირუ დაუნაკელდა, დოწვირუუ დანაკელებია) გრდუვ. ვნებ. უწვირუნს ზმნისა --
უნაკელდება. იწვირე(ნ) (იწვირუ შესაძლებელი გახდა დანაკელება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. წვირუნს ზმნისა -- შეიძლება
ნაკელის შეტანა, დანაკელება. აწვირე(ნ) (აწვირუ შეძლო {მო}ენაკელებინა, -- , დონოწვირუე(ნ) შესძლებია მონაკელება) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. უწვირუნს ზმნისა -- შეუძლია {მო}ანაკელოს, ნაკელი შეიტანოს. ოწვირაფუანს (ოწვირაფუუ ანაკელინა,
უწვირაფუაფუ უნაკელინებია, ნოწვირაფ{უაფ}უე(ნ) ანაკელინებდა თურმე) კაუზ. წვირუნს ზმნისა -- ანაკელინებს. მაწვირალი მიმღ. მოქმ.
ნაკელის შემტანი. ოწვირალი მიმღ. ვნებ. მყ. ნაკელშესატანი (ადგილი). წვირილი მიმღ. ვნებ. წარს. ნაკელშეტანილი (ადგილი).
ნაწვირა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაკელშეტანილი (ადგილი). ნაწვირუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ნაკელის შეტანის საფასური. {უდუ}უწვირუ
მიმღ. უარყ. ნაკელშეუტანელი (ადგილი). 

Lemma: c'viul-i  
Number: 26480  
წვიულ-ი (წვიულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. იწვენს ზმნისა -- {მო}წვეული. გეეხარჷ წვეულ კათენც გურქ: მ. ხუბ., გვ. 189 --
გაუხარდა (მხიარული გაუხდა) მოწვეულ ხალხს (გული). 

Lemma: c'vic'val-i  
Number: 26481  
წვიწვალ-ი (წვიწვალს) ტანწერწეტა, წვრილად და კოხტად გამოქნილი. // გადატ. გრძელბეწვებიანი. შდრ. წვირალი. 

Lemma: c'vic'vap-i  
Number: 26482  
წვიწვაფ-ი (წვიწვაფის) წეწვა, გლეჯა, წიწკნა (რისამე). იხ. წვიწუა. 

Lemma: c'vic'vil-i  
Number: 26483  
წვიწვილ-ი (წვიწვილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. წვიწუნს ზმნისა -- გაწეწილი, დაგლეჯილი. 

Lemma: c'vic'vin-i  
Number: 26484  
წვიწვინ-ი (წვიწვინს) ნაზად, სანდომიანად ყურება; კეკლუცობა, კოპწიაობა. ოსვისვინა, ოწვიწვინა, ო, სი მაზაკვალი
ცირა! -- კეკლუცობ, ნაზად იყურები, ო, შე მზაკვარო ცირავ! იწვიწვინანს (იწვიწვინუუ ნაზად იყურა, უწვიწინუაფუ ნაზად უყურებია,
ნოწვიწუნუე(ნ) ნაზად იყურებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ნაზად (სანდომიანად) იყურება. ოწვიწვინანს იგივეა, რაც იწვიწვინანს.



შდრ. კვიკვინი, სვისვინი, ყვიყვინი...; ცვიცვინი, ძვიძვინი, ჭვიჭვინი, ჯვიჯვინი. 

Lemma: c'vic'ua  
Number: 26485  
წვიწუა (წვიწუას) სახელი წვიწუნს ზმნისა -- პოტნა; წეწვა; წიწკნა (თმის, ბალახის...). ბაბუ რჩხვიანც, ბაბუ რკიანც, ბაბუ
თუმას იწვიწუანც: ი. ყიფშ., გვ. 183 -- ბაბუა წივის, ბაბუა კივის, ბაბუა თმას იპოტნის (გამოცანა: საჩეჩელი, ჩიჩიხი). თუმას
უწვიწუნც -- თმას უწიწკნის. მუს უწვიწუანქ თი ოდიარეს, მოსოფი ვიშო! -- რას წიწკნი იმ ბალახს, მოგლიჯე იქით! წვიწუნს
(მოწვიწუ მოგლიჯა, მუუწვიწუ მოუგლეჯია, მონოწვიწუე(ნ) მოგლეჯდა თურმე) გრდმ. გლეჯს, წიწკნის, წეწს. იწვიწუნს (დიიწვიწუ დაიგლიჯა,
დუუწვიწუ დაუგლეჯია) გრდმ. სასხვ. ქც. წვიწუნს ზმნისა -- იგლეჯს, იწიკნის, იწეწს. უწვიწუნს (დუუწვიწუ დაუგლიჯა, დუუწვიწუ
დაუგლეჯია) გრდმ. სასხვ. ქც. წვიწუნს ზმნისა -- უგლეჯს, უწიწკნის. იწვიწუ{უ}(ნ) (დიიწვიწუ დაიგლიჯა, დოწვიწვე{ლე}(ნ) დაგლეჯილა)
გრდუვ. ვნებ. წვიწუნს ზმნისა -- იგლიჯება, იწიწკნება, იწეწება. აწვიწუუ(ნ) (დააწვიწუ დაეგლიჯა, დოწვიწუუ დაჰგლეჯია) გრდუვ.
ვნებ. წვიწუნს ზმნისა -- ეგლიჯება, ეწიწკნება, ეწეწება. იწვიწვე(ნ) (იწვიწუ შესაძლებელი გახდა წეწვა-გლეჯა, -- , -- ) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. წვიწუნს ზმნისა -- შეიძლება გლეჯა, წიწკნა, წეწვა. აწვიწვე(ნ) (აწვიწუ შეძლო ეგლიჯა, -- , ნოწვიწუე(ნ) შესძლებია
ეწეწა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უწვიწუნს ზმნისა -- შეუძლია გლიჯოს, წიწკნოს, წეწოს. ოწვიწვაფუანს (ოწვიწვაფუუ აგლეჯინა,
უწვიწვაფუაფუ უგლეჯინებია, ნოწვიწვაფუაფუე(ნ) აგლეჯინებდა თურმე) კაუზ. წვიწუნს ზმნისა -- აგლეჯინებს, აწიწკნინებს, აწეწვინებს.
მაწვიწვალი მიმღ. მოქმ. მგლეჯი, მწიწკნელი, მწეწი. ოწვიწვალი მიმღ. ვნებ. მყ. საგლეჯი, საწიწკნი, საწეწი. წვიწვილი მიმღ. ვნებ.
წარს. {და}გლეჯილი, {გა}წიწკნილი, {გა}წეწილი. ნაწვიწვა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაგლეჯი, ნაწიწკნი, ნაწეწი. ნაწვიწუერი მიმღ. ვნებ.
წარს. გლეჯის, წიწკნის, წეწის საფასური. {უდუ}უწვიწუ მიმღ. უარყ. დაუგლეჯი, უწიწკნი, უწეწი. 

Lemma: c'vrie  
Number: 26486  
წვრიე (წვრიეს) იგივეა, რაც წვირე. ცხენ, აგვარა, თივა-ქერი, ლეტა წვრიე..., - თენა ორე ჩქიმ ირფელი: კ. სამუშ., ქხპს,
გვ. 152 -- ცხენი, ბოსელი, თივა-ქერი, ტალახი, ნაკელი..., - ესაა ჩემი ყველაფერი. 

Lemma: c'i  
Number: 26487  
წი ზმნზ. წელს, წლეულს. გოწოს ვხარენდი, ვიტანჯებუქ წი -- შარშან ვხარობდი, ვიტანჯები წელს. წი ქოთომი ვაპუნს: ქხს,
1, გვ. 226 -- წელს ქათამი არ მყავს. წი გეგნიღას ეგებ, მარა მუ ოხვარ წანას?: ქხს, 1, გვ. 297 -- წელს იქნებ გადაიტანოს,
მაგრამ რა ეშველება გაისად? შდრ. წუ, წჷ; ლაზ. წო წელს (ნ. მარი). 

Lemma: c'ia1  
Number: 26488  
წია1 წევა. იხ. მოწია. 

Lemma: c'ia2  
Number: 26489  
წია2 იგივეა, რაც წილა, -- წივილი. 

Lemma: c'iak'al-i  
Number: 26490  
წიაკალ-ი (წიაკალს) უმცირესი რამ, ნამცეცი; პატარა. ჸუდჷშა წიაკალი ვამოპუნაფუ: აია, 1, გვ. 20 -- სახლში უმცირესი რამ
არ მომყოლია. წიაკალი ვაბედ მეულასჷ: აია, 2, გვ. 73 -- პატარა ვერ ბედავს მისვლას. ბადიდქ წიაკალი ვადიტუ სარხოს:
აია, 1, გვ. 22 -- მოხუცმა უმცირესი რამ არ დატოვა ახლო-მახლოს. 

Lemma: c'iak'ul-i  
Number: 26491  
წიაკულ-ი (წიაკულს) იგივეა, რაც წიაკალი. გაჭირებულც ახვად-და, წიაკულიშა ვემკუჯინუ: აია, 1, გვ. 20 -- გაჭირვებულს
თუ შეხვდებოდა, ოდნავადაც არ მიუხედავს (გაჭირვებულს თუ შეხვდა, უმნიშვნელო რამისათვის არ მიუხედავს). 

Lemma: c'ialua  
Number: 26492  
წიალუა (წიალუას) წიალი, წათრევა. ქირქი მოჭვას გიანთხუ დო წიწილა მიდაწიალუუ: ქხს, 1, გვ. 224 -- ქორი კრუხს
დაეცა და წიწილა წააწიალა (წიავ-წიალით). 

Lemma: c'iap'el-i  
Number: 26493  
წიაპელ-ი (წიაპელს) შეკრული (დ. ფიფია). 

Lemma: c'iar-i  
Number: 26494  
წიარ-ი (წიარს) ზოოლ. მწევარი. კარცჷ ართი ჩე წიარი ქეგეჯანუ: ი. ყიფშ., გვ. 76 -- კარზე ერთი თეთრი მწევარი (კი) წევს.
წყირიშა წიარს ვეგიაჭიშე: ქხს, 1, გვ. 225 -- რწყილს მწევარი ვერ დაეწევა. წიარიშა ქომიგ ქვარა: ქხს, 1, გვ. 298 --
მწევარს მიმიგავს მუცელი. ქ წიარიჯგურა დიხა მწევრის მსგავსი მიწა. // გადატ. ორპირი (გამკრავი) ქარი რომ ქრის, ისეთი
ადგილი. წიარიჯგურა დიხას წიმოფხეთია (// წიმვოხეთია) -- გამკრავი ქარი რომ არის, ისეთ ადგილას ვზივართო
(ვსხედვართო), - იტყვიან. 

Lemma: c'iap-i  
Number: 26495  
წიაფ-ი (წიაფის) იხ. წვია1, -- წივილი; წიწილის ხმიანობა, წიავი; წიავ-წიავი. წიაფ-წიაფით მიდეჸონუ წიწი{ლ}ეფი -- წიავ-
წიავით წაიყვანა წიწილები. სოდგარენი ვისუმენქ წიწიაში წიაფის: ქხს, 1, გვ. 224 -- სადღაც მესმის წიწილის წივილი.
წიანს (წიუუ იწივლა, უწიუუ უწივლია, ნოწიუე(ნ) წიოდა თურმე) გრდუვ. საშ.- მოქმ. წივის. ოწიაფუანს (ოწიაფუუ აწივლ{ებ}ინა, უწიაფუაფუ
უწივლებინებია, ნოწიაფუაფუე(ნ) აწივლებინებდა თურმე) კაუზ. წიანს ზმნისა -- აწივლებინებს. მაწიაფუ, მაწიჲუ მიმღ. აწმყ. მწიველი;
ვინც (რაც) წივის, -- მწივანი. ოწიაფუ, ოწიჲუ მიმღ. ვნებ. მყ. საწივლელი. {ე}წიაფირი მიმღ. ვნებ. წარს. {ა}წივლებული. ნაწიეფი მიმღ.
ვნებ. წარს. ნაწივლები. ნაწიაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. წივილის საფასური. უწიაფუ მიმღ. უარყ. უწივლელი.შდრ. ლაზ. წი: უწიუ
ყმუილი (ნ. მარი). 



Lemma: c'ie  
Number: 26496  
წიე! (// წე!) მიმართვაა: ბიჭო! ვაგაჭოფენია, წიე, სი ინავა: მ. ხუბ., გვ. 67 -- ვერ დაიჭერო, ბიჭო, შენ იმასო. თინა ვარა
ქომიჩქუდას, სო ნთხორუქ, წიე?: ქხს,. 1, გვ. 284 -- ის მაინც ვიცოდე, სად მარხიხარ, ბიჭო? ვიშო, წიე, ბედიჭვილი, მუს რე,
დუდი მორწონცჷ: მასალ., გვ. 44 -- იქით, ბიჭო, ბედდამწვარო, რასაა, თავი მოგწონს. 

Lemma: c'ieba  
Number: 26497  
წიება (წიებას), წოლება (წოლებას) სახელი უწიინს, უწოლენს ზმნათა -- თქმა, თხრობა. მუ ორდუა, აშონანს ქოიწინთიე,
მიწითიე?: მ. ხუბ., გვ. 111 -- რა იყოო, აქეთობას რომ გეტყვითო, მითხარითო? დო უწოლე მა თისია: ი. ყიფშ., გვ. 148 -- და
ვეტყვი მე იმასო. გამარჯობა მიწუა: მ. ხუბ., გვ. 20 -- გამარჯობა მითხრაო. გიწიენთ ართ საქმესია: მ. ხუბ., გვ. 271 --
გეტყვით ერთ საქმესო. ჩქიმი დიდა მუ ორე, თინა ქომიწეი: მ. ხუბ., გვ. 182 -- ჩემი დედა რა არის, ის მითხარიო. იხ. წეება.
შდრ. ლაზ. წვ: უწვი უთხარი (ნ. მარი). 

Lemma: c'itele  
Number: 26498  
წითელე (წითელეს) წითელა. წითელე პატონეფი წითელა ბატონები. წითელე პატონეფი უზოჯუნს ჩქინ ბაღანემს --
წითელა ბატონები უბრძანდება ჩვენ ბავშვებს. იხ. პატონეფი. 

Lemma: c'itur-i  
Number: 26499  
წითურ-ი (წითურს) წითური, ფეროვანი, ღაჟღაჟასახიანი. წითური კოჩი -- წითური კაცი; მოწითალო (ღაჟღაჟა) ფერის კაცი.
შდრ. ძვ. ქართ. მწითური მოწითლო (ი. აბულ., ლექსკ.). 

Lemma: c'ik'e  
Number: 26500  
წიკე (წიკეს) იგივეა, რაც წირკე, -- ცხენის ავადმყოფობა. ნარულეფ ცხენს, ნაუფუს, ვაგოქუნეს დო თეში ქიგასქირეს უფუ-
და, აღოლე წიკე, ხუთილი რე -- ნარბენ ცხენს, ნაოფლარზე თუ არ დაათბუნებენ და ისე შეაშრობენ ოფლს, ემართება `წიკე',
დახუთულია. იხ. ფიჩხე. 

Lemma: c'ik'vil-i  
Number: 26501  
წიკვილ-ი (წიკვილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. წიკუნს ზმნისა -- დასვრილი. გადატ. ურიგო საქმეში გარეული. ზისხირიში
წიკვილი ქოძირჷ: ი. ყიფშ., გვ. 82 -- სისხლით დასვრილი ნახა. ართი წიკვილ ღეჯქ ოში ღეჯი დოწიკუა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ.
12 -- ერთმა დასვრილმა ღორმა ასი ღორი დასვარაო. 

Lemma: c'ik'ua  
Number: 26502  
წიკუა (წიკუას) სახელი წიკუნს ზმნისა -- გაჭუჭყიანება, {და}სვრა; გასვრა რამეში; წაბილწვა. ჯგირც უკული ქიჩინე,
მიწიკუუქუ ლეტათჷნი: მასალ., გვ. 37 -- კარგს მერე იცნობ, რომ დაისვრები ტალახით. ჯოღორს ჯგირ დღას
ქიმიარჩქვანუქინი, გლახა დღას დორწიკუნსია -- ძაღლს კარგ დღეს რომ მიეჩვევი, ცუდ დღეს დაგსვრისო. წიკუნს (დოწიკუ
დასვარა, დოუწიკუ დაუსვრია, დონოწიკუე(ნ) დასვრიდა თურმე) გრდმ. სვრის. იწიკუნს (დიიწიკუ დაისვარა, დუუწიკუ დაუსვრია) გრდმ.
სათავ. ქც. წიკუნს ზმნისა -- ისვრის თავისას. უწიკუნს (დუუწიკუ დაუსვარა, დუუწიკუ დაუსვრია) გრდმ. სასხვ. ქც. წიკუნს ზმნისა --
უსვრის. იწიკუუ(ნ) (დიიწიკუ დაისვარა, დოწიკვე{ლ/რე}(ნ) დასვრილა) გრდუვ. ვნებ. წიკუნს ზმნისა -- ისვრება. აწიკუუ(ნ) (დააწიკუ
დაესვარა, დოწიკუუ დასვრია) გრდუვ. ვნებ. უწიკუნს ზმნისა -- ესვრება. იწიკვე(ნ) // იწიკვენე(ნ) (იწიკვენუ შესაძლებელი გახდა
დასვრა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. წიკუნს ზმნისა -- შეიძლება დასვრა (დაისვაროს). აწიკვე(ნ), აწიკვენე(ნ) (აწიკ{ვენ}უ შეძლო
დაესვარა, -- , დონოწიკუე(ნ) შესძლებია დაესვარა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უწიკუნს ზმნისა -- შეუძლია დასვაროს. ოწიკვაფუანს
(ოწიკვაფუუ ასვრევინა, უწიკვაფუაფუ უსვრევინებია, ნოწიკვაფ{უაფ}უე(ნ) ასვრევინებდა თურმე) კაუზ. წიკუნს ზმნისა -- ასვრევინებს.
მაწიკვალი მიმღ. მოქმ. {და}მსვრელი. ოწიკვალი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}სასვრელი. წიკვილი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}სვრილი,
წაბილწული. ნაწიკვა მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნასვარი. ნაწიკუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}სვრის საფასური. {უდუ}უწიკუ მიმღ. უარყ.
{და}უსვრელი.შდრ. თართუა. 

Lemma: c'il-i  
Number: 26503  
წილ-ი (წილ/რს) წილი. ჩქიმი წილი მა ქომუჩით -- ჩემი წილი მე მომეცით. წილო ზმნზ. წილად; ჯერ. თელო ღურას ღურა
ოში წილო უჯგუნია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 51 -- ცოცხლად სიკვდილს (ნამდვილი) სიკვდილი ასწილად (ასჯერ) სჯობიაო. 

Lemma: c'ila  
Number: 26504  
წილა (წილას) იგივეა, რაც წია2, -- წივილი; წიავი. წიწილა წილანს -- წიწილი წივის. შდრ. ჭყია, ჭყილა. 

Lemma: c'ilamur-i  
Number: 26505  
წილამურ-ი (წილამურს) ბეწვი; ჩიჩილაკის გრძელი და ხუჭუჭა ნათალი (ი. ყიფშ., ს. მაკალ., გვ. 295). იხ. ჩიჩილაკი. 

Lemma: c'ilir-i  
Number: 26506  
წილირ-ი (წილირს) მიმღ. ვნებ. წარს. წილუნს ზმნისა -- {მო}კრეფილი. წილირი ჸურძენს დინარღვანა ოჭინახუს --
მოკრეფილ ყურძენს ყრიან საწნახელში. 

Lemma: c'ilixua  
Number: 26507  
წილიხუა (წილიხუას) სახელი წილიხუნს ზმნისა -- წურვა (ხელით); გამოწურვა; წნეხა. ონახვალი მანგარას ოკო
გოწილოხე -- სარეცხი მაგრად უნდა გაწურო. ჸურძენს დოპჭყანჭუნთინი, უკული დოპწილიხუნთ -- ყურძენს რომ დავჭეჭყთ,
შემდეგ დავწურავთ წილიხუნს (დოწილიხუ დაწურა, დოუწილიხუ დაუწურავს, დაუწნეხია; დონოწილიხუე(ნ) დაწურავდა, დაწნეხდა
თურმე) გრდმ. წურავს, წნეხს. იწილიხუნს (დიიწილიხუ დაიწურა, დაიწნიხა; დუუწილიხუ დაუწურავს, დაუწნეხია) გრდმ. სათავ. ქც.



წილიხუნს ზმნისა -- იწურავს; იწნეხს. უწილიხუნს (დუუწილიხუ დაუწურა, დუუწილიხუ დაუწურავს) გრდმ. სასხვ. ქც. წილიხუნს
ზმნისა -- უწურავს, უწნეხს. იწილიხუ{უ}(ნ) (დიიწილიხუ დაიწურა, დოწილიხე{ლ/რე} (ნ) დაწურულა) გრდუვ. ვნებ. წილიხუნს ზმნისა --
იწურება, იწნიხება. აწილიხუ{უ}(ნ) (დააწილიხუ დაეწურა, დოწილიხუუ დასწურვია) გრდუვ. ვნებ. უწილიხუნს ზმნისა -- ეწურება,
ეწნიხება. იწილიხე(ნ) (იწილიხუ შესაძლებელი გახდა დაწურვა, დაგრეხა; -- ; -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. წილიხუნს ზმნისა --
შეიძლება {და}წურვა, {და}წრეხა; დაწნეხა. აწილიხე(ნ) (აწილიხუ შეძლო {და}ეწურა, -- , დონოწილიხუე(ნ) შესძლებია დაწურვა,
დაწნეხა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უწილიხუნს ზმნისა -- შეუძლია {და}წუროს, {და}წნიხოს. ოწილიხაფუანს (ოწილიხაფუუ აწურვინა,
უწილიხაფუაფუ უწურვინებია, ნოწილიხაფ{უაფ}უე(ნ) აწურვინებდა თურმე) კაუზ. წილიხუნს ზმნისა -- აწურვინებს, აწნეხინებს. მაწილიხარი
მიმღ. მოქმ. {და}მწურავი; {და}მწნეხი. ოწილიხარი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}საწურ{ავ}ი; {და}საწნეხი. წილიხირი მიმღ. ვნებ. წარს.
{და}წურული; {და}წნეხილი. ნაწილიხა მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნაწური; {და}ნაწნეხი. ნაწილიხუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}წურვის;
საფასური. {უდუ}უწილიხუ მიმღ. უარყ. {და}უწურავი; {და}უწნეხელი. იხ. ჭახუა; შდრ. ლაზ. წილახ: ოწილახუ წურვა ხელით (ნ.
მარი). 

Lemma: c'iloril-i  
Number: 26508  
წილორილ-ი (წილორილს) მიმღ. ვნებ. წარს. წელში გამოყვანილი. იხ. გითოწილორილი. 

Lemma: c'iloxua  
Number: 26509  
წილოხუა (წილოხუას) იგივეა, რაც წილიხუა. 

Lemma: c'ilua  
Number: 26510  
წილუა (წილუას) სახელი წილუნს ზმნისა -- {მო}კრეფა; {მო}წყვეტა. წილუა მოკოდ, ვამასოფ: ქხს, 1, გვ. 67 -- კრეფა
მინდოდა, ვერ მოვწყვიტე. ბრელ ტერეფი პირენს თე ვარდიში წილუას: ქხს, 1, გვ. 53 -- ბევრი მტრები აპირებს ამ ვარდის
მოკრეფას. ჸუნძენიში წილუას იპჭყანთ -- ყურძნის კრეფას ვიწყებთ. ცქუმუტური დო ჭუბური დოპწილათია -- ზღმარტლი
და წაბლი დავკრიფოთო. წილუნს (დოწილუ დაკრიფა, დოუწილუ დაუკრეფია, დონოწილუე(ნ) დაკრეფდა თურმე) გრდმ. კრეფს,
წყვეტს (ხილს). უწილუნს (დუუწილუ დაუკრიფა, დუუწილუ დაუკრეფია) გრდმ. სასხვ. ქც. წილუნს ზმნისა -- უკრეფს; უწყვეტს.
იწილუუ(ნ) (დიიწილუ დაიკრიფა, დოწილე{რე}(ნ) დაკრეფილა) გრდუვ. ვნებ. წილუნს ზმნისა -- იკრიფება. აწილუუ(ნ) (დააწილუ
დაეკრიფა, დოწილუუ დაჰკრეფია) გრდუვ. ვნებ. უწილუნს ზმნისა -- ეკრიფება. იწილე(ნ) (იწილუ შესაძლებელი გახდა მოკრეფა, --
, -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. წილუნს ზმნისა -- შეიძლება კრეფა. აწილე(ნ) (აწილუ შეძლო {მო}ეკრიფა, -- , ნოწილუე(ნ) შესძლებია
{მო}კრეფა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. წილუნს ზმნისა -- შეუძლია კრიფოს, წყვიტოს (ხილი). ოწილაფუანს (ოწილაფუუ აკრეფინა,
უწილაფუაფუ უკრეფინებია, ნოწილაფუაფუე(ნ) აკრეფინებდა თურმე) კაუზ. წილუნს ზმნისა -- აკრეფინებს, აწყვეტინებს. მაწილარი
მიმღ. მოქმ. მკრეფ{ავ}ი, {მო}მწყვეტი. ოწილარი მიმღ. ვნებ. მყ. საკრეფი, {მო}საწყვეტი. წილირი მიმღ. ვნებ. წარს. {მო}კრეფილი,
{მო}წყვეტილი. ნაწილა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაკრეფი, ნაწყვეტი. ნაწილუერი მიმღ. ვნებ. წარს. კრეფის, {მო}წყვეტის საფასური.
{უმუ}უწილუ მიმღ. უარყ. {მო}უკრეფელი, {მო}უწყვეტელი.შდრ. საბა: მოწილვა ნაყოფთ მოკრეფა; ლაზ. წილ: მებწილი
მოვკრიფე (ნ. მარი). 

Lemma: c'ima  
Number: 26511  
წიმა (წიმას) სახელი წენს ზმნისა -- ღვრა, სხმა, ქცევა. ქიმკააჯინი, წყარი წენს -- მიხედე, წყალი იქცევა. წენს (დოწიუ//დოწუუ
დაიქცა, დაიღვარა; დოწუმე{ლე}(ნ) დაქცეულა; დონოწუმუე(ნ) დაიქცეოდა, დაიღვრებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. იღვრება; იქცევა.
უწენს (დუუწუუ დაეღვარა, დოწუმუ დაღვრია) გრდუვ. ვნებ. ეღვრება, ესხმება, ექცევა. შდრ. წუმა, წჷმა. 

Lemma: c'imax  
Number: 26512  
წიმახ ზმნზ. იგივეა, რაც წჷმახჷ, წჷმოხჷ, -- ძველად, უწინ, პირველად. 

Lemma: c'imda  
Number: 26513  
წიმდა (წიმდას) წმინდა. გჷმატჷბუუნა წიმდა თედორე!: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ. გვ. 65 -- გაგვიტკბება (გაგვათბობს,
შეგვიწყალებს) წმინდა თედორე. წიმდა გიორგიში მარდუმე! -- წმინდა გიორგის მადლი მე! შდრ. წინდა. 

Lemma: c'imdoreba  
Number: 26514  
წიმდორება (წიმდორებას) სახელი აწიმდორენს ზმნისა -- გაწმენდა. შდრ. წინდორება. 

Lemma: c'ime  
Number: 26515  
წიმე ზმნზ. წინ. წიმე ფთქუვათი: ქოგიჩქჷნა გაგულაში გაჭირება: ი. ყიფშ., გვ. 158 -- წინ ვთქვათ: (კი) იცით გაგულას
გაჭირვება. შდრ. წჷმე, წიმი. 

Lemma: c'ime-k'ine  
Number: 26516  
წიმე-კინე, წიმე-კუნე, წჷმე-კჷნე ზმნზ. წინ-უკან. 

Lemma: c'imi  
Number: 26517  
წიმი, წიმიი ზმნზ. წინ. ლალა წიმი ქიმიქანჩ: ქხს, 1, გვ. 174 -- ზარმაცი წინ მიიწევს. იდუ ე ბოშიქ წიმი'ნი, მაჟირა კარქ
ქუდოხვადუ: მ. ხუბ., გვ. 18 -- რომ წავიდა ეს ბიჭი წინ, მეორე კარი შემოხვდა. 

Lemma: c'imianshot  
Number: 26518  
წიმიანშოთ ზმნზ. მომავლისათვის. წიმიანიშოთ ოკო ფიქრენდას კოჩია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 171 -- მომავლისათვის უნდა
ფიქრობდეს კაციო. შდრ. საწმოხონოთ. 

Lemma: c'imidua  
Number: 26519  



წიმიდუა (წიმიდუას) იხ. წიმინდუა, -- სახელი წიმიდანს ზმნისა -- წმე{ნ}და. გადატ. დახოცა, მოსპობა. ბოშიქ იშენი
გოწიმიდუ: მ. ხუბ., გვ. 5 -- ბიჭმა მაინც გაწმინდა. თუდო დიხას ოკო გიოწიმიდუასჷნ: მ. ხუბ., გვ. 123 -- ქვევით მიწაზე უნდა
გაწმინდოს (დახოცოს, მოსპოს). 

Lemma: c'imii  
Number: 26520  
წიმიი ზმნზ. იგივეა, რაც წიმი, -- წინ (რაღაც სივრცეში); შემდეგ. წჷმაჯინჷ წიმიი დო ქოძირჷ: ი. ყიფშ., გვ. 13 -- გაიხედა წინ
და დაინახა. ამდღარი დღაში წიმიი სი იჸიიქ ჩქიმი ბაღჷშ მუშეფიში უნჩაში: ი. ყიფშ., გვ. 91 -- დღევანდელი დღის შემდეგ
შენ იქნები ჩემი ბაღის მუშების უფროსი. შდრ. წჷმიი, წჷმოხ. 

Lemma: c'imiian-i  
Number: 26521  
წიმიიან-ი (წიმიიანს) მომავალი. 

Lemma: c'imi-c'imi  
Number: 26522  
წიმი-წიმი ზმნზ. წინ და წინ. 

Lemma: c'imii  
Number: 26523  
წიმიი დო წიმიი ზმნზ. წინ და წინ. იდუ წიმიი დო წიმიი'ნი, ქოძირუ -- რომ იარა წინ და წინ, ნახა. 

Lemma: c'imil-i  
Number: 26524  
წიმილ-ი (წიმილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. წენს ზმნისა -- დაღვრილი, დაქცეული. იხ. დოწიმილ/რი. 

Lemma: c'iminach'v-i  
Number: 26525  
წიმინაჭვ-ი (წიმინაჭვის) მიმღ. ვნებ. წარს. წიმააჭუანს, წიმიიჭუუ(ნ) ზმნათა -- ნამწვი, წანამწვი. ჩქიმოთ მითინი
ვამასქიდუ წიმინაჭვი თუთუნსია: ქხს, 1, გვ. 161 -- ჩემთვის არავინ არ გაიმეტებს თუთუნის ნამწვ{ავ}საც კი. 

Lemma: c'iminda  
Number: 26526  
წიმინდა (წიმინდას) წმინდა. 

Lemma: c'iminde  
Number: 26527  
წიმინდე (წიმინდეს) იგივეა, რაც წიმინდა, -- წმინდა, სუფთა. ღურადღაშახჷ წიმინდე სამართალს კვათჷნდჷ დო
დოღურუნი, ჩხონდჷ: ი. ყიფშ., გვ. 44 -- სიკვდილამდე წმინდა სამართალს ჭრიდა და, რომ მოკვდა, ცხონდა. 

Lemma: c'imindel-i  
Number: 26528  
წიმინდელ-ი (წიმინდელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. წიმინდანს ზმნისა -- გაწმენდილი; გადატ. მოსპობილი. მულა დო თი
მინუთის ინა გინოწიმინდელი იჸინია: მ. ხუბ., გვ. 4 -- მოსვლა და იმ წუთს ის გაწმენდილი (მოსპობილი) იქნებაო. 

Lemma: c'imindua  
Number: 26529  
წიმინდუა (წიმინდუას) იგივეა, რაც წიმიდუა, -- სახელი წიმინდანს ზმნისა -- წმენდა; გადატ. მოსპობა. მალას გოპწიმინდა
ჟირხოლოს!: მ. ხუბ., გვ. 218 -- მალე გავწმენდ (მოვსპობ) ორივეს. ქიწიმინდას ხეში ბირცხეფს: მ. ხუბ., გვ. 34 -- იწმენდს
ხელის ფრჩხილებს. წიმინდანს (გოწიმინდუუ გაწმინდა, გუუწიმინდუუ გაუწმენდია, გონოწიმინდუე(ნ) გაწმენდდა თურმე) გრდმ. წმენდს.
გადატ. სპობს. იწიმინდანს (გიიწიმინდუუ გაიწმინდა, გუუწიმინდუუ გაუწმენდია) გრდმ. სასხვ. ქც. წიმინდანს ზმნისა -- იწმენდს
თავისას. უწიმინდანს (გუუწიმინდუუ გაუწმინდა, გუუწიმინდუუ გაუწმენდია) გრდმ. სასხვ. ქც. წიმინდანს ზმნისა -- უწმენდს.
იწიმინდუ{უ}(ნ) (გიიწიმინდუ გაიწმინდა, გოწიმინდე{ლ/რე}(ნ) გაწმენდილა) გრდუვ. ვნებ. წიმინდანს ზმნისა -- იწმინდება.
აწიმინდუ{უ}(ნ) (გააწიმინდუ გაეწმინდა, გოწიმინდუუ გასწმენდია) გრდუვ. ვნებ. უწიმინდანს ზმნისა -- ეწმინდება. იწიმინდე(ნ)
(იწიმინდუ შესაძლებელი გახდა {გა}წმენდა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. წიმინდანს ზმნისა -- შეიძლება {გა}იწმინდოს
({გა}წმენდა). აწიმინდე(ნ) (აწიმინდუ შეძლო {გა}ეწმინდა, -- , გონოწიმინდუე(ნ) შესძლებია გაწმენდა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
უწიმინდანს ზმნისა -- შეუძლია {გა}წმინდოს. ოწიმინდაფუანს (ოწიმინდაფუ აწმენდინა, უწიმინდაფუაფუ უწმენდინებია,
ნოწიმინდაფ{უაფ}უე(ნ) აწმენდინებდა თურმე) კაუზ. წიმინდანს ზმნისა -- აწმენდინებს. მაწიმინდალი მიმღ. მოქმ. {გა}მწმენდი;
{გა}მწმენდელი. ოწიმინდალი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}საწმენდი. წიმინდელი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}წმენდილი. ნაწიმინდა მიმღ. ვნებ. წარს.
{გა}ნაწმენდი. ნაწიმინდუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}წმენდის საფასური. {უგუ}უწიმინდუ მიმღ. უარყ. {გა}უწმენდელი. 

Lemma: c'imo-  
Number: 26530  
წიმო- იგივეა, რაც წომო-, -- რთული ზმნისწინი: წი- (ღ წე-) და მო- (ქართული წამო-ს შესატყვისი). 1. ჩვეულებრივ აღნიშნავს
მიმართულებას იქიდან აქეთ (და ზოგჯერ ზევით): წიმო-დგინა წამოდგომა; წიმო-ლაფა წამოვარდნა. 2. ზმნის უსრული სახის
ფორმას აქცევს სრული სახისად: წიმა-არგინუუღ წიმო-ორგინუუ წამოაგორა (შდრ. ორგინუუ აგორა). წიმა-ახუნუუ ღ წიმო-
ოხუნუუ წამოაჯინა (შდრ. ოხუნუუ აჯინა). 3. აწმყოს ფორმას ანიჭებს მყოფადის მნიშვნელობას: წიმო-სხაპუნს წამოხტება
(შდრ. სხაპუნს ხტება). წიმი-იძინანს ღ წიმო-იძინანს მოიმატებს (შდრ. იძინანს იმატებს). იხ. მიწო-, მჷწო-. 

Lemma: c'imobadeba  
Number: 26531  
წიმობადება (წიმობადებას) სახელი წიმიბადებუ(ნ) ზმნისა -- დაბადება. წკირიში წჷმნაბადის (წიმნაბადის) წკირიში
წჷმოღურა უსხუნუნია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 172 -- წკირის წვერზე დაბადებულს წკირის წვერზე სიკვდილი ურჩევნიაო. 

Lemma: c'imobirgulua  
Number: 26532  
წიმობირგულუა (წიმობირგულუას) სახელი წიმიიბურგულანს ზმნისა -- ფეხის ადგმა, წამომუხლება. იხ. ბირგული. 



Lemma: c'imobijgua  
Number: 26533  
წიმობიჯგუა (წიმობიჯგუას) სახელი წიმიბიჯგუანს ზმნისა -- წამობიჯება. ოშუათე მიოტეთ დო სქჷრშა ქიმწიბიბჯგუათ!: კ.
სამუშ., ქხპს, გვ. 147 -- სველი ადგილები (სველეთი) მოატოვეთ და მშრალზე გადმოვაბიჯოთ! იხ. ბიჯგუა. 

Lemma: c'imodgina  
Number: 26534  
წიმოდგინა (წიმოდგინას) სახელი წიმოდირთუ(ნ) ზმნისა -- წამოდგომა. თუთაქ მუჟანსი შისრულუნი, ალიონიშა
გემწადგინეს: ქხს, 1, გვ. 216 -- თვე რომ შესრულდა, ალიონამდე წამოაყენეს. ეშე გამწოდირთუ -- ზევით წამოდგა. 

Lemma: c'imodguma  
Number: 26535  
წიმოდგუმა (წიმოდგუმას) სახელი წიმოდგუნს ზმნისა -- წამოდგმა; ჩამოდგმა. იხ. დგუმა. 

Lemma: c'imodvala  
Number: 26536  
წიმოდვალა (წიმოდვალას) სახელი წიმოდვანს ზმნისა -- წინ დადება. 

Lemma: c'imovalapa  
Number: 26537  
წიმოვალაფა (წიმოვალაფას) სახელი წიმავალანს ზმნისა -- წამოყვედრება. 

Lemma: c'imotuala  
Number: 26538  
წიმოთუალა (წიმოთუალას) სახელი გემწოთუნს ზმნისა -- წამოთოვა. იხ. თუალა. 

Lemma: c'imok'vatua  
Number: 26539  
წიმოკვათუა (წიმოკვათუას) სახელი წიმოკვათუნს ზმნისა -- წაჭრა. მუთუნი ქოთქუკონი, ჩხვინს გამწუკვათუნდეს: მ. ხუბ.,
გვ. 342 -- რაიმე რომ ეთქვა, ცხვირს წააჭრიდნენ. 

Lemma: c'imok'ina  
Number: 26540  
წიმოკინა (წიმოკინას) სახელი წიმიიკინანს ზმნისა -- წამოწევა. // გადატ. გამდიდრება. წიმიიკინჷ ჭე: ი. ყიფშ., გვ. 89 --
წამოიწია ცოტა. ჭიჭე წიმიკონუ: მ. ხუბ., გვ. 7 -- ცოტა წამოიწია. 

Lemma: c'imolapa  
Number: 26541  
წიმოლაფა (წიმოლაფას) სახელი წიმოლუ(ნ) ზმნისა -- წამოვარდნა. დახე თოლი გამწოლაფუ: ი. ყიფშ., გვ. 171 -- კინაღამ
თვალი წამოვარდნია. 

Lemma: c'imont'eba  
Number: 26542  
წიმონტება (წიმონტებას) სახელი წიმანტებუუ(ნ) ზმნისა -- გაქცევა; წამონთება. ხეს ქჷდმოკჷნუვას, დღას
ვაწმენტებუდასჷნი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 30 -- ხელში დამაჭერინოს, არასოდეს რომ არ გამექცეოდეს. წიმუუნტუუ
ჯოღორქ -- წამოენთო ძაღლი. 

Lemma: c'imop'onua  
Number: 26543  
წიმოპონუა (წიმოპონუას) სახელი წიმიიპონანს ზმნისა -- წამოყუდება. ნდემ ტუნკის ქაწმიპონანდუ -- დიდ ჯოხს
წამოიყუდებდა. 

Lemma: c'imoragvapa  
Number: 26544  
წიმორაგვაფა (წიმორაგვაფას) სახელი გამწარაგუუ(ნ) ზმნისა -- წამოვარდნა; წინ დაგდება. ნდემქჷ გაწმარაგუ: ი. ყიფშ.,
გვ. 62 -- დევი წამოვარდა. 

Lemma: c'imoragvin-i  
Number: 26545  
წიმორაგვინ-ი (წიმორაგვინს) იგივეა, რაც წიმორაგვაფა. 

Lemma: c'imorginapa  
Number: 26546  
წიმორგინაფა (წიმორგინაფას) სახელი წიმაარგინუანს ზმნისა -- წამოგორება. კოღონაშა უჸოთამუ, თექი
ქიმწოურგინუაფუ: მასალ., გვ. 99 -- კოღოსათვის უსვრია, იქვე წინ გაუგორებია. 

Lemma: c'imorduala  
Number: 26547  
წიმორდუალა (წიმორდუალას) სახელი წიმიირდუუ(ნ) ზმნისა -- წამოზრდა. შხუაქჷ ქჷდოლჷ ძიგირეფი შქასჷ დო
გაწჷმიირდესჷ: ა. ცაგ., გვ. 87 -- სხვა დავარდა ეკლებს შუა და წამოიზარდნენ. 

Lemma: c'imort-i  
Number: 26548  
წიმორთ-ი, წჷმორთ-ი (წი/ჷმორთის) წვივი; ფეხი მუხლამდე (ეტიმოლ., გვ. 649); მხარი, ბეჭი (გ. ელიავა). 

Lemma: c'imorina  



Number: 26549  
წიმორინა (წიმორინას) სახელი წიმორე(ნ), წიმოდირთუ(ნ) ზმნათა -- წამოდგომა. //გადატ. უსაქმოდ დგომა. 

Lemma: c'imorinapa  
Number: 26550  
წიმორინაფა (წიმორინაფას) სახელი წიმაარინუანს ზმნისა -- წამოყენება. ოში ბრალდება ქაწმურინუუ -- ასი ბრალდება
წამოუყენა. 

Lemma: c'imosergelua  
Number: 26551  
წიმოსერგელუა (წიმოსერგელუას) სახელი გამწასერგელუანს ზმნისა -- თრევით წამოყენება, -- წამოთრევა. მუჭო
ქაწომსერგელეს დო მათი ქავოკურცხი კინე: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 15 -- როგორც კი დამითრიეს (თრევით წამომაყენეს) და
მეც გამომეღვიძა. იხ. სერგელუა. 

Lemma: c'imosorgua  
Number: 26552  
წიმოსორგუა (წიმოსორგუას) სახელი წიმოსორგუ(ნ) ზმნისა -- ერთად ბევრის (წინ) ყრა. 

Lemma: c'imosxap'ua  
Number: 26553  
წიმოსხაპუა (წიმოსხაპუას) სახელი წიმოსხაპუნს ზმნისა -- წამოხტომა. ათეში რაგადი დო გამწოსხაპუ -- ამის თქმა და
წამოხტა. 

Lemma: c'imot'axua  
Number: 26554  
წიმოტახუა (წიმოტახუას) სახელი წიმოტახუნს ზმნისა -- წამოტეხვა, დაწყება. ირფელი უბადოს წიმოტახუნს -- ყოველ
უბედურებას წამოტეხს (დაიწყებს). 

Lemma: c'imopapin-i  
Number: 26555  
წიმოფაფინ-ი (წიმოფაფინს) სახელი წიმიფაფუ(ნ) ზმნისა -- ხალხის რევა (სადმე). თელი ქიანა თექ წიმაფაფუდუ -- მთელი
ქვეყანა იქ ირეოდა. 

Lemma: c'imoporua  
Number: 26556  
წიმოფორუა (წიმოფორუას) სახელი წიმააფორუუ(ნ) ზმნისა -- წამოფარება. ხატიქ თქუა: დიდი კოჩიწკუმა ქაწმაფორითია
დო ღარიბიწკუმა გომწყითია: ა. ცან., გვ. 130 -- ხატმა თქვაო: მდიდარ (დიდ) კაცთან ჩამომეფარეთ და ღარიბთან
გამხსენითო. 

Lemma: c'imopunapa  
Number: 26557  
წიმოფუნაფა (წიმოფუნაფას) სახელი წიმოფუნს ზმნისა -- ოდნავ ადუღება, წამოდუღება. 

Lemma: c'imoghura  
Number: 26558  
წიმოღურა (წიმოღურას) სახელი წიმოღურუ(ნ) ზმნისა -- (წინ) სიკვდილი. წკირიში წიმნაბადუქ წკირს ოკო
ქიმწოღურასია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 172 -- წკირის წვერზე დაბადებული წკირის წვერზე უნდა მოკვდესო. 

Lemma: c'imo՚valapa  
Number: 26559  
წიმოჸვალაფა (წიმოჸვალაფას) სახელი წიმაჸვალანს ზმნისა -- წამოყვედრება. ახალგაზდეფც თეს ფთხორე, რჩჷნა
ვამწმოჸვალასჷნი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 15 -- ახალგაზრდებს ამას ვთხოვ, რომ სიბერე არ წამომაყვედროს. 

Lemma: c'imo՚otama  
Number: 26560  
წიმოჸოთამა (წიმოჸოთამას) სახელი წიმაჸოთანს ზმნისა -- წამოგდება. დიიკონი იშო, თოლი ვამწომიჸოთა! -- დაიწიე
იქით, თვალი არ წამომიგდო. 

Lemma: c'imo՚una  
Number: 26561  
წიმოჸუნა (წიმოჸუნას) სახელი წიმაჸუნუ(ნ) ზმნისა -- წამოყოლა. ხათე გაწმვაჸუნი თეს, კალამი ქომიკებუ ხეს: შ. ბერ., გვ.
78 -- მაშინვე წამოვყევი ამას, კალამი მიჭირავს ხელში. 

Lemma: c'imo՚ucin-i  
Number: 26562  
წიმოჸუცინ-ი (წიმოჸუცინს) სახელი წიმოჸუცუ(ნ) ზმნისა -- წამოცუცქება. ქეანაში მასქილიდაფარი ჯაში წვანც წიმოჸუცუ --
ქვეყნის მარჩენალი ხის წვერზეა წამოცუცქული (გამოცანა: თოხი). იხ. ჸუცინი. 

Lemma: c'imoshampurua  
Number: 26563  
წიმოშამფურუა (წიმოშამფურუას) იხ. შამფურუა, -- სახელი წიმოშამფურანს ზმნისა -- წათლა, წაწვეტება, წამახვა.
მასარეფი ჯგირო გამწოშამფურეთ -- მესრები კარგად წათალეთ. შდრ. წვანთირუა. 

Lemma: c'imochokin-i  
Number: 26564  
წიმოჩოქინ-ი (წიმოჩოქინს) წინ დაჩოქება. ხალხი წიმოჩოქუ მინდორსინი, ქოძირუ -- ხალხი მინდორში რომაა დაჩოქილი,
ნახა. 



Lemma: c'imocik'apa  
Number: 26565  
წიმოციკაფა (წიმოციკაფას) სახელი წიმააციკუანს ზმნისა -- წამოცმა (მსუბუქად, არამყარად). მინდორს ქიმწოციკუ
წკირეფი -- მინდორზე (არამყარად) დასობილია წკირები. 

Lemma: c'imocik'ini  
Number: 26566  
წიმოციკინი (წიმოციკინს) წამოშვერა, წამოყოფა (თავისა); უსაქმოდ დგომა. თელ დღას ბაძარს წიმიციკინანს -- მთელი
დღე ბაზარში დგას უსაქმოდ. დუდი გემწააციკინუუ -- თავი წამოყო. შდრ. ციკი. 

Lemma: c'imocik'inapa  
Number: 26567  
წიმოციკინაფა (წიმოციკინაფას) იგივეა, რაც წიმოციკინი (დუდიში). 

Lemma: c'imocima  
Number: 26568  
წიმოციმა, წიმოცუმა (წიმოცი/უმას) სახელი წიმოცენს ზმნისა -- წამოცვენა. მიდართ გერიაქ დო, მუჭო ქოძირესჷ
დიენქჷნი, გამიწოციისჷ: ა. ცაგ., გვ. 21 -- წავიდა გერია და, როგორც კი დაინახეს დევებმა, წამოცვივდნენ. 

Lemma: c'imocicua  
Number: 26569  
წიმოციცუა (წიმოციცუას) სახელი წიმოციცუ(ნ) ზმნისა -- წკიპზე დგომა; გადავარდნას, დასხლეტას ცოტა კლება. თოლიში
ოჭირინაფუსუ ძიხვი წჷმოციცჷ ტკილცჷ -- თვალის საწვდენზე (ძალიან შორს) ჯიხვი წკიპზე დგას (ტკილზე). შდრ. ციცი,
ცაცი. 

Lemma: c'imocuma  
Number: 26570  
წიმოცუმა (წიმოცუმას) იგივეა, რაც წიმოციმა, -- სახელი წიმოცენს ზმნისა -- წამოცვენა. გამწოცის ოსურსქუალენქ: მ. ხუბ.,
გვ. 4 -- წამოცვივდნენ ქალიშვილები. 

Lemma: c'imocxvit'inapa  
Number: 26571  
წიმოცხვიტინაფა (წიმოცხვიტინაფას) სახელი გამწუცხვიტინუანს (თოლს) ზმნისა -- წამოგდება. წკირით თოლი
გამწუცხვიტინუუ -- წკირით თვალი წამოუგდო (დაუფსო). 

Lemma: c'imodzaxin-i  
Number: 26572  
წიმოძახინ-ი (წიმოძახინს) სახელი წიმიიძახუ(ნ) ზმნისა -- წამოძახილი. 

Lemma: c'imodzvena  
Number: 26573  
წიმოძვენა (წიმოძვენას) სახელი წიმოძუ(ნ) ზმნისა -- წინ დება. ე ბოში ჭკირილი ექი-ექი წჷმოძჷ: ი. ყიფშ., გვ. 30 -- ეს ბიჭი
დაჭრილი აგერ-ეგერ დევს (მინდვრად). 

Lemma: c'imodzina  
Number: 26574  
წიმოძინა (წიმოძინას) სახელი წიმიიძინანს ზმნისა -- მომატება. // გადატ. გამდიდრება. ძალამი წჷმოძინა დააჭყეს --
ძალიან მომატება (გამდიდრება) დაიწყეს. 

Lemma: c'imodzirapa  
Number: 26575  
წიმოძირაფა (წიმოძირაფას) სახელი წიმააძირუუ(ნ) ზმნისა -- მოჩვენება. ვამიწუა თეში ვარი, ქჷწმაძირი, გამახარი: ქხს,
1, გვ. 64 -- არ მითხრა ამაზე უარი, მომეჩვენე, გამახარე. 

Lemma: c'imoc'vantirua  
Number: 26576  
წიმოწვანთირუა (წიმოწვანთირუას) იგივეა, რაც წვანთირუა, წიმოშამფურუა, -- სახელი წიმოწვანთირანს ზმნისა --
წვერის წათლა, წაწვეტიანება, წამახვა. 

Lemma: c'imoc'k'arua  
Number: 26577  
წიმოწკარუა (წიმოწკარუას) სახელი წიმააწკარანს ზმნისა -- წინ დალაგება. გისხუნუ-და, პილი სქანი ხეთუ, მინდორსი
ქემწაწკარი ძვალი -- თუ გირჩევნია, მომკალი შენი ხელით, მინდორზე (წინ) დაალაგე ძვალი. 

Lemma: c'imoc'k'urinapa  
Number: 26578  
წიმოწკურინაფა (წიმოწკურინაფას) სახელი წიმუუწკურინუანს ზმნისა -- წამოგდება, დავსება (თვალისა). 

Lemma: c'imoch'irinapa  
Number: 26579  
წიმოჭირინაფა (წიმოჭირინაფას) სახელი წიმუუჭირინუანს ზმნისა -- წაწვდენა (ხელისა). ნდიქჷ წიმუჭირინუუ ტურასჷ ხე:
ი. ყიფშ., გვ. 18 -- დევმა წაუწვდინა ტურას ხელი. 

Lemma: c'imoch'opapa  
Number: 26580  
წიმოჭოფაფა (წიმოჭოფაფას) სახელი წიმუჭოფუანს ზმნისა -- წამოყოფა; წამოშვერა, გაწვდენა. 



Lemma: c'imoch'uala  
Number: 26581  
წიმოჭუალა (წიმოჭუალას) სახელი ქიმწააჭუანს ზმნისა -- დაწვა, წაწვა. ხე დაჩხირიშა ქიმწიჭუუ -- ხელი ცეცხლზე წაიწვა. 

Lemma: c'imoch'ubarua  
Number: 26582  
წიმოჭუბარუა (წიმოჭუბარუას) სახელი წიმუჭუბარუანს ზმნისა -- მოწევა, მოქაჩვა (ჩიბუხისა). ჸალიონს ქოწმუჭუბარუუ --
ყალიონი მოქაჩა. 

Lemma: c'imox  
Number: 26583  
წიმოხ, წჷმოხჷ ზმნზ. ძველად, უწინ, პირველად. შდრ. წიმახ. 

Lemma: c'imoxvilapa  
Number: 26584  
წიმოხვილაფა (წიმოხვილაფას) სახელი წიმახვილუანს ზმნისა -- დანახვა (წინ). თურმე ჟვაბუს მინდორიშა ხოჯი
ქოწმუხვილუაფუ: ი. ყიფშ., გვ. 171 -- თურმე ბაყაყს მინდორში ხარი დაუნახავს. 

Lemma: c'imoxian-i  
Number: 26585  
წიმოხიან-ი (წიმოხიანს) წინანდელი; ზემოური. 

Lemma: c'imoxon-i  
Number: 26586  
წიმოხონ-ი (წიმოხონს) ზემოური, ზემო მხარის; იქითური. წიმოხონი პატარაიეფი -- ზემოური (იქითური) პატარაიები. შდრ.
გინოხონი, მინოხონი; საწმოხონო... 

Lemma: c'imoxuapa  
Number: 26587  
წიმოხუაფა (წიმოხუაფას) სახელი წიმაახუანს ზმნისა -- პირქვე დამხობა (წინ). ჭინჭას დუდი მეფსოფი დო ვეს წიმოხუ
ემერი: ი. ყიფშ., გვ. 128 -- ჭინჭრაქას თავი წავგლიჯე და ველზეა დამხობილი ეგერ. 

Lemma: c'imoxuna  
Number: 26588  
წიმოხუნა (წიმოხუნას) სახელი წიმოდოხოდუუ(ნ) ზმნისა -- სადმე წინ ჯდომა, -- წამოჯდომა. მინდორს, ჯაიჯინს, წიმოხე
ართი ბადიდი -- მინდორზე, ხის ძირას, ერთი მოხუცია წამომჯდარი. 

Lemma: c'imojina  
Number: 26589  
წიმოჯინა (წიმოჯინას) სახელი წიმიჯინე(ნ) ზმნისა -- წამოხედვა. წჷმაჯინჷ წჷმიი დო ქოძირჷ: ი. ყიფშ., გვ. 13 -- წამოიხედა
წინ და ნახა. 

Lemma: c'inamdeg-i  
Number: 26590  
წინამდეგ-ი (წინამდეგის) წინააღმდეგი. წინამდეგო ზმნზ. წინააღმდეგ. ვა გიჩქჷნო, უნჩაშეფიში წინამდეგო ველინე?:
მასალ., გვ. 42 -- არ იცი, რომ უფროსების წინააღმდეგ არ წაისვლება? 

Lemma: c'inandek-i  
Number: 26591  
წინანდექ-ი (წინანდექის) იგივეა, რაც წინამდეგი, -- წინააღმდეგი. წინანდექი ვა გაჸიქ: მ. ხუბ., გვ. 328 -- წინააღმდეგი არ
ვიქნები. 

Lemma: c'inandghe  
Number: 26592  
წინანდღე (წინანდღეს) წინა დღე; დღე, რომელიც წინ უძღოდა რაიმე ამბავს, მოვლენას. ნაპიჩა ქჷგაფუნანო, ჯიმალეფი,
წინანდღე?: ი. ყიფშ., გვ. 161 -- ნამარხულები გაქვთ, ძმებო, წინა დღე? 

Lemma: c'inapa  
Number: 26593  
წინაფა (წინაფას) იგივეა, რაც წინუა, -- სახელი ოწინუანს ზმნისა -- წოვება. პრიველო ჩხოუ გინს ოკო ვოწინუათ --
პირველად ძროხა ხბოს უნდა მოვაწოვინოთ. ოწინუანს (ოწინუუ აწოვა, უწინუაფუ უწოვებია, ნოწინაფუე(ნ) აწოვებდა თურმე) გრდმ.
აწოვებს. უწინუანს (უწინუუ აწოვინა, უწინუაფუ უწოვებია) გრდმ. აწოვებს. იწინე(ნ) // იწინენე(ნ) (იწინენუ შესაძლებელი გახდა
წოვება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ოწინუანს ზმნისა -- შეიძლება წოვება. აწინე(ნ) // აწინენე(ნ) (აწინენუ შეძლო ეწოვებინა, -- ,
ნოწინაფუე(ნ) შესძლებია წოვება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უწინუანს ზმნისა -- შეუძლია აწოვოს. ოწინაფუანს (ოწინაფუუ აწოვებინა,
უწინაფუაფუ უწოვებინებია, ნოწინაფუე(ნ) აწოვებინებდა თურმე) კაუზ. ოწინუანს ზმნისა -- აწოვებინებს. მაწინაფალი მიმღ. მოქმ.
მწოვებელი. მაწინაფუ მიმღ.აწმყ. მწოვებელი. ოწინაფალი მიმღ. ვნებ. მყ. საწოვებელი. წინაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. წოვებული.
ნაწინეფი მიმღ. ვნებ. წარს. ნაწოვები. ნაწინაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. წოვების საფასური. {უმუ}უწინაფუ მიმღ. უარყ. {მო}უწოვებელი. 

Lemma: c'ing-i  
Number: 26594  
წინგ-ი (წინგის) წიგნი. წინგიში ოჸიდეშა მიდართუ -- წიგნის საყიდლად წავიდა. 

Lemma: c'inda  
Number: 26595  
წინდა (წინდას) ჭუჭყი. ტანსუ წინდა გინოძვედუნი, იოფშანდუ ვერდას -- ტანზე ჭუჭყი რომ ედო თურმე, აავსებდა ვედროს.
ძოკო წინდაში გოშერშილი: ქხს, 1, გვ. 289 -- ძოკო ჭუჭყით გაზინთული. ჸალიომიში წინდა გეითოპწიმინდე -- ყალივნის



ჭუჭყი გამოვწმინდე. შდრ. ძვ. ქართ. წიდა ჭუჭყი (ი. აბულ., ლექსიკ.). 

Lemma: c'indam-i  
Number: 26596  
წინდამ-ი (წინდამს) ჭუჭყიანი. შდრ. ჩონჩი. 

Lemma: c'indareba  
Number: 26597  
წინდარება, წინდორება (წინდა/ორებას) სახელი იწინდორებუ(ნ), აწინდორენს ზმნათა -- გაჭუჭყიანება. აწინდორენს
(გააწინდორუ გააჭუჭყიანა, გუუწინდორებუ გაუჭუჭყიანებია, გონოწინდორებუე(ნ) გააჭუჭყიანებდა თურმე) გრდმ. აჭუჭყიანებს.
იწინდორებუ{უ}(ნ) (გიიწინდორუ გაჭუჭყიანდა, გაწინდორებე{ლე}(ნ) გაჭუჭყიანებულა) გრდუვ. ვნებ. აწინდორენს ზმნისა --
ჭუჭყიანდება. ეწინდორებუ{უ}(ნ) (გეეწინდორუ გაუჭუჭყიანდა, გაწინდორებუუ გასჭუჭყიანებია) გრდუვ. ვნებ. უწინდორენს ზმნისა --
უჭუჭყიანდება. იწინდორე(ნ) // იწინდორინე(ნ) (იწინდორინუ შესაძლებელი გახდა {გა}ჭუჭყიანება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
აწინდორენს ზმნისა -- შეიძლება {გა}ჭუჭყიანება. აწინდორე(ნ) // აწინდორინე(ნ) (აწინდორინუ შეძლო {გა}ეჭუჭყიანებინა, -- ,
გონოწინდორებუე(ნ) შესძლებია გაჭუჭყიანება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უწინდორენს ზმნისა -- შეუძლია {გა}აჭუჭყიანოს.
ოწინდორებაფუანს (ოწინდორებაფუუ აჭუჭყიანებინა, უწინდორებაფუაფუ უჭუჭყიანებინებია, ნოწინდორებაფუე(ნ) აჭუჭყიანებინებდა თურმე)
კაუზ. აწინდორენს ზმნისა -- აჭუჭყიანებინებს. მაწინდორებელი მიმღ. მოქმ. {გა}მჭუჭყიანებელი. ოწინდორებელი მიმღ. ვნებ. მყ.
{გა}საჭუჭყიანებელი. გაწინდორებული მიმღ. ვნებ. წარს. გაჭუჭყიანებული. ნაწინდორები/უ მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნაჭუჭყიანები.
ნაწინდორებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ჭუჭყიანების საფასური. {უგუ}უწინდორებუ მიმღ. უარყ. {გა}უჭუჭყიანებელი. 

Lemma: c'ink'e1  
Number: 26598  
წინკე1, წინიკე (წინ{ი}კეს) იგივეა, რაც წიკე, წირკე, -- ცხენის დაავადება, -- წელკავი. 

Lemma: c'ink'e2  
Number: 26599  
წინკე2 (წინკეს) იგივეა, რაც ჭინკე, -- ცხენის უფალი (ბ. კილანავა). შდრ. წირკე. 

Lemma: c'inua  
Number: 26600  
წინუა (წინუას) იგივეა, რაც წინაფა, -- წოვება. არძაშ წოხოლე მიოღვარუნი, თი გინი არძოში უკული ოწინესია: ხალხ.
სიბრ., 1, გვ. 14 -- ყველაზე წინ რომ დაიბღავლა, იმ ხბოს ყველაზე ბოლოს (უკან) მოაწოვესო. 

Lemma: c'ior-i  
Number: 26601  
წიორ-ი (წიორს), წიორუა (წიორუას) წრიალი; უთავბოლო სიარული, -- ხეტიალი. ნოტე ქეკმოჯინუას, სოვრე
გილეწიორუქ: ქხს, 1, გვ. 76 -- ნეტავი მაჩვენა, საითკენ დაგოგმანობ (დაწრიალებ). ჩქიმი გური ოჭოფი, მიდაწიორი -- ჩემი
გული დაიჭირე, წააწრიალე. წიორია დო მელე მინიბლით -- დავტრიალდით და გაღმა გავედით. 

Lemma: c'ioril-i  
Number: 26602  
წიორილ-ი (წიორილს) მიმღ. ვნებ. წარს. წიორუნს ზმნისა -- წელში გამოყვანილი, -- ტანწერწეტა. იხ. გითოწილორილი. 

Lemma: c'ip'a  
Number: 26603  
წიპა, წიპა! (//წიპაი, წიპაი!) შორსდ. წიწილების მოხმობა: წიპ, წიპ! შდრ. ლაზ. წიპილი წიწილა (ნ. მარი). 

Lemma: c'ir-i  
Number: 26604  
წირ-ი, წჷრ-ი (წი/ჷრს) წლევანდელი. წირი ჸანჭალას: ქხს, 1, გვ. 206 -- წლევანდელ ყაჭობის დროს. შქირენი დღას
ვამიძირუ გოწონერ დო წირიშ მეტი: ქხს, 1, გვ. 298 -- შიმშილი არასოდეს მინახავს შარშანდელისა და წლევანდელის მეტი.
შდრ. წი. 

Lemma: c'irada  
Number: 26605  
წირადა (წირადას) იგივეა, რაც წირადუა // წირიდუა, -- სახელი წირდუ(ნ) ზმნისა -- წრეტა; წვეთ-წვეთად ჩამოდენა;
დაშრობა; დაწურვა. მუშით წირდუ -- თავისით წრტება. ჸინი წირდუ -- ყინული იწრიტება. წირიდუნს (დოწირიდუ დაწრიტა,
დუუწირიდუ დაუწრეტია) გრდმ. წრეტს. იწირიდუნს (დიიწირიდუ დაიწრიტა, დუუწირიდუ დაუწრეტია) გრდმ. სათავ. ქც. წირიდუნს
ზმნისა -- იწრეტს თავისას. უწირიდუნს (დუუწირიდუ დაუწრიტა, დუუწირიდუ დაუწრეტია) გრდმ. სასხვ. ქც. წირიდუნს ზმნისა --
უწრეტს. წირდუ(ნ) (დოწირდუ დაიწრიტა, დოწირადე{ლ/რე}(ნ) დაწრეტილა, დონოწირადუე(ნ) დაწრტებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ.
იწრიტება. იწირიდუუ(ნ) (დიიწირიდუ დაიწრიტა, დოწირადე{ლე}(ნ) დაწრეტილა) გრდუვ. ვნებ. წირიდუნს ზმნისა -- იწრიტება.
აწირიდუუ(ნ) (დააწირიდუ დაეწრიტა, დოწირადუ დასწრეტია) გრდუვ. ვნებ. უწირიდუნს ზმნისა -- ეწრიტება. იწირიდე(ნ) (იწირიდუ
შესაძლებელი გახდა {და}წრეტა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. წირიდუნს ზმნისა -- შეიძლება {და}იწრიტოს ({და}წრეტა).
აწირიდე(ნ) (აწირიდუ შეძლო {და}ეწრიტა, -- , დონოწირადუე(ნ) შესძლებია დაეწრიტა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უწირიდუნს ზმნისა --
შეუძლია {და}წრიტოს. ოწირიდაფუანს (ოწირიდაფუუ აწრეტინა, უწირიდაფუაფუ უწრეტინებია, ნოწირიდაფუე(ნ) აწრეტინებდა თურმე)
კაუზ. წირიდუნს ზმნისა -- აწრეტინებს. მაწირა/იდალი მიმღ. მოქმ. {და}მწრეტი; {და}მწურავი. ოწირა/იდალი მიმღ. ვნებ. მყ.
{და}საწრეტი; {და}საწური. წირა/იდილი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}წრეტილი; {და}წურული, {და}მშრალი. ნაწირა/იდა მიმღ. ვნებ. წარს.
ნაწრეტი; ნაწური. ნაწირა/იდუერი მიმღ. ვნებ. წარს. წრეტის; წურვის საფასური. უწირა/იდუ მიმღ. უარყ. უწრეტი; უწურავი.შდრ.
ლაზ. წროდ: წროდუმს წრტება, წვეთავს (ნ. მარი). 

Lemma: c'iradil-i  
Number: 26606  
წირადილ-ი (წირადილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. წირიდუნს ზმნისა -- დაწრეტილი, გამშრალი (ადგილი). იხ. წირადა, წირიდუა.

Lemma: c'iradua  
Number: 26607  



წირადუა (წირადუას) იგივეა, რაც წირადა. 

Lemma: c'irapa  
Number: 26608  
წირაფა (წირაფას) იგივეა, რაც წირადა. 

Lemma: c'iraxil-i  
Number: 26609  
წირახილ-ი (წირახილს) მიმღ. ვნებ. წარს. წირახუნს ზმნისა -- დაგრეხილი; დაწრეხილი. 

Lemma: c'iraxua  
Number: 26610  
წირახუა იხ. წირიხუა. 

Lemma: c'irdapa  
Number: 26611  
წირდაფა (წირდაფას) 1. სველი (ტალახიანი) ადგილისათვის თავის არიდება და ისე წასვლა. 2. გამშრალება, სისველის
გაქრობა წვეთ-წვეთად წყლის გადინებით. 

Lemma: c'irde  
Number: 26612  
წირდე (წირდეს), წირდუ/ჷ (წირდუ/ჷ-ს) მშრალი, დაწრეტილი ადგილი. ლეტას, წირდუს ქიიბჩინენქ: შ. ბერ., გვ. 170 --
ტალახს, მშრალ ადგილს კი ვიცნობ. წირდეთ ზმნზ. მშრალად. ლეტას ვედინაასხაპა, წირდეთ მეუ! -- ტალახში არ ჩახტე,
მშრალით (ადგილით) წადი! წირდე მაჭკომალი -- ცუდი (გამორჩევით) მჭამელი. იხ. წჷრდჷ. შდრ. სქირუ. 

Lemma: c'ireba  
Number: 26613  
წირება (წირებას) სახელი წირენს ზმნისა -- შეწირვა. დუს წირენს ოჯახის, ჩილ დო სქუას -- თავს სწირავს ოჯახს, ცოლ-
შვილს. წირენს (შეწირუ შესწირა, შეუწირებუ შეუწირავს, შენოწირუე(ნ) შესწირავდა თურმე) გრდმ. სწირავს. იწირებუ(ნ) (შიიწირუ
შეიწირა, შეწირებე{ლე}(ნ) შეწირულა) გრდუვ. ვნებ. წირენს ზმნისა -- იწირება. ეწირებუ(ნ) (შეეწირუ შეეწირა, შეწირებუ შესწირვია)
გრდუვ. ვნებ. წირენს ზმნისა -- ეწირება. იწირინე(ნ) (იწირინუ შესაძლებელი გახდა შეწირვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. წირენს
ზმნისა -- შეიძლება შეწირვა. აწირინე(ნ) (აწირინუ შეძლო {შე}ეწირა, -- , შენოწირუე(ნ) შესძლებია შეეწირა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
წირენს ზმნისა -- შეუძლია {შე}სწიროს. ოწირებაფუანს (ოწირებაფუუ აწირვინა, უწირებაფუაფუ უწირვინებია, ნოწირებაფუე(ნ)
აწირვინებდა თურმე) კაუზ. წირენს ზმნისა -- აწირვინებს თავს. {ში}მაწირალი მიმღ. მოქმ. {შე}მწირავი. {ში}ოწირალი მიმღ. ვნებ.
მყ. {შე}საწირი. შეწირული მიმღ. ვნებ. წარს. შეწირული. შინაწირა მიმღ. ვნებ. წარს. შენაწირი. შინაწირუერი მიმღ. ვნებ. წარს.
შეწირვის საფასური. უშუწირუ მიმღ. უარყ. შეუწირავი. 

Lemma: c'irex-i  
Number: 26614  
წირეხ-ი (წირეხის) დაგრეხილი წნელი; ღვლერჭი. თხილის, ძეწნის შტოებს გრეხენ და ხმარობენ თოკის მაგივრად. იხ.
ჭირეხი; ცანდი. შდრ. გურ., ზ. აჭარ. წირეხი თხილის, თუთის ან წიფლის წნელი, რომელსაც გრეხენ და თოკის მაგივრად
ხმარობენ (ა. ღლ.); ღვლერჭი (შ. ნიჟ.). 

Lemma: c'irexua  
Number: 26615  
წირეხუა (წირეხუას) იხ. წირიხუა. 

Lemma: c'irva-xvama  
Number: 26616  
წირვა-ხვამა (წირვა-ხვამას) წირვა-ლოცვა. წირვა-ხვამა მა ვამოკო: ქხს, 1, გვ. 66 -- მე არ მინდა წირვა-ლოცვა. 

Lemma: c'irvel-i  
Number: 26617  
წირველ-ი (წირველს) მიმღ. მოქმ. მწირველი. წირველო ზმნზ. მწირველად, საწირველად. წირველო ქიგედირთჷნი, იზმა
ხანს ქჷმააჭიშჷ მუმაქ: მ. ხუბ., გვ. 52 -- მწირველად რომ დადგა, იმდენ ხანს მოუსწრო მამამ. 

Lemma: c'iridua  
Number: 26618  
წირიდუა, წჷრიდუა (წირიდუას) იგივეა, რაც წირადა, -- წრეტა, შრობა. 

Lemma: c'iril-i  
Number: 26619  
წირილ-ი (წირილს) მიმღ. ვნებ. წარს. წირუნს ზმნისა -- გაწურული. // გადატ. პატიოსანი, წესიერი, სუფთა. ნაბეტანი
წირილი კოჩი რდუ -- ნამეტანი პატიოსანი კაცი იყო. 

Lemma: c'ir{i}c'ana  
Number: 26620  
წირ{ი}წანა (წირ{ი}წანას) წლევანდელი წელი. წირ{ი}წანაქ ჯგირი მუთა მომიღეს -- წლევანდელმა წელმა კარგი არაფერი
მოგვიტანა. 

Lemma: c'irixil-i  
Number: 26621  
წირიხილ-ი (წირიხილს) მიმღ. ვნებ. წარს. წირიხუნს ზმნისა -- დაგრეხილი. 

Lemma: c'irixua  
Number: 26622  
წირიხუა (წირიხუას) იგივეა, რაც წირახუა, -- წრეხა, გრეხა. წირიხუნს (დოწირიხუ დაგრიხა, დოუწირიხუ დაუგრეხია, დონოწირიხუე(ნ)



დაგრეხდა თურმე) გრდმ. წრეხს, გრეხს. უწირიხუნს (დუუწირიხუ დაუგრიხა, დუუწირიხუ დაუგრეხია) გრდმ. სასხვ. ქც. წირიხუნს
ზმნისა -- უგრეხს, უწრეხს. იწირიხუ{უ}(ნ) (დიიწირიხუ დაიგრიხა, დოწირიხე{ლე}(ნ) დაგრეხილა) გრდუვ. ვნებ. წირიხუნს ზმნისა --
იწრიხება, იგრიხება. აწირიხუ{უ}(ნ) (დააწირიხუ დაეგრიხა, დოწირიხუუ დაჰგრეხია) გრდუვ. ვნებ. წირიხუნს ზმნისა -- ეწრიხება,
ეგრიხება. იწირიხე(ნ) (იწირიხუ შესაძლებელი გახდა {და}გრეხა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. წირიხუნს ზმნისა -- შეიძლება
გრეხა, წრეხა. აწირიხე(ნ) (აწირიხუ შეძლო {და}ეგრიხა, -- , დონოწირიხუე(ნ) შესძლებია დაგრეხა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უწირიხუნს
ზმნისა -- შეუძლია {და}გრიხოს, {და}წრიხოს. ოწირიხაფუანს (ოწირიხაფუუ აგრეხინა, უწირიხაფუაფუ უგრეხინებია, ნოწირიხაფუე(ნ)
აგრეხინებდა თურმე) კაუზ. წირიხუნს ზმნისა -- აგრეხინებს, აწრეხინებს. მაწირიხალი მიმღ. მოქმ. {და}მგრეხი; {და}მწრეხელი.
ოწირიხალი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}საგრეხი; {და}საწრეხი. წირიხილი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}გრეხილი; {და}წრეხილი. ნაწირიხა მიმღ.
ვნებ. წარს. ნაგრეხი, ნაწრეხი. ნაწირიხუერი მიმღ. ვნებ. წარს. გრეხის საფასური. {უდუ}უწირიხუ მიმღ. უარყ. {და}უგრეხილი.შდრ.
წილიხუა. 

Lemma: c'irk'a  
Number: 26623  
წირკა, წირკალ-ი (წირკა{ლ}ს) ტანწვრილი და მაღალი, -- ტანწერწეტა. ქომორთუ ჩქიმი წირკა (// წირკალი) ძღაბიქ --
მოვიდა ჩემი ტანწერწეტა გოგო. შდრ. ოწარკა{ლა}ია. 

Lemma: c'irk'ap-i  
Number: 26624  
წირკაფ-ი (წირკაფის) ბღენძა. იწირკინანს -- იბღინძება. 

Lemma: c'irk'e  
Number: 26625  
წირკე (წირკეს) იგივეა, რაც წიკე, წინკე, -- წელკავი. მუდგა სხუნენი, წირკეში გამნარყი წირკე რე: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 97 -
- რაც უნდა არჩიო, -- წირკეს (ეშმაკის) შთამომავალი წირკე იქნებაო. საქონლის, განსაკუთრებით ცხენის, ავადმყოფობა.
წირკე ქააღოლენი, ოჭიშის დინმირჩანს, დინმიდირიკანს. ათე შენთხვევას მიშმუჭკირუნა ჸუჯის (ჸუს), უჭკირუნა
ოჭიშის, კუჩხის დო უტენა ზისხირს -- წელკავი (წირკე) რომ დაემართება, საქონელი წელს (ზურგს) იდრეკს. ასეთ
შემთხვევაში შეუჭრიან ყურს, უჭრიან წელს, ფეხს და უშვებენ სისხლს. `წირკეს' არჩევენ დედალსა და მამალს. მამალი წირკე
(მუმული წირკე) სასიკვდილოა. საქონელს წყევლიან ასე: წირკექ ქიმშკაკათუ! -- წირკე გაგერია! წირკეს გუუბიზინუაფუდა!
-- წირკემ მოგკლას! 

Lemma: c'irk'esh  
Number: 26626  
წირკეშ წამალ-ი (წირკეშ წამალ/რს) ბოტან. ლენცოფა (ა. მაყ.). 

Lemma: c'iroc'-i  
Number: 26627  
წიროწ-ი (წიროწის) წრიალი. ჟირი ლანჯიშ ოროს ორდუ წიროწი -- ორი იფნის ჩრდილში იყო წრიალი. 

Lemma: c'irs{u}pal-i  
Number: 26628  
წირს{უ}ფალ-ი (წირს{უ}ფალ/რს) ჭირისუფალი, პატრონი. ვარეთო მითინი წირსუფალი?: ი. ყიფშ., გვ. 163 -- არ ხართო
ვინმე ჭირისუფალი? წირსფალეფი, ქორშუდათი!: ქხს, 1, გვ. 280 -- ჭირისუფლებო, გახსოვდეთ! პაპენქ იშენი ქჷმორთეს,
წირსფალი ღარიბი რე, მარა: მ. ხუბ., გვ. 344 -- მღვდლები მაინც მოვიდნენ, ჭირისუფალი ღარიბია, მაგრამ. 

Lemma: c'irua1  
Number: 26629  
წირუა1 (წირუას), წირვა (წირვას) სახელი წირუნს ზმნისა -- წირვა. პაპათ გინირთუ დო ქიდიიჭყჷ წირუა: მ. ხუბ., გვ. 62 --
მღვდლად გადაიქცა და დაიწყო წირვა. ჸუდეს მიღუ წირუა: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 83 -- სახლში მაქვს წირვა. პაპა გერე
წირუას: ქხს, 1, გვ. 302 -- მღვდელი წირავს (დგას წირვაზე). ე კოც წირუაშა მიდუურთჷმჷ: ი. ყიფშ., გვ. 12 -- ეს კაცი წირვაში
წასულა. წირვა რდასია ირ ჟეშხასია: მ. ხუბ., გვ. 245 -- წირვა იყოსო ყოველ კვირასაო. ქ წირუაშ(ი) ჟამი წირვის დრო.
წირუა ჟამს ქომორთუ -- წირვის დროს მოვიდა. წირუნს (წირუ წირა, უწირუ უწირავს, ნოწირუე(ნ) წირავდა თურმე) გრდმ. წირავს.
იწირე(ნ) (იწირუ შესაძლებელი გახდა წირვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. წირუნს ზმნისა -- შეიძლება წირვა. აწირე(ნ) (აწირუ
შეძლო ეწირა, -- , ნოწირუე(ნ) შესძლებია წირვა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. წირუნს ზმნისა -- შეუძლია წიროს. ოწირაფუანს (ოწირაფუუ
აწირვინა, უწირაფუაფუ უწირვინებია, ნოწირაფუე(ნ) აწირვინებდა თურმე) კაუზ. წირუნს ზმნისა -- აწირვინებს. მაწირალი მიმღ. მოქმ.
მწირავი. ოწირალი მიმღ. ვნებ. მყ. საწირავი. წირილი მიმღ. ვნებ. წარს. ნაწირი. ნაწირა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაწირი. ნაწირუერი მიმღ.
ვნებ. წარს. წირვის საფასური. უწირუ მიმღ. უარყ. უწირავი. 

Lemma: c'irua2  
Number: 26630  
წირუა2 (წირუას) სახელი წირუნს ზმნისა -- {გა}წურვა. ბჟას წირუნს -- რძეს წურავს. წირუნს (გოწირუ გაწურა, გუუწირუ გაუწურავს,
გონოწირუე(ნ) გაწურავდა თურმე) გრდმ. წურავს. იწირუნს (გიიწირუ გაიწურა, გოუწირუ გაუწურავს) გრდმ. სათავ. ქც. წირუნს ზმნისა --
იწურავს თავისას. უწირუნს (გუუწირუ გაუწურა, გუუწირუ გაუწურავს) გრდმ. სასხვ. ქც. წირუნს ზმნისა -- უწურავს. იწირუ{უ}(ნ)
(გიიწირუ გაიწურა, გოწირე{ლე}(ნ) გაწურულა) გრდუვ. ვნებ. წირუნს ზმნისა -- იწურება. აწირუ{უ}(ნ) (გააწირუ გაეწურა, გოწირუუ
გასწურვია) გრდუვ. ვნებ. უწირუნს ზმნისა -- ეწურება. იწირე(ნ) (იწირუ შესაძლებელი გახდა {გა}წურვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ.
ვნებ. წირუნს ზმნისა -- შეიძლება {გა}წურვა. აწირე(ნ) (აწირუ შეძლო {გა}ეწურა, -- , გონოწირუე(ნ) შესძლებია გაწურვა) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. უწირუნს ზმნისა -- შეუძლია {გა}წუროს. ოწირაფუანს (ოწირაფუუ აწურვინა, უწირაფუაფუ უწურვინებია, ნოწირაფუე(ნ)
აწურვინებდა თურმე) კაუზ. წირუნს ზმნისა -- აწურვინებს. მაწირალი მიმღ. მოქმ. მწურავი. ოწირალი მიმღ. ვნებ. მყ. საწურავი.
წირილი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}წურული. ნაწირა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაწური. ნაწირუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}წურვის საფასური.
{უგუ}უწირუ მიმღ. უარყ. {გა}უწურავი.შდრ. ლაზ. წორუმს წურავს (ეტიმოლ., გვ. 653). 

Lemma: c'irua3  
Number: 26631  
წირუა3 (წირუას) იხ. წირება. 

Lemma: c'irkval-i  
Number: 26632  



წირქვალ-ი (წირქვალ/რს) წისქვილის ქვედა ქვა (გ. ელიავა). 

Lemma: c'irgh-i  
Number: 26633  
წირღ-ი (წირღის) დაგრეხილი წნელი, -- ღვლერჭი. იხ. წჷრღი; წირეხი. 

Lemma: c'irghv-i  
Number: 26634  
წირღვ-ი (წირღვის) კანჭი; წვივი; არტალა (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 1, გვ. 223); ბარკალი (კ. სამუშია, ქხპს, გვ. 27). შდრ. ლაზ.
წირღუ საქონლის ერთგვარი დაავადება (აჭარ. დიალექტ. ლექს., 4, გვ. 71). იხ. კონკერი, წმორთი. 

Lemma: c'irgholua  
Number: 26635  
წირღოლუა (წირღოლუას) იგივეა, რაც ღულოზუა, -- ღვლარჭნა, დაწირიხება. 

Lemma: c'irghu  
Number: 26636  
წირღუ (წირღუს) ბოტან. კატაბარდა. იხ. შხურიში ჭი // ჭუ, ჩიქვიში ჭი (ა. მაყ.). 

Lemma: c'ircpal-i  
Number: 26637  
წირცფალ-ი (წირცფალ/რს) იგივეა, რაც წისფალი, -- ჭირისუფალი; მშობლები. წირცფალეფი ქორდასუ დო ჩქი ბძირათ
ართიანი: ქხს, 1, გვ. 66 -- ჭირისუფლები (მშობლები) იყვნენ და ჩვენ ვნახოთ ერთმანეთი. 

Lemma: c'irc'in-i  
Number: 26638  
წირწინ-ი (წირწინს) წუილი; ხმადაბლა ტირილი; წრუწუნი, წრიპინი. 

Lemma: c'irc'ina  
Number: 26639  
წირწინა (წირწინას) ვისაც წირწინი სჩვევია, -- წრიპინა. 

Lemma: c'irc'inua  
Number: 26640  
წირწინუა (წირწინუას) სახელი წირწინუნს ზმნისა -- 1. ხმადაბლა ტირილი; 2. წუილი; წრიპინი. ნიგეწირწინუ თაქ,
ღორონდგიე! -- ნუ წრიპინებ აქ, თუ ღმერთი გწამს! ღვა დო თომა გოწვიწვირი წირწინუნს, რკიანსია -- ლოყა და თმა
გაწეწილი წრიპინებს (ხმადაბლა ტირის), კივისო. წირწინუნს (წირწინუ იწრიპინა, უწირწინუ უწრიპინია, ნოწირწინუე(ნ) წრიპინებდა
თურმე) გრდუვ. საშ.- მოქმ. ხმადაბლა ტირის; წრიპინებს. ოწირწინაფუანს (ოწირწინაფუუ აწრიპინებინებს, უწირწინაფუაფუ
უწრიპინებინებია, ნოწირწინაფუე(ნ) აწრიპინებინებდა თურმე) კაუზ. წირწინუნს ზმნისა -- ხმადაბლა ატირებინებს,
აწრიპინებინებს. მაწირწინალი მიმღ. მოქმ. მოწრიპინე, ხმადაბლა მომტირალი. ოწირწინალი მიმღ. ვნებ. მყ. საწრიპინო,
ხმადაბლა სატირალი. ნაწირწინა მიმღ. ვნებ. წარს. ხმადაბლა ნატირი. ნაწირწინუერი მიმღ. ვნებ. წარს. წრიპინის, ხმადაბლა
ტირილის საფასური. შდრ. ჭირჭინუა. 

Lemma: c'irc'k'ol-i  
Number: 26641  
წირწკოლ-ი (წირწკოლ/რს) ბრწყინვა, კრიალი, ლაპლაპი. 

Lemma: c'irc'k'olir-i  
Number: 26642  
წირწკოლირ-ი (წირწკოლირს) მიმღ. ვნებ. წარს. წირწკოლუნს ზმნისა -- გაკრიალებული, გაწკრიალებული. 

Lemma: c'irc'k'olua  
Number: 26643  
წირწკოლუა (წირწკოლუას) სახელი წირწკოლუნს ზმნისა -- გაკრიალება, გაპრიალება, გასუფთავება (ბრწყინვა რომ
გაჰქონდეს ისე). წირწკოლუნს (გოწირწკოლუ გააპრიალა, გააწკრიალა; გუუწირწკოლუ გაუპრიალებია; გონოწირწკოლუე(ნ)
გააპრიალებდა თურმე) გრდმ. აკრიალებს, აპრიალებს, აწკრიალებს. იწირწკოლუნს (გიიწირწკოლუ გაიკრიალა, გუუწირწკოლუ
გაუკრიალებია) გრდმ. სათავ. ქც. წირწკოლუნს ზმნისა -- იკრიალებს, იპრიალებს, იწკრიალებს. უწირწკოლუნს (გუუწირწკოლუ
გაუკრიალა, გუუწირწკოლუ გაუკრიალებია) გრდმ. სასხვ. ქც. წირწკოლუნს ზმნისა -- უკრიალებს, უპრიალებს, უწკრიალებს.
იწირწკოლუ{უ}(ნ) (გიიწირწკოლუ გაკრიალდა, გოწირწკოლერე(ნ) გაკრიალებულა) გრდუვ. ვნებ. წირწკოლუნს ზმნისა --
კრიალდება, პრიალდება, წკრიალდება. აწირწკოლუ{უ}(ნ) (გააწირწკოლუ გაუკრიალდა, გოწირწკოლუუ გაჰკრიალებია) გრდუვ.
ვნებ. უწირწკოლუნს ზმნისა -- უკრიალდება, უპრიალდება, უწკრიალდება. იწირწკოლე(ნ) (იწირწკოლუ შესაძლებელი გახდა
გაკრიალება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. წირწკოლუნს ზმნისა -- შეიძლება {გა}კრიალება, {გა}პრიალება, {გა}წკრიალება.
აწირწკოლე(ნ) (აწირწკოლუ შეძლო {გა}ეკრიალებინა, -- , გონოწირწკოლუე(ნ) შესძლებია გაკრიალება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
უწირწკოლუნს ზმნისა -- შეუძლია {გა}აკრიალოს, {გა}აპრიალოს, {გა}აწკრიალოს. ოწირწკოლაფუანს (ოწირწკოლაფუუ
აკრიალებინა, უწირწკოლაფუაფუ უკრიალებინებია, ნოწირწკონაფუე(ნ) აკრიალებინებდა თურმე) კაუზ. წირწკოლუნს ზმნისა --
აკრიალებინებს. მაწირწკოლარი მიმღ. მოქმ. {გა}მკრიალებელი, {გა}მპრიალებელი, {გა}მწკრიალებელი. ოწირწკოლარი მიმღ.
ვნებ. მყ. {გა}საკრიალებელი, {გა}საპრიალებელი, {გა}საწკრიალებელი. გოწირწკოლე/ირი მიმღ. ვნებ. წარს. გაკრიალებული,
გაპრიალებული, გაწკრიალებული. ნაწირწკოლა მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნაკრიალები, {გა}ნაპრიალები, {გა}ნაწკრიალები.
ნაწირწკოლუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}კრიალების, {გა}პრიალების, {გა}წკრიალების საფასური. {უგუ}უწირწკოლუ მიმღ. უარყ.
{გა}უკრიალებელი, {გა}უპრიალებელი, {გა}უკრიალებელი. 

Lemma: c'irc'ol-i  
Number: 26644  
წირწოლ-ი (წირწოლ/რს) წრიალი. ხალხიქ ქოდიჭყუ წირწოლი -- ხალხმა დაიწყო წრიალი; შფოთვა.. 

Lemma: c'irc'q'in-i  
Number: 26645  



წირწყინ-ი (წირწყინს) იგივეა, რაც წყირწყინი. 

Lemma: c'irx-i  
Number: 26646  
წირხ-ი (წირხის) იხ. წირეხი. 

Lemma: c'isapa  
Number: 26647  
წისაფა (წისაფას) სახელი იწისუანს ზმნისა -- წვნევა, განცდა, გემება; ჭაშნიკი. სქანი ხეშე ღორონთქ ბრელშა{ხ} მოწისუას
ახალი ხილი -- შენი ხელიდან ღმერთმა ბევრჯერ მაჭაშნიკოს (გემო გამასინჯოს) ახალი ხილი. ჭიჭე ვეეწისუენი, ეში
ვაგო{გ}იტე -- ცოტა რომ არ გაჭაშნიკო (გემო არ გასინჯო), ისე არ გაგიშვებ. იწისუანს (იწისუუ იწვნია, უწისუაფუ უწვნევია,
ნოწისაფუე(ნ) იწვნევდა თურმე) გრდმ. იწვნევს, იგემებს (გემოს სინჯავს). ოწისუანს (ოწისუუ აგემა; უწისუაფუ უგემებია, უწვნევია;
ნოწისაფუე(ნ) იგემებდა, იწვნევდა თურმე) გრდმ. აგემებს, აწვნევს. იწისენე(ნ) (იწისენუ შესაძლებელი გახდა გემება, -- , -- ) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. ოწისუანს ზმნისა -- შეიძლება გემება (წვნევა). აწისენე(ნ) (აწისენუ შეძლო ეგემებინა, -- , ნოწისაფუე(ნ) შესძლებია
ეგემნა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ოწისუანს ზმნისა -- შეუძლია აგემოს, აჭაშნიკოს, აწვნიოს. ოწისებაფუანს (ოწისებაფუუ აგემებინა,
აჭაშნიკებინა; უწისებაფუაფუ უგემებინებია; ნოწისაფუაფუე(ნ) აგემებინებდა, აჭაშნიკებინებდა თურმე) კაუზ. ოწისუანს ზმნისა --
აგემებინებს, აჭაშნიკებინებს, აწვნევინებს. მაწისაფალი მიმღ. მოქმ. მგემებელი; {და}მჭაშნიკებელი, მწვნეველი. ოწისაფალი მიმღ.
ვნებ. მყ. საგემებელი; {და}საჭაშნიკებელი, საწვნევი. წისაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. ნაგემები; ჭაშნიკაღებული, ნაწვნევი. ნაწისეფი
მიმღ. ვნებ. წარს. ნაგემები; {და}ნაჭაშნიკები, ნაწვნევი. ნაწისაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. გემოს, ჭაშნიკის აღების საფასური.
უწისაფუ მიმღ. უარყ. {და}უჭაშნიკებელი, უგემებელი. 

Lemma: c'isper-i  
Number: 26648  
წისფერ-ი (წისფერს) ბოტან. მცენარეა ერთგვარი, რითაც კვერცხს ღებავდნენ სააღდგომოდ. შდრ. ჭისფერი. 

Lemma: c'iskvil-i  
Number: 26649  
წისქვილ-ი (წისქვილ/რს) წისქვილი. ჩქიმ წისქვილქ ირო ქუასია -- ჩემმა წისქვილმა ყოველთვის (მუდამ) ფქვასო.
წისქვილიშა ვეელინე: ი. ყიფშ., გვ. 161 -- წისქვილში არ შეიძლება წასვლა. 

Lemma: c'iua  
Number: 26650  
წიუა (წიუას) იგივეა, რაც წია, წიაფი, წილა, -- სახელი წიანს ზმნისა -- წივილი. ყვინთელი წიწილა გეწიანდუ ლაფარას --
ყვითელი წიწილა წიოდა ლაფაროში. წიანს (წიუ იწივლა, უწიუ უწივლია, ნოწიუე(ნ) წიოდა თურმე) გრდუვ. საშ.- მოქმ. წივის.
ოწიაფუანს (ოწიაფუუ აწივლებინა, უწიაფუაფუ უწივლებინებია, ნოწიაფუე(ნ) აწივლებინებდა თურმე) კაუზ. წიანს ზმნისა --
აწივლებინებს. მაწიარი მიმღ. აწმყ. მწივანი. ოწიარი მიმღ. ვნებ. მყ. საწივარი, საწივლი. ნაწია მიმღ. ვნებ. წარს. ნაწივლი. ნაწიუერი
მიმღ. ვნებ. წარს. წივილის საფასური. 

Lemma: c'ipebork'am-i  
Number: 26651  
წიფებორკამ-ი (წიფებორკამს) იგივეა, რაც ჭიფებორკამი, -- წვრილფეხა (საპირისპ. შხუბორკამი მსხვილფეხა).
წიფებორკამი საქონელი -- წვრილფეხა საქონელი. 

Lemma: c'ipe  
Number: 26652  
წიფე ჭჷ (წიფე ჭჷს) წვრილი ნაწლავი. იხ. ჭიფე ჭჷ. 

Lemma: c'ipona  
Number: 26653  
წიფონა (წიფონას) ტოპონ. წიფლნარი. 

Lemma: c'ipre  
Number: 26654  
წიფრე (წიფრეს) ცხენის ავადმყოფობაა: ცხენის სხეულის სიმსივნეს იწვევს (ს. მაკალ., გვ. 205). 

Lemma: c'ipron-i  
Number: 26655  
წიფრონ-ი (წიფრონს) იგივეა, რაც წიფონა, -- ტოპონ. წიფლნარი. იხ. წიფური. 

Lemma: c'ipua  
Number: 26656  
წიფუა (წიფუას) სახელი გინაწიფანს ზმნისა -- {გადა}ბღავლა. კუროქ კუროს გეგნაწიფუ -- კურომ კუროს გადაბღავლა. 

Lemma: c'ipul-i  
Number: 26657  
წიფულ-ი (წიფულს) მოსწრებული, მწიფე. იხ. უწიფული. 

Lemma: c'ipur-i  
Number: 26658  
წიფურ-ი (წიფურს) ბოტან. წიფელი. თაქ ჩანს ბრელი წიფური: მ. ხუბ., გვ. 148 -- აქ დგას (ხარობს) ბევრი წიფელი. წიფურც
ქალეფც მიოგანც: ქხს, 1, გვ. 12 -- წიფელს სცემს რქებს. შდრ. ლაზ. წიფური, წიფრი წიფელი (ნ. მარი, ა. მაყ.). 

Lemma: c'ipurishi  
Number: 26659  
წიფურიში კაკალ-ი (წიფურიში კაკალ/რს) წიწიბო (პ. ჭარ.). 

Lemma: c'ipuron-i  



Number: 26660  
წიფურონ-ი (წოფურონს) იგივეა, რაც წიფონა, წიფრონი, -- წიფლნარი. 

Lemma: c'ic'-i  
Number: 26661  
წიწ-ი (წიწის) ხორცი (ბავშვის ენაზე). ბაღანაქ თქუა: წიწით მა, ფაფუთ მა, ბებით მა, ბაბუთ მა, ბაბათ მა დო წანათ მავა:
ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 18 -- ბავშვმა თქვაო: ხორციც მე, ფაფაც მე, ბებიაც მე, ბაბუაც მე, მამაც მე და წელიც მეო. 

Lemma: c'ic'aka  
Number: 26662  
წიწაქა (წიწაქას) წვენია ერთგვარი. მზადდებოდა ასე: ქინძი, ზაფრანა, წიწაკა და მარილი ერთად დანაყილი ძმარშია
გახსნილი. ამ წვენს სჭამდნენ ღვინის სმის დროს (მასალები, ტ. 3, ნაწ. 2, გვ. 214). 

Lemma: c'ic'i  
Number: 26663  
წიწი დო ფაფუ (წიწი დო ფაფუს) ხორცი და ფაფა. იხ. წიწი. 

Lemma: c'ic'i-k'vak'va  
Number: 26664  
წიწი-კვაკვა (წიწი-კვაკვას) იწილო-ბიწილო (პ. ჭარ.). თამაშის სახეობა ერთგვარი (ს. მაკალ., გვ. 280). ერთმანეთის
თითებით თამაში (დ. ფიფია). 

Lemma: c'ic'ila  
Number: 26665  
წიწილა, წიწლა, წიწჷლა, წიწია ბ.- მარტ. (წიწი{ლ}ას, წიწ{ჷ}ლას) ზოოლ. წიწილი. წიწილა დო კამაწყარი, ბოში, მუშე
გამანწარი?: ი. ყიფშ., გვ. 113 -- წიწილა და კამაწყალი, ბიჭო, რატომ გამამწარე? აფხაზაქ უწუ ბაღირეს: სი ოხერი, ირო
წიწილა რექიაო?!: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 15 -- აფხაზმა უთხრა ბეღურას: შე ოხერო, მუდამ წიწილი ხარო?! წიწილენს
დამორჩილს ეიარკენანია: თ. სახოკ., გვ. 267 -- წიწილებს შემოდგომაზე თვლიანო. წიწილა შეიძლება იყოს: დადული
წიწილა დედალი წიწილი, მუმული წიწილა მამალი წიწილი. წიწილას ეძახიან ერთ თვემდე, ერთი თვის შემდეგ -- ცურუიას,
ორი თვის შემდეგ -- დუიას (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 1, გვ. 244). ასაკის მიხედვით ასევე ეძახიან: წიწილა (ბუმბუ), ნაკაბეტა,
ნაუკულაშა, ნაჩხუპერა, შორდოხი, ვარაჸია, დადული. ასევე: მოჩიტოლირი, მუმუჸია, მუმული, ჸვარილი. ქ გვერიშ
წიწილა გველის წიწილა. შდრ. ლაზ. წიწილა გველი (ნ. მარი). 

Lemma: c'ic'iler-i  
Number: 26666  
წიწილერ-ი (წიწილერს) მიმღ. ვნებ. წარს. წიწილანს ზმნისა -- დამუწუკებული; დაყრილი, დაჩირქებული. 

Lemma: c'ic'ilua  
Number: 26667  
წიწილუა (წიწილუას) სახელი წიწილანს ზმნისა -- დაყრა კანზე, პატარა მუწუკების გაჩენა. წიწილანს (დოწიწილუუ
დაამუწუკა,დუუწიწილუუ დაუმუწუკებია, დონოწიწილუე(ნ) დაამუწუკებდა თურმე) გრდმ. ამუწუკებს, აყრის კანზე მუწუკებს. უწიწილანს
(დუუწიწილუუ დაუმუწუკა, დუუწიწილუუ დაუმუწუკებია) გრდმ. სასხვ. ქც. წიწილანს ზმნისა -- უმუწუკებს, მუწუკებს აყრის. წიწილერი
მიმღ. ვნებ. წარს. {და}მუწუკებული. ნაწიწილა მიმღ. ვნებ. წარს. ნამუწუკარი. შდრ. ზიზინაფა. 

Lemma: c'ic'imdera  
Number: 26668  
წიწიმდერა, წიწინდარა (წიწიმდერას, წიწინდარას) ბოტან. მარწყვი. იხ. ცჷმუა, ცჷმჸუა; ხვიხვინია (ა. მაყ.). 

Lemma: c'ic'inapa  
Number: 26669  
წიწინაფა (წიწინაფას) სახელი ოწიწინუანს, წიწონდუ(ნ) ზმნათა -- ძალიან (პირამდე) გავსება; ძლიერ მწიფე
(გადამწიფება). ოწიწინუანს (გააწიწინუუ გაავსო პირამდე, გუუწიწინუაფუ გაუვსია პირამდე, გონოწიწინაფუე(ნ) გაავსებდა თურმე
პირამდე) გრდმ. რასმე ძალიან ავსებს; ამწიფებს (ხილს). უწიწინუანს (გუუწიწინუუ ძალიან გაუვსო, გუუწიწინუაფუ მეტად გაუვსია)
გრდმ. სასხვ. ქც. ოწიწინუანს ზმნისა -- ძალიან უვსებს. წიწონდუ(ნ) (გოწიწონდუ გაივსო მეტად, გოწიწინაფე{ლე}(ნ) მეტად
გავსებულა) გრდუვ. ვნებ. ოწიწინუანს ზმნისა -- მეტად ივსება; ძლიერ მწიფდება (ხილი). უწიწონდუ(ნ) (გუუწიწონდუ მეტად
გაევსო, გოწიწინაფუ გავსებია) გრდუვ. სასხვ. ქც. უწიწინუანს ზმნისა -- მეტად ევსება; უმწიფდება. ოწიწინაფუანს (ოწიწინაფუუ
მეტად {გა}ავსებინა, უწიწინაფუაფუ მეტად {გა}უვსებინებია,ნოწიწინაფუე(ნ) მეტად ავსებინებდა თურმე) კაუზ. ოწიწინუანს ზმნისა --
მეტად ავსებინებს; ამწიფებინებს. მაწიწინაფალი მიმღ. მოქმ. მეტად გამვსები; {და}მამწიფებელი. ოწიწინაფალი მიმღ. ვნებ. მყ.
მეტად გასავსები; {და}სამწიფებელი. წიწინაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. მეტად გავსებული, {და}მწიფებული. ნაწიწინეფი მიმღ. ვნებ.
წარს. მეტად განავსები, {და}ნამწიფები. ნაწიწინაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. მეტად გავსების, {და}მწიფების საფასური.
უდ{უ}უწიწინაფუ მიმღ. უარყ. მეტად გაუვსებელი, {და}უმწიფებელი. 

Lemma: c'ic'inapil-i  
Number: 26670  
წიწინაფილ-ი (წიწინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ოწიწინუანს ზმნისა -- ძალიან მწიფე; მეტად გავსებული. 

Lemma: c'ic'indara  
Number: 26671  
წიწინდარა, წიწინდერა (წიწინდა/ერას) ბოტან. იგივეა, რაც წიწიმდერა, -- მარწყვი. 

Lemma: c'ic'k'-i  
Number: 26672  
წიწკ-ი (წიწკის) აზიზი; ზიზიღიანი; ვინმეზე (ან რამეზე) გული რომ არ მიუდის ისეთი პიროვნება; წუნია. წიწკი კოჩი --
ზიზღიანი, წუნია კაცი. შდრ. რაჭ. წიწკი ზიზღიანი (ვ. ბერ.). იხ. გურწიწკი. 

Lemma: c'ic'k'az-i  
Number: 26673  



წიწკაზ-ი (წიწკაზის) იგივეა, რაც ჭიჭჷლაკი, -- 1. ჭანჭიკი. 2. საკრავის (ფანდურის, ჩონგურის) ნაწილი, -- სიმის მოსაჭერი
(მასზე ეხვევა) (ი. ყიფშ., ლექსკ., გვ. 390; მასალები, ტ. ვ, გვ. 354). 

Lemma: c'ic'k'eba  
Number: 26674  
წიწკება (წიწკებას) სახელი ოწიწკუ(ნ), წიწკენს ზმნათა -- ზიზღება; აზიზობა; წუნიობა; უკადრისობა. მუმაშა ჩაფლა
ვამოგიძ, თის ვაწკიწკულენქჷნი: შ. ბერ., გვ. 111 -- მამას ფეხზე არ გიცვია, იმას რომ არ უკადრისობ. თვითონ საწკიწკარი
რეთ: შ. ბერ., გვ. 111 -- თავად საზიზღარი ხარ. ხე ქუმოკიდი, ვეგეწიწკას, საწიწკარი ვარე ინა -- ხელი მოკიდე, არ
შეგეზიზღოს, საზიზღარი არაა ის. წიწკენს (იყენ. იწიწკუ {შე}იზიზღა, უწიწკებუ {შე}უზიზღებია, ნოწიწკ{ებ}უე(ნ) ზიზღობდა თურმე)
გრდუვ. საშ.- მოქმ. აზიზობს; ზიზღობს; წუნიაობს. მაწიწკებელი მიმღ. მოქმ. ვისაც წიწკება სჩვევია, -- აზიზი, წუნია. ოწიწკებელი
მიმღ. ვნებ. მყ. {შე}საზიზღებელი, {და}საწუნებელი. ნაწიწკები/უ მიმღ. ვნებ. წარს. ნააზიზარი, ნაწუნები. ნაწიწკებუერი მიმღ. ვნებ.
წარს. წუნების, აზიზობის საფასური. 

Lemma: c'ic'k'on-i  
Number: 26675  
წიწკონ-ი (წიწკონს) წიწკნა. იხ. წკიწკონი. 

Lemma: c'ic'k'onua  
Number: 26676  
წიწკონუა (წიწკონუას) წიწკნა. იხ. წკიწკონუა. 

Lemma: c'ic'la  
Number: 26677  
წიწლა (წიწლას) იხ. წიწილა. 

Lemma: c'ic'mart'e  
Number: 26678  
წიწმარტე (წიწმარტეს) ბოტან. წიწმატი (ა. მაყ.). 

Lemma: c'ic'on-i  
Number: 26679  
წიწონ-ი (წიწონს), წიწონუა (წიწონუას) სახელი წიწონუნს ზმნისა -- წიწვა, გლეჯა. ნანა, ნანა, სი ვენგარა, ვეწიწუა სი
თუმაშა! -- დედა, დედა! შენ არ იტირო, არ იწეწო შენ თმა! თუმას ქაშაფურინუ დო ქაგაწიწონუ -- თმაში ჩააფრინდა და
გაწეწა. წიწონუნს (გოწიწონუ გაწეწა, გუუწიწონუ გაუწეწია, გონოწიწონუე(ნ) გაწეწ{ავ}და თურმე) გრდმ. წეწ{ავ}ს. იწიწონუნს (გიიწიწონუ
გაიწეწა, გუუწიწონუ გაუწეწავს) გრდმ. სათავ. ქც. წიწონუნს ზმნისა -- იწეწ{ავ}ს. უწიწონუნს (გუუწიწონუ გაუწეწა, გუუწიწონუ გაუწეწავს)
გრდმ. სასხვ. ქც. წიწონუნს ზმნისა -- უწეწ{ავ}ს. იწიწონუ{უ}(ნ) (გიიწიწონუ გაიწეწა, გოწიწონე{ლ/რე}(ნ) გაწეწილა) გრდუვ. ვნებ.
წიწონუნს ზმნისა -- იწეწება. აწიწონუ{უ}(ნ) (გააწიწონუ გაეწეწა, გოწიწონუუ გასწეწ{ვ}ია) გრდუვ. ვნებ. უწიწონუნს ზმნისა -- ეწეწება.
იწიწონე(ნ) (იწიწონუ შესაძლებელი გახდა {გა}წეწ{ვ}ა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. წიწონუნს ზმნისა -- შეიძლება {გა}წეწა.
აწიწონე(ნ) (აწიწონუ შეძლო {გა}ეწეწა, -- , გონოწიწონუე(ნ) შესძლებია გაეწეწა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უწიწონუნს ზმნისა -- შეუძლია
{გა}წეწოს. ოწიწონაფუანს (ოწიწონაფუუ აწეწვინა, უწიწონაფუაფუ უწეწვინებია, ნოწიწონაფუე(ნ) აწეწვინებდა თურმე) კაუზ. წიწონუნს
ზმნისა -- აწეწვინებს. მაწიწონალი მიმღ. მოქმ. მწეწ{ავ}ი. ოწიწონალი მიმღ. ვნებ. მყ. საწეწ{ავ}ი, საწეწი. {გო}წიწონილი მიმღ. ვნებ.
წარს. {გა}წეწილი. ნაწიწონა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაწეწი. ნაწიწონუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}წეწ{ვ}ის საფასური. {უგუ}უწიწონუ მიმღ.
უარყ. {გა}უწეწ{ავ}ი. იხ. წვიწვუა. შდრ. ლაზ. წიწ წიწვა (ნ. მარი). 

Lemma: c'ic'ua  
Number: 26680  
წიწუა (წიწუას) იგივეა, რაც წვიწუა, წიწონუა. 

Lemma: c'ic'q'inapa  
Number: 26681  
წიწყინაფა (წიწყინაფას) სახელი ოწიწყინუანს, წიწყონდუ(ნ) ზმნათა -- ალოპრიანება, ასრიალება. ღუმუ გემნართინე
სენს, ვარა დოწიწყონდუ -- ღომი გადააბრუნე თეფშზე, თორემ ალოპრიანდება (ლიპი, სისველე გაუჩნდება). წიწყონდუ(ნ)
(დოწიწყონდუ დალოპრიანდა, დოწიწყინაფე{ლე}(ნ) ალოპრიანებულა) გრდუვ. ვნებ. ლოპრიანდება, ლიპი-სისველე უჩნდება.
ოწიწყინუანს (დააწიწყინუუ დაალოპრიანა, დუუწიწყინუაფუ დაულოპრიანებია, დონოწიწყინაფუე(ნ) დაალოპრიანებდა თურმე) გრდმ.
ალოპრიანებს, ლიპ-სისველეს უჩენს; ალორწოიანებს. წიწყინაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. ალოპრიანებული, ლიპ-
სისველეგაჩენილი. შდრ. იმერ. წიწყინი: აწიწყინება ატალახიანება, დალპობა, დახრწნა (ვ. ბერ.). 

Lemma: c'ic'q'inapil-i  
Number: 26682  
წიწყინაფილ-ი (წიწყინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ოწიწყინუანს, წიწყონდუ(ნ) ზმნათა -- ალოპრიანებული, ლიპი-
სისველეგაჩენილი. წიწყინაფილი ღუმუ -- ალოპრიანებული ღომი. 

Lemma: c'k'a  
Number: 26683  
წკა (წკას; მრ. რიცხვ.: წკალ-ეფ-ი კურკები) კურკა. ქომიშიი ხუთი წკა ხურო ატამაში -- მიშოვე ხუთი კურკა სახრავი ატმისა.
ბოში, მუჭო ისვისვინა ატამაში წკაცალო: ქხს, 1, გვ. 239 -- ბიჭო, როგორ იღმიჭები (ინაზები) ატმის კურკასავით! დოთასუნა
ბამბეშ წკას -- დათესავენ ბამბის კურკას (თესლს). შდრ. საბა: ხუნწკალა ყურძნის და მისთანათა კურკა. 

Lemma: c'k'aat'ama  
Number: 26684  
წკაატამა (წკაატამას) სახლეჩი ატამი. 

Lemma: -c'k'ala  
Number: 26685  
-წკალა, -წკელა თანდებული ერთვის გაუფორმებელ ნათესაობითს და გადმოცემს: -თან, ახლოს, დროს. დათაწკალა
ორდესჷ თი კათა...: ი. ყიფშ., გვ. 17 -- დათასთან იყვნენ ის ხალხი... ღურა მუთათ მიოჩქუნა, ოღონდ თე ძღაბიწკალა აკა
სერს ხასილა ქჷდობდვათია: აია, 1, გვ. 24 -- სიკვდილი არაფრად მიაჩნიათ, ოღონდ ამ გოგოსთან ერთ ღამეს გვერდი



დავდოთო. ღურელი კოჩი გინიღან, კანონც ვაჸოფე თინეფწკალა: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 118 -- მკვდარი კაცი რომ
გადაიტანონ, კანონში არ ყოფილა იმათთან. უსინათე რენა სკან სინთეწკელა: შ. ბერ., გვ. 148 -- უსინათლო არიან შენს
სინათლესთან. არის აზრი, რომ წკალა ღ *იშ-კალა: -იშ ნათესაობ. ბრუნვის ნიშანია, -კალა -- თანდებული (ვ. თოფურია). 

Lemma: c'k'ant'-i  
Number: 26686  
წკანტ-ი (წკანტის) თითის სახსრის ტკაცუნი, -- ჭკანტი. 

Lemma: c'k'ant'ap-i  
Number: 26687  
წკანტაფ-ი (წკანტაფის) ხმაბაძვ. წკაპანი; პატარა, მკვრივი სხეულის (კენჭის, წკეპლის...) ან წვეთის მაგარ საგანზე დაცემის
(დარტყმის) ან წნელის უეცრად მოჭრისას გამოცემული ხმა. ათაშ დუწკანტუანსჷნ, კოს დუს მეჭკირუნსია ხათე: მ. ხუბ., გვ.
146 -- ასე რომ დაწკაპუნებს, კაცს თავს მოსჭრისო მაშინათვე. 

Lemma: c'k'ant'il-i  
Number: 26688  
წკანტილ-ი (წკანტილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. წკანტუნს ზმნისა -- ზედმიწევნით სუფთა, კოხტა; კოხტად გაკეთებული.
წკანტილი კოჩი -- ზედმიწევნით სუფთა, კოხტა და პუნქტუალური, დაკვირვებული, ყველაფერი ჩაწიკწიკებული რომ აქვს,
ისეთი კაცი. // გადატ. დაკოდილი მამალი, -- ყვერული. ხუთი წკანტილი პუნსია -- ხუთი ყვერული მყავსო. 

Lemma: c'k'ant'ua  
Number: 26689  
წკანტუა (წკანტუას) სახელი წკანტუნს ზმნისა -- ზედმიწევნით კოხტად და სუფთად კეთება რისამე. // გადატ. დაკოდვა,
დაყვერვა. ამდღა მუმული დუოწკანტაფე -- დღეს მამალი დავაყვერინე. წკანტუნს (დოწკანტუ კოხტად გააკეთა, დოუწკანტუ
კოხტად გაუკეთებია, დონოწკანტუე(ნ) კოხტად აკეთებდა თურმე) გრდმ. კოხტად, სუფთად აკეთებს საქმეს; ყვერავს მამალს.
წკანტილი მიმღ. ვნებ. წარს. ზედმიწევნით კოხტად და სუფთად გაკეთებული რამე. // გადატ. დაკოდილი; დაყვერილი მამალი. 

Lemma: c'k'anc'k'art'el-i  
Number: 26690  
წკანწკარტელ-ი (წკანწკარტელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. წკანწკარტანს ზმნისა -- ზედმიწევნით სუფთა, გაკრიალებული,
გაპრიალებული. 

Lemma: c'k'anc'k'art'ua  
Number: 26691  
წკანწკარტუა (წკანწკარტუას) სახელი წკანწკარტანს ზმნისა -- გაკრიალება (მ. ძაძ., 2, გვ. 126). წკანწკარტანს (გოწკანწკარტუუ
გააკრიალა, გუუწკანწკარტუუ გაუკრიალებია, გონოწკანწკარტუე(ნ) გააკრიალებდა თურმე) გრდმ. აკრიალებს. უწკანწკარტანს
(გუუწკანწკარტუუ გაუკრიალა, გუუწკანწკარტუუ გაუკრიალებია, გონოწკანწკარტუე(ნ) გააკრიალებდა თურმე) გრდმ. სასხვ. ქც.
წკანწკარტანს ზმნისა -- უკრიალებს. წკანწკარტელი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}კრიალებული. 

Lemma: c'k'anc'k'il-i  
Number: 26692  
წკანწკილ-ი (წკანწკილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. წკანწკუნს ზმნისა -- დაღეჭილი. 

Lemma: c'k'anc'k'ua  
Number: 26693  
წკანწკუა (წკანწკუას) იგივეა, რაც წკაწკუა, -- სახელი წკანწკუნს ზმნისა -- ღეჭვა; დაქუცმაცებულად ჭამა. წკანწკუნს
(დოწკანწკუ დაღეჭა, დუუწკანწკუ დაუღეჭავს, დონოწკანწკუე(ნ) დაღეჭავდა თურმე) გრდმ. ღეჭავს. იწკანწკუ{უ}(ნ) (დიიწკანწკუ დაიღეჭა,
დოწკანწკე{ლე}(ნ) დაღეჭილა) გრდუვ. ვნებ. წკანწკუნს ზმნისა -- იღეჭება. აწკანწკუუ(ნ) (დააწკანწკუ დაეღეჭა, დოწკანწკუუ დაღეჭვია)
გრდუვ. ვნებ. წკანწკუნს ზმნისა -- ეღეჭება. იწკანწკე(ნ) (იწკანწკუ შესაძლებელი გახდა {და}ღეჭვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
წკანწკუნს ზმნისა -- შეიძლება {და}იღეჭოს. აწკანწკე(ნ) (აწკანწკუ შეძლო {და}ეღეჭა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. წკანწკუნს
ზმნისა -- შეუძლია {და}ღეჭოს. ოწკანწკაფუანს (ოწკანწკაფუუ აღეჭვინა, უწკანწკაფუაფუ უღეჭვინებია, ნოწკანწკაფუე(ნ) აღეჭვინებდა
თურმე) კაუზ. წკანწკუნს ზმნისა -- აღეჭვინებს. მაწკანწკალი მიმღ. მოქმ. მღეჭველი. ოწკანწკალი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}საღეჭი.
წკანწკილი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ღეჭილი. ნაწკანწკა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაღეჭი. ნაწკანწკუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ღეჭვის საფასური.
{უდუ}უწკანწკუ მიმღ. უარყ. {და}უღეჭავი.შდრ. ძგაძგუა. 

Lemma: c'k'ap'-i  
Number: 26694  
წკაპ-ი (წკაპის) მწკრივი, რიგი. შდრ. იმერ., გურ. წკაპი მწკრივი, რიგი, წყება (ქეგლ). 

Lemma: c'k'ap'al-i  
Number: 26695  
წკაპალ-ი (წკაპალ/რს) რისამე ზერელედ კეთება. მუთუნი ვეიშალე ხეშე, მიკიწკაპალუ -- არაფერი გამოუვა ხელიდან,
ფართიფურთობს. შდრ. ცქაფალი. 

Lemma: c'k'ap'il-i  
Number: 26696  
წკაპილ-ი (წკაპილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. წკაპუნს ზმნისა -- მწკრივად დაწყობილი. თოლიში ოჭირინაფუს მეურც
დოწკაპილი კოჩი: მასალ., გვ. 64 -- თვალის მისაწვდენზე მიდის დარაზმული (მწკრივად დაწყობილი) ხალხი (კაცი). 

Lemma: c'k'ap'ua  
Number: 26697  
წკაპუა (წკაპუას) სახელი წკაპუნს ზმნისა -- 1. მწკრივად დაწყობა, რიგში დაყენება; დარაზმვა. 2. კემსვა (პ. ჭარ.). 3. წკაპანი.
მუშენქ თეში დიპწკაპათჷ, წყარქ ოკო ვეკლართასი: მ. ხუბ., გვ. 308 -- მუშები ისე უნდა დავირაზმოთ, რომ წყალი არ
გავიდეს. წკაპუნს (დოწკაპუ დარაზმა, დუუწკაპუ დაურაზმავს, დონოწკაპუე(ნ) დარაზმავდა თურმე) გრდმ. რაზმავს, მწყობრად აწყობს.
იწკაპუუ(ნ) (დიიწკაპუ დაირაზმა, დოწკაპე{ლე}(ნ) დარაზმულა) გრდუვ. ვნებ. წკაპუნს ზმნისა -- ირაზმება. აწკაპუ{უ}(ნ) (დააწკაპუ
დაერაზმა, დოწკაპუუ დარაზმვია) გრდუვ. ვნებ. წკაპუნს ზმნისა -- ერაზმება. ოწკაპაფუანს (ოწკაპაფუუ არაზმვინა, უწკაპაფუაფუ
ურაზმვინებია, ნოწკაპაფუაფუე(ნ) არაზმვინებდა თურმე) კაუზ. წკაპუნს ზმნისა -- არაზმვინებს; აკემსვინებს. მაწკაპალი მიმღ. მოქმ.



{და}მრაზმველი. ოწკაპალი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}სარაზმავი. წკაპილი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}რაზმული. ნაწკაპა მიმღ. ვნებ. წარს.
{და}ნარაზმი. ნაწკაპუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}რაზმვის საფასური. შდრ. გურ. გაწკაპვა ჩამწკრივება (ს. ჟღ.). 

Lemma: c'k'ap'ul-i  
Number: 26698  
წკაპულ-ი (წკაპულს) წვრილი ტოტი (ხისა), წკეპლა. 

Lemma: c'k'ap'uler-i  
Number: 26699  
წკაპულერ-ი (წკაპულერს) მიმღ. ვნებ. წარს. წკაპულანს ზმნისა -- პატარა ნაჭრებად დაჭრილი, დანამცეცებული. 

Lemma: c'k'ap'ulua  
Number: 26700  
წკაპულუა (წკაპულუას) სახელი წკაპულანს ზმნისა -- დაკუწვა, წვრილად დაჭრა, დაქუცმაცება. დოწკაპულეს დო
დონთხორეს: ი. ყიფშ., გვ. 59 -- დაკუწეს (დაჭრეს ნაკუწ-ნაკუწად) და დამარხეს. წკაპულანს (დოწკაპულუუ დაანაკუწა, დუუწკაპულუუ
დაუნაკუწებია, დონოწკაპულუე(ნ) დაანაკუწებდა თურმე) გრდმ. კუწავს, ნაკუწებად ჭრის. უწკაპულანს (დუუწკაპულუუ დაუნაკუწა,
დუუწკაპულუუ დაუნაკუწებია) გრდმ. სასხვ. ქც. წკაპულანს ზმნისა -- უნაკუწებს, უკუწავს. იწკაპულუუ(ნ) (დიიწკაპულუ დანაკუწდა,
დოწკაპულე{რე}(ნ) დანაკუწებულა) გრდუვ. ვნებ. წკაპულანს ზმნისა -- იკუწება, ნაკუწდება. აწკაპულუუ(ნ) (დააწკაპულუ დაუნაკუწდა,
დოწკაპულუუ დანაკუწებია) გრდუვ. ვნებ. უწკაპულანს ზმნისა -- უნაკუწდება. იწკაპულე(ნ) (დიიწკაპულუ შესაძლებელი გახდა
დანაკუწება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. წკაპულანს ზმნისა -- შეიძლება {და}ნაკუწება, {და}კუწვა. აწკაპულე(ნ) (აწკაპულუ შეძლო
{და}ენაკუწებინა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უწკაპულანს ზმნისა -- შეუძლია {და}ანაკუწოს, {და}კუწოს. ოწკაპულაფუანს
(ოწკაპულაფუუ ანაკუწვინა, უწკაპულაფუაფუ უნაკუწვინებია, ნოწკაპულაფუე(ნ) ანაკუწვინებდა თურმე) კაუზ. წკაპულანს ზმნისა --
ანაკუწვინებს, აკუწვინებს. მაწკაპულარი მიმღ. მოქმ. {და}მკუწველი; ნაკუწებად მქცეველი. ოწკაპულარი მიმღ. ვნებ. მყ.
{და}საკუწ{ავ}ი; ნაკუწებად საქცევი. წკაპულერი მიმღ. ვნებ. წარს. დაკუწული; ნაკუწებად ქცეული. ნაწკაპულა მიმღ. ვნებ. წარს.
{და}ნაკუწი; ნაკუწებად ნაქცევი. ნაწკაპულუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}კუწვის, ნაკუწებად ქცევის საფასური. {უდუ}უწკაპულუ მიმღ.
უარყ. დაუკუწავი, ნაკუწებად უქცევი.იხ. ხაფულუა. 

Lemma: c'k'ap'un-i  
Number: 26701  
წკაპუნ-ი (წკაპუნს) წკლაპუნი. 

Lemma: c'k'ar-i  
Number: 26702  
წკარ-ი (წკარს) იხ. ნწკარი, წკაპი, -- რიგი, მწკრივი. ბინეხი ოკო გეიშახონე წკარეფიში შქას -- ვენახი უნდა გამოხნა
მწკრივებს შორის. წკარო ზმნზ. მწკრივად. წკარო დონწკარილი -- მწკრივად დაწყობილი, დამწკრივებული. 

Lemma: c'k'araasho  
Number: 26703  
წკარააშო ზმნზ. იგივეა, რაც წკარო, -- მწკრივად. წკარააშო ქიდანწყუუ -- მწკრივებად დააწყო, დაამწკრივა. 

Lemma: c'k'aril-i  
Number: 26704  
წკარილ-ი (წკარილს) მიმღ. ვნებ. წარს. ოწკარანს ზმნისა -- დამწკრივებული, დაწყობილი. 

Lemma: c'k'arua  
Number: 26705  
წკარუა, ნწკარუა ({ნ}წკარუას) სახელი ო{ნ}წკარანს ზმნისა -- დაწყობა მწკრივად, {და}მწკრივება. ღურელი ნდიეფი
ქოწკარუნა ვითაართი: მ. ხუბ., გვ. 8 -- მკვდარი დევები კი აწყვია თერთმეტი. მინდორს ოწკარანს მასარემს -- მინდორზე
აწყობს მესრებს. ოწკარანს (დააწკარუ დააწყო, დუუწკარაფუ დაუწყვია, დონოწკარუე(ნ) დააწყობდა თურმე) გრდმ. აწყობს. შდრ.
წკაპუა. 

Lemma: c'k'arc'k'al-i  
Number: 26706  
წკარწკალ-ი (წკარწკალს) კრიალი, პრიალი. 

Lemma: c'k'arc'k'aler-i  
Number: 26707  
წკარწკალერ-ი წკარწკალერს) მიმღ. ვნებ. წარს. წკარწკალანს ზმნისა -- გაკრიალებული, გაპრიალებული, ძლიერ
გასუფთავებული. 

Lemma: c'k'arc'k'alua  
Number: 26708  
წკარწკალუა (წკარწკალუას) სახელი წკარწკალანს ზმნისა -- {გა}კრიალება, ძალიან გასუფთავება (გარეცხვა). ონახვალი
გოწკარწკალუუ -- სარეცხი გააკრიალა. წკარწკალანს (გოწკარწკალუუ გააკრიალა, გუუწკარწკალუუ გაუკრიალებია, გონოწკარწკალუე(ნ)
გააკრიალებდა თურმე) გრდმ. აკრიალებს; ასუფთავებს. იწკარწკალანს (გიიწკარწკალუუ გაიკრიალა, გოუწკარწკალუუ
გაუკრიალებია) გრდმ. სათავ. ქც. წკარწკალანს ზმნისა -- იკრიალებს. უწკარწკალანს (გუუწკარწკალუუ გაუკრიალა, გუუწკარწკალუუ
გაუკრიალებია) გრდმ. სასხვ. ქც. წკარწკალანს ზმნისა -- უკრიალებს. იწკარწკალუუ(ნ) (გიიწკარწკალუ გაკრიალდა,
გოწკარწკალე{რე}(ნ) გაკრიალებულა) გრდუვ. ვნებ. წკარწკალანს ზმნისა -- კრიალდება. აწკარწკალუ{უ}(ნ) (გააწკარწკალუ
გაუკრიალდა, გოწკარწკალუუ გაჰკრიალებია) გრდუვ. ვნებ. წკარწკალანს ზმნისა -- უკრიალდება. იწკარწკალე(ნ) (იწკარწკალუ
შესაძლებელი გახდა გაკრიალება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. წკარწკალანს ზმნისა -- შეიძლება გაკრიალდეს (//
გაკრიალება). აწკარწკალე(ნ) (აწკარწკალუ შეძლო {გა}ეკრიალებინა, -- , გონოწკარწკალუე(ნ) შესძლებია გაეკრიალებია) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. უწკარწკალანს ზმნისა -- შეუძლია {გა}აკრიალოს. ოწკარწკალაფუანს (ოწკარწკალაფუუ აკრიალებინა,
უწკარწკალაფუაფუ უკრიალებინებია, ნოწკარწკალაფ{უაფ}უე(ნ) აკრიალებინებდა თურმე) კაუზ. წკარწკალანს ზმნისა -- აკრიალებინებს,
აპრიალებინებს. მაწკარწკალარი მიმღ. მოქმ. {გა}მკრიალებელი. ოწკარწკალარი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}საკრიალებელი. წკარწკალერი
მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}კრიალებული. ნაწკარწკალა მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნაკრიალები. ნაწკარწკალუერი მიმღ. ვნებ. წარს.
{გა}კრიალების საფასური. {უგუ}უწკარწკალუ მიმღ. უარყ. {გა}უკრიალებელი. 



Lemma: c'k'arc'k'ant'el-i  
Number: 26709  
წკარწკანტელ-ი (წკარწკანტელ/რს) იგივეა, რაც წკარწკალერი, -- მიმღ. ვნებ. წკარწკანტანს ზმნისა -- ძალიან სუფთად
გარეცხილი, გაკრიალებული. 

Lemma: c'k'arc'k'ant'ua  
Number: 26710  
წკარწკანტუა (წკარწკანტუას) იგივეა, რაც წკარწკალუა, -- სახელი წკარწკანტანს ზმნისა -- სუფთად გარეცხვა,
გაკრიალება. წკარწკანტანს (გოწკარწკანტუუ გააკრიალა, გუუწკარწკანტუუ გაუკრიალებია, გონოწკარწკანტუე(ნ) გააკრიალებდა თურმე)
გრდმ. სუფთად რეცხავს, აკრიალებს. უწკარწკანტანს (გუუწკარწკანტუუ გაუკრიალა, გუუწკარწკანტუუ გაუკრიალებია) გრდმ. სასხვ. ქც.
წკარწკანტანს ზმნისა -- კარგად ურეცხავს, უკრიალებს. იწკარწკანტუუ(ნ) (გიიწკარწკანტუ გაკრიალდა, გოწკარწკანტე{ლე}(ნ)
გაკრიალებულა) გრდუვ. ვნებ. წკარწკანტანს ზმნისა -- კარგად ირეცხება, კრიალდება. აწკარწკანტუუ(ნ) (გააწკარწკანტუ
გაუკრიალდა, გოწკარწკანტუუ გაჰკრიალებია) გრდუვ. ვნებ. უწკარწკანტანს ზმნისა -- უკრიალდება. იწკარწკანტე(ნ) (იწკარწკანტუ
შესაძლებელი გახდა {გა}კრიალება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. წკარწკანტანს ზმნისა -- შეიძლება გაკრიალდეს.
აწკარწკანტე(ნ) (აწკარწკანტუ შეძლო {გა}ეკრიალებინა, -- , გონოწკარწკანტუე(ნ) შესძლებია გაკრიალება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
უწკარწკანტანს ზმნისა -- შეუძლია {გა}აკრიალოს. ოწკარწკანტაფუანს (ოწკარწკანტაფუუ აკრიალებინა, უწკარწკანტაფუაფუ
უკრიალებინებია, ნოწკარწკანტაფ{უაფ}უე(ნ) აკრიალებინებდა თურმე) კაუზ. წკარწკანტანს ზმნისა -- სუფთად არეცხვინებს,
აკრიალებინებს. მაწკარწანტალი მიმღ. მოქმ. სუფთად {გა}მრეცხი; {გა}მკრიალებელი. ოწკარწკანტალი მიმღ. ვნებ. მყ. სუფთად
{გა}სარეცხი; {გა}საკრიალებელი. წკარწკანტელი მიმღ. ვნებ. წარს. სუფთად {გა}რეცხილი; {გა}კრიალებული. ნაწკარწკანტა მიმღ.
ვნებ. წარს. სუფთად {გა}ნარეცხი; {გა}ნაკრიალები. ნაწკარწკანტუერი მიმღ. ვნებ. წარს. სუფთად {გა}რეცხვის, {გა}კრიალების
საფასური. 

Lemma: c'k'apal-i  
Number: 26711  
წკაფალ-ი (წკაფალ/რს) წკავწკავი (ძაღლისა). //გადატ. სწრაფად და წვრილი ხმით ლაპარაკი. იხ. წკაფინი. შდრ. ჭაფალი. 

Lemma: c'k'apin-i  
Number: 26712  
წკაფინ-ი (წკაფინს) იხ. წკაფუა. 

Lemma: c'k'apua  
Number: 26713  
წკაფუა (წკაფუას) სახელი წკაფუნს ზმნისა -- წკავწკავი, წკმუტუნი (ძაღლისა); ღრენა. //გადატ. ქალის წვრილი ხმით
ლაპარაკი. სქანი ვურმაშია-ვოდა გემიწკაფინეი: ა. ცაგ., გვ. 64; ი. ყიფშ., გვ. 141 -- შენი ვურმაშია-ვოდა ააწკავწკავე
(ააყეფე). სოდეთ ხვალე ტურა-ნგერი ჸურანც, წჷმოწკაფინჷნც: მასალ., გვ. 71 -- სადაც მხოლოდ ტურა-მგელი ყმუის,
წკმუტუნებს. გერსი იშა ვააშქურუ, ეზოს ლაკვი იწკაფუნი: ქხს, 1, გვ. 274 -- მგელს იმისა არ ეშინია, ეზოში ლეკვი რომ
წკავწკავებს. ჸოროფა რე, ჭყოლირი გურცუ იწკაფუნი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 18 -- სიყვარულია, დაჭრილ გულში რომ
ფეთქავს (იყეფება). წკაფუნს (გოწკაფუ იწკავწკავა, გოუწკაფუ უწკავწკავია, ნოწკაფუე(ნ) წკავწკავებდა თურმე) გრდუვ. საშ.- მოქმ.
წკავწკავებს. ოწკაფინუანს (ოწკაფინუუ აწკავწკავა, უწკაფინუაფუ უწკავწკავებია) გრდმ. აწკავწაკებს, აწკმუტუნებს. ოწკაფინაფუანს
(ოწკაფინაფუუ აწკავწკავებინა, უწკაფინაფუაფუ უწკავწავებინებია, ნოწკაფინაფუე(ნ) აწკავწავებინებდა თურმე) კაუზ. ოწკაფინუანს
ზმნისა -- აწკავწკავებინებს. მაწკაფალი მიმღ. მოქმ. მწკავწკავებელი. // გადატ. ვინც ავია და ძაღლივით წკავწკავი სჩვევია.
ოაწკაფალი მიმღ. ვნებ. მყ. საწკავწკავი, საწკმუტუნო. ნაწკაფა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაწკავწკავები. ნაწკაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს.
წკავწკავის საფასური. 

Lemma: c'k'ac'k'al-i  
Number: 26714  
წკაწკალ-ი (წკაწკალის) იგივეა, რაც წყაწყალი, -- წკავწკავი, წკმუილი (ძაღლისა). // გადატ. ავი ქალი, მუდამ რომ ჩხუბობს,
ძაღლივით წკავწკავებს. მუ ოკო თე ლაკვის, თელი დღას წკაწკალანსინი? -- რა უნდა ამ ლეკვს, მთელი დღე რომ
წკავწკავებს? წკაწკალანს (წკაწკალუუ იწკავწკავა, უწკაწკალუუ უწკავწკავია, ნოწკაწკალუე(ნ) წკავწკავებდა თურმე) გრდუვ. საშ.- მოქმ.
წკავწკავებს, წკმუის, წკნავის, წკმუტუნებს. უწკაწკალანს (უწკაწკალუუ უწკავწკავა, უწკაწკალუაფუ უწკავწკავებია) გრდმ. სასხვ. ქც.
წკაწკალანს ზმნისა -- უწკავწკავებს, უყეფს. ოწკაწკალაფუანს (ოწკაწკალაფუუ აწკავწკავებინა, უწკაწკალაფუაფუ
უწკავწკავ{ებ}ინებია, ნოწკაწკალაფუაფუე(ნ) აწკავწკავ{ებ}ინებდა თურმე) კაუზ. წკავწკავებს ზმნისა -- აწკავწკავებინებს. მოწკაწკალე
მიმღ. აწმყ. მოწკავწკავე. ოწკაწკალე მიმღ. ვნებ. მყ. საწკავწკავო. ნაწკაწკალა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაწკავწკავები. ნაწკაწკუერი მიმღ.
ვნებ. წარს. წკავწკავის საფასური. 

Lemma: c'k'ac'k'il-i  
Number: 26715  
წკაწკილ-ი (წკაწკილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. წკაწკუნს ზმნისა -- დაღეჭილი. 

Lemma: c'k'ac'k'ua  
Number: 26716  
წკაწკუა (წკაწკუას) იგივეა, რაც წკანწკუა, -- სახელი წკაწკუნს ზმნისა -- ღეჭვა. ოჭკომალს ვაჭკუნსინი, მიკიწკაწკუ --
საჭმელს კი არ ჭამს, იღეჭება. 

Lemma: -c'k'ela  
Number: 26717  
-წკელა იგივეა, რაც -წკალა, -- თანდებულ; გადმოსცემს: -თან, ახლოს, დროს. ხირუაში რჩქინაწკელა დიდი მოხერხებული
დო ეშმაკი ჸოფენა: ი. ყიფშ., გვ. 12 -- ქურდობის ცოდნასთან (ერთად) დიდი მოხერხებული და ეშმაკი ყოფილა. უსინათე
რენა სკან სინთეწკელა -- უსინათლო არიან შენს სინათლესთან. ეთიწკელა ვაგუგალე სიმდიდრე დო ვართი ჭკუა: ქხს, 1,
გვ. 57 -- იმასთან არ გაგივა სიმდიდრე და არც ჭკუა. შდრ. -წკიმა // -წკუმა // -წკჷმა. 

Lemma: c'k'ep'ar-i  
Number: 26718  
წკეპარ-ი // წკეპლარ-ი (წკეპარს, წკეპლარს) ხელსაწყო, რითაც საწნახელისათვის განკუთვნილ ხეს გულს ამოათლიან
ხოლმე (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 3, გვ. 157). წკეპარი რე ოჭინახუში აშათოლარი, გირძე ტარი გეგუ, გუ ეჩვას -- `წკეპლარია'
საწნახლის ამოსათლელი, გრძელი ტარი აქვს (დაგებული), ჰგავს ეჩოს. ბუჸუნი, ავშარა, ნიგა (იხ.) - იკეთებუუ, გური
იშმეღალუუ წკეპლარით -- `ბუჸუნი, ნიგა, ავშარა' - კეთდება, გული ამოიღება წკეპლარით. 



Lemma: c'k'vant'al-i  
Number: 26719  
წკვანტალ-ი (წკვანტალ/რს) რითიმე უკმაყოფილოს უსიამოვნო ლაპარაკი, -- წიკვინი. 

Lemma: c'k'vant'ala  
Number: 26720  
წკვანტალა (წკვანტალას) ვისაც წკვანტალი (წიკვინი) სჩვევია. 

Lemma: c'k'vant'alua  
Number: 26721  
წკვანტალუა (წკვანტალუას) სახელი წკვანტალანს ზმნისა -- უსიამოვნო ლაპარაკი, წიკვინი. წკვანტალანს (წკვანტალუუ
იწიკვინა, უწკვანტალუუ უწიკვინია, ნოწკვანტალუე(ნ) წიკვინებდა თურმე) გრდუვ. საშ.- მოქმ. წიკვინებს. {გო}წკვანტალერი მიმღ. ვნებ.
წარს. ენა(დ)გაკრეფილი, მწარედ მოლაპარაკე. 

Lemma: c'k'vant'il-i  
Number: 26722  
წკვანტილ-ი (წკვანტილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. წკვანტუნს ზმნისა -- კოხტად, წესიერად ყველაფრის მკეთებელი, რიგიანი.
წკვანტილი კოჩიე -- წესრიგიანი, პუნქტუალური კაცია. შდრ. წკანტილი. 

Lemma: c'k'vant'ua  
Number: 26723  
წკვანტუა (წკვანტუას) იგივეა, რაც წკანტუა, -- სახელი წკვანტუნს ზმნისა -- რიგიანად, კოხტად, ლამაზად კეთება. მუსით
ხეს ქემეთხუნსინი, წკვანტუნს -- რასაც ხელს მოკიდებს, კოხტად აკეთებს. 

Lemma: c'k'vanc'k'val-i  
Number: 26724  
წკვანწკვალ-ი (წკვანწკვალ/რს) ცუნცულით სიარული; ხეტიალი. გადატ. წიკვინი. 

Lemma: c'k'vap'al-i  
Number: 26725  
წკვაპალ-ი (წკვაპალ/რს) უკბილოს უთავბოლო ლაპარაკი, ყბედობა. გააჩემი ნინა, ნიგეწკვაპალანქ! -- გააჩერე ენა, ნუ
ყბედობ! იხ. ჭკვაპალი, ჭყვაპალი. 

Lemma: c'k'vap'in-i  
Number: 26726  
წკვაპინ-ი (წკვაპინს) კოხტად ჯდომა (პატარისა). 

Lemma: c'k'vap'ua  
Number: 26727  
წკვაპუა (წკვაპუას) სახელი წკვაპუნს ზმნისა -- მცირედის ჭამა, შესმა. იხ. გეწკვაპუა. 

Lemma: c'k'varam-i  
Number: 26728  
წკვარამ-ი, წკვარემ-ი (წკვარა/ემს) იგივეა, რაც -წკვერემი, -- 1. წკვარამი; უფსკრული, ქვესკნელი; ჯურღმული; 2. ღრმა და
ბნელი ადგილი, -- უკუნეთი. ბრელიშა წკვარამქჷ დო რობუქჷ მოფხვადესჷ -- ბევრჯერ უფსკრული და ხრამი შეგვხვდა.
ალმექოსუდეს სოდგენ წკვარამც: მასალ., გვ. 57 -- ინთქმებოდნენ სადღაც უფსკრულში. წკვარემც ქინმორაგუანა: მასალ.,
გვ. 60 -- ჯურღმულში ჩამაგდებენ. ქ წკვარამიშა გინოლაფა უფსკრულში გადავარდნა. // გადატ. ძალიან შორს წასვლა.
გეგნოლ წკვარამიშა -- ძალიან შორს წავიდა. ქ წკვარამი სერი ძალიან ბნელი ღამე. იხ. წკურუმი. შდრ. ლაზ. მწკუფი //
მწუფი ბნელი (ნ. მარი); იმერ. წკვარამი უფსკრული, ქვესკნელი (ვ. ბერ.); გურ. სკვარამი უფსკრული, ქვესკნელი (ი. ჭყ., ა.
ღლ.). 

Lemma: c'k'varc'k'val-i  
Number: 26729  
წკვარწკვალ-ი (წკვარწკვალ/რს) წურწური, წვეთებად დენა -- ღვრა (დენა) რაიმე სითხისა. წკვარწკვალით ზმნზ. ღვარად,
უხვად (ითქმის ოფლის, წყლის დენაზე). წკვარწკვალით მიიშუ უფი, ჩილამური -- ღვარად მოდიოდა ოფლი, ცრემლი. შდრ.
იმერ. წკვარწკვალი წვეთებით დენა (ვ. ბერ.). 

Lemma: c'k'varc'k'valua  
Number: 26730  
წკვარწკვალუა (წკვარწკვალუას) სახელი წკვარწკვალანს ზმნისა -- წურწურით, ღაპაღუპით დენა. იში ტანიშე უფი
მიიწკვარწკვალუდუ -- იმისი ტანიდან ოფლი წურწურით მოდიოდა. წკვარწკვალანს ( -- , წკვარწკვალუუ წურწურით იდინა,
უწკვარწკვალინუ წურწურით უდენია, ნოწკვარწკვალუე(ნ) წურწურით დიოდა თურმე) გრდუვ. წურწურით მოდის (მაგ., ოფლი).
იწკვარწკვალუ(ნ) ( -- , იწკვარწკვალუ იდინა, უწკვარწკვალინუ უდენია, ნოწკვარწკვალუე(ნ) დიოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. დის (ოფლი). 

Lemma: c'k'vapana  
Number: 26731  
წკვაფანა (წკვაფანას) ხრამი; ჯოჯოხეთი (სიბნელე). კომბინატის უძახჷნა ქაღარდიში ქარხანას, სო რე დოუჭყაფუნანი,
სონ ტკუცი დო წკვაფანას?!: მასალ., გვ. 115 -- კომბინატს ეძახიან ქაღალდის ქარხანას, სადაა, რომ დაუწყიათ შამბნარში
და `წკვაფანაში' (წუნწუხოში//წუნწუხში). 

Lemma: c'k'vac'k'val-i  
Number: 26732  
წკვაწკვალ-ი (წკვაწკვალს) იგივეა, რაც წკაწკალი, -- წკავწკავი (ძაღლისა). 

Lemma: c'k'ventere  
Number: 26733  



წკვენთერე, წკვენთერია (წკვენთერეს, წკვენთერიას) იხ. წკვენტერე, -- წკვერტი; სწორი და წვეტიანი. 

Lemma: c'k'vent'-i  
Number: 26734  
წკვენტ-ი (წკვენტის, წკვენს) იგივეა, რაც წკვერტი. 

Lemma: c'k'vent'ere  
Number: 26735  
წკვენტერე, წკვენტერია (წკვენტერეს, წკვენტერიას) იგივეა, რაც წკვენთერე, -- წკვერტი; სწორი და წაწვეტებული, --
განსაკუთრებით ითქმის ცხვირზე. წკვენტერე ჩხვინდი უღუ -- სწორი და წვეტიანი ცხვირი აქვს. შდრ. ჭყვენტერე. 

Lemma: c'k'verem-i  
Number: 26736  
წკვერემ-ი (წკვერემს) იგივეა, რაც წკვარამი, -- უფსკრული, ქვესკნელი; წყვდიადი. მუნაფაში წკვერემი სი გომსჷნთორი:
კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 26 -- ღრუბლის წყვდიადი შენ გამინათე. თუდო წკვერემფს დიჭყეს ჭყვარტალი -- ქვევით
უფსკრულში დაიწყეს თუხთუხი (ფუხფუხი). 

Lemma: c'k'vere{n}t'-i  
Number: 26737  
წკვერე{ნ}ტ-ი (წკვერე{ნ}ტის) კუნაპეტი; უკუნეთი; წყვდიადი; ჯურღმული. გოთანდჷ, წკვერეტის დუდირთჷ თოლეფქ:
ყაზაყ., 06.05.1931, გვ. 3 -- გათენდა, წყვდიადს დაუდგა თვალები. შდრ. უკუმელა. 

Lemma: c'k'vert'-i  
Number: 26738  
წკვერტ-ი (წკვერტის) წკვერტი, წვერი; წვეტი. ჟირი წკვერტი უღუ -- ორი წვერი აქვს. ცახორციში წკვერტი -- თავშლის
წვერო. შდრ. იმერ. წკვერტი წვერი (ვ. ბერ.). 

Lemma: c'k'vert'ap-i  
Number: 26739  
წკვერტაფ-ი (წკვერტაფის) წკვერტვა. იხ. კვერტუა. 

Lemma: c'k'vert'ua  
Number: 26740  
წკვერტუა (წკვერტუას) იგივეა, რაც წკვერტაფი, -- წკვერტვა, დიდ მანძილზე მოსხლეტით გადახტომა. წკვერტაფია-დო,
რცამიშორო ქააწკვერტუ -- გადახტომაო-და, რცამივით (თევზია ერთგვარი) გადახტა (წკვერტა). წკვერტუნს (ქოწკვერტუ
გადახტა, ქოუწკვერტუ გადამხტარა) გრდუვ. ვნებ. {გადა}ხტება (შორ მანძილზე). ოწკვერტანს (ოწკვერტუ გადახტა, უწკვერტაფუ
გადამხტარა, ნოწკვერტუე(ნ) გადახტებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. გადახტება (შორს). იწკვერტე(ნ), იწკვერტინე(ნ) (იწკვერტინუ
შესაძლებელი გახდა გადახტომა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. წკვერტუნს ზმნისა -- შეიძლება გადახტომა (შორ მანძილზე).
აწკვერტე(ნ) (აწკვერტუ შეძლო გადამხტარიყო, -- , ნოწკვერტუე(ნ) შესძლებია გადახტომა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. წკვერტუნს ზმნისა
-- შეუძლია გადახტეს. ოწკვერტაფუანს (ოწკვერტაფუუ {გადა}ახტუნებინა, უწკვერტაფუაფუ {გადა}უხტუნებინებია, ნოწკვერტაფუაფუე(ნ)
ახტუნებინებდა თურმე) კაუზ. ოწკვერტანს ზმნისა -- ახტუნებინებს (შორ მანძილზე). მაწკვერტალი მიმღ. მოქმ. {გადა}მხტომელი.
ოწკვერტალი მიმღ. ვნებ. მყ. {გადა}სახტომი. ნაწკვერტა მიმღ. ვნებ. წარს. {გადა}ნახტომი. ნაწკვერტუერი მიმღ. ვნებ. წარს.
{გადა}ხტომის საფასური. 

Lemma: c'k'vert'ul-i  
Number: 26741  
წკვერტულ-ი (წკვერტულს) წვერიანი. წკვერტული ცახორცი -- წვერიანი (წვერწვეტა) თავშალი. 

Lemma: c'k'vet'-i  
Number: 26742  
წკვეტ-ი (წკვეტის) იგივეა, რაც წკვენტი, -- წვერო, წვერი. 

Lemma: c'k'vet'ere  
Number: 26743  
წკვეტერე, წკვეტერია (წკვეტერეს, წკვეტერიას) იგივეა, რაც წკვენტერე, -- წვეტიანი, წაწვეტებული. შდრ. ცქვეტერე. 

Lemma: c'k'vet'ul-i  
Number: 26744  
წკვეტულ-ი (წკვერტულ/რს) იგივეა, რაც წკვერტული, -- წვეტიანი. წკვეტული დიხაქ მიკაასქიდუ დო თინა იპიდით --
წვეტიანი მიწა მორჩა და ის ვიყიდეთ. შდრ. წკვეტი. 

Lemma: c'k'vec'k'vere  
Number: 26745  
წკვეწკვერე, წკვეწკვერია (წკვეწკვერეს, წკვეწკვერიას) წვრილი სახის მქონე, -- წვრილსახიანი. ართი წკვეწკვერია
ოსური ქოჸუნს -- ერთი წვრილსახიანი ქალი (ცოლი) ჰყავს. 

Lemma: c'k'vib-i  
Number: 26746  
წკვიბ-ი (წკვიბის) იხ. წკვიპი, წკიპი. 

Lemma: c'k'vint'a  
Number: 26747  
წკვინტა, წკვინტალ-ი (წკვინტა{ლ}-ს) ცხვირწამახული; პატარა პირსახიანი. უწკვინტანს ჩხვინდი -- გრძელი (და წვრილი)
ცხვირი აქვს (გაუშვერია). 

Lemma: c'k'vip'-i  
Number: 26748  



წკვიპ-ი (წკვიპის) 1. ხვნის დროს კავის ქუსლის მდგომარეობა -- ცერად დაყენება რომ მაგარი ნიადაგი ღრმად მოიხნას (გ.
ელიავა, ალბ., გვ. 19). შდრ. მარჩხი; ჩოჩი. 2. წვრილი, ვიწრო. 

Lemma: c'k'vip'a  
Number: 26749  
წკვიპა, წკვიპალ-ი (წკვიპა{ლ}-ს) წვრილი სახის (ცხვირ-პირის) მქონე პიროვნება (ქალი, კაცი). გადატ. ამპარტავანი; ხეპრე.
შდრ. ძღვიბა, ცხვიფა. 

Lemma: c'k'vip'in-i  
Number: 26750  
წკვიპინ-ი (წკვიპინს) წვრილი პირსახიანის კუშტი გამოხედვა. იწკვიპინანს (იწკვიპინუუ კუშტად იყურა, უწკვიპინუუ კუშტად
უყურებია, ნოწკვიპინუე(ნ) კუშტად იყურებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. კუშტად იყურება. ოწკვიპინანს იგივეა, რაც იწკვიპინანს. 

Lemma: c'k'vira  
Number: 26751  
წკვირა, წკვირალ-ი (წკვირა{ლ}-ს) იგივეა, რაც ნწკვირა, ნწკვირალი, -- 1. ამპარტავანი; 2. კუშტად მაყურებელი;
ყველაფერზე უკმაყოფილების გამომხატველი; ცუდი გამომეტყველების ქალი. იხ. წკვირინი. 

Lemma: c'k'virin-i  
Number: 26752  
წკვირინ-ი (წკვირინს) კუშტად ყურება; გაბრაზებული (უკმაყოფილო) განზე ყურება. მუ ოკო თე ოსურს, მუს იწკვირინანს? --
რა უნდა ამ ქალს, რასაა, კუშტად იყურება? იხ. წკვირინაფა. შდრ. ცქვირინი; ძღვირინი. 

Lemma: c'k'virinapa  
Number: 26753  
წკვირინაფა (წკვირინაფას) სახელი იწკვირინანს ზმნისა -- კუშტად ყურება; უკმაყოფილო გამომეტყველებით ყურება.
იწკვირინანს (იწკვირინუუ კუშტად იყურა, უწკვირინუაფუ კუშტად უყურებია, ნოწკვირინაფუე(ნ) კუშტად იყურებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ.
კუშტად იყურება. მაწკვირინე მიმღ. აწმყ. კუშტად მაყურებელი. 

Lemma: c'k'vit'al-i  
Number: 26754  
წკვიტალ-ი (წკვიტალს) პატარა ვინმე კუშტად მაყურებელი. შდრ. წკვირალი. 

Lemma: c'k'vic'k'va  
Number: 26755  
წკვიწკვა, წკვიწკვალ-ი (წკვიწკვა{ლ}-ს) პატარა, წვრილპირტუჩება (მ. ძაძ., 2, გვ. 25). 

Lemma: c'k'vic'k'vin-i  
Number: 26756  
წკვიწკვინ-ი (წკვიწკვინს) დამწუხრებული სახით ყურება. იხ. ცქვიცქვინი; ძგვიძგვინი, ძღვირინი. 

Lemma: c'k'idua  
Number: 26757  
წკიდუა (წკიდუას) სახელი ოწკიდანს ზმნისა -- {და}წყობა. ტყას ჯალენს კვათუნს დო საჟენო ოწკიდანს -- ტყეში ხეებს ჭრის
და საჟენად აწყობს. თითო-თითო დოჸვილჷ დო ჟი ქიგლააწკიდჷ: ა. ცაგ., გვ. 12 -- თითო-თითოდ მოკლა და ზევით დააწყო.
ოწკიდანს (დააწკიდუ დააწყო, დოუწკიდაფუ დაუწყვია, დონოწკიდუე(ნ) დააწყობდა თურმე) გრდმ. აწყობს. უწკიდუნს (დუუწკიდუ დაუწყო,
დუუწკიდაფუ დაუწყვია) გრდმ. სასხვ. ქც. ოწკიდანს ზმნისა -- უწყობს, ულაგებს. იწკიდუუ(ნ) (დიიწკიდუ დაიწყო, დოწკიდე{ლე}(ნ)
დაწყობილა) გრდუვ. ვნებ. ოწკიდანს ზმნისა -- იწყობა. აწკიდუუ(ნ) (დააწკიდუ დაეწყო, დოწკიდუუ დასწყობია) გრდუვ. ვნებ.
უწკიდუნს ზმნისა -- ეწყობა (მას). იწკიდე(ნ) (იწკიდუ შესაძლებელი გახდა დაწყობა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ოწკიდანს
ზმნისა -- შეიძლება დაწყობა (// დაიწყოს). აწკიდე(ნ) (აწკიდუ შეძლო დაეწყო, -- , დონოწკიდუე(ნ) შესძლებია დაეწყო) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. უწკიდუნს ზმნისა -- შეუძლია დააწყოს. ოწკიდაფუანს (ოწკიდაფუუ {და}აწყობინა, უწკიდაფუაფუ {და}უწყობინებია,
ნოწკიდაფუე(ნ) აწყობინებდა თურმე) კაუზ. ოწკიდანს ზმნისა -- აწყობინებს. მაწკიდალი მიმღ. მოქმ. {და}მწყობი. ოწკიდალი მიმღ.
ვნებ. მყ. {და}საწყობი. დოწკიდილი მიმღ. ვნებ. წარს. დაწყობილი. ნაწკიდა მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნაწყობი. ნაწკიდუერი მიმღ. ვნებ.
წარს. {და}წყობის საფასური. {უდუ}უწკიდუ მიმღ. უარყ. {და}უწყობელი.იხ. წკარუა. 

Lemma: c'k'izal-i  
Number: 26758  
წკიზალ-ი (წკიზალ/რს) გამომწვევად თავის დამჭერი (დ. ფიფია). 

Lemma: c'k'izil-i  
Number: 26759  
წკიზილ-ი (წკიზილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. წკიზუნს ზმნისა -- მიჯრით შეკრული. წკიორი - წკიზილი, ღობერ - ჭვიტინი,
ევროხ - დოვროხ, ჰაიდა - ქვიჩინი: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 173 -- დაბზარული სიფრიფანები - მიჯრით შეკრული, ღობური
საჭვრეტი, ავროხე - დავროხე, ჰაიდა - შარიშური (გამოცანა: ქსოვა დგიმ-სავარცხლით). 

Lemma: -c'k'ima  
Number: 26760  
-წკიმა, -წკუმა, -წკჷმა თანდებული დაერთვის ნათესაობითს და უპასუხებს კითხვებზე: მიწკიმა//მიწკუმა? ვისთან?, მუწკუმა//
მუწკჷმა? რასთან?: კოჩიწკიმა//კოჩიწკუმა// კოჩიწკჷმა კაცთან. ჸუდეწკიმა//ჸუდეწკუმა// ჸუდეწკჷმა სახლთან. იხ. --
წკალა, -წკელა. 

Lemma: c'k'int'ala  
Number: 26761  
წკინტალა (წკინტალას) ზოოლ. თევზია ერთგვარი, პატარა ტანისა. 

Lemma: c'k'int'il-i  
Number: 26762  



წკინტილ-ი (წკინტილ/რს), წკინტულ-ი (წკინტულს) სკინტლი; ფრინველის სკორე (პ. ჭარ.). მეზობელქ მეზობელიშ
ჯინიშენი წკინტილი ოჭკომუა: თ. სახოკ., გვ. 252 -- მეზობელმა მეზობლის ჯინაზე სკინტლი შეჭამაო. ონერგე ადგილიში
ნწვერუა შიილებე ქოთომიში წკინტილითი ხოლო -- სანერგე ადგილის განოყიერება შეიძლება ქათმის სკინტლითაც. შდრ.
ლაზ. წკინტილი ფრინველთ სკორე (ნ. მარი). 

Lemma: c'k'int'ul-i  
Number: 26763  
წკინტულ-ი (წკინტულს) იგივეა, რაც წკინტილი. 

Lemma: c'k'iont'-i  
Number: 26764  
წკიონტ-ი (წკიონტის) იხ. წკიოტი. 

Lemma: c'k'ior-i  
Number: 26765  
წკიორ-ი (წკიორს) იგივეა, რაც წკიორილი, -- მიმღ. ვნებ. წარს. წკიორუნს ზმნისა -- გაბზარული. წკიორი- წკიზილი, ღობერ
- ჭვიტინი, ევროხ - დოვროხ, ჰაიდა - ქვიჩინი: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 173 -- დაბზარული სიფრიფანები - მიჯრით შეკრული,
ღობური საჭვრეტი, ავროხე - დავროხე, ჰაიდა - შარიშური (გამოცანა: ქსოვა დგიმ-სავარცხლით). 

Lemma: c'k'iot'-i  
Number: 26766  
წკიოტ-ი (წკიოტის), წკიონტ-ი (წკიონტის) ტრიალი; წრიალი. შდრ. კიოტი. იწკიოტუ(ნ) ( -- , იწკიოტუ იტრიალა, უწკიოტინუ
უტრიალნია, ნოწკიოტუე(ნ) ტრიალებდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ტრიალებს; წრიალებს. უწკიოტუანს (უწკიოტუუ უტრიალა, უწკიოტუაფუ
უტრიალნია) გრდმ. სასხვ. ქც. ვნებ. უტრიალებს. 

Lemma: c'k'ip'-i  
Number: 26767  
წკიპ-ი (წკიპის) იგივეა, რაც წკვიბი. 

Lemma: c'k'ip'a  
Number: 26768  
წკიპა, წკიპალ-ი (წკიპა{ლ}ს) უშნოდ აწკეპილი. 

Lemma: c'k'ip'at'el-i  
Number: 26769  
წკიპატელ-ი (წკიპატელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. წკიპატანს ზმნისა -- სავსე; გავსებული; გატენილი. იხ. გოწკიპატელი. 

Lemma: c'k'ip'at'ua  
Number: 26770  
წკიპატუა (წკიპატუას) სახელი წკიპატანს ზმნისა -- გავსება, გატენა. წკიპატანს (გოწკიპატუუ გატენა, გოუწკიპატუუ გაუტენია,
გონოწკიპატუე(ნ) გატენიდა თურმე) გრდმ. ავსებს, ტენის. 

Lemma: c'k'ip'ua  
Number: 26771  
წკიპუა (წკიპუას) სახელი წკიპუნს, გეგმოწკიპუნს ზმნათა -- კოხტად გამოწყობა, მორთვა. გეგმიწკიპუ დო მიდართუ
დიარაშა -- კოხტად გამოეწყო (გამოიწკიპა) და წავიდა ქორწილში. წკიპუნს (გეგმოწკიპუ კოხტად მორთო, გეგმუუწკიპუ კოხტად
მოურთავს, გეგმნოწკიპუე(ნ) კოხტად მორთავდა თურმე) გრდმ. კოხტად რთავს, აწყობს. იწკიპუუ(ნ) (გეგმიიწკიპუ მოირთო კოხტად,
გეგმოწკიპე{ლ/რე}(ნ) გამოწყობილა კოხტად) გრდუვ. ვნებ. წკიპუნს ზმნისა -- კოხტად ირთვება. გიმოწკიპილი მიმღ. ვნებ. წარს.
კოხტად გამოწყობილი, მორთული, -- გამოწკეპილი. 

Lemma: c'k'ir-i  
Number: 26772  
წკირ-ი, წკჷრ-ი (წკი/ჷრს) წკირი, ჩხირი; შამფური, წვრილი ჯოხი. წკირიშ წიმნაბადუქ წკირს ოკო ქიმწოღურასია: ხალხ.
სიბრ., 1, გვ. 172 -- წკირის წვერზე დაბადებული წკირზე უნდა მოკვდესო. ცას ჩიტი მეფურინუნდუ დო თუდო წკირს
თოლუნდესია: თ. სახოკ., გვ. 265 -- ცაში ჩიტი მიფრინავდა და ქვევით `წკირს' თლიდნენო. ქწკრიში ქოთომი შამფურზე
წამოგებული ქათამი. შდრ. საბა: წკირი წვრილი ჩხირი; ლაზ. მწკილი წაწვეტებული (ეტიმოლ., გვ. 648); ფშაურ. წკირი
ტოტის წვერი, წვრილი ფიჩხი (ვაჟა 1, ა. შან., ა. ღლ.). იხ. ნოწკერი; წკირუა. 

Lemma: c'k'iril-i  
Number: 26773  
წკირილ-ი (წკირილს) სახელი წკირუნს ზმნისა -- {გა}პობილი, დაპობილი. წკირილი დიშქა {და}პობილი, {და}ჩეხილი შეშა. 

Lemma: c'k'irin-i  
Number: 26774  
წკირინ-ი, წკჷრინ-ი (წკი/ჷრინს) წკრიალი; ჟუვილი (პ. ჭარ.). 

Lemma: c'k'irishapa  
Number: 26775  
წკირიშაფა (წკირიშაფას)// წკირიშუა (წკირიშუას) სახელი უწკირიშანს ზმნისა -- გაღიზიანება, ჩხიკინი; შეჩენა; ძალით
გამოწვევა. მუ გოკო, მუს უწკირიშუანქ, ქიდინტირი სქანო! -- რა გინდა, რას აღიზიანებ (უჩიჩხინებ), დაეტიე შენთვის!
უწკირიშანს (უწკირიშუუ უჩხიკინა, შეუჩნდა; უწკირიშუაფუ უჩხიკინებია, გაუღიზიანებია; ნოწკირიშუე(ნ) აღიზიანებდა, უჩხიკინებდა
თურმე) გრდმ. სასხვ. ქც. აღიზიანებს, უჩხიკინებს. შდრ. წკირი. 

Lemma: c'k'iront'il-i  
Number: 26776  
წკირონტილ-ი (წკირონტილს) მიმღ. ვნებ. წარს. წკირონტუნს ზმნისა -- დაგრეხილი, დაღვარჭნილი. 



Lemma: c'k'iroc'k'il-i  
Number: 26777  
წკიროწკილ-ი (წკიროწკილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. წკიროწკუნს ზმნისა -- ძალიან სუფთა, გაწკრიალებული; ნატიფი. ტანი
კოხტა, საგანგებოთ ნაკეთებუ, წკიროწკილი: ქხს, 1, გვ. 38 -- ტანი კოხტა, საგანგებოდ ნაკეთები, ნატიფი. 

Lemma: c'k'iroc'k'ua  
Number: 26778  
წკიროწკუა (წკიროწკუნს) სახელი წკიროწკუნს ზმნისა -- გაკრიალება, გასუფთავება, გაწკრიალება. წკიროწკუნს (გოწკიროწკუ
გააკრიალა, გოუწკიროწკუ გაუკრიალებია, გონოწკიროწკუე(ნ) გააკრიალებდა თურმე) გრდმ. აკრიალებს, აწკრიალებს.
უწკიროწკუნს (გუუწკიროწკუ გაუკრიალა, გუუწკიროწკუ გაუკრიალებია) გრდმ. სასხვ. ქც. წკიროწკუნს ზმნისა -- უკრიალებს,
უწკრიალებს. იწკიროწკუუ(ნ) (გიიწკიროწკუ გაკრიალდა, გოწკიროწკე{ლე}(ნ) გაკრიალებულა) გრდუვ. ვნებ. წკიროწკუნს ზმნისა --
კრიალდება. აწკიროწკუუ(ნ) (გააწკიროწკუ გაუკრიალდა, გოწკიროწკუუ გაჰკრიალებია) გრდუვ. ვნებ. უწკიროწკუნს ზმნისა --
უკრიალდება. იწკიროწკე(ნ) (იწკიროწკუ შესაძლებელი გახდა გაკრიალება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. წკიროწკუნს ზმნისა --
შეიძლება გაკრიალდეს, გაწკრიალდეს. აწკიროწკე(ნ) (აწკიროწკუ შეძლო {გა}ეკრიალებინა, -- , გონოწკიროწკუე(ნ) შესძლებია
გაეკრიალებინა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უწკიროწკუნს ზმნისა -- შეუძლია {გა}აკრიალოს. ოწკიროწკაფუანს (ოწკიროწკაფუუ
აკრიალებინა, უწკიროწკაფუაფუ უკრიალებინებია, ნოწკიროწკაფუაფუე(ნ) აკრიალებინებდა თურმე) კაუზ. წკიროწკუნს ზმნისა --
აკრიალებინებს, აწკრიალებინებს. მაწკიროწკალი მიმღ. მოქმ. {გა}მსუფთავებელი, {გა}მკრიალებელი, {გა}მწკრიალებელი.
ოწკიროწკალი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}საკრიალებელი. წკიროწკილი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}კრიალებული. ნაწკიროწკა მიმღ. ვნებ. წარს.
{გა}ნაკრიალები. ნაწკიროწკუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}კრიალების საფასური. {უგუ}უწკიროწკუ მიმღ. უარყ. {გა}უკრიალებელი. 

Lemma: c'k'irt'in-i  
Number: 26779  
წკირტინ-ი (წკირტინს) იგივეა, რაც წკინტილი, წკინტული, -- სკინტლი. ქოთომიში წკირტინი -- ქათმის სკინტლი. 

Lemma: c'k'irt'inua  
Number: 26780  
წკირტინუა (წკირტინუას) სახელი წკირტინუნს ზმნისა -- სკინტვლა. ქოთომეფი ქარაჸი, ბაიკონს ვაწააწკირტინანი --
ქათმები გარეკე, აივანზე არ დაასკინტლონ. ოწკირტინანს (დააწკირტინუ დაასკინტლა, დუუწკირტინაფუ დაუსკინტლავს,
დონოწკირტინუე(ნ) დაასკინტლავდა თურმე) გრდმ. სკინტლავს. 

Lemma: c'k'irt'onil-i  
Number: 26781  
წკირტონილ-ი (წკირტონილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. წკირტონუნს ზმნისა -- დაჩქმეტილი; ჩანისკარტებული. 

Lemma: c'k'irua  
Number: 26782  
წკირუა, წკჷრუა (წკი/ჷრუას) სახელი წკირუნს ზმნისა -- {და}პობა; {და}ჩეხა. დიშქას წკირუნს -- შეშას ჩეხს (აპობს).
საცოდარ დიანთილს კველათ დუდი გუწკირუ: ქხს, 1, გვ. 215 -- საცოდავ დედამთილს ჯორკოთი თავი გაუპო. წკირუნს
(გოწკირუ გაჩეხა, გოუწკირუ გაუჩეხია, გონოწკირუე(ნ) გაჩეხდა თურმე) გრდმ. აპობს, ჩეხს. იწკირუნს (გიიწკირუ გაიჩეხა, გოუწკირუ
გაუჩეხია) გრდმ. სათავ. ქც. წკირუნს ზმნისა -- იპობს, იჩეხს. უწკირუნს (გუუწკირუ გაუჩეხა, გუუწკირუ გაუჩეხია) გრდმ. სასხვ. ქც.
წკირუნს ზმნისა -- უპობს, უჩეხს. იწკირუ{უ}(ნ) (გიიწკირუ გაიჩეხა, გოწკირე{ლე}(ნ) გაჩეხილა) გრდუვ. ვნებ. წკირუნს ზმნისა --
იჩეხება, იპობა. აწკირუ{უ}(ნ) (გააწკირუ გაეჩეხა, გოწკირუუ გასჩეხია) გრდუვ. ვნებ. უწკირუნს ზმნისა -- ეპობა, ეჩეხება. იწკირე(ნ)
(იწკირუ შესაძლებელი გახდა {გა}ჩეხა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. წკირუნს ზმნისა -- შეიძლება {გა}პობა (გაიპოს); {გა}ჩეხა
(გაიჩეხოს). აწკირე(ნ) (აწკირუ შეძლო {გა}ეჩეხა, -- , გონოწკირუე(ნ) შესძლებია გაეჩეხა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უწკირუნს ზმნისა --
შეუძლია {გა}აპოს, {და}ჩეხოს. ოწკირაფუანს (ოწკირაფუუ აჩეხინა, უწკირაფუაფუ უჩეხინებია, ნოწკირაფუე(ნ) აჩეხინებდა თურმე) კაუზ.
წკირუნს ზმნისა -- აპობინებს, აჩეხინებს. მაწკირალი მიმღ. მოქმ. მპობელი, მჩეხელი. ოწკირალი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}საპობი,
{გა}საჩეხი. {გო}წკირილი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}პობილი, {გა}ჩეხილი. ნაწკირა მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნაპობი, {გა}ნაჩეხი. ნაწკირუერი
მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}პობის, {გა}ჩეხის საფასური. {უგუ}უწკირუ მიმღ. უარყ. {გა}უპობელი, {გა}უჩეხელი.შდრ. ნოწკერი; წკირი;
ჭკირუა. 

Lemma: c'k'irc'k'in-i  
Number: 26783  
წკირწკინ-ი (წკირწკინს) იგივეა, რაც ღირწკინი, -- ჭრიჭინი, ჭრიალი, ჭრაჭა-ჭრუჭი. ურემიში ბარბალეფიში წკირწკინი თაქ
ირჩქილედუ -- ურმის ბორბლების ჭრიჭინი აქ ისმოდა. 

Lemma: c'k'irc'k'inua  
Number: 26784  
წკირწკინუა (წკირწკინუას) იგივეა, რაც ღირწკინუა, -- სახელი წკირწკინუნს ზმნისა -- ჭრიჭინი, ჭრაჭა-ჭრუჭი, ჭრიალი.
მეურს ურემი, მიწკირწკინუ -- მიდის ურემი, მიჭრიჭინებს. წკირწკინუნს (წკირწკინუ იჭრიჭინა, უწკირწკინუ უჭრიჭინია, ნოწკირწკინუე(ნ)
ჭრიჭინებდა თურმე) გრდუვ. საშ.- მოქმ. ჭრიჭინი გააქვს, ჭრიჭინებს. იწკირწკინუ(ნ) ( -- , იწკირწკინუ იჭრიჭინა, უწკირწკინუუ
უჭრიჭინია, ნოწკირწკინუე(ნ) ჭრიჭინებდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ჭრიჭინებს. ოწკირწკინაფუანს (ოწკირწკინაფუუ აჭრიჭინებინა,
უწკირწკინაფუაფუ უჭრიჭინებინებია, ნოწკირწკინაფუე(ნ) აჭრიჭინებინებდა თურმე) კაუზ. წკირწკინუნს ზმნისა -- აჭრიჭინებინებს.
მაწკირწკინალი მიმღ. მოქმ. რასაც ჭრიჭინი ახასიათებს, -- ჭრიჭინა (რამ). მაწკირწკინე მიმღ. აწმყ. მოჭრიჭინე. ოწკირწკინალი მიმღ.
ვნებ. მყ. საჭრიჭინებელი. ნაწკირწკინა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაჭრიჭინები. ნაწკირწკინუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ჭრიჭინის (ხმის)
საფასური. უწკირწკინუ მიმღ. უარყ. რასაც ჭრიჭინი არ ახასიათებს. 

Lemma: c'k'irc'k'olir-i  
Number: 26785  
წკირწკოლირ-ი (წკირწკოლირს) იგივეა, რაც წკიროწკილი, -- გაკრიალებული, კრიალა, ლაპლაპა. 

Lemma: c'k'irc'k'olua  
Number: 26786  
წკირწკოლუა (წკირწკოლუას) იგივეა, რაც წკიროწკუა. 

Lemma: c'k'it'on-i  
Number: 26787  
წკიტონ-ი (წკიტონს) ბწკენა, ჩქმეტა. 



Lemma: c'k'it'onapa  
Number: 26788  
წკიტონაფა (წკიტონაფას), წკიტონუა (წკიტონუას) სახელი წკიტონუნს ზმნისა -- ჩქმეტა, პწკენა; წიწკნა. სქანი მაშინა
პწკიტონუნს დო მუუხერხი, მუდგა იჸიინი -- შენი მანქანა (თმის საკრეჭი) მწიწკნის და მოუხერხე, რაღაც იქნება. სქვამი
ბაღანეფიში წკიტონაფა (// წკიტონუა) უჸორდუ -- ლამაზი ბავშვების ჩქმეტა უყვარდა. ფერი მუუწკიტონუუ, ნაწამალა
ჩხომიცალო გენწაჸოთუ -- ისეთი უპწკინა, მოწამლული თევზივით წამოაგდო. // გადატ. წართმევა, წაგლეჯა. ხეშე
გევოწკიტონი -- ხელიდან წავგლიჯე (ავაფცქვენი). წკიტონუნს (წკიტონუ ჩქმიტა, უწკიტონუ უჩქმეტია, ნოწკიტონუე(ნ) ჩქმეტდა თურმე)
გრდმ. ჩქმეტს, პწკენს. იწკიტონუნს (დიიწკიტონუ დაიჩქმიტა, დუუწკიტონუ დაუჩქმეტია) გრდმ. სათავ. ქც. წკიტონუნს ზმნისა --
იჩქმეტს. უწკიტონუნს (დუუწკიტონუ დაუჩქმიტა, დუუწკიტონუ დაუჩქმეტია) გრდმ. სასხვ. ქც. წკიტონუნს ზმნისა -- უჩქმეტს, უპწკენს.
იწკიტონე(ნ) (იწკიტონუ შესაძლებელი გახდა ჩქმეტა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. წკიტონუნს ზმნისა -- შეიძლება ჩქმეტა.
აწკიტონე(ნ) (აწკიტონუ შეძლო ეჩქმიტა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უწკიტონუნს ზმნისა -- შეუძლია ჩქმიტოს, წიწკნოს.
ოწკიტონაფუანს (ოწკიტონაფუუ აჩქმეტინა, უწკიტონაფუაფუ უჩქმეტინებია, ნოწკიტონაფუე(ნ) აჩქმეტინებდა თურმე) კაუზ. წკიტონუნს
ზმნისა -- აჩქმეტინებს, აპწკენინებს. მაწკიტონალი, მაწკიტონაფალი მიმღ. მოქმ. მჩქმეტელი. ოწკიტონალი, ოწკიტონაფალი მიმღ. ვნებ.
მყ. საჩქმეტი; საწიწკნი. მოწკიტონაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. მოჩქმეტილი, ნაჩქმეტი. ნაწკიტონეფი მიმღ. ვნებ. წარს. ნაჩქმეტი.
ნაწკიტონაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ჩქმეტის საფასური. შდრ. ბისკონუა. 

Lemma: c'k'it'onua  
Number: 26789  
წკიტონუა (წკიტონუას) იხ. წკიტონაფა. 

Lemma: c'k'ipin-i  
Number: 26790  
წკიფინ-ი (წკიფინუნს) იხ. წკუფინი. 

Lemma: c'k'ic'k'-i  
Number: 26791  
წკიწკ-ი (წკიწკის) იგივეა, რაც წიწკი, -- აზიზი, წუნია; ზიზღი. წკიწკი მაჭკომალი რე -- აზიზი მჭამელია. შდრ. გურწ{კ}იწკი. 

Lemma: c'k'ic'k'az-i  
Number: 26792  
წკიწკაზ-ი (წკიწკაზის; მრ. რიცხვ.: წკიწკაზეფი) იხ. წიწკაზი, ჭიჭჷლაკი, -- ხის ლურსმანი (მასალები, ტ. 2, ნაწ. 1, გვ. 232),
ჭანჭიკი. 

Lemma: c'k'ic'k'eba  
Number: 26793  
წკიწკება (წკიწკებას) იგივეა, რაც წიწკება. 

Lemma: c'k'ic'k'mart'e  
Number: 26794  
წკიწკმარტე (წკიწკმარტეს) ბოტან. წიწმატი (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 3, გვ. 63). იხ. წიწმარტე. 

Lemma: c'k'ic'k'on-i  
Number: 26795  
წკიწკონ-ი (წკიწკონს) იგივეა, რაც წკიწკონუა. 

Lemma: c'k'ic'k'onil-i  
Number: 26796  
წკიწკონილ-ი (წკიწკონილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. წკიწკონუნს ზმნისა -- გაწიწკნილი. 

Lemma: c'k'ic'k'onua  
Number: 26797  
წკიწკონუა, წკჷწკონუა (წკი/ჷწკონუას) სახელი წკიწკონუნს ზმნისა -- წიწკნა; ციცქნით ჭამა. წირდე მაჭკომალი ბაღანა რე,
ნაბეტანს მიკიწკიწკონუ -- ფაქიზი მჭამელი ბავშვია, ნამეტანს იციცქნება (წიწკნით ჭამს). წკიწკონუნს (წკიწკონუ წიწკნა,
უწკიწკონუ უწიწკნია, ნოწკიწკონუე(ნ) წიწკნიდა თურმე) გრდმ. წიწკნის. იწკიწკონუნს (გიიწკიწკონუ გაიწიწკნა, გუუწკიწკონუ გაუწიწკნია)
გრდმ. სათავ. ქც. წკიწკონუნს ზმნისა -- იწიკნის თავისას. უწკიწკონუნს (გუუწკიწკონუ გაუწიწკნა, გუუწკიწკონუ გაუწიწკნია) გრდმ.
სასხვ. ქც. წკიწკონუნს ზმნისა -- უწიწკნის. იწკიწკონუ{უ}(ნ) (გიიწკიწკონუ გაიწიწკნა, გოწკიწკონე{ლ/რე}(ნ) გაწიწკნილა) გრდუვ. ვნებ.
წკიწკონუნს ზმნისა -- იწიწკნება. აწკიწკონუ{უ}(ნ) (გააწკიწკონუ გაეწიწკნა, გოწკიწკონუუ გასწიწკნია) გრდუვ. ვნებ. უწკიწკონუნს
ზმნისა -- ეწიწკნება. იწკიწკონე(ნ) (იწკიწკონუ შესაძლებელი გახდა {გა}წიწკნა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. წკიწკონუნს ზმნისა --
შეიძლება {გა}იწიწკნოს. აწკიწკონე(ნ) (აწკიწკონუ შეძლო {გა}ეწიწკნა, -- , ნოწკიწკონუე(ნ) შესძლებია წიწკნა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
უწკიწკონუნს ზმნისა -- შეუძლია {გა}წიწკნოს. ოწკიწკონაფუანს (ოწკიწკონაფუუ აწიწკნინა, უწკიწკონაფუაფუ უწიწკნინებია,
ნოწკიწკონაფუე(ნ) აწიწკნინებდა თურმე) კაუზ. წკიწკონუნს ზმნისა -- აწიწკნინებს. მაწკიწკონალი მიმღ. მოქმ. მწიწკნელი. ოწკიწკონალი
მიმღ. ვნებ. მყ. საწიწკნელი, საწიწკნი. წკიწკონილი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}წიწკნილი. ნაწკიწკონა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაწიწკნი.
ნაწკიწკონუერი მიმღ. ვნებ. წარს. წიწკნის საფასური. {უგუ}უწკიწკონუ მიმღ. უარყ. {გა}უწიწკნელი, {გა}უწიწკნი.შდრ. ჩქიჩქონუა,
ცქიცქონუა; ძგიძგონუა; ჯგიჯგონუა... 

Lemma: c'k'ic'k'u  
Number: 26798  
წკიწკუ (წკიწკუს) იგივეა, რაც წკიწკი, -- აზიზი, ზიზღიანი; წუნია. წკიწკუ მაჭკომალი -- აზიზი მჭამელი. შდრ. წირდე. 

Lemma: c'k'ic'k'uan-i  
Number: 26799  
წკიწკუან-ი (წკიწკუანს) იგივეა, რაც წკიწკუ, -- ზიზღიანი; აზიზი. წკიწკუანო ზმნზ. ზიზღიანად; ზიზღით. წკიწკუანო დო
ჭყალათ იშინუანდეს -- ზიზღითა და წყევლით იხსენიებდნენ. 

Lemma: -c'k'ma  
Number: 26800  



-წკმა, -წკჷმა იხ. -წკალა, -წკიმა, -წკუმა, -- თანდებული. ჩქიმი გური სქანიწკმა რე, სქანი გური შხვაწკჷმა რე: ი. ყიფშ., გვ.
110 -- ჩემი გული შენთანაა, შენი გული -- სხვასთან. 

Lemma: c'k'onda  
Number: 26801  
წკონდა (წკონდას) ანკარა, სუფთა, წმინდა; დამწდარი (წყალი). ღეჯქ თქუუა: სქუალეფქ დჷმებადჷნი, უკული წკონდა
წყარი ვამიშუმუნია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 148 -- ღორმა თქვაო: შვილები რაც დამებადა, წმინდა წყალი არ დამილევიაო.
ლანდღვირი წყარი წკონდა ტობაშე ვეგმუურსია -- ამღვრეული წყალი სუფთა ტბიდან არ გამოვაო. შდრ. ლანდღვირი. 

Lemma: c'k'ondil-i  
Number: 26802  
წკონდილ-ი (წკონდილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. წკონდუნს ზმნისა -- დაძახული. აბრეშუმიში წკონდილი ძაფი -- აბრეშუმის
დაძახული (ერთმანეთში შეგრეხილი რამდენიმე წვერი) ძაფი. 

Lemma: c'k'ondinapa  
Number: 26803  
წკონდინაფა (წკონდინაფას) სახელი ოწკონდინუანს ზმნისა -- დაწმენდა, დაწდომა; წმინდად ქცევა. ტეხირი წკონდიდუ --
ტეხური წმინდავდება. ლანდღვირი (ლანდღვე) ღვინიში წკონდინაფას დიდი დრო ოკო -- ამღვრეული ღვინის
დაწმინდავებას დიდი დრო უნდა. //გადატ. ძალით წართმევა, ხელიდან გამოცლა რისამე. თოლიშ გოვალაფას
გეუწკონდინუუ ხეშე ფარა -- თვალის დახამხამებაში ააცალა ხელიდან ფული. ოწკონდინუანს (ოწკონდინუუ დააწმინდავა,
უწკონდინუაფუ დაუწმინდავებია, ნოწკონდინაფუე(ნ) აწმინდავებდა თურმე) გრდმ. წმინდას ხდის, აწმინდავებს. წკონდიდუ(ნ) (დოწკონდუ
დაწმდა, დოწკონდინაფე{რე}(ნ) დაწმინდავებულა) გრდუვ. ვნებ. ოწკონდინუანს ზმნისა -- წმინდავდება, წმდება. უწკონდიდუ(ნ)
(დუუწკონდუ დაუწმინდავდა, დოწკონდინაფუ დასწმინდავებია) გრდუვ. ვნებ. სასხვ. ქც. წკონდიდუ(ნ) ზმნისა -- უწმინდავდება, წმინდა
უხდება. ოწკონდინაფუანს (ოწკონდინაფუუ აწმინდავებინა, უწკონდინაფუაფუ უწმინდავებინებია, ნოწკონდინაფუე(ნ) აწმინდავებინებდა
თურმე) კაუზ. ოწკონდინუანს ზმნისა -- აწმინდავებინებს. მაწკონდინაფალი მიმღ. მოქმ. {და}მწმინდავებელი. ოწკონდინაფალი მიმღ.
ვნებ. მყ. }და}საწმინდავებელი. წკონდინაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}წმენდილი, {და}წმინდავებული. ნაწკონდინეფი მიმღ. ვნებ.
წარს. {და}ნაწმინდავები. ნაწკონდ{ინ}აფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}წმინდავების საფასური. {უდუ}უწკონდინაფუ მიმღ. უარყ.
დაუწმინდავებელი. 

Lemma: c'k'ondinapil-i  
Number: 26804  
წკონდინაფილ-ი (წკონდინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ოწკონდინუანს ზმნისა -- დაწმინდავებელი; დაწმენდილი. 

Lemma: c'k'ondua1  
Number: 26805  
წკონდუა1 (წკონდუას) იგივეა, რაც წკონდინაფა. 

Lemma: c'k'ondua2  
Number: 26806  
წკონდუა2 (წკონდუას) სახელი წკონდუნს ზმნისა -- ძახვა; ორი ძაფის შერთვა (პ. ჭარ.). ჩერია დო წყურიშით დოთუხუნა
ართ ფათ, უკული აკაშქვანა ჟირ ფათ დო დოწკონდუნა -- თითისტარითა და კვირისთავით დაართავენ ერთ ფად, შემდეგ
შერთავენ ორ ფად და დაძახავენ. ძახვის დროს თითისტარს მარცხნივ ატრიალებენ. წკონდუნს (დოწკონდუ დაძახა, დუუწკონდუ
დაუძახავს, დონოწკონდუე(ნ) დაძახავდა თურმე) გრდმ. ძახავს (ძაფს). უწკონდუნს (დუუწკონდუ დაუძახა, დუუწკონდუ დაუძახავს) გრდმ.
სასხვ. ქც. წკონდუნს ზმნისა -- უძახავს. იწკონდე(ნ) (იწკონდუ შესაძლებელი გახდა ძახვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. წკონდუნს
ზმნისა -- შეიძლება ძახვა. აწკონდე(ნ) (აწკონდუ შეძლო {და}ეძახა, -- , დონოწკონდუე(ნ) შესძლებია ძახვა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
უწკონდუნს ზმნისა -- შეუძლია {და}ძახოს. ოწკონდაფუანს (ოწკონდაფუუ აძახვინა, უწკონდაფუაფუ უძახვინებია, ნოწკონდაფუე(ნ)
ძახავდა თურმე) კაუზ. წკონდუნს ზმნისა -- აძახვინებს. მაწკონდალი მიმღ. მოქმ. მძახავი, მძახველი. ოწკონდალი მიმღ. ვნებ. მყ.
{და}საძახავი. წკონდილი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ძახული. ნაწკონდა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაძახვი. ნაწკონდუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ძახვის
საფასური. უწკონდუ მიმღ. უარყ. უძახავი. 

Lemma: c'k'op'-i  
Number: 26807  
წკოპ-ი (წკოპის) იგივეა, რაც ძგობი, -- წიბო; ნაპირი; კუთხე; წაწვეტებული ადგილი. ათე წკოპის ღუმი მიჩანდეს, ეთეურე -
ჭვე -- ამ კუთხეში (წაწვეტებულ ადგილას) ღომი გვეთესა, იქით - ჭვავი. 

Lemma: c'k'u  
Number: 26808  
წკუ (წკუს) 1.წკუ. წკუს იძახუნია ქიანა -- წკუს იძახისო ქვეყანა. // გადატ. სიჩუმეა ქვეყნად. წკუს ვეძახჷდჷ -- ჩამი-ჩუმი არ
ისმოდა. 2. მარცვალი მცენარის ნაყოფისა (მაგ., ბროწეულის, მოცვის, მაყვლის, ყურძნის...) 

Lemma: c'k'uet'-i  
Number: 26809  
წკუეტ-ი (წკუეტის) იხ. წკულეტი. 

Lemma: c'k'ulet'-i  
Number: 26810  
წკულეტ-ი (წკულეტის) იგივეა, რაც წირღჷ; წირეხი// წურეხი, -- ღვლერჭი, დაგრეხილი წნელი; ჯამბარა. იხ. ჭინუ. 

Lemma: -c'k'uma  
Number: 26811  
-წკუმა იხ. -წკალა, -წკელა; -წკჷმა, -ნწკუმა, -- თანდებული. უკულაში ცირაწკუმა დეგურგინუ: მ. ხუბ., გვ. 6 -- უმცროს
ქალიშვილთან იქორწილა (გვირგვინი დაიდგა). თე ბოშიწკუმა დრო გაატარუ: მ. ხუბ., გვ. 1 -- ამ ბიჭთან დრო გაატარა.
დიდაწკუმა გუაცხადი, სქანწკჷმა მოკო მა ბინა: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 122 -- დედასთან განვაცხადე, (ცხადი გავხადე) შენთან
მინდა მე ბინა. 

Lemma: c'k'umin-i  



Number: 26812  
წკუმინ-ი (წკუმინს) წკმუილი, წკმუტუნი. გაკიღი ხმა, წკუმინი ვაახვარ ათე საქიმეს! -- ამოიღე ხმა, წკმუილი არ შველის ამ
საქმეს. შდრ. კუმინი. 

Lemma: c'k'uminia  
Number: 26813  
წკუმინია (წკუმინუას) სახელი წკუმინუნს ზმნისა -- კმუილი, წკმუტუნი. ჯოღორი წკუმინუნს -- ძაღლი წკმუტუნებს. წკუმინუნს
(წკუმინუ იწკმუტუნა, უწკუმინუ უწკმუტუნია, ნოწკუმინუე(ნ) წკმუტუნებდა თურმე) გრდუვ. საშ.- მოქმ. წკმუტუნებს. აწკუმინე(ნ) (აწკუმინუ
შეძლო ეწკმუტუნა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. წკუმინუნს ზმნისა -- შეუძლია იწკმუტუნოს. ოწკუმინაფუანს (ოწკუმინაფუუ
აწკმუტუნ{ებ}ინა, უწკუმინაფუაფუ უწკმუტუნ{ებ}ინებია, ნოწკუმინაფუე(ნ) აწკმუტუნებინებდა თურმე) კაუზ. წკუმინუნს ზმნისა --
აწკმუტუნ{ებ}ინებს. მაწკუმინალი მიმღ. მოქმ. მოწკმუტუნე. ოწკუმინალი მიმღ. ვნებ. მყ. საწკმუტუნო. ნაწკუმინა მიმღ. ვნებ. წარს.
ნაწკმუტუნი. ნაწკუმინუერი მიმღ. ვნებ. წარს. წკმუტუნის საფასური. შდრ. ძვ. ქართ. წკმუილი ძაღლის ტირილი (საბა); ლაზ.
წკუმინ (გ. კლიმოვი). 

Lemma: c'k'umo{n}t'-i  
Number: 26814  
წკუმო{ნ}ტ-ი (წკუმო{ნ}ტის) გრეხა. ართი წკუმო{ნ}ტი თუთუმი მიღუნია -- ერთი გრეხა თუთუნი მაქვსო. შდრ. დვემა, ჯვემა.
იხ. წკუმონტუა. 

Lemma: c'k'umo{n}t'il-i  
Number: 26815  
წკუმო{ნ}ტილ-ი (წკუმო{ნ}ტილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. წკუმო{ნ}ტუნს ზმნისა -- {და}გრეხილი. ეულირი ვორექ
შქვირთაცალო, წკუმონტილი- თოკიცალო: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 176 -- ამოსული ვარ ლერწამივით (სწორი), დაგრეხილი -
თოკივით. // გადატ. შარიანი; ჩაციება რომ უყვარს ისეთი პიროვნება. სვერეხია რე მოურე, წკუმონტილი, კუნტა შურიშ:
მასალ., გვ. 66 -- სვერეხია არის მოურავი, დაგრეხილი (შარიანი), მოკლე სულისა. 

Lemma: c'k'umo{n}t'ua  
Number: 26816  
წკუმო{ნ}ტუა (წკუმო{ნ}ტუას) სახელი წკუმო{ნ}ტუნს ზმნისა -- {და}გრეხა. ართი ჯიმა ღურუდუა, მაჟირა ბაწარს
წკუმონტუნდუა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 12 -- ერთი ძმა კვდებოდაო, მეორე თოკს გრეხდაო. წკუმო{ნ}ტუნა თხირიში, ძერწიში,
ჭყონიში ჭინუს -- გრეხენ თხილის, ძეწნის, მუხის წნელს. დაწყობილ (`ტკვაჩილ') თუთუნის ფოთლებს დაგრეხენ და ამას
წკუმონტუა ჰქვია (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 3, გვ. 72). ართი წკუმონტუა თუთუმი -- ერთი გრეხა თუთუნი. წკუმო{ნ}ტუნს
(დოწკუმო{ნ}ტუ დაგრიხა, დუუწკუმო{ნ}ტუ დაუგრეხია, დონოწკუმო{ნ}ტუე(ნ) დაგრეხდა თურმე) გრდმ. გრეხს. იწკუმო{ნ}ტუნს (დიიწკუმო{ნ}ტუ
დაიგრიხა, დუუწკუმო{ნ}ტუ დაუგრეხია) გრდმ. სათავ. ქც. წკუმო{ნ}ტუნს ზმნისა -- იგრეხს თავისას. უწკუმო{ნ}ტუნს (დუუწკუმო{ნ}ტუ
დაუგრიხა, დუუწკუმო{ნ}ტუ დაუგრეხია) გრდმ. სასხვ. ქც. წკუმო{ნ}ტუნს ზმნისა -- უგრეხს. იწკუმო{ნ}ტუუ(ნ) (დიიწკუმო{ნ}ტუ დაიგრიხა,
დოწკუმო{ნ}ტე{ლე}(ნ) დაგრეხილა) გრდუვ. ვნებ. წკუმო{ნ}ტუნს ზმნისა -- იგრიხება. აწკუმო{ნ}ტუუ(ნ) (დააწკუმო{ნ}ტუ დაეგრიხა,
დოწკუმო{ნ}ტუუ დაჰგრეხია) გრდუვ. ვნებ. უწკუმო{ნ}ტუნს ზმნისა -- ეგრიხება. იწკუმო{ნ}ტე(ნ) (იწკუმო{ნ}ტუ შესაძლებელი გახდა
{და}გრეხა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. წკუმო{ნ}ტუნს ზმნისა -- შეიძლება {და}გრეხა (// დაიგრიხოს). აწკუმო{ნ}ტე(ნ) (აწკუმო{ნ}ტუ
შეძლო {და}ეგრიხა, -- , ნოწკუმო{ნ}ტუე(ნ) შესძლებია {და}ეგრიხა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უწკუმო{ნ}ტუნს ზმნისა -- შეუძლია
{და}გრიხოს. ოწკუმო{ნ}ტაფუანს (ოწკუმო{ნ}ტაფუუ აგრეხვინა, უწკუმო{ნ}ტაფუაფუ უგრეხვინებია, ნოწკუმო{ნ}ტაფუე(ნ) აგრეხვინებდა
თურმე) კაუზ. წკუმო{ნ}ტუნს ზმნისა -- აგრეხვინებს. მაწკუმო{ნ}ტალი მიმღ. მოქმ. {და}მგრეხ{ელ}ი. ოწკუმო{ნ}ტალი მიმღ. ვნებ. მყ.
{და}საგრეხი. წკუმო{ნ}ტილი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}გრეხილი. ნაწკუმო{ნ}ტა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაგრეხი. ნაწკუმო{ნ}ტუერი მიმღ. ვნებ.
წარს. გრეხის საფასური. {უდუ}უწკუმო{ნ}ტუ მიმღ. უარყ. {და}უგრეხელი. 

Lemma: c'k'umorua  
Number: 26817  
წკუმორუა (წკუმორუას) სახელი წკუმორუნს ზმნისა -- ხარბად და უშნოდ ჭამა (მ. ძაძ., 2, გვ. 188). 

Lemma: c'k'umot'ua  
Number: 26818  
წკუმოტუა (წკუმოტუას) იგივეა, რაც წკუმონტუა. 

Lemma: c'k'unc'k'-i  
Number: 26819  
წკუნწკ-ი (წკუნწკის) ძუნწი; წუწკი. წკუნწკი კათეფიში არიკი: მ. ხუბ., გვ. 225 -- ძუნწი ხალხის ზღაპარი. წკუნწკი კოჩი დღას
ვეგვანუნია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 172 -- ძუნწი კაცი არასოდეს გასუქდებაო. შდრ. ღუნწი. 

Lemma: c'k'unc'k'ala  
Number: 26820  
წკუნწკალა (წკუნწკალას) ძუნწობა, წუწკობა. შდრ. წკუნწკი. 

Lemma: c'k'unc'k'oba  
Number: 26821  
წკუნწკობა (წკუნწკობას) იგივეა, რაც წუნწკალა, -- ძუნწობა, წუწკობა. შდრ. ჯარბადო. 

Lemma: c'k'unc'k'-xorcam-i  
Number: 26822  
წკუნწკ-ხორცამ-ი (წკუნწკ-ხორცამს) წუწკხორციანი. // გადატ. გარყვნილი, კახპა, მეძავი, როსკიპი. ვა ვორექჷ შხუა
კათაშორო მიდჷმაღალარი, მეტყურანჯე დო წკუნწკ-ხორცამი -- არა ვარ სხვა ხალხივით წამრთმევი, მატყუარა (ცრუ) და
გარყვნილი. 

Lemma: c'k'up'-i  
Number: 26823  
წკუპ-ი (წკუპის) ვიწრო. იხ. წკვიბი. შდრ. ტოპონ. ღარწკუპი ვიწრო ღელე (პ. ცხად., ძიებ., გვ. 27). 

Lemma: c'k'up'ua  
Number: 26824  



წკუპუა (წკუპუას) წრუპვა. 

Lemma: c'k'ur-i  
Number: 26825  
წკურ-ი (წკურს) დაწურული ყურძნის ჩენჩო, -- ჭაჭა; წიპწა. შდრ. წკა. 

Lemma: c'k'urem-i  
Number: 26826  
წკურემ-ი (წკურემს) ძალიან ღრმა, უფსკერო. თოლი სქანი მანჭიე დო მანჭი, წკურემი რე, ჯინჯიშა ვენუვანჭი: ქხს, 1, გვ.
92 -- შენი თვალი ბასრია და ბასრი, უფსკეროა, ძირამდე ვერ ჩავწვდი. 

Lemma: c'k'uria  
Number: 26827  
წკურია (წკურიას) რთული სიტყვის შემადგენელი ნაწილი: ხეწკურია ხელდაკრეფილი; ხუჯწკურია მხრებაწურული. იხ.
წკურუა. 

Lemma: c'k'uriant'el-i  
Number: 26828  
წკურიანტელ-ი (წკურიანტელს) კუნაპეტი, ძალიან ბნელი, უკუნი, თვალთან თითს რომ ვერ მიიტან, ისეთი ბნელი (ღამე).
შდრ. წკურემი, წკურუმი. 

Lemma: c'k'uril-i  
Number: 26829  
წკურილ-ი (წკურილს) იგივეა, რაც ჭკურილი, -- {და}კრეფილი, {გადა}ჭდობილი. ხეწკურილო გერინა ხელებდაკრეფილად,
ხელებგადაჭდობილად დგომა. 

Lemma: c'k'urin-i  
Number: 26830  
წკურინ-ი (წკურინს) იხ. წკვირინი, -- ბღვერა, მწყრალად ყურება. 

Lemma: c'k'urinapa  
Number: 26831  
წკურინაფა (წკურინაფას) იხ. წიმოწკურინაფა // მიწოწკურინაფა (თოლიში). 

Lemma: c'k'urish(i)  
Number: 26832  
წკურიშ(ი) ოწჷრალ-ი (წკურიშ ოწჷრალს) ჭაჭის საწური. იხ. წკური. 

Lemma: c'k'urk'uchx-i  
Number: 26833  
წკურკუჩხ-ი (წკურკუჩხის) იხ. წყურკუჩხი. 

Lemma: c'k'urua  
Number: 26834  
წკურუა (წკურუას) სახელი წკურუნს ზმნისა -- {და}ხუჭვა, ჭუტვა, წკურვა (თვალისა). თეშ მეჯინუუ ჩქჷნ ნტერეფი უჩანთ
თოლც წკურუნცია: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 162 -- ამის შემყურე (შემხედავი) ჩვენი მტრები შავად (ავის მანიშნებლად) თვალს
ხუჭავენო. დემუნჯებუქ, დეჸუნგებუქ დო თოლეფც წკურუნქუნი: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 120 -- დამუნჯდები, დაყრუვდები და
თვალებს რომ ხუჭავ. ჩქიმდა ქუმურქჷნი, ღვინს ყურჭუნქ, სქანდა ქიმურქჷნი, თოლეფს წკურუნქ: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 163 -
- ჩემთან რომ მოხვალ, ღვინოს ყლურჭავ, შენსას მოვალ, თვალებს ხუჭავ. ქ ხეში წკურუა ხელის დაკრეფა. შდრ. გეწკურუა
(ხეში). წკურუნს (დოწკურუ დახუჭა, დოუწკურუ დაუხუჭავს, დონოწკურუე(ნ) დახუჭავდა თურმე) გრდმ. ხუჭავს, წკურავს. უწკურუნს
(დუუწკურუ დაუხუჭა, დუუწკურუ დაუხუჭავს) გრდმ. სასხვ. ქც. წკურუნს ზმნისა -- უხუჭავს, უწკურავს. იწკურე(ნ) (იწკურუ შესაძლებელი
გახდა {და}ხუჭვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. წკურუნს ზმნისა -- შეიძლება {და}ხუჭვა, {და}წკურვა. აწკურე(ნ) (აწკურუ შეძლო
{და}ეხუჭა, -- , ნოწკურუე(ნ) შესძლებია {და}ეხუჭა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უწკურუნს ზმნისა -- შეუძლია {და}ხუჭოს, {და}წკუროს.
ოწკურაფუანს (ოწკურაფუუ ახუჭვინა, უწკურაფუაფუ უხუჭვინებია, ნოწკურაფ{უაფ}უე(ნ) ახუჭვინებდა თურმე) კაუზ. წკურუნს ზმნისა --
ახუჭვინებს, აწკურვინებს. მაწკურალი მიმღ. მოქმ. {და}მხუჭავი. ოწკურალი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}სახუჭი. წკურილი მიმღ. ვნებ. წარს.
{და}ხუჭული. ნაწკურა მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნახუჭი. ნაწკურუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ხუჭვის საფასური. {უდუ}უწკურუ, უწკურუ მიმღ.
უარყ. {და}უხუჭავი. 

Lemma: c'k'urum-i  
Number: 26835  
წკურუმ-ი (წკურუმს) იგივეა, რაც წკვარამი, -- 1. წკვარამი; ღრმა ადგილი მდინარეში; სიბნელე. 2. ქვესკნელი; უფსკრული.
გეუნჭირუ კუჩხი დო წკურუმს ქოგუხუნუუ -- დააჭირა ფეხი და ქვესკნელში მოათავსა. ბოგა ვა გიჩქჷ, წყარი წკურუმს
ვეგიოლა: მ. ხუბ., გვ. 354 -- ხიდი არ იცი, ღრმა წყალში (წყალ-უფსკრულში) არ ჩავარდე. ქუა ჸურუმი გიოჸოთასჷ ტობა
დურუმცუ, უქვინჯე ზღვას, უჩა წკურუმცუ: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 138 -- სიპი ქვა გადააგდოს უღრმეს მორევში, უძირო ზღვაში,
შავ უფსკრულში. შდრ. ჸურუმი; ჯურუმი. 

Lemma: c'k'upin-i  
Number: 26836  
წკუფინ-ი (წკუფინს) წვრილ, გამყინავ ხმაზე ლაპარაკი. 

Lemma: c'k'upinua  
Number: 26837  
წკუფინუა (წკუფინუას) სახელი წკუფინუნს ზმნისა -- წვრილ ხმაზე ლაპარაკი; წივილი. წკუფინუნს (წკუფინუ წვრილ ხმაზე
ილაპარაკა, უწკუფინუ ულაპარაკია წვრილ ხმაზე, ნოწკუფინუე(ნ) წვრილ ხმაზე ლაპარაკობდა თურმე) გრდუვ. წვრილ ხმაზე
ლაპარაკობს; წივის. 

Lemma: c'k'uc'k'-i  



Number: 26838  
წკუწკ-ი (წკუწკის) იგივეა, რაც წკუნწკი. 

Lemma: -c'k'e'ma  
Number: 26839  
-წკჷმა იხ. -წკალა, -წკელა; -წკიმა, -წკმა, -წკუმა, -- თანდებული. ვაჭარქ ქიმერთჷ ბოშწკჷმა (// ბოშიწკჷმა): მ. ხუბ., გვ. 231
-- ვაჭარი მივიდა ბიჭთან. ჩქიმი გური სქანიწკჷმა რე: ქხს, 1, გვ. 43 -- ჩემი გული შენთანაა. შდრ. -ნწკჷმა. 

Lemma: c'k'e'r-i  
Number: 26840  
წკჷრ-ი (წკჷრს) იგივეა, რაც წკირი. წკჷრიში მჷწნაბადჷს წკჷრიში მჷწოღურა უსხუნუდუა -- ჯოხის წვერზე დანაბადს ჯოხის
წვერზე წაკვდომა ერჩიაო. 

Lemma: c'k'e'roc'k'il-i  
Number: 26841  
წკჷროწკილ-ი (წკჷროწკილ/რს) იგივეა, რაც წკიროწკილი. 

Lemma: c'k'e'rua  
Number: 26842  
წკჷრუა (წკჷრუას) იგივეა, რაც წკირუა. 

Lemma: c'k'e'rc'k'olua  
Number: 26843  
წკჷრწკოლუა (წკჷრწკოლუას) იხ. წკირწკოლუა. 

Lemma: c'k'e't'in-i  
Number: 26844  
წკჷტინ-ი (წკჷტინს) წვრილად ფურთხება (მ. ძაძ., 2, გვ. 157). 

Lemma: c'k'e't'on-i  
Number: 26845  
წკჷტონ-ი (წკჷტონს) იგივეა, რაც წკიტონი. 

Lemma: c'k'e'c'k'onua  
Number: 26846  
წკჷწკონუა (წკჷწკონუას) იგივეა, რაც წკიწკონუა. 

Lemma: c'max  
Number: 26847  
წმახ ზმნზ. წინათ. 

Lemma: c'minda  
Number: 26848  
წმინდა (წმინდას)// წიმინდა (წიმინდას) წმინდა. შდრ. ლაზ. წმინდა, წმინდე, წიმინდე (აჭარ. დარგ. ლექსკ., 4, გვ. 60). 

Lemma: c'mindanoba  
Number: 26849  
წმინდანობა (წმინდანობას) წმინდანობა. წმინდანობა ვამნარტებუ: ეგრისი, გვ. 131 -- წმინდანობა არ მინატრია. 

Lemma: c'mindas  
Number: 26850  
წმინდას ზმნზ. წმინდად. წმინდას გორჩუ იში ჸუდე -- წმინდად გაძარცვა იმისი სახლი. 

Lemma: c'minde  
Number: 26851  
წმინდე (წმინდეს) იგივეა, რაც წმინდა, -- წმინდა. გინი ოკო ქჷმლუვორინუათ ძალამი წმინდე დო სქჷრჷ სადგჷმცჷ -- ხბო
უნდა დავაყენოთ ძალიან წმინდა და მშრალ სადგომში. 

Lemma: c'mort-i  
Number: 26852  
წმორთ-ი (წმორთის) იგივეა, რაც წიმორთი, წირღვი, -- წვივი (ი. ყიფშ.). 

Lemma: c'odua  
Number: 26853  
წოდუა (წოდუას) სახელი ოწოდანს ზმნისა -- დალაგება, დაწყობა. 

Lemma: c'otva  
Number: 26854  
წოთვა (წოთვას) ბოტან. თომი. იხ. წერაქვა (ა. მაყ.). 

Lemma: c'ol  
Number: 26855  
წოლ იხ. წოლება. 

Lemma: c'ola  
Number: 26856  
წოლა (წოლას)// ნწოლა (ნწოლას) ჭვარტლი, მური. შდრ. ლაზ. წოლა//მწოლა ჭვარტლი, მური (ნ. მარი). 



Lemma: c'olam-i  
Number: 26857  
წოლამ-ი (წოლამს) ჭვარტლიანი. {ნ}წოლამი ჸვალი -- ჭვარტლიანი ყველი. 

Lemma: c'oleba  
Number: 26858  
წოლება (წოლებას) იგივეა, რაც წეება, წიება, -- თქმა. სქან ჯოღორქ სი გაჩასიე, მის მუს უწოლენქია: ა. ცან., გვ. 119 --
შენმა ძაღლმა რომ გიკბინოს, ვის რას ეტყვიო. ბოლო დროშა ვა მიჩქჷდჷ, ვარიას ქომიწოლენდჷნი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ.,
გვ. 43 -- ბოლო დრომდე არ ვიცოდი, რომ უარს მეტყოდი. მა გიწოლე, უკული მუჭო ქიმინევე: მ. ხუბ., გვ. 67 -- მე გეტყვი,
შემდეგ როგორ ქნაო. ქოუწოლე ხენწიფეს ჩქიმი ამბეესჷ: ი. ყიფშ., გვ. 54 -- ვეტყვი ხელმწიფეს ჩემს ამბავს. 

Lemma: c'oler-i  
Number: 26859  
წოლერ-ი (წოლერს) იგივეა, რაც წოლამი, -- ჭვარტლიანი, გაჭვარტლური. ორე ეთილირი წოლერი ლისირი -- არის
დათოვლილი გაჭვარტლური ისლი. 

Lemma: c'om-i  
Number: 26860  
წომ-ი (წომს) ზოოლ. ჭოტი. ბჟადალჷშე ჸურუმი ტყას წომი წკონდას ქოწვიანცჷ -- დასავლეთიდან (მზის დასავლიდან)
უღრან ტყეში ჭოტი წმინდად წივის. იხ. რწკომი, რწომი. 

Lemma: c'omaxu  
Number: 26861  
წომახუ ზმნზ. ადრე; უწინ. ფილოსოფოსეფი ბრელი ცხოვრენდეს ჩქინი წომახუ მუდა ანთას...: შ. ბერ., გვ. 165 --
ფილოსოფოსები ბევრი ცხოვრობდნენ ჩვენზე ადრე (წინ) რამდენი ათასი... (წლით). იხ. წომოხ. 

Lemma: c'omo-  
Number: 26862  
წომო- რთული ზმნისწინი (წო- და მო- მარტივი ზმნისწინებია), ქართულად მისი გადმოცემა შეიძლება უმთავრესად რთული
წამო-თი; გამოიყენება იშვიათად. 1. ჩვეულებრივ აღნიშნავს მიმართულებას იქიდან აქეთ (მოლაპარაკისაკენ) // ზოგჯერ
იქიდან აქეთ და ზევით. წომო-დირთუ წამოდგება; წომო-ცენა წამოცვივდებიან. 2. ზმნის უსრულო სახის ფორმას აქცევს
სრული სახისად. წომააჯღონუ ღ წომო-ოჯღონუ წამოაგზავნა (შდრ. ოჯღონუ აგზავნა). 3. აწმყოს ფორმას ანიჭებს მყოფადის
მნიშვნელობას: წომო-დირთუ წამოდგება (შდრ. დირთუ დგება). 

Lemma: c'omodgina//c'imodgina//c'umodgina  
Number: 26863  
წომოდგინა//წიმოდგინა//წუმოდგინა (წომოდგინას) წამოდგომა. 

Lemma: c'omovalapa//c'imovalapa//c'umovalapa  
Number: 26864  
წომოვალაფა//წიმოვალაფა//წუმოვალაფა (წომოვალაფას) წამოყვედრება. 

Lemma: c'omoragad-i//c'imoragad-i//c'umoragad-i  
Number: 26865  
წომორაგად-ი//წიმორაგად-ი//წუმორაგად-ი (წომორაგადის) წამოლაპარაკება. 

Lemma: c'omocuma//c'imocuma//c'umocuma  
Number: 26866  
წომოცუმა//წიმოცუმა//წუმოცუმა (წომოცუმას) წამოცვენა. გაწმოციის // გამწოციის ოსურსქუალენქ: მ. ხუბ., გვ. 4 --
წამოცვივდნენ ქალიშვილები. 

Lemma: c'omox  
Number: 26867  
წომოხ ზმნზ. იგივეა, რაც წიმოხ, წომახუ. 

Lemma: c'omoxian-i  
Number: 26868  
წომოხიან-ი (წომოხიანს). იგივეა, რაც წიმოხიანი, -- 1. წინანდელი; 2. ზემოური. 

Lemma: c'omoxuna//c'imoxuna//c'umoxuna  
Number: 26869  
წომოხუნა//წიმოხუნა//წუმოხუნა (წომოხუნას) წამოჯდომა. 

Lemma: c'ona  
Number: 26870  
წონა (წონას) წონა. იხ. წონუა. 

Lemma: c'onapa  
Number: 26871  
წონაფა (წონაფას) იხ. წონება1. 

Lemma: c'oneba1  
Number: 26872  
წონება1 (წონებას) სახელი იწონენს ზმნისა -- მოწონება. იწონენს (მიიწონუ{უ} მოიწონა, მოუწონებუ მოუწონებია, მონოწონებუე(ნ)
მოიწონებდა თურმე) გრდმ. სათავ. ქც. იწონებს. ოწონუანს (მააწონუუ მოაწონა, მუუწონუაფუ მოუწონებია) გრდმ. აწონებს. უწონენს



(მუუწონუუ მოუწონა, მუუწონებუ მოუწონებია) გრდმ. სასხვ. ქც. ოწონუანს ზმნისა -- უწონებს. მიიწონინე(ნ), იწონე(ნ) (მიიწონინუ
შესაძლებელი გახდა მოწონება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. იწონენს ზმნისა -- შეიძლება მოწონება. ოწონებაფუანს
(მააწონებაფუუ მოაწონებინა, მოუწონებაფუაფუ მოუწონებინებია, მონოწონებაფუე(ნ) მოაწონებინებდა თურმე) კაუზ. ოწონუანს ზმნისა --
აწონებინებს. მომაწონებელი მიმღ. მოქმ. მომწონებელი. მააწონებელი მიმღ. ვნებ. მყ. მოსაწონებელი. მოწონებული მიმღ. ვნებ. წარს.
მოწონებული. მონაწონები/უ მიმღ. ვნებ. წარს. მონაწონები. მონაწონებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. მოწონების საფასური. უმუწონებუ მიმღ.
უარყ. მოუწონებელი.შდრ. ლაზ. 2. წონ: მაწონენ მე მომწონს (ნ. მარი). 

Lemma: c'oneba2  
Number: 26873  
წონება2 (წონებას) სახელი წონენს ზმნისა -- {და}წუნება. კოჩი დეეღარიბებუნი, დუუჭყანა წონებას: ენგური, გვ. 250 -- კაცი
რომ დაღარიბდება, დაუწყებენ წუნებას. გური მანგარი ქოგიღუნჷ-და, ლეკურსჷ სიკუათესჷ ნუ უწონენქჷ: ა. ცაგ., გვ. 83 --
გული მაგარი თუ გაქვს, ლეკურს მჭრელობას ნუ უწუნებ. წონენს ოჭკომალს -- იწუნებს საჭმელს. წონებელა კოჩი წონება-
წონებათი დირჩინუნია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 173 -- წუნია კაცი წუნება-წუნებით დაბერდებაო. წონენს (იყენ. დიიწონენს
დაიწუნებს, დიიწონუ//დეეწონუ დაიწუნა, დუუწონებუ დაუწუნებია, დონოწონებუე(ნ) დაიწუნებდა თურმე) გრდუვ. საშ.- მოქმ. წუნობს.
იწონენს (დიიწონუ დაიწუნა, დუუწონებუ დაუწუნებია, დონოწონებუე(ნ) დაიწუნებდა თურმე) გრდმ. იწუნებს. უწონენს (დუუწონუ დაუწუნა,
დუუწონებუ დაუწუნებია) გრდმ. სასხვ. ქც. წონენს ზმნისა -- უწუნებს. იწონინე(ნ) (იწონინუ შესაძლებელი გახდა {და}წუნება, -- , -- )
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. წონენს ზმნისა -- შეიძლება {და}წუნება. აწონინე(ნ) (აწონინუ შეძლო {და}ეწუნებინა, -- , ნოწონებუე(ნ)
შესძლებია {და}წუნება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უწონენს ზმნისა -- შეუძლია {და}იწუნოს. ოწონებაფუანს (ოწონებაფუუ აწუნებინა,
უწონებაფუაფუ უწუნებინებია, ნოწონებაფუე(ნ) აწუნებინებდა თურმე) კაუზ. წონენს ზმნისა -- აწუნებინებს. მაწონებელი მიმღ. მოქმ.
{და}მწუნებელი. ოწონებელი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}საწუნებელი. დაწონებული მიმღ. ვნებ. წარს. დაწუნებული. ნაწონები/უ მიმღ. ვნებ.
წარს. {და}ნაწუნები. ნაწონებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}წუნების საფასური. უდუწონებუ მიმღ. უარყ. დაუწუნებელი. 

Lemma: c'oneba3  
Number: 26874  
წონება3 (წონებას) სახელი უწონებუ(ნ) ზმნისა -- გულება. მიწონებუ სქვამი ბაღი: ენგური, გვ. 248 -- მეგულება ლამაზი
ბაღი. ის უწონებჷ ართი დიდარ კოჩი: მ. ხუბ., გვ. 131 -- იმას ეგულება ერთი მდიდარი კაცი. სი შორს უწონებუქი: ენგური,
გვ. 247 -- შენ შორს ეგულები. უფრაში ქომიწონებუ: მ. ხუბ., გვ. 317 -- უარესი მეგულება. უწონებუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრისა
და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. ეგულება. 

Lemma: c'oneba4  
Number: 26875  
წონება4 (წონებას) იხ. მიკოწონება, -- მინიშნება. 

Lemma: c'onebela  
Number: 26876  
წონებელა (წონებელას) წუნია. მათხუალი წონებელა მის უძირუნია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 81 -- მათხოვარი წუნია ვის
უნახავსო. წონებელას მურკესია: თ. სახოკ., გვ. 267 -- წუნიას მოუკლესო. 

Lemma: c'onebia  
Number: 26877  
წონებია (წონებიას) იგივეა, რაც წონებელა, -- წუნია. წონებიას მორკებიავა -- წუნიას მოაკლდესო. 

Lemma: c'onua  
Number: 26878  
წონუა (წონუას) სახელი წონუნს ზმნისა -- აწონა. თინა წონუნს ხოლო შხვას: ქხს, 1, გვ. 159 -- ის წონის კიდევ სხვას. სქანი
დუდი გეწონი: ქხს, 1, გვ. 102 -- შენი თავი აწონე. ფიცარი გაასწორით, ვარა გეგნოწონუნს -- ფიცარი გაასწორეთ, თორემ
გადასწონის. ქ სკაში წონუა სკის აწონა. // გადატ. სკიდან თაფლის გამოღება. წონუნს (გეწონუ აწონა, გეუწონუ აუწონია,
გენოწონუე(ნ) აწონიდა თურმე) გრდმ. წონის. უწონუნს (გეუწონუ აუწონა, გეუწონუ აუწონია) გრდმ. სასხვ. ქც. წონუნს ზმნისა -- უწონის.
იწონუუ(ნ) (გეიწონუ აიწონა, გეწონე{ლე}(ნ) აწონილა) გრდუვ. ვნებ. წონუნს ზმნისა -- იწონება. აწონუუ(ნ) (გეჲაწონუ აეწონა, გეწონუუ
ასწონია) გრდუვ. ვნებ. უწონუნს ზმნისა -- ეწონება. იწონე(ნ) (იწონუ შესაძლებელი გახდა აწონა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
წონუნს ზმნისა -- შეიძლება აწონა (// აიწონოს). აწონე(ნ) (აწონუ შეძლო აეწონა, -- , გენოწონუე(ნ) შესძლებია აეწონა) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. უწონუნს ზმნისა -- შეუძლია აწონოს. ოწონაფუანს (ოწონაფუუ აწონინა, უწონაფუაფუ უწონინებია, ნოწონაფ{უაფ}უე(ნ)
აწონინებდა თურმე) კაუზ. წონუნს ზმნისა -- აწონინებს. მაწონალი მიმღ. მოქმ. ამწონი. ოწონალი მიმღ. ვნებ. მყ. ასაწონი. წონილი
მიმღ. ვნებ. წარს. აწონილი. ნაწონა მიმღ. ვნებ. წარს. ანაწონი. ნაწონუერი მიმღ. ვნებ. წარს. აწონის საფასური. უწონუ მიმღ. უარყ.
აუწონელი.შდრ. ლაზ. 1. წონ: ფწონი ავწონე (ნ. მარი). 

Lemma: c'onc'-i  
Number: 26879  
წონწ-ი (წონწის) ნაგლეჯი, ნაფლეთი, ნაწეწი. 

Lemma: c'onc'er-i  
Number: 26880  
წონწერ-ი (წონწერს) მიმღ. ვნებ. წარს. წონწუნს ზმნისა -- დაწეწილი. 

Lemma: c'onc'il/r-i  
Number: 26881  
წონწილ/რ-ი (წონწილ/რს) იგივეა, რაც წონწერი. შდრ. წეწილი. 

Lemma: c'or-i  
Number: 26882  
წორ-ი (წორს) 1. სწორი; მართალი; თანაბარი; პირდაპირი. წორი ვორეთ ასე ჩქია -- სწორი ვართ ახლა ჩვენაო. წორი
შარას გერე -- სწორ გზაზე დგას. იხ. სწორი. შდრ. ბონი; თინჷ; მანგი. ლაზ. წორი სწორი, პირდაპირი (ნ. მარი). 2.
დასახელებული დღის სახელწოდების მქონე დღე მომდევნო (ან წასულ) კვირაში; ერთი კვირა. წორს{უ} ზმნზ. სწორზე.
ამ{უ}დღარი წორი (წორს) დღეის სწორი (სწორზე), -- დღევანდელი დღის სწორს, დღეიდან ერთი კვირის შემდეგ ან წინ.
ამუდღარ წორსუ მიღუ დიარა -- დღეის სწორს მაქვს ქორწილი. წორქ მიდართუ, ჸუჩა ვამურთუმუნი -- სწორი (ერთი კვირა)
გავიდა, სახლში რომ არ მოსულა. ვემუმართე ართი წორსუ: ქხს, 1, გვ. 279 -- ვერ მოვაღწევ მთელ კვირას (სწორს). 



Lemma: c'oras  
Number: 26883  
წორას ზმნზ. სწორად. წორას მეურს -- სწორად მიდის. წორას რაგადანს -- სწორად ლაპარაკობს. 

Lemma: c'orapa  
Number: 26884  
წორაფა (წორაფას) სახელი უწორუანს ზმნისა -- გასწრება. ოცადუნა, ართმაჟიას უწორუანინი -- ცდილობენ, ერთმანეთს
(რომ) გაუსწრონ. უწორუანს (უწორუუ გაუსწრო, უწორუაფუ გაუსწრია, ნოწორაფუე(ნ) გაუსწრებდა თურმე) გრდმ. გაუსწრებს.
იწორინე(ნ) (იწორინუ შესაძლებელი გახდა გასწრება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უწორუანს ზმნისა -- შეიძლება გასწრება.
აწორინე(ნ) (აწორინუ შეძლო {გა}ესწრო, -- , ნოწორაფუე(ნ) შესძლებია {გა}სწრება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უწორუანს ზმნისა --
შეუძლია {გა}ასწროს. ოწორაფუანს (ოწორაფუუ {გა}ასწრებინა, უწორაფუაფუ {გა}უსწრებინებია, ნოწორაფუ{აფუ}ე(ნ) ასწრებინებდა
თურმე) კაუზ. უწორუანს ზმნისა -- {გა}ასწრებინებს. მაწორაფალი მიმღ. მოქმ. {გა}მსწრები. ოწორაფალი მიმღ. ვნებ. მყ.
{გა}სასწრები. წორაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}სწრებული. ნაწორეფი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნასწრები. ნაწორაფუერი მიმღ. ვნებ.
წარს. გასწრების საფასური (გასამრჯელო). უწორაფუ მიმღ. უარყ. {გა}უსწრებელი. 

Lemma: c'orapil-i  
Number: 26885  
წორაფილ-ი (წორაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. უწორუანს ზმნისა -- {გა}სწრებული. 

Lemma: c'oreba  
Number: 26886  
წორება (წორებას) სახელი აწორენს ზმნისა -- {გა}სწორება; ჯერება. ართიანს გუწორეს: მ. ხუბ., გვ. 27 -- ერთმანეთს
გაუსწორდნენ. ქილაჸაფია, მუ გისხუნუნიე, დო გაჲწორე ხუსია: მ. ხუბ., გვ. 80 -- ითამაშეო, რაც გირჩევნიაო, და მე
გაგისწორებ მხარსო. ირკოს მუში თოლი ასწორენსია: ა. ცან., გვ. 108 -- ყველას თავისი თვალი აჯერებსო (ასწორებსო).
აწორენს (გააწორუ გაასწორა, გუუწორებუ გაუსწორებია, გონოწორებუე(ნ) გაასწორებდა თურმე) გრდმ. ასწორებს. იწორენს (გიიწორუ
გაისწორა, გუუწორებუ გაუსწორებია) გრდმ. სათავ. ქც. აწორენს ზმნისა -- ისწორებს. უწორენს (გუუწორუ გაუსწორა, გუუწორებუ
გაუსწორებია) გრდმ. სასხვ. ქც. აწორენს ზმნისა -- უსწორებს. იწორებუუ(ნ) (გიიწორუ გასწორდა, გაწორებე{ლე}(ნ) გასწორებულა)
გრდუვ. ვნებ. აწორენს ზმნისა -- სწორდება. ეწორებუუ(ნ) (გეეწორუ გაუსწორდა, გაწორებუუ გასწორებია) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
უწორენს ზმნისა -- უსწორდება. იწორინე(ნ) (იწორინუ შესაძლებელი გახდა {გა}სწორება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. აწორენს
ზმნისა -- შეიძლება {გა}სწორება. აწორინე(ნ) (აწორინუ შეძლო {გა}ესწორებინა, -- , გონოწორებუე(ნ) შესძლებია გასწორება) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. უწორენს ზმნისა -- შეუძლია {გა}ასწოროს. ოწორებაფუანს (ოწორებაფუუ ასწორებინა, უწორებაფუაფუ
უსწორებინებია, ნოწორებაფუე(ნ) ასწორებინებდა თურმე) კაუზ. აწორენს ზმნისა -- ასწორებინებს. მაწორებელი მიმღ. მოქმ.
{გა}მსწორებელი. ოწორებელი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}სასწორებელი. გაწორებული მიმღ. ვნებ. წარს. გასწორებული. ნაწორები/უ მიმღ.
ვნებ. წარს. {გა}ნასწორები. ნაწორებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}სწორების საფასური. {უგუ}უწორებუ მიმღ. უარყ. {გა}უსწორებელი. 

Lemma: c'oret  
Number: 26887  
წორეთ ზმნზ. სწორედ; ნამდვილად; ზუსტად. გიღუ წორეთ სისქვამეთი: ი. ყიფშ., გვ. 164 -- გაქვს სწორედ სილამაზეც. ე გინს
წორეთ ქიპოთანქია: ი. ყიფშ., გვ. 44 -- ამ ხბოს ნამდვილად ჩავიგდებო. წორეთ შეუწუხენს შურსი: ქხს, 1, გვ. 72 -- სწორედ
შეუწუხებს სულს. 

Lemma: c'ori  
Number: 26888  
წორი დო წორი შქასჷ ზმნზ. კვირასა და კვირას შუა. მუთი ვაალინედჷ ნი, თინა ქიიდჷ, წორი დო წორი შქასჷ, წორი
ვითოხუთი შქასჷ: ა. ცაგ., გვ. 29 -- რაც არ შეეძლო ევლო, ის იარა, კვირასა (სწორსა) და კვირას (სწორს) შუა, თუთხმეტი
დღის მანძილზე... 

Lemma: c'oro  
Number: 26889  
წორო ზმნზ. ერთად; თანასწორად. მიდართეს ჟირხოლოქ წორო: ი. ყიფშ., გვ. 18 -- წავიდნენ ორივე ერთად. ათაქინეშე
ძღაბი დო ბოში წორო რენა: მ. ხუბ., გვ. 249 -- აქ გოგო და ბიჭი ერთად არიან. სით ქულა, მათ ქულა, - წორო დიბდგათ
ხულა: თ. სახოკ., გვ. 257 -- შენც კოჭლი, მეც კოჭლი, - ერთად დავიდგათ ქოხი. ჟირი თუთას ქორდეს წორო: ქხს, 2, გვ. 68 --
ორ თვეს იყვნენ ერთად. წოროთ სწორედ. წოროთ მუნერო იჸუუნი, ვებჩინით ათეშნერიშა: ი. ყიფშ., გვ. 162 -- სწორედ
როგორ იქნა, ვერ გავიგეთ (ვიცანით) ამნაირად. იხ. არ-წორო, აჲწორო. 

Lemma: c'oro-c'oro  
Number: 26890  
წორო-წორო ზმნზ. ერთად; თანაბრად; თანასწორად. ვიცხოვრათ წორო-წორო: ქხს, 1, გვ. 100 -- ვიცხოვროთ ერთად.
ანდერძის დიიბჩინა: წორო-წორო დობთხორანი: მასალ., გვ. 120 -- ანდერძს დავტოვებ (დავიბარებ), ერთად რომ
დაგვმარხონ. 

Lemma: c'orc'o  
Number: 26891  
წორწო (წორწოს) იგივეა, რაც წორო-წორო, -- თანასწორი. წორწოთ ზმნზ. თანასწორად. წორწოთ შქას გოკვათეს --
თანასწორად შუაზე გაჭრეს. 

Lemma: c'oc'inar-i  
Number: 26892  
წოწინარ-ი, წოწნარ-ი (წოწ{ი}ნარს) ჭიდან წყლის ამოსაღები მოწყობილობა, -- ოწინარი, წოწინა. 

Lemma: -c'ox  
Number: 26893  
-წოხ (-წო-ხ) რთული ფუძის შემადგენელი ნაწილი (=წინ): გოღა+წოხ გუშინწინ; გო+წოხ შარშანწინ. 

Lemma: c'oxle  
Number: 26894  



წოხლე, წოხოლე ზმნზ. წინ; წინათ, ადრე. წოხლე ოჭიში უკოხლე ქვარა: ი. ყიფშ., გვ. 184 -- წინ ზურგი და უკან მუცელი
(გამოცანა: წორღვი წვივი). არძაშ წოხოლე მიოღვარუნი, თი გინი არძაში უკული ოწინესია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 14 --
ყველაზე წინ რომ დაიბღავლა, იმ ხბოს ყველაზე ბოლოს მოაწოვესო. ათენეფი კოსჷ წოხოლე ქაწუუდუ ნდიიქჷ: ა. ცაგ., გვ.
35 -- ესენი კაცს წინ დაუდო დევმა. შდრ. ლაზ. წოხლე წინ, წინათ (ნ. მარი). 

Lemma: c'oxleian-i  
Number: 26895  
წოხლეიან-ი, წოხოლეიან-ი (წოხ{ო}ლეიანს) წინანდელი. წოხლეიანი დღალეფი -- წინანდელი დღეები. მუში
წოხოლიანი მაჸალე მაფაში სქუა - ბოში ორდჷ: ი. ყიფშ., გვ. 51 -- მისი წინანდელი ამხანაგი (მეგობარი) მეფის შვილი -
ბიჭი იყო. 

Lemma: c'oxlen-i  
Number: 26896  
წოხლენ-ი, წოხოლენ-ი (წოხ{ო}ლენს) წინა; წინანდელი. წყარი ქოჩი, წოხოლენი კუჩხეფი ვადიშოლანჷ ნი, თეში: ი.
ყიფშ., გვ. 8 -- წყალი დაალევინე, წინ ფეხები რომ არ დაისველონ, ისე. ოსურქ წოხოლენი დო უკახალენ კარი{შ}შქას
ქიგეღურუა: თ. სახოკ., გვ. 256 -- ქალი წინა და უკანა კარს შუა (სიარულით) მოკვდაო. შდრ. ოწოხოლე. ლაზ. წოხლენი
ადრინდელი, წინანდელი (ნ. მარი). 

Lemma: c'oxlenish{n}oro  
Number: 26897  
წოხლენიშ{ნ}ორო ზმნზ. წინანდებურად. ასე ხოლო წოხლენიშნორო იჸუ: აია, 1, გვ. 26 -- ახლაც წინანდებურად იქნა. 

Lemma: c'oxleshe  
Number: 26898  
წოხლეშე, წოხოლეშე ზმნზ. წინიდან. წოხოლეშე ოხვამე დო უკახალე სახარება: ი. ყიფშ., გვ. 147 -- წინიდან ეკლესია
უკან სახარება. წოხოლეშე თურქეფი დო უკოხოლე ხიზანეფი: ი. ყიფშ., გვ. 138 -- წინიდან თურქები და უკან ხიზნები.
წოხოლეშე სკვამი რექ: ქხს, 1, გვ. 143 -- წინიდან ლამაზი ხარ. 

Lemma: c'oxoleshes  
Number: 26899  
წოხოლეშეს ზმნზ. წინ. 

Lemma: c'oxolian-i  
Number: 26900  
წოხოლიან-ი (წოხოლიანს) წინანდელი. თის წოხოლიანი ცხენიშე მაჟირა თიზჷმაში უმოსიქ ვაასხაპუ: ი. ყიფშ., გვ. 45 --
მან წინანდელი ცხენის მეორე იმდენზე მეტის გადახტომა ვერ შეძლო. 

Lemma: c'oxoshe  
Number: 26901  
წოხოშე ზმნზ. წინიდან. იხ. წოხოლეშე. 

Lemma: c'oxe'le  
Number: 26902  
წოხჷლე იხ. წოხოლე. ბრელი ხეში მანჩალარი გარემებეფქ აწმახაბარკეს წოხჷლე -- ბევრი ხელის შემშლელი
გარემოებები დაგვხვდა წინ. 

Lemma: c'oxe'leian-i  
Number: 26903  
წოხჷლეიან-ი, წოხჷლენ-ი (წოხჷლეიანს) იხ. წოხოლენი; წოხოლეიანი. წოხჷლენი კარიშე მინიიბლი დო უკახალენი
კარიშე გჷმიიბლია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 58 -- წინა კარიდან შევედი და უკანა კარიდან გამოვედიო. წოხჷლეიანი ბედი დო
უკულიანი - გვერდი: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 173 -- წინანდელი ბედი და მერმინდელი - ნახევარი. 

Lemma: c'rial-i  
Number: 26904  
წრიალ-ი (წრიალს) წრიალი. მუჟანს ვაძირუნსინი, იჭყანს წრიალს -- როდესაც ვერ ნახავს, იწყებს წრიალს. 

Lemma: c'rom-i  
Number: 26905  
წრომ-ი (წრომს). იგივეა, რაც რწომი, წომი, -- ზოოლ. ჭოტი. 

Lemma: c'ruan-i  
Number: 26906  
წრუან-ი (წრუანს): წრუანი პარკი წვრილი (შუაში) პარკი (აბრეშუმისა). 

Lemma: c'rup'ua  
Number: 26907  
წრუპუა (წრუპუას) სახელი წრუპუნს ზმნისა -- წრუპვა. ღვინს ჭიჭე-ჭიჭეთ ქოწრუპუნს -- ღვინოს ცოტ-ცოტად (კი) წრუპავს.
წრუპუნს (გეწრუპუ შეწრუპა, გეუწრუპუ შეუწრუპავს, გენოწრუპუე(ნ) შეწრუპავდა თურმე) გრდმ. წრუპავს. იწრუპე(ნ) (იწრუპუ
შესაძლებელი გახდა {შე}წრუპვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. წრუპუნს ზმნისა -- შეიძლება {შე}წრუპვა. აწრუპე(ნ) (აწრუპუ შეძლო
ეწრუპა, -- , ნოწრუპუე(ნ) შესძლებია ეწრუპა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უწრუპუნს ზმნისა -- შეუძლია წრუპოს. ოწრუპაფუანს
(ოწრუპაფუუ აწრუპვინა, უწრუპაფუაფუ უწრუპვინებია, ნოწრუპაფუე(ნ) აწრუპვინებდა თურმე) კაუზ. წრუპუნს ზმნისა -- აწრუპვინებს.
მაწრუპალი მიმღ. მოქმ. მწრუპავი. ოწრუპალი მიმღ. ვნებ. მყ. საწრუპ{ავ}ი. ნაწრუპა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაწრუპი. ნაწრუპუერი მიმღ. ვნებ.
წარს. წრუპვის საფასური. 

Lemma: c'ruk-i  
Number: 26908  
წრუქ-ი (წრუქის) იგივეა, რაც წაქა, -- ყველის ამოყვანის შემდეგ დარჩენილი შრატი. იხ. გირი. შდრ. ზ. აჭარ., გურ. წურუქა. 



Lemma: c'u1  
Number: 26909  
წუ1 (წუს) ბზე. წუ რე ჭვეში ნაჩიჩოლა -- `წუ' არის ჭვავის ნაფშვენი (ბზე). ფაცხას ჯვეშო წუთ, ჭვეშ ნაჩიჩოლათ, რთუნდენს
-- ფაცხას ძველად ბზით, ჭვავის ნაფშვენით, ხურავდნენ. შდრ. ძვ. ქართ. წუელი მარცვლეულის ღერო (ვ. თოფურია, გ.
როგავა); ჩალის ნამცეცი, ნაწვერალი, ღერო (ი. აბულ., ლექსკ.); ლაზ. წუ ბზე (ნ. მარი). 

Lemma: c'u2  
Number: 26910  
წუ2 ზმნზ. იგივეა, რაც წი, -- წელს. იხ. წჷ. 

Lemma: c'uala  
Number: 26911  
წუალა (წუალას) სახელი წუნს ზმნისა -- წოვა. გინქ წუალა გეუჭყუა: ი. ყიფშ., გვ. 43 -- ხბომ წოვა დაუწყოო. ინა ართ თუთას
ძუძუს წჷნდჷ: მ. ხუბ., გვ. 203 -- ის ერთი თვე ძუძუს წოვდა. ითამჷ წჷნდჷკონი, თეში ნიჩვიში ჩირქოლი დუუჭყუა: ა. ცაგ., გვ.
54 -- ვითომ წოვდა, ისე ტუჩის წასმა (მაგრად) დაუწყოო. წუნს (გეწუუ მოწოვა, გეუწუუ მოუწოვია, გენოწუე(ნ) მოწოვდა თურმე) გრდმ.
წოვს. უწუნს (გეუწუუ მოუწოვა, გეუწუუ მოუწოვია) გრდმ. უწოვს. იწიინე(ნ) (იწიინუ შესაძლებელი გახდა {მო}წოვა, -- , -- ) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. წუნს ზმნისა -- შეიძლება {მო}წოვა. აწიინე(ნ) (აწიინუ შეძლო {მო}ეწოვა, -- , ნოწუუე(ნ) შესძლებია {მო}წოვა) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. უწუნს ზმნისა -- შეუძლია {მო}წოვოს. ოწუაფუანს (ოწუაფუუ აწოვინა, უწუაფუაფუ უწოვებინებია, ნოწუაფ{უაფ}უე(ნ)
აწოვებინებდა თურმე) კაუზ. წუნს ზმნისა -- აწოვებინებს. მაწუალი მიმღ. მოქმ. მწოველი. ოწუალი მიმღ. ვნებ. მყ. საწოვი. მოწიირი
მიმღ. ვნებ. წარს. მოწოვილი. ნაწუა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაწოვი. ნაწუერი მიმღ. ვნებ. წარს. წოვის საფასური. უწუუ მიმღ. უარყ.
უწოვი. 

Lemma: c'uapa  
Number: 26912  
წუაფა (წუაფას) იგივეა, რაც წება, -- წობა. იხ. გეწუაფა. 

Lemma: c'ueba  
Number: 26913  
წუება (წუებას) იხ. წვიება; მოწვება. 

Lemma: c'uvlir-i  
Number: 26914  
წუვლირ-ი, წულირ-ი (წუ{ვ}ლირს) იგივეა, რაც წაულირი, -- მიმღ. ვნებ. წარს. წუთმურს ზმნისა -- წამხდარი. შხვას
ვასქჷლიდე გური წუვლირი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 61 -- სხვას არ შეუძლია მოარჩინოს გულ-წამხდარი. 

Lemma: c'ut-i  
Number: 26915  
წუთ-ი, წუნთ-ი (წუ{ნ}თის, წუნს) წუთი. ართ წუნცჷ გეგიშაანწყუუ მელახ-მელახჷ: ი. ყიფშ., გვ. 17 -- ერთ წუთში გამოაწყო
ცალ-ცალკე. 

Lemma: c'utishsopel-i  
Number: 26916  
წუთიშსოფელ-ი, წუთიისოფეი ბ.- მარტ. (წუთიშსოფელს, წუთიისოფერს) წუთისოფელი. გურს გიჸვილჷნდას იჸიი
წუთიშსოფელი: ი. ყიფშ., გვ. 137 -- გულს გიკლავდეს იქნება წუთისოფელი. 

Lemma: c'utxe  
Number: 26917  
წუთხე (წუთხეს) მარილიანი, მლაშე; მწუთხე. შდრ. ქართ. წათხი; ლაზ. წუთხ: მწუთხე მარილიანი (ნ. მარი). 

Lemma: c'uk'al-i  
Number: 26918  
წუკალ-ი, წუკალე, წუკაე (წუკალს, წუკა{ლ}ეს) სპილენძის (თუჯის) პატარა ქვაბი. წაქას ქინვობუნდით თუნჯიას, ვარდა
ჭანერს, ვარდა წუკალეს, ქათურზანდით დაჩხირს ნაფუნეფიში (ნადუღიშ) ოფუნაფალო -- შრატს ჩავასხამდით თუჯის
ქვაბში, ან ჭანერში, ან პატარა ქვაბში, შევუნთებდით ცეცხლს ნადუღის ასადუღებლად. შდრ. გურ. წუკალა თუჯის პატარა
ქვაბი (ვ. ბერ., ა. ღლ.). ლაზ. წუკალი2, ჭუკანი დიდი ქვაბი (ნ. მარი). 

Lemma: c'ula  
Number: 26919  
წულა (წულას) იხ. წაულა. 

Lemma: c'ule  
Number: 26920  
წულე (წულეს) იხ. წულეისკირი (გვარია სამეგრელოში). შდრ. ლაზ. წულუ პატარა (ნ. მარი). 

Lemma: c'uleisk'iri  
Number: 26921  
წულეისკირი (წულეისკირს) ღ *წულეიშ სკირ-ი პატარის შვილი. შდრ. ქართ. გვარი პატარაშვილი. 

Lemma: c'ulir-i  
Number: 26922  
წულირ-ი (წულირს) მიმღ. ვნებ. წარს. წუურს ზმნისა -- წამხდარი. 

Lemma: c'ulish-i  
Number: 26923  
წულიშ-ი (წულიშის) მთა ჩრდილოეთ სამეგრელოში (ი. ყიფშ.). წულიში ყანწო გეშაფთოლე დო ინგჷრი ღვინი რდასჷ,



ხარხის თეში ოხვამალო ხოლო ვაუბაღჷ დღასჷ -- წულიში ყანწად რომ ამოვთალო და ენგური ღვინო იყოს, ხალხს ისე
(უბრალოდ) დასალოცადაც არ ეყოფა არასოდეს. 

Lemma: c'um-i  
Number: 26924  
წუმ-ი (წუნს/ც) სეკუნდი, წამი (ი. ყიფშ.). აკაწუნს -- ერთ წამში, ერთ წუთში. იხ. მინუტი. 

Lemma: c'uma  
Number: 26925  
წუმა (წუმას) იგივეა, რაც წიმა, წჷმა, -- სახელი წენს ზმნისა -- დაქცევა, დაღვრა. ღვინს სოთი შუნანი, თექი წენს -- ღვინოს
სადაც სვამენ, იქ იღვრება. წყარიში წუმა პროლს ვეითიაჭოფე, ჸორდუ -- წყლის ღვრას იატაკი ვერ იტანს, ლპება. წენს
(დოწუუ დაიღვარა, დოწუმე{ლე}(ნ) დაღვრილა, დონოწუმუე(ნ) დაიღვრებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. იღვრება. მაწუმალი მიმღ. მოქმ.
{და}მღვრელი. ოწუმალი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}საღვრელი. დოწუმილი მიმღ. ვნებ. წარს. დაღვრილი. დონაწუმა მიმღ. ვნებ. წარს.
დანაღვარი. დონაწუმუერი მიმღ. ვნებ. წარს. დაღვრის საფასური. {უდ}უწუმუ მიმღ. უარყ. {და}უღვრელი.შდრ. ბუმა. 

Lemma: c'umnac'ila  
Number: 26926  
წუმნაწილა (წუმნაწილას) მიმღ. ვნებ. წარს. წუმოწილუნს ზმნისა -- ანაკრეფი. თირიშ ურჩქიაში რექჷ, წუმნაწილა
გიშერიში: ქხს, 1, გვ. 110 -- თოვლზე უფრო თეთრი ხარ, ანაკრეფი გიშრისა. იხ. წილუა. 

Lemma: c'umo-  
Number: 26927  
წუმო- იხ. წიმო- (რთული ზმნისწინი). 

Lemma: c'umorc'upua  
Number: 26928  
წუმორწუფუა (წუმორწუფუას) სახელი წუმორწუფანც ზმნისა -- გამყინავი ხმით წივილი. უნოშქერეთ მინდორ-ჭალეფც
წჷმორწუფანც ხოჯი რკინაში:ყაზაყ., 11.04.1931, გვ. 3 -- უნახშიროდ მინდორ-ჭალებში გამყინავი ხმით წივის რკინის ხარი
(ტრაქტორი). შდრ. რწუფუა. 

Lemma: c'umo՚otama  
Number: 26929  
წუმოჸოთამა (წუმოჸოთამას) სახელი წუმაჸოთანს ზმნისა -- (თვალის) წამოგდება. თექ ყაზაყიქ მინილჷკონი,
გემწუჸოთანდეს თოლს: მ. ხუბ., გვ. 342 -- იქ გლეხი რომ შესულიყო, წამოუგდებდნენ თვალს. გადატ. დასმენა. 

Lemma: c'umoch'q'apa  
Number: 26930  
წუმოჭყაფა (წუმოჭყაფას) სახელი წიმიჭყანს ზმნისა -- წამოწყება. 

Lemma: c'umoxon-i  
Number: 26931  
წუმოხონ-ი (წუმოხონს) იგივეა, რაც წიმოხონი, -- 1. მომავალი; 2. იქითა მხრისა. 

Lemma: c'umula  
Number: 26932  
წუმულა (წუმულას) სახელი წუმურს ზმნისა -- წასვლა; გასვლა. ბაზარიშათ ვა მწურქ: ეკური, გვ. 384 -- ბაზარშიაც არ
გავალ. 

Lemma: c'un-i  
Number: 26933  
წუნ-ი (წუნს) წუნი. ნუგეშის ვა ველუქ, ვავორწყექ წუნს -- ნუგეშს არ ველოდები, ვერ ვხედავ წუნს. 

Lemma: c'unga  
Number: 26934  
წუნგა (წუნგას) სულელი (დ. ფიფია). 

Lemma: c'unt-i  
Number: 26935  
წუნთ-ი (წუნთის) წუთი. 

Lemma: c'unk'al-i  
Number: 26936  
წუნკალ-ი (წუნკალ/რს) წუნკალი, წუწკი, უჯიშო (ძაღლი, ღორი). // გადატ. ზნედაცემული, გათახსირებული. დაანები დუდი
ეთი წუნკალ კოს! -- გაანებე თავი იმ წუნკალ კაცს 

Lemma: c'unc'k'-i  
Number: 26937  
წუნწკ-ი (წუნწკის) იგივეა, რაც წკუნწკი, -- ძუნწი; წუწკი. 

Lemma: c'unc'ux-i  
Number: 26938  
წუნწუხ-ი (წუნწუხის) მწვირე; წუნწუხი. 

Lemma: c'up'ak'-i  
Number: 26939  
წუპაკ-ი (წუპაკის) იგივეა, რაც წუნკალი. დიდი წუპაკი კოჩი რე -- დიდი წუპაკი კაცი არის. 



Lemma: c'urapa  
Number: 26940  
წურაფა (წურაფას) სახელი ოწურუანს ზმნისა -- მითითება, მისწავლება გზისა; მეგზურობა; სწავლება. უკული შარაში
წურაფა დო შხვა მუთუნი დამავალეს: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 100 -- შემდეგ მეგზურობა (გზის მითითება) და სხვა რამ
დამავალეს. გიშინანა ჩქინი ჯვეში დო რენა წურაფას: ქხს, 1, გვ. 288 -- გაიხსენებენ ჩვენი ძველები და უთითებენ (არიან
მითითებაში). თუნთიშა ქაწურე: მ. ხუბ., გვ. 10 -- დათვთან ასწავლე. მიდართჷ, სოდეთ თი ცირაქ ოწურუუნი: ი. ყიფშ., გვ. 48
-- წავიდა, სადაც იმ გოგომ ასწავლა (მიუთითა). შხვა ჯოჯოხეთიშა ქოიწურუაფუ: მასალ., გვ. 21 -- სხვა ჯოჯოხეთში
გაგიგზავნია (მიგითითებია). მის უჩქუ, მუსუ უწურუანც მომავალი შარა ჭყელი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 68 -- ვინ იცის, რას
მოასწავებს მომავალი გზა წყეული. ოწურუანს (ოწურუუ {მი}უთითა, უწურუაფუ {მი}უთითებია, ნოწურაფუე(ნ) უთითებდა თურმე) გრდმ.
უთითებს, ასწავლის (გზას). იწურუანს (იწურუუ მიიმართა, გაგზავნა; უწურუაფუ მიუმართავს, მიუთითებია) გრდმ. სათავ. ქც.
ოწურუანს ზმნისა -- მიიმართავს, მიითითებს, იგზავნის (თავისკენ). უწურუანს (უწურუუ მიუთითა; უწურუაფუ მიუთითებია,
უსწავლებია) გრდმ. სასხვ. ქც. ოწურუანს ზმნისა -- უთითებს, წარმართავს, ასწავლის (ვინმესკენ ან რამისკენ). იწურენე(ნ)
(იწურენუ შესაძლებელი გახდა წარმართვა, მიმართვა; -- ; -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ოწურუანს ზმნისა -- შეიძლება წარმართვა,
გაგზავნა, სწავლა (გზისა). აწურენე(ნ) (აწურენუ შეძლო ესწავლებინა, მიეთითებინა (გზა); -- ; ნოწურაფუე(ნ) შესძლებია მითითება,
სწავლება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უწურუანს ზმნისა -- შეუძლია მიუთითოს, ასწავლოს (გზა). ოწურაფუანს (ოწურაფუუ
ასწავლებინა (გზა); უწურაფუაფუ უსწავლებინებია; ნოწურაფუაფუე(ნ) ასწავლებინებდა, ათითებინებდა (გზას)) კაუზ. ოწურუანს ზმნისა
-- ათითებინებს, ასწავლებინებს (გზას...). მაწურაფალი მიმღ. მოქმ. მიმთითებელი, მასწავლებელი (გზისა...). ოწურაფალი მიმღ.
ვნებ. მყ. სათითებელი, სასწავლებელი. წურაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. მითითებული, მინასწავლები. ნაწურეფი მიმღ. ვნებ. წარს.
მინათითები, მინასწავლები. ნაწურაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. მითითების, მისწავლების საფასური. {უმუ}უწურაფუ მიმღ. უარყ.
მიუთითებელი, მიუსწავლებელი.იხ. გეწურაფა, მეწურაფა. 

Lemma: c'urapil-i  
Number: 26941  
წურაფილ-ი (წურაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ოწურუანს ზმნისა -- მითითებული, მიმართული, მინიშნებული,
{მი}ნასწავლები, ნაჩვენები. თე ცირაში ჸუდე წურაფილიე ეშა: მ. ხუბ., გვ. 175 -- ამ ცირას სახლი მითითებულია
(ნასწავლებია) ამისთვის. მოლე ორე წურაფილი: ქხს, 1, გვ. 244 -- გამოღმა მოასწავლეს (არის მოთითებული). 

Lemma: c'urbel-i  
Number: 26942  
წურბელ-ი (წურბელ/რს) ზოოლ. წურბელა. 

Lemma: c'urex-i  
Number: 26943  
წურეხ-ი (წურეხის) იგივეა, რაც წირეხი, -- წირეხი. 

Lemma: c'urtulia  
Number: 26944  
წურთულია (წურთულიას) წვეტიანი. დუდწურთულია თავწვრილი (კაცი). 

Lemma: c'uril-i  
Number: 26945  
წურილ-ი (წურილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. წურუნს ზმნისა -- 1. ყურზე სერდადებული. 2. დაწურული (ყურძენი). 3.
მონაკვეთებად (კვლებად) დაყოფილი სახნავ-სათესი ადგილი. 

Lemma: c'urua1  
Number: 26946  
წურუა1 (წურუას) სახელი წურუნს ზმნისა -- წურვა. ჸურძენს ხეთ წურუნს -- ყურძენს ხელით წურავს. იხ. ჭახუა; ჭყანჭყუა. 

Lemma: c'urua2  
Number: 26947  
წურუა2 (წურუას) დაკვალვა. წურუა დიხაში -- სახნავში ხვნის დროს შორიშორს კვლის გავლება, -- კვლების გაკეთება. ართი
წურუა დიხაქ მიკაასქიდუ ოხონალქ -- ერთი კვალი მიწა დარჩა (მირჩა) მოსახვნელი. აგაფათ დიხაშ ხონუაბორჯის
დიორდეშე დოწურუნა დო უკული დიიჭყანა ხონუას -- კავით მიწის მოხვნის დროს ჯერ დაკვალავენ და შემდეგ დაიწყებენ
ხვნას. 

Lemma: c'urua3  
Number: 26948  
წურუა3 (წურუას): წურუა ჸუჯიში 1. ყურის დაბლა დახრა. // გადატ. ყურადღების მოდუნება. ჸუს მუს წურუქ ჯოღორი -
ცალო? -- ყურს ძაღლივით რატომ ხრი (დაბლა)? იხ. გეწკურუა. 2. საქონლის ყურზე ნიშნის დადება, დასერვა. 

Lemma: c'uruk-i  
Number: 26949  
წურუქ-ი, წურქ-ი (წურუქის) იგივეა, რაც წაქა, წრუქი. 

Lemma: c'urc'in-i  
Number: 26950  
წურწინ-ი (წურწინს) წრიპინი, წრუპუნი, წრუწუნი; ჭიჭყინი. შდრ. ჭურჭინი. 

Lemma: c'urc'ina  
Number: 26951  
წურწინა (წურწინას) ზოოლ. წრუწუნა. შდრ. ჭუკი. 

Lemma: c'urc'inapa  
Number: 26952  
წურწინაფა (წურწინაფას) სახელი ოწურწინუანს ზმნისა -- გადაგდება, გასროლა; გადაგდებისას ჰაერის გაპობით
გამოცემული წვრილი ხმა. გურქ მუურთუ დო მინდორიშა ქააწურწინუუ ვიშო -- გაბრაზდა (გული მოუვიდა) და მინდორში



გადააგდო (წუილის ხმის გამოცემით). ოწურწინუანს (ოწურწინუუ გადააგდო, უწურწინუაფუ გადაუგდია, ნოწურწინაფუე(ნ) გადააგდებდა
თურმე) გრდმ. ისვრის, გადააგდებს წვრილი ხმის გამოცემით. შდრ. ჭურჭინაფა. 

Lemma: c'urc'inua  
Number: 26953  
წურწინუა (წურწინუას) სახელი წურწინუნს ზმნისა -- წრიპინი. ვალიცალო თექი დოლჷ, სოდე დოუწურწინუანც: მასალ.,
გვ. 66 -- ელვასავით იქ გაჩნდება, სადაც დაუწრუპუნებს. წურწინუნს (წურწინუ იწრიპინა, უწურწინუ უწრიპინია, ნოწურწინუე(ნ)
წრიპინებდა თურმე) გრდუვ. საშ.- მოქმ. წრიპინებს. შდრ. წირწინი. 

Lemma: c'urc'ua  
Number: 26954  
წურწუა (წურწუას) სახელი წურწუნს ზმნისა -- დალევა; გამოწოვა, გამოწრუპვა. გვარიანს წურწუნს ღვინს -- გვარიანად
წრუპავს ღვინოს. წურწუნს (გეწურწუ შესვა წრუპვით, გეუწურწუუ შეუსვამს, გენოწურწუე(ნ) შესვამდა) გრდმ. სვამს წრუპვით, -- წრუპავს.
ოწურწაფუანს (ოწურწაფუუ აწრუპვინა, უწურწაფუაფუ უწრუპვინებია, ნოწურწაფ{უაფ}უე(ნ) აწრუპვინებდა თურმე) კაუზ. წურწუნს ზმნისა --
ალევინებს, აწრუპვინებს. მაწურწალი მიმღ. მოქმ. მწრუპავი. ოწურწალი მიმღ. ვნებ. მყ. საწრუპ{ავ}ი. ნაწურწა მიმღ. ვნებ. წარს.
ნაწრუპი. ნაწურწუერი მიმღ. ვნებ. წარს. წრუპვის საფასური. უწურწუ მიმღ. უარყ. {შე}უწრუპავი.შდრ. ღურწუა; ლაზ. წუწონუ წოვა
(ნ. მარი). 

Lemma: c'urc'uma  
Number: 26955  
წურწუმა (წურწუმას) იგივეა, რაც კურკუმა, -- კუმკუმა, კურკუმა (პ. ჭარ.). წურწუმა თიხის პატარა, მუცლიანი ჭურჭელი იყო,
ვიწრო და მაღალი ყელი ჰქონდა, თავი - მრგვალი და ფართო (მასალები, ტ. 2, ნაწ. 1, გვ. 227). წურწუმა ხის ჭურჭელი იყო;
ჰქონდა ხელისგულისოდენა ძირი, მუცელი - ფართო, ყელი - ვიწრო. წურწუმას წუხუნკით თლიდნენ (მასალები, ტ. 2, ნაწ. 1,
გვ. 233). შდრ. გურ. წურუმა ხელსაბანი ჭურჭელი (ა. ღლ.). 

Lemma: c'urc'upa  
Number: 26956  
წურწუფა (წურწუფას) გოგირდი. ბინეხიში წამალუა წარმაქით დო წურწუფათ: ყაზაყ., 16.03.1930, გვ. 2 -- ვაზის შეწამვლა
შაბიამნითა და გოგირდით. სქანი წურწუფა, სქანი გვაჯილა!: ქხს, 1, გვ. 171 -- შენი წუმწუმა (გოგირდი), შენი გვაჯილა! 

Lemma: c'ut'in-i  
Number: 26957  
წუტინ-ი (წუტინს) წვრილ-წვრილი (და), უშნო ტყუილების თქმა (მ. ძაძ., 2, გვ. 169). 

Lemma: c'ugha//c'ughaz-i  
Number: 26958  
წუღა//წუღაზ-ი (წუღას//წუღაზის) წუღა. ტყავის უყელო ფეხსაცმელი, წინ საპირე ამოღებული აქვს, ძირი შემოკერებულია
(მასალები, ტ. 3, ნაწ. 1, გვ. 250). დიდაქ ქუმუღჷ სქუასჷ ჩანიკითიში მაშხვა წუღაზეფი: ი. ყიფშ., გვ. 60 -- დედამ მოუტანა
შვილს ცერი თითის სიმსხო წუღები. იხ. ჩაფლა. შდრ. ლაზ. წუღა ტყავის ჩუსტი (ნ. მარი). 

Lemma: c'ugha-mest'-i  
Number: 26959  
წუღა-მესტ-ი (წუღა-მესტის) წუღის შიგნით იცვამდნენ არა მარტო წინდებს, არამედ თხელი ტყავისაგან შეკერილ მესტებს (//
მესთებს), აქედან: წუღა-მესტი. 

Lemma: c'uc'el-i  
Number: 26960  
წუწელ-ი (წუწელ/რს) 1. უზადო, წმინდა. წუწელი -- ოზადულა ვაუღუნ ფერი -- ზადი რომ არ აქვს ისეთი. წუწელი ორქო --
უზადო (წმინდა) ოქრო, ბაჯაღლო. შურო ვაგოცოდუქო, ბაია წუწელს ქოვგუქუნი: ქხს, 1, გვ. 80 -- სულ არ გეცოდები, ბაია
ყვითელს (მთლად ყვითელს) რომ ვგავარ. 2. ბაჯაღლო (დ. ფიფია). 

Lemma: c'uc'in-i  
Number: 26961  
წუწინ-ი (წუწინს) 1. კოღოს წუილის მსგავს წვრილ ხმაზე ლაპარაკი. 2. წუწუნი. 

Lemma: c'uc'inua  
Number: 26962  
წუწინუა (წუწინუას) სახელი წუწინუნს ზმნისა -- წუწუნი. ირო წუწინუნს, გეშამიღუ შური -- მუდამ წუწუნებს, ამომიღო სული.
წუწინუნს (წუწინუ იწუწუნა, უწუწინუ უწუწუნია, ნოწუწინუე(ნ) წუწუნებდა თურმე) გრდუვ. საშ.- მოქმ. წუწუნებს. ოწუწინაფუანს (ოწუწინაფუუ
აწუწუნინა, უწუწინაფუაფუ უწუწუნებინებია, ნოწუწინაფ{უაფ}უე(ნ) აწუწუნებინებდა თურმე) კაუზ. წუწინუნს ზმნისა -- აწუწუნებინებს.
მაწუწინალი მიმღ. მოქმ. მაწუწუნებელი; მოწუწუნე. ოწუწინალი მიმღ. ვნებ. მყ. საწუწუნებელი; საწუწუნო. ნაწუწინა მიმღ. ვნებ. წარს.
ნაწუწუნები. ნაწუწინუერი მიმღ. ვნებ. წარს. წუწუნის საფასური. შდრ. წირწინუა. 

Lemma: c'uc'k'-i  
Number: 26963  
წუწკ-ი (წუწკის) იგივეა, რაც წუნწკი, წკუნწკი, -- წუნკალი; წუწკი. 

Lemma: c'uc'onua  
Number: 26964  
წუწონუა (წუწონუას) სახელი წუწონუნს ზმნისა -- წუწნა. წუწონუნს (გოწუწონუ გაწუწნა, გოუწუწონუ გაუწუწნია, გონოწუწონუე(ნ)
გაწუწნიდა თურმე) გრდმ. წუწნის. 

Lemma: c'uxare  
Number: 26965  
წუხარე (წუხარეს) მწუხარე. დიდი წუხარეთჷ იწაჯღონჷ თენენსჷ: ა. ცაგ., გვ. 24; ი. ყიფშ., გვ. 35 -- დიდი მწუხარებით
გაუძღვა (წინ) ამათ. 



Lemma: c'uxareba  
Number: 26966  
წუხარება (წუხარებას) მწუხარება. თიჯგუა წუხარებაშ გიტარა მიოგჷ თე ბოშიქ: მ. ხუბ., გვ. 200 -- ისეთი მწუხარების
გიტარა დაუკრა ამ ბიჭმა. მიჩქ, წუხარებას რექინ: მ. ხუბ., გვ. 28 -- ვიცი, მწუხარებაში რომ ხარ. 

Lemma: c'uxeba  
Number: 26967  
წუხება (წუხებას) სახელი წუხენს ზმნისა -- წუხება, წუხილი. ირიათო იწუხებუ ჩქიმი გური: ი. ყიფშ., გვ. 130 -- სულ წუხდება
ჩემი გული. მუშენ იწუხებუქია?: ი. ყიფშ., გვ. 32 -- რატომ წუხდებიო? ხორა წუხენდუ: ორცხონჩქ გეეძვირუა -- ქაჩალი
წუხდა: სავარცხელი გაძვირდაო. წუხენს (იყენ. იწუხუ იწუხა, უწუხებუ უწუხია, ნოწუხებუე(ნ) წუხდა თურმე) გრდუვ. საშ.- მოქმ. წუხს.
აწუხენს (აწუხუ {შე}აწუხა, უწუხებუ {შე}უწუხებია) გრდმ. აწუხებს. იწუხენს (იწუხუ {შე}იწუხა, უწუხებუ {შე}უწუხებია) გრდმ. სათავ. ქც.
აწუხენს ზმნისა -- იწუხებს თავს. უწუხენს (შეუწუხუ შეუწუხა, შეუწუხებუ შეუწუხებია) გრდმ. სასხვ. ქც. აწუხენს ზმნისა -- უწუხებს.
იწუხებუ{უ}(ნ) (შიიწუხუ შეწუხდა, შეწუხებე{ლე}(ნ) შეწუხებულა) გრდუვ. ვნებ. აწუხენს ზმნისა -- წუხდება. ეწუხებუ{უ}(ნ) (შეეწუხუ
შეუწუხდა, შეწუხებუუ შესწუხებია) გრდუვ. ვნებ. უწუხენს ზმნისა -- უწუხდება. იწუხენე(ნ) (იწუხენუ შესაძლებელი გახდა {შე}წუხება, -- ,
-- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. აწუხენს ზმნისა -- შეიძლება {შე}წუხება. აწუხენე(ნ) (აწუხენუ შეძლო {შე}ეწუხებინა, -- , შენოწუხებუე(ნ)
შესძლებია შეეწუხებია) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უწუხენს ზმნისა -- შეუძლია {შე}აწუხოს. ოწუხებაფუანს (ოწუხებაფუუ აწუხებინა,
უწუხებაფუაფუ უწუხებინებია, ნოწუხებაფ{უაფ}უე(ნ) აწუხებინებდა თურმე) კაუზ. აწუხენს ზმნისა -- აწუხებინებს. მაწუხებელი მიმღ. მოქმ.
მაწუხებელი. ოწუხებელი მიმღ. ვნებ. მყ. საწუხებელი. შეწუხებული მიმღ. ვნებ. წარს. შეწუხებული. ნაწუხები/უ მიმღ. ვნებ. წარს.
{შე}ნაწუხები. ნაწუხებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {შე}წუხების საფასური. უშუწუხებუ, უწუხებუ მიმღ. უარყ. {შე}უწუხებელი. 

Lemma: c'uxunk'a  
Number: 26968  
წუხუნკა (წუხუნკას) რკინის ხელსაწყო-იარაღი, რომლითაც თლიდნენ წურწუმას (იხ.). ერთი თავი მოკაუჭებული ჰქონდა
(მასალები, ტ. 2, ნაწ. 1, გვ. 233). 

Lemma: c'e'  
Number: 26969  
წჷ იგივეა, რაც წი, წუ, -- წელს. წჷ თისჷ უჯინექჷ: ი. ყიფშ., გვ. 15 -- წელს იმას ვუყურებ. წჷ ბრელი აშენგარც გოწონერი
ნაჸვანჷს: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 145 -- წელს ბევრი ტირის (შუაში) შარშანდელ ნაყანევში. წჷ ბღურუქ დო ვარ(ი) წანას: მასალ.,
გვ. 54 -- წელს მოვკვდები თუ გაისად. შდრ. წანა. 

Lemma: c'e'k'ale'  
Number: 26970  
წჷკალჷ (წჷკალჷ-ს) დასავალი (დ. ფიფია). 

Lemma: c'e'ma  
Number: 26971  
წჷმა (წჷმას) იგივეა, რაც წიმა, წუმა. 

Lemma: c'e'max  
Number: 26972  
წჷმახ, წჷმახჷ ზმნზ. იხ. წიმახ, -- ადრე. წჷმახ დეენირზეს, მითჷ უმოსი ღვინც შუნდჷ: ი. ყიფშ., გვ. 16 -- ადრე
დანიზლავდნენ, ვინ{ც} მეტ ღვინოს დალევდა. ინტჷ კჷნი თი გვალაშა, სოდეთი წჷმახჷ რდესინი: ი. ყიფშ., გვ. 61 -- გაიქცა
ისევ იმ მთაში, სადაც ადრე (რომ) იყვნენ. წჷმახჷ იზჷმა ვაგუკვირუაფჷ: მ. ხუბ., გვ. 236 -- ადრე იმდენი არ გაუკვირვებია. 

Lemma: c'e'maxian-i  
Number: 26973  
წჷმახიან-ი (წჷმახიანს) ადრინდელი. თი რიგი პატიცემა ქოღოლუ, წჷმახიანიშ ხოლო უმოსი: მ. ხუბ., გვ. 72 -- იმ რიგის
პატივი სცა, ადრინდელზე კიდევ მეტი. 

Lemma: c'e'me  
Number: 26974  
წჷმე იხ. წიმე, -- წინ. 

Lemma: c'e'meian-i  
Number: 26975  
წჷმეიან-ი (წჷმეიანს) აღმა მდებარე. წჷმეიანი რზენი: პ. ცხად., ტოპონ., გვ. 118 -- აღმა (მდებარე) ვაკე. 

Lemma: c'e'me-k'e'ne  
Number: 26976  
წჷმე-კჷნე ზმნზ. წინ და უკან. იხ. წიმე-კინე. 

Lemma: c'e'mi  
Number: 26977  
წჷმი იხ. წიმი, -- წინ. ზურა წჷმი მიიქანჩჷ: ი. ყიფშ., გვ. 146 -- მშიშარა წინ იქაჩება. დღა-ამდღარი დირუმუუ, მარა წჷმი
იჯინით: მასალ., გვ. 97 -- დღევანდელი დღე დაბნელდება, მაგრამ წინ იყურეთ. 

Lemma: c'e'mian-i  
Number: 26978  
წჷმიან-ი (წჷმიანს) წინანდელი, მომავალი. წჷმიანი ამბეფიშენი იფჩუათ -- მომავალ ამბებზე ვისაუბროთ. შდრ. წჷმი. 

Lemma: c'e'mii  
Number: 26979  
წჷმიი იხ. წიმიი, -- წინ. მეურს წჷმიი, იჯინე კჷნიი: ი. ყიფშ., გვ. 182 -- მიდის წინ, იყურება უკან (გამოცანა: რქები). 

Lemma: c'e'mi-c'e'mi  
Number: 26980  



წჷმი-წჷმი იხ. წიმი-წიმი, -- წინდაწინ. ინა ირინერო წჷმი-წჷმიი მეურცუ -- ის ყოველნაირად წინ და წინ მიდის. 

Lemma: c'e'mo-  
Number: 26981  
წჷმო- იხ. წიმო-(რთული ზმნისწინი). დუდი წჷმოჭკჷრილი კათა სოდგა წჷმოსორგჷდეს: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 113 --
თავწაჭრილი კაცები ყველგან (სად არ) ეყარნენ წინ. 

Lemma: c'e'movalua  
Number: 26982  
წჷმოვალუა (წჷმოვალუას) იხ. წიმოვალაფა. 

Lemma: c'e'morde  
Number: 26983  
წჷმორდე ზმნზ. აქეთ; წინა მხარეს. წჷმორდე რე, აშო მიიკინანქინი -- წინა მხარეს არის, აქეთ რომ მოიწევ. შდრ.
დჷკორდე. 

Lemma: c'e'morina  
Number: 26984  
წჷმორინა (წჷმორინას) იხ. წიმორინა, -- წინ დგომა, წამოდგომა. 

Lemma: c'e'mosorgua  
Number: 26985  
წჷმოსორგუა (წჷმოსორგუას) იხ. წიმოსორგუა, -- ბევრის ყრა ერთად (წინ). დუდი წჷმოჭკჷრილი კათა სოდგა
წჷმოსორგჷდეს: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 113 -- თავწაჭრილი ხალხი ყველგან ეყარნენ (წინ). 

Lemma: c'e'mot'ek'ua  
Number: 26986  
წჷმოტეკუა (წჷმოტეკუას) იგივეა, რაც ტერკუა, -- ლაყბობა. ყაზაყეფი წჷმორენ დო ნინას წჷმოუტეკუანს: ი. ყიფშ., გვ. 161
-- გლეხები დგანან (წინ) და ლაყბობენ (დგას და ლაყბობს). 

Lemma: c'e'mox  
Number: 26987  
წჷმოხ ზმნზ. იხ. წიმოხ. შდრ. წჷმახ. 

Lemma: c'e'moxian-i  
Number: 26988  
წჷმოხიან-ი (წჷმოხიანს) იხ. წიმოხიანი, წჷმახიანი, -- წინანდელი. შდრ. ოწჷმახიანი. 

Lemma: c'e'moxuapa  
Number: 26989  
წჷმოხუაფა (წჷმოხუაფას) იხ. წიმოხუაფა. ართი კარდილა წჷმოხუნია დო თინა გამუნართინევა: ა. ცაგ., გვ. 21 -- ერთი
ქვაბია (წინ) დამხობილი და ის გადმოაბრუნეო. 

Lemma: c'e'r-i  
Number: 26990  
წჷრ-ი (წჷრს) იხ. წირი. ირკოჩიში გასაკვირი ათე წჷრი ჰავეფი: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 134 -- ყველას გასაკვირია ეს
წლევანდელი ჰავები. 

Lemma: c'e'radua  
Number: 26991  
წჷრადუა (წჷრადუას) იხ. წირადა, წირადუა, -- წრეტა. 

Lemma: c'e'rde  
Number: 26992  
წჷრდე (წჷრდეს) იხ. წირდე, წირდუ, -- მშრალი ადგილი; ხმელეთი. 

Lemma: c'e'rdu  
Number: 26993  
წჷრდუ (წჷრდუს) იხ. წირდუ. 

Lemma: c'e'rde'  
Number: 26994  
წჷრდჷ (წჷრდჷ-ს) იხ. წირდუ, -- მშრალი ადგილი. // გადატ. საღი, წმინდა. უბადო შური წჷრდჷს ოჩხუპუ: კ. სამუშ., ქართ.
ზეპ., გვ. 10 -- ბოროტი სული სიწმინდეს (// სული წმინდას) ებრძვის. 

Lemma: c'e'rex-i  
Number: 26995  
წჷრეხ-ი // წჷრხ-ი (წჷრ{ე}ხის) იხ. წირეხი, -- დაგრეხილი წნელი, ღვლერჭი. შდრ. წირღი. 

Lemma: c'e'ridua  
Number: 26996  
წჷრიდუა (წჷრიდუას) იხ. წირიდუა, წირადუა, -- წრეტა. 

Lemma: c'e'ric'ana  
Number: 26997  
წჷრიწანა // წჷრწანა იხ. წირ{ი}წანა. 



Lemma: c'e'roxua  
Number: 26998  
წჷროხუა (წჷროხუას) იხ. წირიხუა. 

Lemma: c'e'rua  
Number: 26999  
წჷრუა (წჷრუას) იხ. წირუა. კჷზით ზღვა გეწჷრეს -- კოვზით ზღვა ამორწყესო (ამოაშრესო). 

Lemma: c'e'rgh-i  
Number: 27000  
წჷრღ-ი (წჷრღის) იხ. წირღი, -- დაგრეხილი წნელი. 

Lemma: c'e'rghol-i  
Number: 27001  
წჷრღოლ-ი (წჷრღოლს) იხ. წირღოლუა. 

Lemma: c'e'rghe'  
Number: 27002  
წჷრღჷ (წჷრღჷს) ადგილი ქაჩაჩის ზევით, სადაც ბორკილს ადებენ ხოლმე საქონელს, ცხენს. 

Lemma: c'e'rc'in-i  
Number: 27003  
წჷრწინ-ი (წჷრწინს) იხ. წირწინი, -- წვრილ ხმაზე ტირილი ან კივილი. 

Lemma: c'e'rc'oli  
Number: 27004  
წჷრწოლი (წჷრწოლს) იხ. წირწოლი, -- წრიალი. 

Lemma: c'e'rxua  
Number: 27005  
წჷრხუა (წჷრხუას) სახელი წჷრხუნს ზმნისა -- წნელის ისე დაგრეხა, რომ თოკის მაგივრად გამოიყენონ. ოჭოფჷ თე დემეფი
დო მოწჷრხუუ ჯალეფი, ოდო თის ქიმკააკჷრ: მ. ხუბ., გვ. 205 -- დაიჭირა ეს დევები და დაგრიხა ხეები და იმაზე მიაბა. 

Lemma: c'e'c'onua  
Number: 27006  
წჷწონუა (წჷწონუას) იხ. წიწონუა, -- თმების გლეჯა, წიწვა. 

Lemma: c'e'c'e'ndara  
Number: 27007  
წჷწჷნდარა (წჷწჷნდარას) იხ. წიწიმდერა, წიწინდარა, -- მარწყვი. დედიბიქ ზოთონც წჷწჷნდარა მიგორუა: ხალხ. სიბრ.,
1, გვ. 37 -- დედაბერმა ზამთარში მარწყვი მოინდომაო. იხ. ცჷმუა, ცჷმჸუა, ხვიხვინია (ა. მაყ.). 

Lemma: c'q'-i  
Number: 27008  
წყ-ი (წყის) იგივეა, რაც წყიი, -- წყავი. 

Lemma: c'q'abash-i  
Number: 27009  
წყაბაშ-ი (წყაბაშის) ტოპონ. სოფ. ხუდონის ერთ-ერთი უბანი. 

Lemma: c'q'avash-i  
Number: 27010  
წყავაშ-ი (წყავაშის) ტოპონ. სოფელი. 

Lemma: c'q'at-i  
Number: 27011  
წყათ-ი (წყათის) მარილიანი წყალი ყველის შესანახად, -- წათხი. 

Lemma: c'q'atil-i  
Number: 27012  
წყათილ-ი (წყათილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. წყათუნს ზმნისა -- დამარილებული; მარილწყლით მოსხურებული. 

Lemma: c'q'atin-i  
Number: 27013  
წყათინ-ი (წყათინს) პრანჭვა (დ. ფიფია); მიზეზობა (ორსული ქალისა). 

Lemma: c'q'atua  
Number: 27014  
წყათუა (წყათუას) სახელი წყათუნს ზმნისა -- დამარილება; მარილიანი წყლის - `წყათის' მოსხურება (მაგ., ბალახზე...).
ღვინს... გიმოჩამას წყათუნდე დო ძმარო გინგართუდასჷნი?: ქხს, 1, გვ. 336 -- ღვინოს... გაყიდვისას წყალს ურევდე და
ძმრად გექცეოდეს? წყათუნს (დოწყათუ დაამარილა, დოუწყათუ დაუმარილებია, დონოწყათუე(ნ) დაამარილებდა თურმე) გრდმ.
ამარილებს, მარილწყალს ასხურებს (ბალახზე...). უწყათუნს (დუუწყათუ დაუმარილა, დუუწყათუ დაუმარილებია) გრდმ. სასხვ. ქც.
წყათუნს ზმნისა -- უმარილებს; მარილწყალს უსხურებს. იწყათუ{უ}(ნ) (დიიწყათუ დამარილდა, დოწყათე{ლ/რე}(ნ) დამარილებულა)
გრდუვ. ვნებ. წყათუნს ზმნისა -- მარილდება; მარილწყალი ისხურება. აწყათუ{უ}(ნ) (აწყათუ შეძლო {და}ემარილებინა, წყათუუ
დამარილებია) გრდუვ. ვნებ. უწყათუნს ზმნისა -- უმარილდება, მარილწყალი ესხურება. იწყათე(ნ) (იწყათუ შესაძლებელი
გახდა დამარილება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. წყათუნს ზმნისა -- შეიძლება დამარილება, მარილწყლის მოსხურება.
აწყათე(ნ) (აწყათუ შეძლო {და}ემარილებინა, -- , დონოწყათუე(ნ) შესძლებია დამარილება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უწყათუნს ზმნისა



-- შეუძლია {და}ამარილოს, მარილწყალი {მო}ასხუროს. ოწყათაფუანს (ოწყათაფუუ ამარილებინა, უწყათაფუაფუ უმარილებინებია,
ნოწყათაფ{უაფ}უე(ნ) ამარილებინებდა თურმე) კაუზ. წყათუნს ზმნისა -- ამარილებინებს; მარილწყალს ასხურებინებს. მაწყათალი
მიმღ. მოქმ. {და}მმარილებელი, მარილიანი წყლის მომსხურებელი. ოწყათალი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}სამარილებელი. წყათილი
მიმღ. ვნებ. წარს. {და}მარილებული. ნაწყათა მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნამარილები. ნაწყათუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}მარილების,
მარილიანი წყლის მოსხურების საფასური. {უდუ}უწყათუ მიმღ. უარყ. დაუმარილებელი, მარილწყალმოუსხმელი. იხ. წათხუა. 

Lemma: c'q'aleba  
Number: 27015  
წყალება (წყალებას) სახელი წყალენს ზმნისა -- წყალობა. მა ღორონთი ვავწყალენც: ქხს, 1, გვ. 165 -- მე ღმერთი არ
მწყალობს. წყალენს/ც (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. სტატიკ. სწყალობს 

Lemma: c'q'aloba  
Number: 27016  
წყალობა (წყალობას) იგივეა, რაც წყალება, -- წყალობა. თქვანდე ველჷთ წყალობას: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 130 -- თქვენგან
ველით წყალობას. 

Lemma: c'q'anc'q'il-i  
Number: 27017  
წყანწყილ-ი (წყანწყილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. წყანწყუნს ზმნისა -- {მო}წეწკილი; {და}ჭეჭყილი და წყალჩამდგარი ადგილი. 

Lemma: c'q'anc'q'ua  
Number: 27018  
წყანწყუა (წყანწყუას) იხ. წყაწყუა, -- სახელი იწყანწყუნს ზმნისა -- {მო}წეწკვა; ჭეჭყვა; ჭყლეტა. ხე ჯაშა ქაშეწყანწყუ --
ხელი ხეში მოიწეწკა. იწყანწყუნს (გიიწყანწყუ დაიწეწკა, გუუწყანწყუ დაუწეწკავს, გინოწყანწყუე(ნ) დაიწეწკავდა თურმე) გრდმ. იწეწკავს
ხელს. წყანწყილი მიმღ. ვნებ. წარს. {მო}წეწკილი, {და}წეწკილი. ნაწყანწყა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაწეწკი. უწყანყუ მიმღ. უარყ.
{და}უწეწკელი. 

Lemma: c'q'ap'al-i  
Number: 27019  
წყაპალ-ი (წყაპალ/რს) წვრილი ხმით უთავბოლო ლაპარაკი, -- წრიპინი. გაჩენდი, ნიგეწკაპალანქ! -- გაჩერდი, ნუ
წრიპინებ! 

Lemma: c'q'ar-i  
Number: 27020  
წყარ-ი (წყარს) 1. წყალი. ქიმიღეს მასქილიდაფარი წყარი: მ. ხუბ., გვ. 14 -- მოიტანეს მომრჩენი (განმკურნებელი) წყალი.
კოჩიშ გური ჭირქა ორე დუდშა წყარით ეფშაფილი: ქხს, 1, გვ. 49 -- კაცის გული ჭიქაა თავამდე წყლით ავსებული. წყარიშ
ნაშქვიდას წყარს დიკმაბუნდენსია -- წყალში დამხვრჩვალს წყალს ასმევდნენო (ასხამდნენო). 2. მდინარე, ღელე, რუ.
წყარი ხოლო ქიმისვანჯუნია -- მდინარეც (წყალიც) კი დაისვენებსო. წყარიში მელე გეედეე დო წყარიში მოლე
გეგოსქიდჷნია: ა. ცან., გვ. 128 -- წყალგაღმა შეედავე და წყალგამოღმა შეგრჩებაო. აკოხე წყარპის -- ზის მდინარის პირას.
გიჟე წყარი ნელთბილი წყალი. წყარი გოწყორი, გიჟე ორდასინი, თეში -- წყალი გააზავე, ნელთბილი რომ იყოს, ისე. შდრ.
ტიბუ წყარი. ლანდღვირი წყარი მღვრიე წყალი. ლანდღვირ წყარს ჩხომი იჭოფე -- ამღვრეულ წყალში თევზის დაჭერა
შეიძლება. // გადატ. არეულობით შეიძლება სარგებლობა. მარჩხუ წყარი მარჩხი წყალი. ტიბუ წყარი თბილი წყალი. ტობა
წყარი ღრმა წყალი. ფუნაფილი წყარი ადუღებული წყალი. უკდებაში წყარი უკვდავების წყალი. შქაწყარი შუაწყალი. ჩხე
წყარი ცხელი წყალი. ქპიჯი წყარით აფუ ეფშა პირი წყლით აქვს სავსე. // გადატ. დუმს, ვერაფერს ამბობს. ქ ბირგულიშა
წყარს მიშარე მუხლამდე წყალში დგას. //გადატ. ჩაფლულია რაიმე საქმეში. ქწყარიშა გეტკიონანს დო წყარს ვაჩანს
წყალში (მდინარეში) ჩაიყვანს და წყალს არ დაალევინებს. // გადატ. იტყვიან ეშმაკ, ცბიერ, გაქნილ ადამიანზე. ქ დაჩხირიშა
წყარს გითმეუბუნს ცეცხლზე წყალს უსხამს. // გადატ. საქმეს უფუშავს, იმედს უცრუებს. ქ კებურიშა წყარიში გებუმა კერიაზე
წყლის დასხმა. // გადატ. ოჯახის დაქცევა. ქ მუ წყარს გევოლა? რა წყალში გადავვარდე? // გადატ. რა ვქნა, როგორ
მოვიქცე? ქ წყარს გეძუდას, ქოღირუნია წყალზე რომ იდოს, მაინც ღირსო. //გადატ. იაფია. ქ წყარიშა გეცუმა წყალზე
დაცვენა. // გადატ. დაკარგვა. ირფელქ წყარიშა გეიცუე, უწუუ: მ. ხუბ., გვ. 196 -- ყველაფერი დაგეკარგაო (წყალში
ჩაგიცვივდა), -- უთხრა. ქ წყარიში ათოდგინა წყლის შედგომა. // გადატ. საფუძვლის მორყევა. ქათუდირთუა წყარქ -- წყალი
შეუდგაო (გაათავისუფლებენ თანამდებობიდან). ქ წყარი ვაიშურს ე საქმეს წყალი არ გაუვა, საიმედია ეს საქმე. ქ წყარიშ
გოჭოფუა რელიგ. წყლიდან ამოყოლილი ავადმყოფობაზე (ბანაობის შედეგად გაცივება ან სხვა შემთხვევის გამო...)
შელოცვა. ქ წყარიში ეულა წყლის ამოსვლა. ფერ არდგირს ოკო გოთხორე ორუმე, წყარქ ვერთასინი -- ისეთ ადგილას
უნდა გათხარო ორმო, წყალი რომ არ ამოვიდეს. ქ წყარიში კაკუა წყლის ნაყვა. // გადატ. უსარგებლო რისამე კეთება. ქ
წყარიში მაკაკალი წყლის მნაყველი. // გადატ. უსარგებლო საქმის მკეთებელი. იხ. კაკუა. ქ წყარიში მაჩხვარალი იგივეა,
რაც წყარიში მაკაკალი, -- წყლის მცეხველი, უქმად გამრჯელი. შდრ. ჩხვარუა. ქ თორს წყარს ქოჩანს თვალს წყალს
დაალევინებს. // გადატ. გაერთობა, ისიამოვნებს. ქ წყარიშორო უჩქუ წყალივით იცის. //გადატ. ძალიან კარგად, ზეპირად
იცის. ქ შქაწყარიში მიშატება შუაწყალში ჩატოვება. შქაწყარს ქამშეტუუ -- შუაწყალში ჩატოვა. // გადატ. უღალატა. ქ წყარი
ნაწყარუს წყალი ნაწყლევში: წყარი ნაწყარუსია დო შარა ნაშარუსია -- წყალი ნაწყლევში და გზა ნაგზევშიო. // გადატ.
საქმე ძველებურად წავაო. იხ. მეწყარე; ნაწყარუ; ოწყარიე. შდრ. ლაზ. წკარი წყალი (ნ. მარი). 

Lemma: c'q'arala  
Number: 27021  
წყარალა (წყარალას) წყალდიდობა. გაზარხულიში ჭვიმეფი იწვენც წყარალას -- გაზაფხულის წვიმები იწვევს
წყალდიდობას. 

Lemma: c'q'aram-i  
Number: 27022  
წყარამ-ი (წყარამს) წყლიანი. ბოთილი ქიხვამილუ წყარამო დო ირულუ: მ. ხუბ., გვ. 57 -- ბოთლი აიტაცა წყლიანად და
გაიქცა. წყარამი დიხა წყლიანი მიწა; წყარამი თირი წყლიანი თოვლი; წყარამი თოლეფი წყლიანი თვალები; წყარამი
ღვინი წყლიანი ღვინო. 

Lemma: c'q'argelapu  
Number: 27023  
წყარგელაფუ (წყარგელაფუს) იგივეა, რაც წყარგიმალაფუ. 



Lemma: c'q'argimalapu  
Number: 27024  
წყარგიმალაფუ (წყარგიმალაფუს) ჩანჩქერი, წყალვარდნილი. 

Lemma: c'q'arginulir-i  
Number: 27025  
წყარგინულირ-ი (წყარგინულირს) წყალგადასული; ადიდებული წყალი. ოსურგინულირს წყარგინულირი უჯგუნია --
გადასულ (აშვებულ) ქალს გადასული (ადიდებული) წყალი სჯობიაო. შდრ. გინულა. 

Lemma: c'q'argumnaluep-i  
Number: 27026  
წყარგუმნალუეფ-ი (წყარგუმნალუეფის) წყალგამონავლები. 

Lemma: c'q'ardobumil-i  
Number: 27027  
წყარდობუმილ-ი (წყარდობუმილ/რს) წყალდასხმული. დედჷბი შარას ქიგლეტუუ წყარდობუმილო დო მუქ გეკიღჷ: მ.
ხუბ., გვ. 272 -- დედაბერი გზაზე (კი) დატოვა წყალდასხმულად და მან აიტანა. 

Lemma: c'q'ar  
Number: 27028  
წყარ დო წყარ, წყარ დო წყარს ზმნზ. წყალ და წყალ. წყლის (მდინარის) გაყოლებით, წყალში (მდინარეში) გავლით. 

Lemma: c'q'arip'ij-i  
Number: 27029  
წყარიპიჯ-ი (წყარიპის, წყარიპიჯის) წყლისპირი. ართ განიშე წყარიპიჯი რდჷ: ი. ყიფშ., გვ. 82 -- ერთ მხარეს წყლისპირი
იყო. 

Lemma: c'q'arisind-i  
Number: 27030  
წყარისინდ-ი (წყარისინდის) იგივეა, რაც წყარისინჯი, -- ზოოლ. გარეული იხვი; წყლის ჩიტი. წყარისინდი წყარსჷ გეხე: ი.
ყიფშ., გვ. 135; ქხს, 1, გვ. 138 -- გარეული იხვი (წყლის ჩიტი) წყალზე ზის. 

Lemma: c'q'arishkvida  
Number: 27031  
წყარიშქვიდა (წყარიშქვიდას ღ წყარიშ შქვიდას) წყალში დახრჩობა. წყარიშქვიდა ჸოფე, მარა ჩქჷმიჯგუა ვა ღოლამუ
შხუ̂ასჷ: ა. ცაგ., გვ. 61 -- წყალში დახრჩობა (უწინაც) ყოფილა, მაგრამ ჩემისთანა არ დამართნია სხვას. 

Lemma: c'q'aridzga  
Number: 27032  
წყარიძგა (წყარიძგას) წყლის ნაპირი. ქიმერთჷ ართი წყარიძგაშა: ი. ყიფშ., გვ. 40 -- მივიდა ერთ წყლის ნაპირას. შდრ.
ღალიძგა. 

Lemma: c'q'ark'atapil-i  
Number: 27033  
წყარკათაფილ-ი (წყარკათაფილ/რს) წყალრეული; წყალშერეული. 

Lemma: c'q'armak'-i  
Number: 27034  
წყარმაკ-ი (წყარმაკის) წყალმანკი. ხარხის ქამშუკათუანა წყარმაკი დო ფშინაფას: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 21 -- ხალხში
გაავრცელებენ წყალმანკსა და გასივებას (სიმსივნეს). 

Lemma: c'q'armalu  
Number: 27035  
წყარმალუ (წყარმალუს) წყალმდინარე, წყალდინება. გორდოჸუ ხორგის მითიდგუმუდუ წყარმალუშე -- გოდორყური, --
თევზსაჭერი გოდორი (გიდლის მაგვარი) ხერგში ჩაიდგმებოდა წყალდინების მხრიდან. 

Lemma: c'q'armartuu  
Number: 27036  
წყარმართუუ (წყარმართუუს) მორევი; მბრუნავი წყალი. ჭახანქ გიშელუნი, ძვირფასი ვარდიქ წყარმართუუშა
ქინომიოლუ: შ. ბერ., გვ. 59 -- ცოტახანი რომ გავიდა, ძვირფასი ვარდი მორევში ჩამივარდა. 

Lemma: c'q'armele  
Number: 27037  
წყარმელე ზმნზ. წყალგაღმა. წყარმელე მინილუ -- წყალგაღმა გავიდა. იხ. მელე. 

Lemma: c'q'armole  
Number: 27038  
წყარმოლე ზმნზ. წყალგამოღმა. 

Lemma: c'q'armodzinel-i  
Number: 27039  
წყარმოძინელ-ი (წყარმოძინელ/რს) წყალმომატებული. წყარმოძინელს ტეხირიშა ვედნირთე -- წყალმომატებულზე
ტეხურში არ შეიძლება ჩასვლა (არ ჩაისვლება). 

Lemma: c'q'arp'ij-i  
Number: 27040  
წყარპიჯ-ი (წყარპიჯის, წყარპის) იგივეა, რაც წყარიპიჯი, -- წყლის ნაპირი. (თინეფი) წყარპიჯიშა ქუმულანი...: მ. ხუბ., გვ.



214 -- (ისინი) წყლის პირთან რომ მოვლენ... 

Lemma: c'q'arzhido  
Number: 27041  
წყარჟიდო ზმნზ. წყალზევით. წყარჟიდო მეჩურუნდუ, ფერი ჩურუა უჩქუდუ -- წყალზევით მიცურავდა, ისეთი ცურვა იცოდა. 

Lemma: c'q'arsind-i  
Number: 27042  
წყარსინდ-ი (წყარსინდის) იგივეა, რაც წყარისინდი, -- ზოოლ. წყლის ჩიტი, იხვი. წყარსინდის ქუა ქაჸოთია, ქუმოხვადჷ-
და, ჯგირია...: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 174 -- წყლის ჩიტს (იხვს) ქვა ესროლეო, თუ მოხვდა, კარგიო... იხ. წყარსინჯი. 

Lemma: c'q'arsinj-i  
Number: 27043  
წყარსინჯ-ი (წყარსინჯის, წარსინჯს) იგივეა, რაც წყარსინდი. წყარსინჯს ქუა ოჸოთი, - წყარსინჯს ვამოხვადუ-და, ქუა
ქუას მიაძინუნია: თ. სახოკ., გვ. 267 -- წყალსინჯს (?) ქვა ესროლე, - წყალსინჯს თუ არ მოხვდება, ქვას ქვა მიემატებაო. 

Lemma: c'q'art'o{m}ba  
Number: 27044  
წყარტო{მ}ბა (წყარტო{მ}ბას) ღრმა წყალი (წყალღრმა). წყარტომბას გიოჸოთუ -- წყალღრმაში ჩააგდო. 

Lemma: c'q'arpapir-i  
Number: 27045  
წყარფაფირ-ი (წყარფაფირს) წყალფაფა, -- უცხიმოდ დამზადებული ფაფა. 

Lemma: c'q'arghvin-i  
Number: 27046  
წყარღვინ-ი (წყარღვინს) წყალღვინო (წყლიანი ღვინო). იხ. შქაღვინი. 

Lemma: c'q'arxvilir-i  
Number: 27047  
წყარხვილირ-ი (წყარხვილირს) წყალდაგუბებული. 

Lemma: c'q'ac'q'il-i  
Number: 27048  
წყაწყილ-ი (წყაწყილ/რს) იგივეა, რაც წყანწყილი, -- მიმღ. ვნებ. წარს. წყაწყუნს ზმნისა -- დაწეწკილი, დაჭეჭყილი. 

Lemma: c'q'ac'q'ua  
Number: 27049  
წყაწყუა (წყაწყუას) იგივეა, რაც წყანწყუა, -- დაწეწკა; ჭეჭყვა. 

Lemma: c'q'e-i  
Number: 27050  
წყე-ი (წყეის), წყი-ი (წყიის) ბოტან. წყავი. იხ. წყი, წყილი, წყოვი, წყოი. შდრ. ლაზ. მწკო, მწკოლი, წუ (ა. მაყ.). 

Lemma: c'q'ena  
Number: 27051  
წყენა (წყენას) იხ. წყენება, -- წყენა. 

Lemma: c'q'eneba  
Number: 27052  
წყენება (წყენებას), წყინება (წყინებას) სახელი აწყენს, ოწყინუ(ნ) ზმნათა -- წყენინება, წყენა. მისით თენა ვა აწყენსი,
კოჩი თინა იჸუაფუ!: ი. ყიფშ., გვ. 181 -- ვისაც ეს არ აწყენს, კაცი ის იქნება! მინშახ ბრელი ოწყინეს: ქხს, 1, გვ. 99 -- ზოგჯერ
ბევრი აწყენინეს. აწყენს (აწყინუ აწყინა, უწყინებუ უწყენია, ნოწყინებუე(ნ) აწყენდა თურმე) გრდმ. აწყენს. ოწყინუანს (ოწყინუუ აწყენინა,
უწყინებაფუაფუ უწყენინებია) გრდმ. აწყენინებს. ოწყინუ(ნ) (იყენ. ეწყინუ ეწყინა, წყინებუ სწყენია) გრდუვ. ვნებ. სწყინს. ეწყინებუუ(ნ)
(ეწყინუ ეწყინა, წყინებუ სწყენია) გრდუვ. ვნებ. ოწყინუანს ზმნისა -- ეწყინება. იწყენინე(ნ) (იწყენინუ შესაძლებელი გახდა წყენა, -- , -- )
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ოწყინუანს ზმნისა -- შეიძლება წყენა. აწყენინე(ნ) (აწყენინუ შეძლო ეწყენინებია, -- , ნოწყინებაფუე(ნ)
შესძლებია ეწყენინებია) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ოწყინუანს ზმნისა -- შეუძლია აწყენინოს. ოწყინებაფუანს (ოწყინებაფუუ
აწყენინა, უწყინებაფუაფუ უწყენინებია, ნოწყინებაფ{უაფ}უე(ნ) აწყენინებდა თურმე) კაუზ. ოწყინუანს ზმნისა -- აწყენინებს. მაწყინებელი
მიმღ. მოქმ. მწყინებელი. ოწყინებელი მიმღ. ვნებ. მყ. საწყენი. წყინებული მიმღ. ვნებ. წარს. ნაწყენი. ნაწყინებუ მიმღ. ვნებ. წარს.
ნაწყენი. ნაწყინებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. წყენის საფასური. უწყინებუ მიმღ. უარყ. უწყინარი.შდრ. ლაზ. წყენ თავის შეწყენა;
მობეზრება (ნ. მარი). 

Lemma: c'q'eul-i  
Number: 27053  
წყეულ-ი (წყეულ/რს) წყეული. // გადატ. გველი. მა ექ ჯოღორი ბყარაულენც ურწმუნო დო წყეული: ი. ყიფშ., გვ. 156 -- მე იქ
ძაღლი მყარაულობს ურწმუნო და წყეული. სორდუ ე წყეული, მუ ოკოდუ აქ -- სად იყო ეს წყეული (გველი), რა უნდოდა აქ. 

Lemma: c'q'vartalua  
Number: 27054  
წყვართალუა (წყვართალუას) სახელი იწყვართალუ(ნ) ზმნისა -- შოლტივით ტანადის რხევით სიარული. თე ცირა თეურე
გეგმიწყვართალუდუ -- ეს ცირა იქიდან გამოიშოლტებოდა. 

Lemma: c'q'vac'q'vil-i  
Number: 27055  
წყვაწყვილ-ი (წყვაწყვილ/რს) იგივეა, რაც წვაწყვილი, -- მიმღ. ვნებ. წარს. წყვაწყუნს ზმნისა -- ძალიან სველი, გაწუწული.
ართო წყვაწყვირქ ქომორთუ ჸუდეშა -- სულ გაწუწული მოვიდა სახლში. 



Lemma: c'q'vac'q'ua  
Number: 27056  
წყვაწყუა (წყვაწყუას) სახელი წყვაწყუნს ზმნისა -- ძლიერ დასველება, გაწუწვა, გალუმპვა. მანგარ ჭვიმას ქომოხვადუ დო
დიიწყვაწყუ გვალო -- მაგარ წვიმაში (კი) მოხვდა და მთლად გაიწუწა. წყვაწყუნს (დოწყვაწყუ გაწუწა, დოუწყვაწყუ გაუწუწავს,
დონოწყვაწყუე(ნ) გაწუწავდა თურმე) გრდმ. წუწავს, {გა}ლუმპავს. იწყვაწყუუ(ნ) (დიიწყვაწყუ გაიწუწა, დოწყვაწყვე{ლ/რე}(ნ) გაწუწულა)
გრდუვ. ვნებ. წყვაწყუნს ზმნისა -- იწუწება. აწყვაწყუუ(ნ) (დააწყვაწყუ გაეწუწა, დოწყვაწყუუ გასწუწვია) გრდუვ. ვნებ. წყვაწყუნს
ზმნისა -- ეწუწება. იწყვაწყვე(ნ) (იწყვაწყუ შესაძლებელი გახდა წუწვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. წყვაწყუნს ზმნისა -- შეიძლება
{გა}იწუწოს. აწყვაწყვე(ნ) (აწყვაწყუ შეძლო {გა}ეწუწა, -- , დონოწყვაწყუე(ნ) შესძლებია გაეწუწა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უწყვაწყუნს
ზმნისა -- შეუძლია {გა}წუწოს. ოწყვაწყვაფუანს (ოწყვაწყვაფუ აწუწვინა, უწყვაწყვაფუაფუ უწუწვინებია, ნოწყვაწყვაფუე(ნ) აწუწვინებდა
თურმე) კაუზ. წყვაწყუნს ზმნისა -- აწუწვინებს. მაწყვაწყვალი მიმღ. მოქმ. {გა}მწუწავი. ოწყვაწყვალი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}საწუწი.
წყვაწყვილი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}წუწული. ნაწყვაწყვა მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნაწუწი. ნაწყვაწყუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}წუწვის
საფასური. {უდუ}უწყვაწყუ მიმღ. უარყ. გაუწუწავი. 

Lemma: c'q'vintia  
Number: 27057  
წყვინთია (წყვინთიას) ყვინთვა. წყვინთიათ ზმნზ. ყვინთვით. წყვინთიათ წყარს ჟირ წუთის გითმარზუდუ -- ყვინთვით
წყალში ორ წუთს ძლებდა. წყვინთიათი ჩხომიში ჭოფუა: მასალები, ტ. ვ, გვ. 76 -- ყვინთვით თევზის დაჭერა (ხელით). 

Lemma: c'q'vintua  
Number: 27058  
წყვინთუა (წყვინთუას) სახელი წყვინთუნს ზმნისა -- ყვინთვა. წყვინთუნდუ დუს დო ოშუმეშამ წვერემს ჯაყვათ
მითმაჸვილანდუ ფოთქის -- ყვინთავდა თავს და ჩიბეში ულვაშიან წვერებს ჯაყვით კლავდა. წყვინთუნს (წყვინთუ ყვინთა,
უწყვინთუ უყვინთავს, ნოწყვინთუე(ნ) ყვინთავდა თურმე) გრდმ. ყვინთავს თავს. უწყვინთუნს (უწყვინთუ უყვინთა, უწყვინთუ უყვინთავს)
გრდმ. სასხვ. ქც. წყვინთუნს ზმნისა -- უყვინთავს. იწყვინთე(ნ) (იწყვინთუ შესაძლებელი გახდა ყვინთვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ.
ვნებ. წყვინთუნს ზმნისა -- შეიძლება იყვინთოს (// ყვინთვა). აწყვინთე(ნ) (აწყვინთუ შეძლო ეყვინთა, -- , ნოწყვინთუე(ნ) შესძლებია
ეყვინთა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უწყვინთუნს ზმნისა -- შეუძლია ყვინთოს. ოწყვინთაფუანს (ოწყვინთაფუუ აყვინთვინა,
უწყვინთაფუაფუ უყვინთვინებია, ნოწყვინთაფუე(ნ) აყვინთვინებდა თურმე) კაუზ. წყვინთუნს ზმნისა -- აყვინთვინებს. მაყვინთალი მიმღ.
მოქმ. მყვინთავი. ოყვინთალი მიმღ. ვნებ. მყ. საყვინთ{ავ}ი. ნაყვინთა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაყვინთი. ნაყვინთუერი მიმღ. ვნებ. წარს.
ყვინთვის საფასური. უყვინთუ მიმღ. უარყ. უყვინთავი. 

Lemma: c'q'vir-i  
Number: 27059  
წყვირ-ი (წყვირს) იგივეა, რაც ნწყვირი. 

Lemma: c'q'vic'q'vin-i  
Number: 27060  
წყვიწყვინ-ი (წყვიწყვინს) მოწყენილი ყურება. შდრ. ყვიყვინი. 

Lemma: c'q'vic'q'vinua  
Number: 27061  
წყვიწყვინუა (წყვიწყვინუას) სახელი იწყვიწყვინანს ზმნისა -- მოწყენილი ყურება. ილახე ლაბარწას დო იწყვიწყვინანს --
ზის აივანზე და მოწყენილი იყურება. იწყვიწყვინანს (იწყვიწყვინუუ მოწყენილი იყურა, უწყვიწყვინუუ მოწყენილი უყურებია,
ნოწყვიწყვინუე(ნ) მოწყენილი იყურება თურმე) გრდუვ. ვნებ. მოწყენილი იყურება. 

Lemma: c'q'i-i  
Number: 27062  
წყი-ი (წყის) ბოტან. წყავი. იხ. წყეი, წყილი, წყოვი, წყოი (ა. მაყ.). თუნთის წყიშა ვემკალენია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 56 --
დათვი წყავს გვერდს ვერ აუვლისო. 

Lemma: c'q'iap-i  
Number: 27063  
წყიაფ-ი (წყიაფის) წიწილის წვრილი ხმიანობა, -- წიავი. // გადატ. წვრილ ხმაზე ლაპარაკი. 

Lemma: c'q'iv-i  
Number: 27064  
წყივ-ი (წყივის) ბოტან. იგივეა, რაც წყეი, წყი, წყიი, წყილი, წყოლი, წყოი, -- წყავი (ა. მაყ.). 

Lemma: c'q'ite  
Number: 27065  
წყითე (წყითეს) იგივეა, რაც წყათი, -- 1. მლაშე. თექ ეთმურს წყითე წყარი: ქხს, 1, გვ. 327 -- იქ ამოდის მლაშე წყალი.
წყითე კვარიში ჭკომუა -- მლაშე კვერის ჭამა. 2. მარილიანი შრატი (ან წყალი), -- წათხი, რომელიც საგანგებოდ მზადდება
ყველის ჩასადებად. ჸვალს ოჭჷნახჷს წყითეს ინობდვანდით -- ყველს საწნახელში წათხში ვდებდით. წყითეს
დინოდვალირი ჸვალი ვაწურს -- წათხში ჩადებული ყველი არ გაფუჭდება. 

Lemma: c'q'itemonch'irel-i  
Number: 27066  
წყითემონჭირელ-ი (წყითემონჭირელს) მარილმოჭერილი. წყითემონჭირელი ჸვალი -- მლაშე ყველი. 

Lemma: c'q'il-i  
Number: 27067  
წყილ-ი იგივეა, რაც წყეი, წყი, წყიი, წყივი, წყოლი, წყოი, -- წყავი. 

Lemma: c'q'ilat'a  
Number: 27068  
წყილატა (წყილატას) სახელი წყირტუ(ნ) ზმნისა -- სკდომა; ჭყლეტა. პამანდორქ (ჸუმურქ) გოწყირტუ -- პამიდორმა
(ტყემალმა) გაასხა (რაიმე ფიზიკური ძალის ზემოქმედებით). იხ. ჭყილატა, ჭყილიტუა. 



Lemma: c'q'ilat'ua  
Number: 27069  
წყილატუა (წყილატუას) იგივეა, რაც წყილატა. 

Lemma: c'q'in-i  
Number: 27070  
წყინ-ი (წყინს) წყენა. ჯვეშე (// ჯვეშიშე) მოძჷნა ნირზება - წყინი: ეგრისი, გვ. 132 -- ძველთაგან მოსდგამთ ჟინი (ნაძლევი)
და წყენა. 

Lemma: c'q'ina  
Number: 27071  
წყინა, წყჷნა, წყინაფა (წყი/ჷნას, წყინაფას) იგივეა, რაც წყენა, -- წყენა; მოწყენა. ჸურუს ძღვენი ოხიოლუდუ, ჭკვერს
ოწყინუდუ: ი. ყიფშ., გვ. 179 -- ბრიყვს ძღვენი უხაროდა, ჭკვიანს სწყინდა. ამდღა ოშშახ ვოწყჷნუა: მასალ., გვ. 54 -- დღეში
ასჯერ ვაწყენინებ. 

Lemma: c'q'ina{a}r-i  
Number: 27072  
წყინა{ა}რ-ი (წყინა{ა}რს) წყნარი. წყინაარას, წყინაარო, წყინარო ზმნზ. წყნარად. წყინაარას, ვეეჩქარა -- წყნარად, არ
იჩქარო! წყინაარო ქიმერთჷ: ა. ცაგ., გვ. 49 -- წყნარა{დ} მივიდა. თიქ თეზმა ოღალე წყინარო მიდეღჷ: ი. ყიფშ., გვ. 20 --
იმან ამდენი ტვირთი (წასაღები) წყნარად წაიღო. 

Lemma: c'q'inar-i  
Number: 27073  
წყინარ-ი (წყინარს) წყნარი. იხ. წყინაარი. 

Lemma: c'q'inaras  
Number: 27074  
წყინარას ზმნზ. წყნარად. 

Lemma: c'q'inar-c'q'inaras  
Number: 27075  
წყინარ-წყინარას ზმნზ. წყნარ-წყნარად. ქიჩქარით დო წყინარ-წყინარას ჭკომითია: თ. სახოკ., გვ. 261 -- იჩქარეთ და
წყნარ-წყნარად ჭამეთო. 

Lemma: c'q'inapa  
Number: 27076  
წყინაფა, წყჷნაფა (წყი/ჷნაფას) იგივეა, რაც წყენა, წყინა, წყინი, -- წყენა, წყინება. წყინაფა ჩქინჸურე ვეჸინია --
წყენინება ჩვენი მხრიდან არ იქნებაო. ცას მუნაფა ქჷგნორჩაფჷ, ირფელი ართო მოწყინაფე -- ცას ღრუბელი გადახურვია,
ყველაფერი ერთად მოწყენილა. გიძიცანქჷნი, ცა ისარკუუ, მოწყჷნდჷქჷნი, დიმუნუაფუ: მასალ., გვ. 21 -- რომ გაიცინებ, ცა
მოიწმინდება, რომ მოიწყენ, მოიღრუბლება. შდრ. წყინებაფა. 

Lemma: c'q'inapil-i  
Number: 27077  
წყინაფილ-ი, წყჷნაფილ-ი (წყი/ჷნაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. იწყინუანს, წყინდუ(ნ) ზმნათა -- მოწყენილი. 

Lemma: c'q'ineba  
Number: 27078  
წყინება (წყინებას) იგივეა, რაც წყენება, წყინი, წყინა, წყინაფა. 

Lemma: c'q'inebapa  
Number: 27079  
წყინებაფა (წყინებაფას) სახელი ოწყინებაფუანს ზმნისა -- წყენინება. მუთუნი ვა აწყინებაფუათ ჩქიმი მორდილი
ოთარს: ი. ყიფშ., გვ. 155 -- არაფერი (არ) აწყენინოთ ჩემს გაზრდილ ოთარს. ვა აწინებაფუათ მითინქია: მ. ხუბ., გვ. 176 --
არავინ არ აწყენინოთო. თიცალც გოწყინებაფუა, ბოლოს ქჷგოხიოლჷდასიე: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 53 -- ისეთს გაწყენინებ,
ბოლოს რომ გაგიხარდესო. ოწყინებაფუანს (ოწყინებაფუუ აწყენინა, უწყინებაფუაფუ უწყენინებია, ნოწყინებაფ{უაფ}უე(ნ) აწყენინებდა
თურმე) კაუზ. ოწყინუ(ნ), ოწყინუანს ზმნათა -- აწყენინებს. იწყინებაფე(ნ) (იწყინებაფუ შესაძლებელი გახდა წყენინება,
წყინებაფელ/რე(ნ) შესაძლებელი გამხდარა წყენინება, -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ოწყინუანს ზმნისა -- შეიძლება წყენინება.
მაწყინაფალი, მაწყინებელი მიმღ. მოქმ. მწყინებელი. ოწყინაფალი, ოწყინებელი მიმღ. ვნებ. მყ. საწყენი, საწყინებელი. წყინაფილი,
წყინებაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. წყენინებული. ნაწყინეფი, ნაწყინებუ მიმღ. ვნებ. წარს. ნაწყენი, ნაწყენინები. ნაწყინაფუერი, ნაწყინებუერი
მიმღ. ვნებ. წარს. წყენინების საფასური. უწყინებაფუ, უწყინებუ მიმღ. უარყ. უწყენინებელი. 

Lemma: c'q'inua  
Number: 27080  
წყინუა (წყინუას) იგივეა, რაც წყინებაფა, -- წყენინება. თიშენ მუშენ გოწყინუა?: ქხს, 1, გვ. 179 -- ამაზე რატომ გაწყენინებ?
ქ მუ გოწყინუა, -- ჩართული: რა გაწყენინო. ... მარა, მუ გოწყინუა, ინეფს ეშა მუ აღოლედჷ: მ. ხუბ., გვ. 27 -- ... მაგრამ, რა
გაწყენინო (=თავი შეგაწყინო), ისინი ამას რას უზამდა (რა შეეძლოთ ექნათ). 

Lemma: c'q'ir-i  
Number: 27081  
წყირ-ი, წყჷრ-ი (წყი/ერს) ენტომ. რწყილი. ხოჭო, ჭანდი, წყირ-კიდაჭი, - არძა კოჩიში მანებელი: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 147 --
ხოჭო, ბუზი, რწყილ-ბაღლინჯო (კედლისტილი), - ყველა კაცის მავნებელი. ტურინუნსუნი-წყირეფი რე: ქხს, 1, გვ. 225 -- რომ
ხტის - რწყილებია. შდრ. ლაზ. მწკირი რწყილი (ნ. მარი). 

Lemma: c'q'irat'a  
Number: 27082  
წყირატა (წყირატას), წყირტუა (წყირტუას) იგივეა, რაც წყილატა, -- სახელი წყირტუ(ნ) ზმნისა -- {გა}სკდომა; {გა}სრესა;
{გა}ჭყლეტა. ხე გეუნჭირინი, გოწყირტუ -- ხელი რომ დავაჭირე, გასკდა (გაიჭყლიტა). ჯგირი პარკიქ დიიჭყვაჭყვასინი,



გოწყირტანს -- კარგი პარკი (აბრეშუმისა) რომ დაისრისოს, გასკდება. წყირტანს (გოწყირტუ გასკდა, გოწყირატე{ლე}(ნ) გამსკდარა,
გონოწყირატუე(ნ) გასკდებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. სკდება; ასხამს სკდომის შედეგად. წყირტუ(ნ) (გოწყირტუ გასკდა, გოწყირატე{ლე}(ნ)
გამსკდარა) გრდუვ. ვნებ. სკდება. მაწყირატუ მიმღ. აწმყ. მსკდომი. წყირატილი მიმღ. ვნებ. წარს. გასრესილი, გამსკდარი,
გაჭყლეტილი. 

Lemma: c'q'irt'u  
Number: 27083  
წყირტუ (წყირტუს): 1. იხ. წყილატა. 2. ქათმის ავადმყოფობა: ხორხში უჩნდება ჭია. იხ. ცხიტუ. 

Lemma: c'q'irc'q'in-i  
Number: 27084  
წყირწყინ-ი (წყირწყინს) იგივეა, რაც წირწყინი, -- წვრილი, უსიამოვნო, წიკვინა ხმით ლაპარაკი. წყირწყინუნს (წყირწყინუ
იწიკვინა, უწყირწყინუ უწიკვინია, ნოწყირწყინუე(ნ) წიკვინებდა თურმე) გრდუვ. საშ.- მოქმ. წიკვინებს. 

Lemma: c'q'irc'q'ina  
Number: 27085  
წყირწყინა (წყირწყინას) იგივეა, რაც წირწყინა, -- ვისაც წიკვინი სჩვევია, -- წიკვინა. 

Lemma: c'q'ise  
Number: 27086  
წყისე (წყისეს) ძუძუს ავადმყოფობაა, -- ემართება ძროხას. ძროხა ხბოს რომ მოიგებს, ზოგჯერ თან დაჰყვება ძუძუს ტკივილი.
ძუძუს თითები უსივდება, ამიტომ ხბოს მოსაწოვად არ იკარებს, შედეგად ძუძუ უხურდება და ეწყება ანთება. ამას ეძახიან
`წყისე'-ს. მკურნალობენ ბალახით. შდრ. იმერ. წყლისა/ე-ჲ ძუძუს ავადმყოფობაა (ვ. ბერ.). 

Lemma: c'q'ic'q'inapa  
Number: 27087  
წყიწყინაფა (წყიწყინაფას) სახელი წყიწყონდუ(ნ) ზმნისა -- გალიპვა, გალიპება; გალორწოიანება. წყიწყონდუუ(ნ)
(დოწყიწყონდუუ(ნ) გალიპდება, დოწყიწყონდუ გალიპდა, დოწყიწყინაფელ/რე(ნ) გალიპებულა, დონოწყიწყინაფუე(ნ) გალიპდებოდა თურმე)
გრდუვ. ვნებ. ლიპდება. 

Lemma: c'q'ic'q'inapil-i  
Number: 27088  
წყიწყინაფილ-ი (წყიწყინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. წყიწყინდუ(ნ) ზმნისა -- გალიპიანებული; ლორწოიანი. 

Lemma: c'q'ic'q'onua  
Number: 27089  
წყიწყონუა (წყიწყონუას) სახელი იწყიწყონუ(ნ) ზმნისა -- მცირედის აზიზად (ზიზღით) ჭამა. 

Lemma: c'q'mar-i  
Number: 27090  
წყმარ-ი (წყმარს) დამსმენი. ბოში დო ძღაბიში წყმარს სქუა ვერჩქინუდას -- ბიჭისა და გოგოს დამსმენს შვილი არ
გასჩენოდეს (წყევლაა). გეგონით, წყმარეფი, მუ სარიკოს გახარენთ -- გაიგონეთ, დამსმენებო, რა სასწაულს გახარებთ.
შდრ. წყჷმა. 

Lemma: c'q'menda  
Number: 27091  
წყმენდა (წყმენდას) იხ. წაწყვინდუა; წაწყმენდა. 

Lemma: c'q'nar-i  
Number: 27092  
წყნარ-ი (წყნარს) წყნარი. იხ. წყინა{ა}რი. შდრ. შვიდი. 

Lemma: c'q'nareba  
Number: 27093  
წყნარება (წყნარებას) იხ. დაწყნარება. 

Lemma: c'q'nari-c'q'naro  
Number: 27094  
წყნარი-წყნარო იგივეა, რაც წყინარ-წყინარას. კუჩხის მედგუნს წყნარი-წყნარო -- ფეხს მიადგამს წყნარ-წყნარად. 

Lemma: c'q'oba  
Number: 27095  
წყობა (წყობას) წყება (ხელი). ჟირი წყობა ბარგი -- ორი წყება (ხელი) ტანსაცმელი (პ. ჭარ.). 

Lemma: c'q'ov-i  
Number: 27096  
წყოვ-ი, წყო-ი (წყო{ვ}ის) ბოტან. იხ. წყეი, წყი, წყიი, წყივი, წყილი, წყოლი, -- წყავი (ა. მაყ.). 

Lemma: c'q'ol-i  
Number: 27097  
წყოლ-ი (წყოლ/რს) ბოტან. წყავი. იხ. წყოი. 

Lemma: c'q'oril-i  
Number: 27098  
წყორილ-ი (წყორილს) მიმღ. ვნებ. წარს. წყორუნს ზმნისა -- 1. შერეული, შერწყმული; 2. განელებული (წყალი...).
ხურხიჩელა, თოლიგვირა, ნერი-ფერი, წყორილი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 32 -- ყელთეთრა, თვალჟუჟუნა, ნაირ
(სხვადასხვა)-ფერი შერწყმული (შერეული). თეცალი წყორილი თუმათ რენო, დუცუ იწონუანთჷნი?: მასალ., გვ. 95 -- ასეთი



ნარევი თმითაა, თავს რომ იწონებთ? შდრ. აკოწყორილი. 

Lemma: c'q'orua  
Number: 27099  
წყორუა (წყორუას) სახელი წყორუნს ზმნისა -- განელება, გაზავება; ერთმანეთში შერევა. დუდიშ ობონალი წყარს
წყორუნს -- თავის დასაბან წყალს ანელებს. ონტკას წყორუნს -- არაყს აზავებს. ძაფიში წყორუა -- ძაფის შერთვა (შერევა).
წყორუნს (გოწყორუ გაანელა, გააზავა; გოუწყორუ გაუნელებია, გაუზავებია) გრდმ. ანელებს, აზავებს; ძაფებს ურევს. უწყორუნს
(გუუწყორუ გაუნელა, გაუზავა; გუუწყორუ გაუნელებია, გაუზავებია) გრდმ. სასხვ. ქც. წყორუნს ზმნისა -- უნელებს, უზავებს; ძაფებს
ურევს ერთმანეთში. იწყორუუ(ნ) (გიიწყორუ განელდა, გაზავდა; გოწყორე{ლე}(ნ) განელებულა, გაზავებულა) გრდუვ. ვნებ. წყორუნს
ზმნისა -- ნელდება, ზავდება, ირევა ერთმანეთში. აწყორუუ(ნ) (გააწყორუ გაუნელდა, გაუზავდა; წყორუუ განელებია, გაზავებია)
გრდუვ. ვნებ. უწყორუნს ზმნისა -- უნელდება, უზავდება. იწყორე(ნ) (იწყორუ შესაძლებელი გახდა განელება, გაზავება; -- ;, -- )
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. წყორუნს ზმნისა -- შეიძლება განელდეს, გაზავდეს. აწყორე(ნ) (აწყორუ შეძლო {გა}ენელებინა,
{გა}ეზავებინა; -- ; გონოწყორუე(ნ) შესძლებია გაზავება, განელება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უწყორუნს ზმნისა -- შეუძლია
{გა}ანელოს, {გა}აზავოს; აურიოს ერთმანეთში (ძაფები). ოწყორაფუანს (ოწყორაფუუ ანელებინა, აზავებინა; უწყორაფუაფუ
უნელებინებია, უზავებინებია; ნოწყორაფ{უაფ}უე(ნ) ანელებინებდა, აზავებინებდა თურმე) კაუზ. წყორუნს ზმნისა -- ანელებინებს,
აზავებინებს. მაწყორალი მიმღ. მოქმ. {გა}მნელებელი, {გა}მზავებელი. ოწყორალი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}სანელებელი,
{გა}საზავებელი. წყორილი მიმღ. ვნებ. წარს. განელებული, გაზავებული. ნაწყორა მიმღ. ვნებ. წარს. განანელები, განაზავები.
ნაწყორუერი მიმღ. ვნებ. წარს. განელების, გაზავების საფასური. {უგუ}უწყორუ მიმღ. უარყ. გაუნელებელი, გაუზავებელი. შდრ.
ლაზ. ოკონწკორი თბილი (წყალი) (ნ. მარი). 

Lemma: c'q'oush-i  
Number: 27100  
წყოუშ-ი (წყოუშის) ტოპონ. სოფელი წალენჯიხის რაიონში. შდრ. წყოუ წყავი. 

Lemma: c'q'u  
Number: 27101  
წყუ (წყუს) წყარო; ჭა. ბაწარი ვით ორგია წყუშე გეშეღუ კოჩქ: თ. სახოკ., გვ. 243 -- ბაწარი ათი მხარი ჭიდან ამოიღო კაცმა.
ხამი კოჩი წყუშათ ვემიაგუნია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 181 -- ხამი კაცი ჭასაც ვერ მიაგნებსო. თეჸურე წყუში წყარი ტკილცჷ
გიოხარჩალანცჷ -- იქიდან წყაროს წყალი ტკილს დარაკრაკებს. იხ. წყურგილი; ინჭა. 

Lemma: c'q'uala1  
Number: 27102  
წყუალა1 (წყუალას) იგივეა, რაც ნწყუალა1, -- დანგრევა, დაქცევა; დასხლეტა მიწისა მეწყრის დროს. ქუმურს მუდგარენი,
ქიანას ქუმოწყუნს: ქხს, 2, გვ. 138 -- მოდის რაღაცაა, ქვეყანას მოაქცევს. 

Lemma: c'q'uala2  
Number: 27103  
წყუალა2 (წყუალას) იგივეა, რაც ნწყუალა2, -- გაწყობა; მომზადება; გამზადება; გაშლა (სუფრისა). 

Lemma: c'q'uapa1  
Number: 27104  
წყუაფა1 (წყუაფას) იგივეა, რაც ნწყუაფა1, -- ყვინთვა. 

Lemma: c'q'uapa2  
Number: 27105  
წყუაფა2 (წყუაფას) იგივეა, რაც ნწყუაფა2, -- ხელის შეწყობა, ხელის მომართვა. 

Lemma: c'q'uma  
Number: 27106  
წყუმა, წყჷმა (წყუ/ჷმას) იგივეა, რაც ნწყუმა, ნწყჷმა, -- 1. გახსნა, გაღება; 2. გახდა ფეხსაცმლისა; ამოძრობა. დიდი
კოჩიწკუმა ქაწმაფორითია დო ღარიბწკუმა - გომწყითია -- დიდ (მდიდარ) კაცთან წამეფარეთო (წინ) და ღარიბთან
გამხსენითო. წყუნს (გოწყუ გახსნა, გოუწყუმუ გაუხსნია, გონოწყუმუე(ნ) გახსნიდა თურმე) გრდმ. ხსნის. უწყუნს (გუუწყუ გაუხსნა, გუუწყუმუ
გაუხსნია) გრდმ. სასხვ. ქც. წყუნს ზმნისა -- უხსნის. იწყუმუუ(ნ) (გიიწყუ გაიხსნა, გოწყუმე{ლ/რე}(ნ) გახსნილა) გრდუვ. ვნებ. წყუნს
ზმნისა -- იხსნება. აწყუმუუ(ნ) (გააწყუ გაეხსნა, გოწყუმუუ გახსნია) გრდუვ. ვნებ. უწყუნს ზმნისა -- ეხსნება. იწყინე(ნ) (იწყინუ
შესაძლებელი გახდა გახსნა, გოწყუმე{ლე}(ნ) შესაძლებელი გამხდარა გახსნა, -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. წყუნს ზმნისა -- შეიძლება
გაიხსნას. აწყინე(ნ) (გააწყინუ შეძლო გაეხსნა, -- , გონოწყუმუე(ნ) შესძლებია გაეხსნა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უწყუნს ზმნისა --
შეუძლია გახსნას. ოწყუმაფუანს (ოწყუმაფუუ ახსნევინა, უწყუმაფუაფუ უხსნევინებია, ნოწყუმაფუე(ნ) ახსნევინებდა თურმე) კაუზ. წყუნს
ზმნისა -- ახსნევინებს. მაწყუმალი მიმღ. მოქმ. {გა}მხსნელი. ოწყუმალი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}სახსნელი. გოწყუმილი მიმღ. ვნებ. წარს.
გახსნილი. გონაწყუმა მიმღ. ვნებ. წარს. განახსენი. გონაწყუმუერი მიმღ. ვნებ. წარს. გახსნის საფასური. უწყუმუ, უგუწყუმუ მიმღ. უარყ.
გაუხსნელი.შდრ. ლაზ. წკ: ოწკიმუ გახსნა, გაგლეჯა (ნ. მარი). 

Lemma: c'q'umil/r-i  
Number: 27107  
წყუმილ/რ-ი (წყუმილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. წყუნს ზმნისა -- გახსნილი. იხ. გოწყუმილ/რი, გონწყუმილი. 

Lemma: c'q'una  
Number: 27108  
წყუნა, წყუნაფა (წყუნა{ფა}ს) სახელი იწყუნუანს, ოწყუნუანს ზმნათა -- ტკივილი, ტკენა. დუს იწყუნუანს -- თავს იტკივებს.
ვეგეუნჭირა, ვარა აწყუნუუ -- არ დააჭირო, თორემ ეტკინება. ოწყუნუანს (ოწყუნუუ ატკინა, უწყუნუაფუ უტკენია) გრდმ. ატკენს.
იწყუნუანს (იწყუნუუ იტკინა, უწყუნუაფუ უტკენია) გრდმ. სათავ. ქც. ოწყუნუანს ზმნისა -- აიტკივებს. იწყუნუანს (მხოლოდ აწმყოს
წრისა და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. ოწყუნუანს ზმნისა -- იტკივებს (თავს). უწყუნუანს (უწყუნუუ აუტკივა, უწყუნუაფუ
აუტკივებია) გრდმ. სასხვ. ქც. ოწყუნუანს ზმნისა -- აუტკივებს, ატკენს. აწყუნუუ(ნ) (აწყუნუ ეტკინა, წყუნაფუ სტკენია, ნოწყუნ{აფ}უე(ნ)
ეტკინებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ოწყუნუანს ზმნისა -- ეტკინება. იწყუნე(ნ), იწყუნენე(ნ) (იწყუნენუ შესაძლებელი გახდა
ატკივება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ოწყუნუანს ზმნისა -- შეიძლება ატკივება. აწყუნე(ნ), აწყუნენე(ნ) (აწყუნენუ შეძლო
აეტკივებინა, -- , ნოწყუნაფუე(ნ) შესძლებია აეტკივებინა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უწყუნუანს ზმნისა -- შეუძლია ატკინოს.
ოწყუნაფუანს (ოწყუნაფუუ ატკენინა, უწყუნაფუაფუ უტკენინებია, ნოწყუნაფუე(ნ) ატკენინებდა თურმე) კაუზ. ოწყუნუანს ზმნისა --



ატკენინებს. მაწყუნაფალი მიმღ. მოქმ. {ა}მტკივებელი. ოწყუნაფალი მიმღ. ვნებ. მყ. {ა}სატკივებელი. წყუნაფილი მიმღ. ვნებ. წარს.
{ა}ტკივებული. ნაწყუნეფი მიმღ. ვნებ. წარს. {ა}ნატკივები. ნაწყუნაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {ა}ტკივების საფასური. უწყუნაფუ მიმღ.
უარყ. {ა}უტკივებელი. იხ. ჭვენა. შდრ. ლაზ. წკუნ: მაწკუნუ მტკივა (ნ. მარი). 

Lemma: c'q'unapil-i  
Number: 27109  
წყუნაფილ-ი (წყუნაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. აწყუნუუ(ნ), ოწყუნუანს, იწყუნუანს ზმნათა -- ატკივებული. გური
წყუნაფილი კოჩიე -- გულნატკენი კაცია. ჯოღორეფი მიიშესჷ დო მუში წყუნაფირენსჷ ლოტკჷნდესჷ: ა. ცაგ., გვ. 96 --
ძაღლები მიდიოდნენ და თავის მტკივან ადგილებს (ატკივებულებს) ლოკავდნენ. 

Lemma: c'q'urgil-i  
Number: 27110  
წყურგილ-ი (წყურგილს) წყარო. ართ მინდორსჷ წყურგილი ქოძირჷ: ა. ცაგ., გვ. 14 -- ერთ მინდორზე წყარო ნახა.
მიხვარჩალ წყურგილეფი, მეფუნცუ დო მიტყვარცალ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 116 -- მიჩხრიალებს წყაროები, მიდუღს და
მიჩხრიალებს. წყურგილი ღ წყუ-რგილი: წყუ (წყარო) -- გრილი (ცივი). 

Lemma: c'q'urgila  
Number: 27111  
წყურგილა (წყურგილას) კნინ. პატარა წყარო. 

Lemma: c'q'urish-i  
Number: 27112  
წყურიშ-ი, წყურუშ-ი (წყური/უშის) კვირისტავი. ოშუა ბამბეს დოფთუხუნდით ჩერია დო წყურუშით -- საქსოვ ბამბას
დავართავდით თითისტარითა და კვირისტავით. არძო თეში იკვარკვანტ, მუთ ჩერია დო წყურიში: მასალ., გვ. 62 -- ყველა
ისე ტრიალებს, ვით თითისტარი და კვირისტავი. ართ ინჭაწკჷმა გამოლჷ წყურიშიქ: მ. ხუბ., გვ. 140 -- ერთ ჭასთან წაძვრა
კვირისტავი. 

Lemma: c'q'urk'ak'a  
Number: 27113  
წყურკაკა (წყურკაკას) კოჭის გამობურცული ძვალი. 

Lemma: c'q'urk'uchx-i  
Number: 27114  
წყურკუჩხ-ი (წყურკუჩხის) მუხლის თავის პატარა მრგვალი ძვალი, -- კვირისტავი (გ. როგავა); კოჭი (ი. ყიფშ., პ. ჭარ.).
წყურკუჩხიშა დოთუუა -- კოჭამდე მოთოვაო. იხ. კაცხურკაკა. 

Lemma: c'q'ut'ap-i  
Number: 27115  
წყუტაფ-ი (წყუტაფის) სითხეში (მაგ., წყალში) საგნის ჩაგდებისას გამოცემული ხმა. 

Lemma: c'q'ut'u  
Number: 27116  
წყუტუ (წყუტუს) წყუტუ; უცხიმო სითხე (მაგ., რძე). რეცის ქიმეუღანქჷნი, წყუტუს ქჷდგოკჷნუანცჷ: ყაზაყ., 26.10.1930, გვ. 3 --
რეცეპტს რომ მიუტან, წყუტუს დაგაკავებინებს. წყუტუ ბჟა უცხიმო რძე, რომელიც აქვს ძროხას ხბოს მოგებამდე და წველის
შეწყვეტის წინ. 

Lemma: c'q'uc'q'ut'-i  
Number: 27117  
წყუწყუტ-ი (წყუწყუტის) იგივეა, რაც წყურკუჩხი, -- კოჭი (ი. ყიფშ.). შდრ. კაცხურკაკა. 

Lemma: c'q'e't,c'q'e'te  
Number: 27118  
წყჷთ,წყჷთე, წყჷთჷ (წყჷთეს, წყჷთჷს) იხ. წყითე, -- მარილიანი, მლაშე. წყჷთჷ კვარი -- მარილიანი კვერი. 

Lemma: c'q'e'ma  
Number: 27119  
წყჷმა, ნწყჷმა ({ნ}წყჷმას) იხ. წყუმა, ნწყუმა, -- 1. გახსნა. 2. დასმენა (პ. ჭარ.). 

Lemma: c'q'e'naras  
Number: 27120  
წყჷნარას ზმნზ. წყნარად. წყჷნარას გჷმილჷ დო ქელადჷრთ ლაფარას: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 96 -- წყნარად (ჩუმად)
გამოვიდა და დადგა (გვერდით) ლაფაროში. იხ. წყინარას. 

Lemma: c'q'e'r-i  
Number: 27121  
წყჷრ-ი (წყჷრს) იხ. წყირი. წყჷრიში ჭოფუა: ი. ყიფშ., გვ. 186 -- რწყილის დაჭერა. 

Lemma: c'q'e'rt'e  
Number: 27122  
წყჷრტე (წყჷრტეს) წიწილების ავადმყოფობა, -- ხრინწი, თხიპა. წყჷრტე ოჭე ქოთომსუნი, თის ქოგჷ -- ხრინწი რომ სჭირს
ქათამს, იმას ჰგავს. შდრ. ცხიტუ. 

Lemma: c'q'e'rt'ua  
Number: 27123  
წყჷრტუა (წყჷრტუას) იხ. წყირტუა, -- სკდომა; ჭყლეტა. 

Lemma: c'q'e'se  



Number: 27124  
წყჷსე (წყჷსეს) იხ. წყისე, -- ძროხის, თხის ძუძუს ავადმყოფობა. 

Lemma: c'q'e't'  
Number: 27125  
წყჷტ, წყჷტჷ (წყჷტჷს) იგივეა, რაც ცხიტუ, -- წიწილების ავადმყოფობა, -- ხრინწი. წიწილეფც ხშირათ აღოლენა წყჷტ:
ყაზაყ., 26.05.1930, გვ. 2 -- წიწილებს ხშირად ემართებათ `წყჷტ' (ცხიტუ) - ხრინწი, თხიპა. 

Lemma: c'q'e'c'q'onua  
Number: 27126  
წყჷწყონუა (წყჷწყონუას) იხ. წყიწყონუა, წიწყონუა, -- მცირედის (ზიზღით) უგულოდ ჭამა. 

Letter: ch'  
ჭ 

Lemma: ch'a1  
Number: 27127  
ჭა1 (ჭას, მრ. რიცხვ.: ჭალ-ეფ-ი ჩალები) ჩალა. ჩხუს აწუდუ ხორცი დო ნგერს -- ჭა: თ. სახოკ., გვ. 265 -- ძროხას წინ დაუდო
ხორცი და მგელს -- ჩალა. მაჭვალ ჩხოუს მეტ ჭას ჩანა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 84 -- მეწველ ძროხას მეტ ჩალას აჭმევენ. ქიანა
ჭათ ვარე გინორთვილია -- ქვეყანა ჩალით არ არის გადახურულიო. იხ. კილიჭა. 

Lemma: ch'a2  
Number: 27128  
ჭა2 იხ. ჭე; ჭა ხანს/ც. 

Lemma: ch'a3  
Number: 27129  
ჭა3 (ჭას) იხ. ინჭა. 

Lemma: ch'aam-i  
Number: 27130  
ჭაამ-ი (ჭაამს) ჩალიანი. ჭაამო ზმნზ. ჩალიანად. სიმიდი ჭაამო მიდუღალუდუ -- სიმინდი ჩალიანად წაუღია. 

Lemma: ch'abak'el/r-i  
Number: 27131  
ჭაბაკელ/რ-ი (ჭაბაკელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ჭაბაკანს ზმნისა -- {და}ტკეპნილი. ჭაბაკელი დიხა -- დატკეპნილი მიწა. 

Lemma: ch'abak'ua  
Number: 27132  
ჭაბაკუა (ჭაბაკუას) იგივეა, რაც ტაბაკუა. სახელი ჭაბაკანს ზმნისა -- ტკეპნა. აბა ბოშეფი, ბჭაბაკუათ! -- აბა, ბიჭებო,
ვტკეპნოთ. ჭაბაკანს (დოჭაბაკუუ დატკეპნა, დოუჭაბაკუუ დაუტკეპნია, დონოჭაბაკუე(ნ) დატკეპნიდა თურმე) გრდმ. ტკეპნის. იჭაბაკანს
(დიიჭაბაკუ დაიტკეპნა, დუუჭაბაკუუ დაუტკეპნია) გრდმ. სათავ. ქც. ჭაბაკანს ზმნისა -- იტკეპნის თავისას. უჭაბაკანს (დუუჭაბაკუ
დაუტკეპნა, დუუჭაბაკუუ დაუტკეპნია) გრდმ. სასხვ. ქც. ჭაბაკანს ზმნისა -- უტკეპნის. იჭაბაკუუ(ნ) (დიიჭაბაკუ თიქ დაიტკეპნა ის,
დოჭაბაკე{ლ/რე}(ნ) დატკეპნილა) გრდუვ. ვნებ. ჭაბაკანს ზმნისა -- იტკეპნება. აჭაბაკუუ(ნ) (დააჭაბაკუ დაეტკეპნა, დოჭაბაკუუ
დასტკეპნია) გრდუვ. ვნებ. უჭაბაკანს ზმნისა -- ეტკეპნება. იჭაბაკე(ნ) (იჭაბაკუ შესაძლებელი გახდა {და}ტკეპნა, -- , -- ) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. ჭაბაკანს ზმნისა -- შეიძლება {და}იტკეპნოს. აჭაბაკე(ნ) (აჭაბაკუ შეძლო {და}ეტკეპნა, -- , დონოჭაბაკუე(ნ) შესძლებია
დაეტკეპნა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უჭაბაკანს ზმნისა -- შეუძლია {და}ტკეპნოს. ოჭაბაკაფუანს (ოჭაბაკაფუუ ატკეპნინა, უჭაბაკაფუაფუ
უტკეპნინებია, ნოჭაბაკაფ{უაფ}უე(ნ) ატკეპნინებდა თურმე) კაუზ. ჭაბაკანს ზმნისა -- ატკეპნინებს. მაჭაბაკალი მიმღ. მოქმ.
მტკეპნელი. ოჭაბაკალი მიმღ. ვნებ. მყ. სატკეპნი. ჭაბაკელი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ტკეპნილი. ნაჭაბაკა მიმღ. ვნებ. წარს. ნატკეპნი.
ნაჭაბაკუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ტკეპნის საფასური. {უდუ}უჭაბაკუ მიმღ. უარყ. {და}უტკეპნელი, უტკეპნი. 

Lemma: ch'abapa  
Number: 27133  
ჭაბაფა (ჭაბაფას) სახელი მიკმაჭაბუუ(ნ) ზმნისა -- მიწებება; ცდა დაახლოებისა. ბაღანაქ ქიმკააჭაბუ დიდას -- ბავშვი
მიეწება დედას. იხ. მიკოჭაბაფა. 

Lemma: ch'abil-i  
Number: 27134  
ჭაბილ-ი (ჭაბილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ჭაბუნს ზმნისა -- {და}წებებული. 

Lemma: ch'abu1  
Number: 27135  
ჭაბუ1 (ჭაბუს) წებო. ჭაბუს ჭაბუ გიოჭაბესია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 175 -- წებოს წებო დააწებესო. შდრ. ლაზ. ჭაბუ მცენარის
წებო (ნ. მარი). 

Lemma: ch'abu2  
Number: 27136  
ჭაბუ2, ჭაბუკუ (ჭაბუ{კუ}ს) ანთროპ. ჭაბუკუ, ჭაბუკი. ცხენს ქიგედოხოდჷ თი ჭაბუკუქ: მ. ხუბ., გვ. 239 -- ცხენზე შეჯდა ის
ჭაბუკუ. ჭაბუქ ონჯუაშა მიდართჷ: მ. ხუბ., გვ. 240 -- ჭაბუ საღამომდე წავიდა. 2. ვაზის ავადმყოფობა იყო ერთგვარი. ვაზს
გული გაუშავდებოდა და ხმებოდა. ჭაბუ უჩნდებოდა მაღლარ ვენახს (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 3, გვ. 160). 



Lemma: ch'abua  
Number: 27137  
ჭაბუა (ჭაბუას) სახელი ჭაბუნს ზმნისა -- წებვა. შპალერით ჭაბუნს კიდას -- შპალერით წებავს კედელს. ჭაბუნს (გოჭაბუ
გაწება, გოუჭაბუ გაუწებავს, გონოჭაბუე(ნ) გაწებავდა თურმე) გრდმ. წებავს. იჭაბუნს (გიიჭაბუ გაიწება, გოუჭაბუ გაუწებავს) გრდმ. სათავ.
ქც. ჭაბუნს ზმნისა -- იწებავს. უჭაბუნს (გუუჭაბუ გაუწება, გუუჭაბუ გაუწებავს) გრდმ. სასხვ. ქც. ჭაბუნს ზმნისა -- უწებავს. იჭაბუუ(ნ)
(გიიჭაბუ გაიწება, გოჭაბელ/რე(ნ) გაწებილა) გრდუვ. ვნებ. ჭაბუნს ზმნისა -- იწებება. აჭაბუუ(ნ) (გააჭაბუ გაეწება, გოჭაბუუ გასწებვია)
გრდუვ. ვნებ. უჭაბუნს ზმნისა -- ეწებება. იჭაბე(ნ) (იჭაბუ შესაძლებელი გახდა წებვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ჭაბუნს
ზმნისა -- შეიძლება წებვა. აჭაბე(ნ) (აჭაბუ შეძლო {გა}ეწება, -- , გონოჭაბუე(ნ) შესძლებია გაეწება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უჭაბუნს
ზმნისა -- შეუძლია {გა}წებოს. ოჭაბაფუანს (ოჭაბაფუუ აწებვინა, უჭაბაფუაფუ უწებვინებია, ნოჭაბაფ{უაფ}უე(ნ) აწებვინებდა თურმე) კაუზ.
ჭაბუნს ზმნისა -- აწებვინებს. მაჭაბალი მიმღ. მოქმ. მწებავი. ოჭაბალი მიმღ. ვნებ. მყ. საწებავი. ჭაბილი მიმღ. ვნებ. წარს.
{გა}წებილი. ნაჭაბა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაწები. ნაჭაბუერი მიმღ. ვნებ. წარს. წებვის საფასური. {უგუ}უჭაბუ მიმღ. უარყ. {გა}უწებავი.
შდრ. ლაზ. მეჭაბულე წებო, რომელიც ჩნდება განსაკუთრებით ატმის ხეზე (ნ. მარი). 

Lemma: ch'abulia  
Number: 27138  
ჭაბულია (ჭაბულიას) ვისაც წებოსავით მიკვრა შეუძლია, მიმტმასნელი. 

Lemma: ch'abulua  
Number: 27139  
ჭაბულუა (ჭაბულუას) იგივეა, რაც ჭაბაკუა, -- ტკეპნა; წებვა. სქანი სქვამი კუჩხეფით დიხა ქინმოჭაბულე: ქხს, 1, გვ. 138 --
შენი ლამაზი ფეხით მიწა დამატკეპნე (დამაწებე). ჭაბულანს (დოჭაბულუუ დაატკეპნა, დოუჭაბულუუ დაუტკეპნია, დონოჭაბულუე(ნ)
დატკეპნიდა თურმე) გრდმ. {ა}ტკეპნის. 

Lemma: ch'adar-i  
Number: 27140  
ჭადარ-ი (ჭადარს) ბოტან. ჭადარი. იხ. ჭანდარი (ა. მაყ.). 

Lemma: ch'a  
Number: 27141  
ჭა დო ფურჩა (ჭა დო ფურჩას) ჩალა და ფუჩეჩი. ჸუდეს ვარე ჭა დო ფურჩა: ი. ყიფშ., გვ. 166 -- სახლში არ არის ჩალა და
ფუჩეჩი. 

Lemma: ch'adrak'ia  
Number: 27142  
ჭადრაკია (ჭადრაკიას) თამაშის ერთგვარი სახეობა -- თამაშობენ 24 ჩხირით. ამ ჩხირებს დაიწყობენ ხელის გულზე და
ისვრიან ზევით. ერთი მათგანი ნიშანდადებულია და ის უნდა დაიჭირონ. ვისაც მოუცდება, იგი ჩხირებს მეორეს უთმობს (ს.
მაკალ., გვ. 280). 

Lemma: ch'aik'on-i  
Number: 27143  
ჭაიკონ-ი (ჭაიკონს) იხ. ჭალიკონი. 

Lemma: ch'aigher-i  
Number: 27144  
ჭაიღერ-ი (ჭაიღერს) იგივეა, რაც ჭაში ღერი, -- ჩალის ღერო. ჭაიღერს მიკმიკი ქიგოგარგაზაფუდუ სახეიჭყერი -- ჩალის
ღეროს ირგვლივ შემოხვევოდა სახელწყეული (გველი). 

Lemma: ch'ak'-i  
Number: 27145  
ჭაკ-ი (ჭაკის) დედალი, ჭაკი. // გადატ. მსუბუქი ქცევის ქალი. ჭაკი ცხენი დედალი ცხენი, -- ფაშატი. ჭაკი თხა დედალი თხა.
ართ ხენწჷფეს ჸუნს ბრელი ცხენეფი, ჭაკეფი: მ. ხუბ., გვ. 137 -- ერთ ხელმწიფეს ჰყავს ბევრი ცხენები, ჭაკები. მუ იხირია?
-- ჭაკი ცხენია: ი. ყიფშ., გვ. 112 -- რა მოიპარეო? -- დედალი ცხენიო. 

Lemma: ch'ak'vart'ana  
Number: 27146  
ჭაკვარტანა (ჭაკვარტანას) ბოტან. ყვითელი შროშანი (ა. მაყ.). 

Lemma: ch'ak'in-i  
Number: 27147  
ჭაკინ-ი, ჭარკინ-ი (ჭა{რ}კინს) ჰოკეის მსგავსი ხალხური თამაში. შდრ. ტოპონ. ოჭაკინე, ოჭარკინე ჭარკინის სათამაშო
ადგილი (პ. ცხად., ტოპონ., გვ. 48). იხ. ჭარკინი. 

Lemma: ch'ak'irt'an-i  
Number: 27148  
ჭაკირტან-ი (ჭაკირტანს) ბოტან. ბალახია ერთგვარი, წააგავს პრასს. შდრ. ჭაკვარტანა. 

Lemma: ch'ak'un-i  
Number: 27149  
ჭაკუნ-ი (ჭაკუნს) იგივეა, რაც ჭარკინი. 

Lemma: ch'ak'ur-i  
Number: 27150  
ჭაკურ-ი (ჭაკურს) თავმოკაუჭებული ჯოხი ბურთის სათამაშოდ (პ. ჭარ.). 

Lemma: ch'ak'e'n-i  
Number: 27151  



ჭაკჷნ-ი, ჭარკჷნ-ი (ჭა{რ}კჷნს) იხ. ჭაკინი, ჭარკინი. 

Lemma: ch'ala  
Number: 27152  
ჭალა (ჭალას) სახელი ჭანს ზმნისა -- კერვა. ღართი დო ახალუხიში ჭალა ხვალე თის უჩქუ -- ჩოხა -- ახალუხის შეკერვა
მარტო მან იცის. სქანი საგურგინო კაბა პარიჟის იჭაფუ: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 140 -- შენი საგვირგვინო (საქორწილო) კაბა
პარიზში იკერება. დოჭუუ ძღაბიქ ბალიში: მ. ხუბ., გვ. 13 -- შეკერა გოგომ ბალიში. ვართ აჭკადე ჭკადუს დო ვართ აჭენე
ხარაზის -- ვერც მჭედელი გამოჭედს და არც შეუძლია შეკეროს ხარაზმა. ჭანს (დოჭუუ შეკერა, დოუჭუუ შეუკერავს, დონოჭუე(ნ)
შეკერავდა თურმე) გრდმ. კერავს. იჭანს (დიიჭუუ შეიკერა, დუუჭუუ შეუკერავს) გრდმ. სათავ. ქც. ჭანს ზმნისა -- იკერავს. უჭანს
(დუუჭუუ შეუკერა, დუუჭუუ შეუკერავს) გრდმ. სასხვ. ქც. ჭანს ზმნისა -- უკერავს. იჭაფუუ(ნ) (დიიჭუუ შეიკერა, დოჭე{ლ/რე}(ნ) შეკერილა)
გრდუვ. ვნებ. ჭანს ზმნისა -- იკერება. იჭენე(ნ) (იჭენუ შესაძლებელი გახდა {შე}კერვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ჭანს ზმნისა
-- შეიძლება {შე}კერვა. აჭენე(ნ) (აჭენუ შეძლო {შე}ეკერა, -- , ნოჭუე(ნ) შესძლებია {შე}ეკერა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უჭანს ზმნისა -
- შეუძლია {შე}კეროს. ოჭაფუანს (ოჭაფუუ {შე}აკერვინა, უჭაფუაფუ {შე}უკერვინებია, ნოჭაფ{უაფ}უე(ნ) აკერვინებდა თურმე) კაუზ. ჭანს
ზმნისა -- აკერვინებს. მაჭალი მიმღ. მოქმ. მკერავი. ოჭალი მიმღ. ვნებ. მყ. საკერი. ჭელ/რი მიმღ. ვნებ. წარს. {შე}კერილი. ნაჭა
მიმღ. ვნებ. წარს. ნაკერი. ნაჭუერი მიმღ. ვნებ. წარს. კერვის საფასური. შდრ. ლაზ. 1. ჭ: ოჭუ კერვა (ნ. მარი). 

Lemma: ch'aladid-i  
Number: 27153  
ჭალადიდ-ი (ჭალადიდის, ჭალადის) ტოპონ. ჭალადიდი, -- სოფელი ხობის რაიონში. 

Lemma: ch'alavar-i  
Number: 27154  
ჭალავარ-ი (ჭალავარს) ახლადშედედებული ყველი (ი. ყიფშ.). 

Lemma: ch'ala՚val-i  
Number: 27155  
ჭალაჸვალ-ი (ჭალაჸვალს) იგივეა, რაც ჭალავარი. ბადიდქ... სქვერ ქჷმიღ, მუთი ჭალაჸვალი დჷგახუტორედჷ ძელი
დო ძვალი: აია, 1, გვ. 23 -- მოხუცმა... მოიტანა შველი, (რომლის) ძვალ-რბილს შეახრამუნებდი როგორც ჭალაჸვალს
(ახლადშედედებულ ყველს). 

Lemma: ch'ale  
Number: 27156  
ჭალე (ჭალეს) ჭალა. ექიანი გჷრძე ჭალე შქვითიშა გუვორულაფე: მასალ., გვ. 88 -- იქაური გრძელი ჭალა შვიდჯერ
შემოვარბენინე. ჭალეს მიწვიეს ნათესემქ: ი. ყიფშ., გვ. 158 -- ჭალაში მიიწვიეს ნათესავებმა. ეკიილეს სუმხოლო
ჯიმალენქ აშო, ჭალეშა: მ. ხუბ., გვ. 194 -- ამოვიდა სამივე ძმა აქეთ, ჭალაში. შდრ. ლაზ. ჭალა პატარა, მრგვალი ქვა (ნ.
მარი). 

Lemma: ch'alik'on-i  
Number: 27157  
ჭალიკონ-ი (ჭალიკონს) ჭალიკონი. 

Lemma: ch'amk'ont'ore  
Number: 27158  
ჭამკონტორე (ჭამკონტორეს) გაუმაძღარი; უძღები; მარტო ჭამაზე მოფიქრალი. მუ რჩანს თესხერს, ჭამკონტორე ხოლო
ვაგოჭე? -- რა გაჭმევს ამდენს, გაუმაძღრობა ხომ არ გჭირს? შდრ. ჭამტომარე; რაჭ. ჭამპურა გაუმაძღარი, ჭამია, მსუნაგი (ვ.
ბერ.). 

Lemma: ch'amt'omare  
Number: 27159  
ჭამტომარე (ჭამტომარეს) იგივეა, რაც ჭამკონტორე, -- გაუმაძღარი. 

Lemma: ch'amurt'ak'-i  
Number: 27160  
ჭამურტაკ-ი (ჭამურტაკის) თამაშობა ხამციკი-ს დროს, -- გამარჯვებული წაგებულს მიწაში ჩაუსობს წკირს (ჯოხს) და
წაგებულმა კბილებით უნდა ამოაძროს ის. ამაზე იტყვიან: ჭამურტაკი ქოჩუა (ჭამურტაკი აჭამაო). გაჩენდი, ვარა ქორჩა
ჭამურტაკის -- გაჩერდი, თორემ გაჭმევ ჭამურტაკს. 

Lemma: ch'an-i  
Number: 27161  
ჭან-ი (ჭანს) იგივეა, რაც ლაზი, -- ერთ-ერთი ქართველური ტომი, რომელიც ძირითადად ცხოვრობს თურქეთში. 2. ცვედანი.
შდრ. იმერ. ჭანი ცუდათ გაწმენდილი მოზვერი, რომელიც ძროხებს ხშირად დასდევს, თუმცა უნაყოფოდ (ვ. ბერ.). 

Lemma: ch'anapa  
Number: 27162  
ჭანაფა (ჭანაფას) სახელი ჭანაფულენს, იჭანუანს ზმნათა -- {და}ბარება, {მო}წვევა, {მო}ხმობა. სი ჭანაფა მუშოთ გოკო?:
მასალ., გვ. 43 -- შენ მოწვევა რისთვის გინდა? ხენწჷფექჷ ქიიჭანუ ქოჩორა: ი. ყიფშ., გვ. 91 -- ხელმწიფემ დაიბარა
ქოჩორა. თავადი დო ჟინოსქუა ზუგიდიშა ქიჭანეს: ქხს, 1, გვ. 233 -- თავადი და აზნაური ზუგდიდში (კი) დაიბარეს. არძას
ჸუდეშა ჭანაფულენა -- ყველას სახლში იბარებენ. ჭანაფულენს (იყენ. იჭანუანს დაიბარებს, იჭანუუ დაიბარა, უჭანუაფუ
დაუბარებია, ნოჭანაფუე(ნ) დაიბარებდა თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ. იბარებს, ხმობილობს. იჭანუანს (იჭანუუ დაიბარა, უჭანუაფუ
დაუბარებია) გრდმ. სათავ. ქც. დაიბარებს, მოიხმობს. უჭანუანს (უჭანუუ დაუბარა, უჭანუაფუ დაუბარებია) გრდმ. სასხვ. ქც.
უბარებს, უწვევს, უხმობს. იჭანე(ნ) (იჭანუ შესაძლებელი გახდა {მო}ხმობა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. იჭანუანს ზმნისა --
შეიძლება {მო}ხმობა, დაბარება. აჭანე(ნ) (აჭანუ{უ} შეძლო {და}ებარებინა, {მო}ეხმო; -- ; ნოჭანაფუე(ნ) შესძლებია {მო}ეხმო) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. უჭანუანს ზმნისა -- შეუძლია {და}იბაროს, {მო}იხმოს. ოჭანაფუანს (ოჭანაფუუ {და}აბარებინა, უჭანაფუაფუ
{და}უბარებინებია, ნოჭანაფუაფუე(ნ) აბარებინებდა თურმე) კაუზ. იჭანუანს, ჭანაფულენს ზმნათა -- აბარებინებს, ახმობინებს.
მაჭანაფალი მიმღ. მოქმ. {მო}მწვევი, {მო}მხმობი. ოჭანაფალი მიმღ. ვნებ. მყ. {მო}საწვევი, {მო}სახმობი. ჭანაფილი მიმღ. ვნებ. წარს.
{მო}წვეული, {მო}ხმობილი. ნაჭანეფი მიმღ. ვნებ. წარს. {მო}ნაწვევი, {მო}ნახმობი. ნაჭანაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {მო}წვევის,
{მო}ხმობის საფასური. უჭანაფუ მიმღ. უარყ. {მო}უწვეველი, {მო}უხმობელი. 



Lemma: ch'angalua  
Number: 27163  
ჭანგალუა (ჭანგალუას) სახელი ჭანგალანს ზმნისა -- მრავლის დახოცვა, განადგურება, მოსპობა, მოსრვა. მოჭანგალუუ
ექიანობა -- მოსპო (გაანადგურა) იქაურობა. შდრ. ლაზ. ჭანგი ბრჭყალი, კლანჭი (ნ. მარი). 

Lemma: ch'and-i  
Number: 27164  
ჭანდ-ი (ჭანდის, ჭანს) ენტომ. იგივეა, რაც ჭანჯი, -- ბუზი. ჸოროფილეფიში გამათ ჭანდი მიწოლენსჷ ზარს: ი. ყიფშ., გვ.
140 -- შეყვარებულების მაგიერ ბუზი მეტყვის ზარს. ჭანდიქ დემო გორთჷ: ქხს, 2, გვ. 46 -- ბუზი დევად იქცა. ჭანდიში
მაშხვათ ქიმიიძირე: ი. ყიფშ., გვ. 13 -- ბუზის სიმსხოდ მოჩანს. ე ოსურქ ნდემი ჭანდო გააჩქუ: ი. ყიფშ., გვ. 60 -- ამ ქალმა
დევი ბუზად აქცია. იხ. ბაზი. შდრ. ლაზ. {მ}ჭაჯი ბუზი (ნ. მარი). 

Lemma: ch'andak'-i  
Number: 27165  
ჭანდაკ-ი (ჭანდაკის) იგივეა, რაც ჭარდაკი, -- წნული (ი. ყიფშ.). 

Lemma: ch'andar-i  
Number: 27166  
ჭანდარ-ი (ჭანდარს) იგივეა, რაც ჭადარი, -- ჭადარი. დანთხ ჭანდარქ, გჷმორთ მარგატელქ: ა. ცან., გვ. 141 -- დაეცა
ჭადარი, დასცვივდა (გამოვიდა) მაკრატელი (გამოცანა: ლობიოს პარკი). ჭანდარც ქიდიბარგესუ: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 154 --
ჭადრის ქვეშ დაბანაკდნენ. ეთექ ეკოდგჷნია ჭანდარეფია: მ. ხუბ., გვ. 133 -- იქ დგასო ჭადრებიო. 

Lemma: ch'andaria  
Number: 27167  
ჭანდარია (ჭანდარიას) კნინ. ჭადარი. ჩქიმი ჭანდარიას კვინჩაქ გჷმადოხოდჷ -- ჩემს ჭადარზე სკვინჩა ჩამოჯდა... 

Lemma: ch'andmeskil-i  
Number: 27168  
ჭანდმესქილ-ი (ჭანდმესქილ/რს) ხორცზე ბუზის კვერცხებმიყრილი, -- სხმილი. შდრ. მესკუალა2. 

Lemma: ch'andobua  
Number: 27169  
ჭანდობუა (ჭანდობუას) იგივეა, რაც ჭანჯობუა, -- ბევრი ბუზი, -- ბუზობა. ჭანდობუაშე იწამალუუ კოჩი, ჭანდიში მენასქუა
ხორცი ოჭკომუ-და -- ბუზებისგან იწამლება კაცი, თუ ბუზის კვერცხებმიყრილი ხორცი შეჭამა. 

Lemma: ch'aner-i  
Number: 27170  
ჭანერ-ი (ჭანერს) იგივეა, რაც ჭანური. 

Lemma: ch'anish-i  
Number: 27171  
ჭანიშ-ი (ჭანიშის) ტოპონ. ჭანეთი. მარგალეფი ხოლო რენა ჭანიშის -- მეგრელებიც არიან ჭანეთში. ჭანიშეფი ორდეს
ბანძას -- ჭანები იყვნენ ბანძაში. იხ. ჭანი. 

Lemma: ch'anic'q'ar-i  
Number: 27172  
ჭანიწყარ-ი (ჭანიწყარს) ტოპონ. მდინარის სახელწოდება (ი. ყიფშ.), -- ჭანისწყალი. 

Lemma: ch'anur-i  
Number: 27173  
ჭანურ-ი (ჭანურს) 1. ბოტან. მსხლის ჯიშია ერთგვარი. 2. აკვნის სახეობაა (გ. ელიავა). 3. სპილენძის ქვაბი ან ტაშტი (ი.
ყიფშ.). თე ჭანური იოფშეს რაშეფიში ნაჭვალათ: მ. ხუბ., გვ. 126 -- ეს ქვაბი აავსეს რაშების ნაწველით. ლინჯიში ჭანური
სპილენძის ქვაბი, ტაშტი. მეუა დო ტანი გიბონია ასევა თი ჭანურსია: მ. ხუბ., გვ. 126 -- წადიო და ტანი დაიბანე ახლაო იმ
ტაშტშიო. 

Lemma: ch'anc'q'ar-i  
Number: 27174  
ჭანწყარ-ი (ჭანწყარს) იგივეა, რაც ჭანიწყარი, -- ტოპონ. მდინარის სახელი. შდრ. ჭენწყარი. 

Lemma: ch'anch'al-i  
Number: 27175  
ჭანჭალ-ი (ჭანჭალ/რს) წანწალი. თიწკმა ქიდიჭყეს ჭანჭალი -- მაშინ დაიწყეს წანწალი. 

Lemma: ch'anch'q'ua  
Number: 27176  
ჭანჭყუა (ჭანჭყუას) იგივეა, რაც ჭყანჭყუა, -- სახელი ჭანჭყუნს ზმნისა -- ჭყლეტა, ჭეჭყ{ვ}ა. ჸურძენს ოჭინახუს ჭანჭყუნა --
ყურძენს საწნახელში ჭეჭყ{ავ}ენ (ჭყლეტენ). იხ. ჭყაჭყუა. 

Lemma: ch'anj-i  
Number: 27177  
ჭანჯ-ი (ჭანჯის, ჭანს) იგივეა, რაც ჭანდი, -- ბუზი, მწერი. ხვარა ქოპუას, ვარა ჭანჯი ელახშე ქუმურსია: ა. ცან., გვ. 130 --
ქაჩალი ვიყო, თორემ ბუზი ყველა მხრიდან (აღმოსავლეთიდან) მოვაო. ჭანჯი მირაგადჷ ზარს: ქხს, 1, გვ. 209 -- ბუზი
მეუბნება ზარს. კოჩი ჭანჯო აძირენია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 74 -- კაცი ბუზად ეჩვენებაო. მოლადირე ჭანჯი ბუზის ერთ-ერთი
სახეობა; ჯოღორიში ჭანჯი ძაღლის ბუზი, -- პატარაა, ცუდად დაფრინავს, ძალიან აწვალებს ძაღლებს. შდრ. ლაზ. მჭაჯი //
ჭაჯი ბუზი (ნ. მარი). 



Lemma: ch'anjnavelo  
Number: 27178  
ჭანჯნაველო მიკოდინაფა გაქრობა, გადაკარგვა (სიტყვ.-სიტყვ. ბუზის ნავალივით გადაკარგვა). 

Lemma: ch'anjghrubelo  
Number: 27179  
ჭანჯღრუბელო (// ჭანჯღურბეჲო -- ბ.-მარტ.) მიკოდინაფა გადაკარგვა, გაქრობა (სიტყვ.-სიტყვ. როგორც ბუზი და
ღრუბელი). ათეში რაგადი დო ჭანჯღრუბელო ქიმკოდინუ -- ამის თქმა და გაქრა. გიაშქუ ცხენს მართახი დო
ჭანჯღურბეჲო ქიმკოდინუ -- დაარტყა ცხენს მათრახი და გაქრა. 

Lemma: ch'ap'an-i  
Number: 27180  
ჭაპან-ი (ჭაპანს) ჭიპი (ი. ყიფშ.). შდრ. ჭიპე. 

Lemma: ch'ap'anel-i  
Number: 27181  
ჭაპანელ-ი (ჭაპანელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ჭაპანანს ზმნისა -- {და}ტვირთული. იხ. ჭაპანუა. 

Lemma: ch'ap'anua  
Number: 27182  
ჭაპანუა (ჭაპანუას) სახელი ჭაპანანს ზმნისა -- ძლიერ {და}ტვირთვა (მაგ., ურმისა...). ურემს დოჭაპანანდუ ჭაში ღერეფით
-- ურემს ძალიან დატვირთავდა ჩალის ღეროებით. ჭაპანანს (დოჭაპანუუ დატვირთა, დუუჭაპანუუ დაუტვირთავს, დონოჭაპანუე(ნ)
დატვირთავდა თურმე) გრდმ. ძალიან ტვირთავს. ოჭაპანალი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}სატვირთი. ჭაპანელი მიმღ. ვნებ. წარს.
{და}ტვირთული. 

Lemma: ch'ara  
Number: 27183  
ჭარა (ჭარას) ბედი, ბედისწერა. მუში ჭარა თინა რენია: ი. ყიფშ., გვ. 73 -- მისი ბედი ის არისო. ჭარა ჭვილი ჩქიმი დუსჷ: ი.
ყიფშ., გვ. 139 -- ბედ დამწვარ ჩემს თავს. ოკო იბდათი ჩქი-ჩქინით, მობრსათჷნი ჩქინ-ჩქინ ჭარა: აია, 1, გვ. 20 -- უნდა
წავიდეთ ჩვენ-ჩვენით (გზით), გამოვცადოთ ჩვენ-ჩვენი ბედი. იხ. ჸვაი-ჭარა. 

Lemma: ch'arapa  
Number: 27184  
ჭარაფა (ჭარაფას) სახელი აჭარუუ(ნ) ზმნისა -- ღირსება; შოვნა. ჩქიმი დუდი ჩქიმ ქომონს ვაჭარუა: თ. სახოკ., გვ. 256 --
ჩემი თავი ჩემს ქმარს არ აღირსო. თქვანი სახეში ძირაფას ანწი მა მი მოჭარუანს?: ი. ყიფშ., გვ. 155 -- თქვენი სახის
ნახვას აწი მე ვინ მაღირსებს? სქანი დუდი მოჭარე: ქხს, 1, გვ. 114 -- შენი თავი მაღირსე. ის ჰამო ორო დღას ვაჭარაფუ:
ეგრისი, გვ. 130 -- იმას ტკბილი ჩრდილი არასოდეს ღირსებია. ოკონ-და, ღურელი გითელებუდა, მოჭარუანდე ჰამო
სალამს: შ. ბერ., გვ. 145 -- თუ გინდ, მკვდარი გაგემთელებინე, მაღირსებდე ტკბილ სალამს. ოჭარუანს (ოჭარუუ აღირსა,
უჭარუაფუ უღირსებია, ნოჭარაფუე(ნ) აღირსებდა თურმე) გრდმ. აღირსებს. აჭარუაფუ(ნ) (აჭარუ ეღირსა, ჭარაფუ ღირსებია) გრდუვ.
ვნებ. ოჭარუანს ზმნისა -- ეღირსება. ოჭარაფაფუანს (ოჭარაფაფუუ აღირსებინა, უჭარაფაფუაფუ უღირსებინებია, ნოჭარაფაფუე(ნ)
აღირსებინებდა თურმე) კაუზ. ოჭარუანს ზმნისა -- აღირსებინებს. ოჭარაფალი მიმღ. ვნებ. მყ. საღირსებელი. ჭარაფილი მიმღ.
ვნებ. წარს. ღირსებული. ნაჭარეფი მიმღ. ვნებ. წარს. ნაღირსები. ნაჭარაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ღირსების საფასური. უჭარაფუ
მიმღ. უარყ. უღირსებ{ელ}ი. 

Lemma: ch'arapil-i  
Number: 27185  
ჭარაფილ-ი (ჭარაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ოჭარუანს ზმნისა -- ღირსებული, ღირსქმნილი. 

Lemma: ch'arga  
Number: 27186  
ჭარგა (ჭარგას) ჭრელი. პირჯვარს მიაწერან უჩქჷნო მუში ჭარგა ფსუას: ქხს, 1, გვ. 221 -- მას ჰგონია, პირჯვრის წერას
(დაუწყებენ) მის ჭრელ ფრთას. ოთიფურცუ ჭარგა პირემც გაფარფალ ფარფალია: აია, 1, გვ. 25 -- წალკოტში (სათიბში)
ჭრელი კოკრების ირგვლივ პეპლები დაფარფატებენ. ჭარგა შიილებე: ჩე, უჩა, ჭითა, შქირუ... ფერეფი ესვარილი --
ჭრელი შეიძლება: თეთრი, შავი, წითელი, რუხი... ფერები არეული. თქუანა იტყვიან: ჭითა ჭარგა -- წითელი ჭრელი; უჩა
ჭარგა -- შავი ჭრელი; ჩე ჭარგა თეთრი ჭრელი. გოჭარგე მოჭრელო. უჩა თხა ჩეთ გოჭარგილი -- შავი თხა თეთრით
აჭრელებული. იხ. რჭელი. 

Lemma: ch'ardak'-i  
Number: 27187  
ჭარდაკ-ი (ჭარდაკის) იგივეა, რაც ჭანდაკი. 

Lemma: ch'ardak'eba  
Number: 27188  
ჭარდაკება (ჭარდაკებას) სახელი ჭარდაკენს ზმნისა -- ჭადრაკობს. თაქ იბირდეს, ჭარდაკენდეს: აია, 2, გვ. 77 -- აქ
მღეროდნენ, ჭადრაკობდნენ (ჭადრაკს თამაშობდნენ). 

Lemma: ch'arelia  
Number: 27189  
ჭარელია (ჭარელიას) ჭრელი. იხ. კორობა. 

Lemma: ch'aril-i  
Number: 27190  
ჭარილ-ი (ჭარილს) მიმღ. ვნებ. წარს. ჭარუნს ზმნისა -- {და}წერილი. 

Lemma: ch'ark'ala  
Number: 27191  



ჭარკალა (ჭარკალას) სუსტი აგებულების, მაგრამ მეტად მოძრავი (აქტიური), მონდომებული პირი; ვისაც ტანის რხევით
ჩქარი სიარული სჩვევია. 

Lemma: ch'ark'anel-i  
Number: 27192  
ჭარკანელ-ი (ჭარკანელს) იხ. გოჭარკანელი. 

Lemma: ch'ark'ant'ia  
Number: 27193  
ჭარკანტია ბორია ქარბორბალა (მ. ძაძ., 2, გვ. 128). 

Lemma: ch'ark'anua  
Number: 27194  
ჭარკანუა (ჭარკანუას) იხ. გოჭარკანუა. 

Lemma: ch'ark'ent'-i  
Number: 27195  
ჭარკენტ-ი (ჭარკენტის) იგივეა, რაც ჭაკინი, ჭაკუნი; ჭარკინი. 

Lemma: ch'ark'vat'ana  
Number: 27196  
ჭარკვატანა (ჭარკვატანას) ბოტან. კოთხოჯი, კოთხუჯი (ა. მაყ.). შდრ. ჯარკვატანა. 

Lemma: ch'ark'in-i  
Number: 27197  
ჭარკინ-ი (ჭარკინს), ჭარკინუა (ჭარკინუას) ჭარკუნით (ჩოგნით) ბურთის თამაში. გააკეთებდნენ ხის ბურთს, რომელსაც
მოკაუჭებული ჯოხით -- ჩოგნით (ჭარკინით) სცემდნენ და თითოეული მხარე ცდილობდა, ლელო გაეტანა (ს. მაკალ., გვ. 278).
შდრ. გურ. ჭაკუნი ბურთის თამაშია თავმოკაუჭული ჯოხით (ი. ჭყ., ს. ჟღ., ა. ღლ.). 

Lemma: ch'ark'onia  
Number: 27198  
ჭარკონია (ჭარკონიას) იგივეა, რაც ჭარკონტია, -- გრიგალი, ქარიშხალი. 

Lemma: ch'ark'ont'ia  
Number: 27199  
ჭარკონტია (ჭარკონტიას) იგივეა, რაც ჭარკანტია, ჭარკუნტია, -- ქარბორბალა; გრიგალი. 

Lemma: ch'ark'um-i  
Number: 27200  
ჭარკუმ-ი (ჭარკუმს) იგივეა, რაც ჭაკური, -- ჭარკინის სათამაშო ჯოხი. 

Lemma: ch'ark'un-i  
Number: 27201  
ჭარკუნ-ი (ჭარკუნს) იგივეა, რაც ჭარკუმი, -- კაუჭა ჯოხი ბურთის სათამაშოდ. 

Lemma: ch'ark'unt'ia  
Number: 27202  
ჭარკუნტია (ჭარკუნტიას) იხ. ჭარკანტია, ჭარკონტია. 

Lemma: ch'ark'e'n-i  
Number: 27203  
ჭარკჷნ-ი (ჭარკჷნს) იგივეა, რაც ჭარკუნი. 

Lemma: ch'ark'e'nt'ia  
Number: 27204  
ჭარკჷნტია (ჭარკჷნტიას) იგივეა, რაც ჭარკუნტია. მუშუში დუდშო იკვარკვანტჷ ჭარკჷნტია მელახჷშე: მასალ., გვ. 70 --
თავთავისთვის ბზრიალებს ქარბორბალა გაღმა მხრიდან. 

Lemma: ch'arua  
Number: 27205  
ჭარუა (ჭარუას) სახელი ჭარუნს, იჭარუნს ზმნათა -- წერა. გინძე ლერსიშ ჭარუაშე კინუხიენქ ჩქიმი დუცუ: აია, 2, გვ. 80 --
გრძელი ლექსის წერისაგან შევიკავებ თავს (დავახევინებ ჩემს თავს). ხე დო ჭარუნს -- ზის და წერს. მუ გიწუა, მუ გიჭარა:
ქხს, 1, გვ. 51 -- რა გითხრა, რა დაგიწერო. თიში სახელი ირო იჭარუდჷ: მ. ხუბ., გვ. 21 -- იმისი სახელი ყოველთვის
იწერებოდა. ჭარუნს (დოჭარუ დაწერა, დოუჭარუ დაუწერია, დონოჭარუე(ნ) დაწერდა თურმე) გრდმ. წერს. იჭარუნს (დიიჭარუ დაიწერა,
დუუჭარუ დაუწერია) გრდმ. სათავ. ქც. ჭარუნს ზმნისა -- იწერს თავისთვის. უჭარუნს (დუუჭარუ დაუწერა, დუუჭარუ დაუწერია) გრდმ.
სასხვ. ქც. ჭარუნს ზმნისა -- უწერს. იჭარუუ(ნ) (დიიჭარუ დაიწერა, დოჭარელე(ნ) დაწერილა) გრდუვ. ვნებ. ჭარუნს ზმნისა --
იწერება. აჭარუუ(ნ) (დააჭარუ დაეწერა, დოჭარუუ დასწერია) გრდუვ. ვნებ. უჭარუნს ზმნისა -- ეწერება. იჭარე(ნ) (იჭარუ
შესაძლებელი გახდა {და}წერა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ჭარუნს ზმნისა -- შეიძლება {და}იწეროს. აჭარე(ნ) (აჭარუ შეძლო
დაეწერა, -- , დონოჭარუე(ნ) შესძლებია დაეწერა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უჭარუნს ზმნისა -- შეუძლია წეროს. ოჭარაფუანს
(ოჭარაფუუ აწერინა, უჭარაფუაფუ უწერინებია, ნოჭარაფ{უაფ}უე(ნ) აწერინებდა თურმე) კაუზ. ჭარუნს ზმნისა -- აწერინებს. მაჭარალი,
მაჭარუ მიმღ. მოქმ. მწერალი, დამწერი. ოჭარალი, ოჭარუ მიმღ. ვნებ. მყ. საწერი. ჭარილი მიმღ. ვნებ. წარს. დაწერილი, წერილი.
ნაჭარა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაწერი. ნაჭარუერი მიმღ. ვნებ. წარს. წერის საფასური. {უდუ}უჭარუ მიმღ. უარყ. უწერი, დაუწერელი. შდრ.
ლაზ. ჭარ: ონჭარუ წერა (ნ. მარი). 

Lemma: ch'arua  
Number: 27206  
ჭარუა დო კითხირ-ი (ჭარუა დო კითხირს) წერა და კითხვა. ჩქიმო ონჯღორე ლე, ართის ვარა ვა გიჩქჷდას ჭარუა დო



კითხირი: ი. ყიფშ., გვ. 7 -- ჩემთვის სირცხვილია, ერთმა მაინც არ იცოდე წერა და კითხვა. 

Lemma: ch'arua-k'itxir-i  
Number: 27207  
ჭარუა-კითხირ-ი (ჭარუა-კითხირს) წერა-კითხვა. მიდგავა მა დჷმოგურუანსია ჭარუა-კითხირსიე...: მ. ხუბ., გვ. 283 -- ვინც
მე მასწავლისო წერა-კითხვასო... 

Lemma: ch'arch'al-i  
Number: 27208  
ჭარჭალ-ი (ჭარჭალ/რს) ჭაჭანი. 

Lemma: ch'arch'uler-i  
Number: 27209  
ჭარჭულერ-ი (ჭარჭულერს) მიმღ. ვნებ. წარს. ჭარჭულანს ზმნისა -- აჭრელებული, დაწინწკლული; წინწკლებიანი. ჩხვინდი
აფუ ჭარჭულერი -- ცხვირი აქვს აჭრელებული. სუა გვალო ჭარჭულერი: ი. ყიფშ., გვ. 175 -- ფრთა მთლად აჭრელებული. 

Lemma: ch'arch'ulia  
Number: 27210  
ჭარჭულია (ჭარჭულიას) ჭრელი. ნაბეტანი ჭარჭულია კაბა მიკააქუნს -- ნამეტანი ჭრელი კაბა აცვია. 

Lemma: ch'arch'ulua  
Number: 27211  
ჭარჭულუა (ჭარჭულუას) სახელი ჭარჭულანს ზმნისა -- აჭრელება, ზოლების კეთება. ჭარჭულანს (დოჭარჭულუუ ააჭრელა,
დოუჭარჭულუუ აუჭრელებია, დონოჭარჭულუე(ნ) ააჭრელებდა თურმე) გრდმ. აჭრელებს. უჭარჭულანს (დუუჭარჭალუუ აუჭრელა,
დუუჭარჭალუუ აუჭრელებია) გრდმ. სასხვ. ქც. ჭარჭულანს ზმნისა -- უჭრელებს. ოჭარჭულაფუანს (ოჭარჭულაფუუ აჭრელებინა,
უჭარჭულაფუაფუ უჭრელებინებია, ნოჭარჭულაფუე(ნ) აჭრელებინებდა თურმე) კაუზ. ჭარჭულანს ზმნისა -- აჭრელებინებს. მაჭარჭულარი
მიმღ. მოქმ. ამჭრელებელი. ჭარჭულერი მიმღ. ვნებ. წარს. აჭრელებული. ნაჭარჭულუერი მიმღ. ვნებ. წარს. აჭრელების საფასური. 

Lemma: ch'arxal-i  
Number: 27212  
ჭარხალ-ი (ჭარხალ/რს) ბოტან. თალგამურა. იხ. ჭახალი (ა. მაყ.). 

Lemma: ch'arxaler-i  
Number: 27213  
ჭარხალერ-ი (ჭარხალერს) მიმღ. ვნებ. წარს. ჭარხალანს ზმნისა -- დაჩეხილი, გაწყვეტილი, მოსპობილი. ცხენი დო კოჩი
ჭარხალერი წიმოსორგ მინდორეფც: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 102 -- ცხენი და კაცი დაჩეხილი (ყორებად) ჰყრია მინდვრად.

Lemma: ch'arxalua  
Number: 27214  
ჭარხალუა (ჭარხალუას) სახელი ჭარხალანს ზმნისა -- გაწყვეტა, გამუსვრა; მოსპობა; დაჩეხვა. ლაბაშა დო ლეკურით
ტერიში ჯარც ჭარხალანც: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 102 -- ლაბაშა და ხმლით მტრის ჯარს მუსრავს (წყვეტს). ჭარხალანს/ც
({მო}ჭარხალუუ გაწყვიტა, {მო}უჭარხალუუ გაუწყვეტია, {მო}ნოჭარხალუე(ნ) გაწყვეტდა თურმე) გრდმ. წყვეტს, მუსრავს, სპობს. ჭარხალერი
მიმღ. ვნებ. წარს. გაწყვეტილი, გამუსრული, მოსპობილი. 

Lemma: ch'apa  
Number: 27215  
ჭაფა, ნჭაფა ({ნ}ჭაფას) სახელი ა{ნ}ჭუუ ზმნისა -- წვდომა; დაწევა; სწრაფვა. ლაგვანიშ დუს ვაგანჭუ დო თელ ქიანას
ქიგაანჭუა: ა. ცან., გვ. 141 -- ქვევრის თავს ვერ გასწვდა და მთელ ქვეყანას გასწვდაო. იშახ ე თოკი მიაჭუუ -- იქამდე ეს
თოკი მისწვდება. 

Lemma: ch'apal-i  
Number: 27216  
ჭაფალ-ი (ჭაფალ./რს) წვრილი ხმით სწრაფი და სასიამოვნო ლაპარაკი. ძღაბი დიდას უჭაფალჷ -- გოგო დედას სწრაფად
და წვრილი ხმით ეუბნება (ელაპარაკება). ჭაფალანს (ჭაფალუუ ილაპარაკა, უჭაფალუუ ულაპარაკია, ნოჭაფალუე(ნ) ლაპარაკობდა
თურმე) გრდმ. ლაპარაკობს წვრილი და სასიამოვნო ხმით. შდრ. წკაფალი. 

Lemma: ch'apil-i  
Number: 27217  
ჭაფილ-ი (ჭაფილს) იგივეა, რაც ნჭაფილი, -- რაც მიწვდა, -- მიმწვდარი, მიწვდომილი. 

Lemma: ch'apuria  
Number: 27218  
ჭაფურია (ჭაფურიას) ბოტან. მთის ბალახია ერთგვარი, ძალზე ტკბილი. ჭაფურია დაბალი ბალახია, გემრიელი და
სასარგებლო (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 1, გვ. 216). // გადატ. ძალზე ტკბილი, შარბათი. სოფუნდეს ჭაფურიასჷ: ი. ყიფშ., გვ. 56 --
გლეჯდნენ ჭაფურიას. ათე ოჭკომალი ჭაფურიაჯგურა რე -- ეს საჭმელი ძალიან ტკბილია (ჭაფურიას მსგავსია). ბადიდი
ორთ ოჭკომალც..., ნოტყიში ხორცი შხვაშხვანერც, ჭაფურიაცალც: აია, 1, გვ. 22 -- მოხუცი აკეთებს საჭმელს... ნადირის
ხორცს სხვადასხვანაირს, ყველას ჭაფურიასნაირს. 

Lemma: ch'akvinj-i  
Number: 27219  
ჭაქვინჯ-ი (ჭაქვინჯის, ჭაქვინს) ტოპონ. სოფელი ზუგდიდის რაიონში. ჭაქვინჯი ღ ჭა+ქვინჯი ჭა+ფსკერი (ძირი): ჭის ძირი
(ი.ყიფშ.). შდრ. ვახუშტი: ჭაქვითი. 

Lemma: ch'aghara  
Number: 27220  
ჭაღარა (ჭაღარას) ჭაღარა. ქომორთუ ართი ჭაღარა კოჩქ -- მოვიდა ერთი ჭაღარა კაცი. 



Lemma: ch'ashi  
Number: 27221  
ჭაში ფერ-ი // ჭაიფერ-ი (ჭაში ფერს // ჭაიფერს) ჩალის ფერი. 

Lemma: ch'ashi  
Number: 27222  
ჭაში ღერ-ი // ჭაიღერ-ი (ჭაში ღერს // ჭაიღერს) ჩალის ღერო. 

Lemma: ch'ach'a  
Number: 27223  
ჭაჭა (ჭაჭას) 1. თირკმელი. ჭაჭას გიშელ შქადიხას: ქხს, 1, გვ. 272 -- თირკმელში გავიდა შუა ადგილას. 2. ჭაჭა (არაყი).
ჭაჭას ქორჩანქ, გოკონ-და -- ჭაჭას შეგასმევ, თუ გინდა. 3. ყურძნის დაწურვის შემდეგ ნარჩენი ჩენჩო, -- ყურძნის ჭაჭა. 

Lemma: ch'ach'al-i  
Number: 27224  
ჭაჭალ-ი (ჭაჭალ/რს) ერთადშეყრილი ბევრი ადამიანის ერთდროული ლაპარაკი, ყაყანი, ღრიანცელი. 

Lemma: ch'ach'asopil-i  
Number: 27225  
ჭაჭასოფილ-ი (ჭაჭასოფილ/რს) წელში გაწყვეტილი (თირკმელგაწყვეტილი). ჭაჭასოფილი, ხანიშა მიშულირი, მარგალი
ყაზაყი... -- წელში გაწყვეტილი, ხანში (ასაკში) შესული, მეგრელი გლეხი... 

Lemma: ch'ach'axel-i  
Number: 27226  
ჭაჭახელ-ი (ჭაჭახელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ჭაჭახანს ზმნისა -- დაგრეხილი; დაწნეხილი. 

Lemma: ch'ach'axua  
Number: 27227  
ჭაჭახუა (ჭაჭახუას) სახელი ჭაჭახანს ზმნისა -- {და}ტკეპნა; წნეხ{ვ}ა. უკული ოჭენახჷს ჭაჭას ქენვოჭაჭახანდით ართ
კუნთხუშე: მასალები, ტ. 4, ნაწ. 3, გვ. 157 -- შემდეგ საწნახელში ჭაჭას ჩავტკეპნიდით ერთ კუთხეში (კუთხისაკენ). ჭაჭახანს
(დოჭაჭახუუ დატკეპნა, დოუჭაჭახუუ დაუტკეპნია, დონოჭაჭახუე(ნ) დატკეპნიდა თურმე) გრდმ. ტკეპნის, წნეხს. უჭაჭახანს (დუუჭაჭახუ
დაუტკეპნა, დუუჭაჭახუუ დაუტკეპნია) გრდმ. სასხვ. ქც. ჭაჭახანს ზმნისა -- უტკეპნის, უწნეხს. იჭაჭახუ{უ}(ნ) (დიიჭაჭახუ დაიტკეპნა,
დოჭაჭახე{ლე}(ნ) დატკეპნილა) გრდუვ. ვნებ. ჭაჭახანს ზმნისა -- იტკეპნება, იწნეხება. იჭაჭახე(ნ) (იჭაჭახუ შესაძლებელი გახდა
{და}ტკეპნა, {და}წნეხა; -- ; -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ჭაჭახანს ზმნისა -- შეიძლება {და}იტკეპნოს, {და}იწნეხოს. აჭაჭახე(ნ)
(აჭაჭახუ შეძლო {და}ეტკეპნა, {და}ეწნეხა; -- ; დონოჭაჭახუე(ნ) შესძლებია {და}ეტკეპნა, {და}ეწნეხა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უჭაჭახანს
ზმნისა -- შეუძლია ტკეპნოს, წნეხოს. ოჭაჭახაფუანს (ოჭაჭახაფუუ ატკეპნინა, აწნეხინა; უჭაჭახაფუაფუ უტკეპნინებია, უწნეხინებია;
ნოჭაჭახაფუაფუე(ნ) ატკეპნინებდა, აწნეხინებდა თურმე) კაუზ. ჭაჭახანს ზმნისა -- ატკეპნინებს, აწნეხინებს. მაჭაჭახალი მიმღ. მოქმ.
მტკეპნელი, დამწნეხ{ელ}ი. ოჭაჭახალი მიმღ. ვნებ. მყ. სატკეპნი, {და}საწნეხი. ჭაჭახელი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ტკეპნილი,
{და}წნეხილი. ნაჭაჭახა მიმღ. ვნებ. წარს. ნატკეპნი, ნაწნეხი. ნაჭაჭახუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ტკეპნის, წნეხის საფასური. {უდუ}უჭაჭახუ
მიმღ. უარყ. უტკეპნი, უწნეხი. შდრ. ჭახუა. 

Lemma: ch'ach'il-i  
Number: 27228  
ჭაჭილ-ი (ჭაჭილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ჭაჭუნს ზმნისა -- ასხმული, აცმული. იხ. ჭაჭუა. 

Lemma: ch'ach'ua  
Number: 27229  
ჭაჭუა (ჭაჭუას) სახელი ჭაჭუნს ზმნისა -- 1. გარკვეული სიგრძის ძაფზე ასხმა, აცმა რისამე (მაგ., ბლის, უნაბის, თევზის...)
დიდი რაოდენობით, -- ასხმულა. 2. ჭამის შედეგად კუჭ-ნაწლავში გაჭედვა... ურნაბის ჭაჭუნა საზოთოთ -- უნაბს აასხამენ
საზამთროდ. ხომლა ლუღის ჭაჭუნა შიონახებელო -- გამხმარ ლეღვს ააცვამენ შესანახად. ქიანა ბული უჭკომუ დო
გუუჭაჭუ -- ქვეყნის ბალი უჭამია და გაუჭედავს. ართი ჭაჭუა ჩხომი ქუუჸიდირუ -- ერთი აცმა თევზი უყიდია. ჭაჭუნს (დოჭაჭუ
აასხა, დუუჭაჭუ აუსხამს, დონოჭაჭუე(ნ) აასხამდა თურმე) გრდმ. {ა}ასხამს, {ა}აცვამს რასმე. იჭაჭუნს (დიიჭაჭუ აიცვა თავისთვის; დუუჭაჭუ
აუცვამს, აუსხამს) გრდმ. სათავ. ქც. ჭაჭუნს ზმნისა -- {ა}ისხამს, {ა}იცვამს რასმე (წაბლს, უნაბს...) თავისთვის. უჭაჭუნს (დუუჭაჭუ
აუსხა, დუუჭაჭუ აუსხამს) გრდმ. სასხვ. ქც. ჭაჭუნს ზმნისა -- {ა}უსხამს, {ა}უცვამს (ბევრს ერთად). იჭაჭუუ(ნ) (დიიჭაჭუ აისხა ბევრი
ერთად, დოჭაჭე{ლე}(ნ) ასხმულა) გრდუვ. ვნებ. ჭაჭუნს ზმნისა -- {ა}იცმება, {ა}ისხმება (ბევრი ერთად); {გა}იჭედება ნაწლავში.
აჭაჭუუ(ნ) (დააჭაჭუ შეძლო აესხა, დოჭაჭუუ ასხმია) გრდუვ. ვნებ. უჭაჭუნს ზმნისა -- ესხმება, ეცმება ბევრი ერთად. იჭაჭე(ნ) (იჭაჭუ
შესაძლებელი გახდა ასხმა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ჭაჭუნს ზმნისა -- შეიძლება {ა}ისხას (ბევრი ერთად), {ა}იცვას.
აჭაჭე(ნ) (აჭაჭუ შეძლო {ა}ესხა, -- , დონოჭაჭუე(ნ) შესძლებია აესხა, აეცვა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უჭაჭუნს ზმნისა -- შეუძლია
{ა}ასხას, {ა}აცვას. ოჭაჭაფუანს (ოჭაჭაფუუ {ა}ასხმევინა, უჭაჭაფუაფუ {ა}უსხმევინებია, ნოჭაჭაფ{უაფ}უე(ნ) {ა}ასხმევინებდა თურმე) კაუზ.
ჭაჭუნს ზმნისა -- ასხმევინებს, აცმევინებს (ერთად ბევრს). მაჭაჭალი მიმღ. მოქმ. ამსხმელი, ამცმელი. ოჭაჭალი მიმღ. ვნებ. მყ.
ასასხმელი, ასაცმელი. {დო}ჭაჭილი მიმღ. ვნებ. წარს. ასხმული, აცმული; გაჭედილი. ნაჭაჭა მიმღ. ვნებ. წარს. ანასხამი, ანაცვამი.
ნაჭაჭუერი მიმღ. ვნებ. წარს. აცმის, ასხმის საფასური. {უდუ}უჭაჭუ მიმღ. უარყ. აუსხმელი, აუცმელი. 

Lemma: ch'ach'ut'el-i  
Number: 27230  
ჭაჭუტელ-ი (ჭაჭუტელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ჭაჭუტანს ზმნისა -- უშნოდ დაგუნდავებული (ცომი, ტალახი...). 

Lemma: ch'ach'ut'ua  
Number: 27231  
ჭაჭუტუა (ჭაჭუტუას) სახელი ჭაჭუტანს ზმნისა -- უშნოდ დაგუნდავება (ცომისა, ტალახისა). ჸვალი წაქას ოკო დოჭაჭუტუე,
ეში ვეშეღინე -- ყველი წაქში უნდა დააგუნდავო, ისე არ შეიძლება ამოყვანა (ვერ ამოიღებ). ჭაჭუტანს (დოჭაჭუტუუ დააგუნდავა,
დუუჭაჭუტუუ დაუგუნდავებია, დონოჭაჭუტუე(ნ) დააგუნდავებდა თურმე) გრდმ. უშნოდ აგუნდავებს (ცომს, ტალახს). იჭაჭუტანს
(დიიჭაჭუტუუ დაიგუნდავა, დუუჭაჭუტუუ დაუგუნდავებია) გრდუვ. სათავ. ქც. ჭაჭუტანს ზმნისა -- იგუნდავებს თავისას. უჭაჭუტანს
(დუუჭაჭუტუუ დაუგუნდავა, დუუჭაჭუტუუ დაუგუნდავებია) გრდმ. სასხვ. ქც. ჭაჭუტანს ზმნისა -- უგუნდავებს. იჭაჭუტუუ(ნ) (დიიჭაჭუტუ
დაგუნდავდა, დოჭაჭუტე{ლ/რე}(ნ) დაგუნდავებულა) გრდუვ. ვნებ. ჭაჭუტანს ზმნისა -- გუნდავდება. აჭაჭუტუუ(ნ) (დააჭაჭუტუ
დაუგუნდავდა, დოჭაჭუტუუ დაჰგუნდავებია) გრდუვ. ვნებ. უჭაჭუტანს ზმნისა -- უგუნდავდება. იჭაჭუტე(ნ) (იჭაჭუტუ შესაძლებელი
გახდა დაგუნდავება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ჭაჭუტანს ზმნისა -- შეიძლება დაგუნდავდეს. აჭაჭუტე(ნ) (აჭაჭუტუ შეძლო



{და}ეგუნდავებინა, -- , დონოჭაჭუტუე(ნ) შესძლებია დაგუნდავება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უჭაჭუტანს ზმნისა -- შეუძლია
{და}აგუნდავოს. ოჭაჭუტაფუანს (ოჭაჭუტაფუუ აგუნდავებინა, უჭაჭუტაფუაფუ უგუნდავებინებია, ნოჭაჭუტაფ{უაფ}უე(ნ) აგუნდავებინებდა
თურმე) კაუზ. ჭაჭუტანს ზმნისა -- აგუნდავებინებს (ცომს, ტალახს). მაჭაჭუტალი მიმღ. მოქმ. {და}მგუნდავებელი ცომისა.
ოჭაჭუტალი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}საგუნდავებელი. ჭაჭუტელი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}გუნდავებული. ნაჭაჭუტა მიმღ. ვნებ. წარს.
{და}ნაგუნდავები. ნაჭაჭუტუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}გუნდავების საფასური. {უდუ}უჭაჭუტუ მიმღ. უარყ. {და}უგუნდავებელი. იხ.
ჭაჭუტუა. შდრ. გურ. ჭაჭუტა ჩვილი, ახლად ამოყვანილი ყველი (ვ. ბერ., ს. ჟღ.). 

Lemma: ch'ach'q'al-i  
Number: 27232  
ჭაჭყალ-ი (ჭაჭყალ/რს) იგივეა, რაც ჭყაჭყალი, -- ჭაჭყანი, ტატყანი. შდრ. იმერ. ჭაჭყანი ტატყანი, დადღანი (ვ. ბერ.). 

Lemma: ch'ach'q'alua  
Number: 27233  
ჭაჭყალუა (ჭაჭყალუას) იხ. ჭყაჭყალუა. 

Lemma: ch'ach'q'ua  
Number: 27234  
ჭაჭყუა (ჭაჭყუას) იგივეა, რაც ჭყაჭყუა; ჭყანჭყუა. 

Lemma: ch'axal-i  
Number: 27235  
ჭახალ-ი (ჭახალ/რს) ბოტან. იგივეა, რაც ჭარხალი, -- თალგამურა (ა. მაყ.). შდრ. ლაზ. ჭახალა ჭარხალი (ა. მაყ.). ქ
ჭახალიშა უგუ დუდი თალგამურას უგავს თავი, -- იტყვიან მამაკაცზე, რომელსაც თავზე თმა არ აქვს, მელოტია. 

Lemma: ch'axan-i  
Number: 27236  
ჭახან-ი (ჭახანს) ცოტა ხანი. ჭახანს/ც ზმნზ. ცოტა ხანს. ძღაბი, ჭახანც ქუმაცალი!: ქხს, 1, გვ. 197 -- გოგო, ცოტა ხანს
მაცალე! გაჩენდჷ ჭახანს: ა. ცაგ., გვ. 29 -- გაჩერდა ცოტა ხანს. შდრ. ჭე, ჭიჭე. ჭახანი ღ *ჭიჭე ხანი პატარა (ცოტა) ხანი.
შდრ. ჭეხანი. 

Lemma: ch'axans  
Number: 27237  
ჭახანს ვარა ზმნზ. ცოტახანს მაინც. ჩქიმ ოსური, ჭახანს ვარა ჩქიმი სახელი ვადინუა: ქხს, 1, გვ. 29 -- ჩემო ცოლო, ცოტა
ხანს მაინც ჩემი სახელი არ დაკარგო. 

Lemma: ch'axanishi  
Number: 27238  
ჭახანიში უკული ზმნზ. ცოტახნის შემდეგ. ჭახანიშ უკული ოსური ქიითხუუ: მ. ხუბ., გვ. 248 -- ცოტა ხნის შემდეგ ცოლი (ქალი)
ითხოვა. 

Lemma: ch'axnag-i  
Number: 27239  
ჭახნაგ-ი (ჭახნაგის) // ჭახნაკ-ი (ჭახნაკის) ხის ჭურჭლის -- კვანჩხას გამოსათლელი ხელსაწყო-იარაღი (მასალები, ტ. 2,
ნაწ. 1, გვ. 228; 234). 

Lemma: ch'axua  
Number: 27240  
ჭახუა (ჭახუას) სახელი ჭახუნს ზმნისა -- 1. წნეხა; წურვა ყურძნისა; ჭნეხვა; 2. ჭახანი (ჭიქისა). ჸურძენს ჭახუნს -- ყურძენს
წურავს (წნეხს). ქუჭახათ ართიანს დო გეფშვათ ღვინი -- ჭიქები ვუჭახუნოთ ერთმანეთს და შევსვათ ღვინო. ჭახუნს (დოჭახუ
დაწნეხა, დუუჭახუ დაუწნეხია, დონოჭახუე(ნ) დაწნეხდა თურმე) გრდმ. წნეხს, წურავს ყურძენს. შდრ. ლაზ. ჭინახ: ოჭინახუ წნეხა,
წურვა (ნ. მარი). იმერ. ჭნეხვა წნეხა. 

Lemma: ch'e  
Number: 27241  
ჭე (ჭეს) ცოტა; ნაწილი (პატარა). ჭე ღ ჭიჭე (დაიკარგა პირველი მარცვალი). ჭეს ზმნზ. ცოტას. ჭე ძვირი ქორენია: ქხს, 2, გვ.
36 -- ცოტა ძვირი (კი) არისო. ძღაბის ჭექჷ ქეეწყინჷ: ი. ყიფშ., გვ. 88 -- გოგოს ცოტა (კი) ეწყინა. გუუკვირდჷ ჭექ: მ. ხუბ., გვ.
204 -- გაუკვირდა ცოტა. ოკოდჷ, თიმ დღას ჭე უმოსი არდგილი მიილჷკონი: ქხს, 2, გვ. 40 -- უნდოდა, იმ დღეს ცოტა მეტი
ადგილი მოევლო. 

Lemma: ch'eba  
Number: 27242  
ჭება (ჭებას) სახელი ოჭუ(ნ) ზმნისა -- ჭირება; დამართებული აქვს; თვისებად აქვს; ახასიათებს. მუ გოჭუნი, ქომიწიი! -- რა
გჭირს, მითხარი. თენა თაში მოჭუდას: ქხს, 1, გვ. 83 -- ეს ასე მჭირდეს. ჯარი ვა მოჭე -- ჯავრი არ მჭირს (მაქვს). ფერი
ლახალა ოჭე, ვამკოსქიდუ -- ისეთი ავადმყოფობა ჭირს, არ მორჩება. ოჭე(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის
მწკრივებში) გრდუვ. სტატიკ. სჭირს. იხ. ჭვენა. 

Lemma: ch'et  
Number: 27243  
ჭეთ // ჭეთი ზმნზ. ცოტათი. მუჟამსითი ჭეთი დიჭუუ ხაჭაპურინი... -- როდესაც ცოტათი შეიწვება ხაჭაპური... ჭეთი ვარა
ქოურჩქილი! -- ცოტათი მაინც მოუსმინე! იხ. ჭე. 

Lemma: ch'el-i  
Number: 27244  
ჭელ-ი // ჭერ-ი (ჭელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ჭანს ზმნისა -- შეკერილი. ჯგირი ჭელი ძიქვა მააძუ -- კარგად შეკერილი
შარვალი აცვია. 

Lemma: ch'em-i  



Number: 27245  
ჭემ-ი (ჭემს) იგივეა, რაც რჭემი, -- ადამიანის (ქალის, კაცის) სასქესო ორგანოს ირგვლივ ამოსული თმა. ჩუთუს უწიის:
მუშენი ვაართუქია? -- ჭემი მოცილუნია -- ცვედანს ჰკითხეს: რატომ არ შვებიო? -- თმა მიშლისო. ათე დედიბიქ ჭემი
გეითისოფჷ დო ქიმეჩჷ: მ. ხუბ., გვ. 298 -- ამ დედაბერმა თმა გამოიგლიჯა და მისცა. 

Lemma: ch'enc'q'ar-i  
Number: 27246  
ჭენწყარ-ი (ჭენწყარს) ტოპონ. ჭანისწყალი (მდინარე). ჭენწყარ პიც გინოძჷდჷ ინეფიში ღურჭული: მასალ., გვ. 62 --
ჭანისწყლის პირს მოსდებოდა მათი ჭიკჭიკი (მღერა). 

Lemma: ch'ench'q'o  
Number: 27247  
ჭენჭყო (ჭენჭყოს) იგივეა, რაც ჭყენჭყო. 

Lemma: ch'ezhi  
Number: 27248  
ჭეჟი (ღ ჭე+ჟი ცოტა ზევით) ჭეჟი ქიმკააჭკადი -- ცოტა ზევით მიაჭედე. 

Lemma: ch'erex-i  
Number: 27249  
ჭერეხ-ი (ჭერეხის) ქვიანი ადგილი. იხ. რეჭე, რეჭეკი. შდრ. იმერ. ჭერეხი ქვა-ხვინჭკიანი ადგილი (ვ. ბერ.). 

Lemma: ch'erk'u  
Number: 27250  
ჭერკუ (ჭერკუს) იგივეა, რაც ჩერქუ, -- კოჭლი. 

Lemma: ch'erch'e  
Number: 27251  
ჭერჭე (ჭერჭეს) იგივეა, რაც ჭერჭო, -- ჭრელი. ჭერჭე ქოთომეფი ჸუნდუ -- ჭრელი ქათმები ჰყავდა. ქიანა ჭერჭე რენია:
ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 142 -- ქვეყანა ჭრელი არისო. 

Lemma: ch'erch'eba  
Number: 27252  
ჭერჭება (ჭერჭებას) იხ. აჭერჭება. 

Lemma: ch'erch'o  
Number: 27253  
ჭერჭო (ჭერჭოს) იგივეა, რაც ჭერჭე, -- ჭრელი. ჩქიმი ჭერჭოია ქოთომი ხო ვაიძირუ? -- ჩემი ჭრელი ქათამი ხომ არ
გინახავს? 

Lemma: ch'es//ch'ese'  
Number: 27254  
ჭეს//ჭესჷ იხ. ჭე, -- ზმნზ. ცოტას. ჭეს ქააწუხენსჷ: ი. ყიფშ., გვ. 27 -- ცოტას (კი) აწუხებს. ფირქის ჩებთხინუა ჭეს: ი. ყიფშ., გვ.
165 -- ცოტას ჩამოვიცილებ ფიქრს. მა ხოლო ჭესჷ ქიმგეხვარებუქ: მ. ხუბ., გვ. 4 -- მეც ცოტას მოგეხმარები. 

Lemma: ch'eghra  
Number: 27255  
ჭეღრა (ჭეღრას) გუდის ყველი. მზადდება ამგვარად: რძეს გაწურავენ ხარაძგაში და ჩაასხამენ გუდაში, ცოტა წიწაკიან
მარილს ჩააყრიან. გუდაში ჩაასხამენ ათ-თხუთმეტ ნაწველს. რძე შედედდება (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 1, გვ. 217). 

Lemma: ch'eshimarit'-i  
Number: 27256  
ჭეშიმარიტ-ი (ჭეშიმარიტის) ჭეშმარიტი. 

Lemma: ch'ech'e  
Number: 27257  
ჭეჭე (ჭეჭესღ ჭიჭე-ჭიჭეს) ცოტ-ცოტა. ჭეჭეთ ზმნზ. ცოტ-ცოტად. ჭეჭეთ იკეთინე საქმე -- ცოტ-ცოტად შეიძლება გაკეთდეს
საქმე. ჭეჭეს ზმნზ. ცოტ-ცოტას. ასე ჭეჭეს ჭკუნს -- ახლა ცოტ-ცოტას ჭამს. კულაკი ჭეჭეთ სოციალიზმის ქემიშარდუნია --
კულაკი ცოტ-ცოტათი სოციალიზმს შეეზრდებაო. 

Lemma: ch'ech'etoba  
Number: 27258  
ჭეჭეთობა (ჭეჭეთობას) ჭიაკოკონობა. იმართებოდა წელიწადში ორჯერ: ძველი სტილით 20 ივლისსა (წმინდა ელიას) და 15
აგვისტოს (მარიამობის წინა საღამოს). ანთებდნენ კოცონს კუდიანების შესაშინებლად (ი. ყიფშ., ვ. ბერ., პ.ჭარ.). შდრ. გურ.
ჭაჭვეთი, ჭაჭვეთობა (ვ. ბერ., ა. ღლ.). 

Lemma: ch'ech'ex-i  
Number: 27259  
ჭეჭეხ-ი (ჭეჭეხის) ტოპონ. სახნავ-სათესი ადგილი; ქვიანი ადგილი. 

Lemma: ch'ech'q'o  
Number: 27260  
ჭეჭყო (ჭეჭყოს) იგივეა, რაც ჭყეჭყო. 

Lemma: ch'ech'q'ona  
Number: 27261  
ჭეჭყონა (ჭეჭყონას) იგივეა, რაც ჭყეჭყონა, -- საფლობი. 



Lemma: ch'exan-i  
Number: 27262  
ჭეხან-ი (ჭეხანს) იგივეა, რაც ჭახანი, -- ცოტა ხანი. ჭეხანი ღ ჭე+ხანი ღ ჭიჭე+ხანი ცოტა ხანი. ჭეხანქჷ გჷშელჷ: ქხს, 2, გვ.
46 -- ცოტა ხანი გავიდა. ჭე ხანს/ც ზმნზ. ცოტა ხანს. ჭეხანს ქელარდიკო გალე: ქხს, 1, გვ. 165 -- ცოტა ხანს მდგარიყავი
გარეთ. ჭე ხანცჷ თექი ქჷდოსქჷდჷ: ი. ყიფშ., გვ. 56 -- ცოტა ხანს იქ დარჩა. ქორშუდათ ჭეხანც ვარა: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 121
-- გახსოვდეთ ცოტა ხანს მაინც. 

Lemma: ch'vat-i  
Number: 27263  
ჭვათ-ი (ჭვათის), ჭვეთ-ი (ჭვეთის) წვეთი. ართი ჭვათი ზისხირს ვაულუ -- ერთი წვეთი სისხლი არ წამოსულა. ათეს მუდა
ჭვეთი დინოდგუდასინი, თიზმა წანას იცოცხლი! -- ამაში რამდენი წვეთი იდგეს (შიგნით), იმდენ წელს იცოცხლე! იხ.
ჭვათაფი // ჭვათუა; შდრ. გურ. ჭვათი წვეთი (ა. ღლ.). 

Lemma: ch'vatap-i  
Number: 27264  
ჭვათაფ-ი, ჭვათუა (ჭვათაფის, ჭვათუას) სახელი ჭვათანს ზმნისა -- წვეთა, წვეთვა; წვეთება (წვეთების დინება). ტაშტი
ქუდუდგი, ჭვათანს -- ტაშტი დაუდგი, წვეთავს. ჭვათანს (ჭვათუ{უ} იწვეთა, უჭვათუ{უ} უწვეთავს, ნოჭვათუე(ნ) წვეთავდა თურმე) გრდუვ.
საშ.-მოქმ. წვეთავს, წვეთები ჩამოდის (მაგ., ჭერიდან...). 

Lemma: ch'val-i  
Number: 27265  
ჭვალ-ი (ჭვალ/რს) მჭვალი. ადამიანც ჸოროფაში უღუდასჷ გურცუ ჭვალი: მასალ., გვ. 27 -- ადამიანს სიყვარულის რომ
ჰქონდეს გულში მჭვალი. ხასლემს მიღუ ირო ჭვალი: ქხს, 1, გვ. 81 -- გვერდებში მაქვს სულ მჭვალი. შდრ. ჭვალა. 

Lemma: ch'vala  
Number: 27266  
ჭვალა (ჭვალას) 1. იგივეა, რაც ჭვალი, -- მჭვალი, ჭვალი. უსაშველო ჩაურცხელი ქემუმოგუ გურსჷ ჭვალა: ი. ყიფშ., გვ.
109 -- უსაშველოდ მოუშორებელი მომარტყა გულში მჭუალი (ჭვალი).2. წველა (საზომი), -- ძროხის ერთი მოწველით
მიღებული ყველი, -- ყველის კვერი (ერთი ნაწველისაგან). აკა ჭვალა ჸვალი ქომუჩი -- ერთი წველა ყველი მომეცი. 3.
წველა. ჩხოუს ბრელი ჭვალა ქემეჩი -- ძროხას ბევრი წველა (რომ იწველოს) მიეცი (ს. მაკალ., გვ. 330). ჭვალა ვა უღუნი,
ის სამგარიო ვა უტჷბუნია: ი. ყიფშ., გვ. 182; ხალხ. სიბრ. 1, გვ. 175 -- წველა ვისაც არ აქვს (ძროხა არ ეწველება),
სალოცავი არ სწყალობსო (არ უთბებაო). შდრ. ლაზ. ჭვალ: ონჭვალუ წველა (ნ. მარი). შდრ. ძვ. ქართ. წველი რძის ნაწარმი
(ქეგლ). 

Lemma: ch'valta  
Number: 27267  
ჭვალთა (ჭვალთას) იგივეა, რაც ჭველონი, -- ახალამოსული თხმელა. შდრ. ჭველა, ჭვერთი. 

Lemma: ch'valik'-i  
Number: 27268  
ჭვალიკ-ი (ჭვალიკის) კლანჭი, ჭანგი; ბრჭყალები. თიში ჭვალიკიშა ვაგშმართინჷ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 61 -- მის
ბრჭყალებს თავი ვერ დავაღწიე. შდრ. ჯღვალიკი. 

Lemma: ch'valir-i  
Number: 27269  
ჭვალირ-ი (ჭვალირს) მიმღ. ვნებ. წარს. ჭვალუნს ზმნისა -- {მო}წველილი. 

Lemma: ch'valua  
Number: 27270  
ჭვალუა (ჭვალუას) სახელი ჭვალუნს ზმნისა -- {მო}წველა. რგილი გურით ფუჯი ირემქ ვეჭვალუა დო ტიბ გურით ხოჯი
ირემი გეჭვალესია: ა. ცან., გვ. 118 -- ცივი გულით ფურირემი ვერ მოწველეს და თბილი გულით კი -- ხარირემი მოწველესო.
ჩხოუს ჟირშა ჭვალუნა: ოჭუმარეს დო ონჯუას -- ძროხას ორჯერ წველიან: დილას და საღამოს. ჭვალუნს (გეჭვალუ მოწველა,
გეუჭვალუ მოუწველია, გენოჭვალუე(ნ) მოწველიდა თურმე) გრდმ. წველის. უჭვალუნს (გეუჭვალუ მოუწველა, გეუჭვალუ მოუწველია)
გრდმ. სასხვ. ქც. ჭვალუნს ზმნისა -- უწველის. იჭვალუ{უ}(ნ) (გიიჭვალუ მოიწველა, გეჭვალე{რე}(ნ) მოწველილა) გრდუვ. ვნებ.
ჭვალუნს ზმნისა -- იწველება. იჭვალე(ნ) (იჭვალუ შესაძლებელი გახდა {მო}წველა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ჭვალუნს
ზმნისა -- შეიძლება {მო}იწველოს. აჭვალე(ნ) (აჭვალუ შეძლო ეწველა, -- , გენოჭვალუე(ნ) შესძლებია მოწველა) გრდუვ. შესაძლ.
ვნებ. უჭვალუნს ზმნისა -- შეუძლია {მო}წველოს. ოჭვალაფუანს (ოჭვალაფუუ აწველინა, უჭვალაფუაფუ უწველ{ებ}ინებია,
ნოჭვალაფუე(ნ) აწველინებდა თურმე) კაუზ. ჭვალუნს ზმნისა -- აწველინებს. მაჭვალარი, მაჭვალუ მიმღ. მოქმ. მწველელი,
{მო}მწველი. ოჭვალარი, ოჭვალუ მიმღ. ვნებ. მყ. საწველი. ჭვალირი მიმღ. ვნებ. წარს. {მო}წველილი. ნაჭვალა მიმღ. ვნებ. წარს.
{მო}ნაწველი. ნაჭვალუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {მო}წველის საფასური. {უმუ}უჭვალუ მიმღ. უარყ. {მო}უწველელი. შდრ. ლაზ. ჭვალ:
ონჭვალუ წველა (ნ. მარი). 

Lemma: ch'vambar-i  
Number: 27271  
ჭვამბარ-ი (ჭვამბარს) ჩქარი, მონდომებული, თავდაუზოგავი მოძრაობა, მოქმედება ან სიარული. 

Lemma: ch'vambara  
Number: 27272  
ჭვამბარა (ჭვამბარას) ვისაც საქმის ჩქარა და კარგად კეთება ეხერხება. 

Lemma: ch'varak'ia  
Number: 27273  
ჭვარაკია (ჭვარაკიას) ძალიან სუსტი, გამხდარი. ართი ჭვარაკია ოსურქ გინილუ ეზოშე -- ერთი ძალიან გამხდარი ქალი
გადმოვიდა ეზოდან. 

Lemma: ch'vartua  



Number: 27274  
ჭვართუა (ჭვართუას) სახელი ჭვართუნს ზმნისა -- ჭვირთით (იხ.) თევზის დაჭერა. ამსერი ოჭვართუშა მიფშვათ! -- ამეღამ
ჭვირთით თევზის დასაჭერად (სათევზაოდ) წავიდეთ! 

Lemma: ch'varil-i  
Number: 27275  
ჭვარილ-ი (ჭვარილს) მიმღ. ვნებ. წარს. ჭვარუნს ზმნისა -- გაკაფული; ტყე-ჯაგისაგან გაწმენდილი, სახნავად მომზადებული
ადგილი; საყანედ მოახოვებული ადგილი ცეცხლის გამოყენებით. ტყა-ძჷგჷრი ჭვარილი დო ლიმონეფი რგუაფილი -- ტყე-
ეკალი გაკაფული და ლიმონები დარგული. იხ. ჭვარუა. 

Lemma: ch'varua  
Number: 27276  
ჭვარუა (ჭვარუას) სახელი ჭვარუნს ზმნისა -- 1. {გა}კაფვა; გაწმენდა და ადგილის საყანედ გამზადება; მოახოება; ტყე-
ჯაგისგან გაკაფვა ცეცხლის წაკიდებით. ბურჭულ გეჭოფი, ტყაშა მეუ, ტყასი ოჭვარალი ჭვარი: ქხს, 1, გვ. 201 -- წალდი
აიღე, ტყეში წადი, ტყეში საკაფი კაფე. დუდიშე მივანწყუათ ხონუა დო ბარუას, მუნაზიმა დიხეფიში წიმინდუა -- ჭვარუას:
ქხს, 1, გვ. 330 -- თავიდან შევუდგეთ (შევეწყოთ) ხვნასა და ბარვას, მოზომილი მიწების წმენდა-მოახოებას. 2. გადატ. რაიმეს
თავის სასარგებლოდ კეთება; მცდელობა. კოჩი მაღურუუ რდუა დო იშენ მუშოთ ჭვარუნდუა -- კაცი მომაკვდავი იყოო და
მაინც თავისთვის ცდილობდაო. ჩქიმოთ პჭვარუნდი (//ბჭვარუნდი) -- ჩემთვის ვცდილობდი (ვკაფავდი). ჭვარუნს (ჭვარუ კაფა,
უჭვარუ უკაფავს, ნოჭვარუე(ნ) კაფავდა თურმე) გრდმ. კაფავს. უჭვარუნს (დუუჭვარუ გაუკაფა, დუუჭვარუ გაუკაფავს) გრდმ. სასხვ. ქც.
ჭვარუნს ზმნისა -- უკაფავს. იჭვარუ{უ}(ნ) (დიიჭვარუ გაიკაფა, დოჭვარე{ლე}(ნ) გაკაფულა) გრდუვ. ვნებ. ჭვარუნს ზმნისა -- იკაფება
(ტყე). აჭვარუ{უ}(ნ) (დააჭვარუ გაეკაფა, დოჭვარუუ გაჰკაფვია) გრდუვ. ვნებ. უჭვარუნს ზმნისა -- ეკაფება. იჭვარე(ნ) (იჭვარუ
შესაძლებელი გახდა {გა}კაფვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ჭვარუნს ზმნისა -- შეიძლება {გა}იკაფოს. აჭვარე(ნ) (აჭვარუ
შეძლო ეკაფა, -- , ნოჭვარუე(ნ) შესძლებია ეკაფა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უჭვარუნს ზმნისა -- შეუძლია {გა}კაფოს. ოჭვარაფუანს
(ოჭვარაფუუ აკაფვინა, უჭვარაფუაფუ უკაფვინებია, ნოჭვარაფუე(ნ) აკაფვინებდა თურმე) კაუზ. ჭვარუნს ზმნისა -- აკაფვინებს. მაჭვარალი
მიმღ. მოქმ. {გა}მკაფავი, {გა}მწმენდი. ოჭვარალი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}საკაფ{ავ}ი, {გა}საწმენდი. ჭვარილი მიმღ. ვნებ. წარს.
{გა}კაფული, {გა}წმენდილი. ნაჭვარა მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნაკაფი, {გა}ნაწმენდი. ნაჭვარუერი მიმღ. ვნებ. წარს. კაფვის, წმენდის
საფასური. {უდუ}უჭვარუ მიმღ. უარყ. {გა}უკაფავი, {გა}უწმენდელი. შდრ. ლაზ. ნჭვარ: გობუნჭვარამ ვწმენდ სარეველა
ბალახებისაგან (ნ. მარი). 

Lemma: ch'varch'val-i  
Number: 27277  
ჭვარჭვალ-ი (ჭვარჭვალს) 1. სითხის (წყალი, არაყი...) წვეთ-წვეთად წამოსვლა, -- წვეთვა, წანწკარი. თოლეფიშე ჩხე
ჩილამურქ მალეჭვარჭვალუ -- თვალებიდან ცხელი ცრემლი წამოწანწკარდა. ონტკა მიიჭვარჭვალუ -- არაკი
მოწანწკარებს. შდრ. წკვარწკვალი. 2. {და}ფახურება, ხამხამი (თვალისა). თოლემს უჭვარჭვალუანს -- თვალებს
ახამხამებს. 3. გადატ. დაბალ ხმაზე სასიამოვნო საუბარი (ლაპარაკი). ჭვარჭვალანს (ჭვარჭვალუუ იწანწკარა, უჭვარჭვალუუ
უწანწკარებია, ნოჭვარჭვალუე(ნ) წანწკარით მოდიოდა თურმე) გრდუვ. წანწკარით მოდის; ახამხამებს (თვალებს); დაბალ ხმაზე
ლაპარაკობს. 

Lemma: ch'varch'valia  
Number: 27278  
ჭვარჭვალია (ჭვარჭვალიას) ჭრელი. 

Lemma: ch'vat'al-i  
Number: 27279  
ჭვატალ-ი (ჭვატალს) ხმაბაძვ. ბავშვური სასიამოვნო ლაპარაკი. შდრ. ჯვატალი. 

Lemma: ch'vach'vin-i  
Number: 27280  
ჭვაჭვინ-ი (ჭვაჭვინს) 1. ხამხამი (თვალებისა). 2. რისამე გაჭიანურება. 

Lemma: ch'vaxa  
Number: 27281  
ჭვახა (ჭვახას) ბოტან. ცირცელი. იხ. ამჩვაშა, ჩვახა (ა. მაყ.). 

Lemma: ch'vaxe  
Number: 27282  
ჭვახე (ჭვახეს) მჟავე, მწუთხე. ღვინი ილმეჭვახუანსია -- ღვინო მომჟავებულიაო. ჭვახე ღვინი -- მჟავე ღვინო. შდრ. ლაზ. 1.
მჭოხა მჟავე (ნ. მარი). 

Lemma: ch'vaxe  
Number: 27283  
ჭვახე ფორთოხალ-ი (ჭვახე ფორთოხალ/რს) ბოტან. ნარინჯი (ა. მაყ.). 

Lemma: ch'vaha  
Number: 27284  
ჭვაჰა (ჭვაჰას) ბოტან. მცენარეა ერთგვარი. შდრ. ტოპონ. ჭვაჰონია ადგილი, სადაც ბევრი ჭვაჰა ხარობს (პ. ცხად., ტოპონ.,
გვ. 77). 

Lemma: ch've  
Number: 27285  
ჭვე (ჭვეს) ბოტან. ჩვეულებრივი ჭვავი (ა. მაყ.). ქობალი ქუსხუნ ირო ჭვეშა: ქხს, 1, გვ. 117 -- პური ყოველთვის ურჩევნია
ჭვავს. ჭვეში კაკალი მისხუნუდუ: ი. ყიფშ., გვ. 174 -- ჭვავის კაკალი (მარცვალი) მერჩია. იხ. ჭვია. შდრ. ლაზ. ნჭვავი (ა.
მაყ.); ჭუ̂არი ჭვავი (ნ. მარი). 

Lemma: ch'vea  
Number: 27286  
ჭვეა (ჭვეას) ბოტან. თხმელის ახალი ამონაყარი. იხ. ჭველა. 



Lemma: ch'veba  
Number: 27287  
ჭვება (ჭვებას) სახელი აჭუ(ნ) ზმნისა -- ტკივილი. გურსუ მაჭუ -- გულში მტკივა. აჭუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის
მწკრივებში) გრდუვ. სტატიკ. სტკივა. ენაცვლება: აწყუნუუ(ნ) (აწყუნუ ეტკინა, წყუნაფუ სტკენია, ნოწყუნუე(ნ) ეტკინებოდა თურმე)
გრდუვ. ვნებ. ეტკინება. ოჭვებელი მიმღ. ვნებ. მყ. სატკივარი. ჭვებული მიმღ. ვნებ. წარს. ატკივებული. ნაჭვები მიმღ. ვნებ. წარს.
ნატკივები, ნატკენი. ნაჭვებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ტკივილის საფასური. უჭვებუ მიმღ. უარყ. უტკივარი. იხ. ჭუა; შდრ. წყუნაფა. 

Lemma: ch'vet-i  
Number: 27288  
ჭვეთ-ი (ჭვეთის) იგივეა, რაც ჭვათი, -- წვეთი. ლევანიში სენიშა ართი ჭვეთი ჩილამური ვეგეუბუმუდუ: მ. ხუბ., გვ. 13 --
ლევანის თეფშზე ერთი წვეთი ცრემლი არ დაესხა. ჭვეთ-ჭვეთით ზმნზ. წვეთ-წვეთად. ჭვეთ-ჭვეთითუ ნაშაყარა ონტკა --
წვეთ-წვეთად ნაგროვები არაყი. ჭვეთ-ჭვეთო ზმნზ. წვეთ-წვეთად. 

Lemma: ch'vek'ere  
Number: 27289  
ჭვეკერე (ჭვეკერეს) იგივეა, რაც ჭვარაკია, -- მაღალი და გამხდარი. ჭვეკერე (ჭვეკერია) ოსური -- მაღალი და გამხდარი
ქალი. 

Lemma: ch'vela  
Number: 27290  
ჭველა (ჭველას) იგივეა, რაც ჭვეა, -- თხმელის ნორჩი ტოტი; ბუჩქი; მოზარდი ხე საერთოდ. იში სარხოსჷ ჭველათ ვა
დგჷდჷ: მასალ., გვ. 57; ეგრისი, გვ. 130 -- მის სიახლოვეს ბუჩქიც არ იყო. თხომუში ბოქვეფიშე (ფოსვეფიშე) ეფალირი,
ახალი ნოჸელა რე ჭველა -- თხმელის ფესვებიდან ამოცენებული, ახალი ტოტი არის ჭველა. თუ ქვევრს ღვინით ვერ
გაავსებდნენ, მოსჭრიდნენ ჭველას (ნორჩ თხმელას), გაჰქერქავდნენ, გაფხეკდნენ, ფხეკდნენ წითელ გულამდის. ამას
ჩააგდებდნენ ქვევრში. ასე გაფხეკილი ჭველა ღვინოს არამც თუ აფუჭებდა, პირიქით, აკეთებდა (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 3, გვ.
153; 157; 158). შდრ. ტოპონ. ჭველეფონი თხმელნარი (პ. ცხად., ტოპონ., გვ. 76). 

Lemma: ch'vela  
Number: 27291  
ჭველა ჯა (ჭვალა ჯას) იგივეა, რაც მორჩილი ჯა, -- პატარა (ახალგაზრდა) ხე. იხ. მარდაშე. 

Lemma: ch'velon-i  
Number: 27292  
ჭველონ-ი (ჭველონს) ნორჩი თხმელის ტყე, -- თხმელნარი; ზოგადად ახალგაზრდა მცენარეთა ტყე. თხომუში ინაშქვერთა
ჩანსინი, ფერი არდგილს ჭველონს უძახუნა -- თხმელის ახალამონაყარი სადაც ხარობს, ამ ადგილს თხმელნარს ეძახიან. 

Lemma: ch'vema  
Number: 27293  
ჭვემა (ჭვემას) იგივეა, რაც ჭვიმა, -- წვიმა. ჩილამური თიზმა უჩქჷ, მუჭო ჭვემა ჭოროფას: ქხს, 1, გვ. 86 -- ცრემლი იმდენი
იცის, როგორც წვიმა ავდრობაში. მუზმას გურგინჷნსჷნი, იზმას ვაჭვენსია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 97 -- როგორც ქუხს, ისე არა
წვიმსო. მუთ ქუორეთ ლებარდეს, ჭვენსუ დო ნოტანს: ქხს, 1, გვ. 202 -- რაც ლებარდეში ვართ, (სულ) წვიმს და ჟინჟღლავს. 

Lemma: ch'vena  
Number: 27294  
ჭვენა (ჭვენას) იგივეა, რაც ჭვება, -- 1. ტკივილი; 2. ჭირვება. ეჯგურა ჭვენას ხოლო გუურზუ კოჩი -- ამნაირ ტკივილს კიდევ
გაუძლებს კაცი. საქმე მოჭედას ახირებული: ქხს, 1, გვ. 78 -- საქმე მჭირდეს ახირებული.ოჭე(ნ) სჭირს -- ენაცვლება: აღოლე
დაემართება -- აღოლუ დაემართა -- ღოლამუ დამართნია. ოჭე(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ.
სტატიკ. სჭირს. აჭვენუუ(ნ) (მხოლოდ მყოფადის წრის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. ეჭირვება, ეტკივება. აჭვენუაფუ(ნ) იგივეა,
რაც აჭვენუუ(ნ). 

Lemma: ch'vengua  
Number: 27295  
ჭვენგუა (ჭვენგუას) იხ. გინოჭვენგუა. 

Lemma: ch'venieroba  
Number: 27296  
ჭვენიერობა (ჭვენიერობას) რელიგიური დღესასწაული სოფელ ბანძაში (მარტვილის რაიონი). ახალკვირას (ახალჟაშხა),
აღდგომის მიმდევნო კვირას, ის ქალთა აღდგომის (ოსურ თანაფა) სახელითაცაა ცნობილი, შაურკარში, ეკლესია --
სასაფლაოს (ბანძის ცენტრშია) მახლობლად, იკრიბებოდნენ ბანძელები თავიანთი სტუმრებით. მღვდელი დალოცავდა
ტყავის ბურთს, შემდეგ ერთ-ერთი უხუცესი ბანძელი გამოიტანდა მას და შეისროდა მაღლა. ამით იწყებოდა ლელოს თამაში.
მანამდე მობურთალნი გაიყოფებოდნენ ზემო და ქვემო ბანძელებად ან ცოლიან-უცოლოებად. ერთ-ერთი მხარე გაიტანდა
ლელოს. ამის შემდეგ მიდიოდნენ ეკლესიის ეზოში წინასწარ შერჩეული ხის მოსაგლეჯად. მოგლეჯილ ხეს სამჯერ
შემოატარებდნენ ეკლესიას სიმღერა-გალობით და იქვე მიაყუდებდნენ (დაწვრილებით იხ. ს. მაკალ., გვ. 370-372). 

Lemma: ch'vert-i  
Number: 27297  
ჭვერთ-ი (ჭვერთის) ხის მოგრძო ნედლი ტოტი, მურყნის შიმელი. თხომუში ჭვერთით დოხარგუუ ურემი -- მურყნის ნედლი
ტოტებით დატვირთა ურემი. 

Lemma: ch'verx-i  
Number: 27298  
ჭვერხ-ი (ჭვერხის) გამხმარი, ფიჩხად ქცეული ბუჩქი, ფესვი. 

Lemma: ch'vech'vera  
Number: 27299  
ჭვეჭვერა, ჭვეჭვერე (ჭვეჭვერა/ე-ს): ჭვეჭვერა/ე ჸვალი ახალამოყვანილი, პატარა (ჭყინტი), კოხტა ყველი (საპირისპ.



ბუჯგოლირი). თელ ქიანა აკიბრული ართ ჭვეჭვერა ჸვალიშენი: ქხს, 1, გვ. 240 -- მთელი ქვეყანა შემოვირბინე ერთი
პატარა (წველა) ყველის გამო. იხ. ჭვეჭვერეში. შდრ. ჭალაჸვალი. 

Lemma: ch'vech'veresh-i  
Number: 27300  
ჭვეჭვერეშ-ი (ჭვეჭვერეშის) იგივეა, რაც კვეკვერეში, -- ჩვილი, ახალამოყვანილი ყველი (პ. ჭარ.). თუდო დოსქიდუდუ
ჭვეჭვერეშ ჸვალი, უგნუქიმინჷ -- ქვევით დარჩებოდა ჩვილი ყველი, გადაუზელელი (გარდაუქმნელი). საჩუქარო
გაღვენუდუ ართი ჭვალა ჭვეჭვერეში -- საჩუქრად გექნებოდა ერთი წველა ახალამოყვანილი (ჩვილი) ყველი. 

Lemma: ch'via1  
Number: 27301  
ჭვია1 (ჭვიას) ბოტან. იგივეა, რაც ჭვე, -- ჩვეულებრივი ჭვავი (ნ. მარი). 

Lemma: ch'via2  
Number: 27302  
ჭვია2 (ჭვიას) იგივეა, რაც ჭვიაფი, -- ბრწყინვა. 2. ჭრინვა. ჭვიანს ნოჸელეშე კვინჩა -- ჭრინავს ტოტიდან სკვინჩა. 

Lemma: ch'vial-i  
Number: 27303  
ჭვიალ-ი (ჭვიალს) იგივეა, რაც წიაფი, -- წიწილის ხმიანობა. 

Lemma: ch'viap-i  
Number: 27304  
ჭვიაფ-ი (ჭვიაფის) სახელი ჭვიანს ზმნისა -- 1. ბრწყინვა, ბრჭყვინვა. უჩა სერი იტყობუ დო დღაში მურცუ, მოჭვიანც -- შავი
ღამე იმალება და დღე მოდის, გამოჭვივის. ოქროცალო ჭვიანს -- ოქროსავით ჭვივის. 2. წიწილის წივილი. ჭვიანს/ც (ჭვიჲუ
იბრწყინა, უჭვიჲუუ უბრწყინავს, ნოჭვიჲუე(ნ) ბრწყინავდა თურმე) გრდუვ. ჭვივის, ბრწყინავს; წივის. მაჭვი{ლ}არი მიმღ. მოქმ.
მბრწყინავი. ოჭვი{ლ}არი მიმღ. ვნებ. მყ. საბრწყინი. ნაჭვი{ლ}ა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაბრწყინი. ნაჭვი{ლ}უერი მიმღ. ვნებ. წარს.
ბრწყინვის საფასური. 

Lemma: ch'vitap-i  
Number: 27305  
ჭვითაფ-ი (ჭვითაფის), ჭვითუა (ჭვითუას) 1. იგივეა, რაც ჭვიტაფი, -- ჭროკინი, ჭრინვა (პ. ჭარ.); ჭიკჭიკი (ფრინველისა);
კნესა. ჭვითანს (ჭვითუუ იჭიკჭიკა, უჭვითუუ უჭიკჭიკია, ნოჭვითუე(ნ) ჭიკჭიკებდა თურმე) გრდუვ. საშ. -- მოქ. ჭიკჭიკებს, ჭრინავს. 2.
ბრწყინვა, ბრჭყვიალი. 

Lemma: ch'vik'al-i  
Number: 27306  
ჭვიკალ-ი (ჭვიკალს)იგივეა, რაც ჭვეკერე. 

Lemma: ch'vil-i  
Number: 27307  
ჭვილ-ი, ჭვირ-ი (ჭვილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ჭუნს ზმნისა -- დამწვარი, შემწვარი. // გადატ. ძუნწი. დაჩხირიშ ჭვილი დო
დუღაში ჭვილი ჟირხოლო ჭვილი რენია: თ. სახოკ., გვ. 245 -- ცეცხლით დაწვარი და მდუღრით დამწვარი ორივე
დამწვარიაო. ჭარა ჭვილი ჩქიმი დუსჷ: ი. ყიფშ., გვ. 139 -- ბედ დამწვარ ჩემს თავს. ქვარა ჭვირი აფუ შქირენით: ი. ყიფშ.,
გვ. 175 -- მუცელი ეწვის (დამწვარი აქვს) შიმშილით. გაგმაანწყუუ ჭვილეფი: მ.ხუბ., გვ. 238 -- გამოაწყო შემწვრები. ჩქიმი
ცოდაში ჭვილი საცოდავი (ჩემი ცოდვით დამწვარი): თე ჩქიმი ცოდაში ჭვილც გვალო ქეკობძირაფუქ: კ. სამუშ., ქხპს, გვ.
142 -- ამ ჩემი ცოდვით დამწვარს მთლად შევძულვებივარ. ჭვილი დღაში ერჩქინელი უბედური, საცოდავი (დამწვარი დღის
გაჩენილი). ჭვილი კოჩი დამწვარი კაცი. // გადატ. ძუნწი. ნაბეტანი ჭვილი კოჩი რე -- ნამეტანი ძუნწი კაცია. სი ჭვილი! შე
საწყალო, საცოდავო! (შე დამწვარო!). სი ჭვილი, სო რდი აიშახ? -- შე საცოდავო, სად იყავი აქამდე? 

Lemma: ch'vila  
Number: 27308  
ჭვილა (ჭვილას) იგივეა, რაც ჭვითაფი, -- ჭროკინი, ჭრინვა (ჩიტისა). იხ. ჭვიტაფი, ჭვილუა. 

Lemma: ch'vili-ch'vil-i  
Number: 27309  
ჭვილი-ჭვილ-ი (ჭვილი-ჭვილს) შემწვარ-შემწვარი. ჭვილი-ჭვილი ქოთომეფი, კოს გუგანწყუმუ გური: ქხს, 1, გვ. 18 --
შემწვარ-შემწვარი ქათმები, კაცს გაგეხსნება გული. 

Lemma: ch'vilk'var-i  
Number: 27310  
ჭვილკვარ-ი (ჭვილკვარს) შემწვარი კვერი. ტუტას მითოდვანდეს დო ჭუნდეს ჭვილკვარს -- ნაცარში შედებდნენ და
აცხობდნენ შემწვარ კვერს. 

Lemma: ch'vilua  
Number: 27311  
ჭვილუა, ჭვიჲუა ბ.-მარტ. (ჭვილუას, ჭვიჲუას) იგივეა, რაც ჭვილა, ჭვითაფი, ჭვიტაფი. 

Lemma: ch'vima  
Number: 27312  
ჭვიმა (ჭვიმას) იგივეა, რაც ჭვემა, -- წვიმა. ჭვიმა ქომიჭყოლოფით!: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 14 -- წვიმა გვიწყალობე! ცა
ჭვინდუა დო თუდო დიხა ვოუმარდუდუა: თ სახოკ., გვ. 265 -- ცა წვიმდაო და დაბლა მიწა არ უმადლოდაო. გითოჸუნელი
ჭვიმა გადაუღებელი წვიმა. უგნუღალუ // უგუღალუო ჭვიმა გადაუღებელი წვიმა. ჭვინს/ც (ჭვიმუ იწვიმა, უჭვიმუ უწვიმია,
ნოჭვიმუე(ნ) წვიმდა თურმე) გრდუვ. საშ. -- მოქ. წვიმს. ოჭვიმუანს (ოჭვიმუუ აწვიმა, უჭვიმუაფუ უწვიმებია) გრდმ. აწვიმებს. მაჭვიმალი
მიმღ. მოქმ. მაწვიმებელი. მაჭვიმური მიმღ. აწმყ. მაწვიმარი. ოჭვიმალი მიმღ. ვნებ. მყ. საწვიმარი. ოჭვიმური მიმღ. ვნებ. მყ.
საწვიმარი. ჭვიმილი მიმღ. ვნებ. წარს. ნაწვიმი. ნაჭვიმა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაწვიმი. ნაჭვიმუერი მიმღ. ვნებ. წარს. წვიმის საფასური.



უჭვიმუ მიმღ. უარყ. უწვიმარი. შდრ. ლაზ. ჭიმა // მჭიმა წვიმა (ნ. მარი). 

Lemma: ch'vi{n}ch'val-i  
Number: 27313  
ჭვი{ნ}ჭვალ-ი (ჭვი{ნ}ჭვალს) ნაზი გამომეტყველების პიროვნება. შდრ. ჭვიჭვინი. 

Lemma: ch'vir-i  
Number: 27314  
ჭვირ-ი (ჭვირს) იგივეა, რაც ჭვილი. ჭვირი დო დაგილი იში დღა! -- დამწვარ-დადაგული იმისი დღე! 

Lemma: ch'virgap-i  
Number: 27315  
ჭვირგაფ-ი (ჭვირგაფის) შურდულივით მოძრაობა; ქროლა. ირფელი თაში ქოქიმინჷ ბოშიქ დო ჭვირგაფია დო გიშელჷ:
მ. ხუბ., გვ. 124 -- ყველაფერი ასე გააკეთა ბიჭმა და შურდულივით გამოვარდა. 

Lemma: ch'virgua  
Number: 27316  
ჭვირგუა (ჭვირგუას) იგივეა, რაც ჭვირგაფი, -- სახელი {მო}ჭვირგუნს ზმნისა -- 1. მეტად სწრაფი მოძრაობა; შურდულივით
(ქარივით) ქროლა. ბოში... ქარიცალო ქუმოჭვირგუნს: მ. ხუბ., გვ. 27 -- ბიჭი... ქარივით მძლავრად მოქრის. 2. ზედმეტად
დატვირთვა (მაგ., ურმისა...), გადატვირთვა. ჯიმაღურელი, მუჭო დოუჭვირგუ ურემი! -- ეხ (ძმამკვდარო), როგორ
გადაუტვირთავს ურემი! 

Lemma: ch'virt-i1  
Number: 27317  
ჭვირთ-ი1 (ჭვირთის) ტვირთი. შდრ. გურ., აჭარ., იმერ. ჭვირთი ტვირთი (ს. ჟღ., ვ. ბერ., ა. ღლ.). იხ. ჭვირთუა. 

Lemma: ch'virt-i2  
Number: 27318  
ჭვირთ-ი2 (ჭვირთის) ჭვილთი; თევზის საჭერი იარაღი, -- წვერწალესილი რკინის სამთითა, ხის გრძელ ტარზე დაგებული;
სამკბილა რკინის ჩანგალი, -- ბარჯი. შდრ. აჭარ. ჭვილთი (აჭარ. დარგ. ლექს., 1, გვ. 67). იხ. ნოთე, ნოთუა. 

Lemma: ch'virt-i3  
Number: 27319  
ჭვირთ-ი3 (ჭვირთის) ცხვარ-თხის სერი ყურზე (ს. მაკალ., გვ. 194). 

Lemma: ch'virt-i4  
Number: 27320  
ჭვირთ-ი4 (ჭვირთის) წისქვილის ნაწილი. სალასზე დაბლა დაკრულია ჭვირთი, რომელსაც პატარა ნახვრეტი ჰქონდა და
ბორბლის ქუსლის წვერი იმაში ჯდებოდა (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 3, გვ. 223). 

Lemma: ch'virtap-i  
Number: 27321  
ჭვირთაფ-ი იგივეა, რაც ჭვირგაფი: ჭვირთაფია შურდულივით შევარდნა. ჭვირთაფია დო მიშელჷ ექ თაურე: მ. ხუბ., გვ.
202 -- შურდულივით შევარდა და შევიდა ეს აქედან. 

Lemma: ch'virtil-i  
Number: 27322  
ჭვირთილ-ი (ჭვირთილს) მიმღ. ვნებ. წარს. ჭვირთუნს ზმნისა -- {და}ტვირთული. შდრ. ჭვირთი1. 

Lemma: ch'virtua  
Number: 27323  
ჭვირთუა (ჭვირთუას) სახელი ჭვირთუნს ზმნისა -- {და}ტვირთვა (ზომაზე მეტად). ურემიში ჭინუთ ჭვირთუა ქოუსაჯეს --
ურმის წნელით დატვირთვა მიუსაჯეს. სიმიდით დოჭვირთეს ფარდამი ურემი -- სიმინდით დატვირთეს ფარდიანი ურემი.
ჭვირთუნს (დოჭვირთუ დატვირთა, დოუჭვირთუ დაუტვირთავს, დონოჭვირთუე(ნ) დატვირთავდა თურმე) გრდმ. ტვირთავს. იჭვირთუნს
(დიიჭვირთუ დაიტვირთა, დუუჭვირთუ დაუტვირთავს) გრდმ. სათავ. ქც. ჭვირთუნს ზმნისა -- იტვირთავს თავისას. უჭვირთუნს
(დუუჭვირთუ დაუტვირთა, დუუჭვირთუ დაუტვირთავს) გრდმ. სასხვ. ქც. ჭვირთუნს ზმნისა -- უტვირთავს. იჭვირთუ{უ}(ნ) (დიიჭვირთუ
დაიტვირთა, დოჭვირთე{ლე}(ნ) დატვირთულა) გრდუვ. ვნებ. ჭვირთუნს ზმნისა -- იტვირთება. აჭვირთუ{უ}(ნ) (დააჭვირთუ
დაეტვირთა, დოჭვირთუუ დასტვირთვია) გრდუვ. ვნებ. უჭვირთუნს ზმნისა -- ეტვირთება. იჭვირთე(ნ) (იჭვირთუ შესაძლებელი
გახდა {და}ტვირთვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ჭვირთუნს ზმნისა -- შეიძლება {და}იტვირთოს. აჭვირთე(ნ) (აჭვირთუ შეძლო
{და}ეტვირთა, -- , დონოფჭვირთუე(ნ) შესძლებია დაეტვირთა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უჭვირთუნს ზმნისა -- შეუძლია {და}ტვირთოს.
ოჭვირთაფუანს (ოჭვირთაფუუ ატვირთვინა, უჭვირთაფუაფუ უტვირთვინებია, ნოჭვირთაფუე(ნ) ატვირთვინებდა თურმე) კაუზ. ჭვირთუნს
ზმნისა -- ატვირთვინებს. მაჭვირთალი მიმღ. მოქმ. მტვირთველი, მტვირთავი. ოჭვირთალი მიმღ. ვნებ. მყ. სატვირთი,
სატვირთავი. დოჭვირთილი მიმღ. ვნებ. წარს. დატვირთული. ნაჭვირთა მიმღ. ვნებ. წარს. ნატვირთი. ნაჭვირთუერი მიმღ. ვნებ. წარს.
ტვირთვის საფასური. უჭვირთუ, უდუჭვირთუ მიმღ. უარყ. {და}უტვირთავი. შდრ. ხარგუა. 

Lemma: ch'viri  
Number: 27324  
ჭვირი დო გიბილ-ი (ჭვირი დო გიბილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ჭუნს დო გიბუნს ზმნებისა -- დამწვარ-დადაგული. // გადატ.
ძუნწი, ხელიდან რომ არაფერი გამოუვა. 

Lemma: ch'viri  
Number: 27325  
ჭვირი დო დაგილ-ი (ჭვირი დო დაგილ/რს) იგივეა, რაც ჭვილი დო გიბილი. 

Lemma: ch'vit'-i  
Number: 27326  



Number: 27326  
ჭვიტ-ი (ჭვიტის) გასაქანი, საშველი. მამიდამუშის ვემეჩუ ჭვიტი -- მამიდამისს არ მისცა გასაქანი. ვეგჷკონი, ვარდჷ ჭვიტი
-- რომ არ გადაეხადა, არ იყო საშველი. 

Lemma: ch'vit'a  
Number: 27327  
ჭვიტა (ჭვიტას) თვალმტკივანა. ჭვიტა კოჩი რე -- თვალმტკივანა კაცია. შდრ. ჭვიტე. 

Lemma: ch'vit'al-i  
Number: 27328  
ჭვიტალ-ი (ჭვიტალ/რს) იგივეა, რაც ჭვიტა, -- ვისაც თვალი სტკივა, დაჭუტული აქვს. 

Lemma: ch'vit'ap-i  
Number: 27329  
ჭვიტაფ-ი (ჭვიტაფის) იგივეა, რაც ჭვითაფი, -- სახელი ჭვიტანს ზმნისა -- ჭიკჭიკი, ჭროკინი. ჩიტეფქჷთი გაამანჯეს
ჭვიტაფი დო რშვინი: ი. ყიფშ., გვ. 170 -- ჩიტებმაც გააბეს ჭიკჭიკი და სტვენა. ჰამო რე მარჭიხოლიში ჭვიტაფი --
სასიამოვნოა მერცხლის ჭიკჭიკი. 2. ბჟუტვა. ვაანტუუ ე კოჭობის, მუჭო რე იჭვიტუაფუნი -- არ ეკიდება (უკიდია) ამ ჭრაქს,
როგორაა, რომ ბჟუტავს. ჭვიტანს (ჭვიტუუ იჭიკჭიკა, უჭვიტუუ უჭიკჭიკია, ნოჭვიტაფუე(ნ) ჭიკჭიკებდა თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ.
ჭიკჭიკებს. იჭვიტუაფუ(ნ) ( -- , იჭვიტუუ იბჟუტა, უჭვიტუაფუ უბჟუტია, ნოჭვიტაფუე(ნ) ბჟუტავდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. იბჟუტება, ბჟუტავს. 

Lemma: ch'vit'e  
Number: 27330  
ჭვიტე (ჭვიტეს) ნაპრალი; სასინათლო; ჭუჭრუტანა. ჭვიტე კჷლარჩქუნი, ფერი ვეეჩიავა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 175 --
ჭუჭრუტანა რომ ჩანს, ისეთი არა თქვაო. ირო ჭვიტე კჷლეგანც სქან მაღაზაში რჭელცია: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 149 --
ყოველთვის სინათლე გასდის შენი ნალიის (სასიმინდეს) ლასტსაო (ჭერსაო). იხ. ორკე. შდრ. იმერ. ჭვინტი ვიწრო ბილიკი.
გაძვრა ღობის ჭვინტში (მ. ალავ., 3); ხევს. ჭვრიტი მცირე ზომის ნახვრეტი კედელში (ა. ჭინჭარ.). 

Lemma: ch'vit'il-i  
Number: 27331  
ჭვიტილ-ი (ჭვიტილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ჭვიტუნს ზმნისა -- დახუჭული. 

Lemma: ch'vit'ilur-i  
Number: 27332  
ჭვიტილურ-ი (ჭვიტილურს) ბოტან. თეთრყურძნიანი ვაზის ჯიში, მაღლარი; მარცვალი იცის საშუალო ზომისა, ღვინო
დგებოდა კარგი და ოქროსფერი (ს. მაკალ., გვ. 189). იხ. ჭვიტლური. 

Lemma: ch'vit'in-i  
Number: 27333  
ჭვიტინ-ი (ჭვიტინს) ჭვრეტა; ჭიტინი; ჭყეტა, ჭუჭრუტანიდან ყურება. ცაში კარი გუონჯინი, ღორონქ ქალმოჭვიტინუუ: ქხს, 1,
გვ. 18 -- ცის კარი რომ გავაღე, ღმერთმა შემომჭყიტა. მიჭვიტინანქინი, მუ გოკონია? -- რომ მიჭვრეტ, რა გინდაო?
იჭვიტინანს (იჭვიტინუუ იჭვრიტა, უჭვიტინუუ უჭვრეტია, ნოჭვიტინუე(ნ) იჭვრიტებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. იჭვრიტება. უჭვიტინანს
(უჭვიტინუუ უჭვრიტა, უჭვიტინუაფუ უჭვრეტია) გრდუვ. ვნებ. უჭვრეტს. იჭვიტინე(ნ) (იჭვიტინუ შესაძლებელი გახდა ჭვრეტა, -- , -- )
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. იჭვიტინანს ზმნისა -- შეიძლება ჭვრეტა. აჭვიტინე(ნ) (აჭვიტინუ შეძლო ეჭვრიტა, -- , ნოჭვიტინუე(ნ)
შესძლებია ეჭვრიტა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უჭვიტინანს ზმნისა -- შეუძლია უჭვრიტოს. ოჭვიტინაფუანს (ოჭვიტინაფუუ
აჭვრეტინა, უჭვიტინაფუაფუ უჭვრეტინებია, ნოჭვიტინაფუე(ნ) აჭვრეტინებდა თურმე) კაუზ. იჭვიტინანს ზმნისა -- აჭვრეტინებს.
მაჭვიტინალი, მაჭვიტინე მიმღ. მოქმ. მჭვრეტელი. ოჭვიტინალი, ოჭვიტინე მიმღ. ვნებ. მყ. საჭვრეტი. ნაჭვიტინა მიმღ. ვნებ. წარს.
ნაჭვრეტი. ნაჭვიტინუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ჭვრეტის საფასური. უჭვიტინუ მიმღ. უარყ. უჭვრეტი. 

Lemma: ch'vit'inia  
Number: 27334  
ჭვიტინია (ჭვიტინიას) გადატ. იგივეა, რაც კოჭობი, -- ჭრაქი. 

Lemma: ch'vit'luri  
Number: 27335  
ჭვიტლური ჩე ბოტან. ვაზის ჯიშია, მაღლარი, ისხამდა თეთრ ყურძენს, მტევანი თხელი იცოდა, მარცვალი -- წვრილი. ყუნწი
მაგარი ჰქონდა, ამიტომ ჭრიდნენ დანით. ხეზე ტოვებდნენ დიდხანს, ხანდისხან -- დეკემბერ-იანვრამდე. ღვინო დგებოდა
ძალიან კარგი, ოქროსფერი (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 3, გვ. 154-155). შდრ. ჭვიტილური. 

Lemma: ch'vit'ua1  
Number: 27336  
ჭვიტუა1 (ჭვიტუას) იგივეა, რაც ჭვიტაფი, -- სახელი ჭვიტანს ზმნისა -- 1. კვნესა, ჭიკჭიკი, ჭროკინი. კვინჩა ჭვიტანც,
მოუთხილეთ: ი. ყიფშ., გვ. 186 -- სკვინჩა კვნესის (ჭიკჭიკებს), გაუფრთხილდით. კვინჩა ჭვიტანც, ჯას გიმახე: კ. სამუშ.,
ქხპს, გვ. 17 -- სკვინჩა ჭრინავს, ხეზე ზის. ჩქიმ ჭანდარიას კვინჩაქ გჷმადოხოდ, ჭვიტუუ, ჭვიტუუ დო ჯინჯიშა ქიგიოჭკომუ:
ა. ცან., გვ. 137 -- ჩემს ჭადარზე სკვინჩა შემოჯდა, იკვნესა, იკვნესა და ძირამდე შეჭამა (გამოცანა: სანთელი). მაფშალია, მუ
ამბე რე, გურიჭვირო ჭვიტანქუნი?: ქხს, 1, გვ. 142 -- იადონო, რა ამბავია, გულდამწვარი რომ უსტვენ (ჭიკჭიკებ)? 2. ბჟუტვა.
ჭვიტანს (ჭვიტუუ იჭიკჭიკა, უჭვიტუუ უჭიკჭიკია, ნოჭვიტუე(ნ) ჭიკჭიკებდა თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ. ჭიკჭიკებს; ბჟუტავს (მაგ., ჭრაქი...). 

Lemma: ch'vit'ua2  
Number: 27337  
ჭვიტუა2 (ჭვიტუას), ჭუტუა (ჭუტუას)სახელი ჭვიტუნს//ჭუტუნს ზმნისა -- ჭუტვა, ხუჭვა თვალისა. თოლს ჭვიტუნს -- თვალს
ხუჭავს. ჭვიტუნს // ჭუტუნს (დოჭვიტუ //დოჭუტუ დახუჭა, დოუჭვიტუ // დოუჭუტუ დაუხუჭავს, დონოჭვიტუე(ნ)//დონოჭუტუე(ნ) დახუჭავდა თურმე)
გრდმ. ჭუტავს, ხუჭავს (თვალს). იჭვიტუნს (დიიჭვიტუ დაიხუჭა, დუუჭვიტუ დაუხუჭავს) გრდმ. სათავ. ქც. ჭვიტუნს ზმნისა -- იხუჭავს.
უჭვიტუნს (დუუჭვიტუ დაუხუჭა, დუუჭვიტუ დაუხუჭავს) გრდმ. სასხვ. ქც. ჭვიტუნს ზმნისა -- უხუჭავს, უჭუტავს. იჭვიტუუ(ნ) (დიიჭვიტუ
დაიხუჭა, დოჭვიტე{ლე}(ნ) დახუჭულა) გრდუვ. ვნებ. ჭვიტუნს ზმნისა -- იხუჭება. აჭვიტუუ(ნ) (დააჭვიტუ დაეხუჭა, დოჭვიტუუ დახუჭვია)
გრდუვ. ვნებ. უჭვიტუნს ზმნისა -- ეხუჭება. იჭვიტე(ნ) (იჭვიტუ შესაძლებელი გახდა {და}ხუჭვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
ჭვიტუნს ზმნისა -- შეიძლება {და}ხუჭვა. აჭვიტე(ნ) (აჭვიტუ შეძლო {და}ეხუჭა, -- , დონოჭვიტუე(ნ) შესძლებია დაეხუჭა) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. უჭვიტუნს ზმნისა -- შეუძლია {და}ხუჭოს. ოჭვიტაფუანს (ოჭვიტაფუუ ახუჭვინა, უჭვიტაფუაფუ უხუჭვინებია, ნოჭვიტაფუე(ნ)



ახუჭვინებდა თურმე) კაუზ. ჭვიტუნს ზმნისა -- ახუჭვინებს. მაჭვიტალი მიმღ. მოქმ. მხუჭველი. ოჭვიტალი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}სახუჭი.
ჭვიტილი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ხუჭული. ნაჭვიტა მიმღ. ვნებ. წარს. ნახუჭი. ნაჭვიტუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ხუჭვის საფასური.
{უდუ}უჭვიტუ მიმღ. უარყ. {და}უხუჭავი. შდრ. წკურუა (თოლიში). 

Lemma: ch'vit'e'lur-i  
Number: 27338  
ჭვიტჷლურ-ი (ჭვიტჷლურს) იგივეა, რაც ჭვიტილური. 

Lemma: ch'vishtar-i//ch'visht'ar-i  
Number: 27339  
ჭვიშთარ-ი//ჭვიშტარ-ი (ჭვიშთ/ტარს) ყველისგულიანი მჭადი. ჭვიშტარს მჭადივით აკეთებდნენ, ოღონდ მას ჭვიას (ჭვავის) ან
ხორბლის ფქვილგარეული სიმინდის ცომისაგან აკეთებდნენ. ყველს ბლომად ურევდნენ როგორც ცომში, ისევე ცალკე
ჩასდებდნენ ყველს გულში, ზოგჯერ ყველს ზევიდანაც გაუკეთებდნენ და კვერცხის გულს გადაუსვამდნენ ხოლმე (მასალები,
ტ. 3, ნაწ. 2, გვ. 209). მეტყობუნც ნანა, დაჩხირც აბენენც, ჭვიშტარემც ორთ, ოხვამერც ბენენც: აია, 1, გვ. 19 -- დედა
მიიპარება (მალულად მიდის), ცეცხლს ანთებს, ჭვიშტარებს აკეთებს (შვება), ილოცება (სალოცავს აკეთებს). ჭვიშტარი ღ
*ჭვეშ(ი) კვარი ჭვავის კვერი 

Lemma: ch'vich'va  
Number: 27340  
ჭვიჭვა, ჭვიჭვალ-ი (ჭვიჭვა{ლ}-ს) ღაჟღაჟა. ჩხვინდი ჭიჭე, ღვანწკი ჭვიჭვალი ბერწულიში პირიჯგუა -- ცხვირი პატარა,
ლოყა ღაჟღაჟა ბროწეულის პირის (ყვავილის) მსგავსი. ჭყუნტურუა, ღვაჭვიჭვალი, ატამაში პირიცალი: მასალ., გვ. 21 --
ქორფა, ლოყებღაჟღაჟა, ატმის ყვავილის მსგავსი. შდრ. ჩვიჩვა // ჩვიჩვალი; ჯვიჯვა // ჯვიჯვალი. 

Lemma: ch'vich'vin-i  
Number: 27341  
ჭვიჭვინ-ი (ჭვიჭვინს) ღვივება; ბრწყინვა. მუჭო ღვანწკი გიჭვიჭვანს ატამაში პირიცალო: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 45 --
ღაწვები გიღვივის ატმის ყვავილის კოკორივით. ღვანწკი ოჭვიჭვინანდჷნი, ჭითა ფერი მედინაფუ -- ლოყა რომ
ღაჟღაჟებდა, წითელი ფერი დაჰკარგვია. იჭვიჭვინანს (იჭვიჭვინუუ იღაჟღაჟა, უჭვიჭვინუუ // უჭვიჭვინუაფუ უღაჟღაჟებია, ნოჭვიჭვინუე(ნ)
ღაჟღაჟებდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ღაჟღაჟებს. ოჭვიჭვინანს იგივეა, რაც იჭვიჭვინანს. უჭვიჭვინანს (უჭვიჭვინუუ უღაჟღაჟა,
უჭვიჭვინუუ//უჭვიჭვინუაფუ უღაჟღაჟებია) გრდუვ. ვნებ. სასხვ. ქც. უღაჟღაჟებს. ჭვიჭვონდუუ(ნ) (გოჭვიჭვონდუ გაღაჟღაჟდა,
გოჭვიჭვინაფე{ლ/რე}(ნ) გაღაჟღაჟებულა) გრდუვ. ვნებ. ღაჟღაჟდება. უჭვიჭვონდუ(ნ) (გუუჭვიჭვონდუ გაუღაჟღაჟდა, გოჭვიჭვინაფუ
გაღაჟღაჟებია) გრდუვ. ვნებ.სასხ. ქც. უღაჟღაჟდება. იხ. ჩვიჩვინი, ჯვიჯვინი. შდრ. რაჭ. ჭვიჭვინი ცხიმით გაპოხილის
ბრწყინვა (ქეგლ). 

Lemma: ch'i  
Number: 27342  
ჭი // ჭუ // ჭჷ (ჭის) ნაწლავი. ჭიში (//ჭიიში) გინოსკუალა ნოღვედუ დო დოჸვილუ გაჭირებული -- ნაწლავის გადანასკვა
(გადახლართვა) ჰქონია თურმე და მოკლა გაჭირვებული. იხ. ოჭიში. შდრ. ლაზ. ჭუ // მჭუ ნაწლავი (ნ. მარი). 

Lemma: ch'ia  
Number: 27343  
ჭია (ჭიას) ზოოლ. ჭია. ჭიაქ გვერს ქალაზიმუა დო გოხორცქუა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 175 -- ჭია გველს დაეტოლა და
გასკდაო. ჭიაქ იზინდჷ, იზინდჷ დო შქას გოხორცქუა -- ჭია გაიწელა, გაიწელა და შუაზე გაწყდაო. 

Lemma: ch'iam-i  
Number: 27344  
ჭიამ-ი (ჭიამს) ჭიანი. ჭიამი უშქური (ატამა...) -- ჭიანი ვაშლი (ატამი...). 

Lemma: ch'ibap-i  
Number: 27345  
ჭიბაფ-ი (ჭიბაფის) მათრახის, წნელის ან სხვა ელასტიური რამის დარტყმის (ცემის) ხმიანობა. იში ოჭიშის ჭინუს მეუღუდუ
ჭიბაფი, ჭიბაფი -- იმის ზურგზე წნელს გაჰქონდა ხმაური (ხმიანობა). ჭიბაფი ნინაში ლაყბობა. მუ უჭირს, უჭიბუანს ნინას,
ჸუდეს მუთა ოკითხუ -- რა უჭირს, ლაყბობს, სახლში არაფერი ეკითხება. 

Lemma: ch'ibua  
Number: 27346  
ჭიბუა (ჭიბუას) სახელი ჭიბუნს ზმნისა -- გარტყმა, ცემა ხელით, წნელით ან მათრახით. ათეში რაგადი დო ქოჭიბუ დო
ქოჭიბუ მართახი: ამის თქმა და დაარტყა და დაარტყა (//გაუტყლაშუნა და გაუტყლაშუნა) მათრახი. ჭიბუნს (ქოჭიბუ
გაუტყლაშუნა, ქოუჭიბუ გაუტყლაშუნებია, ქონოჭიბუე(ნ) გაუტყლაშუნებდა თურმე) გრდმ. {გა}არტყამს, {გა}უტყლაშუნებს (მათრახს).
უჭიბუანს (უჭიბუ ურტყა მაგრად, უჭიბუაფუ ურტყია მაგრად) გრდმ. სასხვ. ქც. ჭიბუნს ზმნისა -- ურტყამს, უტყლაშუნებს. იჭაბუუ(ნ)
(დიიჭიბუ იცემა, ცემულ იქნა; დოჭიბე{ლ/რე}(ნ) ცემულა მაგრად) გრდუვ. ვნებ. ჭიბუნს ზმნისა -- იცემება; ილახება. იჭიბე(ნ) (იჭიბუ
შესაძლებელი გახდა მაგრად ცემა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ჭიბუნს ზმნისა -- შეიძლება იცემოს. აჭიბე(ნ) (აჭიბუ შეძლო
ეცემა, -- , დონოჭიბუე(ნ) შესძლებია ეცემა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უჭიბუნს ზმნისა -- შეუძლია მაგრად სცემოს. ოჭიბაფუანს
(ოჭიბაფუუ აცემინა, უჭიბაფუაფუ უცემინებია, ნოჭიბაფუე(ნ) აცემინებდა თურმე) კაუზ. ჭიბუნს ზმნისა -- აცემინებს მაგრად. მაჭიბალი მიმღ.
მოქმ. მცემელი მაგრად, მტყლაშუნებელი. ოჭიბალი მიმღ. ვნებ. მყ. მაგრად საცემი მათრახით (წნელით...). დოჭიბილი მიმღ. ვნებ.
წარს. ცემული; მათრახით... მაგრად ნაცემი. ნაჭიბა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაცემი, ნატყლაშუნები. ნაჭიბუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ცემის
საფასური. უჭიბუ, უდუჭიბუ მიმღ. უარყ. უცემი, უცემელი. 

Lemma: ch'ida  
Number: 27347  
ჭიდა // ჭჷდა (ჭიდას // ჭჷდას) იგივეა, რაც კიდა, -- გადატიხრული საღორეში (ჭიდაღ კიდა -- გააფრიკატების გზით, -- გ.
როგავა). 

Lemma: ch'ie  
Number: 27348  
ჭიე (ჭიეს) ცოტა. ჭიეღ ჭიჭე (ჭ-ს დაკარგვით). 



Lemma: ch'ie-did-i  
Number: 27349  
ჭიე-დიდ-ი (ჭიე-დიდის, ჭიე-დის) პატარა (მცირე) -- დიდი. ჩქიმი ფანიას ჭიე-დიდი ჭოფილი დო თოკილი რე: მასალ., გვ.
74 -- ჩემს ოჯახში მცირე-დიდი შეპყრობილ-გათოკილია. შდრ. ჭიჭე. 

Lemma: ch'ies  
Number: 27350  
ჭიეს ზმნზ. ცოტას, ცოტათი. 

Lemma: ch'iep-i  
Number: 27351  
ჭიეფ-ი (ჭიეფის) იგივეა, რაც ჭილეფი, -- ჭილობი. 

Lemma: ch'iech'ie  
Number: 27352  
ჭიეჭიე (ჭიეჭიეს) იგივეა, რაც ჭიჭე-ჭიჭე, -- პატარ-პატარა. ჩქიმი ქოთომეფი ტანო ჭიე-ჭიე რე -- ჩემი ქათმები ტანად
პატარ-პატარა არის (პატარებია). 

Lemma: ch'iexan-i  
Number: 27353  
ჭიეხან-ი (ჭიეხანს) // ჭიჭე ხან-ი (ჭიჭეხანს) ცოტა ხანი. ჭიეხანს/ც ზმნზ. ცოტა ხანს. ქუაცალათ ჭიეხანს -- ვაცალოთ ცოტა
ხანს. 

Lemma: ch'ita  
Number: 27354  
ჭითა (ჭითას) ღ ჭითარ, -- წითელი. უჩას ჭითა ულუანს -- შავს წითელი უვლის (გამოცანა: ქვაბი და ცეცხლი). ჭითას უჩა
გაქვარქვალუ -- წითელს შავი უვლის (ნაზად) გარს (გამოცანა: კურკანტელა და შაშვი). ხარისხის ფორმები: ჭითა წითელი;
ალაჭითე გვერდით ოდნავ წითელი; გეჭითე ზევითა ოდნავ წითელი; გოჭითე ირგვლივ ოდნავ წითელი; მოჭითე
მოწითალო; უჭითაში // უჭითარაში უწითლესი. წითელი ფერი შეიძლება იყოს: ვასკაჭითა ძლიერ (მოჭერილი) წითელი;
ზჷსხირიშფერი სისხლისფერი; მორუმე ჭითა მუქი წითელი; მორჩე ჭითა მოთეთრო წითელი; მუქი ჭითა მუქი წითელი;
ღიაჭითა ღიაწითელი; რასჭითა მოჭერილი წითელი; ჭიაფერი წითელი ჭიის ფერი. შდრ. ლაზ. მჭითა//ჭითა წითელი (ნ.
მარი). იხ. წითური, სიჭითა, სიჭითარე. 

Lemma: ch'ita  
Number: 27355  
ჭითა ბედნიერ-ი (ჭითა ბედნიერს) ბოტან. ხახვთესლა (ა. მაყ.). 

Lemma: ch'itadixa  
Number: 27356  
ჭითადიხა (ჭითადიხას) წითელი მიწა, იყენებდნენ ფაცხის საგოზავად. ჭითადიხათ გუმოშქვასუ წითელ მიწად მაქციოს. //
გადატ. მომკლას. 

Lemma: ch'ita  
Number: 27357  
ჭითა მუჸ-ი (ჭითა მუჸის) ბოტან. წითელი მაყვალი. 

Lemma: ch'itaosaram-i  
Number: 27358  
ჭითაოსარამ-ი (ჭითაოსარამს) წითელპერანგიანი // გადატ. ხახვი. ხახუნტი ჭითაოსარამი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 120 --
ხახუნტი წითელპერანგა (გამოცანა: ხახვი). 

Lemma: ch'ita  
Number: 27359  
ჭითა პირა (ჭითა პირას) ბოტან. ასისთავა და ხავერდა. იხ. ქორთული ზაფანა, ქორთული პირი; ყვინთელი კოჭა,
ყვინთელი პირი; ცინტურია (ა. მაყ.). 

Lemma: ch'itareba  
Number: 27360  
ჭითარება (ჭითარებას) სახელი აჭითარენს ზმნისა -- {გა}წითლება. გეეჭითარუ ქიანაქ -- გაწითლდა ქვეყანა. აჭითარენს
(გააჭითარუ გააწითლა, გოუჭითარებუ გაუწითლებია, გონოჭითარებუე(ნ) გააწითლებდა თურმე) გრდმ. აწითლებს. იჭითარენს (გიიჭითარუ
გაიწითლა, გუუჭითარებუ გაუწითლებია) გრდმ. სათავ. ქც. აჭითარენს ზმნისა -- იწითლებს. უჭითარენს (გუუჭითარუ გაუწითლა,
გუუჭითარებუ გაუწითლებია) გრდმ. სასხვ. ქც. აჭითარენს ზმნისა -- უწითლებს. იჭითარებუ(ნ) (გიიჭითარუ//გეეჭითარუ გაწითლდა,
გა/ოჭითარებე{ლე}(ნ) გაწითლებულა) გრდუვ. ვნებ. აჭითარენს ზმნისა -- წითლდება. ეჭითარებუ(ნ) (გეეჭითარუ გაუწითლდა,
გაჭითარებუ გასწითლებია) გრდუვ. ვნებ. უჭითარენს ზმნისა -- უწითლდება. იჭითარინე(ნ) (იჭითარინუ შესაძლებელი გახდა
{გა}წითლება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. აჭითარენს ზმნისა -- შეიძლება გაწითლდეს. აჭითარინე(ნ) (აჭითარინუ შეძლო
{გა}ეწითლებინა, -- , გონოჭითარებუე(ნ) შესძლებია გაწითლება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უჭითარენს ზმნისა -- შეუძლია
{გა}აწითლოს. ოჭითარებაფუანს (ოჭითარებაფუუ აწითლებინა, უჭითარებაფუაფუ უწითლებინებია, ნოჭითარებაფუე(ნ) აწითლებინებდა
თურმე) კაუზ. აჭითარენს ზმნისა -- აწითლებინებს. მაჭითარებელი მიმღ. მოქმ. {გა}მწითლებელი. ოჭითარებელი მიმღ. ვნებ. მყ.
{გა}საწითლებელი. გაჭითარებული მიმღ. ვნებ. წარს. გაწითლებული. ნაჭითარები/უ მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნაწითლები. ნაჭითარებუერი
მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}წითლების საფასური. {უგუ}ჭითარებუ მიმღ. უარყ. {გა}უწითლებელი. 

Lemma: ch'itarua  
Number: 27361  
ჭითარუა (ჭითარუას) იგივეა, რაც ჭითარება. 

Lemma: ch'itakar-i  
Number: 27362  



ჭითაქარ-ი (ჭითაქარს) წითელი ქარი (ავადმყოფობაა). 

Lemma: ch'itakarishi  
Number: 27363  
ჭითაქარიში წამალ-ი (ჭითაქარიში წამალ/რს) ბოტან. ვარდკანაფა (ა. მაყ.). 

Lemma: ch'ita  
Number: 27364  
ჭითა ქუნც-ი (ჭითა ქუნცის) ბოტან. წითელი კუნელი. იხ. ჩონჩოლი; ჭითა ხინჭკი (ა. მაყ.). 

Lemma: ch'itash-i  
Number: 27365  
ჭითაშ-ი (ჭითაშის) ბოტან. წითლისა, -- ვაზის ერთ-ერთი ჯიში; მაღლარი, მსხვილმარცვლიანი, შავი და ტკბილი ყოფილა.
ღვინო -- თხელი, შედარებით მაგარი და კარგი დგებოდა (ივ. ჯავახ., ეკონ. ისტ., გვ. 450). 

Lemma: ch'ita  
Number: 27366  
ჭითა ჩხირა ლებია (ჭითა ჩხირა ლებიას) ბოტან. საკადრისა. იხ. ჭითა ჭიფე ლებია (ა. მაყ.). 

Lemma: ch'itac'q'ar-i  
Number: 27367  
ჭითაწყარ-ი (ჭითაწყარს) ტოპონ. წითელი წყალი (სოფელია). 

Lemma: ch'ita  
Number: 27368  
ჭითა ჭიფე ლებია (ჭითა ჭიფე ლებიას) ბოტან. იგივეა, რაც ჭითა ჩხირა ლებია, -- საკადრისა. 

Lemma: ch'ita  
Number: 27369  
ჭითა ჭუჭელე (ჭითა ჭუჭელეს) ბოტან. წითელი ჯინჭარი (ა. მაყ.). 

Lemma: ch'ita  
Number: 27370  
ჭითა ხინჭკ-ი (ჭითა ხინჭკის) ბოტან. წითელი კუნელი. იხ. ჩონჩოლი; ჭითა ქუნცი (ა. მაყ.). 

Lemma: ch'ita  
Number: 27371  
ჭითა ჯიმუ (ჭითა ჯიმუს) წითელი მარილი. ზაფანა დო ჯიმუ ართო ორე ჭითაჯიმუ -- წიწაკა (ზაფრანა) და მარილი ერთად
დანაყილი არის წითელი მარილი. 

Lemma: ch'ita  
Number: 27372  
ჭითა ჯუმენე//ჯუმენია (ჭითა ჯუმენეს//ჯუმენიას) ბოტან. წითელი ჯიჯლაყა. იხ. ჯიჯალე, ჯიჯაე, ჯუმენე (ა. მაყ.). 

Lemma: ch'itin-i  
Number: 27373  
ჭითინ-ი (ჭითინს) იგივეა, რაც ჭითინაფა, -- სახელი ოჭითინუანს, ჭითონდუ(ნ) ზმნათა -- {გა}წითლება. დეერაგადებუქინი,
ჭითონდუ -- რომ დაელაპარაკები, წითლდება. ჭითონდუ(ნ) (გოჭითონდუ გაწითლდა, გოჭითინაფე{ლ/რე}(ნ) გაწითლებულა) გრდუვ.
ვნებ. ოჭითინუანს ზმნისა -- წითლდება. ოჭითინუანს (ოჭითინუუ გააწითლა, უჭითინუაფუ გაუწითლებია) გრდმ. აწითლებს.
ოჭითინაფუანს (ოჭითინაფუუ აწითლებინა, უჭითინაფუაფუ უწითლებინებია, ნოჭითინაფუე(ნ) აწითლებინებდა თურმე) კაუზ. ოჭითინუანს
ზმნისა -- აწითლებინებს. მაჭითინაფალი მიმღ. მოქმ. {გა}მწითლებელი. ოჭითინაფალი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}საწითლებელი.
{გო}ჭითინაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}წითლებული. ნაჭითინეფი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნაწითლები. ნაჭითინაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს.
{გა}წითლების საფასური. {უგუ}უჭითინაფუ მიმღ. უარყ. {გა}უწითლებელი. 

Lemma: ch'itoreba  
Number: 27374  
ჭითორება (ჭითორებას) იგივეა, რაც ჭითარება. 

Lemma: ch'ik'ap-i  
Number: 27375  
ჭიკაფ-ი (ჭიკაფის) ცეტური მოძრაობა; უშნო სირბილი, ჯიკაობა, ძიძგილაობა (მ. ძაძ., 2, გვ. 129). 

Lemma: ch'ik'ork'ul-i  
Number: 27376  
ჭიკორკულ-ი (ჭიკორკულს) ქათმის (ფრინველის) კუჭი. ბაღანობას ჭიკორკულიში ჭკომუა მიჸორდუ -- ბავშვობაში ქათმის
კუჭის ჭამა მიყვარდა. //გადატ. პატარა, დაბალი ტანისა. ენა მუჭომი ჭიჭე ჸოფე, ჭიკორკული -- ეს რა პატარა ყოფილა
(ქათმის კუჭის ოდენა). 

Lemma: ch'ik'u  
Number: 27377  
ჭიკუ (ჭიკუს) პატარა. ჭიკუ{ტ}ია კნინ. ძალიან პატარა. 

Lemma: ch'ik'u  
Number: 27378  
ჭიკუ სხულ-ი (ჭიკუ სხულ/რს) ბოტან. პანტა. იხ. პანტე სხული; კვეტელე სხული; ტყარ სხული (ა. მაყ.). შდრ. თუნთიშ
სხული. იმერ. ჭონკორა/ე-ჲ პატარა, დაავადებული ხილი (ვ. ბერ.). 



Lemma: ch'ik'ut'ia  
Number: 27379  
ჭიკუტია (ჭიკუტიას) კნინ. ძალიან პატარა. იხ. ჭიკუ. 

Lemma: ch'ik'u-ch'ik'u  
Number: 27380  
ჭიკუ-ჭიკუ (ჭიკუ-ჭიკუს) პატარ-პატარა; ძალიან პატარები. ჭიკუ-ჭიკუ უშქურეფი -- პატარ-პატარა ვაშლები. 

Lemma: ch'ila  
Number: 27381  
ჭილა (ჭილას) წენგო. ნეძიში ჭილა ნიგვზის წენგო. იხ. ნეძიშ ნოხეი. შდრ. საბა: ჭილო ნიორთა და მისთანათა ერთი
შენაძრობი ძირთაგან. 

Lemma: ch'ilep-i  
Number: 27382  
ჭილეფ-ი (ჭილეფის); ჭიეფ-ი, ჭიჲეფ-ი ბ.-მარტ. (ჭიეფის, ჭიჲეფის) ჭილობი. იხ. ჭილოფი. 

Lemma: ch'ilop-i  
Number: 27383  
ჭილოფ-ი (ჭილოფის) იგივეა, რაც ჭილეფი, -- ჭილობი (ჭილის ქსოვილი). 

Lemma: ch'imbal-i  
Number: 27384  
ჭიმბალ-ი (ჭიმბალს) მსხვილი, გაბერილი, გატკიცინებული (მ. ძაძ.). 

Lemma: ch'imot-i  
Number: 27385  
ჭიმოთ-ი (ჭიმოთის) გრეხა, ჭინთვა. 

Lemma: ch'imotua  
Number: 27386  
ჭიმოთუა (ჭიმოთუას) სახელი იჭიმოთუ(ნ) ზმნისა -- ჭინთვა; გრეხა; ზმორება. ქორა აჭუ დო იჭიმოთუ -- მუცელი სტკივა და
იგრიხება (იჭინთება). იჭიმოთუ(ნ) ( -- , იჭიმოთუ თიქ იჭინთა მან, უჭიმოთ{ინ}უ უჭინთია, ნოჭიმოთუე(ნ) იჭინთებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ.
იჭინთება, იგრიხება. 

Lemma: ch'imoshua  
Number: 27387  
ჭიმოშუა, ჭუმოშუა (ჭი/უმოშუას) იგივეა, რაც ჭიმოთუა, -- {და}გრეხა; თამბაქოს ფოთლების დახვევა; წმაწნა; წმახნა.
თუთუმიშ ფურცელემს ჭიმოშუნა დო უკული ჭკირუნა -- თუთუნის ფოთლებს წმახნიან და შემდეგ ჭრიან (ჩიბუხისათვის).
ჭიმოშუნს (დოჭიმოშუ დაწმაწნა, დოუჭიმოშუ დაუწმაწნია, დონოჭიმოშუე(ნ) დაწმაწნიდა თურმე) გრდმ. წმაწნის, წმახნის. უჭიმოშუნს
(დუუჭიმოშუ დაუწმახნა, დუუჭიმოშუ დაუწმახნია) გრდმ. სასხვ. ქც. ჭიმოშუნს ზმნისა -- უწმახნის. იჭიმოშუუ(ნ) (დიიჭიმოშუ დაიწმახნა,
დოჭიმოშე{ლ/რე}(ნ) დაწმახნილა) გრდუვ. ვნებ. ჭიმოშუნს ზმნისა -- იგრიხება, იხვევა, იწმაწნება, იწმახნება. აჭიმოშუუ(ნ) (დააჭიმოშუ
დაეწმახნა, დოჭიმოშუუ დასწმახნია) გრდუვ. ვნებ. უჭიმოშუნს ზმნისა -- ეგრიხება, ეწმახნება. იჭიმოშე(ნ) (იჭიმოშუ შესაძლებელი
გახდა {და}წმახნა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ჭიმოშუნს ზმნისა -- შეიძლება {და}იგრიხოს, {და}იწმახნოს. აჭიმოშე(ნ) (აჭიმოშუ
შეძლო {და}ეწმახნა, -- , ნოჭიმოშუე(ნ) შესძლებია {და}ეწმახნა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უჭიმოშუნს ზმნისა -- შეუძლია {და}გრიხოს,
{და}წმახნოს. ოჭიმოშაფუანს (ოჭიმოშაფუუ აწმახნინა, უჭიმოშაფუაფუ უწმახნინებია, ნოჭიმოშაფუე(ნ) აწმახნინებდა თურმე) კაუზ.
ჭიმოშუნს ზმნისა -- აგრეხინებს, აწმახნინებს. მაჭიმოშალი მიმღ. მოქმ. მგრეხი; მწმახნელი. ოჭიმოშალი მიმღ. ვნებ. მყ. საგრეხი;
საწმახნელი. ჭიმოშილი მიმღ. ვნებ. წარს. გრეხილი; წმახნილი. ნაჭიმოშა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაგრეხი; ნაწმახნი. ნაჭიმოშუერი მიმღ.
ვნებ. წარს. გრეხის, წმახნის საფასური. უჭიმოშუ მიმღ. უარყ. უგრეხი; უწმახნი. შდრ. ლაზ. ჭიმოშ: ოჭიმოშუ გრეხა თოკისა (ნ.
მარი). 

Lemma: ch'imua  
Number: 27388  
ჭიმუა (ჭიმუას) სახელი ჭიმუნს ზმნისა -- ჭიმვა. ჭიმუნს (გოჭიმუ გაჭიმა, გოუჭიმუ გაუჭიმავს, გონოჭიმუე(ნ) გაჭიმავდა თურმე) გრდმ.
ჭიმავს. შდრ. ზინდუა. 

Lemma: ch'in//ch'in-i//ch'inu//ch'e'n-i//ch'e'ne'  
Number: 27389  
ჭინ//ჭინ-ი//ჭინუ//ჭჷნ-ი//ჭჷნჷ (ჭინუს, ჭჷნჷს) წნელი; ფიჩხი. გეჭოფჷ ჭინ დო ზღვინდაფია დო მითიოგანს: მ. ხუბ., გვ. 264 --
აიღო წნელი და ტყლაშუნიო და ურტყამს. დოღობუნდეს ჭინით ფარცხის -- დაღობავდნენ წნელით ფარცხს. სუმენეჩი ჭინი
ქჷნმოტახითია: მ. ხუბ., გვ. 294 -- სამოცი წნელი დამამტვრიეთო. შქერიშ ჭინს ღურელც მუნჭანც: აია, 1, გვ. 21 -- შქერის
წნელს მკვდარს (დაუზოგავად) ურტყამს. იხ. ოჭინივე // ოჭინუე; შდრ. ლაზ. ჭინუ //ჭუნუ წნელი, წკნელი (ნ. მარი). 

Lemma: ch'inapa  
Number: 27390  
ჭინაფა (ჭინაფას) იგივეა, რაც ჟინაფა, -- გამზეურება. ნორჩალს ჩხანას ოჭინუანა -- ლოგინს მზეზე ამზეურებენ. ოჭინუანს
(გააჭინუუ გაამზეურა, გუუჭინუაფუ გაუმზეურებია, გონოჭინაფუე(ნ) გაამზეურებდა თურმე) გრდმ. ამზეურებს. 

Lemma: ch'inish  
Number: 27391  
ჭინიშ ღობერ-ი (ჭინიშ ღობერს) წნელის ღობე. 

Lemma: ch'ink'a  
Number: 27392  
ჭინკა (ჭინკას), ჭინკე (ჭინკეს) ჭინკა. იხ. ოჭინკეში. შდრ. ლაზ. ჭინკა ტყის კაცი, ქაჯი (ნ. მარი). 

Lemma: ch'ink'e  



Number: 27393  
ჭინკე (ჭინკეს) იგივეა, რაც ჭინკა. 

Lemma: ch'inu  
Number: 27394  
ჭინუ (ჭინუს) იგივეა, რაც ჭინი, ჭჷნი, -- წნელი. ხეს უკებუ ჭინუ გირძე: მასალ., გვ. 117 -- ხელში უჭირავს წნელი გრძელი.
ჭიფე ჭინუთ დორღვინდესო?: ქხს, 1, გვ. 240 -- წვრილი წნელით აგაჭრელეს (გაგშოლტეს)? შდრ. ლაზ. ჭუნუ წკნელი (ნ.
მარი). 

Lemma: ch'ine'  
Number: 27395  
ჭინჷ (ჭინჷს) იხ. ჭინუ, -- წნელი. აშ, აშია, -- უწუუ, -- დო ჭინჷთ იში ქაარაჸჷ: მ. ხუბ., გვ. 139 -- აში, აშიო, -- უთხრა, -- და
წნელით გადენა იქით. 

Lemma: ch'inch'-i  
Number: 27396  
ჭინჭ-ი (ჭინჭის) ჩვარი, ჭინჭი. ჭინჭია კნინ. ჩვარი. კალამიაში ღერიას ჭინჭიას გუოკირანდით დო თით ვლაჸაფენდით --
ჩალის ღეროს ჭინჭს შემოვახვევდით და იმით ვთამაშობდით. 

Lemma: ch'inch'a  
Number: 27397  
ჭინჭა (ჭინჭას) ზოოლ. ჭინჭრაქა, ღობემძვრალა. ჭინჭა ირო წიწილა ნოჸოფუენია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 175 -- ჭინჭრაქა
თურმე ყოველთვის წიწილა იქნებაო. ჭინჭაქ ჯაშე ქჷგთაანთხჷ: ი. ყიფშ., გვ. 128 -- ღობემძვრალა ხიდან ჩამოვარდა. თე
დროს ჭინჭას ქჷმუურთჷმუ: მასალ., გვ. 100 -- ამ დროს თურმე ჭინჭრაქა მოსულა. შიო, ჭინჭა, სი ოხერი!: ქხს, 1, გვ. 219 --
აქშა, ჭინჭრაქავ, შე ოხერო! 

Lemma: ch'inch'q'olir-i  
Number: 27398  
ჭინჭყოლირ-ი (ჭინჭყოლირს) იგივეა, რაც ჭყინჭყოლირი, -- მიმღ. ვნებ. წარს. ჭინჭყოლუნს ზმნისა -- დასრესილი,
დაჭეჭყილი; დაჭმუჭნული. 

Lemma: ch'inch'q'olua  
Number: 27399  
ჭინჭყოლუა (ჭინჭყოლუას) იგივეა, რაც ჭყინჭყოლუა, -- სახელი ჭინჭყოლუნს ზმნისა -- სრესა; ჭეჭყა; ჭიჭყნა, ჭმუჭნა. ჸუჯიში
ჭინჭყოლუა -- ყურის სრესა. ჭინჭყოლუნს (დოჭინჭყოლუ დასრისა, დუუჭინჭყოლუ დაუსრესია, დონოჭინჭყოლუე(ნ) დასრესდა თურმე)
გრდმ. სრესს, ჭეჭყ{ავ}ს, ჭიჭყნის. 

Lemma: ch'ioril-i  
Number: 27400  
ჭიორილ-ი (ჭიორილს) აფუებული; დასვრეტილი, დაღარული ყველი. 

Lemma: ch'io-ch'et  
Number: 27401  
ჭიო-ჭეთ ზმნზ. იგივეა, რაც ჭიჭე-ჭიჭეთ, -- ცოტ-ცოტად. ჭიო-ჭეთ (ჭიჭე-ჭიჭეთ) სოფელიშა გიშელეს:მ. ხუბ., გვ. 186 -- ცოტ-
ცოტად სოფელში გამოვიდნენ (გამოჩნდნენ). 

Lemma: ch'ip'a  
Number: 27402  
ჭიპა! ჭიპა! შორსდ. იგივეა, რაც წიპ! წიპ!; წიპა! წიპა!, -- წიწილების მოხმობა. 

Lemma: ch'ip'e  
Number: 27403  
ჭიპე (ჭიპეს) იგივეა, რაც ჩუპა, -- ჭიპი (ი. ყიფშ., პ. ჭარ.). // გადატ. პატარა. შდრ. ლაზ. უმპა ჭიპი (ნ. მარი). 

Lemma: ch'ir-i  
Number: 27404  
ჭირ-ი (ჭირს) ჭირი. თხაში ჭირი შხურსია: თ. სახოკ., გვ. 249 -- თხის ჭირი ცხვარსო. ფულირი ჭირქ კოჩი დოჸვილუა --
ფარულმა ჭირმა კაცი მოკლაო. ჟინოსქუა ჭკის ვაჭკომუნსია, ქოშქირენსი-და, ჭირს ოჭკომუნსია -- აზნაური მჭადს არ
ჭამსო, თუ შია, ჭირს შეჭამსო. უჩა ჭირი შავი ჭირი: უჩა ჭირო მიორჩქუ თიში ძირაფა -- შავ ჭირად მიაჩნია მისი ნახვა
(სძულს). ჭირიში მოჭკომუა -- იგივეა, რაც თქვანი ჭირი უღალუ, -- ჭირის მოჭმა -- სიკვდილი. ჭირი მორჭკომუ ჭირი
მოგჭამა, -- მოკვდა. ჭირი მორჭკომი ჭირი მოგჭამე. // გადატ. ბევრი გეხვეწე. ჭირიში უფიქ ქჷგნა{ა}წუუ ჭირის ოფლი
დაესხა. // გადატ. ძალიან შეწუხდა. ჭირიში დღაშორო ვააძირუაფუ ჭირის დღესავით (ჭირივით) ეჯავრება (არ ენახვება).
ჭირიცალო ჯოგუ ჭირივით ეჯავრება (სძულს). დუს გეტახილი ჭირი თავს დატეხილი ჭირი -- ძალით მოხვეული ან
მოულოდნელად მოსული უბედურება. თქვანი ჭირი უღალუ თქვენი ჭირი წაუღია!, -- იტყვიან, როცა ადვილად შეელევიან
რასმე. იში ჭირს ვააჸოთანს იმის ჭირს არ აგდებს, -- თავს ევლება, უფრთხილდება, უვლის. იში ჭირი უღალუდას იმისი
ჭირი წაეღოს. მუ ჭირო ოკო რა ჭირად უნდა, -- არ სჭირდება, არაფერში არგია. სქანი ჭირიმა შენი ჭირიმე. სქანი ჭირქი
ქუმაღოლუ შენი ჭირი დამემართოს. ჭირს მიშალაფა ჭირში ჩავარდნა: მუჭო ქიმშჷვოლითჷ ჭირს!: ი. ყიფშ., გვ. 161 --
როგორ ჩავვარდით ჭირში! 

Lemma: ch'irak'il-i  
Number: 27405  
ჭირაკილ-ი (ჭირაკილს) მიმღ. ვნებ. წარს. ჭირკუ(ნ) ზმნისა -- {და}მჭკნარი. თასი ჭირაკილი იჸუაფუ -- თესლი დამჭკნარი
იქნება. ღვალეფი აფუ ჭირაკილი: მასალ., გვ. 100 -- ლოყები აქვს დამჭკნარი. 

Lemma: ch'irak'ua  
Number: 27406  
ჭირაკუა (ჭირაკუას) სახელი ჭირკუ(ნ), ჭირკონდუ(ნ) ზმნათა -- ჭკნობა; დანაოჭება. დიირჩინუ დო ღვალემქ დააჭირკუ --



დაბერდა და ლოყები დაუჭკნა (დაუნაოჭდა). ჭირკუ(ნ) (დოჭირკუ დაჭკნა, დოჭირკინაფე{ლე}(ნ) დამჭკარა) გრდუვ. ვნებ. ჭკნება.
ჭირკონდუ(ნ) (დოჭირკონდუ დაჭკნა, დოჭირკინაფე{ლე}(ნ) დამჭკნარა) გრდუვ. ვნებ. ჭკნება, ნაოჭდება. უჭირკონდუ{უ}(ნ) (დუუჭირკონდუ
დაუჭკნა, დოჭირკინაფუ დასჭკნობია) გრდუვ. ვნებ. სასხვ. ქც. უჭკნება, უნაოჭიანდება. ოჭირაკალი მიმღ. ვნებ. მყ. საჭკნობი. ჭირაკილი
მიმღ. ვნებ. წარს. {და}მჭკნარი. ნაჭირაკუ მიმღ. ვნებ. წარს. მჭკნარი, ნაჭკნობი. ნაჭირაკუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ჭკნობის საფასური.
იხ. კირაჭუა. 

Lemma: ch'irala  
Number: 27407  
ჭირალა (ჭირალას) ჭირიანობა; ჟამიანობა. ჭირალა წანა ჟამიანობის წელი. 

Lemma: ch'iram-i  
Number: 27408  
ჭირამ-ი (ჭირამს) ჭირიანი. ჭირამი ნეძი ჭიანი, ჭირიანი ნიგოზი. 

Lemma: ch'ireba  
Number: 27409  
ჭირება (ჭირებას) იხ. ჭვენა, -- სახელი ოჭირუ(ნ) ზმნისა -- ჭირება; ჭირვება; გაჭირვება. მუ მოჭირჷნ, მიჩქჷ: მასალ., გვ. 24 -
- რაც მჭირს, ვიცი. თურქულე ოკო ოჭირდან: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 148 -- თურქული უნდა სჭირდეთ. მუ ჭირდჷ-ნი, ვა
ნობჩქვენა: ი. ყიფშ., გვ. 167 -- რა ჭირდა, არ გვცოდნია. გურს ბრელი მიჭირს: ი. ყიფშ., გვ. 130 -- გულში ბევრი მიჭირს.
კუჭიშ ჭუა გოჭირუ-და, ხათე მეისქუნცია: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 143 -- კუჭის ტკივილი თუ გაწუხებს (გჭირს), მაშინათვე
შეგიწყვეტსო. მეჭირდუ საქმექინი, შარა ვაუღუდუ, ვააკეთუკონი -- საქმე რომ მიჭირდა, გზა არ ჰქონდა, რომ არ
გაეკეთებინა. ოჭე(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრისა და მეოთხე სერიის მწკრივებში) გრდუვ. სტატიკ. სჭირს. ოჭირუ(ნ) (მხოლოდ
აწმყოს წრისა და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. სჭირს (ეჭირვება). აჭირუაფუ(ნ) (მხოლოდ მყოფადის წრის მწკრივებში)
გრდუვ. ვნებ. სჭირდეს იქნება, -- ეჭირვება. ჭირს (მხოლოდ აწმყოს წრის მწკრივებში) გრდუვ. სტატიკ. ჭირს, გაჭირვება არის.
უჭირს (მხოლოდ აწმყოს წრის მწკრივებში) გრდუვ. სტატიკ. სასხვ. ქც. უჭირს, გაჭირვებაში არის. აჭირენს (გააჭირუ გააჭირვა,
გუუჭირებუ გაუჭირვებია) გრდმ. აჭირვებს. უჭირენს (გუუჭირუ გაუჭირვა, გუუჭირებუ გაუჭირვებია) გრდმ. სასხვ. ქც. უჭირვებს.
იჭირინე(ნ) (იჭირინუ შესაძლებელი გახდა {გა}ჭირვება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. აჭირენს ზმნისა -- შეიძლება {გა}იჭირვოს.
აჭირინე(ნ) (აჭირინუ შეძლო {გა}ეჭირვებინა, -- , გონოჭირებუე(ნ) შესძლებია გაჭირვება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უჭირენს ზმნისა --
შეუძლია {გა}აჭირვოს. ოჭირებაფუანს (ოჭირებაფუუ აჭირვებინა, უჭირებაფუაფუ {გა}უჭირვებინებია, ნოჭირებაფუე(ნ) აჭირვებინებდა
თურმე) კაუზ. აჭირენს ზმნისა -- აჭირვებინებს. გომაჭირებელი მიმღ. მოქმ. გამჭირვებელი. ოჭირებელი მიმღ. ვნებ. მყ.
{გა}საჭირვებელი. გაჭირებული მიმღ. ვნებ. წარს. გაჭირვებული. განაჭირი, განაჭირები მიმღ. ვნებ. წარს. განაჭირვები. განაჭირუერი
მიმღ. ვნებ. წარს. გაჭირვების საფასური. უგუჭირებუ მიმღ. უარყ. გაუჭირვებელი. იხ. ჭირობუა; საჭირება... 

Lemma: ch'irex-i  
Number: 27410  
ჭირეხ-ი (ჭირეხის) იგივეა, რაც წირეხი, -- ღვლერჭი. 

Lemma: ch'irt-i  
Number: 27411  
ჭირთ-ი (ჭირთის) ხარიხა (დ. ფიფია). 

Lemma: ch'ir{i}ma  
Number: 27412  
ჭირ{ი}მა ჭირი მე. ბჟა დო თუთას ქოგურაფუ, იში ჭირი მა: მასალ., გვ. 17 -- მზეს და მთვარეს დამსგავსებია, მისი ჭირი მე.
ჭირმა, მუს ფიქრენქ? -- ჭირი მე, რას ფიქრობ? 

Lemma: ch'irinapa  
Number: 27413  
ჭირინაფა (ჭირინაფას) სახელი ოჭირინუანს ზმნისა -- {მი}წვდომა; {მი}წვდენა; {მი}წევა, {მი}ღწევა. იმ სერც, მუთი რდჷნი,
ქჷმვოჭირნე გაგჷრაშა: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 119 -- იმ ღამეს, როგორც იყო, მივაღწიე გაგრამდე. თოლიშ ოჭირინაფუს მეურც
დოწკაპილი კოჩი: მასალ., გვ. 64 -- თვალის მისაწვდენზე მიდის დარაზმული ხალხი. ხეს გეუჭირინუა: ქხს, 1, გვ. 200 --
ხელს დავაწვდენ. არძას ქიკუჭირინუუ მუში -- ყველას მიაწვდინა მისი. ოჭირინუანს (ოჭირინუ აწვდინა, უჭირინუაფუ {მი}უწვდენია,
ნოჭირინაფუე(ნ) აწვდენდა თურმე) გრდმ. აწვდენს. იჭირინუანს (იჭირინუუ {მო}იწვდინა, უჭირინუაფუ {მო}უწვდენია) გრდმ. სათავ. ქც.
{მო}იწვდენს; იხრის თავისთვის. უჭირინუანს (უჭირინუუ {მი}უწვდინა, უჭირინუაფუ {მი}უწვდენია) გრდმ. სასხვ. ქც. {მი}უწვდენს.
მიიჭირინე(ნ) (მიიჭირინუ შესაძლებელი გახდა მოწვდენა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. იჭირინუანს ზმნისა -- შეიძლება
მოწვდენა. მააჭირინე(ნ) (მააჭირინუ შეძლო მოეწვდინა, -- , მონოჭირინაფუე(ნ) შესძლებია მოეწვდინა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
უჭირინუანს ზმნისა -- შეუძლია მოიწვდინოს. ოჭირინაფუანს (ოჭირინაფუუ აწვდენინა, უჭირინაფუაფუ უწვდენინებია, ნოჭირინაფუაფუე(ნ)
აწვდენინებდა თურმე) კაუზ. იჭირინუანს ზმნისა -- აწვდენინებს. მემაჭირინაფალი, მამაჭირინაფუ მიმღ. მოქმ. მიმწვდომი,
მომწვდენელი. მიოჭირინაფალი, ოჭირინაფუ მიმღ. ვნებ. მყ. მისაწვდომი, მოსაწვდენი. მეჭირინაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. მიწვდომილი;
მიღწეული. მოჭირინაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. მოწვდომილი; მოხრილი. მონაჭირინეფი მიმღ. ვნებ. წარს. მონაწვდენი.
მონაჭირინაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. მოწვდენის საფასური. {უმუ}უჭირინაფუ მიმღ. უარყ. მოუწვდენელი. 

Lemma: ch'irinapil-i  
Number: 27414  
ჭირინაფილ-ი (ჭირინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. იჭირინუანს ზმნისა -- მიწვდენილი, მიღწეული. იხ. მე-ჭირინაფილი; მო-
ჭირინაფილი. 

Lemma: ch'irk'al-i  
Number: 27415  
ჭირკალ-ი (ჭირკალს) გაჭიმული (დ. ფიფია). 

Lemma: ch'irk'in-i  
Number: 27416  
ჭირკინ-ი (ჭირკინს) იხ. ჭირკინაფა. 

Lemma: ch'irk'inapa  
Number: 27417  



ჭირკინაფა (ჭირკინაფას) სახელი ოჭირკინუანს ზმნისა -- გაშეშება (ფეხისა); გაბღენძა. გოჭირკინაფა კუჩხიში -- ფეხის
გაფშეკა, გაშეშება, გახევება; ფეხის მოუცვლელობა. ოჭირკინუანს (გააჭირკინუუ გააშეშა, გაახევა; გუუჭირკინუაფუ გაუშეშებია,
გაუხევებია; გონოჭირკინაფუე(ნ) გააშეშებდა, გაახევებდა თურმე) გრდმ. აშეშებს, ახევებს ფშეკს (ფეხს). ჭირკინაფილი მიმღ. ვნებ.
წარს. გაშეშებული, გახევებული. 

Lemma: ch'irk'inapil-i  
Number: 27418  
ჭირკინაფილ-ი (ჭირკინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ოჭირკინუანს ზმნისა -- გაშეშებული, გახევებული. 

Lemma: ch'irk'u  
Number: 27419  
ჭირკუ (ჭირკუს) იგივეა, რაც ჭიკუ, -- 1. ჩია, პატარა; უჯიშო ხილი (ვაშლი, მსხალი). ჭირკუ-ჭირკუ უშქურეფი ქიმიიღუ დო
ქიგლანწყუუ ტაბაკის -- პატარ-პატარა ვაშლები მოიტანა და დაალაგა ტაბლაზე. 2. ჭიანი (ხილი). 

Lemma: ch'irobua  
Number: 27420  
ჭირობუა (ჭირობუას) ჭირიანობა. არძოს თოლი წყარამი აფუ, ათენა რე ჭირობუა: ი. ყიფშ., გვ. 156 -- ყველას თვალი
წყლიანი (ცრემლიანი) აქვს, ესაა ჭირიანობა. 

Lemma: ch'irot-i  
Number: 27421  
ჭიროთ-ი (ჭიროთისს) {შე}ჭირვება; წუხება. ჯგირო უჩქჷდ, ტყურა რდ{ჷ} ნგარა, ტყურა რდ{ჷ} ჭიროთი: აია, 1, გვ. 19 --
კარგად იცოდა, რომ არც ტირილი, არც წუხება არ გაუვიდოდა (ტყუილი იყო ტირილი, ტყუილი იყო ჭირვება). თაქ მუანჭე
ჭიროთის: ქხს, 1, გვ. 317 -- აქ გამოვეშურე შეჭირვებისას. 

Lemma: ch'iroteba  
Number: 27422  
ჭიროთება (ჭიროთებას) სახელი ეჭიროთებუ(ნ) ზმნისა -- {შე}ჭირვება, {შე}წუხება. იხ. ჭიროთუა. 

Lemma: ch'irotua  
Number: 27423  
ჭიროთუა (ჭიროთუას) იგივეა, რაც ჭიროთება, -- სახელი აჭიროთუუ(ნ) (შური, გური) ზმნისა -- {შე}ჭირვება, {შე}წუხება. შხვა
იბირდას, იძიცანდას, აკმეჭიროთებუ გური: ქხს, 1, გვ. 72 -- სხვა მღეროდეს, იცინოდეს, მიწუხდება გული. აჭიროთუუ(ნ)
({აკა}აჭიროთუ {შე}უწუხდა, {აკო}ჭიროთუუ შესწუხებია, {აკ}ნოჭიროთუე(ნ) {შე}უწუხდება თურმე გული) გრდუვ. ვნებ. უწუხდება,
შეჭირვებული უხდება (მაგ., სული...). ეჭიროთებუუ(ნ) (ეკეეჭიროთუ შეუწუხდა, ეკოჭიროთებუ შესწუხებია) გრდუვ. ვნებ. უწუხდება. იხ.
აკოჭიროთუა (გურიში, შურიში). 

Lemma: ch'irok'il-i  
Number: 27424  
ჭიროკილ-ი (ჭიროკილ/რს) იგივეა, რაც ჭირაკილი, -- მიმღ. ვნებ. წარს. იჭიროკუუ(ნ) ზმნისა -- {და}მჭკნარი, გამხმარი. 

Lemma: ch'irp'-i  
Number: 27425  
ჭირპ-ი (ჭირპის) წირპლი (ეტიმოლ., გვ. 670). 

Lemma: ch'irsupal-i  
Number: 27426  
ჭირსუფალ-ი (ჭირსუფალ/რს), ჭირსფალ-ი (ჭირსფალ/რს) იგივეა, რაც წირსუფალი, -- ჭირისუფალი. ოჯახიში დარიგება
ჭირისუფალიში ვალი რე, სუსტი წირსუფალიში მინჯე უჭირსუფეცალი რე: შ. ბერ., გვ. 63 -- ოჯახის დარიგება
ჭირისუფლის ვალია, სუსტი ჭირისუფლის პატრონი უჭირისუფლოსავითაა. მითინ ვა რდჷ ჭირსუფალი: მ. ხუბ., გვ. 222 --
არავინ იყო ჭირისუფალი. 

Lemma: ch'iruma  
Number: 27427  
ჭირუმა იგივეა, რაც ჭირი მა, -- ჭირი მე. სქან ჭირუმა, ჯუმა!: ქხს, 1, გვ. 217 -- შენი ჭირიმე, ძმაო! 

Lemma: ch'iru-ch'aru  
Number: 27428  
ჭირუ-ჭარუ (ჭირუ-ჭარუს) მითქმა-მოთქმა (დ. ფიფია). 

Lemma: ch'irka  
Number: 27429  
ჭირქა (ჭირქას) ჭიქა. კოჩიშ გური ჭირქა ორე: ქხს, 1, გვ. 49 -- კაცის გული ჭიქაა. ათე ჭირქას ევჭოფუ: კ. სამუშ., ქხპს, გვ.
141 -- ამ ჭიქას ავიღებ. გეშვი ღვინი, ჭირქას ქემეჩი საშველი -- შესვი ღვინო, ჭიქას მიეცი საშველი. 

Lemma: ch'irgha  
Number: 27430  
ჭირღა (ჭირღას) მაღალი. მუამუშიჯგურა ჭირღა ბაღანა რე -- მამამისივით მაღალი ბავშვია. 

Lemma: ch'irch'in-i  
Number: 27431  
ჭირჭინ-ი (ჭირჭინს) ჭრიჭინი, ჭრიალი. შდრ. ჭკირჭკინი; წკირწკინი. 

Lemma: ch'irch'ina  
Number: 27432  
ჭირჭინა (ჭირჭინას) რასაც ჭრიჭინი სჩვევია, -- ჭრიჭინა. 



Lemma: ch'irch'inua  
Number: 27433  
ჭირჭინუა (ჭირჭინუას) სახელი ჭირჭინუნს ზმნისა -- ჭრიჭინი. მაჭირჭინალი ჯა დიდხანს ჭირჭინუნსია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ.
84 -- ჭრიჭინა ხე დიდხანს ჭრიჭინებსო. ჭირჭინუნს (ჭირჭინუ იჭრიჭინა, უჭირჭინუ უჭრიჭინია, ნოჭირჭინუე(ნ) ჭრიჭინებდა თურმე) გრდუვ.
საშ.-მოქმ. ჭრიჭინებს. აჭირჭინე(ნ) (აჭირჭინუ შეძლო ეჭრიჭინა, -- , ნოჭირჭინ{აფ}უე(ნ) შესძლებია ეჭრიჭინა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
ჭირჭინუნს ზმნისა -- შეუძლია იჭრიჭინოს. ოჭირჭინაფუანს (ოჭირჭინაფუუ აჭრიჭინ{ებ}ინა, უჭირჭინაფუაფუ უჭრიჭინებინებია,
ნოჭირჭინაფუე(ნ) აჭრიჭინებინებდა თურმე) კაუზ. ჭირჭინუნს ზმნისა -- აჭრიჭინებინებს. მაჭირჭინალი მიმღ. მოქმ. მოჭრიჭინე,
ჭრიჭინა. ოჭირჭინალი მიმღ. ვნებ. მყ. საჭრიჭინო. ნაჭირჭინა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაჭრიჭინები. ნაჭირჭინუერი მიმღ. ვნებ. წარს.
ჭრიჭინის საფასური. უჭირჭინუ მიმღ. უარყ. უჭრიჭინებელი. 

Lemma: ch'irch'k'omil-i  
Number: 27434  
ჭირჭკომილ-ი (ჭირჭკომილ/რს) ჭირნაჭამი. მუშ მამალას ოჭკომუ ე ჭირჭკომილ/რქ -- რა სწრაფად შეჭამა ამ ჭირნაჭამმა. 

Lemma: ch'irch'ol-i  
Number: 27435  
ჭირჭოლ-ი (ჭირჭოლ/რს) იგივეა, რაც ჭიჭოლი, -- ბევრის ერთად ხმიანობა, -- ყაყანი. მუს იჭირჭოლუნა, გიჩქუნ-და? -- რას
ყაყანებენ, თუ იცი? იჭირჭოლუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. ყაყანებს, ბევრი ერთად
ხმიანობს. 

Lemma: ch'irxin-i  
Number: 27436  
ჭირხინ-ი (ჭირხინს) ჭიხვინი. ცხენეფიში ჭირხინქ ვადმორულუა: მ. ხუბ., გვ. 78 -- ცხენების ჭიხვინმა არ დამაძინაო.
პირველიშე მინდომენს რაში ჭირხინს: მ. ხუბ., გვ. 30 -- პირველად მოინდომებს რაში ჭიხვინს. უმბელე ცხენი მელეშე
ჭირხანს -- უბელო ცხენი გაღმიდან ჭიხვინებს. შდრ. საბა: ჭრიხინი შაშვთა და მისთანათა შეშინებულის ხმიანობა. 

Lemma: ch'irxinua  
Number: 27437  
ჭირხინუა (ჭირხინუას) სახელი ჭირხინუნს ზმნისა -- ჭიხვინი. ჩქიმი ვარყაქ ამაკუა, თაურე მიოჭირხინუა-დო: მ. ხუბ., გვ.
137 -- ჩემმა ულაყმა დაამაკაო, აქედან მიაჭიხვინაო-და. ღურელ ცხენიშ დუს ხოლო ქაჭირხინაფუანსია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ.
152 -- მკვდარი ცხენის თავსაც ააჭიხვინებსო. ჭირხინუნს // ჭჷრხინჷნცჷ (ჭჷრხინუ იჭიხვინა, უჭჷრხინუ უჭიხვინია, ნოჭჷრხინუე(ნ)
ჭიხვინებდა თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ. ჭიხვინებს. შდრ. ხვიხვინი. 

Lemma: ch'irxol-i  
Number: 27438  
ჭირხოლ-ი (ჭირხოლ/რს) ჭიკჭიკი. მაჭირხოლიში ჭირხოლი: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 131 -- მერცხლის ჭიკჭიკი. ღურჭული დო
ჭირხოლითჷ მენძელი დო წვეულეფი ქირჩქილუუ ართგურითჷ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 105 -- ჭიკჭიკითა და ჟღურტულით
მასპინძელი და წვეულები მიიქცია (შეიქცია) ერთგულად. 

Lemma: ch'irxolia  
Number: 27439  
ჭირხოლია (ჭირხოლიას) მოჭიკჭიკე. მარჭიხოლი ჭირხოლია, სქანი ბუდე მუ ღოლია?: ქხს, 1, გვ. 19 -- მერცხალო
მოჭიკჭიკევ, შენი ბუდე რა უყავ? 

Lemma: ch'iu-ch'au  
Number: 27440  
ჭიუ-ჭაუ (ჭიუ-ჭაუს) წვრილ-წვრილი. 

Lemma: ch'isper-i  
Number: 27441  
ჭისფერ-ი (ჭისფერს) იგივეა, რაც წისფერი. 

Lemma: ch'ipana  
Number: 27442  
ჭიფანა, ჭჷფანა (ჭი/ჷფანას) პატარა; პატარ-პატარა, წვრილ-წვრილი. ჭიფანა ბაღანეფი ჸუნს -- პატარ-პატარა ბავშვები
ჰყავს. თიში ჭჷფანა ჩქიჩქუეფი გურს მიცხვანტალუანს -- იმის წვრილი ჩვილები (ბავშვები) გულს მიწვავს. შდრ. ჭიფე. 

Lemma: ch'ipareba  
Number: 27443  
ჭიფარება (ჭიფარებას) სახელი აჭიფარენს ზმნისა -- დაპატარავება, დაწვრილება. კორმა ვოუღუ დო ეჭიფარებუ გაზე --
საჭმელი არ აქვს და უწვრილდება ფეხები. ლისმარს აჭიფარენს -- ლურსმანს აწვრილებს. აჭიფარენს (დააჭიფარუ
დააწვრილა, დუუჭიფარებუ დაუწვრილებია, დონოჭიფარებუე(ნ) დააწვრილებდა თურმე) გრდმ. აწვრილებს. უჭიფარენს (დუუჭიფარუ
დაუწვრილა, დუუჭიფარებუ დაუწვრილებია) გრდმ. სასხვ. ქც. აჭიფარენს ზმნისა -- უწვრილებს. იჭიფარებუ{უ}(ნ)
(დიიჭიფარუ//დეეჭიფარუ დაწვრილდა, დაჭიფარებე{ლე}(ნ) დაწვრილებულა) გრდუვ. ვნებ. აჭიფარენს ზმნისა -- წვრილდება.
ეჭიფარებუ(ნ) (დეეჭიფარუ დაუწვრილდა, დააჭიფარებუ დასწვრილებია) გრდუვ. ვნებ. უჭიფარენს ზმნისა -- უწვრილდება.
იჭიფარებე(ნ) // იჭიფარინე(ნ) (იჭიფარინუ შესაძლებელი გახდა დაწვრილება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. აჭიფარენს ზმნისა
-- შეიძლება დაწვრილდეს. აჭიფარებე(ნ) // აჭიფარინე(ნ) (აჭიფარინუ შეძლო {და}ეწვრილებია, -- , დონოჭიფარებუე(ნ) შესძლებია
დაეწვრილებია) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უჭიფარენს ზმნისა -- შეუძლია {და}აწვრილოს. ოჭიფარებაფუანს (ოჭიფარებაფუუ
{და}აწვრილებინა, უჭიფარებაფუაფუ {და}უწვრილებინებია, ნოჭიფარებაფუე(ნ) აწვრილებინებდა თურმე) კაუზ. აჭიფარენს ზმნისა --
აწვრილებინებს. მაჭიფარებელი მიმღ. მოქმ. {და}მწვრილებელი. ოჭიფარებელი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}საწვრილებელი. დაჭიფარებული
მიმღ. ვნებ. წარს. დაწვრილებული. ნაჭიფარები მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნაწვრილები. ნაჭიფარებუერი მიმღ. ვნებ. წარს.
{და}წვრილების საფასური. {უდუ}უჭიფარებუ მიმღ. უარყ. {და}უწვრილებელი. 

Lemma: ch'iparebul-i  
Number: 27444  
ჭიფარებულ-ი (ჭიფარებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. აჭიფარენს ზმნისა -- {და}წვრილებული. 



Lemma: ch'ipas  
Number: 27445  
ჭიფას ზმნზ. წვრილად. ჭიფას ჭკირუნს -- წვრილად ჭრის. იხ. ჭიფე. 

Lemma: ch'ipashe  
Number: 27446  
ჭიფაშე ზმნზ. წვრილად. ჭიფაშე ჭვენს -- წვრილად წვიმს; ცრის. შდრ. ცირუა. 

Lemma: ch'ipa-ch'ipas  
Number: 27447  
ჭიფა-ჭიფას ზმნზ. წვრილ-წვრილად, პატარ-პატარად. ჸვალს ჭიფა-ჭიფას დოჭკირუნა -- ყველს პატარ-პატარად
(ნაჭრებად) დაჭრიან. 

Lemma: ch'ipe  
Number: 27448  
ჭიფე, ჭჷფე (ჭი/ჷფეს) წვრილი; ვიწრო. ართი ჭიფე შარას იკიკათჷ გვერენქჷ: ა. ცაგ., გვ. 24 -- ერთ ვიწრო გზაზე შეიყარა
გველები. ჭიფე ჭინუთ დორღვინდესო: ქხს, 1, გვ. 240 -- წვრილი წნელით გაგშოლტეს. დუდი შხუ დო ტანი ჭჷფე: მასალ.,
გვ. 44 -- თავი მსხვილი და ტანი -- წვრილი. ჭიფე შარა ვიწრო გზა; ჭიფე ხმა წვრილი ხმა. ხარისხის ფორმები: ჭიფე
წვრილი; გეჭიფე ოდნავ წვრილი; გოჭიფე ოდნავ წვრილი; მოჭიფე მოწვრილო, ოდნავ წვრილი; უჭიფაში ძალიან წვრილი
(ვიწრო), უწვრილესი. შდრ. ლაზ. მჭიფე, ჭიფე პატარა (ნ. მარი). 

Lemma: ch'ipebork'am-i  
Number: 27449  
ჭიფებორკამ-ი (ჭიფებორკამს) წვრილფეხა, წვრილფეხიანი. ჭიფებორკამი საქონელი ჸუნს -- წვრილფეხა საქონელი
ჰყავს. შდრ. ჭიფეკუჩხამი; შხუბორკამი. 

Lemma: ch'ipe  
Number: 27450  
ჭიფე თვაზა (ჭიფე თვაზას) ბოტან. ბრძამი, თვაზა, -- თავთავს არ იკეთებს, ისე იზრდება. 

Lemma: ch'ipek'uchxam-i  
Number: 27451  
ჭიფეკუჩხამ-ი (ჭიფეკუჩხამს) იგივეა, რაც ჭიფებორკამი. 

Lemma: ch'ipe  
Number: 27452  
ჭიფე ლებია (ჭიფე ლებიას) ბოტან. წვრილი ლობიო, საკადრისა (ა. მაყ.). 

Lemma: ch'ipe  
Number: 27453  
ჭიფე სადილობა (ჭიფე სადილობას) დაახლოებით დღის პირველი საათი (სიტყვ.-სიტყვ. წვრილი სადილობა). 

Lemma: ch'ipe  
Number: 27454  
ჭიფე სიმი{ნ}დ-ი (ჭიფე სიმი{ნ}დს // სიმი{ნ}ს) ბოტან. ბუშტარა სიმინდი. შდრ. ფაშქინია ლაიტი; ოფაშქინაია სიმიდი;
ფეშქინია სიმიდი. 

Lemma: ch'ipe  
Number: 27455  
ჭიფე ჸურძენ-ი (ჭიფე ჸურძენს) ბოტან. ვაზის ჯიშია (პ. ცხად., ძიებ., გვ. 26). 

Lemma: ch'ipe  
Number: 27456  
ჭიფე ჭჷ (ჭიფე ჭჷს) ანატ. წვრილი ნაწლავი. 

Lemma: ch'ipe  
Number: 27457  
ჭიფე ჭჷნჷ (ჭიფე ჭჷნჷს) წვრილი წნელი. ჯგუნჯგი ირო გიდჷრიკანც ჭიფე ჭჷნჷ -- სახჷრეს -- ბოძი მუდამ შემოიღუნავს
წვრილ წნელ-სახრესა. 

Lemma: ch'ipolua  
Number: 27458  
ჭიფოლუა (ჭიფოლუას) იგივეა, რაც ჭიფარება, -- პატარ-პატარა ნაკუწებად ქცევა; დაწვრილმანება; დაქუცმაცება.
ჭიფოლუნს (დოჭიფოლუ დააქუცმაცა, დუუჭიფოლუ დაუქუცმაცებია, დონოჭიფოლუე(ნ) დააქუცმაცებდა თურმე) გრდმ. აქუცმაცებს.
იჭიფოლე(ნ) (იჭიფოლუ შესაძლებელი გახდა {და}ქუცმაცება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ჭიფოლუნს ზმნისა -- შეიძლება
{და}ქუცმაცება (დაქუცმაცდეს). დოჭიფოლირი მიმღ. ვნებ. წარს. დაქუცმაცებული. დონაჭიფოლუერ-ი მიმღ. ვნებ. წარს. დაქუცმაცების
საფასური. 

Lemma: ch'ika  
Number: 27459  
ჭიქა (ჭიქას) ჭიქა. შდრ. ჭირქა. 

Lemma: ch'iq'onua  
Number: 27460  
ჭიყონუა (ჭიყონუას) სახელი ჭიყონუნს ზმნისა -- უშნოდ ცოტ-ცოტას ჭამა. შდრ. ჩიხონუა, ჯიღონუა. 

Lemma: ch'isha  



Number: 27461  
ჭიშა, ჭიშაფა (ჭიშა{ფა}-ს) სახელი ოჭიშუანს ზმნისა -- მისწრება, მოსწრება. ქუჭიშუუ გიმულა -- მოასწრო გამოსვლა.
ქუჭიშუას მიმალჷქ გეხუნა თიში: მ. ხუბ., გვ. 30 -- მოასწროს მომსვლელმა დაჯდომა მასზე. ვაჭიშუანც შურდგჷმილი:
მასალ., გვ. 69 -- ვერ მოასწრებს სულდგმული. სქუალემქ ქუმაჭიშუ: ქხს, 1, გვ. 214 -- შვილები მოესწრო. ოჭიშუანს (ოჭიშუუ
{მო}ასწრო, უჭიშუაფუ {მო}უსწრია, ნოჭიშაფუე(ნ) {მო}ასწრებდა თურმე) გრდმ. ასწრებს. უჭიშუანს (უჭიშუუ {მო}უსწრო, უჭიშუაფუ
{მო}უსწრია) გრდმ. სასხვ. ქც. ოჭიშუანს ზმნისა -- უსწრებს, ასწრებს. იჭიშენე(ნ) (იჭიშენუ შესაძლებელი გახდა {მო}სწრება, -- , --
) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ოჭიშუანს ზმნისა -- შეიძლება {მო}სწრება. აჭიშენე(ნ) (აჭიშენუ შეძლო {მო}ესწრო, -- , ნოჭიშაფუე(ნ)
შესძლებია მოსწრება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უჭიშუანს ზმნისა -- შეუძლია {მო}ასწროს. ოჭიშაფუანს (ოჭიშაფუუ {მო}ასწრებინა,
უჭიშაფუაფუ {მო}უსწრებინებია, ნოჭიშაფუე(ნ) ასწრებინებდა თურმე) კაუზ. ოჭიშუანს ზმნისა -- ასწრებინებს. მაჭიშაფალი მიმღ. მოქმ.
{მო}მსწრები, {და}მწევი. ოჭიშაფალი მიმღ. ვნებ. მყ. {მო}სასწრები, {და}საწევი. ჭიშაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. {მო}სწრებული,
{და}წეული. ნაჭიშეფი მიმღ. ვნებ. წარს. {მო}ნასწრები, {და}ნაწევი. ნაჭიშაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {მო}სწრების საფასური.
{უმუ}უჭიშაფუ მიმღ. უარყ. მოუსწრებელი. შდრ. ლაზ. ჭიშ: მეჭიშუ დაწევა (ნ. მარი). 

Lemma: ch'ishimarit'-i  
Number: 27462  
ჭიშიმარიტ-ი (ჭიშიმარიტის) ჭეშმარიტი. შდრ. ჭეშიმარიტი, ჭჷშჷმარჷტი. 

Lemma: ch'ishk'ar-i  
Number: 27463  
ჭიშკარ-ი (ჭიშკარს) ჭიშკარი. იხ. ჭიშქარი. 

Lemma: ch'ishkar-i  
Number: 27464  
ჭიშქარ-ი (ჭიშქარს) ჭიშკარი. ათე ჭიშქარქჷ ეფერი მიორკიოუ: ა. ცაგ., გვ. 15 -- ამ ჭიშკარმა ისეთი მიაკივლა. ჯანჷდჷ თიშ
ჭიშქარს: ა. ცაგ., გვ. 96 -- იწვა იმის ჭიშკარზე. ჭიშქარიშა ქომორთჷ: ა. ცაგ., გვ. 15 -- ჭიშკართან მოვიდა. სქანი ჭიშქარიშე
გეგნიჸონი: მ. ხუბ., გვ. 59 -- შენი ჭიშკრიდან გადაიყვანე. 

Lemma: ch'ishkar{i}k'ar-i  
Number: 27465  
ჭიშქარ{ი}კარ-ი (ჭიშქარ{ი}კარს) იგივეა, რაც ჭიშქარი, -- ეზოს დიდი კარი. გეჯანუდუ იში ჭიშქარიკარსჷ -- იწვა მის
ჭიშკართან. იში დუდი ქიგეინთხორუნი ჭიშქარკარიშა -- იმისი თავი დამარხული იყოს შენს ჭიშკარზე. 

Lemma: ch'ich'aloba  
Number: 27466  
ჭიჭალობა (ჭიჭალობას) პატარობა, სიპატარავე. შდრ. ჭიჭელობა. 

Lemma: ch'ich'anoba  
Number: 27467  
ჭიჭანობა (ჭიჭანობას) იგივეა, რაც ჭიჭეანობა // ჭიჭეიანობა, -- პატარობა. ჭიჭანობას გეგნოხვატუ დუდი ჯასუ-და, ინა
სადიშქოთ გინირთუუ -- პატარობისას თუ გადაკვნიტა თავი ხეს, ის საშეშედ გადაიქცევა. 

Lemma: ch'ich'areba  
Number: 27468  
ჭიჭარება (ჭიჭარებას) იგივეა, რაც ჭიჭორება, -- სახელი აჭიჭარენს ზმნისა -- {და}პატარავება. გურქ დემეჭიჭარუ -- გული
დამიპატარავდა. ნაბეტანქ ვაგაღოლას, გვალო ვადააჭიჭარა -- ნამეტანი არ დაგემართოს, მთლად არ დააპატარავო.
კოჩი ირჩინუუნი, იჭიჭარებუ -- კაცი რომ ბერდება, პატარავდება. აჭიჭარენს (დააჭიჭარუ დააპატარავა, დოუჭიჭარებუ
დაუპატარავებია, დონოჭიჭარებუე(ნ) დააპატარავებდა თურმე) გრდმ. აპატარავებს. იჭიჭარენს (დიიჭიჭარუ დაიპატარავა, დუუჭიჭარებუ
დაუპატარავებია) გრდმ. სათავ. ქც. აჭიჭარენს ზმნისა -- იპატარავებს თავისას. უჭიჭარენს (დუუჭიჭარუ დაუპატარავა, დუუჭიჭარებუ
დაუპატარავებია) გრდმ. სასხვ. ქც. აჭიჭარენს ზმნისა -- უპატარავებს. იჭიჭარებუ{უ}(ნ) (დიიჭიჭარებუუ დაპატარავდება,
დიიჭიჭარუ//დეეჭიჭარუ დაპატარავდა, დაჭიჭარებე{ლ/რე}(ნ) დაპატარავებულა) გრდუვ. ვნებ. აჭიჭარენს ზმნისა -- პატარავდება.
ეჭიჭარებუ{უ}(ნ) (დეეჭიჭარუ დაუპატარავდა, დაჭიჭარებუ{უ} დაჰპატარავებია) გრდუვ. ვნებ. აჭიჭარენს ზმნისა -- უპატარავდება.
იჭიჭარინე(ნ) (იჭიჭარე/ინუ შესაძლებელი გახდა დაპატარავება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. აჭიჭარენს ზმნისა -- შეიძლება
დაპატარავება (დაპატარავდეს). აჭიჭარინე(ნ) (აჭიჭარინუ შეძლო {და}ეპატარავებინა, -- , დონოჭიჭარებუე(ნ) შესძლებია
დაპატარავება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. აჭიჭარენს ზმნისა -- შეუძლია {და}აპატარავოს. ოჭიჭარებაფუანს (ოჭიჭარებაფუუ
აპატარავებინა, უჭიჭარებაფუაფუ უპატარავებინებია, ნოჭიჭარებაფუე(ნ) აპატარავებინებდა თურმე) კაუზ. აჭიჭარენს ზმნისა --
აპატარავებინებს. მაჭიჭარებელი მიმღ. მოქმ. {და}მპატარავებელი. ოჭიჭარებელი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}საპატარავებელი.
დაჭიჭარებული მიმღ. ვნებ. წარს. დაპატარავებული. დონაჭიჭარები/უ მიმღ. ვნებ. წარს. დანაპატარავები. დანაჭიჭარებუერი მიმღ. ვნებ.
წარს. დაპატარავების საფასური. {უდუ}უჭიჭარებუ მიმღ. უარყ. დაუპატარავებელი. შდრ. გურ. მოჭიჭავება ეკონომია,
მოცოტავება (ს. ჟღ., ზანიზ., გვ. 230). 

Lemma: ch'ich'arebul-i  
Number: 27469  
ჭიჭარებულ-ი (ჭიჭარებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. აჭიჭარენს ზმნისა -- {და}პატარავებული. 

Lemma: ch'ich'e  
Number: 27470  
ჭიჭე (ჭიჭეს; მრ. რიცხ. ჭიჭელ-ეფ-ი პატარები) პატარა; მცირე, ცოტა. ჭიჭე მუთუნი ჩქით ქომიჭყოლოფით -- ცოტა რამე
ჩვენც გვიწყალობეთ. დუცუ ჭიჭე ორკე ქიმეჩეს: ი. ყიფშ., გვ. 106 -- თავში პატარა სარკმელი დაუტოვეს. ჭიჭე სით
ქიმმეხვარი: ქხს, 1, გვ. 186 -- ცოტა შენც მიშველე (დამეხმარე). ჭიჭეთ ზმნზ. ცოტათი. ფერი კოჩი მა ვამოკო, ჭიჭეთ ვარა
ვამჯგუდას!: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 131 -- ისეთი კაცი მე არ მინდა, ცოტათი მაინც არ მჯობდეს. ჭიჭელეფი არძა ქორე მოწული:
მ. ხუბ., გვ. 48 -- პატარები ყველა არის მოწვეული. დიდიში გიმმაჯერებელი დო ჭიჭელეფიში მარდუალი!: კ. სამუშ., ქართ.
ზეპ., გვ. 84 -- დიდის გამომკვებავო და პატარების გამზრდელო! ხარისხის ფორმები: მოჭიჭე ოდნავ პატარა; უჭიჭაში
უპატარავესი. იხ. მორჩილი; ჭიკუტია. შდრ. ფშაური: ჭიჭა პატარა ტანის კაცი; ჭიჭმატა მეტად მცირე მძივი; ჭიჭაჴვა პატარა
ხევი (გ. გოგატ.). ლაზ. ჭიჭა, ჭუჭე, ჭუტა პატარა (ნ. მარი). 

Lemma: ch'ich'e  
Number: 27471  



ჭიჭე კით-ი (ჭიჭე კითის) პატარა თითი, ნეკი. ჭიჭე კითის მაჭუ მა: ქხს, 1, გვ. 250 -- ნეკი (პატარა თითი) მტკივა მე. 

Lemma: ch'ich'eloba  
Number: 27472  
ჭიჭელობა (ჭიჭელობას) პატარობა, სიპატარავე. თეურე დჷმახვამესო ჭიჭელობა, ყაზახობა?!: მასალ., გვ. 79 -- იქიდან
დაგვილოცეს პატარობა, ყაზახობა?! ართი ჯვეში ფილუკა, ჭიჭელობას აკეთესჷნი თინა..., ქოძირუ: ი. ყიფშ., გვ. 5 -- ერთი
ძველი ნავი, პატარობისას რომ გააკეთეს ის..., ნახა. შდრ. ჭიჭე. 

Lemma: ch'ich'e  
Number: 27473  
ჭიჭე ტურა (ჭიჭე ტურას) პატარა ტურა. ჯაშ თუდო ცხოვრენს ჭიჭე ტურა: მ. ხუბ., გვ. 242 -- ხის ქვეშ ცხოვრობს პატარა
ტურა. 

Lemma: ch'ich'e-ch'ich'e  
Number: 27474  
ჭიჭე-ჭიჭე (ჭიჭე-ჭიჭეს) 1. ცოტ-ცოტა. ჭიჭე-ჭიჭეს შუნდეს ღვინს -- ღვინოს ცოტ-ცოტას სვამდნენ. 2. ჭიჭე-ჭიჭეთ ზმნზ. ცოტა-
ცოტაობით, ნელ-ნელა, თანდათან. ჭიჭე-ჭიჭეთ ჭკომუა ქჷდააჭყჷ: მ. ხუბ., გვ. 181 -- ცოტ-ცოტაობით ჭამა დაიწყო. ჭიჭე-
ჭიჭეთ დოგიჭარი: ქხს, 1, გვ. 100 -- ცოტ-ცოტა დაგიწერე. შდრ. ჭიე-ჭიეთ. 

Lemma: ch'ich'ib-i  
Number: 27475  
ჭიჭიბ-ი (ჭიჭიბის) ენტომ. ჭრიჭინა (ი. ყიფშ., პ. ჭარ.). მუჭო ჭიჭიბის ქოგუქია -- როგორ ჭრიჭინას ქე ჰგავხარო. შდრ.
ჭჷრჭინა. 

Lemma: ch'ich'ibia  
Number: 27476  
ჭიჭიბია (ჭიჭიბიას) კნინ. იგივეა, რაც ჭიჭიბი. 

Lemma: ch'ich'ilak'-i  
Number: 27477  
ჭიჭილაკ-ი (ჭიჭილაკის) ჩიჩილაკი. 

Lemma: ch'ich'ina  
Number: 27478  
ჭიჭინა (ჭიჭინას) საქონლის მძიმე ავადმყოფობაა: უსივდება მკერდი და მხარ-ბეჭი; საქონელიც იშვიათად რჩება (ს. მაკალ.,
გვ. 193). 

Lemma: ch'ich'inapa  
Number: 27479  
ჭიჭინაფა (ჭიჭინაფას) სახელი ჭიჭონდუ(ნ) ზმნისა -- ჭიფხვა (პ. ჭარ.);გაბრაზება, გაგულისება, სიბრაზით გაბერვა.
ქოგნაჭიჭონდუ გურს -- ძალიან გაბრაზდა; გასკდა გულზე. ჭიჭონდუ(ნ) (გოჭიჭონდუ გაბრაზდა, გოჭიჭინაფე{ლე}(ნ) გაბრაზებულა,
გონოჭიჭინაფუე(ნ) გაბრაზდებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ბრაზდება, გულს ასკდება. შდრ. გურ. გაჭიჭინდა გაბრაზდა. 

Lemma: ch'ich'inapil-i  
Number: 27480  
ჭიჭინაფილ-ი (ჭიჭინაფილ/რს) იხ. გოჭიჭინაფილი. 

Lemma: ch'ich'k'a  
Number: 27481  
ჭიჭკა (ჭიჭკას): ჭკიჭკა კოჩი სულ მომცინარი კაცი. იხ. ჭიჭკინი. 

Lemma: ch'ich'k'ar-i  
Number: 27482  
ჭიჭკარ-ი (ჭიჭკარს) იგივეა, რაც ჭიშკარი, -- ჭიშკარი. ხენწიფეში ჭიჭკარიშ გიმარენჯქ ქოძირუ: მ. ხუბ., გვ. 151 --
ხელმწიფის კარის დარაჯმა (მდგომელმა) ნახა. ქჷმორთჷ ჭიჭკარიშა: მ. ხუბ., გვ. 152 -- მოვიდა ჭიშკართან. 

Lemma: ch'ich'k'in-i  
Number: 27483  
ჭიჭკინ-ი (კიბირიში) კბილის ჩენა, კრეჭა, ღრეჭა. მუჭო კიბირი უჭიჭკანს! -- როგორ იღრიჭება! (უშნოდ კბილი უჩანს). 

Lemma: ch'ich'k'it'ia  
Number: 27484  
ჭიჭკიტია (ჭიჭკიტიას) ენტომ. ჭიანჭველა. ჭიჭკიტიას მიაჩამუ სუაშ ჩანაფაში მადა, თის მუქ ოკო შეხვადასი ხვალო
დინაფაში გარდა -- ჭიანჭველას მიეცემა ფრთის გამობმის მადა, იმას რა უნდა შეხვდეს მხოლოდ დაკარგვის (დაღუპვის)
გარდა. ჭიჭკიტია სუას ქიჩანუანსინი, თიწკმა დინუნია -- ჭიანჭველა ფრთას რომ გამოიბამს, მაშინ დაიღუპებაო. იხ.
ჭკიჭკიტია. 

Lemma: ch'ich'k'onua  
Number: 27485  
ჭიჭკონუა (ჭიჭკონუას) იგივეა, რაც წიწკონუა, -- სახელი ჭიჭკონუნს ზმნისა -- ჭიჭყნა. 

Lemma: ch'ich'lak'-i  
Number: 27486  
ჭიჭლაკ-ი (ჭიჭლაკის) იხ. ჭიჭჷლაკი. 

Lemma: ch'ich'ot-i  
Number: 27487  



ჭიჭოთ-ი (ჭიჭოთის) იგივეა, რაც ჭიჭოლი. 

Lemma: ch'ich'ol-i  
Number: 27488  
ჭიჭოლ-ი (ჭიჭოლ/რს) იგივეა, რაც ჭირჭოლი, -- ბევრის ერთად ხმიანობა, ყაყანი, ჭაჭანი, -- ხმაურობა. ბაღანეფიში
ჭიჭოლი შურო ვემთმაჭირებე -- ბავშვების ხმაურს (ხმიანობას) სრულებით ვერ იტანს. ჭიჭოლქ იჸუუ დო არძოქ ქოძირჷ,
მუშა რდჷ საქმენი: მ. ხუბ., გვ. 136 -- შეიქნა ყაყანი და ყველამ ნახა, რაში იყო საქმე. 

Lemma: ch'ich'on-i1  
Number: 27489  
ჭიჭონ-ი1 (ჭიჭონს) ჭაჭანი. კოჩი ვეეჭიჭონუდუ -- კაცი არ ჭაჭანებდა. 

Lemma: ch'ich'on-i2  
Number: 27490  
ჭიჭონ-ი2 (ჭიჭონს) ბოტან. ტირიფი. იხ. ზიჭონი, ძერწი (ა. მაყ.). 

Lemma: ch'ich'oreba  
Number: 27491  
ჭიჭორება (ჭიჭორებას) იგივეა, რაც ჭიჭარება, -- {და}პატარავება; ცოტავება. ხუთ მანათიქ ეჭიჭორუ -- ხუთი მანეთი
ეცოტავა. ათაშ თოლონჭექ ღორონთიშო დამაჭიჭორუ -- ღმერთისათვის ასე თვალსაწიერმა დამაპატარავა. 

Lemma: ch'ich'u  
Number: 27492  
ჭიჭუ (ჭიჭუს) იგივეა, რაც ჭიჭე, -- პატარა, ცოტა. შდრ. ლაზ. ჭიჭა, ჭუჭე პატარა (ნ. მარი). 

Lemma: ch'ich'e'lak'-i  
Number: 27493  
ჭიჭჷლაკ-ი (ჭიჭჷლაკის) იგივეა, რაც წიწკაზი, წკიწკაზი, ჭიჭლაკი, -- ჭანჭიკი (ი. ყიფშ., პ. ჭარ.), ჭინჭილაქი. შდრ. საბა:
ჭინჭილაკი ურმის თვალის ჭილიბი. 

Lemma: ch'ich'q'ol-i  
Number: 27494  
ჭიჭყოლ-ი (ჭიჭყოლ/რს) ჭმუჭნა. იხ. ჭყიჭყოლი. 

Lemma: ch'ich'q'olir-i  
Number: 27495  
ჭიჭყოლირ-ი (ჭიჭყოლირს) მიმღ. ვნებ. წარს. ჭიჭყოლუნს ზმნისა -- {და}ჭმუჭნული. 

Lemma: ch'ich'q'olua  
Number: 27496  
ჭიჭყოლუა (ჭიჭყოლუას) იგივეა, რაც ჭყინჭყოლუა, -- სახელი ჭიჭყოლუნს ზმნისა -- ჭმუჭნის, სრესს. მუნერ საძიქვექ მაჸუუ
ჸიდირებულქ, ართი დოხუნა დო ხათეხოლო იჭიჭყოლუუ -- რანაირი საშარვლე შემექნა ნაყიდი, ერთი დაჯდომა და
მაშინათვე იჭმუჭნება. ჭიჭყოლუნს (დოჭიჭყოლუ დაჭმუჭნა, დუუჭიჭყოლუ დაუჭმუჭნია, დონოჭიჭყოლუე(ნ) დაჭმუჭნიდა თურმე) გრდმ.
სრესს, ჭმუჭნის. უჭიჭყოლუნს (დუუჭიჭყოლუ დაუსრისა, დუუჭიჭყოლუ დაუსრესია) გრდმ. სასხვ. ქც. ჭიჭყოლუნს ზმნისა -- უჭმუჭნის,
უსრესს. იჭიჭყოლუუ(ნ) (დიიჭიჭყოლუ დაისრისა, დოჭიჭყოლე{რე}(ნ) დასრესილა) გრდუვ. ვნებ. ისრისება, იჭმუჭნება. აჭიჭყოლუუ(ნ)
(დააჭიჭყოლუ დაეჭმუჭნა, დაესრისა; დოჭიჭყოლუუ დასჭმუჭნია, დასრესია) გრდუვ. ვნებ. ჭიჭყოლუნს ზმნისა -- ეჭმუჭნება, ესრისება.
იჭიჭყოლე(ნ) (იჭიჭყოლუ შესაძლებელი გახდა ჭმუჭნა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ჭიჭყოლუნს ზმნისა -- შეიძლება
დაიჭმუჭნოს. აჭიჭყოლე(ნ) (აჭიჭყოლუ შეძლო {და}ეჭმუჭნა, -- , დონოჭიჭყოლუე(ნ) შესძლებია დაეჭმუჭნა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
უჭიჭყოლუნს ზმნისა -- შეუძლია {და}ჭმუჭნოს, {და}სრისოს. ოჭიჭყოლაფუანს (ოჭიჭყოლაფუუ აჭმუჭნინა, უჭიჭყოლაფუაფუ
უჭმუჭნინებია, ნოჭიჭყოლაფუე(ნ) აჭმუჭნინებდა თურმე) კაუზ. ჭიჭყოლუნს ზმნისა -- აჭმუჭნინებს, ასრესინებს. მაჭიჭყოლარი მიმღ.
მოქმ. {და}მჭმუჭნელი. ოჭიჭყოლარი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}საჭმუჭნი. ჭიჭყოლირი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ჭმუჭნილი. ნაჭიჭყოლა მიმღ.
ვნებ. წარს. ნაჭმუჭნი. ნაჭიჭყოლუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ჭმუჭნის საფასური. {უდუ}უჭიჭყოლუ მიმღ. უარყ. {და}უჭმუჭნელი. 

Lemma: ch'ix-i  
Number: 27497  
ჭიხ-ი (ჭიხის) ჭირხლი (პ. ჭარ.);წვრილი (გაყინული) თოვლი. გადატ. ავდარი. 

Lemma: ch'k'ad-i  
Number: 27498  
ჭკად-ი (ჭკადის) იგივეა, რაც ჭკადუ, -- მჭედელი. 

Lemma: ch'k'adap-i  
Number: 27499  
ჭკადაფ-ი (ჭკადაფის) ჭედვის მსგავსი ხმიანობა, ხეთქება. იჸუუ ჭკადაფიქინი, გამწოფციით -- რომ შეიქნა ხმაური (ჭედვის
მსგავსი ხმა), წამოვცვივდით. იში ჸუიჯინს მეუღუდუ ჭკადაფი, ჭკადაფი -- იმის ყურისძირში გაჰქონდა ხეთქვა, ხეთქვა
(ძლიერი დარტყმის ხმა), ე. ი. სცემდა მაგრად. 

Lemma: ch'k'adil/r-i  
Number: 27500  
ჭკადილ/რ-ი (ჭკადილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ჭკადუნს ზმნისა -- {ა}ჭედილი; {და}ჭედილი. უკმაკური ჭკადირი, ეშმაკიში
ბანძღირი: ი. ყიფშ., გვ. 184 -- უკუღმართად გაჭედილი, ეშმაკისგან ჩახლართული. ეჭკადილი მაფუ კარი: ი. ყიფშ., გვ. 154 --
აჭედილი მაქვს კარი. გადატ. პუნქტუალური, საქმის ხარისხიანად მკეთებელი. ჭკადილი კოჩიე -- უაღრესად პუნქტუალური
და სიტყვის კაცია. 

Lemma: ch'k'adu  
Number: 27501  



ჭკადუ (ჭკადუს) იგივეა, რაც ჭკადი, -- მჭედელი. ვართ აჭკადე ჭკადუსი დო ვართი აჭენე ხარაზის: ა. ცან., გვ. 141 -- ვერც
მჭედელი გამოჭედავს (შეუძლია გამოჭედოს) და ვერც მკერავი შეკერავს (შეუძლია შეკეროს). გლახა ჭკადუქ მუში გიოჭაბუა
-- ცუდმა მჭედელმა თავისი დააწებაო. ჭკადუეფიში თე რაგადი ჭე ხანც ხოლო ვეთებუდუ: მასალ., გვ. 77 -- მჭედლების ეს
ლაპარაკი ცოტა ხანს კიდევ არ მორჩებოდა. თქვა ურჩქილით ჭკადუემც: აია, 1, გვ. 80 -- თქვენ უსმინეთ მჭედლებს. ჭკადუღ
მ-ჭკად-ულ ან მ-ჭკად-ურ ფორმებისაგან (გ. როგავა). შდრ. ქართ. მჭედელი; ტოპონ. ჭკადუერი, ჭკადუერ რობუ (გ.
ელიავა..., კატალ., გვ. 64). იხ. ოჭკადურეში // ოჭკადუეში. 

Lemma: ch'k'adua  
Number: 27502  
ჭკადუა (ჭკადუას) სახელი ჭკადუნს ზმნისა -- ჭედვა. ცხენი დოღურუნი, უკული ვაკო ჭკადუა: თ. სახოკ., გვ. 266 -- ცხენი რომ
მოკვდება, შემდეგ არ უნდა დაჭედვა. ცხენს ჭკადუნდეს დო ჟვაბუქ კუჩხი გემწიფირცხინუა, -- მათ დოპჭკადითია: თ.
სახოკ., გვ. 266 -- ცხენს ჭედავდნენ და ბაყაყმა ფეხი გამოიშვირა, -- მეც დამჭედეთო. დოჭკადეს იაშიკი: მ. ხუბ., გვ. 241 --
დაჭედეს ყუთი. ჭკადუს ვააჭკადუ -- მჭედელმა ვერ დაჭედა. ჭკადუნს (დოჭკადუ დაჭედა, დუუჭკადუ დაუჭედავს, დონოჭკადუე(ნ)
დაჭედავდა თურმე) გრდმ. ჭედავს. უჭკადუნს (დუუჭკადუ დაუჭედა, დუუჭკადუ დაუჭედავს) გრდმ. სასხვ. ქც. ჭკადუნს ზმნისა --
უჭედავს. იჭკადუუ(ნ) (დიიჭკადუ დაიჭედა, დოჭკადე{ლ/რე}(ნ) დაჭედილა) გრდუვ. ვნებ. ჭკადუნს ზმნისა -- იჭედება. აჭკადუუ(ნ)
(დააჭკადუ დაეჭედა, დოჭკადუუ დასჭედია) გრდუვ. ვნებ. უჭკადუნს ზმნისა -- ეჭედება. იჭკადე(ნ) (იჭკადუ შესაძლებელი გახდა
{და}ჭედვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ჭკადუნს ზმნისა -- შეიძლება ჭედვა. აჭკადე(ნ) (აჭკადუ შეძლო ეჭედა, -- , ნოჭკადუე(ნ)
შესძლებია {და}ჭედვა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უჭკადუნს ზმნისა -- შეუძლია ჭედოს. ოჭკადაფუანს (ოჭკადაფუუ აჭედვინა,
უჭკადაფუაფუ უჭედვინებია, ნოჭკადაფუე(ნ) აჭედვინებდა თურმე) კაუზ. ჭკადუნს ზმნისა -- აჭედვინებს. მაჭკადალი, მაჭკადუ, ჭკადუ მიმღ.
მოქმ. მჭედელი. ოჭკადალი, ოჭკადური, ოჭკადუ მიმღ. ვნებ. მყ. სამჭედლო. ჭკადილ/რი, ჭკადერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ჭედილი. ნაჭკადა
მიმღ. ვნებ. წარს. ნაჭედი. ნაჭკადუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ჭედვის საფასური. {უდუ}უჭკადუ მიმღ. უარყ. {და}უჭედავი. იხ.
კიბირმოჭკადილი. შდრ. ლაზ. ჭკად: ბჭკადუმ ვჭედავ, ვაჭედებ (ნ. მარი). 

Lemma: ch'k'ade'  
Number: 27503  
ჭკადჷ (ჭკადჷს) იგივეა, რაც ჭკადუ. მიიპეჯ ჭკადჷ: მ. ხუბ., გვ. 179 -- მიიპატიჟა მჭედელი. გლახა ჭკადჷქ მუში ქიმუუძინუა -
- ცუდმა მჭედელმა თავისი მიუმატაო. მიდააჩქუ კოჩი ჭკადჷშა: ი. ყიფშ., გვ. 84 -- გაგზავნა კაცი მჭედელთან. 

Lemma: ch'k'andua  
Number: 27504  
ჭკანდუა (ჭკანდუას) იგივეა, რაც ჭკადუა. მუჟამ ვა რდუო, თენა დააჭკანდაფეეს: მ. ხუბ., გვ. 302 -- როდესაც არ იყო, ეს
რომ დააჭედვინეს. 

Lemma: ch'k'anch'k'il-i  
Number: 27505  
ჭკანჭკილ-ი (ჭკანჭკილ/რს) იგივეა, რაც ჭკაჭკილი, -- მცირე ნაწილებად დაჭრილ-დაკუწული. 

Lemma: ch'k'anch'k'ua  
Number: 27506  
ჭკანჭკუა (ჭკანჭკუას) იგივეა, რაც ჭკაჭკუა, -- კბილებით მცირე ნაწილებად მტვრევა -- ჭამა; კუწვა. 

Lemma: ch'k'anch'k'ut'el-i  
Number: 27507  
ჭკანჭკუტელ-ი (ჭკანჭკუტელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ჭკანჭკუტანს ზმნისა -- აჭრელებული. დუდი გაფუ ხანტურელი, ფსუა
გვალო ჭკანჭკუტელი -- თავი გაქვს დახატული, ფრთა მთლად აჭრელებული. 

Lemma: ch'k'ap'al-i  
Number: 27508  
ჭკაპალ-ი // ჭკვაპალ-ი (ჭკ{ვ}აპალ/რს) ჩიფჩიფი. 

Lemma: ch'k'ap'ua  
Number: 27509  
ჭკაპუა (ჭკაპუას) სახელი ჭკაპუნს ზმნისა -- ხმაურით ჭამა; ჭამის დროს პირის ხმაურით გაღება -- დახურვა. ოჭკომარს
მიკიჭკაპუ -- საჭმელს ხმაურით ჭამს. ჭკაპუნს (დოჭკაპუ ხმაურით შეჭამა, დუუჭკაპუ ხმაურით შეუჭამია, დონოჭკაპუე(ნ) ხმაურით
შეჭამდა თურმე) გრდმ. ხმაურით ჭამს. 

Lemma: ch'k'ap'-ch'k'ap'-i  
Number: 27510  
ჭკაპ-ჭკაპ-ი ხმაბაძვ. იგივეა, რაც ჭკიპ-ჭკაპუ, -- ჭამის დროს ჭკაპ-ჭკაპის (წკაპ-წკაპის) ხმის გამოცემა. ვაგოკონ, ფერ
კოჩიში ჭკომუა ჭკაპ-ჭკაპით გაძირენია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 45 -- რომ არ გინდა, ისეთი კაცის ჭამა ჭკაპ-ჭკაპად გეჩვენებაო. 

Lemma: ch'k'arch'k'ant'ia  
Number: 27511  
ჭკარჭკანტია (ჭკარჭკანტიას) ვარვარა, ელვარე (მ. ძაძ., 2, გვ. 130). 

Lemma: ch'k'arch'k'unt'ia  
Number: 27512  
ჭკარჭკუნტია (ჭკარჭკუნტიას) ჭრელ-ჭრელი; თეთრი პირუტყვი შავ-მუქი წინწკლებით. შდრ. ჭკარჭკანტია, ხანტჷრია. 

Lemma: ch'k'ach'k'il/r-i  
Number: 27513  
ჭკაჭკილ/რ-ი (ჭკაჭკილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ჭკაჭკუნს ზმნისა -- წვრილად დაჭრილი, -- დანაკუწებული. 

Lemma: ch'k'ach'k'ua  
Number: 27514  
ჭკაჭკუა (ჭკაჭკუას) სახელი ჭკაჭკუნს ზმნისა -- წვრილად დაჭრა; კუწვა; კეპვა; ჭეჭკვა. ჭინჭას ფსუა მებჭკაჭკი: ქხს, 1, გვ.
219 -- ჭინჭრაქას ფრთა მოვჭერი (მოვჭეჭკე). ხორცის ჭკაჭკუნს -- ხორცს კეპავს. უბადოს ანწი ვეფქჷ, დოპჭკაჭკანი ოშიშა:



აია,1, გვ. 21 -- უგვან რასმე აწი არ ვიქმ (გავაკეთებ), რომ დამჭეჭკონ ასჯერ. ჭკაჭკუნს (დოჭკაჭკუ დაკეპა, დუუჭკაჭკუ დაუკეპავს,
ნოჭკაჭკუე(ნ) კეპავდა თურმე) გრდმ. კეპავს, კუწავს. უჭკაჭკუნს (დუუჭკაჭკუ დაუკეპა, დუუჭკაჭკუ დაუკეპავს) გრდმ. სასხვ. ქც. ჭკაჭკუნს
ზმნისა -- უკეპავს, უკუწავს. იჭკაჭკუ{უ}(ნ) (დიიჭკაჭკუ დაიკეპა, დოჭკაჭკე{ლე}(ნ) დაკეპილა) გრდუვ. ვნებ. ჭკაჭკუნს ზმნისა -- იკეპება,
იკუწება. აჭკაჭკუ{უ}(ნ) (დააჭკაჭკუ დაეკეპა, დოჭკაჭკუუ დაჰკეპვია) გრდუვ. ვნებ. უჭკაჭკუნს ზმნისა -- ეკეპება, ეკუწება. იჭკაჭკე(ნ)
(იჭკაჭკუ შესაძლებელი გახდა {და}კეპვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ჭკაჭკუნს ზმნისა -- შეიძლება {და}კეპვა, {და}კუწვა.
აჭკაჭკე(ნ) (აჭკაჭკუ შეძლო {და}ეკეპა, -- , დონოჭკაჭკუე(ნ) შესძლებია დაკეპვა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უჭკაჭკუნს ზმნისა -- შეუძლია
{და}კუწოს, {და}კეპოს. ოჭკაჭკაფუანს (ოჭკაჭკაფუუ აკეპვინა, აკუწვინა პატარა ნაჭრებად; უჭკაჭკაფუაფუ უკეპვინებია; ნოჭკაჭკაფუე(ნ)
აკეპვინებდა თურმე) კაუზ. ჭკაჭკუნს ზმნისა -- აკეპვინებს, აკუწვინებს. მაჭკაჭკალი მიმღ. მოქმ. {და}მკეპავი, {და}მკუწველი.
ოჭკაჭკალი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}საკეპი, {და}საკუწი. ჭკაჭკილი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}კეპილი, {და}კუწული. ნაჭკაჭკა მიმღ. ვნებ.
წარს. ნაკეპი, ნაკუწი. ნოჭკაჭკუერი მიმღ. ვნებ. წარს. კეპვის, კუწვის საფასური. {უდუ}უჭკაჭკუ მიმღ. უარყ. {და}უკეპავი, {და}უკუწავი.

Lemma: ch'k'vap'al-i  
Number: 27515  
ჭკვაპალ-ი (ჭკვაპალ/რს) იგივეა, რაც ჭკაპალი, -- ჩიფჩიფი. მუ ოკო, გიჩქუნ-და, მუსიე, ჭკვაპალანსინი? -- რა უნდა, თუ
იცი, რასაა, რომ ჩიფჩიფებს. ჭკვაპალანს (ჭკვაპალუუ იჩიფჩიფა, უჭკვაპალუუ უჩიფჩიფია, ნოჭკვაპალუე(ნ) ჩიფჩიფებდა თურმე) გრდმ.
ჩიფჩიფებს. 

Lemma: ch'k'vap'ala  
Number: 27516  
ჭკვაპალა (ჭკვაპალას): ჭკვაპალა კოჩი ჩიფჩიფა კაცი. 

Lemma: ch'k'vap'ua  
Number: 27517  
ჭკვაპუა (ჭკვაპუას) იგივეა, რაც ჭკაპუა, -- წკაპუნით, ხმაურით ჭამა. 

Lemma: ch'k'varch'k'val-i  
Number: 27518  
ჭკვარჭკვალ-ი (ჭკვარჭკვალ/რს) იგივეა, რაც ჭვარჭვალი, -- ხამხამი. თოლიში ჭკვარჭკვალი თვალის ხამხამი. მუჟამც
სმირნას მიძახჷნა, თოლიშათ ვა დმაჭკვარჭკვალენა: მასალ., გვ. 83 -- როცა სმირნას გვეტყვიან, თვალსაც ვერ
დავახამხამებთ. ოჭკვარჭკვალუანს (ოჭკვარჭკვალუუ ახამხამა, უჭკვარჭკვალუაფუ უხამხამებია, ნოჭკვარჭკვალუე(ნ) ახამხამებდა თურმე)
გრდმ. ახამხამებს. უჭკვარჭკვალუანს იგივეა, რაც ოჭკვარჭკვალუანს. 

Lemma: ch'k'vach'k'val-i  
Number: 27519  
ჭკვაჭკვალ-ი (ჭკვაჭკვალ/რს) ხმაბაძვ. ბავშვურად და სასიამოვნოდ საუბარი. ჭკვაჭკვალანს/ც (ჭკვაჭკვალუუ ილაპარაკა,
უჭკვაჭკვალუუ ულაპარაკია, ნოჭკვაჭკვალუე(ნ) ლაპარაკობდა თურმე) გრდმ. ბავშვურად და სასიამოვნოდ ლაპარაკობს. 

Lemma: ch'k'vach'k'vin-i  
Number: 27520  
ჭკვაჭკვინ-ი (ჭკვაჭკვინს) ციმციმი, კაშკაში, ელვარება. იხ. ჭკვაჭკუა. 

Lemma: ch'k'vach'k'ua  
Number: 27521  
ჭკვაჭკუა (ჭკვაჭკუას) სახელი იჭკვაჭკუ(ნ), უჭკვაჭკუანს ზმნათა -- ციმციმი, კაშკაში, კიაფი. ცას მურუცხი მიკიჭკვაჭკუ
უკოროცხჷ, ოშინერი -- ცაზე ვარსკვლავი კიაფობს უთვალავი, ასნაირი. ჩე ჩხორია უჭკვაჭკუანც ჩე ქაბაბის: კ. სამუშ.,
ქართ. ზეპ., გვ. 18 -- თეთრი სხივი უციმციმებს თეთრ ლაჟვარდს. ცაქ მურუცხეფით გიიჭკვაჭკუ -- ცაზე ვარსკვლავები
აკაშკაშდა. იჭკვაჭკუუ(ნ) (გიიჭკვაჭკუ გაკაშკაშდა, გოჭკვაჭკვე{ლე}(ნ) აკაშკაშებულა) გრდუვ. ვნებ. კაშკაშდება; ციმციმდება.
უჭკვაჭკუანს/ც (უჭკვაჭკუუ უციმციმა, უჭკვაჭკუაფუ უციმციმებია) გრდმ. სასხვ. ქც. უციმციმებს, უკაშკაშებს. 

Lemma: ch'k'vep'ere  
Number: 27522  
ჭკვეპერე, ჭკვეპერია (ჭკვეპერეს, ჭკვეპერიას) გამხდარი და ჩაღრმავებულლოყება, რაც გამოწვეულია კბილების
უქონლობით და ამიტომ სახე უსწორმასწოროა. ქოჸუნს ართი ჭკვეპერია ოსური -- ჰყავს ერთი 'ჭკვეპერა' ცოლი. შდრ.
ჭკვიპალი. 

Lemma: ch'k'ver-i  
Number: 27523  
ჭკვერ-ი (ჭკვერს), ჭკვიერ-ი (ჭკვიერს) ჭკვიანი. ჭკვერი ბოში: ი. ყიფშ., გვ. 117 -- ჭკვიანი ბიჭი. დიდა ჭკვერი, სქუა -- ხანგა:
ა. ცან., გვ. 141 -- დედა ჭკვიანი, შვილი -- გადარეული. ხანგას ოგურუანდეს დო ჭკვერქ ქელეგურუუა -- სულელს
ასწავლიდნენ და ჭკვიანმა ისწავლაო. ჭკვერიშე ხვადუ პატიება: ქხს, 1, გვ. 157 -- ჭკვიანისაგან ეგების (ხვდება) პატიება.
შდრ. უჭკუე. 

Lemma: ch'k'verala  
Number: 27524  
ჭკვერალა (ჭკვერალას) ჭკვიანობა, სიჭკვიანე. 

Lemma: ch'k'veras  
Number: 27525  
ჭკვერას ზმნზ. ჭკვიანურად. ჭკვერას ოკო იჸუე -- ჭკვიანად უნდა იქნე. 

Lemma: ch'k'verashe  
Number: 27526  
ჭკვერაშე იგივეა, რაც ჭკვერას, -- ზმნზ. ჭკვიანად. თქვა გიჩქჷნა, მუჭომი ჭკვერაშე იჸიითჷნი: ქხს, 2, გვ. 68 -- თქვენ იცით,
როგორ ჭკვიანად იქნებით. 

Lemma: ch'k'vereba  
Number: 27527  



ჭკვერება (ჭკვერებას) სახელი აჭკვერენს, იჭკვერებუ(ნ) ზმნათა -- {და}ჭკვიანება. სი პილი დო სი დობთხორი,
დამაჭკვერი სქანი შერი! -- შენ მომკალი და შენ დამმარხე, დამაჭკვიანე შენი გიჟი! აჭკვერენს (დააჭკვერუ დააჭკვიანა,
დუუჭკვერებუ დაუჭკვიანებია, დონოჭკვერებუე(ნ) დააჭკვიანებდა თურმე) გრდმ. აჭკვიანებს. იჭკვერებუ{უ}(ნ) (დიიჭკვერუ//დეეჭკვერუ
დაჭკვიანდა, დაჭკვერებე{ლე}(ნ) დაჭკვიანებულა) გრდუვ. ვნებ. აჭკვერენს ზმნისა -- ჭკვიანდება. ეჭკვერებუ{უ}(ნ) (დეეჭკვერუ
დაუჭკვიანდა, დაჭკვერებუ დასჭკვიანებია) გრდუვ. ვნებ. უჭკვერენს ზმნისა -- უჭკვიანდება. იჭკვერინე(ნ) (იჭკვერინუ შესაძლებელი
გახდა {და}ჭკვიანება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. აჭკვერენს ზმნისა -- შეიძლება {და}ჭკვიანება (დაჭკვიანდეს).
აჭკვერინე(ნ) (აჭკვერინუ შეძლო {და}ეჭკვიანებია, -- , დონოჭკვერებუე(ნ) შესძლებია დაეჭკვიანებია) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
უჭკვერენს ზმნისა -- შეუძლია {და}აჭკვიანოს. ოჭკვერებაფუანს (ოჭკვერებაფუუ აჭკვიანებინა, უჭკვერებაფუაფუ უჭკვიანებინებია,
ნოჭკვერებაფუე(ნ) აჭკვიანებინებდა თურმე) კაუზ. აჭკვერენს ზმნისა -- აჭკვიანებინებს. მაჭკვერებელი მიმღ. მოქმ.
{და}მჭკვიანებელი. ოჭკვერებელი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}საჭკვიანებელი. დაჭკვერებული მიმღ. ვნებ. წარს. დაჭკვიანებული.
დონაჭკვერები/უ მიმღ. ვნებ. წარს. დანაჭკვიანები. დონაჭკვერებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. დაჭკვიანების საფასური. {უდუ}უჭკვერებუ მიმღ.
უარყ. {და}უჭკვიანებელი. 

Lemma: ch'k'verul-i  
Number: 27528  
ჭკვერულ-ი (ჭკვერულ/რს) ჭკვიანური. ინა ჭკვერულს გიწიინდუ -- ის ჭკვიანურს გეტყოდა. უჭკუეს ჭკვერული სიტყვა
ვათქუენია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 138 -- უჭკუო ჭკვიან სიტყვას ვერ იტყვისო. ართ ჭკვერულს ბორო ხოლო თქუანსია -- ერთ
ჭკვიანურს სულელიც იტყვისო. 

Lemma: ch'k'vet'eria  
Number: 27529  
ჭკვეტერია (ჭკვეტერიას) იგივეა, რაც წკვენტერია, -- წაწვეტებული. ჭკვეტერია სახე უღუნია -- წაგრძელებული სახე
აქვსო. 

Lemma: ch'k'vinch'k'v-i  
Number: 27530  
ჭკვინჭკვ-ი (ჭკვინჭკვის) ღერღილის ხალასი მარცვლები (მასალები, ტ. 3, ნაწ. 2, გვ. 206); გადატ. საკენკი. ღარღილიში
ჭკვინჭკვის კარდილას დინმაარღვანა -- ღერღილის მარცვლებს ქვაბში ყრიან. დუდიშა ჭკვინჭკვი ქჷმშურღჷ დო წიწილა
დუც ქჷმკურინუუ: მ. ხუბ., გვ. 272 -- თავში საკენკი ჩაუყარა და წიწილა თავთან მიუყენა. შდრ. ნუჸუ. 

Lemma: ch'k'vip'a  
Number: 27531  
ჭკვიპა, ჭკვიპალ-ი (ჭკვიპალს) უშნო პირისახისა. შდრ. ძღვიბალი, წკვიპალი. 

Lemma: ch'k'id-i  
Number: 27532  
ჭკიდ-ი // ჭკჷდ-ი (ჭკი/ჷდის, ჭკი/ჷ-ს) 1. ბოტან. ფეტვი. ღვინქი ბრელქ იჸუუ, მარა ჭკიდიქ (ჭკიდ/თქი) მისუსტეს: ი. ყიფშ.,
გვ. 1 -- ღვინო ბევრი მოგვივიდა, მაგრამ ფეტვმა გვისუსტა. ჩქინებურა ჭკიდი ჩვენებური ფეტვი. რუსული ჭკიდი რუსული
ფეტვი. იხ. ფატი; ჭკიდიში ჭკიდი (ა. მაყ.). 2. მჭადი. ჭკიდი ჭკომი ტუტამია: ი. ყიფშ., გვ. 25 -- მჭადი ჭამე ნაცრიანიო. ჭკის
ირი კოჩი ქოფჩანს: ი. ყიფშ., გვ. 179 -- მჭადს ყველა მაჭმევს. კჷცი მუჟამი ფურუნი, თიწკჷმა მიკიჭუანცია ჭკჷდის: ხალხ.
სიბრ., 1, გვ. 68 -- კეცი რომ (როცა) ხურდება, მაშინ მიიწვავსო მჭადს. კოც ჭკიდიშ სახელქ ქეშაჭყორდუა: ხალხ. სიბრ., 1,
გვ. 69 -- კაცს მჭადის სახელი დაავიწყდაო. 

Lemma: ch'k'idishi  
Number: 27533  
ჭკიდიში ურემ-ი (ჭკიდიში ურემს) ფეტვის ურემი. წინათ პატარა ურემს აკეთებდნენ, რომელსაც ჭკიდიში ურემს ეძახოდნენ
(მასალები, ტ. 4, ნაწ. 2, გვ. 147). 

Lemma: ch'k'idish{i}  
Number: 27534  
ჭკიდიშ{ი} ჭკიდ-ი (ჭკიდიშ{ი} ჭკიდის, ჭკიდიშ{ი} ჭკის) ბოტან. იგივეა, რაც რუსული ჭკიდი, -- ფეტვი. ჯვეშო ფთასუნდით
რუსული ჭკიდის (ჭკის) -- ჭკიდიშ{ი} ჭკიდის -- ძველად ვთესდით რუსულ მჭადს, -- ფეტვს. შდრ. გურ., ქვ. იმერ. ჭადის-ჭადი
ფეტვი; მჭადის ნამცხვარი (ა. მაყ., მ. ალავ., ა. ღლ.). ჭადის, ჭადისჭადის მარცვალია ფეტვი (ი. მაისაია, ღომი და ფეტვი:
სოფლის ცხოვრება, 21.08.1991 წ.). 

Lemma: ch'k'ip'-ch'k'ap'u  
Number: 27535  
ჭკიპ-ჭკაპუ ხმაბაძვ. ჭკიპ-ჭკაპუ. ვაიჸორსჷნ, ფერ კოჩიში ჭკუმუა ჭკიპ-ჭკაპუ რენია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 45 -- რომ არ
გიყვარს, ისეთი კაცის ჭამა ჭკიპ-ჭკაპუ არისო. შდრ. ჭკაპ-ჭკაპი. 

Lemma: ch'k'ir-i//ch'k'e'r-i  
Number: 27536  
ჭკირ-ი//ჭკჷრ-ი (ჭკი/ჷრს) ენტომ. წილი. ბაღანას დუს ჭკირი მეხე -- ბავშვს თავში წილი ჰყავს (უზის). შდრ. ლაზ. მჭკირი
წილი (ნ. მარი). 

Lemma: ch'k'iram-i  
Number: 27537  
ჭკირამ-ი (ჭკირამს) წილიანი. ჭკირამი თომა (თუმა) -- წილიანი თმა. 

Lemma: ch'k'iril-i  
Number: 27538  
ჭკირილ-ი (ჭკირილს) მიმღ. ვნებ. წარს. ჭკირუნს ზმნისა -- დაჭრილი, გაჭრილი. ე ბოში ჭკირილი ექი-ექი წჷმოძჷ: ი. ყიფშ.,
გვ. 30 -- ეს ბიჭი დაჭრილი აქა-იქ დევს. 

Lemma: ch'k'ironua  
Number: 27539  
ჭკირონუა (ჭკირონუას) სახელი ჭკირონდუ(ნ) ზმნისა -- ჭკნობა. უშქური ჭკირონდუ ვაშლი ჭკნება. თე ჩინჩი ხვიმა



დოჭკირონდჷდჷ -- ეს ცუდი (წვრილი) ხურმა დაჭკნებოდა. ჭკირონდუ(ნ) (დოჭკირონდუ დაჭკნა, დოჭკირინაფე{ლე}(ნ) დამჭკნარა)
გრდუვ. ვნებ. ჭკნება. შდრ. ბჟღირაფა, ჟღირაფა. 

Lemma: ch'k'irua  
Number: 27540  
ჭკირუა, ჭკჷრუა (ჭკი/ჷრუას) სახელი ჭკი/ჷრუნს ზმნისა -- ჭრა. ჭკირუა დო ჭალა ქიდიგურუუ ქართის -- გამოჭრა და კერვა
(კი) ისწავლა თბილისში. შქას გოჭკირი გვერშაპი: მ. ხუბ., გვ. 12 -- შუაზე გაჭერი ვეშაპი. ჭკი/ჷრუნს/ც (გოჭკირუ გაჭრა, გუუჭკირუ
გაუჭრია, გონოჭკირუე(ნ) გაჭრიდა თურმე) გრდმ. ჭრის. იჭკი/ჷრუნს (გიიჭკირუ გაიჭრა, გოუჭკირუ გაუჭრია) გრდმ. სათავ. ქც. ჭკი/ჷრუნს
ზმნისა -- გაიჭრის თავისას. უჭკი/ჷრუნს (გუუჭკირუ გაუჭრა, გუუჭკირუ გაუჭრია) გრდმ. სასხვ. ქც. ჭკი/ჷრუნს ზმნისა -- უჭრის.
იჭკი/ჷრუ{უ}(ნ) (გიიჭკირუ გაიჭრა, გოჭკირე{ლე}(ნ) გაჭრილა) გრდუვ. ვნებ. ჭკი/ჷრუნს ზმნისა -- იჭრება. აჭკი/ჷრუ{უ}(ნ) (გააჭკირუ
გაეჭრა, გოჭკირუუ გასჭრია) გრდუვ. ვნებ. უჭკი/ჷრუნს ზმნისა -- ეჭრება. იჭკი/ჷრე(ნ) (იჭკირუ შესაძლებელი გახდა {გა}ჭრა, -- , -- )
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ჭკი/ჷრუნს ზმნისა -- შეიძლება {გა}იჭრას. აჭკი/ჷრე(ნ) (აჭკირუ შეძლო {გა}ეჭრა, -- , გონოჭკირუე(ნ)
შესძლებია გაჭრა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უჭკი/ჷრუნს ზმნისა -- შეუძლია {გა}ჭრას. ოჭკი/ჷრაფუანს (ოჭკირაფუუ აჭრევინა,
უჭკირაფუაფუ უჭრევინებია, ნოჭკირაფუე(ნ) აჭრევინებდა თურმე) კაუზ. ჭკი/ჷრუნს ზმნისა -- აჭრევინებს. მაჭკი/ჷრალი მიმღ. მოქმ.
მჭრელი. ოჭკი/ჷრალი მიმღ. ვნებ. მყ. საჭრელი. ჭკი/ჷრილი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ჭრილი. ნაჭკი/ჷრა მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნაჭერი.
ნაჭკი/ჷრუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ჭრის საფასური. {უგუ}უჭკი/ჷრუ მიმღ. უარყ. {გა}უჭრელი. შდრ. წკირუა; ლაზ. ჭკორ, ჭკირ:
ოჭკორუ თიბვა, კრეჭა (ნ. მარი). 

Lemma: ch'k'irishua  
Number: 27541  
ჭკირიშუა (ჭკირიშუას) იგივეა, რაც წკირიშუა, -- ჩუჩხური; შეჩუჩხურება. 

Lemma: ch'k'irch'k'in-i  
Number: 27542  
ჭკირჭკინ-ი, ჭკჷრჭკინ-ი (ჭკი/ჷრჭკინს) ჭრიალი, ჭრიჭინი; კრაჭუნი, ჭრაჭა-ჭრუჭის ხმა. თექი ორდასჷ ნგარა დო კიბირიში
ჭკირჭკინი: ა. ცაგ., გვ. 94 -- იქ იყოს ტირილი და კბილების კრაჭუნი (ღრჭიალი). მეურს ურემი დო მეჭკჷრჭკინჷნც -- მიდის
ურემი და მიჭრიალებს. ჭკირჭკინუნს, ჭკჷრჭკჷნჷნს (ჭკირჭკინუ იჭრიჭინა, უჭკირჭკინუ უჭრიჭინია, ნოჭკირჭკინუე(ნ) ჭრიჭინებდა თურმე)
გრდუვ. ჭრიჭინებს, ჭრიალებს; კრაჭუნებს. ოჭკირჭკინუანს (ოჭკირჭკინუუ აჭრიჭინა, უჭკირჭკინუაფუ უჭრიჭინებია, ნოჭკირჭკინაფუე(ნ)
აჭრიჭინებდა თურმე) გრდმ. აჭრიჭინებს, აჭრიალებს; აკრაჭუნებს (კბილებს). იჭკირჭკინუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4
სერიის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. ჭრიჭინებს, ჭრიალებს, ჭრაჭუნებს. ოჭკირჭკინაფუანს (ოჭკირჭკინაფუუ აჭრიჭინებინა,
უჭკირჭკინაფუაფუ უჭრიჭინებინებია, ნოჭკირჭკინაფუე(ნ) აჭრიჭინებინებდა თურმე) კაუზ. ჭკირჭკინუნს ზმნისა -- აჭრიჭინებინებს,
აჭრიალებინებს. მოჭკირჭკინე მიმღ. აწმყ. მოჭრიჭინე, მოჭრიალე. მაჭკირჭკინალი მიმღ. მოქმ. მოჭრაჭუნე. 

Lemma: ch'k'irch'k'inua  
Number: 27543  
ჭკირჭკინუა (ჭკირჭკინუას) იხ. ჭკირჭკინი. 

Lemma: ch'k'irch'k'it'ia  
Number: 27544  
ჭკირჭკიტია (ჭკირჭკიტიას) იხ. ჭკიჭკიტია. 

Lemma: ch'k'ich'k'a  
Number: 27545  
ჭკიჭკა (ჭკიჭკას) დაფჩენილი; კბილებჩენილი; ღრეჭია. ნიჩვიჭკიჭკა პირდაფჩენილი, პირღია. კიბირჭკიჭკა
კბილებდაკრეჭილი, ღრეჭია. 

Lemma: ch'k'ich'k'in-i  
Number: 27546  
ჭკიჭკინ-ი (ჭკიჭკინს) კრეჭა, ღრეჭა; უშნოდ (კბილების გამოჩენით) სიცილი. ირო იჭკიჭკინანს -- ყოველთვის იკრიჭება
(იღრიჭება). იჭკიჭკინანს (იჭკიჭკინუ{უ} იკრიჭა, უჭკიჭკინუუ უკრეჭია, ნოჭკიჭკინუე(ნ) იკრიჭებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. იკრიჭება,
იღრიჭება. 

Lemma: ch'k'ich'k'it'ia  
Number: 27547  
ჭკიჭკიტია, ჭკჷჭკჷტია (ჭკი/ჷჭკი/ჷტიას) იგივეა, რაც ჭიჭკიტია, -- ენტომ. ჭიანჭველა. ქჷდანთხჷ ჯიკუტიაქ, ქოუციუ
ჭკიჭკიტიაქ: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 174 -- დაეცა ჯირკიო, დაესია ჭიანჭველა. ჭკიჭკიტიას სუა გუმულენსჷნი, თიწკმა ჭყორდ --
ჭიანჭველას ფრთა რომ გამოუვა, მაშინ წყდება. იხ. ჯგჷჯგჷტია (ზუგ.-სამურზ.); პუხმეტახილი (ტაბუ). ჭიანჭველას არ
ახსენებენ იქ, სადაც აბრეშუმის ჭია ჰყავთ. ამბობენ: ოში გოლაშ იშო! -- ასი მთის იქით (ი. ყიფშ., გვ. 391). 

Lemma: ch'k'ich'k'onua  
Number: 27548  
ჭკიჭკონუა (ჭკიჭკონუას) იგივეა, რაც წკიწკონუა, სახელი ჭკიჭყონუნს ზმნისა, -- წკიწკნა. შდრ. ჩქიჩქონუა, ჯგიჯგონუა. 

Lemma: ch'k'oba  
Number: 27549  
ჭკობა (ჭკობას) წყვილი (დ. ფიფია). 

Lemma: ch'k'ola  
Number: 27550  
ჭკოლა (ჭკოლას) 1. გამხდარი, მჭლე. ვორეთ ჟირიხოლო ჭკოლა: ი. ყიფშ., გვ. 166 -- ვართ ორივე გამხდარი (მჭლე).
ჭკოლაქ ქჷდიბაძღალუუ: მასალ, გვ. 62 -- მჭლემ ჩლატუნი წამოიწყო. ღეჯეფს აკას ვათხოზუ, გვანილი დო ჭკოლასუნი:
ქხს, 1, გვ. 223 -- ღორებს არც ერთს არ გამოეკიდება, არც მსუქანსა და არც მჭლეს. ასე ჭკოლათ ორე: ქხს, 1, გვ. 206 -- ახლა
მჭლედაა. ხარისხის ფორმები: მაჭკოლა ოდნავ მჭლე; ისეთივე მჭლე, როგორც... უჭკოლაში უგამხდრესი. იხ. სიჭკოლ{უ}ა;
სიჭკოლუე. შდრ. კაფანდარა; ხანწკა. 2. გადატ. ყმა. მა ვორექ ართი ჭკოლა კაზახია: მ. ხუბ., გვ. 170 -- მე ვარ ერთი ყმა
გლეხიო. 

Lemma: ch'k'omapa  



Number: 27551  
ჭკომაფა (ჭკომაფას) იხ. მილაჭკომაფა. 

Lemma: ch'k'omil-i  
Number: 27552  
ჭკომილ-ი (ჭკომილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ჭკომუნს ზმნისა -- {შე}ჭმული. ჯგირი რენია, ჭკომილი ვარენია-და: მ. ხუბ., გვ. 19
-- კარგი არისო, თუ შეჭმული არ არისო. 

Lemma: ch'k'omua  
Number: 27553  
ჭკომუა, ჭკუმუა (ჭკო/უმუას) სახელი ჭკუნს,ოჭკუმუნს, იჭკუმუუ(ნ) ზმნათა -- ჭამა. კოს კოჩი ქოჯოგუნ-და, იში ჭკომუა
ჩქვაფაფო მაასიმენია: ი. ყიფშ., გვ. 179 -- კაცს კაცი თუ სძულს, მისი ჭამა თქვლეფად შემოესმებაო. თოლი შუნს დო თოლი
ჭკუმუნს -- თვალი სვამს და თვალი სჭამს. ჭიჭე ოჭკომუ: ი. ყიფშ., გვ. 6 -- ცოტა შეჭამა. დიდაში გინუულირი ქვირას ნგერი
ოჭკუმუნცუ: ა. ცან., გვ. 164 -- დედის წინ გადასულ (მხტუნავ) კვიცს მგელი შეჭამს. ჭკომუაში გასურება ჭამის დამთავრება.
ბოშიქ ჭკომუა გასურუნი, იშ ქელენჯირ: აია, 1, გვ. 23 -- ბიჭმა ჭამა რომ დაამთავრა, წამოწვა (იქით). ჭკო/უმუნს/ც (ოჭკო/უმუ
შეჭამა, უჭკო/უმუ უჭამია, ნოჭკო/უმუე(ნ) ჭამდა თურმე) გრდმ. ჭამს. იჭკო/უმუნს, იჭკუნს (იიჭკო/უმუ შეიჭამა, უუჭკო/უმუ შეუჭამია) გრდმ.
სათავ. ქც. ჭკო/უმუნს ზმნისა -- იჭამს. უჭკო/უმუნს, უჭკუნს (უუჭკო/უმუ შეუჭამია, უუჭკო/უმუ შეუჭამია) გრდმ. სასხვ. ქც. ჭკო/უმუნს
ზმნისა -- უჭამს. იჭკო/უმუ{უ}(ნ) (იიჭკო/უმუ შეიჭამა, ოჭკო/უმე{ლ/რე}(ნ) შეჭმულა) გრდუვ. ვნებ. ჭკო/უმუნს ზმნისა -- იჭმება.
აჭკო/უმუ{უ}(ნ) (აჭკო/უმუ შეეჭამა, ჭკო/უმუუ შესჭმია) გრდუვ. ვნებ. უჭკო/უმუნს ზმნისა -- ეჭმება. იჭკო/უმე(ნ) (იჭკო/უმუ შესაძლებელი
გახდა შეჭმა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ჭკო/უმუნს ზმნისა -- შეიძლება ჭამა (შეჭმა). აჭკო/უმე(ნ) (აჭკო/უმუ შეძლო ეჭამა, -- ,
ნოჭკომუე(ნ) შესძლებია ეჭამა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უჭკო/უმუნს ზმნისა -- შეუძლია ჭამოს. ოჭკო/უმაფუანს (ოჭკო/უმაფუუ აჭმევინა,
უჭკო/უმაფუაფუ უჭმევინებია, ნოჭკო/უმაფუე(ნ) აჭმევინებდა თურმე) კაუზ. ჭკო/უმუნს ზმნისა -- აჭმევინებს. მაჭკო/უმალი, მაჭკო/უმური მიმღ.
მოქმ. მჭამელი. ოჭკო/უმალი მიმღ. ვნებ. მყ. საჭმელი. ჭკო/უმილი მიმღ. ვნებ. წარს. {შე}ჭმული. ნაჭკო/უმა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაჭამი.
ნაჭკო/უმუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ჭამის საფასური. უჭკო/უმუ მიმღ. უარყ. {შე}უჭმელი. იხ. უჭკომური; უჭკომელა. შდრ. ჩამა
(რზება). ლაზ. ჭკომ: ოჭკომუ ჭამა, ოჭკომალე საჭმელი (ნ. მარი). 

Lemma: ch'k'omur-i  
Number: 27554  
ჭკომურ-ი (ჭკომურს) მჭამელი; გადატ. კიბო (ავადმყოფობა). დოჸვილუნს მალას, ჭკომური ოჭე -- მოკლავს მალე, კიბო
(მჭამელა) ჭირს. 

Lemma: ch'k'or-i  
Number: 27555  
ჭკორ-ი (ჭკორს) მონა, ყმა; ტყვე. მა ვორექ სქანი ჭკორი: ქხს, 1, გვ. 74 -- მე ვარ შენი ყმა. მა ვაფუდი შური-გური ჭკორი:
მასალ., გვ. 74 -- მე ვყავდი ერთგული (სული-გული) ყმა. სი კინი ჭკორო ქჷდოსქჷდი ნგერეფიში ხესია: კ. სამუშ., ქართ.
ზეპ., გვ. 75 -- შენ ისევ ყმად დარჩი მგლების ხელშიო. ...ნამუქ ჭკორეფი ააბუნტუ: აია, 2, გვ. 76 -- რომელმაც ყმები ააჯანყა. 

Lemma: ch'k'orala  
Number: 27556  
ჭკორალა (ჭკორალას), ჭკორობა (ჭკორობას) ყმობა. იხ. პატონჭკორალა. 

Lemma: ch'k'orp'at'e'noba  
Number: 27557  
ჭკორპატჷნობა (ჭკორპატჷნობას) იგივეა, რაც პატონჭკორალა, -- ბატონყმობა. ჭკორპატჷნობაქ გეგნოლუვანი, ტყურა
გაღორესია: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 75 -- ბატონყმობა რომ გადავარდა, მოგატყუესო. 

Lemma: ch'k'orch'k'ont'-i  
Number: 27558  
ჭკორჭკონტ-ი (ჭკორჭკონტის) იგივეა, რაც ჭკარჭკანტია, -- ელვარე, ვარვარა. 

Lemma: ch'k'ot'oria  
Number: 27559  
ჭკოტორია (ჭკოტორიას): ჭკოტორია პიჯი მოჭმუჭნული პირი. ქოჸუნს ართი ჭკოტორია ძღაბი -- ჰყავს ერთი
პირმოჭმუჭნული გოგო. გადატ. ახალგაზრდა; ქორფა. 

Lemma: ch'k'ua  
Number: 27560  
ჭკუა (ჭკუას), ჭკუვა (ჭკუვას) ჭკუა. ჩქიმ ჯიმაიას ჭკუა ვაუღუ -- ჩემს ძმას (ძამიკოს) ჭკუა არ აქვს. ჭკუას ძალას არძენა დო
ზნეს ისწორენანია: ი. ყიფშ., გვ. 117 -- ჭკუას ძალას აძლევენ და ზნეს ისწორებენო. მით ჭკვერ ვარენ, შხვაშ ჭკუათ იშენ
უჭკუე რენია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 91 -- ვინც ჭკვიანი არ არის, სხვისი ჭკუით მაინც უჭკუო არისო. ქ ჭკუა ვედიგურე ანწი იშა
ჭკუას ვერ ასწავლი აწი იმას. // გადატ. იმდენი იცის, რომ სასწავლი არ არის. ქ ჭკუა ვემიითხილინე ჭკუას ვერ მოსთხოვ. //
გადატ. მრჩევლად არ გამოდგება, ჭკვიანი არ არის. ქ ჭკუას გეუფაჩუნს ჭკუას აურევს. // გადატ. შეშლის, გადარევს. ქ ჭკუას
იხვარს ჭკუას იხმარს. // გადატ. მოხერხებულად მოიქცევა. ქ ჭკუას ოდინუანს ჭკუას კარგავს, -- გიჟდება; ძალიან დიდი
სურვილი აქვს რისამე. ქ ჭკუას ქიდნოლუ ჭკუაში ჩავარდა, -- დაჭკვიანდა. ქ ჭკუას წააგენს ჭკუას წააგებს, -- მოტყუვდება. ქ
ჭკუა უჭკირუნს ჭკუა უჭრის, -- ჭკვიანია, გონიერია. ქ ჭკუაშა დოხუნა ჭკუაში დაჯდომა, -- მოწონება. ართიანიშა ნარაგადუქ
ქუდუდოხოდეს ჭკუაშა -- ერთმანეთთან ნათქვამი მოეწონათ. ქ ჭკუაშა მუთმურს ჭკუაზე მოდის, -- ფხიზლდება, გონს ეგება. ქ
ჭკუაშა ნძალაში მეჩამა ჭკუისათვის ძალის მიცემა, -- ძალიან ცდილობს, უნდა გაიგოს. ქ ჭკუაშა ქიმიჸონანს ჭკუაზე
მოიყვანს, -- გონებას დაუბრუნებს. ქ ჭკუაშა ქუმორთუ ჭკუაზე მოვიდა, -- გონს მოეგო, ცნობიერება დაუბრუნდა. ქ ჭკუაშე
გინილენს, გეგნილასუუ ჭკუიდან გადავა, შეიშლება. თე სუმარენქ ჭკუაშე მუშე გინილასჷ?: ქხს, 1, გვ. 17 -- ეს სტუმრები
ჭკუიდან რატომ გადავიდნენ (რამ გააგიჟა?). ქ ჭკუაში გურაფა ჭკუის სწავლება, -- რჩევა, დარიგება. ღურაშა ირო ჭკუაში
გურაფა რენია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 151 -- სიკვდილამდე სულ ჭკუის სწავლებააო. ქ ჭკუაში კოლოფი ჭკუის კოლოფი, --
ჭკვიანი. // გადატ. უჭკუო, სულელი. ქომორთუ ჭკუაში კოლოფიქ -- მოვიდა ჭკუის კოლოფი, -- სულელი. ქ ჭკუაწკუმა ჭე
გოჭყორინელი ქორე ჭკუასთან ცოტა მწყრალად კი არის, -- ჭკუა აკლია, სულელია. ქ ჭკუაწკუმა ხოლოსი რე ჭკუასთან
ახლოსაა, -- ჭკვიანურია, გონივრულია. ქ კუნტა ჭკუვა უღუნია მოკლე ჭკუა აქვსო, -- არაა დიდად ჭკვიანი. ქ მიდგაში იჸიინი
ჭკუა გოჭკირუნს ვიღაცის იქნება ჭკუა გაჭრის, -- ვინმე მოისაზრებს. ქ მუ სქანი კუნტა ჭკუაში საქმე რენია რა შენი მოკლე
ჭკუის საქმეაო, -- შენ რა გესაქმება? ქ მუში ჭკუას ვარე თავის ჭკუაზე არაა, -- შეშლილია. ქ მუში ჭკუაშა გილაჸუნს თავის
ჭკუაზე დაჰყავს, -- მისი სურვილის მიხედვით ამოქმედებს. ქ მუში ჭკუაშიქ ქააღოლუ მისი ჭკუისა კი დაემართა, -- უგუნური და



წინდაუხედავი საქციელის გამო ზიანი მოუვიდა. ქ მუ ჭკუა უღუ რა ჭკუა აქვს, -- რა მნიშვნელობა აქვს. ქ ოსურეფიში ჭკუაშა
გილურს ქალების ჭკუაზე დადის, -- დამოუკიდებელი არ არის... 

Lemma: ch'k'ua-gamocdileba  
Number: 27561  
ჭკუა-გამოცდილება (ჭკუა-გამოცდილებას) ჭკუა-გამოცდილება. ჭკუა-გამოცდილება გემოს მეჩანს უგემურს: ი. ყიფშ., გვ.
181 -- ჭკუა-გამოცდილება გემოს მისცემს უგემურს. 

Lemma: ch'k'uagonc'q'imil-i  
Number: 27562  
ჭკუაგონწყიმილ-ი (ჭკუაგონწყიმილ/რს) გონებაგახსნილი. 

Lemma: ch'k'uadinapil-i  
Number: 27563  
ჭკუადინაფილ-ი (ჭკუადინაფილ/რს) ჭკუა(გონება)დაკარგული. იშა მუთუნი ვეეკითხირე, ჭკუადინაფილი რე -- იმას
ვერაფერს (ვერ) ჰკითხავ, გონებადაკარგულია. 

Lemma: ch'k'uadoxunel-i  
Number: 27564  
ჭკუადოხუნელ-ი (ჭკუადოხუნელ/რს) ჭკუადამჯდარი; გონდამჯდარი, ჭკვიანი; დაკვირვებული. 

Lemma: ch'k'uaepachil-i  
Number: 27565  
ჭკუაეფაჩილ-ი (ჭკუაეფაჩილ/რს) ჭკუააშლილი, -- შეშლილი, შერყეული. 

Lemma: ch'k'uatxitxu  
Number: 27566  
ჭკუათხითხუ (ჭკუათხითხუს) ჭკუათხელი, -- მოსულელო, ჩერჩეტი. ჭე ჭკუათხითხუ კოჩი რჩქუ -- ცოტა მოსულელო კაცი
ჩანს. 

Lemma: ch'k'uak'unt'a  
Number: 27567  
ჭკუაკუნტა (ჭკუაკუნტას) ჭკუამოკლე, -- უჭკუო. შდრ. შურკუნტა. 

Lemma: ch'k'uanark'-i  
Number: 27568  
ჭკუანარკ-ი (ჭკუანარკის) ჭკუანაკლი, -- უჭკუო, სულელი. 

Lemma: ch'k'uasust-i  
Number: 27569  
ჭკუასუსთ-ი (ჭკუასუსთის) ჭკუასუსტი, -- ჭკუანაკლები. ართი ჭკუასუსთი ბაღანა ჸუნს -- ერთი ჭკუანაკლები ბავშვი ჰყავს. 

Lemma: ch'k'uaskvam-i  
Number: 27570  
ჭკუასქვამ-ი (ჭკუასქვამს) ლამაზი ჭკუის მქონე, -- ჭკვიანი. სახესქვამი ცირას ჭკუასქვამი ცირა ქოუჯგუ: კ. სამუშ., ქართ.
ზეპ., გვ. 123 -- სახით ლამაზ ცირას ჭკუით ლამაზი ცირა სჯობია. 

Lemma: ch'k'uachat'e  
Number: 27571  
ჭკუაჩატე (ჭკუაჩატეს) ჭკუამჩატე, -- ჩურჩუტი, მოსულელო. ჭკუაჩატე კოჩი რე -- ჭკუამსუბუქი კაცია. 

Lemma: ch'k'ud-i  
Number: 27572  
ჭკუდ-ი (ჭკუდის, ჭკუს) იგივეა, რაც ჭკუჯი, -- ჭურჭელი; გემი (ეტიმოლ., გვ. 687). სი რექ ჩქიმი შურიშ ჭკუდი: ი. ყიფშ., გვ. 130
-- შენ ხარ ჩემი სულის ჭურჭელი. ბოჭკეფი აშადგჷდჷ ბაღჷსჷ წყარიში ჭკუდეფო: ი. ყიფშ., გვ. 91 -- კასრები იდგა შუა ბაღში
წყლის ჭურჭლებად. // გადატ. კუბო. ღურელი ჭკუდის (ჭკუს) ქედნასვანჯეს -- მკვდარი კუბოში ჩაასვენეს. 

Lemma: ch'k'udua  
Number: 27573  
ჭკუდუა (ჭკუდუას) სახელი იჭკუდანც ზმნისა -- ჭურჭლობის გაწევა, გადატ. შენახვა. ვოლგა, დონი პოპორც ორთჷ, ტერც
ინი იჭკუდანცჷ -- ვოლგა, დონი ქაფდება, მტერს შიგნით (კუბოში) ინახავს. 

Lemma: ch'k'uva  
Number: 27574  
ჭკუვა (ჭკუვას) იგივეა, რაც ჭკუა, -- ჭკუა. უჭკუვე დო ცანცალა კოც მუში კუჩხი ქჷმიჸუნანცია ჭკუვაშავა: კ. სამუშ., ქართ.
ზეპ., გვ. 123 -- უჭკუო და ცეტ კაცს თავისი ფეხი მოიყვანს ჭკუაზეო. 

Lemma: ch'k'uian-i  
Number: 27575  
ჭკუიან-ი (ჭკუიანს) იგივეა, რაც ჭკვერი, -- ჭკვიანი. ათე კოჩი ძალამი ჭკუიანი კოჩი რე: მ. ხუბ., გვ. 131 -- ეს კაცი ძალიან
ჭკვიანი კაცია. 

Lemma: ch'k'umil-i  
Number: 27576  
ჭკუმილ-ი (ჭკუმილს) იგივეა, რაც ჭკომილ/რი, -- მიმღ. ვნებ. წარს. ჭკუმუნს ზმნისა -- შეჭმული. 

Lemma: ch'k'umua  



Number: 27577  
ჭკუმუა (ჭკუმუას) იგივეა, რაც ჭკომუა, -- ჭამა. ჭკუმუა ოკო ხიოლითჷ: ი. ყიფშ., გვ. 175 -- ჭამა უნდა მხიარულად. კოჩი
ჸვილჷნცჷ ესჷ დო ჭკუმუნცჷ: ი. ყიფშ., გვ. 18 -- კაცი კლავს ამას და ჭამს. თოლი შუნცია დო თოლი ჭკუმუნცია (// ჭკუნსია):
ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 54 -- თვალი სვამს და თვალი ჭამსო. მა სქუას ობჭკუმუნქ დო სი სინდა ოჭკომია: მ. ხუბ., გვ. 246 -- მე
შვილს შევჭამ და შენ სიძე შეჭამეო. იხ. რზება2, ჩამა. 

Lemma: ch'k'umua-shuma  
Number: 27578  
ჭკუმუა-შუმა (ჭკუმუა-შუმას) ჭამა-სმა. მუჟამსჷთი შქა ჭკუმუა-შუმა იჸიინი...: ი. ყიფშ., გვ. 91 -- როდესაც შუა ჭამა-სმა
იქნება... 

Lemma: ch'k'umur-i  
Number: 27579  
ჭკუმურ-ი (ჭკუმურს) იგივეა, რაც ჭკომური, -- მუწუკი; კიბო (ავადმყოფობა). ხორციშ ჭკუმური ხორცის მჭამელი, -- კიბო. 

Lemma: ch'k'up'a  
Number: 27580  
ჭკუპა (ჭკუპას) ბევრი ერთად, ერთად თავმოყრილი, -- ჯგუფი. ჭკუპათ ზმნზ. ერთად თავმოყრილად, -- ჯგუფურად.
სიმი{ნ}დეფი ჭკუპათ გეჩანს -- სიმინდები ერთად (ჯგუფად) დგას. 

Lemma: ch'k'up'a-ch'k'up'as  
Number: 27581  
ჭკუპა-ჭკუპას ზმნზ. ჯგუფ-ჯგუფად. 

Lemma: ch'k'up'uria  
Number: 27582  
ჭკუპურია (ჭკუპურიას) იგივეა, რაც ჭკვეპერია. 

Lemma: ch'k'uril-i  
Number: 27583  
ჭკურილ-ი (ჭკურილს) იგივეა, რაც წკურილი, -- მიმღ. ვნებ. წარს. ჭკურუნს ზმნისა -- გადაჭდობილი (გადაჯვარედინებული)
ხელები. ხეჭკურილი ხელებგადაჭდობილი. იხ. ჭკურუა; გეჭკურილი. 

Lemma: ch'k'uru  
Number: 27584  
ჭკურუ (ჭკურუს) პატარა. შდრ. ჭურუ. 

Lemma: ch'k'urua  
Number: 27585  
ჭკურუა (ჭკურუას) იგივეა, რაც წკურუა, -- ხელების მკერდზე გადაჭდობა (გადაჯვარედინება) გლოვის ნიშნად. იხ. გეჭკურუა
(ხეში). 

Lemma: ch'k'ut'a  
Number: 27586  
ჭკუტა (ჭკუტას) პატარა ვაშლი, მსხალი (ჯიშია ასეთი). ჭკუტა უშქური პატარა ვაშლი (ი. ყიფშ.). იხ. ჭიკუ. შდრ. ჭკუტა
წვრილი სხალი გვარად (საბა). 

Lemma: ch'k'uch'k'a  
Number: 27587  
ჭკუჭკა (ჭკუჭკას) ხშირი, ახლო-ახლო, მიჯრილი. ჭკუჭკას ზმნზ. ხშირად, ახლო-ახლოს, მიჯრილად. სიმი{ნ}დი ჭკუჭკას ჩანს
-- სიმინდი მიჯრილად (ხშირად) სთესია. 

Lemma: ch'k'uch'k'uta  
Number: 27588  
ჭკუჭკუთა (ჭკუჭკუთას) ხშირი, ჯგუფური; მცირე რამის გროვა, ჯგუფი. ტიეფი ჭკუჭკუთათ ქიმკოხენა-და, საქმე მიღუნა
ქიქილიში ტი-წკმა...: ყაზაყ., 26.05.1930, გვ. 4 -- ტილები გროვად თუ აზის, საქმე გვაქვს ქინქლა ტილთან. 

Lemma: ch'k'uch'k'utel-i  
Number: 27589  
ჭკუჭკუთელ-ი (ჭკუჭკუთელს) მიმღ. ვნებ. წარს. ჭკუჭკუთანს ზმნისა -- მრავალი მცირე რამე ერთად დაგროვილ-დაწყობილი.
ჭკჷჭკჷტია ჭკუჭკუთელო მიკოჭკუჭკუ ჭუტელცჷ -- ჭიანჭველა გროვად (ჯგუფად) მიჭუჭკულა ჯინჭარზე. 

Lemma: ch'k'uch'k'utia  
Number: 27590  
ჭკუჭკუთია (ჭკუჭკუთიას) მრავალი მცირე საგნის კრებული (გროვა). 

Lemma: ch'k'uch'k'utua  
Number: 27591  
ჭკუჭკუთუა (ჭკუჭკუთუას) სახელი ჭკუჭკუთანს ზმნისა -- მიჭუჭკვა მრავალი მცირე რისამე, -- მოგროვება. შდრ. ჭკუჭკუტუა. 

Lemma: ch'k'uch'k'ut'er-i  
Number: 27592  
ჭკუჭკუტერ-ი (ჭკუჭკუტერს) იგივეა, რაც ჭკუჭკუთელი, -- ერთად თავმოყრილი, შეჯგუფებული. შდრ. ჭუჭუტერი. 

Lemma: ch'k'uch'k'ut'ia  
Number: 27593  



ჭკუჭკუტია (ჭკუჭკუტიას) იგივეა, რაც ჭკუჭკუთია, -- ბევრი ერთად თავმოყრილი. ჭკუჭკუტიათ ზმნზ. ხშირად, ჯგუფად,
მიჯრით. სიმიდი ჭკუჭკუტიათ ჩანდუ დო ძღიუ-ძღიუ ტარეფი გიიკეთუ -- სიმინდი ხშირად (მიჯრით) ეთესა და პატარ-პატარა
ტაროები გაიკეთა. ჭკუჭკუტიათ გერთუ სიმინთქ -- ხშირად (მიჯრით) ამოვიდა სიმინდი. შდრ. ჭკიჭკიტია. 

Lemma: ch'k'uch'k'ut'ua  
Number: 27594  
ჭკუჭკუტუა (ჭკუჭკუტუას) იგივეა, რაც ჭკუჭკუთუა, -- სახელი ჭკუჭკუტანს ზმნისა -- 1. ერთად შეკვრა, შეგროვება, შეჯგუფება;
2. მოზელვა. ოდიარეს გიოჭკუჭკუტანა ართ არდგილსი-ნი, თის რზვენი ჯოხო -- ბალახს (ნათიბს) ერთ ადგილას რომ
დააგროვებენ (დაყრიან), იმას ზვინი ჰქვია. შდრ. ჭუჭუტია. 

Lemma: ch'k'uj-i  
Number: 27595  
ჭკუჯ-ი (ჭკუჯის, ჭკუს) იგივეა, რაც ჭკუდი, -- 1. საწყაო, ჭურჭელი. მა ქომუჩით ჭკუჯი დო მა ქიმიბღანქია: მ. ხუბ., გვ. 150 --
მე მომეცით ჭურჭელი და მე მოვიტანო. მიდეღეს ზეთი მუნეფიში ჭკუჯით: ა. ცაგ., გვ. 92 -- წაიღეს ზეთი თავიანთი ჭურჭლით.
2. გადატ. კუბო. ონჯუას ჭკუჯი ქიმიიღეს დო ოჭუმარეს ღურელი ქინაასვანჯეს ჭკუს -- საღამოს კუბო მოიტანეს და დილას
მკვდარი ჩაასვენეს კუბოში. 

Lemma: ch'k'wer-i  
Number: 27596  
ჭკუ̂ერ-ი (ჭკუ̂ერს) იგივეა, რაც ჭკვერი, -- ჭკვიანი. სუმი ეფერი ჭკუ̂ერი სიტყვას ქჷდჷგოგურუანქია...: ა. ცაგ., გვ. 2 -- სამ
ისეთ ჭკვიან სიტყვას დაგასწავლიო... 

Lemma: ch'k'e'd-i  
Number: 27597  
ჭკჷდ-ი (ჭკჷდის) იხ. ჭკიდი, -- მჭადი; ფეტვი. ჭკჷდიქ ჭიჭექ იჸუუ: ი. ყიფშ., გვ. 2 -- ფეტვი ცოტა მოვიდა (იქნა). 

Lemma: ch'k'e'rua  
Number: 27598  
ჭკჷრუა (ჭკჷრუას)იხ. ჭკირუა. ქჷმააჭკჷრჷ ათე ჟამქ: მ. ხუბ., გვ. 76 -- მოვიდა (მოიჭრა) ეს დრო. 

Lemma: ch'k'e'rch'k'in-i  
Number: 27599  
ჭკჷრჭკინ-ი (ჭკჷრჭკინს)იხ. ჭკირჭკინი. ჰამო ჭკჷრჭკინით იჭყანს რდუალას -- საამო ჭრიჭინით იწყებს ზრდას. კიბირც
უჭკჷრჭკინუანც: მასალ., გვ. 97 -- კბილებს აკრაჭუნებს. 

Lemma: ch'k'e'ch'k'ot-i  
Number: 27600  
ჭკჷჭკოთ-ი (ჭკჷჭკოთის) მრავალი პირის უშნო, არეული, უწესრიგო ლაპარაკი; ჭირვეული კამათი; რიალი. 

Lemma: ch'k'e'ch'k'on-i  
Number: 27601  
ჭკჷჭკონ-ი (ჭკჷჭკონს) იგივეა, რაც წკიწკონი. 

Lemma: ch'k'e'ch'k'e'nt'ia  
Number: 27602  
ჭკჷჭკჷნტია (ჭკჷჭკჷნტიას)იხ. ჭკიჭკიტია. თუდო ჭკჷჭკჷნტიას ვაითახოხედჷ: ი. ყიფშ., გვ. 81 -- ქვევით ჭიანჭველა ვერ
გახოხავდა. შდრ. ჯგჷჯგჷტია. 

Lemma: ch'lak-i  
Number: 27603  
ჭლაქ-ი (ჭლაქის) ჭრაქი (ი. ყიფშ.).შდრ. კოჭობი. 

Lemma: ch'lek-i  
Number: 27604  
ჭლექ-ი (ჭლექის) იგივეა, რაც ფირტ-ხვალი, -- ჭლექი. 

Lemma: ch'o-i  
Number: 27605  
ჭო-ი (ჭოის) ბოტან. იგივეა, რაც ჭოლი, -- ჭილი. 

Lemma: ch'ob-i  
Number: 27606  
ჭობ-ი (ჭობის) იხ. წაბი (ი. ყიფშ.). 

Lemma: ch'od-i  
Number: 27607  
ჭოდ-ი (ჭოდის) ბოტან. შავი ყურძნის ჯიში, გავრცელებულია გურია-აჭარაში (ქეგლ). შდრ. ტოპონ. ჭოდანა (პ. ცხად., ტოპონ.,
გვ. 76). 

Lemma: ch'ok'-i  
Number: 27608  
ჭოკ-ი (ჭოკის) იხ. ჭოკა. 

Lemma: ch'ok'a  
Number: 27609  
ჭოკა (ჭოკას) გრძელი ჯოხი, ჭოკი; ხარიხა. მუკუდჷ ჭყიშიშ ორინს ჭოკა: მ. ხუბ., გვ. 120 -- მოსდო მწყემსის საქონელს ჭოკი.
ჭოკაშა კუდელიში გეკირუა ჭოკზე კუდის დაბმა, -- მოსპობა, ცუდის გაკეთება: ქეშეფხვადუთ ჩქი ართიანს დო თიწკმა



ვეგეიკირი ჭოკაშა კუდელი-და, მა ვორდა ჯუაში სქუა -- შევხვდებით ჩვენ ერთმანეთს და მაშინ, თუ არ დაგიბი კუდი ჯოხზე,
მე ვიყო ძაღლის შვილი. შდრ. რჩხინა. 

Lemma: ch'ol-i  
Number: 27610  
ჭოლ-ი (ჭოლ/რს) 1. ბოტან. ჭილი. შდრ. რჭოლი, ჭოი (ა. მაყ.). ჭეჭყონას ეთმურს ჭოლი (// ჭოი) -- ჭაობიან ადგილზე
ამოდის ჭილი. ჭილეფის შუნდეს ჭოჲაშე -- ჭილოფს ქსოვდნენ ჭილისაგან. შდრ. ტოპონ. ჭოლონი. 2. ჭორფლი,
ფერისმჭამელა (პ. ჭარ.). 

Lemma: ch'olok'varia  
Number: 27611  
ჭოლოკვარია (ჭოლოკვარიას) ზოოლ. ჭილყვავი; ყვავის მსგავსი მომცრო შავი ფრინველი. შდრ. კვარია. 

Lemma: ch'olok'in-i  
Number: 27612  
ჭოლოკინ-ი (ჭოლოკინს) ტივის დედახეზე შუაში ჩასარჭობი, რომელზედაც მაგრდება ნიჩაბი (მასალები, ტ. ვ, გვ. 256). 

Lemma: ch'onk'a  
Number: 27613  
ჭონკა (ჭონკას) იგივეა, რაც ჭოკა. 

Lemma: ch'ont'o  
Number: 27614  
ჭონტო (ჭონტოს) ახალგაზრდა, ქორფა; ანთროპ. ქალის სახელიცაა. 

Lemma: ch'ont'oro  
Number: 27615  
ჭონტორო (ჭონტოროს) იხ. ჭყონტორო. 

Lemma: ch'onch'-i  
Number: 27616  
ჭონჭ-ი (ჭონჭის) ჭინჭი, ძონძი, -- ჩვარი. 

Lemma: ch'onch'il-i  
Number: 27617  
ჭონჭილ-ი (ჭონჭილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ჭონჭუნს ზმნისა -- ნაჭრებისაგან (კონკებისაგან) შეკერილი, შეკონკილი. 

Lemma: ch'onch'ua  
Number: 27618  
ჭონჭუა (ჭონჭუას) სახელი ჭონჭუნს ზმნისა -- ბებკა (პ. ჭარ.); კონკების დაკერება, -- კონკვა. ჭონჭუნს (დოჭონჭუ კონკებისაგან
შეკერა, დუუჭონჭუ კონკებისაგან შეუკერია, დონოჭონჭუე(ნ) კონკებისგან კერავდა თურმე) გრდმ. ნაჭრებისგან კერავს; ნაჭრებს
აკერებს. ოჭონჭალი მიმღ. ვნებ. წარს. {შე}საკონკი. ჭონჭილი მიმღ. ვნებ. წარს. {შე}კონკილი. 

Lemma: ch'op'-i  
Number: 27619  
ჭოპ-ი (ჭოპის) ბზის ნამწვი (დ. ფიფია). 

Lemma: ch'op'r-i  
Number: 27620  
ჭოპრ-ი (ჭოპრის) იგივეა, რაც ჭორფი, -- ჭორფლი. შდრ. ჭოლი (მნიშვნ. -- 2). 

Lemma: ch'op'ram-i  
Number: 27621  
ჭოპრამ-ი (ჭოპრამს) ჭორფლიანი. ჭოპრამი სახე უღუ -- ჭორფლიანი სახე აქვს. 

Lemma: ch'or-i  
Number: 27622  
ჭორ-ი (ჭორს) ჭორი. ჸოროფა რე ნანდულ ჭორი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 30 -- სიყვარულია ნამდვილი ჭორი. 

Lemma: ch'orapa  
Number: 27623  
ჭორაფა (ჭორაფას) იხ. ჭოროფა გურიში. 

Lemma: ch'org-i  
Number: 27624  
ჭორგ-ი (ჭორგის) ტვირთი. იხ. ჯორგი. 

Lemma: ch'orgil-i  
Number: 27625  
ჭორგილ-ი (ჭორგილს) მიმღ. ვნებ. წარს. ჭორგუნს, იჭორგუუ(ნ) ზმნათა -- მაგრად დატვირთული. 

Lemma: ch'orgua  
Number: 27626  
ჭორგუა (ჭორგუას) სახელი ჭორგუნს ზმნისა -- 1. {და}ტვირთვა. ჭაჭას ქუალეფით დოჭორგუნა, დოსქილადირი ნექ
გიშელასინი -- ჭაჭას ქვებით დატვირთავენ, დარჩენილი ყურძნის წვენი რომ გამოვიდეს. ურემი ჭინუთ დოჭორგეს -- ურემი
წნელით დატვირთეს (მაგრად). შდრ. ჯორგუა; იხ. ჭორთი. 2. დაკრეფა; დაუდევრად და მტვრევით ნაყოფის მოწყვეტა.
ქიმნაასხაპუ ოზეშა დო დოჭორგუ ალინჩა -- ჩახტა ეზოში და (უხეშად) დაკრიფა ალუჩა. ჭორგუნს (დოჭორგუ დატვირთა,



დუუჭორგუ დაუტვირთავს, დონოჭორგუე(ნ) დატვირთავდა თურმე) გრდმ. ტვირთავს; კრეფს (ხილს...). უჭორგუნს (დუუჭორგუ
დაუტვირთა, დუუჭორგუ დაუტვირთავს) გრდმ. სასხვ. ქც. ჭორგუნს ზმნისა -- ზედმეტად უტვირთავს. იჭორგუ{უ}(ნ) (დიიჭორგუ
დაიტვირთა, დოჭორგე{ლე}(ნ) დატვირთულა) გრდუვ. ვნებ. ჭორგუნს ზმნისა -- იტვირთება. იჭორგე(ნ) (იჭორგუ შესაძლებელი
გახდა {და}ტვირთვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ჭორგუნს ზმნისა -- შეიძლება მაგრად {და}ტვირთვა. აჭორგე(ნ) (აჭორგუ
შეძლო {და}ეტვირთა, -- , დონოჭორგუე(ნ) შესძლებია დაეტვირთა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უჭორგუნს ზმნისა -- შეუძლია
{და}ტვირთოს. ოჭორგაფუანს (ოჭორგაფუუ ატვირთვინა, უჭორგაფუაფუ {და}უტვირთვინებია, ნოჭორგაფუე(ნ) ატვირთვინებდა თურმე)
კაუზ. ჭორგუნს ზმნისა -- ატვირთვინებს; აკრეფინებს ცუდად. მაჭორგალი მიმღ. მოქმ. {და}მტვირთველი; უხეშად მკრეფ{ავ}ი.
ოჭორგალი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}სატვირთ{ველ}ი. დოჭორგილი მიმღ. ვნებ. წარს. დატვირთული. ნაჭორგა მიმღ. ვნებ. წარს.
ნატვირთი. ნაჭორგუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ტვირთვის საფასური. {უდუ}უჭორგუ მიმღ. უარყ. დაუტვირთავი. 

Lemma: ch'ort-i  
Number: 27627  
ჭორთ-ი (ჭორთის) იგივეა, რაც ჭვერთი, -- ლატანი, ჭოკი; გრძელი სახრე; ნორჩი მურყანი, მურყნის შიმელი (ა. შანიძე).
ჭორთით ხარგელი ურემი -- ლატნით დატვირთული ურემი. იხ. ოჭორთე. 

Lemma: ch'ortil-i  
Number: 27628  
ჭორთილ-ი (ჭორთილს) მიმღ. ვნებ. წარს. ჭორთუნს ზმნისა -- ჭორთით (ჭოკით) დატვირთული. 

Lemma: ch'ortua  
Number: 27629  
ჭორთუა (ჭორთუას) სახელი ჭორთუნს ზმნისა -- 1. ჭორთით (ლატნით, ჭოკით) ტვირთვა; 2. ცემა (სახრით). ჭორთუნს
(დოჭორთუ დატვირთა, დუუჭორთუ დაუტვირთავს ჭორთით; დონოჭორთუე(ნ) ჭორთით დატვირთავდა თურმე) გრდმ. ჭორთით
ტვირთავს; ცემს (მაგრად). უჭორთუნს (დუუჭორთუ დაუტვირთა; დუუჭორთუ დაუტვირთავს, უცემია ჭორთით) გრდმ. სასხვ. ქც.
ჭორთუნს ზმნისა -- უტვირთავს ჭორთით. იჭორთუ{უ}(ნ) (დიიჭორთუ დაიტვირთა, დოჭორთე{ლე}(ნ) დატვირთულა) გრდმ. სათავ. ქც.
ჭორთუნს ზმნისა -- იტვირთება (ჭორთით). იჭორთე(ნ) (იჭორთუ შესაძლებელი გახდა {და}ტვირთვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ.
ვნებ. ჭორთუნს ზმნისა -- შეიძლება ჭორთით {და}იტვირთოს; ნაცემ იქნას. აჭორთე(ნ) (აჭორთუ შეძლო {და}ეტვირთა, ეცემა
ჭორთით; -- ; დონოჭორჭუე(ნ) შესძლებია დატვირთვა, ჭორთით ეცემა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უჭორთუნს ზმნისა -- შეუძლია
ჭორთით {და}ტვირთოს, ცემოს. ოჭორთაფუანს (ოჭორთაფუუ ატვირთვინა, აცემინა ჭორთით; უჭორთაფუაფუ დაუტვირთვინებია,
უცემინებია ჭორთით; ნოჭორთაფუე(ნ) ჭორთით ატვირთვინებდა, აცემინებდა თურმე) კაუზ. ჭორთუნს ზმნისა -- ატვირთვინებს;
აცემინებს ჭორთით. მაჭორთალი მიმღ. მოქმ. ჭორთით {და}მტვირთველი, მცემელი. ოჭორთალი მიმღ. ვნებ. მყ. ჭორთით
სატვირთი, საცემი. დოჭორთილი მიმღ. ვნებ. წარს. ჭორთით დატვირთული, ნაცემი. ნაჭორთა მიმღ. ვნებ. წარს. ჭორთით
ნატვირთი, ნაცემი. ნაჭორთუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ჭორთით {და}ტვირთვის, ცემის საფასური. 

Lemma: ch'oropa1  
Number: 27630  
ჭოროფა1 (ჭოროფას) ჭოროფა, გაბმული ავდარი, -- წვიმიანობა (საპირისპ. გოლოფა გვალვა). წი ჭოროფა წანა რე --
წელს ხშირწვიმიანი წელია. ჭოროფა წანას გეჯერდჷნა ბურდღამ ჩაფლა ხოჯიშის: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 144 -- წვიმიან
წელიწადს დასჯერდებიან ბურტყლიან ქალამანს ხარისას. ჩილამური თიზმა უჩქჷ, მუჭო ჭვემა ჭოროფას: ქხს, 1, გვ. 86 --
ცრემლი იმდენი იცის, როგორც წვიმა ავდრობაში. // გადატ. ჭოროფას ეძახიან, როდესაც ადამიანს თითებს შუა ადგილი
(ფეხის, ხელის) უწყლულდება (რაღაც მიზეზით) და სითხე მოსდის. შდრ. ღვანძგილა. შდრ. რაჭ. ჭარი დაბალი, ნოტიო
ადგილი, ლენჭყი (ვ. ბერ.). 

Lemma: ch'oropa2//ch'oropapa  
Number: 27631  
ჭოროფა2//ჭოროფაფა (ჭოროფა{ფა}-ს) გურიში: სახელი იჭორუანს (გურს) ზმნისა -- გულის ოხება, ჯერება; დარდის,
მწუხარების ქარვება. იჭორუანს (იჭორუუ {მო}იოხა, უჭორუაფუ {მო}უოხებია, ნოჭოროფუე(ნ) იოხებდა თურმე) გრდმ. იოხებს, იჯერებს
(გულს). 

Lemma: ch'orox-i  
Number: 27632  
ჭოროხ-ი (ჭოროხის) 1. სადურგლო იარაღი, ხელსაწყო. 2. წითელი ფერის პატარა ბრტყელი ქვა. 'ჭოროხს' ასე
ვამზადებდით: მთიდან მოტანილი ტკილის ნატეხებს დავწვავდით კეცზე ან ქვაბში. დამწვარ ტკილს დავნაყავდით. ეს იყო
ჭოროხი (მასალები, ტ. 2, ნაწ. 2, გვ. 221). შდრ. ჭოროხი მდინარისგან შეყრილი ქვიშა (საბა). 

Lemma: ch'orua  
Number: 27633  
ჭორუა (ჭორუას) სახელი ჭორუნს ზმნისა -- {გა}ჭორვა. ჭორუნს (გოჭორუ გაჭორა, გოუჭორუ გაუჭორავს, გონოჭორუე(ნ) გაჭორავდა
თურმე) გრდმ. ჭორავს. იჭორუუ(ნ) (გიიჭორუ გაიჭორა, გოჭორე{ლე}(ნ) გაჭორილა) გრდუვ. ვნებ. ჭორუნს ზმნისა -- იჭორება.
იჭორე(ნ) (იჭორუ შესაძლებელი გახდა {გა}ჭორვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ჭორუნს ზმნისა -- შეიძლება {გა}იჭოროს.
აჭორე(ნ) (აჭორუ შეძლო {გა}ეჭორა, -- , გონოჭორუე(ნ) შესძლებია გაჭორვა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უჭორუნს ზმნისა -- შეუძლია
{გა}ჭოროს. ოჭორაფუანს (ოჭორაფუუ აჭორვინა, უჭორაფუაფუ უჭორვინებია, ნოჭორაფუე(ნ) აჭორვინებდა თურმე) კაუზ. ჭორუნს
ზმნისა -- აჭორვინებს. მაჭორალი მიმღ. მოქმ. მჭორავი. ოჭორალი მიმღ. ვნებ. მყ. საჭორავი. გოჭორილი მიმღ. ვნებ. წარს.
გაჭორილი. ნაჭორა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაჭორი. ნაჭორუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ჭორვის საფასური. {უგუ}უჭორუ მიმღ. უარყ.
{გა}უჭორავი. 

Lemma: ch'orp-i  
Number: 27634  
ჭორფ-ი (ჭორფის) იგივეა, რაც ჭოპრი, -- ჭორფლი. 

Lemma: ch'orpam-i  
Number: 27635  
ჭორფამ-ი (ჭორფამს) იგივეა, რაც ჭოპრამი, -- ჭორფლიანი. 

Lemma: ch'orghoma  
Number: 27636  



ჭორღომა (ჭორღომას) გადატ. შორი, ძალიან შორი (ადგილი). მუ რენია, ჭორღომაშე მირაგადუქიენი, ქომორთია
ხოლოშა! -- რა არისო, ასე შორიდან რომ მელაპარაკები, მოდიო ახლოს! 

Lemma: ch'ot'ish-i  
Number: 27637  
ჭოტიშ-ი (ჭოტიშის) ბოტან. ვაზის ჯიშია ერთგვარი, ისხამს შავ, საშუალო სიდიდის მარცვალს, ღვინო დგებოდა საშუალო
ხარისხისა (ს. მაკალ., გვ. 189). 

Lemma: ch'opapa  
Number: 27638  
ჭოფაფა (ჭოფაფას) სახელი უჭოფუანს ზმნისა -- შვერა, წევა; ყოფა. ჭოფაფა დუდიში ყოფა, შვერა, წევა თავისა. უჭოფუანს
(უჭოფუუ უშვირა, უჭოფუაფუ უშვერია, გამოუყვია; ნოჭოფაფუე(ნ) უშვერდა თავს თურმე) გრდმ. სასხვ. ქც. უყოფს, უშვერს, უწევს.
იჭოფეე(ნ), იჭოფენე(ნ) (იჭოფენუ შესაძლებელი გახდა {გამო}ყოფა, {გამო}შვერა; -- ; -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უჭოფუანს
ზმნისა -- შეიძლება {გამო}ყოფა, {გამო}შვერა; {გამო}წევა (თავისა). აჭოფეე(ნ), აჭოფენე(ნ) (აჭოფენუ შეძლო {გამო}ეყო,
{გამო}ეშვირა; -- ; ნოჭოფაფუე(ნ) შესძლებია {გამო}შვერა, {გამო}ყოფა თავისა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უჭოფუანს ზმნისა --
შეუძლია გამოყოს, {გამო}იშვიროს (თავი). ოჭოფაფუანს (ოჭოფაფუუ აყოფინა, აშვერინა (თავი); უჭოფაფუაფუ უყოფინებია,
უშვერინებია; ნოჭოფაფუე(ნ) აყოფინებდა, აშვერინებდა თურმე თავს) კაუზ. უჭოფუანს ზმნისა -- აყოფინებს, აშვერინებს,
აწევინებს. დომაჭოფაფალი მიმღ. მოქმ. შემშვერი. დააჭოფაფალი მიმღ. ვნებ. მყ. შესაშვერი. დოჭოფაფილი მიმღ. ვნებ. წარს.
შეშვერილი. დონაჭოფეფი მიმღ. ვნებ. წარს. შენაშვერი. დონაჭოფაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. შეშვერის საფასური. უდუჭოფაფუ მიმღ.
უარყ. შეუშვერელი. 

Lemma: ch'opapil-i  
Number: 27639  
ჭოფაფილ-ი (ჭოფაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. უჭოფუანს ზმნისა -- მიშვერილი, გამოყოფილი. იხ. მეჭოფაფილი. 

Lemma: ch'opil/r-i  
Number: 27640  
ჭოფილ/რ-ი (ჭოფილ/რ-ს) მიმღ. ვნებ. წარს. ჭოფუნს ზმნისა -- დაჭერილი. ჭოფილი ვორექჷ: ა. ცაგ., გვ. 68 -- დაჭერილი
ვარ. ჭოფილი კურდღელი მა ქოპუნდასია დო მირულენი-სია: ა. ცან., გვ. 129 -- დაჭერილი კურდღელი მე მყავდესო და
რომ გარბის -- შენო. სიღარიბეში ჭოფილეფი: ი. ყიფშ., გვ. 167 -- სიღარიბის დაჭერილები. 

Lemma: ch'opua  
Number: 27641  
ჭოფუა (ჭოფუას) სახელი ჭოფუნს ზმნისა -- {და}ჭერა. მა ჭოფუა ვა ფხვადჷდჷ: ი. ყიფშ., გვ. 153 -- მე დაჭერა არ მხვდებოდა.
დემიში ჭოფუაქჷ ვა გაბედინი: ი. ყიფშ., გვ. 50 -- დევის დაჭერა ვერ გაბედა. ოჭოფესჷ დო კითხესჷ დიენქჷ: ა. ცაგ., გვ. 12
-- დაიჭირეს და ჰკითხეს დევებმა. მიდგა იჸიი, ორჭოფუნს: ეკური, გვ. 388 -- ვიღაც იქნება, დაგიჭერს. ჩხომი კუდელიშე
ვეჭოფენია -- თევზი კუდით არ შეიძლება დაიჭირო. ჸოროფაქ მა ოპჭოფ: ქხს, 1, გვ. 79 -- სიყვარულმა მე დამიჭირა.
ჭოფუნს (ოჭოფუ დაიჭირა, ო/უუჭოფუ დაუჭერია, ონოჭოფუე(ნ) დაიჭერდა თურმე) გრდმ. იჭერს. უჭოფუნს (უუჭოფუ დაუჭირა, უუჭოფუ
დაუჭერია) გრდმ. სასხვ. ქც. ჭოფუნს ზმნისა -- უჭერს. იჭოფუუ(ნ) (იიჭოფუ დაჭერილ იქნა, ოჭოფე{ლ/რე}(ნ) დაჭერილა) გრდუვ. ვნებ.
ჭოფუნს ზმნისა -- იჭირება. იჭოფე(ნ) (იჭოფუ შესაძლებელი გახდა {და}ჭერა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ჭოფუნს ზმნისა --
შეიძლება {და}ჭერა. აჭოფე(ნ) (აჭოფუ შეძლო {და}ეჭირა, -- , ნოჭოფუე(ნ) შესძლებია {და}ჭერა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უჭოფუნს
ზმნისა -- შეუძლია {და}იჭიროს. ოჭოფაფუანს (ოჭოფაფუუ {და}აჭერინა, უჭოფაფუაფუ {და}უჭერინებია, ნოჭოფაფუე(ნ) აჭერინებდა
თურმე) კაუზ. ჭოფუნს ზმნისა -- აჭერინებს. მაჭოფალი მიმღ. მოქმ. {და}მჭერი. ოჭოფალი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}საჭერი. ჭოფილი მიმღ.
ვნებ. წარს. {და}ჭერილი. ნაჭოფა მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნაჭერი. ნაჭოფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ჭერის საფასური. უჭოფუ მიმღ.
უარყ. {და}უჭერელი. შდრ. ლაზ. ჭოფ: ოჭოფუ დაჭერა (ნ. მარი). 

Lemma: ch'och'q'o  
Number: 27642  
ჭოჭყო (ჭოჭყოს) წყლიანი, ჭაობიანი ადგილი. ჭოჭყო არდგილი ჭაობიანი ადგილი. 

Lemma: ch'rak'v-i  
Number: 27643  
ჭრაკვ-ი (ჭრაკვის) ბოტან. ჭლაკვი. იხ. სორხი, სოხი (ა. მაყ.). 

Lemma: ch'rak-i  
Number: 27644  
ჭრაქ-ი (ჭრაქის) იგივეა, რაც ჭლაქი, -- ჭრაქი. შდრ. კოჭობი. 

Lemma: ch'rel-i  
Number: 27645  
ჭრელ-ი, ჭრე-ი (ჭრელ/რს) ჭრელი. იხ. კაბო; რჭელი. შდრ. ლაზ. ჭელერი // ჭერელი ჭრელი (ნ. მარი). 

Lemma: ch'u  
Number: 27646  
ჭუ (ჭუს) იგივეა, რაც ჭი, ჭჷ, -- ნაწლავი. შდრ. ოჭიში; ჸვერეჭი; ლაზ. მჭუ ნაწლავი (ნ. მარი). 

Lemma: ch'ua1  
Number: 27647  
ჭუა1 (ჭუას) ტკივილი; სატკივარი; სენი, ავადმყოფობა. ვა გჷგეგებუ ჩქიმი ჭუა: ი. ყიფშ., გვ. 167 -- არ შეიძლება გაგებულ
იქნას ჩემი ტკივილი. ჭუას მუ წამალი {ვ}უსვა: ი. ყიფშ., გვ. 166 -- სატკივარს რა წამალი წავუსვა? ელჷ ართგურ მაჸალეშე
მუში ჭუაშ მალამას: მასალ., გვ. 71 -- ელის ერთგული მეგობრისაგან თავისი ტკივილის მალამოს. თე ჭუაშე მირსხენდუ ნი,
ფერი მითინი მა ვა ბძირი: ი. ყიფშ., გვ. 119 -- ამ ტკივილისაგან რომ მიხსნიდა, ისეთი ვინმე მე ვერ ვნახე. შხვა ჭუეფცჷთი
ბრელც ოხვარ -- სხვა სატკივრებსაც ბევრს შველის. ქ გურიშ(ი) ჭუა გულის ტკივილი, გულის წვა. გურიში ნწარე ჭუა მიღუ:
ქხს, 1, გვ. 169 -- გულის მწარე (მწვავე) ტკივილი მაქვს. ჸოროფა რე სნეულება, მაჸვილარი გურიშჭუა: ი. ყიფშ., გვ. 135 --
სიყვარული სნეულებაა, მკვლელი გულისტკივილი. ქ დუდიშ{ი} ჭუა თავის ტკივილი: მუშენი დუდიში ჭუათჷ თაში
იბწვალებუქინი!: ი. ყიფშ., გვ. 70 -- რატომ თავის ტკივილით ასე რომ ვწვალობ! ქ კუჭიშ(ი) ჭუა კუჭის ტკივილი, წვა. კუჭიში



ჭუა გოჭირუ-და, ხათე მეისქუნცია: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 143 -- კუჭის ტკივილი თუ გაქვს, მაშინვე შეგიწყვეტსო. 

Lemma: ch'ua2  
Number: 27648  
ჭუა2 (ჭუას) იგივეა, რაც ჭვენა, -- სახელი აჭუ(ნ) ზმნისა -- 1. ტკივილი; 2. წვა. შხვაში ჭუა შხვას ვააჭუნია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ.
159 -- სხვისი ტკივილი სხვას არ სტკივაო. ვართ აჭუ მუთუნს, ვართ მუთუნი: მ. ხუბ., გვ. 25 -- არაფერი არ სტკივა, არც
არაფერი. ჭვენათ // ჭუათ მუთუნი ვამაჭუ -- ტკივილით არაფერი არ მტკივა. აჭუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის
მწკრივებში ობიექტური წყობით: მ-აჭუ(ნ) მტკივა, გ-აჭუ(ნ) გტკივა, აჭუ(ნ) სტკივა და ა.შ.) გრდუვ. სტატიკ. სტკივა. 

Lemma: ch'uala  
Number: 27649  
ჭუალა (ჭუალას) სახელი ჭუნს, იჭუუ(ნ) ზმნათა -- 1. {და}წვა; ხე დო კუჩხიში ჭუალა: ი. ყიფშ., გვ. 161 -- ხელისა და ფეხის
{წა}წვა (სიცივით). დაჩხირი ოტიბუანს, მარა ჭუალა ხოლო უჩქუნია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 35 -- ცეცხლი ათბობს, მაგრამ
{და}წვაც იცისო. სქანი ჸოროფა მა ბჭუნს, თეში კვესი ვაჭუნც ობედის: ი. ყიფშ., გვ. 120 -- შენი სიყვარული მე მწვავს, ისე
კვესი არ წვავს აბედს. ვორწყექი ნი, ვიჭუუქუ: ი. ყიფშ., გვ. 118 -- რომ ვხედავ, ვიწვები. 2. გადატ. {გამო}ცხობა. ქორთუქ
თქუუა: ჭკჷდიში ჭუალა ვამიჩქ: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 145 -- ქართველმა თქვაო: მჭადის {გამო}ცხობა (შეწვა) არ ვიციო. ქ
ალაჭუალა გურიში დაწვა გულისა, -- წყენა, უკმაყოფილება. გურქ ქალააჭუ ბაღანას -- ეწყინა (გული დაეწვა) ბავშვს. ქ
ბედიში ჭუალა ბედის {და}წვა, -- უბედურება. ჩქიმი ბედიში ჭუალა რდუ თენა -- ჩემი უბედურება (ბედის {და}წვა) იყო ეს. ქ
გურიში ჭუალა გულის წვა, -- შებრალება, შეცოდება: გურს ბჭუნს ე გარგუებული -- მებრალება (მეცოდება) ეს უბედური.
ჭუნს (დოჭუ დაწვა, დოუჭუ დაუწვავს, დონოჭუე(ნ) დაწვავდა თურმე) გრდმ. წვავს. იჭუნს (დიიჭუ შეიწვა, დუუჭუ შეუწვავს) გრდმ. სათავ.
ქც. ჭუნს ზმნისა -- იწვავს თავისას. უჭუნს (დუუჭუ დაუწვა, დუუჭუ დაუწვავს) გრდმ. სასხვ. ქც. ჭუნს ზმნისა -- უწვავს. იჭუ{უ}(ნ) (დიიჭუ
დაიწვა, დოჭვე{ლ/რე}(ნ) დამწვარა) გრდუვ. ვნებ. ჭუნს ზმნისა -- იწვება. აჭუ{უ}(ნ) (დააჭუ დაეწვა, დოჭუუ დასწვია) გრდუვ. ვნებ. უჭუნს
ზმნისა -- ეწვება. იჭვე(ნ) (იჭუ შესაძლებელი გახდა {შე}წვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ჭუნს ზმნისა -- შეიძლება {შე}წვა.
აჭვე(ნ) (აჭუ შეძლო {შე}ეწვა, -- , ნოჭუე(ნ) შესძლებია {შე}წვა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უჭუნს ზმნისა -- შეუძლია {და}წვას, {შე}წვას.
ოჭვაფუანს (ოჭვაფუუ აწვევინა, უჭვაფუაფუ უწვევინებია, ნოჭვაფუე(ნ) აწვევინებდა თურმე) კაუზ. ჭუნს ზმნისა -- აწვევინებს. მაჭუალი
მიმღ. მოქმ. მწველი. ოჭვალი, ოჭუალი მიმღ. ვნებ. მყ. საწვავი. ჭვილი, ჭვირი მიმღ. ვნებ. წარს. {შე}მწვარი, {და}მწვარი. ნაჭვი მიმღ.
ვნებ. წარს. ნაწვი, ნაწვავი. ნაჭუერი მიმღ. ვნებ. წარს. წვის საფასური. უჭუ მიმღ. უარყ. უწვი, {შე}უწვავი. შდრ. ლაზ. ჭჳ: ბჭუმ
ვწვავ, ვხრაკავ (ნ. მარი). 

Lemma: ch'uan  
Number: 27650  
ჭუან იხ. ამჭუანი. 

Lemma: ch'uapa  
Number: 27651  
ჭუაფა (ჭუაფას) სახელი ი{ნ}ჭუანს ზმნისა -- სწრაფვა, ჩქარება, ლტოლვა. იხ. ნჭუაფა. 

Lemma: ch'uak-i  
Number: 27652  
ჭუაქ-ი (ჭუაქის) ბოტან. ჭლაკვი. 

Lemma: ch'ua_jab-i  
Number: 27653  
ჭუა -- ჯაბ-ი (ჭუა-ჯაბის) ტკივილ-ჯავრი. გურალაჭვილც ემიტახჷნც ჭუა-ჯაბის: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 18 -- გულდამწვარს
აღმიძრავს (ამიტეხს) სატკივარსა და ჯავრს. 

Lemma: ch'ubarua  
Number: 27654  
ჭუბარუა (ჭუბარუას) სახელი {მუ}უჭუბარუანს ზმნისა -- მოწევა, მოქაჩვა ჩიბუხისა (თამბაქოსი). 

Lemma: ch'uber-i1  
Number: 27655  
ჭუბერ-ი1 (ჭუბერს) ბოტან. მაღლარი, თეთრყურძნიანი ვაზის ჯიშია, ისხამს ცილინდრული ფორმის წვრილ მტევანს,
მარცვალი წვრილია. ღვინო დგება კარგი, დამახასიათებელი გემოთი და სუნით (გ. ელიავა, კატალ., გვ. 28). 

Lemma: ch'uber-i2  
Number: 27656  
ჭუბერ-ი2 (ჭუბერს) მოწითალო, აყალო მიწა, რომელსაც იყენებენ თიხის ჭურჭლის გასაკეთებლად, -- წაბლისფერნარევი
თიხა. შდრ. ჭუბური. 

Lemma: ch'ubish-i  
Number: 27657  
ჭუბიშ-ი (ჭუბიშის) ტოპონ. ადგილი, სადაც იღებენ ქვევრების თავდასახურავ აყალო მიწას (გ. ელიავა,... კატალ., გვ. 52). 

Lemma: ch'ubra  
Number: 27658  
ჭუბრა (ჭუბრას) წაბლისფერი. ოჭიშჭუბრა ჩხოუ წაბლისფერზურგიანი (ზურგწაბლისფერი) ძროხა. შდრ. ჭუბურო. 

Lemma: ch'ubur-i  
Number: 27659  
ჭუბურ-ი (ჭუბურს) ბოტან. წაბლი (ნაყოფი და ხე). არძო, არძო ჭუბური დო ჭყონი: ქხს, 1, გვ. 32 -- ყველა, ყველა წაბლი და
მუხა. შხვაში ნანძგილა ჭუბურს ჭკომუნს: თ. სახოკ., გვ. 264 -- სხვისი ხელით დარჩეულ წაბლს ჭამს. ჭუბური წყარს
ვენშეშქვანს -- წაბლი (ხე) წყალს არ შეიშვებს. შდრ. ლაზ. ჭუბური წაბლი, წაბლის ხე (ნ. მარი). 

Lemma: ch'ubura  
Number: 27660  



ჭუბურა (ჭუბურას) თიხაა ერთგვარი, წაბლისფერი. 

Lemma: ch'uburishi  
Number: 27661  
ჭუბურიში ფერ-ი (ჭუბურიში ფერს) წაბლისფერი. 

Lemma: ch'uburo  
Number: 27662  
ჭუბურო (ჭუბუროს) წაბლისფერი. ჭუბურო ხოჯი წაბლისფერი ხარი. შდრ. ჭუბრა. 

Lemma: ch'uburona  
Number: 27663  
ჭუბურონა (ჭუბურონას) იგივეა, რაც ოჭუბურე, -- ტოპონ. წაბლის ხეებიანი ადგილი, -- წაბლნარი. 

Lemma: ch'uburua  
Number: 27664  
ჭუბურუა (ჭუბურუას) იხ. მო-ჭუბურუა. 

Lemma: ch'ubursan-i  
Number: 27665  
ჭუბურსან-ი (ჭუბურსანს) ხელსაწყო-იარაღი რქის სათლელად (მასალები, ტ. 2, ნაწ. 1, გვ. 234). იყენებდნენ ამ ხელსაწყოს
მჭედლები საქონლის (ხარი, კამეჩი, ცხენი) ჩლიქების მოსაწმენდად (მოსათლელად) დაჭედვის წინ. ქლიბის მსგავსი ბოლოც
აქვს. 

Lemma: ch'uburxinj-i  
Number: 27666  
ჭუბურხინჯ-ი (ჭუბურხინჯის, ჭუბურხინს) ტოპონ. სოფელია. ჭუბურხინჯი ღ ჭუბურიში ხინჯი წაბლის ხიდი. 

Lemma: ch'ueba  
Number: 27667  
ჭუება (ჭუებას) იგივეა, რაც ჭვენა, ჭუა2, -- ტკივილი, სატკივარი. ...ეთეჲშა თეშ მაკითხე დო მარჩქილეს დუცუ
ვარჭუებუდანი!: მ. ხუბ., გვ. 105 -- ...იქამდე ამის მკითხველსა და მსმენელს თავი არ აგტკივებოდეთ. 

Lemma: ch'uva  
Number: 27668  
ჭუვა (ჭუვას) იგივეა, რაც ჭუა. 

Lemma: ch'uia  
Number: 27669  
ჭუია (ჭუიას) ზოოლ. ინდაური; ინდაურის ჭუკი (ნაშიერი). 

Lemma: ch'uk'-i  
Number: 27670  
ჭუკ-ი (ჭუკის) ზოოლ. თაგვი. ჭუკი ხვიმირას ვენთმინტირედუა დო კოტულას ეკმი{ნ}კირანდუა -- თაგვი ხვრელში ვერ
ეტეოდაო და უკან პატარა ქოთანს იბამდაო. ცხვენიშა ნეძი გიმამიძჷ, ჭუკი უხუტორუანც: ი. ყიფშ., გვ. 148 -- სხვენზე
კაკალი (ნიგოზი) მიდევს, თაგვი აკრატუნებს. გალენი ჭუკიქ დინახალენი ჭუკი გეგინორაჸუა: ა. ცაგ., გვ. 81 -- გარეულმა
(გარეთა) თაგვმა შინაური (შიგნითა) თაგვი გააგდოო (გადარეკაო). კატუს რხინი უღუდუ დო ჭუკენს ჭყვადუა: ი. ყიფშ., გვ.
178 -- კატას ლხინი ჰქონდა და თაგვებს გაწყვეტა. მეგრელები თაგვის სახელს არ ახსენებენ (ტაბუ ადევს), ამბობენ:
კუდელამი კუდიანი; კიბირ-მოჭკადილი კბილ-მოჭედილი. იხ. ოხვამეში ჭუკი. 

Lemma: ch'uk'ia  
Number: 27671  
ჭუკია! ჭუკია! შორსდ. ინდაურის მოხმობა. 

Lemma: ch'uk'i_shankar-i  
Number: 27672  
ჭუკი -- შანქარ-ი (ჭუკი-შანქარს) დარიშხანი (თაგვ-შაქარი). 

Lemma: ch'uk'ish  
Number: 27673  
ჭუკიშ კიბირ-ი (ჭუკიშ კიბირს) ძირმაგარა (სიტყვ.-სიტყვ. თაგვის კბილი). 

Lemma: ch'uman  
Number: 27674  
ჭუმან, ჭუმანი ზმნზ. ხვალ. ამდღა-სქანი, ჭუმან -- შხვაში: ქხს, 1, გვ. 83 -- დღეს -- შენი, ხვალ -- სხვისი. ამდღარიში უჯგუში
ჭუმანი რე: ი. ყიფშ., გვ. 56 -- დღევანდელზე უკეთესია ხვალ. შდრ. ლაზ. ჭუმანი დილა (ნ. მარი). იხ. ჭუმე. 

Lemma: ch'umaner-i  
Number: 27675  
ჭუმანერ-ი (ჭუმანერს) ხვალინდელი. ჭუმანერი ქოთომიშა ამდღარი კვერცხი მისხუნუნია: ა. ცან., გვ. 129 -- ხვალინდელ
ქათამს დღევანდელი კვერცხი მირჩევნიაო. 

Lemma: ch'ume  
Number: 27676  
ჭუმე ზმნზ. იგივეა, რაც ჭუმანი, -- ხვალ. ჭუმე თექ მეურქი: მ. ხუბ., გვ. 350 -- ხვალ იქ მივდივარ. ჭუმე წაგენა ათასის: ქხს, 1,
გვ. 210 -- ხვალ წააგებენ ათასს. ამდღარ საქმე ჭუმეშა ვაგნოდვავა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 7 -- დღევანდელ საქმეს



სახვალიოდ ნუ გადადებო. 

Lemma: ch'umenel/r-i  
Number: 27677  
ჭუმენელ/რ-ი (ჭუმენელ/რს) იგივეა, რაც ჭუმანერი, -- ხვალინდელი. ჭუმენერი სახარჯოს ამსერ ივშინქ მა სარალო: ქხს,
1, გვ. 218 -- ხვალინდელ საზრდოს (სახარჯოს) ამეღამ ვიშოვი მე საბრალო. ჭუმენერი დო გეღანიში ულაშენი ვარია
ქარაგადაფუუ: მ. ხუბ., გვ. 36 -- ხვალინდელ და ზეგინდელ წასვლაზე უარი ათქმევინა. 

Lemma: ch'umeser-i  
Number: 27678  
ჭუმესერ-ი (ჭუმესერს) ზმნზ. ხვალღამ. 

Lemma: ch'umesh  
Number: 27679  
ჭუმეშ გეღან(ი) ზმნზ. ხვალის ზეგ; ზეგის იქით. ჭუმეშ გეღან ართი კაპეკი ორკჷნ თის ქუმოიღანქ თაქია: მ. ხუბ., გვ. 225 --
ხვალის ზეგ (ზეგის იქით) ერთი კაპიკი რომ აკლია, იმას მოგიტან აქო. 

Lemma: ch'umin-i  
Number: 27680  
ჭუმინ-ი (ჭუმინს) შხუილი. რუმინიას ბომბი გიაშქუნ, მეუღუ ჭუმინ-ჭუმინია: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 162 -- რუმინეთს ბომბი რომ
დაარტყა, მიაქვს შხუილ-შხუილიო. შდრ. ჟუმინი, ჩუმინი. 

Lemma: ch'uminapa  
Number: 27681  
ჭუმინაფა (ჭუმინაფას) სახელი ოჭუმინუანს ზმნისა -- გასროლა (მოქნევით და ხმის გამოცემით). მინდორიშა ქააჭუმინუუ
ვერდა -- მინდორში ისროლა ვედრო. შდრ. ჭურჭინაფა. 

Lemma: ch'umot'ua  
Number: 27682  
ჭუმოტუა (ჭუმოტუას) იხ. ჭუმუტუა. 

Lemma: ch'umut'el-i  
Number: 27683  
ჭუმუტელ-ი (ჭუმუტელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ჭუმუტანს ზმნისა -- მუჭში უხეიროდ მოზელილი. შდრ. ჭუჭუტელი. 

Lemma: ch'umut'ua  
Number: 27684  
ჭუმუტუა (ჭუმუტუას) სახელი ჭუმუტანს ზმნისა -- უხეიროდ ზელა ცომისა, -- ტიტყნა. ჯგირო დოზე, ნი ჭუმუტა! -- კარგად
მოზილე, უხეიროდ ნუ ზელ (ტიტყნი)! ჭკის ხეშა ქაშეჭუჭუტანს დო ჭკუნს -- მჭადს ხელში ჩაიჭყლეტს და ჭამს. ჭუმუტანს
(დოჭუმუტუუ მოტიტყნა, დოუჭუმუტუუ მოუტიტყნია, დონოჭუმუტუე(ნ) მოტიტყნიდა თურმე) გრდმ. უხეიროდ ზელს, ტიტყნის ცომს.
იჭუმუტუუ(ნ) (დიიჭუმუტუ მოიტიტყნა, დოჭუმუტე{ლ/რე}(ნ) მოტიტყნილა) გრდუვ. ვნებ. ჭუმუტანს ზმნისა -- იტიტყნება, უხეიროდ
იზილება. ოჭუმუტაფუანს (ოჭუმუტაფუუ ატიტყნინა, უჭუმუტაფუაფუ უტიტყნინებია, ნოჭუმუტაფუე(ნ) ატიტყნინებდა თურმე) კაუზ. ჭუმუტანს
ზმნისა -- უხეიროდ აზელინებს, ატიტყნინებს (ცომს, ტალახს და მისთან.). მაჭუმუტალი მიმღ. მოქმ. უხეიროდ მზელელი,
მტიტყნელი. ოჭუმუტალი მიმღ. ვნებ. მყ. უხეიროდ საზელი, სატიტყნი. ჭუმუტელი მიმღ. ვნებ. წარს. უხეიროდ მოზელილი,
მოტიტყნილი. ნაჭუმუტა მიმღ. ვნებ. წარს. უხეიროდ ნაზელი, ნატიტყნი. ნაჭუმუტუერი მიმღ. ვნებ. წარს. უხეიროდ ზელის, ტიტყნის
საფასური. უჭუმუტუ მიმღ. უარყ. უხეიროდ მოუზელელი, მოუტიტყნავი. შდრ. ჭუჭუტუა... 

Lemma: ch'unir-i  
Number: 27685  
ჭუნირ-ი (ჭუნირს) ჭიანური (გ. ელიავა). 

Lemma: ch'ura1  
Number: 27686  
ჭურა1 (ჭურას) ბოტან. აყირო; ყელიანი გოგრა. იხ. კოლო ჭურა; ტუტლა; ჭურაში კოპეშია (ა. მაყ.). 

Lemma: ch'ura2  
Number: 27687  
ჭურა2 (ჭურას) აყიროსაგან გაკეთებული ჭურჭელი სითხის (ღვინო, წყალი...) ჩასასხმელად ან ფქვილის, ღერღილის
ჩასაყრელად. ჭურა ირო წყარს ვეეღანს: ი. ყიფშ., გვ. 178 -- კოკა (აყირო) ყოველთვის წყალს არ მოიტანს. ართი ჭურაში
ე{ფ}შა ქვირი ქომუჩია: ა. ცაგ., გვ. 34 -- ერთი აყიროს სავსე ფქვილი მომეციო. 

Lemma: ch'ura3  
Number: 27688  
ჭურა3 (ჭურას) წისქვილის ნაწილი. წისქვილის მუშაობის დროს გოჟოს პირიდან გადმოსული მარცვალი რომ არ დაიკარგოს,
წისქვილის ზედა ქვის პირზე ვდგამდით პირფართე ჭურას (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 3, გვ. 224). 

Lemma: ch'urash(i)  
Number: 27689  
ჭურაშ(ი) კოპეშია (ჭურაშ(ი) კოპეშიას) ბოტან. აყირო, ყელიანი გოგრა. იხ. კოლოჭურა, ტუტლა, ჭურა (ა. მაყ.). 

Lemma: ch'urgin-i  
Number: 27690  
ჭურგინ-ი (ჭურგინს) იგივეა, რაც შხილინი, შურგინი, -- რაიმე საგნის (მაგ., ისრის...) ქროლის დროს გამოცემული ხმა;
სრბოლა. იხ. ჭვირგაფი. 

Lemma: ch'uria1  



Number: 27691  
ჭურია1 (ჭურიას) ბოტან. კენკეშა (ა. მაყ.). ჭურია ბალახია, ერთ არშინზე იზრდება, ძალიან გემრიელია, სანამ ნორჩია
(მასალები, ტ4, ნაწ. 1, გვ. 216). შდრ. ლაზ. ჭურია მცენარეა, რომელსაც იყენებენ საჭმელში (ნ. მარი). 

Lemma: ch'uria2  
Number: 27692  
ჭურია2 (ჭურიას) ტოპონ. ჭაობიანი ადგილის სახელი. გადატ. თვალი; თვალსაწიერი; ძალიან შორი ადგილი. ჩქიმი ჭიჭე
ჭურია ცაშა მიონჭუნია -- ჩემი პატარა თვალი ცამდე სწვდებაო. ქოიჩქჷნანო, ამხანაგეფი, ჭურიას სქვერეფც
მოხვადჷნი?: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 116 -- იცით, ამხანაგებო, ჭურიაში (ტოპონიმია) შვლებს რაც შეხვდა? ქუა ჭურიას
ქოგუხუნუ -- ქვა ჭურიაში (ძალიან შორს) დააჯინა (ისროლა). შდრ. ჭურია დო ნაბადა. 

Lemma: ch'uria  
Number: 27693  
ჭურია დო ნაბადა (ჭურია დო ნაბადას) ჭურია და ნაბადა ჭაობიანი ადგილებია, სადაც კამეჩებს მიერეკებოდნენ საძოვარზე
(ქხს, 1, გვ. 37, სქოლიო). ჭურია დო ნაბადა რე, ჩელა, სქანი გიმნაზია: ქხს, 1, გვ. 37 -- ჭურია და ნაბადაა, ჩელავ, შენი
გიმნაზია. 

Lemma: ch'uriale  
Number: 27694  
ჭურიალე (ჭურიალეს) ბოტან. მარშანცია. იხ. უჭირალე, უჭურალე (ა. მაყ.). 

Lemma: ch'uru  
Number: 27695  
ჭურუ (ჭურუს) პატარა; პატარყურიანი ან უყურო. ჭურუ თხა, შხური -- პატარაყურიანი თხა, ცხვარი. შდრ. ლაზ. წულუ პატარა
(ნ. მარი). თიკუნადაც იხმარება; მაგ., გიორგიჭურუ პატარაყურიანი გიორგი. 

Lemma: ch'urua  
Number: 27696  
ჭურუა (ჭურუას) სახელი ჭურუნს ზმნისა -- წურვა. ხაშილ კალიეს დობჭურუნთ -- მოხარშულ ეკალას გავწურავთ (მასალები,
ტ3, ნაწ. 2, გვ. 207). ჭურუნს (გოჭურუ გაწურა, გოუჭურუ გაუწურავს, გონოჭურუე(ნ) გაწურავდა თურმე) გრდმ. წურავს. 

Lemma: ch'urkulua  
Number: 27697  
ჭურქულუა (ჭურქულუას) იგივეა, რაც ჭუქაფი, -- სახელი ჭურქულანს ზმნისა -- გალობა, ჭიკჭიკი შაშვისა. ზესქვი
ჭურქულანს -- შაშვი გალობს (ჭახჭახებს). 

Lemma: ch'urghul-i  
Number: 27698  
ჭურღულ-ი (ჭურღულს) იგივეა, რაც ღურჭოლი, ღურჭული, -- ჭიკჭიკი, ჭუკჭუკი, გალობა მერცხლისა, შაშვისა. გადატ.
მხიარული სიცილი, კისკისი. შდრ. რაჭ. ჭურღული ტკბილი მუსაიფი ნელის დაბალი ხმით (ვ. ბერ.). შდრ. გვარი ჭურღულია. 

Lemma: ch'urc'uma  
Number: 27699  
ჭურწუმა (ჭურწუმას) სპილენძის ჭურჭელი. 

Lemma: ch'urch'in-i  
Number: 27700  
ჭურჭინ-ი (ჭურჭინს) რისამე სწრაფად სროლის ან გადაგდების დროს გამოცემული ხმა, -- წუილი, ჭრუილი. შდრ. წურწინი. 

Lemma: ch'urch'inapa  
Number: 27701  
ჭურჭინაფა (ჭურჭინაფას) სახელი ოჭურჭინუანს ზმნისა -- შურდულივით სროლა ან გადაგდება რისამე წუილის ხმის
გამოცემით. თიშ მაშორაშა ქააჭურჭინუუ, მითინს ვამააღინუ -- ისე შორს გადააგდო (შურდულივით), ვერავინ ვერ შეძლო
მოეტანა. გადატ. გაფრენა, გაგიჟება. მუქ გაღოლუ, ოჭურჭინუანქო? -- რა დაგემართა, აფრენ (გაგიჟდი)? ოჭურჭინუანს
(ოჭურჭინუუ ისროლა, უჭურჭინუაფუ უსროლია, ნოჭურჭინაფუე(ნ) ისროდა თურმე) გრდმ. რისამე შურდულივით სროლა წუილის ხმის
გამოცემით. გადატ. აფრენს, გონზე არაა. უჭურჭინუანს (უჭურჭინუუ უსროლა, გადაუგდო; უჭურჭინუაფუ უსვრია, გადაუგდია) გრდმ.
სასხვ. ქც. ოჭურჭინუანს ზმნისა -- შურდულივით უსვრის, გადაუგდებს რასმე. გადატ. აფრენს, გონზე არაა. აჭურჭინე(ნ)
(აჭურჭინუ შეძლო გადაეგდო, -- , ნოჭურჭინაფუე(ნ) შესძლებია ესროლა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უჭურჭინუანს ზმნისა -- შეუძლია
შურდულივით მაგრად ისროლოს, {გადა}აგდოს რამე. ოჭურჭინაფუანს (ოჭურჭინაფუუ {გადა}აგდებინა, ასროლინა; უჭურჭინაფუაფუ
{გადა}უგდებინებია, უსროლინებია; ნოჭურჭინაფუე(ნ) აგდებინებდა, ასროლინებდა თურმე) კაუზ. ოჭურჭინუანს ზმნისა --
შურდულივით (ხმის გამოცემით) მაგრად ასროლინებს, აგდებინებს. მაჭურჭინაფალი მიმღ. მოქმ. მაგრად {გადა}მგდები,
მსროლელი (ხმის გამოცემით). ოჭურჭინაფალი მიმღ. ვნებ. მყ. მაგრად სასროლი, {გადა}საგდები. ჭურჭინაფილი მიმღ. ვნებ. წარს.
მაგრად ნასროლი, {გადა}გდებული. ნაჭურჭინეფი მიმღ. ვნებ. წარს. მაგრად ნასროლი, {გადა}ნაგდები. ნაჭურჭინაფუერი მიმღ. ვნებ.
წარს. მაგრად სროლის, {გადა}გდების საფასური. 

Lemma: ch'urch'inua  
Number: 27702  
ჭურჭინუა (ჭურჭინუას) იგივეა, რაც ჭურჭინაფა. 

Lemma: ch'urch'ul-i1  
Number: 27703  
ჭურჭულ-ი1 (ჭურჭულს) 1. წინწკალი; პატარა ბუშტუკები, რომლებიც მოადგება ზევით არაყს, წყალს; შხეფები; 2. წინწკლები.
იხ. ჭვარჭვალი. 

Lemma: ch'urch'ul-i2  
Number: 27704  



ჭურჭულ-ი2 (ჭურჭულს) ანატომ. გუგა. თოლიში ჭურჭული თვალის გუგა (ი. ყიფშ.); წერტილი. თქვანი თოლიში ჭურჭულს
ქოგვალეე -- თქვენი თვალის გუგას შემოვევლე. შდრ. ნაკაკა თოლი. 

Lemma: ch'urch'ul-i3  
Number: 27705  
ჭურჭულ-ი3 // ჭურჭულუა (ჭურჭულს, ჭურჭულუას) სახელი ჭურჭულანს ზმნისა -- გალობა, ჭიკჭიკი; ჭუკჭუკი; ჟღურტული.
ირთანც დო სქიბუ ვარე, ჭურჭულანც დო ჩიტი ვარე: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 170 -- ბრუნავს და დოლაბი არაა, ჭიკჭიკებს და
ჩიტი არაა (გამოცანა: საათი). გოთანაშა ჟი პირეფცჷ ჩიტი გიმაჭურჭულანცჷ -- გათენებამდე ზევით ყვავილებში ჩიტი
ჭიკჭიკებს. სერ-სერითი გიჭურჭულა: შ. ბერ., გვ. 183 -- ღამ-ღამობით გიჭიკჭიკებ. ჭურჭულანს (ჭურჭულუუ იჭიკჭიკა, უჭურჭულუუ
უჭიკჭიკებია, ნოჭურჭულუე(ნ) ჭიკჭიკებდა თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ. ჭიკჭიკებს. უჭურჭულანს (უჭურჭულუუ უჭიკჭიკა, უჭურჭულუუ
უჭიკჭიკებია) გრდმ. სასხვ. ქც. ჭურჭულანს ზმნისა -- უჭიკჭიკებს. აჭურჭულე(ნ) (აჭურჭულუ შეძლო ეჭიკჭიკა, -- , ნოჭურჭულუე(ნ)
შესძლებია ეჭიკჭიკა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უჭურჭულანს ზმნისა -- შეუძლია იჭიკჭიკოს. მაჭურჭულარი, მაჭურჭულე მიმღ. მოქმ.
მოჭიკჭიკე. ოჭურჭულარი, ოჭურჭულე მიმღ. ვნებ. მყ. საჭიკჭიკო. ნაჭურჭულა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაჭიკჭიკი. ნაჭურჭულუერი მიმღ. ვნებ.
წარს. ჭიკჭიკის საფასური. იხ. ღურჭული; ჭუქაფი. 

Lemma: ch'urch'ul-i4  
Number: 27706  
ჭურჭულ-ი4 (ჭურჭულს) იგივეა, რაც ჭვარჭვალი, -- წანწკარი, წყლის (სითხის) წვრილად და ცოტ-ცოტად დენა საიდანმე
(მილი, კლდე...); წურწური. წყარი მოურს, მოჭურჭულანს -- წყალი მოდის, მოწანწკარებს. 

Lemma: ch'urch'ulam-i  
Number: 27707  
ჭურჭულამ-ი (ჭურჭულამს) წინწკლებიანი; წერტილებიანი (მაგ., ქსოვილი). დიდაქ კაბა დომიჭუუ ჟი დო თუდო
ჭურჭულამი: ქხს, 1, გვ. 255 -- დედამ კაბა შემიკერა ზევით და ქვევით ჭრელი (წინწკლებიანი). იხ. ჭურჭული1. 

Lemma: ch'urch'uler-i  
Number: 27708  
ჭურჭულერ-ი (ჭურჭულერს) იგივეა, რაც ჭურჭულამი, -- დაწინწკლული, წინწკლებიანი. 

Lemma: ch'urch'ulua  
Number: 27709  
ჭურჭულუა (ჭურჭულუას) იხ. ჭურჭული3. 

Lemma: ch'urxul-i  
Number: 27710  
ჭურხულ-ი (ჭურღულს) ჭახჭახი. ზესქვი უჩა, კუდელ ფიჩა, ქჷგმაგონი სქანი ჭურხული -- შავო შაშვო, კუდგაშლილო,
გამაგონე შენი ჭახჭახი. 

Lemma: ch'ut'el-i  
Number: 27711  
ჭუტელ-ი (ჭუტელ/რს) ჭუტელი; ჯინჭარი (კ. შელია). ჭკჷჭკჷტია ჭკუჭკუთელი მიკოჭკუჭკუ ჭუტელცჷ -- ჭიანჭველა გროვად
(ჯგუფად) მიჭუჭკულა ჯინჭარზე. 

Lemma: ch'ut'ua  
Number: 27712  
ჭუტუა (ჭუტუას) იგივეა, რაც ჭვიტუა, -- ხუჭვა. მუჭო თოლენს დოჭუნსჷნი, ხათე დოჭუტუნს ინა თოლენსია: მ. ხუბ., გვ. 11 --
როგორც კი თვალებს დაწვავს, მაშინვე დახუჭავს ის თვალებსო. თოლ-ჭუტუა თვალხუჭობანა (ბავშვთა თამაში). შდრ. იმერ.
ჭუტვა დახუჭვა (ვ. ბერ.). 

Lemma: ch'ukap-i  
Number: 27713  
ჭუქაფ-ი (ჭუქაფის) იგივეა, რაც ჭურჭული3, -- ჭიკჭიკი, ჭუკჭუკი. ზესქვი ჭუქანს -- შაშვი ჭიკჭიკებს (ჭახჭახებს). 

Lemma: ch'ukua  
Number: 27714  
ჭუქუა (ჭუქუას) სახელი ჭუქანს ზმნისა -- ჭიკჭიკი. ჩიტიცალო ბჭუქუვათ, ზესქვიცალო ვკუთუათ: ი. ყიფშ., გვ. 159; ქხს, 1,
171 -- ჩიტივით ვიჭიკჭიკოთ, შაშვივით ვიკუტკუტოთ. ჭუქანს (ჭუქუუ იჭიკჭიკა, უჭუქუუ უჭიკჭიკია, ნოჭუქუე(ნ) ჭიკჭიკებდა თურმე)
გრდუვ. საშ. მოქმ. ჭიკჭიკებს, ჭახჭახებს. 

Lemma: ch'uch'atua  
Number: 27715  
ჭუჭათუა (ჭუჭათუას) კუმშვა, ხრუსტვა (პ. ჭარ.). 

Lemma: ch'uch'el-i  
Number: 27716  
ჭუჭელ-ი (ჭუჭელს) იხ. ჭუჭელე. 

Lemma: ch'uch'ele  
Number: 27717  
ჭუჭელე (ჭუჭელეს) ბოტან. ჯინჭარი, ჭინჭარი. ჭუჭელეს ჭუჭელე ელაფალუნსია: ა. ცან., გვ. 129 -- ჭინჭარი ჭინჭარს
ამოიყრისო. ვარდისჷ დო ჭუჭელესჷ წორო ნოღვედესუ ბინა: ქხს, 1, გვ. 97 -- ვარდსა და ჭინჭარს ერთად ჰქონიათ ბინა.
გინიფრთუქუ ჭუჭელო: ქხს, 1, გვ. 210 -- გადავიქცევი ჭინჭრად. იხ. ოზეშ ხოჯი. 

Lemma: ch'uch'eleshi  
Number: 27718  



ჭუჭელეში დიდა (ჭუჭელეში დიდას) ბოტან. ჯინჭრის დედა. იხ. მაჭუჭელაია, ოწოწია (ა. მაყ.). 

Lemma: ch'uch'elia  
Number: 27719  
ჭუჭელია (ჭუჭელიას) ბოტან. იგივეა, რაც ჭუჭელე, -- ჯინჭარი. ...ვარდის ჭუჭელია მაჸალეთჷ ვარგჷნი: კ. სამუშ., ქართ.
ზეპ., გვ. 20 -- ...ვარდს ჭინჭარი თანატოლად არ გამოადგება. 

Lemma: ch'uch'elon-i  
Number: 27720  
ჭუჭელონ-ი (ჭუჭელონს) ტოპონ. ადგილი, სადაც ბევრი ჭინჭარი ხარობს (არის). 

Lemma: ch'uch'k'ut'ia  
Number: 27721  
ჭუჭკუტია (ჭუჭკუტიას) ბოტან. ფუნთუშა. იხ. პუჭკუტია (ა. მაყ.). 

Lemma: ch'uch'u  
Number: 27722  
ჭუჭუ (ჭუჭუს) 1. ნამქერი (გ. ელიავა). 2. ანთროპონიმი. 

Lemma: ch'uch'ua  
Number: 27723  
ჭუჭუა (ჭუჭუას) სახელი აჭუჭუუ(ნ) ზმნისა -- კოცნა (ი. ყიფშ.). შიო, ჩიტი! გოფურინი, ქემეუღი თენა თის, დიო ხესჷ ქემეჩი
დო უკული ქააჭუჭი (// ქააჯუდი) პის: ი. ყიფშ., გვ. 0113 -- აქშა, ჩიტო, გაფრინდი, მიუტანე ეს მას, ჯერ ხელში მიეცი და
შემდეგ აკოცე პირზე. ნანაია, ნანა-სქუა, მორთ, ქუმაჭუჭი!: ი. ყიფშ., გვ. 136 -- ნანა, ნანა -- შვილო, მოდი, მაკოცე. ანწი
გიიკურცხინე დო ქუმაჭუჭი!: შ. ბერ., გვ. 158 -- აწი გაიღვიძე და მაკოცე! აჭუჭუუ(ნ) (ქააჭუჭუ აკოცა, ქოუჭუჭინუ უკოცნია, ქონოჭუჭუე(ნ)
აკოცებდა თურმე) გრდმ. აკოცებს. 

Lemma: ch'uch'ul-i  
Number: 27724  
ჭუჭულ-ი, ჭუჭულია (ჭუჭულ/რს, ჭუჭულიას) იგივეა, რაც წიწილა, -- ზოოლ., მოფერ. წიწილა. შდრ. საბა: ბატთა, იხუთა და
მისთანათა მართვეს ჭუჭული ეწოდება; ლაზ. ჭუჭული წიწილა (ნ. მარი); გურ. ჭუჭული წიწილა ქათმისა (ი. ჭყ., ს. ჟღ., ა. ღლ.). 

Lemma: ch'uch'ut'-i  
Number: 27725  
ჭუჭუტ-ი, ჭუჭუტა (ჭუჭუტის, ჭუჭუტას) მოზელილი თიხის გუნდა, რომელსაც ოთხკუთხა ფორმა აქვს. თიხის ჭურჭლის
გასაკეთებელ მზა ცომს დაჭრიან ისე, რომ ერთმა კაცმა შეძლოს აწევა და წაღება. ამ ნაჭერს, რომელიც, დაახლოებით 30-32
კილოგრამი იქნება, ჭუჭუტას ეძახიან (მასალები, ტ. 2, ნაწ. 1, გვ. 222; 235). 

Lemma: ch'uch'ut'el/r-i  
Number: 27726  
ჭუჭუტელ/რ-ი (ჭუჭუტელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ჭუჭუტანს ზმნისა -- მუჭით მოზელილი (ცომი, ტალახი...); დაგუნდავებული.
შდრ. ჭუმუტელი. 

Lemma: ch'uch'ut'ia  
Number: 27727  
ჭუჭუტია (ჭუჭუტიას) მუჭში მოზელილი პატარა გუნდა (მაგ., ტალახის, ცომის...). 

Lemma: ch'uch'ut'ua  
Number: 27728  
ჭუჭუტუა (ჭუჭუტუას) იგივეა, რაც ჭუმუტუა -- სახელი ჭუჭუტანს ზმნისა -- მუჭში მოზელა და დაგუნდავება, ჭმუჭნა (ცომისა,
ტალახისა...). უკული ვკვარკვატანთ, ვჭუჭუტანთ დიხას -- შემდეგ ვამრგვალებთ, ვაგუნდავებთ მიწას. თეში ვაგაჭკომენო
თე ჭკიდი, ვაჭუჭუტუენი? -- ისე ვერ შეჭამ ამ მჭადს, რომ არ მოზილო. ჯგირო მოჭუჭუტევა ჸვალი, უკული მუუკალამევა
დუდი დო გეშეეღია -- კარგად მოზილეო ყველი, შემდეგ თავი შეუკარიო და ამოიღეო. 

Lemma: ch'uch'uxapa  
Number: 27729  
ჭუჭუხაფა (ჭუჭუხაფას) სახელი უჭუჭუხანს ზმნისა -- ხეზე ასვლისას მიშველება ქვემოდან შედგომით, -- ჭოპიტი (გურ.).
ქომიჭუჭუხე დო იშებლენქ ჯაშა -- მიჭოპიტე და ავალ ხეზე. უჭუჭუხანს (ქუუჭუჭუხუუ მიეშველა, ქოუჭუჭუხუაფუ მიშველებია,
ქონოჭუჭუხაფუე(ნ) მიეშველებოდა თურმე) გრდმ. ხეზე ასვლისას მიეშველება, უჭოპიტებს. 

Lemma: ch'ux-i  
Number: 27730  
ჭუხ-ი (ჭუხის) ქარწვიმიანი ამინდი (პ. ცხად.); ქარიშხალი. 

Lemma: ch'e'  
Number: 27731  
ჭჷ (ჭჷს) იგივეა, რაც ჭი, ჭუ, -- ნაწლავი. ჭჷ-ს მრავლობითი რიცხვი არ აქვს. სქვერიში ჭჷთჷ პკჷრი ჭა -- შვლის ნაწლავით
შევკარი ჩალა. შდრ. ოჭიში. 

Lemma: ch'e'mot-i  
Number: 27732  
ჭჷმოთ-ი (ჭჷმოთის) იგივეა, რაც ჭიმოთი. თე ზჷმოთი, თე ჭჷმოთი ვამიჩქუ, იჸიიდჷ მუსხიი ხანცჷ -- ეს ზიდვა, ეს ჭიმვა
(ღრიანცელი), არ ვიცი, იქნებოდა რამდენ ხანს. 

Lemma: ch'e'n//ch'e'ne'(ch'e'ne'-s)  
Number: 27733  
ჭჷნ//ჭჷნჷ(ჭჷნჷ-ს) იგივეა, რაც ჭინუ. დაქ მეკვათჷ ჭჷნჷ: ქხს, 2, გვ. 40 -- დამ მოჭრა წნელი. 



Lemma: ch'e'rak'il-i  
Number: 27734  
ჭჷრაკილ-ი (ჭჷრაკილ/რს) იხ. ჭირაკილი, -- დაგრეხილი; დამჭკნარი; დანაოჭებული. ...მარა ღვანწკი ჭჷრაკილი
მუთუნითჷ ვეშარშაფუ -- ...მაგრამ ღაწვები დამჭკნარი (დანაოჭებული) ვერაფრით ამოგივსია. 

Lemma: ch'e'rak'ua  
Number: 27735  
ჭჷრაკუა (ჭჷრაკუას) იხ. ჭირაკუა. ფურცელიში ჟინი პიჯი დოჭჷრიკუ/ჷ: ყაზაყ., 01.06.1930, გვ. 3 -- ფოთლის ზედაპირი
დააჭკნო. 

Lemma: ch'e'rok'il-i  
Number: 27736  
ჭჷროკილ-ი (ჭჷროკილს) იგივეა, რაც ჭირაკილი, -- დამჭკნარი, დაჭკნობილი. 

Lemma: ch'e'rch'in-i  
Number: 27737  
ჭჷრჭინ-ი (ჭჷრჭინს) იხ. ჭირჭინი, -- ჭრიჭინი. 

Lemma: ch'e'rch'ina  
Number: 27738  
ჭჷრჭინა (ჭჷრჭინას) იხ. ჭირჭინა, -- ჭრიჭინა. 

Lemma: ch'e'rch'q'in-i  
Number: 27739  
ჭჷრჭყინ-ი (ჭჷრჭყინს) ჭიჭყინი. 

Lemma: ch'e'rxin-i  
Number: 27740  
ჭჷრხინ-ი (ჭჷრხინს) იხ. ჭირხინი, -- ჭიხვინი. გადატ. უშნო სიცილ-კისკისი. 

Lemma: ch'e'pana  
Number: 27741  
ჭჷფანა (ჭჷფანას) იხ. ჭიფანა, -- წვრილი; წვრილმანი. 

Lemma: ch'e'pe  
Number: 27742  
ჭჷფე (ჭჷფეს) იხ. ჭიფე, -- წვრილი; ვიწრო. 

Lemma: ch'e'she'mare't'-i  
Number: 27743  
ჭჷშჷმარჷტ-ი (ჭჷშჷმარჷტის) იგივეა, რაც ჭიშმარიტი. 

Lemma: ch'e'ch'mat-i  
Number: 27744  
ჭჷჭმათ-ი (ჭჷჭმათის) მარჯვე (დ. ფიფია). ჭჷჭმათი ბაღანა მარჯვე ბავშვი. 

Lemma: ch'e'ch'ot-i  
Number: 27745  
ჭჷჭოთ-ი (ჭჷჭოთის) იხ. ჭიჭოთი, -- ბევრის უწესრიგო ხმაური საშიშროების ან მომხდარი უბედურების გამო. 

Lemma: ch'e'ch'ol-i  
Number: 27746  
ჭჷჭოლ-ი (ჭჷჭოლს) იხ. ჭიჭოლი, -- ბევრის ერთად ხმაური. შდრ. ჭჷჭოთი. 

Lemma: ch'q'ala  
Number: 27747  
ჭყალა (ჭყალას) იხ. ნჭყალა, -- სახელი ჭყენს ზმნისა -- წყევლა. ვამონ ოსურეფიშ ჭყალა: ქხს, 1, გვ. 219 -- არ მვნებს
ქალების წყევლა. ჭყალაქ თქუა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 180 -- წყევლამ თქვაო. ჸოროფას ირო ბჭყალე: ქხს, 1, გვ. 137 --
სიყვარულს ყოველთვის ვწყევლი. დღას ვარხვამა, რჭყალე -- არასოდეს არ გლოცავ, (მუდამ) გწყევლი. დიდა სქუას
ჭყანსიანი, ძუძუეფი ხვამანსია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 37 -- დედა შვილს რომ წყევლისო, ძუძუები ლოცავსო. ღორონც
დოუჭყუდას თინა: ქხს, 1, გვ. 61 -- ღმერთმა დასწყევლოს ის. ირო ქობჭყალენთ, მარა: მასალ., გვ. 80 -- მუდამ კი
ვწყევლით, მაგრამ... ჭყალენს // ჭყენს (დოჭყუუ დაწყევლა, დოუჭყუუ დაუწყევლია, დონოჭყუე(ნ) დაწყევლიდა თურმე) გრდმ.
წყევლის. იჭყენს (დიიჭყუ დაიწყევლა თავი, დუუჭყუუ დაუწყევლია თავი) გრდმ. სათავ. ქც. ჭყენს ზმნისა -- იწყევლის (თავს).
უჭყენს (დუუჭყუუ დაუწყევლა, დუუჭყუუ დაუწყევლია) გრდმ. სასხვ. ქც. ჭყენს ზმნისა -- უწყევლის. იჭყებუ{უ}(ნ) (დიიჭყუუ დაიწყევლა,
დოჭყე{ლე}(ნ) დაწყევლილა) გრდუვ. ვნებ. ჭყენს ზმნისა -- იწყევლება. ეჭყებუ{უ}(ნ) (დეეჭყუუ დაეწყევლა, დოჭყუუ დასწყევლია)
გრდუვ. ვნებ. უჭყენს ზმნისა -- ეწყევლება. იჭყენე(ნ) (იჭყენუ შესაძლებელი გახდა {და}წყევლა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
ჭყენს ზმნისა -- შეიძლება {და}წყევლა. აჭყენე(ნ) (აჭყენუ შეძლო {და}ეწყევლა, -- , დონოჭყუე(ნ) შესძლებია {და}ეწყევლა) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. უჭყენს ზმნისა -- შეუძლია {და}წყევლოს. ოჭყალებაფუანს // ოჭყაფუანს (ოჭყაფუუ აწყევლინა, უჭყაფუაფუ
უწყევლინებია, ნოჭყაფ{უაფ}უე(ნ) აწყევლინებდა თურმე) კაუზ. ჭყალენს //ჭყენს ზმნათა -- აწყევლინებს. მაჭყალი მიმღ. მოქმ.
მწყევლელი, მაწყევარი. ოჭყალი მიმღ. ვნებ. მყ. საწყევლი, საწყევარი. ჭყელი, ჭყერი მიმღ. ვნებ. წარს. წყეული. ნაჭყა მიმღ. ვნებ.
წარს. ნაწყევლი. ნაჭყუერი მიმღ. ვნებ. წარს. წყევლის საფასური. {უდუ}უჭყებუ//უჭყუ მიმღ. უარყ. დაუწყეველი. 

Lemma: ch'q'an-i  
Number: 27748  
ჭყან-ი, ჭყანა (ჭყანას) არაქათი, სიმხნევე, ქანცი, ძალა; ღონე, ილაჯი. ჸე, დიივრჩინი, ჭყანი ვამიღუ -- ეხ, დავბერდი,
არაქათი არ მაქვს. ტანს სინთელე რშებუდანი, სახანთი დო ჭყანა: ეგრისი, გვ. 127 -- მოგცემოდეთ ტანთ სიმრთელე,



არაქათი და სიმხნევე. მუჟამც ჭყანაქ ქაშმოდჷრთჷნ, მიდამჸუნუ მარანიშა: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 119 -- როდესაც ძალა
შემიდგა, წამიყვანა მარანში. კოც გიშუუღანს ჭყანასჷ: ი. ყიფშ., გვ. 163 -- კაცს გამოულევს ძალას. 

Lemma: ch'q'anier-i  
Number: 27749  
ჭყანიერ-ი (ჭყანიერს) კარგი, ვარგისი; ღონიერი, ძალიერი. ჭყანიერ დიხას ოკო დაარგუენი პამანდორი -- ვარგის მიწაზე
უნდა დარგო პამიდორი. შდრ. უჭყანიე, უჭყანე. 

Lemma: ch'q'anch'q'a  
Number: 27750  
ჭყანჭყა (ჭყანჭყას) იგივეა, რაც ჭყანჭყილი, -- ჭყლეტილი. ჭყანჭყა პარკი გაჭყლეტილი პარკი. შდრ. ბახვა, წრუანი. 

Lemma: ch'q'anch'q'il/r-i  
Number: 27751  
ჭყანჭყილ/რ-ი (ჭყანჭყილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ჭყანჭყუნს ზმნისა -- დაჭეჭყილი; დაჭყლეტილი. ჭყანჭყილი პარკი
დაჭყლეტილი პარკი. 

Lemma: ch'q'anch'q'ua  
Number: 27752  
ჭყანჭყუა (ჭყანჭყუას) იგივეა, რაც ჭაჭყუა, ჭყაჭყუა, -- სახელი ჭყანჭყუნს ზმნისა -- ჭეჭყ{ვ}ა, ჭყლეტა. ხილს ჭყანჭყუნა
როფეს დო უკული დინაარღვანა ლაგვანს -- ხილს ჭყლეტენ გეჯაში და შემდეგ ჩაყრიან ქვევრში. ქიგიოსხაპუ დო
გოჭყანჭყუ -- დაახტა და გაჭყლიტა. თედო ჯას დუჭყანჭყჷდჷ: მასალ., გვ. 108 -- თედო ხეს გაეჭყლიტა. ჭყანჭყუნს (გოჭყანჭყუ
გაჭყლიტა, გუუჭყანჭყუ გაუჭყლეტია, გონოჭყანჭყუე(ნ) გაჭყლეტდა თურმე) გრდმ. ჭეჭყს, ჭყლეტს. უჭყანჭყუნს (გუუჭყანჭყუ გაუჭყლიტა,
გუუჭყანჭყუ გაუჭყლეტია) გრდმ. სასხვ. ქც. ჭყანჭყუნს ზმნისა -- უჭყლეტს, უჭეჭყავს. იჭყანჭყუ{უ}(ნ) (გიიჭყანჭყუ გაიჭყლიტა,
გოჭყანჭყე{ლ/რე}(ნ) გაჭყლეტილა) გრდუვ. ვნებ. ჭყანჭყუნს ზმნისა -- იჭყლიტება, ისრისება. აჭყანჭყუ{უ}(ნ) (გააჭყანჭყუ გაეჭყლიტა,
გოჭყანჭყუუ გასჭყლეტია) გრდუვ. ვნებ. ჭყანჭყუნს ზმნისა -- ეჭყლიტება. იჭყანჭყე(ნ) (იჭყანჭყუ შესაძლებელი გახდა {გა}ჭყლეტა, --
, -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ჭყანჭყუნს ზმნისა -- შეიძლება {გა}იჭყლიტოს, {გა}ისრისოს. აჭყანჭყე(ნ) (აჭყანჭყუ შეძლო
{გა}ეჭყლიტა, -- , გონოჭყანჭყუე(ნ) შესძლებია გაეჭყლიტა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უჭყანჭყუნს ზმნისა -- შეუძლია {გა}ჭყლიტოს,
{გა}სრისოს. ოჭყანჭყაფუანს (ოჭყანჭყაფუუ აჭყლეტინა, უჭყანჭყაფუაფუ უჭყლეტინებია, ნოჭყანჭყაფუე(ნ) აჭყლეტინებდა თურმე) კაუზ.
ჭყანჭყუნს ზმნისა -- აჭყლეტინებს, ასრესინებს. მაჭყანჭყალი მიმღ. მოქმ. მჭყლეტელი, მჭეჭყელი. ოჭყანჭყალი მიმღ. ვნებ. მყ.
საჭყლეტი, საჭეჭყი. ჭყანჭყილი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ჭყლეტილი, {და}ჭეჭყილი. ნაჭყანჭყა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაჭყლეტი, ნაჭეჭყი.
ნაჭყანჭყუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ჭყლეტის, ჭეჭყის საფასური. {უგუ}უჭყანჭყუ მიმღ. უარყ. {გა}უჭყლეტელი. 

Lemma: ch'q'ap'al-i  
Number: 27753  
ჭყაპალ-ი (ჭყაპალ/რს) 1. ჭყუმპალი, ჭყუმპალაობა. იჭყაპალუ(ნ) (იჭყაპალუ იჭყუმპალა, უჭყაპალინუ უჭყუმპალნია, ნოჭყაპალუე(ნ)
ჭყუმპალაობდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ჭყუმპალაობს. 2. ჭიჭყინი; ჭყიპინი. ჭყაპალანს (ჭყაპალუუ იჭიჭყინა, უჭყაპალუუ უჭიჭყინია,
ნოჭყაპალუე(ნ) ჭიჭყინებდა თურმე) გრდმ. ჭიჭყინებს. 

Lemma: ch'q'ap'ur-i  
Number: 27754  
ჭყაპურ-ი (ჭყაპურს) იგივეა, რაც ჭყაპალი, -- ჭყუმპალი; მღვრიე წყალში ჭყუმპალაობა (პ. ჭარ.). 

Lemma: ch'q'ap'urt'-i  
Number: 27755  
ჭყაპურტ-ი (ჭყაპურტის) იგივეა, რაც ჭყაპალი, ჭყაპური, -- ჭყუმპალი, ჭყუმპალაობა (პ. ჭარ.). 

Lemma: ch'q'arap'ot'-i  
Number: 27756  
ჭყარაპოტ-ი (ჭყარაპოტის) ორკაპი ჯოხი. შდრ. ჭყოროპოტი. 

Lemma: ch'q'arch'q'al-i  
Number: 27757  
ჭყარჭყალ-ი, ჭყაჭყალ-ი (ჭყა{რ}ჭყალ/რს) ჭაჭყანი, ჭიჭყინი; უსიამოვნო წვრილი ხმით ლაპარაკი. ჭყა{რ}ჭყალანს
(ჭყა{რ}ჭყალუუ იჭაჭყანა, უჭყა{რ}ჭყალუუ უჭაჭყანია, ნოჭყა{რ}ჭყალუე(ნ) ჭაჭყანებდა თურმე) გრდუვ. საშ-მოქმ. ჭაჭყანებს. შდრ.
ჩქა{რ}ჩქალი, ჯღა{რ}ჯღალი. 

Lemma: ch'q'apa  
Number: 27758  
ჭყაფა (ჭყაფას) სახელი იჭყანს, ოჭყანს ზმნათა -- 1. დაწყება. ბირას უჭყანდჷ ოშინერც: ი. ყიფშ., გვ. 158 -- სიმღერას
უწყებდა ასნაირს. ნგარა დიიჭყჷ თე ოსურქ: მ. ხუბ., გვ. 261 -- ტირილი დაიწყო ამ ქალმა. ბირას იჭყანს მუშებურს --
სიმღერას იწყებს მისებურს. 2. ამორწყვა, ჩირქის გამოდენა მუწუკიდან, წყლულიდან. კილე დუუთხომურუუ დო ქააჭყუ --
მკლავი დაუჩირქდა და გამორწყო (იხმარება უზმნისწინოდ, ირთავს დადასტურების ქო-ნაწილაკს). იჭყანს (დიიჭყუ დაიწყო,
დუუჭყაფუ დაუწყია, დონოჭყაფუე(ნ) დაიწყებდა თურმე) გრდმ. იწყებს. იჭყანს (ქიიჭყუ ამოირწყო, ქუუჭყაფუ {ამო}ურწყავს) გრდმ. სათავ.
ქც. ოჭყანს ზმნისა -- ირწყავს (ჩირქს) თავისას. ოჭყანს (დააჭყუ დაიწყო, დუუჭყაფუ დაუწყია) გრდმ. იწყებს. ოჭყანს (ქააჭყუ
ამორწყო, ქუუჭყაფუ ამოურწყავს, ქონოჭყაფუე(ნ) ამორწყავდა თურმე) გრდმ. {ამო}რწყავს ჩირქს. უჭყანს (დუუჭყუ დაუწყო, დუუჭყაფუ
დაუწყია) გრდმ. სასხვ. ქც. ოჭყანს ზმნისა -- უწყებს. უჭყანს (ქუუჭყუ ამოურწყო, ქუუჭყაფუ ამოურწყავს) გრდმ. სასხვ. ქც. ოჭყანს
ზმნისა -- ურწყავს (მუწუკს). იჭყაფუუ(ნ) (დიიჭყუ თიქ დაიწყო ის, დოჭყაფე{ლე}(ნ) დაწყებულა) გრდუვ. ვნებ. იჭყანს ზმნისა -- იწყება.
იჭყაფუუ(ნ) (ქიიჭყუ ამოირწყო, ქოჭყაფე{ლე}(ნ) ამორწყულა) გრდუვ. ვნებ. ოჭყანს ზმნისა -- ირწყვება (მუწუკი). აჭყაფუუ(ნ) (დააჭყუ
დაეწყო, დოჭყაფუუ დასწყებია) გრდუვ. ვნებ. ოჭყანს ზმნისა -- ეწყება. აჭყაფუუ(ნ) (ქააჭყინუ ამოერწყო, ქოჭყაფუუ ამორწყვია) გრდუვ.
ვნებ. უჭყანს ზმნისა -- {ამო}ერწყვება. იჭყინე(ნ) (იჭყინუ შესაძლებელი გახდა დაწყება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ოჭყანს
ზმნისა -- შეიძლება დაწყება; ამორწყვა (მუწუკისა). აჭყინე(ნ) (აჭყინუ შეძლო {და}ეწყო, {ამო}ერწყო; -- ; ნოჭყაფუე(ნ) შესძლებია
{და}ეწყო; {ამო}ერწყო) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უჭყანს ზმნისა -- შეუძლია {და}იწყოს; {ამო}რწყოს (მუწუკი). ოჭყაფუანს (ოჭყაფუუ
აწყებინა, არწყვევინა; უჭყაფუაფუ დაუწყებინებია, ურწყვევინებია; ნოჭყაფუაფუე(ნ) აწყებინებდა, მუწუკს არწყვევინებდა თურმე)
კაუზ. იჭყანს, ოჭყანს ზმნათა -- აწყებინებს; არწყვევინებს (მუწუკს). მაჭყაფალი მიმღ. მოქმ. დამწყები; ამომრწყველი
(მუწუკისა). ოჭყაფალი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}საწყები; {ამო}სარწყველი (მუწუკი). დოჭყაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}წყებული. ჭყაფილი
მიმღ. ვნებ. წარს. {ამო}რწყული (მუწუკი). დონაჭყაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. დაწყების საფასური. ნაჭყაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს.



{ამო}რწყვის საფასური. {უდუ}უჭყაფუ მიმღ. უარყ. დაუწყებელი. უჭყაფუ მიმღ. უარყ. {ამო}ურწყავი (მუწუკი). შდრ. ლაზ. 1. ჭკ: გე-
ჭკაფუ დაწყება (ნ. მარი). 

Lemma: ch'q'apil-i  
Number: 27759  
ჭყაფილ-ი (ჭყაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ოჭყანს, იჭყანს ზმნათა -- 1. დაწყებული; 2. ამორწყული (ჩირქი...). 

Lemma: ch'q'ach'q'al-i  
Number: 27760  
ჭყაჭყალ-ი (ჭყაჭყალ/რს) ჭაჭყანი, ჭიჭყინი. 

Lemma: ch'q'ach'q'alua  
Number: 27761  
ჭყაჭყალუა (ჭყაჭყალუას) სახელი ჭყაჭყალანს ზმნისა -- ბუზღუნი, ჭაჭყანი, ჭიჭყინი. მუჟამც კოჩ დირჩჷნუნი, ირფელიშენი
ჭყაჭყალანს: მასალ., გვ. 54 -- როცა კაცი დაბერდება, ყველაფერზე ბუზღუნებს. ჭყაჭყალანს (ჭყაჭყალუუ იბუზღუნა, იჭაჭყანა;
უჭყაჭყალუუ უბუზღუნია, უჭაჭყანია) გრდუვ. საშ-მოქმ. ბუზღუნებს, ჭაჭყანებს, ჭიჭყინებს. 

Lemma: ch'q'ach'q'ua  
Number: 27762  
ჭყაჭყუა (ჭყაჭყუას) იგივეა, რაც ჭაჭყუა, ჭყანჭყუა, -- ჭეჭყვა. 

Lemma: ch'q'eba  
Number: 27763  
ჭყება (ჭყებას) იგივეა, რაც ჭყალა, -- წყევლა. 

Lemma: ch'q'el-i  
Number: 27764  
ჭყელ-ი, ჭყერ-ი (ჭყელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ჭყენს ზმნისა -- წყეული, დაწყევლილი. ჭყელი ვორდა, ქიმნარღა-და --
წყეული ვიყო, თუ ვინანო. შურო მუშა გოვრჩქინდი, ათე ჭყერი ქიანას: ქხს, 1, გვ. 170 -- სულ რად გავჩნდი ამ წყეულ
ქვეყანაზე. გლახა ვაშმორაგადასჷ მითინ ღორონთიში ჭყელქ: ქხს, 1, გვ. 89 -- ცუდი არ თქვას (ჩვენს საქმეში) ვინმე
ღვთისგან წყეულმა. სქანი მულათი ვა ახიოლჷ ი ჭყელცჷ: ი. ყიფშ., გვ. 80 -- თქვენი მოსვლაც არ გაუხარდა იმ წყეულს.
მიდიგაქჷრენი მიღალატეს, ღორონთიში ჭყელემქია: ი. ყიფშ., გვ. 158 -- ვიღაცეებმა გვიღალატეს ღმერთის წყეულებმაო. 

Lemma: ch'q'ench'q'o  
Number: 27765  
ჭყენჭყო (ჭყენჭყოს) ჭაობიანი ადგილი, -- ჭანჭრობი, ლეჭენჭყო. ჭყენჭყო არდგილი ჭაობიანი ადგილი, ჭანჭრობი. შდრ. ზ.
იმერ. ჭენჭყერი ჭაობიანი ადგილი; ჭენჭყო ჭაობი, სველი ადგილი (ა. ღლ.); ჭენჭყო ჭაობი (ვ. ბერ.). ლაზ. ჭონჭყობი
//ჭონჭროხი // ჭანჭახი ჭაობიანი ადგილი (აჭარ. დარგ. ლექსკ., 4, გვ. 72). 

Lemma: ch'q'ench'q'on-i  
Number: 27766  
ჭყენჭყონ-ი (ჭყენჭყონს) იგივეა, რაც ჭენჭყო, -- ჭანჭრობი, ჭაობიანი ადგილი (პ. ჭარ.). 

Lemma: ch'q'ench'q'ona  
Number: 27767  
ჭყენჭყონა (ჭყენჭყონას) იგივეა, რაც ჭყენჭყონი, ჭყეჭყო. 

Lemma: ch'q'er-i  
Number: 27768  
ჭყერ-ი (ჭყერს) იგივეა, რაც ჭყელი, -- წყეული. 

Lemma: ch'q'eria  
Number: 27769  
ჭყერია (ჭყერიას) ბოტან. არყის ხე, არყი. იხ. ბულიშ ცხიმური, გვალაში ბული (ა. მაყ.). 

Lemma: ch'q'esh-i  
Number: 27770  
ჭყეშ-ი (ჭყეშის), ჭყიშ-ი (ჭყიშის) მწყემსი. ჭყეში გითოჯანჷდჷ ოროს: მ. ხუბ., გვ. 261 -- მწყემსი იწვა ჩრდილში. ჩქიმი
მეძობელ ჭყეშიქ გვალაშა მიდარაჸუ ორინჯი -- ჩემმა მეზობელმა მწყემსმა მთაში გარეკა საქონელი. ზარმაც ჭყეშის
შორშე მუკორაჸუა უსხუნუნია: თ. სახოკ., გვ. 247 -- ზარმაც მწყემსს შორიდან გარეკვა ურჩევნიაო (ფარისა, ჯოგისა).
ქიმერთჷ მუნეფიშ ჭყეშიშა: მ. ხუბ., გვ. 159 -- მივიდა თავიანთ მწყემსთან. ღეჯეფს ჭყეშო ქუდირინეესჷ: ა. ცაგ., გვ. 45 --
ღორებს მწყემსად დაუყენეს. შდრ. ლაზ. ჭკეში // ჭეში მწყემსი (ნ. მარი). იხ. მათხილე. 

Lemma: ch'q'eshua  
Number: 27771  
ჭყეშუა (ჭყეშუას) სახელი ჭყეშუნს ზმნისა -- მწყემსვა. გვალას თხალემს ჭყეშუნც -- მთაში თხებს მწყემსავს. ჭყეშუნს (მოჭყეშუ
მომწყემსა, მუუჭყეშუ მოუმწყემსავს, მონოჭყეშუე(ნ) მომწყემსავდა თურმე) გრდმ. მწყემსავს. უჭყეშუნს (მუუჭყეშუ მოუმწყემსა, მუუჭყეშუ
მოუმწყემსავს) გრდმ. სასხვ. ქც. ჭყეშუნს ზმნისა -- უმწყემსავს. იჭყეშუ{უ}(ნ) (მიიჭყეშუ მოიმწყემსა, მოჭყეშე{ლე}(ნ) მომწყემსილა)
გრდუვ. ვნებ. ჭყეშუნს ზმნისა -- იმწყემსება. აჭყეშუ{უ}(ნ) (მააჭყეშუ მოემწყემსა, მოჭყეშუუ მომწყემსვია) გრდუვ. ვნებ. უჭყეშუნს
ზმნისა -- ემწყემსება. იჭყეშე(ნ) (იჭყეშუ შესაძლებელი გახდა {მო}მწყემსვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ჭყეშუნს ზმნისა --
შეიძლება {მო}იმწყემსოს. აჭყეშე(ნ) (აჭყეშუ შეძლო {მო}ემწყემსა, -- , ნოჭყეშუე(ნ) შესძლებია {მო}მწყემსვა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
უჭყეშუნს ზმნისა -- შეუძლია {მო}მწყემსოს. ოჭყეშაფუანს (ოჭყეშაფუუ ამწყემსვინა, უჭყეშაფუაფუ უმწყემსვინებია, ნოჭყეშაფ{უაფ}უე(ნ)
ამწყემსვინებდა თურმე) კაუზ. ჭყეშუნს ზმნისა -- ამწყემსვინებს. მაჭყეშალი მიმღ. მოქმ. მწყემსავი, {მო}მწყემსველი. ოჭყეშალი
მიმღ. ვნებ. მყ. სამწყემსავი, {მო}სამწყემსი. ჭყეშილი მიმღ. ვნებ. წარს. {მო}მწყემსილი. ნაჭყეშა მიმღ. ვნებ. წარს. {მო}ნამწყემსი.
ნაჭყეშუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {მო}მწყემსვის საფასური. უჭყეშუ მიმღ. უარყ. უმწყემსავი, უმწყემსური. 

Lemma: ch'q'ech'q'o  



Number: 27772  
ჭყეჭყო (ჭყეჭყოს) იგივეა, რაც ჭყენჭყო, -- ჭაობიანი ადგილი, ჭანჭრობი. კუჩხიქ დიმაშოლუ, ჭყეჭყო ჸოფე -- ფეხი
დამისველდა, ჭანჭრობი ყოფილა. 

Lemma: ch'q'ech'q'ona  
Number: 27773  
ჭყეჭყონა (ჭყეჭყონას) იგივეა, რაც ჭყენჭყონა, -- ჭაობიანი ადგილი. 

Lemma: ch'q'vada  
Number: 27774  
ჭყვადა, ჭყვადუა (ჭყვადას, ჭყვადუას) სახელი ჭყვიდუნს, ჭყორდუ(ნ) ზმნათა -- გლეჯა; წყდომა, წყვეტა; მოსპობა. კატუს
რხინი უღუდუ დო ჭუკენს ჭყვადუა: ი. ყიფშ., გვ. 178 -- კატას ლხინი ჰქონდა და თაგვებს ამოწყვეტა (//წყდომა). მეზობელიში
ჭყვადუა გოკონია-და, ტკიბირი ვაუარავა: თ. სახოკ., გვ. 252 -- თუ მეზობლის დაღუპვა გინდა, საცერი არ დაუჭიროო. იხ.
ჭყვიდუა. 

Lemma: ch'q'vadil/r-i  
Number: 27775  
ჭყვადილ/რ-ი (ჭყვადილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ჭყვიდუნს ზმნისა -- ამოწყვეტილი. ჭყვადილიში სქუაშავა მუჭო ძღაბიქ
ქიგემიდინუა: მ. ხუბ., გვ. 188 -- ამოწყვეტილის შვილზეო როგორ გოგო გადამეგოო. ჭყვადირია, მემეხვარებუქი დო
ვარია?: ი. ყიფშ., გვ. 185 -- ამოწყვეტილოო, მომეხმარები თუ არაო? 

Lemma: ch'q'vadua  
Number: 27776  
ჭყვადუა (ჭყვადუას) იხ. ჭყვადა. 

Lemma: ch'q'vamp'al-i  
Number: 27777  
ჭყვამპალ-ი (ჭყვამპალ/რს) ჭყუმპალი, ჭყუმპალაობა. იხ. ჭყაპალი. 

Lemma: ch'q'vant'ala  
Number: 27778  
ჭყვანტალა (ჭყვანტალას) ქორფა. ჩხაჩხუტელა, ჩქიმ ჭყვანტალა, ვა დოპილა, ვაგმაწვალა!: მ. ხუბ., გვ. 320 --
ჩხაჩხუტელა, ჩემო ქორფავ, არ მომკლა, არ გამაწვალო! 

Lemma: ch'q'vanch'q'va  
Number: 27779  
ჭყვანჭყვა (ჭყვანჭყვას) იგივეა, რაც ჭყვაჭყვა (პარკი). 

Lemma: ch'q'vanch'q'val-i  
Number: 27780  
ჭყვანჭყვალ-ი (ჭყვანჭყვალს) იგივეა, რაც ჭყვაჭყვალი, ჭაჭყალი. 

Lemma: ch'q'vanch'q'vil/r-i  
Number: 27781  
ჭყვანჭყვილ/რ-ი (ჭყვანჭყვილ/რს) იგივეა, რაც ჭყანჭყილი, -- {გა}ჭყლეტილი, {და}ჭეჭყილი. 

Lemma: ch'q'vanch'q'ua  
Number: 27782  
ჭყვანჭყუა (ჭყვანჭყუას) იგივეა, რაც ჭყანჭყუა, ჭყაჭყუა, -- ჭყლეტა; სრესა. 

Lemma: ch'q'vap'al-i  
Number: 27783  
ჭყვაპალ-ი (ჭყვაპალ/რს) 1. იგივეა, რაც ჭყაპალი, -- ჭყუმპალაობა. შდრ. ტყვაპალი. 2. უშნო, უსიამოვნო ლაპარაკი, --
ტყიპინი; ჭყიპინი. ნინა გააჩერი, ნიტყვაპალა! -- ენა გააჩერე, ნუ ჭყიპინებ! ჭყვაპალანს (ჭყვაპალუუ იჭყიპინა, უჭყვაპალუუ
უჭყიპინია, ნოჭყვაპალუე(ნ) ჭყიპინებდა თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ. ჭყიპინებს. შდრ. ჭკვაპალი. 

Lemma: ch'q'vap'il/r-i  
Number: 27784  
ჭყვაპილ/რ-ი (ჭყვაპილ/რს) იხ. გეჭყვაპირი. 

Lemma: ch'q'vartal-i  
Number: 27785  
ჭყვართალ-ი (ჭყვართალ/რს) მაღალი და ლამაზი მოყვანილობის, ელასტიური ტანის პიროვნების ლამაზი რხევით
სიარული. შდრ. ჭყვართუა. 

Lemma: ch'q'vartap-i  
Number: 27786  
ჭყვართაფ-ი (ჭყვართაფის) იხ. ჭყვართალი. 

Lemma: ch'q'vartil-i  
Number: 27787  
ჭყვართილ-ი (ჭყვართილს) იხ. გოჭყვართილი, -- გაშოტილი. 

Lemma: ch'q'vartua  
Number: 27788  
ჭყვართუა (ჭყვართუას) სახელი ჭყვართუნს ზმნისა -- შხვართვა, {გა}შოტვა; გაშლა, გაჭიმვა. ოჭიშის გიოჭყვართჷ სირმა-
თუმა შიბილი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 20 -- ზურგზე გაშოტილი (გადაშხვართული) აქვს სირმა-თმა დაწნული. ქუაში კიდა



გინოჭყვართჷ, გახუტოლჷ სუკიში დუცუ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 142 -- ქვის კედელი გაშოტილა (გადაშხვართულა),
შემოხვევია სერის თავს. ჭყვართუნს (გოჭყვართუ გაშოტა, გოუჭყვართუ გაუშოტავს, გონოჭყვართუე(ნ) გაშოტავდა თურმე) გრდმ.
{გა}შოტავს, შხვართავს, ჭიმავს. იჭყვართუ{უ}(ნ) (გიიჭყვართუ გაიშოტა, გოჭყვართე{ლე}(ნ) გაშოტილა) გრდუვ. ვნებ. ჭყვართუნს
ზმნისა -- იშოტება, იშხვართება. იჭყვართე(ნ) (იჭყვართუ შესაძლებელი გახდა {გა}შოტვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
ჭყვართუნს ზმნისა -- შეიძლება {გა}იშოტოს. აჭყვართე(ნ) (აჭყვართუ შეძლო {გა}ეშოტა, -- , გონოჭყვართუე(ნ) შესძლებია გაშოტვა)
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უჭყვართუნს ზმნისა -- შეუძლია {გა}შოტოს, {გა}შხვართოს. ოჭყვართაფუანს (ოჭყვართაფუუ აშოტვინა,
უჭყვართაფუაფუ უშოტვინებია, ნოჭყვართაფუე(ნ) აშოტვინებდა თურმე) კაუზ. ჭყვართუნს ზმნისა -- აშოტვინებს, აშხვართვინებს.
ოჭყვართალი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}საშოტ{ავ}ი; , {გა}საშხვართავი. გოჭყვართილი მიმღ. ვნებ. წარს. გაშოტილი, გაშხვართული.
გონაჭყვართა მიმღ. ვნებ. წარს. განაშოტი, განაშხვართი. გონოჭყვართუერი მიმღ. ვნებ. წარს. გაშოტვის, გაშხვართვის საფასური.
უგუჭყვართუ, უჭყვართუ მიმღ. უარყ. გაუშოტავი, გაუშხვართავი. შდრ. შხვა/ერთუა. 

Lemma: ch'q'vart'-i1  
Number: 27789  
ჭყვარტ-ი1, ჭყვერტ-ი (ჭყვარტის, ჭყვერტის): ჭყვარტი ლებია ჭყინტი ლობიო. აკა ჭყვარტ (//ჭყვერტ) ლებია გააკეთი დო
ქოფჩი! -- ერთი ჭყინტი (ახალი) ლობიო გააკეთე და მაჭამე! 

Lemma: ch'q'vart'-i2  
Number: 27790  
ჭყვარტ-ი2 (ჭყვარტის) შხეფი, წინწკალი (წინწკლები). ცუნდიშნერი ჭყვარტეფი ჩილამურეფო ქჷდარღუ -- ნამისნაირი
შხეფები ცრემლებად დააფრქვია. 

Lemma: ch'q'vart'al-i  
Number: 27791  
ჭყვარტალ-ი (ჭყვარტალს) 1. სითხის (წყალი, ღომი, ლობიო...) დუღილი შხეფების ყრით; თუხთუხი, ფუხფუხი. ღუმუ
მიკობუდუ ნაჭათი დო ჭყვარტალანდუ -- ღომი ნაჭით იყო ჩამოკიდებული და ფუხფუხებდა (შხეფებს ყრიდა). ლამზირაში
ჸუჩა გინიბლი დო ლებია კებურს ალაჭყვარტალანდუ -- ლამზირას სახლში გადავედი და ლობიო კერიასთან
თუხთუხებდა. 2. გადატ. ჟღურტული, სასიამოვნო ლაპარაკი. ჭყვარტალანს (ჭყვარტალუუ ითუხთუხა, უჭყვარტალუუ უთუხთუხია,
ნოჭყვარტალუე(ნ) თუხთუხებდა თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ. თუხთუხებს, ფუხფუხებს, შხეფებს ჰყრის. 

Lemma: ch'q'vart'ap-i  
Number: 27792  
ჭყვარტაფ-ი (ჭყვარტაფის) შხეფის დაცემა. იხ. გეჭყვარტაფი. 

Lemma: ch'q'vart'ua  
Number: 27793  
ჭყვარტუა (ჭყვარტუას) იგივეა, რაც ჭყვარტაფი, -- შხეფის დაცემა. იხ. გეჭყვარტუა. 

Lemma: ch'q'vach'q'va  
Number: 27794  
ჭყვაჭყვა (ჭყვაჭყვას): ჭყვაჭყვა პარკი უვარგისი (დაჭეჭყილი) პარკი, -- ჩხარი. ჭყვაჭყვა პარკის მელახო გიშებღანთ --
ჩხარს ცალკე გამოვიტანთ. იხ. ჭყვანჭყვა. 

Lemma: ch'q'vach'q'val-i  
Number: 27795  
ჭყვაჭყვალ-ი (ჭყვაჭყვალ/რს) იგივეა, რაც ყვაყვალი, -- ჭაჭყანი; გადატ. წკავწკავი. 

Lemma: ch'q'vach'q'vir-i  
Number: 27796  
ჭყვაჭყვირ-ი (ჭყვაჭყვირს) იგივეა, რაც ჭყვანჭყვირი, -- მიმღ. ვნებ. წარს. ჭყვაჭყუნს ზმნისა -- {და}ჭეჭყილი. 

Lemma: ch'q'vach'q'ua  
Number: 27797  
ჭყვაჭყუა (ჭყვაჭყუას) იგივეა, რაც ჭყვანჭყუა, -- სახელი ჭყვაჭყუნს ზმნისა -- ჭეჭყ{ვ}ა, ჭყლეტა. 

Lemma: ch'q'vent'ere  
Number: 27798  
ჭყვენტერე (ჭყვენტერეს) იგივეა, რაც წკვენტერე, -- 1. წვრილად წაგრძელებული; 2. ქორფა. 

Lemma: ch'q'vert-i  
Number: 27799  
ჭყვერთ-ი (ჭყვერთის) 1. ლარი (დ. ფიფია); 2. ლობიოს ნედლი ნაყოფი, თესლებიანი პარკი. შდრ. ჭყვერტი. 

Lemma: ch'q'vertelia  
Number: 27800  
ჭყვერთელია, ჭყვერთერია (ჭყვერთელ/რიას) აშოლტილი; აშხვართული. ჭყვერთელია ცირა რე -- აშოლტილი გოგოა.
შდრ. ჭყვირთალი. 

Lemma: ch'q'vert'-i  
Number: 27801  
ჭყვერტ-ი (ჭყვერტის) იგივეა, რაც ჭყვარტი, ჭყვერთი(მნიშვნ. -- 2), -- ჭყვერტი ლებია ლობიოს ნედლი (ლორთქო) ნაყოფი,
-- პარკოსანი ლობიო. ხაჯიშ ჭყვერტის გჷ -- ცერცვის (ნედლ) პარკს ჰგავს. 

Lemma: ch'q'vert'lebia  
Number: 27802  
ჭყვერტლებია (ჭყვერტლებიას) იგივეა, რაც ჭყვარტლებია, -- ჭყინტი ლობიო, პარკლობიო. მუ უჯგუ ნეძით ჯგირო
ზადილი ჭყვერტლებიას! -- რა სჯობია ნიგვზით კარგად შეკმაზულ ჭყინტლობიოს! იხ. კაჭაბე. 



Lemma: ch'q'vet'ashi  
Number: 27803  
ჭყვეტაში ჯა (ჭყვეტაში ჯას) ბოტან. მელია. იხ. ძიაშ ჯა (ა. მაყ.). 

Lemma: ch'q'vidil/r-i  
Number: 27804  
ჭყვიდილ/რ-ი (ჭყვადილ/რს) იგივეა, რაც ჭყვადილ/რი, -- {გა}წყვეტილი. ჭყვიდილი აფჷ ბრელი: მ. ხუბ., გვ. 235 -- ბევრი
ჰყავს გაწყვეტილი. 

Lemma: ch'q'vidua  
Number: 27805  
ჭყვიდუა (ჭყვიდუას) იგივეა, რაც ჭყვადუა, -- ვნებითში ენაცვლება ჭყორდ, -- სახელი ჭყვიდუნს ზმნისა -- წყდომა, წყვეტა;
ხოცვა; გლეჯა. აქინეშის ნდემეფი გილულან დო ჭყვიდჷნა კათასჷ: ი. ყიფშ., გვ. 57 -- აქ დევები დადიან და წყვეტენ ხალხს.
ართი თეში ვეჭყორდჷ, მაჟიაქ ვეგეკეთასუნი: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 9 -- ერთი ისე არ ამოწყდება, მეორე რომ არ გაკეთდეს.
ბრელი ხანი რე, სქან ნინათ ჭყორდუქ დო დინუქინი: ქხს, 1, გვ. 103 -- დიდი ხანია, შენი ენით რომ წყდები და იკარგები.
გურსუ ვარა ვადორჭუნსო, უსქანეთჷ ბჭყორდჷდეე?: ქხს, 1, გვ. 45 -- გულს მაინც არ დაგწვავს, უშენოდ ვიღუპებოდე
(ვწყდებოდე)? მის რე ათმეჭყვიდუნქინი?: ქხს, 1, გვ. 103 -- ვისაა, რომ ღუპავ (წყვეტ)? ჭყვიდუნს (გოჭყვიდუ გაწყვიტა, გოუჭყვიდუ
გაუწყვეტია, გონოჭყვიდუე(ნ) გაწყვეტდა თურმე) გრდმ. წყვეტს, სპობს, გლეჯს. იჭყვიდუნს (გიიჭყვიდუ გაიწყვიტა, გუუჭყვიდუ
გაუწყვეტია) გრდმ. სათავ. ქც. ჭყვიდუნს ზმნისა -- იწყვეტს, ისპობს. უჭყვიდუნს (გუუჭყვიდუ გაუწყვიტა, გუუჭყვიდუ გაუწყვეტია)
გრდმ. სასხვ. ქც. ჭყვიდუნს ზმნისა -- უწყვეტს. ჭყორდუ(ნ) (გოჭყორდუ გაწყდა, გოჭყვადე{ლ/რე}(ნ) გაწყვეტილა) გრდუვ. ვნებ.
ჭყვიდუნს ზმნისა -- წყდება. უჭყორდუ(ნ) (გუუჭყორდუ გაუწყდა, გოჭყვადუუ გასწყვეტია) გრდუვ. ვნებ. სასხვ. ქც. უჭყვიდუნს ზმნისა --
უწყდება. იჭყვიდე(ნ) (იჭყვიდუ შესაძლებელი გახდა {ამო}წყვეტა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ჭყვიდუნს ზმნისა -- შეიძლება
{ამო}წყვეტა. აჭყვიდე(ნ) (აჭყვიდუ შეძლო {გა}ეწყვიტა, -- გონოჭყვიდუე(ნ) შესძლებია გაეწყვიტა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უჭყვიდუნს
ზმნისა -- შეუძლია {გა}წყვიტოს, მოსპოს. ოჭყვიდაფუანს (ოჭყვიდაფუუ აწყვეტინა, უჭყვიდაფუაფუ უწყვეტინებია, ნოჭყვიდაფ{უაფ}უე(ნ)
აწყვეტინებდა თურმე) კაუზ. ჭყვიდუნს ზმნისა -- აწყვეტინებს. მაჭყვიდალი, მაჭყვიდუ, მაჭყვიდური მიმღ. მოქმ. {გა}მწყვეტი;
{მო}მსპობი; {მო}მგლეჯი. ოჭყვიდალი, ოჭყვიდუ, ოჭყვიდური მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}საწყვეტი; {მო}სასპობი; {მო}საგლეჯი. ჭყვადილი მიმღ.
ვნებ. წარს. {გა}წყვეტილი; {მო}სპობილი. ნაჭყვიდა, ნაჭყვიდუ, ნაჭყვიდური მიმღ. ვნებ. წარს. ნაწყვეტი; {მო}ნასპობი. ნაჭყვიდუერი
მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}წყვეტის, {მო}სპობის საფასური. უჭყვიდუ, უგუჭყვიდუ მიმღ. უარყ. {გა}უწყვეტელი, {მო}უსპობელი. შდრ. ლაზ.
ჭკუ̂იდ, ჭკიდ: ბჭკუ̂იდუფ ვტეხ, ვწყვეტ (ნ. მარი). 

Lemma: ch'q'vingua  
Number: 27806  
ჭყვინგუა (ჭყვინგუას) იგივეა, რაც ზღვინდუა, -- სახელი {დო}ჭყვინგუნს ზმნისა -- გრძელი ელასტიური საგნით (წნელით)
მაგრად ცემა. 

Lemma: ch'q'vindua  
Number: 27807  
ჭყვინდუა (ჭყვინდუას) იგივეა, რაც ზღვინდუა, -- სახელი ჭყვინდუნს ზმნისა -- კვრა; მაგრად დარტყმა მათრახის (წნელის).
ჭყვინდჷ მართახი, ქოფურინჷ რაშიქ: მ. ხუბ., გვ. 161 -- დაარტყა (მაგრად) მათრახი, გაფრინდა რაში. ჭყვინდუნს (ჭყვინდუ
{და}არტყა მაგრად, უჭყვინდუ {და}ურტყამს მაგრად, ნოჭყვინდუე(ნ) {და}არტყამდა თურმე) გრდმ. {და}არტყამს (მაგრად). შდრ.
ჭყვინგუა... 

Lemma: ch'q'vint'al-i  
Number: 27808  
ჭყვინტალ-ი (ჭყვინტალს) იგივეა, რაც ჭყვანტალა, -- ქორფა. ჩხარჩხატელა, ჩქიმ ჭყვინტალი, ვადოპილა,
ვაგმაწვალა: ქხს, 1, გვ. 89 -- (ჩხარჩხატელა), ჩემო ქორფავ, არ მომკლა, არ გამაწვალო. 

Lemma: ch'q'vint'urua  
Number: 27809  
ჭყვინტურუა (ჭყვინტურუას) იხ. ჭყუნტურუა. 

Lemma: ch'q'vinch'q'val-i  
Number: 27810  
ჭყვინჭყვალ-ი (ჭყვინჭყვალს) ლამაზი პირისახის და მორიდებული (მ. ძაძ., 2, 132). 

Lemma: ch'q'vip'a  
Number: 27811  
ჭყვიპა (ჭყვიპას) ულამაზო ცხვირ-პირის, -- ცხვირპაჭუა. შდრ. ხვიფა. 

Lemma: ch'q'virgal-i  
Number: 27812  
ჭყვირგალ-ი (ჭყვირგალს) ამართული, აწყვართული. კიბირ-ბროლი, თოლ-გვირალი, ტან-ჭყვირგალი, ჸონიერი: ქხს, 1,
გვ. 68 -- კბილი-ბროლი, თვალი-ჟუჟუნა, ტანი-აწყვართული, მოყვანილი. 

Lemma: ch'q'vir-i  
Number: 27813  
ჭყვირ-ი (ჭყვირს) დედალი, ნეზვი (მაგ., თხა, ცხვარი). დედალი ცხვარი მესამე წელიწადში (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 1, გვ. 213).
ჭყვირ ქაცარი დედალი თიკანი (ექვს თვემდე). ჭყვირკჷრჷბი დედალი ბატკანი. იხ. ჭაკი. შდრ. ოჩი. 

Lemma: ch'q'virta  
Number: 27814  
ჭყვირთა (ჭყვირთას) წყრთა. იხ. კენჭაშ ლაჸაფი. შდრ. ჭყითა, ჭყირთა. 

Lemma: ch'q'virtal-i  
Number: 27815  
ჭყვირთალ-ი (ჭყვირთალ/რს) იგივეა, რაც ჭყვირგალი, -- ლამაზი აგებულების (აღნაგობის) მაღალი პირი; აშოლტილი;



კოხტად აშვერილი, აშხვართული. ჭყვირთალი ქალეფი გიმოზღვინდ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 118 -- აშვერილი რქები
მაქვს (მაყრია). შდრ. ჭყვერთელია. 

Lemma: ch'q'virk'irib-i  
Number: 27816  
ჭყვირკირიბ-ი (ჭყვირკირიბის) ზოოლ. დედალი ბატკანი (ექვს თვემდე). შდრ. ოჩკირიბი. 

Lemma: ch'q'virkacar-i  
Number: 27817  
ჭყვირქაცარ-ი (ჭყვირქაცარს) ზოოლ. დედალი ციკანი (ექვს თვემდე). შდრ. ოჩქაცარი. 

Lemma: ch'q'vich'q'vin-i  
Number: 27818  
ჭყვიჭყვინ-ი (ჭყვიჭყვინს) იგივეა, რაც წყვიწყვინი, -- მოწყენით ყურება; სახე ჩამოტირის და ისე იყურება. 

Lemma: ch'q'ia  
Number: 27819  
ჭყია, ჭყიალ-ი, ჭყიაფ-ი (ჭყია{ლ/რ}-ს, ჭყიაფი-ს) სახელი ჭყიანს ზმნისა -- კნავილი; ჭყივილი, ჭყვირილი; ყვირილი. მუს
გოხვარჷ აქი ჭყია?: ი. ყიფშ., გვ. 171 -- რას გიშველის აქ ჭყივილი? თუ ჭყიალით დო ბაღანა ნგარათ ირდუნია: ხალხ.
სიბრ., 1, გვ. 55 -- გოჭი ჭყივილით და ბავშვი ტირილით იზრდებაო. მუნჭირანს თე კატუს დო ოჭყიაფუანს: მ. ხუბ., გვ. 231 --
მოუჭერს ამ კატას და აჭყივლებს (აკნავლებს). ჭყიანს (ჭყიუუ იჭყივლა, უჭყიუუ უჭყივლია, ნოჭყიუე(ნ) ჭყაოდა თურმე) გრდუვ. საშ.-
მოქმ. კნავის, ჭყივის, ჭყვირის. ჭყილანს (ჭყილუუ იჭყივლა, უჭყილუუ უჭყივლია, ნოჭყილუე(ნ) ჭყიოდა თურმე) იგივეა, რაც ჭყიანს --
კნავის, ჭყივის. ოჭყი{ლ}აფუანს (ოჭყი{ლ}აფუუ აჭყივლ{ებ}ინა, უჭყი{ლ}აფუაფუ უჭყივლ{ებ}ინებია, ნოჭყი{ლ}აფუე(ნ) აჭყივლ{ებ}ინებდა
თურმე) კაუზ. ჭყილანს ზმნისა -- აჭყივლ{ებ}ინებს. მაჭყი{ლ}აფარი მიმღ. მოქმ. {ა}მჭყივლებელი. ოჭყი{ლ}აფარი მიმღ. ვნებ. მყ.
{ა}საჭყივლებელი. ეჭყი{ლ}აფირი მიმღ. ვნებ. წარს. აჭყივლებული. ნაჭყი{ლ}ეფი მიმღ. ვნებ. წარს. {ა}ნაჭყივლები. ნაჭყი{ლ}აფუერი
მიმღ. ვნებ. წარს. აჭყივლების საფასური. უჭყი{ლ}აფუ მიმღ. უარყ. {ა}უჭყივლებელი. 

Lemma: ch'q'ita  
Number: 27820  
ჭყითა (ჭყითას), ჭყჷთა (ჭყჷთას) წყრთა. შდრ. ჭყირთა. 

Lemma: ch'q'il-i  
Number: 27821  
ჭყილ-ი (ჭყილ/რს): ჭყილი ხოჯი გახედნილი ხარი. 

Lemma: ch'q'ila  
Number: 27822  
ჭყილა (ჭყილას) იგივეა, რაც ჭყია, ჭყიაფი, -- ჭყივილი. ღუს ჩიტეფი ქინაჭყილანანი, ირტებუ დო დიიფულუუ -- ბუს
ჩიტები რომ ჩასჭყივლებენ, გაიქცევა და დაიმალება. 

Lemma: ch'q'ilat'a  
Number: 27823  
ჭყილატა (ჭყილატას) იგივეა, რაც ჭყილატუა, -- ჭყლეტა. 

Lemma: ch'q'ilat'ir-i  
Number: 27824  
ჭყილატირ-ი, ჭყილიტირ-ი (ჭყილა/იტირს) მიმღ. ვნებ. წარს. ჭყილიტუნს ზმნისა -- {გა}ჭყლეტილი. 

Lemma: ch'q'ilat'ua  
Number: 27825  
ჭყილატუა (ჭყილატუას) იხ. ჭყილიტუა. 

Lemma: ch'q'ilit'ua  
Number: 27826  
ჭყილიტუა (ჭყილიტუას) იგივეა, რაც ჭყილატუა, -- სახელი ჭყილიტუნს ზმნისა -- ჭყლეტა, სრესა. ისჷ გეუნჭირა კუჩხისჷ
დო გობჭყილიტჷ: ი. ყიფშ., გვ. 19 -- იმას დავაჭერ ფეხს და გავჭყლეტ. ჭყილიტუნს (გოჭყილიტუ გაჭყლიტა, გუუჭყილიტუ
გაუჭყლეტია, გონოჭყილიტუე(ნ) გაჭყლეტდა თურმე) გრდმ. ჭყლეტს, სრესს. იჭყილიტუნს (გიიჭყილიტუ გაიჭყლიტა, გუუჭყილიტუ
გაუჭყლეტია) გრდმ. სათავ. ქც. ჭყილიტუნს ზმნისა -- იჭყლეტს თავისას. უჭყილიტუნს (გუუჭყილიტუ გაუჭყლიტა, გუუჭყილიტუ
გაუჭყლეტია) გრდმ. სასხვ. ქც. ჭყილიტუნს ზმნისა -- უჭყლეტს. იჭყილიტუ{უ}(ნ) (გიიჭყილიტუ გაიჭყლიტა გოჭყილიტელ/რე(ნ)
გაჭყლეტილა) გრდუვ. ვნებ. ჭყილიტუნს ზმნისა -- იჭყლიტება. აჭყილიტუ{უ}(ნ) (გააჭყილიტუ გაეჭყლიტა, გოჭყილატუუ // გოჭყილიტუუ
გასჭყლეტია) გრდუვ. ვნებ. ჭყილიტუნს ზმნისა -- ეჭყლიტება. იჭყილიტე(ნ) (იჭყილიტუ შესაძლებელი გახდა {გა}ჭყლეტა, -- , -- )
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ჭყილიტუნს ზმნისა -- შეიძლება {გა}ჭყლეტა (//{გა}იჭყლიტოს). აჭყილიტე(ნ) (აჭყილიტუ შეძლო
{გა}ეჭყლიტა, -- , გონოჭყილიტუე(ნ) შესძლებია გაეჭყლიტა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უჭყილიტუნს ზმნისა -- შეუძლია {გა}ჭყლიტოს.
ოჭყილიტაფუანს (ოჭყილიტაფუუ აჭყლეტინა, უჭყილიტაფუაფუ უჭყლეტინებია, ნოჭყილიტაფუე(ნ) აჭყლეტინებდა თურმე) კაუზ.
ჭყილიტუნს ზმნისა -- აჭყლეტინებს. მაჭყილა/იტარი, მაჭყილა/იტუ მიმღ. მოქმ. მჭყლეტელი. ოჭყილა/იტარი, ოჭყილა/იტუ მიმღ. ვნებ. მყ.
საჭყლეტი. ჭყილა/იტირი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ჭყლეტილი. ნაჭყილატუ, ნაჭყილიტა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაჭყლეტი. ნაჭყილა/იტუერი მიმღ.
ვნებ. წარს. ჭყლეტის საფასური. უჭყილა/იტუ მიმღ. უარყ. {გა}უჭყლეტელი. 

Lemma: ch'q'ilot'ua  
Number: 27827  
ჭყილოტუა (ჭყილოტუას) იგივეა, რაც ჭყილატუა, ჭყილიტუა. 

Lemma: ch'q'int'-i  
Number: 27828  
ჭყინტ-ი, ჭყინტუ, ჭყჷნტჷ (ჭყინტუ-ს, ჭყჷნტჷ-ს) ჭყინტი, ჭყლინტი; უმწიფარი (მაგ., სიმინდი). ქჷდეკინჷ ართ ჭყინტ ჸვალი:
მ. ხუბ., გვ. 79 -- დაიკავა ერთი ჭყინტი ყველი. ოჭკუმალო გაღვენოუ ახალ ხორცი, ჭყინტი ჸვალი: ქხს, 1, გვ. 186 --
საჭმელად გექნება ახალი ხორცი, ჭყინტი ყველი. აკა ჭყინტუ ჸვალი ქოფჩუნი -- ერთი ჭყინტი ყველი მაჭამა. შდრ. ლაზ.



ჭყინტი ჭყინტი სიმინდი, რომლის ჭამა არ შეიძლება (ნ. მარი). 

Lemma: ch'q'int'olir-i  
Number: 27829  
ჭყინტოლირ-ი (ჭყინტოლირს) მიმღ. ვნებ. წარს. ჭყინტოლუნს ზმნისა -- {და}ჭყლეტილი. 

Lemma: ch'q'int'olua  
Number: 27830  
ჭყინტოლუა (ჭყინტოლუას) იგივეა, რაც ჭყიტოლუა, -- სახელი ჭყინტოლუნს ზმნისა -- ჭყლეტა, სრესა; ჟღვლემა. 

Lemma: ch'q'int'simi{n}d-i  
Number: 27831  
ჭყინტსიმი{ნ}დ-ი (ჭყინტსიმი{ნ}დის, ჭყინტსიმინს) ჭყინტი (უმწიფარი) სიმინდი. 

Lemma: ch'q'int'u  
Number: 27832  
ჭყინტუ (ჭყინტუს) იგივეა, რაც ჭყინტი. 

Lemma: ch'q'inch'q'olir-i  
Number: 27833  
ჭყინჭყოლირ-ი (ჭყინჭყოლირს) მიმღ. ვნებ. წარს. ჭყინჭყოლუნს ზმნისა -- {და}ჭმუჭნილი, {და}სრესილი. 

Lemma: ch'q'inch'q'olua  
Number: 27834  
ჭყინჭყოლუა (ჭყინჭყოლუას) სახელი ჭყინჭყოლუნს ზმნისა -- ჭმუჭნა, სრესა; ჟღვლემა. მანგარას დუუჭყინჭყოლუ ჸუჯეფი
-- მაგრად დაუსრისა ყურები. ძიქვაქ დიმაჭყინჭყოლუ -- შარვალი დამეჭმუჭნა. ჭყინჭყოლუნს (დოჭყინჭყოლუ დაჭმუჭნა,
დუუჭყინჭყოლუ დაუჭმუჭნია, დონოჭყინჭყოლუე(ნ) დაჭმუჭნიდა თურმე) გრდმ. ჭმუჭნის, სრესს. იჭყინჭყოლუნს (დიიჭყინჭყოლუ დაიჭმუჭნა,
დუუჭყინჭყოლუ დაუჭმუჭნია) გრდმ. სათავ. ქც. იჭმუჭნის, ისრესს. უჭყინჭყოლუნს (დუუჭყინჭყოლუ დაუჭმუჭნა, დუუჭყინჭყოლუ დაუჭმუჭნია)
გრდმ. სასხვ. ქც. ჭყინჭყოლუნს ზმნისა -- უჭმუჭნის, უსრესს. იჭყინჭყოლუ{უ}(ნ) (დიიჭყინჭყოლუ დაიჭმუჭნა, დოჭყინჭყოლე{რე}(ნ)
დაჭმუჭნილა) გრდუვ. ვნებ. ჭყინჭყოლუნს ზმნისა -- იჭმუჭნება, ისრისება. აჭყინჭყოლუ{უ}(ნ) (დააჭყინჭყოლუ დაეჭმუჭნა,
დოჭყინჭყოლუუ დასჭმუჭნია) გრდუვ. ვნებ. უჭყინჭყოლუნს ზმნისა -- ეჭმუჭნება, ესრისება. იჭყინჭყოლე(ნ) (იჭყინჭყოლუ
შესაძლებელი გახდა {და}ჭმუჭნა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ჭყინჭყოლუნს ზმნისა -- შეიძლება {და}იჭმუჭნოს.
აჭყინჭყოლე(ნ) (აჭყინჭყოლუ შეძლო {და}ეჭმუჭნა, -- , დონოჭყინჭყოლუე(ნ) შესძლებია დაეჭმუჭნა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
უჭყინჭყოლუნს ზმნისა -- შეუძლია {და}ჭმუჭნოს, {და}სრისოს. ოჭყინჭყოლაფუანს (ოჭყინჭყოლაფუუ აჭმუჭნინა, უჭყინჭყოლაფუაფუ
უჭმუჭნინებია, ნოჭყინჭყოლაფუე(ნ) აჭმუჭნინებდა თურმე) კაუზ. ჭყინჭყოლუნს ზმნისა -- აჭმუჭნინებს, ასრესინებს. მაჭყინჭყოლარი
მიმღ. მოქმ. მჭმუჭნელი; მსრესი. ოჭყინჭყოლარი მიმღ. ვნებ. მყ. საჭმუჭნ{ელ}ი; სასრესი. ჭყინჭყოლირი მიმღ. ვნებ. წარს.
{და}ჭმუჭნილი; {და}სრესილი. ნაჭყინჭყოლა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაჭმუჭნი, ნასრესი. ნაჭყინჭყოლუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ჭმუჭნის,
სრესის საფასური. უჭყინჭყოლუ მიმღ. უარყ. {და}უჭმუჭნელი, {და}უსრესელი. 

Lemma: ch'q'ip'il/r-i  
Number: 27835  
ჭყიპილ/რ-ი (ჭყიპილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ჭყიპუნს ზმნისა -- {გა}ჭყეპილი. 

Lemma: ch'q'ip'in-i  
Number: 27836  
ჭყიპინ-ი (ჭყიპინს) ჭყიპინი. 

Lemma: ch'q'ip'ua  
Number: 27837  
ჭყიპუა (ჭყიპუას) სახელი ჭყიპუნს ზმნისა -- ჭყეპა. წყარით ვიჭყიპუუქ -- წყლით ვიჭყიპები. ჭყიპუნს (გოჭყიპუ გაჭყიპა
სასმელით; გოუჭყიპუ გაუჭყეპია, გონოჭყიპუე(ნ) გაჭყეპდა თურმე სასმელით) გრდმ. ჭყეპს (სასმელით). იჭყიპუ{უ}(ნ) (გიიჭყიპუ
გაიჭყიპა, გოჭყიპე{ლ/რე}(ნ) გაჭყეპილა) გრდუვ. ჭყიპუნს ზმნისა -- იჭყიპება (მაგ., ღვინით, წყლით...). იჭყიპე(ნ) (იჭყიპუ
შესაძლებელი გახდა {გა}ჭყეპა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ჭყიპუნს ზმნისა -- შეიძლება {გა}ჭყეპა (//{გა}იჭყიპოს). აჭყიპე(ნ)
(აჭყიპუ შეძლო {გა}ეჭყიპა, -- , გონოჭყიპუე(ნ) შესძლებია გაეჭყიპა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უჭყიპუნს ზმნისა -- შეუძლია {გა}ჭყიპოს
სასმელით (ღვინო, წყალი...). ოჭყიპაფუანს (ოჭყიპაფუუ აჭყეპინა, გუუჭყიპაფუაფუ გაუჭყეპინებია სასმელით, გონოჭყიპაფუე(ნ)
გააჭყეპინებდა თურმე სასმელით) კაუზ. ჭყიპუნს ზმნისა -- აჭყეპინებს სასმელით. მაჭყიპალი მიმღ. მოქმ. {გა}მჭყეპი
(სასმელით). ოჭყიპალი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}საჭყეპი. გოჭყიპილი მიმღ. ვნებ. წარს. გაჭყეპილი. ნაჭყიპა მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნაჭყეპი.
ნაჭყიპუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ჭყეპის საფასური. უგუჭყიპუ მიმღ. უარყ. {გა}უჭყეპელი. შდრ. ლაზ. ოჭყიპუ ჭყლეპა (ეტიმოლ., გვ.
689). 

Lemma: ch'q'irta  
Number: 27838  
ჭყირთა, ჭყჷრთა (ჭყი/ჷრთას) იგივეა, რაც ჭყითა, ჭყჷთა, -- წყრთა. 

Lemma: ch'q'irt'ap-i  
Number: 27839  
ჭყირტაფ-ი (ჭყირტაფის), ჭყირტუა (ჭყირტუას)იგივეა, რაც წყირტა{ფი}, წყირტუა, -- სკდომა (ხელის მოჭერით). 

Lemma: ch'q'irch'q'ap-i  
Number: 27840  
ჭყირჭყაფ-ი (ჭყირჭყაფის) 1. წკაპუნი, წკაპა-წკუპი. 2. ჭირვეულობა, ჭიჭყინი, მიზეზიანობა. ბაღანა იჭყირჭყანს -- ბავშვი
ჭირვეულობს. 

Lemma: ch'q'irch'q'in-i  
Number: 27841  
ჭყირჭყინ-ი, ჭყჷრჭინ-ი (ჭყი/ჷრჭყინს) ჭიჭყინი. 



Lemma: ch'q'irch'q'ina  
Number: 27842  
ჭყირჭყინა (ჭყირჭყინას) 1. ვისაც ჭიჭყინი სჩვევია, -- ჭირვეული ადამიანი, ჭინჭყლი. 2. ავადმყოფობაა ერთგვარი, უჩნდება
უშობელს, ასტკივდება ფეხები და კვდება (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 1, გვ. 222). 

Lemma: ch'q'irch'q'inua  
Number: 27843  
ჭყირჭყინუა (ჭყირჭყინუას) სახელი ჭყირჭყინუნს ზმნისა -- ჭიჭყინი, ჭირვეული ლაპარაკი. // ჭიჭყინის ხმის გამოცემა.
ჩაფლა სოფილი მააძჷნანი, ლეტა მითაჭყირჭყინჷნა: შ. ბერ., გვ. 110 -- ჩაფულა (წუღა) გახეული რომ აცვიათ, ტალახი
უჭიჭყინებთ შიგნით. ჭყირჭყინუნს (ჭყირჭყინუ იჭიჭყინა, უჭყირჭყინუ უჭიჭყინია, ნოჭყირჭყინუე(ნ) ჭიჭყინებდა თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ.
ჭირვეულად ლაპარაკობს, ჭიჭყინებს. აჭყირჭყინე(ნ) (აჭყირჭყინუ შეძლო ეჭიჭყინა, -- , ნოჭყირჭყინუე(ნ) შესძლებია ეჭიჭყინა) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. ჭყირჭყინუნს ზმნისა -- შეუძლია იჭიჭყინოს. ოჭყირჭყინაფუანს (ოჭყირჭყინაფუუ აჭიჭყინებინა, უჭყირჭყინაფუაფუ
უჭიჭყინებინებია, ნოჭყირჭყინაფუე(ნ) აჭიჭყინებინებდა თურმე) კაუზ. ჭყირჭყინუნს ზმნისა -- აჭიჭყინებინებს. მაჭყირჭყინალი,
მაჭყირჭყინუ/ე მიმღ. მოქმ. მოჭიჭყინე, ჭიჭყინა. ოჭყირჭყინალი, ოჭყირჭყინუ/ე მიმღ. ვნებ. მყ. საჭიჭყინო. ნაჭყირჭყინუერი მიმღ. ვნებ.
წარს. ჭიჭყინის საფასური. 

Lemma: ch'q'it'olua  
Number: 27844  
ჭყიტოლუა (ჭყიტოლუას) იგივეა, რაც ჭყინტოლუა, -- ჭყლეტა, ჭეჭყ{ვ}ა. შდრ. ჭყილიტუა. 

Lemma: ch'q'ish-i  
Number: 27845  
ჭყიშ-ი (ჭყიშის) იგივეა, რაც ჭყეში, -- მწყემსი. ჭყიშის ვანოჩქვედჷ: ი. ყიფშ., გვ. 22 -- მწყემსს არ სცოდნია. გერი ჭყიშო
ქიგერე-და, შხურეფც ხვეს მუ მეჩანა?!: მასალ., გვ. 68 -- მგელი თუ მწყემსად დგას, ცხვრებს ხვავს რა მისცემთ?! ჭყიშის
ოკო უღუდუკონი მწყემსს უნდა ჰქონოდა: აბშე/არა, ბუყუნი, თუნჯია, კალამიეფი, კარე, კარდჷლა, კვახჩა, კჷრზა,
ლაგუჯი, ლანჭა, მურძგა, ნაბადი, ნჷგა, სამარწვენე (ბუჸუნი), სამერხულო, სანაწე (ჯაში), სარსა, ჩაყვა, ჩახვია,
ჩოგანი, ჩუანი, წუკალი/ე, ჭანერი, ხარაძაგა... 

Lemma: ch'q'ishi  
Number: 27846  
ჭყიში მარაჸალ-ი (ჭყიში მარაჸალ/რს) მეხრე (პ. ჭარ.). 

Lemma: ch'q'ishish  
Number: 27847  
ჭყიშიშ მურუცხ-ი (ჭყიშიშ მურუცხის) მწყემსის ვარსკვლავი. 

Lemma: ch'q'ishua  
Number: 27848  
ჭყიშუა (ჭყიშუას) იგივეა, რაც ჭყეშუა, -- მწყემსვა. ჯგჷჯგჷტიენცჷ ბჭყიშჷნდი: ი. ყიფშ., გვ. 16 -- ჭიანჭველებს ვმწყემსავდი. 

Lemma: ch'q'ich'q'in-i  
Number: 27849  
ჭყიჭყინ-ი (ჭყიჭყინს) იგივეა, რაც ჭყირჭყინი, -- ჭიჭყინი. 

Lemma: ch'q'ich'q'ol-i  
Number: 27850  
ჭყიჭყოლ-ი (ჭყიჭყოლ/რს) იხ. ჭყიჭყოლუა. 

Lemma: ch'q'ich'q'olua  
Number: 27851  
ჭყიჭყოლუა (ჭყიჭყოლუას) იგივეა, რაც ჭყინჭყოლუა, -- ჭმუჭნა, სრესა. 

Lemma: ch'q'ich'q'on-i  
Number: 27852  
ჭყიჭყონ-ი (ჭყიჭყონს) ჭიჭყნა. 

Lemma: ch'q'ich'q'onua  
Number: 27853  
ჭყიჭყონუა (ჭყიჭყონუას) იგივეა, რაც ჭყიჭყონი, -- ჭიჭყნა. 

Lemma: ch'q'oda  
Number: 27854  
ჭყოდა (ჭყოდას) იგივეა, რაც ჭყვადა, ჭყვადუა; ჭყვიდა. 

Lemma: ch'q'oindar-i  
Number: 27855  
ჭყოინდარ-ი (ჭყოინდარს) საეფისკოპო (დ. ფიფია). 

Lemma: ch'q'olada  
Number: 27856  
ჭყოლადა, ჭყოლიდა, ჭყორდ (ჭყოლა/იდას) სახელი ოჭყოლიდუანს, ოჭყორდუ(ნ) ზმნათა -- დავიწყება.დღასჷ ვა
გიჭყოლიდუა: მასალ., გვ. 17 -- მისდღეში (არასოდეს) არ დაივიწყო. სი ჸუდეშა ქიმეურქინ, მა გუგოჭყორდუქია: მ. ხუბ., გვ.
63 -- შენ სახლში რომ მიხვალ, მე დაგავიწყდებიო. თისი რთხულე, ვაქშოჭყორდე დო ვემმოტუა: ქხს, 1, გვ. 28 -- იმას
გთხოვ, არ დამივიწყო და არ მიმატოვო. ღურადღაშა ქოგიჯინექ, გვალო ვაგ{ჷ}გოჭყორდუდეე: ქხს, 1, გვ. 45 -- სიკვდილის
დღემდე მოგიცდი (გიყურებ), რომ სულ (მთლად) არ დამივიწყებდე. იჭყოლიდუანს (გიიჭყოლიდუუ დაივიწყა, გუუჭყოლიდუაფუ
დაუვიწყებია, გონოჭყოლიდაფუე(ნ) დაივიწყებდა თურმე) გრდმ. ივიწყებს. უჭყოლიდუანს (გუუჭყოლიდუუ დაუვიწყა, გუუჭყოლიდუაფუ
დაუვიწყებია) გრდმ. სასხვ. ქც. ოჭყოლიდუანს ზმნისა -- უვიწყებს. ოჭყოლიდუანს (გააჭყოლიდუუ დაავიწყა, გუუჭყოლიდუაფუ



დაუვიწყებია) გრდმ. ავიწყებს. ოჭყორდუ(ნ) (გააჭყორდუ დაავიწყდა, გოჭყოლადუ{უ} დავიწყებია) გრდუვ. ვნებ. ოჭყოლიდუანს
ზმნისა -- ავიწყდება. იჭყოლიდუაფუ(ნ) (გიიჭყოლიდუუ დავიწყებული გახდა, გოჭყოლიდაფელ/რე(ნ) დავიწყებულა) გრდუვ. ვნებ.
ოჭყოლიდუანს ზმნისა -- დავიწყებული ხდება. აჭყოლიდუაფუ(ნ) (გააჭყორდუ დაავიწყდა, გოჭყოლიდაფუ დავიწყებია) გრდუვ. ვნებ.
ოჭყოლიდუანს ზმნისა -- ავიწყდება. იჭყოლიდე(ნ) (იჭყოლიდუ შესაძლებელი გახდა დავიწყება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
ოჭყოლიდუანს ზმნისა -- შეიძლება დავიწყება. აჭყოლიდე(ნ) (აჭყოლიდუ შეძლო {და}ევიწყებინა, -- , გონოჭყოლიდუე(ნ) შესძლებია
დაევიწყებინა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უჭყოლიდუანს ზმნისა -- შეუძლია დაავიწყდეს. ოჭყოლიდაფუანს (ოჭყოლიდაფუუ
{და}ავიწყებინა, უჭყოლიდაფუაფუ {და}უვიწყებინებია, ნოჭყოლიდაფუე(ნ) ავიწყებინებდა თურმე) კაუზ. ოჭყოლიდუანს ზმნისა --
ავიწყებინებს. მაჭყოლიდაფარი, მაჭყოლიდუ/ე, მაჭყოლადუ მიმღ. მოქმ. {და}მავიწყებელი, დამვიწყები. ოჭყოლიდაფარი,
ოჭყოლადუ//{გა}აჭყოლიდუ მიმღ. ვნებ. წარს. {და}სავიწყებელი, {და}სავიწყარი. გოჭყოლიდაფირი მიმღ. ვნებ. წარს. დავიწყებული.
გოჭყოლადირი მიმღ. ვნებ. წარს. დავიწყებული. გონაჭყოლადუ მიმღ. ვნებ. წარს. დანავიწყები. ნაჭყოლიდუ // ნაჭყოლიდაფუ მიმღ. ვნებ.
წარს. {და}ნავიწყები. ნაჭყოლადაფუერი // ნაჭყოლიდაფუერი // ნაჭყოლიდუერი მიმღ. ვნებ. წარს. დავიწყების საფასური. უგუჭყოლადუ //
უგუჭყოლიდუ //უგუჭყოლიდაფუ მიმღ. უარყ. დაუვიწყარი, დაუვიწყებელი. შდრ. ლაზ. გო-ჭკონდინუ დავიწყება (აჭარ. დარგ. ლექსკ.,
4, გვ. 62). 

Lemma: ch'q'olidapa  
Number: 27857  
ჭყოლიდაფა (ჭყოლიდაფას) იგივეა, რაც ჭყოლადა, ჭყოლიდა. 

Lemma: ch'q'olir-i  
Number: 27858  
ჭყოლირ-ი (ჭყოლირს) იგივეა, რაც ნჭყოლირი, -- მიმღ. ვნებ. წარს. ჭყოლუნს ზმნისა -- დაკოდილი, დაჭრილი. ოში დიხას
ჭყოლირი კოჩქ ჭუას მუ წამალი {ვ}უსვა?: ი. ყიფშ., გვ. 166 -- ას ადგილას დაჭრილმა კაცმა ტკივილს რა წამალი {წა}ვუსვა?
ტყვიაშ ჭყოლირს წამალი ოხვარ -- ტყვიით დაჭრილს წამალი შველის. ქიმიჸონეს ჭყოლირიში მასქილიდაფარი
კოჩეფი: მ. ხუბ., გვ. 16 -- მოიყვანეს დაჭრილის მომრჩენი კაცები. 

Lemma: ch'q'oliroba  
Number: 27859  
ჭყოლირობა (ჭყოლირობას) ჭრილობა. იცალი ნწარე ჭყოლირობა შხვა ტყვიაშე ვეშედირთუ: შ. ბერ., გვ. 64 -- ისეთი
მწარე ჭრილობა სხვა ტყვიისაგან არ შედგება. 

Lemma: ch'q'olopa  
Number: 27860  
ჭყოლოფა (ჭყოლოფას) წყალობა. სქანი ჭყოლოფა მაფუ თინა -- შენი წყალობა არის ის. იხ. ჭყოლოფუა. 

Lemma: ch'q'olopir-i  
Number: 27861  
ჭყოლოფირ-ი (ჭყოლოფირს) მიმღ. ვნებ. წარს. უჭყოლოფუნს ზმნისა -- ნაწყალობები. ღორონთი, თინა ვამდამიღა,
სქანდე მაფუ ჭყოლოფირი -- ღმერთო, ის არ წამართვა, შენგან მაქვს ნაწყალობები (წყალობილი). 

Lemma: ch'q'olopua  
Number: 27862  
ჭყოლოფუა (ჭყოლოფუას) იგივეა, რაც ჭყოლოფა, -- წყალობა, -- სახელი უჭყოლოფუნს ზმნისა -- წყალობა. ჯგირი
მოსამართეს ღორონთქჷთი თე ჭყოლოფუა ღოლუ: ი. ყიფშ., გვ. 44 -- კარგ მოსამართლეს ღმერთმაც კარგი წყალობა უქნა.
ტჷბინი სქანდე ჭყოლოფუა რე: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 27 -- სითბო (მადლი) შენგან წყალობაა. კოც ჭვიმა ქოუჭყოლოფი:
კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 13 -- კაცს წვიმა უწყალობე. ღორონთქ თინა მიჭყოლოფუ: ქხს, 1, გვ. 79 -- ღმერთმა ის მიწყალობა. ქ
ჭყოლოფუაში თოლით გინააჯინუ წყალობის თვალით გადახედა. // კეთილად შეხედა. ქ ჭყოლოფუაში კართე
ქიგნაფორუუ წყალობის კალთა გადააფარა, გადატ. დაიფარა, დაიცვა. ქ ჭყოლოფაში კეთება: ჭყოლოფას აკეთენს
წყალობას აკეთებს. ღორონთიში ჭყოლოფა ვა მოგილასას! ღმერთის წყალობა არ მოგიშალოს, -- ღმერთი გწყალობდეს. ქ
თიში ჭყოლოფუათი იკეთებუუ ირფელი იმისი წყალობით კეთდება ყველაფერი, -- იმის მიზეზით, იმის მეოხებით (გამო)
კეთდება ყველაფერი. ქ თქვანი ჭყოლოფუა თქვენი წყალობა, -- იტყვიან, როდესაც რაიმე სიკეთეზე (ან ცუდზე) უნდათ
ყურადღების გამახვილება. უჭყოლოფუნს ({ქუ}უჭყოლოფუ უწყალობა, {ქუ}უჭყოლოფუ უწყალობებია, ნოჭყოლოფუე(ნ) უწყალობებდა
თურმე) გრდმ. სასხვ. ქც. უწყალობებს. იჭყოლოფე(ნ) (იჭყოლოფუ შესაძლებელი გახდა წყალობა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
უჭყოლოფუნს ზმნისა -- შეიძლება წყალობა. აჭყოლოფე(ნ) (აჭყოლოფუ შეძლო ეწყალობებინა, -- , ნოჭყოლოფუე(ნ) შესძლებია
ეწყალობებია) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უჭყოლოფუნს ზმნისა -- შეუძლია უწყალობოს. ოჭყოლოფაფუანს (ოჭყოლოფაფუუ
აწყალობებინა, უჭყოლოფაფუაფუ უწყალობინებია, ნოჭყოლოფაფუე(ნ) აწყალობინებდა თურმე) კაუზ. უჭყოლოფუნს ზმნისა --
აწყალობინებს. მაჭყოლოფარი, მაჭყოლოფუ მიმღ. მოქმ. მწყალობელი. ოჭყოლოფარი, ოჭყოლოფუ მიმღ. ვნებ. მყ. საწყალობელი.
ჭყოლოფირი მიმღ. ვნებ. წარს. ნაწყალობები. ნაჭყოლოფუ, ნაჭყოლოფა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაწყალობები. ნაჭყოლოფუერი მიმღ. ვნებ.
წარს. წყალობის საფასური. უჭყოლოფუ მიმღ. უარყ. უწყალობებელი. 

Lemma: ch'q'olua  
Number: 27863  
ჭყოლუა (ჭყოლუას) ) იგივეა, რაც ნჭყოლუა, -- სახელი ჭყოლუნს ზმნისა -- დაკოდვა, დაჭრა. სანარტია ათე ჭყოლუათ ვა
ღურე: ი. ყიფშ., გვ. 50 -- სანატრია ამ დაჭრით არ მომკვდარა. გულუაქ ჭყოლუაშე დოსქჷდჷ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 102 --
გულუა ჭრილობისაგან მორჩა. თის მუთუნი ვაახვარჷ, მიში გურცუ ჭყოლჷნცჷნი: ი. ყიფშ., გვ. 164 -- იმას არაფერი (არ)
უშველის, ვის გულსაც დაჭრის. ჭყოლუნს/ც (დოჭყოლუ დაკოდა, დუუჭყოლუ დაუკოდავს, დონოჭყოლუე(ნ) დაკოდავდა თურმე) გრდმ.
კოდავს, დაჭრის (რაღაც მახვილით, მჭრელი იარაღით). იჭყოლუნს (დიიჭყოლუ დაიკოდა, დუუჭყოლუ დაუკოდავს) გრდმ. სათავ.
ქც. ჭყოლუნს ზმნისა -- იკოდავს, იჭრის (თავისას). უჭყოლუნს (დუუჭყოლუ დაუკოდა, დუუჭყოლუ დაუკოდავს) გრდმ. სასხვ. ქც.
ჭყოლუნს ზმნისა -- უკოდავს, უჭრის. იჭყოლუ{უ}(ნ) (დიიჭყოლუ დაიკოდა, დოჭყოლერე(ნ) დაკოდილა) გრდუვ. ვნებ. ჭყოლუნს
ზმნისა -- იკოდება, იჭრება (რაღაც ბასრი იარაღით). აჭყოლუ{უ}(ნ) (დააჭყოლუ დაეკოდა, დოჭყოლუუ დაჰკოდვია) გრდუვ. ვნებ.
უჭყოლუნს ზმნისა -- ეკოდება, ეჭრება. იჭყოლე(ნ) (იჭყოლუ შესაძლებელი გახდა {და}კოდვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
ჭყოლუნს ზმნისა -- შეიძლება {და}იკოდოს. აჭყოლე(ნ) (აჭყოლუ შეძლო {და}ეკოდა, -- , დონოჭყოლუე(ნ) შესძლებია დაეკოდა)
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უჭყოლუნს ზმნისა -- შეუძლია დაკოდოს. ოჭყოლაფუანს (ოჭყოლაფუუ აკოდვინა, უჭყოლაფუაფუ
უკოდვინებია, ნოჭყოლაფუე(ნ) აკოდვინებდა თურმე) კაუზ. ჭყოლუნს ზმნისა -- აკოდვინებს, აჭრევინებს. მაჭყოლარი მიმღ. მოქმ.
{და}მკოდავი, {და}მჭრელი. ოჭყოლარი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}საკოდ{ავ}ი, {და}საჭრელი. ჭყოლირი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}კოდილი,
{და}ჭრილი. ნაჭყოლა მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნაკოდი. ნაჭყოლუერი მიმღ. ვნებ. წარს. დაკოდვის, {და}ჭრის საფასური. {უდუ}უჭყოლუ
მიმღ. უარყ. {და}უკოდავი. შდრ. ძვ. ქართ. წყლვა დაკოდვა, დაჭრა (ი. აბულ., ლექსკ.); რაჭ. ჭყალვა გაკაწვრა (ვ. ბერ.). 



Lemma: ch'q'on-i  
Number: 27864  
ჭყონ-ი (ჭყონს) ბოტან. მუხა (ა. მაყ.). მონწყჷ ართი ჭყონი: ა. ცაგ., გვ. 21 -- მოგლიჯა ერთი მუხა. მიაროსჷ ნტერი აფუ,
მუჭო არგუნი დო ჭყონი: ი. ყიფშ., გვ. 144 -- ბევრისათვის მტერია, როგორც ნაჯახი და მუხა. მეხი ჭყონც ფელეკანც: კ.
სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 81 -- მეხი მუხას ფხრეწს. ჭყონიში ჯინს გაჩენდჷ ამსერი: მ. ხუბ., გვ. 113 -- მუხის ძირას გაჩერდი
ამეღამ. შდრ. ლაზ. ჭკონი // მჭკონი მუხა (ნ. მარი). 

Lemma: ch'q'ona  
Number: 27865  
ჭყონა (ჭყონას) მუხნარი. ჰა, გჷთიბლით ჯალონც, ჭყონას -- აჰა, გამოვედით ხენარიდან, მუხნარიდან. 

Lemma: ch'q'onboga  
Number: 27866  
ჭყონბოგა (ჭყონბოგას) ტოპონ. ადგილის სახელია. ჭყონბოგა ღ ჭყონიშ ბოგა მუხის ბოგირი. 

Lemma: ch'q'ondar-i  
Number: 27867  
ჭყონდარ-ი (ჭყონდარს) ჭყონდიდელი. იხ. საჭყოინდო, საჭყონიდო, საჭყონდიდო. შდრ. ჭყონი. 

Lemma: ch'q'ondid-i  
Number: 27868  
ჭყონდიდ-ი (ჭყონდიდის) ტოპონ. დიდმუხა (სოფელი). 

Lemma: ch'q'on  
Number: 27869  
ჭყონ მიოხვამუ (ჭყონ მიოხვამუს): სიტყვ.-სიტყვ. მუხა მისალოც{ავ}ი, -- ტოპონ. სოფელ კორცხელში ეკლესიის მახლობლად
მდგარა დიდი მუხა, რომელსაც თაყვანს სცემდნენ. 1935 წელს გამხმარა და 1936 წელს მოუჭრიათ (ს. მაკალ., გვ. 363). 

Lemma: ch'q'onmonc'q'vil-i  
Number: 27870  
ჭყონმონწყვილ-ი (ჭყონმონწყვილ/რს) ტოპონ. ადგილის სახელია, სადაც მუხა მდგარა და წაქცეულა. 

Lemma: ch'q'onoba  
Number: 27871  
ჭყონობა (ჭყონობას) მუხობა, მუხამძლეობა. მის შჷ, მურდჷნი, მის შჷ იში ჭყონობა?: მასალ., გვ. 58 -- ვის ახსოვს, რა იყო,
ვის ახსოვს, იმისი მუხამძლეობა? 

Lemma: ch'q'onon-i  
Number: 27872  
ჭყონონ-ი (ჭყონონს) იგივეა, რაც ჭყონა, -- მუხნარი (პ. ჭარ.). 

Lemma: ch'q'ont'o  
Number: 27873  
ჭყონტო, ჭყონტორო (ჭყონტო{რო}-ს) ახალგაზრდა; ნედლი, ადვილად რომ გატყდება, -- ქორფა. გოლვაფირო, სი ჩქიმ
ჭყონტო!: ქხს, 1, გვ. 236 -- შემოგევლე, შენ ჩემო ქორფავ! შდრ. ჭონტო. 

Lemma: ch'q'ont'oria  
Number: 27874  
ჭყონტორია (ჭყონტორიას) იგივეა, რაც ჭყონტო, ჭყონტორო, -- ქორფა. ჭყონტორია ძღაბი რე -- ქორფა გოგოა. 

Lemma: ch'q'onch'q'-i  
Number: 27875  
ჭყონჭყ-ი, ჭყონჭყო (ჭყონჭყოს) იგივეა, რაც ჭყენჭყო, -- ჭაობიანი (ადგილი). ჭყონჭყო არდგილი ჭაობიანი ადგილი.
ნადაჩხჷრცჷ გჷმორჩქინდჷ ჭყონჭყო დო ექი ტყას ვეიაფალე -- ნაცეცხლზე (ადგილზე) გა{მო}ჩნდება ჭაობი და იქ ტყე
(ხეები, ბალახი) არ (ვერ) იხარებს. შდრ. ლაზ. ჭოჭყოფი ჭაობიანი ადგილი (ნ. მარი). 

Lemma: ch'q'or-i  
Number: 27876  
ჭყორ-ი (ჭყორს) ზოოლ. მწყერი. უჭუ ჭყორი, ურგილაფუ, კოტოში ღუმუ უჩუნაფუ: ა. ცაგ., გვ. 86 -- შეუმწვარი მწყერი,
გაუგრილებელი, ქოთნის ღომი მოუშუშებელი. ჭყორიცალო გოტუუ შური: ი. ყიფშ., გვ. 102 -- მწყერივით განუტევა სული.
მიმინოსი ჭყორი უჭოფუ: ქხს, 1, გვ. 227 -- მიმინოს მწყერი დაუჭერია. 

Lemma: ch'q'ora  
Number: 27877  
ჭყორა (ჭყორას) იხ. გოჭყორა{ლა}. 

Lemma: ch'q'orala  
Number: 27878  
ჭყორალა (ჭყორალასს) მწყრობა, -- მწყერზე ნადირობა. ენწერენს ჭყორალა უჩქუდეს -- ეწრებში მწყრობა (მწყერზე
ნადირობა) იცოდნენ. 

Lemma: ch'q'ord  
Number: 27879  
ჭყორდ იხ. ჭყოლადა; ჭყვადუა, ჭყვიდუა. 

Lemma: ch'q'oria  
Number: 27880  



ჭყორია (ჭყორიას) ბოტან. იგივეა, რაც ჭყერია, -- არყი, არყის ხე. ჭყორიაში ძაფი არყის ხის ძაფი. 

Lemma: ch'q'orin-i  
Number: 27881  
ჭყორინ-ი (ჭყორინს), ჭყორუა (ჭყორუას) სახელი ჭყორუ(ნ) ზმნისა -- წყრომა. რსქინი დო ჭყორინი სქანი ჰამო რე: კ.
სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 27 -- მუქარა და წყრომა შენი ტკბილია. მუ ღორონთიში ჭყორინი რე: მ. ხუბ., გვ. 10 -- რა ღვთის
წყრომაა. მა სი მეჸოროფიკონი, ეშენი ღორონთი ვამიჭყორც: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 29 -- შენი შეყვარებისათვის მე
ღმერთი არ გამიწყრება. ჭყორუ(ნ) (გოჭყორუ გაწყრა, გოჭყორე{ლე}(ნ) გამწყრალა, გონოჭყორუე(ნ) გაწყრებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ.
წყრება. უჭყორუ(ნ) (გუუჭყორუ გაუწყრა, გოჭყორუუ გასწყრომია, გონოჭყორუე(ნ) გაუწყრებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. სასხვ. ქც.
უწყრება. აჭყორუუ(ნ) (გააჭყორუ გაუწყრა, გოჭყორუუ გასწყრომია) გრდუვ. ვნებ. უწყრება. იჭყორინე(ნ) (იჭყორინუ შესაძლებელი
გახდა {გა}წყრომა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ჭყორუ(ნ) ზმნისა -- შეიძლება {გა}წყრომა. აჭყორინე(ნ) (აჭყორინუ შეძლო
გასწყრომოდა, -- , გონოჭყორუე(ნ) შესძლებია გაწყრომა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უჭყორუ(ნ) ზმნისა -- შეუძლია გაწყრეს.
მაჭყორინალი მიმღ. {გა}მწყრომი, ბრაზიანი. ოჭყორინალი მიმღ. ვნებ. მყ. საწყრომი, გასაბრაზებელი. გოჭყორინელი მიმღ. ვნებ.
წარს. გამწყრალი. გოჭყორელი მიმღ. ვნებ. წარს. გამწყრალი. ჭყორინდა // ჭყორინჯა მიმღ. ვნებ. ვისაც წყრომა სჩვევია, --
მწყრომელი; წყრომია, წყრომელა; ბრაზიანი. ნაჭყორინა მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნაწყრომი. ნაჭყორინდ/ჯა მიმღ. ვნებ. წარს.
{გა}ნაწყრომი. ნაჭყორინუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}წყრომის საფასური. უჭყორინუ, უგუჭყორინუ მიმღ. უარყ. {გა}უწყრომელი. 

Lemma: ch'q'orinda  
Number: 27882  
ჭყორინდა (ჭყორინდას) იგივეა, რაც წყორინჯა, -- მიმღ. ვნებ. წყრომია, მწყრომელა. 

Lemma: ch'q'orinebul-i  
Number: 27883  
ჭყორინებულ-ი (ჭყორინებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ჭყორუ(ნ) ზმნისა -- {გა}ბრაზებული, გამწყრალი. ჭყორინებულო ზმნზ.
გაბრაზებულად. ქიმიპონით ჭყორინებულო: ქხს, 1, გვ. 216 -- მოვიყვანეთ გაბრაზებულად. 

Lemma: ch'q'orinel-i  
Number: 27884  
ჭყორინელ-ი (ჭყორინელ/რს) იგივეა, რაც ჭყორინებული, -- {გა}ბრაზებული. ჭყორინელო ზმნზ. {გა}ბრაზებულად.
ჭყორინელო გიჭარჷნდი კოჩიშ ოძირაფალო: მ. ხუბ., გვ. 315 -- გამწყრალი (გაბრაზებულად) გიწერდი კაცის დასანახად. 

Lemma: ch'q'orinja  
Number: 27885  
ჭყორინჯა (ჭყორინჯას) იგივეა, რაც ჭყორინდა, -- მიმღ. ვნებ. ჭყორუ(ნ) ზმნისა -- ვისაც წყრომა სჩვევია, -- ბრაზიანი,
წყრომელა, წყრომია. 

Lemma: ch'q'orop'ot'-i  
Number: 27886  
ჭყოროპოტ-ი (ჭყოროპოტის) 1. როკი; 2. ორთითი, ორკაპი (პ. ჭარ.); ფიწალი. შდრ. ფირწალი. 

Lemma: ch'q'ort'ot'-i  
Number: 27887  
ჭყორტოტ-ი (ჭყორტოტის) ბოტან. მწყერფეხა (ა. მაყ.), მწყრისფეხა; წყერი-ფეხა (ი. ყიფშ.). 

Lemma: ch'q'orua  
Number: 27888  
ჭყორუა (ჭყორუას) იგივეა, რაც ჭყორინი, -- წყრომა. 

Lemma: ch'q'orch'q'ot'-i  
Number: 27889  
ჭყორჭყოტ-ი (ჭყორჭყოტის) ბოტან. იგივეა, რაც ჭყორტოტი, -- მწერიფეხა. 

Lemma: ch'q'ot'oria  
Number: 27890  
ჭყოტორია (ჭყოტორიას) ბოტან. იგივეა, რაც ჭყონტორია, -- ქორფა; ლამაზი. 

Lemma: ch'q'och'q'o  
Number: 27891  
ჭყოჭყო (ჭყოჭყოს) იგივეა, რაც ჭეჭყო, ჭყეჭყო, ჭყენჭყო, -- ჭაობი; ჭაობიანი ადგილი. დაასქირუ ჭყოჭყოში წყარი:ქხს, 1,
გვ. 338 -- დააშრო ჭაობის წყალი. შდრ. გურ., აჭარ. ჭონჭყო ჭაობი, ჭაობიანი ადგილი; მუდამ სველი ადგილი (ს. ჟღ., შ.
ნიჟარ., ა. ღლ.). 

Lemma: ch'q'och'q'ona  
Number: 27892  
ჭყოჭყონა (ჭყოჭყონასს) იგივეა, რაც ჭყეჭყონა, -- ჭანჭრობი; წყლიანი ადგილი. ისირს ჭყოჭყონა უჸორს -- ისლს წყლიანი
ადგილი უყვარს (მასალები, ტ. 1, გვ. 88). 

Lemma: ch'q'uala  
Number: 27893  
ჭყუალა (ჭყუალას) იგივეა, რაც ჭყალა, -- 1. წყევლა. 2. უღელში გამოსაბმელად მოზვრის {გა}ხედნა. შდრ. ონჭყაშე. 

Lemma: ch'q'uda  
Number: 27894  
ჭყუდა (ჭყუდას) მზითევი. ჭიჭე ხანს მომიცადითია, ჭიჭე ჭყუდას მერჩანთი!: მ. ხუბ., გვ. 164 -- ცოტა ხანს დამიცადეთო,
ცოტა მზითევს მოგცემთ! ჭყუდათ ხენწიფექ ქუმუუჩქჷ სუმოშ-სუმოშ მახორო კათა: მ. ხუბ., გვ. 164 -- მზითვად ხელმწიფემ
გამოუგზავნა სამას-სამასი მოსახლე ხალხი. იხ. ოჭყუდური; მოჭყუდუ. 



Lemma: ch'q'udua  
Number: 27895  
ჭყუდუა (ჭყუდუას) სახელი ჭყუდუნს ზმნისა -- მზითევის მიცემა, გამზითვება. ამსერიში მოჭყუდუსი, ნა, მუში სისქვამა
გოჭყუდუნსი, ნა...: ქხს, 1, გვ. 17 -- ამაღამდელ პატარძალს, ნა, თავისი სილამაზე გაამზითვებს, ნა... ჭყუდუნს (გოჭყუდუ
გაამზითვა, გუუჭყუდუ გაუმზითვებია, გონოჭყუდუე(ნ) გაამზითვებდა თურმე) გრდმ. ამზითვებს. აჭყუდენე(ნ) (აჭყუდენუ შეძლო
{გა}ემზითვებინა, -- , გონოჭყუდუე(ნ) შესძლებია გაემზითვებინა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ჭყუდუნს ზმნისა -- შეუძლია {გა}ამზითვოს.
ოჭყუდაფუანს (ოჭყუდაფუუ ამზითვ{ებ}ინა, უჭყუდაფუაფუ უმზითვ{ებ}ინებია, ნოჭყუდაფუე(ნ) ამზითვებინებდა // ამზითვინებდა) კაუზ.
ჭყუდუნს ზმნისა -- ამზითვინებს. მაჭყუდალი მიმღ. მოქმ. {გა}მამზითვებელი. ოჭყუდალი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}სამზითვებელი.
ოჭყუდური მიმღ. ვნებ. წარს. სამზითვო; მზითევი. გოჭყუდილი მიმღ. ვნებ. წარს. გამზითვებული. გონაჭყუდა მიმღ. ვნებ. წარს.
განამზითვები. გონაჭყუდუერი მიმღ. ვნებ. წარს. გამზითვების საფასური. უგუჭყუდუ მიმღ. უარყ. გაუმზითვებელი. 

Lemma: ch'q'udur-i  
Number: 27896  
ჭყუდურ-ი (ჭყუდურს) იგივეა, რაც ოჭყუდური, -- სამზითვო. 

Lemma: ch'q'umont'il/r-i  
Number: 27897  
ჭყუმონტილ/რ-ი (ჭყუმონტილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ჭყუმონტუნს ზმნისა -- {და}ჭყლეტილი, {გა}სრესილი (ხელით).
ჭყუმონტილი ჸომურს ცხირეთი წურუნა -- დაჭყლეტილ (ხელით) ტყემალს ცხავით (//ცხრილით) წურავენ. 

Lemma: ch'q'umont'ua  
Number: 27898  
ჭყუმონტუა (ჭყუმონტუას) სახელი ჭყუმონტუნს ზმნისა -- ჭყლეტა, სრესა (ხელით). ჸომურს ხაშუაში უკული ჭყუმონტუნა --
ტყემალს მოხარშვის შემდეგ ხელით ჭყლეტენ. ჭყუმონტუნს (დოჭყუმონტუ დაჭყლიტა, დუუჭყუმონტუ დაუჭყლეტია, დონოჭყუმონტუე(ნ)
დაჭყლეტდა თურმე) გრდმ. სრესს, ჭყლეტს. უჭყუმონტუნს (დუუჭყუმონტუ დაუჭყლიტა, დუუჭყუმონტუ დაუჭყლეტია) გრდმ. სასხვ. ქც.
ჭყუმონტუნს ზმნისა -- უსრესს, უჭყლეტს. იჭყუმონტუ{უ}(ნ) (დიიჭყუმონტუ დაიჭყლიტა, დოჭყუმონტელე(ნ) დაჭყლეტილა) გრდუვ. ვნებ.
ჭყუმონტუნს ზმნისა -- იჭყლიტება. აჭყუმონტუ{უ}(ნ) (დააჭყუმონტუ დაეჭყლიტა, დოჭყუმონტუუ დასჭყლეტია) გრდუვ. ვნებ.
უჭყუმონტუნს ზმნისა -- ესრისება, ეჭყლიტება. იჭყუმონტე(ნ) (იჭყუმონტუ შესაძლებელი გახდა {და}ჭყლეტა, -- , -- ) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. ჭყუმონტუნს ზმნისა -- შეიძლება {და}ისრისოს, {და}იჭყლიტოს. აჭყუმონტე(ნ) (აჭყუმონტუ შეძლო {და}ეჭყლიტა, --
, დონოჭყუმონტუე(ნ) შესძლებია დაეჭყლიტა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უჭყუმონტუნს ზმნისა -- შეუძლია სრისოს, ჭყლიტოს.
ოჭყუმონტაფუანს (ოჭყუმონტაფუუ აჭყლეტინა, უჭყუმონტაფუაფუ უჭყლეტინებია, ნოჭყუმონტაფუე(ნ) აჭყლეტინებდა თურმე) კაუზ.
ჭყუმონტუნს ზმნისა -- ასრესინებს, აჭყლეტინებს. მაჭყუმონტალი მიმღ. მოქმ. მჭყლეტელი. ოჭყუმონტალი მიმღ. ვნებ. მყ.
საჭყლეტი. ჭყუმონტილი მიმღ. ვნებ. წარს. დაჭყლეტილი. ნაჭყუმონტა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაჭყლეტი. ნაჭყუმონტუერი მიმღ. ვნებ. წარს.
ჭყლეტის საფასური. {უდუ}უჭყუმონტუ მიმღ. უარყ. {და}უჭყლეტელი. 

Lemma: ch'q'unt'uria  
Number: 27899  
ჭყუნტურია, ჭყუნტურუა (ჭყუნტურიას, ჭყუნტურუას) იგივეა, რაც ჭყონტორია, -- ქორფა და ლამაზი. სახე სქვამი,
ჭყუნტურუა, გიშერიშა გიგჷ თუმა: ქხს, 1, გვ. 98 -- სახე ლამაზი, ქორფა, გიშერს გიგავს თმა. მიჸორს, მიჸორსი თი ბაღანა,
ჭყუნტურია, ჩქიმი მახანა -- მიყვარს, მიყვარს ის ბავშვი, ახალგაზრდა (ქორფა), ჩემი ხნისა. შდრ. ჭყინტუ. 

Lemma: ch'q'urish-i  
Number: 27900  
ჭყურიშ-ი (ჭყურიშის) იგივეა, რაც წყურუში, -- კვირისტავი. 

Lemma: ch'q'urch'q'in-i  
Number: 27901  
ჭყურჭყინ-ი (ჭყურჭყინს): ჭყურჭყინი ქორაში ჭუყჭუყი მუცლისა (პ. ჭარ.); ყურყური, ყუყუნი, -- მუცლის გრიალი, ხმაური;
ბუყბუყი. 

Lemma: ch'q'uch'q'in-i  
Number: 27902  
ჭყუჭყინ-ი (ჭყუჭყინს) ჭუჭყუნი. ბაღანაში ჭყუჭყინი -- ბავშვის ჭუჭყუნი (პ. ჭარ.). 

Lemma: ch'q'e'ta  
Number: 27903  
ჭყჷთა (ჭყჷთას) იხ. ჭყითა. 

Lemma: ch'q'e'nt'u  
Number: 27904  
ჭყჷნტუ, ჭყჷნტჷ (ჭყჷნტუ/ჷ-ს) იხ. ჭყინტუ, -- ნედლი. ჭყჷნტუ ოდიარე -- ნედლი (ჭყინტი) ბალახი. 

Lemma: ch'q'e'p'in-i  
Number: 27905  
ჭყჷპინ-ი (ჭყჷპინს) იხ. ჭყიპინი. 

Lemma: ch'q'e'rt'ap-i  
Number: 27906  
ჭყჷრტაფ-ი (ჭყჷრტაფის) იხ. ჭყირტაფი, -- სკდომა. ხელის მოჭერით მუწუკის (ფერისმჭამელის, ძირმაგარის...) გასკდომა. 

Lemma: ch'q'e'rch'q'in-i  
Number: 27907  
ჭყჷრჭყინ-ი (ჭყჷრჭყინს) იხ. ჭყირჭყინი, -- ჭიჭყინი. 

Lemma: ch'q'e'rch'q'on-i  
Number: 27908  
ჭყჷრჭყონ-ი (ჭყჷრჭყონს) 1. უშნოდ ჭამა. 2. უსუფთაო წყალში ჭყუმპალაობა (მ. ძაძ., 2, გვ. 133). 



Lemma: ch'q'e't'in-i  
Number: 27909  
ჭყჷტინ-ი (ჭყჷტინს) ჭყიპინი. 

Lemma: ch'q'e'sh-i  
Number: 27910  
ჭყჷშ-ი (ჭყჷშის) იხ. ჭყიში. ჭყჷში საჭირო ვაფუნ დო ვართი ოკო თხილუა: მ. ხუბ., გვ. 346 -- მწყემსი არ სჭირდება და არც
უნდა მწყემსვა. 

Lemma: ch'q'e'ch'q'on-i  
Number: 27911  
ჭყჷჭყონ-ი (ჭყჷჭყონს) იხ. ჭყიჭყონი, -- ჭიჭყნა. 

Letter: x  
ხ 

Lemma: -x  
Number: 27912  
-ხ თანდებული. იხ. -ხი, -ხუ, -ხჷ. 

Lemma: xa1  
Number: 27913  
ხა1 (ხას) თევზის ქერცლი; გველის ძვალი (ი. ყიფშ.); ფხა (პ. ჭარ., ტ. გუდავა). შდრ. ლაზ. მხა თევზის ძვალი (ეტიმოლ., გვ.
480). 

Lemma: xa2  
Number: 27914  
ხა2 (ხას) იგივეა, რაც იღები, -- ორკაპიანი ჯოხი (შდრ. გ. ელიავა, ალბომი, გვ. 57). 

Lemma: xabak'-i1  
Number: 27915  
ხაბაკ-ი1 (ხაბაკის) ავეჯი, ბარგი-ბარხანა, -- ხაბაკი. ხაბაკი ირფელი თექ ქჷდიტეესჷ: ქხს, 2, გვ. 38 - ავეჯი ყველაფერი იქ
დატოვეს. შდრ. იმერ. ხაბაკი რისამე ძებნა; ავეჯეულობა; გაქურდვა (ვ. ბერ.). 

Lemma: xabak'-i2  
Number: 27916  
ხაბაკ-ი2 (ხაბაკის) იხ. გილახაბაკი. 

Lemma: xabak'ua  
Number: 27917  
ხაბაკუა, ხაბარკუა (ხაბა{რ}კუას) სახელი უხაბაკუანს, იხაბაკუ(ნ), ხაბაკანს ზმნათა -- 1. ბრახუნი, ხმაური. კარი იხაბაკუ -
კარი ხმაურობს. დუხაბაკუუ კარს: მ. ხუბ., გვ. 151 - დააბრახუნა კარზე. ქჷმორთჷ პაპაქ დო კარის დუხაბარკუუ: მ. ხუბ., გვ.
226 - მოვიდა მღვდელი და კარზე დააბრახუნა. 2. ფეხის წაკვრა, წაბორძიკება. საბზად ჸუდეშა მინმიშუნი, ქაწახაბაკუ
ჯიკის დო ქოდანთხუ - სამზად სახლში (ქუხნაში) რომ შედიოდა, ფეხი წაჰკრა ჯირკოს (წაბორძიკდა) და დაეცა. // გადატ.
სახლის ხაბაკისაგან გაცლა, გაქურდვა. მახენს გეგმუხაბაკუუდუ ჸუდე - ქურდს გამოეცალა (გამოეხაბაკა) სახლი. იხაბაკუ(ნ)
(მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. ბრახუნობს, ხმაურობს. ხაბა{რ}კანს (გოხაბა{რ}კუუ გაქურდა,
გუუხაბა{რ}კუუ გაუქურდავს, გონოხაბარკუე(ნ) გაქურდავდა თურმე) გრდმ. ხაბაკისგან ცლის, -- ქურდავს. უხაბა{რ}კუანს (დუუხაბა{რ}კუუ
დააბრახუნა, დუუხაბა{რ}კუაფუ დაუბრახუნებია, დონოხაბა{რ}კუაფუე(ნ) დააბრახუნებდა თურმე) გრდმ. სასხ. ქც. უბრახუნებს.
იხაბა{რ}კე(ნ) (იხაბა{რ}კუ შესაძლებელი გახდა ბრახუნი, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უხაბა{რ}კუანს ზმნისა -- შეიძლება
{და}ბრახუნება. ახაბა{რ}კე(ნ) (ახაბა{რ}კუ შეძლო {და}ებრახუნებინა, -- , ნოხაბა{რ}კუე(ნ) შესძლებია {და}ბრახუნება) გრდუვ. შესაძლ.
ვნებ. უხაბა{რ}კუანს ზმნისა -- შეუძლია {და}აბრახუნოს, {და}აკაკუნოს. ოხაბა{რ}კაფუანს (ოხაბა{რ}კაფუუ აბრახუნებინა,
უხაბა{რ}კაფუაფუ უბრახუნებინებია, ნოხაბა{რ}კაფუაფუე(ნ) აბრახუნებინებდა თურმე) კაუზ. უხაბა{რ}კუანს ზმნისა -- აბრახუნებინებს.
მახაბა{რ}კალი მიმღ. მოქმ. მაბრახუნებელი, {და}მკაკუნებელი. ოხაბარკალი მიმღ. ვნებ. მყ. საბრახუნებელი, საკაკუნებელი.
ხაბა{რ}კელი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ბრახუნებული, {და}კაკუნებული. ნახაბა{რ}კა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაბრახუნები; განაქურდი.
ნახაბა{რ}კუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ბრახუნის საფასური. 

Lemma: xabanua  
Number: 27918  
ხაბანუა (ხაბანუას) გზის შეკვრა; შესასვლელი ადგილის გადაკეტვა. შდრ. ტოპონ. გახაბანუ გზის შესაკრავი ადგილი (პ.
ცხად., კატალ., გვ. 43). 

Lemma: xabarda  
Number: 27919  
ხაბარდა (ხაბარდას) 1. ქალის ტანისამოსი მავთულებიანი, კაბის ქვეშ ჩასაცმელი, -- ხაბარდა (პ. ჭარ.). 2. შეძახილი:
გადადექი გზიდან! (შდრ. ქეგლ). 3. სახლზე მოშენებული ადგილი, რომელიც ზევიდან გადახურული არაა. ჸუდე ვეგეუდგუ
კოჩური, მარა ხაბარდა ქიმკაკეთუ - სახლი არ უდგას კაცური, მაგრამ ხაბარდა მიაკეთა (ს. ბანძა). 

Lemma: xabarva  
Number: 27920  



ხაბარვა (ხაბარვას) ბანდალი (დ. ფიფია). 

Lemma: xabark'-i  
Number: 27921  
ხაბარკ-ი, ხაბარკუა (ხაბარკუას) იგივეა, რაც ხაბაკი, ხაბაკუა, -- 1. ბრახუნი; 2. გამხმარი ტყავის ხმიანობა (ხმაური) (პ.
ჭარ.). 3. ფეხის წაკვრა რამეზე, წაბორძიკება; შეგნებულად რაიმე დაბრკოლება. ნამუთი წოხოლე აწახაბარკუუ ჩქჷნ
საქვარუას სოფელცინი...: ყაზაყ., 06.03.1930, გვ. 3 - რომელიც წინ გადაუდგება (შეგნებულად შექმნის დაბრკოლებას) ჩვენს
საქმიანობას სოფელში... 

Lemma: xabarjga  
Number: 27922  
ხაბარჯგა (ხაბარჯგას) ორკაპი ჯოხი; ბოძკინტი. ხაბარჯგა ჯა ორკაპი ხე. ქხაბარჯგათ გერინა ფეხებგაშლილად დგომა.
შდრ. ბარჯგი. 

Lemma: xabo  
Number: 27923  
ხაბო (ხაბოს) ხრამი; ხევი. წი მუთ ქიიმუბშეთინი, გევორღვით ხაბოს: ქხს, 1, გვ. 323 - წელს რაც კი ვიმუშავეთ, ჩავყარეთ
ხრამში. ცხენქ ხაბოშა გეგნუოლუა - ცხენი ხრამში (ხევში) გადაუვარდაო. შდრ. რობუ, ქირქე. იმერ. ხაბო მდინარის ნაპირი
(ვ. ბერ.). 

Lemma: xabr-i  
Number: 27924  
ხაბრ-ი (ხაბრის) ხარბი. ხაბრი კოც მუთუნი ვაარძღანცია - ხარბ კაცს არაფერი გააძღებსო. 

Lemma: xabume  
Number: 27925  
ხაბუმე (ხაბუმეს) ბოტან. ბალახია ერთგვარი. შდრ. ტოპონ. ხაბუმე. ხაბუმე ბალახი ყოფილა, რომლითაც მოფენილი იყო
თურმე ეს ადგილი, ამიტომ შეერქვაო ამ ადგილს ეს სახელი -- ხაბუმე. 

Lemma: xaburzak'-i  
Number: 27926  
ხაბურზაკ-ი (ხაბურზაკის) ბოტან. ჩვეულებრივი საზამთრო (ა. მაყ.). მეურს შარას დო ხაბურზაკის ჭკომუნს: მ. ხუბ., გვ. 144 -
მიდის გზაზე და საზამთროს ჭამს. 

Lemma: xaverd-i  
Number: 27927  
ხავერდ-ი (ხავერდის) ხავერდი. 

Lemma: xaz-i  
Number: 27928  
ხაზ-ი (ხაზის) იგივეა, რაც ღაზი, -- ხაზი. 

Lemma: xaza  
Number: 27929  
ხაზა (ხაზას) მაწვნის ამოსაღები მცირე ზომის ჯამი (გ. ელიავა). 

Lemma: xazarak'a  
Number: 27930  
ხაზარაკა (ხაზარაკას) რძის გასაწური ხის ჭურჭელი, შიგ იფინებოდა გვიმრა ან თხილის (ხის) ნათალი (მასალები, ტ. 4, ნაწ.
1, გვ. 222). 

Lemma: xazen-i  
Number: 27931  
ხაზენ-ი (ხაზენს) ხაზეინი; ბატონი, მეპატრონე. უწუუ ხაზენს: მ. ხუბ., გვ. 38 - უთხრა ბატონს (ხაზეინს). 

Lemma: xazina  
Number: 27932  
ხაზინა, ხაზჷნა (ხაზი/ჷნას) ხაზინა. ბაღჩასჷ ხაზჷნა თხორჷნია: ი. ყიფშ., გვ. 71 - ბაღში ხაზინაა დამარხულიო. 

Lemma: xazir-i  
Number: 27933  
ხაზირ-ი, ხაზჷრ-ი (ხაზი/ჷრს) მზა, გამზადებული. ჭუმე ონდღეშა ხაზირი ორდასია: მ. ხუბ., გვ. 68 - ხვალ შუადღემდე მზად
იყოსო. მეუჩინჷ: ხაზირ რენია: მ. ხუბ., გვ. 164 - შეუთვალა: მზად არისო. სქანი ანჯარი ხაზჷრი ლე: ქხს, 1, გვ. 259; მასალ.,
გვ. 20 - შენი აბჯარი მზადაა. ბაღჷრე ღუმუში მახირალც ღუმუ ქუუღუნო ხაზჷრია: ი. ყიფშ., გვ. 147 - ბეღურას, ღომის
ქურდს, ღომი თუ აქვს დამზადებული. 

Lemma: xazireba  
Number: 27934  
ხაზირება, ხაზჷრება (ხაზი/ჷრებას) სახელი ახაზი/ჷრენს ზმნისა -- {მო}მზადება. სუმ დღას რენა ხაზჷრებას, სოთინი ულა
ოგონჷნა: მასალ., გვ. 95 - სამ დღეს ემზადებიან (არიან სამზადისში), სადმე წასვლას თუ ფიქრობენ. ოჭვალს
დაიხაზჷრენან დო საწბელს დაგიმზადენანია: მ. ხუბ., გვ. 142 - შესაწვავს დაგიმზადებენ და წვენს მოგიმზადებენო.
მეუჩინჷ: ოშქარი ძღაბი დამიხაზირია!: მ. ხუბ., გვ. 164 - შეუთვალა: შუათანა გოგო მომიმზადეო! ახაზირენს (გაახაზირუ
გაამზადა, გუუხაზირებუ გაუმზადებია, გონოხაზირებუე(ნ) გაამზადებდა თურმე) გრდმ. ამზადებს. იხაზირენს (დიიხაზირუ მოიმზადა,
დუუხაზირებუ მოუმზადებია) გრდმ. სათავ. ქც. ახაზირენს ზმნისა -- იმზადებს (თავისას). უხაზირენს (დუუხაზირუ დაუმზადა,
დუუხაზირებუ დაუმზადებია) გრდმ. სასხ. ქც. ახაზირენს ზმნისა -- უმზადებს. იხაზირებუ{უ}(ნ) (დიიხაზირუ მომზადდა, დოხაზირებე{ლე}(ნ)
მომზადებულა) გრდუვ. ვნებ. ახაზირენს ზმნისა -- მზადდება. ახაზირებუ{უ}(ნ) (დაახაზირუ მოუმზადდა, დახაზირებუუ მომზადებია)
გრდუვ. ვნებ. უხაზირენს ზმნისა -- უმზადდება. იხაზირე(ნ), იხაზირენე(ნ) (იხაზირენუ შესაძლებელი გახდა {მო}მზადება, -- , -- )



გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ახაზირენს ზმნისა -- შეიძლება მომზადდეს. ახაზირე(ნ), ახაზირენე(ნ) (ახაზირენუ შეძლო {მო}ემზადებია,
-- , დონოხაზირებუე(ნ) შესძლებია მომზადება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უხაზირენს ზმნისა -- შეუძლია {მო}ამზადოს.
ოხაზირებაფუანს (ოხაზირებაფუუ {მო}ამზადებინა, უხაზირებაფუაფუ {მო}უმზადებინებია, ნოხაზირებაფუე(ნ) ამზადებინებდა თურმე) კაუზ.
ახაზირენს ზმნისა -- ამზადებინებს. მახაზირებელი მიმღ. მოქმ. {მო}მამზადებელი. ოხაზირებელი მიმღ. ვნებ. მყ. {მო}სამზადებელი.
მოხაზირებული მიმღ. ვნებ. წარს. მომზადებული. ნახაზირა, ნახაზირები მიმღ. ვნებ. წარს. {მო}ნამზადები. ნახაზირუერი, ნახაზირებუერი
მიმღ. ვნებ. წარს. {მო}მზადების საფასური. {უმუ}უხაზირებუ მიმღ. უარყ. {მო}უმზადებელი. შდრ. ლაზ. ხაზირი მზა (ნ. მარი). 

Lemma: xazirebul-i  
Number: 27935  
ხაზირებულ-ი (ხაზირებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ახაზირენს ზმნისა -- {მო}მზადებული. დახაზირებული ლაიტი: ყაზაყ.,
06.03.1930, გვ. 2 - დამზადებული სიმინდი. 

Lemma: xazna  
Number: 27936  
ხაზნა, ხაზჷნა (ხაზნას) იხ. ხაზინა, -- ხაზინა. 

Lemma: xazua  
Number: 27937  
ხაზუა (ხაზუას) იგივეა, რაც ღაზუა, -- სახელი ხაზუნს ზმნისა -- ხაზვა. მუშ ოხაზალს მუ ხაზუნს - თავის დასახაზს თვითონ
ხაზავს. ხაზუნს (დოხაზუ დახაზა, დოუხაზუ დაუხაზავს, დონოხაზუე(ნ) დახაზავდა თურმე) გრდმ. ხაზავს. უხაზუნს (დუუხაზუ დაუხაზა, დუუხაზუ
დაუხაზავს) გრდმ. სასხ. ქც. ხაზუნს ზმნისა -- უხაზავს. იხაზუუ(ნ) (დიიხაზუ დაიხაზა, დოხაზე{ლე}(ნ) დახაზულა) გრდუვ. ვნებ. ხაზუნს
ზმნისა -- იხაზება. ახაზუ{უ}(ნ) (დაახაზუ დაეხაზა, დოხაზუუ დახაზვია) გრდუვ. ვნებ. უხაზუნს ზმნისა -- ეხაზება. იხაზე(ნ) (იხაზუ
შესაძლებელი გახდა {და}ხაზვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ხაზუნს ზმნისა -- შეიძლება {და}იხაზოს. ახაზე(ნ) (ახაზუ შეძლო
ეხაზა, -- , დონოხაზუე(ნ) შესძლებია დაეხაზა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უხაზუნს ზმნისა -- შეუძლია {და}ხაზოს. ოხაზაფუანს (ოხაზაფუუ
ახაზვინა, უხაზაფუაფუ უხაზვინებია, ნოხაზაფ{უაფ}უე(ნ) ახაზვინებდა თურმე) კაუზ. ხაზუნს ზმნისა -- ახაზვინებს. მახაზალი მიმღ. მოქმ.
მხაზველი. ოხაზალი მიმღ. ვნებ. მყ. სახაზავი. ხაზილ/რი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ხაზული. ნახაზა მიმღ. ვნებ. წარს. ნახაზი. ნახაზუერი
მიმღ. ვნებ. წარს. ხაზვის საფასური. {უდუ}უხაზუ მიმღ. უარყ. {და}უხაზავი. შდრ. ლაზ. 2. ხაზ: ოხაზუ ხაზვა (ნ. მარი). 

Lemma: xate  
Number: 27938  
ხათე, ხეთე ზმნზ. მაშინვე, მაშინათვე, უმალ, მყისვე. ე მააჸალექ ხათე მიდეერულუ: ა. ცაგ., გვ. 28 - ეს ამხანაგი მაშინათვე
გაიქცა. ხათე გუუსჷ დი ეშელჷ: ი. ყიფშ., გვ. 38 - უმალ მოუსვა და ავიდა. ათე მარწკინდი ხეთე მარძგვანი ხეში კითის
ქჷმააგია: ი. ყიფშ., გვ. 83 - ეს ბეჭედი მაშინათვე მარჯვენა ხელის თითზე წამოაცვიო. ხეთე უწუეს: მ. ხუბ., გვ. 271 -
მაშინათვე უთხრეს. ხეთე გაკობშაყარეს: მასალ., გვ. 85 - მყისვე შეგვაგროვეს. 

Lemma: xateshe  
Number: 27939  
ხათეშე ზმნზ. მაშინათვე. ხათეშე გაგჷმაცოცხალჷ ვერწემი ქიანა - მაშინათვე გამოაცოცხლა უზარმაზარი ქვეყანა. 

Lemma: xatec-i  
Number: 27940  
ხათეც-ი (ხათეცის)//ხაცეც-ი (ხაცეცის) ახალი რძალი, -- პატარძალი. ხათეცის მუში წესიქ მიაჸუნუა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ.
180 - პატარძალს თავისი წესი თან მიჰყვაო. შდრ. დედჷფალი, მოჭყუდუ. ქხათეციში მაკუჩხური პატარძლის მეფეხე, --
ბავშვი, რომელსაც პატარძალს კალთაში უსვამენ. 

Lemma: xate-xate  
Number: 27941  
ხათე-ხათე ზმნზ. მაშინვე, მაშინათვე. ფართალი ვემიგოკორდ, სი მერჩანა ხათე-ხათე: ქხს, 1, გვ. 325 - ფართალი არ
მოგაკლდება, შენ მოგცემენ მაშინათვე. 

Lemma: xatexishe  
Number: 27942  
ხათეხიშე ზმნზ. მაშინათვე, იმწამსვე. ღურა ხათეხჷშე ქიმნატრი, პირველიშე ქორძირინი: მ. ხუბ., გვ. 319 - სიკვდილი
იმწამსვე (მაშინათვე) ვინატრე, პირველად (პირველიდან) რომ გნახე. 

Lemma: xatexolo  
Number: 27943  
ხათეხოლო ზმნზ. მაშინათვე, იმწამსვე, უცებ. ხათეხოლო ტყვია ტურინს გინიკათუანს ეშე: მ. ხუბ., გვ. 18 - მაშინათვე ტყვია
ამოვარდება ზევით. თიქ ხათეხოლო ქიმეხვადჷ: ი. ყიფშ., გვ. 79 - ის მაშინათვე მიხვდა. ხათეხოლო ჯგირო გინიფრთუქია:
მ. ხუბ., გვ. 8 - მაშინათვე კარგად გავხდებიო. 

Lemma: xatir-i  
Number: 27944  
ხათირ-ი, ხათჷრ-ი (ხათი/ჷრს) ხათრი. შურო ჩქიმი ხათირი ვარენიავო ქოიღუნია-და: მ. ხუბ., გვ. 227 - ოდნავ (სულ) ჩემი
ხათრი თუ გაქვსო. ათე ხათჷრიშა გამშეჸონუ - ამ ხათრში შეიყვანა. 

Lemma: xat{i}rian-i  
Number: 27945  
ხათ{ი}რიან-ი (ხათ{ი}რიანს) ხათრიანი. ძალამი ხათრიანო ქჷმუულა: ი. ყიფშ., გვ. 95 - ძალიან ხათრიანად (კი) მოდიან. 

Lemma: xatirua  
Number: 27946  
ხათირუა, ხათჷრუა (ხათი/ჷრუას) სახელი ოხათი/ჷრუ ზმნისა -- ხათრება. მარა მუთუნ ვაახათირჷ ეს: მ. ხუბ., გვ. 243 -
მაგრამ არაფერი არ ეხათრება ამას. თი ზომაშა ქედეხათირჷ ოსურქ: მ. ხუბ., გვ. 227- იმ ზომამდე დაუხათრდა ქალი.
ოხათირუ(ნ) (დეეხათირუ დაუხათრდა, დოხათირებუ დახათრებია, დონოხათირუე(ნ) დახათრდებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ეხათრება. 

Lemma: xatis-i  



Number: 27947  
ხათის-ი (ხათისის) იგივეა, რაც ხათეცი, -- პატარძალი. მის უძირუ სინჯა ართი დო ხათისი ანთას ოში! - ხის უნახავს სიძე
ერთი და პატარძალი ათას ასი! 

Lemma: xatr-i  
Number: 27948  
ხათრ-ი (ხათრის) იგივეა, რაც ხათირი, -- თავაზი, პატივისცემა, -- ხათრი. ცირაშა ხათრიქ ვაგატახეს: მ. ხუბ., გვ. 54- ცირას
ხათრი ვერ გაუტეხეს. 

Lemma: xaia  
Number: 27949  
ხაია (ხაიას) 1. ბოტან. ისლი; ისლისებური მცენარე ჭაობისა; გამოიყენებოდა სახლის დასახურავად. იხ. მაისირაია (ა. მაყ.).
2. ფეხის აცდენა. ხაია გააკეთუ - ფეხი აუცდა. 

Lemma: xaindrash(i)  
Number: 27950  
ხაინდრაშ(ი) დაღ-ი (ხაინდრაშ(ი) დაღის) ცხენის დაღის ერთ-ერთი სახე. 

Lemma: xak'ara  
Number: 27951  
ხაკარა, ხჷკარა (ხა/ჷკარას) იგივეა, რაც ხეკარა, -- მესაქონლეობის ტერმინი (იშვიათი მაგალითი, სადაც ა-ს ენაცვლება ჷ, -
- მ. ციკოლია, რედუქციისათვის მეგრულში, გვ. 309-310). 

Lemma: xak'arua  
Number: 27952  
ხაკარუა, ხეკერუა (ხაკარუას, ხეკერუას) სახელი ხეკერანს ზმნისა -- ფხეკა, ტყავზე ბალნის გაფხეკა (არნ. ჩიქ., ლექსკ., გვ.
419). ტყები გოხაკარუ - ტყავი (საქალამნე) გაფხიკა (იქვე). ხაკარანს (გოხაკარუუ გაფხიკა ტყავი, გუუხაკარუუ გაუფხეკია ტყავი,
გონოხაკარუე(ნ) გაფხეკდა თურმე ტყავს) გრდმ. ფხეკს, ტყავს ბალანს აცლის. იხ. ხაჭარუა. შდრ. ლაზ. ხაკარ: ფხაკარუმ
ვკაწრავ (ნ. მარი). 

Lemma: xak'ap-i  
Number: 27953  
ხაკაფ-ი (ხაკაფის) ხაკუნი, კაკუნი; ჩხაკუნი. შდრ. ხაკუა. 

Lemma: xak'ap-xak'ap-i  
Number: 27954  
ხაკაფ-ხაკაფ-ი (ხაკაფ-ხაკაფის) კაკუნ-კაკუნი. კოჩქჷ ხაკაფი-ხაკაფით დუდი ოკუტახჷ: ი. ყიფშ., გვ. 20 - კაცმა კაკუნ-
კაკუნით თავი გაუტეხა. 

Lemma: xak'o  
Number: 27955  
ხაკო (ხაკოს) ფხუკიანი (დ. ფიფია); შტერი, ჩურჩუტი, გამოტვინებული. გვალე ხაკო რე ე ცოდაშ გორჩქინელი - მთლად
უტვინოა ეს ცოდვის შვილი (გაჩენილი). 

Lemma: xak'ua  
Number: 27956  
ხაკუა (ხაკუას) სახელი ხაკუნს ზმნისა -- კაკუნი; ჩარტყმა. გეჭოფუ ე კოჩქჷ არგუნი დო ქოხაკჷ დუცჷ: ი. ყიფშ., გვ. 20 -
აიღო (ამ) კაცმა ნაჯახი და ჩაარტყა (ჩაუკაკუნა) თავში. ოხვამეშა მორთია დო ზარენს უხაკუანდეს: მ. ხუბ., გვ. 344 -
ეკლესიაში მოდიო და ზარებს რეკდნენ (უკაკუნებდნენ). ხაკუნს (ქოხაკუ ჩააკაკუნა, ქუუხაკუ ჩაუკაკუნებია, ქონოხაკუე(ნ) ჩააკაკუნებდა
თურმე) გრდმ. {ჩა}აკაკუნებს, {ჩა}არტყამს. იხაკუნს (ქიიხაკუ ჩაიკაკუნა, ქუუხაკუ ჩაუკაკუნებია) გრდმ. სათავ. ქც. ხაკუნს ზმნისა --
{ჩა}იკაკუნებს, {და}ირტყამს. უხაკუნს (ქუუხაკუ ჩაუკაკუნა, ქუუხაკუ ჩაუკაკუნებია) გრდმ. სასხ. ქც. ხაკუნს ზმნისა -- უკაკუნებს,
ურტყამს. იხაკე(ნ) (იხაკუ შესაძლებელი გახდა კაკუნი, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ხაკუნს ზმნისა -- შეიძლება კაკუნი,
{და}რტყმა. ახაკე(ნ) (ახაკუ შეძლო {მი}ეკაკუნა, -- , ქონოხაკუე(ნ) შესძლებია მიკაკუნება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უხაკუნს ზმნისა --
შეუძლია {მი}აკაკუნოს, {და}არტყას. ოხაკაფუანს (ოხაკაფუუ {მი}აკაკუნებინა, უხაკაფუაფუ {მი}უკაკუნებინებია, ნოხაკაფუე(ნ)
აკაკუნებინებდა თურმე) კაუზ. ხაკუნს ზმნისა -- აკაკუნებინებს, არტყმევინებს. მახაკალი, მახაკაფალი მიმღ. მოქმ.
{და}მკაკუნებელი, {და}მრტყმელი (მაგარი რისმე). ოხაკალი, ოხაკაფალი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}საკაკუნებელი, {და}სარტყმელი.
ხაკილი, ხაკაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}კაკუნებული, {და}რტყმული. ნახაკა, ნახაკეფი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნაკაკუნები. ნახაკუერი,
ნახაკაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}რტყმის, {და}კაკუნების საფასური. იხ. ოხაკაია. 

Lemma: xak'uc-i  
Number: 27957  
ხაკუც-ი (ხაკუცის) ხეპრე. მაჟირა ფა რე ნულიშ გიმე: ხანგეფი დო ლენჩეფი, ხაკუცეფი, ხირმიშთეფი, აბრაგი დო
ქენჩეფიში: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 13 - მეორე წყებაა ნულს ქვევით: გიჟებისა და სულელებისა, ხეპრეების, ბაქიების,
ავაზაკისა და ხტომიებისა (ფრენიებისა). 

Lemma: xal-i  
Number: 27958  
ხალ-ი (ხალ/რს) წერტილივით ლაქა კანზე, -- ხალი. 

Lemma: xala  
Number: 27959  
ხალა (ხალას) იგივეა, რაც ხაფა, ხუალა, -- სახელი ხანს ზმნისა -- შობა, გაჩენა; დასმა, მოგება (ხბოსი). ოსურს სქუაში
ხალა ქოშუდასინი, მაჟირაშა ვართ ალენჯირუანს კოსია: თ. სახოკ., გვ. 255 - ქალს შვილის შობა (გაჩენა) რომ ახსოვდეს,
მეორეჯერ არც ამოიწვენს კაცსო. ჩხოუს უმოსო სერიშ საათეფს უჩქუ ხალა - ძროხამ უმეტესად ღამის საათებში იცის
მოგება. ფუჯი გინი ქუუხუუ - ფური ხბო მოუგია. ხანს ({ქო}ხუუ შობა, {ქუ}უხუუ უშვია, {ქო}ნოხუე(ნ) შობდა თურმე) გრდმ. შობს, აჩენს;
იგებს. უხანს ({ქუ}უხუუ უშვა, {ქუ}უხუუ უშვია) გრდმ. სასხ. ქც. ხანს ზმნისა -- უგებს; უშობს. იხენე(ნ), იხუე(ნ) (იხენუ, იხუუ შესაძლებელი
გახდა შობა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ხანს ზმნისა -- შეიძლება გაჩენა, მოგება; შობა. ახენე(ნ), ახუე(ნ) (ახენუ//ახუუ შეძლო



ეშვა, -- , ნოხაფუე(ნ) შესძლებია შობა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უხანს ზმნისა -- შეუძლია შვას, გააჩინოს; მოიგოს.
ოხაფუანს//ოხუაფუანს (ოხაფუუ აშობინა, უხაფუაფუ უშობინებია, ნოხაფ{უაფ}უე(ნ) აშობინებდა თურმე) კაუზ. ხანს ზმნისა -- აშობინებს,
აჩენინებს; აგებინებს. მახალი, მახაფალი, მახაფუ, მახუალი, მახუუ მიმღ. მოქმ. მშობელი, გამჩენი; მომგები. ოხალი, ოხაფალი, ოხაფუ,
ოხუალი, ოხუუ მიმღ. ვნებ. მყ. საშობი, გასაჩენი; მოსაგები. ხე{ე}ლ/რი, ხაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. შობილი; მოგებული. ნახა, ნახეფი,
ნახუა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაშობი; მონაგები. ნახუერი, ნახაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. შობის; მოგების საფასური. უხაფუ, უხუუ მიმღ. უარყ.
უშობელი. შდრ. ბადება; დოშკვაფა//დოშქუმალა; დორღვაფა; მოგება. 

Lemma: xalat-i  
Number: 27960  
ხალათ-ი (ხალათის) ხალათი. მუსუ ლოგინც ქიგლუჯირუ დარაიაში ხალათით: აია, 2, გვ. 62 - თვითონ ლოგინზე
წამოწოლილა დარაიას ხალათით. 

Lemma: xalam-i  
Number: 27961  
ხალამ-ი (ხალამს) ხალიანი. იხ. ხალი. 

Lemma: xalia  
Number: 27962  
ხალია (ხალიას) დაბლობი (ჭაობიანი ადგილი). მა ლაკადას ფცხოვრენდი დო ძღაბი -- ფართო ხალიას: მ. ხუბ., გვ. 360 -
მე ლაკადაში ვცხოვრობდი და გოგო -- ფართე დაბლობში. 

Lemma: xalir-i  
Number: 27963  
ხალირ-ი (ხალირს) მიმღ. ვნებ. წარს. ხალუნს ზმნისა -- მოხრაკული, მოხალული; გაფიცხებული (მჭადი, ღომი...). ვალირი
ვორექ, ხალირი ვორექ: ი. ყიფშ., გვ. 143 - გაყვითლებული ვარ, მოხალული (დახრაკული) ვარ. აკა ხალირი ღუმუ
ქომუჩანიე: მ. ხუბ., გვ. 140 - ერთი გაფიცხებული ღომი რომ მოგვცაო. შდრ. ლაზ. ხალ: ხალერი გადამწვარი, გადახრაკული
(ნ. მარი). 

Lemma: xalic'ua  
Number: 27964  
ხალიწუა (ხალიწუას) სახელი ხალიწანს ზმნისა -- 1. {გა}ხალისება; გამოსუფთავება. თუთაშე ართიშახ შუმა ჯგირი რე,
ხალიწანს სხეულს - თვეში ერთხელ სმა კარგია, ახალისებს სხეულს. გეგნიხალიწუ ჯვეშ ქეჸანაქჷ - გადახალისდა ძველი
ქვეყანა. 2. დაწდომა. ღვინქჷ დიხალიწჷ - ღვინო დაწდა. 

Lemma: xalua  
Number: 27965  
ხალუა (ხალუას) სახელი ხალუნს ზმნისა -- დაგვა; ხალვა; ხანხვლა; შუშვა; ხრუკვა; გაფიცხება (ნაღვერდალზე). აწმაძირე
ჯღარუ თოლი, გურც მიხალუნც - მეჩვენება (წინ) ჭროღა თვალი და გულს მიხალავს. ვადობჭვა დო ვადობხალა: ქხს, 1, გვ.
67 - არ დამწვა და არ დამდაგო. სი დობჭვი დო სი დოფხალი: ქხს, 1, გვ. 33 - შენ დამწვი და დამანელე (დამხრუკე). ღუმუ
დოფხალათ დო პჭკუმათ - ღომი გავაფიცხოთ და ვჭამოთ. ხალუნს (დოხალუ მოხალა, დუუხალუ მოუხალავს, დონოხალუე(ნ)
მოხალავდა თურმე) გრდმ. ხალავს, ხრუკავს, დაგავს; შუშავს; აფიცხებს. იხალუნს (დიიხალუ დაიხალა, დუუხალუ დაუხალავს)
გრდმ. სათავ. ქც. ხალუნს ზმნისა -- იხალავს; იფიცხებს. უხალუნს (დუუხალუ დაუხალა, დუუხალუ დაუხალავს) გრდმ. სასხ. ქც.
ხალუნს ზმნისა -- უხალავს, უფიცხებს. იხალუ{უ}(ნ) (დიიხალუ დაიხალა, დოხალე{რე}(ნ) დახალულა) გრდუვ. ვნებ. ხალუნს ზმნისა -
- იხალება, იხრუკება; ფიცხდება (მჭადი, ღომი...). ახალუ{უ}(ნ) (დაახალუ მოეხალა, დოხალუუ მოხალვია) გრდუვ. ვნებ. უხალუნს
ზმნისა -- ეხალება, ეფიცხება... იხალე(ნ) (იხალუ შესაძლებელი გახდა {მო}ხალვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ხალუნს ზმნისა -
- შეიძლება {მო}იხალოს, {და}იხრუკოს, {გა}ფიცხდეს. ახალე(ნ) (ახალუ შეძლო {მო}ეხალა, -- , დონოხალუე(ნ) შესძლებია მოეხალა)
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უხალუნს ზმნისა -- შეუძლია {მო}ხალოს, {და}ხრუკოს, {გა}აფიცხოს. ოხალაფუანს (ოხალაფუუ
{მო}ახალვინა, უხალაფუაფუ {მო}უხალვინებია, ნოხალაფუე(ნ) ახალვინებდა თურმე) კაუზ. ხალუნს ზმნისა -- ახალვინებს,
ახრუკვინებს, აფიცხებინებს (ღომს, მჭადს...). მახალარი მიმღ. მოქმ. მხალავი, მწველი, მხრუკავი. ოხალარი მიმღ. ვნებ. მყ.
სახალავი, სახრუკი. ხალირი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ხალული, {და}ახრუკული. ნახალა მიმღ. ვნებ. წარს. ნახალავი, ნახრუკი.
ნახალუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ხალვის, ხრუკვის საფასური. {უმუ}უხალუ მიმღ. უარყ. {მო}უხალავი. შდრ. ლაზ. ხალ: ოხალუ
ზედმეტად მოხრაკვა (ნ. მარი). 

Lemma: xalx-i  
Number: 27966  
ხალხ-ი (ხალხის) ხალხი. ხალხიქ მითი ოგვანუუნი, ბოლოს არძა ონგარუუა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 181 - ხალხმა ვინც
გაასუქა, ბოლოს ყველა ატირაო. იხ. ხარხი. შდრ. კათა. 

Lemma: xam-i1  
Number: 27967  
ხამ-ი1 (ხამს) იგივეა, რაც ხამუ, -- დანა. თე ბოშის ხამი ქოთხუუ: ი. ყიფშ., გვ. 24 - ამ ბიჭს დანა სთხოვა. ხამი ქიმეჩჷ
ძალამო კვათირი: ი. ყიფშ., გვ. 54 - დანა მისცა ძლიერ მჭრელი. ხამი უღუ, დიდი ხამი ჯამპიში ოცხონტალი: მ. ხუბ., გვ.
113 - დანა აქვს, დიდი დანა თუთის (ხის) გასასხლავად (გადასაბელად). ე ხამქჷ თე ბოშეშიქ იჸუუ: ი. ყიფშ., გვ. 24 - ეს დანა
ამ ბიჭისა იქნა. შდრ. ლაზ. ხამი დანა (ნ. მარი). 

Lemma: xam-i2  
Number: 27968  
ხამ-ი2 (ხამს) ხამი; გამოუცდელი; რისამე უცოდინარი. ხამი კოჩი წყუშათ ვემიაგუ: თ. სახოკ., გვ. 269 - გამოუცდელი (ხამი)
კაცი ჭასაც ვერ მიაგნებს. 

Lemma: xam-i3  
Number: 27969  
ხამ-ი3 (ხამს) ხამი, -- ბამბის შეუღებავი ქსოვილი, შინ დართული (მსხვილი) ძაფისაგან. იხ. ხამიელი, ხამიეი. 

Lemma: xamanc'k'a  
Number: 27970  



ხამანწკა (ხამანწკას) ზოოლ. თევზის სახეობა. იხ. კანჩხალა, ფირტველია. 

Lemma: xamajo  
Number: 27971  
ხამაჯო (ხამაჯოს) მოფამფალებული, მაგრამ მთლად დავარდნილი არა. ხამაჯო ვორექია - მოფამფალებული ვარო. 

Lemma: xamiel-i  
Number: 27972  
ხამიელ-ი, ხამიე-ი ბ.-მარტვ. (ხამიელ/რს) იგივეა, რაც ხამი, -- ბამბისაგან მოქსოვილი, შინ დამზადებული ქსოვილი
(მასალები, ტ. 2, ნაწ. 2, გვ. 228). 

Lemma: xamien-i  
Number: 27973  
ხამიენ-ი (ხამიენს) იგივეა, რაც ხამიელი. ბამბის ამ ქსოვილისაგან კერავდნენ საბნის, ლეიბის პირს, ზეწარს, ზედა და ქვედა
საცვლებს, პირსახოცს და ა.შ. შდრ. ხამი3. 

Lemma: xamle  
Number: 27974  
ხამლე, ხამლენ-ი (ხამლეს, ხამლენს) იგივეა, რაც ხამი, ხამიელი, ხამიენი, -- ბამბის შინ მოქსოვილი მატერია. ხამლეს
ვამზადებდით ბამბისა და სუსაგან (სელი) (მასალები, ტ. 2, ნაწ. 2, გვ. 222). ხამლენი -- შინ მოქსოვილი ბამბის ქსოვილი (ს.
მაკალ., გვ. 210). ხამლენიში ლები მეურჩუნია -- ხამლენის (ხამის) ლეიბი უგიაო. 

Lemma: xamnel-i  
Number: 27975  
ხამნელ-ი (ხამნელს) იგივეა, რაც ხამლენი, -- ხამი. 

Lemma: xamobia  
Number: 27976  
ხამობია (ხამობიას) დანით თამაში, დანობია. 

Lemma: xamu  
Number: 27977  
ხამუ (ხამუს) იგივეა, რაც ხამი, -- დანა. ჩხოუ გოტყაბარესია დო ხამუ კუდელს მიკატახესია: ა. ცან., გვ. 127 - ძროხა
გაატყავესო და დანა კუდზე მიატეხესო. ხამუ პიც ვაუნჯანსია:ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 181 - დანა პირს არ უხსნისო. 

Lemma: xamche  
Number: 27978  
ხამჩე (ხამჩეს) ბოტან. ბამბა; იგივეა, რაც ხამლე, ხამლენი, -- ბამბის ძაფისაგან შინ მოქსოვილი მატერია. 

Lemma: xamcheshi  
Number: 27979  
ხამჩეში მიკაქუნალ-ი (ხამჩეშ მიკაქუნალ/რს) ბამბის ქსოვილის ჩასაცმელი. ჯვეშო შუნდეს ხამჩეში მიკაქუნალს -
ძველად ქსოვდნენ ბამბის ჩასაცმელს (ხამჩეს ეძახდნენ ბამბას). 

Lemma: xamcik'-i  
Number: 27980  
ხამციკ-ი (ხამციკის) დანით თამაშის (დანაობის) ერთ-ერთი სახეობა. ხამციკი ღ ხამიშ ციკუა: დანის სობა. შდრ. ჭამურტაკი.

Lemma: xan-i  
Number: 27981  
ხან-ი (ხანს) ხანი; დრო, ჟამი. მომიცადითჷ იზჷმა ხანცჷ: ი. ყიფშ., გვ. 16 - მომიცადეთ იმდენ ხანს. მარგალური არიკი რე
დიდი ხანით ნარაგადჷ: ი. ყიფშ., გვ. 155 - მეგრული არაკი არის დიდი ხნით ადრე ნათქვამი. ქხანიში გიშულა დროის
გასვლა. გიშეელჷ ხანქჷნი, გეეგონჷ: ა. ცაგ., გვ. 28 - რომ გავიდა ხანი, გაიგონა. ქხანიშა მიშულირი (მიშულა) ხანში
შესული (შესვლა), -- დაბერება. ხანიშა მიშულირი მარგალი ყაზაყი - ხანში შესული მეგრელი გლეხი. ქხანიში რსხაფა
(იმის) ხნისად გახდომა, ხნისად მოყრა: ბაბუს გუ გვალო, იში ხანი ურსხუუ ღორონთქი-დო - ბაბუას ჰგავს მთლად, იმის
ხნისა მოყაროს ღმერთმა-და. ხარისხის ფორმები: მახანა იმის ხნისა; მოხანო ოდნავ (ცოტა) ხნიერი; უხანაში უხნესი; უხანე
უხნო. 

Lemma: xanat-i  
Number: 27982  
ხანათ-ი (ხანათის) მტრობა, ღალატი (ი. ყიფშ.). იხ. მოხანათე. 

Lemma: xanga  
Number: 27983  
ხანგა (ხანგას) გიჟი; ბრიყვი; სულელი; უჭკუო; გადარეული. კჷდჷ ჯას მიკიკაკჷ, ხანგა, გინოლასირია: ი. ყიფშ., გვ. 147 -
კოდალა ხეზე აკაკუნებს, გიჟი, გადარეულიო. ხანგა (ოსურქ) ვართ ქიმინუ დო ქიჸანას ქიშიოტყვინუ: თ. სახოკ., გვ. 268 -
უჭკუომ (ქალმა) არც ქნა და ქვეყანას კი გააგებინაო. ხანგას ოგურუანდესია დო ჭკვერქჷ ქჷდიიგურუა: ი. ყიფშ., გვ. 180 -
სულელს ასწავლიდნენ და ჭკვიანმა ისწავლაო. ართშა ხანგასჷთ დუჯერა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 12 - ერთხელ გიჟსაც
დაუჯერებენო. ხანგაშ კიჟინს დააწყნარენქ: ქხს, 1, გვ. 85 - სულელის ყვირილს დააწყნარებ. 

Lemma: xangal-i  
Number: 27984  
ხანგალ-ი (ხანგალ/რს) როშვა, გიჟური ლაპარაკი, როტვა. 

Lemma: xangala  
Number: 27985  



ხანგალა (ხანგალას) ვისაც როშვა, როტვა უყვარს; სისულელის მთქმელი. ხანგალა კოჩიე, ირფელ/რს თქუანს - მროშავი
კაცია, ყველაფერს ამბობს. 

Lemma: xangalua  
Number: 27986  
ხანგალუა (ხანგალუას) იგივეა, რაც ხანგალი, -- სახელი ხანგალანს ზმნისა -- როშვა, როტვა, გიჟური ლაპარაკი. მუს
ხანგალანსინი, მუსით ვაუჩქუ - რას როშავს, თვითონაც არ იცის. ხანგალანს (ხანგალუუ იროშა, უხანგალუუ უროშავს, ნოხანგალუე(ნ)
როშავდა თურმე) გრდმ. როშავს. 

Lemma: xangeba  
Number: 27987  
ხანგება (ხანგებას) სახელი ახანგენს ზმნისა -- გაგიჟება, გაცოფება, გასულელება. უბადოში ქადაგება ართ-მაჟიაში
ხანგება რე: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 144 - აუგის ქადაგება ერთურთის გაგიჟებაა. ჩქიმ სიცოცხლეს გოგილუა, სქან მეჯინუქ
გეებხანგი: ქხს, 1, გვ. 44 - ჩემს სიცოცხლეს შემოგავლებ, შენი შემხედვარე გავსულელდი. თეშ ვარიას რაგადანქო, მუშე
გინიხანგია?: მ. ხუბ., გვ. 357 - ამაზე უარს ამბობს, რატომ გაგიჟდიო? ახანგენს (გაახანგუ გააგიჟა, გოუხანგებუ გაუგიჟებია,
გონოხანგებუე(ნ) გააგიჟებდა თურმე) გრდმ. აგიჟებს. იხანგენს (გიიხანგუ გაიგიჟა თავი, გუუხანგებუ გაუგიჟებია) გრდმ. სათავ. ქც.
ახანგენს ზმნისა -- იგიჟებს, ისულელებს (თავს). იხანგებუუ(ნ) (გიიხანგუ//გეეხანგუ გაგიჟდა, გახანგებელ/რე(ნ) გაგიჟებულა) გრდუვ.
ვნებ. ახანგენს ზმნისა -- გიჟდება, სულელდება. ეხანგებუ{უ}(ნ) (გეეხანგუ გაუგიჟდა, გახანგებუუ გაჰგიჟებია) გრდუვ. ვნებ.
უხანგენს ზმნისა -- უგიჟდება, უსულელდება. ახანგენე(ნ) (ახანგენუ შეძლო {გა}ეგიჟებინა, -- , გონოხანგებუე(ნ) შესძლებია
{გა}გიჟება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უხანგენს ზმნისა -- შეუძლია {გა}აგიჟოს, {გა}ასულელოს. ოხანგებაფუანს (ოხანგებაფუუ
აგიჟებინა, უხანგებაფუაფუ უგიჟებინებია, გონოხანგებაფუე(ნ) გააგიჟებინებდა თურმე) კაუზ. ახანგენს ზმნისა -- აგიჟებინებს.
მახანგებელი მიმღ. მოქმ. {გა}მგიჟებელი. ოხანგებელი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}საგიჟებელი. გახანგებული მიმღ. ვნებ. წარს. გაგიჟებული.
ნახანგები/უ მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნაგიჟები. ნახანგებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}გიჟების საფასური. უგუხანგებუ მიმღ. უარყ.
გაუგიჟებელი. 

Lemma: xangebul-i  
Number: 27988  
ხანგებულ-ი (ხანგებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ახანგენს ზმნისა -- {გა}გიჟებული. იხ. გახანგებული. 

Lemma: xangoba  
Number: 27989  
ხანგობა (ხანგობას) გიჟობა. კოჩი ჯგირო რენი, თიწკჷმა მუს ფიქრენცჷნი, ხანგობას თის თქუანცია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ.
74 - კაცი კარგად რომ არის, მაშინ რასაც ფიქრობს, გიჟობის დროს იმას იტყვისო. 

Lemma: xangur-i  
Number: 27990  
ხანგურ-ი (ხანგურს) ბრიყვული, სულელური, გიჟური. გასაკვირი მუჭო ვარე, ხანგური სიტყვენს ვა ფულუნქ!: მ. ხუბ., გვ.
341 - გასაკვირი როგორ არაა, (რომ) სულელურ სიტყვებს არ მალავ. ხანგურ ძიცას ქჷდიჭყანც: მასალ., გვ. 92 - ბრიყვულ
სიცილს დაიწყებს. 

Lemma: xanda  
Number: 27991  
ხანდა (ხანდას) შრომა, ჯაფა. სქანიწკალა მითინც ხანდა ვა უდინჷ: ქხს, 1, გვ. 158 - შენთან შრომა არავის არ დაეკარგება.
ხანდა ქომუჩანა ხვეს: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 134 - შრომა მოგვცემს ბარაქას (ხვავს). 

Lemma: xandan-i  
Number: 27992  
ხანდან-ი (ხანდანს) ბოტან. ვაზის ჯიშია, ეხვევა ხეს და ძალიან მაღლა ადის (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 3, გვ. 158). შდრ. ხარდანი.

Lemma: xandara  
Number: 27993  
ხანდარა (ხანდარას) ავდარი; ხანგრძლივი წვიმიანი, ცუდი ამინდი. საპირისპ. ტაროზი. 

Lemma: xandaxan{i}  
Number: 27994  
ხანდახან{ი}, ხანდახანო ზმნზ. ხანდახან. იხ. ხარდახან. 

Lemma: xandeba  
Number: 27995  
ხანდება (ხანდებას) სახელი ხანდენს ზმნისა -- გარჯა, შრომა, ჯაფა. ტყურათ ვე მემიდინუა ჩქიმი ხანდება დო შრომა: ი.
ყიფშ., გვ. 120 - ტყუილად არ დამიკარგო ჩემი ჯაფა და შრომა. ხანდებაშა ხე ვემგალე: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 139 -
შრომისათვის ხელი არ მოგყვება. დღაშით ბრელს ხანდენს- დღისით ბევრს შრომობს. მა მუთ ქომიხანდებუნი, არძა თაქ
მაფ დატებელი: მასალ., გვ. 53 - მე რაც მიშრომია, აქ უნდა დავტოვო (აქ მაქვს დასატოვებელი) ყველაფერი. ხანდენს (იყენ.
იხანდუ იშრომა, უხანდებუ უშრომია, ნოხანდებუე(ნ) შრომობდა თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ. შრომობს. იხანდებუ{უ}(ნ) (იხანდუ იშრომა,
იჯაფა; ხანდებე{ლე} უშრომია) გრდუვ. ვნებ. ხანდენს ზმნისა -- შრომობს, ჯაფობს; ირჯება. იხანდინე(ნ) (იხანდინუ შესაძლებელი
გახდა გარჯა, შრომა; -- ; -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ხანდენს ზმნისა -- შეიძლება იშრომოს, გაისარჯოს. ახანდინე(ნ) (ახანდინუ
შეძლო გარჯილიყო, -- , ნოხანდებუე(ნ) შეძლებია გარჯა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ხანდენს ზმნისა -- შეუძლია გასარჯოს, აშრომოს.
ოხანდებაფუანს (ოხანდებაფუუ აშრომინა, უხანდებაფუაფუ უშრომებინებია, ნოხანდებაფუე(ნ) აშრომებინებდა თურმე) კაუზ. ხანდენს
ზმნისა -- აშრომებინებს. მახანდებელი, მოხანდე მიმღ. მოქმ. მშრომელი. ოხანდებელი, ოხანდე მიმღ. ვნებ. მყ. საშრომი. ნახანდები,
ნახანდუ მიმღ. ვნებ. წარს. ნაშრომი. ნახანდებუერი, ნახანდუერი მიმღ. ვნებ. წარს. შრომის, გარჯის საფასური. უხანდებუ მიმღ. უარყ.
უშრომელი. 

Lemma: xandileba  
Number: 27996  
ხანდილება (ხანდილებას) იგივეა, რაც ხანდება, -- შრომა, გარჯა; ჯაფა. ხანდილებას ვა გაურზი: ქხს, 1, გვ. 163 - ჯაფას
ვერ გავუძელი. ახალქუდამი ბარიშნეფი თაში გილახანდილენა: შ. ბერ., გვ. 110 - ახალქუდიანი ბარიშნები ასე შრომობენ.
ხანდილენს (იყენ. იხანდილუ იშრომა, უხანდილებუ უშრომია, ნოხანდილებუე(ნ) შრომობდა თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ. შრომობს,



ირჯება. იხანდილებუ(ნ) (იხანდილუ იშრომა, უხანდილებუ უშრომია) გრდუვ. ვნებ. ირჯება, შრომობს. ოხანდილუანს (ოხანდილუუ
აშრომა, უხანდილუაფუ უშრომებია, ნოხანდილაფუე(ნ) აშრომებდა თურმე) გრდმ. აშრომებს, აჯაფებს. 

Lemma: xandilua  
Number: 27997  
ხანდილუა (ხანდილუას) იგივეა, რაც ხანდილება. 

Lemma: xandisxan  
Number: 27998  
ხანდისხან ზმნზ. ხანდისხან, ხანდახან, ზოგჯერ. ხანდისხანო ზმნზ. ზოგჯერ, ხანდახან. ეჰე, ინა ირკოც უჩქ, ხანდისხანო
კანდრახენც: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 140 - ოჰო, ის ყველამ იცის, ზოგჯერ მოიჯარადრეა (მოიჯარადობს). 

Lemma: xandrik'ua  
Number: 27999  
ხანდრიკუა (ხანდრიკუას) სახელი ხანდრიკენს ზმნისა -- ჯახირი. ათაში ვიხანდრიკუდით დო ძიუდოღურათ
ეთმიბჯუმანდით დუს - ასე ვჯახირობდით და ძლივს ვირჩენდით თავს. ხანდრიკენს (იყენ. იხანდრიკუ იჯახირა, უხანდრიკებუ
უჯახირია, ნოხანდრიკუ{ებ}ე(ნ) ჯახირობდა თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ. ჯახირობს. ნახანდრიკა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაჯახირები.
ნახანდრიკუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ჯახირის საფასური. 

Lemma: xaneba  
Number: 28000  
ხანება (ხანებას) ხანში მეტობა, -- ხანიერობა. ჟარნეჩი წანათ მიხანანს: ქხს, 1, გვ. 206 - ორმოცი წლით უფროსია
(მმეტობს). კუნტა რე თე სოფელი, კოც დიდ დღას ვახანენც - მოკლეა ეს სოფელი (ცხოვრება), კაცს დიდ დროს არ
აცხოვრებს. 

Lemma: xanel/r-i  
Number: 28001  
ხანელ/რ-ი (ხანელ/რს) ხნიერი. თეზმა ხანელი ვორექუნი, ძამს მიკვირს, მუთ ვაბღური: ქხს, 1, გვ. 51 -ამდენი ხნისა
(ხნიერი) რომ ვარ, ძალიან მიკვირს, რად არ მოვკვდი. ხანერი კოჩიე -ხნიერი კაცია. 

Lemma: xantil-i  
Number: 28002  
ხანთილ-ი (ხანთილს) მიმღ. ვნებ. წარს. ხანთუნს ზმნისა -- გაჟღენთილი. წყჷნარას ქჷგჷრქიუ უგურყელიშე ჯიშთით
გოხანთილი რგილი ბორიაქჷ -წყნარად დაუბერა უგურყელიდან (ადგილია) ყინვით გაჟღენთილმა გრილმა ქარმა. 

Lemma: xantua  
Number: 28003  
ხანთუა (ხანთუას) სახელი ხანთუნს ზმნისა -- გაჟღენთა. გადატ. გაყინვა. 

Lemma: xanier-i  
Number: 28004  
ხანიერ-ი (ხანიერს) იგივეა, რაც ხანერი. 

Lemma: xanich'vil-i  
Number: 28005  
ხანიჭვილ-ი (ხანიჭვილ/რს) ხანდამწვარი. უჸორც ართი ყაზაყიშ სქუას ზეზეფინა ხანიჭვილი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 66
- უყვარს ერთ გლეხის შვილს ზეზეფინა (ჟოზეფინა) ხანდამწვარი. 

Lemma: xano  
Number: 28006  
ხანო ზმნზ. ახლო ხანებში, ახლო ხანს. ანწ(ი) ვა ძირჷნთ ეს ხანო: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 145 - აწი ვერ ნახავთ ამას ახლო
ხან{ებ}ში. ხანო იდუო, გიჩუნ-და, თაურეშე მანქანაქ? - ახლო ხანში წავიდა, თუ იცი, აქედან მანქანა? 

Lemma: xanoba  
Number: 28007  
ხანობა (ხანობას) ხნობა. თე ხანობას ეჯგურა მუთა გამიგონებუ - ამ ხნობას ამნაირი არაფერი გამიგონია. 

Lemma: xano-zhamo  
Number: 28008  
ხანო-ჟამო ზმნზ. ახლო ხანს. ხანო-ჟამო ვაველუქ გვირა თოლიში ძირაფას - ახლო ხანს არ ველი ჟუჟუნა თვალის ნახვას. 

Lemma: xant'al-i  
Number: 28009  
ხანტალ-ი (ხანტალ/რს) ფამფალი, ძლივძლივ არსებობა. კიბირი ახანტალუ - კბილი უფამფალებს. 

Lemma: xant'il-i  
Number: 28010  
ხანტილ-ი (ხანტილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ხანტუნს ზმნისა -- {და}ხატული. ხანტილი ბაღანა რე - დახატული ბავშვია. შდრ.
ხანტურელი. 

Lemma: xant'ua  
Number: 28011  
ხანტუა (ხანტუას) სახელი ხანტუნს ზმნისა -- ხატვა. ხანტუნს (დოხანტუ დახატა, დოუხანტუ დაუხატავს, დონოხანტუე(ნ) დახატავდა
თურმე) გრდმ. ხატავს. იხანტუნს (დიიხანტუ დაიხატა, დუუხანტუ დაუხატავს) გრდმ. სათავ. ქც. ხანტუნს ზმნისა -- იხატავს.
უხანტუნს (დუუხანტუ დაუხატა, დუუხანტუ დაუხატავს) გრდმ. სასხ. ქც. ხანტუნს ზმნისა -- უხატავს. იხანტუ{უ}(ნ) (დიიხანტუ დაიხატა,
დოხანტე{ლ/რე}(ნ) დახატულა) გრდუვ. ვნებ. ხანტუნს ზმნისა -- იხატება. ახანტუ{უ}(ნ) (დაახანტუ დაეხატა, დოხანტუუ დახატვია) გრდუვ.
ვნებ. უხანტუნს ზმნისა -- ეხატება. იხანტე(ნ) (იხანტუ შესაძლებელი გახდა {და}ხატვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ხანტუნს



ზმნისა -- შეიძლება {და}იხატოს. ახანტე(ნ) (ახანტუ შეძლო ეხატა, -- , დონოხანტუე(ნ) შესძლებია დაეხატა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
უხანტუნს ზმნისა -- შეუძლია {და}ხატოს. ოხანტაფუანს (ოხანტაფუუ ახატვინა, უხანტაფუაფუ უხატვინებია, ნოხანტაფ{უაფ}უე(ნ)
ახატვინებდა თურმე) კაუზ. ხანტუნს ზმნისა -- ახატვინებს. მახანტალი მიმღ. მოქმ. მხატველი, მხატვარი. ოხანტალი მიმღ. ვნებ. მყ.
სახატავი. ხანტილი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ხატული. ნახანტა, ნახანტუ/ჷ მიმღ. ვნებ. წარს. ნახატი. ნახანტუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ხატვის
საფასური. {უდუ}უხანტუ მიმღ. უარყ. {და}უხატავი. 

Lemma: xant'urel-i  
Number: 28012  
ხანტურელ-ი (ხანტურელს) იგივეა, რაც ხანტილი, -- მიმღ. ვნებ. წარს. ხანტურანს ზმნისა -- {და}ხატული. ჭირი
ქობღოლამუდას სქან ხანტურელ(ი) კისერიში: ქხს, 1, გვ. 41 - ჭირი დამმართოდეს შენი დახატული ყელისა (კისრისა).
გვალა დო რზენი ხანტურელი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 115 - მთა და დაბლობი დახატული. კიდუ დიდი ხანტურელი: ქხს,
1, გვ. 220 - კოდალა დიდი ხატულა. იხ. ხანტურუა. 

Lemma: xant'uria  
Number: 28013  
ხანტურია (ხანტურიას) ჭრელი, ნაირფერისა; ჭრელფერია. თქვიის: რახანც თე ბაკაკი, ხანტურია, ჯგჷრი რენი, ბირათ(ი)
სარკო აჩქენუუ...: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 105 - თქვეს: რადგანაც ეს ბაკაკი (კაკაბი) ჭრელფერია, მშვენებაა (კარგი არის),
სიმღერაც საარაკო ეცოდინება... 

Lemma: xant'urua  
Number: 28014  
ხანტურუა (ხანტურუას) იგივეა, რაც ხანტუა, -- სახელი ხანტურანს ზმნისა -- დახატვა, დასურათება. ათე ამბე შურ-გურით
მოკო დობხანტურუე: ქხს, 1, გვ. 328 - ეს ამბავი სული და გულით მინდა დავასურათო (დავხატო). ფერი დუხანტურუდუ,
ნამდა იშ მეჯინას მუთუნ ვაუჯგუდუ - ისე დაეხატა, რომ იმის შეხედვას არაფერი (არ) სჯობდა. ჸუდექ ვაგმახანტურუას,
ქუაშ ვემედგუდას კიბე: შ. ბერ., გვ. 160 - სახლი ვერ მოვხატო, ქვის არ მქონდეს (მიდგმული მქონდეს) კიბე. 

Lemma: xant'e'ria  
Number: 28015  
ხანტჷრია (ხანტჷრიას) იგივეა, რაც ჭკარჭკუნტია -- ხატულა. 

Lemma: xanua  
Number: 28016  
ხანუა (ხანუას) იგივეა, რაც ხანება, -- ხანში მეტობა, მეტხანობა. ჟარნეჩი წანათ მიხანანს: ქხს, 1, გვ. 206 - ორმოცი წლით
უფროსია (მმეტობს). უხანანს (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. სტატიკ. სასხ. ქც. ხნით უფროსია,
ხანში მეტობს. 

Lemma: xanchal-i  
Number: 28017  
ხანჩალ-ი (ხანჩალ/რს) ხმამაღლა მხიარული საუბარი. ბაღანეფიში ხანჩალი ისიმედუ - ბავშვების ხმამაღალი (და საამო)
ლაპარაკი ისმოდა. შდრ. ღაღაჩი. 

Lemma: xanc'k'a  
Number: 28018  
ხანწკა (ხანწკას) მაღალი და გამხდარი; სუსტი. ხანწკას იტყუნა, ხორცის ვემკმიდვანსინი ფერიშენი - ხანწკას იტყვიან,
ხორცს რომ არ (ვერ) იკიდებს ისეთზე. შდრ. კაფანდარა. 

Lemma: xanc'k'al-i  
Number: 28019  
ხანწკალ-ი (ხანწკალს) იგივეა, რაც ხანწკა, -- ძლიერ სუსტი, გალეული. 

Lemma: xanch'k'a  
Number: 28020  
ხანჭკა (ხანჭკას) იგივეა, რაც ხანწკა. 

Lemma: xanch'k'ola  
Number: 28021  
ხანჭკოლა (ხანჭკოლას) ბოტან. ხანჭკოლა (პ. ჭარ.). ხანჭკოლაშე ხოლო გიშურსია მუთუნი: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 181 -
ხანჭკოლიდანაც გამოვა რამეო. // გადატ. გამხდარი, სუსტი. ხანჭკოლა ძღაბიენია - გამხდარი გოგოაო. ხანჭკოლაღ ხაჯ-
კოლა ცერცვი მწარე (ანტ. კიზირია). იხ. ხაჯკოლა. შდრ. ლაზ. ხანჭელი ნახევრად მწიფე ნაყოფი (ვაშლი, მსხალი და სხვ.)
(ნ. მარი). 

Lemma: xanxal-i  
Number: 28022  
ხანხალ-ი (ხანხალ/რს) ბარბაცი, ლასლასი, -- ხანხალი. შდრ. ხარხალი. 

Lemma: xanjeba  
Number: 28023  
ხანჯება (ხანჯებას) სახელი ახანჯენს ზმნისა -- შრომა; ჯახირი, ცოდვილობა. ზღვაური მუჭო ქუდურქენცი, ჸალაცალო
ახანჯენცჷ - ზღვაური როგორც დაუბერავს, ცოფიანივით აცოდვილებს. 

Lemma: xap'a  
Number: 28024  
ხაპა (ხაპას) 1. დიდი; უხეში, ტლანქი; 2. მოსწრებული. ჟირი ხაპა ვეეწეე მერეთჷ ქიმინჷვოჸვილი: ა. ცაგ., გვ. 73 - ორი
მოსწრებული ვაჟკაცი ზედ დავაკალი. 

Lemma: xap'esh-i  
Number: 28025  



ხაპეშ-ი (ხაპეშის) იგივეა, რაც ხირკე, -- ორშიმო. ხაპეში რე დუდმოხილი ჭურა, ხვარენა წყარიშ აშაღალარო - ხაპეში
არის თავმოჭრილი (თავმორღვეული) ჭურა, ხმარობენ წყლის ამოსაღებად. 

Lemma: xazho  
Number: 28026  
ხაჟო (ხაჟოს) ზოოლ. პატარა გარეული ფრინველი, ჰგავს მწყერს, იყენებენ მიმინოს დასაჭერად. იხ. ღაჟო; შდრ. გვარი
ხაჟომია. 

Lemma: xar-i  
Number: 28027  
ხარ-ი (ხარს) 1. ნაბიჯი; გაშლილ ფეხებს შორის მანძილი, -- ლაჯები. მუზმა ხარი ქიჸუაფუ თიშახ? - რამდენი ნაბიჯი იქნება
იქამდე? გირძე ხარემს მედგუნს - გრძელ ნაბიჯებს ადგამს. იხ. ხარუა. შდრ. ლაზ. ხარი ფეხის გადგმა (ნ. მარი). 2. კავის ის
ნაწილი, რომელიც ჩადის ქუსლში. იხ. ოგაფა. 

Lemma: xara  
Number: 28028  
ხარა (ხარას) ხალანი; ხალთა; ჩაფი. ხვე დო ბერექეთიანი მაღაზა დო ხარა: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 104 - ხვავიან-
ბარაქიანი სასიმინდე და ხალანი. ოქრო-ვარჩხილითჷ ეფშა თქვან(ი) ლაგუჯი დო ხარა: ეგრისი, გვ. 127 - ოქრო-
ვერცხლით გავსებული თქვენი გუდა-ხალთა. გეფშვათ ღვინი ხარათია: ქხს, 1, გვ. 16 - დავლიოთ ღვინო ჩაფითაო. 

Lemma: xaraz-i  
Number: 28029  
ხარაზ-ი (ხარაზის) ხარაზი. ვართი აჭკადე ჭკადუსი დო ვართი აჭენე ხარაზის, ხეს მეჩანა ლამაზის: ა. ცან., გვ. 141 -
ვერც მჭედელი გაჭედავს, ვერც მკერავი შეკერავს, ლამაზმანებს კი ხელში უჭირავთ (აძლევენ) (გამოცანა: ჭიქა). 

Lemma: xarazak'a  
Number: 28030  
ხარაზაკა (ხარაზაკას) იგივეა, რაც ხარაძაგა, -- ხისგან დამზადებული რძის საწური. 

Lemma: xarachashi  
Number: 28031  
ხარაჩაში ბარჯგ-ი (ხარაჩაში ბარჯგის) ძალიან მსხვილი ბოძი (მასალები, ტ. 1, გვ. 395). 

Lemma: xaradzaga  
Number: 28032  
ხარაძაგა (ხარაძაგას) ხის საწური, -- ოთხკუთხედი, შუაში გადებული ჰქონდა დანები. შიგ ჰყრიდენ ხის ნათალს ან
ჩააფენდენ გვიმრას (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 1, გვ. 217). შდრ. ხარაზაკა. 

Lemma: xaraxen-i  
Number: 28033  
ხარახენ-ი (ხარახენს) ხირხალი. ხარახენიშ ღობერი ხირხლის ღობე (მასალები, ტ. 1, გვ. 390). ღობე მსხვილი ხეებისაგან. 

Lemma: xaraxura  
Number: 28034  
ხარახურა (ხარახურას) ნაყარ-ნუყარი, ხარახურა. 

Lemma: xara-xuu  
Number: 28035  
ხარა-ხუუ არ აქვს მნიშვნელობა (ი. ყიფშ.). სუმი შხურქჷ სუმი ხუუ, სუმი პირჩე ხარახუუ: ი. ყიფშ., გვ. 185 - სამმა ცხვარმა
სამი მოიგო, სამი პირთეთრი ხარახუუ. 

Lemma: xarb-i  
Number: 28036  
ხარბ-ი (ხარბის) იხ. ხაბრი, -- ხარბი. კოჩიშ თოლი ხარბი რენია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 75 - კაცის თვალი ხარბი არისო. იხ.
რხაბი. 

Lemma: xarbajga  
Number: 28037  
ხარბაჯგა (ხარბაჯგას) იგივეა, რაც ხაბარჯგა; გადატ. ფეხის ზედმეტად გაშლით მოსიარულე; გვერდზე ფეხებგაწეული. 

Lemma: xarbeba  
Number: 28038  
ხარბება (ხარბებას) სახელი ხარბენს ზმნისა -- ხარბობა. ნამეტანს ხარბენს - ნამეტანს ხარბობს. ხარბენს (იყენ. იხარბუ
იხარბა, უხარბებუ უხარბებია, ნოხარბებუე(ნ) ხარბობდა თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ. ხარბობს. 

Lemma: xarbojga  
Number: 28039  
ხარბოჯგა (ხარბოჯგას) იგივეა, რაც ხაბარჯგა, -- ორკაპიანი ჯოხი, ბოძკინტი. ქიდააშქვანდეს ხარბოჯგა ბარჯგენს -
დაასობდნენ ორკაპიან ბოძებს. შდრ. ბარჯგი. 

Lemma: xarga  
Number: 28040  
ხარგა (ხარგას) საპალნე; ტვირთი; სატვირთო. მიდეღეს ვითოჟჷრი ჯორიშ ხარგა ოჭკუმალი: ი. ყიფშ., გვ. 106 - წაიღეს
თორმეტი ჯორის ტვირთი (სატვირთო) საჭმელი. სუმონეჩი ჯორიშ ხარგა ორქო: მ. ხუბ., გვ. 18 - სამოცი ჯორის ტვირთი
ოქრო. გემი დოჩოლესია დო სანდალიშ ხარგაქ იშენ გიშელუა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 23 - გემი დაცალესო და სანდლის
ტვირთი მაინც გამოვიდაო. ურემიში ართი ხარგა იჸუაფუ - ურმის ერთი დატვირთვა (ტვირთი) იქნება. `ხარგა' მონგოლური
სიტყვაა, ნიშნავდა: ქეჩებით გარშემოვლებულ და დაფარულ საცხოვრებელს (ივ. ჯავახ., ვ. თოფურ.). შდრ. საბა: ხარგა



ბალანთ კარავი. 

Lemma: xargel-i  
Number: 28041  
ხარგელ-ი (ხარგელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ხარგანს ზმნისა -- დატვირთული. ონჯუასჷ ქჷმუურცუ ჯინითჷ ხარგელი: ი.
ყიფშ., გვ. 57 - საღამოს მოვა ნანადირევით (ნადირით) დატვირთული. ჩქიმი მამული ხარგელია: ი. ყიფშ., გვ. 186 - ჩემი
მამული დატვირთულიო. ხარგელი დო ტკიბირამი ართო (ართნერო) მეკუსანდენსია - დატვირთული და საცრიანი ერთად
(ერთნაირად) მიკვნესოდნენო. 

Lemma: xargua  
Number: 28042  
ხარგუა (ხარგუას) სახელი ხარგანს ზმნისა -- დატვირთვა. ურემს ხარგანს დიშქათი - ურემს ტვირთავს შეშით.
ქიმეღვარანდჷ: `ვე ებხარგია': ი. ყიფშ., გვ. 15 - მიყვიროდა: ვერ დავიტვირთეო. ხარგანს (დოხარგუუ დატვირთა, დოუხარგუუ
დაუტვირთავს, დონოხარგუე(ნ) დატვირთავდა თურმე) გრდმ. ტვირთავს. უხარგანს (დუუხარგუ{უ} დაუტვირთა, დუუხარგუუ
დაუტვირთავს) გრდმ. სასხ. ქც. ხარგანს ზმნისა -- უტვირთავს. იხარგუ{უ}(ნ) (დიიხარგუ დაიტვირთა, დოხარგე{ლე}(ნ) დატვირთულა)
გრდუვ. ვნებ. ხარგანს ზმნისა -- იტვირთება. ახარგუ{უ}(ნ) (დაახარგუ დაეტვირთა, დოხარგუუ დასტვირთვია) გრდუვ. ვნებ.
უხარგანს ზმნისა -- ეტვირთება. იხარგე(ნ) (იხარგუ შესაძლებელი გახდა {და}ტვირთვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ხარგანს
ზმნისა -- შეიძლება {და}იტვირთოს. ახარგე(ნ) (ახარგუ შეძლო {და}ეტვირთა, -- , დონოხარგუე(ნ) შესძლებია დაეტვირთა) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. უხარგანს ზმნისა -- შეუძლია {და}ტვირთოს. ოხარგაფუანს (ოხარგაფუუ ატვირთვინა, უხარგაფუაფუ უტვირთვინებია,
ნოხარგაფუე(ნ) ატვირთვინებდა თურმე) კაუზ. ხარგანს ზმნისა -- ატვირთვინებს. მახარგალი მიმღ. მოქმ. მტვირთველი. ოხარგალი
მიმღ. ვნებ. მყ. სატვირთი. ხარგელი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ტვირთული. ნახარგა მიმღ. ვნებ. წარს. ნატვირთი. ნახარგუერი მიმღ.
ვნებ. წარს. {და}ტვირთვის საფასური. {უდუ}უხარგუ მიმღ. უარყ. {და}უტვირთავი. 

Lemma: xarda  
Number: 28043  
ხარდა (ხარდას) {და}ხრა. მოჯგჷრე ფერი ქოპუანი, დუცუ ვადამიხარდე: ქხს, 1, გვ. 97 - მოკეთე ისეთი გვქნა, თავს არ
დამიხრიდე. 

Lemma: xardan-i  
Number: 28044  
ხარდან-ი (ხარდანს) ბოტან. ვაზის ჯიშია; ისხამს შავი ფერის წვრილ მარცვალს, ღვინო დგება კარგი ხარისხისა (ს. მაკალ.,
გვ. 189). შდრ. საბა: ხარდანი სარიანი ვენაჴი; გურ. ხარდანაჲ ვაზის ჯიშია ერთგვარი (ა. ღლ.). ტოპონ. ნახარდანუ (გ.
ელიავა, კატალ., გვ. 22). 

Lemma: xardaxan{i}  
Number: 28045  
ხარდახან{ი} იგივეა, რაც ხანდახან{ი}, -- ზოგჯერ, ხანდახან. 

Lemma: xareba1  
Number: 28046  
ხარება1 (ხარებას) რელიგ. ქრისტიანული დღესასწაული (მოდის 25 მარტს). 

Lemma: xareba2  
Number: 28047  
ხარება2 (ხარებას) სახელი ახარენს ზმნისა -- ხარება, სასიამოვნო ამბის პირველად თქმა, -- მიხარება. იჸოუ ხარებაქ,
დიარა დო რხინქ: ი. ყიფშ., გვ. 107 - იქნა ხარება, ქორწილი და ლხინი. თიშე ელუ ხარებასუ: ქხს, 1, გვ. 216 - იმისგან ელის
{გა}ხარებას. გეეხარუ, მარა მუს აკეთენს: მ. ხუბ., გვ. 5 - გაიხარა, მაგრამ რას აკეთებს. მა თინა მახარენც, მოჭყუდუ
მეჸუნც მაყარეფც: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 133 - მე ისაა რომ მახარებს, პატარძალი მიჰყავს მაყრებს. კოჩი კოჩით ხარენსია: თ.
სახოკ., გვ. 250 - კაცი კაცით ხარობსო. ხარენს (იყენ. იხარუ, გიიხარუ {გა}იხარა, უხარებუუ {გა}უხარია) გრდუვ. საშ.-მოქმ. ხარობს.
იხარენს (გიიხარუ გაიხარა თავი, გუუხარებუ გაუხარებია) გრდმ. სათავ. ქც. ახარენს ზმნისა -- იხარებს (თავისას). უხარენს (გუუხარუ
გაუხარა, გუუხარებუ გაუხარებია) გრდმ. სასხ. ქც. ახარენს ზმნისა -- უხარებს. იხარებუ{უ}(ნ) (გიიხარუ გაიხარა მან, გახარებე{ლე}(ნ)
გახარებულა) გრდუვ. ვნებ. ახარენს ზმნისა -- გახარებულია; გახარდება (გაიხარებს). ეხარებუ{უ}(ნ) (გეეხარუ გაუხარდა,
გახარებუუ გახარებია) გრდუვ. ვნებ. უხარენს ზმნისა -- გაუხარდება. იხარინე(ნ) (იხარინუ შესაძლებელი გახდა {გა}ხარება, -- , -- )
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ახარენს ზმნისა -- შეიძლება {გა}ხარება. ახარინე(ნ) (ახარინუ შეძლო ეხარებინა, -- , გონოხარებუე(ნ)
შესძლებია გაეხარებინა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უხარენს ზმნისა -- შეუძლია ახაროს. ოხარებაფუანს (ოხარებაფუუ ახარებინა,
უხარებაფუაფუ უხარებინებია, ნოხარებაფუე(ნ) ახარებინებდა თურმე) კაუზ. ახარენს ზმნისა -- ახარებინებს. მახარე, მახარებელი მიმღ.
მოქმ. მხარებელი. ოხარე, ოხარებელი მიმღ. ვნებ. მყ. სახარებელი. გახარებული მიმღ. ვნებ. წარს. გახარებული. ნახარები/უ მიმღ.
ვნებ. წარს. ნახარები. ნახარებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ხარების საფასური. უგუხარებუ მიმღ. უარყ. უხარებელი, გაუხარებელი. 

Lemma: xarebul-i  
Number: 28048  
ხარებულ-ი (ხარებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ახარენს ზმნისა -- ნახარები. იხ. {გა}ხარებული. 

Lemma: xarvanoba  
Number: 28049  
ხარვანობა (ხარვანობას) სიხარბე. თე ქიანა მეუჸოთამუ ხარვანობა-ზაკუას: მასალ., გვ. 104 - ეს ქვეყანა დაუღუპავს
მზაკვრობასა და სიხარბეს. 

Lemma: xarzen-i  
Number: 28050  
ხარზენ-ი (ხარზენს) ბოტან. ხარისძირა. იხ. ხარძენი, ხეჩელა (ა. მაყ.). ხარზენი რე ბრელი წანამოთჷრელი ტყარი
ოდიარე. ჩქჷნწკჷმა ირდუუ სააფხაზო დო სამარგალოს: ყაზაყ., 1.08.1930, გვ. 3 - ხარზენი არის ბევრი წელმოცვლილი
გარეული ბალახი. ჩვენთან იზრდება აფხაზეთსა და სამეგრელოში. ხარზენს იყენებდნენ: ა) ღორის დაავადების (ყვაპუს)
სამკურნალოდ; ბ) ცხენის დასადაღავად. დასადაღ ადგილზე ხარზენს დაადებდნენ; იმ ადგილზე ბალანი გასცვივდებოდა და
არც ამოვიდოდა. 



Lemma: xarta  
Number: 28051  
ხართა (ხართას) 1. ხალთა, გუდა; ტომარა. ხართა იოშჷ ნოშქერით: მ. ხუბ., გვ. 117 - გუდა გაავსო ნახშირით. ინა ვე იბშანს
ხართასია: ი. ყიფშ., გვ. 182 - ის არ გაგივსებს ხალთასო. მით ხეს კჷნიკართანცია, თინა იფშანც ხართასია: მასალ., გვ. 56
- ვინც ხელს წაიკაპიწებსო, ხალთას ის გაივსებსო. ბკორობი ქუალეფი, ენუორღვი ხართას: ქხს, 1, გვ. 18 - ვკრიბე ქვები,
ჩავყარე ტომარაში. შდრ. ლაგუჯი. 2. შემოსაკრავი, შემოსავლები. 

Lemma: xartabala  
Number: 28052  
ხართაბალა (ხართაბალას) ხათაბალა. ქიმშუოლი ხართაბალას - ჩავვარდი ხათაბალაში. 

Lemma: xartel-i  
Number: 28053  
ხართელ-ი, ხართილ-ი (ხართელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ხართუნს ზმნისა -- გაბაწრული, შებოჭილი, შეკრული, ხლართული.
მა ვორექ უბედური, სქანი ჸოროფაში ხართელი: შ. ბერ., გვ. 152 - მე ვარ უბედური, შენს სიყვარულში გახლართული.
ხართელი გაფუქ ჩხოროფათ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 56 - შებოჭილი ვარ (გყავარ) ცხრამაგად. ბრელს მალამოთ
ქაასუმალუ ჩხე ჸოროფათ დოხართელენს - ბევრს მალამოდ წაეცხება ცხელი სიყვარულით დახლართულებს. შდრ. ხართა.

Lemma: xartil-i  
Number: 28054  
ხართილ-ი (ხართილს) იხ. ხართელი. 

Lemma: xartua  
Number: 28055  
ხართუა (ხართუას) სახელი ხართუნს ზმნისა -- გაბაწვრა, შებოჭვა, შეკვრა, ხლართვა. ნებით მოლაზოჯით, ვარა
ქჷმორხვადჷ ხართუა: მ. ხუბ., გვ. 358 - ნებით წამობრძანდით, თორემ მოხდება (მოგიწევს) შებოჭვა. თოკით ოკო ხართუა:
ქხს, 1, გვ. 321 - თოკით უნდა შებოჭვა. ოკორკირქ, -- გიხართუა, სუდიშა მიდგოსარგალუა: ქხს, 1, გვ. 311 - შეგკრავ --
შეგბოჭავ, სასამართლოში წაგათრევ (ძალით). ჯიბეს ვედილაგიძუ გროში, ხოჯენს გილუხართუანქ: ეკური, გვ. 386 - ჯიბეში
არ გიძევს გროში, ხარები აქეთ-იქით დაგყავს (თოკით). ხართუნს (დოხართუ დახლართა, დუუხართუ დაუხლართავს, დონოხართუე(ნ)
დახლართავდა თურმე) გრდმ. ხლართავს, ბოჭავს. უხართუნს (დუუხართუ დაუხლართა, დუუხართუ დაუხლართავს) გრდმ. სასხ. ქც.
ხართუნს ზმნისა -- უხლართავს. იხართუ{უ}(ნ) (დიიხართუ დაიხლართა, დოხართე{ლე}(ნ) დახლართულა) გრდუვ. ვნებ. ხართუნს
ზმნისა -- იხლართება. ახართუ{უ}(ნ) (დაახართუ დაეხლართა, დოხართუუ დახლართვია) გრდუვ. ვნებ. უხართუნს ზმნისა --
ეხლართება. იხართე(ნ) (იხართუ შესაძლებელი გახდა {და}ხლართვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ხართუნს ზმნისა -- შეიძლება
{და}იხლართოს. ახართუ{უ}(ნ) (ახართუ შეძლო ეხლართა, -- , დონოხართუე(ნ) შესძლებია დაეხლართა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
უხართუნს ზმნისა -- შეუძლია {და}ხლართოს. ოხართ{ებ}აფუანს (ოხართ{ებ}აფუუ ახლართვინა, უხართ{ებ}აფუაფუ უხლართვინებია,
ნოხართ{ებ}აფუე(ნ) ახლართვინებდა თურმე) კაუზ. ხართუნს ზმნისა -- ახლართვინებს. მახართალი მიმღ. მოქმ. მხლართველი.
ოხართალი მიმღ. ვნებ. მყ. სახლართავი. ხართელი მიმღ. ვნებ. წარს. ხლართული. ნახართა მიმღ. ვნებ. წარს. ნახლართი.
ნახართუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ხლართვის საფასური. {უდუ}უხართუ მიმღ. უარყ. {და}უხლართავი. 

Lemma: xaribajga  
Number: 28056  
ხარიბაჯგა (ხარიბაჯგას) იგივეა, რაც ხაბარჯგა, ხარბაჯგა, ხარბოჯგა. 

Lemma: xark'al-i  
Number: 28057  
ხარკალ-ი (ხარკალ/რს) 1. იგივეა, რაც ხარკალე, -- არტაშანი. ხე მიიტახუ დო ხარკალი (//ხარკალე) გუუკეთეს - ხელი
მოტყდა (მოიტეხა) და არტაშანი (//არტახები) გაუკეთეს. 2. ბრახუნი, რაკუნი, რაკრაკი; ჩხაკუნი, ხათქა-ხუთქი, ჯახანი, -- ხის
საგნების ჯახებით გამოცემული ხმა. უჩა კოდი ხარკალეე, აშო მომიჩაკალეე!: ი. ყიფშ., გვ. 132 - შავი კოდი რაკუნა
(ცარიელი), აქეთ მოაჩაქჩაქე. უჩა კოდი ხარკალე გეშვი დო გეშაღუზი: ქხს, 1, გვ. 17 - შავი კოდი მორაკრაკე შესვი და
გამოსცალე (ამოწრუპე)! 3. თიხის ჭურჭლის დამზადებისას გამოსაყენებელი ხელსაწყო, რომლითაც ფხეკენ ჭურჭლის
კედლებს, ჭურჭელს აჭრიდნენ ბორბლიდან (მასალები, ტ. 2, ნაწ. 1, გვ. 222-235). 4. გადატ. ძლივს სიარული, -- ლასლასი.
გილურს, გილეხარკალუ - დადის, დალასლასებს. 

Lemma: xark'ale  
Number: 28058  
ხარკალე (ხარკალეს) არტაშანი. 

Lemma: xark'alia  
Number: 28059  
ხარკალია (ხარკალიას) ჩხაკუნა, ჩხარუნა; ფაცი-ფუცი (ხმაურით). მენძელი ვაჰანია, დიდი ხარკალია დო ჭიჭე
`კამპანია': ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 88 - მასპინძელი ვაჰანია (გვარია), დიდი ფაცი-ფუცი (ხმაურით) და ცოტა `კამპანია'. ჩქიმ
ჩონგური, ჯგირ ჩონგური, ტარიჸურე ხარკალია - ჩემი ჩონგური, კარგი ჩონგური, ტარის მხრით ჩხარუნა. 

Lemma: xark'alua  
Number: 28060  
ხარკალუა (ხარკალუას) იგივეა, რაც ხარკულუა, -- სახელი იხარკალუ(ნ), ხარკალანს ზმნათა -- ჩხაკუნი, ჩხარუნი; რაკუნი,
საგანთა ჯახებით გამოცემული ხმა. ბოჭკას მუდგარენი იხარკალუ - კასრში რაღაც ჩხაკუნებს. ყამბარს გილებხარკულუთ,
მუჭო ჭკადუშ ქულამური: მ. ხუბ., გვ. 359 - ყავარს ვაჩხაკუნებთ, როგორც მჭედლის ქურას. ხარკალანს (იყენ. იხარკალუ
იჩხაკუნა, უხარკალინუ უჩხაკუნებია, ნოხარკალუე(ნ) ჩხაკუნებდა თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ. ჩხაკუნებს. ოხარკალუანს (ოხარკალუუ
აჩხარუნა, უხარკალუაფუ უჩხარუნებია) გრდმ. აჩხარუნებს. უხარკალუანს (უხარკალუუ უჩხარუნა, უხარკალუაფუ უჩხარუნებია) გრდმ.
სასხ. ქც. ოხარკალუანს ზმნისა -- უჩხარუნებს. იხარკალუ(ნ)( -- , იხარკალუ იჩხაკუნა, უხარკალინუ უჩხაკუნია, ნოხარკალუე(ნ)
ჩხაკუნებდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ჩხაკუნებს. იხარკალე(ნ), იხარკალინე(ნ) (იხარკალინუ შესაძლებელი გახდა ჩხაკუნი, -- , -- )
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ოხარკალუანს ზმნისა -- შეიძლება იჩხაკუნოს. ახარკალე(ნ), ახარკალინე(ნ) (ახარკალინუ შეძლო
ეჩხაკუნა, -- , ნოხარკალ{ინ}უე(ნ) შესძლებია ეჩხაკუნა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უხარკალუანს ზმნისა -- შეუძლია აჩხაკუნოს.
ოხარკალაფუანს (ოხარკალაფუუ აჩხაკუნებინა, უხარკალაფუაფუ უჩხაკუნ{ებ}ინებია, ნოხარკალაფუე(ნ) აჩხაკუნებინებდა თურმე) კაუზ.
ხარკალანს ზმნისა -- აჩხაკუნებინებს. მახარკალარი მიმღ. მოქმ. მჩხაკუნებელი. ოხარკალარი მიმღ. ვნებ. საჩხაკუნებელი.
ნახარკალა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაჩხაკუნები. ნახარკალუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ჩხაკუნის საფასური. 



Lemma: xarua  
Number: 28061  
ხარუა (ხარუას) სახელი ხარუნს ზმნისა -- 1. გზის გაკვალვა (თოვლში). ჭა იბღე, თჷრით გობხარე, მუქუ მუჩუ ეზმა ძალა?!:
ქხს, 1, გვ. 233 - ჩალა წავიღო, თოვლიც გავკვალო, რამ მომცა ამდენი ძალა?! 2. გამოფატვრა, გამოშიგვნა. ქვარა გუხარეს
დედჷბის: მ. ხუბ., გვ. 188 - მუცელი გაუფატრეს დედაბერს. ქოთომი გეგმოხარი! - ქათამი გამოფატრე! ხარუნს (გოხარუ
გაკვალა, გუუხარუ გაუკვალავს, გონოხარუე(ნ) გაკვალავდა თურმე) გრდმ. კვალავს (თოვლს); ფატრავს, შიგნავს. უხარუნს (გუუხარუ
გაუკვალა, გუუხარუ გაუკვალავს) გრდმ. სასხ. ქც. ხარუნს ზმნისა -- უკვალავს; უფატრავს. იხარუ{უ}(ნ) (გიიხარუ გაიკვალა,
გოხარე{ლე}(ნ) გაკვალულა) გრდუვ. ვნებ. ხარუნს ზმნისა -- იკვალება (თოვლი); იფატრება, იშიგნება. ახარუ{უ}(ნ) (გაახარუ
გაეკვალა, გოხარუუ გაჰკვალვია) გრდუვ. ვნებ. უხარუნს ზმნისა -- ეკვალება; ეფატრება, ეშიგნება. იხარე(ნ) (იხარუ შესაძლებელი
გახდა გაკვალვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ხარუნს ზმნისა -- შეიძლება გაიკვალოს; გაიფატროს, გამოიშიგნოს. ახარე(ნ)
(ახარუ შეძლო გაეკვალა, -- , გონოხარუე(ნ) შესძლებია გაეკვალა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უხარუნს ზმნისა -- შეუძლია გაკვალოს;
გაფატროს, გამოშიგნოს. ოხარაფუანს (ოხარაფუუ აკვალვინა (თოვლი), უხარაფუაფუ უკვალვინებია, ნოხარაფ{უაფ}უე(ნ) აკვალვინებდა
თურმე) კაუზ. ხარუნს ზმნისა -- აკვალვინებს (თოვლს); აფატვრინებს, აშიგვნინებს. მახარალი მიმღ. მოქმ. {გა}მკვალავი
(თოვლისა); {გამო}მშიგნავი. ოხარალი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}საკვალი; {გამო}საშიგნი. გოხარილი მიმღ. ვნებ. წარს. გაკვალული;
გამოშიგნული. ნახარა მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნაკვალი; {გამო}ნაშიგნი. ნახარუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}კვალვის; {გამო}შიგვნის
საფასური. უგუუხარუ მიმღ. უარყ. გაუკვალავი; გამოუშიგნავი. იხ. ხარი. შდრ. ჩართუა. ლაზ. ხარი ფეხების გაშლა (ნ. მარი). 

Lemma: xaruleba  
Number: 28062  
ხარულება (ხარულებას) სახელი ხარულენს ზმნისა -- ხარება; მხიარულება. ხენწჷფე ხიარულენს, ზარბაზანებით
ხარულენს: ქხს, 2, გვ. 142 - ხელმწიფე მხიარულობს, ზარბაზნების სროლით მხიარულობს (ახარებს). 

Lemma: xarsho  
Number: 28063  
ხარშო (ხარშოს) ხარჩო. 

Lemma: xarchal-i  
Number: 28064  
ხარჩალ-ი (ხარჩალ/რს), ხარჩალუა (ხარჩალუას) იგივეა, რაც ხვარჩალი, ხვარჩალუა, -- წყლის ჩხრიალით, ჩუხჩუხით
დინება; ჩქეფა. ათე ტკილც გოწკჷრილცჷ სქური კჷლახარჩალანც დო თაურე კანდიორო გიმე გიმახარჩალანც - ამ
ტკილ-გაპობილზე სქური მოჩუხჩუხებს და აქედან ამაყად ქვევით ჩამოჩუხჩუხებს. ეთეურე ღვინი ხარჩალით გითმოწენს -
იქიდან ღვინო ჩხრიალით გამოდის. ხარჩალანს (ხარჩალუუ იჩხრიალა, უხარჩალუუ უჩხრიალია, ნოხარჩალუე(ნ) ჩხრიალებდა თურმე)
გრდუვ. ჩხრიალებს, ჩუხჩუხებს. 

Lemma: xarcha{l}ia  
Number: 28065  
ხარჩა{ლ}ია (ხარჩა{ლ}იას) წყლის (მდინარის) ჩქარი დინება ქვებზე (არაღრმა ადგილას) (მასალები, ტ. ვ, გვ. 76). შდრ.
ტოპონ. ხარჩიოწყარი ადგილი, სადაც წყალი ქვებზე მიჩხრიალებს. 

Lemma: xarchkela  
Number: 28066  
ხარჩქელა (ხარჩქელას) იხ. ხარჩქუა. ვახარჩქელა, ვაბარგელა, გჷმას გიოღურჭულეი!: ქხს, 1, გვ. 157 - არმთოხნელო,
არმმარგვლელო, ნამჯაზე (ოქტომბერში) იჭიკჭიკე! 

Lemma: xarchkeshi:  
Number: 28067  
ხარჩქეში: ხარჩქეში, ბარგეში! - `ხვნა-თესვისა, მარგვლისა', -- ასე განმარტავენ გუგულის `ძახილს' სამეგრელოში (არნ.
ჩიქ., ლექსკ., გვ. 421). 

Lemma: xarchkil-i  
Number: 28068  
ხარჩქილ-ი (ხარჩქილ/რს) იგივეა, რაც ხაჩქილი, -- {გა}თოხნილი. 

Lemma: xarchkua  
Number: 28069  
ხარჩქუა (ხარჩქუას) იგივეა, რაც ხაჩქუა. 

Lemma: xarck'a//xarcka  
Number: 28070  
ხარცკა//ხარცქა (ხარცქას) (ხორცქ) სახელი ხორცქუ(ნ) ზმნისა -- სკდომა; მოწყვეტა რისამე. 

Lemma: xarckil-i  
Number: 28071  
ხარცქილ-ი (ხარცქილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ხირცქუნს, ხორცქუ(ნ), ზმნათა -- გამსკდარი; გაწყვეტილი. ჩქიმი მუკოქუნალი
ხარცხილი რე: ი. ყიფშ., გვ. 90 - ჩემი ჩასაცმელი გამსკდარია. ხარცქილი ძიქვაში მენდუული - გამსკდარი შარვლის ამარა
(მინდობილი). 

Lemma: xarckua  
Number: 28072  
ხარცქუა (ხარცქუას), ხირცქუა (ხირცქუას) სახელი ხირცქუნს, ხორცქუ(ნ) ზმნათა -- სკდომა, პობა, ხეთქვა, ხლეჩა; წყვეტა.
სი ეფერი ქიგიოკიჟინი, კერს ოჭიშიქ მეხორცქასჷნი: მ. ხუბ., გვ. 9 - შენ ისეთი მიაყვირე, კერატს წელი რომ მოსწყდეს.
ჭიაქ იზინდ, იზინდუა დო შქას გოხორცქუა - ჭია {გა}იწელა, {გა}იწელა და შუაზე გაწყდაო. მეხორცქუა თოკიქ, -- დააჭყეს
ნგარა: მ. ხუბ., გვ. 149 - გაწყდაო თოკი, -- დაიწყეს ტირილი. ხირცქუნს (გოხირცქუ გააპო, გახლიჩა; გუუხირცქუ გაუპია, გაუხლეჩია;
გონოხირცქუე(ნ) გააპობდა, გახლეჩდა თურმე) გრდმ. აპობს, ხლეჩს. იხირცქუნს (გიიხირცქუ გაიპო, გაიხლიჩა; გუუხირცქუ გაუპია,
გაუხლეჩია) გრდმ. სათავ. ქც. ხირცქუნს ზმნისა -- იპობს, იხლეჩს (თავისას). უხირცქუნს (გუუხირცქუ გაუპო; გუუხირცქუ გაუპია,
გაუხლეჩია) გრდმ. სასხ. ქც. ხირცქუნს ზმნისა -- უპობს, უხლეჩს. ხორცქუ(ნ) (გოხორცქუ გაწყდა, გოხარცქე{ლე}(ნ) გამწყდარა)



გრდუვ. ვნებ. ხირცქუნს ზმნისა -- სკდება, წყდება; იხლიჩება. უხორცქუ(ნ) (გუუხორცქუ გაუსკდა, გაუწყდა; გოხარცქუუ გასკდომია,
გასწდომია) გრდუვ. სასხ. ქც. უხირცქუნს ზმნისა -- უსკდება, უწყდება. იხირცქე(ნ) (იხირცქუ შესაძლებელი გახდა გაპობა, -- , -- )
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ხირცქუნს ზმნისა -- შეიძლება გაიპოს, გაიხლიჩოს. ახირცქე(ნ) (ახირცქუ შეძლო გაეპო, -- , გონოხირცქუე(ნ)
შესძლებია გაეპო) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უხირცქუნს ზმნისა -- შეუძლია {გა}აპოს, {გა}ხლიჩოს. ოხირცქაფუანს (ოხირცქაფუუ
აპობინა, უხირცქაფუაფუ უპობინებია, ნოხირცქაფუ(ნ) აპობინებდა თურმე) კაუზ. ხირცქუნს ზმნისა -- აპობინებს, ახეთქინებს,
ახლეჩინებს. მახირცქალი მიმღ. მოქმ. მპობელი, მხეთქავი, მხლეჩი. ოხირცქალი მიმღ. ვნებ. მყ. საპობი, სახეთქი, სახლეჩი.
გოხარცქილი, გოხირცქილი მიმღ. ვნებ. წარს. გაპობილი, გახეთქილი, გახლეჩილი. ნახირცქა, ნოხერცქი მიმღ. ვნებ. წარს. ნაპობი,
ნახეთქი, ნახლეჩი. ნახირცქუერი, ნოხირცქუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ხეთქვის, ხლეჩის, პობის საფასური. უხირცქუ, {უგ}უხირცქუ მიმღ.
უარყ. {გა}უხეთქელი, {გა}უხლეჩელი, {გა}უპობელი. იხ. სოფუა. 

Lemma: xardzen-i  
Number: 28073  
ხარძენ-ი (ხარძენს) იგივეა, რაც ხარზენი, -- ხარისძირა. 

Lemma: xarc'k'ua  
Number: 28074  
ხარწკუა (ხარწკუას) სახელი ხარწკუნს ზმნისა -- ღურღნა, ხვრა. ვა შუნც, ვართ ჭკუნც, ბედი უჩა ის თაში ხარწკჷნც: კ.
სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 83 - არ სვამს, არც ჭამს, შავი ბედი მას ასე ღუნცავს (ღურღნის). 

Lemma: xarch'al-i  
Number: 28075  
ხარჭალ-ი (ხარჭალს) ჟღარუნი; ჩანჩხარი, ჩანჩხური; ჩხარუნი. ჯგირო რე საქმე, ჩუანიში ხარჭალიშ ხუმა ისიმე - კარგად
არის საქმე, ქვაბის ჩხარუნის ხმა ისმის. კაილაში ხარჭალი ხომ ვაგაიგონებუნია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 63 - კარდლის
(კარდალის) ჩხარუნი ხომ არ გაგიგონიაო. 

Lemma: xarch'alapa  
Number: 28076  
ხარჭალაფა (ხარჭალაფას) იხ. ხარჭალუა. 

Lemma: xarch'alua  
Number: 28077  
ხარჭალუა (ხარჭალუას) სახელი ხარჭალანს ზმნისა -- ჟღარუნი, ჩანჩხარი, ჩანჩხური; ჩხარუნი. ჭირქეფ(ი) ირო ეფშა
რდას, ცალიორც ვავხარჭალუა: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 141 - ჭიქები ყოველთვის იყოს სავსე, ცარიელად არ აფხაკუნო
(აჩხარუნო, აჟღარუნო). ჭიჭე კითის მაჭუ მა, ძია გიმოხარჭალუ მა: ქხს, 1, გვ. 250 - ნეკი (პატარა თითი) მტკივა მე, მძივი
(ჟღარუნა) მკიდია მე. ლაგამი ქჷდაკინუუ ხეს დო ათეს დუხარჭალევა: მ. ხუბ., გვ. 121 - ლაგამი მისცა (დააჭერინა) ხელში
და ეს {და}აჟღარუნეო.// გადატ. გასუფთავება, გაკრიალება. არძო კარდია გოხარჭალუუ - ყველა ქვაბი გააკრიალა
(გაფხიკა). ხარჭალანს (ხარჭალუუ აჟღარუნა, უხარჭალუუ უჟღარუნებია, ნოხარჭალუე(ნ) აჟღარუნებდა თურმე) გრდმ. აჟღარუნებს,
აჩხარუნებს. ოხარჭალუანს (ოხარჭალუუ აჟღარუნა, აჩხარუნა; უხარჭალუაფუ უჟღარუნებია, უჩხარუნებია) გრდმ. აჟღარუნებს,
აჩხარუნებს. უხარჭალუანს (უხარჭალუუ უჟღარუნა, უხარჭალუაფუ უჟღარუნებია) გრდმ. სასხ. ქც. ოხარჭალუანს ზმნისა --
უჟღარუნებს, უჩანჩხურებს, უჩხარუნებს. იხარჭალე(ნ) (იხარჭალუ შესაძლებელი გახდა ჟღარუნი, ჩხარა-ჩხური; -- ; -- ) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. ხარჭალანს ზმნისა -- შეიძლება იჟღარუნოს. ახარჭალე(ნ) (ახარჭალუ შეძლო ეჟღარუნებინა, -- , ნოხარჭალუე(ნ)
შესძლებია ეჟღარუნა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უხარჭალუანს ზმნისა -- შეუძლია აჟღარუნოს. ოხარჭალაფუანს (ოხარჭალაფუუ
აჟღარუნ{ებ}ინა, უხარჭალაფუაფუ უჟღარუნ{ებ}ინებია, ნოხარჭალაფუე(ნ) აჟღარუნ{ებ}ინებდა თურმე) კაუზ. ოხარჭალუანს ზმნისა --
აჟღარუნ{ებ}ინებს. მახარჭალარი, მახარჭალაფარი მიმღ. მოქმ. მჟღარუნებელი, მჩხარუნებელი. ოხარჭალარი, ოხარჭალაფარი მიმღ.
ვნებ. მყ. საჟღარუნებელი, საჩხარუნებელი. ხარჭალერი, ხარჭალაფირი მიმღ. ვნებ. წარს. გაჟღარუნებული, გაჩხარუნებელი.
ნახარჭალა, ნახარჭალეფი მიმღ. ვნებ. წარს. ნაჟღარუნები, ნაჩხარუნები. ნახარჭალუერი, ნახარჭალაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ჟღარუნის,
ჩხარუნის საფასური; ქვაბის გაფხეკის საფასური. უხარჭალუ, უხარჭალაფუ მიმღ. უარყ. გაუჟღარუნებელი. იხ. ოხარჭალაია. შდრ.
ხარკალი; იმერ. დახანჭალება დასუფთავება, კარგად გარეცხვა, დაფერვა (ვ. ბერ.). 

Lemma: xarx-i1  
Number: 28078  
ხარხ-ი1 (ხარხის) ხალხი. სქან სახენწიფოსია ხარხი სი გაღორენდჷ დო სი ხარხის აღორენდია: მ. ხუბ., გვ. 191 - შენს
სახელმწიფოშიო ხალხი შენ გატყუებდა და შენ ხალხს ატყუებდიო. ენა ქჷგეგჷ ხარხიქჷნ, მოუნჭეს ენენს: მ. ხუბ., გვ. 119 -
ეს რომ გაიგო ხალხმა, ურტყეს ამათ. ხარხის ქანშუკათუანა წყარმანკი დო ფშინაფას: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 21 - ხალხს
დაჰმართებენ (გაურევენ) წყალმანკს და გასივებას. თქვან მოულა... ხარხიშ გურცუ გახარენც: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 97 -
თქვენი მოსვლა... ხალხის გულს გაახარებს. შდრ. სახარხო. 

Lemma: xarx-i2  
Number: 28079  
ხარხ-ი2 (ხარხის) ძველებური მეგრული ღობე, -- ჯებირი (ი. ყიფშ.). კეთდებოდა ამგვარად: ასობდნენ ორ მესერს,
გარდიგარდმო აწყობდნენ ანახეთქებს (ხის განაპობს), შემდეგ გაუკეთებდნენ ქართხას. შდრ. ჯებერი. 

Lemma: xarxal-i  
Number: 28080  
ხარხალ-ი (ხარხალ/რს) 1. ბანცალი, ბარბაცი; ხანხალი; ლასლასით სიარული. ქომიდგუ შური, დიოდღარო
ქიგლებხარხალუქ - მიდგას სული, ჯერჯერობით დავბანცალობ. ღორონქ ქალმოჭვიტინუ, იშე იშებხარხალე, გიმე --
გიმებტკარჩალე: ქხს, 1, გვ. 18 - ღმერთმა ჩამომჭყიტა, ზევით ავხოხდი (ავფორთხდი), ქვემოთ -- ჩამოვტკრციალდი.
2.ხმამაღლა სიცილი, -- ხარხარი. შდრ. ლაზ. ხარხალ: ოხარხალუ ხმაურით დუღილი (ნ. მარი). 

Lemma: xa{r}xala  
Number: 28081  
ხა{რ}ხალა (ხა{რ}ხალას) იგივეა, რაც ხახალა, -- ალალი, გულმართალი. ხა{რ}ხალა კოჩი ალალი კაცი. 

Lemma: xarxaraiat(i)  
Number: 28082  
ხარხარაიათ(ი) ზმნზ. ფეხებგაშლილად. მიკირთუნა დო ხარხარაიათ ქიგედირთუნანია: მ. ხუბ., გვ. 126 - მობრუნდებიან და



ფეხებგაშლილად დადგებიანო. 

Lemma: xarxap-i  
Number: 28083  
ხარხაფ-ი (ხარხაფის) ღრმა ბეჩოში ჯოხის შეყოფა და იქით-აქეთ ქნევა თევზის გამოდენის მიზნით. შდრ. ტოპონ. ოხარხაფუ
(პ. ცხად., კატალ., გვ. 44). 

Lemma: xarxash-i  
Number: 28084  
ხარხაშ-ი (ხარხაშის) ხორხოცი, ხარხარი. ქიგებგონი ძიცა-ხარხაში: ყაზაყ., 6.06.1930, გვ. 3 - გავიგონე სიცილ-ხარხარი.
ორე ბირა დო ხარხაში: ყაზაყ., 11.04.31, გვ. 3 - არის სიმღერა და ხარხარი. იხ. ხარხაჩი; ხორხოში. 

Lemma: xarxach-i  
Number: 28085  
ხარხაჩ-ი (ხარხაჩის) იგივეა, რაც ხარხაში, -- 1. ხმამაღალი, გულიანი სიცილი, -- ხარხარი. გოხარხაჩუუ გემუანას -
გადაიხარხარა გემრიელად. ხარხაჩანს (გოხარხაჩუუ გადაიხარხარა, გუუხარხაჩუუ გადაუხარხარებია, გონოხარხაჩუე(ნ)
გადაიხარხარებდა თურმე) გრდუვ. ხარხარებს. 2. ჩხრიალი (წყლისა). მელაჸაფენს, მეხარჩალანს- მითამაშებს,
მიჩხრიალებს (წყალი). 

Lemma: xarxac-i  
Number: 28086  
ხარხაც-ი (ხარხაცის) იგივეა, რაც ხარხაჩი, -- ხარხარი, ხორხოცი. ხარხაცანს (გოხარხაცუუ გადაიხარხარა, გუუხარხაცუუ
გადაუხარხარებია, გონოხარხაცუე(ნ) გადაიხარხარებდა თურმე) გრდუვ. ხარხარებს, ხორხოცობს. შდრ. კარკაცი; ღარღაცი. 

Lemma: xarxen-i1  
Number: 28087  
ხარხენ-ი1 (ხარხენს) იგივეა, რაც ხარახენი; ხარხი2, -- ღობე მსხვილი ხეებისაგან, ჯებირი (პ. ჭარ.). იხ. ხერხალი,
ხირხალი. 

Lemma: xarxen-i2  
Number: 28088  
ხარხენ-ი2, ხარხინ-ი (ხარხე/ინს) ყურძნის საწური მოწყობილობა, -- წნეხი, ხარხინი. იყენებენ ჭაჭისაგან წვენის
გამოსაწურადაც. აქვს შემდეგი ნაწილები: როფე, ოჭაჭე, ღერძი, დედო, სქიბუ. შდრ. იმერ. ხარხიმი, ხარხინი ღვინის
საწურავი მანქანაა, წბერი, წკბერი (ვ. ბერ.). იხ. ხარხინუა. 

Lemma: xarxinel-i  
Number: 28089  
ხარხინელ-ი (ხარხინელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ხარხინანს ზმნისა -- გამოწურული (ხარხინით). 

Lemma: xarxinua  
Number: 28090  
ხარხინუა (ხარხინუას) სახელი ხარხინანს ზმნისა -- ხარხინით გამოწურვა. ამსერი ჸურძენს დოვხარხინანქ - ამეღამ
ყურძენს გამოვწურავ (ხარხინით). ხარხინანს (დოხარხინუუ გამოწურა, დუუხარხინუუ გამოუწურავს, დონოხარხინუე(ნ) გამოწურავდა
თურმე) გრდმ. წურავს ხარხინით. უხარხინანს (დუუხარხინუუ დაუწურა, დუუხარხინუუ დაუწურავს) გრდმ. სასხ. ქც. ხარხინანს ზმნისა -
- წურავს, ხრახნის (ყურძენს). იხარხინუ{უ}(ნ) (დიიხარხინუ დაიწურა, დოხარხინე{ლე{(ნ) დაწურულა) გრდუვ. ვნებ. ხარხინანს ზმნისა -
- იწურება (ხარხინით). ახარხინუ{უ}(ნ) (დაახარხინუ დაეწურა, დოხარხინუუ დასწურვია) გრდუვ. ვნებ. უხარხინანს ზმნისა -- ეწურება
(ხარხინით). იხარხინე(ნ) (იხარხინუ შესაძლებელი გახდა გამოწურვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ხარხინანს ზმნისა --
შეიძლება დაიწუროს, დაიხრახნოს (ყურძენი). ახარხინე(ნ) (ახარხინუ შეძლო დაეწურა, -- , დონოხარხინუე(ნ) შესძლებია ხარხინით
გამოწურვა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უხარხინანს ზმნისა -- შეუძლია დაწუროს, დახრახნოს ხარხინის მეშვეობით (ყურძენი).
ოხარხინაფუანს (ოხარხინაფუუ აწურვინა, უხარხინაფუაფუ უწურვინებია, ნოხარხინაფუე(ნ) აწურვინებდა თურმე) კაუზ. ხარხინანს ზმნისა
-- აწურვინებს, ახრახნინებს (ყურძენს). მახარხინალი მიმღ. მოქმ. ხარხინით მწურავი (ყურძნის). ოხარხინალი მიმღ. ვნებ. მყ.
საწური ხარხინის საშუალებით. ხარხინელი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}მოწურული ხარხინით. ნახარხინა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაწური
ხარხინით. ნახარხინუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ხარხინით გამოწურვის საფასური. 

Lemma: xarxunt'el-i  
Number: 28091  
ხარხუნტელ-ი (ხარხუნტელ/რს) იგივეა, რაც ხახუტელი, -- მიმღ. ვნებ. წარს. ხარხუნტანს ზმნისა -- მოხატული. // გადატ.
მოჩუქურთმებული, აჭრელებული. საქორთუო რე თე მხარე თაშ სქვამაშე ხარხუნტელი: ქხს, 1, გვ. 313; მასალ., გვ. 18 -
საქართველო არის ეს მხარე ასე ლამაზად მოჩუქურთმებული (მოხატული). ონანგერი ხარხუნტელი: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 24; -
უნაგირი (ნაირფერად) მოხატული. 

Lemma: xarxunt'ia  
Number: 28092  
ხარხუნტია (ხარხუნტიას) ლამაზად (ნაირფერად) მოხატული. ხარხუნტია ჯალეფი მოხატული ხეები. 

Lemma: xarxunt'ua  
Number: 28093  
ხარხუნტუა (ხარხუნტუას) სახელი ხარხუნტანს ზმნისა -- მოხატვა; მოჩუქურთმება (ლამაზად, ნაირფერად). ხარხუნტანს
(დოხარხუნტუუ მოხატა ნაირფერად და ლამაზად, დუუხარხუნტუუ მოუხატავს, დონოხარხუნტუე(ნ) მოხატავდა თურმე) გრდმ. ნაირფრად და
ლამაზად ხატავს, აჩუქურთმებს. იხარხუნტანს (დიიხარხუნტუ{უ} დაიხატა, დუუხარხუნტუუ დაუხატავს) გრდმ. სათავ. ქც. ხარხუნტანს
ზმნისა -- იხატავს, იჩუქურთმებს თავისას. უხარხუნტანს (დუუხარხუნტუუ დაუხატა, დუუხარხუნტუუ დაუხატავს) გრდმ. სასხ. ქც.
ხარხუნტანს ზმნისა -- უხატავს, უჩუქურთმებს. იხარხუნტე(ნ) (იხარხუნტუ შესაძლებელი გახდა დახატვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ.
ვნებ. ხარხუნტანს ზმნისა -- შეიძლება დაიხატოს, მოჩუქურთმდეს. ახარხუნტე(ნ) (ახარხუნტუ შეძლო დაეხატა, -- , დონოხარხუნტუე(ნ)
შესძლებია დაეხატა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უხარხუტანს ზმნისა -- შეუძლია დახატოს. ოხარხუნტაფუანს (ოხარხუნტაფუუ
ახატვინა, უხარხუნტაფუაფუ უხატვინებია, ნოხარხუნტაფუე(ნ) ახატვინებდა თურმე) კაუზ. ხარხუნტანს ზმნისა -- ახატვინებს,
აჩუქურთმებინებს. მახარხუნტალი მიმღ. მოქმ. {მო}მხატველი. ოხარხუნტალი მიმღ. ვნებ. მყ. {მო}სახატავი. ხარხუნტელი მიმღ. ვნებ.



წარს. {მო}ხატული. ნახარხუნტა მიმღ. ვნებ. წარს. {მო}ნახატი. ნახარხუნტუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {მო}ხატვის, მოჩუქურთმების
საფასური. უხარხუნტუ მიმღ. უარყ. {მო}უხატავი. 

Lemma: xarxunch'el-i  
Number: 28094  
ხარხუნჭელ-ი (ხარხუნჭელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ხარხუნჭანს ზმნისა, -- იგივეა, რაც ხარხუნტელი, -- მოხატული
ნაირფერად; სასიამოვნოდ მოფერადებული. 

Lemma: xarxunch'ia  
Number: 28095  
ხარხუნჭია (ხარხუნჭიას) იგივეა, რაც ხარხუნტია, -- ნაირფერად მოხატული. 

Lemma: xarxunch'ua  
Number: 28096  
ხარხუნჭუა (ხარხუნჭუას) იგივეა, რაც ხარხუნტუა. 

Lemma: xarj-i  
Number: 28097  
ხარჯ-ი (ხარჯის, ხარს) ხარჯი. დიდი ხარჯი უღუდუ - დიდი ხარჯი ჰქონდა. შდრ. ლაზ. ხარჯ ხარჯი, გასავალი (ნ. მარი). 

Lemma: xarjeba  
Number: 28098  
ხარჯება (ხარჯებას) სახელი ხარჯენს ზმნისა -- ხარჯვა. ბრელი მუთუნი ვახარჯავა ჩქიმოვა: მ. ხუბ., გვ. 39 - ბევრი რამე არ
დახარჯოო ჩემთვისო. წყარიში მეტ მუთუნს ვაგოხარჯებაფუანთია: მ. ხუბ, გვ. 106 - წყლის მეტს არაფერს
დაგახარჯვინებთო. ხარჯენს (დახარჯუ დახარჯა, დუუხარჯებუ დაუხარჯავს, დონოხარჯებუე(ნ) დახარჯავდა თურმე) გრდმ. ხარჯავს.
ახარჯენს (დაახარჯუ დაახარჯა, დუუხარჯებუ დაუხარჯავს) გრდმ. ახარჯავს; ხარჯავს. იხარჯებუ{უ}(ნ) (დიიხარჯუ//დეეხარჯუ დაიხარჯა,
დახარჯებე{ლ/რე}(ნ) დახარჯულა) გრდუვ. ვნებ. ხარჯენს ზმნისა -- იხარჯება. ახარჯებუ{უ}(ნ) (დაახარჯუ დაეხარჯა, დახარჯებუუ
დახარჯვია) გრდუვ. ვნებ. უხარჯენს ზმნისა -- ეხარჯება. იხარჯე(ნ)//იხარჯე/ინე(ნ) (იხარჯუ//იხარჯი/ენუ შესაძლებელი გახდა
{და}ხარჯვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ხარჯენს ზმნისა -- შეიძლება {და}ხარჯვა (//{და}იხარჯოს). ახარჯე(ნ)//ახარჯე/ინე(ნ)
(ახარჯუ//ახარჯე/ინუ შეძლო {და}ეხარჯა, -- , დონოხარჯებუე(ნ) შესძლებია დაეხარჯა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უხარჯენს ზმნისა --
შეუძლია {და}ხარჯოს. ოხარჯებაფუანს (ოხარჯებაფუუ ახარჯვინა, უხარჯებაფუაფუ უხარჯვინებია, ნოხარჯებაფუე(ნ) ახარჯვინებდა თურმე)
კაუზ. ხარჯენს ზმნისა -- ახარჯვინებს. მახარჯებელი მიმღ. მოქმ. მხარჯავი, მხარჯველი. ოხარჯებელი//სახარჯო მიმღ. ვნებ. მყ.
სახარჯი. ხარჯებული მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ხარჯული. ნახარჯი, ნახარჯებუ მიმღ. ვნებ. წარს. ნახარჯი. ნახარჯუერი, ნახარჯებუერი მიმღ.
ვნებ. წარს. ხარჯვის საფასური. უხარჯუ, უდუხარჯუ, უდუხარჯებუ მიმღ. უარყ. {და}უხარჯავი. შდრ. ლაზ. ხარჯ: ბხარჯუფ ვხარჯავ (ნ.
მარი). 

Lemma: xasiat-i  
Number: 28099  
ხასიათ-ი (ხასიათის) ხასიათი. ვეგერე ხასიათის - არ დგას ხასიათზე, -- უხასიათოდაა. 

Lemma: xasila  
Number: 28100  
ხასილა, ხასჷლა, ხასლა (ხასი/ჷლას, ხასლას) -- გვერდი. ქომონჯქჷ ხასილა მეტახჷ: ი. ყიფშ., გვ. 13 - ქმარმა გვერდი
გაუტეხა. გიშმოჸოთუ ხასილას: ქხს, 1, გვ. 142 - გამომივიდა (გამოაღწია) გვერდში. ბოშეფი ელამირენა ხასჷლასია -
ბიჭები მიდგანან გვერდზეო. ათაურე ოკო მიკასოფას ხასილათჷნი, მაჟია ხასჷლაშე მუკულუუ: მ. ხუბ., გვ. 123 - აქედან
რომ უნდა მიაგლიჯოს გვერდით, მეორე გვერდიდან მოუარა. ჭინჭას ხასლა ჩუთხინე: ქხს, 1, გვ. 20 - ჭინჭრაქას გვერდი
გამოვაცალე. ხასლას გილმობუ მოჭკადილი: ქხს, 1, გვ. 173 - გვერდზე მკიდია მოჭედილი. ხასლემს მიღუ ირო ჭვალა:
ქხს, 1, გვ. 81 - გვერდებში მაქვს მუდამ მჭვალი. ქხასილაში ართა გვერდის აქცევა, -- გადატ. ანგარიშის გაუწევლობა. თიში
ნარაგადუშა ხასილა ვეირთენე - იმის ნათქვამს გვერდს ვერ აუქცევ (არ შეიძლება ანგარიში არ გაუწიო). შდრ. ძგა. 

Lemma: xasilas  
Number: 28101  
ხასილას, ხასჷლას ზმნზ. გვერდით, გვერდზე. უნჩაში ბოში ხასილას ქალეერინუუ - უფროსი ვაჟი გვერდზე დაიყენა. 

Lemma: xasilashe//xaslashe  
Number: 28102  
ხასილაშე//ხასლაშე ზმნზ. გვერდიდან. ხასილაშე მოურს ბალღამი - გვერდიდან მოდის ჩირქი. 

Lemma: xasila-xasilas  
Number: 28103  
ხასილა-ხასილას ზმნზ. გვერდიგვერდ, გვერდ-გვერდ. ხასილა-ხასილას ოკო ალურდათ ართიანს - გვერდიგვერდ უნდა
ვედგეთ ერთმანეთს. 

Lemma: xasoba  
Number: 28104  
ხასობა (ხასობას) საყვარლად ყოფნა, -- ხასობა, საყვარლობა. მაფაშ ხასობას ჭკადუში ჩილობა უჯგუნია: თ. სახოკ., გვ.
252 - მეფის ხასობას (საყვარლობას) მჭედლის ცოლობა სჯობიაო. 

Lemma: xas  
Number: 28105  
ხას პარკ-ი (ხას პარკის) -- პირველი ხარისხის პარკი (მასალები, ტ. 2, ნაწ. 2, გვ. 230). შდრ. დომბალა პარკი. 

Lemma: xase'la  
Number: 28106  
ხასჷლა (ხასჷლას) იხ. ხასილა. 

Lemma: xat'-i  



Number: 28107  
ხატ-ი (ხატის) -- ხატი. ხატიქ თქუუა: ა. ცაგ., გვ. 130 - ხატმა თქვაო. ხატის ქემიეთამამესია დო ფიციშ ჸოთამა
ქუდუჭყესია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 182 - ხატს გაუთამამდნენ და ნაფოტის სროლა დაუწყესო. ჩხორო ხატიქ გიგაჭყორუა: თ.
სახოკ., გვ. 265 - ცხრა ხატი გაგიწყრესო. 

Lemma: xat'al-i  
Number: 28108  
ხატალ-ი (ხატალ/რს) -- დედა ღორის ღრუტუნი (მ. ძაძ., 2, გვ. 158). 

Lemma: xat'alua  
Number: 28109  
ხატალუა (ხატალუას) სახელი ხატალანს ზმნისა -- 1. ღრუტუნი. მუჭო ხვანჯი უხატალუანს ჸორსინი, თენა ხოლო თეში
იქცუუ - როგორც კერატი უღრუტუნებს დედალ ღორს, ისიც ისე იქცევა. კეში უხატალუანს ჸორ ღეს - კერატი უღრუტუნებს
დედალ ღორს. 2. ძლივ-ძლივ არსებობა, გაჭირვებით ყოფნა, უკანასკნელ წუთებში ყოფნა. შური კისერს გიოხატალუ, ამარ-
ამარი გეშალუ - სული კისერზე აქვს მობჯენილი, აგერ-აგერ ამოძვრება. 3. რისამე (მაგ., უღლის...) თავისუფლად ტრიალი.
ჩხოუს უღუ გახატალუ - ძროხას უღელი თავისუფლად აქვს (ტრიალებს). 

Lemma: xat'ua  
Number: 28110  
ხატუა (ხატუას) იხ. ხანტუა. 

Lemma: xat'ut'ua  
Number: 28111  
ხატუტუა (ხატუტუას) იხ. ხახუტუა. 

Lemma: xapa  
Number: 28112  
ხაფა (ხაფას) იგივეა, რაც ხუალა, -- მოგება, შობა. ხაფას ქიდიჭყანს თხა დო შხურინი, ოკო ხენწყუალა - მოგებას რომ
დაიწყებს თხა და ცხვარი, უნდა ხელშეწყობა. ჩხოუქ გინი ქოხუუ - ძროხამ ხბო მოიგო. წყირს აქლემს გეიოხაფუანსია -
რწყილს აქლემს მოაგებინებს (აშობინებსო). იხ. უხაფუ. 

Lemma: xapal-i  
Number: 28113  
ხაფალ-ი (ხაფალ/რს) მაღალ ხმაზე სასიამოვნო ლაპარაკი. 

Lemma: xapalua  
Number: 28114  
ხაფალუა (ხაფალუას) სახელი ხაფალანს ზმნისა -- სასიამოვნო ლაპარაკი. ჩქიმი ძღაბი ხაფალანს - ჩემი გოგო
ლაპარაკობს (სასიამოვნოდ). ხაფალანს (ხაფალუუ სასიამოვნოდ ილაპარაკა, უხაფალუუ სასიამოვნოდ ულაპარაკნია, ნოხაფალუე(ნ)
საამოდ ლაპარაკობდა თურმე) გრდმ. საამოდ ლაპარაკობს. შდრ. ღაფალი. 

Lemma: xapach-i  
Number: 28115  
ხაფაჩ-ი (ხაფაჩის) მხიარული სიცილით საუბარი; აზარტული ლაპარაკი. 

Lemma: xapil-i  
Number: 28116  
ხაფილ-ი (ხაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ხანს ზმნისა -- შობილი, მოგებული. ...ჩქიმი ორინჯი სი ამიშინი!... უხაფუ დო
ხაფილც ვა იშებჩინენდეე თეში: ი. ყიფშ., გვ. 186 - ...ჩემი საქონელი შენ ამიშენე (გამიმრავლე)! უშობელსა და შობილს
(ხბოიანს) რომ არ (ვერ) ამოვიცნობდე ისე. 

Lemma: xaport-i  
Number: 28117  
ხაფორთ-ი (ხაფორთის) [რუს. хлопоты ზრუნვა] ხლაფორთი. დებზარუა ხაფორთის: ქხს, 1, გვ. 210 - დავიზარებ
`ხლაფორთს'. 

Lemma: xapula  
Number: 28118  
ხაფულა (ხაფულას) ნაფოტი. შდრ. ნახაფული. 

Lemma: xapulua  
Number: 28119  
ხაფულუა (ხაფულუას) სახელი ხაფულანს ზმნისა -- ნაფოტებად დაჭრა, -- დანაფოტება. თეში მაშხვა ჯა ართ წუთის
დოხაფულუუ დო ქოდარღუ - ამ სიმსხო ხე ერთ წუთში ნაფოტებად აქცია და დაყარა. ხაფულანს (დოხაფულუუ დაანაფოტა,
დუუხაფულუუ დაუნაფოტებია, დონოხაფულუე(ნ) დაანაფოტებდა თურმე) გრდმ. ნაფოტებად აქცევს, -- ანაფოტებს (ხეს). უხაფულანს
(დუუხაფულუუ ნაფოტებად უქცია, დუუხაფულუუ ნაფოტებად უქცევია) გრდმ. სასხ. ქც. ხაფულანს ზმნისა -- ნაფოტებად უქცევს,
უნაფოტებს. იხაფულუ{უ}(ნ) (დიიხაფულუ დანაფოტდა, ნაფოტებად იქცა; დოხაფულე{რე}(ნ) დანაფოტებულა, ნაფოტებად ქცეულა)
გრდუვ. ვნებ. ხაფულანს ზმნისა -- ნაფოტებად იქცევა, ნაფოტდება. ახაფულუ{უ}(ნ) (დაახაფულუ ნაფოტებად ექცა, დოხაფულუუ
ნაფოტებად ქცევია) გრდუვ. ვნებ. ხაფულანს ზმნისა -- ნაფოტებად ექცევა. იხაფულე(ნ) (იხაფულუ შესაძლებელი გახდა
ნაფოტებად ქცევა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ხაფულანს ზმნისა -- შეიძლება ნაფოტებად ქცევა (//იქცეს). ახაფულე(ნ)
(ახაფულუ შეძლო ნაფოტებად ექცია, -- , დონოხაფულუე(ნ) შესძლებია ნაფოტებად ექცია) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უხაფულანს ზმნისა
-- შეუძლია ნაფოტებად აქციოს. ოხაფულაფუანს (ოხაფულაფუუ ნაფოტებად აქცევინა, უხაფულაფუაფუ ნაფოტებად უქცევინებია,
ნოხაფულაფუე(ნ) ნაფოტებად აქცევინებდა თურმე) კაუზ. ხაფულანს ზმნისა -- ნაფოტებად აქცევინებს. მახაფულარი მიმღ. მოქმ.
ნაფოტად მქცეველი. ოხაფულარი მიმღ. ვნებ. მყ. ნაფოტად საქცევი. ხაფულერი მიმღ. ვნებ. წარს. ნაფოტად ქცეული. ნახაფულა,
ნახაფული მიმღ. ვნებ. წარს. ნაფოტად ნაქცევი; ნაფოტი. ნახაფულუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ნაფოტად ქცევის საფასური. უხაფულუ
მიმღ. უარყ. ნაფოტად გადაუქცეველი. იხ. წკაპულუა. შდრ. ლაზ. ნო-ხაპულე ნაფოტი (ნ. მარი). 



Lemma: xakua  
Number: 28120  
ხაქუა (ხაქუას) თოხით მიწის გაფხვიერება და თესლის ჩათესვა (კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 130). 

Lemma: xash-i  
Number: 28121  
ხაშ-ი (ხაშის) ხაში; პურის ცომი. 

Lemma: xashil-i  
Number: 28122  
ხაშილ-ი, ხაშირ-ი (ხაშილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ხარშუნს ზმნისა -- მოხარშული. ხაშილ ვორექ ჸოროფაშე: ქხს, 1, გვ. 100 -
ტრფობით ვარ მოხარშული. მუჭო ხაშილ ბიას ქოგუქ! - როგორ მოხარშულ კომშს ჰგავხარ! ღუმუ ზელი, ხორცი ხაშილი, --
სინჯაქ ვამორთუა: თ. სახოკ., გვ. 262 - ღომი ჩაზელილი, ხორცი მოხარშული(ა), -- სიძე არ მოვიდაო. 

Lemma: xashili  
Number: 28123  
ხაშილი სიმი{ნ}დ-ი (ხაშილი სიმი{ნ}დის//სიმი{ნ}ს) მოხარშული სიმინდი. მოხარშულ სიმინდს კაზმავდნენ ნიგვზით,
მარილითა და ზაფრანით. ამგვარად შეკაზმულს ჭამდნენ. 

Lemma: xashilk'var-i  
Number: 28124  
ხაშილკვარ-ი (ხაშილკვარს) ყველისგულიანი მოხარშული კვერი. 

Lemma: xashil՚val-i  
Number: 28125  
ხაშილჸვალ-ი (ხაშილჸვალ/რს) მოხარშული ყველი. 

Lemma: xashua  
Number: 28126  
ხაშუა (ხაშუას) სახელი ხაშუნს ზმნისა -- {მო}ხარშვა. ნდიიქჷ დოჸვილჷ ღეჯეფი, დოხაშჷ: ი. ყიფშ., გვ. 17 - დევმა დაკლა
ღორები, მოხარშა. ასე დორხაშუნი! - ახლა მოგხარშა! (წყევლაა). ხორცის ხაშუნს - ხორცს ხარშავს. თექ ხორცის
ქოხაშჷნდჷ დეიეფი: მ. ხუბ., გვ. 209 - იქ ხორცს ხარშავდნენ დევები. ხაშუნს (დოხაშუ მოხარშა, დუუხაშუ მოუხარშავს, დონოხაშუე(ნ)
მოხარშავდა თურმე) გრდმ. ხარშავს. იხაშუნს (დიიხაშუ მოიხარშა, დუუხაშუ მოუხარშავს) გრდმ. სათავ. ქც. ხაშუნს ზმნისა --
იხარშავს თავისას. უხაშუნს (დუუხაშუ მოუხარშა, დუუხაშუ მოუხარშავს) გრდმ. სასხ. ქც. ხაშუნს ზმნისა -- უხარშავს. იხაშუ{უ}(ნ)
(დიიხაშუ მოიხარშა, დოხაშე{ლე}(ნ) მოხარშულა) გრდუვ. ვნებ. ხაშუნს ზმნისა -- იხარშება. ახაშუ{უ}(ნ) (დაახაშუ მოეხარშა, დოხაშუუ
მოხარშვია) გრდუვ. ვნებ. უხაშუნს ზმნისა -- ეხარშება. იხაშე(ნ) (იხაშუ შესაძლებელი გახდა {მო}ხარშვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ.
ვნებ. ხაშუნს ზმნისა -- შეიძლება {მო}იხარშოს. ახაშე(ნ) (ახაშუ შეძლო {მო}ეხარშა, -- , დონოხაშუე(ნ) შესძლებია მოეხარშა) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. უხაშუნს ზმნისა -- შეუძლია მოხარშოს. ოხაშაფუანს (ოხაშაფუუ ახარშვინა, უხაშაფუაფუ უხარშვინებია, ნოხაშაფუე(ნ)
ახარშვინებდა თურმე) კაუზ. ხაშუნს ზმნისა -- ახარშვინებს. მახაშალი მიმღ. მოქმ. მხარშველი. ოხაშალი მიმღ. ვნებ. მყ.
სახარშ{ავ}ი. ხაშილი მიმღ. ვნებ. წარს. {მო}ხარშული. ნახაშა მიმღ. ვნებ. წარს. ნახარში. ნახაშუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ხარშვის
საფასური. უხაშუ/ჷ მიმღ. უარყ. {მო}უხარშავი. 

Lemma: xachal-i  
Number: 28127  
ხაჩალ-ი (ხაჩალ/რს) ღრიანცელი, ღრეობა (პ. ჭარ.). შქასერს სიკოიაშე ჸუდეს ხაჩალი ისიმედუ - შუაღამეს სიკოიას
სახლიდან ღრიანცელი ისმოდა. შუმილი კათაში ხაჩალი რე - მთვრალი ხალხის ღრიანცელია. 

Lemma: xachkil-i  
Number: 28128  
ხაჩქილ-ი (ხაჩქილ/რს) იგივეა, რაც ხარჩქილი, -- მიმღ. ვნებ. წარს. ხაჩქუნს ზმნისა -- {გა}თოხნილი. ხაჩქილი ჸვანა -
გათოხნილი ყანა. შდრ. ლაზ. ხაჩქერი ამოთხრილი (ნ. მარი). 

Lemma: xachkua  
Number: 28129  
ხაჩქუა (ხაჩქუას) იგივეა, რაც ხარჩქუა, -- სახელი ხაჩქუნს ზმნისა -- თოხნა. ბერგი ქომუჩასჷნი, ძალამი ხაჩქუა მიჩქუნია:
ი. ყიფშ., გვ. 179 - თოხი რომ მომცა, კარგი თოხნა ვიციო. ვა ხაჩქე, გა გაჸე: ი. ყიფშ., გვ. 182 - არ გათოხნო, არ მოგივა
(მოსავალი). ირ წანას ფხაჩქუნქ თაქ სიმინს: მ. ხუბ., გვ. 23 - ყოველ წელს ვთოხნი აქ სიმინდს. მა დღას ვამიხაჩქუნ დო
ვართ მახაჩქენ დო მუ ფქიმინა: მ. ხუბ., გვ. 154 - მე არასოდეს არ მითოხნია და არც შემიძლია ვთოხნო და რა ვქნა. ჩქი
უხაჩქჷნთ ქობალსია: ი. ყიფშ., გვ. 167 - ჩვენ ვუთოხნით პურსო. ხაჩქუნს (გოხაჩქუ გათოხნა, გუუხაჩქუ გაუთოხნია, გონოხაჩქუე(ნ)
გათოხნიდა თურმე) გრდმ. თოხნის. იხაჩქუნს (გიიხაჩქუ გაითოხნა, გუუხაჩქუ გაუთოხნია) გრდმ. სათავ. ქც. ხაჩქუნს ზმნისა --
თოხნის თავისას. უხაჩქუნს (გუუხაჩქუ გაუთოხნა, გუუხაჩქუ გაუთოხნია) გრდმ. სასხ. ქც. ხაჩქუნს ზმნისა -- უთოხნის. იხაჩქუ{უ}(ნ)
(გიიხაჩქუ გაითოხნა, გოხაჩქე{ლ/რე}(ნ) გათოხნილა) გრდუვ. ვნებ. ხაჩქუნს ზმნისა -- ითოხნება. ახაჩქუ{უ}(ნ) (გაახაჩქუ გაეთოხნა,
გოხაჩქუუ გასთოხნია) გრდუვ. ვნებ. უხაჩქუნს ზმნისა -- ეთოხნება. იხაჩქე(ნ) (იხაჩქუ შესაძლებელი გახდა {გა}თოხნა, -- , -- ) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. ხაჩქუნს ზმნისა -- შეიძლება {გა}თოხნა (//{გა}ითოხნოს). ახაჩქე(ნ) (ახაჩქუ შეძლო {გა}ეთოხნა, -- , გონოხაჩქუე(ნ)
შესძლებია {გა}ეთოხნა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უხაჩქუნს ზმნისა -- შეუძლია გათოხნოს. ოხაჩქაფუანს (ოხაჩქაფუუ ათოხნინა,
უხაჩქაფუაფუ უთოხნინებია, ნოხაჩქაფუე(ნ) ათოხნინებდა თურმე) კაუზ. ხაჩქუნს ზმნისა -- ათოხნინებს. მახაჩქალი მიმღ. მოქმ.
მთოხნელი. ოხაჩქალი მიმღ. ვნებ. მყ. სათოხნი. ხაჩქილი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}თოხნილი. ნახაჩქა მიმღ. ვნებ. წარს. ნათოხნი.
ნახაჩქუერი მიმღ. ვნებ. წარს. თოხნის საფასური. {უგუ}უხაჩქუ მიმღ. უარყ. {გა}უთოხნელი. იხ. ოხაჩქუე, ოხაჩქუეში; შდრ. ლაზ.
ხაჩქ, ხაშკ: ოხაჩქუ, ოხაშკუ თოხნა (ნ. მარი). 

Lemma: xace  
Number: 28130  
ხაცე (ხაცეს) იგივეა, რაც ხაცეცი. 

Lemma: xacec-i  
Number: 28131  
ხაცეც-ი (ხაცეცის) იგივეა, რაც ხათეცი, -- პატარძალი. ხაცეცი გეგმეჸონეს ცხენს: მ. ხუბ., გვ. 40 - პატარძალი ჩამოიყვანეს



ცხენიდან. თიქ იჸუუ ხაცეციქ: მ. ხუბ., გვ. 220 - ის შეიქნა პატარძალი. შდრ. მოჭყუდუ. 

Lemma: xacic-i  
Number: 28132  
ხაციც-ი (ხაციცის) საახალწლო საუზმე (ი. ყიფშ.). შობა დილის საუზმე (პ. ჭარ.). შდრ. იმერ., გურ. ხაციცი შობას ადრე,
გათენებამდე ოჯახის წევრთა საუზმობა (ვ. ბერ.). პირველი საუზმე გახსნილების შემდეგ (ა. ღლ.). 

Lemma: xac'a  
Number: 28133  
ხაწა (ხაწას) იგივეა, რაც მარწვინიში თასი, -- მაწვნის დედა, მაწვნის თესლი (ი. ყიფშ., პ. ჭარ.); სიმჟავე (დ. ფიფია). 

Lemma: xach'a-mach'a  
Number: 28134  
ხაჭა-მაჭა (ხაჭა-მაჭას) წვრილ-წვრილი (რაღაც), წვრილმანი. 

Lemma: xach'ap'ur-i  
Number: 28135  
ხაჭაპურ-ი (ხაჭაპურს) ხაჭაპური. 

Lemma: xach'arua  
Number: 28136  
ხაჭარუა (ხაჭარუას) იგივეა, რაც ხეჭერუა, -- ფხაჭნა; ფხეკა. კარდილაში ხაჭარუაში//ხეჭერუაში ხმა ირჩქილე - ქვაბის
ფხეკის ხმა ისმის. 

Lemma: xach'ach'ia  
Number: 28137  
ხაჭაჭია (ხაჭაჭიას) ზოოლ. კიბორჩხალა; პატარა ჭრელი ფრინველი. შდრ. ღაჭაჭია. 

Lemma: xach'o  
Number: 28138  
ხაჭო (ხაჭოს) ხაჭო. 

Lemma: xach'uch'el-i  
Number: 28139  
ხაჭუჭელ-ი (ხაჭუჭელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ხუჭუჭანს ზმნისა -- მოოჭვილი. კიდა გოხაჭუჭელი რე: მასალ., გვ. 62 - კედელი
მოოჭვილია (მოხატულია). 

Lemma: xach'uch'ia  
Number: 28140  
ხაჭუჭია (ხაჭოჭიას) ჭრელი. 

Lemma: xach'uch'ua  
Number: 28141  
ხაჭუჭუა (ხაჭუჭუას) სახელი ხაჭუჭანს ზმნისა -- მოოჭვა; მოქარგვა. ოქროში ძაფით მობხაჭუჭე ეთი სქვამი ნაჭარეფი -
ოქროს ძაფით მოვქარგე ის ლამაზი ნაწერები. ეჰე, პერო, მიოტე სკანობურა ხაჭუჭუა: შ. ბერ., გვ. 175 - ჰე, კალამო,
მიატოვე შენებური ქარგვა. ხაჭუჭანს (დოხაჭუჭუუ მორთო, ლამაზად მოქარგა; დუუხაჭუჭუუ მოურთავს ლამაზად; დონოხაჭუჭუე(ნ)
კოხტად მორთავდა, მოქარგავდა თურმე) გრდმ. ლამაზად რთავს, ქარგავს. იხაჭუჭანს (დიიხაჭუჭუუ მოირთო; დუუხაჭუჭუ
მოურთავს, მოუკაზმავს) გრდმ. სათავ. ქც. ხაჭუჭანს ზმნისა -- ირთავს, იკაზმავს თავისას. უხაჭუჭანს (დუუხაჭუჭუუ მოურთო,
მოუკაზმა; დუუხაჭუჭუუ მოურთავს, მოუკაზმავს) გრდმ. სასხ. ქც. ხაჭუჭანს ზმნისა -- უკაზმავს, ურთავს ლამაზად. იხაჭუჭუ{უ}(ნ)
(დიიხაჭუჭუ მოირთო, მოიკაზმა; დოხაჭუჭე{ლ/რე}(ნ) მოკაზმულა, მორთულა ლამაზად) გრდუვ. ვნებ. ხაჭუჭანს ზმნისა -- ირთვება
ლამაზად, იკაზმება. იხაჭუჭე(ნ) (იხაჭუჭუ შესაძლებელი გახდა ლამაზად {მო}რთვა, {მო}ქარგვა; -- ; -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
ხაჭუჭანს ზმნისა -- შეიძლება {მო}რთვა, {მო}ქარგვა, {მო}კაზმვა. ახაჭუჭე(ნ) (ახაჭუჭუ შეძლო {მო}ერთო, {მო}ექარგა ლამაზად; -
- ; მონოხაჭუჭუე(ნ) შესძლებია მოერთო, მოექარგა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უხაჭუჭანს ზმნისა -- შეუძლია ლამაზად {მო}რთოს,
{მო}კაზმოს; {მო}ქარგოს. ოხაჭუჭაფუანს (ოხაჭუჭაფუუ ართვევინა ლამაზად, უხუჭუჭაფუაფუ ურთვევინებია, ნოხაჭუჭაფუე(ნ)
ართვევინებდა თურმე) კაუზ. ხაჭუჭანს ზმნისა -- ართვევინებს ლამაზად, აქარგვინებს; ახუჭუჭ{ებ}ინებს. მახაჭუჭალი მიმღ. მოქმ.
{მო}მრთველი, {მო}მკმაზველი, {მო}მხუჭუჭებელი. ოხაჭუჭალი მიმღ. ვნებ. მყ. {მო}სართველი. ხაჭუჭელი მიმღ. ვნებ. წარს.
{მო}რთული, {მო}კაზმული. ნახაჭუჭა მიმღ. ვნებ. წარს. {მო}ნართი, {მო}ნაკაზმი. ნახაჭუჭუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {მო}რთვის,
{მო}კაზმვის საფასური. უხაჭუჭუ მიმღ. უარყ. {მო}ურთველი, {მო}უკაზმავი, {მო}უხუჭუჭებელი. 

Lemma: xaxala  
Number: 28142  
ხახალა (ხახალას) იგივეა, რაც ხარხალა, -- ალალი, კეთილი, უეშმაკო, ხათრიანი, ხალასი. ხახალა კოჩი ალალი
(კეთილი) კაცი. 

Lemma: xaxach-i  
Number: 28143  
ხახაჩ-ი (ხახაჩის) იგივეა, რაც ხარხაჩი, -- ხარხარი. შდრ. ღაღაჩი; ხორხოში. 

Lemma: xaxil-i  
Number: 28144  
ხახილ-ი, ხახირ-ი (ხახილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ხახუნს ზმნისა -- {გა}ფატრული, გაჭრილი (მუცელი). 

Lemma: xaxua  
Number: 28145  
ხახუა (ხახუას) სახელი ხახუნს ზმნისა -- {გა}ფატვრა; {გა}ჭრა მუცლისა. ხამუთ გოხახუ - დანით გაფატრა. ხახუნს (გოხახუ
გაფატრა, გოუხახუ გაუფატრავს, გონოხახუე(ნ) გაფატრავდა თურმე) გრდმ. ფატრავს (მუცელს). უხახუნს (გუუხახუ გაუფატრა, გუუხახუ
გაუფატრავს) გრდმ. სასხ. ქც. ხახუნს ზმნისა -- უფატრავს. იხახუ{უ}(ნ) (გიიხახუ გაიფატრა, გოხახე{ლე}(ნ) გაფატრულა) გრდუვ.



ვნებ. ხახუნს ზმნისა -- იფატრება. ახახუ{უ}(ნ) (გაახახუ გაეფატრა, გოხახუუ გაჰფატვრია) გრდუვ. ვნებ. ხახუნს ზმნისა --
ეფატრება. იხახე(ნ) (იხახუ შესაძლებელი გახდა {გა}ფატვრა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ხახუნს ზმნისა -- შეიძლება
{გა}იფატრის. ახახე(ნ) (ახახუ შეძლო {გა}ეფატრა, -- , გონოხახუე(ნ) შესძლებია გაეფატრა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უხახუნს ზმნისა --
შეუძლია {გა}ფატროს. ოხახაფუანს (ოხახაფუუ აფატვრინა, უხახაფუაფუ უფატვრინებია, ნოხახაფუაფუე(ნ) აფატვრინებდა თურმე) კაუზ.
ხახუნს ზმნისა -- აფატვრინებს. მახახალი მიმღ. მოქმ. {გა}მფატრავი. ოხახალი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}საფატრავი. გოხახილი მიმღ.
ვნებ. წარს. გაფატრული. ნახახა მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნაფატრი. ნახახუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ფატვრის საფასური. უხახუ,
უგუხახუ მიმღ. უარყ. {გა}უფატრავი. 

Lemma: xaxut'el-i  
Number: 28146  
ხახუტელ-ი (ხახუტელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ხახუტანს ზმნისა -- მოხატული, -- ხატულა. შდრ. ჭარჭულერი; ხანტურელი. 

Lemma: xaxut'ua  
Number: 28147  
ხახუტუა (ხახუტუას) იგივეა, რაც ხანტუა, ხანტურუა, -- მოხატვა, მორთვა, მოქარგვა, მოკაზმვა. 

Lemma: xaxuch'ua  
Number: 28148  
ხახუჭუა (ხახუჭუას) იგივეა, რაც ხაჭუჭუა, -- მოკაზმვა, მორთვა; მოქარგვა. 

Lemma: xaj-i  
Number: 28149  
ხაჯ-ი (ხაჯის, ხას) ბოტან. ცერცვი (ა. მაყ.). ხაჯი დოფთასი - ცერცვი დავთესე. შდრ. ტოპონ. ნახაჯუ ნაცერცვალი; ლაზ. ხაჯი
ლობიო (ნ. მარი). 

Lemma: xajalur-i  
Number: 28150  
ხაჯალურ-ი (ხაჯალურს) ხაჯალური; ყმების დასაბმელი ჯაჭვი (ს. მაკალ., გვ. 241). დოჭკადითია ხაჯალური ინჯიში: მ. ხუბ.,
გვ. 125 - დაჭედეთო სპილენძის ხაჯალური. ქოძირჷ ნდემეფი კჷრჷნი ხაჯალურეფით, ჯაჭვეფით: მ. ხუბ., გვ. 114 - ნახა
დევები დაბმულია ხაჯალურებით, ჯაჭვებით. 

Lemma: xajaja  
Number: 28151  
ხაჯაჯა (ხაჯაჯას) ხსენი; პირველად გამოწველილი ხშირი და მოყვითალო რძე, -- ნაპირველა. 

Lemma: xajk'ola  
Number: 28152  
ხაჯკოლა (ხაჯკოლას) ბოტან. თეთრი ხანჭკოლა (ა. მაყ.). 

Lemma: xe  
Number: 28153  
ხე (ღ ხელ) (ხეს; მრ. რიცხ.: ხელ-ეფ-ი ხელები) 1. ხელი. ხე ხეს ბონუნცია დო ჟირხოლო პიც - ხელი ხელს ბანსო და ორივე
პირს. ხეთ ქუკებუ: ქხს, 1, გვ. 227 - ხელით უკავია. ქირი ქეგუხე ხეშა: მ. ხუბ., გვ. 7 - ქორი (კი) უზის ხელზე. 2. სახმარი
ნივთების კრებული. ართი ხე ბარგი (ტანსამოსი) უღუდუ - ერთი ხელი ტანსაცმელი ჰქონდა. ართი ხე ნორჩალი ქემეჩეს
ბზითო - ერთი ხელი ქვეშაგები მისცეს მზითვად. 3. გემო, რომელსაც ჭურჭელი (ან სხვა რამე) მისცემს ხოლმე ღვინოს. ღვინს
მუდგაშირენი ხე უღუ - ღვინოს რაღაცისაა გემო (ხელი) აქვს. შდრ. იმერ. ხელი სუნი (ვ. ბერ.). 4. ასული, ქალი. მინ მუჩანსჷ
დად(ი)ხე ცირა ნინუცას: ქხს, 1, გვ. 138 - ვინ მომცემს დადიანის ასულს (// ქალს) ნინუცას. შარას ქიდოხვად ჩიქვანიხე
ლუნაქ: ქხს, 1, გვ. 223 - გზაზე დახვდა ჩიქოვანის ასული ლუნა. ჩემხეშ მუნაღელი ჩემხექ ოჭკომუა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 162 -
ჩემიას ქალის მოტანილი ჩემიას ქალმა შეჭამაო. შდრ. გურ., იმერ. ხე, ფხე ასული, ქალი; მხევალი (ვ. ბერ.). 5. იგივეა, რაც
ხელა, -- ხნის. ჩქინი ხე კათა რუსეთიშა მეჸუნდეს - ჩვენი ხნის ხალხი რუსეთში მიჰყავდათ. კოლექტკივიშა მიშუულა
ჩქჷნი ხე კოჩიშო მუ ჩინი რე!: ყაზაყ., 16.03.1930, გვ. 3 - კოლექტივში შესვლა ჩვენი ხნის კაცისათვის რა ჩინია!. 6. იხ. ხუნა:
ხე ზის. ქხე ხეს ბონუნს ხელი ხელს ბანს, -- გადატ. ეხმარება, ხელს უწყობს. ქხე გიიბონუ ხელი დაიბანა, -- გადატ.
პასუხისმგებლობა მოიხსნა. ქპიჯიშა ხე ვაიაფორე პირზე ხელს არ აიფარებს, -- გადატ. ვერ გაჩუმდება. ქხე გაანწყუმუუ
ხელი გაეხსნება, -- გადატ. მოქმედების თავისუფალი საშუალება მიეცემა. ქხე დო კუჩხიქ აკააკირუ ხელ-ფეხი შეეკრა, --
გადატ. ხელი შეეშალა. ქი კოს მუ ხე უღუ ე ამბეს იმ კაცს რა ხელი აქვს ამ საქმეში, -- გადატ. იმ კაცს რა ესაქმება (შუაშია) ამ
ამბავში. ქთიში უჩა ხე ოკათუ იმისი შავი ხელი ურევია, -- გადატ. იმისი მონაწილეობითაა ჩადენილი. ქხე დო ხე შქას
ჩუურცხინუუ ხელსა და ხელს შუა გამოაცალა, -- გადატ. წაართვა; მოჰპარა. ქგური ხეთ გილუღუ გული ხელით დააქვს, --
გადატ. ძალიან ავადაა. ქხეთი რდუნს ხელით ზრდის, -- გადატ. თვითონ აჭმევს (ზრდის). ქჟირიხოლო ხეთ თანახმა რე
ორივე ხელით თანახმაა, -- გადატ. უყოყმანოდ თანახმაა. ქხეს აშაღურა ხელში ჩაკვდომა. ქხეს აჩენს ხელზე ექავება,
ეფხანება, -- გადატ. ფული მოდის; საქმის გაკეთების სურვილი აქვს; ვისმე ცემის სურვილი აქვს. ქხეს გეგმაღალაფუანს
ხელს გამოატანინებს, -- გადატ. აამოქმედებს, წინააღმდეგობის გასაწევად განაწყობს. ქხეს გეგნაჸუნუანს ხელს
გადააყოლებს, -- გადატ. მოიპარავს. ქხეს გინმააფორუანს ხელს აფარებს, -- გადატ. დანაშაულის დაფარვაში ეხმარება.
ქხეს ვა დაარკენს ხელს არ დააკლებს, -- გადატ. ზრუნვას არ მოაკლებს. ქხეს ვამკურაჸუანს ხელს არ ახლებს, -- გადატ.
არაფერს ავნებს. ქხეს ვაკნურთინუანს ხელს არ დაუბრუნებს, -- გადატ. სამაგიეროს არ დაარტყამს, არ შეუბრუნებს ხელს.
ქდუდიშე ხეს ითმიღანს თავზე (თავიდან) ხელს იღებს, -- გადატ. უკიდურესობამდე მიდის. ქთოლიშა ხეს იფორუანს
თვალებზე ხელს იფარებს, -- გადატ. არ ამჩნევს, არ რეაგირებს. ქხეს კიდირიშა ქიგიიწკურანს ხელებს მკერდზე დაიკრეფს,
-- გადატ. უდანაშაულოდ აჩვენებს თავს. ქხეს დო კუჩხის აკმუკირუნს ხელსა და ფეხს უკრავს, -- გადატ. ხელს უშლის,
აბრკოლებს, ბოჭავს. ქბედნიერ ხეს მეჩუ ბედნიერ ხელზე მისცა, -- გადატ. საქმე კეთილად წარიმართა. ქხეს მეჩანს ხელს
მისცემს, -- გადატ. ხელსაყრელი, სასარგებლო იქნება. ქხეს მიიტიბუანს ხელს მოითბობს, -- გადატ. უპატიოსნო გზით ფულს
იშოვის. ქხეს მუუთენს ხელს მოუთავებს, -- გადატ. ბოლოს მოუღებს, მოსპობს. ქხეს მუუნჭირანს ხელს მოუჭერს, -- გადატ.
ძუნწად დახარჯავს. ქხეს ოჭარანს ხელს აწერს, -- გადატ. ყველაფერს კადრულობს. ქმიში ხეს რე, აშარღუნი ვის ხელშია,
რომ ჩაყარა!, -- გადატ. ვისი დამოკიდებული გახადა! ქხეს უკებუ ხელში უჭირავს, -- გადატ. თავის ნებაზე აამოქმედებს
(ვისმე). ქხეს ულასუნს ხელს უშლის, -- გადატ. აბრკოლებს. ქხეს ულონტკუნს ხელს ულოკავს, -- გადატ. ელაქუცება, ფეხქვეშ
ეგება. ქხეს უნწყუნს ხელს უწყობს, -- გადატ. ეხმარება. ქშხვაში ხეს უჯინე სხვის ხელს უყურებს, -- გადატ. სხვისგან რაიმე
გამორჩენას ელის. ქხეს ქაშაადინუ ხელში ჩაადნა, -- გადატ. გაქრა, დაიკარგა. ძღაბიქ ოსურენს ხეს ქაშაადინუ - გოგო
ქალებს ხელებში გაუქრა. ქხეს ქააჭიშუანს ხელს შეაშველებს, -- გადატ. დაეხმარება. ქხეს ქაშარჩინუ ხელში ჩააბერდა, --
გადატ. გაუთხოვარი (// ცოლშეურთავი) დარჩა. ქხეს ქეშელიებუ იხ. ქაშადინუ, -- ხელში ჩაადნება, გაქრება. ქხეს ჸუნს



ჭოფილი თავის ხელში ჰყავს დაჭერილი, -- მასზეა დამოკიდებული, უმისოდ ფეხს ვერ გადადგამს. ქხეშა აშალაფა ხელში
ჩავარდნა, -- მისი საკუთრება ხდება. ქხეშა აშაჸვილუა ხელში ჩაკვლა, -- გადატ. ძალიან დატანჯვა, შეწუხება. ქხეშა
აშაჸოთამა ხელში ჩაგდება: ხეშა ქაშეჸოთანს -- დაეუფლება, დაეპატრონება. ქხეშა გოკარკატაფა ხელზე შემოხვევა, --
გადატ. საბაბად, მიზეზად გახდომა რისამე. ქხეშე ირფელი გიშმალე ხელიდან ყველაფერი გამოუდის, -- გადატ. ყველაფერი
შეუძლია გააკეთოს. ქხეშე გიშულა ხელიდან გამოსვლა, -- გადატ. დახსნა. ქხეშე ხეშა გინმურს ხელიდან ხელზე გადადის, --
გადატ. რიგრიგობით მრავლის ხელში მოექცევა. ქხეშე გოტება ხელიდან გაშვება, -- გადატ. თავის მინებება, დაკარგვა.
ქხეშე დარსხება ხელიდან დახსნა, -- გადატ. გადარჩენა. ქხეშე ულირი ხელიდან წასული, -- გადატ. ძალიან დასუსტებული;
გაფუჭებული. ქხეშე ჩათხინაფა ხელიდან მოშორება, -- გადატ. დაკარგვა. ქხეში ალარჩინუა ხელის მასთან ერთად
დაბერება, -- გადატ. ლოცვაა: ხექ ქალაარჩინუ ეშ მაკეთებელს -- ხელი შეაბერდეს ამის გამკეთებელს. ქგურიშა ხეში
გედვალა გულზე ხელის დადება, -- სიცრუის გარეშე (გაურევლად). ქართი ხეში გედვალა ერთი ხელის დადება, -- ძალიან
მცირე. ქხეში გიმოღალა ხელის გამოღება, -- ამოძრავება წინააღმდეგობის გაწევის მიზნით. ქდუდშა ხეში გინოსუმალა
თავზე ხელის გადასმა, -- გადატ. მოფერება, დაყვავება. ქხეში გოთირუა ხელის გაცვლა, -- გადატ. ხელის ჩამორთმევა,
მისალმება. ქიმვაზადი, ხე გუთჷრე უჩინებუ მა სუმარც -- მივეგებე, მივესალმე (ხელი ჩამოვართვი) უცნობ სტუმარს. ქხეში
გონწყუმა ხელის გახსნა, -- გადატ. თავისუფალი მოქმედების საშუალების მიცემა; რელიგ. გარდაცვალების შემდეგ
მიცვალებულის ოჯახში პირველად ხორცეულის ჭამა. ქშხვაში ლუბას ხეში დინოჩანაფა სხვის უბეში ხელის ჩაყოფა, --
გადატ. სხვის საქმეში აქტიური ჩარევა. ქხეში ეღალა ხელის აღება, -- გადატ. თავის დანებება; უარის თქმა რაიმეზე: ხე
იოღი სქანი სახენწიფოსია: მ. ხუბ., გვ. 1 - ხელი აიღე (უარი თქვი) შენს სახელმწიფოზეო. ქდუდიშე ხეში ეჭოფუა თავზე
(თავიდან) ხელის აღება, -- გადატ. პასუხისმგებლობის მოხსნა და ანგარიშის არგაწევა არაფრისათვის. ქხეშა ხეში მეჩამა
ხელის ხელზე მიცემა, -- გადატ. ერთმანეთის დახმარებით მოქმედება. ქნწარე ხეში მინჯე რე მწარე ხელის პატრონია, --
გადატ. მწარედ იცის დარტყმა. ქართი ხეში მოსუმათი ხელის ერთი მოსმით, -- გადატ. ერთბაშად. ქხეში ართი მორქიათ
ხელის ერთი მოქნევით, -- იგივეა, რაც ართი ხეში მოსუმათი. ქთოლი დო ხეში შქას მედინუ თვალსა და ხელს შუა
დაიკარგა, -- გადატ. მოულოდნელად, თვალწინ დაიკარგა, გაქრა. ქხეში წიკუა ხელის დასვრა: ხე აფუ წიკვილი - ხელი აქვს
დასვრილი, -- გადატ. ცუდ საქმეშია გარეული. ქ ხეში წიკუაშა ვაღირუ ხელის დასვრად არ ღირს, -- გადატ. უმნიშვნელო რამ
არის. ქხეში წიმოჭირინაფა ხელის გაწვდენა, -- გადატ. დახმარება. ქშხვაში ხეში ჯინა სხვისი ხელის ყურება, -- გადატ.
სხვის იმედზე ყოფნა. ქხეში კალი ოთხკუთხად ამოჭრილი ხელის მოსაკიდებელი ხე, რომლებზედაც ეყრებოდა ღვედები
(მასალები, ტ. 2, ნაწ. 1, გვ. 240). ქხეში კვერი ხელის კვერი, -- გადატ. მუშტი. თაში ხვადჷ მოღალატეს, ქიჸოთჷ ხეში
კვერიშა: ი. ყიფშ., გვ. 158 - ასე ხვდება მოღალატეს, იგდო მუშტში. ქხეში მალასარი ხელის შემშლელი. ქხეში მანწყუუ
ხელის შემწყობი: კოჩი გოკო ხეში მანწყუუ: ი. ყიფშ., გვ. 83 - კაცი გინდა ხელის შემწყობი. ქშხვაში ხეში მაჯინუ სხვის
იმედზე მყოფი (შემყურე). ხეში ობონალი ხელსაბანი. ხეში ურემი ხელის ურემი. 

Lemma: xeak'ok'iril-i  
Number: 28154  
ხეაკოკირილ-ი (ხეაკოკირილს) ხელშეკრული. 

Lemma: xeam-i  
Number: 28155  
ხეამ-ი (ხეამს) იხ. ხელამი. 

Lemma: xeaxasho  
Number: 28156  
ხეახაშო ზმნზ. ხელახლა. იხ. ახაშო; ხელახაშო. 

Lemma: xeba  
Number: 28157  
ხება (ხებას) სახელი ოხუუ(ნ) ზმნისა -- {შე}ხება. მა ვამოხუ ათე ამბე - მე არ მეხება ეს ამბავი. ოხუ{უ}(ნ) (მხოლოდ აწმყოს
წრისა და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. ეხება. ეხებუ(ნ) (შეეხუ შეეხო, შეხებუუ შეხებია, შენოხებუე(ნ) შეეხებოდა თურმე) გრდუვ.
ვნებ ეხება. იხინე(ნ), შიიხინე(ნ) (შიიხინუ შესაძლებელი გახდა შეხება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ეხებუ(ნ) ზმნისა -- შეიძლება
შეხება. ახინე(ნ), შეახინე(ნ) (შეახინუ შეძლო შეხებოდა, -- , შენოხებუე(ნ) შესძლებია შეხება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ეხებუ(ნ) ზმნისა
-- შეუძლია შეეხოს. ოხებაფუანს, შიოხებაფუანს (შიოხებაფუუ შეახებინა, შეუხებაფუაფუ შეუხებინებია, შენოხებაფ{უაფ}უე(ნ) შეახებინებდა
თურმე) კაუზ. ეხებუ{უ}(ნ) ზმნისა -- შეახებინებს. {შე}მახებელი მიმღ. მოქმ. {შე}მხებელი. {ში}ოხებელი მიმღ. ვნებ. მყ. {შე}სახები.
{შე}ხებული მიმღ. ვნებ. წარს. {შე}ხებული. {შე}ნახები/უ მიმღ. ვნებ. წარს. {შე}ნახები. {შე}ნახებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. შეხების
საფასური. უშუხებუ მიმღ. უარყ. შეუხებელი. 

Lemma: xebul-i  
Number: 28158  
ხებულ-ი (ხებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ეხებუ(ნ), ოხუ{უ}(ნ) ზმნათა -- {შე}ხებული. უბედური აბრაგეფი კამანდაში ხებულო
რე: ი. ყიფშ., გვ. 162 - უბედური აბრაგები გუნდისაგან შეხებულია. 

Lemma: xegedvalir-i  
Number: 28159  
ხეგედვალირ-ი (ხეგედვალირს) ხელდადებული. 

Lemma: xegec'k'uril-i  
Number: 28160  
ხეგეწკურილ-ი (ხეგეწკურილ/რს) ხელდაკრეფილი. კიდას მიკოხედეს ხეგეწკურილო - კედელთან ისხდნენ
ხელდაკრეფილად (ხელგადაჯვარედინებულად). 

Lemma: xegech'k'uril-i  
Number: 28161  
ხეგეჭკურილ-ი (ხეგეჭკურილ/რს) იგივეა, რაც ხეგეწკურილი, -- ხელდაკრეფილი. იხ. წკურუა//ჭკურუა (ხეში). 

Lemma: xegvian-i  
Number: 28162  
ხეგვიან-ი (ხეგვიანს) ხელგვიანი. 

Lemma: xegiora՚apal-i  
Number: 28163  



ხეგიორაჸაფალ-ი (ხეგიორაჸაფალ/რს) ხელდასაკარები. 

Lemma: xegot'ebul-i  
Number: 28164  
ხეგოტებულ-ი (ხეგოტებულ/რს) ხელგაშვებული. 

Lemma: xegopachil-i  
Number: 28165  
ხეგოფაჩილ-ი (ხეგოფაჩილ/რს) ხელგაშლილი. 

Lemma: xegopachiloba  
Number: 28166  
ხეგოფაჩილობა (ხეგოფაჩილობას) ხელგაშლილობა. 

Lemma: xegumoghalir-i  
Number: 28167  
ხეგუმოღალირ-ი (ხეგუმოღალირს) მშრომელი. სიტყვ.-სიტყვ. ხელგამოტანილი. 

Lemma: xed  
Number: 28168  
ხედ იხ. ხუნა. 

Lemma: xedamshvenebul-i  
Number: 28169  
ხედამშვენებულ-ი (ხედამშვენებულ/რს) ხელდამშვენებული. 

Lemma: xedaskvamebul-i  
Number: 28170  
ხედასქვამებულ-ი (ხედასქვამებულ/რს) ხელდამშვენებული. 

Lemma: xe  
Number: 28171  
ხე დო დუდ-ი (ხე დო დუდის, ხე დო დუს/ც) ხელი და თავი. ხე დო დუც გოილუა: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 35 - ხელსა და
თავს შემოგავლებ. 

Lemma: xe  
Number: 28172  
ხე დო კუჩხ-ი (ხე დო კუჩხის) ხელ-ფეხი. ხე დო კუჩხიში ჭუალა: ი. ყიფშ., გვ. 161 - ხელისა და ფეხის (ხელ-ფეხის) წვა. 

Lemma: xe  
Number: 28173  
ხე დო ხეთ ზმნზ. ხელით. გილამიღუნა ხე დო ხეთ- დაგვაქვს ხელით (და ხელით). 

Lemma: xeek'ank'alapir-i  
Number: 28174  
ხეეკანკალაფირ-ი (ხეეკანკალაფირს) ხელაკანკალებული. 

Lemma: xeer-i  
Number: 28175  
ხეერ-ი (ხეერს) ხეირი. ათე კოჩიშე ხეერი მითინს ვოუძირუ - ამ კაცისაგან ხეირი არავის უნახავს. 

Lemma: xeereba  
Number: 28176  
ხეერება (ხეერებას) სახელი იხეერენს ზმნისა -- ხეირება. ათაქ ჯაპიქ ვეეხერუ - აქ თუთამ (ხემ) ვერ {გა}იხარა (იხეირა). 

Lemma: xeeporapil-i  
Number: 28177  
ხეეფორაფილ-ი (ხეეფორაფილ/რს) ხელაფარებული. 

Lemma: xeepsha  
Number: 28178  
ხეეფშა (ხეეფშას) ხელსავსე. 

Lemma: xeze'sxiram-i  
Number: 28179  
ხეზჷსხირამ-ი (ხეზჷსხირამს) ხელსისხლიანი. 

Lemma: xetagan-i  
Number: 28180  
ხეთაგან-ი (ხეთაგანს) იგივეა, რაც ჯასთაგანი, -- უჯერო, ხეპრე, ჯიუტი, -- ხისმაგვარი. 

Lemma: xetgul-i  
Number: 28181  
ხეთგულ-ი (ხეთგულს) ბოტან. ზღმარტლი (პ. ჭარ.). 

Lemma: xete  
Number: 28182  



ხეთე იგივეა, რაც ხათე, -- ზმნზ. მაშინვე, მაშინათვე. ქიხვამილუ ხეთე ბიგა: ი. ყიფშ., გვ. 174 - აიტაცა მაშინვე ჯოხი. ხეთე
ქჷდიინჯირჷ: ქხს, 2, გვ. 44 - მაშინათვე დაწვა. ხეთე ქიმეჸოროფი: ქხს, 1, გვ. 155 - მაშინვე შემიყვარდი. 

Lemma: xeteshe  
Number: 28183  
ხეთეშე, ხეთეშესი იხ. ხათეშე, -- ზმნზ. მაშინვე. ხეთეშე ქუმნომიდგი მარმარილოშ თოლირი ქუა: ქხს, 1, გვ. 28 - მაშინვე
ზედ დამადგი მარმარილოს თლილი ქვა. ხუმლა კოჩქ ხეთეშე ქიდიტუ: აია, 1, გვ. 26 - ხმელმა კაცმა მაშინვე დატოვა.
ხეთეშესი გეედირთუ - მაშინვე ადგა. 

Lemma: xetexolo  
Number: 28184  
ხეთეხოლო იხ. ხათეხოლო, -- ზმნზ. მაშინვე, მაშინათვე. ხეთეხოლო მუში ჯიმაში ნოსოფეფი დაანწყუ: ი. ყიფშ., გვ. 61 -
მაშინათვე თავისი ძმის ნაგლეჯები დააწყო. ქოძირჷ დო ხეთეხოლო თაურეშე გოურქიუ: მასალ., გვ. 69 - ნახა და მაშინვე
აქედან გაქანდა. 

Lemma: xetc'e'mazal-i  
Number: 28185  
ხეთწჷმაზალ-ი (ხეთწჷმაზალ/რს) მიწის გუნდა, რომელსაც ხელით ზელენ (მასალები, ტ. 2, ნაწ. 1, გვ. 235). 

Lemma: xeir-i  
Number: 28186  
ხეირ-ი (ხეირს) 1. ხეირი; 2. მიმღ. ვნებ. წარს. გარღვეული. იხ. ხიირი. 

Lemma: xeiskibu  
Number: 28187  
ხეისქიბუ (ხეისქიბუს) იხ. ხეშ{ი}სქიბუ. 

Lemma: xeikira  
Number: 28188  
ხეიქირა (ხეიქირას) იხ. ხეშ{ი}ქირა. 

Lemma: xek'ara  
Number: 28189  
ხეკარა (ხეკარას) იგივეა, რაც ხჷკარა, -- თხის სადგომი ბაკი. შდრ. აფხაზ. ახკარა. ტოპონ. ხეკარა საძოვარი პირველ
ეწერში (წალენჯიხის რაიონი) (პ. ცხად.). 

Lemma: xek'ere  
Number: 28190  
ხეკერე (ხეკერეს) სქელკანა; გამომშრალი (გ. ელიავა). იხ. ხოკორია. 

Lemma: xek'erua  
Number: 28191  
ხეკერუა (ხეკერუას) სახელი ხეკერანს ზმნისა -- ფხეკა. 

Lemma: xek'varchx-i  
Number: 28192  
ხეკვარჩხ-ი (ხეკვარჩხის) ხელმარცხიანი. // გადატ. ხელმრუდი, ქურდი. ხეკვარჩხი ბაღანაე, ართ წუნს ვადიტენე -
ხელმრუდი (ქურდი) ბავშვია, ერთ წუთს არ შეიძლება დატოვო. შდრ. იმერ. ხელ-მაკვარანცხი ქურდი (ვ. ბერ.). 

Lemma: xek'inok'artel-i  
Number: 28193  
ხეკინოკართელ-ი (ხეკინოკართელ/რს) ხელწაკაპიწებული. 

Lemma: xek'ir-i  
Number: 28194  
ხეკირ-ი (ხეკირს) მიმღ. ვნებ. წარს. ხეკუნს ზმნისა -- {გა}ფხეკილი; {გამო}წმენდილი (ნეხვისაგან). 

Lemma: xek'iril-i  
Number: 28195  
ხეკირილ-ი (ხეკირილს) ხელშეკრული. 

Lemma: xek'obu  
Number: 28196  
ხეკობუ (ხეკობუს) 1. ხელმწარე, -- მაგრად (მწარედ) დამრტყმელი. ნაბეტანი ხეკობუ ბოში რე - ნამეტანი ხელმწარე ბიჭია.
2. არც მწიფე და არც მკვახე, -- უმწიფარი, მოუსვლელი. ჸურძენი ხეკობუო დოპწილი - ყურძენი უმწიფარი (მოუსვლელი)
დავკრიფე. 

Lemma: xek'u  
Number: 28197  
ხეკუ (ხეკუს) უხელო (დ. ფიფია). შდრ. ხეკულე. 

Lemma: xek'ua  
Number: 28198  
ხეკუა (ხეკუას) სახელი ხეკუნს ზმნისა -- ფხეკა; წმენდა. შარეფიში ხეკუა: მ. ხუბ., გვ. 359 - გზების ფხეკა (წმენდა). მუ კოჩი
რექ, გოურზჷქ წჷრი ჸუდეში ხეკუას?: ი. ყიფშ., გვ. 161 - რა კაცი ხარ, რომ გაუძლებ წელს სახლის ფხეკას (გადათოვლას).
მეუ დო ნაკელი გოხეკი! - წადი და ნაკელი გაფხიკე!. ხეკუნს (გოხეკუ გაფხიკა, გუუხეკუ გაუფხეკია, გონოხეკუე(ნ) გაფხეკდა თურმე)
გრდმ. ფხეკს, წმენდს. იხეკუნს (გიიხეკუ გაიფხიკა, გუუხეკუ გაუფხეკია) გრდმ. სათავ. ქც. ხეკუნს ზმნისა -- იფხეკს, იწმენდს.



უხეკუნს (გუუხეკუ გაუფხიკა, გუუხეკუ გაუფხეკია) გრდმ. სასხ. ქც. ხეკუნს ზმნისა -- უფხეკ{ავ}ს. იხეკუ{უ}(ნ) (გიიხეკუ გაიფხიკა,
გოხეკე{ლე}(ნ) გაფხეკილა) გრდუვ. ვნებ. ხეკუნს ზმნისა -- იფხიკება. ახეკუ{უ}(ნ) (გაახეკუ გაეფხიკა, გოხეკუუ გაჰფხეკია) გრდუვ. ვნებ.
უხეკუნს ზმნისა -- ეფხიკება. იხეკე(ნ) (იხეკუ შესაძლებელი გახდა ფხეკა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ხეკუნს ზმნისა --
შეიძლება {გა}იფხიკოს. ახეკე(ნ) (ახეკუ შეძლო {გა}ეფხიკა, -- , გონოხეკუე(ნ) შესძლებია გაფხეკა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უხეკუნს
ზმნისა -- შეუძლია {გა}ფხიკოს. ოხეკაფუანს (ოხეკაფუუ აფხეკინა, უხეკაფუაფუ უფხეკინებია, ნოხეკაფუე(ნ) აფხეკინებდა თურმე) კაუზ.
ხეკუნს ზმნისა -- აფხეკინებს. მახეკალი მიმღ. მოქმ. მფხეკელი. ოხეკალი მიმღ. ვნებ. მყ. საფხეკი. ხეკილ/რი მიმღ. ვნებ. წარს.
{გა}ფხეკილი. ნახეკა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაფხეკი. ნახეკუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ფხეკის საფასური. {უგუ}უხეკუ მიმღ. უარყ.
{გა}უფხეკელი. 

Lemma: xek'ula  
Number: 28199  
ხეკულა, ხეკულე (ხეკულას) ხელგაფუჭებული, უხელო; ხელმოჭრილი, -- ცალხელა. ხეკულე რექიევე, ხელენციავა
ქიმკოიდგჷნქია: მ. ხუბ., გვ. 187 - უხელო რომ ხარო, ხელებსო მიგიდგამო. ხეკულექ ქიმიახვამუ ოში მანათი - უხელომ
(ხელმოკლემ) მიულოცა ასი მანეთი. ხეკულე კოჩიე - ხელგაფუჭებული კაცია. 

Lemma: xek'unt'a  
Number: 28200  
ხეკუნტა (ხეკუნტას) ხელმოკლე. იხ. კუნტა. 

Lemma: xela  
Number: 28201  
ხელა (ხელას) ხელა, ტოლი; ხნის; ხნიერი; წლოვანი. ჩქიმი ხელა კოჩიე - ჩემი ტოლი (ხნის) კაცია. მუჭომი ხელა ოსური
ქაათხუაფუუ ბოშის - როგორ ხნიერი ქალი შეართვევინა ბიჭს. ქხელა კოჩი ხნიერი კაცი. იხ. მახელა. 

Lemma: xelam-i  
Number: 28202  
ხელამ-ი (ხელამს) ხელიანი. შდრ. უხელე. 

Lemma: xelaxasho  
Number: 28203  
ხელახაშო ზმნზ. ხელახლა, ხელმეორედ. 

Lemma: xeler-i  
Number: 28204  
ხელერ-ი (ხელერს) მიმღ. ვნებ. წარს. ხელანს ზმნისა -- დახელილი (ბალახისგან). 

Lemma: xelerd-i  
Number: 28205  
ხელერდ-ი (ხელერდის) მაგარი (ხშირი) წვიმა; ღლოფო (პ. ჭარ.). 

Lemma: xelishuul-i  
Number: 28206  
ხელიშუულ-ი (ხელიშუულ/რს) ხელოვნ. ხელისუფლება. ხელიშუული ღ *ხელიშ შელება (შელური) ხელის შეძლება
(შეძლებული). 

Lemma: xeloba  
Number: 28207  
ხელობა (ხელობას) ხელობა. მუმას ოკორდჷ, სქუას მუთუნი ხელობა ქჷდააგურუკონი: ი. ყიფშ., გვ. 9 - მამას უნდოდა,
შვილისათვის რაიმე ხელობა (რომ) ესწავლებინა. იხ. ხელუა. 

Lemma: xelobam-i  
Number: 28208  
ხელობამ-ი (ხელობამს) ხელოვნური. ზოკულობა ხელობამი წვირეფიში გჷმორინაფაშო: ყაზაყ., 06.08.1930, გვ. 4 - რჩევა
ხელოვნური სასუქის გამოსაყენებლად. 

Lemma: xelua1  
Number: 28209  
ხელუა1 (ხელუას) ხელობა. ხელუა ჯგირი ნოჩქვედჷ: ქხს, 1, გვ. 209 - ხელობა კარგი სცოდნია. ხელუას მა ქჷდვოგურუანქ:
ი. ყიფშ., გვ. 9 - ხელობას მე ვასწავლი. შდრ. ხელობა. 

Lemma: xelua2  
Number: 28210  
ხელუა2 (ხელუას) სახელი ხელანს ზმნისა -- ხელვა; ხელით ბალახის მოცილება, გამოხშირვა (ბოსტანში, ყანაში...).
დოვხელანქ ოზეს ოდიარეფიშე დო გუასქვამენქ - დავხელავ ეზოს ბალახებისაგან და გავალამაზებ. სიმი{ნ}ს ხელანს-
სიმინდს ხელავს. ხელანს (გოხელუუ დახელა, გუუხელუუ დაუხელავს, გონოხელუე(ნ) დახელავდა თურმე) გრდმ. ხელავს (ბალახს).
უხელანს (გუუხელუ{უ} გაუხელა, გუუხელუუ გაუხელავს) გრდმ. სასხ. ქც. ხელანს ზმნისა -- უხელავს, ბალახს აცლის (ბოსტანს...).
იხელუ{უ}(ნ) (გიიხელუ გაიხელა, გოხელე{რე}(ნ) გახელილა) გრდუვ. ვნებ. ხელანს ზმნისა -- იხელება, იხშირება (ბოსტანი, ყანა...).
იხელე(ნ), იხელენე(ნ) (იხელენუ შესაძლებელი გახდა გახელვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ხელანს ზმნისა -- შეიძლება
{გამო}იხელოს, {გამო}იხშიროს (სიმინდი, სარეველა ბალახი...). ახელე(ნ), ახელენე(ნ) (ახელენუ შეძლო {გამო}ეხელა, -- ,
გონოხელუე(ნ) შესძლებია გამოხელვა, გამოხშირვა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უხელანს ზმნისა -- შეუძლია {გამო}ხელოს,
{გამო}ხშიროს. ოხელაფუანს (ოხელაფუუ ახელვინა, უხელაფუაფუ უხელვინებია, ნოხელაფუე(ნ) ახელვინებდა თურმე) კაუზ. ხელანს
ზმნისა -- ახელვინებს. მახელარი მიმღ. მოქმ. მხელავი (ბალახისაგან). ოხელარი მიმღ. ვნებ. მყ. სახელავი (ბალახისგან). ხელერი
მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ხელილი (ბალახისგან). ნახელა მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნახელი (ბალახისგან). ნახელუერი მიმღ. ვნებ. წარს.
{გა}ხელვის საფასური. {უგუ}უხელუ მიმღ. უარყ. {გა}უხელელი. შდრ. იმერ. ხილვა: გახილვა ბოსტნეულის გარჩევა, გამოწმენდა
ცუდი ბალახისაგან (ვ. ბერ.). 



Lemma: xemanchalar-i  
Number: 28211  
ხემანჩალარ-ი, ხემანჩალუ (ხემანჩალარს, ხემანჩულუს) ხელისშემშლელი. შდრ. ხემანწყუ. 

Lemma: xemanc'q'u{u}  
Number: 28212  
ხემანწყუ{უ}, ხემანწყოუ (ხემანწყუ{უ}ს) ხელშემწყობი. შდრ. ხემანჩალარი. 

Lemma: xemanjghver-i  
Number: 28213  
ხემანჯღვერ-ი, ხემანჯღვერუ (ხემანჯღვერს, ხემანჯღვერუს) ხელმძღვანელი. უმარდუთ ხემანჯღვერენს: ქხს, 1, გვ. 313 -
ვუმადლით ხელმძღვანელებს. 

Lemma: xemach'k'adu/e'  
Number: 28214  
ხემაჭკადუ/ჷ (ხემაჭკადუ/ჷ-ს) ხელმარჯვე, ხელმჭედელი. 

Lemma: xemetximil-i  
Number: 28215  
ხემეთხიმილ-ი (ხემეთხიმილ/რს) ხელმოკიდებული. ხემეთხჷმილო ზმნზ. ხელმოკიდებულად. ხემეთხჷმილო თის
მეუზინდჷ თე ჯაჭვი - ხელმოკიდებულად ის მიათრევს ამ ჯაჭვს. 

Lemma: xemech'vil-i  
Number: 28216  
ხემეჭვილ-ი (ხემეჭვილ/რს) ხელდამწვარი; გადატ. ძუნწი. 

Lemma: xemioch'irinapal-i  
Number: 28217  
ხემიოჭირინაფალ-ი, ხემიოჭირინაფუ (ხემიოჭირინაფალ/რს, ხემიოჭირინაფუს) ხელმისაწვდომი. გადატ. ახლოს.
ხემიოჭირინაფუს ქოიღუ-და, ქომუჩი - ხელმისაწვდომზე (ახლოს) თუ გაქვს, მომეცი. 

Lemma: xemioch'irinapu  
Number: 28218  
ხემიოჭირინაფუ იხ. ხემიოჭირინაფალი. 

Lemma: xemonch'irel-i  
Number: 28219  
ხემონჭირელ-ი (ხემონჭირელს) ხელმოჭერილი; გადატ. ძუნწი. 

Lemma: xemordzgv-i  
Number: 28220  
ხემორძგვ-ი (ხემორძგვის) ხელმარჯვე. შდრ. მორძგვი. 

Lemma: xemoch'aril-i  
Number: 28221  
ხემოჭარილ-ი (ხემოჭარილ/რს) ხელმოწერილი; ხელწერილი. იჸიი ხემოჭარილი დოდვალირი: მ. ხუბ., გვ. 35 - იქნება
ხელწერილი (ხელმოწერილი) დადებული. 

Lemma: xemoch'k'adil-i  
Number: 28222  
ხემოჭკადილ-ი (ხემოჭკადილ/რს) ხელმოჭედილი. ხემოჭკადილი რენია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 183 - ხელმოჭედილი არისო. 

Lemma: xemxvaio  
Number: 28223  
ხემხვაიო (ხემხვაიოს) ძველი მეგრული სიმღერა, მღეროდნენ ყანის თოხნისას (ს. მაკალ., გვ. 187). შდრ. ოდოია-დოია;
ოჸონური1. 

Lemma: xemxu  
Number: 28224  
ხემხუ (ხემხუს) ბოტან. ვაზის ჯიშია, გავრცელებული ყოფილა სამურზაყანოში (ი. ყიფშ.). 

Lemma: xemxuvaie  
Number: 28225  
ხემხუვაიე ხვავრიელ-ი სანადო სიმღერა ხემხუზე (ხემხუ თეთრი ყურძენია, ხვავრიელი -- ხვავიანი). ხემხუვაიე
ხვავრიელი, ჩქინი მარანი ირო ეფშა, შხვაში მარანი ცარიელი - ხემხუ ხვავიანო, ჩვენი მარანი ყოველთვის სავსე, სხვისი
მარანი ცარიელი. 

Lemma: xendil/r-i  
Number: 28226  
ხენდილ/რ-ი (ხენდილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ხენდუნს ზმნისა -- {და}გეშილი; {გა}ხედნილი. ვართ მინჯე რე ხენდილიში: კ.
სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 14 - პატრონიც არაა დაგეშილი (ცხენისა). ხენდილი ხოჯი სამი წლის ხარი (გახედნილი ხარი)
(მასალები, ტ. 4, ნაწ. 1, გვ. 222). 

Lemma: xendua  
Number: 28227  
ხენდუა (ხენდუას) სახელი ხენდუნს ზმნისა -- {გა}ხედნა, {გა}წვრთნა. ცხენს (//ხოს) ხენდუნს - ცხენს (// ხარს) ხედნის. კოს



მუში კუჩხი ხენდუნსია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 69 - კაცს თავისი ფეხი ხედნისო. ხენდუნს (გოხენდუ გახედნა, გუუხენდუ გაუხედნია,
გონოხენდუე(ნ) გახედნიდა თურმე) გრდმ. ხედნის, წვრთნის. უხენდუნს (გუუხენდუ გაუხედნა, გუუხენდუ გაუხედნია) გრდმ. სასხ. ქც.
ხენდუნს ზმნისა -- უხედნის. იხენდუ{უ}(ნ) (გიიხენდუ გაიხედნა, გოხენდე{ლ/რე}(ნ) გახედნილა) გრდუვ. ვნებ. ხენდუნს ზმნისა --
იხედნება, იწვრთნება. ახენდუ{უ}(ნ) (გაახენდუ გაეხედნა, გოხენდუუ გახედნია) გრდუვ. ვნებ. უხენდუნს ზმნისა -- ეხედნება.
იხენდე(ნ) (იხენდუ შესაძლებელი გახდა {გა}ხედნა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ხენდუნს ზმნისა -- შეიძლება {გა}იხედნოს.
ახენდე(ნ) (ახენდუ შეძლო {გა}ეხედნა, -- , ნოხენდუე(ნ) შესძლებია {გა}ხედნა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უხენდუნს ზმნისა -- შეუძლია
{გა}ხედნოს. ოხენდაფუანს (ოხენდაფუუ ახედნინა, უხენდაფუაფუ უხედნინებია, ნოხენდაფუე(ნ) ახედნინებდა თურმე) კაუზ. ხენდუნს
ზმნისა -- ახედნინებს. მახენდალი, მახენდუ მიმღ. მოქმ. მხედნავი. ოხენდალი მიმღ. ვნებ. მყ. სახედნი. ხენდილ/რი მიმღ. ვნებ. წარს.
{გა}ხედნილი. ნახენდა, ნახენდუ მიმღ. ვნებ. წარს. ნახედნი. ნახენდუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ხედნის საფასური. {უგუ}უხენდუ/ჷ მიმღ.
უარყ. {გა}უხედნავი. 

Lemma: xencpe  
Number: 28228  
ხენცფე (ხენცფეს) იგივეა, რაც ხენწიფე. ქოჸოფე ართი ხენცფე - ყოფილა ერთი ხელმწიფე. 

Lemma: xendzape  
Number: 28229  
ხენძაფე (ხენძაფეს) ბოტან. იგივეა, რაც ხერზაფე (ი. ყიფშ.), ხერძაფე. 

Lemma: xenc'ipala  
Number: 28230  
ხენწიფალა, ხენწჷფალა (ხენწი/ჷფალას) ხელმწიფობა. ხენწიფექ ქუდახვამუ სინჯას ხენწიფალა: მ. ხუბ., გვ. 6 -
ხელმწიფემ დაულოცა სიძეს ხელმწიფობა. მა ივოღა ხეს ჩქიმი ხენწიფალასია: მ. ხუბ., გვ. 1 - მე ავიღებ ხელს ჩემს
ხელმწიფობაზეო. 

Lemma: xenc'ipe  
Number: 28231  
ხენწიფე, ხენწჷფე (ხენწი/ჷფეს) ხელმწიფე. ხენწიფე დო მუში ჩილი: ი. ყიფშ., გვ. 101 - ხელმწიფე და მისი ცოლი. შხვა
ხენწიფექ მუჩინუ: მ. ხუბ., გვ. 1 - სხვა ხელმწიფემ შემოუთვალა. ხენწჷფეში ბორჯის ყაზაყობა ინადგურებუდუ - ხელმწიფის
დროს გლეხობა ნადგურდებოდა. ათე ხენწიფეი სქუას შეეცოდჷ: ა. ცაგ., გვ. 57 - ამ ხელმწიფის შვილს შეეცოდა. ქოჩორაქ
მუკიირთჷ მუში ხენწიფეურე: ი. ყიფშ., გვ. 98 - ქოჩორა მობრუნდა თავისი ხელმწიფის მხარეს. 

Lemma: xenc'ipur-i  
Number: 28232  
ხენწიფურ-ი (ხენწიფურს) ხელმწიფური. მა პუნსია ართი ხენწიფური კოჩი: მ. ხუბ., გვ. 38 - მე მყავსო ერთი ხელმწიფის
მსგავსი (ხელმწიფური) კაცი. ხენწიფურო ზმნზ. ხენწიფურო ქჷმკაქუნეს: აია, 1, გვ. 25 - ხელმწიფურად ჩააცვეს. 

Lemma: xenc'q'uala  
Number: 28233  
ხენწყუალა (ხენწყუალას) ხელშეწყობა. ხენწყუალა ოკო - ხელშეწყობა უნდა. თენეფიში ხენწყუალას დიდხანც ქასქჷდ
მეხუნდექ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 95 - ამათ ხელშეწყობას დიდხანს შერჩა მეხუნდე. 

Lemma: xench'ebul-i  
Number: 28234  
ხენჭებულ-ი (ხენჭებულ/რს) გამოძახებული. წენდიხას გოხოლუდი კომისიაში ხენჭებული: ქხს, 1, გვ. 280 - წალენჯიხაში
გახლდი კომისიის მიერ გამოძახებული. 

Lemma: xench'ua  
Number: 28235  
ხენჭუა (ხენჭუას) სახელი ხენჭუნს ზმნისა -- ფხეკა; გასუფთავება. ჯაყვათ დოხენჭუნქ ცხაცხუშ ნოჸელას (გალე კანიში
გოშვებერუაში უკული) - ჯაყვით გაასუფთავებ (გაფხეკ) ცაცხვის ტოტს (გარე კანის გაცლის შემდეგ). 

Lemma: xenjghverua  
Number: 28236  
ხენჯღვერუა (ხენჯღვერუას) ხელმძღვანელობა. 

Lemma: xer-i  
Number: 28237  
ხერ-ი (ხერს) იგივეა, რაც ხეერი, -- ხეირი ჩქჷთი ოკო იფხანდათ, თეშე ქობძირათჷნ ხერი: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 116 - ჩვენც
უნდა ვიშრომოთ, ამისგან რომ ვნახოთ ხეირი. ..., ნამნეფც ვეგიოცუ ინაშე ხერქ: ყაზაყ., 6.05.31, გვ. 3 - ..., რომელთაც არ
დაცვივდა იმისგან ხეირი. თავადი დო ჟინოსქუა ვემერჩანც ხერცია: ქხს, 1, გვ. 296 - თავადი და აზნაური არ მოგცემს
ხეირსო. ხერი თქვანი დო ჯგირობუა - გახარება (ხეირი) თქვენი და ჯანმრთელობა (კარგობა) (ცხვირის დაცემინებისას
ეტყვიან). 

Lemma: xeraj-i  
Number: 28238  
ხერაჯ-ი (ხერაჯის) ბოტან. ჯაგრცხილა. იხ. ზღილი; რზღილი; ნძღილი, ძღილი (ა. მაყ.). 

Lemma: xerda  
Number: 28239  
ხერდა {და}სმა, ჯდომა. ართი კოსჷ ჟირი სქუა უხერდჷ: ა. ცაგ., გვ. 91 - ერთ კაცს ორი შვილი ჰყავდა (ესვა). ქოძირეს,
გვალაშ ჯინჯის ირემი მიკოხერდჷ: მ. ხუბ., გვ. 208 - ნახეს, მთის ძირას ირემი იდგა (იჯდა). ცირა, მალას გოძირანქ მა სი
ილამიხერდე ხუს: ქხს, 1, გვ. 134 - ცირა, მალე გაჩვენებ, მე შენ თან მეჯდე მხართან. იხ. ხუნა. 

Lemma: xereba1  
Number: 28240  



ხერება1 (ხერებას) იგივეა, რაც ხეერება, -- სახელი ხერენს ზმნისა -- ხარება, გამრავლება, გახარება. რამი ჯგირო ხერენც
ტიბუ არდგილს - რამი კარგად ხარობს თბილ ადგილზე. მუჟამც შური ხერენცჷნი, ბჟალარა დო სჷნთე რე: კ. სამუშ.,
ქართ. ზეპ., გვ. 8 - როცა სული ხარობს, მზიანობა და სინათლეა. ფიქრენდეს, ჩაი ხერენდ ხვათახვალე ჩინეთის: კ. სამუშ.,
ქხპს, გვ. 160 - ფიქრობდნენ, ჩაი ხარობდა მხოლოდ ჩინეთში. ხერენს (იყენ. იხერუ {გა}იხარა, უხერებუ {გა}უხარებია, უხეირია;
ნოხერებუე(ნ) ხარობდა თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ. ხარობს, ხეირობს (მცენარე). იხერენს (იხერუ იხეირა, უხერებუ უხეირია) გრდუვ.
ვნებ. {გა}იხარებს. ახერენს (გაახერუ გაახარა, გუუხერებუ გაუხარებია) გრდმ. ახარებს (მცენარეს). იხერინე(ნ) (იხერინუ
შესაძლებელი გახდა {გა}ხარება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ახერენს ზმნისა -- შეიძლება იხაროს (გახარება).
ოხერებაფუანს (ოხერებაფუუ ახარებინა, უხერებაფუაფუ უხარებინებია, ნოხერებაფ{უაფ}უე(ნ) ახარებინებდა თურმე) კაუზ. ახერენს
ზმნისა -- ახარებინებს (მცენარეს). მახერებელი მიმღ. მოქმ. {გა}მხარებელი. ოხერებელი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}სახარებელი. 

Lemma: xereba2  
Number: 28241  
ხერება2 (ხერებას) სახელი ხერენს ზმნისა -- ხეირის, სარგებლობის ნახვა. 

Lemma: xerzape  
Number: 28242  
ხერზაფე (ხერზაფეს) ბოტან. იგივეა, რაც ხენძაფე, ხერძაფე. 

Lemma: xerzel-i  
Number: 28243  
ხერზელ-ი (ხერზელს) იგივეა, რაც ხირზელი, -- ფხიზელი. მინი დიო ხერზელი რე: მასალ., გვ. 66 - ზოგი ჯერაც ფხიზელია.
აბა, ხერზელო იშიო?: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 129 - აბა, ფხიზელი (ფხიზლად) წახვიდოდი? 

Lemma: xerzeloba  
Number: 28244  
ხერზელობა (ხერზელობას) სიფხიზლე, ფხიზლობა. შუმილობას ფიტილა რექ, ხერზელობას -- ნოდია - სიმთვრალეში
(სმულობაში) ფიცხი (ფითილი) ხარ, სიფხიზლეში -- მშიშარა. კოჩი შუმილობას თის რაგადანს, ხერზელობას მუთ გურს
უღუნია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 73 - კაცი სიმთვრალეში იმას ლაპარაკობს, რაც სიფხიზლეში აქვსო გულში. 

Lemma: xerian-i  
Number: 28245  
ხერიან-ი (ხერიანს) ვარგისი, ხეირიანი. ტანსაშვალო, მოჭკირუა, მოქეფე დო ხერიანი: ი. ყიფშ., გვ. 157 - ტანსაშუალი,
დაბალი (მოჭრილი), მოქეიფე და ვარგისი. 

Lemma: xerk'e  
Number: 28246  
ხერკე (ხერკეს) იგივეა, რაც ხირკე, -- გულამოღებული და ტარდაგებული აყირო; იხმარება სითხის (ღვინო, წყალი...)
ამოსაღებად, -- კოპა. შდრ. იმერ., გურ., რაჭ. ხრიკა, ხრიკი მწარე კვახი გულამოღებული და ჯოხზე წამოგებული წყლის ან
ღვინის ამოსაღებად (ს. ჟღ., ი. ჭყონ., ა. ღლ.). 

Lemma: xerk'el-i  
Number: 28247  
ხერკელ-ი (ხერკელს) გორაობა, გორვა; კოტრიალი. ბურთი კვარკვალია რე, ვიშოთ იხერკელ დო აშოთ: ხალხ. სიბრ., 1,
გვ. 21 - ბურთი მრგვალია, იქითაც გაგორდება და აქეთაც. ხერკელი, ხერკელი, იშო მიდეხერკელი - კოტრიალი,
კოტრიალი, იქით გაკოტრიალდი. 

Lemma: xerk'elapa  
Number: 28248  
ხერკელაფა (ხერკელაფას) სახელი ოხერკელუანს ზმნისა -- გორება, გაკოტრიალება. ჭითა კვერცხის
გეგნახერკელუანდეს - წითელ კვერცხს გადააგორებდნენ. იხერკელუ{უ}(ნ) ({მიდი}იხერკელუ//{მიდე}ეხერკელუ გაგორდა,
{მიდუ}უხერკელინუ გაგორებულა, {მიდ}ნოხერკელუე(ნ) გაგორდებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. {გა}გორდება, {გა}კოტრიალდება.
ოხერკელუანს (ოხერკელუუ აგორა, უხერკელუაფუ უგორებია, ნოხერკელაფუე(ნ) აგორებდა თურმე) გრდმ. აგორებს. იხერკელინე(ნ)
(იხერკელინუ შესაძლებელი გახდა {გა}გორება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ოხერკელუანს ზმნისა -- შეიძლება {გა}გორება
(//გაგორდეს). ახერკელინე(ნ) (ახერკელინუ შეძლო ეგორებინა, -- , ნოხერკელუე(ნ) შესძლებია {გა}გორება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
უხერკელუანს ზმნისა -- შეუძლია აგოროს. ოხერკელაფუანს (ოხერკელაფუუ აგორებინა, უხერკელაფუაფუ უგორებინებია,
ნოხერკელაფ{უაფ}უე(ნ) აგორებინებდა თურმე) კაუზ. ოხერკელუანს ზმნისა -- აგორებინებს. მახერკელ{აფ}არი მიმღ. მოქმ.
{გა}მგორებელი. ოხერკელ{აფ}არი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}საგორებელი. ნახერკელეფი მიმღ. ვნებ. წარს. ნაგორები. ნახერკელ{აფ}უერი
მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}გორების საფასური. უხერკელუ მიმღ. უარყ. {გა}უგორებელი. 

Lemma: xerdzape  
Number: 28249  
ხერძაფე (ხერძაფეს) ბოტან. ბაღის ინა (ა. მაყ.). იხ. ქერძაფე, ხინჩქაფე. 

Lemma: xerx-i  
Number: 28250  
ხერხ-ი (ხერხის) 1. ხერხი. ხერხი ოკო ირ საქმეს - ხერხი უნდა ყოველ საქმეს. ხერხი უჯგუ ღონესია, კოჩი ქიმიგონენსია-
და - ხერხი სჯობიაო ღონესო, თუ კაცი მოიგონებსო. ექჷ ხერხი იხვარჷ: ა. ცაგ., გვ. 27 - ამან ხერხი იხმარა. 2. ხერხემალი.
იხ. ხერხიში დუდი (პ. ჭარ.). 

Lemma: xerxal-i  
Number: 28251  
ხერხალ-ი (ხერხალ/რს) იგივეა, რაც ხირხალი, -- მარგილი; უტოტო სარი; ჭიგო; ხარდანი. კინტირიში ჸოროფათი
ხერხალს ულაჸაფუანდესია - კიტრის სიყვარულით მარგილს (ხარდანს) ეთამაშებოდნენო. ჸურძენიში ჸოროფათ
ხერხალც აჯუნუდესია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 156 - ყურძნის სიყვარულით სარს კოცნიდნენო. ხერხალიში კინტირი (ლებია)
სარის კიტრი (ლობიო). იხ. ბარჯგი, ჯღარკალა2. 



Lemma: xerxeba  
Number: 28252  
ხერხება (ხერხებას) სახელი ახერხენს, იხერხებუ(ნ) ზმნათა -- მოხერხება, მოწონება. ხენწიფესჷ ძალანსჷ ხერხებუნჷ დო
ვეზირეფიშა უზოჯჷ: ა. ცაგ., გვ. 52 - ხელმწიფეს ძალიან მოსწონებია (მოხერხებია) და ვეზირებისათვის უბრძანებია.
ვაახერხუდუ თე მოქცევა - არ მოსწონდა ეს ქცევა. ჭე მუთუნს მათი მუახერხენქია - ცოტა რასმე მეც მოვახერხებო. ათენა
თისჷ ქიმეჩი, მითჷ სი საქომონჯოთ გეხერხასჷნი: ი. ყიფშ., გვ. 92 - ეს იმას მიეცი, ვინც შენ საქმროდ მოგეწონება
(მოგეხერხება). მტყუანი მითი ზოჯჷნქჷნი, ქომიჩქ, ვე გეხერხებუქუ: ქხს, 1, გვ. 185 - ვინც მტყუანი ბრძანდები, ვიცი, არ
მოგეწონები (არ გეხერხები). ახერხენს (გაახერხუ გაახერხა, გუუხერხებუ გაუხერხებია, გონოხერხ{ებ}უე(ნ) გაახერხებდა თურმე) გრდმ.
ახერხებს. უხერხენს (გუუხერხუ გაუხერხა, გუუხერხებუ გაუხერხებია) გრდმ. სასხ. ქც. ახერხენს ზმნისა -- უხერხებს. იხერხებუ{უ}(ნ)
(გიიხერხუ გახერხდა, გახერხებე{ლე}(ნ) გახერხებულა) გრდუვ. ვნებ. ახერხენს ზმნისა -- ხერხდება. ეხერხებუ{უ}(ნ) (გეეხერხუ
გაუხერხდა, გახერხებუუ გახერხებია) გრდუვ. ვნებ. უხერხენს ზმნისა -- უხერხდება. იხერხინე(ნ) (იხერხინუ შესაძლებელი გახდა
გახერხება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ახერხენს ზმნისა -- შეიძლება გახერხება. ახერხინე(ნ) (ახერხინუ შეძლო
{გა}ეხერხებინა, -- , გონოხერხებუე(ნ) შესძლებია {გა}ეხერხებია) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უხერხენს ზმნისა -- შეუძლია {გა}ახერხოს.
ოხერხებაფუანს (ოხერხებაფუუ ახერხებინა, უხერხებაფუაფუ უხერხებინებია, ნოხერხებაფ{უაფ}უე(ნ) ახერხებინებდა თურმე) კაუზ.
ახერხენს ზმნისა -- ახერხებინებს. მახერხებელი მიმღ. მოქმ. {გა}მხერხებელი. ოხერხებელი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}სახერხებელი.
გახერხებული მიმღ. ვნებ. წარს. გახერხებული. ნახერხები/უ მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნახერხები. ნახერხებუერი მიმღ. ვნებ. წარს.
{გა}ხერხების საფასური. უხერხებუ, უგუხერხებუ მიმღ. უარყ. {გა}უხერხებელი. 

Lemma: xerxishi  
Number: 28253  
ხერხიში დუდ-ი (ხერხიში დუდის//დუს) ხერხემალი (პ. ჭარ.); ხერხემლის თავი. 

Lemma: xesk'el-i  
Number: 28254  
ხესკელ-ი, ხესქერ-ი (ხესკელ/რს) თევზის საჭერი ბადის ერთ-ერთი სახეობა, -- ორთითა ჯოხზე დამაგრებული ბადე
(მასალები, ტ. ვ, გვ. 71). ხესკერი ბადით თევზს იჭერდნენ დაგუბებულ წყალში (იქვე, გვ. 73). 

Lemma: xesker-i  
Number: 28255  
ხესქერ-ი (ხესქერს) იგივეა, რაც ხესკელი, -- ხელის ბადე (ბ. კილანავა); გრძელტარიანი ბადე (დ. ფიფია). 

Lemma: xet'er-i  
Number: 28256  
ხეტერ-ი (ხეტერს), ხეტერე (ხეტერეს) სულელი, ჩერჩეტი, ქერქეტი. შდრ. იმერ. ხეტერი, ხეშტერი სულელი, ჩერჩეტი,
ქერქეტი (ვ. ბერ.). 

Lemma: xet'ereba  
Number: 28257  
ხეტერება, ხეტერუა (ხეტერებას, ხეტერუას) სახელი ახეტერენს, იხეტერებუ(ნ) ზმნათა -- {გამო}ჩურჩუტება,
{გამო}სულელება. კოჩი ირჩქინუუნი, იხეტერებუ - კაცი რომ ბერდება, ჩერჩეტდება. მუქ გუმაახეტერუ, მუ ჩქიმი ცოდაქ,
ახალგაზდა კოჩიე დიო! - რამ გამოაჩერჩეტა, რა ჩემმა ცოდვამ, ახალგაზრდა კაცია ჯერ. ახეტერენს (გეგმ{ა}ახეტერუ
გამოაჩურჩუტა, გეგმ{უ}უხეტერებუ გამოუჩურჩუტებია, გეგმნოხეტერებუე(ნ) გამოაჩურჩუტებდა თურმე) გრდმ. აჩურჩუტებს, ასულელებს.
იხეტერებუ(ნ) (გეგმ{ი}იხეტერუ გამოჩურჩუტდა, გეგმოხეტერებე{ლე}(ნ) გამოჩურჩუტებულა) გრდმ. ვნებ. ჩურჩუტდება. {გომო}ხეტერებული
მიმღ. ვნებ. წარს. გამოჩურჩუტებული. 

Lemma: xet'erebul-i  
Number: 28258  
ხეტერებულ-ი (ხეტერებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. იხეტერებუ(ნ) ზმნისა -- {გამო}ჩურჩუტებული. 

Lemma: xet'u  
Number: 28259  
ხეტუ (ხეტუს) ანთროპ. იხ. ხუტა, ხუტუ. 

Lemma: xeugmulu  
Number: 28260  
ხეუგმულუ (ხეუგმულუს) ხელიდან არაფერი რომ არ გამოუვა, -- ხელგამოუსვლელი. 

Lemma: xeuxebu  
Number: 28261  
ხეუხებუ (ხეუხებუს) ხელშეუხებელი. გადატ. შენდობილი. მეუ ჩქიმდე ხეუხებუ - წადი ჩემგან ხელშეუხებელი. 

Lemma: xeporcha  
Number: 28262  
ხეფორჩა (ხეფორჩას) ტანსაცმლის სახელო. ღუ ოჭოფუ დო ხეფორჩაშა ქიმთიიხუნუუ: ა. ცაგ., გვ. 50 - ბუ დაიჭირა და
სახელოში შეიჯინა. ათე ჩქჷჩქჷს ხეფორჩაქ დააკორდჷ: მ. ხუბ., გვ. 262 - ამ ჩვილს სახელო დააკლდა. ხეფორჩაღ
ხე+ფორჩა ხელი+პერანგი (პერანგის ხელი). შდრ. ლაზ. ფორჩა პერანგი (ნ. მარი). 

Lemma: xeporchagot'ebul-i  
Number: 28263  
ხეფორჩაგოტებულ-ი (ხეფორჩაგოტებულ/რს) სახელოჩამოშვებული (ტანსაცმელი). 

Lemma: xepurcha  
Number: 28264  
ხეფურჩა (ხეფურჩას) იგივეა, რაც ხეფორჩა. 

Lemma: xeghula  
Number: 28265  



ხეღულა (ხეღულას) ხელმრუდი. // გადატ. ქურდი. ხეღულა კოჩი ხელმრუდი (ქურდი) კაცი. ხეღულა რენია: ხალხ. სიბრ., გვ.
183 - ხელმრუდე არისო. 

Lemma: xeshaashadinapil-i  
Number: 28266  
ხეშააშადინაფილ-ი (ხეშააშადინაფილ/რს) გაპარული, გაქცეული (ხელშიდაკარგული). 

Lemma: xeshel-i  
Number: 28267  
ხეშელ-ი, ხეშერ-ი (ხეშელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ხეშანს ზმნისა -- დახვეული; დაკეცილი; მოგროვილი. 

Lemma: xesheulir-i  
Number: 28268  
ხეშეულირ-ი (ხეშეულირს) გაცუღლუტებული (ხელიდან წასული); გაქსუებული. 

Lemma: xeshtatman-i  
Number: 28269  
ხეშთათმან-ი (ხეშთათმანს) ხელთათმანი. 

Lemma: xesh{i}k'arachxa  
Number: 28270  
ხეშ{ი}კარაჩხა (ხეშ{ი}კარაჩხას) ხელის პატარა კალათა. იხ. კარა{ნ}ჩხა. 

Lemma: xesh{i}k'ver-i  
Number: 28271  
ხეშ{ი}კვერ-ი (ხეშ{ი}კვერს) ხელის კვერი. // გადატ. მუშტი. თაში ხვადჷ მოღალატეს, ქიჸოთჷ ხეში კვერიშა: ი. ყიფშ., გვ.
158 - ასე ხვდება მოღალატეს, იგდო საცემად (ხელის კვერის -- მუშტის დასარტყმელად). 

Lemma: xesh{i}k'et'-i  
Number: 28272  
ხეშ{ი}კეტ-ი (ხეშ{ი}კეტის) ხელკეტი (ხელის კეტი). შდრ. ხეშკეტი. 

Lemma: xesh{i}manc'q'uu  
Number: 28273  
ხეშ{ი}მანწყუუ (ხეშ{ი}მანწყუუს) ხელშემწყობი. კოჩი გოკო ხეშ{ი}მანწყუუ: ი. ყიფშ., გვ. 83 - კაცი გინდა ხელშემწყობი. 

Lemma: xesh{i}nach'v-i  
Number: 28274  
ხეშ{ი}ნაჭვ-ი, ხეინაჭვ-ი ბ.-მარტ. (ხეშ{ი}ნაჭვის, ხეინაჭვის) ხელით გამომცხვარი. ხეშ{ი}ნაჭვი ქობალი ხელით
გამომცხვარი პური. 

Lemma: xesh{i}opare  
Number: 28275  
ხეშ{ი}ოფარე (ხეშ{ი}ოფარეს) ხელის ზემო ნაწილი, -- ხელის ზურგი. შდრ. ოფარე. 

Lemma: xesh{i}skibu  
Number: 28276  
ხეშ{ი}სქიბუ, ხეისქიბუ (ხეშ{ი}სქიბუს, ხეისქიბუს) ხელის წისქვილი, -- ხელით სატრიალებელი ქვა (წისქვილისა). სი ფერი
ოსური ქიმიჸონი, ხეშ{ი}სქიბუთ ქუნდასჷნი: ქხს, 1, გვ. 111 - შენ ისეთი ქალი მოიყვანე, ხელის წისქვილით რომ ფქვავდეს. 

Lemma: xesh{i}kira  
Number: 28277  
ხეშ{ი}ქირა (ხეშ{ი}ქირას) ხელფასი. ათეზჷმა ხეშიქირას მერჩანთ ჩქჷ - ამდენ ხელფასს მოგცემთ ჩვენ. 

Lemma: xeshk'et'-i  
Number: 28278  
ხეშკეტ-ი (ხეშკეტის) იგივეა, რაც ხეშიკეტი, -- ხელკეტი, ხელის ჯოხი. დუჸვილუნა ხოჯი, ხეშკეტეფიშა ქეგეუკირაფუნა: ი.
ყიფშ., გვ. 12 - დაუკლავთ ხარი, ხელკეტებზე (ზევიდან) დაუბამთ. 

Lemma: xeshnard-i  
Number: 28279  
ხეშნარდ-ი (ხეშნარდის) ხელზე გაზრდილი. ათე გინი ხეშნარდი მაფუ - ეხ ხბო ხელზე (ხელში) გაზრდილი მყავს. 

Lemma: xeshnach'a  
Number: 28280  
ხეშნაჭა, ხეჲნაჭა ბ.-მარტ. (ხეშნაჭას, ხეჲნაჭას) ხელით ნაკერი. 

Lemma: xeshnc'q'uala  
Number: 28281  
ხეშნწყუალა, ხეჲნწყუაჲა ბ.-მარტ. (ხეშნწყუალას, ხეჲნწყუაჲას) ხელშეწყობა. 

Lemma: xesht'ot'-i  
Number: 28282  
ხეშტოტ-ი (ხეშტოტის) მკლავდამკლავ. ქხეშტოტიშა მეულა მკლავდამკლავ მისვლა. აკანთხეს და ხეშტოტიშა ქიმერთეს
ართმაჟიაშა - ეძგერნენ და მკლავდამკლავ მივიდნენ ერთმანეთთან. 

Lemma: xeshua  



Number: 28283  
ხეშუა (ხეშუას) სახელი ხეშანს ზმნისა -- დახვევა (ძაფის, თოკის); დაგორგვლა. ართი ჩქიმი ბაწარია ვხეშეე, ვხეშეე, --
დღას ვა მახეშუუ: ი. ყიფშ., გვ. 183 - ერთი ჩემი თოკი (თოკუნა) ვახვიე, ვახვიე, ვერასოდეს ვერ დავახვიე (გამოცანა: თოკი).
ბაწარი დოხეშუუ დო ხეს ქიდეკინუ - თოკი დაახვია და ხელში დაიჭირა. ხეშანს (დოხეშუუ დაახვია, დუუხეშუუ დაუხვევია,
დონოხეშუე(ნ) დაახვევდა თურმე) გრდმ. ახვევს. უხეშანს (დუუხეშუუ დაუხვია, დუუხეშუუ დაუხვევია) გრდმ. სასხ. ქც. ხეშანს ზმნისა --
უხვევს; უკეცავს. იხეშუ{უ}(ნ) (დიიხეშუ დაიხვა, დოხეშე{ლ/რე}(ნ) დახვეულა) გრდუვ. ვნებ. ხეშანს ზმნისა -- იხვევა. ახეშუ{უ}(ნ)
(დაახეშუ დაეხვა, დოხეშუუ დახვევია) გრდუვ. ვნებ. უხეშანს ზმნისა -- ეხვევა; ეკეცება. იხეშე(ნ) (იხეშუ შესაძლებელი გახდა
{და}ხვევა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ხეშანს ზმნისა -- შეიძლება დაიხვეს. ახეშე(ნ) (ახეშუ შეძლო {და}ეხვია, -- , დონოხეშუე(ნ)
შესძლებია დაეხვია) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უხეშანს ზმნისა -- შეუძლია {და}ახვიოს. ოხეშაფუანს (ოხეშაფუუ ახვევინა, უხეშაფუაფუ
უხვევინებია, ნოხეშაფუე(ნ) ახვევინებდა თურმე) კაუზ. ხეშანს ზმნისა -- ახვევინებს. მახეშალი მიმღ. მოქმ. {და}მხვევი. ოხეშალი მიმღ.
ვნებ. მყ. {და}სახვევი. ხეშელ/რი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ხვეული. ნახეშა მიმღ. ვნებ. წარს. ნახვევი. ნახეშუერი მიმღ. ვნებ. წარს.
ხვევის საფასური. უხეშუ მიმღ. უარყ. {და}უხვეველი. 

Lemma: xeshuuleba  
Number: 28284  
ხეშუულება (ხეშუულებას) ხელოვნ. ხელისუფლება. 

Lemma: xeshuuloba  
Number: 28285  
ხეშუულობა (ხეშუულობას) ხელოვნ. იგივეა, რაც ხელიშუული, -- სახელმწიფო; ხელისუფლება. დიხაში გჷმმაჩამალეფი
ხეშუულობაში ნტერეფი რენა: ყაზაყ., 21.06.1930, გვ. 2 - მიწის გამყიდველები სახელმწიფოს (ხელისუფლების) მტრები
არიან. 

Lemma: xeshpor-i  
Number: 28286  
ხეშფორ-ი (ხეშფორს) ბუნებრივი საზომი ერთეული: ხელის დადება (ს. მაკალ., გვ. 216). ოთხი თითის დადება (მასალები, ტ.
4, ნაწ. 3, გვ. 223). ართი ხეშფორი ქორდუ - ერთი ხელისდადება იყო. ართი ხეშფორით უმონს - ერთი ოთხი თითის
დადებით მეტობს (უფრო მეტია). 

Lemma: xeshkagur-i  
Number: 28287  
ხეშქაგურ-ი (ხეშქაგურს) ხელის შუა გული, -- ნები. კვარჩხანი ხეშქაგურს მაჩენს - მარცხენა ნებზე მეფხანება.
ხეშქაგურიცალო მოჩქ: ქხს, 1, გვ. 316 - ხელისგულივით მოჩანს. ხეშქაგურიცალო მოჩქჷ ჯვეში ოხვამე წენდიხური: კ.
სამუშ., ქართ ზეპ., გვ. 141 - ხელისგულივით მოჩანს ძველი ეკლესია წალენჯიხური. ხეშქაგურშა ქეშამიდოხოდუა: ხალხ.
სიბრ., 1, გვ. 183 - (შუა) ხელის გულში ჩამიჯდაო. შდრ. ლაზ. გური: ხეშ-გური ნები (ნ. მარი). 

Lemma: xeshkosal-i  
Number: 28288  
ხეშქოსალ-ი (ხეშქოსალ/რს) ხელსახოცი. ართი ჩქიმი ხეშქოსალი ვოსქირეე, ვოსქირეე დო დღასი ვა მასქირუუ: ა. ცან.,
გვ. 135 - ერთი ჩემი ხელსახოცი ვაშრე, ვაშრე და (ვერასოდეს) ვერ გავაშრე (გამოცანა: ენა). ხეშქოსალიღ *ხეში+ოქოსალი
ხელის სახვეტი. შდრ. პიშქოსალი. 

Lemma: xechela  
Number: 28289  
ხეჩელა (ხეჩელას) ბოტან. ხარისძირა. იხ. ხარზენი, ხარძენი (ა. მაყ.). 

Lemma: xec-i  
Number: 28290  
ხეც-ი (ხეცის) მხეცი. ინა კოჩი ვარი, -- ხეცი რე - ის კაცი კი არა, -- მხეცია. შდრ. ხეცია (გვარი). 

Lemma: xeca  
Number: 28291  
ხეცა (ხეცას) ხემსი, ლუკმა; მცირე რამ საჭმელი. ირფელს თინა ჭკუმუნსუ დო ხეცა ვარე ჩქიმ ქვარას - ყველაფერს ის ჭამს
და ხემსი არაა ჩემს მუცელში. ხეცას ვაფჩაბდუ: ქხს, 1, გვ. 288 - ხემსს არ მაჭმევდა. შდრ. უხეცეთ, უხეცურო. 

Lemma: xecalior-i  
Number: 28292  
ხეცალიორ-ი (ხეცალიორს) ხელცარიელი. ხეცალიორი მეურს - ხელცარიელი მიდის. 

Lemma: xecapa  
Number: 28293  
ხეცაფა (ხეცაფას) იხ. მილახეცაფა. 

Lemma: xecet  
Number: 28294  
ხეცეთ ზმნზ. ხემსად. ხეცეთ ვორექია - ხემსად ვარო (ე.ი. უჭმელი, უხემსო ვარო). შდრ. ხეცა. 

Lemma: xecia  
Number: 28295  
ხეცია (ხეციას) მხეიძე (გვარი). 

Lemma: xecua  
Number: 28296  
ხეცუა (ხეცუას) იგივეა, რაც ხეცაფა, -- სახელი იხეცუანს ზმნისა -- {წა}ხემსება. ამჭუანი მუთუნი ვემუუხეცუაფუ - ამ დილას
არაფერი წაუხემსებია. ბოშის არძენც, მუქუ ვეხეც: აია, 1, გვ. 23 - ბიჭს აძლევს, თავად არ {წა}იხემსა. იხეცუანს (ქიიხეცუუ
წაიხემსა, ქუუხეცუაფუ წაუხემსებია, ნოხეცუაფუე(ნ) {წა}იხემსებდა თურმე) გრდმ. {წა}იხემსებს. 



Lemma: xec'ik'vil/r-i  
Number: 28297  
ხეწიკვილ/რ-ი (ხეწიკვილ/რს) ხელდასვრილი. 

Lemma: xec'k'uria  
Number: 28298  
ხეწკურია (ხეწკურიას) იხ. ხეჭკურია. 

Lemma: xech'era  
Number: 28299  
ხეჭერა (ხეჭერას) ქერქი, რომელსაც ღომი იკეთებს ქვაბზე. შდრ. ხეჭერუა. 

Lemma: xech'erel-i  
Number: 28300  
ხეჭერელ-ი (ხეჭერელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ხეჭერანს ზმნისა -- ღომის ქერქგაცლილი ქვაბი, -- გასუფთავებული. შდრ.
იმერ. დახანჭალება დასუფთავება, კარგად გარეცხვა (ვ. ბერ.). 

Lemma: xech'erua  
Number: 28301  
ხეჭერუა (ხეჭერუას) სახელი ხეჭერანს ზმნისა -- ფხეკა; ქვაბზე ღომის ქერქის აცლა. ანგურა მუზმა ხეჭერუენი, წინდა
ვამკურცჷ: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 8 - კეცი რამდენიც უნდა ფხიკო, ჭუჭყი არ გამოუვა. ხეჭერანს (ხეჭერუუ ფხიკა, უხეჭერუუ უფხეკია,
ნოხეჭერუე(ნ) ფხეკდა თურმე) გრდმ. ფხეკს; ქვაბს ღომის ქერქს აცლის. უხეჭერანს (უხეჭერუუ გაუფხიკა, გუუხეჭერუუ გაუფხეკია) გრდმ.
სასხ. ქც. ხეჭერანს ზმნისა -- უფხეკს; ქვაბს ღომის ქერქს უცლის. იხეჭერუ{უ}(ნ) (გიიხეჭერუ გაიფხიკა, გოხეჭერე{ლე}(ნ) გაფხეკილა)
გრდუვ. ვნებ. ხეჭერანს ზმნისა -- იფხიკება. ახეჭერუ{უ}(ნ) (გაახეჭერუ გაეფხიკა, გოხეჭერუუ გაჰფხეკია) გრდუვ. ვნებ. უხეჭერანს
ზმნისა -- ეფხიკება; ექერქება ღომის ქერქი. იხეჭერე(ნ) (იხეჭერუ შესაძლებელი გახდა {გა}ფხეკა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
შეიძლება {გა}იფხიკოს, {გა}იქერქოს. ახეჭერე(ნ) (ახეჭერუ შეძლო ეფხიკა, -- , გონოხეჭერუე(ნ) შესძლებია ღომის ქერქის გაცლა)
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. შეუძლია გაფხიკოს; ქვაბს ღომის ქერქი გააცალოს. ოხეჭერაფუანს (ოხეჭერაფუუ აფხეკინა, უხეჭერაფუაფუ
უფხეკინებია, ნოხეჭერაფ{უაფ}უე(ნ) აფხეკინებდა თურმე) კაუზ. ხეჭერანს ზმნისა -- აფხეკინებს; ქვაბს ღომის ქერქს აცლევინებს.
მახეჭერალი მიმღ. მოქმ. მფხეკელი; ქვაბზე ღომის ქერქის გამცლელი. ოხეჭერალი მიმღ. ვნებ. მყ. საფხეკი; ღომის
ქერქგასაცლელი ქვაბი. ხეჭერელი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ფხეკილი; ღომის ქერქგაცლილი (ქვაბი). ნახეჭერა მიმღ. ვნებ. წარს.
ნაფხეკი; ღომის ქერქგანაცალი. ნახეჭერუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ფხეკის საფასური. {უგუ}უხეჭერუ მიმღ. უარყ. {გა}უფხეკ{ელ}ი;
ღომის ქერქგაუცლელი ქვაბი. 

Lemma: xech'ipe  
Number: 28302  
ხეჭიფე (ხეჭიფეს) ხელწვრილი. თი ხეჭიფეს ფერი ხე უღუ სანწალო, -- ვათქუა - იმ ხელწვრილს ისეთი მწარე ხელი აქვს, --
არ თქვა. 

Lemma: xech'k'ud-i  
Number: 28303  
ხეჭკუდ-ი (ხეჭკუდის, ხეჭკუს) იგივეა, რაც ხეჭკუჯი, -- ხელსაწყო (ხელის ჭურჭელი). ხელოსნის (დურგლის) სამუშაო იარაღი. 

Lemma: xech'k'ure  
Number: 28304  
ხეჭკურე (ხეჭკურეს) იგივეა, რაც ხეწკურე, -- ხელდაკრეფილი. ხეჭკურეთ ზმნზ. ხელდაკრეფით დგომა (უბედურების ჟამს). 

Lemma: xech'k'urel-i  
Number: 28305  
ხეჭკურელ-ი (ხეჭკურელს) იგივეა, რაც ხეჭკურე, -- ხელდაკრეფილი. ხეჭკურელი დოგიხუნუდასია სკანი სკუა დო
მოთაშენია! -- ხელდაკრეფილი დამჯდარიყავიო შენს შვილსა და შვილიშვილზეო! (წყევლაა). 

Lemma: xech'k'uria  
Number: 28306  
ხეჭკურია (ხეჭკურიას) იგივეა, რაც ხეწკურია, -- ვისაც ხელდაკრეფით დგომა უყვარს. შდრ. ხეჭკურე. 

Lemma: xech'k'uj-i  
Number: 28307  
ხეჭკუჯ-ი (ხეჭკუჯის, ხეჭკუს) იგივეა, რაც ხეჭკუდი, -- ხელსაწყო. კიდუს ხეჭკუჯი მუთ აღინე, ცეკა ვამაბუდასინი: ქხს, 1, გვ.
220 - კოდალა ხელსაწყოს რით წაიღებს, კალათა რომ არ ეკიდოს. 

Lemma: xexomila  
Number: 28308  
ხეხომილა, ხეხომულა (ხეხომი/ულას) ხელგამხმარი, ხელხმელი. ექ დეემაჸალჷ ართი ხეხომულა კოცჷ: ა. ცაგ., გვ. 42 -
ეს დაუმოყვრდა (დაუამხანაგდა) ერთ ხელგამხმარ კაცს. 

Lemma: xexu  
Number: 28309  
ხეხუ (ხეხუს) კნინ. ხელი, ხელუკა (შეიძლება მოფერებითაც ითქვას). ხეხუ კჷდჷრც ქიგიჭყვართი: ი. ყიფშ., გვ. 137 - ხელი
(ხელუკა) მკერდზე დაიდევ; ხეხუ -- პატარა ხელი ბავშვის ენაზე. იხ. -ხუ2. 

Lemma: xexua  
Number: 28310  
ხეხუა (ხეხუას) სახელი ხეხუნს ზმნისა -- ხეხვა. პროლც ხეხჷნც - იატაკს ხეხავს. ხეხუნს (გოხეხუ გახეხა, გოუხეხუ გაუხეხავს,
გონოხეხუე(ნ) გახეხავდა თურმე) გრდმ. ხეხავს. იხეხუნს (გიიხეხუ გაიხეხა, გუუხეხუ გაუხეხავს) გრდმ. სათავ. ქც. ხეხუნს ზმნისა --
იხეხავს. უხეხუნს (გუუხეხუ გაუხეხა, გუუხეხუ გაუხეხავს) გრდმ. სასხ. ქც. ხეხუნს ზმნისა -- უხეხავს. იხეხუ{უ}(ნ) (გიიხეხუ გაიხეხა,
გოხეხე{ლ/რე}(ნ) გახეხილა) გრდუვ. ვნებ. ხეხუნს ზმნისა -- იხეხება. ახეხუ{უ}(ნ) (გაახეხუ გაეხეხა, გოხეხუუ გახეხვია) გრდუვ. ვნებ.



უხეხუნს ზმნისა -- ეხეხება. იხეხე(ნ) (იხეხუ შესაძლებელი გახდა {გა}ხეხვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ხეხუნს ზმნისა --
შეიძლება {გა}იხეხოს. ახეხე(ნ) (ახეხუ შეძლო {გა}ეხეხა, -- , გონოხეხუე(ნ) შესძლებია გახეხვა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უხეხუნს
ზმნისა -- შეუძლია {გა}ხეხოს. ოხეხაფუანს (ოხეხაფუუ ახეხვინა, უხეხაფუაფუ უხეხვინებია, ნოხეხაფ{უაფ}უე(ნ) ახეხვინებდა თურმე) კაუზ.
ხეხუნს ზმნისა -- ახეხვინებს. მახეხალი მიმღ. მოქმ. მხეხავი. ოხეხალი მიმღ. ვნებ. მყ. სახეხი, სახეხავი. ხეხილი მიმღ. ვნებ. წარს.
{გა}ხეხილი. ნახეხა მიმღ. ვნებ. წარს. ნახეხი. ნახეხუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ხეხვის საფასური. {უგუ}უხეხუ მიმღ. უარყ. {გა}უხეხავი. 

Lemma: xe-xund-i  
Number: 28311  
ხე-ხუნდ-ი (ხე-ხუნდის) ქედის ბორკილი (პ. ჭარ.). შდრ. ხუნდი. 

Lemma: xexu{n}joba  
Number: 28312  
ხეხუ{ნ}ჯობა (ხეხუ{ნ}ჯობას) რელიგ. წმინდა სოლომონის -- ხელოსნობის ღვთაების -- სალოცავი. აღნიშნავდნენ ზეინკლები
და მჭედლები ყოველი წლის 31 დეკემბერს (იხ. ი. ყიფშ., ლექსიკ., გვ. 409-410: ხუჯი). 

Lemma: xe-xuj-i  
Number: 28313  
ხე-ხუჯ-ი (ხე-ხუჯის, ხე-ხუს) ხელ-მხარი; იგივეა, რაც ხეხუნჯობა. რელიგ. ხელ-მხ{ა}რის სალოცავი, სრულდებოდა 31
დეკემბერს გარკვეული რიტუალით (იხ. ს. მაკალ., გვ. 228; 321-322). იხ. სახეხუჯო; ოჭკადირეშიშ ოხვამერი. 

Lemma: xejishtole  
Number: 28314  
ხეჯიშთოლე (ხეჯიშთოლეს) ბოტან. ვაზის ჯიშია; იცოდა მსხვილი მტევანი და გრძელი მარცვლები; თეთრად
დამწიფდებოდა, იანვრამდე არ იკრიფებოდა. გემრიელი იყო და ღვინოც კარგი იცოდა (მასალები, 4, ნაწ. 3, გვ. 154). შდრ.
ხოჯიშ თოლი. 

Lemma: xejghveroba  
Number: 28315  
ხეჯღვერობა (ხეჯღვერობას) ხელმძღვანელობა. ხეჯღვერობა ჯგჷრი რენი, არძო გეგმა კვანწილი რე -
ხელმძღვანელობა როდესაც (რომ) კარგია, ყველა გეგმა კარგად სრულდება (ლამაზადაა). 

Lemma: xv  
Number: 28316  
ხვ იხ. ხუაფა. 

Lemma: xvad  
Number: 28317  
ხვად იხ. ხვალამა. 

Lemma: xvaexe  
Number: 28318  
ხვაეხე (ხვაეხეს) ბ.-მარტ. მარტოხელა. თიშმენდი უღუდუ, ხვაეხე ოსურიენია - იმისი იმედი ჰქონდა, მარტოხელა ქალიაო.
იხ. ხვალახე. 

Lemma: xvaza  
Number: 28319  
ხვაზა (ხვაზას) სასიამოვნო; კარგი, კოხტა. ჩქიმი ხვაზა ბოში - ჩემი კარგი (კოხტა) ბიჭი. 

Lemma: xvazal-i  
Number: 28320  
ხვაზალ-ი (ხვაზალს) სასიამოვნო საუბარი. ჩქიმი თური კათაში ხვაზალი ისჷმედჷ - ჩემი ახლობლების (მახლობელი
ხალხის) სასიამოვნო საუბარი ისმოდა. 

Lemma: xvata  
Number: 28321  
ხვათა ზმნზ. მარტო. 

Lemma: xvatapalo  
Number: 28322  
ხვათაფალო ზმნზ. მარტოდმარტო. ოსიმინანც ხვათაფალო, ართი უღუ საფიქრალი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 14 -
იბღვირება მარტოდმარტო, ერთი აქვს საფიქრალი. იხ. ხვათახვალე. 

Lemma: xvataxvale  
Number: 28323  
ხვათახვალე ზმნზ. მარტოდმარტო; მხოლოდ; მხოლოდ და მხოლოდ; მარტოკა. ხვათახვალე ვადმატენექ გვალო: ქხს, 1,
გვ. 91 - მარტოდმარტო ვერ დაგტოვებ მთლად. ხვათახვალე ართ ოზესჷ, მუდგენ სჷნთე ქიმკარე!: მასალები, გვ. 61 -
მხოლოდ და მხოლოდ ერთ ეზოს რაღაც სინათლე ადგას. ჩაი ხერენდ ხვათახვალე ჩინეთის: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 160 - ჩაი
ხარობდა მარტოდმარტო ჩინეთში. იხ. ხვალე. 

Lemma: xval-i  
Number: 28324  
ხვალ-ი (ხვალ/რს) ხველა. გოგირდუ დო ხვალი ოჭე - გაცივდა და ხველა ჭირს. იხ. ფირტხვალი; ხვალპატონეფი. 

Lemma: xvalama  
Number: 28325  
ხვალამა (ხვალამას) სახელი ოხვამილუანს, ხვადუ(ნ), შეთმეხვადუ(ნ) ზმნათა -- {და}ხვედრა; კუთვნება; {შე}ხვდომა; რიგის
შეხვედრა. ქობხვადუ დო ქომიღუდას: ქხს, 1, გვ. 52 - მხვდება და მქონდეს. ჭუჭელეს ხვადჷ მიკოჯინა: ი. ყიფშ., გვ. 146 -



ჭინჭარს ხვდება მიხედვა. ზღვაქ ფაფირო გინირთუა დო ორგულს კითიში იაწუაფალქ ვახვადუა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 50 -
ზღვა ფაფად იქცა და ორგულს თითის ამოსაწებიც არა ხვდაო. ხვადუ(ნ) (დოხვადუ დახვდა, დოხვალამუ დახვედრია, დონოხვალამუე(ნ)
დახვდებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ხვდება. უხვადუუ(ნ) (ქუუხვადუ შეხვდა, ქოხვამილაფუ შეხვედრია) გრდმ. სასხ. ქც. უხვდება.
ოხვამილუანს (დაახვამილუუ დაახვედრა, დუუხვამილუაფუ დაუხვედრებია, დონოხვამილაფუე(ნ) დაახვედრებდა თურმე) გრდმ.
ახვედრებს. იხვამილუანს (დიიხვამილუუ შეიხვედრა, დუუხვამილუაფუ შეუხვედრებია) გრდმ. სათავ. ქც. ოხვამილუანს ზმნისა --
იხვედრებს. უხვამილუანს (დუუხვამილუუ დაუხვედრა, დუუხვამილუაფუ დაუხვედრებია) გრდმ. სასხვ. ქც. ოხვამილუანს ზმნისა --
უხვედრებს; {გა}უტაცებს. იხვამილე(ნ) (იხვამილუ შესაძლებელი გახდა დახვედრება; მოტაცება; -- ; -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
ოხვამილუანს ზმნისა -- შეიძლება დახვედრა (დახვდეს); შეიძლება გატაცება. ახვამილე(ნ) (ახვამილუუ შეძლო დახვედროდა, --
, დონოხვამილაფუე(ნ) შესძლებია დახვედროდა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უხვამილუანს ზმნისა -- შეუძლია დაახვედროს; შეუძლია
გაიტაცოს. ოხვამილაფუანს (ოხვამილაფუუ ახვედრებინა, უხვამილაფუაფუ უხვედრებინებია, ნოხვამილაფ{უაფ}უე(ნ) ახვედრებინებდა
თურმე) კაუზ. ოხვამილუანს ზმნისა -- ახვედრებინებს; ატაცებინებს. {დო}მახვამილარი, დომახვამილაფარი, დომახვამილე მიმღ. მოქმ.
{და}მხვედრი. დაახვამილარი, დაახვამილაფარი მიმღ. ვნებ. მყ. დასახვედრი, დასახვედრებელი. დოხვალამირი, დოხვამილაფირი მიმღ.
ვნებ. წარს. დახვედრილი, დახვედრებული. დონახვამილა, დონახვამილეფი მიმღ. ვნებ. წარს. დანახვედრი, დანახვედრები.
დონახვამილუერი, დონახვამილაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. დახვედრის საფასური. შდრ. ძველი ქართ. ჰხუედა (კოლხური ხვად
კანონზომიერი შესატყვისია, -- კ. დანელია, ქართ. სალიტ. ენის ისტ., გვ. 94); ლაზ. ხვად: მოგხვადონ გხვდება შენ (ნ. მარი). 

Lemma: xvalaxala  
Number: 28326  
ხვალახალა (ხვალახალას) მარტოობა. შდრ. ხვალახე. 

Lemma: xvalaxe;  
Number: 28327  
ხვალახე; ხვაეხე, ხვაჲახე ბ.- მარტ. (ხვალახეს; ხვაჲახეს) მარტოხელი; მარტო მყოფი; ეული. ჰაი, მუშ მანწარა(რე)
ხვალახე ნგარა: მასალ., გვ. 26 - ჰოი, რა მწარეა მარტოდ ტირილი. ხვალახე კოჩი ცოდა რენია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 183-
მარტოხელა კაცი ცოდვა არისო. ხვალახეთ მულუორექ: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 123 - მარტოხელა ვდგავარ. 

Lemma: xvalaxoba  
Number: 28328  
ხვალახობა (ხვალახობას) იგივეა, რაც ხვალახალა. 

Lemma: xvale  
Number: 28329  
ხვალე ზმნზ. მარტო, მხოლოდ, მარტო ერთი. გამკიტოუ ხვალე აკა თე ვეზირი: ი. ყიფშ., გვ. 106 - დატოვა მარტო ერთი ეს
ვეზირი. ხვალე ეკიხვენუაფუ ართი განიშე ყებურსიე...: ი. ყიფშ., გვ. 10 - მარტო რომ იქნება დამჯდარი ერთ მხარეს
კერიაზე. ხვალე მა ვაბღოლამუ: ქხს, 1, გვ. 69 - მარტო მე არ დამმართნია. შდრ. ლაზ. ხვალა, ხუ̂ალა მარტო (ნ. მარი). 

Lemma: xvalo  
Number: 28330  
ხვალო ზმნზ. იგივეა, რაც ხვალე, -- მარტო. შდრ. ძვ. ქართ. მხოლო მარტო. 

Lemma: xvalo-xvale  
Number: 28331  
ხვალო-ხვალე ზმნზ მარტოდმარტო. ხვალო-ხვალე ქუდობსქიდი ომბოლქ უმინჯურო მა: ქხს, 1, გვ. 164 - მარტოდმარტო
დავრჩი ობოლი უპატრონოდ მე. 

Lemma: xvalp'at'onep-i  
Number: 28332  
ხვალპატონეფ-ი (ხვალპატონეფ/მ/ნ-ს) ხველა ბატონები. ხვალპატონეფი უზოჯუნს, ღორონთი, დიიხვამუ იში სახელქ! -
ხველაბატონები უბრძანდება, ღმერთო, დაილოცოს იმისი სახელი. იხ. ხვალი. შდრ. იმერ. ხველა-ბატონები (ვ. ბერ.). 

Lemma: xvalua  
Number: 28333  
ხვალუა (ხვალუას) სახელი ხვალუნს ზმნისა -- ხველა, ხველება. ჯვეშებურო ვა შქჷრენა, ვა ხვალუნა, ვა კუსანა: მასალ.,
გვ. 117 - ძველებურად აღარ შიათ, არ ახველებენ, არ კვნესიან. ოხვალაფუანს, გორგილაფირი რე - ახველებს,
გაცივებულია. გობხვალუნქია... დო უკული მიმებლენქია: მ. ხუბ., გვ. 20 - დავახველებო... და შემდეგ შემოვალო. ხვალუნს
(გოხვალუ დაახველა, გუუხვალუ დაუხველებია, გონოხვალუე(ნ) დაახველებდა თურმე) გრდმ. ახველებს. ახვალე(ნ) (ახვალუ შეძლო
ეხველა, -- , გონოხვალუე(ნ) შესძლებია დაეხველებინა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ხვალუნს ზმნისა -- შეუძლია ახველოს.
ოხვალაფუანს (ოხვალაფუუ ახველებინა, უხვალაფუაფუ უხველებინებია, ნოხვალაფ{უაფ}უე(ნ) ახველინებდა თურმე) კაუზ. ხვალუნს
ზმნისა -- ახველებინებს. მახვალარი, მახვალაფუ (//*მახვალაფური) მიმღ. მოქმ. {და}მხველებელი. ოხვალარი, ოხვალაფუ (//*ოხვალაფური)
მიმღ. ვნებ. მყ. {და}სახველებელი. გოხვალირი მიმღ. ვნებ. წარს. დახველებული ნახვალა მიმღ. ვნებ. წარს. ნახველი; ნახველები.
ნახვალუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ხველების საფასური. {უგუ}უხვალუ მიმღ. უარყ. {და}უხველებელი. იხ. ფირტხვალი; შდრ. ლაზ.
ხვალ: ოხვალუ ხველა, ხველება (ნ. მარი). 

Lemma: xvama  
Number: 28334  
ხვამა, ხვამაფა, ხვამუა (ხვამა{ფა}-ს, ხვამუას) სახელი ხვამანს, იხვამუუ(ნ) ზმნათა -- ლოცვა. ხვამარდი ხვამათ
გილურსია: თ. სახოკ., გვ. 269 - ხომალდი ლოცვით დადისო. გაგმეთხუ დიდაქ ბოშის, ქომონჯიში ნაშქურენჯი მუში
ხვამაში მოხ მუთა უჸუნუაფუ თეშა: აია, 1, გვ. 21 - გამოეთხოვა დედა შვილს, (და) ქმრისგან დაშინებულს თავისი ლოცვის
გარდა არაფერი გაუტანებია მისთვის. ბირგულც აშკვანს, ხვამულენს: ქხს, 1, გვ. 203 - მუხლს იყრის, ლოცულობს. დიდა
სქუას ჭყანსიანი, ძუძუეფი ხვამანსია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 37 - დედა შვილს რომ წყევლისო, ძუძუები ლოცავსო. ახვამანა
ართიანც: მასალ., გვ. 65 - ულოცავენ ერთმანეთს. ქღორონთი, დიიხვამ თქვან სახელქ! ღმერთო, დაილოცოს თქვენი
სახელი! დიხვამ თქვან სახელქ! მიდგაშ ჸუდეს ზოჯუნთუ: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 129 - დაილოცოს თქვენი სახელი! ვის სახლშიც
ბრძანდებით. ხვამანს (დოხვამუ დალოცა, დოუხვამუ დაულოცავს, დონოხვამუე(ნ) დალოცავდა თურმე) გრდმ. ლოცავს. ხვამულენს
(მხოლოდ აწმყოს წრის მწკრივებში) გრდუვ. სტატიკ. ლოცულობს. ხვამულენს (იყენ. იხვამანს ილოცებს, იხვამუ ილოცა, უხვამუ
ულოცავს) გრდუვ. საშ.- მოქმ. ლოცულობს. ახვამანს (დაახვამუ დაულოცა, დოუხვამაფუ დაულოცავს) გრდმ. ულოცავს რასმე; სხვა
პირთან სადღეგრძელოს გადადის. იხვამანს (დიიხვამუ დაილოცა, დუუხვამუუ დაულოცავს) გრდმ. სათავ. ქც. ხვამანს ზმნისა --
ლოცავს თავისას. იხვამანს (გიიხვამუ გაილოცა, გოხვამე{ლ/რე}(ნ) გალოცვილა) გრდუვ. ვნებ. ილოცება. უხვამანს//უხვამუნს



(დუუხვამუ დაულოცა, დუუხვამუუ//დუუხვამაფუ დაულოცავს//გადაულოცავს) გრდმ. სასხვ. ქც. ახვამანს ზმნისა -- ულოცავს;
სადღეგრძელოს გადასცემს (გადაულოცავს). იხვამუ{უ}(ნ) (დიიხვამუ დაილოცა, დოხვამე{ლ/რე}(ნ) დალოცვილა) გრდუვ. ვნებ.
ხვამანს ზმნისა -- ილოცება. ახვამუ{უ}(ნ) (დაახვამუ დაელოცა, დოხვამუუ // დოხვამაფუ დალოცვია) გრდუვ. ვნებ. უხვამუნს ზმნისა --
ელოცება. იხვამე(ნ) (იხვამუ შესაძლებელი გახდა {და}ლოცვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ხვამანს ზმნისა -- შეიძლება
{და}ილოცოს. ახვამე(ნ) (ახვამუ შეძლო {და}ელოცა, -- , დონოხვამუე(ნ) შესძლებია დაელოცა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უხვამანს
ზმნისა -- შეუძლია {და}ლოცოს. ოხვამაფუანს (ოხვამაფუუ ალოცვინა, უხვამაფუაფუ ულოცვინებია, ნოხვამაფ{უაფ}უე(ნ) ალოცვინებდა
თურმე) კაუზ. ხვამანს ზმნისა -- ალოცვინებს. მახვამალი, მახვამური მიმღ. მოქმ. მლოცავი, მლოცველი. ოხვამალი, ოხვამური მიმღ.
ვნებ. მყ. სალოცავი, სალოცველი. ხვამერი, ხვამილი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ლოცვილი. ნახვამა, ნახვამუ მიმღ. ვნებ. წარს. ნალოცი.
ნახვამუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ლოცვის საფასური. {უდუ}უხვამუ მიმღ. უარყ. {და}ულოცავი. იხ. ოხვამე; ოხვამერი//ოხვამური.
შდრ. ლაზ. ხვამ: ოხვამუ ლოცვა (ნ. მარი). 

Lemma: xvamaz-i  
Number: 28335  
ხვამაზ-ი, ხვამაზუა (ხვამაზის, ხვამაზუას) ჩასუქებულის აჩქარებული და კოხტა სიარული. 

Lemma: xvama  
Number: 28336  
ხვამა დო წირუა, ხვამა-წირუა (ხვამა დო წირუას, ხვამა-წირუას) ლოცვა-წირვა, ლოცვა და წირვა. ვართი მოგიხვარუანს
სქანი ხვამა-წირუას: ქხს, 1, გვ. 122 - არც მოგახმარს (მოგაშველებს) შენს წირვა-ლოცვას. მა წამიჸუნუა ჩქიმი ხვამა დო
წირუა: მ. ხუბ., გვ. 74 - მე წამიხდინაო ჩემი ლოცვა და წირვა. 

Lemma: xvamard-i  
Number: 28337  
ხვამარდ-ი (ხვამარდის) ხომალდი. ჩქჷ ვორეთ დიდი ხვამარდი: მასალ., გვ. 79 - ჩვენ ვართ დიდი ხომალდი. ჩქიმ ბედიშ
ხვამარდიქ ზღვაპის ქაკმაქვიშუ მა: ქხს, 1, გვ. 163 - ჩემი ბედის ხომალდმა ზღვისპირზე გამრიყა (მიმასილა) მე.
ხვამარდიქითჷ გაჩენდჷ დო იაკრი ქაჸოთესჷ გიმე: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 15 - ხომალდიც გაჩერდა და ღუზა ჩაუშვეს ქვევით. 

Lemma: xvamardi  
Number: 28338  
ხვამარდი, ხვამარდე (ხვამარდის, ხვამარდეს) დალოცვილი (სიტყვ.-სიტყვ. ლოცვა-მადლი). ვუმარდუთ
ხემანჯღვერენს..., ხვამარდი დო კვათიერს: ქხს, 1, გვ. 313 - ვუმადლით ხელმძღვანელებს..., დალოცვილსა და გამჭრიახს.
ირ(ი) სქჷლედიში ჭყოლოფუა, სი ხვამარდე!: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 17 - ყოველი არსებისათვის წყალობავ, შე
დალოცვილო! შდრ. ხვამა, მარდი. 

Lemma: xvamardul-i  
Number: 28339  
ხვამარდულ-ი (ხვამარდულს) დალოცვილი. ხვამარდული მშვიდობა//შვიდება დალოცვილი მშვიდობა. გუმორძგუა...
ულიმურ რინასი დო ხვამარდულ მშვიდობას: ქხს, 1, გვ. 313 - გაუმარჯოს (გამარჯვება)... უომრად (უომრო) ყოფნასა და
დალოცვილ მშვიდობას. 

Lemma: xvamapa  
Number: 28340  
ხვამაფა (ხვამაფას) იგივეა, რაც ხვამა, ხვამუა, -- {და}ლოცვა. 

Lemma: xvamel-i  
Number: 28341  
ხვამელ-ი, ხვამერ-ი (ხვამელ/რ-ს) მიმღ. ვნებ. წარს. ხვამანს ზმნისა -- {და}ლოცვილი. სქანი სახელი ხვამელი: ი. ყიფშ.,
გვ. 186 - შენი სახელი დალოცვილი. 

Lemma: xvamer-i  
Number: 28342  
ხვამერ-ი (ხვამერს) იგივეა, რაც ხვამელი. 

Lemma: xvamil-i  
Number: 28343  
ხვამილ-ი (ხვამილ/რს) იგივეა, რაც ხვამირი. 

Lemma: xvamilapa1  
Number: 28344  
ხვამილაფა1 (ხვამილაფას) სახელი ხვამილაფულენს, იხვამილუანს ზმათა -- {და}ტაცება; აჩქარებით აღება, ხელის
ჩავლება, სწრაფად ხელში ჩაგდება. ოკო თიში ხვამილაფა: მ. ხუბ., გვ. 68 - უნდა მისი {მო}ტაცება. თე ჟირი ბოშეფი ცირაში
ოხვამილაფუშა მიიშესჷ: ი. ყიფშ., გვ. 64 - ეს ორი ბიჭი ცირას მოსატაცებლად მიდიოდნენ. სქანი სქუა თიშენი იხვამილუუა
ნგერქ: ი. ყიფშ., გვ. 14 - შენი შვილი იმიტომ მოიტაცაო მგელმა. მუჭო გერია დოჸვილჷ ნი, ე ცირა ქიიხვამილუუ: ა. ცაგ.,
გვ. 23 - როგორც კი გერია მოკლა, ეს გოგო მოიტაცა. ხვამილაფულენს (მხოლოდ აწმყოს წრის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ.
იტაცებს, აჩქარებით იღებს. ხვამილაფულენს (იყენ. ქიიხვამილუანს მოიტაცებს, ქიიხვამილუუ მოიტაცა, ქოუხვამილუაფუ მოუტაცებია,
ქონოხვამილაფუე(ნ) მოიტაცებდა თურმე) გრდუვ. საშ.- მოქმ. იტაცებს, აჩქარებით იღებს რასმე. იხვამილუანს (ქიიხვამილუუ მოიტაცა,
ქუუხვამილუაფუ მოუტაცებია, ქონოხვამილაფუე(ნ) მოიტაცებდა თურმე) გრდმ. სათავ. ქც. მოიტაცებს; ხელს სტაცებს (თავისთვის).
უხვამილუანს (უხვამილუუ უტაცა, დაუჭირა (რაღაც); უხვამილუაფუ უტაცია, დაუჭერია (რაღაც)) გრდმ. სასხვ. ქც. ხვამილაფულენს
ზმნისა -- უტაცებს, ჩაუვლებს, უჭერს (რაღაცას). იხვამილუაფუ{უ}(ნ) (ქიიხვამილუუ მოიტაცა; ხვამილაფე{ლ/რე}(ნ) გატაცებულა,
დაჭერილა (რაღაც)) გრდუვ. ვნებ. იხვამილუანს ზმნისა -- გატაცებულ იქნება, დაჭერილ იქნება (რაღაც). ახვამილუაფუ{უ}(ნ)
(ქაახვამილუუ შეძლო მოეტაცა, დაეჭირა; ქოხვამილაფუუ მოსტაცებია, დასჭერია (რაღაც)) გრდუვ. ვნებ. უხვამილუანს ზმნისა --
გატაცებულ ექნება; დაჭერილ (ხელდავლებულ) ექნება. იხვამილე(ნ) (იხვამილუ შესაძლებელი გახდა გატაცება, დაჭერა
რაღაცისა; -- ; -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. იხვამილუანს ზმნისა -- შეიძლება გაიტაცოს, ხელი დაავლოს (რაღაცას).
ახვამილე(ნ) (ახვამილუ შეძლო გაეტაცა, ხელი დაევლო; -- ; ნოხვამილაფუე(ნ) შესძლებია გატაცება, ხელის დავლება) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. უხვამილუანს ზმნისა -- შეუძლია გაიტაცოს, ხელი დაავლოს. ოხვამილაფუანს (ოხვამილაფუუ გაატაცებინა, ხელი
დაავლებინა; უხვამილაფუაფუ გაუტაცებინებია, ხელი დაუვლებინებია) კაუზ. ხვამილაფულენს ზმნისა -- ატაცებინებს,



ავლებინებს ხელს. მახვამილაფარი მიმღ. მოქმ. {გა}მტაცებელი; {ჩა}მვლები (ხელისა). ოხვამილაფარი მიმღ. ვნებ. მყ.
{გა}სატაცებელი; ხელ{ჩა}სავლები. ხვამილაფირი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ტაცებული; ხელ{ჩა}ვლებული. ნახვამილეფი მიმღ. ვნებ.
წარს. {გა}ნატაცები; ხელ{ჩა}ნავლები. ნახვამილაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ტაცების, ხელის {ჩა}ვლების საფასური. უხვამილაფუ
მიმღ. უარყ. {გა}უტაცებელი; ხელ{ჩა}უვლებელი. 

Lemma: xvamilapa2  
Number: 28345  
ხვამილაფა2 (ხვამილაფას) სახელი ოხვამილუანს ზმნისა -- {და}ხვედრება. ოხვამილუანს ქომონს ამბეს: ქხს, 1, გვ. 215 -
ახვედრებს ქმარს ამბავს. მოლართჷ გიორგიშ ოხვამილაფუშა: მ. ხუბ., გვ. 152 - წამოვიდა გიორგისთან შესახვედრად.
ოხვამილუანს (დაახვამილუუ დაახვედრა, დუუხვამილუაფუ დაუხვედრებია, დონოხვამილაფუე(ნ) დაახვედრებდა თურმე) გრდმ.
ახვედრებს. 

Lemma: xvamir-i  
Number: 28346  
ხვამირ-ი (ხვამირს) იხ. ხვამელი, ხვამერი, ხვამილი, -- დალოცვილი. მახინჯიში მახინჯი ხვამილი რენია: ხალხ. სიბრ.,
1, გვ. 85 - ქურდის ქურდი დალოცვილიაო. ხვამირო ქიდიიტუ დო მიდართჷ: ა. ცაგ., გვ. 55 - დალოცვილი (დალოცვილად)
დატოვა და წავიდა. 

Lemma: xvamua  
Number: 28347  
ხვამუა (ხვამუას) იგივეა, რაც ხვამა, -- {და}ლოცვა. იჸუუ მეხვამუაქ, გინოხვამუაქ: მ. ხუბ., გვ. 6 - შეიქნა მილოცვა,
გადალოცვა. 

Lemma: xvamura  
Number: 28348  
ხვამურა // ხვიმირ-ი // ხვიმრა (ხვამურას // ხვიმირს // ხვიმრას) ხვიმირა; ხვრელი. ჭუკი ხვამურას ვენტირედუა დო
კუდელიშა კოტუენს მიკმიკირანდუა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 179 - თაგვი ხვიმირაში ვერ ეტეოდაო და კუდზე ქოთნებს იბამდაო.
ჭუკი ხვიმრას ვენტირედუა დო ტუტლა (ჭურა) ქეკიბუნუა: იქვე, გვ. 179 - თაგვი ხვიმირაში ვერ ეტეოდა და ჭურა (აყირო)
მოიკიდაო. ჭუკი ხვიმირს ვენტირედუ...: თ. სახოკ., გვ. 268 - თაგვი ხვრელში არ (ვერ) ეტეოდა... 

Lemma: xvamca  
Number: 28349  
ხვამცა (ხვამცას) ბოტან. დეკა. იხ. ხვანცა (ა. მაყ.). შდრ. შკერი; შქერი, ფშქერი. 

Lemma: xvantaler-i  
Number: 28350  
ხვანთალერ-ი (ხვანთალერს) მიმღ. ვნებ. წარს. ხვანთალანს ზმნისა -- ძალიან გასუფთავებული, კარგად დაბანილი. 

Lemma: xvantalua  
Number: 28351  
ხვანთალუა (ხვანთალუას) სახელი ხვანთალანს ზმნისა -- კარგად განბანა; ძლიერ გასუფთავება. მიდურქ აბაშაშა (აბაშა-
წყარიშა) დო გივხვანთალანქ ტანს - წავალ აბაშაზე (აბაშა-მდინარეზე-წყალზე) და გავიკრიალებ (დავიბან) ტანს.
ხვანთალანს (გოხვანთალუუ გაასუფთავა, დაბანა; გუუხვანთვალუუ გაუსუფთავებია, კარგად დაუბანია; გონოხვანთალუე(ნ)
გაასუფთავებდა, კარგად დაბანდა თურმე) გრდმ. ძალიან ასუფთავებს; კარგად ბანს. იხვანთალანს (გიიხვანთალუუ დაიბანა,
გაისუფთავა ტანი; გუუხვანთალუუ დაუბანია, კარგად გაუსუფთავებია ტანი) გრდმ. სათავ. ქც. ხვანთალანს ზმნისა -- იბანს,
ისუფთავებს ტანს. უხვანთალანს (გუუხვანთალუუ დაუბანა, გაუსუფთავა კარგად ტანი; გუუხვანთალუუ დაუბანია, კარგად
გაუსუფთავებია ტანი) გრდმ. სასხ. ქც. ხვანთალანს ზმნისა -- უბანს, კარგად უსუფთავებს ტანს. ხვანთალერ-ი მიმღ. ვნებ. წარს.
კარგად დაბანილი, გასუფთავებული (ტანი). 

Lemma: xvantkar-i  
Number: 28352  
ხვანთქარ-ი (ხვანთქარს) ხონთქარი. იშ დოხორეს დიდება რე შესაფერი ხვანთქარიში: ი. ყიფშ., გვ. 108 - იმის სასახლეში
დიდებაა შესაფერი ხონთქრისა. 

Lemma: xvant'al-i  
Number: 28353  
ხვანტალ-ი (ხვანტალს) წრიალი. 

Lemma: xvanc-i  
Number: 28354  
ხვანც-ი (ხვანცის) ბაიბური, ჩამი-ჩუმი, ძვრა, {მო}ძრაობა. მერქაში მამალას ვეპალუუდ კოჩიშ ხვანცი: მასალ., გვ. 70 -
თვალის დახამხამებაში კაცის ბაიბური შეწყდა. 

Lemma: xvanca  
Number: 28355  
ხვანცა (ხვანცას) ბოტან. იგივეა, რაც ხვამცა, -- დეკა (ა. მაყ.). 

Lemma: xvancal-i  
Number: 28356  
ხვანცალ-ი (ხვანცალ/რს) ნძრევა, რხევა; სწრაფი კლაკნა, სხმარტალი (თევზის, ქვეწარმავლისა...) // მოუსვენრად ყოფნა,
ცქმუტვა, -- ხვანცალი. მუჭო გური ამიბორჯინი, მერჭყვადუდას სი ხვანცალი: შ. ბერ., გვ. 185 - გული როგორ ამიფორიაქე,
შეგწყდომოდეს შენ ხვანცალი. შდრ. გურ., იმერ. ხვანცალი თევზისა და ქვეწარმავლის სწრაფი მოძრაობა (გ. შარაშ.); ახლად
დაჭერილი თევზის მოძრაობა-ხტომაზე იტყვიან (ს. ჟღ.); ფხაკური, მიტრიალ-მოტრიალება (მ. ალავ., 3). 

Lemma: xvancalua  
Number: 28357  



ხვანცალუა (ხვანცალუას) იგივეა, რაც ხვანცალი, -- სახელი ხვანცალანს, იხვანცალუ(ნ) ზმნათა -- ნძრევა, რხევა, სწრაფი
კლაკნა, სხმარტალი, ცქმუტვა, ხვანცალი. ათაქ მუდგარენი, იხვანცალუ - აქ რაღაცაა ინძრევა, ხვანცალობს. მარა ის
ვადუუხვანცალუაფუ: ი. ყიფშ., გვ. 21 - მაგრამ ის არ განძრეულა. შურდგჷმუ დო უდგჷმუქ არძოქ ქჷდიხვანცალუუ: მასალ.,
გვ. 62 - სულიერი და უსულო ყველა შეინძრა. ხვანცალანს (იყენ. იხვანცალუ ინძრევა, უხვანცალინუ განძრეულა, ნოხვანცალუე(ნ)
ინძრეოდა თურმე) გრდუვ. საშ.- მოქმ. ხვანცალობს, ინძრევა. იხვანცალუ(ნ) (დიიხვანცალუ{უ} გაინძრა, დუუხვანცალუაფუ განძრეულა)
გრდუვ. ვნებ. ინძრევა, ირხევა; ხვანცალობს. ახვანცალე(ნ) (ახვანცალუ შეძლო განძრეულიყო, -- , დონოხვანცალუე(ნ) შესძლებია
განძრევა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ხვანცალანს ზმნისა -- შეუძლია {გა}ანძრიოს; გაახვანცალოს. მახვანცალარი, მახვანცალუ მიმღ.
მოქმ. {გა}მნძრევი. ოხვანცალარი, ოხვანცალუ მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}სანძრევი. ხვანცალერი, ხვანცალაფირი მიმღ. ვნებ. წარს.
{გა}ნძრეული, {გა}ხვანცალებული. ნახვანცალუ/ა, ნახვანცალეფი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნანძრევი, {გა}ნახვანცალები.
ნახვანცალაფუერი, ნახვანცალუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნძრევის, {გა}ხვანცალების საფასური. უხვანცალუ, უხვანცალაფუ მიმღ. უარყ.
{გა}უნძრეველი. 

Lemma: xvancap-i  
Number: 28358  
ხვანცაფ-ი (ხვანცაფის) იგივეა, რაც ხვანცალი. 

Lemma: xvandzgal-i  
Number: 28359  
ხვანძგალ-ი (ხვანძგალ/რს) იგივეა, რაც ღვანძგალი, -- უშნოდ წინდაუხედავი, არასასიამოვნო ლაპარაკი, -- როტვა. 

Lemma: xvandzgua  
Number: 28360  
ხვანძგუა (ხვანძგუას) იგივეა, რაც ღვანძგუა, -- უშნოდ ჭამა. 

Lemma: xvanc'k'al-i  
Number: 28361  
ხვანწკალ-ი (ხვანწკალ/რს) იგივეა, რაც ღვანწკალი, -- დაბალ და წვრილ ხმაზე არასასიამოვნო ლაპარაკი, -- უშნო
საუბარი. 

Lemma: xvanc'k'ua  
Number: 28362  
ხვანწკუა (ხვანწკუას) იგივეა, რაც ღვანძგუა, -- ძლივს ჭამა. 

Lemma: xvanch'k'al-i  
Number: 28363  
ხვანჭკალ-ი (ხვანჭკალ/რს) იგივეა, რაც ღვანჯგალი, -- უშნოდ ლაპარაკი. 

Lemma: xvanxval-i  
Number: 28364  
ხვანხვალ-ი (ხვანხვალ/რს) შმუშნა, ცქმუტვა; ხვანხვალი; ფხაკური. შდრ. იმერ. ხვანხვალი ხვარხვალი, ფხაკური,
მიტრიალ-მოტრიალება (ვ. ბერ.). 

Lemma: xvanj-i1  
Number: 28365  
ხვანჯ-ი1, ხვანჯა (ხვანჯას) ზოოლ. იგივეა, რაც კერი, კეში, -- კერატი. უყვარ ღეს უძახუნა კეში დო ხვანჯას - დაუკოდავ
ღორს ეძახიან კერატს და `ხვანჯას'. 

Lemma: xvanj-i2  
Number: 28366  
ხვანჯ-ი2 (ხვანჯის) თოკი. 

Lemma: xvanjg-i  
Number: 28367  
ხვანჯგ-ი (ხვანჯგის) იგივეა, რაც ხვანჯი1, -- . კერატი. 

Lemma: xvanjgal-i  
Number: 28368  
ხვანჯგალ-ი (ხვანჯგალ/რს) იგივეა, რაც ხვანჭკალი, ღვანჯგალი, -- უაზრო და მოურიდებელი ლაპარაკი; დაუფიქრებელი
ლაპარაკი; როტვა. გადატ. არშიყობა (დ. ფიფია); კუნტრუში. ბადჷდი პიც იხოკჷნცჷ, თინა ხოლო იხვანჯგალჷ - ბებერი
პირს იპარსავს, ისიც კი როტავს. გადატ. კუნტრუშობს. ხვანჯგალანს (ხვანჯგალუუ უაზროდ ილაპარაკა, უხვანჯგალუუ უაზროდ
ულაპარაკნია, ნოხვანჯგალუე(ნ) უაზროდ ლაპარაკობდა თურმე) გრდმ. უაზროდ ლაპარაკობს, როტავს. 

Lemma: xvanjgua  
Number: 28369  
ხვანჯგუა (ხვანჯგუას) სახელი ხვანჯგუნს ზმნისა -- 1. უგულოდ ჭამა; 2. კოჭლი კაცის სიარული. იხ. ღვანჯგუა. 

Lemma: xvanjk'ola  
Number: 28370  
ხვანჯკოლა (ხვანჯკოლას) იგივეა, რაც ხანჭიკოლა (ი. ყიფშ.), ხაჯკოლა (ა. მაყ.). 

Lemma: xvara1  
Number: 28371  
ხვარა1 (ხვარას) იგივეა, რაც ხორა, -- 1. ქაჩალი. ხვარას ხვარა ვადუუძახი-და, აშო ქჷდოგიძახჷ: ი. ყიფშ., გვ. 177 -
ქაჩალს ქაჩალი თუ არ დაუძახე, აქეთ დაგიძახებს. 2. გადატ. ზარმაცი. ეფშა ქვარა -- გურაფას ხვარა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 44
- სავსე მუცელი - სწავლისას ზარმაცი (ქაჩალი). 



Lemma: xvara2  
Number: 28372  
ხვარა2, ხვარება (ხვარას, ხვარებას) სახელი იხვარენს, მეეხვარებუ(ნ), ოხვარუ(ნ) ზმნათა -- {მო}ხმარება, შველა, ხელის
გამართვა. ქუმოთხით შემწეობა, გაჭირებულს ვახვარუნო?: ქხს, 1, გვ. 40 - მათხოვეთ შემწეობა, გაჭირვებულს არ შველის?
ოხაჩქუს ოხვარ- თოხნაში ეხმარება. წამალი მუთუნც ვამოხვარუ: ქხს, 1, გვ. 40 - წამალი არაფერს არ მშველის. შურიშა
მომიხვარითია: ქხს, 1, გვ. 271 - (ჩემს) სულს უშველეთო. კოჩიშ სქუას ნარტი მუთუნს ვახვარუნო?: ი. ყიფშ., გვ. 119 - კაცის
შვილს ნატვრა არაფერს (არ) შველისო? ხვარენს (იყენ. იხვარუ იხმარა, უხვარებუ უხმარია, ნოხვარებუე(ნ) ხმარობდა თურმე) გრდუვ.
საშ.- მოქმ. ხმარობს, იყენებს. ოხვარუ(ნ) (მეეხვარუ მოეხმარა, მოხვარებუ მოხმარებია, მონოხვარებუე(ნ) მოეხმარებოდა თურმე)
გრდუვ. ვნებ. ეხმარება. იხვარს (იხვარუ იხმარა, უხვარებუ უხმარია) გრდმ. სათავ. ქც. ხვარენს ზმნისა -- იხმარს. იხვარუანს
(მიიხვარუუ მოიშველია, მუუხვარუაფუ მოუშველებია) გრდმ. სათავ. ქც. ხვარენს ზმნისა -- იხმარს თავისთვის, იშველიებს; იყენებს.
იხვარებუ{უ}(ნ) (მიიხვარინუ მოხმარებულ იქნა, მოხვარებე{ლ/რე}(ნ) მოხმარებულა) გრდუვ. ვნებ. იხმარება. ახვარებუ{უ}(ნ)
(მაახვარებუუ(ნ) მოეხმარება, მაახვარინუ მოეხმარა, მოხვარებუუ მოხმარებია) გრდუვ. ვნებ. ეხმარება. იხვარინე(ნ) (იხვარინუ
შესაძლებელი გახდა {მო}ხმარება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ხვარენს ზმნისა -- შეიძლება {მო}ხმარება (დახმარება).
ახვირინე(ნ) (ახვირინუ შეძლო დახმარებოდა, -- , ნოხვარებუე(ნ) შესძლებია {მო}ხმარება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უხვარუანს ზმნისა
-- შეუძლია {მო}იხმაროს. ოხვარებაფუანს (ოხვარებაფუუ {მო}ახმარებინა, უხვარებაფუაფუ {მო}უხმარებინებია, ნოხვარებაფ{უაფ}უე(ნ)
ახმარებინებდა თურმე) კაუზ. ხვარენს ზმნისა -- ახმარებინებს. მახვარებელი, მოხვარე მიმღ. მოქმ. {მო}მხმარებელი, მომხმარე.
ოხვარებელი, ოხვარე მიმღ. ვნებ. მყ. {მო}სახმარებელი. ხვარებული მიმღ. ვნებ. წარს. {მო}ხმარებული. ნახვარები, ნახვარებუ მიმღ.
ვნებ. წარს. {მო}ნახმარი, {მო}ნახმარები. ნახვარებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {მო}ხმარების საფასური. უხვარებუ მიმღ. უარყ.
{მო}უხმარებელი. შდრ. ლაზ. ხმარ: ოხმარუ მოხმარება (ნ. მარი). 

Lemma: xvarava  
Number: 28373  
ხვარავა (ხვარავას) ბოტან. აბრეშუმა (ი. ყიფშ.). 

Lemma: xvarapa  
Number: 28374  
ხვარაფა (ხვარაფას) იგივეა, რაც ხვარა2, ხვარება. 

Lemma: xvareba  
Number: 28375  
ხვარება (ხვარებას) იგივეა, რაც ხვარა2, ხვარაფა, -- ხმარება. ჭიჭე ტყურა ოკო იხვარე: ქხს, 1, გვ. 42 - ცოტა ტყუილი უნდა
იხმარო. ეს ანწი მუთას ოხვარ: მ. ხუბ., გვ. 26 - ამას აწი არაფერს ეხმარება. 

Lemma: xvartkal-i  
Number: 28376  
ხვართქალ-ი (ხვართქალ/რს) ფრთხიალი; ჩქარი მოძრაობა (მაგ., თევზისა). // გადატ. ადამიანზედაც ითქმის. ჩქიმდა
ქიმიხვართქალი: ქხს, 1, გვ. 108 - ჩემთან მოფრთხიალდი. ჩხომი იხვართქალუ - თევზი ფრთხიალებს (ფართხალებს).
ხვართქალანს (იხვართქალუ იფრთხიალა, უხვართქალინუ უფრთხიალია, ნოხვართქალუე(ნ) ფრთხიალებდა თურმე) გრდუვ. საშ.- მოქმ.
ფრთხიალებს. შდრ. რაჭ. ხვათქუნი თევზის წყალში სწრაფი მოძრაობა (ქეგლ). 

Lemma: xvartkala  
Number: 28377  
ხვართქალა (ხვართქალას) ვისაც ხვართქალი სჩვევია, -- ფრთხიალი ახასიათებს. მიწიი, მიშო გოკო ხვართქალა შური?
- მითხარი, ვისთვის გინდა ფრთხიალა სული? ხვართქალა ჩხომი; ხვართქალა ძღაბი - ფრთხიალა თევზი; გოგო. 

Lemma: xvariel-i  
Number: 28378  
ხვარიელ-ი (ხვარიელს) ხვავრიელი, ბარაქიანი. ხემხვაიოდა ხვარიელი: ქხს, 1, გვ. 33 - ხელხვავი-ოდა ხვავრიელი. 

Lemma: xvario  
Number: 28379  
ხვარიო ზმნზ. ბლომად, ხვავიანად. ხვარიო აკეთენდუ დიაჩქიმი ღუმუს დო ლებიას - ბლომად (ხვავიანად) აკეთებდა
დედაჩემი ღომსა და ლობიოს. ბამბე ხვარიო უღუდუ - ბამბა ბლომად ჰქონდა. 

Lemma: xvark'aler-i  
Number: 28380  
ხვარკალერ-ი (ხვარკალერს) მიმღ. ვნებ. წარს. ხვარკალანს ზმნისა -- გაკრიალებული, ძლიერ გასუფთავებული. 

Lemma: xvark'alua  
Number: 28381  
ხვარკალუა (ხვარკალუას) სახელი ხვარკალანს ზმნისა -- გაპრიალება, კარგად გასუფთავება, გაკრიალება. ხვარკალანს
(გოხვარკალუუ გააკრიალა, გოუხვარკალუუ გაუკრიალებია, გონოხვარკალუე(ნ) გააკრიალებდა) გრდმ. აკრიალებს, ძლიერ ასუფთავებს. 

Lemma: xvarua  
Number: 28382  
ხვარუა (ხვარუას) იგივეა, რაც ხვარა2, ხვარაფა, ხვარება, -- {მო}ხმარება. 

Lemma: xvarchal-i1  
Number: 28383  
ხვარჩალ-ი1 (ხვარჩალ/რს) ჩუხჩუხი, ჩხრიალი (წყლისა); წყლის ნაკადის სასიამოვნო დინება. წყარიშ ხვარჩალი
ალგასჷმე: მასალ, გვ. 111 - წყლის ჩქაფუნი (ჩხრიალი) ჩაგესმის. 

Lemma: xvarchal-i2  
Number: 28384  
ხვარჩალ-ი2 (ხვარჩალ/რს) ლობიოს ასაკრავი სარი (გ. ელიავა). 



Lemma: xvarchaler-i  
Number: 28385  
ხვარჩალერ-ი (ხვარჩალერს) მიმღ. ვნებ. წარს. ხვარჩალანს ზმნისა -- გაწკრიალებული, ჩქაფუნა წყლით კარგად
დაბანილი. 

Lemma: xvarchalia  
Number: 28386  
ხვარჩალია (ხვარჩალიას) ჩხრიალა, ჩუხჩუხა. ხვარჩალია წყარი - ჩხრიალა ნაკადული. 

Lemma: xvarchalua  
Number: 28387  
ხვარჩალუა (ხვარჩალუას) სახელი ხვარჩალანს ზმნისა -- ჩქაფუნა (ჩხრიალა) წყლით ბანა. ჯუნუნც ჸოროფილიცალო,
ბონუნც დო ხვარჩალანც: მასალ., გვ. 18 - კოცნის შეყვარებულივით, ბანს და ჩქაფუნა წყლით აკრიალებს. ტეხირს
გივხვარჩალეთ ტანი - ტეხურში ჩხრიალა წყლით გავიკრიალეთ ტანი. ლებარდეში წყარი კუჭის {გიმო}ხვარჩალანს -
ლებარდის წყალი (მჟავე წყალი) კუჭს რეცხს (აკრიალებს). ხვარჩალანს (გოხვარჩალუუ გაასუფთავა, დაბანა; გუუხვარჩალუუ
გაუსუფთავებია, დაუბანია; გონოხვარჩალუე(ნ) კარგად დაბანდა თურმე) გრდმ. ბანს, ასუფთავებს ჩქაფუნა (ჩხრიალა) წყლით.
იხვარჩალანს (გიიხვარჩალუუ დაიბანა, გაიკრიალა; გუუხვარჩალუუ გაუკრიალებია, დაუბანია კარგად) გრდმ. სათავ. ქც.
ხვარჩალანს ზმნისა -- იბანს სუფთად, იკრიალებს (ტანს). იხ. ოხვარჩალაია; ოხვარჩალე. 

Lemma: xvarchen-i  
Number: 28388  
ხვარჩენ-ი, ხვარჩინ-ი (ხვარჩე/ინს) იგივეა, რაც ჩოგანი, -- ღომის ამოსაღები (დასაგები) ხის პატარა ნიჩაბი (ქხს, 1, გვ. 291);
ხის ნიჩაბი ქვაბში ღომის მოსარევად და იქიდან მის ამოსაღებად (ი. ყიფშ.). ხვარჩინი ვაშიბუდესჷნი, ხეთი გოუჭაბუდეს:
ქხს, 1, გვ. 291 - ჩოგანი რომ ვერ ეშოვათ, ხელით გაუწებავთ. 

Lemma: xvarca  
Number: 28389  
ხვარცა (ხვარცას) მუნი, მღერი, ქეცი. კოჩი კოჩიშ ხვარცა რენია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 73 -- კაცი კაცის მუნი არისო. ხვარცა
ქოღოლამ დო აჩენს -- მუნი დამართნია და ექავება. 

Lemma: xvarcam-i  
Number: 28390  
ხვარცამ-ი (ხვარცამს) მუნიანი, ქეციანი. ე ხვარცამს სოურე უღუ ეჯგუა ჸუდე? -- ამ მუნიანს საიდან აქვს ასეთი სახლი? 

Lemma: xvarck'alua  
Number: 28391  
ხვარცკალუა (ხვარცკალუას) იგივეა, რაც ღვარწკალუა, -- ძლიერ გასუფთავება, გაკრიალება. 

Lemma: xvarch'al-i  
Number: 28392  
ხვარჭალ-ი, ხვარჭალუა (ხვარჭალ/რს; ხვარჭალუას) იგივეა, რაც ხვარჩალუა, -- სახელი ხვარჭალანს ზმნისა -- კარგად
დაბანა, გასუფთავება; გაწკრიალება. ხვარჭალანს (გოხვარჭალუუ კარგად დაბანა; გოუხვარჭალუუ კარგად დაუბანია,
გაუსუფთავებია; გონოხვარჭალუე(ნ) კარგად დაბანდა, გაასუფთავებდა თურმე) გრდმ. ბანს, ასუფთავებს. იხვარჭალანს
(გიიხვარჭალუუ კარგად დაიბანა; გუუხვარჭალუუ კარგად დაუბანია, გაუსუფთავებია) გრდმ. სათავ. ქც. ხვარჭალანს ზმნისა -- კარგად
იბანს, ისუფთავებს (ტანს...). უხვარჭალანს (გუუხვარჭალუუ კარგად დაუბანა, გაუსუფთავა; გუუხვარჭალუუ კარგად დაუბანია,
გაუსუფთავებია) გრდმ. სასხვ. ქც. ხვარჭალანს ზმნისა -- კარგად უბანს, უსუფთავებს (ტანს...). იხვარჭალე(ნ) (იხვარჭალუ
შესაძლებელი გახდა კარგად დაბანა, გასუფთავება; -- ; -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ხვარჭალანს ზმნისა -- შეიძლება დაბანა,
გასუფთავება. ახვარჭალე(ნ) (ახვარჭალუ შეძლო დაებანა, გაესუფთავებინა; -- ; გონოხვარჭალუე(ნ) შესძლებია კარგად დაბანა,
ტანის გასუფთავება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უხვარჭალანს ზმნისა -- შეუძლია დაბანოს, გაასუფთაოს ტანი...
ოხვარჭალაფუანს (ოხვარჭალაფუუ დააბანინა, გაასუფთავებინა; უხვარჭალაფუაფუ დაუბანინებია, გაუსუფთავებინებია ტანი...,
ნოხვარჭალაფ{უაფ}უე(ნ) აბანინებდა, ასუფთავებინებდა თურმე ტანს) კაუზ. ხვარჭალანს ზმნისა -- აბანინებს, ასუფთავებინებს
ტანს... მახვარჭალარი მიმღ. მოქმ. {და}მბანი, კარგად გამსუფთავებელი ტანისა... ოხვარჭალარი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}საბანი, კარგად
{გა}სასუფთავებელი ტანისა... გოხვარჭალერი მიმღ. ვნებ. წარს. დაბანილი, კარგად გასუფთავებული. ნახვარჭალუ/ა მიმღ. ვნებ.
წარს. {და}ნაბანი, კარგად {გა}ნასუფთავები. ნახვარჭალუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ბანის, კარგად გასუფთავების საფასური.
უხვარჭალუ მიმღ. უარყ. {და}უბანელი, გაუსუფთავებელი. შდრ. გურ. ხვანჭალი გაბანა, გასუფთავება (გ. შარაშ.); ლეჩხ.
ხვანჭალიე სუფთად დაბანილი, გაწმენდილი (მ. ჩიქ.). 

Lemma: xvarxv-i  
Number: 28393  
ხვარხვ-ი (ხვარხვის) ბოტან. ხახვი (ა. მაყ.). 

Lemma: xvarxval-i  
Number: 28394  
ხვარხვალ-ი (ხვარხვალ/რს) იქით-აქეთ ბრუნვა, მოუსვენარი ტრიალი, -- ხვანხვალი, წრიალი. ართ ოჭუმარეს
გივოჯინინი, მეუტებუდეს ხვარხვალი: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 148 -- ერთ დილას რომ დავხედე, შეეწყვიტათ მოძრაობა (ძრომა).
შდრ. იმერ. ხვანხვალი ფხაკური, მიტრიალ-მოტრიალება (ვ. ბერ.). 

Lemma: xvarxvalua  
Number: 28395  
ხვარხვალუა (ხვარხვალუას) სახელი ხვარხვალანს ზმნისა -- 1. მოუსვენარი ტრიალი, წრიალი. ართ დიხას გაფჩენდუქ
დო ვეფხვარხვალუქ ჯაში-ნერო: მ. ხუბ., გვ. 325 -- ერთ ადგილას გავჩერდი და არ ვინძრევი (ვტრიალებ) ხესავით.
ვაჩმარცხინე, ოსოქჷთე იხვარხვალე: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 46 -- ვერ მოგცილდები, რამდენიც არ უნდა იტრიალო.
ტყვია ვეხვარხალუანს შურო: მ. ხუბ., გვ. 18 -- ტყვია არ იძვრის (ტრიალებს) სრულებით. 2. გასუფთავება, გაკრიალება
(რაიმე ხვრიშით, მარცვლოვანით). კარდილა გოხვარხვალუუ სილათი -- ქვაბი გააკრიალა სილით. ხვარხვალანს
(გოხვარხვალუუ გააკრიალა, გოუხვარხვალუუ გაუკრიალებია, გონოხვარხვალუე(ნ) გააკრიალებდა თურმე) გრდმ. აკრიალებს,
ასუფთავებს კარგად. იხვარხვალანს (გიიხვარხვალუუ გაიკრიალა, გუუხვარხვალუუ გაუკრიალებია) გრდმ. სათავ. ქც. ხვარხვალანს



ზმნისა -- იკრიალებს, ისუფთავებს. უხვარხვალანს (გუუხვარხვალუუ გაუკრიალა, გუუხვარხვალუუ გაუკრიალებია) გრდმ. სასხვ. ქც.
ხვარხვალანს ზმნისა -- უკრიალებს, უსუფთავებს. იხვარხვალუუ(ნ) (გიიხვარხვალუ გაკრიალდა, გოხვარხვალე{რე}(ნ)
გაკრიალებულა) გრდუვ. ვნებ. ხვარხვალანს ზმნისა -- კრიალდება. ახვარხვალუუ(ნ) (გაახვარხვალუ გაუკრიალდა, გოხვარხვალუუ
გაჰკრიალებია) გრდუვ. ვნებ. უხვარხვალანს ზმნისა -- უკრიალდება. იხვარხვალუ(ნ) ( -- , იხვარხვალუ იტრიალა, უხვარხვალინუ
უტრიალნია, ნოხვარხვალუე(ნ) ტრიალებდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ტრიალებს, წრიალებს. უხვარხვალუანს (უხვარხვალუუ უტრიალა,
უხვარხვალუაფუ უტრიალებია) გრდმ. სასხვ. ქც. უტრიალებს. იხვარხვალ{ინ}ე(ნ) (იხვარხვალ{ინ}უ შესაძლებელი გახდა ტრიალი, -- , --
) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ხვარხვალანს, იხვარხვალუ(ნ) ზმნათა -- შეიძლება გაკრიალდეს; შეიძლება იტრიალოს.
ახვარხვალ{ინ}ე(ნ) (ახვარხვალ{ინ}უ შეძლო გაეკრიალებინა, შეძლო ეტრიალა; -- ; -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უხვარხვალანს,
ახვარხვალუ(ნ) ზმნათა -- შეუძლია გააკრიალოს; შეუძლია ატრიალოს. ოხვარხვალაფუანს (ოხვარხვალაფუუ აკრიალებინა,
ატრიალებინა; უხვარხვალაფუაფუ უკრიალებინებია, უტრიალებინებია; ნოხვარხვალაფ{უაფ}უე(ნ) აკრიალებინებდა, ატრიალებინებდა
თურმე) კაუზ. ხვარხვალანს, იხვარხვალუ(ნ) ზმნათა -- აკრიალებინებს, ასუფთავებინებს; ატრიალებინებს. მახვარხვალარი
მიმღ. მოქმ. გამკრიალებელი, გამსუფთავებელი. მოხვარხვალე // მახვარხვალუ მიმღ. აწმყ. ვისაც ტრიალი შეუძლია, მოტრიალე
ოხვარხვალარი მიმღ. ვნებ. მყ. გასაკრიალებელი, გასასუფთავებელი. ოხვარხვალე მიმღ. ვნებ. მყ. სატრიალო. ხვარხვალერი მიმღ.
ვნებ. წარს. გაკრიალებული, გასუფთავებული. ნახვარხვალა მიმღ. ვნებ. წარს. განაკრიალები, განასუფთავები. ნახვარხვალუ
მიმღ. ვნებ. წარს. ნატრიალები. ნახვარხვალუერი მიმღ. ვნებ. წარს. გაკრიალების, გასუფთავების, ტრიალის საფასური. 

Lemma: xvarxvanc'ua  
Number: 28396  
ხვარხვანწუა (ხვარხვანწუა) {გა}ხვრეტა (მ. ძაძ., 2, გვ. 135). 

Lemma: xvarxvash-i  
Number: 28397  
ხვარხვაშ-ი (ხვარხვაშის) მტვერში ქათმის (ფრთების ქნევით) ტრიალი და განგვლა. 

Lemma: xvarxvishi  
Number: 28398  
ხვარხვიში კორკონტ-ი (ხვარხვიში კორკონტის) ხახვის გალა. 

Lemma: xvaskal-i  
Number: 28399  
ხვასქალ-ი (ხვასქალ/რს) უაზრო ლაპარაკი, როტვა. მუდგასირენი, ხვასქალანს, მუს ვაუჩქუ მუსინი -- რაღაცასაა
როტავს, თვითონ არ იცის რას. 

Lemma: xvaskua  
Number: 28400  
ხვასქუა (ხვასქუას) სახელი ხვასქუნს ზმნისა -- უშნოდ, უგულოდ ჭამა. 

Lemma: xvat'ar-i  
Number: 28401  
ხვატარ-ი (ხვატარს) ზოოლ. მახრა; ბოსტანა. ხვატარი ორტინიში ნტერიე -- მახრა ბოსტნის (მტილის) მტერია. აგრონომქჷ
სანერგესჷ ნოხვენია ხვატარი... ტყურას მუჭო მაღორენდჷ, ნინა წჷმახვატალი -- აგრონომმა სანერგეში ზისო მახრა...
როგორ მომატყუებდა (ტყუილს როგორ მომატყუებდა), ენა მოსაკვნეტი. შდრ. ხვატუა. 

Lemma: xvat'ap-i  
Number: 28402  
ხვატაფ-ი, ხვატაფა (ხვატაფის, ხვატაფას) იგივეა, რაც ხოტაფი, ხოტაფა, -- ფხანა; ქავილი; ქექა. კითის ბირცხა
ვეგიაპალუ, ტანიშა იხვატუანსჷნი -- თითზე ფრჩხილი არ მოეპოვება, ტანს (ტანზე) რომ იფხანს. დუდ{ი}შა მიხვატუუ --
თავი (თავზე) მოიფხანა. ოსურქ ოფარეშე მუხვატუუ: მ. ხუბ., გვ. 273 -- ცოლმა ზურგიდან მოფხანა. იხვატუანს (მიიხვატუუ
მოიფხანა, მუუხვატუაფუ მოუფხანია, მონოხვატაფუე(ნ) მოიფხანდა თურმე) გრდმ. იფხანს. უხვატუანს (მუუხვატუუ მოუფხანა, მუუხვატუაფუ
მოუფხანია) გრდმ. სასხვ. ქც. უფხანს. იხვატუაფუ(ნ) (იხვატუ{უ} იფხანა, ხვატაფე{ლ/რე}(ნ) მოფხანილა) გრდუვ. ვნებ. იფხანება,
იქავება. ახვატუაფუ(ნ) (ახვატუ{უ} მოეფხანა, -- , მოხვატ{უ}აფუ მოფხანებია) გრდუვ. ვნებ. ეფხანება, ექავება. ოხვატაფუანს
(ოხვატაფუუ აფხანინა, უხვატაფუაფუ უფხანინებია, ნოხვატაფუე(ნ) აფხანინებდა თურმე) კაუზ. უხვატუანს ზმნისა -- აფხანინებს,
აქავებინებს. მახვატაფალი მიმღ. მოქმ. {მო}მფხანებელი, {მო}მფხანი. ოხვატაფალი მიმღ. ვნებ. მყ. საფხანი. მოხვატაფილი მიმღ.
ვნებ. წარს. მოფხანილი. ნახვატეფი მიმღ. ვნებ. წარს. ნაფხანი. ნახვატაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {მო}ფხანის საფასური
(გასამრჯელო). 

Lemma: xvat'apil-i  
Number: 28403  
ხვატაფილ-ი (ხვატაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. იხვატუანს ზმნისა -- {მო}ფხანილი. 

Lemma: xvat'il-i  
Number: 28404  
ხვატილ-ი (ხვატილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ხვატუნს ზმნისა -- {გადა}ხრული, {გადა}ტკვერილი, {გადა}კვნეტილი. 

Lemma: xvat'ua  
Number: 28405  
ხვატუა (ხვატუას) სახელი ხვატუნს ზმნისა -- 1. კვნეტა, ტკვერა, ღრღნა, ხვრა. ძვალიში ხვატუა დააჭყჷ: ქხს, 2, გვ. 32 --
ძვლის ხვრა დაიწყო. ჯოღორი ჯოღორიში ტყების ვახვატუნს დღასია: ქხს, 1, გვ. 162 -- ძაღლი ძაღლის ტყავს არ
დაღრღნის არასდროსო. ხვატარი ფოსვეფც უხვატუნც: ყაზაყ., 06.03.1930, გვ. 2 -- მახრა ფესვებს უხრავს. დახე დუდი
მეფხვატეს: ქხს, 1, გვ. 337 -- კინაღამ თავი მომაკვნიტეს. 2. ფხანა. იხ. ხოტაფა. ხვატუნს (გოხვატუ გატკვირა, გოუხვატუ
გაუტკვერია, გონოხვატუე(ნ) გატკვერდა თურმე) გრდმ. ტკვერს, კვნეტს; ღრღნის. იხვატუნს (გიიხვატუ გაიტკვირა, გუუხვატუ
გაუტკვერია) გრდმ. სათავ. ქც. ხვატუნს ზმნისა -- იკვნეტს, იტკვერს; იღრღნის. უხვატუნს (გუუხვატუ გაუკვნიტა, გუუხვატუ
გაუკვნეტია) გრდმ. სასხვ. ქც. ხვატუნს ზმნისა -- უკვნეტს, უხრავს, უტკვერს; უღრღნის. ოხვატაფუანს (ოხვატაფუუ აკვნეტინა,
უხვატაფუაფუ უკვნეტინებია, ნოხვატაფ{უაფ}უე(ნ) აკვნეტინებდა თურმე) კაუზ. ხვატუნს ზმნისა -- აკვნეტინებს, აღრღნენინებს.
მახვატალი მიმღ. მოქმ. მკვნეტელი, მტკვერ{ელ}ი, მღრღნელი. ოხვატალი მიმღ. ვნებ. მყ. საკვნეტი, სატკვერი, საღრღნელი.
მეხვატილი მიმღ. ვნებ. წარს. მოკვნეტილი, მოტკვერილი, მოღრღნილი. ნახვატა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაკვნეტი, ნატკვერი.
ნახვატუერი მიმღ. ვნებ. წარს. კვნეტის, ტკვერის საფასური. უხვატუ მიმღ. უარყ. უკვნეტი, უტკვერი. იხ. ტკვარუა. შდრ. ლაზ. ხვატ:



მეხვატინუ კვნეტა; ღრღნა; გაცვეთა (ნ. მარი). 

Lemma: xvapal-i  
Number: 28406  
ხვაფალ-ი (ხვაფალ/რს) ბოხ ხმაზე სასიამოვნო ლაპარაკი. შდრ. ღვაფალი. 

Lemma: xvapalua  
Number: 28407  
ხვაფალუა (ხვაფალუას) სახელი ხვაფალანს ზმნისა -- ბოხ ხმაზე სასიამოვნო საუბარი. ხვაფალანს (ხვაფალუუ სასიამოვნოდ
ილაპარაკა, უხვაფალუუ სასიამოვნოდ ულაპარაკია, ნოხვაფალუე(ნ) სასიამოვნოდ ლაპარაკობდა თურმე) გრდმ. სასიამოვნოდ
საუბრობს (ლაპარაკობს). 

Lemma: xvac'ua  
Number: 28408  
ხვაწუა (ხვაწუას) იგივეა, რაც ხოწუა, -- თლა, კანის გაცლა. შდრ. ნახვაწა; ხვეწი. 

Lemma: xvach'al-i  
Number: 28409  
ხვაჭალ-ი (ხვაჭალს) წინდაუხედავი ლაპარაკი. 

Lemma: xvach'alua  
Number: 28410  
ხვაჭალუა (ხვაჭალუას) სახელი ხვაჭალანს ზმნისა -- უშნო ლაპარაკი. 

Lemma: xvaxvil-i  
Number: 28411  
ხვახვილ-ი (ხვახვილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ხვახუნს ზმნისა -- {შე}ფუთნილი; {შე}ხვეული. ფუთქურიშ გოხვახვილს ცურუში
ნაბადი გინაქუნს: ქხს, 1, გვ. 317 -- ხავსით შემოხვეულს (შეფუთნილს) სუროს ნაბადი ახურავს. 

Lemma: xvaxua1  
Number: 28412  
ხვახუა1 (ხვახუას) სახელი ხვახუნს, იხვახუუ(ნ) ზმნათა -- {შე}ფუთვნა; {შემო}ხვევა. ბაშლაყით გიხვახუნდუ დუს, ჩხურუქ
ვააჸუკონი -- ბაშლაყით შეიფუთნიდა თავს, რომ არ შესცივნოდა. ხვახუნს (გოხვახ{ვ}უ შეფუთნა, გოუხვახუ შეუფუთნია, გონოხვახუე(ნ)
შეფუთნიდა თურმე) გრდმ. ფუთნის. იხვახუნს (გიიხვახუ შეიფუთნა, გუუხვახუ შეუფუთნია) გრდმ. სათავ. ქც. ხვახუნს ზმნისა --
იფუთნის. უხვახუნს (გუუხვახუ შეუფუთნა, გუუხვახუ შეუფუთნია) გრდმ. სასხვ. ქც. ხვახუნს ზმნისა -- უფუთნის. იხვახუ{უ}(ნ) (გიიხვახუ
შეიფუთნა, გოხვახვე{ლე}(ნ) შეფუთნილა) გრდუვ. ვნებ. ხვახუნს ზმნისა -- იფუთნება. ახვახუ{უ}(ნ) (გაახვახუ შეეფუთნა, გოხვახუუ
შეფუთნია) გრდუვ. ვნებ. უხვახუნს ზმნისა -- ეფუთნება. იხვახვე(ნ) (იხვახუ შესაძლებელი გახდა {შე}ფუთნა, -- , -- ) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. ხვახუნს ზმნისა -- შეიძლება {შე}ფუთნა. ახვახვე(ნ) (ახვახუ შეძლო {შე}ეფუთნა, -- , გონოხვახუე(ნ) შესძლებია
შეეფუთნა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უხვახუნს ზმნისა -- შეუძლია {შე}ფუთნოს. ოხვახვაფუანს (ოხვახვაფუუ {შე}აფუთნინა,
უხვახვაფუაფუ {შე}უფუთნინებია, ნოხვახვაფუე(ნ) აფუთნინებდა თურმე) კაუზ. ხვახუნს ზმნისა -- აფუთნინებს. მახვახვალი მიმღ. მოქმ.
{შე}მფუთნი, {შე}მხვევი. ოხვახვალი მიმღ. ვნებ. მყ. {შე}საფუთნი, {შემო}სახვევი. გოხვახვილი მიმღ. ვნებ. წარს. შეფუთნილი,
შემოხვეული. ნახვახვა მიმღ. ვნებ. წარს. {შე}ნაფუთნი, {შემო}ნახვევი. ნახვახუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {შე}ფუთნის, {შემო}ხვევის
საფასური. {უგუ}უხვახუ მიმღ. უარყ. {შე}უფუთნი, {შემო}უხვეველი. 

Lemma: xvaxua2  
Number: 28413  
ხვახუა2 (ხვახუას) სახელი ხვახუნსზმნისა -- 1. ღვინის სიამოვნებით შესმა. 2. სხვისი ნაშრომის უზოგველი ჭამა. ყანწი
გეგნუჯღონესი დო გეხვახუ -- ყანწი გადაულოცეს და სიამოვნებით შესვა. ამბაკოში ნაშიბის ხვახუნს -- ამბაკოს ნაშოვნს
ჭამს (უზოგველად). ხვახუნს (გეხვახუ შესვა, გეუხვახუ შეუსვამს, გენოხვახუე(ნ) შესვამდა თურმე) გრდმ. სიამოვნებით სვამს;
უზოგველად ჭამს. ოხვახვალი მიმღ. ვნებ. მყ. {შე}სასმელი; {შე}საჭმელი. ნახვახვა მიმღ. ვნებ. წარს. ნასვამი; ნაჭამი. ნახვახუერი
მიმღ. ვნებ. წარს. {შე}სმის საფასური. 

Lemma: xve  
Number: 28414  
ხვე (ხვეს) ხვავი. ხვე დო ბერექეთიანი მაღაზა დო ხარა: ეგრისი, გვ. 127 -- ხვავიან-ბარაქიანი სასიმინდე და ხალანი.
ღორონთი ქუმარძენდუ ხვეს: ქხს, 1, გვ. 228 -- ღმერთი მაძლევდა ხვავს. ხანდა ქომუჩანა ხვეს: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 134 --
შრომა მოგვცემს ხვავს. 

Lemma: xveian-i  
Number: 28415  
ხვეიან-ი (ხვეიანს) ხვავიანი, ხვავრიელი. ხვეიანი ნახონა: ქხს, 1, გვ. 322 -- ხვავრიელი ნახნავი. 

Lemma: xveianeba  
Number: 28416  
ხვეიანება (ხვეიანებას) სახელი ახვეიანენს ზმნისა -- {გა}ხვავიანება. ჭე ქვირი ქუკინდე დო წვენს გაახვეიანენს -- ცოტა
ფქვილი მოუკიდე (გაურიე) და წვენს ხვავრიელს გახდის. ახვეიანენს (გაახვეიანუ გაახვავრიელა, გუუხვეიანებუ გაუხვავრიელებია,
გონოხვეიანებუე(ნ) გაახვავრიელებდა თურმე) გრდმ. ახვავიანებს. იხვეიანენს (გიიხვეიანუ გაიხვავიანა, გუუხვეიანებუ გაუხვავიანებია)
გრდმ. სათავ. ქც. ახვეიანენს ზმნისა -- ახვავიანებს თავისას. უხვეიანენს (გუუხვეიანუ გაუხვავიანა, გუუხვეიანებუ გაუხვავიანებია)
გრდმ. სასხვ. ქც. ახვეიანენს ზმნისა -- უხვავიანებს. იხვეიანებუ(ნ) (გიიხვეიანუ გახვავიანდა, გახვეიანებე{ლ/რე}(ნ) გახვავიანებულა)
გრდუვ. ვნებ. ახვეიანენს ზმნისა -- ხვავიანდება. ეხვეიანებუ(ნ) (გეეხვეიანუ გაუხვავიანდა, გახვეიანებუუ გახვავიანებია) გრდუვ.
ვნებ. ახვეიანენს ზმნისა -- უხვავიანდება. იხვეიანენე(ნ) (იხვეიანენუ შესაძლებელი გახდა {გა}ხვავიანება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ.
ვნებ. ახვეიანენს ზმნისა -- შეიძლება გახვავიანდეს. ახვეიანენე(ნ) (ახვეიანენუ შეძლო {გა}ეხვავიანებია, -- , გონოხვეიანებუე(ნ)
შესძლებია გაეხვავიანებია) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უხვეიანენს ზმნისა -- შეუძლია {გა}ახვავიანოს. ოხვეიანებაფუანს
(ოხვეიანებაფუუ ახვავიან{ებ}ინა, უხვეიანებაფუაფუ უხვავიან{ებ}ინებია, ნოხვეიანებაფუე(ნ) ახვავიან{ებ}ინებდა თურმე) კაუზ. ახვეიანენს
ზმნისა -- ახვავიანებინებს. მახვეიანებელი მიმღ. მოქმ. {გა}მხვავიანებელი. ოხვეიანებელი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}სახვავიანებელი.
გახვეიანებული მიმღ. ვნებ. წარს. გახვავიანებული. ნახვეიანები/უ მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნახვავიანები. ნახვეიანებუერი მიმღ. ვნებ.



წარს. {გა}ხვავიანების საფასური. {უგუ}უხვეიანებუ მიმღ. უარყ. {გა}უხვავიანებელი. 

Lemma: xvelar-i  
Number: 28417  
ხველარ-ი, ხვილარ-ი, ხვიარ-ი (ხველარს, ხვი{ლ}არს) ზოოლ. ხვლიკი; ჯოჯო (პ. ჭარ.). პიჯიშე ხველარქ აკულუ --
პირიდან ხვლიკი ამოუვიდა. მწვანე ხვილარიში ნარცვი რე -- მწვანე ხვლიკი ნაქერცლია. შდრ. ტინტილა. 

Lemma: xvelashia  
Number: 28418  
ხველაშია (ხველაშიას) იგივეა, რაც საკაკალო, -- წისქვილის ნაწილი, -- პატარა ღარი, წისქვილის ხვიმირის ძირში
მიკრული, -- მარცვლეულის (ხორბალი, სიმინდი...) სადენად დოლაბში, -- კრიჭა. 

Lemma: xvemra  
Number: 28419  
ხვემრა (ხვემრას) იგივეა, რაც ხვიმრა; ხვემური, -- ხვრელი. 

Lemma: xvemur-i  
Number: 28420  
ხვემურ-ი (ხვემურს) იგივეა, რაც ხვიმური, -- ხვრელი. ურგებელი სამართალი ხვემურს ქიმთაკუჭუნი: ქხს, 1, გვ. 330 --
ურგები სამართალი ნეტავი ხვრელში ჩაჩურთა. 

Lemma: xvena  
Number: 28421  
ხვენა (ხვენას) იხ. ხუნა. 

Lemma: xventkap-i  
Number: 28422  
ხვენთქაფ-ი (ხვენთქაფის), ხვენთქუა (ხვენთქუას) სახელი ხვენთქუნს ზმნისა -- გამეტებით (მაგრად) დარტყმა, ცემა;
ხათქანი, ხათქუნი; ხეთქვა. თხირიში ჭინუს მეუღუდუ იში ოჭიშის ხვენთქაფი -- თხილის წნელს გაჰქონდა მის ზურგზე
ხათქუნი. ირო ქოუხვენთქუანდე, დღას ვაგიოდოხოდჷ: ი. ყიფშ., გვ. 184 -- განუწყვეტლივ რომ ურტყამდე, არასდროს
დააჩნდება (გამოცანა: წყალი). ფერი ვხვენთქი, ჭეხანს ქიიფუჩონუანდუ -- ისეთი ვხეთქე, ცოტა ხანს ხელს ისვამდა.
ხვენთქუნს ({ქო}ხვენთქუ ხეთქა, {ქო}უხვენთქუ უხეთქავს, {ქო}ნოხვენთქუე(ნ) ხეთქავდა თურმე) გრდმ. მაგრად არტყამს; ხეთქავს.
იხვენთქუნს (ქიიხვენთქუ დაირტყა, იხეთქა; ქუუხვენთქუ დაურტყამს, უხეთქავს) გრდმ. სათავ. ქც. ხვენთქუნს ზმნისა -- მაგრად
დაირტყამს, იხეთქს თავისაზე. ახვენთქუ{უ}(ნ) ({ქა}ახვენთქუ ეხეთქა, {ქო}ხვენთქუუ ხეთქებია) გრდუვ. ვნებ. უხვენთქუნს ზმნისა --
ეხეთქება, ერტყმება. იხვენთქე(ნ) (იხვენთქუ შესაძლებელი გახდა ხეთქვა, დარტყმა მაგარი; -- : -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
ხვენთქუნს ზმნისა -- შეიძლება მაგრად დარტყმა, ხეთქვა. ახვენთქე(ნ) (ახვენთქუ შეძლო დაერტყა, ეხეთქა; -- ; {ქო}ნოხვენთქუე(ნ)
შესძლებია ეხეთქა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ხვენთქუნს ზმნისა -- შეუძლია მაგრად დაარტყას, ხეთქოს. ოხვენთქაფუანს
(ოხვენთქაფუუ ახეთქვინა, უხვენთქაფუაფუ უხეთქვინებია, ნოხვენთქაფუე(ნ) ახეთქვინებდა თურმე) კაუზ. ხვენთქუნს ზმნისა -- მაგრად
არტყმევინებს, ახეთქვინებს. მახვენთქალი მიმღ. მოქმ. მაგრად {და}მრტყმელი; მხეთქავი. ოხვენთქალი მიმღ. ვნებ. მყ. მაგრად
{და}სარტყმელი; სახეთქი. ხვენთქილი მიმღ. ვნებ. წარს. მაგრად ნაცემი, ნახეთქი. ნახვენთქა მიმღ. ვნებ. წარს. მაგრად ნაცემი,
ნახეთქი. ნახვენთქუერი მიმღ. ვნებ. წარს. მაგრად დარტყმის, ხეთქვის საფასური. უხვენთქუ მიმღ. უარყ. დაურტყმელი, უხეთქავი. 

Lemma: xventkil-i  
Number: 28423  
ხვენთქილ-ი (ხვენთქილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ხვენთქუნს ზმნისა -- მაგრად დარტყმული, ნაცემი. 

Lemma: xventkua  
Number: 28424  
ხვენთქუა (ხვენთქუას) იხ. ხვენთქაფი. 

Lemma: xvench'k'ere  
Number: 28425  
ხვენჭკერე (ხვენჭკერეს): ხვენჭკერე დედიბი დახანებული, ძლიერ დაბერებული დედაბერი. შდრ. ბერუხა. 

Lemma: xvenjgie  
Number: 28426  
ხვენჯგიე (ხვენჯგიეს) ძლიერ კოჭლი. 

Lemma: xvenjgin-i  
Number: 28427  
ხვენჯგინ-ი (ხვენჯგინს) იგივეა, რაც ღვენჯგინი, -- უშნოდ სიცილი, ღმეჭა. მუთუნ კითხე, ქჷდიჭყანცჷ ელა-გელა
ხვენჯგინცჷ -- რაიმე რომ ჰკითხო, დაიწყებს უშნოდ სიცილს (ღმეჭას). 

Lemma: xver-i  
Number: 28428  
ხვერ-ი (ხვერს) იხ. ნა-ხვერი, -- უსუფთაობა (ი. ყიფშ.). 

Lemma: xvergua  
Number: 28429  
ხვერგუა (ხვერგუას) სახელი იხვერგუუ(ნ) ზმნისა -- ფიგურ. დატვირთვა. ნოჸელ თირით დოხვერგე{ლე}(ნ) -- ტოტი
თოვლით დატვირთულა. 

Lemma: xvereshia  
Number: 28430  
ხვერეშია (ხვერეშიას) აყიროსაგან გაკეთებული ფქვილის ამოსაღები. მუჭო იჯიჯგინანქ, ხვერეშიას ქოგუქია! -- როგორ
იცინი, `ხვერეშიას' ჰგავხარო! შდრ. ხველაშია. 



Lemma: xvertkua  
Number: 28431  
ხვერთქუა (ხვერთქუას) იგივეა, რაც ხვენთქაფი, ხვენთქუა, -- ხეთქვა, ძლიერი დარტყმა. 

Lemma: xvet'-i  
Number: 28432  
ხვეტ-ი (ხვეტის) სახვეტი. ზამთარში სახლის სახურავიდან თოვლის ჩამოსახვეტად აკეთებდნენ ხვეტს. ხის მოშვილდულ
ტოტს ამაგრებდნენ გრძელ ჭოკაზე (აკაციის, ბამბუკის...) და ამას ფაფუკ თოვლს არტყამდნენ და ჩამოუსვამდნენ (დაბლა). 

Lemma: xvet'ar-i  
Number: 28433  
ხვეტარ-ი (ხვეტარს) იგივეა, რაც ხვატარი, -- მახრა. 

Lemma: xvet'ua  
Number: 28434  
ხვეტუა (ხვეტუას) სახელი ხვეტუნს ზმნისა -- ხვეტა. დიდი თირქ ქჷმორთუ დო ჸუდეს ხვეტუნდუ... -- დიდი თოვლი მოვიდა
და სახლს ხვეტდა (თოვლავდა). ხვეტუნს (გოხვეტუ გახვეტა, გუუხვეტუ გაუხვეტია, გონოხვეტუე(ნ) გახვეტდა თურმე) გრდმ. ხვეტს;
თოვლავს. უხვეტუნს (გუუხვეტუ გაუხვეტა, გუუხვეტუ გაუხვეტია) გრდმ. სასხვ. ქც. ხვეტუნს ზმნისა -- უხვეტს, უთოვლავს.
იხვეტუ{უ}(ნ) (გიიხვეტუ გაიხვეტა, გოხვეტე{ლ/რე}(ნ) გახვეტილა) გრდუვ. ვნებ. ხვეტუნს ზმნისა -- იხვეტება, ითოვლება. ახვეტუუ(ნ)
(გაახვეტუ გაეხვეტა, გოხვეტუუ გახვეტია) გრდუვ. ვნებ. უხვეტუნს ზმნისა -- ეხვეტება, ეთოვლება. იხვეტე(ნ) (იხვეტუ შესაძლებელი
გახდა {გა}ხვეტა, გოხვეტელ/რე(ნ) შესაძლებელი გამხდარა გახვეტა, -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ხვეტუნს ზმნისა -- შეიძლება
{გა}იხვეტოს, {გადა}ითოვლოს. ახვეტე(ნ) (ახვეტუ შეძლო {გა}ეხვეტა, -- , გონოხვეტუე(ნ) შესძლებია {გა}ეხვეტა) გრდუვ. შესაძლ.
ვნებ. უხვეტუნს ზმნისა -- შეუძლია ხვეტოს, გადათოვლოს. ოხვეტაფუანს (ოხვეტაფუუ ახვეტინა, უხვეტაფუაფუ უხვეტინებია,
ნოხვეტაფუაფუე(ნ) ახვეტინებდა თურმე) კაუზ. ხვეტუნს ზმნისა -- ახვეტინებს, ათოვლინებს. მახვეტალი მიმღ. მოქმ. მხვეტელი;
{გადა}მთოვლელი. ოხვეტალი მიმღ. ვნებ. მყ. სახვეტი; {გადა}სათოვლი. ხვეტილი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ხვეტილი;
{გადა}თოვლილი. ნახვეტა მიმღ. ვნებ. წარს. ნახვეტი; {გადა}ნათოვლი. ნახვეტუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ხვეტის; გადათოვლვის
საფასური. {უგნუ}უხვეტუ მიმღ. უარყ. უხვეტი; {გადა}უთოვლელი. შდრ. ქოსუა. 

Lemma: xveche  
Number: 28435  
ხვეჩე, ხვეჩერე, ხვეჩერია (ხვეჩე{რე}-ს, ხვეჩერიას) მხიარული; სახეგაბადრული, სახემცინარი; სახეღიმილიანი. ხვეჩერია
ძღაბი -- მხიარული (სახემცინარი) გოგო. ხვეჩერე ოსურიე -- მხიარული (მუდამ სახეგაბადრული რომ აქვს ისეთი) ქალია.
ჩქიმი ხვეჩე ძღაბი, აკა წყარი ქუმომიღი! -- ჩემო კოხტა გოგოვ, ერთი წყალი მომიტანე! შდრ. ხოჩო, ხოჩორო. 

Lemma: xvec'-i  
Number: 28436  
ხვეწ-ი (ხვეწის) ხელსაწყო, რომელსაც ხის ჭურჭლის მზადების დროს იყენებენ სახვეწად (მასალები, ტ. 2, ნაწ. 1, გვ. 228);
ხელსაწყო, რომლითაც საწნახლის გულს წკეპლარით (იხ.) ამოღების შემდეგ ამოასუფთავებენ, -- ხვეწი (მასალები, ტ. 4, ნაწ.
3, გვ. 156). შდრ. ხევს., გურ. ხვეწი მოხრილი რკინა, რომლითაც იხვეწება, ე.ი. იფხიკება ხის თეფშები, ხონები და სხვ. (ა.
შან., ა. ღლ.); რაჭ. ხვაწა ხის კოვზის სათლელი დანა (ვ. ბერ.). შდრ. ლაზ. ხვეწი რკინის ხელსაწყო კოვზის სიღრმის
ამოსაფხეკად (ნ. მარი). შდრ. ძამლარი. 

Lemma: xvec'a  
Number: 28437  
ხვეწა (ხვეწას) სახელი ოხვეწუ(ნ) ზმნისა -- ვედრება; მუდარა, ხვეწნა. სანარტიაქჷ დემსჷ გუუგონჷ მუში ხვეწა: ა. ცაგ., გვ.
43; ი. ყიფშ., გვ. 50 -- სანატრიამ დევს გაუგონა მისი ხვეწნა. პასუხ(ი) ვამუჩუ, ხვეწაქ მედინ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ. გვ. 62 --
პასუხი არ მისცა, ხვეწნა დაიკარგა. დიფჩოქით, იფხვეწით: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 134 -- დავიჩოქეთ, ვიხვეწეთ. იშენ ღორონც
ოხვეწ -- მაინც ღმერთს ეხვეწება. თანდაბალო გოხვეწუქ: ი. ყიფშ., გვ. 120 -- თავმდაბლად გეხვეწები. იხვეწებუ{უ}(ნ) (იხვეწუ
იხვეწა, უხვეწინუ უხვეწნია, ნოხვეწებუე(ნ) იხვეწებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. იხვეწება, ხვეწნით თხოულობს. ეხვეწებუ{უ}(ნ) (ეხვეწუ
ეხვეწა, უხვეწებუ უხვეწნია) გრდუვ. ვნებ. ოხვეწუ(ნ) ზმნისა -- ეხვეწება. ოხვეწუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის
მწკრივებში) გრდმ. ეხვეწება. იხვეწინე(ნ) (იხვეწინუ შესაძლებელი გახდა ხვეწნა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ოხვეწუ(ნ) ზმნისა --
შეიძლება ხვეწნა. ახვეწინე(ნ) (ახვეწინუ შეძლო ეხვეწნა, -- , ნოხვეწებუე(ნ) შესძლებია ეხვეწნა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ოხვეწუ(ნ)
ზმნისა -- შეუძლია ეხვეწოს. ოხვეწებაფუანს (ოხვეწებაფუუ ახვეწნინა, უხვეწებაფუაფუ უხვეწნინებია, ნოხვეწებაფუე(ნ) ახვეწნინებდა
თურმე) კაუზ. ოხვეწუ(ნ) ზმნისა -- ახვეწნინებს. მახვეწებელი მიმღ. მოქმ. მახვეწარი, მხვეწნელი. მახვეწარი მიმღ. აწმყ. მახვეწარი.
ოხვეწებელი მიმღ. ვნებ. მყ. სახვეწი, სახვეწარი. ხვეწებული მიმღ. ვნებ. წარს. ნახვეწარი. ნახვეწები/უ მიმღ. ვნებ. წარს. ნახვეწარი.
ნახვეწებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ხვეწნის საფასური. {უშუ}უხვეწებუ მიმღ. უარყ. {შე}უხვეწებელი. შდრ. ლაზ. ხვეწ: ოხვეწინუ ხვეწნა
(ნ. მარი). 

Lemma: xvec'eba  
Number: 28438  
ხვეწება (ხვეწებას) იგივეა, რაც ხვეწა, -- სახელი ოხვეწუ(ნ) ზმნისა -- ვედრება, ხვეწნა. ჭიჭე ბოში მუში მუმას ხვეწებასჷ
დუუჭყანდჷ: ი. ყიფშ., გვ. 172 -- პატარა ბიჭი თავის მამას ხვეწნას დაუწყებდა. შდრ. თხუალა. 

Lemma: xvec'in-i  
Number: 28439  
ხვეწინ-ი (ხვეწინს) იგივეა, რაც ხვეწა, ხვეწება, -- ვედრება, ხვეწნა, მუდარა. 

Lemma: xvec'ua  
Number: 28440  
ხვეწუა (ხვეწუას) სახელი ხვეწუნს ზმნისა -- 1. კანის, ქერქის მოშორება, გადაფხეკა. 2. ძაფის დასუფთავება (პ. ჭარ.); ხვეწა.
ძაფის ოკო ხვეწუა -- ძაფს უნდა ხვეწა (სახვეწავით). 

Lemma: xvexvap-i  
Number: 28441  
ხვეხვაფ-ი (ხვეხვაფის) იხ. ხვეხუა. 

Lemma: xvexvere  



Number: 28442  
ხვეხვერე (ხვეხვერეს), ხვეხვერია (ხვეხვერიას) ფუნჩულა, ფუმფულა. შდრ. ბეხვერე; ღვეღვერე, ყვეყვერე. 

Lemma: xvexvie  
Number: 28443  
ხვეხვიე (ხვეხვიეს) დაფეხვილი; ძნელად მოსიარულე. 

Lemma: xvexvin-i  
Number: 28444  
ხვეხვინ-ი (ხვეხვინს) გაჭირვებით სიარული, -- ლასლასი. 

Lemma: xvexua  
Number: 28445  
ხვეხუა (ხვეხუას) იგივეა, რაც ხვეხვაფი, ხვეხვინი, -- გაჭირვებით სიარული; ფოფხვა, ფორთხვით სიარული. მეურს,
მიიხვეხუ -- მიდის, მიხოხავს (მიფორთხავს). 

Lemma: xvia  
Number: 28446  
ხვია (ხვიას) ზოოლ. მუცლის ჭია. 

Lemma: xviand-i  
Number: 28447  
ხვიანდ-ი (ხვიანდის) ხმიადი. წმ. მირსა! ამუდღა ვხვამულენქი ჩქიმი თოლიში სასიმთელოთ კვერცხით დო ხვიანდით...:
ს. მაკალ., გვ. 302 -- წმ. მირსა! დღეს ვლოცულობ ჩემი თვალის სიმრთელისათვის კვერცხითა და ხმიადით (კვერით). 

Lemma: xviar-i  
Number: 28448  
ხვიარ-ი (ხვიარს) ბ.- მარტ. იგივეა, რაც ხველარი, ხვილარი, ხოლარი, -- ხვლიკი. იხ. ტინტილა, ტინტია. შდრ. ლაზ.
ხოლურა ხვლიკი (ნ. მარი). 

Lemma: xvieba  
Number: 28449  
ხვიება (ხვიებას) სახელი ხვიენს ზმნისა -- ხუობა. მუს ხვიენქ დო მუსუ ფიცხე: მასალ., გვ. 36 -- რას ხუობ და რას ფიცხობ.
მუს რე იხვიებუქუ: მასალ., გვ. 41 -- რასაა, რომ ფხუკიანობ (ხუობ). ხვიენს (იყენ. იხვიუ იხუა, უხვიებუ უხუებია, ნოხვიებუე(ნ) ხუობდა
თურმე) გრდუვ. საშ.- მოქმ. ხუობს, უკადრისობს. იხვიენს (იხვიუ // იხუუ იხუა, უხვიებუ უხუებია) გრდმ. იხუებს, იუკადრისებს.
იხვიინე(ნ) (იხვიინუ შესაძლებელი გახდა ხუობა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ხვიენს ზმნისა -- შეიძლება ხუობა. ახვიინე(ნ)
(ახვიინუ შეძლო ეხუა, -- , ნოხვიებუე(ნ) შესძლებია ხუობა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ხვიენს ზმნისა -- შეუძლია იხუოს, იუკადრისოს.
ოხვიებაფუანს (ოხვიებაფუუ ახუებინა, უხვიებაფუაფუ უხუებინებია, ნოხვიებაფუე(ნ) ახუებინებდა თურმე) კაუზ. ხვიენს ზმნისა --
ახუებინებს. მახვიებელი მიმღ. მოქმ. მხუებელი. ოხვიებელი მიმღ. ვნებ. მყ. სახუებელი. ხვიებული მიმღ. ვნებ. წარს. ნახუები.
ნახვიები/უ მიმღ. ვნებ. წარს. ნახუები. ნახვიებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ხუობის საფასური. უხვიებუ მიმღ. უარყ. უხუებელი. 

Lemma: xviza{l-i}  
Number: 28450  
ხვიზა{ლ-ი} (ხვიზა{ლ}ს) კარგად ჩასუქებულ-ჩამრგვალებული, სასიამოვნო შესახედავი; პუტკუნა. ჩქიმი ხვიზალი ბოში --
ჩემი პუტკუნა ბიჭი. 

Lemma: xvito  
Number: 28451  
ხვითო (ხვითოს) ხვითო; ძვირფასი ქვა, რომელსაც, ხალხის რწმენით, დებს გველი (ი. ყიფშ.). გველის კვერცხი --
ბრილიანტის სინონიმი. გვერი ირ დღას თითო ხვითოს უსქჷნდჷ: ი. ყიფშ., გვ. 24 -- გველი ყოველი დღე თითო ხვითოს
დებდა. ბრელი ხვითოეფი გვერსჷ ქუუსქუუდჷ: ა. ცაგ., გვ. 4 -- ბევრი ხვითოები დაედო გველს. შდრ. საბა: ხუთო ქვა გესლთ
მკურნალი. გურ. ხვითო ზაპრული ნატვრისთვალი, რომელსაც გველი ინახავს და ზოგჯერ ათამაშებს (გ. შარაშ.). 

Lemma: xvitkinapa  
Number: 28452  
ხვითქინაფა (ხვითქინაფას) სახელი ხვითქონდუ(ნ) ზმნისა -- გასუქება, გაპუტკუნება. ხვინთქოდუ(ნ) (გოხვითქონდუ
გაპუტკუნდა, გოხვითქინაფე{ლ/რე}(ნ) გაპუტკუნებულა, გონოხვითქინუე(ნ) გაპუტკუნდებოდა) გრდუვ. ვნებ. პუტკუნდება, ლამაზად
სუქდება. 

Lemma: xvil-i  
Number: 28453  
ხვილ-ი, ხვირ-ი (ხვილ/რ-ს) იგივეა, რაც რხვილი, -- მიმღ. ვნებ. წარს. ხუნს, რხუნს ზმნათა -- ხვრელი, {გა}ხვრეტილი. 

Lemma: xvilar-i  
Number: 28454  
ხვილარ-ი (ხვილარს) იგივეა, რაც ხველარი, ხვიარი, ხოლარი, -- ხვლიკი. შდრ. ლაზ. ხოლურა ხვლიკი (ნ. მარი). 

Lemma: xviler-i  
Number: 28455  
ხვილერ-ი (ხვილერს) იხ. ხვილირი. 

Lemma: xvilir-i  
Number: 28456  
ხვილირ-ი (ხვილირს) იგივეა, რაც ხვილერი, -- მიმღ. ვნებ. წარს. ხვილუნს ზმნისა -- {და}გუბებული; {და}მწყვდეული. ჸუდეს
რდუ მილახვილერი -- სახლში იყო დამწყვდეული. ხვილირი წყარს შური ანთხუუ: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 184 -- დაგუბებულ
წყალს სუნი მიეცემა. 



Lemma: xvilua  
Number: 28457  
ხვილუა (ხვილუას) სახელი ხვილუნს ზმნისა -- 1. {და}მწყვდევა, {და}პატიმრება. ათე ბოშის ქჷმოხვადჷ ციხეშ ხვილუაქ: მ.
ხუბ., გვ. 230 -- ამ ბიჭს ერგო (შეხვდა) ციხეში {და}მწყვდევა. ნოხვილუე თე ოსურსქუაშო სინდას: მ. ხუბ., გვ. 81 -- ამწყვდევდა
თურმე ამ ქალიშვილისათვის სიძეს. მუჭო ნონტყელი ომანეს, ართ დიხას დობხვილით: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 113 -- როგორც
მხეცი (ტყიური) ბუნაგში, ერთ ადგილას მოვიმწყვდიეთ. 2. წყლის {გა}დაკეტვა, {და}გუბება. ხვილუნს (დოხვილუ დაამწყვდია,
დოუხვილუ დაუმწყვდევია, დონოხვილუე(ნ) დაამწყვდევდა თურმე) გრდმ. ამწყვდევს; აგუბებს (წყალს). ოხვილანს (დოხვილუ
დაამწყვდია, დუუხვილუ დაუმწყვდევია) გრდმ. ამწყვდევს. იხვილუნს (დიიხვილუ დაიმწყვდია, დუუხვილუ დაუმწყვდევია) გრდმ. სათავ.
ქც. ხვილუნს ზმნისა -- იმწყვდევს თავისთვის. უხვილუნს (დუუხვილუ დაუმწყვდია, დუუხვილუ დაუმწყვდევია) გრდმ. სასხვ. ქც.
ხვილუნს ზმნისა -- უმწყვდევს. იხვილუ{უ}(ნ) (დიიხვილუ დამწყვდეულ იქნა, დოხვილე{რე}(ნ) დამწყვდეულა) გრდუვ. ვნებ.
იმწყვდევა; იგუბება (წყალი). ახვილუ{უ}(ნ) (დაახვილუ დაემწყვდა, დაეგუბა; დოხვილუუ დამწყვდევია, დაჰგუბებია) გრდუვ. ვნებ.
უხვილუნს ზმნისა -- ემწყვდევა; ეგუბება. იხვილე(ნ) (იხვილუ შესაძლებელი გახდა {და}მწყვდება, {და}გუბება -- , -- ) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. ხვილუნს ზმნისა -- შეიძლება {და}მწყვდევა; {და}გუბება. ახვილე(ნ) (ახვილუ შეძლო {და}ემწყვდია, {და}ეგუბებია;
-- ; დონოხვილუე(ნ) შესძლებია დამწყვდევა, დაგუბება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უხვილუნს ზმნისა -- შეუძლია {და}ამწყვდიოს;
{და}აგუბოს (წყალი). ოხვილაფუანს (ოხვილაფუუ ამწყვდევინა, უხვილაფუაფუ უმწყვდევინებია, ნოხვილაფუე(ნ) ამწყვდევინებდა თურმე)
კაუზ. ხვილუნს ზმნისა -- ამწყვდევინებს; აგუბებინებს (წყალს). მახვილარი მიმღ. მოქმ. {და}მწყვდევი; {და}მგუბებელი. ოხვილარი
მიმღ. ვნებ. მყ. სამწყვდევი. დოხვილირი მიმღ. ვნებ. წარს. დამწყვდეული; დაგუბებული. ნახვილა მიმღ. ვნებ. წარს. ნამწყვდევი.
ნახვილუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}მწყვდევის საფასური. {უდუ}უხვილუ მიმღ. უარყ. {და}უმწყვდეველი. იხ. ოხვილიში. 

Lemma: xvima  
Number: 28458  
ხვიმა (ხვიმას) ბოტან. იგივეა, რაც ხვიმრა, ხვირმა, ხომა, ხუმა, -- ჩვეულებრივი ხურმა (ა. მაყ.) და მისი ნაყოფი. ათაქ
ართი კოჩი ხვიმას ქურაჸუნს ღორღონჯენს: მ. ხუბ., გვ. 149 -- აქ ერთი კაცი ხურმას (ნაყოფს) უფერთხავს (უბერტყავს)
ბატებს. უწკე ხვიმა უკურკო ხურმა, -- ხურმის ჯიში, გარეული ხურმა (პ. ცხად., ტოპონ., გვ. 30). შდრ. ტოპონ. ხვიმალონი
ხურმიანი ადგილი. 

Lemma: xvimir-i  
Number: 28459  
ხვიმირ-ი (ხვიმირს) იგივეა, რაც ხვემური, -- ხვრელი. ჭუკი ხვიმირს ვენტირედუა დო კუდელს ტუტულას ეკმიბუნუანდუა:
თ. სახოკ., გვ. 268 -- თაგვი ხვრელში არ ეტეოდა და კუდზე აყიროს იბამდაო. 

Lemma: xvimona  
Number: 28460  
ხვიმონა (ხვიმონას) ტოპონ. ადგილი, სადაც ბევრი ხურმა დგას, -- ხურმნარი. ბოლოს ართი დიდი ხვიმონაშა მიშეელჷ: მ.
ხუბ., გვ. 149 -- ბოლოს ერთ დიდ ხურმნარში შევიდა. 

Lemma: xvimra1  
Number: 28461  
ხვიმრა1 (ხვომრას) ბოტან. იგივეა, რაც ხვიმა, ხვირმა, ხომა, -- ჩვეულებრივი ხურმა (ა. მაყ.). შდრ. იმერ. ხუმლა ხურმა (ი.
ქავთ.). 

Lemma: xvimra2  
Number: 28462  
ხვიმრა2 (ხვიმრას) ღრმა. ჸვარს ქეგებდვა ხვიმრა სენს -- ყველს დავდებ ღრმა თეფშზე (საინზე). შდრ. ხვიპი. 

Lemma: xvimra3  
Number: 28463  
ხვიმრა3, ხვიმჷრა (ხვიმრას, ხვიმჷრას) 1. ხვრელი, სიცარიელე სახლის საძირკველში. ჩქიმი სქუა გოწოს კარც გინიშუა
დო წჷ ხვიმრას გჷთოხოხჷნცია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 32 -- ჩემი შვილი შარშან კარს გაივლიდა და წელს ხვიმირის ქვეშ
ხოხავსო. ხვიმრას ხომ ვემთოხექია: იქვე, გვ. 184 -- ხვიმირაში ხომ არ ზიხარო. 2. ხვიმირი, -- წისქვილის ქვის ზემოთ
დაკიდებული ძირვიწრო ფიცრის ყუთი, საიდანაც მარცვლეული კრიჭაში ჩადის. 

Lemma: xvimur-i  
Number: 28464  
ხვიმურ-ი (ხვიმურს) იგივეა, რაც ხვემური, -- ხვრელი. 

Lemma: xvimpal-i  
Number: 28465  
ხვიმფალ-ი (ხვიმფალს) იგივეა, რაც ხვიფალი, -- პატარა და ჩასუქებული. 

Lemma: xvintkal-i  
Number: 28466  
ხვინთქალ-ი (ხვინთქალს) ძლიერ მსხვილი, ვეებერთელა, ზორბა. 

Lemma: xvintkinapa  
Number: 28467  
ხვინთქინაფა (ხვინთქინაფას) იხ. ხვითქინაფა. 

Lemma: xvintkua  
Number: 28468  
ხვინთქუა (ხვინთქუას) იგივეა, რაც ხვენთქუა, -- 1. მაგრად დარტყმა; ხეთქვა. ძაამი მუთხილუათ, ვარა ქობხვინთქჷნა
კვარტის -- ძალიან გავუფრთხილდეთ, თორემ გვხეთქავს წიხლს. შდრ. ხვერთქუა. 2. ბლომად შეჭმა საჭმელისა. დოხვინთქ
ოჭკომალი -- შესანსლა საჭმელი. 

Lemma: xvinck-i  
Number: 28469  



ხვინცქ-ი (ხვინცქის), ხვიცქ-ი (ხვიცქის) რაიმე ქონება. ხვინცქი ვამაპალუუ -- არაფერი არ გამაჩნია (მაბადია). გიოხუნუუ
ხვიცქის -- დასვა არაფერზე. იხ. ხვიშტი. შდრ. იმერ. ხვისქი ხვისქი არ გამაჩნია, ე. ი. არაფერი არ მაქვს, უფულოდ ვარ (ვ.
ბერ.). გურ. ხვინწკი რაიმე ქონება. ხვინწკი არა მაქ არა გამაჩნია რა (გ. შარაშ.). 

Lemma: xvinc'k'al-i  
Number: 28470  
ხვინწკალ-ი (ხვინწკალს) გამხდარი და სახენაოჭებიანი. 

Lemma: xvinch'v-i  
Number: 28471  
ხვინჭვ-ი (ხვინჭვის), ხვინჭ-ი (ხვინჭის) მსხვილი ქვიშა, ხვინჭი (პ. ჭარ.). 

Lemma: xvinch'k'al-i  
Number: 28472  
ხვინჭკალ-ი (ხვინჭკალს) იგივეა, რაც ხვინწკალი. 

Lemma: xvinjgal-i  
Number: 28473  
ხვინჯგალ-ი (ხვინჯგალს) უშნო შესახედაობის (პიროვნება). 

Lemma: xvinjgie  
Number: 28474  
ხვინჯგიე (ხვინჯგიეს) კოჭლი. 

Lemma: xvioril-i  
Number: 28475  
ხვიორილ-ი (ხვიორილს): ხვიორილი ჸვალი დასვრეტილი ყველი. შდრ. ცხვატილი ჸვალი დასვრეტილი; დაწნულ-
დახვეული ყველი. 

Lemma: xvip'-i  
Number: 28476  
ხვიპ-ი (ხვიპის) 1. ღრმა. ხვიპი სენი -- ღრმა თეფში. ხვიპი კობიტა (// კოპიტე) -- ხის ღრმა თეფში. 2. პეშვი. 

Lemma: xvip'ia  
Number: 28477  
ხვიპია (ხვიპიას) იგივეა, რაც ხვიპი, -- ღრმა. 

Lemma: xvip'ua  
Number: 28478  
ხვიპუა (ხვიპუას) სახელი ხვიპუნს ზმნისა -- წყვეტ-წყვეტით, ხმაურით სმა, -- ხვრეპა. ხვიპუნს (გეხვიპუ შეხვრიპა, გეუხვიპუ
შეუხვრეპია, გენოხვიპუე(ნ) შეხვრეპდა თურმე) გრდმ. ხვრეპს. 

Lemma: xvir-i  
Number: 28479  
ხვირ-ი (ხვირს) იგივეა, რაც ხვილი, რხვილი, -- მიმღ. ვნებ. წარს. ხუნს ზმნისა -- 1. ხვრელი, გახვრეტილი. 2. ცხვარ-თხის
სერის (ყურზე) ერთ-ერთი სახეობა (ს. მაკალ., გვ. 193). 

Lemma: xvira  
Number: 28480  
ხვირა (ხვირას) 1. განიერი, ფართო. გიჸორდას სი თინა, სქვამი ცირა, თოლიხვირა: ი. ყიფშ., გვ. 115 -- გიყვარდეს შენ ის,
ლამაზი ცირა, თვალჟუჟუნა (თვალებფართო). შდრ. გვირა. 2. ჭუჭრუტანა. 3. კენჭებით თამაშის ერთ-ერთი სახე, -- ხვრელი,
რომელიც კეთდება საჩვენებელი და ცერა თითების მეშვეობით. კენჭაობის დროს მასში კენჭის შეგდება. ოთხი კენჭაში
ხვირაშა დინოჸოთამა -- ოთხი კენჭის ხვირაში (ხვრელში) ჩაგდება. 

Lemma: xviral-i  
Number: 28481  
ხვირალ-ი (ხვირალს) იგივეა, რაც ხვირა, -- განიერი, ფართო. მიმინოცალი ზოჯუნქ ხვირალი, გიღუ უფასე სი ტანადობა:
შ. ბერ., გვ. 164 -- მიმინოსავით ბრძანდები თვალფართო, გაქვს უფასესი შენ ტანადობა. 

Lemma: xvirat'e  
Number: 28482  
ხვირატე, ხვირიტე (ხვირა/იტეს) ჭუჭრუტანა; ხვრელი, ხვრეტი, ხვრეტილი. შდრ. ხვირა. 

Lemma: xvirat'ua  
Number: 28483  
ხვირატუა, ხვირიტუა (ხვირა/იტუას) სახელი ხვირიტუნს ზმნისა -- ხვრეტა. ფიცარს ხვირიტუნს -- ფიცარს ხვრეტს.
ხვირიტუნს (გოხვირიტუ გახვრიტა, გოუხვირიტუ გაუხვრეტია, გონოხვირიტუე(ნ) გახვრეტდა თურმე) გრდმ. ხვრეტს. უხვირიტუნს
(გუუხვირიტუ გაუხვრიტა, გუუხვირიტუ გაუხვრეტია) გრდმ. სასხვ. ქც. ხვირიტუნს ზმნისა -- უხვრეტს. იხვირიტუ{უ}(ნ) (გიიხვირიტუ
გაიხვრიტა, გოხვირიტე{ლ/რე}(ნ) გახვრეტილა) გრდუვ. ვნებ. ხვირიტუნს ზმნისა -- იხვრიტება. ახვირიტუ{უ}(ნ) (გაახვირიტუ
გაეხვრიტა, გოხვირიტუუ გახვრეტია) გრდუვ. ვნებ. უხვირიტუნს ზმნისა -- ეხვრიტება. იხვირიტე(ნ) (იხვირიტუ შესაძლებელი გახდა
{გა}ხვრეტა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ხვირიტუნს ზმნისა -- შეიძლება {გა}იხვრიტოს. ახვირიტე(ნ) (ახვირიტუ შეძლო
{გა}ეხვრიტა, -- , გონოხვირიტუე(ნ) შესძლებია გახვრეტა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უხვირიტუნს ზმნისა -- შეუძლია {გა}ხვრიტოს.
ოხვირიტაფუანს (ოხვირიტაფუუ ახვრეტინა, უხვირიტაფუაფუ უხვრეტინებია, ნოხვირიტაფუე(ნ) ახვრეტინებდა თურმე) კაუზ. ხვირიტუნს
ზმნისა -- ახვრეტინებს. მახვირიტალი მიმღ. მოქმ. {გა}მხვრეტელი, გამხვრეტი. ოხვირიტალი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}სახვრეტი.
ხვირიტელი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ხვრეტილი. ნახვირიტა მიმღ. ვნებ. წარს. ნახვრეტი. ნახვირიტუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ხვრეტის
საფასური. {უგუ}უხვირიტუ მიმღ. უარყ. {გა}უხვრეტელი.შდრ. ხუალა. 



Lemma: xvirgua  
Number: 28484  
ხვირგუა (ხვირგუას) სახელი ხვირგუნს ზმნისა -- მადიანად ბევრის ჭამა, შეხრამუნება. ხვირგუნს (დოხვირგუ მადიანად ბევრი
შეჭამა, დუუხვირგუ მადიანად ბევრი უჭამია, დონოხვირგუე(ნ) მადიანად ბევრს ჭამდა თურმე) გრდმ. მადიანად და ენერგიულად
ბევრს ჭამს 

Lemma: xvirip'ua  
Number: 28485  
ხვირიპუა (ხვირიპუას) იგივეა, რაც ხვიპუა, -- სახელი ხვირიპუნს ზმნისა -- ხვრეპა. 

Lemma: xvirit'e  
Number: 28486  
ხვირიტე (ხვირიტეს) ხვრეტილი. 

Lemma: xvirit'el-i  
Number: 28487  
ხვირიტელ-ი (ხვირიტელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ხვირიტუნს ზმნისა -- {გა}ხვრეტილი. შდრ. ხვირი. 

Lemma: xvirit'ia  
Number: 28488  
ხვირიტია (ხვირიტიას) კნინ. პატარა ნახვრეტი, -- ჭუჭრუტანა. შდრ. ხვირიტე. 

Lemma: xvirit'ua  
Number: 28489  
ხვირიტუა (ხვირიტუას) იგივეა, რაც ხვირატუა. 

Lemma: xvirma  
Number: 28490  
ხვირმა (ხვირმას) ბოტან. იგივეა, რაც ხვიმა, ხვიმრა, ხომა, -- ხურმა (ა. მაყ.). 

Lemma: xvirua  
Number: 28491  
ხვირუა (ხვირუას) სახელი ხვირანს ზმნისა -- ქვირითის დაყრა. ჩხომი გამარტებაში უკული, აპრილს, მეურს ჭიჭე
წყარეფიშა - ოხვირუშა, - ქვირითიშ ორღვაფუშა -- თევზი მარტის შემდეგ, აპრილში, მიდის პატარა წყლებში ქვირითის
დასაყრელად. 

Lemma: xvirxvant'ia  
Number: 28492  
ხვირხვანტია (ხვირხვანტიას) იგივეა, რაც ხვიხვილი, -- თხმელის, თხილის, რცხილის ყვავილი, -- ბიმბილი. თხომუს
გითაბუნი, თის ხვირხვანტიას უძახუნა -- თხმელას რომ ჰკიდია, იმას `ხვირხვანტიას' (ბიმბილს) ეძახიან. ცხემურს ხოლო
მიკოჩანს ხვირხვანტია -- რცხილასაც აბია `ხვირხვანტია'. 

Lemma: xvirxvil-i  
Number: 28493  
ხვირხვილ-ი (ხვირხვილს) იგივეა, რაც ხვიხვილი. 

Lemma: xvirxvint'ia  
Number: 28494  
ხვირხვინტია, ხვირხვიტია (ხვირხვინტიას) ჭუჭრუტანა; ხვრიტილა. შდრ. იმერ. ხვირტიმალი, ხურტუმალი ჭუჭრუტანა (ვ.
ბერ.). 

Lemma: xvist'a  
Number: 28495  
ხვისტა (ხვისტას) ხის სკამ-ლოგინი, ტახტის მაგიერი, ბოლოებში ხის მუთაქით (გ. ელიავა). ათაბოგს (იხ.) კედელზე
მოდგმული ჰქონდა ხვისტა; იქ კაცი იწვა და ყანას დარაჯობდა (მასალები, ტ. 1, გვ. 390). 

Lemma: xviskal-i  
Number: 28496  
ხვისქალ-ი (ხვისქალს) ძლიერ გამხდარი, ულამაზო. 

Lemma: xvit'-i  
Number: 28497  
ხვიტ-ი (ხვიტის) მჭადი (სამურზაყანოში). ართის ლაშქარ უჭირდუ დო მაჟირას - ხვიტი: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 12 -- ერთს
ლაშქრობა (ომი) უჭირდა და მეორეს - ხვიტიო (მჭადი). 

Lemma: xvit'iria  
Number: 28498  
ხვიტირია (ხვიტირიას) იგივეა, რაც ხვირიტე, -- ხვრელი. მარქვის დუს ჟირი ხვირიტია უღუ, ეთექ იშმურს ძაფი -- მარქვს
თავში ორი ხვრელი აქვს, იქ ამოდის ძაფი. 

Lemma: xvit'iria-xvit'iria  
Number: 28499  
ხვიტირია-ხვიტირია (ხვიტირია-ხვიტირიას) ხვრელები. ხამიენს ხვიტირია-ხვიტირია უღუდუ -- ხამს (ბამბისაგან შინ
მოქსოვილ ნართს) ხვრელები ჰქონდა. 

Lemma: xvipa  
Number: 28500  



ხვიფა (ხვიფას) პაჭუა. ჩხვინდი -ხვიფა, თოლი - გვირა, თუმა კუნტა, კიროკილი: ქხს, 1, გვ. 38 -- ცხვირი - პაჭუა, თვალი -
ჟუჟუნა, თმა - მოკლე, ხუჭუჭა. შდრ. ხოფე. 

Lemma: xvipal-i  
Number: 28501  
ხვიფალ-ი (ხვიფალს) ჩასუქებული და მხიარული გამომეტყველების პიროვნება. 

Lemma: xvisht-i  
Number: 28502  
ხვიშთ-ი, ხვიშტ-ი (ხვიშთ/ტი-ს) იგივეა, რაც ხვიცქი, ხვინცქი. გიოხუნუუ ხვიშტის -- დააჯინა ხვიშტზე, -- იტყვიან მაშინ, როცა
რასმე ელიან და ვერ მიიღებენ (არ მისცემენ). გემოსქიდუ ხვიშთიქ -- დამრჩა ხვიშტი, ე.ი. არაფერი არ დამრჩა. შდრ. იმერ.
ხვისქი, ხვიშთი ხვისქი არ გამაჩნია, ე.ი. არაფერი არ მაქვს, უფულოდ ვარ (ვ. ბერ.). 

Lemma: xvisht'a  
Number: 28503  
ხვიშტა (ხვიშტას) იგივეა, რაც ხვისტა, -- მწყემსის საწოლი მთაში. მიწაში ჩარჭობილი იყო ოთხი ბარჯგი, ზედ გადებული იყო
დანები, დანებზე -- ჯოხები, -- ეს იყო ხვიშტა. ხვიშტაზე იწვა კარვის უფროსი (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 1, გვ. 215). ხვიშტა რდუ
გვალას ჭყიშიში გილანჯირალი, ჭველეფიშე აკეთენდეს -- `ხვიშტა' იყო მთაში მწყემსისი დასაწოლი, თხმელის
ახალგაზრდა ტოტებისგან აკეთებდნენ. 

Lemma: xvisht'ap-i  
Number: 28504  
ხვიშტაფ-ი (ხვიშტაფის) ბრექა, ბრექობა; {გა}ჭიმვა. ხვიშტაფი უჸორს -- ბრექა (ჭიმვა) უყვარს. გილურს, გილეხვიშტაფუ --
დადის, დაიჭიმება. 

Lemma: xvisht'irik'-i  
Number: 28505  
ხვიშტირიკ-ი (ხვიშტირიკის) იგივეა, რაც ხვიშტი. მუ სქანი ზარმანი დო ხვიშტირიკი გოკონია -- რა შენი ზაჰრუმა და
ხვიშტი გინდაო. 

Lemma: xvicha  
Number: 28506  
ხვიჩა (ხვიჩას) 1. ბრდღვიალა; გაბადრული; კაშკაშა; ჩახჩახა. ხენწიფეში ოსურსქუა თოლი ხვიჩა, პიჯი ბჟა რე: აია, 1, გვ.
24 -- ხელმწიფის ქალიშვილი თვალვარსკვლავა (თვალკაშკაშა), (და) პირიმზეა. 2. ფართო (დ. ფიფია). 3. მამაკაცის
სახელიცაა. 

Lemma: xvichal-i  
Number: 28507  
ხვიჩალ-ი (ხვიჩალს) ბადრი სახისა, სასიამოვნო შესახედაობის. 

Lemma: xvicha-xvicha  
Number: 28508  
ხვიჩა-ხვიჩა (ხვიჩა-ხვიჩას) ბრდღვიალა, კაშკაშა, მბრწყინავი, მოჩახჩახე; სხვადასხვანაირი (ი. ყიფშ.). ხვიჩა-ხვიჩა
მურიცხეფი - და დო ჯიმა ჩქიმი: ქხს, 1, გვ. 10 -- მოჩახჩახე (ფართო-ფართო) ვარსკვლავები და და ძმაა ჩემი. 

Lemma: xvichin-i  
Number: 28509  
ხვიჩინ-ი (ხვიჩინს) გაბადვრა; ციმციმი; კიაფი. ბჟაქ ქჷდუუჭყჷ ქეჸანას გეხვიჩინი: ყაზაყ., 01.05.1931, გვ. 3 -- მზემ დაუწყო
ქვეყანას (ზევიდან) დაციმციმება. 

Lemma: xvichinapil-i  
Number: 28510  
ხვიჩინაფილ-ი (ხვიჩინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ოხვიჩინანს ზმნისა -- გაბადრული. 

Lemma: xvichinua  
Number: 28511  
ხვიჩინუა (ხვიჩინუას) სახელი იხვიჩინანს ზმნისა -- გაბადვრა, მხიარული გამოხედვა; ციმციმი (სახით). სახეთ
გილეხვიჩინა, ვარდიში გური ფულირი გაფუ: ქხს, 1, გვ. 75 -- სახით გაბადრული დადიხარ, ვარდის გული დამალული
გაქვს. შორც მურიცხო ოხვიჩინა: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 21 -- შორს ვარსკვლავად ციმციმებ. იხვიჩინანს (იხვიჩინუუ
იციმციმა, იკიაფა; უხვიჩინუუ უციმციმია, უკიაფია; ნოხვიჩინუე(ნ) ციმციმებდა, კიაფობდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ციმციმებს, კიაფობს;
გაბადრული იყურება. ოხვიჩინანს იგივეა, რაც იხვიჩინანს. ხვიჩონდუ(ნ) (გოხვიჩონდუ გაიბადრა, გოხვიჩინაფე{ლ/რე}(ნ)
გაბადრულა, გონოხვიჩინუე(ნ) გაიბადრებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. იბადრება. 

Lemma: xvicap-i  
Number: 28512  
ხვიცაფ-ი, ხვიცაფა (ხვიცაფის, ხვიცაფას) სახელი უხვიცუანს ზმნისა -- შეჩენა; ჩხიკინი; დაცაცხანება. ხვიცაფით გური
მააჸონებაფუუ -- ჩხიკინით გააბრაზა. უხვიცუუ, უხვიცუუ დო ქამშააკურცხინუუ -- უჩხიკინა, უჩხიკინა და გააღვიძა.
უხვიცუანს (უხვიცუუ უჩხიკინა, უხვიცუაფუ უჩხიკინებია) გრდმ. სასხვ. ქც. უჩხიკინებს. იხვიცენე(ნ) (იხვიცენუ შესაძლებელი გახდა
ჩხიკინი, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უხვიცუანს ზმნისა -- შეიძლება {შე}ჩხიკინება. ახვიცენე(ნ) (ახვიცენუ შეძლო
{შე}ეჩხიკინებინა, -- , დონოხვიცუე(ნ) შესძლებია შეჩხიკინება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უხვიცუანს ზმნისა -- შეუძლია {შე}უჩხიკინოს.
ოხვიცაფუანს (ოხვიცაფუუ აჩხიკინ{ებ}ინა, უხვიცაფუაფუ უჩხიკინ{ებ}ინებია, ნოხვიცაფუე(ნ) აჩხიკინ{ებ}ინებდა თურმე) კაუზ. უხვიცუანს
ზმნისა -- აჩხიკინ{ებ}ინებს. მახვიცაფალი მიმღ. მოქმ. {შე}მჩხიკინებელი. ოხვიცაფალი მიმღ. ვნებ. მყ. {შე}საჩხიკინებელი.
დოხვიცაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. შეჩხიკინებული. ნახვიცეფი მიმღ. ვნებ. წარს. {შე}ნაჩხიკინები. ნახვიცაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს.
{შე}ჩხიკინების საფასური. {უდუ}უხვიცაფუ მიმღ. უარყ. {შე}უჩხიკინებელი. 

Lemma: xvicil-i  
Number: 28513  



ხვიცილ-ი (ხვიცილს): ხვიცილი ძაფი დართული ძაფი. ოშუალს დოფხვიცუნდით (ჯაჭვივით ამოვიღებდით), -- ამას ჰქვია
`ხვიცილი' ძაფი -- საქსოვს (ძაფს) დავართავდით. (მასალები, ტ. 2, ნაწ. 2, გვ. 222). 

Lemma: xvick'-i  
Number: 28514  
ხვიცკ-ი (ხვიცკის) იხ. ხვიცქი. 

Lemma: xvick-i  
Number: 28515  
ხვიცქ-ი (ხვიცქის) იგივეა, რაც ხვინცქი, ხვიშტი. 

Lemma: xvich'al-i  
Number: 28516  
ხვიჭალ-ი (ხვიჭალს) დამჭკნარი. ხვიჭალი დჷდიბი -- დამჭკნარი, სახედაღარული დედაბერი. 

Lemma: xvixva  
Number: 28517  
ხვიხვა, ხვიხვალ-ი (ხვიხვა{ლ}-ს) მსუქანი, პუტკუნა, ფუნჩულა. გადატ. შეიძლება ორსულ ქალზედაც ითქვას.
გურიხვიხვალსი კვერიხვიხვალი უჯგუნია: ა. ცან., გვ. 103 -- გაქსუებულ (გაფუვებულ) გულს გაფუებული კვერი სჯობიაო. 

Lemma: xvixvil-i  
Number: 28518  
ხვიხვილ-ი (ხვიხვილ/რს) იგივეა, რაც ბირბილი, კვიკვილი, -- თხმელის, თხილის, ნიგვზის ყვავილი, -- ბიმბილი. 

Lemma: xvixvilua  
Number: 28519  
ხვიხვილუა (ხვიხვილუას) სახელი ხვიხვილანს ზმნისა -- აყვავილება, ბიმბილის გამოტანა. თხირქ გოხვიხვილუუ -- თხილი
აყვავილდა, ხვიხვილი გამოიტანა. 

Lemma: xvixvin-i  
Number: 28520  
ხვიხვინ-ი (ხვიხვინს) ხმადაბლა ჭიხვინი. იხ. ჭირხინი. შდრ. ლაზ. ხირხინ: ოხირხინუ ჭიხვინი (ნ. მარი). 

Lemma: xvixvinapa  
Number: 28521  
ხვიხვინაფა (ხვიხვინაფას) 1. კარგად შეწვა. ჩხომს ოხვიხვინუანს დო ქიმიიღანს -- თევზს შეწვავს და მოიტანს. 2.
თავამდე გავსება, მოთავთავება. ტომარე დუდიშა მაახვიხვინუუ სიმიდიშ ქვირით -- ტომარა თავამდე გაავსო სიმინდის
ფქვილით. 

Lemma: xvixvinia  
Number: 28522  
ხვიხვინია (ხვიხვინიას) ბოტან. მარწყვი. იხ. ცჷმუა, ცჷმჸუა, წიწიმდერა, წიწინდარა (ა. მაყ.). 

Lemma: xtis{n}iaband-i  
Number: 28523  
ხთის{ნ}იაბანდ-ი (ხთის{ნ}იაბანდის, ხთის{ნ}იაბანს): სიტყვ.-სიტყვ. ღვთიური ბედი. ქ ხთის{ნ}იაბანდი გოუმანუ ღვთიური
ბედი გაუტრუსა; გადატ. ტყავი გააძრო, შავი დღე აყარა; შეურაცხყო. 

Lemma: -xi  
Number: 28524  
-ხი, -ხჷ: თანდებული -მდე: ჸუდეშახ (ი, ჷ) სახლამდე; ეს თანდებული ხშირად იკარგება და ჸუდეშა ნიშნავს როგორც
`სახლში', ასევე `სახლამდე' (შდრ. ი. ყიფშ., ლექსკ., გვ. 396). 

Lemma: xi  
Number: 28525  
ხი, ხი-ი (ხის) ხალხი (დ. ფიფია). თიშენი ილჷნც ხიი ზღვაშორო -- იმიტომ ღელავს (იბრძვის) ხალხი ზღვასავით. 

Lemma: xia  
Number: 28526  
ხია იხ. ხება; კინო-ხია. 

Lemma: xiar-i  
Number: 28527  
ხიარ-ი (ხიარს) მთიდან ფერდობზე ხის მორების დასაგორებელი ადგილი. ასეთად, როგორც წესი, იყენებენ ნაკადულების
ნაკვალევს. ხიარი ალბათ იმიტომ დაერქვაო, ხსნიან მეტყევეები, რომ ხის მორს ზევიდან რომ დაუშვებენ, მორი მიიხიორუ,
ე. ი. ხიორით (დაუბრკოლებლად) მიდისო დაბლა. 

Lemma: xiarul-i  
Number: 28528  
ხიარულ-ი (ხიარულს) მხიარული. ხიარულო ზმნზ. მხიარულად. მოლართესჷ ხიარულო: ა. ცაგ., გვ. 17; ი. ყიფშ., გვ. 31 --
წამოვიდნენ მხიარულად. ძღაბიქ მაჟია ოჭუმარეს ხიარულო გედირთუ: მ. ხუბ., გვ. 6 -- გოგო მეორე დილას მხიარულად
ადგა. 

Lemma: xiaruleba1  
Number: 28529  
ხიარულება1 (ხიარულებას) მხიარულება. თით მიჩქ, მუჭო ხიარულებაქ განგეახლჷ: მ. ხუბ., გვ. 28 -- ისიც ვიცი,



მხიარულება როგორ გაგიახლდა. ქ ხიარულებაში მოჭირინაფა მხიარულების მოწევა, - გადატ. გამხიარულება. დიდი
ხიარულებაქ მააჭირინუუ ბოლოსჷ: ა. ცაგ., გვ. 25 -- დიდად გამხიარულდნენ ბოლოს. 

Lemma: xiaruleba2  
Number: 28530  
ხიარულება2 (ხიარულებას) სახელი ხიარულენს ზმნისა -- მხიარულობა. ხენწჷფე ხიარულენს, ზაბარზანებით ხარულენს:
მ. ხუბ., გვ. 162 -- ხელმწიფე მხიარულობს, ზარბაზნებით (სროლით) ხარობს. ხიარულენს (იყენ. იხიარუ იმხიარულა, უხიარებუ
უმხიარულია, ნოხიარებუე(ნ) მხიარულობდა თურმე) გრდუვ. საშ.- მოქმ. მხიარულობს. იხიარულე(ნ), იხიარულინე(ნ) (იხიარულინუ
შესაძლებელი გახდა მხიარულობა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ხიარულენს ზმნისა -- შეიძლება იმხიარულოს (// მხიარულება).
ახიარულე(ნ), ახიარულინე (ახიარულინუ შეძლო ემხიარულა, -- , ნოხოარულუე(ნ) // ნოხიარულებუე(ნ) შესძლებია ემხიარულა) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. ხიარულენს ზმნისა -- შეუძლია ამხიარულოს. ოხიარულებაფუანს (ოხიარულებაფუუ ამხიარულებინა,
უხიარულებაფუაფუ უმხიარულებინებია, ნოხიარულებაფუე(ნ) ამხიარულებინებდა თურმე) კაუზ. ხიარულენს ზმნისა --
ამხიარულებინებს. მახიარ{ულ}ებელი მიმღ. მოქმ. {გა}მხიარულებელი. ოხიარ{ულ}ებელი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}სამხიარულებელი.
გახიარ{ულ}ებული მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}მხიარულებული. ნახიარ{ულ}ები/უ მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნამხიარულები. ნახიარ{ულ}ებუერი
მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}მხიარულების საფასური. {უგუ}უხიარ{ულ}ებუ მიმღ. უარყ. {გა}უმხიარულებელი. 

Lemma: xiapa  
Number: 28531  
ხიაფა (ხიაფას) (?) მოჯგირეფი ქიფჩინათი ჩქჷნი დჷმახიაფალი: ყაზაყ., 11.07.1930, გვ. 3 -- მოკეთეები ვიცნოთ ჩვენი (?). 

Lemma: xiacharep-i  
Number: 28532  
ხიაჩარეფ-ი (ხიაჩარემს) ყოველმხრივ დაბალი დონის ხალხი, -- ბოგანო. ნანდვიი ხიაჩარეფიენა -- ნამდვილი ბოგანოები
არიან. 

Lemma: xiba  
Number: 28533  
ხიბა (ხიბას) კარი (დ. ფიფია). შდრ. სიბა. 

Lemma: xibark'a  
Number: 28534  
ხიბარკა (ხიბარკას) [რუს. хибарка ქოხი, ქოხმახი]. ხიბარკეფი გედგუდუ ათაქ -- ქოხმახები იდგა აქ. 

Lemma: xibil-i  
Number: 28535  
ხიბილ-ი, ხიბირ-ი (ხიბილ/რ-ს) მიმღ. ვნებ. წარს. ხიბუნს ზმნისა -- ჩახერგილი; სხლტე; ყორე; ხერგილი, ხერგული.
ქოძირეს, ნამუდა თე ეზოს მიკი-მიკი ქუაშ ხიბირი გოჸუნსინი: მ. ხუბ., გვ. 7 -- ნახეს, რომ ამ ეზოს ირგვლივ ქვის ყორე
გაჰყვება. 

Lemma: xibua  
Number: 28536  
ხიბუა, ხჷბუა (ხი/ჷბუას) სახელი ხი/ჷბუნს ზმნისა -- {და}გროვება; დაყრა (ქვის, ძვლის...); ქვის კედლის ამოყვანა მშრალი
წყობით. ჟირი საჯენი ქიჸუაფუდუ ზღვაპის ძვალი გეხიბუდუნი: მ. ხუბ., გვ. 12 -- ორი საჟენი იქნებოდა, ზღვისპირას ძვალი
რომ ეყარა (გროვად). 

Lemma: xibula  
Number: 28537  
ხიბულა (ხიბულას) შემოყორილი ადგილი. 

Lemma: xid-i  
Number: 28538  
ხიდ-ი (ხიდის, ხის) იგივეა, რაც ხინჯი, -- ხიდი. სენაკურშია ხიდი, ზუგდიდურ-სამურზაყანოულში -- ხინჯი (არნ. ჩიქობ., ლექსკ.,
გვ. 186). ხინჯი დადასტურდა დიდი ჭყონში, ბანძაშიც (მარტვილის რაიონი). 

Lemma: xi-i1  
Number: 28539  
ხი-ი1 (ხიის) იგივეა, რაც ხი, -- ხალხი. თიშენ ილჷნც ხიი ზღვაშორო: მასალ., გვ. 78 -- იმიტომ იბრძვის ხალხი ზღვასავით. 

Lemma: xi-i2  
Number: 28540  
ხი-ი2, ხიჲ (ნგარა) ტირილი, მიცვალებულის დატირების დროს ჭამა-სმა (პ. ჭარ.). შდრ. სამოხიო. 

Lemma: xii  
Number: 28541  
ხიი! შორსდ. შეძახილი ხარის, კამეჩის გასაჩერებლად ან უკან დასახევად. 

Lemma: xii  
Number: 28542  
ხიი აშო! შორსდ. ხი აქეთ! შეძახილი ხარის ან კამეჩის განზე (გვერდზე) გადასახვევად (გადასაყენებლად). ხიი აშო!
ნაბარბალუს! -- ხიი აქეთ, ნაბორბლარში! 

Lemma: xiir-i  
Number: 28543  
ხიირ-ი (ხიირს) მიმღ. ვნებ. წარს. ხუნს ზმნისა -- {და}რღვეული. 

Lemma: xik'inapa  



Number: 28544  
ხიკინაფა (ხიკინაფას) სახელი ოხიკინუანს ზმნისა -- მაგრად {გამო}შრობა, -- {გამო}ხმობა. ჭკის ნაბეტანქ აღოლუ,
გოხიკონდუ -- მჭადს ნამეტანი დაემართა, გამოხმა. ოხიკინუანს (გაახიკინუუ გაახმო, გამოაშრო; გუუხიკინუაფუ გაუხმია, გამოუშრია)
გრდმ. ახმობს, ძლიერ აშრობს. იხიკინუანს (გიიხიკინუუ გაიხმო, გუუხიკინუაფუ გაუხმია) გრდმ. სათავ. ქც. ოხიკინუანს ზმნისა --
იხმობს. უხიკინუანს (გუუხიკინუუ გაუხმო; გუუხიკინუაფუ გაუხმია, გაუშვრია) გრდმ. სასხვ. ქც. ოხიკინუანს ზმნისა -- უხმობს, მაგრად
უშრობს. ხიკონდუ(ნ) (გოხიკონდუ გახმა, გამოშრა; გოხიკინაფე{ლ/რე}(ნ) გამხმარა, ძალიან გამომშრალა; გონოხიკინაფუე(ნ)
გამოშრებოდა თურმე) გრდმ. ვნებ. ოხიკინუანს ზმნისა -- ძლიერ შრება, ხმება. იხიკინე(ნ) (იხიკინუუ შესაძლებელი გახდა
{გა}ხმობა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ოხიკინუანს ზმნისა -- შეიძლება {გა}ხმობა, {გა}შრობა მაგრად. ახიკინე(ნ) (ახიკინუუ
შეძლო {გა}ეხმო, {გამო}ეშრო; -- ; გონოხიკინაფუე(ნ) შესძლებია გახმობა, გამოშრობა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უხიკინუანს ზმნისა --
შეუძლია {გა}ახმოს, {გამო}აშროს მაგრად. ოხიკინაფუანს (ოხიკინაფუუ ახმობინა, უხიკინაფუაფუ უხმობინებია, ნოხიკინაფუე(ნ)
ახმობინებდა თურმე) კაუზ. ოხიკინუანს ზმნისა -- ახმობინებს, მაგრად აშრობინებს. მახიკინაფალი მიმღ. მოქმ. {გა}მხმობი,
{გამო}მშრობი. ოხიკინაფალი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}სახმობი. გოხიკინაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. გახმობილი. ნახიკინეფი მიმღ. ვნებ.
წარს. {გა}ნახმობი. ნახიკინაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ხმობის საფასური. {უგუ}უხიკინაფუ მიმღ. უარყ. {გა}უხმარი.შდრ. იმერ.
გახიკინება გახმობა (ვ. ბერ.). 

Lemma: xik'inapil-i  
Number: 28545  
ხიკინაფილ-ი (ხიკინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ოხიკინუანს ზმნისა -- გამხმარი, ძლიერ {გამო}მშრალი. 

Lemma: xik'on-i  
Number: 28546  
ხიკონ-ი (ხიკონს), ხიკონუა (ხიკონუას) სახელი ხიკონუნს ზმნისა -- ხიკნა, გაცლა; გაცარიელება რისამე; პირწმინდად აღება
რისამე. ჩხოულეფი თელი დღას ხიკონუნა ოდიარეს -- ძროხები მთელი დღე ხიკნიან ბალახს. ხიკონუნს (გოხიკონუ გახიკნა,
გუუხიკონუ გაუხიკნია, გონოხიკონუე(ნ) გახიკნიდა თურმე) გრდმ. ხიკნის.შდრ. კიკონი, კიკონუა. 

Lemma: xil-i1  
Number: 28547  
ხილ-ი1, ხი-ი ბ.- მარტ. (ხი{ლ}/რს) 1. ხილი. წი ხილქ (// ხირქ) ჯგირო იჸუუ -- წელს ხილი ბლომად მოვიდა. 2. ხეხილი. ხილი
ბრელი უჩანს -- ხეხილი ბევრი უდგას. 

Lemma: xil-i2  
Number: 28548  
ხილ-ი2 (ხილს) მიმღ. ვნებ. წარს. ხუნს ზმნისა -- {და}რღვეული, {და}შლილი. 

Lemma: xila  
Number: 28549  
ხილა (ხილას) ხის ტოტებზე შერჩენილი თოვლი, -- ხურხლი (პ. ჭარ.). მუჟანს ხილა ჯაშე ვაგლაცენსინი, კინიი გლახა
ამინდი იჸუაფუ, თირი იჸიი -- როდესაც ხურხლი ხიდან არ ჩამოცვივდება, ისევ ცუდი ამინდი იქნება, თოვლი იქნება (მოვა). 

Lemma: xilobua  
Number: 28550  
ხილობუა, ხიობუა (ხი{ლ}ობუას) ხილეული, ხილეულობა. ხილობუა ბრელი უჩანს -- ხეხილი (ხილეული) ბევრი უდგას. 

Lemma: xilondzua  
Number: 28551  
ხილონძუა (ხილონძუას) იხ. გეხილონძუა. 

Lemma: xilua  
Number: 28552  
ხილუა, ხიჲუა (ხილუას, ხიჲუას) სახელი ეხილებუ(ნ) ზმნისა -- ახილვა, დანახვა. თორქ ეხილუ -- თვალი აეხილა (გააღო).
ეხილებუ(ნ) (ეეხილუ აეხილა, ეხილებუუ ახელია, ენოხილებუე(ნ) აეხილებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ეხილება (თვალი). 

Lemma: ximpol/r-i  
Number: 28553  
ხიმფოლ/რ-ი (ხიმფოლ/რს) ხმაური, ხრაგუნი. მუდგარენი ხიმფოლი ისიმე -- რაღაც ხრაგუნი ისმის. 

Lemma: ximpolua  
Number: 28554  
ხიმფოლუა, ხჷმფოლუა (ხი/ჷმფოლუას) იგივეა, რაც ხიმფოლ/რი, -- ხმაურობა, ხრაგუნი. იხიმფოლუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს
წრისა და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. ხრაგუნობს. 

Lemma: xina  
Number: 28555  
ხინა (ხინას) ქინაქინი. შანქარი რე ჩქიმოთ ხინა: ქხს, 1, გვ. 133 -- შაქარია ჩემთვის ქინაქინი. ენა თინერი ჩინება რე-
ნაკვათასი ხინა რჩანი: ქხს, 1, გვ. 145 -- ეს ისეთი მიხვედრაა (ცნობაა), დაჭრილს რომ ქინაქინი შეგასვან. 

Lemma: xinapa  
Number: 28556  
ხინაფა (ხინაფას) ლპობა, ფიტვა; ხრწნა. ჯა მინდორს წიმოძუ დო ხინდუ -- ხე მინდორში დევს და ლპება. ხინდუ(ნ) (დოხინდუ
დალპა, დოხინაფე{ლ/რე}(ნ) დამპალა, დონოხინაფუე(ნ) დალპებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ლპება. ოხინაფალი მიმღ. მოქმ. {და}სალპობი;
{გამო}საფიტი. ხინაფილი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}მპალი; {გამო}ფიტული. ნახინეფი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნალპობი; {გამო}ნაფიტი.
ნახინაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ლპობის, {გამო}ფიტვის საფასური. უხინაფუ მიმღ. უარყ. {და}ულპობელი, {გამო}უფიტავი. იხ.
ხიხინაფა. შდრ. ჸორადა. 

Lemma: xinapil-i  
Number: 28557  



ხინაფილ-ი (ხინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ოხინუანს, ხინდუ(ნ) ზმნათა -- დამპალი, გამოფიტული. ჯვეშ ჯალეფი
ხინაფილი: ქხს, 1, გვ. 320 -- ძველი ხეები გამოფიტული. ჯა ხინაფილი რენ დო ფიცარო ვეერგუ -- ხე გამოფიტულია და
ფიცრად არ ვარგა. // გადატ. მიხრწნილი. ხინაფილი სკან დიდა რე: ქხს, 1, გვ. 213 -- მიხრწნილი შენი დედაა. შდრ.
ჸორადილი. 

Lemma: xingu  
Number: 28558  
ხინგუ (ხინგუს) გამხდარი. უკიბირე, რჩინუ, ხინგუ, ღვალეფი აფუ ჭირაკილი: მასალ., გვ. 100 -- უკბილო, ბებერი,
გამხდარი, ლოყები აქვს დამჭკნარი. 

Lemma: xingua  
Number: 28559  
ხინგუა (ხინგუას) სახელი ხინგუნს ზმნისა -- ძლიერი ჩარტყმა მაგარი რამ სხეულისა (მაგ., ჯოხის...), -- ხეთქ{ვ}ა. დუს ფერი
ხინგუ ბიგა, აკაართინუუ -- თავში ისეთი ჩაარტყა (ხეთქა) ჯოხი, წააქცია. ხინგუნს (ქოხინგუ ჩაარტყა, ქუუხინგუ ჩაურტყამს,
ქონოხინგუე(ნ) ჩაარტყამდა თურმე) გრდმ. ჩაარტყამს. იხინგუნს (ქიიხინგუ ჩაირტყა, ქუუხინგუ ჩაურტყამს) გრდმ. სათავ. ქც. ხინგუნს
ზმნისა -- ჩაირტყამს (თავისაზე). იხინგუანს იგივეა, რაც იხინგუნს, -- ირტყამს. უხინგუანს (უხინგუუ ურტყა, უხინგუაფუ ურტყამს)
გრდმ. სასხვ. ქც. ხინგუნს ზმნისა -- ურტყამს. ახინგუუ(ნ) (ქაახინგუ ჩაეცა, ქოხინგუუ//ქოხინგაფუ ჩასცემია) გრდუვ. ვნებ. ხინგუნს
ზმნისა -- ეცემა, ერტყმის (რაღაც). იხინგე(ნ) (იხინგუ შესაძლებელი გახდა {ჩა}რტყმა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ხინგუნს
ზმნისა -- შეიძლება {ჩა}რტყმა, ხეთქ{ვ}ა. ახინგე(ნ) (ახინგუ შეძლო {ჩა}ერტყა, -- , ქონოხინგუე(ნ) შესძლებია {ჩა}ერტყა) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. ხინგუნს ზმნისა -- შეუძლია {ჩა}არტყას, {ჩა}სცეს, ხეთქოს. ოხინგაფუანს (ოხინგაფუუ {ჩა}არტყმევინა, უხინგაფუაფუ
{ჩა}ურტყმევინებია, ნოხინგაფუე(ნ) არტყმევინებდა თურმე) კაუზ. ხინგუნს ზმნისა -- {ჩა}არტყმევინებს რაღაც მაგარ საგანს.
მახინგალი მიმღ. მოქმ. {ჩა}მრტყმელი; {ჩა}მცემი მაგარი საგნისა. ოხინგალი მიმღ. ვნებ. მყ. {ჩა}სარტყმელი; {ჩა}საცემი. ნახინგა
მიმღ. ვნებ. წარს. {ჩა}ნარტყამი; {ჩა}ნაცემი. ნახინგუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {ჩა}რტყმის; {ჩა}ცემის საფასური. 

Lemma: xind-i  
Number: 28560  
ხინდ-ი (ხინდის, ხინს) ხინჯი; მანკი; ავადმყოფობა ერთგვარი. შდრ. ხინდირი. 

Lemma: xinda  
Number: 28561  
ხინდა (ხინდას) ჭუჭყი. 

Lemma: xindam-i  
Number: 28562  
ხინდამ-ი (ხინდამს) ხინჯიანი, მანკიანი, ზადიანი; ჭუჭყიანი. ხინდამი -- ხინჯიანი. ჸატ, სი ხინდამი ნდიია! -- ჰატ, შე ჭუჭყიანო
დევოო! ქვარა-ხინდამი მუცელ-ხინჯიანი, დიდმუცლიანი. 

Lemma: xindir-i  
Number: 28563  
ხინდირ-ი (ხინდირს) მიმღ. ვნებ. წარს. ხინდუ(ნ) ზმნისა -- დამპალი, გახრწნილი, გამოფიტული. // გადატ. დაბერებული.
გეგნოდინი, სი ხინდირი! -- დაიკარგე, შე ბებერო! 

Lemma: xindua  
Number: 28564  
ხინდუა (ხინდუას) იგივეა, რაც ხინაფა, -- სახელი ხინდუ(ნ) ზმნისა -- ლპობა, ფიტვა, ხრწნა. მინდორს ჯა ხინდუ,
გინორთვილიშა გემთიიღი! -- მინდორში ხე ლპება, გადახურულში შეიტანე! ხინდუ(ნ) (დოხინდუ დალპა, დოხინაფე{ლ/რე}(ნ)
დამპალა, დონოხინაფუე{რე}(ნ) დალპებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ლპება, იფიტება, იხრწნება. უხინდუ(ნ) (დუუხინდუ დაულპა,
დოხინაფუ დალპობია) გრდუვ. ვნებ. სასხვ. ქც. ხინდუ(ნ) ზმნისა -- ულპება, ეხრწნება, ეფიტება. 

Lemma: xintobalashi  
Number: 28565  
ხინთობალაში ჯა (ხინთობალაში ჯას) ბოტან. დიდგულა. იხ. თახვანტია... (ა. მაყ.). 

Lemma: xink'-i  
Number: 28566  
ხინკ-ი (ხინკის) იგივეა, რაც ნაღობერა, -- ხის ხმელი ტოტი, ფიჩხი, ჩხირი, -- ხიკი. დიდაჸონერი მირაგადუ: მეუ ხინკი
დოკოროფი! -- დედინაცვალი მეუბნება: წადი ფიჩხი მოაგროვე (შეკრიბე)! ყებურც ვამიშქჷრიტჷნც, ხინკის
ქიგიოფიცოლანც: მასალ., გვ. 93 -- კერას არ ჩამიქრობს, (წინწილა) ფიჩხს დაყრის (შეუნთებს). კარი ხინკიცალო
გინაართინუუ: ი. ყიფშ., გვ. 80 -- კარი ფიჩხივით (ფინჩხად) აქცია. შდრ. ფეცხი, წკირი. 

Lemma: xink'ol-i  
Number: 28567  
ხინკოლ-ი (ხინკოლ/რს) მტვრევა, მსხვრევა; ხმაური; ხმელი შეშის მტვრევის ხმა. ბრელქ გათხოზჷ, დიიჭყუ ხინკოლი,
მარა ხუნდეფი გაკოჩხინკოლი -- ბევრი გამოგეკიდა (გდია), იხმაურა (დაიწყო მტვრევა), მაგრამ ხუნდები დაამსხვრიე. იჸუუ
ხინკოლქინი, გემწუოლი -- რომ შეიქნა მტვრევის ხმა, წამოვვარდი. 

Lemma: xink'olir-i  
Number: 28568  
ხინკოლირ-ი (ხინკოლირს) მიმღ. ვნებ. წარს. ხინკოლუნს ზმნისა -- დამტვრეული, დამსხვრეული. 

Lemma: xink'olua  
Number: 28569  
ხინკოლუა (ხინკოლუას) სახელი ხინკოლუნს ზმნისა -- 1. ძლიერი ხმაური; მტვრევის, გატეხის ხმა; 2. {და}მსხვრევა. დიშქა
მუშენ ვახინკოლი?: ქხს, 1, გვ. 252 -- შეშა რატომ არ დაამტვრიე? გიაშქჷ კუჩხი დემქ დო ქიგიოხინკოლუ: მ. ხუბ., გვ. 80 --
დაარტყა ფეხი დევმა და დაამტვრია (დაამსხვრია). ქჷმიხინკოლ ჟირდუდამი გვერშაპი: აია, 1, გვ. 23 -- ძლიერი ხმაურით
(მტვრევისა) მოდის (მოვიდა) ორთავიანი გველეშაპი. ხინკოლუნს (დოხინკოლუ დაამტვრია, დუუხინკოლუ დაუმტვრევია,
დონოხინკოლუე(ნ) დაამტვრევდა თურმე) გრდმ. ამტვრევს, ამსხვრევს. უხინკოლუნს (დუუხინკოლუ დაუმტვრია, დუუხინკოლუ



დაუმტვრევია) გრდმ. სასხვ. ქც. ხინკოლუნს ზმნისა -- უმტვრევს. იხინკოლუ{უ}(ნ) (დიიხინკოლუ დაიმტვრა, დოხინკოლე{რე}(ნ)
დამტვრეულა) გრდუვ. ვნებ. ხინკოლუნს ზმნისა -- იმტვრევა, იმსხვრევა. ახინკოლუ{უ}(ნ) (დაახინკოლუ დაემტვრა, დოხინკოლუუ
დამტვრევია) გრდუვ. ვნებ. უხინკოლუნს ზმნისა -- ემტვრევა. იხინკოლე(ნ) (იხინკოლუ შესაძლებელი გახდა მტვრევა, -- , -- )
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ხინკოლუნს ზმნისა -- შეიძლება დაიმტვრეს, დაიმსხვრეს. ახინკოლე(ნ) (ახინკოლუ შეძლო {და}ემტვრია,
-- , ნოხინკოლუე(ნ) შესძლებია ემტვრია) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უხინკოლუნს ზმნისა -- შეუძლია {და}ამტვრიოს, {და}ამსხვრიოს.
ოხინკოლაფუანს (ოხინკოლაფუუ ამტვრევინა, უხინკოლაფუაფუ უმტვრევინებია, ნოხინკოლაფუე(ნ) ამტვრევინებდა თურმე) კაუზ.
ხინკოლუნს ზმნისა -- ამტვრევინებს. მახინკოლარი მიმღ. მოქმ. მტვრეველი, მსხვრეველი. ოხინკოლარი მიმღ. ვნებ. მყ.
სამტვრევი, სამსხვრევი. ხინკოლირი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}მტვრეული, {და}მსხვრეული. ნახინკოლა მიმღ. ვნებ. წარს. ნამტვრევი,
ნამსხვრევი. ნახინკოლუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}მტვრევის, {და}მსხვრევის საფასური. {უდუ}უხინკოლუ მიმღ. უარყ.
{და}უმტვრეველი, {და}უმსხვრეველი.შდრ. პურტოლუა. 

Lemma: xink'ua  
Number: 28570  
ხინკუა (ხინკუას) სახელი ხინკანს ზმნისა -- {მო}გროვება; {მო}ხიკვა. ეზოს მუთუნი ქოძუდუ-და, დოხინკუუ -- ეზოში თუ რამე
იყო (იდო), მოაგროვა (მოხიკა). ხინკანს (დოხინკუუ მოაგროვა, დუუხინკუუ მოუგროვებია, დონოხინკუე(ნ) მოაგროვებდა თურმე) მოქმ.
აგროვებს; ხიკავს. უხინკანს (დუუხინკუუ მოუხიკა, დუუხინკუუ მოუხიკავს) გრდმ. სასხვ. ქც. ხინკანს ზმნისა -- უხიკავს, უგროვებს.
ახინკე(ნ) (ახინკუ შეძლო {მო}ეხიკა, -- , დონოხინკუე(ნ) შესძლებია მოგროვება, მოხიკვა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უხინკანს ზმნისა --
შეუძლია {მო}ხიკოს, {მო}აგროვოს. ოხინკაფუანს (ოხინკაფუუ ახიკვინა, უხინკაფუაფუ უხიკვინებია, ნოხინკაფ{უაფ}უე(ნ) ახიკვინებდა
თურმე) კაუზ. ხინკანს ზმნისა -- ახიკვინებს, აგროვებინებს. მახინკალი მიმღ. მოქმ. მხიკველი, მგროვებელი. ოხინკალი მიმღ.
ვნებ. მყ. სახიკი, საგროვებელი. ნახინკა მიმღ. ვნებ. წარს. ნახიკი, ნაგროვები. ნახინკუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ხიკვის საფასური.
უხინკუ მიმღ. უარყ. უხიკავი, უხიკველი, {და}უგროვებელი. 

Lemma: xint'a  
Number: 28571  
ხინტა (ხინტას) ქვაბიდან მთლიანად ამოღებული ღომის ქერქი. შდრ. ნახვაწა. 

Lemma: xint'k'il-i  
Number: 28572  
ხინტკილ-ი (ხინტკილ/რს) იხ. ხინტკირი2. 

Lemma: xint'k'ir-i1  
Number: 28573  
ხინტკირ-ი1, ხჷნტკჷრ-ი (ხი/ჷნტკი/ჷრს) ხრტილი; კაკნატელა. ჩხვინდიში ხინტკირი -- ცხვირის ხრტილი (პ. ჭარ.). ფერი
ქიმეუგამუ, ჩხვინდიში ხინტკირი ქინუსოფაფუდუ -- ისეთი დაურტყამს, ცხვირის კაკნატელა ჩაუგლეჯია. შდრ. იმერ.
ხიტკინა ხრტილი (ვ. ბერ.). 

Lemma: xint'k'ir-i2  
Number: 28574  
ხინტკირ-ი2 (ხინტკირს) მიმღ. ვნებ. წარს. ხინტკუნს ზმნისა -- 1. ჩაჭრილი; მცირეზე გაპობილი. 2. საორშუალო (იხ.) ნაწილი:
ქსელის ბოლოების დასამაგრებელი, ქსელის დასახვევი ჯოხი, რომელიც ჩაჭრილია (მასალები, ტ. 2, ნაწ. 2, გვ. 225). 

Lemma: xint'k'or-i  
Number: 28575  
ხინტკორ-ი (ხინტკორს) ჩიჩქნა, ცოტ-ცოტად თლა. ხინტკორუ, ხინტკორუ დო ჯინჯიშა ქიმიჸონუ -- თალა, თალა და
ძირამდე (კი) დაიყვანა. 

Lemma: xint'k'orua  
Number: 28576  
ხინტკორუა (ხინტკორუას) სახელი ხინტკორუნს ზმნისა -- 1. ცოტ-ცოტად თლა, {მო}ჩიჩქნა. 2. გადატ. ჩალიჩი. იხინტკორუ,
იხინტკორუ დო ქვერსემი ჸუდე ქიგიდგუა -- იჩალიჩა, იჩალიჩა და უშველებელი სახლი დაიდგაო. ხინტკორუნს (ხინტკორუ
ჩიჩქნა, უხინტკორუ უჩიჩქნია, ნოხინტკორუე(ნ) ჩიჩქნიდა თურმე) გრდმ. ცოტ-ცოტად თლის, ჩიჩქნის. იხინტკორუ(ნ) ( -- ; იხინტკორუ
იჩალიჩა, ცოტ-ცოტა თალა; ხინტკორე{ლე}(ნ) ცოტ-ცოტად გათლილა) გრდუვ. ვნებ. ხინტკორუნს ზმნისა -- ჩალიჩობს; ცოტ-ცოტად
ითლება. იხინტკორე(ნ) (იხინტკორუ შესაძლებელი გახდა ცოტ-ცოტად თლა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ხინტკორუნს ზმნისა --
შეიძლება ცოტ-ცოტად {გა}თლა (//{გა}ითალოს). ახინტკორე(ნ) (ახინტკორუ შეძლო ცოტ-ცოტად ეთალა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ.
ვნებ. უხინტკორუნს ზმნისა -- შეუძლია ცოტ-ცოტად {გა}თალოს. ოხინტკორაფუანს (ოხინტკორაფუუ ცოტ-ცოტად ათლევინა,
უხინტკორაფუაფუ ცოტ-ცოტად უთლევინებია, ნოხინტკორაფუე(ნ) ცოტ-ცოტად ათლევინებდა თურმე) კაუზ. ხინტკორუნს ზმნისა -- ცოტ-
ცოტად ათლევინებს. მახინტკორალი მიმღ. მოქმ. ცოტ-ცოტად მთლელი. ოხინტკორალი მიმღ. ვნებ. მყ. ცოტ-ცოტად სათლელი;
საჩალიჩო. გოხინტკორილი მიმღ. ვნებ. წარს. ცოტ-ცოტად გათლილი. ნახინტკორა მიმღ. ვნებ. წარს. ცოტ-ცოტად ნათალი.
ნახინტკორუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ცოტ-ცოტად გათლის საფასური. {უგუ}უხინტკორუ მიმღ. უარყ. ცოტ-ცოტად გაუთლელი. 

Lemma: xint'k'ua  
Number: 28577  
ხინტკუა, ხჷნტკუა (ხი/ჷნტკუას) სახელი ხი/ჷნტკუნს ზმნისა -- მაგარ საგანზე ჩანაჭერის გაკეთება; კვეთა, ოდნავ გაპობა;
ჭდის დადება -- ამოტვიფრა. ხინტკუნს (გოხინტკუ ოდნავ გააპო, გუუხინტკუ ოდნავ გაუპია, გონოხინტკუე(ნ) ოდნავ გააპობდა თურმე)
გრდმ. აპობს (ოდნავ). უხინტკუნს (გუუხინტკუ გაუპო, გუუხინტკუ გაუპია) გრდმ. სასხვ. ქც. ხინტკუნს ზმნისა -- უპობს. იხინტკე(ნ)
(იხინტკუ შესაძლებელი გახდა {გა}პობა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ხინტკუნს ზმნისა -- შეიძლება {გა}პობა (ოდნავ). ახინტკე(ნ)
(ახინტკუ შეძლო {გა}ეპო, -- , გონოხინტკუე(ნ) შესძლებია გაეპო) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უხინტკუნს ზმნისა -- შეუძლია {გა}აპოს
(ოდნავ). ოხინტკაფუანს (ოხინტკაფუუ აპობინა, უხინტკაფუაფუ ოდნავ უპობინებია, ნოხინტკაფუე(ნ) ოდნავ აპობინებდა თურმე) კაუზ.
ხინტკუნს ზმნისა -- აპობინებს (ოდნავ). მახინტკალი მიმღ. მოქმ. ოდნავ მპობელი: ჭდის {და}მდები. ოხინტკალი მიმღ. ვნებ. მყ.
საპობი; ჭდედასადები. ხინტკილი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}პობილი; ჭდედადებული. ნახინტკა მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნაპობი;
ჭდედანადები. ნახინტკუერი მიმღ. ვნებ. წარს. გაპობის; ჭდის დადების საფასური. {უგუ}უხინტკუ მიმღ. უარყ. გაუპობელი. 

Lemma: xinua  
Number: 28578  
ხინუა (ხინუას) იგივეა, რაც ხინაფა, -- ლპობა, ფიტვა; ხრწნა. დამაღორენა-მაქ დო ნჯარი ქჷმოხინუანს -- მომატყუებენ-
მეთქი და ჯავრი მფიტავს. 



Lemma: xinchkape  
Number: 28579  
ხინჩქაფე (ხინჩქაფეს) ბოტან. ბაღის ინა. იხ. ქერძაფე, ხერძაფე (ა. მაყ.). 

Lemma: xindzir-i  
Number: 28580  
ხინძირ-ი (ხინძირს) 1. მურტალი, ჭუჭყიანი. 2. დაჩაჩანაკებული, -- ხრონცი. ორჩინელც გახუზებედ თი ხინძირი ბადიდი:
ქხს, 1, გვ. 191 -- სიბერეში იშტაზე მოსულიყო ეს ხრონცი ბერიკაცი. 

Lemma: xinc'-i  
Number: 28581  
ხინწ-ი (ხინწის) ხის ანახეთქი, -- ხიწვი. იხ. ფიცი. 

Lemma: xinc'ira//xe'nc'e'ra  
Number: 28582  
ხინწირა//ხჷნწჷრა (ხი/ჷნწი/ჷრას) ნიშანი, დაღი (აფხაზურიდან შემოსულად ივარაუდება). 

Lemma: xinc'ua  
Number: 28583  
ხინწუა (ხინწუას) სახელი ხინწანს ზმნისა -- გარჩევა; ფქვილის (ღერღილის) გაწმენდა ჩენჩისგან; მოსუფთავება, -- ხინწვა
(მარცვლეულისა); ერთად მოგროვება. სიმინს დოღერღუნანი, უკალი ცირუნა დო ჩენჩის ხინწანა -- სიმინდს რომ
დაღერღავენ, შემდეგ ცრიან და ჩენჩს მოაგროვებენ (მოაშორებენ, -- ხინწავენ). ირფელს ხინწანს დო ჸუჩა მეუღუ --
ყველაფერს აგროვებს და სახლში მიაქვს. ირკოჩი ზიარებას გერდჷ, `ცოდას' გიმიხინწანდეს: ყაზაყ., 21.04.1931, გვ. 3 --
ყველა (ყოველი კაცი) ზიარებაზე იდგა და ცოდვას იშორებდნენ (გადაიხინწავდნენ). ხინწანს (გოხინწუუ გაასუფთავა, გუუხინწუუ
გაუსუფთავებია, გონოხინწუე(ნ) გაასუფთავებდა თურმე) გრდმ. ასუფთავებს, წმენდს, ხინწავს. უხინწანს (გუუხინწუუ გაუწმინდა,
გუუხინწუუ გაუწმენდია) გრდმ. სასხვ. ქც. ხინწანს ზმნისა -- უწმენდს, უხინწავს. იხინწუ{უ}(ნ) (გიიხინწუ გაიწმინდა ჩენჩისაგან;
გოხინწე{ლ/რე}(ნ) გაწმენდილა, გასუფთავებულა) გრდუვ. ვნებ. ხინწანს ზმნისა -- იწმინდება. ახინწუ{უ}(ნ) (გაახინწუ გაეწმინდა,
გოხინწუუ გასწმენდია) გრდუვ. ვნებ. უხინწანს ზმნისა -- ეწმინდება, უსუფთავდება ჩენჩოსაგან ან სხვა რამისაგან. იხინწე(ნ)
(იხინწუ შესაძლებელი გახდა {გა}წმენდა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ხინწანს ზმნისა -- შეიძლება {გა}სუფთავება, {გა}წმენდა,
{გა}ხინწვა. ახინწე(ნ) (ახინწუ შეძლო {გა}ეწმინდა; -- ; გონოხინწუე(ნ) შესძლებია გასუფთავება, გაწმენდა ჩენჩოსაგან) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. უხინწუნს ზმნისა -- შეუძლია {გა}წმინდოს, {გა}ასუფთაოს, {გა}ხინწოს. ოხინწაფუანს (ოხინწაფუუ
{გა}ასუფთავებინა, {გა}აწმენდინა; უხინწაფუაფუ უსუფთავებინებია, უწმინდინებია; ნოხინწაფუე(ნ) ასუფთავებინებდა, აწმენდინებდა
თურმე) კაუზ. ხინწანს ზმნისა -- ასუფთავებინებს, აწმენდინებს, ახინწვინებს. მახინწალი მიმღ. მოქმ. {გა}მსუფთავებელი,
მწმენდელი, მხინწველი. ოხინწალი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}სასუფთავებელი, {გა}საწმენდი, სახინწველი. მოხინწილი მიმღ. ვნებ. წარს.
გასუფთავებული, გაწმენდილი, მოხინწული. ნახინწა მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნასუფთავები, {გა}ნაწმენდი. ნახინწუერი მიმღ. ვნებ.
წარს. {გა}სუფთავების, {გა}წმენდის, ხინწვის საფასური. {უმუ}უხინწუ მიმღ. უარყ. გაუსუფთავებელი, გაუწმენდელი. იხ. ხიორუა.
შდრ. ლაზ. ხინწუფს წმენდს (ეტიმოლ., გვ. 700); იმერ. გახინწვა გაცეხვილ ღომს რომ გადარეკენ და გაწმენდენ მტვერისაგან
(ი. ჭყ.). 

Lemma: xinch'k'-i1  
Number: 28584  
ხინჭკ-ი1 (ხინჭკის) ბოტან. კუნელი. იხ. ეშმაკიში მართახი, ქუნცი. შდრ. უჩა ხინჭკი (ა. მაყ.). 

Lemma: xinch'k'-i2  
Number: 28585  
ხინჭკ-ი2, ხინჭკვ-ი (ხინჭკ{ვ}ი-ს) წვრილი ნამტვრევი (მასალები, ტ. 3, ნაწ. 2, გვ. 210); პატარა, მჭრელი კენჭი (ეტიმოლ., გვ.
701); ქვის პატარა წვეტიანი ნატეხი. 

Lemma: xinch'k'olua  
Number: 28586  
ხინჭკოლუა (ხინჭკოლუას) სახელი ხინჭკოლუნს ზმნისა -- ხრესა (პ. ჭარ.); დაწოლა-გასმით ნაყვა, დრესა. 

Lemma: xinj-i  
Number: 28587  
ხინჯ-ი (ხინჯის, ხინს) იგივეა, რაც ხიდე, ხიდი, -- ხიდი. ზოგიერთი ხინჯს პატარა ხიდს ეძახის, ხოლო ხიდეს -- დიდ ხიდს.
ზღვაშა გემშაკეთჷ თე ძღაბიქ ხინჯი: მ. ხუბ., გვ. 60 -- ზღვაში შეიყვანა ამ გოგომ ხიდი. ხინჯის ვემნმართე დო წყარც:
მასალ., გვ. 55 -- ხიდზე ვერ გავალ და წყალში. პანტონიში ინწრო ხინც მუშ ნებაშა ვემნართეს: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ.
103 -- პანტონის ვიწრო ხიდზე ნებიერად ვერ გავიდნენ. შდრ. ბოგა; ლაზ. ხინჯი ხიდი (ნ. მარი). ჭუბურ-ხინჯი წაბლის ხიდი
(ტოპონ.); ხინჯი-კარიღ ხინჯიშ-კარი ხიდის კარი (ტოპონ., -- სოფელია). 

Lemma: xinja  
Number: 28588  
ხინჯა, ხჷნჯა (ხი/ჷნჯას) ხენჯი, რკინეულობის წიდა (პ. ჭარ.). 

Lemma: xinjua  
Number: 28589  
ხინჯუა (ხინჯუას) სახელი ხინჯუნს ზმნისა -- გახიდვა; ხერგვა. 

Lemma: xio  
Number: 28590  
ხიო! შორსდ. იგივეა, რაც ხიი!, -- შეძახილი ხარისა და კამეჩის უკან დასახევად ან გვერდზე მისაყენებლად. ხიო!... სი ჩქიმ
რკინაშ მოზვერა: ქხს, 1, გვ. 322 -- ხიო!... შენ ჩემო რკინის მოზვერო. შდრ. ქორე! 

Lemma: xio-i  
Number: 28591  



ხიო-ი (ხიორ-ს) იხ. ხიოლი. 

Lemma: xiol-i  
Number: 28592  
ხიოლ-ი (ხიოლ/რს) მხიარულება; სიხარული. დიდი ხიოლი დო კამპანიაქ იჸუუ: მ. ხუბ., გვ. 77 -- დიდი სიხარული და
კამპანია იქნა. თეზმა ხიოლქჷ წყარც გემიოლჷ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 25 -- ამდენი სიხარული წყალზე დამივარდა. პაპა
ხიოლს ქოღურჷ: მ. ხუბ., გვ. 284 -- მღვდელი გახარებულია (სიხარულში კვდება). კოჩი ვაძირჷნდჷ იშ ვართ ხიოლცჷ დო
ვართი ნგარაც: ეგრისი, გვ. 130 -- კაცი (არავინ) ვერ ნახავდა იმის არც ტირილს და არც სიხარულს. ე ცირასჷ ხიოლითჷ ცა
ქუდი აფუნ დო დიხა ჩაფულა: ი. ყიფშ., გვ. 56 -- ამ ცირას სიხარულით ცა ქუდად აქვს და მიწა ქალამნად (ფეხსაცმლად).
ჩაისმენი დო მუში ჩილქჷ გაჩენდეს ნაბეტანი ხიოლიშე: ი. ყიფშ., გვ. 78 -- ჩაისმენი და მისი ცოლი გაოგნდნენ ნამეტანი
სიხარულისაგან. 

Lemma: xioleba  
Number: 28593  
ხიოლება (ხიოლებას) სახელი ახიოლე(ნ), ოხიოლუ(ნ) ზმნათა -- სიხარული, გახარება. ე ბოშისჷ ძალამი ოხიოლჷ: ა.
ცაგ., გვ. 31 -- ამ ბიჭს ძლიერ უხარია. იში ოსურცჷ ახიოლჷ: ი. ყიფშ., გვ. 55 -- იმის ცოლს გაუხარდა. ეს ოხიოლჷ, მუში მონა
რდჷ: მასალ., გვ. 22 -- {ა}მას უხარია, მისი მონა იყო. ჸურუს ძღვენი ოხიოლუდუ, ჭკვერს ოწყინუდუ: ი. ყიფშ., გვ. 179 --
ბრიყვს (სულელს) ძღვენი უხაროდა, ჭკვიანს სწყინდა. ხიოლენს (იყენ. ახიოლუ გაუხარდა, ხიოლებუ გახარებია, ნოხიოლებუე(ნ)
უხაროდა თურმე) გრდუვ. საშ.- მოქმ. ხარობს. ახიოლუ{უ}(ნ) (ახიოლუ გაუხარდა, ხიოლებუ გახარებია) გრდუვ. ვნებ. {გა}უხარდება.
ოხიოლუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. უხარია. ახიოლე(ნ) იგივეა, რაც ახიოლუ{უ}. ოხიოლებელ/რ-ი
მიმღ. ვნებ. მყ. სასიხარულო; რაც უნდა ეხაროს (ვიღაცას). ხიოლერი, ხიოლებულ/რი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ხარებული. ნახიოლები/უ
მიმღ. ვნებ. წარს. ნახარები. ნახიოლებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ხარების საფასური. უხიოლებუ მიმღ. უარყ. უხარებელი. 

Lemma: xioler-i  
Number: 28594  
ხიოლერ-ი (ხიოლერს) მიმღ. ვნებ. წარს. ახიოლე(ნ), ოხიოლუ(ნ) ზმნათა -- {გა}ხარებული, მხიარული. ხიოლერ შურს
აჰამენს რეღმაში ლჷმა დო ღვარღვალი -- გახარებულ სულს ატკბობს ტალღის ბრძოლა და ჩქეფა. 

Lemma: xiol-xiolit  
Number: 28595  
ხიოლ-ხიოლით ზმნზ. სიხარულით, სიამოვნებით. შდრ. ხიო-ხიოთ. 

Lemma: xiolua  
Number: 28596  
ხიოლუა (ხიოლუას) იგივეა, რაც ხიოლება. შდრ. სახიოლე. 

Lemma: xior-i  
Number: 28597  
ხიორ-ი (ხიორს) ჭაქანი, ჭახანი; ხრიალი (ჩხრიალი) პატარა და მაგარი საგნებისა; თავისუფლად, დაუბრკოლებლად
წასვლა. სენემქ (ჭირქემქ) გაგწუოლუ ხეშე დო ხიორი გააჸარებაფუუ -- თეფშები (ჭიქები) გაუვარდა ხელიდან და ხრიალი
(ჭაქანი, ჭახანი, ჩხრიალი) გაადინა. ხასლას გილმობ მოჭკადილი მა ლეკური ხიორია: -- ქხს, 1, გვ. 173 -- გვერდზე მკიდია
მოჭედილი მე ლაწუნა (ხმაურა) ხმალიო. გადატ. ხის მორის (საყავრის ან სხვის...) თავისუფლად დახსნა-დაპობა. ლარჩვემს
ართის ქიგიაშქვანდუნი, არგუნი ხიორით მიიშუ -- საყავრე მორს ერთს რომ დაარტყამდა, ცული თავისუფლად მიდიოდა
(აპობდა). შდრ. რხიალი. 

Lemma: xiorua  
Number: 28598  
ხიორუა (ხიორუას) სახელი იხიორუ(ნ) ზმნისა -- 1. ხმაურით, ხრიალით (ჩხრიალით) წასვლა (გასვლა); ნავარდი.
ჸოროფილი მუშოთ ოკო, შხვაშა გილეხიორუნ-და?: შ. ბერ., გვ. 179 -- შეყვარებული რისთვის უნდა, სხვასთან თუ
დახრიალებს (დანავარდობს)? 2. ნიავება. გაცეხვილი ღომის მარცვლების გობით {გა}ნიავება (ს. მაკალ., გვ. 184). ხიორუნს
(გოხიორუ გაანიავა, გუუხორუ გაუნიავებია, გონოხიორუე(ნ) გაანიავებდა თურმე) გრდმ. ანიავებს (მარცვლებს). იხიორუ{უ}(ნ) (გიიხიორუ
განიავდა, გოხიორე{ლე}(ნ) განიავებულა) გრდუვ. ვნებ. ხიორუნს ზმნისა -- ნიავდება. ახიორუ{უ}(ნ) (გაახიორუ გაუნიავდა, გოხიორუუ
განიავებია) გრდუვ. ვნებ. უხიორუნს ზმნისა -- უნიავდება. მახიორალი მიმღ. მოქმ. {გა}მნიავებელი; გამნავარდებელი. ოხიორალი
მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}სანიავებელი. ნახიორა მიმღ. ვნებ. წარს. ნანიავები. ნახიორუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ნიავების საფასური. შდრ.
ბაჸუა; ოხიორაშე; ხინწუა... 

Lemma: xior-xioria{t}  
Number: 28599  
ხიორ-ხიორია{თ}, ხიორ-ხიორით ზმნზ. ხმაურით; ხრიგინ-ხრიგინით. შქვით კოჩქ ხიორ-ხიორია დო მინილეს ხარგელო: მ.
ხუბ., გვ. 226 -- შვიდი კაცი ხრიგინ-ხრიგინიო და დატვირთული შევიდნენ. 

Lemma: xio-xiot  
Number: 28600  
ხიო-ხიოთ იგივეა, რაც ხიოლ-ხიოლით, -- ზმნზ. სიამოვნებით, თავისუფლად. ხიო-ხიოთ იქუნსია ე საქმეს -- სიამოვნებით
გააკეთებსო ამ საქმეს. 

Lemma: xip'uch'-i  
Number: 28601  
ხიპუჭ-ი (ხიპუჭის; მრ. რიცხვ.: ხიპუჭ-ეფ-ი) პატარა, უბრალო რამ. ინეფი ჩქინიჯგურა ხიპუჭეფი ვარენა -- ისინი ჩვენსავით
უბრალოები არ არიან. 

Lemma: xip'uch'-xap'uch'-i  
Number: 28602  
ხიპუჭ-ხაპუჭ-ი (ხიპუჭ-ხაპუჭის) იგივეა, რაც ხირუ-ხარუ, -- წვრილმანი, უბრალო რამის გროვა. ხიპუჭ-ხაპუჭეფი, მუთუნი
ქუუღუდუ-და, აკუშაყარუუდუ -- წვრილმანები, თუ რამე ჰქონდა, მოეგროვებინა. 

Lemma: xirak'il-i  



Number: 28603  
ხირაკილ-ი (ხირაკილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ხირაკუნს, ხირიკუნს ზმნათა -- ძალიან {და}მწვარი, დახრუკული. გადატ. ძუნწი.
ხირაკილი კოჩიე -- დამწვარი კაცია (ძუნწი კაცია). შდრ. ღირაკილი. 

Lemma: xirak'ua  
Number: 28604  
ხირაკუა, ხირიკუა, ხიროკუა (ხირა/იკუას) სახელი ხირაკუნს, ხირიკუნს, იხირიკუუ(ნ) ზმნათა -- ხრუკვა; ზედმეტად {და}წვა;
{და}ბუგვა; დანახშირება. ხირიკუნს (დოხირიკუ დახრუკა, დოუხირიკუ დაუხრუკავს, დონოხირაკუე(ნ) დახრუკავდა თურმე) გრდმ.
ხრუკავს, ბუგავს. იხირიკუ{უ}(ნ) (დიიხირიკუ დაიხრუკა, დოხიროკე{ლ/რე}(ნ) დახრუკულა) გრდუვ. ვნებ. ხირიკუნს ზმნისა -- იხრუკება,
იბუგება. ახირიკუ{უ}(ნ) (დაახირიკუ დაეხრუკა, დოხირიკუუ დახრუკვია) გრდუვ. ვნებ. უხირიკუნს ზმნისა -- ეხრუკება, ებუგება.
იხირიკე(ნ) (იხირიკუ შესაძლებელი გახდა {და}ხრუკვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ხირიკუნს ზმნისა -- შეიძლება {და}იხრუკოს,
{და}იბუგოს. ახირიკე(ნ) (ახირიკუ შეძლო {და}ეხრუკა, -- , დონოხირიკუე(ნ) შესძლებია დაეხრუკა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უხირიკუნს
ზმნისა -- შეუძლია {და}ხრუკოს, {და}ბუგოს. ოხირიკაფუანს (ოხირიკაფუ ახრუკვინა, უხირიკაფუაფუ უხრუკვინებია, ნოხირიკაფუე(ნ)
ახრუკვინებდა თურმე) კაუზ. ხირიკუნს ზმნისა -- აბუგვინებს, ახრუკვინებს. მახირიკალი მიმღ. მოქმ. მბუგავი, მხრუკავი //
მხრუკველი. ოხირა/იკალი მიმღ. ვნებ. მყ. საბუგი, სახრუკი. ხირაკილი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ბუგული, {და}ხრუკული. ნახირიკა მიმღ.
ვნებ. წარს. ნაბუგი, ნახრუკი. ნახირიკუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ბუგვის, ხრუკვის საფასური. {უდუ}უხირიკუ მიმღ. უარყ. {და}უბუგავი,
{და}უხრუკავი.შდრ. ბურაჸუა. 

Lemma: xirat'a  
Number: 28605  
ხირატა (ხირატას) რღვევა. იხ. ხირატუა. 

Lemma: xirat'ua  
Number: 28606  
ხირატუა (ხირატუას) იხ. ხირიტუა, -- სახელი ხირტუ(ნ) ზმნისა -- რღვევა (შეკერილი რისმე). 

Lemma: xirapa  
Number: 28607  
ხირაფა (ხირაფას) იხ. ათო-ხირაფა; ხირუა. 

Lemma: xiradzaga  
Number: 28608  
ხირაძაგა (ხირაძაგას) იხ. ხარაძაგა. 

Lemma: xirac'ua  
Number: 28609  
ხირაწუა (ხირაწუას) იხ. ხირიწუა. 

Lemma: xirgin-i  
Number: 28610  
ხირგინ-ი, ხჷრგინ-ი (ხი/ჷრგინს) ხმაურით გადაადგილება რისამე, -- ხრიგინი. იხირგინ ვედრასუ ხერკე -- ხრიგინებს
ვედროში ხრიკა (ხაპი). 

Lemma: xirzan-i  
Number: 28611  
ხირზან-ი (ხირზანს) ხიზანი. 

Lemma: xirzeba  
Number: 28612  
ხირზება (ხირზებას) იგივეა, რაც ხირზუა, -- სახელი ახირზენს, იხირზებუ(ნ) ზმნათა -- 1. {გა}ხიზვნა. ეკულებუ თურქისი დო
ჸოფე დიდი ხირზუა: ი. ყიფშ., გვ. 61 -- ამოსულა თურქი და ყოფილა დიდი ხიზვნა. ჩილ დო სქუას ახირზენს -- ცოლ-შვილს
ხიზნავს. 2. {გამო}ფხიზლება. იხ. გიმოხირზება; ხირზელება. ახირზენს (გაახირზუ გახიზნა, გოუხირზებუ გაუხიზნავს, გონოხირზებუე(ნ)
გახიზნავდა თურმე) გრდმ. ხიზნავს. უხირზენს (გუუხირზუ გაუხიზნა, გუუხირზებუ გაუხიზნავს) გრდმ. სასხვ. ქც. ახირზენს ზმნისა --
უხიზნავს. იხირზებუ{უ}(ნ) (გიიხირზუ გაიხიზნა, გოხირზებე{რე}(ნ) გახიზნულა) გრდუვ. ვნებ. ახირზენს ზმნისა -- იხიზნება.
ახირზებუ{უ}(ნ) (გაახირზუ გაეხიზნა, გახირზებუუ გახიზვნია) გრდუვ. ვნებ. უხირზენს ზმნისა -- ეხიზნება. იხირზე(ნ) (იხირზუ
შესაძლებელი გახდა {გა}ხიზვნა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ახირზენს ზმნისა -- შეიძლება {გა}იხიზნოს. ახირზე(ნ) (ახირზუ
შეძლო {გა}ეხიზნა, -- , გონოხირზებუე(ნ) შესძლებია გაეხიზნა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უხირზენს ზმნისა -- შეუძლია {გა}ხიზნოს.
ოხირზებაფუანს (ოხირზებაფუუ ახიზვნინა, უხირზებაფუაფუ უხიზვნინებია, ნოხირზებაფუე(ნ) ახიზვნინებდა თურმე) კაუზ. ახირზენს ზმნისა
-- ახიზვნინებს. მახირზალი, მახირზებელი მიმღ. მოქმ. {გა}მხიზვნელი. ოხირზალი, ოხირზებელი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}სახიზნავი,
{გა}სახიზნი. {გა}ხირზებული მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ხიზნული. ნახირზა, ნახირზები/უ მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნახიზნი. ნახირზუერი,
ნახირზებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ხიზვნის საფასური. {უგუ}უხირზუ მიმღ. უარყ. {გა}უხიზნავი.შდრ. ხირზენი. 

Lemma: xirzebul-i  
Number: 28613  
ხირზებულ-ი (ხირზებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ახირზენს ზმნისა -- {გა}ხიზნული. 

Lemma: xirzel-i  
Number: 28614  
ხირზელ-ი (ხირზელ/რს) ფხიზელი. ხირზელი ინა მა ვამიძირუ -- ფხიზელი მე ის არ მინახავს. 

Lemma: xirzeleba  
Number: 28615  
ხირზელება (ხირზელებას) სახელი ახირზელენს, იხირზელებუ(ნ) ზმნათა -- {გამო}ფხიზლება. ვამიჩქუ, მუჟანს
გიმიხირზელებუნი -- არ ვიცი, როდის გამოფხიზლდება. ახირზელენს (გაახირზელუ გამოაფხიზლა, გოუხირზელებუ
გამოუფხიზლებია, გონოხირზელებუე(ნ) გამოაფხიზლებდა თურმე) გრდმ. აფხიზლებს. იხირზელებუ{უ}(ნ) (გეგმიიხირზელუ
გამოფხიზლდა, გეგმოხირზელებე{რე}(ნ) გამოფხიზლებულა) გრდუვ. ვნებ. ახირზელენს ზმნისა -- ფხიზლდება. ეხირზელებუ{უ}(ნ)
(გეგმეეხირზელუ გამოუფხიზლდა, გეგმოხირზელებუ გამოჰფხიზლებია) გრდუვ. ვნებ. უხირზელენს ზმნისა -- უფხიზლდება.



იხირზელებე(ნ)//იხირზელინე(ნ) (იხირზელინუ შესაძლებელი გახდა {გამო}ფხიზლება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ახირზელენს
ზმნისა -- შეიძლება გამოფხიზლდეს. ახირზელებე(ნ)//ახირზელინე(ნ) (ახირზელინუ შეძლო {გამო}ეფხიზლებინა, -- ,
ნოხირზელებუე(ნ) შესძლებია გამოფხიზლება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ უხირზელენს ზმნისა -- შეუძლია გამოაფხიზლოს.
ოხირზელებაფუანს (ოხირზელებაფუუ აფხიზლებინა, უხირზელებაფუაფუ უფხიზელებინებია, ნოხირზელებაფ{უაფ}უე(ნ) აფხიზლებინებდა
თურმე) კაუზ. ახირზელენს ზმნისა -- აფხიზლებინებს. მახირზებელი მიმღ. მოქმ. {გამო}მფხიზლებელი. ოხირზებელი მიმღ. ვნებ. მყ.
{გამო}საფხიზლებელი. {გიმო}ხირზებული, ხირზელი მიმღ. ვნებ. წარს. გამოფხიზლებული; ფხიზელი. ნახირზელები/უ მიმღ. ვნებ. წარს.
{გამო}ნაფხიზლები. ნახირზელებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გამო}ფხიზლების საფასური. {უგმუ}უხირზელებუ მიმღ. უარყ.
გამოუფხიზლებელი. 

Lemma: xirzen-i  
Number: 28616  
ხირზენ-ი (ხირზენს) გასახიზნი ადგილი. 

Lemma: xirzin-i  
Number: 28617  
ხირზინ-ი (ხირზინს) ჩახლეჩილი ხმით, ხრინწით ლაპარაკი. მუთუნქ ვეგმაგინუ, ხირზინუნდუ -- ვერაფერი ვერ გავიგე,
ჩახლეჩილი (ხრინწიანი) ხმით ლაპარაკობდა. ხირზინუნს (ხირზინუ ხრინწიანი ხმით ილაპარაკა, უხირზინუ ხრინწიანი ხმით
ულაპარაკნია, ნოხირზინუე(ნ) ხრინწიანი ხმით ლაპარაკობდა თურმე) გრდმ. ხრინწიანი, ჩახლეჩილი ხმით ლაპარაკობს. 

Lemma: xirzina  
Number: 28618  
ხირზინა (ხირზინას) ვინც ჩახლეჩილი (ხრინწიანი) ხმით ლაპარაკობს. 

Lemma: xirzinua  
Number: 28619  
ხირზინუა (ხირზინუას) იგივეა, რაც ხირზინი, -- სახელი ხირზინუნს ზმნისა -- ჩახლეჩილი ხმით ლაპარაკი. 

Lemma: xirzua  
Number: 28620  
ხირზუა (ხირზუას) სახელი ხირზუნს ზმნისა -- იგივეა, რაც ხირზება, -- {გა}ხიზვნა. 

Lemma: xirtap-i  
Number: 28621  
ხირთაფ-ი (ხირთაფის) იხ. გილახირთაფი. 

Lemma: xirtin-i  
Number: 28622  
ხირთინ-ი (ხირთინს), ხირტინ-ი, ხჷრტინ-ი (ხი/ჷრტინს) ხვრინვა. თელი სერს ხირთინუნდუ დო ვადმარულუ -- მთელი
ღამე ხვრინავდა და არ დამეძინა. // გადატ. ხმამაღალი ლაპარაკი (თითქოს ჩხუბობსო). ნაბეტანი იხირთინუ, მუ ოკო? --
ნამეტანს ხმაურობს, რა უნდა? ხირთინუნს (ხირთინუ იხვრინა, უხირთინუ უხვრინია, ნოხირთინუე(ნ) ხვრინავდა თურმე) გრდუვ. საშ.-
მოქმ. ხვრინავს; ხმამაღლა ლაპარაკობს. შდრ. ფუშუა. 

Lemma: xirtinua  
Number: 28623  
ხირთინუა (ხირთინუას) იგივეა, რაც ხირთინი. 

Lemma: xiril-i  
Number: 28624  
ხირილ-ი (ხირილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. იხირს, ხირულენს ზმნათა -- მოპარული. 

Lemma: xirit'ua  
Number: 28625  
ხირიტუა (ხირიტუას) იგივეა, რაც ხირატუა, -- სახელი ხირიტუნს ზმნისა -- {გა}რღვევა. გოოვალუ თოლონჭეს, ცაქ
გიხირიტ საბჟალეს: ქხს, 1, გვ. 167 -- იელვა თვალსაწიერზე, ცა გაირღვა აღმოსავლეთით (სამზეოზე). გადატ. ენერგიულად
მოძრაობა. ართი წუთიშ მამალას რზენიშა გეგშეხირიტეს -- ერთ წუთში დაბლობში ჩავიდნენ. ხირიტუნს (გოხირიტუ
გაარღვია, გუუხირიტუ გაურღვევია, გონოხირიტუე(ნ) გაარღვევდა თურმე) გრდმ. არღვევს. იხირიტუ{უ}(ნ) (გიიხირიტუ გაირღვა,
გოხირიტე{ლე}(ნ) გარღვეულა) გრდუვ. ვნებ. ხირიტუნს ზმნისა -- ირღვევა. ახირიტუ{უ}(ნ) (გაახირიტუ გაერღვა, გოხირიტუუ გარღვევია)
გრდუვ. ვნებ. უხირიტუნს ზმნისა -- ერღვევა. იხირიტე(ნ) (იხირიტუ შესაძლებელი გახდა {გა}რღვევა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
ხირიტუნს ზმნისა -- შეიძლება გაირღვეს. ახირიტე(ნ) (ახირიტუ შეძლო {გა}ერღვია, -- , გონოხირიტუე(ნ) შესძლებია გარღვევა)
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უხირიტუნს ზმნისა -- შეუძლია {გა}არღვიოს. ოხირიტაფუანს (ოხირიტაფუუ არღვევინა, უხირიტაფუაფუ
ურღვევინებია, ნოხირიტაფ{უაფ}უე(ნ) არღვევინებდა თურმე) კაუზ. ხირიტუნს ზმნისა -- არღვევინებს. მახირიტალი მიმღ. მოქმ.
{გა}მრღვევი. ოხირიტალი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}სარღვევი. გოხირიტილი მიმღ. ვნებ. წარს. გარღვეული. ნახირიტა მიმღ. ვნებ. წარს.
{გა}ნარღვევი. ნახირიტუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}რღვევის საფასური. {უგუ}უხირიტუ მიმღ. უარყ. {გა}ურღვეველი. 

Lemma: xiric'-i  
Number: 28626  
ხირიწ-ი (ხირიწის) ერთბაშად ხევა; ფხრეწა; ფხრიწინი. შდრ. იმერ. ხლეწა ხლეჩა, გლეჯა (ვ. ბერ.). 

Lemma: xiric'ua  
Number: 28627  
ხირიწუა (ხირიწუას) სახელი ხირიწუნს ზმნისა -- ფხრეწა. ტანიშა ქიგიხირიწუ ტანსამოსი -- ტანზე შემოიფხრიწა
ტანსაცმელი. გუუკონუ დო გოხირიწუ -- გასწია და გაფხრიწა. ხირიწუნს (გოხირიწუ გაფხრიწა, გოუხირიწუ გაუფხრეწია,
გონოხირიწუე(ნ) გაფხრეწდა თურმე) გრდმ. ფხრეწს. უხირიწუნს (გუუხირიწუ გაუფხრიწა, გუუხირიწუ გაუფხრეწია) გრდმ. სასხვ. ქც.
ხირიწუნს ზმნისა -- უფხრეწს. იხირიწუ{უ}(ნ) (გიიხირიწუ გაიფხრიწა, გოხირიწე{ლ/რე}(ნ) გაფხრეწილა) გრდუვ. ვნებ. ხირიწუნს
ზმნისა -- იფხრიწება. ახირიწუ{უ}(ნ) (გაახირიწუ გაეფხრიწა, გოხირიწუუ გაჰფხრეწია) გრდუვ. ვნებ. უხირიწუნს ზმნისა --
ეფხრიწება. იხირიწე(ნ) (იხირიწუ შესაძლებელი გახდა {გა}ფხრეწა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ხირიწუნს ზმნისა -- შეიძლება
{გა}იფხრიწოს. ახირიწე(ნ) (ახირიწუ შეძლო {გა}ეფხრიწა, -- , გონოხირიწუე(ნ) შესძლებია გაფხრეწა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.



უხირიწუნს ზმნისა -- შეუძლია {გა}ფხრიწოს. ოხირიწაფუანს (ოხირიწაფუუ აფხრეწინა, უხირიწაფუაფუ უფხრეწინებია, ნოხირიწაფუე(ნ)
აფხრეწინებდა თურმე) კაუზ. ხირიწუნს ზმნისა -- აფხრეწინებს. მახირიწალი მიმღ. მოქმ. მფხრეწელი, {გა}მფხრეწი. ოხირიწალი
მიმღ. ვნებ. მყ. საფხრეწი. ხირიწილი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ფხრეწილი. ნახირიწა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაფხრეწი. ნახირიწუერი მიმღ.
ვნებ. წარს. ფხრეწის საფასური. {უგუ}უხირიწუ მიმღ. უარყ. გაუფხრეწელი. 

Lemma: xirk'-i  
Number: 28628  
ხირკ-ი (ხირკის) ჩხირკედელა. 

Lemma: xirk'e  
Number: 28629  
ხირკე (ხირკეს) იგივეა, რაც ხერკე, -- ორშიმო; ხრიკა. ლაგვანიშ (პიჯიშ) უმოსი ხირკე ვააკონია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 78 --
ქვევრის პირზე დიდი ხრიკა არ უნდაო. შდრ. გურ. ხრიკი; იმერ., ლეჩხ. ხრიკა მწარე კვახი გულამოღებული და ჯოხზე
წამოგებული წყლის ან ღვინის ამოსაღები (ქვევრიდან) (ს. ჟღ., ი. ჭყონ., ა. ღლ.). 

Lemma: xirmisht-i  
Number: 28630  
ხირმიშთ-ი (ხირმიშთის) ბაქია. მაჟრა ფა რე... ხაკუცეფი, ხირმიშთეფი, აბრაგი დო ქენჩეფიში: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ.
13 -- მეორე წყებაა... ხეპრეების, ბაქიების, ავაზაკთა და ფრენიებისა. 

Lemma: xirok'il-i  
Number: 28631  
ხიროკილ-ი (ხიროკილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ხიროკუნს ზმნისა -- დახრუკული, ძლიერ დამწვარი. // გადატ. ძუნწი. შდრ.
ხირაკილი. 

Lemma: xirok'ua  
Number: 28632  
ხიროკუა (ხიროკუას) იგივეა, რაც ხირაკუა, -- 1. ხრაკვა; ხრუკვა. დაჩხირს იხიროკუუ -- ცეცხლში იხრუკება. შდრ.
ცხიროკუა. 2. კრუნჩხვა. შდრ. ღიროკუა. იხ. ბურაჸუა. 

Lemma: xirt'a  
Number: 28633  
ხირტა (ხირტას) იხ. ხირატუა, ხირიტუა, -- რღვევა. 

Lemma: xirt'in-i  
Number: 28634  
ხირტინ-ი (ხირტინს) იგივეა, რაც ხირთინი. 

Lemma: xirua  
Number: 28635  
ხირუა (ხირუას) სახელი ხირულენს, იხირს ზმნათა -- {მო}პარვა, ქურდობა. უკული შხვადო დუუჭყაფუნა ხირუა: ი. ყიფშ.,
გვ. 12 -- შემდეგ სხვაგან დაუწყიათ ქურდობა. ახალ მოდაში ხირუას უძახუნა ხალტურას: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 139 -- ახალი
მოდის ქურდობას ეძახიან ხალტურას. მა რხირია, -- უწუუ თე ბოშიქჷ: ი. ყიფშ., გვ. 53 -- მე მოგპარეო, -- უთხრა ამ ბიჭმა.
ძიქვა ქიმიოხირჷ: ი. ყიფშ., გვ. 52 -- შარვალი მოჰპარა. მინილუ ართი ოჯახიშა ოხირჷშა: ი. ყიფშ., გვ. 26 -- შევიდა ერთ
ოჯახში საქურდლად. ქ თოლიში გითოხირუა თვალის გაპარვა. გადატ. წაძინება: თოლი გეითუხირუდუ -- წამძინებოდა. ქ
დუდიში გითოხირუა თავის გაპარება. გადატ. გაპარვა. დუდი გეითიხირია დო მაჯინია ოთახუეფსია: მ. ხუბ., გვ. 50 --
გამოიპარეო და დამელოდეო (მიყურეო ოთახებში). ქ შურიში ხირუა სულის მოპარვა. გადატ. გაჩუმება. ქუდნუოღორე დო
შური მევოხირაფეე -- ჩავაყვირე და გავაჩუმე. ხირულენს (მხოლოდ აწმყოს წრის მწკრივებში) გრდუვ. ქურდობს. ხირულენს
(იყენ. იხირს {მო}იპარავს, იხირუ {მო}იპარა, უხირუ მოუპარავს, ნოხირუე(ნ) იპარავდა თურმე) გრდუვ. საშ.- მოქმ. ქურდობს. იხირს
(იხირუ იპარა, უხირუ უპარია, ნოხირუე(ნ) იპარავდა თურმე) გრდმ. იპარავს. იხირუ{უ}(ნ) (გიიხირუ გაიქურდა, გოხირე{ლე}(ნ) გაქურდულა)
გრდუვ. ვნებ. იქურდება. ახირუ{უ}(ნ) (გაახირუ გაექურდა, გოხირუუ გაჰქურდვია) გრდუვ. ვნებ. ექურდება. იხირე(ნ) (იხირუ
შესაძლებელი გახდა გაქურდვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. იხირს ზმნისა -- შეიძლება გაიქურდოს (// მოპარვა). ახირე(ნ)
(ახირუ შეძლო ექურდა, -- , გონოხირუე(ნ) შესძლებია გაექურდა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. იხირს ზმნისა -- შეუძლია გაქურდოს.
ოხირაფუანს (ოხირაფუუ აქურდვინა, უხირაფუაფუ უქურდვინებია, ნოხირაფუ აქურდვინებდა თურმე) კაუზ. იხირს ზმნისა --
აქურდვინებს, აპარვინებს. მახირალი მიმღ. აწმყ. {მო}მპარავი. მახენჯი მიმღ. ვნებ. მპარავი, ქურდი. ოხირალი, ოხირუუ მიმღ. ვნებ.
მყ. საპარავი, საქურდალი. გოხირილი მიმღ. ვნებ. წარს. გაქურდული. ნახირა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაპარი, ნაქურდალი. ნოხირი მიმღ.
ვნებ. წარს. ნაპარავი, ნაქურდალი. ნახირუერი მიმღ. ვნებ. წარს. პარვის, ქურდობის საფასური. უხირუ, უგუხირუ მიმღ. უარყ.
გაუქურდავი; მოუპარავი. ხირუუ მიმღ. ვნებ. ქურდი. 

Lemma: xiru-xaru  
Number: 28636  
ხირუ-ხარუ (ხირუ-ხარუს) იგივეა, რაც ხიპუჭ-ხაპუჭი, -- წვრილმანი რამ მოგროვილი; ძველმანები. შდრ. მიკონ-მოკონი. 

Lemma: xirch-i  
Number: 28637  
ხირჩ-ი (ხირჩის) ღვართქაფი. 

Lemma: xirchin-i  
Number: 28638  
ხირჩინ-ი (ხირჩინს) სითხის სწრაფად დინების ხმა, -- ჩქრიალი, ჩხრიალი; წყლის დასხმა. მეურს წყარი ხირჩინით -- მიდის
წყალი ჩხრიალით. შდრ. ქირჩინი. 

Lemma: xirchinapa  
Number: 28639  
ხირჩინაფა (ხირჩინაფას) წყლის ერთბაშად (ღვრად) გადასხმა (გადაღვრა). 

Lemma: xirchinua  



Number: 28640  
ხირჩინუა (ხირჩინუას) იგივეა, რაც ხირჩინაფა, -- სახელი ოხირჩინუანს, მიიხირჩინუ(ნ) ზმნათა -- ერთბაშად ჩხრიალით
დინება, ღვრა. წყარი მიიხირჩინუ -- წყალი მიჩხრიალებს. ოხირჩინუანს (ოხირჩინუუ {გადა}ასხა, უხირჩინუაფუ {გადა}უსხამს,
ნოხირჩინუე(ნ)//ნოხირჩინაფუე(ნ) {გადა}ასხამდა თურმე) გრდმ. {გადა}ასხამს ღვარად. შდრ. ხირჩინი. 

Lemma: xirchin-xirchinit  
Number: 28641  
ხირჩინ-ხირჩინით ზმნზ. ჩხრიალ-ჩხრიალით. ხირჩინ-ხირჩინით წენდუ ღვინი -- ჩხრიალ-ჩხრიალით იღვრებოდა ღვინო. 

Lemma: xirchua  
Number: 28642  
ხირჩუა (ხირჩუას) იგივეა, რაც ხირჩინუა, -- სახელი ხირჩანს ზმნისა -- ჩხრიალით დინება, ღვრა (სითხისა). ეთეურეშე
ღვინი გითმოხირჩანს და ათაქ ლაგვანს დინმოხირჩანს -- იქიდან ღვინო გამოჩუხჩუხებს (ჩხრიალით გამოდის) და აქ
ქვევრში ჩაჩუხჩუხებს. ხირჩანს (ხირჩუუ იჩხრიალა, უხირჩუუ უჩხრიალია, ნოხირჩუე(ნ) ჩხრიალებდა თურმე) გრდუვ. საშ.- მოქმ.
ჩხრიალებს, ჩუხჩუხებს (ჩუხჩუხით დის). 

Lemma: xirckap-i  
Number: 28643  
ხირცქაფ-ი (ხირცქაფის) ძლიერი დარტყმა, -- ხეთქვა. ტარიელქ მოურქუუ ქაშქვილი დო ქასაგანი დო ხირცქაფია დო,
ეკაართინუუ ხორუა: მ. ხუბ., გვ. 302 -- ტარიელმა მომართა (მოუქნია) მშვილდ-ისარი (და), ძლიერად დაარტყა (ხეთქა) და
წააქცია სახლი (სახლობა). 

Lemma: xirckua  
Number: 28644  
ხირცქუა (ხირცქუას) იგივეა, რაც ხირცქაფი, -- სახელი ხირცქუნს ზმნისა -- 1. ძლიერი დარტყმა, ხეთქვა. 2. გაპობა (მაგ.,
მორისა...). შდრ. ხარცქუა. დუცუ ქუას უხირცქუანს: აია, 1, გვ. 21 -- თავს ქვას უხათქუნებს (ახლის). ხირცქუნს (გოხირცქუ გააპო,
გუუხირცქუ გაუპია, გონოხირცქუე(ნ) გააპობდა თურმე) გრდმ. აპობს; ხეთქავს. უხირცქუანს (უხირცქუუ ურტყა მძლავრად, უხეთქა;
უხირცქუაფუ მძლავრად ურტყია, უხეთქია (თავი)) გრდმ. სასხვ. ქც. ხირცქუნს ზმნისა -- მძლავრად ურტყამს, უხათქუნებს (თავს).
ახირცქუუ(ნ) (ქაახირცქუ შეასკდა, ქოხირცქაფუ შესკდომია) გრდუვ. ვნებ. ასკდება; ეხეთქება. იხირცქე(ნ) (იხირცქუ შესაძლებელი
გახდა {გა}პობა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ხირცქუნს ზმნისა -- შეიძლება {გა}იპოს (მორი); შეიძლება მძლავრად {და}რტყმა
(ხეთქვა) თავისა. ახირცქე(ნ) (ახირცქუ შეძლო {გა}ეპო, -- , ნოხირცქუე(ნ) შესძლებია {გა}პობა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უხირცქუნს
ზმნისა -- შეუძლია {გა}აპოს; მძლავრად {და}არტყას (ხეთქოს) თავი. ოხირცქაფუანს (ოხირცქაფუუ აპობინა, ახეთქვინა თავი;
უხირცქაფუაფუ უპობინებია, უხეთქვინებია თავი; ნოხირცქაფ{უაფ}უე(ნ) აპობინებდა, ახეთქვინებდა (თავს) თურმე) კაუზ. ხირცქუნს
ზმნისა -- აპობინებს; ახეთქვინებს (თავს). მახირცქალი მიმღ. მოქმ. {გა}მპობი; მხეთქავი. ოხირცქალი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}საპობი;
სახეთქი. ხირცქილი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}პობილი; {მი}ხეთქებული. ნახირცქა მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნაპობი; ნახეთქები.
ნახირცქუერი მიმღ. ვნებ. წარს. პობის, {მი}ხეთქების საფასური. {უგუ}უხირცქუ მიმღ. უარყ. {გა}უპობელი. 

Lemma: xirx-i  
Number: 28645  
ხირხ-ი (ხირხის) ძნელად სავალი ადგილი მთაში. შდრ. ხირხი ტოპონ. კურორტ ლებარდეს გზაზე (მარტვილის რაიონი). 

Lemma: xirxal-i  
Number: 28646  
ხირხალ-ი (ხირხალ/რს) იგივეა, რაც ხერხალი, -- 1. სარი; მოკლეზე ტოტებშეჭრილი სარი. იხ. ჯღა. 2. ჩალის ასაკონი ხის
ბოძი. იხ. გუხუ. შდრ. ლეჩხ. ხირხალა ტოტებიანი სარი (მ. ალავ.). 

Lemma: xirxalishi  
Number: 28647  
ხირხალიში ლებია (ხირხალიში ლებიას) ბოტან. იგივეა, რაც ჯღაშ ლებია, -- სარის ლობიო. 

Lemma: xirximel-i  
Number: 28648  
ხირხიმელ-ი (ხირხიმელ/რს) ანატომ. ხერხემალი. ხირხიმელიში ძვალი -- ხერხემლის ძვალი. შდრ. გორგალი. იმერ.
ხირხიმალი ხერხემალი (ქეგლ). 

Lemma: xirxin-i  
Number: 28649  
ხირხინ-ი, ხჷრხინ-ი (ხი/ჷრხინს) ხიხინი; ხვრინვა. იხ. ხირთინი; ხირტინი; ხურხინი. 

Lemma: xirxinua  
Number: 28650  
ხირხინუა, ხჷრხინუა (ხი/ჷრხინუას) სახელი ხი/ჷრხინუნს ზმნისა -- ხვრინვა, ხიხინი. ხოლო უმოსი მუნდომებუ, უხირხინჷ,
შური უნთქალჷ: ი. ყიფშ., გვ. 172 -- კიდევ (უფრო) მეტი მოუნდომებია, უხვრინია, სული უღაფავს. ხირხინუნს//ხჷრხინჷნს
(ხი/ჷრხინუ იხვრინა, უხი/ჷრხინუ უხვრინია, ნოხი/ჷრხინუე(ნ) ხვრინავდა თურმე) გრდუვ. საშ.- მოქმ. ხვრინავს, ხიხინებს (ძილში). შდრ.
ლაზ. ხირხინი: ოხირხინუ ჭიხვინი, ხვიხვინი (ნ. მარი). 

Lemma: xirxit'a  
Number: 28651  
ხირხიტა (ხირხიტას) ანატ. ხორხი. 

Lemma: xirxol-i  
Number: 28652  
ხირხოლ-ი, ხჷრხოლ-ი (ხი/ჷრხოლს) 1. ბევრის ერთად ხმიანობა, ხმაური. 2. ძლივს სიარული, ხოხიალი. მეკვოჯინინი,
ფაღვეფი ქიხირხოლუნა -- რომ შევხედე, ფაღავები ხმიანობენ (ხმაურობენ). დედიბეფი მოჸუნა დო კებურს
ეკიხირხოლუნა: ქხს, 1, გვ. 252 -- დედაბრები მოჰყავთ და კერის პირას დახოხიალებენ. ჸუდეშა გეშეხირხოლუ -- სახლში
ძლივს (ხოხვით) ავიდა. 



Lemma: xirxon-i  
Number: 28653  
ხირხონ-ი (ხირხონს) ღრღნა; ხრამუნი. შდრ. გირგონი, კირკონი, ქირქონი, ღირღონი. 

Lemma: xirxonil-i  
Number: 28654  
ხირხონილ-ი (ხირხონილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ხირხონუნს ზმნისა -- {და}ღრღნილი; {და}ხორხნილი. 

Lemma: xirxonua  
Number: 28655  
ხირხონუა (ხირხონუას) სახელი ხირხონუნს ზმნისა -- ღრღნა; ხორხნა; ხრამუნით მადიანი ჭამა. კიბირეფი ორგუ დო
ოჭკომალს ხირხონუნს -- კბილები არგია (კარგი აქვს) და საჭმელს ხორხნის (ღრღნის). ხირხონუნს (დოხირხონუ დახორხნა,
დუუხირხონუ დაუხორხნია, დონოხირხონუე(ნ) დახორხნიდა თურმე) გრდმ. ხორხნის, ღრღნის. იხირხონუუ(ნ) (დიიხირხონუ დაიხორხნა,
დოხირხონე{ლ/რე}(ნ) დახორხნილა) გრდუვ. ხორხნის ზმნისა -- იხორხნება, იღრღნება. იხირხონე(ნ) (იხირხონუ შესაძლებელი გახდა
ხორხნა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ხირხონუნს ზმნისა -- შეიძლება {და}იხორხნოს, {და}იღირღნოს. ახირხონე(ნ) (ახირხონუ
შეძლო ეხორხნა, -- , ნოხირხონუე(ნ) შესძლებია ეხორხნა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ხირხონუნს ზმნისა -- შეუძლია ხორხნოს,
ღირღნოს. ოხირხონაფუანს (ოხირხონაფუუ ახორხნინა, უხირხონაფუაფუ უხორხნინებია, ნოხირხონაფუე(ნ) ახორხნინებდა თურმე) კაუზ.
ხირხონუნს ზმნისა -- ახორხნინებს. მახირხონალი მიმღ. მოქმ. {შე}მხორხნელი. ოხირხონალი მიმღ. ვნებ. მყ. სახორხნი. ხირხონილი
მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ხორხნილი. ნახირხონა მიმღ. ვნებ. წარს. ნახორხნი. ნახირხონუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ხორხნის საფასური.
{უდუ}უხირხონუ მიმღ. უარყ. {და}უხორხნელი.შდრ. გირგონუა, ქირქონუა, ღირღონუა. 

Lemma: xit'a1  
Number: 28656  
ხიტა1 (ხიტას) კანი (დ. ფიფია). 

Lemma: xit'a2  
Number: 28657  
ხიტა2 (ხიტას) იგივეა, რაც ხუტა. 

Lemma: xit'on-i  
Number: 28658  
ხიტონ-ი (ხიტონს) ხვრა. იხ. ხიტონუა. 

Lemma: xit'onapa  
Number: 28659  
ხიტონაფა (ხიტონაფას) სახელი უხიტონუანს ზმნისა -- ფხანა; ღიტინი. 

Lemma: xit'onua  
Number: 28660  
ხიტონუა, ხჷტონუა (ხი/ჷტონუას) სახელი ხი/ჷტონუნს ზმნისა -- 1. ღრღნა, ხვრა. ათენა უხჷტონუანს დრო დო დრო თე
აფხას: მ. ხუბ., გვ. 262 -- ეს უხრავს (ღრღნის) დროგამოშვებით (დრო და დრო) ამ ბეჭს. 2. ფხანა, ქავილი. თენა ქუწუუნი,
დუდშა მიიხიტონუუ -- ეს რომ უთხრა, თავი მოიფხანა, მოიქავა. კიდირიშა იხიტონუანს -- მკერდს იფხანს, იქავებს.
ხიტონუნს (გოხიტონუ გახრა, გუუხიტონუ გაუხრავს, გონოხიტონუე(ნ) გახრავდა თურმე) გრდმ. ღრღნის, ხრავს. იხიტონუანს (მიიხიტონუუ
მოიფხანა, მუუხიტონუაფუ მოუფხანია, მინოხიტონაფუე(ნ) მოიფხანდა თურმე) გრდმ. იფხანს, იქავებს. უხიტონუნს (გუუხიტონუ გაუხრა,
გუუხიტონუ გაუხრავს) გრდმ. სასხვ. ქც. ხიტონუნს ზმნისა -- უხრავს. უხიტონუანს (უხიტონუუ უფხანა, უხიტონუაფუ უფხანია) გრდმ.
სასხვ. ქც. უფხანს; უღიტინებს. იხიტონუ{უ}(ნ) (გიიხიტონუ გაიხრა, გოხიტონე{ლ/რე}(ნ) გახრულა) გრდუვ. ვნებ. ხიტონუნს ზმნისა --
იხვრება (ძვალი). ახიტონუ{უ}(ნ) (გაახიტონუ გაეხრა, გოხიტონუუ გახვრია) გრდუვ. ვნებ. უხიტონუნს ზმნისა -- ეხვრება (ძვალი).
იხიტონუაფუ{უ}(ნ) (იხიტონუ{უ} {მო}იფხანა, ხიტონაფე{ლ/რე}(ნ) მოფხანილა) გრდუვ. ვნებ. იფხანება, იქავება. ახიტონუაფუ{უ}(ნ)
(ახიტონუ{უ} ეფხანა, ხიტონაფუ მოჰფხანებია) გრდუვ. ვნებ. უხიტონუანს ზმნისა -- ეფხანება, ექავება. იხიტონე(ნ) (იხიტონუ
შესაძლებელი გახდა ხვრა, ფხანა; -- ; -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ხიტონუნს, უხიტონუანს ზმნათა -- შეიძლება {გა}იხრას;
შეიძლება იფხანოს, იქავოს. ახიტონე(ნ) (ახიტონუ შეძლო {გა}ეხრა, ეფხანა; -- , ნოხიტონ{აფ}უე(ნ) შესძლებია ეხრა; ეფხანა) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. უხიტონუნს, უხიტონუანს ზმნათა -- შეუძლია ხრას; ფხანოს, უქავოს. ოხიტონაფუანს (ოხიტონაფუუ ახვრევინა,
აფხანინა; უხიტონაფუაფუ უხვრევინებია, უფხანინებია; ნოხიტონაფუე(ნ) ახვრევინებდა, აფხანინებდა თურმე) კაუზ. ხიტონუნს,
უხიტონუანს ზმნათა -- ახვრევინებს, აფხანინებს. მახიტონალი მიმღ. მოქმ. მხვრელი. მახიტონაფალი მიმღ. მოქმ. {მო}მფხანი,
{მო}მქავებელი. ოხიტონალი მიმღ. ვნებ. მყ. სახვრელი, საღრღნელი. ოხიტონაფალი მიმღ. ვნებ. მყ. საფხანი, საქავებელი.
გოხიტონილ/რი მიმღ. ვნებ. წარს. გახრული, დაღრღნილი. ნახიტონა მიმღ. ვნებ. წარს. ნახვრელი, ნახრავი. ნახიტონეფი მიმღ. ვნებ.
წარს. ნაფხანი. ნახიტონუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ხვრის საფასური. ნახიტონაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ფხანის, ქავების საფასური.
უხიტონუ, უგუხიტონუ მიმღ. უარყ. გაუხრავი. უხიტონაფუ მიმღ. უარყ. {და}უფხანელი. შდრ. ტიტონი; ხიჭონუა. 

Lemma: xipin-i  
Number: 28661  
ხიფინ-ი (ხიფინს) სასიამოვნო (უდარდელი) სიცილი; მომღიმარი სახის ქონა. 

Lemma: xipua  
Number: 28662  
ხიფუა (ხიფუას) სახელი იხიფუუ(ნ) ზმნისა -- მაგრად დასვრა. ხიფუნს (დოხიფუ დასვარა, დოუხიფუ დაუსვრია, დონოხიფუე(ნ)
დასვრიდა თურმე) გრდმ. სვრის. იხ. წიკუა. 

Lemma: xishk'in-i  
Number: 28663  
ხიშკინ-ი (ხიშკინს) აღნიშნავს სიცილს პიროვნებისა, რომელსაც წინა კბილები დაშორებული აქვს ერთურთს. 

Lemma: xisht'ap-i  
Number: 28664  
ხიშტაფ-ი (ხიშტაფის), ხიშტუა (ხიშტუას) სახელი იხიშტუაფუ(ნ), იხიშტუუ(ნ) ზმნათა -- დაუდგრომლობა, შეუგუებლობა,
მოუსვენრობა, -- ხიშტობა. იხიშტუაფუ(ნ) (იხიშტუუ ვერ მოისვენა, უხიშტუაფუ ვერ შეჰგუებია, ნოხიშტუაფუე(ნ) მოუსვენრობდა, ვერ



ჰგუობდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ხიშტობს; მოუსვენრობს. შდრ. იმერ. ხიშტობს ვერ ჰგუობს, ეხამუშება (ქეგლ). 

Lemma: xicha  
Number: 28665  
ხიჩა (ხოჩას): ხიჩა კოჩი -- მომღიმარი, მხიარული კაცი, რომელიც იცინის კბილების ჩენით. იხ. კიბირ-ხიჩა. 

Lemma: xichin-i  
Number: 28666  
ხიჩინ-ი (ხიჩინს) სიცილი კბილების ჩენით. ირო იხიჩინანს -- მუდამ იცინის კბილების ჩენით. იხიჩინანს (იხიჩინუუ იცინა,
უხიჩინუაფუ უცინია, ნოხიჩინუე(ნ) იცინოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. იცინის კბილების ჩენით. 

Lemma: xichonua  
Number: 28667  
ხიჩონუა (ხიჩონუას) სახელი ხიჩონუნს ზმნისა -- ღიჯნა (ენერგიული კბეჩა). 

Lemma: xichua  
Number: 28668  
ხიჩუა (ხიჩუას) სახელი ხიჩუნს ზმნისა -- კბეჩა (ხილეულისა). უშქურს ქაახიჩუ -- ვაშლს უკბიჩა. ხიჩუნს (გოხიჩუ გაკბიჩა, გუუხიჩუ
გაუკბეჩია, გონოხიჩუე(ნ) გაკბეჩდა თურმე) გრდმ. კბეჩს. უხიჩუნს (გუუხიჩუ გაუკბიჩა, გუუხიჩუ გაუკბეჩია) გრდმ. სასხვ. ქც. ხიჩუნს
ზმნისა -- უკბეჩს. იხიჩუ{უ}(ნ) (გიიხიჩუ მოიკბიჩა, გოხიჩე{ლ/რე}(ნ) მოკბეჩილა) გრდუვ. ვნებ. ხიჩუნს ზმნისა -- იკბიჩება. ახიჩუ{უ}(ნ)
(ქაახიჩუ უკბიჩა, ქოხიჩუუ უკბეჩია) გრდუვ. ვნებ. უხიჩუნს ზმნისა -- ეკბიჩება. იხიჩე(ნ), იხიჩენე(ნ) (იხიჩენუ შესაძლებელი გახდა
კბეჩა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ხიჩუნს ზმნისა -- შეიძლება კბეჩა. ახიჩე(ნ), ახიჩენე(ნ) (ახიჩენუ შეძლო ეკბიჩა, -- , ნოხიჩუე(ნ)
შესძლებია ეკბიჩა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უხიჩუნს ზმნისა -- შეუძლია უკბიჩოს. ოხიჩაფუანს (ოხიჩაფუუ აკბეჩინა, უხიჩაფუაფუ
უკბიჩინებია) კაუზ. ხიჩუნს ზმნისა -- აკბეჩინებს. მახიჩალი მიმღ. მოქმ. {მო}მკბეჩი, მკბეჩელი. ოხიჩალი მიმღ. ვნებ. მყ.
{მო}საკბეჩი. მიკოხიჩილი მიმღ. ვნებ. წარს. მოკბეჩილი (ცოტა). ნახიჩა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაკბეჩი. ნახიჩუერი მიმღ. ვნებ. წარს.
კბეჩის საფასური. {უმუ}უხიჩუ მიმღ. უარყ. {მო}უკბეჩი.შდრ. გურ. ხმიჩა კბეჩა (ს. ჟღ., ზანიზ., გვ. 232). 

Lemma: xichu-xachu  
Number: 28669  
ხიჩუ-ხაჩუ (ხიჩუ-ხაჩუს) ნაყარ-ნუყარი. ხიჩუ-ხაჩუთი ოხოლჷ, შხვეფითი დო ჩქჷნ თურეფი: მასალ., გვ. 82 -- ნაყარ-ნუყარიც
ურევია, სხვებიცა და ჩვენებურებიც. 

Lemma: xiceba  
Number: 28670  
ხიცება (ხიცებას) სახელი ხიცენს ზმნისა -- ხამუში; შეუჩვევლობის, უხერხულობის გრძნობა; ჩოთირი. ოხიცუ(ნ) (მხოლოდ
აწმყოს წრისა და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. ეჩოთირება, ეხამუშება. ეხიცებუ(ნ) (ეხიცუ ეხამუშა, ხიცებუ ხამუშებია,
ნოხიც{ებ}უე(ნ) ეხამუშებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ეხამუშება, ეუხერხულება. 

Lemma: xicin-i  
Number: 28671  
ხიცინ-ი, ხჷცინ-ი (ხი/ჷცინს) ხიცინი, ხიჩინი, ღიტინი. 

Lemma: xicinapa  
Number: 28672  
ხიცინაფა (ხიცინაფას) იგივეა, რაც ხიცინუა. 

Lemma: xicinua  
Number: 28673  
ხიცინუა, ხჷცინუა (ხი/ჷცინუას) სახელი უხიცინუანს ზმნისა -- ღიტინი, ხიცინი, ხიჩინი. იმენდის არზენცჷ დო გურცუ
უხიცინუანცჷ: ყაზაყ., 26.03.1931, გვ. 3 -- იმედს აძლევს და გულში უხიცინებს. მუშ(ი) ხეთ მიხიცინუანს: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ.,
გვ. 74 -- თავისი (მისი) ხელით მოიხიცინებს. იხიცინუანს (იხიცინუუ იხიცინა, უხიცინუაფუ უხიცინებია, ნოხიცინ{უ}აფუე(ნ) იხიცინებდა
თურმე) გრდმ. იხიცინებს. უხიცინუანს (უხიცინუუ უხიცინა, უხიცინუაფუ უხიცინებია) გრდმ. სასხვ. ქც. უხიცინებს. ახიცინუაფუ(ნ)
(ახიცინუ {შე}ეხიცინა, ხიცინაფუ {შე}ხიცინებია) გრდუვ. ვნებ. უხიცინუანს ზმნისა -- ეხიცინება. იხიცინე(ნ) (იხიცინუ შესაძლებელი
გახდა {შე}ხიცინება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. იხიცინუანს ზმნისა -- შეიძლება ხიცინი. ახიცინე(ნ) (ახიცინუ შეძლო
{შე}ეხიცინებია, -- , ნოხიცინ{აფ}უე(ნ) შესძლებია {შე}ხიცინება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უხიცინუანს ზმნისა -- შეუძლია {შე}უხიცინოს.
ოხიცინაფუანს (ოხიცინაფუუ ახიცინინა, უხიცინაფუაფუ უხიცინებინებია, ნოხიცინაფუე(ნ) ახიცინებინებდა თურმე) კაუზ. უხიცინუანს
ზმნისა -- ახიცინებინებს. მახიცინალი, მახიცინაფალი მიმღ. მოქმ. {შე}მხიცინებელი. ოხიცინაფალი მიმღ. მოქმ. {შე}სახიცინებელი.
მოხიცინელი, მოხიცინაფილი მიმღ. ვნებ. მყ. შეხიცინებული, მოხიცინებული. ნახიცინა, ნახიცინეფი მიმღ. ვნებ. წარს. {შე}ნახიცინები.
ნახიცინუერი, ნახიცინაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {შე}ხიცინების საფასური. {უმუ}უხიცინაფუ მიმღ. უარყ. {მო}უხიცინებელი. 

Lemma: xiconapa  
Number: 28674  
ხიცონაფა (ხიცონაფას) იგივეა, რაც ხიცინაფა, -- ხიცინი. ხუს ქიგლარდოხოდუქ დო კისერს მოჲხიცონუა -- მხარზე
შეგაჯდები და კისერზე მოგიხიცინებ. 

Lemma: xicua  
Number: 28675  
ხიცუა (ხიცუას) იგივეა, რაც ხიცება. 

Lemma: xich'a  
Number: 28676  
ხიჭა (ხიჭას) იგივეა, რაც ხიჭალი. შდრ. კიბირ-ხიჭა. 

Lemma: xich'al-i  
Number: 28677  
ხიჭალ-ი (ხიჭალს) კბილების ჩენით მომცინარ-მომღიმარი. 



Lemma: xich'much'u  
Number: 28678  
ხიჭმუჭუ (ხიჭმუჭუს) წვრილმანი (დ. ფიფია). 

Lemma: xich'on-i  
Number: 28679  
ხიჭონ-ი (ხიჭონ-ი) იხ. ხიჭონუა. 

Lemma: xich'onua  
Number: 28680  
ხიჭონუა (ხიჭონუას) იგივეა, რაც ღიჭონუა, -- სახელი ხიჭონუნს ზმნისა -- უსწორ-მასწოროდ მოკბეჩა, -- ღიჯნა; კბილის
მსუბუქად გაკვრა და ისე ჭამა; ჯიჯგნა. ატამა გოხიჭონუ -- ატამი გაღიჯნა. ხიჭონუნს (გოხიჭონუ გაღიჯნა, გუუხიჭონუ გაუღიჯნია,
გონოხიჭონუე(ნ) გაღიჯნიდა თურმე) გრდმ. ღიჯნის. იხიჭონუ{უ}(ნ) (გიიხიჭონუ გაიღიჯნა, გოხიჭონე{ლ/რე}(ნ) გაღიჯნილა) გრდუვ. ვნებ.
ხიჭონუნს ზმნისა -- იღიჯნება; იჭმება. ახიჭონუ{უ} (გაახიჭონუ გაეღიჯნა, გოხიჭონუუ გაღიჯნია) გრდუვ. ვნებ. ხიჭონუნს ზმნისა --
ეღიჯნება; ეჭმება. იხიჭონე(ნ) (იხიჭონუ შესაძლებელი გახდა {გა}ღიჯნა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ხიჭონუნს ზმნისა --
შეიძლება {გა}იღიჯნოს (შეიჭამოს ღიჯნით). ახიჭონე(ნ) (ახიჭონუ შეძლო {გა}ეღიჯნა, -- , გონოხიჭონუე(ნ) შესძლებია გაეღიჯნა)
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უხიჭონუნს ზმნისა -- შეუძლია {გა}ღიჯნოს, შეჭამოს. ოხიჭონაფუანს (ოხიჭონაფუუ აღიჯნინა, უხიჭონაფუაფუ
უღიჯნინებია, ნოხიჭონაფუე(ნ) აღიჯნინებდა თურმე) კაუზ. ხიჭონუნს ზმნისა -- აღიჯნინებს. მახიჭონალი მიმღ. მოქმ. {გა}მღიჯნელი.
ოხიჭონალი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}საღიჯნი. ხიჭონილი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ღიჯნილი. ნახიჭონა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაღიჯნი. ნახიჭონუერი
მიმღ. ვნებ. წარს. ღიჯნის საფასური. {უგუ}უხიჭონუ მიმღ. უარყ. {გა}უღიჯნელი.შდრ. ხუჭორუა. 

Lemma: xich'orua  
Number: 28681  
ხიჭორუა (ხიჭორუას) იგივეა, რაც ხუჭორუა. 

Lemma: xich'u  
Number: 28682  
ხიჭუ (ხიჭუს) ძლიერ (გიშერივით) შავი, -- უშავესი. თუმა გარჩიოლებურცუ ხიჭუცალო დოღაფუნცუ -- გათეთრებულ თმას
ძლიერ შავად შეღებავს. სახე ჰამო, თოლი უჩა; ფიჭვი, წარი - ხიჭუჯგუა -- სასიამოვნო სახე, შავი თვალი; წამწამი, წარბი
ძალიან შავი. 

Lemma: xich'ua  
Number: 28683  
ხიჭუა (ხიჭუას) იგივეა, რაც ხიჩუა. 

Lemma: xich'u-mach'u  
Number: 28684  
ხიჭუ-მაჭუ (ხიჭუ-მაჭუს), ხიჭჷ-მაჭჷ (ხიჭჷ-მაჭჷს) იგივეა, რაც ხიჭმუჭუ, -- წვრილმანი; უმნიშვნელო რამ. მუაჩქიმი,
ათეჯგურა ხიჭჷ-მაჭუეფი გოუტუათ გინძევადამი მოსვანჯაშა -- მამაჩემო, ასეთი უმნიშვნელოები (წვრილ-წვრილები)
გავუშვათ გრძელვადიან მოსვენებაზე. შდრ. მიკენ-მოკონი. 

Lemma: xixa  
Number: 28685  
ხიხა (ხიხას) უბრალო; უმნიშვნელო რამე. თექიანი მოსვანჯინი, მიჩქჷ, ვარე გვალო ხიხა: მასალ., გვ. 65 -- იქაური
მოსვენება, ვიცი, არ არის მთლად უმნიშვნელო რამე. გეშვი, ე ღვინი ხიხა ვაიჩქუდას -- შესვი, ეს ღვინო უბრალო არ
გეგონოს. შდრ. იმერ. ხიხა გამხდარი, მწირი, დალეული, ცოტა (ვ. ბერ.); ცუდი რამ, უვარგისი (ი. ქავთ.). 

Lemma: xixil-i  
Number: 28686  
ხიხილ-ი (ხიხილ/რს) ფუტურო. იხ. ხიხილერი. 

Lemma: xixiler-i  
Number: 28687  
ხიხილერ-ი (ხიხილერს) მიმღ. ვნებ. წარს. ხიხილანს ზმნისა -- {და}ფუტუროებული, დაჩრჩილული. ...ხიხილერი აგაფას
ხოჯეფი ათუვსქუათჷნი ვა უჯგუნო, ტრაქტორით დიხა გუნვორთინუათ?: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 159 -- ...დაფუტუროებულ კავს
ხარები რომ შევაბათ, არ სჯობია, ტრაქტორით მიწა გადავაბრუნოთ? 

Lemma: xixilua  
Number: 28688  
ხიხილუა (ხიხილუას) სახელი ხიხილანს ზმნისა -- {და}ფუტუროება, {და}ჩრჩილვა, {და}ჭიანება. ხიხილანს (დოხიხილუუ
დაჩრჩილა, დოუხიხილუუ დაუჩრჩილავს, დონოხიხილუე(ნ) დაჩრჩილავდა თურმე) გრდმ. აფუტუროებს, ჩრჩილავს, აჭიანებს
(ჭიანდება). უხიხილანს (დუუხიხილუუ (კიბირი) დაუფუტუროვა (კბილი); დუუხიხილუუ დაუფუტუროებია, დაუჭიანებია) გრდმ.
უფუტუროებს, უჭიანებს. იხიხილებუ(ნ), იხიხილუ{უ}(ნ) (დიიხიხილუ დაფუტუროვდა, დაჭიანდა; დოხიხილე{რე}(ნ) დაფუტუროებულა,
დაჭიანებულა) გრდუვ. ვნებ. ხიხილანს ზმნისა -- ფუტუროვდება, ჭიანდება, ჩრჩილდება (ხე, კბილი...). ეხიხილებუ(ნ)
(დეეხიხილუ დაუფუტუროვდა, დაუჭიანდა; დოხიხილუუ დაჰფუტუროებია, დასჭიანებია) გრდუვ. ვნებ. უხიხილანს ზმნისა --
უფუტუროვდება, უჭიანდება. ოხიხილარი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}საფუტუროებელი, {და}საჭიანებელი. ხიხილერი მიმღ. ვნებ. წარს.
{და}ფუტუროებული, {და}ჭიანებული. ნახიხილა მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნაფუტუროები, {და}ნაჭიანები. {უდუ}უხიხილუ მიმღ. უარყ.
{და}უფუტუროებელი, {და}უჭიანებელი.შდრ. კიკილუა. 

Lemma: xixinapa  
Number: 28689  
ხიხინაფა (ხიხინაფას) იგივეა, რაც ქიქინაფა, -- სახელი ოხიხინუანს, ხიხონდუ(ნ) ზმნათა -- ძალზე გამოშრობა. // გადატ.
დალპობა; დაფუტუროება. ქარქ გაგმაახიხინუუ ფიცარეფი -- ქარმა გამოაშრო (ძალიან) ფიცრები. ოხიხინუანს (გაახიხინუუ
ძლიერ გააშრო, გუუხიხინუაფუ ძალიან გაუშრია, გონოხიხინაფუე(ნ) ძალიან გააშრობდა თურმე) გრდმ. ძალიან აშრობს. ხიხონდუ(ნ)
(გოხიხონდუ ძალიან გამოშრა, გოხიხინაფე{ლ/რე}(ნ) გამომშრალა ძალიან) გრდუვ. ვნებ. ძლიერ შრება. ოხიხინაფალი მიმღ. ვნებ. მყ.
{გამო}საშრობი. ხიხინაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. {გამო}მშრალი, გადატ. {და}ფუტუროებული. ნახიხინეფი მიმღ. ვნებ. წარს.
{გამო}ნაშრობი. ნახიხინაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გამო}შრობის საფასური. უხიხინაფუ მიმღ. უარყ. {გამო}უმშრალი.შდრ. ხინაფა;



ხიხილუა. 

Lemma: xixinapil-i  
Number: 28690  
ხიხინაფილ-ი (ხიხინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ოხიხინუანს, ხიხონდუ(ნ) ზმნათა -- გამომშრალი. // გადატ. დამპალი,
დაფუტუროებული. 

Lemma: xixon-i  
Number: 28691  
ხიხონ-ი (ხიხონს) იხ. ხიხონუა. შდრ. ღიღონი. 

Lemma: xixonua  
Number: 28692  
ხიხონუა (ხიხონუას) სახელი ხიხონუნს ზმნისა -- ღრღნა; ხვრა, ხურხნა, ხუხნა. ჭკის ხიხონუნდუ, მეფრთინი -- მჭადს
ხურხნიდა (ხუხნიდა), რომ მივედი. ხიხონუნს (გოხიხონუ გახუხნა, გოუხიხონუ გაუხუხნია, გონოხიხონუე(ნ) გახუხნიდა თურმე) გრდმ.
ხუხნის; ხრავს. იხიხონე(ნ) (იხიხონუ შესაძლებელი გახდა ხუხნა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ხიხონუნს ზმნისა -- შეიძლება
გაიხუხნოს, გაიხრას. ახიხონე(ნ) (ახიხონუ შეძლო {გა}ეხუხნა, -- , გონოხიხონუე(ნ) შესძლებია გაეხუხნა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
უხიხონუნს ზმნისა -- შეუძლია {გა}ხუხნოს, {გა}ხრას. მახიხონალი მიმღ. მოქმ. მხვრელი; მხუხნ{ავ}ი. ოხიხონალი მიმღ. ვნებ. მყ.
სახვრელი; სახუხნი. ხიხონილი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ხრული, {და}ხუხნული. ნახიხონა მიმღ. ვნებ. წარს. ნახრავი, ნახუხნი.
ნახიხონუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ხვრის, ხუხნის საფასური. {უდუ}უხიხონუ მიმღ. უარყ. {და}უხრავი, {შე}უხუხნ{ავ}ი. იხ. ქიქონუა,
ღიღონუა, ხიტონუა. შდრ. ხირხონუა. 

Lemma: xijaja  
Number: 28693  
ხიჯაჯა, ხჷჯაჯა (ხი/ჷჯაჯას) აფხაზ. ხსენი, მშობიარობის შემდეგ პირველი უვარგისი რძე (პ. ჭარ.). 

Lemma: xlaport-i  
Number: 28694  
ხლაფორთ-ი (ხლაფორთის) [რუს. хлопоты წვალება, ჯახირი]. ქანშმოჸოთუ ხლაფორთის -- ჩამაგდო ხლაფორთში. დიდი
ხლაფორთი ელუ -- დიდი ჯახირი ელის. ხლაფორთენს (იყენ. იხლაფორთუ იწვალა, იჯახირა; უხლაფორთინუ უჯახირია,
ნოხლაფორთებუე(ნ) ჯახირობდა თურმე) გრდუვ. საშ.- მოქმ. ხლაფორთობს, წვალობს, ჯახირობს. 

Lemma: xma  
Number: 28695  
ხმა (ხმას) ხმა. იხ. ხონარი, ხუმა, ხჷმა. ქ ხმაში გედვალა ხმის დადება. გლახა ხმა გეძუნი, ფერი კოჩიე -- ცუდი ხმა რომ
აძევს, ისეთი კაცია. ქ ხმაში მეჩამა ხმის მიცემა, დალაპარაკება. რაშის დიო ხმა ვემუჩამჷ: ქხს, 2, გვ. 150 -- რაში ჯერ არ
დალაპარაკებია (ხმა მიუცია). 

Lemma: xmaur-i  
Number: 28696  
ხმაურ-ი (ხმაურს) ხმაური. 

Lemma: xmeled-i  
Number: 28697  
ხმელედ-ი (ხმელედის) ხმელეთი. აკილუ ხმელედიშა: ი. ყიფშ., გვ. 5 -- ამოვიდა ხმელეთზე. შდრ. სქირუ. 

Lemma: xmiad-i  
Number: 28698  
ხმიად-ი (ხმიადის) იგივეა, რაც ხმიანდი, -- ხმიადი. 

Lemma: xmiand-i  
Number: 28699  
ხმიანდ-ი (ხმიანდის, ხმიანს) ხმიადი. 

Lemma: xnc'ra  
Number: 28700  
ხნწრა (ხნწრას) სერი. მეგრელები თხა-ცხვარს ყურზე უკეთებდნენ ნიშანს, რომელსაც უწოდებდნენ `ხნწრას' (სერს); ის იყო
მრავალგვარი: ჩხოტი, კაკი, სირი, ხვირი და სხვ. (ს. მაკალ., გვ. 193). 

Lemma: xobz-i  
Number: 28701  
ხობზ-ი (ხობზის) ბოტან. გარეული შქერის სახეობა (კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 143). 

Lemma: xobij-i  
Number: 28702  
ხობიჯ-ი (ხობიჯის, ხობის) სამფეხა დაზგა, რომელზედაც ჩამოდებულია ხარის ფეხების გასაკვრელი უღელი (დაჭედვის
დროს), -- ხიბორკალი. ხობიჯი ღ ხოჯიშ-ბიჯი ხარის ბიჯგი. შდრ. ლეჩხ. ხირაგა სამფეხა დგამი, ხმარობენ ხარის დაჭედვისას
(მ. ალავ., 1 ). 

Lemma: xobok'-i  
Number: 28703  
ხობოკ-ი (ხობოკის) ჭრილობის (მუწუკის) ზემოდან გაკეთებული ქერქი. ხობოკი ვემნოტყაბარუა, ვარა გეგემიზეზებუ --
ქერქი არ გადაატყავო, თორემ გაგიმიზეზდება. შდრ. იმერ. ხობოკა/ე-ჲ მაგარკანიანი კვახი (ვ. ბერ.). 

Lemma: xobork'ula  
Number: 28704  
ხობორკულა (ხობორკულას) სამფეხა (დ. ფიფია); ხიბორკალი. 



Lemma: xod  
Number: 28705  
ხოდ იხ. ხუნა. 

Lemma: xodil-i  
Number: 28706  
ხოდილ-ი, ხოდირ-ი (ხოდილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ხოდუნს ზმნისა -- ვისთანაც სქესობრივი კავშირი იქნა დაჭერილი. 

Lemma: xodua  
Number: 28707  
ხოდუა (ხოდუას) სახელი ხოდუნს ზმნისა -- სქესობრივი კავშირის დაჭერა (დაკავება). ხოდუნს (ხოდუ სქესობრივად
დაუკავშირდა, უხოდუ სქესობრივად დაჰკავშირებია, ნოხოდუე(ნ) სქესობრივად უკავშირდებოდა თურმე) გრდმ. სქესობრივ აქტს
ატარებს. უხოდუნს (უხოდუ სქესობრივი აქტი ჩაუტარა, უხოდუ სქესობრივი აქტი ჩაუტარებია) გრდმ. სასხვ. ქც. ხოდუნს ზმნისა --
სქესობრივ აქტს უტარებს. იხოდუ{უ}(ნ) (იხოდუ სქესობრივი აქტი ჩატარდა, ხოდელ/რე(ნ) სქესობრივი აქტი ჩატარებულა) გრდუვ.
ვნებ. ხოდუნს ზმნისა -- სქესობრივი აქტი ტარდება. ახოდუ{უ}(ნ) (ახოდუ სქესობრივი აქტი ჩაუტარდა, ხოდუუ სქესობრივი აქტი
ჩასტარებია) გრდუვ. ვნებ. უხოდუნს ზმნისა -- სქესობრივი აქტი უტარდება. იხოდე(ნ) (იხოდუ შესაძლებელი გახდა სქესობრივი
აქტის ჩატარება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ხოდუნს ზმნისა -- შეიძლება სქესობრივი აქტის ჩატარება. ახოდე(ნ) (ახოდუ
შეძლო სქესობრივი აქტი {ჩა}ეტარებინა, -- , ნოხოდუე(ნ) შესძლებია სქესობრივი აქტის ჩატარება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
უხოდუნს ზმნისა -- შეუძლია სქესობრივი აქტი {ჩა}ატაროს. ოხოდაფუანს (ოხოდაფუუ სქესობრივი აქტი {ჩა}ატარებინა,
უხოდაფუაფუ სქესობრივი აქტი {ჩა}უტარებინებია, ნოხოდაფუე(ნ) სქესობრივ აქტს ატარებინებდა თურმე) კაუზ. ხოდუნს ზმნისა --
სქესობრივ კავშირს ამყარებინებს. მახოდალი, მახოდუ, მახოდური მიმღ. მოქმ. ვინც სქესობრივ კავშირს ამყარებს. ოხოდალი,
ოხოდური მიმღ. ვნებ. მყ. ვისთანაც სქესობრივ კავშირს ამყარებენ (დასამყარებელი ობიექტი). ხოდილ/რი მიმღ. ვნებ. წარს.
სქესობრივი აქტდამყარებული. ნახოდა მიმღ. ვნებ. წარს. სქესობრივი აქტდანამყარები. ნახოდუერი მიმღ. ვნებ. წარს.
გასამრჯელო სქესობრივი აქტის ჩატარებისათვის. უხოდუ მიმღ. უარყ. სქესობრივი აქტდაუმყარებელი (პირი).შდრ. ქართ.
ხვად; ლაზ. ხოდ: ბხოდუფ სქესობრივ აქტს ვატარებ (ნ. მარი). 

Lemma: xozo  
Number: 28708  
ხოზო (ხოზოს) 1. დიდი; 2. ცალკე. გვარიანი ხოზო კოჩი ქიიკიდუუ ხეშა -- გვარიანი დიდი კაცი ჩაიგდო ხელში.
ქჷმლაახუნეს ხოზ სადგჷმცჷ: ქხს, 2, გვ. 26 -- ჩასვეს ცალკე სადგომში. 

Lemma: xozo  
Number: 28709  
ხოზო კვარ-ი (ხოზო კვარს) მოხარშული დიდი კვერი; გადაჭრილი კონუსის მსგავსი კვერი (ი. ყიფშ.); მომრგვალოდ
(კონუსისებურად) მოხარშული ჭადი (პ. ჭარ.); მოგრძო ფორმის კვერი (ს. მაკალათია). ხოზო (//ხვეზა) ერთნაირი კვერია,
რომელსაც შიგნით ყველის გული ჰქონდა და რძეში ხარშავდნენ (მასალები, ტ. 3, ნაწ. 2, გვ. 207). ქ ხოზო კვარიშ ჭკუმუა
დიდი კვერის ჭამა, -- ეს ცერემონიალი იმართებოდა დიდი მარხვის პირველი ოთხშაბათისათვის. ყველიერის დასასრულს
იცოდნენ `ხოზოკვარი' ან `ხოზოკონი'. ამისათვის დაფქვავდნენ ღომის მარცვლებს, მასში პურის ფქვილს გაურევდნენ და
ცომს მოზელავდნენ. ამ ცომისაგან გააკეთებდნენ კვერებს, რომელშიაც ყველს ჩასდებდნენ და მოხარშავდნენ. ერთ-ერთ
კვერში ჩუმად ჩაატანდნენ კაკლის ჩხირს და ვისაც ეს კვერი ერგებოდა, ის იქნებოდა იმ წელიწადს ბედნიერი და
დღეგრძელი (ს. მაკალ., გვ. 309-310). შდრ. საბა: ჴუჱზა მგრგუალი პური; იმერ. ხოზო სხვილ-მარცვლიანი უფხო პური (ვ.
ბერ.). 

Lemma: xozok'on/r-i  
Number: 28710  
ხოზოკონ/რ-ი (ხოზოკონ/რს) იგივეა, რაც ხოზო-კვარი. 

Lemma: xozo-xozo  
Number: 28711  
ხოზო-ხოზო (ხოზო-ხოზოს) დიდ-დიდი, მსხვილ-მსხვილი. ხოზო-ხოზო ტიეფი ქუმუჸონაფუ ჸუჩა -- დიდ-დიდი ტილები
მოუყვანია სახლში. 

Lemma: xok'il-i  
Number: 28712  
ხოკილ-ი, ხოკირ-ი (ხოკილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ხოკუნს ზმნისა -- გაპარსული. პიჯი ხოკილი აფუ -- პირი (სახე)
გაპარსული აქვს. 

Lemma: xok'o1  
Number: 28713  
ხოკო1 (ხოკოს) ბოტან. ხოკერა-გოგრა. იხ. ხოკორია-კოპეშია (ა. მაყ.). 

Lemma: xok'o2  
Number: 28714  
ხოკო2 (ხოკოს) ანატ. ქალა. დუდიშ ხოკო -- თავის ქალა. დუდიშ ხოკო ქინუსოფაფუ -- თავის ქალა ჩაუტეხავს. კოჩიში
ხოკოთ გოხორგილი რე: აია, 1, გვ. 23 -- კაცის ქალით ჩახერგილია. გადატ. უტვინო. ხოკო რექ, ხოკო! -- უტვინო ხარ,
უტვინო! 

Lemma: xok'oria  
Number: 28715  
ხოკორია (ხოკორიას), ხოკორია კოპეშია (ხოკორია კოპეშია) ბოტან. მეჭეჭიანი გოგრა. იხ. ბუსკულამი კოპეშია, ტკიანი
კოპეშია (ა. მაყ.). 

Lemma: xok'oro  
Number: 28716  
ხოკორო კოპეშია (ხოკორო კოპეშია) ბოტან იგივეა, რაც ხოკორია-კოპეშია, -- ხოკერა გოგრა. იხ. ხოკო1. 



Lemma: xok'ua  
Number: 28717  
ხოკუა (ხოკუას) სახელი ხოკუნს ზმნისა -- პარსვა. სი ვენჭუა ხოკუა: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 137 -- შენ არ იჩქარო (ისწრაფო)
{გა}პარსვა. ირი დღარი ხოკუათჷ ხჷრზჷკელი გაფუ დუდი -- ყოველდღიური პარსვით დამუწუკიანებული გაქვს თავი. უჭკუე
დუს ეშე ხოკუნანია -- უჭკუო თავს ზევით პარსავენო. ხოკუნს (გოხოკუ გაპარსა, გოუხოკუ გაუპარსავს, გონოხოკუე(ნ) გაპარსავდა
თურმე) გრდმ. პარსავს. იხოკუნს (გიიხოკუ გაიპარსა, გუუხოკუ გაუპარსავს) გრდმ. სათავ. ქც. ხოკუნს ზმნისა -- იპარსავს. უხოკუნს
(გუუხოკუ გაუპარსა, გუუხოკუ გაუპარსავს) გრდმ. სასხვ. ქც. ხოკუნს ზმნისა -- უპარსავს. იხოკუ{უ}(ნ) (გიიხოკუ გაიპარსა, გოხოკე{ლ/რე}(ნ)
გაპარსულა) გრდუვ. ვნებ. ხოკუნს ზმნისა -- იპარსება. ახოკუ{უ}(ნ) (გაახოკუ გაეპარსა, გოხოკუუ გა{ჰ}პარსვია) გრდუვ. ვნებ.
უხოკუნს ზმნისა -- ეპარსება. იხოკე(ნ) (იხოკუ შესაძლებელი გახდა {გა}პარსვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ხოკუნს ზმნისა --
შეიძლება {გა}იპარსოს (ის). ახოკე(ნ) (ახოკუ შეძლო {გა}ეპარსა, -- , გონოხოკუე(ნ) შესძლებია გაეპარსა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
უხოკუნს ზმნისა -- შეუძლია {გა}პარსოს. ოხოკაფუანს (ოხოკაფუუ აპარსვინა, უხოკაფუაფუ უპარსვინებია, ნოხოკაფუე(ნ) აპარსვინებდა
თურმე) კაუზ. ხოკუნს ზმნისა -- აპარსვინებს. მახოკალი მიმღ. მოქმ. მპარსველი, მპარსავი. ოხოკალი მიმღ. ვნებ. მყ. საპარსავი,
{გა}საპარსი. ხოკილ/რი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}პარსული. ნახოკა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაპარსი. ნახოკუერი მიმღ. ვნებ. წარს. პარსვის
საფასური. {უგუ}უხოკუ მიმღ. უარყ. {გა}უპარსავი. 

Lemma: xolama  
Number: 28718  
ხოლამა (ხოლამას) სახელი ახოლუუ(ნ) ზმნისა -- ხლება; მყოფობა. მა გოხოლჷქია სარალოში სქუავა: ა. ცაგ., გვ. 19 -- მე
გახლავარო სარალოს შვილიო. მა ჭე მუთუნიში ოშიიბუშა გახოლუუქია -- მე ცოტა რამის საშოვნელად გეახლებიო. გოღა
ხეთას გოხოლჷდი: ი. ყიფშ., გვ. 149 -- გუშინ ხეთას გახლდი. ახოლუუ(ნ) (ახოლუ ეახლა, ხოლაფუ // ხოლებუ ხლებია) გრდუვ. ვნებ.
ეახლება; მივა. იახოლინე (იახოლინუ შესაძლებელი გახდა ხლება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ახოლუუ(ნ) ზმნისა -- შეიძლება
ხლება (იახლოს). აახოლინე(ნ) (აახოლინუ შეძლო ეახლებინა, -- , ნოახოლებუე(ნ) შესძლებია ხლება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
ახოლუუ(ნ) ზმნისა -- შეუძლია აახლოს, ეახლოს. ოახოლებაფუანს (ოახოლებაფუუ აახლებინა, უახოლებაფუაფუ უახლებინებია,
ნოახოლებაფუე(ნ) აახლებინებდა თურმე) კაუზ. ახოლუუ(ნ) ზმნისა -- აახლებინებს. მახოლამუ მიმღ. აწმყ. ვინც ეახლება, მხლებელი
(თან). ოხოლამუ მიმღ. ვნებ. მყ. საახლებელი. ხოლამილ/რი მიმღ. ვნებ. წარს. ხლებული. ნახოლამუ მიმღ. ვნებ. წარს. ნაახლები,
ნახლები. ნახოლამუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ხლების საფასური. უხოლამუ მიმღ. უარყ. ვინც არ ეახლა, -- უხლებელი. შდრ. ლაზ.
ხოლ: მე-ხოლაფუ მიახლოება (ნ. მარი). 

Lemma: xolamil-i  
Number: 28719  
ხოლამილ-ი, ხოლამირ-ი (ხოლამილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ახოლუუ(ნ) ზმნისა -- თან ხლებული; მისული. 

Lemma: xolar-i  
Number: 28720  
ხოლარ-ი (ხოლარს) ზოოლ. იხ. ხვილარი. 

Lemma: xolapa  
Number: 28721  
ხოლაფა (ხოლაფას) სახელი ახოლუუ(ნ) ზმნისა -- 1. გარევა, შერევა; 2. ხლება. ქემერთჷ დო ქაახოლჷ: ა. ცაგ., გვ. 94 --
მივიდა და გაერია. ოჭკომალს შხვა მუთუნი ვოუხოლუა -- საჭმელში სხვა რამ არ გაურიო. თიჯგურა ჭკვერი კოჩი
თინეფიში დინოს ვაახოლუ -- ისეთი ჭკვიანი კაცი იმათ საგვარეულოში (სანათესაოში) არ ურევია. ართ ბოჭკა ეფერი
ოხოლჷდჷ: ი. ყიფშ., გვ. 91 -- ერთი კასრი ისეთი ერია. ზუგიდურ ოსურენს ზღოდა ქაშუხოლეია: ქხს, 1, გვ. 172 --
ზუგდიდელ ქალებს წყვეტა შეურიეო. ახოლუუ(ნ) (ქაახოლუ გაერია, ქოხოლაფუ გარევია, ქონოხოლაფუე(ნ) გაერეოდა თურმე) გრდუვ.
ვნებ. {გა}ერევა; ეახლება. იხოლუანს (ქიიხოლუუ გაირია, ქუუხოლუაფუ გაურევია, ქონოხოლაფუე(ნ) გაირევდა თურმე) გრდმ. სათავ. ქც.
ახოლუუ(ნ) ზმნისა -- {გა}ირევს. უხოლუანს (ქუუხოლუუ გაურია, ქუუხოლუაფუ გაურევია) გრდმ. სასხვ. ქც. ახოლუუ(ნ) ზმნისა --
გაურევს. ოხოლუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. სტატიკ. ვნებ. ურევია. იხოლე(ნ)//იხოლინე(ნ)
(იხოლინუ შესაძლებელი გახდა გარევა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. შეიძლება გარევა. ახოლე(ნ)//ახოლინე(ნ) (ახოლინუ შეძლო
გარეულიყო, -- , ქონოხოლუე(ნ) შესძლებია გარევა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უხოლუანს ზმნისა -- შეუძლია გაერიოს, გარიოს.
ოხოლაფუანს (ოხოლაფუუ {გა}არევინა, უხოლაფუაფუ {გა}ურევინებია, ნოხოლაფუე(ნ) {გა}არევინებდა თურმე) კაუზ. უხოლუანს ზმნისა
-- არევინებს. მახოლაფარი, მახოლური მიმღ. მოქმ. {გა}მრეველი, {შე}მრევი. ოხოლაფარი, ოხოლური მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}სარევი.
ხოლაფირი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}რეული; {შე}რეული. ნახოლეფი მიმღ. ვნებ. წარს. ნარევი. ნახოლაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. გარევის
საფასური. უხოლაფუ, უხოლაფური მიმღ. უარყ. {გა}ურეველი. 

Lemma: xoleba  
Number: 28722  
ხოლება (ხოლებას) იხ. ხოლამა, დახოლება. 

Lemma: xoleber-i  
Number: 28723  
ხოლებერ-ი (ხოლებერს) ახლობელი. შდრ. შორებელი. 

Lemma: xolo1  
Number: 28724  
ხოლო1 მაპირისპირებელი კავშირი ხოლო. ართიქ თაურე მიდართუ, ხოლო მაჟირაქ - თეურე -- ერთი აქეთ წამოვიდა,
ხოლო მეორე - იქით. 

Lemma: xolo2  
Number: 28725  
ხოლო2 ზმნზ. კიდევ, ისევ, კვლავ; მაინც. დიო ჭიჭე ვორექ, მარა წანას ხოლო იბძინა: ქხს, 1, გვ. 245 -- ჯერ პატარა ვარ,
მაგრამ გაისად კიდევ ვიმატებ. მაჟირა დღასჷ ოკოდჷ ხოლო გამორსჷკო დიდა: ქხს, 2, გვ. 44 -- მეორე დღეს უნდოდა
კიდევ გამოეცადა დედა. ხოლო თინა რდჷ, მუთ შხვა ფარანცჷ: ეგრისი, გვ. 130 -- კვლავ ისეთი იყო, როგორც წარსულში
(სხვა დროს). ხოლო დო ხოლო ისევ და ისევ: ხოლო დო ხოლო უმოსის ღვარანცჷ: ი. ყიფშ., გვ. 86 -- ისევ და ისევ (კიდევ
და კიდევ) უფრო მეტს ყვირის. მარა იშენი თინა უმონს, თინა წონუნს ხოლო შხვას: ქხს, 1, გვ. 159 -- მაგრამ მაინც ის
მეტობს, ის გადასწონის მაინც სხვას. შდრ. ლაზ. 2. ხოლო ისევ, კვლავ (ნ. მარი). 



Lemma: xolo3  
Number: 28726  
ხოლო3 ნაწილაკი ხომ. მაჭკომალი ხოლო ვავორექია?: ქხს, 2, გვ. 146 -- შემჭმელი ხომ არ ვარო? გერია სარალოში სქუა
ხოლო ვა რექია? -- გერია საბრალოს შვილი ხომ არ ხარო? ჩქიმი ჯიმა საბაია ხოლო ვაიძირუ თექ? -- ჩემი ძმა საბაია
ხომ არ გინახავს იქ? 

Lemma: xolo4  
Number: 28727  
ხოლო4 ა) ნაწილაკი -ც. მა ხოლო ჭეს ქიმგეხვარებუქ: მ. ხუბ., გვ. 4 -- მეც ცოტას მოგეხმარები. დაჩხირი ოტიბუანს, მარა
ჭუალა ხოლო უჩქუნია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 35 -- ცეცხლი ათბობს, მაგრამ დაწვაც იცისო. დიხას მუ მითოძჷნი, თინა ხოლო
უჩქჷნია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 39 -- მიწაში რა დევს, ისიც იცისო. ბ) ნაწილაკი -ვე. ჟირიხოლო ტარიელეფია დო, მუჭო
მულადო, ხათეხოლო დორჸვილუნანია: მ. ხუბ., გვ. 2 -- ორივე ტარიელებიო და, როგორც მოსვლა და, მაშინვე
მოგკლავენო. მიდეჸონით ასე ხოლო დო დოჸვილით თე უჯერო ბოშია: ქხს, 2, გვ. 128 -- წაიყვანეთ ახლავე და მოკალით
ეს ურჩი (უჯერო) ბიჭიო. სუმიხოლო ჩილო ქეკიიხუნეესჷ: ი. ყიფშ., გვ. 28 -- სამივე ცოლად დაისვეს. 

Lemma: xolober-i  
Number: 28728  
ხოლობერ-ი (ხოლობერს) იგივეა, რაც ხოლებერი, -- ახლობელი. 

Lemma: xolot  
Number: 28729  
ხოლოთ ზმნზ. მარტო, მხოლოდ. ...ხოლოთ სი სერი გუმოთანაფევა: მ. ხუბ., გვ. 2 -- ...მხოლოდ შენ ღამე გამათენებინეო. ა,
სქანი ფარავა, ხოლოთია ქომიწია...: მ. ხუბ., გვ. 53 -- ა, შენ ფულიო, მხოლოდო მითხარიო... 

Lemma: xolo  
Number: 28730  
ხოლო ჟამო ზმნზ. ახლო ხანს (ხანად). ქართის ჩქჷმი ბოში ხო ვაგიძირუ ხოლო ჟამო? -- თბილისში ჩემი ბიჭი ხომ არ
გინახავს ახლო ხანს. 

Lemma: xolos  
Number: 28731  
ხოლოს ზმნზ. ახლოს, იქვე. კოჩიწკალა ვორექ ხოლოს: ი. ყიფშ., გვ. 132 -- კაცთან ვარ ახლოს. ხოლოს ქორენო?: მ. ხუბ.,
გვ. 176 -- ახლოს არის? გვალაშ წვანც, ცაშ ხოლოს, ჩიტიშ ოგვაჯე მოჩქჷ -- მთის წვერზე, ცის ახლოს, ჩიტის ბუდე მოჩანს. 

Lemma: xolosha  
Number: 28732  
ხოლოშა ზმნზ. ახლოს. ხოლოშა ქიმერთჷ ნი, ქიიჩინჷ: ა. ცაგ., გვ. 44 -- ახლოს რომ მივიდა, იცნო. ქიმიოჭირინუუ
ხოლოშა: ქხს, 2, გვ. 14 -- მივიდა (მიაღწია) ახლოს. მუჭოთ ვარდის, შურს გინთხუა, ჩქიმ ხოლოშა სი მორთეე: ქხს, 1, გვ.
71 -- როგორც ვარდს, დაგყნოსავ, ჩემს ახლოს შენ რომ მოხვიდე. 

Lemma: xoloshe  
Number: 28733  
ხოლოშე ზმნზ. ახლოდან. ხოლოშე მა სი ვა გორწყექ: ქხს, 1, გვ. 132 -- ახლოდან მე შენ ვერ გხედავ. 

Lemma: xoloshi  
Number: 28734  
ხოლოში (ხოლოშის) ახლობელი, შინაური. შორიში მოჯგირეს ხოლოში ნტერი უჯგუნია: ი. ყიფშ., გვ. 177 -- შორეულ
(შორის) მოკეთეს ახლოს (მყოფი) მტერი სჯობიაო. შდრ. უხოლაში; შორიში. 

Lemma: xoloshian-i  
Number: 28735  
ხოლოშიან-ი (ხოლოშიანს) ახლობელი. ხათე ქემერთი სქანი ხოლოშიანი დოხთურიშა -- მაშინვე მიდი შენს ახლობელ
ექიმთან. 

Lemma: xolo-xolos  
Number: 28736  
ხოლო-ხოლოს ზმნზ. ახლო-ახლოს, ერთი მეორესთან ახლოს. ხოლო-ხოლოს გილაფურინანს ჯალენს დო უცადჷ: მ. ხუბ.,
გვ. 211 -- ახლო-ახლოს დააფრინდება ხეებს და უცდის. 

Lemma: xolua  
Number: 28737  
ხოლუა (ხოლუას) იგივეა, რაც ხოლამა. იხ. გოხოლუა. 

Lemma: xom  
Number: 28738  
ხომ, ხო კითხვითი ნაწილაკი ხომ. ხომ (// ხო) ქოიწიი, ვედა - მაქინი? -- ხომ გითხარი, (რომ) არ წახვიდე-მეთქი. ხო
ქოძირი? -- ხომ ნახე. დღა ხომ ვამონრჭაფუნია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 42 -- დღე ხომ არ მოგსწრაფებიაო. 

Lemma: xoma  
Number: 28739  
ხომა (ხომას) ბოტან. იგივეა, რაც ხვიმა, ხუმა, -- ხურმა (ხე და ნაყოფი). ღესია, ხომა სოიშახჷ დელიებუდუნი, ვოუჩქუდუა,
მუ ხილიდუანი (// ხილი რდუანი): ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 147 -- ღორმა, სანამ ხურმა არ დაილია, არ იცოდა, რა ხილი იყოო.
ხურმის სახეები: ტკმილი ხომა ტკბილი ხურმა; უჩა ხომა შავი ხურმა; ჭიფე ხომა წვრილი ხურმა... 

Lemma: xomapa  
Number: 28740  



ხომაფა, ხუმაფა (ხო/უმაფას) სახელი ხომუ(ნ), ხუმუ(ნ) ზმნათა -- {გა}ხმობა. ვორწყექ, ვარდი ქოხომუნი: ი. ყიფშ., გვ. 115 --
ვხედავ, ვარდი რომ ხმება. ვართი ხომჷ, ვართი ჟღირჷ: ქხს, 1, გვ. 42 -- არც ხმება, არც ჭკნება. ჭაფურიასჷ... ოხუმუანდესჷ
დო თითჷ სქჷდჷდესჷ: ი. ყიფშ., გვ. 56 -- `ჭაფურიას' ახმობდნენ და იმით ირჩენდნენ (თავს). ოხომუანს (გაახომუუ გაახმო,
გუუხომუაფუ გაუხმია, გონოხომაფუე(ნ) გაახმობდა თურმე) გრდმ. ახმობს. იხომუანს (გიიხომუუ გაიხმო, გუუხომუაფუ გაუხმია) გრდმ. სათავ.
ქც. ოხომუანს ზმნისა -- ახმობს თავისას. უხომუანს (გუუხომუუ გაუხმო, გუუხომუაფუ გაუხმია) გრდმ. სასხვ. ქც. ოხომუანს ზმნისა --
უხმობს. ხომუ{უ}(ნ) (გოხომუ გახმა, გოხომაფე{ლ/რე}(ნ) გამხმარა) გრდუვ. ვნებ. ოხომუანს ზმნისა -- ხმება. უხომუ{უ} (გუუხომუ გაუხმა,
გოხომაფუ გახმობია) გრდუვ. ვნებ. სასხვ. ქც. ოხომუანს ზმნისა -- უხმება. იხომე(ნ), იხომენე(ნ) (გიიხომენუ შესაძლებელი გახდა
გახმობა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ოხომუანს ზმნისა -- შეიძლება {გა}ხმობა. ახომე(ნ), ახომენე(ნ) (ახომენუ შეძლო {გა}ეხმო, -
- , ნოხომ{აფ}უე(ნ) შესძლებია {გა}ეხმო) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უხომუანს ზმნისა -- შეუძლია {გა}ახმოს. ოხომაფუანს (ოხომაფუუ
ახმობინა, უხომაფუაფუ უხმობინებია, ნოხომაფუე(ნ) ახმობინებდა თურმე) კაუზ. ოხომუანს ზმნისა -- ახმობინებს. მახომაფალი მიმღ.
მოქმ. {გა}მხმობი. მახომუ{უ}, მახომური მიმღ. აწმყ. რაც ხმება, -- მხმობი. ოხომაფალი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}სახმობი. ოხომური მიმღ.
ვნებ. მყ. რაც შეიძლება გახმეს, -- გასახმობი. ხომაფილ/რი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}მხმარი. ხომილა მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}მხმარი.
ნახომეფი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნახმობი. ნახომაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ხმობის საფასური (გასამრჯელო). უხომუ, უხომაფუ მიმღ.
უარყ. {გა}უმხმარი. შდრ. ლაზ. ხომ: დოხომუ გაშრა, გახმა (ნ. მარი). 

Lemma: xomapil/r-i  
Number: 28741  
ხომაფილ/რ-ი (ხომაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ხომუ(ნ) ზმნისა -- {გა}მხმარი. 

Lemma: xomila  
Number: 28742  
ხომილა, ხომია, ხომულა, ხუმულა, ხუმჷლა (ხო/უმი/ულას) იგივეა, რაც ხო/უმაფილი, -- გამხმარი, ძალიან მშრალი;
ხმელი. ჭკომი ასე ხომილა (// ხომია) ჸვალი! -- ჭამე ახლა გამხმარი (ხმელი) ყველი! ქჷმააღალაფუუ ართი ხომულა ბიგა:
ა. ცაგ., გვ. 44 -- მოატანინა ერთი გამხმარი ჯოხი. ხომლა ჸვალი: ქხს, 1, გვ. 178 -- გამხმარი ყველი. შდრ. ლაზ. ხომულა
მშრალი, ხმელი (ნ. მარი). 

Lemma: xon  
Number: 28743  
ხონ, ხონი იხ. გინო-ხონი; დიკო-ხონი//დიკო-ხონია; დინო-ხონი//დინო-ხონია; ეკო-ხონი; ელა-ხონი; წიმო-ხონი... 

Lemma: xonar-i  
Number: 28744  
ხონარ-ი (ხონარს) ხმა. ხონარი უგჷ მუზიკაშა: ი. ყიფშ., გვ. 163 -- ხმა უგავს მუსიკას. ხონარქ ქუმასიმუ: მ. ხუბ., გვ. 3 -- ხმა
მოესმა. თიშ ხონარიშა სოთა მარტინჷ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 61 -- იმის ხმას ვერსად გავექეცი. ძღაბიქჷთ ქიჩინჷ
ხონარით: ქხს, 2, გვ. 180 -- გოგომაც იცნო ხმით. 

Lemma: xonaram-i  
Number: 28745  
ხონარამ-ი (ხონარამს) ხმიანი. ხონარამო ზმნზ. ხმიანად, ხმამაღლა. სუმარქჷ ხონარამო `ჸეი მენძელი', - ქჷდიძახჷ --
სტუმარმა ხმამაღლა (ხმიანად) `ჰეი მასპინძელო', - დაიძახა. 

Lemma: xonarmaghal-i  
Number: 28746  
ხონარმაღალ-ი (ხონარმაღალ/რს) ხმამაღალი. ხმამაღალო, ხონარმაღალო ზმნზ. ხმამაღლა. კოჩქჷ მიიდგჷ შური დო
უწუუ ხონარმაღალო: ი. ყიფშ., გვ. 19 -- კაცი მოსულიერდა (მოიდგა სული) და უთხრა ხმამაღლა. 

Lemma: xonaroba  
Number: 28747  
ხონარობა (ხონარობას) ხმაური, ხმიანობა. ხონარობა ეფერი ისიმედჷ ათე ტყასჷ: ქხს, 2, გვ. 24 -- ხმაური ისეთი ისმოდა
ამ ტყეში. შქასერი ჟანსჷ ხონარობაქჷ იჸუუ: ა. ცაგ., გვ. 92 -- შუაღამის ჟამს ხმაური შეიქნა. 

Lemma: xoneba  
Number: 28748  
ხონება (ხონებას) სახელი ხონენს ზმნისა -- მარხვა; უჭმელობა, შიმშილობა. ქიმუვარჩქვან ხონებას: ქხს, 1, გვ. 82 --
მივეჩვიე მარხვას. მა იფხონე ჩხორო დღას: ქხს, 1, გვ. 86 -- მე ვიმარხულებ ცხრა დღეს. ვაბლურცუ დო ქოთ ფხონენქი: კ.
სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 48 -- არ მძინავს და კიდეც ვმარხულობ. დიდპიჩვანს ხონენა -- დიდმარხვაზე მარხულობენ (ჭამისაგან
თავს იკავებენ). ხონენს (მხოლოდ აწმყოს წრის მწკრივებში) გრდუვ. სტატიკ. მარხულობს; შიმშილობს. ხონებულენს (იყენ.
იხონენს იმარხულებს, იხონუ იმარხულა, უხონებუ უმარხულია, ნოხონებუე(ნ) მარხულობდა თურმე) გრდუვ. საშ.- მოქმ. მარხულობს;
უჭმელობს, შიმშილობს. იხონენს (იხონუ იმარხულა; უხონებუ უმარხულებია; ნოხონებუე(ნ) მარხულობდა თურმე, -- ნამარხავა) გრდმ.
იმარხულებს. იხონე(ნ), იხონინე(ნ), იხონებე(ნ) (იხონინუ შესაძლებელი გახდა მარხვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ხონენს
ზმნისა -- შეიძლება იმარხოს (// მარხვა); იშიმშილოს. ახონე(ნ), ახონინე(ნ), ახონებე(ნ) (ახონინუ შეძლო ემარხულებინა, -- ,
ნოხონებუე(ნ) შესძლებია ემარხულა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ხონენს ზმნისა -- შეუძლია იმარხულოს. ოხონებაფუანს (ოხონებაფუუ
ამარხულებინა; უხონებაფუაფუ უმარხვინებია, უმარხულებინებია; ნოხონებაფუე(ნ) ამარხვინებდა, ამარხულებინებდა თურმე) კაუზ.
ხონენს ზმნისა -- ამარხვინებს, ამარხულებინებს; აშიმშილებინებს. მახონებელი მიმღ. მოქმ. მმარხველი. მახონებუ მიმღ. აწმყ.
მმარხველი. ოხონებელი მიმღ. ვნებ. მყ. სამარხვო; სამარხულო. ოხონებუ მიმღ. ვნებ. მყ. სამარხვო. ხონებული მიმღ. ვნებ. წარს.
მარხული. ნახონები მიმღ. ვნებ. წარს. ნამარხულევი, ნამარხულები, ნაშიმშილები. ნახონებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. მარხვის,
შიმშილობის საფასური (გასამრჯელო). უხონებუ მიმღ. უარყ. უმარხულებელი. 

Lemma: xonebul-i  
Number: 28749  
ხონებულ-ი (ხონებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ხონენს, ხონულენს ზმნათა -- მარხული. ირფელი შევასრულათ, მუთ მაფუნა
ხონებული: მ. ხუბ., გვ. 317 -- ყველაფერი შევასრულოთ, რაც გვაქვს მარხული. ენეფი რდუ ხონებული: ქხს, 1, გვ. 288 --
ესენი იყო მარხული (მარხულობდნენ). 

Lemma: xonil-i  
Number: 28750  
ხონილ-ი, ხონირ-ი (ხონილ/რ-ს) მიმღ. ვნებ. წარს. ხონუნს ზმნისა -- {მო}ხნული. 



Lemma: xonua  
Number: 28751  
ხონუა (ხონუას) სახელი ხონუნს ზმნისა -- ხვნა. ძალა ეკოხონას ხონუნს: ი. ყიფშ., გვ. 178 -- ძალა აღმართს ხნავს.
ფხონუნდით ხოჯითი დო აგაფათი -- ვხნავდით ხარითა და კავით. მუშ მამალას უხონჷ დიხა -- რა სწრაფად {მო}უხნავს
მიწა. ხვნას ადგილმდებარეობის მიხედვით ასხვავებდნენ: მთაში: განშე განივი -- ხვნას იწყებდნენ გორაკის ძირიდან და
მიდიოდნენ ზევით; ილანჯირაფილი მიწოლილი; ჯვარულო ჯვარედინად. ბარში კი -- ბჟადალიშე ბჟაიოლიშა
დასავლეთიდან (მზის დასავლიდან) აღმოსავლეთისაკენ (მზის ამოსავლისაკენ); თუდოლეშე ჟიმოლეშე ქვევიდან
ზევით (გ. ელიავა). ხონუნს (ხონუ {მო}ხნა, უხონუ {მო}უხნავს, ნოხონუე(ნ) ხნავდა თურმე, -- ნახნავა) გრდმ. ხნავს. იხონუნს
(იხონუ {მო}იხნა, უხონუ {მო}უხნავს) გრდმ. სათავ. ქც. ხონუნს ზმნისა -- იხნავს. უხონუნს (უხონუ {მო}უხნა, უხონუ {მო}უხნავს)
გრდმ. სასხვ. ქც. ხონუნს ზმნისა -- უხნავს. იხონუ{უ}(ნ) (დიიხონუ მოიხნა, დოხონელ/რე(ნ) მოხნულა) გრდუვ. ვნებ. ხონუნს
ზმნისა -- იხვნება. ახონუ{უ}(ნ) (დაახონუ მოეხნა, დოხონუუ მოხვნია) გრდუვ. ვნებ. უხონუნს ზმნისა -- ეხვნება. იხონე(ნ) (იხონუ
შესაძლებელი გახდა ხვნა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ხონუნს ზმნისა -- შეიძლება {მო}იხნას. ახონე(ნ) (ახონუ შეძლო
{მო}ეხნა, -- , ნოხონუე(ნ) შესძლებია {მო}ეხნა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უხონუნს ზმნისა -- შეუძლია {მო}ხნას. ოხონაფუანს
(ოხონაფუუ ახვნევინა, უხონაფუაფუ უხვნევინებია, ნოხონაფუე(ნ) ახვნევინებდა თურმე) კაუზ. ხონუნს ზმნისა -- ახვნევინებს.
მახონალი მიმღ. მოქმ. მხვნელი. მახონუ{უ} მიმღ. მოქმ. მხვნელი. ოხონალი მიმღ. ვნებ. მყ. სახვნელი. ოხონუ{უ}, ოხონუე მიმღ.
ვნებ. მყ. სახნავი. ხონილ/რი მიმღ. ვნებ. წარს. {მო}ხნული. ნახონა მიმღ. ვნებ. წარს. ნახნავი. ნახონუერი მიმღ. ვნებ. წარს.
ხვნის საფასური. უხონუ/ჷ მიმღ. უარყ. {მო}უხვნელი. იხ. ოხონუეში. შდრ. ლაზ. ფხონი (მო-)ვხანი (ეტიმოლ., გვ. 710). 

Lemma: xoncha  
Number: 28752  
ხონჩა (ხონჩას) ხელიანი ოთხკუთხა გობი მაღალი გონიოებით, -- ხორცის ჩამოსარიგებლად ხმარობდნენ. ცომის საზელი ხის
ჭურჭელი, თხელკედლებიანი მოგრძო გობი (მასალები, ტ. 2, ნაწ. 1, გვ. 241). 

Lemma: xonc'k'a  
Number: 28753  
ხონწკა (ხონწკას) იგივეა, რაც ხანწკა, -- გამხდარი, სუსტი. 

Lemma: xonc'ua  
Number: 28754  
ხონწუა (ხონწუას) იგივეა, რაც ხოწუა, -- კანის გაცლა, გათლა (ხილეულისა დანით). გოხონწჷ უშქური დო ქოჩჷ: მ. ხუბ., გვ.
279 -- გათალა ვაშლი და აჭამა. 

Lemma: xonch'k'a  
Number: 28755  
ხონჭკა (ხონჭკას) ნახევრად მწიფე (სიმინდი ან სხვა რამე) (პ. ჭარ.). არც ხმელი და არც ნედლი სიმინდი, რომელიც
საჭმელად ვარგისია. ხონჭკა უშქური -- უმწიფარი ვაშლი. შდრ. იმერ., გურ. ხონჭკა ნახევრად მწიფე სიმინდის ტარო (ვ.
ბერ.). საჭმელად ვარგისი, კარგად შემოსული ჭყინტი სიმინდი (დიალექტ., გვ. 668). ლაზ. ხანჭელი ნახევრად მწიფე (ნაყოფი:
ვაშლის, მსხლისა და ა. შ.) (ნ. მარი). 

Lemma: xonch'k'eba  
Number: 28756  
ხონჭკება (ხონჭკებას) იხ. ახონჭკ{ორ}ება. 

Lemma: xoyober-i  
Number: 28757  
ხოჲობერ-ი (ხოჲობერს) ბ.- მარტ. იხ. ხოლობერი. ძაჲამი ხოჲობერი მაფუ -- ძალიან ახლობელია (ჩემი). 

Lemma: xop'-i  
Number: 28758  
ხოპ-ი (ხოპის) 1. ხოფი; წყალში მოსასმელი ხის ნიჩაბი, -- იყენებდნენ ტივების გადაცურებისას (მასალები, ტ. ვ, გვ. 254). 2.
წისქვილის ნაწილი, -- რაბი, რომლის მეშვეობით მიუშვებენ ან ჩაკეტავენ ღარში ანდა განზე გასაშვებ წყალს. ამიტომ
არჩევენ: ღარიშ (// ღორეშ) ხოპი ღარის ნიჩაბი და განიში ხოპი გვერდითი ნიჩაბი (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 2, გვ. 225). 3.
ნიჩაბი. ხმარობენ: ა) წისქვილის ყუთიდან ფქვილის (ღერღილის) ამოსაღებად. შდრ. ოქორიე. ბ) ქვევრის თავიდან აყალო
მიწის მოსახსნელად; ფხვიერი მიწის ასაღებად და ა. შ. ოქრო-ვარჩხილს აშახენა, ხოპით მუნახუშაშისჷ: მ. ხუბ., გვ. 307 --
ოქრო-ვერცხლში სხედან, ნიჩბით მონახვეტში. 

Lemma: xop'am-i  
Number: 28759  
ხოპამ-ი (ხოპამს) ნიჩბიანი. ხოპამო ზმნზ. ნიჩბიანად. ირო ხოპამო ქიგერდენი, კჷლერი გაფუ ჸუდეში კარი: ი. ყიფშ., გვ.
162 -- მუდამ ნიჩბით (ნიჩბიანად) რომ იდგე, დაკეტილი გაქვს სახლის კარი. 

Lemma: xop'o  
Number: 28760  
ხოპო (ხოპოს) 1. ანატ. თავის ზემო ქერქი (ძვალი), -- ხოპი; ნიჟარა. კუს ხოპო გედგუ ჟი, მუთუნს ვაგაკვათე ფერი -- კუს
ხოპი (ნიჟარა) ადგას ზევით, ვერაფერი რომ ვერ გაჭრის ისეთი. დუდიშ ხოპოს ქიგიაშქუ მასარი -- თავის ხოპს დაარტყა
მესერი. 2. მოშუშებულ ჭრილობაზე ზევიდან მოდებული გამაგრებული ქერქი. შდრ. ხოკო2. 

Lemma: xop'ua  
Number: 28761  
ხოპუა (ხოპუას) სახელი ხოპუნს ზმნისა -- ხის ნიჩბით რისამე გადახვეტა; ნავის ნიჩბის მოსმა. 

Lemma: xozho  
Number: 28762  
ხოჟო (ხოჟოს) მსხვილი (დ. ფიფია). შდრ. ხოზო. 



Lemma: xora  
Number: 28763  
ხორა (ხორას) იგივეა, რაც ხვარა, -- ქაჩალი, მელოტი. ხორაქ ხორას ხორა დუძახუა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 185 -- ქაჩალმა
ქაჩალს `შე ქაჩალო', - დაუძახაო. ხორა წუხენდუა: ორცხონჯქ გეეძვირუა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 185 -- ქაჩალი წუხდა:
სავარცხელი გაძვირდაო. შდრ. საბა: ხორა ჴმელი მუნი. 

Lemma: xorapa  
Number: 28764  
ხორაფა (ხორაფას) იხ. გინოხორაფა. შდრ. ხორუა. 

Lemma: xorg-i  
Number: 28765  
ხორგ-ი (ხორგის) იგივეა, რაც ხურგი, -- 1. საზღვარი; დახერგილი რამ (მაგ., ქვა, ხე...) საზღვრად გამოყენებული. 2. ხის ან
ქვის ღობე; ქვა-ღორღის ზვინი, -- ხერგი. 3. საგანგებო ხერგილი მდინარეში თევზის დასაჭერად. ხორგის აკეთენდეს
ჩხომიში ოჭოფალო -- ხერგილს აკეთებდნენ თევზის დასაჭერად. შდრ. საბა: ხორგი წყალთ ყინული დიდი მონატეხი. 

Lemma: xorga1  
Number: 28766  
ხორგა1 (ხორგას) ზოოლ. იგივეა, რაც შველა// შვეა, -- ანკარა, ძლოკვი. ხორგაში ჸვილუა ვაშინერს, გუუტენქინი,
დორხვამანსია დო ოჯახი დიიხორგუუ ქონებათია -- ძლოკვის მოკვლა არ ეგების (შეიძლება), რომ გაუშვებ, დაგლოცავსო
და ოჯახი დაიტვირთება ქონებითო. 

Lemma: xorga2  
Number: 28767  
ხორგა2 (ხორგას; მრ. რიცხვ.: ხორგ-ალ-ეფ-ი ხორგელები) ტოპონ. სოფელია ხობის რაიონში. ხორგალი ხორგელი:
ხორგალქ უწუ{უ}ა სუმარს: თ. სახოკ., გვ. 269 -- ხორგელმა უთხრაო სტუმარს. ხორგული ხორგელი; გადატ. ზარმაცი:
ხორგულ კოს შორიშე მუკოლუაფა უსხუნუნია: თ. სახოკ., გვ. 269 -- ხორგულ (ზარმაც) კაცს შორიდან მოვლა ურჩევნიაო. 

Lemma: xorgil-i  
Number: 28768  
ხორგილ-ი (ხორგილს) მიმღ. ვნებ. წარს. ხორგუნს ზმნისა -- ხერგილი; ხერგის გროვა. 

Lemma: xorgish-i  
Number: 28769  
ხორგიშ-ი (ხორგიშის) ხერგის ღობე, -- ხერგისი; ხე-ტყით ან მიყრილი ქვებით (ხერგით) გაკეთებული ღობე (-გალავანი).
ხორგალეფი ხორგიშის, მიკოხორჷ როკიშის: ა. ცაგ., გვ. 77; ი. ყიფშ., გვ. 123 -- ხორგელები ყორესთან (სადაც ხე-ტყე და
ქვაა მიყრილი), მისახლებულა წაქცეულ ხესთან (ხერგთან). 

Lemma: xorgo-xorgo(t)  
Number: 28770  
ხორგო-ხორგო(თ) ზმნზ. ხერგ-ხერგად. ლანჯეფი ხორგო-ხორგოთ გენწყუუ -- კოპიტები ხერგ-ხერგად (ხერგებად) აწყვია. 

Lemma: xorgua  
Number: 28771  
ხორგუა (ხორგუას) სახელი ხორგუნს ზმნისა -- ხერგვა; ხერგის მოგროვება. ათაქ ჯვეშო ქუა ხორგუდუ დო თიშენი ჯოხო
ხორგა -- აქ ძველად ქვა იდო (ეყარა) ხერგად და იმიტომ ჰქვია ხორგა. ოხორგანს (დაახორგუ დახერგა, დუუხორგაფუ დაუხერგავს,
დონოხორგუე(ნ) დახერგავდა თურმე) გრდმ. ხერგავს, ზვინად აგროვებს (ქვას, ხეებს...), ხერგს აკეთებს, აგროვებს. უხორგუნს
(დუუხორგუ დაუხერგა, დუუხორგაფუ დაუხერგავს) გრდმ. ხორგუნს ზმნისა -- უხერგავს, ხერგს უკეთებს; უღობავს. იხორგუ{უ}(ნ)
(დიიხორგუ დაიხერგა, დოხორგე{ლე}(ნ) დახერგილა) გრდუვ. ვნებ. ხორგუნს ზმნისა -- იხერგება. ახორგუ{უ}(ნ) (დაახორგუ დაეხერგა,
დოხორგუუ დახერგვია) გრდუვ. ვნებ. უხორგუნს ზმნისა -- ეხერგება. იხორგე(ნ) (იხორგუ შესაძლებელი გახდა {ჩა}ხერგვა, -- , -- )
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ხორგუნს ზმნისა -- შეიძლება {ჩა}იხერგოს. ახორგე(ნ) (ახორგუ შეძლო ეხერგა, -- , დონოხორგუე(ნ)
შესძლებია ჩაეხერგა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უხორგუნს ზმნისა -- შეუძლია {ჩა}ხერგოს. ოხორგაფუანს (ოხორგაფუუ ახერგვინა,
უხორგაფუაფუ უხერგვინებია, ნოხორგაფუე(ნ) ახერგვინებდა თურმე) კაუზ. ხორგუნს ზმნისა -- ახერგვინებს. მახორგალი მიმღ. მოქმ.
მხერგავი. ოხორგალი მიმღ. ვნებ. მყ. სახერგი. ხორგილი მიმღ. ვნებ. წარს. {ჩა}ხერგილი. ნახორგა მიმღ. ვნებ. წარს. ნახერგი.
ნახორგუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ხერგვის საფასური. {უდუ}უხორგუ მიმღ. უარყ. {ჩა}უხერგავი. 

Lemma: xorgul-i  
Number: 28772  
ხორგულ-ი (ხორგულს) 1. ვაკე ადგილი; მხარე. ართო ოკო მიიბლათ ლაკადა დო ხორგული: მასალ., გვ. 120 -- ერთად
უნდა მოვიაროთ გორაკი და ვაკე (მხარე). 2. ხორგელი. იხ. ხორგა2. 

Lemma: xoriale  
Number: 28773  
ხორიალე, ხორიაე (ხორია{ლ}ეს) ხორველა, ქოლერა. ხორიალექ ქამშაკათუა -- ხორველა გაერიაო. გადატ. მოუსვენარი.
ხორიალე ბაღანა რე -- მოუსვენარი ბავშვია. 

Lemma: xorin-i  
Number: 28774  
ხორინ-ი (ხორინს) იხ. დოხორინი; დოხორუა. 

Lemma: xorinapa  
Number: 28775  
ხორინაფა (ხორინაფას) სახელი ხორინდუ(ნ) ზმნისა -- {გადა}ხურება; დაობება. ართო დორღვაფილი არახისიქ
ვაგოფურას დო ვადოხორინდასჷნი, შხირას ოკო ეფაბჩათი -- ერთად დაყრილი არახისი რომ არ გახურდეს და არ
გადახურდეს, ხშირად უნდა ავურიოთ ხორინდუ(ნ) (დოხორინდუ გადახურდა, დაობდა; დოხორინაფე{ლ/რე}(ნ) გადახურებულა,
დაობებულა; ნოხორინაფუე(ნ) {გადა}ხურდებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ხურდება; ობდება. 



Lemma: xorok'ia  
Number: 28776  
ხოროკია (ხოროკიას) ხოკერი, -- ხის ქერქის ჭურჭელი (პ. ჭარ.). 

Lemma: xorosh-i  
Number: 28777  
ხოროშ-ი (ხოროშის) ბოტან. ატმის ჯიშია. შდრ. ტოპონ. ხოროშინა (პ. ცხად., ტოპონ., გვ. 76). 

Lemma: xorua1  
Number: 28778  
ხორუა1, ხორუვა (ხორუვას) სახლ-კარი, სახლობა; სასახლე. თის მეკითხურენა: თე ხორუა მიში ორე? -- იმას
კითხულობენ: ვისი არის ეს სახლ-კარი (სახლობა)? აფიცერიში ზოჯუათი ხორუას ქჷმუუნტესჷ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 99
-- აფიცრის ბრძანებით სასახლეს ცეცხლი წაუკიდეს. 

Lemma: xorua2  
Number: 28779  
ხორუა2 (ხორუას) სახელი იხორუუ(ნ), ოხორუანს ზმნათა -- დასახლება, სახლობა; მოსახლობა ხორუასჷ ხე ქიმეთხჷ: ა.
ცაგ., გვ. 3; ი. ყიფშ., გვ. 23 -- დასახლებას ხელი მოჰკიდა. აქი სუმი ჯიმა ნდიეფი ოხორანსია: ა. ცაგ., გვ. 14 -- აქ სამი ძმა
დევ{ებ}ი სახლობენო. მიქ იხონუა, თიქ იხორუა: ი. ყიფშ., გვ. 182 -- ვინც იმარხულა, ის დასახლდაო. ოხორანს (მხოლოდ
აწმყოს წრისა და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. სტატიკ. სახლობს. ოხორუანს (დაახორუუ დაასახლა, დუუხორუაფუ დაუსახლებია,
დონოხორაფუე(ნ) დაასახლებდა თურმე, -- დანასახლება) გრდმ. ასახლებს. იხორუუ(ნ) (დიიხორუ დასახლდა, დოხორე{ლე}(ნ)
დასახლებულა, დონოხორუე(ნ) დასახლდებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ოხორუანს ზმნისა -- სახლდება. დიიხორინე(ნ) (დიიხორინუ
შესაძლებელი გახდა დასახლება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ოხორუანს ზმნისა -- შეიძლება დასახლდეს. დაახორინე(ნ)
(დაახორინუ შეძლო დასახლებულიყო, -- , დონოხორუე(ნ) შესძლებია დაესახლებინა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ოხორუანს ზმნისა --
შეუძლია დაასახლოს. ოხორაფუანს (დაახორაფუუ დაასახლებინა, დუუხორაფუაფუ დაუსახლებინებია, დონოხორ{უ}აფუე(ნ)
დაასახლებინებდა თურმე) კაუზ. ოხორუანს ზმნისა -- ასახლებინებს. მახორალი მიმღ. მოქმ. {და}მსახლებელი. მახორო მიმღ.
აწმყ. ოჯახი; მოსახლე. მახორუ{უ} მიმღ. აწმყ. მოსახლე. ოხორალი მიმღ. ვნებ. მყ. სასახლე. ოხორუ{უ} მიმღ. ვნებ. სამოსახლო,
სასახლე. დოხორილი მიმღ. ვნებ. წარს. დასახლებული. ნახორინი // ნახორინა მიმღ. ვნებ. წარს. ნასახლარი. ნახორუერი მიმღ. ვნებ.
წარს. დასახლების საფასური. ნოხორიი მიმღ. ვნებ. წარს. ნასახლარი. იხ. დოხორე; დოლმახორე; მახორობა. შდრ. ლაზ.
ოხორი სახლი (ნ. მარი). 

Lemma: xorua-maxoroba  
Number: 28780  
ხორუა-მახორობა (ხორუა-მახორობას) სახლ-კარი; მოსახლობა; მოსახლკარობა. თიქჷ გეეჭოფუ ნდიიში ხორუა-
მახორობა და ღალა ქუდუუჭყჷ: ი. ყიფშ., გვ. 17 -- იმან აიღო დევის სახლ-კარი და წაღება დაუწყო. მუამუშიში ხორუა-
მახორობა მუში ჯიმადის ქიმეჩჷ: მ. ხუბ., გვ. 77 -- მამამისის სახლ-კარი თავის ბიძას მისცა. დეეპატრონჷ ქუჩულიაქ დემიშ
ხორუა-მახორობას: მ. ხუბ., გვ. 81 -- დაეპატრონა ქუჩულია დევის სახლ-კარს (მოსახლკარობას). 

Lemma: xorc-i  
Number: 28781  
ხორც-ი (ხორცის) ხორცი. ხორცი ძვალამო გჷმიჩამუნია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 185 -- ხორცი ძვლიანად იყიდებაო. ხორციქ
ხორცი ჭკომ დო ხორხოტაქ ვაყინტუა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 185 -- ხორცმა ხორცი ჭამა და ხახამ არ გადაყლაპაო. ქ ზჷსხჷრი
დო ხორცი რე ჩქჷმი სისხლი და ხორცია ჩემი, -- გადატ. სისხლით ნათესავი. ქ ზისხირით დო ხორცით ვორეთ ხოლოს
სისხლითა და ხორცით ვართ ახლოს, -- გადატ. ძალიან ახლო (სისხლით) ნათესავები ვართ. ქკიბირით ხორცის სოფუნს
კბილით ხორცს გლეჯს, -- გადატ. გამწარებულია, ძალიან გაბრაზებულია. ქხორცი ქიდაარღუ ხორცი დაყარა, -- გადატ.
გახდა. ქხორცი ქიმკიიდუ ხორცი მოიდო, -- გადატ. გასუქდა. ქ შქახორცო ქორე შუახორცად არის, -- გადატ. არც მსუქნადაა
და არც მჭლედ; სიმსუქნით შუათანადაა. ქ სქირუ ხორცი მშრალი ხორცი, ხაშლამა. ქ ჩე ხორცი თეთრი ხორცი, ფრინველის
ხორცი. ქ ხორცო ჯგირო რე ხორცად კარგად არის, -- გადატ. შესახედავად (გარეგნულად) კარგადაა. შდრ. ლაზ. ხორცი
ხორცი (ნ. მარი). 

Lemma: xorcam-i  
Number: 28782  
ხორცამ-ი (ხორცამს) ხორციანი. ხორცამი ბაღანა რე -- ხორციანი (მსუქანი) ბავშვია. შდრ. ლაზ. ხორცონი ხორციანი,
მსუქანი. 

Lemma: xorciel-i  
Number: 28783  
ხორციელ-ი (ხორციელ/რს) ხორციელი; ცოცხალი არსება, -- ადამიანი. ხორციელი კოჩია ოშურეთიშა ქიმიშჷნ,
ქოიძირუნიავო: მ. ხუბ., გვ. 110 -- ხორციელი კაცი (ცოცხალი არსება) საიქიოში (სასულეთში) რომ მიდიოდეს, გინახავსო. 

Lemma: xorcishepsha  
Number: 28784  
ხორციშეფშა (ხორციშეფშას) ხორცსავსე; მსუქანი. ხოციშეფშა ძღაბი ჸუნს ართი -- ხორცსავსე (მსუქანი) გოგო ჰყავს ერთი.

Lemma: xorcishmach'k'o/umal-i  
Number: 28785  
ხორციშმაჭკო/უმალ-ი (ხორციშმაჭკო/უმალ/რს) ხორცისმჭამელი. ჩქიმი ხორციშმაჭკომალს ვაუსრუექ ეჯგურა ამბეს --
ჩემს ხორცისმჭამელს არ ვუსურვებ ასეთ ამბავს. 

Lemma: xorcishper-i  
Number: 28786  
ხორციშფერ-ი (ხორციშფერს) ხორცისფერი. ხორციშფერი ჩლუქი ქიპიდი -- ხორცისფერი ჩულქი ვიყიდე. 

Lemma: xorck'u  
Number: 28787  



ხორცკუ // ხორცქუ იხ. ხარცკა // ხარცქა. 

Lemma: xorcobua  
Number: 28788  
ხორცობუა (ხორცობუას) ხორცეულობა. ქიმიბღანქია ხორცობუას ნადირიშის: მ. ხუბ., გვ. 305 -- (კი) მოვიტანო
ხორცეულობას ნადირისას. 

Lemma: xorcku  
Number: 28789  
ხორცქუ იხ. ხარცქა. 

Lemma: xorx-i  
Number: 28790  
ხორხ-ი (ხორხის) ხერხი. ხორხი ქუმომიღი, ოხორხალი მაფუ -- ხერხი მომიტანე, გასახერხი მაქვს. ხერხის სახეები:
ბირდაბირი გამწე ხერხი; განიშ ხორხი განის ხერხი; გობუნაფილი ხორხი გაბმული ხერხი; დიდი ხორხი დიდი ხერხი;
ეშა/ე-გიმაიანი ხორხი ზევით-ქვევითა ხერხი (ერთი ზევით იდგა ხეზე, ხოლო მეორე ქვევით და ასე ხერხავდნენ დიდ
მორებს); შქვილიში// შქვინდიში ხორხი მშვილდის ხერხი; ჭიჭე ხორხი პატარა ხერხი; ჭიფე ხორხი წვრილი ხერხი; ხეში
ხორხი ხელის ხერხი. შდრ. ლაზ. ხერხი ხერხი (ნ. მარი). 

Lemma: xorxap-i  
Number: 28791  
ხორხაფ-ი // ხორხაფა (ხორხაფის // ხორხაფას) სახელი უხორხუანს ზმნისა -- ხახუნი; ხეზე ან სხვა მაგარ საგანზე
პირუტყვის ფხანა, ქავება. ჯას ქიმკოდირთუ დო ოჭიში უხორხუუ -- ხესთან დადგა და ზურგი უხახუნა. უხორხუანს (უხორხუუ
უხახუნა, უხორხუაფუ უხახუნებია, ნოხორხაფუე(ნ) უხახუნებდა თურმე) გრდმ. სასხვ. ქც. უხახუნებს. ახორხენე(ნ) (ახორხენუ შეძლო
ეხახუნა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უხორხუანს ზმნისა -- შეუძლია უხახუნოს. ოხორხაფალი მიმღ. ვნებ. მყ. სახახუნებელი.
ნახორხეფი მიმღ. ვნებ. წარს. ნახახუნები. ნახორხაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ხახუნის საფასური. 

Lemma: xorxil-i  
Number: 28792  
ხორხილ-ი (ხორხილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ხორხუნს ზმნისა -- {და}ხერხილი. დიშქა ხორხილი აფუ საზოთოთ -- შეშა
{და}ხერხილი აქვს საზამთროდ. გინოხორხილი ქვინჯე რექ: ქხს, 1, გვ. 236 -- გადახერხილი ქვიჯა ხარ. 

Lemma: xorxit'a  
Number: 28793  
ხორხიტა (ხორხიტას) ანატ. ყანყრატო. იხ. ხორხოტა. 

Lemma: xorxoz-i  
Number: 28794  
ხორხოზ-ი (ხორხოზის) ხორხოცი. 

Lemma: xorxozua  
Number: 28795  
ხორხოზუა (ხორხოზუას) სახელი ხორხოზანს ზმნისა -- ხორხოცობა; ხორხოზი. მარას ვადგეთხიებუდუ, თექი
მულეხორხოზჷდჷ: მასალ., გვ. 115 -- (ერთ) კვირას არ მოგცილდებოდა, იქ ხორხოცობდა. იხორხოზუ(ნ) (იხორხოზუ იხორხოცა,
უხორხოზინუ უხორხოცია, ნოხორხოზუე(ნ) ხორხოცობდა თურმე, -- ნახორხოცალა) გრდუვ. ვნებ. ხორხოცობს. შდრ. გურ. ხორხოზი
ბოხი ხმით ლაპარაკი (ა. ღლ.); ხმამაღალი უწესრიგო ლაპარაკი ბევრისა (ქეგლ). 

Lemma: xorxont'a//xorxot'a  
Number: 28796  
ხორხონტა//ხორხოტა (ხორხო{ნ}ტას) ანატ. იგივეა, რაც ხორხიტა, -- ყელი, ხახა, ხორხი. ხორხოტა ინწრო დო ქვარა
ფართო რენია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 185 -- ყელი ვიწრო და მუცელი ფართო არისო. ხორციქ ხორცი ოჭკომუ დო ხორხოტაქ
ვაყინტუ: ი. ყიფშ., გვ. 178 -- ხორცმა ხორცი შეჭამა და ხახამ არ გადაყლაპაო. ხორხოტაშა ქჷმორთ შურქუ: ქხს, 1, გვ. 55 --
ყელში მოვიდა სული. გეკუზინდუ ხუმლა კოჩქ ძღაბის ნგვერი ხორხოტაშე: აია, 1, გვ. 26 -- ხმელმა კაცმა ქალიშვილს
ყელიდან ამოსხლიტა (ამოზიდა) გველი. შდრ. ყორყელი, ხურხი. 

Lemma: xorxot'a  
Number: 28797  
ხორხოტა (ხორხოტას) იგივეა, რაც ხორხონტა. 

Lemma: xorxosh-i  
Number: 28798  
ხორხოშ-ი (ხორხოშის) ხორხოცი. შდრ. ხარხაში. 

Lemma: xorxoshua  
Number: 28799  
ხორხოშუა (ხორხოშუას) სახელი იხორხოშუ(ნ), ხორხოშანს ზმნათა -- ხორხოცი; როხროხი. მუქ(უ) რე, ცირა, აგახნარჷ,
მუს რე იხორხუშჷქჷნი?: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 108 -- რამაა, გოგო, აგახმიანა, რასაა, რომ ხორხოცობ? ხობიწყარი
ხორხოშანს: ქხს, 1, გვ. 317 -- ხობისწყალი მოჩხრიალებს (მოხორხოცებს). ძღაბეფი აშატკარჩალანა, ბოშეფი
აშახორხოშანა: ქხს, 2, გვ. 587 -- გოგოები (შიგ) ტკარცალებენ, ბიჭები ხორხოცობენ. დიქ ქუმორთუ დო ქუმოხორხოშუ: ქხს,
2, გვ. 148 -- დევი მოვიდა და მოროხროხდა. ხორხოშანს (ხორხოშუუ იხორხოცა, უხორხოშუუ უხორხოცია, ნოხორხოშუე(ნ) ხორხოცობდა
თურმე) გრდუვ. საშ.- მოქმ. ხორხოცობს. იხორხოშენე(ნ) (იხორხოშენუ შესაძლებელი გახდა ხორხოცი, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ.
ვნებ. ხორხოშანს ზმნისა -- შეიძლება ხორხოცი. ახორხოშენე(ნ) (ახორხოშენუ შეძლო ეხორხოცა, -- , ნოხორხოშუე(ნ) შესძლებია
ეხორხოცა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ხორხოშანს ზმნისა -- შეუძლია იხორხოცოს. ოხორხოშაფუანს (ოხორხოშაფუუ ახორხოცვინა,
უხორხოშაფუაფუ უხორხოცვინებია, ნოხორხოშაფუე(ნ) ახორხოცვინებდა თურმე) კაუზ. ხორხოშანს ზმნისა -- ახორხოცვინებს.
მახორხოშალი, მახორხოშე მიმღ. მოქმ. ვინც ხორხოცობს, -- მოხორხოცე. ოხორხოშალი მიმღ. ვნებ. მყ. სახორხოცო. ნახორხოშა მიმღ.
ვნებ. წარს. ნახორხოცი. ნახორხოშუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ხორხოცის საფასური. 



Lemma: xorxua  
Number: 28800  
ხორხუა (ხორხუას) სახელი ხორხუნს ზმნისა -- {გა}ხერხვა. გირინს ჸუს ხორხუნდესია დო სო რენია, რახარუხი
ირჩქიენიე: ა. ცან., გვ. 103 -- ვირს ყურს ახერხავდნენო და სადაა, რახარუხი რომ ისმისო. ხორხუნს (გოხორხუ გახერხა;
გუუხორხუ გაუხერხავს; გონოხორხუე(ნ) გახერხავდა თურმე, -- განახერხა) გრდმ. ხერხავს. იხორხუნს (გიიხორხუ გაიხერხა, გუუხორხუ
გაუხერხავს) გრდმ. სათავ. ქც. ხორხუნს ზმნისა -- იხერხავს. უხორხუნს (გუუხორხუ გაუხერხა, გუუხორხუ გაუხერხავს) გრდმ. სასხვ.
ქც. ხორხუნს ზმნისა -- უხერხავს. იხორხუ{უ}(ნ) (გიიხორხუ გაიხერხა, გოხორხე{ლე}(ნ) გახერხილა) გრდუვ. ვნებ. ხორხუნს ზმნისა --
იხერხება. ახორხუ{უ}(ნ) (გაახორხუ გაეხერხა, გოხორხუუ გახერხვია) გრდუვ. ვნებ. უხორხუანს ზმნისა -- ეხერხება. იხორხე(ნ)
(იხორხუ შესაძლებელი გახდა ხერხვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ხორხუნს ზმნისა -- შეიძლება ხერხვა. ახორხე(ნ) (ახორხუ
შეძლო ეხერხა, -- , გონოხორხუე(ნ) შესძლებია გაეხერხა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უხორხუნს ზმნისა -- შეუძლია {გა}ხერხოს.
ოხორხაფუანს (ოხორხაფუუ ახერხვინა, უხორხაფუაფუ უხერხვინებია, ნოხორხაფუე(ნ) ახერხვინებდა თურმე) კაუზ. ხორხუნს ზმნისა --
ახერხვინებს. მახორხალი მიმღ. მოქმ. მხერხავი. ოხორხალი მიმღ. ვნებ. მყ. სახერხი. გოხორხილი მიმღ. ვნებ. წარს. გახერხილი.
ნახორხა მიმღ. ვნებ. წარს. ნახერხი. ნახორხუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ხერხვის საფასური. {უგუ}უხორხუ მიმღ. უარყ. {გა}უხერხავი.შდრ.
ლაზ. ხერხი: ფხერხუმ ვხერხავ (ნ. მარი). 

Lemma: xoskar-i  
Number: 28801  
ხოსქარ-ი (ხოსქარს) ბოტან. ვირისტერფა (ა. მაყ.). 

Lemma: xot'ap-i  
Number: 28802  
ხოტაფ-ი (ხოტაფის) იგივეა, რაც ხვატაფი, -- ფხანა, ქავილი. ვართ ეშე ეშეხოტე, ვართ გიმე გიმეხოტე: თ. სახოკ., გვ. 247
-- ვერც აღმა აფხან, ვერც დაღმა დაფხან. 

Lemma: xot'ore  
Number: 28803  
ხოტორე (ხოტორეს) ხოტორა, კოტორა. შდრ. გურ. ხოტორა მოპარსული ან ერთობ თმა-შეკრეჭილი თავის ქალა (ი. ჭყ.);
ლაზ. ხოტორ // ხოჭორ: ხოტორუ თმის, მატყლის გაკრეჭა (ნ. მარი). 

Lemma: xot'oria  
Number: 28804  
ხოტორია (ხოტორიას) კნინ. ხოტორა. ხოტორია დუდი -- გადაკრეჭილი ან გადაპარსული თავი. 

Lemma: xot'orua  
Number: 28805  
ხოტორუა (ხოტორუას) სახელი ხოტორანს ზმნისა -- ძირში კრეჭა,პარსვა (თმისა), ხოტვრა (თავისა). ხოტორანს (გოხოტორუ{უ}
გადახოტრა, გუუხოტორუ{უ} გადაუხოტრავს, გონნოხოტორუე(ნ) გადახოტრავდა თურმე) გრდმ. ხოტრავს. იხოტორანს (გეგნ{ი}იხოტორუ{უ}
გადაიხოტრა, გეგნუხოტორუ{უ} გადაუხოტრავს) გრდმ. სათავ. ქც. ხოტორანს ზმნისა -- იხოტრავს. უხოტორანს (გეგნუუხოტორუ{უ}
გადაუხოტრა, გეგნუუხოტორუუ გადაუხოტრავს) გრდმ. სასხვ. ქც. ხოტორანს ზმნისა -- უხოტრავს. იხოტორუ{უ}(ნ) (გეგნიიხოტორუ
გადაიხოტრა, გეგნოხოტორე{ლე}(ნ) გადახოტრილა) გრდუვ. ვნებ. ხოტორანს ზმნისა -- იხოტრება. ახოტორუ{უ}(ნ) (გეგნაახოტორუ
გადაეხოტრა, გეგნოხოტორუუ გადახოტვრია) გრდუვ. ვნებ. უხოტორანს ზმნისა -- ეხოტრება. იხოტორე(ნ) (იხოტორუ შესაძლებელი
გახდა {გადა}ხოტვრა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ხოტორანს ზმნისა -- შეიძლება {გადა}იხოტროს (ის). ახოტორე(ნ) (ახოტორუ
შეძლო {გადა}ეხოტრა, -- , ნოხოტორუე(ნ) შესძლებია {გადა}ხოტვრა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უხოტორანს ზმნისა -- შეუძლია
{გადა}ხოტროს. ოხოტორაფუანს (ოხოტორაფუუ {გადა}ახოტვრინა, უხოტორაფუაფუ {გადა}უხოტვრინებია, ნოხოტორაფუე(ნ)
{გადა}ახოტვრინებდა თურმე) კაუზ. ხოტორანს ზმნისა -- ახოტვრინებს. მახოტორალი მიმღ. მოქმ. {გადა}მხოტვრელი. ოხოტორალი
მიმღ. ვნებ. მყ. {გადა}სახოტრი. გინოხოტორელი მიმღ. ვნებ. წარს. გადახოტრილი. გინნახოტორა მიმღ. ვნებ. წარს. გადანახოტრი.
გინნახოტორუერი მიმღ. ვნებ. წარს. გადახოტვრის საფასური. უგნუხოტორუ მიმღ. უარყ. გადაუხოტრავი. 

Lemma: xop-i  
Number: 28806  
ხოფ-ი (ხოფის) სახელი ხოპი. შდრ. საბა: ხოფი ნავის ნიჩაბი. 

Lemma: xope  
Number: 28807  
ხოფე (ხოფეს) პაჭუა ცხვირიანი. გამოიყენება თიკუნად. შდრ. ხვიფა. 

Lemma: xoporchil-i  
Number: 28808  
ხოფორჩილ-ი (ხოფორჩილს) მიმღ. ვნებ. წარს. იხოფორჩუუ(ნ) ზმნისა -- მოფენილი; {გა}ფურჩქნილი. ბახჩა უღუდუ
სამოთხეცალი, სქვამი პირეფით გოხოფორჩილი: აია, 1, გვ. 19 -- ბახჩა ჰქონდა სამოთხის მსგავსი, ლამაზი კოკრებით
მოფენილი (გადაფურჩქნილი). 

Lemma: xoshko//xoshkoro  
Number: 28809  
ხოშქო//ხოშქორო (ხოშქოს, ხოშქოროს) ხორკლი, პატარა (მცირე ზომის) ბურცი. ხოშქო//ხოშქორო ჯიმუ -- მსხვილი
მარილი. შდრ. საბა: ხოშორი წვრილისა და სხჳლის საშუალი. 

Lemma: xoshkoram-i  
Number: 28810  
ხოშქორამ-ი // ხოშკორამ-ი (ხოშქორამს) ხორკლიანი, ბურციანი. ხოშქორამი ჯა -- ხორკლიანი (ბურციანი) ხე. 

Lemma: xoshkorua  
Number: 28811  
ხოშქორუა (ხოშქორუას) სახელი ხოშქორანს ზმნისა -- მსხვილად თოვა, -- ხოშკაკვლა. თჷნც დო თჷნც, ხოშქორანცჷ,
ზღვა ილჷნც, პოპორანცჷ -- თოვს და თოვს, ხოშკაკლავს, ზღვა იბრძვის, ღელავს (ზვირთებს ჰყრის). ხოშქორანს (ხოშქორუუ
ხოშკაკალი ყარა, უხოშქორუუ ხოშკაკალი უყრია) გრდუვ. მსხვილად თოვს, -- ხოშკაკლავს. 



Lemma: xoshkosha  
Number: 28812  
ხოშქოშა (ხოშქოშას) იგივეა, რაც ხოშქო, ხოშქორო, -- მსხვილი და წახნაგოვანი (ქვა, მარილი...). ხოშქოშა ჯიმუ, კჷრცხი --
მსხვილი მარილი, სეტყვა. 

Lemma: xoshkosham-i  
Number: 28813  
ხოშქოშამ-ი (ხოშქოშამს) მსხვილი და წახნაგოვანი (ქვა, სეტყვა). ხოშქოშამი კირცხი -- წახნაგოვანი სეტყვა. 

Lemma: xocha  
Number: 28814  
ხოჩა (ხოჩას) 1. ხონჩა; ტაბაკი (პ. ჭარ.). ხოჩა ნისორიში მანგი რე -- `ხოჩა' გობის მსგავსია. 2. `ხოჩა' უკეთდებოდა ძველად
დიდ სახლებს; კერძოდ, დიდი ზალის ჭერს, -- ის ზევით-ზევით იყო აყვანილი და ლამპის ჩამოსაკიდებლად იყენებდნენ
(მასალები, ტ. 1, გვ. 386). 

Lemma: xocho  
Number: 28815  
ხოჩო, ხოჩორო (ხოჩო{რო}-ს) დიდი და წინ წამოშვერილი კბილების მქონე, -- ღრჯოლებიანი. გადატ. მხიარული,
მომღიმარი, -- ღიმილის დროს კბილების მჩენი. შდრ. კიბირხოჩო{რო}. 

Lemma: xocku  
Number: 28816  
ხოცქუ იხ. ხარცქუა, ხორცქუ. 

Lemma: xoc'il-i  
Number: 28817  
ხოწილ-ი (ხოწილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ხოწუნს ზმნისა -- გათლილი, კანგაცლილი. ხოწილი სხული უჸორს -- გათლილი
მსხალი უყვარს. 

Lemma: xoc'ua  
Number: 28818  
ხოწუა (ხოწუას) სახელი ხოწუნს ზმნისა -- თლა, კანის გაცლა, -- ხვეწა. სხულს ხოწუნს -- მსხალს თლის (კანს აცლის).
ქოხოწუნს თეს დო ქიგარს: მ. ხუბ., გვ. 34 -- თლის ამას და ტირის. ხოწუნს (გოხოწუ გათალა, გუუხოწუ გაუთლია, გონოხოწუე(ნ)
გათლიდა თურმე) გრდმ. კანს აცლის, თლის. იხოწუნს (გიიხოწუ გაითალა, გუუხოწუ გაუთლია) გრდმ. სათავ. ქც. ხოწუნს ზმნისა --
ითლის თავისთვის. უხოწუნს (გუუხოწუ გაუთალა, გუუხოწუ გაუთლია) გრდმ. სასხვ. ქც. ხოწუნს ზმნისა -- უთლის, კანს უცლის.
იხოწუ{უ}(ნ) (გიიხოწუ გაითალა, გოხოწე{ლ/რე}(ნ) გათლილა) გრდუვ. ვნებ. ხოწუნს ზმნისა -- ითლება. ახოწუ{უ}(ნ) (გაახოწუ გაეთალა,
გოხოწუუ გასთლია) გრდუვ. ვნებ. უხოწუნს ზმნისა -- ეთლება. იხოწე(ნ) (იხოწუ შესაძლებელი გახდა {გა}თლა, -- , -- ) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. ხოწუნს ზმნისა -- შეიძლება {გა}ითალოს. ახოწე(ნ) (ახოწუ შეძლო {გა}ეთალა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
უხოწუნს ზმნისა -- შეუძლია {გა}თალოს. ოხოწაფუანს (ოხოწაფუუ ათლევინა, უხოწაფუაფუ უთლევინებია, ნოხოწაფუე(ნ) ათლევინებდა
თურმე) კაუზ. ხოწუნს ზმნისა -- ათლევინებს. მახოწალი მიმღ. მოქმ. {გა}მთლელი; {გა}მცლელი (კანისა). ოხოწალი მიმღ. ვნებ. მყ.
{გა}სათლელი, კანგასაცლელი. ხოწილ/რი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}თლილი, კანგაცლილი. ნახოწა მიმღ. ვნებ. წარს. ნათალი.
ნახოწუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}თლის საფასური. {უგუ}უხოწუ მიმღ. უარყ. {გა}უთლელი.შდრ. ხვეწი, ხვეწუა; ლაზ. ოხოწუ კანის
გაცლა (ეტიმოლ., გვ. 703); ხოს: ფხოსუმ ვთლი, კანს ვაცლი ხილს, ნაყოფს (ნ. მარი). 

Lemma: xoch'o  
Number: 28819  
ხოჭო (ხოჭოს) ენტომ. ხოჭო. ხოჭო, ჭანდი, წყირ-კიდაჭი, -- არძა კოჩიში მანებელი: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 31471 -- ხოჭო, ბუზი,
რწყილ-ბაღლინჯო, -- ყველა კაცის მავნებელი. 

Lemma: xoch'orua  
Number: 28820  
ხოჭორუა (ხოჭორუას) იგივეა, რაც ხოტორუა, -- ხოტვრა. იხ. ხუჭორუა. შდრ. ლაზ. ხოჭორ: ვუხოჭორაფ ვპარსავ, ვკრეჭ
თმას (ნ. მარი). 

Lemma: xoch'och'ia  
Number: 28821  
ხოჭოჭია (ხოჭოჭიას) ენტომ. ხოჭოს მსგავსი, პატარა, კანმაგარი მწერი. ხოჭოჭიამ წყარი მაფუნია ნაშუმა -- ხოჭოჭიანი
წყალი მაქვსო დანალევი (ნასვამი). 

Lemma: xox  
Number: 28822  
ხოხ! შორსდ. გამოხატავს გაკვირვებას, გაოცებას; ღვარძლიანობას ჩაცინებით. ხოხ! დიდი მითინი პუნს! -- ოჰ! დიდი ვინმე
მყავს! 

Lemma: xox-i  
Number: 28823  
ხოხ-ი (ხოხის) ხოხა, ჩოჩიალა, მთის უბორბლო ურემი. ქომოთხი სქანი ხოხი, დიშქა მაფუ დიკაღალარი -- მათხოვე შენი
ხოხა, შეშა მაქვს ჩამოსატანი. 

Lemma: xoxia  
Number: 28824  
ხოხია (ხოხიას) იგივეა, რაც ხოხი. ხოხია ურემი -- აჩეჩა (მხოხავი) ურემი. დიშქა გვალაშე ხოხია ურემით დიკმუღუნა --
შეშა მთიდან აჩეჩა ურმით ჩამოაქვთ. 

Lemma: xoxinia  
Number: 28825  
ხოხინია (ხოხინიას) იგივეა, რაც ხოხია. ხოხინია ურემი -- მხოხავი (აჩეჩა) ურემი. 



Lemma: xoxiniat  
Number: 28826  
ხოხინიათ ზმნზ. ხოხვით. ხოხინიათ გილურს -- ხოხვით დადის. 

Lemma: xoxinia-xoxiniat  
Number: 28827  
ხოხინია-ხოხინიათ ზმნზ. იგივეა, რაც ხოხინიათ. ხოხინია-ხოხინიათ ქიმიოჭირინუ ჸუდეშა -- ხოხვ-ხოხვით მიაღწია
სახლამდე. 

Lemma: xox{i}-xoxit  
Number: 28828  
ხოხ{ი}-ხოხით ზმნზ. იგივეა, რაც ხოხინია-ხოხინიათ, -- ხოხვა-ხოხვით, ცოცვით. ხოხი-ხოხით ცირაში დიდაში ძუძუეფიში
ხოლოსჷ ქჷდაახუნუუ: ი. ყიფშ., გვ. 64 -- ხოხვა-ხოხვით ცირას დედის ძუძუების ახლოს მიიყვანა (დააჯინა). 

Lemma: xo  
Number: 28829  
ხო, ხო, ხო! შორსდ. გამოხატავს გაოცებას. შდრ. ხოხ! 

Lemma: xoxob-i  
Number: 28830  
ხოხობ-ი (ხოხობის) ზოოლ. ხოხობი. 

Lemma: xoxorik'-i  
Number: 28831  
ხოხორიკ-ი (ხოხორიკის) ღრმად მოხუცი კაცი. 

Lemma: xoxu  
Number: 28832  
ხოხუ (ხოხუს; მრ. რიცხვ.: ხოხუ-ეფ-ი: ხოხუ-ემ/ნ-ს მხოხავებს) მხოხავი; ქვემძრომი, ქვეწარმავალი საერთოდ. ათე
არდგილემს ბრელი ხოხუ ხე -- ამ ადგილებში ბევრი ქვეწარმავალი ზის. წამალს ხვარენა შხვადოშხვა ხოხუეფიში
მასპალო: ყაზაყ., 26.05.1930, გვ. 4 -- წამალს ხმარობენ სხვადასხვა მხოხავების (ქვეწარმავლების) მოსასპობად. ხოხუქ
(უხსენებელქ) ტყები გეგმითირუა, მარა გურქ თეში ქჷდოსქიდუა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 186 -- მხოხავმა (უხსენებელმა) ტყავი
გამოიცვალა, მაგრამ გული ისევ ისეთი დარჩაო. 

Lemma: xoxua  
Number: 28833  
ხოხუა (ხოხუას) სახელი ხოხუნს ზმნისა -- ღოღვა, ხოხვა, ცოცვა, ჩოჩვა. ბოშიქჷ ხოხჷ, ხოხჷ დო გაშახოხჷ ჟინი ქეჸანაშა:
ი. ყიფშ., გვ. 66 -- ბიჭმა იხოხა, იხოხა და ამოხოხდა ზედა ქვეყანაში. მეურცუ დო მეხოხჷნც: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 174 -- მიდის
და მიხოხავს. ხოხუნს (ხოხუ იხოხა, უხოხუ უხოხავს, ნოხოხუე(ნ) ხოხავდა თურმე) გრდუვ. საშ.- მოქმ. ხოხავს. იხოხე(ნ) (იხოხუ
შესაძლებელი გახდა ხოხვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ხოხუნს ზმნისა -- შეიძლება ხოხვა. ახოხე(ნ) (ახოხუ შეძლო ეხოხა, -- ,
ნოხოხუე(ნ) შესძლებია ეხოხა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ხოხუნს ზმნისა -- შეუძლია იხოხოს. ოხოხაფუანს (ოხოხაფუუ ახოხვინა,
უხოხაფუაფუ უხოხვინებია, ნოხოხაფუე(ნ) ახოხვინებდა თურმე) კაუზ. ხოხუნს ზმნისა -- ახოხვინებს. მახოხალი მიმღ. მოქმ. მხოხავი,
მხოხველი. ოხოხალი მიმღ. ვნებ. მყ. სახოხავი. ნახოხა მიმღ. ვნებ. წარს. ნახოხი. ნახოხუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ხოხვის საფასური.
შდრ. ხოხუ; ლაზ. ოხოხუ ცოცვა (ეტიმოლ., გვ. 720). 

Lemma: xoxush-i  
Number: 28834  
ხოხუშ-ი (ხოხუშის) ზოოლ. გველი (გ. ელიავა). იხ. ხოხუჩი. 

Lemma: xoxuch-i  
Number: 28835  
ხოხუჩ-ი (ხოხუჩის) იგივეა, რაც ხოხუში, -- გველი. 

Lemma: xoxucha  
Number: 28836  
ხოხუჩა (ხოხუჩას) კნინ. ხოხუჩა ღ *ხოხუ-უჩა მხოხავი - შავი. მითოხე ხოხუჩა, უკინებ ხამუჩა -- ქვეშ (შიგნით) ზის მხოხავი
(გველი), უჭირავს დანა (დანუკა) (ნაწყვეტი გველზე შელოცვიდან). 

Lemma: xoj-i  
Number: 28837  
ხოჯ-ი (ხოჯის, ხოს) ზოოლ. 1. ხარი. ნირსის მეთხოზ ჭითა ხოჯი: ქხს, 1, გვ. 12 -- ნისლს მისდევს წითელი ხარი. ხოჯიქ
თქუა: თ. სახოკ., გვ. 270 -- ხარმა თქვაო. ხოჩქჷ მუჭო მორჯგინასჷ?: ი. ყიფშ., გვ. 171 -- ხარმა როგორ მაჯობოს? ღარიბი
კოჩიში ხოცჷ ქა ვეჲალენია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 147 -- ღარიბი კაცის ხარს რქა არ ამოუვაო. ართი ხოჯის ტყები ჟირ(ი)შა
ვემკანწყუმუნია: იქვე, გვ. 12 -- ერთ ხარს ტყავი ორჯერ არ გასძვრებაო. ხოჯო გინიბრთუქია: ი. ყიფშ., გვ. 171 -- ხარად
გადავიქცევიო. ხარის სახელები: ლომა, საფანია, ღვინა, ჯორა, ჯოტია... 2. აღნიშნავს მამალს: ხოჯ-გინი მამალი ხბო; ხოჯ-
ირემი ხარირემი, მამალი ირემი; ხოჯ-კატუ მამალი კატა. 3. გადატ. დაუჯერებელი, ჯიუტი; ღონიერი. ხოჯი კოჩი რე -- ჯიუტი
კაცია. 4. დიდი. ხოჯი თხირი -- დიდი თხილი (მამალი თხილი) ხოჯ-კატუ -- დიდი კატა (მამალი კატა). იხ. დადიაში ხოჯი;
დიხაში ხოჯი; ფუჯი. შდრ. ლაზ. ხოჯი ხარი (ნ. მარი). 

Lemma: xojalia  
Number: 28838  
ხოჯალია (ხოჯალიას) ზოოლ. კნინ. პატარა ხარი. 

Lemma: xojgin-i  
Number: 28839  
ხოჯგინ-ი (ხოჯგინს) ზოოლ. მამალი ხბო (ხარ-ხბო). ხოჯგინია ერთ წლამდე. შდრ. ფუჯგინი. 



Lemma: xojgoria  
Number: 28840  
ხოჯგორია (ხოჯგორიას) ხარიძებნია. ხოც გორუნც ხოჯგორია: ქხს, 1, გვ. 12 -- ხარს ეძებს ხარიძებნია. 

Lemma: xoji-txir-i  
Number: 28841  
ხოჯი-თხირ-ი (ხოჯი-თხირს) დიდი თხილი (ხარ-თხილი). 

Lemma: xojik'ia  
Number: 28842  
ხოჯიკია (ხოჯიკიას) ზოოლ. მოზვერი. 

Lemma: xoji-kabla  
Number: 28843  
ხოჯი-ქაბლა (ხოჯი-ქაბლას) ზოოლ. მოზვერი ორი წლისა (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 1, გვ. 220). შდრ. ხოჯ(ი)გინი. 

Lemma: xojish  
Number: 28844  
ხოჯიშ გიობირალ-ი (ხოჯიშ გიობირალს) ხვნის დროს მღეროდნენ ხარისას -- ხარის დასამღერებელი (ს. მაკალ., გვ. 186). 

Lemma: xojish  
Number: 28845  
ხოჯიშ თოლ-ი (ხოჯიშ თოლ/რს) ბოტან. 1. ნარცეცხლა (ა. მაყ.). 2. ვაზის ჯიშია, ისხამს შავი ფერის მსხვილ მარცვლებს.
ღვინო დგება მდარე ხარისხისა (ს. მაკალ., გვ. 189). ხოჯიშ თოლი (ხარისთვალა) -- შავი ყურძნის ჯიშია, მაღლარი, ეგუება
დაბლარსაც. ხარდანზე კარგად ხარობს (გ. ელიავა, კატალ., გვ. 22). 

Lemma: xojk'at'u  
Number: 28846  
ხოჯკატუ (ხოჯკატუს) ზოოლ. მამალი კატა (ხარ-კატა). ხოჯკატუცალო უტყვიცანსია თოლეფი -- მამალ კატასავით
დაჭყეტილი აქვსო თვალები. 

Lemma: xojua  
Number: 28847  
ხოჯუა (ხოჯუას) ჯიუტობა. სქან ხოჯუას მითინი ვაუჯინე -- შენს ჯიუტობას (ხარობას) არავინ უყურებს. 

Lemma: xrab-i  
Number: 28848  
ხრაბ-ი (ხრაბის) ხარბი. 

Lemma: xrak'ua  
Number: 28849  
ხრაკუა (ხრაკუას) სახელი ხრაკუნს ზმნისა -- ხრაკვა. ხრაკუნს (დოხრაკუ დახრაკა, დუუხრაკუ დაუხრაკავს, დონოხრაკუე(ნ)
დახრაკავდა თურმე) გრდმ. ხრაკავს. იხრაკუნს (დიიხრაკუ დაიხრაკა, დუუხრაკუ დაუხრაკავს) გრდმ. სათავ. ქც. ხრაკუნს ზმნისა --
იხრაკავს. უხრაკუნს (დუუხრაკუ დაუხრაკა, დუუხრაკუ დაუხრაკავს) გრდმ. სასხვ. ქც. ხრაკუნს ზმნისა -- უხრაკავს. იხრაკუ{უ}(ნ)
(დიიხრაკუ დაიხრაკა, დოხრაკე{ლ/რე}(ნ) დახრაკულა) გრდუვ. ვნებ. ხრაკუნს ზმნისა -- იხრაკება. ახრაკუ{უ}(ნ) (დაახრაკუ დაეხრაკა,
დოხრაკუუ დახრაკვია) გრდუვ. ვნებ. უხრაკუნს ზმნისა -- ეხრაკება. იხრაკე(ნ) (იხრაკუ შესაძლებელი გახდა ხრაკვა, -- , -- ) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. ხრაკუნს ზმნისა -- შეიძლება {და}იხრაკოს (// ხრაკვა). ახრაკე(ნ) (ახრაკუ შეძლო ეხრაკა, -- , დონოხრაკუე(ნ)
შესძლებია ხრაკვა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უხრაკუნს ზმნისა -- შეუძლია ხრაკოს. ოხრაკაფუანს (ოხრაკაფუუ ახრაკვინა,
უხრაკაფუაფუ უხრაკვინებია, ნოხრაკაფუე(ნ) ახრაკვინებდა თურმე) კაუზ. ხრაკუნს ზმნისა -- ახრაკვინებს. მახრაკალი მიმღ. მოქმ.
{მო}მხრაკველი. ოხრაკალი მიმღ. ვნებ. მყ. {მო}სახრაკ{ავ}ი. ხრაკილი მიმღ. ვნებ. წარს. {მო}ხრაკული. ნახრაკა მიმღ. ვნებ. წარს.
{მო}ნახრაკი. ნახრაკუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {მო}ხრაკვის საფასური. {უმუ}უხრაკუ მიმღ. უარყ. {მო}უხრაკავი.შდრ. ლაზ. ხრაკ:
დიხრაკუ დაიხრაკა (ნ. მარი). 

Lemma: xrench'-i  
Number: 28850  
ხრენჭ-ი (ხრენჭის) მსხვილი სილა. ტუტამ წყარიში გინოწურუაში უკული თუდო გესქიდუნი, უწიინდეს ხრენჭის --
ნაცრიანი წყლის გადაწურვის შემდეგ ქვეშ რომ დარჩება, ეტყოდნენ (ეძახოდნენ) `ხრენჭს'. 

Lemma: xresh-i  
Number: 28851  
ხრეშ-ი (ხრეშის) ხრეში, ღორღი. 

Lemma: xrial-i  
Number: 28852  
ხრიალ-ი (ხრიალს) იხ. რხიალი, -- ხრიალი. შდრ. რშიალი, რჭიალი. 

Lemma: xrik'-i  
Number: 28853  
ხრიკ-ი (ხრიკის) ხრიკი, ოინი. ე ხრიკეფი ჩქიმიწკუმა ვეიგალე -- ეს ხრიკები (ოინები) ჩემთან არ გაგივა. 

Lemma: xric'inua  
Number: 28854  
ხრიწინუა (ხრიწინუას) სახელი ხრიწინუნს ზმნისა -- ჩახლეჩილი ხმით ლაპარაკი. 

Lemma: xronc-i  
Number: 28855  



ხრონც-ი (ხრონცის) ძლიერ დაბერებული, მიხრწნილი. 

Lemma: xruk'-i  
Number: 28856  
ხრუკ-ი (ხრუკის) ძალიან დამწვარი, დახრუკული. გადატ. ძუნწი. ხრუკიშე ხრუკი უძუნწესი. ხრუკიშე ხრუკი კოჩიე -- უძუნწესი
კაცია. შდრ. კირიჭუა. 

Lemma: xrut'in-i  
Number: 28857  
ხრუტინ-ი (ხრუტინს) იგივეა, რაც ხუტინი, -- ხრუტუნი, ღრუტუნი. 

Lemma: xsovna  
Number: 28858  
ხსოვნა, ხსოვრება (ხსოვნას, ხსოვრებას) იხ. მახსოვრე/ობა. შდრ. შვენა. 

Lemma: xu1  
Number: 28859  
ხუ1 (ხუს) პეშვი; მუჭი. ართი ხუ ლებიაშ თასი ქემესხია! -- ერთი პეშვი ლობიოს თესლი მასესხეო! ეშმანტირეთ არძა ხუშა --
ჩამეტევით ყველა პეშვში. 

Lemma: -xu2  
Number: 28860  
-ხუ2 კნინობითის მაწარმოებელი სუფიქსი: ხე-ხუ პატარა ხელი, -- ხელუკა. ხეხუ ოლე ქალეჭყვართი: შ. ბერ., გვ. 158 -- ხელი
(ხელუკა) გვერდით შიგ ჩაიდევი. ქომოძირი სქანი ხეხუ! -- მაჩვენე შენი ხელუკა (ეტყვიან ბავშვს მოფერებით). შდრ. -ღუ. 

Lemma: -xu3  
Number: 28861  
-ხუ3 (// -ხო) გამოიყოფა ზმნიზედებში: დინო-ხუ შიგნით; გინო-ხუ გადაღმა; დიკო-ხუ ქვევით, ქვევითკენ; ეკო-ხუ აღმა; წიმო-
ხუ ზემოთ და ა.შ. 

Lemma: xu-i  
Number: 28862  
ხუ-ი (ხურს) ბ.-მარტ. იხ. ხული, -- მხალი. 

Lemma: xua1  
Number: 28863  
ხუა1 (ხუას) გროვა; ხროვა. გერეფიში ხუა ქოგოცუმუდუ -- მგლების ხროვა შემოხვევოდა (შემოცვენოდა). ხუათ ზმნზ.
გროვად. ხუა-ხუათ ზმნზ. გროვა-გროვად. ხუა-ხუათ გერდუ ხარხი -- გროვა-გროვად იდგა ხალხი. 

Lemma: -xua2  
Number: 28864  
-ხუა2 გვარების მაწარმოებელი სუფიქსია: ბოხუა, ლაბახუა, ჩუხუა... (გ. როგავა). 

Lemma: xuala  
Number: 28865  
ხუალა (ხუალას) სახელი ხუნს ზმნისა -- 1. რღვევა. საყარაულოს ხუალა ოკო: ქხს, 1, გვ. 304 -- საყარაულოს დარღვევა
უნდა. ენა ვახუასიე, ეშა ხე აფუნა მოჭარილი: მ. ხუბ., გვ. 133 -- ეს რომ არ დაარღვიონ, ამაზე ხელი აქვთ მოწერილი. 2.
შობა. ოსურს ხუალაში სინწარე ქოშუდასია, ბაღანას ვეირჩქინანდუა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 111 -- ქალს მშობიარობის
სიმწარე რომ ახსოვდეს, ბავშვს არ გაიჩენდაო. სუმი შხურქჷ სუმი ხუუ: ი. ყიფშ., გვ. 185 -- სამმა ცხვარმა სამი დაბადა.
დიასკანქი მუშა რხუ?: ქხს, 1, გვ. 128 -- დედაშენმა რად გშვა? გვერდი თუთა რე გინი ხოუ: მ. ხუბ., გვ. 348 -- ნახევარი თვეა
ხბო დაბადა. იხ. ხალა. 3. {და}ხვრეტა; {გა}ხვრეტა. მაჟირა ტყვიათ ხუალა გინუჭყვიდუ: მ. ხუბ., გვ. 14 -- მეორე ტყვიით
დახვრეტა გადაუწყვიტა. გოხუ ბაწარიში მიშაარღვაფალი -- გახვრიტა ბაწრის გასაყრელი. ქ ჸუჯიში ხუალა ყურის
გახვრეტა, -- გადატ. მიხვედრა. ბოლოს დო ბოლოს გჷმახუ ჸუჩქ -- ბოლოს და ბოლოს მივხვდი (გამეხვრიტა ყური). ხუნს
(ხუუ//ხოუ შობა, დაარღვია; უხუუ//უხოუ უშვია, დაურღვევია; ნოხუუე(ნ) შობდა, ხვრეტდა, არღვევდა თურმე) გრდმ. შობს // იგებს;
არღვევს; ხვრეტს. უხუნს (უხუუ უშვა//მოუგო, {და}ურღვია; უხუუ უშვია//მოუგია, დაურღვევია) გრდმ. სასხვ. ქც. ხუნს ზმნისა -- უშობს
// {მო}უგებს; ურღვევს; უხვრეტს. იხუაფუუ(ნ) (დიიხუუ დაირღვა, დოხიი/ერე(ნ) დარღვეულა, დონოხუუე(ნ) დაირღვეოდა თურმე) გრდუვ.
ვნებ. ხუნს ზმნისა -- ირღვევა; იხვრიტება. იხუე(ნ), იხუენე(ნ) (დიიხუენუ შესაძლებელი გახდა რღვევა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
ხუნს ზმნისა -- შეიძლება დაირღვეს; იშვას (მოგებულ იქნას). ახუე(ნ), ახუენე(ნ) (დაახუენუ შეძლო დაერღვია, -- , დონოხუე(ნ)
შესძლებია დაერღვია) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უხუნს ზმნისა -- შეუძლია შობოს // მოიგოს, დაარღვიოს. ოხუაფუანს (ოხუაფუუ
აშობინა, არღვევინა, ახვრეტინა; უხუაფუაფუ უშობინებია, ურღვევინებია, უხვრეტინებია; ნოხუაფუე(ნ) აშობინებდა, არღვევინებდა,
ახვრეტინებდა თურმე) კაუზ. ხუნს ზმნისა -- აშობინებს // აგებინებს (ხბოს); არღვევინებს; ახვრეტინებს. მახუალი მიმღ. მოქმ.
{მო}მგები; {და}მრღვევი; {გა}მხვრეტი. ოხუალი მიმღ. ვნებ. მყ. {მო}საგები; {და}სარღვევი. ოხვალი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}სახვრეტი,
{და}სახვრეტი. ხვილი // ხვირი მიმღ. ვნებ. წარს. გახვრეტილი. ხიირი მიმღ. ვნებ. წარს. დარღვეული; მოგებული. ნახუა მიმღ. ვნებ.
წარს. ნაშობი; ნარღვევი; ნახვრეტი. ნახვი იგივეა, რაც, ნახუა, -- ნახვრეტი. ნახუუერი მიმღ. ვნებ. წარს. შობის // მოგების;
რღვევის; {გა}ხვრეტის საფასური. იხ. რხუალა. 

Lemma: xuancal-i  
Number: 28866  
ხუანცალ-ი (ხუანცალ/რს) იხ. ხვანცალი. 

Lemma: xuarxual-i  
Number: 28867  
ხუარხუალ-ი (ხუარხუალ/რს) იხ. ხვარხვალი. შდრ. გურ. ხუარხუალი მოძრაობა, დაუდეგრობა, ხვანხვალი (ს. ჟღ., ზან., გვ.
232). 

Lemma: xuapa  



Lemma: xuapa  
Number: 28868  
ხუაფა (ხუაფას) სახელი ოხუანს ზმნისა -- 1. {და}მხობა, დაქცევა; დარღვევა. ჯვეშოთი ჰამას ვავორდით, ასე ქჷდიბხვითჷ
გვალო: მასალ., გვ. 73 -- ტკბილად არც ძველად ვიყავით, ახლა დავემხეთ მთლად. თუდო გითოხ ემერი: ქხს, 1, გვ. 219 --
ქვევით ამხვია ეგერ. 2. ხვევა. პურასკიას კვათუნცჷ დო ჯუმენიას გახუანც: ქხს, 1, გვ. 209 -- პრასას ჭრის და ჯიჯლაყას
შემოაყრის (მიწას). ოხუანს (ქოდაახუუ დაამხო, ქოდუუხუაფუ დაუმხვია, ქოდონოხუაფუე(ნ) დაამხობდა თურმე) გრდმ. ამხობს, აქცევს.
იხუანს (ქიმინიიხუუ დაიმხო, ქუმუნუუხუაფუ დაუმხვია თავზე) გრდმ. სასხვ. ქც. ოხუანს ზმნისა -- იმხობს თავისას. უხუანს (ქუდუუხუუ
დაუმხო, ქუდუუხუაფუ დაუმხვია) გრდმ.სასხვ. ქც. ოხუანს ზმნისა -- უმხობს. იხუაფუუ(ნ) (ქოდიიხუ} დაემხო ის, ქოდოხუაფე{ლ/რე}(ნ)
დამხობილა) გრდუვ. ვნებ. ოხუანს ზმნისა -- იმხობა; ირღვევა. ახუაფუუ(ნ) (დაახუ{უ} დაემხო, დოხუაფუ{უ} დამხობია) გრდუვ. ვნებ.
უხუანს ზმნისა -- ემხობა; ერღვევა. ხუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოსა და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. სტატიკ. პირქვე წევს.
დიიხვენე(ნ) (დიიხვენუ შესაძლებელი გახდა დამხობა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ოხუანს ზმნისა -- შეიძლება დამხობა.
დაახვენე(ნ) (დაახვენუ შეძლო დაემხო, -- , დონოხუაფუე(ნ) შესძლებია დაემხო, დაერღვია) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უხუანს ზმნისა --
შეუძლია დაამხოს (პირქვე). ოხუაფუანს (ოხუაფუუ ამხობინა, უხუაფუაფუ უმხობინებია, ნოხუაფუე(ნ) ამხობინებდა თურმე) კაუზ.
ოხუანს ზმნისა -- ამხობინებს; არღვევინებს. {დო}მახუაფალი მიმღ. მოქმ. {და}მამხობელი. დაახუაფალი მიმღ. ვნებ. მყ.
დასამხობელი. {დო}ხუაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}მხობილი. {დო}ნახუეფი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნამხობი. {დო}ნახუაფუერი მიმღ.
ვნებ. წარს. {და}მხობის საფასური. უდუხუაფუ მიმღ. უარყ. დაუმხობელი. 

Lemma: xugag-i  
Number: 28869  
ხუგაგ-ი // ხუგეგ-ი (ხუგა/ეგის) ავადმყოფური; სუსტი; ბებერი; ბებრუხანა (ი. ყიფშ.); ღრმად მოხუცებული. მა ანწი სო
მანთჷრე ჩქიმი ხუგაგი დუდი: ი. ყიფშ., გვ. 56 -- მე აწი როგორ ვათრევ ჩემს ბებრუხანა თავს. ენწერც წჷმოდგჷ ხუგეგი
როკი: ეგრისი, გვ. 130 -- ეწერში დგას ბებერი როკი. ათე ხუგეგის, ათე ჸვერეს აკა ხვალე ჸუნც ოსური სქუა: აია, 1, გვ. 24 -
- ამ ბებრუხუნას (ხრონცს), ამ ბრმას ჰყავს მხოლოდ ერთი ქალიშვილი. შდრ. ჯანდრაგი. 

Lemma: xueba  
Number: 28870  
ხუება (ხუებას) სახელი ხუენს ზმნისა -- თაკილი, ხუობა, უკადრისობა, წყენა. ენა ე ჯიმალენქჷ იხუუ ძალამი: ა. ცაგ., გვ. 11;
ი. ყიფშ., გვ. 27 -- ეს ძმებმა იუკადრისეს ძალიან. დემქჷ იხუ: ა. ცაგ., გვ. 60 -- დევმა იუკადრისა. ძღაბი, დუდი დამანები, მუს
რე იხუებუქინი: ქხს, 1, გვ. 104 -- გოგოვ, თავი დამანებე, რას ფხუკიანობ (უკადრისობ). ხუენს (მხოლოდ აწმყოს წრის
მწკრივებში) გრდუვ. სტატიკ. ხუობს. ხუენს (იყენ. იხუუ იხუა, უხუებუ უხუებია, ნოხუებუე(ნ) ხუობდა თურმე) გრდუვ. საშ.- მოქმ. ხუობს.
იხუენს (იხუუ იხუა, უხუებუ უხუებია, ნოხუებუე(ნ) ხუობდა თურმე) გრდმ. იხუებს. იხუე(ნ) // იხუენე(ნ) (იხუენუ შესაძლებელი გახდა ხუება,
-- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ხუენს ზმნისა -- შეიძლება ხუება. ახუე(ნ) // ახუენე(ნ) (ახუენუ შეძლო ეხუებინა, -- , ნოხუებუე(ნ)
შესძლებია ეხუვა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ხუენს ზმნისა -- შეუძლია იხუოს. ოხუებაფუანს (ოხუებაფუუ ახუებინა, უხუებაფუაფუ
უხუებინებია, ნოხუებაფუე(ნ) ახუებინებდა თურმე) კაუზ. ხუენს ზმნისა -- ახუებინებს. მახუებელი მიმღ. მოქმ. მხუებელი. ოხუებელი
მიმღ. ვნებ. მყ. სახუებელი, სახუო. ნახუები/უ მიმღ. ვნებ. წარს. ნახუები, ნათაკილევი. 

Lemma: xuepa  
Number: 28871  
ხუეფა (ხუეფას) ჭურიდან ღვინის ამოსაღები დიდი ხრიკა (ორშიმო) (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 3, გვ. 156). 

Lemma: xuzeba  
Number: 28872  
ხუზება (ხუზებას) სახელი იხუზებუ(ნ) ზმნისა -- ახურება, ატეხა; იშტაზე მოსვლა. ორჩინელც გახუზებედ თე ხინძირი
ბადიდი: ქხს, 1, გვ. 191 -- სიბერეში იშტაზე მოსულიყო (ახურებულიყო) ეს ხრონცი ბერიკაცი. იხუზებუ(ნ) (გეეხუზუ ახურდა,
გახუზებე{ლე}(ნ) ახურებულა, გენოხუზებუე(ნ) ახურდებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. {ა}ხურდება. 

Lemma: xuzebul-i  
Number: 28873  
ხუზებულ-ი (ხუზებულ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. იხუზებუ(ნ) ზმნისა -- ატეხილი, ახურებული. 

Lemma: xuzu  
Number: 28874  
ხუზუ (ხუზუს) ვინც (რაც) ატყდა, ახურდა. 

Lemma: xuzua  
Number: 28875  
ხუზუა (ხუზუას) იგივეა, რაც ღუზუა, -- ბოლომდე ბევრის დალევა. 

Lemma: xut-i  
Number: 28876  
ხუთ-ი (ხუთის) 1. რიცხვი `ხუთი'. მუაჩქიმს ხუთი ორთაბი დიხა ნოღვე -- მამაჩემს ხუთი ქცევა მიწა ჰქონია. აკიშაყარუ ხუთი
ჯიმაკათაქ -- შეიყარა ხუთი ძმაკაცი. ქ ხუთი კითიცალო ხუთი თითივით, -- გადატ. ზუსტად, ძალიან კარგად. ირფელი ჩქიმი
ხუთი კითიცალო ფშუ -- ყველაფერი ჩემი ხუთი თითივით (ძალიან კარგად) მახსოვს. ხუთო ზმნზ. ხუთად. ხუთო გინირთუ --
ხუთად იქცა. ხუთო გინააშქუ -- ხუთად აქცია. ხუთის რიგობითი რიცხვითი სახელია: მახუთა (მა-ხუთ-ა) მეხუთე; წილობითი --
ნახუთალი (ნა-ხუთ-ალ-ი) მეხუთედი. 2. რთული ფუძის მეორე შემადგენელი ნაწილი: ვითოხუთი (ვით-დო-ხუთი) თხუთმეტი;
ეჩიდოხუთი (ეჩი-დო-ხუთი) ოცდახუთი; ხუთოში (ხუთ-ოში) ხუთასი. შდრ. ლაზ. ხუთი ხუთი, მახუთა მეხუთე (ნ. მარი). 

Lemma: xuti-amshv-i  
Number: 28877  
ხუთი-ამშვ-ი (ხუთი-ამშვის) ხუთი-ექვსი (გაურკვეველია: ხუთი ან ექვსი). გადატ. ბევრი. ხუთი-ამშვიშახ ქააჸოთუ -- ხუთჯერ
თუ ექვსჯერ ესროლა. ხუთი-ამშვი ხე ირო მიღუდუ -- რამდენიმე (ხუთი-ექვსი) ხელი (ჩასაცმელი) ყოველთვის მქონდა. 

Lemma: xutian-i  
Number: 28878  
ხუთიან-ი (ხუთიანს) ხუთიანი. 

Lemma: xut(i)dudam-i  
Number: 28879  



Number: 28879  
ხუთ(ი)დუდამ-ი (ხუთ(ი)დუდამს) ხუთთავიანი. 

Lemma: xut(i)vara  
Number: 28880  
ხუთ(ი)ვარა (ხუთ(ი)ვარას) ხუთიოდე. ხუთივარას (// ხუთვარას) ქოღოლუ მუში -- ხუთიოდეს უქნა თავისი. 

Lemma: xuti-vit-i  
Number: 28881  
ხუთი-ვით-ი (ხუთი-ვითის) ხუთი-ათი. გადატ. გაურკვეველი რაოდენობის, -- ბევრი. 

Lemma: xut(i)tolam-i  
Number: 28882  
ხუთ(ი)თოლამ-ი (ხუთ(ი)თოლამს) ხუთთვალიანი. ხუთ(ი)თოლამი ჸუდე გეუდგუ -- ხუთთვალიანი სახლი უდგას. შდრ.
ხუთ(ი)ოთახუამი. 

Lemma: xuti-k'aa  
Number: 28883  
ხუთი-კაა (ხუთი-კაას) ხუთიოდე. ჩქიმი გითოჯინაშენი ხუთი-კაა მიდჷგალე: ქხს, 1, გვ. 173 -- ჩემს შემოცქერაში (ჩემი
გამოხედვისათვის) ხუთიოდე წაგივა. 

Lemma: xutil/r-i  
Number: 28884  
ხუთილ/რ-ი (ხითილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ხუთუნს ზმნისა -- {და}ხუთული. 

Lemma: xut(i)ne{e}r-i  
Number: 28885  
ხუთ(ი)ნე{ე}რ-ი (ხუთ(ი)ნე{ე}რს) ხუთნაირი. ხუთნეერი ოჭკომალი გამკიიღუ -- ხუთნაირი საჭმელი გამოიტანა. შდრ. ლაზ.
ხუთენერი ხუთნაირი (ნ. მარი). 

Lemma: xutotaxuam/n-i  
Number: 28886  
ხუთოთახუამ/ნ-ი (ხუთოთახუამ/ნს) ხუთოთახიანი. ხუთოთახუამი ჸუდე რე -- ხუთოთახიანი სახლი არის. 

Lemma: xutosh-i  
Number: 28887  
ხუთოშ-ი (ხუთოშის) ხუთასი. ხუთოში კოჩიქ იშენ ქუმორთუ ონგარუშა -- ხუთასი კაცი მაინც მოვიდა სატირალში. 

Lemma: xutp'ijo  
Number: 28888  
ხუთპიჯო ზმნზ. ხუთპირად. ხუთპიჯო გაანწყუ ტყები -- ხუთპირად გააძრო ტყავი. 

Lemma: xutsartulam-i  
Number: 28889  
ხუთსართულამ-ი (ხუთსართულამს) ხუთსართულიანი. ხუთსართულამი ჸუდეში მახუთა სართულს ქომუჩეს ბინა --
ხუთსართულიანი სახლის მეხუთე სართულზე მომცეს ბინა. 

Lemma: xutua  
Number: 28890  
ხუთუა (ხუთუას) სახელი იხუთუუ(ნ), ხუთუნს ზმნათა -- ხუთვა. გაანჯი კარი იხუთუუ ჰაერი -- გააღე კარი იხუთება ჰაერი.
ქშურიშ(ი) ხუთუა სულის ხუთვა: შურიშ ხუთუა უღუ, იშქვიდუუ -- სულის ხუთვა აქვს, იხრჩობა. ხუთუნს (დოხუთუ დახუთა, დუუხუთუ
დაუხუთავს, დონოხუთუე(ნ) დახუთავდა თურმე) გრდმ. ხუთავს. უხუთუნს (დუუხუთუ დაუხუთა, დუუხუთუ დაუხუთავს) გრდმ. სასხვ. ქც.
ხუთუნს ზმნისა -- უხუთავს. იხუთუუ(ნ) (დიიხუთუ დაიხუთა, დოხუთე{ლ/რე}(ნ) დახუთულა) გრდუვ. ვნებ. ხუთუნს ზმნისა -- იხუთება.
ახუთუუ(ნ) (დაახუთუ დაეხუთა, დოხუთუუ დახუთვია) გრდუვ. ვნებ. უხუთუნს ზმნისა -- ეხუთება. იხუთე(ნ), იხუთინე(ნ) (იხუთინუ
შესაძლებელი გახდა {და}ხუთვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ხუთუნს ზმნისა -- შეიძლება ხუთვა. ახუთე(ნ) (ახუთუ შეძლო
{და}ეხუთა, -- , დონოხუთუე(ნ) შესძლებია დაეხუთა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უხუთუნს ზმნისა -- შეუძლია {და}ხუთოს. ოხუთაფუანს
(ოხუთაფუუ ახუთვინა, უხუთაფუაფუ უხუთვინებია, ნოხუთაფუე(ნ) ახუთვინებდა თურმე) კაუზ. ხუთუნს ზმნისა -- ახუთვინებს. მახუთალი
მიმღ. მოქმ. მხუთველი. ოხუთალი მიმღ. ვნებ. მყ. სახუთავი. ხუთილი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ხუთული. ნახუთა მიმღ. ვნებ. წარს.
ნახუთი. ნახუთუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ხუთვის საფასური. უდუხუთუ მიმღ. უარყ. {და}უხუთავი.შდრ. გუჯუა, კუთუა1 (შურიში). 

Lemma: xutut-i  
Number: 28891  
ხუთუთ-ი (ხუთუთის) ხუთ-ხუთი. გინაჯინენი, თითო ჯინჯი ხუთუთი ტარიში დოხარგელი: კ. სამუშ., ქართ ზეპ., გვ. 84 -- რომ
გადახედო, თითოეული ძირი ხუთ-ხუთი ტაროთია დატვირთული. 

Lemma: xutsha{x}  
Number: 28892  
ხუთშა{ხ} ზმნზ. ხუთჯერ. ხუთშა{ხ} ქოუწიი -- ხუთჯერ ვუთხარ. 

Lemma: xut-xut-i  
Number: 28893  
ხუთ-ხუთ-ი (ხუთ-ხუთის) იგივეა, რაც ხუთუთი, -- ხუთ-ხუთი. დინოშე ხუთ-ხუთი კოს ოჯღონანდეს -- სანათესაოდან ხუთ-ხუთ
კაცს აგზავნიდნენ. ხუთ-ხუთო ზმნზ. ხუთ-ხუთად. ხუთ-ხუთო დოწკაპედეს დო ქომიშეს -- ხუთ-ხუთად დამწკრივებულიყვნენ
და მოდიოდნენ. 

Lemma: xuk'ian-i  
Number: 28894  



ხუკიან-ი (ხუკიანს) ფხუკიანი. ხუკიანი ორინჯი რე -- ფხუკიანი საქონელია. 

Lemma: xuk'ianoba  
Number: 28895  
ხუკიანობა (ხუკიანობას) ფხუკიანობა. ხუკიანობას დაანები დუდი! -- ფხუკიანობას დაანებე თავი! 

Lemma: xul-i  
Number: 28896  
ხულ-ი (ხულ/რს) ბოტან. კოლრაბი (ა. მაყ.); მხალი, მიწაფმხალა. კამბეშიქ ხული ძირჷ დო ღანდა ვა ძირჷ: ი. ყიფშ., გვ.
177 -- კამეჩმა მხალი ნახა და ღობე ვერ ნახა. თხაქ ხული ძირ დო ღობერი ვაძირუა -- თხამ მხალი ნახა და ღობე ვერ
ნახაო. 

Lemma: xula  
Number: 28897  
ხულა (ხულას) 1. ბეღელი, ხულა, -- ცალკე მდგომი საკუჭნაო ან მარცვლეულის შესანახი შენობა (ქეგლ); ინახავენ აგრეთვე
ფქვილს, ღერღილს, ლობიოს, ცერცვს; ყველს და ა.შ. სუმი მედიატორენქ ქიშიაფასეს ჸუდე, ხულა: ქხს, 1, გვ. 216 -- სამმა
მედიატორე{ებ}მა შეაფასეს სახლი, ხულა. ჭუკი ხულას შქირენით ვემლაღურუნია: თ. სახოკ., გვ. 269 -- თაგვი ხულაში
(საკუჭნაოში) შიმშილით არ მოკვდებაო. 2. ნაბაჟი სიმინდის შესანახი ადგილი წისქვილში. ტრაპეზის პირდაპირ იყო მეორე
კედელზე მიდგმული (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 3, გვ. 224). შდრ. რაჭ. ხულა ხის პატარა სადგომი, -- ჯიხური, ბუდრუგანა (ქეგლ). იხ.
ბაღჷ, მაღაზა.. 

Lemma: xuleba  
Number: 28898  
ხულება (ხულებას) იხ. ხუება, -- სახელი ხულენს ზმნისა -- თაკილობა, ურჩება, ხუობა, უკადრისობა. 

Lemma: xuli  
Number: 28899  
ხული ირემიშ-ი (ხულს ირემიშის) ბოტან. დათვიმხალა. იხ. კატუჯვარაში წამალი. 

Lemma: xuma  
Number: 28900  
ხუმა, ხჷმა (ხუმას, ხჷმას) ხმა. თქვანი შვენიერი ხუმა: ქხს, 1, გვ. 81 -- თქვენი მშვენიერი ხმა. ტყურა დო მოგონებული
ხჷმას ოსჷმუანა -- ტყუილსა და მოგონებულ ხმას ავრცელებენ. შდრ. ხონარი. 

Lemma: xumam-i  
Number: 28901  
ხუმამ-ი (ხუმამს) ხმიანი. 

Lemma: xumarua  
Number: 28902  
ხუმარუა (ხუმარუას) სახელი ხუმარენს ზმნისა -- ხუმრობა. ცირა, ვაიხუმარუქ: ქხს, 1, გვ. 75 -- ცირა, არ გეხუმრები.
ხუმარენს (იყენ. იხუმარუ იხუმრა, უხუმარებუ უხუმრია, ნოხუმარებუე(ნ) ხუმრობდა თურმე) გრდუვ. საშ.- მოქმ. ხუმრობს. იხუმარინე(ნ)
(იხუმარინუ შესაძლებელი გახდა ხუმრობა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ხუმარენს ზმნისა -- შეიძლება ხუმრობა. ახუმარინე(ნ)
(ახუმარინუ შეძლო ეხუმრა, -- , ნოხუმარუე(ნ) შესძლებია ხუმრობა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ხუმარენს ზმნისა -- შეუძლია იხუმროს.
ოხუმარებაფუანს (ოხუმარებაფუუ ახუმრებინა, უხუმარებაფუაფუ უხუმრებინებია, ნოხუმარებაფუე(ნ) ახუმრებინებდა თურმე) კაუზ.
ხუმარენს ზმნისა -- ახუმრებინებს. მახუმარებელი მიმღ. მოქმ. {გა}მხუმრებელი. ოხუმარებელი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}სახუმრებელი.
გახუმარებული მიმღ. ვნებ. წარს. გახუმრებული. ნახუმარები მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნახუმრები. ნახუმარებუერი მიმღ. ვნებ. წარს.
{გა}ხუმრების საფასური. 

Lemma: xumapa  
Number: 28903  
ხუმაფა (ხუმაფას) იგივეა, რაც ხომაფა, -- {გა}ხმობა. ვაარწყექო, ვარდ მიხუმუ: ქხს, 1, გვ. 165 -- ვერ ხედავ, ვარდი მიხმება.
(ვარდი) ვართი ბჟღჷრჷ, ვართი ხუმუ, თინა მიდგაშ ნარგი რენი!: მასალ., გვ. 45 -- (ვარდი) არც ჭკნება, არც ხმება, ის
ვისგანაც დარგულია! 

Lemma: xumela  
Number: 28904  
ხუმელა (ხუმელას) ხმელი. ხუმელა გამილადირი: ს. მაკალ., გვ. 320 -- ხმელი გამინედლე. 

Lemma: xumila  
Number: 28905  
ხუმილა (ხუმილას) იგივეა, რაც ხომილა, -- ხმელი, გამხმარი. 

Lemma: xumin-i  
Number: 28906  
ხუმინ-ი (ხუმინს) ხმაური; ხუილი; ქარის ხმიანობა ხშირი ხეების თავზე. წყარიში ხუმინი ირჩქილე -- წყლის ხუილი ისმის.
შდრ. ღუმინი. 

Lemma: xuminua  
Number: 28907  
ხუმინუა (ხუმინუას) სახელი ხუმინუნს ზმნისა -- ხმაური, ხუ{ვ}ილი. ონბარეში ხუმინჷნც: მასალ., გვ. 62 -- საბერველი
ქშინავს (ყრუდ ხმაურობს). გოლ თოფიქჷ დო გვალას იშო-აშო მიხუმინჷ: მასალ., გვ. 110 -- გავარდა თოფი და მთაში იქით-
აქეთ ხმა ხუილით მიდის. ხუმინუნს (ხუმინუ იხუილა, უხუმინუ უხუილია, ნოხუმინუე(ნ) ხუოდა თურმე) გრდუვ. საშ.- მოქმ. ხუის,
ხმაურობს. შდრ. კუმინუა; ღუმინუა. 

Lemma: xumla  
Number: 28908  



ხუმლა (ხუმლას) იგივეა, რაც ხომილა, ხუმილა, -- ხმელი. ართი ვარდი შარას ბძირი, ჯინც ხუმლა, წვანც-პირი -- ერთი
ვარდი გზაში ვნახე, ძირში ხმელი (გამხმარი), წვერზე - კოკორი. მიძახუნა ხუმლა კოც: აია, 1, გვ. 22 -- მეძახიან ხმელ კაცს. 

Lemma: xump'orua  
Number: 28909  
ხუმპორუა (ხუმპორუას) იგივეა, რაც ხუპორუა, -- 1. კვნეტით ჭამა; ხმის გამოცემით ჭამა. 2. გადაჭრა ხისა (კოხტად). 

Lemma: xumroba  
Number: 28910  
ხუმრობა (ხუმრობას) ხუმრობა. შდრ. ხუმარუა. 

Lemma: xumula  
Number: 28911  
ხუმულა (ხუმულას) იგივეა, რაც ხომილა, ხუმილა, -- გამხმარი. ართი დიდი ხუმულა ჯას ობრი ქიგიმახე: ი. ყიფშ., გვ. 52 --
ერთ დიდ გამხმარ ხეზე ორბი ზის. 

Lemma: xumushkur-i  
Number: 28912  
ხუმუშქურ-ი (ხუმუშქურს) ტოპონ. ადგილის სახელია. ხუმუშქურიღ *ხუმულა+უშქური გამხმარი ვაშლი. შდრ. ტოპონ.
უშქურტობა. 

Lemma: xume'la  
Number: 28913  
ხუმჷლა (ხუმჷლას) იგივეა, რაც ხუმულა. 

Lemma: xuna  
Number: 28914  
ხუნა (ხუნას) წისქვილის სათავესთან მთავარ წყალსა და გადმოგდებულს შორის ჩასაკეტი რაბი. შდრ. ხოპი. 

Lemma: xuna//xvena//xod//xed:  
Number: 28915  
ხუნა//ხვენა//ხოდ//ხედ: 1. ჯდომა. ვართ მიხე გვალო ძვირი: ქხს, 1, გვ. 107 -- არც მთლად ძვირი მიზის. მუზმა წიწილა
ქო{გ}იხე? -- რამდენი წიწილა გიზის? ყანჭი მიხედეს ახალი: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 148 -- ყაჭი (აბრეშუმის ჭია) გვყავდა
(გვეჯდა) ახალი. გედოხოდუ მუში ცხენს: მ. ხუბ., გვ. 1 -- დაჯდა თავის ცხენზე. ვითომ ჩქიმიწკელა ხერდი: ქხს, 1, გვ. 136 --
ვითომ ჩემთან იჯექი. 2. ყოლა, სმა. თენენქ დიირჩინუ დო სქუა ვოუხედეს: მ. ხუბ., გვ. 138 -- ესენი დაბერდნენ (დაბერდა) და
შვილი არ ჰყავდათ (ესუათ). იხ. ტ. 1, ტაბულა ხხ3, გვ. 121-124. 

Lemma: xunapa  
Number: 28916  
ხუნაფა (ხუნაფას) სახელი ოხუნუანს ზმნისა -- {და}ჯენა, {და}სმა. ხალხიში დოხუნაფაშახ ქიმკმოჯინი -- ხალხის დაჯენამდე
მომხედე. მოდირკჷ ნუზჷქ დო მელე ქაახუნუუ: მ. ხუბ., გვ. 79 -- მოიხარა ნაძვი და გაღმა გადასვა (გადააჯინა). ქ შურიში
ხუნაფა სულის ამოხდომა. ბოში, მართალო, მუ გიღუ გურცუ, ამარ ქიხუნუა შურცუ: მასალ., გვ. 43 -- ბიჭო, მართლა, რა
გაქვს გულში, (რომ) ლამის ამოგხდეს სული. ოხუნუანს (დაახუნუუ დააჯინა, დუუხუნუაფუ დაუჯენია, დონოხუნაფუე(ნ) დააჯენდა თურმე)
გრდმ. აჯენს, სვამს. იხუნუანს (დიიხუნუუ დაიჯინა, დუუხუნუაფუ დაუჯენია) გრდმ. სათავ. ქც. ოხუნუანს ზმნისა -- იჯენს; ისვამს.
უხუნუანს (დუუხუნუუ დაუჯინა, დუუხუნუაფუ დაუჯენია) გრდმ. სასხვ. ქც. ოხუნუანს ზმნისა -- უჯენს, უსვამს. იხუნუაფუ(ნ) (დიიხუნუუ
დაჯენილ იქნა, დოხუნაფე{ლ/რე}(ნ) დაჯენილა) გრდუვ. ვნებ. ოხუნუანს ზმნისა -- ხდება დაჯენა, დასმა. ოხუნ{უ}აფუანს (ოხუნ{უ}აფუუ
დააჯენინა, უხუნაფუაფუ დაუჯენინებია, ნოხუნაფუე(ნ) აჯენინებდა თურმე) კაუზ. ოხუნუანს ზმნისა -- აჯენინებს, ასმევინებს. მახუნაფალი
მიმღ. მოქმ. {და}მსმელი, {და}მჯენი. ოხუნაფალი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}სასმელი, {და}საჯდომი. დოხუნაფილი მიმღ. ვნებ. წარს.
დასმული, დაჯენილი. დინახუნეფი მიმღ. ვნებ. წარს. დანასვამი, დანაჯენი. დინახუნაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. დასმის, დაჯენის
საფასური. უდუხუნაფუ მიმღ. უარყ. დაუსმელი, დაუჯენელი. 

Lemma: xund-i  
Number: 28917  
ხუნდ-ი (ხუნდის) იგივეა, რაც ხუნჯი, -- ხუნდი. 1. ფეხის ბორკილი -- ფეხების ჩასაყოფი ნახვრეტების მქონე გრძელი,
მსხვილი ძელი. კუჩხის ემიძუ დიდი ხუნდი: ი. ყიფშ., გვ. 150 -- ფეხზე მადევს დიდი ხუნდი. გობროზგუნა დო ხუნდის
ქიგმოხუნუანა -- გამროზგავენ და ხუნდზე დამსვამენ. 2. დიდი ნადირის დასაჭერი მახე (ქეგლ). 3. ყავრის დასაპობი
მოწყობილობა (ს. მაკალ., გვ. 227). 

Lemma: xuneba  
Number: 28918  
ხუნება (ხუნებას) სახელი ახუნენს ზმნისა -- {გა}ხუნება. ახუნენს (გაახუნუ გაახუნა, გუუხუნებუ გაუხუნებია, გონოხუნებუე(ნ) გაახუნებდა
თურმე) გრდმ. ახუნებს. უხუნენს (გუუხუნუ გაუხუნა, გუუხუნებუ გაუხუნებია) გრდმ. სასხვ. ქც. ახუნენს ზმნისა -- უხუნებს.
იხუნებუ{უ}(ნ) (გიიხუნუ // გეეხუნუ გახუნდა, გახუნებელ/რე(ნ) გახუნებულა) გრდუვ. ვნებ. ახუნენს ზმნისა -- ხუნდება. ეხუნებუ{უ}(ნ) (გეეხუნუ
გაუხუნდა, გახუნებუუ გახუნებია) გრდუვ. ვნებ. უხუნენს ზმნისა -- უხუნდება. იხუნენე(ნ) (იხუნენუ შესაძლებელი გახდა გახუნება, -- , -- )
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ახუნენს ზმნისა -- შეიძლება გახუნდეს. ახუნენე(ნ) (ახუნენუ შეძლო {გა}ეხუნებინა, -- , გონოხუნებუე(ნ)
შესძლებია {გა}ეხუნებინა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უხუნენს ზმნისა -- შეუძლია {გა}ახუნოს. ოხუნებაფუანს (ოხუნებაფუუ ახუნებინა,
უხუნებაფუაფუ უხუნებინებია, ნოხუნებაფუე(ნ) ახუნებინებდა თურმე) კაუზ. ახუნენს ზმნისა -- ახუნებინებს. მახუნებელი მიმღ. მოქმ.
{გა}მხუნებელი. ოხუნებელი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}სახუნებელი. {გა}ხუნებული მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ხუნებული. {გა}ნახუნები/უ მიმღ. ვნებ.
წარს. {გა}ნახუნები. {გა}ნახუნებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ხუნების საფასური. უგუხუნებუ მიმღ. უარყ. გაუხუნებელი.შდრ. ლაზ.
ოხინუ მზეზე გაუფერულება და გაუხეშება რაიმე ნივთისა (აჭარ. დარგ. ლექსკ., 4, გვ. 67). 

Lemma: xunel-i  
Number: 28919  
ხუნელ-ი (ხუნელს) მიმღ. ვნებ. წარს. ხე(ნ), ოხე(ნ) ზმნათა -- {და}მჯდარი, {და}სმული. 

Lemma: xunk'-i  
Number: 28920  



ხუნკ-ი (ხუნკის) იგივეა, რაც კუნტი, -- კუტი, საპყარი, ხეიბარი; დავრდომილი; უფეხო (ი. ყიფშ.). ბრელი ხუნკი, ხე დო კუჩხი
მიდაღალირი ლეხი, უსქილიდუაფუ ათე აბანას: ყაზაყ., 21.05.1930, გვ. 2 -- ბევრი კუტი (ხეიბარი), ხელ-და-ფეხწართმეული
ავადმყოფი, მოურჩენია ამ აბანოს. ...ხუნკო ვორდენი დაბადებული: მასალ., გვ. 28 -- ...ხეიბრად რომ ვიყო დაბადებული. 

Lemma: xunk'eba  
Number: 28921  
ხუნკება (ხუნკებას) სახელი ახუნკენს, იხუნკებუ(ნ) ზმნათა -- {და}კუტება, {და}ხეიბრება. ახუნკენს (დაახუნკუ დააკუტა, დუუხუნკებუ
დაუკუტებია, დონოხუნკებუე(ნ) დააკუტებდა თურმე) გრდმ. აკუტებს, ახეიბრებს. იხუნკებუ{უ}(ნ) (დიიხუნკუ // დეეხუნკუ დაკუტდა,
დახუნკებე{ლ/რე}(ნ) დაკუტებულა) გრდუვ. ვნებ. ახუნკენს ზმნისა -- კუტდება. ეხუნკებუ{უ}(ნ) (დეეხუნკუ დაუკუტდა, დახუნკებუუ
დაჰკუტებია) გრდუვ. ვნებ. უხუნკენს ზმნისა -- უკუტდება. დახუნკებული მიმღ. ვნებ. წარს. დაკუტებული. 

Lemma: xunk'ebul-i//xunk'ir-i  
Number: 28922  
ხუნკებულ-ი//ხუნკირ-ი (ხუნკებულ/რს//ხუნკირს) მიმღ. ვნებ. წარს. ახუნკენს ზმნისა -- {და}კუტებული, {და}ვრდომილი. 

Lemma: xunt'uli  
Number: 28923  
ხუნტული (ხუნტულს) 1. ლამაზი და მსუქანი, გაპუტკუნებული. 2. ანთროპ. მამაკაცის სახელიცაა. 

Lemma: xunt'uria  
Number: 28924  
ხუნტურია (ხუნტურიას): ხუნტურია ბოში -- საყვარელი ბიჭი. ხუნტურია ანთროპონიმადაც არის გამოყენებული. შდრ.
ხუნტული (მნიშვნ. -- 2). 

Lemma: xunc'-i  
Number: 28925  
ხუნწ-ი (ხუნწის) 1. ბოტან. მცენარეა ერთგვარი. შდრ. საბა: ხუნწი ერთი ხილია. რ. ერისთავის მიხედვით: ხუნწი მოცხარი (ი.
ყიფშ.). 2. ტოპონ. სოფელი მარტვილის რაიონში. 

Lemma: xunch'ir-i  
Number: 28926  
ხუნჭირ-ი (ხუნჭირს) მიმღ. ვნებ. წარს. ხუნჭუნს ზმნისა -- {და}ჭმუჭნილი; დანაოჭ{იან}ებული. ხუნჭირი კაბა მიკაქუნს --
დაჭმუჭნილი კაბა აცვია. 

Lemma: xunch'ua  
Number: 28927  
ხუნჭუა (ხუნჭუას) სახელი ხუნჭუს ზმნისა -- ჭმუჭნა; დანაოჭება. ხუნჭუნს (დოხუნჭუ დაჭმუჭნა, დუუხუნჭუ დაუჭმუჭნია, დონოხუნჭუე(ნ)
დაჭმუჭნიდა თურმე) გრდმ. ჭმუჭნის, ანაოჭებს. იხუნჭუნს (დიიხუნჭუ დაიჭმუჭნა, დუუხუნჭუ დაუჭმუჭნია) გრდმ. სათავ. ქც. ხუნჭუნს
ზმნისა -- იჭმუჭნის. უხუნჭუნს (დუუხუნჭუ დაუჭმუჭნა, დუუხუნჭუ დაუჭმუჭნია) გრდმ. სასხვ. ქც. ხუნჭუნს ზმნისა -- უჭმუჭნის, უნაოჭებს.
იხუნჭუ{უ}(ნ) (დიიხუნჭუ დაიჭმუჭნა, დოხუნჭე{ლ/რე}(ნ) დაჭმუჭნულა) გრდუვ. ვნებ. ხუნჭუნს ზმნისა -- იჭმუჭნება, ნაოჭდება.
ახუნჭუ{უ}(ნ) (დაახუნჭუ დაეჭმუჭნა, დოხუნჭუუ დასჭმუჭვნია) გრდუვ. ვნებ. უხუნჭუნს ზმნისა -- ეჭმუჭნება, უნაოჭდება. იხუნჭე(ნ) (იხუნჭუ
შესაძლებელი გახდა {და}ჭმუჭნა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ხუნჭუნს ზმნისა -- შეიძლება {და}იჭმუჭნოს, დანაოჭდეს. ახუნჭე(ნ)
(ახუნჭუ შეძლო {და}ეჭმუჭნა, -- , დონოხუნჭუენ) შესძლებია დაეჭმუჭნა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უხუნჭუნს ზმნისა -- შეუძლია
{და}ჭმუჭნოს, {და}ანაოჭოს. ოხუნჭაფუანს (ოხუნჭაფუუ აჭმუჭვნინა, უხუნჭაფუაფუ უჭმუჭვნინებია, ნოხუნჭაფუე(ნ) აჭმუჭვნინებდა თურმე)
კაუზ. ხუნჭუნს ზმნისა -- აჭმუჭვნინებს, ანაოჭებინებს. მახუნჭალი მიმღ. მოქმ. {და}მჭმუჭნი, {და}მნაოჭებელი. ოხუნჭალი მიმღ. ვნებ.
მყ. {და}საჭმუჭნი, {და}სანაოჭებელი. ხუნჭილი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ჭმუჭნილი, {და}ნაოჭებული. ნახუნჭა მიმღ. ვნებ. წარს.
{და}ნაჭმუჭნი, {და}ნანაოჭები. ნახუნჭუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ჭმუჭნის, {და}ნაოჭების საფასური. {უდუ}უხუნჭუ მიმღ. უარყ.
{და}უჭმუჭნელი, {და}უნაოჭებელი. 

Lemma: xunxuza  
Number: 28928  
ხუნხუზა (ხუნხუზას): ხუნხუზა კოჩი -- მაგარი, ჯანიანი კაცი. 

Lemma: xunj-i  
Number: 28929  
ხუნჯ-ი (ხუნჯის, ხუნს) იგივეა, რაც ხუნდი, -- ხუნდი, რკინის ხაფანგი (მასალები, ტ. ვ, გვ. 141). ჯვეშო მელას ხუნჯის
უდგუნდეს, თუნთის უკეთენდეს სხაპის -- ძველად მელას ხუნდს უდგამდნენ, დათვს -- `სხაპი'-ს (იხ.). არძო ხუნჯის
გენთხაფილი: ქხს, 1, გვ. 260 -- ყველა ხუნდზე დასმული (დაცემული). 

Lemma: xunjapa  
Number: 28930  
ხუნჯაფა (ხუნჯაფას) იხ. დოხუნჯაფა, -- {შე}ჯანჯღარება. 

Lemma: xunjg-i  
Number: 28931  
ხუნჯგ-ი (ხუნჯგის) იგივეა, რაც ხუნჯი, ხუნდი. 

Lemma: xunjgua  
Number: 28932  
ხუნჯგუა (ხუნჯგუას) სახელი იხუნჯგუაფუ(ნ), ხუნჯგუნს ზმნათა -- უშნოდ ჭრა, ღიჯნა. 

Lemma: xup'il-i  
Number: 28933  
ხუპილ-ი (ხუპილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ხუპუნს ზმნისა -- {შე}ხვრეპილი. იხ. ხუპუა. 

Lemma: xup'oril-i  
Number: 28934  



ხუპორილ-ი (ხუპორილს) მიმღ. ვნებ. წარს. ხუპორუნს ზმნისა -- დამორილი. გინოხუპორილი ჯა -- გადამორილი, ლამაზად
თავგადაჭრილი ხე. 

Lemma: xup'orua  
Number: 28935  
ხუპორუა (ხუპორუას) იგივეა, რაც ხუმპორუა, -- სახელი ხუპორუნს ზმნისა -- 1. დამორვა. 2. ხის (ჯოხის და მისთ.) თავის
მომრგვალება. ჯა გეგნოხუპორუ -- ხე ლამაზად გადაჭრა, -- გადამორა. ხუპორუნს (დოხუპორუ დამორა, დუუხუპორუ დაუმორავს,
დონოხუპორუე(ნ) დამორავდა თურმე) გრდმ. მორავს; ხის თავს ლამაზად ამრგვალებს. მახუპორალი მიმღ. მოქმ. {და}მმორავი;
მორის თავის ლამაზად მომრგვალებელი. ოხუპორალი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}სამორი. ხუპორილი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}მორილი
ნახუპორა მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნამორი. ნახუპორუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}მორვის საფასური. უგნუხუპორუ მიმღ. უარყ.
დაუმორავი; ულამაზოდ გადაჭრილი მორი. 

Lemma: xup'ua  
Number: 28936  
ხუპუა (ხუპუას) სახელი ხუპუნს ზმნისა -- ხვრეპა; ხარბად {შე}სმა, დალევა (სითხისა). ჩქჷნ ხორცის ჭკუმუნდეს, ზჷსხჷრს
ქოხუპუნდეს: მ. ხუბ., გვ. 343 -- ჩვენს ხორცს ჭამდნენ, სისხლს ხარბად სვამდნენ (ხვრეპდნენ). ჯიმაშ ზჷსხჷრც ქოხუპუნა:
ქხს, 1, გვ. 304 -- ძმის სისხლს ხვრეპენ. ხუპუნს (გეხუპუ შეხვრიპა, გეუხუპუ შეუხვრეპია, გენოხუპუე(ნ) შეხვრეპდა თურმე) გრდმ.
ხვრეპს. იხუპე(ნ) (იხუპუ შესაძლებელი გახდა {შე}ხვრეპა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ხუპუნს ზმნისა -- შეიძლება {შე}იხვრიპოს.
ახუპე(ნ) (ახუპუ შეძლო {შე}ეხვრიპა, -- , გენოხუპუე(ნ) შესძლებია შეხვრეპა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უხუპუნს ზმნისა -- შეუძლია
ხვრიპოს. ოხუპაფუანს (ოხუპაფუუ ახვრეპინა, უხუპაფუაფუ უხვრეპინებია, ნოხუპაფუე(ნ) ახვრეპინებდა თურმე) კაუზ. ხუპუნს ზმნისა --
ახვრეპინებს. მახუპალი მიმღ. მოქმ. მხვრეპელი. ოხუპალი მიმღ. ვნებ. მყ. სახვრეპი. ხუპილი მიმღ. ვნებ. წარს. {შე}ხვრეპილი.
ნახუპა მიმღ. ვნებ. წარს. ნახვრეპი. ნახუპუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ხვრეპის საფასური. უხუპუ მიმღ. უარყ. {შე}უხვრეპელი. იხ. ხუფუა.
შდრ. ლაზ. ოხლიპუ ხვრეპა, მოსმა წყლისა (ეტიმოლ., გვ. 699). 

Lemma: xuzhol-i  
Number: 28937  
ხუჟოლ-ი (ხუჟოლ/რს) იხ. ღუჟოლი. 

Lemma: xurg-i  
Number: 28938  
ხურგ-ი (ხურგის) იგივეა, რაც ხორგი, -- ზღვარი, მიჯნა, საზღვარი. ...მარა ხურგი დიდი ორე: ქხს, 1, გვ. 64 -- მაგრამ ზღვარი
დიდია. შდრ. იმერ. ხურგი გორა, საზღვარი (ვ. ბერ.). 

Lemma: xurgil-i  
Number: 28939  
ხურგილ-ი (ხურგილს) მიმღ. ვნებ. წარს. ხურგუნს ზმნისა -- გამიჯნული, ზღვარდადებული. ხურგილი რე ფართობი --
დამიჯნულია ფართობი. 

Lemma: xurgua  
Number: 28940  
ხურგუა (ხურგუას) სახელი ხურგუნს ზმნისა -- ზღვარის დადება; გამიჯვნა; საზღვრის დაწესება. აკოფხონათ სანძღვარეფი
ჯვეშ ბორჯიში აკნახურგა: ქხს, 1, გვ. 321 -- მოვხნათ საზღვრები ძველი დროის განამიჯნი. ხურგუნს (გოხურგუ გამიჯნა, გუუხურგუ
გაუმიჯნავს, გონოხურგუე(ნ) გამიჯნავდა თურმე) გრდმ. მიჯნავს, ზღვარს ავლებს; საზღვრავს. უხურგუნს (გუუხურგუ გაუმიჯნა, გუუხურგუ
გაუმიჯნავს) გრდმ. სასხვ. ქც. ხურგუნს ზმნისა -- უმიჯნავს, უსაზღვრავს. იხურგუ{უ}(ნ) (გიიხურგუ გაიმიჯნა, გოხურგე{ლ/რე}(ნ)
გამიჯნულა) გრდუვ. ვნებ. ხურგუნს ზმნისა -- იმიჯნება. ახურგუ{უ}(ნ) (გაახურგუ გაემიჯნა, გოხურგუუ გამიჯვნია) გრდუვ. ვნებ.
უხურგუნს ზმნისა -- ემიჯნება. იხურგე(ნ) (იხურგუ შესაძლებელი გახდა {გა}მიჯვნა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ხურგუნს ზმნისა --
შეიძლება {გა}იმიჯნოს, საზღვარი გაივლოს. ახურგე(ნ) (ახურგუ შეძლო {გა}ემიჯნა, -- , გონოხურგუე(ნ) შესძლებია გამიჯვნა) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. უხურგუნს ზმნისა -- შეუძლია {გა}მიჯნოს, საზღვარი {გა}ავლოს. ოხურგაფუანს (ოხურგაფუუ {გა}ამიჯვნინა,
უხურგაფუაფუ {გა}უმიჯვნინებია, ნოხურგაფუე(ნ) ამიჯვნინებდა თურმე) კაუზ. ხურგუნს ზმნისა -- ამიჯვნინებს, საზღვარს ავლებინებს.
მახურგალი მიმღ. მოქმ. {გა}მმიჯნავი. ოხურგალი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}სამიჯნი. გოხურგილი მიმღ. ვნებ. წარს. გამიჯნული. ნახურგა მიმღ.
ვნებ. წარს. {გა}ნამიჯნი. ნახურგუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}მიჯვნის საფასური. უხურგუ, უგუხურგუ მიმღ. უარყ. გაუმიჯნავი. 

Lemma: xurda  
Number: 28941  
ხურდა (ხურდას) ხურდა (ფული). 

Lemma: xureba  
Number: 28942  
ხურება (ხურებას) ხურვება, ციება; სიცხის აწევა. ხურება კოც ოზღოდუანდჷ: მასალ., გვ. 119 -- ციება (ხურვება) ხალხს
(კაცს) წყვეტდა (ხოცავდა). სქური... ზისხირც მოგიკათუანც, დაიფარენც ხურებას: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 143 -- სქური... სისხლს
მოგიმატებს, მოგაცილებს (დაგიფარავს) ციებას. 

Lemma: xurebul-i  
Number: 28943  
ხურებულ-ი (ხურებულს) მიმღ. ვნებ. წარს. ახურენს ზმნისა -- {გა}ხურვებული, აბაბანებული, სიცხემომატებული. არძა
ხურებული რდანი: ყაზაყ., 10.08.1930, გვ. 4 -- ყველა აბაბანებული რომ იყვნენ. 

Lemma: xurek'-i  
Number: 28944  
ხურეკ-ი (ხურეკის) იგივეა, რაც ხუგეგი, -- ძალიან მოხუცი. ართი ხურეკი ბაბუ ჸუნს -- ერთი ძალიან მოხუცი ბაბუა ჰყავს. 

Lemma: xurtkin-i  
Number: 28945  
ხურთქინ-ი (ხურთქინს) ფრთხიალი; ფრთაზე ფრთის შემოკვრით ფრენა. (თიქ) სუმი ტორონჯი... ცაშა ქომიხურთქინუუ --
(მან) სამი მტრედი... ცაში ფრთხიალით გამიფრინა (გამიფრთხიალა). მაფშალიაქ მოლახურთქინჷ დო თე ჯაშე დიჭყჷ
ბირა -- ბულბული ფრთხიალით გამოფრინდა (გამოფრთხიალდა) და ამ ხიდან დაიწყო სიმღერა. გური ხურთქინუნს -- გული
ფრთხიალებს. გადატ. ცოცხალი. ხურთქინა ძღაბიე -- ცოცხალი (მკვირცხლი) გოგოა. ხურთქინუნს (გოხურთქინუ ფრთხიალით



გაფრინდა, გუუხურთქინუ ფრთხიალით გაფრენილა, გონოხურთქინუე(ნ) ფრთხიალით გაფრინდებოდა თურმე) გრდუვ. საშ.- მოქმ.
ფრთხიალით (ხმაურით) ფრენს (ფრინავს), -- გაიფრთხიალებს. მახურთქინალი მიმღ. მოქმ. ვისაც (გადატ.), რასაც ფრთხიალით
ენერგიული ფრენა შეუძლია; ფრთხიალით მფრენი. 

Lemma: xurtkolapa  
Number: 28946  
ხურთქოლაფა (ხურთქოლაფას) სახელი უხურთქოლუანს ზმნისა -- {მო}ფერება. იხ. ხურთქოლუა. 

Lemma: xurtkolua  
Number: 28947  
ხურთქოლუა (ხურთქოლუას) სახელი უხურთქოლუანს ზმნისა -- ლაქუცობა, მლიქვნელობა, პირფერობა. მოჯგირალა ის
ვაჯოხო, ნინათ უხურთქოლუე: შ. ბერ., გვ. 159 -- მოკეთობა იმას არ ჰქვია, ენით ილაქუცო (იმლიქვნელო). უხურთქოლუანს
(ნინას) (უხურთქოლუუ ნინას ატრიალა, ალაქუცა ენა; უხურთქოლუაფუ ნინაშა უტრიალებია ენა სალაქუცოდ; ნოხურთქოლაფუე(ნ)
ატრიალებდა ენას სალაქუცოდ) გრდუვ. ენას ატრიალებს, ლაქუცობს. 

Lemma: xurin-i  
Number: 28948  
ხურინ-ი (ხურინს) იგივეა, რაც ხურინაფა. 

Lemma: xurinapa  
Number: 28949  
ხურინაფა (ხურინაფას) სახელი იხურინუანს ზმნისა -- შერჩენა, შეტოვება, შენარჩუნება არაწესიერი გზით, შეტყაპუნება.
შურო ვარე სანდო, ეხურინაფა უჩქუ -- სრულიად არ არის სანდო, შერჩენა (შეტოვება) იცის. ე თოფი ქივხურინე -- ეს თოფი
შევინარჩუნე (არაწესიერი გზით). იხურინუანს (ქიიხურინუუ შეიტოვა, ქუუხირინუაფუ შეუტოვებია, ქონოხურინაფუე(ნ) შეიტოვებდა თურმე)
გრდმ. სათავ ქც. ინარჩუნებს, იტოვებს არაწესიერი გზით. იხურინე(ნ) (იხურინუ შესაძლებელი გახდა შეტოვება, -- , -- ) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. იხურინუანს ზმნისა -- შეიძლება შეტოვება. ახურინე(ნ) (ახურინუ შეძლო {შე}ეტოვებინა, -- , ენოხურინაფუე(ნ)
შესძლებია შეტოვება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. შეუძლია {შე}იტოვოს. ეჲოხურინაფუანს (ქეჲოხურინაფუუ შეატოვებინა, ქეუხურინაფუაფუ
შეუტოვებინებია, ქენოხურინაფუე(ნ) შეატოვებინებდა თურმე) კაუზ. იხურინუანს ზმნისა -- შეატოვებინებს, შეანარჩუნებინებს
(არაწესიერი გზით). მახურინაფალი მიმღ. მოქმ. {შე}მტოვებელი (არაწესიერი გზით). ეჲოხურინაფალი მიმღ. ვნებ. მყ.
შესატოვებელი (არაწესიერი გზით). ეხურინაფილი მიმღ. ვნებ. წარს. შეტოვებული (არაწესიერი გზით). ენახურინეფი მიმღ. ვნებ.
წარს. შენატოვები (არაწესიერი გზით). ენახურინაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. არაწესიერი გზით შეტოვების საფასური. 

Lemma: xurijin-i  
Number: 28950  
ხურიჯინ-ი (ხურიჯინს) ხურჯინი. შდრ. ხუჯი. 

Lemma: xuro  
Number: 28951  
ხურო (ხუროს) ხურო. ხის სახლის ხელოსანი, ოსტატი. ხუროს ოკო მოჸონაფა: ქხს, 1, გვ. 183 -- ხუროს უნდა მოყვანა. 

Lemma: xuro  
Number: 28952  
ხურო ატამა (ხურო ატამას) ბოტან. სახრავი ატამი. შდრ. წკაატამა. 

Lemma: xurojin-i  
Number: 28953  
ხუროჯინ-ი (ხუროჯინს) იხ. ხურუჯუნი. 

Lemma: xuru  
Number: 28954  
ხურუ (ხურუს): თუნთი-ხურუ დათვის გამოქვაბული; სორო (ეტიმოლ., გვ. 722). 

Lemma: xurujon-i  
Number: 28955  
ხურუჯონ-ი (ხურუჯონს) იხ. ხურუჯუნი, ხურჯონი. 

Lemma: xurujun-i  
Number: 28956  
ხურუჯუნ-ი (ხურუჯუნს) იგივეა, რაც ხურუჯონი, -- ხურჯინი. უნაგერსჷ მიკააკირჷ ხურუჯონი: ა. ცაგ., გვ. 16; ი. ყიფშ., გვ. 30 --
უნაგირს მიაკრა ხურჯინი. ხურუჯუნსჷ ქენააკორობჷ არძო: ა. ცაგ., გვ. 16; ი. ყიფშ., გვ. 30 -- ხურჯინში ჩაყარა (ჩაკრიბა)
ყველა. 

Lemma: xurchin-i  
Number: 28957  
ხურჩინ-ი (ხურჩინს) იხ. ხურჩინაფა, -- თქრიალი. 

Lemma: xurchinapa  
Number: 28958  
ხურჩინაფა (ხურჩინაფას) სახელი ოხურჩინუანს ზმნისა -- წყლის ჩხრიალით გადასხმა, ერთბაშად დინება; თქრიალი. იჸუუ
ხურჩინქ დო ზისზირქ მალასოფუ -- იქნა თქრიალი და სისხლი წამოდინდა ბევრი. მუსხანი რე, ხობიწყარი მიხურჩინუ
გიმე ზღვაშა -- რამდენი ხანია, ხობიწყალი მიჩხრიალებს დაბლა ზღვაში. ხურჩინია დო ართი ვერდა ღვინქ ქიდოწუუ --
თქრიალით ერთი ვედრო ღვინო დაიქცა. ოხურჩინუანს (ოხურჩინუუ თქრიალით გადაასხა, უხურჩინუაფუ თქრიალით გადაუსხამს,
ნოხირჩინაფუე(ნ) თქრიალით ასხამდა თურმე) გრდმ. ბევრს (რამე სითხეს) თქრიალით ასხამს. უხურჩინუანს (ქუუხურჩინუუ
თქრიალით გადაუსხა, ქუუხურჩინუაფუ თქრიალით გადაუსხამს) გრდმ. სასხვ. ქც. ოხურჩინუანს ზმნისა -- თქრიალით
{გადა}უსხამს. იხურჩინუ(ნ) (მიდე{ე}ხურჩინუ თქრიალით გაედინა, მიდახურჩინე{ლ/რე}(ნ) თქრიალით წადინებულა) გრდუვ. ვნებ.
თქრიალით მიედინება. იხურჩინე(ნ) (იხურჩინ{ენ}უ შესაძლებელი გახდა თქრიალით გადაქცევა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
ოხურჩინუანს ზმნისა -- შეიძლება თქრიალით გადაქცევა (გადაიქცეს). ახურჩინე(ნ)//ახურჩინენე(ნ) (ახურჩინენუ შეძლო



{გადა}ექცია, -- , ნოხურჩინაფუე(ნ) შესძლებია თქრიალით {გადა}ქცევა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უხურჩინუანს ზმნისა -- შეუძლია
თქრიალით {გადა}აქციოს. ოხურჩინაფუანს (ოხურჩინაფუუ თქრიალით {გადა}აქცევინა, უხურჩინაფუაფუ თქრიალით
{გადა}უქცევინებია, ნოხურჩინაფუე(ნ) თქრიალით აქცევინებდა თურმე) კაუზ. ოხურჩინუანს ზმნისა -- თქრიალით აქცევინებს.
მახურჩინ{აფ}ალი მიმღ. მოქმ. რაიმე სითხის თქრიალით {გადა}მქცევი. ოხურჩინ{აფ}ალი მიმღ. ვნებ. მყ. თქრიალით {გადა}საქცევი.
ხურჩინაფილი, ხურჩინელი მიმღ. ვნებ. წარს. თქრიალით {გადა}ქცეული. ნახურჩინეფი მიმღ. ვნებ. წარს. თქრიალით {გადა}ნაქცევი.
ნახურჩინ{აფ}უერი მიმღ. ვნებ. წარს. თქრიალით {გადა}ქცევის საფასური (გასამრჯელო). უხურჩინ{აფ}უ მიმღ. უარყ. თქრიალით
{გადა}უქცეველი. 

Lemma: xurch'k'um-i  
Number: 28959  
ხურჭკუმ-ი (ხურჭკუმს) ვარსკვლავთ გუნდი, კრებული; ხომლი (დ. ფიფია). დუცუ გიმოკარკაცანც ფორონჯი ცა მერეკელი,
ონჯუაშე-ხურჭკუმი დო გოთანაშა თუთარჩელა: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 117 -- თავზე დამკისკისებს ფორონჯი ცა მერეკელა
(კრიალა და გამჭვირვალე ცა), დაბინდებიდან ვარსკვლავთ გუნდი და გათენებამდე `თუთარჩელა'. 

Lemma: xurx-i  
Number: 28960  
ხურხ-ი (ხურხის) ხორხი, ყელი. ნანასჷთი თინა უჸორსჷ, ხურხის იხუტოლუანს: ი. ყიფშ., გვ. 116 -- დედასაც ის უყვარს,
ყელში იკრავს (იხუტებს). ხურხის ოკო მიჸორდასია, ნანა: ქხს, 1, გვ. 53 -- ყელში უნდა მიყვარდესო, ნანა. გადატ. ჩემო
ყელავ. სათავადოს მითა რჸუნცუ, ხურხი, უჯგუში: ი. ყიფშ., გვ. 136 -- სათავადოში არავინ გყავს, ჩემო ყელავ, უკეთესი.
შდრ. ლაზ. ხურხი ყელი (ნ. მარი). იხ. ხორხოტა. 

Lemma: xurxal-i  
Number: 28961  
ხურხალ-ი (ხურხალს) ჭიგო. ქოგოხუტოლაფუქუ ხურხალც -- ჩაჰკონებიხარ ჭიგოსა. 

Lemma: xurxin-i  
Number: 28962  
ხურხინ-ი (ხურხინს) იგივეა, რაც ხირხინი, -- ხვრინვა; ხიხინი. 

Lemma: xurxiskvir-i  
Number: 28963  
ხურხისქვირ-ი (ხურხისქვირს) ხის სახლის კედლების კუთხეთა შესასკვნელი. 

Lemma: xurxisha{x}  
Number: 28964  
ხურხიშა{ხ} ზმნზ. ყელამდე. 

Lemma: xurxichela  
Number: 28965  
ხურხიჩელა (ხურხიჩელას) ყელთეთრა, თეთრყელიანი. ხურხიჩელა, თოლიგვირა, ნერი-ფერი წყორილი: კ. სამუშ.,
ქართ. ზეპ., გვ. 32 -- ყელთეთრა, თვალჟუჟუნა, ნირი ფერში შერწყმული (გაზავებული). დუცუ გიმოკარკაცანც... გოთანას-
გჷმათანე დო ირო - ჩქიმი ხურხიჩელა: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 117 -- თავზე დამკისკისებს... განთიადზე ცისკრის ვარსკვლავი
და მუდამ - ჩემი თეთრიყელა. 

Lemma: xurjin-i  
Number: 28966  
ხურჯინ-ი (ხურჯინს) იხ. ხურჯონი. 

Lemma: xurjon-i  
Number: 28967  
ხურჯონ-ი (ხურჯონს) იგივეა, რაც ხურუჯინი, ხურუჯუნი, -- ხურჯინი. ეფშა ხურჯონი მიმობუდუ: ქხს, 1, გვ. 303 -- სავსე
ხურჯინი მეკიდა. ხურჯონს ქინანწყია: მ. ხუბ., გვ. 121 -- ხურჯინში ჩააწყვეო. 

Lemma: xut'a  
Number: 28968  
ხუტა (ხუტას) ანთროპ. ხუტა. იგივეა, რაც ხეტუ, ხიტა, ხჷტა, ხუტუ, ხუტუტი. 

Lemma: xut'a  
Number: 28969  
ხუტა, ხუტა! ნოინწ, ნოინწ! შორსდ. ღორის მოხმობა. შდრ. ხუჭა, ხუჭა! 

Lemma: xut'in-i  
Number: 28970  
ხუტინ-ი (ხუტინს) იგივეა, რაც ხუტინუა, -- მშვიდი ძილი, კრუტუნი. 

Lemma: xut'inua  
Number: 28971  
ხუტინუა (ხუტინუას) სახელი ხუტინუნს ზმნისა -- მშვიდად ძილი, კრუტუნი. ბაღანას გვალო ჯგირო ლურს, ხუტინუნს --
ბავშვს ძალიან კარგად, მშვიდად ძინავს, -- კრუტუნებს. ხუტინუნს (მხოლოდ აწმყოს წრის მწკრივებში) გრდუვ. კრუტუნებს.
ხუტინუნს (იყენ. დიიხუტინუანს მშვიდად დაიძინებს, დიიხუტინუუ მშვიდად დაიძინა, დუუხუტინუაფუ მშვიდად დაუძინია, დონოხუტინუე(ნ)
მშვიდად დაიძინებდა თურმე) გრდუვ. საშ.- მოქმ. მშვიდად ძინავს, კრუტუნებს. 

Lemma: xut'ol-i  
Number: 28972  
ხუტოლ-ი (ხუტოლ/რს) {ჩა}ხუტება. ხუტოლი, ხუტოლი, გურც ქჷმახუტოლი: მასალ., გვ. 25 -- მეხუტე (ხუტება), მეხუტე,
გულში ჩამეხუტე. იხ. ხუტოლაფა, ხუტოლუა. შდრ. საბა: ხუტილი მოხვევასავით. 



Lemma: xut'olapa  
Number: 28973  
ხუტოლაფა (ხუტოლაფას) სახელი ოხუტოლუ(ნ), იხუტოლუანს ზმნათა -- ჩახუტება, ჩაკვრა. უჩა ზღვასჷ ოხუტოლუ
ედემიში სქვამი გური: მასალ., გვ. 18 -- შავ ზღვას ეხუტება ედემის ლამაზი გული. მი რე, ხურხის გოხუტოლუნ: ქხს, 1, გვ. 74
-- ვინაა, ყელში რომ გეხუტება. ართ ჸოროფილი მათ ქოპუნს, გურიშა მიხუტოლუანს: ქხს, 1, გვ. 81 -- ერთი შეყვარებული
მეც მყავს, გულში მიხუტებს. ქეთე, ღორონთი ქორწანსუ-და, თედო ქიიხუტოლეე!: ი. ყიფშ., გვ. 131 -- ქეთო, ღმერთი თუ
გწამს, თედო ჩაიხუტე. ოხუტოლუანს (ოხუტოლუუ {ჩა}ახუტა, უხუტოლუაფუ {ჩა}უხუტებია, ნოხუტოლაფუე(ნ) ახუტებდა თურმე) გრდმ.
ახუტებს. იხუტოლუანს (ქიიხუტოლუუ ჩაიხუტა, ქუუხუტოლუაფუ ჩაუხუტებია) გრდმ. სათავ. ქც. ოხუტოლუანს ზმნისა -- იხუტებს.
უხუტოლუანს (ქუუხუტოლუუ ჩაუხუტა, ქუუხუტოლუაფუ ჩაუხუტებია) გრდმ. სასხვ. ქც. ოხუტოლუანს ზმნისა -- უხუტებს. ოხუტოლუ(ნ)
(მხოლოდ აწმყოს წრის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. ეხუტება. ახუტოლუუ(ნ) (ქაახუტოლუ ჩაეხუტა, ქოხუტოლაფუ ჩახუტებია) გრდუვ.
ვნებ. ოხუტოლუანს ზმნისა -- {ჩა}ეხუტება. იხუტოლე(ნ), იხუტოლინე(ნ) (იხუტოლინუ შესაძლებელი გახდა {ჩა}ხუტება, -- , -- )
გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. იხუტოლუანს ზმნისა -- შეიძლება {ჩა}იხუტო ({ჩა}ხუტება). ახუტოლე(ნ), ახუტოლინე(ნ) (ახუტოლინუ
შეძლო {ჩა}ეხუტებინა, -- , ნოხუტოლაფუე(ნ) შესძლებია {ჩა}ხუტება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უხუტოლუანს ზმნისა -- შეუძლია
{ჩა}იხუტოს. ოხუტოლაფუანს (ოხუტოლაფუუ ახუტებინა, უხუტოლაფუაფუ უხუტებინებია, ნოხუტოლაფუე(ნ) ახუტებინებდა თურმე) კაუზ.
ოხუტოლუანს ზმნისა -- ახუტებინებს. მახუტოლაფალ/რი მიმღ. მოქმ. {ჩა}მხუტებელი. ოხუტოლაფარი მიმღ. ვნებ. მყ.
{ჩა}სახუტებელი. ხუტოლაფირი მიმღ. ვნებ. წარს. {ჩა}ხუტებული. ნახუტოლეფი მიმღ. ვნებ. წარს. {ჩა}ნახუტები. ნახუტოლაფუერი მიმღ.
ვნებ. წარს. {ჩა}ხუტების საფასური. უხუტოლაფუ მიმღ. უარყ. {ჩა}უხუტებელი. 

Lemma: xut'olapir-i  
Number: 28974  
ხუტოლაფირ-ი (ხუტოლაფირს) მიმღ. ვნებ. წარს. ოხუტოლუ, ოხუტოლუანს ზმნათა -- ჩახუტებული. 

Lemma: xut'olua  
Number: 28975  
ხუტოლუა (ხუტოლუას) იგივეა, რაც ხუტოლაფა. 

Lemma: xut'or-i  
Number: 28976  
ხუტორ-ი (ხუტორს) კვნეტა, ტკვერა, ხვრა, ხრამუნი. 

Lemma: xut'orua  
Number: 28977  
ხუტორუა (ხუტორუას) სახელი ხუტორუნს ზმნისა -- 1. კვნეტა; ღრღნა, ხვრა, ხრამუნი. ცხვინიშა ნეძი გიმამიძჷ, ჭუკი
უხუტორუანცჷ: ი. ყიფშ., გვ. 148 -- სხვენში ნიგოზი (კაკალი) მაქვს (მიდევს), თაგვი ახრამუნებს. უდაჩხჷრეთ დობჭვი დო
უკიბირეთ დობხუტორი: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 175 -- უცეცხლოდ შევწვი და უკბილოდ ჩავახრამუნე. 2. იგივეა, რაც ხოტორუა, --
გაკრეჭა თმისა მანქანით ან მაკრატლით, -- ხოტვრა. ხუტორუნს (გოხუტორუ გახრა, გუუხუტორუ გაუხრავს, გონოხუტორუე(ნ) გახრავდა
თურმე) გრდმ. ხრავს, ახრამუნებს; ხოტრავს. გინმოხუტორუნს (გეგნოხუტორუ გადახოტრა, გეგნუუხუტორუ გადაუხოტრავს) გრდმ.
ხოტრავს. იხუტორუ{უ}(ნ) (გიიხუტორუ გაიხრა, გოხუტორე{ლე}(ნ) გახრულა) გრდუვ. ვნებ. ხუტორუნს ზმნისა -- იხვრება, იტკვერება.
გინმიიხუტორუ{უ}(ნ) (გეგნიიხუტორუ გადაიხოტრა, გეგნოხუტორე{ლე}(ნ) გადახოტრილა) გრდუვ. ვნებ. ხუტორუნს ზმნისა -- იხოტრება.
ახუტორუ{უ}(ნ) (გაახუტორუ გაეხრა, გაეტკვერა; გოხუტორუუ გახვრია, გასტკვერია) გრდუვ. ვნებ. ხუტორუნს ზმნისა -- ეხვრება,
ეტკვერება. გინმაახუტორუ{უ}(ნ) (გეგნაახუტორუ გადაეხოტრა, გეგნოხუტორუუ გადახოტვრია) გრდუვ. ვნებ. ხუტორუნს ზმნისა --
ეხოტრება. იხუტორე(ნ) (იხუტორუ შესაძლებელი გახდა შეხრამუნება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ხუტორუნს ზმნისა -- შეიძლება
ხვრა, შეხრამუნება. ახუტორე(ნ) (ახუტორუ შეძლო {შე}ეხრამუნებინა, {გადა}ეხოტრა; -- , ნოხუტორუე(ნ) შესძლებია ხვრა,
{გადა}ხოტვრა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ხუტორუნს ზმნისა -- შეუძლია {შე}ახრამუნოს; {გადა}ხოტროს. ოხუტორაფუანს
(ოხუტორაფუუ ახრამუნებინა, უხუტორაფუაფუ უხრამუნებინებია, ნოხუტორაფუე(ნ) ახრამუნებინებდა თურმე) კაუზ. ხუტორუნს ზმნისა --
ახრამუნებინებს, ატკვერინებს. გინმაახუტორაფუანს (გეგნაახუტორაფუუ გადაახოტვრინა, გეგნუუხუტორაფუაფუ გადაუხოტვრინებია)
კაუზ. გინმოხუტორუნს ზმნისა -- ახოტვრინებს. მახუტორალი მიმღ. მოქმ. მტკვერელი, {შე}მხრამუნებელი. გინმახუტორალი მიმღ.
მოქმ. გადამხოტრავი. ოხუტორალი მიმღ. ვნებ. მყ. სატკვერი, {შე}სახრამუნებელი. გინაახუტორალი მიმღ. ვნებ. მყ. გადასახოტრი.
ხუტორილი მიმღ. ვნებ. წარს. {შე}ტკვერილი, {შე}}ხრამუნებული. გინოხუტორილი მიმღ. ვნებ. წარს. გადატკვერილი;
გადახოტრილი. ნახუტორა მიმღ. ვნებ. წარს. ნატკვერი, {შე}ნახრამუნები. გინნახუტორა მიმღ. ვნებ. წარს. გადანატკვერი;
გადანახოტრი. ნახუტორუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ტკვერის, {შე}ხრამუნების საფასური. გინნახუტორუერი მიმღ. ვნებ. წარს.
გადახოტვრის საფასური. {უგუ}უხუტორუ მიმღ. უარყ. უტკვერი, {შე}უხრამუნებელი. უგნუუხუტორუ მიმღ. უარყ. გადაუხოტრავი.შდრ.
გუდორუა; ლაზ. ხოტორუ გაკრეჭა თმის, მატყლის (ნ. მარი). 

Lemma: xut'u  
Number: 28978  
ხუტუ (ხუტუს) ანთროპ. იხ. ხუტა. 

Lemma: xut'ua  
Number: 28979  
ხუტუა (ხუტუას) იგივეა, რაც ხუტოლი, -- ხუტება. სი მახუტი, ნანასქუა: ქხს, 1, გვ. 258 -- შენ ჩამეხუტე, ნანა შვილო. ხეხუ
კჷდჷრც ქეგიჭყვართი, აწი ქოხუტი: ი. ყიფშ., გვ. 137 -- ხელი (ხელუკა) მკერდზე დაიდევი (გაიშხვართე), აწი ჩაიხუტე. 

Lemma: xut'uapa  
Number: 28980  
ხუტუაფა (ხუტუაფას) იგივეა, რაც ხუტოლაფა, ხუტუა, -- {ჩა}ხუტება. (ქომიძირუდა) ხურხიშა მიხუტუანდე დო სქანი თუმაში
ქუჩუჩის კისერც მიქვაჩუანდე -- (მენახე) ყელში მიხუტებდე და შენი თმის ქუჩუჩს კისერზე მიალერსებდე (მილამუნებდე). 

Lemma: xut'urua  
Number: 28981  
ხუტურუა (ხუტურუას) მოფერ. {ჩა}სახუტებელი. ჩქიმი ხუტურუა ბოში! -- ჩემი სახუტებელი ბიჭი! 

Lemma: xut'ut'-i  
Number: 28982  
ხუტუტ-ი (ხუტუტის) ანთროპ. იგივეა, რაც ხუტა, ხუტუ... 

Lemma: xuu  



Number: 28983  
ხუუ (ხუუს) იგივეა, რაც ხუ, -- პეშვი. 

Lemma: xupin-i  
Number: 28984  
ხუფინ-ი (ხუფინს) 1. ხმაბაძ. წყლის დინების ყრუ და წყნარი ხმიანობა. წყარი მიიხუფინუ (ხუფინით მეურს) -- წყალი
ხუილით (ხმაურით) მიედინება. 2. მხიარული, სასიამოვნო ლაპარაკი. ხუფინუნცჷ -- სასიამოვნოდ ლაპარაკობს. 

Lemma: xupua  
Number: 28985  
ხუფუა (ხუფუას) სახელი ხუფუნს ზმნისა -- ხუილი, წყლის ხუილით დინება. გადატ. ერთბაშად ხმაურით ბევრის (მაგ.,
ღვინის...) დალევა; ამოხვრეპა. წყარი ხჷმადოთჷრელი გვალეფიშე მოხუფუნც: ყაზაყ., 26.03.1931, გვ. 3 -- წყალი
(მდინარე) ხმაშეცვლილი მთებიდან მოქუხს (ხუილით მოედინება). გეშახუფუნს, გეშაღუწუნსუ: ქხს, 1, გვ. 13 -- ამოხვრეპს,
ამოწრუპავს. ხუფუნს (გეხუფუ ერთბაშად ხმაურით დალია, გეუხუფუ ერთბაშად შეუსვამს, გენოხუფუე(ნ) ერთბაშად შესვამდა თურმე)
გრდმ. ერთბაშად ბევრს ხმაურით სვამს, -- ხვრეპს. 

Lemma: xushet  
Number: 28986  
ხუშეთ ზმნზ. ბევრს; ბლომად. თვითან ბუნება ხუშეთ ირზენს ოდიარეს -- თვითონ ბუნება ბლომად იძლევა ბალახს. შდრ.
ხუშუა. 

Lemma: xushel-i  
Number: 28987  
ხუშელ-ი (ხუშელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ხუშანს ზმნისა -- {მო}გროვილი, {მო}ხვეტილი; {გამო}გვილი. 

Lemma: xushtara  
Number: 28988  
ხუშთარა (ხუშთარას) იხ. ხუშტარა. 

Lemma: xushil/r-i  
Number: 28989  
ხუშილ/რ-ი (ხუშილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ხუშანს ზმნისა, -- იგივეა, რაც ხუშელი, -- {მო}გროვილი, {და}გვილი. ქოთომი
ხუშილს ქოძირუნსინი, გური ერიებუნია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 143 -- ქათამი დაგვილს რომ ნახავს, გული ერევაო. 

Lemma: xusht'ara  
Number: 28990  
ხუშტარა (ხუშტარას) სადურგლო ხელსაწყო -- გრძელი შალაშინი. შდრ. გურ., ზ.- იმერ. ხუშტარა გრძელი შალაშინი (ა. ღლ.).

Lemma: xusht'orua  
Number: 28991  
ხუშტორუა (ხუშტორუას) იგივეა, რაც ხუტორუა, -- ხმაურით (ხრამუნით) ჭამა. ხუშტორუნს (დოხუშტორუ შეახრამუნა, დოუხუშტორუ
შეუხრამუნებია, დონოხუშტორუენ) შეახრამუნებდა თურმე) გრდმ. ხმაურით ჭამს. 

Lemma: xusht'ur-i  
Number: 28992  
ხუშტურ-ი (ხუშტურს) ახირებული სურვილი, ჟინი, -- ხუშტური. მუში ხუშტური უღუ -- თავისი ჟინი აქვს. ხუშტურია კოჩი --
ხუშტურა კაცი. 

Lemma: xusht'urapa  
Number: 28993  
ხუშტურაფა (ხუშტურაფას) იხ. ათოხუშტურაფა. 

Lemma: xushua  
Number: 28994  
ხუშუა (ხუშუას) სახელი ხუშანს//ხუშუნს ზმნისა -- {მო}გროვება; {და}გვა, ხვეტა. საქვარუა დიიჭყჷ, ხუშუნს, ირფელს ორთჷ:
მ. ხუბ., გვ. 175 -- საქმიანობა დაიწყო, გვის, ყველაფერს აკეთებს. ტვერს ხუშანს -- მტვერს გვის (აგროვებს). ხუშანს // ხუშუნს
(დოხუშუუ დაგავა, მოაგროვა; დუუხუშუუ დაუგვია, მოუგროვებია; დონოხუშუე(ნ) დაგვიდა, მოაგროვებდა) გრდმ. ნაგავს აგროვებს; გვის.
იხუშანს // იხუშუნს (დიიხუშუ დაიგროვა, დაიგავა; დუუხუშუ დაუგვია, დაუგროვებია) გრდმ. სათავ. ქც. ხუშანს//ხუშუნს ზმნისა --
იგვის (თავისთვის), იგროვებს (ნაგავს). უხუშანს // უხუშუნს (დუუხუშუ დაუგავა, დაუგროვა; დუუხუშუ დაუგვია, მოუგროვებია) გრდმ.
სასხვ. ქც. ხუშანს//ხუშუნს ზმნისა -- უგვის, უგროვებს (ნაგავს). იხუშუ{უ}(ნ) (დიიხუშუ დაიგავა, მოგროვდა; დოხუშე{ლ/რე}(ნ) დაგვილა,
დაგროვილა) გრდუვ. ვნებ. ხუშანს//ხუშუნს ზმნისა -- იგვება, გროვდება (ნაგავი). ახუშუ{უ}(ნ) (დაახუშუ დაეგვა, დაუგროვდა;
დოხუშუუ დაჰგვია, დაჰგროვებია) გრდუვ. ვნებ. ხუშანს//ხუშუნს ზმნისა -- ეგვება, უგროვდება (ნაგავი). იხუშე(ნ) // იხუშენე(ნ)
(იხუშენუ შესაძლებელი გახდა დაგვა, დაგროვება; -- ; -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ხუშანს//ხუშუნს ზმნისა -- შეიძლება დაიგავოს,
დაგროვდეს (ნაგავი). ახუშე(ნ) // ახუშენე(ნ) (ახუშენუ შეძლო {და}ეგავა, {და}ეგროვებინა; -- ; -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
უხუშანს//უხუშუნს ზმნისა -- შეუძლია {და}გავოს, {და}აგროვოს. ოხუშაფუანს (ოხუშაფუუ აგვევინა, აგროვებინა; უხუშაფუაფუ
უგვევინებია, უგროვებინებია; ნოხუშაფუაფუე(ნ) აგვევინებდა, აგროვინებდა თურმე) კაუზ. ხუშანს//ხუშუნს ზმნისა -- აგვევინებს,
აგროვებინებს. მახუშალი მიმღ. მოქმ. {და}მგველი; {მო}მგროვებელი. ოხუშალი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}საგველი; {და}საგროვებელი.
ხუშილი, ხუშელ/რი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}გვილი; {და}გროვილი. ნახუშა მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნაგვი; {და}ნაგროვი. ნახუშუერი მიმღ.
ვნებ. წარს. {და}გვის, {და}გროვების საფასური. უხუშუ მიმღ. უარყ. {და}უგველი; {და}უგროვებელი. 

Lemma: xushkor-i  
Number: 28995  
ხუშქორ-ი (ხუშქორს) ხრაშუნით მადიანი ჭამა. 

Lemma: xushkorua  
Number: 28996  
ხუშქორუა (ხუშქორუას) იგივეა, რაც ხუშტორუა, -- სახელი ხუშქორუნს ზმნისა -- ხრაშა-ხრუშით, ხრამუნით ჭამა. ატამას



ხუშქორუნს -- ატამს ხრაშა-ხრუშით ჭამს. იხ. ოხუშქორაია. 

Lemma: xucol-i  
Number: 28997  
ხუცოლ-ი (ხუცოლ/რს) იხ. ხუცოლუა. 

Lemma: xucolir-i  
Number: 28998  
ხუცოლირ-ი (ხუცოლირს) მიმღ. ვნებ. წარს. ხუცოლუნს ზმნისა -- {და}ჩვრეტილი, {და}ხვრეტილი. ხუცოლირი ჸვალი
მიჸორს -- დაჩვრეტილი (დახვრეტილი) ყველი მიყვარს. 

Lemma: xucolua  
Number: 28999  
ხუცოლუა (ხუცოლუას) სახელი ხუცოლუნს ზმნისა -- ჩვრეტა, ხვრეტა. სინჩხეს ჸვალი დოჩუნდუ დო დიხუცოლუუ -- სიცხეში
ყველი აფუვდება და დაიჩვრიტება. იხუცოლუ{უ}(ნ) (დიიხუცოლუ დაიჩვრიტა, დოხუცოლე{რე}(ნ) დაჩვრეტილა) გრდუვ. ვნებ.
ხუცოლუნს ზმნისა -- იჩვრიტება. იხუცოლე(ნ) (იხუცოლუ შესაძლებელი გახდა {და}ჩვრეტა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
ხუცოლუნს ზმნისა -- შეიძლება {და}იჩვრიტოს (//{და}ჩვრეტა). ახუცოლე(ნ) (ახუცოლუ შეძლო {და}ეჩვრიტა, -- , დონოხუცოლუე(ნ)
შესაძლებია დაეჩვრიტა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უხუცოლუნს ზმნისა -- შეუძლია {და}ჩვრიტოს. ხუცოლირი მიმღ. ვნებ. წარს.
{და}ჩვრეტილი. ნახუცოლა მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნაჩვრეტი. უხუცოლუ მიმღ. უარყ. {და}უჩვრეტელი. 

Lemma: xuch'apa  
Number: 29000  
ხუჭაფა (ხუჭაფას) იგივეა, რაც ხუჭუა, -- სახელი ხუჭუნს ზმნისა -- ხუჭვა. ხოლოს ქალაიდოხოდჷ დო თოლც დოუჭყანც
ხუჭაფას: მასალ., გვ. 104 -- ახლოს დაგიჯდება და თვალს დაუწყებს ხუჭვას. 

Lemma: xuch'il/r-i  
Number: 29001  
ხუჭილ/რ-ი (ხუჭილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ხუჭუნს ზმნისა -- {და}ხუჭული; უშნოდ დანაოჭებული; {და}ქობილი. ხოლო რენა თაქ
შხვანერი სუმარეფი, ხუჭილი შარვალამეფი: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 97 -- კიდევ არიან აქ სხვანაირი სტუმრები:
დაქობილი შარვლიანები. იხ. ხუნჭილი. 

Lemma: xuch'or-i  
Number: 29002  
ხუჭორ-ი (ხუჭორს) იგივეა, რაც ხუტორი, -- 1. ხვრა, ხრამუნი, ტკვერა. ძვალი ქამლეჸოთუ პიჯიშა დო სქვამას დოხუჭორუ -
- ძვალი ჩაიდო პირში და ლამაზად ჩაახრამუნა (დატკვირა). 2. იგივეა, რაც ხუტორუა, -- ხოტვრა. თუმა გეგნუხუჭორეს -- თმა
გადაუხოტრეს. 

Lemma: xuch'orua  
Number: 29003  
ხუჭორუა (ხუჭორუას) იგივეა, რაც ხუტორუა. 

Lemma: xuch'ua  
Number: 29004  
ხუჭუა (ხუჭუას) სახელი ხუჭუნს ზმნისა -- 1. ხუჭვა (თვალისა). 2. უშნოდ დანაოჭება, ფხუწვა, ხუჭვა (ნაკერისა). ხუჭუნს (დოხუჭუ
დახუჭა, მოფხუწა; დოუხუჭუ დაუხუჭავს, მოუფხუწავს) გრდმ. ხუჭავს; ფხუწავს. იხუჭუნს (დიიხუჭუ დაიხუჭა, მოიფხუწა; დუუხუჭუ
დაუხუჭავს, მოუფხუწავს; დონოხუჭუე(ნ) დახუჭავდა, მოფხუწავდა თურმე) გრდმ. სათავ. ქც. ხუჭუნს ზმნისა -- იხუჭავს (თვალს);
იფხუწავს (ნაკერს). უხუჭუნს (დუუხუჭუ დაუხუჭა, მოუფხუწა; დუუხუჭუ დაუხუჭავს, მოუფხუწავს) გრდმ. სასხვ. ქც. ხუჭუნს ზმნისა --
უხუჭავს; უფხუწავს (ნაკერს). იხუჭუ{უ}(ნ) (დიიხუჭუ დაიხუჭა, მოიფხუწა; დოხუჭე{ლ/რე}(ნ) დახუჭული; მოფხუწულა) გრდუვ. ვნებ.
ხუჭუნს ზმნისა -- იხუჭება (თვალი); იფხუწება (ნაკერი). ახუჭუ{უ}(ნ) (დაახუჭუ დაეხუჭა, მოეფხუწა; დოხუჭუუ დახუჭვია, მოჰფხუწვია)
გრდუვ. ვნებ. უხუჭუნს ზმნისა -- ეხუჭება (თვალი); ეფხუწება (ნაკერი). იხუჭე(ნ)//იხუჭენე(ნ) (იხუჭენუ შესაძლებელი გახდა
{და}ხუჭვა, {მო}ფხუწვა; -- ; -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ხუჭუნს ზმნისა -- შეიძლება {და}იხუჭოს; {მო}იფხუწოს. ახუჭე(ნ)//ახუჭენე(ნ)
(ახუჭენუ შეძლო {და}ეხუჭა, {მო}ეფხუწა; -- ; დონოხუჭუე(ნ) შესძლებია დახუჭვა, მოფხუწვა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უხუჭუნს ზმნისა --
შეუძლია {და}ხუჭოს (თვალი); {მო}ფხუწოს (ნაკერი). ოხუჭაფუანს (ოხუჭაფუუ ახუჭვინა, აფხუწვინა; უხუჭაფუაფუ უხუჭვინებია,
უფხუწვინებია; ნოხუჭაფუე(ნ) ახუჭვინებდა, აფხუწვინებდა თურმე) კაუზ. ხუჭუნს ზმნისა -- ახუჭვინებს, აფხუწვინებს. მახუჭალი მიმღ.
მოქმ. {და}მხუჭავი; {მო}მფხუწავი. ოხუჭალი მიმღ. ვნებ. მყ. {და}სახუჭი; {მო}საფხუწი. ხუჭილ/რი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ხუჭული;
{მო}ფხუწული. ნახუჭა მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნახუჭი; {მო}ნაფხუწი. ნახუჭუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ხუჭვის; {მო}ფხუწვის
საფასური. უხუჭუ მიმღ. უარყ. {და}უხუჭავი; {მო}უფხუწავი.შდრ. ხუნჭუა. 

Lemma: xuch'uch'-i  
Number: 29005  
ხუჭუჭ-ი (ხუჭუჭის) ხუჭუჭი; კუჭუჭი (ი. ყიფშ.). ართ ბოშიშა თუმა ღჷრჷ სქანი ხუჭუჭი: ი. ყიფშ., გვ. 136 -- ერთ ბიჭად თმა ღირს
შენი ხუჭუჭი. იხ. კუჭუჭი. 

Lemma: xuxa  
Number: 29006  
ხუხა (ხუხას) ანთროპ. ხუხა. შდრ. ხუხუ, ხუხუნი, ხუხუტი. 

Lemma: xuxin-i  
Number: 29007  
ხუხინ-ი (ხუხინს) ხმაბაძვ. 1. ღრმა, უშფოთველი, ტკბილი ძილი, -- ფშვინვა; ხუხუნი. სერით ირო გილუოცაცა, დღაშით
დიფხუხინუა: ქხს, 1, გვ. 304 -- ღამით ყოველთვის ფეხაკრეფით დავდივარ, დღისით ვხვრინავ (ტკბილად ვიძინებ).
დიხუხინე, გოლვაფირო, სქანი ჭირი მა!: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 25 -- დაიძინე, გენაცვალე, შენი ჭირი მე! 2. წყლის დუდუნი,
დინების ყრუ ხმა. 3. კატის კრუტუნი. ხუხინუნს (ხუხინუ ტკბილად იძინა, იხუხუნა; უხუხინუ ტკბილად უძინია, უხუხუნია; ნოხუხინუე(ნ)
ტკბილად ეძინა თურმე) გრდუვ. საშ.- მოქმ. ხუხუნებს, ტკბილად ძინავს. იხ. ხირთინი. შდრ. ტოპონ. ოხუხინე ეწოდება
მიწისქვეშა მდინარეს (პ. ცხად., ტოპონ., გვ. 49). ქიზიყ. ხუხუნი ქარის ხმა. ხევის ხმა (დიალექტ., გვ. 612). 

Lemma: xuxinua  



Number: 29008  
ხუხინუა (ხუხინუას) იგივეა, რაც ხუხინი, ხუტინი, -- მშვიდი ძილი, -- ხუხუნი. 

Lemma: xuxu  
Number: 29009  
ხუხუ (ხუხუს) ანთროპ. იხ. ხუხა. 

Lemma: xuxua  
Number: 29010  
ხუხუა (ხუხუას) სახელი ხუხუნს ზმნისა -- ერთბაშად გადაკვრა სასმელისა (არაყი, ღვინო...), ხუხვა. ართი ყანწი გეხუხუნი,
მაჟირა მიითხუუ -- ერთი ყანწი რომ გადახუხა, მეორე მოითხოვა. ხუხუნს (გეხუხუ გადახუხა, გეუხუხუ გადაუხუხავს, გენოხუხუე(ნ)
გადახუხავდა თურმე) გრდმ. ხუხავს. ოხუხაფუანს (ოხუხაფუუ ახუხვინა, უხუხაფუაფუ უხუხვინებია, ნოხუხაფუე(ნ) ახუხვინებდა თურმე)
კაუზ. ხუხუნს ზმნისა -- ახუხვინებს. მახუხალი მიმღ. მოქმ. მხუხავი; მსმელი. ოხუხალი მიმღ. ვნებ. მყ. სახუხავი; სასმელი. ხუხილ/რი
მიმღ. ვნებ. წარს. {გადა}ხუხული; {შე}სმული. ნახუხა მიმღ. ვნებ. წარს. ნახუხი, {შე}ნასვამი. ნახუხუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ხუხვის,
{შე}სმის საფასური. 

Lemma: xuxub-i  
Number: 29011  
ხუხუბ-ი (ხუხუბის) ღრმა თეფში (დ. ფიფია). 

Lemma: xuxun-i  
Number: 29012  
ხუხუნ-ი (ხუხუნს) ანთროპ. იხ. ხუხუ. 

Lemma: xuxut'-i  
Number: 29013  
ხუხუტ-ი (ხუხუტის) ანთროპ. იხ. ხუხა, ხუხუ. 

Lemma: xuj-i  
Number: 29014  
ხუჯ-ი (ხუჯის, ხუს) მხარი. ეშმაკიქ ხუჯი მირთუ: ქხს, 1, გვ. 73 -- ეშმაკმა მხარი მიქცია. ვავორექჷ ჩქიმი ხუსუ: ი. ყიფშ., გვ.
125 -- არ ვარ გუნებაზე, ხასიათზე (ჩემს მხარზე). ბაბუს მოთა ხუს კილახედუა დო გორუნდუა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 17 --
ბაბუას შვილიშვილი მხარზე ეჯდა და ეძებდაო. ხუც ალურდჷ: აია, 1, გვ. 23 -- მხარში ედგა. ხუჯიშა ქიგილეეხუნუ ბადიდი: ი.
ყიფშ., გვ. 40 -- მხარზე შეისვა მოხუცი. ქ ხუს ალარინა მხარში ამოდგომა; გადატ. მხარდაჭერა, მიმხრობა. ქხუჯიშა გენჯირა
მხრებზე დაწოლა; გადატ. ტვირთად დადება: ხუს გეჯანუ თელი ოჯახი -- მხრებზე აწევს მთელი ოჯახი, -- ის არჩენს მთელს
ოჯახს. ქ ხუჯიში გასწორება მხრების გასწორება; გადატ. გატოლება. ხუჯი გუუსწორუ -- გაუტოლდა. ქ ხუჯიში დაკება //
დაკინება მხრის დაჭერა; გადატ. მიმხრობა. ხუს დუუკინენს -- მხარს დაუჭერს, მიემხრობა, გამოექომაგება. ქ ხუჯიში
ერთა//ერთუალა მხრის აქცევა, -- გზის გაგნების უნარის დაკარგვა. ხუჯიქ ეართუ -- მხარი ექცა, დაიბნა, ორიენტაცია
დაკარგა. ხუჯი ეურთუ -- მხარი აუქცია, გვერდი აუარა. ქ ხუჯიში ეწურუა მხრის აწურვა (აჩეჩა): ხუჯი გეიწურუ -- მხრები
აიჩეჩა, გაუკვირდა. ქ ხუჯიში თირუა მხრის შეცვლა: ხუს ითირანს მალმალაშე -- მხარს იცვლის ხშირად: ერთი გვერდიდან
მეორე გვერდზე გადაბრუნდება ხოლმე. ქხუჯიში სკვამება//სქვამება მხრის დამშვენება: ხუს უსკვამანს -- მხარს უმშვენებს,
მასთანაა, გვერდში უდგას. ქ ხუჯიშა მობუნა მხარზე მოკიდება: თელი ოჯახი ხუს მააბუ -- მთელი ოჯახი მხრებზე ჰკიდია, --
ოჯახს არჩენს. შდრ. ხუჯიშა გენჯირა. ქ ხუჯიში მოწმობა მხრის დამოწმება; გადატ. დადასტურება. აჸა, ხუჩქით დამიმოწმუ -
- აი მხარმაც დამიმოწმა; დამიდასტურა, რასაც ვამბობ. ქხუჯიში ხუჯიშა მეჩამა: ხუჯი ხუს ქიმეფჩათია -- მხარი მხარს
მივცეთ, -- მხარი დავუჭიროთ ერთმანეთს, დავეხმაროთო. ქ ხუჯი მარზენს, ვარე ჯგირო საქმე -- წინასწარ ვგრძნობ (მხარი
მაძლევს), არაა კარგად საქმე. შდრ. ლაზ. მხუჯი//ფხუჯი მხარი (ნ. მარი). 

Lemma: xujala  
Number: 29015  
ხუჯალა (ხუჯალას) იხ. ხუჯაფა, ხუჯება. 

Lemma: xujapa  
Number: 29016  
ხუჯაფა (ხუჯაფას) იხ. ხუჯალა, ხუჯება. 

Lemma: xujeba  
Number: 29017  
ხუჯება (ხუჯებას) სახელი ეხუჯებუ(ნ), ოხუჯუ(ნ) ზმნათა -- მოწონება, მოწყობა; ხერხება; მხრის აბმა. მუდგა ჯგჷრც
შეხვადასჷნი, ვეხუჯებუ იში თოლც: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 36 -- რაც გინდა რომ კარგი შეხვდეს, არ მოეწონება (მოაწყობს) მის
თვალს. ასე შურო ვამოხუჯუ: მასალ., გვ. 33 -- ახლა სულ არ მომწონს. ირფელს თის ვაბრალე, მუთი ვემეხუჯებუნი: ქხს, 1,
გვ. 137 -- ყველაფერს იმას ვაბრალებ, რაც არ მომეწონება. ნოსა-დიანთილი ჯგირო უხუჯანა ართიანს -- რძალ-
დედამთილი კარგად ეწყობიან (მხარს უბამენ) ერთმანეთს. ...ხოლო მუთ მუგახუჯენ -- ოჯახის გიიჯინი: ქხს, 1, გვ. 205 --
...კიდევ რასაც მოახერხებ, ოჯახში მიმოიხედე. უხუჯანს (მუუხუჯუუ მხარი აუბა, მოუხუჯუაფუ მხარი აუბია, მონოხუჯაფუე(ნ)//მონოხუჯებუე(ნ)
მხარს აუბამდა თურმე) გრდმ. მხარს უბამს. ეხუჯებუ(ნ) (ეხუჯუ მოეწონა, ხუჯებუ მოსწონებია, ნოხუჯებუე(ნ) მოსწონდა თურმე) გრდუვ.
ვნებ. მოეწონება. ოხუჯუ(ნ) (იყენ. ეხუჯებუ(ნ) მოეწონება, ეხუჯუ მოეწონა, ხუჯებუ მოსწონებია) გრდუვ. ვნებ. მოსწონს, აწყობს.
მიიხუჯენე(ნ) (მიიხუჯენუ შესაძლებელი გახდა მხრის აბმა, მოხუჯაფერე(ნ) შესაძლებელი გამხდარა მხარი აება, -- ) გრდუვ. შესაძლ.
ვნებ. შეიძლება მხარი აიბას. მაახუჯენე(ნ) (მაახუჯენუ შეძლო მხარი აება, -- , მონოხუჯაფუე(ნ) შესძლებია მხრის აბმა) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. შეუძლია მხარი აუბას; შეეწყოს. მაახუჯებაფუანს (მაახუჯებაფუუ მხარი ააბმევინა, მუუხუჯებაფუაფუ მხარი
აუბმევინებია, მონოხუჯაფუე(ნ) მხარს ააბმევინებდა თურმე) კაუზ. უხუჯანს ზმნისა -- მხარს ააბმევინებს, შეაწყობინებს.
{მო}მახუჯებელი მიმღ. მოქმ. მხარში დგომის შემძლებელი, მხარში ამომდგომი. მაახუჯაფალი//მაახუჯებელი მიმღ. ვნებ. მყ. კარგი
მისადგომი, მხარში ამოსადგომი პიროვნება. მოხუჯაფილი//მოხუჯებული მიმღ. ვნებ. წარს. მხარაბმული. მონახუჯაფუერი//მონახუჯებუერი
მიმღ. ვნებ. წარს. მხარში დგომის საფასური. 

Lemma: xujek'iril-i  
Number: 29018  
ხუჯეკირილ-ი (ხუჯეკირილს) მხარშეკრული. 



Lemma: xujertel-i  
Number: 29019  
ხუჯერთელ-ი (ხუჯერთელს) მხარაქცეული. ტყარი ჩიტი, მუშენი რე, ხუჯერთელო გილურქინი?: ქხს, 1, გვ. 98 -- გარეულო
(ტყის) ჩიტო, რატომაა, მხარაქცეული რომ დადიხარ? 

Lemma: xujinc'ro  
Number: 29020  
ხუჯინწრო (ხუჯინწროს) მხარვიწრო. 

Lemma: xujiparto  
Number: 29021  
ხუჯიფართო (ხუჯიფართოს) მხარფართო, მხარგანიერი. 

Lemma: xujish(i)k'ata  
Number: 29022  
ხუჯიშ(ი)კათა (ხუჯიშ(ი)კათას) მხარდამჭერი, მომხრე. ათენეფი ხუჯიშ კათა რე ათეში -- ესენი ამის მომხრე ხალხია. 

Lemma: xujish(i)osxap'ue  
Number: 29023  
ხუჯიშ(ი)ოსხაპუე (ხუჯიშ(ი)ოსხაპუეს) გუნდური ცეკვის ერთ-ერთი სახეობა, -- ფერხული. აკეთებდნენ წრეს, მოცეკვავეებს
ხელები ჰქოდათ ჩაკიდებული და ფეხის ნელი ნაბიჯით მოძრაობდნენ. 

Lemma: xujishi  
Number: 29024  
ხუჯიში ოსხაპურ-ი (ხუჯიში ოსხაპურს) იგივეა, რაც ხუჯიშ{ი}ოსხაპუე. 

Lemma: xujua  
Number: 29025  
ხუჯუა (ხუჯუას) იხ. ხუჯება; მოხუჯური, ოხუჯური, უხუჯური. 

Lemma: xwalama  
Number: 29026  
ხუ̂ალამა (ხუ̂ალამას) იხ. ხვალამა. 

Lemma: xwale  
Number: 29027  
ხუ̂ალე ზმნზ. იგივეა, რაც ხვალე, -- მარტო. შდრ. ლაზ. ხუ̂ალა მარტო (ნ. მარი). 

Lemma: xwamua  
Number: 29028  
ხუ̂ამუა (ხუ̂ამუას) იგივეა, რაც ხვამუა, -- დალოცვა. ჟირი კოჩი ეკმიიშეს ოხუ̂ამეშა ოხუ̂ამალო: ა. ცაგ., გვ. 97 -- ორი კაცი
ამოდიოდა (ამოდიოდნენ) ეკლესიაში სალოცავად. 

Lemma: xwara  
Number: 29029  
ხუ̂არა (ხუ̂არას) იგივეა, რაც ხვარა, -- 1. ქაჩალი; 2. მოხმარება. 

Lemma: -xe'  
Number: 29030  
-ხჷ იხ. -შახჷ. 

Lemma: xe'bil-i  
Number: 29031  
ხჷბილ-ი (ხჷბილ/რს) იგივეა, რაც ხიბილი, -- ქვის ღობე, ყორე. შდრ. ტოპონ. ხჷბილი -- ადგილი; აგრეთვე აღნიშნავს
კლდეს ან მთას, რომელიც შედგება ქვა-ლოდების ბუნებრივი, ჰორიზონტალური შრეებისაგან (პ. ცხად., ტოპონ., გვ. 38). 

Lemma: xe'bor-i  
Number: 29032  
ხჷბორ-ი (ხჷბორს) კიბორჩხალას სიარული (მ. ძაძ., 2, გვ. 134). 

Lemma: xe'bua  
Number: 29033  
ხჷბუა (ხჷბუას) იგივეა, რაც ხიბუა, -- სახელი ხჷბუნს ზმნისა -- კედლის ამოყვანა მშრალი წყობით ან ქვების დაყორვა -
დახვავებით. 

Lemma: xe'k'ara  
Number: 29034  
ხჷკარა (ხჷკარას) იგივეა, რაც ხაკარა. 

Lemma: xe'ma  
Number: 29035  
ხჷმა (ხჷმას) იგივეა, რაც ხუმა, -- ხმა. წყარი ხჷმა დოთირელი გვალეფიშე მოხუფუნს: ყაზაყ., 26.03.1931, გვ. 3 -- წყალი
(მდინარე) ხმაგამოცვლილი მთებიდან მოქუხს. ხჷმა ქიგეგონ: მ. ხუბ., გვ. 45 -- ხმა გაიგონა. 

Lemma: xe'ma-cxare  
Number: 29036  
ხჷმა-ცხარე (ხჷმა-ცხარეს) ხმა-ცხარე. დოიძახუქია ჭე ხჷმა-ცხარეთია: მ. ხუბ., გვ. 200 -- დაგიძახებო ცოტა ხმა-ცხარითო. 



Lemma: xe'mba  
Number: 29037  
ხჷმბა (ხჷმბას) ჭუჭყი (ი. ყიფშ.). შდრ. ხინდა. 

Lemma: xe'mbam-i  
Number: 29038  
ხჷმბამ-ი (ხჷმბამს) ჭუჭყიანი. შდრ. ხინდამი. 

Lemma: xe'melo  
Number: 29039  
ხჷმელო (ხჷმელოს): ა) ხმელეთი, მხარე, ნაპირი; ბ) ფერდი (ი. ყიფშ.). 

Lemma: xe'nt'k'ir-i  
Number: 29040  
ხჷნტკირ-ი (ხჷნტკირს) იხ. ხინტკირი. 

Lemma: xe'nt'k'ua  
Number: 29041  
ხჷნტკუა (ხჷნტკუას) იხ. ხინტკუა, -- ჭრა, კვეთა; მაგარ საგანზე (მაგ., ხეზე) კვეთის გაკეთება, ამოკვეთა. გადატ. უარყოფა.
ნდემიში მორდილქჷ უფუჩუ, უხჷნტკჷ, მარა ბოშიქ ვადეეჯერჷ: ქხს, 2, გვ. 36 -- დევის გაზრდილმა უფიცა, იუარა, მაგრამ
ბიჭმა არ დაიჯერა. 

Lemma: xe'ndzir-i  
Number: 29042  
ხჷნძირ-ი (ხჷნძირს) იხ. ხინძირი. 

Lemma: xe'rak'il-i  
Number: 29043  
ხჷრაკილ-ი (ხჷრაკილს) იხ. ხიროკილი, -- მიმღ. ვნებ. წარს. ხჷრაკჷნს ზმნისა -- დახრუკული. 

Lemma: xe'radzaga  
Number: 29044  
ხჷრაძაგა (ხჷრაძაგას) იგივეა, რაც ხარაძაგა, -- აფხაზ. რძის საწური (პ. ჭარ.). 

Lemma: xe'rach'il-i  
Number: 29045  
ხჷრაჭილ-ი (ხჷრაჭილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ხჷრაჭუნს ზმნისა -- {და}მწვარი, {და}ხრუკული. თიშ ზალა დო ჭუალასჷ
ხელეფ გაფუდ ხჷრაჭილი: მასალ., გვ. 101 -- იმის ზელასა და ცხობაში ხელები გქონდა დამწვარი (დახრუკული). შდრ.
ხჷრაკილი. 

Lemma: xe'rgin-i  
Number: 29046  
ხჷრგინ-ი (ხჷრგინს) იხ. ხირგინი. 

Lemma: xe'rgola  
Number: 29047  
ხჷრგოლა (ხჷრგოლას) ზოზროხი და გამხდარი; ხანდაზმული (მ. ძაძ., 2, გვ. 137). 

Lemma: xe'rze'k'el-i  
Number: 29048  
ხჷრზჷკელ-ი (ხჷრზჷკელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ხჷრზჷკანს ზმნისა -- დამუწუკებული, დახორკლილი. ირი-დღარი ხოკუათჷ
ხჷრზჷკელი გაფუ დუდი -- ყოველდღიური პარსვით დამუწუკებული (დახორკლილი) გაქვს თავი. 

Lemma: xe'rze'k'ua  
Number: 29049  
ხჷრზჷკუა (ხჷრზჷკუას) სახელი ხჷრზჷკანს ზმნისა -- დამუწუკიანება, დახორკვლა, დაკორძვა. ხე დოუხჷრზჷკუუ
მუდგაქიენი -- ხელი დაუმუწუკიანა რაღაცამაა. ხჷრზჷკანს (დოხჷრზჷკუუ დაუმუწუკიანა, დოუხჷრზჷკუუ დაუმუწუკიანებია,
დონოხჷრზჷკუე(ნ) დაამუწუკიანებდა თურმე) გრდმ. ამუწუკიანებს, ხორკლავს (ხელს, თავს...). ახჷრზჷკუ{უ}(ნ) (დაახჷრზჷკუ
დაუმუწუკიანდა, დოხჷრზჷკუუ დამუწუკიანებია) გრდუვ. ვნებ. ხჷრზჷკანს ზმნისა -- უმუწუკიანდება. ხჷრზჷკელი მიმღ. ვნებ. წარს.
{და}მუწუკიანებული. ნახჷრზჷკა მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ნამუწუკიანები. 

Lemma: xe'rton-i  
Number: 29050  
ხჷრთონ-ი (ხჷრთონს) 1. უშნო, თავგასული საქციელი (მ. ძაძ., 2, გვ. 137). 2. გლეჯა. შდრ. ღირთონი. 

Lemma: xe'rtkin-i  
Number: 29051  
ხჷრთქინ-ი (ხჷრთქინს) ხვრინვა. შდრ. ხირთინი. 

Lemma: xe'rit'ua  
Number: 29052  
ხჷრიტუა (ხირიტუას) იხ. ხირიტუა, ხირატუა. 

Lemma: xe'rok'il-i  
Number: 29053  
ხჷროკილ-ი, ხჷრაკილ-ი (ხჷრო/აკილ/რს) იგივეა, რაც ხიროკილი, -- დახრუკული. 



Lemma: xe're'  
Number: 29054  
ხჷრჷ (ხჷრჷს) ქვა-კლდეებიანი მაღალი ფერდობი (პ. ცხად., ტოპონ., გვ. 27). 

Lemma: xe'rch-i  
Number: 29055  
ხჷრჩ-ი (ხჷრჩის) პატარა მდინარე, რუ, შენაკადი (ი. ყიფშ.). გილალაფირი ხჷრჩიცალო მეწენს ლერსი მარგალური --
ჩამოვარდნილი (მაღლიდან) რუსავით იღვრება ლექსი მეგრული. შდრ. ხჷრჩაფი. 

Lemma: xe'rchap-i  
Number: 29056  
ხჷრჩაფ-ი (ხჷრჩაფის) იგივეა, რაც ხირჩინი, ხირჩუა, -- წყლის დიდი და ძლიერი ნაკადის ხმაურით დინება. 

Lemma: xe'rxe'mel-i  
Number: 29057  
ხჷრხჷმელ-ი (ხჷრხჷმელს) ანატომ. იგივეა, რაც ხირხიმელი. ხჷრხჷმელიში ძვალი ჯოხო აფხა დო კჷსერიში შქას --
ხერხემლის ძვალი ჰქვია ბეჭსა და კისერს შუა ადგილს. შდრ. გორგალი. 

Lemma: xe't'a  
Number: 29058  
ხჷტა (ხჷტას) ანთროპ. იხ. ხიტა, ხუტა. 

Lemma: xe't'on-i  
Number: 29059  
ხჷტონ-ი (ხჷტონს) იხ. ხიტონი. 

Lemma: xe't'onua  
Number: 29060  
ხჷტონუა (ხჷტონუას) იხ. ხიტონუა. ჯოღორი ძვალს ხჷტონჷნს -- ძაღლი ძვალს ხრავს. 

Lemma: xe'cin-i  
Number: 29061  
ხჷცინ-ი (ხჷცინს) იხ. ხიცინი. მიკმალჷ მეშარეფცჷ გურცუ უხჷცინუანცჷ -- გამომვლელ მგზავრებს გულში უღიტინებს. 

Lemma: xe'con-i  
Number: 29062  
ხჷცონ-ი (ხჷცონს) იგივეა, რაც ხჷცინი, -- ქავილი; ღიტინი. 

Lemma: xe'ch'onua  
Number: 29063  
ხჷჭონუა (ხჷჭონუას) იხ. ხიჭონუა. 

Lemma: xe'xonua  
Number: 29064  
ხჷხონუა (ხჷხონუას) იხ. ხიხონუა, -- 1. მღრღნელების მიერ ნიადაგში ხვრელების გაკეთება (მ. ძაძ.); თხრა, ჩიჩქნა. 2.
ღრღნა, ხოხნა. 

Lemma: xe'jaja  
Number: 29065  
ხჷჯაჯა (ხჷჯაჯას) ხსენი. აფხაზურ სიტყვად მიაჩნია პ. ჭარაიას. 

Lemma: xe'jonua  
Number: 29066  
ხჷჯონუა (ხჷჯონუას) იხ. ღიჯონუა, -- უშნოდ ჭამა, ღიჯნა. 

Lemma: xshiras  
Number: 29067  
ხშირას ზმნზ. იგივეა, რაც შხირას, -- ხშირად. 

Lemma: xc'or-i  
Number: 29068  
ხწორ-ი (ხწორს) სწორი. ირფელი ხწორიე -- ყველაფერი სწორია. 

Lemma: xc'oreba  
Number: 29069  
ხწორება (ხწორებას) სახელი ახწორენს ზმნისა -- სწორება. უკული ჩქინი შეთვისებას ვაგახწორენს სამართალი: ეკური,
გვ. 391 -- შემდეგ ჩვენს შეთვისებას ვერ გაასწორებს სამართალი. თის ფიქრენქო, ხასიათის მა სი გამიხწორენქინი: მ.
ხუბ., გვ. 341 -- იმას ფიქრობ, რომ ხასიათს მე შენ გამისწორებ. ვაგახწორენს სამართალი: ქხს, 1, გვ. 135 -- ვერ გაასწორებს
სამართალი. ახწორენს (გაახწორუ გაასწორა, გოუხწორებუ გაუსწორებია, გონოხწორებუე(ნ) გაასწორებდა თურმე) გრდმ. ასწორებს.
უხწორენს (გუუხწორუ გაუსწორა, გუუხწორებუ გაუსწორებია) გრდმ. სასხვ. ქც. ახწორენს ზმნისა -- უსწორებს. იხწორებუ{უ}(ნ)
(გიიხწორუ გასწორდა, გახწორებე{ლ/რე}(ნ) გასწორებულა) გრდუვ. ვნებ. ახწორენს ზმნისა -- სწორდება. ეხწორებუ{უ}(ნ) (გეეხწორუ
გაუსწორდა, გახწორებუუ გასწორებია) გრდუვ. ვნებ. უხწორენს ზმნისა -- უსწორდება. იხწორინე(ნ) (იხწორინუ შესაძლებელი გახდა
გასწორება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ახწორენს ზმნისა -- შეიძლება გასწორდეს. ახწორინე(ნ) (ახწორინუ შეძლო
{გა}ესწორებინა, -- , ნოხწორებუე(ნ) შესძლებია ესწორებინა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უხწორენს ზმნისა -- შეუძლია {გა}ასწოროს.
ოხწორებაფუანს (ოხწორებაფუუ ასწორებინა, უხწორებაფუაფუ უსწორებინებია, ნოხწორებაფუე(ნ) ასწორებინებდა თურმე) კაუზ.
ახწორენს ზმნისა -- ასწორებინებს. გომახწორებელი მიმღ. მოქმ. გამსწორებელი. გაახწორებელი მიმღ. ვნებ. წარს.



გასასწორებელი. გახწორებული მიმღ. ვნებ. წარს. გასწორებული. განახწორები მიმღ. ვნებ. წარს. განასწორები. განახწორებუერი
მიმღ. ვნებ. წარს. გასწორების საფასური. უხწორებუ // უგუხწორებუ მიმღ. უარყ. გაუსწორებელი. 

Letter: j  
ჯ 

Lemma: j  
Number: 29070  
ჯ მეგრულის ჯვარულ თქმაში ენაცვლება დ'ს: ჯო//დო და; ჯუჯი//დუდი თავი; უბეჯური// უბედური უბედური, მიჯამიღანა //
მიდამიღანა წამართმევენ (ქხს, 1, 256). ენა ვაჯეეჯერჷ ჯო განაჭკაჯას გოსხაპუ: ქხს, 1, გვ. 256 -- ეს არ დაიჯერა და
ნახიდარზე (განაჭედზე) გადახტა. 

Lemma: ja  
Number: 29071  
ჯა (//ნჯა) (ჯას//ნჯას//ჯარს: მრ.რიცხვი: ჯალ-ეფ-ი //ნჯალ-ეფ-ი ხეები; ჯალ-ემ/ნს //ნჯალ -ემ/ნს ხეებს) ხე, ძელი. ჯა რექჷ-
და, მუშო მოკო, ჸოროფილი გიგოდვე: კ.სამუშ., ქხპს, გვ. 125 -- ხე თუ ხარ, რად მინდა, შეყვარებული დაგარქვა. ართიქ
თქუ: ართ ჯას ქიგმაბდვათია: მ. ხუბ., გვ. 1 -- ერთმა თქვა, ხეზე ჩამოვდოთო. ართი უნოჸელე ჯარს უკუჩხე ჩიტი გილახედ:
კ.სამუშ., ქხპს, გვ. 174 -- ერთ უტოტო ხეზე უფეხო ჩიტი იჯდა. დიდი ჯალეფი ქოჩანს: ი.ყიფშ., გვ.5 -- დიდ ხეები(კი) დგას.
შდრ.ლაზ. ჯა//ნჯა ხე; ჯალეფე ხეები (ნ.მარი). 

Lemma: jaal-i  
Number: 29072  
ჯაალ-ი (ჯაალს) იხ. ჯალი. 

Lemma: jab-i  
Number: 29073  
ჯაბ-ი (ჯაბის) ჯავრი; დარდი. დიდი ჯაბი, დიდი სევდაქ მიაჩჷ: მ.ხუბ., გვ. 34 -- დიდი ჯავრი, დიდი სევდა მიეცა. ჯაბის მუშენ
ღურუქ: ქხს, 1, გვ. 245 -- ჯავრით რატომ კვდები. სქანი ჯაბით ქობღურუქი: ქხს, 1, გვ. 63 -- შენი დარდით ვკვდები. ჩქიმი დო
სკანი ჸოროფასი ქოლასუნა ჯაბიშენი: ქხს, 1, გვ. 243 -- შენსა და ჩემს სიყვარულს შლიან ჯავრის (შურის) გამო. ქჯაბიში
გაბორებული ჯავრით გაბრუებული: ჯაბიში გაბორებულქ ჸუდეშა ქომორთუ: მ.ხუბ., გვ. 1 -- ჯავრით გაბრუებული სახლში
მოვიდა. ქჯაბიში გოჩიჩინაფილი ჯავრით გაშეშებული. ქჯაბიში ჭება ჯავრის ქონა: მუთუნიში ჯაბი ვააჭე -- არაფრის ჯავრი
არ სჭირს, -- არაფერზე ფიქრობს, დარდი არ აქვს. შდრ. ჯაბრი, ჯარი. 

Lemma: jabarxana(jabarxanas)  
Number: 29074  
ჯაბარხანა(ჯაბარხანას) ძალიან დაბერებული. 

Lemma: jabaq'ula  
Number: 29075  
ჯაბაყულა (ჯაბაყულას) შუა მოსართავი ცხენისა (პ.ჭარ.). ცხენის კუდის ამოსადები თასმა. შდრ.იმერ. ჯაბაყულა შუა
მოსართავი, უნაგირის ბალიშზე გადარტყმული (ვ.ბერ.). 

Lemma: jabeba  
Number: 29076  
ჯაბება (ჯაბებას) სახელი ჯაბენს ზმნისა -- ჯავრობა. ირო თენა იჯაბუ დო გურქ გუხორცქ: ქხს, 1, გვ. 195 -- სულ ეს იჯავრა
და გული გაუსკდა. ჯაბენს (იყენ. იჯაბენს იჯავრებს, იჯაბუ იჯავრა, უჯაბებუ უჯავრია, ნოჯაბებუე(ნ) ჯავრობდა თურმე) გრდუვ საშ-მოქმ.
ჯავრობს. ჯაბენს (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. სტატიკ. ჯავრობს (ის). იჯაბენს (იჯაბუ იჯავრა,
უჯაბებუ უჯავრია, ნოჯაბებუე(ნ) ჯავრობდა თურმე) გრდმ. იჯავრებს. იჯაბე(ნ)//იჯაბინე(ნ) (იჯაბინუ შესაძლებელი გახდა ჯავრობა , -- , -
- ) გრდუვ. შესაძლ.ვნებ. ჯაბენს ზმნისა -- შეიძლება ჯავრობა, დარდი. აჯაბე(ნ)//აჯაბინე(ნ) (აჯაბინუ შეძლო ედარდა, --
ნოჯაბებუე(ნ) შესძლებია ჯავრი) გრდუვ. შესაძლ.ვნებ. ჯაბენს ზმნისა -- შეუძლია იჯავროს, იდარდოს. ოჯაბებაფუანს (ოჯაბებაფუუ
აჯავრებინა, უჯაბებაფუაფუ უჯავრებინებია, ნოჯაბებაფუე(ნ) აჯავრებინებდა თურმე) კაუზ. ჯაბენს ზმნისა -- აჯავრებინებს.
მაჯაბებელიმიმღ. მოქმ. მჯავრებელი. ოჯაბებელი მიმღ.ვნებ.მყ.{საჯავრებელი. ჯაბებული მიმღ.ვნებ.წარს. ჯავრებული. ნაჯაბები/უ
მიმღ.ვნებ.წარს. ნაჯავრები. ნაჯაბებუერი მიმღ.ვნებ. წარს. ჯავრობის, დარდიანობის საფასური. უჯაბებუ მიმღ.უარყ. უჯავრო,
უჯავრებელი. 

Lemma: jabr-i  
Number: 29077  
ჯაბრ-ი (ჯაბრის) 1. ჯავრი. იხ. ჯაბი 2. ჯიბრი, ქიშპი, ჯობნის სურვილი. ბეჟანიშ ჯაბრიშენი ტყურა ქოთქოუ: ი.ყიფშ., გვ.105 --
ბეჟანის ჯიბრით ტყუილი თქვა. 

Lemma: jabreba  
Number: 29078  
ჯაბრება (ჯაბრებას) იგივეა, რაც ჯაბება, -- ჯავრობა, ჯავრიანობა. 

Lemma: jabunak'-i  
Number: 29079  
ჯაბუნაკ-ი (ჯაბუნაკს) 1. ულამაზო, უხეში შესახედავი. 2. დაკორძებული ხე. მუჭო ჯაბუნაკის ქოგუნია -- როგორ ჯაბუნაკს
ჰგავსო, -- რომ იტყვიან, ძალიან ბრაზდებიან. 

Lemma: jabur-i  
Number: 29080  



ჯაბურ-ი (ჯაბურს) ბოტან. ვაზის ჯიში (გ.ელიავა, კატალოგ., გვ. 44). 

Lemma: jag-i(jagis)  
Number: 29081  
ჯაგ-ი(ჯაგის) ძეძვი; ჯაგნარი; ეკლიანი ჩირგვი. 

Lemma: jaga  
Number: 29082  
ჯაგა (ჯაგას) ეძახიან ხარს, კამეჩს (ი.ყიფშ.). ჰოი, ჩქიმი ჯაგა, ჩქიმი ჩელა!: ი.ყიფშ., გვ.167 -- ჰოი, ჩემო ჯაგავ, ჩემო ჩელავ!
იტყვიან ადამიანზედაც: ჩქიმი ჯაგა ბოში -- ჩემი ჯაგა ბიჭი, -- აღნიშნავს ძლიერს, მძლავრს. 

Lemma: jagua  
Number: 29083  
ჯაგუა (ჯაგუას) იგივეა, რაც ძაგუა, -- სახელი ჯაგუნს ზმნისა -- ძეგვა; ჩლუნგი, უფხო თოხით თოხნა; ჯაგის გაჭრა. 

Lemma: jagura  
Number: 29084  
ჯაგურა, ჯაგურია (ჯაგურას, ჯაგურიას). ბლაგვი, ჩლუნგი. მუშოთ მოკო, ე ჯაგურია ხამი მომიღინი! -- რად მინდა, ეს
ჩლუნგი დანა რომ მომიტანე! შდრ. ლაზ. ჯანგარა ჩლუნგი (კაცი, დანა) (ნ. მარი). 

Lemma: jado  
Number: 29085  
ჯადო (ჯადოს) ჯადო. 

Lemma: ja  
Number: 29086  
ჯა დო ქუა (ჯა დო ქუას) ხე და ქვა. ჯა დო ქუას ვოსხუპუქუ: კ.სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 63 -- ხესა და ქვას ვეჭიდები. 

Lemma: ja  
Number: 29087  
ჯა დო ჯა (ჯა დო ჯას) ხე და ხე. ჯა დო ჯა ართიანსჷ მიკიოტირხჷ: ა.ცაგ., გვ. 35; ი.ყიფშ., გვ. 35 -- ხე და ხე ერთმანეთს
ატყდება. ჯა დო ჯათ ზმნზ. ხე და ხედ: გილოურსი ჯა დო ჯათ: ქხს, 1, გვ. 60 -- დადის ხე და ხე. 

Lemma: javar-i(javars)  
Number: 29088  
ჯავარ-ი(ჯავარს) ჯავარი, ძვირფასი ქვა(პ.ჭარ.). 

Lemma: jak'-i  
Number: 29089  
ჯაკ-ი (ჯაკის) მუხის ხის კანისაგან მიღებული ფერადი წყალ-ხსნარი, რომელსაც საღებავად იყენებდნენ. იხ. ჯაკვა. 

Lemma: jak'al-i  
Number: 29090  
ჯაკალ-ი (ჯაკალ/რს) იგივეა, რაც ჯღარკალი. 

Lemma: jak'el-i  
Number: 29091  
ჯაკელ-ი (ჯაკელ/რს) ზოოლ. დეკეული, უშობელი, მეორე წლის ხბო. პილა, ჯაკელ შხვაში რე: ქხს, 1, გვ. 205 -- პილა,
დეკეული სხვისია. შდრ. იმერ. ჯაკელი მეორე წლის ხბო (ვ.ბერ.). 

Lemma: jak'ela  
Number: 29092  
ჯაკელა, ჯაკელია(ჯაკელას, ჯაკელიას) კნინ. იგივეა, რაც ჯაკელი. უჩა ჯაკელა მეზუმინუნც, ჩე ჯაკელა მოზუმინუნც :
ა.ცან., გვ. 137 -- შავი ფური მიზმუის, თეთრი ფური მოზმუის (გამოცანა: დღე და ღამე). ჯაკელა გინს ხანდუა დო მოზვერა
ალაკუსანდუა: ხალხ.სიბრ., 1, გვ. 187 -- ფური ხბოს ბადებდა და მოზვერი გვერდით კრუსუნებდაო. ეჩი ხოჯი დუჸვილუნა,
ეჩდოხუთი ჯაკელია: ქხს, 1, გვ. 18 -- ოცდახუთი ხარი დაუკლავთ, ოცდახუთი დეკეული. ჩქიმი ჭითა ჯაკელია ირო ართ
დიხას გეჯან -- ჩემი წითელი ხბო ყოველთვის ერთ ადგილას წევს (გამოცანა: კერია და ცეცხლი). 

Lemma: jak'va  
Number: 29093  
ჯაკვა (ჯაკვას) იგივეა, რაც ჯაკი, -- საჩოხე მატერიის შესაღებავი, რომელიც მზადდებოდა ამგვარად: მუხის ან ჭველას(იხ.)
კანს ან ფოთოლს კარგად მოხარშავდნენ, შიგ ჩადებდნენ საჩოხეს, გადადგამდნენ და გააცივებდნენ. ასე იმეორებდნენ
რამდენჯერმე. ამას ეძახოდნენ ჯაკვას(მასალები, ტ. 2, ნაწ.2, გვ.220). 

Lemma: jak'on-i  
Number: 29094  
ჯაკონ-ი (ჯაკონს), ჯაკონია (ჯაკონიას): ა) გვარი; ბ) კერპი (ი.ყიფშ.); ჯიუტი. მუჭო ჯაკონიაცალო გერექ, გოწიმინდელი სქანი
დუდია -- როგორ ჯაკონიასავით (კერპივით) დგახარ, დაღუპული (გაწმენდილი) შენი თავიო. 

Lemma: jak'ua  
Number: 29095  
ჯაკუა (ჯაკუას) გაშავება. კოჩიქ დიიჯაკუ -- კაცი გაშავდა. შდრ. ჯაკვა. 

Lemma: jal-i  
Number: 29096  
ჯალ-ი (ჯალ/რს), ჯა-ი (ჯარს) იგივეა, რაც ჯაალი, -- მძევალი; კვერცხი, რომელსაც ტოვებენ საბუდარში. ართი კვერცხი
ჯალო ქიგიტუუ ოგვაჯეს -- ერთი კვერცხი მძევლად დატოვა საბუდარში. შდრ. რძიალი, რძიაი. 



Lemma: jalab-i  
Number: 29097  
ჯალაბ-ი (ჯაალაბის) ამალა, მხებლები. მასჷმა ჯიმა ნადირიში ხორცით ეთეიჯუმანდ ჯალაბის: მ.ხუბ., გვ. 64 -- მესამე ძმა
ნადირის ხორცით არჩენდა ამალას (მხებლებს). მუჭო ართი კოჩინ თეში დეჯერ ართო ჯალაბიქჷ: მასალ., გვ. 65 --
როგორც ერთი კაცი, ისე დაიჯერა მთლად ამალამ. 

Lemma: jalaber-i  
Number: 29098  
ჯალაბერ-ი (ჯალაბერს) საკაცე. შდრ. ჯალავერი. 

Lemma: jalager-i  
Number: 29099  
ჯალაგერ-ი (ჯალაგერს) მიმღ.ვნებ. წარს. ჯალაგანს ზმნისა -- {გადა}თელილი, {გადა}ქელილი. 

Lemma: jalagua  
Number: 29100  
ჯალაგუა (ჯალაგუას) სახელი ჯალაგანს ზმნისა -- {გა}თელვა, {გადა}ქელვა, განადგურება, მოსპობა, გაჩანაგება. ჸვანეფც
იცვენც {მო}ჯალაგუაშე -- ყანებს იცავს გადათელვისაგან. ჩქჷნი მამული გეშაჸოთესია, გეშაჯალაგესია: ი.ყიფშ., გვ. 105 -
- ჩვენი მამული ამოაგდეს, გადათელესო. მუდგენი დიხანს ნწყუნც, პანჯჷნც, ჯალაგანც: აია, 1, გვ. 22 -- რაღაც (ვიღაც)
მიწას აქცევს, სპობს, აოხრებს (იქაურობას) ჯალაგანს (მოჯალაგუუ მოთელა, მოუჯალაგუუ მოუთელავს, მონოჯალაგუე(ნ) მოთელავდა
თურმე) გრდმ. თელავს, აოხრებს. 

Lemma: jalaver-i  
Number: 29101  
ჯალავერ-ი (ჯალავერს) მკვდრის სარეცელი (ი.ყიფშ.). იხ. ჯალაბერი. 

Lemma: jalaghin-i  
Number: 29102  
ჯალაღინ-ი (ჯალაღინს) ბოტან. ბურჩხა. იხ. ბურჩხი(ა.მაყ.). 

Lemma: jalebia  
Number: 29103  
ჯალებია (ჯალებიას) ბოტან. იგივეა, რაც ლებიაში ჯა, -- ამერიკული კატალპა (ა.მაყ.). 

Lemma: jalon-i//jalona  
Number: 29104  
ჯალონ-ი//ჯალონა (ჯალონ{ა}ს) ტყე; ადგილი, სადაც ბევრი ხეა, ტყიანი ზონა. თხა ჯალონს იდიარს, შხური -- შუშელს --
თხა ტყიან ადგილას ბალახობს, ცხვარი -- უტყეო ადგილზე (შიშველზე) (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 1, გვ.. 213). ჰა, გჷთიბლითი
ჯალონც, ჭყონას- აჰა, გამოვედით ხენარიდან, მუხნარიდან. 

Lemma: jama  
Number: 29105  
ჯამა ({ნ}ჯამას) 1. იგივეა, რაც. ნჯამა, -- სახელი ო{ნ}ჯანს ზმნისა -- გაღება. გუჯით ჯიხაში კარი: მ. ხუბ., გვ. 17 -- გაუღეთ
ციხის კარი. გუმაჯამუ ცაში კარი: ქხს, 1, გვ. 70 -- გამეხსნება (გამეღება) ცის კარი. 2. იგივეა, რაც. შამა. 

Lemma: jamager-i  
Number: 29106  
ჯამაგერ-ი (ჯამაგერს) ჯამაგირი. 

Lemma: jamagerishi  
Number: 29107  
ჯამაგერიში კოჩ-ი (ჯამაგერიში კოჩის//კოს) ხელფასის კაცი, მოსამსახურე. არძა ეშმაკიშოთ მორაგადეში ჯამაგირიში
კოჩი რდუ: ი.ყიფშ., გვ. 5 -- ყველა ეშმაკისათვის(სასარგებლოდ) მოლაპარაკე მოსამსახურე იყო. 

Lemma: jamangar-i  
Number: 29108  
ჯამანგარ-ი (ჯამანგარს) მაგარი ხე. ჯამანგარი ღ ჯა-მანგარი ხე მაგარი. 

Lemma: jamanger-i  
Number: 29109  
ჯამანგერ-ი (ჯამანგერს) იგივეა, რაც ჯამაგერი. პატონეფი ნოჭკომუე ხალხიშ თია ჯამანგერს: ქხს, 1, გვ. 290 -- ბატონები
თურმე ჭამდნენ ხალხის კუთვნილ (წილ) ჯამაგირს. 

Lemma: jamil-i  
Number: 29110  
ჯამილ-ი (ჯამილ/რს) იხ. ნჯამილი, -- მიმღ.ვნებ. წარს. ოჯანს ზმნისა -- გაღებული. 

Lemma: jamk'ak'al-i  
Number: 29111  
ჯამკაკალ-ი (ჯამკაკალ/რს) იგივეა, რაც ჯაპკაკალი, -- თუთა(ნაყოფი). ჯამკაკალი კიკონით: ქხს, 1, გვ. 177; 190 -- თუთა
კენკეთ. ჯამკაკალიღ ჯამპიში კაკალი თუთის კაკალი(მარცვალი). იხ. ჯამპი. 

Lemma: jamk'vat'ara  
Number: 29112  
ჯამკვატარა (ჯამკვატარას) ბოტან. თეთრყვავილა (ა.მაყ.). 



Lemma: jamp'-i  
Number: 29113  
ჯამპ-ი, ჯაპ-ი (ჯა{მ}პის) ბოტან. თუთა, თუთის ხე; ბჟოლა. იხ. ბჟოლი, მჟოლი (ა.მაყ.). სო გიღჷ ასე თე ჯამპი, სო გიჩანს?:
მ.ხუბ., გვ. 112 -- სად გაქვს ახლა ეს თუთის ხე, სად გიდგას? თი ჯამპის ქეითირულუუ ჭაბუკუქ: მ.ხუბ., გვ. 241 -- იმ თუთის ხის
ქვეშ დაიძინა ჭაბუკუმ. 

Lemma: jamp'ona  
Number: 29114  
ჯამპონა (ჯამპონას) თუთნარი; ადგილი, სადაც ბევრი ჯამპი (თუთის ხე) დგას. კახათიშე ჯამპონა დჷ -- კახათისკენ
(სოფელია) თუთნარი იყო. შდრ. ტოპონ. ჯაპანა(ადგილის სახელი ნოსირში, -- სენაკის რაიონი). 

Lemma: jamuk'ia  
Number: 29115  
ჯამუკია (ჯამუკიას) თხუპნია. 

Lemma: jamukar-i  
Number: 29116  
ჯამუქარ-ი, ჯამქარ-ი (ჯამ{უ}ქარს): ჯამ{უ}ქარიში ჩამა ჯამქრის ჭმევა, -- ამას აჭმევენ უღირსი საქციელის (მაგ.,
ახლობელთა წრეში გაზების გამშვებს) ჩამდენს: დაიჭერენ, შებოჭავენ და პირს ამოუვსებენ მტვრით, ნახშირით, ნაცრით...
ნეხვითაც კი. შდრ. იმერ. ჯაბუნაკი ნეხვი. თუ ვინმე ჰაერს გააფუჭებს, მას ბავშვები `ჯაბუნაკს' აჭმევენ, ე.ი. პირში რაღაც ცუდს
ჩაუდებენ (ვ.ბერ.). 

Lemma: jampezia  
Number: 29117  
ჯამფეზია, ჯაფეზია, ჯაფაზია (ჯა{მ}ფე/აზიას) ბოტან. ჭიაფერა (ა.მაყ.). მცენარე, რომლის მტევანივით წითელი ფერის
ნაყოფს ხმარობენ მწნილისათვის ფერის მისაცემად; შესაღებად. 

Lemma: jampeziash  
Number: 29118  
ჯამფეზიაშ ოსარე (ჯამფეზიაში ოსარეს): ქალები პერანგებს წითლად ღებავდნენ ჯამფეზიით (ჭიაფერათი). ასეთ პერანგს
ჯამფეზიის ოსარეს ეძახდნენ (მასალები, ტ.3, ნაწ. 1, გვ.241). 

Lemma: jan  
Number: 29119  
ჯან იხ. ჯირა. 

Lemma: jan-i  
Number: 29120  
ჯან-ი (ჯანს) ჯანი; ღონე, ძალა. დიოდღარო ჯანი ქომიღუ -- ჯერჯერობით ჯანი მაქვს. 

Lemma: janaba  
Number: 29121  
ჯანაბა (ჯანაბას) იხ. ჯანდაბა. 

Lemma: jang-i  
Number: 29122  
ჯანგ-ი (ჯანგის) ჟანგი. შდრ.ლაზ. ჯანგი ჟანგი(ნ.მარი). 

Lemma: jangara  
Number: 29123  
ჯანგარა (ჯანგარას) მური; ჭურჭელზე გარედან მოკიდებული მჭვარტლი. ჯანგარაჯგუა კოჩი რდუ, ნოშქერიჯგუა -- შავი
კაცი იყო, ნახშირივით. ჯანგარაში ფერი გინოძუდუ -- მჭვარტლის (შავი) ფერი ედო. შდრ.გურ., ლეჩხ., ჯანგარა-{ჲ} ქვაბზე
გარედან მოკიდებული მჭვარტლი(ი.შილაკაძე); ცეცხლზე ნახმარი ჭურჭლის კედელზე მოდებული მჭვარტლი(მ.ალავ.,1). 

Lemma: jangarua  
Number: 29124  
ჯანგარუა (ჯანგარუას) სახელი ჯანგარანს ზმნისა -- გამურვა, გაჭვარტვლა. გადატ. გაშავება, მაგრად გალანძღვა.
ქაშეჸოთუ ხეშა დო გოჯანგარუუ მანგარას -- ჩაიგდო ხელში და გალანძღა მაგრად. ჯანგარანს (გოჯანგარუუ გალანძღა,
გოუჯანგარუუ გაულანძღავს, გონოჯანგარუე(ნ) გალანძღავდა თურმე) გრდმ. ლანძღავს; ჭვარტლავს (მურავს). 

Lemma: jangir-i  
Number: 29125  
ჯანგირ-ი (ჯანგირს) მიმღ.ვნებ. წარს. ჯანგუნს ზმნისა -- დაჟანგული. ჯანგირი ხამუ -- დაჟანგული დანა. შდრ. ჟანგირი. ლაზ.
ჯანგერი ჟანგიანი (ნ. მარი). 

Lemma: jangoch'e  
Number: 29126  
ჯანგოჭე (ღ ჭაბი ნი გოჭე) ჯავრი ნუ გჭირს; ნუ გენაღვლება. ჯანგოჭე, ნუ გოშქურუ!: მ.ხუბ., გვ. 166 -- ჯავრი ნუ გჭირს, ნუ
გეშინია! ჯანგოჭე, მა სქან დუს შხვას ვადვანებენქია: მ.ხუბ., გვ. 6 -- ნუ გეშინია(ჯავრი ნუ გაქვს), მე შენს თავს სხვას არ
დავანებებო. 

Lemma: jangua  
Number: 29127  
ჯანგუა (ჯანგუას) სახელი ჯანგუნს ზმნისა -- დაჟანგვა. ჯიმუ ვემკურაჸუა ხამუს, ვარა დოჯანგუნს -- მარილი არ მიაკარო
დანას, თორემ დაჟანგავს. ჯანგუნს (დოჯანგუ დაჟანგა, დოუჯანგუ დაუჟანგავს, დონოჯანგუე(ნ) დაჟანგავდა თურმე) გრდმ. ჟანგავს.
იჯანგუ{უ}(ნ) (დიიჯანგუ დაიჟანგა, დოჯანგე{ლ/რე}(ნ) დაჟანგულა ) გრდუვ. ვნებ. ჯანგუნს ზმნისა -- იჟანგება. აჯანგუ{უ}(ნ) (დააჯანგუ
დაეჟანგა, დოჯანგებუ//დოჯანგუუ დაჟანგვია ) გრდუვ. უჯანგუნს ზმნისა -- ეჟანგება. აჯანგე(ნ) (აჯანგუ შეძლო დაეჟანგა, -- დონოჯანგუე(ნ)



შესძლებია დაეჟანგა) გრდუვ.შესაძლ. ვნებ. უჯანგუნს ზმნისა -- შეუძლია დაჟანგოს. ოჯანგაფუანს (ოჯანგაფუუ აჟანგვინა,
უჯანგაფუაფუ უჟანგვინებია, ნოჯანგაფუე(ნ) აჟანგვინებდა თურმე) კაუზ. ჯანგუნს ზმნისა -- აჟანგვინებს. მაჯანგალი მიმღ. მოქმ.
{და}მჟანგავი. ოჯანგალი მიმღ.ვნებ.მყ. {და}საჟანგ{ავ}ი. ჯანგილ/რი მიმღ.ვნებ.წარს. {და}ჟანგული. ნაჯანგა მიმღ. ვნებ.წარს.
ნაჟანგი. ნაჯანგუერი მიმღ.ვნებ.წარს.ჟანგვის საფასური. უჯანგუ მიმღ. უარყ. უჟანგავი. 

Lemma: jandaba  
Number: 29128  
ჯანდაბა (ჯანდაბას) იგივეა, რაც ჯანაბა, -- ჯოჯოხეთი, მოუსავლეთი. ეში დუდი ჯანდაბაშა (ულირი): ი. ყიფ., გვ. 174 -- ამის
თავი ჯანდაბაში (წასულიყოს). 

Lemma: jandag-i  
Number: 29129  
ჯანდაგ-ი (ჯანდაგის) ძველი, ხნიერი; გამხდარი, მჭლე, -- ჯანდაგი. სო რჸუნდუ ათეჯგურა ჯანდაგი ცხენი? სად გყავდა
ასეთი ჯანდაგი ცხენი? შდრ. ჯანდრაგი. 

Lemma: jandara  
Number: 29130  
ჯანდარა (ჯაანდარას) ბოტან. მცენარეა ერთგვარი (გასაშავებელი). ქჯანდარას გითალუუ გალანძღვა, საყვედური უთხრა, -
- გააშავა. 

Lemma: jandarua  
Number: 29131  
ჯანდარუა (ჯანდარუას) იგივეა, რაც ჯანგარუა, -- გალანძღვა, საყვედურის თქმა. ჯანდარანს (გოჯანდარანს გალანძღავს,
გოჯანდარუუ გალანძღა, გოუჯანდარუუ გაულანძღავს, გონოჯანდარუე(ნ) გალანძღავდა თურმე) გრდმ. ლანძღავს, აშავებს. 

Lemma: jandrag-i  
Number: 29132  
ჯანდრაგ-ი (ჯანდრაგის) იგივეა, რაც ხუგეგი, -- ძალიან გამხდარი, მჭლე; სუსტი, უღონო, -- ჯანდაგი. 

Lemma: janer-i  
Number: 29133  
ჯანერ-ი (ჯანერს) ზარბაზანი (ხისა) (დ.ფიფია). 

Lemma: jank'-i  
Number: 29134  
ჯანკ-ი (ჯანკის) იგივეა, რაც ჯაკი, ჯაკვა, -- მატერიის (ქსოვილის) შესაღებავი ხსნარი. კაკლის(ნიგვზის) ან ბროწეულის
ქერქს მოხარშავდნენ მაგრად და აყენებდნენ ჯანკს(მასალები, ტ.2, ნაწ.2, გვ.221). 

Lemma: janp'-i  
Number: 29135  
ჯანპ-ი (ჯანპის) ბოტან. თუთა, თუთის ხე. იხ. ჯაპი. 

Lemma: janpezia  
Number: 29136  
ჯანფეზია (ჯანფეზიას) ბოტან. იგივეა, რაც ჯამფეზია, -- ჭიაფერა. ჯანფეზიაშ წყარს ჭიჭე ქაცა -- გუდათ კისერს
ქიჲთქოკჷრანქია: მ. ხუბ., გვ. 193 -- ჭიაფერას წყალს პატარა გუდით კისერზე შემოგაბამო (ჩამოგკიდებო). 

Lemma: janjal-i  
Number: 29137  
ჯანჯალ-ი (ჯანჯალ/რს) 1. გვიანი და გლახა სვლა (პ.ჭარ.), -- ჩანჩალი, ჯანჯალი. 2. წინდაუხედავად ყველაფრის თქმა, --
ლაყბობა. შდრ საბა: ჯანჯალი ცხენის ავი სლვა. ჯანჯალანს (ჯანჯალუუ ილაყბა, უჯანჯალუუ ულაყბია, ნოჯანჯალუე(ნ) ლაყბობდა
თურმე) გრდუვ. საშ. -- მოქმ. ლაყბობს; ფეხს ითრევს, ჩანჩალებს, ჯანჯლობს. 

Lemma: janjuxa  
Number: 29138  
ჯანჯუხა (ჯანჯუხას) ჩურჩხელა. შდრ ქვ.იმერ., გურ.,აჭარ. ჯანჯუხი ჩურჩხელა (ი.ჭყონ.; დიალექტ.,გვ.661); გურ. ჯანჯუხა
ჩურჩხელა(ს.ჟღ.). 

Lemma: jap'-i  
Number: 29139  
ჯაპ-ი, ჯამპ-ი, ნჯაპი (ჯაპის, ჯამპის, ნჯაპის) იგივეა, რაც ჯანპი, -- ბოტან. თუთა; თუთის ხე. შდრ. ბჟოლა; ლაზ. მდუთი
თუთა; მდუთიშ ჯა -- თუთის ხე (ნ.მარი). იხ. ოჯაპე. 

Lemma: jap'k'ak'al-i  
Number: 29140  
ჯაპკაკალ-ი (ჯაპკაკალ/რს) იგივეა, რაც ჯამკაკალი, -- თუთა (ნაყოფი). 

Lemma: jar-i  
Number: 29141  
ჯარ-ი (ჯარს) იხ. ნჯარი, -- 1. ჯავრი, დარდი. ჯარ ვამოჭე თქვანი შურო!: ქხს, 1, გვ. 21 -- ჯავრი არ მჭირს სულაც თქვენი!
მიდმაჸუნუუ სქანი ჯარი: ქხს, 1, გვ. 144 -- წამყვება შენი დარდი (ჯავრი). ასე გვალო დოღურუ ე ბოშიქ ჯარისჷ: ი. ყიფშ., გვ.
39 -- ახლა მთლად მოკვდა ეს ბიჭი ჯავრით. მოსამსახურეფს ჯარქ ქენუოლეს თე ბოშიშ: მ. ხუბ., გვ. 244 -- მოსამსახურეებს
ჯავრი ჩაუვარდათ ამ ბიჭისა. 2. ჟინი, ჯინი, ჯიბრი. სქანი დო ჩქიმი ჸოროფას იკარღვანა ჯარიშენი: ქხს, 1, გვ. 146 -- შენსა
და ჩემს სიყვარულს დაშლიან ჟინის (ჯიბრის) გამო. ართიანიში ჯარიშენი ჩილ დო სკუა მიორღვეს: შ. ბერ., გვ. 82 --
ერთმანეთის ჯიბრის გამო ცოლი და შვილი დაკარგეს. 3. შეკრებილობა, ჯარი. ჯარი (ძვ.) -- სოფელში გარკვეულ ადგილას
იცოდნენ თავის შეყრა საღამოხანს, ეწყობოდა გართობა, -- სიმღერა, ცეკვა-თამაში (ქხს, 1, გვ. 115 -- სქოლიო). მა ჯარიშა
გიშევლენქინ, ბრელი პუნს მაჯინეფი: ქხს, 1, გვ. 115 -- მე რომ შეკრებილობაში გამოვალ, ბევრი მყავს მაცქერალი.4. ჯარი.



Lemma: jarabad-i  
Number: 29142  
ჯარაბად-ი (ჯარაბადის) ძუნწი, ხარბი. იხ. ჯარბადო. 

Lemma: jarala  
Number: 29143  
ჯარალა (ჯარალას), ჯარაჲა ბ. -- მარტ. (ჯარაჲას) იხ. ნჯარალა, -- ჯარობა, ჯარიანობა, დროს სატარებლად ხალხის
თავშეყრა. იხ. ჯარი. (მნიშვნ. -- 3). ჯარაჲა უჩქუდეს ბანძას საბატონი დო ჟაშხა ონჯუას -- ჯარობა იცოდნენ ბანძაში შაბათ
და კვირა საღამოს. 

Lemma: jaram-i  
Number: 29144  
ჯარამ-ი (ჯარამს) ჯარიანი. ჯარამო ზმნზ. ჯარიანად. მოლართჷ პატონქ მუშ ჯარამო: მ. ხუბ., გვ. 157 -- წამოვიდა ბატონი
თავის ჯარიანად. იხ. ჯარი(მნიშვნ. -- 4). 

Lemma: jarb-i  
Number: 29145  
ჯარბ-ი (ჯარბის) იგივეა, რაც ჯაბი, -- ჯავრი. ქინჭე, ცირა, ჯარბის ვაკო გორუა -- ისწრაფე, ცირავ, ჯავრს არ უნდა ძებნა. 

Lemma: jarbado  
Number: 29146  
ჯარბადო (ჯარბადოს) ძუნწი; ზარმაცი (ი.ყიფშ.); შურიანი, ჯავრიანი (პ.ჭარ.). იხ. წკუნწკი. შდრ. ჯარაბადი. 

Lemma: jarga  
Number: 29147  
ჯარგა (ჯარგას) ზორბა, ჯანიანი და ხალასი(პიროვნება); საღი; ჯმუხი. ჰამო შურით ეიოშანს მუკნაბორა ჯარგა პირი --
სასიამოვნო (ტკბილი) სუნით აავსებს ქარის მიყრილი საღი ყვავილი. ქომორთ ჩქიმი ჯარგა ბოშიქ -- მოვიდა ჩემი
ზორბა(ახოვანი), ჯმუხი ბიჭი. 

Lemma: jargal-i  
Number: 29148  
ჯარგალ-ი (ჯარგალ/რს) ჯანიანი პირის ენერგიული შრომა. 

Lemma: jargalia  
Number: 29149  
ჯარგალია, ჯარგაია ბ. -- მარტ. (ჯარგალიას) უბრალო, ჯანიანი და მშრომელი. სოფელიში ართი ჯარგალია ოსური
ქიითხუუ -- სოფლის ერთი უბრალო და მშრომელი ქალი ითხოვა. 

Lemma: jargalua  
Number: 29150  
ჯარგალუა (ჯარგალუას) სახელი იჯარგალუ(ნ) ზმნისა -- ენერგიულად და დაუზარებლად შრომა. დოლმახორე ვორდა
სქანი დო სქანი მახორობას ინიბჯარგალქია: აია, 1, გვ. 26 -- შენი მოჯალაბე ვიყო და შენს სახლ-კარში დაუზარებლად
ვიშრომებო (ვიტრიალებო). იჯარგალუ(ნ) ( -- , იჯარგალუ იშრომა, უჯარგალინუ უშრომია, ნოჯარგალუე(ნ) შრომობდა თურმე) გრდუვ.
ვნებ. თავგამოდებით შრომობს. 

Lemma: jargval-i  
Number: 29151  
ჯარგვალ-ი (ჯარგვალს) ქოხი; ძელური; ძელმრგვალი. მრგვალი ხისაგან (ძელისაგან) გაკეთებული სახლი (მასალები, ტ.1,
გვ.381). მრგვალ ხეს შიგნიდან პირს გაუთლიდნენ, გარედან ისე მრგვალად იყო დატოვებული (იქვე, გვ.386) ვოჯანუქ ჩქიმ
ჯარგვალს: ქხს, 1, გვ. 43 -- ვწევარ ჩემს ჯარგვალში. სო რე ჯარგვალი დო ფაცხა?: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 166 -- სადაა ძელური
და ფაცხა? მარგალიში ჯარგვალიშა ბჟაში ჩხორიაქ გემნონათჷ: ყაზაყ., 11.08.1930, გვ. 3 -- მეგრელის
ჯარგვალში(ძელურში) მზის სხივმა შემოანათა. შდრ. გურ., აჭარ. ჯარგვალი მრგვალი მორებით აგებული სახლი, ქოხი,
ფაცხა (ა. ღლ., შ. ნიჟარ.). ქვ.იმერ.: ჯარგვალე რგვალ-რგვალ ხეებისაგან იყო აშენებული (მასალები, ტ.4, ნაწ. 3, გვ.130).
შდრ. საბა: ჯარგუალი ესე არს ძელნი მოჭდობილნი სამ-ოთხ კუთხედ მაღალი, ვიეთნი კიდობანად სახელ-სდებენ. 

Lemma: jargvalia  
Number: 29152  
ჯარგვალია (ჯარგვალიას) კნინ. ჯაგვალი'სა. ანწ ვათენქ ჩქიმ პასუხის, ვორექ ჩქიმი ჯარგვალიას: მ. ხუბ., გვ. 360 -- აწი
ვამთავრებ ჩემს პასუხს, ვარ ჩემს ჯარგვალ{ა}ში. 

Lemma: jargoch'e  
Number: 29153  
ჯარგოჭე იგივეა, რაც ჯანგოჭე. ჯარგოჭე ღ ჯარი ნი გოჭე ჯავრი ნუ გჭირს. შდრ. ჯარი (მნიშვნ. -- 1). 

Lemma: jargual-i  
Number: 29154  
ჯარგუალ-ი (ჯარგუალს) იხ. ჯარგვალი. 

Lemma: jargulia  
Number: 29155  
ჯარგულია (ჯარგულიას) იგივეა, რაც ჯაგურა, -- ჩლუნგი, ბლაგვი, უფხო. ქუმომიღუ ჯარგულია ხამი -- მომიტანა
ბლაგვი(გაულესავი) დანა. 

Lemma: jargua  
Number: 29156  
ჯარგუა (ჯარგუას) იხ. გილაჯარგუა. 



Lemma: jareba  
Number: 29157  
ჯარება (ჯარებას) იხ. ნჯარება. 

Lemma: jari  
Number: 29158  
ჯარი დო გონება (ჯარი დო გონებას) ჯავრი და ფიქრი (გონება). მიშელჷ ჯარი დო გონებაშა: ი. ყიფშ., გვ. 23 -- შევიდა
ჯავრსა და ფიქრში. სქან ჯარი დო გონებაქ ირფელ გჷმოჭყოლიდუუ: მასალ., გვ. 29 -- შენზე ჯავრმა და ფიქრმა ყველაფერი
დამავიწყა. 

Lemma: jark'val-i  
Number: 29159  
ჯარკვალ-ი (ჯარკვალ/რს) ჯირკვალი. 

Lemma: jark'valam-i  
Number: 29160  
ჯარკვალამ-ი (ჯარკვალამს) ჯირკვ{ლებ{იანი. ქოჸუნს ართი ჯარკვალამი ბაღანა -- ჰყავს ერთი ჯირკვლებიანი ბავშვი. 

Lemma: jark'valua  
Number: 29161  
ჯარკვალუა (ჯარკვალუას) სახელი ჯარკვალანს ზმნისა -- ჯირკვლის გაჩენა, დაჯირკვლა. იხ. ჯარკულუა. 

Lemma: jark'vat'ana  
Number: 29162  
ჯარკვატანა (ჯარკვატანას) ბოტან. კოთხუჯი (ა.მაყ.). 

Lemma: jark'vil-i  
Number: 29163  
ჯარკვილ-ი (ჯარკვილ/რს) მიმღ.ვნებ. წარს. ჯარკვალანს ზმნისა -- {და}ჯირკვლებული. შდრ. ჯარკულერი. 

Lemma: jark'uler-i  
Number: 29164  
ჯარკულერ-ი (ჯარკულერს) იგივეა, რაც ჯარკვილი, -- {და}ჯირკვლებული. ქონი შიილებე ორდას {დო}ჯარკულერი
(//{დო}ჯარკვილი). თენა აღოლე მონაჸინაშე, ნაწყარუშე -- ქონი შეიძლება იყოს დაჯირკვლებული. ეს ემართება
მოყინვისაგან, წყლისაგან. 

Lemma: jark'ulua  
Number: 29165  
ჯარკულუა (ჯარკულუას) სახელი ჯარკულანს ზმნისა -- {და}ჯირკვლება. ჯარკულანს (დოჯარკულუუ დააჯირკვლიანა,
დოუჯარკალუუ დაუჯირკვლიანებია) გრდმ. აჯირკვლიანებს. 

Lemma: jarghal-i  
Number: 29166  
ჯარღალ-ი (ჯარღალ/რს) 1. მაგრად დუღილი; თუხთუხი. გაკნოდგი კარდილა, წყარი ჯარღალანს -- გადმოდგი ქვაბი,
წყალი თუხთუხებს. ლებია ჯარღალანს, დუურკი დაჩხირს -- ლობიო თუხთუხებს, დაუკელი ცეცხლი. შდრ. კვარხალი. 2.
ხმამაღალი და როყიო ლაპარაკი. მუ ოკო, მუს გეჯარღალანს თაქ? -- რა უნდა, რას ხმაურობს (ხმაურით ლაპარაკობს) აქ?
ჯარღალანს (ჯარღალუუ ძლიერ იდუღა, ხმამაღლა ილაპარაკა; უჯარღალუუ ძლიერ უდუღია, ხმამაღლა ულაპარაკნია;
ნოჯარღალუე(ნ) ძლიერ დუღდა, ხმამაღლა ლაპარაკობდა თურმე), გარდუვ.საშ. -- მოქმ. ძლიერ დუღს, თუხთუხებს; ხმამაღლა
ლაპარაკობს. 

Lemma: jarghala  
Number: 29167  
ჯარღალა (ჯარღალას) ზოოლ. თევზის სახეობაა, ჰგავს ფორონჯს (მასალები, ტ.ვ, გვ.75). 

Lemma: jarghvalia  
Number: 29168  
ჯარღვალია (ჯარღვალიას) ბოტან. მრავალძარღვა. იხ. მაჯარღვაია, მაჯარღვალაია. 

Lemma: jarc'upa  
Number: 29169  
ჯარწუფა (ჯარწუფას) იხ. ძარწუფა. 

Lemma: jarxal-i  
Number: 29170  
ჯარხალ-ი (ჯარხალ/რს) იგივეა, რაც ჯარღალი, -- ძლიერი დუღილი. წყარი ჯარხალანს -- წყალი ძლიერ დუღს. 

Lemma: jarxana  
Number: 29171  
ჯარხანა (ჯარხანას) იგივეა, რაც ჯანდაბა, -- ჯოჯოხეთი, მოუსავლეთი. ჯანდაბას დო ჯარხანას იში დუდი, სო რე ეზმა
ხანს?! -- ჯოჯოხეთში და მოუსავლეთში იმისი თავი, სადაა ამდენ ხანს?! შდრ.იმერ. ჯარხანა ჯოჯოხეთი (ვ.ბერ.). 

Lemma: jarjap-i  
Number: 29172  
ჯარჯაფ-ი (ჯარჯაფის) სახელი უჯარჯუანს ზმნისა -- ზიდება, რევა (გულისა). ონტკა ოკო ვამიშუმუდუკო, გურს მიჯარჯუანს
მუდგარენი -- არაყი არ უნდა დამელია, გული მეზიდება რაღაც. უჯარჯუანს (უჯარჯუუ უზიდა, უჯარჯუაფუ უზიდებია, ნოჯარჯაფუე(ნ)
აზიდებდა თურმე) გრდმ. ეზიდება(გული), ერევა. შდრ. ჯარჯუა. 



Lemma: jarjua1  
Number: 29173  
ჯარჯუა1 (ჯარჯუას) იგივეა, რაც ჯარჯაფი, -- გულის ზიდება, რევა. გური მაჯარჯუუ -- გული მერევა. აჯარჯუ{უ}(ნ) (აჯარჯუ
ეზიდა გული; ჯარჯუუ ზიდებია გული, არევია) გრდუვ. ვნებ. ეზიდება, ერევა(გული). 

Lemma: jarjua2  
Number: 29174  
ჯარჯუა2 (ჯარჯუას) სახელი ოჯარჯანს ზმნისა -- ენერგიული სიარული. მიდართჷ ე კოჩიქ (//ქოჩქ), მიდაჯარჯუუ: მ.ხუბ., გვ.
127 -- წავიდა ეს კაცი, ენერგიულად გაემართა. მიოჯარჯანს (ქიმიოჯარჯუუ მივიდა, ქიმეუჯარჯუუ მისულა, ქიმნოჯარჯუე(ნ) მივიდოდა
თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ. ენერგიულად მიდის, მიემართება. 

Lemma: jarjua  
Number: 29175  
ჯარჯუა მარქვალიში (კვერცხიში) იგივეა, რაც ჯაჯუა, -- კვერცხის მაგრად მოხარშვა და შებოლვა. საშობაო მარხვის დროს
ხარშავენ კვერცხს, აცლიან ნაჭუჭს, ამარილებენ, აწყობენ პატარა კალათში (კარაჩხაში) და კიდებენ კერიის (შუაცეცხლის)
თავზე, სადაც შრება. ეს კვერცხი იწოდება ჯერჯილი ან ჯაჯირი და ამით ტენიან საახალწლო ღვეზელს(ი.ყიფშ., ლექსკ., გვ.
413 -- ჯერჯვა). შდრ. ჯარჯ: მო-ჯარჯვა (კვერცხისა) (ვ.ბერ.) იხ. ჯერჯვა. 

Lemma: jastagan-i  
Number: 29176  
ჯასთაგან-ი (ჯასთაგანს) უჯერო, ხეპრე, ჯიუტი. სი ვადაიჯერს, მუში ვაუჩქუ, ფერ კოს(ორინჯისით!) უძახუნა ჯასთაგანს --
შენ არ დაგიჯერებს, თავისი არ იცის, ასეთ კაცს(საქონელსაც!) ეძახიან ჯასთაგანს; შდრ. უსვენარი; უტუხი; ხეთაგანი. 

Lemma: jastagar-i  
Number: 29177  
ჯასთაგარ-ი (ჯასთაგარს) იგივეა, რაც ჯასთაგანი. 

Lemma: japa  
Number: 29178  
ჯაფა (ჯაფას) ჯაფა, შრომა. დუც ვოძირი ტყურათ ჯაფა: ი.ყიფშ., გვ. 119 -- თავს ვაჩვენე ტყუილად ჯაფა (ტყუილად
გავისარჯე). შდრ. ხანდა. 

Lemma: japazia  
Number: 29179  
ჯაფაზია (ჯაფაზიას) ბოტან. იგივეა, რაც ჯამფეზია, -- ჭიაფერა (ა.მაყ.). 

Lemma: japara  
Number: 29180  
ჯაფარა (ჯაფარას) 1. ტყე; 2. ღრუ ხე. კათეფს ვოკათუდი, ვარა ვემთხვოხედი ჯაფარას: მ.ხუბ., გვ. 360 - ხალხში ვერიე,
თორემ არ ვიჯექი ტყეში. 

Lemma: japaron-i  
Number: 29181  
ჯაფარონ-ი (ჯაფარონს) ტოპონ.ტყიანი ადგილი. ბჟაიოლშე ჯაფარონც მაფშალია ღურჭულანც -- აღმოსავლეთით (მზის
აღმოსვლისკენ) ჯაფარონში (ტყეში) ბულბული ჭიკჭიკებს. ფაცხა მითოღობილი რდჷ ექი-ექი ჯაფარონცჷ -- ფაცხა
მიღობილი იყო აქა-იქ ჯაფარონში (ტყეში). 

Lemma: japeba  
Number: 29182  
ჯაფება (ჯაფებას) სახელი ჯაფენს ზმნისა -- შრომა. ჯაფენს (იყენ. იჯაფუ იჯაფა, უჯაფებუ უჯაფნია, ნოჯაფებუე(ნ) ჯაფ{ა}ობდა თურმე)
გრდუვ. საშ. -- მოქმ. ჯაფ{ა}ობს, შრომობს. იჯაფენს (იჯაფუ იშრომა, უჯაფებუ უშრომია ; ნოჯაფებუე(ნ) შრომობდა თურმე, --
ნაშრომება) გრდუვ. იშრომებს. შდრ. ხანდება. 

Lemma: japezia  
Number: 29183  
ჯაფეზია (ჯაფეზიას) ბოტან. იგივეა, რაც ჯაფაზია, ჯამფეზია, -- ჭიაფერა (ა.მაყ.). 

Lemma: jaka  
Number: 29184  
ჯაქა (ჯაქას) წარმოსადეგი, ზორბა, მოსული. ჯაქა ოსური ზორბა ტანისა და მამაკაცური ქცევის ქალი. 

Lemma: jakaia  
Number: 29185  
ჯაქაია (ჯაქაიას) კნინობ. ართი ჯაქაია ოსური ლე -- ერთი ზორბა (წარმოსადეგი), მამაკაცური ქცევის ქალია. 

Lemma: jakal-i  
Number: 29186  
ჯაქალ-ი (ჯაქალ/რს) უშნოდ, გრძელი ნაბიჯებით წასვლა (სიარული). იჯაქალუ(ნ) ( -- , იჯაქალუ დიდი ნაბიჯებით უშნოდ
წავიდა, უჯაქალინუ უშნოდ წასულა, ნოჯაქალუე(ნ) უშნოდ წავიდოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. ზორბა ტანის პიროვნება გრძელი(დიდი)
ნაბიჯებით წავა. 

Lemma: jakoka  
Number: 29187  
ჯაქოქა (ჯაქოქას) ფუღურო ხე. ჯაქოქა ღ ჯა-ქოქა ხე -- ღრუ. შდრ. ქოქა. 



Lemma: jakua  
Number: 29188  
ჯაქუა (ჯაქუას) იგივეა, რაც ჯაქალი, -- უშნოდ, გრძელი ნაბიჯებით წასვლა. 

Lemma: jakuaboria  
Number: 29189  
ჯაქუაბორია (ჯაქუაბორიას) ამბობენ მაშინ, როდესაც, რაღაც საშინელი ამბის გაგონებისას, უნდათ, ასეთი რამ ასცილდეს
ყველას. ვამიწუა, ვაგმაგონა, ჯაქუაბორიას ეჯგურა ამბე! -- არ მითხრა, არ გამაგონო, ხე-ქვა-ქარს ასეთი ამბავი.
ჯაქუაბორიას წარმართობის დროის გადმონაშთია: ჯა-ქუა-ბორია-ს ხე-ქვა-ქარ-ს, ე.ი. ხე და ქვა ქარს რომ მიჰქონდეს.
ქრისტიანობამ დაამკვიდრა ჯვარი აქაურობას. (ნოდარ წულეისკირი, ჭეშმარიტი მწერალი: ლიტერატურული საქართველო,
1970 წ., 18 სექტემბერი). ეგევე ტიპისაა ქარბორიას ქარი-ბორია. 

Lemma: jaghra  
Number: 29190  
ჯაღრა (ჯაღრას) მაღალი, აწოწილი (გ.ელიავა). 

Lemma: jaq'va  
Number: 29191  
ჯაყვა (ჯაყვას) ჯაყვა. გელეეღჷ ჯაყვა: ი.ყიფშ., გვ. 89 -- ამოიღო ჯაყვა. შარდენქ ჯაყვათ გინირთჷ: მ.ხუბ., გვ. 130 --
შევარდენი ჯაყვად გადაიქცა. 

Lemma: ja՚ash-i  
Number: 29192  
ჯაჸაშ-ი (ჯაჸაშის) გარეული ხილი, მაგ., რკო, რომელიც გამოიყენება ღორების საჭმელად(ი.ყიფშ.). 

Lemma: jashi  
Number: 29193  
ჯაში გორდ-ი (ჯაში გორდის) ზოოლ. ვასაკა, ხის პატარა ბაყაყი. 

Lemma: jashi  
Number: 29194  
ჯაში ზისხირ-ი (ჯაში ზისხირს) ბოტან. ქრისტესისხლა. იხ. ნაწიფუ, ნაწიფი (ა.მაყ.). 

Lemma: jashi  
Number: 29195  
ჯაში ჯინჯ-ი, ჯაჲჯინჯ-ი ბ.-მარტ. (ჯაში ჯინჯის/ჯინს/ც; ჯაჲჯინს) ხის ძირი. ქჷდოხოდჷ ჯაშჯინს: მ.ხუბ., გვ. 281 -- დაჯდა ხის
ძირას. 

Lemma: jashmelishia  
Number: 29196  
ჯაშმელიშია (ჯაშმელიშიას) ბოტან. მაღალი მოცვი. იხ. ბაჭა, მაჸურზენე, მელიშიაში ჯა, ცინყა (ა.მაყ.). 

Lemma: jashmoxele  
Number: 29197  
ჯაშმოხელე (ჯაშმოხელეს) ხურო. 

Lemma: jashkvida  
Number: 29198  
ჯაშქვიდა (ჯაშქვიდას) ბოტან. იგივეა, რაც ჯაშქვიდუ, -- ღვედკეცი, ჯაშკუტა. სიტყვ. -- სიტყვ. ჯაშქვიდუ ღ *ჯა{შ}+შქვიდუა//
შქვიდაფა ხე ხრჩობა (ვ.თოფურია). შდრ. საბა: ჯაშკუტა ღვედკეცი; გურ. ჯაშკუტა ღვედკეცი (ს.ჟღ.,ა.მაყ., ა.ღლ.).
ო.ჭურღულიას ჯაშკუტა კომპოზიტად მიაჩნია: ჯა+შკუტაღ შკვიდა ძელ//ხე+ხრჩობა (დისტანციური პროგრესული
ნაწილობრივი ასიმილაციით) (იხ. კრიტიკული წერილები, 2, გვ. 290). 

Lemma: jashkvide  
Number: 29199  
ჯაშქვიდე (ჯაშქვიდეს) ბოტან. იგივეა, რაც ჯაშქვიდა, ჯაშქვიდუ{უ}. 

Lemma: jashkvidu{u}  
Number: 29200  
ჯაშქვიდუ{უ} (ჯაშქვიდუ{უ}სს) ბოტან. იგივეა, რაც ჯაშქვიდა, -- ღვედკეცი. ჯაშქვიდუუ ღ ჯაში-შქვიდუუ ძელის(ხის)მხრჩობი
(პ.ცხად., ტოპონ., გვ. 121). 

Lemma: jashkvil-i  
Number: 29201  
ჯაშქვილ-ი (ჯაშქვილს) ხის მშვილდი. ჯაშქვილი ღ *ჯაშ-შქვილი ხის მშვილდი. შდრ. ქაშქვილი დო ქასაგანი: *ქაშ-
შქვილი რქის მშვილდი, *ქაშ-საგანი რქის ისარი. 

Lemma: jach'v-i  
Number: 29202  
ჯაჭვ-ი (ჯაჭვის) ძეწკვი, ჯაჭვი. ჯაჭვი მეგრულ სიტყვად მიაჩნიათ ნ.მარსა და ი.ყიფშიძეს, ხოლო მის ქართულ შესატყვისად --
ძეწკვი (ი.ყიფშ., ლექსიკ., გვ. 411). 

Lemma: jach'va  
Number: 29203  
ჯაჭვა (ჯაჭვას) ჭრელი, აჭრელებული. ჯაჭვა ქოთომი- ჭრელი ქათამი. შდრ. ჭვარჭვალია. 

Lemma: jaxe  



Number: 29204  
ჯახე ზმნიზ. იგივეა, რაც დახე, -- კინაღამ. ჯახე დობღური- კინაღამ მოვკვდი. 

Lemma: jaxvari  
Number: 29205  
ჯახვარი (ღ ჯახე+ვარი) ზმნიზ. კინაღამ . ჯახვარი დოჸვილეს- კინაღამ მოკლეს. შდრ. დახ{ე}ვარი. 

Lemma: jaxir-i  
Number: 29206  
ჯახირ-ი (ჯახირს) ჯახირი, წვალებით კეთება რისამე. 

Lemma: jaxireba  
Number: 29207  
ჯახირება (ჯახირებას) სახელი ჯახირენს ზმნისა -- ჯახირობა, წვალებით რისამე კეთება. ჯახირენს (იყენ. იჯახირუ იჯახირა,
უჯახირებუ უჯახირია, ნოჯახირებუე(ნ) ჯახირობდა თურმე) გრდუვ. საშ. -- მოქმ. ჯახირობს. იჯახირენს (იჯახირუ იჯახირა, უჯახირებუ
უჯახირია, ნოჯახირებუე(ნ) ჯახირობდა თურმე) გრდმ. იჯახირებს, იცოდვილებს. ოჯახირებელი მიმღ.ვნებ.მყ. საჯახირო,
საწვალებელი. გაჯახირებული მიმღ.ვნებ.წარს. გაჯახირებული, გაწვალებული. ნაჯახირა, ნაჯახირები/უ მიმღ.ვნებ.წარს. ნაჯახირები,
ნაჯახირევი. ნაჯახირუერი, ნაჯახირებუერი მიმღ.ვნებ.წარს. ჯახირების საფასური. 

Lemma: jaxoxia  
Number: 29208  
ჯახოხია (ჯახოხიას) ენტომ. ხეზე მცოცავი მატლი. ჯახოხიაღ ჯა-ხოხია ხე -- მცოცავი. 

Lemma: jajgil/r-i  
Number: 29209  
ჯაჯგილ/რ-ი (ჯაჯგილ/რ-ს) იგივეა, რაც ჯგაჯგილი. 

Lemma: jajgua  
Number: 29210  
ჯაჯგუა (ჯაჯგუას) იგივეა, რაც ჯგაჯგუა. 

Lemma: jajir-i  
Number: 29211  
ჯაჯირ-ი (ჯაჯირს) მიმღ.ვნებ. წარს. ჯაჯუნს ზმნისა -- დალანდული. ქ ჯაჯირი მარქვალი დალანდული კვერცხი
(ვარგისიანობის დასადგენად) იხ. ჯაჯუა. 

Lemma: jajua  
Number: 29212  
ჯაჯუა (ჯაჯუას) სახელი ჯაჯუნს ზმნისა -- 1. {და}ლანდვა კვერცხისა. ჯაჯუნს მარქვალს (დოჯაჯუ მარქვალი დალანდა კვერცხი
სინათლეზე, დუუჯაჯუ მარქვალი გაულანდავს კვერცხი, დონოჯაჯუე(ნ) მარქვალს დალანდავდა თურმე სინათლეზე კვერცხს) გრდმ.
სინათლეზე ლანდავს კვერცხს. 2. იხ. ჯერჯვა (ი.ყიფშ.); ჯარჯუა მარქვალიში. 

Lemma: jajghal-i(jajghal/rs)  
Number: 29213  
ჯაჯღალ-ი(ჯაჯღალ/რს) ხმამაღლა უკმაყოფილო კილოთი ლაპარაკი, ჯაჯღანი. მარდობელი ვორექ, ათეში ჯაჯღალს
გინმოტეთინი -- მადლობელი ვარ, ამის ჯაჯღანს რომ გადამარჩინეთ. მუს ჯაჯღალანქ, მეუ ჸუჩა! -- რას ჯაჯღანებ, წადი
სახლში! ჯაჯაღალანს (ჯაჯღალუუ იჯაჯღანა, უჯაჯღალუუ უჯაჯღანია, ნოჯაჯალუე(ნ) ჯაჯღანებდა თურმე) გრდუვ. საშ. -- მოქმ. ჯაჯღანებს,
ჭაჭყანებს. 

Lemma: jajghala  
Number: 29214  
ჯაჯღალა (ჯაჯაღალას) ვისაც ჯაჯღალი სჩვევია, -- ჯაჯღანა, ჭაჭყანა. 

Lemma: jgabal-i  
Number: 29215  
ჯგაბალ-ი (ჯგაბალ/რს) უშნო, თანაც გაუაზრებელი, ლაპარაკი; როშვა. მუთ ქიმაადირთუნი, ირფელს ჯგაბალანს -- რაც
მოადგება (პირზე), ყველაფერს ლაპარაკობს გაუაზრებლად. ჯგაბალანს (ჯგაბალუუ როშა, უჯგაბალუუ უროშავს, ნოჯგაბალუე(ნ) როშავდა
თურმე) გრდმ. როშავს, როტავს; ლაყბობს. შდრ. ჯგაჯგალი. 

Lemma: jgabala  
Number: 29216  
ჯგაბალა (ჯგაბალას) ვისაც უშნო და გაუაზრებელი ლაპარაკი სჩვევია; მროშავი, მოლაყბე. 

Lemma: jgabua  
Number: 29217  
ჯგაბუა (ჯგაბუას) სახელი ჯგაბუნს ზმნისა -- უშნოდ(ხმაურით) ჭამა. ნიჯგაბუნქ, ჯგირო ჭკომი! -- უშნოდ ნუ სჭამ, ჭამე
კარგად! ჯგაბუნს (დოჯგაბუ უშნოდ ჭამა, დუუჯგაბუ უშნოდ უჭამია, დონოჯგაფუე(ნ) უშნოდ ჭამდა თურმე) გრდმ. ულაზათოდ, უშნოდ
(ხმაურით) ჭამს. 

Lemma: jgamusha  
Number: 29218  
ჯგამუშა (ჯგამუშას) უშნო, უსუფთაო, უწმინდური მჭამელი. 

Lemma: jgamushel-i  
Number: 29219  
ჯგამუშელ-ი (ჯგამუშელრს) მიმღ.ვნებ. წარს. იჯგამუშუ(ნ) ზმნისა -- მოსვრილი (პირი). პიჯმოჯგამუშელი -- პირმოსვრილი. 



Lemma: jgamushua  
Number: 29220  
ჯგამუშუა (ჯგამუშუას) უშნოდ ჭამა; საჭმლის პირში ჩამუჭვა და ისე ჭამა. 

Lemma: jganjgal-i  
Number: 29221  
ჯგანჯგალ-ი (ჯგანჯგალ/რს) ნჯღევა, ჯანჯღარი. ირფელი იჯგანჯგალუდუ -- ყველაფერი ინჯღრეოდა, ჯანჯღარებდა. 

Lemma: jganjgil-i  
Number: 29222  
ჯგანჯგილ-ი (ჯგანჯგილ/რს) მიმღ.ვნებ. წარს. ჯგანჯგუნს ზმნისა -- მსხვილად დამტვრეული (მაგ., სიმინდი). 

Lemma: jganjgin-i  
Number: 29223  
ჯგანჯგინ-ი (ჯგანჯგინს) იგივეა, რაც ჯგანჯგალი -- ძლიერი რყევა, ნჯღრევა, ჯანჯღარი. შდრ. ჯგვაჯგვინი. 

Lemma: jganjgua  
Number: 29224  
ჯგანჯგუა (ჯგანჯგუას) სახელი ჯგანჯგუნს ზმნისა -- 1. მსხვილად დამტვრევა სიმინდის მარცვლისა. გეჭოფით 20 გირვანქა
ლაიტი დო დოჯგარჯგალეთ ძალამი შხუას, ვარა დოჯგანჯგით თეში: ყაზაყ., 6.03.1930, გვ. 2 -- აიღეთ 20 გირვანქა
სიმინდი და დაღერღეთ ძალიან მსხვილად, ანდა დაამტვრიეთ მსხვილად ისე. ჯგანჯგუნს (დოჯგანჯგუ მსხვილად დაამტვრია,
დუუჯგანჯგუ მსხვილად დაუმტვრევია, დონოჯგანჯგუე(ნ) მსხვილად დაამტვრევდა თურმე). გრდმ. მსხვილად ამტვრევს. 2. ღორულად
ჭამა. ჯგანჯგუნს ღორულად ჭამს. შდრ. ჯგაჯგუა. 

Lemma: jgaraguna(jgaragunas)  
Number: 29225  
ჯგარაგუნა(ჯგარაგუნას) ფუტკრისა და თაფლის ღვთაების სალოცავი დღე (წარმართული). იხ. ჯგერაგუნა. 

Lemma: jgarjgal-i(jgarjgal/rs)  
Number: 29226  
ჯგარჯგალ-ი(ჯგარჯგალ/რს) კანკალი, ცახცახი, ძაგძაგი, ძიგძიგი. იხ. ჯგარჯგალუა (მნიშვნ. -- 2). 

Lemma: jgarjgaler-i  
Number: 29227  
ჯგარჯგალერ-ი (ჯგარჯგაალაერს) მიმღ.ვნებ. წარს. ჯგარჯგალანს ზმნისა -- მსხვილად დაღერღილი, დაროშილი.
წიწილეფიშო ქომიღუ ჯგარჯგალერი სიმიდი(//ლა{ი}ტი) -- წიწილებისათვის მოიტანა მსხვილად დაღერღილი (როში)
სიმინდი. იხ. ჯგარჯგალუა (მნიშვნ. -- 1). 

Lemma: jgarjgalua  
Number: 29228  
ჯგარჯგალუა (ჯგარჯგალანს) სახელი ჯგარჯგალანს ზმნისა -- 1. მსხვილად ღერღვა, როშვა. ეუკონანქ, ჯგარჯგალანს,
დუკონანქი, სარსალანს: ქხს, 1, გვ. 234 -- (რომ) ავწევ, როშავს, დავწევ, წმინდად ფქვავს (სრიალებს). მუშენ
გიჯგარჯგალეს თაში? -- რატომ დაგიროშეს ასე? წიწილეფიშო დააჯგარჯგალაფე სიმიდი! -- წიწილებისათვის
დააროშვინე სიმინდი! 2. კანკალი, ცახცახი, ძაგძაგი. შიშის ღურუ, ჯგარჯგალანც:კ. სამუშ., ქართ, ზეპ., გვ. 85 -- შიშით
კვდება, ცახცახებს. ჩხურუშე ჯგარჯგალანდუ -- სიცივისაგან ძაგძაგებდა (ცახცახებდა). 3. დაუკვირვებელი ლაპარაკი,
როტვა, როშვა. მუთი პის(ნინას) ქიმაადირთუნი, ირფერს ჯგარჯგალანს -- რაც პირზე(//ენაზე) მოადგება, ყველაფერს
როშავს. ჯგარჯგალანს(დოჯგარჯგალუუ დაროშა, დუუჯგარჯგალუუ დაუროშავს, დონოჯგარჯგალუე(ნ) დაროშავდა თურმე ) გრდმ. როშავს
(მსხვილად ღერღავს); ძაგძაგებს; როტავს. უჯარჯგალანს (დუუჯგარჯგალუუ დაუროშა, დუუჯგარჯგალუუ დაუროშავს) გრდმ. სასხვ. ქც.
ჯგარჯგალანს ზმნისა -- მსხვილად უღერღავს, -- უროშავს. იჯგარჯგალუ{უ}(ნ) (დიიჯგარჯგალუ დაიროშა, დოჯგარჯგალე(ნ)
დაროშილა ) გრდუვ. ვნებ. ჯგარჯგალანს ზმნისა -- მსხვილად იფქვება, (იღერღება), იროშება. აჯგარჯგალუ {უ}(ნ)
(დააჯგარჯგალუ დაეროშა, დოჯგარჯგალუუ(ნ) დაროშვია) გრდუვ. ვნებ. უჯგარჯგალანს ზმნისა -- მსხვილად ეღერღება, ეროშება.
იჯგარჯგალენე(ნ) (იჯგარჯგალენუ შესაძლებელი გახდა {და}როშვა, მსხვილად {და}ღერღვა; -- ; -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
შეიძლება მსხვილად {და}იღერღოს, {და}იროშოს. აჯგარჯგალე(ნ), აჯგარჯგალენე(ნ) (აჯგარჯგალენუ შეძლო {და}ეროშა, -- ,
დონოჯგარჯგალუე(ნ) შესძლებია დაეროშა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უჯგარჯგალანს ზმნისა -- შეუძლია {და}როშოს, მსხვილად
{და}ღერღოს. ოჯგარჯგალაფუანს (ოჯგარჯგალაფუუ {და}აროშვინა, უჯგარჯგალაფუაფუ {და}უროშვინებია, ნოჯგარჯგალაფუე(ნ)
აროშვინებდა თურმე) კაუზ. ჯგარჯგალანს ზმნისა -- აროშვინებს, მსხვილად აღერღვინებს. მაჯგარჯგალარი მიმღ. მოქმ.
{და}მროშავი; მსხვილად მღერღავი. ოჯგარჯგალარი მიმღ.ვნებ.მყ. {და}საროში; მსხვილად {და}საღერღი. ჯგარჯგალერი
მიმღ.ვნებ.წარს. {და}როშილი; მსხვილად {და}ღერღილი. ნაჯგარჯგალა მიმღ. ვნებ.წარს. {და}ნაროში, მსხვილად {და}ნაღერღი.
ნაჯგარჯგალუერი მიმღ.ვნებ.წარს. {და}როშვის, მსხვილად დაღერღვის საფასური. {უდუ}უჯგარჯგალუ.მიმღ. უარყ. დაუროშავი;
მსხვილად {და}უღერღავი. შდრ. ჯგანჯგუა. 

Lemma: jgajgal-i  
Number: 29229  
ჯგაჯგალ-ი (ჯგაჯგალ/რს) იგივეა, რაც ჯგარჯგალუა (მნიშვ. -- 3) ხმამაღლა მოურიდებელი ლაპარაკი, -- ჯაჯღანი; ჭაჭყანი;
როშვა. ირფელს თქუანს, ჯგაჯგალანს -- ყველაფერს იტყვის, როშავს. ჯგაჯგალანს (ჯგაჯგალუუ იჯაჯღანა, უჯგაჯგალუუ უჯაჯღანია,
ნოჯგაჯგალუე(ნ) ჯაჯღანებდა თურმე) გრდუვ. საშ. -- მოქმ. მოურიდებლად ხმამაღლა ლაპარაკობს. შდრ. ჯღაჯღალი. 

Lemma: jgajgil/r-i  
Number: 29230  
ჯგაჯგილ/რ-ი (ჯგაჯგილ/რს) მიმღ.ვნებ. წარს. ჯგაჯგუნს ზმნისა -- {და}ღიჯნილი, {და}ჯიჯგნილი. 

Lemma: jgajgua  
Number: 29231  
ჯგაჯგუა (ჯგაჯგუას) სახელი ჯგაჯგუნს ზმნისა -- 1. ბლაგვი იარაღით (ცული, დანა...) რისამე უხეშად ჭრა, ღიჯნა; გადატ.
გამეტებით დარტყმა. კვათუ დუს თე ქოთომსუ -- და, მეკვათი, ვემეჯგაჯგა! -- თავს თუ სჭრი ამ ქათამს, მოსჭერი, ნუ
წაღიჯნი(//წაჯიჯგნი)! 2. უშნოდ, ხმაურით, ღორულად ჭამა; ჯიჯგნა. ნოჸორიშა დჷკირღვანცჷ, ირფელამო ჯგაჯგჷნცჷნი --
ხახაში იყრის, ყველაფრიანად რომ ჯიჯგნის(//ღიჯნის). 3. მაგარი ყინვა. ჸინუნს, ჯგაჯგუნს, მანგარი ჩხურუ იჸიი ამსერი --



ყინავს, მაგრად ყინავს, მაგარი სიცივე იქნება ამეღამ. ჯგაჯგუნს (დოჯგაჯგუ დაჯიჯგნა, დუუჯგაჯგუ დაუჯიჯგნია, დონოჯგეჯგუე(ნ)
დაჯიჯგნიდა თურმე) გრდმ. ჯიჯგნის; ბლაგვი იარაღით ღიჯნის; არტყამს; მაგრად ყინავს; ღორივით ჭამს. შდრ. ჯგეჯგუა. იხ.
ჭკაჭკუა, ჩქაჩქუა, ძგაძგუა, ცქაცქუა, წკაწკუა. 

Lemma: jgege  
Number: 29232  
ჯგეგე (ჯგეგეს) იგივეა, რაც ჯეგე, -- წმინდა გიორგი. მუში ნარჩვი იარაღი ასეთი ჯგეგესჷ ქოწოუსვანჯჷ: ა.ცაგ., გვ. 71;
ი.ყიფშ., გვ. 160 -- მისი ნაძარცვი იარაღი ახლაც წმინდა გიორგის უსვენია წინ. 

Lemma: jgeraguna//jgereguna  
Number: 29233  
ჯგერაგუნა//ჯგერეგუნა (ჯგერაგუნას, ჯგერეგუნას) რელიგ. ფუტკრისა და მეფუტკრის ღვთაება. ი.ყიფშიძე წერს:
ოკუმაფუში გილადვალა(საკმევლის ჩამოდება), -- ასე ეწოდება შეწირვის წესს, რომელიც სრულდება მეფუტკრეების მიერ
ქრისტეს ამაღლების დღეს ღვთაების ჯგერეგუნას ანუ ჯგერაგუნას პატივსაცემად. საკმევლის გარდა შესაწირავად იყენებენ
ჭვიშთარს (ელიფსური მოყვანილობის სიმინდის მჭადს); მჭადი იჭმება წესის შესრულების ადგილზე, რომ ფუტკარი ყრის
დროს შორს არ გაფრინდეს (ი.ყიფშ., ლექსკ., გვ. 262). ს.მაკალათიას აზრით, ჯგერ წმინდა, აგუნა გურულ-მეგრულ
მითოლოგიაში ღვთაების სახელია(ს.მაკალ., გვ. 317). 

Lemma: jgejgua  
Number: 29234  
ჯგეჯგუა (ჯგეჯგუას) იგივეა, რაც ჯგაჯგუა (ჯეჯგუა), -- 1. მაგრად ყინვა. ჸინუნს, ჯგეჯგუნს, გალე ვეგმიირთე, ჩხვინს
მერჭუნს: ქხს, 1, გვ. 190 -- ყინავს, მაგრად ყინავს, გარეთ არ გაისვლება, ცხვირს წაგწვავს. 2. ბლაგვი იარაღით ჭრა, ღიჯნა.
3. ღორული ჭამა. 

Lemma: jgvabal-i  
Number: 29235  
ჯგვაბალ-ი (ჯგვაბალ/რს) იგივეა, რაც ჯგაბალი, ჯვაბალი, -- უთავბოლო, აბნეული ლაპარაკი. 

Lemma: jgvabua  
Number: 29236  
ჯგვაბუა (ჯგვაბუას) იხ. ჯგაბუა, ჯვაბუა. 

Lemma: jgvajgvap-i  
Number: 29237  
ჯგვაჯგვაფ-ი (ჯგვაჯგვაფის), ჯგვაჯგუა (ჯგვაჯგუას) სახელი ჯგვაჯგუნს ზმნისა -- გამეტებით (მაგრად) ცემა; ძლიერი
დარტყმა; ხეთქება; ჯახუნი. ვარენო, ქიბირა-და, სით ქოჯგვაჯგვი აკა ბანი: ქხს, 1, გვ. 202 -- თუ (არ არის) მღერიან, შენც
დასცხე ერთი ბანი. თოფიში დუმაში ნაჯგვაჯგვეფი, აფხაში დუდი წყუნაფილი: მასალ., გვ. 37 -- თოფის დუმის ნაგვემი
(მაგრად ნაცემი), ბეჭის თავი ატკივებული (დარტყმისაგან). ჯგვაჯგუნს (დოჯგვაგუ მაგრად ცემა, დოუჯგვაჯგუ მაგრად უცემია,
დონოჯგვაჯგუე(ნ) მაგრად სცემდა თურმე) გრდმ. მაგრად სცემს(ურტყამს); ხეთქავს; აჯახუნებს; ჯეჯგვავს. უჯგვაჯგუნს (დუუჯგვაჯგუ
მაგრად სცემა, დუუჯგვაჯგუ მაგრად უცემია) გრდმ.სასხვ.ქც. ჯგვაჯგუნს ზმნისა -- მაგრად უცემს, უბეგვავს, უჯეჯგვავს.
უჯგვაჯგუანს (უჯგვაჯგუუ გამეტებით ურტყა, უჯგვაჯგუაფუ გამეტებით ურტყია) გრდმ.სასხვ.ქც. გამეტებით ურტყამს, მაგრად სცემს.
იჯგვაჯგუ{უ}(ნ) (დიიჯგვაჯგუ დაიჯეჯგვა, დოჯგვაჯგვე{ლ/რე}(ნ) დააჯეჯგვილა) გრდუვ. ვნებ. ჯგვაჯგუნს ზმნისა -- მაგრად იცემება,
იბეგვება, იჯეჯგვება. აჯგვაჯგუ{უ}(ნ) (ქააჯგვაჯგუ დაეჯახა; ქოჯგვაჯგუუ//ქოჯგვაჯგვაფუ დასჯახებია) გრდუვ. ვნებ. უჯგვაჯგუნს ზმნისა --
ეხეთქება, ეჯახება. იჯგვაჯგვე(ნ) (იჯგვაჯგუ შესაძლებელი გახდა {და}ჯეჯგვა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ჯგვაჯგუნსზმნისა --
შეიძლება მაგრად ცემა, დაჯეჯგვა. აჯგვაჯგვე(ნ) (აჯგვაჯგუ შეძლო {და}ეჯეჯგვა, -- , დონოჯგვაჯგუე(ნ) შესძლებია მაგრად ეცემა, --
დაეჯეჯგვა) გრდუვ. შესაძლ.ვნებ. უჯგვაჯგუნს ზმნისა -- შეუძლია მაგრად ცემოს, {და}ჯეჯგვოს. ოჯგვაჯგვაფუანს (ოჯგვაჯგვაფუუ
აჯეჯგვინა, უჯგვაჯგვაფუაფუ უჯეჯგვინებია, ნოჯგვაჯგვაფუე(ნ) აჯეჯგვინებდა თურმე) კაუზ. ჯგვაჯგუნს ზმნისა მაგრად აცემინებს,
აჯეჯგვინებს. მაჯგვაჯგვალი მიმღ. მოქმ. მაგრად მცემელი, მჯეჯგვავი. ოჯგვაჯგვალი მიმღ.ვნებ.მყ. მაგრად საცემი, საჯეჯგვი.
ჯგვაჯგვილი მიმღ.ვნებ.წარს. მაგრად ნაცემი, {და}ჯეჯგვილი. ნაჯგვაჯგვა მიმღ. ვნებ.წარს. მაგრად ნაცემი, ნაჯეჯგვი. ნაჯგვაჯგუერი
მიმღ.ვნებ.წარს.მაგრად ცემის, ჯეჯგვის საფასური. უჯგვაჯგუ მიმღ. უარყ. უცემი, დაუჯეჯგვავი. შდრ. ჩქვაჩქვაფი; იხ. ჩქვაჩქუა. 

Lemma: jgvajgvil/r-i-i  
Number: 29238  
ჯგვაჯგვილ/რ-ი-ი (ჯგვაჯგვილ/რს) მიმღ.ვნებ. წარს. ჯგვაჯგუნს ზმნისა -- მაგრად ნაცემი, ნაბეგვი, ნარტყამი, --
{და}ჯეჯგვილი. 

Lemma: jgvajgvin-i  
Number: 29239  
ჯგვაჯგვინ-ი (ჯგვაჯგვინს) იგივეა, რაც ჯგვაჯგვაფი, -- ზვიადად სიარული; ჯახა -- ჯუხი; ჯაჯგური. ვაუბაღჷნო, მუ ხანი რე,
ირიართო იჯგვაჯუნი?!: კ.სამუშ.,ქართ.ზეპირ., გვ. 11 -- არ ეყოფა, რა ხანია, გამუდმებით რომ ტოკავს (გამუდმებით რომ
ჯაჯგურობს)?! 

Lemma: jgvajgua  
Number: 29240  
ჯგვაჯგუა (ჯგვაჯგუას) უმოწყალოდ ცემა. იხ. ჯგვაჯგვაფი. შდრ. ქიზიყ. ჯეჯგვა ცემა, ბეგვა (ს. მენთეშ.). 

Lemma: jgvena  
Number: 29241  
ჯგვენა (ჯგვენას) სახელი უჯგუ(ნ) ზმნისა -- ჯობნა, ჯობნება. წვალებური სიცოცხლეს კოჩიშოთ ღურა უჯგუ: ქხს, 1, გვ. 47 --
გაწვალებულ სიცოცხლეს კაცისათვის სიკვდილი სჯობს. ონჯღორიან რინას ურინუობა უჯგუნია -- სირცხვილიან ყოფნას
არყოფნა სჯობსო. სქანოთ ქუუჯგუნია, მა გომიტუევე : ი.ყიფშ., გვ. 36 -- შენთვის სჯობსო, მე გამიშვაო. უჯგუ(ნ) (მხოლოდ
აწმყოს წრის მწკრივებში) გრდუვ.სტატიკ. უფრო კარგია, სჯობს. აჯგვენუუ(ნ) (მხოლოდ მყოფადის წრის მწკრივებში, -- აქ
ენაცვლება უჯგუ-ს) გრდუვ. ვნებ. უკეთესი იქნება, სჯობდეს იქნება. ნოჯგვე(ნ) (მხოლოდ 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ.
სჯობდა თურმე, ნაჯობნა. მეორე და მესამე სერიის მწკრივები აკლია. 

Lemma: jgvejgvere  
Number: 29242  



ჯგვეჯგვერე (ჯგვეჯგვერეს), ჯგვეჯგვერია (ჯგვეჯგვერიას) ზორზოხა; უშნო (მსხვილი) ტუჩ-პირის მქონე პიროვნება. შდრ.
ჩქვეჩქვერე, ჭკვეჭკვერე. 

Lemma: jgvejgvin-i  
Number: 29243  
ჯგვეჯგვინ-ი (ჯგვეჯგვინს) იგივეა, რაც ჯგვაჯგვინი. 

Lemma: jgvejgua  
Number: 29244  
ჯგვეჯგუა (ჯგვეჯგუას) იგივეა, რაც ჯგვაჯგუა. 

Lemma: jgviba  
Number: 29245  
ჯგვიბა, ჯგვიბალ-ი (ჯგვიბა{ლ}-ს) უშნოდ მსხვილი პირ-სახის პიროვნება. შდრ. ძღვიბალი. 

Lemma: jgvibin-i  
Number: 29246  
ჯგვიბინ-ი (ჯგვიბინს), ჯგვიბინუა(ჯგვიბინუას) სახელი იჯგვიბინანს ზმნისა -- მსხვილი (ფართო) პირ-სახის მქონე პირის
ყურება. შდრ. ძღვიბინი. 

Lemma: jgvilap-i  
Number: 29247  
ჯგვილაფ-ი (ჯგვილაფს) იგივეა, რაც ნჯგვილაფი. 

Lemma: jgvilua  
Number: 29248  
ჯგვილუა (კგვილუას) იგივეა, რაც ნჯგვილუა. 

Lemma: jgvina  
Number: 29249  
ჯგვინა (ჯგვინას) იგივეა, რაც რჯგინა, -- უპირატესობის მიცემა, მჯობინება. სოდე ვეიწატყურედუნი, მიდაღალა ოჯგვინუ:
აია, 1, გვ.20 -- სადაც ვერ გამოსტყუებდა, წართმევა ამჯობინა. 

Lemma: jgvira  
Number: 29250  
ჯგვირა, ჯგვირალ-ი (ჯგვირა{ლ}-ს) 1. ჯმუხი; 2. ჯაგარივით ულვაშებიანი. ართი ჯგვირა ყაზახი რე -- ერთი ჯმუხი გლეხია. 

Lemma: jgvishap-i(jgvishapis)  
Number: 29251  
ჯგვიშაფ-ი(ჯგვიშაფის), ჯგვიშუა(ჯგვიშუას) სახელი ჯგვიშუნს ზმნისა -- 1. შერჭობა, შესობა; ჩხვლეტა; ძგერება, ჯგვერა. 2.
ცუდად კერვა. ლიში ხეშა ქიიჯგვიშაფუუ -- ნემსი ხელში იჩხვლიტა (იჯგვირა). ქააჯგვიში მუჭო ისინდი -- ეჯგვერე (შეერჭვე)
როგორც ისარი. ჯგვიშუნს (ქოჯგვიშუ შეჯგვირა, შეარჭო; ქოუჯგვიშუ უჯგვერია, შეურჭვია; ქონოჯგვიშუე(ნ) აძგერებდა თურმე) გრდმ.
ჯგვერს, არჭობს; ცუდად კერავს. იჯგვიშუნს (ქიიჯგვიშუ იჯგვირა, ქოუჯგვიშუ უჯგვერია) გრდმ. სათავ. ქც. ჯგვიშუნს ზმნისა --
იძგერებს, იჯგვერს, შეისობს... უჯგვიშუნს (ქუუჯგვიშუ უჯგვირა, ქუუჯგვიშუ უჯგვერია) გრდმ. სასხვ. ქც. ჯგვიშუნს ზმნისა -- აძგერებს,
უჯგვერს. აჯგვიშუ{უ}(ნ) (ქააჯგვიშუ ეჯგვირა, ქოჯგვიშაფუ(ნ) სჯგვერებია ) გრდუვ. ვნებ. უჯგვიშუნს ზმნისა -- ეძგერება, ეჯგვერება.
იჯგვიშე(ნ), იჯგვიშინე(ნ) (იჯგვიშინუ შესაძლებელი გახდა ძგერება, ჯგვერა; -- ; -- ) გრდუვ.შესაძლ. ვნებ. ჯგვიშუნს ზმნისა --
შეიძლება ძგერება, ჯგვერა. აჯგვიშე(ნ), აჯგვიშინე(ნ) (აჯგვიშინუ შეძლო ეძგერებინა, -- , ქონოჯგვიშუე(ნ) შესძლებია ჯგვერა)
გრდუვ.შესაძლ. ვნებ. უჯგვიშუნს ზმნისა -- შეუძლია აძგეროს. ოჯგვიშაფუანს (ოჯგვიშაფუუ აძგერებინა, უჯგვიშაფუაფუ
უძგერებინებია, ნოჯგვიშააფუე(ნ) აძგერებინებდა თურმე) კაუზ. ჯგვიშუნს ზმნისა აძგერებინებს, აჯგვერინებს. მაჯგვიშალი მიმღ.
მოქმ. მძგერებელი; მჯგვერელი. ოჯგვიშალი მიმღ.ვნებ.მყ. საძგერებელი; საჯგვერი. დოჯგვიშილი მიმღ.ვნებ.წარს. დაჯგვერილი.
ნაჯგვიშა მიმღ. ვნებ.წარს. ნაძგერები; ნაჯგვერი. ნაჯგვიშუერი მიმღ.ვნებ.წარს.ძგერების; ჯგვერის საფასური. უჯგვიშუ მიმღ. უარყ.
უძგერებელი; უჯგვერელი. შდრ. საბა: ჯგვერი ხის სადგისი, გინა ჯოხის წუ̂ერი; ჯგვერება ჯგვერის ტაკება. იმერ. ჯგუშვა
უხეიროდ რისამე შერჭობა, შესობა; ცუდად კერვა (ვ. ბერ.). 

Lemma: jgvijgva  
Number: 29252  
ჯგვიჯგვა, ჯგვიჯგვალ-ი (ჯგვიჯგვა{ლ}-ს) დიდი, უშნო პირსახის ძლიერი ადამიანი; ჩაფსკვნილი. ჯგვიჯგვა ბოშიე --
ჩაფსკვნილი ბიჭია. შდრ. იმერ. ჯიჯგვი ტიტკვინა, დაბალი, სქელი და ქონმორეული(ვ. ბერ.). გურ. ჯიჯგვი ჩაფსკვნილი
კაცი(ი.შილაკ.). 

Lemma: jgvijgvin-i  
Number: 29253  
ჯგვიჯგვინ-ი (ჯგვიჯგვინს) უხეში, ტლანქი გამოხედვა (ყურება). იჯგვიჯგვინანს (იჯგვიჯგვინუუ ტლანქად იყურა,
უჯგვიჯგვინუუ//უჯგვიჯგვინუაფუ ტლანქად უყურებია, ნოჯგვიჯგვინუე(ნ)//ნოჯგვიჯგვინუაფე(ნ) უხეშად, ტლანქად იყურებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ.
უხეშად, ტლანქად {გამო}იყურება. 

Lemma: jgvijgvinua  
Number: 29254  
ჯგვიჯგვინუა (ჯგვიჯგვინუას) იგივეა, რაც ჯგვიჯგვინი. 

Lemma: jgina  
Number: 29255  
ჯგინა, ჯგინალა (ჯგინა{ლა}-ს) იგივეა, რაც რჯგინა, რჯგინალა. 

Lemma: jgimin-i  
Number: 29256  
ჯგიმინ-ი (ჯგიმინს), ჯგიმუა (ჯგიმუას) სახელი იჯგიმუუ(ნ) ზმნისა -- ჯგიმვა, ჭიმვა, ბღენძა. იჯგიმუ{უ}(ნ) (გიიჯგიმუ გაიჯგიმა,



გოჯგიმე{ელ/რე}(ნ) გაჯგიმულა) გრდუვ. ვნებ. იჯგიმება. აჯგიმუ{უ}(ნ) (გააჯგიმუ გაეჯგიმა, გოჯგიმუუ გასჯგიმვია) გრდუვ. ვნებ. ეჯგიმება.
ოჯგიმაფუანს (ოჯგიმაფუუ აჯგიმვინა, უჯგიმაფუაფუ უჯგიმვინებია, ნოჯგიმაფუე(ნ) აჯგიმვინებდა თურმე) კაუზ. იჯგიმუუ(ნ) ზმნისა --
აჯგიმვინებს. ოჯგიმალი მიმღ.ვნებ.მყ. საჯგიმი. გოჯგიმილი მიმღ.ვნებ.წარს. გაჯგიმული. გონაჯგიმუერი მიმღ. ვნებ.წარს. გაჯგიმვის
საფასური. შდრ. იმერ. ჯგიმვა წელში გამართვა; სარგადაყლაპულივით წელში გამართული (ვ. ბერ.). 

Lemma: jgir-i  
Number: 29257  
ჯგირ-ი, ჯგჷრ-ი (ჯგი/ჷრს) კარგი (საპირისპ. ფური ცუდი). ქოძირუ ე ბოშიქ ირფელი ჯგირი: მ.ხუბ., გვ. 3 -- ნახა ამ ბიჭმა
ყველაფერი კარგი. ჯგჷრი სუმარი ჯგჷრი მუკასურებელი რენია: ხალხ.სიბრძ., 1, გვ. 190 -- კარგი სტუმარი კარგი
გასასტუმრებელი არისო. ღურუ ჯგჷრი დო ფურს ვეიშაგორუნსია -- სიკვდილი კარგსა და ცუდს არ გამოარჩევსო. ჯგჷრო
ზმნზ. კარგად. მიისვანჯჷ ჯგირო -- მოისვენა კარგად. ხარისხის ფორმები: მაჯგირა ისე კარგი, როგორც...; მოჯგირო ოდნავ
კარგი (ოდნაობითი); უჯგირაში//უჯგუში უფრო კარგი, უკეთესი (უფროობითი). ქ ჯგირქ გაღოლუ კარგი დაგემართოს,
ჩართული გამოთქმაა: კარგს გისურვებ. ქ ჯგირი გუნებას გერე კარგ გუნებაზე დგას, კარგ ხასიათზეა. ქ ჯგირი დღა
ვაგიოდირთუ კარგი დღე არ დაადგება, -- გადატ. ცუდი რამ მოუვა, ცუდ დღეში ჩავარდება. ქ ჯგირი თოლით უჯინე კარგი
თვალით უყურებს, -- გადატ. კარგად ეპყრობა, ენდობა, სწყალობს. ქ ჯგირი მერჩას ღორონთქ ღმერთმა კარგი მოგცეს, --
გადატ. გმადლობთ. ქ ჯგირი პიჯი ურჩქუ კარგი პირი უჩანს. იხ. მოჯგირე; ნამოჯგირუ; ნაჯგირი. 

Lemma: jgiraguna  
Number: 29258  
ჯგირაგუნა (ჯგირაგუნას) იგივეა, რაც ჯგერაგუნა, -- ტყის ფუტკრის ღვთაება, -- წმინდა აგუნა : კ. სამუშ., ქართ.ზეპ., გვ. 125. 

Lemma: jgir  
Number: 29259  
ჯგირ დო ფურ-ი (ჯგირ დო ფურს) კარგი და ცუდი. ჩქინი რინაში ჯგირი დო ფური ბუნებაში განგება რე: კ. სამუშ., ქხპს,
გვ.144 -- ჩვენი ყოფის კარგი და ცუდი ბუნების განგებისაგანაა. 

Lemma: jgireba  
Number: 29260  
ჯგირება, ჯგჷრება (ჯგი/ჷრებას) სახელი აჯგი/ჷრენს ზმნისა -- {გა}კეთება, მოკეთება, გაუმჯობესება. ეზმა ხანს გაჯგირებე
ე ოსური: მ. ხუბ., გვ. 247 -- ამდენ ხანში გაკარგებულა ეს ქალი. ჸოროფა,... მინს აჯგირენქ, მინს ამონენქ: ქხს, 1, გვ. 85 --
სიყვარულო,... ზოგს აკეთებ, ზოგს აგლახებ. აჯგი/ჷრენს (გააჯგი/ჷრუ გააკეთა, გააკარგა; გუუჯგი/ჷრებუ გაუკარგებია, გონოჯგი/ჷრებუე(ნ)
გააკარგებდა თურმე) გრდმ. აკარგებს. იჯგირებუ{უ}(ნ) (გიიჯგირუ//გეეჯგირუ გაკარგდა, გაჯგირებე{ლ/რე}(ნ) გაკარგებულა) გრდუვ. ვნებ.
აჯგირენს ზმნისა -- კარგდება, კარგი ხდება. ეჯგირებუ{უ}(ნ) (გეეჯგირუ გაუკარგდა, გაჯგირებუუ}(ნ) გაჰკარგებია) გრდუვ. ვნებ.
უჯგირენს ზმნისა -- უკარგდება, კარგი უხდება. იჯგირინე(ნ) (იჯგირინუ შესაძლები გახდა გაკარგება, -- , -- ) გრდუვ.შესაძლ.
ვნებ. აჯგირენს ზმნისა -- შეიძლება კარგი გახდეს, გაკარგდეს. აჯგირინე(ნ) (აჯგირინუ შეძლო {გა}ეკარგებინა, -- , გონოჯგირებუე(ნ)
შესძლებია კარგი გაეხადა) გრდუვ.შესაძლ. ვნებ. უჯგირენს ზმნისა -- შეიძლება კარგი გახადოს, {გა}აკარგოს.
ოჯგირებაფუანს (ოჯგირებაფუუ {გა}აკარგვინა, უჯგირებაფუაფუ {გა}უკარგვინებია, გონოჯგირებაფუე(ნ) გააკარგვინებდა თურმე) კაუზ.
აჯგირენს ზმნისა -- აკარგვინებს, კარგად აქცევინებს. {გა}ჯგირებული მიმღ. მოქმ. კარგად ქცეული. 

Lemma: jgirish-i  
Number: 29261  
ჯგირიშ-ი (ჯგირიშის) მოკეთის(კარგისი). ჯგირი ღურუქ ჩქიმი ჯგირიში მახორობაშა მინორთუა: ა.ცან., გვ. 131 -- კარგი
სიკვდილი ჩემი მოკეთის (ჩემთვის კარგის მდომის) ოჯახში შევიდესო. 

Lemma: jgirobua  
Number: 29262  
ჯგირობუა (ჯგირობუას) კარგობა, ბედნიერება, სიკეთე; კარგად ყოფნა. ჯგირობუას ჯგირობუა მოჸუნსია: ხალხ.სიბრ., გვ.
191 -- სიკეთეს სიკეთე მოჰყვებაო. მუმულეფიში ჸიონუა, მენძელეფიში ჯგირობუა: ქხს, 1, გვ. 9 -- მამლების ყივილი,
მასპინძლების სიკეთე (კარგობა). 

Lemma: jgirjgin-i  
Number: 29263  
ჯგირჯგინ-ი (ჯგირჯგინს) იგივეა, რაც ჯგიჯგინი. 

Lemma: jgir-jgir-i  
Number: 29264  
ჯგირ-ჯგირ-ი (ჯგირ-ჯგირს) იგივეა, რაც ჯგი-ჯგირი. 

Lemma: jgijga  
Number: 29265  
ჯგიჯგა (ჯგიჯგას) ღრჯოლებიანი, უშნოკბილებიანი (პიროვნება). 

Lemma: jgijgin-i  
Number: 29266  
ჯგიჯგინ-ი (ჯგიჯგინს) კბილების ჩენით უშნო სიცილი. იჯგიჯგინანს (იჯგიჯგინუუუ უშნოდ იცინა, უჯგიჯგინუუ უშნოდ უცინია,
ნოჯგიჯგინუე(ნ) უშნოდ იცინოდა თურმე) კბილების ჩენით უშნოდ იცინის.შდრ. საბა: ჯიჯგინი უშვერი ლაპარაკი. 

Lemma: jgijginapa  
Number: 29267  
ჯგიჯგინაფა (პიჯიში) სახელი ოჯგიჯგინუანს ზმნისა -- დაფჩენა პირისა. ოჯგიჯგინაფუანს (გააჯგიჯგინაფუუ დააფჩენინა,
გოუჯგიჯგინაფუაფუ დაუფჩენინებია, გონოჯგიჯგინაფუე(ნ) დააფჩენინებდა თურმე) გრდმ. აფჩენინებს პირს. 

Lemma: jgi-jgir-i  
Number: 29268  
ჯგი-ჯგირ-ი (ჯგი-ჯგირს ღ ჯგირ-ჯგირს) კარგ-კარგი. გაიშაბგორი ჯგიჯგირი სხულეფი -- ამოვარჩიე კარგ-კარგი მსხლები. 

Lemma: jgijgit'ia  



Number: 29269  
ჯგიჯგიტია, ჯგჷჯგჷტია (ჯგი/ჷჯგი/ჷტიას) ენტომ. იგივეა, რაც ჭკიჭკიტია, -- ჭიანჭველა. 

Lemma: jgijgon-i  
Number: 29270  
ჯგიჯგონ-ი, ჯგჷჯგონ-ი (ჯგი/ჷჯგონს) ჯიჯგნა; უსწორმასწოროდ მოკბეჩა და ისე ჭამა (ხილისა...); უშნოდ ჭამა. შდრ. ჩქიჩქონი,
ჭკიჭკონი; იხ. ძგიძგონი, ცქიცქონი, წკიწკონი. 

Lemma: jgijgonil-i  
Number: 29271  
ჯგიჯგონილ-ი (ჯგიჯგონილ/რს) მიმღ.ვნებ. წარს. ჯგიჯგონუნს ზმნისა -- {და}ჯიჯგნილი. 

Lemma: jgijgonua  
Number: 29272  
ჯგიჯგონუა (ჯგოჯგონუას) სახელი ჯგიჯგონუნს ზმნისა -- ჯიჯგნა, უსწორ-მასწოროდ მოკბეჩა და ისე ჭამა (ხილის...); ღორული
ჭამა. ჯგიჯგონუნს (დოჯგიჯგონუ დაჯიჯგნა, დოუჯგიჯგონუ დაუჯიჯგნია, დონოჯგიჯგონუე(ნ) დაჯიჯგნიდა თურმე) გრდმ. ჯიჯგნის.
იჯგიჯგონუ{უ}(ნ) (დიიჯგიჯგონუ დაიჯიჯგნა, დოჯგიჯგონე{ლ/რე}(ნ) დაჯიჯგნილა) გრდუვ. ვნებ. ჯგიჯგონუნს ზმნისა -- იჯიჯგნება.
აჯგიჯგონუ{უ}(ნ) (დააჯგიჯგონუ დაეჯიჯგნა, დოჯგიჯგონუუ}(ნ) დასჯიჯგნია) გრდუვ. ვნებ. ჯგიჯგონუნს ზმნისა -- ეჯიჯგნება.
იჯგიჯგონე(ნ) (იჯგიჯგონუ შესაძლებელი გახდა {და}ჯიჯგნა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ჯგიჯგონუნს ზმნისა -- შეიძლება
{და}იჯიჯგნოს. აჯგიჯგონე(ნ) (აჯგიჯგონუ შეძლო {და}ეჯიჯგნა, -- , დონოჯგიჯგონუე(ნ) შესძლებია დაეჯიჯგნა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უ
ჯგიჯგონუნს ზმნისა -- შეუძლია {და}ჯიჯგნოს. ოჯგიჯგონაფუანს (ოჯგიჯგინაფუუ აჯიჯგნინა, უჯგიჯგონაფუაფუ უჯიჯგნინებია,
ნოჯგიჯგონაფუე(ნ) აჯიჯგნინებდა თურმე) კაუზ. ჯგიჯგონუნს ზმნისა -- აჯიჯგნინებს. მაჯგიჯგონალი მიმღ. მოქმ. მჯიჯგნელი.
ოჯგიჯგონალი მიმღ.ვნებ.მყ. საჯიჯგნი. ჯგიჯგონილი.მიმღ. ვნებ.წარს. {და}ჯიჯგნილი. ნაჯგიჯგონა მიმღ.ვნებ.წარს.ნაჯიჯგნი.
ნაჯგიჯგონუერი მიმღ.ვნებ.წარს.ჯიჯგნის საფასური. {უდუ}უჯგიჯგონუ მიმღ. ვნებ.წარს. {და}უჯიჯგნელი. შდრ. ჩქიჩქონუა, ჭყიჭყონუა;
ძგიძგონუა, ცქიცქონუა, წკიწკონუა. 

Lemma: jgoboria  
Number: 29273  
ჯგობორია (ჯგობორიას) ულამაზო, მაგრამ საყვარელი (პიროვნება). შდრ. ჭყოტორია. 

Lemma: jgolua  
Number: 29274  
ჯგოლუა (ჯგოლუას) იხ. ნჯგოლუა. 

Lemma: -jgua  
Number: 29275  
-ჯგუა (ჯგუას) ღ ჯგუარ (შდრ. მრ. რიცხვი -ჯგუარ-ეფ-ი) იგივეა, რაც ჯგურა, -- ნაირი, მსგავსი; -ვით, -- თანა. სუმი
ანგილოზიჯგუა ოსურსქუალეფი ქოხენა: მ.ხუბ., გვ. 3 -- სამი ანგელოზისნაირი ქალიშვილები სხედან. ირფელი მოსაწონი
გიღუ, ოფუჩერი -- ხატიჯგუა, ...პიჯო-მესიში ვარდიჯგუა: : ქხს, 1, გვ. 123 -- ყველაფერი მოსაწონი გაქვს, საფიცარი --
ხატივით, სახით მაისის ვარდივით. ეჯგუა ამისთანა; ეთიჯგუა იმისთანა...; ეთი კოჩიჯგუ{არ}-ეფ-ი იმ კაცისნაირები;
თიჯგუარეფი იმისთანები, იმნაირები. შდრ. -ნერი, -ცალი. 

Lemma: jgumish-i  
Number: 29276  
ჯგუმიშ-ი (ჯგუმიშის) 1. ცუდსიტყვაობა (მ.ძაძ., 2, გვ.140). 2. ხმაურიანი მიხვრა-მოხვრა. 

Lemma: jguna  
Number: 29277  
ჯგუნა, ჯგუნაფა (ჯგუნას, ჯგუნაფას) იგივეა, რაც ჯგვენა, -- სახელი უჯგუ(ნ) ზმნისა -- ჯობნა, ჯობნება. ვოჯგუნე თხუალა:
მასალ., გვ. 74 -- ვამჯობინე თხოვნა. ოჯგუნუანს (ოჯგუნუუ ამჯობინა, უჯგუნუაფუ უმჯობინებია, ნოჯგუნაფუე(ნ) ამჯობინებდა თურმე)
გრდმ. ამჯობინებს. 

Lemma: jgunjg-i  
Number: 29278  
ჯგუნჯგ-ი (ჯგუნჯგის, ჯგუნს) ბარჯგი, სარი, პატარა ბოძი; ჭიგო. ჯგუნჯგი -- ჯაში მოშხუე ჸალეფი -- `ჯგუნჯგი' -- ხის
მომსხვილო ტოტები. ჯგუნჯგი ირო გიდირიკანც ჭიფე ჭჷნჷ -- სახჷრეს: კ.სამუშ., ქართ.ზეპ., გვ. 90 -- ბოძი მუდამ
შემოიღუნავს წვრილსა წნელსა, სახრეს. ათულუუ ქა დო ჟი ჯგუნს ქჷმკაბუმუუ: მ.ხუბ., გვ. 139 -- ამოჰკრა (ამოავლო) რქა და
ზევით სარზე ჩამოჰკიდა. ართ ჯგუნჯგიშა ღობერი ვემკიღობე: ა.ცან., გვ. 100 -- ერთ სარზე ღობეს ვერ მიაღობავო. იხ.
ოჯგუნჯგე. 

Lemma: jgunjgam-i  
Number: 29279  
ჯგუნჯგამ-ი (ჯგუნჯგამს) ბოძიანი, სარიანი. ჯგუნჯგამო ზმნზ. სარიანად. ჯგუნჯგამო გეუსოფუდუ -- სარიანად ამოეგლიჯა. 

Lemma: -jgura  
Number: 29280  
-ჯგურა იგივეა, რაც -ჯგუა. ეთი-ჯგურა ისეთი; თიჯგურა სქვამი ცირა რდუ -- ისეთი ლამაზი გოგო იყო... ჩქიმიჯგურა
ჩემისთანა. ინა (ორე) დაჯგურა ჩქიმო: მ. ხუბ., გვ. 13 -- ის (არის) დისმსგავსი (დისნაირი) ჩემთვის. ჭიჭე ოხვამეჯგურა ჸუდე
ქოძირუ: მ. ხუბ., გვ. 3 -- პატარა ეკლესიის მსგავსი სახლი ნახა. 

Lemma: jgut'uria  
Number: 29281  
ჯგუტურია (ჯგუტურიას) ბუთხუზა; მრგვალი პირსახის მქონე. ჩქიმი ჯგუტურია ბოში -- ჩემი ბუთხუზა ბიჭი (მოფერებითი
მიმართვაა ბავშვისადმი). 

Lemma: jgut'urua  
Number: 29282  



ჯგუტურუა (ჯგუტურუას) იგივეა, რაც ჯგუტურია. 

Lemma: jgujg-i  
Number: 29283  
ჯგუჯგ-ი (ჯგუჯგის) იგივეა, რაც ჯგუნჯგი. 

Lemma: jge'r-i  
Number: 29284  
ჯგჷრ-ი (ჯგჷრს) იხ. ჯგირი. ჸურძენს წჷ ჯგჷრი პიჯი უღუდუა: ი.ყიფშ., გვ. 2 -- ყურძენს წელს კარგი პირი ჰქონდაო.
წაკურთხია ჯგჷრი დღა რე: ი.ყიფშ., გვ. 188 -- წყალკურთხევა კარგი დღეა. 

Lemma: jge'robua  
Number: 29285  
ჯგჷრობუა (ჯგჷრობუას) იგივეა, რაც ჯგირობუა. ნტერც ვემებჩათ ჯგჷრობუა: ყაზაყ., 7.03.31, გვ. 3 -- მტერს არ მივცეთ
სიკარგე (კარგად ყოფნის საშუალება). 

Lemma: jge'roian-i  
Number: 29286  
ჯგჷროიან-ი (ჯგიროიანს) კეთილიანი, კარგიანი. ათე საქვარიში ჯგჷროიანი დაბოლება ჩქჷ მირსხენა: ყაზაყ.,
21.09.1930, გვ. 3 -- ამ საქმის (საქმიანობის) კარგი(კეთილად) დაბოლოება ჩვენ გვიხსნის. 

Lemma: jge'rjgin-i  
Number: 29287  
ჯგჷრჯგინ-ი (ჯგჷრჯგინს) ჯახუნი, ძლიერი ხმაური. შდრ. ჭკჷრჭკინი. 

Lemma: jge'r-jge'r-i(jge'r-jge'rs)  
Number: 29288  
ჯგჷრ-ჯგჷრ-ი(ჯგჷრ-ჯგჷრს) იხ. ჯგირ-ჯგირი, -- კარგ-კარგი. არზენს ჯგჷრ-ჯგჷრ ოდიარეს: მ. ხუბ., გვ. 139 -- აძლევს კარგ-
კარგ ბალახს. 

Lemma: jge'jgon-i  
Number: 29289  
ჯგჷჯგონ-ი (ჯგჷჯგონს) იგივეა, რაც ჯგიჯგონი. 

Lemma: jge'jge't'ia  
Number: 29290  
ჯგჷჯგჷტია (ჯგჷჯგჷტიას) იგივეა, რაც ჯგიჯგიტია, ჭკიჭკიტია. ჯგჷჯგჷტიენც ბჭყიშჷნდი: ი.ყიფშ., გვ. 16 -- ჭიანჭველებს
ვმწყემსავდი. 

Lemma: jeber-i  
Number: 29291  
ჯებერ-ი (ჯებერს) ჯებირი, მაგარი ღობე (პ.ჭარ.). იხ. ხარხი2. 

Lemma: jege  
Number: 29292  
ჯეგე (ჯეგეს) იგივეა, რაც ჯგეგე, ჯგეჰე, გეგე: 1. წმინდა გიორგი ან ჯეგე გიორგი; 2. ზოგადად წმინდა (ხატი, ეკლესია): ჯეგე-
მარიამი -- წმინდა მარიამი; ჯეგე-ხანგარამი -- ასე იწოდება ეკლესია სოფელ ნაესაკოვოში, სენაკის რაიონი; ჯეგე, ჯერგე,
ჯეგეშია (მამაკაცის სახელები); ჯეგეთა ამაღლებული ადგილი სოფელ ხეთაში (ხობის რაიონი) ძველი ეკლესიით, სადაც
თითქოს წმ. გიორგის შუბი ინახება. შდრ. ბორზალი (ი.ყიფშ., ლექსკ., გვ.412). ჯეგე გიორგიში რაში სარკოთ დიხას
გილანწყუნც: კ.სამუშ., ქართ.ზეპ., გვ. 82 -- წმინდა გიორგის რაში საარაკოდ მიწას სძრავს. ჯეგე მიტიბუდას, ვარა ღუმუ
ბრელი მაჸინია: თ.სახოკ., გვ. 258 -- ჯეგე მწყალობდეს, თორემ ღომი ბევრი მომივაო. ქჯეგეში ბორზალი გეთხაფილი!
წმინდა გიორგის ბოძალი დაცემული! (წყევლაა). 

Lemma: jegee  
Number: 29293  
ჯეგეე (ჯეგეეს) იგივეა, რაც ჯეგე. შდრ. ტოპ. ჯეგეე, ჯეგეეკარი (მარტვილის რაიონი). 

Lemma: jegemisarion-i  
Number: 29294  
ჯეგემისარიონ-ი (ჯეგემისარიონს) წმინდა გიორგი (კ.სამუშ., ქხპს, გვ. 17). 

Lemma: jegere  
Number: 29295  
ჯეგერე (ჯეგერეს) იხ. ჯექერე. 

Lemma: jegeria  
Number: 29296  
ჯეგერია (ჯეგერიას) იხ. ჯექერია. 

Lemma: jegeucha  
Number: 29297  
ჯეგეუჩა (ჯეგეუჩას) ბოტან. ხარნუყა. იხ. ნგერიში ნინა (ა. მაყ.). 

Lemma: jevich-i  
Number: 29298  
ჯევიჩ-ი (ჯევიჩის) ჯევიჩი, -- ხარაზის ხელსაწყო, ტყავის საჭრელი დანა (მასალები, ტ. 3, ნაწ. 1, გვ. 249). შდრ. გურ. ჯევში



მეწაღის იარაღი ტყავის საჭრელად (ს. ჟღ.). 

Lemma: jengere  
Number: 29299  
ჯენგერე (ჯენგერეს) ტლანქად აწოწილი. შდრ. ჩენგერე. 

Lemma: jenj-i  
Number: 29300  
ჯენჯ-ი (ჯენჯის) ძენძი, ჯენჯი (მასალები, ტ.ვ, გვ. 75). 

Lemma: jerg-i  
Number: 29301  
ჯერგ-ი (ჯერგის) ახტაჯანა. 

Lemma: jergu  
Number: 29302  
ჯერგუ (ჯერგუს) ბლაგვი, უვარგისი. ჯერგუ ხამი ბლაგვი, უვარგისი დანა. შდრ. ლაზ. ძერგუ კუნძი; ხის უვარგისი
ნაწილი(ნ.მარი). 

Lemma: jergua  
Number: 29303  
ჯერგუა (ჯერუას) სახელი ჯერგუნს ზმნისა -- დიდი(ახმახი) პირის სიარული, -- გადატ. უშნოდ ცეკვა, ბუქნა. შდრ. ჯექუა. 

Lemma: jereba  
Number: 29304  
ჯერება (ჯერებას) სახელი აჯერენს, ჯერს ზმნათა -- {და}ჯერება. ართდიხას გედგ, პირჯვარც იწერც, იშ ნარაგად ირკოც
ჯერც: კ. სამუშ., ქხპს, გვ.171 -- ერთ ადგილას დგას, პირჯვარს იწერს, მისი ნათქვამი ყველას სჯერა (გამოცანა: სასწორი). სი
მუდგენი შხვა ჭკუას რექი, ეშმაკის უჯერქინი: ი.ყიფშ., გვ. 4 -- შენ რაღაც სხვა ჭკუაზე ხარ, ეშმაკს რომ უჯერი. ჯგჷრო
რდუო, ფურო რდუო, ჩქიმი ბედის მა უჯერდი: კ. სამუშ., ქართ.ზეპ., გვ.33 -- კარგად იყო, ცუდად იყო, ჩემს ბედს მე
ვუჯერებდი. ვართ ასე ჯერდუ გვალო: მ. ხუბ., გვ. 9 -- არც ახლა სჯეროდა მთლად. აჯერენს (დააჯერუ დააჯერა, დუუჯერებუ
დაუჯერებია, დონოჯერებუე(ნ) დააჯერებდა თურმე) გრდმ. აჯერებს. იჯერენს (დიიჯერუ//დეეჯერუ დაიჯერა, დოუჯერებუ დაუჯერებია)
გრდმ. სათავ.ქც. აჯერენს ზმნისა -- იჯერებს. უჯერენს (დუუჯერუ დაუჯერა, დუუჯერებუ დაუჯერებია) გრდმ. სასხვ. ქც. აჯერენს
ზმნისა -- უჯერებს. იჯერინე(ნ) (იჯერინუ შესაძლებელი გახდა {და}ჯერება, -- , -- ) გრდუვ.შესაძლ. ვნებ. აჯერენს ზმნისა --
შეიძლება {და}ჯერება. აჯერინე(ნ) (აჯერინუ შეძლო {და}ეჯერებინა, -- , დონოჯერებუე(ნ) შესძლებია დაჯერება) გრდუვ.შესაძლ. ვნებ.
უჯერენს ზმნისა -- შეუძლია {და}აჯეროს. ოჯერებაფუანს (ოჯერებაფუუ აჯერებინა, უჯერებაფუაფუ უჯერებინებია, ნოჯერებაფუე(ნ)
აჯერებინებდა თურმე) კაუზ. აჯერენს ზმნისა -- აჯერებინებს. {და}მაჯერებელი მიმღ. მოქმ. {და}მჯერებელი. დააჯერებელი
მიმღ.ვნებ.მყ. {და}საჯერებელი. {და}ჯერებული მიმღ.ვნებ.წარს. {და}ჯერებული. {დო}ნაჯერები/უ მიმღ.ვნებ.წარს.{და}ნაჯერები.
{დო}ნაჯერებუერი მიმღ.ვნებ.წარს.{და}ჯერების საფასური. უდუჯერებელი, უდუჯერებუ მიმღ. უარყ. დაუჯერებელი. შდრ.ლაზ. ჯერ:
ოჯერუ სჯერა, სწამს (ნ.მარი). 

Lemma: jerua  
Number: 29305  
ჯერუა (ჯერუას) იხ. ჯერება. 

Lemma: jeruk'-i  
Number: 29306  
ჯერუკ-ი (ჯერუკის) პატარა, ხუთ-ექვსკოკიანი საწნახელი (მასალები, ტ.4, ნაწ. 3, გვ. 157). ღვინის ჩასაყენებელი ჭურჭელი,
როფეზე მეტია და საწნახელზე პატარა. 

Lemma: jerghap-i  
Number: 29307  
ჯერღაფ-ი (ჯერღაფის) სახელი იჯერღუ(ნ) ზმნისა -- ბუქნაობა; უშნო ცეკვა (ხტომით). სხაპუა ვაუჩქუ-და, მუს გიიჯერღუ
თექინე! -- ცეკვა თუ არ იცის, რას ბუქნაობს იქ! ქიმიიჯერღუდუ ამდღა გივიში ჯიმა -- ქანაობით ენერგიულად მიდიოდა
დღეს გივის ძმა. 

Lemma: jerghe  
Number: 29308  
ჯერღე, ჟერღეე, ჯერღერე (ჯერღე{რე}-ს) უშნოდ მაღალი ადამიანი, -- აყლაყუდა. ართი ჯერღერე კოჩიე -- ერთი
აყლაყუდა კაცია. 

Lemma: jerghezua  
Number: 29309  
ჯერღეზუა (ჯერღეზუას) თავმომწონედ, ბღენძით სიარული. შდრ. ჯერღაფი. 

Lemma: jergheria  
Number: 29310  
ჯერღერია (ჯეღერიას) იგივეა, რაც ჯერღერე. 

Lemma: jerghv-i  
Number: 29311  
ჯერღვ-ი (ჯერღვის) ძარღვი. არძა ჯერღვი მაცანცალუ: ქხს, 1, გვ. 86 -- ყველა ძარღვი მიკანკალებს. ჯერღვი დო ჯერღვი
შქას მიკოხე ტყვია: მ.ხუბ., გვ. 16 -- ძარღვსა და ძარღვს შუა ზის ტყვია. (თენეფი)... არძა სხეულიში მაწუალი, ჯერღვიში
გამაცალებერიე: კ. სამუშ., ქხპს., გვ. 147 -- (ესენი)... ყველა სხეულის მწოვი, ძარღვის დამცლელია. შდრ.
მაჯერღვა/ეია. 

Lemma: jerghin-i  
Number: 29312  



ჯერღინ-ი (ჯერღინს) იგივეა, რაც ჯერღაფი, ჯერღუა, -- უშნოდ (ხტომით) ცეკვა, ბუქნაობა. 

Lemma: jerghua  
Number: 29313  
ჯერღუა (ჯერღუას) იგივეა, რაც ჯერღაფი, ჯერღინი. შდრ. ჯექუა. 

Lemma: jerjv/ua  
Number: 29314  
ჯერჯვ/უა (ჯერჯვ/უას) იხ. ჯარჯუა (მარქვალიში). 

Lemma: jeke  
Number: 29315  
ჯექე, ჯექერე (ჯექე{რე}-ს) აყლაყუდა, ახმახი. შდრ. ჯეღერე. 

Lemma: jekeria  
Number: 29316  
ჯექერია (ჯექერიას) უშნოდ მაღალი ადამიანი. ჯექერია ძღაბი უშნოდ მაღალი გოგო. შდრ. ჯექერე. 

Lemma: jekin-i  
Number: 29317  
ჯექინ-ი (ჯექინს) იხ. ჯექუა. 

Lemma: jekua  
Number: 29318  
ჯექუა (ჯექუას) იგივეა, რაც ჯერღუა, -- უშნოდ (ხტომით) ცეკვა, -- ბუქნაობა. ძიცას დოღურუდი, თინა თექ გიიჯექუდუნი --
სიცილით მოკვდებოდი, ის იქ რომ ბუქნაობდა. 

Lemma: jeghere  
Number: 29319  
ჯეღერე (ჯეღერეს) იხ. ჯერღერე; ჯექერე. 

Lemma: jegheria  
Number: 29320  
ჯეღერია (ჯეღერიას) იხ. ჯერღერია; ჯექერია. 

Lemma: je՚ua  
Number: 29321  
ჯეჸუა (ჯეჸუას) სახელი მიიჯეჸუ(ნ) ზმნისა -- {შე}ხტუნვით, ხტუნვა-ხტუნვით სიარული. მეურს შარასინი, მიიჯეჸუ -- გზაზე რომ
მიდის, ხტუნვით მიდის 

Lemma: jejil-i  
Number: 29322  
ჯეჯილ-ი (ჯეჯილ/რს): ჯეჯილი რდუ ზეგი დო ორცხონჯიში ბამბეში ძაფით ნაშუა -- ჯეჯილი იყო ზეგი და სავარცხლის
ბამბის ძაფით ნაქსოვი. შდრ. ხამნელი. 

Lemma: jvabal-i  
Number: 29323  
ჯვაბალ-ი (ჯვაბალ/რს) უთავბოლო ლაპარაკი, ლაყბობა. ჯვაბალანს (ჯვაბალუუ ილაყბა, უჯვაბალუუ უთავბოლოდ ულაპარაკნია,
ნოჯვაბალუე(ნ) უთავბოლოდ ლაპარაკობდა თურმე) გრდმ. უთავბოლოდ ლაპარაკობს რაღაცას, ლაყბობს. 

Lemma: jvabin-i  
Number: 29324  
ჯვაბინ-ი (ჯვაბინს) იგივეა, რაც ჟვაბინი, -- ტაცება, წავლება ხელისა. აჯვაბუუ(ნ) (ქააჯვაბუ სტაცა ხელი, ქოუჯვაბინუ უტაცია ხელი,
ქონოჯვაბუე(ნ) სტაცებდა თურმე ხელს) გრდმ. სტაცებს ხელს. 

Lemma: jvabua  
Number: 29325  
ჯვაბუა (ჯვაბუას) სახელი ჯვაბუნს ზმნისა -- სანსვლა, ხარბად ჭამა. თავადი დო ჟინოსქუა თიშ ნახანდის ჯვაბუნდუნი --
თავადი და აზნაურიშვილი იმის ნაშრომს ხარბად რომ ჭამდა. ჯვაბუნს (დოჯვაბუ მადიანად ჭამა, {დუ}უჯვაბუ მადიანად უჭამია,
დონოჯვაბუე(ნ) მადიანად შეჭამდა თურმე) გრდმ. ხარბად და მადიანად ჭამს, სანსლავს. აჯვაბე(ნ) (აჯვაბუ შეძლო {შე}ესანსლა, -- ,
დონოჯვაბუე(ნ) შესძლებია მადიანად შეეჭამა, შეესანსლა)გრდუვ.შესაძლ. ვნებ. შეუძლია მადიანად ჭამოს, {შე}სანსლოს.
მაჯავაბალი მიმღ. მოქმ. {შე}მჭმელი, {შე}მსანსლავი. ოჯვაბალი მიმღ.ვნებ.მყ. მადიანად {შე}საჭმელი, {შე}სასანსლავი. ჯვაბილი
მიმღ.ვნებ.წარს. მადიანად {შე}ჭმული, {შე}სანსლული. ნაჯვაბა მიმღ.ვნებ.წარს. მადიანად ნაჭამი, {შე}ნასანსლი. ნაჯვაბუერი
მიმღ.ვნებ.წარს. მადიანად ჭამის, {შე}სანსვლის სააფასური. {უდუ}უჯვაბუ მიმღ. უარყ. {შე}უსანსლავი. 

Lemma: jvazer-i  
Number: 29326  
ჯვაზერ-ი (ჯვაზერს) თოფის სახეობა იყო, გრძელი ლულა ჰქონდა. იხ. ჯვარზუა. 

Lemma: jvalo  
Number: 29327  
ჯვალო (ჯვალოს) შინმოქსოვილი, უხეში ნაქსოვი, რომლისგანაც იკერავდნენ ჩასაცმელს. დღაშით მიკმიქუნანდეს
ჯვალოს, სერით -- ოსარეს -- დღისით იცვამდნენ ჯვალოს, ღამით -- პერანგს. 

Lemma: jvanjval-i  
Number: 29328  
ჯვანჯვალ-ი (ჯვანჯვალ/რს) გაუაზრებელი, უთავბოლო ლაპარაკი; ბურტყუნი. მუდგასიენი ჯვანჯვალანს, ვერჩქიენე იშა --



რაღაცასაა, ბურტყუნებს, არ შეიძლება იმისი მოსმენა. ჯვანჯვალანს (ჯვანჯვალუუ იბურტყუნა, უჯვანჯვალუუ უბურტყუნია,
ნოჯვანჯვალუე(ნ) ბურტყუნებდა თურმე) გრდმ. ბურტყუნებს, უთავბოლოდ ლაპარაკობს. შდრ. ჩვარჩვალი. 

Lemma: jvanjvala  
Number: 29329  
ჯვანჯვალა (ჯვანჯვალას) ვისაც გაურკვეველი ლაპარაკი სჩვევია, -- ბურტყუნა. 

Lemma: jvar-i  
Number: 29330  
ჯვარ-ი (ჯვარს) ჯვარი. ... ჩქიმიშა ჯვარი დამიწერი -- ...ჩემსაზე ჯვარი დამიწერე. იხ. პირჯვარი//პიჯვარი. 

Lemma: jvarzalua  
Number: 29331  
ჯვარზალუა (ჯვარზალუას) სახელი ჯვარზალანს ზმნისა -- ზარის ცემა, ხმაური. ქჷნც, შჷნც, რკინაც ჭკადჷნც, ტერც
ჸვილჷნც, ჯვარზალანცჷ: კ. სამუშ., ქართ.ზეპ., გვ. 85 -- ფქვავს, ქსოვს, რკინას ჭედავს, მტერს კლავს, ზარსა სცემს. // გადატ.
გულმოსულის უხიაგი ცუდსიტყვაობა (მ.ძაძ., 2, გვ.171). 

Lemma: jvarzap-i  
Number: 29332  
ჯვარზაფ-ი (ჯვარზაფს) :მაგარი დარტყმის ხმა, -- ბრაგუნი, ბრახუნი. ჩაქუჩქის მეუღუდუ ჯვარზაფი -- ჩაქუჩქს გაჰქონდა
ბრახუნი. 

Lemma: jvarzua  
Number: 29333  
ჯვარზუა (ჯვარზუას) სახელი ჯვარზუნს ზმნისა -- 1. მაგრად დარტყმა; მაგრად ცემა; 2. ლურსმნის მაგრად ჩაჭედება;
3.თოფის გავარდნის ძლიერი ხმა. 4. ბევრის შესმა; ჭამა. ჯვარზუნს (ჯვარზუ მაგრად დაარტყა, სცემა; უჯვარზუ დაურტყამს;
ნოჯვარზუე(ნ) არტყამდა, სცემდა თურმე) გრდმ. მაგრად არტყამს, სცემს; ლურსმანს არჭობს; თოფს (ჯვაზერს) ისვრის.
აჯვარზე(ნ) (აჯვარზუ შეძლო დაერტყა, -- , ქონოჯვარზუე(ნ) შესძლებია დაეტყა; ესროლა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ჯვარზუნს ზმნისა --
შეუძლია მაგრად დაარტყას, სცემოს; ლურსმანი ჩააჭედოს; ხარბად შესვას; თოფი(ჯვაზერი) ისროლოს. მაჯვარზალი მიმღ. მოქმ.
{და}მრტყმელი; {ჩა}მჭედი; მსროლელი. ოჯვარზალი მიმღ.ვნებ.მყ. {და}სარტყმელი; ჩასაჭედი; სასროლი; მაგრად საცემი.
ჯვარზილი მიმღ.ვნებ.წარს. {და}რტყმული; მაგრად {ჩა}ჭედილი; ნაცემი. ნაჯვარზა მიმღ.ვნებ.წარს. მაგრად {და}ნარტყამი;
{ჩა}ნაჭედი; ნაცემი. ნაჯვარზუერი მიმღ.ვნებ.წარს. მაგრად {და}რტყმის; {ჩა}რჭობის; სროლის საფასური. უჯვარზუ მიმღ. უარყ.
{და}ურტყამი; {ჩა}ურჭობელი; {გა}უსროლელი. 

Lemma: jvartal-i  
Number: 29334  
ჯვართალ-ი (ჯვართალს) უთავბოლო, წინდაუხედავი ლაპარაკი; უშნოდ ლაპარაკი; ლაყბობა. ჯვართალანს (ჯვართალუუ
ილაყბა, უჯვართალუუ ულაყბია, ნოჯვართალუე(ნ) ლაყბობდა თურმე) გრდმ. წინდაუხედავად ყველაფერს ამბობს, ყბედობს,
ლაყბობს. 

Lemma: jvartala  
Number: 29335  
ჯვართალა (ჯვართალას) ვისაც ჯვართალი სჩვევია, -- წინდაუხედავად ლაპარაკის მოყვარული, მოლაყბე. 

Lemma: jvariakobas  
Number: 29336  
ჯვარიაქობას (ღ ჯვარი-აქაურობას) ჯვარი აქაურობას, ჯვარი სწერია (აქაურობას). 

Lemma: jvarish  
Number: 29337  
ჯვარიშ წერა (ჯვარის წერა) ჯვრის წერა. გვეძე, ჯვარი გიწერსი დო ჰამოთ გლურსი: ი.ყიფშ., გვ. 137 -- გვეძე, ჯვარი
გწერია და ტკბილად გძინავს. ასე, ჯვარი გიწერსი დო, ჯგირო რექი! -- ახლა, ჯვარი გწერია და, კარგად ხარ! 

Lemma: jvarsal-i  
Number: 29338  
ჯვარსალ-ი (ჯვარსალს) უშნო ლაპარაკი(მ.ძაძ., 2, გვ. 160). 

Lemma: jvar-saxe  
Number: 29339  
ჯვარ-სახე (ჯვარ-სახეს) ჯვარსახე, ჯვრის სახე რომ ჰქონდეს ისე. თენა ამსერი გადაჯვარო ქჷდაანწკარჷ, ჯვარსახეშ
წესიშა: მ. ხუბ., გვ. 154 -- ეს ამაღამ ჯვარედინად დააწყო, ჯვრის სახის წესზე. ჯვარი-სახე გაუკეთი, შარას ქაგიხვადასჷნი:
მასალ., გვ. 104 -- ჯვარი-სახე (ჯვარის სახე) გაუკეთე, გზაზე რომ შემოგვხვდეს. 

Lemma: jvart'al-i  
Number: 29340  
ჯვარტალ-ი (ჯვარტალს) იხ. ჯვატალი. 

Lemma: jvart'alua  
Number: 29341  
ჯვარტალუა (ჯვარტალუას) იხ. ჯვატალუა 

Lemma: jvarua  
Number: 29342  
ჯვარუა (ჯვარუას) სახელი ჯვარუნს ზმნისა -- 1. ჯვრის დასმით დანიშვნა; 2. შედედებული ყველის დამტვრევა (ჩაფშხვნა)
ამოღებამდე. ეშაღალაშახ ჸვალს დობჯვარუნთ, ჯგირო აკილასჷნი -- ამოყვანამდე ყველს ჩავფშხვნით (დავჯვარავთ),
კარგად რომ შედედდეს. ჯვარუნს (დოჯვარუ ჩაფშხვნა, დ{უ}უჯვარუ ჩაუფშხვნია, დონოჯვარუე(ნ) ჩაფშხვნიდა თურმე) გრდმ.
{ჩა}ფშხვნის; ნიშნავს (ჯვრის სახით). 



Lemma: jvarul-i  
Number: 29343  
ჯვარულ-ი (ჯვარულს) ჯვარული. ჯვარული ქარი (ბორია) ჯვარული, ჩრდილოეთის ქარი. ჯვარული დურქენსინი, ჭვიმას
ელუდავა -- ჯვარული (ქარი) რომ დაუბერავს, წვიმას ელოდეო. შდრ. გვალაში ქარი, ჟინი ქარი, მასკური. ქ ჯვარული
ხონუა გარდიგარდმო ხვნა. 

Lemma: jvarjval-i(jvarjvals)  
Number: 29344  
ჯვარჯვალ-ი(ჯვარჯვალს) იხ. ჯვარჯვალუა. 

Lemma: jvarjvalua  
Number: 29345  
ჯვარჯვალუა (ჯვარჯვალუას), იგივეა, რაც ჩვარჩვალუა, -- სახელი ჯვარჯვალანს ზმნისა -- ცეცხლზე ჭურჭლის ძლიერ
გამურვა, -- ჭვარტლის მოკიდება. ჩუანი გოჯვარჯვალუუ -- ქვაბი გამურა (ძლიერ). გადატ. გაუაზრებლად ლაპარაკი (რაც
პირზე მოადგება), -- ბჟუტური, ბოდვა. მუსი რე, ჯვარჯვალანქინი, ჭე გური გუჩი! -- რასაა, რომ ბოდავ, ცოტა დაფიქრდი!
ჯვარჯვალანს (გოჯვარჯვალუ ძლიერ გამურა, გუუჯვარჯვალუუ ძლიერ გაუმურავს, გონოჯვარჯვალუე(ნ) ძლიერ გამურავდა თურმე) გრდმ.
ძლიერ მურავს; ბჟუტურობს. იჯვარჯვალუუ(ნ) (გიიჯვარჯვალუ ძლიერ გაიმურა, გოჯვარჯვალე{რე}(ნ) ძლიერ გამურულა) გრდუვ. ვნებ.
ჯვარჯვალანს ზმნისა -- ძლიერ იმურება (იჭვარტლება). აჯვარჯვალუუ(ნ) (გააჯვარჯვალუ ძლიერ გაემურა, გოჯვარჯვალუუ ძლიერ
გამურვია) გრდუვ. ვნებ. უჯვარჯვალანს ზმნისა -- ემურება, ჭვარტლი ეკიდება. ოჯვარჯვალაფუანს (ოჯვარჯვალაფუუ
{გა}ამურვინა, უჯვარჯვალაფუაფუ {გა}უმურვინებია, გონოჯვარჯვალაფუე(ნ) გაამურვინებდა თურმე) კაუზ. ჯვარჯვალანს ზმნისა --
ამურვინებს; აბჟუტურებინებს. მაჯვარჯვალარი მიმღ. მოქმ. {გა}მმურავი; მობჟუტურე. ოჯვარჯვალარი მიმღ.ვნებ.მყ. {გა}სამურავი;
საბჟუტურო. ჯვარჯვალერი მიმღ.ვნებ.წარს. {გა}მურული. ნაჯვარჯვალა მიმღ.ვნებ.წარს.{გა}ნამური; ნაბჟუტურები. ნაჯვარჯვალუერი
მიმღ.ვნებ.წარს.{გა}მურვის; ბჟუტურის საფასური. {უგუ}უჯვარჯვალუ მიმღ. უარყ. {გა}უმურავი. შდრ. ჯვანჯვალი. 

Lemma: jvat'a  
Number: 29346  
ჯვატა (ჯვატას) ანთოპ. ჯვატა. შდრ. ჭვატა. თიკუნიცაა და ნიშნავს მოუქნელს, დაბალ და სქელ ადამიანს. ართი ჯვატა კოჩი
რე -- ერთი მოუქნელი (დაბალი და სქელი) კაცია. იხ. ჯვიტი. 

Lemma: jvat'al-i  
Number: 29347  
ჯვატალ-ი (ჯვატალ/რს) ყველაფრის (რაც პირზე მოადგება) დაუკვირვებლად და ულაზათოდ ლაპარაკი, -- როშვა, როტვა.
ჯვატალანს (ჯვატალუუ როშა, უჯვატალუუ უროშავს, ნოჯვატალუე(ნ) როშავდა თურმე) გრდმ. როტავს, როშავს. შდრ. ჟვატალი. 

Lemma: jvat'ala  
Number: 29348  
ჯვატალა (ჯვატალას) ვისაც ჯვატალი სჩვევია; მროტავი, მროშავი. ჯვატალა კოჩი მროტავი კაცი. 

Lemma: jvat'alua  
Number: 29349  
ჯვატალუა (ჯვატალუას) სახელი ჯვატალანს ზმნისა -- როტვა, როშვა. 

Lemma: jvajua  
Number: 29350  
ჯვაჯუა (ჯვაჯუას) სახელი ჯვაჯუნს ზმნისა -- ბევრის ხარბად ჭამა. ჯვაჯუნს -- საჭმელს ხარბად ჭამს. ჯვაჯუნს (დოჯვაჯუ ხარბად
შეჭამა, დუუჯვაჯ{ვ}უ ხარბად შეუჭამია, დონოჯვაჯუე(ნ) ხარბად შეჭამდა თურმე) გრდმ. ხარბად ბევრს ჭამს. 

Lemma: jvema  
Number: 29351  
ჯვემა (ჯვემას) თამბაქოს ფოთლების დაწნული კონა, -- წეკვა. ჯვემა თუთუმი -- დაგრეხილი (დაწნული) კონა (წეკვა)
თუთუნი. 

Lemma: jvenderia  
Number: 29352  
ჯვენდერია (ჯვენდერიას) ლამაზი ცხვირ-პირის მქონე. თი კოჩიში ჯოღორს ჯვენდერია ნიჩვი უღუ -- იმ კაცის ძაღლს
კოხტა დრუნჩი აქვს. გადატ. ანთროპონ. ჯვენდერია//ჯუნდურია. 

Lemma: jvet'ere  
Number: 29353  
ჯვეტერე, ჯვეტერია (ჯვეტერეს, ჯვეტერიას) მსხვილი ცხვირ-ტუჩის მქონე; დიდტუჩებიანი, -- დრუნჩა. ჩქიმი ჯვეტერია
ბოში -- ჩემი დრუნჩა ბიჭი. იხ. ჯოტორია. 

Lemma: jvesh-i  
Number: 29354  
ჯვეშ-ი (ჯვეშის) ძველი. მიღუ გური კჷნი ჯვეში: ი. ყიფშ., გვ. 174 -- მაქვს გული ისევ ძველი. ენა ჯვეში, შხვა ახალი: ქხს, 1,
გვ. 9 -- ეს ძველი, სხვა ახალი. ჯვეშეფც ლეკური უკეთებუ: კ.სამუშ., ქართ.ზეპ., გვ. 112 -- ძველებს ლეკური უკეთებია. ქ
ჯვეში დრო ძველი დრო. ართი კუპეცი რდჷ ჯვეშ დროს: მ.ხუბ., გვ. 37 -- ერთი ვაჭარი იყო ძველ დროს. ქ ჯვეში თუთა
ძველი მთვარე: ჯვეში თუთა სუმ დღაშო მიირთუ -- ძველი მთვარე სამ დღეში მოიქცევა. ქ ჯვეში მოჯგჷრე ძველი მოყვარე.
ქ ჯვეში შარა ძველი გზა. ვადინუა ჯვეში მოჯგჷრე, ვადინუა ჯვეში შარა: კ.სამუშ., ქართ.ზეპ., გვ. 123 -- არ დაკარგო ძველი
მოყვარე, არ დაკარგო ძველი გზა. ქ ჯვეში ღვინი ძველი ღვინო: გეფშვათ აკა ჯვეში ღვინი -- შევსვათ ერთი ძველი ღვინო ქ
ჯვეში ჯალეფი ძველი ხეები: ჯვეში ჯალეფი ხინაფილი: ქხს, 1, გვ. 320 -- ძველი ხეები გამოფიტული. ხარისხის ფორმები:
გეჯვეშე ოდნავ ძველი, სიძველის ელფერი გადაჰკრავს. მაჯვეშა ისე ძველი, როგორც..., მოჯვეშო მოძველო,
უჯვეშაში//უჯვეაში უძველესი. შდრ. ლაზ. ჯუ̂ე: ჯუ̂ეში//მჯვეში//მჯუეში ძველი (ნ. მარი). 

Lemma: jveshe  
Number: 29355  



ჯვეშე ზმნზ. იგივეა, რაც ჯვეშ{ი}შე, -- ძველთაგან, ძველიდან. უბადო შურიში წჷრდეს ოჩხუპუ, ჯვეშე მოძუნა ნირზება --
წყინი: ეგრისი, გვ. 132 -- ბოროტი სული წმინდანს ებრძვის, ძველთაგან მოსდგამთ ჟინი და წყენა. 

Lemma: jvesheba  
Number: 29356  
ჯვეშება (ჯვეშებას) სახელი აჯვეშენს, იჯვეშებუ(ნ) ზმნითა -- {და}ძველება. აჯვეშენს (დააჯვეშუ დააძველა, დუუჯვეშებუ
დაუძველებია, დონოჯვეშებუე(ნ) დააძველებდა თურმე) გრდმ. აძველებს. უჯვეშენს (დუუჯვეშუ დაუძველა, დუუჯვეშებუ დაუძველებია)
გრდმ. სასხვ. ქც. აჯვეშენს ზმნისა -- უძველებს. იჯვეშებუ{უ}(ნ) (დიიჯვეშუ//დეეჯვეშუ დაძველდა, დაჯვეშებე{ლ/რე}(ნ) დაძველებულა)
გრდუვ. ვნებ. აჯვეშენს ზმნისა -- ძველდება. ეჯვეშებუ{უ}(ნ) (დეეჯვეშუ დაუძველდა, დაჯვეშებუ დასძველებია) გრდუვ. ვნებ.
უჯვეშენს ზმნისა -- უძველდება. იჯვეშინე(ნ) (იჯვეშინუ შესაძლებელი გახდა დაძველება, -- , -- ) გრდუვ.შესაძლ. ვნებ. აჯვეშენს
ზმნისა -- შეიძლება დაძველდეს. აჯვეშინე(ნ) (აჯვეშინუ შეძლო {და}ეძველებინა, -- , დონოჯვეშებუე(ნ) შესძლებია დაძველება)
გრდუვ.შესაძლ. ვნებ. უჯვეშენს ზმნისა -- შეუძლია {და}აძველოს. ოჯვეშებაფუანს (ოჯვეშებაფუუ აძველებინა, უჯვეშებაფუაფუ
უძველებინებია, ნოჯვეშებაფუე(ნ) აძველებინებდა თურმე) კაუზ. აჯვეშენს ზმნისა -- აძველებინებს. მაჯვეშებელი მიმღ. მოქმ.
{და}მძველებელი. ოჯვეშებელი მიმღ.ვნებ.მყ. {და}საძველებელი. დაჯვეშებული მიმღ.ვნებ.წარს. დაძველებული ნაჯვეშები
მიმღ.ვნებ.წარს. {და}ნაძველები. ნაჯვეშებუერი მიმღ.ვნებ.წარს. {და}ძველების საფასური. უდუჯვეშებუ მიმღ. უარყ. დაუძველებელი.

Lemma: jveshebur-i  
Number: 29357  
ჯვეშებურ-ი (ჯვეშებურს) ძველებური. იშენი ვადაართინუუ იშა ჯვეშებური სახექ -- მაინც ვერ დაუბრუნა იმას ძველებური
სახე. ჯვეშებურო ზმნზ ძველებურად. იბცხოურათ ჯვეშებურო: ი. ყიფშ., გვ.163 -- ვიცხოვროთ ძველებურად. 

Lemma: jveshishjvesh-i  
Number: 29358  
ჯვეშიშჯვეშ-ი (ჯვეშიშჯვეშის) ძველისძველი, უძველესი. ჯვეშიშჯვეშიშ ნარაგადუს მოგოშინანთ -- ძველისძველის
ნათქვამს მოგახსენებთ. 

Lemma: jveshobur-i  
Number: 29359  
ჯვეშობურ-ი (ჯვეშობურს) ძველებური. იგივეა, რაც ჯვეშებური. ჯვეშობურო ზმნზ ძველებურად. ჯვეშობურო ვახვალუნა:
ქხს, 1, გვ.36 -- ძველებურად არ ახველებენ. ვარე იში ოჭკადჷრეს ჯვეშობურო ხანდა-ბირა: მასალ., გვ.72 -- არაა მის
სამჭედლოში ძველებურად შრომა-სიმღერა. 

Lemma: jveshoian-i  
Number: 29360  
ჯვეშოიან-ი (ჯვეშოიანს) ძველებური, ძველი დროისათვის დამახასიათებელი. ჯვეშოიანი ცოდილება იშო მიკვოდინუათ?:
კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 159 -- ძველთაგან კირთებით ყოფნა სამუდამოდ მოვსპოთ (ძველებური ცოდვილობა მივაკარგოთ იქით). 

Lemma: jvibal-i  
Number: 29361  
ჯვიბალ-ი (ჯვიბალ/რს) მსუქანი პირსახისა (მაგ., ბავშვი, ქალი). 

Lemma: jvida  
Number: 29362  
ჯვიდა (ჯვიდას) იგივეა, რაც ჯვინა, ჯვინუა; ჯუდა, ჯუნა, -- სახელი აჯვიდუუ(ნ), ჯვიდუნს ზმნათა -- კოცნა. გიჸორსჷ დო
ვაგაჯვიდინე: ი. ყიფშ., გვ.184 -- გიყვარს და არ შეგიძლია აკოცო. ქაარაგვეს დო გაჯუდეს ართიანს: მ. ხუბ., გვ. 10 --
დაეტაკნენ და ერთმანეთი გადაკოცნეს. ჯვიდუნს (გოჯვიდუ გადაკოცნა, გუუჯვიდუ გადაუკოცნია, გონოჯვიდუე(ნ) გადაკოცნიდა თურმე)
გრდმ. კოცნის. უჯვიდუნს (გუუჯვიდუ გადაუკოცნა, გუუჯვიდნუ გადაუკოცნია) გრდმ. სასხვ. ქც. ჯვიდუნს ზმნისა -- უკოცნის.
იჯვიდუ{უ}(ნ) (გიიჯვიდუ დაიკოცნა, გოჯვიდე{ლ/რე}}(ნ) დაკოცნილა) გრდუვ. ვნებ. ჯვიდუნს ზმნისა -- იკოცნება. აჯვიდუუ(ნ) (გააჯვიდუ
დაეკოცნა, გოჯვიდუუ და{უ}კოცნია) გრდუვ. ვნებ. უჯვიდუნს ზმნისა -- კოცნის (ეკოცნება). იჯვიდე(ნ)//იჯვიდინე(ნ) (იჯვიდინუ
შესაძლებელი გახდა კოცნა, -- , -- ) გრდუვ.შესაძლ. ვნებ. ჯვიდუნს ზმნისა -- შეიძლება {და}იკოცნოს. აჯვიდე(ნ)//აჯვიდინე(ნ)
(აჯვიდინუ შეძლო ეკოცნა, -- , გონოჯვიდუე(ნ) შესძლებია გადაეკოცნა) გრდუვ.შესაძლ. ვნებ. უჯვიდუნს ზმნისა -- შეუძლია აკოცოს.
ოჯვიდაფუანს (ოჯვიდაფუუ აკოცნინა, უჯვიდაფუაფუ უკოცნინებია, ნოჯვიდაფუე(ნ) აკოცნინებდა თურმე) კაუზ. ჯვიდუნს ზმნისა --
აკოცნინებს. მაჯვიდალი//მაჯვიდუ//მაჯვიდური//მაჯვინუ მიმღ. მოქმ. მკოცნელი. ოჯვიდალი//ოჯვიდური//ოჯვინუ მიმღ.ვნებ.მყ. საკოცნელი.
გოჯვიდილ/რი მიმღ.ვნებ.წარს. დაკოცნილი ნაჯვიდა მიმღ.ვნებ.წარს. ნაკოცნი. ნაჯვიდუერი მიმღ.ვნებ.წარს. კოცნის საფასური.
{უგუ}უჯვიდუ მიმღ. უარყ. {გადა}უკოცნელი. 

Lemma: jvidua  
Number: 29363  
ჯვიდუა (ჯვიდუას) ) იგივეა, რაც ჯვიდა, ჯვინა, ჯვინუა. 

Lemma: jvina  
Number: 29364  
ჯვინა (ჯვინას) იგივეა, რაც ჯვიდა. 

Lemma: jvinua  
Number: 29365  
ჯვინუა (ჯვინუას) იგივეა, რაც ჯვიდუა. 

Lemma: jvinjva  
Number: 29366  
ჯვინჯვა, ჯვინჯვალ-ი (ჯვინჯვა{ლ}-ს) ვისაც მსხვილი ცხვირ-პირი (ტუჩები) აქვს. იხ. ჯვიჯვა. 

Lemma: jvinjvin-i  
Number: 29367  
ჯვინჯვინ-ი (ჯვინჯვინს) იგივეა, რაც ჯვიჯვინი, -- მსხვილი ცხვირპირიანის უშნოდ ყურება. მუჭო ნიჩვი უჯვი{ნ}ჯვანს! --
ცხვირ-პირი(ტუჩები) როგორი მსხვილი აქვს. იჯვინჯვინანს(ნ) (იჯვინჯვინუუ უშნოდ იყურა, უჯვინჯვინუუ უშნოდ უყურებია, ნოჯვინჯვინუე(ნ)
უშნოდ იყურებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. იყურება უშნოდ, -- ტუჩაბზუებით. 



Lemma: jvirza  
Number: 29368  
ჯვირზა, ჯვირზალ-ი (ჯვირზა{ლ}-ს) უშნოდ მსხვილი(აგებულებით), -- ზორზოხი. 

Lemma: jvirtal-i  
Number: 29369  
ჯვირთალ-ი (ჯვირთალს) უშნოდ მსხვილი. შდრ. ჯვირზალი. 

Lemma: jvirin-i  
Number: 29370  
ჯვირინ-ი (ჯვირინს) არასიმპატიური ყურება, გაბუტული გამოხედვა. ემერეშე აწოხე აბარწას დო იჯვირინანს -- ეგერ ზის
აივანზე და გაბუტული იყურება. იჯვირინანს (იჯვირინუუ გაბუტული იყურა, უჯვირინუაფუ გაბუტული უყურებია, ნოჯვირინუე(ნ) გაბუტული
იყურებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. გაბუტული(ნაწყენი) იყურება. 

Lemma: jvirsa  
Number: 29371  
ჯვირსა, ჯვირსალ-ი (ჯვირსა{ლ}ს) უშნო სახე-გამომეტყველების პიროვნება. 

Lemma: jvirjva  
Number: 29372  
ჯვირჯვა, ჯვირჯვალ-ი (ჯვირჯვა{ლ}-ს) იხ. ჯვიჯვა, -- მსხვილტუჩება; ტუჩებგადმობრუნებული; უშნოშესახედაობის პირი. 

Lemma: jvirjua  
Number: 29373  
ჯვირჯუა (ჯვირჯუას) სახელი ჯვირჯუნს ზმნისა -- სართოდ საჭმლის, კერძოდ ხორცის, კბილებით გლეჯა და ისე ჭამა.
მიკოხედუ სტოლს დო ჯვირჯუნდუ ხორცის -- იჯდა მაგიდასთან და ხორცს ფლეთდა(და ისე ჭამდა). ჯვირჯუნს (დოჯვირჯუ
დაფლითა, დუუჯვირჯუ დაუფლეთია, დონოჯვირჯუე(ნ) დაფლეთდა თურმე) გრდმ. ფლეთს, გლეჯს საჭმელს და ისე ჭამს. მაჯვირჯალი
მიმღ. მოქმ. საჭმლის მფლეთელი და ისე მჭამელი. ოჯვირჯალი მიმღ.ვნებ.მყ. საფლეთი, ფლეთით საჭმელი. 

Lemma: jvit'-i  
Number: 29374  
ჯვიტ-ი (ჯვიტის) უშნო, გაბერილცხვირიანი. თიკუნადაც იხმარება. შოთა ჯვიტი შოთა გაბერილცხვირიანი. 

Lemma: jvit'al-i  
Number: 29375  
ჯვიტალ-ი (ჯვიტა{ლ}-ს) ) იგივეა, რაც ჯვიტი, -- მსხვილი, გაბერილცხვირიანი; ტუჩწამოწეული. 

Lemma: jvit'in-i  
Number: 29376  
ჯვიტინ-ი (ჯვიტინს) იხ. ჯვიტინაფა. 

Lemma: jvit'inapa  
Number: 29377  
ჯვიტინაფა (ჩხვინდიში) (ჯვიტინაფას) სახელი ოჯვიტინუანს (ნიჩვის, ჩხვინს), ჯვიტონდუ(ნ) ზმნათა -- ცხვირის გაბუშტვა,
გაბერვა, -- გადატ გაბუტვა. ოჯვიტინუანს ნიჩვის -- ბუშტავს ცხვირს, იბერება. გადატ იბუტება. მუს გიიჯვიტინანს თექ,
ვაჸინენო ჸუჩა? -- რას ყურყუტებს იქ, ვერ წავა სახლში? იჯვიტინანს (იჯვიტინუუ იყურყუტა, უჯვიტინუაფუ უყურყუტია, ნოჯვიტინუე(ნ)
ყურყუტებდა თურმე) გრდმ. ნაწყენი, ცხვირგაბუშტული დგას; ყურყუტებს. 

Lemma: jvijva  
Number: 29378  
ჯვიჯვა, ჯვიჯვალ-ი (ჯვიჯვა{ლ}-ს) იგივეა, რაც ჯვინჯვალი, ჯვირჯვალი, -- უშნოდ მსხვილი ცხვირ-ტუჩებიანი: ჯვიჯვა კოჩი
მსხვილი სახის (ცხვირ-პირის) კაცი. 

Lemma: jvijvin-i  
Number: 29379  
ჯვიჯვინ-ი (ჯვიჯვინს) შესახედად წარმოსადეგი, ზორბა, მაგრამ ფუყე. ტყურათ იჯვიჯვინანს, მუთუნი ვეშულებუ -- ტყუილად
გაფხორილია, არაფერი (არ) შეუძლია. უჯვიჯვანს ოშუმეში -- ბუთქვი ულვაში აქვს. 

Lemma: jvijua  
Number: 29380  
ჯვიჯუა (ჯვიჯუას) იგივეა, რაც ჯვირჯუა. 

Lemma: ji  
Number: 29381  
ჯი! მიმართვა საუბარში. მიღებული ჩანს სიტყვისაგან ჯიმა ძმა (ჯი ღ ჯიმა): მეუ, ჯი, დამანები დუდი! -- წადი, ძმაო, დამანებე
თავი! ი. ყიფშიძის აზრით, ჯი ღ ჯიჯი'საგან ძია, ბიძია. 

Lemma: jiag-i  
Number: 29382  
ჯიაგ-ი ბ.-მარტ. (ჯიაგის) ჯილაგი. სი გოიჭყორდუ ჯიაგიქ! -- შენ გაგიწყდა ჯილაგი! (წყევლაა). 

Lemma: jiak'er-i  
Number: 29383  
ჯიაკერ-ი (ჯიაკერს) მიმღ.ვნებ. წარს. ჯიაკანს ზმნისა -- {და}მსკდარი, {და}ხეთქილი. 

Lemma: jiak'ua  



Number: 29384  
ჯიაკუა (ჯიაკუას) სახელი ჯიაკანს ზმნისა -- {და}სკდომა, {და}ხეთქვა. ხექ დააჯიაკუ -- ხელი დაუსკდა. აჯიაკუუ(ნ) (დააჯიაკუ
დაუსკდა, დოჯიაკუუ დასკდომია, დონოჯიაკუე(ნ) დასკდებოდა თურმე) გრდუვ. უსკდება. ჯიაკერი(ნ) მიმღ.ვნებ. წარს. {და}მსკდარი. 

Lemma: jibgir-i  
Number: 29385  
ჯიბგირ-ი (ჯიბგირს) ჯიბის ქურდი, ჯიბგირი. გადატ ეშმაკი. დიდი ჯიბგირი კოჩი რე -- დიდი ეშმაკი კაცია. შდრ. მახენჯი. 

Lemma: jibe  
Number: 29386  
ჯიბე (ჯიბეს) ჯიბე. ჯიბეშა ქელეედუ: ა.ცაგ., გვ. 35 -- ჯიბეში ჩაიდო. ჯიბეშა ხე ქალეეჩანუნ, ქაღარდი ქალაძჷ: მ. ხუბ., გვ.
198 -- ჯიბეში ხელი რომ ჩაიყო, ქაღალდი ძევს. გურ{ი}ჯიბე ზედატანსაცმლის (კოსტუმი, პალტო...) შიდა გულის ჯიბე;
გალეჯიბე//გალენ-ჯიბე გარე ჯიბე; თუდონ{ი}ჯიბე ქვედა ჯიბე. 

Lemma: jibeam-i//jibiam-i  
Number: 29387  
ჯიბეამ-ი//ჯიბიამ-ი (ჯიბე/იამს) ჯიბიანი. ჯიბეამი//ჯიბიამი ძიქვა ჯიბიანი შარვალი. 

Lemma: jibegir-i  
Number: 29388  
ჯიბეგირ-ი (ჯიბეგირს) იგივეა, რაც ჯიბგირი. ჯიბეგირი არჩქენუქია: მ. ხუბ., გვ. 198 -- ჯიბგირი (ქურდი) ეგონებიო. 

Lemma: jibir-i  
Number: 29389  
ჯიბირ-ი (ჯიბირს) ჯებირი. 

Lemma: jibirua  
Number: 29390  
ჯიბირუა (ჯიბირუას) სახელი ჯიბირანს ზმნისა -- ჯებირის გავლება. ქუათ ჯიბირანდეს, ბორიაქ ვეესოფუკონი, თიშენი --
ქვით ჯებირს ავლებდნენ, ქარს რომ არ აეგლიჯა, იმიტომ. 

Lemma: jibua  
Number: 29391  
ჯიბუა (ჯიბუას) ჯიბვა. შდრ. ჯიბე. 

Lemma: jigar-i  
Number: 29392  
ჯიგარ-ი (ჯიგარს) შავი ფერის ქსოვილი, ტანსაცმელი, -- თალხი. მიქ უღურუ ნიტე, მუშენი მიკააქუნს ჯიგარი უჩა? -- ვინ
მოუკვდა ნეტავი, რატომ აცვია თალხი შავი. შდრ. ფშ. ჯიგრიანი თალხი (ს.მაკალ., ა.ღლ.). 

Lemma: jigir-i(jigirs):  
Number: 29393  
ჯიგირ-ი(ჯიგირს): ჯიგირი კიბირი იგივეა, რაც ჯინჯიში კიბირი, -- ძირის (უკანა) კბილი. ჯიგირი კიბირი გეიჸოთუ -- ძირის
კბილი ამოიღო(ამოიგდო). ქჯიგიში კიბირი ძირა კბილი, -- სიტყვ.-სიტყვ. ღრძილის კბილი (არნ.ჩიქობ.,ლექსკ., გვ.55). 

Lemma: jigonua  
Number: 29394  
ჯიგონუა (ჯიგონუას)იგივეა, რაც ძიგონუა, -- სახელი ჯიგონუნს ზმნისა -- უშნოდ თლა, ჩიგნა; ძიძგნა; ღირძგნა. შდრ.
ჩიგონუა. 

Lemma: jie  
Number: 29395  
ჯიე! ჯიე! შორსდ. იგივეა, რაც ჯიჩ! ჯიჩ! -- ქათმის დაძახება-მოხმობა. 

Lemma: jita-jinj-i  
Number: 29396  
ჯითა-ჯინჯ-ი (ჯითა-ჯინჯის, ჯითა-ჯინს/ცჷ) მთლად ძირი. კაკლარი ბალაგარი ჯითა-ჯინცჷ ქათაკვათი: მასალ., გვ. 75 --
(ეს) ოხერი ეკალი(ბარდი) ძირში მოჭერი, ჩასხეპე. შდრ. ჯინჯი. 

Lemma: jik'-i  
Number: 29397  
ჯიკ-ი (ჯიკის) ჯირკი, კუნძი; ძირკვი. ბარდვი, ჯალეფი დო ჯირკი ჭყიშის ოშქურინუანც: კ.სამუშ., ქართ.ზეპ., გვ. 82 -- ბარდი,
ხეები და ჯირკი მწყემსს აშინებს. ჯიკის გეხე ფარფალია: ქხს, 1, გვ. 249 -- ჯირკზე ზის პეპელა. გერიში შქურინაფილი
ჯოღორქ წანმოწანას ჯიკის ულალუა -- მგლის დაშინებულმა ძაღლმა მთელი წელიწადი ჯირკს უყეფაო. გეორღვი ჯიკიშ
ჩხვინჩხვა!: ქხს, 1, გვ. 322 -- აჰყარე ძირკვის ფესვი! შდრ. ჯიკუტია. 

Lemma: jik'ap-i  
Number: 29398  
ჯიკაფ-ი, ჯიკაფა (ჯიკაფის, ჯიკაფას) სახელი უჯიკუანს ზმნისა -- ჯიკავი, ხელის კვრა, ბიძგი. ჯიკაფის ბლაჸაფენდით
ბაღანეფი -- ჯიკავს ვთამაშობდით ბავშვები. შუმილს ეკოჯიკაფა ვააკო -- მთვრალს წაჯიკავება არ უნდა. უჯიკუანს (უჯიკუუ
უჯიკავა, უჯიკუაფუ უჯიკავებია, ნოჯიკუაფუე(ნ) უჯიკავებდა თურმე) გრდმ. სასხვ.ქც. უჯიკავებს, უბიძგებს. იჯიკენე(ნ) (იჯიკენუ
შესაძლებელი გახდა {და}ჯიკავება, -- , -- ) გრდუვ.შესაძლ.ვნებ. შეიძლება {და}ჯიკავება. აჯიკენე(ნ) (აჯიკენუ შეძლო
{და}ეჯიკავებინა, -- , დონოჯიკაფუე(ნ) შესძლებია ჯიკავი) გრდუვ.შესაძლ.ვნებ. შეუძლია უჯიკავოს. ოჯიკაფუანს (ოჯიკაფუუ
აჯიკავებინა, უჯიკაფუაფუ უჯიკავებინებია, ნოჯიკაფუე(ნ)(ნ) აჯიკავებინებდა თურმე) კაუზ. უჯიკუანს ზმნისა -- აჯიკავებინებს,
აბიძგებინებს. მაჯიკაფალი, მაჯიკაფუ მიმღ. მოქმ. {და}მჯიკავებელი, მბიძგებელი. ოჯიკაფალი, ოჯიკაფუ მიმღ.ვნებ.მყ.
{და}საჯიკავებელი, საბიძგებელი. დოჯიკაფილი მიმღ.ვნებ.წარს. {და}ჯიკავებული. ნაჯიკეფი მიმღ.ვნებ.წარს. {და}ნაჯიკავები.
ნაჯიკაფუერი მიმღ.ვნებ.წარს. {და}ჯიკავების საფასური. {უდუ}უჯიკაფუ მიმღ.ვნებ.უარყ. {და}უჯიკავებელი. შდრ. იმერ. ჯიკავი



ჯიკება, ხელის კვრა (ვ.ბერ., ი.ქავთ., ა.ღლ.); ლეჩხ. ჯიკვინი ხშირ-ხშირი ხელის კვრა (მ.ალავ., 2). 

Lemma: jik'ap{i}-jik'apit  
Number: 29399  
ჯიკაფ{ი}-ჯიკაფით ზმნზ. ჯიკავ-ჯიკავით, ხშირ-ხშირი ბიძგით, ხელისკვრით. ჯიკაფ-ჯიკაფით მიდეჸონუ ჸუდეშა -- ჯიკავ-
ჯიკავით წაიყვანა სახლში. 

Lemma: jik'onua  
Number: 29400  
ჯიკონუა (ჯიკონუას) სახელი ჯიკონუნს ზმნისა -- ძირკვა. 

Lemma: jik'ua  
Number: 29401  
ჯიკუა (ჯიკუას) სახელი ჯიკუნს ზმნისა -- საწისქვილე ქვის უხეშად გათლა. ქუას დობჯიკუნდით წარკანტით -- ქვას
გავთლიდით წერაქვით(წალკატით) (მასალები, 4, ნაწ.3, გვ.225). 

Lemma: jik'ut'ia  
Number: 29402  
ჯიკუტია (ჯიკუტიას) კნინ. პატარა ჯირკვი; ჯირკუტანა. იკირთ ჯიკუტიაქ ქუცუ ჭკიჭკიტიაქ: ა.ცან., გვ. 134 -- წაიქცა ჯირკვი
(პატარა), დაესია ჭიანჭველა (გამოცანა: ღორი და გოჭები). ჯიკუტია ღ ჯიკ-უტია. იხ. -უტია. 

Lemma: jilak'a  
Number: 29403  
ჯილაკა (ჯილაკას) იგივეა, რაც ჯილაკუა -- {და}სკდომა, {და}ხეთქვა. 

Lemma: jilak'ir-i  
Number: 29404  
ჯილაკირ-ი (ჯილაკირს) იხ. ნჯილაკირი, ჯიაკერი -- მიმღ.ვნებ. წარს. ჯილაკანს ზმნისა -- {და}მსკდარი, {და}ხეთქილი. 

Lemma: jilak'ua  
Number: 29405  
ჯილაკუა (ჯილაკუას) იხ. ნჯილაკუა, ჯიაკუა, -- {და}სკდომა, {და}ხეთქვა (მაგ., ხელისა ...). 

Lemma: jilit-i  
Number: 29406  
ჯილით-ი, ჯჷლით-ი (ჯი/ჷლითის) ჯირითი. ექი (რდჷ) ჯილითი ცხენიში: ი. ყიფშ., გვ. 151 -- იქ(იყო) ჯირითი ცხენისა. 

Lemma: jilitua  
Number: 29407  
ჯილითუა (ჯილითუას) იგივეა, რაც ნჯილითუა, -- ჯირითობა. იში ეშხი ჩქჷმ გურცჷ დინიჯილითჷ -- იმისი ეშხი ჩემს გულში
დაჯირითობს. მალუ წყარი... გინმოწენს ჩე კჷრდეშე, მიჯილითუ... -- მდინარე (მდინარი წყალი)... ისხმება თეთრი
კლდიდან, მიჯირითობს. 

Lemma: jilo  
Number: 29408  
ჯილო (ჯილოს) იხ. ნჯილო, -- 1. ჯეელი. უზარმაზარი, მსხვილი, ძლიერი, სახელოვანი(ი.ყიფშ.). 2. ზოოლ. ლომი. შდრ.
ჸილო. 

Lemma: jima  
Number: 29409  
ჯიმა (ღ ჯიმალ) (ჯიმას, მრ.რიცხვი: ჯიმ-ალ-ეფ-ი ძმები) ძმა. ართი ჯიმა პუნსია ხვალე -- ერთი ძმა მყავსო მარტო. მიქ
პილუ-დო- ჯიმაქი, მიქ მოსქილიდუუ-დო ჯიმაქი -- ვინ მომკლა-და -- ძმამ, ვინ მომარჩინა-და ძმამ. ჯიმას მემიდინუანა: ი.
ყიფშ., გვ. 155 -- ძმას დამიკარგავენ. ონჯუას ჯიმალენქჷ ქომორთესჷ: ი. ყიფშ., გვ. 27 -- საღამოს ძმები მოვიდნენ. შხვა
ჯიმალენს ორჯგინჷ: ი. ყიფშ., გვ. 46 -- სხვა ძმებს აჯობა. შდრ. ლაზ. ჯუმა ძმა (ნ.მარი). 

Lemma: jimaajami  
Number: 29410  
ჯიმააჯამი! შორსდ. გაოცების გამომხატველი. ჯიმა-აჯამი ძმა-ჯიუტი (დაუჯერებელი) იხ. ჯიმაჸაჯა. 

Lemma: jima-gaja  
Number: 29411  
ჯიმა-გაჯა! მოფერებითი მიმართვა: ჩემო ძამიკო! 

Lemma: jima-ge  
Number: 29412  
ჯიმა-გე! მოფერებითი მიმართვა: ძამიკო! მუქ გაღოლუ, ჯიმაგე, ქომიწიი -- რა დაგემართა, თუ ძმა ხარ, მითხარი. მუქ
გაღოლუ, ჯიმაგე!: ქხს, 1, გვ. 168 -- რა დაგემართა, ძმაო! ჯიმაგე, ქომიწიი, მუ ამბე რე ზუგის? -- თუ ძმა ხარ (ძამიკო),
მითხარი, რა ამბავია ზუგდიდში? 

Lemma: jimad-i  
Number: 29413  
ჯიმად-ი (ჯიმადის) ბიძა. ჯიმადის ჩქი უძახუთ დიდაში ჯიმასით დო მუმაში ჯიმასით -- `ჯიმადს' ჩვენ ვეძახით დედის ძმასაც
და მამის ძმასაც. შეეხვეწჷ ჯიმადისჷ: ა. ცაგ., გვ. 47 -- შეეხვეწა ბიძას. უკული ქჷმორთჷ თე ჯიმადიქ: მ. ხუბ., გვ. 53 --
შემდეგ მოვიდა ეს ბიძა. ჯიმადი ღ ჯიმა+დიდი ძმა-დიდი (პ.ჭარ.); ჯიმა+დიდაში ძმა+დედისა (ნ.მარი, ი.ყიფშ.). შდრ. იმერ.
ჯიმადა/ე-ჲ, ჯუმადა/ე-ჲ მამიდის ან დეჲდის ქმარი(ვ.ბერ.); ლაზ. ჯუმადი დედის ან მამის ძმა, ბიძა(ნ.მარი). 

Lemma: jima-dalep-i  



Number: 29414  
ჯიმა-დალეფ-ი (ჯიმა-დალენს) ძმა-დები. ქჷგოზღოდუუ ჯიმა-დალეფი: მასალ., გვ. 57 -- შემოხოცვია ძმა-დები. 

Lemma: jimad{i}sk'ua//jimad{i}skua//jimadsk'ua  
Number: 29415  
ჯიმად{ი}სკუა//ჯიმად{ი}სქუა//ჯიმადსკუა (ჯიმად{ი}სკუას) ბიძაშვილი (გოგო, ვაჟი). ჯიმადსკუა რე ჩქიმია: მ. ხუბ., გვ. 71 --
ბიძაშვილი არისო ჩემი. ჯიმადისქუა ნოჸვე სუმი -- ბიძაშვილი ჰყოლია სამი. 

Lemma: jima  
Number: 29416  
ჯიმა დო და (ჯიმა დო დას) იხ. და დო ჯიმა. 

Lemma: jima-valeri  
Number: 29417  
ჯიმა-ვალერი! შორსდ. გაოცების გამომხატველი; მიმართვის ფორმაცაა, მაგ., ჯიმა-ვალერი, დამანები დუდი! (ეტყვიან,
როცა ვინმე თავს მოაბეზრებს) -- თუ ძმა ხარ, დამანებე თავი! შდრ. ჯიმაგაჯა. 

Lemma: jimaia  
Number: 29418  
ჯიმაია (ჯიმაიას) კნინობ. ძამია, ძამიკო. ჩქიმი ჯიმაია ქორექი-და,მაჟირაშახ ვათქუა! -- თუ ჩემი ძამია ხარ, მეორეჯერ არ
თქვა! სი მუ გოკოდუა, ჯიმაია, აქია?:მ. ხუბ., გვ. 281 -- შენ რა გინდოდაო, ძამია, აქაო? იხ. ჯიმალია. 

Lemma: jimak'ata  
Number: 29419  
ჯიმაკათა (ჯიმაკათას) ძმაკაცები (ძმა-ხალხი); კრებული. ჟირი ჯიმაკათა ართი კუბოს ინოძ -- ორი ძმაკაცი ერთ კუბოში
ასვენია (ძევს) (გამოცანა: კაკლის ლებნები). მუშენი რე, ჯიმაკათა, კოჩი ჯიმაში მაჭკომალი?: მასალ., გვ. 79 -- რატომაა,
ძმაკაცებო, კაცი ძმის მჭამელი. 

Lemma: jimak'och-i  
Number: 29420  
ჯიმაკოჩ-ი (ჯიმაკოჩის, ჯიმაკოს) ძმაკაცი. ზაკაიკი ჯიმაკოჩი, დუდიში ოსხუნური?:მ. ხუბ., გვ. 33 -- ზაკაიკი ძმაკაცი, თავზე
რჩეული. ართი ჯიმაკოჩქჷ ქეშგეძინესია:მ. ხუბ., გვ. 2 -- ერთი ძმაკაცი შეგეძინათო. მუ ამბე რე, ჯიმაკოჩი!: ქხს, 1, გვ. 187 -
- რა ამბავია ძმაკაცო! იხ. კოჩი. 

Lemma: jimak'ochur-i  
Number: 29421  
ჯიმაკოჩურ-ი (ჯიმაკოჩურს) ძმაკაცური. ჯიმაკოჩურო ზმნზ. ძმაკაცურად. ჯიმაკოჩურო შქას გობრთათ -- ძმაკაცურად შუაზე
გავყოთ. 

Lemma: jimalam-i  
Number: 29422  
ჯიმალამ-ი (ჯიმალამს) ძმიანი. 

Lemma: jimaleba  
Number: 29423  
ჯიმალება (ჯიმალებას) სახელი აჯიმალენს, ეჯიმალებუ(ნ) ზმნათა -- ძმობა, {და}ძმობილება. ენა ქუნორგებე ჩქინი
ჯიმათია დო დეჯიმალეს: მ. ხუბ., გვ. 2 -- ეს ვარგებულა ჩვენ ძმადაო და დაძმობილდნენ. მა ვორექ ომბოლია დო
ქემეჯიმალია: მ. ხუბ., გვ. 56 -- მე ვარ ობოლია(სახელია) და მეძმეო. აჯიმალენს (დააჯიმალუ დააძმობილა, დუუჯიმალებუ
დაუძმობილებია, დონოჯიმალებუე(ნ) დააძმობილებდა თურმე) გრდმ. აძმობილებს. ეჯიმალებუ(ნ) (დეეჯიმალუ დაუძმობილდა,
დაჯიმალებუ დაძმობილებია) გარდუვ. ვნებ. აჯიმალენს ზმნისა -- უძმობილდება. ოჯიმალებაფუანს (ოჯიმალებაფუუ
{და}აძმობილებინა, უჯიმალებაფუაფუ {და}უძმობილებინებია, ნოჯიმალებაფუე(ნ) აძმობილებინებდა თურმე) კაუზ. აჯიმალენს ზმნისა --
აძმობილებინებს. დამაჯიმალებერი მიმღ. მოქმ. დამძმობილებელი. დააჯიმალებერი მიმღ.ვნებ.მყ. დასაძმობილებელი.
დინაჯიმალები/უ მიმღ.ვნებ.წარს. დანაძმობილები. დინაჯიმალებუერი მიმღ.ვნებ.წარს. დაძმობილების საფასური. უდუჯიმალებუ
მიმღ.უარყ. დაუძმობილებელი. 

Lemma: jimalia  
Number: 29424  
ჯიმალია (ჯიმალიას) იგივეა, რაც ჯიმაია, -- კნინ.-მოფერ. ძამია, ძამიკო. 

Lemma: jimaloba  
Number: 29425  
ჯიმალობა (ჯიმალობას) ძმობა. ჯიმალობა ქორწანცია-და, მართახი ქჷმომიღია: ი. ყიფშ., გვ. 14 -- ძმობა თუ გწამსო,
მათრახი მომიტანეო. ჯიმალობას გიფუჩუანქ -- ძმობას გეფიცები. ჯიმალობა მიღუდანი: კ. სამუშ., ქხპს., გვ. 159 -- ძმობა
გვქონდეს. 

Lemma: jimalua  
Number: 29426  
ჯიმალუა (ჯიმალუას) იგივეა, რაც ჯიმალობა, -- ძმობა. ჯიმა რექო? გოჯიმალუქ, მიჩქუ ჸოროფა, ჯიმალუა -- ძმა ხარ?
გძმობ, ვიცი სიყვარული, ძმობა. 

Lemma: jimalur-i  
Number: 29427  
ჯიმალურ-ი (ჯიმალურს) ძმური. ჯიმალური ჸოროფათ ირო ვორდათ წორო-წორო -- ძმური სიყვარულით ყოველთვის
ვიყოთ თანასწორად. ჯიმალურო ზმნზ. ძმურად. იცხოვრეს ჯიმალურო: მ. ხუბ., გვ. 185 -- იცხოვრეს ძმურად. არძა
ფხანდენთ ართი გურო, ჯიმალურო, მაჸალურო: ყაზაყ., 16.06.1930, გვ. 3 -- ყველა ვშრომობთ ერთგულად, ძმურად,
მეგობრულად (მოყვრულად). 



Lemma: jima-ma՚ale  
Number: 29428  
ჯიმა-მაჸალე (ჯიმა-მაჸალეს) ძმა -- თანატოლი. ჯიმა-მაჸალე ქჷგოლიებუ, ვემეხვალამუ, მუდა ინგარას: მასალ., გვ. 57;
ეგრისი, გვ. 130 -- ძმა-თანატოლი შემოლევია, ვერ მიმხვდარა, რამდენი {და}იტიროს. 

Lemma: jima-naghura  
Number: 29429  
ჯიმა-ნაღურა (ჯიმა-ნაღურას) ძმა-მკვდარი. ...მარა რჩქილა მემიტუ მუში ჯიმა -- ნაღურას: ი. ყიფშ., გვ. 158 -- ...მაგრამ
მოსმენა (დაჯერება) მიმიტოვა მის ძმა-მკვდარს. 

Lemma: jimask'ua  
Number: 29430  
ჯიმასკუა (ჯიმასკუას) იგივეა, რაც ჯიმასქუა -- ძმისშვილი (გოგო, ვაჟი). ათენა ჩქიმი ჯიმასკუა რე -- ეს ჩემი ძმისწულია
(ძმისშვილია). 

Lemma: jimaskan-i  
Number: 29431  
ჯიმასქან-ი (ჯიმასქანს) შენი ძმა (ძმა შენი). 

Lemma: jimaskua  
Number: 29432  
ჯიმასქუა (ჯიმასქუასღ ჯიმაშ-სქუას) იხ. ჯიმასკუა, -- ძმისშვილი, ძმისწული. ჯიმასქუაქჷ შეეხვეწჷ ჯიმადის: ყიფშ., გვ. 52 --
ძმისშვილი შეეხვეწა ბიძას. აქი ე ჯიმასქუაქჷთ ქომორთჷ: მ. ხუბ., გვ. 136 -- აქ ეს ძმისწულიც მოვიდა. 

Lemma: jimapuchil-i  
Number: 29433  
ჯიმაფუჩილ-ი (ჯიმაფუჩილს) ძმადნაფიცი (ძმანაფიცი). 

Lemma: jimkvir-i  
Number: 29434  
ჯიმქვირ-ი (ჯიმქვირს) მარილ-ფქვილი. შდრ. ქუაჯიმუ. 

Lemma: jimaghureli  
Number: 29435  
ჯიმაღურელი! შორსდ. სიტყვ.-სიტყვ. ძმა-მკვდარი, -- იტყვიან გაკვირვების, განცვიფრების, დანანების, მწუხარების, წყენის
გამოსახატავად, -- დაახლოებით უდრის: ეჰ, ღმერთო ჩემო; ეს ოხერი. ჯიმაღურელი,მუდგარენი, ჩქიმი ღურას ანჭუაფუ:
ქხს, 1, გვ. 57 -- ეს ოხერი (ძმამკვდარი), რაღაც ჩემს სიკვდილს ესწრაფვის. მი ოკო რდას, ჯიმაღურელი, ღორონთიცალი
კოჩქ ფაცხაშა მინორთჷნი: ი. ყიფშ., გვ. 99 -- ვინ უნდა იყოს, ღმერთო ჩემო, ღმერთისნაირი კაცი ფაცხაში რომ შევიდა.
შორი შარა გემიძჷ დო, ჯიმა ღურელი, ვამებდინა: ი. ყიფშ., გვ. 188 -- შორი გზა მიძევს და, ეს ოხერი, არ დავიღუპო
(დავიკარგო). ჸოუ, ჯიმა ღურელია, ისია ზღვაშა მიდურთჷმჷნია: ქხს, 1, გვ. 166 -- ოხ, ღმერთო ჩემო, ისო ზღვაში წასულაო.
შდრ. დიდა-ღურელი! 

Lemma: jima-՚aja  
Number: 29436  
ჯიმა-ჸაჯა! შორსდ. იტყვიან გაოცების, გაკვირვების გადმოცემის დროს. მუ გოკო თეშა, ჯიმა-ჸაჯა, ქოდინტირი სქანო! -- რა
გინდა ამასთან, ძმაო, დაეტიე შენთვის! ახავაი, ჯიმა-ჸაჯა, თის მუთუნქ ქეშემთხუ-და! -- ვაი, ძმაო, იმას რაიმე თუ შეემთხვა!

Lemma: jima՚valeri  
Number: 29437  
ჯიმაჸვალერი! შორსდ. გაკვირვების, განცვიფრების, დანანების, მწუხარების ... გამოსახატავად. იგივეა რაც ჯიმავალერი;
შდრ. ჯიმაღურელი. 

Lemma: jima՚oner-i//jima՚onil/r-i  
Number: 29438  
ჯიმაჸონერ-ი//ჯიმაჸონილ/რ-ი (ჯიმაჸონერს, ჯიმაჸონილ/რს) ნახევარძმა, გერი (ძმადამყნობილი). ართი ჯიმაყონერი
ჸუნს -- ერთი ნახევარძმა ჰყავს. იხ. ჸონუა. 

Lemma: jimashgura  
Number: 29439  
ჯიმაშგურა (ჯიმაშგურას) იგივეა, რაც ჯიმაჯგურა, -- ძმის მსგავსი, ძმასავით. ჯიმაშგურაღ ჯიმაშ-გურა ძმის-ნაირი. 

Lemma: jimasheni  
Number: 29440  
ჯიმაშენი თომაშ კვათუა ეთნოგრ. მგლოვიარე და ძმის საფლავზე ერთ ნაწნავს მოიჭრიდა, მას ჯოხზე წამოაცმევდა და ამ
ჯოხს ძმის საფლავზე დაარჭობდა. ზოგჯერ ამ მოჭრილ ნაწნავს და ძმას კუბოში ჩაატანდა. ამას უწოდებდნენ ჯიმაშენ თომაშ
კვათუა-ს (ს.მაკალ., გვ.286). 

Lemma: jimachapil/r-i  
Number: 29441  
ჯიმაჩაფილ/რ-ი (ჯიმაჩაფილ/რს) ძმობილი; ძმადმოგებული. ნოჸუნუე ართი ჯიმაჩაფირი -- ჰყოლია(ნაყოლება) ერთი
ძმობილი. იხ. დაჩაფირი, დიდაჩაფირი, მუმაჩაფირი. 

Lemma: jimachkim-i  
Number: 29442  
ჯიმაჩქიმ-ი (ჯიმაჩქიმს) ჩემი ძმა (ძმაჩემი) 

Lemma: jima-ja  



Number: 29443  
ჯიმა-ჯა (ჯიმა-ჯას) რამდენიმე ხე ერთად (იყენებენ ადგილის მისანიშნად). 

Lemma: jimdokobal-i  
Number: 29444  
ჯიმდოქობალ-ი (ჯიმდოქობალ/რს) პურ-მარილი (მარილი და პური). ჯგირი ჯიმდოქობალი ოკო გოფაფჩე -- კარგი სუფრა
(პურ-მარილი) უნდა გავშალო. იხ. ჯიმუ დო ქობალი. 

Lemma: jimolir-i  
Number: 29445  
ჯიმოლირ-ი (ჯიმოლირს) მიმღ.ვნებ. წარს. ჯიმოლუნს ზმნისა -- დამარილებული. ჯიმოლირი ჸვალი დამარილებული
ყველი. 

Lemma: jimolua  
Number: 29446  
ჯიმოლუა (ჯიმოლუას) სახელი ჯიმოლუნს ზმნისა -- დამარილება. ჸვარს ჯიმოლუნს -- ყველს ამარილებს. ჯიმოლუნს
(დოჯიმოლუ დაამარილა, დოუჯიმოლუ დაუმარილებია, დონოჯიმოლუე(ნ) დაამარილებდა თურმე, -- დანამარილება) გრდმ. ამარილებს.
უჯიმოლუნს (დუუჯიმოლუ დაუმარილა, დუუჯიმოლუ{უ} დაუმარილებია) გრდმ. სასხვ. ქც. ჯიმოლუნს ზმნისა -- უმარილებს.
იჯიმოლუ{უ}(ნ) (დიიჯიმოლუ დამარილდა, დოჯიმოლე{რე}(ნ) დამარილებულა) გრდუვ. ვნებ. ჯიმოლუნს ზმნისა -- მარილდება.
აჯიმოლუ{უ}(ნ) (დააჯიმოლუ დაუმარილდა, დოჯიმოლუუ დამარილებია) გრდუვ. ვნებ. უჯიმოლუნს ზმნისა -- უმარილდება.
იჯიმოლე(ნ)//იჯიმოლინე(ნ) (იჯიმოლინუ შესაძლებელი გახდა {და}მარილება, -- , -- ) გრდუვ.შესაძლ. ვნებ. ჯიმოლუნს ზმნისა --
შეიძლება დამარილდეს. აჯიმოლე(ნ)//აჯიმოლინე(ნ) (აჯიმოლინუ შეძლო {და}ემარილებინა, -- , დონოჯიმოლუე(ნ) შესძლებია
დაემარილებინა) გრდუვ.შესაძლ. ვნებ. უჯიმოლუნს ზმნისა -- შეუძლია {და}ამარილოს. ოჯიმოლაფუანს (ოჯიმოლაფუუ
{და}ამარილებინა, უჯიმოლაფუაფუ {და}უმარილებინებია; დონოჯიმოლაფუე(ნ) დაამარილებინებდა თურმე) კაუზ. ჯიმოლუნს ზმნისა --
ამარილებინებს. მაჯიმოლარი მიმღ. მოქმ. {და}მმარილებელი. ოჯიმოლარი მიმღ.ვნებ.მყ. {და}სამარილებელი. ჯიმოლირი
მიმღ.ვნებ.წარს. {და}მარილებული. ნაჯიმოლა მიმღ.ვნებ.წარს. {და}ნამარილები. ნაჯიმოლუერი მიმღ.ვნებ.წარს. {და}მარილების
საფასური. უჯიმოლუ მიმღ.უარყ. უმარილო. უდუჯიმოლუ მიმღ.უარყ. დაუმარილებელი. იხ. ჯიმუ; შდრ.ლაზ. ჯუმუ: ბჯუმორუფ
ვამარილებ (ნ.მარი). 

Lemma: jimu  
Number: 29447  
ჯიმუ (ჯიმუს) მარილი. ჯიმუში მათხუალიშა ჯიმუ ვემჷგაჩენ-და, იშენ(ი) ჯიმუამი სიტყვა ქუუწიი: ი. ყიფშ., გვ. 178 --
მარილის მთხოვნელს მარილი თუ არ შეგიძლია მისცე, მარილიანი სიტყვა მაინც უთხარი. ვირიში მუნაღელი ჯიმუ ვირს
ვაჩესია: ხალხ.სიბრ., 1, გვ.48 -- ვირის მოტანილი მარილი ვირს არ აჭამესო. ქჯიმუში ჭკომუა მარილის ჭამა, -- გადატ. ცუდი
რამის გაკეთება. ჯიმუ აფუ ნაჭკომა, ვააარწყექო, ნინას ვეკმიღანსინი -- ცუდი აქვს გაკეთებული (მარილი აქვს ნაჭამი),
ვერ ხედავ, ვერაფერს ლაპარაკობს (ენას ვერ იღებს). შდრ. ლაზ. ჯუმუ მარილი (ნ.მარი). იხ. ოჯიმოლი//ოჯიმური//ოჯიმუ. 

Lemma: jimua  
Number: 29448  
ჯიმუა (ჯიმუას) სახელი ჯიმუნს ზმნისა -- მარილხსნარის შესხურება; არევა მარილისა. გეპჭოფუნთი ოქოსალს დო ძალამც
დობჯიმუნთუ ჯალემცჷ: ყაზაყ., 26.05.1930, გვ. 4 -- ავიღებთ ცოცხს და მაგრად (ძლიერ) შევასხურებთ (მარილხსნარს) ხეებს.
წმინდე თოლირი კენტითჷ უჯიმუანთ -- სუფთად გათლილი ჯოხით ვურევთ მარილს. ჯიმუნს (დოჯიმუ შეასხურა, აურია
მარილხსნარი; დოუჯიმუ შეუსხურებია, აურევია მარილხსნარი; დონოჯიმუე(ნ) დაასხურებდა, ურევდა თურმე მარილხსნარს) გრდმ.
ასხურებს, ურევს მარილხსნარს. შდრ. ჯიმოლუა. 

Lemma: jimuam-i  
Number: 29449  
ჯიმუამ-ი (ჯიმუამს) მარილიანი. ნაბეტანი ჯიმუამი რე ჸვალი -- ნამეტანი მარილიანია ყველი. ჯიმუამი სიტყვა ქოუწია
კოჩის -- მარილიანი სიტყვა მაინც უთხარიო კაცს. ჯიმუამი კვარი მარილიანი კვერი. იხ. წყითე. შდრ.ლაზ. ჯუმონი
მარილიანი(ნ.მარი). 

Lemma: jimu  
Number: 29450  
ჯიმუ დო ქობალ-ი (ჯიმუ დო ქობალ/რს) პურ-მარილი (მარილი და პური). ჯიმუ დო ქობალი უჸორსინი, ფერი კოჩიე --
პურ-მარილი (მარილი და პური) რომ უყვარს, ისეთი კაცია. ჯიმუ დო ქობალც კუჩხის ვეგიობიჯგუანანია: ხალხ.სიბრ., 1,
გვ.192 -- პურ-მარილს ფეხს არ დააბიჯებენო. 

Lemma: jim{u}kvir-i  
Number: 29451  
ჯიმ{უ}ქვირ-ი (ჯიმ{უ}ქვირს) წმინდა მარილი (მარილ-ფქვილი). 

Lemma: jimushier-i  
Number: 29452  
ჯიმუშიერ-ი (ჯიმუშიერს) ზღაპრული გმირის სახელი (ი.ყიფშ.). 

Lemma: jin-i1  
Number: 29453  
ჯინ-ი1 (ჯინს) ჟინი, ჯიბრი. ართიმაჟირაშ ჯინი დიდი უღუდეს: მ. ხუბ., გვ.14 -- ერთიმეორის ჟინი(ჯიბრი) დიდი ჰქონდათ.
ჯინიშენი ზმნზ. ჯინაზე, ჯიბრზე, ჯიბრით. მეძობელიშ ჯინიშენი მეძობელქ ფუთი ჯიმუ ოჭკომუა: ა.ცან., გვ.113 -- მეზობელმა
მეზობლის ჯიბრზე ფუთი მარილი შეჭამაო. 

Lemma: jin-i2  
Number: 29454  
ჯინ-ი2 (ჯინს) გარეული ფრინველი, ნადირი. იშონანცჷ ქაწიიჸვილუუ ჭე ჯინი: ი.ყიფშ., გვ.58 -- იქითობას მოკლა ცოტა
ნადირი. ონჯუას ქჷმუურცუ ჯინითჷ ხარგელი: ი.ყიფშ., გვ.57 -- საღამოს მოდის ნადირით (ნანადირევით) დატვირთული. იხ.
ჯინუა. 



Lemma: jina  
Number: 29455  
ჯინა (ჯინას) სახელი უჯინე(ნ) ზმნისა -- 1. მზერა, ყურება, ცქერა, ხედვა;2. ლოდინი, ყოვნება, ცდა (მოცდა). ჯინა ოკო, ვარა
არძას მუში ქჷმოხვადჷნია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 193 -- დაცდა(ყურება) უნდა, თორემ ყველას თავისი მიეზღვებაო
(შეხვდებაო). ირიკოსი ქუუღუნო ნოტე ხუთიხოლო გრძნობა: ჯინა, რჩქილა, ტანგინაფა, შურიშ ნთხაფა, გემოვნობა?:
შ.ბერ., გვ. 166 -- ყველას (კი) აქვს ნეტავი ხუთივე გრძნობა: ყურება (ხედვა), სმენა, შეხება, ყნოსვა, გემოვნება? შორიშე
ჯინათ ნუ დოპილუნქ: ი. ყიფშ., გვ. 130 -- შორიდან ყურებით ნუ მომკლავ. დიორდე ვა ბრძღელექია ლაჸაფიში ჯინათია: ი.
ყიფშ., გვ. 65 -- ჯერ არ გავმძღარვარ თამაშის(ცეკვის) ყურებითო. ცასჷ ქუუჯინე: ი. ყიფშ., გვ. 14 -- ცას უყურებს. ნება გიღუ,
ინჭუენი, ვეეჯინა, დოუჩქარი: მასალ., გვ. 32 -- ნება გაქვს, რომ ისწრაფო, ნუ აყოვნებ, დაუჩქარე. ბოში, მუსუ მიჯინერქ?: ი.
ყიფშ., გვ. 135 -- ბიჭო, რას მიყურებ? იჯინე(ნ) (იჯინუ იყურა; უჯინუუ უყურებია; ნოჯინუე(ნ) უყურებდა თურმე, -- ნაყურება) გრდუვ.
ვნებ. იყურება, იხედება. უჯინე(ნ) (უჯინუ უყურა, უჯინუუ უყურებია) გრდმ. სასხვ.ქც. უყურებს. აჯინუაფუ(ნ) (აჯინუ{უ} ეყურა, ჯინუუ
ყურებია) გრდუვ. ვნებ. ოჯინუანს ზმნისა -- ეხედება, ეყურება (უნებურად). იჯინინე(ნ) (იჯინინუ შესაძლებელი გახდა ყურება, -- , -
- ) გრდუვ.შესაძლ. ვნებ. იჯინე(ნ) ზმნისა -- შეიძლება ყურება. აჯინინე(ნ) (აჯინინუ შეძლო ეყურებინა, -- , ნოჯინუე(ნ) შესძლებია
ეყურა) გრდუვ.შესაძლ. ვნებ. უჯინე(ნ) ზმნისა -- შეუძლია უყუროს. ოჯინუანს (ოჯინუუ აყურებინა, უჯინუაფუ უყურებინებია,
ნოჯინაფუე(ნ) აყურებინებდა თურმე) კაუზ. უჯინე(ნ), იჯინე(ნ) ზმნათა -- აყურებინებს. ოჯინაფუანს (ოჯინაფუუ აყურებინა, უჯინაფუაფუ
უყურებინებია, ნოჯინაფუაფუე(ნ) აყურებინებდა თურმე) კაუზ. ოჯინუანს ზმნისა -- აყურებინებს. მაჯინალი მიმღ. მოქმ. მაყურებელი.
მაჯინე, მაჯინუ მიმღ. აწმყო. მაყურებელი. ოჯინალი მიმღ. მოქმ. საყურებელი. ოჯინუ მიმღ.ვნებ.მყ. საყურებელი, სახედი. გოჯინელი
მიმღ.ვნებ.წარს. გახედული (იქით-აქეთ). ნაჯინა მიმღ.ვნებ.წარს. ნაყურები ნაჯინუერი მიმღ.ვნებ.წარს. ყურების საფასური. უგუჯინუ
მიმღ.უარყ. შეუხედავი; გაუხედავი. შდრ. ტოპონ. გინა-ჯინუ გადასახედი; მიკა-ჯინუ მისახედი; მი/ჷნა-ჯინუ გაღმა დასანახი
(პ.ცხად., ტოპონ., გვ. 43). 

Lemma: jineba  
Number: 29456  
ჯინება (ჯინებას) იგივეა, რაც ჟინება, -- სახელი იჯინენს ზმნისა -- {და}ჟინება. თენა მუშენი დეებჯინი?:ქხს, 1, გვ. 153 -- ეს
რატომ დავიჟინე? ჯინენს (იყენ. დიიჯინუ//დეეჯინუ დაიჟინა, დოუჯინებუ დაუჟინებია, დონოჯინებუე(ნ) დაიჟინებდა თურმე) გრდუვ.საშ.-
მოქმ. ჟინობს, იჟინებს; იჯინებს. იჯინენს (დიიჯინუ//დეეჯინუ დაიჟინა, დონოჯინებუე(ნ) დაიჟინებდა თურმე) გრდმ. იჟინებს, იჯინებს.
ოჯინუ(ნ) (დეეჯინუ დაეჟინა, დოოჯინუუ დასჯინებია) გრდუვ. ვნებ. ეჯინება, ჟინიანობას უწევს. აჯინინე(ნ) (აჯინინუ შეძლო
{და}ეჟინებინა, -- , დონოჯიბუე(ნ) შესძლებია დაეჟინებინა ) გრდუვ.შესაძლ. ვნებ. ჯინენს ზმნისა -- შეუძლია {და}იჟინოს (იჯინოს).
მაჯინებელი მიმღ. მოქმ. {და}მჟინებელი. ოჯინებელი მიმღ.ვნებ.მყ. {და}საჟინებელი. დაჯინებული მიმღ.ვნებ.წარს. დაჟინებული.
ნაჯინები/უ მიმღ.ვნებ.წარს. {და}ნაჟინები. ნაჯინებუერი მიმღ.ვნებ.წარს. {და}ჟინების საფასური. უდუჯინებუ მიმღ. უარყ.
დაუჟინებელი. 

Lemma: jinel-i  
Number: 29457  
ჯინელ-ი (ჯინელს) მიმღ.ვნებ. წარს. იჯინე(ნ) ზმნისა -- ნანახი; ნახული. 

Lemma: jinian-i  
Number: 29458  
ჯინიან-ი (ჯინიანს) ჟინიანი, ჯინიანი, ჯიუტი, ჭირვეული. ჯინიან კოც მუში ჯინიანობა საფულეშა გენაჸუნუნია:
ხალხ.სიბრძ., 1, გვ. 193 -- ჯინიან კაცს თავისი ჯინიანობა საფლავში ჩაჰყვებაო. 

Lemma: jinisheni  
Number: 29459  
ჯინიშენი ზმნზ. ჯინაზე. იხ. ჯინი1. ნოსაქ ნოსაშ ჯინიშენი ქილა ჯიმუ ოჭკომუა: თ.სახოკ., გვ. 252 -- რძალმა რძლის
ჯინაზე(ჯიბრზე) ფუთი მარილი შეჭამაო. 

Lemma: jinoskua//jinosk'uas  
Number: 29460  
ჯინოსქუა//ჯინოსკუას (ჯინოსქუას, ჯინოსკუას) აზნაური. იხ. ჟინოსქუა; ზინოსქუა. შდრ. ნაჯინოსქუ. 

Lemma: jinua  
Number: 29461  
ჯინუა (ჯინუას) ნადირობა. ჯინუა ქჷდიიჭყჷ: ი.ყიფშ., გვ. 56 -- ნადირობა დაიწყო. დეეჯიმალეს ჯგირო, ჯინულენა
(ნადირენა): მ. ხუბ., გვ. 186,8 -- დაძმობილდნენ კარგად, ნადირობენ. ჯინულენს) (მხოლოდ აწმყოს წრის მწკრივებში)
გრდუვ. სტატიკ. ნადირობს. ჯინულენს (იყენ. იჯინუ ინადირა, უჯინუუ უნადირია, ნოჯინუე(ნ) ნადირობდა თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ.
ნადირობს. იხ. მაჯინი//მაჯინუ/ჷ; ოჯინე//ოჯინუ/ჷ. 

Lemma: jinch'ita  
Number: 29462  
ჯინჭითა (ჯინჭითას) ბოტან. მსუქანა. იხ. მაპაღურაია, ჯიჭითა(ა. მაყ.). ჯინჭითაღ ჯინჯი-ჭითა ძირი-წითელი. 

Lemma: jinj-i  
Number: 29463  
ჯინჯ-ი (ჯინჯის, ჯინს/ცჷ; ჯინჯიქ//ჯინჩქ//ჯინქ) ძირი. ჯინჯი გურაფაში კოლო რე: ი. ყიფშ., გვ. 182 -- ძირი სწავლისა მწარეა.
სქანი ჯინჯი ჯინჯი მაფუ: ქხს, 1, გვ.168 -- შენი ძირი ძირია ჩემი. ქოძირეს გვალაშ ჯინჯის ირემი: მ. ხუბ., გვ. 208 -- ნახეს
მთის ძირში ირემი. ჯინს ხომულა, წვანსი-პირი: ქხს., 1, გვ. 144 -- ძირი გამხმარი, წვერზე ყვავილი. ჯაში ჯინცჷ ართი კოჩი
ქიგითორე თუდო: ი. ყიფშ., გვ. 14 -- ხის ძირას ერთი კაცი (კი) დგას ქვევით. შდრ. ლაზ. ჯიჯი ძირი (ნ.მარი). 

Lemma: jinjale  
Number: 29464  
ჯინჯალე (ჯინჯალეს) ფუძის სახლი, ფუძესახლი. 

Lemma: jinjam-i  
Number: 29465  
ჯინჯამ-ი (ჯინჯამს) ძირიანი. ჯინჯამო ზმნზ. ძირიანად. ათე ოდიარეს ჯინჯამო გაშვოჸოთანქ -- ამ ბალახს ძირიანად



ამოვაგდებ. ქჯინჯამო ეშალაფირი იში ოჯახი ძირიანად (ძირფესვიანად) ამოვარდნილი იმისი ოჯახი, -- გადატ. გაწყვეტა
იმისი ოჯახისა(წყევლაა!). 

Lemma: jinjier-i  
Number: 29466  
ჯინჯიერ-ი (ჯინჯიერს) ფესვმაგარი, ძირმაგარი. თასმოამბეთ გეშასჷროტ ჩქინი ჯარქ ჯინჯიერქ: კ.სამუშ., ქართ.ზეპ., გვ.
103 -- სათესურად ამოჟლიტა ჩვენმა ჯარმა, ფესვმაგარმა. ჯინჯიერი სქანი გვარი! -- ძირმაგარი შენი გვარი. 

Lemma: jinjila  
Number: 29467  
ჯინჯილა (ჯინჯილას) ქერის პური(ი.ყიფშ.). 

Lemma: jinjirua  
Number: 29468  
ჯინჯირუა (ჯინჯირუას) სახელი იჯინჯირუუ(ნ) ზმნისა -- დაძირვა. ორქი ჰაერიშე უმონკაში რე დო თუდო, გიმე იჯინჯირუუ:
ყაზაყ., 21.03.1930, გვ. 2 -- ორთქლი ჰაერზე მძიმეა და ქვევით, დაბლა იძირება. შდრ. ჯიჯი. 

Lemma: jinjighula  
Number: 29469  
ჯინჯიღულა (ჯინჯიღულას) ძირმრუდე, ძირმოღუნული; ვაზის ეპითეტი, -- გადატ. ღვინო. ჯინჯღულაქიე, მუკიონტუუნი --
ძირმრუდემაა(ღვინომ), რომ დაარეტიანა. 

Lemma: jinji  
Number: 29470  
ჯინჯი ჸუდე (ჯინჯი ჸუდეს) ძირი სახლი. მოლართეს ჯინჯი ჸუდეშა: ქხს, 2, გვ.160 -- წამოვიდნენ ძირ სახლში. 

Lemma: jinji  
Number: 29471  
ჯინჯი ხატ-ი (ჯინჯი ხატის) ძირი-ხატი; ფუძის(ფუძე) ხატი. სისხლით ნათესავებს (ერთი გვარის ხალხს) საერთო ძირი ხატი
ჰქონდათ, მას დიდი პატივს სცემდნენ და ლოცულობდნენ. მუჟამც მა თექ ვაბღურინი, ნობტჷბუე ჯინჯი-ხატი: მასალ., გვ.89
-- როცა მე იქ არ მოვკვდი, წყალობა მქონია ძირი ხატისა (ფუძის ხატისა). 

Lemma: jinj-p'at'en-i  
Number: 29472  
ჯინჯ-პატენ-ი (ჯინჯ-პატენს) ძირ-ბატონი, -მთავარი ბატონი. 

Lemma: jira  
Number: 29473  
ჯირა (ჯირას) იხ. ნჯირა, -- სახელი ჯანუ(ნ), ი{ნ}ჯირუუ(ნ), ო{ნ}ჯირუანს ზმნათა -- {და}წოლა. ნანა, მუში მანწარე რე,
ჯანუდე დო ვალურდას -- დედა, რა მწარე არის, იწვე და არ გეძინოს. ლეხის ჟიდო ვოჯირუანდით -- ავადმყოფს ზევით
(იგულისხმება ოდა-სახლი) ვაწვენდით. ოჯირუანს (დააჯირუუ დააწვინა, დოუჯირუაფუ დაუწვენია, ნოჯირაფუე(ნ) {და}აწვენდა თურმე)
გრდმ. აწვენს. იჯირუანს (დიიჯირუუ დაიწვინა, დოუჯირუაფუ დაუწვენია) გრდმ.სათავ. ქც. ოჯირუანს ზმნისა -- იწვენს. უჯირუანს
(დუუჯირუუ დაუწვინა, დუუჯირუაფუ დაუწვენია) გრდმ.სასხვ. ქც. ოჯირუანს ზმნისა -- უწვენს. იჯირუ{უ}(ნ) (დიიჯირუ დაწვა, დოჯირე{ლე}(ნ)
დაწოლილა) გრდუვ. ვნებ. ოჯირუანს ზმნისა -- წვება. აჯირუ{უ}(ნ) (დააჯირუ დაუწვა, დოჯირუუ დასწოლია) გრდუვ. ვნებ. უჯირუანს
ზმნისა -- უწვება. ჯანუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრისა და 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. სტატიკ. წევს. უჯანუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს
წრის მწკრივებში) გრდუვ. სტატიკ. სასხვ. ქც. ჯანუ(ნ) ზმნისა -- უწევს. დიიჯირე(ნ), დიიჯირენე(ნ) (დიიჯირენუ შესაძლებელი
გახდა დაწოლა, -- -- , -- -- ) გრდუვ.შესაძლ. ვნებ. ოჯირუანს ზმნისა -- შეიძლება დაწვეს. დააჯირე(ნ), დააჯირენე(ნ) (დააჯირენუ
შეძლო დაწოლილიყო, -- -- , დონოჯირაფუე(ნ) შესძლებია დაეწვინა) გრდუვ.შესაძლ. ვნებ. უჯირუანს ზმნისა -- შეუძლია
დააწვინოს. ოჯირაფუანს (ოჯირაფუუ {და}აწვენინა, უჯირაფუაფუ {და}უწვენინებია, ნოჯირაფუე(ნ) აწვენინებდა თურმე) კაუზ. ოჯირუანს
ზმნისა -- აწვენინებს. {დო}მაჯირალი მიმღ. მოქმ. {და}მწოლი. {დო}/იმაჯირე/უ მიმღ.აწმყ. {და}მწოლი. ოჯირალი მიმღ.ვნებ.მყ.
{და}საწოლი. ოჯირუუ მიმღ.ვნებ.მყ. საწოლი. დოჯირელი მიმღ.ვნებ.წარს. დაწოლილი. დოჯირაფილ/რი მიმღ.ვნებ.წარს. დაწოლილი.
ნაჯირა//{დი/ონაჯირეფი მიმღ.ვნებ.წარს. ნაწოლი, დანაწოლი. ნაჯირაფუერი//დი/ონაჯირაფუერი მიმღ.ვნებ.წარს. დაწოლის საფასური.
უდუჯირუ, უდუჯირაფუ მიმღ.უარყ. დაუწოლელი. შდრ. ლაზ. ჯირ: ონჯირუ ძილი (ნ.მარი). 

Lemma: jirga  
Number: 29474  
ჯირგა, ჯირგალ-ი (ჯირგა{ლ}ს) ზორბა და ტლანქი; უშნოდ დიდი, ახმახი. 

Lemma: jirgil-i(jirgils)  
Number: 29475  
ჯირგილ-ი(ჯირგილს) ანატ. 1. ღრძილი; 2. ძირის კბილი. შდრ. ჯიგირი//ჯიგიშ კიბირი ღრძილის კბილი. იხ. ნოლი; შდრ.
ლაზ. ჯირჯილი ღრძილი (ნ.მარი). 

Lemma: jirgin-i  
Number: 29476  
ჯირგინ-ი (ჯირგინს) ამაყი დგომა, გაჯგიმვა. 

Lemma: jirginua  
Number: 29477  
ჯირგინუა (ჯირგინუას) სახელი იჯირგინანს ზმნისა -- ბღენძა, ფშეკა, ჭიმვა, მოუდრეკელობა; ჯგიმვა. იჯრგინანს (იჯირგინუუ
იჭიმა, იჯგიმა; უჯირგინუუ უჯგიმია, ნოჯირგინუე(ნ) იჯგიმებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. იბღინძება, იჭიმება, იჯგიმება. 

Lemma: jirgolua  
Number: 29478  
ჯირგოლუა (ჯირგოლუას) სახელი ჯირგოლუნს ზმნისა -- სრესა; რისამე უხეშად წასმა. ჯირგოლუნს (გოჯირგოლუ უხეშად უსვა,
გოუჯირგოლუ უხეშად უსვია, გონოჯირგოლუე(ნ) უხეშად წაუსვამდა თურმე) გრდმ. უხეშად უსვამს (ხელს), სრესს. 



Lemma: jirgonua  
Number: 29479  
ჯირგონუა (ჯირგონუას) სახელი ჯირგონუნს ზმნისა -- უშნოდ, ოღრო-ჩოღროდ თლა, -- ჯირგნა, ჯიღნა. ჯირგონუნს (გოჯირგონუ
გაჯირგნა, გოუჯირგონუ გაუჯირგნია, გონოჯირგონუე(ნ) გაჯირგნიდა თურმე) გრდმ. ჯირგნის, ჯიღნის; ბლაგვი იარაღით
უსწორმასწოროდ თლის, ღირძგნის. 

Lemma: jirtu  
Number: 29480  
ჯირთუ (ჯირთუს): ჯირთუ უშქური, სხული უმწიფარი, პირის მშუშხავი ვაშლი, მსხალი. 

Lemma: jirk'-i  
Number: 29481  
ჯირკ-ი (ჯირკის) იგივეა, რაც ჯიკი. 

Lemma: jirk'ua  
Number: 29482  
ჯირკუა (ჯირკუას) იგივეა, რაც ჯილაკ{უ}ა, -- დასკდომა, დახეთქვა (ხელისა, ფეხისა). ჯირკუ (ნ) (დოჯირკუ დასკდა,
დოჯირკე{ლე}(ნ)//დოჯილაკერე(ნ) დამსკდარა, ნოდორჯიკუე(ნ) დასკდებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. სკდება. 

Lemma: jirkil-i  
Number: 29483  
ჯირქილ-ი (ჯირქილ/რს) მიმღ.ვნებ. წარს. ჯირქუნს ზმნისა -- {გა}წმენდილი, {გა}სუფთავებული, {გა}შრობილი. 

Lemma: jirkua  
Number: 29484  
ჯირქუა (ჯირქუას) სახელი ჯირქუნს ზმნისა -- 1. გაწმენდა, {გა}მშრალება, {და}სუფთავება. მიკაჸუნუ დო არძო სენეფი
გოჯირქუ -- მიჰყვა და ყველა თეფშ{ებ}ი გაწმინდა (გაამშრალა). 2. ჩქარი სიარული, სწრაფვა (ი.ყიფშ.). მეურს, მეჯირქუნს --
მიდის, ჩქარა მიისწრაფის. გამშაჯირქუ დო მინილუ -- ძლიერ ისწრაფა და შევიდა. ჯირქუნს (გოჯირქუ გაამშრალა, გოუჯირქუ
გაუმშრალებია, გონოჯირქუე(ნ) გაამშრალებდა თურმე) გრდმ. ამშრალებს. იჯირქუნს (გიიჯირქუ გაიმშრალა, გოუჯირქუ
გაუმშრალებია) გრდმ.სათავ.ქც. ჯირქუნს ზმნისა -- იმშრალებს თავისას. უჯირქუნს (გუუჯირქუ გაუმშრალა, გუუჯირქუ
გაუმშრალებია) გრდმ.სასხვ.ქც. ჯირქუნს ზმნისა -- უმშრალებს, უსუფთავებს. იჯირქუ{უ}(ნ) (გიიჯირქუ გამშრალდა, გოჯირქე{ლ/რე}(ნ)
გამშრალებულა) გრდუვ. ვნებ. ჯირქუნს ზმნისა -- მშრალდება. აჯირქუ{უ}(ნ) (გააჯირქუ გაუმშრალდა, გოჯირქუუ გამშრალებია)
გრდუვ. ვნებ. უჯირქუნს ზმნისა -- უმშრალდება. იჯირქე(ნ) (იჯირქუ შესაძლებელი გახდა {გა}მშრალება, -- -- , გოჯირქუუ
გამშრალებია) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ჯირქუნს ზმნისა -- შეიძლება გასუფთავდეს, გამშრალდეს. აჯირქე(ნ) (აჯირქუ შეძლო
{გა}ემშრალებინა, -- -- , გონოჯირქუე(ნ) შესძლებია გამშრალება) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უჯირქუნს ზმნისა -- შეუძლია
{გა}ამშრალოს ({გა}წმინდოს). ოჯირქაფუანს (ოჯირქაფუუ ამშრალებინა, უჯირქაფუაფუ უმშრალებინებია, ნოჯირქაფუე(ნ)
ამშრალებინებდა თურმე) კაუზ. ჯირქუნს ზმნისა -- ამშრალებინებს, ასუფთავებინებს. მაჯირქალი მიმღ.მოქმ.
{გა}მსუფთავებელი, {გა}მამშრალებელი; {გა}მწმენდი. ოჯირქალი მიმღ.მყ. {გა}სამშრალებელი, {გა}სასუფთავებელი;
{გა}საწმენდი. ჯირქილი მიმღ.ვნებ.წარს. {გა}მშრალებული, {გა}სუფთავებული; {გა}წმენდილი. ნაჯირქა მიმღ.ვნებ.წარს.
{გა}ნამშრალები, ნასუფთავები, ნაწმენდი. ნაჯირქუერი მიმღ.ვნებ.წარს. {გა}მშრალების, {გა}სუფთავების , {გა}წმენდის
საფასური. {უგუ}უჯირქუ მიმღ.უარყ. {გა}უმშრალებელი, {გა}უსუფთავებელი; {გა}უწმენდელი. 

Lemma: jirgha  
Number: 29485  
ჯირღა, ჯირღალ-ი (ჯირღა{ლ}ს) ბრგე, ახოვანი, მაღალი. ჩქიმი ჯირღა ბოში! -- ჩემი ბრგე ბიჭი! შდრ. ჯერღერე. 

Lemma: jirghin-i  
Number: 29486  
ჯირღინ-ი (ჯირღინს) იხ. ჯირღინაფა. შდრ. ჯირგინი. 

Lemma: jirghinapa  
Number: 29487  
ჯირღინაფა (ჯირღინაფას) სახელი ჯირღონდუ(ნ) ზმნისა -- {გა}ბღენძა, გაფშეკა(ფეხისა), {გა}ჭიმვა, {გა}ჯგიმვა. იჯირღინანს
(იჯირღინუუ იბღინძა, გოჯირღინაფე{ლე/რე}(ნ) გაბღენძილა, ნოჯირღინუე(ნ) იბღინძებოდა თურმე) გრდუვ. ვნებ. იბღინძება, იჭიმება;
ფშეკს(ფეხებს), იჯგიმება. ჯირღონდუ(ნ) (გოჯირღონდუ გაიბღინძა, გაიჭიმა; გოჯირღინაფე{ლე/}(ნ) გაბღენძილა, გაჭიმულა) გრდუვ.
ვნებ. იბღინძება, იფშიკება, იჭიმება; შეშდება. 

Lemma: jirghonua  
Number: 29488  
ჯირღონუა (ჯირღონუას) სახელი ჯირღონუნს ზმნისა -- საჭმლის გლეჯით (ფლეთით) ჭამა. გადატ. ღრმად მოხვნა.
ტრაქტორი ჯირღონჷნც დიხას -- ტრაქტორი ღრმად ხნავს მიწას. ჯირღონჷნც (დოჯირღონუ ღრმად მოხნა, დუუჯირღონუ ღრმად
მოუხნავს, დონოჯირღონუე(ნ) ღრმად მოხნავდა თურმე) გრდმ. ღრმად ხნავს; ჯიჯღნის (ჯიჯგნის); საჭმელს გლეჯს და ისე ჭამს. 

Lemma: jirq'val-i  
Number: 29489  
ჯირყვალ-ი (ჯირყვალ/რს) ანატომ. ჯირკვალი, ჯირყვალი. ბაღანას ჯირყვალი უღუ -- ბავშვს ჯირკვალი აქვს. შდრ.
ჯირკვალი ყელისა და იღლიის კორძი (საბა). 

Lemma: jirche  
Number: 29490  
ჯირჩე (ჯირჩეს) 1. ბოტან. უცუნა (შხამიანი მცენარე). იხ. დჷრჩე, ლაჰა გვაჯა(ა.მაყ.). ჯირჩე ძირბოლქვიანი მცენარეა, ჰგავს
ხახვს, პრასს. მის ძირს იყენებენ მოსაწამლავად (მაგ.,ძაღლისა). პურასქიაში მაჭკომალი ჯირჩექ დოჸვილუა:
ხალხ.სიბრძ., 1, გვ. 116 -- პრასის მჭამელი უცუნამ მოკლაო. 2. მწკლარტე, მეტად მწარე, პირის მსუსხავი. ნაბეტანი ჯირჩე
რე თე სხული(ხომა, უშქური...) -- ნამეტანი მწკლარტეა ეს მსხალი (ხურმა, ვაშლი...). ჯირჩე ღ ჯი+რჩე ღ *ჯინჯი+რჩე
ძირი+თეთრი; ჯირჩე ღ დი/ჷრჩე (გ.როგავა). 

Lemma: jirxval-i  



Number: 29491  
ჯირხვალ-ი (ჯირხვალ/რს) დაბალი და ჩაფსკვნილი, ჯმუხი (ადამიანი). ჯირხვალი ბოშიე -- ჯმუხი ბიჭია. იხ. სქუნჩურუა. 

Lemma: jirja  
Number: 29492  
ჯირჯა, ჯირჯალ-ი (ჯირჯა{ლ}-ს) გახევებული, გაშეშებული. ჯირჯალი თუმა -- გახევებული, აბურძგნილი თმა. იხ. ჯურჯა. 

Lemma: jirjin-i  
Number: 29493  
ჯირჯინ-ი (ჯირჯინს) იხ. ჯირჯინაფა. 

Lemma: jirjinapa  
Number: 29494  
ჯირჯინაფა, ჯირჯინუა (ჯირჯინაფას, ჯირჯინუას) სახელი იჯირჯინანს ზმნისა -- გახევება, გაშეშება; გადატ. გაოგნება. ათე
ამბე ქეჩუესინი, გოჯირჯონდუ -- ეს ამბავი რომ უამბეს, გახევდა. ჯირჯინაფა თომაში -- თმის ყალყზე დადგომა, -- გახევება;
აბურძგვნა. ჯირჯონდუ(ნ) (გოჯირჯონდუ ყალყზე დადგა, გახევდა; გოჯირჯინაფე{ლ/რე}(ნ) გახევებულა, გონოჯირჯინაფუე(ნ) გახევდებოდა
თურმე) გრდუვ. ვნებ. ხევდება, ყალყზე დგება(თმა); ოგნდება. 

Lemma: jirjinua  
Number: 29495  
ჯირჯინუა (ჯირჯუას) იგივეა, რაც ჯირჯინაფა. 

Lemma: jirjghin-i  
Number: 29496  
ჯირჯღინ-ი, ჯირჯღინუა (ჯირჯღინს, ჯირჯღინუას) სახელი ჯირჯღინუნს ზმნისა -- ჯიჯღინი. 

Lemma: jiut'-i  
Number: 29497  
ჯიუტ-ი (ჯიუტის) ჯიუტი. 

Lemma: jiusht-i  
Number: 29498  
ჯიუშთ-ი (ჯიუშთის) იგივეა, რაც ჯოუშთი, -- ჯიუტი. დიდი ჯიუშთი კოჩი რე -- დიდი ჯიუტი კაცია. შდრ. ჯასთაგანი. 

Lemma: jiushtoba  
Number: 29499  
ჯიუშთობა (ჯიუშთობას) სიჯიუტე, ჯიუტობა. მუში ჯიუშთობათ ოჯახი ქეკიდინუუ -- თავისი სიჯიუტით ოჯახი დაღუპა. 

Lemma: jika  
Number: 29500  
ჯიქა, ჯიქალ-ი (ჯიქა{ლ}-ს) უშნოდ დიდი, ზორბა; ახმახი, აყლაყუდა. შდრ. მუნდ{ი}ჯიქა. 

Lemma: jikin-i  
Number: 29501  
ჯიქინ-ი (ჯიქინს) დაყუდება ახოვანი ადამიანისა; ახმახის ყურება. მუ გოკოდუ თექ, მუს გიიჯიქინანდი? -- რა გინდოდა იქ,
რად იყავ დაყუდებული? შდრ. ჯირჯინუა. 

Lemma: jikir-i  
Number: 29502  
ჯიქირ-ი (ჯიქირს) კლდე-სვეტი (პ.ცხად., ტოპონ., გვ. 28). 

Lemma: jikua  
Number: 29503  
ჯიქუა (ჯიქუას) იგივეა, რაც ჯიქინი, -- დიდის ყუდება; ახოვნის გამოხედვა (ყურება). ონდღეს მეურქი-და ვარა, ბორქომი
გიოჯიქჷ კარცჷ: ყაზაყ., 26.10.1930, გვ. 3 -- დილას თუ მიხვალ, თორემ კარზე დიდი ბოქლომი აყუდია.
იჯიქინანს//ოჯიქინანს ახოვნად გამოიყურება. 

Lemma: jikur-i  
Number: 29504  
ჯიქურ-ი (ჯიქურს) პირდაპირი, შეუპოვარი; ზღვიდან მქროლი ძლიერი ქარი(ა.ცაგ., გვ. 8). ჯიქურო ზმნზ. ჯიქურ, პირდაპირ,
შეუპოვრად, მოურიდებლად, უშიშრად. გაბედული შეხვედრა ვინმესთან პირისპირ (ა.ცაგ., გვ. 8). ართი დიდი კერქჷ
ქომორთჷ ჯიქურო: ა.ცაგ., გვ. 25 -- ერთი დიდი კერატი მოვიდა ჯიქურ(პირდაპირ). ეთი კოსჷ ჯიქურო ქაწოხვადჷ: ა.ცაგ.,
გვ. 2; ი.ყიფშ., გვ. 23 -- იმ კაცს ჯიქურ დახვდა წინ. 

Lemma: jighonua  
Number: 29505  
ჯიღონუა (ჯიღონუას) სახელი ჯიღონუნს ზმნისა -- ბლაგვი იარაღით ჭრა, -- ჯიღნა. გადატ. მადიანად ბევრის შეჭმა, სანსვლა.
შდრ. ჩიხონუა, ჭიყონუა. 

Lemma: jiq'in-i  
Number: 29506  
ჯიყინ-ი (ჯიყინს) 1. ბოყინი. 2. ბლუყუნი. 

Lemma: jisht-i  
Number: 29507  
ჯიშთ-ი (ჯიშთის) ძველი თოვლი; საყინულე (ი.ყიფშ.); ყინული, გაყინული თოვლი, ძველი თოვლი (პ.ჭარ.); ხევში ჩარჩენილი
ძველი, გაყინული თოვლი; მყინვარი. ჯიშთის უძახჷნა მითაჟამერი თჷრს, მუნტურამს. მომწვანო მუნტური უდოხოდუ --



ჯიშთს ეძახიან უხსოვარდროინდელ თოვლს, მატლიანს; მომწვანო მატლი უჯდება. ვორწყექ ახრა-ჩეგემეფც, სადღემუშოთ
გოჸინილი, ჯიშთით გოსარანჯელეფც: კ. სამუშ., ქართ.ზეპ., გვ. 136 -- ვხედავ ციცაბოს, უფსკრულებს, სამუდამოდ
გაყინულს, მყინვარით შემოსალტულებს. ჯიშთი ღ ჯვეში+თირი ძველი თოვლი (გ.როგავა). გადატ. კაცი, რომელსაც
ვერაფერს შეასმენ; ჯიუტი. შდრ. ჯოუშთი. 

Lemma: jishk'e  
Number: 29508  
ჯიშკე (ჯიშკეს) იგივეა, რაც ჟიშქე, -- მშუშხავი. 

Lemma: jishk'ila  
Number: 29509  
ჯიშკილა (ჯიშკილას) ბოტან. ღანძილი(ა.მაყ.). შდრ.საბა: ჯიშკილა ღანძილი. 

Lemma: jisht'ish  
Number: 29510  
ჯიშტიშ წყარ-ი (ჯიშტიშ წყარს) იგივეა, რაც ჯიშთი, ჯიშთიშ წყარი, -- გამნდნარი ჯიშტის(//ჯიშთის) წყალი. ეგებ რობუს
დილაძუდე..., თუნთიში გოძიძგონილი დო ჯიშტიში წყარიში რგილაფილი: ქხს, 1, გვ. 228 -- იქნებ ხრამში იდო..., დათვის
გაძიძგნილი და ჯიშთის (ძველი თოვლის) წყლით გაცივებული. 

Lemma: jishke  
Number: 29511  
ჯიშქე (ჯიშქეს) იგივეა, რაც ჯიშკე, ჟიშქე, -- მწკლარტე, მწარე; მსუსხავი, მშუშხავი (პირისა). შდრ.რაჭ. ჟიშხა მწარე მცენარე,
მწარე (ვ.ბერ.). 

Lemma: jich  
Number: 29512  
ჯიჩ! ჯიჩ! შორსდ. ქათმის დაძახება-მოხმობა. შდრ.იმერ. ჯიჭ-ჯიჭ! (ვ.ბერ.). 

Lemma: jich'ita  
Number: 29513  
ჯიჭითა (ჯიჭითას) ბოტან. იგივეა, რაც ჯინჭითა, -- მსუქანა. იხ. მაპაღურაია (ა.მაყ.). ჯიჭითა ღ *ჯინჯ-ჭითა ძირ-წითელი. 

Lemma: jich'on-i  
Number: 29514  
ჯიჭონ-ი (ჯიჭონს) ბოტან. ტირიფი. მანგარინჯე ჯიჭონეფი -- მტირალა ტირიფები. 

Lemma: jix-i  
Number: 29515  
ჯიხ-ი (ჯიხის) მუშტი, მჯიღი. შინკა ჭიჭე რდუ, აკაბურცხა, ჯიხიში მაშხვა -- ნესვი პატარა იყო, პაწაწინა, მუშტის (მჯიღის)
ოდენა. შდრ. ლაზ. მჯიღი მუშტი (ნ.მარი). 

Lemma: jixa  
Number: 29516  
ჯიხა (ჯიხას) ციხე, ციხე-სიმაგრე. ჩქჷ ვორდით ინეფწკჷმა ნანდულ საიმედო ჯიხა: მ.ხუბ., გვ. 343 -- ჩვენ ვიყავით იმათთან
(იმათთვის) ნამდვილად საიმედო ციხე. პატონ ჯიხას დინორდუ: ქხს, 1, გვ. 36 -- ბატონი ციხე-სიმაგრეში იდგა. სქანი გურსჷ
იმედ ოკო, ჯიხათ ოკო ელურდე: ენგური, გვ. 247 -- შენს გულს იმედი უნდა, ციხედ უნდა ედგე. სახენწჷფო ჯიხაშა
ქიმერთეს: მ.ხუბ., გვ. 252 -- სახელმწიფო ციხე-სიმაგრესთან მივიდნენ. იხ.ტოპონ. ნაჯიხუ//ნოჯიხუ; ნაჯიხურუ//ნოჯიხენი
შდრ. ლაზ. ჯიხა ციხე (ეტომოლ., გვ. 629). 

Lemma: jixankvij-i  
Number: 29517  
ჯიხანქვიჯ-ი (ჯიხანქვიჯის) ნოქალაქევის, ისტორიული ციხე-გოჯის მეგრული სახელწოდება(მ.კვირტია). 

Lemma: jixajaoz-i  
Number: 29518  
ჯიხაჯაოზ-ი (ჯიხაჯაოზის) ახოვანი, წარმოსადეგი, ბუმბერაზი; გოლიათი. ჩქიმი ჯიხაჯაოზის გუმორძგვას! -- ჩემს გოლიათს
გაუმარჯოს! 

Lemma: jixv-i  
Number: 29519  
ჯიხვ-ი (ჯიხვის) ზოოლ. ჯიხვი. შდრ. ძიხვი. 

Lemma: jixva  
Number: 29520  
ჯიხვა (ჯიხვას) იგივეა, რაც ღაჟო, ხაჟო. 

Lemma: jixvap-i  
Number: 29521  
ჯიხვაფ-ი (ჯიხვაფის) მჯიღით ცემა, -- გადატ. ხბოს მიერ ჯიქნისათვის შუბლის (დრუნჩის) ხშირი რტყმა. 

Lemma: jixua  
Number: 29522  
ჯიხუა (ჯიხუას) სახელი ჯიხუნს, უჯიხუანს ზმნათა -- მუშტით(მჯიღით) ცემა; მუშტის(მჯიღის) კვრა. ბრელი უჯიხუუ ხასილას,
მარა იქ იშენ ვემეხვადუ -- ბევრი უმჯიღა (მჯიღი ჰკრა) გვერდზე, მაგრამ ის მაინც ვერ მიხვდა. ქიმკუჯიხე თის აკა დო
გააკურცხინე! -- მჯიღი ჰკარი ერთი იმას და გააღვიძე! ჯიხუნს (ქოჯიხუ მჯიღი ჰკრა, ქუუჯიხუ მჯიღი უკრავს, ქონოჯიხუე(ნ) მჯიღს
ჰკრავდა თურმე) გრდმ. მუშტს(მჯიღს) ჰკრავს. უჯიხუნს (დუუჯიხუ მუშტი ურტყა, დუუჯიხუ მუშტი უკრავს) გრდმ. სასხვ.ქც. ჯიხუნს
ზმნისა -- მუშტს ურტყამს, ჰკრავს. იხ. ნჯგოლუა. 



Lemma: jixur-i  
Number: 29523  
ჯიხურ-ი, ჯიხუურ-ი (ჯიხუ{უ}რს) ხის კოშკი (საბა). კოშკი, ციხური ნაგებობა, -- ჯიხური. ხენწიფეში ოსურსქუას ქომონს
მიათხინდეს თიჯგურას, ნამუთი ჯიხუურს ჟი ცხენით ეშასხაპუნდუნი: ა.ცაგ., გვ. 55; ჰი.ყიფშ., გვ. 45 -- ხელმწიფის
ქალიშვილს მიათხოვებდნენ ისეთ ქმარს, რომელიც (ხის) კოშკზე ზევით ცხენით ახტებოდა. ცხენი დოხვილჷ ჯიხურს:მ.ხუბ.,
გვ. 298 -- ცხენი დაამწყვდია კოშკში. იხ. ჯიხურაში მაღაზა. 

Lemma: jixurash(i)  
Number: 29524  
ჯიხურაშ(ი) მაღაზა (ჯიხურაშ(ი) მაღაზას) ჩვეულებრივ ოთხ ბოძზე აგებული მაღაზა (სასიმინდე). დაბლა ადგილი ხშირად
ჯარგვალია (ოთახი), რომელსაც ჯიხურს ეძახიან, ხოლო სასიმინდეს ჯიხურაში მაღაზა ჰქვია(მასალები, ტ.1, გვ. 388). 

Lemma: jij-i1  
Number: 29525  
ჯიჯ-ი1 (ჯიჯის) ბიძა. შდრ. ჯი! 

Lemma: jij-i2  
Number: 29526  
ჯიჯ-ი2 (ჯიჯის, ჯის) იგივეა, რაც ჯინჯი, -- ძირი. მუდა ჯიჯი ნეძი ქოიჩანს ჸუდეს? -- რამდენი ძირი კაკალი გიდგას
სახლში(ეზოში)? 

Lemma: jija  
Number: 29527  
ჯიჯა! მიმართვაა, -- იგივეა, რაც ჯიჯი1. სი მუ გიჭირს, ჯიჯა, სქუალეფი მოჭიშაფილი რჸუნს -- შენ რა გიჭირს, ჯიჯა,
შვილები მოსწრებული გყავს. სი, ჯიჯა, ჯგირო გიღუ საქმე -- შე, ჯიჯა, კარგად გაქვს საქმე. 

Lemma: jijae  
Number: 29528  
ჯიჯაე (ჯიჯაეს) იგივეა, რაც ჯიჯალე. 

Lemma: jijale  
Number: 29529  
ჯიჯალე (ჯიჯალეს) ბოტან. ჩვეულებრივი და წითელი ჯიჯლაყა. იხ. ჯიჯაე, ჯუმენე, ჭითა ჯუმენია(ა.მაყ.). 

Lemma: jijgva  
Number: 29530  
ჯიჯგვა, ჯიჯგვალ-ი (ჯიჯგვა{ლ}-ს) ჯიჯგვი, ძვალმსხვილი, დაბალი და ჩაფსკვნილი. ქომორთუ ჩქიმი ჯიჯგვა{ლ} ბოშიქ --
მოვიდა ჩემი ჯიჯგვი ბიჭი. შდრ. იმერ. ჯიჯგვი, ჯიჯგვინა დაბალი, სქელი და ქონმორეული, ტიტკვინა (ვ.ბერ.). 

Lemma: jijgin-i  
Number: 29531  
ჯიჯგინ-ი (ჯიჯგინს) უშნო სიცილი, ღრეჭა. ვამოპწონს ათე ბოშიშ მოქცა, უშნოთ იჯიჯგინანს -- არ მომწონს ამ ბიჭის
მოქცევა, უშნოდ იცინის (იღრიჭება). იჯიჯგინანს (იჯიჯგინუუ იღრიჭა, უჯიჯგინუუ უღრეჭია, ნოჯიჯგინუე(ნ) იღრიჭებოდა თურმე) გრდუვ.
ვნებ. იღრიჭება, უშნოდ იცინის. იხ. ჯგიჯგინი. შდრ. ჭიჭკინი; ღინჯგინი. 

Lemma: jijgit'ia  
Number: 29532  
ჯიჯგიტია (ჯიჯგიტიას) იგივეა, რაც ჯგიჯგიტია. 

Lemma: jijgon-i  
Number: 29533  
ჯიჯგონ-ი (ჯიჯგონს) იგივეა, რაც ჯგიჯგონი, -- ჯიჯგნა. 

Lemma: jijgonua  
Number: 29534  
ჯიჯგონუა (ჯიჯგონუას) იგივეა, რაც ჯგიჯგონუა, -- სახელი ჯიჯგონუნს ზმნისა -- ულაზათოდ გლეჯა და ისე ჭამა, -- ჯიჯგნა.
ოჭკომარს ჯიჯგონუნს ღეჯიცალო -- საჭმელს ჯიჯგნის ღორივით. ჯიჯგონუნს (დოჯიჯგონუ დაჯიჯგნა, დოუჯიჯგონუ დაუჯიჯგნია,
დონოჯიჯგონუე(ნ) დაჯიჯგნიდა თურმე) გრდმ. უშნოდ ჭამს, ჯიჯგნის(საჭმელს). შდრ. ჩიჩქონუა, ჭიჭკონუა. 

Lemma: jiji  
Number: 29535  
ჯიჯი! მოფერებითი მიმართვა: ბიძიკო!... სი მუ გიჭირს, ჯიჯი! -- შენ რა გიჭირს, ბიძიკო! ი.ყიფშიძეს ჯიჯი მიაჩნია საალერსო
სახელ-ფორმად, რომელიც მიღებულია შეკვეცის გზით ისევე, როგორც ჯიმადი(იხ.). (ჯიჯი= ბიძიკო, ბიძა; კაცი. უპირატესად
დასტურდება: გალის, ზუგდიდის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის რაიონებში). ჩქიმი ჯიჯი ქორექი-და, ტყურა ვამიწუა --
ჩემი ბიძიკო თუ ხარ, ტყუილი არ მითხრა! მუ გოკო, ჯიჯი, ჩქიმდა? -- რა გინდა, ბიძიკო, ჩემთან? შდრ. ჯიჯა. 

Lemma: jijishalapir-i  
Number: 29536  
ჯიჯიშალაფირ-ი (ჯიჯიშალაფირს) ძირამოვარდნილი. შდრ. ჯინჯი. 

Lemma: jijix-i  
Number: 29537  
ჯიჯიხ-ი (ჯიჯიხის) კორძი. 

Lemma: jijixel/r-i  



Number: 29538  
ჯიჯიხელ/რ-ი (ჯიჯიხელ/რს) მიმღ.ვნებ. წარს. ჯიჯიხანს ზმნისა -- {გა}მაგრებული, {გა}სქელებული; {და}კორძებული,
{და}კოჟრებული. ჩხურუშე ჯიჯიხერი ხელეფი უღუ -- სიცივისაგან დაკოჟრებული(დამსკდარი) ხელები აქვს. 

Lemma: jijixua  
Number: 29539  
ჯიჯიხუა (ჯიჯიხუას) სახელი ჯიჯიხანს ზმნისა -- {გა}მაგრება, {გა}სქელება; {და}კორძება, {და}კოჟრება კანისა (ზოგჯერ
დამუწუკიანებაც). სიცივისაგან ან შრომით ხელის(უმთავრესად) კანი მაგრდება (სქელდება) და ზოგჯერ სკდება, შეიძლება
მუჭუკებიც გაჩნდეს, -- ამაზე ამბობენ ჯიჯიხუას. ჯიჯიხერი აფუნია ხე -- კანგასქელებული და დამსკდარი აქვსო ხელი.
ჯიჯიხანს (დოჯიჯიხუუ დაკოჟრდა, დაკორძდა; დოჯიჯიხელ/რე(ნ) დაკოჟრებულა; დონოჯიჯიხუე(ნ) დაკოჟრდებოდა, დაკორძდებოდა
თურმე) გრდუვ. მაგრდება, კოჟრდება, კორძდება (კანი). უჯიჯიხანს (დუუჯიჯიხუუ დაუკოჟრდა, დაუკორძდა, დუუჯიჯიხუუ
დაჰკოჟრებია, დაჰკორძებია) გრდუვ.ვნებ.სასხვ.ქც. ჯიჯიხანს ზმნისა -- უკორძდება, უკოჟრდება(კანი). იჯიჯიხუ{უ}(ნ) (დიიჯიჯიხუუ
დაიკოჟრა, დაიკორძა; დოჯიჯიხე{ელ/რე}(ნ) დაკოჟრებულა, დაკორძებულა) გრდუვ ვნებ. ჯიჯიხანს ზმნისა -- იკოჟრება, იკორძება
კანი. აჯიჯიხუ{უ}(ნ) (დააჯიჯიხუუ დაეკოჟრა, დაეკორძა; დოჯიჯიხუუ}(ნ) დაჰკოჟრებია, დაჰკორძებია) გრდუვ ვნებ. უჯიჯიხანს ზმნისა -
- ეკორძება, ეკოჟრება(კანი). ჯიჯიხელ/რი მიმღ.ვნებ.წარს. {და}კოჟრებული, {და}კორძებული (კანი). შდრ.რაჭ. გოჯიჯი ფეხებზე
ამოსული ჭუჭყი დიდიხნის დაუბანელობის გამო (ვ.ბერ.). 

Lemma: jo  
Number: 29540  
ჯო მაჯგუფებელი კავშირი და (დადასტურებული აქვს ა. ცაგარელს ზუგდიდურ-სამურზაყანოულის ჯვარულ თქმაში). იხ. დო.
ინგჷრი გოუძაფუნა ჯო ქობოგჷნა მოროჟაცჷ: ა.ცაგ., გვ. 70 -- ენგური გაუძაფავთ და ბოგავენ მოროჟას (მდინარეა ჯვარში).
იხ. ჯ. 

Lemma: jog-i  
Number: 29541  
ჯოგ-ი (ჯოგის) ჯოგი. ჯვეშ კოს ნოჸვე ჯოგი, თხალეფიშ ჯოგი: მ. ხუბ., გვ. 306 -- ძველ კაცს ჰყოლია ჯოგი, თხების ჯოგი. 

Lemma: jogapa  
Number: 29542  
ჯოგაფა (ჯოგაფას) სახელი აჯოგუუ(ნ), ჯოგუ(ნ) ზმნათა -- ძულება, {შე}ზიზღება. მა მიჸორქ, სი რჯოგუქ, ეს მინ
მოგიწონუანს? -- მე მიყვარხარ, შენ გძულვარ, ამას ვინ მოგიწონებს? აჲშა დუდი ვაბჯოგჷდჷ: ქხს, 1, გვ. 47 -- აქამდე თავი
არ მძაგდა(მძულდა). დედიბის ირკოჩი უჸორდუ დო დედიბი ირკოს ჯოგუდუა: თ.სახოკ., გვ. 245 -- დედაბერს ყველა
უყვარდა და დედაბერი ყველას სძულდაო. დედიბის კიბირი ვაჩანს დო შხვაში ჯოგჷ: ი. ყიფშ., გვ. 177 -- დედაბერს კბილი
არ აქვს და სხვისი სძულს. ოჯოგუანს (გააჯოგუუ შეაძულა, გუუჯოგუაფუ შეუძულებია, გონოჯოგაფუე(ნ) შეაძულებდა) გრდმ. აძულებს.
იჯოგუანს (გიიჯოგუ შეიძულა, გუუჯოგუაფუ შეუძულებია, გონოჯოგაფუე(ნ) შეიძულებდა თურმე) გრდმ. სათავ. ქც. ოჯოგუანს ზმნისა --
იძულებს. უჯოგუანს (გუუჯოგუუ შეუძულა, გუუჯოგუაფუუ შეუძულებია) გრდმ. სასხვ. ქც. ოჯოგუანს ზმნისა -- უძულებს.
აჯოგუ{უ}(ნ)(გააჯოგუ შესძულდა, გოოჯოგუუ შესძულებია, გონოჯოგუე(ნ) შესძულდებოდა თურმე ) გრდუვ. ვნებ. სძულდება.
ჯოგუ/ჷ(მხოლოდ აწმყოს წრის მწკრივებში) გრდუვ. სტატიკ. სძულს. გიიჯოგენე(ნ) (გიიჯოგენუ შესაძლებელი გახდა შეძულება, --
, -- ) გრდუვ.შესაძლ. ვნებ. ოჯოგუანს ზმნისა -- შეიძლება შეიძულოს(//შეძულება). გააჯოგენე(ნ) (გააჯოგენუ შეძლო
შეეძულებინა, -- , გონოჯოგინუე(ნ) შესძლებია შეეძულებინა) გრდუვ.შესაძლ. ვნებ. უჯოგუანს ზმნისა -- შეუძლია შეაძულოს.
ოჯოგაფუანს (გააჯოგაფუ შეაძულებინა, გუუჯოგაფუაფუ შეუძულებინებია, გონოჯოგაფუ{აფუ}ე(ნ) შეაძულებინებდა თურმე) კაუზ.
ოჯოგუანს ზმნისა -- აძულებინებს. {გო}მაჯოგაფალი მიმღ. მოქმ. {შე}მძულებელი. გააჯოგაფალი მიმღ.ვნებ.მყ. შესაძულებელი.
{გო}ჯოგაფილი, გოჯოგელ/რი მიმღ.ვნებ.წარს. {შე}ძულებული. {გო}ნაჯოგა, {გო}ნაჯოგეფი მიმღ.ვნებ.წარს. {შე}ნაძულები. {გო}ნაჯოგუერი,
{გო}ნაჯოგაფუერი მიმღ.ვნებ.წარს. {შე}ძულების საფასური. უჯოგაფუ//უგუჯოგაფუ მიმღ.უარყ. {შე}უძულებელი. იხ. გო-ჯოგაფა;
შდრ.ლაზ. გო-ნჯუგუ მოწყენა, შეზიზღება (ეტიმოლ., გვ. 619). 

Lemma: jogin-i  
Number: 29543  
ჯოგინ-ი (ჯოგინს) იგივეა, რაც ჯოგაფა, -- {შე}ძულება, {შე}ზიზღება. მა ჸოროფა მიგარზიი, სი ჯოგინი მუჩი გამა... -- მე
სიყვარული შეგაძლიე, შენ შეძულება (სიძულვილი) მომეცი სამაგიეროდ. 

Lemma: jogire  
Number: 29544  
ჯოგირე (ჯოგირეს) ნახირი. დასტურდება თიკუნადაც. 

Lemma: jodo//jodor-i  
Number: 29545  
ჯოდო//ჯოდორ-ი (ჯოდო{რ}-ს) ანთროპონიმი. 

Lemma: join-i  
Number: 29546  
ჯოინ-ი, ჯოჸინ-ი(ჯო{ყ}ინს) ჯლიყინი; როშვა, გაუგებრად ლაპარაკი. მუსი რე, ჯო{ჸ}ინუნსინი, მუ ოკო? -- რასაა, რომ
ჯლიყინებს, რა უნდა? ჯო{ჸ}ინუნს (ჯო{ჸ}ინუ იჯლიყინა, უჯო{ჸ}ინუ უჯლიყინია, ნოჯო{ჸ}ინუე(ნ) ჯლიყინებდა თურმე) გრდუვ. საშ.-მოქმ.
ჯლიყინებს. 

Lemma: joina  
Number: 29547  
ჯოინა, ჯოჸინა (ჯო{ჸ}ინას) ვისაც ჯლიყინით ლაპარაკი ახასიათებს. ჯოყინა კოჩიე -- ჯლიყინა კაცია. 

Lemma: jola//jolo  
Number: 29548  
ჯოლა//ჯოლო (ჯოლას, ჯოლოს) სათრიელი (პ.ჭარ.); სათრეველა; მთიდან ხეების ჩამოსათრევი ღვლე{რ}ჭი; ხის სათრევი
მსხვილი ჯაჭვი; ტყიდან მოჭრილი ხეების გამოტანას ეძახოდენ ჯოლას(მასალები, ტ. 1, გვ. 393). გოლაშა მიფშვათ დო
ჯალეფი ჯოლათი გეგმიბღათია -- მთაში წავიდეთ და ხეები ჯოლათი ჩამოვიტანოთო. ჯოლას ვაჩერჩელუნ, თინა ნინაქ
მოლაჩერჩელუა: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 193 -- მსხვილმა ჯაჭვმა რომ ვერ შეძლო გაეთრია, ენამ წამოათრიაო. 

Lemma: jolok'et'-i1  



Number: 29549  
ჯოლოკეტ-ი1 (ჯოლოკეტის) ბოტან. გლერტა. იხ. დოლოკეტი, ღეჯიშ კეტი (ა.მაყ.).ჩხვიჩხვეფი დო ჯოლოკეტი ჯინც
ქათატანტალუუ: მასალ., გვ. 119 -- ფესვები და გლერტა ძირში მოსხიპა(მოჭრა). შდრ. ლაკარტია. 

Lemma: jolok'et'-i2  
Number: 29550  
ჯოლოკეტ-ი2 (ჯოლოკეტის) კარის დასაკეტი ურდული (მასალები, ტ.1, გვ.380). შდრ. ლურე. 

Lemma: jonjo  
Number: 29551  
ჯონჯო (ჯონჯოს) ანატომ. ცხვირ-პირის შემოგარენი; დრუნჩი, დინგი; ცხვირ-პირი საქონლისა, -- გადატ. ადამიანზედაც
ითქმის. ათეჯგურაში რაგადიშენი ჯონჯო ოკო ქატკატახე -- ამისთანა (ამის მსგავსი) თქმისათვის ცხვირ-პირი უნდა
ჩაუმტვრიო. იხ. ნიჩვი. 

Lemma: jonjgho//jghonjgho  
Number: 29552  
ჯონჯღო//ჯღონჯღო (ჯ{ღ}ონჯღოს) იგივეა, რაც ჯონჯო. 

Lemma: jor-i  
Number: 29553  
ჯორ-ი (ჯორს) იხ. ნჯორი, -- 1.ზოოლ. ჯორი. პაპემს ჯვეშო ჯორი ჸუნდეს დო თით გილეშეს -- მღვდლებს ძველად ჯორი
ჰყავდათ და იმით დადიოდნენ. ჸუდეშა თე კოჩქჷ ჯორიში გეხუნელო ქჷმორთუა:ა. ცაგ., გვ. 54 -- სახლში ეს კაცი ჯორზე
შემჯდარი მოვიდაო. 2. სიმებიან საკრავზე სიმების გასაჭიმი, ქვესადგამი ფირფიტა, -- ჯორა. ურთხელიში ოფორალი, ჯორი
გედგჷ ბზაკალიში: ქხს, 1, გვ. 339 -- ურთხელის (უთხოვრის) საფარველი(აქვს), ჯორა უდგას ბზისა. 

Lemma: jora  
Number: 29554  
ჯორა (ჯორას) 1.ნიკორა, თეთრი ნიშანი. ეფერი ცხენი ქომუჩას, ნიჩვიწკუმა ჯორადას: ქხს, 1, გვ. 255 -- ისეთი ცხენი(კი)
მომცა, დრუინჩთან ჯორა იყოს. ჯორა ხოჯი ჯორა ხარი. 2.იგივეა, რაც ჯორი (მნიშვნ. -- 2), სიმებიანი საკრავის(ჩონგურის,
ფანდურის) ნაწილი (მასალები, ტ. ვ, გვ. 354). 

Lemma: joram-i  
Number: 29555  
ჯორამ-ი (ჯორამს) ჯორიანი. 

Lemma: jorg-i  
Number: 29556  
ჯორგ-ი (ჯორგის) სიმძიმე; რაიმე ტვირთი, რომელსაც დაადებენ რისამე დასაწნეხად, დასაწურად. ჯორგი შეიძლება იყოს
ქვა, ხის მორი ან სხვ. იხ. ჯორგუა. 

Lemma: jorgil-i  
Number: 29557  
ჯორგილ-ი (ჯორგილ/რს) მიმღ.ვნებ. წარს. ჯორგუნს ზმნისა -- დაჯორგილი, მძიმე ტვირთდადებული. 

Lemma: jorgua  
Number: 29558  
ჯორგუა (ჯორგუას) სახელი ჯორგუნს ზმნისა -- {და}ჯორგვა, ჯორგის დადება, მძიმე რამეების დალაგება. ჯორგუნს (დოჯორგუ
დაჯორგა, დოუჯირგუ დაუჯორგავს, დონოჯორგუე(ნ) დაჯორგავდა თურმე) გრდმ. ჯორგავს, მძიმე ტვირთს -- ჯორგს -- ადებს.
იჯორგუ{უ} (დიიჯორგუ დაიჯორგა, დოჯორგე{ლე}(ნ) დაჯორგილა) გრდუვ.ვნებ. ჯორგუნს ზმნისა -- იჯორგება. აჯორგუ{უ} (დააჯორგუ
დაეჯორგა, დოჯორგუუ დასჯორგვია) გრდუვ.ვნებ. უჯორგუნს ზმნისა -- ეჯორგება. იჯორგე(ნ), იჯორგინე(ნ) (დიიჯორგინუ
შესაძლებელი გახდა დაჯორგვა, -- , -- ) გრდუვ.შესაძლ. ვნებ. ჯორგუნს ზმნისა -- შეიძლება {და}იჯორგოს. აჯორგე(ნ),
აჯორგინე(ნ) (აჯორგინუ შეძლო {და}ეჯორგა, -- -- ,დონოჯორგუე(ნ) შესძლებია დაეჯორგა) გრდუვ.შესაძლ. ვნებ. უჯორგუნს ზმნისა --
შეუძლია {და}ჯორგოს. ოჯორგაფუანს (ოჯორგაფუუ აჯორგვინა, უჯორგაფუაფუ უჯორგვინებია, ნოჯორგაფ{უაფ}უე(ნ) აჯორგვინებდა
თურმე) კაუზ. ჯორგუნს ზმნისა -- აჯორგვინებს. მაჯორგალი მიმღ. მოქმ. {და}მჯორგავი. ოჯორგალი მიმღ.ვნებ.მყ. {და}საჯორგავი.
დააჯორგალი მიმღ.ვნებ.მყ. {და}საჯორგ{ავ}ი. {დო}ჯორგილი მიმღ.ვნებ.წარს. {და}ჯორგილი. ნაჯორგა, ნაჯორგუ მიმღ.ვნებ.წარს.
ნაჯორგი. ნაჯორგუერი მიმღ.ვნებ.წარს. ჯორგვის საფასური. {უდუ}უჯორგუ მიმღ.უარყ. {და}უჯორგავი. 

Lemma: jore  
Number: 29559  
ჯორე (ჯორეს) მსხვილი გარდიგარდმო გასაყრელი ჯოხი(მასალები, ტ.1, გვ.386). 

Lemma: joril-i  
Number: 29560  
ჯორილ-ი (ჯორილ/რს) მიმღ.ვნებ. წარს. ჯორუნს ზმნისა -- {გა}კიცხული. 

Lemma: jork'ok'-i  
Number: 29561  
ჯორკოკ-ი (ჯორკოკის) ჯიუტი. ჯორკოკი ჸოფერე, ჯიმა, ენა -- გვარიანი ჯიუტი ყოფილა, ძმაო, ეს. 

Lemma: jorua  
Number: 29562  
ჯორუა (ჯორუას) სახელი ჯორუნს ზმნისა -- {გა}ჯორვა, {გა}კიცხვა. მანგარას გოჯორუ -- მაგრად გაკიცხა. ჯორუნს (გოჯორუ
გაკიცხა, გოუჯორუ გაუკიცხავს, გონოჯორუე(ნ) გაკიცხავდა თურმე) გრდმ. კიცხავს, ჯორავს. მაჯორალი მიმღ. მოქმ. {გა}მკიცხავი,
{გა}მჯორავი. ოჯორალი მიმღ. ვნებ.მყ. {გა}საკიცხი, {გა}საჯორი. {გო}ჯორილი მიმღ.ვნებ.წარს. {გა}კიცხული, {გა}ჯორილი. ნაჯორა
მიმღ.ვნებ.წარს. {გა}ნაკიცხი, {გა}ნაჯორი. ნაჯორუერი მიმღ.ვნებ.წარს. {გა}კიცხვის, {გა}ჯორვის საფასური. უჯორუ, უგუჯორუ მიმღ.
უარყ. {გა}უკიცხავი, {გა}უჯორავი. 



Lemma: jorj-i  
Number: 29563  
ჯორჯ-ი (ჯორჯის) ზანტი. ჯორჯი რე ჩქიმი ხოჯი -- ზანტია ჩემი ხარი. 

Lemma: jot'ia  
Number: 29564  
ჯოტია (ჯოტიას) 1. პირთეთრი და დრუნჩა საქონელი; 2. დონდლო, უმაქნისი. ჯოტია რენია, ჯოტია, ბრელი მუთუნი
ვასვენუნია -- დონდლო არისო, დონდლო, ბევრი არაფერი ესმისო. 3. ანთროპონიმი. 

Lemma: jot'oria  
Number: 29565  
ჯოტორია (ჯოტორიას) 1.ვაჟკაცური, მაგრამ არალამაზი, -- დიდტუჩებიანი. 2. გვხვდება ანთროპონიმად. ჯოტო (ღ
ჯოტორია). 

Lemma: jot'oro  
Number: 29566  
ჯოტორო (ჯოტოროს) იგივეა, რაც ჯოტორია. 

Lemma: jousht-i  
Number: 29567  
ჯოუშთ-ი (ჯოუშთის) იგივეა, რაც ჯიუშთი, -- ჯიუტი. ჩოუშთი კოჩი -- ჯიუტი კაცი. 

Lemma: joghor-i  
Number: 29568  
ჯოღორ-ი (ჯოღორს) ზოოლ. ძაღლი. ახალაიაშ ჯოღორი გოშუაში ჯოღორენს მიშალალუნდუა: თ.სახოკ., გვ. 243 --
ახალაიას ძაღლი გოშუას ძაღლებთან ყეფდაო. ჭყელ ჯოღორს თენა სო მუნთირუ?:ი.ყიფშ., გვ.22 -- წყეული ძაღლი ამას
სად მოათრევს? ჯოღორცჷ ტყურათჷ ულაჸაფუდუ:ი.ყიფშ., გვ.66 -- ძაღლს ტყუილად ეთამაშებოდა. დიდა ჯოღორი დედა
ძაღლი; ჯუა ჯოღორი ძუ ძაღლი; მუმული ჯოღორი მამალი ძაღლი. იხ. მეჯოღორე, ოჯოღორე. შდრ. ლაზ. ჯოღორი ძაღლი
(ნ.მარი). 

Lemma: joghoria  
Number: 29569  
ჯოღორია (ჯოღორიას) ანთროპ. ჯოღორია გეგელუუ, მუჭო ბეთქ დეგელუუ...: -- ჯოღორია გეგელიავ, როგორ ბედი
დაგელია... 

Lemma: joghorishi  
Number: 29570  
ჯოღორიში ბაიე (ჯოღორიში ბაიეს) ბოტან. ლომისკბილა(ა.მაყ.). 

Lemma: joghorishi-burdgha  
Number: 29571  
ჯოღორიში-ბურდღა (ჯოღორიში-ბურდღას) ძაღლის ბალანი. ჯოღორიში-ბურდღამი ჯვარალეფი: ა. ცაგ., გვ. 76; ი.ყიფშ.,
გვ. 122 -- ძაღლის ბალნიანი ჯვარელები. 

Lemma: joghorishi  
Number: 29572  
ჯოღორიში დუდი (ჯოღორიში დუს) ბოტან. დევისპირა(ა.მაყ.). 

Lemma: joghorishi  
Number: 29573  
ჯოღორიში მაჸურზენაია (ჯოღორიში მაჸურზენაიას) ბოტან. ძაღლყურძენა. იხ. დიხაში მელიშია, ღვინჯა-ღვინჯა, უჩა
ტყა(ა.მაყ.). 

Lemma: joghorishi  
Number: 29574  
ჯოღორიში მუჸია (ჯოღორიში მუჸიას) ბოტან. ძაღლმაყვალა(ა.მაყ.). 

Lemma: joghorishi  
Number: 29575  
ჯოღორიში ნინა (ჯოღორიში ნინას) ბოტან. ფურისულა(ა.მაყ.). 

Lemma: joghorishi  
Number: 29576  
ჯოღორიში ნიორ-ი (ჯოღორიში ნიორს) ბოტან. ყანის ნიორი. იხ. კატაპურასკია(ა.მაყ.). 

Lemma: joghorishi  
Number: 29577  
ჯოღორიში ოჭკომალ-ი (ჯოღორიში -ოჭკომალ/რს) ძაღლის საჭმელი, -- გადატ. გაუბედურებული. მა უკული
ქიდოფსქჷდჷქ გვალო ჯოღორიშ ოჭკომალო: მ.ხუბ., გვ. 177 -- მე შემდეგ (კი) დავრჩები მთლად გაუბედურებული (ძაღლის
საჭმელად). 

Lemma: jo՚eria  
Number: 29578  
ჯოჸერია (ჯოჸერიას) უშნოდ დიდი, მსხვილი. 

Lemma: jo՚in-i  



Number: 29579  
ჯოჸინ-ი (ჯოჸინს) იგივეა, რაც ჯოინი, -- ჯლიყინი; როშვა. მუს რაგადანს, სონს რაგადანს, მუსიე ჯოჸინუნსინი -- რას
ლაპარაკობს, სადაურს ლაპარაკობს, რასაა, რომ ჯლიყინებს (როშავს). შდრ. ბუჸინი. ჯოჸინუნს (ჯოჸინუ იჯლიყინა, უჯოჸინუ
უჯლიყინია) გრდმ. ჯლოყინებს, როშავს რაღაცას. 

Lemma: jo՚ina  
Number: 29580  
ჯოჸინა (ჯოჸინას) იგივეა, რაც ჯოინა, -- ვისაც ჯლიყინი ახასიათებს, -- გაუგებრად მოლაპარაკე ადამიანი. 

Lemma: jo՚inua  
Number: 29581  
ჯოჸინუა (ჯოჸინუას) იგივეა, რაც ჯო{ჸ}ინი. 

Lemma: jo՚ua  
Number: 29582  
ჯოჸუა (ჯოჸუას) სახელი ჯოჸუნს ზმნისა -- ჯლიყინი, გაუგებარი ლაპარაკი; დაუფიქრებლად წამოყრანტალება. 

Lemma: joxo(n)  
Number: 29583  
ჯოხო(ნ) ჰქვია. სახელი მზია ბჯოხო: ქხს., 1, გვ. 58 -- სახელი მზია მქვია. კოს კოჩანა გიღუდას დო სახელი მუდგა
რჯოხოდას: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 69 -- კაცს კაცობა გქონდეს, სახელი რაც გინდა (რაღაც) გერქვას. ათე სოფერს მუ ჯოხო?:
ი.ყიფშ., გვ.1 -- ამ სოფელს რა ჰქვია? გლეხეფი მონათ ინუვრდეს, უჯოხოდეს დაბალი ჯიში: კ.სამუშ.ქართ.ზეპ., გვ. 66 --
გლეხები მონად ეყენათ, უძახოდნენ დაბალ ჯიშს. ართის პეტრეია ჯოხორდჷ: ი. ყიფშ., გვ.12 -- ერთს პეტრეია ერქვა.
ჯოხო(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრის მწკრივებში) გრდუვ. სტატიკ. ჰქვია. აჯოხუაფუ(ნ) (მხოლოდ მყოფადის წრის მწკრივებში)
გრდუვ. ვნებ. ერქმევა. მეორე და მესამე სერიები აკლია. ნოჯოხობუე(ნ) (მხოლოდ 4 სერიის მწკრივებში) გრდუვ. სტატიკ.
ერქვა თურმე. სახელზმნის -- საწყისი და მიმღეობა -- ფორმები არ გააჩნია. შდრ. ლაზ. ჯოხ,ჲოხ: ვუჯოხუფ ვასახელებ, ვეძახი
(ნ.მარი). 

Lemma: joxrik'-i  
Number: 29584  
ჯოხრიკ-ი (ჯოხრიკის) ბეხრეკი. მუჭო ჯოხრიკი ცხენს ქოგუ -- როგორ ბეხრეკ ცხენს ჰგავს. 

Lemma: jojoxet-i  
Number: 29585  
ჯოჯოხეთ-ი (ჯოჯოხეთის) ჯოჯოხეთი. 

Lemma: jua  
Number: 29586  
ჯუა (ჯუას) ძუ, ძუვი, -- დედალი (მაგ., ძაღლი). მა ვორდა ჯუაში სქუა, ვარღოლი ეშე უარესი-და -- მე ვიყო ძაღლის (ძუს)
შვილი, თუ ამაზე უარესი არ გიქნაო. მინილჷ მელე დო ფინია ჯოღორო გინირთჷ, ჯუა ჯოღორო: მ. ხუბ., გვ. 64 -- გავიდა
გაღმა და ფინია ძაღლად გადაიქცა, ძუ ძაღლად. ართი ჯოღორი პუნსია ჸვაჯამია, მაჟირა ჯუავა: მ. ხუბ., გვ. 40 -- ერთი
ძაღლი მყავსო ყვერიანიო, მეორე -- ძუო. 

Lemma: juazer-i  
Number: 29587  
ჯუაზერ-ი (ჯუაზერს) ზარბაზანი. 

Lemma: juarzua  
Number: 29588  
ჯუარზუა (ჯუარზუას) სახელი ჯუარზუნს ზმნისა -- სროლა ძლიერი ხმით, -- ჯუაზერით. გადატ. მაგრად (გამეტებით) ცემა.
ჯვარზუნს (ქოჯვარზუ ისროლა ძლიერი ხმის გამოცემით, ქოუჯვარზუ უსროლია ძლიერი ხმით, ქონოჯვარზუე(ნ) ისროდა თურმე ძლიერი
ხმით) გრდმ. ისვრის ძლიერი ხმით; გამეტებით სცემს. 

Lemma: juash  
Number: 29589  
ჯუაშ სქუა (ჯუაშ სქუას) ძუს (ძაღლის) შვილი. 

Lemma: jua  
Number: 29590  
ჯუა ჯოღორი (ჯუა ჯოღორს) ძუ ძაღლი. ჯუა ჯოღორს ქიგიოდგჷმაფეთია თეშა კიბირი: მ. ხუბ., გვ. 295 -- დედალ (ძუ)
ძაღლს დაადგმევინეთო ამაზე კბილი. 

Lemma: juda  
Number: 29591  
ჯუდა (ჯუდას) იგივეა, რაც ჯუნა, -- სახელი ჯვიდუნს//ჯუდუნს, აჯვიდუუ(ნ) ზმნათა -- კოცნა. პიჯითჷ ჯუდაშა გურითი ჯუდა
მისხუნუ: ა. ცაგ., გვ. 82 -- პირით კოცნას გულით კოცნა მირჩევნია. გინძექ ვადიკინუ, კუნტაქ ველანჭუ, -- ჯუდაქ მედინუა:
თ. სახოკ., გვ. 244 -- გრძელმა არ დაიწია, მოკლე ვერ ასწვდა, -- კოცნა დაიკარგაო. ღეს ქააჯუდე, -- ქოგაჩამუ: ი.ყიფშ., გვ.
180 -- ღორს რომ აკოცო, -- გიკბენს. გასაშინეთ ღვას გემოხე, მა სი თექი მაჯუდინი: ეკური, გვ. 387 -- გასახსენებლად
ლოყაზე მაჩნია, მე შენ იქ რომ მაკოცე. ჯუდუნს (ჯუდუ კოცნა, უჯუდუ უკოცნია, ნოჯუდუე(ნ) კოცნიდა თურმე) გრდმ. კოცნის. შდრ.
ლაზ. ჯუნდ : ვაჯუნდუფ ვკოცნი (ნ.მარი). 

Lemma: juta  
Number: 29592  
ჯუთა ჯუქურ ზმნიზ. იგივეა, რაც ჯუქურ, -- ჯიქურ, პირდაპირ, მოურიდებლად. ცხენით მიფში დო ჯუთაჯუქურ თი ოჯახიშა
ქიმეფრთია -- ცხენით მივდიოდი და პირდაპირ (ჯიქურ) იმ ოჯახში მივედიო. 

Lemma: juk'a  



Number: 29593  
ჯუკა (ჯუკას) 1. ჯანმაგარი, ძვალმსხვილი და ღონიერი, -- ჩაფსკვნილი. ჯუკა ბოში ჩაფსკვნილი(ჩასხმული) ბიჭი. 2. თიკუნი
და ანთროპონიმი. 

Lemma: juk'u  
Number: 29594  
ჯუკუ (ჯუკუს) 1. წვრილი. ჯუკუ-ჯუკუ მურიცხეფი ჩქიმი შინა ყმეფი რე: ქხს, 2, გვ. 489 -- წვრილ-წვრილი ვარსკვლავები ჩემი
შინა ყმებია. 2. ანთროპონიმი. 

Lemma: juk'uria  
Number: 29595  
ჯუკურია (ჯუკურიას) დაბალი და მკვრივი აღნაგობის, -- ჩასხმული, ჩაფსკვნილი. ჯუკურია ბოში მკვრივი აღნაგობის
(ჩასხმული) ბიჭი. 

Lemma: julab-i  
Number: 29596  
ჯულაბ-ი (ჯულაბის) 1. ჯულაბი; სასაქმებელი, -- არასასიამოვნო სასმელი. ჯულაბიჯგურა ოშუმალი რენია --
არასასიამოვნო სასმელი არისო. 2. შხამ-გესლი. გურც ჯულაბი ალუხვილჷ, გოთონუანც მუთ თოფური: მასალ., გვ. 66 --
გული შხამ-გესლით სავსე აქვს, თაფლის სიტკბოდ მოგაჩვენებს. 

Lemma: juma  
Number: 29597  
ჯუმა (ჯუმას) იგივეა, რაც ჯიმა, -- ძმა. გომორძგუა, ჯუმა, სქანი! - გომორძგუა, ჯუმა... სქანი ჭირუმა, ჯუმა!: ქხს, 1, გვ. 217 --
გამარჯობა ძმაო, შენი! - გამარჯობა, ძმაო... შენი ჭირიმე, ძმაო. 

Lemma: jumala  
Number: 29598  
ჯუმალა (ჯუმალას), ჯუმაფა (ჯუმაფას) სახელი იჯუმანს ზმნისა -- წაძღვანიება; თან წაღება, წაყვანა, წაყოლება. ბაღანაში
ჯუმალა ვედიზარუა -- ბავშვის წაყვანა (წაძღვანიება) არ დაიზარო. ვეეჯუმუუ დო მიდართჷ ხვალეე: ა. ცაგ., გვ. 47 -- არ
წაიყვანა (თან) და წავიდა მარტო. მიდეჯუმუ არძო: ი. ყიფშ., გვ. 28 -- (თან) წაიყვანა ყველა. მიდეჯუმუ არძო ონადირუშა: მ.
ხუბ., გვ. 10 -- (თან) წაიყვანა ყველა სანადიროდ. იჯუმანს (იჯუმუუ წაიძღვანია, უჯუმუაფუ წაუძღვანიებია, ნოჯუმაფუე(ნ) წაიძღვანიებდა
თურმე) გრდმ. წაიძღვანიებს (თან). უჯუმანს (უჯუმუუ წაუძღვანია, უჯუმუაფუ წაუძღვანიებია) გრდმ. სასხვ. ქც. წაუძღვანიებს.
იჯუმენე(ნ) (იჯუმენუ შესაძლებელი გახდა წაძღვანიება, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. იჯუმანს ზმნისა -- შეიძლება წაიძღვანიოს (//
წაძღვანიება) თან. აჯუმენე(ნ) (აჯუმენუ შეძლო წაეძღვანიებია, -- , ნოჯუმალუე(ნ) შესძლება თან წაძღოლიება) გრდუვ. შესაძლ.
ვნებ. უჯუმანს ზმნისა -- შეუძლია თან წაიღოს, წაიძღვანიოს, წაიყვანოს. ოჯუმაფუანს (ოჯუმაფუუ წააყვანინა, უჯუმაფუაფუ
წაუყვანინებია, ნოჯუმაფუ{აფუ}ე(ნ) წააყვანინებდა თურმე) კაუზ. იჯუმანს ზმნისა -- წააყვანინებს, წააძღვანინებს (თან). მაჯუმალი //
მაჯუმალარი // მაჯუმაფალი მიმღ. მოქმ. (თან) წამღები, წამძღვანიებელი. ოჯუმალი // ოჯუმალარი // ოჯუმაფალი მიმღ. ვნებ. მყ. (თან)
წასაღები, წასაძღვანიებელი. ჯუმალირი // ჯუმაფილ/რი მიმღ. ვნებ. წარს. (თან) წაღებული, წაძღვანიებული. ნაჯუმა // ნაჯუმერი //
ნაჯუმეფი მიმღ. ვნებ. წარს. (თან) წაღებული, წაძღვანიებული. ნაჯუმუერი // ნაჯუმალუერი // ნაჯუმაფუერი მიმღ. ვნებ. წარს. (თან)
წაღების, წაძღვანიების საფასური. უჯუმალუ // უჯუმაფუ // უჯუმუ მიმღ. უარყ. (თან) წაუღებელი; წაუყვანელი, წაუძღვანიებელი. 

Lemma: jumar-i  
Number: 29599  
ჯუმარ-ი (ჯუმარს) ძმარი. იხ. ძიმარი. 

Lemma: jumashxa  
Number: 29600  
ჯუმაშხა (ჯუმაშხას) ოთხშაბათი. ჯუმაშხა ღ ჯუმაშ+დღა ჯუმას+დღე. ჯუმას მნიშვნელობა ცნობილი არ არის (გ. როგავა). იხ.
ოჯუმაშხური. შდრ. ლაზ. ჯუმაჩხა ოთხშაბათი (ნ. მარი). 

Lemma: jumene  
Number: 29601  
ჯუმენე (ჯუმენეს) ბოტან. წითელი და ჩვეულებრივი ჯიჯლაყა. იხ. ჯიჯალე, ჯიჯაე, ჭითა ჯუმენია (ა. მაყ.). შდრ. ლაზ. ჯუმენი
საჭმელი ბალახის სახელი (ნ. მარი). 

Lemma: jumenia  
Number: 29602  
ჯუმენია (ჯუმენიას) კნინ. ფორმა ჯუმენე-სი: ჯუმენე-ა -> ჯუმენია. პურასკიას კვათუნცჷ დო ჯუმენიას გახუანც: ქხს, 1, გვ.
209 -- პრასს ჭრის და ჯიჯლაყას შემოაყრის (მიწას). 

Lemma: jumik'a  
Number: 29603  
ჯუმიკა (ჯუმიკას) უშნო, უხეში ქცევის ადამიანი. 

Lemma: jumik'ia  
Number: 29604  
ჯუმიკია (ჯუმიკიას) იგივეა, რაც ჯუმიკა. 

Lemma: jumin-i  
Number: 29605  
ჯუმინ-ი (ჯუმინს) ნაწყენი პირის დუდღუნი, გაურკვეველი (გაუგებარი) ლაპარაკი, -- ბუზღუნი. 

Lemma: jumor-i  
Number: 29606  
ჯუმორ-ი (ჯუმორს) ძმარი. იხ. ძიმარი; ჯუმარი. შდრ. ლაზ. ჯუმორი ძმარი (ნ. მარი). 

Lemma: jumuk'ia  



Number: 29607  
ჯუმუკია (ჯუმუკიას) მაგარი, კუნთებგანვითარებული, ჩასხმული ადამიანი, -- ჯმუხი. შდრ. ჯუკურია. 

Lemma: jumuxia  
Number: 29608  
ჯუმუხია (ჯუმუხიას) იგივეა, რაც ჯუმუკია, -- ჯმუხი. ჯუმუხია კოჩი -- ჯმუხა კაცი. 

Lemma: juna  
Number: 29609  
ჯუნა (ჯუნას) იგივეა, რაც ჯვიდა, ჯუდა. კუჩხემც ჯუნა დუჭყ: აია, 1, გვ. 26 -- ფეხებზე კოცნა დაუწყო. იჸუუ ჯუნაქ: ქხს, 2, გვ.
36 -- შეიქნა კოცნა. ჯუნუნც ჸოროფილიცალო, ბონჷნცჷ დო ხვარჩალანც: მასალ., გვ. 18 -- კოცნის შეყვარებულივით, ბანს
და ჩქაფუნით ეღვრება (აკრიალებს). 

Lemma: junala  
Number: 29610  
ჯუნალა (ჯუნალას) იგივეა, რაც ჯუნა. 

Lemma: junapa  
Number: 29611  
ჯუნაფა (ჯუნაფას) იგივეა, რაც ჯუნა, ჯუნალა. 

Lemma: juna-juna  
Number: 29612  
ჯუნა-ჯუნა (ჯუნა-ჯუნას) კოცნა-კოცნა. ჯუნა-ჯუნათ ჩხვინდი ქაშეჭკომესია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 196 -- კოცნა-კოცნით ცხვირი
გადაიყოლესო (შემოეჭამათო). 

Lemma: junduria  
Number: 29613  
ჯუნდურია (ჯუნდურიას): ჯუნდურია ბოში სასიამოვნო სახის ყმაწვილი. შდრ. ჯვენდერია. 

Lemma: junjg-i  
Number: 29614  
ჯუნჯგ-ი (ჯუნჯგის) იგივეა, რაც ჯგუნჯგი. 

Lemma: jurdan-i  
Number: 29615  
ჯურდან-ი (ჯურდანს) წვრილფეხობა. ყარამანს თინა უჩქჷდჷ მითინი ტყურა ჯურდანეფი: შ. ბერ., გვ. 97 -- ყარამანს ის
ეგონა ვინმე ტყუილა, უბრალო (წვრილმანი) ვინმე. 

Lemma: jurum-i  
Number: 29616  
ჯურუმ-ი (ჯურუმს) იხ. ჸურუმი, წკურუმი. 

Lemma: jurghonua  
Number: 29617  
ჯურღონუა (ჯურღონუას) იხ. ჯჷრღონუა. 

Lemma: jurghum-i  
Number: 29618  
ჯურღუმ-ი (ჯურღუმს) ჯურღმული; ღრმა ორმო. 

Lemma: jurghumua  
Number: 29619  
ჯურღუმუა (ჯურღუმუას) სახელი ჯურღუმანს ზმნისა -- გულმოდგინედ დამალვა, -- ჯუმვლა. დოჯურღუმე ათენა! -- ეს ისე
დამალე, რომ კაცმა ვერ მიაგნოს (ნახოს). იხ. ოჯურღუმალი. 

Lemma: jurj-i  
Number: 29620  
ჯურჯ-ი, ჯურჯა (ჯურჯის, ჯურჯას) ყოველმხრივ კარგი, საყვარელი ადამიანი. ჯურჯი/ა კოჩი'ს თქუანა საჸოროფო, ჯგირი
ხასიათიში კოჩიშენი -- `ჯურჯი/ა' კაციაო - იტყვიან საყვარელ, კარგი ხასიათის კაცზე. ჯურჯი, მორთი აშოვა! -- ჯურჯო
(კეთილო კაცო), მოდი აქო! 

Lemma: jurja  
Number: 29621  
ჯურჯა (ჯურჯას) ტლანქი და ძლიერი კაცის თიკუნი, -- ჯორჯი. 

Lemma: jurjan-i  
Number: 29622  
ჯურჯან-ი (ჯურჯანს) საქონლის შიგნეული, კუჭმაჭი, -- ცხარე სანებლებით შეკმაზული ჯიგარი (ბ. კილანავა). 

Lemma: jurjin-i  
Number: 29623  
ჯურჯინ-ი (ჯურჯინს) მოსაბეზრებელი და გაუგებარი ლაპარაკი, -- ჯუმჯუმი. ვეგეებგი, ჯურჯინუნს მუდგასიენი -- ვერ გავიგე,
ლაყბობს (ჯუმჯუმებს) რაღაცასაა. ჯურჯინუნს (ჯურჯინუ ილაყბა, უჯურჯინუ ულაყბია, ნოჯურჯინუე(ნ) ლაყბობდა თურმე) გრდუვ. საშ.-
მოქმ. მოსაბეზრებლად და გაუგებრად ლაპარაკობს, ჯუმჯუმებს. 

Lemma: jurjua  



Number: 29624  
ჯურჯუა (ჯურჯუას) სახელი ჯურჯუნს ზმნისა -- შესმა ბევრი ღვინისა; დიდი სასმისის დაცლა ერთბაშად. ვადაფირქებენ, თეში
გეჯურჯუ ყანწი -- რომ არ დაფიქრებულა, ისე გადაკრა ყანწი. 

Lemma: jut'in-i  
Number: 29625  
ჯუტინ-ი (ჯუტინს) წინდაუხედავი ლაპარაკი (თქმა). ჯუტინუნს (ჯუტინუ გაუგებრად ილაპარაკა, უჯუტინუ გაუგებრად ულაპარაკნია,
ნოჯუტინუე(ნ) გაუგებრად ლაპარაკობდა თურმე) გრდუვ. გაუგებრად ლაპარაკობს, როშავს. შდრ. ჯვიტი. 

Lemma: jut'ina  
Number: 29626  
ჯუტინა (ჯუტინას) ვისაც წინდაუხედავი ლაპარაკი სჩვევია, -- მროშავი, მოლაყბე. ჯუტინა კოჩი -- მროშავი (ყბედი) კაცი. 

Lemma: jukur  
Number: 29627  
ჯუქურ, ჯუქურო ზმნზ. იგივეა, რაც ჯიქურო. 

Lemma: jukure  
Number: 29628  
ჯუქურე (ჯუქურეს) ბოტან. ცოცხმაგარა (ა. მაყ.). 

Lemma: ju՚in-i  
Number: 29629  
ჯუჸინ-ი (ჯუჸინს) იგივეა, რაც ჯოჸინი. 

Lemma: juj-i  
Number: 29630  
ჯუჯ-ი (ჯუჯის) იგივეა, რაც დუდი, -- თავი. ჯვარს ჯუჯი ვაწეეჸუნა: ა. ცაგ., გვ. 71; ი. ყიფშ., გვ. 160 -- ჯვარში თავი არ
წაიხდინო. 

Lemma: jujel-i  
Number: 29631  
ჯუჯელ-ი (ჯუჯელს) იგივეა, რაც დუდელი. 

Lemma: jujin-i  
Number: 29632  
ჯუჯინ-ი (ჯუჯინს) დუდუნი. ჯუჯინუნს მუშ დუდიშოთ -- დუდუნებს თავისი თავისთვის. ჯუჯინუნს (ჯუჯინუ იდუდუნა, უჯუჯინუ
უდუდუნია, ნოჯუჯინუე(ნ) დუდუნებდა თურმე) გრდუვ. საშ.- მოქმ. დუდუნებს. 

Lemma: je'gonua  
Number: 29633  
ჯჷგონუა (ჯიგონუას) სახელი ჯჷგონუნს ზმნისა -- ჯეგვა, ტკეპნა, თელვა. 

Lemma: je'lik'ua  
Number: 29634  
ჯჷლიკუა (ჯჷლიკუას) სახელი ჯჷლიკჷნს ზმნისა -- ამოძირკვა; განადგურება, მოსპობა. ტრაქტორეფი ჯჷლიკჷნს უსარგებო
ტყა-ჯალეფს -- ტრაქტორები ძირკვავს უსარგებლო ტყე-ხეებს. 

Lemma: je'njk'are  
Number: 29635  
ჯჷნჯკარე (ჯჷნჯკარეს) ფარას რომ დააბანაკებდნენ, ცეცხლს დაანთებდენ. ცეცხლთან მედუდე ყარაულობდა. ამ ადგილს
`ჯჷნჯკარეს' უწოდებენ (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 1, გვ. 216). ჯჷნჯკარე ღ ჯჷნჯი კარე ძირი კარავი. 

Lemma: je'rte'  
Number: 29636  
ჯჷრთჷ (ჯჷრთჷს) უმწიფარი ხილი. ჯჷრთჷ უშქური -- უმწიფარი (მშუშხავი) ვაშლი. 

Lemma: je'rghonua  
Number: 29637  
ჯჷრღონუა (ჯჷრღონუას) სახელი ჯჷრღონუნს ზმნისა -- მსხვილად (ღრმად) ხვნა. 

Lemma: je'jon-i  
Number: 29638  
ჯჷჯონ-ი (ჯჷჯონს) ბლომად და ხარბად ჭამა. 

Lemma: jgha  
Number: 29639  
ჯღა (ღ ჯღალ) ჯღა, კავებიანი დიდი ხე (პ. ჭარ.). ტოტებიანი შტო, რომელსაც უსობენ ბარდიან მცენარეებს (ლობიოს,
კიტრს...) ბარდის შესაკავებლად (ქეგლ). ლებიას ჯღა ქემეუშქვია -- ლობიოს ჯღა დაუსვიო. ხორცი გევობუნე ჯღას: შ. ბერ.,
გვ. 190 -- ხორცი ჩამოვკიდე ჯღაზე. 2. გაღივებული თესლის ფესვი, რომლისაგან ვითარდება მცენარე; სიმინდის გარეთა
ფესვი, რომელსაც გამოიტანს, ტაროს გამოღებას რომ დაიწყებს, მაშინ. შდრ. ჩხვიჩხვი. 3. გრძელი კიბე. 

Lemma: jghabil-i  
Number: 29640  
ჯღაბილ-ი (ჯღაბილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ჯღაბუნს ზმნისა -- {და}ჯღაბნილი. 

Lemma: jghabua  



Number: 29641  
ჯღაბუა (ჯღაბუას) სახელი ჯღაბუნს ზმნისა -- ჯღაბნა. ჯღაბუნს (დოჯღაბუ დაჯღაბნა, დოუჯღაბუ დაუჯღაბნია, დონოჯღაბუე(ნ)
დაჯღაბნიდა თურმე) გრდმ. ჯღაბნის. უჯღაბუნს (დუუჯღაბუ დაუჯღაბნა, დუუჯღაბუ დაუჯღაბნია) გრდმ. სასხვ. ქც. ჯღაბუნს ზმნისა --
უჯღაბნის. იჯღაბუ{უ}(ნ) (დიიჯღაბუ დაიჯღაბნა, დოჯღაბე{ლ/რე}(ნ) დაჯღაბნილა) გრდუვ. ვნებ. ჯღაბუნს ზმნისა -- იჯღაბნება.
აჯღაბუ{უ}(ნ) (დააჯღაბუ დაეჯღაბნა, დოჯღაბუუ დასჯღაბნია) გრდუვ. ვნებ. უჯღაბუნს ზმნისა -- ეჯღაბნება. იჯღაბე(ნ) (იჯღაბუ
შესაძლებელი გახდა ჯღაბნა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ჯღაბუნს ზმნისა -- შეიძლება ჯღაბნა. აჯღაბე(ნ) (აჯღაბუ შეძლო
ეჯღაბნა, -- , დონოჯღაბუე(ნ) შესძლებია დაეჯღაბნა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უჯღაბუნს ზმნისა -- შეუძლია ჯღაბნოს. ოჯღაბაფუანს
(ოჯღაბაფუუ აჯღაბნინა, უჯღაბაფუაფუ უჯღაბნინებია, ნოჯღაბაფუე(ნ) აჯღაბნინებდა თურმე) კაუზ. ჯღაბუნს ზმნისა -- აჯღაბნინებს.
მაჯღაბალი მიმღ. მოქმ. მჯღაბნელი. ოჯღაბალი მიმღ. ვნებ. მყ. საჯღაბნი. ჯღაბილ/რი მიმღ. ვნებ. წარს. {და}ჯღაბნილი. ნაჯღაბა მიმღ.
ვნებ. წარს. ნაჯღაბნი. ნაჯღაბუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ჯღაბნის საფასური. {უდუ}უჯღაბუ მიმღ. უარყ. {და}უჯღაბნელი. 

Lemma: jghaburua  
Number: 29642  
ჯღაბურუა (ჯღაბურუას) იგივეა, რაც ჯღაბუა, -- ჯღაბნა. 

Lemma: jghak'-i  
Number: 29643  
ჯღაკ-ი (ჯღაკის) ჯღანი, ჯღარკი. შდრ. იმერ. ჯღარკი ჯღანი (ვ. ბერ.). 

Lemma: jghal-i  
Number: 29644  
ჯღალ-ი (ჯღალს) 1. კლანჭი; ჭანგი, ბრჭყალი. ართშა ჯღალი ქიგაშქუ-და, უკულ ვეგჩნორცხებუე -- ერთხელ ჭანგი თუ
ჩაგარტყა, მერე არ ჩამოგცილდება. დირსიოლუ არწივიქჷ, ქიგიაშქუ ჯღალი გვერცჷ -- დატრიალდა არწივი, დაარტყა
კლანჭი გველს. 2. ჯღა; სიმინდის გარეთა ფესვი, რომელიც გამოაქვს ტაროს გამოტანისთანავე. სიმიდი ჯღალემს
გეითიღანს დო დიხას აშქვანს -- სიმინდი ჯღებს გამოიტანს და მიწაში ასობს. 

Lemma: jghanjghua  
Number: 29645  
ჯღანჯღუა (ჯღანჯღუას) იხ. ჯღაჯღუა, -- სახელი ჯღანჯღუნს ზმნისა -- ჭეჭყ{ვ}ა, ჭყლეტა, სრესა. დიიფშუმინი, თიშენიდჷ, ხე
იბჯღანჯინი -- რომ დავთვერი, იმიტომ იყო, ხელი დავიჭეჭყე. ჩაფულაშა ქური ქიგუჯღანჯღაფუ -- ფეხსაცმლის ქუსლი
დაუჭეჭყავს. 

Lemma: jghar-i  
Number: 29646  
ჯღარ-ი (ჯღარს) 1. იგივეა, რაც ჯღა. ერთ ჯღარზე ერთი ძირი ვენახია (მასალები, ტ. 4, ნაწ. 3, გვ. 132). ჯღარი იგივეა, რაც
ხარდანი (ქეგლ). 2. იგივეა, რაც ჯღარუ. 

Lemma: jghark'-i  
Number: 29647  
ჯღარკ-ი (ჯღარკის) იხ. ჯღაკი, -- ჯღანი; ძველი, დაგლეჯილი-გაცვეთილი, უვარგისი ფეხსაცმელი. ჯღარკიჯგურა ჩაფლა
მიმოძუდეს -- ჯღანი ფეხსაცმელი გვეცვა. შდრ. იმერ., გურ., ლეჩხ., რაჭ. ჯღარკი ძველი, დაგლეჯილი ფეხსაცმელი, ჯღანი (ვ.
ბერ., მ. ჩიქ., ა. ღლ.). 

Lemma: jghark'al-i  
Number: 29648  
ჯღარკალ-ი (ჯღარკალ/რს) ბარბაცი, იქით-აქეთ ხეთქება, ტორტმანი. გეშუ ჭე დო იჯღარკალუ -- დალია ცოტა და
ბარბაცებს. იჯღარკალუ(ნ) (იჯღარკალუ იბარბაცა, უჯღარკალინუ უბარბაცია, ნოჯღარკალუე(ნ) ბარბაცებდა თურმე) გრდუვ. ვნებ.
ბარბაცებს, ტორტმანებს. 

Lemma: jghark'ala1  
Number: 29649  
ჯღარკალა1 (ჯღარკალას) ვისაც ბარბაცი (ჯღარკალი) სჩვევია. 

Lemma: jghark'ala2  
Number: 29650  
ჯღარკალა2 (ჯღარკალას) იგივეა, რაც ჯღა, -- ბორჯღალი; გაშლილი ტოტები, მოკლედ წაჭრილი, რომელსაც რისამე
ჩამოსაკიდებლად იყენებენ, ანდა სარებად (მაგ., ლობიოს, კიტრის... დასამაგრებლად). ჯღარკალას ხორციში
ეიობუნაფალო ხვარენა -- ბორჯღალს ხორცის ჩამოსაკიდებლად ხმარობენ. დონწყუ ხორცი დო ჯღარკალას ქიმკაბუნუუ -
- დახსნა ხორცი და ბორჯღლზე ჩამოჰკიდა. 

Lemma: jghark'ap-i  
Number: 29651  
ჯღარკაფ-ი (ჯღარკაფის) სახელი აჯღარკუუ(ნ) ზმნისა -- {და}გდება, {და}ვარდნა; {და}ხეთქება. მანგარი შუმილი რდუ დო
შარა-შარას აჯღარკუდუ -- მაგარი მთვრალი (სმული) იყო და გზადაგზა ვარდებოდა (ეხეთქებოდა). ოჯღარკუანს (ქააჯღარკუუ
გადააგდო, ქუუჯღარკუაფუ გადაუგდია) გრდმ. აგდებს. აჯღარკუუ(ნ) (დააჯღარკუ დავარდა, დოჯღარკაფე{ლ/რე}(ნ) დავარდნილა,
დონოჯღარკაფუე(ნ) დავარდებოდა თურმე // დანავარდნა) გრდუვ. ვნებ. ვარდება, ეცემა, ეხეთქება. 

Lemma: jghark'in-i  
Number: 29652  
ჯღარკინ-ი (ჯღარკინს) იგივეა, რაც ჯღარკაფი, -- {და}ვარდნა, {და}გდება, დაცემა; ხეთქება. 

Lemma: jghark'unt'el-i  
Number: 29653  
ჯღარკუნტელ-ი (ჯღარკუნტელს) ცისფერი. მუ თოლ(ი)ჯღარკუნტელი რექჷ, სქანი თოლეფც ქუგვალე: კ. სამუშ., ქართ.
ზეპ., გვ. 37 -- რა ცისფერთვალება ხარ, შენს თვალებს შემოვევლე. შდრ. ჯღარუ. 



Lemma: jghark'unt'ia  
Number: 29654  
ჯღარკუნტია (ჯღარკუნტიას) კნინ. იგივეა, რაც ჯღარკუნტელი, -- ცისფერი. სქანი ჯღარკუნტია თოლცჷ ირო
ინმოჯინუასჷ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 60 -- შენს `ჯღარკუნტია' (ცისფერ) თვალებში ყოველთვის ჩამახედა. 

Lemma: jgharu/e'  
Number: 29655  
ჯღარუ/ჷ (ჯღარუს) ჭროღა; ჭრელი. ჩქიმი გური ინოჭვილი იშხანც, ილჷნც, აწმაძირენ(ი) ჯღარუ თოლი, ცაშიფერი: კ.
სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 19 -- ჩემი გული ჩათუთქული (ჩამწვარი) შფოთავს, ღელავს (ომობს), როცა მომეჩვენება ჭროღა
თვალი, ცისფერი. ციბა, ციბა, თოლი ჯღარუ, მუშენ ჸვია, მუ გონგარჷ? -- ფისო, ფისო, თვალებჭროღა, რატომ კნავი, რა
გატირებს? 

Lemma: jgharjghal-i  
Number: 29656  
ჯღარჯღალ-ი (ჯღარჯღალ/რს) იგივეა, რაც ჯაჯღალი, ჯღაჯღალი, -- ჯაჯღანი, ბუზღუნი. შდრ. ჭყაჭყალი, ჭყარჭყალი;
ჩქარჩქალი. 

Lemma: jghashi  
Number: 29657  
ჯღაში ვარდ-ი (ჯღაში ვარდის) ბოტან. აბილილი (ა. მაყ.). 

Lemma: jghashi  
Number: 29658  
ჯღაში კინტირ-ი (ჯღაში კინტირს) ბოტან. სარის კიტრი. 

Lemma: jghashi  
Number: 29659  
ჯღაში ლებია (ჯღაში ლებიას) სარის ლობიო. შდრ. ხირხალი ლებია. 

Lemma: jghajghal-i  
Number: 29660  
ჯღაჯღალ-ი (ჯღაჯღალ/რს) იგივეა, რაც ჯღარჯღალი, ჯაჯღალი, -- ჯაჯღანი. შდრ. ჭყაჭყალი. 

Lemma: jghajghua  
Number: 29661  
ჯღაჯღუა (ჯღაჯღუას) იგივეა, რაც ჯღანჯღუა, -- სახელი ჯღაჯღუნს ზმნისა -- ჭეჭყვა; სრესა, ჭყლეტა. გვერს დუდი
გუუჯღაჯღუ -- გველს თავი გაუჭეჭყა. ჯღაჯღუნს (გოჯღაჯღუ გაჭეჭყა; გოუჯღაჯღუ გაუჭეჭყია; გონოჯღაჯღუე(ნ) გაჭეჭყდა თურმე, --
განაჭეჭყა) გრდმ. ჭეჭყს, ჭყლეტს, სრესს. უჯღაჯღუნს (გუუჯღაჯღუ გაუჭეჭყა, გუუჯღაჯღუ გაუჭეჭყია) გრდმ. სასხვ. ქც. ჯღაჯღუნს
ზმნისა -- უჭეჭყ{ავ}ს, უჭყლეტს (თავს). იჯღაჯღუ{უ}(ნ) (გიიჯღაჯღუ გაიჭეჭყა, გოჯღაჯღე{ლ/რე}(ნ) გაჭეჭყილა) გრდუვ. ვნებ. ჯღაჯღუნს
ზმნისა -- იჭეჭყება, იჭყლიტება. აჯღაჯღუ{უ}(ნ) (გააჯღაჯღუ გაეჭეჭყა, გოჯღაჯღუუ გასჭეჭყია) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. უჯღაჯღუნს
ზმნისა -- ეჭეჭყება, ესრისება. იჯღაჯღე(ნ) (იჯღაჯღუ შესაძლებელი გახდა გაჭეჭყა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ჯღაჯღუნს ზმნისა
-- შეიძლება გაიჭეჭყოს, გაისრისოს. აჯღაჯღე(ნ) (აჯღაჯღუ შეძლო {გა}ეჭეჭყა, -- , გონოჯღაჯღუუ(ნ) შესძლებია გაეჭეჭყა) გრდუვ.
შესაძლ. ვნებ. უჯღაჯღუნს ზმნისა -- შეუძლია {გა}ჭეჭყოს, {გა}სრისოს. ოჯღაჯღაფუანს (ოჯღაჯღაფუუ აჭეჭყინა, უჯღაჯღაფუაფუ
უჭეჭყინებია, ნოჯღაჯღაფუე(ნ) აჭეჭყინებდა თურმე) კაუზ. ჯღაჯღუნს ზმნისა -- აჭეჭყინებს, ასრესინებს. მაჯღაჯღალი, მაჯღაჯღუ მიმღ.
მოქმ. {გა}მჭეჭყი, {გა}მსრესი. ოჯღაჯღალი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}საჭეჭყი, {გა}სასრესი. ჯღაჯღილი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ჭეჭყილი,
{გა}სრესილი. ნაჯღაჯღა მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნაჭეჭყი, {გა}ნასრესი. ნაჯღაჯღუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ჭეჭყის, {გა}სრესის
საფასური. {უგუ}უჯღაჯღუ მიმღ. უარყ. {გა}უჭეჭყელი, {გა}უსრესელი. 

Lemma: jgherk'-i  
Number: 29662  
ჯღერკ-ი (ჯღერკის) იგივეა, რაც ჯღარკი, -- ჯღანი. 

Lemma: jgherk'ua  
Number: 29663  
ჯღერკუა (ჯღერკუას) იგივეა, რაც ჯღარკაფი, -- დავარდნა, დაცემა (გამხდრის, პატარა ტანის ადამიანის). ფერს ქოთქუანს,
ჯაშე კვარიას ქოჯღერკუნს -- ისეთს იტყვის, ხიდან ყვავს ჩამოაგდებს. კუჩხიქ გეუჩხირთუ დო ეფერი ქიდააჯღურკუ (//
დააჯღარკუ), ძიუთ ედირთუ -- ფეხი აუსხლტა და ისე დავარდა, ძლივს ადგა. შდრ. დო-ბაზაფა. 

Lemma: jghvabap-i  
Number: 29664  
ჯღვაბაფ-ი (ჯღვაბაფის) იგივეა, რაც ჯღვაბუა, -- სახელი აჯღვაბუუ(ნ) ზმნისა -- ტაცება, ხელის წავლება წასართმევად;
ძგერება. აჯღვაბუ დო ეშე გეიოსოფუ ენა: მ. ხუბ., გვ. 140 -- სტაცა და ააგლიჯა (ხელიდან) ეს. ხეს ვაბჯღვაბუნს,
ვამკობწილუნს, შორ-შორ(ი)შე დუს ირთუანს: ქხს, 1, გვ. 49 -- ხელს არ მტაცებს, არ მომწყვეტს (მომკრეფს), (შორ) შორიდან
თავს ირთობს. ჯღვაბუნს (ქოჯღვაბუ სტაცა ხელი; ქუუჯღვაბუ უტაცნია; ქონოჯღვაბუე(ნ) სტაცებდა თურმე, -- ნატაცება) გრდმ. სტაცებს
ხელს. აჯღვაბუ{უ}(ნ) (ქააჯღვაბუ ეცა, ქოჯღვაბაფუ სცემია) გრდუვ. ვნებ. ჯღვაბუნს ზმნისა -- ეცემა, ეძგერება (წასართმევად).
აჯღვაბინე(ნ) (აჯღვაბინუ შეძლო სცემოდა, -- , ნოჯღვაბაფუე(ნ) შესძლებია სცემოდა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ჯღვაბუნს ზმნისა --
შეუძლია ეცეს, ეძგეროს (წასართმევად). ოჯღვაბაფუანს (ოჯღვაბაფუუ ატაცებინა (ხელი), უჯღვაბაფუაფუ უტაცებინებია, ნოჯღვაბაფუე(ნ)
ატაცებინებდა თურმე) კაუზ. ჯღვაბუნს ზმნისა -- ატაცებინებს (ხელს). მაჯღვაბალი მიმღ. მოქმ. მტაცებელი (ხელისა),
მძგერებელი; ჩამვლები. ოჯღვაბალი მიმღ. ვნებ. მყ. სატაცებელი, საძგერებელი. ნაჯღვაბა მიმღ. ვნებ. წარს. {მო}ნატაცები,
ნაძგერები. ნაჯღვაბუერი მიმღ. ვნებ. წარს. ტაცების, ძგერების საფასური. 

Lemma: jghvabin-i  
Number: 29665  
ჯღვაბინ-ი (ჯღვაბინს) იგივეა, რაც ჯღვაბაფი. 

Lemma: jghvabua  
Number: 29666  



ჯღვაბუა (ჯღვაბუას) იგივეა, რაც ჯღვაბაფი, ჯღვაბინი. 

Lemma: jghval-i  
Number: 29667  
ჯღვალ-ი (ჯღვალ/რს) იგივეა, რაც ჯღვალიკი, -- კლანჭი. ქიგიაშქუ ჯღვალი გვერცჷ -- დაარტყა კლანჭი გველს. 

Lemma: jghvalik'-i  
Number: 29668  
ჯღვალიკ-ი (ჯღვალიკის) ბრჭყალი, კლანჭი, ჭანგი. კატუქ ჯღვალიკი ქიგმაშქუ -- კატამ ბრჭყალი დამარტყა. ღარიბეფიში
ოჯგვიშალი ჯღვალიკეფი გეკუსოფუ -- ღარიბების საჩხვლეტი (საჯგვერი) კლანჭები დაუგლიჯა. 

Lemma: jghvajghval-i  
Number: 29669  
ჯღვაჯღვალ-ი (ჯღვაჯღვალ/რს) იგივეა, რაც ჯღაჯღალი, ჯაჯღალი, -- ჯაჯღანი. შდრ. ჭყვაჭყვალი. 

Lemma: jghvek'ere  
Number: 29670  
ჯღვეკერე, ჯღვეკერია (ჯღვეკერეს, ჯღვეკერიას) მაღალი და გამხდარი. ჩქი პუნდეს ართი ჯღვეკერია ხოჯი -- ჩვენ
გვყავდა ერთი მაღალი და გამხდარი ხარი. 

Lemma: jghvena  
Number: 29671  
ჯღვენა (ჯღვენას) იგივეა, რაც ჯღონა, -- {გა}ძღოლა. 

Lemma: jghver-i  
Number: 29672  
ჯღვერ-ი (ჯღვერს) იგივეა, რაც ნჯღვერი, -- ბელადი, მძღოლი, წინამძღოლი. გადატ. მეხრე. ხონუაში დროს ხოჯემს
აწოჸუნდუ ჯღვერი -- ხვნის დროს ხარებს წინ მიუძღოდა წინამძღოლი (მეხრე). ქიმეჩჷ ჯღვერო ჯოღორი დო მახონალო -
ხოჯეფი: მ. ხუბ., გვ. 235 -- მისცა წინამძღოლად ძაღლი და მხვნელად - ხარები. შდრ. ჯღონა, ჯღუნა. 

Lemma: jghvera  
Number: 29673  
ჯღვერა (ჯღვერას), ჯღვერუა (ჯღვერუას) იხ. ნჯღვერა, ნჯღვერუა, -- სახელი ჯღვერს ზმნისა -- გაძღოლა. ჯღვერს (იყენ.
აჯღვერუუ(ნ) გაუძღვება, აჯღვერუ გაუძღვა, ჯღვერუუ გასძღოლია, ნოჯღვერუე(ნ) გაუძღვებოდა თურმე) გრდუვ. საშ.- ვნებ. უძღვება,
უძღვის. აჯღვერუუ(ნ) (ქააჯღვერუ გაუძღვა, ქოჯღვერუუ გასძღოლია) გრდუვ. ვნებ. გაუძღვება. იჯღვერინე(ნ) (იჯღვერინუ
შესაძლებელი გახდა {გა}ძღოლა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ჯღვერს ზმნისა -- შეიძლება {გა}ძღოლა. აჯღვერინე(ნ) (აჯღვერინუ
შეძლო გასძღოლოდა, -- , ნოჯღვერუე(ნ) შესძლებია {გა}ძღოლა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. შეუძლია {გა}უძღვეს. ოჯღვერუანს //
ოჯღვერაფუანს (ოჯღვერაფუუ აძღოლინა, უჯღვერაფუაფუ უძღოლინებია, ნოჯღვერაფუე(ნ) აძღოლინებდა თურმე) კაუზ. ჯღვერს ზმნისა
-- აძღოლინებს. მანჯღვერი, მაჯღვერალი მიმღ. მოქმ. {გა}მძღოლი; მეთაური. მაჯღვერუუ მიმღ. აწმყ. მძღოლი. ოჯღვერალი მიმღ. ვნებ.
მყ. {გა}საძღოლი. ოჯღვერუუ მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}საძღოლი. ნაჯღვერა მიმღ. ვნებ. წარს. ნაძღოლი. ნაჯღვერუერი, ნაჯღვერუუ მიმღ.
ვნებ. წარს. გაძღოლის საფასური. 

Lemma: jghverk'-i  
Number: 29674  
ჯღვერკ-ი (ჯღვერკის) იგივეა, რაც ჩხვეკი, ჩხვერკი, -- ჯღარკვი; გამხმარი ტოტები. 

Lemma: jghvilua  
Number: 29675  
ჯღვილუა (ჯღვილუას) იგივეა, რაც ნჯღვილუა, -- მწყვდევა, შებოჭვა. 

Lemma: jghvijghva  
Number: 29676  
ჯღვიჯღვა (ჯღვიჯღვას): ჩხვინდი ჯღვიჯღვა -- ცხვირპაჭუა. 

Lemma: jghia  
Number: 29677  
ჯღია, ჯღიაფ-ი (ჯღია{ფი}-ს) სახელი ჯღიანს ზმნისა -- ჯღავილი, ჩხავილი; უსიამოვნო ხმიანობა ზოგიერთი ცხოველისა;
ჟივილი. ჯღიანს (ჯღიუ იჩხავლა, უჯღიუუ უჩხავლია, ნოჯღიუ{უ}ე(ნ) ჩხაოდა თურმე, -- ნაჩხავლა) გრდუვ. საშ.- მოქმ. ჩხავის. შდრ.
ჭყია. 

Lemma: jghilua  
Number: 29678  
ჯღილუა (ჯღილუას) იგივეა, რაც ნჯღილუა, -- სახელი ჯღილანს ზმნისა -- ჯღავილი, ჩხავილი. შდრ. ჯღია, ჯღიაფი. 

Lemma: jghimua  
Number: 29679  
ჯღიმუა (ჯღიმუას) სახელი ჯღიმუნს ზმნისა -- ჟღვლემა; ჭმუჭნა. შდრ. ლაზ. ჯღიმ: ბჯღიმუფ ვჭმუჭნი (ნ. მარი). 

Lemma: jghinjgholua  
Number: 29680  
ჯღინჯღოლუა (ჯღინჯღოლუას) სახელი ჯღინჯღოლუნს ზმნისა -- ჯღვლემა, სრესა. ჸუჯეფი დუუჯღინჯღოლუ მანგარას --
ყურები დაუსრისა მაგრად. ჯღინჯღოლუნს (დოჯღინჯღოლუ დასრისა, დოუჯღინჯღოლუ დაუსრესია, დონოჯღინჯღოლუე(ნ) დასრესდა
თურმე, -- დანასრესა) გრდმ. სრესს. შდრ. ჭყინჭყოლუა. 

Lemma: jghirk'al-i  
Number: 29681  
ჯღირკალ-ი (ჯღირკალს) სუსტი; ტანხმელი. 



Lemma: jghirk'in-i  
Number: 29682  
ჯღირკინ-ი (ჯღირკინს) ბღენძა, ჭიმვა; ყოყლოჩინობა. 

Lemma: jghirk'inapa  
Number: 29683  
ჯღირკინაფა (ჯღირკინაფას) იგივეა, რაც ჯღირკინი, -- სახელი იჯღირკინანს ზმნისა -- ბღენძა, ჭიმვა; ყოყლოჩინობა.
იჯღირკინანს (იჯღირკინუუ იბღინძა, უჯღირკინუუ უბღენძია, ნოჯღირკინ{აფ}უე(ნ) იბღინძებოდა თურმე, -- ნაბღენძა) გრდუვ. ვნებ.
იბღინძება, იჭიმება; ყოყლოჩინობს. ჯღირკონდუ(ნ) (გოჯღირკონდუ გაიბღინძა, გოჯღირკინაფე{ლე}(ნ) გაბღენძილა) გრდუვ. ვნებ.
ბღინძდება; შეშდება. 

Lemma: jghirk'inapil-i  
Number: 29684  
ჯღირკინაფილ-ი (ჯღირკინაფილ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ჯღირკონდუ(ნ) ზმნისა -- {გა}ბღენძილი, {გა}ფშეკილი (ხელი,
ფეხი...). 

Lemma: jghirjgh-i  
Number: 29685  
ჯღირჯღ-ი, ჯღირჯღუ, ჯღჷრჯღჷ (ჯღირჯღი/უ-ს, ჯღჷრჯღჷ-ს) ზოოლ. ჩხართვი (პ. ჭარ.). 

Lemma: jghirjghin-i  
Number: 29686  
ჯღირჯღინ-ი (ჯღირჯღინს) ბუზღუნი; ჯიჯღინი. იხ. ჯირჯღინი. 

Lemma: jghona  
Number: 29687  
ჯღონა (ჯღონას) იგივეა, რაც ჯღუნა; ჯღონაფა, ჯღონუა, -- სახელი ჯღონს; უჯღონანს ზმნათა -- 1. {გა}ძღოლა,
წინამძღოლობა. ხოჯემს ქააჯღონუ ხონუას -- ხარებს გაუძღვა ხვნის დროს. ირფელ საქმეს დიდა ჯღონდუ: ქხს, 1, გვ. 214 --
ყველა საქმეს დედა უძღვებოდა. წოხლე ჯღონც ბოში კოჩი: აია, 2, გვ. 62 -- წინ უძღვის ყმაწვილი. ჯღონს იგივეა, რაც
ჯღვერს. იხ. ჯღვერა. 2. {გა}გზავნა. ოჭკომალს ირდღას უჯღონანდუ -- საჭმელს ყოველდღე უგზავნიდა. მეჯღონა-
მოჯღონაში დროქ მიდართუ -- მიგზავნ-მოგზავნის დრო წავიდა. ოჯღონანს (ოჯღონუ აგზავნა; უჯღონუუ {გა}უგზავნია; ნოჯღონუე(ნ)
აგზავნიდა თურმე, -- ნაგზავნება) გრდმ. გზავნის. უჯღონანს (მეუჯღონუ გაუგზავნა, მეუჯღონუუ გაუგზავნია, მენოჯღონუე(ნ) გაუგზავნიდა
თურმე) გრდმ. სასხვ. ქც. ოჯღონანს ზმნისა -- უგზავნის. იჯღონუ{უ}(ნ) (იჯღონუ {გა}იგზავნა, ჯღონე{ლ/რე}(ნ) {გ}აგზავნილა) გრდუვ.
ვნებ. ოჯღონანს ზმნისა -- იგზავნება. აჯღონუ{უ}(ნ) (აჯღონუ {გა}ეგზავნა, ჯღონუუ {გა}ჰგზავნია) გრდუვ. ვნებ. უჯღონანს ზმნისა --
ეგზავნება. იჯღონინე(ნ) (იჯღონინუ შესაძლებელი გახდა {გა}გზავნა, -- , -- ) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ. ოჯღონანს ზმნისა -- შეიძლება
{გა}იგზავნოს. აჯღონინე(ნ) (აჯღონინუ შეძლო {გა}ეგზავნა, -- , მენოჯღონუე(ნ) შესძლებია {გა}ეგზავნა) გრდუვ. შესაძლ. ვნებ.
ოჯღონანს ზმნისა -- შეუძლია {გა}აგზავნოს. ოჯღონაფუანს (ოჯღონაფუუ აგზავნინა, უჯღონაფუაფუ უგზავნინებია, ნოჯღონაფუე(ნ)
აგზავნინებდა თურმე) კაუზ. ოჯღონანს ზმნისა -- აგზავნინებს. მაჯღონალი მიმღ. მოქმ. {გა}მგზავნი. მაჯღონუ მიმღ. აწმყ.
{გა}მგზავნელი. ოჯღონალი მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}საგზავნი. ოჯღონუ მიმღ. ვნებ. მყ. {გა}საგზავნი. ჯღონერი // ჯღონილი მიმღ. ვნებ. წარს.
{გა}გზავნილი. ნაჯღონა მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}ნაგზავნი. ნაჯღონუერი მიმღ. ვნებ. წარს. {გა}გზავნის საფასური.
{უმე}უჯღონუ//{უმუ}უჯღონუ მიმღ. უარყ. {გა}უგზავნელი. შდრ. ლაზ. ჯღონ: ონჯღონუ გაგზავნა; ჩუქება; გაცემა (ნ. მარი). 

Lemma: jghonapa  
Number: 29688  
ჯღონაფა (ჯღონაფას) იგივეა, რაც ჯღონა. 

Lemma: jghonel/r-i  
Number: 29689  
ჯღონელ/რ-ი (ჯღონელ/რს) მიმღ. ვნებ. წარს. ოჯღონანს ზმნისა -- {გა}გზავნილი. 

Lemma: jghonua  
Number: 29690  
ჯღონუა (ჯღონუას) იგივეა, რაც ჯღონა, ჯღონაფა. 

Lemma: jghonjgho  
Number: 29691  
ჯღონჯღო (ჯღონჯღოს) 1. ღვიძლი. გაჩენდი, ვარა გოისოფუ ჯღონჯღოს -- გაჩერდი, თორემ გაგიხეთქავ ღვიძლს. შდრ.
ჩხონჩხი. 2. იგივეა, რაც ჯონჯღო. 

Lemma: jghora  
Number: 29692  
ჯღორა (ჯღორას) გაძღოლა (დ. ფიფია). იხ. ჯღვერა. 

Lemma: jghuna  
Number: 29693  
ჯღუნა (ჯღუნას) იგივეა, რაც ჯღვერა, ჯღონა, -- ძღოლა; გაგზავნა. ირო ნაჩალნიკი ბჯღუნა: ი. ყიფშ., გვ. 162 -- ყოველთვის
უფროსი გვიძღვის. ქოჯღუნაფუნ დო მუკი-მუკი გოუსქუ: ი. ყიფშ., გვ. 62 -- წამძღვარებია (წაძღოლია) და ირგვლივ
შეუკრავს. ჯარც მეჯღუნც ჩქჷნ უტუ -- ირგჷნფერი სქია!: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 150 -- ჯარს მიუძღვის ჩვენი უტუ - სასახელო
(ვარგისი) შვილიო. გაჯღუნეს ცნობეფი ირ ქალაქეფიშა: მ. ხუბ., გვ. 292 -- დაგზავნეს ცნობები ყველა ქალაქ{ებ}ში. 

Lemma: jghe'rjghin-i  
Number: 29694  
ჯღჷრჯღინ-ი (ჯღჷრჯღინს) იგივეა, რაც ჯღირჯღინი, -- ჯიჯღინი. 

Lemma: jghe'rjghe'  
Number: 29695  



ჯღჷრჯღჷ (ჯღჷრჯღჷ-ს) იგივეა, რაც ჯღირჯღუ. მაჯინეშე თოფი ლჷ, სქვამი ჯღჷრჯღჷ თუდო ძჷ -- მაყურებლის თოფი
ვარდება, ლამაზი ჩხართვი დაბლა ძევს. 

Letter: h  
ჰ 

Lemma: ha  
Number: 29696  
ჰა ნაწილაკი მიუთითებს იმაზე, რაც თვალწინ ხდება -- აი. ჰა, მუ ცოდაქ მუმაძინ: ქხს, 1, გვ. 164 -- აი, რა ცოდვა მეწია
(მომემატა). ჰა, თქვა სუნელია, მავა ი ხოჯი დოპილია: მ. ხუბ., გვ. 118 -- აი, თქვე სულელო, მეო ის ხარი დავკალიო. ჰავა, -
- უწუუ: მ. ხუბ., გვ. 120 -- აიო, -- უთხრა. 

Lemma: haa  
Number: 29697  
ჰაა იგივეა, რაც ჰა. ჰაა, ეშელჷ დო ქჷმორთჷ მუშ ქიანაშა: მ. ხუბ., გვ. 129 -- აი, ამოვიდა და მოვიდა თავის ქვეყანაში.
ჰაავა, - თქუ ქუჩულიაქ: მ. ხუბ., გვ. 80 -- აიო, -- თქვა ქუჩულიამ. 

Lemma: haat'  
Number: 29698  
ჰაატ!, ჰაატჷ! შორსდ. გამოხატავს სინანულს, შეცოდებას; დატუქსვას. ჰაატჷ, ბოში, დობღურია!: ა. ცაგ., გვ. 28 -- ჰაი, ბიჭო
მოვკვდიო. 

Lemma: haba  
Number: 29699  
ჰაბა ნაწილაკი აბა. აღნიშნავს მოწოდება-წაქეზებას. ჰაბა, ნჷ მომდურუა!: ქხს, 1, გვ. 267 -- აბა, ნუ მომიმდურებ! ჰაბავა --
აბაო. ჰაბავა, ასეხოლო იბდათია ჸუდეშა!: მ. ხუბ., გვ. 246 -- აბაო, ახლავე წავიდეთო სახლში! 

Lemma: haer-i  
Number: 29700  
ჰაერ-ი (ჰაერს) იგივეა, რაც ჰეერი, -- ჰაერი. შდრ. ჰავა. 

Lemma: hava  
Number: 29701  
ჰავა (ჰავას) ჰავა; ამინდი. ჰავაქ შურო ვედირთჷ: ი. ყიფშ., გვ. 161 -- ჰაერი სულ არ დაბრუნდა. ჰავაქ ქჷმაანჯირჷ: ი.
ყიფშ., გვ. 87 -- ჰაერი მოაწვა. ირკოჩიში გასაკვირიე ათე წჷრი ჰავეფი: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 134 -- ყველასათვის
საკვირველია ამ წლეულის ჰავა (ამინდი). ქ ჰავაში გინოხარუა მძიმედ წასვლა (ჰაერის გაკვალვა). მუკირთუ დო ეკოხონც
ონდეთ ჰავა გეგნოხარუ -- მობრუნდა და აღმართზე ძლივს წავიდა. ქ ჰავაშა ულა ჰაერზე წასვლა, -- გადატ.
დასასვენებლად წასვლა. შდრ. ლაზ. ხავა ჰავა (ნ. მარი). 

Lemma: hai  
Number: 29702  
ჰაი ჩვენებითი ნაწილაკი მიუთითებს იმაზე, რაც თვალწინ არის ან ხდება. ჰაი, ბედნიერი თიში მინჯევა!: მ. ხუბ., გვ. 19 -- აი,
ბედნიერი იმისი პატრონიო! ჰაი, ჯიმაია, ჩქინი უჩაში: მ. ხუბ., გვ. 4 -- აი, ძამიკო, ჩვენი უფროსი. 

Lemma: haia  
Number: 29703  
ჰაია ნაწილაკი გამოხატავს დასტურს -- ჰო: ჰაია! -- დუძახჷ დო გიმიილჷ მენძელ ხასანქ: მ. ხუბ., გვ. 273 -- ჰოო! -- დაუძახა
და გამოვიდა მასპინძელი ხასანი. ჰაია, ენა ეშმაკი კოჩიენია: მ. ხუბ., გვ. 266 -- ჰოო, ეს ეშმაკი კაციაო. 

Lemma: haie-hoiet  
Number: 29704  
ჰაიე-ჰოიეთ ზმნზ. ჰაი-ჰოით. ჰაიე-ჰოიეთ ეკვასურე დო წამალც ქოუსვა გურიში ჭვალასჷ: კ. სამუშ., ქართ. ზეპ., გვ. 63 --
ჰაი-ჰოით ძლივს ვამთავრებ და წამალს წავუსვამ (ამ) გულის ანთებას (ჭვალს). 

Lemma: hait'  
Number: 29705  
ჰაიტ! შორსდ. გამოხატავს დანანებას; შეძახილს მწუხარებაზე. მარა, ჰაიტ, უფარობა შუროთ ვარე სიღარიბე: შ. ბერ., გვ.
160 -- მაგრამ, ჰაი, უფულობა სრულებით არაა სიღარიბე. გედირთჷ: ჰაიტუა, -- დიძახჷ: მ. ხუბ., გვ. 165 -- ადგა: ჰაიტო, --
დაიძახა. 

Lemma: hait'u  
Number: 29706  
ჰაიტუ! იგივეა, რაც ჰაიტ, ჰაიტჷ. 

Lemma: hait'e'  
Number: 29707  
ჰაიტჷ! იგივეა, რაც ჰაიტ!, ჰაიტუ. 

Lemma: halaia  
Number: 29708  
ჰალაია (ჰალაიას) ზოოლ. ციყვი (პ. ჭარ.). 



Lemma: halal-i  
Number: 29709  
ჰალალ-ი // ალალ-ი (ჰალალს) ალალი; ერთგული, კეთილი, მართალი, პატიოსანი. {ჰ}ალალი კოჩიე -- პატიოსანი,
მართალი კაცია. 

Lemma: halamo  
Number: 29710  
ჰალამო // ალამო ზმნზ. უეცრად, მოულოდნელად. ართ ჰალამო ერთბაშად. 

Lemma: hala-hala  
Number: 29711  
ჰალა-ჰალა (ჰალა-ჰალას) იგივეა, რაც ალა-ალა, -- ადვილი, იოლი, მუქთა. ჰალა-ჰალათ ზმნზ. ადვილად, იოლად. ჰალა-
ჰალათ ნაშიბუ ფარა -- მუქთად ნაშოვი ფული. ჰალა-ჰალას ზმნზ. იგივეა, რაც ჰალა-ჰალათ. ჰალა-ჰალას იშუუ ფარა და
ხარჯი ვაანარღუ -- ადვილად იშოვა ფული და ხარჯვა არ ენაღვლება. 

Lemma: hama{a}s  
Number: 29712  
ჰამა{ა}ს ზმნზ. ტკბილად, სასიამოვნოდ. მუდგარენი ოხიოლუ, ჰამას ათიძიცუანს -- რაღაც უხარია, ტკბილად (ქვეშ-ქვეშ)
იცინის. ჰამას მოგახუტოლუდი სქანი პიკვალი ძუძუ ჩეს: ი. ყიფშ., გვ. 165 -- ტკბილად ჩაგეხუტებოდი შენს ფუნჩულა თეთრ
ძუძუს (ძუძუზე). 

Lemma: hama՚oropiano  
Number: 29713  
ჰამაჸოროფიანო ზმნზ. ალერსიანად (სიტყვ.-სიტყვ. ტკბილი სიყვარულით): ძღაბ დო ბოშიქ ილაჸაფეს მიარე ხანც
ჰამაჸოროფიანო: აია, 1, გვ. 25 -- ქალიშვილმა და ბიჭმა დიდხანს ითამაშეს ალერსიანად. 

Lemma: hameba  
Number: 29714  
ჰამება (ჰამებას) სახელი ჰამენს ზმნისა -- სიამოვნება, ამება, შეტკბობა. ქიჰამი ღურაშა ირფელიშ გემო: კ. სამუშ., ქართ.
ზეპ., გვ. 9 -- შეიტკბე სიკვდილამდე ყველაფრის გემო. ღორონთ-ხატი ვა უჩქჷნა, შხვაშ წვალება ოჰამუნა: მასალ., გვ. 68 --
ღმერთი-ხატი არ იციან, სხვისი წვალება (წამება) ეამებათ. ჰამენს (იყენ. იჰამენს ისიამოვნებს, იჰამუ ისიამოვნა, უჰამებუ
უსიამოვნებია, ნოჰამებუე(ნ) ისიამოვნებდა თურმე) გრდუვ. საშ.- მოქმ. სიამოვნებს. აჰამენს (აჰამუ აამა, უჰამებუ უამებია, ნოჰამებუე
აამებდა თურმე) გრდმ. აამებს, ასიამოვნებს. იჰამენს (იჰამუ იამა, ისიამოვნა; უჰამებუ უამებია, ნოჰამებუე იამებდა თურმე) გრდმ.
სათავ. ქც. ჰამენს ზმნისა -- იამებს, ისიამოვნებს. ეჰამებუ{უ}(ნ) (ეჰამუ ეამა, ჰამებუუ ამებია) გრდუვ. ვნებ. ჰამენს ზმნისა --
ეამება, ესიამოვნება. ოჰამუ(ნ) (მხოლოდ აწმყოს წრის მწკრივებში) გრდუვ. ვნებ. სიამოვნებს. ოჰამებაფუანს (ოჰამებაფუუ
აამებინა, უჰამებაფუაფუ უამებინებია, ნოჰამებაფუაფუე(ნ) აამებინებდა თურმე) კაუზ. აჰამენს ზმნისა -- აამებინებს. მაჰამებელი მიმღ.
მოქმ. მაამებელი, მსიამოვნებელი. ოჰამებელი მიმღ. ვნებ. მყ. საამებელი. ჰამებული მიმღ. ვნებ. წარს. ნაამები, ნასიამოვნები.
ნაჰამები, ნაჰამებუ მიმღ. ვნებ. წარს. ნაამები,ნასიამოვნები. ნაჰამებუერი მიმღ. ვნებ. წარს. სიამოვნების საფასური. 

Lemma: hamen-i  
Number: 29715  
ჰამენ-ი (ჰამენს) ამენ, ამინ. 

Lemma: hamo  
Number: 29716  
ჰამო, ამო ({ჰ}ამოს) საამო, საამური, სასიამოვნო; ტკბილი. ჯინჯი გურაფაში კოლო რე, მარა წვანდი ჰამო რე: ი. ყიფშ.,
გვ. 182 -- სწავლის ძირი მწარეა, მაგრამ წვერი ტკბილია. მაფშალიაში ჰამო ბირა ვარდის მიკმარულუანსი: ენგური, გვ.
248 -- ბულბულის საამო სიმღერა ვარდს მიაძინებს. ჰამო რინი: ქხს, 1, გვ. 72 -- საამური ყოფა. ხარისხის ფორმები:
თანაბრობითი მაჰამა მსგავსი ტკბილი; უფროობითი უჰამაში უფრო ტკბილი. იხ. ჰამა{ა}ს. 

Lemma: handara  
Number: 29717  
ჰანდარა // ხანდარა (ჰ/ხანდარას) ავდარი. ჰანდარაქ ვამაჭიშუას, სუნჯიქ ვადაჟღირუას: ქხს, 1, გვ. 53 -- ავდარმა
(წვიმებმა) არ მოუსწროს, ნამმა არ დააჭკნოს. ქ ჰანდარა წანა ავდრიანი (წვიმიანი) წელი. შდრ. ჭოროფა. 

Lemma: haram-i  
Number: 29718  
ჰარამ-ი // არამ-ი ({ჰ}არამს) 1. არამი, არაწესიერი. ჰარამი ნაშიბი ჰარამო მიდურსია: ხალხ. სიბრ., 1, გვ. 196 -- არმად
ნაშოვნი არმად წავაო. სქანი ჸოროფა ჰარამი რენი-შო: ი. ყიფშ., გვ. 145 -- შენი სიყვარული არამი არის-თქო. 2. შურიანი,
გაუმაძღარი. არამი კოჩი რე -- შურიანი, გაუმაძღარი კაცია. 

Lemma: haramoba  
Number: 29719  
ჰარამობა (ჰარამობას) სიხარბე. 

Lemma: hariant'a  
Number: 29720  
ჰარიანტა (ჰარიანტას) კენწერო; ძალიან მაღალი ადგილი. ჟინ ჰარიანტა ხიოლენს, ხარენს -- ზემო კენწერო
მხიარულობს, ხარობს. 

Lemma: harika  
Number: 29721  
ჰარიქა // არიქა! შორსდ. საგანგაშო ძახილი საშველად, მისახმარებლად. ჰარიქა, ნანა, მომთვინით: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 132
-- არიქა, დედა, მოგვითმინეთ. არიქა, ირკოჩქ გებდჷრთათ: კ. სამუშ., ქხპს, გვ. 132 -- არიქა, ყველანი წამოვდგეთ. 

Lemma: hat'  



Number: 29722  
ჰატ! შორსდ. იგივეა, რაც ჰაიტ!, -- გამოხატავს გაწყრომას, გაჯავრებას, გამხნევებას, გაკვირვებას. ჰატ, ნუ გაშქურინენია!:
მ. ხუბ., გვ. 4 -- ჰატ, ნუ შეგეშინდებაო! ჰატ, ეს კილულებუნიავო!: მ. ხუბ., გვ. 228 -- ჰატ, ეს ჩამოსულაო! ჰატ, მაზაკვარსია,
ასე ხოლო გევოჭიშუა: მ. ხუბ., გვ. 51 -- ჰატ, მზაკარსო, ახლავე დავეწევიო. 

Lemma: hat'e'  
Number: 29723  
ჰატჷ! იგივეა, რაც ჰაიტ! ჰატ! ჰატჷ, ბოში, ნუ გაშქურინენია!: ი. ყიფშ., გვ. 39 -- ჰატ, ბიჭო ნუ შეგეშინდებაო! ჰატჷ, ბოში,
დობღურია: ი. ყიფშ., გვ. 36 -- ჰატ, ბიჭო, მოვკვდიო. 

Lemma: hau  
Number: 29724  
ჰაუ! შორსდ. შეძახილი ფრინველის დასაფრთხობად. ჰაუ, ქოთომი, იშო! -- ჰაუ, ქათამო იქით! 

Lemma: ha  
Number: 29725  
ჰა, ჰა, ჰა! შორსდ. გამოხატავს სიცილს. 

Lemma: hau  
Number: 29726  
ჰაუ, ჰა, ფშვიჰა! შორსდ. ხარების გადენა. 

Lemma: hahadee  
Number: 29727  
ჰაჰადეე! შორსდ. 1. ისე რა; არა უშავს. ენა, ჰაჰადეე, ქორე: ი. ყიფშ., გვ. 170 -- ეს, ისე რა, არის. ჰაჰადეთ ვორექია -- ისე
რა, ვარო. 2. მდარე (დ. ფიფია). 

Lemma: hahat'  
Number: 29728  
ჰაჰატ! იგივეა, რაც ჰატ! 

Lemma: he  
Number: 29729  
ჰე! შორსდ. მოწოდება.ჰე, ბოშეფი, გებდირთათ! -- ჰე, ბიჭებო, ავდგეთ! ჰე, ასე თე ბოშიქ ეშელჷ: მ. ხუბ., გვ. 126 -- ჰე, ახლა
ეს ბიჭი ავიდა. 

Lemma: heer-i  
Number: 29730  
ჰეერ-ი (ჰეერს) ჰაერი. გიანთხჷ მუგიდაქიენი ე ბოშისჷ დო ჰეერიშა დოქოსჷ: ა. ცაგ., გვ. 31 -- დაეცა რაღაც ამ ბიჭს და
ჰაერში გააქრო. ტვერი დო ჰეერი ვე გიშეეგორედჷ: ი. ყიფშ., გვ. 33 -- მტვერი და ჰაერი არ გაირჩეოდა. ართი ორქოში
თომამი ცირა ჰეერითჷ მეჸუნდუა: ი. ყიფშ., გვ. 29 -- ერთი ოქროს თმიანი გოგო ჰაერით მიჰყავდაო. 

Lemma: hei  
Number: 29731  
ჰეი! შორსდ. შეძახილი მიმართვისას, მოწოდებისას. ჰეი, სი მორთი აში! -- ეი, შენ მოდი აქ! 

Lemma: he  
Number: 29732  
ჰე, ვარა! შორსდ. გამოხატავს მოწოდებას: ჰეი, ვარა! ჰეი, ვარა! დუს დიპილუნდი, მარა ხვათახვალე ვადმატენექ
გვალო: ქხს, 1, გვ. 91 -- ჰეი, ვარა! თავს მოვიკლავდი, მაგრამ მარტოდმარტო ვერ დაგტოვებ მთლად. 

Lemma: he՚  
Number: 29733  
ჰეჸ! შორსდ. გამოხატავს გაკვირვებას: ჰე! ჰეჸ, - ქოთქუ ასე მუდგარენი სარკო -- ჰე! -- თქვა ახლა რაღაც საარაკო. 

Lemma: heh  
Number: 29734  
ჰეჰ! შორსდ. დანანებისა: ჰეჰ! ჰეჰ, ასე სია, რადგან სი მიგოჩქჷქ მა ოსუროვე: მ. ხუბ., გვ. 126 -- ჰეჰ, ახლა შენო, რადგან
შენ მე მიგაჩნივარ ცოლადო (ქალადო). 

Lemma: ho  
Number: 29735  
ჰო! შორსდ. 1. გამოხატავს დასტურს, თანხმობას. მუ ქიმინე, ქოიჩქუნო, სქუა? - ჰო!: მ. ხუბ., გვ. 39 -- რა უნდა ქნა, იცი,
შვილო?- ჰო! 2. გამოიყენება შეწყვეტილი თხრობის გაგრძელებისას: ჰო, თის ვრაგადანდი -- ჰო, იმას ვამბობდი. ჰოვა,
თქვა სუნელია, თქვავა, მა ეპჭყვიდითჷნ, გიჩქუდესია: მ. ხუბ., გვ. 119 -- ჰო, თქვე სულელო, თქვენო, მე ამომწყვიტეთ,
გეგონათო (იცოდითო). 

Lemma: ho-do  
Number: 29736  
ჰო-დო! ნაწილაკი. ჰო-და იხმარება შეწყვეტილი თხრობის გაგრძელებისას: ჰოდო! მა ჩქიმი საქმე იშენი გუაკეთი -- ჰოდა,
მე ჩემი საქმე მაინც გავაკეთე. იხ. ოდო. 

Lemma: hoi  
Number: 29737  
ჰოი // ჰოჲ! შორსდ. 1. შეძახილი მიმართვისას `ჰოი': ჰოჲ, ჩქიმ{ი} ჯაგა, ჩქიმი ჩელა!: ი. ყიფშ., გვ. 167 -- ჰოი, ჩემო ჯაგავ,
ჩემო ჩელავ (ხარის სახელებია)! 2. გამოხატავს გაჯავრებას: ჰოი, თიწკუმა, საყვარელი, თქვანი გური ქუმაძირედას!: ქხს,
1, გვ. 83 -- ჰოი, მაშინ, საყვარელო, შემეძლოს თქვენი გულის ნახვა! 



Lemma: ho  
Number: 29738  
ჰო, ჰო, ჰოია! შორსდ. გამოხატავს კმაყოფილებას: ჰო, ჰო... სო მეგოგესია? -- კოფე დუსია. - ჰო, ჰო, ჰოია! მახიოჲუა!: ი.
ყიფშ., გვ. 112 -- სად მოგარტყესო? - კინკრიხოზეო (თავის თხემზეო). ჰო, ჰო, ჰოიო! -- გამიხარდაო. ჰო, ჰო, ჰოო! გიძიცუ
ოთიაქ: მ. ხუბ., გვ. 276 -- ჰო, ჰო, ჰოო! - გაიცინა ოთიამ. 

Lemma: he'՚  
Number: 29739  
ჰჷჸ! შორსდ. გამოხატავს გაკვირვებას ჰე: ჰჷჸ, სი უჸვაჲჭარევა, მა იჯგურა სუმი გემიდგჷნია: მ. ხუბ., გვ. 67 -- ჰე, შე
უბედუროო (უბედისწეროო), მე ისეთი სამი მიდგასო. 

Lemma: humusi  
Number: 29740  
ჰუმუსი (ჰუმუსის) ნეშომპალა (ქეგლ). ჰუმუსით ღარიბი დიხა: ყაზაყ., 21.04.1930, გვ. 3 -- ნეშომპალით ღარიბი მიწა; მწირი
მიწა. 
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